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مســئلهشــفافيتبــهعنوان
يكركــنتعييــنكننــدهدر
حاكميتمحســوبميشــود
چراكهدراينوضعيت،پروژهها
ســريعتربهنتيجهميرســند،
ســرمايهاجتماعيافزايشپيدا
ميكند،كارآمديتقويتميشــودوكارتوسطافرادخبرهو
توانمندمديريتميشود.مديريتمدرنوشفافباايجاداتاق
شيشهايبهشدتجامعهرابهنظاممديريتیاميدوارودلگرم
ميكنندچراكهگردشاموردرفرآينديصورتميگيردكه
نيمهپنهاننداردوجامعهاحســاسميكندبهميزانيكهاين
گردششفافاست؛اوهمدراينگردشسهيماست.همچنين
جريانهاوگروههايفشارورانتيوامضاهايطالييدراين
نوعمديريتديدهنميشودكهبتوانندگردشاصليراداشته
باشندبلكهتواناييوكارآمديوتخصصوبهرهمندياستكه
نقشاصليرادرايننوعمديريتهاايفاميكنندوشهروندان
ايننوعجوامعبااطمينانبهتصميمهايمديرانوحكمرانان

مطمئنهســتندكهآيندهبهتريدرانتظارشاناستچراكه
شاهدحضورمديرانيپاسخگودرراسمديريتجامعههستند

كهازهيچكوششيبرايرفعمشكالتآنهادريغنميكنند.
ازشفافيتدرادبياتمدرنبهعنوانيكيازعناصرومولفههاي
تعيينكنندهدرحكمرانيخوبيادميشــود؛اينمسئلهبه
اينعلتاستكهاســاسمديريتوحكمرانيهايبد،نارسا،
ناكافيومتكيبرفردبودهومشاركتجونيستودرهمهآنها
قانونگريزيمشاهدهميشود،پساساساينمديريتهابر
غيرشفافبودناست.همچنينمديريتهایغيرشفافمعموال
رانتيبودهويامديرانآنهاكارآمدنيستند،پسبيشترباتبليغات
وظاهرسازيتالشميكنندكهصالحيتهايخودشانرابه
اثباتبرســانند،اينمديريتهاتمايلندارندسيستم،گردش
كار،اطالعاتوفرآيندهايادارهاموردرمديريتشانشفافشود
چراكهبهميزانيكهاينامورشفافشودصاحبنظرانومردم
ميتوانندآنهارابهخوبيرصدكنندودراينصورتنقاطضعف

درونيوبيرونيآنهاآشكارميشود.
يكيازداليليكهدرمديريتمدرنسراغشفافيتوشفافسازی
ميروندبهايندليلاســتكــهمديريتهــاوحكومتهاي
غيرشفافدچارآسيبهايبنيادينميشوند،اينآسيبهم

درمديريتوهممحيطيكهمديريتميكنند،عياناست.
ازسويديگراينمديريتهابهميزانيكهشفافنيستندنيز

ناپايدارهستند؛پسمديريتيكهپايدار
نيســتهزينهبربودهومجبوراستدر

زمانكوتاهيمديريتخودرابهمديريتديگريواگذاركندو
دراينحالانباشتتجربهصورتنميگيرد.

ازحدوديكمــاهپيش»طرح
موتوريار«برایموتورســواران
متخلفدرتهرانبهاجرادرآمده
اســتودرآنبهجایتوقيف
وجريمه؛راكبــانموتوربرای
ساعتیدركنارمامورانپليس

راهوربههدايتترافيك،میپردازند.
بايدتشــكركردكهاكنونبهجــایبرخوردهایقهریو
تنبيهی،بهآموزشهمتوجهمیشــودكــهمیتوانديك
گامبهجلوباشد.مادردنيايیهســتيمكهبايدبهسمت
»شهروندمســئول«شــدنحركتكنيم.جامعهایكه
هركدامازافراددرمقابلهنجارها،ارزشها،آرمانهاوآن
چيزهايیكهبرایهمهاهميتدارد؛مسئوليتدارند.اين
نكتهاياســتكهجهانامروزراباجهانپيشينمتفاوت
میكند.اگربهگذشتهبرگرديممیبينيمكسانیكهتخلف
میكردندبهشديدترينوجهتنبيهمیشدندوتالشهم
براينبودكهآنتنبيهبهقدریشــديدواساسیباشدكه

تمامكسانديگریكهشاهدهســتند،تنبهپيداكنندو
ديگرتخلفیانجامندهند.دنيایامروزمامتفاوتاستو
مابايدبهسمتیبرويمكهباتوجهبهكثرتوتنوعجمعيت
وتحوالتعلمیومعرفتیكهايجادشــده،بهجایتنبيه
بهسراغآموزشمســئوليتپذيریدرزندگیاجتماعی
برويم.بهنظرمیرســدكهاينطرحپليسهمبهچنين

هدفیمعطوفاست.
برایدانستناينكهآيااينكارموثرخواهدبودياخير،بايد
اصلتفكرشهروندمسئولدرهمهزمينههااتفاقبيفتد.
زندگیماابعادووجــوهاقتصادی،اجتماعی،سياســی،
اخالقیوارزشیدارد.مابايدجامعهومردمخودمانرادر

همهزمينههامسئولبدانيم.
رويكرداصلیكهدرنظامهایسياســیكشــورهایدر
حالتوســعهوجودداردايناســتكهاصلبرحاكميت
سلسلهمراتبیقرارگرفتهاستوخيلیبهشهروندمسئول
توجهنمیشــود؛بلكههمهاموردراختياروارادهحاكمان
استودرنتيجه،فرهنگ،اخالق،اقتصادوروابطاجتماعی
ازباالبرجامعهاعمالمیشود.شــهروندانهمصرفابايد
آنهارااجراكنندومكلفهســتند،نهمسئول.درچنين
جامعهایاگراتفاقنامناسبیدرحوزهاخالقیهمبيفتدباز
نظامسياسیمسئولشناختهمیشودوبايدپاسخگوباشد

نهمردم.آنجامسئولاصلیردههای
بــاالیجامعههســتنددرحالیكه

درجامعهتوســعهيافتهفردفردجامعهدرهمهزمينهها
مسئولهستند.

سعيد معيدفر؛ جامعهشناسغالمرضا ظریفيان؛ استاددانشگاهتهران
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در شهروندان

ديدگاهيادداشت

ادامه در 
صفحه10

ادامه در 
صفحه3

پليسراهوروشــهرداريتهران
باطــرح»موتوريــار«وپويش
»موتورسوارخوب«بهدنبالتغيير

رفتارراكبانمتخلفهستند

 کنار خيابان 
با موتوریاران

رويكردبرخــوردباراكبــانمتخلفمدتي
استكهدرشــهرتهرانتغييركردهاست.
مديريتشهريوپليسراهورقصددارندبا
اجرايطرح»موتوريار«وراهاندازيپويش
»موتورســوارخوب«،رفتارهــايصحيــح
شــهرونديوفرهنگاحترامبهقوانينرادر
ميانموتورســوارانمتخلفنهادينهكنند.
بياغراقميتوانگفتكــهبخشبزرگياز
راكبانموتورسيكلتهابههيچقاعدهوقانوني
پايبندنيســتندومقرراتخاصخودشان
رادارند.ممنوعيتورودبــهخطوطويژهو
پيادهروهاوحتيتوقفپشتچراغقرمزو...
برايشانبيمعناستوهرمسيريكهبيابند،
واردميشــوندوپيشميروند.صفحه3را

بخوانيد.

حقمردم
حقمسئوالن
ساختارمعيوبودسترسي

متفاوتنمايندگانبهامكانات
وخدمات،سببميشودبرخي
نمايندگانبرايخودحقوقي

ويژهقائلباشند

ماجرایدرگيرينمايندهسبزوارو
ســربازوظيفهپليسراهوربهدليل
حساسيتاذهانعموميواظهارنظر
مكررصاحبنظرانروزبهروزابعاد
بزرگتروويژهتريمييابد.كاربران
شــبكههاياجتماعيباســاختن
برچســبهاييچون»عنابستاني
اســتعفا«و»نمايندهمردموسرباز
وظيفهشناس«بهطرزكمسابقهاي
بهاينماجراواردشدهاند.صفحه2

رابخوانيد.

تشديدركود،قيمتبرخيخودروهاي
چينــيرابهشــدتكاهــشداده،
خودروهايمونتاژيدرمديرانخودرو
وكرمانموتورحتيبــهقيمت40تا
120ميليونتومانكمترازنرخكارخانه
نيزخريدارندارد.صفحه5رابخوانيد.

»مننميدانممرگچيســت،اما
ميدانماينزندگينيســتكههر
روزمادراناينروســتاسياهپوش
فرزندانشــانشــوند.«اينجمله
يكــيازاهالــيكــوراندربخش
صومايبرادوســتاروميهاســت.

صفحه8رابخوانيد.

درطوليكســاليكهازهمهگيري
كرونــاميگــذرد،بارهــاموضــوع
علمستيزيدونالدترامپوبيتوجهي
اوبهتوصيهكارشناســانســالمت،
بهعنوانمهمترينعاملشــيوعاين
بيماريدرآمريكامطرحشدهاست.با
عبورشمارمبتاليانبهكرونادرآمريكا
ازمرز25ميليوننفــر،دكترفاوچي
دربارهدخالتهايدولتترامپدرامور
سالمتوتحتفشارگذاشتنپزشكان
دستبهافشاگريزدهاست.صفحه19

رابخوانيد.
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 سقوط چيني 
در بازار خودرو

داغ بهمن بر دل 
مادران »کوران«

علم ستيزي ترامپ 
عامل تشدید 

بحران کرونا

 تجليل رهبر معظم انقالب
 از شهيد فخری زاده

موافقانومخالفانبرگزاري
جشنوارههایهنريفجر

چهميگويند

پايينآمدنتعدادمرگوميرهاي
ناشيازكروناباعثشدهكهبرخي
خيالكنندكروناداردنفسهاي
آخرشراميكشدوتاچندوقت
ديگرهمهچيزبهروالسابقخود
بازميگردد.اگرمــردمعاديكه
ازابعادماجراخبــرندارندچنين
تصوريداشتهباشند،اينوظيفه
مسئوالناستكهبهآنهاآگاهي
دهندوجلويرقمخوردنفاجعه

رابگيرند.صفحه18رابخوانيد.

جان درگرو 
جشنواره
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شناسايي باند »فرشته نجات«
رئيس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه طي اظهاراتي در جلسه شوراي عالي قضايي با حضور رئيس قوه قضاييه با اشاره 
به شناسايي يك باند اخذ »راي تضميني« با عنوان »فرشته نجات« در كرمانشاه از دستگيري يك وكيل و برخي كاركنان 
دادگستري در جريان اين پرونده خبر داد. به گزارش ميزان، علي عبداللهي همچنين اعالم كرد در دي ماه گذشته، ۱۲ نفر 
به اتهام كارچاق كني، كالهبرداري و اخذ رشوه از وكال، كارمندان ثبت و دادگستري و افراد كارچاق كن، توسط اين مركز 

دستگير شده اند.

ث
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  ماجرای درگيري نماينده سبزوار و 

ســرباز وظيفه پليس راهور به دليل بهارستان
حساسيت اذهان عمومي و اظهارنظر 
مكــرر صاحب نظــران روزبه روز ابعــاد بزرگ تر و 

وي  ژه تري مي يابد.
كاربــران شــبكه هاي اجتماعــي بــا ســاختن 
برچسب هايي چون »عنابستاني استعفا« و »نماينده 
مردم و سرباز وظيفه شــناس« به طرز كم سابقه اي 
به اين ماجرا وارد شده اند و انتظار گرفتن پاسخي 
مناسب به گاليه و مطالبه شــان درخصوص زير پا 
گذاشته شدن قانون از ســوي نماينده مجلس كه 
خود قانونگذار اســت را دارند؛ پاسخي كه ضرورت 
ارائــه آن در كوتاه ترين زمان ممكن ســبب ورود 
نيروهاي مســلح و نيروهاي انتظامي به ماجرا شد 
و وعده پيگيري حقوقي امر در دفاع از اقدام سرباز 
وظيفه شناس را دادند. در سوي ديگر ميدان بعضا 
از ســوي مجلس هم رســيدگی به اين موضوع و 
محكوميت آن مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اگرچه 
هنوز مجلس راهكاري براي رفع اين دلخوري ارائه 

نداده است.

  ماجرا چه بود؟
شنبه اي كه گذشــت فيلمي از يك سرباز وظيفه 
راهنمايي و رانندگي در فضاي مجازي دست به دست 
شد كه در آن ســرباز مدعي اســت كه علي اصغر 
عنابســتاني، نماينده ســبزوار در مجلس به دليل 
ممانعت ســرباز از عبور اتومبيلش از مســير خط 
ويژه خيابان انقالب به صورتش ســيلي زده است. 
انتشار اين فيلم و اظهارات سرباز راهور به سرعت با 
واكنش منفي بسياري از كاربران فضاي مجازي و 
مردم مواجه شده و تقاضاي برخورد با اين نماينده 
مجلس از سوي مردم مطرح مي شود. البته در فيلم 
صحنه برخورد فيزيكي عنابستاني با سرباز وظيفه به 
طور واضح ديده نمي شود، اما چند نفر از حاضران در 
محل شهادت مي دهند كه اين اتفاق رخ داده است.

  كدام حق قرباني شده؟
در شماي كلي ماجرا و از نگاه افكار عمومي، نماينده 
سبزوار متهم به سوءاستفاده از جايگاه نمايندگي 
و سيلي زدن به صورت ســرباز جواني است كه در 
اجراي مقررات كوتــاه نيامده اســت. اما وقتي به 
مسئله از فاصله بيشتري نگاه شود عيان مي شود كه 
در اين داستان هم نماينده و هم سرباز وظيفه، هردو 
قربانی هستند. شايد در نگاه اول سرباز سيلي خورده 
قهرمان مردمي داستان باشد كه به خاطر شجاعت و 
اقتدارش در قبال يك مسئول مورد تقدير و تكريم 
قرار گرفتــه و موجي از پيام هــاي حمايت آميز را 

دريافت كرده باشد اما سرباز وظيفه هم در حقيقت 
ماجرا قرباني است. او اگرچه وظيفه اش را انجام داده 
اما به دليل سماجت بر حفظ مقررات و كوتاه نيامدن 
از آن در قبال نماينده مجلس، هم ســيلي خورده 
است و هم كارش و سرانجام خدمتش قرار است در 

روندی حقوقی مورد بررسي قرار گيرد.
در آن سوي ميدان علي اصغر عنابستاني نماينده اي 
كه بــا ادبيات گزنــده اش عليــه رئيس جمهور و 
توييت هاي تندش عليه دولتمردان شناخته شده 
و حاال درگيري اش با يك سرباز نام او را بر سر زبان ها 
انداخته نيز قرباني داستان است. داستاني كه از نگاه 
او به كرسي نمايندگي و كسب موقعيت های ويژه از 

طريق آن حكايت می كند.

  ساختار معيوب قرباني مي گيرد
قاسم ميرزايي نيكو، ســخنگوي مجمع ايثارگران 

اصالح طلــب در اين بــاره به همشــهري گفت: 
اقدامات اخير نماينده سبزوار واقعا تأسف برانگيز و 
ناراحت كننده است، چراكه او هم شأن نمايندگي را 
تقليل داده و هم به جايگاه مجلس نزد افكار عمومي 
خدشه وارد كرده است. اما او خود قرباني يك سيكل 

معيوب و ناقص است.
ميرزايي نيكــو افزود: بــروز رفتارهايي چون رفتار 
اخير عنابستاني، معلول ســاختار ناقصي است كه 
به او اين اجازه را داده احســاس كند با رسيدن به 
كرســي نمايندگي، از مردم جدا شده و حاال تافته 
جدابافته اي اســت. از برخورد عنابستاني با سرباز 
وظيفه معلوم است كه او به جاي وكالت مردم، دنبال 

استفاده از خدمات وي ژه اين كرسي است.

  برخي نمايندگان نماينده ترند
يكي ديگر از نمايندگان مجلس دهم نيز هم عقيده با 
ميرزايي نيكو، عنابستاني را قرباني نقص ساختارها 
دانســت و به همشــهري گفت: عدم  تعيين دايره 
وظايف و اختيــارات نمايندگان يكــي از عواملي 
است كه مكررا سبب بروز چنين مشكالتي در ادوار 
گذشته بهارستان شده است. جمعي از نمايندگان 
به قصد خدمت وكيل مردم مي شــوند اما جمعي 
ديگر شيفته صندلي هستند. به دليل اينكه امكان 
نيت خواني براي كسي ميسر نيست، اين دو طيف 

همواره در كنار هم قرار مي گيرنــد، اما در بزنگاه 
تفاوت شــيفتگان خدمت و قدرت عيان مي شود؛ 
چنانچه اخيرا ماجراي تردد در خط وي ژه اين امكان 
را فراهم آورد. اين نماينده سابق كه خواست نامي 
از او برده نشــود ادامه داد: برخي نمايندگان چون 
امكان سؤال و جواب از وزرا را دارند خود را هم تراز و 
بعضا باالتر از جايگاه وزرا مي بينند و براي خودشان 
تشريفات يك وزير را قائلند؛ درحالي كه در حقيقت 
ماجرا چنين نيست و اين توقع همواره دردسر ساز 
مي شود. او با بيان اينكه مدام تأكيد مي شود كه همه 
نمايندگان برابرند و نماينده تر نداريم، اما واقع امر 
اين نيســت و برخي نمايندگان امكانات بيشتري 
دارند و همــه باهم هم تراز نيســتند، افزود: بحث 
امكان تردد در خطوط ويژه بــراي نمايندگان در 
مجلس دهم هم مطرح بود و در همين راستا براي 
مواقع ضروري تعداد 100چــراغ گردان از طريق 
شوراي عالي امنيت كشــور يعني شاك در اختيار 
مجلس قرار گرفت و همچنان اين امكان وجود دارد، 
اما امكاني نيســت كه براي 290نماينده به صورت 
مساوي اعمال شود. در اين روند وقتی نماينده اي 
مي بيند همكارش اين حق را دارد، پس به خود حق 
مي دهد كه وارد خط ويژه شــود و درنهايت چنين 

داستاني بروز يابد.
اين نماينده تأكيــد كرد: هرچند اســاس چنين 

درگيري هايي به شــخصيت افــراد برمي گردد اما 
معتقدم كه اگر ســاختار براي نمايندگان همچون 
وزرا مشخص و تعيين شده بود، حتما چنين اتفاقي 

بروز نمي كرد.

 نارضايتي عمومي از چيست؟
آنچه كه سبب دميدن بر آتش نارضايتي منتقدان 
عنابستاني در شبكه هاي مجازي شده است، روايت 
جديدش از ماجراست كه هم با روايت سرباز وظيفه 
همخواني ندارد و هم ناقض نخستين سخنان خود 
عنابستاني در گفت وگو با يك برنامه راديويي است. 
او در قالب بيانيه اي ماجرا را از نگاه خودش شــرح 
داده كه با شرح ســرباز كامال متفاوت است. آنچه 
در بيانيه اش قابل تامل اســت چند نكته پاياني آن 
است. او تأكيد كرده كه بنده به هيچ وجه به خودم 
اجازه ســيلي زدن به صورت هيچ كس را نمي دهم؛ 
چه برسد به صورت يك سرباز وظيفه، و صرفاً بعد از 
چندين بار توهين زشت و به كار بردن الفاظ ناپسند 
توسط سرباز دوم كه قاعدتاً بايستي حتي با مردم 
عادي چه برسد نماينده مردم در چارچوب قانون 
و ادب مواجهه نمايد، فقط او را هل دادم و اساســاً 
سيلي در كار نبوده است! نماينده سبزوار همچنين 
انگشت اتهامش را به سمت فيلمبردار ماجرا نشانه 
گرفته و آورده است: افسري كه وظيفه حفظ نظم 
و رعايت قانون دارد، خود عامل تشــنج عمومي در 
خيابان و جنجال آفريني شــده و با ايجاد ناامني و 
تهييج سايرين براي هجوم به  سمت نماينده ملت با 
خيال راحت از صحنه سازي اش با دوربين شخصي 
فيلم گرفته و آن را در فضاي مجازي پخش مي كند 

و هيچ كس سراغي از نيت او نمي گيرد.
درنهايت اما عنابستاني دســت ياري و حمايت به 
سوي مجلس دراز كرده و در پايان بيانيه اش آورده 
اســت: اگر از حيثيت اين همــكار كوچكتان كه 
همچون شما شــأنيتي در اين كشور جز خادمي و 
نمايندگي از مردم ندارد دفاع نشود ترديد نكنيد كه 
اين آخرين مورد نيست و بعد از اين نمايندگي مردم 
جز اسباب تمسخر و هتك حرمت توسط سايرين از 
اصحاب قدرت و ثروت و... گرفته تا ديگران نخواهد 
بود و قاعدتاً تكليف رفتار اين اصحاب با مردم عادي 

هم كه كاماًل واضح خواهد بود.

نماينده سابق مجلس :ساختارمعيوب ودسترسي متفاوت نمايندگان به امكانات و 
خدمات سبب مي شود برخي نمايندگان براي خود حقوقي ويژه قائل باشند

حق مردم،حق مسئوالن

رهبری

كوتاه از سياست

ارتش

تجليل رهبر انقالب  از شهيد فخري زاده

خانواده دانشــمند برجســته و ممتاز هســته اي و دفاعي كشور 
شــهيد محســن فخري زاده عصر ديروز با رهبــر معظم انقالب 
اســالمي ديدار كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار با 
تجليل از برجستگي هاي علمي و فني شهيد فخري زاده و حضور 
سختكوشانه آن دانشمند عالي مقام در ميدان علم و عمل، گفتند: 
علو مقامي كه خداوند با شــهادت به آن بزرگــوار اعطا كرد، مزد 
زحمات و اخالص كم نظير او بود و اين مقام با هيچ يك از مقام هاي 

دنيوي قابل مقايسه نيست.
 رهبر انقالب اسالمي، عظمت يافتن نام شهيد فخري زاده در ميان 
عموم مردم و ابراز تأسف بســياري از جوانان از ناشناخته بودن او 
در زمان حياتش را از ديگر آثار اخالص شــهيد دانستند. ايشان 
همچنين گفتند: همسران شــهدا در اجر آنها شريك هستند و از 
خداوند مي خواهيم كه صبر و آرامش خود را بر دل هاي شما نازل 
فرمايد و به توفيق الهي بتوانيد حركت خود را متناســب با  شأن 
شهيد ادامه دهيد. در اين ديدار، همسر و فرزندان شهيد فخري زاده 
با قدرداني از پيام محبت آميز و روشنگر رهبر انقالب اسالمي پس 
از ترور شهيد فخري زاده، تبيين جريان فكري شهداي جهاد علمي 

و الگوسازي از آنان را مورد تأكيد قرار دادند.

  محيط زيست سالم حق شهروندي است 
رئيس جمهور ديروز در جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست 
با تأكيد بر اينكه حيات ما وابسته به محيط زيست است و حفاظت 
از آن بايد با جديت و قاطعيت انجام شود، گفت: اگر محيط زيست 
دچار مشكل شود، ســالمت جامعه و مسائل اجتماعي و حتي 
امنيت اجتماعي در خطر مي افتد. به گزارش ايرنا، رئيس جمهور 
همچنين حق حيات و زندگي مناســب در محيط زيست سالم 
را جزو حقوق اجتماعي و از اصول اساســي حقوق شهروندي 
دانست و افزود: حفظ محيط زيســت نه يك امر ترجيحي بلكه 
امري قطعي و از واجبات به شمار مي آيد، لذا حفاظت از اين امر 
مهم، مستلزم مشــاركت نخبگان، مردم و دستگاه ها در قالب 

برنامه هاي بلندمدت است.
 

  رأي نياوردن اصالح طلبان، توهم است
مهدي چمران، از چهره هاي سياسي اصولگرا با تأكيد بر اينكه 
جريان مقابل به دنبال دوقطبي ســازي  است و كساني كه فكر 
مي كنند در اين دوره گروه هاي اصالح طلــب رأي نمي آورند، 
دچار يك توهم هستند، به فارس گفت: چنين چيزي درست 
نيست و ممكن است كه با همين دو قطبي  سازي  ها و كمك هاي 
تبليغاتي كه از كشورهاي ديگر مي شود، به موفقيتي دست پيدا 
كنند. عضو شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اسالمي با بيان اينكه 
هر روز براي ايجاد دو قطبي سازي يك چيز را مطرح مي كنند، 
افزود: چند روز پيش بحث واكسن را مطرح كردند درحالي كه 
كسي نگفته بود كه واكسن نزنيد و فقط گفته بودند كه از پول 
ملت واكسني نخريد كه مشكوك است و در آمريكا و اروپا تعداد 
زيادي تلفات داشته اســت. ولي اين دو قطبي را ساختند و بعد 

مشخص شد كه آن واكسن ها قابل اعتماد نيستند.

   وعده مدينه فاضله مي دهند!
يك فعال سياسي با بيان اينكه دولت ها و به خصوص نامزدهاي 
انتخابات رياســت جمهوري نوعا در كالم مدينه فاضله را براي 
مردم ترسيم مي كنند، گفت: درحالي كه به صورت بسيار بديهي، 
قابليت انجام آن وعده ها و كلمات ادا شــده ممكن نيست و به 
همين دليل برنامه هاي پنج  ســاله كه مجلس شوراي اسالمي 
تصويب مي كند، هرگز عملي نمي شــود. مصطفي هاشمي طبا 
در گفت وگو با ايسنا گفت: دولت ها نمي توانند در شرايط دشوار 
مدينه فاضله بسازند، البته حكمراناني معموال اين مدينه فاضله 
را در كالم و ســخنان براي اقناع كوتاه مدت مــردم به تصوير 
مي كشــند. اين نامزد انتخابات رياست جمهوري 9۶ همچنين 
افزود: اشــكال كار اينجاست كه مســئوالن و ازجمله دولت ها 
مي  خواهند همه كارها با هم انجام بشود مثال در عين حال كه از 
استكبار ستيزی و مقاومت گفته می شود، رفاه و آسايش و زندگي 
بهتر را به مردم وعده مي دهند. البته اگر هم تا حدودي اين كار 
شده است، از ثروت كشور هزينه مي شود؛ بنابراين، اين نگرش 

طبيعي است كه دولت ها ناكارآمد جلوه كنند.

فرمانده كل ارتش: تمامي تحركات 
دشمن رصد مي شود

امير سرلشكر سيدعبد الرحيم موســوي، فرمانده كل ارتش با 
حضور در گروه پدافند هوايي شهيد اسماعيليان بندر لنگه ضمن 
بازديد از بخش هاي مختلف اين گروه پدافندي و جزاير سه گانه، 
آمادگي رزمي و توان عملياتي اين يگان را مورد ارزيابي قرار داد. 
به گزارش ميزان، وي با بيان اينكه منطقه پدافندي جنوب شرق 
يكي از نقاط راهبردي و حســاس پدافندي در شبكه يكپارچه 
پدافند است، بر رصد تمامي تحركات دشمن با دقت و حساسيت 
بيش از پيش تأكيد كرد. در اين بازديد امير سرتيپ دوم زينالي، 
فرمانده منطقه پدافند هوايي جنوب شرق)شهداي خليج فارس( 
و امير دريادار دوم آريا شــفقت رودســري فرمانده كل ارتش را 

همراهي كردند.

  مجلس به فکر ساماندهی
 خط ويژه افتاد

 در البه الي واكنش هاي صورت گرفته به 
داستان داغ عنابســتاني، بحث بررسي 
صدور مجوز هــاي »خط ويــژه« براي 
مســئوالن مختلف نيز مورد توجه قرار 
گرفت. چنانچه سيدنظام الدين موسوي، 
عضو كميسيون اصل نود مجلس در صفحه 
شخصي خود در توييتر نوشت: »در حال 
بررسي صدور مجوز هاي »خط ويژه« براي 
مسئوالن مختلف هســتم. فقط در يك 
مورد سال۹۷ براي همه نمايندگان مجلس 
دهم مجوز خط ويژه آماده شــده بود كه 
در همان زمان مورد اعتراض آقاي بيگي 
نماينده تبريز قرار مي گيرد. ظاهراً اين خط 
ويژه مسئوالن است نه خط ويژه اتوبوس.«

ث
مك

  وزير خارجه كه عازم يك تور 
منطقه اي شــده در نخستين ديپلماسی

مقصد در باكو با رئيس جمهور 
آذربايجان و ديگر مقامات اين كشــور ديدار 
كرد. اين نخستين سفر ظريف به آذربايجان 
پس از جنگ اخير در قره باغ به شمار مي رود. 
وزير خارجه قرار است در ادامه تور منطقه اي 
خود سفري هم به ايروان پايتخت ارمنستان 

داشته باشد.
محمدجواد ظريف در پايان ســفر دو روزه 
خود به آذربايجان و پس از ديدار با مقامات 
ارشــد اين كشــور در جمع خبرنــگاران با 
مثبت خواندن نتايج ســفر خود گفت: سفر 
به آذربايجان شــروع يك سفر منطقه اي در 
حوزه رايزني در مورد روش هاي تقويت صلح 
و ثبات در منطقه و همچنين گسترش روابط 

دوجانبه است.
وي ديدار خود بــا رئيس جمهور آذربايجان 
را بســيار مهم و مفيد خواند و يادآور شد: 
در اين ديدار در ارتبــاط با ابتكار منطقه اي 
و روش هــاي همــكاري در حوزه هــاي 
مختلف به صورت چندجانبه در اين منطقه 
اســتراتژيك و همكاري در حوزه هاي ديگر 
ازجمله انرژي با همكاري ديگر كشورها كه 
منجر به تقويت صلح و ثبات در منطقه شود، 
رايزني كرديم. ظريف گفــت: در ارتباط با 
همكاري هاي دوجانبه نيز كه در كميسيون 
مشترك 2 كشــور تصميمات بسيار خوبي 
گرفته شــده بود صحبت هاي خوبي انجام 
شد. همچنين در مورد بازســازي مناطق 
آزاد شــده رايزني كرديم. اميدواريم در اين 
زمينه ها شــاهد همكاري هرچه بيشــتر 
2 كشــور در جهت تامين منافــع ايران و 

آذربايجان باشيم.
ظريف به موضــوع همكاري هاي چندجانبه 
در منطقه و اهميت اين مســئله براي ايران 
اشاره كرد و گفت: در جريان سفر به روسيه، 
ارمنســتان، گرجســتان و تركيه در زمينه 
همكاري هاي ۶ جانبه و ديگر همكاري هاي 

منطقه اي صحبت و رايزني خواهيم كرد.
محمد جواد ظريــف، در نخســتين ديدار 

خود در باكو با الهــام علي اف، رئيس جمهور 
آذربايجان ديدار كرد و پيروزي هاي اخير اين 

كشور را تبريك گفت.
ظريف بــا اســتقبال از طرح پيشــنهادي 
رئيس جمهــور آذربايجــان تحــت عنوان 
ابتــكار همكاري هاي منطقــه اي ۶ جانبه، 
آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي كمك 
و همكاري در همه زمينه هايي كه به برقراري 
صلح، ثبــات و آرامش در منطقــه بينجامد 
را اعالم كرد. ظريف با اشــاره بــه برگزاري 
چهاردهمين دور اجالس كميسيون مشترك 
همكاري هاي اقتصادي 2 كشــور، آمادگي 
جمهوري اسالمي ايران براي مشاركت فعال 
در بازسازي مناطق آزاد شــده خصوصا در 
زمينه هاي ساخت و ساز، صدور خدمات فني 
- مهندسي، برق و انرژي، كشاورزي، كشت 
فرا سرزميني، مين روبي، بازسازي مساجد و 

بناهاي تاريخي را اعالم كرد.
الهام علــي اف، رئيس جمهــور آذربايجان 
نيز در ايــن ديدار بــا قدردانــي از مواضع 
ايران در تحوالت اخير در منطقه، از ســطح 

همكاري هاي في مابين ابراز خرسندي كرد.
او با برشــمردن پروژه هــاي اقتصادي بين 
2 كشــور، از حضور شــركت هاي ايراني در 

بازسازي قره باغ استقبال كرد.
محمدجــواد ظريــف، وزير امــور خارجه 
كشورمان در ادامه ديدار با مقامات جمهوري 
آذربايجان، با جيحون بايرامــف، وزير امور 
خارجــه اين كشــور ديــدار و درخصوص 
موضوعــات مهــم مــورد عالقه 2 كشــور 
در حوزه هــاي مختلف دوجانبــه و منطقه 

گفت وگو و تبادل نظر كرد.
ظريــف بــا اعــالم اينكــه ســقفي براي 
همكاري هاي في مابين قائل نيستيم آمادگي 
همه جانبــه بخش هاي مختلــف اقتصادي 
در ايران بــراي حضور فعــال در پروژه هاي 
اقتصادي جمهوري آذربايجان را اعالم كرد و 
برقراري آرامش در منطقه را فرصت بزرگي 
براي همكاري هاي 2 كشور در زمينه ترانزيت 
و فعال ســازي  كريدورهاي شــرق- غرب و 

شمال- جنوب دانست.
ظريف قرار اســت در ادامه ســفر منطقه اي 
خود به روســيه، ارمنســتان و گرجستان و 
احتماال تركيه برود و با مقامات اين كشورها 

رايزني كند.
سفر ظريف به روسيه سي و دومين سفر او از 
زمان تصدي وزارت خارجه و پنجمين سفر او 

به روسيه در يك سال اخير خواهد بود.

درحالي كه طرح مواضع اختالفي از ســوي 
شخصيت ها و جريانات سياسي عليه يكديگر قضايی

از طريق رسانه ها و تريبون هاي عمومي در 
آســتانه انتخابات رياست جمهوري شــدت گرفته است، 
رئيس قوه قضاييه نســبت به طرح اختالفات در رسانه ها 
هشدار داد و تأكيد كرد كه تريبون ها بايد محل اميدآفريني 
باشد. روز گذشته، سيدابراهيم رئيسي در بخشي از سخنان 
خود در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه بر ضرورت وجود 
انسجام در جامعه و همچنين مسئوالن تأكيد كرد و گفت: 
تريبون ها نه محل طرح و نه محل رفع مســائل اختالفي 
است، بلكه آنچه محل طرح و رفع مسائل اختالفي است 
»جلسات« هستند. به گزارش ميزان، رئيس قوه قضاييه با 
اشاره به وجود جلسات در همه ســطوح در كشور، گفت: 
تريبون ها بايد محل اميدآفريني و رفع نگراني مردم و نشان 
دادن انسجام و آهنگ واحد در كشور باشد. تريبون ها اگر به 
جاي رفع نگراني به ايجاد نگراني بپردازند در جهت خالف 
خواست رهبري و مردم حركت كرده اند. رئيسي ادامه داد: 
متأسفانه مي بينيم كه گاهي جلسات به محل خوش وبش 
و تريبون ها به محل طرح مسائل اختالفي تبديل مي شوند؛ 
درحالي كه اين موضوع بايد برعكس باشد. وي با تأكيد بر 
اين نكته كه آهنگ امروز كشور توانمندسازي هرچه بيشتر 
ايران اسالمي و خنثي ســازي  و رفع همه تحريم هاست، 
افزود: همه كساني كه داراي تريبون و جايگاه اجتماعي و 
مسئوليت هستند به اين نكته توجه كنند كه ما براي داخل 
و خارج از كشور بايد پيام انسجام و براي دشمنان نيز يك 

آهنگ واحد داشته باشيم.

تعيين تكليف اموال موجود در انبار هاي سازمان اموال 
تمليكي در دستور كار قرار گيرد

حجت االسالم رئيســي در بخش ديگري از سخنان خود با 

اشاره به گزارش دادستان كل كشور درباره بالتكليفي برخي 
اموال مردم و دولت در انبار هاي ســازمان اموال تمليكي با 
تأكيد بر ضرورت تعيين تكليف هرچه ســريع تر اين اموال 
گفت: برخي اموال كه به موجب حكم قضايي به نفع دولت 
مصادره مي شود به »ســازمان اموال تمليكي« كه نماينده 
دولت است تحويل داده مي شــود و اين سازمان بايد برابر 

قانون در مصرف درست آنها اقدام كند.
رئيس دستگاه قضا تأكيد كرد: اگر چنانچه اموالي نيازمند به 
مزايده گذاشتن هستند بايد سازمان اموال تمليكي نسبت 
به آن اقدام و در غيراين صورت هرچه ســريع تر براي آنها 
تعيين تكليف كند چرا كه ماندن، فرســوده شدن و خراب 

شدن اموال، خالف ضابطه است.
حجت االسالم رئيسي با اشــاره به بازديد خود از انبار هاي 
بنادر چندين شــهر ازجمله بوشــهر و بندرعباس و وجود 
نگراني از تخريب اموال انبار شــده در اين محل ها به دليل 
مرور زمان، تأكيد كرد كه مردم حق دارند هرچه ســريع تر 

براي اموالشان در انبار ها تعيين تكليف شود. 

 هشدار رئيسي به طرح اختالفاتتور منطقه اي ظريف در قفقاز
 در تريبون هاي عمومي

 فرزانه آئيني
دبير سرويس سياسی

   نتیجه بررسی ها به گوش مردم برسد
احمد مازني/نماينده سابق مجلس

اگر آنچه در رسانه ها درمورد نماينده محترم سبزوار مطرح شده با واقعيت ماجرا انطباق داشته باشد، اين رفتار قابل 
دفاع نيست. در جامعه و در بستر فضاي مجازي هر كدام از مردم يك دوربين دارند و اين باعث مي شود قضاوت هاي 
مختلف صورت گيرد و تصوير بدي از مجلس و نمايندگان ارائه شود. هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بايد به درستي 
مسئله را بررسي كند و گزارش رسيدگي را به مردم ارائه كند. اين هيأت نبايد مسئله را سرسري بگيرد و براي رفع 
تكليف كار انجام دهد. نتيجه بايد به گوش مردم برسد تا بدانند اگر كسي خالف كرده به اندازه تخلفي كه كرده بايد 

پاسخگو باشد.
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رويكرد برخورد با راكبان متخلف مدتي 
اســت كه در شــهر تهران تغيير كرده گزارش

است. مديريت شــهري و پليس راهور 
قصد دارند بــا اجراي طرح »موتوريــار« و راه اندازي 
پويــش »موتورســوارخوب«، رفتارهــاي صحيح 
شــهروندي و فرهنگ احترام به قوانيــن را در ميان 

موتورسواران متخلف نهادينه كنند.
بي اغــراق مي توان گفت كه بخش مهمــي از راكبان 
موتورسيكلت ها به هيچ قاعده و قانوني پايبند نيستند 
و مقررات خاص خودشان را دارند. ممنوعيت ورود به 
خطوط ويژه و پياده روها و حتي توقف پشــت چراغ 
قرمز و.... برايشان بي معناست و هرمسيري كه بيابند، 
وارد مي شــوند و پيــش مي روند. براســاس آخرين 
آمار مركــز شــماره گذاري و تعويض پــاك پليس 
راهور ناجــا، حدود 11 ميليون و ۶5۰ هزاردســتگاه 
موتورسيكلت در كشــور وجود دارد كه از اين تعداد 
2ميليون دســتگاه در تهران تردد مي كنند و از اين 
حيث پايتخت ركورددار است. حال حتي با فرض اينكه 
تنها نيمي از موتورسواران نسبت به قوانين راهنمايي 
و رانندگي بي توجه باشند، قطعاً بازهم با حجم زيادي 
از بي انضباطي اجتماعي و ترافيكي در پايتخت مواجه 
خواهيم بود. اثبات اين موضوع گفته سرهنگ احسان 
مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور فاتب است: 
»در ۶ماهه امسال حدود 47درصد از متوفيان حوادث 

رانندگي در تهران مربوط به موتورسواران بوده اند.«
اعمال قوانين ســلبي و تنبيهي اعم از جريمه كردن 
و توقيف موتورسيكلت، سال هاســت در دستور كار 
پليس راهور قرار دارد اما آمــار تصادفات گوياي آن 
اســت كه اين قوانين بازدارنده نبوده اند از اين رو قرار 
اســت با تغيير رويكــرد و اســتفاده از مجازات هاي 
جايگزين و آموزش و فرهنگ سازي رفتار شهروندي 
در ميان راكبان نهادينه شــود. طرح »موتوريار« در 

حقيقت همــان مجازات جايگزين به شــمار مي آيد 
كه از ســوي پليس راهور در تهران اجرا مي شود و به 
جاي توقيف موتورســيكلت، راكبان متخلف كاور به 
تن مي كنند و ساعاتي به عنوان پليس وظيفه برقراري 
انضباط ترافيكي در معابر را به عهده مي گيرند. سردار 
محمدحســين حميدي، رئيس پليس راهور تهران 
مي گويد: »اميد است با اجراي اين طرح آمار تخلفات 
و تصادفات موتورســواران در كانشهر تهران كاهش 

يابد و راكبان قانونمند شوند.« 

پويشي براي تغيير يك رفتار
مديريت شهري در كنار 
پليــس راهــور، رويــه 
فرهنگي و آموزشــي در 
پيش گرفته است و تاش 
مي كنــد بــا راه اندازي 
پويــش »موتورســوار 
خوب« رفتارهاي شهروندي را در ميان قشر موتورسوار 
نهادينه كند. پويشــي كه به گفته متين رمضان خواه، 
معاون توسعه مهارت هاي شهروندي اداره كل آموزش 
شهروندي شــهرداري تهران عاوه بر راكب، اعضاي 
خانواده موتورسواران، راكبان كسب وكارهاي موتوري، 
كودكان ونوجوانــان، دانش آموزان، زنــان خانه دار، 
انجمن اوليا و مربيان مدارس، دانشجويان، شهرداران 
مدارس و تمامي كاربران و فعــاالن فضاي مجازي و 

شبكه هاي اجتماعي، گروه هدف آن هستند.

ساماندهي فرهنگي موتورسواران 
جامعه شناســان معتقدند خودآگاهي فرد نســبت 
به هويت فردي و اجتماعي، ســبب تقويت سامت 
زندگي و اجتماعي او مي شــود و آمار ارتكاب جرائم و 
انحرافات اجتماعي را كاهش مي دهد. متوليان پويش 
موتورسوار خوب با توجه به اين نظريه جامعه شناسي، 
هويت بخشي به موتورسواران را سرلوحه اقداماتشان 
قرار داده اند. رمضان خواه مي گويد: »طي بررسي هاي 
صورت گرفته، مشخص شــد موضوع هويت بخشي 
به موتورســواران در طرح هاي گذشته مغفول مانده 

است و شــايد به همين دليل آنها شكست خورده اند. 
رانندگان تاكسي و اتوبوس هويت دارند و همين هويت 
اجتماعي و فردي مانع تخلف آنها مي شود. اما متأسفانه 
موتورسيكلت ها و راكبان آنها از هويت و رسميت خاص 
موتورســواري در جامعه برخوردار نيستند و همين 
امر سبب  مي شــود آنها به قوانين و حقوق شهروندان 
احترام نگذارند.« نخستين گام براي هويت بخشي به 
اين قشر برگزاري دوره هاي آموزشي بود كه به گفته 
اين مقام مسئول با اســتقبال هم مواجه شده است: 
»دوره هاي آموزشي متعدد با حضور فرزندان، همسر، 
پدر و مادر، خواهر و برادر در مدارس و سراهاي محله 
برگزار و مباحثــي مربوط به شــناخت خصوصيات 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آسيب شناسي داليل 
ناهنجاري هاي ترافيكي موتورسواران و... مطرح شد. در 
حقيقت با اين كار تاش كرديم جايگاه موتورسواران در 
جامعه را تثبيت و به آنها هويت اجتماعي دهيم؛ چراكه 
باور داريم ايجاد و ارتقاي حس تعلق در قشر موتورسوار 
جامعه منجر به تسريع روند نهادينه شدن رفتارهاي 
شهروندي در آنها مي شود.« به گفته رمضان خواه اين 
آموزش ها همچنان ادامــه دارد و همزمان با اپيدمي 
شدن كرونا، مباحث در سامانه شاد هم آموزش داده 

مي شود.

5محور در يك پويش
موضوعات مربوط به موتورســواران پيچيده اســت. 
معاون توسعه مهارت هاي شهروندي اداره كل آموزش 
شهروندي شــهرداري تهران اين مطلب را مي گويد 
و ادامه مي دهــد: »تا كنون در حوزه موتورســواران 
از بعد فرهنگي كاري انجام نشــده يا اگر هم صورت 
گرفته بسيار كم و اندك بوده اســت. بنابراين وقتي 
پويش موتورســوار خوب راه اندازي شد با موضوعات 
پيچيده و متنوعي مواجه بوديــم و از اين رو 5محور 
اصلي كه شــاخص بودند را انتخاب و در دستور كار 
قرار داديم.« اســتفاده از كاه ايمنــي، عدم ورود به 
مســيرهاي غيرمجاز، عدم ورود به تونل ها و خطوط 
ويژه، عدم ورود به پياده روهــا و در نهايت هم قهرمان 
خانواده من محورهاي پويش موتورسوار خوب اند كه 

به گفته رمضان خواه اقدامات مربــوط به هر محور از 
اواخر سال گذشته شروع شده است: »عاوه بر جلسات 
آموزشي از طريق نصب تصاوير يا عبارت هاي مربوط 
به موتورسواران در فضاهاي عمومي شهر اطاع رساني 
به مردم انجام مي شــود. همچنين بــا اجراي مانور و 
حضور در معابر شــلوغ با اهــداي گل و گفت وگوي 
دوستانه با موتورســواران آنها را ترغيب مي كنيم به 
اين پويش بپيوندند.« فعاليت در 5محور تعيين شده 
تا ارديبهشــت 14۰۰ادامه دارد و شــايد سال آينده 
محورهاي ديگري هم اضافه شــود يا متوليان پويش 
موتورســوار خوب با همان محورهاي قبل به كار خود 

ادامه دهند.

تحقق نتايج، سال ها بعد
نتيجه هر پويشــي اعــم از فرهنگــي، اجتماعي، 
اقتصادي و... به طور متوسط پس از 5تا 11سال نمود 
پيدا مي كند. رمضان خواه، معاون توسعه مهارت هاي 
شهروندي اداره كل آموزش شهروندي شهردار تهران 
اين مطلب را بيان مي كنــد و مي گويد: »اين پويش 
در ترغيب موتورسواران به اســتفاده از كاه ايمني 
بسيار موفق بوده اســت و امروز آمار موتورسواراني 
كه كاه ايمني ندارند، بســيار كم شــده است.هر 
چند مي پذيريم در ســاير محورها هنــوز به نتيجه 
مطلوب نرسيده ايم اما حداقل نشــانه تأثيرگذاري 
ديده مي شــود كه جاي بسي خوشــحالي دارد.« او 
ادامه مي دهــد: »تحقق اهداف پويش موتورســوار 
خوب كه همــان نهادينه شــدن رفتارهاي صحيح 
شــهروندي و اجتماعي و فرهنگ احترام به قوانين 
اســت، قطعاً زمانبر خواهد بود و مردم نبايد به اين 
زودي منتظر تحول در حوزه موتورسواران باشند.« 
به گفته رمضان خواه استمرار فعاليت ها هم در تحقق 
نتايج مطلوب پويش موتورسوار خوب اهميت دارد: 
»اگر اقدامات تعريف شــده براي پويش موتورسوار 
خوب براساس برنامه ريزي ها انجام شود و تداوم هم 
داشته باشد قطعاً شهروندان طي 5سال آينده شاهد 
رفتارهاي صحيح شهروندي از سوي موتورسواران در 

كانشهر تهران خواهند بود.« 

كنار خيابان با موتورياران
پليس راهور و شهرداري تهران از طريق اجراي طرح »موتوريار« و راه اندازي پويش »موتورسوارخوب« به دنبال تغيير رفتار راكبان متخلف هستند

خبر

عادت هاي خطرناك

اوليــن نگرانــي يك دوچرخه ســوار 
شهري، خودروها هستند. از نگاه يك 
دوچرخه سوار، معابر شهري را مي توان 
به 5دسته تقسيم كرد؛ كوچه ها، خيابان هاي فرعي، خيابان هاي 
اصلي كم عرض، خيابان هاي اصلي عريض و بزرگراه هاي شهري. 
دوچرخه سواري در هركدام از اين معابر، مشكات خاص خود را 
دارد كه مهم ترين آن، خودروها و موتورسيكلت ها هستند. تجربه 
من مي گويد موتورســيكلت ها را چون از هيــچ قاعده اي پيروي 
نمي كنند و فعا هم تصميمي براي جلوگيري از رفتار خطرآفرين 
آنها وجود ندارد بايد به عنوان يك واقعيت موجود پذيرفت و با صبر، 
اجازه داد به سرعت عبور كنند. درحقيقت، موتورسوارها تحت هر 
شرايطي- تا اطاع ثانوي- حق تقدم دارند و اگر اين حق تقدم به 
رسميت شناخته نشود يا بايي سر خودشان مي آورند يا سر شما!

اما موضوع خودروها متفاوت است. در تمام مدتي كه دوچرخه را 
به عنوان وسيله تردد در شهر انتخاب كرده ام، رانندگان بسياري را 
ديده ام كه وقتي يك دوچرخه سوار را مي بينند، سرعتشان را كم 
مي كنند، فاصله مي گيرند و سعي مي كنند مشكلي براي وسيله 
نقليه ســبك تر ايجاد نكنند؛ البته هســتند كساني كه احساس 
مي كنند اگر يك دوچرخه سوار از كنار يا مقابلشان رد شود، امتياز 
آن مرحله را از دست مي دهند و هرطور شده مي خواهند جلوي 
اين شكست را بگيرند! به هر صورت، مشــكل در نگاه رانندگان 
نيست. كسي كه دوچرخه را انتخاب كرده، يعني پذيرفته است كه 
صبر بيشتري داشته باشد و آرام براند. مشكل، در عادت هايي است 
كه با بسياري از رانندگان، عجين شده. كتاب آيين نامه راهنمايي 
و رانندگي را يك بار ديگر ورق بزنيد و ببينيد چقدر از نكات نوشته 

شده در اين كتاب از سوي رانندگان، رعايت مي شود؛ مثًا:
  پيش از ورود از فرعي به اصلي، توقف كامل كنيد.

  پيش از تغيير ناگهاني مسير حركت، حتما راهنما بزنيد.
   براي ورود به پارك يا خروج از آن راهنما بزنيد.

   اگــر در كناره خيابان پــارك كرده ايد، قبل از بــاز كردن در 
ماشين، حتما در آينه نگاه كنيد.

  حق تقدم ها را به خاطر بسپاريد و رعايت كنيد.
   دوبله پارك نكنيد و...

به عنوان يك عابر پياده، دوچرخه ســوار يا حتــي راننده خودرو، 
چند روز دقت كنيد همين قوانين ساده چقدر رعايت مي شوند. 
بي توجهي به اين نكات اســت كه دوچرخه ســواري را سخت و 
خطرناك مي كنــد. راننده هايي كه ناگهــان مي پيچند، از پارك 
بيرون مي آيند، در را باز مي كنند و بــا دنده3 از كوچه به خيابان 
مي روند، نمي خواهند كسي را آزار بدهند. آنها با ديدن يك عابر يا 
دوچرخه سوار، حتما حق تقدم را رعايت مي كنند، اما مشكل اين 

است كه بي توجهي به جزئيات، عادت شان شده است.

صدور سند مالكيت براي بزرگراه همت 
براي نخستين بار در كشور صدور سند مالكيت بزرگراه شهيد همت 
توسط منطقه ثبتي شهرآرا انجام و تحويل شهرداري تهران شد. به 
گزارش همشهري، اداره كل ثبت استان تهران، صدور اسناد مالكيت 
كاداستري براي اماك عام المنفعه و اماك متعلق به شهرداري از 
جمله بزرگراه ها، خيابان ها، معابر و ميادين را در دســتور كار قرار 
داده اســت. به گفته عبدالحسين رامشــي، مديركل ثبت اسناد و 
اماك استان تهران، صدور سند مالكيت بزرگراه شهيد همت هم 
در راســتاي اين وظيفه و با هدف تثبيت اراضي و اماك دولتي و 
حفاظت و حراست از حقوق بيت المال انجام شده است. وي با بيان 
اينكه هرگونه توجيه و تأخير در تثبيت اراضي و اماك متعلق به 
دولت و بيت المال در بانك جامع اماك جايز نيست، گفت: »اين 
امر عاوه بر پيشگيري و جلوگيري از هر نوع سوءاستفاده و جعل و 
تعرض سودجويان در ايجاد و نهادينه شدن انضباط حقوقي به ويژه 

در برنامه ريزي و تصميم گيري هاي كان مؤثر و كارآمد است.« 

آموزش مسئوليت پذيری در شهروندان
ما در ادبيات دينی خودمان داريم كه »كلّكم 
راع و كلّكم مســؤول عن رعيته« با اين حال 
می بينيد كه در قوانين ما و حتی در قانون اساســی هم دائم آمده 
است كه »دولت مكلف است« و جايی برای مسئوليت شهروندان 
نيست. اگر شهروند مسئول را به عنوان يك رويكرد آموزشی نوين 
در جامعه توســعه يافته در نظر بگيريم بايد لوازم آن را هم ايجاد 
كنيم. اكنون پليس راهور می خواهد اين لوازم را ايجاد كند ولی به 
قول قديمی ها بايد گفت كه »با يك گل بهار نمی شود«. اين چيزی 
است كه بايد در بخش های ديگر پليس مانند معاونت اجتماعی يا 
بخش های مربوط به پيشــگيری از جرم هم اجرا شود و از افرادی 
استفاده كنند كه به دنبال پيدا كردن راهی برای مسئوليت پذير 

كردن شهروندان باشند. 
اجتماع به معنی يك جامعه پويا و زنده اســت و گرنه اين واژه از 
معنی تهی می شود. اين شهروندان بايد در زمينه های ديگر مانند 
اقتصاد هم مسئول شناخته شوند. طرح موتوريار قدمی به سوی 
پيشرفت است ولی كافی نيست. مجموعه عوامل متعدد در درون 
سيســتم بايد آموزش مسئوليت پذيری را در شــهروندان ايجاد 
كند اما اساس سيســتم با اين رويكرد هماهنگ نيست و تنها در 
حوزه های باريك و كوچك حاضر به اجرای آن اســت. نمی توان 
شهروند را در حوزه رفتار ترافيكی مسئول دانست ولی در تحوالت 
اقتصادی، اخاقی و سياســی مسئول ندانســت. با اين حال بايد 
از رويكرد جديد پليس قدردانــی كرد اما بايــد آن را به صورت 
همه جانبه ديد. اگر ايــن اتفاق بيفتد افــراد باورخواهند كرد كه 
تغييری رخ داده است، در غير اين صورت اين كار آموزشی بی اثر 
می شود.اگر شهروند در حوزه ديگری هر روز به عقب رانده شود يا 
در محل زندگی و كار خود هيچ  اختياری در سرنوشت خود نداشته 
باشد نمی توان انتظار داشــت كه در رفت و آمد روزمره احساس 

مسئوليت كند.

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

تهران رؤيايي كودكان؛ شهري رنگي و پر از نشاط
 آثار مسابقه »شهري كه من دوست دارم از پشت پنجره خانه مان ببينم« در خانه هنرمندان به نمايش درآمد

پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

 تصاوير نمايشــگاه نقاشي 
»شهري كه من دوست دارم گزارش 2

از پشــت پنجره خانه مان 
ببينــم« صداي بخشــي از كــودكان و 
نوجوانان شهر تهران است؛ روايتي است از 
آرزوها و توقع آنها از شــهري كه دوست 
دارند؛ صدايي كه اگر شــنيده شــود در 
مسير رسيدن به اســتاندارد هاي »شهر 
دوســتدار كودك« چراغــي پيش روي 
سياســتگذاران و برنامه ريــزان خواهد 

گذاشت.
آثار منتخــب دوميــن دوره مســابقه 
نقاشي »شــهري كه من دوست دارم از 
پشــت پنجره خانه مان ببينم« در خانه 
هنرمندان، با 2۰3اثر از نقاشي كودكان و 

نوجوانان تهراني به نمايش درآمده است؛ 
مســابقه اي كه در قالب »شهر دوستدار 
كودك« برگزار و آثار نهايي آن مشخص 
شده و اكنون ديوار خانه هنرمندان تهران 
را بسيار زيبا كرده اند. جالب اينكه برخي 
از نقاشــي ها آنقدر پيچيــده و مفهومي 
هستند كه به نظر مي رسد به تحليل هاي 

روانشناسانه نياز دارند.
ايــن نمايشــگاه توســط اداره كل 
آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران 
شكل گرفته اســت. به نقاشي ها كه نگاه 
مي كنيد، پر از نور، رنگ، شادي، نشاط، 
 خاقيت و ايده هاي نوست؛ گويا كودكان 
و نوجوانان تهران از شــهر، رؤياي شــاد 
بــودن و زندگي را در ســر مي پرورانند؛ 

نقاشي هايی كه يكسره پر از اميد است.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران كه در افتتاحيه نمايشــگاه حضور 

داشــت، دراين باره به همشهري گفت: 
»شــهري كه من دوســت دارم از پشت 
پنجــره خانه مــان ببينــم، به ســمت 
روياپردازي است. من معتقد هستم اگر 
مردم شــهر آرزو و  رؤيا نداشــته باشند، 
براي شهر كاري نمي كنند. در نقاشي ها 
تهران را شهري سبز، رنگي و پر از نشاط 

مي بينيم.«
محمدرضا جوادي يگانه ادامه داد: »سال 
گذشته نمادهاي شهر مانند برج آزادي، 
برج مياد و تئاتر شهر وجود داشتند، ولي 
امسال به علت شيوع كرونا كمتر نمادهاي 
شهري را در نقاشــي ها مي بينيم. اغلب 
بچه ها تنها و از پشت پنجره به شهر نگاه 
مي كنند. آنها آرزوي مدرسه و سفر رفتن 
را دارند كه اين نشان مي دهد دوره كرونا 
دوره بسيار سختي براي بچه هاي تهران 

است.«

جوادي يگانــه اضافــه كرد: »امســال 
نسبت به سال قبل اســتقبال بيشتري 
از نمايشــگاه شده است. ســال گذشته 
بيش از 9هزار اثر به نمايشگاه ارسال شد، 
ولي امسال بيش از 14هزار و 8۰۰اثر به 
نمايشگاه ارسال شــده است. اين آثار در 
فضاي مجازي امكان تحليل دارند و قرار 
است كه مانند سال گذشــته به صورت 

كاتالوگ منتشر شوند.«
معــاون امــور اجتماعــي و فرهنگــي 
شــهرداري تهــران گفت: »در نقاشــي 
بچه ها شــهر تهــران پر از نشــاط ديده 
مي شــود و گويــا بچه هــا جلوه هــاي 
تكنولوژيك شهر را دوســت ندارند. در 
ارائه برنامه بودجه14۰۰ نيز بخش مهمي 
از برنامه هاي شــهري به نشــاط شهري 
اختصاص دارد كه البته بخشي از برنامه ها 

امسال از دهه فجر شروع مي شود.« 

مجتبي دانشــور، مديركل آموزش هاي 
شهروندي شــهرداري تهران نيز گفت: 
»يكــي از كارگروه هــاي كاري در اداره 
آمــوزش شــهروندي دبيرخانه شــهر 
دوســتدار كودك، تحقق الگوي شــهر 
دوستدار كودك اســت كه 12سال قبل 
آن را شورا مصوب كرده بود و دبيرخانه آن 
در معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري 

تهران است.«
 او افزود: »يكي از اصول اصلي در شــهر 
دوســتدار كودك، امكان بيــان نظرات 
كودكان در شــهري اســت كه زندگي 
مي كنند. در يك ســال و نيم اخير سعي 
كرديم اين رويكرد را در دستور كار قرار 
بدهيم و برگزاري 2دوره مسابقه نقاشي 

نيز در همين راستا بوده است.«
مديــركل آموزش هــاي شــهروندي 
شــهرداري تهــران افــزود: »در ايــن 

دوره حضــور شــركت كنندگان بيش از 
4۰ درصد افزايش داشــته است؛ يعني 
به عبارتي 14هزار و 85۰ اثر شركت كرده 
بودند كه از اين ميان 18۰۰اثر توســط 
هيأت، انتخاب و به مرحله دوم داوري راه 
يافتند و در مرحله دوم از ميان 18۰۰اثر، 

2۰3اثر انتخاب شدند.
 ايرج طهماسب، محمدعلي بني اسدي، 
جمال الديــن اكرمي، حديثــه قربان و 
آتوسا صالحي، داوري مسابقه را برعهده 

داشتند.«
دومين دوره نمايشــگاه نقاشي كودكان 
تهــران از ۶ تــا 14 بهمن مــاه در خانه 
هنرمنــدان و باتوجه به شــيوع ويروس 
كرونا بــا رعايــت كامــل پروتكل هاي 
بهداشــتي برگزار خواهد شد. همچنين 
اين نمايشگاه به صورت آناين به آدرس 

tehrancpc.ir قابل بازديد است.

  ســرهنگ علي همه خاني، معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس  
راهور تهران بزرگ

بيش از يك  ماه است كه طرح »موتوريار« به عنوان مجازات جايگزين در برخورد با راكبان 
متخلف توسط پليس راهور تهران اجرا مي شود. خوشبختانه نظرسنجي ها حاكي از آن 
است  كه طرح موتوريار نه تنها يك طرح ترافيكي موفق كه يك اقدام فرهنگي مؤثر در 
جهت كاهش تخلفات و حوادث مرتبط با موتورسواران بوده است. در همين مدت زمان 
كوتاه با اجراي اين طرح از توقيف و انتقال 10هزار دستگاه موتورسيكلت به پاركينگ 
جلوگيري و در قبال آن 10هزارراكب متخلف كاور موتوريار به تن كرده و ساعاتي همراه با نيروهاي راهور به برقراري 

انضباط ترافيكي پرداختند.

10هزار راكب موتوريار شدند

  وهاب ميزاني، معاون آموزش و مشــاركت هاي مردمي ســازمان  
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران

62درصد تصادفات جرحي در تهران مربوط به موتورسيكلت هاست. با توجه به 
اين آمار نگران كننده و ساير مشكالت ناشي از اين وسيله نقليه مانند نقش آن 
در آلودگي هوا، امروز موتور را به يك معضل در تهران تبديل كرده است و همه 
دغدغه رفع مسائل مربوط به اين وســيله را دارند. پويش »موتورسوار خوب« 
اقدام بسيار ارزشمند فرهنگي اســت كه در حوزه موتورسيكلت شكل گرفته 
و مدت زمان كوتاهي از عمر آن مي گذرد و از اين رو نمي توان به طــور قطعي اظهارنظر كرد و از موفقيت آن 
حرف زد. آنچه به لحاظ جو روحي و رواني حاكم در جامعه استنباط مي شود اين است كه پويش خوب شروع 
شده و در گذر زمان حتمًا بخش قابل توجهي از مشكالت موتورسواران را رفع مي كند. حساس شدن مردم به 
موضوع موتورسيكلت، دغدغه مند شدن مسئوالن در اين حوزه و مشاركت پليس راهور و معاونت اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري تهران براي اجراي طرح هاي مشترك در راستاي كاهش معضالت موتورسواران، تكه هاي 
پازلي هستند كه وقتي درست و با برنامه كنار هم قرار بگيرند حتمًا به نتايج مطلوب منتهي مي شود اما زمانبر 

خواهد بود.

بهبود رفتار موتورسيكلت  سواران
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   تورم انتظاري بخش خصوصي
درحالي كه بانك جهاني نرخ تورم ايران در پايان امســال را 30.5درصد و 
صندوق بين المللي پول هم 34.1درصد برآورد كرده، تازه ترين برآورد اتاق 
تهران هم اين است كه بسته به سرعت رشــد تورم ماهانه در 3 ماه پاياني 
امسال، نرخ تورم آخرسال ممكن است بين 35.9درصد تا 37.1درصد در 
نوسان باشد. درصورت بروز تورم ماهانه يك تا 4درصد براي 2 ماه باقيمانده از 
سال، يعني از بهمن تا اسفند، تورم كل سال1399 متفاوت خواهد بود. در اين 
صورت، به نظر مي رسد تحقق ارقام پيش بيني شده در صندوق بين المللي پول 
يعني تورم 30.5درصد و بانك جهاني يعني تورم 34.1درصدي، امكان پذير 
نخواهد بود زيرا ميانگين تورم ماهانه در 2 ماه پاياني ســال 1398معادل 

1.3درصد بوده است.

   تورم داغ در بازار اجاره
در سايه رشد 500درصدي ميانگين قيمت مسكن در 3 سال گذشته، روند صعودي تورم اجاره مسكوني نيز تقويت شده 
است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه امسال شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران 29.7درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافته و البته اين روند با شدت بيشتري در ساير نقاط شهري تكرار شده است 
به گونه اي كه در همين بازه زماني، ميزان رشد قيمت اجاره در اين مناطق 32.6درصد بوده است. به گزارش همشهري، 
در بازار اجاره سنتي ايران كه نه قانونگذاري توانايي دخالت چشمگير در مناسبات بازار را دارد و نه متوليان حوزه مسكن 
قدمي براي ساماندهي بازار اجاره از طريق هدايت سرمايه گذاران بزرگ به حوزه اجاره برمي دارند، تخليه تورم انباشته 
بازار مسكن در قيمت اجاره امري ناگزير و تكرار است؛ چراكه همواره در بازار سنتي اجاره عايدي يك واحد مسكوني 
به عنوان تابع و نسبتي از ارزش آن واحد محاسبه مي شود و در سايه گران تر شدن مسكن، ناچار قيمت اجاره آن نيز 
افزايش مي يابد. نكته نگران كننده در بازار اجاره ايران اين است كه در آبان امسال نسبت ميانگين قيمت يك مترمربع 
زيربناي مسكوني به ميانگين اجاره بهاي ساالنه آن )P/R( به 37برابر رسيده كه بيش از دو برابر ميانگين بلندمدت 
است. در اين شرايط با توجه به ركودي شدن بازار مسكن از اواخر پاييز، اين اميد وجود داشت كه شاخص P/R با كاهش 
قيمت مسكن و نه با رشد اجاره بها تعديل شود و تخليه حباب قيمتي مسكن از طريق كاهش قيمت آن رخ دهد اما توقف 
نزول قيمت مسكن در معامالت دي ماه عمال اين اميد را كمرنگ تر كرده است. به نظر مي رسد اگر قرار باشد بازار مسكن 
روند فعلي خود را حفظ كند و سياستگذاران نيز بي توجهي به مناسبات بازار اجاره را ادامه دهند، سال 1400سالي سخت 

براي مستأجران و اجاره نشينان باشد.

نقد خبر

لطف دولت به اتوبوس هاي بين شهري
خبــر: شــوراي عالي ترابــري بــا هماهنگــي ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مصوب كرد از اين پس قيمت بليت 
اتوبوس هاي بين شهري از نرخ گذاري دستوري خارج شده و با نظارت 

وزارت راه به صورت رقابتي باشد.
نقد: در شــرايطي كه همچنان دســتگاه هاي دولتي به دنبال حفظ 
اختيارات مداخله اي خود در بازارها هستند و ماجرايي نظير نرخ گذاري 
دســتوري براي فوالد هنوز از يادها نرفته است، شوراي عالي ترابري 
دست به اقدامي نســبتا خارق العاده و غريب در اقتصاد ايران زده و با 
درخواست وزارت راه و شهرسازي مبني بر خروج نرخ گذاري قيمت 
بليت اتوبوس هاي شــهري از شــمول قيمت گذاري موافقت كرده 
است. البته اين موافقت هنوز به مرحله اجرا نرسيده و فعال به واسطه 
همسو نبودن نظرات اعضاي اين شورا و لزوم بازنويسي دستورالعمل 
قيمت گذاري بليت اتوبوس بين شهري به شــكل ساده  و روان ، مقرر 
شــده اعضا نظرات خود را به صورت مكتوب به دبيرخانه شــورا ارائه 
كنند و سازمان راهداري نيز  با توجه به اين نظرات، نسبت به بازنويسي 
دستورالعمل با هدف حمايت بيشتر از حقوق مصرف كنندگان، ارتقاي 

كيفيت خدمات و نوسازي ناوگان اقدام كند.
خروج دولت از قيمت گذاري و محدود شــدن اختيار ســازمان هاي 
تعزيراتي و مداخله گر در اقتصاد گرچه همواره از سوي كارشناسان، 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته اما اجراي آن 
الزاماتي دارد كه دولت بايد آن را بپذيــرد و ضمن اينكه از رفتارهاي 
تنش زا در اقتصاد و بازارها جلوگيري مي كند، براي پوشاندن نقايص 
سياستگذاري و حكمراني نسبت به سركوب فرايند قيمت گذاري در 
بازارها اقدام نكند. تجربه خروج دولت از قيمت گذاري بليت اتوبوس، 
تاحدودي شبيه آزادســازي قيمت بليت هواپيماست كه در سال94 
اجرايي شد و شركت هاي هواپيمايي مجاز شدند در يك بازه قيمتي 
مشخص و براساس وضعيت بازار و قدرت تقاضا، بهاي خدمات خود 
را تعيين كنند؛ اما اين سياســت جداي از حاشيه سازي هايي كه در 
دوره هاي پيك ســفر براي آن مي شــد، در دوره هــاي تنش ارزي و 
اقتصادي نيز از مداخله سازمان هاي تعزيراتي، دولت و مجلس در امان 
نماند و حتي چندي پيش با وجود زيان ده شدن شركت هاي هواپيمايي 
تحت تأثير محدوديت هاي كرونا، به واسطه همين مداخله ها عقيم ماند 
و نانوشته به دوره قبل از آزادسازي برگشت. در مورد خروج دولت از 
قيمت گذاري بليت اتوبــوس نيز، آنچه امــروز رخ مي دهد مي تواند 
محركي براي بهبود خدمت رساني در اين حوزه باشد و دخل و خرج 
شركت هاي مســافربري را تراز كند، اما تداوم اجراي آن نيازمند آن 
است كه سياســت هايي نظير اين، در حوزه هايي كه به بهبود قدرت 
خريد جامعه و آزادسازي قيمت گذاري در كل اقتصاد منجر مي شود 

نيز عملياتي شود.

خطر قطع برق در اوج سرما
توانير در پاسخ به همشهري: اين بار برخالف 

يك  ماه پيش وضع سخت تر شده است

نيروگاه ها با تمام قدرت در حال توليد برق هستند و وزارت نيرو 
هم سياست كاهش روشنايي معابر اصلي و بزرگراه ها را در اولويت 
خود قرار داده و احتمال قطــع گاز و برق برخي صنايع بزرگ هم 
قوت گرفته؛ با اين حال همچنان خطر قطع برق به ويژه در شهرها 
و روستاهاي استان هاي سردسير جدي است. حاال تنها كاري كه 
مردم مي توانند انجام دهنــد، خاموش كردن چراغ هاي اضافي و 
پوشيدن لباس بيشتر است تا ديگر شــهروندان در اوج سرماي 

زمستان نلرزند و در تاريكي شب را به صبح نرسانند.
ديروز شركت توانير با صدور اطالعيه اي رسما اعالم كرد: با توجه 
به افزايش شــديد مصرف گاز و برق در بخــش خانگي و تجاري و 
محدوديت در تأمين سوخت نيروگاه ها، احتمال بروز خاموشي در 
برخي از مناطق به ويژه مناطق شمالي و سردسير كشور وجود دارد.

پيگيري هاي همشــهري از شــركت توانير نشــان مي دهد به 
شركت هاي برق استان ها اعالم شده بسته به ميزان مصرف برق و 
البته رشد آن نسبت به آگاهي دادن به شهروندان و حتي انتشار 
جداول خاموشــي هاي احتمالي اقدام كنند زيرا اين بار برخالف 

يك ماه پيش وضع سخت تر شده است.
اين گــزارش مي افزايد: 23دي ماه امســال شــركت توانير در 
اطالعيه اي از مردم خواســته بود كه حداقل يــك يا دو درجه از 
دماي محل زندگي و كار خود كم كنند تا امكان اســتمرار تأمين 
انرژي براي همه وجود داشته باشد. در اطالعيه ديروز اين شركت 
از مردم خواسته شده تا با كاهش 10درصد در مصرف گاز و برق، 
صنعت برق را در تأمين برق مطمئن و پايداِر تمام نقاط كشــور 
ياري كنند. محمد حسن متولي زاده، مديرعامل توانير مي گويد: 
اگر تنها دماي هواي منازل و مراكــز تجاري يك درجه كاهش و 
يك المپ اضافي نيز خاموش شود، همه مشكل كشور در زمينه 

تامين سوخت گاز نيروگاه ها حل خواهد شد.
او با بيان اينكه به طوركلي 80درصد برق از نيروگاه هاي حرارتي 
از طريق مصرف گاز، 14درصــد گازوئيل و تنها 6درصد از طريق 
مازوت توليد مي شــود، خاطرنشــان كرد: با اين حال در دي ماه 
جاري به دليل افزايش مصرف يكبــاره گاز در بخش هاي خانگي 
و تجاري، اين روند تغيير كرده؛ به طــوري كه هم اكنون تركيب 
ســوخت مصرفي نيروگاه ها به 43درصد گاز، 41درصد گازوئيل 
و 16درصد مازوت تغيير پيدا كرده اســت. متولــي زاده با بيان 
اينكه مجموع گاز مصرفي روزانه بخش خانگي و تجاري كشــور 
620ميليون مترمكعب است، گفت: براي تامين نياز برقي كشور 
در نيروگاه هاي حرارتي روزانه به 145ميليون مترمكعب گاز نياز 
داريم، اين درحالي اســت كه به منظور تامين گاز مصرفي بخش 
خانگي و تجاري، در دي ماه روزانــه 83ميليون مترمكعب گاز به 
نيروگاه ها تحويل شــده و باقي نياز ســوخت مورد نياز از طريق 

گازوئيل و مازوت تامين شده است.

نيازمند همكاري مردم هستيم
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزســتان هم با اشاره به 
افزايش مصرف انرژي در كشور گفت: براي مديريت مصرف برق 
در استان خوزستان نيازمند همكاري صنايع هستيم. علي خدري 
در جلســه اضطراري مديريت مصرف انرژي )برق و گاز( با اشاره 
به افزايش مصرف ســوخت گاز و محدوديت هاي ناشي از آن در 
نيروگاه هاي كشــور، گفت: اميدواريم با همكاري صنايع بتوانيم 
مصرف برق را مديريت كنيم. به گفته او، تمام تالش مجموعه برق 
اين است كه با اجراي برنامه هاي هماهنگ شده در يك ماه سخت 

و دشوار پيش رو، كمترين آسيب به بخش صنعت وارد شود.

بــازار مســكن تهــران در 
دي ماه دوباره بــا تكانه هاي 
تورمي مواجه شــده و رشد 
1.8درصدي ميانگين قيمت 
را تجربه كرده است. آمارهاي رسمي نشان مي دهد 
ميانگين قيمت مسكن در شــهر تهران بار ديگر 
به بيش از 27ميليون تومان رســيده؛ آن هم در 
شرايطي كه فعاالن اين بازار از ركود سنگين اين 

بازار و نبود خريدار خبر مي دهند.
به گزارش همشهري، گرچه شائبه هايي در مورد 
احتمال دســتكاري قيمت مسكن با انجام برخي 
معامالت غيرواقعي براي واحدهاي گران قيمت و 
لوكس وجود دارد اما افزايش قيمت مســكن در 
سايه رشــد ادامه دار قيمت نهاده هاي ساختماني 
نيز اتفاق ناگزيري است كه بارها نسبت به وقوع آن 

هشدار داده شده.

نماي كلي بازار مسكن در دي ماه
اطالعــات و آمار منتشــر شــده از ســوي اداره 
بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي 
براي تحوالت بازار مسكن شهر تهران در دي ماه، 
حاكي از اين است كه در اين ماه ضمن اينكه تعداد 
معامالت مســكن نســبت به  ماه قبل با افزايش 
37.6درصدي مواجه شــده، ميانگين قيمت هر 
مترمربع زيربناي مسكوني نيز با 1.8درصد افزايش 
به 27ميليون و 386هزار تومان رسيده است. دو 
نكته قابل توجه از تحوالت بازار مسكن پايتخت در 
دي ماه امسال اين است كه تعداد معامالت مسكن 
دي ماه امسال 3هزار و 515فقره بوده كه همچنان 

67.1درصد كمتر از دي ماه سال قبل است و تورم 
نقطه  به نقطه نيز از 98.9درصــد در  ماه قبل به 

98.3درصد كاهش يافته است.
به گزارش همشهري، بررســي تحوالت متوسط 
قيمت مســكن به تفكيك مناطق 22گانه شهر 
تهران نشان مي دهد در دي ماه امسال 8منطقه از 
مجموع 22منطقه، با كاهش قيمت مسكن نسبت 
به ماه قبل مواجه بوده اند؛ اما 14منطقه رشد قيمت 
را تجربه كرده اند. يكي از نكات مهم در معامالت 
مسكن شــهر تهران در دي  ماه اين است كه  در 
اين  ماه 61.3درصد از كل واحدهاي مســكوني 
معامله شده با قيمتي كمتر از متوسط قيمت شهر 
معامله شــده اند. به عبارت ديگر، سهم واحدهاي 
مسكوني معامله شده در مناطق پايين تر از متوسط 
شهر تهران نسبت به  ماه قبل 1.6درصد افزايش 
يافته است. همچنين در اين ماه 56.4درصد كل 
معامالت بــه واحدهاي با متــراژ 80متر و كمتر 
اختصاص داشــته كه اين سهم 1.4درصد نسبت 
به  ماه قبل افزايش يافته اســت. اين موضوع يكي 
از نشــانه هاي كاهش قدرت خريد تقاضا در بازار 
مسكن و سوق پيدا كردن خريداران به واحدهاي 

ارزان تر و كوچك تر است.

تغيير در تركيب معامالت مسكن
بررســي تغييرات قيمت مسكن شــهر تهران به 
تفكيك مناطق 22گانه نشان مي دهد در اين  ماه 
منطقه 13تهران ركورددار بيشترين تغيير قيمت 
نسبت به  ماه قبل اســت به گونه اي كه ميانگين 
قيمت مســكن در اين منطقه بيش از 13درصد 

در دي ماه رشد كرده است. از سوي ديگر، منطقه 
18تهران ركــورد برجســته ترين تغيير رويكرد 
معامله گران مسكن در دي ماه را از آن خود كرده 
است و درحالي كه ميانگين قيمت اين منطقه در 
آذرماه با افت 10.2درصدي مواجه شــده بود، در 
معامالت دي ماه كامال روند متفاوتي را تجربه كرده 
و با افزايش 12.4درصدي قيمت مواجه شده است. 
به عبارت ديگر اختالف كف و سقف ميانگين قيمت 
مسكن در منطقه 18تهران از آذر تا دي 99بالغ بر 

22.6درصد بوده كه رقم بسيار بزرگي است.
البته بــه واســطه ماهيت ناهمگــون واحدهاي 
مســكوني و تفاوت قيمت آپارتمان هاي معامله 
شده در بازار مسكن، تغيير ميانگين قيمت مناطق 
به دليل تغييــر در ماهيت واحدهاي مســكوني 
معامله شده دور از انتظار نيست؛ اما اين تغيير به 
ندرت مي تواند ركــوردي مانند معامالت منطقه 
18را به ثبت برســاند مگر اينكه معامالتي خاص 
و اضافه بــر روال معمول بــازار مانند معامله يك 
مجتمع يا بلوك ســاختماني به صورت يكجا و با 
قيمت باال انجام شده باشد. بررسي ها نشان مي دهد 
در دي ماه امسال تعداد معامالت منطقه 18تهران 
با رشــد 40درصدي از 77معاملــه در آذرماه به 
108معامله در دي ماه افزايش پيدا كرده و احتماال 
همين مسئله به تغيير روند قيمت مسكن در اين 
منطقه منجر شده است. اين اتفاق در مورد منطقه 
13نيز كه باالترين رشــد قيمت را داشــته تكرار 
شده و تعداد معامالت با رشــد 54.5درصدي از 
77مورد در آذرماه به 119مورد در دي ماه افزايش 

يافته است.

تخليه تورم توليد
رشد قيمت مســكن شــهر تهران در دي ماه آن هم 
به دنبال تعميق ركود اين بازار در آذر ماه تجربه و افت 
1.1درصــدي ميانگين قيمت در اين مــاه، جداي از 
اينكه مي تواند به تغيير تركيب معامالت و دستكاري 
قيمت با معامالت غيرواقعي بســتگي داشته باشد، 
مي تواند به عنوان يكي از اثرات ادامه دار شــدن تورم 
نهاده هاي ســاختماني نيز عنوان شــود. براســاس 
تازه تريــن اطالعاتي كه مركز آمار ايــران از تحوالت 
قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران 
در فصل پاييز 1399منتشر شده است، در اين فصل 
شاخص كل قيمت نهاده هاي ساختماني 21.6درصد 
نسبت به فصل تابستان رشد كرده   و تورم نقطه به نقطه 
نهاده هاي ساختماني يعني قيمت پاييز امسال نسبت 
به پاييز ســال قبل به 101.6درصد رســيده است. 
به عبارت ديگر، سازندگان ســاختمان هاي مسكوني 
شهر تهران در پاييز امسال بايد براي تأمين يك سبد 
يكسان از مجموعه نهاده هاي ساختماني موردنياز براي 
ساخت مسكن، 101.6درصد پول بيشتري نسبت به 
پاييز پارسال بپردازند و اين يعني هزينه توليد مسكن 
فقط در حوزه ساخت بيش از دو برابر رشد كرده است. 
در اين شرايط، سازندگاني كه واحدهاي نوساز خود را 
در دي ماه به بازار عرضه كرده اند، با آگاهي نسبت به 
گرانتر شدن توليد، قيمت گذاري خود را تعديل كرده 
و از اين مسير بر قيمت ســاير معامالت مسكن تأثير 
گذاشته اند. البته در همين شــرايط نيز بخش عمده 
تورم نهاده هاي ســاختماني با كاهش حاشــيه سود 
سازنده جبران شــده و كمتر از 10درصد آن با رشد 

قيمت مسكن تالفي شده است.

بازگشت تكانه هاي تورمي به بازار مسكن
روند بازار مسكن شهر تهران در دي ماه معكوس شده و ضمن افزايش معامالت، رشد 1.8درصدي ميانگين قيمت را تجربه كرده است

سوپرماركت

مسكن

گزارش

وزارت كار از اثر تحريم ها و كرونا بر سفره  خانوارها پرده برداشت

پيش بيني افزايش تورم تا پايان سال
تحريم يك چالش جدي است و فرصت هاي بسياري 
را از اقتصاد ايران گرفته اســت؛ هرچند در برخي 
زمينه هاي فرصت ساز هم بوده اما روشن است كه 
تحريم ها هم در سال هاي آخر دولت احمدي نژاد 
كه كشــور با روند شــتابان نرخ ارز مواجه بود و هم در 2سال اخير دولت 
حسن روحاني كه بيشترين فشار تحريم ها با خروج آمريكا از برجام شكل 
گرفت، باعث شد تا انتظارات تورمي و تورم واقعي مسير افزايشي را تجربه 
كند، نرخ ارز شتابان باال برود، ســفره مردم كوچك تر شود، كسب وكارها 
دچار اختالل و اشتغال تضعيف شود و در اين ميان اقتصاد ايران با يك جنگ 
ديگر اين بار با كرونا مواجه شد. با دستان تقريبا خالي جنگيدن با تحريم و 
كرونا و تورم هنري بود كه هزينه آن را مردم ايران دادند و اكنون همان مردم 
هستند كه انتظار دارند از فرصت ها براي كم كردن و برداشتن تحريم ها 
نهايت اســتفاده را ببرند و نگذارند فرصت طلبي جريان هاي سياسي، راه 

براي نفس تازه كردن اقتصاد كشور را ناهموار سازد.
به گزارش همشهري، جلوگيري از انتشــار آمارهاي اقتصادي و حبس 
گزارش دستگاه هاي متولي و مسئول از يك سو و انتشار برخي گزارش هاي 
حتي محتاطانه هم نشان مي دهد درون اقتصاد ايران ويروس هاي زيادي 
در حال فعاليت هستند و نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير براي اقتصاد 
ايران به وقت الزم تصميم قاطع نمي گيرند. نتيجه اش همين اســت كه 
شاهد موج مهاجرت از روستاها به شهرها هستيم و نه وعده ها و نه پول بر 
باد دادن ها باعث نمي شود يك جوان بيكار روستايي بخواهد به روستاي 
خود بازگردد چراكه نه كاري هســت و نه قيمت ها در روستا ها كمتر از 
شهرهاست. تحريم ها فرصتي بود براي نمايان شدن خطاي تصميم گيري 
در اقتصاد و رشد نرخ تورم تنها به مثابه درجه حرارت بدن بيمار اقتصاد 

ايران است و  تطهير آن با پولپاشي دردي دوا نمي كند.

بانك مركزي بيدار شود
مركز آمار و اطالعــات راهبــردي وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي 
پيش بينــي مي كند نرخ تورم ســاالنه در پايان اســفندماه امســال به 
31.6درصد برسد. عقب نشــيني بانك مركزي از انتشار گزارش تورمي 
خود و اكتفا كردن به اعالم نرخ تورم هدف گذاري شــده 22درصدي تا 
پايان خردادماه سال آينده در حالي صورت مي گيرد كه يك نهاد وابسته 
به وزارت كار به عنوان دستگاهي دولتي اما مستقل، در تازه ترين رويداد 
تصميم به انتشار گزارشي از پيش بيني نرخ تورم روي آورده است. اتفاقي 
كه ممكن است در نظام تصميم سازي و تصميم گيري اقتصاد ايران باعث 
شــود تا در آينده نزديك حتي بانك مركزي از اينكه بخواهد چارچوب 
تورمي اعالم و نرخ تورم هدف گذاري را منتشر كند، منع شود و تنها محكوم 
و محدود به مهار تورم باقي بماند. به گزارش همشهري، انتشار محاسبات 
مركز آمار وزارت كار درباره پيش بيني نرخ تورم به صورت ماهانه از يك سو 
نقطه عطف در تاريخ آمارهاي اقتصادي به شمار مي رود و البته توقف انتشار 
آمارهاي كليدي ازجمله نرخ تورم از آبان ســال1397 يك نقطه تاريك 
محسوب مي شود و انتظار مي رود دولت اجازه دهد تا آمارهاي رسمي بانك 
مركزي از حصر خارج شود تا آگاهي فعاالن اقتصادي از روند آينده نبض 

قيمت ها بيشتر و دقيق تر شود.

فاصله تورم واقعي از پيش بيني
نرخ تورم در ماه هاي گذشته از سال99 از نرخ تورم محقق شده و واقعي 

فاصله گرفته و شكاف آن در هر ماه بيشتر شده است. برخالف پيش بيني 
كارشناسان بانك مركزي براي كاهش تدريجي تورم در نيمه دوم امسال، 
كارشناسان مركز آمار وزارت كار پيش بيني شان اين بود كه اتفاقا در نيمه 

دوم امسال روند نرخ تورم صعودي خواهد بود.
جدول منتشر شده اين مركز نشان مي دهد كارشناسان اين نهاد وابسته 
به وزارت كار پيش بيني كرده بود نرخ تورم از 34.8درصد در پايان سال 
گذشته روند نزولي را در نيمه نخست امسال تجربه كند و به 24.6درصد 
در شهريورماه برســد. در عالم واقع اما نرخ تورم در نيمه نخست امسال 
كاهشــي بود ولي نه به ميزاني كه مركز آمار وزارت كار گفته بود و اين 
روند تا ثبت تورم 25.8درصدي در مردادماه ادامــه پيدا كرد و يك ماه 
زودتر از پيش بيني مركز يادشــده روند نرخ تورم دوباره صعودي  شد و 
از 26درصد در پايان تابستان به 32.2درصد در پايان پاييز رسيد. طبق 
پيش بيني اين نهــاد دولتي، نرخ تورم در پايان پاييز99 مي بايســت به 
28.3درصد مي رســيد اين نهاد حاال مي گويد: در مــاه بهمن نرخ تورم 
ساالنه به 29.8درصد و در آخر امسال به 31.6درصد خواهد رسيد. اگر اين 
پيش بيني مركز آمار وزارت كار درست باشد، فاصله نرخ تورم آخر امسال 
با نرخ تورم هدف بانك مركزي به 9.6واحد درصد خواهد رسيد، البته با 
اين توضيح كه بانك مركزي نرخ تورم هدف خود براي پايان خرداد1400 
را 22درصد اعالم كرده است؛ البته با 2درصد دامنه نوسان مثبت و منفي.

نقدينگي و تحريم دليل تورم
مركز آمار وزارت كار در ارزيابي روند تورم ســاالنه در مناطق شهري و 
روستايي در سال هاي84 تا 98 نتيجه مي گيرد؛ افزايش تورم در موج اول 
در سال1387 را مي توان حاصل افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور دانست 
اما موج دوم تورم در سال هاي1390تا 1392)يعني سال هاي آخر دولت 

احمدي نژاد(  را بايد به دور اول تحريم ها مرتبط كرد.
اقتصاد ايران كه در طول 3دهه گذشته همواره با نرخ تورم 2رقمي مواجه 
بوده تنها از دهه1380 تاكنون فقط 2ســال پياپي نرخ تورم تك رقمي 
را در ســال هاي1395 تا  1396هم در مناطق روســتايي و هم مناطق 
شهري تجربه كرده است. نشانه اي آشكار از تأثير تحريم ها بر روند شتابان 
تورم و كاهش انتظارات تورمي در اثر اجراي برجام قبل از فرمان خروج 
دونالد ترامپ ديده مي شود. نكته بسيار مهم اينكه نرخ تورم در مناطق 
روستايي ايران در 2مقطع متفاوت يعني سال هاي 87تا 92و همچنين 
95تا 98از نرخ تورم شهري سبقت گرفته كه مركز يادشده دليل آن را 
وابستگي روستاها به شهرها عنوان مي كند و تأكيد مي كند كه شدت رشد 
تورم مناطق روستايي در سال هاي يادشده در شرايط خاص افزايش يافته 

و روستاييان ايران حتي تورم باالتري از شهرنشينان را تجربه كرده اند.

راز مهاجرت از دريچه تورم
سال هاست كه در اقتصاد و برنامه ريزي اقتصادي ايران، سياست دولت و 
مجلس جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها بوده و حتي بودجه هاي 
كالني براي شكل گيري پديده مهاجرت معكوس را با سر و صداي زيادي 
ازجمله دادن تسهيالت بانكي ارزان قيمت و مسكن به مهاجران معكوس 
اختصاص داده شــده اما حاال آمار وزارت كار مي گويد: تا تورم هســت، 
هرگونه سياست پول پاشي محكوم به شكست قطعي است و بودجه ريزي 
و برنامه ريزي ها حريف تورم باال نمي شوند. نمونه روشن اين مدعا را مي توان 
در روايت رسمي مركز آمار ايران ديد كه حتي با نگاه محافظه كارانه حاكم 

بر گزارش پرده از يك واقعيت برمي دارد. اين گزارش مي افزايد: در مناطق 
شهري ايران اثر قيمت گروه مســكن، آب، برق و ساير سوخت ها داراي 
بيشترين وزن در سبد تورمي شهرنشــينان بوده اما براي روستانشينان 
افزايش قيمت خوراكي ها و آشاميدني  است كه بيشترين وزن و فشار را بر 
معيشت آنها وارد مي سازد. نتيجه اينكه هرگونه تغيير قيمت در بخش هاي 
يادشده اثر متفاوتي بر معيشت خانوارهاي روستايي و شهري ايران دارد 
تا جايي كه نهاد آماري وابســته به وزارت كار مي گويــد: افزايش هزينه 
حمل ونقل به دليل افزايش قيمت سوخت و قيمت قطعات خودرو به صورت 

غيرمستقيم بر افزايش قيمت ها در روستاها اثر بيشتري مي گذارد.

4دليل قيام تورم
از نظر مركز آمــار و اطالعات راهبردي وزارت كار داليل اصلي رشــد تورم 
در يك دهه اخير ناشــي از افزايش حجم نقدينگــي، افزايش قيمت دالر، 
افزايش تورم انتظاري و افزايش تقاضاي يكبــاره براي برخي كاالها و اقالم 
به دليل شيوع ويروس كرونا بوده است. اين گزارش مي افزايد: منفي شدن 
نرخ تورم ماهانه در ارديبهشت، خرداد و شــهريور96 در مناطق روستايي 
و نيز ارديبهشــت همان سال در مناطق شــهري حكايت از نزديك شدن 
كشــور براي حركت به سمت جاده كاهش تورم داشــت اما از ارديبهشت 
سال97 ورق برگشــت و نرخ تورم فزاينده ماهانه همه را غافلگير كرد كه از 
نظر مركز آمار اين اتفاق ناشي از تأثير رواني تحريم ها بوده است. به گزارش 
همشهري، هرچند تالش ها براي تقليل دادن اثر رواني و واقعي تحريم ها بر 
سفره مردم به رويه رايج در بين سياستمداران تبديل شده اما روايت رسمي 
اين مركز آماري به وضوح مي گويد: امسال عالوه بر ادامه تحريم ها كه باعث 
بروز نوسان هاي شديد نرخ ارز شد، شيوع ويروس كرونا بر عرضه و تقاضاي 
برخي از اقالم خوراكي و شوينده تاثير گذاشت و بسته شدن مرزها و تغيير 
در تركيب كاالهاي صادراتي و وارداتي موجب شد تا اقتصاد ايران با شوك 

جهش تورمي مواجه شود.

 پيدا و پنهان 
افزايش قيمت شكر

زمزمه افزايش دوباره نرخ مصوب شكر، 
گران شدن اين كاال در بازار را به دنبال داشته 

است ولي توليدكنندگان و مسئوالن اين 
شايعه ها را تكذيب مي كنند

بازار شكر روزهاي ناآرام و ملتهبي 
را مي گذراند. قيمت اين محصول 
در خرده فروشي ها افزايش يافته 
و دبيركل اتحاديه بنكداران مواد 
غذايي نيز از افزايش 45 درصدي قيمت شكر در عمده 
فروشي ها طي يك ماه گذشــته خبر داده است. گفته 
مي شود گراني هاي اخير ريشه در شايعه افزايش دوباره 
نرخ مصوب شــكر دارد درحالي كه به گفته مسئوالن 
صنفي، نه چنين درخواستي از سوي توليدكنندگان 
مطرح شده و نه چنين تصميمي از سوي سياستگذاران 
گرفته شده است. دبير انجمن صنايع قندوشكر كمتر 
از يك ماه پيش در واكنش به اين شــايعه با يادآوري 
اينكه بهره برداري و توليد شكر چغندري در سال جاري 
به اتمام رســيده، گفت: كل شــكر توليــدي داخلي 
در 4 ماهه گذشــته به بازار عرضه شــده و تغيير نرخ 
هيچ ســودي براي توليدكنندگان ندارد كه به دنبال 
افزايش آن باشــند. بهمن دانايي با تأكيــد بر اينكه 
صنايع درخواستي براي افزايش قيمت ارائه نداده اند 
هرگونه تغيير نرخ مصوب براي ســال 1400را منوط 
به تعيين نرخ تضميني چغندر و دستمزد اعالم كرد و 
شايعه سازي درباره تغيير نرخ هاي مصوب را تنها »براي 
سوءاستفاده از شــرايط موجود« و ناشي از »ضعف در 

نظارت و كنترل بازار« دانست.

نياز ساالنه كشور به شكر
نياز ســاالنه بازار ايران به شــكر 2 ميليون و 100 تا 
2 ميليــون و 200 هزار تن اســت كــه از اين ميزان 
1.5ميليون تن در داخل كشور توليد مي شود. ميزان 
توليد داخلي شكر در سال 96به 2ميليون تن هم رسيد 
اما اين موفقيت در سال هاي بعد از آن به داليلي تكرار 
نشد و وابستگي كشور به واردات همچنان به قوت خود 
باقي اســت. پيش بيني توليد شــكر براي امسال يك 
ميليون و 700هزار تن و پيش بيني واردات درنهايت 
500هزار تن بوده است؛ اين آماري است كه فروردين 
امسال پيمان حصادي، مشاور وزير جهادكشاورزي و 
مجري طرح چغندرقند وزارت جهادكشاورزي اعالم 
كرد. اما آمارهاي مســئوالن وزارت جهادكشــاورزي 
كمي متفاوت از پيش بيني هاست. آمارها نشان مي دهد 
امسال 750هزارتن شكر از چغندرقند و 660هزارتن 
شكر از نيشــكر توليد و تامين شــده كه مجموع اين 
توليدات رقم يــك ميليون و 430هزارتن را نشــان 
مي دهد. مابقي نياز كشور نيز از طريق واردات تامين 
شده كه امســال ميزان واردات شكر به كشور تاكنون 
985 هزارتن بوده است. جمع اين ارقام نشان مي دهد 
كه تاكنون 2ميليون و 400هزار تن شكر در بازار توزيع 
شده كه در مقايســه با ميانگين نياز ساالنه 200هزار 
تن بيشــتر هم هســت؛ عرضه بيش از تقاضا طبيعتا 
بايد قيمت را در بازار كاهش دهد درحالي كه اكنون با 

شرايط عكس مواجه هستيم.

قيمت گذاري شكر
حذف ارز دولتي واردات شــكر كــه از ماه هاي پاياني 
ســال 98در دســتور كار قرار گرفته بــود، از ابتداي 
امسال اجرايي شد. اين تصميم گرچه بيشتر با هدف 
صرفه جويي در منابع ارزي انجام شــد اما سياســتي 
بود كه حمايت و اســتقبال توليدكنندگان داخلي را 
نيز پشت سرخود داشــت. توليدكنندگاني كه ركورد 
2ميليون تني توليد در ســال 96را به نام خود زده و 
معتقد بودند رقابت نابرابر توليد)با ارز نيمايي يا آزاد( 
و واردات)با ارز ترجيحي( انگيزه توليد را كاهش داده 
و ادامه اين سياســت به نفع توليد نيست. با حذف ارز 
دولتي، هزينه واردات شكر افزايش يافت و با توجه به 
كاهش توليد داخلي بازار شكر با افزايش قيمت مواجه 
شد. از ســوي ديگر از آبان ماه ســال جاري براساس 
مصوبه كارگــروه تنظيم بازار ابالغي مــورخ 10آبان 
مسئوليت قيمت گذاري شــكر توليد داخل با رعايت 
ضوابط قيمت گذاري كاالهاي توليد داخل ســازمان 
حمايت مصرف كننــدگان و توليدكنندگان به انجمن 
صنفي كارخانجات قندوشــكر واگذار شــده اســت. 
با اين حال آخرين نرخ مصوب شــكر كــه در خرداد 
امســال تعيين شــد هنوز به قوت خود باقي است. بر 
اين اساس قيمت هر بسته يك كيلوگرمي شكر براي 
مصرف كننده 8.700تومان و قيمت هر كيلوگرم شكر 
فله اي 7.300تومان تعيين شــد اما قيمت ها در بازار 

چيز ديگري را نشان مي دهد.

قيمت باالي شكر در نبود نظارت
آمارها و مشــاهدات حاكي از آن اســت كه تقاضا براي 
كاالهاي اساسي در سال جاري كاهش محسوسي داشته 
و قندوشكر نيز از آن مستثني نبوده به طوري كه ميانگين 
مصرف قندوشكر در سال 98نسبت به سال 95كاهش 
4درصدي را نشان مي دهد. اين در حالي است كه ارقام 
ارائه شده براي توزيع نيز سطحي بيش از ميانگين تقاضا 
را نشــان مي دهد. با اين حال با نزديك شدن به ماه هاي 
پاياني ســال،  قيمت ها در بازار افزايش داشــته است. 
هم اكنون قيمــت هر كيلوگرم قند شكســته بين 13تا 
19هزار تومان و قيمت شكر بين 8تا 12هزار تومان است. 
افزايش دست كم 15درصدي قيمت قندوشكر در حالي 
اســت كه هرگونه تغيير قيمت اين اقالم از باال از سوي 
مسئوالن تكذيب و گراني هاي اخير صرفا به گرانفروشي 
نسبت داده مي شود. در چنين شرايطي مسئوالن بايد به 
اين پرسش پاسخ دهند كه نظارت و كنترل بازار آن هم 
درحالي كه به پايان سال و شب عيد نزديك مي شويم و 
مردم بيش از پيش نگران تهيه مايحتاج خود هســتند، 

وظيفه كيست و چرا تاكنون مغفول مانده است؟

نرخ تورم روستايي و شهري در 10سال گذشته

روستاييشهريسال

13889.510.3

138913.920

139026.436.5

139128.632.7

139232.136.1

139314.813.7

139411.310.6

13956.87.2

13968.18.8

139726.628.1

139834.437.3
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الزانيا؛ پرمشتري و نسبتًا ارزان 

الزانيا بين غذاهــاي وارداتي گرچه در محبوبيــت به پاي پيتزا 
نمي رســد اما بي ترديد از پرطرفدارترين غذاهــا بين خانواده ها 
به ويژه بچه دارهاســت. گرچه در پختن الزانيا توجه به نكات ريز 
و چگونگي استفاده از مواداوليه بسيار مهم است ولي درمجموع 
روش پخت اين غذا نسبتا ساده است و اين مزيت، آن را بيشتر از 
پيتزا به يك غذاي خانگي تبديل كرده اســت. مزيت ديگر آن باز 
بودن دست آشپز براي انتخاب مواد اوليه است كه باعث مي شود 
بتوان اين غذا را با حداقل هزينه تهيه كرد. خود الزانيا هم كه در 
همه ســوپرماركت ها در دســترس همه عالقه مندان به اين غذا 
هست. بيشتر شركت هاي توليدكننده ماكاروني، الزانيا هم توليد 
مي كنند و هم اكنون نزديك به 10برند الزانيا را مي توان در قفسه 
سوپرماركت ها ديد. انواع پيش پخت و نيمه آماده الزانيا هم به بازار 
آمده كه زمان تهيه اين غذا را كمتر مي كند. مانا، زرماكارون، تك و 
رشد، بيشتر سهم بازار اين محصول را در اختيار دارند. بسته هاي 
الزانيا در حجم هاي 300تا 500گرمي در بازار موجودند و با توجه 
به استفاده از مواداوليه اي مثل گوشت، مرغ، سبزيجات مختلف 
و همچنين پنير پيتزا در اين غذا، هر بســته بــراي يك خانواده 

چهارنفره كامال كافي است.
 

 قيمت انواع الزانيا در سوپرماركت هاي تهران 

قيمت- تومانمشخصاتبرند

30014.500گرميمانا

17.500پيش پخت- 500گرميزرماكارون

14.500پيش پخت- 300گرميزرماكارون

14.500موج دار- 300گرميسميرا

14.500سريع پخت- 250گرميتك

21.500موج دار- 500گرميمانا

18.900موج دار- 500گرميتك

30.000الزانياي اسفناجدلوردي

23.000سريع پخت- 450گرميمانا

500117.500گرميپياچلي

عبور قيمت ميوه هاي پرمصرف 
زمستانه از 20هزار تومان 

افزايش چشمگير قيمت انواع ميوه و البته ديگر اقالم و كاالهاي 
اساسي از ابتداي امسال قدرت خريد بســياري از خانوارها را تا 
درحدي كاهش داده كــه ناچارند اقالم غيرضروري را از ســبد 
خريد خود حذف كنند. بيشتر مردم نه  تنها مثل قديم نمي توانند 
همزمان چندين قلم ميوه به خانه ببرند بلكه اگر به قيمت و وزن 
ميوه اي كه برمي دارند دقت نكنند ممكن اســت با انتخاب 3 يا 
4 قلم ميوه، خريدشــان از 100هزار تومان فراتر برود. به گزارش 
همشــهري، درحال حاضر قيمت بيشــتر ميوه هــاي پرمصرف 
زمستانه مثل سيب، پرتقال و نارنگي در ميوه فروشي ها از 20هزار 
تومان فراتر رفته و در بعضي اقالم به 30هزار تومان نزديك شده 
اســت. براي بعضي از ميوه هاي وارداتي يا خــارج از فصل مثل 
موز و توت فرنگي قيمت از اين ارقام هم باالتر اســت و براي يك 
ظرف كوچك توت فرنگي بايد 40هزار تومان پرداخت. براساس 
تازه ترين نرخنامه سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران، با 
مبلغ 100هزار تومان، خريد 10قلم ميوه به وزن 12كيلوگرم از 
ميادين ميوه و تره بار براي شــهروندان امكان پذير است. درحال 
حاضر، قيمــت انواع ميــوه در ميادين ميوه و تره بار نســبت به 
قيمت هاي سطح شهر 36درصد ارزان تر است و به عبارتي، با مبلغ 
خريد 9كيلوگرم ميوه در سطح شــهر، امكان خريد 14كيلوگرم 
ميوه در ميادين وجود دارد. براســاس اين گزارش، با 100هزار 
تومان، 10قلم ميوه به وزن 12كيلوگرم به شــرح زير مي توان از 

ميادين ميوه و تره بار خريداري كرد.

 قيمت 10قلم ميوه كه مي توان با 100هزار تومان خريد

قيمت- مشخصاتنوع محصول
تومان

10.500يكدست، سالم، آبدار- 100گرمپرتقال توسرخ

پرتقال تامسون 
11.000سالم، تازه، آبدار- بين 200تا 350گرمشمال

10.500سالم، رسيده – حداقل 120گرمسيب زرد

8.500سالم، رسيده، رنگدار- حداقل 120گرمسيب قرمز

يكدست و رسيده- بدون آفت و گريپ فروت
6.400رنگ آوري

10.900سالم و رسيده -بدون سوختگيليموترش

10.900يكدست، آبدار و شيرين- باالي 90گرمنارنگي تانجيال

12.000يكدست، سالم و آبدارنارنگي جنوب

سبز و خط دار، قلمي و براق- حداكثر خيار گلخانه اي
9010.900گرم

7.500يك عدد 3كيلوگرميهندوانه

تكان دهنــده گزارش خبرهــا 
اســت؛ كره اي هــا با دور 
زدن قانون بــه بازار لوازم 
خانگي ايران بازگشته اند. 
مسئوالن صنفي به همشهري گفته اند بسياري 
از واردكنندگان سابق لوازم خانگي در ماه هاي 
اخير به شكلي ســازمان يافته و با سود بردن از 
خأل قانوني موجود، قطعات متصله محصوالت 
كــره اي را وارد و اغلب در مناطــق ويژه و آزاد 
مانند ارس و سلفچگان و شهرهاي تهران و كرج 
مونتاژ و سرهم بندي و در بازار عرضه مي كنند. 
به گزارش همشــهري، برندهاي كره اي با آغاز 
تحريم ها شركاي ايراني خود را تنها گذاشتند. 
در 2 سال گذشته واردات لوازم خانگي ممنوع 
بوده اما بازماندن مسير قاچاق و واردات قطعات 
متصله ارزان قيمت براي مونتاژ، سهم كره اي ها 
را در بازار ايران همچنان باال نگه داشته است. اما 
پشت پرده واردات قطعات ارزان قيمت و مونتاژ 
محصوالت كره اي و اروپايي در ايران چيست؟ 

رونمايي از مسير بازگشت كره اي ها
آن طور كه مســئوالن صنفي به همشــهري 
نــد مونتاژكننــدگان محصــوالت  گفته ا
لوازم خانگــي كــره اي، قطعات انــواع لوازم 
خانگي را به صورت ســي كي دي عمدتا وارد 
مناطق آزاد مي كننــد، نكته مهم كم اظهاري 
اين محموله هــا در گمرك در قالــب تعرفه 
قطعات سي كي دي است. چنان كه سخنگوي 
انجمن صنفي توليد كنندگان لوازم خانگي در 
گفت وگو با همشهري می گويد: انواع قطعات 
اس  كي دي )متصلــه( لــوازم خانگي كره اي 
به شكلي ســازمان يافته وارد اما با تعرفه5تا 
15درصدي قطعات ســي كي دي)منفصله( 
ترخيص مي شود. اين شــيوه مونتاژ و عرضه 
موجب شده سهم ساالنه 2.5ميليارد دالري 
برندهاي كــره اي از بازار لــوازم خانگي ايران 
حفظ شود. اين شيوه روزبه روز رو به افزايش 
اســت اما برخي پرونده هاي تشكيل شده در 
گمرك براي مقابله با آن به دليل خأل قانوني، با 
رأي ديوان عدالت اداري مسكوت مانده است.

واردات لوازم خانگي در پوشش قطعات
يك منبــع آگاه در گمرك ايــران مي گويد: 
شــركت هاي ال جي، سامســونگ و كنوود با 
وجود آنكه اعالم كرده انــد به دليل تحريم از 
بازار ايران خارج شــده  اند اما قطعــات لوازم 
خانگي اين برندهــا به صورت جــدا از هم به 
ايران فرستاده مي شــود و برخي با مونتاژ اين 
قطعات در داخل كشــور آنها را به محصوالت 
نهايي تبديــل مي كنند. او بــا تأكيد بر اينكه 
روزانه چندين كانتينــر قطعات لوازم خانگي 
خارجي از گمرك ترخيص و همگي در داخل 
به لوازم خانگي ساخته شده تبديل  و به فروش 
مي رسد، افزود: مثال در اظهارنامه ها و بارنامه ها 
اعالم مي شود كمپرســور يخچال وارد شده 
درحالي كه اين كمپرسور با تمام قطعات وارد 
شــده يعني حتي بدنه يخچــال نيز به عنوان 
ملزومات كمپرسور اظهار مي شود. به عبارت 
ديگر عمال يخچال كامل با نام كمپرسور وارد و 

ترخيص مي شود.

سابقه ماجرا و برخورد قانوني
اين گزارش حاكي است: چندي پيش ترخيص 
كانتينرهاي قطعات لوازم خانگي برند بوش در 
گمرك متوقف و مقرر شد اين قطعات مرجوع 
، متروكه يا ضبط شــود اما با شكايت صاحبان 
كانتينرها عليه گمرك ايــران، فرايند ضبط و 
متروكه شــدن آن قطعات فعال بــا رأي ديوان 
عدالت اداري متوقف شده است. ديوان عدالت 
اداري با صدور »قرار قبول دستور موقت« اعالم 
كرده با توجه به اينكه ضبــط و متروكه كردن 
كاال تا قبل از طرح موضوع در كميســيون حل 
اختالف موجب ورود خسارت مي شود با احراز 
فوريت و ضرورت امر، دســتور موقت مبني بر 
توقيف عمليات اجرايي و جلوگيري از متروكه 
شدن كاال تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر 

و اعالم مي شود.

كره اي هاي بدون گارانتي 
با وجود باز ماندن مسير دور زدن قانون و توليد 
محصوالت كره اي در ايران، نايب رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي مي گويد: لوازم خانگي 
كره اي خدمات پس از فــروش و گارانتي ندارد 
و درصد كمي از مــردم يخچال هاي كره اي را با 
گارانتي هاي متفرقه مي خرند. محمدحســين 
اسالميان، با اشاره به رشــد توليد لوازم خانگي 
داخلي، افزود: توليدكننــدگان داخلي 3 مدل 
سايد باي سايد ايراني توليد مي كنند اما عالوه بر 
اين، برخي يخچال هاي ديگر هستند كه از طريق 

شبكه قاچاق تامين مي شوند و هنوز هم ترجيح 
برخي، خريدن يخچال هاي كره اي است. او گفت: 
متأسفانه برخي براي خريد جهيزيه با آگاهي از 
اينكه اين كاالها خدمات پس از فروش و گارانتي 
ندارند باز هم محصوالت كره اي را از شبكه قاچاق 
مي خرند اما يخچال هاي سايد باي سايد كره اي در 
بازار بدون ضمانت است. اين ديدگاه نايب رئيس 
اتحاديه لوازم خانگي مبني بر اصالت نداشــتن 
لوازم خانگي كره اي در حالي مطرح مي شود كه 
مشــاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است؛ 
برخي فروشــگاه ها مدعي عرضــه محصوالت 
ال جي بــا گارانتــي گلديران يا سامســونگ با 

گارانتي سام هستند.

سوءاستفاده سازمان يافته از خأل قانوني
حميدرضا غزنوي، ســخنگوي انجمن صنفي 
توليد كننــدگان لوازم خانگــي در گفت وگو با 
همشهري، خأل موجود در مفاد قانون ممنوعيت 
واردات لــوازم خانگي را موجب سوءاســتفاده 
برخــي واردكننــدگان در توليــد و مونتــاژ 
محصوالت كره اي دانست و گفت: طبق قانون 
ممنوعيت واردات لوازم خانگي، واردات قطعات 
لــوازم خانگي به صورت ســي كي دی )قطعات 
منفصله( با پرداخت تعرفه مجاز است اما برخي 
از اين قانون سوءاستفاده مي كنند. اين افراد در 
گمرك، قطعات سي كي دي را به جاي سي بي يو 
اظهار مي كنند. اين قطعات با تعرفه پايين وارد و 
سرهم مي شود. غزنوي افزود: تقلب در واردات در 
حالي اتفاق مي افتد كه بسياري از برندها به بهانه 
تحريم، قطعات مورد نياز براي ارائه خدمات پس 
از فروش به مشتريان خود را تامين نمي كنند اما 
به راحتي قطعات را وارد، مونتاژ و در بازار عرضه 
مي كنند. او در مورد سهم بازار برندهاي خارجي 
از بازار محصوالت مونتاژكاري شــده و قاچاق، 
گفت: گردش مالي ساالنه بازار لوازم خانگي در 
ايران 5تا 6ميليارد دالر اســت كه از اين ميزان 
2.5ميليارد دالر به لوازم خانگي قاچاق يا مونتاژ 
شده مربوط است. غزنوي برخي وارد كنندگان 
رســمي و توليد كنندگان تك محصولي لوازم 
خانگي را عامل مونتاژ ســازمان يافته دانست 

و افــزود: پيگير اصالح قانــون و برخورد با اين 
شــيوه واردات و عرضه لــوازم خانگي كره اي 
هستيم. او توضيح داد: پيش از اين به دليل سير 
صعودي نرخ ارز، واردات قطعات به صرفه نبود 
اما در ماه هاي اخير با تثبيت و نزول نرخ ارز روند 
واردات قطعات و مونتاژ برندهــاي كره اي نيز 
تسريع شده است. او افزود: برخي افرادي كه قبال 
به صورت رسمي لوازم خانگي وارد مي كردند يا 
برخي شركت هاي توليد كننده لوازم خانگي كه 
تنها يك يا دو محصول توليــد مي كنند به اين 
شــيوه از واردات قطعات و مونتاژ سازمان يافته 

لوازم خانگي خارجي روي آورده اند.

خطوط مونتاژ قطعات ارزان قيمت 
سخنگوي انجمن صنفي توليد كنندگان لوازم 
خانگي، كاهلــي مســئوالن وزارت صنعت در 
اعتراض به رأي ديوان عدالــت اداري را عامل 
مرجوع نشــدن قطعات وارداتي بوش دانست و 
گفت: متأسفانه وزارت صنعت بعد از اتمام مهلت 
قانونی به رأي ديوان عدالت اداري اعتراض كرد 
كه طبيعتا مهلت اعتراض به پايان رسيده بود. 
غزنوي گفت: تعرفه واردات قطعات اس كي دي 
لوازم خانگي 35درصد و قطعات سي كي دي 5تا 
15درصد است. به گفته او، وارد كنندگان قطعات 
وارداتــي اس كي دي را به صورت ســي كي دي 
اظهار مي كنند و بــا مونتاژ اين قطعات و عرضه 
لوازم خانگي ساخته شده خارجي، به خصوص 
كره اي، ســودهاي زيادي به جيب مي زنند. او 
گفت: اين فرايند مونتاژ بيشتر در مناطق ويژه و 
آزاد اقتصادي، مانند ارس و سلفچگان همچنين 
برخي شهرهاي جنوب كشــور و حتي تهران 
و كرج انجام مي شــود. به گفته او حتي برخي 
توليد كنندگان لوازم خانگي كه فقط يك يا دو 
محصول توليد مي كنند نيز به اين شيوه مونتاژ 
روي آورده اند. غزنوي در مورد نوع لوازم خانگي 
مونتاژي، با اين شــيوه خاص در داخل كشور، 
گفت: اين محصوالت مونتاژي شــامل ماشين 
لباسشويي، ظرفشويي، كولر گازي و تا حدودي 
يخچال است اما در زمينه تلويزيون، شاهد رواج 

اين شيوه واردات قطعات و مونتاژ نيستيم.

 نوســان قيمت و گراني و گرانفروشــي كاالهاي اساسي و 
محصوالت صنعتــي در حالي موجب گاليــه مردم و برخي 
مسئوالن شــده كه دولت براي واردات برخي از اين اقالم 
كااليي با تخصيــص دالر 4200توماني يا همــان ارز دولتي 
يارانه پرداخت مي كند. واردات كاال بــا ارز دولتي و فروش 
آن با قيمت ارز آزاد يا ورود برخي كاالهاي مصرفي به جاي 
كاالهاي اساســي و اقالم دارويي، زمينه شكل گيري رانت و 
فساد در واردات يا بازار اين كاالها براي برخي افراد را فراهم 
كرده است. با مهدي كريمي تفرشــي، عضو هيأت مديره 

كنفدراسيون صنعت ايران گفت وگو كرده ايم.

منشــا ء مصوبات اخير براي حــذف ارز دولتي 
چيست؟ 

واقعيت آن است كه تغيير سياســت هاي ارزي و به كار گيري ارز 
دولتي براي واردات برخي كاالهاي اساسي زمينه سوءاستفاده و 
رانت در واردات و توزيع اين كاالها را فراهم كرد. مشكالت ناشي از 
اين شيوه تخصيص ارز و واردات به خصوص در حوزه اقالم دارويي 
و برخي كاالهاي اساسي بيش از ساير كاالها بوده است. اين شرايط 
موجب شد تا بســياري از كاالهاي وارداتي با دالر4200توماني 
به دســت مصرف كننده نهايي نرســيده و قيمت فروش اينگونه 
كاالها در بازار بيش از نرخ مصوب باشد با اين وضعيت از چندي 
پيش حذف ارز دولتي براي واردات برخي كاالهاي اساسي و اقالم 
دارويي در دستور كار سياســتگذاران قرار گرفته است. اما تقابل 
حذف ارز دولتي و رانت و قاچاق معكوس ناشي از آن و جلوگيري 
از فشار به اقشــار كم درآمد با قيمت گذاري دستوري كاالها در 
بازار به دغدغه طرفداران حذف ارز دولتي تبديل شــده اســت. 
اســتفاده از دالر 4200توماني يا همان ارز دولتي براي واردات 
برخي كاالها با هدف كنترل قيمت مصرف كننده اقالم كااليي در 
دستور كار دولت قرار گرفت، اما در ادامه دولت تخصيص اين ارز 
را به كاالهاي اساسي محدود كرد چراكه تخصيص ارز دولتي براي 
واردات كاال از همان ابتدا به مجرايي براي توزيع گسترده رانت و 

فساد تبديل شد.
چرا ارز دولتي منجر به تثبيت قيمت و آرامش بازار 

كاالهاي اساسي نشد؟
واقعيت آن اســت كه اقتصاد ايران در مسائل ارزي بايد براساس 
بازار آزاد تنظيم و كنترل شــود و تجربه سال هاي گذشته نشان 
داده كه پرداخت ارز بــه قيمت پايين به برخــي واردكنندگان 
براي واردات كاال و سپس كنترل بازار اينگونه كاالهاي وارداتي 
با ارز دولتي ثمربخش نبوده اســت. گرچه حمايت از دهك هاي 
پايين درآمدي و اقشــار آســيب پذير جامعه امــري ضروري و 
اجتناب ناپذيراســت و اعطاي ارز ترجيحي بــراي تامين اقالم 
كاالهاي اساسي براي جلوگيري از تحميل فشار افزايش قيمت 
برخي كاالهاي مصرفــي و اقالم خوراكي بــه دهك هاي پايين 
درآمدي جامعه بوده اســت اما عمال منجر به تاراج رفتن منابع 
هنگفت تخصيــص يافتــه در چارچوب ارز ترجيحي توســط 
دريافت كننــدگان آن و كاهش درآمدهاي دولتي شــد.تداوم 
سياست ارز 4200توماني حتي از عوامل مؤثر در كسري بودجه 

دولت بوده است.

اما حذف ارز دولتي منجر به افزايش قيمت كاالهاي 
اساسي مي شود، چه بايد كرد؟

 گرچه بررســي هاي صورت گرفته نشــان مي دهد كه حذف ارز 
ترجيحــي كاالهاي اساســي منجر به افزايش شــاخص قيمت 
مصرف كننده كاالها تا حدود 6درصد خواهد شــد اما تورم ناشي 
از ادامه سياست پرداخت ارز ترجيحي مي تواند منجر به افزايش 
بيش از 47هزار ميليارد توماني پايه پولي شــده و افزايش حدود 
11تا 15درصدي قيمــت مصرف كننده برخي كاالهــا در بازار 
خرده فروشي شــود، چراكه صرف پرداخت ارز ترجيحي توسط 
دولت منجر به تثبيت قيمت و بازار كاالهاي اساسي نشده است. 
در واقع متأسفانه وقتي دولت ارز ترجيحي را بدون هيچ نظارت و 
تضميني براي واردات كاال با ارز تخصيص يافته در اختيار بخشي از 
واردكنندگان كاالهاي اساسي قرار داد، اين امر زمينه شكل گيري 
رانت، فساد و سوءاستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد يا 
اســتفاده از اين ارز براي واردات كاالهاي مصرفي را فراهم كرد. 
آنچه مســلم اســت واردات يك كاال با 2نرخ ارز متفاوت موجب 
عرضه دونرخي و چند نرخي و به هم خوردن آرامش در بازار اينگونه 
كاالهاي وارداتي مي شــود و بايد با حذف ارز دولتي و دونرخي، 
حمايت از اقشار هدف به طور مستقيم و در قالب پرداخت يارانه 
نقدي يا كارت اعتباري خريد كاالهاي اساسي به دهك هاي پايين 

درآمدي محقق شود.
آيا مي توان توقف تخصيص ارز دولتي را نقطه پايان 

سوءاستفاده هاي ارزي قلمداد كرد؟ 
امكان سوءاستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و حتي نيمايي با 
ارز آزاد هميشه وجود دارد. بر اين اساس بسياري از كارشناسان 
اقتصادي بهترين روش براي ممانعت از شــكل گيري رانت هاي 
گسترده ارزي را توقف اختصاص ارز ترجيحي و واردات كاال صرفا 
با ارز نرخ نيمايي يا آزاد مي دانند با اين شيوه مابه التفاوت زياد نرخ 
ارز دولتي و نيمايي از بين رفته و زمينه حذف مفاســد اقتصادي 
فراهم مي شود. بر اين اساس كميســيون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي نيز در مصوبه اخير خود مبناي محاسباتي تمامي كاالهاي 
وارداتي به كشور را از دالر 4200توماني به 17هزار و 500توماني 
تغيير داد. در واقع مجلــس نيز تالش دارد تا بــا جايگزيني ارز 
نيمايي به جاي ارز دولتي سياســت انتقال يارانه از واردكننده به 
مصرف كننده را دنبال كند تا هم از تداوم پرداخت رانت 100هزار 
ميليارد توماني ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و نيمايي براي 
واردات كاال جلوگيري كرده و هم سياست هاي حمايتي از اقشار 

آسيب پذير كارآمدتر اجرا شود.

وارداتسازمانيافتهقطعاتومونتاژلوازمخانگيكرهاي
گفت و گوبازار

تقابل حذف ارز دولتي و قيمت گذاري 
دستوري

همشهري از پشت پرده سرهم بندي غيرقانوني لوازم خانگي خارجي در ايران گزارش مي دهد

سقوط چيني در بازار خودرو
تشديد ركود، قيمت برخي خودروهاي چيني 
را به شدت كاهش داده، اين روزها خودروهاي 

مونتاژي در مديران خودرو و كرمان موتور حتي 
به قيمت 40 تا 120ميليون تومان كمتر از نرخ 

كارخانه نيز خريدار ندارد

ريزش قيمت خودروهــاي توليد داخل 
و بازار بي مشــتري، موجــب افت قيمت 
برخي خودروهاي چيني شــده اســت. 
معامله گــران بازار مي گوينــد اين روزها 
برخي خودروهاي مونتاژي در شركت هاي عمده توليد كننده 
خودروهاي چيني نظير مديران خودرو و كرمان موتور، حتي 
به قيمت 40 تا 120ميليون تومان كمتــر از نرخ كارخانه نيز 

خريدار ندارد.
به گزارش همشهري، با وجود توقف سير نزولي نرخ ارز، ريزش 
قيمت خودروها در حاشيه بازار ادامه دارد. روند كاهش قيمت 
در بازار برخي محصوالت مونتاژي چيني بيشــتر بوده اســت؛ 
به طوري كه قيمت معامله برخي از اين خودروها در بازار، نسبت 
به قيمت مصوب كارخانه، 40 تا 120ميليون تومان كمتر است 
اما حتي در اين قيمت ها نيز تقاضاي چنداني براي چيني هاي 
بازار خودرو وجود ندارد. فعاالن بازار مي گويند؛ مشــتريان در 
انتظار كاهش بيشتر و واقعي شدن قيمت اين خودروها هستند 
و كمتر خريداري ريســك خريد اين خودروهاي گران و ضرر و 

زيان احتمالي ناشي از آن را تحمل مي كند.
برخي معامله گران بازار خودرو به خبرنگاران همشهري گفته اند؛ 
عرضه محصوالت جديد خودروسازان داخلي مانند تارا و شاهين، 
عرضه محصــوالت جديد گروه بهمــن و همچنين اعالم طرح 
فروش اقساطي مزدا 3 و همچنين انتشار طرح فروش خودروهاي 
مونتاژي كرمان موتور نيز موجب تحريك تقاضاي خريد در بازار 
خودرو نشده است. اين شــرايط بازار در حالي است كه ديروز 
اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري عرضه خودرو 

به شيوه كنوني قرعه كشي را رد كرد.

نافرماني كاهش قيمت خودرو در مقابل نرخ ارز
گزارش ميداني خبرنگاران همشهري از بازار خودرو بيانگر تداوم 
سير نزولي قيمت ها، با وجود رشد نسبي نرخ ارز در 3روز گذشته 
و عبور قيمت دالر از مرز 23هزار تومان است. قيمت خودرو در 
چند ماه گذشته تابع نرخ روزانه ارز بوده اما اين روزها بازار متاثر 
از افت شديد معامالت، نوسان نرخ ارز و بي رغبتي مشتريان به 
پذيرش ريسك، عمال قفل شده و كمتر خريداري حاضر به خريد 
خودروهايي اســت كه در برخي موارد قيمت آن حتي به كمتر 
از نرخ حاشيه بازار رسيده است. فعاالن صنفي مي گويند؛ اين 
روزها قيمت برخي خودروهاي مونتاژي چيني در حاشيه بازار 
به شدت كاهش يافته در اين ميان نرخ برخي محصوالت مديران 
خودرو مانند انواع ايكس 33 و آريزو چــري به محدوده 40 تا 
120 ميليون تومان كمتر از نرخ مصوب كارخانه رسيده است. 
عالوه بر آن، جك اس5 اتوماتيك  به عنوان محصول شاسي بلند 
و پرفروش كرمان موتور نيز 100 ميليــون تومان كمتر از نرخ 
كارخانه  معامله مي شود. انواع محصوالت سدان اين مونتاژ كار 
خودروهاي چيني هم در حاشــيه بازار افت قيمت شديدي را 

تجربه كرده است.

شكست قيمت مصوب برخي خودروهاي داخلي 
مقايسه قيمت ثبت نامي مشتريان برخي خودروهاي پرتيراژ و 
كم تيراژ، پس از تكميل وجه، با نرخ حاشيه بازار اين خودروها 
نشان مي دهد اين روزها قيمت حاشيه بازار برخي خودروهاي 
توليد داخل هم به كمتر از قيمت فروش كارخانه رسيده است؛ 
به نحوي كه قيمت تمام شده خودروي كوئيك  آر سايپا پس از 
تكميل وجه پيش خريد براي مشتريان به 145ميليون تومان 
رسيده، اما قيمت حاشــيه بازار اين خودرو 135ميليون تومان 

است. عالوه بر آن قيمت حاشــيه بازار وانت كاراي تك كابين 
گروه بهمن به 5 تا 6ميليون و وانت كاپرا به 40 ميليون تومان زير 
قيمت كارخانه رسيده و قيمت وانت زامياد دو گانه سوز و تك سوز 
سايپا نيز به كمتر از نرخ مصوب فروش اين شركت رسيده است. 
همزمان سير نزولي قيمت ساير خودروهاي پرتيراژ داخلي نيز 
ادامه دارد. در 2روز گذشته قيمت حاشــيه بازار پرايد 131به 
95ميليون، پرايد 111بــه 112ميليون و تيبــا صندوقدار به 
108ميليون تومان رسيد. در گروه محصوالت ايران خودرو نيز 
بر مبناي قيمت هاي درج شــده در فضاي مجازي نرخ حاشيه 
بازار سمند ال ايكس به 168ميليون، پژو 405 جي ال ايكس به 
172ميليون، پژو 206 تيپ 2 به 176ميليون، پژو 206 تيپ 5 به 
235ميليون، پژو 206صندوقدار به 232ميليون و پژو پارس به 

196ميليون تومان كاهش يافته است.

بي مشتري شدن خودرو
با تداوم افت شــديد قيمت و تقاضــا و ركود بــازار خودرو، 
ديروز معاون اول رئيس جمهوري نيز خواســتار منطقي شدن 
روش هاي فروش و توقف شــيوه كنوني قرعه كشــي عرضه 
خودرو شــد و اعالم كرد: بايد براي مســدود كردن رانت هاي 
ناشي از فروش خودرو به صورت قرعه كشي برنامه ريزي شود. 
اســحاق جهانگيري  افزود: بايد خودرو با قيمت مناســب در 
اختيار مصرف كننده واقعي قرار گيرد تا توليد كننده دچار زيان 
هنگفت نشده و دست رانت جويان نيز كوتاه شود. از سوي ديگر، 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي پايتخت 
هم از تأثير تداوم ســير نزولي قيمت خودرو بر تشديد ركود 
بازار و كاهش شكاف نرخ مصوب و حاشــيه بازار خودرو خبر 
داد و گفت: ميزان اختــالف و كاهش قيمت ها در بازار خودرو 
به گونه اي اســت كه بســياري به فكر بازپس گرفتن پول هاي 
خود از خودروسازان هستند. ســعيد موتمني پيش بيني كرد 
تا پايان سال هيچ افزايشــي در قيمت  خودرو نداشته باشيم 
اما احتمال نوسان جزئي نرخ خودرو وجود دارد. به گفته او، با 
ثبات نسبي نرخ ارز، معامالت هرچند محدود در بازار خودرو 
انجام شده و اكنون افرادي كه اســتفاده كننده واقعي خودرو 
هستند، نسبت به خريد اقدام مي كنند. اين در حالي است كه 
اگر نرخ ارز باز هم كاهش يابد، احتمال ريزش بيشــتر قيمت  

خودرو وجود دارد.

سخنگوي انجمن صنفي توليد كنندگان 
لوازم خانگي در گفت وگو با همشهري: 
انواع قطعات اس كي دي )متصله( لوازم 
خانگي كره اي به شكلي سازمان يافته 
وارد اما با تعرفه5تا 15درصدي قطعات 
سي كي دي)منفصله( ترخيص مي شود

خودرو



2 سه شنبه 7 بهمن 99  شماره 8145 6 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

يحيي گل محمدي در نشست خبري پيش از بازي با آلومينيوم 
اراك در ســخناني حكميانه گفت: »اشــتباه زاهدي فرد باعث 
مصدوميت 3 بازيكن پرسپوليس در مقابل فوالد شد.« حاال باز خدا 
را صد هزار مرتبه شكر پرسپوليس اين بازي را برد، وگرنه يحيي 
جنگ جهاني اول و دوم را هم گردن زاهدي فرد مي انداخت. با اين 
حال اينكه مصدوميت 3 بازيكن چطور مي تواند به خاطر تصميم 
اشتباه داور باشد، واقعا سؤال بزرگي است؛ يعني زاهدي فرد گفت 
به جالل حسيني 40 ساله آنقدر بازي بدهيد كه باالخره يك جا 
كم بياورد؟ زاهدي فرد گفت كنعاني توپ را بردارد و همينطور بزند 
توي قلب دفاع حريف؟ يعني با هر پنالتي اشتباه در جهان، 3 نفر 
بايد مصدوم شوند؟ آقا اصال بدهي بوديمير هم به خاطر همين داور 

است. خوب شد يحيي خان؟

بدهي بوديمير هم تقصير داور است

اســتفاده همزمان محمود فكري از 3 مهاجم تيمش يعني 
شيخ دياباته، مهدي قائدي و ارســالن مطهري در بازي با 
تراكتور جواب داد و همه اين مربي را تحســين كردند، اما 
همين ترفند در ديدار با ســايپا به نتيجه نرسيد و به عنوان 
مثال مطهري كامال در زمين محو بود. مسلما اختيار انتخاب 
بازيكنان و تركيب با كادرفني است، اما پرسش اينجاست كه 
وقتي فكري همه قواي تهاجمي اش را با هم بازي مي دهد، 
در شرايط بن بســت و گرفتاري كدام گزينه براي تعويض 
باقي مي ماند؟ يعني اگر استقالل با حضور هر سه فورواردش 
عقب افتاد، چه كسي بايد از روي نيمكت بلند شود و ورق را 
برگرداند؟ آيا به همين دليل نيست كه فرهاد مجيدي فصل 

گذشته معموال اين سه نفر را با هم بازي نمي داد؟

گزينه تعويض چي؟

سرانجام اتفاقي كه مدت ها در موردش گمانه زني مي شد رخ داد و 
باشگاه العربي قطر بعد از جذب يوسف المساكني قرارداد مهدي 
ترابي را فســخ كرد. به اين ترتيب بازيكني كه شبانه و يواشكي 
پرسپوليس را به مقصد اين تيم متمول ترك كرد، حاال به تهران 
برمي گردد و احتماال دوباره به عضويت سرخپوشــان در خواهد 
آمد. خب چه اشكالي دارد؛ اين وسط فقط يك فينال آسيا سوخت 
كه فداي سر ترابي. برگرد استاد؛ برگرد. تركيب سرمربي مشتاق 
و هوادار فراموشــكار، معجزه مي كند. بيا و دوباره براي مان لوگو 
ببوس. حتي آن عضو عصبي هيأت مديره هم ديگر حضور ندارد 
كه 4 تا جمله ادبي در موردت به زبان بياورد و فايل تصويري اش 
بيرون بيايد. برگرد و دوبــاره دم از تعصب بزن؛ ما آنقدر ســاده 

هستيم كه باز باور كنيم.

برگرد، فداي سرت!

نكته بازي

اميرحســين اعظمي| هرويه ميليچ بعد از سفر ناگهاني به 
كشورش در مذاكراتي كه با آبي ها داشته، خواهان تمديد 
قراردادش براي سال آينده شده است. او به استقاللي ها اعالم 
كرده درصورت تمديد قرارداد براي پرداخت مطالباتش هم 
تخفيف مي دهد.روز گذشته هم خبرهايي مطرح شد مبني 
بر اينكه ميليچ تا امروز براي تمديد قراردادش به استقاللي ها 
فرصت داده و اعالم كرده اگر خواســته اش محقق نشود، با 
توجه به بندي كه در قرارداد او براي پرداخت مطالبات وجود 
دارد، رسما آن را فسخ مي كند؛ اتفاقي كه مي تواند شكايت 
به فيفا و مسائل بعدي را در پي داشته باشد. البته بي جهت 
هم نبود كه روز گذشــته و در جلســه هيأت مديره باشگاه 
استقالل، وضعيت ميليچ يكي از مهم ترين موارد مطرح شده 
در اين جلسه بود. شنيده مي شود پيشنهاد تمديد قرارداد 
ميليچ از سوي مهدي عبديان مطرح شده و مورد موافقت 
ساير اعضا هم قرار گرفته اســت. عبديان به ساير اعضاي 
هيأت مديره گفته كه ميليچ بازيكن خوب و باكيفيتي است 
و اگر قرار به قطع همكاري با اين بازيكن باشــد، شكايت او 

مي تواند يك پرونده جديد براي استقالل درست كند.
ديروز حجت نظري، عضو هيأت مديره و سخنگوي باشگاه 

استقالل درخصوص آخرين وضعيت ميليچ به خبرنگاران 
گفت: »طي مذاكراتي كه آقايان مــددي و عبديان در اين 
حوزه شــروع كرده بودند و مربوط به امروز نيســت، بايد 
بگوييم مذاكرات به سرانجام رسيده و مجدداً او را در ميان 
بازيكنان استقالل مي بينيم. هر مشكلي بود ما تالش كرديم 
و دغدغه هاي ميليچ رفع شــد.« آخرين اخبار حاكي از آن 
اســت كه باشــگاه با اين بازيكن تماس گرفته و قرار شده 
ميليچ نهايتا تا آخر هفته به ايران بيايد و قرارداد او به زودي 

تمديد شود.
  خروجي ها چه كساني هستند؟

ليگ ايران به پايان نيم فصل اول نزديك مي شود و از حاال 
خيلي ها در انتظار ليســت ورود و خروج استقالل هستند. 
حجت نظري هم روز گذشــته اعالم كرد كه هنوز از سوي 
سرمربي ليستي به دست باشگاه نرسيده است. با اين حال، 
گمانه زني رسانه ها درخصوص ليســت خروجي استقالل 
شروع شده و مي گويند بازيكناني مثل سيدحسين حسيني، 
سياوش يزداني، عارف غالمي و فرشيد باقري از ليست كنار 
گذاشته خواهند شد. اين در حالي است كه گفته مي شود 
جدايي باقري قطعي شــده و او در تيم ديگري فوتبالش را 

ادامه خواهد داد. البته روايت ديگري هم وجود دارد، مبني 
بر اينكه مســئوالن اســتقالل تمايلي براي كنار گذاشتن 
بازيكنان اين تيم ندارند؛ موضوعي كــه مي تواند مديران 
باشگاه را با محمود فكري وارد چالش كند. استقالل با اينكه 
همچنان در صدر جدول قرار دارد ولي ظاهرا فكري تا اينجا 
نتوانسته اعتماد كامل مسئوالن باشــگاه را روي نيمكت 

به دست بياورد.
  قربانعلي پور، مربي جديد استقالل

در هفته هاي اخير خبرهاي مختلفي درخصوص اضافه شدن 
يك مربي به كادر فني اســتقالل مطرح شــد و در نهايت 
ديروز علي اصغر قربانعلي پور به عنوان عضو جديد كادر فني 
استقالل قراردادش را با اين باشگاه امضا كرد. قربانعلي پور 
كه در ابتداي فصل جاري در كادر فني مهدي رحمتي در 
شهرخودرو مشهد حضور داشــت، چندي پيش از اين تيم 
جدا شــد و حاال قرار اســت به عنوان مربي تمرين دهنده 
در اســتقالل فعاليت كند. اين اتفاق در حالي رخ داده كه 
استقالل از ابتداي فصل تا به حال بابت عملكرد تاكتيكي اش 
بارها مــورد نقد قرار گرفته اســت. بايد ديد اضافه شــدن 
قربانعلي پور چه تغييراتي را در سبك بازي استقالل ايجاد 
خواهد كرد. مربي كه امســال به واسطه شوت ناگهاني اش 
درجريان بازي تيم هاي شــهرخودروو آلومينيوم، اسم و 

رسمي پيدا كرد و حتي محروم هم شد.

مربيجديدآمد،ميليچهمبرميگردد

   آغاز ليگ برتر
 زير سايه  اخراج لمپارد

ليگ برترانگليس امشب با چند بازي پيگيري مي شود. آرسنال كه هم 
در ليگ هم در جام حذفي از ساوتهمپتون باخته، امشب براي بار سوم 
به مصاف اين تيم مي رود. قرارداد قرضي اودگارد از رئال تا پايان فصل 
قطعي شده و توپچي ها 2 ميليون يورو به باشگاه مادريدي پرداختند. 
چون اول هفته بازي هاي جام حذفي بود، ديدارهاي ليگ به وسط اين 
هفته افتاد. فردا هم چلسي بازي دارد كه احتماال آخرين حضور فرانك 
لمپارد ناموفق روي نيمكت اين تيم باشد. بازي فرداي چلسي با ولوز 
يك ديدار سخت است، از همان بازي هايي كه لمپارد عادت دارد در آن 
ببازد. ولورهمپتون به تازگي داگالس كاستاي نيمكت نشين بايرن مونيخ 
را از يوونتوس قرضي در اختيار گرفته اســت. گويا تصميم آبراموويچ 
براي بركناري لمپارد قطعي اســت )اگر تا ديشب اخراج نشده باشد( 
و شايد اين مربي در بازي فرداشــب هم روي نيمكت ننشيند. توماس 
توخل كه چند هفته پيش در پاري سن ژرمن جاي خود را به پوچتينو 
داد، تنها كسي است كه باشــگاه لندني با او مذاكره كرده و مذاكرات با 
آلگري گمانه زني و شايعه ساخته ذهن رسانه ها بوده است. ديروز هم 
پس از برد ضعيف  3 بريك در جام حذفي مقابل تيم ناشناخته لوتون به 
بازيكنان گفته شد در تمرين شركت نكنند. لمپارد تقريبا همه بازي هاي 
بزرگ و سخت را واگذار كرده. قرارداد توخل يك سال ونيم و به روايتي 
4 ســال ونيمه خواهد بود. آبراموويچ تاكنون ۱۱0ميليون پوند براي 
اخراج سرمربيان چلسي هزينه كرده و بعضا تا چند سال حقوق مربيان 
اخراجي را پرداخته. كونته با 2۶.۶ميليون پوند بيشترين خسارت را از 
مالك روس چلسي دريافت كرده البته مورينيو در 2نوبت 3۱.4ميليون 

پوند خسارت گرفته كه يك ركورد بين مربيان جهان است.

ي|
ساي

 پار
يام

س| پ
  عك

   

جنگميالنيهابهسوديووه
  رويارويي غيرمترقبه ميالن و اينتر مي تواند تلفاتي

 به سود يوونتوس   در پي داشته باشد

شروع خوب، پايان بد
 گزارشي از يك تغيير عادت عجيب در روند

 نتيجه گيري قلعه نويي
بهروز رسايلي| امير قلعه نويي با كسب 5عنوان قهرماني، پرافتخارترين 
مربي تاريخ ليگ برتر به شمار مي آيد. با وجود اين، حاال از آخرين 
قهرماني او 8سال گذشته و در اين مدت بسياري فرضيه پايان دوران 
اوج ژنرال را پيش كشيده اند. امير فصل گذشته براي نخستين بار 
در دوران كارش، به دليل كسب نتايج ضعيف ناچار به كناره گيري 
از سپاهان شد تا اين فرضيه قوت بيشتري بگيرد. با اين حال، ايام 
بيكاري او چندان به درازا نكشيد و قلعه نويي از ابتداي ليگ بيستم 
هدايت گل گهر سيرجان را برعهده گرفت. اوايل فصل هم نتايج اين 
تيم بسيار خوب بود و خيلي ها تيترهايي در مورد احياي اين مربي 
زدند، اما حاال چند هفته اي هست كه نه از نتايج خوب تيم سيرجاني 
و نه از فوتبال باكيفيت آنها اثري ديده نمي شود. يك نكته جالب در 
مورد قلعه نويي اين است كه او در اوج دوران افتخارش معموال فصل را 
بد شروع مي كرد، اما رفته رفته تيمش را مي ساخت و در پايان تورنمنت 
سرافراز مي شد، اما حاال چند سالي هست كه كار برعكس شده؛ يعني 
قلعه نويي استارت هاي خوبي دارد، با وجود اين در ادامه عنان كار از 

دستش خارج مي شود.

  آخرين قهرماني؛ از خاك به افالك
براي مثال خوب است سراغ آخرين قهرماني امير قلعه نويي برويم؛ جايي 
كه او استقالل را در ليگ دوازدهم بر قله نشاند. امير آن سال با وجود تيم 
پرستاره اي كه داشــت، كار را خوب شروع نكرد. استقالل در پايان هفته 
ششم روي پله دهم بود و تنها 2پيروزي داشت. انتقادها اوج گرفته بود، اما 
همه مي دانستند ورق برمي گردد. در پايان هفته نهم استقالل خودش را 
به پله پنجم رساند و در پايان هفته سيزدهم، نخستين صدرنشيني اش را 
تجربه كرد. تيم قلعه نويي در آن سال يك هفته به پايان فصل جام قهرماني 

را باالي سر برد.
  جزئياتي از قلعه نويي مدل جديد

در مدل جديد اما شاهد استارت هاي توفاني و بعد افت ناگهاني تيم هاي 
قلعه نويي هستيم. او 2سال پيش يعني ليگ هجدهم سرمربي سپاهان 
شد و در ۱۱بازي ابتدايي 25امتياز كســب كرد. سپاهان در پايان هفته 
پانزدهم با 3۱امتياز عنوان قهرماني نيم فصل را به دســت آورد و حتي از 
معدل  2امتياز در هر بازي هم عبور كرد. آخرين صدرنشيني سپاهان در 
اين فصل در هفته بيست ويكم بود، اما آنها در ثلث سوم ليگ ناگهان وادادند. 
سپاهان 9هفته پشت سر پرسپوليس ماند و حتي از فرصت 4تساوي پياپي 
اين تيم هم براي رسيدن به صدر بهره نبرد. پارسال هم قصه تيم اصفهاني 
با امير قلعه نويي همين بود. سپاهان در پايان هفته هفتم فصل گذشته 
۱7امتياز از 2۱امتياز ممكن را كســب كرد و بدون گل خورده بر صدر 
جدول تكيه زده بود. آنها در پايان هفته دوازدهم هم طعم صدرنشيني را 
چشيدند، اما آن زمان غيرقابل باور بود كه چنين تيمي با آن هم ستاره در 
پايان فصل روي پله پنجم قرار بگيرد؛ آن هم با ۱8امتياز اختالف نسبت 

به پرسپوليس قهرمان!
  تكرار سناريو در گل گهر؟

فعال اما به نظر مي رسد قصه شروع هاي خوب و پايان هاي بد در گل گهر 
سيرجان هم در حال تكرار است؛ تيمي كه در پايان هفته چهارم با ۱0امتياز 
صدرنشين بود، اما حاال از 7بازي آخرش تنها يك پيروزي به دست آورده و 
تا نيمه دوم جدول سقوط كرده است. گل گهر از اين 7مسابقه تنها 5امتياز 
به دست آورده و اين براي تيمي كه كلي ريخت  وپاش داشته و هزينه هايش 
نسبت به فصل گذشته بيشتر شده، ابدا نمي تواند قابل قبول باشد. آيا امير با 

غلبه بر عادت جديدش، گل گهر را به شرايط مطلوب برمي گرداند؟

فوتبال ايران

اسمتيمشما
»استقالل«است
يك يادآوري ساده به محمود فكري و شركا

ســاعت 23:۱5 امشــب منتظر داربي ميالن 
موســوم به دالمادونينا باشــيد. ميالن طبق 
معمول بــه آتاالنتا پرگل باخــت. اين دومين 
شكست صدرنشين پس از باخت به يوونتوس 
در اين فصل بود. ميالن كه به تازگي مانژوكيچ 
و توموري را هم به تركيب خود اضافه كرده، در 
فصل جاري ۱4گلزن مختلف داشــته. ميالن 
پس از ۱0سال قهرمان نيم فصل شده اما بازي 
امشب در چارچوب جام حذفي يا همان كوپا 
ايتاليا ست. ميالن شــهرآورد را با 9 تغيير آغاز 
خواهد كرد و زالتان كه عكســي فتوشاپي از 
تراشيدن سرش منتشــر كرده و به فكر تغيير 
دكوراسيون روي كله است، از نگاه گاتزتا دلو 
 اســپرت جاي خود را در تركيب به مانژوكيچ 
خواهــد داد. چالهان اوغلو هــم همچنان در 
قرنطينه پس از كرونا به سر مي برد. از بن ناصر 
هم همچنان خبري نيست. در اينتر هم كونته، 
سرمربي اين تيم در راهروي رختكن با مارسكا، 
داور مســابقه با اودينزه كارش به فحاشــي و 
كتك كاري كشــيد امــا هنوز حكمــي براي 
محروميتش ابالغ نشده. مالكان چيني تصميم 
به فروش سهام و باشگاه دارند و به همين دليل 
احتماال از خريد نيم فصل اثري نيســت. شايد 

اريكســن با يك بازيكن معاوضه شــود. فعال 
صحبت از معاوضه با ادين ژكو از رم اســت كه 
هنوز به سرانجام نرسيده. باشگاه مي خواهد از 
شر دستمزد كالن اريكســن خالص شود. در 
همين راستا شايد بازيكن ديگري هم به فروش 
برســد. كونته براي بازي امشب ممكن است 
4 يا 5تغيير در تركيب اعمال كند. الكســيس 
سانچز در كنار الئوتارو يا لوكاكو، گاليارديني، 
سنسي، كوالروف و پريسيچ به تركيب اضافه 
مي شوند. حتي اريكســن هم ممكن است در 
تركيب قرار بگيرد. اينتر با مشــكل گلزني در 
خط حمله روبه  رو شــده؛ الئوتارو كه بازيكن 
محبوب مســي و بارسلونا ســت، در ۱5 بازي 
اخير در تمامي رقابت ها تنهــا 2 بازي موفق 
به گلزني شــده. اينتر هم مثل ميالن در ليگ 
2باخت متحمل شده )به ميالن و سامپدوريا( 
و در جايگاه دوم است. در ۶رويارويي اخير تنها 
يك بار 2تيم به تساوي رضايت داده اند و اينتر 
4بار برده اســت. تاكنون 22۶تقابل رسمي و 
7۱تقابل غيررسمي داشته اند كه در ديدارهاي 
رسمي اينتر با 82برد دست باالتر را دارد و در 
مجموع ميالن ۱۱3برد داشته كه 3۶تاي آن 

غيررسمي بوده است.

رسول بهروش| بعد از شكست غيرمنتظره برابر سايپا، محمود فكري از اشتباهات 
داوري عليه اســتقالل حرف زده كه خب در جريان بــازي چنين چيزي قابل 
تشخيص نبود. آنچه ديده شد تصميم داور براي اخراج محمد دانشگر و سپس 
انصراف سخاوتمندانه او بود، اگر نه سايپا سودي از ســوت هاي اشتباه نبرد. در 
فوتبال حرفه اي حتي گاليه هاي به حق مربيان از اشتباهات داوري هم پذيرفتني 
نيست و به بهانه جويي تعبير مي شود؛ چه برسد به اين مدل اعتراض هاي كور و 

بدون مصداق كه از سوي امثال فكري انجام مي گيرد.
همه داستان اما همين نيست و سرمربي استقالل بعد از اين باخت براي چندمين 
بار مدعي تبعيض به سود پرسپوليس شد؛ اين بار نامربوط تر از هر زمان ديگري. 
فكري به اينكه چرا پرسپوليس هنوز هفته اي يك بازي انجام مي دهد اعتراض 
كرده، درحالي كه يك نگاه ساده به تقويم بازي ها نشان مي دهد فشردگي برنامه 
 سرخپوشان در راه است و اين تيم بعد از ديدار با آلومينيوم، تا آخر نيم فصل هر 
5 روز يك مسابقه خواهد داشت. بعد هم واقعا كيفيت و نتيجه بازي استقالل برابر 
سايپا، چه ربطي به برنامه پرسپوليس دارد؟ مگر مي شود فرافكني اينقدر زمخت 
و گل درشت باشد؟ تيمت بد بازي كرده و به عنوان مسئول فني بايد جواب بدهي؛ 
باقي داستان ها سروصداي كاذب است. شايد اين حرف ها يا مثال تحريف اسم تيم 
رقيب در كوتاه مدت از بدنه فضاي مجازي بازخورد مثبت بگيرد، اما اين ترفند بعد 
از مدتي نخ نما خواهد شد. اسم تيم شما »استقالل« است؛ خودش عظمت و ابهت 
دارد و نيازي نيست با چنگ كشيدن روي صورت رقيب دنبال اعتبار باشيد. حتي 
پيش از فينال ليگ قهرمانان آسيا عوامل باشگاه استقالل پياپي به دنبال تعيين 
تكليف براي برگزاري مســابقات عقب افتاده پرسپوليس بودند. اين دفاع از حق 
نيست، حتي جوسازي براي كسب امتياز هم نيست؛ بلكه صرفا نوعي خودزني 
ناشيانه به شمار مي آيد، جار و جنجالي كه فقط تمركز تيم خودي را به هم مي زند. 
واقعا عملكرد استقالل در داربي چه تناسبي با آن همه سروصدا و شرط و شروط 

داشت؟ 
آبي ها حتما در حوزه مســايل فني مشــكالتي دارند، اما معضل اصلي اين تيم 
»رفتاري« است. در اين باشگاه خيلي از مصاحبه ها حرفه اي و درست نيست، مثل 
اين جمله محمود فكري كه قبل از بازي گفته بود: »براي مان خوب نيست سايپا 
يك امتياز از ما بگيرد«؛ جمله اي كه در تار و پودش تحقير و دست كم گرفتن تيم 
حريف وجود داشت. خوشحال باشيد آقاي فكري؛ سايپاي جوان از شما يك امتياز 

نگرفت، بلكه 3 امتياز گرفت؛ با شايستگي و سرافرازي هم گرفت.

3بازی پايانی از هفته دوازدهم ليگ برتر ايران عصر ديروز در اراك، تبريز و آبادان 
برگزار شد و به جز پرسپوليس 2 ميهمان ديگر برنده از زمين خارج شدند. البته 
پرســپوليس هم در اراك ابتدا از ميزبانش پيش افتاد امــا موفق به حفظ نتيجه 
نشــد و در غياب 2 مدافع اصلی اش 2 گل از تيم رسول خطيبی دريافت كرد. در 
غياب كنعانی زادگان و سيدجالل حسينی، سرمربی پرسپوليس از زوج احسان 
حسينی و مهدی شــيری در دفاع ميانی اســتفاده كرد. در حالی كه تنها مدافع 
ميانی تخصصی حاضر در اردوی پرسپوليس احســان حسينی بود، پيش بينی 
می شد يحيی در كنار اين مدافع جوان از ميالد سرلك يا كاميابی نيا در دفاع ميانی 
استفاده كند اما او ترجيح داد مهدی شيری را بعد از چند بازی غيبت در تركيب 
اصلی قرار داده و در بخش ميانی خط دفاعی به ســرعت اين بازيكن دل ببندد. 
اما پرسپوليس از جايی ضربه خورد كه فكرش را هم نمی كرد. بعد از اينكه كمال 
كاميابی نيا در دقيقه7 روی كرنر نوراللهی دروازه آلومينيوم را باز كرد، پرسپوليس 
روی 2 ارسال بلند با 2 ضربه سر دروازه اش را باز شده و برتری اش را ازدست رفته 
ديد. بعد از اين 2 گل كه توسط شــاهين توكلی و حامد پاكدل زده شد، يحيی 
تصميم به تغيير در خط دفاعی اش گرفت. او مهدی شيری را به دفاع راست برد، 
سيامك نعمتی را به خط هافبك اضافه كرد و به جای شيری از ميالد سرلك در 
دفاع ميانی استفاده كرد تا اين خط دفاعی ديگر روی ارسال های بلند با مشكل 
مواجه نشود. تالش سرخپوشــان در دقايق باقيمانده نيمه اول و 45دقيقه نيمه 
دوم برای فرار از شكست 2 بريك ثمری نداشت و اين بازی در نهايت با ثبت اولين 

باخت پرسپوليس به پايان رسيد. جالب اينكه پرسپوليسی ها تا دقيقه75 حمالت 
نسبتا خوبی روی دروازه ميزبان داشتند و موقعيت هايی هم به دست آوردند اما 
بعد از اينكه يحيی مهاجمانش را تعويض كرد و رمضانی و مهدی خانی را به زمين 
فرستاد ديگر موقعيتی روی دروازه ميزبان خلق نشد و آلومينيوم خيلی راحت تر 
توانست از برتری اش محافظت كند. اين اولين حضور تيم پرسپوليس در  اراك بود.
در بازی همزمان، فوالد خوزستان با تك گل پاتوسی از سد ماشين سازی گذشت.

  سپاهان وارد می شود
يك ســاعت بعد از اولين شكســت پرســپوليس، نفت آبادان هم اولين باخت 
خانگی اش را در اين فصل متحمل شد و فرصت رسيدن به صدر جدول را از دست 
داد. در عوض اين ســپاهان بود كه با برتری 2 بر يك در آبادان 22امتيازی شد و 
هم امتياز با استقالل در صدر جدول ليگ برتر قرار گرفت. سپاهان در همان دقايق 
ابتدايی با گل زيبای سجاد شهباززاده پيش افتاد تا ســجاد با ۱0گل به تنهايی 
صدرنشين جدول گلزنان شــود. گل اين بازيكن آماده را احمد شريعت زاده در 
نيمه دوم پاسخ داد اما در دقايق پايانی اشتباه مدافعان صنعت نفت باعث شد گل 
برتری سپاهان توسط مهدی زاده رقم بخورد و سپاهان در صدر همسايه استقالل 
شود. تيم نويدكيا كه فصل را با نتايجی ضعيف آغاز كرده بودند حاال خودشان را 
به عنوان مدعی قهرمانی معرفی كرده اند. نمايش اين روزهای زردپوشان انصافا از 
2 تيم مدعی تهرانی جذاب تر و باكيفيت تر بوده و احتماال در روزهای آينده بايد 

شاهد يكه تازی آنها در صدر جدول باشيم.

شكستاول
دراولينسفربهاراك

   آلومينيوم اراك با ارسال 2 ضربه ايستگاهی اولين
   شكست پرسپوليس را رقم زد   و سپاهان با يك برد باارزش

  در آبادان همسايه استقالل شد

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازيتيمرتبه

۱2۶42۱۶8822استقالل۱

۱2۶42۱9۱4522سپاهان2

۱2۶33۱4۱042۱نفت آبادان3

۱2543۱2۱02۱9تراكتور4

۱24۶2۱394۱8فوالد5

۱2444990۱۶مسجدسليمان۶

۱۱۶-۱2444۱3۱4پيكان7

۱۱۶-۱237289سايپا8

۱03۶۱۱۱74۱5پرسپوليس9

۱۱434۱5۱23۱5گل گهرسيرجان۱0

۱۱5-۱23۶3۱۱۱2آلومينيوم اراك۱۱

۱۱5-۱۱4349۱0مس رفسنجان۱2

3۱5-۱2435۱2۱5شهر خودرو۱3

۶9-۱22378۱4نساجی مازندران۱4

58-84۱0۱5-۱2ذوب آهن۱5

۱24-48۶۱8-۱2ماشين سازی۱۶
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هرچه به زمان برگزاري انتخابات 
رياســت احزاب دوره  ســيزدهمين 

 جمهــوري نزديك مي شــويم، 
رويكرد و برنامه انتخاباتي دو جريان سياســي 

كشور عيان تر مي شود.
در يك ســوي ميــدان جناح راســت بــا رنج 
مستمرش يعني تعدد كانديداها دست و پنجه 
نرم مي كند و در ســوي ديگر ميــدان جريان 
اصالحــات با تجربــه نه چندان موفــق الگوي 
ائتالف و ناكامــي در ورود بــه مجلس يازدهم 
به دنبال اســترات ژي جديــد در انتخابات پيش 
روست؛ انتخاباتي كه قرار است در 28خردادماه 
ســال1400 مصاف جديــدي از اصولگريان و 

اصالح طلبان را به نمايش بگذارد.
در اين وادي به موازات جبهه سياسي اصولگرايان 
كه براي دستيابي به اجماع بر محور يك نامزد 
انتخابات رياست جمهوري1400 از ماه ها پيش 
به تكاپو افتاده و مي كوشــند طي جلساتي در 
قالب نهادهاي اجماع سازشــان مانند »شوراي 
ائتالف« و »شــوراي وحدت« درباره يك نامزد 
به اجماع برســند، اصالح طلبان هم پس از يك 
سلســله اقدامات و تصميمات عمال به يك نهاد 
اجماع ساز موسوم به »شوراي اجماع دمكراتيك 

اصالح طلبان« يا »شادا« دست يافته اند.

در همين راســتا هم رئيس دوره اي شــوراي 
هماهنگي جبهه اصالحــات در خصوص نهاد 
اجماع ســاز جبهه اصالح طلبان، از تشكيل اين 
نهاد با 46عضــو مركب از 15عضــو حقيقي و 
دبيران كل يا نمايندگان تام االختيار 31حزب 
عضو شــوراي هماهنگي جبهه اصالحات خبر 
داد و تصريح كرد: 15نفر از اشــخاص حقيقي 
از بين شخصيت هاي متنفذ جريان اصالحات، 
كارگروه تعامل، مركب از 5عضو منتخب شوراي 
هماهنگي جبهــه اصالحات )زهرا شــجاعي، 
حســين كمالي، فرج كميجاني، جــواد امام و 
محمود صادقي( و 4عضو منتخب سيدمحمد 
خاتمي )سيد عبدالواحد موسوي الري، بهزاد 
نبوي، حســين مرعشي و محســن امين زاده( 
تشكيل شــد و اعضاي كارگروه 9نفره معيارها 
و اولويت هاي انتخاب اشــخاص حقيقي براي 
عضويت در نهاد اجماع ســاز را تدوين كرده و 
تصميم گرفتند كه با لحــاظ كردن معيارهاي 
مصوب تركيب اشــخاص حقيقي را به گونه اي 
انتخاب كنند كه نهاد اجماع ســاز برايندي از 
همه ظرفيت هــاي اصالح طلبان باشــد و اين 
نهاد بتواند اكثريت قريب به اتفاق اصالح طلبان 
كشــور را نمايندگي و اقشــار مختلف جامعه 
را نســبت به مشــاركت فعــال در انتخابات 

ترغيب كند. آنطور كه فــرج كميجاني گفته؛ 
بهزاد نبوي، سيدحســين مرعشــي، محسن 
امين زاده، محمدرضا جاليي پور، سيدحســن 
رسولي، سيدســراج الدين موســوي، محسن 
ميردامادي، ســيدمعروف صمــدي، محمود 
صادقي، فخرالسادات محتشــمي پور، عليرضا 
علوي تبار، عماد بهاور، اسماعيل گرامي مقدم، 
فاطمه سعيدي و بدرالســادات مفيدي توسط 
كارگروه 9نفره به عنــوان 15عضو حقيقي نهاد 
اجماع ســاز اصالح طلبان انتخاب شده اند. اين 
افراد بر اساس برخي مالك و معيارهاي مصوب 
انتخاب شــده اند كه عبارت بودند از شخصيت  
ملي فراگير، ترجيحا غيرحزبي، مسئوليت پذير، 
خوشنام، داراي حسن شهرت اخالقي و سالمت 
مالي، داراي شرايط جسمي مناسب و تحمل و 
حوصله و عالقه مندي به حضور و صرف وقت در 

نهاد اجماع ساز.
به گزارش ايسنا، كميجاني همچنين افزود: در 
ضمن عزيزان زيادي هماننــد مصطفي معين، 
حجت االسالم والمسلمين عبدالواحد موسوي 
الري، حجت االسالم والمسلمين عبداهلل نوري 
و... قول مساعد داده اند كه اين نهاد اصالح طلبان 
را با ارائه مشــاوره در زمينه انجام فعاليت هاي 
مختلف فكري، علمي، پژوهشــي، آموزشــي 
و... ياري كنند و همچنين تصميم بر اين شــد 
اصالح طلباني كه در معرض كانديداتوري براي 
انتخابات رياســت جمهوري هســتند، به دليل 
اينكه خودشان در معرض انتخاب اين نهاد قرار 
خواهند گرفت، در اين نهاد عضو نباشــند تا در 
انتخاب كانديداي نهايي شائبه اي به وجود نيايد. 
وي گفت: طي روز هاي آينده نخســتين جلسه 
نهاد اجماع ساز اصالح طلبان تشكيل و نسبت به 
انتخاب هيأت رئيسه انتخابي و تقسيم كار ميان 
اعضاي 46نفره، تعيين كارگروه هاي تخصصي 
براي تدوين منشور مشــترك و آيين نامه هاي 
الزم براي اين نهاد اجماع ساز اقدام خواهد شد. 
نمايندگان 31حزب عضو شــوراي هماهنگي 
جبهه اصالحات در نهاد اجماع حضور خواهند 

داشت.

 با انتخاب اعضاي نهاد اجماع ساز جبهه اصالح طلبان، اين جريان سياسي 
رسما وارد گود انتخابات شد

اصالح طلبان به دنبال چند ماه رايزني براي معرفي نامزد مستقل اصالح طلب، يك بار ديگر چاره را در ائتالف انتخاباتي ديدند.

وزارت كشور مشاركت مردم  در انتخابات 28 خرداد سال بعد را يكي از دغدغه هاي اجرايي اين انتخابات اعالم كرده است.   عكس: ايرنا

 مصاف جديد اصولگرايان 
و اصالح طلبان در 1400

كافه مجلس 

  ديدار قاليباف با رئيس كنگره ملي 
جمهوري خلق چين

محمدباقرقاليباف، رئيس مجلس در ديدار 
ويدئو كنفرانسي با لي جان شو، رئيس كنگره 
ملي جمهوري خلق چين گفت: آينده از آن 
آسيا و كشورهاي مستقل اســت و ما نگاه 
به حوزه مهم تمدنــي، تاريخي، فرهنگي و 
اقتصادي قاره آسيا را فرصتي مهم براي مردم 

اين قاره پهناور مي دانيم. 
به گزارش خانه ملــت، رئيس مجلس ادامه 
داد: با پيروزي انقالب اسالمي روابط 2كشور 
وارد دوران نويني از همكاري ها در عرصه هاي 
مختلف اقتصــادي، فرهنگي، سياســي - 
پارلماني شــده و ديدگاه هاي مشترك در 
قبال تحوالت بين المللي و منطقه اي موجب 
تحكيم و تقويت هرچه بيشتر روابط فيمابين 

شد.

  اخبارمالقات با ســفراي روسيه و 
چين بزرگ نمايي شده است

حسين امير عبداللهيان، دستيار ويژه رئيس 
مجلس اخبار منتشره در مورد مالقات هاي 
سفراي روســيه و چين با مقامات مجلس 
يازدهم را بزرگ نمايي شده و هدفمند عنوان 
و خاطرنشــان كرد: با كشــورهاي دوستي 
كه در ســختي ها در كنار مردم بزرگ ايران 
ايستاده اند بر مبناي دوســتي، همكاري  و 

احترام متقابل رفتار مي شود. 
به گزارش ايسنا، حسين اميرعبداللهيان در 
واكنش به انتشار خبري در مورد مالقات هاي 
خارجي مجلس يازدهم گفت: آمار منتشره 
مالقات هاي سفراي روسيه و چين با مقامات 
مجلس شوراي اسالمي بزرگ نمايي خبري 

و هدفمند شده است.
وي افزود: در مجلس يازدهم تاكنون بيش 
از 170 مالقات خارجي در سطوح مختلف 
انجام شــده كه حوزه هاي متنوع جهان را از 
شرق تا غرب شامل مي شود كه ادعاي نگاه 
يكجانبه مجلس به روابــط خارجي را قويا 

رد مي كند.
وي تصريح كرد: در حوزه استقالل سياسي، 
پايبندي به سياســت »نه شرقي، نه غربي« 
و در حوزه منافع ملــي، تأكيد بر همكاري و 
روابط متقابل با شرق و غرب الگوي رفتاري 
در ديپلماســي پارلماني و سياست خارجي 
است. در اين مسير روابط با همسايگان و نگاه 

ويژه به آسيا جزو اولويت هاست.

  شــكايت نمايندگان از ظريف، 
كالنتري و آخوندي 

مرتضي محمودوند، عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي خبر داد كه عده اي 
از نمايندگان در واكنش به سبك سخنوري  
و موضع گيري محمدجواد ظريف، عيســي 
كالنتري و عباس آخوندي شكايت نامه اي را 

امضا و به قوه قضاييه ارسال كرده اند. 
او به فارس گفت: گاهي مســئوالن ما بدون 
اينكه فكر كنند يك مطلبي را بر زبان جاري 
مي كنند با وجود اينكه آقاي ظريف واقعاً در 
حوزه ديپلماســي فرد كاردان و كارشناسي 
است قطعاً  نبايد اين حرف را مي زد، جا دارد 
از او ِگله كنم اگر واقعاً  موضوعي است بايد ما 
را در جريان مي گذاشتيد؛ البته كه من اعتقاد 
دارم اصاًل امكان ندارد چون اصالً  دسترسي 
نبوده و فقط شما )وزير امور خارجه( آن هم با 
مجوز امنيتي اجازه داشتيد با نفراتي در كشور 
آمريكا ارتباط داشته باشيد كه خودتان هم 

متأسفانه آمديد گفتيد كه نبايد مي گفتيد.
او افزود: هر سه موضوع شكايتي كه مطرح 

شد به قوه قضاييه ارسال شده است.

  طــرح تحول مجلــس به دنبال 
چيست؟

رئيس مركز پژوهش هــاي مجلس گفت: با 
اصالح آيين نامه داخلي مجلس، از اين پس 

قوه مقننه سرگرم روزمرگي نخواهد شد.
به گزارش خانه ملت، عليرضا زاكاني، رئيس 
مركــز پژوهش هــاي مجلس در تشــريح 
اقدامات مركز پژوهش ها براي ايجاد تحول 
در مجلس گفت: يك گروه اختصاصي براي 
آيين نامه و اسناد باال دســتي زير مجموعه 
معاونت جديد حقوقي و سياسي اين مركز 
تشكيل شــده كه اصالح اساسي آيين نامه 

داخلي مجلس را دنبال مي كند.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس ادامه داد: 
گروه دومي در معاونــت اقتصاد و مديريت 
مركز پژوهش ها قــرار دارد كه ناظر به ارتقا 
و كارآمدسازي فرايندهاست كه اين 2 گروه 
كار مشتركي با كميسيون تدوين آيين نامه 

داخلي آغاز كرده اند.
وي افزود: اين 2 گروه در حال دســته بندي 
نقطه نظراتشان براي اصالح جدي آيين نامه 
كنوني هســتند تا پس از نهايي شــدن به 
كميســيون تدوين آيين نامــه داخلي ارائه 

كنند.
زاكاني بيان كرد: جلســه اي با كميســيون 
تدوين آيين نامه داخلي داشتيم تا سطوحي 
از خاستگاه تغيير و تحول در مجلس را مرور 
كنيم و در حال پيگيري خروجي مشخص 
هستيم كه بتواند فرايندهاي داخل قوه مقننه 

را شفاف و كارآمد كند.

مناقشه دريايي ايران با توقيف   سياست
يك نفتكش توســط اندونزي خارجي

وارد فاز تازه اي شــده اســت، 
توقيف نفتكش ايرانــي 2 هفته بعد از توقيف 
يك نفتكش كره اي در ساحل خليج فارس رخ 
داد، اما يكســاني اســتدالل اندونزي با علت 
توقيف نفتكش كره جنوبي شائبه هايي درباره 
احتمال توقيف نيابتي نفتكــش ايران ايجاد 

كرده است.
ســعيد خطيــب زاده صبــح روز دوشــنبه 
درنشست خبري در پاسخ به سؤالي در ارتباط 
با موضوع توقيــف نفتكش ايراني از ســوي 
اندونزي و مباحثي كــه در اين زمينه مطرح 
شده است گفت: ما منتظر دريافت گزارش هاي 
بيشتري در اين ارتباط از سوي دولت اندونزي 
هستيم. تاكنون برخي اطالعات ضد  و نقيضي 
در اين زمينه دريافت كرديم و منتظر دريافت 

گزارش هاي بيشتری هستيم.
اين ديپلمات ارشد كشورمان گفت: اين يك 
بحث فني است و در بحث كشتيراني قبال نيز 

چنين اتفاقاتي وجود داشته است.
خطيب زاده خاطرنشان كرد: سازمان بنادر و 
كشتيراني و شركت صاحب كشتي به دنبال 
بررســي داليل موضوع و حل اين مســئله 
هستند و ســفارت ما در اندونزي و همچنين 
وزارت خارجه اين مسئله را از نزديك پيگيري 

مي كند.
سخنگوي ســازمان امنيت دريايي اندونزي 
2 روز قبل اعالم كــرد: نفتكش  ام تي هورس 
)MT Horse( با پرچم ايران و نفتكش ام تي 
فري )MT Frea( در آب هاي اســتان وست 

كاليمانتان اندونزي توقيف شده اند.
وي مدعي شــد كه ايــن نفتكش ها مظنون 
به تخلفات متعــدد از جمله   نشــان ندادن 
پرچم هاي ملي، خاموش كردن سيستم هاي 
شناسايي، لنگر انداختن غيرقانوني و همچنين 
انتقال غيرقانوني سوخت بين 2 كشتي و آلوده 

كردن آب هستند.
مقامــات اندونزي ايــن 2 كشــتي را براي 
تحقيقات بيشتر به جزيره باتام در استان ريائو 

آيلندز، اسكورت كرده اند.
بيژن زنگنه، وزير نفت ديروز در حاشيه جلسه 
با اعضاي انجمن سازندگان تجهيزات نفت، در 
جمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه اين نفتكش 
حامل نفت ايران بوده، گفت: اين موضوع در 

حال پيگيري است.
خطيب زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه 
برخي از اخبــار بيانگر اين اســت كه توقيف 
نفتكــش ايراني از ســوي اندونــزي اقدامي 
متقابل در راســتاي توقيف نفتكش كره اي از 
سوي ايران بوده است؛ چرا كه برخي از خدمه 
نفتكش كره اي توقيف شده ايران، اندونزيايي 

هستند گفت: نظري در اين ارتباط ندارم آنچه 
به ما گفته شده اين است كه اين موضوع فني 
اســت و موضوع فني نيز مســير خود را طي 
مي كند، ما قبال چنين اتفاقاتي را نيز شــاهد 

بوده ايم و حل شده است.
او در عين حال در مــورد وضعيت پول هاي 
بلوكه شــده ايران در كره جنوبــي و آخرين 
تحوالت رخ داده شده در اين زمينه گفت: در 
ارتباط با اين پول ها هيچ اتفاقي نيفتاده است و 
ما منتظر اجرايي شدن و پيش بردن راه حل ها 
و سازو كارهايي هستيم كه كره اي ها در جريان 
ســفر قائم مقام وزير خارجــه كره جنوبي به 
ايران مطــرح كرده انــد و اميدواريم به آنچه 
در اين زمينه مطرح شــده به صورت سريع تر 

عملياتي شود.
براساس اعالم بانك هاي كره جنوبي، حدود 10 
تريليون وون )9.2 ميليارد دالر( وجوه ايراني 
در بانك هاي كره جنوبــي تحت تحريم هاي 
اياالت متحده بر ســر برنامه هسته اي تهران، 

مسدود شده است.
گفته مي شود حسن روحاني، رئيس جمهور 
ايران 2 بار درباره پول هاي بلوكه شده ايران به 
همتاي خود در كره جنوبي، نامه نوشته است.

نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
3 هفته قبل در بيانيه اي از توقيف يك فروند 
شــناور كره جنوبي با نام تجــاري »هانكوك 
چيمي« حامــل 7 هــزار و 200 تــن مواد 
شــيميايي نفتي به دليل نقض پروتكل هاي 

زيست محيطي در خليج فارس خبر داد.
ســخنگوي وزارت امور خارجــه جمهوري 
اســالمي ايران هم همان روز در پاســخ به 
خبرنگاران در مورد خبر توقيف كشتي كره اي 
گفت: موضوع توقيف اين كشــتي كامال فني 
است و كشــتي به دليل آلوده كردن دريا و با 
حكم قضايي، براي رســيدگي بــه تخلف به 

ساحل هدايت شده است.
ســعيد خطيب زاده افزود: جمهوري اسالمي 
ايران هم مانند ساير كشورها نسبت به تخلفات 
مشــابه و به ويژه آلوده كردن محيط زيســت 
دريايي حساســيت دارد، لــذا در چارچوب 

قوانين با آن برخورد مي كند.
در پي توقيف نفتكــش كره اي، چوي جونگ 

كان، معاون اول وزارت امور خارجه كره جنوبي 
كه در راس هيأتي از مقامات سياسي و مالي 
آن كشور به تهران سفر كرد، 21دي 1399با 
ســيد عباس عراقچي، معاون سياسي وزارت 
امورخارجه كشورمان ديدار و گفت وگو كرد با 
اين حال سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
خارجه ايران، سفر مقام كره اي به تهران را از 
پيش برنامه ريزي شده و با هدف رايزني درباره 

بدهي كره به ايران عنوان كرده بود.
وزارت خارجه كره جنوبي پس از سفر هيأت 
ديپلماتيك اين كشــور به ايران سفر آنها را 
ناموفق عنوان كرد بــا اين حال طرفين اعالم 
كرده اند كه براي حل مشكل بانكي و نفتكش 

با يكديگر در تماس خواهند بود.

روند رو به كاهش مشاركت 
از انتخابات مجلس يازدهم، انتخابات

وزارت كشور را نيز به عنوان 
مجري انتخابات، نگران شــرايط حضور 
مــردم درانتخابات1400كرده اســت. 
انتخابات چهارم اســفندماه سال گذشته 
پايين تريــن ســطح مشــاركت در ادوار 
انتخابــات مجلــس را بــا 42.75درصد 
براساس آمار رســمي به همراه داشت و 
عبدالرضــا رحماني فضلي، وزير كشــور 
همان زمان به دنبال ارائه داليلي براي اين 
كاهش مشــاركت برآمــد. ورود بيماري 
كرونا، شرايط سياسي، مسائلي مثل سقوط 
96و  دي مــاه حــوادث  و  هواپيمــا 
آبان ماه98بخشي از اين استدالالت از زبان 
رحماني فضلي بودند. اين شــرايط ظاهرا 
همچنان برطرف نشده اند و مسائل ديگري 
نيز ضميمه آن شــده اند. اظهارات جديد 
رحمانــي فضلي درباره حضــور مردم در 
انتخابات سال1400برخالف ادوار قبلي 
انتخابــات رياســت جمهوري پيش بيني 
مطلق مشاركت حداكثري مردم نيست و 
اين بــار بــا ترديدهــا و اماواگرهاي او 

روبه روست.

بي تحركي فعاليت هاي جبهه ها و احزاب 
از يك سو و آرامش و بي تفاوتي ملموس 
جامعه از چشم نهاد مجري انتخابات نيز 
پنهان نمانده است. بن بست سياست ورزي 
گروه هاي سياســي دغدغه مشاركت را 
براي انتخابات1400 ايجاد كرده و رنگ 
رخســاره فعاليت احزاب به عنوان حلقه 
واسط ميان مردم و حاكميت خبر از سر 
درون و تمايالت مردم مي دهد. عبدالرضا 
رحماني فضلي شهريورماه امسال با اذعان 
به شــرايط نه چندان مطلــوب انتخابات 
مجلس گفت: »نگراني مــا در 1400 با 
توجه به شرايطي كه در انتخابات مجلس 
يازدهم داشتيم، دغدغه مشاركت است. 
اميدواريم با زمينه ســازي  ها و مشاركت 
همه گروه هاي سياسي بتوانيم مشاركت 
در انتخابــات رياســت جمهوري را باال 

ببريم.«
او روز دوشنبه پس از نشست با استانداران 
سراسر كشور در جمع خبرنگاران انتخابات 
را مهم ترين مسئله سياسي كشور توصيف 
كــرد و گفت: هنــوز فضاي سياســي و 
اجتماعي جامعه و افكار عمومي نســبت 
به انتخابات حساسيت و بازتاب و انعكاس 

خاصي را نشان نداده است. وقتي اين دوره 
از انتخابات را با 4 ســال گذشته مقايسه 
مي كنيــم براي مــا كمــي نگران كننده 
است. رحماني فضلي با بيان اينكه در دور 
قبلي انتخابات افــرادي كه اعالم آمادگي 
كرده بودند دو برابر آمار و ارقامي اســت 
كه االن داريم، گفت: اين فضاي ســرد و 
ساكت در حوزه اجتماعي و سياسي اقتضا 
مي كند كه فعاليت و كار بيشتري از منظر 
گروه هاي سياسي و احزاب انجام شود تا 
بتوانيم مقدمــات آن را فراهم كنيم و به 
استقبال يك انتخابات باشكوه برويم. براي 
داشتن يك دولت با اقتدار، كارآمدتر و با 
پشتوانه حمايت بيشتر از مردم الزم است 

انتخاباتي باشكوه داشته باشيم.
رئيس شوراي امنيت كشور با بيان اينكه 
4مســئله امنيت، انتخابات، معيشــت و 
سالمت مردم در دســتور كار اين نشست 
قرار داشت، گفت: به رغم فشارها و شرايط 
سخت اقتصادي و مشكالت ناشي از تحريم 
و مشكالت اقتصادي ناشي از بيماري كرونا 
كه در حوزه مشاغل و كسب وكار نقصاني 
بزرگ ايجاد كــرده بود، امنيت كشــور 
قابل قبول بــود و نظارت هــا، كنترل ها و 
مديريت به موقع و مناسب انجام مي شد و 
مسئوالن هم به موقع پاسخگوي نيازهاي 

مردم بودند.
او دربــاره امنيت انتخابــات توضيح داد: 
بحث امنيت انتخابات در نشســت مطرح 
شــد و اطلس امنيت انتخابــات درحال 
تهيه شدن است و اين اطلس هر ماه تغيير 
مي كند و تاكنون مشــكل خاصي در اين 
حوزه نداشــتيم. رحمانــي فضلي درباره 
جمع بندي اين جلسه نيز گفت: »برخي 
تصميمات اين نشســت در وزارت كشور 
مصوب و برخي هم براي تصويب به هيأت 
دولت ارجاع مي شــود. اميدواريم در ايام 
باقيمانده دولت يعني تا مرداد1400 مردم 
در امنيت و نشــاط سياسي و اجتماعي و 

شرايط مساعد باشند.«

 مجري انتخابات 
نگران فضاي سرد و ساكت مشاركت

وزير كشور از احزاب براي رونق بخشيدن به انتخابات خردادماه سال بعد استمداد طلبيد

پيام مواجهات دريايي كشورها در زمينه كشتيراني چيست؟

   تالش دوباره براي مشاركت
عالوه بر اجماع سازي  درباره يك نامزد واحد انتخابات رياست جمهوري، تصميم گيري درباره نحوه »مشاركت« 
اصالح طلبان در انتخابات رياســت جمهوري از مهم ترين ماموريت هاي نهاد اجماع ساز اصالح طلبان خواهد 
بود؛ اغلب فعاالن سياسي و چهره هاي اصالح طلب در اظهارات خود يك قيد و شرط مشخص را براي حضور در 
انتخابات و مشاركت فعال مطرح كرده اند: »نامزد اختصاصي«. بنا بر تأكيد آنها مشاركت حداكثري اصالح طلبان در 
شرايطي محقق خواهد شد كه يك نامزد شناخته شده و واقعي اصالح طلب از  شوراي نگهبان عبور كند. اين تأكيد، 
اصرار و پافشاري اصالح طلبان برخاسته و ناشي از تجربه اي ائتالفي است كه اين جريان سياسي در انتخابات 
رياست جمهوري سال هاي 92 و 96، و نيز در انتخابات سال94 مجلس پشت سر نهاده است. به زعم اصالح طلبان، 
آنها در اين 3انتخابات، درحالي كه نامزدهاي اختصاصي، اصلي و درجه يك اين جريان توسط شوراي نگهبان رد 
صالحيت شدند، ناگزير دست به انتخاب و حمايت از ميان نامزدهايي زدند كه صالحيت شان تأييد شده و كم و بيش 
با گفتمان اصالح طلبي همسو بودند اما در پيشبرد اهداف و شعارهاي انتخاباتي اين جريان آنطور كه بايد و شايد 
مؤثر واقع نشدند. اما درباره انتخابات رياست جمهوري1400 به نظر مي رسد كه اكثريت اصالح طلبان پيرامون يك 
مسئله و گزاره مهم اتفاق نظر دارند؛ حضور و مشاركت حداكثري با كانديداي اختصاصي. آنها در شرايط كنوني و 
در فاصله 5 ماه تا انتخابات بر اين نكته پافشاري و اصرار دارند، اما هنوز مشخص نيست كه شكل و نحوه مشاركت 

اين جريان سياسي در صورت رد صالحيت نامزدهاي اختصاصي چگونه خواهد بود.

ترجيح ائتالف به جاي حركت انفرادي
اصالح طلبان و اصولگرايان خيلي ديرتر از ادوار انتخاباتي سابق به فكر تكميل ائتالف 
سياسي خود براي انتخابات رياست جمهوري1400افتاده اند. اصالح طلبان كه اخيرا 
با افزايش انتقادات نسبت به عملكرد دولت ائتالفي حسن روحاني موضوع معرفي 
يك نامزد مستقل اصالح طلب براي انتخابات 1400 را مطرح كرده بودند، در عمل يك 
بار ديگر ناگزير به ائتالف با يكديگر شدند. نامزدهاي هيچ كدام از احزاب عضو جريان 
اصالحات نتوانسته اجماع حداكثري به دست بياورد و در همان اتاق شوراي مركزي 
احزاب به بن بست خورده است. اصولگرايان نيز همزمان 2 ائتالف نيروهاي انقالب و 
شوراي وحدت را براي انتخابات سال بعد پيش مي برند. غالمعلي حدادعادل رياست 
شوراي ائتالف نيروهاي انقالب را برعهده دارد و شوراي وحدت نيز با محوريت جامعه 
روحانيت مبارز جلسات خود را برگزار مي كند. آيت اهلل محمدعلي موحدي كرماني، 
مصطفي پورمحمدي، سيدرضا تقوي، محمدحسن ابوترابي فرد، محمدرضا باهنر، 
منوچهر متكي، اسداهلل بادامچيان، شهاب الدين صدر و عبدالحسين روح االميني 

به عنوان جمعي از اعضاي عالي اين شورا هستند.

ث
مك

توقيف نفتكش ها از خليج فارس تا شرق دور

ســخنگوي وزارت امور خارجه 
درباره ارتباط بين توقيف نفتكش 
كره اي در خليج فارس و نفتكش 
ايران در اندونــزي ترجيح داد 
سكوت اختيار كند و بگويد نظري 

در اين ارتباط ندارم
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 »من نمي دانم مرگ چيست، 
اما مي دانم ايــن زندگي گزارش

نيست كه هر روز مادران اين 
روستا سياهپوش فرزندانشان  شوند.« 
اين جمله يكي از اهالي كوران در بخش 
صوماي برادوست اروميه است؛ روستايي 
در مرز ايران و تركيه كه 5جوان كولبرش 
29دي زير بهمن ماندند. مردم روستا به 
زنده بودن جوانانشان اميدوار بودند، اما 
پيدا شدن 4پيكر كورسوي اميد كوراني ها 
را خاموش كرد. هر چند هنوز اميدشان به 
زنده ماندن يك نفر ديگر باقي است و باز 

هم چشم انتظارند.

مسير بي بازگشت
اوايل هفته گذشــته بود كه متيــن، ياور، 
بيلن، اواليي و فرات راهي كوه شــدند. قرار 
بود دوشــنبه صبح آفتاب نــزده برگردند. 
نخســتين بار نبود به دل كــوه مي زدند، اما 
اين بار انگار خبري از آمدن شــان نبود. مادر 
فرات براي فرزند 17ســاله اش بي تاب بود 
و دلش آرام نداشــت. همــان روزي هم كه 
مي خواســت برود، دلش گواه بــد مي داد، 
اما بــراي جوان هاي اين روســتا مگر كاري 
جز كولبري هســت؟  شــبي هم كــه قرار 
بود بازگردند، كوالك شــد و صبــح فردا تا 
چشــم كار مي كرد برف باريد. اهالي روستا 
دل شان امان نمي داد و نمي توانستند منتظر 
بمانند.30نفر از اهالي همان ساعات ابتدايي 
صبح جست و جو را شروع كردند، اما توفان و 
بهمن امان نمي داد و ممكن بود جان شان را از 
دست بدهند. چاره اي جز بازگشت به روستا 
نبود. جســت وجوهاي بعدي هــم به دليل 
ورود به مرز تركيه با منع قانوني مواجه شد 
و نيروهاي مرزباني اجازه عبور افراد روســتا 
از قســمت هاي مرزي را نمي دادند. چاره اي 
جز انتظار بــراي ورود نيروهــاي امدادي و 
هالل احمر نبود تا با مجوز قانوني از مرزباني 

كشور تركيه جست و جو يشان را آغاز كنند.

كورسوي اميدي كه خاموش شد
هر روز يك خبر مي آمد تا كورســوي اميد 
را در دل مادران داغدار زنده كند؛ اينكه هر 
5نفرشــان در تركيه مانده اند يا پناهگاهي 
در مسيرشــان بوده و آنجا پناه گرفته اند و 
با بهتر شــدن هوا برمي گردند. اهالي آرام و 
قرار نداشتند و تصميم گرفتند با انتشار يك 
فيلم در فضاي مجازي از مسئوالن بخواهند 
زودتر نيروهاي امــدادي را براي پيدا كردن 

جوان هايشان راهي كنند.
اما ديروز خبرهــا تلخ و وحشــتناك بود. 
خبرگزاري هاي رســمي از مرگ كولبران 
 نوشــتند تا اهالي از مرگ 5جوان محزون و 
غمگين  شوند؛ 5جواني كه سرمايه  روستاي 

محرومشان بودند. 

كوران سال هاست لب مرز محروميت مانده و 
در نبود فرصت هاي شغلي حتي در شهرهاي 
بزرگ تر جوان هايش چــاره اي جز كولبري 

ندارند.
يكي از اهالي روستا مي گويد: مگر شكم چند 
روز گرسنه بماند، چه مي  شــود؟ سر سياه 
زمستان چه به كول بردن؟ حيف جواني تان! 

مي مانديد، هوا بهتر مي شد بعد مي رفتيد.
حتي فرصت نمي دهد كالمش تمام شــود. 
با بغض ادامه مي دهد: مگر مي شــود سفره 
خالي بماند؟ حاال هم كه مي گويند مرده اند. 
خودمان گشتيم و پيدايشان نكرديم. آنقدر 
ارتفاع برف زياد بود كه اصال نمي شد راه رفت. 
شايد اگر ماشين آالت  و نيروهاي تخصصي 
را زودتر به اين منطقــه مي آوردند، حداقل 
زنده پيدايشــان مي كرديم. همان روزهاي 
اول كولبران ماكو، پلدشت و بازرگان هم به 
روستاي ما آمدند و چون به منطقه آشنايي 
داشتند دنبال بچه ها گشــتيم، اما با دست 
خالي چه فايده؟ نيروهاي مرزباني تركيه هم 
اجازه ندادند و بايد مجوزهاي قانوني صادر 
مي شد.  نمي خواهيم باور كنيم فرزندان مان 
مرده اند، اما سال هاست داغ فرزندان مان كه 

فقط يك شغل مي خواهند را به دل داريم.

عزم همگاني بــراي پيدا كردن جوانان 
كوراني 

صبح يكشــنبه هفته جاري بود كه رسول 
مقابلي، سرپرست فرمانداري اروميه به ديدار 
اهالي روستاي كوران رفت و از بسيج امكانات 
براي پيگيري وضعيت خبــر داد. او تأكيد  
كرده بود درخواست بررسي و اقدام عاجل از 
طريق مبادي مرزي ايران براي جست وجوي 
مفقودان به نيروهاي مــرزي تركيه اعالم و 
اكيپ هايي از نيروهاي مرزي تركيه به محل 
حادثه اعزام شــده اند. مقابلي هم اكنون نيز 
از پيگيري هاي رســمي براي جست وجو، 
يافتن و استرداد پيكر كولبران و رايزني هاي 
ديپلماتيك خبر مي دهد و به همشــهري 
مي گويد: از همان ابتداي وقوع حادثه و اطالع 
از عزيمت تعدادي از اهالي روستا به مناطق 
مرزي، همه امكانات اين شهرســتان براي 

پيگيري وضعيت مفقودان بســيج شد. اين 
حادثه در كشور تركيه اتفاق افتاده و تاكنون 
نتوانسته ايم موقعيت و محل مفقودان را پيدا 
كنيم و از خانواده آنهــا تقاضا مي كنيم كه 
شكيبا باشند. وي مي افزايد: نيروهاي مرزباني 
و امدادي در دو ســوي مرز ايران و تركيه از 
هيچ تالشي دريغ نكرده اند و براي پيدا كردن 
اجساد از امكانات كشور تركيه هم استفاده 
خواهيم كرد. وظيفه بنده و ديگر همكاران 
در مرزباني، هالل احمر و دستگاه هاي متولي 
اســت كه با تمام توان پيگيري  الزم را براي 
شناسايي و تعيين تكليف وضعيت مفقودان 

از كشور تركيه انجام دهيم. 

كشف 4پيكر از كولبران كوراني 
بالفاصله پس از گفت وگو با فرماندار بود كه 
استانداري آذربايجان غربي كشف 4پيكر از 
اهالي كوران را تاييد كرد. با مساعد شــدن 
وضعيت آب وهوايي جســت وجو از ســوي 
نيروهاي امدادي تركيه از ســر گرفته شد و 
چند نفر از مردم روستا و شهرهاي اطراف هم 
به صورت خودجوش به كمك نيروهاي كشور 
همسايه رفتند و عصر ديروز )تا لحظه تنظيم 
اين گزارش( موفق به كشــف4پيكر شدند. 
معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي 
هم از ارتباط مداوم با كنسولگري تركيه براي 

پيگيري و جســت وجوهاي گسترده  براي 
پيدا كردن اهالي روستاي كوران كه در حادثه 
29دي ماه گذشته در كوهستان هاي مرزي 
ايران – تركيه مفقود شده  اند خبر مي دهد و 
به همشهري مي گويد: ما در حال پيگيري 
هستيم و پس از جمع بندي نهايي، اطالعات 
رسمي را در اختيار رسانه ها قرار خواهيم داد. 
اين جوان ها در خاك تركيه مفقود شده اند 
و بايد اطالعات دقيق را از كشــور همسايه 
بگيريم و جزئيات جســت وجو را به صورت 
رســمي اعالم كنيم. علي مصطفوي درباره 
گاليه اهالــي از حضور نيافتن مســئوالن و 
همكاري با خانواده هاي اين 5كولبر طي يك 
هفته گذشــته هم  مي گويد: در اين مدت از 
سوي ستاد بحران و هالل احمر نمايندگاني 
به اين مناطق اعزام شدند. همچنين فرماندار 
اروميه هم به اين روستا سفر كرد و در جمع 
اهالي حاضر شد. همچنين از طريق وزارت 
امور خارجه و سركنسولگري تركيه در اروميه 

پيگيري هاي الزم در حال انجام است.

ضرورت رفع محروميت از مناطق مرزي
يك فعال رسانه اي و اجتماعي به همشهري 
مي گويــد: روســتاي كــوران بــا تركيه 
8كيلومتر فاصله دارد و اين فاصله تا اروميه 
100كيلومتر است. اهالي با يك پياده روي 

 كشف پيكر4 جوان كولبر روستای كوران اروميه كه زير بهمن مانده بودند 
مادران اين روستا را دوباره عزادار كرد

داغ بهمن بر دل مادران »کوران«

مريم سرخوش
خبر نگار

با مسئول

 آب به 1062روستاي 
سيستان و بلوچستان مي رسد

مدت هاســت تامين آب آشــاميدني در 
روستاهاي سيستان و بلوچستان به يكي 
از اصلي ترين دغدغه هاي مشترك دولت و 
روستانشينان تبديل شده و حاال مديرعامل 
شركت آب و فاضالب اين استان از امضاي 
تفاهمنامه اي خبر مي دهد كه به  واسطه 
آن، طرح آبرســاني به 10۶2 روســتاي محروم محقق خواهد شــد. 
مديرعامل شركت آبفاي سيستان و بلوچســتان در اين باره مي گويد: 
تفاهمنامه سه جانبه ميان آب و فاضالب كشــور، دستيار ويژه رئيس 
مجلس شوراي اســالمي و استانداري سيســتان و بلوچستان درباره 
آبرساني به روستاهاي سيستان و بلوچستان امضا شده است. براساس 
اين تفاهمنامه  بيش از 825 روســتاي بدون تأسيسات و داراي تنش 
آبي استان سيستان و بلوچستان تا پايان سال مالي جاري از نعمت آب 

آشاميدني پايدار بهره مند مي شوند.
عليرضا قاسمي ادامه مي دهد: براي تسريع در عمليات اجرايي آبرساني 
به 10۶2 روستاي بدون شــبكه يا داراي تنش آبي با جمعيت بيش از 
3۶5 هزار نفر در بازه زماني 18ماهه تصميمات خوبي گرفته شــد كه 
تفاهمنامه  مهم ترين آن است. او همچنين درباره وضعيت روستاهاي 
اين استان توضيح مي دهد: تعداد روستاهاي سيستان و بلوچستان قبل 
از انقالب اسالمي 3734 روســتا بود كه از اين تعداد فقط 119 روستا 
داراي شبكه آبرساني بودند و شاخص بهره مندي از آب بهداشتي هم 
حدود 7درصد بود. اما هم اكنون از 5594 روستاي استان 2947 روستا 
با جمعيت يك ميليون و 124 هزار و 333 نفر داراي شبكه آب آشاميدني 
بهداشتي و سالم هستند و شاخص بهره مندي نيز حدود ۶8 درصد است. 
او مي گويد: با توجه به مطالعات جامع انجام شــده در بخش تأمين آب 
روستاهاي سيستان و بلوچستان 15 مجتمع آبرساني با 1999 روستا و 
جمعيت 70۶ هزار نفر به همراه 10 پروژه تك روستايي با 129 روستاي 
تحت پوشش با جمعيت 30 هزار نفر در استان در دست اجرا و براي اتمام 
آنها اعتباري بيش از 25 هزار ميليارد ريال مورد نياز اســت. امسال از 
محل اعتبار متمركز ملي براي سيستان و بلوچستان 15۶ ميليارد تومان 
مصوب و ابالغ شده است كه با تخصيص كامل اعتبار برنامه تأمين آب 
پايدار 173 روستا با جمعيت 53 هزار نفر در كل اين استان تا پايان سال 

مالي 99 در دستور كار شركت آب و فاضالب استان قرار گرفته است.

از آن روزی كه متين، ياور، بيلن، 
اواليی و فرات برنگشتند هر روز 
يك خبــر  از زنده ماندن شــان 
می آمد تا كورســوی اميد را در 
دل مادران كورانی زنده نگه دارد، 
آنها نمي خواهند بــاور كنند كه 
فرزندان شان ديگر برنمی گردند 
اما ديروز پيكر 4 كولبر كشــف 

شد...

ستاره حجتي 
خبرنگار

يه
وم
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سخت كوهســتاني سه ســاعته به تركيه 
مي رسند و به اقتضاي شرايط مرزي پديده 

قاچاق هم وجود دارد.
آزاد يوسفي راد مي گويد: فرصت هاي شغلي 
در اين منطقه بســيار كم اســت و پيش از 
افزايش عــوارض عبور و خــروج مردم اين 
منطقه حداقل از طريق تجــارت چمداني 
درآمدزايي داشتند اما هم اكنون براي هر بار 
سفر بايد بيش از 300هزار تومان پرداخت 
كنند كه بــراي ترددهاي چندبــاره اصال 
نمي صرفد. به همين دليل شــاهد افزايش 
فعاليت هاي كولبري و قاچــاق در منطقه 
هستيم. آن هم درحالي كه روستاي كوران 
بيشــتر روزهاي ســال از آذر تا ارديبهشت 
هر سال را با سرماي شــديد مواجه است و 
جوانان براي تامين هزينه هاي زندگي اقدام 
به اين كار مي كنند. اكثــر كاالهايي كه از 
اين منطقه قاچاق مي شــود، به دليل سود 
خوب، ســيگار است.يوســفي راد به بارش 
شديد برف و ســقوط بهمن در منطقه طي 
تردد اين 5جوان كوراني اشــاره مي كند و 
ادامه مي دهد: هم اكنون در كوه هاي مرزي 
اروميه ارتفاع برف بيش از يك متر و در برخي 
روستاها هم بيش از 90سانتي متر است. از 
همان ابتداي حادثه استانداري پيگير شد و با 
كنسولگري در ارتباط بود. البته طرف تركيه 
ابتدا همكاري الزم را نداشت، اما در نهايت 
جســت وجوهاي جدي آغاز شــد. هر سال 
شاهد چنين مشــكالتي هستيم و بسياري 
از جوانان منطقه براي دريافت حداقل پول 
جانشان را كف دستشــان مي گذارند. اين 
فعال رسانه اي چاره رفع چنين مشكالتي را 
ايجاد مشاغل پايدار مي داند و تأكيد مي كند: 
از سال ها پيش قرار بود »سرو« منطقه آزاد 
اقتصادي شــود، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده 
است. بسياري از روستاهاي منطقه به دليل 
همين مشكالت خالي از ســكنه شده اند و 
اهالي آنها ساكن حاشيه هاي اروميه هستند 
كه خود آسيب هاي اجتماعي زيادي به همراه 
دارد. رفع اين مشكالت الزمه سياستگذاري 
و توجه به مناطق محروم مرزي اســت. اگر 
منطقه ويژه اقتصادي ايجاد شود، بسياري 
از جوان ها مي توانند حداقل براي خودشان 
شغلي دست و پا كنند. قطعا با فراهم شدن 
ظرفيت هاي شــغلي، حتي يــك كارگري 
روزمزدي روزانه، هيچ خانواده اي دوســت 
ندارد فرزندش راهي اين مســير ســخت 
كوهستاني شــود و جانش را به اين راحتي 

از دست بدهد.
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 وزير جهادكشاورزي به دنبال درخواست اتحاديه 
محیط
زيست

انجمن هــاي علمي علوم زيســتي و مرجع ملي 
كنوانسيون تنوع زيستي، دستور پيگيري موضوع 
جلوگيری و محدوديت كاشت پالونيا در كشــور را صادر كرد. 
كاشت اين گياه به دليل بازدهي باال در زمان كوتاه در ميان مردم 
رو به افزايش است و نهالستان هاي بي شماري در سراسر كشور 
اقدام به پرورش و فروش اين گيــاه براي باغات و حياط خانه ها  

كرده اند.
در نامه اين مراجع علمي به جلسه اي با حضور متخصصان اشاره 
شده است كه تمامي آنها به طور قاطع مخالفت خود را با كشت 
اين گياه به هر نوعي در كشــور اعالم كرده انــد. از نظر جامعه 
علمي الزم اســت اقدامات قانوني براي ممانعت از كشــت اين 
گياه تبيين و با نظارت كامل اعمال شــود. هر چند قبال سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور كشت اين گياه را ممنوع 

اعالم كرده است.
وزير جهاد  كشاورزي نيز خطاب به رئيس سازمان جنگل ها گفته 
است كه موضوع محدوديت قانوني توسعه اين گياه به طور جدي 
پيگيري شود و نهالستان هاي اين گياه تحت پايش و كنترل قرار 
گيرد. با وجود اين با نگاهي به فهرست محصوالت نهالستان هاي 
كشور مي توان متوجه شد كه براي اين گياه سرمايه گذاري زيادي 

صورت گرفته  و به سرعت در حال رشد است.
از مهم تريــن ويژگي هاي اين گياه رشــد ســريع آن اســت و 
متخصصان معتقدند اساسا هر گياهي كه سريع رشد كند، مستعد 
آفت بــوده و زود از پاي در مي آيد و نه براي خــود گياه كه براي 
همسايگانش آسيب رسان اســت. هادي كيادليري، دبير مرجع 
ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشــور در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: اين گونه، چندين برابر گونه هاي جنگلي رشد مي كند 
و در نتيجه براي كشاورزان و روســتاييان صرفه اقتصادي دارد. 
به خصوص در كشــوري كه كمبود چوب دارد. هم اكنون ساالنه 
13ميليون متر مكعب به چوب نياز داريم و فقط از طريق زراعت 

و واردات و... مي توانيم 6ميليون مترمكعب آن را تأمين كنيم.
مدافعان پالونيا به صرفه هــاي اقتصادي اين گياه متمركزند 
ولي مخالفان به آينده فكر مي كنند. آنها احتياط را شــرط 
عقل مي دانند. هادي كيادليري كه جزو اين دســته است، 
مي گويد: زادآوري سريع پالونيا ترسناك است. اگر اين گياه 
وارد عرصه هاي طبيعي شود، مي تواند به گونه غالب تبديل 
شــود و گونه هاي ديگر را پس بزند. گونه هاي سريع الرشد از 
نظر بهداشتي و سالمت گياه، مستعد بيماري هستند. وقتي 
اين گياه در سطح وسيع كاشــته شود، مي تواند كانون آفات 
و بيماري هايي باشد كه اساســا در ايران نبوده است. در اين 

شرايط خسارت ها ميلياردي خواهد بود.
برخي از موافقان پالونيا معتقدند مي توان اين گياه را در مناطق 
خشكي كاشت كه آب كمتري دارد و در نتيجه رشد نيز سريع 
نخواهد بود. هادي كيادليري، رئيس انجمن جنگلباني ايران در 
اين باره مي گويد: توقف كاشــت پالونيا احتياطي عقالني است. 
گونه اي كه بومي كشور نيست و پتانسيل ايجاد خطر بااليي براي 
سالمت طبيعت كشور دارد. ضمن اينكه هرگونه گياه ديگري، 
اگر به صورت خالص و يكدســت كاشته شــود، مطمئنا كانون 
بيماري خواهد بود چه رسد به گونه سريع الرشدي مانند پالونيا. 

اين يك اصل است.
سازمان جنگل ها فقط براي مطالعه اجازه كاشت اين گياه را در 
چند هكتار زمين محدود داده اســت ولي به اعتقاد اين اســتاد 
دانشگاه آزاد االن مشتري پروپاقرص اين گياه بخش خصوصي 
اســت و ســازمان جنگل ها بايد به دنبال قانوني باشد كه اجازه 
كشت گونه مهاجم را در سراسر كشور بگيرد. او مي گويد: سازمان 
جنگل ها نمي  تواند به روستاييان دستور دهد كه در زمينشان چه 
بكارند. بايد قواعد و قوانيني وجود داشــته باشد كه كاشت گياه 
غيربومي با اخذ مجوز صورت بگيــرد. هم اكنون نهال هاي اين 
گياه با قيمت 60 تا 100هزار تومان به فروش مي رود و اين نشان 
مي دهد كه چقدر اين گياه صرفه اقتصادي دارد. چنين انگيزه اي 
در شرايط اقتصادي كنوني بايد در تصميمات لحاظ شود. شايد 
باورتان نشود ولي براي كشــاورزان كاشت پالونيا از كاشت برنج 
به صرفه تر است، چون قيمت چوب باالست و نمي توان دستوري 

عمل كرد.
خطر اين گياه فقط محدود به منابع طبيعي نمي شود و به گفته 
دبير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشور به زودي شاهد 
نابودي باغات كشور براي كاشت اين گياه خواهيم بود. اميدوارم 
به بهانه مقابله با اين گياه، توليد كنندگان شناســايي شــده و 
برنامه اي براي گونه هايي كه كاشته و جابه جا مي شوند، تدوين 

شود.

گياه مهاجم پالونيا در سال های آينده باغات، زمين هاي كشاورزي و جنگل هاي كشور را نابود می كند

مقابله وزير جهادكشاورزي با گياه مهاجم

زهرارفیعي
خبر نگار

محمدباريكاني
خبر نگار

يادداشت

پايانخوشپالونیا

سال هاست كشور دچار يك بيماري خطرناك است. عده اي  
ســودجو، ناآگاه و فرصت طلب برخالف همه قوانين مصوب 
كشور بدون توجه به آسيب ها، به ورود و تكثير گونه هاي گياهي 
و جانوري اقدام مي كنند. دليل رواج اين گونه ها، تكثير سريع آنهاست و طبيعي است براي 
كساني كه چنين اقدامي انجام مي دهند سودهاي سرشار به همراه دارد. براساس تحقيقات 
علمي و تجربيات جهاني، گونه هاي بيگانه سريع الرشد، مهاجم هستند و به راحتي مي توانند 
زيستگاه هاي گونه هاي بومي را اشغال كنند، منابع معدود آبي و غذايي را به نفع خود استفاده و 
دير يا زود با ورود به عرصه هاي طبيعي مانند اشغالگر و متجاوز سرزمين آبا و اجدادي گونه هاي 
بومي را تصاحب كنند. با وجود قوانين باالدستي – آخرين آن قانون حفاظت و بهره برداري 
از منابع ژنتيك كشور– وارد كنندگان اين گونه ها مجازات نمي شوند و تخلفات خود را علني 

انجام مي دهند.
يك نمونه كامال مشخص سركشي در قبال قانون و منافع ملي، ورود گياه چيني پالونياست كه 
حدود 3دهه پيش يكي از مربيان دانشگاه گرگان شروع به تكثير آن كرد. با وجود آنكه اين افراد 
از هيچ مرجع رسمي مانند سازمان حفظ نباتات مجوز ورود نداشتند با تكثير و ترغيب ديگران 
به تكثير يكباره به عنوان قهرمان مدعي توليد گياهي شده است كه آن را »درخت پولساز« 
ناميده اند. آش اينقدر شور شد كه در شبكه يك سيما تبليغات اين گياه به عنوان كارآفريني 
مدت ها روي آنتن رفت و آن فرد حتي در شوهاي تلويزيوني به تبليغ و تمجيد كار پالونيا كردند 
و حتي يك عضو هيأت علمي با كشت بافت، اين كار را سرعت بخشيد. يكباره پالونيا معجزه اي 
براي پولدار شدن و حل مشكل چوب در كشور شــد. همگان در كشور گول اين تبليغات را 
خوردند و نان نهالستان ها هر روز چرب تر شد. بسياري گول خوردند و سرمايه و زمين خود 
را در قمار پالونيا باختند. نگارنده كه به عنوان گياه شناس از خطر اين مسئله آگاه بود، بارها در 
رسانه ها خطر اين بي قانوني را براي تنوع زيستي كشور طرح كرد. با تماس هاي رسمي دانشگاه 
با مراجع قانوني مانند سازمان حفظ نباتات مطلع شد، تا به حال هيچ مجوزي براي ورود و تكثير 
پالونيا صادر نشده است. به همين دليل موضوع از طرف اتحاديه انجمن هاي علوم زيستي كشور 
با مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي مطرح و جلسات تخصصي با شركت همه سازمان هاي 

مسئول و متخصصان تشكيل شد. 
جمع بندي جلسات كارشناسي توسط دكتر زند، مشاور وزير جهادكشاورزي در مرجع ملي 
كنوانسيون نيز طي نامه  مورخ 1399/9/30به وزير منعكس شد و وزير جهادكشاورزي سازمان 
جنگل ها را مكلف به اجراي توقف كاشت پالونيا و كنترل نهالستان ها براي جلوگيري از توليد اين 
گونه گياهي مهاجم و غيرقانوني كرد. بدون شك اين اقدام يكي از اتفاقات تاريخي در جلوگيري 
از گسترش غيرقانوني گونه هاي مضر خارجي در فون و فلور كشور است. مرجع ملي كنوانسيون 
تنوع زيستي طبق وظيفه قانوني خود با ورود به اين موضوع توانست راهي باز كند كه در ادامه 
آن با همه انواع ورود و كاشت و يا توليد گونه هاي مهاجم گياهي و جانوري، قارچي و ميكروبي 
برخورد شود. اكنون انتظار مي رود برخورد قانوني و قضايي با كساني كه گاه تحت لواي محقق، 
ولي براي اهداف تجاري، تنوع زيستي كشور را تهديد مي كنند، آغاز شود. همچنين زمان آن 
است كه در سازمان جنگل ها مرجعي براي نظارت، كنترل و امحای گونه هاي بيگانه مضر 

تشكيل شود و متخلفان به مراجع قضايي معرفي شوند.
در اقدام اول الزم است گونه هاي خطرناك ديگر مانند كهور آمريكايي )سمر(، سنبل آبي، 
كونوكارپوس، آزوال و ديگر گونه هاي مهاجم و خطرناك را با برنامه ريزي دقيق از طبيعت ايران 
حذف شوند و از شخص وزير جهادكشاورزي انتظار مي رود كه در ماه هاي آخر وزارت خود، 

پديده مخرب مالچ پاشي را نيز براي هميشه متوقف كند.

حسینآخاني
استاد گياه شناسي دانشگاه تهران

قفل بوروكراسی پای نجات طاق كسري
معاون ميراث فرهنگي: عراق دعوت رسمي نكند برای نجات طاق كسري نمي رويم

طاق كسري در جنوب بغداد در حال فرو ريختن 
میراث
اســت و به رغم آنكــه وزيــر ميراث فرهنگي، فرهنگي

گردشــگري و صنايع دســتي كشــور از سفر 
قريب الوقوع هيأت كارشناســي ايران به عراق براي برداشتن 
نخستين گام جدي در مرمت اضطراري طاق كسري خبر داده  
بود، حاال معاون ميراث فرهنگي كشــور مي گويد كه تا عراق 

دعوت رسمي نكند سفر هيأت كارشناسي منتفي است.
اظهارات محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي كشور 
در گفت وگو با ايسنا در حالي مطرح شده كه چند روز قبل از 
اين اظهارات، سيدهادي احمدي، مديركل دفتر حفظ و احياء 
بافت ها و بناهــاي تاريخــي وزارت ميراث فرهنگي به صداي 
ميراث گفته بود كه هيأت كارشناسي وزارت ميراث فرهنگي 
براي ســفر به عراق در انتظار اجازه وزارت خارجه كشورمان 
و دريافت ويزاي ســفر به عراق براي مســتندنگاري و برآورد 
خسارات ناشي از ريزش بخش هايي از طاق كسري در جنوب 
بغداد است و درصورت صدور اين اجازه هيأت ايراني اين هفته 

به عراق اعزام مي شود.
اما درست چند روز پس از اين اظهارات، معاون ميراث فرهنگي 
كشور به ايسنا گفته اســت تا عراقي ها از كارشناسان ايراني 
دعوت رسمي نكنند، ســفر هيأت كارشناسي وزارت ميراث 
فرهنگي به عراق براي مســتندنگاري و مرمت طاق كسري 

منتفي است.
نجات طاق كسري كه تنها اثر معماري شكوهمند ساساني در 
خارج از ايران است و در منطقه مدائن در جنوب بغداد قرار دارد 
و از آن با عنوان ايوان مدائن نيز ياد مي كنند، پس از آن جدي 
شد كه در آستانه سال2021 ميالدي بخش هايي از بزرگ ترين 
طاق خشتي اين عمارت ساساني در جهان براي دومين بار طي 

سال گذشته ميالدي فرو ريخت.
با انتشار اين خبر، بالفاصله كارزار مردمي نجات طاق كسري كه 
حاال تعداد امضاهاي آن به حدود 10هزار امضا رسيده است آغاز 
به كار كرد و از علي اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي خواست 
تا تدبيري براي نجات طاق كســري داشــته باشد. هنرمندان 
مطرح كشــور نيز در نامه اي جداگانه از يونســكو و مسئوالن 
2دولت ايران و عراق خواستند تا از ريزش طاق كسري جلوگيري 
و مرمت اضطراري اين اثر را در دســتور كار قرار بدهند. پس از 
آن 11تن از معماران، باستان شناسان ، مرمتگران و متخصصان 
ايراني در داخل و خارج از كشــور در نامه اي جداگانه به وزارت 
ميراث فرهنگي اعالم كردند كه حاضر به مشاركت فني و مالي در 

مرمت طاق كسري در عراق هستند.
علي اصغــر مونســان، وزيــر ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي نيز خبر داد كه در حاشيه هيأت دولت با محمدباقر 

نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه موضوع نياز فوري طاق 
كسري به مرمت اضطراري را مطرح كرده و او قول داده است كه 

اعتباري براي مرمت طاق كسري اختصاص دهد.
وزارت ميراث فرهنگــي ايران و وزارت آثــار تاريخي عراق و 
وزارت فرهنگ عراق بيش از 3 سال قبل تفاهمنامه همكاري 
مشترك براي مرمت و نجات بخشي آثار تاريخي مشترك را 
به امضاء رسانده اند. اما اين تفاهمنامه از همان سال تاكنون بال 
اســتفاده مانده و حاال كه طاق كسري نيازمند مرمت فوري و 
اضطراري براي جلوگيري از ريزش است، 2 دولت ايران و عراق 

در بوروكراسي اداري و دعوت هاي تشريفاتي گير افتاده اند.
ســيد هادي احمدي، مديركل دفتر حفظ و احيای بافت ها و 
بناهاي تاريخي 2 روز قبل به همشــهري گفته بود كه هيأت 
كارشناسي وزارت ميراث فرهنگي همچنان در انتظار دريافت 
ويزاي ورود به عــراق براي مســتندنگاري و برآوردهاي اوليه 
به منظور تدوين طرح مرمت و نجات طاق كسري است. اما يك 
روز پس از اظهارات معاون ميراث فرهنگي كشور به ايسنا گفته 
است كه سفر به عراق تنها با دعوت رسمي دولت عراق ممكن 
است و صرف تمايل عراقي ها براي مشاركت ايران در مرمت طاق 

كسري كافي نيست.
معاون ميراث فرهنگي اعالم كــرد: تا زماني كه هماهنگي هاي 
كامل از ســوي وزارت فرهنگي عراق انجام نشــود، وزارتخانه 
ميراث فرهنگي نمي تواند تيم پژوهشگران و مرمتگران خود را 
براي بررسي ميداني و مذاكره در مورد مرمت طاق كسري به اين 

كشور مأمور كند.
به گفته او، متوليان ميراث فرهنگي عراق از حدود 3 سال قبل 
تاكنون چندين بار اين تمايل را ابــراز كرده اند، اما هيچ كاري 
به صورت رسمي براي حضور تيم ايراني در طاق كسري انجام 
نداده اند و هميشه اصرار از طرف ايراني و سفارت ايران در عراق 

بوده است.
او افزود: اينكه بگويند مشتاق هستيم تيم مرمتي بيايد تا انجام 
دعوت رســمي از ميراث فرهنگي، 2 موضوع متفاوت اســت. 
واقعيت اين اســت كه بايد به نحوي موضوع مديريت شود كه 

احساس مداخله در امور داخلي يك كشور تلقي نشود.
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امتحانات دي 1399مدارس، 
متفاوت ترين آزمون در طول 
تاريخ آموزش و پرورش بود. 
دانش آموزان در داخل خانه از پشت تبلت، لپ تاپ و موبايل در امتحانات 
شركت كردند؛ نه خبري از سالن طويل امتحانات بود و نه مراقباني كه 6دانگ 
حواسشان به دانش آموز، برگه، نگاه ها و حركات آنها باشد. امتحاناتي كه 

بعد از 4ماه و نيم آموزش از راه دور برگزار شد و حاال معلمان و كارشناسان 
از نتايج آن ناراضي اند و ارجاع دادن وضعيت تحصيلي دانش آموزان كشور 
به آن را نامعتبر و با درصد خطاي باال گزارش مي دهند. گزارش زير روايت 
چند معلم از امتحانات، نحوه برگزاري آن، مواجهه دانش آموزان شــان با 
آزمون مجازي و برنامه ريزي آموزش و پــرورش در برگزاري يك آزمون 

استاندارد است.

نمرات مستمر مهم تر از امتحانات پاياني
خسرو ساكي، رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره كيفيت امتحانات دانش آموزان مي گويد: 
مبناي نمرات دانش آموزان در نيمه اول سال تحصيلي نمره كالسي و امتحان دي با هم است. او درباره انتقاد 
كارشناسان و معلمان از بي كيفيت بودن امتحانات دي 1399گفت: امتحانات دانش آموزان در دي ماه براي 
پايه هاي داخلي يا آزمون هاي غيرنهايي به صورت هماهنگ و سراســري برگزار نمي شود و حتي امتحان 
پاياني اين نوبت مبناي اصلي نمره نيست، بلكه بيشتر ارزشيابي تكميلي كه معلم از شروع دوره تحصيلي تا 
دي ماه براساس حضور و فعاليت دانش آموز انجام داده است، معيار سنجش قرار مي گيرد. درواقع نمره پاياني 
هر فرد يك تركيب از نمره كالسي و امتحان دي ماه است. رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش به 
ويژگي هاي نرم افزار شاد براي برگزاري امتحانات دانش آموزان اشاره كرد و گفت: براي دانش آموزان »ربات 
آزمون ساز« هم پيش بيني شده بود كه معلم با آن وارد  شود و آزمون هاي تستي و تشريحي را بارگذاري كند 
و دانش آموزان همانگونه كه در كالس هاي غيرحضوري شركت مي كنند، به سؤاالت امتحان پاسخ  دهند. او 

معتقد است كه كيفيت امتحانات پايان سال مهم است و نبايد امتحانات دي را مالك قرار داد.

ث
مك

 روايت اول: حسين سازگار، معلم 
دروس عمومي از كرمانگزارش

من معلم دروس عمومي مانند انسان و 
محيط زيست، كار و فناوري، آموزش دفاعي، تفكر و 
سواد رسانه اي در يك مدرسه نمونه دولتي در يكي 
از شهرهاي استان كرمان هستم. چون در طول سال 
تحصيلي از گســتردگي تقلب در امتحانات كوچك 
كالســي خبر داشــتم و مطمئن بودم در امتحانات 
دي ماه تكرار مي شود، شيوه آزمون ها را تغيير دادم 
تا حداقل بتوانم به ارزيابي درستي از وضعيت درسي 
دانش آموزانم دســت پيدا كنم؛ مثــال در بعضي از 
درس ها، آزمون را كتاب باز گرفتم تا ببينم تســلط 
آنها به موضوعات درسي ارائه شده، چقدر است يا در 
برخي دروس ديگر، سؤاالت را مفهومي طراحي كردم 
و به بچه ها گفتم صرفا برداشت خودشان را از مطلب 
ارائه شده در كالس بدون اتكا به حفظيات بنويسند، 
اما متأسفانه در هر دو روش تقلب مشهود و گسترده 
بود؛ مثــال در آزمون كتاب باز، حتــي دانش آموزان 

به خود زحمت نــداده بودند كتــاب را ورق بزنند و 
موضوع را پيدا كنند و از روي آن بنويسند. متأسفانه 
ديدم كه يك پاسخ كامال غلط و بي ربط در برگه اغلب 

دانش آموزان تكرار شده بود.
يا مثال در امتحان درس انســان و محيط زيســت، 
خواسته بودم كه دانش آموزان سراغ مادرانشان بروند 
و از آنها بپرسند كه از چه محصوالت تراريخته اي در 
خانه استفاده مي كنند و همان را در برگه بنويسند. 
در كمال ناباوري ديدم كه در 70درصد برگه ها يك 
پاسخ مشترك و عين هم تكرار شــده و دانش آموز 

حتي نخواسته كه اين پرسش را از مادرش بپرسد.
بازخوردهايي كه در امتحانات از دانش آموزان گرفتم، 
واقعا برايم دردآور بود. تنبلي، اصرار به تقلب، ناتواني 
در پاسخ دادن به سؤاالت ساده و ابتدايي، غلط هاي 
اماليي فراوان و جدي نگرفتن آزمون از سوي والدين 
از موضوعاتي بــود كه در اغلب دروس تكرار شــد و 
از زبان همكارانم هم اين موضوعات را شــنيدم. من 
دانش آموز كالس يازدهمي دارم كه نمي تواند از روي 

سؤال بخواند و به همين دليل توان فهم و پاسخگويي 
آن را هم ندارد.

يكي از معلمان درس فيزيك تعريف مي كرد به خاطر 
نمرات بــد دانش آموزان در امتحان تشــريحي_ با 
وجود اينكه از روي هم تقلب كــرده بودند_ مجبور 
شــده امتحان را 3بار تكرار كند، ولي باز هم نمرات 
دانش آموزان به 10نرسيده است. درنهايت براي اينكه 
نمرات را به سطح معقولي برســاند، امتحان تستي 
گرفته، ولي باز هم نمرات خوب نبوده و مجبور شده 

كه خودش ميانگين نمرات را باال بياورد.
متأسفانه يك قانون نانوشــته در آموزش و پرورش 
هست كه بايد نمرات دانش آموزان حتي شده به طور 
غيرواقعي به ميانگين خوبي برســد و دانش آموزي 
مردود نشــود. اين در سال هاي گذشــته هم وجود 
داشته و امسال به خاطر شرايط كرونا شدت بيشتري 
گرفته اســت؛ مثاًل براي دروس عمومي مي گويند 
نمرات بين 15تا 17باشــد يا براي رياضي بين 12تا 
15. ايــن روال در اغلب مدارس كشــور وجود دارد 
و معلمان بــراي باال بردن ميانگين نمرات مدرســه 
موظفند از آن تبعيت كنند و مدير مدرسه براي باالتر 
بردن ميانگين نمره منطقه و مدير منطقه براي باال 
بردن ميانگين نمرات اســتاني به صورت زنجيره اي 
خواهان رعايت اين عرف هســتند تا در ارزيابي هاي 
كشــوري موقعيت آموزش و پرورش استان خود را 

باال نشان دهند.
البته آمارســازي در نمــرات پايانــي دانش آموزان 
چندين سال اســت كه رخ مي دهد و پديده تازه اي 
نيســت؛ وزارت آمــوزش و پرورش هم نســبت به 
آن آگاه اســت؛ اتفاقي كه تبعات بســياري دارد و 
مهم ترينش اين است كه سطح علمي دانش آموزان 
را غيرواقعــي نشــان مي دهــد. بارها شــده كه ما 
معلمان تشــخيص داديم كــه دانش آمــوز نياز به 
تكرار پايه دارد، اما مدير مدرســه يا منطقه موافقت 

 نكــرده و گفته بايــد او را بــه پايه بعد بفرســتيد.

روايت دوم: فرناز مواليي، معلم علوم متوسطه 
اول از بوشهر

امســال، ســال اولي اســت كه معلم شــده ام. در 
2مدرسه، علوم پايه هفتم، هشــتم و نهم را آموزش 
مي دهم. كمبود معلم از يك طرف و جمعيت باالي 
دانش آموزي در منطقه ما از طرف ديگر، باعث شــد 
كه آموزش 250دانش آموز در 8كالس با من باشد؛ 
آماري كه براي يك معلم سال اولي خيلي زياد است و 
مي تواند بر تمركز او و كيفيت تدريسش تأثير بگذارد؛ 
به خصوص كه امسال آموزش ها مجازي است و من 

تجربه كالس حضوري هم اصاًل نداشتم.
كالس هاي مــن 35 نفره انــد و واقعــاً نمي توانم با 
اين تعــداد دانش آموز آن هم در فضــاي مجازي به 
دانش آموزان ضعيف تر برسم؛ به همين دليل معتقدم 
اين وضعيت قطعا بر نتايج امتحانات تأثير مي گذارد.

تالش كردم سؤاالت امتحان دي 1399را در سطحي 
طراحي كنم كه همه دانش آموزان بتوانند به آن پاسخ 
دهند، اما متأســفانه نتيجه خوبي دريافت نكردم؛ 
موارد تقلب زياد بود و ضعف شــبكه شاد و سرعت 
پايين اينترنت هم بــه آن دامن زد. شــايد بگوييد 
چه ربطي دارد؟ ربطش اين اســت كــه ما را مكلف 
كرده بودند كه حتما امتحانات در شاد برگزار شود و 
دانش آموزان برگه هاي امتحاني شان را آنجا بارگذاري 
كنند؛ درحالي كه اين اپليكيشــن خطاي ســروري 
مكرر مي داد. بعضي بچه ها با تأخير زياد برگه هايشان 
را مي فرســتادند و مي گفتند كه شاد خطا مي دهد 
و نمي گذارد برگه هايمان را بفرســتيم. اين شد كه 
خيلي از دانش آمــوزان ديگر هم از اين نقص شــاد 

سوءاستفاده و تقلب كردند. موارد تقلب به شيوه هاي 
ديگر هم داشتيم؛ مثاًل ســؤالي در علوم پايه هشتم 
طرح كردم، اما ديدم چند نفر پاسخي به سؤال دادند 
كه براي شيمي متوسطه دوم است. متوجه شدم از 
سال بااليي ها كمك گرفتند تا به اين پرسش پاسخ 
دهند يا مشخص بود كه پاسخ سؤال را با جست وجو 
در اينترنت پيدا كرده  و بدون حتي يك كلمه تغيير 
در برگه نوشته اند. كمك از والدين هم كه در تقلب ها 

به وفور ديده مي شد.
اما چالش اصلي من و خيلي از معلمان نمره مستمر 
اســت. دانش آموزاني داشــتيم كه با وجود داشتن 
موبايل، اينترنت و اكانت شخصي حتي يك بار هم سر 
كالس درس حاضر نشدند و برعكس دانش آموزاني 
داشتيم كه اينترنت نداشــتند و در شرايط نامساعد 
به مدرســه مي آمدند كه جزوه بگيرنــد تا از درس 
عقب نمانند. حاال مدير مدرسه مي گويد: »نبايد به 
دانش آموز دسته اول نمره مســتمري صفر بدهيد. 
يك كاري كنيد كه اين ترم نيفتــد تا ترم بعد.« اين 
حق الناس نيســت؟ نبايد فرقي بين اين دو دســته 
دانش آموز باشــد؟ معلمان ديگر هم بدون اعتراض 
يا پرسش از مدير مدرسه اين كار را مي كنند و نمره 
غيرواقعي مي دهند. البتــه اگر مي خواهيم وضعيت 
امتحانات و نمرات دانش آموزان را در دي ماه بررسي 
كنيم، نبايد تك بعدي به آن بپردازيم. مسائل زيادي 
در داخل آموزش و پرورش مانند كالس هاي شلوغ، 
كمبود تجهيزات، سرعت پايين اينترنت در كالس، 

ضعف شديد اپليكيشن شاد در 
ارائه دروس باعث شد كه كيفيت 

آموزش پايين بيايــد و دانش آمــوزان را دچار افت 
تحصيلي كند. 

روايت چند معلم از امتحانات نيمسال اول مدارس و كيفيت پايين نمرات دانش آموزان

امتحانات پرحاشيه مدارس
خبر

پيشنهاد اعمال محدوديت تردد به 
استان هاي شمالي 

استاندار تهران با تأكيد بر اينكه وضعيت فعلي تهران زرد متمايل به نارنجي 
است از پيشنهاد ستاد مقابله با كروناي استان تهران به ستاد ملي براي اعمال 
محدوديت هاي تردد به استان هاي شمالي در تعطيالت پيش رو خبر داد. به 
گزارش ايسنا، انوشيروان محسني بندپي در جلسه ستاد مبارزه با بيماري 
كرونا استان تهران، گفت: روزانه در شرايطي حدود 120 تا 99 فوتي قطعي 
داشتيم اما امروز و ظرف هفته هاي اخير به زير 20 نفر رسيده است و اين 
اقدامي ارزشمند است كه پيشــاني اين اقدامات سربازان نظام سالمت 
بوده اند و در تحقق آن همه دستگاه ها كمك و همكاري كردند. اما براساس 
گزارشات دركشــور و اســتان تهران روند رو به افزايش كم كم مشاهده 
مي شود؛ به شكلي كه امروز بيش از 6 هزار و 300 ابتال و 98 فوتي در كشور 
داشته ايم. به اين ترتيب اگر پروتكل ها و نظارت ها ساده و عادي تلقي شوند 
با مشكالت بسياري مواجه مي شويم. پرهيز از عادي سازي  در همه موارد 
بايد مورد توجه قرار گيرد و شعار ستاد در تهران پرهيز از عادي سازي  در همه 
موارد بوده و نبايد به گونه اي عمل كنيم كه عقب ماندگي غيرقابل جبران 
اتفاق بيفتد. وي تأكيد كرد: نبايد اين موضوع را صنفي قلمداد كنيم و فردي 
تصور كند كه اگر براي دستگاه خود مجوزي دريافت كند اين يك موفقيت 
است. قطعا اينگونه نيست. متأسفانه رعايت فاصله گذاري اجتماعي در 10 
روز گذشته 78 درصد بوده و امروز به 74 و 9 دهم درصد رسيده است و اين 

يعني شيب مراجعان سرپايي و بستري افزايش پيدا مي كند.

شفافيت، ركن تعيين كننده در حاكميت است

ادامه از  در مديريت و حكمراني غير شفاف اگر چه ممكن 
است با قدرت نمايي قدرت خود را ارائه كنند اما صفحه اول

اطمينان و اعتماد خيز نيست و به شدت سرمايه اجتماعي در جامعه 
از دست مي رود و پايگاه حمايتي آنها در جامعه دچار بحران مي شود. 
اين نوع مديريت ها و حكمراني ها حداكثر هزينه و حداقل بهره وري را 
دارند و سيستم جامعه را با ناتواني و ناكارآمدي جدي روبه رو مي كنند. 
اتالف وقت و از دست دادن فرصت ها در اين حكمراني ها و مديريت ها 
ديده مي شود و مديران آنها اجازه حضور خرد جمعي را در مديريتشان 
نمي دهند . به دليل ناكارآمدي و فســاد و رانتي كه در سيستم اين 
حكومت ها ايجاد مي شود بحران انباشته در سازمان ها و نهادها و در 
كل جامعه آنها ايجاد مي شود. در حالي كه در  مديريت و حكمراني 
شفاف و شيشه اي مسائل، مشــكالت و ناكارآمدي ها و زنجيره هاي 
نامطمئن به راحتي تشخيص داده مي شود و براي رفع آن انديشيده 
مي شود اما در مديريت غيرشفاف اين زنجيره هاي معيوب پوشيده و 
مسائل انباشت مي شود و سيستم را با ناكارآمدي مواجه مي كند. اين 
نوع مديريت ها سيستم ها را دچار كاهندگي هاي مستمر مي كنند و 

ظرفيت ها و استعداد ها را به حاشيه مي برند. 

فهيمه طباطبايي
خبر نگار
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   دغدغه هاي خانه هاي هوشمند
اگرچه در بهمن ماه سال1395 قراردادي بين ايران و فرانسه براي توسعه خدمات تجاري 
فناوري اينترنت اشياء بر بستر شبكه ملي اطالعات منعقد شد، اما برخي از مسئوالن 
پدافند غيرعامل از توسعه اين فناوري به داليل امنيتي ابراز نگراني كرده اند. با اين حال، 
متخصصان و كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه مي توان اين نگراني ها و دغدغه ها 
را به لحاظ فني برطرف كرد تا از مزاياي آن بيشترين بهره را ببريم. البته اين تكنولوژي 
هم مانند بسياري از تكنولوژي ها مي تواند مورد سوءاستفاده هاي احتمالي قرار بگيرد. 
همانطور كه گاهي در اخبار مي شنويم كه در فالن كشور پدر خانواده از وسايل هوشمند 
براي شنود گفت وگوهاي داخل خانه استفاده كرده است. در واقع يكي از نگراني هاي 

اين فناوري دغدغه هاي مربوط به حريم خصوصي است.

 سال هاســت تجهيــزات 
خانه هــاي هوشــمند در فناوري

كشــورها  از  بســياري 
گســترش پيدا كرده و روزبــه روز تعداد 
خانه هايي كه مي توان اين عنوان را به آن 
نسبت داد به سرعت در حال افزايش است. 
اما در ايران استفاده از اين فناوري تا امروز 
با موانعي همراه بوده است. اگرچه تعدادي 
 از خانه هاي لوكــس از اينترنت اشــياء 
)InternetOfThings( براي هوشمند 
شــدن طي ســال هاي اخير اســتفاده 
كرده اند، اما تجهيزات و محصوالت اين 
خانه هاي فناورمحور، وارداتي بوده اند. در 
نتيجه، هزينه باالي اين تجهيزات مانع از 
توســعه خانه هاي هوشــمند در ايران 
مي شد. همچنين عدم اطمينان 
بــه اينترنت پايدار در كشــور، 
به عنــوان يكي ديگــر از موانع 
شكل گيري خانه هاي هوشمند و 

اينترنت اشياء مطرح بود.

محصوالت وطنــي خانه 
هوشمند

حاال يكي از اپراتورهاي داخلي 

با توليد محصوالت خانه هوشــمند، پاي 
در مسير تحقق اين تكنولوژي در كشور 
گذاشــته اســت. البته محصوالت اين 
شركت در خرداد99 با حضور محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعــات رونمايي شــد و اكنــون اين 
شــركت توانســته 3محصــول را براي 
عرضه عمومــي به توليد انبوه برســاند. 
در ابتدا الزم اســت كه يك اپليكيشن را 
روي گوشــي بارگذاري كنيد تا ارتباط 
ميان »اشــيا«ي خانه از طريق اينترنت 
واي فاي و هاب مركزي برقرار شود. يكي 
از محصوالت عرضه شــده از سوي اين 
شركت ايراني »پريز  هوشمند« است كه 
كاربر مي تواند با استفاده از آن، لوازم برقي 
را كه به پريز وصل مي شــوند، با گوشي 

هوشمند خاموش يا روشن كند. محصول 
بعدي اين شركت، »سنسور در و پنجره« 
است. صاحبخانه با استفاده از اين قابليت 
مي تواند بر رفت وآمدهاي مشــكوك و 
غيرعادي نظارت كند. دست آخر »كليد  
برق هوشمند« توليد شــده از سوي اين 
شــركت، محصولي اســت كه مي تواند 
امكان روشن و خاموش كردن المپ ها را، 
هنگامي كه خارج از خانه هستيد، براي 

شما فراهم كند.

مزاياي خانه هوشمند
ويژگي هاي زندگي شــهري و مصايبي 
چون ترافيك، خانواده هــاي تك نفره و 
بســياري از مــوارد ديگر لزوم توســعه 
خانه هاي هوشــمند را بيش از گذشــته 

نمايان كرده است. به عنوان مثال، استفاده 
از وســايل پخت وپز برقي درصورتي كه 
هوشمند باشند مي توانند زمان كاربران را 
مديريت كنند. تصور كنيد وقتي به خانه 
مي رسيد، بوي غذاي آماده شده با وسايل 
هوشــمند، فضاي خانه را پر كرده و قرار 
نيست كه شما باوجود خستگي ناشي از 
كار و ترافيك و رانندگي، براي آماده كردن 
شام به زحمت بيفتيد. امنيت خانه هاي 
خالي هميشه دغدغه كساني بوده است 
كه يا براي سفر خانه را ترك مي كنند يا 
به تنهايي زندگي مي كنند. هنگامي كه 
در خانه حضور نداريد، شــما مي توانيد 
تصوير افرادي كه زنگ آيفون شــما را به 
صدا درمي آورند ببينيد. اگر آتش سوزي 
در خانه اتفاق بيفتد مي توانيد از آن مطلع 
شويد و از آتش نشاني بخواهيد كه آن را 
مهار كند. اگرچه اين شركت ايراني اشاره 
مستقيمي به كنترل وسايل سرمايشي و 
گرمايشي نكرده، اما شما براي مديريت 
انرژي مي توانيد اين وسايل را درصورت 
لزوم، خاموش يا روشــن كنيد تا از هواي 
مطبوع خانه لذت ببريــد. به اين ترتيب 
مي توان انتظار داشت كه با هوشمندسازي 
خانه ها، حتي در مصرف حامل هاي انرژي 
كه براي همه كشــورها حياتي محسوب 

مي شود، صرفه جويي كرد.

يك ركورد جهاني جديد در ارسال 
ماهواره به فضا به ثبت رسيد. شركت فضا

فنــاوري فضايي اســپيس ايكس 
ماموريتي به نام Transporter-1143 ماهواره 
در شــكل و اندازه هاي مختلف را با موشــك 
فالكون-9 از فلوريــدا به فضا پرتــاب كرد. به 
گزارش بي بي ســي، اين عدد ركــورد قبلي كه 
مربوط به پرتاب 104ماهواره توسط يك شركت 
هندي در ســال2017 بود را شكست. در اين 
پرواز مانند ســاير ماموريت هاي موفق اسپيس 
ايكس، مرحله اول موشك كه از آن در چندين 
ماموريت قبلــي ازجمله نخســتين ماموريت 
تاريخي سرنشــين دار بــه ايســتگاه فضايي 
بين المللي در تابستان ســال گذشته استفاده 
شــده بود، با موفقيت به زمين بازگشت و روي 
  Of Course I Still Love You كشتي خودران

در اقيانوس اطلس نشست.
اين ماموريت شــاهد ديگري از تغييرات عمده 
ســاختاري در فعاليت هــاي فضايي اســت. 
 Transporter-1 ماموريــت ركوردشــكنانه
نتيجه انقالبي در اجزاي مقاوم، كوچك شده و 
كم هزينه در ساخت ماهواره است كه بسياري 
از آنهــا از لــوازم الكترونيكي مصرفــي مانند 
تلفن هاي هوشــمند وام گرفته شده است كه 
نشان مي دهد حاال هر شــركتي مي تواند يك 
ماهواره توانمنــد را در اندازه بســيار كوچك 
بسازد. با پيشنهاد اســپيس ايكس براي انتقال 
ارزان ايــن ماهواره هاي ريز و درشــت به مدار 
فقط با 1ميليــون دالر، فرصت هــاي تجاري 
همچنان ادامه خواهد يافت. شــركت اسپيس 
ايكس 10ماهواره در راكت فالكون داشــت كه 
جديدترين مورد اضافه شده ماهواره مخابراتي 
Starlink است كه قرار است ارتباطات اينترنتي 

باند پهن را در سراسر جهان ارائه دهد.
شركت ســياره از سانفرانسيســكو بيشترين 
ماهــواره را در اين ماموريت داشــته اســت. 
 ايــن ماهواره ها دســته ديگــري از مدل هاي
 SuperDove بود كه ســطح زمين را روزانه 
با وضوح 5-3متر تصويــر مي كنند. فضاپيماي 
جديد نــاوگان عملياتــي شــركت را در مدار 

 خود به بيــش از 200مي رســاند. ماهواره هاي
SuperDoves به اندازه يك جعبه كفش است. 
با وجود اين بسياري از محموله هاي ديگر موشك 
فالكون كمي بزرگ تر از يك ليوان قهوه بودند و 

بعضي حتي از يك كتاب نيز كوچك تر بودند.
اما در عين حــال برخي ماهواره هاي ســوار بر 
موشــك فالكون به اندازه يك چمــدان بودند 
كه در ميان آنها چنديــن ماهواره راداري وجود 
دارد. از قديم ماهواره هاي راداري اجسام بزرگ 
و چند تني بودند كــه پرتاب آنها صدها ميليون 
دالر هزينه داشت و به اين ترتيب فقط ارتش يا 
آژانس هاي بزرگ فضايي توانايي استفاده از آنها 
را داشتند. اما اســتفاده از مواد جديد و قطعات 
جمع و جور اندازه و حتــي هزينه آنها را كاهش 

داده است.
ماهواره هايي از شركت هاي ديگر به نام Iceye از 
فنالند، Capella و Umbra از اياالت متحده و 
iQPS ژاپن همگي روز يكشنبه سوار بر موشك 
راهي مدار شــدند. اين شركت هاي نوپا در حال 
ايجاد صورت هاي فلكي در آســمان هستند كه 
مي توانند تصاويري ســريع و تكراري از زمين 

را بگيرند.

رادار نسبت به دوربين هاي نوري استاندارد اين 
مزيت را دارد كه مي تواند ابر را بشكافد و سطح 
زمين را روز و شب لمس كند. ما در حال ورود به 
عصري هستيم كه هرگونه تغيير در كره زمين 

در هر نقطه، بالفاصله مورد توجه قرار مي گيرد.
ايالن ماسك، مالك شركت اسپيس ايكس پيش 
از اين ماموريت كه به دليل شــرايط بد جوي با 
يك روز تأخير انجام شــد در توييتي اعالم كرد 
كه ماموريت هايي مثل Transporter-1پرتاب 
ماهواره هــاي كوچك براي طيف گســترده اي 
از مشــتريان را امكان پذير كرده و به آنها اجازه 

دسترسي ارزان قيمت به مدار زمين را مي دهد.

ركوردشكني فالكون-9 در پرتاب همزمان ماهواره 
شركت مشهور اسپيس ايكس در يك تحول فضايي ديگر توانست در يك پرتاب 143 

ماهواره را به صورت همزمان به مدار زمين بفرستد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

صفحه هاي خورشيدي در خدمت سيون
استارت آپ سونو موتورز با روشي خاص توانسته دامنه برد 

خودروي خود را افزايش دهد

اســتارت آپ آلمانــي ســونو موتــورز )Sono Motors( نمونه 
اوليــه اي از جديدترين خودروي خــود را در نمايشــگاه آنالين 
CES 2021به نمايش گذاشت. نســل دوم سيون )Sion( داراي 
248صفحه خورشيدي اســت كه در بدنه خودرو جاسازي شده و 
مي تواند بسته باتري اين وســيله نقليه را در ساعت هاي روشنايي 
تا 34كيلومتر برد بيشتر، شــارژ كند. به گزارش نيواطلس، سيون 
برقي، ابتدا در ســال2017براي پيش خريد با پيشــرانه، باتري و 
قيمت هاي اصالح شده و تحويل در سال بعد رونمايي شد. در ادامه، 
اين اســتارت آپ به دنبال نمونه جديدتري رفــت كه ويژگي هاي 
خاصي را نيــز دارد. ارائه نمونه اوليه محصــول جديد قبل از پايان 
ســال2020وعده داده شــده بود. با اين حال، اين نمونه اوليه در 
نمايشگاه الكترونيك مصرفي2021 به نمايش درآمد. »لورن هان«، 
يكي از مؤسسان و مديرعامل شركت سونو مي گويد: »اين داستان در 
يك گاراژ با يك ايده ساده آغاز شد و به لطف حمايت قاطع جامعه، 
ما تبديل به يك نيروي بزرگ شديم. من براي تمام تيم مان صحبت 
كردم و گفتم كه نمونه اوليه سيون نسل جديد، فقط آغاز كار است 
و ما مشتاق ادامه پيشرفت خود هستيم تا نخستين خودروي برقي 
خورشيدي )Solar EV( را به همه ارائه دهيم.« با اين نمونه اوليه، 
سونو موفق به نصب سلول هاي خورشــيدي در تمام قسمت هاي 
خارجي صاف و منحني خودروي برقي خورشيدي ازجمله كاپوت، 
سقف، درها و قســمت عقب شده اســت. ايده اين است كه باتري 
اين وســيله نقليه مي تواند كمي از انرژي خورشــيدي شارژ شود، 
درحالي كه مثــاًل در پاركينگ قرار دارد يا حتي در ترافيك شــهر 
گرفتار شده است. در شرايط ايده آل، اين كار مي تواند تا 34كيلومتر 
در روز به برد اين خودرو اضافه كند و بســته به نحوه استفاده، اين 
وسيله نقليه مي تواند به كارش ادامه دهد يا به شارژر متصل شود. 
براي سفرهاي طوالني تر خودرو به وســيله برق شارژ مي شود و در 
كل دامنه شــارژ باتري آن، 255كيلومتر اعالم شده است. حداكثر 
سرعت اين خودرو 140كيلومتر در ساعت و حداكثر قدرت موتور آن 

201اسب بخار اعالم شده است. سونو روي 
برنامه هاي تلفن هاي هوشــمند نيز 

كار كرده است كه به شما اين 
امكان را مي دهد تا از محل 
قرارگيري، وضعيت باتري 
و ميزان شارژ خورشيدي و 
همچنين كنترل دما از راه 
دور و روشــنايي كابين، 
ورود بدون كليد و غيره 
اطالعاتي را به دســت 

آوريد.

پس از سال ها عقب ماندن در بحث اينترنت اشياء، سرانجام در يك همكاري مشترك تجهيزات 
داخلي خانه هاي هوشمند وارد فروش گسترده تري شده اند

»خانه هوشمند« در ايران فراگير مي شود؟

زهرا خلجي
خبر نگار
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رئيس مجتمــع بيمارســتاني امام 
خمينــي)ره( تهــران در گفت وگو با 
همشــهري: با كاهــش آمارها مردم 
تصــور مي كنند وضعيت بــه حالت 
عادي درآمده و كمتــر پروتكل ها را 
رعايت مي  كنند كه نتيجه آن باالرفتن 

آمارمرگ و ميرهاست

انستيتو پاستور ايران با نزديك 
به 100سال سابقه فعاليت در 
كشور، مسئوليت پايش و رصد 
بيماري هاي عفوني را برعهده 
دارد. در انستيتو پاستور، تمام 
تهديدهاي ويروسي در جهان 
مورد رصد قــرار گرفته و در 
قالب تيم واكنش ســريع كه 
اعضاي آن را متخصصان عضو هيأت علمي دانشگاه هاي 
معتبر كشور شكل مي دهند اقدامات الزم براي شناسايي 
ويروس و رصد وضعيت آن انجام مي شود. بر اين اساس، 
در 28دي ماه سال گذشته، تيم پاسخ سريع انستيتو پاستور 
همزمان با آغاز پاندمي جهاني فعاليتش را آغاز كرد و موفق 
شد با استفاده از منابع خود و بهره گيري از تجربه ساخت 
تست هاي سريع شناسايي كرونا، در مدت كمي پس از آغاز 
شيوع ويروس كيت هاي تست كرونا را با وجود تحريم ها و 
نبود مواد اوليه مورد نياز تهيه و توليد كند. شايد جالب 
باشد كه بدانيد، كرونايي كه امروز مردم جهان با آن آشنا 
هستند، از دسته ويروس هايي است كه پيش تر با نام هايي 
مانند مرس و ســارس با آن روبه رو بوديم. شكل ويروس 
كرونا مانند مرس و سارس كروي با تاج هايي پروتئيني 
اسپايكي است كه سبب شده شــباهت هايي ميان اين 
3ويروس با يكديگر ايجاد شود. با توجه به اينكه انستيتو 
پاستور،   پيش از شيوع كرونا براي حجاجي كه به عربستان 
سفر مي كردند، موفق به ســاخت كيت هاي تشخيص 
شده بود، با بهره گيري از اين تجربه براي شناسايي ناقالن 
كرونا نيز كيت هاي تشخيص ساخته و در اختيار وزارت 
بهداشت قرار داده است. با افزايش همه گيري ويروس در 
كشور، درحالي  كه تا پيش از اين، ساالنه هزار مورد تست 
در آزمايشگاه مرجع انستيتو پاستور آزمايش مي شد، در 
نخستين هفته از شيوع ويروس كرونا نزديك به هزار مورد 
كيت تشخيص براي آزمايش به انستيتو پاستور ارسال 
شد.در انستيتو پاستور ما از انجام روزي 100 تست در روز 
به بررسي و تشخيص هزار تســت كرونا در روز رسيديم. 
اكنون با گذشت يك سال از شــيوع كرونا، درحالي كه 
تا قبل از شيوع ويروس، شــبكه آزمايشگاهي آنفلوآنزا 
به عنوان بزرگ ترين شبكه آزمايشگاهي كشور قادر بود 
ساالنه 20هزار تست تشــخيصي انجام دهد، اكنون در 
شبكه آزمايشــگاهي كرونا، روزانه 30 هزار تست انجام 
مي شود كه اين نشان دهنده حجم عظيمي از كار در اين 
بخش است. هنگامي كه كرونا در كشور شايع شد تنها يك 
آزمايشگاه كار تشخيص ويروس را انجام مي داد و اكنون 
اين تعداد به 333آزمايشگاه رسيده است و با توسعه اين 
مراكز، شناسايي ناقالن بيماري شتاب بيشتري به خود 
گرفته و توانسته ايم از شــيوع بيش از پيش ويروس در 

كشور جلوگيري كنيم.

راهي كه براي تشخيص 
كرونا پيموديم 

یادداشت

ديواري كوتاه تر از ديوار فرهنــگ و هنر وجود ندارد. 
آمارهاي جهاني و داخلي مي گويند، كرونا روي صنعت 
نشر و الگوي مطالعه، مانند هر صنعت و كار ديگري، تأثير 
گذاشته اســت. براي اينكه دقيق تر در اين باره بدانيم 
با پژمان سلطاني، نويسنده و ناشر انتشارات ويستار و 
دريچه درباره تأثير كرونا بر صنعت نشر و آمار كتابخواني 

در اين سو و آن سوي آب، گپي زده ايم كه مي خوانيد.
در دوره كرونا بخش فرهنگ شــايد بيش از هر بخش 
ديگري متضرر شد. دليل آن هم بنيه ضعيف اين بخش در 
كشور ماست. درباره نشر، توزيع و مطالعه كتاب احتماال 
نوسان هاي جدي تري رخ داده اســت؛ به اين دليل كه 
اصوال آمار مطالعه كتاب در كشور ما خيلي باال نيست. 
پژمان سلطاني در اين باره توضيح مي دهد: »صنعت نشر 
در كشور ما، صنعت ورشكسته اي است؛ بنابراين اضافه 
شدن اتفاقي مانند كرونا، به هر دو حوزه نشر و توزيع كتاب 
آسيب وارد كرده است. درخواست جامعه براي خريد 
كتاب، تعيين كننده ميزان فعاليت آنهاست. قبل از كرونا، 
تيراژ كتاب به 100 تا 200 نسخه رسيده بود و كرونا، ضربه 
شديدتري به آن وارد كرد. تيراژ هاي كنوني چند هزار 
نسخه تاجايي كه من مي دانم واقعي نيستند؛ مگر اينكه 
كتاب هايي كه به سفارش نهاد يا ارگاني با تيراژ باال براي 
هديه يا ارائه به مركزي سفارش داده مي شوند. به عنوان 
ناشري كه 30سال است در اين حوزه فعاليت مي كنم، به 
شما يقين مي دهم حتي اگر مجموعه شعري زيرخاكي  
از احمد شاملو پيدا شده باشد و به چاپ برسد، مطمئن 

باشيد هزار نسخه آن به سختي فروش خواهد رفت.«

مطالعه عادت است، با اتفاق نمي آيد
 گفته ها حاكي از آن است كه به نظر مي رسد در دوره كرونا، 
بسياري از افراد اوقات فراغت خود را با مطالعه پر كرده و 
مي كنند. اين ناشر در اين باره مي گويد: » مطالعه، عادت 
است. نمي شود عادتي را با اتفاقي خاص مانند كرونا، در 

جامعه ايجاد كرد؛ بنابرايــن تصور نمي كنم آنچه گفته 
مي شود، درست باشد. شايد بهتر است بگويم آنهايي كه 
در دوره پيش از كرونا به مطالعه عادت داشتند، با كرونا اين 
عادت در آنها پررنگ تر شد.« او ادامه مي دهد: »فرهنگ، 
چيزي نيســت كه عاملي مثل كرونا آن را ايجاد كند يا 
محرك آن شود؛ چراكه بايد در افراد ريشه دوانده باشد. 
فرهنگ از طريق خانواده، رسانه و به شكل نامحسوس 
از جامعه به افراد آموزش داده مي شــود؛ بنابراين اگر 
فرهنگ كتابخواني در افراد جامعه ريشه نداشته باشد، 
كرونا نمي تواند در اين زمينه فرهنگسازي كرده يا اثر 
خاصي بگذارد.« اين ناشر با اشاره به نيازهاي اقتصادي 
خانواده ها صحبت هايش را اينطور ادامه مي دهد: »شايد 
در روزهاي نخست، قرنطينه باعث شد تا افراد كتابخوان 
فرصت مطالعه بيشتري پيدا كنند، اما غم نان نياز مهم تري 
نسبت به مطالعه كتاب است.« او ادامه مي دهد: »در دوره 
كرونا بسياري از كتابفروشي هاي كوچك آسيب ديده و 
درهمين دوره تعطيل شدند يا امكان ادامه كار را نخواهند 

داشت.«

در انتخاب ها سردرگم هستيم
بررسي ها نشــان مي دهد كه الگوي مطالعه مردم در 
ساير كشــورها، در دوره كرونا تغيير كرد؛ براي مثال 
كرونا فرصتي فراهم كرد تا گرايش به مطالعه رمان هاي 
دنباله دار بيشتر شود و مردم سراغ مطالعه آثاري بروند 
كه مشابهت هايي با شــرايط كنوني ما دارد؛ اتفاقي كه 
در كشور ما هم درباره چند عنوان كتاب ديده شد. اين 
ناشر درباره تغيير الگوهاي كتابخواني مي گويد: »بعضي 
تغييرات مقطعي است؛ مثل مطالعه بعضي آثار در بعضي 
شرايط خاص. اما بخش خصوصي فعال در حوزه فرهنگ 
نمي تواند الگويي  را كه بايد، در اختيار مردم قرار دهد. از 
طرفي مردم به سردرگمي فرهنگي دچار شده اند و در 

انتخاب هاي اوليه و عادي خود، دچار ترديد هستند. 

 مردم سرگرم شبكه هاي مجازي شده اند
»الگوها به سمت قطعه خواني تغيير مسير داده است.« 
پژمان سلطاني پس از اين توضيح كوتاه ادامه مي دهد: 
»مردم سرگرم شــبكه هاي مجازي شده اند. جامعه 
حوصله پيگيري و مطالعه طوالني را ندارد. مسئله ديگر 
كيفيت اطالعات ارائه شده از اين طريق است. در دوره 
كرونا شاهد دست به دست شدن بسياري از اطالعات 
نادرست در فضاي مجازي درباره همين بيماري بوديم. 
الگوي غالب مطالعه، كتاب هاي روانشناسي عمومي، 
روانشناســي موفقيت، مديريت با مفهوم عمومي و... 
است. اگر عنوان كتاب های با تيراژ باال را بررسي كنيد، 
متوجه مي شويد.« ميزان استفاده و گرايش به مطالعه 
كتاب هاي صوتي يا آنالين، از مدتي پيش افزايش يافته 
است. اما آيا در دوره كرونا با توجه به ضرورت ضدعفوني 
كردن كتاب، تعطيلي دوره اي كتابفروشــي ها، قيمت 
باالي كتاب هاي كاغذي و... گرايش به الگوي مطالعه 
كتاب هاي صوتي يا آنالين، افزايش يافته؟ اين ناشر در 
پاسخ مي گويد: »شايد بله. با توجه به شرايط اقتصادي 
پيش آمده و نياز به كار بيشتر و گرفتاري هاي متعدد، 
گرايش به مطالعه كتاب با كتاب هاي صوتي يا آنالين، 
بيشتر  شده است. عالوه بر آن قطعا اين شكل از مطالعه 

براي مردم مقرون به صرفه تر است. .«

فروشگاه است، نه نمايشگاه
هفته كتابگردي )در آبان ماه هرسال( و نمايشگاه كتاب 
)در ارديبهشت ماه هر سال( براي عالقه مندان به كتاب، 
فرصت خوبي براي خريد آثار با تخفيف ويژه اســت. 
آمارهاي هفته كتابگردي نشان مي داد كه باوجود كرونا، 
آمار فروش، رشد مناسبي داشته است. )در طرح پاييزه 
كتاب، 485هزار و 823نسخه، معادل 2ميليارد تومان 
كتاب خريداري شده. طرح پاييزه يك هفته بوده است.( 
پژمان سلطاني در اين باره توضيح مي دهد: »در دوران 

كرونا، تخفيف فروش كتاب با 50درصد، فاجعه ديگري 
است. اعالم اين درصد تخفيف با حذف هزينه  اجاره غرفه، 
رفت وآمد پرسنل و... اتفاق افتاده است. در اين شرايط 
هم ناشرهاي كوچك بيشتر آسيب مي بينند. مگر فروش 
ناشر كوچك چقدر است كه كارها را با 50درصد تخفيف 
هم ارائه كند. اين كارها فقط به نفع ناشران بزرگ است.« 
سلطاني درباره آمار باالي ارائه شده درباره مطالعه و خريد 
كتاب در دوره كرونا مي گويــد: »پيش از كرونا، مردم با 
مشكالت اقتصادي و... دست به گريبان بوده اند و خريد 
كتاب در انتخاب هاي آخر آنها جاي داشت؛ حاال با شرايط 
پيش آمده تصور مي كنيد چند درصد مردم براي خريد 
كتاب هزينه مي كنند؟ از طرفي آمار اعالم شده با توجه 

به تعداد ناشران حال حاضر ايران، رقم بااليي نيست.«

كوچك ها ديده نمي شوند
در دوره كرونا، مشــاغل كوچك بيش از مشاغل بزرگ 
ضرر كردند. براي نجات و ســرپايي مجدد فعاليت هاي 
كوچك بايد تالشي مضاعف به خرج داد و اين درباره پيكر 
الغر صنعت نشر و چاپ، نمود بيشتري دارد. اما در اين 
بين مردم بيشتر مي توانند كمك  كنند يا نهادها؟ پژمان 
سلطاني معتقد اســت: »مردم در اين شرايط خودشان 
نيازمند كمك هستند. از طرفي ناشران كوچك تا به حال 
به چشم نهادها و متوليان اين حوزه نيامده اند؛ بنابراين 
توجه ها باز هم بيشتر به سمت ناشراني است كه اصوال 
ناشران بزرگي هستند. نگاه مردم به ناشر بزرگ هم طور 
ديگري بوده است؛ درحالي كه ناشر بزرگ، الزاماً ناشري با 
شمارگان باالي كتاب نيست و كيفيت آثار مهم است.« او 
ادامه مي دهد: »براي كمك به ناشران، تنها راهكار قائل 
شدن حق برابر براي همه است؛ براي مثال اگر قرار است 
امكاني براي ناشران درنظر گرفته شود، اين امكان بايد به 
شكل برابر براي همه باشد. شايد به اين ترتيب بتوان به 

سرپايي مجدد حوزه نشر، دل خوش كرد.« 

گزارش

گزارش همشهری از تأثير شيوع ويروس كرونا بر هنر و صنعت نشر

پژمان سلطانی، نويسنده و ناشر: در دوره كرونا بسياری از كتابفروشی های كوچك آسيب ديده و درهمين دوره تعطيل شدند يا 
امكان ادامه كار را نخواهند داشت

ونا آدم ها را كتابخوان نكرد كر مهتاب خسروشاهي
خبرنگار

همشــهري از افزايــش تدريجي آمــار قربانيــان كرونــا از ابتداي 
بهمن و نگراني از شــيوع مــوج چهــارم ويروس گــزارش مي دهد

زهرا جعفرزاده - حميدرضا بوجاريان
آمار فوتي هاي كرونا در مرز سه رقمي شدن قرار گرفت. 
از ابتداي بهمن تاكنون، مرگ هاي ناشــي از ابتال به 
ويروس كرونا، روند رو به رشدي پيدا كرده؛ به طوري كه 
از 84نفر در نخســتين روز به 98نفر در روز گذشته 
رسيد و به نظر مي رسد سير صعودي ادامه دار باشد. حاال 
متخصصان هم پيش بيني  مي كنند اگر سياست هاي 
ســختگيرانه تري اعمــال نشــود و محدوديت ها با 
جديت گذشته رعايت نشود، بار ديگر با شرايط قبل 
از قرنطينه و اوج دوباره كرونا در كشور مواجه خواهيم 
شد. همه اينها در شرايطي است كه به گفته فرمانده 
عمليات ستاد مقابله با كروناي تهران، ويروس ضعيف 
نشده و وضعيت تهران همچنان زرد است. در همين 
شرايط است كه حميد سوري، رئيس كميته كشوري 
اپيدميولوژي كوويد-19در گفت وگو با همشــهري، 
برگزاري جلسه  فوري و تصميم گيري  اضطراري براي 
كنترل وضعيت شيوع و جلوگيري از افزايش آمارها را 
خواستار شد. به گفته او، اگر ستاد ملي مقابله با كرونا 
اقدام ســريع و قابل اجرايي براي جلوگيري از شيوع 
بيشتر نداشته باشد، با روند افزايشي موارد ابتال و مرگ 
كرونا مواجه خواهيم شد. او با اشــاره به قرار گرفتن 
در مرز سه رقمي شدن آمار فوتي هاي كرونا مي گويد 
كه همه  چيز در گرو اجراي سياســت ها و مشاركت و 
همكاري مردم است. اگر اين بخش نتواند نقش خود را 
به خوبي اعمال كند، با توجه به قابليت  هاي بيولوژيك 
ويروس با شدت گرفتن شيوع مجدد و باال رفتن آمارها 
مواجه مي  شــويم. به گفته او، هر چقدر براي كنترل 
شيوع، مقررات كمتر رعايت شود، امكان بازگشت به 
شرايط قبلي وجود دارد: »الگوي شدت گرفتن شيوع 
در همه استان ها ديده نمي شــود.  در برخي استان ها 
با شرايط وخيم تري مواجه هستيم كه كامال تابع رفتار 
مردم و رعايت پروتكل هاســت، هم اكنون خيابان ها 
به شدت شلوغ است و در مطب ها، فروشگاه ها، بازار و... با 
تراكم جمعيت مواجهيم. قرباني بعدي كساني هستند 
كه پروتكل ها را رعايت نمي كنند. شــايد تعدادشان 
10درصد كل جمعيت باشــد، اما از آنجا كه هر بيمار 

7نفر ديگر را مي تواند مبتال كند، 70درصد به اضافه آن 
10درصد، يعني ابتالي 80درصد جمعيت.« به گفته 
اين متخصص، در بسياري از كشورها، قوانين سفت 
و سختي براي كنترل شيوع درنظر گرفته شده و هنوز 
هم ادامه دارد: »ما نمي گوييم كه همه رعايت نمي كنند 
اما براي همان عده كم هم بايد قوانين سختگيرانه تري 
اعمال شود.« او اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا دولت 
در كنترل اين شرايط ناتوان است؟ آيا مي خواهد دست 
روي دست بگذارد تا تخت هاي بيمارستان ها پر شود؟ 
شرايط فعلي نياز به يك اقدام فوري دارد. براساس اعالم 
رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كوويد-19، جامعه 
با ايمني جمعي مواجه نشــده؛ اينها را آمارها نشان 
مي دهد، چرا كه وقتي قرنطينه و طرح شهيد سليماني 
اعمال شد، شيب كاهش آمار خيلي تند بود، درحالي كه 
درصورت ايجاد ايمني، شيب بايد ماليم تر مي شد و حاال 
دوباره با افزايش موارد ابتال و فوت مواجه نمي شديم. 
بنابراين به هيچ وجه ويروس ضعيف نشــده و ايمني 
ايجاد نكرده است. بررسي ها نشان مي دهد كه ايمني 
ناشــي از ابتال به ويروس، بين 3 تا 6 ماه است: »هنوز 
بخش هايي از طرح شهيد سليماني مثل رصد كردن 
بيماران و اعمال محدوديت هاي جدي اجرا نشده، اين 
در حالي است كه در حال نوشتن فاز دوم طرح هستيم 
كه به صفر رســاندن آمار مرگ ومير ناشي از كرونا را 
دنبال مي  كند. به صفر رساندن به معني پايان بيماري 

يا حذف آن نيست.«

شدت آمار از ابتداي بهمن
از ابتداي بهمن، آمار مرگ هاي كرونا، روند صعودي 
به خود گرفته است. در نخستين روز از اين ماه، 84نفر 
جانشان را از دست دادند و در ششمين روز 98نفر كه 
نشان دهنده شــيب صعودي فوتي هاي اين ويروس 
است. اين در حالي است كه روند شيوع در دي، كامال 
معكوس عمل كرد، به طوري كه در نخســتين روز از 
دي، آمــار فوتي ها 191نفر و در آخريــن روز 87نفر 
بود كه نشــان دهنده ســير نزولي فوتي ها در كشور 
است. اما از ميانه دی با برگزاري مراسم ها و باال رفتن 

ترددها و سفرهاي برون شهري، بار ديگر نمودار شيوع، 
روند قابل مالحظه اي پيدا كرد. شدت گرفتن آمارها 
اما مسئوالن نظام ســالمت را هم نگران كرده است، 
به طوري كه ســخنگوي وزارت بهداشت، روز گذشته 
نسبت به شــيوع فراگير موج چهارم كرونا در كشور 
هشــدار داد. به گفته سيما الري،ســخنگوی وزارت 
بهداشت، كشور با توقف روند كاهشي در موارد بستري 
و مرگ ومير ناشي از كرونا مواجه است. براساس اعالم 
او، هم اكنون، 18شهرستان كشور در وضعيت نارنجي، 
154شهرستان در وضعيت زرد و 276شهرستان در 
وضعيت آبي قرار گرفته اند. تهران همچنان وضعيت 
نگران كننده اي دارد؛ به طوري كه براساس اعالم فرمانده 
ستاد مقابله با كرونا، تهران در وضعيت زرد قرار دارد. 
هر چند كه با استناد به آمارهاي تست كرونا، گردش 
ويــروس در پايتخت، كاهش پيدا كــرده اما ويروس 
ضعيف نشده است. به گفته عليرضا زالي، در 24 ساعت  
گذشته، ميزان بستري در تهران از مرز 1900 نفر عبور 
كرد. همچنين روز يكشنبه، 260بيمار جديد به مراكز 
درماني تهران مراجعه كردند كه نسبت به مدت مشابه 
روز قبل از آن، 1.4درصد رشد داشته  و نسبت به 2روز 

قبل تر، 3.6درصد افزايش را نشان مي دهد.

فريب نخوريد 
رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني)ره( تهران   
مي گويد كه بيماري شــدت بيشــتري پيدا نكرده 
اما نكته اينجاســت كه با كاهش آمارها مردم تصور 
مي كنند وضعيت به حالت عــادي درآمده و كمتر 
پروتكل ها را رعايت مي كنند كه نتيجه آن باال رفتن 
آمارهاســت. اين تجربه را در موج دوم شيوع كرونا 
داشتيم كه در حال تكرار همان تجربه هستيم. خسرو 
صادق نيت به همشهري مي گويد كه آنها نگران نظام 
درمان و جهش هاي ويروس و پيك چهارم بيماي اند. 
او مي گويد: »آماري كه روزانه از تعداد جان باختگان 
در رسانه ها منتشر مي شــود به اين معنا نيست كه 
بيماري شدت باالتري پيدا كرده  يا از شدت آن كاسته 
شده است.« به گفته او، كساني كه نيازمند استفاده از 

خدمات بيمارستاني هستند يا در بخش مراقبت هاي 
ويژه بستري مي شوند، دست كم به 2هفته مراقبت 
پزشكي براي درمان نياز دارند.    ممكن است برخي 
بستري شــدگان در روزهاي آغاز روند درمان جان 
خود را از دســت بدهند اما ممكن است عده اي هم 
با گذشــت زمان و حتي بعد از 2هفته بســتري در 
بخش مراقبت هــاي ويژه فوت كننــد. صادق نيت 
مي گويد: ممكن است در يك روز آمار جان باختگان 
افزايش پيدا كند. به اين دليل نمي توان با بررسي آمار 
جان باختگان در يك  يا چند روز، به اين نتيجه رسيد 
كه بيماري شــيوع دوباره پيدا كرده است بلكه بايد 
آمارهاي مربوط به چند هفته را با هم مقايسه كرد تا به 
چنين نتيجه اي رسيد. او با اشاره به اينكه روند بستري 
بيماران مبتال به كرونا در بيمارستان امام خميني)ره( 
ثابت بوده است و شاهد افزايش معنادار و نگران كننده   
تعداد مبتاليان نيازمند به بستري در بيمارستان و 
استفاده از خدمات پزشكي نبوده ايم، مي گويد: روند 
بســتري تعداد بيماران در روزهاي اخير به گونه اي 
شده اســت كه برخي بخش ها و تخت هاي مراقبت 
ويژه در اين بيمارستان كه پيش تر در اختيار بيماران 
كرونايي بود، از وضعيت فوق العاده قبلي خارج شده 
و اكنون تنها يك بخش و 33تخت مراقبت هاي ويژه 
در اين بيمارستان به بيماران مبتال به كرونا اختصاص 

يافته است. 

  نگران آينده ايم 
روزهاي ابتداي شــيوع ويروس كرونا، بسياري بر اين 
باور بودند كه افراد ســالمند بيشتر از ساير گروه هاي 
سني درگير كرونا مي شــوند. تصوري كه همچنان 
در بسياري از اليه هاي جامعه ديده مي شود و به اين 
دليل، برخي جوان ترها را مجاب به اين كرده است كه 
كرونا نمي گيرند. محمدرضا هاشميان، فوق تخصص 
مراقبت هاي ويژه بيمارســتان مســيح دانشوري اما 
چنين عقيده اي ندارد و به همشهري مي گويد  از همان 
ابتداي شيوع پاندمي كسي در مقابل ويروس مصون 
نبوده است: »همواره در تخت هاي مراقبت هاي ويژه 
در بيمارستان ها شاهد بستري شدن افراد در گروه هاي 
ســني مختلف بوده ايم. هرچند بايد پذيرفت به دليل 
ساده انگاري از سوي جوانان، اكنون با اندكي رشد در 
ابتالي اين گروه سني به ويروس روبه رو هستيم اما اين 
افزايش به معناي قدرت ويروس در درگير كردن ريه 
جوان ها نيست.« او مي گويد ويروس جهشي نداشته 
 و تاكنون هم گزارشــي از جهش ويــروس كه بتواند 
جوانان را درگير خود كند، منتشر نشده است: »اخيرا 
مقاله اي در آمريكا منتشرشده  كه در آن در مورد تأثير 
جهش ويروس بر جوانان به نكاتي اشاره شده است. با 
اين حال، تخت هاي بيمارستان هايي كه تا پيش از اين 
مملو از بيمار بود، بسيار كمتر از قبل اشغال شده اند.« 
اين فوق تخصص مراقبت هاي ويژه بيمارستان مسيح 
دانشــوري، با تأكيد بر اينكه اكنون در وضعيتي قرار 
داريم كه هرگونه ساده انگاري مي تواند به شكست كامل 
اقدامات پيشگيرانه در حوزه كاهش ابتال به كرونا منجر 
شود، مي گويد شيوع كرونا در وضعيتي بسيار شكننده 
قرار دارد: »نبايد تصور كنيم با درپيش گرفتن رفتارهاي 
نادرســت اجتماعي و كاهش توجه به استانداردهاي 
بهداشتي بتوانيم كرونا را كه اكنون كم جان تر از هميشه 
شده است، شكست دهيم. با كاهش آمار ابتالي افراد 
به ويروس و كم شدن نسبت  آمار جان باختگان، مقدار 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي رو به كاهش اســت؛ 
كاهشي كه مانند تيغي دو لبه عمل مي كند و مي تواند 

ما را به سمت آغاز شيوع پيك چهارم بيماري ببرد.

درمـــرزمرگهاي
سهرقمي

رئيس كميتــه كشــوري اپيدميولــوژي كوويد-19 
مي گويــد بايــد اقدامــات اضطــراري بــراي 
جلوگيــري از شــدت گرفتن شــيوع انجــام شــود
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ويروس شناس

به نظرم بررسي امتحانات و نتايج آن بدون درنظر گرفتن 
پيشينه آموزشي و شرايط سال تحصيلي جاري كار اشتباه 
و عبثي است. همان ابتداي سال تحصيلي عنوان كردند 
كه 3.5ميليون دانش آموز به آموزش مجازي دسترسي 
ندارند و احراز هويت نشــدند كه قطعا اين آمار بيشــتر 
از اين حرف هاست؛ چراكه شــاهديم وزارتخانه، ادارات 
استان ها و شهرستان ها را مجبور كرده كه از مدير مدرسه 
بخواهند دانش آموزان را در كالس هاي مجازي به صورت 
صوري احراز هويت كنند تا بعدا فكري به حال آنها كنند. 
موارد متعددي داشــتيم كه مدير مدرسه اكانت جعلي 
براي دانش آموزان غايب ســاخته تا آمــار دانش آموزان 
حاضر در كالس هاي درس و اپليكيشن شاد را باال ببرد. 
اين معضل ها را بايد در نتايج امتحانــات لحاظ كرد و به 
آن پرداخــت. از طرف ديگر، ما زيرســاخت هاي الزم را 
براي برگزاري كالس نداشتيم. شاد يك پيام رسان است 
مانند واتساپ. معلم در شــاد يك گوينده صرف است و 
سخنراني يكطرفه بزرگ ترين آسيب را به آموزش مي زند؛ 
چون معلم برداشتي از يادگيري دانش آموزان در لحظه 
ندارد. همچنين مديران آموزش و پرورش فضايي براي 
برگزاري آزمون استاندارد تعريف نكردند و همين باعث 
تقلب گسترده دانش آموزان در زمان امتحانات شد. اين را 
هم درنظر بگيريد كه ما به دانش آموز از همان بدو ورود به 
مدرسه ياد مي دهيم كه امتحان يك نوع مچ گيري است 
و بايد باالي سر تو  كسي مراقب باشــد كه تقلب نكني. 
به او نگفته ايم كه امتحان سنجشي است براي وضعيت 
يادگيري تو، كه اگــر معلم ديد مطلبــي را به هر دليل 
نفهميده اي دوباره برايت تدريس كند. در نتيجه مي بينيم 
دانش آموزان بدون اينكه بدانند چــه ضربه اي به آينده 
تحصيلي خود مي زنند با لذت تمام در فضاي به وجود آمده 
تقلب مي كنند و نمرات غيرواقعي مي گيرند. از سويي ديگر 
كرونا با تمام رنج ها و غم هايي كه به ما داد، يك خوبي هم 
داشت؛ اينكه باعث شد بفهميم كه چقدر سواد رسانه اي و 
كار با رايانه و فناوري هاي جديد در ما معلمان پايين است. 
مشخص شد چقدر نمره غيرواقعي به دانش آموزان داديم 
تا ناتواني هاي خودمان را در اين زمينه پوشش دهيم و چراغ 
خاموش از آن عبور كنيم تا مواخذه نشويم. معلوم شد كه 
آموزش و پرورش بايد در تابستان كالس براي معلمان در 
زمينه استفاده از فناوري هاي جديد آموزشي مي گذاشت، 
اما كوتاهي كرد. متوجه شديم دانش آموزان راحت طلب 
شده اند؛ چون مي دانند در بدترين شرايط درسي، نمره 
قبولي را مي گيرند و به پايه باالتــر مي روند. پس نيازي 

نيست روحيه تالشگري را در خود حفظ كنند.

 امتحانات
 پرحاشيه مدارس 
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كرونا و نوعي ديگر از زندگي
يك سال از ورود ويروس كرونا به ايران 
گذشت. در ظاهر اين بيماري مانند هر 
بيماري ديگر مستلزم هزينه هايي براي 
فرد، خانوار و جامعه بــود؛ هزينه هايي كه 
در نگاه اول نبايد كل ســاختارهاي حيات 
اجتماعي كشور را درگير مي كرد. اما اينطور 
نبود و اين ويروس فقط توليد يك بيماري 
نمي كرد بلكه آمده بود تا تمام ساختارهاي 
زندگي بشــر را متاثر كند. از ساختار سياســي، اقتصادي، امنيتي، 
بهداشــتي و درماني، حمل ونقل و ترافيك، نظام توليد و توزيع بازار، 
فراغت و گردشــگري، ســبك زندگي و روابط مــردم، فضاي علمي 

آموزشي عمومي و دانشگاهي و ازدواج تا روابط عاطفي را متاثر كرد.
انسان ها را از حركت به سوي سرزمين های ديگر محروم كرد و »فرصت 
دســت دادن« را از آدميان گرفت. رفت وآمدهاي خانوادگي را الغر و 
فضاي مجازي را فربه كرد. ديد و بازديدها ملغی و تلفن ها متصل شد 
و آرام آرام تلفن ها هم زنگ نخورد چون تلفن ها معموالً بعد از ديدارها 

توسعه پيدا مي كنند.
فاصله ها زياد شــد و فصل جديدي از نوع روابط جسمي آدم ها شكل 
گرفت. احياناً پاره اي از مردم دســت دادن را براي هميشــه فراموش 
مي كنند و بسياري از مردم براي خريدن مايحتاج زندگي ديگر كفش 
و كاله نمي كنند بلكه در صفحه اي از موبايلشان خريد را انجام داده و 

هيچ گاه فروشنده و آورنده را نخواهند ديد.
اگر بخواهيم روزگار بعد از كرونا را در ســاختارهاي مختلف بخوانيم 

احتماال به شرح زير خواهد بود:
در سطح فردي، بســياري از عادات پيشــين را ترك خواهيم كرد و 
احتماال عادات جديد را جايگرين مي كنيم. زخم و استرس اين دوران 
را براي هميشه با خود خواهيم داشت و احياناً بابت از دست دادن افراد، 

غمناك خواهيم ماند.
دوران تنهايي آزارمان داده است و از دوستدارانمان دور بوده ايم. اين 
مسئله اثرات افسردگي گسترده ای با خود خواهد داشت و اين اثر بر 
سالمندان دوچندان اســت. كودكان و نوزادان ما گستردگي روابط را 
تجربه نخواهند كرد و در ساليان بعد گستراندن روابطشان بسيار سخت 
خواهد بود. كودكان دانش آموز دوره ابتدايي به ويژه كالس هاي اول و 
دوم، تجربه تنظيم روابط خود را در كالس و مدرسه نخواهند داشت و 
احتماالً خودمحور بودن را با خود همراه خواهند آورد. مادران روزگار 
سختي را تجربه مي كنند و كارشان مضاعف شده و مهارت نداشتن در 
آموزش تكميلي دانش آموزان عوارض متعددي براي آنها، دانش آموز 
و دانش ايجاد مي كند. در اين ايام محدوديت هاي فردي بيشتر از هر 
زماني خود را به رخ خواهد كشيد و قطعاً عوارض آن در 10سال آينده 

جامعه را دچار چالش خواهد كرد.
در سطح خانواده، تأخير در ازدواج، تأخير در فرزندآوري، تأخير در آغاز 
مرحله بعدي زندگي است. اين تأخير در ساليان آينده خود را در روند 
نمودارها نشــان خواهد داد. پاره اي از خانوارها دچار اخالل در درآمد 
شده اند و بخش عمده اي از اين خانوارها در آينده نزديك توان ترميم 
زيان هاي تعطيلي منابع درآمدشان را نخواهند داشت و ممكن است 
عوارض بسيار بدي برايشان داشته باشد. تعامالت خانوارها تعطيل و يا 
مخدوش شد و اين مهم باعث مي شود بخش عمده اي از آموزش هاي 
تعاملي غيرآكادميك تعطيل شود و وقفه اي در فرايند جامعه پذيري 
افراد و خانواده رخ دهــد. خانوارها دچار افزايــش هزينه هايي بابت 
تامين اقالم بهداشــتي شــدند در همان زماني كه بخش عمده اي از 
هزينه هايشان كاســته شــد اما اخالل در درآمد همراه با تورم هاي 
افسارگسيخته خانوار را به چالش كشيده اســت. تهيه ابزار آموزشي 
براي دانش آموزان براي بسياري از خانوارها سخت بود و بخش عمده اي 
از خانوارهاي ايراني هنوز موفق به تهيه اين ســخت افزارها نشده اند و 
دانش آموزان و والدين روزگار ســختي را مي گذرانند و سرخوردگي 
ناشــي از اين ناتواني كه خود را به رخ خانواده كشيده، سال ها خواهد 
ماند. خانواده بعد از كرونا مانند بلور شكسته اي شده است كه اگر هم 
ترميم شود سال ها طول خواهد كشــيد كه اثر شكستگي ها به چشم 
نيايد. ارتباطات شكسته، درآمد شكســته، عواطف شكسته، مهارت 
شكسته، باروري و زاد و ولد شكسته و تعامل شكسته به راحتي قابليت 
ترميم ندارد و قاعدتا بعد از كرونا  يا حتــي در همين روزها آموزش و 

مددكاري اجتماعي فراگيري الزم است تا خانواده خود را پيدا كند.
جامعه جهاني در بهت اين اتفاق عجيب فروماند. اگر نشود گفت كساني 
مانند ترامپ را كرونا زمين گير كرد مي توان گفت كه محك توانمندي 
ويژه اي براي حاكمان دنيا شد. نظام اجتماعي در باتالق كرونا فرو رفت. 
اقتصاد جهان به ويژه اقتصاد گردشگري فرونشست. جامعه در ترس 
مرگ و زندگي، توان خود را از دســت داد. همه جــا خبر مرگ بود و 
هركس پيك مريضي و مرگ بود. نظام كار و شــغل تعطيل شد. فقر 
چهره خود را نشان داد و نظام تامين اجتماعي كشور ثروتمندي مانند 
ايران از تامين هزينه زندگي شهروندانش براي حتي يك ماه ناتوان بود. 
بي اعتمادي به سياسيون عيان شد و بي تصميمي براي شيوه مديريت 
كرونا هزينه هاي فراوان انساني برجاي گذاشت. جامعه دچار كرختي 
سختي شد و ناكارآمدي سيستم هاي اجتماعي مدرن خود را نشان داد. 
قاعدتاً بعد از كرونا معلوم خواهد شد كه چه حجمي از كار و شغل ها از 
دست رفته و چگونه برخواهند گشت؟ بعد از كرونا مشخص مي شود كه 

اين سرد و سلبي نظام اجتماعي چگونه مي تواند خود را بازيابي كند.
آنچه معلوم است نظام فردي، خانوادگي و اجتماعي بعد از كرونا در پي 
ترميم خود خواهند بود. افراط و تفريط هاي فراوان به چشــم خواهد 
آمد. جامعه، خانواده و فرد سالمت خود را باز خواهد يافت. سبك زندگي 
با تغييرات اندكي خود را بر همه ما مسلط خواهد كرد. عواطف انساني 
جاري خواهند شد اما رفتار افراد با تغيير اندكي بعد از يك سال مسير 
خود را پيدا مي كند، خانواده هوشيارتر از آسيب ديدن خود در آينده 
پيشگيري خواهد كرد و به طور متوسط بعد از 3سال الگوي جديدي 
را خواهد پذيرفت و خود را ترميم خواهد كرد. جامعه به زحمت عيوب 
خود را بازسازي مي كند و سعي خواهد كرد زخم ها را ترميم و اعتماد 
نظام اجتماعي را بازيابي كند. هر سه ساحت خوب مي شوند ولي شبيه 

سال هاي سالم نخواهند شد.
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 جهان به سمت
 فردگرايي مي رود 

 بررسي نظرسنجي آماري درباره روزهاي
 بعد از كرونا از منظر محمد دهقاني، روان پزشك

درنظرسنجي اي از 131نفر پرسيده بوديم كه پس از كرونا چه كاري را در اولويت 
قرار مي دهند، از اين تعداد كمترين رأي به گزينه ديدار پدربزرگ و مادربزرگ و 
بيشترين گزينه به سفر و بعد دورهمي رسيده بود. از اين رو در گفت وگو با محمد 
دهقاني رناني، روان پزشك، از او خواسته ايم  كه اين وضعيت را تحليل كرده و 

درباره آثار كرونا در شخصيت، روان و سبك زندگي آدم ها بگويد.

عطسه در جمع، آزادانه دويدن 
و در آغوش گرفتن

 اولين كاري كه مردم گوشه و كنار جهان
 پس از پايان كرونا مي كنند چيست؟

يك سال از آغاز عجيب ترين دوران زندگي بشر گذشت. بخشي از غريب 
بودن اين دوران، عموميت يافتن شــرايط جديد براي تك تك ساكنان 
سياره زمين بود. سرعت باالي شــيوع بيماري باعث شد جايي از جهان 
از شر ويروس كرونا در امان نماند. و به اين ترتيب همه انسان ها يك نوع 

زندگي را تجربه كردند: زندگي در انزوا.

كسي ذهن را بيمه نمي  كند 
آيا پس از آسيب هاي رواني گسترده كرونا  خدمات 

مشاوره روانشناسي  زير پوشش بيمه مي رود؟
طبق اعالم سازمان نظام روانشناسي كشــور، قبل از شيوع كرونا تقريبا 
25درصد مردم ايران نياز به استفاده از خدمات روانشناسي داشتند اما 
اين رقم هم اكنــون به 60درصد افزايش يافته اســت. قرنطينه خانگي، 
كند شدن روند زندگي، مشكالت شغلي و اقتصادي و وجود ترس به خاطر 
اين بيماري، تأثيرات رواني منفي  روي مردم گذاشته است و به دليل كمتر 

شدن امكانات و تفريح مناسب، شرايط بسيار سخت شده است. 
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اردشير گراوند
جامعه شناس

كرونا مايه خير هم بوده!
يلدا از تعبير زندگي پيش از كرونا و پس از كرونا استقبال نمي كند 
و معتقد اســت كه واقعاً تحول آنچناني صــورت نگرفته كه مرز 
تعيين كنيم و بگوييم جهان پس از كرونا آن طرف خط اســت و 
بعد از نابودی اين ويروس، ما جهان جديدي خواهيم داشت! نظر 
او اين است كه فرهنگ ها و ســنت ها همچنان به روال هميشگي 
جريان خواهند داشت. موضوعي كه در اين يك سال مورد توجه 
بسياري قرار گرفت، رعايت مسائل بهداشتي بوده. يلدا در اين باره 
مي گويد: اگر همه ما در برابر كرونا واكسينه هم بشويم، توجه به 
بهداشت، ميان گروه هاي زيادي باقي خواهد ماند. خود من برخي 
نكات بهداشتي را به سبك زندگي ام اضافه كرده  ام. براي نمونه از 
اين به بعد در مكان هاي شلوغ به ويژه در زمستان ماسك خواهم 
زد. او كم شدن ديد و بازديدهاي خانوادگي را جنبه مثبت كرونا 
مي داند و مي گويد: اثرات مثبت روابط فاميلي را انكار نمي كنم اما 
اخيراً مهماني هاي ما ايراني ها به سمت تجمل گرايي رفته و با تورم 
افسارگسيخته، هزينه زيادي روي دست خانواده ها مي گذارد. از 
زمان شيوع كرونا اين ديد و بازديدها كمتر شده و اميدوارم بعد از 
كرونا به دورهمي عصرانه يا شبانه خالصه شود و افراط، سنت هاي 
خوب ما را زيرســؤال نبرد. كرونا همچنين بــراي يلدا فرصتي 
پيش آورده كه رســاله دكتري اش را با فراغ بال بنويســد؛ بحث 
آنالين شدن دانشگاه ها و سخنراني ها بسيار مفيد بوده چون عالوه 
بر اينكه خستگي هاي سر كالس را ندارد، با حذف رفت وآمدها، در 
وقت نيز صرفه جويي مي شود. همچنين امكان دسترسي يكسان 
همه به كارگاه ها و سخنراني هاي اســتادان مطرح از طريق اليو 

اينستاگرام فراهم شده است.

از آدم هايي كه بهداشت را رعايت نمي كنند، متنفرم
تا قبل از كرونا معموال ديدن اينكه مردي وسواســي است، كمي 
عجيب بود اما كرونا مردان زيادي را وسواســي كرده. نمونه اش 
محمدرضا اســت كه با دســتكش يكبار مصرف و اسپري الكل 
به دست مشغول خريد است. او مي گويد: من قبل از كرونا هم به 
مسائل بهداشتي اهميت مي دادم اما مسئله برايم كاماًل شخصي 
بود. االن عالوه بر اينكه خودم ده برابر قبل به مســائل بهداشتي 
اهميت مي دهم، از ديگران هم همان توقع را دارم. وقتي كســي 
را مي بينم كه ماســك نزده يا به مسائل بهداشتي بي توجه است، 
حس نفرت به او پيــدا مي كنم و تا بتوانــم از او فاصله مي گيرم. 
نمونه اش رئيس خودم است؛ تا بتوانم به دفتر او نمي روم و حتي 
احساس مي كنم آدم كثيفي است! او اميدوار است كرونا كه تمام 
شد، باز بهداشت برايش جنبه شخصي پيدا كند. بخش عمده اي 
از خريدهاي ماهانه محمدرضا را مواد شوينده، دستمال كاغذي 
و مايع ضدعفوني كننده تشكيل مي دهند؛ اگر دستمال كاغذي 
دم دستم نباشد، عصبي مي شوم. از اين وضع راضي نيستم چون 
مي دانم همه اينها در كنار مصرف زياد آب به محيط زيست آسيب 
مي رساند اما نمي توانم وسواســم را كنترل كنم! خيري كه كرونا 

براي محمدرضا داشته، اين بوده كه فست فود را از برنامه غذايي اش 
حذف كرده و در مدت قرنطينه و دوركاري، غذاهاي جديدي ياد 
گرفته و براي خودش يك پا سرآشپز شده است. مي گويد كه اگر 
كرونا تمام شود، تصميم دارد اين رويه را ادامه دهد و به سالمت 

برنامه غذايي اش توجه بيشتري كند.

ديگر نمي توانم با خيال راحت به پاساژ و رستوران بروم
جواب صباح به اينكه مي شود به عادت هاي قبل از كرونا برگشت، 
منفي است. به نظر او، هيچ گاه ترس ناشي از بيماري هاي همه گير 
از ذهن انســان ها پاك نمي شــود يا حداقل تا زماني طوالني با 
تبعات اين اپيدمي كلنجار خواهند رفت. صباح معتقد اســت كه 
شايد كرونا كنترل بشود اما ريشه كن نخواهد شد و همانگونه كه 
آنفلوآنزا با ما مانده، كرونا نيز مي ماند و عادات اين دوره تا مدتي 
نامعلوم و تا رسيدن به يك امنيت نسبي همراه اكثر مردم خواهد 
بود. او در زندگي بعــد از كرونا، همچنان مكرر دســت هايش را 
خواهد شست و از جمع فاصله خواهد گرفت، به خصوص آنكه باز 
با سرفه هاي مكرر كسي دچار واهمه خواهد شد؛ اگر كرونا كنترل 
هم شــود باز نمي توانم با خيال راحت به پاســاژها و رستوران ها 
بروم و تصور اينكه شــايد ديگراني ناقل بيماري جديدي باشند، 
ذهنم را رها نخواهد كرد. درست يك سال است كه صباح از مترو 
و اتوبوس براي رفت وآمد اســتفاده نكرده است؛ خدا را شكر كه 
قانون دوركاري ادارات تصويب شد. پيش از كرونا سوار بي آرتي 
مي شدم، ابتداي خط سوار مي شــدم و مي نشستم و حتي بيشتر 
مواقع مي خوابيدم. اما االن اصاًل حس خوبي ندارم و مي ترســم. 
با وجود ترافيك هم كه نمي شــود از خودروي شخصي استفاده 
كرد. براي همين بسيار خوشــحالم كه دوركار شده ام. اميدوارم 
اين شيوه ادامه پيدا كند چون به نظرم در هزينه هاي ادارات هم 

صرفه جويي مي شود.

همه جا بعد از كرونا شلوغ تر خواهد شد
حسين روي تاكسي اينترنتي كار مي كند. به نظرش اگر شر كرونا 
كنده شود، تغييرات آنچناني رخ نخواهد داد و مردم خيلي راحت 
به عادات قبلي خود برخواهند گشــت؛ همين حاال هم بسياري 
از مردم به شــرايط عادي برگشــته اند. اخيرا بيشتر مسافران به 
محض اينكه سوار مي شوند، ماسك خود را برمي دارند، به خصوص 
خانم ها كه آرايش مي كنند. پس من فكر مي كنم كه خيلي سريع 
ماسك از صورت ها برداشته مي شود، وسواس هم چون ناخواسته 
است به راحتي فراموش مي شود و مهماني ها و دورهمي ها برقرار 
مي شود. درباره شــخص خودش نظرش اين است كه به محض 
اينكه اين خبر را بشنود، با دوستانش به مسافرت خواهد رفت؛ من 
به خاطر خانواده ام خيلي مراعات مي كنم و روابطم را كم كرده ام 
اما همچنان جمع دوستانم برقرار است و يك درصدشان هم فكر 
نمي كنند كرونا خطر دارد! اگر بين آنها بروي و حرف از ماســك 
و مسائل بهداشتي بزني، متلك باران مي شوي. او دوره كرونا را با 

دوران سربازي اش مقايسه مي كند؛ تنگنايي كه كرونا براي مردم 
ايجاد كرده، مثل تنگناي 2سال خدمت ســربازي است. من در 
تمام روزهاي دوران خدمتم برنامه ريــزي مي كردم كه اگر تمام 
شــود، چه كارهايي مي كنم و از زندگي بيشتر لذت مي برم و قدر 
دوستان و فاميلم را بيشــتر مي دانم و... االن هم بسياري از مردم 
منتظرند كرونا تمام شود و روابط خود را به شكل گسترده تري از 
سر گيرند. به نظر حسين، دوره بعد از كرونا، دوره شلوغ تري خواهد 
بود، استاديوم ها، خيابان ها، بازارها، پارك ها و... پرتر خواهند شد و 

مردم كمتر در خانه هايشان خواهند ماند.

خريد اينترنتي، گزينه خوبي براي پدر و مادرم بوده 
زهره هم با حسين هم نظر است؛ ما االن هم تا حدودي به همان 
زمان قبل از كرونا برگشته ايم. اما به نظر مي رسد كه برخي عادات 
تا مدت ها با ما بماند و شايد نســل ما براي هميشه يا دست كم تا 
سال ها در مكان هاي شلوغ از ماسك استفاده كنند و در كيف خود 
الكل و اسپري ضدعفوني كننده داشــته باشند اما بقيه مسائل به 
روال قبل برخواهند گشــت، مثال مدرسه ها ناچارند همان شيوه 
قبل را در پيش گيرند، البته تجربه كالس هاي مجازي خوب بود 
و به نظر مي رسد كه با زيرساخت هايي كه در اين يك سال آماده 
شــده، اين تجربه مي تواند در مواقع آلودگي هوا يا روزهاي برفي 

استفاده شود. 
ســال كرونا، سال توســعه فناوري بود و بســياري از خريدهاي 
اينترنتي تا كارهاي اداري و بانكي در ســطح گســترده اي تحت 
شــبكه اينترنت رفت. با وجود كندي و قطعي مكرر اينترنت در 
ايران، باز تماس هاي آنالين مورد اقبــال زيادي قرار گرفت. پدر 
و مادر زهره از كساني هســتند كه در يك سال اخير با اين شيوه 
ارتباطي آشنا شده اند و امروز با فرزندانشــان به صورت مجازي 
تماس مي گيرند. خريد اينترنتي نيز براي آنها خوب بوده اســت. 
زهره مي گويد: در يك سال گذشته پدر و مادر من چندان از خانه 
بيرون نمي آيند. عالوه بر كرونا، آلودگي هوا هم شــرايط سختي 
براي آنها پيش آورده اما خوشبختانه با امكان خريد اينترنتي، هم 

خيال ما راحت است و هم آن پيرمرد و پيرزن راحت ترند.

كمرنگ شدن روابط اجتماعي بچه ها نگران كننده است 
زهرا، 2 پسر كوچك دارد؛ شــايان كه كالس دوم است و ماهان 
كه 4 سال دارد. نظر او را به عنوان يك مادر پرسيدم. معتقد است 
كه ويروس كرونا هرگز از بيــن نخواهد رفت و ترس و نگراني اش 
حداقل براي او خواهد ماند. او بيشــتر دلواپس پسر بزرگ ترش 
است؛ حس نگراني را در شايان بيشتر مي بينم و مرتب وسايلش را 
ضدعفوني مي كند. ماهان دركي از ويروس و خطر آن ندارد و تمام 
فكر و حرفش اين است كه كرونا تمام شود و باز به مسافرت برويم. 
به نظر زهرا، چون بچه هاي كوچك چندان دركي از كرونا ندارند، 
بعد از كنترل و مهار آن هم راحت تــر از ديگران به زندگي عادي 
برمي گردند. آنچه جاي نگراني دارد، كم شــدن روابط اجتماعي 
بچه هاست. زهرا مي گويد: االن نزديك يك سال است كه بچه هاي 
من روابط آنچناني با همســاالن خود ندارند، براي همين به نظر 
مي رسد بعد از كرونا مدتي طول بكشد تا آنها به راحتي با بچه هاي 
ديگر ارتبــاط برقرار كنند. دغدغه ديگر زهرا، بازشــدن مدارس 
اســت. به عقيده او، چون براي بچه ها در خانه ماندن راحت تر از 
مدرسه رفتن است، در مدارس به راحتي نظم پيش از زمان كرونا 
برقرار نمي شود و بايد معلم ها و مديران انرژي و حوصله بيشتري 

صرف كنند.

پيش از كرونا سوار 
بي آرتي مي شدم، 
ابتداي خط سوار 

مي شدم و مي نشستم 
و حتي بيشتر مواقع 
مي خوابيدم. اما االن 

اصاًل حس خوبي 
ندارم و مي ترسم. با 

وجود ترافيك هم كه 
نمي شود از خودروي 

شخصي استفاده 
كرد. براي همين 
بسيار خوشحالم 

كه دوركار شده ام. 
اميدوارم اين شيوه 

ادامه پيدا كند 
چون به نظرم در 

هزينه هاي ادارات هم 
صرفه جويي مي شود

زندگیپساز

کرونا

این شماره

تجربه نشان داده كه يك سال زمان كمي است 
كه عادتي در انسان  ريشه كند اما وحشت 

كرونا، بسياري از تجربه ها را برهم زد. از مردم 
پرسيديم اگر كرونا تمام شود، زندگي به روال 

پيش از كرونا برمي گردد؟ 

كرونابامامیماند
حتیاگرديگرنباشد

مرضيه ثمره حسيني 
روزنامه نگار

يك سال و اندي پيش، با شــيوع كرونا، جهان از حركت ايســتاد و صحنه هاي فيلم هاي 
آخرالزماني از پيش چشم خيلي ها گذشت. در اين يك سال، كرونا جان هاي زيادي را گرفت 
و بسياري از مناسبات بشــري را برچيد. قرنطينه، انسان ها را به گوشه عزلت كشاند و آنها 
آغوش شان را روي يكديگر بستند و چشم انتظار روزهاي بعد از كرونا ماندند. در يك ماه اخير كه اخبار خوش واكسيناسيون از 
گوشه و كنار جهان به گوش مي رسد، اميدها براي بازگشت زندگي به روال عادي بيشتر شده و جلوه جهان پساكرونا درخشان تر 
شده و بشر خوش بين است كه زمانه وحشت به زودي به آخر برسد. اما  چقدر ممكن است كه با مهار كرونا، زندگي به روال عادي و 

پيش از كرونا بازگردد و انسان ها عادات پيشين خود را از سر گيرند؟
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کرونا

این شماره

سقف تعهدات بيمه 
مركزي براي هر 

نوع پوششي منوط 
به تصويب نامه 

هيأت وزيران است 
كه توسط دبيرخانه 

شوراي عالي بيمه 
سالمت ابالغ 

مي شود. بيمه ها 
نيز در چهارچوب 

همان آيين نامه 
تعهدات را پرداخت 

مي كنند در 
آيين نامه مصوب 

هيأت وزيران 
چيزي درباره حق 
مشاوره نيامده كه 

بيمه ها متعهد به 
پرداخت آن باشند

در اينكه جهان به 
سمت فردگرايي و 

ديدگاه هدونيسمي 
)لذت گرايي(، 
شادخواري و 

لذت جويي حركت 
كرده و كمتر كسي 

به مسائل ارزشي 
نگاه مي كند، 

شكي نيست؛ 
به نظر مي رسد 

براساس ديدگاهي 
غيرآماري 

هدونيست ها بيش 
از ارزشي نگرها در 

جامعه شده اند. 
بنابراين خيلي 

عجيب نيست اگر 
مردم گزينه هايي 

را انتخاب كنند 
كه برايشان 

لذتبخش است و 
ديدار پدربزرگ و 
مادربزرگ چندان 

لذتبخش نباشد

آيا پس از آسيب هاي رواني گسترده كرونا، خدمات مشاوره روانشناسي زير پوشش بيمه مي رود؟

كسي ذهن را بيمه نمي  كند
كارشناسان بيمه مي گويند با تحت پوشش قرارگرفتن طرح خدمات مشاوره، هزينه هاي زيادي به 

شركت هاي بيمه وارد مي شود؛ چرا كه مردم استقبال خوبي از آن مي كنند 

طبق اعالم سازمان نظام روانشناسي كشور، قبل از شيوع 
كرونا تقريبا 25درصد مردم ايران نياز به استفاده از خدمات 
روانشناسي داشــتند اما اين رقم هم اكنون به 60درصد 
افزايش يافته است. قرنطينه خانگي، كند شدن روند زندگي، مشكالت شغلي و اقتصادي و وجود 
ترس به خاطر اين بيماري، تأثيرات رواني منفي  روي مردم گذاشــته است و به دليل كمتر شدن 
امكانات و تفريح مناسب، شرايط بسيار سخت شده است. اين موضوع در حالي است كه يك دهم 
از يك درصد بودجه سالمت كشور متعلق به سالمت روان است كه در اختيار وزارت بهداشت و براي 
بيماران ويژه و صعب العالج است كه نياز به بستري دارند و براي پيشگيري و مشاوره روانشناسي 
اصال بودجه اي وجود ندارد. مشاوره روان درماني موضوعي است كه در تمام اين سال ها مغفول 
مانده و مردم به دليل باال بودن هزينه هاي مشاوره با وجود تمايل و ضرورت، از گرفتن اين خدمات 
در جامعه محرومند اما سؤالي كه وجود دارد اين است كه وقت آن نرسيده تا اين نوع خدمات هم در 
شرايط كرونازده جامعه تحت پوشش بيمه قرار بگيرد و در آيين نامه بيمه هاي درماني تصويب شود؟ 

به عنوان يك طرح قابل پيگيري است
طاهره ميرزايي، كارشــناس ارشــد بيمه دفتر برنامه ريزي و امور فني بيمه 
مركزي ايران در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »هم اكنون در آيين نامه 
بيمه هاي درماني تصويبي سال گذشته جايگزين آيين نامه 74شوراي عالي 
بيمه شد، بستري بيماري هاي روان پريش تحت پوشــش بيمه قرار گرفت. 
بنابراين اگر بيماران كرونايي مشكالت رواني پيدا كنند درصورت بستري شدن 
طبق قــرارداد بيمه پوشــش داده مي شــوند اما بخش ســرپايي خدمات 

روانشناختي شامل ويزيت و دارو منوط به خريداري آنها از سوي شركت هاي بيمه است«.
ميرزايي درباره زيرپوشش بردن خدمات مشاوره مي گويد: »ســقف تعهدات ما براي هر نوع پوششي 
منوط به تصويب نامه هيأت وزيران اســت كه توسط دبيرخانه شــوراي عالي بيمه سالمت به ما ابالغ 
مي شــود. ما نيز در چهارچوب همان آيين نامه تعهدات مان را پرداخت مي كنيم اما در اين آيين نامه 
چيزي درباره حق مشاوره نيامده كه ما متعهد به پرداخت آن باشــيم. مسئوالن بيمه مي توانند براي 
زيرپوشش رفتن خدمات مشاوره روانشناسي به عنوان يك طرح كار كنند اما امسال به دليل اينكه وقت 
زيادي از ما گرفت هنوز نتوانسته ايم در اين زمينه كار كنيم و تا پايان سال متصور نيستم كه بتوان اين 
خدمات را در قالب آيين نامه آورد اما مي توان از صفر تا صد بيماري كرونا را به عنوان يك طرح درنظر 
گرفت و روي آن كار كرد. البته اين طرح بايد از طريق شركت هاي بيمه به  دست ما برسد تا مورد بررسي 

و تصويب قرار بگيرد«.
كرونا در اين مدت هزينه هاي پرداختي شــركت هاي بيمه گر را هم در بخــش بيمه هاي درمان و هم 
بيمه هاي عمر افزايش داده؛ بنابراين با تحت پوشش قرارگرفتن طرح خدمات مشاوره، هزينه هاي زيادي 
به شركت هاي بيمه وارد مي شود؛ چرا كه مردم استقبال خوبي از آن مي كنند. گرچه كار صنعت بيمه اين 

است كه روي چنين طرح هايي كار و ريسك آنها را در قبال تعهداتش قبول كند.
 

چند قدم رو به جلو
بهزاد مهديون، معاون مديركل نظارت فني بر بيمه هــاي غيرزندگي بيمه مركزي ايران در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: »بحث پوشش هاي بيمه تكميلي بيماري هاي رواني تا سال گذشته بيماري هاي 
رواني را تحت پوشش قرار نمي دادند اما ســال گذشــته بيمه مركزي با به تصويب رساندن آيين نامه 
99هزينه هاي بستري بيماري هاي رواني را تحت پوشش قرار داد و اين خدمات را از استثناهای آيين74 
قبلي حذف كرد كه قدمی رو به جلو براي مردمي كه دچار اين مشــكالت هستند بود تا بتوانند از اين 

خدمات با پوشش بيمه استفاده كنند«.
مهديون درباره خدمات مشــاوره روانشناســي كه در دوره كرونا ضرورت آن بسيار احساس مي شود، 
مي گويد:» 2نوع مشاوره داريم؛ يكي مشاوره اي است كه بيمار به روانشناس مراجعه مي كند و پزشك 
چندين جلسه روانكاوي روي بيمار انجام مي دهد و برايش وقت مي گذارد و هزينه هاي كالني نيز دريافت 
مي كند و تحت پوشش بيمه نيست اما مشاوره هايي كه در بيمارستان ها انجام مي گيرد و پزشك درباره 
يك بيمار از چندين پزشك ديگر مشــاوره مي گيرد در قالب هزينه هاي بستري از سوي بيمه پوشش 
داده مي شود. مشاوره هاي روان درماني معموال در شــركت هاي بيمه از محل ويزيت پرداخت مي شود. 
ممكن است بيمه گذار تا 2ميليون تومان پوشش ويزيت را از يك شركت بيمه براي هر فرد خريداري كرده 
باشد كه بيمه گذار مي تواند تا سقف خريداري شده را از بيمه پوشش بگيرد. تا زماني كه سقف ويزيتي كه 
خريداري كرده اجازه مي دهد همكاران شركت هاي بيمه مي توانند از محل پرداخت ويزيت پرداخت كنند 
و اگر دريافت خدمات روانشناسي هم در قالب ويزيت بيايد قابل پرداخت است؛ همانطور كه گفتم پرداخت 
مشاوره از محل ويزيت تا سقف آن چيزي كه بيمه گذار خريده باشد؛ در واقع اگر شركت ها با بيمه گذار 
به توافق رسيده باشند و در قرارداد مشاوره را پوشش داده باشند كه براي اين كار هم بايد از بيمه مركزي 
مجوز بگيرند. چون مشاوره به صورت خاص در آيين نامه نيست و جزو موارد خارج از تعهد آيين نامه است 

و اگر اين مجوز را نگرفته باشند نمي توانند موارد مشاوره را پوشش دهند«. 
معاون مديركل نظارت فني بر بيمه هاي غيرزندگي بيمه مركزي ايران در پاسخ به اين سؤال كه ضرورت 
دارد چه بندهايي درباره خدمات روانشناسي به آيين نامه اضافه شــود، مي گويد: »با توجه به ضرورت 
بيماري هاي روانشناسي بهتر است بيمه مركزي به همراه شركت هاي بيمه به تقاضاي بازار و نياز مردم 

درباره آوردن هزينه هاي مشاوره روانشناسي در چهارچوب آيين نامه توجه كند«.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

 جهان به سمت 
فردگرايي مي رود

بررسي نظرسنجي آماري درباره روزهاي بعد از كرونا از منظر محمد 
دهقاني، روان پزشك

درنظرسنجي اي از 131نفر پرسيده بوديم كه پس از كرونا چه 
كاري را در اولويت قرار مي دهند، از اين تعداد كمترين رأي به 
گزينه ديدار پدربزرگ و مادربزرگ و بيشترين گزينه به سفر و 
بعد دورهمي رسيده بود. از اين رو در گفت وگو با محمد دهقاني رناني، روان پزشك، از او خواسته ايم  
كه اين وضعيت را تحليل كرده و درباره آثار كرونا در شخصيت، روان و سبك زندگي آدم ها بگويد؛ 
اينكه آيا اين دوري از پدربزرگ و مادربزرگ ها صرفا براي حفظ سالمت آنها بوده، يا بهانه اي شده 
تا ديگر چندان روابط گرم و پر رفت و آمدي نداشته باشيم. آيا ما چيزهايي را از دوران كرونا با خود 

برمي داريم يا همه را به ذهن فراموشكاري تاريخ خواهيم سپرد؟

تحليـل 
شمـــا نسبت به 
آمـار به دست آمده 
در ايـــن گزارش 

چيست؟
درباره ايــن تحقيق 
كمي محتاطانه بايد نتايج را بررســي كرد زيرا 

حجم نمونه چندان باال نيســت و ممكن است 
نتايج تصادفي باشد و با همين حجم نمونه آمار 
ديگري گرفته و نتايج عكســي به دست بيايد. 
بنابراين نمي توان چندان نظر قطعي در اين باره 
صادر كرد. با فرض اينكه قرار نداريم روي نتايج 
به دست آمده چندان پافشاري كنيم اما نياز به 
تحليل همين جامعه آماري داريم، مي توان كمي 

دقيق تر به اين اعداد نگاه كرد. اما براي پاسخ به 
پرســش »پس از كرونا چه خواهيد كرد؟« نياز 
به پاسخي پيشــيني تر وجود دارد؛ اينكه ما در 
دوران كرونا چــه مي كرديم كه پس از خروج از 

آن چه كنيم.
اگر بخواهيم نتايــج اين جامعه 
آماري كوچك را بررسي كنيم، چرا بايد ديدار 
پدربزرگ و مادربزرگ هــا در اين گزينه ها 

كمتر از همه رأي بياورد؟
شــايد خيلي هايي كه در اين جامعــه آماري، 
ديدار پدربزرگ و مادربــزرگ را ذكر نكرده اند، 
به اين معنا باشد كه در اين دوران به ديدار آنها 
رفته اند. درست است كه در دستورالعمل هاي 
اوليه به اين تأكيد شد كه رفت وآمدها را محدود 
كنيم، امــا در دســتورالعمل هاي بعدي، ديگر 
روي اين موضوع كه افــراد ارتباطات خود را به 
همان شكل حفظ كنند، اصراري وجود نداشت. 
در اين دســتورالعمل ها به اين نكته اشاره شده 
بود كه حباب هاي ارتباطي اي تشــكيل دهيد؛ 
يعني با افراد مشخص و خاصي رفت و آمد مكرر 
داشته باشيد ولي با بيش از 10نفر تجمع نكنيد. 
بنابراين ممكن است پدربزرگ و مادربزرگ ها 
در اين دسته جزو ارتباط هاي مكرر قرار گرفته 
باشــند. پس پاســخ اين افراد به اين سؤال از 
3گزينه ديگر خواهد بــود؛ كارهايي كه در اين 

مدت انجام نداده اند.
پس شما معتقد نيستيد كه جهان 
نسبت به الگو و ارزش هايي، بي تفاوت شده 

است؟
در اينكه جهان به ســمت فردگرايي و ديدگاه 
هدونيســمي)لذت گرايي(، شــادخواري و 
لذت جويي حركــت كرده و كمتر به مســائل 
ارزشي نگاه مي كند، شــكي نيست؛ به عبارتي 
ديدگاه غيرآماري من اينطور برداشت مي كند 
كه هدونيست ها بيش از ارزشي نگرها در جامعه 
شــده اند. بنابراين خيلي عجيب نيســت اگر 
مردم گزينه هايي را انتخاب كنند كه برايشــان 
لذتبخش است و ديدار پدربزرگ و مادربزرگ 

چندان لذتبخش نباشد.
 آسيب هاي رواني كرونا را چگونه 

سپري خواهيم كرد؟
در شخصيت شناســي انســان دو طيف وجود 
دارد؛ طيفي كــه به جهان عينــي و آنچه قابل 
رويت و مشاهده اســت نظر مي كند و طيفي به 
معنويت نظر مي اندازند. روي اين طيف، هر فرد 
در جايي از آن قــرار گرفته و بعضي معنوي تر و 
گروهي مادي تر به ماجــرا نگاه مي كنند. اينكه 
انسان ها به كدام ســمت نيل پيدا كرده باشند، 
تا اندازه اي وابسته به اين اســت كه كدام يك 
از اين تفكرات در اين جهان به او ياري بيشــتر 

كوتاه از كارشناسان شركت هاي بيمه 
كارشناسان بيمه در مورد اينكه در پسا كرونا خدمات مشاوره درماني در حوزه روانشناسي 

زير پوشش شركت هاي بيمه قرار خواهد گرفت يا خير نظرات متفاوتي دارند

قابل پرداخت است اما مشروط
سيد احمد حسيني، مدير بيمه هاي درمان بيمه آسيا در گفت وگو با همشهري درخصوص 
پوشش بيمه خدمات روانشناســي مي گويد:»هم اكنون جبران هزينه هاي بستري جهت 
درمان بيماري هاي روان پريشي تا 50درصد سقف تعهد پوشش بيمارستاني مشروط به آنكه 
بيمه گذار چنين پوششي را در زمان انعقاد قرارداد اخذ كرده باشد، قابل پرداخت است. اين 
موضوع در بند 4-6 از قسمت »ب« ماده 3 آيين نامه شماره 99شوراي عالي بيمه مورد تصريح 
قرار گرفته است اما هزينه هايي چون مشاوره روان درماني به صورت كلي تحت پوشش و در 
آيين نامه بيمه مركزي نيست. به استثناي مواردي كه از قبل و در هنگام انعقاد قرارداد از سوي 
بيمه گذار درخواست مي شود، تحت پوشش قرارداد قرار مي گيرد كه در اين حالت نيز صرفا 

از سقف تعهد ويزيت و با درنظر گرفتن تعرفه وزارت بهداشت قابل پرداخت خواهد بود«.

احتمال زير پوشش قرار گرفتن وجود دارد
حسين كريم زاده، مدير توسعه ســازمان فروش بيمه هاي عمر پاسارگاد هم در گفت وگو با 
همشهري زير پوشش رفتن خدمات روانشناســي را از سوي شركت هاي بيمه پيش بيني 
مي كند و مي گويد: »شركت هاي بيمه بر اساس سياستگذاري دنبال ايجاد رقابت و گرفتن 
سهم بيشتري از بازار هســتند. در چند وقت اخير هم برخي شركت ها با راه انداختن بازار 
تبليغاتي و جذب افراد، پوشــش كرونا را به تعهدات خود اضافه كردند و خدماتي را در اين 
خصوص ارائه دادند. درخصوص زير پوشــش قرار دادن خدمات روانشناسي متصورم كه 

بيمه گذارها با توجه به استقبال مردم به اين سمت حركت كنند«.

بعيد است خدمات روان شناسي بيمه شود
سمانه آقامير، كارشناس بيمه ايران در گفت وگو با همشهري مي گويد:»هنوز چيزي به ما 
درباره خدمات مشاوره اعالم نشده است. من فكر نمي كنم شركت هاي بيمه به اين سمت 
بروند. اگر قرار به تحت پوشش دادن كرونا باشــد بودجه شركت هاي بيمه بيشتر به سمت 

هزينه هاي سالمت جسم اختصاص داده مي شود تا سالمت روان«.

هزينه هاي شركت ها باال مي رود
مينا صادقي، كارشناس بيمه ايران نيز در گفت وگو با همشهري مي گويد:» ويزيت روانشناسي 
هم اكنون هم تحت پوشش قرار دارد؛ به عنوان مثال از ويزيت 150هزار تومان روانشناسي، 
بيمه ها ويزيت يك دكتر متخصص را طبق تعرفه 34600تومان پرداخت مي كنند كه عمال 
فايده اي ندارد اما من فكر نمي كنم براي پوشش دارويي و مشــاوره در شرايط پساكرونا 
شــركت هاي بيمه به علت هزينه هاي باالي آن زير بار اين تعهد بروند. اگر هزينه مشاوره 
تحت پوشش باشد مردم اســتقبال بيشــتري مي كنند و هزينه هاي بيمه بسيار سنگين 

مي شود«.

جي
سن

ظر
ن

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

نه! باور نمي كنم يك بار ديگر با آن فراغ بــال و راحتي بتوانيم 
در اتاقي بنشــينيم و با هم روزها را شب كنيم. چطور بايد باور 
كرد روزي آن همه خوش بوديم، بي آنكه ابايي داشــته باشيم 
ويروســي، آنقدر كوچــك و ناديدني بين مــان حقنه كرده و 
روزهاي جدايي مان را انتظار مي كشــد. تو فكر مي كني روزي 
دوباره خنده هايمان از ته دل بشــود؛ بي ترســي، بي مرض و 
مرگي؟ تاريخ پاهاي بزرگــي دارد؛ آنقدر بزرگ كه بتواند همه 
را زير  كند، از رويمان بگذرد و هيچ اثــري باقي نگذارد. اما نه! 
بگذار اميدوار باشيم كه بار ديگر در مجلس جشني، دست هاي 
همديگر را مي گيريم و نفس به نفس هم شادي مي كنيم. بگذار 
اميدوار باشيم كه روزي با هم به رســتوران مي رويم و هر چه 
دلمان خواست سفارش مي دهيم؛ اميد به ديدن پدربزرگ كه 
زمان زودتر از ما برايش مي گذرد و سفر، به انتهاي جاده هايي 
كه نمي شناسيم شان. اگر صبحي بيدار شويم و اميد، همه آنچه 
در سر داشته بوديم را يكباره محقق كرده باشد، چه كنيم؟ تو 
بگو! اگر بيدار شــويم و از اين كابوس رهايي پيدا كرده باشيم، 
برنامه مان چيســت؟ چقدر كار داريم؛ كاش صبح شود. كاش 
زودتر اين شمارش گر مرگ بايستد تا نخستين روز شادي مان، 
با هم باشيم و بتوانيم يك بار ديگر همديگر را به آغوش بكشيم. 
شادي كنيم از اينكه تاريخ، بي آنكه لگدمان كرده باشد، جوانه 
زده ايم. اين سؤال ها را از همه كساني كه مي شناسم شان يك بار 
پرسيده ام؛ از آن 131نفر. فرداي تمام شدن پاندمي كرونا چه 
مي كنيد؟ بعد برايشــان 4گزينه چيده ام، سپس همه را از هم 
كســر كردم و به هم افزودم تا فرداي شادي مان را برنامه ريزي 
كرده باشــم. اين جامعه كوچــك البته حرف هايي داشــت؛ 
مرض هايي و غم هايي؛ هرچنــد اميدوار بــود از اينجايي كه 
ايستاده، تا آن روز، خيلي دور نيست. هر چه پس از اين آمده، 

ماحصل اين گپ ها، تفريق و اضافه كردن هاست.

پس از كرونا از زبان ماشين حساب
بعد از تمام شــدن همه گيري ويروس كرونا، نخســتين كاري 
كه انجــام مي دهيد چيســت؟ مي رويد ديــدن پدربزرگ و 
مادربزرگ هايتان؟ با دوستان تان دورهمي مي گيريد؟ مي زنيد 
به دل جاده هاي شــمال؟ يا دلي از عزاي رســتوران گردي و 

كافه نشيني در مي آورديد؟ 
اين چهار گزينه گزارش پيش رويتان از 131نفر پرسيده شده 
اســت؛ جامعه اي از مردان و زنان دهه هاي 50، 60، 70و.... از 
اين تعداد 85زن و 46مرد به گزينه ها پاسخ داده اند؛ به عبارتي 
65درصد زنان و 35درصــد مردان در اين نظرســنجي رأي 
خود را ثبت كرده اند. از زنان 7نفــر دهه پنجاهي، 54نفر دهه 
شــصتي، 23نفر دهه هفتــادي، و يك نفر دهــه چهلي بوده 
اســت. از مردان نيز 7نفر دهه پنجاهي، 27نفر دهه شــصتي، 
10نفر دهه هفتادي و 2نفر از ديگر دهه ها هســتند؛ به عبارتي 
61درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي دهه شصتي ها 
هستند كه بيشترين آمار جوانان را در ايران به خود اختصاص 
داده اند. 25درصد نيز دهــه 70 و 10درصد هم متولدين دهه 

50شمسي هستند.
از اين تعداد بيشــترين گزينه اي كه رأي آورده، سفركردن و 
دورهمي اســت كه هر دو 29درصد رأي آورده اند. 25درصد 
نيز  به رستوران گردي و كافه نشــيني رأي داده اند و 15درصد 
به ديدار بزرگ ترهايي مانند پدربزرگ و مادربزرگ ها كه جزو 
گروه هاي حساس و آسيب پذير در دوران شيوع كرونا بودند و 

ديدن شان محدود و ممنوع شده بود، راي دادند.

سفر به يك روز پس از پايان كرونا
نظرسنجي همشهري از طيف هاي مختلف درباره نخستين اقدام شان پس از توقف شيوع ويروس كوويد-19

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

131شركتكننده
   85زن )54نفر دهه 60، 23نفر دهه 70، 7نفر دهه 50 و يك نفر دهه 40(

   65درصد شركت كنندگان درنظرسنجي زن بوده اند.
   46مرد )7نفر دهه50، 27نفر دهه 60، 10نفر دهه70و 2نفر ديگر دهه ها( 

   35درصد شركت كنندگان درنظرسنجي مرد بوده اند.

20نفر
به گزينه ديدار با پدربزرگ و 

مادربزرگ رأي داده اند؛ )6زن و 
12مرد( 15درصد.

34نفر
به گزينه رستوران گردي و 

كافه گردي رأي داده اند؛ )23زن و 
11مرد( 25درصد.

38نفر
به گزينه دورهمي رأي داده اند؛ 

)28زن و 11مرد( 29درصد. 

39نفر
به گزينه سفر به شمال رأي 
داده اند؛ )28زن و 10مرد( 

29درصد.

 بيشترين گزينه به سفر و بعد دورهمي
 كمترين گزينه ديدار پدربزرگ و مادربزرگ
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کرونا

این شماره

روزي كرونا از 
بين برود، شايد 

دوركاري ام را كمتر 
نكنم و يا ويزيت 

آنالين را به همان 
شيوه قبلي كه 

ويزيت رو در رو 
بود، تبديل نكنم. 

درحالي كه اگر 
كرونايي وجود 

نداشت، نمي شد 
به سادگي اين 

وضعيت را براي 
مردم و مراجعان 

تشريح كرد. خب 
اين شرايط وقت 
و هزينه كمتري 
را برايمان ايجاد 

مي كند. كرونا در 
دنيا فرصت هايي 
ايجاد كرده؛ مثال 
واكسني كه بايد 

طي 10سال توليد 
مي شد، در عرض 
يك سال به توليد 

رسيده است

نشريه 
واشنگتن پست 

در يك نظرسنجي 
از روزنامه نگارها، 

تحليل گرها و 
گزارش نويس هاي 

خود پرسشي 
مشابه را مطرح 

و پاسخ هاي 
جالب توجهي 

دريافت كرد. يكي 
از شركت كنندگان 

در نظرسنجي اعالم 
كرد وقتي كرونا 

تمام شود نخستين 
كاري كه خواهد 

كرد اين است كه 
پيراهني دكمه دار 

به تن كند، يك 
رول كامل دستمال 

توالت را باز كرده 
و هدر دهد، به 
كافه اي برود و 

قهوه اي بنوشد، 
به رستوراني برود 

و يك چيزبرگر 
سفارش دهد و 

همانجا آن را بخورد 
و همه اين كارها 
را در حالي انجام 
خواهد داد كه در 
حال لمس كردن 

تمام نقاط صورتش 
است

 عطسه در جمع
آزادانه دويدن و در آغوش گرفتن

اولين كاري كه مردم گوشه و كنار جهان پس از پايان كرونا مي كنند چيست؟

يك سال از آغاز عجيب ترين دوران زندگي بشر گذشت. بخشي از غريب 
بودن اين دوران، عموميت يافتن شــرايط جديد براي تك تك ساكنان 
سياره زمين بود. سرعت باالي شيوع بيماري باعث شد جايي از جهان 
از شر ويروس كرونا در امان نماند. و به اين ترتيب همه انسان ها يك نوع زندگي را تجربه كردند: زندگي 
در انزوا. شايد بخشــي از جهان در جنگ، بخشــي ديگر در محروميت از خدمات، بخشي ديگر در دل 
تحريم هاي بين المللي و بعضي ديگر در فقر اين كنده شدن از جهان را تجربه كرده باشند، اما درنهايت 
تجربه زندگي در دوران كرونا، دست كم از جنبه انزواي فردي و قطع شدن روابط اجتماعي براي ميلياردها 
انسان مشابه بود. محروميت از فعاليت هايي كه تا پيش از آغاز همه گيري آن قدر روزمره شده بودند كه 
اصال كسي متوجه انجام آنها نمي شد، حال به آرزو تبديل شده است؛ خريدرفتن با يكي از اعضاي خانواده، 
رستوران رفتن با گروهي از دوستان، تماشاي تئاتر، وقت گذراني در كافه ها، سر زدن به سالمندان خانواده 
و ده ها نمونه ديگر از فعاليت هاي معمولي كه اكنون و تا اطالع ثانوي كسي اجازه انجام آنها را ندارد. اما 
همين محروميت باعث شد اميد بازگشت به روال عادي زندگي در ميان افراد زنده شود. اگر تا پيش از 
آغاز همه گيري نخستين آرزوي فردي سفر به پرو براي بازديد از منطقه تاريخي ماچوپيچو بود، اكنون 
آرزوي برگزاري جشن تولد مادربزرگ جايگزين آن شده است يا پرسه زدن در مركز خريدي شلوغ بدون 
ماسك و يا لبخندزدن به غريبه ها در خيابان، طوري كه آن غريبه بتواند آن لبخند را ببيند. اكنون به لطف 
آغاز واكسيناسيون اميد به محقق شدن اين آرزوها در كشورهاي زيادي -كه ايران فعال و احتماال براي 
مدتي طوالني جزو آنها نيست- افزايش پيدا كرده است. نظرسنجي هاي زيادي از ابتداي آغاز قرنطينه 
در كشورهاي مختلف در جهان انجام شــده و در آنها از مردم پرسيده شده كه پس از پايان اين بحران، 
نخســتين كاري كه انجام خواهند داد چه خواهد بود؟ پاسخ ها به اين پرســش متفاوت بوده است، اما 
شباهت هايي را هم در ميان آنها مي توان يافت. بيشتر مردم دوست دارند كارهايي را انجام دهند كه پيش 
از همه گيري برايشان تكراري، خسته كننده يا شايد خجالت آور بوده است. مانند بيل گيتس كه سال ها 
با يكي از نزديك ترين دوستانش همكاري كرده است، اما اكنون آرزوي در آغوش كشيدنش را دارد، زيرا 

ظاهرا تا پيش از كرونا موفق به انجام اين كار نشده بود.

انتظار براي در آغوش كشيدن و روزمرگي
بيل گيتس، يكي از بنيانگذاران شركت مايكروسافت و بنياد بيل و مليندا گيتس، در پاسخ به اين پرسش 
كه در يك پادكست مطرح شده بود گفت نخستين كاري كه خواهد كرد، مالقات با بونو، خواننده گروه 
U2 خواهد بود؛ فردي كه در بسياري از فعاليت هاي خيرخواهانه گيتس مشاركت داشته است، برايش 
الهام بخش و منبع انرژي بوده است و اين الهام بخشــي و انتقال انرژي از پشت تماس ويدئويي در زوم 
امكان پذير نيست. گيتس گفت: نخستين كاري كه پس از پايان همه گيري انجام خواهم داد اين است 

كه بونو را در آغوش بكشم، حتما خيلي تعجب مي كند.
نشريه واشنگتن پست در يك نظرسنجي از روزنامه نگارها، تحليل گرها و گزارش نويس هاي خود پرسشي 
مشابه را مطرح و پاسخ هاي جالب توجهي دريافت كرد. يكي از شركت كنندگان در نظرسنجي اعالم كرد 
وقتي كرونا تمام شود نخستين كاري كه خواهد كرد اين است كه پيراهني دكمه دار به تن كند، يك رول 
كامل دستمال توالت را باز كرده و هدر دهد، به كافه اي برود و قهوه اي بنوشد، به رستوراني برود و يك 
چيزبرگر ســفارش دهد و همانجا آن را بخورد و همه اين كارها را در حالي انجام خواهد داد كه در حال 
لمس كردن تمام نقاط صورتش است. رفتن به آرايشگاه براي كوتاه كردن موها، دادن انعام سخاوتمندانه 
به گارسون رستوران، پياده روي در پياده روها و لبخند زدن به غريبه ها بدون ترس از اينكه آنها مي خواهند 
با يك ســرفه شــما را به قتل برســانند، گفت وگو با يك دوســت بدون حضور لپ تاپ، گوشي و زوم، 
دست كشيدن از نگراني بابت امور ناچيز و انجام دادن كارهاي كوچك، برگزاري مهماني با غذاي اشتراكي 
درحالي كه همه با يك قاشق غذا مي خورند و سرزدن بي دليل به همسايه ها و دوستان و حرف زدن با افراد 

كامال غريبه، نتايج نظرسنجي ای است كه توسط واشنگتن پست انجام شده است.

وقت گذراني با خانواده

در نظرســنجي ديگري كه در شهر تورنتوي كانادا انجام شده اســت، اكثريت پاسخ دهندگان، بيش از 
36درصد آنها، گزينه وقت گذراني و معاشرت با اعضاي خانواده و دوستان را انتخاب كرده اند. پس از آن، 
گزينه رفتن به آرايشگاه يا سالن زيبايي با 15درصد رتبه دوم پاسخ ها را به دست آورده است و رفتن به 
رستوران و صرف غذا در رستوران با 14درصد محبوبيت، رتبه سوم را دارد. برخالف تصور عموم، سفر 

رفتن يا رفتن به يك رويداد ورزشي يا هنري عمومي در رتبه هاي آخر نظرسنجي قرار گرفته اند.
نشريه توكيو ويكندر هم در نظرسنجي مشابهي نظر عموم مردم را درباره اين پرسش جويا شده است، اما 
پاسخ ژاپني ها به اين نظرسنجي متفاوت از آمريكايي ها بوده است. نخستين گزينه انتخابي توسط اهالي 
توكيو، رفتن به مسافرت بوده است، البته در داخل ژاپن. گزينه دوم، سفر در ابعادي محدودتر و در اطراف 
خانه است، سفر به معني خروج از خانه. تعداد زيادي از ژاپني ها گزينه خارج شدن از خانه و گشت و گذار 
در بيرون خانه، رفتن به فروشگاه، خريد از ميوه فروشــي محل، قدم زدن دور درياچه هاي داخل شهر و 
تماشاي قوها، ديدار با اعضاي خانواده، رفتن به موزه و گفت وگو با غريبه ها درباره هنر يا رفتن به نقاطي 
ناشناخته از شهر را انتخاب كرده اند. سومين پاسخ محبوب در ميان ژاپني ها، رفتن به رستوران و كافه 

براي صرف سوشي يا همبرگر و يا نوشيدني بدون واهمه از بيمارشدن بوده است.

عطسه زدن با صداي بلند
وب سايت رديت كه كاربراني از سراسر جهان در آن درباره موضوعات مختلفي تبادل اطالعات مي كنند 
هم از كاربران خود اين ســؤال را پرسيده اســت: وقتي همه اين ماجراها تمام شد، نخستين كاري كه 
مي كنيد چيست؟ اين پرسش رشته اي طوالني از پاسخ ها از سراسر جهان را به دنبال داشته است. يكي 
از كاربران در پاسخ نوشته است: دوباره پشت ميز يك رستوران غذا مي خورم. ديگري از برنامه اش براي 
برگزاري يك مهماني باربيكيو در حياط پشتي خانه اش نوشته است و كاربري ديگر بازگشت به شغل مورد 
عالقه اش يعني آشپزي را نخستين كاري اعالم كرده است كه پس از پايان همه گيري انجام خواهد داد. 
كاربري كانادايي از برنامه اش براي سفر به ژاپن كه مدت هاست به خاطر كرونا به تأخير افتاده خبر داده 
است و ديگري نوشته است: در جمع با صداي بلند عطسه مي كنم بدون اينكه نگران قضاوت 50نفر آدم 
اطرافم باشم. سرزدن به اقوام سالمند در خانه هاي سالمندان كه اكنون مالقات ممنوع هستند، درخواست 
ازدواج از فرد مورد عالقه، بازگشتن به ورزشگاه و خالص شدن از ورزش در خانه، آزادانه دويدن، مالقات 
با دوستان ديابتي و در آغوش كشــيدن آنها تا وقتي خورشيد غروب كند و اشك شادي ريختن از ديگر 

پاسخ هايي است كه كاربران رديت از سراسر جهان به اين پرسش داده اند.
مرور پاسخ هايي كه از كشورهاي مختلف جهان به پرسشي يكسان داده شده است، شباهت پنهان ميان 
تمامي پاســخ هاي به ظاهر متفاوت را آشــكار مي كند. ظاهرا وقتي همه اين ماجراها تمام شود، كسي 
نمي خواهد نخستين كارش اين باشد كه اورست را فتح كند يا در مســابقه فرمول يك قهرمان شود و 
يا اسكار يا توپ طاليي فيفا را از آن خود ســازد. حتي فرد شناخته شده اي مانند بيل گيتس هم چنين 
برنامه هايي ندارد. آزادي عملي كه انسان ها در بيشتر كشــورهاي جهان از آن بهره مند بودند و اكنون 
از آنها گرفته شده  است، تنها چيزي اســت كه اكثر مردم، پيش از هر چيز ديگري در انتظار بازگشتش 

هستند؛ نه براي انجام كارهاي خارق العاده، براي انجام كاري به سادگي در آغوش كشيدن پدر و مادر.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

رسانده اســت. تفكر معنوي باعث مقاومت فرد 
در برابر بعضي از ناخوشــي هاي روانشناختي 
مي شود مثال اين گروه كمتر افسرده شده و دچار 
اضطراب مي شوند چون كمتر دچار نااميدي و 
درماندگي مي شوند و كمتر گمان مي كنند همه 
راه ها بسته شده اســت. هرچند در نقطه مقابل 
اين طيف نيز مشخص شــده كه عيني باورها، 
دستاوردهاي بيشــتري در زندگي دارند زيرا با 
تالش بيشــتر، خود را به اميدي بيرون از خود 

دلخوش نمي كنند.
به نظر شما كرونا سبك زندگي و 
وضعيت رواني آدم ها را دستخوش تغييرات 

جدي و بزرگي كرده است؟
اين مســئله حد و مرز مشخص و تعيين شده اي 
ندارد. بعضي مســائل از نظر ما جــدي و از نظر 
عده اي ديگر بي اهميت است؛ مثال شخصي كه 
به موضوعات، از ديد باليني نگاه مي كند، شــايد 
به نظرش زماني مسئله جدي باشد كه آدم ها بيمار 
شوند. اگر بيماري در مردم ايجاد نشود، او مسئله 
را جدي نمي گيرد. اما كسي كه به مسئله باليني 
نگاه نمي كند، ممكن است هرگونه تغيير در ذائقه 
افراد به نظرش جدي باشد. به نظر رفتار و نگرش 
بخش مهمي از مردم تغيير خواهد كرد؛ چه آن 
دسته كه در اين دوران آسيب هاي جدي ديده و 
بيمار شدند يا عزيزان شان را از دست دادند و چه 

كساني كه چنين تجربه اي نداشتند. دنيا تغييرات 
بزرگي خواهد كرد؛ بخشي از آن مربوط به شرايط 
روحي افراد است. اما در بخش ديگر، براي تغيير 
در مناسبات بايد انگيزه الزم وجود داشته باشد. 
مثال براي اينكه اداره اي رويه كاري خود را تغيير 
دهد، نياز به انگيزه الزم دارد. اما اين انگيزه گاهي 
از تقويت منفي ايجاد مي شود؛ مثال براي دوري از 
آسيب و مشكل، تن به اين تغيير مي دهيم. كرونا 
براي بسياري از كسب وكارها اين انگيزه را ايجاد 
كرد. درباره خودم مثالي مي آورم. اگر روزي كرونا 
از بين برود، شايد دوركاري ام را كمتر نكنم و يا 
ويزيت آنالين را به همان شيوه قبلي كه ويزيت 
رو در رو بود، تبديل نكنم. درحالي كه اگر كرونايي 
وجود نداشت، نمي شــد به سادگي اين وضعيت 
را براي مردم و مراجعان تشــريح كرد. خب اين 
شــرايط وقت و هزينه كمتري را برايمان ايجاد 
مي كند. كرونا در دنيا فرصت هايي ايجاد كرده؛ 
مثال واكسني كه بايد طي 10سال توليد مي شد، 
در عرض يك سال به توليد رسيده است. ممكن 
اســت حتي از اين روش درباره ديگر بيماري ها 
نيز اســتفاده كنند و دســت به توليد داروهايي 
بزنند كه پيش از اين در پيشــگيري و درمان آن 

موفق نبوده اند.
پس از كرونا ما چگونه انسان هايي 

خواهيم بود؟

به گذشته برنمي گرديم
اما اين يك روي سكه اســت. پشــت اين گزينه ها خيلي حرف ها رد و 
بدل شده است؛ حرف كســاني كه فكر مي كنند پس از كرونا هم ديگر 
نمي خواهند با همه معاشــرت كنند. آنهايي كه ديگر به خريد نخواهند 
رفت. كساني كه از شلوغي و ازدحام مهماني هاي بزرگ مي ترسند. آن 
دسته كه خودشان را ديگر بدون ماسك نمي بينند. آنها كه خريدهايشان 
را بدون ضد عفوني به خانه نمي آورند و با دست هايشان غريبه شده اند. 
اين دلشوره و وســواس ها در عدد و گزينه نمي گنجد. خيلي از كساني 
كه يك رأي براي روزهاي پــس از كرونا در صندوق اين نظرســنجي 
مي اندازند فكر مي كنند تا سال ها بعد جرأت نكنند به زندگي روزمره و 
عادي قبل از اين همه گيري برگردند. هرچند »عادت مي كنيم« جمله 
ساده و هميشگي زندگي در تاريخي اســت كه همواره چيزهايي براي 
ترساندن و اميدوار كردن مان داشته است. با اين حال مريم فكر مي كند 
كه بخش هاي مهمي از روزهاي عمرش را در ايــن دوران گذرانده و به 
نوعي تربيت شده دوران كروناست. او مي گويد: »من در همين يك سال، 
18ساله شدم. مهم ترين سال هاي زندگي من همين روزها بود؛ همين 
خانه نشيني و دوري و قرنطينه. اينطور كه مشخص است يك سال ديگر 
هم با همين بيم و اميدها مي گذرد و چند سال زمان الزم هست تا همه 
واكسينه شــوند. اگر چيزي به اين وضعيت اضافه نشــود آن وقت من 
21ساله ام و تربيت شــده همين روزها. جز پدر و مادر، مدرسه و... ما را 
كرونا تربيت كرده با همه اســتثناءها و قانون هايش. زندگي ديگر براي 
من و شــايد هم نســالنم و خيلي ها كه كوچك تر از من هستند اصال با 
همين سازوكارها و قوانين دست و پاگير براي بزرگ ترها معني مي شود. 
من فكر نمي كنم بعد از كرونا چيز خاصي تغيير كند چون نسل بعد را ما 
تربيت شده هاي دوران كرونا تشكيل مي دهيم«. اين صحبت هاي مريم 
البته در بسياري از كســان ديگر هم با كمي تغيير تكرار مي شود؛ مثال 
مائده كه مي گويد: »گمان نمي كنم بعد از كرونا هم ديگر به شكلي كه 
قبال خريد مي رفتم، بخواهم در خيابان بچرخم و خريد كنم. در ضمن در 
اين دوران روابط محدود شده و كمي به نظرم كنترل شده بودن اين روابط 
خوب هم بوده است. اگر بتوانم بعد از كرونا هم اين رويه را حفظ مي كنم«. 
هرچند اين آرا در بعضي ها به شدت نفي مي شود. نيلوفر كه عاشق خريد 
و سفر است مي گويد: »براي پايان اين همه گيري لحظه شماري مي كنم. 
دلم مي خواهد دوباره با خيال راحت در پاساژها قدم بزنم و از هايپرهاي 

شلوغ و حراج هاي آخر فصل خريد كنم«.
آنچه مشخص است، زندگي با فراز و نشيبي هرچند حداقلي پس از كرونا 
روبه رو خواهد بود. نگراني و وســواس و ترك عادت هاي معمول حداقل 

دستاوردي است كه اين دوران برايمان به ارمغان آورده است.

تجربه هايــي، در زندگي انســان اثــر حكاكي 
دارد. اين تجربه هاي حاد، مانند داغ گذاشــتن، 
گاهي از حافظه پاك نمي شــود؛ مثل داغي كه 
بر بدن حيوان گذاشته مي شود و هميشه جاي 
آن خواهد مانــد. كرونا نيز كه تجربه ســختي 

بود، داغي در زندگي انسان هاســت كه رد آن 
با ما خواهد ماند. ضرب المثلــي وجود دارد كه 
مي گويد: اگر چيزي تو را نكشــد، قدرتمندتر 
خواهد كرد. بنابراين جامعه بشري در بلندمدت 

قدرتمندتر خواهد شد.

در دل اعداد چه مي گذرد؟
شــايد در نگاهي اجمالي اعداد روشن ترين پاســخ ها را به ما 
بدهند اما نبايــد آرا را ناديده گرفت. مثال فهيمــه كه در اين 
نظرسنجي شركت نكرده است، معتقد است كه خيلي از مردم 
اين محدوديت هــا را رعايت نكرده اند. به اعتقــاد او اگر گزينه 
ديدار پدربزرگ و مادربــزرگ رأي كمتــري آورده، مي تواند 
دليلش همين رعايــت نكردن محدوديت هــا و ديدار روزمره 
بزرگان خانوادگي بوده باشد. اين البته مي تواند نظر قابل تاملي 
باشد اما كساني مانند نگين كه مجبور بوده اند ديدارها را محدود 
به تماس هاي تلفني و تصويري و دورادور كنند، باعث مي شود 
كه او نخســتين برنامه اش را پس از پايــان همه گيري كرونا 
ديدن مادربزرگش بگذارد. نگين مي گويد: »مادربزرگ من از 

گروه هاي حساس جامعه است و دچار بيماري هاي پايه است. به 
همين خاطر بسيار نگران ادامه دارشدن اين بيماري هستيم. اگر 
روزي كرونا تمام شود، من از آن روز به بعد وقت دارم سفر كنم يا 
دورهمي بگذارم اما ممكن است آنقدر وقت نداشته باشم كه يك 
دل سير مادربزرگم را ببينم«. اين اولويت بندي البته در عده اي 
معنايي ندارد. كساني بوده اند كه نتوانسته اند در اين نظرسنجي 
شــركت كنند و روي يك گزينه دست بگذارند. گاليه شان هم 
اين بوده كه چرا گزينه ها همه موارد نــدارد. عليرضا كه دچار 
همين ترديدها بود، مي گويد: »انتخاب من همه موارد اســت. 
برنامه از اين قرار اســت كه پدر بزرگم را برمي دارم و خانوادگي 
مي رويم شــمال و در راه ناهاري در يك رستوران مي خوريم و 

همه فاميل در وياليي كنار دريا جمع مي شويم«. البته قراردادن 
گزينه سفر به شمال نيز در اين گزينه ها كمي با اعتراض روبه رو 
شد. خيلي ها گزينه شان سفر بود اما نه به شمال. كساني بودند 
كه مي خواســتند به ايران برگردند و ماه ها بــود كه خانواده  و 
دوستان شــان را نديده بودند. كســاني هم دوست داشتند به 
شهرهايشان يا ديگر شهرها سفر كنند. اما آنها كه گزينه شمال 
را انتخاب كردند، مي توانند اين نگراني را براي مسئوالن ايجاد 
كنند كه از حاال فكري براي جاده هاي شمال در روزهاي پس 
از كرونا كنند. ميان اين جمع و تفريق ها اما يك اميد ديگر در 
گزارش جوانه زد؛ وضعيت كافه ها و رســتوران ها پس از گذر از 

دوران كرونا بسيار رونق خواهد گرفت.

 بيشترين 
گزينه به 

سفر و بعد 
دورهمي

 كمترين 
گزينه ديدار 
پدربزرگ و 

مادربزرگ
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پايان پاندمی
آغاز تغيير 

مائده اميني 
روزنامه نگار

هادي حق شناس: 
در كشورهاي 
توسعه يافته، 

قدرت خريد با 
برگشت مردم بر 

سركارهاي سابق  
احيا خواهد شد اما 

در ايران ماجرا فرق 
مي كند؛ تحريم هاي 

ظالمانه هم اهرم 
فشار ديگري بر 
جامعه است. اگر 

آمريكا به ميز مذاكره 
برگردد و كرونا هم 

ريشه كن شود كم كم 
قدرت خريد مردم 

ترميم مي شود. البته 
نبايد فراموش كنيم 
كه بخش عظيمي از 
قدرت خريد مردم 
ايران را تورم هاي 

2رقمي از بين 
برده است نه كروناي 

شايع شده يا حتي 
تحريم ها

كاالهاي بسياري از سبد خريد خانوارهاي ايراني حذف خواهد شد
محيط كسب وكار ايران ديگر آن محيط سابق نيست

فضاي اقتصادي ايران چه زماني پس از كرونا به شرايط عادي بازمي گردد؟

پاندمي در حافظه جهان به ويروس كرونا محدود نمي شود. 
مردم سراســر اين كره خاكي بارها با شــيوع بيماري ها 
ويروس هاي مختلفي مثل آبله، سل،  سارس و... دست و پنجه 
نرم كرده اند. نوبت كرونا هم به اين مقطع از تاريخ افتاده؛ 
ويروسي كه به ســرعت منتشر شــد و گره خوردن آن 
به توســعه تكنولوژي توانســت تغييرات گسترده اي را 
در كمترين زمان ممكن براي همه رقم بزند. كندشــدن 
فعاليت هاي اقتصادي به علت اختــال در توليد، كاركرد 
زنجيره تأمين عرضه جهانــي را در مقاطعي مختل يا با 
مشــكات جدي مواجه كرد و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ 
و كوچك در سراســر جهان، صرف نظر از اندازه شــان، 
انقباض در توليد را تجربه كردنــد. نتايج يك آمايش كه 
پژوهشكده آمار ايران منتشر كرده است نشان مي دهد 
كه ۳۸درصد كسب وكارها بر اثر كرونا در اسفند و فروردين 
فعاليتي نداشته اند كه اين مقدار در ارديبهشت به 21درصد 
رسيده است و در مقايســه با ماه هاي اسفند و فروردين 

فعاليت كسب وكارها در ارديبهشــت 1۷درصد افزايش 
داشته است. همچنين ميزان 22درصد در اسفند و فروردين 
با تمام ظرفيت به فعاليت خود ادامه داده اند كه با افزايش 
12درصدی به عدد ۳۴درصد در ارديبهشــت ماه رسيده 
است. از سوي ديگر، ۴۰درصد مابقي نمونه ها با حجمي كمتر 
از ظرفيت كامل در اسفند و فروردين فعاليت داشته اند كه 
اين عدد در ارديبهشت ماه به ۴۵درصد رسيده است كه 
حاكي از افزايش تعداد فعاليت كسب وكارها با حجمي كمتر 
از ظرفيت كامل است. البته اين پژوهش پيش از پاييز امسال 
- هنگامي كه ممنوعيت هاي جديدي براي اصناف درنظر 
گرفته و آمار كشته شده ها به ۵۰۰نفر رسيد- انجام شده 
است. كرونا با همه اين تنش ها باالخره روزي مانند ديگر 
پاندمي ها ريشه كن مي شود اما آيا كسب وكارها به رونق 
سابق برخواهند گشت؟ درباره اكوسيستم كسب وكارهاي 
كشورهاي ديگر به نظر مي رسد پيش بيني آينده چندان 
سخت نباشــد اما مردم ايران برخاف مردم ساير جهان 
با تحريم ها و تورم دورقمي و مســائل داخلي ديگري هم 
دست و پنجه نرم مي كنند. با اين اوصاف محيط كسب وكار 
ايران بعد از پايان پاندمي چه تغييراتي را تجربه خواهد كرد؟

ديگر آن دنياي سابق را نخواهيم ديد 
فرزين فرديس

نايب رئيس كميسيون كسب وكارهاي دانش بنيان اتاق ايران

كرونا يكــي از عميق ترين، ســريع ترين و 
گســترده ترين تغيير رفتــار مصرف كننده 
در دنيا را رقم زده اســت. تا پيش از اين، اگر 
جايي در دنيا قطحي، جنگ، تحريم، ركود 
اقتصادي و...داشتيم، اين مصايب محدود به 
جغرافيايي خاص بود. اين ويروس چيني اما 

جغرافيا نمي شناسد و همه جهان را در بر گرفته است؛ عميق ترين است، 
چرا كه بر اليه هايي از زندگي مردم تأثير مي گذارد كه شايد تا پيش از اين 
هيچ اتفاقي نمي توانست به اين اليه ها دسترسي پيدا كند و روي آنها تأثير 
بگذارد. سريع ترين است؛ به خاطر آنكه اثرات حضور آن در كمتر از چند ماه 
روي كســب وكارهاي مختلف پديدار و در نهايت ماندگار شد. كمترين 

پديده اي را سراغ داريم كه اين سه ويژگي را با هم داشته باشد.
نتيجه اين مجموعه اين اســت كه ديگــر مردم مانند گذشــته خريد 
نمي كنند، اولويت هاي ســبد كاال خانوار تغيير كرده و بعضي كاالها نه 
صرفا كمتر بلكه به طور كلي از برنامه اقتصادي خانواده ها حذف خواهد 
شد. اين حذف البته به داليل مختلفي صورت خواهد گرفت؛ يكي از اين 
داليل كاهش قدرت خريد مردم ناشي از ركود به وجود آمده است. تغيير 
نگرش به مسائل بهداشتي و تعبيه شدن كانال هاي جديد خريد خدمات 
از ديگر داليل تغيير برنامه اقتصادي خانواده ها خواهد بود. در نتيجه اين 
تغييرات، تعدادي از بيزينس ها از دايره رقابت حذف و تعدادي هم كوچك 
و كوچك تر مي شوند. در مقابل البته هستند بيزينس هايي كه روزبه روز 
قدرت مي گيرند و درآمدزايي بيشتري براي خود به ثبت مي رسانند. در 
روزگار پس از كرونا جنس كســب وكارها تغيير خواهد كرد. چه بسيار 
كارآفرين هاي موفقي كه پيش از كرونا موفق بودند و بعد از كرونا زمين 

خوردند و بيزينس خود را رها كردند.
امروز مي بينيم كه در فضاي كسب وكار كشور، هم مصرف كننده تغيير 
كرده است، هم ارائه دهنده خدمات و همه اينها يعني اگر فكر مي كنيم 
بعد از پايان پاندمي دنيايي شبيه دنياي قبل خواهيم داشت، سخت در 

اشتباهيم.
اما در روزگار پساكرونا، هر كسب وكاري آينده متفاوتي خواهد داشت. در 
حمل ونقل بين جاده اي و بين كشــورها، رفتار مصرف كننده خيلي فرق 
نمي كند. اگرچه شوك اقتصادي به اين كسب وكارها وارد شده است اما در 
نهايت هنگامي كه دنيا به حالت نرمال خود برگردد اين سبد هم به تدريج 
خود را اصالح مي كند و كسب وكارهاي اين حوزه رفته رفته سهم خود را 
از اقتصاد كشور به دست مي آورند. اين در حالي است كه كسب وكارهايي 
كه در حوزه هاي بهداشت و درمان، صنايع غذايي، آموزش، گردشگري و... 
جنس تغييرات كامال فرق مي كند. تغييراتي كه به واســطه كرونا به اين 
حوزه ها تحميل شده پايدار است و دنياي سابق اين كسب وكارها تكرار 
نخواهد شد؛ براي مثال در صنايع غذايي بسته بندي كاالها تغيير خواهد 
كرد و كاهش قدرت خريد، بعضي از اقالم را از ســبد خريد خانوار حذف 
خواهد كرد و در حوزه آموزش احتماال بسياري از مراكز آموزشي به سوي 
برگزاري آموزش ها، سمينارها و نشست هاي مجازي مي روند. در حوزه 
گردشگري هم بايد بپذيريم كه مردم ديگر نمي توانند مانند گذشته در 

سبد هزينه خود »سفر« يا تفريحاتي از اين جنس داشته باشند.

بوي بهبود...
هادي حق شناس

اقتصاددان

درســت اســت كه بخشي 
از مشــاغل تحت تأثير كرونا 
قرار گرفته اند، از بين رفته اند 
يا كوچــك شــده اند اما در 
بحران هاي اين چنيني »نوع« 
شغل است كه تغيير مي كند 

نه »تعداد« شغل؛ يعني اگر در اين ايام تعدادي شغل به 
واسطه شــيوع ويروس چيني از بين رفته  خب در مقابل 
تعدادي شغل هم ايجاد شده  است؛ براي مثال روزگاري 
زندگي كشاورزي به زندگي صنعتي تبديل و تعداد شغل ها 

از بخش كشاورزي كم و به بخش صنعتي افزوده شد.
در روزگار پساكرونا هم قاعده همين است؛ كسب وكارها 
به بستر آنالين مي آيند و نوع آنها تغيير مي كند؛ به عنوان 
مثال، سفارش اينترنتي كاال حتما بعد از كرونا افزايش پيدا 
خواهد كرد و بسياري از مردم ديگر ضرورتي نمي بينند كه 
براي تامين هر كااليي، به مغازه ها يا فروشگاه ها مراجعه 
كنند. اين نمونه اي از آثار اقتصادي كوتاه مدت كروناست 
كه انتظار مي رود در روزگار بعد از پايان پاندمي با آن مواجه 
شــويم. فراموش نكنيم كه ظرفيت اقتصاد ديجيتال كه 
سال ها خالي مانده بود و از آن اســتفاده نمي شد، حتما 
در آينده نزديك به كار گرفته خواهد شــد. شايد همين 
اســتدالل كفايت اين گزاره را بكند كه چــرا مي توانيم 

»نگران اشتغال پس از كرونا نباشيم«. 
قدرت خريد مردم اما پارامتر ديگري اســت كه بايد در به 
تصوير كشــيدن روزگار پساكرونايي كســب وكارها آن را 
موردبررسي قرار دهيم. در كشورهاي توسعه يافته، قدرت 
خريد با برگشت مردم بر سر كارهاي سابق احيا خواهد شد 
اما در ايران ماجرا فرق مي كنــد؛ تحريم هاي ظالمانه هم 
اهرم فشار ديگري بر جامعه است. اگر آمريكا به ميز مذاكره 
برگردد و كرونا هم ريشه كن شود كم كم قدرت خريد مردم 
ترميم مي شود. البته نبايد فراموش كنيم كه بخش عظيمي 
از قدرت خريد مردم ايــران را تورم هــاي 2رقمي از بين 
برده است نه كروناي شايع شده يا حتي تحريم ها. مشكل 
ايران شاخص هاي نامطلوب پولي و نابساماني هاي داخلي 

در اقتصاد است.
 در پايان شايد بهتر باشد نقبي به تاريخ بزنيم. سال هاي69 
و 92، فرصت هاي تاريخي براي اقتصاد ايران بودند كه در 
اين سال ها بخشــي از روابط خارجي ايران ترميم و از سر 
گرفته شد. بعيد نيست كه سال آينده نقطه عطفي دوباره 
براي ايران باشد. به خصوص كه احتمال برگشت آمريكا به 
برجام و افول ويروس كرونــا در جهان وجود دارد. در اين 
شرايط رشد اقتصادي بر اساس پيش بيني بانك جهاني و 
صندوق بين المللي پول، مثبت خواهد بود و طبعا فضاي 

كسب وكار ايران بهبود خواهد يافت.

جنس تقاضاها تغيير خواهد كرد 
محمدرضا بهرامي

رئيس كميسيون گردشگري و صنايع دستي اتاق بازرگاني كرمان

ديگــر نيازي بــه گفتن و 
نوشــتن نيســت. امــروز 
مي بينيم كه تعداد زيادي 
از كســب وكارها نابــود 
شــده اند و من بر اين باورم 
كه روند زوال اين دسته از 

كسب وكارها - براي مثال در بخش گردشگري - ادامه 
خواهد داشت. يكي از اصلي ترين علت ها هم مديريت 
ناكارآمد است. امروز و در لحظه تنظيم اين يادداشت 
مي بينيم كه بعد از ماه ها بــه تاالرهاي پذيرايي مجوز 
برگزاري مراســم داده اند؛  در حالي كه همچنان منع 
عبور و مرور برقرار است. چطور چنين چيزي امكان پذير 
است؟ از سوي ديگر مي بينيم كه ديگر شرايط به سياق 
سابق نيست؛ســبك زندگي مردم عوض شده است؛ 
مثال ديگر بســياري از زوج ها ترجيح مي دهند بدون 
برگزاري مراسم خاصي زندگي مشترك خود را شروع 
كنند يا مهمان هاي كمتري داشته باشند. سابق بر اين 
ميانگين آمار دعوت شدگان به يك مراسم بين 100تا 
150نفر بود اما امروز صحبت از مراسم 50نفري است. 
به نظر مي رســد در روزگار پســاكرونا اساسا جنس و 
مدل برگزاري مراسم تغيير كند كه البته اين تغييرات 
عموما ريشه در كاهش قدرت خريد و توان اقتصادي 

مردم دارد.
همه اينها در حالي اســت كه دولت هــم حمايتي از 
كسب وكارهاي آســيب ديده نكرده و به نظر مي رسد 
نخواهد كرد. خود من كه صاحب يك تاالر پذيرايي ام 
از سويي با مشكل پرونده هاي جديد مالياتي باز شده 
مواجهم و از سوي ديگر بايد به مشكالت بيمه، پرداخت 
حقوق و... پرســنلم بپــردازم. در روزكار بعد از كرونا 
بســياري از كارفرماها دوباره بايد از صفر براي تربيت 
نيرو، توسعه شــغل و بهبود درآمد خود تالش كنند 
و اين موضوع سبب مي شــود كه اندازه كسب وكارها 
كوچك شود. مشكالت اقتصادي كرونا البته به تمامي 
دهك هاي درآمدي- تقريبا- آسيب خواهد زد و از دل 
آن آسيب هاي اجتماعي جديدي هم ظهور خواهد كرد. 
براي مثال امروز در شهرســتان ريگان - يكي از توابع 
كرمان- 65درصد مردم يا تحت پوشش كميته امدادند 
يا بهزيســتي. در واقع اين فقط كسب وكارها نيستند 
كه از بين رفته اند بلكه جامعه هدف استفاده كننده از 
خدمات اين كســب وكارها هم آسيب ديده اند. من بر 
اين باورم كه بعضي كسب وكارهاي كوچك به طور كلي 
از رده خارج خواهند شد و بر اين اساس در ايام پايان 
پاندمي با اين بحران مواجــه خواهيم بود كه احتماال 

تقاضا بسيار و عرضه كم باشد.

زندگیپساز
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   تبليغات خريد گوشت با تخفيف 60درصد چگونه ممكن است
فروشــگاه هاي زنجيره ای هر روز پيامك مي دهند كه مرغ، گوشت و 
ماهي را با60 درصد تخفيف عرضه مي كننــد. تعزيرات يا هر ارگاني 
كه مي تواند به اين موضوع مرتبط باشد بررسي كنند و ببينند چگونه 
چنين چيزي ممكن است و عيب و علت اين گوشت ها چيست؟ و اگر 
قيمت آنها پس از تخفيف واقعي است چرا در همه فروشگاه ها گوشت 

به اين قيمت عرضه نمي شود.
پريناز از تهران 

   قطع و وصل برق به وسايل برقي آسيب مي رساند
قطع و وصل هاي مكرر برق به هر علتي كه باشــد موجب سوختن و 
آسيب رسيدن به وســايل برقي خانگي و صنعتي و صرف هزينه هاي 
بســيار زياد براي تعمير يا تعويض آنها در اين شرايط بسيار سخت و 
دشوار اقتصادي و فشاري مضاعف به هموطنان عزيز و در كل اقتصاد 

كشور عزيزمان مي شود جلوي ادامه اين روند را بگيرند.
محمود بليغيان از اصفهان

   كارگر ساده نه سهام عدالت نه كمك معيشت
من يك كارگر هستم كه نه از ابتدا سهام عدالت به ما تعلق گرفته و نه 
در اين اواخر مشمول يارانه معيشتي شديم. اگر من با چند سر عائله 
مشمول اين كمك ها نشدم پس چه كساني اينها را دريافت مي كنند؟

هاشمي از تهران 

   تردد در معابر شهريار در تاريكي مطلق خطرناك است
برق معابر ورودي فاز يك و فازهاي 3و4انديشه در شهريار و جاده هاي 
كرج و تهران در محدوده چيتگرچندين شب است كه تاريك مطلق 
شده و باعث مشكالتي در تردد شــده است. تا كي اين وضعيت ادامه 

دارد؟
شهروند از شهريار

  افتتاح پااليشــگاه گاز و صف هاي طوالني كپسول گاز به 
بهبهاني ها 

افتتاح يكي از بزرگ ترين پااليشگاه هاي گاز كشور در بيدبلند بهبهان و 
درآن سوتر صف هاي طويل كپسول گاز بهبهاني ها و نيز عدم پرداخت 
عوارض آالينده ها به دليل ســوختن گاز در مشعل ها طنز تلخ روزگار 

است.
فتحي از بهبهان

   حسرت به دل يك برخورد اصولي در ادارات 
آرزو به دلمان ماند كه در اداره اي يكي از پرســنل مثل انســان با ما 
برخورد كند و گره از كارمان بگشــايد. كارمنــد مي گويد من حقوق 
كافي نمي گيرم مجبــورم خرجم را دربياورم و در اين مســير از خدا 
و پيامبر)ص( و... هم مايه مي گذارد و قســم و آيه مي آورد.چه زماني 

ادارات در مسير واقعي خدمت رساني قرار مي گيرند.
امين از تهران 

   همسان سازي  حقوق بازنشستگان توهمي بيش نيست
با 20سال سابقه در كارهاي سخت و زيان آور و خريد 2سال خدمت 
ســربازي كمتر از 2ميليون و 800هزار تومان دريافتي حقوق دارم. 
آن وقت وزير رفاه و مسئوالن تامين اجتماعي مدام شعار همسان سازي  

موفق و اجراي طرح عظيم را مي دهند.
محمودي از كرج

   چرا در ساختمان نوساز شهرداري رشت آتش سوزي رخ داد
چندي قبل در ساختمان مركزي شهرداري رشت كه چند سال بيشتر 
از تاسيس آن نمي گذرد، به علت اتصال در سيم كشي برق ناحيه داكت 
آسانسور، آتش ســوزي اتفاق افتاد. چرا سيم كشي قبال بازرسي نشده 
بود؟ چرا ساختمان نگهبان نداشت؟ اگر ساختمان نگهبان داشت در روز 
جمعه چطور در آسانسور آتش سوزي شد؟ چرا اين قبيل آتش سوزي ها 

هميشه روز جمعه اتفاق مي افتد؟ آيا كسي پاسخگوست؟
خانقاهي از رشت

   15عدد تخم مرغ را 35هزار تومان خريدم
امروز15 عدد تخم مرغ داخل طلق نازك به مبلغ 34هزار و 750تومان 
برايم فاكتور شد. واقعا قيمت اين حداقل داشته قشر فقير و متوسط 
را هم نمي توانند كنترل كنند. در روزهاي 8سال دفاع مقدس چنين 

وضعيتي براي كشور ايجاد نشد.
رزمنده 8سال دفاع مقدس از تهران 

   پول فروش 30درصد  سهام عدالت را ندادند
پول فروش 30درصد سهام عدالت در مرحله اول را ندادند و مدام امروز 
و فردا كردند. 30درصد دوم را هم به اميد اينكه پولش را يكجا بگيريم 
فروختيم بلكه در اين شرايط بد اقتصادي چيزي دستمان را بگيرد اما 
باز هم خبري نشد و تنها بخشي از آن را پرداخته اند. اين با كدام قانون 

تجارت و بازار سرمايه و عدالت سازگار است.
عابدي از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

دستگيري عامالن درگيري 
در بيمارستان لنگرود

2جوان شــرور كــه در جريــان درگيري در 
بيمارستان لنگرود به آنجا آســيب زده و فرد 
ديگري را به شــدت مجروح كرده بودند، چند 
ساعت بعد در دام پليس گرفتار شدند. به گزارش 
همشهري، ســرهنگ مجيد نيكويي، فرمانده 
انتظامي لنگرود در اين باره گفت: در پي گزارش 
مردمي به مركز فوريت هاي پليسي110 مبني 
بر اخالل در نظم و امنيت عمومي و ايجاد رعب 
و وحشت توســط افراد ســابقه دار در يكي از 
بيمارستان هاي شهرســتان لنگرود، بالفاصله 
مأموران كالنتري 11 و پليس امنيت عمومي 
به محل حادثه اعزام شــدند. وي ادامه داد: با 
حضور پليس در محل مورد نظر مشخص شد، 
عامالن درگيري كه به علت بيماري پدرشان به 
بيمارستان مراجعه كرده بودند با داماد خانواده 
اختالف داشــته و بعد از درگيــري و ضرب و 
جرح وي با سالح ســرد از بيمارستان متواري 
شدند. اقدامات تخصصي و ميداني پليس براي 
دستگيري اين افراد آغاز شد و پس از تحقيقات 
صورت گرفته و اشــراف اطالعاتــي، متهمان 
سابقه دار شناسايي و پس از هماهنگي با مرجع 

قضايي در كمتر از يك ساعت دستگير شدند. 

اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه در بازرسي 
از متهمان 32 و 35 ساله 2 قبضه سالح سرد 
كشف شد، تصريح كرد: متهمان پس از تشكيل 
پرونده براي ســير مراحل قانونــي به مرجع 

قضايي معرفي شدند.
ســرهنگ نيكويي، اخالل در نظم عمومي و 
ارعاب شهروندان را خط قرمز پليس و دستگاه 
قضايي اعــالم كرد و گفت: نيــروي انتظامي 
قاطعانه و بدون اغماض با هرگونه تحرك سوء 
اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنيت برخورد 

مي كند.

 اعتراف دروغين 
 براي خوابيدن 

در بازداشتگاه
 پســري 20ســاله در اداره پليس 

اعتراف كــرد كــه در جــدال با دادسرا
زورگيران دســت بــه جنايت زده 
است اما 24ساعت بعد در دادسراي جنايي منكر 
قتل عمدي شــد و گفت اين داســتان خيالي را 

ساخته تا شب را در بازداشتگاه بخوابد.
به گزارش همشــهري، بامداد يكشــنبه، پنجم 
بهمن ماه پسري 20ساله به مقابل كارگاهي حوالي 
ميدان راه آهن تهران رفت و درحالي كه هراسان و 
دستپاچه بود، زنگ در را به صدا درآورد و نگهبان 
را صدا زد. نگهبان كه در اتاق نگهباني خواب بود 
با صداي زنگ كارگاه از جا پريد و به مقابل كارگاه 
رفت. پســر 20ســاله بريده بريده حرف مي زد و 
مي گفت: من دست به جنايت زده ام ودر درگيري 

يك زورگير را كشته ام.
نگهبان كارگاه با شــنيدن حرف هاي پسر جوان، 
به 110زنگ زد و موضــوع را گزارش كرد. طولي 
نكشيد كه مأموران در كارگاه حاضر شدند. نگهبان 
مي گفت پسر جوان به شدت ترسيده و مدعي بود 
براي فرار از دست دوستان مقتول به كارگاه پناه 
آورده است. در اين شرايط ماجراي اين حادثه به 
قاضي حبيب اهلل صادقــي، بازپرس جنايي تهران 
اعالم شد و او دستور بازداشت پســر 20ساله را 
صادر كرد. وي پس از انتقال به اداره پليس تحت 
بازجويي قرار گرفت و به مأمــوران گفت: مدتي 
قبل براي كار به تهران آمدم اما هرچه جست و جو 
كردم كار مناسبي پيدا نكردم. ساعتي قبل در يكي 
از خيابان هاي جنوب تهــران در حال گذر بودم 
كه چند مرد جوان به ســمتم هجوم آوردند. آنها 
قصدشان خفت گيري بود و مي خواستند وسايل 

من را سرقت كنند. با زورگيران درگير شدم و آنها 
مرا به شدت كتك زدند. ناگهان ياد چاقويي افتادم 
كه در جيبم داشــتم. معموالً براي دفاع از خودم 
چاقويي همراهم دارم كــه آن را از جيبم بيرون 

آوردم و با آن ضربه اي به يكي از دزدان زدم.
وي ادامــه داد: جــوان زورگيــر خون آلود روي 
زمين افتاد و دوســتانش فرياد مي كشــيدند كه 
او را كشــتي. من هم از دســت آنها فرار كردم و 
چون مي دانســتم حتما در تعقيبم هســتند در 
جست و جوي جايي بودم كه به آنجا پناه ببرم كه 
چشــمم به كارگاه افتاد. زنگ آنجا را زدم و ماجرا 
را براي نگهبان تعريف كردم و خواستم كه پناهم 

دهد اما او به پليس زنگ زد.

ادعاي عجيب 
با اعتراف پســر جوان، گروهي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي تهران به بررسي اطراف كارگاه 
و خيابان هاي منتهي به آنجا پرداختند اما جسدي 
پيدا نكردند. از ســوي ديگر متهم صبح دوشنبه 
براي انجام تحقيقات به دادســراي جنايي تهران 
انتقال يافت اما زماني كــه مقابل بازپرس جنايي 
قرار گرفت اعترافش را پس گرفت و مدعي شد كه 
دست به جنايت نزده و همه ماجرايي كه تعريف 
كرده يك داســتان خيالي بوده اســت. اگرچه او 
مي گويد قتلي مرتكب نشده، اما بازپرس جنايي 
تهران دستور بازداشــت وي و انجام تحقيقات را 
صادر كرده تا حقايق ماجرا آشــكار شود. به اين 
ترتيب جوان 20ساله به بازداشتگاه منتقل شد و 
بررسي ها براي مشخص شدن راز اعترافات عجيب 

او ادامه دارد. 

گفت وگو با متهم 
تا ديروز مدعــي بودي كه قاتلي 

اما چه شد كه حاال اصرار بر بيگناهي داري؟
باوركنيد هرچه تعريف كردم دروغ بود.

به دروغ خودت را قاتل جا زدي و 
گرفتار كردي؟

اشتباه كردم. فكر نمي كردم گرفتار مي شوم.
انگيزه ات از اعتــراف به قتل چه 

بود؟
جاي خواب نداشتم. مي خواســتم به زندان بروم 
و شب را راحت بخوابم. راســتش هوا خيلي سرد 
بود و من نيمه هاي شــب در خيابان پرسه مي زدم 
بي آنكه جايي براي خواب داشته باشم. عالوه بر اين 

مي خواستم از خانواده ام انتقام بگيرم.
بيشتر توضيح بده؟

آن شــب همراه مادر و خواهــرم، با ماشــينم از 
شهرســتان به تهران آمديم اما در نزديكي ميدان 
راه آهن بــا آنها درگير شــدم. حرف هايي زدند كه 
مرا رنجاندنــد. تحقيرم كردنــد و باعث عصبانيت 
من شــدند. اين شد كه از ماشــين پياده شدم و با 
عصبانيت آنها را ترك كــردم. فكر مي كردم مادر و 

خواهرم در آن وقت شــب هرگز رهايم نمي كنند، 
آن هم در پايتخت. آنها مي دانســتند من جايي را 
بلد نيستم با وجود اين مرا گذاشتند و رفتند. خيلي 
از برخورد آنها رنجيدم و ناراحت شدم. درحالي كه 
در خيابان پرسه مي زدم چشمم به كارگاهي افتاد 
و چون جايي براي خواب نداشتم تصميم گرفتم در 
كارگاه را بزنم و شب را در آنجا بخوابم. وقتي نگهبان 
در را باز كرد از او خواستم اجازه بدهد تا شب را در 
آنجا بخوابم. اما او قبــول نكرد و من به دروغ گفتم 
با چند نفر درگير شده ام و دســت به جنايت زدم. 
با خودم گفتم دســتگيرم مي كنند و شــب را در 
كالنتري مي خوابم. از سوي ديگر خانواده ام نگران 

من شده و قدرم را بيشتر مي دانند.
سابقه داري؟

يك بار به اتهام ضرب و جرح دســتگير شده ام. در 
درگيري فــردي را زخمي كــردم و مدتي زندان 
بودم. اما اين بار مرتكب قتلي نشــده ام، هيچ كس 
را در تهران زخمي نكرده ام. هرآنچه گفتم دروغ و 
داستان خيالي بوده است. من قاتل نيستم خواهش 

مي كنم آزادم كنيد.

شمارش معكوس براي قصاص عامل جنايت در پمپ بنزين
 عرفان، جواني كه در 20سالگي در پي يك نزاع در شهرستان انديمشك در استان 

خوزستان متهم به قتل جواني به نام بهروز شده، در آستانه اجراي حكم قصاص پيگيري
قرار گرفته است.

به گزارش همشهري، اين حكم در حالي قرار است به اجرا درآيد كه وكيل مدافع عرفان دراين باره 
تأكيد كرده بود، اگر به ابهامات گزارش پزشكي قانوني توجه مي شد علت تامه مرگ مرحوم بهروز 
چيز ديگري تشخيص داده مي شد. اين وكيل دادگستري، خواهان رسيدگي مجدد و توجه به 

گزارش پزشكي قانوني درباره كيفيت وقوع مرگ و صدور رأي مجدد است.
5ســال قبل وقتي عرفان براي خريد بنزين با موتورخود به پمپ بنزيني در انديمشك رفت با 
بهروز مواجه شد و درحالي كه هم از نظر سني و هم از نظر جسمي از او كوچك تر بود، هنگامي 
كه نزاع لفظي ميان آن 2 به نزاع جسمي منجر شد، بهروز نقش بر زمين شد. او بعد از اين حادثه 
جان  باخت. اينك حكم مجازات اعدام عرفان قرار اســت 8بهمن به اجرا درآيد. خانواده عرفان 
تقاضا دارند دست كم يك فرصت آخر در بررســي گزارش پزشكي قانوني به آنها داده شود و در 
نهايت اگر آنها اشتباه مي كرده اند، بعدا اين حكم اجرا شود. يكي از بستگان اين جوان به خبرنگار 
ما گفت: دادستاني ديگر مهلتي براي جلب رضايت نداده است و خانواده متوفي نيز از تقاضاي 
خود گذشت نكرده اند و طبق اعالمي كه به ما شده 8بهمن99 قرار است حكم عرفان در زندان 

اهواز به اجرا درآيد.

مردي كــه در اقدامي هولنــاك بند به دور گــردن برادرزاده 
خردســالش انداخته و او را از روي زمين بلند كرده بود توسط 

پليس بازداشت شد و انگيزه اش را از اين اقدام خطرناك شوخي 
اعالم كرد. به گزارش همشهري، از چند روز قبل تصويري از يك 
كودك آزاري به طور گسترده در شــبكه هاي اجتماعي منتشر 
شد. اين عكس مرد جواني را نشان مي داد كه يك تسبيح دور 
گردن پسري خردسال انداخته و او را از روي زمين بلند كرده 
بود. اين تصوير هولناك به سرعت در شبكه هاي اجتماعي بازنشر 
شد و كاربران خواستار برخورد با عامل اين كودك آزاري شدند. 
حتي برخي هنرمندان و چهره هاي سرشناس نيز اين عكس را 
در صفحه شخصي شان منتشر كردند و از مسئوالن خواستند با 
مرد كودك آزار برخورد شود. هيچ كس به درستي نمي دانست 

مرد كودك آزار چه كسي است و با چه انگيزه اي دست به چنين 
كاري زده اســت اما همه در تكاپو بودند تا او زودتر شناسايي و 

پشت پرده اين كودك آزاري برمال شود.
تالش ها براي شناسايي مرد كودك آزار ادامه داشت تا اينكه روز 
گذشته پليس همدان اعالم كرد اين حادثه در شهرستان مالير 
اتفاق افتاده و مرد كودك آزار عموي پســربچه است. حسين 
بشري، معاون اجتماعي پليس همدان در اين باره گفت: فردي 
كه در شهرستان مالير اقدام به  كودك آزاري و انتشار عكس آن 
در فضاي مجازي كرده بود از ســوي پليس شناسايي و با حكم 
قضايي بازداشت شده است. او در ادامه گفت: متهم در تحقيقات 

اوليه به كودك آزاري اعتراف كرد، اما مدعي شــد انگيزه اش از 
اين كار شــوخي با برادرزاده خود بوده و براي سرگرمي دست 
به اين كار زده اســت. او گمان نمي كرد كه تصوير اين حادثه 
در فضاي مجازي منتشــر شود و اين شــوخي خطرناك ابعاد 

گسترده اي پيدا كند.
بشري در ادامه گفت: هم اكنون متهم در بازداشت به سر مي برد 
و تحقيقات براي روشن شــدن انگيزه دقيق و اصلي اين مرد از 
چنين كاري ادامه دارد. ضمن اينكه پليس با اقداماتی كه باعث 
تشــويش اذهان عمومي و ناراحتي مردم مي شود با قاطعيت 

برخورد خواهد كرد.

عموي كودك آزار 
دستگير شد

پسر جوان در اداره پليس به قتل يك 

زورگير اقرار كرد اما در دادسراي 

جنايي اعترافش را پس گرفت

كالهبرداري 20ميلياردي ميوه فروش از 2هزار مشتري
 اعضاي يك بانــد بزرگ تبهكاري در پوشــش 

ميوه فروش دوره گرد و با استفاده از دستگاه پوز از داخلي
حدود 2هزار مشتري شــان 20ميليــارد ريال 

كالهبرداري كردند اما سرانجام توسط پليس به دام افتادند.
به گزارش همشهري، رســيدگي به اين پرونده از چندي قبل 
به دنبال وقوع چند فقره كالهبرداري در شهرســتان فرديس 
آغاز شد. ماجرا از اين قرار بود كه از حساب بانكي شاكيان مبالغ 
زيادي از سوي فرد يا افراد ناشناسي برداشت شده بود و بررسي ها 
نشان مي داد اين برداشت ها نه از طريق خودپرداز بلكه به وسيله 
دستگاه پوز و با روش اســكيمر و كپي كارت انجام شده است. 
همچنين شواهد نشان مي داد اغلب مالباختگان بعد از خريدن 
ميوه از يك ميوه فروش دوره گرد به حساب بانكي شان دستبرد 

زده شده است.
تحقيقات گســترده در پليس فتا براي كشــف پشت پرده اين 
كالهبرداري همچنان در جريان بود و افســران پليس هر روز 
به اطالعات تازه اي دســت پيدا مي كردند. در بررســي حساب 
مالباختگان مشخص شــد كه پول ها به يك حساب مشخص 

واريز و حدود 2ميليارد ريال صرف خريد طال از يك طالفروشي 
در يكي از استان هاي جنوبي كشور شده است. در اين شرايط بود 
كه با نيابت قضايي گروهي از مأموران پليس فتا راهي آنجا شدند 
و توانستند 2نفر را دستگير و حدود 6ميليارد ريال از پول هاي 

مسروقه را در حساب آنها مسدود كنند.
وقتي متهمان به فرديس منتقل شــده و تحــت بازجويي قرار 
گرفتند ضمن اعتراف به كپي كردن 2هزار كارت بانكي در سطح 
كشور گفتند از اعضاي يك باند حرفه اي كالهبرداري اسكيمري 
هستند كه سركرده باند از متهمان سابقه دار و حرفه اي در كپي 
كارت هاي بانكي است كه در مكان نامعلومي مخفي شده است.

ردزني ســركرده باند حاكي از آن بود كه او به اســتان ديگري 
گريخته و در آنجا باند تازه اي تشكيل داده و به روش اسكيمري 
و كپي كارت از شهروندان كالهبرداري مي كند. مأموران با اين 
اطالعات هر لحظه به سركرده باند نزديك تر مي شدند تا اينكه 

سرانجام موفق شدند او را دستگير كنند.
اين متهم سابقه دار در اعترافاتش ضمن اشاره به تشكيل باندي 
جديد در يكي از شهرهاي حاشيه تهران در پوشش فروش ميوه با 

خودروي وانت پيكان گفت كه قبال هم با اجاره يك ميوه فروشي 
در شهرســتان فرديس كارت هاي بانكي شهروندان را كپي و از 

حساب شان پول برداشت مي كرد.
در ادامه كارشناسان پليس فتا با دريافت نيابت قضايي به محل 
مورد نظر در اطراف تهران اعزام شــدند و در چندين عمليات 
غافلگيرانه 7نفر از اعضاي اين باند را دستگير و در مخفيگاه آنها 

يك دستگاه پيكان وانت و يك دستگاه پوز كشف كردند.
سردار عباسعلي محمديان، فرمانده انتظامي استان البرز با اعالم 
جزئيات اين پرونده گفت: متهمان به صراحت به جرم خود مبني 
بر كالهبرداري به روش اسكيمري از 2هزار نفر از شهروندان به 
مبلغ 20ميليارد ريال در سراسر كشور اعتراف كرده و گفتند كه 
با اجاره مغازه در مكان هاي شلوغ و يا با تعمير وانت هاي اوراقي، 
از آنها براي فروش ميوه اقدام و با كپي كارت هاي مشتريان اقدام 

به كالهبرداري مي كردند.
وي ادامه داد: متهمان براي ناشــناس بودن هويت خود، اقدام 
به خريد كارت بانكي افراد مختلف كرده و از طريق سايت هاي 
فروش اينترنتي با عنوان اســتخدام، افراد را فريب داده و از آنها 
به عنوان طعمه براي پولشويي پول هاي برداشت شده استفاده 
مي كردند و براي اينكه شناسايي نشوند هر 2 ماه يك بار مخفيگاه 

خود را تغيير مي دادند.
سردار محمديان در ادامه گفت: تا كنون 200نفر از مالباختگان 
شناسايي شده اند و تالش براي شناســايي ساير شاكيان ادامه 

دارد.

حركت قطارهاي خط يك هر سه و نيم دقيقه يك بار است
روابط عمومي شركت بهره برداري متروي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »خط يك مترو هر 25دقيقه يك بار 
مي آيد« در ستون با مردم روز30دي ماه پاسخ داده است: »ضمن 
تشكر از مسافر گرامي و همچنين ســپاس از روزنامه همشهري 
به خاطر انعكاس ديدگاه ها و نقطه نظــرات خوانندگان و ظرفيت 
ايجاد شده جهت تعامل و پاسخگويي به شــهروندان و مسافران 
محترم به اطالع مي رساند ديدن عنوان پيام منتشر شده فوق در 
روزنامه با واقعيت بســيار فاصله دارد و احتماال منجر به شگفتي 
خوانندگان گرامي روزنامه و نيز مسافران محترم شده است. فاصله 
حركت قطارهاي خط يك در ســاعات پيك مسافري )سه و نيم( 
دقيقه است و زمان 25دقيقه به هيچ وجه صحيح نيست. شركت 
بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه از نخستين روز افتتاح 
مترو تاكنون و به خصوص در ايام بحراني شــيوع كرونا با تمامي 
امكانات موجود و توان اجرايي خــود تالش كرده تا بيش از پيش 
رضايت مسافران گرامي مترو را فراهم نمايد و خدمتگزار شايسته اي 

براي اين عزيزان باشد.
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موافقانومخالفانبرگزاري
جشنوارههايهنريفجرچهميگويند

جان در گرو جشنواره

فهيمهپناهآذروياوريگانه
روزنامه نگار

جشنواره

مسعودمير
روزنامه نگار

كاخوكرونا
شمارش معكوس براي برگزاري 
ســي و نهمين دوره جشنواره 
فيلم فجر آغاز شده و طبق آنچه 
تا همين اكنون از چند و چون برگزاري مي دانيم قرار بر اين است 
كه گروهي از اهالي رســانه در برج ميالد و ساير اصحاب رسانه در 
پرديس سينمايي ملت به تماشاي آثاري بنشينند كه البته هر روز 

خبر ايجاد دردسر تازه براي يكي از آنها منتشر مي شود.
با اين همه قطار جشــنواره در مســير خود به پيش مي رود و حاال 
همزمان با ابراز نگراني ها از شــبيخون ويروس انگليسي و جوالن 
مجدد دردســر چيني، گروهي معتقدند برگزاري جشنواره فيلم 
فجر به صالح نيست و ســالمت مردم را نبايد براي تماشاي فيلم 

دچار آسيب كرد.
البته كه ابراز نگراني براي ســالمت شــهروندان و در اين مقطع 
به خصوص اهالي رسانه امري مهم اســت اما بايد توجه داشت كه 
باز هم پاك كردن صورت مسئله مورد توجه قرار گرفته و نه يافتن 

راه حل براي مسئله.
جالب اســت كه دغدغه مندان برگزار نشدن جشــنواره تا همين 
حاال حتي يك پيشنهاد ساده براي بهبود شــرايط مبارزه با كرونا 
در هنگامه برگــزاري چنين رويــدادي ارائه نداده انــد. حرف از 
دستورالعمل هاي علمي و توصيه هاي پزشكي نيست بلكه غرض 
توجه اجرايي دقيق به نحوه رعايت پروتكل هاي بهداشتي و حتي 
هشدار براي سختگيري هاي بيشــتر در زمينه رعايت نكات حفظ 
سالمت است. مثال كاش دوستان پيشنهاد مي دادند كه در بحبوحه 
ازدحام جمعيت براي تماشــاي فيلمي كه از همين حاال خيلي ها 
منتظر تماشــايش در جشــنواره هســتند چطور مي توان فاصله 
اجتماعي را رعايت كرد يا در روزهاي برگزاري جشــنواره چگونه 
مي شود در برهوت پيراموني برج ميالد از گرسنگي و تشنگي تلف 
نشد و البته ريسك خوردن غذا و آشاميدن چاي را در فضاي متراكم 
از جمعيت سالن همايش ها به صفر رساند. اصال چرا كسي درباره 
كيفيت تونل هاي ضدعفوني و دستگاه هاي تب سنج هيچ پيشنهاد 
ســازنده اي نمي دهد؟ همه مي خواهند فقط صورت مسئله پاك 
شود؟ آيا تا نابودي كرونا كه معلوم نيست زمانش كي از راه مي رسد 
قرار است ما در خانه ها نان بپزيم و تخمه بشكنيم و فيلم هاي نازل را 
در پلتفرم هاي نامرغوب تماشا كنيم؟ اينها را نوشتم تا به عنوان يك 
عضو كوچك جامعه رســانه اي كه بنا به رسم هرساله در جشنواره 
حضور دارم تقاضا كنم به جاي آيــه يأس خواندن از همين حاال از 
مسئوالن سازمان سينمايي درخواست كنيد و كنيم كه تيم هاي 
مجهزي براي اجــراي دقيق پروتكل هاي بهداشــتي و انضباطي 
تدارك ببينند. ســتاد ملي مبارزه با كرونــا مي تواند در اين امر به 
جديت ورود كند و مسئوالن اجرايي فيلم فجر هم بدون تعارف و 
رفيق بازي و با ســختگيري جدي مانع زير پا گذاشته شدن اصول 

برگزاري جشنواره در روزهاي خاص كرونا شوند.
نكته آخر يك پيشنهاد است و آن هم اينكه اگر واقعا حضار در برج 
ميالد و پرديس ملت قرار نيست با كيفيت فيلم ها و بسته به رفاقت 
برگزاركنندگان با مراجعان تغيير كنــد از همين حاال به فكر اين 
باشيد كه به هر كارت صادر شده يك صندلي مشخص اختصاص 

دهيد. ضرر نمي كنيد.

تمديدنمايشگاهمجازيكتاب

نخســتين نمايشــگاه مجازي كتاب تهــران به مــدت 2روز تا 
ساعت 24 چهارشــنبه )8بهمن ماه( تمديد شــد. در نخستين 
نمايشــگاه مجازي كتــاب تهــران، كتاب ها به صــورت رايگان 
 ارســال مي شــوند و عالقه مندان مي توانند براي خريد كتاب به 

tehranbookfair.ir مراجعه كنند. ســاعت بازديد و خريد در 
نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران به صورت 24ساعته است 
و كتاب هاي ناشــران داخلي با تخفيف 20درصدي و كتاب هاي 

ناشران خارجي با تخفيف حداقل 50درصدي ارائه مي شود.

پايينآمدنتعدادمرگوميرهايناشيازكرونا
باعثشــدهكهبرخيخيالكنندكروناداردگزارش

نفسهايآخرشراميكشدوتاچندوقتديگر
همهچيزبهروالسابقخودبازميگردد.اگرمردمعاديكه
ازابعادماجراخبرندارندچنينتصوريداشتهباشند،اين
وظيفهمسئوالناستكهبهآنهاآگاهيدهندوجلويرقم
خوردنفاجعهرابگيرند.امااگرمسئوالنخودشانگمان
كنندكاركروناتماماستوميتوانندباخيالراحتمجوز
برگزاريهرفعاليتيراصادركنند،آنوقتچهبايدكرد؟
امسالكرونابسياريازجشنوارههايفرهنگي-هنريمهم
دنياراتعطيلكردومتصدياناينجشــنوارهها،بااولويت
دادنبهسالمتيشركتكنندگان،ازخيربرگزاريجشنواره
گذشتندونشاندادندكهحفظجانوسالمتانسانهابرهر
رويدادورخداديارجحاست.ايندرحالياستكهبسياري
ازاينرويدادهايفرهنگيوهنريبينالملليازبودجههاي
عموميبهرهمندنيســتندوبايددربرابرسرمايهگذارانو
حاميانماليشانپاسخگوباشــند.حاالكهبهبهمن-ماه
برگزاريجشنوارههايرنگارنگفجر-رسيدهايماينسؤال
وجودداردكهآيامسئوالنوزارتفرهنگوارشاداسالمي
تصميمدرستيدربارهبرگزاريجشنوارههايپرشمارفجر
اتخاذخواهندكردكههمسالمتشركتكنندگانرامدنظر
داشتهباشدوهممطالباتگوناگونوگاهمتضادبدنهجامعه
هنريرابرآوردهسازد؟ديروزسيماساداتالري،سخنگوي
وزارتبهداشت،هشــداردادكهكاهشدرميزانعملبه
توصيههايبهداشتيازســويهريكازماميتواندموج
چهارمبيماريرابهصوتفراگيردركشورايجادكند.دراين
وضعيتبهترينتصميمبرايجشنوارههايفجرچيست؟در
اينبارهباتعداديازهنرمندانرشتههايمختلفگفتوگو

كردهايمتانظرجامعههنريراهمدراينبارهجوياشويم.

مشكلبرگزاريجشنواره،كرونانيست
بسياري از كارگردانان تئاتر كه سال هاي 
سال در جشنواره هايي چون تئاتر فجر 
شــركت  كرده اند ديگر بنا بــه داليل 
مختلف تمايلي براي حضور در جشنواره 
فجر ندارند و جشــنواره را محلي براي 
حضــور كارگردانان جوان و مســتعد 
مي دانند. حال با وجود ويروس كرونا قرار است جشنواره سي ونهم 
تئاتر فجر به شكل مجازي و خيلي محدود به صورت فيزيكي برگزار 
شود؛ جشنواره اي كه كارگردانان جوان بودنش را ترجيح مي دهند 
اما معتقدند اين دوره از جشنواره، با وجود آثار كم تعدادش، كمترين 

حمايت ها را داشته است.
افشين زماني كه در بخش صحنه اي قرار است نمايش »هار يا مردي 
كه به هنگامه تولد هر دو دســتش پر از خون بود« را اجرا كند، به 
همشهري مي گويد: »برگزاري جشنواره اي چون تئاتر فجر در اين 
وضعيت براي تئاتري ها اتفاق خوبي است. تعطيلي تئاتر كمكي به 
بهترشدن شرايط كرونا نمي كند؛ چرا كه به نظرم سالن تئاتر فضايي 
است كه بيشتر از همه جا پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كند 
و امن ترين جا براي تماشاگران است. ضمن اينكه تمركز جشنواره 
بيشــتر روي اجراي آنالين بوده و هست و تعداد تماشاگران حاضر 
در ســالن ها نيز كمتــر از 50درصد صندلي ها خواهــد بود.« اين 
نمايشــنامه نويس و كارگردان در ادامه با بيــان اين مطلب كه اگر 
جشنواره برگزار نشــود، هيچ تأثيري در بهبود كرونا ندارد، توضيح 
مي دهد: »بعد از گذشت 11 ماه از شيوع كرونا، مردم به داليل شرايط 
زندگي و با توجه به رعايت پروتكل ها مجبورند زندگي روزمره خود 
را داشته باشند، حتي در دوران قرنطينه نيز مردم كارهاي خود را 
انجام مي دهند و تأكيد بر تعطيلي دليلي ندارد. به گروه هاي تئاتري 
در اين ايام كمترين توجه شده اســت. تئاتري ها به لحاظ مادي و 
معنوي نياز به اجرا دارند و اگر تئاتر نباشد، من بشخصه افسردگي 
مي گيــرم.« وي درباره اجرايــش نيز توضيح داد كه ســعي كرده 
گروهش در پالتوهاي بزرگ با هزينه شخصي تمرين داشته باشند و 
نمايشي با بازيگران كمتر را براي اجرا انتخاب كند. زماني مي گويد 
نزديك به 60ميليون تومان هزينه نمايش شده اما از مركز هنرهاي 
نمايشي نيز گله مند است كه با توجه به اعالم حمايت ها هيچ كاري 
نكرده است. زماني يادآور مي شــود: »تئاتر بسيار مظلوم است. اگر 
مي دانستم قرار است اين كمك هزينه اندك را بدهند نمايش را به 
جشنواره نمي دادم. برايم عجيب است ما هر سال بيش از 200اجرا 
در بخش هاي مختلف جشنواره داشتيم اما امسال كمترين اجراها را 
داريم. با اين حال، كمك هزينه آنقدر ناچيز است كه حتي نمي توان 

به زبان آورد.«

باتعطيليجشنواره،كروناكاهشنمييابد
محمدمهدي خاتمــي، كارگردان تئاتر، 
مي خواهد »سه شنبه هاي لعنتي« را در 
جشــنواره اجرا كند. او به همشــهري 
توضيح مي دهــد: جشــنواره كامال در 
فضاي مجازي برگزار مي شود و گروه ها 
تنها يك اجرا با حداقل تماشــاگر براي 
داوران دارند كه آن هم در بخش رقابتي است. جشنواره مخاطب زنده 
چنداني مانند فيلم نــدارد و به خاطر تماشــاگران كم خيلي خوب 

مي توان پروتكل ها را رعايت كرد.
وي در ادامه به اجرايش در مردادماه اشاره مي كند: »وقتي تابستان اجرا 
داشــتيم، خيلي ها مي گفتند كه چه ضرورتي براي اجرا داريد و براي 
خودتان و گروه خطرناك اســت. معتقدم كه زندگي جريان دارد. آيا 
تعطيلي تئاتر كمكي به كاهش كرونا مي كند؟ بازهم مي گويم سالن هاي 
نمايش به راحتي قابل كنترل است و اگر تئاتر و جشنواره تعطيل شود 
اين ظلم به جامعه تئاتري اســت.« خاتمي همچنين اضافه مي كند: 
»گروه هاي زيادي در تئاتر و در بخش هاي مختلف آن فعاليت دارند. اگر 
تئاتر يا جشنواره تعطيل شود، اين گروه ها بيكار مي شوند؛ درحالي كه 

شرايط حمايتي در تئاتر وجود ندارد. در يك سال اخير، چه كسي حال 
تئاتري ها را پرسيد و آيا حقوق حداقلي براي آنها در نظر گرفته شده؟«

برگزاريجشنوارهحتيدرزمانجنگ
طاهر شــيخ  الحكمايي، مجسمه  ســاز و 
مدرس دانشگاه، درباره برگزاري جشنواره 
هنرهاي تجسمي فجر در شرايط كنوني 
مي گويد: »امروز كروناست و قديم جنگ 
بود، اما به نظرم بهتر است با در نظر گرفتن 
تمهيداتي جشــنواره را تعطيل نكنيم. 
زندگي جريــان دارد و اگر راهكارهايي را در نظــر بگيريم، مي توانيم 
جشــنواره را برگزار كنيم.« شــيخ الحكمايي با تأكيــد بر ضرورت 
جدي گرفتن پروتكل هاي بهداشتي در ايام برگزاري جشنواره مي افزايد: 
»اگر شركت كنندگان توصيه ها را رعايت كنند، امكان برگزاري جشنواره 
وجود دارد. از طرف ديگر، هنرمنداني كه در جشنواره شركت مي كنند، 
شغل و حرفه شان هنر است و نياز دارند كارشان را در جايي عرضه كنند 
تا بتوانند درآمد داشته باشند. با برنامه ريزي مناسب مي توان جشنواره 
را تعطيل نكرد و مثل خيلي كارهــاي ديگر كه در زمان كرونا تعطيل 

نشد، جشنواره را هم مي توان برگزار كرد.« 

اگرستادكرونااجازهدهد،جشنوارهميتواندبرگزارشود
محمدهــادي كريمي، هــم كارگردان و 
فيلمنامه نويس اســت و هم پزشك، و به 
همين دليل نظــرش دربــاره برگزاري 
جشنواره فيلم فجر مي تواند شنيدني باشد. 
كريمي به همشهري مي گويد: »برگزاري 
هر اجتماعي در شــرايط حال حاضر، با 
مجوز ســتاد كرونا، از نظر من بال اشكال اســت؛ چون اگر قرار باشد 
فصل الخطاب بودن حكم و ابالغيه ستاد كرونا را نپذيريم، ديگر سنگ 
روي سنگ بند نمي شود. اگر ستاد كرونا در شهري حكم به بازگشايي 
ســينما با پروتكل هاي خاصي مي دهد، حتما جشــنواره در آن شهر 
مي تواند برگزار شود. ضمن آنكه جشنواره فجر نه اهميت سياسي دارد 
نه مذهبي. وقتي ستاد كرونا بسياري از تجمعات ديني يا سياسي را در 
زمان هاي اوج شــيوع همه گيري لغو و منتفــي مي كند، يعني آنقدر 
شــجاعت در تصميم گيري دارد كه ســالمت مردم را فداي اغراض و 
مقاصد ديگري نكند. در اين ميان تكليف جشنواره فجر كه هيچ اهرم 
سياسي خاصي ندارد روشن تر است؛ يعني اگر ســتاد كرونا حكم به 
برگزاري مي دهد يعني هيچ مصلحتي در اين ميان نبوده كه سالمت 
مردم قرباني آن شود. پس، جشــنواره با رعايت دقيق مفاد و موازين 

اعالم شده مي تواند برگزار شود.«

با تعطيلي جشنواره، سينما نمي ميرد
مصطفيجالليفخر،منتقدسينماوپزشككهمخالفسرســختبرگزاريجشنوارهفيلمفجراست،در
اينبارهميگويد:معتقدممابايدبراساسشرايطواولويتهاعملكنيم.االنيكسالاستكهاولويتاصلي
دنياكروناستوكاهشمرگوميرمردم.طبيعتاانتظارميروددركشورمانيزهمچنينرويهايبرقرارباشد.
خوشبختانهطي2هفتهاخيرشــاهدكاهشميزانابتالومرگوميركرونادركشوربوديم.منتهیبهروال
خطاهايگذشته،متأسفانهبهعللمختلفكهنتيجههمهشانعدمرعايتدرستپروتكلها،افزايشميزان
مجاورتمردموبيخيالينسبتبهخطربيخگوشهمهاست،دوبارهآمارروبهافزايشاست.درجشنواره
فيلمفجردرابتداقراربودفيلمهارافقطبرايداوراننمايشدهند.درواقعيكجشنوارهفيلمفجرنمادين
باشد،براياعالماينكهسينمازندهاستوفيلمهاحضوردارند.امابهمحضاينكهمقداريسختگيريهاكمترشد،بالفاصلهدوستان
تصميمگرفتنداقداماتگشادهدستانهايداشتهباشند،ازجملهبرقراريسينمايرســانهكهقراربودبايكپنجمظرفيتوبااعمال
حداكثرپروتكلها،تهويهونظارتباشد.اماناگهانبحثســينماهايمردميهمبهميانآمدوطبقمعمولباهمانعنوانپوششيو
ناكاملوناكارآمدرعايتپروتكلها.روزبهروزداردتعدادمراجعهكنندگانبهمراكزدرمانيبيشترميشود،همهدارندهشدارميدهند،
امابهنظرميآيدلجبازيسياسيايشكلگرفتهكهبههرنحوممكنوباهرميزاناحتمالخطرجشنوارهفيلمفجررابرگزاركنند.اينكه
چراداردايناتفاقميافتدبايدبررسيشود.بعضيميگوينداينموضوعبهخاطربودجهكالنياستكهدراينحوزهوجودداردوكسي
دلشنميآيداينپولرابهخزانهبرگرداندوبايدمصرفشود.بعضيميگوينداينيكنمايشسياسياست.برخيديگرمعتقدندبراي

زندهنگهداشتنسينماست.امابهنظرمنخستينومهمتريناولويتمابايدجانمردمباشد.
مگرميشوددرشرايطيكهكرونايانگليسيواردكشورشدهوبيخگوشماستوميدانيمميزانهمهگيريومرگوميرشخيليزياد
استوازطرفديگر،خودكروناهمداردروندصعوديپيداميكند،بخواهيمسينمايمردميرابازگشاييكنيمكهمردمبيايندفيلم
ببينند!آنهمفيلمهايجشنوارهكهيكذرهدربارهآنهاهيجانوكنجكاويهموجوددارد.چهكسيواقعاميخواهدبراينوضعنظارت
كند؟همهميدانيمرعايتپروتكلهابهصورتكاملشدنينيست،حتيدرسينمايرسانهها.آماريكهازصدوركارتهاياهاليرسانه
برايپرديسملتوبرجميالدبهگوشمنميرسد،واقعانگرانكنندهاست.حتياگركلجشنوارهباعثافزايشمرگومير10نفرهم
شود،10جانراگرفتهايم،براياينكهجشنوارهمانرابرگزاركنيم؛درحاليكهعوارضشحتمابيشازاينهاخواهدبود.ديروزآقايدكتر
حريرچيمصاحبهكردهوعماليكيبهنعلزدهاندويكيبهميخ.همسعيكردهانداززيربارمسئوليتعوارضبعديشانهخاليكنندو
هماينكهبهنظرميآيديكسريتفاهماتدرپشتپردهانجامشدهاست.بهوضوحمعلوماستكهخطايمحرزياست.اگرشيبابتال
روبهافولبود،فقطميشدسينمايرسانهرابايكپنجمظرفيتوباحداكثراحتياطبرگزاركرد.االنكهخطربيخگوشماست.نتيجه
اينماجراميشودپيكديگريكهاواخربهمنيااوايلاسفنديقهمانراميگيرد.حتياگرفرضكنيمايناتفاقنميافتد،بايدببينيم
وقتيابتالداردزيادميشود،بايدمحتاطباشيم.عدمبرگزاريجشــنوارهفيلمفجربهمعنايمرگسينمايايراننيست.دردنياهمه
جشنوارههابهجزجشنوارهونيزتعطيلشدندوهيچكسنگرانمرگسينمانشد.چرافكرميكنيماگرجشنوارهفيلمفجريكسال
برگزارنشود،پسسينمامردهاست.جشنوارهونيزهمدرشرايطبسيارخاصيبرگزارشدوازهمهمدعوينتستكروناگرفتندوحتي
بازيگرفيلم»خورشيِد«مجيدمجيديبهدليلمثبتشدنتستشنتوانستبهونيزبرود.خودمانميدانيمكهمانميتوانيمازهمهدر

جشنوارهتستكرونابگيريم.بهچهقيمتيقراراستايننمايشسينماييرابرگزاركنيم؟
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كيوسك
 در طول يك ســالي كه از 

همه گيري كرونا مي گذرد، گزارش
بارها موضوع علم ستيزي 
دونالد ترامپ و بي توجهــي او به توصيه 
كارشناسان سالمت، به عنوان مهم ترين 
عامل شيوع چشــمگير اين بيماري در 
آمريكا مطرح شده است. شمار مبتاليان 
بــه ويــروس كرونــا در آمريــكا از مرز 
25ميليون نفر گذشته و اكنون بسياري 
به دنبال چرايي شــيوع افسارگســيخته 
كرونا در اين كشــور هســتند. به عبارت 
ديگر، يك چهارم مبتاليــان به كرونا در 

جهان، در آمريكا زندگي مي كنند.
آنتونــي فاوچــي، كارشناس ارشــد 
بيماري هاي عفوني دولت آمريكا، ديروز 
ابعاد تــازه اي را از آشــفتگي موجود در 
مديريت بحران كرونــا در دولت ترامپ  
فاش كرده است. او كه در طول ماه هاي 
گذشــته بارها رودرروي رئيس جمهور 
پيشــين آمريكا قرار گرفته، به تازگي در 
يك برنامه تلويزيوني گفته كه مقام هاي 
دولت ترامپ با ناديده گرفتن يا تحريف 
علم، دانشــمندان را تحت فشــار قرار 

مي دادند.
فاوچــي حدود 40ســال اســت كه هم 
مسئول مؤسسه ملي آلرژي و بيماري هاي 
عفونــي آمريــكا و هم مشــاور ارشــد 
رئيس جمهور اين كشور در امور پزشكي 
است. او تاكنون مشــاور 7رئيس جمهور 
آمريكا بوده است؛ از رونالد ريگان گرفته 
تا جو بايدن. هر زمان كه مشكلي مربوط 
به سالمت پيش آمده، او هميشه يك پاي 

ثابت برنامه ها بوده است.
براي فاوچي 80ســاله، يك سال گذشته 
كه جهان و آمريكا درگير شيوع كرونا بود، 
ســال متفاوتي بود. آرامش و تعهدش در 
اين مدت، او را نزد خيلي از مردم آمريكا 
محبوب تر كرد. امــا از ديد ميليون ها نفر 
نيز مورد انتقاد قرار گرفت. بســياري از 
هواداران ترامپ بارها شــعار » فاوچي را 
بركنار كنيد« ســر دادند. از ديد آنها، او 
متهم به انتشــار ويروس كرونا و در زمره 
گروه هايي بود كه ادعا مي شــد از انتشار 
كرونا و واكسيناسيون سود مي برند. حتي 
خودش و خانواده اش بارها تهديد به مرگ 
شدند. اين كارشناس سالمت عمومي از 
نخستين چهره ها در دولت ترامپ بود كه 
از خطر همه گيري كرونا سخن گفت، اما 
درنهايت چون از مواضع كاخ سفيد فاصله 

گرفته بود، بركنار شد.

حس رهايي
فاوچي هفته گذشــته در يك كنفرانس 
مطبوعاتي گفت: »من از اينكه در موضعي 
مخالف ترامپ قرار داشتم، خوشحال نبودم. 
من نمي خواستم در مقابل رئيس جمهور 
قرار بگيرم؛ زيرا احتــرام زيادي براي دفتر 
رياست جمهوري قائل هســتم. اما تضاد و 
ناسازگاري زياد در سطوح مختلف و در بين 
افراد و سازمان هاي گوناگون وجود داشت. 
ديدن فشاري كه روي دانشمندان در طول 
دولت ترامپ بود، بــراي من نگران  كننده 
بود. مقام هاي دولت فقــط به دنبال اخبار 
اميدواركننده و مثبت درباره كرونا بودند. 
ترامپ معموال مي گفــت كه اوضاع آن قدر 
بد نيســت، اما من مي گفتــم چرا، خيلي 

بد است.«
او اضافه كرد: »در طول 40ســال فعاليتم 
هيچ وقت شاهد چنين وضعيت غيرعادي 
نبوده ام. اين هفتمين دولتي است كه مشاور 
آن بوده ام. مــن در دولت هاي مختلف چه 
دمكرات و چه جمهوريخواه بــا افرادی با 
ايدئولوژي هاي مختلف كار كــرده ام، اما 
هيچ كدام به اين انــدازه ضدعلم نبودند. 

من در نهايت تصميمــي را گرفتم كه بايد 
مي گرفتم؛ چون در غيراين صورت به اعتبار 
خودم خدشه وارد مي شد. اگر من آشكارا 
صحبت نمي كردم به نوعي انگار به صورت 

ضمني سخنان ترامپ را تأييد مي كردم.«
فاوچي با بيــان اينكه احســاس خوبي از 
همكاري با دولت جديد آمريكا دارد، ادامه 
داد: »اينكه مي تواني درباره علم، مستندات 
و آنچه مي داني، صحبت كنــي و درواقع 
اجازه بدهي كه علم ســخن بگويد، مانند 
حس رهايــي اســت.«به گفته او، با وجود 
كشمكش هايي كه سازمان هايي مانند مركز 
كنترل و پيشگيري از بيماري ها و سازمان 
غذا و داروي آمريكا با كاخ سفيد در زمان 
ترامپ داشتند، بســياري از مقام هاي اين 
نهادها در برابر فشارهايي كه وجود داشت، 

ايستادگي كردند.

دخالت دولت در پزشكي
رئيس جمهور پيشــين آمريــكا در طول 
همه گيري تالش زيادي كــرد كه اعتبار 
فاوچي را زير سؤال ببرد؛ ازجمله اينكه كاخ 
سفيد اوايل تابستان امسال او را از حضور 

در جلسه يكي از كميســيون هاي فرعي 
مجلس نمايندگان درباره كرونا منع كرد. 
ديانا زاكرمن، رئيس مركز ملي تحقيقات 
سالمت آمريكا در اين باره مي گويد: »هيچ 
وقت در طول 30ســالي كه در واشنگتن 
هستم نديده ام كه دولتي مانع حضور يك 

كارشناس سالمت در كنگره شود.«
اما رفتار ترامپ با فاوچــي تنها يك نمونه 
از تالش دولت او براي به حاشــيه راندن 
علم و كارشناســان شناخته شــده است. 
رئيس جمهور پيشين آمريكا همواره خطر 
اين بيماري را دست كم گرفت و اعتباري 
براي راه هاي اثبات شــده كنترل بيماري 
مانند ماسك زدن و رعايت فاصله اجتماعي 
قائل نبود. به گزارش مجلــه نيچر، اوايل 
پاييز امسال، كميته فرعي كرونا در كنگره 
آمريكا گزارشي را منتشر كرد كه در آن به 
47مورد از به حاشيه راندن دانشمندان يا 
ناديده گرفتن توصيه هــاي آنها در دولت 
ترامپ اشاره شده بود. براساس اين گزارش، 
ميزان دخالت كاخ سفيد به ويژه در روزهاي 
نزديك بــه انتخابات رياســت جمهوري 
3نوامبر )13آبان( روند افزايشي پيدا كرده 

بود. مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها 
در آمريكا كه يك سازمان شناخته شده در 
سطح جهان اســت، همواره در زمان وقوع 
بحران هاي پزشكي، نقش مهمي را در حوزه 
اطالع رساني به افكار عمومي ايفا مي كرد، 
اما در همه گيري كرونا، كارشناســان اين 
مركز به صــورت غيرمنتظره اي ســكوت 
كردند و تعداد كنفرانس هاي مطبوعاتي كه 
برگزار كردند به ميزان قابل توجهي كاهش 
داشــت؛ براي مثال، در طول همه گيري 
بيماري آنفلوآنزاي خوكــي )H1N1( در 
ســال 2009، 32كنفرانس مطبوعاتي از 
كل 35نشســت خبري در طول 13هفته 
نخست شــيوع اين بيماري، توسط مركز 
كنترل و پيشــگيري از بيماري ها برگزار 
شد، اما ســه چهارم 69كنفرانس خبري 
برگزار شده در 13هفته نخست شيوع كرونا 
در آمريكا از سوي دولت و با حضور ترامپ؛ 
شد. سي ان ان در گزارشي نوشت كه علت 
كاهش نشست هاي خبري اين مركز، فشار 

كاخ سفيد بوده است.
اين سياســي كردن كرونا، حتي استعفاي 
برخــي چهره ها را به دنبال داشــت. ريك 
برايت، كارشــناس مؤسسه ملي بهداشت 
آمريكا، اواخر تابستان به علت »بي توجهي 

دولت به علم« از سمت خود استعفا داد.
مجله پوليتيكو نيز اواخر تابســتان امسال 
گزارش داد كه مسئوالن دپارتمان سالمت 
و خدمات انساني آمريكا كه بر عملكرد مركز 
كنترل و پيشــگيري از بيماري ها نظارت 
دارد، از اين مركز خواســته اند كه گزارش 
هفتگي خود را ديرتر اعالم كرده و پيش از 
انتشار، آن را با اين دپارتمان هماهنگ كند.

نمونه ديگر دخالت دولــت آمريكا در امور 
پزشكي مربوط به پالســمادرماني است. 
اوايل شيوع كرونا گفته مي شد كه پالسماي 
بهبوديافتگان مي تواند بــراي درمان اين 
بيماري مورد اســتفاده قرار بگيرد. ترامپ 
تابستان امسال با وجود نبود شواهد علمي 
محكم مبني بــر تأثير پالســمادرماني، 
سازمان غذا و داروي آمريكا را براي صدور 
مجوز فوري اســتفاده از اين درمان تحت 
فشــار قرار داد. درنهايت بعد از مشخص 
شدن بي نتيجه بودن آن، سازمان غذا و دارو 

بعد از مدتي اين مجوز را لغو كرد.
كارشناســان معتقدند كه دخالت دولت 
ترامــپ در امور پزشــكي اعتماد عمومي 
به نهادهايي مانند ســازمان غذا و داروي 
آمريكا را خدشه دار كرده و به بي اعتمادي به 
واكسيناسيون منجر شده است. به اعتقاد 
آنها،  اين رفتار دولت، نقش غيرقابل انكاري 
در افزايش شمار مبتاليان به كرونا در اين 

كشور داشته است.

امدادگران موفق شــدند ۱۱ كارگر گرفتار 
شده در يك معدن طال در شرق چین را پس 
از ۱۴ روز نجات بدهنــد. انفجار در معدن 
باعث فرو ريختن قســمت هايي از تونل و 
مسدود شــدن راه خروجي اين كارگران 
شــده بود. ۱۱كارگر ديگر هــم در بخش 
ديگري از معدن گیــر افتاده اند كه هنوز 

تماسي با امدادگران ندارند.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگلیس[

سبقت چین از آمريكا در جذب 
سرمايه خارجي

نجات ۱۱كارگر معدن در چین

وال استريت ژورنال نوشــته كه چین در 
سال 20۱9، مقصد نخســت سرمايه هاي 
خارجي بوده و در نتیجه موفق شــده تا 
آمريكا را پشت سر بگذارد. به نوشته اين 
روزنامه، بحران كرونا در جهان باعث شده، 
كفه ترازوي اقتصاد جهاني به نفع شــرق 
بچربد. چین رشــد ۴درصدي را در جذب 
سرمايه گذاري مســتقیم خارجي داشته 

است.

جهان نما

عراق در پي رهايي از خاموشي

بحران برق و خاموشي هاي 
مكــرر، يكي از مشــكالت 
مزمن عــراق طــي 2دهه 
گذشته بوده است. ريشه اين مشكل نيز مشخصا به دوران تحريم 
و پس از آن، جنگ بر مي گردد. بسياري از نيروگاه هاي توليد برق 
عراق در دهه 1990به دليل تحريم گســترده و عدم دسترسي به 
قطعات و خدمات الزم به طور كلــي از كار افتادند. بخش ديگري 
از زيرساخت هاي انرژي اين كشور نيز در جريان جنگ با آمريكا 
و بحران هاي نظامي متعدد، آسيب هاي جدي ديده و يا تخريب 
شده است. هم اكنون و با گذشت 18ســال از تغيير نظام عراق، 
همچنان در برخي موارد برق نقاطي از پايتخت بيش از 12ساعت 
در روز قطع مي شــود. اگرچه 3محدوده منطقه سبز، يرموك و 
زيتونه كه پايگاه مراكز ديپلماتيك و ثروتمندان عراقي به حساب 

مي آيند از اين قطعي ها مستثني هستند.
با وجود آنكه حل مشكل برق در دستور كار تمام دولت هاي عراق 
پس از سقوط صدام قرار داشته اما تا كنون اقدام قابل توجهي در 
اين زمينه صورت نگرفته اســت. اين در حالي است كه مصطفي 
الكاظمي، نخســت وزير فعلي عراق ادعا مي كند برنامه اي جامع 
براي رهايي از معضل بي برقي درنظر دارد؛ برنامه اي كه كليد آن، 
»توسعه واردات گاز به عراق« است. براي درك بهتر نقش گاز در 
معضل برق عراق مي توانيم بين ظرفيت توليد برق با توليد واقعي 
اين كشــور مقايسه اي داشته باشيم. براســاس اطالعات منتشر 
شــده در وزارت نيروي عراق، اين كشور روزانه بيش از 11هزار و 
500مگاوات برق توليد مي كنــد؛ اما ظرفيت واقعي نيروگاه هاي 
اين كشور بيش از 20هزار مگاوات در روز است. ريشه اين اختالف 
به كمبود گاز بر مي گردد، چرا كه بيشــتر نيروگاه هاي برق عراق 

با گاز كار مي كنند.

هم اكنون بخش اعظم واردات گاز عراق از ايران صورت مي گيرد. 
اگرچه اين واردات طي سال هاي گذشته، بدون تأثير پذيرفتن از 
تحريم هاي آمريكا عليه تهران ســير تصاعدي داشته، اما به نظر 
مي رسد اين منبع به تنهايي پاسخگوي نيازهاي روزافزون عراق 
براي توليد برق نيست. از سوي ديگر گاز توليدي در داخل عراق 
)APG( هم به هيچ عنوان نمي تواند نقش اساسي در تامين برق 
اين كشور داشــته باشد. بر اين اســاس، دولت الكاظمي مذاكره 
براي خريد گاز از قطر، قزاقســتان و روسيه را در دستور كار خود 
قرار داده اســت. به گفته ماجد مهدي حنتوش، وزير انرژي عراق 
اگر نيروگاه هاي اين كشور به منابع گازي كافي دسترسي داشته 
باشــند ظرفيت توليد برق عراق تا 33هزار مگاوات قابل افزايش 
اســت. پيش از اين نيز مذاكرات خريد گاز ميان عراق و قطر در 
دولت عادل عبدالمهدي آغاز شده بود اما اين مذاكرات به داليل 
مبهمي بي نتيجه ماند. به گزارش شبكه الجزيره، دولت عراق براي 
خريد گاز از قطر نسبت به روسيه و قزاقستان تمايل بيشتري نشان 
مي دهد اما ممكن است در نهايت هر يك از اين كشورها، سهمي 

از سبد جديد انرژي عراق داشته باشند.

مسئله برق و مشروعیت دولت ها
اگرچه شــهروندان عراقي طي ســال هاي گذشــته با مشكالت 
متعددي در زندگي روزمره خود روبه رو بوده اند؛ از مسائل اقتصادي 
گرفته تا تروريسم، اما معضل برق به محوري اساسي در شكل گيري 
نارضايتي هاي عمومي در اين كشور تبديل شده است، تا جايي كه 
برخي رسانه هاي عراقي مشروعيت نظام سياسي پس از صدام را به 
حل مسئله برق گره مي زنند. نخستين نشانه هاي اين واقعيت در 
سال 2016ديده شد، وقتي معترضان عراقي در شهرهاي مختلف 
اين كشور به دليل قطعي هاي مكرر برق در فصل تابستان به خيابان 
آمده و براي نخستين بار، مطالبات مدني و خدماتي را با شعارهاي 
سياسي عليه طبقه حاكم فرياد زدند. ريشه خشم شهروندان عراقي 
عالوه بر مشكالت مستقيم ناشي از قطعي برق در فصول مختلف به 
2 مسئله اساسي بر مي گردد: فساد اقتصادي گسترده در دولت هاي 
پياپي عراق كه با وجود تصويب بودجه هاي كالن براي حل مشكل 
برق گامي در اين زمينه بر نداشته اند و همچنين وجود نابرابري 
در تحمل مشكالت. از سال 2003تا كنون، مجلس عراق بيش از 
81ميليارد دالر بودجه براي حل بحران برق اختصاص داده است. 
با اين حال، نه تنها اختصاص منابع مذكور تا كنون نتيجه اي نداشته، 
بلكه هيچ يك از مسئوالن دولت هاي مختلف نيز به دليل عملكرد 
نامطلوب خود مورد مواخذه و پيگرد قرار نگرفته اند. در شرايطي كه 
مردم با چنين مشكالتي روبه رو هستند، مقامات و صاحب منصبان 

از رفاه و خدمات عالي برخوردارند.

سايه تركیه بر سر بازار برق عراق
دولت تركيه از سال ميالدي گذشته و در پي تشديد بحران برق 
عراق رســما براي صادرات برق به اين كشور اعالم آمادگي كرده 
است. بر همين اساس قرارداد صادراتي نيز ميان 2 كشور به امضا 
رسيد كه البته فعال شامل حجم برق بسيار محدود در بازه زماني 
كوتاهي مي شــود. به موجب قرارداد مذكور، تركيه تا  ماه نوامبر 
ســال ميالدي جاري 150مگاوات برق به عــراق صادر مي كند. 
اين قرارداد اگرچه در مقايسه با حجم مصرفي عراق عمال ناچيز 
است، اما مي تواند مقدمه اي براي ورود جدي تر تركيه به بازار برق 
عراق طي سال هاي آينده باشد. آنكارا در يك دهه گذشته رشد 
چشمگيري در صنايع برق داشته و اكنون عالوه بر تامين نياز خود 
به كشورهاي گرجستان، يونان و بلغارســتان نيز صادرات دارد. 
بخش اعظم اين توليدات از منابع آبي صورت مي گيرد كه با احداث 
سدهاي جديد بر رودهاي دجله و فرات به دست آمده است. البته 
نبايد فراموش كرد كه فرايند سدسازي در تركيه، عراق را با خطر 

خشكسالي در طوالنی مدت مواجه مي كند.

4ماه پس از عادي  سازي روابط ميان امارات 
و رژيم صهيونيســتي، مقام های اسرائيلي خاورمیانه

اعالم كردند؛ ســفارت خود را در ابوظبي 
راه اندازي كرده اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه به نقل از 
وزارت خارجه رژيم صهيونيستي، سفارت اسرائيل ابتدا 
در يك دفتر موقت مستقر خواهد شد، چرا كه ساختمان 

سفارت همچنان در حال احداث است.
همزمــان، هيأت دولت امارات گشــايش ســفارت اين 
كشــور در تل آويو را به تصويب رسانده اســت. از زمان 
برقراري روابط ديپلماتيك ميان اسرائيل و امارات در سال 
گذشته ميالدي، پروازهاي مستقيم ميان 2 طرف و سفر 
هيأت هاي تجاري و اقتصادي متقابل صورت گرفته است 
و هزاران گردشــگر اســرائيلي از امارات ديدن كرده اند. 
امارات متحده عربي، نخستين كشــور از 4 كشور عربي 

اســت كه با ميانجيگري دولت دونالد ترامپ با اسرائيل 
روابط ديپلمات برقرار كرد. گابي اشكنازي، وزير خارجه 
رژيم صهيونيستي گفته اســت كه اسرائيل به زودي يك 

دفتر حافظ منافع در مراكش و يك كنسولگري در دبي 
تأســيس خواهد كرد. طي چند هفته آينده نيز سفارت 
اسرائيل در بحرين قرار است آغاز به كار كند. عالوه بر اين 
كشورها، سودان نيز با اسرائيل روابط خود را برقرار كرده 
است؛ اقدامي كه پشت كردن به سياست مشترك اعراب 

در برابر اسرائيل به شمار مي رود.
تعيين سياســت مشــترك كشــورهاي عربي در قبال 
اســرائيل به ســال 2002 بازمي گــردد. در آن هنگام 
كشــورهاي عربي اعالم كرده اند كه صلح با اسرائيل و 
رفع تحريم هاي اين كشور منوط به پذيرش موجوديت 
دولت فلسطيني از سوي اســرائيل است. از آن سياست 
تحت عنوان »صلح در ازاي زمين« ياد مي شــد. توافق 
صلح اسرائيل با امارات و ديگر كشورهاي عربي به معناي 
تغيير رويكرد اين كشورها در قبال تصميم سال 2002 
اعراب است. در متن توافق صلح هيچ اشاره اي به راه حل 
2 دولت براي بحران خاورميانه نشده است. فلسطيني ها 
معتقدند كشــورهاي عربي با اين اقدام، از پشت به آنها 

خنجر زده اند. 

فــرار از كره شــمالي در دوران كيم 
جونگ اون به شدت كاهش يافته بود آسیا

اما انتشــار خبر فرار يك ديپلمات به 
كره جنوبي، ترديدها درباره كاهش نفوذ كيم جون 
اون رهبر اين كشور بر طبقه نخبگان را افزايش داده 

است.
به گزارش گاردين، اين ديپلمات، سرپرست سفارت 
كره شمالي در كويت بوده است. ريو هيون وو بعد از 
آن به عنوان سرپرســت سفارت كشورش در كويت 
منصوب شد كه ســو چانگ سيك سفير اين كشور 
در كويت مجبور شــد به كره شــمالي برگردد. بعد 
از تصويب قطعنامه اي در سازمان ملل، بسياري از 
كشورهاي دنيا سطح حضور ديپلماتيك كره شمالي 
را كاهش دادند و ســو چانگ سيك به همين خاطر 
از كويت رفت. كويت يكي از منابع اصلي تامين ارز 
كره شمالي بوده است چون كره شمالي، تعداد زيادي 
نيروي كار به اين كشــور اعزام كرده و بيشــتر اين 
افراد، به عنوان نيروي شاغل در پروژه هاي عمراني 

فعاليت مي كنند.
ريو، به گفته تائه يونگ هو كه خــودش از مقامات 
فراري كره شــمالي به شــمار مي رود، تابستان به 

كره جنوبي پناهنده شده است. تائه يونگ هو قبل 
از اينكه به كره جنوبي پناهنده شود، جانشين سفير 
كره شمالي در انگليس بود. او بعد از پناهنده شدن 
در كره جنوبي، در انتخابات پارلماني شركت كرد و 
سال گذشته به عنوان نماينده به مجلس كره جنوبي 
راه پيدا كرد. خبرگزاري يونهــاپ كره جنوبي هم 

پناهندگي ريو هيون وو را تأييد كرده است.
بيش از 30هزار نفر از اتباع كره شــمالي، از ابتداي 
دهه 50ميالدي به اين ســو، براي خالص شــدن 
از ظلم و ســركوب در شــمال، از مرز با چين عبور 
كرده اند و خود را به كره جنوبي رســانده اند. با اين 
حال، فــرار و پناهندگي مقامات رده بــاال اتفاقي 

نادر است.
ريو بعد از جو ســونگ جيل، دومين ديپلمات رده 
باالي كره شــمالي است كه در ســال هاي اخير به 
كره جنوبي پناهنده مي شود؛ جو سونگ جيل سفير 
موقت كره شــمالي در ايتاليا بود و در انتهاي سال 

2018به كره جنوبي پناهنده شد.
يك روزنامه محلي در كره جنوبي، به نقل از ريو كه با 
خانواده اش پناهنده شده نوشته است: »من تصميم 
گرفتم پناهنده شوم چون مي خواستم فرزندم آينده 

بهتري داشته باشد.«
ريو، بنا بر گزارش هــا، داماد جون ايل چون، رئيس 
سابق اداره 39كره شــمالي اســت؛ اين سازمان، 

بودجه هاي ســري رهبري كره شــمالي را تامين و 
مديريت مي كند.

تائه يونگ هــو كه خودش ديپلمــات بوده و حين 
ماموريت در بحرين به كره جنوبي پناهنده شــده، 
گفته اســت كه ريو، عضو هسته نخبگان حاكميت 
كره شــمالي بوده است؛ »مهم نيســت كه شما در 
كره شمالي چقدر برخوردار و نزديك به هسته قدرت 
هستيد، وقتي كه به خارج از كشور مي رويد و شرايط 

را مقايسه مي كنيد، تفكراتتان عوض مي شوند.«
تائه گفته اســت كه فرار ريو مي تواند نشــانه اي از 
اين مسئله مهم باشــد كه نخبگان كره شمالي كه 
پايگاه قدرت رهبر اين كشور هم به شمار مي روند، 

به صورت مداوم از او فاصله مي گيرند.
با وجود اين، فرار از كره شــمالي، از زماني كه كيم 
جونگ اون به قدرت رسيده، در مجموع كمتر روي 

داده و در يك سال گذشته، به خاطر شرايط كرونا، 
اين كار حتي سخت تر هم شده است.

به گزارش بي بي سي، در 7 ســال اول قدرت گيري 
كيم جونگ اون، تعداد فرارها از كره شمالي به صورت 
كلي كاهش يافته است. براساس آمار وزارت اتحاد 
2كره در كره جنوبي در ســال 2018، در سال قبل 
از آن، تعداد فرارها از كره شمالي، هزار و 127مورد 
بوده درحالي كه در سال 2011ميالدي، تعداد 2هزار 

و 706مورد فرار ثبت شده بود.
علت كاهش تعداد فرارها از كره شــمالي، تشــديد 
كنترل ها در مرز كره شمالي و چين عنوان شده بود.

بيشتر افرادي كه موفق مي شوند از كره شمالي فرار 
كنند، درنهايت شهروند كره جنوبي مي شوند. دليل 
اينكه بيشــتر فراري ها تالش مي كننــد خود را به 
چين برســانند، عالوه بر مرز طوالني بين2 كشور، 

منطقه حائل نظامي بين 2 كره اســت؛ اين منطقه 
مرزي، نظامي ترين باريكه در سراســر دنياســت و 
شهروندان عادي كره شمالي، حتي نمي توانند به آن 
نزديك شوند چه برسد به اينكه از آن عبور كنند و 
به كره جنوبي بروند. البته در سال هاي اخير، برخي 
سربازان از حفاظ هاي مرزي عبور كرده اند و خود را 

به كره جنوبي رسانده اند.
چين، فراري هــا را به جــاي پناهجــو، مهاجران 
غيرقانونــي مي دانــد و گاه آنهــا را بــه اجبار به 
كره شمالي بازمي گرداند با اين حال  بيشتر فراري ها 
موفق مي شــوند، گاهي بعد از چند ســال، خود را 
به كره جنوبي برســانند؛ جايي كه از آنها به گرمي 

استقبال مي شود و به آنها شهروندي داده مي شود.
فرار از كره شمالي، در يك سال گذشته اما به خاطر 
همه گيري كرونا به شدت سخت تر شده است و دليل 
آن هم بستن مرزهاي كره شمالي به بهانه مقابله با 
ورود كروناست. آمار فرار از كره شمالي در سال هاي 
اخير كاهشــي بوده اما سال گذشته، كاهش ميزان 
فرار بســيار چشــمگير بوده و تنها 229مورد فرار 
از اين كشــور ثبت شــده اســت. اين رقم در سال 

2019ميالدي، هزار و 47نفر بوده است.
عالوه بر بستن مرزها براي جلوگيري از ورود كرونا، 
كره شــمالي در ترددها هم ممنوعيت ايجاد كرده 
است و همين كار فرار را به شــدت سخت تر كرده 

است.
 تائه در گفت وگو با رويترز گفته است: »مي خواهم به 
همكاران )ديپلمات هاي كره شمالي( در سراسر دنيا 
و نخبگان كره شمالي بگويم كه كره شمالي جايگزين 

دارد، و درها )براي پناهندگي( باز هستند.«

 با عبور شمار مبتاليان به كرونا در آمريكا از مرز 25ميليون نفر
 دكتر فاوچي درباره دخالت هاي دولت ترامپ 
 در امور سالمت و تحت فشار گذاشتن پزشكان 
دست به افشاگري زده است

 علم ستيزي ترامپ
عامل تشديد كرونا

فرار از كره؛ خبر بد براي كیم
 علني شدن خبر فرار يك ديپلمات كره شمالي به همسايه جنوبي، به عنوان نشانه اي 

براي كاهش نفوذ پيونگ يانگ بر جامعه نخبگان تفسير شده است

سیاوش فالح پور
روزنامه نگار
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احمد توكلي، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام و حســين رجايي، معاون 
ســازمان ديده بان شــفافيت و عدالت در يادداشت مشــتركي، مدعي شده اند 
كه غســال آيت اهلل مصباح يزدي، يك ابَربدهكار بانكي است كه پيكر روحانيون 
سرشناس را به خانه خود مي برد و غسل مي دهد! همين موضوع باعث شد تا در 

فضاي مجازي بحث بر سر اين موضوع به جنجال كشيده شود.
 حجت االســام علي مصباح يزدي، فرزنــد مرحوم آيت اهلل مصبــاح يزدي در 
گفت وگو با رسانه ها در واكنش به ادعاي احمد توكلي گفته است: »آقاي توكلي 
اشتباه مي كنند و اين اطاعات غلط اســت. بنده اين موضوع را تأييد نمي كنم. 

فردي كه مدنظر ايشان و ديگران است غسال حاج آقا نبودند.«
 اين موضوع اما ديروز در شبكه هاي اجتماعي به بحث مفصلي تبديل شد.

ديروز پس از تجمع جمعي از بازنشستگان تامين اجتماعي در مقابل سازمان برنامه 
و بودجه، در هاي ســازمان به روي تجمع كنندگان باز و آنها به داخل ساختمان 
دعوت شدند. نوبخت ســپس در جمع آنها حاضر شــد و به پرسش هاي ايشان 
پاسخ داد. بازنشســتگان در بيانيه خود اعام كرده بودند كه بررسي نرخ تسعير 
ارز 17500 توماني كه در دستور كار مجلس قرار گرفته، آثار منفي فراواني براي 
آنها و خانواده هاي كارگري به همراه دارد. همسان ســازي مستمري هم از ديگر 

مطالبات آنها بود. 
نوبخت كه طي رويدادي  كم ســابقه بخــت حضور تجمع كننــدگان به داخل 
ســاختمان را فراهم كرده بود، به آنهــا گفت: ابتدا به همه خواهــران و برادران 
عزيزم خوشــامد مي گويم. من شرمنده  شــما بازنشستگان هســتم. از ابتداي 
سال جاري، موضوع همسان سازي حقوق بازنشستگان اعام و 32 هزار ميليارد 
براي بازنشستگان تامين اجتماعي تخصيص داده شد. اگر 32 هزار ميليارد تومان 
را بين 3 ميليون و 200 هزار بازنشسته تقسيم كنيم، مبلغي به دست مي آيد. اين 

يعني همسان سازي مستمري شما تا 30 درصد انجام شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين به تجمع كنندگان اعام كرد: ما 3 هزار و 
90ميليارد تومان براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در سال 1400 درنظر 

گرفته ايم و اين سخنان با تشويق و فرياد  اهلل اكبر تجمع كنندگان همراه شد. 

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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تهران به روايت آمار و تحليل كارشناســان، 
ساختمان هاي ناايمني دارد كه درصورت 

رخداد حوادثي چون حادثه پاسكو در 
سال95، احتمال بروز فاجعه در آنها 
باالســت. حادثه دردناك پاسكو، 

گذشت زمان و فاصله هشداري جدي در اين زمينه بود كه با 
گرفتن از آن فاجعه، موضوع ايمني ساختمان ها و لزوم جدي 
گرفتن وضعيت آنها نيز اندك اندك در حال فراموشي دوباره 
اســت. اين بي توجهي نشانه چيســت؟ چرا هر چه جهان به 
سمت پيشرفت بيشــتر حركت مي كند، همچنان نگاهمان 
به سوانح و ميزان مقاومت  در برابر آن يا كاهش پيدا مي كند، 
يا به فراموشي سپرده مي شــود. نگاهي به تاريخچه جهاني 
تصميم گيري براي مقابله با ســوانح نشــان مي دهد كه اين 
بي توجهي جمعي و نيز آسيب هاي ناشي از سوانح در بسياري از 
نقاط جهان، كشورهاي مختلف را بر آن داشته تا ضمن بررسي 
مخاطرات احتمالي در زندگي امروز، نحوه مقابله با اين سوانح 
متعدد طبيعي و انساني را مورد بررسي قرار داده و در تاش 
براي رفع يا كاهش ريسك آنها تاش كنند. تدوين مقررات 
جهاني زيرنظر سازمان ملل و نيز اجراي ضوابط مهندسي براي 

ساخت وساز در مناطق مختلف بخشي از اين تاش هاست.
 نگاهي به برخي از آمارهاي منتشر شــده نشان مي دهد كه 
تنها از نظر اقتصادي خسارات مستقيم ناشي از وقوع باياي 
طبيعي بين ســال هاي 1998 تا 2017 ميادي 151 درصد 
افزايش داشته است. به طور مثال در طول اين سال ها، كشور 
هند 79.5ميليارد دالر به دليل باياي طبيعي خسارت ديده 
اســت. در چنين وضعيتي چگونه مي توان نسبت به آينده و 
مقاومت بشــر در برابر حوادث طبيعي اميدوار بود؟ چه آنكه 
چهره جهان، اقليم و ســرزمين ها، بعد از هر بار رخداد چنين 
حوادثي تا سال هاي سال آسيب پذير و درمانده نشان مي دهد.

آسيب پذيري يادشده محدود به ســرزمين خاصي نيست و 
تمامي كشورها نيز با نسبت هاي متفاوت در معرض آن قرار 
دارند. در چنين وضعيتي ســهم كشــور ما و نيز كانشهري 
چون تهران كه در معرض آســيب هاي طبيعــي فراوان قرار 
دارد، چگونه است؟ راهكاري هاي ما براي برون رفت از وضعيت 
موجود و رســيدن به مرحله اي كه بتوان كشور و كانشهري 
چون تهــران را در برابر اين حوادث تاب آور كرد، چيســت؟ 
آخرين ســند جهاني براي مقابله با اثرات ويرانگر ســوانح و 

حوادث در زندگي بشر، سند سنداي نام دارد.
چارچوب سنداي براي كاهش خطرپذيري سوانح )2030- 
2015(، در سومين كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد در 
شهر سنداي كشور ژاپن، در 18مارس سال2015 بـه تصويب 
رسيد. بررسي اين چارچوب كه از ماه مارس سـال2012 آغاز 
شد، حاصل مشــورت دســت اندركاران ذي نفع اين حوزه و 
مذاكرات بين كشورها از ژوئيه 2014 تا مارس 2015 است. 
چارچوب سنداي ابزاري اســت كه جانشين چارچوب كاري 
هيوگو )2015- 2005( با عنوان برگشت پذير ساختن ملت ها 

و جوامع در برابر سوانح شد.
بســياري از صاحب نظران، مهم ترين تغييرات ايجاد شده در 
اين سند را تأكيد بر مديريت ريسك سوانح بـه جاي مديريت 
ســوانح، تعيين اهداف هفت گانه زيرهــدف جهاني، كاهش 
خطرپذيري ســوانح به عنوان نتيجه مورد انتظار، تمركز بر 
پيشگيري از ريسك جديد، كاهش ريسك هاي موجود، تقويت 
برگشت پذيري و همچنين مجموعه اي از اصول راهنماي اوليه 
دولت ها براي پيشگيري و كاهش خطرپذيري سوانح و تعامل 

كل جامعه و تمامي نهادهاي دولتي دانسته اند.
از سوي ديگر آگاهي بيشتر در ســطح جهان نسبت به سند 
چارچوب ســنداي و اهــداف كليدي آن، تمركز بيشــتر بر 
سرمايه گذاري ريســك محور )با اطاعات كافي از ريسك و 
مخاطرات( در بخش مسكن و بهبود شرايط نواحي پرجمعيت، 
توجه بيشتر به موضوع پيشگيري و تمركز بيشتر بر معيشت و 
محل هاي كسب وكار در مناطق پرخطر و سانحه خيز بخشي از 
محورهاي كليدي است كه بايد در برنامه ريزي هاي مربوط به 

مديريت بحران مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.
براي اجراي درســت برنامه ها در اين مســير اولويت بندي 
سياســت ها، تأكيد بر برنامه ريزي يكپارچــه، بهره گيري از 
تجربيات حــوادث گذشــته و اجراي برنامــه جامع كاهش 

خطرپذيري نيز حائز اهميت است كه بايد به آنها توجه كرد.
سخن گفتن از توسعه پايدار و بي توجهي به موضوع مديريت 
بحران يعني بي اعتنايي به هســته مركزي توسعه. اين يعني 
درك موضوع مخاطرات و مديريــت آن. اگر اين توجه وجود 
نداشته باشد توسعه نيز كامل نيست و در نتيجه احتمال وقوع 
حوادثي چون حادثه دردناك ساختمان پاسكو همچنان در 

ساختمان هاي ناايمن اين شهر، وجود دارد.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

كياف:گربه اي كه در يك كانتينر حمل ونقل دريايي بيش 
از 3 هفته بدون آب و غذا گير افتاده بود پس از باز شــدن 
كانتينر زنده بيرون آمد و به راه خود ادامه داد. به گزارش 
آديتي سنترال، گربه ها كه به داشتن 7جان شهرت دارند 
اين بار هم دانشمندان را شــگفت زده كرده اند. در سال 
2016ميادي هم 2بچــه گربه كه داخــل يك كانتينر 
سيستم حمل ونقل دريايي گير افتاده بودند پس از 25روز 

بي آب و غذا زنده بيرون آمدند.

نيويورك:دختري كه از لباس هاي عروسي و عكس هاي 
مراسم ازدواجش ناراضي بود خانواده  خود و داماد را مجبور 
كرد تا مراســم عروســي ديگري برگزار كنند. به گزارش 
فاكس نيوز، عروس اين خانواده از ابتدا با لباس عروسي اش 
مشــكل داشــت، اما به داليل نامعلومي با همان لباس 
در مراسم عروسي نخست شــركت كرد. او پس از ديدن 
عكس هاي عروسي، نخست نارضايتي خود را اعام و براي 

دومين مراسم عروسي اش كارت دعوت فرستاد.

برلين:شــركت لوفت هانزاي آلمان براي حفظ جايگاه  
و ســهميه خود در فرودگاه ها ممكن است بليت هايي به 
ارزش فقط 9يورو بفروشد. به گزارش اينديپندنت، طبق 
قوانين اتحاديه اروپا، شــركت هاي هوايي بايد دست كم 
80 درصد پروازهاي برنامه ريزي شده خود را انجام دهند 
و در غير اين صورت، با خطر از دست دادن سهميه خود 
در فرودگاه ها و واگذاري آن  به شركت هاي رقيب مواجه 

خواهند بود.

آمستردام:هنرمند هلنــدي دان رزگارد با نصب هزاران 
المپ ال اي دي كوچــك در مزرعه اي 2هكتاري تصويري 
بي مانند از يــك مزرعه را به جهان ارائــه كرد. به گزارش 
آديتي ســنترال، اين اثر هنري اما پيغام زيست محيطي 
جالبي هم براي دولتمردان داشت. به گفته كارشناسان، 
چنانچه از اين المپ هاي آبي و ارغواني در مزارع استفاده 
شود حشره ها و آفت ها نزديك مزارع نمي شوند؛ در نتيجه 

نيازي هم به استفاده از آفت كش ها نيست.

مزرعهنورانيدرهلندبليت9يوروييپروازلوفتهانزاتكرارمراسمعروسيبهخاطرعكسهاگربهايكهبعداز21روزحبسزندهماند

اولويتكاهشخطر
ساختمانهايناايمنشهر

دريچه

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:لكّل حي موت؛
براي هر زنده اي، مرگي است.

اذان مغرب: 17:45  غــروب آفتــاب: 17:26  اذان ظهر:  12:17 
طلــوع آفتاب: 7:08 اذان صبح: 5:41  نيمه شب شــرعي:23:33 

ايپستهتوخندهزدهبرحديثقند
مشتاقم،ازبرايخدا،يكشكربخند!

زآشفتگيحاِلمن،آگاهكيشود
آنراكهدلنگشتگرفتاراينكمند؟

حافظ »خنده جاِم مي  و زلِف گره گيِر نگار« را توبه شكن مي داند، خنده دلگشايي 
كه پرده غنچه مي َدَرد و مي گويد: »دال ز نوِر هدايت گر آگهي يابي/ چو شــمع، 
خنده زنان، ترك سر تواني كرد« او صدهزار خنده گل را وصف مي كند و مي سرايد: 
»خنده و گريه عشاق ز جايي دگر است/ مي سرايم به شب و وقِت سحر مي مويم« 

شكرخنده، گل خنده و خنده دل آشوب و مستانه، از ديگر تركيبات شعر اوست.
خاقاني در وصِف خنده موزوِن دوست مي گويد: »لعِل تو يك خنده زد/ مرده دلي 
زنده كرد« و با يك لــب و هزار خنده، مي افزايد: »آن لعِل شــكرخنده گر از هم 
بگشايي/ حقا كه به يك خنده، دو عالم بگشايي« او، صبح را خنده آسمان مي داند.

درنظر موالنا، »بي او، همه خنده، گريه افزاست« و مي گويد: »مرا چو مست كني، 
زين شجر برآرم سر/ به خنده، دل بنمايم به خلق، همچو انار«

صائب مي سرايد: »شــود جهان لِب پُر خنده اي، اگر مردم/ كنند دست يكي، در 
گره گشايي هم« او مي داند كه »راحِت بي رنج در ماتم سراي خاك نيست/ خنده 

گل، گريه هاي تلخ دارد، چون گاب«

يكلبوهزارخنده

فضاي مجازي

پيرو اقدامي كه اخيرا يكــي از نمايندگان مجلس 
شوراي اســامي عليه مأمور راهنمايي و رانندگي 
انجام داده است، صرف نظر از مطالبي كه در رسانه ها 
مطرح شــده و موجب جريحه دار شــدن افكار و 
احساسات عمومي شده، بايد بگوييم اوال: وكيل يك 
ملت بايد ضمن پاسداري از قانون اساسي و نظارت بر 
اجراي صحيح قوانين، خود راسا مجري قانون، معلم 
و الگوي موكلين خود باشد؛ به گونه اي كه مصالح 
و غبطه موكلين خود را رعايــت كند و درصورت 
بروز خطا از ناحيه مســتنكفين از اجراي مقررات 
فرياد »وا قانونا« ســر دهد؛ به گونه اي كه مردم يا 
موكلين از او درس اخاق، آزادگي و پاســداري از 
قانون بگيرند. همچنين رفتار و كردارش بايد ضمن 
رعايت صداقت و شرافت به عنوان يك نماينده صالح 
در جامعه بازتاب داشته باشد؛ چه آنكه ملت بپذيرند 
قيام و قعود وكيلشان كه موجبات تصويب و تدوين 
قانون را فراهم مي كند، بدوا در رفتار خود او نمايان 
است، اما متأسفانه نماينده محترم مجلس كه بار 
امانت موكلين خود را بر ذمــه دارد و تأييد مراجع 
نظارتي را با خود يدك مي كشد، با رفتار سخيفي 
كه ) مطابق آنچه در رســانه ها منتشر و اظهارنظر 
شده( مرتكب شــده و افكار عمومي را جريحه دار 
كرده، همه آن اقدامي كه مراجــع پيش گفته به 
انجام رســانده اند و همه آرايي كه در صندوق هاي 
رأي به نام وي نگاشته شده و هر آنچه مورد انتظار 
ملت بوده را از ريشه محكوم به بطان كرده كه در 
جاي خود چنين رفتاري بسيار جاي تامل دارد؛ از 
اين رو الزم است مسئوالن محترم در اين خصوص 
انديشه اي مستوفي داشته باشند. همچنين وظيفه 
است بر اعضاي محترم شــوراي نگهبان، اعضاي 
هيأت نظارت، وزارت كشور و كساني كه در پروسه 
رسيدگي به نظارت و رفتار نماينده ها و كانديداها 
دخالت مي كنند، چنين رفتاري را جدي تلقي و در 
اين مورد بازنگري كنند. )در اين خصوص سابقه اي 
در عدم احــراز صاحيت نماينــده منتخب مردم 
موجود اســت.( ثانيا: فارغ از موضوع پيش گفته، 
رفتار ايشان درواقع مستند به 2ماده قانوني است؛ 
يكي تبصره ماده607 قانون تعزيرات كه درواقع به 
صراحت بيان داشته: »هرگونه حمله يا مقاومتي كه 
با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت حين انجام 
وظيفه آنان به عمل  آيد، تمرد محسوب مي شود.« با 
چنين نص قانوني موجود، وظيفه مأمور راهنمايي و 
رانندگي با علم بر اينكه مأمور و مجري قانون است و 

حين انجام وظيفه بوده و متقابا رفتاري كه نماينده 
محترم مردم در مجلس انجام داده، مصداق صريح 
»تمرد« اســت و قانونگذار در 3بند مجازات هاي 
متمرد را تبيين كرده كــه در بند 3ماده موصوف، 
درصورتي كه متمرد اسلحه اي نشان ندهد و دست 
به اسلحه  نبرد و به گونه عادي تمرد كند به حبس 
از 3ماه تا يك سال محكوم مي شود. اما در تبصره 
همان ماده بيان شــده كه اگر متمرد هنگام تمرد، 
مرتكب جرم ديگري هم شــود، به مجازات هر دو 

جرم محكوم خواهد شد.
در اين مورد، عاوه براينكه نماينده مجلس با رفتار 
خاف قانون و حركت در مســير ويــژه اتوبوس و 
مقاومت در برابر دســتور پليس به نوعي مرتكب 
حمله يا مقاومت شــده، با علم و آگاهي، مصداق 
بزه تمرد را بر خود بار مي كند و مستوجب مجازات 
3 ماه تا يك سال حبس است. اما برابر تبصره ماده 
607كه گفته شد، )درصورت ارتكاب جرم ديگر به 
همان مجازات نيز محكوم مي شود.( به صراحت به 
ماده614 قانون ارجاع شــده است. چون ايشان با 
ســيلي اي كه به صورت مأمور نيروي انتظامي زده 
و ايشان را مورد ضرب قرار داده و مطابق ماده614 
قانون مجازات اسامي درصورتي كه ايراد ضرب و 
جرح منتهي به نقصان يا شكستن يا از كار افتادن 
عضوي بشود، مجازاتش را قانونگذار تعيين كرده و 
مستوجب حبس و ديه اســت. البته درصورتي كه 
ضرب وارد شــده منتهي به نقص عضو يا شكستن 
يا از كار افتادن عضوي نشود، چنانچه مأمور نيروي 
انتظامي به پزشــكي قانوني مراجعه كند و گواهي 
پزشــكي قانوني مبني بر ايراد ضرب بگيرد، حتما 
نماينده مجلــس بايد ديه ضرب واردشــده را هم 
پرداخت كند؛ بنابراين مطابــق تبصره ماده607 
بايد نامبرده را هم مشمول ماده614 به بعد قانون 
مجازات اسامي تلقي كرد؛ بنابر اين بايد نه تنها وي 
را متمرد در برابر دستور مأمور نيروي انتظامي تلقي 
كرد، بلكه بايد ايشان را مستوجب تعقيب كيفري 
از حيث ايراد ضرب عمدي نيز دانســت، اما از بعد 
انتظامي هم بايد رفتار ايشــان را در كميســيون 
مربوطه مجلس طرح و به تخلفشان رسيدگي كرد. 
چنين مواردي در قانون نظارت بر رفتار نمايندگان 
هم پيش بيني شده كه ممكن است حسِب دفاعيات 
و رفتارهايی كه انجام داده اند، مســتوجب توبيخ 
شفاهي و حتي تا عدم صاحيت ايشان در مجلس 

را هم دانست. 

يادداشت

چارهكار،مراجعهبهقانوناست

هوشنگپوربابايي
حقوقدان

»تخم َشر« نوشته بلقيس ســليماني، »ساكن خيابان بهشت« 
نوشته مريم رجبي و »بعد از هفت قدم بلند« از راضيه مهدي زاده 
سه عنوان كتابي هســتند كه به تازگي، اولي از سوي انتشارات 
ققنوس و دو كتاب ديگر از سوي انتشارات هيا، منتشر شده اند. 
»تخم َشر« قصه عاشقي دو نسل از مردمان اين سرزمين است؛ 
نسلي كه در بزرگداشت عشق استخوان و جان و عمر مي سوزاند، و 
نسلي كه عشق و خود را تباه و ويران مي كند. داستان از سال هاي 
آغازين دهه70 شروع مي شود و در سال هاي آغازين دهه80 به 
پايان مي رسد، اما در ميانه، مدام گذشــته تاريخي، اجتماعي و 
فرهنگي نسل هاي پيشــين با اميدها، عشق ها، پنهان كاري ها و 
گناهان شان فراخوانده مي شوند. اين رمان در 472 صفحه با قيمت 
72هزار تومان منتشر شده است. در كتاب »ساكن خيابان بهشت« 
مريم رجبي تجربيات خود را به عنوان پزشك قانوني در قالب رماني 
منتشر كرده است. شخصيت هاي داستان، گفته و ناگفته، راوي 
درد و رنجي اند كه در تار و پود وجودشان ريشه دوانده و هركدام به 
نوعي قهرمان داستان خودند و نويسنده سعي نمي كند، در مقام 
راوي، اعمال و رفتار آنها را قضاوت كند. ســاكن خيابان بهشت 
همزمان هم از عشــق و هم از فقدان عشق حرف مي زند و تاش 
مي كند تصويري دقيق و روانشناختانه از انسان ها و دغدغه هايشان 
بدهد. اين كتاب190 صفحه اي با قيمت 28 هزار تومان منتشر 
شده است. »بعد از هفت قدم بلند«  هم مجموعه داستاني با 10 
داستان كوتاه است كه عناوين شان به  اين ترتيب است: »هجدهم 

مهرماه«، »سفيد«، »زندگي جاي ديگري است«، »اتاقي در زوريخ«، »كورتانا مي چرخد«، 
»سومين قطره خون بعد از هفت قدم بلند«، »روياي ايتاليا«، »حاجي واسموس«، »ساز 
شكسته، قلب شكسته خريداريم« و »چسب زخم«. اين كتاب با 112 صفحه، شمارگان 

660 نسخه و قيمت 17 هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

3كتاباز3نويسندهزن

گاهي كــودكان مجبورند فشــارهايي مانند 
مسئوليت خانه و مراقبت از كودكان كوچك تر 
را به عهده بگيرند يــا غمخوار و حمايت كننده 
والدين باشند. به عبارت ديگر هنگامي كه والدين، 
وظيفه و نقش پدر و مادري خــود را انجام ندهند، 
كودكان از داشتن دوره كودكي محروم مي شوند و همواره 
سعي دارند نيازهاي افراد خانواده را برطرف كنند. كودكاني 
كه سريع به دنياي بزرگســالي وارد مي شوند و اين نقش را 
زود شروع مي كنند، در بزرگســالي ضربه هاي رواني آن را 

تجربه خواهند كرد.

لطمههايورودزودهنگام
بهبزرگسالي

مهارت

ادعايعجيباحمدتوكلي

يكاعتراضمتفاوت
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براي دردسر

آيت اهلل حسينعلي منتظري، 29آذر 
1388 درگذشت

حميدرضا محمدي ��������������������������

هنوز    12روز تا چهارم آبان1346مانده 
بود كه ســاواك قم، احضارش كرد 
و اين برگه را به    دستش داد؛ »چون 
وجود شــما احتماالً مضر به امنيت 
جشــن    هاي تاج   گــذاري اســت 
سه   ماه به مسجد ســليمان تبعيد 
مي   گرديد�« در نامه محرمانه   اي هم 
كه براي ســاواك خوزستان ارسال 
شد، تلويحا بر خطرناك   بودِن او تأكيد 
شد؛ »حسينعلي منتظري در تاريخ 
46/6/25 از زندان آزاد و به قم عزيمت 
و چون اقامت مشــاراليه در قم به 
مصلحت نبود لذا طبق رأي كميسيون 
حفظ امنيت اجتماعي به سه   ماه اقامت 
اجباري در مسجد سليمان محكوم و 
در تاريخ 46/7/22به شهرستان مزبور 
اعزام گرديده، دستور فرماييد اعمال 
و رفتار و تماس    هاي مشاراليه را تحت 
نظر قرار داده و درصورت مشــاهده 
عمل مشــكوكي از وي مراتب را به 

موقع اعالم نماييد�« 
بدين   ترتيــب، آيــت اهلل منتظري، 
تحت   الحفظ و با قطار، عازم تبعيدگاه 
شــد، چنان   كه »براي نمــاز هرچه 
اصرار كردم پياده شــويم گفتند نه، 
مي   ترسيدند فرار كنم�« اما جالب آن 
اســت كه فرماندار مسجدسليمان، 
»به نام منوچهر تفضلي« كه »پســر 
خواهر دكتر ]منوچهر[ اقبال« بود، 
چنان محترمش شــمرد كه گفته 
بود: »شــما بايد منزل يك اهل علم 
باشيد« و او را به »خانه مرحوم آقاي 
حاج سيدفخرالدين آل   محمد كه يك 
سيدمحترمي بود و روحاني شركت 

نفت هم بود« برد�
او اما سرش براي دردسر درد مي   كرد� 
با وجود اين همه محتشم   دانستنش 
ازسوي فرماندار، رئيس شهرباني به 
او گفته بود: »آشيخ اينجا آخوندبازي 
در نياوري! مقررات اين است كه هر 
روز بايد بيايي شهرباني دفتر را امضا 
كني« و او خطابش قرار داده بود: »اين 
   قدر نمي   خواهد تند بروي! من اگر بچه 
حرف شنويي بودم به اينجا نمي   آمدم! 
من پايم را دم شهرباني نمي   گذارم! و 
باالخره هيچ وقت به شهرباني آنجا 

نرفتم«� 
پس از آن، جمعــي از علماي نجف، 
»تبعيد غيرقانونــي آن   جناب« را 
محكوم كردند و شماري از زندانيان 
زندان قزل   قلعه هــم، چون »بدون 
هيچ سند و دليل با نهايت بيشرمي 
و وقاحت« تبعيدش كردند، نسبت به 

آن معترض شدند�

بي   مهري مسكن مهر 
به اقتصاد كالن

ناديده گرفتن منابع و ساده   انگاري مفرط

جمال رهنمايي ���������������������������������������

توليد انبوه مســكن ارزان قيمت براي 
ساكنان تازه شــهر   هاي بزرگ و طبقات 
فرودستي كه در جريان فراز و نشيب   هاي 
تالطم   هاي سريع اجتماعي و اقتصادي، 
باليــاي طبيعي، جنــگ و بحران   هاي 
غيرقابل پيش   بينــي از روند معمولي و 
توسعه زندگي شخصي بازمي مانند، در 
سده گسترش شهرنشيني ضرورتي مهم 
و موفق بوده است� از اواخر دهه 40 شمسي 
و با برقراري ثبات نسبي در كشور ساخت 
مســكن انبوه و ارزان قيمت در حاشيه 
شهرها و به   خصوص تهران رواج پيدا كرد�

بزرگتريــن طرح خانه   ســازي    از لحاظ 
تعداد و حاشيه   هاي فراوان آن در تاريخ 
شهرنشيني ايران معاصر پروژه مسكن 
مهر ناميده شد� در اجراي اين طرح براي 
نخستين   بار توليد مســكن بر تقاضاي 
آن پيشي گرفت و اجراي اين برنامه در 
سراسر كشور عملياتي شد� گزارش   هاي 
اقتصادي بانك مركزي حاكي از آن است 
كه طي سال   هاي 1384تا 1388مبلغي 
معادل بيش از 50درصد اســكناس   هاي 
چاپ شــده ايران به اجــراي اين طرح 
اختصاص يافت و در همين زمان قيمت 
مسكن در سراسر كشــور حدود 5برابر 
شد� به   عبارت ديگر ســهم عظيمي از 
درآمد كل كشــور براي خانه   داركردن 
بخش كوچك   تري از افراد جامعه اختصاص 
يافت و همزمان تأثير اين اقدام در اقتصاد 
كالن كشــور باعث كاهش شديد توليد 
ناخالص ملــي و همچنين كاهش ضريب 
جيني به   عنوان نشــانگر ميزان فاصله 

درآمد طبقات اجتماعي شد�
ناديده گرفتن يــا غربال   كردن اطالعات 
ناموافق با ديدگاه   هاي شخصي خودمان 
يقينا يك راه مقاومــت در برابر دانش 
عمومي و استدالل   هاي امتحان پس داده، 
رايج و به   طور نسبي كارآمد است� نتايج 
تحقيقات متعددي در حوزه روانشناسي 
فردي و رفتار   هــاي اجتماعي حكايت از 
آن دارد كه عالوه بــر اين دفاع منفعالنه 
و ناكارآمد عليه ديدگاه   هاي ناهمســاز 
با ديدگاه   هــاي خودمان، مــا فعاالنه و 
نامستند عليه ديدگاه   هاي خودمان نيز 
اســتدالل   پردازي مي   كنيم تا يافته   ها و 
ديدگاه   هاي خودمان را به هر شكل ممكن 

مستدل نشان دهيم�
بي توجهي بــه واقعيت   هاي اجتماعي و 
ظرفيت   هاي اقتصادي، نگاه ساده انگارانه 
و حتي گاهــي فرصت   طلبانه به نيازهاي 
طبقات فرودست جامعه، ناديده گرفتن 
مناسبات و قواعد پذيرفته شده اقتصادي 
و پولــي، بي   توجهي به داليــل واقعي 
حاشيه   نشــيني و فقر و برداشــت   هاي 
مخدوش و نارسيستيك از توانايي   هاي 
شخصي و قواعد شناختي و فكري ازجمله 
داليلي بودند كه فربه   ترين ثروت تاريخي 
اين دوران كشور را با توسل به توهمات 
غيرعقالني به معضلي بزرگ براي اقتصاد 

ايرانيان تبديل كرد�

سياستمدار

وانكاوی معاصر گزارش یکر

خرداد     پر حادثه
 تحوالت سال88 به شكاف عميق

 بين جريان   هاي سياسي كشور منجر شد

عليرضا احمدي�����������������������

 1388 يكــي از متمايزتريــن 
80شمســي  دهه ســال   هاي 
محسوب مي   شود؛ چراكه تحوالت 
سياســي رخ داده درآن سال به 
شكافي عميق ميان جريان   هاي 
سياســي درون حاكميت منجر 
شــد كه هنوز به   طوركامل ترميم 
نشده   اســت و تا حد زيادي طبقه 
متوسط را هم متأثر كرد و مي   توان 
تبعات آن را بعد از گذشت بيش 
از يك دهه همچنان در جامعه و 
همچنين طيف   بندي   هاي سياسي 
و اجتماعي مشاهده كرد. دربخش 
زيــادي از ســال1388، فضاي 
سياسي كشــور درگير حواشي 
برگزاري دهمين دوره انتخابات 
رياســت   جمهوري بود و در پايان 
سال هم حوادثي مانند ترور دكتر 
مســعود علي   محمدي، دانشمند 
هسته   اي كشــور )22دي   ماه( و 
همچنين دستگيري عبدالمالك 
ريگي، تروريســت بيست و چند 
ســاله اي كه در جنايت، آوازه   اي 
به   هم زده بــود )4اســفندماه(، 
افكارعمومــي را تحت   تأثير قرار 

داد.
كــه   1387 20بهمن   مــاه از 
ســيدمحمد خاتمي براي حضور 
نتخابــات  در دهميــن دوره ا
اعــام  رياســت   جمهوري 
كانديداتوري كرد، مي   شد حدس 
زد بهــار داغي انتظــار جامعه و 
فعاالن سياسي كشور را مي   كشد. 
عملكرد احمدي   نژاد رويكردهاي 
دوگانه   اي را در جامعه و همچنين 
درميان فعاالن سياســي كشور 
سبب شــد كه بر حساسيت   هاي 
انتخابات مي   افزود و فضا را كاما 
دوقطبي كــرده بود. از يك   ســو 
طبقات محروم و در حاشيه    قرار 
گرفتــه احمدي   نــژاد را صداي 
خويش مي   دانســتند و سفرهاي 
اســتاني و تصويــب و اجــراي 
طرح   هاي عمراني و معيشــتي با 
اقبال قابل   توجه مردم بسياري از 
شهرستان   هاي كشور مواجه شده 
بود و ارزيابي مثبتــي از تحرك 
دولت نهم داشتند و ازسوي ديگر 
موضع   گيري   هــاي رئيس   جمهور 
در عرصــه داخلــي و جهانــي و 
همچنين صــدور قطعنامه   هاي 
شــوراي   امنيت ســازمان ملــل 
و به   تبــع آن، اعمــال تحريم   ها 
عليــه ايــران نارضايتي   هايي را 
درميــان طبقه متوســط جامعه 
به   همراه داشــت كه فضا را براي 
نقش   آفريني اصاح   طلبان با هدف 
تغيير رويكردهاي سياسي مسلط 
بر دستگاه دولت آماده مي   كرد و 
شــانس آنان را براي پيروزي در 

انتخابات افزايش مي   داد.
درطول ســال1387 رايزني   هاي 
سياســي دو جناح رقيــب براي 
نتخاباتــي  ر ا حضــور در كارزا
22خرداد 1388جريان داشت، 
اما از ميانه   هاي زمســتان1387 
عائم يــك رقابت نفســگير را 
مي   شد ديد؛ اصاح   طلبان اصرار 
ويژه   اي براي به ميدان كشــيدن 
خاتمي داشــتند و تكثر نامزدها 
را ســم مهلك و تكرار تجربه تلخ 
1384 مي   دانســتند و برهمين 
اســاس بود كه طيف گسترده   اي 
از جبهــه دوم خــرداد ازجمله 
مشاركتي   ها، اعتقاد داشتند »يا 
خاتمــي يا هيچ   كــس« و حضور 
كروبي را وحدت شــكني درميان 
اصاح   طلبان قلمداد مي   كردند، 
اما به    هرحال عزم دبيركل حزب 
اعتماد ملي بــراي كانديداتوري 
جزم بود و درميان دوم   خردادي   ها 
حامياني هم داشــت كه او را به 
پيــروزي اميــدوار مي   كردند و 
درنهايت هم توانست چهره   هاي 
نامــداري از اطاح   طلبــان را 

جــذب ســتاد انتخاباتــي خود 
كند كــه با حاشــيه   هايي همراه 
بود؛ غامحســين كرباسچي، از 
پايه   گذاران كارگزاران سازندگي، 
در ســتاد كروبي نقش محوري 
برعهده گرفــت و اين موضوع در 
تحليل   هاي رســانه   اي به شكاف 
عميــق درميــان اطاح   طلبان و 
نااميدي طيفي از آنان از خاتمي 

تعبير مي   شد.    
اعام كانديداتوري ميرحســين 
موســوي در 20اسفند1387، بر 
گره   هاي انتخاباتــي در اردوگاه 
اصاح   طلبــان افــزود؛ دريــك 
طــرف خاتمــي قرارداشــت با 
اقبال گســترده مردمي و شانس 
باالي پيروزي و در ســوي ديگر 
موسوي ايســتاده بود كه پس از 
چند دوره ترديد براي حضور در 
عرصه انتخابات رياست   جمهوري، 
باالخره آمده بــود تا اداي وظيفه 
كند و حتي مي   توانســت برخي 
جريان   ها در اردوگاه اصولگرايان 
را هم با خود همــراه كند. جبهه 

اصاحات در شــرايط ســختي 
قرار گرفتــه بود، امــا خاتمي با 
وجود مخالفت برخي چهره   هاي 
اصاح   طلب و اصرار بر حضور او، 
از كانديداتــوري انصراف داد و با 
تأكيد بر وحــدت اصاح   طلبان، 
اعــام كــرد در انتخابــات از 
ميرحســين موســوي حمايت 

مي   كند.
در اردوگاه اصولگرايــان تكليف 
روشــن   تر بود؛ راهي    جز اجماع 
بــر احمدي   نژاد وجود نداشــت. 
حضور قدرتمنــد اصاح   طلبان 
در انتخابــات و پيش كشــيدن 
چهره   هــاي اصلي ايــن جريان 
براي رقابت با رئيس دولت، راهي 
به   غير از وحدت براي اصولگرايان 
باقي نمي   گذاشــت و بــا وجود 
اينكه زمزمه   هــاي كانديداتوري 
چهره   هايــي مانند ســيد محمد 
جهرمي و مصطفي پورمحمدي به 
گوش مي   رسيد، اما احمدي   نژاد 
گزينه نهايي بــود و حتي به   نظر 
مي   رســيد كانديداتوري محسن 

رضايي هم نمي   تواند خدشــه   اي 
به اين اجماع تاريخي وارد كند.

دراين ميــان فروردين   ماه1388 
كه ازسوي رهبرانقاب به   عنوان 
ســال اصــاح الگــوي مصرف 
نامگذاري شد و فوت بانو خديجه 
ثقفي همســر امام   خميني )ره( 
اخبار را تحت   الشــعاع قرار داده 
بــود، درحالي آغاز شــد كه تب 
انتخابات بــاال گرفتــه و صحنه 
رقابت تاحدود زيادي مشــخص 
شــده بود. از ميــان 476نفري 
كه براي كانديداتــوري دهمين 
دوره انتخابات رياست   جمهوري 
ثبت   نام كرده بودند، 4نفر از سوي 
شــوراي   نگهبان تأييد صاحيت 
شدند؛ محمود احمدي   نژاد رئيس 
دولت نهم، ميرحســين موسوي 
نخست   وزير دوران جنگ، محسن 
رضايي فرمانده كل سپاه در دوران 
جنگ و دبير مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام و مهــدي كروبي 
رئيس مجلس جنجالي ششــم. 
قرار بر اين شد براي نخستين   بار 

باهــدف معرفــي بهتــر برنامه 
كانديداها، برنامه   هاي تلويزيوني 
در قالب مناظره   هــاي انتخاباتي 
ترتيب داده شود، اما كمتر كسي 
گمان مي   كــرد ايــن مناظره ها 
به   نوعــي هنجارهــاي عمومي و 
خطوط قرمــز را درنوردد و حتي 
از عوامل تأثيرگذار بر تنش   هاي 

انتخاباتي شود.
 از 12تا 18خردادماه هرشب دو 
كانديدا مقابل يكديگر مي   نشستند 
و داغ   ترين بحث   ها مطرح مي   شد 
كــه اوج آن در 13خــرداد بــود 
و مناظره تاريخــي احمدي   نژاد 
- موســوي. وقتي پس از مناظره 
احمدي   نژاد به   همراه مشــايي و 
بر فراز نيســان آبــي، از جام   جم 
خارج مي   شــدند گمان داشتند 
فاتح مناظره هستند، اما دو جريان 
كلي در پس اين مناظره ماندگار 
شــكل گرفت؛ يك طرف مناظره 
را عرصه   اي بــراي اظهارات دروغ 
و بي   اساس دانستند و طرف مقابل 
افشاي جريان فســاد و اشرافيت 

را كليــد پيروزي رئيــس دولت 
نهم مي   دانست. حاشيه   هاي اين 
مناظره تا 22خرداد و حتي پس 
از آن ادامه داشــت؛ نــام بردن از 
هاشمي   رفسنجاني در اين مناظره 
به نامه وي به رهبرانقاب انجاميد 
كه به »نامه بي   سام« معروف شد.

در روزهاي منتهي به 22خرداد، 
تــب انتخابــات در خيابان   هاي 
تهران به نقطه جوش رسيده بود 
و حواشــي رقابت   هاي انتخاباتي 
مانند تشكيل كميته صيانت از آرا 
و افشاگري   هاي ريز و درشتي كه 
ازسوي دو جناح انجام مي   شد، هم 
نگران   كننده بود و هم از مشاركت 
كم   سابقه   اي خبر مي   داد. در اين 
دوره بيش از46ميليون نفر واجد 
شرايط رأي دادن بودند و حدود 
39ميليون و 371هزارنفر )معادل 
84/83درصد( درانتخابات شركت 
كردند كــه پس از همه   پرســي 
ســال  در  جمهوري   اســامي 
1358)98درصد( بي   سابقه بود. 

شــمارش   آرا نشــان مــي   داد 
احمدي   نــژاد با كســب بيش   از 
)معــادل  رأي  24ميليــون 
دوبــاره  62درصــد(  /63
و  شده   اســت  رئيس   جمهــور 
حــدود  ميرحسين   موســوي 
13ميليون )معادل 33/75درصد( 
رأي آورده و آراي رضايي و كروبي 
روي هم به 4درصد نمي   رسد. اين 
نتايج با اعتراض ســه كانديداي 
ديگر و طرح ادعاي تقلب مواجه و 
ازسوي موسوي و كروبي با جديت 
بيشتري پيگيري شد و هواداران 
آنها نيز روزهــاي 23و24خرداد 
در تهران و برخي شهرهاي كشور 
دست به اعتراضات خياباني زدند.

حاشــيه   ها و اعتراضات سياسي 
و خياباني بــه نتايــج انتخابات 
ادامه داشت تا اينكه رهبرانقاب 
نمازجمعــه  خطبه   هــاي  در 
29خردادماه با تقدير از احساس 
مســئوليت ملت براي سرنوشت 
كشور، با اشــاره به مزايا و معايب 
از  نتخاباتــي،  ا مناظره   هــاي 
هاشمي   رفسنجاني و ناطق   نوري 
دلجويــي كردنــد و خواســتار 
پيگيــري شــبهات انتخاباتي از 
مجاري قانوني شــدند. ايشان از 
اردوكشــي    هاي خياباني پس از 
انتخابات انتقــاد كردند و خطاب 
به معترضان گفتند: »من از همه 
مي   خواهم به ايــن روش خاتمه 
بدهند. اين روش، روش درستي 
نيست. اگر خاتمه ندهند، آن   وقت 
مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج 

آن، به   عهده    آنهاست«. 
در تابســتان داغ1388 اعتراضات 
خياباني ادامه يافت و حتي آخرين 
خطبه هاشمي   رفســنجاني كه در 
26تيرمــاه و با حضور موســوي و 
كروبي و جمع زيــادي از هواداران 
آنها برگزار شــد و حاشيه   هايي را 
به   همراه داشت هم نتوانست گرهي 
بگشــايد. در ميانه   هاي مرداد هم 
مراسم تنفيذ حكم رياست   جمهوري 
محمــود احمدي   نژاد بــا غيبت 
برخي چهره   هاي سياسي ازجمله 
هاشمي   رفسنجاني، برگزار شد تا 
دولت دهم به   صورت رسمي فعاليت 
خود را آغاز كند. حواشي انتخابات 
درطول پاييز هم ادامه    يافت تا اينكه 
عاشوراي1388 در ابتداي زمستان 
)6دي   ماه( ســبب شــكل   گيري 
نقطه عطفي در رونــد حوادث آن 
سال شــد؛ برپايي تجمع   هايي در 
اعتراض بــه نتايــج انتخابات در 
تعدادي از شهرهاي كشور و به   ويژه 
تهــران و انجام برخــي رفتارهاي 
هنجارشكنانه، موج گسترده   اي از 
محكوميت   ها را به   دنبال شــد و به 
راهپيمايــي روز 9دي انجاميد كه 
آن را نقطــه پاياني بر جنجال   هاي 
انتخاباتــي ســال1388 ارزيابي 

مي   كنند.
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وضعيت مسكن در سال 88
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

1,033,1001,669,5009,527متوسط قيمت
34 696 درصد تغيير نسبت به سال قبل

باالترين متوسط قيمت
)شهر يا منطقه(

ساري
878,500

منطقه 1
3,307,200

منطقه 1
14,494

33 6122 درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت

)شهر يا منطقه(
ايالم

429,300
منطقه 18
928,900

منطقه 20
5,126

24165درصد تغيير نسبت به سال قبل
بيشترين درصد رشد

)شهر يا منطقه(
اروميه

 90
منطقه 20

 0,6
منطقه 6

 34
كمترين درصد رشد

)شهر يا منطقه(
بوشهر

17
منطقه 22

30
منطقه 22

 0,6

درآمد و هزينه ماهانه
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1388
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

9,5 1,032,908ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
10,1 1001,059,493ميانگين كل هزينه هاي خانوار

4,4 31,4332,323مسكن، آب ، برق و سوخت
9,8 23,7251,402هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

10,5 11,6123,056حمل و نقل
17,1 8,084,159كاالها و خدمات متفرقه

15,3 5,355,856لوازم منزل و خدمات خانه
23,9 5,153,796درمان و بهداشت
20,3 5,153,728پوشاك و كفش

22,5 2,728,833تفريح و امور فرهنگي
2,324,5181,4ارتباطات
7,7 2,223,784تحصيل

14,7 2,223,717رستوران و هتل
14,6 0,44,322دخانيات

10,2 75,9803,768ميانگين هزينه هاي غير خوراكي

تغييراتسال 1388شاخص هاي ساالنه

2,33  واحد 3,16 درصدرشد اقتصادي

14,6واحد 10,8 درصدتورم

57,4 درصد 12,537شاخص كل سهام

3  درصد 54,797 ميليارد تومانواردات

24 درصد 21,729 ميليارد تومانصادرات غير نفتي

3,2 درصد  998 توماندالر آمريكا

6,5  درصد 246,616 تومانسكه طال )تمام(

20 درصد 263,520 تومانحداقل دستمزد

هزينه هاي ماهانه برخي 
اقالم خوراكي خانوار  

درصد از هزينه 
خوراكي

سال 1388
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

18,847,24017,4ميوه هاي تازه
14,736,92018,5گوشت دام
10,325,8404,3برنج و غالت

10,025,2268,3سبزي هاي تازه
8,320,81610,0گوشت پرندگان

5,614,0834,0فرآورده هاي شير
3,17,73522,5انواع نان
2,87,0368,5انواع شير
2,45,97020,2انواع ماهي

2,35,69810,0خشكبار و آجيل
2,25,4443,5تخم پرندگان

2,05,0032,5روغن هاي نباتي
1,33,3131,4چاي، قهوه و كاكائو

1,22,9531,8حبوب
1,02,50324,7قند و شكر
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 محمد سرابي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

در 27مرداد 88 خيابان وليعصر در فاصله بين خيابان بهشــتي تا پارك وي به صورت 
يك طرفه درآمد و با اين كار تقريبا تمام طول بزرگ ترين خيابان خاورميانه »جنوب به 

شمال« شد.
اين كار در روز هاي اول رانندگان را ســردرگم كرده بود و معاونت حمل ونقل و ترافيك 
تهران براي هدايت جريان ترافيك شمال شهر به سمت جنوب، بزرگراه هاي چمران و 
حقاني را به عنوان مسير جايگزين معرفي كرد. ايستگاه هاي تاكسي هم جابه جا شدند. 
يك طرفه شدن خيابان بيشتر از همه به نفع اتوبوس ها بود كه مدتي بعد با ايجاد مسير 

بي آرتي بخشي از جابه  جايي مسافر را در اين مسير به عهده گرفتند.
همزمان در شهر - استان قم طرح مونوريل كلنگ زني شد. احمدي نژاد در دوراني كه 
شهردار تهران بود تالش مي كرد مونوريل را در پايتخت ايجاد كند اما كار آنقدر ناممكن 
و غيرقابل توجيه بود كه به نتيجه نرسيد و تنها ساخت 6كيلومتر مونوريل در غرب شهر 
شروع شد. همين مقدار مونوريل هم بعد از صرف هزينه نيمه كاره ماند. وقتي احمدي نژاد 
به رياست جمهوري رسيد باز هم مونوريل را رها نكرد و در 14مرداد 88 عمليات ساخت 
مونوريل قم با حمايت دولت شروع شــد. اين پروژه بايد به طول 18كيلومتر و در مدت 
30 ماه به اجرا مي رسيد ولي درست مانند تهران و بدون نتيجه خاصي رها شد. در مراسم 
كلنگ زني مونوريل قم طرح برقي شدن راه آهن قم - تهران و ساخت ريل قطار پرسرعت 
قم - فرودگاه امام - تهران هم اعالم شد كه هيچ كدام به نتيجه نرسيد. ساخت و ساز بزرگ 
ترافيكي موفق در اين سال تونل 2136متري توحيد بود كه در بهمن ماه افتتاح شد. اين 
تونل كه گفته مي شد بزرگ ترين تونل شهري ايران است در 30 ماه ساخته شد. محمدباقر 
قاليباف، شهردار تهران در هنگام كلنگ زني تونل در سال86براي آن روزشماري تعيين 
كرده بود كه زمان باقي مانده تا افتتاح پروژه را نشان مي داد. همين باعث نگراني هايي 
شده بود كه مجريان پروژه به جاي دقت در ســاخت تالش كنند كه آن را سريع تر به 
پايان برسانند. حين ساخت و بعد از بهره برداري، هزينه ساخت تونل موضوع بحث بود 
زيرا شوراي شهر مخارج را زيادتر از چيزي كه شهرداري اعالم كرده بود مي دانست. در 
روز افتتاح هيچ مسئولي در مراسم حضور نداشت كه به نظر مي آمد اختالفات شهرداري، 
دولت و ارگان هاي ديگر باعث اين وضعيت شــده باشــد. تونل با عبور 150اتوبوس و 

خودروی حامل شهروندان افتتاح شد. در مراسم افتتاح نخستين تصادف اين تونل هم بين 
خودرو يكي از مسئوالن و يك موتورسيكلت رخ داد. بعد از افتتاح تونل توحيد انتقاداتي 
درباره مهار آب هاي سطحي و جابه جايي هوا در تونل بيان شد. مشكل اصلي آلودگي ناشي 
از دود خودرو ها بود كه در تونل باقي  مي ماند. بعضي راكبان موتورسيكلت ها كه براي مدت 
بيشتري از هواي درون تونل تنفس مي كردند دچار مسموميت مي شدند كه بر حواس 
آنها تأثير مي گذاشت و احتمال تصادف را زياد مي كرد. با نصب هواكش ها و دمنده هاي 

مخصوص اين مشكل رفع شد.
در مهر سال88 شدت يافتن ترافيك باعث شد كه شــوراي عالي ترافيك، طرح تغيير 
ساعات كار مراكز دولتي، نظامي، آموزشي، صنعتي و صنوف را اعالم و از 2آبان به بعد 

آن  را اجرا كند.
بر اســاس اين طرح مراكز نظامي و صنعتي 6تــا 6:30، ادارات دولتي و بانك ها 7:30، 
مدارس 8:30، دانشگاه ها و دبيرستان ها 8 و صنوف 9صبح كار خود را شروع مي كردند و 
ساعت پايان كار هم به همين نسبت متفاوت بود. اين طرح كه چندان قابليت اجرا نداشت، 

پس از مدتي بدون نتيجه لغو شد.

 محمدمسعود احدی ������������������������������������������������������������������������������������������

حسين سهيلي زاده را مي توان به  همراه سيروس مقدم، از پركارترين سريال سازان تاريخ 
تلويزيون ايران دانست. سهيلي زاده كه در طول 18سال، 23مجموعه تلويزيوني را جلوي 
دوربين برده است، در ســال1388»دلنوازان« را در 30قسمت براي شبكه سوم سيما 
ساخت. داستان به اين شرح اســت كه بهزاد قرار است با دخترعمه اش ازدواج كند، اما 
با ديدن يلدا دلباخته او مي شود؛ غافل از اينكه يلدا با همدستي عمويش، منصور، قصد 
اخاذي از خانواده بهزاد را دارد. خواهر بهزاد كه پس از 24ســال پيدا شده است، توسط 
منصور به گروگان  گرفته مي شود؛ اما يلدا او را آزاد مي كند. منصور ناپدري بهزاد را به قتل 
مي رساند و در آخر به همراه يلدا دستگير مي شود. بهزاد پس از پايان دوره محكوميت يلدا 
به سراغش مي رود و از او مي خواهد كه گذشته را به دست فراموشي بسپارند و زندگي 
جديدي را شروع كنند. سهيلي زاده كه كارگرداني موفق در زمينه ساخت سريال هاي 
عامه پسند است، با دلنوازان يكي از آثار پرمخاطب تلويزيون در نيمه دوم دهه80 را ارائه 
كرد. پيدا شدن يكي از اعضاي خانواده پس از سال ها فراق، از جمله عاليق سهيلي زاده 
است كه در ديگر مجموعه هاي ســاخت او همچون »ترانه مادري« و »آواي باران« هم 
شاهد اين خط روايي بوده ايم. هم آميزي درام هاي عاشقانه با داستان هاي پليسي از ديگر 

عاليق سهيلي زاده است كه در بسياري از كارهايش و از جمله دلنوازان به چشم مي خورد. 
شاهرخ استخري، سحر قريشي، فريبا كوثري و محمد حاتمي از بازيگران اين سريال 
هستند. تيتراژ پاياني دلنوازان با شعري از عبدالجبار كاكايي، آهنگي از محسن يگانه و 

صداي علي لهراسبي از آهنگ هاي پرطرفدار زمان خودش به حساب مي آيد.

سعيد برآبادي  �����������������������������������������������������������������������������������������������������

هنوز سال 88 به چهاردهمين روز ارديبهشت خود نرسيده بود كه گوني هاي آبي 
محافظ از روبه روي عمارتي در خيابان وليعصر پايين كشــيده شده، داربست ها 
جمع شد و آخرين اثر معماري ميرحسين موسوي در مراسمي مورد بهره برداري 
قرار گرفت. او كه يكي از مهم ترين مديران فرهنگستان هنر از آغاز تا اين سال بود، 
در ميان سياستمداران روزگار، از معدود چهره هايی محسوب مي شود كه همپاي 
عمر سياسي خود، دست از ارائه آثار هنري خصوصا در زمينه معماري برنداشت 
و حتي در ســال1388نيز كه بحبوحه دهمين انتخابات رياســت جمهوري بود 

معماري را رها نكرد.
آثار معمارانه موســوي را مي توان به چند دسته طبقه بندي كرد كه بخش عمده 
آنها يادمان سازي  است؛ از گلستان شهداي اصفهان تا بناي يادبود شهيد خرازي 
و بقعه 72تن. در دسته دوم، مساجد را مي بينيم؛ مسجد سلمان فارسي در نهاد 
رياست جمهوري و كانون توحيد در حوالي ميدان توحيد. از ميان اين آثار، او در 
طراحي و ســاخت كانون توحيد، چهره اي از خود به نمايش مي گذارد كه بيشتر 
وامدار معماري غيرايراني  اســت و هنر او در اين اســت كه از طراحي غيرايراني 
به اثري كامال ايراني مي رسد. شايد اين شروعي اســت براي اجرايي كردن ايده 

بزرگ تر؛ يعني طراحي و ساخت فرهنگستان هنر.
ميرحسين موسوي از دسته معماراني است كه به معماران دانشگاه شهيد بهشتي 
معروف اند؛ به طور ساده در ميان اين دسته از معماران، هوش اجتماعي و توجه به 
ابعاد فرهنگي و اجتماعي اثر، اهميت به سزايي دارد. براي اين دسته از معماران، 
برداشــت هاي آزاد مردم و كاربران از بنا و شــيوه قرار گرفتن بنــا در بطن نظام 

اجتماعي محله به مراتب مهم تر از آن است كه اثر با ايده اي نوآورانه و ديده نشده 
ساخته شده باشــد. در فرهنگستان هنر، موســوي اين امكان را يافته كه چنين 
انديشــه اي را خصوصا در رواق هنر ايران پياده كند؛ فضاي خالي اي كه از سويي 
داراي ستون هاي هخامنشي است و در ســوي ديگرش، بناي يادبودي از حضور 
امام )ره( در نوفل لوشاتو. اهميت ويژه آثار او در كنار انواع ويژگي هاي پوسته اي 
معماري ســنتي ايران مانند اتاق آيينه، حوضخانه با كاشي كاري، گچبري هاي 
مقرنس شكل در حاشيه سقف اتاق ها، سنگ هاي مرمر نفيس در كف و ديوارها، 
پنجره هاي رفيع با گره چيني و شيشه هاي رنگي با نقوش اصيل، ورود ملحقات 

به شالوده و پالن عمارت است.

ش�عزيز منش  ���������������������������������������������������
بيست ودومين نمايشــگاه بين المللي كتاب تهران، 
يكي از شلوغ ترين دوره هاي اين رويداد بود. مردم به 
شكل بي  سابقه اي از 16تا 26ارديبهشت راهي مصلي 
مي شــدند. روابط عمومي نمايشــگاه مدعی بازديد 
2.5ميليون نفر در3 روز اول نمايشــگاه شد. ازدحام 
مردم در سالن های نمايشگاه به حدي بود كه مي توان 
اين دوره را به عنوان مثال براي همه دوره هاي برگزاري 
درنظرگرفت. مدير نمايشگاه- محسن پرويز- افتتاحيه 
را با حضور رئيس جمهور و اختتاميه را با ســخنراني 
رئيس مجلس شوراي اسالمي برگزار كرد. 75كشور 
خارجي با 1400ناشر و 70هزار عنوان كتاب در كنار 
1982ناشر داخلي با 207هزار عنوان كتاب چاپ شده 
در داخل كشــور برگزار كنندگان اصلي شلوغ ترين 
نمايشگاه كتاب در دهه80 بودند. نشر ني، انتشارات 

دليل ما، بوســتان كتاب قم، پيدايش، محراب قلم، 
برهان و كانون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان 
به عنوان ناشران برگزيده سال معرفي شدند. شلوغي 
نمايشگاه كتاب را مي توان شكل ديگري از رونق نسبي 
بازار كتاب دانست. بسياري از ناشران موفق شدند به 
يمن سياست هاي تعديل شده در آخرين سال دولت 
اول محمود احمدي نژاد و وزارت ارشاد محمد حسين 
صفار هرندي، بسياري از كتاب هاي پشت خط مانده را 
از اداره كتاب ارشاد به سالمت خارج و به چاپ برسانند. 
قيمت مناسب كاغذ هم دليل ديگري براي رونق بازار 
كتاب در آغاز ســال88 بود؛ رونقي كه در ادامه سال 
دوام نياورد. اتفاقات سياسي، تابستان بي رونق و پاييز 
و زمستان كم رونقي براي كتابفروشان به ارمغان آورد. 
سال ها مي گذرد اما خاطره هجوم مردم به نمايشگاه 

كتاب در بهار سال 88هرگز فراموش نخواهد شد.

  عليرضا احمدي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������

1388عالوه بر اينكه در حوزه سياسي با تحوالت بسياري همراه بود، در عرصه اقتصادي نيز 
اخبار مهم و بسياري داشت كه يكي از آنها به عنوان نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي معاصر 
ايران به حساب مي آيد؛ تصويب قانون »هدفمند كردن يارانه ها« در مجلس و شوراي نگهبان. 
دولت نهم از ابتداي تشكيل با تدوين طرح »تحول اقتصادي« به دنبال يك جراحي بزرگ 
اقتصادي بود كه حذف يارانه ها محور اصلي آن بود و دولت هاي قبلي از اجراي آن ابا داشتند؛ 
چراكه ممكن بود تبعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و شايد هم امنيتي بزرگي به همراه آورد.
 اين قانون كه 16ماده و 16تبصره داشت، در زمستان1387به صورت اليحه، ازسوي دولت 
نهم به مجلس رفته بود، پس از كش وقوس ها و حرف و حديث هايي كه پيرامون آن ميان دولت 
و مجلس به وجود آمد، با اعمال تغييراتي در 15دي ماه 1388 در صحن علني مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رسيد و چند روز بعد، مهر تأييد شوراي نگهبان هم پاي آن نشست، تا دولت 

خود را براي اجراي يكي از پيچيده ترين  و سخت ترين قوانين اقتصادي سال هاي اخير آماده 
كند. اصالح قيمت حامل هاي انرژي يكي از مهم ترين بخش هاي اليحه را تشــكيل مي داد 
كه سرفصل مهمي از طرح تحول اقتصادي موردتأييد دولت نهم بود و دولت هاي قبلي نيز 
سوداي اجراي آن را داشتند كه به داليل مختلف مسكوت مانده بود. همچنين بر اساس اين 
اليحه قرار شد با حذف تدريجي يارانه ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقالم، 
بخشي از يارانه هاي حذف شــده به صورت نقدي به مردم پرداخت شود و ساير درآمدها، به 
مصرف فعاليت هاي عمراني، زيرساختي و فرهنگي برسد. دولت بايد در چند مرحله كار اصالح 
قيمت ها را انجام دهد و با شناسايي دهك هاي درآمدي، توزيع دقيق يارانه هاي نقدي را آغاز و 
درعين حال از تبعات تورمي كه ممكن بود دامن گير اقتصاد كشور شود، جلوگيري كند. هرچند 
بررسي هاي بعدي نشان داد قانون هدفمندي طي سال هاي اجرا به اهداف خود شامل عدالت 
در نظام توزيع يارانه ها، افزايش كارايي اقتصادي، افزايش رفاه، كاهش زمينه قاچاق سوخت، 

كاهش هزينه هاي دولت و شفافيت پرداخت يارانه نقدي دست پيدا نكرد.

يارانه هايي كه هدفمند نشد
تصويب قانون »هدفمند كردن يارانه ها« در مجلس و شوراي نگهبان

طوالنی ترين خيابان خاورميانه يك طرفه شد
خيابان وليعصر در سال88به صورت مسير جنوب به شمال پايتخت درآمد

ملودرام با طعم جنايي
»دلنوازان«؛ نواختن به ساز مخاطب

بنا در بطن نظام اجتماعي 
تالش يك رويابين در بازتوليد تاريخ معماري ايران

حضور 2.5ميليون نفر در سه روز
بازار كتاب در نمايشگاه غوغا كرد 

   شروان اميرزاده     ���������������������������������������������حرف و كاريكاتور
طنز و كاريكاتور، سال19، شماره 229، آذر 1388.

اقتصاد

خ ركود، ترمز تورم را كشيدنر
   علي عمادي       همزمان با بحران مالي در سراسر جهان و باوجود افزايش گسترده نقدينگي، ركود بود كه ترمز تورم را كشيد. ركود نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1388

گسترده به ويژه در بخش مسكن و كاهش ساخت وســاز عالوه بر آنكه موجب كاهش قيمت مسكن در تهران و شهرهاي ديگر شد، از 
آهنگ تند تورم نيز كاست. با اين حال به روال سال هاي گذشته قيمت تقريبا همه كاالها و خدمات افزايش نشان مي داد. در اين سال، در 

بين استان ها تهران باالترين ميانگين هزينه و درآمد را داشت )يك ميليون و 478هزار تومان هزينه و يك ميليون و494هزارتومان درآمد 
ماهانه(. در اين سال كمترين هزينه را استان سيستان و بلوچستان )ماهانه 681هزار تومان( و كمترين درآمد را استان خراسان شمالي 

)ماهانه 644هزار تومان( كسب كرد.

 سيدمحمدحسين محمدي    ����������������������������������������������������

سيدمحمدحسين محمدي پدرش در فومن كلوچه مي پخت. خودش 
مريد آيت اهلل احمد سعيدي بود؛ از مجتهدان فومن كه نزد سيدصاحب 
عروه شــاگردي كرده بود. با حمايت هاي آيت اهلل سعيدي، به عراق 
مهاجرت كرد. 4سال در كربال ماند و سپس به نجف رفت. در نجف نيز 
پاي درس شيخ محمدحسين غروي اصفهاني، مرحوم نائيني و ميرزا 

كاظم شيرازي نشسته بود.
نقطه عطف زندگي اش ولي آشــنايي با آيت اهلل سيدعلي قاضي بود. 
اين آشنايي البته به 14 سالگي اش برمي گشت؛ زماني كه تازه به عراق 

مهاجرت كرده بود و نام سيدعلي قاضي را براي نخستين بار از رفيقش 
محمدحسن الهي )برادر عالمه طباطبايي( شنيده بود. سيدعلي قاضي 
به گرايش هاي عرفاني شهرت داشت و از طرف جريان رسمي حوزه هاي 
علميه چندان مورد اقبال و قبول نبود امــا هرچه كه بود محمدتقي 

بهجت حدود 2سال و نيم در درس آيت اهلل قاضي شركت كرد.
بعد از حدود 10سال اقامت در نجف، در سال1325به ايران بازگشت. 
هنگام حضور در قم، امام خميني او را بــه آيت اهلل بروجردي معرفي 
كرده بود. اگرچه  از نظر علمي نيازي به شاگردي نداشت اما خود را ملزم 
مي دانست كه در درس آيت اهلل بروجردي شركت كند. يك جلسه نيز در 
شوراي استفتائي آيت اهلل بروجردي حاضرشده بود اما به دليل برخورد 

سرد هيأت اســتفتاء، اين حضور ادامه پيدا نكرد. آيت اهلل بروجردي 
شكايتش را كرده بود كه هر پيشنهادي به او داديم رد مي كند.

مرجعيــت آيت اهلل محمدتقي بهجــت با وفات آيت اهلل ســيداحمد 
خوانساري و آيت اهلل خويي رفته رفته آغاز شد اما با وفات آيت اهلل اراكي 
و معرفي اش به عنوان يكي از هفت مرجع تقليــد موردقبول جامعه 
مدرسين بود كه مرجعيت او شكل و شــمايل رسمي به  خود گرفت. 
رساله او تا چاپ هفتم بدون ذكر نامش منتشر مي شد، از چاپ هفتم به 
بعد نيز بدون لقب »آيت اهلل« تنها با عنوان »العبد محمدتقي بهجت« 

چاپ و منتشر شد.
عمده دليل شهرت آيت اهلل بهجت، ســلوك زاهدانه او بود. نوع رفتار 

و منش زاهدانه او سبب شده بود تا اقبال بســيار زيادي از توده مردم 
به سمت او روانه شود. كرامات و داستان هاي بسيار زيادي نيز درباره 
او در ميان توده مردم نقل مي شــد. خودش ولي هيچ گاه به اين نوع 
حرف وحديث ها اهميت نمي داد و بااينكــه به عنوان مرجع تقليدي 
عرفاني شناخته شده بود، هيچ بروز ويژه ای در تبليغ گرايش هاي عرفاني 
نداشت، او صرفاً به تدريس فقه مشغول بود و در مقابل افرادي كه از او 
طلب مسير سير و ســلوك مي كردند تنها توصيه اش رعايت حالل و 
حرام بود. سيدمحمدتقي بهجت در سال1388در حالي از دنيا رفت 
كه بسياري او را يكي از معدود اولياء خدا مي دانستند كه روي زمين 

زندگي مي كند.

يكي از اولياء اهلل 
نام و رفتار آيت اهلل محمدتقي بهجت 
بسيار مورد توجه مردم قرار داشت 

چهره اول

فکاهی



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

زندگي پربار يك اعجوبه

ساليوسفآباد
حاصل كارگاه   هاي رمان   نويسي در اين 

سال كم   كم منتشر شدند

داستان
محمد مقدسي   ����������������������������������������������������������

با اينكه در سال1388 فضاي اجتماعي و سياسي جامعه ملتهب 
بود و نويســندگان هم از اين هياهو دور نبودند اما بسياري از آنها 
داســتان   هايي را كه ســال   هاي قبل نوشــته بودند، در اين سال 
منتشر كردند. اقبال خوانندگان به رمان بيشتر شده بود، برگزاري 
كارگاه   هاي رمان   نويســي زود به بار نشســته بود و كم   كم تعداد 

رمان   هاي چاپ   شده افزايش پيدا مي   كرد.
پديده پرفروش و در عين حال منتقدپسند آن سال رمان »احتماال 
گم شده   ام« نوشته سارا ساالر بود. اين رمان در واقع از فرزندان خلف 

رمان »چراغ    ها را من خاموش مي   كنم« نوشته زويا پيرزاد بود. ساالر 
روايتگر سرگشــتگي   هاي زن ايراني و درگيري   هاي او با تناقضات 
جامعه   اي در حال    گذار از سنت به مدرنيته بود. با اينكه بسياري از 
نويسنده   هاي زن به چنين موضوعاتي مي   پرداختند و نمونه   هاي 
بسياري از داستان   هاي مشابه در بازار وجود داشت اما برتري رمان 
ساالر بر باقي آثار شخصيت   پردازي خوب و تعليق رقيقي بود كه در 

داستان گسترانده بود.
محمدحسن شهسواري در ادامه تجربه   گرايي   هاي روايي خود در 
اين ســال پرهياهو، رمان فرم   گراي »شب ممكن« را منتشر كرد؛ 
رماني پنج فصلي كه در هر فصل راوي يا مخاطب آن تغيير مي   كرد. 

شهســواري در اين رمان هزارتو و ساختار پيچيده   اي ساخته بود. 
ديدگاه اصلي حاكم بر رمان عدم   قطعيت بود كه با طراحي مناسب 
شهسواري به درستي اجرا شده بود و نتيجه كار رماني بود كه هم 

فرماليستي بود و هم خواندني.
جوانان تازه از راه رســيده كه در كارگاه   هاي رمان   نويسي تكنيك 
داســتان   پردازي را آموخته بودند، كم   كم از راه مي   رسيدند. سينا 
دادخواه با رمان »يوســف    آباد خيابان سي   و   سوم« نخستين رمان 
خود را منتشر كرد. اين رمان روايت 4شخصيت با نام   هاي سامان، 
ليال، استاد نجات و ندا بود كه هر كدام فصلي در رمان داشتند. تهران 
در اين رمان كم ماجرا بستر اصلي و بازتاب   دهنده نسلي بود كه با 

وبالگ و اينترنت در دهه1380 باليده بودند و حاال روايتشان را از 
تهران به   دست مخاطب مي   دادند.

جلد ســوم و پاياني سه   گانه داســتان كوتاه يوســف عليخاني با 
نام »عروس بيد« در اين ســال منتشر شــد. اين مجموعه شامل 
10داستان كوتاه بود كه ماجراي همه داستان   ها در روستاي مليك 
از توابع الموت استان قزوين مي   گذشت. بيشتر داستان   ها پاياني 
باز و مبهم داشتند و فضاي آنها در مرز خيال و واقعيت مي   گذشت. 
عليخاني در داستان   هايش از عناصري مانند جن و پري هم استفاده 
كرده بود؛ عناصري كه در كمتر داســتان ايراني   اي مي   شد از آنها 

ردپايي پيدا كرد.

معراج قنبري

ايستاده در ميدان مين
تلفات مرزنشينان غرب ايران از باقي مانده   هاي جنگ ادامه دارد 

ديده نشد
جمشيد اليق 21 آبان 1388 از دنيا رفت 

ناكاماني كه فراموش نمي شوند
تيم ملي، در سياسي   ترين دوره تاريخ خود، از صعود به 

جام جهاني 2010 ناكام ماند

دور از مركز

تهران

ورزش 

  فرزاد سپهر ����������������������������������������������������������������������������������
در سال1388 البه الي خبرهاي سياسي، مرور گزارش   هاي دور از مركز 
با عناويني مانند »وضع فعلي صنعت فوالد در    شــأن كشور نيست« تا 
»آلودگي خزر بحراني است« و حذف بررســي موضوع خزر از نشست 
كشورهاي ساحلي همراه شد. در اين بين كشته يا مجروح شدن هموطنان 
شهرهاي مرزي در اثر رفتن روي مين   هاي خنثي   نشده از دوران جنگ 
بيشــتر تلخي خود را نشــان داد. اين موضوع همچنان بــا مخاطرات 
كشته   شدن يا قطع پا در استان   هاي مرزي ايران مانند آذربايجان غربي، 
كردستان، كرمانشاه، ايالم و خوزستان براي چگونه زيستن مواجه است.

فروردين 1388 رئيس وقت مركز مين   زدايي كشــور از آمار 200نفری 
كشته يا مجروح در ايران بر اثر اصابت مين با وجود گذشت 21سال از پايان 
جنگ در شهرهاي مرزي غرب كشور خبر داد. در موقع انتشار گزارش 
به   دليل انفجار مين در روستاي »قلعه رش« در شهرستان سردشت، 2برادر 
با مين برخورد كردند. عزيز درويشي جان باخت و كريم درويشي بينايي 
خود را از دست داد. نماينده وقت مريوان و سروآباد در مجلس هشتم از 
وسعت 3ميليون هكتار زمين آلوده به مين در كشور و هزينه   اي حدود يك 

ميليارد تومانی براي هر هكتار پاكسازي و مين   روبي در سال88 خبر داد. 
به   گفته اقبال محمدي از ساكنان، در 5 استان غربي كشور حدود 5ميليون 
نفر با مخاطرات ناشي از برخورد با مين روبه   رو هستند. رئيس وقت مركز 
مين   زدايي ايران در آن موقع حمايت از آسيب   ديدگان را پوشش بيمه   اي 
سازمان بيمه نيروهاي مسلح عنوان كرد. اميرحسين سعيدي از امضاي 
قرارداد با اين سازمان و پوشش بيمه   اي تمام نيروهاي مصدوم گفت. او 
دليل تشكيل كميسيون ماده 2 در استان   هاي مرزي را براي تشخيص و 
تعيين نوع صدمات با هدف تامين خدمات الزم به مصدومان حادثه عنوان 
كرد و گفت كه به محض وقوع حادثه، كميسيون ماده 2 تشكيل پرونده 
داده و گزارش الزم را به استانداري مي   فرستد و فرد تا آخر عمر مي   تواند 
از خدماتي كه به او مي   دهند، بهره بگيرد. در ســال88 كتاب   هايي براي 
آموزش خطرهاي مين براي 220هزار دانش   آموز ساكن در مناطق آلوده 
به مين منتشر و در مدارس استان   هاي مرزي غرب ايران توزيع شد. اين 
خبر را سرتيپ پاسدار مصطفي محمدنجار، وزير وقت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح اعالم كرد، درحالي   كه عنوان مي   شود كودكان نخستين 

قربانيان مين هستند.

فرزانه ابراهيم زاده   �����������������������������������������������������������������������
»قلي خان دزد بود، خان نبود، البد تو هم اسمشو شنفتي !. وقتي سن و 
سال تو بود به   خودش گفت تا آخر عمرم، ببينم مي   تونم تنهايي هزار تا قافله 
رو لخت كنم. با همين يه حرف با جونش وايساد و هزار تا قافله رو لخت كرد. 
آخر عمري پشت دست شو داغ زد و به   خودش گفت هزار تا تموم شد، حاال 
ببينم، عرضه شو داري تنهايي يه قافله رو سالم برسوني مقصد... نشد !... 

نشد... نتونست و مشغول ذمه    خودش شد. تقاص از اين بدتر؟« 
جمشــيد اليق با آن نگاه مانده به افق و دودي كه از چوب بلند چپقش 
به هوا برمي خاست با همين صحنه از ســريال »روزي روزگاري« نه در 
21 آبان 1388كه براي هميشه در تاريخ سينما و تئاتر ايران ثبت شد. 
جمشيد اليق، اول فروردين1310 در محله راه   آهن تهران به دنيا آمد. او 
يكي از آن جوانان پرشور و شري بود كه نامش را در كالس   هاي هنرپيشگي 
نوشت و سرنوشت، راهش را به كالس   هاي كويين   بي و ديويدسن كشاند 
و از آنجا بود كه رسيد به خانه شاهين سركيسيان در كوچه رشت؛ جمعي 
از بازيگران كمتر ديده شــده   اي كه نقش   هاي خوب و به يادماندني كم 
نداشتند و روي صحنه و جلوي دوربين كارگردان   هاي بزرگي رفتند. او 
مانند بسياري از آن جمع كه بعدها گروه هنر ملي را تشكيل دادند، پس از 
گرفتن ديپلم ادبي به الله   زار و هنرستان هنرپيشگي رفت. علي نصيريان 
در نخستين جشن بازيگران ســينماي ايران از او به   خاطر هدايتش به 
سمت تئاتر، تشكر كرد. در هنرستان درس مي خواند كه شنيد استادي 
آمريكايي به اسم ديويد ســن براي آموزش بازيگري به دانشگاه تهران 
آمده اســت. او هم آنجا رفت و در همان كالس   هاي كويين   بي بود كه با 
عباس جوانمرد، علي   نصيريان، بيژن مفيد، جعفر والي، جميله شيخي، 
خجسته كيا و باالخره فهيمه راستكار آشنا شد؛ گروه جواني كه بعدتر 
با آشنا شدن با شاهين سركيسيان پايشان به خانه او در كوچه رشت باز 
شد. آنها چندين   ماه هر بعد ازظهر از هر گوشه تهران راهي خانه شاهين 
مي   شدند تا نمايشي به اســم »جنوب« را تمرين كنند. اما اين تمرين 
هيچ وقت بيشــتر از يك صحنه پيش نمي   رفت و باقــي وقت اين گروه 
جوان و پر انرژي به حرف زدن از هر دري مي   گذشــت. در همين دوران 

بود كه جــالل   آل احمد و دكتر 
اميرحسين جهانبگلو روزي به 
آنجا رفتند و به آنها پيشــنهاد 
دادنــد كــه روي نمايش   هاي 

ايراني كار كنند. با همين پيشنهاد، گروه هنر ملي شكل گرفت و نمايش 
»افعي طاليي« براساس نمايشي از صادق هدايت، نوشته علي نصيريان به 
كارگرداني عباس جوانمرد نخستين نمايشي بود كه اين گروه روي صحنه 
بردند. اليق البته در اين ميان، 2سالي براي تكميل تحصيالت خود در 
زمينه بازيگري به آمريكا رفت و پس از بازگشت در كنار گروه هنر ملي در 
اداره هنرهاي دراماتيك شروع به   كار كرد. اليق از سال53 همچنين در 
مقطع ليسانس رشته كارگرداني و بازيگري به تحصيل پرداخت و يكي از 
نخستين بازيگران تئاتر ايران بود كه در گروه   هاي هنري خارج از ايران نيز 
بازي   هايي داشت. او بعدها در دانشگاه تدريس كرد و پس از انقالب درجه 
دكتري هنري را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي گرفت. اليق از بازيگراني 
بود كه اندازه و جاي نقش برايش اهميت نداشت و نقش   هاي كوچك را 
نيز به بهترين شكل بازي مي   كرد. قديمي   هاي تئاتر، بازي در نقش كور در 
نمايش »پهلوان اكبر مي   ميرد« عباس جوانمرد و نقش ميان آقا در نمايش 
»ميراث« به كارگرداني بهرام بيضايي در تاالر سنگلج را از نقش   هاي مهم 
او مي   دانند. او همچنين در فيلم   هايي چون »رگبار«، »مسافران«، »كالغ« 
و »سگ   كشي« بهرام بيضايي، سريال »هزار دستان« و فيلم »خواستگار« 
علي حاتمي، »دايره مينا«ي داريوش مهرجويي و... بازي كرد. اما آنچه 
تصوير او را به يادماندني كرد، نقش قلي   خان در سريال روزي روزگاري بود. 
كم نيستند كساني كه صحنه معروف نان و نمك خوردن او و مراد بيك 
)با بازي خسرو شكيبايي( و ديالوگ نهايي او كه خود را معرفي مي   كرد از 
بر هستند. جمشيد اليق در سال80 پسر جوانش هومن را كه مانند پدر، 
راه تئاتر را در پيش گرفته بود، روي صحنه بر اثر سكته قلبي از دست داد 
و از آن به بعد كمتر در مقابل دوربيــن و روي صحنه رفت. در نهايت نيز 
در 21 آبان1388 در اثر ايست قلبي بعد از يك   ماه بستري در بيمارستان 

قلب تهران درگذشت.

جواد نصرتي �����������������������������������������������������������������������������������

مقدماتي جام   جهاني2010، يكي از عجيب   ترين دوره   هاي تيم ملي 
فوتبال است؛ وقتي كه همه مي   خواستيم به جام جهاني برويم، از آن 
دورتر و دورتر مي   شديم و وقتي كه كامال به آن نزديك شده بوديم، 

جام   جهاني دورترين دغدغه جامعه ملتهب كشورمان بود.
اين بازي   ها، در اوج حساسيت آن، به سمت سياست كشيده شد و وقتي 
كه التهاب سياست، سراسر كشور را فرا گرفته بود و فوتبال مسئله اول 

جامعه نبود، كشور را ميخكوب خود كرد.
بعد از ناكامي تيم امير قلعه   نويي و حذف زودهنگام از جام ملت   ها، 
مقدماتي جام جهاني بزرگ   ترين رويداد پيش   روي تيم ملي بود اما 
نيمكت اين تيم، بالتكليف بود. از دل فهرست بلند نامزدها، افشين 
قطبي كه روزهاي درخشــاني با پرســپوليس گذرانده و قهرمان 
ليگ شده بود، به عنوان نام نهايي برگزيده شد و حتي بعد از بازي 
پرسپوليس با فجر شهيد سپاسي با هواداران خداحافظي كرد تا به 
تيم ملي برود. اما به يك باره، نيمكــت تيم ملي در اوج غافلگيري 
به علي دايي رســيد. دايي، چند روز قبــل از انتصابش در برنامه 
تلويزيوني90 به عادل فردوسي   پور گفته بود كه هر كس كه البي 
قوي   تري داشته باشد مربي تيم ملي مي   شــود. دايي، درحالي كه 
به عنوان يك مربي تازه   كار و كم   تجربه به شمار مي   رفت، تيم ملي را 

به دست گرفت. او بازيكنان شناخته   شده را كنار گذاشت و با دعوت 
بازيكنان جديد و تحميل سبك بازي نه چندان دلچسبش به تيم 
ملي، خيلي زود هواداران را مقابل خود ديد. تيم ملي در مرحله آخر 
مقدماتي جام جهاني، با تيم   هاي كره شمالي، كره جنوبي، امارات و 
عربستان هم   گروه شد و مي   توانست با قرار گرفتن بين دو تيم برتر، 
مستقيم به جام جهاني صعود كند. حتي سومي در اين گروه هم تيم 
ملي را به پلي   آف مي   فرستاد اما تيم دايي، چنان ضعيف و متزلزل 
بود كه از 5بازي اول خود، تنها 6امتياز كسب كرد. بازي پنجم ايران 
با عربســتان، پايان كار علي دايي در تيم ملي و يكي از سياه   ترين 

روزهاي تاريخ فوتبال ايران بود.
اگر ايران در آن بازي به برتري مي   رســيد، گام بلندي در راه صعود 
برمي   داشت اما شاگردان دايي نتوانستند برتري نيمه اول خود را حفظ 
كنند و در نهايت، در روزي كه محمود احمدي   نژاد رئيس جمهور وقت 
هم به ورزشگاه آزادي رفته بود، 2 بر يك شكست خوردند. اين بازي 
در اوج رقابت   ها و التهابات سياسي بين ايران و عربستان برگزار شد و 
برد عربستان در آزادي و شادي شوكه   كننده بازيكنان اين تيم در پايان 
بازي در مقابل صدهزار تماشاگر، يكي از تلخ ترين و حقارت   بارترين 

لحظات تاريخ فوتبال كشورمان را رقم زد.
اين بازي، همچنين به خاطر درخواست عجيب احمدي   نژاد و مخالفت 

دايي با آن جنجالي شد. آنطور كه بعدها بازيكنان تيم روايت كرده   اند، 
محمود احمدي   نژاد قصد داشته بين دو نيمه، زماني كه ايران يك بر 
صفر از عربستان جلو بوده، به رختكن برود و با بازيكنان صحبت كند. 
اما علي دايي، به شــدت با اين كار مخالف بوده و اجازه نداده بود  كه 
احمدي   نژاد به رختكن برود. در اين بازي، هواداران به شدت به چينش 
دفاعي تيم ملي انتقاد داشتند و براي اعتراض به عملكرد دايي، نام علي 
كريمي را فرياد مي   زدند كه از سوي دايي به تيم ملي دعوت نشده بود.

بعد از شكست برابر عربستان، درحالي كه تيم ملي هنوز در اردو بود، 
دايي شبانه از سرمربي   گري تيم ملي بركنار شد و قطبي، خيلي دير 
و نابهنگام به تيم ملي رســيد. ايران 3بازي با امارات، كره شمالي و 
كره جنوبي داشــت و با كسب 2برد و يك مســاوي هم مي   توانست 

صعود كند.
شاگردان قطبي در نخســتين گام، امارات را شكست دادند و در 
بازي دوم با تيم ملي كره شمالي در شرق آسيا مساوي كردند. اين 
يعني، سرنوشت تيم ملي در بازي با كره جنوبي مشخص مي   شد؛ 
تيمي كه صعودش را قطعي كرده بود. اين بازي اما چند روز بعد از 
انتخابات سال88 برگزار شد و وقتي كه از تلويزيون پخش مي   شد، 
خيابان   ها همچنــان ملتهب بود. 6بازيكن تيــم ملي، يعني جواد 
نكونام، علي كريمي، حسين كعبي، مسعود شجاعي، محمد نصرتي 
و مهدي مهدوي   كيا در آستانه ورود به زمين، نوارهاي سبزي را به 
مچ خود بستند و يك نيمه با همين مچ   بندها بازي كردند. بسياري، 
اين اقدام را همراهي بازيكنان با اعتراض   ها خواندند اما بعد از بازي 
سرپرست تيم گفت كه اين كار بازيكنان، »نذر براي پيروزي« بوده 
و بازيكنان، بين دو نيمه با اين تشخيص كه ممكن است اين سبزها 

مورد سوءاستفاده عده اي قرار گيرد آنها را باز كردند. 
شاگردان قطبي، تقريبا به جام جهاني صعود كرده بودند. گل مسعود 
شجاعي در پي ارسال محمد نصرتي در دقيقه51 ايران را به جام   جهاني 
مي   برد تا اينكه 9دقيقه مانده به تحقق اين رويا، پارك جي سونگ كاخ 

اميدهاي تيم ملي را با گل مساوي تيمش ويران كرد.
با اين تساوي، ايران 11 امتيازي شد و حتي نتوانست به پلي   آف برود.

همايون صنعتي   زاده در شهريورماه درگذشت

هرچند عمده    شــهرتش را از انتشــارات فرانكلين به دست آورد 
اما كارهاي بســيار مهم ديگري نيز در كارنامه داشــت. كارخانه 
    كاغذســازي پارس، چاپ افست، كشــت مرواريد خليج فارس و 
مبارزه با بي   سوادي دستاوردهاي كمي نيست. همايون صنعتي   زاده 
84سال پيش از مرگش، در كرمان  زاده شد. زندگي جالب و عجيبي 
داشت، انسان سختكوشي بود و به فرهنگ و ادب ايران عالقه داشت. 
گاهي شــعر مي   گفت و ترجمه هم مي   كرد. در كنار انبوه كارهاي 
مهمش، مقاله   ها و كتاب   هاي بسياري نيز به   جا گذاشته است. در 
تجارت نيز موفق بود. صنعتي   زاده بنيانگذار تعدادي از بنگاه   هاي 
تجاري و مراكز صنعتي و كشاورزي معتبر بود. در ادامه به 4بخش از 

زندگي   اش نگاه مي   كنيم.
 

انتشارات فرانكلين
از كودكي پا به دنياي كتاب گذاشته بود اما ورود جدي   اش به فضاي 
كتاب و نشــر اتفاقي بود. خود اينگونه روايت مي   كند: »...معتادم 
كردند به كتاب خواندن. سيزده، چهارده ســاله كه بودم شاگرد 
كتابفروشي شدم. كتابخانه   اي بود اول الله   زار به اسم تهران. اهل علم 
آن وقت مي   آمدند آنجا؛ مينوي، هدايت، نصراهلل فلسفي، همه   شان. 
در آنجا پادو بودم؛ ميز پاك مي   كــردم، چايي مي   آوردم، فرم   هاي 
چاپي را به چاپخانه مي   بردم. كتاب هم زياد بود و تا دلتان بخواهد 
مي   نشستم كتاب مي   خواندم. روزي ده شاهي هم حقوق مي   گرفتم 
كه مي   دادم پونچيك )نوعي پيراشكي( مي   خوردم. به اين ترتيب 
بدون اينكه متوجه باشم مقدار زيادي با كار كتاب آشنا شدم. بعدها 

به طور تصادفي رفتم تو كار كتاب«. 
داستان انتشارات فرانكلين، يك سال پس از كودتاي1332 آغاز 
شد. صنعتي   زاده در رؤياي نمايندگي كمپاني   هاي بزرگ بود و از 
طريق ارتباط   هاي نخستين، پوسترهاي آنها به دستش رسيده بود. 
او اين پوسترها و تعدادي عكس و كار ديگر را جمع كرد و در خانه 
پدري خود در چهارراه كالج، يك نمايشگاه هنري به راه انداخت. 
سيروس علي   نژاد در كتاب »از فرانكلين تا الله   زار« چنين روايت 
مي   كند: »روزي دو نفر آمريكايي به همراه آتاشه    فرهنگي آمريكا 
براي ديدن نمايشگاه آمدند و در پايان بازديد از نمايشگاه يا شايد 
هم روز بعد، از او خواستند نمايندگي فرانكلين را در تهران بپذيرد. 
جوابش منفي بود؛ وقت نداشت. كسب وكارش پررونق بود. چه نياز 
به نمايندگي مؤسسه كتاب و نشر داشت كه از آن سر درنمي آورد. 
چند روز بعد آنها    دوباره آمدند و چون بــاز با جواب منفي روبه   رو 
شدند از او خواستند اجازه بدهد كتاب   هايشان را در دفتر او به امانت 
بگذارند. پذيرفت و بعد از چند روز كه نگاهي به كتاب   ها انداخت 
به هيجان آمد. وقتي كتاب   هاي فرانكلين نيويورك را ورق زد به 
وسوسه افتاد و نمايندگي فرانكلين را پذيرفت«. كار صنعتي   زاده 
گرفته بود و سازمانش به مهم   ترين نشــر ايران تبديل شده بود. 
كتاب   ها تا پايان دهه    1330تيراژ راضي   كننده   اي نداشتند. او به فكر 
راهي براي ارزان كردن و افزايش تيراژ كتاب   ها بود. از اين رو بود كه 

سازمان كتاب   هاي جيبي را به   عنوان بخشي از انتشارات فرانكلين، 
با هدف توليد و نشر كتاب   هايي در قطع جيبي و پالتويي با تيراژ باال، 

در سال1339 تاسيس كرد.
 

چاپ افست
مسئوليت توليد كتاب   هاي درسي به انتشارات فرانكلين سپرده 
شد. نشــر از محل عوايد چاپ اين كتاب   ها، چاپخانه   اي مجهز به 
نام شركت افست     تاسيس كرد. صنعتي   زاده در پي بازار كتاب بود 
و باتوجه به اشتراك زبان فارسي، به كتاب   هاي درسي افغانستان 
رسيده بود. او در گفت   وگو با سيروس علي   نژاد ماجراي شكل   گيري 
افســت را چنين بازگو مي   كند: »كتاب    هاي درسي ايران وضعش 
خيلي خراب بود. اين سال1956بود؛ سال1335. وضع كتاب   هاي 
درسي خيلي خراب بود، ازجمله تاريخ و جغرافي. شاه مي   رود هيأت 
دولت، كتاب   هاي تاريخ و جغرافــي را پرت مي   كند، مي   گويد اين 
مزخرفات چيست. وزير فرهنگ مي   گويد ما مشكل چاپ داريم. 
صنعتي همه چاپخانه   ها را گرفته، دارد براي افغانستان كتاب چاپ 
مي   كند، درحالي كه ما خودمان به انــدازه كافي چاپخانه نداريم. 
واقعا چاپخانه   ها پر بود. ما هم پول زيادي داشــتيم. به فرانكلين 
گفتيم بياييد كمك كنيد يك چاپخانه تأسيس كنيم. گفتند پول 
داري بكن. من هم ناشران را جمع كردم و همين   طور افرادي هم 
به ما كمك مي   كردند ازجمله سيدحسن تقي   زاده كه از ايام جواني 
به كار چاپ عالقه   مند بود. اصال شد رئيس هيأت   مديره افست. من 
هم شدم مديرعامل. سهام افست را هم داديم به ناشراني كه براي 
فرانكلين كتاب چاپ مي   كردند، ازجمله به ايرج افشار، انتشارات 
ابن   سينا و انتشــارات اميركبير. همه سهامدار شدند جز خودم. از 
فرانكلين يك ميليون تومان پول قرض داديم به افســت. افست 
اين   طوري شــروع به كار كرد. بعد هم يك ميليون تومان ديگر از 
فرانكلين به آنها قرض داديم. كارش راه افتاد. افست شروع به چاپ 
كرد و 24ساعته كار مي   كرد«. نخستين مكان اين چا   پخانه در ملكي 
استيجاري در خيابان قوام   السلطنه بود. سپس به خيابان گوته و 
بعدتر به سرخه   حصار منتقل شد. اين مؤسسه رفته   رفته و به مرور 
زمان و با مستحكم شدن جايگاهش، تأثير بسياري در ترويج فنون 

و فرهنگ چاپ در ايران باقي گذاشت.
 

مبارزه با بي   سوادي 
ماجرا از اين قرار بود كه در ســال1341 سازمان يونسكو، جشن 
سوادآموزي خود را در ايران برگزار كرد. علي   نژاد مي   نويسد: »در 
جلسه   اي با حضور اشرف پهلوي طرح سواد   آموزي در ميان افتاد. 
همه اهل فن را از وزير و وكيل تا كارشناسان رشته   هاي گوناگون 
دعوت كرده بودند. براي قسمت كتاب و نشر هم از صنعتي دعوت 
شده بود. ظاهرا در پايان جلسه اشرف پهلوي از صنعتي كه تا آن 
زمان ساكت نشسته بود، پرسيده بود شــما حرفي نداريد؟ او هم 
سؤال   هايي مطرح كرده بود؛ مانند اينكه اصال سواد چيست؟ به كي 

مي   خواهيد سواد ياد بدهيد؟ به چه زباني مي   خواهيد بياموزيد؟ و 
بعد هم پيشنهاد كرده بود طرح را ابتدا در گوشه   اي از كشور اجرا 
كنند، با مشكالت آن آشنا شوند، كار را ياد بگيرند و بعد سراسري 
كنند. با اين حرف   ها، كار به گردن خود او افتاد. او هم براي آزمايش، 
شهر قزوين را پيشنهاد كرد كه مردمش نيمي ترك   زبان و نيمي 
فارس   زبان بودند، و شد رئيس مبارزه با بي   سوادي قزوين«. اما اين 
تنها كاري بود كه خود صنعتي   زاده از آن راضي نيست، گفته است 
انگار در خواب به سمت دشمن مشت و لگد مي   انداخته! يا »در هر 

كاري كه كردم موفق شدم، جز در مبارزه با بي   سوادي.« 

از نوسازي پرورشگاه كرمان تا جبهه    جنگ
در مصاحبــه   اي مي   گويــد: »دبيرســتان را بــه پايــان نبردم. 
شهريور1320 شد. شهر شلوغ شد. مملكت وضعش خراب شد. 
بعد از مرگ پدربزرگ )1318(، پدر، مادربزرگ را آورده بود تهران. 
شهريور 20 كه شد من و مادربزرگ را برگرداند كرمان. چون اينجا 
امن   تر بود. از همان وقت من مأمور كارهاي پرورشگاه بودم. خيلي 
هم وضع بد بود. هيچ   چيز گير نمي   آمد. قحطي بود؛ مشكالت زياد 
بود«. پرورشگاه صنعتي كرمان هنوز زيرنظر او بود. حسابي هواي 
بچه   هاي آنجا را داشت. يك   بار براي چاپخانه 150نفر از بچه   هاي 
اين پرورشــگاه را آورد تهران تا زيرنظر آلماني   ها آموزش ببينند. 
حاال بعد از انقالب بود و جنگ نيز آغاز شده بود. گروهي از بچه   هاي 
پرورشگاه، در حال اعزام به جبهه   هاي جنگ بودند. صنعتي   زاده 
هم تصميم گرفت عازم جبهه   ها شود! از همين روي ثبت   نام كرد 
و به پادگان رفت تا تعليمات نظامي ببيند! خودش در اين باره در 
يكي از نامه   هايش به خواهرش )مهدخت( مي   نويسد: »...هر چه 
فكر كردم ديدم اگر همراهشان باشم، بهتر است. به ناچار من هم 
جزو داوطلبان ثبت   نام كردم و چندي است مشغول ديدن تعليمات 
هستم و ظرف همين دو روزه به خوزستان خواهيم رفت«. و در نامه    
ديگري به خواهرش، اوضاع خود را در جبهه چنين توضيح مي   دهد: 
»...تجربه    جالبي است و دنيايي به كلي تازه؛ الاقل براي من. گمان 
مي   كنم به علت سن من و ســپيدي موي من، كار سبك تهيه و 
تداركات را بر عهده   ام گذارده   اند. بد نيست، هم مشغوليات است و 
هم تجربه و سابقه   اي كه در امر مديريت داريم به كارم مي   آيد...«. 
همايون صنعتي   زاده با نقش مؤثرش در نوسازي ايران، سرانجام 
در 4شهريور 1388 در كرمان درگذشت. از ديگر فعاليت   هاي او 
مي   توان به دايره   المعارف فارسي، كاغذسازي پارس، نشر كتاب   هاي 
درسي افغانستان، آموزش بزرگساالن، شركت مرواريد خليج فارس، 
خزرشهر مازندران، رطب زهره و گالب زهرا نام برد. براي مطالعه 
بيشــتر درباره    او مي   توان به 2كتاب    از فرانكلين تا الله   زار به قلم 
سيروس علي   نژاد و »نامه    هاي همايون صنعتي   زاده به خواهرش« 
به   كوشش گلي امامي رجوع كرد. همچنين نگارنده در شماره   هاي 
48و 51 همين ويژه   نامه )5 و 8مهرماه( به انتشــارات فرانكلين و 

چاپ افست پرداخته بود.

قاتل دروغ نگفته بود
 6بار قصاص براي مهين 

حوادث

جواد عزيزي  �����������������������������������������������������������������������������������
ســاكنان منطقه مينودر  قزوين هنوز اتفاقي كه 24 ارديبهشت سال 88 
در اين منطقــه رخ داد را فراموش نكرده اند. هوا تاريك شــده بود كه نور 
چراغ گردان  ماشين هاي پليس توجه همســايه ها را به خانه اي جلب كرد 
 كه ساكنان آن زني به نام مهين و شوهرش و 2دختر خردسالشان بودند. 
آن روزهــا ماجــراي جنايت هاي ســريالي و قتــل زنان ميانســال در 
اين شــهر گوش بــه گــوش پيچيده بــود و حــاال مامــوران پليس به 
منطقه مينــودر آمده  بودند تا عامــل اين جنايات را دســتگير كنند. اما 
چه كســي باورش مي شــد كه مهين، مادر دلســوزي كه زندگي اش را 
 وقف نگهداري از دختربچه معلولش كرده بود عامل اين جنايات اســت. 
مهين جنايات خــود را از ســال 85 و با قتل صاحبخانه شــان شــروع 
كرد.» اين مــرد  بارها به مــن پيشــنهاد داده بود كه از همســرم طالق 
بگيرم و زن او بشــوم. هــر بار بــه حرف هايش بي اعتنايــي مي كردم اما 
 روز حادثه از حرفش آنقدر عصباني شــدم كــه او را به قتل رســاندم«. 
گرچه به دنبال اين جنايت مهين به عنوان مظنون دســتگير شــد اما به 
قتل اعتراف نكرد و همين باعث شــد كه مدتي بعد آزاد شــود. او 2سال 
پس از آزادي و در سال 87 جناياتش را از ســر گرفت و اين بار نه به خاطر 
انتقامجويي، بلكه با انگيزه سرقت نقشــه قتل زنان ميانسال را كشيد. او 
ســوار بر خودروي رنوي كرم رنگ خود در نقاط مختلف قزوين مخصوصا 
مكان هــاي زيارتي مي گشــت و طعمه هايش را از بيــن زناني كه طالي 
زيادي همراهشان بود شناسايي مي كرد. ســپس سراغشان مي رفت و با 
گفتن اين جمله كه:» شما شــبيه مادر خدا بيامرز من هستيد« يا اينكه 
»اجازه دهيد شــما را برســانم«، آنها را سوار ماشــين مي كرد. او در بين 
راه به طعمه هايش آبميوه مســموم تعارف می كــرد و وقتی آنها بيهوش 
 مي شــدند، خفه شــان مي كرد و پول و طالهايشان را ســرقت مي كرد. 
مهين 5زن را با اين شــگرد به قتل رســاند تا اينكه در جريان تحقيقات 
تخصصي پليس و برگه جريمه اي كه براي خــودرواش در نزديكي محل 
يك از قتل ها صادر شده بود، شناسايي و در يك عمليات ضربتي دستگير 
شد. اين زن 32ساله بعدها در جريان جلســه محاكمه درباره انگيزه اش 
از قتل هــا چنين گفت:» مراقبــت از دختر معلولم پول مي خواســت اما 
شــوهرم بي كار و معتاد بود. بــراي تامين مخارج زندگي در آموزشــگاه 
تعليم رانندگي مشــغول به كار شــدم اما بعدا 10ميليون تومان بدهكار 

 شدم و همه اينها باعث شــد كه به فكر ســرقت از زنان ميانسال بيفتم.«
مهين بعد از محاكمه در دادگاه به 6بار قصاص محكوم و اين حكم يك سال 

پس از دستگيري اش در زندان قزوين به اجرا درآمد. 
راننده مينی بوس وحشت 

زماني كه مهين )نخستين زن قاتل سريالي ايران( توسط پليس دستگير 
شد، پليس با يك معماي عجيب روبه   رو شد. اين زن در جريان بازجويي   ها به 
قتل 5زن اعتراف كرده بود اما تا آن زمان اجساد 6زن پيدا شده بود. هر چند 
پليس ابتدا اعتقاد داشت  كه زن 50ساله اي كه جسدش 17ارديبهشت 88 
در كمال   آباد قزوين پيدا شده بود نيز توسط مهين به قتل رسيده اما اين زن 
هرگز زيربار نرفت و مي   گفت كه اين جنايت كار او نيست. تنها چند   ماه پس 
از دستگيري مهين بود كه با پيدا شدن اجساد زناني ديگر در قزوين كه بر 
اثر خفگي يا ضربات چماق به قتل رسيده بودند، معلوم شد كه مهين دروغ 
نگفته و پاي يك قاتل ســريالي ديگر نيز در ميان است؛ قاتلي كه هر چند 
ارتباطي با مهين و جنايت   هاي او نداشت اما او نيز قربانيانش را از بين زنان 
انتخاب كرده و بعد از كشتن آنها، پول   ها و طالهايشان را سرقت مي   كرد. اين 
مرد كه ناصر نام داشت بين سال   هاي 88تا اوايل 89، 5 زن را به قتل رساند 
و اجسادشان را در نقاط خلوت و بياباني رها كرد تا اينكه پس از جنايت های 
چهارم و پنجم او سرنخ اصلي اين پرونده در اختيار پليس قرار گرفت. يكي 
از اهالي در نزديكي محل پيدا شدن يكي از اجساد، ميني   بوس فياتي را ديده 
كه براي لحظاتي در آنجا توقف كرده بود؛ ميني   بوسي كه همه پرده   هايش 
كشــيده بود و ماموران پليس موفق  شــدند 10روز بعــد آن را در يكي از 
خيابان   های قزوين شناسايي كنند. صاحب ميني بوس مردي به نام ناصر بود 
كه در يك عمليات ضربتي دستگير شد و با پيدا شدن سرنخ   هايي از قربانيان 
در خانه اين مرد، وي به قتل 5زن با هدف سرقت پول   ها و طالهايشان اعتراف 

كرد. او يك سال بعد از دستگيري در مألعام به دار مجازات آويخته شد.
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سال88 براي سينماي ايران توفاني آغاز شد. »اخراجي    ها2« در سطحي 
فراتر از تصور سازندگانش و بسيار بيشتر از قسمت اول،كه پرفروش   ترين 
فيلم سال86 بود، مورد توجه سينماروها قرار گرفت. بيش از پنج ميليون 
نفر به تماشاي فيلم دوم ده نمكي نشستند )در تهران حدود دوميليون 
نفر اخراجي   ها2را ديدند( تا همه از اين ميزان توجه عمومي به فيلمي كه 
حتي به اندازه قسمت اول هم بامزه نبود، غافلگير شوند. خيلي   ها هم البته 
منتظر اكران درباره الي بودند كه نمايشش در جشنواره بيست وهفتم، 
بيشترين سروصدا را ايجاد كرده بود. فيلم فرهادي قرار بود طبقه متوسط 
شهري را نمايندگي كند و آبروي از دست رفته الي را با طراحي شبكه   اي 
از دروغ و پنهان كاري به نمايش بگذارد. گرايش به سينماي خرده پيرنگ 
و پايان باز با درباره الي، به شكلي جدي وارد سينماي ايران شد. از بخت 
بد فرهادي، انتخابات پرحاشيه 88، اكران درباره الي را تحت   الشعاع قرار 
داد و از هفته سوم اكران به بعد به   نظر مي   رسيد سينمارفتن در پايتخت 
ملتهب، خيلي بــا روحيه مخاطب هدف فيلم، همخوانــي ندارد و در 
روزهايي اصال امكان تماشا در آزادي مهم   ترين سينماي درباره الي، اصال 
فراهم نبود. از نيمه دوم سال88 كه جواد شمقدري جايگزين محمدرضا 
جعفري جلوه در معاونت سينمايي شد، عملگرايي جاي محافظه كاري را 
گرفت. در سالي كه چراغ سينما بعد از اخراجي   ها2، با فيلم   هايي از جنس 
»زندگي شيرين«، »خروس جنگي«، »پســر تهروني«، »حلقه هاي 
ازدواج«، »دوخواهر« و »نيش زنبور« روشن مانده بود، فيلم كيميايي 
هم اكران شد. »محاكمه در خيابان« دوباره آن صف بندي   هاي آشنا را 
له و عليه كيميايي شكل داد؛ فيلمي كه قبل از وقايع سال88 ساخته 
شده بود، ولي در عنوان   بندي پاياني، انعكاسي از آنچه در خيابان   هاي 
تهران رخ داده بود را به نمايش مي   گذاشــت. جواد شمقدري كه قبال 
در دولت اول احمدي   نژاد به   عنوان مشاور هنري رئيس   جمهور، نقش 
اپوزيسيون را براي صفار هرندي و مديران سينمايي   اش ايفا مي   كرد، 

حاال به آرزوي ديرينش رسيده بود. هيأت اسالمي هنرمندان باالخره 
سكان هدايت سينماي ايران را در اختيار گرفته بود، منتها در شرايطي 
بسيار دشوار. آن قدر دشوار كه براي نخستين بار راضي كردن سينمايي   ها 
براي حضور در هيأت داوران جشــنواره به معضلي جدي تبديل شده 
بود و اغلب رايزني   هاي معاونت سينمايي با سينماگران براي پذيرش 
داوري جشنواره شكست خورد؛ جشنواره   اي كه شمقدري برايش يك 
برگ برنده رو كرد. »به رنگ ارغوان« حاتمي كيا كه در دولت اصالحات 
نمايشش به صالح دانسته نشده بود، با جلب رضايت وزارت اطالعات، 
رفع توقيف شد، به جشــنواره فجر آمد، بيشتر سيمرغ   ها را گرفت و با 
فاصله   اي كوتاه اكران عمومي هم شد. از ديگر فيلم   هاي در محاق مانده، 
هم»خاك آشنا«ي فرمان آرا و »تسويه حساب« ميالني اكران شدند و 
هم فيلم قديمي »پنجمين سوار سرنوشت« سعيد مطلبي كه از اوايل 
دهه60 ، پشــت خط مانده بود؛ تالش براي گشايش فضاي سينماي 
ايران در شــرايطي كه سينماگران شــاخص بعد از انقالب، همچنان 
تحت   تأثير وقايع پس از انتخابات قرار داشتند. دعوايي كه يك سويش 
هيأت اسالمي هنرمندان و سوي ديگرش خانه سينما قرار داشت تازه 

شروع شده بود.

 مهرداد رهسپار  �������������������������������������������������������������������������

بيست   وهشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر از 2 تا 11بهمن 
با دبيري حسين پارســايي در تهران برگزار شد. براي اين دوره 
از جشنواره بخشــي به نام »جايزه مردمي« گنجانده شده بود و 
برگزاركنندگان جشنواره براي آن، دوجايزه داخلي و بين المللي 
درنظر گرفتند. آن ســال، در بخش نمايش هاي داخلي »ِگل« 
به كارگرداني ياســر خاســب و در بخش بين الملل، نمايش به 
يادماندني »دكتــر فرانكنشــتاين« به كارگرداني ســالواتوره 
تراماچره از كشــور ايتاليا برگزيدگان بخش مردمي جشــنواره 
شناخته شدند. دكتر فرانكنشتاين نمايشي بسيار ساده با دوبازيگر 
)فابريزيوپوگليزه و فابريزيوساكومان( يكي در نقش دكتر و ديگري 
در نقش هيوالي فرانكنشتاين بود. پيش از اين موفقيت در ايران، 
گروه آنها كه »كوريا« نام داشت، نمايش »باغ هاي پالستيكي« 
را در شانزدهمين جشــنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان 
)اصفهان، شهريور 1388( اجرا كرده و بســيار مورد توجه قرار 
گرفته بود. پس از اجراي موفقيت آميز فرانكنشتاين در جشنواره 
بيست وهشــتم، نمايش »مصايــب زنان تروا« را در جشــنواره 
بيست ونهم )تهران، 1389( به صحنه آوردند و با نمايش »آليس« 
در نوزدهميــن جشــنواره بين المللي تئاتر كــودك و نوجوان 
)همدان، 1391( و با اجراي نمايش»ســواركاران فرانســه« در 
سيزدهمين جشنواره بين   المللي تئاتر عروسكي )تهران، 1392( 

حضور داشتند. معموال رسم نيست كه گروه هاي خارجي بيرون 
از زمان جشنواره اجراهايي پيوســته در ايران داشته باشند. اگر 
هم مواردي بوده، اغلب توليد مشترك ايران و كشوري ديگر بوده 
است. با اين حال در سال1389مســئوالن وقت مركز هنرهاي 
نمايشــي اعالم كردند كه نمايش دكتر فرانكنشتاين در تهران 
اجراي عمومي خواهد داشت. اما اين اتفاق رخ نداد. در آن زمان 
شايعاتي مبني بر مشكالت صدور رواديد براي اين گروه، مسائل 
مالي و دشواري هاي اجراي يك گروه خارجي در سالن هاي داخلي 
مطرح شده بود. گروه تئاتر كوريا در شهر كوچك »لچه« ايتاليا 
فعاليت خود را آغاز كردند، آنها نهادي براي توليد تئاتر و سفرهاي 

بين المللي تاسيس كردند و گروهي حرفه اي را تشكيل دادند.

حافظ روحاني �����������������������������������������������������������������������������������

بانك پاسارگاد نخستين بانكي نبود كه بخشي از سرمايه   اش را صرف 
خريد آثار هنــري مدرن و معاصر ايران كرد تا اين آثار به بخشــي از 
پشتوانه مالي   اش تبديل شــود. مي   دانيم كه از دهه1340 تعدادي 
از بانك   ها بخشي از سرمايه   شــان را صرف خريد آثار هنري كردند. 
مي   توان از مجموعه   هاي بانك كشاورزي يا آثار بانك صنعت و معدن 
اشاره كرد. اما بانك پاسارگاد براي نخستين بار بخش قابل مالحظه   اي 
از ســرمايه   اش را صرف خريد آثاري كرد كه به پشــتوانه مالي   اش 
هم تبديل شــدند. در عين   حال بانك پاســارگاد در طول نيمه دوم 
دهه1380 و در كل دهه1390 يكي از نهادهاي فعال در اقتصاد هنر 
ايران به   حساب مي   آيد؛ نهادي كه عالوه بر خريد و فروش آثار هنري، 

بخشي از سرمايه   اش را صرف توليد فيلم   هاي سينمايي كرد.
اما موزه آثار هنري بانك پاسارگاد در تاريخ 14مهر   ماه سال1388 به 
شكل رسمي بازگشايي شد. محل موزه در ساختمان مؤسسه فرهنگي 
و هنري صبا وابسته به فرهنگستان هنر قرار داشت. هر چند كه چند 
سال بعد و هنگام تغيير جا، اختالفات شديدي ميان فرهنگستان هنر 
و بانك پاسارگاد پيش آمد كه به توقيف موقت مجموعه موزه پاسارگاد 
منجر شــد. اما فارغ از اينها مجموعه بانك پاســارگاد براي نخستين 
بار در معرض تماشــاي عموم قرار گرفت و بانك كل مجموعه را روي 
وب   ســايتش قرار داد. به اين ترتيب حضور اين بانك در مبادالت آثار 
هنري تا حد زيادي بر بازار هنرهاي تجسمي ايران تأثير گذاشت. شايد 
بتوان مجموعه بانك پاسارگاد را يكي از ارزشمندترين مجموعه   هاي 

آثار هنري مدرن و معاصر ايران ناميد.

به عقب تر برگرد
گروس عبدالملكیان جوان اول شعر دهه80 

كه به مرور زمان اقبال عمومي پیدا مي   كند و به 
موفقیت   هاي بین   المللي دست مي   يابد

����������������������������������������������������������� مرتضي كاردر
فرصتي نمانده است/ بیا همديگر را بغل كنیم/ 
فردا/ يا من تو را مي   كشــم/ يا تو چاقو را در آب 

خواهي شست 
همین چند سطر/ دنیا به همین چند سطر رسیده 
است/ به اينكه انسان/ كوچك بماند بهتر است/ 

به دنیا نیايد بهتر است
اصال/ اين فیلم را به عقب برگردان!/ آن   قدر كه 
پالتوي پوست پشت ويترين/ پلنگي شود/ كه 
مي   دود در دشــت   هاي دور/ آن   قدر كه عصاها/ 
پیاده به جنگل برگردند/ و پرندگان/ دوباره بر 

زمین���/ زمین���؟
نه!/ به عقب   تر برگــرد/ بگذار خــدا/ دوباره 
دست   هايش را بشــويد/ در آينه بنگرد/ شايد/ 

تصمیم ديگري گرفت���
  

نمي   توان از شــعر دهه   هاي80 و 90 سخن گفت 
و نامي از گــروس عبدالملكیان به میان نیاورد، 
چه او جوان اول شــعر دهه80 است و در دهه90 
اقبال عمومي پیدا مي   كند و اكنون يكي از نام   هاي 
بین   المللي شعر ايران است كه شعرش به زبان   هاي 

گوناگون ترجمه شده�
گروس عبدالملكیان حركت آرامي است كه از 
شــعرهاي كوتاه »پرنده پنهان«-    وقتي شاعر 
بیست   و   يكي    دوساله است- آغاز مي   شود و هرچه 
پیش   تر مي   آيد، تمايز بیشــتري پیدا مي   كند و 
شعرهاي بلندي به دست مي   دهد كه جهان   بیني 

شاعرانه او را به رخ مي   كشند�
او هوشمندانه در مرز میان پسند عموم مخاطبان 
و مخاطبان حرفه   اي   تر شعر قدم مي   زند،    از يك   سو 
سطرهايي دارد كه از كتاب شعر فراتر رفته   اند و به 
میان عموم مخاطبان راه    يافته   اند مثل »كدام پل/ 
در كجاي جهان/ شكسته    است/ كه هیچ   كس/ 
به خانه   اش نمي   رسد؟« از ســوي ديگر صبغه 
فلسفي شعرهاي او سبب شده است كه مخاطبان 
حرفه   اي   تر او را شاعري بدانند كه حقیقت   هاي 

تازه   اي از جهان را به شعر مي   آورد�
نمي   توان پیشــینه گروس عبدالملكیان را در 
موفقیت   هاي حرفه   اي   اش بي   تأثیر دانست� پدر 
او، محمدرضا عبدالملكیان، از شاعران نام   آشناي 
دهه   هاي 60 و 70 است، يكي از شاعراني كه همراه 
با شاعران نســل انقالب جلوه مي   كند و بعد، از 
بنیان   گذاران دفتر شعر جوان مي   شود� او از كودكي 
شماري از شــاعران نامدار مثل قیصر امین   پور، 
ساعد باقري، ســهیل محمودي، بیوك ملكي و 
ديگران را ديده و راهش براي حضور در جامعه 
حرفه   اي شعر هموار است؛ اگرچه به مرور زمان 
در شهرت از پدر پیشي مي   گیرد� او به دلیل سابقه 
خانوادگي و جست   و   جوهاي خود از شعر امروز 
ايران آگاه است و شــعر جهان را نیز به   درستي 

خوانده است�
شعر گروس عبدالملكیان كمتر در زبان فارسي 
اتفاق مي   افتد و برخالف بزرگان شعر امروز چون 
شاملو و اخوان شــاعري زبان   آور نیست� وجه 
تمايز شعر گروس را بايد در جهان   بیني متفاوت 
او جست� عشق و جنگ و مرگ درونمايه اصلي 
شعرهاي اوست و در بیشتر شــعرها شاعري 
روايتگر و تصويرگراســت و به اقتضاي روايت 
و تصوير از تكنیك   هــاي هنرهاي ديگري مثل 
سینما بسیار بهره مي   برد� مثاًل نام شعري كه در 

آغاز نوشته آمده »فالش    بك« است�
گروس عبدالملكیان هرچــه پیش   تر مي   آيد 
مي   كوشــد به    زباني عمومي   تر شــعر بگويد؛ 
شــعرهايي كه نه فقط موقعیت ايراني شاعر كه 
موقعیت او به   عنوان يكــي از اهالي خاورمیانه 
را روايت كند� شــعرهاي خاورمیانه   اي به مرور 
ترجمه مي   شوند و مخاطباني در كشورهاي اطراف 
مي   يابند� كم   كم شــعرها به زبان   هاي ديگر نیز 
برگردانده و گستره مخاطبان شعرهاي او بیشتر 
مي   شــود� او نیز تالش مي   كند از چشم   اندازي 
عمومي   تر بــه جهان نگاه كنــد� موفقیت   هاي 
بین   المللي او كه همچنان ادامه دارد، در سال   هاي 
اخیر نصیب هیچ   يك از شــاعران امروز ايران 

نشده است�

شعر

حسنا مرادي  ��������������������������������������������������������������������������������
يوسف عليخاني با انتشار »قدم بخير مادربزرگ من بود«، ورودش به جامعه 
ادبيات داستاني ايران را رسمي كرد. اين مجموعه داستان، داستان   هايي 
در مورد زندگي و باورهاي مردم روستاي ميلَك در استان قزوين است. 
داستان   هاي اقليمي و روستايي اين مجموعه با وجود فضاي روشنفكري 
حاكم بر ادبيات سال   هاي اواخر دهه1370 و اوايل دهه1380، توانستند 
نظرها را به   خود جلب كنند. عليخاني داســتان   هاي ميلك را ادامه داد و 
سه   گانه ميلك، قدم بخير مادربزرگ من بود، »اژدهاُكشان« و »عروس 
بيد« را خلق كرد. زبان داستان   هاي او از نخستين كتاب تا سومين اين 
سه   گانه، به وضوح تغيير كرده بود. در كتاب اول، فهميدن گفت   وگوها كه 

به زبان محلي بودند، براي بعضي از خوانندگان سخت بود. معني كلمات 
ناآشناي گويش محلي در پانويس نوشته شده بود و اين رفت وبرگشت 
مداوم از رواني داستان كاسته بود. در كتاب دوم ديگر خبري از پانويس   ها 
نبود، اما اين كتاب سوم، عروس بيد، بود كه نشان از پختگي عليخاني در 
نثر و زبان خودش را داشت. گفت   وگوهاي كتاب سوم همچنان به گويش 
محلي بودند، اما عليخاني كمي آنها را ساده   تر كرده بود. جادوي اصلي  او 
در نثر داستان   هايش بود؛ عليخاني واژه   هايش را طوري انتخاب كرده بود 
كه نثر پويايش خيال   انگيزي شعر را داشته باشد. استفاده فراوان او از آرايه 
ادبي تشخيص، حتي اجزاي بي   جان داستان   هايش را هم جاندار كرده 
بود. عروس بيد چكاد نثر عليخاني نبود. او پس از اين ســه   گانه، دورمان 

»بيوه    كشي« و »خاما« را نوشت. خاما، در نيمه دوم دهه1390، يادآور 
نثر آهنگين و تصويرســاز كليدر در اواخر دهه1350 است. نثر روان و 
پوياي عليخاني با توصيفات چنداليه   اش براي خواننده تصويري روشن 
از روزگاري كه بر قهرمان داستان رفته، مي   سازد. روش استفاده او از زبان 
محلي در خاما كامال به پختگي رسيده اســت، به   طوري   كه هر خواننده 
فارسي   زباني گفت   وگوهاي كتاب را مي   فهمد و در عين حال، پيوند قصه 
با اقليم و بوم وقوعش قطع نشده اســت. عليخاني در اين رمان، قصه   اي 
شاخص در ادبيات اقليمي آفريده است كه سال   ها در ادبيات ايران ماندگار 
خواهد بود؛ رســيدن كتاب به چاپ پانزدهم تأييدي بر ماندگاري خاما 
است. »وقتي به خانه آقاي اوسطي رسيدم، تازه دروازه باز شده بود. كسي 

توي حياط درندشت     آن به ديدار نمي   آمد. نشستم سر سكوي جلوي در. 
با مشمادارچوب   ام داشتم روي خاك زمين، خط مي   انداختم كه صداي 
روبوسي كفش   هاي گالش زنانه   اي، راه را پر از عطر شكوفه   هاي درخت 
سنجد كرد كه بين راه ديده بودم ديگر شكوفه   اي نمانده بود. سرم را بلند 
كردم. قدم بخير بود. بلند شدم و ايستادم. آمد و آمد و آمد. به من كه رسيد، 

سالم كردم؛ كه از من بعيد بود به يك زن سالم بكنم.
جوري نگاهم كرد كه نفهميدم خوشحال شد از ديدن   ام يا تعجب كرد از 
بودن   ام در رشكين يا شرم داشت نگاهش، يا ترس بود در دست   هايش كه 
پاهايش را به لرزه انداخت و به جاي اينكه طرف تندورستان برود، رفت 

سمت اتاق   هاي آقاي اوسطي.« 

جايي كه كلمات 
مي رقصند

يوسف عليخاني آثار شاخصي در 
ادبيات اقليمي و روستايي خلق 

كرده است

نثر

محمدناصر احدي  ��������������������������������������������������� 
مثل اغلب وقايع سياسي مهم كشور كه با توقيف 
و تعطيلــي مطبوعات همراه بــوده، رخدادهاي 
ســال1388 هم بــراي مطبوعات و عــده   اي از 

روزنامه   نگاران پيامدهاي سنگيني داشت. يكي از 
روزنامه   هاي مهمي كه در وقايع اين سال توقيف شد، 

روزنامه »اعتماد ملي« متعلق به مهدي كروبي- يكي از دونامزد 
معترض به نتايج انتخابات- بود. اعتماد ملي كه پس از انتشــار 
پنج پيش   شــماره، در اول بهمن   ماه1384، كار خود را به   صورت 
رسمي آغاز كرد، ارگان رسمي حزب »اعتماد ملي« تلقي مي   شد 
كه كروبي در سال1384، پس از كناره   گيري از دبيركلي مجمع 
روحانيون مبارز، اين حزب را پايه گذاشت. كروبي صاحب   امتياز 

اين روزنامه بود و محمدجواد حق   شــناس كه تجربه 
كار در دولت محمد خاتمي را داشت و عضو حزب 
اعتماد ملي هم بود، مديرمسئولي اين روزنامه را 
برعهده گرفت. اين روزنامه پس از انتشــار 998 
شماره، با صدور حكمي توســط قاضي مرتضوي، 
مطابــق بند پنج اصــل 156قانون اساســي مبني بر 
پيشگيري از وقوع جرم، در 26مرداد1388 توقيف شد. به گمان 
برخي   ها، انتشار مطلبي با عنوان »كروبي پاسخ خطيبان جمعه 
را داد« در اين روزنامه، دليل اصلي توقيف آن بوده اســت. آنچه 
روشن است اين است كه بي   شــك مواضع كروبي، پس از اعالم 
نتايج انتخابات دوره دهم رياست   جمهوري، در توقيف اين نشريه 

مؤثر بوده است.

ندا زندي �������������������������������������������������������������������������������������������

انتشــارات »كوير« در اواخر دهه60 توســط محمودجواد مظفر و 
همســرش، فاطمه انتظارالمهدي و با همكاري دو تن از مدرســان 
دانشكده وزارت خارجه كه همگي عالقه   مند به فعاليت   هاي فرهنگي 
و انتشاراتي بودند، تاســيس شــد. كوير كه عمدتا به   عنوان ناشري 
سياسي شناخته مي   شود، از ابتدا سياسي نبود. مظفر در اين   باره در 
كتاب »تاريخ شفاهي نشر ايران« مي   گويد: »انتشارات كوير هم از يك 
زماني مسيرش تغيير كرد و سياسي شد. مثال اگر شما آثار كوير را در 
دهه1360 ببينيد، با آثار دهه1370 متفاوت است و خصوصا در نيمه 
دوم دهه1370 نشر سياسي به   گونه   اي متفاوت از قبل است«. اما وقتي 

مظفر از نشر سياسي ســخن مي   گويد، مراد او چه نوع نشري است؟ 
او باز در همين كتاب در اين   باره گفته: »منظور من از نشــر سياسي 
نوعي از انتشارات است كه بتواند نقش فعال   تري در سرنوشت كشور 
داشته باشد... . در انتشارات كوير تالش داشتيم بتوانيم با انتشار آثار 
سياسي به ارتقاي اين فكر و رشد و آگاهي اجتماعي و سياسي كمك 
كنيم«. يكي از كتاب   هاي مهم اين انتشارات كتاب »نگاهي به حماسه 
حسيني شهيدمطهري« نوشــته نعمت   اهلل صالحي نجف   آبادي است 
كه چندين بار تجديد چاپ شــده و در ميان روحانيون واكنش   هاي 
مختلفي به آن نشان داده شده است. فعاليت اين نشر در طول ساليان 
فراز و فرودهاي متعددي داشته، اما خوشبختانه همچنان برقرار مانده 

و به   كار خود ادامه مي   دهد.

آن روز قرار بود »ارنســت همينگوي« به دانشــگاه مانتانا مــزوال بيايد و 
براي دانشــجويان مشــتاق ســخنراني كند. آوريل1961 )1340( بود. 
همينگوي يك ســاعتي دير آمد و وقتي هم رســيد، توي دانشگاه نيامد. 
همان جلوي در دانشــگاه نشســت و مشــتاقانش، روي زمين، دورش 
حلقــه زدند. گپ و گفتشــان كه تمام شــد، چشــمش به پســر جوان 
 مومشــكي   اي افتاد كه توي حلقه اول نشســته بود. به او نگاه كرد و گفت: 
»  ?where are you from « پســر بــا لهجــه آمريكايــي 
جــواب داد: » Iran « )آيــَرن( كــه البتــه دومعنــي داشــت: يكــي 
 »ايــران« و يكــي »من دويــدم«. همينگــوي با خنــده از او پرســيد:   
»  ?All the way? From Asia to America «  )اين همه راه؟ از آسيا تا 

آمريكا؟( و پسر جواب داد:  
» .no sir! with bus،   train and airplane « )نــه آقــا! بــا 
اتوبوس، قطــار و هواپيمــا(. همينگوي بعــد از اينكه رشــته تحصيلي 
جــوان را پرســيد، بــه او گفــت: » Try very hard « )ســخت تالش 
 كــن!( و پســر هــم در جــواب نويســنده محبــوب و مشــهور گفت: 
»  ?yes،   I’ll try. Writing or something else « )بله ســعي مي كنم، 
نوشتن }منظورتان اســت{ يا چيز ديگر؟( همينگوي يك انگشتش را به 
طرف جوان دراز كرد و پس از مكث كوتاهي پسر شنيد كه همينگوي فقط 
گفت: »رايت«. پسر جوان هيچ وقت نفهميد ارنست همينگوي به او گفته بود 
»Right « )صحيح }است{( يا »Write « )بنويس(، اما مهم   ترين كار او در 
سال   هاي بعد عمرش نوشتن بود، همان    كاري كه همينگوي در عمرش كرده 
بود. آن پسر جوان شرقي در ايالت مانتاناي آمريكا، كسي نبود جز »اسماعيل 
فصيح«. زندگي اسماعيل فصيح، دوم اسفند1313 از درخونگاه تهران شروع 
شــد؛ محله   اي كه فصيح حتي در پاريس و آمريكا هم ساكن آن مانده بود. 
فصيح فرزند آخر يك خانواده شلوغ و پرجمعيت بود كه در دو سه   سالگي يتيم 
شده بود. از همان پنج    شش   سالگي، خواهرش هر كتابي كه گير مي   آورد، براي 
او هم مي   خواند؛ از ميشل زواگو گرفته تا ليلي و مجنون نظامي. همان    زمان بود 
كه جادوي قصه در ذهن فصيح ماندگار شد و مهم   ترين فراز زندگي آينده    اش 
در وجودش نقش بست؛ به قول خودش يك خواننده جبري، مي   تواند يك 

نويسنده جبري شود، همانطور كه اسماعيل فصيح شد.
 سال1335، با ديپلم طبيعي در دســت و 70 تومان خودش را از ايران به 
استانبول رساند و بعد راهي پاريس شد و از آنجا با هواپيما به آمريكا رفت. در 
آمريكا، هم شيمي خواند و هم زبان و ادبيات انگليسي، با آنابل كمبل ازدواج 
كرد و همسرش را به همراه بچه   اش هنگام زايمان از دست داد و بعد هم به 
ايران بازگشت. رفتن و آمدنش، تنها 6ســال طول كشيد، اما در آن 6سال 
آن   قدر تجربه و اتفاق از سر گذرانده بود كه انگار چندين دهه زندگي كرده 

بود. بعد از بازگشت از آمريكا، 
حال و روزش طوري نبود كه 
در تهران ماندگار شود، براي 
همين بعد از يك سال سر از 
اهواز درآورد و شد كارمند 

شركت نفت.
فصيــح ســال1343 با 
پريچهر عدالــت ازدواج 
كرد و سال1345، شروع 
كرد به نوشــتن »شراب 
خام«. دوسال   ونيم روي 
نخستين رمان بلندش كار 
كرد. سحر بيدار مي   شد و 
تا صبح مي   نوشت و بعد 

هم مي   رفت سركار. سال1347، شراب خام در 450صفحه و با جلد طالكوب 
به قيمت 22تومان چاپ شد كه براي نخستين كتاب يك نويسنده گمنام، 
قيمت خيلي زيادي بود. شراب خام، نقطه آغاز حيات شخصيت اصلي بيشتر 
داســتان   هاي فصيح، »جالل آريان«، بود. جالل آريان مانند خود فصيح 
كارمند شركت نفت بود و سال   ها در خوزستان زندگي كرده بود. فصيح با هر 
كتابش از قسمتي از زندگي آريان پرده برمي   داشت و تا آخرين كتابش، با او 
همراه بود. حتي كتاب    ديگر او، »داستان جاويد«، كه در ظاهر به آريان ربطي 
نداشت، در ذهن فصيح به او مربوط بود؛ اتفاق   هاي كتاب داستان جاويد در 
همسايگي آريان و در همان محله پدري آريان مي   گذشتند. جالل آريان، 
پابه   پاي مردم ايران در همــه اوج و فرودهاي تاريخي قرن چهاردهم ايران 
حضور داشت. او شــاهد كودتاي 28مرداد، انقالب اسالمي 1357، جنگ 
تحميلي و حتي دوران ســازندگي بود. فصيح قهرمان داستانش را درگير 
همه اين اتفاق   ها مي   كرد و تجربه مواجهه آريان با اين اتفاقات را مي   نوشت. 
اسماعيل فصيح 19رمان و 6مجموعه    داســتان نوشت. عالوه بر همه اين 
قصه   ها، او مترجم متبحري هم بود و ترجمه   هاي او از كتاب   هاي روانشناسي 
عامه   پسند »وضعيت آخر« و »ماندن در وضعيت آخر« هنوز هم تجديد چاپ 
و خوانده مي   شوند. فصيح، در هيچ دوره   اي از زندگي   اش اهل باندبازي و حزب 
و گروه خاصي نبود، چه در ادبيات و چه در زندگي واقعي؛ خودش بود و سبك 
زندگي و رفتار خودش. به همين   خاطر در بعضي از دوره   ها، روشــنفكران 
ادبي جامعه ادبي ايران كتاب   هــاي او را چندان تحويل نمي   گرفتند. با اين 
حال بسياري از كتاب   هاي او باالي 10بار تجديد چاپ شده   اند و هنوز هم 

خوانده مي   شوند.

در سال ركورد   شكني »اخراجي    ها2«، »درباره 
الي« بيشترين بازخورد   ها را داشت و چند فيلم 

توقيفي روي پرده آمدند

آگهی
به انتخاب
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