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ديدگاه
سيدضياء هاشمي؛ جامعهشناس

نخستينسالكروناييسپريشد.ساليكهازچين
شروع،بهآسيا،ايرانواروپارسيدودرآمريكااوج
گرفت.تجربياتشويژهوكمسابقه،وسعتشفراگيروپردامنهوآثاروعوارضش
عميقوهمهجانبهبودهاست.ماجرايكرونابرايجامعهمدرنجهانيتجربهاي
منحصربهفردوذيقيمتاستكهپسازيكســالميرودتاچشماندازي

جديدومتمايزبرايجهانامروزرقمبزند.
جهانيكهبهفراستدريافتهاســتكهسرنوشــتشدرابعادونقاطزيادي
مشتركاســت،بســياربيشازآنچهتاكنونبودهاســت.مرزهايكشورها
وحتــيقارههانفــوذپذيرترازقبلشــدهوحتــيفاصلههــايطبقاتيو
ايدئولوژيكدريــكجامعههممانعنفــوذواثرگذارييــكپديدهمخرب
ازطرفســايرگروههاواجتماعــاتنميتواندبشــود.بنابرايــنكرونانماد
تجلــييافتــنمشــتركاتبشــريدرجغرافيــايامــروزكــرهخاكــي

شدهاست.
درعينحالماجراياينبيمــاريعالمگير،تلخيوســوزناكيناعدالتيها،
شكافهاوتعارضاترابيشازگذشتهبهرخكشاندهاست.درسطحخرد،چهره
كريهفقرنفرتبارترازقبلشدهاست،زيرادرشرايطكرونايي،فقراتابوتوان
كمتريبرايتحملعوارضآنداشتهوتلفاتبيشتريدرمقايسهباطبقات

بااليجامعهدادهاند.
بــريجهانــيرخنمونتــراز درســطحكالنهــمتبعيــضونابرا
هميشــهشــدهاســتوباآغــازفراينــدواكسيناســيونكــههزينههاي
سرســامآوريبــرايملــلمختلــفبهويــژهكشــورهايفقيــردارد،
زشــتينابرابريهــاياقتصــاديواجتماعــيجوامــعدلآزارتــرازقبل

شدهاست.
بنابراينيكيازمهمتريندرسهايكرونابرايبشريتوجامعهمدرنومطلع
امروز،اهميتوضرورتدوچندانعدالتولزومطردومقابلهباشــكافهايي
استكهبيشازگذشــتهبراياقشــاروگروههايمختلفمبرهنومشهود
گشتهاست.پيامامروزكرونابهاعضايجامعهبشــريمدرنكههمهدريك
كشتينشستهاند،آناســتكهبيشازگذشــتهبهسرنوشتمشتركخود
انديشــهكنندوازعواقبزندگيدرجامعهتجزيهشــدهوچندپارهطبقاتي

برحذرباشند.
چونكهاينزندگيعاقبتندارد؛امروزكروناوفرداوفرداهاعوارضوعوامل
ديگريكهبالقوهميتواننددردهكدهجهانيدامنگيربشريتشوند،همگانرا
بهسمتپرتگاههاييسوقخواهنددادكهنجاتازآنبدونهمدليوهمراهي

همگانيميسرنخواهدبود.
امروزجامعهجهانيدراوجقدرتتكنولوژيكنيازمندفهممشــتركنسبت
بهسرنوشتياســتكهخطراتومخاطراتيكسانيتهديدشميكنند.پس
بيگماننميتواندنســبتبهتوزيعمنطقيوعادالنهمواهبونعماتماديو

معنويآنهمبيتفاوتباشد.
همانطوركهبرايحلمســائلمختلفخودهمنميتوانــدازتوانمنديهاو
دســتاوردهايبخشهايمختلفجامعهبشــريمحرومبمانــد.امروزبراي
همگانواضحومبرهناســتكهسرنوشــتمشــتركجامعــهجهانيكه
مرزهــايآنضعيفتروفاصلههايمياناجزايآنكمترازگذشــتهشــده
اســت،رســيدنبهافقهاوآرمانهايمطلــوببدونهمافزايــيوتعامل
همدالنهميســرنخواهدبــود،كمااينكهتشــويقتقابلياتشــديدتبعيض
وتخاصمهــمبرايجامعهبشــريواقشــارگوناگونآندســتاورديدربر

نخواهدداشت.

 عبرت هاي 
يك تجربه  مشترك بشري

صفحه8

 نخستين دكل نفت و گاز
 به گلستان رسيد

 حذف دالر4200 
از مهر 1400

پاركينگ هاي عمومي  
به زير سطح شهر 

مي روند

جزئياتوتبعاتتوافقدولت
ومجلس

شورايشهريكفوريتطرحالزام
شهرداريبهارائهبرنامهايبراي
احداثپاركينگهايعمومي
زيرسطحيراتصويبكرد

ويرايشجديدبودجهسال1400با
رأيقاطعنماينــدگانمجلسبه
تصويبرســيدوازهفتــهآينده
بررســيجزئياتاليحــهبودجه
سالآيندهدرصحنعلنيمجلس
شروعميشود؛شــاهبيتتغييرات
صورتگرفتــهدرنتيجــهتوافق
دولــتومجلسراميتــواناراده
قوايمجريهومقننهكشــوربراي
برچيدنبساطدالر4200توماني
درنيمهدومســال1400دانست.
بهاينمعنــاكهقراراســتدولت
اجازهتخصيــصارز4200توماني
برايوارداتكاالهاياساسيخاص
ازجملهدارورادرنيمهنخستسال
آيندهداشتهباشداماقولدادهكه
درهماننيمهنخســتسالآينده
الزاماتحذفارزترجيحيرافراهم

سازد.صفحه4رابخوانيد.

بررســيطرحالزامشهرداريبهارائه
برنامــهعملياتياحــداثپاركينگ
عموميدرشهرتهرانوپاركينگهاي
زيرســطحيبارويكردمشــاركتي،
نخستيندستورجلســهديروزشورا
بود.محمدساالري،رئيسكميسيون
شهرســازيومعمــاريشــوراي
شــهرتهران،درتوضيــحاينطرح
يكفوريتيكميسيونهايشهرسازي
گفت:»تهران،شــهريخودرومحور
استوتعدادقابلتوجهيخودرودر
سطحشهرحضوردارندواينموضوع
موجبشــده،جايپاركماشينبه
يكيازابرچالشهايشهرتبديلشود
وعمالبسياريازكوچههاوخيابانها
تبديلبــهتوقفگاهشــدهاندوتردد
درآنهابهســختيصورتميگيرد.

صفحه3رابخوانيد.

مجتمعاستحصالاتانپارسيانبهبهرهبرداريرسيد

ايجاد هزاران شغل و كمك به محيط زيست
طــرحملــيوعظيم
اتانگيريازگازطبيعي
درشهرستانُمهراستان
فارسوعسلويهبوشهر
بهبهرهبرداريرســيد.
صبحديروزودرجريان
ســفريكــروزهمحمد
مخبــر،رئيسســتاد
اجراييفرمانامام)ره(

بهمناطقصنعتي2استانبوشهروفارس،»مجتمعاســتحصالاتانپارسيان«
باظرفيتورود75ميليونمترمكعبگازدرروزبهطورآزمايشــيبهبهرهبرداري

رسيد.ادامهدرصفحه5

ويژهنامهسالگرداعالمورودكوويد-19بهايران

يك سال با كرونا
يك سال تنهايي و خانه نشيني، يك ســال زندگي با ماسك و الكل، يك ســال پر از مرگ، ترس و اضطراب؛ كرونا به ما خيلي بدهكار 
است. سالي كه مرگ عدد و شماره شد و آغوش كشيدن عزيزان، حسرت. صداي شادي كودكان از شهرها رخت بر بست و زنگ مدارس 
 براي يك سال خاموش شد. و البته، دشوارتر و ناگوارتر از همه اينها: تهيه نان شــب براي گروه هاي زيادي از مردم به مشقتي مضاعف 

تبديل شد. ويژه نامه 24صفحه اي همراه روزنامه را بخوانيد.

بحران سالمت روان؛ معضل اصلی پساكرونا

تهران، كرونا را تاب آورد

 مصطفي معينرئيسشورايعاليسازماننظامپزشكي
درگفتوگوباهمشهريازضعفهايمديريتييكسالگذشتهميگويد

 الهام فخاري رئيسكميتهاجتماعيشورايشهرتهران
ازوضعيتشهرويكسالگيكروناميگويد

يكسالازورودكرونابهكشورميگذرد.بهعبارتديگر365روزاستكهمردمدر
نبرديسختباكوويد-19دستوپنجهنرمكردهاند.براساسآخرينآماررسمي
)ديروزظهر(يكميليونو534هزارو34نفردركشوربهكرونامبتالشدهاند،يك
ميليونو310هزارو821نفربهبوديافتهاندو59هزارو117نفرهمفوتكردهاند.
آسيبهايكرونابهايناعدادوارقاممحدودنميشود؛چراكهباآمدنشكركرهمغازهها

راپايينكشيدوكسبوكارهايزياديراتعطيلكرد.صفحه7رابخوانيد.

روايت خبرنگاران همشهري از:
نگاهيبهآخرينتحوالتساختواكسندرايرانوجهان شناسايياولينبيمارانمبتالبهكرونادربيمارستانكامكارقم

خسارتهاياقتصاديكرونا 12ماهتالششبانهروزيكادردرمان 
يادداشت هايي از: 

محمود واعظيرئيسدفتررئيسجمهوروايرج حريرچيمعاونوزيربهداشت

يادداشت
حميد عمادي؛ متخصصبيماريهايعفوني

درســتيكســالقبلوقتيكرونــاپايشبه
ايرانبازشــد،نهتصوردرســتيازاينويروس
داشــتيمونهميدانســتيمبايدبــاآنچگونه
مقابلهكنيم.فكــرميكرديمويــروستاجدار
كرونامانندمرسوســارسكهدرچينشــايعشــدامابهايراننرسيد،
اينبارهمراهيبهكشــوربازنميكندواگرهمبازكردميتوانيمبابرخي
روشهايپيشــگيرانهعمرشراكوتاهوخطرشراكــمكنيماماويروس
واردكشورشــدودرابتدا،سيســتمبهداشــتودرمانرابرايچندروز

غافلگيركرد.
كســيراهيبرايدرمانوجلوگيــريازانتقالآننميدانســتوحتي
بودندپزشــكانيكهحاضربهويزيتايندســتهازبيماراننميشــدند.
كميكهشــوكهاوترسهاازبيماريكمترشــدواطالعاتاوليهبراي
مقابلهباآنبيشتر،نخســتينكشــوريبوديمكهباتدوينپروتكلهاي
بهداشــتيواســتفادهازداروهايمؤثربربيماريتالشكرديمازشيوع
بيشــترآنجلوگيريكنيم.اگرچهويروسدريكي،دوشــهرشايعبودو
مردمآنراباســفرهايخودمنتشــرميكردندامابااجرايسياستهاي
پيشــگيرانهوهمدليجانانهمردمدراســفندماهبراينخستينبارشاهد
تعطيليمراســمهاينوروزبوديموبااينروشموفقبــهمهارپيكاول
كرونادرفروردينشــديم.باتجربهقبليدربارهويروسها،فكرميكرديم
كروناويروسيزمستانياستوباگرمشــدنهواازبينميرودامافريب
خورديموبعدازارديبهشــتوگذرانايامماهمباركرمضانوتعطيالت
آن،ســفرهاينرفتهدرنــوروز،خردادومــردادروزهايتلخــيرابراي
كشــوررقمزد.آغازســفرهاوكاهشرعايتپروتكلها،پيكدومكرونا

رابهوجودآورد.
مردمازمحدوديتهاوماســكزدنهاخستهبودندواينخستگي،مرداد
بديرابرايكشوررقمزد.بااينحال،باوجودخستگيهاوسرخوردگيها،
بازهممردمپايكارآمدند.بااجرايسياستهايسختگيرانهپيكدوممهار
شدووضعيتروبهبهبوديرفت.بهبوديدوبارهاوضاع،بارديگرفريبمان
دادوكاربهجاييرســيدكهپيكســومدرآبانروزهايسياهوتلخيرا
برايمانساخت.جانباختگانهرروزبيشــترازقبلوخانوادههايزيادي
داغدارعزيزانشانشدند.نميدانيمكهآياآنزمانهمويروسانگليسي
دركشورشايعبودكهروندفوتافراداينچنينباشتابباالميرفتيانه
اما،بازهممحدوديتهابهمردمتحميلشــدتاشايداينباربتوانندكرونا

راشكستدهند.
دوبارهاوضاعآرامشــداماپيامهايبدمسئوالنبهمردموآبياعالمشدن
وضعيتدربرخيشهرها،مردمراتشويقبهسرپيچيازرعايتپروتكلها
كرد؛تشويقيكهحاالبارديگرآمارابتاليافرادبهويروسرادركشورباال
بردهومارادرآستانهقرارگيريدرپيكچهارمشــيوعويروسقرارداده
است.مشكلماندانستنمردمنيستبلكهرعايتنكردناصولبهداشتي
ازسويمردمومسئوالناســت.ويروسهوشمندانهعملميكندوآماده
استتاازهرغفلتيسوءاستفادهكردهبلكهبتواندخودرابهجامعهانساني

تحميلكند.
هوشــمنديويروسماراناگزيرازآنكردهاســتكــهدرراهمقابلهبا
آنهوشــمندانهعملكنيموتاجاييكهميتوانيمبارعايتدســتورات
بهداشــتيازخودمراقبتكنيم.فقــطچندماهديگرايــنصبرودقت
بايدادامهپيداكندتاشــايدباكمكواكســنهاييكهدرحالســاخت
اســت،بتوانيمشــرويروستاجــداركروناراازســرمردمكــمكنيم.

فقطچندماهلطفا!

كرونا دوباره فريب مان ندهد 

ضد روزنامه
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 درحالي كه دولت جو بايدن طي يك ماه 
گذشته، با وجود وعده هاي انتخاباتي، گفت و گو

تمايلي براي بازگشت به برجام از خود 
نشان نداده است، جمهوري اسالمي ايران قصد دارد 
كه يك گام ديگر در مسير كاهش تعهدات برجامي 
خود بردارد. توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي، 
تصميمي است كه براســاس مصوبه اخير مجلس 
موسوم به »قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها« 
اتخاذ شده است و ضرب االجل اجراي آن هفته اول 
اسفند به پايان مي رسد. درباره پيامدها و آثار اين 
تصميم با اميرعلي ابوالفتح، كارشــناس مسائل 
بين المللي گفت وگو كرده ايم كه مشروح آن را در 

ادامه مي خوانيد:

هفته اول اسفند، ضرب االجل ايران به 
طرف هاي برجام، مبني بر توقف اجراي پروتكل 
الحاقي است؛ مفهوم اين تصميم ايران چيست و چه 
اقداماتي براساس اين تصميم صورت خواهد گرفت؟

براساس اظهاراتي كه سخنگوي وزارت خارجه اخيرا در 
اين باره مطرح كرده، ايران بر مبناي برجام پذيرفت كه 
به صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجرا كند. مطابق 
پروتكل الحاقي، نظارت هاي دقيق تر، اعزام بازرسان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي و بازديد از مناطق مورد درخواست 
آنها امكانپذير مي شود، اما از آنجايي كه جمهوري اسالمي 
اين پروتكل را به تصويب مجلس نرسانده است، تاكنون 
براي نشان دادن حسن نيت و اثبات صلح آميز بودن برنامه 
هسته اي خود، آن را به صورت داوطلبانه اجرا كرده است، 
ولي براساس مصوبه مجلس شــوراي اسالمي موسوم 
به »قانون اقــدام راهبردي براي لغــو تحريم ها«، ايران 
در هفته اول اســفند، اجراي پروتكل الحاقي را متوقف 
خواهد كرد. مفهوم اين اقدام ايران آن است كه هر آنچه 
بازرسان براساس اين پروتكل در اختيار داشتند، اعم از 
بازديدهاي سرزده و اســتفاده از رواديد چندباره از آنها 
سلب خواهد شد. اما به دليل اينكه ايران همچنان عضو 
NPT است ملزم به اجراي مقررات پادماني اين پيمان 
است و همچنان نظارت آژانس بر فعاليت هاي ايران اعمال 
خواهد شد. اما آن دســته از نظارت ها كه در چارچوب 
پروتكل الحاقي است، با توقف اجراي اين پروتكل كنار 

گذاشته خواهد شد.

به نظر شما پاســخ ها و واكنش هاي 
احتمالي كشورهاي اروپايي و آمريكا نسبت به 
تصميم ايران در زمينــه توقف اجراي پروتكل 

الحاقي چه خواهد بود؟
اين كشــورها قطعا به اقدام ايران اعتراض خواهند كرد. 
پيش بيني مي شــود كه بيانيه هاي تندي در اين زمينه 
صادر و ادعا كنند كه ايران با كنار گذاشتن نظارت ها، قصد 
حركت به سمت سالح اتمي را دارد. همچنين پيش بيني 
مي شود كه يك فضاي رواني و تبليغاتي عليه جمهوري 
اسالمي ايران تشكيل دهند. برخي گمانه زني ها مطرح 
اســت كه اگر تقابل ايران با طرفين اروپايي و آمريكايي 
برجام تشديد شــود، اين كشــورها به كميسيون حل 
اختالف برجام متوسل شــوند و رأي گيري معكوس و 
فعال سازي  مكانيسم ماشه را در دستور كار خود قرار دهند. 
اما آمريكايي ها به دليل خروج از برجام امكان استفاده از 
مكانيسم ماشه را ندارند. تالش هاي قبلي آنها در دولت 
ترامپ در اين زمينه به ثمر نرسيد. 3كشور اروپايي بريتانيا، 
فرانسه و آلمان با توجه به عضويتشان در برجام همچنان 

امكان استفاده از اين مكانيسم را دارند.
آيا به لحاظ حقوقي و فني امكان ارجاع 
پرونده ايران به شوراي حكام آژانس و تشكيل 

جلسه براي بررسي موضوع وجود دارد؟
به هر حال، آژانس بين المللي انرژي اتمي مسئول تأييد 
صلح آميز بودن فعاليت هاي هســته اي كشورهاست و 
مي تواند اين موضوع را در شوراي حكام مطرح كند يا به 
شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد. ممكن است همان 
اتفاقي كه سال ها پيش رخ داد و تحريم هاي شوراي امنيت 

عليه ايران تصويب شد، تكرار شــود، اما اين امكان هم 
وجود دارد كه خارج از سازوكارهاي حقوقي، به استفاده 
از مكانيسم ماشه و كميسيون حل اختالف رو بياورند و از 
اين طريق، پرونده ايران را در شوراي امنيت مطرح كنند. 
اين هر دو روش مي تواند يك نتيجه واحد داشته باشد و 
آن ازسرگيري تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران است.
تصميم ايــران براي توقــف اجراي 
داوطلبانه پروتكل الحاقي درحالي اتخاذ مي شود 
كه موضوع بازگشت آمريكا به برجام مطرح شده 
بود. فكر مي كنيد اين تصميم چه تأثيري بر روند 
بازگشت كشــورها به برجام براي اجراي كامل 

تعهداتشان داشته باشد؟
به نظر من، اقدام ايران تأثير مستقيمي بر سياست هاي 
آمريكا نخواهد داشــت؛ چراكه اياالت متحــده فارغ از 
رويكردهاي جمهوري اســالمي ايران، تصميم خواهد 
گرفت. ايران پيــش از آن اعالم كرده بــود كه صبرش 
تمام شده و امكان اين را ندارد كه برجام را يك طرفه اجرا 
كند. حتي ضرب االجل اوليه مجلــس يك ماهه بود كه 
سپس به 2 ماه افزايش يافت تا اگر آمريكا تصميم بازگشت 
به برجام را داشته باشد، بازگردد. اما مسئله اين است كه 
آمريكايي ها قصد بازگشت به برجام با شرايط موردنظر 
جمهوري اسالمي ايران را ندارند؛ بنابراين آمريكايي ها 
چه با مصوبه،  چه بدون مصوبه، چه با پروتكل الحاقي و چه 
بدون آن، قصد آن را ندارند كه بدون گرفتن امتيازات بزرگ 
از ايران به تعهدات خود در برجام بازگردند و تحريم ها عليه 
ايران را لغو كنند؛ از اين رو، اجراي مصوبه مجلس از سوي 
دولت ايران تأثير چنداني بر تصميم ها و سياســت هاي 

آمريكا نخواهد داشت. اگر درباره بازگشت آمريكا به برجام 
اطمينان الزم وجود داشت، مصوبه مجلس براي توقف 
اجراي پروتكل الحاقي مي توانست مخرب باشد، اما نظام 
جمهوري اســالمي ايران به اين جمع بندي رسيده كه 
آمريكايي ها حتي با دولت بايدن قصد بازگشت به برجام را 
ندارند؛ بنابراين اين تصميم اتخاذ شد كه تعهدات را كاهش 
دهند. آن چيزي كه غربي ها با عنوان »در آستانه ساخت 
سالح اتمي« از آن ياد مي كنند، ممكن است اروپايي ها را 
به تحرك وادارد كه شايد وارد فرايند اجراي برجام شوند. 
درواقع، اين مصوبه آخرين شانس نجات برجام بود؛ چراكه 

بدون اين مصوبه مرگ تدريجي برجام قطعي بود.
به نظر شما دولت و دستگاه ديپلماسي 
به عنوان متوليان برجام، در شرايط كنوني چه 
تدابير و ابتكار عمل هايــي را مي توانند براي 
برون رفت از اين شرايط در دستور كار قرار دهند؟

تصور من اين است كه موضوع هســته اي، يك مسئله 
اجماعــي در مجموعه نظام اســت و همــه نهادها در 
تصميم گيري ها درباره آن مشــاركت دارنــد؛ بنابراين 
وقتي تصميمي اتخاذ مي شــود، جوانب آن قطعا پشت 
پرده سنجيده شده اســت. حال ممكن است در مواقعي 
مسئوليت يك تصميمي را به يك نهاد خاص مانند مجلس، 
وزارت خارجه يا شوراي عالي امنيت ملي و... واگذار كنند. 
به نظر مي رسد كه در تصميم اخير، اين مسئوليت  به عهده 
مجلس گذاشــته شــده تا چنين طرحي را به تصويب 
برساند، اما ترديدي نيست كه اين طرح با هماهنگي هاي 
الزم درون نظام تصميم گيري صورت گرفته است؛ هرچند 
ممكن است درباره جزئيات آن برخي اختالف نظرهايي هم 
وجود داشته باشد، اما وقتي كه مورد تصويب قرار گرفت، 
به عنوان يك تصميم فرانهادي به آن نگاه مي شود؛ بنابراين، 
مصلحت سنجي هاي مصوبه مجلس قبل از تصويب آن 
انجام شده اســت و تمام مخاطرات احتمالي آن ارزيابي 
شده و سناريوهاي محتمل مرتبط با آن نيز مورد بررسي 
قرار گرفته است. هرچند اين تصميم پرمخاطره اي است، 
اما به نظر مي رسد كه براي نجات برجام هيچ راه ديگري 
به جز اين وجود نداشته است؛ به همين دليل به نظر من، 
هدف نهايي مصوبه مجلس نجات برجام بوده است. بدون 
اين مصوبه، عمال چيزي از برجام باقي نمي ماند و ايران 
تنها به صورت يكطرفه بايد هزينه اجراي برجام را پرداخت 
كند و منفعتي از آن نبرد. نظام براي اينكه به اين رابطه 
معيوب پايان دهد، يك تصميم مخاطره آميزي اتخاذ كرد 
كه براساس آن اگر منافع ايران تامين نشود، حداقل ضرر 

كمتري را متحمل شود.

بررسي چرايي و چگونگي خروج ايران از پروتكل الحاقي در گفت وگوي همشهري با امير علی ابوالفتح، كارشناس امور بين الملل پاستور

 گفتمان سازي توهين
 و تخريب از تريبون ها

هيأت دولت در واكنش به تخريب هاي عده اي 
در راهپيمايي روز 22بهمــن اصفهان عليه 
رئيس جمهور بيانيه اي صــادر كرده و اعالم 
كرده بود به خاطر شرايط دشــوار كشور در 
غوغاي تحريم هاي آمريكا و كاسبان داخلي 
تحريم ها سكوت كرده ولي هر صبري پاياني 
دارد و اجازه نمي دهد حقيقت قرباني شــود. 
علي ربيعي، ســخنگوي دولت در پاســخ به 
سؤال همشهري درباره اينكه آيا بايد منتظر 
واكنش هاي بيشــتري از سوي هيأت دولت 
دربرابر انگ انفعال و ناكارآمدي مخالفان باشيم 
يا خير، به همشــهري گفت: شاهد بوديم در 
چهل ودومين سالگرد انقالب وحدت شعاري 
دربرابر آمريكا و اســرائيلي كه در سال هاي 
اخير نقش گســترده و تالش زيــادي براي 
ايجاد مشكالت متعدد در كشورمان داشتند، 
جاي خودش را به انشقاق داد و از اين جهت 
شــوك آور بود. عده اي اقليت به جاي اينكه 
عليه دشــمناني كه با به راه انداختن جنگ 
تمام عيار اقتصادي عليه كشورمان 3سال ونيم 
متهم اصلي هستند شــعار سر بدهند، عليه 
فرمانده اين جنگ كه در حــال دفاع از ايران 
است اهانت كردند.دستيار ارتباطات اجتماعي 
رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه دولت 
چه اقدامي مي خواهد بكند، گفت: بايد بگويم 
ما تا حاال صبر كرده ايم و آرامش نياز داريم. اين 
اتفاقاتي كه رخ مي دهد ناشــي از يك فرايند 
جريان ســازي فكري غلط است و متأسفانه 
تجربه تاريخي تلخي هم در اين زمينه داريم. 
آقاي روحاني يك شخص است و ممكن است 
چيزهاي بيشتر يا كمتر هم گفته شود. اين مهم 
نبود. مهم اين عالمت زشتي بود كه مي شود 
به راحتي شعارهاي ســنتي انقالب را نداد و 
جايگزينش مخالف بالفصل را قرار داد و اين 
يك امر خطرناك در سامان سياسي داخلي 
كشور است. ســخنگوي دولت درباره منشأ 
شكل گيري چنين تخريب هايی توضيح داد: 
به عنوان كســي كه تجربه زيستي حضور در 
انقالب اسالمي باشكوه را همراه خودش دارد، 
به ياد مي آورم كه چگونه تدارك گفتماني در 

ضديت با شهيدبهشتي شكل گرفت. 

سناريوهابررسيومصالحسنجيدهشدهاند
اصغر صوفی

خبر نگار

كوتاه از سياست

  مردم  نبايد احساس رهاشدگي كنند 
 حسن روحاني، رئيس جمهور ديروز در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت تأكيد كرد: مردم و فعــاالن بازار نبايد در اين حوزه احســاس 
رهاشدگي و بي ساماني داشته باشند. سامانه جامع تجارت نيز بايد در اين 
مقطع به نحو مؤثر در راستاي ارتقاي شفافيت مورد بهره برداري قرار گيرد 
و ضروري است همه دستگاه ها به سرعت اقدامات خود را در اين سامانه 
اطالع رساني كنند. رئيس جمهور تصريح كرد: بايد با تقويت اين سيستم 
هوشمند و شفاف، تمامي دستگاه هاي ذيربط در زمينه مديريت نوسانات 

قيمت كاال به ويژه در آستانه سال نو هماهنگ و دقيق عمل كنند.

  رئيسي به كانديداتوري فكر نمي كند
غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشست خبري اش،  
به سؤاالت خبرنگاران پاسخ گفت و آخرين وضعيت برخي پرونده هاي 
قضايي را تشريح كرد. اسماعيلي با اشاره به سفر اخير رئيس قوه قضاييه 
به عراق، اين سفر را »اولين سفر آيت اهلل رئيسي در كسوت رياست قوه 
قضاييه جمهوري اسالمي ايران به يك كشور خارجي« و »اولين سفر 
يك مقام عالي رتبه جمهوري اسالمي پس از شهادت سردار حاج قاسم 
سليماني به عراق« توصيف كرد و گفت: به خوبي در اين سفر لمس كرديم 
كه مي توان از ديپلماسي قضايي در كنار ديپلماسي سياسي و ديپلماسي 
اقتصادي به عنوان يك ابزار تعامل بين كشورها، دولت ها و ملت ها استفاده 
كرد.اسماعيلی در پاسخ به پرســش هايی در مورد كانديداتوری رئيس 
قوه قضاييه تاكيد كرد كه رئيســی به كانديداتوری رياست جمهوری 

فكر نمی كند.

  توضيحات اداره كل زندان ها درباره بهنام محجوبي 
اداره كل زندان ها و اقدامــات تاميني و تربيتي اســتان تهران درباره 
مسموميت بهنام محجوبي، از بازداشت شــدگان اعتراضات دراويش 
گنابادي در ســال96 كه براي تحمل دوران حبســش در زندان بود، 
اطالعيه اي صادر كرد. به گزارش ايلنا، در بخشي از اين اطالعيه آمده 
اســت: در پي مســموميت محكومي به نام بهنام محجوبي در يكي از 
بيمارستان هاي تهران، ســازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي 
تهران در اطالعيه اي ضمن ابراز تأسف، نسبت به اين واقعه اعالم كرد: فرد 
مورد اشاره، داراي سابقه بيماري  بوده و به همين دليل در جريان تحمل 
محكوميت، تحت نظر پزشك قرار داشته است. در  تاريخ 12بهمن99 با 
نظر مرجع قضايي به دليل بيماري محكوم مورد اشاره با تعويق اجراي 
مجازات وي موافقت مي شود؛ مشروط به اينكه وثيقه 2۰۰ميليون توماني 

جهت خارج شدن از زندان اخذ شود. 

  جوابيه نيروهاي مسلح به وزير اطالعات 
ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در بيانيه اي به اظهارات 
وزير اطالعات درباره ترور شهيد فخري زاده واكنش نشان داد. به گزارش 
تسنيم، در بخشي از اين بيانيه آمده است كه وزير اطالعات حتماً مي داند 
كه وفق قوانين و مقررات، افراد اخراجي از نيروهاي مسلح ازجمله فرد 
مورد ادعاي ايشــان پس از اخراج در سال93 با نيروهاي مسلح به طور 
كامل قطع ارتباط نموده و فاقد هويت نظامي است؛ به همين دليل جرم 
امنيتي وي همانند ساير آحاد جامعه در حيطه مأموريت و مسئوليت 

وزارت اطالعات قرار مي گيرد.
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كميسيون تلفيق شوراي شهر تهران 
بودجه سال آينده شهرداري را » حدود شورا

4درصد« كــم و از حــدود 50هزار 
ميليارد تومان به 48هزار ميليارد تومان رساند. 

روز سه شنبه پيش از دويست و هفتاد و سومين جلسه 
شورا، اعضاي پارلمان شهري در جلسه هم انديشي با 
موضوع تلفيق بودجه شركت كردند و در آن ضمن 
بيان نظرات مختلف تصميم گرفته شد كه مباحث 
درآمدي بودجه در جلســه يكشــنبه هفته آينده 

بررسي شود.
به گزارش همشــهري، در 10ســال اخيــر بودجه 
شهرداري تهران از رقم 7هزارو748ميليارد تومان 
در سال1390 به رقم 47هزارو868ميليارد تومان 
)و 2هزارو274ميليارد تومــان بودجه براي اجراي 
32طرح خاص( در اليحه بودجه سال1400 رسيده 
است؛ يعني رقم نهايي اليحه به عدد حدود 50هزار 
ميليارد تومان رســيد. اليحه بودجه ســال1399 
شــهرداري تهران نيز 31هزار ميليارد تومان بود و 
مديران شهري علت افزايش در سال آينده را بيشتر 
شدن مخارج اجرايي عنوان كردند. البته اگر بودجه 
سنواتي شهرداري  براساس رشد تورم ساالنه و رقم 
افزايش قيمت دالر طي اين 10ســال بررسي شود، 
بودجه تهران 1400 به صــورت انقباضي تنظيم و 

كاهش داشته است.
رئيس شــوراي شــهر تهران در اين بــاره گفت: 
»بودجه1400 منطقي بسته شده است. هم اكنون 
70درصد بودجه نقدي شــهرداري محقق شده كه 
اميدواريم تا پايان ســال 30درصــد باقيمانده نيز 
محقق شود، اما مشكل ما در بودجه غيرنقد است. 
بايد تهاتر امــوال و زمين هاي شــهرداري صورت 
گيرد كه با توجه به تغيير زياد قيمت ها جســارت 
بااليي مي خواهد. از طرفي اختيارات شــهرداران 
مناطق كم شده و اينكه بايد به صورت متمركز عمل 
كنند، سبب كندشدن روند تحقق بودجه غيرنقد 

شده است.«
محسن هاشمي رفسنجاني همچنين درباره تحقق 
بودجه افزود: »بخش زيــادي از بودجه غيرنقد هم 
در حمل ونقل و عمران شهر و در فعاليت هاي جاري 
استفاده مي شود  بدين گونه كه به عنوان مثال در خريد 
اتوبوس گفته مي شــود 50درصد نقد و 50درصد 

مابقي  به صورت غيرنقد پرداخت مي شود.«

آغاز نهضت پاركينگ  سازي هاي زيرسطحي
بررســي طرح الزام شــهرداري بــه ارائــه برنامه 
عملياتي احداث پاركينگ عمومي در شــهر تهران 
و پاركينگ هاي زيرســطحي با رويكرد مشاركتي، 

نخستين دستور جلسه ديروز شورا بود.
محمد ســاالري، رئيس كميســيون شهرسازي و 
معماري شوراي شــهر تهران در توضيح اين طرح 
يك فوريتي كميسيون هاي شهرسازي گفت: »تهران، 
شهري خودرو محور است و تعداد قابل توجهي خودرو 
در سطح شهر حضور دارند و اين موضوع موجب شده، 
جاي پارك ماشــين به يكي از ابر چالش هاي شهر 
تبديل شود و عمال بسياري از كوچه ها و خيابان ها 
تبديل به توقفگاه شــده اند و تردد در آنها به سختي 
صورت مي گيرد. ما موضوع اين طرح را در چندين ماه 
گذشته موردبحث و بررسي قرارداديم، نگراني براي 
پيدا كردن جاي پارك در ســطح خيابان هاي شهر 
تهران يكي از مهم ترين چالش ها و مشكالت امروز 

شهروندان تهراني است.«
او با اشاره به تصميمات گرفته شده در شوراي پنجم 
براي رفع ايــن معضل، افزود: »مــا طي تصميمي، 
شــهرداري تهران را ملزم كرديم نســبت به تأمين 

پاركينگ هاي محله اي اقدام كند. براي اين منظور 
هم اعالم كرديم كه شــهرداري مكلف اســت كل 
منابــع درآمدي حاصــل از كســري پاركينگ در 
ساختمان هايي كه امكان تأمين پاركينگ ندارند را 
پس از واريز در حسابي جداگانه، صرفا در اين حوزه 

هزينه كند.«
 او  با بيــان اينكه امــروز پاركينگ ســازي  توجيه 
اقتصــادي دارد و اعداد و ارقــام قابل توجهي براي 
خريد و فروش آن مطرح مي شود، گفت: »اكنون هم 
سرمايه گذاران بخش خصوصي براي پاركينگ سازي  
انگيزه اقتصادي دارند و هم شهرداري مجموعه اي 
از ظرفيت هــاي مغفول مانــده ازجملــه فضاهاي 
زيرســطحي را مي تواند بالفعل كند. كشــورهاي 
توســعه يافته از فضاهاي زيرســطحي براي تأمين 

سرانه هاي خدماتي و پاركينگ استفاده مي كنند.«
ساالري افزود: »اين طرح شهرداري را مجاز مي كند، 
مبتني بر سازوكارهاي قيدشده در طرح كه بر مبناي 
كار كارشناسي تهيه شده است، زمينه را براي نهضت 
پاركينگ سازي  در پايتخت فراهم كند. اين رويكرد 
و الگو مي تواند به ساير شهرهاي كشور تعميم پيدا 
كند و به عنوان يكي از پارادايم  شــيفت هاي حوزه 

شهرســازي و معماري در اين دوره محسوب شود. 
اجراي اين طرح هيچ بار مالي براي شهرداري ندارد 
بلكه ارزش افزوده و درآمد نيــز دارد، هرچند هدف 
اصلي ما از ارائه اين طرح ساماندهي وضعيت نابسامان 
پارك خودرو در كوچه ها و خيابان ها با مشــاركت 
بخش خصوصي و اســتفاده از فضاهاي زيرسطحي 
شــهر اســت.« يك فوريت اين طرح پس از بحث و 
بررسي توسط اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب 

رسيد.

لزوم تعيين تكليف 2معاونت 
ديروز نايب رئيس كميسيون برنامه وبودجه شوراي 
شهر تهران بر لزوم تعيين تكليف 2 معاونت بالتكليف 
و اساسنامه سازمان هاي شهرداري پيش از بررسي 
اليحه بودجه1400 تأكيد كرد و پيشنهاد داد بررسي 
طرح ها و لوايح مقدم بر اين 2اليحه به تعويق بيفتد. 
سيدحسن رسولي درباره پيشنهاد خود گفت: »آقاي 
شهردار 2اليحه به شوراي شهر ارسال كرده اند. يكي 
از اين دو، اليحه ادغام 2معاونت برنامه ريزي و توسعه 
منابع انساني است كه پس از تذكر منتهي به سؤال 
بنده و همكارانم به شــورا ارسال شده است. اليحه 

دوم درباره عمل به تكليف شهرداري تهران در ارائه 
اساسنامه سازمان هاي شــهرداري تهران است. ما 
پيشنهادكنندگان از هيأت رئيسه و اعضاي شوراي 
شهر استدعا داريم با توجه به محدوديت هاي قانوني 
موجود و اينكه بررســي اين 2اليحه بايد تا قبل از 
اليحه بودجه انجام شود، به اين پيشنهاد رأي مثبت 
دهند تا با اين اتفاق به تداوم تخلفات شهرداري در 
حوزه ايــن 2معاونت كه بالتكليف هســتند، پايان 
دهيم.« پيشــنهاد ادغام دو معاونت نيز با 14رأي 

موافق به تصويب رسيد.

بازگشت آيين نامه شهر دوســتدار سالمند به 
كميسيون تخصصي

در جلسه علني ديروز شــوراي شهر تهران، بررسي 
اليحه شــهرداري درخصــوص »آيين نامه مصوبه 
شهر دوستدار ســالمند« در دستور كار قرار گرفت. 
محمد ساالري در اين خصوص گفت: »كليات اين 
دســتورالعمل تعاريف را درخصوص شهر دوستدار 
ســالمند و كارت ســالمندي مشخص شده است. 
جامعه هدف اين طرح هم شهروندان 60سال به باال 
در مناطق 22گانه تهران است. بازنشستگان و والدين 
كاركنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه در اولويت 
هســتند و كارت هايي براي بهره مندي از خدمات 

شهرداري در اختيار سالمندان قرار خواهد گرفت.«
در ادامــه ناهيد خداكرمي طي پيشــنهادي گفت: 
»در اين دستورالعمل بيشتر سالمندي موردتوجه 
قرارگرفته است تا خود سالمند. لذا پيشنهاد مي كنم 
در بند ارتقاي خدمات اجتماعي، عبارت بهبود روابط 

عاطفي و اجتماعي خانواده محور اضافه شود.«
ســيدابراهيم اميني نيز در پيشنهادي افزوده شدن 
مواردي را به اهداف اليحه مطرح كرد و گفت: »ايجاد 
امكان مشورت با سالمندان براي ارائه بهتر خدمات به 
ايشان از طريق سراي محالت، حفظ شأن اجتماعي 
و احترام سالمندان، ايجاد مشاركت مدني و اشتغال، 
حمايت اجتماعي و ارائه خدمات بهداشتي و پزشكي 
و متناسب كردن ســاختمان هاي فضاي بيروني با 

شرايط سالمندان به اهداف اين اليحه اضافه شود.«
در ادامه بررسي اليحه، مخالفت هايي صورت گرفت 
و پيشنهاد هايي ارائه شد و به همين منظور مواد 4 تا 8 
اليحه براي بررســي مجدد به كميسيون تخصصي 

بازگشت.

 احمد مسجدجامعي: نيمه كاره ماندن 
قديمي ترين گذر فرهنگي 

اميدوارم شهرداري به نخستين پياده راه 
تهران كه در كنار تاسيسات فرهنگي-

هنري و آموزشــي مهم شــهر ماست، 
توجه كند و در پايان همين دوره آن را 
به سامان برساند. در سال1387 قرار شد ضلع غربي فرهنگستان 
هنر به موازات خيابان وليعصر يعنــي خيابان برادران مظفر كه تا 
خيابان انقالب مي رســد به گذر فرهنگي - هنري - گردشگري 
تبديل شود. اين نخســتين گذر فرهنگي - هنري - گردشگري 
مصوب شوراي شهر تهران است. زماني كه اين كار آغاز شد با مصوبه 
شوراي عالي هماهنگي ترافيك پايتخت، تالش شد اين خيابان از 
ترددهاي معمولي خالي و با ســنگفرش خيابان، يك پياده راه به 
طول نيم كيلومتر و عرض 14متر ايجاد شود. يك چادر بزرگ نيز 
روبه روي در ورودي فرهنگستان در خيابان برادران مظفر نصب شد 
كه مدتي در اختيار تشكل هاي فرهنگ و نشر قرار گرفت تا به عرضه 

كتاب و كاالهاي فرهنگي بپردازد. 
عالوه بر اين، در سال 90 و 91 مجسمه هايي نيز در آن خيابان كار 
شد تا وجه هنري آن پررنگ شود. در آن محدوده عالوه بر سينما 
فلسطين، شاهد موزه فلسطين، خانه هاي تاريخي صبا، ساختمان 

وقفي آستانه حضرت عبدالعظيم، ساختمان قاجاريه، ساختمان 
فرهنگستان هنر و ســاختمان هاي ارزشــمند پهلوي اول و دوم 
هستيم. پيرامون اين خيابان فضاهاي فرهنگي زياد است؛ به عنوان 
مثال سينما فلســطين كنار اين خيابان است كه محل برگزاري 
قديمي ترين جشنواره سينمايي كشور يعني جشنواره بين المللي 

فيلم رشد است. 
متأسفانه از سال 91 و 92 تا كنون اتفاق جديدي در اين گذر نيفتاده 

است و سرمايه شهر هدر مي رود.

مجيــد فراهاني: ايمن ســازي  و 
تعيين تكليف گودها 

متأســفانه در برخــي محالت شــهر 
شــاهد وجــود گودبرداري هايي براي 
ساخت وساز مجتمع هاي بزرگ مقياس 
هستيم كه پس از گودبرداري از سوي 
مالكان و مجريان به داليل مختلفي رها شده  و زندگي شهروندان 
و كالبد شهر را در ابعاد مختلف تحت الشعاع قرار داده اند. تاكنون 
درخصوص تعيين تكليف اين گود در صحن شورا از سوي اعضاي 
محترم شــورا تذكرات متعددي داده و نشســت ها و بازديدهاي 

زيادي انجام شده است.

حجت نظري:  لزوم تعبيه درســت 
مسيرهاي دوچرخه سواري 

مشخصاً استفاده از مسير پياده رو براي 
مسير دوچرخه يكي از مشكالتي است كه 
در راستاي شعار انسان محوري سمت آن 
رفتيم. در برخي موارد براي محدود كردن 
تردد خودرو با سوخت فسيلي، مسير پياده را كوچك تر و از آن براي 
مسير دوچرخه استفاده شده است.  در عين حال شاهد اين هستيم 
كه مسيرهاي تعبيه شده براي تردد نابينايان عزيز كه مناسب سازي 

شده بود، در مسير دوچرخه قرار گرفته است.

زهرا صدراعظم نوري:   ايمني مطالبه 
بر حق شهروندان است

باز هم شاهد حادثه سقوط يك شهروند 
جوان به داخل چاه بدون ســرپوش در 
حاشيه بي نور بوستان نهج البالغه بوديم 
كه خوشــبختانه با اطالع رساني سريع 
شهروندان و ورود فوري نيروهاي آتش نشان به محل نجات يافت. 
آيا بنا نيست سايه خطر ســقوط در چاه يا برق گرفتي در اماكن 
عمومي به واسطه كم توجهي دستگاه هاي متولي روزي از سر شهر 
و شهروندان برچيده شود؟ هنوز هم چاه هاي آب و فاضالب بدون 
درپوش و تيرهاي چراغ برق و پروژكتورهاي خالي از نور در شهر 

حادثه آفريني مي كنند.

سيدمحمود ميرلوحي: ضرورت مهار 
گراني ها در آستانه نوروز 

زحمتكــش  همــكاران  خدمــات 
فروشــگاه هاي زنجيره اي شــهروند و 
ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران 
در ايام شيوع كرونا در جهت تامين اقالم 
موردنياز شهروندان ارزنده بود و تاكنون 186همكار ما در شهروند 
به اين بيماري منحوس مبتال شــده اند. شايسته است تالش اين 
بخش ها از سوي شهردار و وزير صمت مورد توجه قرار گيرد تا در 

آستانه نوروز سال1400 مهار گراني باتالش بيشتر ممكن شود.

محمد عليخاني: اختالف نظر درباره 
پايانه جديد شرق 

بــا وجود برگــزاري جلســات متعدد 
درخصوص رفــع مشــكالت و ادامه 
عمليات اجرايي پروژه پايانه جديد شرق 
تهران تاكنون نه تنهــا هيچ گونه اتفاق 
جديدي رخ نداده، بلكه حتي در تخصيص اعتبار الزم براي اتمام 
و بهره برداري از فاز اول اين پروژه تا پايــان دوره پنجم مديريت 
شهري نيز اقدام مؤثري به چشم نمي خورد. بهره برداري مناسب 
از اين پروژه باعث رشد و باال رفتن استانداردهاي شهري در شرق 
تهران مي شود، اما متأسفانه هنوز در ميان مديران ارشد شهرداري 

در مورد ادامه دادن يا رها كردن پروژه اختالف نظر وجود دارد.

اعضاي شوراي شهر تهران يك فوريت طرح الزام شهرداري به ارائه برنامه اي براي احداث پاركينگ هاي عمومي زيرسطحي را تصويب كردند

پاركينگهايعموميبهزيرسطحشهرميروند
نگاه

 رشد واقعي و منطقي
بودجه سال آينده تهران

همه ساله براساس ماده67 
قانون شــهرداري ها، اليحه 
بودجه شهرداري تهران براي يك سال مالي در انتهاي نيمه دوم دي ماه 

به شوراي اسالمي شهر تهران تقديم مي شود. 
امسال نيز بودجه نخستين ســال قرن جديد در حالي تقديم شوراي 
اسالمي شهر تهران شد كه شاهد تغييرات ساختاري اين اليحه نسبت 
به لوايح بودجه سنواتي گذشته بوده ايم. اين تغييرات ساختاري موجب 
شده است كه در چند روز گذشته در تحليل هاي انجام شده پيرامون 
اليحه بودجه1400 شــهرداري تهــران، از ارقــام مختلف به عنوان 
ميزان رشد )در برخي موارد بيش از 60درصد( ياد شود. اما آيا بودجه 
شهرداري تهران در سال1400 رشد منطقي داشته است؟ در اليحه 
تقديمي، بزرگ ترين عددي كه در بودجه سال1400 شهرداري تهران 
به چشم مي خورد، مبلغ 49961ميليارد تومان است كه سؤاالتي را به 
ذهن متبادر مي كند؛ اينكه آيا در شرايط اقتصادي نامناسب ناشي از 
كرونا و با درنظر گرفتن فشارهاي ناشي از تحريم ها، مبلغ پيشنهادي 
مديريت شهري براي بودجه1400 منطقي به نظر مي رسد؟ در پاسخ 
به اين سؤاالت، نگارنده به بررسي تصوير كلي اليحه بودجه1400 و 

مقايسه با بودجه سال جاري مي پردازد.

عدد رسمي بودجه سال1400 شهر تهران، در اليحه اي كه شهرداري 
تهيه و تنظيم كرده مطابق جدول فوق، معادل 47.686ميليارد تومان 
است كه نسبت به عدد رسمي بودجه مصوب ســال1399 )بودجه 
اصلي شهرداري تهران( حدود 56درصد رشد پيدا كرده است و رشد 
قابل توجه پيش بيني منابع و مصارف بودجه شهرداري را در مقايسه با 

سال جاري نمايان مي كند.
 نكته حائز اهميت اين است كه درحقيقت اين مبلغ حاصل تغييرات 
قابل مالحظه در ساختار بودجه ريزي شــهرداري براي سال1400 
است كه يك گام بزرگ شــفافيت در حوزه منابع و مصارف پايتخت 
محسوب مي شود. به اين ترتيب كه در بودجه1400 شهرداري تهران، 
مبلغ 11.354ميليارد تومان بودجه انتقالي از تبصره ها به رديف هاي 
مصارف )هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي 
مالي( اضافه شده است؛ موضوعي كه طي سال هاي پيش وجود داشته، 
اما به صورت جداگانه در بودجه شــهرداري لحاظ مي شد؛ به گونه اي 
كه مبلغ 16.675ميليارد توماني را در سال1399 به خود اختصاص 

داده بود. 
در بودجه1400 ضمن كاهش 32درصدي و واقعي شدن مبلغ مذكور 
نسبت به سال جاري، الزامات دستورالعمل شهرداري )وزارت كشور( 
مبني بر پيش بيني مصارف مرتبط بــا فعاليت هاي مندرج در تباصر 
بودجه به صورت روشن و صريح در قالب جداول نيز رعايت شده و در 
رديف هاي اصلي بودجه شهرداري قابل مشــاهده است. )سطح اول 
جدول فوق( همچنين شهرداري تهران منابعي تحت عنوان بودجه 
تكميلي در قالب انواع عــوارض بر پروانه هاي ســاختماني به مبلغ 
2.274ميليارد تومان پيش بيني كرده كه درصورت تأييد شــوراي 
اسالمي شهر تهران، اين منابع صرف تكميل 32پروژه عمراني خاص 
خواهد شد و در رديف تملك دارايي هاي سرمايه اي قرار خواهد گرفت. 
)سطح دوم جدول فوق( بنابراين بدون احتساب مبالغ تباصر بودجه اي 
و مبلغ پيشنهادي شهرداري )بودجه تكميلي(، اگر عدد واقعي بودجه 
شهرداري تهران را همانند سال هاي گذشته درنظر بگيريم، به عدد 
36.333ميلياردي بودجه اصلي رديف ها مي رسيم كه نسبت به سال 
گذشته رشد 19درصدي داشته اســت؛ يعني رشد منطقي و تنظيم 

بودجه به شيوه انقباضي.

شهر براي اينكه مطلوب شــهروندان باشد، نيازمند 
برخي اقدامات در حوزه هــاي اجتماعي و فرهنگي، گزارش

عمراني، حمل ونقل و حتي خدماتي است. اقدامات 
هزينه بري كه توسط مديريت شــهري انجام مي شود و با توجه به 
اينكه مردم ذي نفعان اين خدمات هستند، بخشي از هزينه ها در 
قالب عوارض)عوارض نوسازي، كسب و پيشــه و پسماند( از آنها 
دريافت مي شود، اما گويا برخي از مشــاغل كه در دنياي مجازي 
كسب وكار به راه انداخته اند، از اين مهم معاف هستند. عوارض يكي 

از مهم ترين منبع درآمد شهرداري محسوب مي شود. 
پرداخــت عوارض در ايــران به زمان تشــكيل بلديــه در تهران 
بازمي گردد و مرور اســناد مربوط به دوره هــاي مختلف مديريت 
شهري نشــان مي دهد از همان ابتدا عوارض مربوط به درشكه در 
حوزه حمل ونقل عمومي و رختشــويخانه كه صنف خدماتي بود، 
وجود داشــت و از طريق دريافت همين عوارض هزينه هاي شهر 
تأمين مي شد. پرداخت عوارض مختص كشور ما نيست و در تمام 
كشورهاي دنيا مرسوم است و به عنوان نمونه مي توان به پرداخت 
هزينه نســبتا قابل توجه پارك در حاشــيه خيابان توسط مردم 
فرانسه اشاره كرد. با اين ســبقه طوالني، انتظار مي رفت متناسب 
با توسعه شهرنشــيني و ايجاد تنوع در خدمات و امكانات شهري، 
درآمد پايدار شــهرداري تهران از عوارض هم روند رو به رشــدي 
داشته باشد اما تراكم فروشي كه در گذر زمان منجر به شهر فروشي 

شده، نشان مي دهد پايين بودن درآمدهاي پايدار، مديريت شهري 
را طي دهه هاي70و80 بر آن داشت تا براي تامين هزينه ها اقدام 
به تراكم فروشــي كند؛ اقدامي كه در منطقه يــك تهران به علت 
كم عرض بودن معابر، منجر به بحران ترافيك شده است و به گفته 
مسئوالن پليس راهور تهران حدود 17ساعت پيك ترافيك در اين 

منطقه وجود دارد. 
سيدحميد موسوي، شهردار منطقه يك در تأييد بحران ترافيك، 
آن را ماحصل وصول نشدن عوارض مي داند و مي گويد: »اگر همه 
شهروندان در هر قشر و صنفي حق استفاده از شهر را مي پرداختند، 
قطعا مديريت شهري در دوره هاي مختلف اقدام به تراكم فروشي 

نمي كرد و امروز با تهران شلوغ و پرترافيك مواجه نبوديم.« 

پازل سه تكه
در تهراني كه حدود 10ميليون جمعيت دارد، اگر فقط50درصد 
مردم عوارض شــهري را بپردازنــد، هزينه هاي خدمت رســاني 
و افزايش امكانات شــهري توســط شــهرداري تامين مي شود و 
تراكم فروشي به حداقل مي رسد. شــيوع بيماري كرونا از يك سو 
هزينه هاي خدمات شهري را افزايش داده و از سوي ديگر به دليل 
شرايط نامناسب اقتصادي، شهروندان تمايل و توان مالي پرداخت 
عوارض شــهري را ندارند. در كنار اين موارد، مشاغل اينترنتي كه 
در روزهاي كرونايي كسب وكارشان رشــد پيدا كرده است، براي 
سرويس دهي به مشتريان از امكانات شــهر استفاده مي كنند اما 
هزينه چنداني به شهرداري نمي پردازند. وقتي اين سه مورد مانند 
پازل كنار هم قرار مي گيرند، ماحصل شــان اين مي شــود كه در 

چنين شرايطي مديريت شهر و خدمت رساني به شهروندان بسيار 
كار سختي است. سيدحميد موسوي نخستين شهرداري است كه 
در اين پازل سه تكه به موضوع عدم پرداخت عوارض توسط مشاغل 
مجازي توجه مي كند و آن را زير ذره بين مديريتي قرار مي دهد و 
مي گويد: »كترينگ هايي كه در بافت هاي مسكوني راه اندازي شده 
و كسب وكارهايي كه در دنياي مجازي انجام مي شود، براي رساندن 
محصوالتشان از معابر شهر اســتفاده مي كنند، وسايل نقليه شان 
كه اغلب موتورسيكلت است را در پياده روها و حاشيه معابر پارك 
مي كنند، آلودگي و ترافيك را به شــهر تحميل مي كنند اما هيچ 
ســهم و حقي در پرداخت عوارض ندارند.« با توجه به حرف هاي 
شــهردار منطقه يك، در حقيقت خأل قانوني سبب شده تا چنين 
كسب وكارهايي كه هر روز به تعدادشان افزوده مي شود، از پرداخت 

عوارض مصون بمانند و هزينه شهر به دوش گروه خاصي بيفتد.

تعيين ضوابط در مجلس 
عوارض تعرفــه قانونــي دارد و به گفته مجتبي ســرمدي، عضو 
فراكسيون مديريت شــهري مجلس يازدهم در شهر طبيعتا همه 
شهروندان و مشاغل نيازمند دريافت خدمات هستند و در مقابل، 
موظف به پرداخت عوارض اند: »عالوه بر مــردم، نهادها، گروه ها 
و اصنافي كه از خدمات و امكانات شــهر براي كســب درآمدشان 
اســتفاده مي كنند بايد بخشــي از درآمدشــان را بابت هزينه به 
مديريت شهري بپردازند. اين حق قانوني شهرداري است و كسي 
هم حق ندارد از آن تخطي كند.« متوليان شهر معتقدند پرداخت 
عوارض امري الزم و ضروري است كه در اين ميان كسب وكارهاي 
اينترنتي از قلم افتاده اند و اين مقام مسئول در تأييد اين موضوع 
مي گويد: »سال هاي گذشته مشــاغل اينترنتي و خانگي به شكل 
امروزي گســترده نبود و از اين رو در عوارض شهرداري كه مصوبه 
مجلس است، ديده نشده اند. بنابراين، اين مصوبه نياز به بازبيني 
دارد تا براساس ضوابط و قوانين صاحبان مشاغل مجاب شوند سهم 
بهره مندي از شهر را بپردازند. به نظر امروز با شرايط كنوني مجلس 
و فراكسيون هاي تخصصي بايد ورود كنند تا وضعيت ساماندهي 

شود.« 
اين نماينده مجلس تأكيد مي  كند كه دريافت عوارض حق شهردار 
اســت و چون حريم امن و زمينه اشــتغال براي كسب وكارهاي 
اينترنتي فراهم مي كند، پس شــهروندان هم چون از شــهر بهره 

مي برند، بايد سهم خود را بپردازند.

خدمت رساني مجازي در بستر واقعي
موضوع عوارض كسب وكارهاي مجازي به دغدغه اعضاي شوراي 
شهر تهران  تبديل شده اســت. الهام فخاري مي گويد: »متوليان 
اين مشاغل استداللشــان اين اســت كه زيرنظر معاونت علمي 
رياست جمهوري فعاليت مي كنند و مجوز از اين معاونت دريافت 
كرده اند و كســب وكار و خدماتــي كه ارائه مي دهنــد، ربطي به 

شهرداري ندارد. با همين اســتدالل خود را از پرداخت عوارض يا 
حق شهر به شــهرداري مبرا مي كنند كه به نظر استدالل درستي 

نيست و مي توان آن را توجيه تلقي كرد.«
اين عضو شوراي شهر با اشــاره به خدمت رساني كسب وكارهاي 
اينترنتي در بســتر واقعي و به شهروندان شــهر عنوان مي كند: 
»فضاي مجازي در حقيقت يك اليه اضافه  تر بر زندگي مردم است 
و خدمات در شهر و به شــهروندان ارائه مي شود و به طور خالصه 
خدمت  رساني در بستر واقعي صورت مي گيرد. پس بايد به ضوابط 
شهر و شهرداري احترام گذاشته شود و مديريت شهري مي تواند با 
هماهنگي بين نهادي با دولت و سازمان اين موضوع را حل كند.« 

بهناز قديمي
كارشناس حوزه برنامه و بودجه

تذكرات و پيشنهادهاي اعضاي شوراي شهر تهران

   وحيد نوروزي، كارشناس شهري
  كسب وكارهاي الكترونيكي و اپليكيشن ها در ازاي درآمد بسيار 
قابل توجهي كه دارند، بايد سهم شهرداري را به طور جدي تر مدنظر 
داشته باشند. وقتي سوله اي با عوارض صنعتي ساخته مي شود و در 
اختيار يك كسب وكار الكترونيكي قرار مي گيرد، بايد مابه التفاوت 
عوارض صنعتي و انبار تجاري را پرداخت كند. از پرداخت عوارض 
كه بگذريم، اپليكيشن هايي مثل تاكسي اينترنتي  كه حمل مسافر 
را در شهر انجام مي دهند، بايد تمام ضوابط حمل مسافر سازمان 
تاكسيراني را رعايت كنند. طبق قانون، مسئوليت حمل بار و مسافر 
در داخل شهر با شهرداري هاست و اگر شهرداري ها در بخش بار و 
مسافر اپليكيشن ها ورود جدي نداشته باشد، نقص به شمار مي رود 
و بايد تدبير ويژه اي در اين خصوص به كار گرفته شود. در اين بخش، 
صرفًا هدف، اخذ عوارض آن هم از جيب مسافر و شهروند نيست؛ 
بلكه نظارت حاكميتي و اخذ سهمي از درآمد اين اپليكيشن ها )نه 
از جيب راننده و مسافر( به نفع شهر مدنظر است. شهرداري هم 
متعهد شود تمام اين درآمدها را صرف خريد اتوبوس و واگن  هاي 
مترو كند يا نيازهاي ديگر حمل ونقل عمومي و رفاه و آسايش بيشتر 

شهروندان در اين بخش را مرتفع كند.

 حق شهرداري از كسب و كارهاي اينترنتي

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

جي
 گن

يد
سع

س:  
عك

همشهري در گفت وگو با كارشناسان به بررسي عوارض شهري مشاغل اينترنتي در عين فوايد گسترده شان  پرداخت

عوارضي كه شهر، از مشاغل مجازي طلب دارد

مقايسه اليحه پيشنهادي بودجه1400 با بودجه مصوب1399 شهرداري 
تهران )مبالغ به ميليارد تومان(

شرح

بودجه مصوب 
سال1399 

شهرداري تهران

بودجه پيشنهادي 
سال1400 شهرداري 

تهران
سطح2سطح 1-

بودجه اصلي شهرداري 
30.57436.33336.333تهران

بودجه انتقالي از 
16.67511.35411.354تبصره ها

جمع بودجه اصلي 
شهرداري تهران و 
بودجه انتقالي از 

تبصره ها

47.24947.68647.686

بودجه تكميلي در 
2.274-0راستاي توسعه شهري

جمع بودجه شهرداري 
47.24947.68649.961تهران
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دستمزد

 وقت كشي در تعيين هزينه 
معيشت كارگري

حركت آرام سكه در مسير صعود

حذف دالر4200 از مهر 1400
جزئيات و تبعات توافق دولت و مجلس

ويرايش جديــد بودجه 
رأي  1400بــا  ســال 
نماينــدگان  قاطــع 
مجلس به تصويب رســيد و از هفته آينده 
بررســي جزئيات اليحه بودجه سال آينده 
در صحن علني مجلس شــروع مي شــود؛ 
شــاه بيت تغييرات صورت گرفته در نتيجه 
توافق دولــت و مجلس را مي تــوان اراده 
قواي مجريه و مقننه كشــور براي برچيدن 
بساط دالر 4200توماني در نيمه دوم سال 
1400دانســت. به اين معنا كه قرار است 
دولت اجــازه تخصيــص ارز 4200توماني 
براي واردات كاالهاي اساسي خاص ازجمله 
دارو را در نيمه نخست ســال آينده داشته 
باشد اما قول داده كه در همان نيمه نخست 
ســال آينده الزامات حذف ارز ترجيحي را 

فراهم سازد.
به گزارش همشــهري، محمدباقر نوبخت، 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و 
بودجه با اشاره به اصالحات صورت گرفته در 
اليحه بودجه گفت: دولت طبق نظر مجلس 
الزامات حــذف ارز ترجيحــي را طي 6 ماه 
فراهم مي كند. دولــت در اليحه اصالحيه 
بودجه 1400از مجلس اجازه خواسته است 
تا در نيمه نخست ســال 1400 و براساس 
ارزيابــي شــرايط اقتصــادي، اجتماعي و 
بين المللي كشور نســبت به تغيير تمام يا 
بخشــي از نرخ ترجيحي كاالهاي اساسي 
اقدام و مابه التفــاوت منابع وصولي را صرف 
تامين معيشت مردم  به نرخ سامانه معامالت 
الكترونيكي يا همان نرخ نيمــا كند. حاال 
بايد منتظــر ماند و ديد كه آيا كميســيون 
تلفيق و اكثريت نمايندگان به اين پيشنهاد 
دولت پاســخ مثبــت خواهنــد داد يا نه؟ 
موضع گيري نوبخت در صحن علني مجلس 
و همچنين متــن پيشــنهادي دولت اين 
فرضيه را تقويت مي كند كه به احتمال زياد 
حذف دالر 4200توماني به صورت تدريجي 
خواهد بود و نه يك بــاره، به گونه اي كه در 
گام نخست اختصاص ارز با نرخ ترجيحي به 
برخي كاالهاي اساسي متوقف خواهد شد و 
حتي ممكن اســت برچيده شدن بساط ارز 

4200توماني به دولت آينده هم كشيده شود.
 نوبخت در دفاع از اصرار دولت به حفظ دالر 
4200توماني در نيمه نخســت سال آينده 
و حذف تدريجي آن خطاب به نمايندگان 
گفت: با توجه به اينكه نبايد تكانه جديدي 
به بــازار كاال و قيمت ها وارد شــود توافق 
شد در 6ماهه اول ارز ترجيحي حفظ شود 
اما در راســتاي نظر برخي از افراد مبني بر 
يكسان ســازي قيمت ارز و شفاف سازي در 
اين حوزه بسترها آماده مي شود تا عالوه بر 
اينكه به قيمت ها تكانه جديدي وارد نشود، 
اين حوزه نيز اصالح شــود. وي اظهار كرد: 
در واقع بايد يادآور شد جلوگيري از افزايش 
سطح عمومي قيمت ها و تورم هدف مشترك 
مجلس و دولت است و البته تالش هاي دولت 
صرفاً به محدود كــردن افزايش قيمت ها با 
توجه به افزايش قيمت ارز محدود نخواهد 
شد بلكه تالش خواهيم كرد كاهش قدرت 

خريد كاركنان دولت را جبران كنيم.

توافق بر سر افزايش حقوق ها
رئيس ســازمان برنامه و بودجه در مجلس 
با اشاره به برخي تغييرات در اليحه بودجه 
1400افزود: با توجه به تالش هاي كميسيون 
تلفيق مجلس و هماهنگي هاي مناســب با 
وزير اقتصاد، حداقل 49هزار ميليارد تومان بر 
منابع مالياتي و ساير موارد اضافه شد و نه تنها 
مقدار فروش نفــت را افزايش نداديم، بلكه 
منابع درآمدي جديدي از محل هاي مناسب 
شناسايي كرديم و با توجه به نگراني هايي كه 

برخي از منفي بودن تراز عملياتي داشتند، 
با اصالحيه صورت گرفته 34هزار ميليارد 
تومان صرفه جويي صورت گرفت و كسري 

يادشده جبران شد.
معاون رئيس جمهور تصريح كــرد: بر اين 
اساس عالوه بر افزايش 25درصدي حقوق 
كاركنان و بازنشســتگان، منابع مناسبي 
براي پرداخت پاداش بازنشســتگان در ماه 
پاياني امسال و ســال آينده لحاظ شده تا 
جاي نگراني وجود نداشته باشد؛ همچنين 
همسان سازي حقوق بازنشستگان با شاغالن 
در سال 1400نيز ادامه خواهد يافت. نوبخت 
بيان كــرد: بايد يــادآور شــد مرحله دوم 
همسان ســازي حقوق بازنشستگان تأمين 
اجتماعي نيز در اين اصالحيه ديده شده و 
جاي نگراني نيست و طبق توافقات صورت 
گرفته اجرايي خواهد شد. وي افزود: اعضاي 
هيأت علمي دانشــگاه ها نيز درخواســت 
همسان سازي حقوقشــان با اعضاي هيأت 
علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي داشتند كه 
اين موضوع نيز در اصالحيه ديده شده است.

مجلس چگونه قانع شد؟
به گزارش همشهري، قبل از تصويب كليات 
اليحه اصالح شده بودجه، نمايندگان در يك 
نشست غيرعلني وارد مذاكره شدند و با علني 
شدن مذاكرات، نخست نامه حسن روحاني 
رئيس جمهور به رئيس مجلس خوانده شد 
كه در آن اليحه اصالحيه بودجه 1400براي 
طي مراحل قانوني تقديم مجلس شده بود. 
از دولت محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه و حســينعلي اميري معاون 
پارلماني رئيس جمهور حضور داشــتند و 
سرانجام پس از اظهارنظر نمايندگان موافق و 
مخالف، كليات ويرايش جديد بودجه به رأي 
گذاشته شد كه با 211رأي موافق، 28رأي 

مخالف و 6رأي ممتنع به تصويب رسيد.

راه ميانبر براي تصويب بودجه
از ديروز و پس از تصويب كليات، كميسيون 
تلفيق بودجه بررسي اليحه اصالح شده را 
آغاز كرده چرا كه تا پايــان روز جمعه وقت 
دارد نظر خــود را اعالم كنــد. محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس، با اشــاره به زمان 
كمي كه براي اتمام بررســي اليحه بودجه 
وجود دارد، گفت: اعضاي كميسيون تلفيق 
به صورت فشرده، بررسي اصالحات دولت در 
اليحه بودجه را تا پايان روز جمعه به اتمام 
مي رســانند و  صحن علني يكشنبه هفته 

آينده وارد بررسي جزئيات مي شود.
 وي افزود: دولت مجــددا اليحه اصالحي 
بودجه را داد كــه طي آن حــدود 7مورد 
اصالح صورت گرفت كــه مجلس نيز امروز 
با رأي بااليي با اصالحــات موافقت كرد و 
كليات اليحه بودجه را به تصويب رساند كه 
اكنون اين اليحه جهت بررســي اصالحات 
به كميسيون تلفيق ارسال مي شود و پس 
از آن، اليحه در سامانه بارگذاري مي شود و 
نمايندگان و كميسيون ها، 48ساعت فرصت 

دارند تا پيشنهادهاي خود را ارائه كنند.
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس هم ديروز 

به نمايندگان خبر داد كه براساس تصميم 
هيــأت رئيســه، مجلس روز چهارشــنبه 
اين هفته جلســه علني نخواهيد داشت و 
نمايندگان براي سركشــي بــه حوزه هاي 
انتخابيه خود خواهند رفت و از يكشنبه هفته 
آينده به صورت 3 شيفت وارد بررسي اليحه 

بودجه 1400خواهد شد.

پالس تغييرات احتمالي
به گزارش همشهري، ديروز اكثريت قاطع 
نمايندگان، استدالل مخالفان كليات بودجه 
1400را نشــنيدند وليكــن در اظهارنظر 
نمايندگان موافق و البته شاخص پالس هايي 
از تغييرات احتمالي در اليحه دولت مشاهده 
شد. ازجمله سيدشمس الدين حسيني، وزير 
سابق اقتصاد كه هرچند گفت تمكين دولت 
را از نظر مجلس به فال نيك مي گيريم، اما 
اضافه كرد كه تأييد كليات بودجه به معناي 
تأييد جزئيات نيســت و بــا رأي مثبت به 
كليات، بايــد جزئيــات را در صحن علني 
بررســي كنيم. او اصالحات دولت را قابل 
تقدير خواند و خطاب بــه نمايندگان ديگر 
گفت: با اصالح ساختار بودجه نيز نمي توان 
طي يك ســال اصالحات الزم را انجام داد، 
لذا اين اتفــاق بايد در طول 4ســال آينده 
مورد بررســي قرار گرفته تا عملياتي شود. 
اين موضع گيري حســيني نشان مي دهد 
كــه به احتمال زيــاد تغييــرات در اليحه 
بودجه دولت حداقلــي خواهد بود و اصالح 
ســاختاري كه قرار اســت در بودجه اتفاق 
بيفتد در بودجه سال هاي آينده دنبال خواهد 
شــد. احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيأت 
رئيسه مجلس هم اصالحات اعمال شده در 
اليحه بودجه را مناسب ارزيابي كرد و گفت: 
بودجه چند دوازدهمي مورد تأييد شوراي 
نگهبان قرار نمي گيرد. اشــاره اين نماينده 
به پيشــنهاد مصطفي ميرســليم نماينده 
تهران و مخالف با كليات اليحه بودجه بود 
كه خواستار تصويب بودجه چنددوازدهمي 
شــده بود. به گزارش خانه ملت، وي با بيان 
اينكه مالحظات كميسيون تلفيق در اليحه 
بودجه تا حدودي رعايت شده است، تأكيد 
كرد: آنچه در مجلس تصميم گرفته شود، 
فصل الخطاب اســت و نمايندگان نبايد به 
بودجه سه دوازدهم يا دودوازدهم فكر كنند، 
ما تجربه آن را در ســال 1391داشته ايم، 
دولت در آن بــازه اليحه را ارســال نكرد و 
مجلس بودجــه ســه دوازدهمي ارائه كرد 
كه شوراي نگهبان آن را نپذيرفت، چرا كه 
بودجه چنددوازدهم در واقع بخشي از بودجه 
سال جاري محسوب مي شود، از آنجايي كه 
در ســال آينده انتخابات برگزار مي شــود، 
بودجه آن در ســال 99ديده نشده است و 

قطعاً شوراي نگهبان آن را بازمي گرداند.

داده هاي آماري نشان مي دهد ميزان تامين مالي از طريق بازار سرمايه در  بورس
10ماهه امسال 2برابر شده اســت به اين معنا كه توان بازار سرمايه براي 
تامين منابع مالي اقتصاد ايران تا 2برابر افزايش يافته اســت، اين آمار ها 
همچنين نشان مي دهد امسال شركت هاي بورس تا 4برابر بيشتر از سال قبل سرمايه شان را 
افزايش داده اند با اين حال هنوز بخش خصوصي به طور كامل نمي داند كه چگونه بايد از طريق 
بازار سرمايه منابع مالي اش را جذب كند. به گزارش همشهري، يكي از مهم ترين كاركرد هاي 
اقتصادي بورس تامين مالي است به طوري كه بسياري از تحليلگران كاركرد و نقش اصلي 
بورس را تامين مالي مي دانند. در چنين شرايطي يكي از انتقاد هايي كه در طول سال هاي 
گذشته از بازار سرمايه مي شد اين بود كه نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد كمتر از آن 
چيزي است كه اقتصاد به آن نياز دارد و بار اصلي تأمين مالي اقتصاد بر دوش بانك هاست. 
مطابق ادبيات اقتصادي، كاركرد بازار سرمايه و بازار پول در تامين مالي شركت ها متفاوت 
است به طوري كه بورس وظيفه تامين مالي شركت هاي بزرگ را برعهده دارد و بانك ها بايد 
تامين مالي خرد اقتصاد را انجام دهند اما در طول سال هاي گذشته بار اصلي هردو بخش 
عمدتا برعهده نظام بانكي بوده و بازار سرمايه هنوز نتوانسته است نقش اصلي اش را ايفا كند. 
با اين حال تازه ترين اطالعات منتشر شده از وضعيت تامين مالي انجام شده در بازار سرمايه 
در سال  جاري نشان مي دهد كه با افزايش كاركرد هاي بورس، نقش اين بازار در تأمين مالي 

اقتصاد تا 2برابر افزايش يافته است.

رشد 2برابري
تازه ترين گزارشي كه از سوي اتاق بازرگاني تهران منتشر شده نشان مي دهد كه ميزان تامين 
مالي انجام شده در 10ماهه امسال تا دوبرابر افزايش يافته و به بيش از 303هزار ميليارد تومان 
رسيده است اين در حالي است كه پيش از اين فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد گفته بود ميزان 
تامين مالي انجام شده از بازار سرمايه در 10ماهه امسال به 500هزار ميليارد تومان رسيده 
است. آن طور كه اتاق بازرگاني تهران برآورد كرده است ميزان تامين مالي انجام شده در بازار 
سرمايه در سال گذشته در همين مدت 145هزار ميليارد تومان بوده است اما امسال به دليل 
رشد انتشار اوراق بدهي و افزايش سرمايه شــركت هاي بورس، اين ميزان تا 2.1برابر رشد 
كرده است. بخش عمده اين تامين مالي مربوط به انتشار اوراق بدهي بوده است، به طوري 
كه از مجموع كل تامين مالي انجام شده در بورس 54درصد مربوط به انتشار اوراق بدهي و 
36درصد مربوط به افزايش سرمايه شركت ها بوده است. بقيه تامين مالي انجام شده در بازار 
سرمايه هم مربوط به عرضه هاي اوليه بوده است كه جمعا 10درصد از كل تامين مالي انجام 

شده در بازار سرمايه را شامل مي شود.

رشد 4برابري افزايش سرمايه
آمار هاي اتاق بازرگاني نشان مي دهد امسال شركت هاي بورس تمايل زيادي داشته اند كه 
سرمايه شــان را افزايش دهند و شايد بخشــي ازآن به دليل قوانيني بوده كه براي معافيت 
مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها وضع شده بود. اين گزارش نشان 
مي دهد كه ميزان افزايش سرمايه شــركت هاي بورس با 4برابر افزايش از 28هزار ميليارد 
تومان در 10ماهه سال قبل به 110هزار ميليارد تومان در 10ماهه امسال رسيده است. از 
اين مقدار 43هزار ميليارد تومان مربوط به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها 
بوده است. اين اطالعات همچنين نشان مي دهد كه حجم انتشار اوراق بدهي هم با دوبرابر 
افزايش از 75هزار ميليارد تومان به 165هزار ميليارد تومان در 10ماهه امســال رســيده 
است. در 10ماهه امسال 38هزار ميليارد تومان اســناد خزانه اسالمي و 102هزار ميليارد 
تومان اوراق مرابحه منتشر شده است. 15درصد از مجموع كل اوراق بدهي منتشر شده در 
10ماهه امسال هم مربوط به انتشار اوراق صكوك و سلف موازي به ميزان 24هزار ميليارد 
تومان بوده است.  همچنين عرضه هاي اوليه امسال نسبت به سال قبل تا 10برابر افزايش 
يافته و از 2هزارو 800ميليارد تومان به 28هزار ميليارد تومان در 10ماهه امسال رسيده كه 
احتماال بخش مهمي از آن به دليل عرضه سهام شركت شستا به عنوان يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي بورس بوده است. تامين اجتماعي در ابتداي سال جاري توانست از طريق فروش 
بخشي از سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي)شستا( در آمد قابل توجهي از طريق 

بورس به دست بياورد.

سهم ناچيز بخش خصوصي
با وجود افزايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي اطالعات موجود نشان 
مي دهد كه همچنان سهم بخش خصوصي از تامين مالي بازار سرمايه كمتر از دولت است. 
اين اتفاق شايد به اين دليل است كه هنوز مديران شركت هاي خصوصي اطالعات چنداني 
نسبت به نقش و كاركرد ســرمايه گذاري در بورس ندارند و به زبان ساده نمي دانند چگونه 
مي توانند به جاي دريافت وام با بهره هاي سنگين از نظام بانكي از بازار سرمايه به سرعت و به 
سهولت بيشتر وام بگيرند و صرف تامين طرح هاي توسعه و هزينه هاي جاري شان بكنند. 
آمار ها نشان مي دهد از مجموع كل اوراق بدهي كه در 10ماهه سال جاري منتشر شده است، 
سهم بخش خصوصي فقط 14درصدي يعني رقمي معادل 24هزار ميليارد تومان بوده است 
درحالي كه در همين مدت دولت با اســتفاده از اوراق بدهي 141هزار ميليارد تومان منابع 
مالي جديد به دست آورده است. برخي اطالعات منتشر شده از سوي بانك مركزي نيز نشان 
مي دهد كه به غيرشركت هاي خصوصي شهرداري ها نيز چندان با مكانيزم تامين مالي از 
طريق بازار سرمايه آشنا نيستند و سهم ناچيزي از ميزان تامين مالي از طريق بازار سرمايه  
دارند. اين اطالعات بيانگر آن است كه حتي ميزان تامين مالي شهرداري ها در سال جاري 
از طريق بازار سرمايه 37درصد كاهش داشته و به 5هزارو 300ميليارد تومان رسيده است 
درحالي كه شهرداري ها سال قبل توانسته بودند در طول 9 ماه بيش از 8هزارو 300ميليارد 

تومان منابع مالي جديد از طريق بازار سرمايه جذب كنند.

مذاكرات مزد1400 كارگران به مرحله دعوا بر سر هزينه واقعي زندگي 
رسيده است؛ دعوايي كه البته سال هاست وجود دارد و نتيجه اي جز 

اتالف وقت ندارد.
به گزارش همشــهري، فعال در جريان مذاكــرات مزد1400، طرف 
كارگري، حداقل هزينه معيشت شــرافتمندانه را مالك تعيين مزد 
مي داند و خواســتار تعيين مزد با توجه به اين رقم اســت؛ اما طرف 
كارفرمايي، هزينه معيشــت حداقلي منهاي تكاليف دولت در حوزه 
مسكن، آموزش و درمان را مطرح مي كند و مدعي است كه به وظيفه 
خود در قبال معيشــت كارگر عمل مي كند. در اين ميان، دولت نيز 
گرچه فعال موضع شفافي اتخاذ نكرده اما به احتمال زياد مانند سال قبل 

بر طبل مهار نرخ تورم و مخالفت با افزايش حقوق پايه خواهد كوبيد.

بالتكليفي شكاف مزد و معيشت
آخرين محاسبات گروه كارگري در تعيين هزينه معيشت خانوارهاي 
كارگري در سال1399 حاكي از اين است كه متوسط حداقل هزينه 
يك خانوار 3.3نفره در كشور به 8ميليون و 735هزار تومان رسيده و 
متوسط حداقل دستمزد و مزاياي كارگران فقط 38.47درصد آن را 
پوشش مي  دهد. به عبارت ديگر، شكاف ميان مزد و معيشت كارگري 
به 61.53درصد رســيده و عمال مزد دريافتي بخش عمده كارگران 
كفاف زندگي شرافتمندانه را نمي دهد. البته بررسي اظهارات جديد 
و قديم نمايندگان دولت و كارفرما حكايت از اين دارد كه آنها نيز اين 
عقب ماندگي را كم وبيش قبول دارند؛ اما يا جبران آن را وظيفه خود 
نمي دانند يا هربار پرداختن به اين موضوع در برهه حساس كنوني كه 
اشتغال و توليد زير فشار است را نامناسب عنوان مي كنند. پيرو اين 
بهانه ها، در جريان چانه زني هاي مزدي نيز مباحثي از ســوي طرف 
دولت و كارفرما مطرح مي شود كه عمال جبران شكاف مزد و معيشت 
را به حاشيه مي برد و درنهايت حتي با مخالفت طرف كارگري، نتيجه 
نامتناسب با نياز كارگران اتخاذ مي شــود. اين بار، در آخرين جلسه 
كميته مزد شوراي عالي كار در يازدهمين ماه از سال جاري كه قرار بود 
به توافق بر هزينه معيشت كارگري منجر شود، زمان جلسه به بحث 
بر سر وظايف دولت و كارفرما در تأمين معيشت كارگران گذشت تا بار 
ديگر مذاكرات سه جانبه مزدي در دام وقت كشي كارفرمايان بيفتد و 

هر توافقي به دقيقه90 موكول شود.

سهم دولت و سهم كارفرما
از سال92 كه طرف كارگري تالش كرد تبصره2 ماده41 قانون كار را 
احيا كند و سبد معيشت كارگران را به عنوان يكي از اركان تعيين مزد 
ساالنه به توافق شوراي عالي كار برساند، طرف كارفرمايي نيز مسائلي 
نظير مزد منطقه اي و سهم دولت در تأمين معيشت كارگران را پيش 
كشيد تا به زعم خود توازن در چانه زني را حفظ كند. عضو كارفرمايي 
شوراي عالي كار مي گويد: بخشي از هزينه معيشت نيروي كار مربوط 
به وظايف و تكاليف قانوني دولت اســت كه به واسطه كوتاهي دولت 
به حساب كارفرما نوشته مي شود و در جريان محاسبه هزينه معيشت 
نيز مقرر شده بود كه ســهم هزينه اجتماعي و دستمزدي از يكديگر 
جدا شــود تا امكان تصميم گيري جامع وجود داشــته باشد، اما در 
2سال گذشــته اين كار مغفول ماند و سبد معيشــت بدون توجه به 
سهم هزينه هاي اجتماعي تهيه شد. علي اصغر آهني ها، در گفت وگو با 
همشهري، مي افزايد: طرف كارفرمايي مسئول كل سبد معيشت نيست 
و بايد با رويكردي جامع و شفاف، همه ابعاد، اركان و بخش هاي آن طبق 
قانون مشخص شود؛ اما دوستان نمي خواهند در اين موضوعات وقت 
بگذارند و سبد معيشت را براساس سهم هزينه هاي مختلف تهيه كنند؛ 
درحالي كه مثال در ماجراي مزد منطقــه اي مي گويند به دليل اينكه 
زيرساخت ها مهيا نيســت بحث را كنار بگذاريم. او با اشاره به اينكه 
حدود 90درصد كارگران در واحدهاي خرد و متوسط فعاليت مي كنند 
و اين بخش برخالف بنگاه هاي بزرگ وضعيت مالي مساعدي ندارند، 
مي گويد: بيش از 50درصد بازار كار ايران به بخش خدمات اختصاص 
دارد كه در دوره كرونا بدترين آسيب ها را متحمل شده و اينك نيز تاب 
قبول هر نوع تصميمي در موضوع دستمزد را ندارد. او مي افزايد: اگر به 
ماجراي مزد و معيشت نگاه جامعي نشود، بسياري از بنگاه هاي كوچك 
و متوسط با مشكل جدي مواجه مي شوند و بخشي از مشاغل موجود 
نيز ريزش مي كند. آهني ها در پاسخ به اين پرسش همشهري كه آيا 
طرف كارفرمايي شكاف مزد و معيشت كارگران و مشكالت آنها را تأييد 
مي كند يا نه، می گويد: طرف كارفرمايي هم از مشكالت زياد كارگران 
آگاه است و هم از وضعيت نامساعد كارگاه ها اطالع دارد؛ در ماجرای 
مزد نيز حاضر به همكاري براي بهبود وضعيت نيروي كار است اما نه 
به گونه اي كه جور ســهم دولت و هزينه هاي اجتماعي نيز به بنگاه ها 

تحميل شود و آنها را با مشكل بدتر مواجه كند.

سهم دولت را كارفرما نمي دهد
در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوي طرف كارفرمايي در مورد 
هزينه هاي اجتماعي و دستمزدي در سبد معيشت، فرامرز توفيقي، 
رئيس كميته مزد شوراي اسالمي كار به همشهري مي گويد: در اغلب 
كشورها دولت ها مكلف هستند بخشي از هزينه ها نظير مسكن اقشار 
ضعيف، آموزش در برخي از مقاطع تحصيلي، بخشي از درمان و... را 
به صورت رايگان يا با نرخ ويژه بــراي مردم تأمين كنند و در ايران نيز 
همين رويه در قانون پيش بيني  شده است. او مي افزايد: حتي اگر دولت 
در قانون اساسي مكلف شده باشد بخشي از هزينه هاي جامعه و نيروي 
كار را به صورت كامل تقبل كند، بايــد هزينه هاي جانبي اين بخش 
از هزينه ها نظير هزينه تعمير و نگهداري مســكن، حمل ونقل، دارو، 
لوازم التحرير و... از طريق دستمزد تأمين شود. توفيقي با اشاره به اينكه 
ديگر كل حقوق يك كارگر در 30سال كار هم كفاف خريد يك خانه 
را نمي دهد، تأكيد مي كند: آنچه در قالب سبد معيشت محاسبه شده، 
حداقل هزينه براي زندگي شرافتمندانه كارگران است و هزينه هايي 
نظير تأمين مســكن كه به زعم كارفرمايان ســهم دولت محسوب 
مي شود، در آن محاسبه نشده است. او همچنين با اشاره به اينكه طرف 
كارفرمايي سبد معيشت شرافتمندانه را قبول ندارد معتقد است بايد 
حداقل هزينه معيشت محاسبه شود: يكي از نمايندگان كارفرمايي علنا 
مي گويد كه ما مي خواهيم شكم كارگر را با نان و سيب زميني پركنيم؛ 
غافل از اينكه دســتمزد فعلي حتي كفاف همين معيشت حداقلي و 

فقيرانه را نيز نمي دهد.

طال و ســكه بعد از كاهش در روز دوشــنبه، ديروز دوباره با شــيبي آرام در مسير 
رشــد قيمت قرار گرفت. به گزارش همشــهري، درحالي كه اونس جهاني دوباره 
در حال نزديك شــدن به 1800دالر اســت، در صرافي هاي تهران نيز نرخ دالر در 
يك قدمي 25هزار تومان قرار گرفت و طال و سكه هم افزايشي شــد، با اين حال كاهش تقاضا و نبود 
معامالت در بازار فلز دامنه نوسان را كاهش داده و سكه كه روزهاي ابتداي هفته را باالي 12ميليون 
تومان گذراند نتوانســت دوباره از اين مرز عبور كند. براساس اطالعات ســايت اتحاديه طال و جواهر 
تهران، تا ساعت18 روز سه شــنبه، هر قطعه ســكه طرح جديد با 150هزار تومان افزايش قيمت به 
11ميليون و880هزار تومان رســيد و هر قطعه ســكه بهار آزادي نيز 11ميليون و400هزار تومان 
معامله شد كه در مقايسه با روز دوشنبه 160هزار تومان بيشتر بود. قيمت نيم سكه با 100هزار تومان 
افزايش به 6ميليون و650هزار تومان رسيد و ربع سكه و سكه يك گرمي بدون تغيير قيمت به ترتيب 
4ميليون و350 و 2ميليون و450هزار تومان معامله شد. قيمت هر مثقال نيز 30هزار تومان افزايش 
يافت و به 4ميليون و970هزار تومان رسيد. هر گرم طالي 18عيار روز سه شنبه يك ميليون و147هزار 
تومان قيمت خورد كه در مقايسه با روز دوشنبه 7هزار تومان بيشتر بود. تقاضا در بازار طال از ابتداي 
امسال با رشد سرسام آور قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم بسيار كاهش يافته و معامالت سكه نيز 
به دليل نبود اطمينان از شرايط بازار با احتياط زيادي انجام مي شود. وابستگي قيمت طال و سكه به نرخ 
ارز و رويدادهاي سياسي و اقتصادي داخلي و بين المللي پيش بيني در اين بازار را دشوار كرده است با اين 
حال فعاالن صنفي اميدوارند نزديك شدن به عيد بتواند با افزايش تقاضا شرايط بازار طال را بهبود بخشد.

تغييرات مهم در منابع و مصارف بودجه عمومي دولت- ارقام به هزار ميليارد تومان

 اليحه اوليه شرح منابع
بودجه

 اصالح بعد از 
نامه روحاني

 ويرايش جديد
 بودجه

317.6317.6366.9درآمدها
225225250درآمدهاي مالياتي
22.922.929.4درآمدهاي گمركي

69.769.787.5ساير درآمدها
225.3225.3225.1فروش دارايي سرمايه اي

199.3199.3199.3فروش نفت و گاز
252524.8فروش اموال دولت

298.5312.2262.6فروش دارايي هاي مالي
125178127.5فروش اوراق قرضه اسالمي

959595فروش سهام دولتي
75.536.236.2صندوق توسعه ملي

333.9ساير واگذاري هاي مالي
841.3855854.6جمع كل منابع بودجه عمومي دولت

 اليحه اوليه شرح مصارف
بودجه

 اصالح بعد از 
نامه روحاني

 ويرايش جديد 
بودجه

039.30صرفه جويي حين اجراي بودجه
637680652.4هزينه هاي جاري دولت

546581556.5هزينه هاي جاري ملي و استاني
919995.9هزينه هاي جاري متفرقه در بودجه

104111108.9بودجه عمراني ملي
17.517.517.5بودجه عمراني استاني

45.145.145.1طرح هاي عمراني  ملي پيوست 1
4.34.34.3طرح هاي عمراني استاني پيوست 1

37.244.242بودجه عمراني متفرقه
100.3103.393.3تملك دارايي هاي مالي

بازپرداخت اصل اوراق مالي 
80.680.670.6اسالمي

15.215.215.2بازپرداخت تعهدات بين المللي
4.57.57.5ساير هزينه ها

841.3855854.6كل مصارف بودجه عمومي دولت
319.4362.4285.5كسري تراز عملياتي بودجه

جلسه اين هفته كميته مزد شوراي  عالي كار نيز به واسطه 
مطرح شدن بحث هاي حاشيه اي به توافق منجر نشد

تأمين مالي از طريق بورس دوبرابر شد
افزايش سرمايه شركت ها امسال 4برابر شد

مقايسه تأمين مالي 10ماهه امسال بازارسرمايه نسبت به پارسال
10ماهه 1099ماهه 98نوع

70138سرمايه اي
75165بدهي

145303جمع كل

   10پيام ويرايش جديد 
بودجه

   افزايش 2برابري يارانه نقدي منتفي 
است

   واردات كاالهاي اساسي و دارو با دالر 
4200 توماني تا پايان دولت ادامه دارد

   اصالح ســاختار بودجه در دولت 
آينده پيگيري مي شود

   كســري تراز عملياتــي بودجه 
همچنان زياد است 

   هزينه هاي جــاري دولت بازهم 
افزايش يافت

   ســقف درآمدهــاي مالياتي در 
1400بازهم باالتر رفت

   خطر پولي شــدن كسري بودجه و 
افزايش تورم وجود دارد

   فروش بشــكه هاي نفت كم شد، 
درآمد نفتي تغيير نكرد

   افزايش حقوق ها 25درصد خواهد 
بود و حقوق  برخي هــا كمتر افزايش 

مي يابد
   بهره برداري سياسي از بودجه در 

انتخابات رياست جمهوري ممنوع شد

سكه و طال

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت18 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

1.147.324طالي 18عيار )گرم(
11.880.000سكه طرح جديد
11.400.000سكه طرح قديم

6.650.000نيم سكه
4.350.000ربع سكه

2.450.000سكه يك گرمي

بودجه
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آشــفتگي در بازار لوازم خانگي قابل  بازار
كتمان نيست. توليدكنندگان لوازم 
خانگي معتقدند قيمت توليداتشان با 
توجه به رشد هزينه  توليد نه تنها باال نيست بلكه كفاف 
هزينه هايشان را هم نمي دهد. آنها افزايش 20درصدي 
قيمت محصوالت را با رشــد چنديــن برابري قيمت 
مواداوليه همتراز نمي داننــد و در عين حال واحدهاي 
فروش را به انبار كردن كاالها براي ســود بيشتر متهم 
مي كنند. فروشنده هاي لوازم خانگي اما مي گويند جنس 
را از توليدكننده گران مي خرند و ناچارند گران بفروشند. 
آنها هم در عوض مردم را به احتكار كاال متهم مي كنند و 
بر اين باورند قيمت هاي نجومي موجود در بازار ناشي از 
خريد به موقع و فروش بي موقع خيلي از افرادي است كه 
قصد سوءاستفاده از شرايط موجود را دارند. از نظر دولت 
شــرايط عادي، آرام و حتــي خوب اســت. عليرضا 
رزم حســيني، وزير صمــت به تازگي در يــك برنامه 
تلويزيوني گفت كه كارخانجات لــوازم خانگي به رغم 
شرايط سخت تحريم با فعاليت شبانه روزي، صادرات 
خوبي به كشورهاي همســايه دارند و محصوالت آنها 
حتي به كشورهاي اروپايي هم صادر مي شود. سهم مردم 
اما در اين هنگامه توليد و فروش و صادرات، تنها بهت و 
حسرت است. قيمت هاي باال و دست هاي خالي توان 
خريد بسياري از اجناس مورد نياز از مردم گرفته و آنها 
به ناچار براي رفع نياز يا آغاز زندگي مشترك، به خريد 
لوازم دست دوم روي آورده اند. گفته مي شود 10درصد 
جهيزيه ها با اجناس دست دوم تهيه مي شود. امري كه 
اگر با انتخاب شــخصي و براي صرفه جويي باشد هيچ 
ايرادي ندارد اما آنچه واضح اســت اين اســت كه اين 

خريدها از روي ناچاري است.

45ميليون تومان فقط براي 5قلم جنس
در شرايط ممنوعيت واردات لوازم خانگي، توليد داخلي 
كفاف تقاضا را نمي دهد و كمبود و گراني در بازار لوازم 
خانگي بيــداد مي كند. براي خريد تنهــا 5قلم اصلي 
لوازم خانگي شــامل يخچال فريزر، اجاق گاز، ماشين 
لباسشويي، تلويزيون و فرش، به طور متوسط 45ميليون 
تومان نياز است. اين قيمت ها در شرايطي است كه اقالم 
مورد نظر از رده هاي مياني برندهــاي ايراني انتخاب 
شــوند. در نگاه جزئي تر، قيمــت ارزان ترين يخچال 
فريزر دوقلوي ايراني در بازار كشور 15ميليون تومان، 
قيمت ارزان ترين ماشين لباسشويي ايراني با ظرفيت 
7كيلوگرم 12ميليون تومان، قيمت متوسط يك اجاق 
گاز مبله از برندهاي ايراني 7ميليــون تومان، حداقل 
قيمت تلويزيون در بــازار در ابعاد 32اينچ، 4ميليون و 
به طور متوسط براي تلويزيون هايي با ابعاد 36اينچ به 
باال 6تا 7ميليون تومان و حداقل قيمت يك تخته فرش 
9متري هم اكنون 5ميليون تومان است. كنار گذاشتن 
حداقل 45ميليون تومان تنها براي 5قلم كاالي اصلي 
در حالي است كه هر زوج براي آغاز زندگي مشترك به 

اقالمي بسيار بيشتر از اين 5قلم نياز دارند.

10ميليون تومان براي كمترضروري ها
 شايد ماكروفر و ماشين ظرفشويي را بتوان غيرضروري 
دانست اما كمتر زوجي را مي توان پيدا كرد كه بتواند 
مبلمان و تخــت و كمد را از ليســت خريدش حذف 
كند. كمترين پولي كه براي يك دســت مبل راحتي 
در بازار مبلمان بايد پرداخت 6ميليون تومان اســت و 
اين درحالي است كه زوج مورد نظر واقعا به حداقل ها 
از لحاظ كيفيت و دوام راضي باشند تا خانه شان فقط 
مبله شود. در روزگاري كه هيچ دختري ديگر لحاف و 
تشك را جز براي مهمان هاي احتمالي، در جهيزيه اش 
نمي پذيرد، هر زوج يا در واقع براساس روال مرسوم در 
كشور ما هر دختر بايد براي خريد يك دست تختخواب 

دونفره حداقل 2.5ميليون تومان هزينه كند و اگر ست 
تختخواب شامل دراور و پاتختي هم به آن اضافه شود 
هزينه تا 5.5ميليون تومان باال مي رود و اين تازه حداقل 
است. تا اينجا حدود 10ميليون تومان ديگر به 45تومان 
اوليه اضافه شد. و اين يعني 55ميليون تومان پرداخت 
شده درحالي كه كابينت هاي آشــپزخانه هنوز كامال 
خالي اســت، تختخواب بدون تشك و روتختي است و 

تلويزيون كنار ديوار روي زمين گذاشته شده است.

21ميليون تومان براي مثال غيرضروري ها
ممنوعيت واردات لوازم خانگي و آشــپزخانه در حالي 
است كه توليدات داخلي نياز بازار را جواب نمي دهد و 
آنچه در بازار موجود است، قيمت بسيار بااليي دارد. يك 
دست ســرويس قابلمه كه حداقل نياز يك آشپزخانه 
اســت هم اكنون كمتر از 2ميليون تومان نيست و اگر 
خارجي باشد قيمت تا 5ميليون تومان و بيشتر هم باال 
مي رود. اما براي غذا خوردن، كاسه و بشقاب و قاشق و 
چنگال هم نياز است. خوشبختانه كيفيت و كميت و 
زيبايي ظروف چيني توليد داخل كشور به اندازه اي باال 
هست كه كمتر زوجي به فكر خريد خارجي بيفتد اما 
مشكل اينجاست كه قيمت توليدات داخلي هم چندان 
پايين نيست. ارزان ترين محصوالت برندهاي مطرح در 
اين زمينه مثل چيني زرين 2ميليون تومان است كه 
البته تا نزديك 20ميليون تومان هم براي يك سرويس 
چيني باالي 100پارچه باال مــي رود اما در برندهاي 
كمتر شناخته شده مي توان سرويس هايي در حد يك 
ميليون تومان هم پيدا كرد. سرويس قاشق و چنگال چه 
ايراني باشد چه خارجي، كمتر از 2ميليون تومان نيست 
و اين كف قيمت اســت. يك ســرويس قاشق چنگال 
136پارچه ناب اســتيل حداقل 4ميليون و 700هزار 

تومان قيمت دارد. 
براي ميز تلويزيــون هزينه زيادي الزم نيســت ولي 
دســت كم بايد 250هزار تومان براي ساده ترين مدل 
آن كنار گذاشت. البته امروزه كوچك بودن آپارتمان ها 
باعث شده خيلي از زوج ها قيد ميز را بزنند و تلويزيون 
خود را روي ديوار نصب كنند. اما شايد نشود به راحتي 
قيد ميز غذاخــوري را زد و اين يك قلــم گرچه جزو 
واجب ها رده بندي نمي شود اما اگر زوجي به خريد آن 
نياز داشته باشند هزينه نسبتا سنگيني روي دستشان 
مي گذارد. كمتريــن قيمت بــراي كوچك ترين ميز 
ناهارخوري چهارنفره هم اكنــون 2.5ميليون تومان 
اســت. كمي حســاس بودن روي جزئيات و كيفيت 
باالتر، هزينه را تا 6ميليون تومان در بهترين شــرايط 
باال مي برد، آن هــم فقط براي يك ميــز ناهارخوري 
چهارنفره و نه بيشتر. تشــك براي تختخواب هم جزو 
واجب هاســت. قيمت در تشــك تا 35ميليون تومان 
هم باال مي رود ولي ما بــه حداقل ها نياز داريم؛ حداقل 

قيمت يك تشــك طبي دونفره در بــازار 2ميليون و 
200هزار تومان است. از قيمت پتو و روتختي و ديگر 
»غيرضروري ها« صرف نظر مي كنيم. غيرضروري هايي 
مثل جاروبرقي، پلوپز و زودپز، كتري و قوري و سرويس 
چايخوري، پارچ و ليــوان، ظروف نگهــداري برنج و 
حبوبات و ديگر مواد كه هركدام از ضروريات يك زندگي 
مستقل محسوب مي شوند. خريد هركدام از اين اقالم 
كمتر از يك ميليون تومان هزينه ندارد و در بعضي موارد 
مثل زودپز كه مستلزم خريدي ايمن و مطمئن است 
6ميليون تومان براي برندهاي متوســطي مثل تفال 
بايد كنار گذاشت. برندهاي آلماني كه در اين كاال حرف 
اول را مي زنند اگر در بازار ايران باشند باالي 13ميليون 
تومان هستند. براي خريد قيمت ارزان ترين جاروبرقي 
موجود در بازار هم بايد حداقل يك ميليون و 200هزار 

تومان كنار گذاشت.

حداقل 17.5ميليون تومان براي الكچري ها
گرچه اين روزها اجاق هاي ماكروويو در همه خانه ها پيدا 
مي شود ولي در مقايسه با اقالم ضروري، واجب محسوب 
نمي شوند و مسلما مي شود بدون آنها هم زندگي را آغاز 
كرد و حتي گذراند اما اگر قرار به خريد باشد ارزان ترين 
مدل و حجم موجود در بازار كشور 2.5ميليون تومان 
قيمت دارد. خريد ماشين ظرفشويي هم واجب نيست 
اما درباره اين كاال يك نكته جالب وجود دارد و آن اين 
اســت كه قيمت برندهاي داخلي توليدكننده ماشين 
ظرفشــويي هم كمتر از خارجي ها نيســت. ماشين 
ظرفشويي پاكشوما هم اكنون 15تا 16ميليون تومان 
قيمت دارد و حداقــل قيمت خارجي هــا هم تقريبا 
همين است. البته برندهاي سامسونگ، ال جي و بوش، 

قيمتشان تا 30ميليون تومان هم باال مي رود.

حداقل يا حداكثر
آنچه در اين گزارش محاسبه شده، كمترين هزينه اي 
اســت كه براي خريد اقالم مورد نياز يك خانه كامال 
معمولي مورد نياز است و كاالهاي غيرضروري در آن 
لحاظ نشده است. شايد بتوان با تغييراتي جزئي مثال 
خريد ماشين لباسشويي دوقلو به جاي اتوماتيك يا گاز 
روميزي يه جاي اجاق گاز مبله آن را اندكي كاهش داد 
اما اين كاري است كه اغلب زوج ها با پيش بيني آينده 
از آن صرف نظر مي كنند و سعي مي كنند با آنچه دارند 
بهترين ها را تهيه كنند. البته همزمان، خانواده هايي هم 
هســتند كه قدرت خريد بااليي دارند و براي جهيزيه 
دخترانشــان بيش از اينها هزينه مي كنند. شايد بهتر 
باشد در گزارشي جداگانه به حداكثرها هم بپردازيم؛ 
بــه جهيزيه هاي ميليــاردي. اما اين گــزارش درباره 
حداقل هاست و پدراني كه كمرشان زير بار قيمت هاي 

حداقلي هم توان راست شدن ندارد.

تخفيف بيمه شخص ثالث خود را  بيمه
به هنگام فــروش خودروي خود 
منتقــل نكنيد. چرا كه ســابقه 
خوب رانندگي كردن شما به خريدار خودرو منتقل 
مي شود و ممكن است در آينده اين خوب رانندگي 
كردن به دردتان بخورد. چرا كه ممكن اســت در 
آينده نزديك همين سابقه رانندگي شما و تصادف  
نكردن ها باعث شــود تا امتيازهاي خوبي از حيث 
شهروند خوب بودن نصيب تان شود. تا چند سال 
پيش انتقال تخفيف بيمه شخص ثالث به خودروي 
ديگر ناممكــن بود و به وقت فــروش خودرو، فرد 
فروشنده مجبور بود تا همه تخفيف ناشي از سال ها 
رانندگي بدون تصــادف را در اختيار فرد خريدار 
خودرو قرار دهد و دوباره وقتي خودش ماشــين 

جديد بخرد، حق بيمه كامل بپردازد.
حاال انتظارها به ســرآمده و ديگر هيچ شركت يا 
نماينده بيمه حق ندارد به شما بگويد نه! نمي شود 
تخفيف را به خودروي ديگري كه مال شماست يا به 
نام همسر يا فرزندان تان است، منتقل كنيد. اگر با 
مقاومت يك شركت يا نماينده بيمه مواجه شديد، 
اصاًل بحث نكنيد، هم به بيمه مركزي زنگ بزنيد و 
شكايت كنيد و هم اينكه  سراغ شركت يا نماينده 

بيمه ديگر برويد. نگذاريد حق تان پايمال شود.
به گزارش همشــهري، پس از افزايش انتقادها از 
ناهماهنگي بين شــركت ها و نمايندگان بيمه در 
اعمال تخفيف بيمه شــخص ثالــث و انتقال آن، 
بيمه مركزي در دســتوري صريح از شركت هاي 
بيمه و شبكه هاي فروش آنها خواست تا به قانون 
عمل كنند. در تازه ترين اتفــاق مديركل نظارت 
فني بر بيمه هاي غيرزندگي بيمــه مركزي طي 
نامه اي بر رعايت الزامات مقرر در ماده 2 آيين نامه 
اجرايي تبصره ماده 6 قانون بيمه شــخص ثالث 
از سوي شركت هاي بيمه و شــبكه فروش تأكيد 
كرد. به گزارش همشهري، عباس خسروجردي با 
اشاره به الزام شركت هاي بيمه به انتقال تخفيفات 
عدم خســارت بيمه شــخص ثالث اعــالم كرد: 
امكان مشاهده وضعيت رعايت مقرره فوق الذكر 
به صورت سيستمي در سامانه سنهاب فراهم شده و 
اطالع رساني هاي الزم در مورد زمان عدم تخصيص 
كد يكتا در اين خصوص متعاقباً اعالم مي شــود.

وي تصريح كرد: براســاس مفاد ماده 2 آيين نامه 
اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشــتن 
حوادث منجر به خســارت )موضوع تبصره ماده 6 
قانون( درصورت انتقال مالكيت وسيله نقليه، سابقه 
تخفيف عدم خســارت مربوطه به خودروي مشابه 
متعلق به مالك وسيله نقليه يا ساير افراد حقيقي 
مجاز در قانون )همســر، والدين، اوالد بالواسطه( 

قابل انتقال است.
به گزارش همشهري، در هفته هاي اخير انتقادهايي 
از سوي برخي شهروندان مطرح شده بود مبني بر 
اينكه برخي شركت هاي بيمه در برابر انتقال تخفيف 
بيمه شــخص ثالث مقاومت مي كنند. همچنين 
اين شايعه مطرح شــده كه برخي از نمايندگان با 
سوءاستفاده از عدم آگاهي بيمه گذاران براي انتقال 
تخفيف بيمه شخص ثالث، مبلغي را به عنوان حق 
استعالم مطالبه كرده اند كه شهروندان مي توانند 

هرگونه دريافت هزينه اضافه تر از مبلغ درج شده در 
بيمه نامه را به بيمه مركزي گزارش دهند.

اين گزارش مي افزايد: انتقــال تخفيف بيمه نامه 
شــخص ثالث از بيمه گــذار به خودروي مشــابه 
مالك، والدين، همســر يا فرزندان بالواسطه، در 
قانون جديد بيمه شخص ثالث براي حفظ منافع 
بيمه گذاران گنجانده شــده و هدف قانونگذار اين 
بوده كه تخفيف هاي درنظر گرفته شده براي تهيه 
بيمه نامه شــخص ثالث، حق مســلم شهرونداني 
اســت كه با رعايت مقررات، قانونمداري، احتياط 
و مســئوليت اجتماعي از مزاياي قانوني بهره مند 
شده اند و حق تقدم آنان براي استفاده از اين مزيت 

خاص بايد حفظ شود.
مديركل نظارت فني بر بيمه هاي غيرزندگي بيمه 
مركزي اعالم كرده كه ســامانه انتقال تخفيفات 
رشته بيمه ثالث راه اندازي شده و در دسترس است 
و انتقال تخفيف هاي عدم خســارت در بيمه هاي 
شخص ثالث فقط به وســيله نقليه ديگر از همان 
نوع كه متعلق به مالك وســيله نقليه و يا همسر و 
والدين و اوالد بالواسطه او باشد، امكان پذير است و 
انتقال تخفيف هاي عدم خسارت به سايرين ازجمله 

خريدار خودرو مجاز نخواهد بود.

آگاهي حق بيمه گذاران است
انتقال تخفيف عدم خســارت بيمه شخص ثالث 
تنها درصورت اســقاطي شــدن خودروي داراي 
بيمه نامه و يا فروش خــودروي داراي  بيمه نامه و 
خريد خودروي جديد ممكن است و براي انتقال 
تخفيف عدم خسارت، ســند مالكيت خودرو بايد 
به صورت قطعي انتقال پيدا كند و شــركت هاي 
بيمه نمي توانند و حق ندارد تخفيف عدم خسارت 
را درخصوص انتقــال خودرو به صــورت وكالتي 
منتقل كنند. افزون بر اينكه مالك خودروي قبلي، 
مالك خودروي جديد و مالك  بيمه نامه هاي قبلي، 
يك نفر باشد يا اسناد به اســم يك فرد مشخص 
)يا اعضاي درجه يك خانواده وي( باشــد و انتقال 
بيمه شــخص ثالث و تخفيف هاي عدم خســارت 
آن، درصورتي ممكن است كه هر دو خودرو داراي 
كاربري يكساني باشــند به همين دليل نمي تواند 
بيمه ثالث يك خودروي ســواري را به تاكســي، 

موتورسيكلت يا كاميون انتقال داد.
نگران نباشــيد و اگر خودروي خود را فروخته ايد 
و خودروي جديــد نخريده ايد، تخفيف شــما از 
بين نمي رود و در ســوابق بيمه  اي شــما محفوظ 
خواهد  ماند. ماده 6قانون بيمه شــخص ثالث به 
صراحت مي گويد: از تاريخ انتقال مالكيت وسيله 
نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه 
موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و 
انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار 
محسوب مي شــود. همچنين كليه تخفيفاتي كه 
به واسطه »نداشتن حوادث منجر به خسارت« در 
قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، 
متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند 
تخفيفات مذكور را به وســيله نقليه ديگر از همان 
نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا 

اوالد بالواسطه وي باشد، منتقل كند.

پايان بهانه جويي و شكست مقاومت بيمه هاقيمت هاي باال، بسياري از لوازم خانگي را دست نيافتني كرده است

تخفيف بيمه ثالث را براي خود نگه داريدارزان ترين جهيزيه، 75ميليون تومان
دور شدن تدريجي پنير از سفره صبحانه

قيمت لبنيات از اول امسال چندين بار افزايش يافت.  سوپرماركت
نرخ مصوب اقالم يارانه اي 3بار از سوي دولت و قيمت 
اقالم غيريارانه اي توســط كارخانه ها بارها و بارها 

افزايش يافته و پنير هم از اين گراني بي بهره نبوده  است.
پنير را مي توان مهم ترين جزء از اصلي ترين وعــده غذايي ايراني ها 
دانست. تنوع پنيرهاي موجود در بازار امروز بسيار بيشتر از قبل شده 
و براي سخت گيرها هم باالخره طعمي پيدا مي شود كه دوست داشته 
باشند. مخصوصا بچه ها كه خيلي از آنها با طعم پنيرهاي سنتي مشكل 
دارند و طرفدار پنيرهاي سفيد و خامه اي هســتند. از پنير خامه اي 
براي آشپزي و شيريني پزي هم اســتفاده مي شود اما طرفداران اين 
نوع پنير براي صبحانه هم كم نيستند. كاله، چوپان، دامداران، هراز، 
مانيزان، ميهن، پاك، پگاه، روزانه و آليمــا برندهاي پنير موجود در 
بازار هســتند. غير از پنير يواف كه يارانه اي اســت و با قيمت دولتي 
عرضه مي شــود، ديگر پنيرهاي موجود در بازار توســط كارخانه ها 
تعيين قيمت مي شــوند و امسال قيمت شان دســت كم 2برابر شده 
است. صرف نظر از برند، پنيرهاي يارانه اي با حجم 400گرم با قيمت 
14هزارو500تومان عرضه مي شود ولي قيمت ديگر پنيرها متفاوت 
است و در بعضي از برندها، قيمت يك بسته 500گرمي پنير به 30هزار 
تومان نزديك شده است. كارخانه هاي لبني معتقدند باال رفتن قيمت 
شير خام و ديگر هزينه هاي توليد، قيمت تمام شده توليدات را افزايش 
داده و آنها چاره اي جز گران كــردن محصوالت ندارند. بخش زيادي 
از محصوالت لبني موجود در بازار را يارانه اي ها تشكيل مي دهند در 
نتيجه توليدكنندگان با گران كردن ديگر محصوالت خود اين افزايش 
قيمت را جبران مي كنند. رشد چشمگير قيمت محصوالت لبني سرانه 
مصرف لبنيات در كشور را كه پيش از اين نيز از سرانه جهاني پايين تر 
بود، بيش از پيش كاهش داده و حتي بخشي از بدنه توليد صنايع لبني 
نيز با افزايش قيمت مصوب لبنيات براي ســومين بار در سال جاري 
مخالف و معتقد بودند اين كار به حذف لبنيات از ســفره خانوارهاي 

زيادي منجر مي شود. 

قيمت بعضي از انواع پنير صبحانه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند كاال
27.500كم چرب - 515گرميروزانه
16.300نسبتا چرب - 450گرميپگاه
33.900فتا - 750گرميهراز
14.500پنير سفيد - 400گرميكاله

16.000يواف - 400گرميدامداران
45.000يك كيلوگرميآليما
19.500پروسس پينكا - 350گرميكاله
64.200بلغاري - رسيده در آب نمك - 800گرميپگاه
12.000پروسس اسپوني - 300گرميميهن
14.500سفيد تازه - 400گرميچوپان
14.500نسبتا چرب - 400گرميپگاه 

 قيمت 10محصول پروتئين پرتقاضا
در ميادين 

قيمت جديد برخي محصوالت پروتئيني پرتقاضا در  تره  بار
ميادين ميوه و تره بار تهران اعالم شد.

به گزارش همشــهري، اين اقالم شامل محصوالت 
تنظيم بازار مانند مرغ و تخم مرغ و محصوالتي همچون ماهي، پنير 
و بوقلمون است كه براساس نرخنامه مصوب اين سازمان در ميادين 
ميوه و تره بار عرضه مي شوند. نرخنامه سازمان ميادين نشان مي دهد 
قيمت اين اقالم به مراتب از ميانگين قيمت  در فروشــگاه هاي سطح 
شهر پايين تر است. قيمت محصوالت پروتئيني در ماه هاي اخير رشد 
زيادي داشته و به ويژه افزايش شديد قيمت تخم مرغ براي بسياري از 
اقشار مشكل ساز شده است. در 2 هفته اخير قيمت مرغ نيز بعد از يك 
دوره تعادل دوباره باال رفته و اين نگراني را ايجاد كرده كه دسترسي به 
اين اقالم در آستانه عيد كه معموال تقاضا براي محصوالت پروتئيني 

افزايش مي يابد براي برخي از اقشار سخت تر شود.

قيمت 10محصول پروتئيني در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت - تومانمشخصاتنام محصول

34.600الشه يا شقه كامل هر كيلوگرمبوقلمون
63.000گوسفندي سوپر ليقوان پُرچرب هر كيلوگرمپنير
24.500سفيد پاستوريزه كم چرب هر كيلوگرمپنير

133.000گوسفندي هر دست كاملكله و پاچه
173.000گوسفندي هر كيلوگرمدل و قلوه و جگر

48.500قزل آالي رنگين كمان هر كيلوگرمماهي
53.000قزل آالي گوشت نارنجي هر كيلوگرمماهي
20.400تازه تنظيم بازار هر كيلوگرممرغ

32.100تازه تنظيم بازار- هر شانه 30عدديتخم مرغ
35.700تازه بسته بندي- هر شانه 30عدديتخم مرغ

فرخنده رفائي
خبرنگار

در جريان چهارمين روز از اجراي  بورس
دامنه نوسان نامتقارن در بورس 
بازار سهام ديروز براي دومين روز 
متوالي با افت مواجه شد. حتي ارزش روزانه معامالت 
بيش از 50درصد افت كرد. اين نزول كارشناســان 
بازارسرمايه را به قطعيت رسانده كه ريشه هاي نزول 
بورس ناشي از عوامل اقتصادي است. چراكه اجراي 
اين مقررات نه فقط منجر به توقف روند نزولي نشده 
بلكه منجر به شتاب گرفتن خروج نقدينگي از بازار 
سهام شده است. به گزارش همشهري، اجراي دامنه 
نوســان نامتقارن كه گمان مي رفت به كمك بازار 
بيايد، كمكي به بازار نكرد. با وجود اينكه بازار سهام 
در روز نخست اجرای اين طرح در روز شنبه با رشد 
مواجه شد، اما از روز يكشنبه دوباره وارد روند نزولي 

شد. ديروز هم اين افت ادامه يافت. در دادوستد هاي 
ديــروز شــاخص كل بــورس تهــران نزديك به 
11هزارو500واحــد افت كرد.  بيــش از 53هزار 
ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در 
بورس و فرابورس كاسته شد. نكته اصلي اما از زمان 
اجراي اين مقررات تازه كاهــش ارزش معامالت و 
خروج نقدينگي از بورس است كه بر نگراني ها دامن 

زده است.

خروج نقدينگي
آمار ها نشــان مي دهد با وجود اجراي دامنه نوسان 
نامتقارن كه گمان مي رفــت، جلوي نزول بورس را 
بگيرد، شتاب خروج نقدينگي از بورس نه فقط كمتر 
نشده بلكه بيشتر هم شده است. اين اطالعات نشان 

در 3روز گذشته با وجود اجراي دامنه نوسان نامتقارن بيش از 2هزارو155ميليارد 
تومان نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار سهام خارج شده است

مي دهد در نخستين روز اجراي اين مقررات نزديك نزول 50هزار ميليارد توماني بازار سهام
به 1400ميليارد تومان نقدينگي تازه به بازار تزريق 

شد. اما از روز شنبه جريان نقدينگي عكس شد. 
خروج پول از سوي ســهامداران حقيقي در بورس 
دوباره تقويت شده و هر روز در حال افزايش است.  
يكشنبه ســهامداران حقيقي بيش از 590ميليارد 
تومان و   دوشنبه 715ميليارد تومان از بازار سهام 
خارج كردنــد.  اين ميزان در مبــادالت ديروز اوج 
گرفت. جمع كل نقدينگي كه سهامداران حقيقي 
از بازار ســهام خارج كردند به 850ميليارد تومان 
رســيد. ديروز همچنين ارزش روزانــه معامالت 
با 50درصــد كاهش نســبت به روز دوشــنبه به 
12هزارو436ميليارد تومان در بورس و فرابورس و 
ارزش معامالت خرد سهام هم با افت محسوسي به 

6100ميليارد تومان رسيد.
اين اعداد نشــان مي دهد از روز يكشــنبه و ظرف 
3روز بيــش از 2155ميليارد تومــان از نقدينگي 
ســهامداران حقيقي از بازارسهام خارج شده است. 
گويا ســهامداران اجراي مقــررات جديد در مورد 
دامنه نوسان نامتقارن را فرصت تازه اي براي خروج 

از بازار مي دانند.

ريشه نزول جاي ديگري است
تداوم روند نزولي بازار سهام در مبادالت ديروز و 4روز 
بعد از اجراي دامنه نوسان نامتقارن تحليلگران را به 
اين نتيجه رسانده كه علت نزول بازار سهام ريشه در 
بنيان هاي اقتصادي دارد. تحليلگران پيش از اجراي 
اين مقررات نســبت به بي اثر بودن اين تصميم ها 

هشدار داده بودند.
نيما آزادي يك تحليلگر بازار ســرمايه در اين باره 
مي گويد: محدوده نوســان نامتقارن در درازمدت 

بيشتر از آنكه به بازار كمك كند به آن آسيب مي زند. 
او با بيان اينكه اصرار تصميم گيرندگان براي اجراي 
چنين تصميماتي جاي بحث و بررســي دارد، می 
گويد: به جاي اجــراي چنيــن تصميم هايي بايد 
يك تيم تحقيق و توسعه شــكل بگيرد. با بررسي 
بورس هــاي جهان در دوره هاي مختلف، شــرايط 
بازار آناليز و راهكاري براي ايجاد ثبات در بازار هاي 

مالي پيدا شود.
او با بيان اينكه مقامات بازار سرمايه نبايد با چنين 
تصميم هايي بازار سرمايه را آبستن بحران هاي جديد 
كنند خطاب به مقامات بازار ســرمايه مي گويد:ما 
متوجه شديم كه شما تمايل نداريد بازار افت كند. 
اين را درك مي كنيم اما شيوه اش اين نيست. چنين 
انتقاد هايي در طول يك هفته گذشته بارها از سوي 
كارشناسان مختلف مطرح شده است؛ چرا كه تقريبا 
اغلب كارشناسان داليل نزول بازار سهام را بيشتر 
اقتصادي مي دانند تا مســائل فنــي و تكنيكي كه 
مربوط به عوامل داخلي بازار است. به زعم تحليلگران 
ريشه هاي اصلي نزول بازار سهام افزايش نرخ بهره 
بين بانكي، گســترش جو بي اعتمادي به دولت و 
احتمال كاهش قيمت دالر و انتظارات تورمي است. 
تا تكليف اين مولفه هاي اقتصادي روشن نشود، بازار 

سهام در ابهام و بالتكليفي به سر خواهد برد. 
به نظر مي رســد، تكليف اين مولفه هاي اقتصادي 
زماني مشخص خواهد شد كه تكليف تنش سياسي 

بين ايران و آمريكا وتحريم ها مشخص شود؛ چرا كه 
اين موضوع مي تواند قيمت دالر را دستخوش تغيير 
كند. چون نوسان هاي قيمت دالر اثر زيادي بر بازار 
ســهام دارد مي تواند منجر به نوسان شاخص هاي 

بورس شود.
ابراهيم قزل گل يك كارشــناس بازار ســرمايه در 
اين باره مي گويد:زماني كــه رئيس جمهور از دالر 
15هزار توماني و رئيس كل بانــك مركزي از دالر 
20هزار توماني صحبت مي كنند، بازار به اين سخنان 
واكنش نشــان مي دهد. با اين حال و با وجود آنكه 
زمزمه هايي از دالر 15 هــزار توماني و حتي كمتر 
مطرح شده، اما بازار ارز گويا انتظار چنين نزولي را 
ندارد و دالر در محدوده 24تا26هزار تومان در نوسان 
اســت. او با بيان اينكه يكي از متغيرهاي اثرگذار بر 
بازار ســرمايه، نرخ ارز اســت، تأكيد مي كند: بازار 
ســرمايه ما هم اكنون با دالر تقريبا 22هزار توماني 
معامله مي شــود و اگر نرخ ارز افت خاصي نداشته 
باشد، بازار ســرمايه هم در همين محدوده خواهد 
بود. قيمت بخشي از سهام در بازار منطقي است، ولي 
قيمت سهام برخي ديگر از شركت ها كمتر از ارزش 
ذاتي و بخشي هم باالتر از آن ارزش گذاري شده اند. 
به هرحال بازار سرمايه با توجه به چشم انداز آينده 
حركت مي كند. با درنظر گرفتن فاكتورهاي اثرگذار 
بر اقتصاد در ســال1400  هنوز بخش عمده بازار 

سرمايه ارزنده است.

مجتمع استحصال اتان پارسيان به بهره برداري رسيد

 ايجاد هزاران شغل
و كمك به محيط زيست

دراين مراسم كه مديران عامل هلدينگ انرژي، گروه اقتصادي  ادامه از 
تدبير، شركت نفت پارس و شركت پااليش پارسيان سپهر حضور صفحه اول

داشتند، با دستور محمد مخبر فرايند اتان گيري دراين مجموعه آغاز شد.  رئيس ستاد 
اجرايي فرمان امام پس از بازديد هوايي ازاين مجموعه بزرگ كه در شهرستان ُمهر 
استان فارس قراردارد، درجمع خبرنگاران گفت: با افتتاح اين پااليشگاه گام بلندي در 
حوزه محيط زيســت و جلوگيري از وجود مواد آالينده در گاز طبيعي و همچنين 
جلوگيري از خام سوزي مواد ارزشمند داخل گاز طبيعي كه در مصارف خانگي تبديل 

به دود و مواد آالينده مي شود برداشته شد.  
وي افزود: ميزان خوراك ورودي اين مجموعــه روزانه 75ميليون مترمكعب يعني 
معادل توليد گاز در 3 فاز پارس جنوبي و توليدات آن ســاالنه 3.3ميليون تن انواع 
ال پي جي و كاندنسيت است كه 2ميليون تن از اين محصوالت صادر خواهد شد كه 
مبلغ قابل توجه يك ميليارد دالر ارزآوري در سال براي كشور خواهد داشت.  مخبر به 
فناوري استفاده شده دراين مجتمع اشاره كرد و گفت: به جرأت ادعا مي كنيم كه به 
روزترين تكنولوژي و فناوري هاي روز جهان دراين حوزه با تكيه بر دانش متخصصان 
داخلي دراين پااليشگاه به كار گرفته شده و با راه اندازي آن جهش قابل توجهي در 
صنعت نفت كشور رخ خواهد داد. وي افزود: از ديگر ويژگي هاي متمايز اين مجموعه، 
توان بازيافت 95درصدي اتان اســت كه باالترين توان خلوص در كشور به حساب 
مي آيد.  رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام با اشــاره به بحث ايجاد اشتغال ازطريق 
بهره برداري ازاين طرح گفت: يكي از اهداف ستاد در اينگونه پروژه ها تأكيد برايجاد 
اشتغال و توسعه مناطق محروم است، درهمين طرح بيش از 5هزارشغل مستقيم 
و حدود 20هزار شغل غيرمستقيم ايجاد شده است. وي گفت: در سال جهش توليد 
و تحت شــديدترين تحريم هاي ظالمانه، راه اندازي طرح ملي استحصال اتان كه تا 
پايان امسال به بهره برداري كامل خواهد رســيد، نگيني بر توليد ملي و نماد توان 

متخصصان داخلي است.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

  0.91-  11442-1245843شاخص كل بورس - واحد
  50.36-  12614-12436ارزش معامالت - ميليارد تومان

  0.85-  53-6161ارزش بازار - هزار ميليارد تومان
  0.19-  763-403732ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري - ميليارد تومان



2   چهارشنبه 29 بهمن 99  شماره 8162 6 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

احمد نوراللهي اين هفته ها تبديل به يكي از بازيكنان خوب 
پرسپوليس شده؛ گل هاي حساس مي زند و براي همبازيانش 
موقعيت گل مي ســازد. او در حالي روند رو به رشدش را از 
سر گرفته كه اوايل فصل در يك دوران افت دنباله دار به سر 
مي برد. نوراللهي كه در بازي حذفي برابر استقالل خوب نبود 
و در فينال آسيا هم يك پنالتي بد داد، پس از گلزني به فوالد 
روي صفحه شخصي اش عالمت »هيس« نشان داد كه كار 
قشنگي نبود و با موجي از انتقادات مواجه شد. حاال كاري 
به ظاهر قضيه نداريم، اما يك فوتباليست درون زمين بايد 
منتقدانش را ساكت كند نه در اينستاگرام. اگر احمد هميشه 
همينطور باشــد، طبيعتا كســي از او انتقاد نخواهد كرد و 

نيازي به آيكون هيس و ساير ماجراها هم نيست.

نيازي به »هيس« نبود

اميد نمازي شايعات مربوط به حضورش در كادر فني استقالل 
را تكذيب كرده است. حاال اينكه اين شايعات كجا پخش شده 
مشخص نيســت، اما در كل خود آقاي نمازي هم انگار بدش 
نمي آيد اسمش مدام حوالي استقالل شنيده شود. اوايل فصل 
هم او در آســتانه حضور در جمع آبي پوشــان بود، اما به قول 
خودش باشــگاه قيد اميد باكارنامه را زد و اميد بدون كارنامه 
)يعني اميدعلي دفتري( را جذب كرد. اصال همه اينها به كنار؛ 
سؤال اينجاست كه مگر روي نيمكت استقالل جايي هم باقي 
مانده كه قرار است باز هم دستيار اضافه شود؟ مظلومي، مرفاوي، 
عمران زاده، برهاني، اميد بي كارنامــه، علي اصغر قربانعلي پور، 
خود محمودخان فكري، مربي گلرها و بدنساز و آناليزور و... آقاي 

نمازي اگر هم مي آيي، با خودت از آمريكا صندلي بياور!

اصال مگر جا هست؟

امشب قرار اســت پورتو و يوونتوس در ليگ قهرمانان اروپا 
به مصاف هم بروند. االن شــرايط مهدي طارمي در پورتو با 
مسابقات مراحل گروهي زمين تا آسمان فرق كرده است. 
حاال نه تنهــا در تركيب اصلي قرار مي گيــرد، بلكه يكي از 
كليدي ترين مهره هاي تيمش نيز به حساب مي آيد. در نتيجه 
اميدواريم او مقابل يوونتوس هم بدرخشــد و دقيقا همان 
طارمي هميشگي باشد؛ خونسرد و توانا، همان بازيكني كه 
در يكي از نخستين مسابقاتش براي پرسپوليس جلوي صد 
هزار نفر پنالتي حساس بازي با النصر عربستان را به صورت 
چيپ زد و گل كرد. او خودش مي گويد در هيچ مسابقه اي 
دچار استرس نمي شود و كاش امشب هم با همين فراغ بال، 
افتخارات بازيكنان ايراني در ليگ قهرمانان را افزايش بدهد. 

ياد درخشش مهدوي كيا جلوي يووه به خير!

دقيقا »طارمي« باش!

نكته بازي

فوتبال ما در ليگ قهرمانان اروپا كم نماينده نداشته. 
مهرداد ميناوند كه آن اوايل با اشــتورم گراتز ركورد 
حضور ايراني ها در اين رقابت هــا را زد. مهدي مهدوي كيا 
حتي به يوونتوس گل زد و علي دايي با هرتابرلين به چلسي و 
ميالن 3 گل زد و با بايرن مونيخ به فينال ليگ قهرمانان هم راه 
يافت. حاال همه نگاه ها به مهدي طارمي دوخته شده. ستاره 
ايراني تيم پورتو امشب جلوي يوونتوس و ياران كريستيانو 
رونالدو بايد ثابت كند كه بيخود نگاه همه پرتغال به او نيست. 
او در بازي هاي اخير پورتو ۶بار براي اين تيم موفق به گلزني 
شده. طارمي به همراه هم تيمي اش اوليويرا با ۹گل در تعقيب 
گونچالوس ۱۴گله در صدر جدول قرار دارند با اين تفاوت كه 
اوليويرا ۶تا از گل هايش پنالتي بوده و با احتساب پنالتي از 
دست رفته اين هفته اش اگر همه آنها را طارمي مي زد و گل 
مي كرد، حاال يك گل زده از گلزن صدرنشين بيشتر داشت. 
تازه، اگر او به جاي حضور در ۶۴درصد دقايق ممكن، فرصت 
بيشتري براي حضور در تركيب پيدا مي كرد شايد همين حاال 
آقاي گلي اش را محتمل كرده بود. پوستر بازي امشب هم كه 
از سوي باشگاه طراحي و منتشر شده صداي هواداران پورتو 
را درآورده و آنها اعتراض دارند كه با وجود درخشش طارمي 
چرا بايد عكس مارگا به جاي او در پوستر گذاشته شده باشد. 
او البته ۱0هفته پياپي در پوستر بازي ها حضور ثابت داشت. 

شايد به اين دليل كه مهاجم ايراني هنوز در ليگ قهرمانان 
كامل بازي نكرده، جاي خودش را در پوســتر به مارگا داده. 
مهدي در مرحله گروهي تنها 3 بــازي فرصت پيدا كرد كه 
مجموع دقايق حضورش در زمين در اين 3مســابقه تنها 

۲۷دقيقه بود.
     پپه هم كه با كريستيانو رونالدو در رئال و تيم ملي پرتغال 
همبازي بود امشب براي اولين بار مقابل دوستش بازي مي كند. 
ديباال و رمزي با يووه تمرين كردند اما آرتور همچنان مصدوم 
اســت. يوونتوس در بازي هايي كه آرتور ملو را در تركيب 
خود داشته ۲.۲امتياز كسب كرده اين درحالي است كه در 
مسابقاتي كه اين هافبك برزيلي حضور نداشته تنها ۱.8امتياز 

به دست آورده است.
    آخرين بار ۲ تيم ۴ سال پيش با هم روبه رو شدند كه هر ۲ 
بازي )يك بر صفر و ۲برصفر( به سود يووه تمام شد. يووه در ۲ 
بازي آخرش موفق به گلزني نشده )صفر-صفر با اينتر و باخت 
يك هيچ به ناپولي( و پورتو هم در ۶بازي آخر ۴تساوي و ۲برد 

به دست آورده و يووه از دسامبر به اين سو 3بازي را باخته.
     از زماني كه رونالدو به يوونتوس پيوسته، هيچ بازيكن 
ديگري از اين تيم موفق به گلزني در مرحله حذفي نشده. او 
3گل به اتلتيكو، ۲گل به آژاكــس و ۲گل به ليون در مراحل 

حذفي ۲فصل اخير به ثمر رسانده.

   پورتو تنها تيمي است كه در ليگ قهرمانان 
امسال در خانه خود گلي دريافت نكرده و عالوه بر 

اين، در 5مسابقه گذشته در اين رقابت ها كلين شيت كرده 
است. آخرين گل هم كه دريافت كرده اند توسط فران تورس 

از منچسترسيتي در ۲۱اكتبر بوده است.
    نظر طارمي درباره رويارويي با رونالدو: »من رونالدو را 
بسيار زياد دوست داشتم. دلم نمي خواست مثل او باشم. زيرا 
اين غيرممكن است. چقدر ممكن است كه مانند كريستيانو 
رونالدو يا مسي باشيد. اما مي توانيم تالش كنيم به سطح آنان 

نزديك شويم.«
  ديگر بازي امشــب كه به نظر بــازي زيباتري خواهد 
بود بين ســويا و دورتمونــد برگزار مي شــود. معموال در 
اين مواقع فصل عادت داشــتيم ســويا را در ليگ اروپا 
ببينيم اما اين بار شــاگردان لوپتگــي ناپرهيزي كرده اند 
و در دور حذفــي ليگ قهرمانان حضــور دارند. دورتموند 
با مربي موقــت و ناموفق خود همچنان مي بــازد و امتياز 
از دســت مي دهد. اين باشــگاه به تازگي با رز، سرمربي 
كنوني مونشــن گالدباخ كه هفته آينده با تيمش به مصاف 
منچسترســيتي در همين رقابت ها مي رود توافق رسمي 
 كرده اســت تا از فصل آينده هدايت دورتموند را به عهده

 بگيرد.

طارمي در تركيب، غايب در پوستر

  فكري و دستياران
 در محاصره هواداران

 كادر فني استقالل ديروز تمرين بسيار
 پرحاشيه اي را پشت سر گذاشتند

استقالل روز گذشته در حالي در ورزشــگاه اكباتان تمرين كرد كه اين جلسه 
تمريني با حاشيه هايي قابل پيش بيني همراه بود. محمود فكري ديرتر از موعد 
مقرر در تمرين حاضر شد و اين اتفاق باعث ايجاد شايعاتي درخصوص سرنوشت 
كادر فني و نيمكت اين تيم شــد. در اين بين اما ديگر اعضاي كادرفني با جمع 
كردن بازيكنان و اعالم آيتم هاي تمريني، آنها را مهياي انجام تمرينات كردند. 
بعد از دقايقي شايعه شــد كه فكري به دعوت اعضاي هيأت مديره براي انجام 
جلســه در دفتر يكي از آنها حضور يافته است و با تأخير در محل تمرين حاضر 
خواهد شد ولي ظاهرا چنين جلســه اي براي ديروز هماهنگ نشده بود و قرار 
است جلسه امروز برگزار شــود. در نهايت فكري با گذشت حدود نيم ساعت از 
تمرين و درحالي كه بازيكنان زيرنظر ديگــر اعضاي كادرفني تمرينات خود را 
دنبال مي كردند، به همراه علي نامداري مشاور هيأت مديره در مجموعه اكباتان 

حضور يافت تا به شايعات در اين خصوص پايان دهد.
سايت ورزش3 در گزارشي خبر داده كه در پايان اين جلسه تمريني و درحالي كه 
دوربين هاي سازمان صداوسيما براي تهيه گزارش و مصاحبه منتظر محمود فكري 
بودند، درگيري هايي بين ليدرهاي باشگاه و هواداران استقالل جو بدي را در اطراف 
محل تمرين به وجود آورد و منجر به كنسل شدن اين مصاحبه شد. از صبح ديروز 
تعدادي از هواداران اســتقالل در اعتراض به روند نتيجه گيري تيم، مقابل محل 
تمرين آبي پوشان در ورزشگاه اكباتان تجمع كرده بودند كه به محض خروج فكري 
از ورزشگاه با شعارهاي »حيا كن، رها كن« از سرمربي تيمشان استقبال كردند. 
در اين لحظه، تعدادي از ليدرهاي باشگاه استقالل كه در آن محل حضور داشتند 

با هواداران برخورد كرده و مانع سر دادن شعار عليه فكري شدند.
قرار است اعضاي هيأت مديره استقالل بعد از جلسه با فكري در مورد كادر فني 
تصميم گيري كنند اما برخي از نزديكان فكري هم با توجه به جو ايجاد شده به 
اين مربي توصيه كرده اند كه از سمت خود استعفا كند. بحث مهم ديگر اين است 
كه وزارت ورزش هم در تصميم گيري هيأت مديره استقالل درخصوص تغيير 
در كادر فني، نقشي كليدي خواهد داشت. هم اكنون از امير قلعه نويي و فرهاد 
مجيدي به عنوان گزينه هاي مهم استقالل نام برده مي شود و گويا يكي از اعضاي 
هيأت مديره صحبت هايي هم با عليرضا منصوريان انجام داده كه مطرح شدن 

اين گزينه در نوع خودش بسيار عجيب است.

اين پرسپوليس پير
ميانگين سني تركيب اصلي سرخپوشان نزديك به 30سال است

بهروز رســايلي|  پرسپوليس بعد از كســب ۴عنوان قهرماني 
پياپي، در آستانه قهرماني نيم فصل ليگ بيستم قرار گرفته 
است. آنها ۴بازي آخرشان را هم برده اند و همه  چيز برايشان 
مساعد به نظر مي رسد. با اين حال يك نگراني جدي در مورد 
اين تيم وجود دارد كه مربوط به امروز نمي شود، بلكه فرداي 
تيم را در بر مي گيرد. پرســپوليس به شكل محسوسي پير 
شــده و با توقف روند جوانگرايي در اين تيم، ميانگين سني 
سرخپوشان حسابي باال رفته است. در ۲ بازي آخر برابر مس 
رفسنجان و پيكان، يحيي گل محمدي تقريبا از يك تركيب 
مشــترك اســتفاده كرد و فقط جاي بوژيدار رادوشوويچ و 
حامد لك عوض شــد. نگاهي به اين تركيب نشان مي دهد 
پرسپوليسي ها اخيرا با تيمي وارد ميدان مي شوند كه ميانگين 
سني اش كمي كمتر از 30سال است! در حقيقت نگاه موجود در 
پرسپوليس كامال معطوف به مقطع زماني حال است و مي شود 

گفت براي آينده، مطلقا كاري صورت نمي گيرد.

  شرايط سني در تركيب پرسپوليس
حامد لك)30سال(، جالل حســيني )39سال(، كمال كاميابي نيا 
)33ســال(، مهدي شيري)30ســال(، ســعيد آقايي)26سال(، 
ميالد ســرلك )25ســال(، احمد نوراللهي)28ســال(، سيامك 
نعمتي)26سال(، احسان پهلوان)27سال(، اميد عاليشاه )29سال(، 
وحيد اميري )33سال(. ميانگين سني تركيب اصلي: 29سال و 8ماه.

 جوانان در مسير خروج
بيش از يك ســال از حضور يحيي گل محمــدي و كادرش روي 
نيمكت پرسپوليس مي گذرد و در اين مدت هيچ پديده اي حتي 
به تركيب اصلي تيم نزديك هم نشده است. صورت مسئله كامال 
روشن است و مربيان فعلي اســتفاده از بازيكنان آزموده شده و با 
تجربه را به هر ريسكي در زمينه جوانگرايي ترجيح مي دهند. در 
نتيجه بازيكناني در نزديكي درهاي خروجــي قرار گرفته اند كه 
سن و ســال پاييني دارند. اوايل فصل امير روســتايي 23ساله از 
پرسپوليس راهي پيكان شــد. هم اكنون هم براي نقل وانتقاالت 
زمستاني جدايي سعيد حسين پور 22ساله قطعي به نظر مي رسد. 
زمزمه هاي زيادي در مورد انتقال علي شجاعي 24ساله به تيمي 
ديگر نيز به گوش مي رسد. آريا برزگر 18ســاله هم همچنان در 
حسرت فرصتي براي چند دقيقه بازي مي سوزد و بعيد نيست در 
همين زمســتان مقصد ديگري را براي آينده فوتبالي اش انتخاب 
كند. اين در حالي است كه مثال در ليست خريد پرسپوليس، نام 

امين قاسمي نژاد 34ساله به چشم مي خورد!
 بدون پديده، بدون چشم انداز

تا وقتي يحيي گل محمدي در پرســپوليس نتيجه بگيرد طبيعتا 
كمتر نقــدي بــه او وارد خواهد شــد، اما واقعيت آن اســت كه 
در پرســپوليس چشــم اندازي براي جوان شــدن تيم و معرفي 
استعدادهاي آينده دار به تركيب اصلي وجود ندارد. به عنوان مثال 
در دوران مصدوميت محمدحسين كنعاني زادگان، شايد مي شد به 
احسان حسيني ميدان داد و بعد از 4 سال تمرين، او را به فهرست 
اصلي نزديك كرد، اما يحيي گل محمدي چنين ريســكي نكرد و 
قلب خط دفاع را به كمال كاميابي نياي 33ساله سپرد. حقيقت تلخ 
آن است كه با ادامه اين روند، پرسپوليس يحيي رو به پيري مي رود 

و دشوار بتوان پديده اي در آن پيدا كرد.

فوتبال ايران

مرفاوي: به قهرماني كاماًل خوش بين هستيم
   عضو كادر فني استقالل معتقد است اولتيماتوم دادن به سرمربي اشتباه است و اعتمادبه نفس تيم را پايين مي آورد

  استقالل با اينكه اختالف امتياز كمي 
با تيم صدرنشين دارد، ولي هنوز هوادارانش را 
راضي نكرده است. شما فكر مي كنيد انتقادهاي 
هواداران از سبك بازي تيم و برخي مسائل ديگر 

منطقي است؟
انتقاد كردن خوب اســت و باعث پيشــرفت مي شود. 
مطمئنا خيلي ها كه انتقاد مي كنند، دلشان براي استقالل 
مي سوزد ولي برخي انتقادها هم سازنده نيست و بوي 
انتقام مي دهد. من قبل از اينكه بازيكن يا مربي استقالل 
باشم، هوادار اين تيم هستم و هميشه هم معتقدم كه 
حق با هوادار است ولي مي خواهم يك موضوعي را بگويم.

 چه موضوعي؟
باشگاه اســتقالل چه كار كرده كه يك خروجي عالي 
داشته باشد؟ شما بايد يك چيز خوب بدهيد و يك چيز 
خوب بگيريد. ما از همان اول فصل مشكالتي داشتيم، 
يك سري قراردادها در زمان مديريت قبلي بسته شد 
و بعد مديريت جديد آمد. به ما گفتند 2 زمين تمرين 
گرفته ايم ولي بهتر اســت به زمين شماره2 ورزشگاه 
آزادي برويد و ببينيد چه شرايطي دارد. مديريت جديد 
به ما گفتند كه يك سالن مجهز گرفته اند، ما 2جلسه 
به اين باشگاه رفتيم ولي در جلسه سوم استقالل را راه 

ندادند و گفتند باشگاه بدهكار است.
 پس شــما به عملكــرد مديريت 

استقالل نقد داريد؟
اعتقاد من اين است كه مديريت بايد ثبات داشته باشد و 
همين موضوع باعث شكل گيري يك ساختار منظم در 
مديريت، كادر فني و بازيكنان مي  شود. شما ديديد كه 
يك سري قراردادها در زمان سعادتمند امضا شد و بعد از 
آمدن مددي، ايشان گفت كه آن قراردادها را قبول ندارد. 
آيا فكر نمي كنيد همين چيزها مي تواند ذهنيت يك 
تيم يا بازيكنان را به هم بريزد؟ من دنبال توجيه نيستم 
و نمي خواهم خودخواهانه صحبت كنم ولي آيا استقالل 
نبايد يك زمين تمرين مناســب داشته باشد؟ وقتي 
چنين مشكالت ابتدايي وجود دارد، چگونه مي توان 

توقع داشت كه همه  چيز خوب پيش برود.
 قبــول داريــد اســتقالل بــا 
در اختيار داشتن يك تيم پُرمهره، بايد بهتر بازي 

كند و بهتر نتيجه بگيرد؟
بله، شما درست مي گوييد ولي آيا به اين فكر نمي كنيد 
كه بازيكن هم نبايد دغدغه زميــن تمرين، قرارداد و 
چيزهاي ديگر داشته باشد؟ شــما مي بينيد كه تيم 
رقيب ما )پرسپوليس( يك ورزشگاه ثابت با امكانات 
عالي در اختيــار دارد و معموال با چالش هاي مالي هم 
مواجه نيست، ولي آيا اين شرايط براي استقالل وجود 
دارد؟ آنها نتيجه مي گيرند چون چند ســال است كه 
ثبات دارند و اگر نتيجه نگيرند، يك جاي كار ايراد دارد. 
من دوست ندارم زياد در مورد تيم هاي ديگر صحبت 
كنم ولي اگر شرايط براي اســتقالل هم فراهم باشد، 

مي توانيم موفق باشيم.
 شما بر اين عقيده ايد كه اراده اي در 

كار است تا استقالل ثبات نداشته باشد؟
من اين موضوع را گردن كسي نمي اندازم. حرف كلي من 
اين است كه در استقالل هم بايد شرايط طوري ايجاد 
شود كه بازيكن دغدغه قرارداد، پول، زمين تمرين و... 
نداشته باشد. آيا بازيكنان ديگر تيم  هاي مدعي چنين 
دغدغه اي دارند؟ من 27سال پيش با استقالل قهرمان 
آسيا شدم ولي استقالل از 27سال پيش تا همين االن 

مشكل زمين دارد و هنوز هم حل نشده است.
 قبول داريد خيلي از مشكالت هم 
از خود باشگاه شروع مي شود؟ مثال چرا باشگاه 
استقالل با تغيير دادن برخي قراردادها بايد براي 

خودش چالش درست كند؟
باور كنيد من در جريــان ريز قراردادهــا و اينكه چرا 
چنين اتفاقاتي رخ داده نيستم ولي قطعا اين مسائل و 

پيامدهايش ذهن بازيكن را به هم مي ريزد.
 وريا غفوري كه كاپيتان تيم است، در 
جريان بازي دستور تعويض خودش را مي دهد و از 
ورزشگاه به خانه مي رود. آيا اين حركت را آن هم 

از سوي كاپيتان تيم تأييد مي كنيد؟
اعتقاد من اين است كه يك بازيكن بزرگ يا يك كاپيتان 
بايد صبر و حوصله بيشتري داشته باشد. البته ممكن 
است كاپيتان هم به دليل برخي اتفاقات ناراحت و عصباني 
باشد ولي قطعا بايد صبر و حوصله بيشتري نسبت به 

ديگر نفرات تيم داشته باشد.
 محمود فكري هم اكنون محبوبيت 
خاصي ميان هواداران اســتقالل ندارد. آيا اين 

موضوع كار را براي او سخت تر نخواهد كرد؟
من كاري به اين موضوع ندارم، خيلي ها در اســتقالل 
محبوب بودند ولي از اين تيم رفتند يا كنار گذاشــته 
شدند. هواداران فقط قهرماني و نتيجه مي خواهند ولي 

قهرمان شدن روي هوا نمي شود.
  فكري بعد از بازي با ســپاهان در 
واكنش به يك سؤال فني سالن كنفرانس را ترك 
كرد و حاضر به پاسخگويي نشد. قبول داريد اين 

كار حرفه اي نبود؟
وقتي من براي نخستين بار ســرمربي استقالل شدم، 
تجربه الزم را نداشتم و شايد وقتي با خبرنگاران صحبت 
مي كردم، برخي مواقع جواب هاي نابجا مي دادم و رفتار 
خوبي نداشتم اما هدفم اصال بي احترامي نبود. به هر حال، 
ممكن است يك مربي بعد از شكست شرايط سختي براي 
صحبت كردن داشته باشد، شايد اگر فكري آن كنفرانس 

را ادامه مي داد، اتفاقات بدي رخ مي داد.
 در روزهاي اخير بحث اولتيماتوم به 
فكري و حتي كنار گذاشتن او مطرح شد. حاال هم 
ظاهرا برخي از اعضاي هيأت مديره موافق ماندن او 

نيستند. تحليل شما در اين مورد چيست؟
اعتقاد من اين اســت كه اولتيماتوم دادن به سرمربي 
اعتماد به نفس تيم را پايين مي آورد، فقط مي توانم در 
همين حد حرف بزنم و نمي دانم در جلسه هيأت مديره 

هم چه مسائلي مطرح شده است.
 برخي معتقدند دســتياران 

محمود فكري در سطح بااليي نيستند. 
در اين خصوص چه صحبتي داريد؟
من تــالش همكارانم در اســتقالل را 

مي بينم و ســعي مي كنيم كارمان 
را به بهترين شــكل انجام دهيم. 

آنهايي كه چنين نظري دارند، 
آيــا از نزديــك مي بينند كه 
در تمرينات يــا بازي ها چه 
اتفاقاتي رخ مي دهد؟ مگر 
يك مربي مي تواند همه 

را راضــي نگــه دارد و 
ن  ا ر دســتيا
زيــادي را با 

خودش به هر تيمي ببرد؟ من يك سؤال دارم، اگر يك 
مربي خارجي در استقالل بود، آيا اين شرايط و اين جو 

را تحمل مي كرد؟
  اتفاقا هواداران استقالل بعد از رفتن 
استراماچوني، خيلي سخت مربيان ديگر را قبول 

مي كنند. شما موافق اين موضوع هستيد؟
اين مربي هم وقتي ديد كه باشگاه در زمينه امكانات و 
مسائل مالي مشكل دارد، از ايران رفت. شما شك نكنيد 
اگر همه  چيز در استقالل خوب بود، استراماچوني هم 
مي ماند. اينكه چرا اين مربي استقالل را ترك كرد، كامال 
واضح و روشن است. هواداران حق دارند در مورد ما نظر 
بدهند ولي اميدوارم به تيم آرامش بدهند، من باز هم 

مي گويم كه حق هميشه با آنهاست.
 آيا به قهرماني استقالل اميدواريد؟

بله، چرا نااميد باشيم. ما االن وضعيت بدي نداريم ولي 
قبال حتي پيش آمده كه اســتقالل نيم فصل اول را با 
كسب رتبه هفتم به پايان رسانده است. مسئله مهم اين 
است كه شرايط الزم براي تيم ما فراهم شود و آرامش 
داشته باشيم، در ضمن به قول امير قلعه نويي به قهرمان 

نيم فصل جام نمي دهند.
  آيا براي نيم فصل دوم ليست مازاد 

داريد؟
خير، ليست مازاد نداريم. ما چند جاي خالي داريم كه 

بايد با جذب بازيكن پر كنيم.
  آيا سيدحسين حسيني در استقالل 

مي ماند؟
فعال كه حسيني با ماست ولي نمي دانم در آينده چه 

اتفاقاتي رخ مي دهد.

    بيشتر سايت ها مهاجم ايراني را براي بازي امشب براي نخستين بار در تركيب اوليه پورتو مقابل يووه قرار داده اند

اميرحسين اعظمي|  استقالل با وجود اينكه در پايان نيم فصل اول خودش را در جمع مدعيان قهرماني قرار داده، اما مثل چند سال گذشته با حاشيه ها و مشكالت متفاوتي 
روبه رو ست. مسئله مهم در استقالل فشارهايي است كه از سوي هواداران به محمود فكري و دستيارانش وارد مي شود كه اين موضوع مي تواند چالش هاي آبي پوشان را در 
ادامه راه بيشتر كند. صمد مرفاوي، مربي استقالل در گفت وگو با همشهري ورزشي درخصوص انتقادهاي صورت گرفته از كادر فني و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت پاسخ 

مي دهد. او تأكيد مي  كند كه استقالل سال هاست با مشكل زمين تمرين و ساختار نامناسب روبه رو ست و همين مسائل مي تواند در روند يك تيم تأثير منفي داشته باشد.
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كرونا براي همه يك تهديد اســت. 
نكته قابل تأمل در حوزه شهر و مديريت شهري 
كودكان كار هستند كه امروز يك موضوع نيست 
و به معضل تهران تبديل شده است. در شرايط 
كرونايي اين قشر شايد تنها شهرونداني هستند 
كه پروتكل ها را رعايت نمي كنند. اين موضوع از 
يك سو سالمت خودشان را تهديد مي كند و از 
سوي ديگر ســالمت جامعه و مردم را. مديريت 
شهري در شرايط كرونايي براي كودكان كار چه 

برنامه اي داشته است؟
قبل از پرداختن به موضوع كــودكان كار يا معضلي 
كه شما اشاره كرديد، بهتر اســت به ريشه آن نگاه 
كنيم. اگر باور داريم و مي پذيريــم كه كودك كار، 
آسيب اجتماعي است، بايد از خودمان بپرسيم ريشه 
و منشأ آن كجاست؟ خاستگاه اين معضل، فقر است 
و تا زماني كه نابرابري وجود دارد، شاهد فقر هستيم. 
شيوع كرونا شرايط زندگي را سخت تر كرده و قطعاً 
به فقر دامن زده اســت. مديريت شهري در موضوع 
كودكان كار بيش از وظيفــه و اختيارات عمل كرده 
و اين ارائه خدمات مربوط به شيوع كرونا نبوده است. 
قبل از هرچيزي مديريت شــهري به بهبود كيفيت 
زندگي اين كودكان توجه داشــته است. راه اندازي 
و تأســيس مدارس پرتو با مشــاركت سازمان هاي 
غيردولتي و بهزيستي مهم ترين گام مديريت شهري 
در توانمندســازي كودكان كار محسوب مي شود. 
كرونا مراكز آموزشي پرتو را تعطيل كرد و كودكان از 
فرصت  بازي و رشد و يادگيري محروم شدند و از اين رو 
به شدت آسيب ديدند. در چنين شرايطي مديريت 
شهري شيوه ارائه خدمات و حمايت از اين كودكان 
را تغيير داد و تالش شد از طريق كمك هاي مردمي 
و نهادها و سازمان هاي مردم نهاد بسته هاي حمايتي 
و اقالم بهداشتي تهيه شــود و در اختيار كودكان و 

خانواده هايشان قرار گيرد.
عالوه بر اقالم بهداشتي مانند ماسك و 
مواد ضدعفوني كننده و حتي بسته هاي حمايتي، 
اين كودكان نياز به آموزش هايي در حوزه بهداشت 
و سالمت دارند؛ چراكه اكثر آنها را در معابر عمومي 
مي بينيم كه ماسك نمي زنند و فاصله اجتماعي را 
هم رعايت نمي كنند. با چه تدابيري مي توان اين 
كودكان را به رعايت دستورالعمل هاي ستاد مقابله 

با كرونا ترغيب كرد؟
براي قطع زنجيره انتقــال كرونا عــالوه بر رعايت 
فاصله اجتماعي نياز اســت همگان دسترسي آسان 
و برابر به ملزومات پيشــگيرانه مانند ماسك و مواد 
ضدعفوني كننده داشته باشند. وقتي شرايط كرونايي 
سبب تشديد فقر شده است و با نابرابري كودكان كار 
و خانواده هايشان مواجه هستيم، نبايد هزينه تأمين 
نيازهاي ديگري را به آنها تحميــل كنيم. مديريت 
شهري و اعضاي شوراي شــهر از اين موضوع غفلت 
نكرده اند. در كنار ملزومات بهداشــتي، تالش شده 
نكاتي هم درخصوص ضرورت اســتفاده از ماسك 
به آنها آموزش داده شــود. به هر حال بايد پذيرفت 
كرونا مراكز آموزشــي پرتو را تعطيل كرده است، اما 
كار كودكان متوقف نشده است و چون ريشه در فقر 
خانواده دارد اگر اين موضوع مورد توجه قرار گيرد، 
قطعاً شــاهد كاهش تعداد كــودكان كار در جامعه 

خواهيم بود.
عالوه بر كودكان كار، در تهران شاهد 
پديده زباله گردي زنان هستيم. اين موضوع در 

شرايطي كه كرونا هر روز تعدادي از مردم را به كام 
مرگ مي كشاند از اين جهت حائز اهميت است 
كه برخي از اين زنان سرپرست خانوار هستند و 
درصورت آلوده شدن به كوويدـ 19ممكن است 
ساير اعضا و حتي مردم را آلوده كنند. آيا مديريت 
شهري وظيفه و اختياري براي رسيدگي به اين 

موضوع دارد؟
شــخصاً پرهيز مي كنم از اينكه قضــاوت كنم اين 
زنان سرپرســت خانوار هســتند يا درگير اعتياد و 
آسيب ديده. همانطور كه اشــاره شد، اين پديده در 
منطقه اي كه نبض اقتصاد بزرگ بازار در آن مي زند 
و پسماند قابل توجه و ارزشمندي هم دارد، مشاهده 
مي شود، ولي اينكه سازمان يافته به كار گرفته شده اند 
يا پراكنده اين كار را انجــام مي دهند، جاي بحث و 
بررســي دارد، اما در كليات به نظر مي رسد بيشتر 
كساني كه آسيب ديده اجتماعي هستند، مبادرت 
به اين كار مي كنند. در شــوراي پنجم شهر تهران 
تأكيد بر اين بود كه در تهران به عنوان پايتخت بايد 
شــرايطي فراهم شود تا هر كســي كه به هر دليلي 
دچار آسيب شــده و شــرايط ناپايداري پيدا كرده 
است به فضاي امن راهنمايي و از خدمات مددكاري 
و رفاهي بهره مند شــود. با همين رويكرد كاري كه 
مي توانستيم انجام دهيم و انجام شد ايجاد گرمخانه 
ويژه زنان در منطقه 12بود. زنان در اين مركز خدمات 
رفاهي، مددكاري و پزشكي دريافت مي كنند و تالش 
مي شود با بازتواني اجتماعي و توانمندسازي، مسير 
بازگشت آنها به زندگي اجتماعي هموارتر شود. به 
هر حال در اين مراكز، پزشــكان حضور دارند و اگر 
موارد مشكوك به كرونا باشــد، قطعاً شناسايي و به 
مراكز درماني منتقل مي شــوند كه براســاس آمار 
خوشبختانه تاكنون نه تنها در اين گرمخانه، بلكه در 
هيچ يك از گرمخانه هاي تهران مرگ ناشي از كرونا 

ثبت و گزارش نشده است.
آيا كميته اجتماعي شورا در رابطه با 

زنان زباله گرد تحقيقي داشته است؟
كميته هاي شورا، كميته هاي نظارتي و سياستگذار 
هستند و مستقيم و ميداني به مسائل ورود نمي كنيم. 
درحقيقت اين كار جزو وظايفمان نيست، ولي مواردي 
كه الزم بوده را از مركز مطالعات شــهرداري تهران 
خواستيم بررسي بيشــتري كنند، اما به طور خاص 
در مورد زنان زباله گرد تحقيق و بررسي انجام نشده 

است.

منظورتان از موارد چيست؟
مواردي چون طيــف مراجعه كننــدگان به مراكز 
گرمخانه يا مراكز اجتماعي و تغييراتي كه در شكل ها 

و نمودهاي آسيب هاي اجتماعي مشاهده مي شود.
حضــور دستفروشــان در ناوگان 
حمل ونقل عمومي ازجملــه اتوبوس و مترو در 
شرايط اپيدمي كرونا به معضل تبديل شده است 
و شهروندان از اين موضوع گاليه دارند؛ از اين رو 
همواره شاهد درگيري هاي لفظي و بعضاً فيزيكي 
ميان مســافران اتوبوس و مترو با دستفروشان 
هستيم. در اين شرايط مي توان جايگاه هايي براي 
عرضه محصوالت و اقالم دستفروشان در مترو و 

اتوبوس طراحي كرد؟
پيش از كرونا، شــوراي شــهر مصوبه ســاماندهي 
دستفروشان و مشاغل ســيار و بي كانون را داشت و 
به شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران هم 
ابالغ شده و شورا هم پيگيري مي كند، اما مي پذيريم 
كاســتي هايي در نحوه اجرا وجــود دارد. به هرحال 
ايجاد جايگاه در مترو و ايســتگاه اتوبــوس مغاير با 
اصول ناوگان است و از سوي ديگر با اين كار، مديريت 
شهري به فعاليت دستفروشان رسميت مي بخشد و 
متهم به اين مي شود كه عرصه هاي عمومي را به طور 
غيرمعمول و خــارج از ضابطه واگذار كرده اســت. 
براي دستفروشــان در تهران روز بازار و بازارچه هاي 
محلي پيش بيني شــده، اما اختالف اينجاست كه 
دستفروشان مكان يابي بازارها را مناسب نمي دانند 
و در اصطالح مي گويند كه پاخــور خوبي ندارد و از 
اين رو رغبتي به حضور نداشــتند كه پس از اپيدمي 
شدن كرونا با دستور ستاد ملي مقابله با كرونا تعطيل 
شده اند. در شرايط نامناســب اقتصادي و تعطيلي 

كسب وكارها تعداد دستفروشــان هم افزايش يافته 
است و از اين رو بايد از يك روش ميانه استفاده كرد 
كه هم مشكلي براي شــهروندان ايجاد نشود و هم 

دستفروشان امرارمعاش كنند.
راه حل ميانه چيست؟

تهران حدود 10ميليــون نفر جمعيت دارد و همين 
فشــردگي جمعيتي و تعارض منافع ســاماندهي، 
موضوع دستفروشان را سخت تر كرده است. تعدادي 
از دستفروشان كه اتفاقاً فردي عمل نمي كنند و گروه 
هستند، نمي پذيرند در بازارچه ها مستقر شوند و فشار 
ايجاد مي كنند تا نزديك ترين جاهاي دسترسي به 
مردم كاالي خود را عرضه كنند. در شرايط كرونايي 
بي احتياطي و ايجاد تجمعات به واسطه دستفروشان 
مي تواند وضعيت بحراني را تشديد كند و به همين 
دليل بايد توجه ويژه اي به موضوع شود. دستفروشان 
هم بايد بپذيرند در شرايط خاصي هستيم و مجبورند 
در محدوده هاي معين و شرايط خاص و با شيوه فروش 
خاص فعاليت كنند. به نظر در اين شرايط بازارچه هاي 
گذري مي تواند راه حل مناســبي باشد كه اميدوارم 
مديريت شهري در آستانه ســال نو در اين موضوع 
چابك عمل كنــد و با تدابير خاص ايــن بازارچه ها 

راه اندازي شود.
كسب وكارهاي زيادي از كرونا آسيب 
ديدند كه زنان سرپرست خانوار قشري هستند 
كه شايد بيشترين آسيب متوجه آنها شد. در اين 

مورد مديريت شهري حمايتي از اين گروه دارد؟
يكي از كارهاي خوبي كه در ســازمان رفاه، خدمات 
و مشاركت هاي شهرداري تهران پيگيري مي شود، 
توافقي با برخي از سازمان هاي مجازي است با تأكيد 
بر فعاليت زنان سرپرست خانوار و مشاغل روزمزد. اين 
اقشار مي توانند در قالب اپليكيشن خدمات روزانه يا 
ســاعتي ارائه دهند. درحقيقت با ايــن كار فرصت 
ارتباطي از دست رفته ناشــي از كرونا دوباره ايجاد 
مي شود و افراد مي توانند در شرايط شغلي ايمن تري 

فعاليت كنند.
اواخر سال گذشــته با اپيدمي شدن 
كرونا شهرداري از كسب وكارهاي آسيب ديده 
فرهنگي و هنري، حمايت كرد. در آستانه سال 
جديد هستيم. آيا مديريت شهري باز هم چنين 

كاري را انجام مي دهد؟
خوشــبختانه در اين كار همكاري بين نهادي چند 
دستگاه ازجمله بنياد مستضعفان بسيار خوب بوده 

و هســت. اين حمايت ها تك مقطعي نبوده و تالش 
شد به صورت دوره اي بســته هاي حمايتي در ميان 
گروه هاي هدف توزيع شود. اميدواريم در پايان سال 
و حتي سال آتي هم شاهد اين حمايت ها باشيم؛ هر 
چند مي پذيريم مشكالت اقتصادي طبقه نابرخوردار 
بيش از اينهاســت و با مبالغ يك يا 2ميليون تومان 
نمي توان مشكالت اقتصادي و ناپايداري شغلي آنها را 
حل كرد، اما به هر حال چون مسكن مي تواند اندكي 

از شرايط بد را بهبود بخشد.
همانطور كه اشاره كرديد اين حمايت ها 
مقطعي و مسكن هستند. چگونه مي توان افرادي 
را كه كسب وكارشان از كرونا آسيب ديده توانمند 

كرد؟
خواسته ما از شركت ســاماندهي صنايع و مشاغل 
شهر تهران اين است كه مصوبه شوراي شهر را هر چه 
زودتر اجرايي كند؛ چراكه در آن به همه اقشار ازجمله 
مشاغل ثابت و موتوري و كافه ون و... توجه شده است 
كه با عملياتي شدن آن قطعاً توانمندسازي هم رخ 
مي دهد و به نظر مي رسد شهرداري بايد در اين مورد 

مؤثرتر عمل كند.
اين روزها مدام از تاب آوري شــهري 
سخن گفته مي شــود. قبل از هر چيزي تعريفي 
جامع و البته ســاده از تاب آوري داشته باشيد 
و توضيح دهيد با وجــود كرونا چگونه مي توان 

تاب آوري شهر را افزايش داد؟
به طور كل دوام آوردن و قدرت ســازگاري و تحمل 
در برابر بحــران و... را تــاب آوري تعريف مي كنند. 
تاب آوري جنبه هاي مختلفي دارد؛ مثاًل تاب آوري 
زيرساختي شــهر، يعني تأمين منابع آب و راه ها و... 
تاب آوري در برابر حوادث خاص مربوط به تمهيدات 
و برنامه ها و ابزارهايي اســت كه در برابر خطر زلزله 
يا خطر ســوانح پيش بيني شده  اســت. بحث ديگر 
تاب آوري اجتماعي يعني قدرت، مهارت، توانايي و 
سازگاري اجتماعي در مواقع بحراني مانند كرونا كه 
مردم مي توانند با رفتار مناسب مانند ماسك زدن به 
اين بحران غلبه كنند. تاب آوري شهر تهران در برابر 
كرونا به اين معناست كه بتوان با اقدامات بهداشتي و 

پيشگيرانه شهر را زنده و پويا نگه داشت.
عملكرد مديريت شــهري در حوزه 
تاب آوري تهران در برابر كرونا چگونه بوده است؟

نه تنها مديريت شــهري تهران، بلكه شهرداري هاي 
كالنشهرها در اين بخش بسيار موفق عمل كرده اند. 
شهرداري تهران در شرايط سخت ناشي از مشكالت 
اقتصادي، كرونا و حتي تحريم، يك لحظه اقدامات 
مربوط به نگهداشــت شــهر را متوقف نكرده است. 
شــهرداري تهران در 3بخش اقدامات ارزشمندي 
داشته است؛ بخش اول مربوط به نگهداشت شهري 
است كه خدمات شهري متوقف نشد و نيروها تالش 
كردند مانند هميشه پرتوان و باكيفيت كارهاي مربوط 
به شست وشو، رفت و روب و جمع آوري پسماندها را 
انجام دهند، موضوع دوم نگهداشت اجتماعي شهر 
است كه پس از شيوع كرونا نه تنها خدمات اجتماعي 
متوقف نشــده، بلكه مراكز گرمخانه شــبانه روزي 
شده اند و مراكز بهاران هم فعال بوده اند و مورد آخر 
هم مسئله  درگذشتگان و گورستان شهر بوده است. 
تمام متوفيان ناشي از كرونا با رعايت مسائل شرعي و 
اسالمي كفن و دفن شده اند؛ بنابراين مديريت شهري 
در شرايط بحراني كرونا بسيار درست و خوب عمل 

كرده و كارنامه قابل قبولي دارد.

رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت وگو با 
همشهري از وضعيت شهر و يكسالگي كرونا مي گويد

تهران كرونا را تاب آورد
يادداشت

بازگشت پويايي شهرها در دوران كرونا

شهري پوياست كه چارچوب منظمي داشته باشد، ثبات از همه جهات؛ 
بهداشــت و درمان، فرهنگ و محيط نظام آموزش و زيرساخت هاي 
شــهري و محيطي پويا و با نشــاط. اما كوويد-19 جهاني را به خود 
مشـــغول كرده و پويايي شهرها را گرفته اسـت. شايد كمتر كسـي 
تصور مي كرد كه يــك روز جمعيت چند ميليــاردي دنيا تنها يك 
آرزو داشـــته باشند؛ نابودي كرونا ويروس و تالش براي درمان آن. 
قرنطينه هاي اجباري و تعطيلي بسياري از كسب وكارها، تنها بخشي از 
حمله كرونا به دنياست. تعطيلي مرزها و بنگاه هاي اقتصادي، تجارت 
خارجي كشورها ازجمله ايران را هم به تعطيلي كشـانده اسـت كه زنگ 
خطري براي اقتصاد كشور كه زخم بزرگي به نام تحريم را بر بدنه خود 
داشـته، محسوب مي شود. در اين ميان شهرها هم با مشكالت زيادي 
روبه رو شده اند. كاهش درآمدهاي شهرداري ها در حالي رخ داده كه 
هزينه هاي شان به خاطر رعايت مســائلي مثل ضدعفوني، دوركاري، 
فاصله گذاري اجتماعي و... به شــدت افزايش يافته اســت. به همين 
منظور، مديران شهري و متخصصان حوزه هاي شهرسازي، اجتماعي 
و اقتصادي در شهرهاي دنيا به دنبال راهكارهاي جايگزيني هستند 
تا پويايي شهرها بازگشته و حيات شــان به نوعي احيا شود. براي اين 
منظور چند نكته مهم به عنوان باورها در دستور كارشهرهاي توسعه 

يافته قرار گرفته است.
1   پرداخت هاي آنالين در مسير ايجاد شهر هوشمند توسعه يابد.
2    اقتدار حاكميت با اعتماد شهروند رضايتمند به نمايش درآيد.

3    اعتماد عميق مردم به دولت شكل گيرد.
4   تبعيت آگاهانه مردم در روش هاي سختگيرانه دولت پس از كمتر 

از چند ماه به ثمر بنشيند.
5   تصويب و اعمال قانون و مبارزه شديد با هرگونه احتكار باعث  شود 

هيچ گونه احتكار و تغييري در قيمت مواد ضروري مردم پيش نيايد.
بر همين اساس است كه بيل گيتس اعتقاد دارد: »اگر تجارت شما در 
اينترنت نباشد، آن وقت تجارت شــما از بين خواهد رفت و نخواهيد 

توانست در شهر، خدمات مناسبي را عرضه كنيد.«
به نظر مي رسد اين باورها نشــان دهنده اين است كه مديريت روان و 
كارآمد در شــرايط بحران صرفا از عهده يك نظام متمركز و مقتدر 
برمي آيد و تابعيــت آگاهانه مردم از نظم عمومي در شــرايط بحران 
نيازمند اعتماد مردم و امنيت فيزيكي و رواني عمومي در گرو داشتن 

شهروند رضايتمند است.
اما آنچه نياز است تا چنين باورهايي شكل بگيرد عبارتند از:

   افزايش سطح دسترسي و كاربرد فضاي مجازي و استفاده از آن
   بهره گيري از زيرساخت  هاي ديجيتال پيشرفته

   دسترسي وسيع عموم به اينترنت ملي و اپليكيشن هاي متعدد
   سرعت اطالع رساني به مردم و نهادهاي مردمي

   كاهش اضطراب اجتماعي در كمترين زمان 
در همين راستا مديران شــهري چين توانســته اند با بهره گيري از 
اپليكيشن هاي فراوان در فرايند تامين مايحتاج روزانه مردم، اقدامات 
مؤثري را طي يك ســال اخير انجام دهند. به نحــوي  كه با كمترين 
اضطراب و تشويش نهادهاي اجتماعي متشكل شده و نسبت به تهيه و 
ارسال مايحتاج ضروري مردم به خصوص سالمندان اين جامعه به كار 
گرفته شوند. همين امر عمال باعث شد نهادهاي پزشكي ودرماني در 
ابتداي شــروع اين بحران و حتي ادامه كار نهادهاي آموزشي بدون 
حضور فيزيكي مراجعه كنندگان بــه كار خود ادامه دهند؛ البته نكته 
مهم آن است كه مديران شهري چين توانسته اند با توجه به اختيارات 
گسترده اي كه دارند و به نوعي مسئول اصلي و نخست شهر به شمار 
مي روند، چنين اقداماتي را انجام دهند؛ مسئله اي كه به مديريت واحد 
شهري گره خورده است و شهردار، نفر نخست در تصميم گيري هاي 
شهري حتي در بحث هاي امنيتي و بهداشتي و درماني به شمار مي رود.

برنامه ريزي شهري در پساكرونا
يكي از مهم ترين مسائلي كه شــهرهاي توسعه يافته براي زمان پس 
از كرونا دنبال مي كنند، افزايش ســطح تعامالت اجتماعي است. در 
واقع مسئوالن شهري و شهرسازان به دنبال آن هستند تا عرصه هاي 
شهري گســترده همراه امكانات، فضاهاي ماندن و مبلماني را ايجاد 
كنند كه از اين طريق تعامالت اجتماعي با فاصله هاي بيشتر فيزيكي 
ميان شهروندان بهبود يابد. در اين عرصه ها ارائه برنامه هاي فرهنگي 
و اجتماعي مناسب هم مي تواند به افزايش نشاط شهروندي بينجامد 
و هم باعث دادن اطالعات الزم و آموزش به آنها شــود. از سوي ديگر 
مســئوالن به دنبال از بين بردن موانع نظارتي بــر ابزارهاي آنالين 
و حكمروايي خوب و مديريت شــهري براي ســرزندگي اجتماعي، 
ايجاد تعامالت اجتماعي جديد مبتني بر همدلي و سخاوت انساني و 
اجتماعي هستند. ارائه نوع جديدي از حس تعلق مكاني و فداكاري ها 
و عشــق به جامعه انساني، كاهش قطبي ســازي و توسعه، الگوهاي 
سازنده تر در جهت همبستگي و اتحاد و مشاركت شهروندي نيز مدنظر 
قرار دارد. يكي از مهم ترين راهبردهاي ديگر، توجه بيشتر به نقش زنان 
در شهر است. بر همين اساس در عرصه سياستگذاري شهري حضور 
زنان براي پاسخگويي به نيازهاي بانوان و همچنين به كارگيري آنان 
در سطوح مديريتي محلي و شهري بايد پررنگ تر شود. بر اين هدف، 
سياستمداران بايد بيش از پيش از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد زنان 
و انجمن هاي محلي )كه در تهران شوراياران و مديران محله هستند( 

استفاده كنند.

زينب زينال زاده
خبر نگار

   ضرورت سالمت رواني و اجتماعي در روزهاي كرونايي
الهام فخاري، رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران: سالمت رواني را الزاماً با شادي 
گره نمي زنم؛ چرا كه بخشي از ســالمت روان مربوط مي شود به درست و خوب مديريت 
كردن بحراني كه درگير آن شده ايم؛ به نحوي كه بتوانيم شرايط نامعمول را بپذيريم و به 
زندگي ساده و سازنده خود ادامه دهيم. با شيوع كرونا تالش كرديم از موضوع سالمت 
روان غفلت نشود و تفاهمنامه اي با سازمان نظام روانشناسي و مشاور كشور و شهرداري 
تهران منعقد شده اســت؛ هرچند به اجراي مفاد تفاهمنامه نقد دارم و نياز به سرعت و 
اقدامات سازنده تري در اين موضوع هست. درحقيقت با شيوع كرونا توجه به سالمت 
رواني مردم را در فعاليت هاي شهرداري قرار داديم؛ چون باور داريم شهر براي شهروندان 
اداره مي شود و نمي توان از سالمت اجتماعي صحبت كرد و به سالمت رواني شهروندان 
نپرداخت. مورد ديگري كه در اين بخش مديريت شهري به آن توجه كرده است، طراحي 
سازوكارها به گونه اي است كه فشار رواني مردم مضاعف نشود؛ به اين معنا كه اگر روند 
شهرسازي درست و اصولي پيش برود به سالمت رواني مردم كمك مي كند. به هر حال تمام 
مسائل شهروندان از تولد تا مرگ به شهرداري مربوط مي شود و توقع و انتظار شهروندان از 
مديريت شهري در تمام حوزه ها و بخش ها و حتي در مواردي كه ربطي به شهرداري ندارد، 

نشان دهنده حس نزديكي به اين نهاد است.

يك سال از ورود كرونا به كشور مي گذرد. به عبارت ديگر 365روز است 
كه مردم در نبردي سخت با كوويد- 19دست و پنجه نرم كرده اند. براساس 
آخرين آمار )ديروز ظهر( يك ميليون و 534هزار و 34نفر در كشور به كرونا 
مبتال شده اند، يك ميليون و 310هزار و 821نفر بهبود يافته اند و 59هزار و 117نفر هم فوت كرده اند. آسيب هاي 
كرونا به اين اعداد و ارقام محدود نمي شود؛ چراكه با آمدنش كركره مغازه ها را پايين كشيد و كسب وكارهاي زيادي 
را تعطيل كرد. درهاي مدارس بسته شد و دانش آموزان و دانشجويان خانه نشين شدند و به علم اندوزي از راه دور و 
مجازي پرداختند. پرستاران و پزشكان كه هميشه از آنها با عنوان فرشتگان سفيدپوش ياد مي شود، لقب مدافعان 
سالمت گرفتند و در نبرد با كرونا لباس رزم از جنس »گان« به تن كردند و ماسك زدند. تاكنون بيش از 190نفر از 
كادر درمان در كشور جان شان را فداي سالمت هموطنان كرده اند و نامشان در فهرست شهداي مدافع سالمت 
جاودانه شده است. اما در كنار كادر درمان بودند و هستند كساني كه به نبرد مستقيم تن به تن با كوويد- 19نرفتند، 
اما با خدماتشان مقابل اين ويروس منحوس ايستادگي كردند. چه بسا اگر شهرداري موضوعات نگهداشت شهر، 
حمايت از خانواده هاي بي بضاعت، خدمت رساني به افراد آسيب ديده و حتي تدفين متوفيان را با رعايت پروتكل ها 
و مسائل شرعي، درست و شايسته مديريت نمي كرد، امروز شاهد افزايش آمار مبتاليان و متوفيان بوديم. الهام 
فخاري، رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران در سالروز شيوع كرونا در كشور، مهمان  همشهري بود و ما در 
گفت وگو با او عملكرد مديريت شهري را ارزيابي كرديم. فخاري با خوب ارزيابي كردن عملكرد شهرداري دوره فعلي، 
مي گويد كه شهرداري ازجمله نهادهايي بوده و هست كه با تمام توان و قوا پا در ميدان نبرد با كرونا گذاشت و مرور 
عملكرد آن با گذشت 365روز نشان مي دهد نمره قبولي گرفته است.   خانم فخاري از اولين اعضاي شوراي شهر 
بود كه در همان روزهاي نخست ورود كرونا به كشور به اين بيماري مبتال شد.  اين گفت وگو در كنار كرونا موضوعات 

ديگري چون كودكان كار، زنان و دستفروشان را نيز شامل شد.

فعاليت دستفروشان در شهرهای قرمز و نارنجي ممنوع شد
مديرعامل شركت ســاماندهي صنايع و 

مشــاغل شــهر تهران از تعيين الزامات شهر
فعاليت دستفروشــان در روزهاي پاياني 
ســال خبر داد. بدين ترتيب، فعاليت دستفروشــان در 
شــهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع اعالم شده 
است. به گزارش همشهري، سيدعلي مفاخريان گفت:  
»قــرارگاه عملياتــي ســتاد ملي مبــارزه بــا كرونا 
دستورالعمل هاي الزم را براي فعاليت روزبازارها با توجه 
به شــيوع بيماري كرونا صادر كرد.« او با اشــاره به اين 
دستورالعمل ادامه داد: »فعاليت دستفروشان در شهرهاي 
با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است اما در ساير شهرها 
محل فعاليت دستفروشان بايد ترجيحاً در محل هاي روباز 
و با استفاده از سازه هاي موقت و سبك باشد.« مفاخريان 
با تأكيد بر اينكه مكان انتخاب شــده براي ساماندهي 
دستفروشان نبايد در نقاط بي دفاع شهري يا محل هايي 

بدون امكانات الزمي چون روشنايي، دسترسي مناسب و 
امنيت باشد، عنوان كرد: »ساعت فعاليت در محل هاي 
تعيين شده برحسب شرايط و مقتضيات شيوع بيماري در 
هر شهر و براساس محدوديت هاي ذكر شده در مصوبه 
ستاد ملي كرونا توسط فرماندار تعيين مي شود. استقرار 
دستفروشان با درنظر گرفتن حداقل فاصله 2متر و رعايت 
فاصله ايمن حداقل يك تا 2متر در مسير تردد افراد براي 
پيشگيري از شيوع بيماري الزامي خواهد بود. همچنين 
در محل هايي كه امكان جداســازي ورود و خروج وجود 
دارد، مسير ورود از خروج بايد تفكيك شود.« مديرعامل 
شركت ساماندهي صنايع و مشــاغل شهر به نظارت بر 
رعايت بهداشــت و استفاده از وســايل حفاظت فردي 
ازجمله اســتفاده از ماســك و دســتكش بــراي همه 
فروشندگان تأكيد كرد و گفت: »در روزبازارها بايد پرهيز 
از تبادل وجه نقد و استفاده از دستگاه هاي كارتخوان و يا 

روش پرداخت از طريق QR كد در اولويت قرار گيرد.« 
مفاخريان با اشــاره به لزوم رعايت بهداشت محيطي در 
روزبازارها، يادآور شد: »الزم است در غرفه هاي روز بازار، 
يك حائل )مانند پرده نايلوني يا مشمايي (بين فروشنده و 
خريدار قرار گيرد. همچنين ســطل هاي زباله به تعداد 
موردنياز براي جمع آوري پســماند پيش بيني شــود تا 
پسماندها در كيسه هاي پالستيكي محكم بدون درز و 

نشت در پايان زمان فعاليت بازار، جمع آوري شود.«

معصومه علي نقي پور
پژوهشگر شهري

  فخاري: دستفروشــان بايد بپذيرند در 
شرايط خاص كرونايي هستيم و مجبورند 
در محدوده هاي معين و شرايط خاص و با 

شيوه فروش خاص فعاليت كنند
  تاب آوري شــهر تهران در برابر كرونا به 
اين معناست كه بتوان با اقدامات بهداشتي 

و پيشگيرانه شهر را زنده و پويا نگه داشت
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پیگیری

اعتبارات ناچيز جلودار ملخ ها نيست
طبق پیش بیني ســازمان حفظ نباتات كشــور، اوايل اسفند 
اســتان هاي جنوبي با هجوم ملخ هاي صحرايي مواجه خواهند 
شد. اين در حالي است كه برخي از استان ها مانند كرمان هنوز 
امكانات كافي براي مبــارزه با اين آفت را ندارنــد. معاون امور 
عمراني اســتاندار كرمان در اين باره عنوان مي كند كه براساس 
قانون، وظیفه مقابله با ملخ صحرايي بر عهده جهاد كشــاورزي 
اســت، اما اعتبارات الزم به اســتان ها داده نمي شود. به گفته 
سیدمصطفي آيت اللهي  موسوي، سال گذشته حدود يك میلیارد 
تومان براي مقابله با ملخ هاي صحرايي به استان كرمان اختصاص 
داده شــد؛ درحالي كه دوبرابر اين مبلغ براي مقابله با ملخ ها در 

استان هزينه شده است.
سعید برخوردي، رئیس ســازمان جهاد كشاورزي جنوب  استان 
كرمان با بیان اينكه براي مبارزه با هجــوم ملخ هاي صحرايي به 
وسايل نقلیه نیاز داريم، به همشــهري مي گويد: هر لحظه امكان 
هجوم  ملخ ها از عربســتان به ســمت ايران وجود دارد. براساس 
تجربیات سنوات گذشته مناطق صعب العبور مانند جازموريان در 
جنوب كرمان مورد هجوم ملخ ها قــرار خواهند گرفت كه ناوگان 
جهاد كشاورزي به دلیل مقابله اي كه در 2ســال گذشته در اين 
مناطق داشــتیم، كامال مستهلك شــده و كارهاي روزمره را هم 
نمي توانیم انجام دهیم. او مي افزايد: هنوز اســتان براي مقابله با 
اين آفت اعتباري به ما اختصاص نداده و اعتبارات ملي با توجه به 
سطح مبارزه خیلي ناچیز است. مدير حفظ نباتات سازمان جهاد 
كشاورزي شمال استان كرمان نیز با بیان اينكه طبق پیش بیني ها 
از نیمه اسفند در استان بارندگي داريم و اين رطوبت و گرمي هوا 
باعث جذب ملخ هاي صحرايي مي شود، مي گويد: با توجه به گرم 
شدن هوا احتمال هجوم ملخ صحرايي به نیمه شمالي استان كرمان 
مثل شهرهاي شرقي، ارزوئیه و حتي به مركز استان مثل كرمان 
و رفسنجان وجود دارد اما ما در زمینه ماشین آالت مشكل جدي 
داريم. به گفته ناصر طاهري، براساس اعالم سازمان حفظ نباتات 
كشور امسال هجوم ملخ نسبت به ســال گذشته شدت بیشتري 
دارد و دسته هاي چندصد میلیوني به سمت ايران حمله مي كنند.

با اينكه علي زيني وند، استاندار كرمان وعده اعتبار و به كارگیري 
تمام ظرفیت هاي استان براي مقابله با هجوم ملخ هاي صحرايي 
را داده اســت اما معاون مديــركل دفتر مبارزه بــا آفات عمومي 
و همگاني ســازمان حفظ نباتات معتقد اســت هجوم ملخ هاي 
صحرايي از سیل و زلزله مخرب تر اســت و فرصت تصمیم گیري 
براي مصوبات را نمي دهد و يك شــبه خســارات هنگفتي به بار 
مي آورد. محمود چاالكي، به همشهري مي گويد: ما اعالم كرديم 
كه براي مبارزه با ملخ صحرايي به 400میلیارد تومان نیاز داريم كه 
100میلیارد تومان آن به تصويب رسید. اما از ابتداي سال تاكنون 
تنها 15میلیارد پرداخت شــده كه ما آن را به استان ها اختصاص 

داده ايم.

  5دهه از نخستین تالش ها 
براي كشف منابع نفت و گاز گزارش

در سواحل شرقي درياي خزر 
مي گذرد. نیمه قرن 14بود كه نخســتین 
شواهد از وجود منابع ســوخت فسیلي در 
منطقه اي كه امروز در تقســیمات سیاسي 
استان گلستان قرار دارد، آشكار شد. مطالعات 
و حفاري هاي میداني امــا بي نتیجه ماند و 
رؤياي جويندگان طالي سیاه فراموش شد؛ 
رؤيايي كه در ابتداي دهه 90 اين قرن نیز، 
يك بار ديگر پیگیري شد، اما باز هم بي نتیجه 
ماند. حاال اما نماينده شهروندان غرب استان 
گلستان از ورود نخستین محموله از قطعات 
دكل اســتخراج نفت به استان و شهرستان 
گمیشــان خبــر مي دهــد؛ خبــري كه 
زمزمه هايش از شهريور 99پررنگ و پررنگ تر 
مي شود. عبدالجالل ايري، با اعالم اين خبر و 
تأكید بر اينكه عملیات اكتشــاف تا يك ماه 
آينده شروع مي شــود، مي گويد: درصورت 
موفق نبودن در بررســي هاي نخســتین، 
عملیات اكتشاف دوم نیز انجام خواهد شد. 
اين اقدام براساس مطالعات انجام شده و به 
احتمال وجود ذخاير نفت يا گاز مشترك با 
كشور تركمنستان انجام و حفاري مي شود. 
امیدواريم با كشف نفت يا گاز در اين منطقه 
شاهد شكوفايي اقتصادي اســتان باشیم. 
نماينده شهروندان گرگان و آق قال و رئیس 
كمیته گاز و پتروشــیمي كمیسیون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي نیز با تأيید اين خبر و 
بیان اينكه عملیات اجرايــي انتقال دكل و 
ايجاد زيرساخت هاي استقرار آن در منطقه 
گمیشان در شهريور 99شــروع شده بود، 
مي گويــد: به علــت همجــواري منطقه 
تركمن صحرا در استان گلســتان و فاصله 
حدود 130كیلومتــري آن با میدان عظیم 
نفت و گاز تركمنستان درمنطقه بَلخان آباد كه 
به آن نبیت كوه يا كوه نفت نیز گفته مي شود، 
اين احتمال وجود دارد كه مخازن يا میدان 
مشترك در اين منطقه وجود داشته باشد. 
رمضانعلي ســنگدويني، ادامــه مي دهد: 

خوشبختانه دكل نه خیلي دير و فقط با چند 
روز تأخیر به استان رســید. پیمانكار طرح 
انتخاب شــده اســت و همچنین پیمانكار 

راهساز نیز در حال فعالیت است.

اظهار اميدواري استاندار
استاندار گلستان نیز به نظر نسبت به حفاري 

در منطقه گمیشان بسیار امیدوار است.
هادي حق شناس، مي گويد: براي كار در اين 
منطقه تالش كرديم به داليل زيادي چراغ 
خاموش و به دور از ابعــاد تبلیغاتي حركت 
كنیم، اما اگر در اين محدوده به منابع نفت 
يا گاز نرســیم حفاري در سايت هاي ديگر 
ادامه پیــدا خواهد كــرد. او ادامه مي دهد: 
بدون شك دســتیابي به اين منابع در كنار 
منطقه آزاد و بندر مي تواند سیماي استان 
را عوض كند. مردم استان بايد از حاال مراقب 
اراضي خود باشند و زمین هايشان را به كسي 
نفروشند؛ زيرا زمین هاي آنها قیمت گنج را 
پیدا خواهد كرد. اما در میان شهروندان به ويژه 
شهروندان گمیشان ديدگاه هاي مختلفي 
در مــورد احتمال وجود نفت وجــود دارد؛ 
ديدگاه هايي كه گاه با بیم همراه است و گاه 
با امید به آينده اي روشن. ابراهیم تسبیحي 
مي گويد: نمي دانیــم اينكه در منطقه نفت 
وجود دارد درست اســت يا خیر، اما اگر هم 
وجود داشته باشد، آيا براي ما ثروت مي شود؟ 
بعید مي دانم. مگر مردم خوزستان ثروتمند 
هستند؟ از نفت خوزستان به روستاها چیزي 
رسیده است؟ تا مي شــنويم از خبر بي آبي 
مي شــنويم و ريزگرد و هواي آلوده. او ادامه 

مي دهد: شما مي دانید كه شهرهاي ساحلي 
گلستان هم به خاطر خشكي خلیج در خطر 
ريزگرد قــرار دارند. بهتر بــود اين پول ها را 
صرف رفع چنین مشــكالتي مي كردند، نه 
صرف پیــدا كردن نفتي كه خودشــان هم 
نمي دانند اصال وجود دارد يا نه. »آيالر كم« 
اما برخالف همشــهري اش فكر مي كند. او 
معتقد است نفت آينده تركمن صحرا را تغییر 
خواهد داد. »آيالر« مي گويــد: اگر به نفت 
و گاز برسیم، پااليشــگاه ها و نیروگاه ها هم 
مي آيند و به احتمال بسیار زياد پتروشیمي 
ورشكسته استان هم سر و سامان مي گیرد. 
اينها كار ايجاد مي كنــد و درآمد. من فكر 
مي كنم براي ما بهتر از وضعیتي است كه فعال 
داريم. امیدوارم واقعا به نفت يا گاز برســیم. 
موضوع حفاري و انجام عملیات حفاري نفت 
در محدوده شمال كشور با تمركز بر استان 
گلستان يعني شــرق مازندران آن روزگار، 
موضوع مسبوق به ســابقه نیم قرني است. 
همچنین بار ديگر مطالعاتي در اين زمینه 
با شــروع دهه 90انجام شد كه هیچ كدام به 
موفقیتي دست پیدا نكرد. تالش براي كشف 
نفت در درياي خزر، در حالي انجام مي شود 
كه عالوه بر تحريم  ها، مشكالت فراواني در 
برابر صنعت نفت ايران وجود دارد كه فروش 
آن به روايت وزير نفت، میزان قابل توجهي 
كمتر از ظرفیت تولید فعلي ماست. از سويي 
سال هاست بحث تكیه اقتصاد ايران به منابع 
نفتي به عنوان يكي از چالش هاي اقتصادي و 
گاه اهرم بازدارنده توسعه كشور در محافل 

اقتصادي با جديت دنبال مي شود.

   ابوموسي از شهرستان هاي هرمزگان در جنوب 
ايران است كه از 6جزيره ابوموسي، تنب بزرگ، تنب گپ 

كوچك، ســيري، فارور بــزرگ و فارور كوچك 
تشكيل شده است. اين شهرستان از ابتداي شيوع كرونا تا مرداد 
در وضعيت سبز باقي ماند و از 2 ماه پيش تاكنون هم هيچ مورد 
مثبتي را ثبت نكرده اســت. گفت وگوي همشــهري را با رضا 

پوربابايي، فرماندار ابوموسي در اين باره بخوانيد.

گفته مي شــود قرنطينه كرونايي در كشور ابتدا از 
شهرستان ابوموسي شروع شد. چطور شد كه به فكر قرنطينه 

افتاديد؟
در كشور امارات به دلیل حضور گردشگران متعدد از سراسر دنیا شیوع 
ويروس كرونا قبل از كشور خودمان و از بهمن ماه گزارش شد. همچنین 
در بخشي از جزيره ابوموسي تعداد محدودي تبعه كشور امارات طبق 
قرارداد سال1971 به عنوان مهمان ساكن هستند كه به كشور امارات نیز 
رفت وآمد دارند؛ به همین دلیل ما قبل از اينكه در كشور محدوديت هايي 

اعمال شود، قرنطینه را زودتر از مناطق ديگر شروع كرديم.
اين قرنطينه در روزهاي اول چطور اعمال شد؟

ابتدا تردد را كاهش داديم و به ويژه به مهمانان اماراتي مان تأكید كرديم 
از رفت وآمد به كشورشان بپرهیزند. مردم هم همراهي خوبي داشتند 
و رعايت مي كردند. عالوه بر تردد بین مهمانان عرب زبان به امارات، 
تردد داخلي زيادي هم داريم؛ به طوري كه هفته اي 5پرواز 63نفره از 
بندرعباس به جزيره انجام مي شود كه حامل افرادي از كل كشور است. 
همچنین هفته اي 2شناور 220نفره هم از بندرلنگه به مقصد جزيره 
حركت مي كند كه ما در روزهاي اول پروازها و تردد شناورها را محدود 

كرديم و كاهش داديم.
از ورود مسافران هم جلوگيري مي شد؟  

تا حدودي؛ مثال برخي از ساكنان جزيره كه در ساير شهرستان هاي 
استان قوم و خويش دارند و از جزيره بیرون مي رفتند بايد 2هفته در 
قرنطینه مي ماندند و بعد اجازه ورود به جزيره را داشتند. كمي بعدتر 
كارگروه نظارت بر تردد به ويژه از شهرستان هاي اطراف هم در جزيره 
شكل گرفت و طبق فهرست، ورود و خروج اهالي كنترل مي شد و با 
توجه به همین محدوديت ها بود كه توانستیم تا 8 ماه وضع جزيره را 

در حالت سبز حفظ كنیم و يكي از افتخارات وزارت بهداشت باشیم.
چه شد كه جزيره از حالت سبز خارج شد؟ 

همانطور كه گفتم تردد بین جزيره و شهرســتان هاي اطراف زياد 
است. ما در روزهاي اول هم امكاناتي براي انجام تست نداشتیم و مثال 
كیت هاي آزمايش را به بندرعباس مي فرستاديم، اما كم كم در همان 
تست هاي محدود يك بیمار بدون عالمت شناسايي و وضعیت جزيره 

از ابتداي مرداد از حالت سبز خارج شد.

امكانات درماني شهرستان چطور بود؟ امكانات هم 
مثل تست محدود بود؟

بله. به هرحال ما تا مركز استان يعني بندرعباس 220كیلومتر فاصله 
داريم و جزيره هستیم. خدمات درماني شهرستان هم در حد متوسط 
است، اما با توجه به جمعیت 7400نفري شهرستان و 4200نفري 
جزيره ابوموسي 6تخت بیمارســتاني و يك خانه شهر با 25تخت را 

براي قرنطینه آماده كرديم كه تاكنون از آنها استفاده اي نشده است.
هيچ كدام از بيماران جزيره نيازي به بستري نداشتند؟

خیر. خوشبختانه همه 46موردي كه مثبت شناسايي شدند تا امروز 
بدون عالمت بودند و هیچ مورد بستري يا فوتي نداشتیم. از اين تعداد 

هم 7نفر خارج از شهرستان شناسايي شدند.
وضعيت شهرستان در روزهايي كه شاهد اوج گيري 

دوباره بيماري هستيم، چگونه است؟
حدود 2 ماه است تست مثبت نداريم و 2روز پیش يك مورد مشكوك 

به كرونا در جزيره ابوموسي تست داد كه خوشبختانه منفي شد.
جزيره اما در رنگ بندي كرونايي آبي است. با توجه 
به 2 ماه بدون كرونا در جزيره، وضعيت بايد سفيد باشد. اينطور 

نيست؟
بله. اما بايد حساسیت ها در جزيره همچنان باال باشد؛ به همین دلیل 
مسئوالن ما را در 4رنگ بندي كرونايي قرار دادند و جزيره روي نقشه 

آبي است، اما در اصل سفید هستیم.
محدوديت تردد به شهرستان هنوز هم برقرار است؟

نه مثل روزهاي اول. به دلیل قرارگیري در رنگ بندي آبي نمي توانیم 
جلوي ترددها را بگیريم، اما طبق دستور وزارت بهداشت، پروازها و 

شناورها با 50درصد ظرفیت به جزيره تردد مي كنند.
 مهم ترين عامل كنترل بيماري در جزيره را چه مي دانيد؟ 
شــروع كنترل ها پیش از ورود ويروس و همراهــي مردم در رعايت 
پروتكل ها خیلي به ما كمك كرد. در جزيره اصناف را تعطیل نكرديم، 
اما دستورالعمل هايي به همه داديم. براي مثال آرايشگا ه ها تعطیل نشد، 
اما اين صنف نوبت تلفني مي دهند و در هر نوبت فقط يك نفر را پذيرش 
مي كنند يا رستوران ها از همان ابتدا تا كنون فقط به صورت بیرون بر 
فعال هستند. هنوز هم مردم جزيره پروتكل ها را رعايت مي كنند، ستاد 

كرونا فعال است و مراسم  با كمترين جمعیت برگزار مي شود.

فرماندار ابوموسي در گفت وگو با همشهري از وضعیت سفید اين جزيره در زمان كرونا مي گويداولین محموله از قطعات دكل استخراج نفت به گلستان رسید تا اين استان در آستانه تحولی عظیم قرار گیرد
روزهاي بدون كرونا در ابوموسينخستين دكل نفت و گاز به گلستان رسيد

ستاره حجتي
خبر نگار

سيده زهرا عباسي
خبر نگار

فاطمه عباسي
خبرنگار



9 2   چهارشنبه 29 بهمن 99  شماره 8162 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 3

مراسم روز جهاني تاالب و پنجاهمين 
سالگرد تصويب كنوانسيون رامسر با تاالب

حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور و عيســي كالنتري، رئيس سازمان 
محيط زيســت البته بدون حضور خبرنگاران حوزه 
محيط زيســت صبح ديروز در ســازمان حفاظت 

محيط زيست برگزار شد.
كنوانسيون رامسر، پيماني بين المللي براي حفاظت 
از تاالب ها و حيوانات و گياهان وابسته به آنها)به ويژه 
پرندگان آبزي( است. اگرچه قرار است 250ميليون 
هكتار از كره زمين ذيل اين كنوانسيون حفاظت شود 
ولي توسعه نامتوازن و غيرپايدار فشار جبران ناپذيري 
بر يكي از غني ترين اكوسيستم هاي جهان وارد كرده 
است؛ به طوري كه 64درصد تاالب ها در 100سال 
اخير ناپديد شده اند. تاالب هاي ايران نيز مشكالت 

يكساني را تجربه مي كنند.
روزنامه همشــهري همين ديروز از حــال ناخوش 
تاالب هاي كشــور به خصوص هامون ها، گاوخوني، 
بختگان، جازموريان و... خبر داده بود. تاالب هاي ايران 
بين مرگ و زندگي هســتند و چشم شان به آسمان 
است تا شــايد بارش ها از مرگ شان جلوگيري كنند 
و بيش از آنچه رخ داده است، به پهنه حاصلخيزشان 
همچون كوه، دريا و جنگل دســت اندازي نشود. اين 
همان نكته اي است كه معاون اول رئيس جمهور نيز 

در مراسم ديروز به آن اشاره كرد.
اسحاق جهانگيري كه رئيس ســتاد ملي و مديريت 
تاالب هاي كشور است، با اشــاره به اهميت استفاده 
از ظرفيت هاي مردمي و فرهنگــي و اجتماعي براي 
حفاظت از محيط زيســت اعالم كرد: اهميت مسائل 
محيط زيستي به عنوان موضوعات جهاني و ملي براي 

مردم دنيا و ايران بيش از پيش مشخص شده است.
به گفته او، تبديــل اراضي كشــاورزي به واحدهاي 

مسكوني بدون مجوز و غيرقانوني يا با سوءاستفاده، 
جنگل زدايي، كوه خــواري و درياخواري و همچنين 
آلودگي هوا ازجمله مســائلي است كه بايد نسبت به 

اين تهديدها دغدغه داشت.
در ســال هاي اخيــر به دليــل خشكســالي هاي 
متعدد، بهره برداري غيرقانونــي از منابع طبيعي و 
حقابه هاي زيســتي بيش از هر زمان شــده است و 
اســحاق جهانگيري با انتقاد از پديده كوه خواري و 
تصرف منابع طبيعي و تبديل اين منابع به واحدهاي 
اقتصادي مي گويد: متأســفانه در حاشيه دريا نيز با 
پديده ناميمون درياخواري در سواحل درياي خزر، 

درياي عمان و خليج فارس روبه رو هستيم كه ممكن 
است با يك طرح اقتصادي شروع شده باشد و بيش از 

10برابر الزم، زمين تصرف شده باشد.
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينكه قرار گرفتن 
در مسير صحيح اســتفاده از منابع زيست محيطي 
تنها با مشاركت آگاهانه همه دلسوزان محيط زيست 
در سياســتگذاري و برنامه ريزي امكان پذير اســت، 
2مثال از پروژه هاي بزرگ زيست محيطي مطرح كرد 
و گفت: يكي از نخســتين مصوبه هاي دولت احياي 
درياچه اروميه بود كه مســئوليت آن برعهده آقاي 
كالنتري قرار گرفت. مسئله ديگر مقابله با ريزگردها 
و بحث احياي تاالب ها بــود كه بيش از 3۷0ميليون 
دالر در 3ســال اخير به اين موضوع اختصاص يافت. 
در شــوراي عالي آب نيز نقشــه احياي زاينده رود و 
تاالب گاوخوني تصويب شد. حتي يكي از مهم ترين 
تصميمات اين بود كه تخصيص آب براي تاالب ها در 
رديف تخصيص آب شرب مردم قرار گرفت تا وزارت 
نيرو با دغدغه بيشتري نسبت به تامين حقابه تاالب ها 

تالش كند.

استفاده100درصديازمنابعآبتجديدپذير
به خطر افتادن حيات تاالب ها در سال هاي اخير 
به دليل بي توجهي به سياست هاي پايدار و مصرف 
بيش از حد آب و فشــار تغيير اقليــم، تأثيراتي 

برجاي گذاشــت كه حتي سياســتمداران را نيز 
براي حل مشــكل دور يك ميز جمع كرد. عيسي 
كالنتري، معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان 
حفاظت محيط زيست البته مدعي است، توجهي 
كه در دولت دوازدهم و بخشي از دولت يازدهم با 
وجود تحريم ها به تاالب ها شد در دوران 50ساله 
كنوانسيون رامسر بي نظير است. او مي گويد: بيش 
از 90درصد سدهاي كشور غير از چند سد اخيري 
كه احداث شده اند ارزيابي زيست محيطي نداشتند 
كه در دولت دوازدهم سدســازها موظف به انجام 

ارزيابي زيست محيطي شدند.
به گفتــه كالنتري، با وجود مشــكالت ناشــي از 
تحريم ها كه درآمدهاي ارزي كشور نيز از آن متاثر 
شد، طي 4سال اخير 20هزار ميليارد تومان بودجه 

براي حراست از تاالب ها تخصيص يافت.
رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
مشاهده فرونشست زمين در مناطق مختلف كشور 
نيز اعالم كرد: مشكل جدي تاالب ها و منابع آبي، 
اســتفاده بيش از حد از منابع آب است. در دولت 
دوازدهم تالش شد حقابه تاالب ها تعيين شود و 
اميد اســت از نابودي تاالب ها جلوگيري شده و 

تاالب ها دوباره احيا شوند.
مســعود باقرزاده كريمي مديركل دفتر تاالب ها 
در سازمان حفاظت محيط زيست نيز ديروز پس 

از برپايي مراســم پنجاهمين ســالگرد تصويب 
كنوانســيون رامسر به همشــهري اطالع داد كه 
سازمان حفاظت محيط زيســت باالخره با وزارت 
نيرو به توافق رسيد كه گزارش 3ماهه حقابه هاي 
زيستي سدهاي منتهي به تاالب ها در اختيار اين 
ســازمان قرار بگيرد كه اقدامي مؤثر در همكاري 
وزارت نيرو براي تأمين حقابه هاي زيست محيطي 

است.
به اعتقاد كارشناســان، كشــورهايي كه ساالنه 
60درصد منابع آبي خود را مصــرف مي كنند، با 
تنش آبي مواجه هســتند. چنــدي پيش رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيســت اعالم كرده بود 
ميزان مصرف آب تجديدپذير در ايران 110درصد 

بوده و شرايط بحران آب همچنان برقرار است.
عيسي كالنتري روز گذشــته نيز بر اين واقعيت 
تلخ دوباره تأكيد كرد و گفت: براساس تصميماتي 
كه در اجالس ريو)اجالس جهاني توســعه پايدار 
2012( گرفته شــد، حداكثر ميــزان مجاز براي 
اســتفاده از منابع آب هاي تجديدپذير 40درصد 
است كه اين مصوبه در سال 199۷ نيز در سازمان 
ملل تأييد شــد؛ در حالي كه به هر دليل و با توجه 
به نياز كشور و افزايش جمعيت، امروز 100درصد 
منابع آب تجديدپذير و گاه بيشتر از اين ميزان در 
ايران بهره برداري مي شــود و حفظ محيط زيست 
در تخصيــص و بهره برداري از منابع آب كشــور 

جايگاهي نداشته است.

8تاالبدرانتظارثبتدركنوانسيونرامسر
25تاالب ايران در كنوانســيون رامسر ثبت شده 
و به گفته معاون محيط زيســت دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيست، ايران به دنبال ثبت 8تاالب 
ديگر در كنوانسيون جهاني رامسر است. احمدرضا 
الهيجان زاده، در مراســم بزرگداشت پنجاهمين 
سالگرد كنوانسيون رامســر گفت: 140تاالب به 
مساحت 3ميليون هكتار قانونمند شدند و برنامه 
مديريــت جامع براي 19تاالب نيز تدوين شــده 
و برنامه 15تاالب ديگر هم درحال نهايي شــدن 

است.
پيگيري هاي همشهري از ســخنان روز گذشته 
مســئوالن ســازمان حفاظــت محيط زيســت 
درخصوص تاالب هــاي در انتظــار ثبت جهاني 
مشخص كرد تاالب هاي »بورالن« و »شيبلو« در 
آذربايجان غربي، »آبشار ووژناب«، »درياچه گهر« 
و »غار ماهيكور« در استان لرستان، »هورالعظيم« 
در استان خوزســتان و »مور زرد زياليي« و »برم 
الوان« در اســتان كهگيلويه و بويراحمد، 8تاالبي 
هســتند كه در انتظار ثبت جهاني در كنوانسيون 

رامسر هستند.
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   ظريف: حفاظت از تاالب ها مسئوليت مشترك تمام كشورهاست
درمراسمپنجاهمينسالگردكنوانسيونرامسرپيامتصويريمحمدجوادظريف،وزيرامورخارجهنيزبرايحاضران
درايننشستمنتشرشد.ظريفدراينپيامگفت:معيشتيكميلياردانسانمستقيماازتاالبتامينميشودواين
موضوعبايدعامليقابلاعتنابرايتصميمگيرانوسياستگذارانمليوزيستمحيطيباشد.بهگفتهوزيرامورخارجه
كشورمان،كشورهايدرحالتوسعهفراينديسريعبرايرهاييازچالشهايمنجربهازرشدماندگيرادرپيشگرفتهاندو
كشورهايتوسعهيافتهنيزموفقبهجبرانخسارتهاييكهبرايتوسعهبرطبيعتتحميلكردهاند،نشدهاندوحاالدرتمام
اجالسهايمحيطزيستيدرسراسرجهان،مسئوليتمشتركومتفاوتبهشعارجهانيمحيطزيستتبديلشدهاست.
ظريفبااعالماينموضوعكهنبايدفراموشكنيمناپديدشدن64درصدازتاالبهايجهاندرسدهاخيرنشانگرضرورت
عهدهدارشدنمسئوليتمشتركجمعيهمهكشورهانسبتبهاهدافتوسعهپايداربرايحفاظتازاينزيستبومهاي
ارزشمنداست،افزود:درايرانتاالبهاجايگاهويژهايدرقوانينومقرراتزيستمحيطيوبرنامههايتوسعهبهخود
اختصاصدادهاند.اماچالشهايناشيازتغييراتاقليميوتوسعهنامتوازنوبيتوجهيبهالزاماتتوسعهپايداردرسطح
منطقهاي،حفاظتازارزشهايتاالبيراباتنگناروبهروكردهاستكهمقابلهبااينتنگناهاعزمهمهكشورهارادرسطوح

ملي،منطقهايوجهانيطلبميكند.

   اسحاق جهانگيري: 3۷0ميليون دالر براي مقابله با ريزگردها براي زنده ماندن تاالب ها اختصاص داده ايم
  محمدجواد ظريف: تغييرات اقليمي و توسعه نامتوازن منطقه اي، حفاظت از تاالب ها را با تنگنا روبه رو كرده است

  عيسي كالنتري: مشكل تاالب هاي ايران استفاده بيش از حد از منابع آبي كشور است

نگراني دولتمردان از مرگ تاالب های ايران يادداشت

جايدرختكاريچهكنيم؟
حسينآخاني

استاد دانشگاه تهران

زهرارفيعي
خبرنگار

پيش شرط هاي كاشــت درخت آنقدر زياد 
اســت كه تا زماني كه با آنها آشنا نيستيم، 
نبايد دست به كار شــويم. رشد درخت تابع 
روابط پيچيده اكولوژيكي است؛ مثاًل كســي كه درختي سريع الرشد در 
جايي مي كارد، آن درخت مانند كهور آمريكايــي يا پالونيا مي تواند براي 
ديگر درختان و درختچه هاي بومي خطرناك باشــد و باعث گســترش 
آفات شود. ما با تغيير سبك زندگي خود مي توانيم به طور غيرمستقيم به 
بقاي درختان زيادي كمك كنيم؛ نخست آنكه خوردن گوشت را به عنوان 
مهم ترين عامل نابودي جنگل ها در ايران به دليل چراي بي رويه كم كنيم. 
براي توليد هر كيلو گوشت حداقل 10كيلوگرم علوفه و دانه و بين5هزار  

تا20هزار ليتر آب نياز است. 
دومين كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه به هر بهانه اي دنبال تغيير 
دكوراسيون منزل و وسايل خانه و آشپزخانه نباشيم. براي ساخت مبلمان 
جديد يا دكوراسيون هم به قطع درختان بيشتر نياز است و هم براي تامين 
مصالح ســاختماني محيط رويش درختان تخريب مي شود. سومين كار 
صرفه جويي در مصرف انرژي و عدم استفاده از خودروست. شايد باور نكنيد 
اگر يك سال به جاي خودرو با دوچرخه جابه جا شويد به اندازه 5۷درخت 
بزرگ و كامل به پاكســازي هواي شــهر خود كمك مي كنيد. با كاهش 
سوخت هاي فسيلي در جلوگيري از افزايش دماي كره زمين مؤثر مي شويم 
و به درختان بيشتر شانس زندگي مي دهيم. چهارمين مورد پرهيز از ايجاد 
آتش در طبيعت است كه به شدت باعث تخريب پوشش گياهي، آتش سوزي 
جنگل ها و مراتع و كاهش مواد آلي خاك مي شود. پنجمين مورد نريختن 
زباله در طبيعت است كه نه تنها باعث زشتي محيط مي شود، بلكه مي تواند 
از ژينايي جنگل جلوگيري كرده يا سبب آتش سوزي شود. اما يك مسئله 
بسيار مهم تر، ضرورت اصالح اقتصاد و فساد در كشوري است كه سوداگري 
زمين و ملك جايگزين هرگونه زندگي و كار شرافتمندانه شده است. اين 
بال هر روز زمين ها، كوه ها و جنگل هاي زيادي را قرباني طمعكاري من و 
شما مي كند. بدون ترديد كاشت گياهان و تماشاي رشد آنها منشأ حس 
زيبايي اســت كه مي توان با گلكاري و درختكاري در محيط خانه و حتي 
پشت بام هم به آن دست يافت. با كاشت گياهاني مانند سبزيجات مي توان 
محصوالت ارگانيك و سالم براي مصرف خود و خانواده توليد كرد. براي اين 
كار اگر بتوانيم از پساب حاصل از شست وشوي ميوه و سبزيجات استفاده 
كنيم، نقش مهمي را در بازچرخاني آب نيز ايفا مي كنيم. توجه داشته باشيم 
همانطور كه دانشمندان علم بوم شناسي مردم را از دادن غذا به حيوانات در 
محيط هاي آزاد منع مي كنند، كاشت و وارد كردن گونه هاي گياهي بيگانه 
در محيط هاي طبيعي نيز باعث اختالل در نظام طبيعت شده و زيان اين 
كار از سودش بيشتر است. راهكار درســت ايجاد جنگل پايدار در مناطق 
ايرانو-توراني احياي روددره ها و رودخانه هاست. نمي توان از طرفي با قلع و 
قمع درختان در انواع پروژه ها مانند معدنكاوي، راهسازي، توسعه شهري، 
كشاورزي و هرس بي مورد به درختان و رويشگاه هاي آنها آسيب  رساند و از 
طرفي در هفته درختكاري با آبپاشي در دست،  ژست درخت دوستي گرفت.
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  يك سال مي شود كه كرونا به همه ابعاد 
زندگي مان ســرك كشــيده و همه جا گزارش

همراهي مان مي كند؛ گويي ديگر بايد به 
زندگي با اين ويروس تاجدار عادت كنيم و زندگي مان 
را براســاس رفتارهاي ايــن ويروس تغييــر دهيم و 
همزيستي مسالمت آميزي با هم داشته باشيم تا آسيبي 
متوجه مان نباشد اما هســتند افرادي كه ويروس به 
ارتباط ميان فردي و روابط آنها با جامعه آســيب وارد 
كرده و باعث شــده كه برخي از آنها بــه همين دليل 
منزوي تر از ديگران شوند و يا حتي دايره ارتباطات شان 
به نسبت قبل بســيار كاهش پيدا كند. افرادي كه به 
نوعي كم توان جســمي يا دچار برخــي معلوليت ها 
هســتند، در ايام همه گيري كرونا دچار مشــكالت 
متعددي شده اند. ناشنوايان و كم شنوايان كه به ناچار 
بايد براي ارتباط با ديگران لب خواني كنند، از گروه هايي 
هستند كه در اين ايام مشــكالت عديده اي برايشان 
به وجود آمده است. البته آنها اگرچه در روزهاي ابتدايي 
شيوع ويروس سختي هاي زيادي را متحمل شدند اما به 
مرور و با ابداعاتي كه داشــتند، توانستند مقداري از 
مشكالت خود را حل كنند. تهيه ماسك هاي طلق دار 
يكي از ابداعاتي بود كه اين افراد براي ارتباط راحت تر با 
ديگران انجام دادند و در روزهاي گذشته تصاويري از 
ماسك هايي هم منتشر شده است كه با نشان كوچكي 
به فرد ديگر نشان مي دهد، فرد، ناشنوا يا كم شنواست.

محمدحســن اميني، 35ساله اســت و از بدو تولد با 
كم شــنوايي مادرزادي دســت و پنجه نرم مي كند. 
اميني مي گويد: شــيوع كرونا براي بعضي از معلوالن 
خيلي گران تمام شد؛ افرادي مثل من كه براي ارتباط 
برقرار كردن با ديگران لب خواني برايشان بهتر است، با 
همه گير شدن استفاده از ماسك انگار به دنياي ديگري 
پرتاب شــديم؛ دنيايي كه يكباره پشت ماسك هاي 
پارچه اي پنهان شد و ارتباط ما را با همه جا قطع كرد. او 
ادامه مي دهد: روزهاي اول سردرگم شده بوديم. اصال 
انگار در يك دنياي ناشناخته گم شده ايم. ارتباط مان 
با مردم قطع شــده بود. اما كم كم ياد گرفتيم كه اين 
ارتباط قطع شده را بازسازي كنيم و دوباره زندگي مان 

را از سر بگيريم.

اميني مي گويــد: همان هفته هاي اول بــا تعدادي از 
دوستان مان يك جلسه گذاشتيم كه ببينيم چه كاري 
مي توانيم انجام دهيم؛ باالخره اســتفاده از ماســك 
راهي براي مبتال نشــدن مان به كرونا بــود و در عين 
حال دل مان نمي خواست همين وسيله ساده مانع از 
زندگي عادي مان شود، اما راه به جايي نبرديم. كرونا 
آمده بود تا ارتباط ما با دنيا را قطع كند و خانه نشين مان 
كند. باالخره برخي از دوستان مان پيشنهاد استفاده از 
ماسك هاي طلق دار را دادند كه اگر چه تهيه آن برايمان 
دشوار و هزينه بر بود اما مي توانســت مشكل ارتباط 

نداشتن با ديگران را كمي رفع كند.
او ادامه داد: در دســترس نبودن اين ماسك ها، هزينه 
باالي آن و استفاده ساده تر از ماسك هاي پارچه اي براي 
مردم عادي باعث شده تا كمتر فردي به فكر استفاده 
از اين ماسك ها باشد. ما هم در يك سال گذشته عادت 
كرده ايم كه بتوانيم نيازهايمان را هر كدام به گونه اي 
رفع كنيم؛ يكي با نوشــتن روي كاغــذ، يكي با پيام 
فرستادن و ديگري با استفاده از فرد همراه شنوايي كه 
با خود دارد، كارش را باالخره راه مي اندازد اما كاش اين 
فرهنگ در جامعه جا مي افتاد كه در مواقع بحراني براي 
رفع نيازهاي افرادي كه به نوعي كم تواني بدني دارند و 
معلول هستند همه دست  به دست هم بدهند تا مشكلي 

بر مشكالت اين افراد افزوده نشود.

مشكل ارتباط روزمره مان كمتر نشده 
هانيه يعقوبي، 23ســاله و دانشــجوي ســال سوم 
روانشناسي است. او از ماسك هايي مي گويد كه شنيده 
روي آنها عالمت مخصوص ناشنوايان درج شده است: 
بسياري از افراد ممكن است اطالع نداشته باشند كه 
اين عالمت به چه معناســت، فكر مي كنم تعداد اين 
ماسك ها هم بسيار كم باشد چراكه هنوز بين ناشنوايان 
و كم شنوايان همه گير نشده، خود من چندين  جا براي 
خريد اين ماسك ها رفتم اما مسئوالن داروخانه ها هيچ 
اطالعي از وجود اين ماسك ها نداشتند. چند روز پيش با 
ديدن اين ماسك ها در شبكه هاي اجتماعي به خواهرم 
كه گلدوزي مي كند پيشــنهاد دادم تا اين عالمت را 
برايم روي ماسك پارچه اي با اندازه متوسط و در جايي 
كه در معرض ديد باشد، گلدوزي كند؛ اگرچه ممكن 
است بعضي افراد اطالعي از اين نشانه نداشته باشند اما 
هستند اشخاصي كه با اين عاليم آشنا هستند و با ديدن 

آن مي توانند كمك مان كنند.
هانيه كــه كم شنواســت درخصــوص كالس هاي 
دانشــگاهش مي گويد: خب، كالس هاي آنالين برايم 
خيلي مشكل شده است خصوصا اينكه تصويري هم 
نيست و يكي، دوتا از كالس هايمان كه تصويري است 
هم به خاطر سرعت پايين اينترنت مدام قطع و وصل 
مي شود، من هم مجبورم تا كل كالس را ضبط كنم و 
بعد با كمك خواهرم آنها را پياده كنيم و جزوه بنويسم؛ 

اين كار برايمان خيلي زمان بر و خسته كننده است.
هانيه ادامه مي دهد: در ارتباطات روزمره مان هم مشكل 
دارم؛ بيشتر سعي مي كنم بيرون نروم تا نخواهم مدام 
ماسكم را بردارم يا از طرف مقابلم بخواهم براي اينكه 
متوجه حرف هايش بشوم ماســكش را بردارد. معدود 
دفعاتي هم كه بيرون مــي روم حتما با خودم خودكار 
و كاغذ به همراه مي برم تا در ارتباط با ديگران مشكل 
كمتري داشته باشــم. از تاكســي هاي گردشي هم 
نمي توانم استفاده كنم و ناچارم از خانه از تاكسي هاي 
اينترنتي استفاده كنم كه هزينه بااليي را به من تحميل 
مي كند. خالصه كه كرونا بيشــتر باعث خانه نشيني 
امثال من شده و ارتباط جسته و گريخته اي را هم كه 

داشتيم، كمتر و كمتر كرده است.

ماسك ارتباط ما را جامعه قطع كرد
عليرضا عبداهلل زاده، 27ساله و كارمند بايگاني است. 
او مي گويد: با شيوع كرونا، رفت وآمد به اداره ها كمتر 
شد و كار ما هم كمتر، اما سختي ارتباط برقرار كردن با 
ديگران برايمان چندبرابر شده است. ماسك ها ارتباط 
ما با ديگران و ارتباط ديگران با ما را قطع كرده و انگار 
قرار است ما از دايره زندگي اجتماعي خارج و منزوي 
شــويم، ولي ما هم باالخره راهي براي خــروج از اين 

مشكل پيدا مي كنيم.
عبداهلل زاده كه مدتي اســت از ماســك هاي طلق دار 
اســتفاده مي كند، مي گويد: اگر قيمت اين ماسك ها 
پايين مي آمد و همه گير مي شــد براي مــا هم بهتر 
بود. االن هر كــدام از اين ماســك ها را از خانمي كه 
محصوالتش را در اينستاگرام ديده ام دانه اي 40هزار 
تومــان خريداري مي كنــم، اما اينها هم مشــكالت 
خودشان را دارند. مهم ترين مشكلي كه دارند اين است 
كه اليه حفاظتي ندارند و نمي توانند ما را در برابر كرونا 
محافظت كنند، دوم اينكه در دسترس همه نيست و 

قيمت بااليي دارد و سوم اينكه نمي توان انتظار داشت 
بقيه مردم به خاطر ارتباط برقرار كردن با معدود افراد 
ناشنوايي كه ممكن است در سر راه شان قرار بگيرد، از 

اين ماسك ها استفاده كنند.
او درخصوص ماســك هايي كه عالمــت مخصوص 
ناشنوايان روي آن درج شده، مي گويد: تا كنون چنين 
ماسك هايي را نديده ام اما اگر اين ماسك ها توليد شود 
و با قيمت مناسب و حداقل با قيمت همين ماسك هاي 
پارچه اي معمولي كه در داروخانه به فروش مي رسد، 
در اختيار انجمن قرار بگيرد تا بين ناشنوايان به عدالت 
توزيع شــود مي توانيم آنها را تهيه كنيم. در كنار اين 
مســئله بايد براي مردم هم فرهنگسازي  شود كه اين 
عالمت روي ماسك به چه معناست و اگر فردي چنين 
ماسكي به صورت دارد چطور بايد با وي ارتباط برقرار 

كرد.
عبداهلل زاده مي گويد: من االن در اداره مشكل چنداني 
ندارم چراكه همكارانم مي دانند من كم شــنوا هستم 
و زماني كــه به بايگانــي مي آيند بــراي چند لحظه 
ماسك شــان را برمي دارند تا من بتوانــم با لب خواني 
بفهمم كه چه كاري دارند. من باالي ســرم برگه اي را 
نصب كــرده ام كه مراجعان عادي متوجه شــوند من 
كم شنوا هســتم. معدود مراجعاني كه ناچار به آمدن 
در بايگاني هستند، خواســته خود را روي كاغذ برايم 
مي نويسند و برخي ديگر نيز ريسك كرده و ماسك شان 
را براي چند لحظــه برمي دارند تا مــن در لب خواني 

مشكلي نداشته باشم.

توزيع ماسك ها انحصاري نباشد 
عاطفه مهري، اگرچه در كودكي عمل كاشت حلزون 
انجام داده اما ايــن عمل موفقيتي در پي نداشــته و 

درصد كم شنوايي عاطفه ســال به سال بيشتر از قبل 
شده تا جايي كه 5ســالي مي شود كال شنوايي خود را 
از دست داده است. او مي گويد: به لطف سال هايي كه 
مقداري شنوايي داشته ام مي توانم با لب خواني متوجه 
منظور ديگران شوم، اما حاال ماســك ها ارتباطم را با 
دنياي اطرافم قطع كرده اند و بيشتر ترجيح مي دهم 
با دوســتانم كه آنها هم مثل خودم هســتند ارتباط 

داشته باشم.
مهري ادامه مي دهد: يك مدت از ماسك هاي طلق دار 
استفاده مي كردم اما آنها هم مشكالت خاص خودشان 
را داشتند؛ طلق روي ماسك بعد از مدت كمي استفاده 
بخار مي كرد و چند وقت بعد هم كدر مي شد و نازيبا؛ 
ضمن اينكه ماســك هاي طلق دار به علت اينكه مثل 
ماسك هايي كه وزارت بهداشت توصيه به استفاده از 
آنها كرده، اثر محافظتي چنداني هم در برابر ويروس 
ندارند و جز هزينه بااليي كه روي دست مان مي گذارند، 

فايده چنداني ندارند.
او درباره اســتفاده از ماســك با عالمــت مخصوص 
ناشنوايان مي گويد: اگر اين ماســك ها به توليد انبوه 
برســد و بتوانيم آنها را به راحتي تهيــه كنيم اميد به 
ارتباط راحت تر در جامعه خواهيم داشت اما اگر قرار 
باشــد تعداد آنها كم باشد و به  دســت افراد معدودي 
برســد در اين صورت روز به  روز با اين جهش هايي كه 
در ويروس مشاهده مي كنيم، مشكالت امثال ما بيشتر 
مي شود و منزوي تر مي شــويم. مهري تأكيد كرد: در 
كنار توليد انبوه اين ماسك ها بايد به مردم هم آموزش 
داده شود كه عالمت روي اين ماسك ها به چه معناست 
و افرادي كه از اين ماســك ها استفاده مي كنند، براي 
برقراري ارتباط با ديگران نيازهاي خاصي دارند كه بايد 

به آنها توجه شود.

تعدادي از ناشنوايان و كم شنوايان در گفت وگو با همشهري از تالش هايشان براي ارتباط با افراد 
ديگر در دوره كرونا مي گويند

 جهان ما خاموش شد
مهديه تقوي راد

خبر نگار

خبر

دفترچه هاي بيمه تأمين اجتماعي 
باطل نمي شود

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: ضريب نفوذ نسخه نويسي 
الكترونيك تاكنون پيشرفت خوبي داشــته، با وجود اين الزامي براي 
نسخه نويســي الكترونيك ايجاد نكرده ايم. به گزارش ايسنا، مصطفي 
ساالري، در نشســت خبري حذف دفترچه هاي بيمه درمان كاغذي 
اين سازمان با بيان اينكه از لحاظ فني امكان نسخه نويسي در مطب ها، 
درمانگاه ها، بيمارستان ها و مراكز پاراكلينيكي فراهم شده است گفت: 
به اين معنا كه يا در سامانه سازمان ارائه خدمت می شود يا اگر خودشان 
داراي سامانه اي بوده اند با يك نرم افزار واسط به سامانه ما متصل مي شوند 
و در واقع كار جديدي انجام نمي دهند و همان كار سابق را انجام مي دهند 
كه در سامانه ما هم ثبت مي شود. وي افزود: اين روند كلي از چندماه قبل 
شروع شده و سعي كرده ايم موانع را به تدريج رفع كنيم. در برخي مناطق 
كه زيرساخت اينترنت و غيره فراهم نبوده هم مشكل نداشتيم اما در 
تالشيم طرح،  استقرار كامل يابد. ضريب نفوذ نسخه نويسي الكترونيك 
تا كنون پيشرفت خوبي داشته؛ با وجود اين الزامي براي نسخه نويسي 

الكترونيك ايجاد نكرده ايم.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه اگر پزشكي امكان و 
تمايلش را دارد، نسخه نويسي الكترونيك انجام مي دهد اما اگر اين امكان 
و تمايل نبود با 2فرض مواجهيم، گفت: از اول اسفند دفترچه جديدي 
صادر نمي كنيم اما بيمه شدگان مي توانند دفترچه هاي موجودشان را 
همچنان استفاده كنند. تا 30بهمن هم دفترچه صادر مي شود اما از آن 
به بعد دفترچه جديدي صادر نمي شود. براي صدور دفترچه جديد نياز به 
مراجعه به شعب نيست. در اين صورت اگر دفترچه نبود، پزشك مي تواند 
در نسخه سربرگش نسخه بنويسد كه تحت پوشش ما خواهد بود و فرد به 
هرجا برود خدمات درماني را با پوشش تامين اجتماعي دريافت مي كند.

ساالري ادامه داد: گامي به سمت حذف دفترچه برمي داريم. دفترچه 
حذف نخواهد شد، بلكه صدور دفترچه هاي جديد متوقف مي شود. نياز 
بود تفاوتي براي مزيت نسخه الكترونيك قائل شويم. نخستين كاركرد 
اين است كه بخشــي از تعهدات را همان روز به مركز انجام مي دهيم و 
مابقي را تا پايان هرماه و ظرف 10روز واريز مي كنيم اما اگر نسخه نويسي 
كاغذي باشد چون بايد اوراق جمع شوند و صورتحساب كنند، معموال 
2ماه زمان مي برد تا خود مراكز اوراق را در سيستمشان تجميع كنند، 
بنابراين پرداخت با تأخير همراه مي شــود. اكنون مدعي هستيم كه 
تعهدات را به روز مي پردازيم اما مشــكل فراينــد كاغذي زمانبربودن 
تجميع آن است. از اين پس اولويت  ما، پرداخت تعهد خدمت در بستر 
الكترونيك است. از تسهيالت ديگري هم كه پيشنهاد شود استقبال 
مي كنيم. وي در پايان گفت: بايد كمك كنيم فشاري به مردم وارد نشود، 
هدف طرح خدمت باكيفيت تر و با پوشش كامل تر است. آمادگي حل 
مسائل را با نظام سالمت داريم. ما هيچ مرحله اي را اجباري نكرده ايم. 
پيشنهادهای نظام پزشكي هم وصول شده و بخش عمده اي را بررسي 
و اعمال كرده ايم و آمادگي همكاري و تعامل فشرده تر با ساير نهادها و 

مراكز مرتبط را هم داريم.
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 حدود 3ســال پس از فيلترينگ 
تلگرام كه همراه با موظف كردن فناوري

نهادهاي مختلف بــراي حمايت 
دســتوري از پيام رســان هاي بومي بود اكنون 
به صورت رسمي پايان كار نخستين پلتفرم از اين 
دست با وجود حمايت هاي حاكميتي اعالم شده 

است.
پيام رسان بومي بيســفون با ارسال يك پيام به 
كاربران خود پس از 8سال فعاليت اعالم كرد كه 
به داليل متعدد تصميم بــه توقف فعاليت خود 
گرفته است. بيسفون ازجمله 3پيام رسان بومي 
بود كه ابتداي ســال9۷ وام ۵ميليارد توماني از 

وزارت ارتباطات دريافت كرده بود.
در پيام ارسالي از ســوي مديران اين پيام رسان 
پايان رسمي كار آن در 1۵اسفندماه اعالم شده 
و پس از اين تاريخ كاربران ديگر دسترسي به اين 
پلتفرم ، ديتا و اطالعات خود را نخواهند داشت. 
در واقع كاربران اين اپليكيشــن اگر طي حدود 
2هفته آينده اطالعات خود را ذخيره نكنند عمال 

بايد آنها را از دست رفته تصور كنند.
دولت براساس وظيفه اي كه براساس مصوبه هاي 
باالدستي برعهده داشــت طي 3سال گذشته 
اقــدام بــه پرداخــت وام و اعطــاي امكانات 
زيرساختي رايگان ازجمله سرور به اين شركت ها 
كرده بود؛ مســائلي كه براي شركت هاي فناور 
ديگر كشــور دردســرها و هزينه هاي بسيار به 

همراه دارد.
پيش از اين وزير ارتباطات اعالم كرده بود كه وام 
اعطايي به اين پيام رسان ها داراي بهره 8درصدي 
با يك سال تنفس بوده و با حداقل تضمين هاي 
الزم درنظر گرفته شده به آنها داده است. به گفته 
آذري جهرمي اين وام ارزانترين نوع تسهيالتي 

به حســاب مي آيد كه مي توان به يك بخش 
ارائه داد.

بيسفون در كنار ســروش و گپ ازجمله 
پيام رســان هايي بود كه ايــن وام را از 

دولت دريافت كردند اما  طي ماه هاي 
اخير با وجود تزريق پول و امكانات 
نشــان مي دهد كه سياست هاي 
اجرايي در رابطه با پيام رسان هاي 
بومي به نتيجه مطلوبي نرسيده 
است. عالوه بر بيسفون كه حاال 
به پايان كار خود رســيده است 
طي ماه هاي گذشته خبرهايي 
دربــاره تصميــم بــه فروش 
پيام رسان ســروش از سوي 

مالك اصلي آن يعني صدا 
و ســيما منتشر شده 

بود. در گذشــته و 
اوج دستور به 

تشويق اين پيام رســان ها سروش هرچند وقت 
يك بار از ركوردشــكني خود در جــذب كاربر 
خبر مي داد اما اكنــون ديگر خبري از آن روزها 
نيست و اين پيام رســان هم با ريزش كاربرانش 
روبه روست. رئيس مركز ملي فضاي مجازي به 
تازگي اعالم كرده كه اكنون ماموريت ساخت و 
توسعه پيام رســان بومي به اپراتورها داده شده 
است. به گفته سيدابوالحسن فيروزآبادي همراه 
اول و ايرانسل از ثروتمندترين شركت هاي حوزه 
فضاي مجازي كشور هستند و مي توانند اين كار 

را انجام دهند.

شكست سياست مسدودسازي 
روز گذشته با انتشــار خبر پايان كار بيسفون، 
مهدي داوريه، مديرعامل اين پيام رسان حاضر 
به گفت وگو در اين رابطه با روزنامه همشــهري 
و تشريح داليل اين ماجرا نشد. بيسفون توسط 
شركت »تراشه سبز« راه اندازي و سرمايه گذاري 
شده كه پيش تر سرويس هايي همچون بيستاك 
را براي مكالمات بين المللي عرضه كرده بود. اين 
پيام رسان در سال93 در نمايشگاه تلكام عرضه 
عمومي شد. با همه تالش ها در آن دوره با وجود 

تبليغات بيلبوردي نتوانســت موفقيت چنداني 
كســب كند. پس از فيلترينگ تلگــرام اعالم 
حمايت از پيام رســان هاي بومي امــا بار ديگر 
خود را با نام بيسفون پالس احيا كرد تا به پايان 

خط رسيد.
طي ســال هاي گذشــته با وجود پافشاري بر 
سياست مسدودسازي پيام رسان ها بسياري از 
مقام ها نسبت به اشتباه بودن اين سياست و از 
بين بردن فضاي رقابتي در كشور هشدار داده اند.
مجتبــي توانگر، نماينــده اصولگراي مجلس 
در اين رابطه به همشــهري مي گويد: ما بايد 
مثل بقيه دنيا عمل كنيــم. يعني بايد كاربر را 
با خودمان همراه كنيم و اعتمادش را به دست 
بياوريم. اگر كاربر حق انتخاب داشــته باشد 
و به اندازه كافي ســرويس هاي خوب داخلي 
بگيرد، اقناع شده و ترجيح خودش اين خواهد 
بود كه از ســرويس هاي داخلي استفاده كند. 
بستن و مسدودسازي پلتفرم هاي خارجي تنها 
باعث ايجاد انحصار و رانتي جديد مي شــود و 
فضاي رقابتي در كشور را ميان اپليكيشن ها و 
پلتفرم ها براي ارائه سرويس بهتر از بين مي برد. 
ما مثال درباره اپليكيشــن هاي مسيرياب اين 
شرايط را مشــاهده كرديم كه بدون برخورد 
ســلبي در اين حوزه آنها خدماتي 
را ارائه دادند كه بــه هيچ عنوان 
بخــش خارجي از عهــده آن بر 

نمي آيد.
مقام هــاي وزارت ارتباطات هم 
بارها به فيلترينگ تلگرام با حكم 
قضايي تلگرام اعتراض داشته 
و اعــالم كرده انــد كه در 
دنياي فنــاوري بايد فضا 

براي رقابت باز باشد.
امير ناظمي، معــاون وزير 
رئيــس  و  ارتباطــات 
فنــاوري اطالعــات در 
ايــن رابطــه مي گويــد: 
مقايســه سياســت هاي 
توسعه پلتفرم در 2نمونه 
مسيرياب با پيام رسان ها 
نشان مي دهد كه حمايت 
دولتي مالي مســتقيم 
و متكــي بــر فيلتر و 
مسدوســازي رقيــب 
خارجــي تا چــه حد 
شكســت پذير و اشتباه 
است. وظيفه دولت خلق بازار 
براي آنهايي است كه مي خواهند 
رقابت كنند نه شركت ســازي و 

سهم گيري.

سرورهاي يكي از قديمي ترين پلتفرم ها در فهرست پيام رسان هاي بومي كشور با وجود 
دريافت وام ۵ميليارد توماني و حمايت زيرساختي تا كمتر از 20روز ديگر خاموش مي شوند

مرگ رسمي نخستين پيام رسان بومي  جهان استارت آپي

تپه هايي كه انرژي توليد مي كنند
صدها تپه در سراسر انگلستان مي توانند براي تامين درازمدت 
سيستم انرژي بريتانيا با اســتفاده از انرژي آبي مورد استفاده 

قرار گيرند. 

به گزارش وب ســايت »اينســپتيو مايند«، تيمي از مهندسان 
انگليسي از استارت آپ RheEnergise، يك راه حل كم هزينه، 
كم مصرف و سازگار با محيط زيست براي ذخيره انرژي با استفاده 
از تپه ها ابداع كرده اند. اين سيستم از يكي از قديمي ترين اشكال 
ذخيره انرژي يعني نيروگاه آبي استفاده مي كند كه وقتي انرژي 
كم اســت، آب را به كوه ها پمپاژ مي كند و درصورت لزوم آن را 
براي چرخش توربين ها و توليد برق بيشــتر آزاد مي كند. اين 
سيستم برخالف ســدهاي بزرگ كه براي نيروگاه هاي برقابي 
مورد استفاده قرار مي گيرد، مي تواند در تپه هاي نسبتا كوچك 

ساخته شود. 
درحالي كه ساختن ســدهاي عظيم موردنياز نيروگاه هاي آبي 
تا يك دهه يا حتي بيشــتر به طول مي انجامد، سيستم جديد 
سريع تر و ارزان تر بوده و اين امر در محدوده وسيع تري از مناطق 
امكان پذير است. سيســتم »RheEnergise« به جاي آب، از 
مايعي استفاده مي كند كه چگالي آن 2/۵برابر بيشتر از آب است 
كه اين مي تواند انرژي مشابه با انرژي قابل توليد با آب را در يك 

تپه كوچك تر ذخيره كند.
اين مايــع همچنيــن در لوله هايي كــه مي تواننــد زيرزمين 
قرار بگيرنــد، باال و پايين مــي رود تا موجب مخدوش شــدن 
چشــم اندازهاي طبيعي و ضرر به محيط زيست نشود. استفان 
كراشر، مدير اجرايي اين اســتارت آپ درباره راه حل جديدشان 
مي گويد: »درحالي كه شــبكه تامين انرژي در حال حركت به 
سمت استفاده از فناوري  توليد انرژي تجديدپذير است، شما به 
يك فناوري ذخيره ســازي قابل توزيع هم نياز داريد كه بتوانيد 

آن را در مكان هاي گوناگون راه اندازي كنيد.
سيستم ما به جاي اينكه سال ها صرف ساختش شود، در مدت 
بسيار كوتاهي قابل بهره برداري است و يك مدل كوچك از آن 
را مي توان در مدت 9ماه ســاخت و اين درحالي است كه براي 
مدل هاي بزرگ  حداكثر 1۵ماه زمان براي ساخت نياز است. اين 
فناوري اين توانايي را دارد كه به بســياري از معادن متروكه در 
شمال انگلســتان زندگي تازه اي متمركز بر انرژي تجديدپذير 
ببخشد. اين اســتارت آپ اخيرا 9هزار و ۵00سايت در انگليس 
را با تپه هايي مناسب براي ســازگاري با اين فناوري راه اندازي 

كرده است.

چطور خوك ها تبديل به گيمر شدند؟
براي نخستين بار در يك آزمايش خوك ها آموزش ديده اند تا با استفاده 

جوي استيك يك بازي كامپيوتري را انجام دهند 

دانشــمندان در يك تحقيق علمي توانســته اند به 4خوك يــاد دهند چطور بازي 
كامپيوتري انجــام دهند. اين 4خوك بــراي يادگيري بازي هــاي ويدئويي مورد 
مطالعه قرار گرفتند و در كمال تعجب بسيار خوب بودند. كانداك كورني، متخصص 
رفتارشناسي حيوانات و سارا بويسن، كارشناس رفتارهاي شامپانزه مطالعه مشتركي 
روي خوك ها انجام دادند كه در مجله Frontiers in Psychology منتشر شده 
است. اين مطالعه آزمايشي براي بررسي فرايندهاي شناختي مانند حافظه، توجه و 
مفهوم سازي  حيوانات مزرعه اســت. در اين آزمايش، ابتدا به خوك ها ياد دادند كه 
چگونه از پوزه خود براي استفاده از دكمه جوي استيك استفاده كنند. سپس به آنها 
آموختند كه از جوي استيك براي انجام يك بازي ويدئويي استفاده كنند. البته در 
اين بازي ويدئويي خوك ها نتوانستند Princess Peach را نجات دهند، اما نشان 

دادند توانايي قابل توجهي در يادگيري و اجراي بازي دارند.

محققان در بيانيه اي اعالم كردند: در اين آزمايش هــر خوكي وظيفه اش را به 
بهترين نحو انجام و نشان داد كه حيوانات فهميده اند كه حركات جوي استيك 
به جانمايي روي صفحه نمايش ارتباط دارد. حركات درســت خوك ها در اين 
آزمايش با پاداش غذايي همراه بود، اما همچنان به تشويق هاي كالمي نيز پاسخ 
مي دادند. اين كارشناسان معتقدند كه خوك ها نتوانستند معيارهاي مورد نظر 
را نشان دهند تا تســلط كامل بر اين مفهوم داشته باشــند، اما محققان گمان 
مي كنند كه اين امر ممكن است به نحوه عمل آزمايش مرتبط باشد. اين آزمايش 
براي حيوانات با ديد دوربين و با مهارت محدود طراحي نشده است. دانشمندان 
پيشنهاد مي كنند كه يك صفحه لمســي مي تواند گزينه اي براي آزمايش ها و 
كاوش هاي آينده باشــد. دامنه اين مطالعه كم و محدود بود، اما مي تواند براي 
درك دانشمندان از هوش خوك و توانايي يادگيري حيوانات مؤثر باشد. محققان 
عالقه مندند اين مطالعه را بيشــتر ادامه دهند تا ببينند آيا مي توان از رايانه ها و 

نمادها براي ارتباط با خوك استفاده كرد.
كورني، يكي از محققان اين آزمايش مي گويد: اينكه يك حيوان چنين مفهومي 
را درك كند و بر علم ما تأثير بگذارد، اصال اتفاق كوچكي نيست. اينكه خوك ها 
مي توانند اين كار را در هر سطحي از سختي انجام دهند در مطالعات گسترده تر 
به ما اجازه مي دهد تا صبر كنيم و ببينيم كه ديگر آنها قادر به يادگيري چه چيزي 

هستند و اين يادگيري چگونه ممكن است بر آنها تأثير بگذارد.

اخيرا مصوبه اي به نام مصوبه »الزامات پيشگيري 
و مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتواي خبري 
خالف واقع در فضاي مجازي« از سوي شوراي عالي 
فضاي مجازي ابالغ شد كه براي 9دستگاه قضايي 
و اجرايــي، تكاليفي را به منظــور مقابله با اخبار 
جعلي معين كرد. »كامبيــز نوروزي« حقوقدان و 
فعال رسانه اي در گفت وگو با همشهري، با انتقاد 
از ناكارآمدي اين مصوبه، به اين موضوع اشــاره 
مي كند كه اساسا نگاه مسئوالن مربوط نسبت به 
محيط فضاي مجازي بايد تغيير كند، چراكه اينگونه 

مصوبات مسئله اي را حل نخواهد كرد.

به نظر شما به عنوان حقوقدان مصوبه اخير 
شوراي عالي فضاي مجازي با قانون جرايم رايانه اي 

همپوشاني ندارد؟
از نظر من مصوبه جديد با قانون جرايم رايانه اي همپوشاني 
ندارد. با اين حال، اگرچه اين مصوبه ناكارآمد است، تالش 
كرده بعضي دستگاه ها را براي بعضي اقدامات وارد كارزار 
مقابله با نشر اخبار جعلي در فضاي مجازي كند. در واقع 
شوراي عالي فضاي مجازي تالش كرده است تا تكاليفي 
را براي چند دســتگاه قضايي و اجرايي تعيين كند تا آنها 
با همكاري يكديگر بتوانند با نشر محتواي خبري خالف 
واقع در فضاي مجازي مقابله كنند. به لحاظ نظري و نه در 
عمل مي توان گفت كه اين مصوبه ســعي مي كند شرايط 
كشف جرم نشر اخبار كذب را در فضاي مجازي فراهم كند.

مصوبه اخير را مانعي در برابر جريان آزاد 
اطالعات تحليل نمي كنيد؟

در يك تحليل عميق، مصوبه جديد شوراي عالي فضاي 
مجازي به معناي شكست تمام عيار سياست هاي موجود 
در مواجهه با فضاي مجازي و بيانگر استيصال شوراي عالي 
فضاي مجازي است. بسياري از فعاليت هاي مجرمانه، چه 
در فضاي مجازي و چه در محيط واقعي، به عنوان جرم در 
قانون مجازات اسالمي تعريف شده است؛ به عنوان مثال، 
نشر اكاذيب به هر شكلي و در هر محيطي جرم محسوب 
مي شود، اما به داليل بنياديِن ناشي از اتخاذ سياست هاي 
نادرســت در دســتگاه هاي برنامه ريز و سياســتگذار، 
سياســت هاي حاكم و رســمي براي مقابله با وضعيت 
آشفته فضاي مجازي تاكنون موفق نبوده اند. االن هم با 
وجود قوانين متعدد، شوراي عالي فضاي مجازي چنين 
مصوبه اي را تصويب و ابالغ كرده كه به خوبي روشن است 

كه همه آن سياست ها شكست خورده اند.
شوراي عالي فضاي مجازي چه رويكردي را 

بايد در اين فضاي غيرقابل كنترل اتخاذ كند؟
آنچه شوراي عالي فضاي مجازي بايد به آن توجه كند اين 
است كه داليل اصلي و اساســي شكل گيري اين محيط 
بســيار پردامنه فضاي مجازي در ايــران را مدنظر قرار 
دهد، چرا شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها تا اين حد 
رونق يافته اند و چرا اين حجــم از اخبار كه به زعم برخي 
مسئوالن اخبار كذب است، در اين محيط منتشر مي شود 

و مردم هم آن را باور مي كنند. به اين سؤال بايد پاسخ داد. 
با اين حال، شوراي عالي فضاي مجازي تاكنون نخواسته 
خود را در برابر اين پرســش بنيادين قرار دهد و به دنبال 
پاسخ واقع بينانه به اين سؤال باشد. به همين دليل به طور 
مداوم شاهد سياستگذاري ها يا مصوبات جديد هستيم كه 

پيشاپيش مي توان حدس زد كه ناكارآمد خواهند بود.
اگرچه بعضي از كشورها قوانيني را براي 
فضاي مجازي وضع كرده اند، اما مقابله اصلي با اخبار 
خالف واقع به خود پلتفرم ها و درگاه هاي نشر واگذار 
شده. چرا در كشور ما، مصوبات و قوانين متعدد براي 

كنترل اين محيط تدوين مي شود؟
علت اين موضوع روشن است. سياستگذاران و قانونگذاران 
در كشــور ما به طور كلي براساس اعمال محدوديت هاي 
خبري رفتار مي كنند. به هميــن دليل، اعتماد عمومي، 
به عنوان مثال، نســبت به صداوسيما كاهش يافته است. 
براي نمونه، در بخشي از اين مصوبه آمده است كه صدا و 
سيما بايد براي آگاه سازي افكار عمومي، ارتقاي تاب آوري 
اجتماعي و كاهش ميزان اثرگــذاري اخبار خالف واقع، 
اقدام كند. با اين حال، نكته اين اســت كه اساسا اعتماد 
عمومي نسبت به اخبار صداوسيما به شدت كاهش يافته 
است؛ يعني مردم به يك كانال ناشناخته تلگرامي بيش 
از اخبار صداوسيما اعتماد دارند. پديده آمدنيوز به عنوان 
يك تجربه مهم بايد بررسي شود. گاهي پيام هاي اين كانال 
بازديدهاي چند ميليوني داشــت و اين در حالي بود كه 
متخصصان مي توانستند كذب بودن اين پيام را تشخيص 
دهند. صداوسيما هم بارها آن خبر را تكذيب مي كرد، اما 

نكته اين است كه مردم آن پيام را باور مي كردند.
علت كاهش شديد اعتماد به فضاي رسمي 

رسانه اي را چگونه تحليل مي كنيد؟
مســئله اصلي كه سياستگذاران رســانه اي كشور از آن 
مي گريزند اين اســت كه وقتي آزادي، امنيت و استقالل 
رسانه هاي حرفه اي در كشــور تا حدي تنزل مي يابد كه 
شاهد سقوط كيفيت آنها هستيم، جامعه به سمت منابع 
اطالعاتي ديگر حركت مي كند. خطاي بزرگي كه در حال 
وقوع است اين اســت كه تالش مي شود، فضاي مجازي 
را هم مانند رســانه هاي حرفه اي محدود كنند. غافل از 
اينكه ويژگي هاي محيط اينترنت و فضاي مجازي چنين 
اجازه اي به سياستگذاران نمي دهد. اين مصوبه هم ادامه 
همان ديدگاه ها و سياستگذاري هاي پيشين است و اتفاق 
جديدي نيفتــاده. نص اين مصوبه بيانگر اين اســت كه 
شوراي عالي فضاي مجازي به استيصال رسيده و علت اين 

استيصال، خطاي ديد سياستگذاران است.

خطایدیدسیاستگذاراندرمقابلهبافیکنیوز
كامبيز نوروزي، حقوقدان و فعال رسانه اي، مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي را نشانه شكست 

سياستگذاري هاي مرتبط با فضاي مجازي مي داند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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يكتا فراهاني  /خبرنگار : در اغلب فرهنگ هاي 
فارســي واژه »اميــد« آرزوي روي دادن همراه با 
انتظار تحقق آن يا چشمداشــت معنا شده است. 
در ذهن خيلي ها با شــنيدن كلمــه »اميد« نوعي 
خوش بيني نقش مي بندد. در نظريه روانشــناس 
معروف »اسنايدر« هم افكار اميدوارانه عقايدي را 
نشان مي دهد كه فرد مي تواند از طريق آنها راه هاي 
رســيدن به اهداف مورد نظر خــود را بيايد و براي 
جســت وجوي آنها انگيزه الزم را به دســت آورد؛ 
بنابراين اميد و اميدواري نقش زيادي در هيجانات 
ســالم و به طور كلي ســالمت افراد دارد؛ بنابراين 
شخص اميدوار اگر به موانعي بر سر راه خود برخورد 
كند، مي تواند مسير تازه اي براي رسيدن به هدفش 
پيدا كند. هنگام ســختي ها، ناماليمــات يا وقوع 
بيماري هاي سخت، داشتن اميد به بهبود شرايط و 
سالمت جسم نقش تعيين كننده اي در روند اتفاقات 
خواهد داشت. در اين ميان مي توان گفت اميد يكي 
از راه هاي مقابله با بيماري هاي جســمي و روحي 
است. يك سال از شيوع كرونا مي گذرد، حاال سؤال 
اين است كه در اين مدت، نااميدي چقدر بر زندگي 
افراد سايه انداخته و اميد چقدر مي تواند ما را براي 
ادامه مسير ياري دهد؟ در همين زمينه بهزاد تريوه، 
روانشناس و استاد دانشــگاه درباره اميد به زندگي 
در اين دوران توضيح هايي مي دهد. به گفته او، اميد 
يكي از مفاهيم اساسي براي رسيدن به بقاست؛ يعني 
بقاي هر فرد قبل از هر چيز به اميد وابســته است. 
زندگي بشر در طول تاريخ هميشه آبستن حوادث 
زيادي مانند ســيل، زلزله، طاعون و بيماري هاي 
همه گير بوده است. انسان هم هميشه با برخورداري 
از اميد به حيات خود ادامه دهد؛ يعني هر فرد با تكيه 
بر اميد مي تواند تا حدود زيادي به بقاي خود ادامه 
دهد. تريوه مي گويد:» در نظريه روانشناسي تكاملي 
هم اعتقاد بر اين اســت كه هر فرد بتواند خود را با 
شرايط بيروني منطبق كند و اميدواري را به عنوان 
بزرگ ترين استراتژي زندگي اش درنظر بگيرد؛ حتي 
در تكامل فرايندهاي مغزي و توانمندي هايش هم 
بســيار موفق تر خواهد بود. مي توان اميد را توانايي 
افراد در انطباق با شــرايط موجــود و برنامه ريزي 
براي آينده دانست.« براساس اعالم اين روانشناس، 
هدف، مسير و عامليت هم از عوامل مهمي  هستند 
كه با توجه به آنها مي توان فرايند اميدواري را تكميل 
كرد. مطالعات نشــان مي دهد در شــرايط سخت 
افرادي كه بتوانند در زندگي براي خود هدف تعيين 
كنند، عمال اميدواري را به شــكل ماندگارتري در 
خود نهادينه خواهند كرد؛ چون رســيدن به هدف 
به آنها انگيزه اي براي ادامه زندگي مي دهد؛ بنابراين 
مي توانند حال بهتري را تجربه كنند. اين روانشناس 
معتقد است، نگرش افرادي كه در زندگي براي خود 
هدف تعيين مي كنند، اين است كه عاقبت يك روزي 
به جايگاهي كه به عنوان هدف بــراي خود تعيين 
كرده اند، مي رســند. بعد از تعيين هدف بايد مسير 
رسيدن به آن نيز مشخص شود. البته براي رسيدن 
به هدف نبايد محدود به يك مسير شد. داشتن ديد 
گسترده و فكر كردن به مســيرهاي مختلف باعث 
آرامش بيشتر ذهن مي شود؛ مثال اگر تنها يك مسير 
را براي موفقيت خود در يك آزمون درنظر بگيريم، 
استرس بيشتري را تجربه مي كنيم؛ درحالي كه اگر 
بدانيم مسيرهاي زيادي براي موفقيت ما وجود دارد 
با شكست در يك مسير مي توانيم مسيرهاي ديگر 
را امتحان كنيم و به اين ترتيب، اضطراب كمتري را 
هم تجربه خواهيم كرد. به گفته او، »عامليت« هم 
محقق كردن هدف هاي تعيين شــده است؛ يعني 
اينكه فرد با نگرش سالم خود تا چه حد مي تواند به 

موفقيت دست يابد.

اميدواري در انسان به عنوان مولفه اي اكتسابي است كه با بهره بردن از 
آن مي توان از شرايط مطلوب تري براي رسيدن به هدف برخوردار بود

همشــهري در گفت وگو با بهزاد تريوه، روانشــناس و استاد دانشگاه 
اميد و نااميــدي جامعه در يك ســال شــيوع كرونا را بررســي كرد

تنها زماني خوب خواهد شد كه همه  چيز در اختيار 
و كنترل آنها باشد. حال آنكه چنين امكاني به ويژه 
هم اكنون و با توجه به مشكالت پيش رو بسيار ضعيف 
است و درنتيجه منجر به نااميدي و درماندگي بيشتر 
افراد خواهد شد. در شرايط سخت مي توان با اميد 
به تغييرات و اهداف كوچك بــه تغييرات و اهداف 
بزرگ هم اميدوار بود. »اميد« باعث مي شود افراد 
به طور واقع بينانه اي نخستين گام هاي كوچك خود 
را براي طي مسير بردارند و هميشه منتظر دستيابي 
به اهداف بزرگ تر نمانند. معمــوال افراد كمال گرا، 
مضطرب و وسواســي در شــرايط كرونا اميدواري 

كمتري به تغيير و بهبود شرايط دارند.

اميد به زندگي، ترس از مرگ 
به گفتــه اين روانشــناس، اميدواري بــه زندگي 
معموال در مقابل واژه »زندگي نزيســته« مطرح 
مي شــود. گاهي افراد به داليــل مختلف ازجمله 
آنكه نمي دانســته اند چطــور مي توانند از زندگي 
خود اســتفاده و لذت برخورداري از آن را تجربه 
كنند، ناخودآگاه »نااميد« شــده اند. شايد بتوان 
گفت »افسردگي« واژه اي جايگزين »درماندگي 
آموخته شده« است؛ يعني در شرايط سخت گاهي 
افراد دچار نوعي درماندگي مي شــوند و با توجه 
به اينكــه آموخته اند اين درماندگي تنها مســير 
پيش روي آنهاست، احســاس نااميدي مي كنند. 
زماني انســان ها ترس از مرگ پيدا خواهند كرد 
و اميد به زندگي شــان كم مي شــود كه روزهاي 
زندگي خود را چندان هدفمند، پرهيجان و پربار 
نمي گذرانند، اما اشــخاصي كه آگاهند در زندگي 
چگونه از تك تك لحظات خود در حد امكان لذت 
ببرند، به تدريج از مردن مثال بر اثر ابتال به بيماري 
خاصي مانند كرونا هم ترســي نخواهند داشــت. 
هر شخص با بررسي ســبك زندگي خود مي تواند 
متوجه علــت هراس هاي بيهــوده در وجود خود 
شود. مي توان گفت كســاني در دوران كرونا ترس 
كمتري از ابتــال دارند كه خود را بــا تمام مواهب 
باقيمانده از زندگي ســرگرم كرده اند؛ چون آنها از 
قبل هم لذت بردن از زندگي را ياد گرفته اند. حال 
آنكه افرادي بيشتر مي ترسند و نااميد مي شوند كه 
زندگي كنوني خود را هم از دست رفته مي دانند و 
نمي توانند از آن لذت ببرنــد. تريوه مي گويد بايد 
توجه داشت كه استرس، اضطراب و تغيير سبك 
زندگي نبايد باعث شود ما هميشه در انتظار رسيدن 
به زندگي بهتر، از هر آنچه داريم هم غافل شويم: 
»هم اكنون و باتوجه به هر آنچــه در اختيار داريم 
اگر بتوانيم از زندگي خود در حدامكان و شــرايط 
موجود لذت ببريم، موفق خواهيم شد از هراس ها و 
ترس هاي دوران كرونا هم رهايي يابيم. البته نااميد 
شدن هميشــه هم خطرآفرين نيست. »نااميدي 
سالم« هم گاهي ما را كمك خواهد كرد. نااميدي 
سالم ميزاني از نااميدي است كه بدون آن مشكالتي 
براي ما به وجود خواهد آمد. اين نوع نااميدي باعث 
مي شود به جاي تكرار اشــتباهات دست از ادامه 
دادن آنها برداريم و بيهــوده و بيش از اندازه وقت 
خود را هدر ندهيم. در اينجا نااميدشدن گامي براي 
تغيير مسير و انتخاب راه درست خواهد بود. البته 
فراموش نكنيم در شرايط ناگوار تغيير خلق و خو تا 
حدودي طبيعي است، اما بيش از اندازه ماندن در 
آن نمي گذارد اميدوار و آرام باقي بمانيم.« به گفته 
اين روانشناس، ناديده گرفتن موضوعي مانند كرونا 
مانع از درنظر گرفتن كل واقعيت و مواجهه درست 
با آن خواهد شد. مي توان گفت آنچه باعث »درمان« 
خواهد شد، احساس »درد« است؛ بنابراين به جاي 

ترس از درد بايد به فكر درمان بود.

به گفته او، داشتن اميد در دوران سختي مانند شيوع 
يك بيماري همه گير موضوع بسيار مهمي به ويژه در 
سطح خانواده است. هنگامي كه به داليل ماندن در 
شرايط قرنطينه، اعضاي خانواده بيشتر در كنار هم 
هستند، لزوم اميدواري دادن به همديگر هم بيشتر 
احساس مي شود. تحقيقات نشان مي دهد افرادي كه 
از اميدواري جمعي برخوردارند، نسبت به كساني كه 
اميدواري فردي دارند، بيشتر به اهداف خود دست 
پيدا مي كنند. »هم افزايي گروهي« كه در نظريه هاي 
خانواده به »هم آفريني« هم تعبير مي شود به افراد 
يگ گروه مانند اعضاي يك خانواده كمك مي كند 
بتوانند اميدواري را به عنوان يك متغير كامال جمعي 
درنظر بگيرند. تريوه، تأكيد مي كند كه كنار آمدن 
با جمع باعث انعطاف بيشــتر افراد مي شود. به اين 
ترتيب اعضــاي خانواده مي توانند بــا هدفگذاري 
جمعي اميد خود را افزايش دهند: »هدفگذاري هاي 
عيني گرا، انطباق با جمع و كمك به همديگر باعث 
مي شــود بتوانيم متوجه نقاط قــوت و ضعف خود 

شــويم. در جســت وجوي راهي براي موفقيت نيز 
اعضاي خانواده مي توانند به همديگر كمك كنند.«

 اميدواري در كرونا 
اين روانشــناس به وضعيت اميــد در دوران كرونا 
اشاره مي كند. به گفته او، هم اكنون با وجود بيماري 
كرونا باتوجه به اينكه حضور در جمع هاي گروهي 
ديگر كمرنگ تر شده، بودن اعضاي خانواده در كنار 
يكديگر كمك زيادي به برخورداري از اميدواري آنها 
خواهد كرد. روانشناسان معتقدند خانواده مي تواند 
مســيرهاي اشــتباه اعضاي خود را اصالح كند و 
مسيرهاي سالم تري را برگزيند؛ مثال دانش آموزي 
كه در دوران كرونا به دليل تغيير ســبك آموزشي، 
ترس زيادي از شكســت دارد با بررســي راه هاي 
جايگزين در خانواده مي تواند بيشــتر به موفقيت 
خود اميدوار شود. طبعا وقتي اميدواري در يك فرد 
بيشتر مي شــود، اعضاي ديگر خانواده هم آرامش 
بيشتري را تجربه خواهند كرد؛ همانگونه كه بيماري 

يا شكست يك نفر در روحيه ديگر اعضاي خانواده 
بسيار تأثيرگذار خواهد بود. »عامليت« هم به عنوان 
مرحله ديگري از تكميل روحيه اميدواري، باور راسخ 
و مداوم افراد به اين عقيده است كه به طور پيوسته 
در مسير هايي كه به سوي هدف تحقق پيدا مي كند 
گام بردارند و بكوشند كه به ويژه در شرايط سخت 
و ناگوار زود خســته، بي انگيــزه و درنهايت نااميد 
نشوند. وقتي افراد در مســير خود با موانعي مواجه 
مي شوند، عاملي در وجودشــان براي تغيير مسير 
ايجاد مي شود كه مي توانند شرايط موجود را بهتر 
مديريت كنند؛ بنابراين مي تــوان گفت اميدواري 
در انســان به عنوان مولفه اي اكتســابي است كه با 
بهره بردن از آن مي توان از شرايط مطلوب  تري براي 

رسيدن به هدف برخوردار بود.
به گفته اين روانشــناس، اميدواري در اعضاي يك 
گروه و خانواده هم باعث موفقيت و ســالمت روان 
بيشتر آنها خواهد شد؛ درصورتي كه خانواده هايي با 
كمال گرايي هاي كاذب مدام فكر مي كنند، شرايط 

درجستوجوي
آرزوهايازدسترفته

  مدتي پس از شيوع ويروس كرونا، اعالم 
كردند كه قرنطينه باعث پاك شــدن 
هوا و درنتيجه بسته شــدن حفره اليه 
اُزن شده است. بعضي ديگر استفاده از 
اين حد پاك كننده و شوينده را عاملي 
براي تشــديد آلودگي اعالم كردند 
و گروهي ديگر عقيده داشــتند دفع 
زباله هاي بيمارســتاني و زباله هاي خانگــي كه همراه آنها 
ماسك و ديگر اقالم آلوده به ويروس كروناست، زمينه ساز 
آلودگي محيط زيســت هم اكنون و تا سال ها بعد است. اين 
خبرهاي ضد و نقيض درباره تأثير مثبت و منفي كرونا را همه 
ما شنيديم، اما حقيقت چيست؟ تأثير ناخواسته مثبت كرونا 
روي محيط زيست و موجودات ساكن كره زمين بيشتر بوده يا 
تأثير منفي آن؟ در ادامه چه اتفاقي قرار است رخ دهد؟ همه 
اين پرسش ها را پژوهشگران دانشگاه هاروارد با طرح سؤال از 
دكتر برستين، يكي از مديران ارشد مركز تحقيقات تغييرات 

اقليمی آرون هاروارد پاسخ داده اند كه در ادامه مي خوانيد.

تغييرات اقليمي روي شيوع ويروس كرونا تأثير 
دارد؟ 

هنوز هيچ مدرك مستدلي مبني بر اينكه تغييرات اقليمي به شكل 
صددرصد باعث شيوع ويروس كرونا شــده، در دست نيست. از 
سوي ديگر، نمي دانيم تغييرات اقليمي چه تأثيري روي گونه هاي 
مختلف داشته تا بتوانيم تأثير انتقال آن را به درستي بررسي كنيم. 

اما با گرم شــدن كره زمين، حيوانات كوچك و بزرگ ساكن دريا 
و خشكي براي گذر از اين گرما به ســرما و به قطب  پناه مي برند. 
اين يعني حيواناتي كه تا پيش از شيوع كرونا و گرم شدن زمين، 
يكديگر را مالقات نمي كردند، اكنون امكان مالقات داشته و اين 
باعث مي شود تا عامل بيماري زا، ميزبان هاي جديدي پيدا كند. 
بسياري از عوامل اثرگذار روي گرماي زمين مي توانند خطر پاندمي 
را افزايش دهند. براي مثال، قطــع درختان جنگلي كه در حوزه 
كشاورزي رخ مي دهد، يكي از بزرگ ترين عوامل تغييرات اقليمي 
و از عوامل اثرگذار روي زندگي حيات وحش است. ازدست دادن 
زيستگاه طبيعي باعث مهاجرت حيوانات و نزديك شدن آنها به 
انسان ها و درنتيجه اشتراك عوامل بيماري زا بين انسان و حيوانات 
مي شود. اقدام هاي مثبت بشر در راســتاي كنترل تغييرات آب 
 و هوايي مي تواند باعث كاهش بروز و شيوع بيماري هاي عفوني 
مانند ويروس كرونا شــود؛ اگر اين راهكارها و اقدام ها به درستي 

و كامل انجام شوند.
آيا آلودگي هوا، باعث افزايش خطر شيوع ويروس 

كرونا مي شود؟ 
ساكنان شــهرهاي آلوده كه از تهويه خوب هوا محرومند، بيش از 
ديگران درمعرض خطر مرگ ناشي از ويروس كوويد-19 قرار دارند، 
اگر از نظر عوامل ديگري مانند مراقبت ها و نيازهاي پزشكي، وضعيت 
اقتصادي- اجتماعي و امكان دسترسي به شرايط بهداشتي نيز دچار 
كمبود باشند. به اين عوامل، سيگار و كاهش روزهاي دسترسي به 
هواي پاك را هم اضافه كنيد. بنابراين در شرايط آلودگي هوا و شيوع 
بيماري - مانند اكنون - تمركز بايد براي مراقبت از گروه هاي خاص 

و درخطر مانند بيماران، افراد بي خانمان، زنان باردار، كودكان و افراد 
ساكن نقاط پرخطر از نظر آلودگي هوا باشد.

چقدر احتمال دارد شاهد بروز بيماري هاي عفوني، 
ناشي از تغييرات اقليمي باشيم؟

تغييرات اقليمي مي توانند شرايطي را براي شيوع بيماري به ويژه 
درباره بعضي از بيماري ها ايجاد كنند. براي مثال، بيماري »اليم«، 
بيماري هاي قابل انتقال از آب مانند »ويبرو پارا اموليتيسوس« 
كه زمينه ساز اسهال و استفراغ است و يا بيماري هاي قابل انتقال 
از حشــرات مانند ماالريا  ، ازجمله اين بيماري ها هستند. به اين 
ترتيب تغييرات اقليمي مي توانند زمينه ساز ابتال به بيماري شوند، 
اما عوامل ديگري مانند ميزان رطوبت و دما نيز در اين زمينه دخيل 
هستند. به طوركلي براي كاهش خطر ابتال به بيماري، همه مردم 
جهان بايد از سوخت هاي سبز استفاده كرده و از سوي ديگر تالش 
كنند تا جايي كه مي توانند از توليد زباله پرهيز كنند. عالوه بر اين، 
بايد براي توقف افزايش دماي زمين )تاكنون يك و نيم درجه گرم تر 

شده است( همكاري كنند.
چــرا بيماري ها عفوني جديــدي درحال ظهور 

هستند؟
طي دهه هاي اخير، شاهد بيماري هاي عفوني همه گيري بوده ايم. 
بسياري از اين بيماري ها از سوي حيوانات، به ويژه حيوانات وحشي 
به انسان منتقل شده است )مثل سارس، مرس، كرونا و...( اين اتفاق 
داليل متعددي دارد. بعضي از اين حيوانات، عامل اصلي بيماري 
هســتند كه مي توانند در همان منطقه يا با مهاجرت، آلودگي را 

منتقل كنند. درباره انسان هم همينطور است، آنها ميزبان عوامل 
بيماري زا هســتند كه بازهم مي توانند با يك عطسه يا سرفه در 
همان منطقه و يا به دليل مسافرت، بيماري را به دورترين نقطه 
ممكن، منتقل كنند، مانند آنچه درباره همه بيماري هاي فراگير 

اتفاق افتاد و مي افتد.
براي مراقبت از ابتال و همه گيري به ويروس هايي 

مانند كرونا، چه تمهيداتي درنظرگرفته شده است؟ 
نخستين اقدام، ارتقاي سطح ســالمت افراد كم بضاعت است. به 
اين ترتيب امكان زندگي سالم و دسترســي به نيازهاي درماني 
براي آنها نيز ميسر خواهد شــد. قدم بعدي، تالش براي حذف 
»همه چيزخواري« بعضي از جوامع و دور كــردن و بازگرداندن 
حيوانات وحشي به جايگاه و شرايط زندگي طبيعي آنهاست. گام 
بعدي، جلوگيري از تغييرات اقليمي - مانند توقف قطع درختان 
جنگلي - و جلوگيري از تغيير مكان ســكونت حيوانات از محل 
زندگي طبيعي خود به زيســتگاه هاي انســاني است. عاملي كه 
باعث انتقال عوامل بيماري زا از حيوانات به انسان و از سوي ديگر 
تبديل شدن اين حيوانات به خوراك انســاني است. براي مثال، 
مصرف خوراك خفاش - كه حيواني ذاتا وحشــي است - دليل 
ايجاد بيماري شــد. يكي از داليل در دسترس شدن خفاش ها، 
قطع درختان جنگلي و مهاجرت آنها به ســوي زيســتگاه هاي 
انساني و سهولت شكار آنها ست. تغيير الگوهاي كشاورزي سنتي 
به پيشرفته، كاهش استفاده از ســوخت هاي فسيلي در وسايل 
گرمايشي منازل و خودروها، تامين برق با استفاده از منابع با ميزان 
كربن پايين، كاهش آمار افراد مبتال به بيماري هاي قلبي - عروقي، 
اضافه وزن، ديابت و تولد نوزادان بــا وزن كم از ديگر راهكارهاي 
جلوگيري از پاندمي هاي آينده است. زمينه سازي براي برخورداري 
مردم همه كشورها از خدمات سالمت پايه از ديگر راهكارهاي مهم 
جلوگيري از ايجاد پاندمي است. پس از فروكش كردن و مهار كرونا، 
مشكالت اقتصادي بايد برطرف شــوند. با برطرف شدن مشكل 
اقتصادي امكان تغذيه مناسب، دسترسي به نيازهاي بهداشتي پايه 
براي مردم جوامع فراهم خواهدشد. از سوي ديگر امكان رشد و 
پيشــرفت دولت ها با هدف كنترل تغييرات نامطلوب اقليمي از 
ديگر گام هاي مهم دولت ها براي جلوگيري از تكرار پاندمي ها ست.

ونا با كره زمين و محيط زيست چه كرد؟ كر

رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كرونا مي گويد براي 
كنترل اپيدمي كروناي جهش يافته، 2راهكار مهم وجود 
دارد؛ يكي شناســايي ســريع كانون هاي آلودگي و دوم 
واكنش سريع نســبت به كنترل اپيدمي. حميد سوري، 
به ايسنا مي گويد اين واكنش مي تواند با توجه به شرايط 
اپيدمــي از اعمال محدوديت هاي شــديد و جدي يعني 
قرنطينه كامل منطقه تا اقدامات ســاده تر را شامل شود. 
به گفته او، شناسايي و رصد نقشــه جغرافيايي ويروس  با 
هدف پيشگيري از گســترش ويروس جهش  يافته، اقدام 
اساسي بعدي است: »بايد ورود مســافران از كشورهاي 
درگير به صورت جدي رصد و رهگيري شود و خود مسافران 
هم بايد حداقل تا 2هفته در قرنطينــه بمانند و با هدف 
پيشگيري از شيوع ويروس جهش يافته از حضور در جمع و 
ديد و بازديد پرهيز كنند، اما اين مسئله به خاطر ورود بدون 
نظارت افراد از مرزهاي رســمي و غيررسمي و همچنين 
مراعات نكردن قرنطينه از سوي مسافران با چالش هايي 
روبه روست. عالوه بر بستن و رصد جدي مرزها، بايد ثبت 
اطالعات و رصــد بيماري ها را از ابعــاد و جوانب مختلف 
يعني مطب هاي خصوصي، درمانگاه ها و حتي گزارش هاي 
موردي نيروهاي مردمي، بسيج و امثال آن گسترش دهيم.« 
سوري، ساده انگاري و سهل انديشي شرايط از سوي مردم و 
برخي مسئوالن را نكته اي نگران كننده در ارتباط با اپيدمي 
كرونا در كشــور عنوان مي كند: »اعــالم رنگ بندي هاي 
كرونايي شرايط عادي را در ذهن مردم و حتي مسئوالن 
تداعي مي كند، اين ســاده انگاري كاذب شرايط در بين 
مســئوالن ســازمان ها و ادارات و همچنين توده مردم 
مشاهده مي شود كه بازگشايي هاي زودهنگام، سفرهاي 
متعدد و غيرضروري، حضور در اجتماعات، مراســمات 
مختلف و همچنين مراكز خريد و غيره نشان دهنده همين 
عادي انگاري شرايط و رهاســازي  پروتكل هاي بهداشتي 
است كه اثر مستقيم آن در شيوع بيشتر بيماري و در نهايت 
طغيان اپيدمي عيان مي شود.« به گفته او، موضوع مهم و 
تأثير گذار بعدي در شرايط اپيدمي رفتار مردم و لغو نابهنگام 
محدوديت هاست. رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كرونا 
در ادامه به اقدامات صورت گرفته در اين راستا اشاره مي كند: 
»تشكيل گروه واكنش سريع كوويد-19 در وزارت بهداشت 
نخستين اقدامي بود كه طي 2هفته اخير در اين راستا انجام 
شد، به دنبال تشكيل گروه واكنش سريع، تيم هاي مربوطه با 
هدف گزارش دهي سريع تغييرات روند اپيدمي و كانون هاي 
آلودگي به مسئوالن و گرفتن تصميمات اجرايي، در سطح 
دانشگاه هاي علوم پزشكي تشكيل شــد.« او بر ضرورت 
افزايش ميزان تست هاي تشــخيصي در زمان مواجهه با 
ويروس جهش يافته تأكيد مي كند، با اين توضيح كه: »در 
اين شرايط بايد ضمن افزايش تعداد تست هاي تشخيصي 
و شناسايي زودرس موارد مثبت، بالفاصله مسئله قرنطينه 
و جداسازي مبتاليان هم اعمال شود كه خوشبختانه اين 
سياست در حال اجراست و در اين ميان موارد تأييد شده از 
ويروس جهش يافته تحت مراقبت شديد قرار دارند.« سوري 
به ايجاد پيك چهارم كرونا اشاره مي كند و مي گويد كه اين 
پيك قابل پيشگيري اســت: »اين مسئله به رفتار مردم و 
اعمال سياست هاي كنترلي از سوي مسئوالن بستگي دارد. 
ما مي توانيم با واكنش سريع نسبت به كانون هاي آلودگي و 
اعمال اقدامات كنترل، وضعيت را مديريت كنيم.« براساس 
اعالم او، بي توجهي به خيزهاي ماليم اپيدمي در مناطق 
مختلف كشــور مي تواند منجر به بروز پيك چهارم كرونا 

در كشور شود.

مبتاليان كروناي جهش يافته 
تحت مراقبت شديد 

خبر

   در ايران چه گذشت؟
آمارهاي موجود بيانگر اين است كه وضعيت هواي تهران به عنوان پايتخت و بزرگ ترين كالنشــهر ايران، با وجود محدوديت ها و كاهش 
22ميليون ليتر مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته )سال98( راضي كننده نيست. از ابتداي سال99، تهران داراي 15روز 
هواي پاك، 71روز هواي قابل قبول و 6روز هواي ناسالم بوده است. اين درحالي است كه در مدت مشابه يعني سال98، بدون وجود  محدوديت 
تردد، تهران داراي 25روز هواي پاك بوده است. در بسياري از روزها براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، طرح ترافيك به اجرا درنيامد 
و امكان تردد با خودروي شخصي درسطح شهر ميسر بود. به گفته محمد درويش، كارشناس و فعال محيط زيست، به دليل توقف پروازها و 
ناوگان حمل ونقل زميني، در پنج ماهه نخست سال2020 ميالدي به نسبت زمان مشابه آن در سال2019 ميالدي، ميزان استفاده از سوخت هاي 
فسيلي، 30 تا 35درصد كاهش يافت. در كشور ما آمار ساالنه مرگ  ناشي از آلودگي هوا، به طور متوسط 11هزار مورد گزارش شده  كه امسال 

اين رقم، 30درصد كاهش نشان مي دهد.

نايب رئيس انجمن داروســازان ايران گفت: بــا توجه به 
جهش هاي ويروس كرونا، اين احتمال وجود دارد كه اين 
بيماري هميشــه با ما باشــد و بايد براي آن واكسن هايي 
با ظرفيت هاي مختلف ســاخته شــود. به گزارش ايسنا، 
سيدعلي فاطمي با اشاره به اينكه برخي واكسن ها در قالب 
عرضه داروخانه اي در دسترس مردم قرار دارد افزود: برنامه 
واكسيناسيون عليه برخي بيماري ها از سوي وزارت بهداشت 
اجرا مي شود. اين برنامه شامل واكسن هاي بدو تولد و موارد 
مشابه آن است اما، برخي واكسن هاي جديد هستند كه جزو 
واكسن هاي عمومي قرار نمي گيرد و در قالب توزيع و عرضه 
داروخانه اي در دسترس قرار مي گيرد. نايب رئيس انجمن 
داروسازان ايران ادامه داد: البته برخي شركت هاي ساخت 
واكسن در دنيا توزيع واكسن كرونا از طريق داروخانه ها را 
پيش بيني كرده اند. وي با اشــاره به جمعيت 85ميليوني 
كشورمان گفت: براي رسيدن به ايمني جمعي در مقابل 
ويروس كرونا بايد حداقل 60 تا 70درصد جمعيت كشور 
واكسن بزنند. يعني بايد دست كم 55ميليون نفر واكسينه 
شوند تا بتوان به ايمني جمعي دســت پيدا كرد.  فاطمي 
افزود: به نظر مي رسد واكسيناسيون كادر درمان، سالمندان 
و بيماران خاص و افراد آســيب پذير از طريق شبكه هاي 
بهداشت و درمان انجام شود، اما براي فاز آخر واكسيناسيون 
كه شامل جمعيت عمومي كشور است، اين توان در وزارت 
بهداشت وجود ندارد كه بتواند كار واكسيناسيون را انجام 
دهد. ناگفته نماند كه واكسيناسيون عمومي از توان كشورها 
خارج اســت. از همين رو، بايد از پتانسيل داروخانه ها كه 
امكانات ويژه اي دارند، اســتفاده شود. نايب رئيس انجمن 
داروسازان ايران اظهار داشت: داروخانه هاي ويژه از فضاي 
الزم، تخت هاي مخصوص احيا و تجهيزات پزشكي مورد 
نياز براي توزيع واكســن برخوردارند. وي در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا چنين داروخانه هاي ويژه اي در كشور وجود دارد 
كه بتوانند كار توزيع واكسن كرونا را انجام دهند، گفت: بله 
چنين داروخانه هايي داريم. به طوري كه در تاريخ30آذر99 
دستورالعمل آمادگي داروخانه ها براي مشاركت در توزيع 
واكسن كرونا تدوين شد تا اين داروخانه ها تا نيمه دوم سال 

آينده بتوانند آماده اين كار شوند.

آمادگي داروخانه ها براي تزريق 
واكسن كرونا در فاز چهارم 

خبر
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شليك تير خالص به تجارتي نيمه جان

 پاندمي كوويد-۱۹ براي جهان كابوسي 
تلخ بود. اينك حدود يك  ســالي از آغاز 
اين كابوس مي گذرد. اين اتفاق بي سابقه 
و اين بيمــاري فراگيــر در زندگي همه 
آدم ها و نحوه زيستشان و به تبع آن نحوه 
كاركردن آنان نيز موجب تغيير شــكلي 
جدي شده است. در ميان كسب وكارها، حوزه رسانه نيز در جهان با 
شرايط تازه اي روبه رو شد. محدوديت هاي كرونايي فضاي تحريريه 
همه رسانه ها اعم از ديداري، شنيداري، مكتوب و آنالين را دگرگون 
كرد. در جوالن اخبار و شــايعاتي كه بيشتر بر بســتر رسانه هاي 
اجتماعي بازنشر مي شد، اطالع رساني بهنگام و مسئوالنه، اهميتي 
دوچندان يافــت. در ايران هم مدتي زمان برد تا حتي مســئوالن 
متوجه اهميت دفاع از انتشــار روزنامه ها در دوران پاندمي شوند. 
يك بار و پس از تعطيالت نوروز، ســتاد ملي مبارزه با كرونا، انتشار 
نشريات كاغذي را ممنوع كرد؛ چراكه تصور مي شد كاغذ، وسيله اي 
اســت براي انتقال ويروس كرونا. اعمال اين محدوديت ها به نوعي 

نقض آزادي بيان بود.
 حضورنداشتن متخصصان حوزه رســانه در جلسه تصميم گيري 
براي چگونگي انتشــار رســانه ها در ايام كرونا، موجب شد توقف 
چاپ رســانه هاي مكتوب تصويب شــود. اين كار با ناديده گرفتن 
آسيب هاي جدي چون محدودكردن تكثر كانال هاي اطالع رساني و 
انحصاري شدن آن، خطر افزايش اخبار جعلي را در پي داشت. جالب 
اينكه در اين ميان مخاطباني بودند كه از فضاي مجازي براي كسب 
خبر استفاده نمي كردند و آنان در اين تصميم گيري ناديده گرفته 
شده بودند. به اينها بايد بيكاري روزنامه نگاران، تعطيلي چاپخانه و 
شاغالن حوزه نشر و توزيع را اضافه كرد كه متحمل خسارت هاي 
سنگيني شدند. در اين جلسه به تجربه كشورهاي ديگر كه همچنان 
روزنامه كاغذي را منتشر مي كردند بي اعتنايي شد. اما خوشبختانه با 
استدالل هاي منطقي مديران مسئول و اهالي رسانه، موضوع خيلي 

زود خاتمه پيدا كرد.
بحران اقتصادي ناشي از تعطيلي بخشي از كسب وكارها، به قدرت 
خريد جامعه ضربه زد كه با لطبع در اين شرايط، كاالهاي فرهنگي 
جزو نخســتين قربانيان بودند و هســتند؛ آن هم در شرايطي كه 
بسته هاي حمايتي مناسبي از سوي مســئوالن  اين حوزه حياتي 
براي تغذيه فكري جامعه درنظر گرفته نشده است. البته اين  مسئله 
كماكان ادامه دارد و در شرايطي كه اساســا بازار نشريات مكتوب 
در ايران و به طور كلي حوزه نشــر، بسيار شكننده بود، شرايط تازه 
به مثابه تير خالص به اين حوزه بود. سال هاســت در دنياي رسانه  
زمزمه هايي از به پايان رســيدن دوره چاپ كاغــذي روزنامه ها و 
مجالت به گوش مي رســد و همه گيري ويــروس كرونا در جهان، 
اين مباحث را  گسترده تر كرده است. اينكه ويروس كرونا مي تواند 
با شليك تير خالص به تجارتي نيمه جان، روزنامه هاي چاپي را از 
بين ببرد يا خير نياز به زمان دارد، اما در اينكه اين صنعت كهنسال 
جهاني روزهاي ناخوشايندي را از سر مي گذراند، همگان اتفاق نظر 

دارند.
در ايران و جهان، تيراژ همه روزنامه ها به خاطر نگراني هاي مخاطبان 
به شــدت پايين آمده است. در نهايت شــرايط به گونه اي است كه 
روزنامه ها و مجالت به عنوان يكي از اصلي ترين كاالهاي فرهنگي 
دچار بحران مخاطب شده اند. از سوي ديگر بايد نكته اي را مدنظر 
قرار دهيم كه مختص ايران اســت؛ ميزان واردات كاغذ روزنامه از 
سال ۹۶ تا پايان ســال ۹۸ به يك چهارم كاهش پيدا كرده است؛ 
يعني از حدود ۸۸ هزار تن كاغذ در سال ۹۶، به ۲۱ هزار تن رسيده 
است. به عبارت ديگر ماده اوليه براي چاپخانه ها اساسا وجود ندارد. 
در كنار تمام اين مشــكالت، افزايش قيمت ارز را هم اضافه كنيد 
كه منجر به افزايش ۴۰۰ درصــدي قيمت زينك و ۴۲۰ درصدي 
قيمت مركب شده است. بعد از خروج ترامپ از برجام و جهش هاي 
قيمت ارز، بخشي از كاغذ با ارز نيمايي و بخش دولتي وارد مي شد 
كه به دليل محدوديت منابع ارزي، ميزان ارز تخصيصي اصال قابل 

مقايسه با سال هاي ۹۴ و ۹۵ نيست.
بُعد ديگر موضوع، دشــواري  تهيه محتوا به ويژه در گفت وگوهاي 
حضوري و البته برنامه هــاي خبري بود كه بــه كيفيت محتواي 
توليدشــده براي مخاطب لطمه مي زد. رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي در برنامه هاي خبري و البته بي ميلي برخي صاحب نظران 

به صحبت كردن و... شرايط جديدي را ايجاد كرده است.
مســئله مهم ديگر، ايجاد فضاي امن براي همــكاران بود. به طور 
طبيعي بايد از هرگونه ازدحام در تحريريه اجتناب مي شد؛ چراكه 
اساســا تحريريه، محل جنب وجوش و بحــث و تعامالت داخلي 
خبرنگاران و دبيران است. تالش شد با استقرار سامانه الكترونيك 
ثبت، تصحيح و نهايي شــدن مطالب همــكاران، فضاي دوركاري 
مناسبي بر بســتر آنالين شكل بگيرد. سيســتم حضور و غياب با 
ثبت اثر انگشــت، اجباري نبود. وســايل ضدعفونــي روي ميزها 
قرار داده شد و همكاران مشــكوك به داشتن ويروس كرونا، براي 
استراحت و بررسي هاي تكميلي پزشكي، نيازي به حضور در روزنامه 
نداشتند. از همكاران خدمات درخواست شد محيط تحريريه و بقيه  
فضاهاي مجموعه را به صورت عمومي ضدعفوني كنند. همه اينها، 
هزينه هاي مضاعفي را براي ما به همراه داشت اما سالمت همكاران، 

ارجحيت داشت.
كرونا به همه رسانه هاي مكتوب دنيا يادآوري كرد كه چشم اندازي 
براي پيشــرفت صنعت چاپ در دنيا وجود ندارد. در واقع صنعت 
توليد فرهنگ در حوزه رسانه نيازمند تغيير الگوها و آموزش هاي 
جديد اســت تا بتواند خــودش را با تحــوالت روز جهاني تطبيق 
دهد. اگر ســازگاري با تحوالت رخ ندهد بايد انتظار فروپاشي هاي 

بزرگ تري را در اين حوزه داشته باشيم.
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كرونا، مطبوعات را كشت 
بررسي مشكالت اقتصادي رسانه هاي جهان در دوران 

شيوع ويروس كوويد-۱۹
بحران پيش از آغاز همه گيري كوويد-۱۹هم گريبان روزنامه هاي مختلف 
را گرفته بود. ســر و كله زدن با بحران مالي، كاهــش تبليغات و اعتبار 
و ورشكســتگي در مورد روزنامه ها تنها مختص به عصر كرونا نيســت. 
براساس پژوهش انجام شده توسط دانشكده رسانه دانشگاه كاروليناي 
شمالي طي ۱۵سال گذشته از هر ۵روزنامه در آمريكا يك روزنامه تعطيل 
شده اند، جمعيت روزنامه نگاران مشــغول به كار به نيم و حجم درآمد از 

محل تبليغات روزنامه اي به حداقل خود رسيده است. 

تصوير ايراِن بدون روزنامه چاپي
منتشر نشدن روزنامه ها چه تأثيري بر جامعه دارد؟ 

جامعه شناسان و روانشناسان به اين پرسش پاسخ داده اند
شايد نزديك به ۲ قرن پيگيري و رصد اخبار، تحليل مسائل روز و روشنگري 
روي كاغــذ، روزنامه ها و رســانه هاي چاپي را به مهم تريــن بخش زندگي 
اجتماعي مردم بدل كرده باشــد. اما حاال با گذشت اين سال ها و دسترسي 
هر چه سريع تر به اطالعات و اخبار از طريق شبكه هاي مجازي و فضاهاي به 
روزشده آنالين، مخاطبان اين كاغذها نيز ديگر خود را چندان نيازمند به كاغذ 
و گاه دكه هايي نمي بينند كه سال هايي مقابل شان صف بود و روزهاي فراواني 

را در تاريخ اين مملكت با مردم كف خيابان و نفس به نفس آنها زيستند. 

روزنامه نگاري از راه دور 
سردبيران رسانه هاي كاغذي و مجازي از 

مشكالت و شرايط خود در زمانه كرونا مي گويند
ســال۹۹ متفاوت ترين سال كاري رسانه ها به حســاب مي آيد. سال كرونايي 
تغييرات شــگرفي در نحوه كار و مديريت رســانه اي ايجاد كرد كه همچنان 
ادامه دارد. اين دوره گذار كرونايي هر دم رويي نشــان مي دهد و بايد براساس 
آن راهي گشود و پيش رفت. در اين بين سردبيران روزنامه ها، خبرگزاري ها، 
ســايت ها و پايگاه هاي خبري به عنوان ســكاندار مجموعه خود براي تطبيق 
 يافتن رسانه با شرايط جديد تالش مي كردند. حاال در سالگرد شيوع ويروس 
كوويد-۱۹در ايران، مي توان اين مشكالت را از نگاه سردبيران رسانه ها مرور كرد.
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مهدي رحمانيان
 مديرمسئول روزنامه شرق

 زهرا  اوجاق:
نه تنها در 

بحران هايي مثل 
زلزله، سيل و 

كرونا كه تكليف 
رسانه ها در 

بحران هايی كه 
پيوسته درگير 

آن هستيم، مثل 
فقر، فحشا و... 

مشخص نيست. 
رسانه در برخورد 

با اين بحران ها هم 
نمي داند چه كار 
بايد كند. كشور 

ما در حال توسعه 
است. نخستين 
كاري كه رسانه 

بايد انجام بدهد، 
اين است كه در 
خدمت توسعه 

باشد

رسانهها
وکرونا

این شماره

از همــان روز اول دغدغه مان اطالعات بــود؛ اينكه خبر 
درســت را از كجا بخوانيــم و به حرف كدام مســئول 
و غيرمســئول اعتماد كنيم. يك ســال گذشته هنوز با 
بي اعتمادي اخبار را دنبال مي كنيم. روزهاي اول برايمان 
مهم بود كه كرونا از كجا آمده، چطور به كشور ما رسيده، 
باورش كنيم يا نه؟ خبر و شايعه در هم تنيده بودند. يكي 
مي گفت كرونا دروغ است، ديگري با راه هاي درماني كه 
پيشنهاد مي داد، شگفت زده مان مي كرد، نه آمار مبتاليان 
را باور داشتيم و نه تعداد كشــته ها را. قرنطيه، ماسك، 
الكل، شستن، ضدعفوني كردن و... كلماتي بود كه مدام 
مي شــنيدم و اخبار و توصيه هاي پزشكي پشت سرهم 
به دســتمان مي رســيد و حتي فرصت نمي داد كه خبر 
ته ذهنمان بنشيند. آرام تر كه شــديم، كرونا را جدي تر 
گرفتيم ولي هنوز ما هستيم و اخباري كه هر روز بر سرمان 
آوار مي شوند و بر درســتي و نادرستي شان ترديد داريم. 
هنوز هم از خودمان مي پرســيم به اين اخبار مي شــود 
اعتماد كرد؟ رفتار و اخبار ضدونقيضي كه ديده ايم شايد 
دليل اصلي اين بي اعتمادي باشــد؛ از مهماني منع مان 
مي كنند اما در اتوبوس ها و قطارهاي مترو نفس به نفس 
آدم ايستاده، منع تردد شبانه و بين شهري مي گذارند اما 
براي پروازهايي كه مقصدشان كيش و قشم است و بدون 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي مسافر جابه جا مي كنند 
محدوديتي اعمال نمي شود، نزديك عيد نوروز است و سفر 
با تورهاي گردشگري و اسكان در هتل مجاز شده و... هر 
روز از خودمان مي پرسيم به حرف چه كسي اعتماد كنيم؟ 
در بيشتر كشورهايي كه توانسته اند ويروس كرونا را كنترل 
كنند، رسانه ها جلودار مبارزه با كرونا شده اند. كره جنوبي و 
ژاپن، بهترين نمونه هايي هستند كه كارشناسان رسانه در 
اين مورد مثال مي زنند اما در ايران رسانه ها چه نقشي در 
آگاه سازي جامعه و كنترل ويروس داشته اند؟ افكار عمومي 
از چند راه به اطالعات دسترسي پيدا مي كند، رسانه هاي 
رســمي كه سردمدارشان صداوسيماســت، رسانه هاي 
نوشــتاري، خبرگزاري ها، ســايت هاي خبري و فضاي 
مجازي. براي آنهايي كه درگير خبر هستند، به خصوص 
رسانه هاي آنالين سرعت رسيدن خبر برايشان اهميت 
ويژه اي دارد و اين سرعت روي كيفيت خبر و حتي صحت 
آن هم تأثير مي گذارد. در دوران كرونا، به نظر مي رسد كه 
درستي اخبار بايد اهميت ويژه اي داشته باشد و اطالعات با 
حساسيت بيشتري دروازه باني شوند اما در كمتر رسانه اي 

اين اتفاق افتاد. حتي نظر بعضي از متخصصان رسانه اين 
بود كه بايد دروازه باني اطالعات در سطح ملي انجام شود 
تا هم از انتشار شايعات جلوگيري شود و هم افكار عمومي 
به جاي وحشت از كرونا با آگاهي بيشتري خودشان را براي 
مواجهه با اين ويروس آماده كنند اما به نظر نمي رسد كه 
اين اتفاق در رسانه های ايران افتاده باشد كه اگر افتاده بود، 

جامعه نه سردرگم بود و نه بي اعتماد.

زهرا  اوجاق: رسانه مخاطب را نمي شناسد 
در دوران كرونا افكار عمومي به اخبار كدام رسانه اعتماد 
بيشتري داشتند؟ از نظر زهرا اوجاق، عضو هيأت علمي 
پژوهشــكده علوم انســاني و مطالعات فرهنگي آنها به 
هيچ رسانه اي اعتماد نداشــتند. در پژوهشي كه اوجاق 
از مردم اســتان هاي تهران و البرز انجام داده، پرسيده 
در دوران كرونا از كدام رسانه بيشــتر استفاده كرده اند. 
آنها تلويزيون، كانال هاي تلگرام، شبكه هاي فارسي زبان 
ماهواره اي، اينستاگرام، واتساپ و جست وجو در گوگل را 
انتخاب كرده اند اما آيا آنها به اخبار اين رسانه ها هم اعتماد 
داشته اند؟ اوجاق مي گويد:»در مســئله اي مثل كرونا 
كه ريســك و مخاطره وجود دارد، افكار عمومي بيشتر 
به نظر متخصصان اهميت مي دهند. وقتي رسانه اي براي 
اطالع رساني از متخصصان استفاده مي كند، خودبه خود 
اعتمــاد مخاطب را جلب مي كند. در ســطح جهان هم 
همين وضعيت وجــود دارد. در پيمايش هايي كه انجام 
شده، پيمايش هايي كه كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا 
را دربر گرفت، به اين نتيجه رسيده اند كه اعتماد به پيام 
متخصصان بيشتر از هر چيز ديگري بوده«. در ايران طبق 
تحقيق اوجاق، بيشــتر مردم حتي رئيس جمهور را فرد 
مناسب براي اطالع رســاني نمي دانند و عالقه مندند كه 
اطالعات مربوط به كرونا از طريق پزشكان، دانشمندان 
و پژوهشگران يا مسئوالن بهداشتي به دست آنها برسد. 
كدام يك از رسانه ها از اين متخصصان استفاده كرده و در 
جلب اعتماد مردم موفق تر بوده اند؟ اوجاق در تحقيقش 
اين سؤال را از شهروندان پرسيده است: »جواب اين بود 
كه اعتماد نداريم. تقريبا هيچ كدام از رسانه ها نتوانسته 
اعتماد مخاطب را جلب كند«. اعتماد مردم بيشــتر به 
تك برنامه ها بود؛»اگر تلويزيون برنامه اي را پخش كرده 
بود كه در آن برنامه پزشك يا دانشمندي اظهارنظر كرده 
بود، اعتماد مردم به آن برنامه جلب شده بود«. عملكرد 

رسانه هاي ايران در مقايسه با رسانه هاي كشور هاي ديگر 
چگونه است؟ اوجاق معتقد اســت كه رسانه هاي ايران 
خوب عمل نكرده اند چرا كه در دروازه باني اخبار موفق 
نبوده اند:»رســانه هاي كشــورهاي ديگر در عين اينكه 
سعي مي كنند مخاطب را متوجه خطر كرونا كنند، اخبار 
را هم طوري منتشر مي كنند كه استرس كم شود. بين 
اخبار منفي و مثبت توازن ايجاد مي كنند اما اين اتفاق 
در رسانه هاي ما نيفتاده. در وب ســايت ها هايپرلينك 
مي دهند؛ وقتي سايتي خبري را منتشر مي كند به يك 
منبع معتبر ديگر لينك مي دهد تا اعتماد مخاطب را جلب 
كند ولي رسانه هاي ما از اين امكان استفاده نمي كنند«. از 
نظر اوجاق، دروازه باني اخبار نيازمند اين است كه رسانه ها 
مخاطب را بشناسند اما اين شناخت در رسانه هاي ايران 
وجود ندارد. نقش رسانه بحران زدايي است يا بحران سازي ، 
برجسته سازي است يا كوچك نمايي؟ تعادل بين اين دو 
شايد بهترين باشد اما اوجاق معتقد است كه رسانه ها كار 
در دوران بحران را ياد نگرفته اند؛»نه تنها در بحران هايي 
مثل زلزله، سيل و كرونا كه تكليف رسانه ها در بحران هايی 
كه پيوسته درگير آن هستيم، مثل فقر، فحشا و... مشخص 
نيست. رسانه در برخورد با اين بحران ها هم نمي داند چه 
كار بايد كند. كشــور ما در حال توسعه است. نخستين 
كاري كه رسانه بايد انجام بدهد، اين است كه در خدمت 
توسعه باشد. در خدمت توسعه بودن يعني اينكه صداي 
گروه هاي خاموش باشــي اما رســانه هاي ما بلندگوي 
مقامات هستند. در مورد كرونا رسانه ها توانستند سؤاالت 
خودشان را از مسئوالن وزارت بهداشت بپرسند يا فقط 
اخباري را كه آنها دادند منتشــر كردند؟ يا خود وزارت 
بهداشت براي خبرنگاران اين حوزه دوره اي برگزار كرد 
تا به آنها آگاهي بدهد كه اطالع رساني بايد به چه شكلي 
باشد؟«  بيشتر اخباري كه در رسانه ها منتشر شد، مربوط 
به آمار مبتاليان و درگذشــتگان است، كمتر ديده شده 
كه اين آمارها تحليل شــوند، اينكه اگر تعداد مبتاليان 
و قربانيان افزايش داشته، به چه دليلي بوده و اگر كاهش 
داشته به خاطر كدام برنامه بوده. شايد اگر بررسي مي شد 
كه چه بيماراني بيشتر شرايط حاد پيدا كرده اند، توصيه ها 
جدي تر گرفته مي شد. اوجاق مي گويد:»نُرم جهاني اين 
بود كه سالمندان بيشتر در معرض خطر هستند، در ايران 
هم همين صحبت شد اما به نتيجه اي كه كشورهاي ديگر 
رسيده بودند، ما نرسيديم و هم جوانان زيادي را از دست 
داديم و هم سالمندان اذيت شدند. اين تضاد، اعتماد به 
ديگر اطالعات را هم كم كــرد. هنوز هم خيلي ها آماري 
را كه وزارت بهداشت از تعداد مبتاليان و كشته شدگان 
مي دهد، باور ندارند، كسي هم نيست كه به شايعات پاسخ 
بدهد«. اوجاق، قضاوت درباره رســانه ها را هم منصفانه 
نمي داند؛»حكومت از رسانه مي خواهد افكار عمومي را 

براي شستن دست ترغيب كند اما وظيفه رسانه فراتر از اين است. 
تغيير نگرش خيلي سخت اســت و اگر نگرش تغيير كند، تغيير 
رفتار ايجاد مي شود اما رسانه براي ايجاد تغيير، نياز به اطالعات 
دارد. من پژوهشــگر ارتباطات اجتماعي يا جامعه شناس بايد به 
رسانه خوراك بدهم و بگويم كه شماي رســانه با چه جامعه اي 
در ارتباط هستيد. وقتي اين اطالعات نباشــد، نمي توانيد پيام 
مناسبي توليد كنيد. يك سري مسائلزنجيروار به هم وصل هستند؛ 
نگاه حاكميت به رسانه، بودجه اي كه براي پژوهش يا مطالعه در 
اين عرصه تقسيم مي شــود، آموزش هايي كه در عرصه رسانه و 
ارتباطات داده مي شود، نظام رسانه اي كه در جامعه وجود دارد 
به هم متصل هستند، زنجير آخر روزنامه نگار و مخاطب هستند. 
اينكه روزنامه نگار علم و تخصص كاري را داشته باشد يا اينكه براي 
رسانه فقط سرعت انتشار اخبار مهم نباشد، نكته پراهميتي است 
ولي بايد بپذيريم كه آنها در حلقه آخر قرار دارند، مردم هم آگاه 
هستند و مي دانند پس رسانه خالي است و به همين دليل به آن 

اعتماد نمي كنند«. 

منصور ساعي: رسانه ها فراتر از دولت نبودند
قبل از اينكه كرونا به ايران بيايد، حوادث آبان  و ســقوط هواپيما 
جامعه را در شــرايط خاص قرار داده بود. منصور ســاعي، عضو 
هيأت علمي پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي معتقد 
اســت كه جامعه از قبل كرونا دچار بي اعتمادي اجتماعي شده 
بود؛ »وقتي اعالم شــد كرونا به ايران آمد، رســانه ها در شوك 
بودند و برنامه و اســتراتژي خاصي براي مواجهه با اين ويروس 
نداشــتند؛ اينكه چگونه اخبار را پوشش بدهند و جامعه را با اين 
ويروس آشنا كنند. از طرف ديگر به خاطر حوادث آبان و سقوط 
هواپيما،رسانه هاي رسمي ما در اوج بي اعتمادي اجتماعي قرار 
داشتند. در اين شرايط رسانه ها رويداد محور عمل كردند«. منظور 
ساعي از رويداد محور اين است كه »مسئوليت اجتماعي رسانه ها 
يعني اينكه فراتر از دولت و نهادهاي رسمي بينديشيم ولي اين 
نقش از رســانه ها را ما نديديم. آنها كمتر به آموزش و تاب آوري 
جامعه كمك كردند، رويكردشان بيشتر هشداري و خبري بود. تا 
۲سال آينده شايد ما با اين پديده زندگي كنيم، مهارت هاي زيست 
براي خانواده ها و كســب وكارها بايد آموزش داده شــود. رسانه 
ميانجي است اما مي تواند با معرفي تجربه هاي جهاني جامعه را 
از سردرگمي دربيارود. رســانه هاي ما نه بر زندگي مردم و نه در 
تصميمات سياستگذاران خيلي تأثيرگذار نبودند«.  اين احتمال 
وجود دارد كرونا تا سال ۱۴۰۲ماندگار باشد. از نظر ساعي رسانه ها 
براي ادامه اين روند هم برنامه اي ندارند. او پيشنهاد مي كند كه 
سردبيران رسانه ها مي توانند همكاري كنند و سياست مشخصي 
را در پيش بگيرند و انتشار بيش از حد اطالعات را به ضرر جامعه 
مي داند؛»اخبار ضدو نقيض و تكثر اخبار جامعه را سردرگم كرده 
است«. اين سردرگمي فقط به خاطر عملكرد رسانه ها نيست، خود 
دولت كه از طريق چند سخنگو اخبار را به اطالع مردم مي رساند 

در اين سردرگمي سهيم است.

وس بی اعتمادی  وير
 به رسانه

 طبق تحقيقاتي كه انجام شده،  اغلب مردم
 در دوران كرونا  بيشتر از رسانه هاي ملي،  از فضاي مجازي استفاده 

كرده اند ولي به اخبار هيچ يك از اين رسانه ها چندان  اعتمادي نداشته اند 

محمدرهبري:اعتمادبهرسميها
بيشترازغيررسميها

 اگر از اطرافيان بپرســيم در دوران كرونا بيشتر از چه 
رسانه هايي دنبال اخبار بوده اند، توقع داريم جواب فضاي 
مجازي باشد اما بررسي هايي كه محمد رهبري، پژوهشگر 
شــبكه هاي اجتماعي مجازي انجام داده، خالف اين را 
نشان مي دهد. از نظر او با اينكه مردم در موضوعات ديگر 

به اخبار فضاي مجازي اعتماد بيشتري دارند اما در كرونا 
رسانه هاي رسمي را معتبرتر مي دانند. او مي گويد:»در 
هفته هاي ابتدايي شيوع كرونا، بي اعتمادي به رسانه هاي 
رسمي را داشتيم و توجه به اخبار رسانه هاي غيررسمي 
در فضاي مجازي خيلي بيشــتر بود اما با گذشت زمان 
كم كم فضا تغيير كرد. از ارديبهشــت امسال اعتماد به 
رسانه هاي رســمي افزايش پيدا كرد البته اين افزايش 
و كاهش سينوســي بود. هر وقت كه عملكرد دولت در 
مواجهه با كرونا موفق بود، اعتماد به رسانه هاي رسمي 

بيشتر شــد و هر وقت پروتكل هاي بهداشتي و مباحث 
علمي از سمت مراجع و رسانه هاي رسمي ناديده گرفته 
شد، توجه به رسانه هاي غيررسمي افزايش پيدا كرد«. در 
بررسي هايي كه محمدرهبري انجام داده است، برخالف 
ماه هاي اول شيوع كرونا در ايران كه به رسانه هاي رسمي 
اعتمادي وجود نداشت، اين اعتماد از ارديبهشت افزايش 
پيدا كرد؛»عملكرد دولت در بحث قرنطينه خيلي زيرسؤال 
رفت. ماه هاي اول به آمار و ارقام مبتاليان و تعداد مرگ ومير 
شك وجود داشت اما در ماه هاي بعدي اين شك از بين 

رفت. در بحث كنكور، محرم، بازگشــايي مدارس انتقاد 
زيادي از دولت شد اينكه چرا پروتكل ها را سفت و  سخت 
اجرا نكرده است اما انتقادها با حرف هايي كه روزهاي اول 
زده مي شد متفاوت بود. روزهاي اول نظر افكار عمومي اين 
بود كه بيشتر اخباري كه منتشر مي شود، دروغ است«. از 
نظر محمد رهبري فضاي مجازي نقش بيشتري در ايجاد 
موج خبري داشت و رســانه هاي آنالين بودند كه ديگر 
رسانه ها را با خودشان همراه مي كردند؛»اگر يك مسئله 
در فضاي آنالين خبري جدي دنبال مي شد، رسانه هاي 

هم روي آن موج مي افتادند حتي اگر از نظر افكار عمومي 
مسئله اهميت زيادي نداشت. بعضي از موضوعاتي كه كمتر 
در فضاي آنالين ديده شد، مورد توجه رسانه هاي رسمي 
قرار نگرفت. مثال فشــاري كه رسانه ها براي قرنطينه به 
دولت وارد كردند قابل مقايسه با توجه به تبعات اقتصادي 
كرونا نبود. تبعات اقتصادي كرونا و تأثيري كه روي اقشار 
محروم و كسبه گذاشت از موضوعات مهم و كليدي بود اما 
چون در فضاي آنالين خيلي روي اين موضوع بحث نشد، 

در رسانه هاي رسمي هم كمتر ديده شد«.

ليلي خرسند
روزنامه نگار

سرمان در گوشي  است يا داريم كانال هاي تلگرامي را كه به 
زور فيلترشكن باز كرده ايم، باال و پايين مي كنيم يا اخبار 
سايت هاي را مي خوانيم. كتنرل تلويزيون و ماهواره هم كه 
دست پدران و مادران است، از اين شبكه به آن شبكه، مجاز و غيرمجاز. اين تصوير خانه هاي همه ما در يك 
سال گذشته است؛ يك سالي كه يك روزش را هم بدون كرونا پشت سر نگذاشتيم؛ خبر بد پشت خبر بد.
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این شماره

روزنامه نگاران جهان بيكار شدند
بررسي مشكالت اقتصادي رسانه هاي جهان در دوران شيوع ويروس كوويد-19

بحران پيش از آغاز همه گيري كوويد-19هم گريبان روزنامه هاي 
مختلف را گرفته بود. سر و كله زدن با بحران مالي، كاهش تبليغات 
و اعتبار و ورشكســتگي در مورد روزنامه ها تنها مختص به عصر 
كرونا نيست. براساس پژوهش انجام شده توسط دانشكده رسانه 
دانشگاه كاروليناي شمالي طي 15سال گذشته از هر 5روزنامه در 
آمريكا يك روزنامه تعطيل شده اند، جمعيت روزنامه نگاران مشغول 
به كار به نيم و حجم درآمد از محل تبليغات روزنامه اي به حداقل 
خود رسيده اســت. اين وضعيت در كشورهاي بسياري با شدت 
كمتر يا بيشتر شايع شده اســت. با اين همه در همين وضعيت 
هم بســياري از روزنامه ها با تالش فراوان خود را سرپا نگه داشته 
بودند. آغاز همه گيري مانند همه بحران هاي ديگر، به اين بحران 
هم دامن بيشتري زد و صنعت روزنامه ، به ويژه روزنامه هاي محلي 
و كوچك تر كه از پشتيباني مالي قابل قبولي برخوردار نبودند دچار 
آسيب هاي فراواني شدند. روزنامه نگاران فراواني در جهان از كار 
بيكار شدند و انتشاراتي هاي زيادي هم به واسطه بحران اقتصادي 
تن به تعطيلي دادند. درآمدزايي روزنامه ها به واســطه تعطيلي 
مشاغل و در نتيجه آن كاهش درآمد حاصل از تبليغات، كاهش 
مخاطبان به دليل ممنوعيت هاي تردد و كاهش رويدادهاي خبري 
به دليل تعطيل شــدن روند عادي زندگي با كاهش چشمگيري 
مواجه شد و در عين حال روزنامه هاي زيادي به منظور اطالع رساني 
دقيق تر درباره ابعاد مختلف همه گيري، سيستم عضويت پولي خود 
را محدود تر يا ملغي كردند تا خوانندگانشان به راحتي به اطالعات 

دسترسي پيدا كنند.

واكنش كوتاه مدت روزنامه ها به همه گيري
در كانادا شركت هاي ناشر روزنامه  جز چندين روزنامه بزرگ مانند 
گاردين و تلگرام به چاپ روزنامه هاي كوچك تر محلي پايان دادند. 
براي مثال شركت پست مديا كه در منيتوباي كانادا فعاليت دارد 
چاپ بيش از 8روزنامه خود را متوقف كرد. در اونتاريو هم بيش از 
8روزنامه به نسخه چاپي خود پايان دادند و اكنون تنها در فضاي 
مجازي فعاليت دارند. شركت مترولند مديا در اونتاريوي جنوبي 
هم از  ماه مي 2020چاپ 3روزنامه خود را متوقف كرد. در كبك 
روزنامه CN2i از  ماه مارس 6 روزنامه خود را به هفته نامه تبديل 
كرد و در اثر ايــن اقدام 143نفر از نيروهاي اين شــركت تعليق 
شــدند. همچنين روزنامه يهوديان كانادايــي در كبك پس از 
60سال فعاليت تعطيل شد و چند روزنامه يهودي ديگر كه از سال 
1925در اين ايالت مشــغول به كار بودند، به روزنامه هاي آنالين 

تغيير وضعيت دادند.
در هنگ كنگ روزنامه ساوت چاينا مورنينگ پست، بزرگ ترين 
روزنامه انگليسي زبان هنگ كنگ كه شركت علي بابا پشتيباني 
مالي آن را به عهده دارد، از  ماه آوريل اعالم كرد قصد اجرا كردن 
طرحي براي بقــاي روزنامه را دارد كه اين طرح شــامل كاهش 
هزينه هــا و افزايش درآمد بود تــا از ضرب تأثيــرات اقتصادي 
همه گيري كرونا روي روزنامه كاسته شــود. در روند اجراي اين 
طرح، بالفاصله از حقوق 27مدير ارشــد روزنامه كاســته شد، 
كارمنداني كه از حقوق باالتري برخوردار بودند به 3 هفته مرخصي 
اجباري بدون حقوق فرستاده شدند، پرداخت حقوق ها متوقف 
شــد و تعدادي از نيروهاي روزنامه هم تعليق شدند. از آگوست 
2020روزنامه اعالم كرد سيســتم حق عضويت آنالين خود را 
دوباره فعال خواهد كرد تا كســري بودجه خود به دليل كاهش 
ميزان تبليغات در دوران همه گيري را جبران كند. به اين ترتيب 
خوانندگان اين روزنامه در ماه تنها قادر به خواندن دو تا سه مطلب 
رايگان روي سايت روزنامه بودند و براي خواندن ديگر مطالب بايد 
پول پرداخت مي كردند. صنعت رســانه در هنگ كنگ عالوه بر 
همه گيري كرونا تحت تأثير تنش هاي سياسي ناشي از فشارهاي 
شــديد پكن به هنگ كنگ و در نتيجه توقف صنعت توريسم و 
خرده فروشي در اين شهر قرار گرفته بود. روزنامه اپل ديلي روزنامه 
هنگ كنگي ديگري است كه كرونا آسيب شــديدي به آن وارد 
كرد. درآمد تبليغات اين روزنامــه در پي تظاهرات ها و پس از آن 
همه گيري تقريبا به صفر رسيد. همچنين تا اواخر  ماه آوريل تعداد 
مشتركان نسخه آنالين اين روزنامه از 800هزار نفر به 600هزار 

نفر كاهش پيدا كرد.
رســانه هاي بريتانيايي زيادي هم در دوران كرونا دچار كاهش 
تبليغات و در نتيجه افت شديد درآمدزايي شدند. اوليور داوودن، 
وزير امور فرهنگ، رســانه  و ورزش بريتانيا اعالم كرد همه گيري 
بزرگ ترين بحران وجودي تاريخ مطبوعات را به بار آورده اســت 
زيرا روزنامه هاي محلي و ملي با افت شديد تيراژ مواجه شده اند. 
در اواخر  ماه مارس 2020روزنامه اقتصادي سيتي اي ام به توزيع 
نسخه چاپي خود پايان داد و نيمي از كارمندان خود را تعليق كرد. 
مؤسسه اينديپندنت، مالك پايگاه اينديپندنت و ايندي 100هم 
به واســطه بحران مالي تعداد زيادي از كارمندان خود را تعليق و 
حقوق مابقي كارمندان خود را كاهش داد. شركت ريچ پي ال سي 
كه مالك روزنامه هايي مانند ديلي ميرر و ديلي اكسپرس است، در 
آوريل ســال 2020از كاهش 30درصدي درآمد خود خبر داد و 
تا ماه جوالي 550نيروي خود را اخراج كرد. حتي روزنامه گاردين 
هم پس از اعالم كاهش 25ميليون پوندي درآمد خود مجبور به 

تعليق 180نفر از كارمندان خود شد.
روزنامه هاي آمريكايي هم از عواقب اقتصــادي كرونا بي نصيب 
نماندند و بسياري از روزنامه ها در اين كشور مجبور شدند سيستم 

پرداخت حق عضويت خود را قطع كنند تا بتوانند اطالع رســاني 
درباره همه گيري را به صورت رايگان در اختيار مردم قرار دهند. 
دين باكت، سردبير تايمز در پيامي به خبرنگارانش گفت: ويروس 
كرونا بعــد از فاجعه 11ســپتامبر مهم ترين خبري اســت كه 
جهان به خود ديده اســت. سياتل تايمز، وال اســتريت ژورنال، 
نيويورك تايمز، آتالنتيك و بلومبرگ ازجمله اين رسانه ها هستند. 
بســياري از روزنامه هاي محلي از پيش از آغاز كرونا دچار بحران 
مالي شــده بودند. چندين روزنامه وابسته به شركت آلت ويكلي 
مانند استرنجر و آســتين كرونيكل مجبور به اخراج كارمندان و 
دريافت كمك هزينه شدند زيرا درآمد آنها به شدت كاسته شده 
بود. به واسطه متوقف شدن برگزاري رويداد هاي بزرگ اجتماعي، 
درآمد ناشي از تبليغات اين رويداد ها كه منبع اصلي درآمد آنها 
بود، قطع شد. تبليغات آنالين بسياري از روزنامه ها هم به واسطه 
محدوديت فعاليت كسب وكارها و همچنين اختصاص دادن فضاي 

بيشتري به اخبار مربوط به همه گيري،  متوقف شد.

در آينده چه خواهد شد؟
محققان از پيش از آغاز همه گيري و اقتصاد داناني مانند پنه لوپه 
آبرناتي از دانشگاه كاروليناي شمالي پس از همه گيري كرونا نگران 
اين موضوع بودنــد كه يك ركود و بحران اقتصــادي ديگر براي 
روزنامه هاي جهــان به رويدادي در حد انقــراض تبديل خواهد 
شد. در كوتاه مدت همين اتفاق افتاد. درآمد تبليغات روزنامه هاي 
جهان كاهش قابل توجهي پيدا كرد. روزنامه هاي آمريكايي 30تا 
50درصد و روزنامه هاي انگليسي 30درصد كاهش درآمد از محل 
تبليغات داشتند. درآمد روزنامه ها از محل افزايش اشتراك هم 
دچار كاهش شد. اگرچه اين كاهش تحت تأثير افزايش اشتراك 
در تعدادي از روزنامه هاي مشهورتر و شناخته شده تر بوده است. 
اگرچه روزنامه هاي مشــهوري مانند فايننشــال تايمز به دليل 
دسترسي راحت تر عموم مردم به اخبار دسترسي مشتركان خود 

را رايگان كردند.
آنچه در طوالني مدت تحت تأثير همه گيري كرونا بر سر روزنامه ها 
خواهد آمد، بستگي به مداومت و شدت همه گيري خواهد داشت. 
با اين همه حتي انجل گوريا، دبيركل سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي اعالم كرده است كه شوك اقتصادي ناشي از همه گيري 
بزرگ تر از بحران اقتصادي خواهد بود و باور اينكه كشــورها به 
سرعت از اين شوك بهبود خواهند يافت را رؤيابافي توصيف كرده 
است. در صورت تداوم ركود اقتصادي، رسانه ها، به ويژه رسانه هاي 
چاپي سال هاي بسيار سختي در پيش خواهند داشت. براساس 
گزارش مؤسسه رويترز، اگرچه درحال حاضر هيچ الگوي جهاني 
و پژوهش مرتبط جديدي با اين موضوع وجود ندارد اما براساس 
پژوهشي كه در سال 2009توســط محققان دانشگاه آكسفورد 
انجام گرفت، ميــزان هزينه براي تبليغات زمانــي كه اقتصاد با 
ركودي يك درصدي مواجه مي شود، 5درصد كاهش پيدا مي كند 
كه البته اين كاهش ممكن است از كشوري به كشور ديگر متفاوت 
باشد. همچنين براساس اين پژوهش كاهش هزينه براي تبليغات 
براي رسانه هاي چاپي چهار برابر رســانه هاي تلويزيوني خواهد 
بود. حال تنها كافي است تصور كنيم كاهش 7.9درصدي درآمد 
ناخالص ملي يك كشور چه درصدي از تبليغات رسانه هاي چاپي 

و در نتيجه از درآمد آن رسانه خواهد كاست.
عالوه بر اين، ركود اقتصادي به معني مديريت بيشــتر هزينه از 
ســوي افراد خواهد بود و از آنجا كه در جهان حق اشتراك خبر 
رقابت شديدي براي دريافت پول وجود دارد، احتمال لغو اشتراك 
از سوي افراد براي پس انداز بيشتر پول يا صرف پول در بخش هاي 
ديگر باال مــي رود و اين به معني قطع بخشــي ديگــر از درآمد 
روزنامه هاي جهان خواهد بود. براساس نظرسنجي اي كه در سال 
2019توسط رويترز انجام شد، تنها 12درصد از داوطلبان اعالم 
كردند از ميان گزينه ها حاضرند براي اشتراك در سايتي خبري 
پول پرداخت كنند. 28درصد از داوطلبان سايت هاي پخش فيلم 
مانند نتفليكس را انتخاب كردند. درست است كه با بهبود اقتصاد، 
صرف هزينه براي تبليغات هم به روال عادي خود بازخواهد گشت 
اما قرار نيست سرمايه به كانال هاي قديمي تبليغات جاري شود 
زيرا شــركت ها در تالش براي بازسازي كسب وكار خود به شدت 
هزينه كرد تبليغات خود را متحول خواهند كرد تا از مديوم هايي 
بهره  ببرند كه باالترين سود دهي را برايشــان داشته باشد و هر 
رســانه اي كه نتواند چنين ويژگــي از خود نشــان دهد، مانند 
روزنامه ها به ويژه روزنامه هاي محلي، با كاهش تقاضاي شــديد 

مواجه خواهد شد.
به گفته پروفسور راسموس كليس نيلسن، استاد روابط بين الملل 
دانشگاه آكسفورد و رئيس مؤسسه پژوهش هاي روزنامه نگاري 
رويترز، در چنين وضعيتي روزنامه هايي كه قصد بقا و شكوفايي 
دارند بايد بر توسعه كسب وكار آينده خود متمركز باشند نه الگويي 
كه در گذشــته داشته اند. گذشته تمام شده اســت و باز نخواهد 
گشت و اگر به موقع به اين موضوع پي برده نشود، كاهش درآمد 
و بيكاري هاي كوتاه مدت تنها مرحلــه اول موجي از بيكاري ها و 
بي پولي هاي آينده خواهد بود. در شرايط كنوني جهان، احتمال 
نابودي بسياري از روزنامه ها و رسانه ها وجود دارد، به ويژه مواردي 
كه تازه آغاز به كار كرده اند. در اين شــرايط شــايد رســانه ها و 
روزنامه هايي كه رسالتي مشــخص در راستاي خدمت رساني و 
اطالع رساني به همه مردم دارند  و همچنين روزنامه ها و رسانه هايي 
كه ثابت كرده اند روزنامه نگاري آنها ارزش پرداخت حق عضويت را 
دارد، موفق عمل خواهند كرد و مدل هاي قديمي رسانه و روزنامه 

قطعا به دردسر و عذاب خواهند افتاد.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

 تصوير ايراِن 
بدون روزنامه چاپي

منتشر نشدن روزنامه ها چه تأثيري بر جامعه دارد؟ 
جامعه شناسان و روانشناسان به اين پرسش پاسخ داده اند

شايد نزديك به 2 قرن پيگيري و رصد اخبار، 
تحليل مسائل روز و روشنگري روي كاغذ، 
روزنامه ها و رسانه هاي چاپي را به مهم ترين 
بخش زندگي اجتماعي مردم بدل كرده باشد. اما حاال با گذشت اين سال ها و دسترسي 
هر چه سريع تر به اطالعات و اخبار از طريق شبكه هاي مجازي و فضاهاي به روز شده 
آنالين، مخاطبان اين كاغذها نيز ديگر خود را چندان نيازمند به كاغذ و گاه دكه هايي 
نمي بينند كه سال هايي مقابل شان صف بود و روزهاي فراواني را در تاريخ اين مملكت با 
مردم كف خيابان و نفس به نفس آنها زيستند. حاال ديگر به روزهايي نزديك مي شويم 
كه رسانه هاي چاپي نيز كم كم به دنبال راه هاي ارتباطي نوين تري با خوانندگان خود 
هستند. اما اگر اين رسانه ها به كلي از ميان برداشته شوند، چه تأثيري رخ خواهد داد؟ 
آيا ممكن است حذف رسانه هاي چاپي همچنان بتواند اختالالت رواني و اجتماعي 

براي جامعه ايجاد كند؟ از روانشناسان و جامعه شناسان در اين باره پرسيده ايم.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

اتفاق خاصي رخ نمي دهد
وقتــي از رســانه صحبت 
مي كنيم، بيشتر كاركردي 
كه رسانه در جامعه و روابط 
انساني برعهده دارد، مدنظر قرار مي دهيم. اگر اتفاقي 
رخ دهد كه اين كاركرد به اشكال مختلف، مختل شود، 
مي توان نگران شد و شرايط متفاوت و خيلي متفاوتي 
را بر آن متصور شــد. اما اگر آن كاركردهاي اصلي مختل نشــود و فقط شيوه و 
ابزاري كه آن كاركرد را اجرا مي كند، تغيير و تحول پيدا كند، جاي نگراني زيادي 
نيست. گرچه تغييراتي كه در ابزار نيز اتفاق مي افتد، خود مي تواند حاوي پيامد و 
تحوالت جدي باشد. در دوره هاي تاريخي ايران، ارتباط بين انسان ها در دوره اي 
شفاهي و نقل قول بوده و با ادبيات شفاهي ممكن مي شد و اصوال ابزار نوشتن و 
چاپ در ميان نبود. در همان زمان هم رسانه به عنوان ابزاري براي برقراري ارتباط 
وجود داشــت. اما با حذف روزنامه چاپي در آينده از روي پيشخان دكه ها به نظر 
اتفاق خاصي رخ نمي دهد. البته اين مسئله را مي توان در مقايسه با ابزار پيشين 
كه به وجود آمده و جايگزين مي شوند، طرح كرد. رسانه هاي مجازي در مقايسه با 
رسانه هاي چاپي مثل روزنامه ها به نظر كاركردهايي را كه ما از رسانه انتظار داريم، 
به گونه بهتري محقق مي كنند. به عبارتي ســرعت ارتباطات بين انساني بيشتر 
شده، از سويي كثرت آن رو به فزوني است و فضا عمومي تر شده و افراد بيشتري 
با يكديگر روي كره زمين و در جامعه خود ارتباط برقرار مي كنند. از اين رو گذر 
از رسانه چاپي به فضاي مجازي كه جايگزين مي شود، تحول مثبتي بوده، اما از 
طرفي با مخاطراتي همراه است. مثال در رسانه مكتوب نظارت تخصصي بيشتري 
حكمفرماست، اما وقتي از اين فرم خارج مي شــود اين نظارت تخصصي عموما 
وجود ندارد. هرچند كثرت نهادهاي توليدكننده محتوا، تا حدي اين موضوع را 
پوشش مي دهد. بنابراين حذف رسانه چاپي در كاركردهاي اصلي رسانه به معناي 
كلي آن اثر منفي ندارد و در مقايسه با رسانه هاي مجازي جايگزين، كاركردهاي 

مهم تري دارند.
اما اتفاق ديگري كه در جوامع رخ مي دهد و ريشه طرح چنين پرسش هايي است، 
اين است كه انسان در مقابل تغيير و تحول مقاومتي از خود نشان مي دهد. عموما 
چسبندگي به روش هاي گذشته و نگراني از ورود به فضايي جديد با حذف رسانه 
چاپي، كتاب و... از اين منظر است كه افراد به كاغذ كه ابزاري حسي است، خو پيدا 
كرده  اند. به همين دليل نگراني در اين چند دهه كه قرار است رسانه ها جايگزين 
يكديگر شــوند، به وجود مي آيد. همانگونه كه زمان جايگزيني رسانه چاپي اين 

نگراني ها وجود داشته است.

سجاد فتاحي
جامعه شناس

سرنوشت رسانه هاي ايراني در زمانه كرونا به چه سمتي خواهد رفت؟

شرايط سخت رسانه ها 
سخت تر شد

استادان ارتباطات در يك نظرسنجي از شرايط سخت رسانه ها و لزوم 
تغيير نگاه هاي مديريتي در دوران كرونا گفتند

رســانه هاي جريان اصلي هم به حســاب مي آيند كمتر 
شــده اند. افزون بر اين، راه هاي جايگزيــن تبليغات در 
رسانه هاي اجتماعي باعث شــده كه به طور كلي ميزان 
آگهي هاي مستقيم هم در رسانه هاي جريان اصلي كاهش 
يابد. از ســوي ديگر، تعداد مخاطبان رسانه هاي جريان 
اصلي هم كم شده است. شاهديم كه تعداد خوانندگان 
مطبوعات در يك دهه اخير به شدت كاهش يافته، عده 
قابل توجهــي از مخاطبــان برنامه هاي صداوســيما به 
تلويزيون هاي فارسي زبان ماهواره اي و اينترنتي تمايل 
بيشتري پيدا كرده اند و اخبار خبرگزاري ها هم در مقابل 
خبرهاي داغي كه با كمترين محدوديت در پيام رسان ها 
و رسانه هاي اجتماعي منتشر مي شود، جذابيت كمتري 
دارند. مسئله مهمي كه بايد اينجا مدنظر قرار دهيم اين 
است كه مصرف رسانه هاي جريان اصلي به شكل تركيبي 
اســت؛ به اين معني كه مخاطب از مجموعه وسيعي از 
رسانه هاي جريان اصلي و جايگزين از پلتفرم هاي مختلف 
استفاده مي كند. از سوي ديگر، اين رسانه ها محتواهاي 
يكديگر را مدام بازنشــر مي كنند و بنابراين در خيلي از 
مواقع، محتواهاي رسانه هاي جريان اصلي در پلتفرم هاي 
جايگزين منتشــر مي شود. پس ما با شــبكه پيچيده و 
متداخلي از محتواها سروكار داريم كه نمي توانيم به وضوح 
حد و مرز بين رسانه هاي رسمي و غيررسمي آنها را متمايز 
كنيم. امــا آنچه در عمــل اتفاق مي افتد اين اســت كه 
محتواهاي رســانه هاي جريــان اصلــي از درگاه هاي 
رسانه هاي جايگزين به طريقي به مخاطبان مي رسند، اما 
درآمد و نفع اقتصادي اي عايد رســانه هاي توليدكننده 
اوليه محتوا نمي شود. همين امر اقتصاد رسانه ها را بيشتر 

بحران درآمد، بحران كاغذ و بحران مخاطب بيانگر بخشــي از مصايب 
رسانه هاســت؛ مصايبي كه طرح و تالش براي رفع آنها مربوط به دوره 
كرونا نبود و نيست. اما بدون شك شيوع كرونا موجب شده است تا قامت 
نحيف رسانه ها در ايران بيش از گذشته خميده شود. شرايط اقتصادي نامناسب به دليل شيوع كرونا دليلي براي 
وخيم شدن روزگار تاريك و نابسامان رسانه ها شد تا جايي كه در همان ماه هاي ابتدايي شيوع كرونا، نه در ايران 
بلكه در بسياري از كشورها جهان، تعديل نيرو و تعطيلي به سرنوشت مشترك برخي از رسانه ها بدل شد و در اين 
ميان مطبوعات بيش از ديگر رسانه ها در معرض اين آسيب قرار گرفتند. بررسي وضعيت رسانه ها در زمانه كرونا 
بهانه اي شد تا به  سراغ استادان و كارشناسان حوزه ارتباطات برويم و نظر آنها را در رابطه با تأثير كرونا بر وضعيت 

اقتصادي رسانه ها در ايران و همچنين سرنوشت اين رسانه ها در زمانه كرونا جويا شويم.

محمدمهدي فرقاني؛ رئيس دانشكده علوم ارتباطات 
دانشگاه عالمه طباطبايي

كرونا به طور كلي بر شــرايط 
اقتصادي جهان اثر گذاشت و 
اوضــاع اقتصــادي را با ركود 
مواجه كرد. درمجموع اوضاع 
اقتصادي به طــور طبيعي بر 
همه عرصه ها ازجمله رسانه ها 
اثر گذار  اســت. مطبوعات بيش از ســاير رسانه ها دچار 
مشكل شدند؛ از يك سو مسائلي همچون كاهش تيراژ و 
تعداد مخاطب شــدت بيشــتري يافت و از سوي ديگر 
آگهي ها كه يكي از منابع اصلي درآمدي مطبوعات است، 
به دليل مشــكالت حوزه اقتصادي، رونــد نزولي به خود 
گرفتند و درنتيجه رســانه ها به ويژه مطبوعات با كاهش 
درآمد روبه رو شدند. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه به  
دليل پاندمي كرونا، مردم احساس نياز بيشتري به انواع 
رســانه پيدا كردند، به اين معنا كه پيگيري اخبار جديد، 
طرح مسائل و ديدگاه هاي مختلف از طريق رسانه ها -اعم 
از رسانه هاي جديد و سنتي- انجام شد و مي توان گفت به 
نوعي اين احساس نياز به رسانه ها در مردم تقويت شد. به 
اين ترتيب فرصتي در اختيار رســانه ها قرار گرفت تا به 
نيازهاي مردم پاسخ بدهند و در كنار آموزش براي ايمن 
ماندن از كرونا، سياست ها و برنامه هاي دولت را به اطالع 
مردم برسانند. يه اين شكل رســانه ها توانستند بيش از 
پيش به ايفاي نقش در قامت پل ارتباطي ميان مسئوالن 
و مردم بپردازند. اگر كرونــا را به عنوان يك بحران درنظر 
بگيريم بايد رسانه ها را به عنوان ابزار مهم كنترل اين بحران 

معرفي كنيم، بنابراين در اين حوزه نيز رســانه ها موفق 
عمل كردند. ناگفته نماند در شــرايطي كه رســانه هاي 
خارجي دست به پمپاژ يأس و نااميدي مي زنند، رسانه هاي 
داخلي در كنار نگاه منتقدانه، در مســير روشنگري قرار 
گرفتند. اگر رسانه ها در جايگاه واقعي خود قرار بگيرند و به 
نقش هايي كه ذكر آن در ابتداي نوشتار آمد، بپردازند، بايد 
گفت كه دوره كرونا فرصت مناسبي براي ارتقاي جايگاه 
رســانه ها، جذب مخاطب و باالبردن اقبال مخاطبان به 
رسانه ها خواهد بود. اگر رسانه ها مرجعيت رسانه اي را به 
داخل كشور منتقل كنند و به عنوان يك منبع موثق، دقيق 
و به روز در مسير رفع نيازهاي مردم گام بردارند، مي توانند 
جايگاه خود را بهبود بخشــند و به اين ترتيب مشكالت 

اقتصادي رسانه ها نيز كاهش پيدا خواهد كرد.

سعيد اركان زاده يزدي؛ روزنامه نگار و پژوهشگر علوم 
ارتباطات اجتماعي

رســانه هاي جريان اصلي در 
ايران مشكل اقتصادي دارند، 
اما شيوع ويروس كرونا باعث و 
باني اين مشــكل نبوده بلكه 
صرفاً اين مشــكل را حادتر و 
مشــهودتر كرده اســت. اگر 
رسانه هاي جريان اصلي را در ايران به سه دسته مطبوعات، 
راديو و تلويزيون و خبرگزاري هاي و وب سايت هاي خبري 
تقسيم كنيم، مي بينيم كه همه اين رسانه ها از قبل گرفتار 
مشكالت اقتصادي بوده اند. در چند سال اخير كه اقتصاد 
كشــور راكد بوده، آگهي هايي كه موتور محرك اقتصاد 

ليال شريف
روزنامه نگار
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مديرمسئول 
روزنامه شهروند، 

معتقد است كه 
در زمانه كنوني، 

رسانه هاي آنالين 
به شدت رسانه هاي 

رسمي مخصوصًا 
رسانه هاي مكتوب 
را مورد هجمه قرار 
داده و كاركردهاي 

آنها را سلب 
كرده اند. وي بر اين 

باور است كه در 
عرصه اي كه ايجاد 
شده، امكان رقابت 
اين دو گروه بسيار 

سخت است

مديرمسئول 
روزنامه اعتماد بر 
اين باور است كه 

تنها كاري كه براي 
مطبوعات مي توان 

كرد و جلوي 
انقراض رسانه هاي 
كاغذي را گرفت، 

بازگرداندن 
مرجعيت رسانه اي 

به داخل كشور 
است
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رسانهها
وكرونا

این شماره

آينده تاريك مطبوعات
كرونا آسيب بسياري به بخش هاي مختلف فرهنگ ازجمله حوزه مطبوعات زد. درباره 
اوضاع روزنامه ها در زمانه كرونا و پيش بيني روزهاي آينده مطبوعات با مديران مسئول 

روزنامه هاي اعتماد، هفت صبح و شهروند صحبت كرده ايم
تبعات اقتصــادي بحران 
كرونا و ركــود بازارهاي 
جهاني پردامنه و گسترده 
بود، اما بحراني كه متأثر از شيوع اين ويروس در حوزه فرهنگ 
به وجود آمد نيز عميق بود و ســال سياه كرونا زخمي كاري به 
بخش هاي مختلف فرهنگ ازجمله حوزه مطبوعات زد. سال 
كرونا با وجود بمباران اخبار كرونايي، ســال تلخكامي اهالي 
رســانه هاي مكتوب بود. در پي اين تصور كه ويروس كرونا از 
روي كاغذ قابل انتقال است، روزنامه ها چند روز چاپ نشدند 
و زنگ خطر انقراض اين رسانه به صدا درآمد. بسياري از اهالي 
مطبوعات، اين تعطيلي را بديمن دانستند و كرونا را به ميخ آخر بر 
تابوت مطبوعات تشبيه كردند. درباره اوضاع روزنامه ها در زمانه 
كرونا و پيش بيني روزهاي آينده مطبوعات با مديران مسئول سه 

روزنامه شهروند، هفت صبح و اعتماد صحبت كرده ايم.

شركت در رقابتي از پيش باخته
نزديك به 200 ســال از تاريخ چاپ نخســتين روزنامه در ايران 
مي گذرد و نمي توان نقش پويــاي اين رســانه را در تحوالت و 
بزنگاه هاي تاريخي ايران زمين ازجمله رخداد انقالب مشروطيت 
كه تغيير ساختار نظام سياسي و اجتماعي ايران را سبب شد، از نظر 
دور داشت. دوره رضاشاه، تيغ سانسور، روزنامه ها را بي خون كرد، 
اما پس از شهريور 20، باز روزنامه ها جان گرفتند و به عنوان ابزار 
اصلي احزاب و تشكل هاي سياسي و فرهنگي در تحوالت جامعه 
نقش آفريني كردند؛ نقشي كه در وقايع تاريخي دوران پهلوي دوم 
و به ويژه وقايع منجر به انقالب 57 هم بارز بود. انقالب تكنولوژي 
اما به ضرر مطبوعات انجاميد و با ظهور راديو و تلويزيون، هجرت 
مخاطبان رسانه هاي مكتوب آغاز شد و در سال هاي اخير با ظهور 

رسانه هاي ديجيتال شدت گرفت.
اســماعيل رمضاني، مديرمســئول 
روزنامه شهروند، معتقد است كه در 
زمانه كنونــي، رســانه هاي آنالين 
به شدت رسانه هاي رسمي مخصوصاً 
رسانه هاي مكتوب را مورد هجمه قرار 
داده و كاركردهــاي آنها را ســلب 
كرده اند. وي بر اين باور است كه در عرصه اي كه ايجاد شده، امكان 
رقابت اين دو گروه بسيار سخت است. »رسانه هاي آنالين روزبه روز 
در حال پيشي گرفتن هستند و رسانه هاي مكتوب برعكس آنها در 
حال عقبگرد هســتند و درواقع وارد رقابــت از پيش باخته اي 
شــده اند.« رمضاني دليل شكست رســانه هاي مكتوب دربرابر 
رسانه هاي آنالين را به قوانين حاكم بر رسانه هاي رسمي مرتبط 
مي داند؛ قوانيني كه وقتي پاي رسانه هاي كاغذي وسط مي آيد 
دســت وپاگير و بسيار ســختگيرانه دنبال مي شــوند و جلوي 
كوچك ترين رقابتي را از باب فضاي آزادي انتشار مي گيرند. وي در 
اين باره مي افزايد: درحالي كه رسانه هاي رسمي با كوچك ترين 
خبر، عكس و مطلبي با واكنش هاي متعدد از نواحي مختلف، چه از 
سمت كساني كه موضوع به آنها ربطي پيدا مي كند و چه از سوي 
دستگاه هاي نظارتي، مواجه مي شوند، رسانه هاي آنالين هر چه 
مي خواهند منتشر مي كنند و معموالً هم پيگيري قضايي و حقوقي 
برايشان انجام نمي شود. نتيجه هم آن شده كه يك توييت يا نشر 
متني از سوي فردي در فضاي اينستاگرام تأثيرش بر مردم به مراتب 
بيشتر از گزارش هاي تحليلي يك رسانه رسمي  است كه چندين 

خبرنگار و نيرو با سال ها سابقه نشر و فعاليت دارد! 

رسانه هاي رسمي دنباله رو رسانه هاي غيررسمي شده اند
امروز دغدغه روزنامه نگاري در ايران، بقا است و اهالي مطبوعات 
خود اذعان دارند كه اثرگذاري آنها بر افكار عمومي كمرنگ شده 
است. نظر مديرمسئول روزنامه شهروند در اين باره اين است كه 
رسانه هاي رســمي به كل، تأثيرگذاري خود را بر افكار عمومي از 
دست داده اند و ما دوران افول و كاهش كاركرد و تأثيرگذاري آنها 
را شاهديم، البته روزنامه ها همچنان بر افكار خصوصي اثرگذارند و 
به عنوان يك تريبون رسمي سياسي يا يك بنگاه خبري وابسته به 
يك جناح، سازمان و حزب كاركرد دارند، اما در زمينه تأثيرگذاري بر 
افكار عمومي امروز دنباله رو رسانه هاي غيررسمي و در حال تبديل 
به رسانه هاي فردمحور هستند. رمضاني تأثيرات كرونا بر روزنامه ها 
را متأثر از تغييراتي كه در سبك زندگي مردم پديد آورده، بلندمدت 
مي داند و مي گويد: در سايه چالش هاي اقتصادي، رقابت ناعادالنه 
با فضاي آنالين و شيوع كرونا، ادامه حيات رسانه هاي رسمي به ويژه 

رسانه هاي مكتوب با مشكالت بيشتري روبه رو خواهد شد.

كرونا مي توانست تبديل به فرصت شود
علي مزيناني، مديرعامل روزنامه هفت 
صبح، تأثيرات غيرمستقيم كرونا بر 
مطبوعــات را بيشــتر و عميق تر از 
تأثيــرات مســتقيم آن مي دانــد و 
مي گويــد: در بحــران اقتصــادي، 
نخســتين كااليي كه از سبد خانوار 
حذف مي شود، اقالم فرهنگي و در صف اول آن، روزنامه هاست. 
مشكالت اقتصادي و تعطيلي كسب وكارها ناشي از شيوع كرونا هم 
بر مصرف رسانه اي در حوزه مكتوب بسيار اثر گذاشت. مزيناني اما 

كرونا را تهديد نمي داند و معتقد است در پي قرنطينه و در خانه ماني 
فرصتي براي پيوند مردم، كه اوقات فراغت بيشــتري داشتند، با 
رسانه هاي مكتوب فراهم شــد، اما مشكالت ساختاري و فقدان 
سيستم اشتراك در شهرهاي بزرگ ايران و نبود حمايت باعث شد 
رسانه ها فقط تحت تأثير اثرات منفي كرونا قرار بگيرند. وي بر اين 
باور است كه كفه كرونا دربرابر مشكالت پيشين رسانه ها بي وزن 
بود و هرچند در سال كرونا حوادث و سوژه هاي رسانه اي به شدت 
كم شد، اما تأثير كرونا بر اوضاع بد امروز روزنامه ها چندان نبوده. 
مديرمســئول روزنامه هفت صبح هم ريشــه همه مشــكالت 
رسانه هاي رسمي را بي اعتمادي مردم به اين رسانه ها مي داند و 
معتقد است هرچند رسانه هاي رسمي همچنان بر سيستم اداري 
و حاكميتي جامعه اثرگذارند، اما نقش آنهــا در ارائه اطالعات و 
آگاه سازي عمومي بسيار كمرنگ تر شده است. مزيناني سال 1400 
را نمود تمام اتفاقات ناگوار طي 10ســال اخير براي مطبوعات 
مي داند و مي گويد: با وضع موجود، در سال پيش رو با وجود آنكه 
سال انتخابات است و اخبار مربوط به واكسن كرونا بيشتر خواهد 
بــود امــا روزنامه ها به دليــل گراني كاغــذ، بحث سانســور و 
خودسانسوري، مشكالت اقتصادي بنگاه ها و كاهش آگهي ها و نيز 
به خاطر مشكالت اقتصادي مردم، با افت شديد تيراژ مواجه خواهند 
شد. وي رســانه هاي آنالين را نه تهديد، بلكه فرصت مي داند و 
مي گويد: در دوره كرونا، رسانه هاي آنالين مي توانند با توليد محتوا 
و حذف خودسانســوري كه بالي جان رسانه هاي مكتوب است، 
جريان ساز شوند و با ايفاي نقش محوري در حوزه اطالع رساني، 

مرجعيت رسانه اي را به رسانه هاي داخل كشور برگردانند.

رسانه هاي داخلي را بايد آزاد گذاشت
الياس حضرتي، مديرمسئول روزنامه 
اعتمــاد، معتقد اســت مشــكالت 
روزنامه ها از سال 88 به اين طرف به 
سه فصل تقسيم شد: فصل نخست، 
ريزش اعتمــاد مردم از رســانه هاي 
داخلــي بــود. در پــي فشــارها و 
تنگ نظري هايي كه روزبه روز بيشــتر دست رسانه هاي داخلي را 
بست، مردم به سمت رسانه هاي ماهواره اي متمايل شدند كه راست 
و دروغ را تركيب مي كنند و به كسي هم پاسخگو نيستند. حضرتي 
فصل دوم مشــكالت روزنامه ها را مربوط به گردش با سرعت و با 
قدرت مخاطبان به سمت رسانه هاي ديجيتال مي داند و مي افزايد: 
در فضايي كه رســانه هاي مكتوب با محدوديت مواجه هستند، 
رســانه هاي ديجيتال به عنوان موضوعي جديــد و جذاب، بدون 
محدوديت جلو افتادند و فشار مضاعفي بر رسانه هاي مكتوب وارد 
شد. فصل سوم مشكالت در پي شيوع كرونا بر روزنامه ها آوار شد. از 
نظر مديرمسئول اعتماد، كرونا به مثابه تير خالص بود و باعث شد 
دكه هاي روزنامه فروشي خودبه خود كارايي خود را از دست دهند. 
مديرمسئول روزنامه اعتماد بر اين باور است كه تنها كاري كه براي 
مطبوعات مي توان كرد و جلوي انقراض رسانه هاي كاغذي را گرفت، 
بازگرداندن مرجعيت رسانه اي به داخل كشور است. وي مي گويد: 
هم اكنون مرجعيت رسانه اي به طور كامل از داخل كشور خارج شده 
و رســانه هاي خارج از كشــور با ايجاد جنگ رواني و برنامه هاي 
براندازي، امنيت ملي را به خطر مي اندازند؛ رسانه هايي كه مدعي 
كار حرفه اي و مستقل هستند، اما تجربه وقايع تلخ سال هاي 96و 
98 نشان داد هيچ كدام بي طرف نيستند و سر بزنگاه با طبل و دهل 
خود وارد ميدان مي شوند و به اختالفات و اعتراضات، در جهت غلط، 
دامن مي زنند. حضرتي معتقد است كه در اين شرايط، هر دلسوزي، 
هر فردي كه ميهن پرست است و منافع و امنيت ملي برايش اولويت 
دارد بايد به دنبال آن باشد كه مرجعيت رسانه اي به داخل كشور 
برگردد. الزامات اين كار اين نيست كه مجموعه حكومت و نهادهاي 
حكومتي به روزنامه ها كمك مالي كنند، كاغذ بدهند و... چرا كه يك 
رسانه واقعي به هيچ كدام از اين كمك ها نياز ندارد، تنها راه اين است 
كه به روزنامه ها اعتماد كنند و اجازه دهند كه اهالي رسانه در سايه 
آزادي، به طور جدي و حرفه اي به مباحث و سوژه هاي مختلف ورود 
كنند.وي مي افزايد: اگر مسئوالن و مقامات امنيتي و قضايي اندكي 
دندان روي جگر بگذارند و امنيت نهاد و بدنه روزنامه نگاري تضمين 
شود و روزنامه نگاران احســاس آرامش كنند، از آنجا كه ظرفيت 
مجموعه روزنامه نگاري ما اعم از مديران مسئول، سردبيران، دبيران 
بخش ها، خبرنگاران، عكاسان و گرافيست ها فوق العاده غني است، 
آنها مي توانند در بدترين شــرايط به بهترين شيوه، جذاب ترين 
گزارش ها را در بخش هاي مختلف محيط زيست، اقتصاد، سياست، 
فرهنگ و... كه مطالبه مردم است، توليد كنند تا دست در دست در 
جامعه بچرخد؛ به اين ترتيب مرجعيت رسانه باز به داخل كشور و به 
سمت رسانه هاي مكتوب برخواهدگشت. مانند ژاپن كه با وجود 
آنكه پهناي پاند اينترنت اين كشــور ده برابر بيشتر از ايران است، 
همچنان روزنامه ها در تيراژ 10تا 15ميليوني منتشر مي شوند؛ يا 
تجربه نشريات در برخي كشورهاي غربي كه گرچه بخش هايي را 
تعطيل و محدود كردند اما همچنان با ســوژه هاي بكر و خالقانه، 
مرجع اطالع رساني در جامعه هستند. تفاوت بزرگ رسانه هاي آزاد 
در داخل كشور با خارج از كشور هم اين است كه رسانه داخلي به بقا 
و ثبات كشور عالقه مند است و اگر احساس شد حركتي عليه منافع 
 ملي انجام مي شــود، به راحتي قابل پيگيري و بررســي و تحليل 

است.

تحت فشــار مي گذارد. در مجموع، مي تــوان گفت كه 
رسانه ها نســبت به دهه هاي گذشــته، آگهي كمتري 
مي گيرند و از درگاه هاي مستقيم خود نيز فروش كمتري 
دارند. بنابراين طبيعي است كه اقتصادشان شكننده تر 
شود. اگر اتفاقاتي ناگهاني مثل شيوع ويروس كرونا هم به 
اين مشــكالت اضافه شود، بديهي اســت كه فشارهاي 
اقتصادي آنها بيشتر از گذشته هم خواهد شد به حدي كه 

آنها را به آستانه شكنندگي و ورشكستگي بكشاند.
يكي از راه هاي اينكه دريابيم مشكل اقتصادي رسانه ها 
همه گيــري ويــروس كرونا نيســت بلكــه علت هايي 
ريشــه اي تر دارد اين اســت كه تصور كنيم همين فردا 
همه گيري تمام مي شــود و دوباره نظم امور مثل سابق 
برقرار خواهد شد. آيا رســانه هاي ما به رونق اقتصادي 
خواهند رسيد؟ بســيار بعيد اســت. در يك كالم، بايد 
گفت كه راه رفع مشكالت اقتصادي رسانه هاي جريان 
اصلي ايران از سياســت مي گذرد. به عبارت ديگر، نظام 
سياسي در ايران بايد تصميم بگيرد كه به رسانه ها آزادي 
عمل بيشــتري بدهد: اگر مطبوعات و وب ســايت هاي 
خبري احســاس آزادي بيشــتري كنند، اگــر راديو و 
تلويزيون خصوصي در ايران پا بگيرد، كنترل شــديد بر 
تلويزيون هاي اينترنتي برداشته شود و خبرگزاري هاي 
عمدتاً دولتــي در ايران اجــازه فعاليــت حرفه اي تر و 
مستقل تر داشته باشند، آنگاه مي توانيم اميدوار باشيم 
كه اعتماد مخاطبان به رســانه هاي جريان اصلي ايران 
بازگردد و اين بازيابي اعتماد باعث شكوفايي و افزايش 
پويايي هاي فضاي رسانه اي رسمي در ايران شود و پس 

از آن، اقتصاد رسانه ها نيز رونق خود را يابد.

اكبر نصراللهي؛ رئيس دانشــكده علوم اجتماعي، 
ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد تهران

در ابتداي شيوع كرونا كمتر 
كســي گمان مي كرد كه اين 
ويــروس تــا ايــن حــد بر 
بخش هاي مختلــف جامعه 
چون اقتصاد، رسانه و مراودات 

اجتماعي اثر بگذارد.
كرونا بر شيوه و ميزان توليد و انتشار اخبار و همچنين 
اقتصاد رسانه ها تأثير گذاشت و حتي مي توان گفت كه 
رســانه ها بيش از بخش هاي ديگر جامعه از كرونا تأثير 
پذيرفتند، چراكه به واسطه نقش و جايگاهي كه در جامعه 
دارند، بيشتر در معرض آسيب ها، فرصت ها و تهديدهاي 
برآمده از بحران ها هستند. بيكاري و تعديل اهالي رسانه 
در مطبوعات، مشكل توزيع مطبوعات، افزايش شايعات 
و توليد فيك نيوزها و افزايش شــكاف طبقاتي در ميزان 
دسترسي به اطالعات از چالش هاي مهم رسانه ها در ايام 
كرونا بود و حتي اين ويروس موجب شد تا فعاليت بسياري 
از نشريات محلي و رســانه هايي كه بنيه مالي ضعيفي 

داشتند به تعطيلي كشيده شود.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه در دوره كرونا ارتباطات 
سالمت بيش از ســاير حوزه ها مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت و همه رسانه ها فارغ از رويكردهايي كه داشتند بر 

روزنامه نگاري سالمت تأكيد ويژه اي كردند.
كرونا باعث شد رســانه ها نداشــته هاي خود را بيشتر 
بشناســند و در پي يافتن راه حل هايي براي آنها باشند. 
نداشــتن هم افزايي، به روز نبودن و خأل سياست هايي از 

ارزش سنِد مكتوب 
شــايد در ابتدا بايد اين ســؤال 
را مطرح كــرد كــه مخاطبان 
روزنامه هــا از نظر ســن، طبقه 
اجتماعي و تحصيالت در چه قشر و گروهي قرار مي گيرند؟ 
طبيعتا اين گروه بيش از هر گروه ديگري در جامعه، فقدان 
روزنامه هاي چاپي را احساس خواهد كرد. از اين رو با توجه به 
كاركرد روزنامه ها براي اين مخاطبان، بايد ديد آيا آلترناتيو يا جايگزين مناسبي براي 

آن وجود دارد؟ 
ظاهراً آن گروهي كه بيــش از هر گروه ديگري تحت تأثير قــرار خواهد گرفت، بخش 
سالمند جامعه اســت كه يا آنقدر با ابزار ديجيتال راحت نيست يا روزنامه چاپي حس 
واقعي تري از اطالع رساني را در اختيارش قرار مي دهد و يا حتي به سبب نوع محتواي 
روزنامه ها منبع مورد مطالعه مناسب براي آنها هستند. براي پيش بيني آينده بايد قشر 
روزنامه خوان را پيدا كرد و ديد براي اين گروه به جاي خواندن روزنامه هاي كاغذي چه 

جايگزيني درنظر گرفته شده است؟ اگر براي مثال گروه سالمند را روزنامه خوان بدانيم، 
با حذف روزنامه باعث سردرگمي شان خواهيم شــد. چون با اين كار بخشي از برنامه 
روزمره شان را مختل كرده ايم و يكي از عوامل ترغيب آنها به مطالعه را حذف كرده ايم. 
هرچند تنها اين گروه مخاطب روزنامه ها نيستند. در ايران، روزنامه ها مطالبي را منتشر 
مي كنند كه اكثراً نه در كتاب ها از آنها خبري هست و نه در شبكه هاي مجازي مي توان 
به راحتي آنها را سراغ گرفت. بنابراين به استثناي خبر كه فضاي مجازي و اينترنت در آن 
به واسطه سرعت انتقال اطالعات پيشرو است، نوعي از محتوا را با حذف رسانه هاي چاپي 
از دست خواهيم داد. جنبه تأثير اين ماجرا بر جامعه ايراني و غيرايراني نيز متفاوت است. 
در ايران كه ما بيشتر روزهايمان را با بارشــي از اخبار، كه اغلب هم بد و منفي هستند، 
شــروع مي كنيم خواندن روزنامه چندان اولويتي در سبك زندگي بيشتر افراد جامعه 
ندارد، بنابراين در نگاه اول با حذف روزنامه ها شايد تأثير محسوسي در زندگي اغلب افراد 
جامعه مشاهده نشود. هرچند كه شايد حذف روزنامه هاي چاپي براي مخاطب چندان 
تأثيرگذار نباشد، اما در گذر زمان اهميت حذف آن روشن تر خواهد شد. چنان كه اين 
جامعه براي سند مكتوب ارزش بيشتري قائل است و اين جنبه سندگونه روزنامه ها براي 

تاريخ معاصر ايران مهم است.

كورش ساساني
روان درمانگر

دام آسايش
جهان هرچه پيشرفته تر مي شود، 
آسايش مردمان نيز بيشتر مي شود. 
خوراك ساده تر و با رنج و كوشش 
كمتر به دست مي آيد، رفت وآمد ساده تر مي شود و دسترسي 
مردم به اطالعات نيز آسان تر مي شــود. ديگر حتي نياز به 
آماده  شــدن، از خانه بيرون رفتن، شايد در صف ايستادن و 
خريدن روزنامه يا مجله اي دلخواه مان، كه چه بسا تمام نيز بشود و بي بهره بمانيم، نيست. 
نشريات در اينترنت و گوشي هاي هوشــمندمان به سادگي در دسترس هستند. شايد 
به زودي نشريات كاغذي كه بالي جان درختان بودند نيز چون دفترچه هاي بيمه هاي 
درماني حذف شوند ولي آيا اين افزايش روزبه روز آسايش جداي از خوشايندي اش به 

سودمان نيز هست؟
من شك دارم. يادم مي آيد كه در جواني نخستين اتومبيلي كه خواستم بخرم يكي از 
نزديكان هشدار داد كه خيلي نمي گذرد كه شكمت پيش خواهد آمد. پاسخ و اطمينان 
من كه نه، ورزش خواهم كرد و كم سوارش مي شوم پاسخي واهي بود و اين آسايش به 
قيمت شكمي پروار و خوني چرب تمام شد و همچنان مي شود. چندان از اينكه آدمي 
به كمك پيشرفت ســده هاي اخير در دام آســايش افتاده نمي گذرد و به نظر مي رسد 

روندهاي انتخاب طبيعي دارويني هنوز فرصت نيافته اند برايش ژن هايي برگزينند كه 
آدمي بتواند در آسايش نيز بهترين كاركرد خود را داشته باشد. هنوز به عادت ديرين ما 
انسان ها بهترين كاركرد جسمي و رواني خود را زماني داريم كه تا اندازه اي زير فشار و 
تنش و محروميت باشيم. زماني قدر چيزي را مي دانيم، توجه مان به آن جلب مي ماند و 

بهترين بهره را از آن مي بريم كه براي داشتنش تالشي قابل توجه بكنيم.
اين سال ها كه فيلم هاي سينمايي به ســادگي و فراواني روي لپ تاپ هاي خانگي و در 
سايت هاي فيلم در دسترس هستند آن اندازه فيلم هاي خوب ديده ام كه حتي داستان 
هيچ كدام به يادم نمانده. ولي آن چه در ذهنم حكاكي است فيلمي است كه در سينما 
با ساعت ها در صف ماندن و در صندلي نامناســب و به خون جگر در جواني مي ديدم و 
آنچنان اثرگذار بود كه مدت ها به آن مي انديشــيدم و بارها و بارها در ذهن مزمزه اش 
مي كردم. اكنون فراواني و آساني، اثر فيلمي را با فيلم بعدي به زودي مي شويد و مي برد 

و چيزي به ژرفاي جانمان رخنه نمي كند.
روزنامه ها نيز كه كامل از روي پيشخان ها گم شوند، بي گمان حسرت خواهيم خورد. 
بي گمان دسترسي به اطالعات عادالنه تر و گسترده تر خواهد بود ولي اطالعاتي كه در 
ژرفاي جانمان نمي نشيند و چه بسا تغييري كه بايد در ذهنمان پديد نمي آورد. شايد 
هزاره ها بعد انتخاب طبيعي گونه انسان را جوري تغيير داده باشد كه بهترين كاركرد و 
كارايي اش را در بيشترين آسايش داشته باشد ولي من بدگمان هستم كه انسان امروزي 

از آسايش بيشتر خود سود بيشتري هم ببرد.

محمد دهقان
روانپزشك

قبل تا بعد بحران، جوابگو نبودن بــه نيازهاي مردم در 
زمان بحران و... از جمله ضعف هاي رسانه ها بود كه كرونا 
باعث آشكارشدن آنها شد. اين دوران فرصتي را مهيا كرد 
تا مطبوعات و رسانه هايي كه براي ورود به فضاي مجازي 
مقاومت مي كردند، با مشكالت عديده اي همچون كاهش 
آگهي ها و تيراژ فروش روبه رو شوند. رسانه ها بايد براي 
استقالل اقتصادي با جديت بيشــتر برنامه ريزي كنند، 
اين اقدام نيازمند بازنگري در چــاپ آگهي هاي دولتي 
و انتشار آن تنها در رسانه چاپي اســت. در واقع بايد به 
قالب هاي جديد رســانه اي توجه شود و رســانه ها بايد 
دست از مقاومت كردن براي تطبيق با نياز و تكنولوژي روز 
دست بردارند و پاسخگوي نياز مخاطب و كاربران امروزي 
باشند. كرونا نشان داد انحصار در رسانه بي معناست. پس 
رسانه ها در پساكرونا ساختار سازماني خود را به گونه اي 
تغيير دهند كه با وجود حضور رقبا، توان جذب مخاطب را 
داشته باشند. رسانه ها بايد از ساختار سنتي و ناكارآمدي 
كه جوابگوي نيــاز مخاطب فعال و خالق و پرسشــگر 

نيست، دوري كنند.

وحيد عقيلي؛ هيأت علمي گروه ارتباطات دانشگاه 
تهران مركز 

گذشت زمان به مردم ثابت كرد 
كه دنيا پــس از كرونا مانند 
گذشــته نخواهد بــود، اين 
واقعيــت معنــاي عميقي را 
گوشــزد مي كنــد؛ به عبارت 
ديگــر حوزه هــاي مختلف 

زندگي بشر تحت تأثير كرونا قرار گرفته است.
به دليــل بحــث اقتصــادي -سياســي رســانه ها و 
تكنولوژي هاي ارتباطي، حتــي در دوران پيش از كرونا 
نيز ما شاهد شكل گيري فرايند و گرايش جديد به فضاي 
مجازي بوديم. درواقع مي توان گفت كه حتي اگر كرونا 
نيز پديــد نمي آمد، اين روند توجه بــه فضاي مجازي و 

ضعيف شدن رسانه ها ادامه پيدا مي كرد.
با نيم نگاهي به تاريخ بايد گفت كــه جنگ جهاني اول 
با روزنامــه، جنگ جهاني دوم با راديــو، جنگ ويتنام با 
رسانه اي-خبري شدن تلويزيون، جنگ اول خليج فارس 
با پديده ماهواره و همچنين جنــگ دوم خليج فارس با 
پديده فضاي مجازي روبه رو بودند، اين تجربه ها نشانگر 

تأثير تكنولوژي بر رسانه هاي غالب است.
در هر صورت بسياري از روزنامه هاي دنيا پيش از كرونا 
با مســائلي همچون كاهش تيراژ، تعطيلي و... دست به 
گريبان بودند. اگر ما بخواهيم يك تحليل منحني داشته 
باشــيم، به اين واقعيت پي مي بريم كه كاربران رسانه به 
سمت نســخه هاي مجازي تمايل داشته و دارند و تعداد 
تيراژ روزنامه ها پيش از كرونا نيز كاهش پيدا كرده بود، 
اما در اين نكته شكي باقي نمي ماند كه بحث كرونا موجب 

تشديد اين مشكالت شده است.
من گمان مي كنم كه بحث مخاطــب در دوران كرونا به 
بحث كاربر تبديل شــد، به عبارت ديگر در فضاي جديد 
كاربران براساس نياز خودشان دست به كنش ارتباطي 
و كسب اخبار مي زنند، اين يك واقعيت است كه فضاي 
مجازي، يك شــكل فراچاپي از توليد، پردازش و توزيع 
محتواست، بنابراين طبيعي است كه اين بستر منجر به 
كاهش نسخه هاي چاپي شود؛ اتفاقي كه با شيوع كرونا 

بيش از پيش سرعت گرفته است.
به گمان من حوزه رسانه ها چاپي و سنتي بيش از ساير 
رســانه ها در دوران كرونا دچار آسيب شده اند. در حوزه 
وضعيت اقتصادي رســانه ها نيز موضوع مشخص است. 
سرمايه گذاري در بحث رسانه هاي چاپي به حداقل رسيده 
است. بنابراين در بحث سياستگذاري رسانه اي نيز بايد 
دولت و متخصصان وارد عمل شوند و سياستگذاري هاي 

جديدي ايجاد كنند.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار
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زماني كه كرونا 
فراگيري بيشتري در 

ايران پيدا كرد، بعد 
از بحث تعطيلي هاي 

اوليه، كار را به يك سوم 
و دوركاري تقليل داديم 
و بچه ها 50درصد وقت 

خود را مي توانستند 
دوركاري كنند. بنابراين 

سعي كرديم كار را 
به سوي تحليل و توليد 

محتواهاي تحليلي 
ببريم و به جاي توليد 
نخستين خبر توليد 
نخستين تحليل را 

داشته باشيم

وزنامه نگار  ی از   راه دور ر
سردبيران رسانه هاي كاغذي و مجازي از مشكالت و شرايط خود  در زمانه كرونا مي گويند

سال99 متفاوت ترين سال كاري رسانه ها به حساب 
مي آيد. سال كرونايي تغييرات شگرفي در نحوه 
كار و مديريت رســانه اي ايجاد كرد كه همچنان 
ادامه دارد. اين دوره گذار كرونايي هر دم رويي نشــان مي دهد و بايد براساس 

آن راهي گشود و پيش رفت. در اين بين ســردبيران روزنامه ها، خبرگزاري ها، 
ســايت ها و پايگاه هاي خبري به عنوان ســكاندار مجموعه خود براي تطبيق 
 يافتن رسانه با شــرايط جديد تالش مي كنند. حاال در سالگرد شيوع ويروس 
كوويد-19در ايران، مي توان اين مشكالت را از نگاه سردبيران رسانه ها مرور كرد.

كنند و مجموعه را ضدعفوني كرديم. از آنها خواستيم 
با رعايت فاصله اجتماعي بنشــينند. ميزها را از هم 
فاصله داديم و زمان استراحت وغذا را شيفتي كرديم 
و... با توجه به تجربه اي كه از روزهاي تعطيل داشتيم 
اصــال دوركاري نكرديم. در زمانــه كرونا مطبوعات 
چندين قدم از فضاي مجازي كه مردم در آن هستند 
دور افتاده اند. مطبوعات در دوركاري تعريف درستي 
نداشــته اند، در دوركاري بايد روابط مســتقيم باشد 
با اســتفاده نرم افزار تصويري مرتب همديگر را چك 
كنند امــا در دوركاري كه در ايران اســت به ويژه در 
مطبوعات، دبير از خبرنگار بي خبر است. يك گزارش 
وقتي گزارش است كه دبير و خبرنگار و دبير و سردبير 
با هم در ارتباط تنكاتنگ باشند با همديگر در تعامل 

باشند تا گزارشي قوي منتشر كنند«.
او درباره نپذيرفتن دوركاري اضافــه مي كند:» دور 
شــدن از فضاي خبري يكي از داليل مهم نپذيرفتن 
دوركاري اســت. در رســانه ما كه هر روز بايد اخبار 
دست اول را منتشــر كنيم دوركاري سم است. شما 
وقتي دور يك ميز مي نشــينيد درباره يك موضوع با 
خبرنگار صحبت مي كنيد، ديگران هم در جريان قرار 
مي گيرند، گاه پيش مي آيد در اين دورهمنشيني هاي 
خبري فرد ديگري با ارتباطــات قوي تر مي تواند آن 
گزارش و يا خبر را بهتر پيش ببرد و يا اينكه همفكري 

خوبي كند. همچنين بازار كپي پيســت بســيار داغ 
اســت. مثال خبري را ما كار كرديم بعد از 3روز يك 
خبرگزاري معتبــر آن را كار مي كند. دوركاري حتي 
مي تواند افســردگي كاري ايجاد كنــد. افرادي كه 
سركار هســتند غبطه مي خورند كه چرا سركارند و 
افرادي كه دوركار بودند بعد از اينكه شرايط به حالت 
اوليه درآمد نمي توانند آن را تحمل كنند و برايشــان 
سخت اســت. در كنار همه موارد مباحث مالي براي 
رسانه هاي مستقل بسيار اهميت دارد. بنابراين كرونا 
ضربه سختي وارد كرده است. بازديد ها بسيار پايين 
آمده و حتي ساعات بازديد تغيير كرده است. بسياري 
ســركار نمي روند در خانه نيز با خانواده، تلويزيون  و 
فضاي مجازي غيرخبري سرگرم هستند. همچنين 
به ســايت هاي اقتصادي مانند بورس، كارگزاري ها و 
خريد اينترنتي و سايت هاي بانكي رجوع مي كنند كه 
همين مسائل ورودي سايت ما را بسيار پايين آورده 
اســت. همچنين مردم ديگــر از حمل ونقل عمومي 
استفاده نمي كنند و بيشتر با خودروهاي خود جابه جا 
مي شوند اين موضوع نيز باعث مي شود كه مردم وقت 
ديدن سايت هاي خبري را نداشته باشند. اين موضوع 
باعث كم شدن آگهي مي شود. رسانه هاي مستقل از 
جايي حمايت نمي شوند و كرونا لطمه سختي به آنها 

وارد كرده است«.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

رسانهها
وکرونا

این شامره

كولببادايتفگش
ليياكيمبناجاي
ازنيكپاهينوتنا
هيروفازرويبگر

كايكساشنزرس
روهتمرداكتن
تيورارهزيگنرف
يشاكنكدارواو
لسوتفيسيسيتاذ

هواتكيكشاول
رارشاسروبسگ
عيسودحتمددجتم
هنارتيدميايردر
داوربادرزريژا
هملكددوهشودنه
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افقي:
1- تنظيــم كلــي موتور با 
دســتگاه الكترونيكــي- به 

كمال رسيدن- اردوگاه
2- نوعي كاميــون- جعبه 

مقوايي- جانشين
3- خاك ســرخ- ســخن 
آهســته- رماني از سيامك 

گلشيري
4- واحــد اندازه گيري توان 
الكتريكي- وطن- تيز و برنده
5- شــاعر يــوش- جرقه 
آتش- نوعي پارچه از الياف 

گياهي
6- پايتخــت ســوئد- از 

شهرهاي مهم ژاپن
7- دوره تجديد حيات اروپا- 

كجاوه- راه و روش
8- تعجب زنانه- همســايه 

تفرش- لگام- بله انگليسي
9- بوي نامطبــوع- عماد- 

ميمون
10- خبرگزاري دانشجويان- 

پدر اسحاق و اسماعيل)ع(
11- دوســتي- ســيصد 

كيلوگرم- ستون 
12- گريــز- فراهم آوردن- 

تعداد اعداد دورقمي
13- قوي- گرامــي - برادر 

عرب
14- امــر به آمــدن- لبه- 

درست دانستن عملي
15- ريسمان- حالل رنگ 
الك ناخــن- از پيامبــران 

بني اسرائيل
  

عمودي:
1- نوعي پارچه نخي ظريف- 
مجموعه داســتاني نوشته 

صادق چوبك
2- كاخ تاريخي فرانســه- 
ســياره همســايه زمين- 

بشقاب بزرگ
3- گياه تاالب- برقراركردن 
ارتبــاط تلفنــي- فيلمي 
ساخته بهرام بيضايي با بازي 

مژده شمسايي
4- رشــته كوهي در مركز 

اروپا- پايه- كميابي
5- بيرق- تنبل- محو كردن

6- ورزشكار پرســابقه- در 
خواب مي كشند

7- معادل فارسي پرتره- داد 
و فرياد- جلگه

8- ويتاميــن خوني- آواي 
حزين- از اصول دين- ضمير 

انگليسي
9- منزلــت- رمزها- جاده 

ريل گذاري شده
10- پنــد گرفتــه از عمل 
نادرســت خــود- نوعــي 

انبردست

11- ترمز كشتي- محمل- واحد 
فركانس

12- رنگي براي قالي- برتري- آغوز
13- كوچك ترين جــزء انرژي- 

سوگند- مساوي
14- جايــي كــه رود بــه دريا 
مي ريزد- اثرگــذار- داراي جنبه 

داستاني
15- سپهساالر سپاه افراسياب كه 

به دست گودرز كشته شد- دهبان
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ارتباطات مجازي بدون احساس است
بعضي معتقدند در تحريريه ها نوعي زندگي وجود دارد 
كه اگر آدم هاي آن از هم دور باشند، آن زندگي مختل 
مي شــود و حتي مي تواند در رفتارهــا تأثير بگذارد. 
آرش خوشــخو، مديرمسئول و ســردبير هفت صبح 
يكي از اين افراد است كه ســالمت و درستي روابط و 
ارتباطات كاري را در حضور داشتن، مي داند. او معتقد 
است كه كمتر ديدن خبرنگاران و نبود موقعيتي براي 
گفت وگو  هاي حضوري و رد و بدل كردن ســوژه ها، 
بعضي اوقات رســيدن بــه نتيجه دلخواه را ســخت 
مي كند. او مي گويد:»بعضي وقت ها آن نتيجه اي كه 
مي خواهيم و مدنظر است را بايد تايپ كنيم كه باعث 
مي شــود منظور حرف هايمان، سخت منتقل شود و 
كنترل نتيجه را از دســت مي دهيم. وقتي بچه ها در 
روزنامه حضور داشتند مدام با هم صحبت مي كرديم 
كه كار را چه كرده و به كجا رسانده اند و براي گزارش ها 
با چه كسي صحبت كرده اند. اين اقدامات باعث مي شد 
تا به نتيجه دلخواه برسيم. ولي االن كنترل آن سخت 
شده است. در ارائه سوژه به خبرنگاران بايد حضوري 
و چهره به چهره عمل كــرد و اين كار به درك حال و 
هواي خبرنگار كمك مي كند. از روي نگاه و چهره اش 
مي شود فهميد سوژه را دوســت دارد يا نه. از پس آن 
برمي آيد يا نه. هم اكنون تحريريه خيلي خلوت است. 
روابط كاري در فضاي مجازي و كانال تلگرامي صورت 
مي گيــرد. در واقع ما تحريريه خلوتــي داريم كه در 
شــرايط فعلي با خودم، 3نفر ديگر هر روز هستند و 
مابقي خبرنگاران دوركاري مي كنند. در بخش فني و 
مميزي 50درصد از همكاران سر كار هستند و بقيه از 

خانه مشغول به كارند«.
به گفته او براي كار، دغدغه خاصــي وجود ندارد، به 
لحاظ سرعت كار و زمانبندي خود را تطبيق داده ايم 
و كارها را انجام مي دهيم. هزينه هاي روزنامه هم مثل 
برق، تلفن و ... كم شده است. به طور كل روند كار در 
تحريريه با حضور و تعامل افراد شــكل مي گيرد و در 

غير اين صورت يك جاي كار مي لنگد.

تركيبي از دوركاري و حضور در روزنامه ها
گروهي از سردبيران به تعادل رأي مي دهند. چيزي 
بين بودن و نبودن. آنهــا معتقدند بايد به دنبال راهي 
جديد بود زيرا جهان ديگر به روزهــاي قبل از كرونا 
برنمي گردد. علي ميرزاخاني، ســردبير دنياي اقتصاد 
اين مســئله را عنوان مي كند و مي گويد:»زماني كه 
كرونا فراگيري بيشتري در ايران پيدا كرد، بعد از بحث 
تعطيلي هاي اوليه، كار را به يك سوم و دوركاري تقليل 
داديم و بچه ها 50درصد وقت خود را مي توانســتند 
دوركاري كننــد. مســئله ديگر اينكه شــبكه هاي 
اجتماعي و سايت ها باعث شدند، اخبار سوخت شوند 
بنابراين سعي كرديم كار را به ســوي تحليل و توليد 
محتواهاي تحليلي ببريم و به جاي توليد نخســتين 
خبر، توليد نخســتين تحليل را داشــته باشيم. اين 
مسئله در بســياري از روزنامه ها انجام شد. از توليد 
خبر به ســوي توليد تحليل رفتند. با اين روند قطعا 
دچار مشكل نخواهيم شــد. تحليل نيز نياز به حضور 
خبرنگارها ندارد. ما سعي كرديم با زمانه كرونا خود را 
تطبيق دهيم و مشكلي ايجاد نشود. در واقع دوركاري 
سازگارتراست و اگر از همه تكنولوژي ها استفاده كنيم 

دوركاري قابل مديريت است و براي رسانه ها مشكل 
ايجاد نمي كند. همچنين براي دوركاري بعد از كرونا 
نيز پيشنهادهايي داريم. ممكن است بسياري دوست 
داشــته باشــند دوركاري انجام دهند. براي رسانه و 
خبرنگار طرحي ارائه مي دهيم كه براي هر دو طرف 
برد-برد باشد«. مديران رسانه ها نيز بايد از اين فرصت 
استفاده كنند زيرا دوركاري با رسانه به ويژه روزنامه ها 
بسيار سازگاري دارد. همفكري در بستر فضاي آنالين 
و شبكه اي و مجازي امكان پذير است. بحث ديگري كه 
مي توان به آن توجه كرد، مسئله عادت است. كاركردن 
در فضاي مجازي ممكن است در مراحل اوليه كارايي 
خوبي نداشته باشد اما به تدريج و با عادت كردن به آن 
مي تواند بهره وري خوبي داشته باشد چه بسا بيشتر از 
گذشته. حتي مي تواند تركيبي از دوركاري و حضور 

باشد و اين تركيب بهره وري را باال مي برد.

كرونا ضربه سختي به رسانه هاي مستقل مي زند
بعضي نيز متفــاوت از ديگران، با توجه به سياســت 
رسانه خود پيش مي روند و مانند رسانه خود مستقل از 
ديگران عمل مي كنند. راهي به غيراز راه ديگر رسانه ها 
را پيش گرفتند و با داليلي كه به آن اعتقاد دارند براي 

رسيدن به اهداف خود تالش مي كنند.
مهدي ابراهيمي، سردبير پايگاه خبري و اطالع رساني 
 ركنا با توجه به تجاربي كه در گذشــته داشــته ، به
دوركاري اعتقــادي نــدارد. او مي گويــد:» تنها در 
تعطيالت نوروز 99شــيفتي كار كرديم. وقتي كرونا 
به شرايط همه گيري رسيد تغييراتي انجام داديم. از 
بچه ها خواستيم بيرون از مجموعه پروتكل ها را رعايت 
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  محدوديت سازي ها قبل از فراگيري كروناي انگليسي اعمال شود
وزارت بهداشت اعالم كرده كه كروناي جديد خيزش خطرناك تري 
دارد، در اين شــرايط توقع اين است كه دســتورالعمل هاي جديد 
به خصوص محدوديت سازي ها قبل از آنكه گسترش يابد، اعمال شود.

عسگرآبادي از تهران 

  تردد ماشين هاي سنگين در اتوبان تهران - كرج
به تازگي ماشين هاي ســنگين در جاده تهران- كرج تردد مي كنند 
كه اين خالف قانون و باعث مشكالت متعددي شده است. لطفا طرح 

ممنوعيت تردد خودروهاي سنگين در اتوبان تهران-كرج ادامه يابد.
رضايي از كرج

   براي تبليغ كسب وكارهاي خانگي هزينه نگيرند
سايت هاي تبليغاتي بنام در فضاي مجازي براي هر تبليغات 24ساعته 
20هزار تومان مي گيرند؛ درحالي كه قبال تبليغ كسب وكارخانگي در 
اين سايت ها رايگان بود. مگر قرار نشد دولت به كسب وكارهاي خانگي 

وام خود اشتغالي بدهند؟ پس چي شد؟ 
روستايي از تهران

  همسان سازي  حقوق رؤياي برباد رفته است
قول مسئوالن در مورد همسان ســازي  يا يكسان سازي  حقوق هاي 
حداقلي بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي به حداقل 
4 ميليون تومان در ماه، رؤيايي اســت كه هرگز محقق نشد. تازه اين 
وعده آنها در شرايطي بود كه تورم و قيمت ها كمتر و نصف اكنون بود. 
نمونه اش خود من كه 25سال سابقه كار، حقوقم بعد از همسان سازي  

به 2ميليون و 400هزار تومان رسيد.
ميررضوي از مشهد

  زمين ساختمان هاي تخريب شده جيحون عامل مزاحمت ساكنان
اهالي خيابان انتهاي جيحون، انتهاي خيابان شهيد حسين رنجبر بعد 
از كوچه فرهادي از سر و صداي شبانه روزي محل تخريب ساختمان ها 
كه براي ايجاد بزرگراه تخريب و تملك شده اند، به تنگ آمده اند. چند 
سال است اين زمين ها براي افزودن به بزرگراه مسطح شده و به حال 
خود رها شــده اند و اكنون به عنوان محل پارك انواع خودرو استفاده 
مي شوند كه باعث ايجاد سرو صدای شــبانه روزي و ايجاد مزاحمت 

براي ساكنان شده است.
پورشمس از تهران 

  دستمزد بسيار ناچيز نيروهاي حق الزحمه اي صدا و سيما
نيروهاي حق الزحمه اي صدا و سيما با دســتمزد ناچيز سال هاست 
فعاليت دارند و در بخش هــاي مختلف در راديــو به عنوان گوينده، 
گزارشگر، تدوينگر، برنامه ساز و ... حضور دارند و چه بسا ساعات كار آنها 
از نيروهاي رسمي بيشتر است،  اما نه با آنها قرارداد مشخصي مي بندند 
و نه استخدام رسمي مي شوند؛ درحالي كه روزهاي جواني شان در حال 

اتمام است و همچنان امنيت شغلي و حتي بيمه ندارند.
از پرسنل حق الزحمه اي صدا و سيما

  تاريكي خيابان حاجيان در محدوده حسام الدين
محدوده خيابان حسام الدين، انتهاي خيابان ده متري حاجيان، اول 
خيابان رحيم قاسمي چند سال اســت كه در تاريكي به سر مي برد؛ 
درحالي كه اين خيابان 2 سال است از فرعي به اصلي تبديل شده كه 
به علت تاريكي معبر در شــب حوادث خطرناك در آن رخ مي دهد. از 

مسئوالن اداره برق تقاضاي توجه و رسيدگي داريم.
ساكنان منطقه

  جايگاه هاي پمپ گاز در جاده هاي اصفهان كم است
با توجه به زياد شــدن تعداد خودروهاي گاز ســوز و ايجاد صف هاي 
طوالني براي گاز زدن، نياز به جايگاه هاي پمپ گاز سي اِن جي در شهر 
و جاده هاي بين راهي استان وسيع اصفهان احساس مي شود؛ به عنوان 
نمونه در اطراف شهرك 50ساله »خانه« كه پرجمعيت هم است، پمپ 

گاز به اندازه كافي وجود ندارد.
محمود بليغيان از اصفهان

  فندك هاي عمومي منشأ شيوع بيمار هستند
فندك هاي عمومي كه مقابل دكه هاي روزنامه فروشي براي استفاده 
همگاني قرار دارند بي شك در شــرايط وخيم شيوع ويروس كرونا از 
منابع انتشار آلودگي ويروسي هستند. از متولي دكه هاي مطبوعاتي 
تقاضا داريم فكري براي ممنوعيت استفاده از فندك هاي عمومي كنند 

و اين منبع آلودگي را جمع كنند.
عبداهلل زاده از تهران 

  شهر رشت نيازمند بزرگراه است
در كالنشهر رشــت تعداد ســاكنان، مســافران، خودروها و تعداد 
آپارتمان ها هيچ تناســبي با تعداد كوچه و خيابان و بزرگراه ها ندارد. 
اصاًل شــهر به اين بزرگي حتي يك راه بزرگراهي نــدارد و رانندگان 
تاكسي براي رفتن از جنوب به شمال شهر از كوچه هاي باريك مسكوني 

كه جاي رفت وآمد ساكنان يا بازي بچه هاست، استفاده مي كنند.
محمدرضا خانقاهي از رشت

  هيچ نظارتي براي رعايت شئونات در مسافركش هاي شخصي نيست
مسافركش هاي شخصي تابع هيچ قانوني نيستند و به تازگي و به دنبال 
خاموشي هاي گسترده در سطح كشور اين مسافركش ها در شب چنان 
صداي ضبط صوت خود را بلند مي كنند كه مســافران چاره اي جز 
اعتراض و بعضا درگيري با آنها ندارند. بسياري از مسافران بين راهي 
كرج- تهران شب ها مجبور به اســتفاده از مسافركش هاي شخصي 

هستند چرا كه تاكسي به اندازه كافي وجود ندارد.
شهباز گلسار كرج

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

عامل عزا كردن عروسي 
ريگان دستگير شد

مردي كه در جريان تيراندازي در عروســي 
جان 2كودك را گرفته بود پس از 2سال فرار 

سرانجام به دام افتاد.
به گــزارش همشــهري، ايــن حادثــه تلخ 
فروردين ماه ســال97 در يكي از روستاهاي 
ريگان واقع در اســتان كرمان اتفاق افتاد. در 
جريان برگزاري يك جشــن عروسي مردي 
طبق ســنت غلط منطقه براي شــاد كردن 
مهمانان مشــغول تيراندازي هوايــي بود اما 
ناگهان دستش لرزيد و 2گلوله به 2كودك 5 و 
7ساله اصابت كرد و باعث مرگ آنها شد. اين 
حادثه عروسي را به عزا تبديل كرد و دقايقي 
بعد با حضور مأموران پليس در محل تحقيقات 
در اين خصوص آغاز شــد. بررســي ها نشان 
مي داد كه عامل تيراندازي مردي 28ساله است 
كه با اسلحه شكاري دست به اين اقدام هولناك 
زده و گريخته اســت و از همان زمان تالش ها 

براي دستگيري او آغاز شد.
سرهنگ اسحاق دريجاني، فرمانده انتظامي 
ريگان در اين باره گفت: متأســفانه در جريان 
وقوع اين حادثه به دليل رسمي غلط تيراندازي 
انجام شد و چند گلوله به سر و صورت 2پسر 
بچه 5 و 7ســاله برخــورد كرد و بــا اعزام به 
بيمارســتان هر دو نفر جان خود را از دست 

دادند.
دريجاني ادامه داد: درنهايت بعد از گذشــت 
بيش از 2سال از اين حادثه، متهم با همكاري 
ريش سفيدان در شهر ريگان دستگير شد و به 
جرمي كه مرتكب شده بود اعتراف كرد. او در 
پايان گفت: متأسفانه در برخي نقاط شهرستان 
به خصوص در مناطق روســتايي، رسم غلط 
تيراندازي در مراسم جشــن و عروسي رايج 
است كه اين مســئله مانند اين حادثه ناگوار 
به جز داغدار شــدن خانواده ها ثمره ديگري 
ندارد و برچيده شدن اين رسم نادرست مورد 

تأكيد است.

دستگيري عامل شهادت 
رئيس پليس در تركيه

20 ماه پس از تيراندازي خونين در اسالم آباد 
غرب كه به شهادت رئيس پليس آگاهي اين 
شهر منجر شــد، عامل اين جنايت در تركيه 

به دام افتاد.
به گــزارش همشــهري، اين حادثــه پنجم 
خرداد ماه سال98 در شهرك جهاد اسالم آباد 
غرب اتفاق افتــاد. ماجرا از اين قــرار بود كه 
گروهي از كارآگاهان پليس آگاهي براي تامين 
امنيت عزاداران در دومين شــب از ليالي قدر 
مشغول گشــت زني بودند كه به يك خودرو 
مشكوك شدند. مأموران قصد متوقف كردن اين 
خودرو را داشتند اما سرنشينان خودرو به سوي 
مأموران تيراندازي كردند. در جريان اين حادثه 
ســروان كورش حاجي مرادي، رئيس پليس 
آگاهي اسالم آباد غرب و يكي ديگر از مأموران 
هدف گلوله قرار گرفتند و به بيمارستان منتقل 
شدند اما دقايقي بعد سروان حاجي مرادي به 

شهادت رسيد.
به دنبال اين حادثه تالش ها براي دستگيري 
مردان مسلح آغاز شد اما آنها به مكان نامعلومي 
گريخته بودند. با ايــن حال تالش هاي پليس 
همچنان ادامه داشــت تا اينكــه مأموران به 
اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد عامل 
اين جنايت در تركيه مخفي شده است. سردار 
علي اكبر جاويدان، فرمانده انتظامي اســتان 
كرمانشــاه در اين باره گفت: به دنبال شهادت 
شــهيد حاجي مرادي تحقيقات گســترده و 
همه جانبه اي براي شناسايي عامالن جنايت 
آغاز شد و كارآگاهان پليس آگاهي استان در 
چند مرحله موفق به دســتگيري 4نفر از اين 
افراد شدند. وي ادامه داد: درحالي كه تحقيقات 
و اقدامات اطالعاتي براي شناسايي عامل اصلي 
شهادت رئيس پليس آگاهي اسالم آباد غرب 
ادامه داشت، كارآگاهان با رديابي هاي تخصصي 
متوجه شدند اين شخص به صورت غيرقانوني 
از كشور خارج شــده و در شهر دنيزلي تركيه 
زندگي مخفيانه اي را آغاز كرده است. پس از 
حصول اطمينان از حضور عامل اصلي شهادت 
شهيد حاجي مرادي در دنيزلي، هماهنگي هاي 
الزم با پليس اينترپــل به عمل آمد و مأموران 
پليس تركيه پس از شناسايي مخفيگاه او، در 

اقدامي غافلگيرانه او را دستگير كردند.

اين خودنويس را از چه 
زماني تهيه كرده بوديد؟

6ســال قبل. وقتي نخستين حقوق 
قضاوتم را گرفتــم آن خودنويس را 
خريدم و بعد از آن به مشــهد مقدس 
سفر و نذر كردم تا با آن فقط قرار منع 
تعقيب و حكم آزادي بنويسم و امضا 

كنم.
پس كار قضاوت را 6سال 

قبل شروع كرديد؟
بله. سال93 شروع كردم و همان سال 
همزمان با ميالد حضرت فاطمه)س( 
كه مصادف با روز زن بود نخســتين 
حقــوق قضاوتم را گرفتــم. آن زمان 
داديار دادســراي كرج بودم و از آن به 
بعد با آن خودنويــس فقط پاي برگه 

آزادي زندانيان را امضا مي كردم.
چه شد كه ايده فروش 

آن به ذهنتان خطوركرد؟
خب در همــه اين ســال هايي كه به 
قضاوت مشغولم خودنويس هميشه 
همراهم بود. هرگز از آن براي امضاي 
برگه بازداشــت زندانيان يا قرار جلب 
به دادرسي اســتفاده نكرده بودم. تا 
اينكه چند وقت قبــل وقتي به يكي 
از برنامه هــاي تلويزيونــي دعــوت 
شدم و مصادف شــد با تولد حضرت 

فاطمه)س( و روز زن، تصميم گرفتم 
خودنويس را با خــودم ببرم و در آنجا 
مسئله فروش آن  را مطرح كنم. چراكه 
6سال قبل و همزمان با تولد حضرت 
فاطمه)س( خودنويس را خريده بودم. 
با خود گفتم ماجراي فروش آن را براي 
انجام كار خير مطرح مي كنم تا پول آن 
صرف آزادي زندانيان زيادي شود. به 
اين ترتيب، در برنامه شركت كردم و 
در پايان ماجراي خودنويس و فروش 
آن  را مطرح كردم و پس از آن خيري 

پيدا شد كه خودنويس را بخرد.
چه مبلغي خريداري شد 

و با آن چند زنداني را آزاد كردند؟
آن خيــر خودنويــس را بــه مبلغ 
يك ميليــارد و200ميليــون تومان 
خريداري كرد. البته مبلغي هم برنامه 
تلويزيوني پرداخت كــرد تا زندانيان 
بيشتري آزاد شــوند. الزم است اين 
نكته را هم بگويم كه به جز خودنويس، 
يك تابلوي يا فاطمه زهرا)س( داشتم 
كــه آن را هم بــا خودنويس تحويل 
خير دادم. مرد خيــر تابلو را به محل 
كارش برد و نصب كرد؛ خودنويس را 
اما به خودم برگرداند تا با آن همچنان 
پاي برگــه آزادي زندانيان و قرار منع 
تعقيب ها را امضا كنــم. درخصوص 

زندانيان هــم بايد بگويــم كه بيش 
از 100زندانــي كــه جرايــم مالي و 
غيرعمدي داشــتند آزاد شــدند. از 
محكومين به حبس به خاطر ديه در 
تصادفات رانندگــي گرفته تا زنداني 

شدن به خاطر يك سكه مهريه.
اشــاره كرديــد كه با 
خودنويس پاي برگه آزادي زندانيان 
زيادي را در مدت اين 6سال امضا 
كرده ايد، كداميك از اين پرونده ها 

هنوز در ذهنتان مانده؟
همه آنها. اما اگر بخواهم همه را تعريف 
كنم شــايد به اندازه يك كتاب شود. 
اگر بخواهــم به برخي از آنها اشــاره 
كنم، يكــي از پرونده هايم مربوط به 
بازداشت فردي بي گناه بود كه برايش 
پاپوش درســت كرده بودند. ماجرا از 
اين قرار بود كه مردي را به اتهام حمل 
مواد مخدر بازداشــت كرده بودند. در 
آن زمان در دادســراي كرج مشغول 
به كار بــودم. مرد اصرار داشــت كه 
برايش پاپــوش درســت كرده اند. با 
انجام تحقيقات بيشــتر به همسرش 
مشكوك شدم. كم كم برايم محرز شد 
كه مرد بيگناه است و اينكه مي گويد 
برايش پاپوش درست كرده اند حقيقت 
است. ماجرا از اين قرار بود كه همسر 

اين مرد قصد گرفتن پاسپورت و رفتن 
به آلمان را داشــت. اما براي گرفتن 
پاســپورت و خروج از كشــور نياز به 
اذن همسرش داشــت. درحالي كه او 
تصميم گرفته بود بي خبراز شوهرش 
راهي آلمان شود و براي همين تصميم 

مجرمانه اي گرفت. 
او براي همسرش پاپوش درست كرد 
تا او را گناهكار و مجرم نشــان بدهد 
و پس از آن خودش به راحتي بتواند 
پاسپورت تهيه كرده و از كشور خارج 
شود. پرونده ديگري كه در ذهنم مانده 
ماجراي اختالف 2برادر بود. يكي از آنها 
تا حد مرگ ديگــري را مورد ضرب و 
شتم قرار داده بود. با رايزني و صحبت، 
شاكي را راضي كردم تا برادر ضاربش 
را ببخشد. در داخل شعبه آنها را آشتي 
دادم و حكم آزادي بــرادر ضارب كه 
به شدت پشــيمان بود را صادر كردم. 

قتل دوست به خاطر 14ميليون تومان پول
»مقتول 14ميليون تومان پول به من 

قرض داد اما وقتي ديدم نمي توانم داخلي
بدهــي ام را بپــردازم،  جانــش را 

گرفتم.«
اين اعترافات مردي جوان است كه دوستش را به 
قتل رســاند اما دوربين هاي مداربسته اسرار اين 

جنايت را برمال كرد.
به گزارش همشهري، بامداد يكشنبه 19بهمن ماه 
جســد پســري جوان در صندلي عقب خودروي 
پرايدي كه كنار بزرگراه فتح رها شده بود، كشف 
شد و تيم جنايي تحقيقات خود را براي كشف اسرار 
اين جنايت آغاز كردند. جســد متعلق به پسري 
جوان بود و آثار زخم ها و كبودي هاي روي بدنش 
نشان مي داد كه او به شدت شكنجه شده و پس از 
آن به قتل رسيده بود. از سوي ديگر با توجه به اينكه 
جسد مقتول داخل يك تخته فرش ماشيني بود و 
كفش به پا نداشت، مأموران دريافتند كه جنايت در 
داخل يك خانه رخ داده و پس از آن قاتل يا قاتالن 
جســد مقتول را به اين محل منتقل و در آنجا رها 

كرده اند.
براي مشخص شــدن هويت مقتول، مأموران به 
استعالم شماره پالك ماشين پرداختند و صاحب 
آن را شناســايي كردند. او پس از حضور در محل 

جسد را شناسايي كرده و گفت متعلق به برادرش 
است. صاحب پرايد مي گفت ماشين را به برادرش 
امانت داده اســت. به اين ترتيــب هويت مقتول 
كه مردي 40ساله بود شناســايي شد. تحقيقات 
حكايت از اين داشت كه وي در يك بنگاه معامالت 
ملكي مشاور است. او يك سالي مي شد كه عاشق 
دختري شــده بود كه پدرش از تاجــران معروف 
و پولدار بــود. در مدت اين يك ســال پدر دختر 
مخالف ازدواج آنها بود اما به تازگي راضي شده بود 
كه مقتول به خواستگاري دخترش برود. قرار بود 
شامگاه يكشنبه پسر جوان به همراه خانواده اش به 
خواستگاري دختر پولدار برود اما با قتل وي، اين 

اتفاق هرگز رخ نداد.
در اين شــرايط گروهي از كارآگاهــان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران احتمال دادند كه شايد قتل به 
ماجراي خواستگاري مربوط باشد اما در اين شاخه 

به بن بست رسيدند.

ردپاي دوست
كارآگاهــان در ادامه به بررســي تصاوير دوربين 
مداربسته اطراف محل كشــف جسد پرداختند و 
چهره مردي را به دســت آوردند. وي، پس از رها 
كردن خودروي پرايد، سوار بر ماشين ديگري شده 

و آنجا را ترك كرده بود و در تحقيقات مشخص شد 
كه او فردي به نام سجاد و دوست مقتول است. مرد 
جوان دستگير شد و در بازجويي ها به قتل دوستش 
اقرار كــرد و گفت: مقتول مدتــي قبل وقتي ديد 
مشــكالت مالي دارم، گفت كه 14ميليون تومان 
به من قرض مي دهــد. اما من هرچــه فكر كردم 
ديدم نمي توانم اين پول را برگردانم و يك قرضي به 
قرض هاي ديگرم اضافه مي شود. براي همين شب 
حادثه زماني كه دوستم به خانه ام آمد و 14ميليون 

تومان پول را داد تصميم گرفتم او را به قتل برسانم 
تا الزم نباشد پولش را پس بدهم. زماني كه سرگرم 
خوردن ميوه بود با ميله آهني چند ضربه به او زدم. 
بعد هم جسد را داخل فرش گذاشــتم و آن را در 

بزرگراه فتح رها كردم.
متهم پــس از اقرار بــه جنايت با دســتور قاضي 
حبيب اهلل صادقي بازپرس شعبه چهارم دادسراي 
جنايي تهران بازداشت شده و در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

مرگ سارق هنگام فرار
سارق بدشانس كه هنگام سرقت با زن صاحبخانه مواجه شده بود، تصميم گرفت از راه 

بالكن فرار كند اما سقوط كرد و پس از انتقال به بيمارستان جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، در روزهاي اخير فيلم كوتاهي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده 
كه در آن سقوط سارقي هنگام سرقت را نشان مي دهد. آنطور كه در اين فيلم نشان داده 
مي شود   بعد از تالش سارق براي فرار افراد زيادي در محل جمع شده بودند تا اينكه او بعد 

از چند لحظه سقوط كرد. اما پشت پرده اين فيلم چه بود؟
ساعت 7:57 صبح يكشنبه به مأموران كالنتري117 جواديه خبر رسيد كه سارقي هنگام 
سرقت از خانه زني تصميم به فرار گرفته و از بالكن سقوط كرده است. دقايقي قبل  اهالي 
محله صداي فرياد زني را شــنيده بودند كه مي گفت دزد به خانه اش رفته و درخواست 

كمك داشت.   تعدادي از ســاكنان محله براي كمك به او وارد خانه اش شدند اما چند 
لحظه بعد سارق سقوط كرد.

به دنبال اين حادثه مأموران كالنتري با حضور در محل تحقيقات خود را در اين خصوص 
آغاز كردند. زن صاحبخانه درباره آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران گفت: ســاعتي قبل 
براي خريد از خانه خارج شدم و وقتي برگشــتم ديدم وسايل خانه به هم ريخته است. 
نمي دانستم چه اتفاقي افتاده تا اينكه ناگهان  دزدی را در خانه ديدم. او كه از ديدن من 
غافلگير شده بود به طرف بالكن فرار كرد. من هم دنبالش رفتم. او مي خواست فرار كند و 

از بالكن آويزان شد اما چند لحظه بعد سقوط كرد.
به دنبال اين حادثه سارق بدشانس كه به شدت مصدوم شده بود به بيمارستان منتقل شد، 
اما شدت جراحاتش به حدي بود كه يك روز بعد روي تخت بيمارستان جانش را از دست 
داد. با مرگ اين مرد پرونده اي در اين باره تشكيل و به دادسراي امور جنايي تهران فرستاده 

شد. تحقيقات بازپرس جنايي براي روشن شدن جزئيات اين حادثه آغاز شده است.

پروژه راستگرد شهيد صدر به دستواره اجرايي نمي شود
روابط عمومي منطقه 3شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان 
»پروژه ناتمام راستگرد غرب صدر به جنوب دستواره تعيين تكليف 
شود« در ستون با مردم روز 14بهمن پاسخ داده است: »پروژه راستگرد 
غيرهمسطح بزرگراه شهيد صدر به بلوار دستواره به دليل امكان بروز 
اختالل در شبكه بزرگراهي قابل اجرا نبوده و از دستور كار اين منطقه 

خارج شده است.«

يا ماجراي زني كه به دوستش توهين 
و فحاشــي كرده بود. از او خواستم تا 
متن عذرخواهي بنويســد و او قبول 
كرد. به اين ترتيب زن جوان با مجازات 
جايگزين از زندان آزاد شد. موارد زياد 
است،  واقعا تعداد دقيق شان را به خاطر 
ندارم. تصور كنيد 6ســال تمام با اين 
خودنويس كار كردم تا فقط پاي برگه 

آزادي زندانيان را امضا كنم.
آقاي حسين پور به خاطر 
داريد كه 6سال قبل خودنويس را 

چند خريديد؟
دقيقا به خاطــر دارم. 25هزارتومان 
آن را خريدم اما برايــم ارزش زيادي 
دارد. حاال هم كــه خودنويس دوباره 
نزد خودم بازگشته اگر خدا بخواهد و 
عمري باقي باشد همچنان به عهدي 
كه با خودم در مشــهد بســتم ادامه 

مي دهم.

6سال بود كه قاضي جوان از آن خودنويس 
فقط براي نوشــتن حكم آزادي زندانيان يا پيگيري

صدور قرار منع تعقيب متهمان اســتفاده 
مي كرد. چند روز قبل اما در اقدامي جالب تصميم به فروش 
خودنويس گرفت تا با پول آن تعدادي از زندانيان جرايم 
غيرعمد را آزاد كند. اتفاقي كه پايان شگفت انگيز داشت و 

با آزادي بيش از يكصد زنداني همراه شد.
به گزارش همشهري، قاضي ميثم حسين پور همان داديار 
جواني اســت كه هم اكنون در دادســراي مركز مشغول 
به كار است. او پيش از اين در دادسراهاي ديگري ازجمله 
دادسراي وي ژه سرقت و دادسراي كرج مشغول كار بود و 
در دوران قضاوتش دست به اقدامات جالبي زده كه برخي 
از آنها هرازگاهي سر از رسانه ها هم درآورده است. او زماني 
كه داديار ويژه سرقت بود، وقتي پرونده سرقت بخشي از 
لوله آب پاركي حوالي سعادت آباد در اختيارش قرار گرفت، 
از آنجا كه سارق آن شناسايي نشده بود، از پيمانكار هزينه 
تعمير لوله آب را پرســيد و خودش آن را پرداخت كرد تا 

لوله آب هرچه 
وصل  زودتــر 

شود. يا صدور قرار 
منع تعقيــب براي يك 

كارتن خواب گرسنه كه دست به سرقت از صندوق صدقات 
زده اما توسط پليس دستگير شده بود، آنهم با اين استدالل 
كه سارق در حالت اضطرار و براي رفع گرسنگي و فرار از 
مرگ دست به اين سرقت زده است و يا اقدام بي سابقه اش، 
وقتي متوجه شد كه در يك پرونده به اشتباه حكم بازداشت 
متهمي را صادر كــرده و براي مجــازات خودش، حكم 
24ساعت بازداشت خود را صادر كرد، ازجمله اقداماتي 
بود كه در ســال هاي گذشــته نام اين قاضي جوان را به 
رسانه ها كشاند. اين بار اما اين قاضي خوش ذوق تصميم 

جالبي گرفت.
او خودنويسش را كه از آن فقط براي نوشتن حكم آزادي 
استفاده مي كرد براي فروش گذاشت و يك خير آن را به 
قيمت هنگفتي خريد تا زمينه آزادي چند زنداني جرايم 
غيرعمد فراهم شود. به دنبال اين اتفاق جالب به گفت وگو 
با قاضي ميثم حسين پور نشسته ايم تا برايمان از جزئيات 

اين اتفاق بگويد.

خيركارخانهدار
»آن شب به صورت اتفاقي تلويزيون تماشا مي كردم كه صحبت هاي آقاي قاضي 
را شنيدم. چون به تازگي يك گره بزرگ كاري ام حل شده بود، تصميم گرفتم 
براي اداي نذري كه كرده بودم، خودنويس را خريــداري كنم تا با پولش چند 
زنداني آزاد شوند.« اينها را همان خيري مي گويد كه با خريد خودنويس قاضي 
حسين پور زمينه آزادي تعداد زيادي زنداني جرايم غيرعمد را فراهم كرد. جواني 
37ساله كه صاحب يك كارخانه در اطراف تهران است و در گفت وگو با همشهري 
از بزرگ ترين تصميم زندگي اش براي كمك به زندانيان مي گويد. او كه از شنيدن 
خبر آزادي زندانيان به شدت خوشحال است، مي گويد: از خدا سپاسگزارم كه 
مرا اليق چنين كار خيري قرار داد تا در آستانه نوروز،  زندانياني كه سال هاي سال 
در حبس بودند به آغوش خانواده هايشان بازگردند. او ادامه مي دهد: مدت ها بود 
كه گره اي در كارم افتاده بود. براي من مشكل بزرگي به وجود آمده بود و نذر كردم 
اگر اين گره باز شود به افراد نيازمند كمك كنم. به لطف خدا گره كارم باز شده و 
مشكلم حل شد. همان شب برنامه اي از يكي از شبكه هاي تلويزيوني پخش شد 
كه قاضي ميثم حسين پور مهمان آن بود. وي قصد فروش خودنويسي را داشت 
كه نذر كرده بود تا با آن فقط زنداني آزاد كند. احساس كردم خدا نشانه اي برايم 
فرستاده تا نذرم را ادا كنم. همان شــب با برنامه تماس گرفته و گفتم حاضرم 
خودنويس را بخرم. مرد خير ادامه داد: يك ميليارد و 200ميليون تومان پولي 
بود كه براي كمك به افراد نيازمند كنار گذاشــته بودم و تصميم گرفتم آن را 
صرف خريد خودنويس خاص آقاي قاضي كنم. اين مبلغ به ستاد ديه شهرستان 
اروميه، كرج،  تهران و قرچك واريز شد و بيش از 100زنداني آزاد شدند. تا جايي 
كه شنيده ام زندانيان كه مقدمات آزادي شان با اين پول فراهم شده، مردي بوده 
كه به خاطر يك سكه مهريه زنداني بوده است. زنداني ديگر به خاطر يك ميليون 
و 250هزارتومان از سال 86بازداشت بود كه به آغوش خانواده اش بازمي گردد. 
زندانيان ديگر نيز محكوم مالي بودند و جرايم غيرعمد داشتند كه به خاطر يك 
تا 30ميليون تومان ديه در حبس بودند كه مقدمات آزادي تك تك آنها با اين 
پول فراهم شده است. مرد خير مي گويد: تابلوي »يافاطمه)س(« كه متعلق به 
قاضي حسين پور بود را مقابل كارخانه نصب كرديم اما خودنويس را قاب كرده و 
به دست صاحبش بازگردانديم. به اين دليل كه اين قاضي خوش ذوق راه خيري 

كه در پيش گرفته را ادامه بدهد.

 الهه فراهاني
روزنامه نگار

فروش ميلياردي خودنويس قاضي جوان 

باعث آزادي چندين زنداني شد

خودنويسنجاتبخش
آقايقاضي

قاضي ميثم حسين پور
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هنوززبانمراخاموشنكردهاند
چند سطري در سوگ مريد البرغوثي، آخرين ستاره نسل 

طاليي شاعران فلسطين 

وطن اصلي ترين درونمايه شــعر شاعران 
فلسطين بوده است. شــاعراني كه سال ها 
وطني نداشــتند و حتي نمي توانســتند 

وطنشان را در نقشه پيدا كنند چاره اي نداشتند جز اينكه به ادبيات پناه 
ببرند و كاري كنند كه نام كشورشان را دست كم از حافظه خوانندگان 
ادبيات و دفترهاي شعر محو نشود. شــماري از نامداران نسل طاليي 
ادبيات فلسطين، مثل غسان كنفاني و محمود درويش و سميح القاسم، 
اغلب متولدان دهه هاي 40و30ميالدي اند. در ســال هاي كودكي و 
نوجواني اشغال فلسطين و تشكيل دولت اســرائيل و يوم النكبه را به 
چشم ديدند و سال هاي جواني را اغلب آواره از اردوگاهي به اردوگاهي 
و از كشوري به كشوري گذراندند يا در وطني كه نام ديگري يافته بود 
و آنها شهروندان درجه2 آنجا محســوب مي شدند. دهه هاي 70و60 
ميالدي سال هاي جواني و درخشش ادبي ايشان است و شهرتي كه در 
اوج گيري جريان هاي اعتراضي و ضدامپرياليستي در جهان عرب و ديگر 
كشورهاي دنيا، به مرور زمان فراگير مي شود و بسياري از آنها آوازه اي 

جهاني پيدا مي كنند.
    

شهرت و آوازه شــاعري مثل مريد البرغوثي از شاعراني چون محمود 
درويش و سميح القاسم و معين بسيسو كمتر بوده است، اما او نيز از خيل 

شاعران نسل طاليي ادبيات فلسطين به شمار مي رود.

مريد البرغوثي در 1944 در رام اهلل به دنيا آمد. در ســال1963 براي 
تحصيل در رشته زبان و ادبيات انگليســي به قاهره رفت. در آستانه 
فارغ التحصيلــي بود كه جنگ 6روزه در ســال1967 اتفــاق افتاد و 
باقيمانده سرزمين تكه پاره فلسطين نيز اشغال شد و او ديگر نتوانست 
به سرزمين مادري اش بازگردد. سال هاي بي وطني را در مصر و كويت و 
بوداپست گذراند. مريد البرغوثي در سال1970 با رضوي عاشور، استاد 
ادبيات انگليسي دانشــگاه قاهره ازدواج كرد. تميم البرغوثي، شاعر و 
استاد علوم سياسي، ثمره ازدواج اين دو است.  برغوثي در طول سال ها 
فعاليت ادبي 12مجموعه شعر منتشــر كرد و مقاله ها و جستارهاي 
بسياري به عربي و انگليسي نوشت. بيشتر دفترهاي شعر او در بيروت 
و قاهره منتشر شــده اند، ازجمله »فلســطيني در آفتاب« و »زمين 
اسرار خود را بازمي گويد« و »شــعرهاي پياده رو« و »منطق كائنات« 

و »نيمه شب« و...
از برغوثي به جز شــعر، آثاري در حوزه زندگي نگاره و جستار نيز به جا 
مانده است. در سال1996 او پس از 30سال دوري توانست اجازه سفر 
به رام اهلل را پيدا كند و ســرزمين پدري اش را از نزديك دوباره ببيند. 
محصول سفر او كتابي است به نام »من رام اهلل را ديدم« كه جايزه ادبي 
نجيب محفوظ را براي او به ارمغان آورد و به زبان هاي ديگري ازجمله 
انگليسي و اسپانيايي ترجمه شده است. به گفته ادوارد سعيد، انديشمند 
نامدار فلسطيني، كتاب »يكي از بهترين روايت هاي هستي شناختي از 
بي وطني فلسطينيان است«. غسان كنفاني )نويسنده و روزنامه نگار و 
مبارز نامدار فلسطيني( و ناجي العلي )كاريكاتوريست فلسطيني كه 
شخصيت حنظله او شهرت جهاني دارد( در خيال برغوثي او را در سفر 
به رام اهلل همراهي مي كنند. كوشش او در اين كتاب و كتاب بعدي اش 
»آنجا متولد شدم، اينجا متولد شدم« روايت موقعيت هايي است كه 
وضعيت هويتي فلسطينيان را نشان مي دهد. او در يكي از جستارهاي 
خود ماجراي ثبت نام كشور خود را در فيسبوك روايت مي كند: »من 
وجود نداشتم. فهرست را چندين  بار باالوپايين كردم. »اسرائيل« را پيدا 
مي كنم. من از اسرائيل 4سال بزرگ ترم. آن زمان، سال1944، اسرائيلي 
وجود نداشت... فلســطيني هايي كه سرزمين  شان را از دست داده اند 
كلمات را هم از دست داده اند. اگر غرب كشور حاال اسمش »اسرائيل« 
است و شرق آن »كرانه  باختري«، فلسطين كجاست؟ هربار كه اسم 
»كرانه  باختري« را مي شــنوم به كثافت زباني  فكر مي كنم كه باعث 

نابودي كلمه  »فلسطين« شد«.
همچنان كه شرح وضعيت دشوار فلسطيني ها در وطن اشغال شده و 
روايت اتفاق هايي مثل بازرسي ها و بازداشت هاي مكرر مسئله اصلي او 
در بيشتر شعرهايش نيز بوده است. »مشكلي ندارم / دستبندي به دستم 
نيست / هنوز زبانم را خاموش نكرده اند / محكوميتي برايم صادر نشده 
است.... /ديگر لبخند مجري تلويزيون / بيمارم نمي كند / و عادت كرده ام 
/ كه لباس خاكي ها / رنگ هايم را / شب و روز بازداشت كنند / براي همين 
/ حتي در استخر هم / كارت شناسايي به همراه دارم / مشكلي ندارم« 

    
مريد البرغوثي، 3روز قبل در چهاردهم فوريه، در 77سالگي، در كشور 
عمان درگذشت. عاطف ابوســيف، وزير فرهنگ فلسطين در بيانيه 
مطبوعاتي خود كه در روزنامه الهرام منتشر شــده است، نوشت: »با 
رفتن برغوثي، فرهنگ فلسطين و عربي يكي از نشانه هاي خود و نمادي 
از خالقيت و مبارزه فرهنگي ملي فلســطين را از دست داد. البرغوثي 
از نويسندگان و شاعراني بود كه آثار خالقانه خود را به دفاع از مسئله 
فلســطين و مبارزات و آرمان هاي ملت فلسطين و قدس، سرزمين و 
پايتخت هميشگي فلسطينيان اختصاص داد. با آثار منظوم و منثور او 
حكايت مبارزه ملي فلسطينيان و انديشه انساني ماندگار خواهد شد.«

ايرانمنش»سپهساالر«راميسازد
رضا ايرانمنش، سريال جديد »سپهســاالر« را بعد از مدت ها دوري 
در تلويزيون مي سازد. به گزارش همشهري؛ سريال »سپهساالر« هم 
اينك در مرحله پيش توليد قرار دارد و درصورتي كه وعده ساخت آن 
تحقق يابد، جديدترين كار رضا ايرانمنش پس از فيلم ها و سريال هايي 
چون »مردان آسماني«، »پالك هاي ناياب«، »فراموشي« و »فرزند 
پارس« به عنوان كارگردان خواهد بود كه قرار اســت در 26قسمت 
توليد شــود.گويا ايرانمنش از ســال ها پيش ســريال »سپهساالر« 
را نوشــته اســت و اكنون قصد دارد با توليد آن به عرصه كارگرداني 
برگردد. پيش توليد اين سريال كه در فضاي طنز و در ژانر اجتماعي و 
دفاع مقدس نوشته شده، از چندي پيش آغاز شده و قرار است از اواسط 

ارديبهشت ماه1400 مقابل دوربين برود.

همزمان بــا ركوردشــكني فروش فيلم ها در گيشــه 
سينماي
سينماهاي چين و رســيدن باكس آفيس اين كشور به جهان

دوران پيش از شــيوع ويروس كرونا، بــازار چين براي 
استوديوهاي هاليوودي از هر زمان ديگري جذاب تر به نظر مي رسد، اما 
بالتكليفي ها، موانع كرونايي و تداوم تنش هاي سياسي با آمريكا، آينده 
حضور هاليوود در بازار ســينماي چين را در هاله اي از ابهام قرار داده 
است. بلومبرگ به نقل از »رنس پو« بنيانگذار شركت »آرتيسان گيت 
وي« كه يكي از شــركت هاي برتر در زمينه مشــاوره ســينمايي در 
آسياســت، گزارش داد: انتظار مي رود، ميزان فروش بليت در گيشه 
سينماهاي چين كه در ماه هاي اوليه شــيوع كرونا با افتي بي سابقه و 

قابل مالحظه اي مواجه شــده بود، در ســال 2021دوباره با افزايشي 
چشمگير مواجه شود و به مبلغ 60ميليارد يوان )معادل 9ميليارد دالر( 
برســد. اين به آن معنا خواهد بود كه ميزان فروش فيلم ها در گيشه 
سينماهاي چين به رقم 64ميليارد دالر در سال 2019)يك سال قبل 
از شيوع كرونا( نزديك خواهد شد. در مقابل در آمريكا همچنان بسياري 
از سالن هاي سينما به دليل تداوم شــيوع كرونا در اين كشور تعطيل 
هستند و اين مســئله به احتمال زياد ســينماي هاليوود را به گيشه 
سينماهاي چين وابسته تر خواهد كرد. سينماهاي چين به دليل اتخاذ 
تدابير بهداشتي شديد اين كشور در برابر ويروس كرونا، در سال گذشته 
زودتر از سينماهاي آمريكا بازگشايي شدند و همين مسئله سبب شد 
تا چين در سال 2020از نظر آمار فروش فيلم در گيشه، آمريكا را پشت 
سر بگذارد، اما افزايش تنش هاي سياسي چين با آمريكا در سال گذشته 
و ترسيم چهره  نامطلوب از اين كشور در سال گذشته در آمريكا و برخي 
ديگر از كشورهاي غربي باعث برانگيخته شدن احساسات منفي مردم 
چين نسبت به سينماي آمريكا و گرايش بيشتر آنها به سينماي چين و 

توليدات فرهنگي اين كشور شد.

ركوردفروشفيلمدرسالنويچيني
با توجه بــه كاهش كم ســابقه موارد ابتــال به ويــروس كرونا در 
چين، مــردم عالقه مند به ســينما دوباره روند عــادي حضور در 
سالن هاي ســينماي اين كشــور را آغاز كرده اند. در روز 12فوريه  
2021)24بهمن 1399( و همزمان با ســال جديد چيني، ركورد 
فروش بليت هاي سينما در چين در يك روز شكسته شد. در 5روز 
اول تعطيالت سال نوي چيني، فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي 
چين به 5.7ميليارد يوان رســيد كه ميزان فروش مدت مشابه در 
سال 2019را نيز پشت سر گذاشت. براساس آمار ارائه شده از سوي 
كمپاني ســرگرمي »مااويان«، ســهم فروش فيلم هاي چيني در 
گيشه سينماهاي اين كشور از فيلم هاي خارجي بيشتر بود. سهام 
شركت هاي توليد كننده محتواي ســرگرم كننده در بازار چين نيز 
در روزهاي تعطيل ســال نوي چيني به ميزان بي سابقه اي افزايش 
يافته است. براساس اين گزارش، سهام »هولدينگ ايمكس چين« 
در بازار بورس هنگ كنگ 88درصد افزايش يافته اســت. ســهام 
كمپاني هاي»مااويان« و »گروه تصويرهاي علي بابا« نيز به ترتيب 

25و 34درصد در بازار هنگ كنگ افزايش داشته است.

كاهشبيسابقهفروشفيلمهايخارجيدربازارچين
آيني كوكاس، استاد مطالعات رسانه در دانشگاه ويرجينيا مي گويد: بازار 
چين اكنون نقش محوري براي انتشار فيلم ها و محصوالت فرهنگي مهم 
و بزرگ را ايفا مي كند. كاهش سهم هاليوود از بازار فروش فيلم در چين، 
تصويري نگران كننده از آينده، پيش روي استوديوهاي هاليوودي كه 
اغلب متكي به فروش فيلم هايشان در بازار چين هستند، ترسيم كرده 
است. سهم فروش فيلم هاي خارجي ازجمله هاليوود در سال 2020در 
بازار چين به 16درصد رسيده است؛ اين در حالي است كه سهم فروش 
فيلم هاي خارجي در بازار چين در سال 2019، 36درصد بود. به دليل 
به تعليق درآمدن بســياري از برنامه ها و پروژه هاي فيلمســازي در 
استوديوهاي فيلم در سراســر دنيا، در سال 2020فيلم هاي خارجي 

كمتري در بازار چين فروش كردند.

 هجدهمين جشنواره تئاتر عروسكي- مبارك دهم تا 17 اسفند برگزار مي شود

عروسكهابهدنيايمجازيميآيند
 گفت وگو با مديربخش بزرگسال، كودك و نوجوان و خردسال جشنواره تئاتر عروسكي

 زهره بهروزي نيا، مديربخش اصلي 
)بزرگســال، كــودك و نوجــوان و تئاتر

خردسال( هجدهمين جشنواره تئاتر 
عروسكي- مبارك، با اين توضيح كه بيماري كرونا 
همه چيز را تحت تأثير قــرار داد و در مبحث هنر 
به ويژه تئاتر، ما را به ســمتي هدايــت كرد كه به 
راهكارهاي ديگري بينديشــيم، به همشــهري 
مي گويد: »برنامه ريزي  اين رويداد پيش از اپيدمي 
كرونا آغاز شده و بنا بود شهريورماه امسال برگزار 
شود. مرحله اول بازخواني متون هم انجام شده بود 
كه با شيوع كرونا جشنواره نيز مانند ساير برنامه ها 

دچار بحران شد و به سمت تعطيلي رفت.«
زهــره بهروزي نيا معتقد 
است، با گونه جديدي از 
تئاتر كــه به صورت زنده 
نيست، روبه روييم و بايد 
شرايط موجود را بپذيريم 
و آن را تجربــه كنيــم. 
كارگردان نمايش »گفت امروز بيني، فردا بيني و 
پس آن فــردا« در ادامه با عنــوان اين مطلب كه 
به نظر مي رسيد ابتدا برگزاري جشنواره به صورت 
مجازي امكان پذير نيســت، توضيح مي دهد: »با 
طوالني شدن بيماري كرونا و اينكه معلوم نيست تا 
چه زماني طول بكشــد، فكر كرديــم چطور بايد 
فعاليت ها را جلو ببريم؛ بنابراين تصميم گرفته شد 
جشنواره به صورت مجازي برگزار شود. در نتيجه 
به بهتريــن راهكارها براي برپايي آن فكر شــد و 
گروه ها را به اين سمت سوق دهيم كه در شرايط 
مجازي اثر توليــد كنند. دبيرخانه جشــنواره از 
هنرمنداني كه كار آنها در مرحله نخست پذيرفته 
شده بود، خواست متناســب با فضاي مجازي كار 
خــود را ارائه دهند و اين اعالم آمادگي از ســوي 
هنرمندان متناســب با فضاي مجازي نيز صورت 

گرفت.«
بهروزي نيا با بيان اينكه طبيعتــا براي برگزاري 

در بستر فضاي مجازي با مشكالت زيادي مواجه 
بوديم و گروه ها ســؤاالت زيادي داشتند، تصريح 
مي كند: »كليت فعاليــت در فضاي مجازي براي 
گروه ها تعريف شد كه اگر بخواهيم كار هنري در 
اين فضا توليد كنيم داراي چه فاكتورهايي است. 
ستاد جشنواره شرايط را به گونه اي تعريف كرد كه 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي چگونه يك كار را 
با تعداد نفرات كم آماده كــرد؛ اتفاقي كه در همه 
جاي دنيا و دانشگاه ها در اروپا قبل از بيماري هم در 
حال انجام بود. ما نيز در دبيرخانه جشنواره به اين 
سمت رفتيم كه خود كارگردان و شركت كنندگان 
شرايطي را فراهم كنند تا از پس اين مسئله برآيند 
و طرح موفقي هم بود. درنهايت اين چالش تبديل 
به فرصت شــد و در اسفند ماه شــاهد برگزاري 

جشنواره هستيم.«
اين مدير با اين توضيح كه برگزاري جشنواره در 
فضاي مجازي معايب و مزايايي را به دنبال خواهد 
داشت، عنوان مي كند: »به لحاظ تماشاگر با تعداد 
بيشتري مواجه مي شويم؛ چون در اين فضا خيلي 
از مشكالتي كه مخاطبان براي شركت حضوري 
داشــتند از بين مي رود و مي تواننــد در خانه از 
نمايش بهره ببرند. البته آسيب هايي هم دارد؛ به 
هر حال هنر تئاتر، هنري زنده است و روي صحنه 
اتفاق مي افتد و ارتباط نزديكي با تماشــاگر دارد. 
بعضا با عكس العمل تماشاگران حتي نمايش تغيير 
مي كند، اما حاال با يك قاب مواجهيم كه ماهيت 
تئاتر را تغيير مي دهد و با گونــه جديدي از تئاتر 
كه به صورت زنده جاري نيســت روبه روييم. بايد 

شرايط موجود را بپذيريم و آن را تجربه كنيم.«
بهروزي نيا بــا تأكيد بــر اينكه جشــنواره تئاتر 
عروســكي تنها فرصت براي نمايشــگران است، 
اضافه مي كند: »هر 2ســال يك بــار اين فرصت 
پيش مي آيد و آنها فرصت دارند در يك فستيوال و 
جشنواره آثار خود را ارائه دهند و جسارت سبك ها  
يا رويدادهاي جديد را به نمايش بگذارند. طبيعتا 
اگر اين جشــنواره را نداشــتيم و اين فرصت تا 
2سال آينده مي ســوخت، خيلي خوشايند نبود. 
اگر بخواهيم از اين زاويه نــگاه كنيم برگزاري آن 

اتفاق خوب و مثبتي اســت. حتي عالقه مندان به 
تئاتر عروسكي و نمايشــگران از اين زاويه خود را 
محك زنند كه آيا مي توانند در فضاي مجازي كار 
توليد كنند. قبل از كرونــا زنده ياد گلزار محمدي 
در فراخوان بخشي را تحت عنوان فضاي مجازي 
گنجانده بــود، ولي پيش بينــي نمي كرديم كل 
جشنواره تبديل به فضاي مجازي شود؛ بنابراين 
اين  نحوه ارائه هم مي تواند به ژانر تئاتري تبديل 

شود.«
وي به نقش مهم عروسك در دوران اپيدمي كرونا 
اشاره مي كند: »بســياري از پژوهشگران خارجي 
مقــاالت تخصصي نوشــتند و از حضــور پررنگ 
عروسك در دوران كرونا گفتند كه چقدر در آموزش 
بهداشت و رعايت پروتكل هاي بهداشتي با كودك 
ارتباط برقرار كرده اســت و خيلي از آموزش ها با 
عروسك انجام مي شــود. روشن است كه عروسك 
چقدر مي تواند به تنهايي كــودكان كمك كند و با 
آنها ارتباط بگيرد، اما بايد بپذيريم عروســك تنها 
براي كودك نيســت و براي بزرگساالن نيز بوده و 

هست.«

يادداشت روز

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

نامسيمرغ»هنروتجربه«تغييركند
بيانيه هنر و تجربه درباره جشنواره فيلم فجر

با پايان جشنواره فيلم فجر؛ هيأت مديره انجمن صنفي كارگردانان سينماي مستند 
ايران     به وضعيت نمايش، داوري آثار مســتند در جشنواره فيلم فجر واكنش نشان تجربه

دادند. به گزارش همشهري، انجمن فيلم كوتاه ايران نيز در واكنش  به بخش فيلم كوتاه 
سي و نهمين جشنواره ملي فيلم فجر بيانيه ای منتشر كرد. حاال با گذشت يك هفته از جشنواره،  
مؤسسه »هنر و تجربه« در بيانيه اي در باره جايگاه سيمرغ »هنر و تجربه« در جشنواره فيلم فجر   بر 
لزوم برگزاري جشنواره اي مستقل براي جريان سينماي هنري و تجربي تأكيد كرده است.  با اعالم 
برندگان كه با بيانيه هيأت داوران همراه بود و در آن درباره سيمرغ »هنر و تجربه« و اهدا نشدن آن 
نكاتي مطرح شد، مؤسسه »هنر و تجربه سينماي ايرانيان« با تأكيد بر لزوم اختصاص بخش مستقلي 
به فيلم هاي »هنر و تجربه« در جشــنواره فيلم فجر نكاتي را درباره برخورد اين رويداد سينمايي با 
جريان سينماي هنري و تجربي متذكر شد. در بخشي از اين بيانيه آمده: »مؤسسه سينمايي »هنر و 
تجربه« با تأكيد بر ضرورت احترام به همه ســاليق سينمايي در يك جشــنواره ملي، معتقد است 
نمي توان به بهانه فيلم هاي پرمخاطب، سينمادوستان را از ديدن فيلم هاي هنري و تجربي محروم 
كرد.« نكته ديگري كه اشاره بدان ضروري است، اين است كه اصالح ساختارها و رويه هاي منسوخ و 
حذف تفكيك فيلم ها به سينمايي و ويدئويي از ضروريات عصر ديجيتال است و تا زماني كه اين اصالح 
صورت نپذيرد بخشي از فيلم هاي كيفي سينماي هنري و تجربي به بهانه داشتن پروانه ويدئويي و با 
وجود موفقيت هاي خيره كننده در جشــنواره هاي معتبر جهاني از حضور در اين جشــنواره منع 
مي شوند. در ادامه اين بيانيه پيشنهاد شده است: »درصورت اصرار به ادامه روند فعلي، بخش »هنر و 
تجربه« به عنوان يكي از بخش هاي رسمي جشــنواره فيلم فجر )»نگاه نو« و فيلم كوتاه و مستند( 
پذيرفته شود و مثل همان بخش ها يك هيأت داوري مجزا براي اهداي سيمرغ بهترين فيلم »هنر و 

تجربه« درنظر گرفته شود.«

5گروه در دومين روز از جشنواره موسيقي فجر اجرا دارند

آوازيبرايشجريان
از اجراي گروه آلمان و آذربايجان تا حضور حسين عليزاده در تمرين اركستر ملي

اجراهاي گروه هاي خاوران، تريو 
جز)آلمــان(، گــروه وحيــد موسيقي

اسداللهي، گروه ماهيما)حجت 
اشــرف زاده( و مظفر شفيعي و حســام اينانلو 
چهارشنبه 29بهمن ماه براساس اعالم زمانبندي 
و در سايت هاي جشنواره موسيقي فجر، انجمن 
موسيقي ايران و تيوال پخش مي شود. همچنين 
در ايــن روز از جشــنواره ســاعت23 به ياد 
محمدرضا شــجريان اجرايي پخش مي شود. 
كنسرت ساز و آواز به صورت بداهه و به ياد استاد 
محمدرضا شجريان اجرا مي شود و مظفر شفيعي 
از هنرمندان نام آشنا در فرم آوازي در موسيقي 
دستگاهي  به همراه حسام اينانلو نوازنده كمانچه 

قطعاتي را اجرا خواهند كرد.

ادامهضبطآثاردرتاالروحدت
اجراهاي صحنــه اي گروه ماهيمــا، گروه 
رستاك، اركستر سمفونيك تهران، اركستر 
ملي ايران، دوئت فراتا-دي پالما و ترانه باران 
در وحدت ضبط و براساس جدول زمانبندي 
پخش مي شود. ضبط اجراي اين 6گروه روز  
گذشته)سه شــنبه( به پايان رسيد و فقط 
عوامل ضبط اجراها، ستاد اجرايي جشنواره، 
عوامل فني پشــت صحنه با حفظ اولويت 
سالمت و رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
تاالر حضور داشــتند. اجراهاي اين دوره از 
جشنواره 28بهمن تا 4 اسفند در سايت هاي 
fajrmusicfestival.com،  nay.ir  و 

tiwall.com پخش مي شود.

حسينعليزادهوبازديدازتمريناركستر
ملي

حســن عليزاده با حضور در تاالر وحدت به 
تماشاي تمرين اركســتر ملي ايران كه در 
حال آماده ســازي براي جشنواره موسيقي 
فجر است، نشست. اركســتر ملي ايران در 
سي و ششــمين جشنواره موســيقي فجر، 
قطعه »سالم« حسن كســايي را با تنظيم 
اركستر استاد عليزاده  روي صحنه مي برد و 
اجرا مي كند؛ عليزاده ضمن تماشاي تمرين 
نوازنگان اركستر با آنها به گفت و گو پرداخت. 
وي با اشاره به زنده ياد حسن كسايي و قطعه 
»سالم« گفت: »20سال پيش كه قرار بود 
بزرگداشتي براي استاد كسايي برگزار كنيم، 
استاد فخرالديني، استاد روشن روان و من 
مسئوليت تنظيم قطعات اســتاد كسايي 
را براي اركستر داشــتيم كه با ذوق و شوق 
فراوان در مدت كوتاهي آن را آماده و تقديم 
اســتاد كرديم.« وي افزود: »امــروز من با 
انرژي خيلي خوبي از اينجا مي روم و شــما 
من را تشويق مي كنيد كه باز هم براي ديدن 
اين اركستر زيبا و جوان بيايم، قطعه بنويسم 
و لذت ببرم. من از حس بودنتان و حســي 
كه دســته جمعي ايجاد مي كنيــد و به ما 
زندگي مي دهيد، خوشحالم؛ واقعا تبريك 
مي گويم و اميدوارم ايــن روند مؤثر تداوم 
داشته باشد. اركســتر ملي مي تواند هويت 
موسيقي ما باشد و من دست تك تك شما 

را مي فشارم.«

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

هاليووددرچينبهدنبالبازارميگردد
 واكاوي داليل حضور كمرنگ فيلم هاي خارجي در بازار شرق دور

متن كامل در 
newspaper.hamshahri.orgسايت روزنامه

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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بــــراي مسـلمانـــــان 
روهينگيايي، خبر سقوط گزارش

دولت آنگ سان سوچي بعد 
از كودتاي نظامي كــه چند روز پيش در 
ميانمــار روي داد، خبري خوش ولي در 
عين حال تلخ بود. هيچ گروهي به اندازه 
روهينگيايي هــا از رهبــر غيرنظاميان 
ميانمار ضربه نخورده است. وقتي سوچي 
در سال 2015 به قدرت رسيد، همه فكر 
مي كردند كه او پا جاي پای پدرش، ژنرال 
آنگ سان، سياستمدار محبوب  مي گذارد 
و به دهه ها رنج اين اقليت مسلمان پايان 
مي دهد و باالخره صلح و حق شهروندي 
را برايشان به ارمغان مي آورد. اما برعكس، 
نظاميان ميانمــار در مقابل چشــمان 
سوچي در سال 2017 با نيت نسل  كشي 
دســت بــه ســركوب گســترده مردم 

روهينگيا زدند.
در نتيجه اين اقــدام، حدود يك ميليون 
روهينگيايي آواره شــدند و به كشــور 
همســايه، بنگالدش پناه بردند. سوچي 
با اينكه ســال 1991 برنده جايزه نوبل 
شده بود، اما سال 2019 به عنوان رئيس 
دولت ميانمــار در دادگاه الهــه از اين 
اقدام نظاميان كشــورش در مقابل اتهام 
نسل كشــي مســلمانان روهينگيا دفاع 
كرد. همين نظامياني كه سنگشــان را 
به ســينه زد، چند روز پيش، او و ديگر 
رهبران سياسي اين كشــور را از قدرت 

بركنار كردند.

زخم تازه
روهينگيايي ها در دولت ســوچي از همه 
حقوق دمكراتيك مانند رأي دادن محروم 
بودند و حتي در سرشماري سراسري اين 
كشور نيز جمعيت آنها محاسبه نشد. با اين 
حال، انتشار خبر بازداشت او توسط ارتش 
ميانمار خبر خوشحال كننده اي نبود؛ زيرا 
ژنــرال مين آنگ هلينگ كه اكنون قدرت 
را در ميانمار در دســت گرفته، فرمانده 
نظاميانــي بود كــه ســال 2017 مردم 
روهينگيايي را به خاك و خون كشــيد و 
آنها را وادار به فرار از كشورشــان كرد. به 
گزارش گاردين، برخي ناظران معتقدند 
كه اين زخم عميق هنوز تازه اســت و از 
يادها نرفته اســت. حاال كــه او در رأس 
قدرت اســت، خيلــي از روهينگيايي ها 

جرأت برگشتن به ميانمار را ندارند.
پيــش از كودتــا نيــز تالش هــا براي 
برگرداندن مردم روهينگيــا  به ميانمار 
به دليــل اينكــه ضمانتي بــراي تأمين 
امنيتشان وجود نداشــت، راه به جايي 
نبرده بود. بــا اين حــال، هلينگ هفته 
گذشته در ســخنراني اش تأكيد كرد كه 
فرايند بازگرداندن روهينگيايي ها طبق 
روال پيش خواهد رفت. البته بســياري 
معتقدنــد اين يك وعــده توخالي براي 
راضي كردن مجامع بين المللي اســت. 
براي بيــش از يك ميليــون پناهجوي 
روهينگيايي كه در كمــپ كوكس بازار 
بنگالدش زندگي مي كنند، بازگشت به 
كشوري كه اكنون زيرنظر نظامياني كه 
قبال آنها را سركوب كردند اداره مي شود، 
چيزي جز كابوس نيســت. يكي از مردم 

روهينگيا كه با همســر و فرزندانش در 
كمپ كوكس بــازار زندگــي مي كند، 
گفت: »نه نظاميان و نه آنگ سان سوچي، 
كاري بــراي احقاق حقوق ما، تســكين 
رنج هــاي مــا و محاكمه كســاني كه 
روهينگيايي ها را شكنجه كردند، انجام 
نداده اند. قبال اميــدوار بوديم كه در يك 
فرايند دمكراتيك، عدالــت در مورد ما 
اجرا خواهد شــد، اما حاال بــا پيروزي 
نظاميان، هيچ آينده روشني در ميانمار 

در انتظارمان نيست.«

اميد بازگشت
با اينكه حس و حال مردم روهينگيا اين 
روزها در كمپ كوكس بازار سرشــار از 
خشم و نااميدي است، برخي  پناهجويان 
هنوز اميدوارند كــه بتوانند در نهايت به 

كشورشان برگردند. همزمان با كودتاي 
نظامي ميانمــار در روزهاي گذشــته، 
مأموران مرزي بنگالدش براي جلوگيري 
از هجوم پناهجويان روهينگيايي  به اين 
كشــور به حالت آماده باش درآمده اند. 
بنگالدش كه سال هاست با مشكل هجوم 
پناهجويان روهينگيايي دســت وپنجه 
نرم مي  كند، بارها اعالم كرده كه فرايند 
بازگشــت مردم اين قوم بــه ميانمار در 
سال جاري عملياتي مي شود. نشست هاي 
مشــترك مقام هاي بنگالدش، ميانمار 
و چيــن، حاكي اســت كه بازگشــت 
روهينگيايي هــا از اوايــل تابســتان 

سال جاري ميالدي آغاز مي شود.
اي كــي عبدل مومــن، وزيــر خارجه 
بنگالدش تأكيد كرده كــه تغيير رژيم 
در ميانمــار تغييــري در برنامه هــاي 

بازگشــت مردم روهينگيا ايجاد نخواهد 
كرد. او گفته: »ما با دولت ميانمار توافق 
كرديم نه با يك فرد. ما طبق اين توافق، 
فراينــد بازگردانــدن روهينگيايي ها را 
آغاز مي كنيــم. بنــگالدش مي خواهد 
كه مذاكرات بــا ميانمار براي ســرعت 
گرفتن ايــن فراينــد ادامه پيــدا كند. 
بازگشــت به ميانمار تنها راه حل بحران 

روهينگياست.«
اين در حالي اســت كه دولت بنگالدش 
در طول ماه هاي گذشته با ساخت كمپ 
جديد در جزيره اي دورافتاده به نام باسان 
چار، هزاران نفر از مردم روهينگيايي را 
مجبور به نقل مكان از كوكس بازار به اين 

جزيره در خليج بنگال كرده است.

آشتي با روهينگيايي ها
مردم روهينگيا به عنوان اقليت مسلمان 
سال هاست كه از كشورشــان كه بيشتر 
مردمش پيرو مذهب بودا هستند، رانده 
شــده اند. مردم ميانمار تاكنون بارها به 
طرح دولت اين كشــور براي بازگرداندن 
روهينگيايي ها به ميانمار اعتراض كرده 
و همواره مليــت اين قوم را زير ســؤال 
برده اند. اما كودتاي اخير مي تواند روزنه 
اميدي بــراي پايان دهه هــا روابط تيره 
مردم ميانمار با قوم روهينگيا باشد. مجله 
تايم در تحليلي نوشت كه درگيري هاي 
اخير موجب تغيير موضع برخي از مردم 
اين كشور نسبت به مسلمانان روهينگيا 
شده اســت. آنها به اين نتيجه رسيده اند 
كه نيروهاي نظامي، »دشمن مشترك« 
هر دو گروه هســتند. عــده اي از مردم 
ميانمار در توييتر از رفتاري كه تاكنون با 
روهينگيايي ها داشتند، عذرخواهي و آن  
را به يك سوء تفاهم تعبير كردند. برخي 
حتي نوشتند كه بدون حمايت نهادهاي 
بين المللي، همه مردم ميانمار سرنوشتي 
مانند روهينگيا پيدا مي كنند. در مقابل، 
روهينگيايي ها نيز ســعي كردند در كنار 
مــردم ميانمار قرار بگيرنــد و از جنبش 
ضدكودتا حمايت كنند. خيلي از آنها در 
شبكه هاي اجتماعي اعالم كردند كه آماده 
كمك به ميانماري ها براي پايان دادن به 
تبعيض و ايجاد عدالت هســتند. با اين 
حال، برخي كارشناســان به اين موضوع 
خوش بين نيستند و معتقدند كه شكاف 
بين مردم ميانمار و قوم روهينگيا آنقدر 
عميق اســت كه دشمن مشــترك هم 

نمي تواند آنها را در كنار هم قرار بدهد. 

   ادامه بحران اقتصادي عراق و سقوط دينار
تحوالتي نظير حمله به پايگاه حرير يا پيش از آن انفجارهاي تروريســتي داعش در مركز بغداد، عالوه بر امنيت، اقتصاد 
عراق را نيز متضرر مي كنند؛ اقتصادي كه حتي بدون درنظر گرفتن اين تحوالت به دليل كاهش قيمت نفت و انتشار ويروس 
كرونا بسيار آسيب پذير شده است. بازارهاي عراق طي ماه هاي اخير به دليل كسري بودجه دولت و كاهش ارزش دينار، 
شاهد افزايش قيمت 90درصدي تمامي كاالهاي مصرفي بوده است. اين در حالي است كه تالش هاي بانك مركزي عراق 
براي كنترل قيمت پول ملي اين كشور نيز ناموفق بوده و ارزش هر دالر به بيش از 1500دينار رسيده است. براي درك بهتر 
اين وضعيت كافي است بدانيم قيمت هر قرص نان در عراق طي يك ماه گذشته از هزار دينار به بيش از 3هزار دينار افزايش 
يافته است. شبكه العربيه در اين مورد گزارش مي دهد: حوادث مختلفي نظير بمب گذاري هاي داعش يا حمالت راكتي، كار 
دولت عراق براي دريافت وام و كمك هاي مالي از نهادهاي بين المللي را بيش از پيش سخت مي كند؛ آن هم در شرايطي كه 
دولت براي تامين حقوق كارمندان با مشكل روبه روست. با توجه به اينكه بيش از 95درصد درآمدهاي دولتي عراق از طريق 
فروش نفت خام حاصل مي شود، مي توان گفت با تداوم شرايط فعلي، احتمال ازسرگيري اعتراضات خياباني و تكرار چرخه 

خشونت، همزمان با تنش هاي نظامي و امنيتي افزايش خواهد يافت.

   تجربه نيم  قرن آزار
در طول 50سال گذشته هر حكومتي كه با كودتا در ميانمار به قدرت رسيده، خاطره اي جز درد و رنج براي روهينگيايي ها به جا نگذاشته 
است. نخستين كودتاي نظامي ميانمار به رهبري ژنرال ني وين در سال 1962 اتفاق افتاد. او سنِت آزار اقليت هاي قومي را كه 5دهه ادامه 
داشت، پايه گذاري كرد. در دوره رهبري ني وين، با اجراي عمليات نظامي »اژدهاي بزرگ« در سال 1978، مردم روهينگيا از حق شهروندي 

و ساير حقوق انساني محروم شدند. هدف اين عمليات، بيرون راندن اين قوم از ميانمار بود.
در دومين كودتاي نظامي كه از سوي ژنرال  تان شو رهبري شد نيز سياست هاي تبعيض آميز و خشن عليه روهينگيا ادامه داشت. عمليات 

نظامي »پاكسازي ملت« موجب تبعيد 250هزار نفر از مردم اين قوم به بنگالدش در سال 1991 شد.
در دولت تين سين، رئيس جمهور پيشين ميانمار، شرايط روهينگيايي ها بدتر هم شد. سال 2012، 200هزار نفر از ايالت راخين اخراج و به 

كمپ فرستاده شدند؛ جايي كه خيلي از آنها هنوز بدون دسترسي به امكانات اوليه زندگي، سالمت و آموزش زندگي مي كنند.
محمد رفيق، يك روهينگيايي و فعال اجتماعي ساكن ايرلند مي گويد: »از سال 1962 و نخستين حكومت نظامي در ميانمار، هر دولت نظامي 
يا غيرنظامي كه در اين كشور بر سر كار آمده، فقط به بدتر شدن وضعيت روهينگيا دامن زده است. حكومت جديد به رهبري هلينگ نيز 
تنها يادآور خاطرات تلخ براي اين قوم است. هر زمان كه دولت جديد به قدرت رسيده، وعده  و اميد دروغين به اين قوم داده و در نهايت 

هيچ دستاوردي براي آنها نداشته است.«

كيوسك

 نظاميان كودتاچي در ميانمار
 سابقه كشتار اقليت مسلمان 

روهينگيا را در كارنامه خود دارند

 قربانيان
خاموش كودتا

توفان زمستاني كه با برف و يخ بندان همراه است، 
در چند ايالت قسمت جنوبي آمريكا ركورد كاهش 
دما را شكســته و موجب قطع برق شده است. 
به نوشــته نيويورك تايمز، بيش از 150ميليون 
آمريكايي با مشــكالت مختلــف آب و هواي 
زمستاني دست و پنجه نرم مي كنند. تگزاس كه 
به بيابان ها و امواج گرمايش معروف است، اكنون 
زير اليه اي از برف رفته و برق 2.7ميليون نفر در 

اين ايالت قطع شده است.

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

واكسيناسيون در ژاپن از چهارشنبه

سرماي كم سابقه در آمريكا

سوگا يوشيهيده، نخست وزير ژاپن اعالم كرده كه 
تزريق واكسن كرونا در ژاپن از روز چهارشنبه آغاز 
خواهد شد. در مرحله اول كادر پزشكي واكسينه 
مي شوند. واكسيناسيون سالمندان نيز از 2 ماه 
ديگر آغاز مي شود. به نوشته ژاپن تايمز، دولت 
روز يكشنبه واكسن ساخت شركت داروسازي 

فايزر آمريكا را تأييد كرده است. 

نگاه

چرا آمريكا دست از تحريم  بر نمي دارد؟

 

جوبايدن سال گذشــته تأكيد كرد كه 
»بايد به جنگ هاي دائمي پايان داد.« 
حق با رئيس جمهور جديد آمريكاست، 
اما مشكل اينجاســت كه تعريف او از جنگ، تعريف خيلي كامل و 
جامعي نيست. دهه هاست كه آمريكا به جاي حمله هاي موشكي 
و عمليات ويژه نظامي، از يك ابــزار مرگبار و تهديدكننده نامرئي 
استفاده كرده است؛ به اين شكل كه راه تجارت كشورهاي ضعيف  
را با ديگر نقاط جهان مســدود مي كند. اين به نوعي محاصره يك 
منطقه و اجبار به تسليم شدن به شيوه مدرن است. كارشناسان به 
اين ســالح، لقب »تحريم هاي ثانويه« را داده اند اما واژه بهتر براي 

آن »محاصره« است.
آمريكا نخستين بار بعد از جنگ ســرد در سال1990 بعد از حمله 
صدام حسين به كويت، از ابزار تحريم استفاده كرد. تا 13سال بعد 
از آن، عراق كه تا قبل از جنــگ حدود 70درصد نيازهاي غذايي و 
دارويي خود را وارد مي كرد، بــراي واردات قانوني هر كااليي بايد 
تأييديه ســازمان ملل متحد را مي گرفت. آمريكا بــا اين ادعا كه 
هرچيزي از تانكر آب تا آنتي بيوتيك و تجهيزات دندانپزشكي ممكن 
است استفاده نظامي داشته باشــد، از اهرم هاي خود در سازمان 
ملل متحد براي محدود كردن واردات عراق استفاده كرد. دنيس 
هاليدي، هماهنگ كننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در 
عراق بعد از اينكه در اعتراض به تحريم ها در ســال1998 استعفا 

داد، هشدار داد: »ما در حال نابود كردن كل يك جامعه هستيم.«
سازمان ملل متحد همزمان با حمله آمريكا به عراق در سال2003، 
به تحريم بغداد پايان داد. از آن زمان، واشنگتن معموال ادعا كرده 
كه از تحريم هاي »هدفمند« كــه فقط فروش تجهيزات نظامي يا 
تجارت با برخي شخصيت ها يا شركت ها را محدود مي كند - و نه كل 
جمعيت يك كشور را - استفاده مي كند. اما آمريكا طي اين سال ها، 
در قبال كشورهايي مثل ايران، ونزوئال، كره شمالي، كوبا و سوريه، از 
ابزارهايي استفاده كرده كه نتيجه همان شرايطي است كه عراق در 

دهه1990 تجربه كرد.
در تحريم هاي ثانويه، آمريكا فقط افراد، شركت ها و مؤسسه هاي 
دولتي را تحريم نمي كند، بلكه بانك ها و شركت هاي خارجي را نيز 
مجبور مي كند كه اين رويه را در پيش بگيرند، در غيراين صورت 
از روابط اقتصادي با آمريكا محروم مي شوند. دور زدن تحريم هاي 
ثانويه آمريكا تاوان سنگيني دارد. براي مثال بانك فرانسوي بي ان پي 
پاريبا )BNP Paribas( سال2014 به دليل چنين اتهامي، حدود 

9ميليارد دالر جريمه شد.
تحريم هاي ثانويه اقالم بشردوســتانه را مستثني مي كنند، اما در 
عمل، همانطور كه ديده بان حقوق بشر اشاره مي كند، اين معافيت ها 
معموال بسيار مبهم و پيچيده هستند و درنتيجه خيلي از بانك ها و 
شركت ها براي پرهيز از روبه رو شدن با عواقب حقوقي، به طور كلي 

قيد تجارت با كشورهاي تحريم شده را مي زنند.
در سال2018، روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشي نوشت كه يكي 
از بزرگ ترين بيمارستان هاي ســوريه به دليل تحريم براي خريد 
قطعات دستگاه هاي  ام آر آي و سي تي اسكن با مشكل روبه روست. يا 
بهار گذشته، وقتي شيوع كرونا در ايران گسترش پيدا كرد، سناتور 
كريس مورفي هشــدار داد كه تحريم ها دسترســي به تجهيزات 

پزشكي را اگر غيرممكن نكرده باشد، دست كم دشوار كرده است.
در اين تحريم ها، مردم عادي هستند كه تحت فشار قرار مي گيرند. 
نتايج پژوهشي كه در سال2020 در مجله »مطالعات توسعه« چاپ 
شد حاكي است كه تحريم هاي آمريكا و سازمان ملل متحد موجب 
كاهش اميد به زندگي در مردم يك كشــور مي شود. تحريم هاي 
آمريكا اگر قرار است شانسي براي موفقيت داشته باشند، بايد قابل 
دفاع تر يا دست كم محدودتر شوند. تحريم هايي كه آمريكا و سازمان 
ملل متحد زمان رياســت جمهوري باراك اوباما عليه ايران اعمال 
كردند، بيشتر مردم عادي اين كشور را تحت فشار گذاشت؛ اگرچه 
آنها قصدشان محدود كردن برنامه  هسته اي ايران بود. هيچ يك از 
تحريم هاي فعلي آمريكا به اهداف خود نرسيده است. با وجود تالش 
آمريكا هم نيكالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال و هم بشار اسد، 
رئيس جمهور سوريه امروز قدرت بيشتري نسبت به قبل دارند. بعد 
از يك دهه فشار عليه كره شمالي، اين كشور اكنون حدود 60بمب 
هسته اي دارد. توان هسته اي ايران و نفوذ اين كشور در خاورميانه 
نيز نسبت به زماني كه كمپين »فشار حداكثري« در دولت دونالد 

ترامپ آغاز شد، بيشتر شده است.
با وجود اين، اســتفاده از ابزار تحريم حمايت گسترده اي بين هر 
دو جناح دمكــرات و جمهوريخواه برخوردار اســت. نمايندگان 
كنگره هم معتقدند اين نــوع جنگ عليه يك كشــور، هزينه اي 
كمتر از لشكركشي به آن كشور دارد. براي آنها اهميتي ندارد كه 
هزينه واقعي اين كار را مردمي كه آنها ادعاي حمايتشان را دارند، 
مي پردازند. دولت بايدن گفته در حال بررســي اين اســت كه آيا 
تحريم ها پاسخ كشورها به همه گيري كرونا را با مانع روبه رو كرده يا 
خير. اما مشكالت ناشي از تحريم هاي آمريكا با شيوع اين بيماري 
آغاز نشد كه با پايان آن تمام شــود. بايدن قصد دارد كه دوباره به 
توافق هسته اي با ايران )برجام( برگردد كه البته نيازمند برداشتن 
تحريم هاي اعمال شده عليه تهران است. اما آنتوني بلينكن، وزير 
خارجه آمريكا تأكيد كرده كه تحريم هاي غيرهسته اي آمريكا كه 
تعدادشان كم هم نيست، كماكان پابرجا خواهد بود و تحريم ها عليه 

ونزوئال نيز هدفمندتر خواهد شد.
چرا دل كندن از سياســتي كه ناكارآمدي و غيراخالقي بودن آن 
اثبات شده اين قدر سخت است؟ دليلش اين است كه كنار گذاشتن 
آن مستلزم پذيرش حقايق تلخي است: كره شمالي از ساخت سالح 
هسته اي دست برنخواهد داشت؛ ايران همچنان يك كشور قدرتمند 
در منطقه باقي خواهد ماند؛ بشار اسد، مادورو و دولت كمونيست 
كوبا همچنــان در قدرت مي مانند. پس طبيعي اســت كه آمريكا 
ترجيح مي دهد به جاي اينكه محدوديت قــدرت خود را بپذيرد، 

مردم كشورهاي مخالفش را تنبيه كند.
اما رهبران آمريكا نبايد خودشان را درباره ميزان قدرتي كه دارند، 
فريب دهند. منبع اصلي قدرت واشــنگتن، دالر اســت. خيلي از 
بانك ها و شــركت هاي خارجي نقل و انتقال هاي مالي خود را به 
دالر انجام مي دهند و به همين دليل از دور زدن تحريم هاي ثانويه 
آمريكا واهمه دارند. اما هرچقدر آمريكا بيشتر از قدرت دالر براي 
تحت فشار گذاشــتن افراد و شــركت ها براي تبعيت از تحريم ها 
استفاده كند، آنها انگيزه بيشتري براي جايگزين كردن دالر پيدا 
مي كنند. تالش براي پيدا كردن اين جايگزين، مدت هاســت كه 

آغاز شده است.
منبع: نيويورك تايمز

حمالت راكتي شــامگاه دوشنبه به 
نزديكي پايگاه نظامي آمريكا در شهر خاورميانه

اربيــل اقليــم كردســتان عــراق، 
واكنش هاي گسترده اي را در داخل و خارج از اين 
كشــور به دنبال داشته اســت. به گفته سخنگوي 
ائتالف آمريكا، حمله شــبانه با شــليك 14راكت 
صورت گرفته كــه از ميان آنهــا، 3راكت به داخل 
محوطه پايگاه حرير )دومين پايگاه بزرگ آمريكا در 
عراق پس از عين االســد( اصابت كرده اســت. اين 
حمله كه توسط گروهي نوظهور به نام »گردان هاي 
اولياء دم« انجام شده، يك كشته و 9مجروح بر جاي 
گذاشــته كه همگي از نيروهاي پيمانكار حاضر در 
پايگاه )آمريكايي و عراقي( به شمار مي آيند. سازمان 
مبارزه با تروريسم عراق ســاعاتي پس از وقوع اين 

حمالت اعالم كــرد خودروي حامــل راكت هاي 
شليك شده به سوي پايگاه را شناســايي كرده، اما 
هنوز خبري از دستگيري عامالن اين حمله نيست.

مرگ پيمانكاران آمريكايــي در اثر حمالت راكتي 
يادآور حادثه پايگاه كي وان در ســال2019 است؛ 
حادثه اي كه موج بزرگــي از درگيري هاي نظامي و 
ناامني ها در عراق را به دنبال داشــت. بر اين اساس 
تعداد قابــل توجهــي از شــخصيت هاي عراقي و 
غيرعراقي طي 24ساعت گذشته ضمن محكوميت 
حمالت راكتي به پايگاه حرير، نســبت به وخامت 
اوضاع امنيتي در عــراق ابراز نگرانــي كرده اند؛ از 
ســفراي اروپايي گرفته تا وزراي خارجه كشورهاي 
عربي و ســران دولت عراق. در ايــن ميان، واكنش 
آنتوني بلينكن، وزير خارجه آمريكا نسبت به ديگران 

تندتر بوده است. او روز گذشته در يك نشست خبري 
گفت: آمريكا از وقوع اين حمله بسيار خشمگين است 
و ادامه اين رفتارها عليه منافع خود را تحمل نخواهد 
كرد. پس از حمله مستقيم ايران به مواضع آمريكا در 
پاسخ به شهادت سردارسليماني و همچنين حمله 
گروه هاي ناشناس در شــهريور سال جاري، حادثه 
شامگاه دوشنبه، سومين حمله نظامي به پايگاه حرير 
در اقليم كردستان به حســاب مي آيد؛ پايگاهي كه 
به نظر مي رسد نقش مهمي در سياست هاي نظامي 

آمريكا طي سال هاي آينده داشته باشد.

توافق شكننده سنجار 
جنين پالســخارت، نماينده ويژه ســازمان ملل 
در عراق تنها 2روز پيش از حمــالت راكتي اخير، 
به اقليم كردســتان و شهر اربيل ســفر كرده بود. 
او دليل اين ســفر را افزايش نگراني ها نســبت به 
»شكســت مذاكرات بغداد-اربيــل« عنوان كرده 

است؛ مذاكراتي كه از حدود يك سال قبل آغاز شده 
و موضوعات مختلفي نظير تعييــن بودجه اقليم، 
جزئيات فروش نفت و البته وضعيت امنيتي شــهر 
سنجار را دربر مي گيرد. دولت مصطفي الكاظمي در 
آخرين روزهاي مانده به پايان سال ميالدي2020 
موفق شــد با اقليم كردستان بر ســر يكي از اين 
موضوعات، يعني وضعيت امنيتي شــهر سنجار به 
توافق برســد. براســاس اين توافق قرار بود سنجار 
از ســيطره نيروهاي شــبه نظامي )حزب كارگران 
كردستان و حشد شعبي( خارج شده و زمينه براي 
بازســازي زيرساخت هاي ويران شــده در جنگ با 
داعش در آن مهيا شود. به نوشــته روزنامه العربي 
الجديد، نه تنهــا بخش هاي اصلي توافق ســنجار 
تاكنون اجرايي نشده بلكه حمالت اخير نيز كليت 
توافق ميان بغداد و اربيل را در معرض نابودي قرار 
داده اســت. بايد توجه داشــت كه اهميت پرونده 
سنجار تنها محدود به بازگشــت آوارگان نبوده و 

ازسرگيري خطوط تجاري با تركيه و سوريه را نيز 
دربر مي گيرد.

تمركز آمريكا بر پايگاه حرير
فرماندهي مركزي آمريكا در خاورميانه، از ماه ها پيش 
توسعه پايگاه حرير را در دســتور كار خود قرار داده 
است. اين برنامه شامل افزايش ظرفيت پذيرش نيرو 
در پايگاه و تقويت استحكامات دفاعي آن بوده است. 
روزنامه العربي الجديد به نقل از يك مقام امنيتي در 
ســازمان اطالعات عراق مي نويسد: پايگاه حرير طي 
ماه هاي گذشــته و پس از تخليه ســاير پايگاه هاي 
عراقي )به استثناء عين االســد و فرودگاه بغداد( به 
مركز فرماندهي نيروهاي آمريكايي در عراق و سوريه 
تبديل شده است. از سوي ديگر، دولت آمريكا قصد 
دارد ساختمان جديدي را براي كنسولگري خود در 
شهر اربيل كردســتان عراق بنا كند؛ ساختماني كه 
به نظر مي رسد جايگزين سفارت بزرگ اين كشور در 
بغداد خواهد بود. تمام اينها در حالي است كه حجم 
كمك هاي مالي و تسليحاتي آمريكا به شبه نظاميان 
پيشمرگه كرد نيز رشد چشمگيري داشته، به گونه اي 
كه تنها ظرف يك سال گذشته بيش از 250ميليون 
دالر در اختيار اين گروه قرار گرفته است. مجموعه اين 
عوامل، نشان دهنده سياستي بلندمدت از سوي آمريكا 
براي تمركز در اقليم كردستان و مشخصا شهر اربيل 
است؛ به ويژه پس از آنكه ساير پايگاه هاي اين كشور 
در نقاط ديگر عراق، ناامن شده اند. عبدالباري عطوان، 
ســردبير روزنامه راي اليوم در اين باره مي نويســد: 
راكت هاي اخير ممكن است پيامي از سوي مقاومت 
عراق براي اشغالگران آمريكايي باشد؛ اشغالگراني كه 
تصور مي كنند در اقليم كردستان به پايگاهي دائمي 
براي اعمال نفوذ و اجراي عمليات هاي نظامي دست 

خواهند يافت.

پيام موشكی بر فراز عراق
 شليك 14 راكت به سوی پايگاه آمريكا در كردستان عراق

بار ديگر نگرانی ها درباره وضعيت امنيتی اين كشور را تشديد كرده است

 پيتر باينارت
استاد علوم سياسي دانشگاه نيويورك

دمكرات هاي آمريكا كه در استيضاح ترامپ 
ناكام ماندند، اكنون با تشــكيل كميسيون آمريكا

ويژه اي به دنبال تحقيقــات در مورد وقايع 
روز ششــم ژانويه و حمله هــواداران دونالــد ترامپ به 

ساختمان كنگره هستند.
به گزارش آسوشــيتدپرس، رئيس مجلــس نمايندگان 
آمريكا، در نامه اي خطاب به اعضــاي دمكرات مجلس، 
از تالش براي تشكيل كميســيوني به سبك كميسيون 
تحقيق حمالت تروريستي يازدهم سپتامبر گفته است. 
نانسي پلوســي در اين نامه ضمن اشاره به طرح هاي در 
دست اجرا براي تشكيل كميسيون يادشده نوشت: »براي 
حفاظت از امنيت مان گام بعدي تشــكيل كميســيوني 
مســتقل اســت؛ شــبيه به آنچه براي حمالت يازدهم 

سپتامبر تشــكيل داديم. بايد كليه حقايق و ريشه هاي 
حمله تروريســتي به ســاختمان كنگره به دقت مورد 

بررسي قرار گيرد.«
رئيس مجلس نمايندگان آمريكا پيــش از اين و قبل از 

استيضاح ترامپ نيز خواهان تشكيل چنين كميسيوني 
شــده بود. تشــكيل كميســيوني شــبيه كميسيون 
11ســپتامبر، نيازمنــد اساســنامه اي ويژه اســت كه 
بايد به تصويــب نمايندگان دو مجلس كنگره برســد و 
رئيس جمهور آمريــكا نيز آن را امضا كنــد. اعضاي اين 
كميســيون را عمدتا افــرادي خارج از دولت تشــكيل 

مي دهند.
حمله ششــم ژانويه كه از ســوي معترضــان به نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا صورت گرفت، 5كشته 
به جا گذاشت. ترامپ به خاطر تحريك هوادارانش به حمله 
به كنگره، براي دومين بار استيضاح شد اما اين استيضاح 
نتوانست در سنا رأي الزم را كسب كند و به همين دليل 

او تبرئه شد.
»ليندسي گراهام« ســناتور جمهوريخواهي كه به تبرئه 
ترامپ رأي داده بود نيز خواهان تشكيل كميسيون ويژه 
براي بررسي اتفاقات ششم ژانويه شده و تأكيد كرده كه 
براي جلوگيري از تكرار اقدامات مشــابه بايد ريشه ها و 

داليل حمله به كنگره به دقت مورد بررسي قرار گيرد.

 دمكرات ها به دنبال تحقيق
در مورد حمله به كنگره

سمانه معظمي
روزنامه نگار

يكي از ساختمان هاي آسيب ديده در نزديكي شهر اربيل پس از حمالت راكتي شامگاه دوشنبه
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اولساندويچبعدسينما
 بيستمين شماره ماهنامه ســه نقطه )مكتوب طنز 
]+ جد[ فارسي( منتشر شد. اين شماره از سه نقطه با 
پرونده »اول ساندويچ، بعد سينما« به اين مي پردازد 
كه سينما از كجا آمده و به كجا مي رود.اول دفتر شماره 
بيستم به بهانه ايام جشــنواره با »سؤال هاي يحتمل 
يك حدود بي جا«ي يك فيلمســاز كهنه كار يعني 

امراهلل احمدجو آغاز مي شود. در قسمت پرونده اين شــماره هادي مقدم دوست، مريم 
حسن نژاد، فاطمه فهيمي، فاطمه خسرواني، حسين شــمس، مريم نظام دوست، رضا 
سعيدي ورنوسفادراني، اميرعلي روشن و شيرين حســن نژاد به سينما و همه عوامل و 
ابعاد مربوط به آن پرداخته اند.همچنين فاطمه فهيمي در »تالقي طرفين به سالمتي و با 
اصرار« ژانرهاي سينماي ايران را به طور خالصه شناسانده، فاطمه خسرواني در »در جوار 
شانه هاي تخم مرغ« توليدات سينماي خانگي را مورد مداقه قرار داده، حسين شمس در 
»ما مقّر ايراني ها را پيدا كرد« از آدم  خوب ها و آدم بدهاي سينماي ايران نوشته است، مريم 
نظام دوست هم در »بههمور و قاراشميش« تصوير هولناك خانه و خانواده را در سينماي 
ايران تشريح كرده، رضا سعيدي ورنوسفادراني در »اينكاره ها و آنكاره ها« گمانه زني كرده 
كه بعضي از بازيگران سينماي ايران باتوجه به نقاط ضعف و قوتشان اگر بازيگر نبودند، چه 
كاره بودند و شيرين حســن نژاد در »بيتا فرهي در كسوت خانوم هويشام« در قالب يك 
نمايشنامه حرف هايي را كه در حالت عادي نمي توانستيم اينقدر باز كنيم  باز كرده است.

بيستمين شماره سه نقطه، در 220صفحه، با قيمت 40 هزار تومان در كتابفروشي ها و 
دكه هاي روزنامه فروشي و فروشگاه هاي آنالين عرضه شده است.
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غالمرضــا ســركوب، بازيگــر قديمي 
سينماي فارسي در آستانه نود سالگي 
در حالي در غربت از دنيا رفت كه همه او 
را با يك نقش كوتاه به ياد مي آوردند. 
سركوب در فاصله ســال هاي 42 تا 
57 فيلم هاي زيادي بازي كرد ولي 

بيشــتر در هيأت يكي از 3 برادر آب منگل فيلم »قيصر« 
نامش در اذهان ثبت شده است؛ 3 برادر نابكاري كه قيصر 
حق تك تك شان را كف دستشان گذاشت، مشهور ترين 
بدمن هاي تاريخ ســينماي ايران هستند. منصور )جالل 
پيشواييان(، كريم )حسن شــاهين( و رحيم )غالمرضا 
سركوب(. در فيلمي كه همه بازيگران به درستي انتخاب 
شــده بودند، بازيگران نقش هــاي آب منگل ها هم جزو 
شاهكارهاي كســتينگ كيميايي جوان بودند. ميانشان 
چهره جالل، شرارت بيشــتري را نمايان مي كرد. حسن 
شاهين با سكانس درخشان قتل در حمام نواب در يادها 
ماند و سركوب كه قيصر در كشتارگاه تهران سالخي اش 
كرد، با ديالوگــي كوتاه در فصل قتــل فرمان در خاطره 
جمعي ايرانيان ثبت شد: »فرمون فرمون كه مي گفتن اين 
بود؟!« اين احتماال مهم ترين جمله اي بود كه ســركوب 
در طول فعاليت هنري اش بر زبان آورد؛ ديالوگي مؤثر و 
خوش آهنگ كه به فرهنگ عامه راه يافت. ميان 3برادري 
كه مغازه ترشي فروشــي در حوالي بازارچه نواب داشتند 
و در لحظه ورود فرمــان به مغازه در ميزانســن مثلثي 
كيميايي، مثل كابوي هاي خالف ســينماي وســترن، 
حسي از حادثه ناگواري كه در راه بود را به تماشاگر منتقل 
مي كردند، رحيم آرام تــر از بقيه بود. او بــود كه هنگام 
خروش فرمــان و حمله اش به ســمت منصور، جلويش 
ايستاد و  مسيرش را سد كرد؛ رفتاري شبيه وساطت براي 
جلوگيري از دعوا كه بي فايده بود و فرمان در نهايت كشته 
شد. كيميايي در قيصر مكث زيادي بر برادران آب منگل 
ندارد. فرصتش را هم ندارد و در مســير پر شتاب حركت 
قهرمان عدالتخواه فيلم، آب منگل ها فقط  هنگام تقاص 
پس دادن ظاهر مي شوند. بعد از اينكه جاهل كتك خورده 
نشاني كريم را به قيصر مي دهد تا نخستين تقاص خون 
گرفته شود، آمار رحيم را هم برادر اعظم مي دهد تا قيصر 
راهي كشتارگاه شود. چند نماي عبوري و يك لحظه خيز 
قيصر سمت رحيم و بعد مونتاژ موازي سالخي كشتارگاه 
با جنازه بر زمين افتاده رحيــم. اين كل حضور غالمرضا 

سركوب در فيلم قيصر است.
سركوب بعد از قيصر پركارتر شد و اغلب هم نقش منفي 
بازي كرد تا پيروزي انقالب و مهاجــرت و عمري كه در 

غربت گذشت.
 حدود 10ســال پيش در روزنامــه اي كار مي كردم كه 
ســردبير خبر داد غالمرضا ســركوب درگذشته است. 
منبع خبر يكي از اهالي ســينما بود. خبري تنظيم و در 
ستوني كار شد. فردايش تماســي با دفتر روزنامه گرفته 
شد؛ »غالمرضا سركوب هستم. زنگ زدم خبر درگذشتم 
را تكذيب كنم!« فكر كنم براي دلجويي قراري هم براي 
مصاحبه اي تلفني گذاشته شد كه آخرش هم انجام نشد. 
سال ها گذشت و باز هم خبر درگذشت سركوب منتشر 
شــد ولي اين بار تماســي از آمريكا گرفته نشد تا خبر را 

تكذيب كند.

سعيدمروتينگاه
روزنامه نگار

لندن: خبرگــزاري بريتانيايي متــرو از ثبت حمله هاي 
پرشمار هكر هاي كره شمالي براي نفوذ به 9مركز تجهيزات 
پزشكي مرتبط با توليد واكسن فايزر خبر داد. براساس اين 
گزارش حمله هاي هكر هاي اين كشــور به شركت هايي 
همچون جانسون اند جانسون،  نواوكس و آسترا انجام شده 
و به طور مشخص هدف از آن دسترسي به اطالعات مربوط 
به تكنولوژي ساخت واكسن كرونا بوده است. كره جنوبي 

هم از حمله هكر ها به مراكز پزشكي اين كشور خبر داد.

كييف: يكي از اهالي روستاي گريبواي اوكراين با هدف 
باز شدن مســير برف گير منتهي به روستايشان به دروغ 
گزارش قتلي را به پليس داد. به گزارش آديتي ســنترال، 
پس از اينكه نيرو هاي پليس به كمك نيروهاي راهداري 
اين كشور مسير روستا را از برفي به ارتفاع 2متر پاك كردند 
مشخص شد گزارش اين قتل كامال دروغين بوده است. او 
در اين گــزارش به پليس گفته بود پس از ضرب و شــتم 

ناپدري اش او را كشته است.

واشــنگتن: مجرمي در آمريكا فقــط 20دقيقه پس از 
اينكه از زندان آزاد شــد به دليل مزاحمت براي دختري 
16ساله توسط پليس مورد تعقيب قرار گرفت و سرانجام 
دستگير شد. به گزارش اي بي سي نيوز، او پس از آزادي فقط 
2.5كيلومتر از زندان دور شده بود كه مرتكب جرمي جديد 
شد. به گفته پليس هنوز مشخص نيست او طي اين فاصله 
كوتاه چطور اسلحه  تهيه كرده است و در زمان دستگيري 

نيز آن را همراه داشته است.

برلين: مرســدس بنز آلمــان، بيش از يــك ميليون از 
محصوالت خــود را به علت يك نقص فني در سيســتم 
اضطراري فراخوانده اســت. به گزارش بي بي ســي، گويا 
سيســتم اي-كال اين خودروها كه قرار است در هنگام 
ســانحه، محل دقيق جغرافيايي خــودرو را به نيروهاي 
امدادي خبر دهد ممكن اســت در مواردي درست عمل 
نكند و مشكل نرم افزاري آن باعث ارسال گزارش غلط به 

پليس و نهادهاي امدادرسان شود.
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چوعاشقميشدم،گفتمكهبردمگوهرمقصود
ندانستمكهايندريا،چهموجخونفشاندارد

زخوِفهجرمايمنكناگراميدآنداري
كهازچشمبدانديشان،خدايتدراماندارد

امان، پناه و حمايت است براي آرامش و بي ترسي. حافظ فرصت و امان مي خواهد: »يا 
رب امان ده، تا باز بيند / چشِم ُمِحبان، روي حبيبان« او مي گويد: »دلم ز نرگِس ساقي 
امان نخواست، به جان / چرا كه شيوه آن تُرك دل سيه دانست« و منتظِر مژده امان، از 

غماِن جهان است.
خاقاني مي گويد: »جهان بستد ز ما توفان عشقت / اماني ده كه ما را بيِم غرق است« و 
خاكداِن زندگي را اينگونه مي يابد: »نه دل از سالمت نشان مي دهد / نه عشق از مالمت 

امان مي دهد«
عطار در پي اماِن دلش، باور دارد كه »جانا، چو بالي تو بيرَزد به جهاني / خود را ز بالي تو، 
امان مي نتوان داد« و مي سرايد: »عاشقان را خِط امان دادي / نيست عطار را امان از تو!«

سعدي مي گويد: »يا تيِر هالكم بزني بر دِل مجروح / يا جان بدهم تا بدهي تيِر امان را« و 
خواجوي كرماني مي افزايد: »آن جماعت كه من از ورطه اما ن شان دادم / اين دمم غرقه 
توفان بال مي خواهند« او خطاب به دوست مي گويد: »چراِغ چه راغي؟ و سروِ چه باغي؟ 

/ كه دل را اماني و جان را اماني«
صائب، طوِق عشق را خِط امان بر گردِن خود مي داند و بر آن است كه »غفلت امان نداد 

كه خود را كنيم صاف / زآن پيش تر كه واصِل دريا شويم ما«

شهرامناظريورازهايماندگارياش
برلوحموسيقيايرانزمين

در عرصه هنر روزانه و حتي مي توان در هر ســاعت از 
شبانه روز آثار پرشــماري به مخاطب عرضه كرد كه 
اغلب آنها از لحاظ مالك ها و عناصر فلســفه هنر از 
چهارچوب هاي شناخته شده خارج نشده اند و درنهايت 
گاهي تلفيقي از آن عناصر هستند. بنابراين، رتبه بندي 
آثار هنري فقط براساس ميزان ارزش آنها و نه درستي 
و نادرستي آنها انجام مي شود. بنابراين مقدمه كوتاه، 
بزرگان و داوران عرصه هنر در بستر زمان، اثري را داراي 

ارزش باالي هنري مي دانند كه جداي از المان هــاي هنري، عنصر ماندگاري هم آنها را 
همراهي كند. به نوعي مي توان گفت تاريخ، فقط در عرصه سياست قاضي خوبي نيست و در 
زمينه هنر هم آثار هنري را محك مي زند و در غربال آن فقط دانه درشت ها باقي مي مانند.

يكي از بزرگان عرصه موسيقي ايران زمين كه به سرعت، تاريخ هنر درباره او به درستي 
قضاوت كرد و آثارش ممهور به مهر ماندگاري شد استاد شهرام ناظري است. او كه در 
سال1328 درست در چنين روزي زاده شد ملقب به شواليه آواز ايران است و از سوي 
مجمع  انجمن آســيا به عنوان هنرمند برتر اين قاره انتخاب شــد، همچنين استاد در 
سال2007 از سوي دولت فرانسه نشان لژيون دونور و در سال2014 نشان شواليه ملي 
لياقت فرانسه را دريافت كرد؛ اما راز ماندگاري اين بلبل باغ آواز ايران زمين مستتر در 
القاب و جوايز پرشماري كه دريافت كرده نيست. جداي از استعداد و ممارست موسيقايي 
در سال هاي دراز، دليل اينكه مردم ايران  بسياري از شعر هاي قله هاي شعر سرزمين شان 
همچون سعدي و موالنا و حافظ را با تقليد از حنجره او زمزمه مي كنند ريشه در خاستگاه 
هنري او و ريشه هاي فرهنگي اش دارد. او   زاده بخشي از ايران است كه در جوار بيستون 
و داالهو )كرمانشاه( براي دست زدن به ساز ابتدا وضو مي گيرند. پايبندي او به ريشه هاي 
موسيقايي خطه اي كه در آن زاده شد اصالتي به صدايش داد كه از خاطره موسيقي ايران 
نخواهد رفت. پايبندي او به ريشه ها اما جلو تجربه هاي نو را نگرفت و استاد در آثارش 
روحيه تكرار ناپذيري  را حفظ كرد. او در سال هاي پاياني دهه 70 تحرير هاي ريتميك و 
خاصي به كار برد كه در آلبوم هاي سفر به ديگر سو، لوليان،  مولويه و  ساز نو آواز نو نشان 

از پيشرو بودن وي دارد.
سايه شان بر سر موسيقي ايران زمين مستدام باد.

چراِغچهراغي؟

دكه

عالوه بر محلــه بــازار و ســنگلج در تهران 
قديم، محلــه اي معروف و آبــاد و پرجمعيت 
وجود داشــت كه به آن عودالجان مي گفتند. 
عودالجان از همان زمان كــه تهران قريه اي 
بيش نبود وجود داشــت و ســاكنان آن هم 
لهجه خاصي داشــتند كه مي گويند به لهجه 
روستايي هاي شميران نزديك بوده. بسياري از 
مورخان كه عمر اين محله را بيش از 400سال 
مي دانند معتقدند گسترش و كش آمدن تهران 
از همين محله شروع شده است. بناي برخي 
بافت هاي تاريخي و قديمــي اين محله مثل 

امامزاده يحيي به دوران صفويه برمي گردد.

بناهايثبتشدهدرآثارملي
در زمان قاجــار عودالجان جــزو محله هاي 
اعيان نشين تهران بود و در اصل با 2619خانه 
و 1146دكان بزرگ تريــن محلــه شــهر و 
مرفه نشين ترين آنها به حساب مي آمد. رجال 
زيادي هم آنجا خانه داشــتند؛ از قوام الدوله و 
نصرالدوله و مــدرس و مؤتمن االطباء گرفته 
تا امين نظام و عزت الدوله و ملك الشعرا. عالوه 
بر اين، بناهاي قديمــي و به يادگارمانده از آن 
دوران و پيش تر از آن سبب شد تا عودالجان در 
فهرست آثار ملي ثبت شود. مسجد خان مروي، 

مســجد ميرزامحمود، مسجد شــاهي، باغ 
ســفارت روســيه، بازارچه نايب الســلطنه، 
ساختمان چاپخانه، حمام حكيم باشي، خانه 
فرمانفرما، خانه امام جمعه و... ازجمله اين بناها 
هستند كه هريك به عنوان بافت تاريخي ثبت 
شده اند. آنچه اين روزها عودالجان را به شدت 
تهديد مي كند گسترش بازار در همه ابعاد اين 
محله است؛ چون بسياري از خانه هاي قديمي 
و بي مالك آن به انبار بازار تهران تبديل شده 

است.

نخستيننقشهتهران
مســيو كرشــيش، معلم اتريشــي مدرسه 
دارالفنون نقشــه عودالجان دوران قاجار را با 
تمام گذرها، كوچه ها و حتــي بناها به تصوير 
كشــيد. او همراه ذوالفقاربيــك و تقي خان 
از شــاگردان مدرســه دارالفنــون از تهران 
نقشه برداري كردند و حاصل كار مشترك شان 
ترسيم نخستين نقشه تهران در 1275 هجري 
قمري بود. در اين نقشــه محلــه عودالجان 

20كوچه و گذر دارد.

محلهتقسيمآب
و اما نام عودالجان از كجا آمده اســت؟ وجه 

تســميه و تركيب كلمه عودالجــان ظاهراً 
تغييريافته نام »اوالجان« بوده و آنكه به عنوان 
پسوند در اين كلمه آمده اشاره به مكان است 
و »او« هم يقيناً همــان تلفظ محلي »آب« و 
ظاهراً بقيه كلمه هم مشــتق از »در اجيدن« 
يا »دراجين« به معني تقســيم كردن آب نهر 
به رشته هاي كوچك است. ناصر نجمي نيز در 
كتاب »ايران قديم و تهران قديم« مي نويسد: 
»محله عودالجان به علت ارتفاعي كه داشــته 
بر محله ها و مكان هاي جنوبي مســلط بوده و 

بايد گفت كه آب نواحي جنوبي از عودالجان 
جريان مي يافته است. به هر حال »اودراجان« 
يا »عودالجان« به معنــي جايگاه پخش آب 
است و تأييدكننده اين نكته، نام »سرچشمه« 
و گذر »سرپولك« در اين محله است و »پول« 

تلفظ محلي »پل« محسوب مي شود.
  عودالجان در محــدوده خيابان هاي پامنار 
)از غرب(، سيروس )از شــرق(، چراغ برق )از 
شــمال( و بوذرجمهري )از جنوب( واقع بوده 

است.

طهران قديم
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