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 كاهش 37درصدي اهداي عضو 
در سال كرونايي

يادداشت
محمد محب خدايي ؛ معاون اسبق گردشگري سازمان ميراث فرهنگي 

ســفرهاي نوروزي بار ديگر در دوران كرونا و البته با ورود 
كروناي جهش يافته به كشور تبديل به دغدغه مسئوالن 
كشور شده است. اگر 2سال قبل مردم ايران با نيت تفريح، 
سفرهاي انبوه نوروزي را در كشور كليد مي زدند، امسال و در 
مرحله ورود به دومين سال جوالن كرونا در ايران، ماهيت سفرهاي نوروزي نبايد تفريحي 
باشد. چون منجر به تجمع در محيط هاي مختلف مي شــود و سفر را تبديل به دشمن 
سالمتي مسافران و جامعه ميزبان مي كند. حتما سفرها بر اساس محصول گردشگري 

سالمت و تندرستي بايد شكل بگيرد.
حاال با توجه به تجربه 20ميليون ســفر نوروزي در ايران، آنطور كه قرار است سفرهاي 
كنترل شده تنها با رزرو اقامتگاه هاي رسمي هدايت شوند، بايد پرسيد تخت هاي هتلي 

ايران پاسخگوي چه ميزان جمعيت مسافر است؟ چون اعالم اين نكته از سوي مسئوالن 
وزارت ميراث فرهنگي به ستاد ملي مقابله با كرونا كه سفرهاي نوروزي بايد در قالب رزرو 
اقامتگاه های رسمي و هتل ها باشد، نشانه آن اســت كه مسئوالن اين سازمان فراموش 

كرده اند ظرفيت پاسخگويي تخت های هتل هاي ايران 2ميليون نفر است.
ستاد ملي مقابله با كرونا و مسئوالن كشور در حال تدارك مديريت سفرهاي نوروزي1400 
درست در دوران شيوع كروناي جهش يافته در كشور هستند و به همين دليل بايد بر اساس 
ترجيح و تأكيدات نظام بهداشت و درمان كشور اقدام به مديريت سفرهاي مردم در نوروز 

پيش رو كنند. چون بحث جان انسان ها در ميان است.
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به هيچ وجه نبايد به مردم بگويد كه با چه 
وسيله اي سفر كنند، بلكه بايد برنامه دقيق داشته باشد تا مسافران نوروزي بدانند در شرايط 
سفر با هواپيما، قطار، اتوبوس و يا حتي خودروی شخصي ملزم به رعايت چه پروتكل هايي 
هســتند تا از خطر ابتال به كرونا در امان بمانند. و براي نظارت بر رعايت اين پروتكل ها 

ساختار نظارتي بايد تعريف شود. به همين دليل سفرهاي نوروزي 
در شرايط بحران كرونايي نيازمند ساماندهي است. اما آنچه بايد در 

اين ساماندهي مدنظر قرار داده شود، نظارت بر سفرها و مانيتوركردن سفرهاي بالتكليف 
است. سفرهاي بالتكليف همان سفرهاي خودرويي در جاده هاي كشور است.

نوروز1400و برنامه ريزي سفر
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 از اول اسفند كه دفترچه هاي كاغذي بيمه تامين اجتماعي تمديد نشد و مســئوالن تصميم گرفتند ديگر دفترچه جديدي صادر نشود، 
خيلي ها از شتاب  زدگي براي اجراي اين طرح سخن گفتند؛ طرحي كه در آن پزشكان بايد در خط مقدم اجرا مي بودند و داروخانه ها از آن 

پشتيباني مي كردند.صفحه10 را بخوانيد.

پرونده اي براي دغدغه هاي اجتماعي و فرهنگي در مترو

گزارش همشهري از دردسرهاي حذف دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي

رفع حصر تدريجی 
دالرهای ايران

  اختصاصي همشهري: كره جنوبي در روزهاي آينده يك ميليارد دالر
 از دارايي هاي ايران را  آزاد مي كند

رهبر معظم انقالب در ديدار اعضای مجلس 
خبرگان رهبری خطاب به مجلس و دولت:

  اختالف نظرها را 
حل كنيد كه نشان دهنده 
دوصدايی نباشد

 خوزستان  در
يک قدمی قرنطینه

بيش از يك ماه از به صدا درآمدن زنگ 
خطر پيك جديد كرونا در خوزستان 
گذشــته اســت. اوايل بهمن بود كه 
مسئوالن علوم پزشكي و كادر درمان 
حاضر در بيمارستان هاي خوزستان 
با افزايش مراجعه هاي ســرپايي، اين 
زنگ خطر را به صــدا درآوردند و آن 
را مقدمه اي بــراي ورود اســتان به 
پيك سوم دانســتند. حاال هشدار ها 
به وقوع پيوسته و پيك سوم كرونا در 
خوزستان با شــيوع گسترده ويروس 
جهش يافتــه )كروناي انگليســي( 
همزمــان شــده اســت. صفحه6را 

بخوانيد.

 آلبوم عكسي
از ايران

پيگيري مسئوالن خوزستان از 
دولت براي قرنطينه سراسري 

استان ادامه دارد و رئيس جمهوري 
 جهت پيگيري اين موضوع به 

وزير كشور دستور ويژه داد

گفت وگو با احمد كيارستمي درباره 
داكيونايت و نمايش فيلم هاي 
مستند مربوط به انقالب ۵۷

دوستي به نقل از پاتريسيو گوسمان، 
مستندساز شيليايي جمله اي گفت با 
اين مضمون كه »كشوري كه مستند 
ندارد مثل خانواده اي است كه آلبوم 
عكس ندارد.« اين دوســت مي گفت 
ما در ايران عكس ها را داشــتيم ولي 
هيچ وقت آلبوم تروتميزي نداشته ايم 
و حاال داكيونايت دارد مي شــود اين 
آلبوم عكس خانوادگي ما.صفحه22 

را بخوانيد.
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2ديدار در يك روز؛ يكي با سفير كره جنوبي و ديگري با ســفير ژاپن. هر دوكشور از خريداران ســنتي نفت ايران هستند كه ديروز به 
سفراي خود در تهران ماموريت داده بودند به ساختمان بانك مركزي بروند و با  رئيس كل بانك مركزي گفت وگو كنند. آيا نشانه هايي از 

برداشته شدن تدريجي موانع ازسر راه نقل و انتقال ارز و آزادي تدريجي دالرهاي حبس شده ايران مشاهده مي شود؟

چهارراه استانبول  در محاصره تقابل قضايی بهارستان با پاستور
سياست و ديپلماسی نمايندگان خواستار ورود قوه قضاييه و كميسيون اصل 90  

كدام عامل برون زا نرخ دالر را تعيين مي كند؟به چگونگي اجراي  قانون اقدام راهبردي شدند
صفحه هاي 4، ۵ و ۷
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 رهبرمعظم انقالب اسالمي عصر ديروز 
در ديــدار رئيس و منتخبــان ملت در رهبری

مجلس خبــرگان، منظومــه مفاهيم 
معرفتي و ارزشي اسالم را نرم افزارِ ساختار نظام اسالمي 
دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن اين نرم افزار 
متناسب با گسترش دامنه فعاليت هاي نظام اسالمي و 
بروز چالش هاي جديد گفتند: يكي از وظايف مهم فضال 
و متفكرين، تقويت مباني فكري نظام اسالمي به منظور 

عملياتي كردن مفاهيم ديني مورد نياز جامعه است.
به گزارش دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آيت اهلل 
العظمي خامنه اي، ايشــان همچنين ادبيات روزهاي 
اخير آمريكا و 3 كشور اروپايي را در مورد ايران، ادبياتي 
مستكبرانه، طلبكارانه و غيرمنصفانه دانستند و گفتند: 
نتيجه اين ادبيات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ايران 
نخواهد بود. ضمن آنكه جمهوري اسالمي از مواضع 
منطقي خود در موضوع هسته اي كوتاه نخواهد آمد 
و براساس مصلحت و نياز كشور تا آنجا كه الزم باشد، 

حتي تا غني سازي  6۰ درصد پيش خواهد رفت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ابتداي سخنانشان ضمن 
تبريك ميالد حضرت جواداالئمه و حضرت اميرمؤمنان 
و با گراميداشت چند عضو فقيد مجلس خبرگان، يكي از 
نيازهاي مهم جوامع اسالمي را عملياتي كردن مفاهيم 
ديني برشمردند و گفتند: در هر برهه اي كه اين مفاهيم 
عملياتي شد، براي كشــور و ملت و آبروي جمهوري 
اسالمي، ارزشمند بود و هرجا كه غفلت كرديم از بركات 

آن محروم شديم.
ايشان افزودند: امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبيين 
مفاهيمي همچون توكل، تكليف، ايثار، جهاد و شهادت، 
آنها را در جامعه و زندگي مــردم رايج كردند و نتيجه 
آن، پيروزي ملت ايران در يك جنگ هشــت ســاله 

بين المللي بود.
ايجاد نهضت اسالمي، نظريه پردازي براي ساختار نظام 
و گسترش دادن دين به عرصه هاي اجتماعي و اداره 
كشور به وسيله امام خميني)ره( از ديگر نمونه هايي بود 
كه رهبر انقالب اسالمي به آنها اشاره كردند و گفتند: 
نمونه جديد اين موضوع، عملياتي شدن مفهوم واالي 
مواسات به وسيله مردم و جوانان و دستگاه هاي دولتي 
و نهادهاي انقالبي و شكل گيري نهضت بزرگ كمك 
مؤمنانه در شــرايط كرونايي بود كه گره هاي زيادي 

را باز كرد.
ايشان روزآمد كردن نرم افزاِر نظام اسالمي را وظيفه 
فضالي صاحب نظر دانســتند و گفتنــد: البته اين 
به روزرساني به معناي دستكاري در منظومه مفاهيم 
ديني نيست بلكه به معناي كشف حقايق متناسب با 

نيازهاي داخلي و بين المللي نظام اسالمي است.
رهبر انقالب اسالمي به چند نمونه متناسب با مسائل 
روز اشــاره كردند و افزودند: به عنوان مثال هنگامي 
كه نظام اسالمي با فشــارهاي شرطي دشمن مواجه 

هسته اي داشــت، او و بزرگ تر از او هم نمي توانستند 
مانع شوند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيــد كردند: آنچه مانع 
جمهوري اسالمي براي ساخت سالح هسته اي است، 
فكر و مباني اسالمي است كه ساخت هر سالحي اعم از 
هسته اي يا شيميايي را كه موجب كشتار مردم عادي 

مي شود، ممنوع مي داند.
ايشــان با يادآوري قتل عام ۲۲۰ هزار نفر در بمباران 
اتمــي آمريكا و همچنيــن محاصره مــردم مظلوم 
يمن و بمباران بازار ، بيمارســتان و مدرسه به وسيله 
جنگنده هاي ســاخت غربي هــا، گفتند: كشــتار 
غيرنظاميان و مــردم بي گنــاه روش آمريكايي ها و 
غربي هاست و جمهوري اســالمي اين روش را قبول 
ندارد و بر همين اساس به ســالح هسته اي فكر هم 
نمي كند. رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: اما ما براي 
كسب توانايي هاي هسته اي متناسب با نيازهاي كشور 
مصمم هستيم و به همين علت، حد غني سازي ايران 
۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا كه الزم و نياز كشور 
باشد اقدام خواهد كرد مثاًل براي پيشران هسته اي يا 
كارهاي ديگر ممكن است غني سازي را به 6۰ درصد 
هم برسانيم. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: البته 
يك قرارداد چندساله اي گذاشته شــده كه اگر آنها 
عمل كنند ما هم تا همان چند ســال عمل خواهيم 
كرد اما غربي ها به خوبي مي دانند كه ما به دنبال سالح 
هسته اي نيستيم. رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان 
كردند: موضوع سالح هسته اي بهانه است، آنها حتي 
با دستيابي ما به سالح هاي متعارف هم مخالفند چون 
مي خواهند مؤلفه هاي قدرت را از ايران بگيرند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اين واقعيت كه نيروگاه هاي 
هسته اي با تأمين انرژي سالم تر، تميزتر و ارزان تر يكي 
از مهم ترين منابع انرژي در آينده نه چندان دور خواهند 
شد، نياز كشور به غني سازي را يك امر مسلم خواندند 
و گفتند: غني سازي را نمي شود آن روز شروع كرد بلكه 

بايد از امروز براي نياز آن زمان آماده شد.
ايشان افزودند: غربي ها مي خواهند در روزي كه ايران 
به انرژي هسته اي نياز پيدا مي كند، محتاج آنها باشد و 
آنها اين نياز ما را وسيله اي براي تحميل، زورگويي و 

باج خواهي هاي خود قرار دهند.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: جمهوري اسالمي 
در قضيه هسته اي نيز همانند ساير قضايا عقب نشيني 
نخواهد كرد و در مســير آنچه مصلحت و نياز امروز و 

فرداي كشور است، با قدرت پيش خواهد رفت.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، آيت اهلل جنتي 
رئيس مجلس خبرگان و حجت االسالم والمسلمين 
رئيسي نايب رئيس دوم اين مجلس گزارشي از اجالسيه 
خبرگان و مســائل مورد تأكيــد در آن و همچنين 
جزئياتي از اصالحات مــوادي از آيين نامه انتخابات 

مجلس خبرگان رهبري بيان كردند.

مي شــود و او برداشــتن تحريم ها را منوط به يك يا 
چند شرط مي كند كه انجام آنها ممكن است به شدت 
گمراه كننده و هالك كننده باشــد، نظام اسالمي چه 

بايد بكند؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاسخ به اين سؤال تأكيد 
كردند: در چنين شرايطي بايد مفهوم ديني استقامت و 
صبر، تبديل به يك حركت جمعي در جامعه شود، آن 
هم در شرايطي كه مردم با مشكالتي مواجه هستند كه 

بخشي از آنها ناشي از فشارهاي دشمن است.
ايشان ترويج مفاهيمي همچون توكل به خدا و اعتماد 
به وعده الهي در مواجهه با جبهه دشــمن و يا تبيين 
اين موضوع را كه خداوند قطعــاً در برابر بي عملي و 
بي توجهي مســئوالن واكنش تند خواهد داشت، از 
ديگر نمونه هاي مورد نياز جامعه برشمردند و افزودند: 
تغذيه عقبه فكري نظام اسالمي و به روزرساني نرم افزار 
آن را بايد فضال و متفكرين صاحب صالحيتي به عهده 
بگيرند كه از جمود فكري و تحجر و همچنين از افكار 

التقاطي به دور باشند.

رهبر انقالب اســالمي در بخش دوم سخنانشان به 
مسئله هسته اي پرداختند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره به قانون مصوب 
مجلس درخصوص كاهش تعهدات برجامي، گفتند: 
مجلس قانوني را تصويب و دولت هم از آن استقبال كرد 
و تا ديروز نيز كارهايي را كه بايد انجام مي شد، انجام 
دادند و ان شاء اهلل فردا نيز يك مورد ديگر از اين قانون 

انجام خواهد شد.
ايشان با اشاره به اختالف برداشتي كه مجلس از كار 
دولت دارد، افزودند: اين اختالف نظرها قابل حل است 
و بايد دو طرف، قضيه را با همكاري يكديگر حل كنند 
و نبايد اختالف ها رها و يا تشديد شود كه نشان دهنده 

دوصدايي باشد.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: دولت خود را موظف 
به عمل به قانون مي داند و بايد به اين قانون كه قانون 

خوبي است، به دقت عمل شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ادبيات آمريكا و 3 كشــور 
اروپايي در قبــال كاهش تعهدات برجامــي ايران را 

مستكبرانه، طلبكارانه و غيرمنصفانه و ادبياتي غلط 
خواندند و گفتند: جمهوري اســالمي از روز اول و تا 
مدت طوالني، براساس تعاليم اسالم به تعهدات خود 
عمل كرد اما طرفي كه از روز اول به تعهدات خود عمل 
نكرد همين 4 كشور بودند، بنابراين آنها بايد مورد عتاب 

و خطاب و بازخواست قرار گيرند.
ايشان افزودند: وقتي آمريكا از برجام خارج شد و ديگران 
هم با او همراهي كردند، دستور قرآن اين است كه تو هم 
تعهد را رها كن كه با اين حال باز هم دولت محترم ما 
تعهدات را رها نكرد و به تدريج بخشي از آنها را كاهش 
داد كه البته اين موارد نيز درصورت عمل كردن آنها به 

وظايف شان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اسالمي نتيجه ادبيات استكباري را افزايش 

نفرت مردم ايران از غربي ها دانستند.
ايشــان گفتند: در اين ميان آن دلقك صهيونيست 
بين المللي دائم مي گويد ما نمي گذاريم ايران به سالح 
هسته اي دســت يابد، درحالي كه بايد به او گفت اگر 
جمهوري اســالمي تصميم به دســتيابي به سالح 

رهبر معظم انقالب خطاب به مجلس و دولت:

  اختالف نظرها را حل کنید 
که نشان دهنده دوصدایی نباشد

خبرگان

اصالحيه

سايه برجام بر اجالس هشتم خبرگان

توضيح درباره يك خبر

 رئيس مجلس خبرگان در مراســم افتتاحيه اجالسيه هشتم 
مجلس خبرگان رهبــري در دوره پنجم از مشــاركت خوب 
مردم در انتخابات مجلس و همچنيــن راهپيمايي ۲۲بهمن و 
انتخابات رياســت جمهوري قدردانی كرد و به تحليل تحوالت 

سياسي اخير در آمريكا پرداخت.
هشــتمين اجالس مجلس خبرگان رهبــري درحالي ديروز 
آغاز به كار كرد كه فضاي سياسي كشــور تحت تأثير تحوالت 
پرونده هسته اي ايران و رايزني هاي ديپلماتيك پيرامون آن و 
ضرب االجل 5اسفند مجلس قرار گرفته است كه اين موضوع را 
در مباحث مطرح شده در اين اجالس يك روزه هم مي شد ديد.

اين اجالس كه با رعايت كامل شــيوه نامه بهداشتي كرونا آغاز 
به كار كرد، با ســخنراني آيت اهلل  احمد جنتي، رئيس مجلس 
خبرگان  رهبري آغاز شــد و حسيني بوشهري، نماينده بوشهر 
نيز به عنوان ناطق پيش از دستور، ســخن گفت. انجام مراسم 
تحليف 5نماينده جديد مجلس خبرگان رهبري كه در انتخابات 
ميان دوره اي به عضويت اين مجلس برگزيده شــدند، از ديگر 

برنامه هاي تدارك ديده شده بود.
 بر اين اســاس علي مؤمن پور، عباســعلي اختري و غالمرضا 
مصباحي مقدم از تهــران، لطف اهلل دژكام از اســتان فارس و 
غالمرضا فياضي از استان خراسان رضوي مراسم سوگند خود 

را بجا آوردند.
همچنين در جريان اين اجالس براي ابقاي تركيب هيأت رئيسه 
رأي گيري شد و اعضاي فعلي براي ۲سال ديگر ابقا شدند. براين 

اســاس جنتي به عنوان رئيــس، آيت اهلل 
محمد علــی موحدي كرمانــي به عنوان 

نايب رئيــس اول و حجت االســالم ابراهيم رئيســي به عنوان 
نايب رئيس دوم اين مجلس در جايگاه خود باقي ماندند.

روزنامه همشــهري در صفحه دوم روز يكشــنبه سوم اسفندماه 
ســال جاري گزارشــي را با تيتر»بازگشت رئيســي به جلسات 
وحدت اصولگرايان« منتشــر كرده بود كه بدين وسيله اصالح و 
تكميل مي شود. براســاس توضيحاتي كه به همشهري ارائه شده 
است، حجت االســالم ابراهيم رئيســي بعد از حضور در جايگاه 
رياست قوه قضاييه در هيچ يك از تشكل هاي سياسي انتخاباتي و 

غيرانتخاباتي مشاركت نداشته است.
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زنان

زينبزينالزاده
خبر نگار

 تاب آوري در زمان بحران يك ضرورت 
در كالنشهر تهران محسوب مي شود. گزارش

اينكه در زمان وقوع بالياي طبيعي و 
به خصوص زلزله كــه پايتخت را تهديــد مي كند، 
مديريت بحران چگونه عمل خواهــد كرد؟ همين 
دغدغه ، مسئوالن كشور و مديران شهري را به آمادگي  
بيشتر ترغيب مي كند تا در مسير تاب آوري تهران گام 
بردارند. موضوعي كه مديريت شهري در حال فراهم 
كردن زيرســاخت هاي آن اســت. به همين دليل، 
جشنواره سوانح طبيعي و مسابقه ملي طراحي اسكان 
موقت برگزار شد تا مسئله اسكان بعد از بحران بررسي 
شود. در مراسم اختتاميه اين جشنواره اسماعيل نجار، 
معاون وزير كشور اعالم كرد مديريت بحران براي ما 

موضوعی ريشه اي و اساسي است.
رئيــس ســازمان مديريت بحــران كشــور گفت: 
»191ســال از زلزله قبلي تهران گذشــته است و 

برآورد ما نشــان مي دهد 2ميليون نفر 
تحت تأثير مســتقيم زلزله و 8ميليون نفر 
تحت تأثير غيرمســتقيم اين زلزله خواهند بود. اين 
جمعيت را كجا مي توان اسكان داد؟ 1٠ ميليون نفر 
كجا چادر بزنند و ســرويس بهداشتي آنها كجا بايد 
تأمين شود؟«  او تأكيد كرد: »براي ما اسكان موقت 
بســيار اهميت دارد اما بايد راهكارها عملي باشد ما 
چيــزي مي خواهيم كه قابليت اجرايــي و عملياتي 

داشته باشد«. 
با توسعه شهرنشــيني، تهران تبديل به كالنشهري 
شــده كه مديريت بحران در آن كار ساده اي به نظر 
نمي رسد. موضوعي كه رئيس سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران به آن اشاره كرد و گفت: 
»با توجه به توســعه شهرنشــيني بدون مالحظات 
كافي، در شــرايطي قرار داريم كه كنترل و مديريت 
بحران بسيار دشوار اســت به خصوص در تهران كه 
اگر بحران بزرگي مثل زلزله شديد اتفاق بيفتد دچار 
مشكالت جدي مي شويم و نيازمند كمك نيروهاي 
فعال در كشــور خواهيم بود«. رضا كرمي محمدي 

ادامــه داد: »اين اقدام مفيدي اســت كه ما در 
مديريت بحران موضوع را بــا پيش بيني مخاطرات 
پيش رو شــروع مي كنيم. براي تهران، خطر زلزله را 
پيش بيني مي كنيم. يكي از اقدامات خوب معاونت 
شهرســازي اجباري كردن وال پست )ديوار بند( در 

ساختمان سازي  هاست«. 
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرســازي و معماري 
شــهرداري تهران نيز در ارتباط با الزام ديواربند در 
ساختمان سازي گفت: »موضوع ديواربند بسيار جدي 
است و ما به سختي توانستيم آن را در آيين نامه هاي 
ساختماني جا بيندازيم.«  او اعالم كرد كه با توجه به 
حوادث زياد كشورمان، ايران بايد بهترين نيروهاي 
مقابله با بحران را داشته باشد و ادامه داد: »همانطوركه 
مي دانيد كشور ما شاهد حوادث تلخ و ناگوار بسياري 
از جمله: زلزله، سيل و جنگ بوده ، كه خانه هاي مردم 
در آن ويران شده اســت. اسكان موقت و اضطراري و 
ساخت وســاز بعد از حادثه به عنوان موضوعی جدي 
در تجربه همه  كساني است كه در چنين شرايطي قرار 
دارند. با توجه به حادثه خيزي كشــور، جا دارد ايران 
تربيت كننده نيروهايي با تخصص بسيار باال در زمينه 
مســائل مرتبط با مديريت بحران باشد«.  گلپايگاني 
عنوان كرد: »ما تجارب زيادي در مقابله با بحران در 
كشور داريم كه بايد تبديل به دانايي شود، چراكه در 
مواجهه با حوادث تلخ نمي تــوان همه آن تجربيات 
درست ساخت وساز و اسكان موقت را عملياتي كرد 
و نياز به يك وحدت رويه متكي بر علم و دانش است؛ 
اين يعني اينكه بين تجارب گران قيمتي كه در كشور 

وجــود دارد و دانش و دانايي فاصله زيادي اســت«.  
گلپايگاني تأكيد كرد: »در تهران 26 بوستان شهرداري 
تهران به مخازن آب آشاميدني مجهز شد كه يكي از 

ضرورت هاي شهر تهران در شرايط بحراني است«.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران ادامه 
داد: »از دو سال پيش كه توفيق خدمت در شهرداري 
را داشتم ممنوعيت ساخت وساز مراكز حساس را روي 
گسل زلزله تصويب كرديم، برخي واهمه داشتند كه 
اگر ما اين كار را انجام بدهيم ساخت وساز در شمال 
تهران لطمه ببيند«. گلپايگانــي گفت: »ما در حوزه 
شهرسازي شــهرداري تهران روي بار توزيع تراكم 
ساختماني در شهر كار كرده ايم كه يكي از نمونه هاي 
آن، طرح ممنوعيت ساخت وساز بيش از ۴ طبقه روي 
گسل مشا بود كه با مقاومت زيادي روبه رو شد گويي 

باور نداريم كه زلزله چقدر مهم است«.

تدبيرمديريتشهري
مديريت شهري تهران با تعيين 
بودجه قابل توجه و با تعبيه سامانه 
هشدار سريع زلزله و سيل، احداث 
سوله هاي بحران و در نظر گرفتن 
بوستان هاي مناسب براي اسكان موقت، در تالش براي 
افزايش ميزان تاب آوري پايتخت است. چنان كه رئيس 
شوراي شهر تهران از ساخت 1٠تا 15سوله مديريت 

بحران جديد در تهران خبر داد. 
محسن هاشمي رفسنجاني گفت: »با اتمام عمليات 
عمراني اين سوله ها، اســتانداري استان هاي معين 
در آنها مســتقر می شــوند و درصورت وقوع بحران 
به عنوان استان معين در كنار پايتخت قرار مي گيرند.« 
صحبت هاي رئيس شوراي شهر تهران در حالي مطرح 
شده كه بررسي هاي همشهري نشان مي دهد از ميان 
15سوله )پايگاه( پشتيباني مديريت بحران،  7 سوله 
در 7منطقه از اولويت  ساخت برخوردار هستند؛ اليحه 
بودجه 1۴٠٠ شهرداري هم بر چنين موضوعي صحه 
مي گذارد.  اين در حالي اســت كه جدا از سوله هاي 
مديريت بحران، محسن هاشــمي نيز اعالم كرده كه 
شــهرداري براي ديگر بخش هــاي مديريت بحران 
برنامه هاي ويژه اي دارد. او گفت: »در تالشــيم حجم 
قابل توجهي بودجه را براي اين حوزه در قالب سازمان ها 
و ساختارهاي مختلف در شــهرداري تهران درنظر 
داشته باشــيم. درصورتي كه يك بحران در پايتخت 
رخ دهد تمام اولويت هاي ما تغيير كرده و ظرفيت ها 
كامال به سمت مديريت بحران تغيير پيدا مي كند، اما 
تمام تالش ما در مواقع پيش از وقوع بحران بر اقدامات 
پيشگيرانه است«. رئيس شوراي شهر تهران يادآور شد: 
»تامين برق اضطراري براي مترو و شهر تهران، قطع 
خودكار گاز هنگام زلزله، مقاوم ســازي ساختمان ها، 

نظارت دقيق بر اســتحكام و مقاومت ساختمان هاي 
در حال ســاخت، تالش براي تكميل سامانه هشدار 
سريع زلزله در پايتخت و مواردي از اين قبيل ازجمله 
اقدامات پيشگيرانه اي است كه در ستاد مديريت بحران 

پايتخت همواره در حال پيگيري هستيم.« 

بهدنبالسامانههايهشدارسريع
3هزار و 5٠٠ مكان براي اســكان موقــت در تهران 
ايجاد شده است. رئيس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران در اين رابطه گفت: »در شهر تهران 
9بوستان بزرگ آمادگي نســبي براي اسكان موقت 
دارند و بيش از 3هزار و 5٠٠جايگاه براي اسكان موقت 
مشخص شده اســت«. كرمي محمدي عنوان كرد: 
»ايجاد و توسعه سامانه هشدار ســريع زلزله و سيل 
ازجمله اقداماتي است كه در شهرداري انجام مي شود. 
در مورد آمادگي و مقابله با بحران، نحوه مقابله ما در 
كاهش يا افزايش خسارات ناشي از بحران بسيار مؤثر 
است و اسكان اينجاست كه مطرح مي شود. كشورهايي 
داشتيم كه بعد از زلزله نتوانستند سر بلند كنند، مثل 
»هايتي« كه پس از يك زلزله مخرب، تا سال هاهمانطور 
باقي مانده بود. اين بحث تاب آوري است و در دنيا در 
مديريت بحران، هدف، افزايش تاب آوري اســت؛ در 
توسعه پايدار، توســعه اي موفق است كه تاب آوري را 
افزايش دهد. تاب آوري يعني به وضع قبل برگرديم«.  
كرمي محمدي گفت:  »موضوع اســكان اضطراري و 
موقت كه دو مقوله نزديك به هم هستند مي توانند به 
افزايش تاب آوري بعد از بحران كمك كنند. دليل آن هم 
اين است كه مردم بعد از اينكه ضربه سختي خوردند 

بايد نيازهايشان مثل اسكان برطرف شود«. 

در اختتاميه جشنواره سوانح طبيعي  و مسابقه ملي طراحي اسكان موقت مطرح شد

حركتتهراندرمسيرتابآوري
رئيس شوراي شهر تهران: 15پايگاه پشتيباني مديريت بحران جديد در پايتخت ساخته مي شود

نجار،رئيسسازمانمديريت
بحرانكشور:تأمينچادر
برايتهرانيهادرزمانوقوع

زلزلهغيرممكناست

گلپايگاني،معاونتمعماريو
شهرسازيشهرداريتهران:
بايدنيروهايــيباتخصص
بسيارباالدرحوزهمديريت

بحرانتربيتشوند

كرمــيمحمــدي،رئيس
ســازمانپيشــگيريو
مديريتبحرانشهرتهران:
۹بوستاندرتهرانآمادگي

اسكانموقتدارند

احداثدهكدهورزشي۴۰هكتاريدربوستانواليت
دهكده اي ورزشي در ضلع جنوبي بوستان واليت به وسعت ۴٠هكتار و با سرمايه گذاري 6٠٠ميليارد 
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بخشنامه اجراي طرح ارتقاي امنيت زنان در شهر به مناطق 
22گانه ابالغ شد

زناننقاطبيدفاعشهرراگزارشكنند

طرح امنيــت زنان از طريق بهســازي 
فضاهاي شــهري در مناطــق 22گانه 
اجرايي مي شــود. فضاهــاي بي دفاع 
شــهري مهم ترين نقاطي هســتند كه حس ناامني در زنان ايجاد 
مي كننــد و از اين رو قرار اســت امن ســازي اين فضاهــا از طريق 
سامانه137 و به همت شــهرداران مناطق و با همراهي خود بانوان 
محله ها انجام شــود. در همين ارتباط محمدرضــا جوادي يگانه، 
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران از راه اندازي كد۴ 
در ســامانه137 خبر داد و گفت: »اين كد يعني پاسخگويی براي 
امنيت زنان. بر اين اساس، هر جايي در ســطح شهر زنان احساس 
عدم امنيت كنند از طريق 137 مي توانند به مــا اعالم كنند تا اين 

موضوع حل شود.«
طرح ارتقاي امنيت زنان در راستاي تحقق شعار »تهران، شهري براي 
همه« در دستور كار اداره امور بانوان شــهرداري تهران قرار گرفته 
است و متوليان شــهر قصد دارند از طريق مناسب سازي  فضاهاي 
عمومي شهر با توجه به نياز شــهروندان اعم از زن و مرد، پايتخت 
را براي همگان جاي بهتري كنند. مديريت شهري با توجه به اينكه 
نيمي از جمعيت تهران را زنان تشكيل مي دهند و با توجه به نقش 
بانوان در كانون خانواده و جامعه، تالش مي كند نگاه خاص و ويژه اي 
به خواسته ها و دغدغه هاي آنها داشته باشد. ارتقا و ايجاد امنيت زنان 
در جامعه نخستين گامي است كه مديريت شهري برداشته و زهرا 
نژادبهرام، عضو شوراي شهر تهران در ضرورت و اهميت آن مي گويد: 
»امنيت و ناامني مقوله بســيار جدي و حساسي در شهرها هستند. 
در يك شهر ممكن است ظرفيت هاي امنيت وجود داشته باشد اما 
شهروندان در آن احساس ناامني كنند. بنابراين كالبد شهري قطعاً 
در انتقال حس ناامني مؤثر است و از اين رو مديريت شهري امن سازي  
كالبد را از طريق شناسايي فضاهاي بي دفاع شهري و تبديل آنها به 

فضاهاي امن شروع كرده است.« 

شناسايينقاطقوتوضعفطرحنوپا
هر طرح نوپايي براي موفقيت بايد به صورت پايلوت اجرا شود. طرح 
ارتقاي امنيت زنان در شــهر هم از اين امر مستثني نبوده و به گفته 
زهرا بهروزآذر، مديركل امور بانوان شهرداري تهران، اجراي اين طرح 
نخستين  بار در منطقه1٠ به شناسايي نقاط قوت و ضعف آن كمك 
كرد. او مي گويد: »موقعيت جغرافيايي، تراكم جمعيتي و باالبودن 
ميزان حس ناامني زنان در فضاهاي عمومي شــهري، سبب شده 
تا اين منطقه به عنوان پايلوت انتخاب شــود و ابتدا مواردي كه در 
منطقه سبب ناامني بانوان مي شد شناسايي و با مشاركت و همكاري 
معاونت هاي شهرداري ازجمله خدمات شهري و فرهنگي-اجتماعي 
رفع شدند.« به گفته بهروزآذر، مسدودشــدن پل هاي عابرپياده از 
طريق نصب تابلوها و بنرهاي تبليغاتي، معابر خلوت، وجود شمشادها 
در حاشيه كوچه ها، خيابان ها و محورهاي بزرگراهي، نقاطي بودند 
كه به اذعان بانوان سبب ايجاد حس ناامني در منطقه1٠ مي شد كه 

با اقدامات مديريت شهري اين فضاها براي حضور زنان امن شد.«

مأموريتمناطق،افزايشامنيتزنان
اجراي طرح ارتقــاي امنيت زنان، در منطقه1٠ به اتمام رســيده و 
به گفته محمدرضا جوادي يگانه، معاون اجتماعي و فرهنگي شهردار 
تهران، بخشــنامه اجراي اين طرح به همه مناطق ابالغ شده است: 
»مديران شــهري مناطق قصد دارند از طريق اجــراي اين طرح و 
براساس ماده69 برنامه 5ساله توسعه شهرداري تهران كه مبتني بر 
رفع فضاهاي بي دفاع شهري اســت، نقاط ناامن از منظر شهروندان 
را شناســايي و آنها را به فضاهاي امن عمومــي تبديل كنند.« او به 
امن سازي  برخي از فضاهاي رهاشده با استفاده از فنس اشاره و عنوان 
مي كند: »عموماً فضاهاي رهاشده به پاتوق افراد آسيب ديده تبديل 
مي شــوند و از اين رو حس ناامني در زنان ايجاد مي شــود. در طرح 
ارتقاي امنيت زنان اين فضاها در مناطق 22گانه شناســايي و براي 
جلوگيري از تردد و تجمع آسيب ديدگان مانند معتادان با استفاده از 
فنس محصور مي شوند.« به گفته معاون اجتماعي و فرهنگي شهردار 
تهران، تأمين روشنايي معابر و پل ها، هرس شمشادها و دسترسي به 
وسايل نقليه عمومي ازجمله اتوبوس در ساعات پاياني شب، برخي 
از خواسته های زنان است كه شــهرداران مناطق به همه اين موارد 

توجه خواهند داشت.



2  سه شنبه 5 اسفند 99  شماره 8167 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

2ديدار در يك روز؛ يكي با  دالر
سفير كره جنوبي و ديگري 
با سفير ژاپن. هر 2 كشور 
از خريداران ســنتي نفت ايران هستند كه 
ديروز به ســفراي خود در تهران ماموريت 
داده بودند به ساختمان بانك مركزي بروند 
و با عبدالناصــر همتي، رئيــس كل بانك 
مركــزي گفت وگــو كننــد. محــور اين 
گفت وگو ها چه بوده است؟ آيا نشانه هايي از 
رفع حصر بانك ها، برداشته شدن تدريجي 
موانع ازسر نقل و انتقال ارز و آزادي تدريجي 
دالرهــاي حبس شــده ايران به واســطه 
تحريم هــاي يكجانبــه آمريكا مشــاهده 
مي شود؟ همشــهري كســب اطالع كرد 
كره جنوبي در گام نخســت براي شكسته 
شدن بن بست ايجاد شده، قرار است به زودي 
يك ميليارد دالر از دارايي هاي ارزي ايران را 
نزد بانك هاي آن كشور آزاد و به مقصد اعالم 
شده ازسوي  ايران منتقل كند. آزادسازي 
اين يك ميليارد دالر براي نشان دادن حسن 
نيــت مقامــات كره جنوبــي اســت. آنها 
مي خواهند ثابت كنند بــر عهد خود براي 
آزادسازي دالرهاي حبس شده ايران وفادار 
مي مانند. همزمان ســفير ژاپن هم راهي 
ســاختمان الجوردي بانك مركزي شده. 
گفته مي شود او تالش مي كند تا ارتباط بين 
بانك مركزي ايران و ژاپن را  براي پيشبرد 
بهتر امور و حل مسائل بانكي تقويت كند.

آقاي سفير گفته ژاپن آماده است تا منابع 
ارزي ايران در بانك هاي اين كشور را براي 

خريد واكسن كرونا آزاد كند.
به گزارش همشــهري، به نظر مي رسد در 
3 ماه آينده ترافيك گفت وگوها و مذاكرات 
اوليه براي گشايش احتمالي، هم در روابط 
بانكي و هم تجارت بر سر نفت ايران، بيشتر 
شود و كشورهاي مختلف نخستين پيام ها را 
از كانال سفيرانشان در تهران مي فرستند. 
پيش از اين هم مقامات هند گام هاي اوليه 
و مذاكره براي خريد نفت ايران را برداشته 
بودند. بــراي تهران اما مهم اين اســت كه 
نخست موانع بانكي برداشــته شود تا نقل 
و انتقال ارز و دسترســي به دالرهاي ايران 
تسهيل شود. همزمان برخي خبرها حكايت 
از آن دارد كه شايد مقامات آمريكايي هم با 
درخواست ايران براي گرفتن كمك فوري 
5ميليارد دالري از صندوق بين المللي پول 

موافقت كنند.

توافق مهم ارزي با كره
به گزارش همشــهري، ديروز رئيس كل 
بانك مركــزي و ســفير كره جنوبي در 
ايران، در جلســه اي كه به درخواســت 
ســفارت كره جنوبي برگزار شد، درباره 
نحوه جابه جايي و مصرف بخشي از منابع 
بانكي ايران در كره جنوبي توافق كردند. 
در اين جلســه، توافقات الزم درخصوص 

انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و 
تصميمات بانك مركزي درخصوص حجم 
منابع مورد انتقــال و بانك هاي مقصد به 
طرف كره اي اعالم شد. سفير كره جنوبي 
در ايران اعالم كرد: كشورش آماده انجام 
همه اقدامات الزم براي اســتفاده از تمام 
منابع بانكي ايران در كره جنوبي است و 
در اين خصوص هيچ سقف و محدوديتي 

وجود ندارد.
رئيس كل بانك مركزي هم درباره استقبال 
از تغيير رويكرد كره جنوبــي گفت: اگرچه 
ايران از تغيير رويكرد كشــورها و افزايش 
همكاري ها استقبال مي كند اما پيگيري هاي 
حقوقي اين بانك به منظور مطالبه خسارات 
ناشي از همكاري نكردن بانك هاي كره اي به 
قوت خود باقي خواهد بود و طرف كره اي بايد 
تالش زيادي انجام دهد تا اين سابقه منفي 

از بين برود.

ديدار با سفير ژاپن
بانك مركــزي مي گويد: ديدار صبــح ديروز 
عبدالناصر همتي با ســفير ژاپن در تهران هم 
به درخواست اين سفارتخانه بوده و رئيس كل 
بانك مركزي در اين ديدار به صراحت خواسته 
ايران از دولت ژاپن را باز كردن مســيري براي 
استفاده از منابع ارزي ايران در ژاپن اعالم كرد 
و گفت: طرف ژاپني بايد درخصوص اســتفاده 
ايران از منابع مذكور و انتقال آنها به ساير مبادي 
موردنياز بانك مركزي ايران ابتكار عمل داشته 
باشد. سفير ژاپن در ايران نيز ضمن قدرداني از 
تالش بانك مركزي براي تســريع در پرداخت 
بدهي هاي شــركت هاي ايراني به طرف هاي 
ژاپني، پيشنهاد استفاده از منابع موجود براي 
خريد واكسن كرونا را مطرح و بر اهتمام سفارت 
ژاپن در ايجاد ارتباط بيــن بانك هاي مركزي 
2كشور به منظور پيشبرد بهتر امور و حل مسائل 

بانكي تأكيد كرد.

سفير سوئيس در بهارستان دولت
همزمان ديروز ماركوس اليتنر، سفير سوئيس در ايران با محمدباقر نوبخت، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه ديدار كرد تا تقاضاي شركت هاي سوئيسي براي حضور و 
سرمايه گذاري در ايران را مطرح كند. او خواســتار رفع موانع گمركي شده است. 
به گفته او، شركت هاي فولر، سينجتا، روشه و نوارتيس عالوه بر نستله تمايل دارند 
كه در ايران سرمايه گذاري كنند.رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با استقبال 
از رويكرد سوئيس، تأكيد كرده اســت: خورشيد تحريم ها رو به غروب و خورشيد 

همكاري ها درحال طلوع است.

ث
مك

   پايش 3مرحله اي سالمتي مسافران
براساس آخرين قواعدي كه براي سفر با ناوگان ريلي و هوايي ابالغ شده، از ظرفيت قطارهاي 
مسافري نهايتا تا 50درصد آن قابل استفاده است و هواپيماها نيز نبايد بيش از 60درصد ظرفيت 
مسافرگيري كنند. همچنين پايش سالمتي مسافران در زمان تهيه بليت و قبل از سوار شدن 
به هواپيما و قطار نيز از الزاماتي است كه رعايت آنها در توصيه هاي بهداشتي مورد تأكيد قرار 
گرفته است. مسئوالن راه آهن رعايت توصيه هاي بهداشتي مقابله با كرونا در سفرهاي نوروزي 
را از اصول اوليه برقراري استفاده از قطار عنوان مي كنند و مي گويند: سالمتي مسافران نوروزي 
شبكه ريلي، در ۳مرحله بررسي و استعالم مي شود به اين صورت كه در هنگام فروش بليت قطار، 
پيش از آغاز سفر و همچنين در زمان سوار شدن مسافر به قطار، ابتالي او به كوويد19 از سامانه 
وزارت بهداشت استعالم گرفته مي شود و در هريك از اين استعالم ها، چنانچه نام مسافري در 
اين سامانه به عنوان بيمار كرونايي ثبت شده باشد، آن شخص يا قادر به خريد بليت  نخواهد بود 
يا اگر بعد از خريد بليت و قبل از سفر نتيجه استعالم از سامانه وزارت بهداشت مثبت باشد، به 

او پيامك داده مي شود كه نسبت به استرداد بليت خود اقدام كند و پول خود را باز پس بگيرد.

چهره روز

تك مضراب هاي زنگنه
بيژن زنگنه، وزيــر نفت ايــران را همه 
مي شناسند؛ يكي از ويژگي هاي متفاوت 
شيخ الوزرا، پاسخ ها و اظهارنظرهاي خاص 
اوست؛ او با چند تك مضراب  خاص خود، 
كنسرت موسيقي و هنرنمايي ديگران را 
در سپهر سياست ايران به هم مي زند. او 

ديروز دوباره متفاوت ظاهر شد و به سكوت چندساله اش درباره پروژه 
ملي ستاره خليج فارس پايان داد تا نگذارد كسي از آن سكويي براي خود 
بسازد. زنگنه عمال گفت كه تك خوري ممنوع. او يادآور شد كه خودنمايي 
برخي مبني بر اينكه آنها بودند كه طرح ستاره خليج فارس را تمام كردند، 
با هدف نشستن بر صندلي رياست جمهوري آينده است، حال اگر نشد، 

دست كم سهمي مي توان در دولت آينده داشت.
آنچه زنگنه ديروز اعالم كرد، معرفي سرداران واقعي پيشرفت در صنعت 
نفت ايران در دوران تحريم هاست تا آنها كه سوداي رياست جمهوري 
دارنــد،  شــأن آن را پايين نياورنــد. اين دســته افراد كافي اســت 
تك مضراب هاي ديروز وزير نفت را درنظر آورند و بدانند كه پاي گذاشتن 
روي دوش سرداران واقعي پيشرفت ها، براي باال رفتن از نردبان قدرت، 
خالف اصل جوانمردي است. راستي شــيخ الوزرا چه مي گويد. گزيده  

سخن زنگنه را بخوانيد و بدانيد كه پيام روشن است:
   پيروزي هزار پدر دارد و شكست يتيم است؛ براي ساخت پااليشگاه 

ستاره خليج فارس همه زحمت كشيدند.
   گفته مي شود نبوغ يك نفر پااليشگاه ستاره خليج فارس را به پايان 

رسانده، مگر پااليشگاه با نبوغ ساخته مي شود؟ 
   همه مي خواهند بگويند ما پااليشگاه را ساختيم و آن را به نام خود 
تمام كنند. اشكالي ندارد، اما انصاف هم خوب است، زحمات ديگران را 

خراب نكني..
   اگر مي خواهيد اغتشاش مديريتي در يك طرح پيدا كنيد من بدتر از 

طرح ستاره خليج فارس در عمر كاري ام نديدم.
   فرمانده پيشــين قرارگاه ســازندگي خاتم االنبيا به نقل از يكي از 
فرماندهان ارشد ســپاه نقل كردند آيا به پااليشگاه ستاره خليج فارس 
داعش حمله كرده است. براي خودتان افتخارهايي مي سازيد كه هرگز 
وجود نداشته است و هيچ كس نبايد تك خوري كند؛ اگر از زاويه مديريتي 
بخواهيم درباره كارهايي كه انجام داديد بحث كنيم مي بينيم بسياري از 

آنها افتخارات نيست، سيئات است.
   به زمان انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شويم، عده اي در اين 

چند سال بيكار ماندند و حاال تالش مي كنند در انتخابات كاري كنند.
   در انتخابات رياســت جمهوري قصابي در گرگان كانديدا شد، از او 
دليلش را پرســيدند گفت: اين روزها وضعم بسيار خوب است، به اين 
دليل كه همه مي خواهند ببينند قصابي كه كانديدا شده كيست و به 
همين دليل مي آيند و از من گوشت مي خرند، درسته كه رئيس جمهور 
نمي شوم، اما رئيس صنف قصابان گرگان كه مي شوم. اگر حرف نمي زنيم 

به اين دليل نيست كه زبان نداريم، دليلش اين است كه وقت نداريم.

رفع حصر تدريجي دالرهاي ايران
 اختصاصي همشهري: كره جنوبي در روزهاي آينده يك ميليارد دالر از دارايي هاي ايران را آزاد مي كند

همشهري راز رفت وآمدها به ميرداماد، بهارستان و طالقاني را بررسي مي كند

افزايش زيان انباشته خودرو ســازان و مطالبات 
معوق قطعه سازان و تداوم قيمت گذاري دستوري 
خودرو، قطعه سازان را وادار كرد نسبت به تداوم 

اين روند و اثر آن بر توليد خودرو در سال آينده هشدار بدهند.
به گزارش همشهري، اصالح يا همان آزادسازي قيمت خودرو از 
چند ماه پيش در قالب طرح هــاي مختلف مجلس و دولت دنبال 
مي شود. بسته پيشــنهادي وزارت صنعت به شوراي هماهنگي 
اقتصادي ســران قوا ارائه شــده و طرح جهش توليد هم تدوين 
شده اســت. عالوه بر آن، طرح مجلس براي ســاماندهي بازار و 
عرضه خودرو در بورس نيز مراحل پاياني خــود را طي مي كند. 
در اين شــرايط ديروز اعضاي هيأت مديره انجمن قطعه سازان و 
مجموعه هاي خودرو در نشست خبري خود بر آثار زيانبار شيوه 
كنوني توليد و عرضه خودرو تأكيد كردند. آنان با اشاره به افزايش 
حجم زيان خودروسازان و مطالبات معوق 30هزار ميليارد توماني 
صنايع قطعه سازي  از شركت هاي خودروســازي، نسبت به افت 
شديد تيراژ توليد خودرو در سال آينده هشدار جدي دادند. چندي 
پيش وزير صنعت و همچنين رئيس سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران در پاسخ به همشهري از تصويب و نهايي شدن طرح 

جهش توليد صنعت خودرو در دولت خبر داده بودند.

تحميل زيان آزادسازي قيمت خودرو به مردم 
دبير انجمن ســازندگان مجموعه ها و قطعات خودرو در پاسخ به 
همشهري در مورد سرنوشــت اصالح قيمت خودرو در دولت و 
مجلس، گفت: تنها با كاهش قيمــت مواداوليه مي توانيم قيمت 
كارخانــه اي خودروها را 30 درصد كاهش دهيــم. او گفت: چند 
طرح براي قيمت  گذاري خودرو به صورت موازي و بدون اخذ نظر 
قطعه سازان در حال پيگيري است. يكي طرح  مجلس براي عرضه 
خودرو در بورس است كه  با وجود تماس هاي مكرر قطعه سازان با 
اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس، ظاهرا آنها نمي  خواهند 

از ديدگاه صنايع قطعه سازي  استفاده كنند؛ اما از نظر ما اين طرح 
به شرطي خوب است كه قطعات و مواداوليه خودرو نيز در بورس 
عرضه شود. مازيار بيگلو، افزود: طرح جهش توليد نيز در وزارت 
صنعت پيگيري مي شود و در طرح سوم هم موضوع قيمت گذاري 
خودرو در نهاد رياست جمهوري پيگيري مي شود كه اميدواريم 
با تصويب و اجرايي شدن اين طرح ها، نحوه قيمت خودرو يك بار 
براي هميشه تعيين تكليف شود. او با بيان اينكه 80 درصد قيمت 
تمام شــده خودرو به مواداوليه و قطعات اختصاص دارد، افزود: 
مواداوليه در بورس به فروش مي رود، اما قيمت خودرو دستوري 

تعيين مي شود و با اين روند قطعه سازان در حال زيان هستند.

منتفي شدن بازگشت خودروسازان اروپايي به ايران
نايب رئيس انجمن قطعه سازان درخصوص خبرهاي مطرح شده 
مبني بر احتمال بازگشــت شــركاي خارجي به صنعت خودرو، 
گفت: از اين پس شرط ايران براي همكاري با خارجي ها، پذيرفتن 
توليد خودرو با سطح باالي داخلي سازي  است. درصورت بازگشت 
شركاي خارجي در تابســتان ســال آينده نيز بايد قراردادهاي 
قبلي سي كي دي كاري تكرار نشده و مالك قراردادهاي جوينت 
وينچري داخلي سازي  بيش از 50درصد و سرمايه گذاري شركاي 
خارجي در ايران باشد. اصغر خسروشاهي، افزود: گفت: از آنجا كه 
پژو- سيتروئن، رنو و فيات با سرمايه گذاران آمريكايي قراردادهاي 
جويت وينچر امضــا كرده اند، درصورت تكــرار برجام نيز تمايل 
چنداني به ســرمايه گذاري در ايران نخواهند داشت ضمن آنكه 
ايران نيز رويكرد قبلي را نسبت به اين شــركت نخواهد داشت. 
خسروشاهي اخراج 180نفر از كاركنان ايراني رنو و فروش اموال 
اين شركت در ايران را نشــانه ديگر از نداشتن تمايل اين شريك 
فرانسوي به بازگشت دانست و گفت: شركت هاي چيني براي ورود 
به بازار ايران بسيار راغب هســتند و احتمال مي رود شركت هاي 

اروپايي در اين مرحله وارد بازار ايران نشوند.

قطعه سازان مي گويند ديگر توان تحمل آثار زيان خودروسازان را ندارند

برنامه  ريزي  براي برگزاري سفرهاي نوروز1400 آغاز شده است؛ هفته پيش 
انجمن شركت هاي هواپيمايي با ارسال نامه  اي به دولت، توافق خود براي 
افزايش نيافتن قيمت بليت هواپيما در سفرهاي نوروزي را اعالم كرده بود و 
حاال شركت راه  آهن نيز مي  گويد بعد از افزايش 25درصدي قيمت بليت قطار كه يك ماه پيش 
اعمال شد، بليت  هاي نوروزي را بدون افزايش دوباره قيمت به مسافران مي  فروشد. به گزارش 
همشهري، يك سال از ورود و شيوع كرونا در ايران گذشته و آنگونه كه از شواهد امر برمي  آيد، 
نوروز1400 نيز زير سايه سنگين اين ويروس سپري خواهد شد. در نوروز1399 بعد از اعمال 
محدوديت  هاي شديدي براي سفرهاي نوروزي، شركت هاي هواپيمايي، ريلي و گردشگري 
مكلف به استرداد هزينه  بليت  هاي قطار و هواپيما شدند و كسب وكار نوروزي عمال كساد شد؛ اما 
حاال به نظر مي رسد برنامه هايي در دستور كار دولت و متوليان حوزه هاي حمل ونقل قرار گرفته 

تا سفرهاي نوروزي با حداقل مسافر اما با رعايت توصيه هاي بهداشتي انجام شود.

رونمايي از ايرالين جديد در نوروز
تاكنون 3مسئله در مورد برقراري سفرهاي هوايي نوروز1400 به قطعيت رسيده؛ اول اينكه 
اين سفرها با رعايت اســتفاده 60درصدي از ظرفيت هواپيماها انجام مي شود و ايرالين ها 
مانند آبان ماه تاكنون بايد حداقل 40درصد صندلي ها را براي رعايت فاصله گذاري خالي 
نگه دارند. مسئله دوم اين است كه براساس توافق شركت هاي هواپيمايي با دولت، قيمت 
بليت هواپيما براي سفرهاي نوروزي افزايش پيدا نمي كند و بليت ها براساس نرخنامه مصوب 
فعلي و با رعايت سقف نرخنامه فروخته خواهد شد. البته اين مسئله به معناي ثبات قيمت 
بليت نيست و به يقين بهاي بليت با افزايش تقاضاي نوروزي، نسبت به شرايط فعلي باالتر 
خواهد رفت اما سقف نرخنامه فعلي بدون تغيير مي ماند. خبر سوم كه ديروز تورج دهقاني 
زنگنه، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد اين است كه در ايام نوروز امسال، يك 
ايرالين جديد به نام شركت هواپيمايي پارس اير به جمع ايرالين هاي كشور اضافه مي شود.

فروش بليت قطار نوروزي از امروز
طبق اعالم شركت راه  آهن، در يك ماه گذشته با ابالغ بخشنامه سفرهاي نوروزي، تمام اقدامات 
انجام شده و پيش فروش بليت قطارهاي نوروزي از امروز آغاز خواهد شد. ضمن اينكه سفرهاي 
ريلي امسال از 5اسفند تا 15فروردين با رعايت مسافرپذيري 50 درصدي و بدون افزايش 
قيمت جديد براي بليت  ها انجام مي شود. شركت راه آهن براي نوروز روزانه 203رام قطار براي 
خدمت رساني در دوره 21روزه سفرهاي نوروزي برنامه ريزي كرده است. در مجموع 4هزار و 
270سفر با قطار در اين ايام انجام مي شود كه در هر روز 103هزار مسافر و درمجموع 2ميليون 
و 176هزار مسافر جابه جا خواهد كرد. ميرحسن موسوي، معاون مسافري شركت راه آهن 
مي گويد: پيش فروش اينترنتي بليت قطار سفرهاي نوروزي از امروز )5اسفند( و در 3مرحله 
اجرا مي شود؛ به گونه ا ي كه در مرحله نخست از ساعت 7صبح امروز بليت همه مسيرهاي 
شبكه حمل ونقل ريلي به استثناي مسيرهاي منتهي به مشهد مقدس به فروش مي رسد. در 
ادامه از ساعت12 ظهر امروز به بعد بليت همه مسيرهاي منتهي به مشهد به جز مسيرهاي 
تهران-مشهد به فروش مي رسد و در مرحله سوم نيز از ساعت17 امروز پيش فروش اينترنتي 
بليت سفرهاي ريلي تهران-مشهد آغاز خواهد شــد. به گفته او از فردا نيز بليت هاي قطار 

سفرهاي نوروزي از سوي مراكز مجاز فروش )آژانس ها( عرضه خواهد شد.

قيمت بليت قطار باالتر نمي رود
يك ماه پيش قيمت بليت قطارهاي مســافري 25درصد افزايش يافت تا بخشي از هزينه 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي در قطارها و استفاده 50درصدي از ظرفيت كوپه ها جبران 
شود. حاال اما، آنگونه كه مسئوالن شركت راه آهن مي گويند بعدازاين افزايش قيمت، ديگر 
قرار نيست افزايش قيمت جديدي براي بليت هاي نوروزي اعمال شود و قيمت هاي فعلي در 
سفرهاي نوروزي نيز برقرار خواهد بود. آنگونه كه معاون مسافري شركت راه آهن مي گويد: 
احتمال گرانفروشي بليت قطار به كساني كه از طريق وب سايت ها و آژانس هاي مجاز به خريد 
بليت اقدام كنند، تقريبا وجود ندارد؛ اما اگر كسي بليت قطار را با قيمتي باالتر از نرخ مصوب از 
طريق مراكز غيرمجاز خريداري كرد، مي تواند با سامانه 5041 تماس بگيرد تا پس از بررسي 

كارشناسي، با متخلفان مطابق آيين نامه برخورد شود.

فروش بليت قطارهاي نوروزي از امروز آغاز مي شود

سفرهاينوروز1400بانرخهاي99
گزارش

   نقشه مذاكره ايران چيست؟
به گزارش همشهري، به نظر مي رسد در مذاكراتي كه در هفته هاي اخير صورت گرفته، اولويت نخست، 
شكسته شدن تحريم هاي بانكي و فراهم شدن امكان نقل و انتقال ارزي و دسترسي به دالرهاي ايران 
در بانك هاي خارجي است. تا جايي كه شرط نخست در فروش نفت به خريداران در آينده اين خواهد 
بود كه مســير بانكي انتقال ارز چگونه خواهد بود؟ آيا دولت ها و بانك هاي كشورهاي عالقه مند به 
همكاري با ايران آماده برداشتن موانع به وجود آمده توسط تحريم ها خواهند شد؟ به نظر مي رسد  
اگر مذاكرات احتمالي در ماه هاي آينده و گفت وگوهاي جدي بين ايران درچارچوب 1+5آغاز شود، 
كشورهاي اروپايي و آمريكا ترجيح خواهند داد كه به جاي گشايش بانكي و برداشته شدن تحريم ها 

به سمت فعال سازي كانال اينستكس بروند و پس از آن درباره گشايش بانكي گفت وگو صورت گيرد.

فشار تورم به ويژه با رشد قيمت خوراكي ها 
بر خانوارهاي ايراني سنگين تر شده؛ روايت 
رســمي مركز آمــار ايران نشــان مي دهد 
دست كم يك ســوم اســتان هاي ايران با رشد 70درصدي 
قيمت ســبد خوراكي هاي مردم در بهمن ماه امسال نسبت 
به بهمن ماه پارسال مواجه شــده اند. فشار تورمي بهمن ماه 
درصورتي كه كنترل نشــود، مي تواند مثل بهمني سنگين 
سفره ايرانيان را بازهم كوچك تر كند. به نظر مي رسد وقت 
آن رســيده تا اراده حاكميت در اقتصاد دست كم براي يك 
ســال آينده معطوف به كنترل روند فزاينده و نگران كننده 
تورم باشــد، زيرا بيم آن مي رود با نزديك شدن به انتخابات 
رياســت جمهوري، نگاه ها از رشــد قيمت ها به وعده هاي 

تورم ساز تغيير داده شود.

تحقق پيش بيني همشهري
پيش بيني همشــهري از احتمال شكســته شــدن ركورد 
نرخ تورم در 25ســال اخير به واقعيت پيوســته، تازه ترين 
برآورد مركز تحقيقات اتاق تهران از پيش بيني نرخ تورم در 
اسفندماه هم نشان مي دهد درصورت بروز تورم ماهانه يك 
تا 4درصد در اسفندماه جاري، تورم كل سال 99 بين 36تا 
38درصد متغير خواهد بود. در اين صورت، به نظر مي رسد 
حداقل تورم مورد انتظار براي كل سال 1399 بيشتر از رقم 
36درصد باشد كه 12تا 16واحددرصد بيشتر از تورم هدف 
تعيين شده در بانك مركزي اســت. همچنين در مقايسه 
با ارقام مراجع بين المللي، تورم ســال جاري بيشتر از ارقام 
پيش بيني شده در صندوق بين المللي پول )30.5درصد( و 

بانك جهاني )34.1درصد( خواهد بود.

نقشه تورم در استان ها
داده هاي مركز آمار هم نشان مي دهد كه11استان ايران در 

بهمن  امسال شــاهد نرخ تورم خوراكي ها، به ميزان بيش از 
70درصد، نسبت به بهمن پارسال بوده اند. به ترتيب شهروندان 
استان هاي كرمانشاه، لرستان، خراسان رضوي، كردستان، 
خراسان شمالي، همدان، چهارمحال و بختياري، فارس، ايالم، 
اردبيل و حتي يزد براي خريد يك ســبد كاالهاي خوراكي 
و آشاميدني 70درصد پول بيشــتر نسبت به بهمن پارسال 
پرداخت كرده اند. مركز آمار ايران، بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه در بهمن امسال را مربوط به استان كردستان به ميزان 
58، 3 درصد و كمترين آن را مربوط به اســتان قم به ميزان 
43.4 درصد اعالم كرده اما نرخ تورم نقطه به نقطه در استان 
كرمانشاه 75.7درصد، لرستان 75.3درصد و خراسان رضوي 
75درصد برآورد شده كه 3استان با تنش باالي تورم قيمت 
خوراكي ها به حساب مي آيند. در سمت ديگر فشارسنج تورم، 
استان سيستان و بلوچستان با 54.3درصد، قم با 57.5درصد 
و گيالن با 58.4درصد كمترين ميزان نرخ تورم نقطه به نقطه 

خوراكي ها و آشاميدني ها را تجربه كرده اند.

سرعت رشد تورم در استان ها
شاخص كل تورم در بهمن ماه امسال 2.5درصد رشد داشته و 
باالترين نرخ تورم ماهانه در بين خانوارهاي شهري در استان 
چهارمحال و بختياري با 3.8 درصد افزايش و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان هاي خراسان جنوبي و گيالن 
با 1، 7 درصد افزايش بوده اســت. مركز آمار ايران نرخ تورم 
نقطه به نقطه در بهمن امسال را 48.2درصد برآورد كرده و 
مي گويد: بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
كردســتان 58.3 درصد و كمترين آن مربوط به استان قم 
43.4 درصد است. از سوي ديگر درحالي كه نرخ تورم دوازده 
 ماهه در بهمن ماه به 34.2درصد رســيده كه بيشترين نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان هرمزگان 37.8 درصد 

و كمترين آن مربوط به استان مركزي 30.9 درصد است.

همشهري توزيع فشارتورمي در 31 استان را تحليل مي كند

تورم باالي 70درصدي خوراكي ها؛ از شرق تا غرب دوراهي آزادسازي يا اصالح قيمت خودرو 
كالن

صنعت
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قيمت دالر از 10روز پيش كه گفتمان  دالر

سياسي در مورد بازگشت آمريكا به 
برجام و رفع تحريم هــا اوج گرفته با 
افزايش مواجه شــده اســت. مشــاهدات خبرنگاران 
همشــهري نشــان مي دهد بالتكليفي حاصل از اين 
گفتمان سياسي به بازار ارز سرايت كرده است، چنان كه 
يك روز قيمت ارز به سرعت نزول مي كند و روزي ديگر 

با رشد مواجه مي شود.
 نمودارهاي قيمت ارز نشان مي دهد آينده قيمت دالر 
به شدت متاثر از رفع تحريم ها و مذاكرات برجامي بين 
ايران و آمريكاست و دليل نوسان قيمت ارز هم همين 
موضوع است. ديروز، دوشنبه، هم دوباره قيمت ارز متاثر 
از مذاكرات ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و توافق 
با كره جنوبي بر سر آزاد ســازي  منابع ارزي بلوكه شده 

ايران با نوسان مواجه شد.

انتظار بازار براي حل مناقشه
به گزارش همشهري، فعاالن بازار ارز اين روزها در انتظار 
تعيين تكليف روابط سياســي ايــران و آمريكا و نحوه 
بازگشت آمريكا به برجام هستند. زيرا اين توافق مي تواند 
منافذ مالي و تجاري ايران را نسبت به گذشته بازتر كند 
و جريان ورود ارز به كشور را تقويت كند. اگر تحريم ها 
حتي به صورت نسبي كاهش يابد، هم تبادالت تجاري 
افزايش خواهد يافت و هم محدوديت نقل و انتقال هاي 
ارزي كمتر مي شــود؛ با اين حــال آن طور كه طرفين 
ظرف 10روز گذشــته به يكديگر پيــام داده اند هنوز 
مشخص نيســت آيا تنش هاي سياسي ايران و آمريكا 
فروكش خواهد كرد يا خير. مسئوالن سياست خارجي 
هم بدون در نظر گرفتن محيط اقتصادي پيام هايي رد 
و بدل مي كنند كه بالتكليفي بازارها ازجمله بازار ارز را 
بيشتر كرده است. البته اين بالتكليفي مختص بازار ارز 
نيست و همه بازارها چشم انتظار تعيين تكليف برجام 
هستند. فعاالن بازارها از خود مي پرسند آيا تحريم ها 

كاهش خواهد يافت؟

بازار، چشم انتظار سياست و ديپلماسي
مروري بر نمودار قيمت ارز از آبان مــاه تاكنون اثبات 
مي كند كه اكنون همه بازارها چشم  انتظار تعيين  تكليف 
گفتمان سياسي شكل گرفته بين ايران و آمريكا درباره 
برجام هستند. بعد از مشخص شدن نتايج اوليه انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا كه از پيروزي دمكرات ها و 
شكست سياست فشار حداكثري دونالد ترامپ حكايت 
داشت، اغلب بازارهاي داخلي با افت قيمت مواجه شدند؛ 
نمونه عيني اين كاهش قيمت ها در بازار ارز متبلور شد؛ 
به طوري كه قيمت هر دالر آمريكا يك روز قبل از اعالم 
نتايج اوليه انتخابات آمريكا كه گمانه زني ها از پيشتازي 
ترامپ در انتخابات حكايت داشت، تا مرز 32هزار تومان 
پيشروي كرد اما بالفاصله بامشخص شدن نتايج واقعي 
اين انتخابات قيمت هر دالر آمريكا به سرعت نزول كرد 
و حتي در مقطعي تا مرز سقوط به كانال 22هزار تومان 
هم پيش رفت. اين روند در بازارهاي طال، مسكن، سهام 
و خودرو هم اتفاق افتاده اســت. با اين حال اين روزها 
به دليل نامشخص بودن آينده تنش هاي سياسي بين 
ايران و آمريكا بازار دالر در بالتكليفي است و به نوعي در 
محاصره اخبار ضد ونقيض درباره نحوه بازگشت آمريكا 
به برجام قرار گرفته است؛ به طوري كه قيمت دالر هر 
لحظه به اين رويداد ها واكنش نشان مي دهد و با انتشار 
پيام هايي درباره انجام مذاكرات به سرعت نزول مي كند 
و يك روز بعد با ايجاد ابهام در حل تنش هاي سياسي 
و رفع تحريم ها دوباره با رشد مواجه مي شود. اين روند 
موجب شــده قيمت ارز در 10روز گذشته با بيشترين 
نوسان مواجه شود و به سرعت در محدوده 24 تا 26هزار 

تومان باال و پايين برود.

پيام هاي متناقض
پيام هاي سياسي رد و بدل شده طي 10روز گذشته بين 
ايران و آمريكا نشان مي دهد هنوز ابعاد حل مسئله و رفع 
تنش هاي سياسي بين 2طرف مشخص نيست؛ به ويژه 

آنكه بخشــي از حاكميت در ايران هم به دنبال كاهش 
تعهدات برجامي است. با اين حال نشست يكشنبه شب 
مقامات ايــران و آژانــس بين المللي انــرژي اتمي و 
همين طور توافق روز دوشــنبه مقامات بانك مركزي 
ايران با كره جنوبي بر سر آزاد سازي  منابع بلوكه شده 
ايران در بانك هاي اين كشور، تا حدودي سيگنال هاي 
مثبتي را به بازار ارز صادر كرد. يكشنبه شــب ايران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در بيانيه اي مشــترك 
توافق كردند كه ايران به اجراي كامل و بدون محدوديت 
موافقتنامه جامع پادمان همانند قبل ادامه دهد. رافائل 
گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از 

اين نشست مذاكرات انجام شده را مثبت ارزيابي كرد.
با اين حال توافق مزبور با انتقاد تند نمايندگان مجلس 
روبه رو شد، دولت هم اعالم كرد اجراي پروتكل الحاقي 
را از امروز، سه شنبه، متوقف خواهد شد. همزمان با اين 
رويداد عبدالناصر همتي، رئيــس كل بانك مركزي و 
سفير كره جنوبي در ايران، در جلسه اي كه به درخواست 
سفارت كره جنوبي برگزار شد، درباره نحوه جابه جايي 
و مصرف بخشــي از منابع بانكي ايران در كره جنوبي 
توافق كردند. ســفير كره جنوبي اعالم كرده كشورش 
آماده انجام همه اقدامات الزم براي اســتفاده از تمام 
منابع بانكي ايران در كره جنوبي است و در اين خصوص 
هيچ ســقف و محدوديتي وجود ندارد؛ بــا اين حال 
رئيس كل بانك مركزي به سفير كره جنوبي گفته است 
پيگيري هاي حقوقي براي مطالبه خســارات ناشي از 
همكاري نكردن بانك هاي كــره اي به قوت خود باقي 
است و طرف كره اي بايد تالش زيادي انجام دهد تا اين 

سابقه منفي از بين برود.
 اين 2رويــداد با وجود آنكه ســيگنال هاي مثبتي در 
مورد نزديك شــدن به توافق بين ايران و آمريكا صادر 
كردند امــا داراي پيام هاي متناقضي هــم بودند كه 
بازار را با سردرگمي مواجه كرد. در واقع اين پيام هاي 
متناقض ابهام اصلي يعني انجــام مذاكرات برجامي و 
رفع تنش هاي سياســي را همچنان به قوت خود باقي 
نگه داشته است و اين ابهام ديروز دوباره به تالطم بازار 
ارز منجر شــد؛ به طوري كه قيمت هر دالر آمريكا كه 
يك روز قبل تا محدوده 24هزار تومان عقب نشــيني 
كرده بود، ديروز دوباره به 24هزار و 800تومان رسيد 
كه نشان مي داد توجه اصلي بازار به سمت هدف اصلي 
يعني بازگشت آمريكا به برجام متمركز است و انتشار 
پيام هاي متناقض از دستگاه سياسي، بازار ارز را در ابهام 

و بالتكليفي نگه داشته است.

بازار به دنبال چيست؟
كارشناســان هم تأييد مي كنند خطوط قيمت ارز را 
در كوتاه مدت تحوالت سياسي ترســيم مي كنند اما 
در بلندمدت ايــن رفتار اقتصادي دولتمردان اســت 
كه آينده قيمت ارز را تعيين مي كند. ســيدبهاءالدين 
حسيني هاشمي، كارشــناس اقتصادي، درباره اينكه 

بازگشت آمريكا به برجام چه تأثيري بر بازارهاي طال و 
ارز دارد، مي گويد: طبيعي است كه بازگشت آمريكا به 
برجام آثار رواني تورم را كاهش مي دهد. سختي در نقل 
و انتقال پول، فروش نفت، گردش كاال و دشواري هاي 
مراودات بين المللي كه به كاهش ارزش پول ملي منجر 
شده بود، با رفع تحريم ها از بين مي رود و ارزش پول ملي 
در برابر دالر تقويت خواهد شد. او با بيان اينكه درصورت 
احياي دوباره برجام، اقتصاد مي تواند در مسير طبيعي 
خود پيش برود، تأكيد مي كند: با عادي شدن شرايط 
اقتصــادي تحريم هاي بانكي رفع مي شــود؛ صادرات 
تسهيل مي شود؛ منابع ارزي بلوكه شده ايران نيز آزاد 
مي شود و همه اين اتفاق ها قطعا اثر مثبتي در كوتاه مدت 
بر بازار ارز دارد اما در بلندمدت همه  چيز به عملكرد ما و 
شيوه اداره كشور و بودجه بستگي دارد. به گفته او با رفع 
تحريم ها درآمدهاي نفتي و غيرنفتي افزايش مي يابد. 
اين موضوع توان ارزي كشــور را افزايــش مي دهد و 
به كاهش قيمت دالر منجر خواهد شد. حسيني هاشمي 
درباره اثر بازگشت منابع ارزي بلوكه شده ايران در ساير 
كشور ها ازجمله كره جنوبي مي گويد: با آزاد سازي  منابع 
بلوكه شده ايران در ساير كشور ها، شايد قيمت دالر تا 
كمتر از 20هزار تومان هم نزول كند و در اين محدوده 
تثبيت شــود. با اين حال محمد نوربخش، كارشناس 
بازار هاي مالي، نظر متفاوتي دارد. او مي گويد: با توجه 
به زمزمه احتمال لغو تحريم ها، امكان كاهش نرخ ارز 
وجود دارد اما به لحاظ اقتصادي، معتقدم قيمت دالر 
فقط پتانســيل نزول تا محدوده 22هزارتومان را دارد 
و افت بيشتر نرخ ارز منطقي نيســت. اين بار احتماال 
روند توافق درباره برجام كش دارتر از قبل خواهد بود و 
مذاكرات زمان بيشتري مي برد؛ به همين دليل اعتقادي 

به كاهش بااهميت قيمت ارز ندارم.
پيش از اين علي ديني تركماني نيز گفته بود: نزول قيمت 
دالر در چند ماه گذشته ناشي از شوك انتخابات آمريكا 
بود. اين اقتصاددان آينده قيمت دالر در بلندمدت را در 

گرو عوامل اقتصادي دانست.
عليرضا مستقل، يك كارشــناس بازار مالي هم درباره 
آينده قيمت ارز مي گويد: 2ســناريو در اين باره وجود 
دارد. سناريوي اول، بازگشــت كامل آمريكا به برجام 
و رفع كامل تحريم ها بوده كه شــايد كمترين شانس، 
تحقق اين سناريو باشــد. اما فارغ از اينكه اين سناريو 
چقدر عملي باشد، در اين صورت آمريكا اقدام به كاهش 
پلكاني تحريم ها خواهد كرد. در اين حالت، براي دالر 
كف 17 الي 19 هزارتوماني متصور هســتم و احتماالً 
الي 23هزارتوماني  دالر ســال آينده در محــدوده 21 
معامله خواهد شد و يكي، دو سالي بازار ارز ثبات خواهد 
داشت. به گفته او سناريوي دوم، مذاكره همزمان با رفع 
تحريم ها به صورت پلكاني يا گام به گام است. درصورت 
تحقق اين ســناريو، كف دالر حدود 22 هزار تومان و 
ميانگين نرخ دالر در سال 1400 حدود 23 الي 25 هزار 

تومان خواهد بود.

با تداوم روند نزولي بازار ســهام  بورس
ارزش روزانــه معامــالت بــه 
پايين ترين حد خود در يك سال 
گذشته رسيد. آمارها نشــان مي دهد ظرف 2روز 
گذشته مهاجرت نقدينگي به ســمت بازار اوراق 

بدهي شدت گرفته است.
به گزارش همشــهري، روند نزولي بازار سهام در 
مبادالت ديروز هم ادامه يافت؛ به طوري كه شاخص 
كل بورس تهــران با 8هزار واحــد كاهش به يك 
ميليون و 214هزار واحد رسيد و ارزش بازار سهام 
بيش از 42هزار ميليارد تومان كاهش يافت. ظرف 
7روز گذشته 4هزارو 600ميليارد تومان از نقدينگي 
سهامداران حقيقي از بازار سهام خارج شده است. 
از ابتداي هفته قبل قوانين جديد دامنه نوســان 
نامتقارن براي جلوگيري از نــزول بورس به اجرا 
درآمده، اما اين قوانين تاكنون نتوانسته روند نزولي 
بازار سهام را متوقف كند. برآورد مي شود با محدود 
شــدن دامنه نزولي بازار ســهام به 2درصد روند 

كاهش شاخص ها در بلندمدت فرسايشي شود.

افت سنگين ارزش معامالت
نكته حائز اهميت در مورد معامالت بازار ســهام 
ظرف 2روز گذشته كاهش شديد ارزش معامالت 
است. آمارها نشان مي دهد ارزش روزانه معامالت 
در 2روز گذشــته بــه كمترين ميــزان خود در 
سال جاري رسيده است؛ به طوري كه در روز هاي 
يكشنبه و دوشنبه روزانه فقط 2500ميليارد تومان 
سهام در بورس تهران مورد مبادله قرار گرفت. در 
اين شرايط كه تمايل سهامداران براي خريد سهام 
به شدت كاهش يافته، نقدينگي در حال مهاجرت 
به بازار اوراق بدهي است. در مبادالت روز دوشنبه 
ارزش معامالت بــازار اوراق بدهي بــه 11هزار و 

100ميليارد تومان رسيد.

علت چيست؟
در ادبيــات مالي از بــازار اوراق بدهــي به عنوان 
پاركينگ پول ياد مي شود؛ چون اين اوراق با درآمد 
ثابت، داراي بازده بدون ريسك هستند، با افزايش 
نرخ بهره تمايل سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري 

دراين اوراق بيشتر مي شود.
آمارها نشان مي دهد برخالف ابتداي سال كه نرخ 
بازده اوراق بدهي حتي به 14درصد هم رسيده بود 
در چند ماه گذشته سياســتگذاران به كاهش نرخ 
بهره در بازار بين بانكي تمايلي نداشــته اند و اين 
موضوع به مهاجرت نقدينگي به سمت بازار اوراق 

بدهي منجر شده است. به نظر مي رسد دولت و بانك 
مركزي به دليل رشد شديد تورم در 2 سال گذشته 
در تالشند با تثبيت نرخ ســود بانكي در محدوده 

20درصد جلوي تورم افسارگسيخته را بگيرند.
امير سيدي، كارشناس بازار هاي مالي در اين باره 
گفت: طي چند ماه اخير بــازار با خروج نقدينگي 
ارز ها  همراه بود كه به سمت سپرده هاي بانكي و رمز 
رفتند.او با بيــان اينكه بــازار از كمبود نقدينگي 
در حال رنج بوده كه ناشــي از سياست هاي پولي 
است، تأكيد كرد: سياســت پولي در ابتداي سال 
به گونه اي بود كه نقدينگي را به سمت بازار سرمايه 
هدايت كرد، اما هم اكنون چنين سياستي دنبال 
نمي شود؛ به همين دليل هم اكنون سرمايه گذاران 
تمايل دارند سرمايه خود را در اوراق با درآمد ثابت 

سپرده گذاري كنند.

آيا تغييري در راه است؟
تحليلگــران مي گويند آينده شــاخص بورس به 
2 عامل بستگي دارد كه يك ســر آن به مذاكرات 
ايــران و آمريكا وصل اســت و ســر ديگــر آن با 
سياســت هاي پولي و تعيين نرخ بهره بين بانكي 
مرتبط است؛ به همين دليل و با وجود ابهام هايي 
كه در اين زمينه وجود دارد كمتر كارشناسي به طور 
واضح آينده شاخص بورس را پيش بيني مي كند و 

اغلب تحليلگران از اعالم رقم اجتناب مي كنند.
با اين حال ديــروز محمود واعظــي رئيس دفتر 
رئيس جمهوري كه يك بار پيش از اين در مهر ماه 
امسال درباره پيش بيني افت شاخص تا محدوده 
يك ميليون و600هزار واحد خبرســاز شده بود 
بازهم درباره بازار سهام اظهارنظر كرد و گفت: بورس 
در همه كشورهاي دنيا براساس مسائل سياسي و 
اقتصادي، نوساناتي دارد و باال و پايين مي شود. لذا 
به دليل فشــارهايي كه بود در يك مقطع كاهش 
يافت، اما هم اكنون با سياست هايي كه اتخاذ شده 
به دنبال اين هستند كه بورس توازن را حفظ كند.
او اشاره اي به اين موضوع نكرد كه چه سياست هايي 
قرار اســت براي جلوگيري از نــزول بورس اتخاذ 
شــود، اما ابراز اميدواري كرد روند افزايشي بازار 
سهام دوباره شروع شود.  برخي خبر ها حاكي از آن 
است كه سياستگذاران به دنبال كاهش نرخ بهره 
بين بانكي در حد چند درصد هســتند. مشخص 
نيست آيا اشاره رئيس دفتر رئيس جمهور به همين 
موضوع بوده است يا خير، اما پيش از اين عبد الناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي هم درباره كاهش 

نرخ بهره تا محدوده 18درصد سخن گفته بود.

كدام عامل برون زا نرخ دالر را تعيين مي كند؟

ارزش معامالت بورس به پايين ترين حد خود در يك سال گذشته رسيد
چهارراه استانبول در محاصره سياست و ديپلماسي

 آغاز مهاجرت از بورس 
به پاركينگ پول

زعفران گران مي شود؟
زعفران را بايد جزو معدود محصوالتي دانست كه در  سوپرماركت
طول امســال و با وجود افزايش قيمت شديد ديگر 
كاالها، بازار آرامي داشت و افزايش قيمت محسوسي 
را تجربه نكرد. امسال به طور كلي سال خيلي خوبي براي زعفران كاران 
نبود زيــرا محدوديت هاي كرونايــي صادرات زعفران را نســبت به 

سال هاي گذشته كاهش داد. 
در بازار داخلي نيز از آنجايي كه زعفران كاالي لوكســي محســوب 
مي شود در هياهوي گراني كاالهاي اساسي، جاي خود را در سبد خريد 
بسياري از خانوارها از دســت داد. البته محدوديت هاي قرنطينه اي و 
تعطيلي بسيار طوالني رستوران ها و سالن هاي پذيرايي هم نقش بسيار 
مهمي در افت تقاضا براي زعفران داشــت. اما حاال با نزديك شدن به 
عيد و افزايش مصرف و همچنين ادامه فعاليت سالن ها، رستوران ها و 
مراكز تهيه غذا قيمت زعفران هم در سوپرماركت ها افزايش يافته است. 
نگاهي به قيمت انواع زعفران در سوپرماركت ها نشان مي دهد 10هزار 
تومان به قيمت درج شده روي بسته بندي بعضي از برندها اضافه شده 
است. به طور مثال قيمت بســته يك مثقالي برند نوين زعفران كه از 
برندهاي مطرح موجود در بازار اســت 9هزار تومان گران تر شده و از 
77.500تومان به 86.500تومان رسيده است. مقايسه قيمت كنوني 
و نرخ قبلي بعضي از انواع زعفران نشان مي دهد بعضي از برندها كاهش 

قيمت هم داشته اند. 
زعفران يك مثقالي سحرخيز كه تا 2ماه پيش 84هزارتومان فروخته 
مي شد االن 70هزار تومان قيمت خورده است. مشخص نيست اين 
تفاوت قيمت در برندهاي مختلف به چه دليلي اســت اما تجربه بازار 
نشان مي دهد گران شدن يك برند، افزايش قيمت ديگر برندها را هم 

به دنبال خواهد داشت.

قيمت بعضي انواع زعفران در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

86.500مدل شاهنامه- يك مثقالينوين زعفران
6420.000گرمياليت

88.000سرگل كادويي- يك مثقاليسحرخيز
70.000يك مثقاليسحرخيز
42.000جعبه اي- 2.3گرميمصطفوي
100.000جعبه اي- 4.6گرميگلستان
4.690.000گرميگلستان
464.400گرميخشكپاك
0.553.600مثقالياسفدان
50.000رشته اي بريده ممتاز- 0.5مثقاليسحرخيز

 كاهش قيمت گردو و بادام 
در آستانه عيد 

قيمت برخي از انواع آجيل و خشكبار در ميادين ميوه  تره  بار

و تره بار تهران كاهش يافت.
 به گزارش همشهري، نرخنامه جديد ميادين ميوه 
و تره بار شهرداري تهران نشان مي دهد بعضي از اقالم آجيل ازجمله 
بادام، گردو و مغز گردو در غرفه هاي آجيل و خشكبار ميادين نسبت به 
آذرماه كاهش قيمت داشته اند و البته قيمت بعضي اقالم هم افزايش 
يافته است. اقالمي كه شاهد افزايش بوده اند شامل فندق، بادام هندي، 
مغز بادام زميني، تخم كدو، نخودچي و كشــمش بوده كه كشمش با 
60درصد ركورددار رشد قيمت بوده است. ديگر اقالم آجيل در نرخنامه 
جديد نسبت به آذرماه تغيير قيمت نداشته اند و با همان نرخ هاي شب 
يلدا عرضه مي شوند. پسته از مهم ترين و پرتقاضاترين اقالم آجيل عيد 
است كه ارقام مختلف آن براساس نرخنامه ميادين نسبت به آذرماه 

تغيير قيمت نداشته است. 
كمترين قيمت پسته در ميادين مربوط به پسته فندقي با 162هزار 
تومان در هر كيلو و باالترين قيمت مربوط به پسته اكبري با 192هزار 

تومان در هر كيلو است.

قيمت انواع آجيل و خشكبار در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران

قيمت از 22آذر نام محصول
تا 24بهمن

قيمت از 24بهمن 
تا امروز

افزايش يا كاهش 
قيمت )درصد(

4 كاهش125.000120.000بادام با پوست كاغذي
ثابت195.000195.000مغز بادام

5.5 افزايش273.000288.000بادام هندي
ثابت182.000182.000پسته احمدآقايي

ثابت192.000192.000پسته اكبري
ثابت162.000162.000پسته فندقي

ثابت187.000187.000پسته كله قوچي
ثابت280.000280.000مغزپسته

ثابت38.00038.000تخمه آفتابگردان دور سفيد
ثابت42.00042.000تخمه جابني ممتاز

17 افزايش84.00098.000تخمه كدو
20 افزايش132.000158.000فندق با پوست

7.5 افزايش270.000290.000مغز فندق
ثابت41.00041.000بادام زميني غالف دار 
13 افزايش59.00068.000مغز بادام زميني ممتاز

4 كاهش114.000110.000گردو با پوست
9 كاهش223.000204.000مغزگردوي دو پر سفيد 

31 افزايش32.00042.000نخودچي دوآتشه
60.5 افزايش43.00069.000كشمش سبز

تجارت خارجي ايران فراز و نشــيب  كالن
كرونــا در 11 ماه گذشــته را با افت 
17.65درصدي ارزش پشــت سر 
گذاشته؛ افزايش تراز منفي تجارت از 343ميليون دالر 
در بهمن سال گذشــته به 3.1ميليارد دالر در بهمن 
امسال برايند كارنامه صادرات و واردات كشور در 11 ماه 

اخير بوده است.
به گزارش همشــهري، آخرين آمارهاي ارائه شده از 
سوي گمرك ايران نشان مي دهد در 11ماهه 1399، 
بالغ  بر 134ميليــون تن كاال بــا ارزش 65ميليارد و 
500ميليــون دالر در حوزه تجــارت خارجي مبادله 
شده كه 103 ميليون تن از آن به ارزش 31 ميليارد و 
200ميليون دالر جزو صادرات ايران و 31ميليون تن از 
آن به ارزش 34ميليارد و 300ميليون دالر جزو واردات 

ايران بوده است.

كاهش 21.2درصدي صادرات
اطالعاتي كه رئيس كل گمرك ايــران در گفت وگو با 
رسانه ها مطرح كرده است، نشان مي دهد در 11ماهه 
امسال، صادرات كاال از ايران نســبت به مدت مشابه 
در ســال قبل ازنظر وزني 17.8درصد و ازنظر ارزش 
21.21درصد كاهش داشــته اســت. به عبارت ديگر، 

كرونا و تحريم از ابتداي سال 1399تاكنون توانسته اند 
راه حدود يك پنجم صادرات ايران را سد كند.

بررسي آمارها نشان مي دهد در اين مدت، كشور چين 
همچنان بزرگ ترين مشتري كاالهاي صادراتي ايران 
بوده و با واردات 24ميليون و 500 هزار تن كاال از ايران 
به ارزش 8 ميليارد و 100ميليون دالر در رتبه نخست 
فهرســت مقاصد صادراتي ايران قرار گرفته است. در 
ادامه عراق با واردات 23ميليون و 900هزار تن كاال از 
ايران به ارزش 6ميليارد و 800ميليون دالر در رتبه دوم 

قرار دارد و امارات متحــده عربي با واردات 14ميليون 
تن كاال از ايران به ارزش 4ميليارد و 100ميليون دالر 
جايگاه سوم را به خود اختصاص داده است. در اين بازه 
زماني، رتبه چهارم مقاصد صادراتي ايران به كشــور 
تركيه تعلق گرفته است كه 5ميليون و 900هزار تن 
كاال به ارزش 2ميليارد و 200ميليون دالر از ايران وارد 

كرده است. 
همچنين افغانســتان با واردات 6ميليون و 400 هزار 
تن كاال از ايران به ارزش 2ميليارد و 100ميليون دالر، 

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.66-8113-1214500شاخص كل بورس-واحد
15279593963.59ارزش معامالت- ميليارد تومان

0.69-42-6011ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
4050563550.09ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

همشهري كارنامه 11ماهه تجارت خارجي ايران را بررسي مي كند

تجارت خارجي 17/6 درصد كوچك  شد
پنجمين مشتري عمده محصوالت ايران در 11ماهه 
99بوده است. براساس آمارها، اين 5كشور درمجموع 
72درصد وزن و 75درصد ارزش صــادرات ايران در 
11ماهه 99را به خود اختصــاص داده اند و 5 قلم اول 
كاالهاي صادراتي بنزيــن، گاز، ميعانات، محصوالت 

پتروشيمي و پسته بوده است.

افت 14.1درصد واردات
براســاس آمارهاي گمرك ايران، در 11ماهه امسال 
30ميليون و 800هزار تن كاال به ارزش 34ميليارد و 
300ميليون دالر وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته ازنظر وزن 6درصد و ازنظر ارزش 

15درصد كاهش داشته است. 
رئيس گمرك ايران مي گويد: در 11ماهه امسال، رتبه 
نخســت واردات كاال از ايران همچنان به چين تعلق 
داشته و اين كشور به عنوان بزرگ ترين شريك تجاري 
ايران 3ميليون و 200هزار تن كاال به ارزش 8ميليارد 
و 800ميليون دالر به كشورمان صادر كرده است. در 
ادامه رتبه دوم بزرگ ترين صــادرات كاال به ايران به 
امارات متحده عربي اختصاص داشــته كــه از ابتداي 
سال جاري تا پايان بهمن ماه معادل 4ميليون و 500 
هزار تن كاال به ارزش 8ميليــارد و 400ميليون دالر 
به ايران فروخته است. تركيه با 4ميليون و 300هزار 
تن كاال به ارزش 3ميليــارد و 800ميليون دالر و هند 
با 2ميليــون و 100هزار تن بــه ارزش 2ميليارد دالر 
در رتبه هاي ســوم و چهارم بزرگ ترين فروشندگان 
كاال به جمهوري اســالمي قرار گرفته اند و آلمان نيز 

با يك ميليون و 100هزار تن بــه ارزش يك ميليارد و 
700 ميليون دالر به عنوان تنها كشور اروپايي حاضر 
در فهرست شركاي عمده تجاري ايران در رتبه پنجم 
مبادي وارداتي كشورمان قرار گرفته است. طبق آمار 
اين 5كشور، درمجموع 50درصد از وزن و 72درصد از 

كل ارزش واردات ايران را به خود اختصاص داده اند.

سهم كاالهاي اساسي در واردات
در يك سال گذشته عالوه بر موانع تحريم كه با هدف 
محدودسازي اقتصاد ايران وضع شده اند، شيوع بيماري 
كوويدـ 19نيز به وضع محدوديت هايي در حوزه تجارت 
خارجي منجر شــد و براي مدتي به خصوص مبادالت 
منطقه اي ايران با كشورهاي همســايه را تحت تأثير 
قرار داد. اين محدوديت ها و موانع، حوزه واردات كاالي 
ايران را نيز مورد تأثير قرار دادند، اما با وجود اينكه بنا 
به ضرورت حفــظ منابع ارزي كشــور در دوره جنگ 
اقتصادي، ممنوعيت هاي قابل توجهي براي واردات كاًل 
وضع شد، باز هم ميزان كاهش واردات نسبت به كاهش 
صادرات كمتر بــود. يكي از داليل اصلــي اين اتفاق، 
تمركز دولت بر واردات كاالهاي اساســي و نهاده هاي 

دامي بوده است. 
آمارهاي گمرك ايران نشــان مي دهــد در 11ماهه 
گذشــته، از مجموع كاالهاي وارداتي به كشور در اين 
بازه زمانــي 21 ميليون و 400 هزار تــن كاال معادل 
69.5درصد از كل وزن واردات كشور و 11ميليارد دالر 
معادل 32درصد از مجموع ارزش واردات كشــور به 

كاالهاي اساسي اختصاص داشته است.
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چهارمين شوراي راهبردي انتخاب 
شهرها و روستاهاي ملي، اشترمل از گزارش

توابع شهرستان تويسركان در استان 
همدان را به عنوان روســتاي ملــي منبت گلريز 
تصويب كرد؛ خبري كه اهالي روستا اميدوارند به 
معرفي بيشتر منبت گلريز و رونق كسب وكارشان 

بينجامد.
يك سال پيش هم تويســركان به عنوان شهر ملي 
مبل و منبت ثبت ملي شــده بود، اما آنچه امسال 
موجب خوشحالي شده، ثبت برند گلريز به عنوان 
نوعي از منبت با خاســتگاه اشــترمل است كه با 
ظرافت خاصي به صورت دســتي و بدون دخالت 

دستگاه روي چوب نقش مي بندد.

قدم اول
مرتضي كاروند را نخستين استادكار اهل اشترمل 
مي دانند كــه منبت گلريز ياد گرفــت. او اين هنر 
را از اســتادكاران بنامي چون محمود مقدم و رضا 
مازندراني آموخــت. بعد از او بســياري از جوانان 
اشترمل هم به اين كار عالقه مند شدند. هم اكنون 
بيش از 800نفر به صورت مستقيم و بقيه جمعيت 
177۴ نفري اشترمل به صورت غيرمستقيم با اين 

هنرصنعت امرار معاش مي كنند. 
رونق منبت گلريز و مبلمان در اين روستا به حدي 
است كه آن را مي توان رتبه دوم اقتصاد تويسركان 

بعد از گردو دانست.
محسن تركاشوند، يكي از صنعتگران روستا كه از 
30سال پيش به صورت خانوادگي به اين كار روي 
آورده، منبت اشترمل را منحصربه فرد مي داند كه 

در هيچ جاي ايران نظير ندارد.
او مهم ترين دليل رونق اين هنرصنعت در روستا را 
عالقه مندي مردم به هنر و تامين مواداوليه آن يعني 
چوب در تويسركان مي داند و به همشهري مي گويد: 

»در يك سال گذشته كرونا تأثير زيادي بر بازار كار 
اهالي اشترمل گذاشته و درآمد به اندازه يك كارگر 

است تا استادكار«.
او البته تأكيد مي كند اهالي وقتي در كار منبت به 
بن بست بخورند، سراغ كشاورزي و محصول گردو 
مي روند يا براي كارگاه هاي ديگر كارگري مي كنند.

روستاي بدون بيكار
بيش از 500كارگاه در اشــترمل به كار توليد مبل 
و منبت مشــغول هســتند. در كنار اين كارگاه ها 
بسياري از اهالي هم در خانه خود به توليد مبلمان، 
ســرويس خواب، قاب عكس، عصا يا چوب قليان 
و... مي پردازند. زن و مرد هم ندارد. كارگاه ها اغلب 

خانوادگي مي چرخند.
حميد تركاشــوند، دهيار روستا همين كسب وكار 
خانوادگي را عامل اصلي اشــتغال زايي در اشترمل 
مي داند كه موجب شده اســت روستا نه تنها بيكار 
نداشته باشد، بلكه در منطقه هم اشتغال ايجاد كند.

او با توجه به شــرايط اقتصادي كشــور، اوضاع را 
از دو سه ســال گذشــته كمي نامناسب توصيف 
مي كند، اما توضيح مي دهد با رونق اين هنرصنعت 
بسياري از اهالي به روستا بازگشته اند و روستا بيش 

از 15خانوار غيربومي هم در خود پذيرفته است.
اشــترمل امكانات كافي دارد، اما مهم ترين كمبود 
روستا را شايد بتوان فضاي تفريحي و مراكز اقامتي 
دانست كه ساخت آن هم به گفته دهيار در دستور 

كار است.

كرونا و سختي هاي منبت
شهرك صنعتي منطقه اي را در اختيار كارگاه هاي 
مبل و منبت اشترمل قرار داده است. ۴90كارگاه 
مبل و منبت در اين روستا فعال است و در مجموع 
معيشت 530خانوار با همين هنرصنعت مي گذرد؛ 
منبت گلريز يا منبت فرشــي كه عالقه و احساس 

اهالي اشترمل آن را زنده نگه داشته است.
اســحاق تركاشــوند، مديركل ميــراث فرهنگي، 

گردشــگري و صنايع دستي تويســركان معتقد 
است ثبت ملي روستا و هنر آن اتفاق مثبتي است 
كه مي تواند موجب رونق گردشــگري و اقتصادي 

روستا شود.
تركاشــوند از برنامه ريــزي بــراي برندســازي 
و ماركتينــگ منبــت گلريز هم خبــر مي دهد تا 
محصوالت روســتا با يك برند و كيفيت باال روانه 

بازار هدف شوند.
برخــي از اهالي اما معتقدند شــيوع كرونا تأثيری 
منفي روي كسب وكارشــان گذاشــته اســت كه 
تركاشــوند در اين بــاره هــم توضيــح مي دهد: 
»آمــار دقيــق از خســارت و تأثير منفــي كرونا 
نداريم، امــا در تاميــن مواداوليه از كردســتان 
عــراق و همچنيــن كاهــش فــروش، مي توان 
 ايــن تأثير را ديد كــه خوشــبختانه خيلي جدي

نبوده است«.

پيگيري براي ثبت جهاني
اغلب اهالي اشترمل بيمه هستند؛ بيمه كشاورزي، 
قالي بافي يا بيمه كارگاهي، اما همــه آنها با اعالم 
خبر ثبت ملي روستا منتظر اطالع رساني از سوي 
مســئوالن و حمايت هاي بعدي هستند تا بتوانند 
ارزش افزوده كارشان را بيشــتر كنند. اين همت 
اهالي براي پيگيري ثبت ملي از چند ســال پيش 
شروع شــد. يكي از اهالي كه از دســت اندركاران 
برگزاري نخستين جشنواره روستايي مبل و منبت 
در اشــترمل هم بوده است، شــروع اين حركت را 

مربوط به ۴سال پيش مي داند.
حسين تركاشــوند تأكيد مي كند بعد از برگزاري 
جشنواره، مطالبه عمومي شكل گرفت و با پيگيري 
مردم، هيأت برگــزاري جشــنواره، نمايندگان و 
مسئوالن اســتاني، در نهايت اشترمل به ثبت ملي 
رسيد. او از پيگيري براي ثبت جهاني روستا هم خبر 
مي دهد. حمايت از توليدكنندگان، اطالع رســاني 
و تبليغات، توسعه زيرســاخت هاي روستا و ايجاد 
انگيزه بيشتر از نكاتي است كه به اعتقاد تركاشوند 

بايد از سوي مسئوالن مورد توجه قرار بگيرد تا اين 
ثبت ملي ثمر بيشتري داشته باشد.

        
جشــن ملي شــدن اشــترمل به عنوان روستاي 
مبل و منبت گلريز همين روزها برگزار مي شــود. 
اهالــي بي صبرانــه بــراي برگزاري اين جشــن 

 انتظار مي كشــند تا يك بار ديگر يــادآوري كنند 
درهــاي منبــت كاري امامــزاده صالــح)ع( و 
 امامــزاده داوود)ع( در تهــران و 2چارچــوب
در صحــن امــام رضــا)ع( هنــر دســت و ذهن 
 خالق مرتضي كارونــد، پيشكســوت منبت اين

 ديار است.

 » اشترمل« از توابع تويسركان همدان به عنوان روستای ملی
 مبل و منبت گلريز ثبت ملی شد

ثبت ملي روستاي بدون بيكار ايران

پيگيری

كمك بال عوض دولت به زلزله زدگان
اسكان موقت در سی سخت آغاز شد

پيش بينی های هواشناسی نشان می دهد شهرستان زلزله زده دنا و 
شهر سی سخت در كهگيلويه و بويراحمد از فردا شب )چهارشنبه( 
تا پنجشنبه بعداز ظهر شــاهد برف و باران خواهند بود و همين 
موضوع نگرانی هايی را درباره وضع مردم زلزله زده ايجاد كرده است. 
معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار كهگيلويه و بويراحمد 
در پاسخ به نگرانی ها توضيح می دهد كه اسكان موقت زلزله زدگان 

آغاز شده است و نيروهای امدادی هم در آماده باش هستند. 
»احمد جمالی«  امداد ضروری به زلزله زدگان را رو به  پايان اعالم 
می كند و به همشــهری می گويد: »بيش از 3600 چادر و تعداد 
زيادی وسايل گرمايشی در ميان مردم توزيع شده و زندگی تقريبا 

به حالت عادی بازگشته است.«
او با اشاره به دستور رئيس جمهوری در جلسه هيات دولت مبنی 
بر ضرورت پايان بازســازی ها تا تيرماه توضيح می دهد: »ارزيابی 
واحدهای مسكونی خســارت ديده احتماال امروز )سه شنبه( به 
پايان می رسد. تاكنون ارزيابی ها نشان می دهد 1200 واحد بايد 

بازسازی و آواربرداری و 3 هزار واحد هم تعمير شوند.«
جمالی تاكيد می كند بازه تعيين شده برای پايان بازسازی ها معقول 
است و استان تجربه اين موضوع را در سال گذشته هم داشته. به 
گفته او، سال گذشته در دهه فجر كلنگ ساخت 3500 خانه جديد 
بر زمين زده و بيش از 2 هزار مورد از آن ها دهه فجر امسال تحويل 

داده شد و بقيه هم طی يكی دو ماه آينده به پايان می رسد. 
مديركل مديريت بحران كهگيلويه و بويراحمد هم با بيان اينكه 
بيش از 6 تن پالســتيك بيــن زلزله زدگان توزيع شــده تا روی 
ساختمان و چادرهای مسافرتی بكشــند به همشهری می گويد: 
»با توجه به پايــان توزيع چادر و پالســتيك و انتقال چادرها به 
 داخل محوطه خانه ها، مشــكل خاصی در بارندگــی آخر هفته 

نخواهيم داشت.«
»وحيد محمدی تبار« درباره آغاز فرآيند اسكان موقت زلزله زدگان 
از روز گذشته )دوشــنبه( می افزايد: »عمال توزيع چادر به پايان 
رسيده است و اسكان موقت با كمك بنياد مسكن آغاز شده. ستاد 
بازسازی در سطح شهر مستقر است و مردم با مراجعه به اين ستاد 
وام بالعوض 20 ميليــون تومانی خود را برای اجــاره يك واحد 
مســكونی تا پايان بازســازی ها دريافت می كنند. فعال به صورت 
علی الحســاب 10 ميليون تومان در اختيار مــردم قرار می گيرد 
تا  فرآيند اداری انجام شــود و 10 ميليون تومــان باقی مانده هم 

پرداخت شود.«
به گفته وی، فرآيند اسكان موقت زلزله زدگان طی چند روز آينده 
به پايان خواهد رسيد و بعد از آن بازسازی  واحدهای خسارت ديده 

آغاز می شود. 
به گزارش گروه ايرانشــهر، اســتاندار كهگيلويه و بويراحمد نيز 
روز گذشــته تاكيد كرده بود كــه در حوزه شــهری مبلغ 100 
ميليون تومان تسهيالت با ســود 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله 
به زلزله زدگان پرداخت می شــود. پيش از ايــن مديرعامل بنياد 
بركت ســتاد اجرايی فرمان امام )ره(  هم از پرداخت تســهيالت 
به خانوارهای ســاكن در 52 روســتای منطقه دنا و شهرستان 
سی ســخت تا ســقف 20 ميليون تومان خبر داده بــود كه اين 
تسهيالت به خانوارهای تحت پوشش بيمه حوادث بركت اختصاص 

خواهد يافت. 
از سوی ديگر، هيات دولت در جلسه يكشنبه شب خود با پيشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه كشور برای اختصاص مبلغ 172 ميليارد 
تومان به عنوان كمك بالعوض و 307 ميليارد تومان تســهيالت 
بانكی به خانواده های آسيب ديده از زلزله در استان های كهگيلويه 
و بويراحمد )سی سخت و دنا( و اصفهان )سميرم( هم موافقت كرد.

اشتغال زايي مبل و منبت براي 9هزار نفر 

مسئول انجمن خوشه مبل و منبت تويسركان با بيان اينكه دو محصول گردو با برند جهاني و مبل و 
منبت با برند ملي حرف اول را در اين شهرستان مي زنند به همشهري مي گويد: »مبل و منبت گلريز 
در روستاي اشترمل براي بيش از 800نفر و در تويسركان براي حدود 8هزار نفر به صورت مستقيم 
اشتغال زايي كرده است. اين تعداد به طور ميانگين ماهانه 200تا 300دست مبل در اشترمل و حدود 

2هزار دست مبل در 4هزار كارگاه تويسركان توليد مي كنند«.
بهرام تركاشوند اما تأكيد مي كند حدود 60درصد كار به صورت خام و براي رنگ كاري و رويه كوبي به 
تهران، تبريز يا مشهد مي رود و سهم زيادي از ارزش افزوده نصيب اشترمل و تويسركان نمي شود.

او سود اصلي كار نهايي را براي نمايشگاه داران مي داند و مي افزايد: »پس از شكل گيري خوشه، 
جشنواره روستايي مبل و منبت و دوره هاي آموزشــي برگزار شد و توانستيم توليدكنندگان را 

متقاعد كنيم رنگ و رويه كوبي هم ياد بگيرند«.
تركاشوند با اشاره به راه اندازي حدود 15فروشگاه براي فروش محصول نهايي در اشترمل توضيح 

مي دهد: »اقدامات زيادي براي جلوگيري از خام فروشي شروع شده، اما كافي نيست«.
مسئول انجمن خوشه مبل و منبت شهرستان تويسركان ســهم صادرات از توليد مبل و منبت 

شهرستان را حدود 15درصد و بيشتر به مقصد عراق اعالم مي كند.

ث
مك

سيده زهرا عباسي
خبر نگار

چند سال پيش بود كه روزنامه همشهري از خانه 
منسوب به باقرخان در تبريز كه در آستانه ويراني ميراث

قرار داشــت، گزارش كاملي تهيه كــرد. در اين 
گزارش مكتوب و تصويري خانــه اي كه در انتهاي يك كوچه در 
خيابان امام)ره( تبريز قرار داشت، معرفي شد كه به گفته اهالي به 
مكاني براي تجمــع اراذل  و اوباش و معتادان بدل شــده بود. با 
پيگيري هاي همشهري از مسئوالن ميراث فرهنگي و شهرداري 
انتساب اين خانه به اين قهرمان مشروطه مورد شك و ترديد قرار 
گرفت، اما اكنون بعد از چند سال صحت پيگيري هاي همشهري 
مورد تأييد قرار گرفت و خانه منتسب به باقرخان )وراث طوبائيه( 
همراه با 10اثر غيرمنقول ديگر در فهرست آثار ملي كشور ثبت 
شد. اتفاق فرهنگي ديگر براي شبستري ها رخ داد و خانه خياباني، 
قهرمان ملي كشور در اين شهرستان ثبت شد. البته تا پيش از اين 
خانــه واقع شــده در تبريز را به نــام اين قهرمــان آذربايجاني 
مي شناختند، اما اكنون بناي دوم در شبستر هم كه قدمت آن به 
دوره قاجاريه و اوايل دوره پهلوي برمي گردد در فهرست آثار ملي 
كشور به ثبت رسيد. مدرسه سميه )كنسولگري سابق آلمان(، 
خانه ارجمند، حمام نوبهار و خانه اصغرنژاد در تبريز و خانه عامر در 
شهرستان اهر، حمام شندآباد در شهرستان شبستر، خانه خياباني 

در شهرستان مراغه، مجموعه ايلخاني اسفستان و مسجد محله 
پايين روستاي قلعه جوق در شهرستان سراب و مسجد قرمز در 
شهرستان بناب هم همراه با 2خانه ديگر تاريخي آذربايجان شرقي 
ثبت ملي شد؛ هر چند كه مردم اين منطقه معتقدند ثبت بناهاي 
تاريخي چاره كار نيســت و بايد مرمت و اســتفاده بهينه از اين 

يادگاران تاريخي هم در دستور كار مسئوالن استاني قرار بگيرد.

تغيير كاربري  براي احياي خانه هاي تاريخي 
مديــركل ميــراث فرهنگــي، صنايع دســتي و گردشــگري 
آذربايجان شــرقي هم اين مطالبه مردمي را تأييد مي كند و به 
همشهري مي گويد: حفظ اين خانه ها و آثار تاريخي، هدف اوليه 
در ثبت ملي اين اماكن است و با ثبت ملي مي توان با متجاوزان به 

اين خانه ها و تخريب كنندگان آن برخورد قانوني كرد.
احمد حمزه زاده با تأكيد بر اينكه بايد براي مرمت اين خانه ها و 
حفظ آنها برنامه ريزي شــود، گفت:  بر اين اساس تغيير كاربري 

خانه هاي تاريخي آذربايجان شــرقي با حفظ هويت و معماري 
تاريخي مورد توجه است و برنامه ريزي هاي همسو با اين طرح ها 
انجام خواهد شــد. حمزه زاده به تجربه موفق شهرهاي تاريخي 
ديگر در بهره برداري از ظرفيت هاي گردشگري خانه هاي تاريخي 
اشــاره و عنوان مي كند: در برخي شــهرها با حمايت هايي كه 
صورت مي گيرد شهروندان خودشان مايل به حفظ و نگهداري 
بهينه خانه هاي تاريخي هستند و با تغيير كاربري آنها به عنوان 
فروشگاه هاي صنايع دســتي، هتل يا رســتوران و عدم دريافت 
عوارض تغيير كاربري مي توانند به حفظ اين آثار كمك كنند. در 
2خانه تاريخي استان هم كه روز گذشته ثبت ملي شد، مي توان 
چنين اقداماتي را با هدف توسعه گردشگري و ظرفيت اشتغال 

انجام داد. 
 * * *

همچنين روز گذشــته در جلسه شوراي سياســتگذاري ثبت 
ميراث طبيعي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
پرونده 5اثر ميراث طبيعي استان گيالن شامل تاالب اميربكنده 
از توابع خشك بيجار، درخت سرخدار منطقه شفت، باغ فالحت 
يا ايستگاه تحقيقات گل وگياه الهيجان، آبشار ميالش اشكورات 
ثبت ملي شــدند. در كردستان هم 8مســجد تاريخي به ثبت 
رسيد. در سيستان و بلوچســتان هم تاالب صورتي در چابهار و 
 رويشــگاه جنگل لول در بندر تنگ كنارك تأييديه ثبت ملي را 

دريافت كردند.

خسارت برف به بروجرد 
بارش  شديد برف در بروجرد ۴5ميليارد تومان به 

زيرساخت هاي شهري، جاده اي و بخش كشاورزي خبر آخر
اين شهرستان خسارت وارد كرد.

به گزارش گروه ايرانشــهر، اواخر هفته گذشــته بود كه به دليل 
بارش شــديد برف در بروجرد راه دسترســي همه روســتاهاي 
اين شهرســتان قطع و برخي از راه هاي اصلي مسدود شد. برف 
همچنين برق بسياري از مناطق روستايي و شهري را قطع كرد و 
در مسير رودخانه ها هم سيالب باعث ايجاد خسارت به تاسيسات 
و تجهيزات مراكز پرورش ماهي اين شهرستان شد. با پايان برآورد 
خسارت هاي برف، معاون عمراني فرماندار بروجرد آن را ۴5ميليارد 
تومان اعــالم كرد و گفت: زيرســاخت هاي بخش كشــاورزي، 
 راه ها و مبلمان شــهري بر اثــر بارش برف اواخر هفته گذشــته

 آسيب ديده اند.
مسعود فالح ادامه داد: خسارت هايي را هم در بخش زيرساخت هاي 
شــبكه هاي برق بروجرد داشتيم و شكسته شــدن شاخه هاي 
درختان، تخريب مبلمان شهري و خســارت به كفپوش معابر و 
خيابان ها هم از ديگر خسارت هاي اين بارش در شهرستان بود. وي 
تأكيد كرد:  در بخش كشاورزي به هزار و ۴50 هكتار از باغ ها و 300 
واحد سنتي نگهداري دام و شــيالت خسارت وارد شد كه معادل 
15 درصد حوزه كشاورزي شهرستان است. براساس اعالم سازمان 
هواشناسي با ورود سامانه جديد بارشــي به كشور از اواخر هفته 

جاري، هواي بروجرد باز هم برفي و باراني خواهد بود.

تغيير كاربري خانه هاي باقرخان و خياباني
مديركل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي: با توجه به ثبت ملي 2خانه تاريخي مي توان با تغيير كاربري به حفظ آنها كمك كرد 

سيد مرتضي احمدپور
تبريز - خبرنگار

 بيش از يك ماه از به صدا درآمدن زنگ 
خطر پيك جديد كرونا در خوزســتان خبر روز

گذشــته اســت. اوايل بهمــن بود كه 
مســئوالن علوم پزشــكي و كادر درمــان حاضر در 
بيمارســتان هاي خوزســتان با افزايش مراجعه هاي 
ســرپايي اين زنگ خطر را به صدا درآوردنــد و آن را 

مقدمه اي براي ورود استان به پيك سوم دانستند.
حاال هشــدار ها به وقوع پيوســته و پيك سوم كرونا 
در خوزستان با شيوع گســترده ويروس جهش يافته 
)كروناي انگليسي( همزمان شده است. همين مسئله 
موجب شده از روز جمعه رؤســاي 6بيمارستان اهواز، 
مسئوالن و نمايندگان، بارها موضوع قرنطينه سراسري 
خوزستان را مطرح كنند. اين در حالی است كه رئيس 
جمهوری هم رو زگذشته برای پيگيری اين موضوع به 

وزير كشور دستور ويژه داده است.

درخواست اول به نتيجه نرسيد
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس شوراي 
اسالمي از درخواست و پيگيري 18نماينده اين استان 

براي تعطيلي 2هفته اي خبر مي دهد و به همشــهري 
مي گويد: »اين درخواست به رئيس جمهوري داده شده 
و ستاد مديريت كروناي خوزستان هم بر اين تعطيلي 
مصر است، اما متأسفانه ابتدا  درخواست اول ما در ستاد 
ملي كرونا مورد موافقت قــرار نگرفت و دليل آن را هم 

نمي دانيم.«
سيدكريم حسيني از رايزني نمايندگان با هيأت دولت 
و معاون رئيس جمهوري و همچنين رايزني استاندار با 
وزير بهداشت و كشور براي قرنطينه سراسري خوزستان 
خبر مي دهد و مي افزايــد:  » منتظر تأييد هيأت دولت 

براي قرنطينه سراسري هستيم.«
 ضرورت قرنطينه سراسري استان

11شهر خوزســتان در وضع قرمز قرار دارند و ويروس 
كروناي انگليســي به ســرعت در حال انتشار است. 
رئيس مجمــع نمايندگان خوزســتان تأكيد مي كند 
بيمارستان هاي استان پاسخگوي تعداد باالي مراجعان 
نيستند.  قرنطينه سراســري، افزايش تعداد تست ها، 
تجهيز بيمارســتان ها و افزايش تعداد واكســن براي 
مرحله دوم واكسيناسيون از مواردي است كه حسيني 
بر آن تأكيد مي كند و معتقد است بايد به سرعت تحقق 
يابد. »آرش ياللي« رئيس مركز بهداشــت شرق اهواز 
هم پيش از اين در گفت وگو با همشــهري، مهم ترين 

كمبود خوزستان در پيك سوم را نيروي انساني دانسته 
بود. علي حسين حسين زاده، معاون سياسي اجتماعي 
اســتانداري خوزســتان هم در اين باره به همشهري 
توضيح مي دهد كه طبق دستور قرارگاه ستاد مقابله با 
كرونا، مرزهاي خارجي استان به طور كامل بسته شده 
و شهرهاي قرمز هم در قرنطينه هســتند. به گفته او، 
محدوديت تردد در سطح شهرها اعمال شده و اداره ها 
با يك سوم نيرو فعاليت مي كنند اما قرنطينه سراسري 

استان منوط به تأييد دولت است.

اعمال محدوديت هاي شديد
ولي   اهلل حياتي، معاون امنيتي و انتظامي اســتانداري 
خوزســتان و فرمانده قرارگاه نظارتي و عملياتي ستاد 
استاني مديريت بيماري كرونا با توجه به شرايط بحراني 
خوزستان در گفت وگو با همشــهري از كنترل شديد 
ورودي هاي استان، تعطيلي همه اصناف به جز مشاغل 
گروه يك، فعاليت اداره ها با يك سوم ظرفيت، محدوديت 
شبانه، بسته شدن مرزهاي مسافري به مدت يك هفته و 
نظارت شديد بر اجراي پروتكل ها خبر مي دهد و تأكيد 
مي كند:  » بــراي قرنطينه سراســري منتظر جواب از 

مركز هستيم.« 
طبق آخرين اخبار رسيده تا لحظه تنظيم گزارش، قرار 

بود در جلسه ويژه شب گذشته در اين باره تصميم گيري 
شــود. به گفته رئيس مجمع نمايندگان خوزســتان، 
رئيس جمهوري روز گذشــته به وزير كشــور دستور 
تشكيل يك نشســت ويژه درباره خوزســتان، انجام 
اقدامات ضروري و تصميم گيري براي قرنطينه سراسري 

استان را داده بود.

روند افزايشي ابتال به كروناي جهش يافته 
عالوه بر خوزستان از ابتداي هفته جاري آمار استان هايي 
كه ورود ويروس جهش يافته به شهرهايشــان را تأييد 
كردند، رو به افزايش اســت. پس از خوزستان، البرز، 
قزوين، تهران و كاشان حاال نوبت به هرمزگان، خراسان 

رضوي، قشــم، خراســان جنوبي و در نهايت گيالن 
رسيده است. دانشگاه علوم پزشكي مشهد از مشاهده 
30مورد مشــكوك خبر مي دهد و در خراسان جنوبي 
هم 2مورد ابتال به اين ويروس اعالم شــده است. 7نفر 
مبتال در قزوين نيز شناسايي شده است. در گيالن هم 
فوت يك زن 70ســاله بر اثر ابتال به كروناي انگليسي 
زنگ خطر را به صدا درآورد. اين شــرايط نگران كننده  
براي ديگر اســتان ها هم وجود دارد. بنابر اعالم وزارت 
بهداشت وضعيت 11شهرستان كشــور قرمز است و 
تاكنون 62مورد ابتال به ويروس جهش يافته انگليسي 
در كشور شناســايي شــده كه 22مورد آن مربوط به 

خوزستان است.

خوزستان در یک قدمی قرنطینه
 پيگيري مسئوالن خوزستان از دولت براي قرنطينه سراسري استان ادامه دارد و رئيس جمهوري جهت پيگيري

 اين موضوع به وزير كشور دستور ويژه داد
محمد كاموس 

دبير گروه ايرانشهر 
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تقابل قضايي بهارستان با پاستورتفاهمي براي راستي آزمايي  كوتاه از سياست

   مردم را به تصميم هاي مسئوالن  بي اعتماد نكنيم
معاون اول رئيس جمهور گفت: اعتماد بخش خصوصي و مردم به 
تصميم هاي مسئوالن كشور از مهم ترين سرمايه هاي هر حكومتي 

است.
به گزارش ايســنا، اســحاق جهانگيري در جلسه شــوراي عالي 
سياست هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي افزود: هرچقدر مردم را 
نسبت به تصميم هاي اتخاذشده ازسوي مسئوالن كشور بي اعتماد 
كنيم، در حقيقت به سرمايه اجتماعي كشور آسيب وارد كرده ايم. 
عملكرد ما بايد به نحوي باشد كه تصميم هاي مسئوالن كشور براي 

مردم اطمينان بخش باشد.
وي ادامه داد: البته دراين زمينه خــط قرمز نيز وجود دارد؛ اينكه 
هيچ مسئولي حق ندارد از موقعيت خود سوءاستفاده و فساد كند. 
هركس مرتكب فســاد شــود، در هر جايگاهي كه باشد، بايد با او 
برخورد شود. البته گاهي ممكن است مديران تصميم هاي اشتباه 
اتخاذ كنند كه بايد ميان تخلف و فساد با تصميم غلط تفاوت قائل 

شويم.
جهانگيري با بيان اينكه مهم ترين پيام سياست هاي كلي اصل۴۴ 
قانون اساسي اين است كه بخش خصوصي بايد ميداندار اقتصاد 
كشور باشــد، اضافه كرد: متأســفانه عده اي كه تازه به مسئوليت 
رسيده اند، تصور مي كنند بخش خصوصي درحال غارت دارايي هاي 
كشور اســت و بايد به دنبال بگير و ببند و ايجاد موانع براي بخش 

خصوصي باشيم.

  حداد عادل جواب احمدي نژاد را داد
موضع گيري اخير رئيس شــوراي ائتالف نيروهــاي انقالب كه 
در جمع فعــاالن اصولگرا انجام شــد و تلويحــا از رد صالحيت 
احمدي نژاد از سوي شــوراي نگهبان خبر مي داد، با واكنش تند 
رئيس دولت هاي نهم و دهم مواجه شــد و صحبت هاي غالمعلي 
حداد عادل را نشــانه اي بر مهندسي انتخابات دانســت و او را به 

دستبوسي فرح در قبل از انقالب متهم كرد.
ديروز اما حداد عادل با صدور جوابيه اي كه در خبرگزاري فارس 
منتشر شد، به اظهارات احمدي نژاد واكنش نشان داد و تحليلش 
از رد صالحيت احمدي نــژاد را مبتني بــر رد صالحيت وي در 
سال96 و توصيه سخنگوي شوراي نگهبان به عدم  ثبت نام مجدد 

ردصالحيت شده ها دانست.
وي در اين جوابيه با اشاره به اينكه هيچ رابطه اي با دفتر فرح نداشته 
و هيچ گاه او را نديده است، ادعاهاي احمدي نژاد درباره دستبوسي 
را »دروغ محض«، »چندش آور« و سناريوي رسوايي دانسته كه 

فقط دشمنان از آن سود مي برند.

   صداوسيما، محلي براي بيزينس مداحان شده است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متأسفانه صداوسيما 
تبديل به محلــي براي بيزينس مداحان يا بــه بيان ديگر معرفي 
»بيزينس من«هاي مداح شده است. مداحان در تلويزيون تمرين 
صدا كرده و هرچه در زبانشان چرخيد، بيان مي كنند؛ درحالي كه 
نه محتواي كالم آنها اسالمي است و نه ادبياتي كه به كار مي برند، 

فاخر است.
به گزارش جماران، مجيد انصاري به مناسبت فرارسيدن سالروز 
صدور »منشور روحانيت« از سوي امام خميني)ره( گفت: متأسفانه 
با وجود اينكــه انتظار مي رفت اين پيام منشــأ انقالب و تحوالت 
بزرگي از نظر ساختاري و بينشــي در حوزه هاي علميه به ويژه در 
حوزه علميه قم شــود، اما نه تنها اين مهم تحقق پيدا نكرد، بلكه 
به طور فزاينده اي شاهد حضور و بروز جريان ها و افكار تحجري و 

يكسونگر در حوزه ها هستيم.
وي با بيان اينكه برخي جريان هاي افراطي سياســي در حوزه ها 
با شكســتن حريم و حرمــت برخي علمــا و فضال و بــا اغراض 
انحصارطلبانه سياسي خودشان آســيب ديگري به حوزه ها وارد 
كرده اند، افزود: عارضه ديگري كه در تنافي با منشــور روحانيت 
است، سطحي نگري، قشــري گرايي و عوام زدگي يا به تعبير بهتر 

»فريبكاري« در حوزه هاست.
انصاري ادامه داد: آنچه امــروز با عنوان معارف و برنامه هاي ديني 
و مذهبي از صداوسيما پخش مي شود، بسيار تأمل برانگيز است. 
متأسفانه برخي دعاها بدون توجه به متن و سندي كه دارند، پخش 
مي شوند و باعث متهم شدن شــيعيان در فضاي جهاني اسالم به 
»شرك« خواهند شــد. در واقع به دليل بي توجهي در برنامه هاي 
رسمي صداوسيما، ادعاهاي وهابيون را با رفتار و گفتاري كه پخش 

مي شود، مستند مي كنند.

  پاسخ عارف به احتمال كانديداتوري اش
رئيس بنياد اميد ايرانيان درباره كانديداتــوري اش در انتخابات 
رياست جمهوري1۴00 گفت: در حال بررســي شرايط از سوي 
كميته ها هســتيم و روي موضوعات كار مي كنيــم. هيچ وقت از 
زير مسئوليت شــانه خالي نكرده ام و هيچ وقت هم براي پذيرش 
مسئوليت پيشقدم نشــده ام. روند پيش رو شرايط حضور من در 

انتخابات را مشخص خواهد كرد.
به گزارش مهر، محمدرضا عارف دربــاره علت عدم  حضورش در 
جلسات نهاد اجماع ساز افزود: شوراي اجماع ساز 15عضو حقيقي 
دارد كه با مكانيسم خاصي از احزاب مختلف انتخاب شده اند، من 
در هيچ حزبي نيستم كه بخواهم به نمايندگي از حزب در جلسات 

شركت كنم.
وي اضافه كرد: به همه جريان ها، به ويژه اصالح طلبان براي حضور 
فعال در انتخابات توصيه جدي مي كنم. شــوراي شهر دستاورد 
جريان اصالحات اســت و دمكراسي از شــوراها شروع مي شود. 

اهميت انتخابات شوراها كمتر از رياست جمهوري نيست.

   بدشانسي هاي دولت دوازدهم 
نماينده ادوار مجلس و عضو شــوراي وحدت اصولگرايان گفت: 
معتقدم دولت روحاني دولت بدشانسي بود. زلزله، سيل، تحريم، 
كرونا، ســقوط هواپيما و... بود، به مزاح مي گويم فقط كوه دماوند 
آتشفشان نكرد كه اگر آن هم فعال شــود، ازنظر حوادثي كه در 

اختيار روحاني نبوده كامل مي شود.
محمدرضا باهنــر در گفت وگو بــا »آخرين خبر« افــزود: امروز 
وضعيت كشور اينطور شده كه قواي كشــور فقط همديگر را نقد 
و به ناكارآمــدي محكوم مي كنند. حتي اتهام نفوذ و جاسوســي 
مي زنند كه خيلي ظلم اســت. اينكه خودمان را محور حق و بقيه 
را باطل بدانيم، يك مشــي آزار دهنده است و سرمايه اجتماعي را 

از بين مي برد.
وي اضافه كرد: واقعا برخي وزيران دولت روحاني شبانه روز زحمت 
مي كشــند و در اوضاعي كه درآمد 100ميليــارد دالري نفت به 
كمتر از 5ميليارد دالر رسيده، مملكت را اداره مي كنند. البته يك 

جاهايي هم خستگي و »نمي توانيم« هست.

شــيوه اجراي قانون اقدام راهبردي مجلس براي لغو 
تحريم ها اگرچه به مذاق مجلســي ها خوش نيامده و ديپلماسي

موجي از واكنش ها را به دنبال داشته است اما ابتكاري 
جديد از سوي دولت اســت كه هم منجر به اجراي قانون شده و هم 

فرصتي را جهت راستي آزمايي طرف غربي مهيا كرده است.
ابتكار عملي كه دولت آن را در حيطه وظايف اجرايي خود مي داند اما 
مجلس را به خاطر عدم تحقق ضرب االجل برآشفته كرده است، وراي 
مناقشه جديد دولت و مجلس بر سر چگونگي اجراي اين قانون -كه از 
امروز عملي خواهد شد- دفاع دولت از تفاهم اخير با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و حمايت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي از اين اقدام 
حكايت از ايجاد فرصت سازي  تازه براي احياي برجام و مقصود نهايي 

ايران يعني لغو تحريم ها  دارد.
ديروز و كمتر از 12ساعت مانده به اجراي قانون مجلس براي خروج 
از پروتكل الحاقي، نتيجه رايزني هاي فشرده رافائل گروسي، دبيركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي ، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
و  علي اكبر صالحي،  رئيس سازمان انرژي اتمي به راه ميانبري براي 

حفظ نظر توأمان نظر آژانس و اجراي مصوبه مجلس ختم شد.
 براساس اين راه حل توافق سازمان انرژي اتمي ايران و گروسي منجر 
به تفاهمي براي يك توافق 3ماهه شــد. آنطور كه در بيانيه سازمان 
انرژي اتمي آمده است، جمهوري اســالمي به اجراي كامل و بدون 
محدوديت توافقنامه پادمان جامــع خود با آژانس بين المللي انرژي 

اتمي مانند گذشته ادامه خواهد داد.
اين درحالي است كه طبق قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها، 
دولت موظف است عالوه بر غني سازي  20درصدي پروتكل الحاقي 
يعني توافقي كه امكان نظارت بازرســان ســازمان انرژي اتمي بر 

فعاليت هاي هسته اي ايران را مي دهد محدود كند. 
از بامداد امروز دوربين هاي سايت هاي هســته اي ايران از دسترس 

بازرسان انرژي اتمي خارج شد.

نظارت ضبط شده با اولتيماتوم 3 ماهه
سازمان انرژي اتمي ايران با انتشــار بيانيه اي درباره توافق 3ماهه با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنيــن ادامه نظارت ضروري بر 
فعاليت هاي هسته اي ايران توضيحاتي ارائه و تأكيد كرد كه اين توافق 

برخالف قانون مجلس نيست.
سازمان انرژي اتمي ايران در اين بيانيه تأكيد كرده است كه مقصود 
از تداوم راســتي آزمايي و نظارت ضروري كه در بند 2 بيانيه آمده، 
همانطور كه در پيوست توافق شرح داده شــده، اين است كه ايران 
به مدت 3 ماه اطالعات برخي فعاليت ها و تجهيزات نظارتي را كه در 
پيوست مشخص شده ضبط كرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در اين 
مدت، آژانس به اين اطالعات هيچ دسترسي نخواهد داشت و اطالعات 
منحصرا نزد ايران باقي مي ماند. چنانچه ظرف 3  ماه تحريم ها به طور 
كامل لغو شــد، ايران اين اطالعات را در اختيار آژانس مي گذارد، در 

غيراين صورت اطالعات براي هميشه پاك خواهد شد.
نكته قابل تامل بيانيه سازمان انرژي اتمي كه منجر به بروز انتقاداتي 
از سوي مجلس شد اين اســت كه در بخشي از اين بيانيه آمده است 
به دليل مالحظات حفاظتي درباره تاسيســات هسته اي اين كشور، 
پيوســت توافق با آژانس محرمانه مي ماند. در همان ســاعت اوليه 
انتشــار بيانيه عبارت فرصت 3 ماهه و ضبط روند فعاليت ها منجر به 
تعبير دور زدن قانون مجلس از سوي منتقدانش شد. در اين ميدان 

كاظم غريب آبادي، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به 
صراحت اعالم كرد: اجراي كامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدي 
نظام است و كسي حق ندارد از آن كوتاه بيايد. تمديد يا استمهال در 

كار نيست. هيچ دسترسي فراپادماني به آژانس اعطا نخواهد شد.

وزارت خارجه: هيچ چيزي خارج از قانون مجلس نيست
به دنبال شكل گيري موجي از واكنش ها نسبت به بيانيه اخير سازمان 
انرژي اتمي سخنگوي وزارت خارجه هم در نشست خبري ديروزش در 
اين باره توضيحاتي ارائه كرد و گفت: دولت خود را ملزم به اجراي قانون 
»اقدام راهبردي براي لغو تحريم هــا و صيانت از حقوق ملت ايران« 

مي داند و توافق اخير نيز ناقض اين قانون نخواهد بود.
به گزارش ايسنا، سعيدخطيب زاده با اشاره به سفر مديركل آژانس 
بين المللي به تهران و توافق صورت گرفته بين ايران و آژانس گفت: 
اين سفر توجهات زيادي را به خود جلب كرد و نتيجه گفت وگوهاي 
صورت گرفته بين ايــران و آژانس داراي دســتاوردهاي قابل توجه 
ديپلماتيك و فني است. خطيب زاده ادامه داد: آقاي صالحي در سازمان 
انرژي اتمي در اين زمينه زحمت زيادي كشيدند و توافق صورت گرفته 
در چارچوب قانون مجلس است. اين توافقات مكتوب نوشته شده و 

هيچ چيزي خارج از قانون مجلس نيست.
وي با ارائه جزئياتي درباره توافق صورت گرفته گفت: برخي از توافقات 
براي ادامه راســتي آزمايي در چارچوب پادمان انجام شده و در اين 
راستا طي 3  ماه آينده دوربين هاي فراپادماني روشن خواهند ماند اما 
هيچ فيلمي در اختيار آژانس قرار نمي گيرد و اين فيلم ها نزد سازمان 
انرژي اتمي ايران محفوظ نگه داشــته مي شوند. خطيب زاده با بيان 
اينكه اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي از سه شنبه متوقف مي شود، بار 
ديگر تأكيد كرد: آنچه بين ايران و آژانس توافق شده در چارچوب قانون 
مجلس است و سازمان انرژي اتمي امروز و فردا ابعاد فني اين موضوع 
را بيان خواهد كرد. بنا به اعالم خطيب زاده قرار است در روزهاي پيش 

رو سازمان انرژي اتمي ابعاد فني اين توافق را بيان كند.

شوراي امنيت: مصوبه مجلس مخدوش نشده است
همزمان با تأكيد وزارت خارجه بر اجراي مصوبه مجلس، دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي نيز بر اين امر صحه گذاشت و كيوان خسروي، 
سخنگوي دبيرخانه شــوراي عالي امنيت ملي در اين باره گفت:در 
بيانيه مشترك ايران و آژانس و پيوســت اجرايي آن نيز كه در سفر 
گروســي به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجراي كامل 
قانون مصوب مجلس تصريح شده و ترتيبات انجام آن مخدوش نشده 
است. به گزارش تســنيم، بنابر گفته خسروي، اجراي قانون مجلس 
به منزله خروج ايران از برجام و قطع همكاري با آژانس نيســت و از 
اين رو تعامالت ايــران با آژانس و نظارت هاي پادماني آن براســاس 

چارچوب هاي قانوني ادامه خواهد داشت.

 توافق ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمــي در روز منتهي به ضرب االجل ايران براي 
توقف اجراي پروتكل الحاقي واكنش هاي قابل توجهي را در عرصه بين المللي داشت كه 

مهم ترين آنها به گزارش ايسنا، به شرح زير است:
راهي براي اجراي تعهدات: جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: 
روابط ديپلماتيك مهمي با تمام اعضاي توافق ازجمله آمريكا وجود دارد تا ببينيم كه آيا 

بازگشت آمريكا به توافق كه دولت ترامپ آن را ترك كرده، امكان پذير است يا نه؟ فكر 
مي كنم اين راهي براي ايران به سمت اجراي تعهدات هسته اي اش است.

آمريكا برگردد:  وانگ ون بين، سخنگوي وزارت امورخارجه چين به راشاتودي گفت: 
چين بر اين باور است كه بازگشــت آمريكا به توافق جامع هسته اي تنها راه  حل وفصل 
بن بست به وجود آمده در ارتباط با برنامه هسته اي ايران است. آمريكا و متحدانش بايد 

احساس فوريت خود را تقويت كنند و به ميز مذاكره با ايران بازگردند.
 سفر گروسي مثبت بود: ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي 

در وين تأكيد كرد: رافائل گروســي، مديركل آژانس با نتايجي مثبت از تهران بازگشته 
است. اگرچه پروتكل الحاقي ظرف 2روز به تعليق درخواهد آمد، آژانس و ايران به تفاهم 

مشتركي رسيدند كه حفظ سطح كافي راستي آزمايي را مجاز خواهد ساخت.
ايران با آژانس همكاري كند: هايكو ماكس، وزير خارجه آلمان تأكيد كرد: اكنون به 
نفع ايران است كه رويه اش را پيش از اينكه توافق به طرزي جبران ناپذير آسيب ببيند، 
تغيير دهد. به عنوان عضوي از برجام، فقط خواستار پايبندي كامل تهران، شفافيت كامل 

و همكاري كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي هستيم.

احمد جنتي در اين مراسم با 
بيان اينكه مردم در انتخابات 
مجلس با مشــاركت خوبي حضور يافتند، گفت: 
مردم آزادانه نمايندگان خود را كه نيروهاي انقالبي 
نيز هســتند، انتخاب كردند؛ بنابراين نمايندگان 
حق اين مــردم را ادا كنند و به فكر خودشــان و 

جريان هاي سياسي و دوستان شان نباشند.
وي با تأكيــد بر اينكــه نمايندگان بــه مردمي 
خدمت كنند كه آنها را انتخاب كرده اند، گفت: در 
خدمتگزاري به مردم اولويت ها را درنظر بگيرند و 

به مسائل فرعي و دست دوم نپردازند.
رئيس مجلس خبرگان همچنين با اشــاره به در 
پيش  بودن انتخابات رياست جمهوري تصريح  كرد: 
قانون اساسي شرايط رئيس جمهوري را مدير، مدبر 
و باتقوا عنوان كرده كه بايد به اين شرايط اهميت 
داد. شوراي نگهبان در تأييد صالحيت ها بيش از 

همه بايد به تقواي كانديداها توجه كند.
جنتي ادامه داد: برخي از مردم به واســطه كرونا 
با وضعيت اقتصادي نامناســبي مواجه شــدند و 
كسب وكارشان كساد شــده و نمي توانند زندگي 
خود را بچرخانند. مردم ما در ايام كرونا كمك هاي 
مومنانه خوبي به همديگر و به فقرا داشتند و شاهد 
بوديم برخي صاحبخانه ها مراعات حال مستأجران 

را كردند. از همه مسئوالن بدون استثنا مي خواهم 
هر خدمتي مي توانند به مردم بكنند.

وي به حضور مردم در راهپيمايي نمادين 22بهمن 
امسال نيز اشاره كرد و گفت: راهپيمايي 22بهمن 
به كشور آبرو داد و شــنيدم برخي 15كيلومتر با 

وسيله نقليه در راهپيمايي حضور يافتند.

بيانيه پاياني اجالس هشتم
اجالسيه يك روزه مجلس خبرگان رهبري با صدور 
يك بيانيه به كار خود پايان داد كه بر اين اســاس 
در 6محور به مهم ترين موضوع هاي روز كشــور 
پرداخته شد. در بند نخســت اين بيانيه بر پرهيز 
از حركات تفرقه افكنانه در صفوف به هم پيوسته 

ملت تأكيد شد. 
بند دوم به موضوع برجام اشــاره داشت و در آن 
تصريح شد كه »اســتكبار جهاني بداند بازگشت 
يا عدم بازگشت آمريكا به برجام، اثري در مقاومت 
ملت شريف ايران ندارد و بازگشت آنان به برجام 
بدون رفع عملي تحريم ها، نه تنها نفعي ندارد، بلكه 

مضر هم هست.« 
در بند ســوم هم ضمن اشــاره به چارچوب هاي 
سياست خارجي جمهوري اسالمي و تأكيد بر اصل 
»عزت، حكمت و مصلحت« تصريح شده است كه 

»مذاكره مجدد با آمريكا بر سر مسائل توافق شده 
را خط قرمز نظام دانسته و مسائل دفاعي و موشكي 
خود را غيرقابل مذاكره مي دانيم و تأكيد مي كنيم 
كه با همدلي سران قوا و تبعيت مسئوالن محترم 

نظام از رهنمودهاي رهبر معظــم انقالب و دفاع 
يكدل و يك صدا از عزت و اســتقالل كشور حتما 

در برابر حربه هاي دشمنان پيروز خواهيم شد.«
قدرداني از تالش هاي فداكارانــه كادر درمان در 

مبارزه با ويــروس كرونا، پرهيز از ســياه نمايي و 
روش هاي غيرشــرعي، رعايت اخالق در جريان 
برگزاري انتخابــات، دعوت از مــردم ايران براي 
حضور پرشور در خرداد 1۴00، همچنين تأكيد 
بر رفع مشكالت معيشــتي مردم، اصالح ساختار 
بودجه و توقف تزريق نقدينگي ازســوي دولت و 
بانك مركزي، افزايش ماليات بر عايدي ســرمايه 
و مجموع درآمد و تالش بــراي ثبات قيمت ارز و 
هدفمندتر شدن يارانه ها، از مهم ترين موضوع هاي 
مطرح شــده در بندهاي ۴، 5و 6بيانيــه پاياني 

مجلس خبرگان بود.

جلسه با فريادهاي اعتراضي  نمايندگان جريان پايداري 
در مجلس آغاز شد. حدود ده نفر از آنها صبح اول وقت، بهارستان

مســتقيم رفته بودند به جايگاه هيأت رئيســه تا آنجا 
متحصن شوند. شعارها و فريادها عليه دولت و سازمان انرژي اتمي در 
صحن پيچيده بود و نمايندگان اعتقاد داشتند بيانيه مشترك دولت و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي خالف قانون مصوب مجلس درباره توقف 
اجراي پروتكل الحاقي است. دولت از روز نخست تأكيد كرده بود قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها را براساس آيين نامه خود اجرا مي كند. 
نمايندگان اما معتقد بودند كه دولت در توافق خود با آژانس انرژي اتمي 
از اين قانون استنكاف كرده و بيانيه ها و شكايت ها عليه دولت برهمين 
اساس از روز قبل تنظيم شده بود. به اين ترتيب اوايل جلسه ديروز فرياد 
نمايندگاني مثل مجتبي ذوالنوري، علي خضريان، روح اهلل ايزدخواه 
آنقدر فضاي مجلس را متشنج كرد كه جلسه علني رسيدگي به جزئيات 
بودجه1۴00 تبديل به جلسه اي غيرعلني براي بررسي توافق ايران با 
آژانس انرژی اتمي شود. جلسه غيرعلني دو ساعت ادامه داشت و پس از 
علني شدن آن حدود ساعت10 نيز هنوز صف نمايندگان براي حمله به 
دولت از تريبون مجلس تمام نشده بود. رئيس مجلس حتي تالش كرد 
تا دســتور رســيدگي بودجه را به صحن بازگرداند اما اعتراض هاي 
نمايندگان حتي در جلسه بعدازظهر هم ادامه داشت. اما مهم ترين اتفاق 
در جلسه صبح رقم خورد؛ وقتي بهارستاني ها اصل 23۴آيين نامه را با 
221رأي موافق تصويب كردند تا شكايت مجلس از دولت به قوه قضاييه 
برود. پس از اين چند ســاعتي از پايان جلســه علني نگذشــت كه 
محمدجواد كريمي قدوســي، ديگر نماينده جريان پايداري، خبر از 
تدوين طرح دوفوريتي براي لغو توافق ايــران و آژانس داد. به گفته او 
نمايندگان تا لحظه تنظيم اين گزارش در حال امضاي اين طرح بوده اند.

2 شكايت از 2 مسير؛ وقتي تقابل 2 قوه به اوج مي رسد
تقابل مجلس و دولت تا حدي باال گرفته كه نمايندگان مجلس شكايت 
خود را از 2 مسير پيگيري مي كنند. غيراز ارجاع پرونده به قوه قضاييه 
200نماينده هم نامه  شكايت از حسن روحاني و علي اكبر صالحي را 
به كميسيون اصل90مجلس برده اند. درحالي كه اصل23۴ آيين نامه 
داخلي به نمايندگان اجازه مي دهد در راستاي نظارت خود بر اجراي 
قوانين از دولت بابت استنكاف از اجراي هر قانوني شكايت كنند. البته 
اين روند و بررسي درخواست نمايندگان براساس آيين نامه بايد 10روزي 
در مجلس زمان مي برد اما نمايندگان يك روزه پرونده را به قوه قضاييه 
ارجاع دادند. نكته اينجاســت كه قوه قضاييه نيز موظف است به اين 
پرونده بدون نوبت ورود كند اما زمان مشخصي براي اعالم نتيجه درنظر 
گرفته نشده است. هر چند هجمه نمايندگان مجلس مي تواند در تسريع 
رسيدگي به پرونده اثر زيادي داشته باشد. آنها امروز حتي خواستند تا 
قوه قضاييه به ســرعت قاضي اين پرونده را تعيين كند. نمايندگان اما 
فقط به همين روند قضايي هم رضايت ندادند و شكايتي را هم از طريق 

كميسيون اصل90 پيگيري مي كنند. اين خبر را رئيس اين كميسيون 
در نطق خود داد. نصراهلل پژمانفر تأكيد كرد: »دوســتان قســمتي از 
موضوع را از طريق قوه قضاييه پيگيري مي كنند ولي از ســوي ديگر 
شكايتي با بيش از 200 امضا را به كميسيون اصل 90 درخصوص روند 
عملكرد اشتباه دولت در اين مسئله ارجاع دادند«. نماينده نزديك به 
جريان پايداري در مجلس گفت كه دولت قانون مجلس را تفسير كرده، 
درحالي كه »اساسا جريان اين موضوع را آزاد نگذاشتيم كه آقايان تفسير 
كنند، اگر تفسيري نياز باشد، تفسير قانون بر عهده مجلس است.« اين 
نكته البته در روند قضايي نيز محل اختالف دولت و مجلس خواهد بود. 
چرا كه دولت اعتقاد دارد قانون مصوب را براساس آيين نامه خود بدون 

كم وكاست اجرا كرده است.

نمايندگان منتظر شمخاني بودند
طبق اظهارنظرهاي نمايندگان، مجلسي ها ديروز اصرار داشتند كه علي 
شمخاني، دبيرشوراي عالي امنيت ملي، رئيس سازمان انرژي اتمي و 
نماينده ايران در سازمان بين المللي انرژي اتمي براي توضيح به صحن 
مجلس بيايند. احمد عليرضا بيگي، نماينده تبريز در اين زمينه به تسنيم 
گفت كه »نمايندگان براي اينكه به صورت دقيق بر موضوع اشراف پيدا 
كنند، منتظر هستند كه علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
در جلسه علني حضور يابد و پيرامون اين موضوع و سؤاالت وكالي ملت 
توضيح دهد.« اتفاقي كه ديروز رخ نداد و حتي برخي منابع در دبيرخانه 
شوراي امنيت تأكيد كردند شمخاني برنامه اي براي حضور در مجلس 
ندارد. با اين حال نمايندگان براي هجمه به بيانيه ايران و آژانس پشت 

تريبون مجلس صف بستند.

عباسي: به رأس امور بازمي گرديم
مجتبي ذوالنوري، رئيس كميســيون امنيت ملي و از پيش قراوالن 
اعتراض ها درباره توافق ايران با آژانس گفت: »رئيس جمهور در اين قانون 
مسئول اجراي مفاد درنظر گرفته شد اما متأسفانه در قرارداد بين آژانس 
و ســازمان انرژي اتمي نظارت هاي آژانس به دور از چشم مردم ادامه 
دارد«. ذوالنوري كه بارها فريادهايش عليه دولت در صحن مجلس دهم 
هم پيچيده بود تأكيد كرده كه مجلس بايد بر استنكاف دولت از اجراي 
قانون پافشاري كند و در روند قضايي نيز مجازات هايي براي دولتي ها 
درنظر گرفته شود. فريدون عباسي، رئيس سابق سازمان انرژي اتمي و 
رئيس كميسيون انرژي مجلس نماينده ديگري بود كه گزارش آژانس 
درباره ايران را حاوي خط ترور دانست؛ » كميسيون انرژي در جريان 
هيچ يك از تصميمات دولت نيست، ما به اين لجوج ها در سال 9۴ اجازه 
داديم برجام را اجرا كنند تا جامعه دوقطبي نشود، اما ديگر آن دوره تمام 
شد و برجام امتحان خود را پس داد و اين خسارت محض نتيجه خود 
را نشان داد.« عباسي گفت كه مجلس با پافشاري بر اجراي اين مصوبه 

»در رأس امور قرار مي گيرد«.
پس از پايان نطق ها و اعتراض ها رئيس مجلس هم مهر تأييدي بر آنها 
زد و گفت كه مجلس شــوراي اسالمي مصمم به توقف كامل پروتكل 
الحاقي، دسترسي ها و همه موضوعات قانوني است، لذا هرگونه دسترسي 
بيش از پادمان ممنوع و غيرقانوني است و نظارت بر اين امر وظيفه قوه 
مقننه است. درحالي كه ســاعت ها پيش از اين تاكيد قاليباف، مهدي 
محمدي يكي از مشاورانش در توييتي از توافق ايران و آژانس استقبال 
كرده بود. حتي برخي از چهره هاي سياسي اصولگرا نيز از اين توافق دفاع 
كرده اند. با اين همه به نظر مي رسد تقابل دولت و مجلس كه نخستين 
روزهاي مجلس يازدهم وجود داشــت حاال به اوج خود رسيده است. 
حال بايد ديد كه قوه قضاييه قرار است در اين تقابل چه نقشي ايفا كند.

سايه برجام بر اجالس هشتم خبرگان

اجالسيه هشتم مجلس خبرگان در جاي خالي آيت اهلل سيدهاشم بطحايی ،آيت اهلل محمد يزدي  و آيت اهلل 
محمدتقي مصباح يزدي  بر گزار شد.   عكس: ايسنا

ادامه از 
صفحه2

   اصالح قانون انتخابات خبرگان 
داشتن مدرك علمي سطح4 حوزه و تعيين حداقل 
سن الزم براي نامزدي در انتخابات مجلس خبرگان 
كه البته در خبرها عدد مشــخصي براي آن ذكر 
نشد، 2شرطي بود كه از ســوي نمايندگان اين 
مجلس در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري 
اصالح شد. بر اين اساس اعضاي مجلس خبرگان 
رهبري با اصالح موادي از قانــون انتخابات اين 
مجلس، داشــتن مدرك علمي سطح4 حوزه را 
به شروط الزم براي نامزدي در انتخابات مجلس 
خبرگان افزودند. خبــرگان ملت همچنين پس 
از بحث درباره طرح هاي پيشــنهادي و استماع 
نظرات مخالفان و موافقان طرح ها، حداقل ســن 
الزم براي نامــزدي در انتخابات مجلس خبرگان 

را تعيين كردند.

   زنگنه هم قرباني خشم مجلس شد 
روز تقابل دولت و مجلس با اعالم خبر شــكايت نمايندگان از وزير نفت 
تكميل شد. به گفته ابوالفضل ابوترابي مخالف ديرينه و سرسخت بيژن 
زنگنه در مجلس 200نماينده از وزير نفت به دليل »ترك فعل« وزير شكايت 
كردند. به نظر مي رسد نمايندگان اصرار دارند تا پاي قوه قضاييه را در همه 
تقابل هاي خود با دولت باز كنند. درحالي كه آنها ابزارهايي مثل استيضاح و 
سؤال از وزرا را هم در اختيار دارند. ديروز برخي نمايندگان سابق و نزديك 
به جريان پايداري ازجمله حميد رسايي نيز تالش كردند تا قوه قضاييه را 
پيش از شروع رسيدگي به پرونده شكايت مجلس از دولت تحت فشار 
رسانه اي بگذارند. رسايي در توييتي نوشته كه اكنون نوبت آيت اهلل رئيسي 

است و او بايد دولتي ها را براساس قانون مجلس مجازات كند.

   بررسي حضور آمريكا  در نشست هاي برجامي 
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه درباره پيشنهاد اتحاديه 
اروپا براي حضور آمريكا در مذاكرات موسوم به مذاكرات ايران و 5+1 
و اينكه آيا آمريكا مي تواند به برجــام برگردد، گفت: درخصوص آنچه 
اتحاديه اروپا و هماهنگ كننده سياست خارجي اروپا پيشنهاد داده اند 
ما نيت خود آقاي بورل را مي دانيم و اين را در چارچوب تالش هاي ايشان 
براي حفظ برجام مي دانيم. وي با بيان اينكه هم اكنون اياالت متحده عضو 
برجام نيست كه بتواند در نشست برجامي كه بين ايران و كشورهاي باقي 
مانده عضو برجام برگزار مي شود، شركت كند، ادامه داد: در مورد اينكه 
آمريكا به عنوان مهمان شركت كند در حال بررسي اين موضوع هستيم. 
او همچنين درباره خبرهايي كه از رفع محدوديت هاي اعمال شده عليه 
ديپلمات هاي ايراني مستقر در نيويورك حكايت مي كنند، گفت: رفع 

محدوديت ها مطرح نيست بلكه كاهش محدوديت ها مطرح است.

بازتاب خارجي توافق با گروسي
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ادامهاز
صفحهاول

  در ماه هايــي كــه تــاالب انزلي با 
منابع
تهديد هاي فراواني براي ادامه حيات طبيعي

روبه رو شده، موضوع واگذاري آن به 
وزارت نيرو و شركت آب منطقه اي گيالن موجي از 
نگراني هاي جديد را درخصــوص آينده اين تاالب 
بين المللي ايجاد كرده است. در فاصله يك هفته از 
اعالم مالكيت وزارت نيرو بر تاالب انزلي، ســازمان 
جنگل ها طي نامه اي به قوه قضاييه، مخالفت خود را 
با اين اقدام غيرقانوني اعالم كرد و خواســتار ورود 
دســتگاه قضا به موضوع شــد. 26بهمن و درست 
همزمــان بــا روز جهانــي تاالب ها، ســند يكي از 
ارزشمندترين تاالب هاي كشور به نام وزارت نيرو زده 
شد و 3روز بعد يعني29بهمن، مديرعامل شركت آب 
منطقه اي گيالن صدور سند براي اين شركت و وزارت 
نيرو را تأييد كرد. طبق قانون كاداســتر، بايد براي 
تمامي اراضي ملي سند صادر شود كه سند تاالب نيز 
از سوي سازمان ثبت اسناد كشور به نام وزارت نيرو 
صادر شــد. از طرفي ســازمان محيط زيســت كه 
مســئوليت حفاظت و احياي تاالب هاي كشــور را 
بر عهده دارد، اعالم كرده؛ وزارت نيرو از نظر قانوني 
تنها وظيفه تعيين محدوده تاالب ها را برعهده دارد و 
درخواست سند مالكيت از سوي اين دستگاه خالف 

قانون است. بدين ترتيب سازمان محيط زيست قرار 
اســت شــكايت خــود را از ايــن تخلف بــه دفتر 
رياســت جمهوري ارائه دهد. در عين حال مالكيت 
تاالب ها به عنوان بخشــي از منابع طبيعي كشور در 
اختيار سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور 
است. نقض مالكيت سازمان جنگل ها در تاالب انزلي 
موجب شد تا رئيس اين سازمان دست به قلم شود و 
نامه اي به معاون قوه قضاييه ارســال كند تا موضوع 

مالكيت تاالب انزلي تعيين تكليف شود.
در اين نامه كه مسعود منصور به ذبيح اهلل خداييان، 
معاون قوه قضاييه و رئيس ســازمان اســناد كشور 
نوشته و نســخه اي از آن در اختيار همشهري قرار 
گرفته، آمــده: »درخصوص موضوع صدور ســند 
مالكيت تاالب انزلي به نام وزارت نيرو، ماده يك قانون 
ملي شدن جنگل ها مصوب 1341مشخص كرده كه 
عرصه و اعيان جنگل ها، اراضي جنگلي، بيشــه ها 
و مراتع ملي بوده و در مالكيــت دولت با نمايندگي 
سازمان جنگل هاست. تاالب ها، انهار و مسيل ها نيز 
به عنوان شــريان حياتي منابع طبيعي تلقي شده و 
احاله مالكيت آنها به يك نهاد ديگر مويد تشتت امور 

و ورود خسارت به منابع طبيعي مي شود.« 
در بخش ديگري از اين نامه آمده: »اختيارات قانوني 
وزارت نيرو درخصوص تاالب ها، انهار و مســيل ها 
اگرچه قابل توجه و احترام بوده، اما دليل مالكيت 
و صدور سند به عرصه و اعيان منابع مذكور نبوده 

است.« رئيس ســازمان جنگل ها در پايان تصريح 
كرد: »صدور سند مالكيت به نام وزارت نيرو در مورد 
تاالب انزلي موافق مقررات نبوده و مورد موافقت اين 
سازمان نيست. لذا خواهشــمنديم به قيد فوريت 
موضوع بررسي و نسبت به صدور سند مالكيت تاالب 

به نام نماينده قانوني دولت اقدام شود.«
 

ابهامحريم
دوست داران محيط زيست در هفته پاياني دي ماه 
امســال، كارزاري براي لزوم تعيين تكليف حريم 
تاالب راه انداختند. اين كارزار با عنوان »استمداد 
از رئيــس قوه قضاييــه درخصوص نجــات حريم 
تاالب انزلي« تالش دارد تا مشــكالت و نگراني ها 
درخصوص حريم تاالب را با ورود دســتگاه قضايي 
رفع كند. تاالب انزلي 15300هكتار مساحت دارد 
اما در سال1393 با ابالغ مطالعات تعيين حد بستر 
و حريم تاالب بين المللي انزلي توسط وزارت نيرو و 
شركت آب منطقه اي اســتان گيالن، به رغم وجود 
طرح هاي هادي روســتايي و برخالف كنوانسيون 
رامســر، مســاحت تاالب به حدود 25هزار هكتار 
افزايش يافتــه و به تبع آن روســتاهاي موجود در 
طرح هاي مصوب روستايي در داخل حريم و بستر 
تاالب قــرار گرفتند كه براي مردم ســاكن اطراف 
تاالب انزلي مشكالت معيشتي و اقتصادي زيادي 

را به وجود آورد.

نامه رئيس سازمان جنگل ها به قوه قضاييه براي بازگشت تاالب به منابع طبيعي

واگذاري غيرقانوني تاالب انزلي يادداشت

نوروز1400وبرنامهريزيسفر

نكته ديگر توزيع سفر است كه بايد مدنظر ستاد 
ملي مقابله با كرونا قرار بگيرد تا از شكل گيري 
تجمعات انبوه در شمال يا جنوب كشــور خودداري شود. به همين 
دليل تمام وســايل حمل ونقل اعم از عمومي و خودروی شــخصي 
بايد در برنامه رصد ســتاد سفر جاي داشــته باشند. چون سفرهاي 
نوروزي امسال به هيچ وجه نبايد در قالب سفرهاي مبتني بر تورهاي 
گردشگري كه ماهيت تفريحي دارند، شــكل بگيرد و سفر نقطه به 
نقطه، آن هم با خودروی شــخصي و بدون توقف بايد در دستور كار 
مســئوالن قرار بگيرد. يعني مبدأ و مقصد به اقامتگاهي متصل شود 

كه تنها تغيير فضا را ايجاد كند.
در اين ديدگاه سفر با تورهاي گردشگري كه شامل پكيج هاي بازديد 
و تجمع در برخي فضاها مي شــود در دوران كرونا معنا ندارد و اصال 
نبايد هم چنين اتفاقي رخ دهد. به اين دليل كه نوروز امسال نگاه به 
سفر بايد بر پايه ماهيت سالمت و تندرستي باشد و بيشترين توجه 

مسافران نوروزي نيز بر حفظ سالمت خود و ديگران باشد.
آنچه در تدوين برنامه سفرهاي نوروزي در ستاد ملي مقابله با كرونا 
بايد در دســتور كار قرار گيرد، توجه به اين نكته است كه برنامه اي 
تدوين شود تا مسافران نوروزي در سفر مورد تهديد كرونا قرار نگيرند.
4روز تعطيلي در كشور سيل مسافران را راهي شمال مي كند. چون 
برنامه سفر، به جامعه ارائه نشده و رعايت استانداردها در سفر نيز به 
شهروندان آموزش داده نشده اســت. به همين دليل بايد براي تمام 
سفرها برنامه داشت. مردم از خانه ماندن خسته شده اند و نياز به تغيير 
فضا دارند. در اين وضعيت بايد سفرهاي تفريحي تعطيل شوند و تنها 

بحث تغيير محيط جزو اولويت ها باشد.
نوروز هرسال دســتگاه هاي دولتي كنار يكديگر مي نشستند و ستاد 
سفر را شكل مي دادند و نظارت هاي جمعي و تخصصي بر موضوع سفر 
داشتند. نوروز امســال هم بايد همين اتفاق بيفتد. با اين تفاوت كه 
توجه به پروتكل هاي بهداشتي و پاسخ به دغدغه هاي درمان كشور 

محور نظارت ها باشد.
نوروز99 سفر در كشــور به طور كامل ممنوع و متوقف شد. امسال 
اما ســفر با رعايت اســتانداردها تعريف مي شــود. براساس مصوبه 
دولت نيز وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي متولي 
تمامي سفرهاي صورت گرفته در كشــور به ويژه در ايام نوروز است 
و اين وزارتخانه نمي تواند از ســفرهاي خودرويي شــانه خالي كند. 
پس بهترين راهكار براي مديريت ســفرهاي نوروزي آن اســت كه 
وزارت ميراث فرهنگي و ستاد ملي مقابله با كرونا همانگونه كه براي 
سفر خانه به خانه يا ســفر از خانه به اقامتگاه هاي رسمي برنامه ريزي 
مي كنند، نظارت ها را به گونه اي تشــديد كنند كه حجم ســفر در 
نوروز1400 با كاهش مواجه شــود، نه آنكه امســال نيز جاده هاي 
كشور مملو از خودروهاي شخصي و انبوه جمعيتي شود كه نظارت بر 
رعايت پروتكل  ها توسط مسافران بالتكليف نيز با مشكل مواجه شود 

و نوروز1400 به پيشتازي كروناي انگليسي در كشور منتج شود.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدباريکانی
خبر نگار

معمای گردشگری تهران - کاراکاس
 وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تالش دارد ونزوئال را در فهرست بازارهاي 

هدف گردشگري ايران وارد كند
 فعاالن صنعت گردشگري: ونزوئال نه امنيت دارد، نه بازار به صرفه براي گردشگري ايران است 

هيأت 30نفري ونزوئال به تهران رسيده 
است تا همراه با وزير گردشگري آن كشور گردشگری

به عنوان مهمان ويژه نمايشگاه گردشگري 
ايران معرفي شــود، اما اين تمام ماجرا نيســت. وزير 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور درنظر 
دارد تا با امضاي توافقنامه گردشــگري ايران و ونزوئال، 
كاراكاس را به مقصد گردشگري ايراني ها تبديل كند و 
شايد بتواند ونزوئاليي ها را نيز براي سفر به ايران ياري 

كند.
ونزوئال كه تا به امروز هيچ مراوده گردشــگري با ايران 
نداشــته و در ســال هاي اخير نيز به دليل تحريم هاي 
يكجانبه آمريكا عليه آن كشور وارث اقتصادي ورشكسته 
است تا آنجا كه نه تنها قدرت خريد در آن كشور وجود 
ندارد كه جمعيت ونزوئاليي خروجي از آن كشــور هم 
تنها براي كارگري در كشــورهاي همسايه مهر خروج 
بر گذرنامه هايشــان درج مي كنند، هيــأت ونزوئال با 
تشــخيص وزير ميراث فرهنگي، مهمان ويژه نمايشگاه 
گردشگري ايران اعالم شده است. حتي زمزمه  امضاي 
توافقنامه گردشگري بين تهران و كاراكاس در روزهاي 

آينده نيز شنيده می شود.
فعاالن صنعت گردشگري به همشهري گفته اند كه هيچ 
شناختي از بازار گردشگري ونزوئال ندارند و مي دانند كه 
اين بازار تاكنون هيچ مراوده گردشگري با ايران نداشته 
و عالقه سفر به ونزوئال نيز در گردشگران ايراني مشاهده 

نشده است.

مقصدناامنگردشگران
علي صدرنيا، رئيس انجمن صنفي راهنمايان گردشگري 
ايران كه تورهــاي زيادي از ايران بــه مقصد آمريكاي 
التين، برزيل و آرژانتين در همســايگي ونزوئال برگزار 
كرده است، به همشــهري مي گويد: تنها در يك دوره 
كوتاه تعدادي از گردشــگران ماجراجوي ايراني آن هم 
براي طبيعت گردي و مشاهده آبشــار آنجل كه عنوان 
بلندترين آبشــار جهان را به خود اختصاص داده است، 
از ايران بــه ونزوئال ســفر داشــتند. همچنين معدود 
گردشگراني كه به پرو ســفر مي كردند، گاهي اوقات به 

ونزوئال هم مي رفتند.
به گفته علي صدرنيا، ونزوئال از لحاظ كيفيت گردشگري 
بســيار پايين تر از برزيل و ديگر كشــورهاي آمريكاي 

التين است.
رئيس انجمن راهنمايان گردشــگري ايران با اشاره به 
زمينگير شــدن گردشــگري خروجي در ايران نيز در 
شرايط فعلي به دليل گران بودن هزينه هاي سفر، گفت: 
هم اكنون گردشــگري خروجي اصــال معنايي ندارد، 
چون با پروازهاي 100ميليون توماني و قيمت ارزهاي 
خارجي، گردشگري به طور كلي زير سؤال است و طبيعتا 
ونزوئال نيز كه از بعد مســافت با بليت پرواز بسيار گران 
مطرح است، تور ارزان نخواهد داشت و بايد دانست كه 
آن كشور در مقايسه با برزيل و آرژانتين كه ايراني هاي 
بيشتري براي ســفر به اين دو مقصد هزينه مي كنند، 

جايگاه بسيار پايين تري دارد.
او با اشاره به اين موضوع كه ونزوئال مقصد گردشگران 
ماجراجو ســت كه تعداد آنها نيز در ايران بسيار اندك 
است، افزود: امنيت ونزوئال بســيار پايين است و حتي 
ايراني هايي كه آنجــا كار كرده اند هم ايــن موضوع را 
مي گويند كه ونزوئال امنيت ندارد. البته برزيل هم مقصد 
چندان امني براي گردشگران نيست ولي امنيت ونزوئال 

در مقايسه با برزيل هم پايين تر است.

ونزوئالبازارهدفگردشگريايراننيست
ابراهيم پورفــرج، رئيس جامعه تورگردانــان ايران نيز 
در گفت وگو با همشــهري با ابراز بي اطالعي از حضور 
هيأت ونزوئاليي در ايران براي شــركت در نمايشــگاه 
گردشگري و همچنين تصميم وزارت ميراث فرهنگي 
براي امضاي توافقنامه گردشــگري با آن كشور گفت: 
شايد روابط سياسي خوبي وجود داشته باشد ولي اين 
موضوع به معناي آن نيست كه اين روابط در گردشگري 

نيز مفيد باشد.
او افزود: ونزوئال تاكنون در فهرست بازارهاي گردشگري 
ايران جايي نداشــته و تاكنون مــورد آزمايش هم قرار 
نگرفته است كه مشخص شود روابط گردشگري با آن 

كشور مفيد است يا خير؟ 
رئيس جامعه تورگردانان ايران بدون اطالع از احتمال 
امضاي توافقنامه گردشگري ايران و ونزوئال در حاشيه 
نمايشــگاه گردشــگري تهران، افزود: فرض را بر اين 
بگذاريد كه اين تفاهمنامه هم نوشته شود و اين روابط 
برقرار شود ولي  مردم جايي سفر مي كنند كه از امنيت 
آن مقصد مطمئن باشــند. همچنين به جايي ســفر 
مي كنند كه برايشــان صرفه اقتصادي داشــته باشد. 
موضوع فقط نوشتن يك تفاهمنامه نيست، چون مردم 

پول مي دهند كه به نقاط امن و ارزان سفر كنند.
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 نسخه نويسي دستي و الكترونيك 
براي بررسي چگونگي عملكرد پزشكان در نسخه نويسي الكترونيك، از يك پزشك خواستيم براي ما نسخه 
الكترونيك و نسخه با سربرگ خودش بنويسد. نسخه الكترونيك با تشخيص پزشك در مدت كوتاهي تهيه 
و مشخصات بيمار با كد ملي سامانه ثبت شد. نسخه دستي نيز با درج نام بيمار و كد ملي او، به شكل دستي 
نوشته شد و آن را به يكي از داروخانه هاي مركزي پايتخت برديم. مسئول داروخانه با وارد كردن كد ملي درج 
شده در نسخه دستي صادر شده از سوي پزشك، دارو را به شكل مورد به مورد وارد سامانه كرد و درنهايت 
آن را تحويل داد. نسخه الكترونيك نيز با وارد كردن كد ملي در سامانه در اختيار داروخانه قرار گرفت. فرايند 
انجام اين كار طوالني نبود و در مدت كوتاهي موفق به دريافت داروهاي غيرتخصصي و مكمل هايي شديم كه 
پزشك تجويز كرده بود. گرچه پزشك براي انجام آزمايش ها همچنان از فرايند نسخه نويسي دستي بدون 

ثبت در سامانه استفاده كرده بود و هيچ اطالعاتي در اين باره در سامانه درج نشد.

ث
مك

گزارش همشهري از دردسرهاي حذف دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي

 نسخه هاي سرگردان
 نايب رئيس انجمن داروسازان ايران به همشهري مي گويد، حذف نسخه 

كاغذي از فرايند نسخه پيچي براي داروخانه داران چالش برانگيز شده است

 از اول اسفند كه دفترچه هاي كاغذي 
بيمه تامين اجتماعي تمديد نشــد و گزارش

مســئوالن تصميم گرفتنــد ديگر 
دفترچــه جديــدي صــادر نشــود، خيلي ها از 
شــتاب  زدگي براي اجراي اين طرح سخن گفتند؛ 
طرحي كه در آن پزشــكان بايد در خط مقدم اجرا 

مي بودند و داروخانه ها از آن پشتيباني مي كردند.
 حاال به هر دليل، پزشــكان پاي كار نسخه نويسي 
الكترونيكي نيامدند و همين هم شــد تا 2نسخه 
الكترونيكــي و كاغــذي، يكــي در دفترچه  بيمه 
تامين اجتماعي و ديگري در سربرگ هاي پزشكان، 
صادر شود. اين موضوع دردسرهاي زيادي را براي 
بيماران ايجاد كرده؛ كســاني كه قرباني بدخطي و 
اشتباه پزشكان مي شوند و ناچارند داروهايشان را 

با قيمت آزاد بخرند.
 از آن طرف هــم داروخانــه داران گاليــه دارند. 
آنها مي گويند اين فرايند منجر به شــلوغ شــدن 
داروخانه ها براي بررسي اطالعات نسخه هاي سنتي 
شده اســت. اعتراض آنها اين است كه اين طرح ها 

بدون فراهم شدن زيرساخت ها اجرا شده است.

افزايش تجويز دارو در سربرگ پزشكان
خيلي وقت اســت برخي بيمارســتان ها و مراكز 

درماني، سيســتم نوبت دهــي الكترونيك را براي 
جلوگيــري از تجمع بيماران در ســالن انتظار راه 
انداخته اند؛ همين هم سبب شده تا تعداد بيماراني 

كه در نوبت انتظار ويزيت نشسته اند، كم باشد. 
گزارش ميداني از ايــن مراكز درماني اما نشــان 
مي دهد كه بســياري از ايــن افــراد، اطالعي از 
نوبت دهــي الكترونيكــي بيمارســتان ها ندارند. 
خيلي هايشــان هم اعتمادي به اين نوع نوبت دهي 
ندارند و به صورت حضوري براي گرفتن نوبت اقدام 

مي كنند.
تمام آنها با دفترچه هاي بيمه شان آمده اند و حتي 
چيزي درباره حذف دفترچه هاي بيمه نشنيده اند. 
يكي از آنها محمود فرض اللهي اســت كه در صف 
نوبت دهي يكي از همين مراكز درماني ايســتاده: 
»مگر دكتر بدون دفترچه بيمه، كســي را ويزيت 
مي كند؟« دفترچه بيمه بــراي آنها، آنقدر باارزش 
است كه بدون آن از خانه خارج نمي شوند، بيش از 
همه هم نگران هزينه هاي درمان هستند: »با همين 
دفترچه هم پول دوا و دكتر آنقدر زياد مي شود كه 
نمي شــود آن را پرداخت كرد. با دفترچه وضعمان 
اين است، بدون آن چه وضعيتي پيدا مي كنيم خدا 
مي داند؟« او مي گويد نبايد دفترچه بيمه را حذف 
كنند. ماجرا اما تنها به مراجعه كننده هاي بي اطالع 
كه در برابر حذف شدن دفترچه هاي بيمه مقاومت 
مي كنند محدود نمي شــود. برخي از پزشكان هم 
از چگونگي تجويز نســخه ها به صورت الكترونيكي 

بي خبرند؛ به همين دليل صدور نسخه هاي سنتي 
يعني به صورت كاغذي نــه در دفترچه بيمه كه در 
ســربرگ هاي مطب ها در حال افزايش است. اين 
موضوع را مي توان از تعداد افراد نســخه به دستي 
كه كد ملي شان باالي نسخه ها نوشته شده، فهميد. 

زهرا، زني ميانسال يكي از آنهاست.
او براي خريد داروهايش به يكي از داروخانه ها آمده. 
پزشك ســاعتي قبل او را ويزيت كرده و مي گويد، 
با وجود داشــتن دفترچه بيمه، پزشــك نسخه را 
روي سربرگ نوشته اســت: »به دكتر گفتم دارو را 
در دفترچه ام بنويســد.  دكتر گفت دفترچه ديگر 
اعتبار ندارد و كد ملي ام را روي نســخه نوشــت و 
مهر كرد. نمي دانم اينطــور به من دارو مي دهند يا 
نه، اما دكتر گفت مي توانم با همين ســربرگ دارو 
بگيرم.« بلندگــوي داروخانه شــماره اي كه زهرا 
قبل از ورود بــه داروخانه از شــماره گير دريافت 
كرده است را مي خواند و او با نگراني سمت مسئول 
تحويل دارو مي رود. كارش طول مي كشــد. به نظر 
مشكلي پيش آمده است. شــماره كد ملي زهرا از 
سوي دكتر به درستي وارد نشــده است و مسئول 
داروخانه نمي تواند هويت او را تأييد كند. درنهايت 
با اصرارهاي مراجعه كننده، او به دارويش به نرخ آزاد 
بسنده مي كند. زن مستأصل از اينكه پول بيشتري 

براي دارو داده است، داروخانه را ترك مي كند.

چرا پزشكان نسخه الكترونيك نمي دهند؟ 
تعــداد كســاني كــه نســخه در دســت دارند و 

نسخه هايشان با خودكار روي ســربرگ ها نوشته 
شده، به يكي، دو نفر محدود نمي شود. مرد ديگري 
كه متوجه مشــكل پيش آمده براي مراجعه كننده 
به داروخانه شــده هم نگران اســت كه پزشك او 
هم اشتباه كرده باشد و مجبور شود پول بيشتري 
پرداخت كند. داروهايش كمي گران است و بدون 

كمك بيمه، توان پرداختش را ندارد. 
عليرضا، اين نگرانــي را پنهان نمي كنــد. قبل از 
اينكه نوبتش شود، نسخه را نشان مسئول بررسي 
نســخه هاي داروخانه مي دهد تا از بي اشكال بودن 
نسخه خيالش راحت شود. مسئول بررسي نسخه ها 
كمي نسخه را باال و پايين مي كند و مي گويد، نسخه 

مشكلي ندارد. 
عليرضا، نفس راحتي مي كشد: »تا وقتي دفترچه 
بود، مشــكلي هم نداشــتيم. از روزي كه گفته اند 
نســخه الكترونيك شــده، يكي ، دو بــار گذرم به 
داروخانه افتاده اســت و هر دفعه تن و بدنم لرزيده 
كه نكند دكتر نسخه را اشــتباه نوشته باشد. تاوان 
هر اشتباه پزشك را من بايد بدهم؛ چون اگر اشتباه 
از طرف پزشك باشــد، داروخانه پول دارو را آزاد 
حســاب مي كند و آن وقت بيمه ديگر پولي بابت 

دارويي كه آزاد خريده ام، پرداخت نمي كند.«

شلوغي در داروخانه ها به دليل نقص در مدارك 
با اينكــه به نظر مي رســد فرايند نسخه نويســي 
الكترونيك آنطور كه بايد و شايد از سوي پزشكان 
رعايت نمي شود و بسياري از پزشكان متخصص و 

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

خبر

كاهش ۶۳ درصدي قدرت خريد 
كارگران و بازنشسته ها

رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري از كاهش 63درصدي 
قدرت خريد كارگران و بازنشستگان خبر داد و خواستار افزايش 
حقوق اين افراد شد. حسن صادقي در توضيح بيشتر به مهر گفت: 
»نخستين جلسه كميته دستمزد تشكيل شده و پيشنهاد و نظر ما 
اين است كه معيار تعيين دستمزد سال آينده، سبد هزينه مصوب 
سال97 باشد. براساس سبد هزينه تعريف شده در سال97، حداقل 
حقوق ۴ ميليــون و 930هزار تومان برآورد شــده بود كه مالك 
حقوق سال 98 نيز قرار گرفت.« به گفته او، با تورمي كه در جامعه 
وجود دارد، براساس همان سبد هزينه خانوار، حداقل حقوق بايد 
در سال آينده به 8 ميليون و 700 هزار تومان برسد. صادقي با اشاره 
به اينكه سبد هزينه خانوار مورد قبول گروه كارگري، كارفرمايي 
و دولت قرار گرفته بود، گفت: »امســال هم مي خواهيم براساس 
همان سبد، حداقل دستمزدها را تعيين كنيم كه اميدواريم مورد 
موافقت كلي قرار گيرد.« براســاس اعالم او، در سال98، با وجود 
تعيين سبد هزينه خانوار، حداقل حقوق يك ميليون و 500 هزار 
تومان بسته شد: »شــاهد يك عقب ماندگي حقوق بوديم كه در 
تعيين دستمزد سال99 هم تالش شــد اين ميزان جبران شود 
اما تورم افسارگســيخته، هر آنچه به عنوان افزايش حقوق تعيين 
شــده بود، را بلعيد و عمال حقوق كارگران به نقطه صفر رســيد. 
هم اكنون حقوق كارگران و بازنشستگان فقط 37درصد هزينه هاي 
زندگي شان را تأمين مي كند، 63درصد دچار عقب ماندگي مزدي 
هستيم كه شاخص هاي سبد خانوار، اين عدد را نشان مي دهد به 
همين دليل امسال هم پيشنهاد ما اين بوده كه تعيين مزد براساس 
سبد هزينه هاي خانوار تعيين شود.« او ادامه داد: »امسال نسبت 
به سال98 قدرت خريد بازنشســتگان ۴1.7درصد كاهش پيدا 
كرده البته از نظر حقوقي هم 21.5درصد از تورم عقب بوديم كه 
در نهايت باعث مي شــود تا 63درصد قدرت خريد نسبت به سال 
گذشــته كاهش پيدا كند. اگر تمركز را روي افزايش 63درصدي 
مزد قرار دهيم و ميزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنين 
شرايطي تا حدودي وضعيت دستمزدي كارگران و بازنشستگان 
بهبود پيدا مي كند و آثار اين موضوع در جامعه مشــخص خواهد 
شد.« صادقي معتقد است ناديده گرفتن نيازهاي جامعه كارگري 
و تعيين حداقل حقوق براي معاش آنها باعث مي شــود بازدهي 
مطلوبشان پايين بيايد و اين موضوع پيامدهاي اجتماعي را براي 
نظام به دنبال دارد: »در گذشته بازنشستگان تأمين اجتماعي گل 
سرسبد مزدبگيران صندوق ها بودند اما به دليل به هم ريختن ورودي 
و خروجي ها و پرداخت نكردن بدهي هاي دولت به اين صندوق، 
عمال به افرادي تبديل شــدند كه كمترين حقــوق را در جامعه 
دريافت مي كنند اين موضوع باعث شــده كه آژير خطر سازمان 

تأمين اجتماعي به صدا درآيد.«

فوق تخصص از ثبت الكترونيك نسخ پزشكي براي 
بيماران خودداري مي كننــد، نايب رئيس انجمن 
داروسازان ايران به همشهري مي گويد، حذف نسخه 
كاغذي از فرايند نسخه پيچي براي داروخانه داران 
چالش برانگيز شده است: »پزشكان بايد نسخه خود 
را در مطب آنالين كنند و آن را به داروخانه ارجاع 
دهند، اما آنها زير بار اين كار نرفته اند و به اين دليل، 
داروخانه داران بايد مسئوليت موضوعاتي را بپذيرند 

كه قانونا مسئوليتي درباره آن ندارند.«
 علــي فاطمي بــا بيــان اينكــه داروســازان و 
داروخانه داران بــه اين موضوع اعتــراض دارند و 
اعتراض آنها منجر به تغيير رويكرد مســئوالن در 
فرايند الكترونيك شــدن نســخه هاي ارسالي به 
داروخانه ها شده است، مي گويد: »تا 27بهمن تأكيد 
مسئوالن بر آنالين بودن فرايند نسخه الكترونيك 
بود، امــا به دليل اعتــراض انجمن داروســازان و 
داروخانه داران، امكان آفالين شــدن رسيدگي به 
نسخه هاي الكترونيك در بازه زماني يك ماهه فراهم 
شــده اســت، ولي اين زمان هم نمي تواند كمكي 
به كم كردن چالش هاي داروخانــه داران در روند 

الكترونيك شدن نسخه ها كند.«
 به گفتــه فاطمي نبــود دفترچه، وارد شــدن كد 
ملي اشتباه، خط بد پزشــكان و اشتباه در خوانش 
آن، درج نشــدن شماره نظام پزشــكي پزشك در 
سرنســخه و همچنين مشكل در استحقاق سنجي 
فرد در برخورداري از خدمات بيمه اي تنها بخشي 
از مشكالت ناشــي از الكترونيك شدن نسخه هاي 
پزشكي اســت: »اين موضوع منجر به تجمع مردم 
در داروخانه ها شده است. فرايند استحقاق سنجي 
به دليل اشتباه در درج اطالعات اوليه در سرنسخه ها 
زمانبر شــده و به هميــن دليــل، داروخانه ها هم 
نمي توانند خدمــات خود را به خوبــي به بيماران 

ارائه كنند.«
در اين ميان رئيس انجمــن داروخانه داران ايران 
به همشهري مي گويد، سازمان تأمين اجتماعي با 
اجراي دســتورالعمل حذف دفترچه هاي كاغذي 
هزينه هاي داروخانه  داران را افزايش داده اســت: 
»تأمين اجتماعي چند ماه اســت دنبــال اجراي 
حذف سراســري دفترچه تأمين اجتماعي است. 
با توجه به طرح انجام شــده، اجراي اين سيستم 
نيازمند زيرساخت هايي است كه اكنون در برخي 

داروخانه ها اين زيرساخت ها ايجاد نشده است.«
 به گفته مجيــد عليرضايي، ايجاد زيرســاخت ها 
بر عهده داروخانه داران گذاشته شده است: »ايجاد 
زيرســاخت در داورخانه ها نيازمنــد صرف هزينه 
از سوي صاحبان داروخانه هاســت؛ اين در حالي 
اســت كه حمايتي از داروخانــه داران براي تأمين 

زيرساخت هاي موردنياز نشده است.« 
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ارزش كالب هاوس در كمتر از 11 ماه به يك ميليارد دالر رسيده و ميان كاربران فارسي زبان 
هم حسابي پرطرفدار شده است

پس از آنكه مجتبــي توانگر، نماينده مــردم تهران 
در مجلس شوراي اســالمي و رئيس كميته اقتصاد 
ديجيتــال مجلس نامه اي خطاب بــه رئيس جمهور 
و با محتــواي مســدود كردن درگاه هــاي پرداخت 
مشــكوك كه مبادالت مالي خريد رمزارزها را انجام 
مي دهند نوشت، شاهد واكنش هاي مختلفي از سوي 
كارشناســان و متخصصان حــوزه رمزارزها بوديم. 
نماينده مــردم تهــران در اين نامه از تكــرار اتفاقي 
مشابه مســئله ســكه ثامن اظهار نگراني كرده است. 
عضو كميســيون اقتصادي مجلس همچنين عالوه 
بر درخواســت مســدود كردن درگاه هاي پرداخت 
مشكوك از رئيس جمهور خواسته است كه »اقدامات 
الزم براي شناسايي مسيرهاي خريد ارزي بيت  كوين و 
تبليغ كنندگان در فضاي مجازي را انجام دهد و اجازه 
ندهد اين موضوع باعث ضربه شديد به اقتصاد كشور 
و بازار سرمايه شود«. با اين حال، برخي  كارشناسان 
معتقدند كه رويكردهاي سلبي در اين مورد و به طور 
كل در حوزه تكنولوژي هيــچ گاه جوابگو نبوده و اين 
دســت تكنولوژي ها را وارد فعاليت هــاي زيرزميني 
مي كند. نتيجه چنين رويكردهايي هم چيزي نبوده 

جز اينكه دولت، توان نظارتي خود را از دست بدهد.

دغدغه درست، راه حل نادرست
نايب رئيس كميســيون بالكچين و رمزارز ســازمان 
نظام صنفي رايانه اي كشور در گفت وگو با همشهري، 
دغدغه توانگر در مورد خروج ارز از كشور و همچنين 
هدايت سرمايه ها از بورس به ســمت ارزها را مثبت 
ارزيابي مي كند، اما تأكيد مي كند »راه حلي كه از سوي 
اين نماينده مجلس ارائه شده، نمي تواند منتج به حل 
مسئله شود«. »سيد اميد علوي« به مسئوليت دولت در 
مورد مسئله سكه ثامن اشاره مي كند و ادامه مي دهد: 
هر زمان كه دولت مصوبه اي دربــاره رمزارزها ابالغ 
كرده، مسئله خطرپذيري آن را به مردم يادآوري كرده 
و هرگز از آن حمايت نكرده است. بنابراين هر كسي كه 
وارد حوزه رمزارزها مي شود، ريسك آن را پيشاپيش 
پذيرفته است. درحالي كه در مورد مسئله سكه ثامن، 
مجوزهاي مربوط از سوي نهادهاي مسئول صادر شده 
بود و در نهايت دولت ناچار به جبران خسارت شد. او با 
 )self regulation( اشاره به موضوع خودتنظيم گري
در حوزه رمزارزها مي گويــد: در مورد خريد و فروش 

ارزهاي ديجيتال نيازي به صدور مجوز نيســت. در 
واقع دولت با قرار گرفتــن در كنار بخش خصوصي و 
ارائه دهندگان سرويس هاي فناورانه اقدام به تنظيم 
و ارائه چارچوب ها مي كند. در ســاير كشــورها هم، 
دولت ها به طور مستقيم وارد چنين صنعت پرخطري 
نمي شوند تا مســئوليتي متوجه آنها نباشد، بلكه در 
كنار بخش خصوصي به عنوان نظاره گر حضور دارند 
و اقدامات كنترلي انجــام مي دهند. علوي همچنين 
به شفافيت موجود در اين صنعت و تكنولوژي اشاره 
و تأكيد مي كند كه »چنين شــفافيتي باعث شــده 
كه معامالت حوزه رمزارزها در مقايســه با معامالت 
ارزهاي فيزيكي، طال و ساير كاالهاي ارزشمند، بسيار 

نظارت پذيرتر باشد«.

فرصت يا تهديد
نايب رئيس كميسيون بالكچين و رمزارز سازمان نصر 
امكان هدايت سرمايه ها از بورس به سمت رمزارزها را 
محتمل مي داند، اما معتقد است كه »اگر قانونگذاري 
درســت و نظارت آگاهانه صورت بگيــرد، مي تواند 
راهگشاي چنين مسائلي باشــد«. به گفته علوي »با 
قانونگذاري كارشناســانه مي توانيم سرمايه گذاري 
مــردم روي رمزارزها را به داخل بــورس هدايت و به 
رونق بازار ســرمايه كمك كنيم. اگــر چنين اتفاقي 
بيفتد، ديگر شاهد كالهبرداري ها و خروج ارز از كشور 
و اتفاقي مشابه ســكه ثامن نخواهيم بود«. او نتيجه 
مســدود كردن درگاه هاي پرداخت ريالي را هدايت 
مردم به ســمت كف بازار مي داند و مي گويد: به اين 
ترتيب، مبادالت از »پلتفرم به مردم« تبديل به »مردم 
به مردم« مي شود و در اين وضعيت چنين معامالتي 
ديگر نظارت پذير نخواهند بود. علوي تأكيد مي كند 
كه »فقط پلتفرم است كه قابليت نظارت دارد، چراكه 
همه اطالعات در يك سرور ذخيره مي شود و نهادهاي 
نظارتي مانند بانك مركــزي و وزارت اموراقتصادي و 
دارايي و همچنين نهادهــاي امنيتي مانند فتا و واجا 

مي توانند بر اين معامالت نظارت كنند«.

نبرد براي خريد و فروش ريالي رمز ارزها
با وجود مخالفت ها با خريد رمزارزها ازجمله بيت كوين توسط مردم، كارشناسان عقيده دارند با 

قانونگذاري كارشناسانه مي توان سرمايه گذاري مردم روي رمزارزها را به بورس هدايت كرد 
جمع ايراني ها در شبكه اجتماعي صوتي به سوي آينده

كشف راهي براي ارتباط با دنياي خواب

دانشمندان در حال نزديك كردن دنياي خواب و  رؤيا و واقعيت 
به يكديگر هستند. نتيجه تحقيقات متخصصان نشان داده است 
پرده اي كه بين واقعيت و  رؤيا وجود دارد از آنچه تصور مي كنيم 
نازك تر باشد. در مطالعه اي مشــابه كه دانشمندان در 4كشور 
مختلف انجام دادند مشخص شــد كه امكان برقراري ارتباط با 

فردي كه خواب است، امكان دارد. 
به گزارش گيزمودو، طي ايــن آزمايش ها كه روي 36داوطلب 
انجام شد، در برخي اوقات، داوطلبان توانستند با حركت صورت 
و چشم به ســؤال هاي بله و خير پاســخ داده و مسائل ابتدايي 
رياضــي را حل كنند و حتــي فراتر از آن برخي موفق شــدند 
ســؤال ها را در زمان بيداري به ياد بياورند. كن پالر، متخصص 
مغز و اعصاب و يكي از نويسندگان اين مطالعه و همكارانش در 
دانشگاه نورث وسترن شــيكاگو، ارتباط بين خواب و حافظه را 
سال هاست مورد مطالعه قرار داده اند. پيش از اين به طور معمول 
تصور مي شد كه خواب براي ذخيره سازي قوي خاطراتي كه در 
طول روز ساخته شده، حياتي است، اما هنوز در اين باره و فرايند 
ايفاي نقش خواب روي حافظه بيداري ناشــناخته هاي زيادي 
وجود دارد. پالر مي گويد: »هدف ما از تحقيق روي خواب و  رؤيا 
اين بود كه بفهميم كه چرا رؤياها اتفاق مي افتند و اينكه تا چه 
حدي براي عملكرد مغز در زمان بيداري مفيد هستند. يكي از 
داليل سختي درك رؤيا ديدن اين است كه بيشتر ما در به ياد 
آوردن خواب هايمان مشــكل داريم و خيلي كمتر آن را براي 

ديگران بازگو مي كنيم.«
اما تالش پالر و تيمش براي برقراري ارتباط با افرادي كه خواب 
هســتند براي مدت طوالني براي احياي همين يادآوري است. 
او مي گويد، امكان ارتباط دو نفره بين فرد خواب و شاهد بيدار 
و يادآوري مكالمات انجام شــده وجــود دارد. طبق نظريه آنها 
اين ارتباط مي تواند تحت شــرايط مناسب در آزمايشگاه ايجاد 
و تكرار شــود، كه براي تحقيقات آينده در مورد خواب بســيار 
مناسب است. يكي از داوطلبان دچار خواب آلودگي بود و مرتبا 
روياهاي شفافي را تجربه مي كرد، درحالي كه بقيه از نظر تجربه 
رؤياهاي شفاف متفاوت بودند. طي مراحل عميق تر خواب، كه 
از طريق وسيله الكترونسفالوگرام تحت نظر بود، دانشمندان از 
طريق يك فايل سخنگو، چراغ چشمك زن و تماس فيزيكي با 
شركت كنندگان اين مطالعه تعامل مي كردند و از افرادي كه به 
خواب رفته بودند مي خواســتند كه به سؤال هاي رياضي پاسخ 
بدهند يا چشمك هاي چراغ يا تماس هاي فيزيكي را بشمارند و به 
سؤال هاي ساده بله و خير با حركت چشم يا عضله جواب بدهند. 
يكي از راه هايي كه آنهــا براي تحقيقات آينــده درنظر دارند، 
استفاده از برنامه هاي گوشي هوشمند است كه به افراد مي آموزد 

چطور رؤياي شفاف ببينند و چطور در اين كار بهتر شوند.

 از غزل خواني تا بحــث درباره 
اكوسيســتم اســتارت آپي و اينترنت

فناوري هاي جديد. اين روزها اگر 
از كاربران آيفون باشــيد و شــانس گرفتن 
دعوت نامه يك شبكه اجتماعي جديد هم پيدا 
كنيد وارد محيط تازه و تقريبا عجيبي مي شويد؛ 

جايي كه همه  چيز براساس صداست.
كمتر از يك ســال پيش يك شبكه اجتماعي 
به نام كالب هاوس )Clubhouse( توســط 
 Alpha Exploration استارت آپ تازه تاسيس
و روي سيســتم عامل iOS به بــازار عرضه 
شد؛ شــبكه اي كه برپايه چت ها و فايل هاي 
صوتي بنا نهاده شــده و درحالي كه رسما در 
آوريل سال گذشــته ميالدي به بازار آمده، در 
دســامبر2020ارزش آن به 100ميليون دالر و 
در روز 21ژانويه سال2021به يك ميليارد دالر 
رسيده است. به نوشته روزنامه نيويورك تايمز، 
اتفاقي غيرقابل پيش بينــي در حال رخ دادن 
است و كالب هاوس، اپليكيشني كه تنها 11ماه 
از عمر آن مي گذرد، محبوبيتي فوق العاده پيدا 
كرده و به سرعت درحال تبديل شدن به مركزي 
براي ارائه بحث هاي آزاد در حوزه هاي مختلف 
سياسي، اجتماعي و... است. در اين ميان طي 
هفته هاي اخير تعداد ايراني هاي داخل و خارج 
كشور هم در اين شــبكه اجتماعي تازه نفس 
حسابي زياد شده است. درصورتي كه نسخه 
اندرويد اين پلتفرم هم بيايــد احتماال ديگر 

حسابي اين شبكه پرترافيك خواهد شد.

روش كار
اين اپليكيشن كه به شــما اجازه مي دهد در 
اتاق هــاي گفت وگوي صوتي بــراي بحث در 
مورد موضوعات مختلف جمع شــويد، فقط 
در  ماه گذشــته ميالدي تقريبــا 4ميليون 
مرتبه اپليكيشــن كالب هاوس دانلود شده 
است. درحالي كه چهره هاي شناخته شده اي 
مانند ايالن ماســك به اين اپ پيوســته اند، 
گفت وگوها و بحث هاي بي قيد و شرط در آن، 
باعث شده تا خشــم مقامات چيني به ممنوع 
شــدن كالب هاوس در اين كشور منجر شود. 
در اين فرايند، كالب هاوس يك پرســش مهم 
را در اذهان به وجود آورده است. آيا صدا، موج 

بعدي رسانه هاي اجتماعي است؟ اين اپ حوزه 
ارتباطات ديجيتال را فراتر از متن، عكس و فيلم 
برده و بار ديگر، صدا را به عنوان يكي از راه هاي 

ارتباطي قديمي مطرح كرده است.

رشد سريع
در هزاران اتاق گفت وگــوي روزانه، كاربران 
كالب هاوس مكالمه هايــي بدون محدوديت 
دربــاره موضوع هــاي مختلفــي ازجمله 
اخترفيزيك، ژئوپليتيك، سينماي باليوود و 
حتي اشــعار كيهاني انجام مي دهند. در عين 
حال بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه 
مسير رشد و توسعه كالب هاوس بسيار سريع 
پيموده شده است. اين اپ در  ماه مه )يك ماه 
پس از راه اندازي( چند هزار كاربر داشت؛ اين 
درحالي بود كه پيوستن به كالب هاوس تنها با 
دعوت نامه امكان پذير بوده و به صورت عمومي 
و گسترده در دسترس قرار ندارد. برخي از اين 
دعوت نامه ها به ارزش 89دالر در eBay آگهي 

شده اند.

ورود رقبا
توجه گسترده به اين اســتارت آپ كوچك 
سانفرانسيسكويي، آنها را كه تنها 12كارمند 
دارند، تحت فشار قرار داده است. با اين حال، 
كالب هاوس در تالش است تا از پس ترافيك 
فزاينده اي كه برايش به وجــود آمده، برآيد. 
چهارشنبه هفته گذشته، اين اپ با مشكالت 

بزرگي روبه رو شده و از دسترس خارج 
شــد. در عين حال، گفته شده 

كه فيســبوك و توييتر 
در حال كار روي 

محصوالت مشابه براي رقابت با كالب هاوس 
هستند.

استقبال در دنيا
كالب هاوس خيلي زود در نقاط ديگر دنيا به غير 
از آمريكا هم محبوب شــد. آلماني ها از ژانويه 
گذشــته و به دنبال فراخوان گسترده 2 مجري 
معروف پادكســتي به نام هاي فيليپ كلوكنر و 
فيليپ گلوكلر، به سمت اين اپليكيشن حركت 
كردند. چيني ها تا هشتم فوريه )20بهمن( حضور 
فعالي در كالب هاوس داشتند، اما به دليل مطرح 
شدن مسائل سياسي خصوصا درباره هنگ كنگ، 
دولت اين اپ را در اين روز مسدود كرد. در ژاپن 
اما كالب هاوس در رتبه نخســت محبوب ترين 

برنامه هاي رايگان اپ استور قرار گرفته است.

دعوت ماسك از پوتين براي مناظره
روز سيزدهم فوريه2021)25بهمن 1399( ايالن 
ماسك، مالك تسال و اسپيس ايكس در صفحه 
رسمي والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه 
با انتشار مطلبي كوتاه، خواستار مناظره با او از 

طريق كالب هاوس شد.

حضور ايراني ها پررنگ تر مي شود
ايــن روزهــا، ايراني ها نيز در اپليكيشــن 
كالب هاوس فعال شــده اند. باتوجه به اينكه 
هنوز زيرســاخت هاي ورود به كالوب هاوس 
براي سيستم عامل اندرويد مهيا نشده است، 
به نظر مي رســد، كاربران ايراني بسياري 
شانس حضور در كالب هاوس را ندارند. 
از آنجا كه شركت ارائه دهنده اين اپ، 
شرايط مالي بسيار خوبي پيدا كرده 
اســت، بايد به زودي شاهد ارائه 
اپليكيشن براي سيستم عامل 
اندرويد نيز باشيم كه در آن 
صورت پيش بيني مي شود 
تعداد كاربران ايراني در 
كالب هاوس نيز افزايش 
مالحظه اي  قابــل 

داشته باشد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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واكسيناســيون 100هزار نفر ديگــر از كادر درمان 
از امروز)سه شــنبه( آغاز مي شــود. اين خبر را وزير 
بهداشــت اعالم كرد و گفت: قرار است 250هزار دوز 

واكسن چيني هم هفته آينده وارد كشور شود. 
ســعيد نمكي، با اعــالم اينكه پــس از كادر درمان، 
اولويت با ســالمندان اســت به همين دليل به سراغ 
خانه ســالمندان خواهنــد رفت، تأكيد كــرد كه تا 
 پايان ســال، به گروه هاي آســيب پذير واكسن زده 
مي شــود.  به گزارش ايرنا، وزير بهداشــت از توليد 
واكسن در ارديبهشت سال آينده خبر داد. او در ادامه 
به شيوع ويروس كروناي انگليسي اشاره كرد و گفت 
كه اخيرا،2 مورد جديد ابتال از بيرجند گزارش شده 
اســت: »اين ويروس برخالف صحبت هاي قبلي، هم 
قدرت ســرايت و هم قدرت مرگ زايي چند برابري 
دارد و هم اينكه جوان ترها را بيشــتر درگير مي كند. 
چند روز قبل هم در خوزستان 2كودك يك و 9ساله  
در اثر ابتال بــه اين ويروس جهش يافته جانشــان را 
از دســت دادند.«  او همچنين نســبت به ترددهاي 
مرزي در كشــور و رعايت نكــردن پروتكل ها انتقاد 
كرد.گاليه ديگــر او به صحبت  برخي از افراد اســت 
 كه مي گويند ابتال به كرونا در كشــور، دير اعالم شد؛ 
»و من به فردي كه بتواند حتي يك مورد ابتال به كرونا 
را قبل از اعالم رســمي وزارت بهداشت در بهمن98 
ثابت كند جايزه مي دهم به شــرطي كه بتواند ثابت 
كند كه قبل از بهمن در ايران كرونا داشته ايم و اعالم 
نكرده ايم.« او همچنين از سختي هاي مديريت كرونا 
گفت: »با شنيدن گزارش ووهان آماده شديم. مرزها را 
بستيم. همه ورودي ها را كنترل و شروع به توليد كيت 
كرديم، در آن زمان به ما كيت و ماسك نمي دادند، با 
كيت هاي خودمان موارد را در قم و گيالن تشخيص 
داديم. بعد قم و گيالن قرمز شــد. در اوج نامردي ها 
و تحريم هــا آخرين روزهاي بهمن مــا مورد مثبتي 
نداشــتيم اما از دي آماده بوديم و وقتي ويروس آمد 
هيچ دانشگاهي دست و پايش را گم نكرد. از مدت ها 
پيش به همكارانم اعالم كردم، خــود را براي يكي از 

سخت ترين يورش هاي ويروس آماده كنيد. 
ويروس جهــش يافته همه جا هســت. همــه جا از 
بيرجند و جاهاي ديگر گزارش وجود ويروس جهش 
يافته گرفتم، مردم بدانند ايــن ويروس به رغم آنچه 
انگليسي ها گفتند هم قدرت سرايت و هم بيماري زايي 

و هم مرگ آوري بيشتري دارد.«
به گفته او، روزهاي ســختي در پيش اســت و سال 
سختي هم بر كادر درمان گذشــته است. همچنين 
روزگذشته فرمانده ستاد مقابله با كرونای تهران هم 
از مرگ 3 نفر در اثر ابتال به كرونای انگليسی در تهران 
خبر داد. به گفته عليرضا زالی، نامه ای به وزرای كشور 
و بهداشت نوشته شــده تا پروازهای اروپايی به ويژه 

انگلستان متوقف شود.

 آغاز واكسيناسيون
 100 هزار نفر ديگر از 

كادر درمان

خبر يازدهم اسفند 98، براي نســيم پايان 8 ماه انتظار 
براي پيوند كليه بود؛ آن هم بعد از چندين بار مراجعه 
به انجمن حمايت از بيماران كليوي، راضي كردن 
فرد اهداكننده، هماهنگي با بيمارستان و پيگيري 
ده ها كار اداري و بانكي. اما يك هفته مانده به عمل 
جراحي، از انجمن بــه او خبر دادند كه اهدا و پيوند 
اعضا به دليل ورود كرونا در ايران فعال متوقف شده 
است. باز هم انتظار؟ تا چه زماني؟ هيچ چيز مشخص 
نيست و همين ابهام سنگين، انتظار دوباره را براي 

نسيم سخت مي كند.
 روايت بيماران نيازمند به پيوند اعضا در دوره كرونا، 
از آن قصه هاي پرسوزوگدازي است كه به پاياني تلخ 
ختم شده است. آنها در كنار بيماران سرطاني جزو 
گروهي بودند كه بيشترين صدمه را از شيوع كرونا 
ديدند. توقف اهدا و پيوند عضو در بازه زماني 2ماهه 
با ورود بيماري به كشور، اختصاص بخش پيوند اعضا 
در برخي بيمارستان هاي مرجع به بيماران كرونايي، 
كوچ كادر درمان اين بخش ها بــه بخش كرونا و از 
همه مهم تر كاهش اهداي عضو در كشور باعث شده 
بسياري از بيماران نيازمند به پيوند اعضا، جان خود 

را از دست بدهند يا با رنجي مضاعف زندگي كنند.
داستان نسيم، داستان صدها زن و مرد ديگري است 
كه در صف طوالني انتظار ايستاده اند تا جانشان را 
با پيوند عضوي جديد نجات دهند، اما كرونا به دل 
صف زد و آب را از سرچشــمه گل آلود كرد. نسيم 
مي گويد كه در ارديبهشت 99بعد از چندين هفته 
پيگيري مستمر و پركردن ده ها جور برگه تعهدنامه 
كه مسئوليت عمل با خود اوست و پزشكان در قبال 
آن تعهدي ندارند، توانسته پيوند كليه را انجام دهد؛ 
»اســترس عمل فرد اهدا كننده و بعد پيوند خودم 
يك طرف و نگراني و اضطراب ابتال به ويروس كرونا 
در بيمارستان از طرف ديگر فشار زيادي را به من و 
خانواده ام وارد كرد. اما خيلي ها حتي به اين مرحله 
هم نرسيدند و جانشان را از دست دادند. نمونه اش 
اردالن اســت كه در صف انتظار پيوند اســتخوان 
جانش را از دست داد يا زهرا خانم كه مي شد با پيوند 
كبد زنده بماند، اما نشد و 2فرزندش را تنها گذاشت 
و رفت و خيلي هاي ديگر كه در اين يك سال، كرونا 

غيرمستقيم جان آنها را گرفت.« 

كاهش 67درصدي پيوند عضو در 3ماه اول كرونا
انجمن هاي اهداي عضو، پزشــكان و جراحان اين 
رشــته نيز از وضعيتي كه كرونا براي بيماران رقم 
زده ناراحت هســتند و ادعا مي كنند در اين مدت 
تالش هايي را براي بهبود وضعيت آنها داشــته اند؛ 
تالش هايي كه برخــي به نتيجه رســيده و تعداد 
بيشــتري نه. اميد قبادي، قائم مقام رئيس  انجمن 
اهداي عضو ايرانيان به همشهري گفت: اسفند سال 
گذشــته با ورود كرونا، فرايند اهدا و پيوند اعضا را 
متوقف كرديم و با حضــور متخصصان، پروتكلي را 
نوشتيم تا بتوانيم فعاليت هايمان را دوباره آغاز كنيم. 
يكي از نگراني هاي ما اين بود كه پس از پيوند اعضا، 
بيمار بايد داروهاي ضعيف كننده سيســتم ايمني 
دريافت كند تا بدن، عضو جديد پيوندي را شناسايي 
و دفع نكند؛ بنابراين با ضعيف شدن بدن، ويروس 
كرونا شروع به پيشــرفت كرده و اگر فرد نيازمند 
پيوند، مبتال به كرونا باشد و ما تشخيص ندهيم، او 

در حالــی 25هــزار بيمــار منتظــر دريافــت عضــو 
هســتند كه امســال به دليل شــيوع كرونا و شــرايط 
ويژه بيمارســتان ها تعدادی از اين بيماران جان باختند

روزانه بين 7تا 10نفر بود، 1.5برابر نسبت به قبل 
كرونا افزايش يابد.«

راه حل چيست؟
بيماران نياز بــه پيوند عضو مي گويند كه شــايد 
اپيدمي كرونا تا پايان ســال بعد هم ادامه پيدا كند 
و ميزان مبتاليان روزبــه روز افزايش يابد، آن وقت 
تكليف وضعيــت آنها چگونه خواهد بــود؟ آيا بايد 

در صف انتظار طوالني جانشان را از دست بدهند؟
قائم مقام انجمن اهداي عضو ايرانيــان در اين باره 
گفــت: در اين مــدت رايزنــي كرديم تــا برخي 
بيمارســتان ها را براي اهدا و پيوند عضو اختصاص 
دهند كه چنين هم شد؛ ضمن اينكه از بيماران مان 
خواســتيم كه تعداد روزهاي قرنطينه شدن پس 
از پيونــد را افزايش دهند. اما متأســفانه در بخش 
اهداي عضــو كار خاصي نتوانســتيم انجام دهيم؛ 
چراكه بســياري از بيماراني كه مرگ مغزي شدند 
و مي توانســتند جان يك تا 8نفــر را نجات دهند، 
دچار كرونا هســتند و امكان اهداي عضوشــان از 

بين مي رود.
قبادي معتقد است كه بزرگ ترين كمك به بيماران 
نيازمند به پيوند عضو اين اســت كــه مردم عادي 
دستورالعمل هاي بهداشتي مربوط به كرونا را جدي 
بگيرند؛ »بدين شكل بيمارســتان ها و ساير مراكز 
درماني خلوت مي شــود و تخت هاي بيشتري در 

اختيار بيماران خاص قرار مي گيرد.«
اعضاي انجمن اهداي عضو ايرانيان مي گويند كه غير 
از همياري مردم براي مهــار كرونا بايد آنها با اهدا و 
پيوند عضو هم در اين دوره آشنا شوند و اجازه دهند 
عزيزانشان كه دچار مرگ مغزي شده اند، اعضايشان 

اهدا شود.
كتايون نجفي زاده، مديرعامــل انجمن در اين باره 
گفت: در شــرايط فعلي بهتر است اطالع رساني ها 
افزايش يابد. مردم بايد بدانند افــراد مرگ مغزي 
مرده هايي هستند كه براي چند روز با كمك دستگاه 
مي توان قلب آنها را در حال تپش نگه داشــت و از 
اعضاي ارزشمند اين افراد پيش از اثر سموم مترشحه 
از مغز و به خاك ســپردن آنها براي نجات بيماران 

ديگر استفاده كرد.
وي افزود: همچنين بايــد كاري كنيم تا فرد پيوند 
شده با مبتاليان به كرونا در تماس نباشد. همكاري 
اعضاي خانواده براي مراقبت از سالمت فرد پيوندي 

در خانه و رعايت نكات بهداشتي بسيار مهم است .
در راستاي لزوم حفظ سالمتي بيمار پيوندي، وزارت 
بهداشت تمهيداتي انديشــيده كه يكي از آنها اين 
اســت كه بيمار پيوندي براي دريافت داروهايش 
مجبور به مراجعه مداوم به پزشــك نباشد و نسخه 
پيشــين بيمار قابل تمديد باشــد. درصورت بروز 
هرگونه مشــكل، بيمار پيوندي بايد با پزشك خود 
در تماس باشد تا راهنمايي هاي الزم را دريافت كند.

25هزار ايراني در ليست پيوند عضو هستند؛ كساني 
كه تنها چند قدم با مرگ فاصله دارند و در اين روزها 
به جز فشار انتظار سخت و طوالني براي دريافت يك 
عضو، بايد وضعيت كرونا در بيمارستان هاي ايران را 
هم رصد كنند؛ كرونايي كــه اين روزها انواع جديد 
و جهش يافته اش نيز شــيوع پيدا كرده و در كشور 

جوالن مي دهد.

فوت خواهد كرد.
او افزود: از سوي ديگر تعداد زيادي از اهدا كنندگان 
ما مبتال به كرونا هستند كه همين مسئله پيوند عضو 
را ناممكن مي كند. همچنين بيمارســتان هايي كه 
مركز اهدا و پيوند اعضا هستند، به شدت درگير مهار 
اپيدمي كرونا شده اند و تمام بخش هاي خود را براي 
مبتاليان به اين ويــروس اختصاص داده اند كه اين 
مسئله ضربه سنگين ديگري به فرايند اهدا و پيوند 

عضو زده است.
كوچ اجباري پرستاران و كادر درمان بخش اهدا و 
پيوند اعضا به ساير بخش هاي بيمارستاني سومين 

علتي اســت كه قبادي از آن نام برد و گفت: كمبود 
نيرو در بيمارســتان ها باعث شــد كه پزشــكان و 
پرستاران اين حوزه نيز در ساير بخش ها به كار گرفته 
شوند و در مجموع همه اين عوامل دست به دست 
هم دادند و شرايط را براي بيماران ما سخت كردند.

او توضيح داد: افراد مرگ مغزي بايد در ICU بستري 
شوند؛ زيرا فردي كه دچار مرگ مغزي شده، نفس 
نمي كشد و مجبور است زير دستگاه تهويه مكانيكي 
باشد؛ اين در حالي است كه تمام ظرفيت اين بخش 
بيمارســتان ها براي بيماران مبتال به كرونا اشغال 

شده است.

به گفته قبــادي، در 3ماهه ابتدايي ســال 99، 
اهدا و پيوند اعضا نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته 67درصد كاهش پيدا كرده بود كه البته 
اين رقم تا پايان دي امسال بهبود نسبي داشته 
و به 37درصد رســيده اســت؛ »ما در سال 98، 
2500پيوند عضو داشــتيم كه شاخص اهداي 
عضو در ايــران را از 11.5درصد به 14.3درصد 
رسانده بود و ما رتبه يك آســيا را در زمينه اهدا 
داشتيم، اما در ســال 99فقط 1200پيوند عضو 
رقم خورد كه بسيار كم است و اين امر باعث شد 
تا مرگ ومير بيمــاران نيازمند به پيوند عضو كه 

كاهش 37درصدي اهداي 
عضو در سال كرونايي

فهيمه طباطبایی
خبرنگار



مرضيهثمرهحسيني
روزنامهنگار
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مسافرانمتروهمرفتارشدهاند

جمعيتيراكههرروزبامترو،درشهرتهرانجابهجا
ميشــوند،ميتوانيميكجامعهايدردلجامعه
تهرانياهرشهرديگريدرنظربگيريم.جمعيتيكه
دراينجامعهدرحالرفتوآمدند،درروزصورتهايمتفاوتيبهخودميگيرد.
اوايلصبحصورتاينجامعهكارگري،كارمنديوكارشناسياست؛جامعهاي
كهقراراســتدرروزفعاليتيراانجامبدهد.بينساعتهاي10صبحتادو،سه
ظهر،متروتغييرچهرهميدهدوبهفضايعموميمردميتبديلميشــودكه
تعامالتشــهريآزادرادراختياردارند،يعنيافرادحاضردراينفضابيشــتر
مراجعهكنندگانند؛كسانيكهباادارات،سازمانها،دانشگاهها،فضايآموزشي،
بهداشــتي،ورزشــيو...كاردارند.غروبدوبارهمترودراختيارافرادشاغلقرار
ميگيرد.بنابراينمترودرطــولروز3صورتپيداميكنــد،2صورتفعاالن
جامعهاندويكصورتهمافرادياندكهخودشانشاغلنيستندوباسازمانها
وادارههاكاردارند.اينرفتوآمددرمترو،منجرميشودكهتعامالتاجتماعي،
فرهنگيوحتيتجاريخاصدراينفضاشــكلبگيرد.يكبخشازتعامالت
تجاريواقتصاديمربوطبهدستفروشانوفروشندههايزنومرداستكهبين
واگنهاوقطارهادررفتوآمدندويكبخشهممربوطبهفضايياستكهدرخود
ايستگاههايمتروبهفعاليتهاياقتصادياختصاصدادهشدهاست.يكسريهم
فعاليتهايفرهنگيوتعامالتانسانيهمدراينفضاصورتميگيرد،طبيعي
استكهايناتفاقبيفتد،چراكه80درصدكاربرانمترودرتهرانمشتركهستند.
كســانيكهكاربراصليمتروهســتندوبرايحملونقلازاينوسيلهاستفاده
ميكنند،80درصدثابتند.10درصدمسافرانتهرانيهستندكهبهصورتاتفاقي
ازاينوسيلهاستفادهميكنند.10درصدهممسافرانياندكهازشهرستانهاي
ديگرميآيندومسافراينوسيلهميشوند.اينجامعه80درصديدرطولزمان
رويهمتأثيراتيميگذارند.درتعامالتاجتماعي،فرهنگيواقتصادي،رفتارها
رويهمتأثيرميگذارد.دختريدارمكهدانشجواستوازمترواستفادهميكند.
روزهاياولبرايخوشــايندمامثلفروشــندههايمتروحرفميزدامابعداز
مدتي،ديدمخوداومثلهمانفروشــندههاصحبتميكند،واژههاييرابهكار
ميبردكهآنهابرايجلبمشتريبهكارميبرند.بهطورطبيعيرفتاريكهآدمها
ازخودشــاندارند،قابليتكپي،توزيعوتكثيردارد.نكتهايكهبرايمنجالب
است،ايناستكهاهاليمترو،فرهنگمتروسواريرابعدازمدتييادميگيرند
ورفتارهايشانشبيهبههمميشود.بهخاطرهمينشبيهشدنرفتارهاستكه
وقتيآدمناآشناييمثلمنسوارمتروميشود،بلدنيستكهمثلآنهارفتاركند
وكامالمشخصاستكهمتروسوارنيســت.همهحواسشانبهكيفوجيبشان
است،همديگرراهلنميدهند،بلدندكهدرشلوغيچطورسواروچطورپياده
شوند.خيليآرامميايستندامامنچونبهفضاآشنانيستم،بهقدريسروگردن
بهاطرافميگردانم،وقتيپيادهميشوم،گردندردميگيرم.آنهاييكهجزيي
ازجامعهمتروهستند،وقتيوارداينفضاميشوندنسبتبهبقيهعكسالعملياز
خودنشاننميدهند،چونبهفضاعادتدارند.عمومكسانيكهدرمتروهستند،
حواسشانجايديگراست،اتفاقاتيكهاطرافشانميافتد،برايشانعادياست.
اگركسيرفتاريمتفاوتازبقيهداشت،مشخصاستكهتازهوارداست.قاعدتا
سبكزندگيوتعاملخاصبيناينافرادشكلميگيرد.افراد،خيليازرفتارهاي
همديگرراكپيميكنندويادميگيرندكهچطورباهمتعاملســازندهداشته
باشند،مثالميدانندكهچطوروبهموقعسوارقطارشوندوبابقيهدرگيرنشوند.
قطار30ثانيهبيشتردرايستگاهتوقفنداردومسافرانبايدسريعباشند؛اگرقرار
بودمردمهرروزاينطورسواراتوبوسشوند،مطمئنادرگيريايجادميشد.درمترو

بيشترهمهدنبالاينهستندكهبرايديگريجابازكنند.
فرهنگياريگريدرمتروهمبرايمنجالباست.درمترويايراناينامكانوجود
نداردامامنيكباردراستانبولسوارمتروشدم،كارتمترونداشتموبهجايمن
خانميكارتكشيد،ميخواستمبهاوپولبدهم،گفتنهاينكاردرمتروباباست؛
اينيعنيهمراهيوهمكاري.ايناتفاقرامندرايســتگاههاياتوبوسايرانهم
ديدهام.نوعهمكاريوهمياريدرمتروهايايرانهمهستامانظربعضيهااين
استكهاينفرهنگياريگريكمشدهاست.مثالاينكهقبالاگرپيرزنياپيرمرديدر
واگنبودند،جوانهاجايشانرابهآنهاميدادنداماحاالايناتفاقكمميافتد.منهم
اينحرفراقبولدارماماايناتفاقچهدليليدارد؟هرفعاليتمثبتنيازمندفضاي
عموميسالماســت.اينياريگريباحالمردمارتباطدارد.اگردرمترونگاهيبه
مردمبيندازيد،ميبينيدهمهاخمدارند.مردميكهعبوسهستند،حسياريگري
ندارند.چرا؟يكدليلشايناستكهشرايطحاكمبرفضايعموميكشوروشرايط
كروناست.مردمكرختشدهاند.يكدليلهمبهخاطرايناستكهبعضيهارفتاري
رانشانميدهندكهبقيهازتكرارفعاليتمثبتشانپشيمانميشوند.دركلهم
فضايعمومي-فرهنگيوهمفضايعمومي-روانيوهمفضايعمومي–اقتصادي
وهمبعضيازواكنشهايافرادباعثميشوداينياريگريكمشودامابازهموجود
دارد.درقشرهاينزديكبههماينهمياريبيشترميشود.درمترواتفاقديگري
همميافتدواعتمادسازياست.درفضايكسبوكاريكهدرمترووجودارد،تعامل
واقعيپوليومالياتفاقميافتد.بهخاطرهمينتأثيروتاثرشزياداست.اگراحيانا
فروشندهايجنسيبفروشــندكهتقلبي،گرانترازقيمتواقعيباشد،افرادرابه
مترووفضايشبياعتمادميكند.آدمهاازنظرذهنيبهجاهاييكهخاطرهخوبي
ندارند،بياعتمادميشوند،مثالخيابانيراكهآنجاتصادفكردهاند،دوستندارند.
اگرمنجايشهرداريباشمواگرقرارباشددستفروشيدرمتروبابشود،اتفاقااز
آنهاحمايتميكنمبرايشانكارتصادرميكنموحتيازآنهامالياتميگيرمو
يككمديبرايشاندرنظرميگيرم.اينخدماتمنجربهجلباعتمادميشودو
حتيمردمبااطمينانبيشتريازآنهاخريدميكنند.اگرهمفرداخطاييازآنهاسر
ميزدميتوانگريبانشانراگرفت.ازآنهامالياتگرفتهميشودتابهفعاليتشاندر
متروپايبندباشند.تأكيدمنبرساماندهياينافراداست.البتهكاركنانمتروبايددر
اينجامعهديدهشوند،اينهازمانيديدهميشوندكهبادستفروشانبهدليلفعاليت
غيرقانونيشــانبرخوردميكنند.بههميندليلاستكهميگويماينافرادبايد
ساماندهيشوند.بههرحالايندستفروشان،قربانينظامكالناقتصاديكشورند.
امازمانيكهباآنهابرخوردميشود،رسانهها،بهسرعتخبررسانيميكنند.درست
استكهشهرداريحقاعمالخشونتندارداماميتواندبافعاليتهايغيرقانوني
برخوردكند.دردرگيريميانانتظاماتمتروودستفروشــان،اگربگويندحقبا
چهكسياستمنميگويمحقباانتظاماتاست.اگراينافرادساماندهيشوند،
اينوضعيتآشفتههمتمامميشود.درهيچجايدنيادستفروشيدرمترومثل
ايراننيست.دركشورهايديگربابسياريازمسائلممكناستمخالفباشنداما
چونآنمسئلهوجوددارد،ساماندهياشميكنند.درايرانهمدستفروشيبايدبه
اينشكلساماندهيشود.شايدمخالففعاليتاينافرادباشنداماچوندستفروشي

وجوددارد،بهتراستآنراساماندهيكنند.

يادداشتيك

نبرد با كرونا در زيرزمين
اسفندسالگذشتههمزمانباروزهاييكهباالخرهخبرحضوركرونادر
ايرانتأييدشدهبود،سيستمحملونقلعموميازجملهمتروبرنامهها
مختلفيرابرايمقابلهبااينويروسدرنظرگرفتند.درستدرنخستين
روزاسفندماهبودكهخبرآمددرراســتايحفظسالمتشهروندانو
كنترلويروسكرونا،مترويتهراندربعضيايستگاههادرساعتهاي
مشخصضدعفونيميشودتابهاينترتيبنخســتينگامهابرايبه
عقبراندناينمهمانناخواندهبرداشتهشود.درادامهمسير،اقداماتي
همچونالزاماستفادهازماسك،خريدبليتباثبتشمارهكارتمليو...
پيگيريوهمچنينآماروارقاممختلفيدررابطهباتأثيرسفربامتروبر

كرونامنتشرشد.

بازار سيار 
پيرزننانشيرمالهاييراميفروشدكهصبحبادستانخودشازتنور
خانگيدرآوردهاست،پيرمردكهبهزحمتپاهايشرارويكفواگن
ميكشد،باصداينحيفشبهالتماسافتادهتاويفريازاوبخريم.دختر
جوانصورتشرابزككرده،هرتيكهازپوستپيدايشبارژلبي،سايه
چشميو..رنگشدهتاانتخابماراراحتتركند.پسرانسربهسرهم
ميگذارندوچــرخجورابهايرنگيوهندزفريرادنبالخودشــان
ميكشــند.خلوتيواگنهايمترو،تعدادشــانراكمكردهاستوبار
نفروختهشانراســنگينتر.ماازترسكروناوتهكشيدنتهماندههاي
حسابكارتيمانجرأتخريدنداريموآنهاتنهااميدشانبراياندوخته

بيشتر،ماييم؛انگارمنتظرندتاصدايشانكنيم...خانم...آقا....

هزار واگن تا رسيدن به تهران ايده آل
گرچهدربحرانكروناروزانهبيشاز900هزارنفرازمترواستفادهميكنند؛چرا
كهراحتترين،سادهترين،ارزانترينوسريعترينوسيلهحملونقلدرتهران
استامامتروتقريبامثلهرچيزديگريدراينشهرباتماممحسناتيكهدارد
برايمتروسوارانبهيكمعضلتبديلشدهاســتوازچندينجنبهآرامش
شهروندانيكهازآناستفادهميكندرامختلكردهاست.انتظاروشلوغيمترو
بيشازهمهچيزكالفهكنندهاست.گاهباوجوداينكهخيليعجلهداريوپلهها
رادوتايكيدواندوانبرايرســيدنبهواگنميدويامابازهمجاميمانيو
گاهبايدتا10دقيقهمنتظررسيدنقطاربعديباشــي.اماباوجوداينبازهم
نميتوانيبااينحجممسافرانمطمئنباشيكهميتوانيباالخرهسوارقطار

شويياخير.تعدادكمواگنهايكيازمهمترينمعضالتمتروست...
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اردشيرگراوند
جامعهشناس

دردورهكرونا،
ترافيكبيشتر

شده.تويترافيك
دچاربيحالي

عصبيميشوم
واينكهمترو

معضلترافيك
نداردازنظرمن

مزيتبزرگياست
البتهبههيچوجه
ساعتهايپيك
مسافرواردمترو
نميشوم،بعدهم
كهبهخانهميروم
جانباحتياطرا
رعايتميكنم،
دوشميگيرم
ولباسهايمرا

چندروزدرميان
ميپوشم.قطار
بعديميرسد

جهان
زيرزمين

این شماره

كمتركسياســتكهتجربهسفربامترورانداشــتهباشد.باتوجهبه
پايينبودنهزينهبليتوصرفهجوييدرزمان،خيليهاترجيحميدهند
بااينوســيلهرفتوآمدكنند.كروناكهشايعشد،درماههاينخست،
بهشدتازتعدادمسافرانحملونقلعموميكاستهشد؛طبقگفتهمسئوالن،مسافرانمترودردورهكرونا
تايكسومكاهشيافته.اماكمكمكهكسبوكارهافعالشدند،مسافرانبيشتريسرازيرزيرزمينشدندو
هرچندازسويمقاماتوزارتبهداشتاعالمشدهمتروازمراكزپرخطرشيوعكرونامحسوبميشود،اما

بسياريازمردمريسكميكنندوبامتروجابهجاميشوند.

مردمخوبماسكميخرند
ساعت2بعدازظهرواردمتروينوابميشوم.يكسال
اســتكهمنديگرازمترواســتفادهنكردهام.پيشتر،
ازجريانبادوروديمترولذتميبــردم،اماامروزكه
بادبهصورتمميخــورد،كميدلهرهبــرمميدارد.در
سالنوروديهمهچيزعاديبهنظرميرسد.مسافراني
ميروندوعدهايميآيند.بهسراغپسركيميرومكه
سرگرمفروشماسكاست.سرشكهخلوتميشود،
ماســكشراپايينميكشــدوچانهاشراميخاراند.
ميپرسمفروشماسكچطوراســت؟جوابميدهد
خوباست.ازمردادماهبهاينكارمشغولشده.ميگويد:
منخودمحساسنيستموبهاستفادهازماسكمعتقد
نيستم!وليخبوقتيپيشنهاداينكارشد،پذيرفتم.
ادامهميدهد:بهنظرمهركســيحساســيتبهخرج
بدهدوبيشتربترسد،كروناميگيرد.حدسميزندكه
ارديبهشتمبتالشدهاســتاماخفيفبوده.ميگويد:
حدود2هفتهحسبوياييوچشاييامضعيفشدوكمي
سردردداشتم.بعدازمن،پدرمبيمارشد.البتهعالئماو
شديدتربود،دليلشراهمگفتم؛پدرمخيليحساسيت

بهخرجميدهد!

كرونارويپلهبرقي!
آدمهايبسياريراميبينمكه2ماسكرويصورتشان
است.ازترسواضطرابمكمميشود.بهسمتايستگاه
صادقيهميروم.غژغژچرخهايقطارفضاراپرميكند.
ترجيحميدهمبهجايپلهبرقيكهشــلوغشــده،از
پلههايمعموليپايينبروم.نگاهيبهمســافرانسوار
برپلهبرقيمياندازم.باسگرمههايدرهم،شانهبهشانه
همباالميروند.بويادكلنمردآراستهايكهچندپله
پايينتراســت،توجهمراجلبميكند.پلههاكهتمام
ميشــود،بهســراغشميروم.مردموجوگندميهم
2ماسكبرصورتزده.ميپرســمچراازمترواستفاده
ميكند،ميگويد:دردورهكرونا،ترافيكبيشــترشده.

تويترافيكدچاربيحاليعصبيميشومواينكهمترو
معضلترافيكندارد،ازنظرمنمزيتبزرگياستالبته
بههيچوجهساعتهايپيكمسافرواردمترونميشوم،
بعدهمكهبهخانــهميرومجانباحتيــاطرارعايت
ميكنم،دوشميگيرمولباسهايمراچندروزدرميان
ميپوشم.قطاربعديميرســد.مردكتوشلوارپوش
ميگويد:باورشسختاستامامناززمانيكهازمترو
استفادهميكنمارتباطمراباپدرومادرمقطعكردهام،
چوندرشــرايطكنونيكهصحبتازشــيوعكروناي
انگليسيهمشده،كوچكترينسهلانگاريممكناست
بهفاجعهتبديلشود.صحبتبااوچنددقيقهبيشترطول
نميكشدامادرهمينفاصلهايستگاهپرازمسافرشده.

قطارميايستد،خاليوپرميشود.

ترسازويروسكروناهموارهدردلمناست
نسبتبهساعت،تعدادمسافرانواقعاًزياداست.دلشوره
دوبارهبهســراغمميآيد.دختركظريفوكوتاهقدي
بدونعجله،آرامبهســمتخروجيمــيرود.دنبالش
ميروم.اينپــاآنپاميكندتاپلهبرقيخلوتشــود.
حاضرميشودچنددقيقهبامنصحبتكند.ميگويد:
قبلازشيوعكروناتقريبا90ًدرصدسفرهايمدرتهران
بامتروبود.همانموقعهمخطوطبســيارشلوغبودند
وتنهاصرفهجوييدرزمانوكوتاهشــدنفاصلهسبب
ميشــدتاســختيهايآنراتحملكنم.بعدازشيوع
كرونا،ســفرهايمرابســياركمكردماماكرايههاخيلي
گراناست.پريروزبابتهزينهرفتوبرگشتمبااسنپاز
نوابتاهفتتير75هزارتومانپرداختم.ادامهميدهد:
هماكنون50درصدجابهجاييمنبامترواست،آنهمدر
اوقاتيكهاحتمالميدهممتروحداكثرخلوتيوكمترين
تراكمجمعيــترادارد.باوجوداين،تــرسازويروس
كروناهموارهدردلمناســت.دربارهمشكالتمترواز
اوميپرسم.جوابميدهد:برخيمسافرانداخلمترو
سرماسكنزدن،دعواوبگومگوراهمياندازندكهخودش

كاربسياراشتباهياست.درشــرايطكرونااصاًلداخل
مترونبايدحرفزد.اومعتقداستبعدازشلوغيمترو،
معضلبزرگديگر،حضوردستفروشاناست.ميگويد:
دركميكنمكهاوضاعاقتصاديجامعهمناسبنيستو
آنهاهمشرايطبديدارند،امامنبهصورتكليباحضور
آنهادرمترومشكلدارم.دستفروشانچندنوعآلودگي
ايجادميكنند؛آلودگيصوتيوظاهري.وقتيبرخياز
آنهاباظاهروالفاظناخوشاينددرمتروپرسهميزنندو
برخوردهاينادرستمسافرينومأمورينمتروباآنهاو
بعضاًمنازعاتيكهبينشانپيشميآيدراميبينم،واقعاً

اعصابمخردميشود.

واگنهايبيشتريبهقطارهااضافهشوند
رنگگلبهيبلوزدختركيچشمامراميگيرد.موهاي
دختركدوشاخهبافتهشدهوماسكقرمزيبرصورتش
است.مادرشميگويد:سرفاصلهقطارهامناسباستو
خوشبختانهقطارهادرساعاتمعيندرايستگاهحاضر
ميشوندوبهندرتپيشميآيدكهتأخيركنند،اماباز
آرزوبهدلماماندكهيكباردرقطارسرپانايستيم.تعداد
متقاضيانمترو،بهويژهدرســاعاتپيك،زياداستو
قطارهادرايستگاههايقبلپرميشوند،البتهتحتتأثير
كروناوكمشدنمسافرهااالنشــاهدهلدادنوتوي
صورتهمرفتنمسافراننيســتيمامابازهمجمعيت
تنگهمميايستندوكنارهممينشينند،دراينشرايط
صحبتازرعايتفاصلهاجتماعيدرمترومسخرهاست
ونميتوانگفتكهباچنيــنفاصلهايويروسمنتقل
نميشود!پيشــنهاداوايناستكهواگنهايبيشتري
بهقطارهااضافهشوند.ادامهميدهد:خوشبختانهاالن
ماســكزدنجاافتادهوبيشــتراز99درصدمسافران
ماسكميزنند؛هرچندبعضيهابهطورصحيحماسك
نميزنندياماسكشانكهنهونازكاستاماروزبهروز
تعدادكسانيكهبهصورتاصوليماسكميزنند،بيشتر
ميشود،وليبازهماگركسيدريكواگنكروناداشته

باشد،مصيبتميشود.

واگنهايآقايانخيليشلوغاست
نظرمردجوانيكهچشمبهراهقطاراستراهمميپرسم،
ميگويد:وقتيشرايطراسبكسنگينميكنم،مسافرت
بامتروبهتراست،مسافرانهمرعايتميكنند.چندبار
خودمنبهكسيكهماسكنداشته،ماسكدادهامواو
بدونبحثآنراقبولواســتفادهكردهاست.گاليهاي

كهاوداردازشلوغيبيشازحدواگنهايآقاياناست.
ميگويد:ازطريقميله،نصفيازيكيازواگنهايآقايان
راهمبهواگنخانمهااضافهكردهاندكهبهنظركارجالبي
نيست.گاهيبراثرفشــاروازدحام،برخيآقايانبهآن
طرفميلهكهخلوتاست،ميرونداماخانمهااعتراض

ميكنندوالمشنگهبهپاميشود!

دردبيپوليبيدرمانترازكروناست
چشــمميچرخانم،دستفروشــانزياديرانميبينم.
داخلواگنهاهمكهنگاهميكنم،تعدادشانكماست.
جذبچرخدستييكيازآنهاميشــومكهپراستاز
چيزميزهايرنگوارنگ؛فروشندهرويصندلينشسته
ودرخــودشفرورفته.قيمتچندقلمازوســايلشرا
ميپرسم.زنحدود50ســاليدارد.بالحنيمهربانانه
همهقيمتهاراميگويد.چشمانسياهقشنگيدارد،
دستانشاماخشكوچروكيدهاست،شايدتأثيرالكل
وموادشويندهباشــدكهپدردستهايخيليهارااين
روزهادرآورده.يكماســكپرســتاريويكماسك
پارچهايمشكيزدهاست.ميگويمخبرنگارمامافقط
آمدهامكهدربارهكرونابنويسموكاريبهبساطاوندارم.
موافقتميكندحرفبزند.تــاتيرماهكارشراتعطيل
كرده،ميگويد:خيليازهمكارانمانبيمارشدندودوست
وهمكارخودمبراثركروناجانشراازدستداد.تأسف
ميخورد،ادامهميدهد:سنشكمترازمنبود.روسري
ميفروخت.ازمرگشخيليناراحتوهراسانشدم،اما
دردبيپوليونداريازدردكرونابدتروبيدرمانتراست.
بايدخرجخودمودختــرمرادربياورم،جنسهايمهم
رويدستمماندهبود.ميپرسمفروشاشچقدراست؟
جوابميدهد:اوايلكهگفتندويروسازرويسطوح
منتقلميشود،مشتريانمانخيليكمبودند،امااالنكه
تعدادمسافرهاهمبيشترشده،فروشمبهترشدهاست.
ميپرسمازكارشراضياست،ميگويد:مدتيكارهاي
نظافتچندساختمانراانجامميدادموحتياگركسي
ميخواست،نظافتمنزلهمانجامميدادم،اماازكت
وكولافتادم،البتهدستفروشيهمراحتنيست.كاري
استكهبهتواحترامنميگذارند،بيمهايدركارنيست
وترسازاينداريكهمأمورانمترووسايلتراببرند،اما
چونكارديگريبلدنيستموبهپولهمنيازدارممجبورم
فعالًاينكارراانجامدهم.قطارواردايستگاهميشود.بلند
ميشودكهبرود.ازاوتشكرميكنم.چشمانشلبخند

ميزنندوسوارميشود.
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واگن به واگن  با گاليه های زيرزمينیعك
باوجودهشدارموجچهارمكروناودلشورهكرونايانگليسي،بهدليلگرانيكرايههاوترافيك،روزبهروزبرتعداد

مسافرانمتروافزودهميشود
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آرامش در حضور ديگران
بار رواني ازدحام محيط در مترو و تأثير آن بر زندگي 

روزمره را چگونه مي توان كنترل كرد؟

اگر جــزو مســافران هــرروزه مترو 
هســتيد، البد شــما هم ديده ايد كه 
گاه برخي مســافران به داليل بسيار 
پيش پاافتاده اي با هم درگير مي شوند و گاه 
اين درگيري، آن قدر باال مي گيرد كه به زد 
و خورد مي انجامد. بعد، شما همينطور هاج 
و واج مي مانيد كه مگر چه پيش آمد در اين 
ميان؟ فالن ناماليمتي چرا بايد ما را تا اين 

حد از كوره به در ببرد؟
عجالتا اين را بگويم كه اگر به منشــأهاي جغرافيايي چنين منازعه اي 
بر بستري روانشناسانه متمركز شويم، ديگر از بروز چنين رويدادهايي 
كه ظاهرا با محرك هايي ســاده رخ مي دهند، شــگفت زده نمي شويم. 
مترو، در عين حال كــه يكي از كارآمدترين وســايل نقليه عمومي در 
زمانه ماست و توانسته بســياري از ناماليمتي هاي اجتماعي حاصل از 
ترافيك در خيابان ها را به زير زمين برده و درمان كند، اما در عين حال، 
گاه با سياستگذاري هاي اشتباه و سهل انگاري در بجاآوردِن بسياري از 
مالحظاتي كه فرعي قلمداد شــده اند، خود برسازنده ناماليماتي ديگر 
شده است. ازدحام در محيط، يكي از مهم ترين عوامل بروز آسيب هاي 
رواني و اختالالت رفتاري در فرد و حتي ايجاد تنش است. رفتار تهاجمي 
يا پرخاشگرانه و همچنين احساس ناامني از ويژگي هاي رفتاري افرادي 
اســت كه در مناطق پر ازدحام زندگي مي كنند يا بــه نقاط پرازدحام 
رفت وآمد مدام دارند. كساني كه براي مراجعه به محل كار يا رجعت به 
منزل ناگزير از استفاده از وسايل نقليه عمومي پرازدحام هستند نيز از 
اين قاعده مستثنا نيستند. از قضا بين تسهيالتي كه از باب حمل ونقل 
عمومي براي شهروندان تعبيه شــده، مترو، بيشترين ازدحام را تجربه 
مي كند. حاال ما حرف زدن درباره اين آسيب ها را با مثال درگيري و نزاع 
در مترو آغاز كرديم و فراتر از اين البد مي دانيد كه آمار خودكشي در مترو 
نيز در دنيا همواره آمار قابل توجهي بوده است. از اين روست كه هميشه بر 
هدايت و ساماندهي حجم باالي سفرهاي روزانه تأكيد شده است. چنين 
عملكردي، نيازمند برنامه ريزي و روانشناسي محيطي است. براي كساني 
كه گاهي از مترو استفاده مي كنند، مواجهه با تصاوير سوارشدن مردم به 
واگن هاي مترو، بيشتر شبيه به فراهم آوردن مقدمات آشوب و بي نظمي 
است؛ مسافراني كه به صورت فشرده و شانه به شانه در ميان سروصداي 
قطار ايســتاده اند. اما براي آنهايی كه به طور مرتب از اين وسيله نقليه 
عمومي استفاده مي كنند، اين تصاوير، روزمره ترين تصاوير زندگي شان 
است؛ نوعي از روزمر گي كه رفته رفته مي تواند منجر به آسيب هاي رواني 

شود و در حادترين شكل ممكن به طور مثال با خودكشي بروز كند.
اما براي كاستن از اين آســيب ها و درواقع براي جلوگيري از بروز آنها، 
چه مي توان كرد؟ پاسخ به اين پرسش را از دو منظر مي توان پي گرفت: 
نخست پاسخ هايي روانشناسانه است كه مبتني بر مقاوم سازي فرد در 
برابر چنين آسيب هايي اســت. اما مهم تر از اين، راهكارهايي است كه 
مديريت شهري مي تواند اساســا براي جلوگيري از بروز اين آسيب ها 

صورت دهد.

مي دانيم كه كشور ژاپن، با وجود بســياري از ديگر مظاهر شهري ، به 
خطوط ريلي و مترويش نيز معروف است. عواملي كه سبب ساز شهرت 
متروهاي ژاپن شده، صرفا عوامل فني و مهندسي در ساخت ايستگاه ها، 
واگن ها و موتورهاي قطارها نيست. يكي از مهم ترين داليل پيشگامي 
ژاپن در صنعت حمل ونقل ريلي، تالش هايي است كه براي جلوگيري 
از آسيب هاي رواني ناشي از ازدحام صورت داده است. حاال را نبينيد كه 
بسياري از راهكارهاي آنها در اين رابطه، به عنوان الگو در ديگر كشورها 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد. آنها نيز در ابتداي امر، با همه مشــكالت 
مرتبط با ازدحام، ازجمله همين مشكالت مورد بحث ما، روبه رو بوده اند. 
به طور مثال، تا سال2003، ايســتگاه هاي مترو در توكيو، بارها و بارها 
ميزبان خودكشي هاي متعدد بودند. آمار چنان باال رفته بود كه مترو شده 
بود قتلگاه زيرزميني ژاپن. از آنجا بود كه چشم بادامي ها، جز مباحث فني 
و مهندسي، تمهيدات روانشناسانه براي جلوگيري از بروز آسيب ها در 
ازدحام زيرزميني شان را جدي تر گرفتند. به طور مثال آنها در طراحي 
ايستگاه ها به عواملي چون نور و صدا مجهز شدند. در برخي از ايستگاه ها، 
طراحي طوري انجام شد كه نور خورشيد با رد شدن از پنل هاي آبي رنگ، 
به رنگ در بيايد و بر ســكوها بتابد. ژاپني ها مدتــي بعد ديدند كه اين 
راهكار به صورت غافلگيركننده اي مؤثر بوده. براســاس مطالعه اي كه 
پژوهشگران دانشــگاه توكيو انجام دادند و در سال 2013 منتشر شد، 
بررسي داده ها در طول يك دوره 10ساله نشان داد در ايستگاه هايي كه 
به چنين طراحي نوري مجهز بودند، تالش براي خودكشي،84درصد 
كاهش داشته است؛ اين دســتاورد، واقعا خيره كننده بود؛ يك راهكار 
ســاده و عملي و كم هزينه تر از بســياري از برنامه هاي گل درشت كه 
حسابي جواب داده بود. آنها روش هاي ديگر را نيز آزمودند. به اين فكر 
كردند كه مردم در سفرهاي درون شهري، وقتي مي خواهند از مترو خارج 
شوند، بيشترين ازدحام و تالطم را تجربه مي كنند و از اين رو در همين 
موعد اســت كه برقراري آرامش، مهم ترين كار ممكن مي تواند باشد. 
آنها آهنگ هايي آرامش بخش انتخاب و از بلندگوها پخش كردند. اين 
آهنگ ها آشكارا بر ريتم مسافران در خروج از مترو تأثير داشت. آنها قدم 
آهسته كرده و نظم گرفته بودند. نكند شما هم ياد بلندگوهاي متروهاي 
خودمان افتاده ايد؟ همان ها كه از صبح تا شــب، آگهي يا اخبار راديو را 
پخش مي كنند؛ اخباري كه همه دغدغه هاي اقتصادي و اجتماعي آن 
روز مسافران را برايشــان گزارش مي كند. انگار كه در زمان بازگشت از 
سر كار به خانه، الزم باشد مســافران مرور كنند امروز طال چقدر گران 
شد، دالر چه سرنوشتي پيدا كرد و باالخره قيمت تخم مرغ و روغن در 

بازار تنظيم شد يا نه!؟
امروزه، آن قدر مترو را به عنوان مورد مطالعه در دنيا جدي مي گيرند كه 
بعضي معتقدند ايستگاه هاي مترو، مكان هاي بسيار مناسبي براي ديدن 
»نظريه تلنگر« در عمل هستند. اين نظريه مي گويد: يك تلنگر يا سقلمه 
آرام به مردم مي تواند به تصميم گيري بهتر آنها كمك كند، مثل ثبت  نام 
در بيمه اي خاص براي آينده يا اصالح رفتارهاي اجتماعي و مشاركت 
در امور خيرخواهانه مانند اهداي عضو. آنجا در زيرزمين هاي پرازدحام، 
همه  چيز در معرض است؛ به راحتي مي توان براي مردم آرامش را فراهم 

آورد و به راحتي هم مي توان آرامش شان را به هم ريخت.

صديقه حسين خاني
روانشناس

 البته مي شود 
در مترو كتاب 
خواند. اول كمي 
استراحت مي كنم 
تا خستگي كار از 
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كمي بررسي اوضاع 
واگن و مسافران 
و حتي بساط 
دستفروشان، 
وقتي ديگر 
حواسم به اطراف 
پرت نشود، نوبت 
كتاب خواندن 
است. معموال 
كتاب هاي 
دانشگاهي و مربوط 
به كارم را مي خوانم

قبال درآمد بهتر 
بود. مثال در يك ماه 
مي توانستيم 
حداقل حقوقي 
را كه يك كارمند 
مي گيرد، در 
بياوريم اما االن اين 
درآمد يك سوم 
شده. فروشنده 
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تومان درآمد 
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زور مي توانم 
30-20 هزار تومان 
دربياورم

در همه جا مي شود كتاب خواند
بعضي ها در هر موقعيتي، خاص و فكر شده عمل مي كنند. 
درباره هر كاري كنكاش مي كنند كه چطور انجام بشــود 
يا نشــود. مثال فريبا از آن دسته آدم هاســت كه با وجود 
پايبندي به هر اقدام فرهنگي، ســعي مي كنــد آن را در 
حيطه ضوابط خودش انجام دهــد. او قديم ترها كه كرونا 
نبود، تردد با مترو را به داليل خودش به هر وســيله نقليه 
ديگر ترجيح مي داد. از كتاب هاي كوچك استفاده مي كرد، 
آنها را مي خواند و وقتي از واگن خارج مي شد آن را براي نفر 
بعدي مي گذاشت و نظرش اين بود كه كتاب هاي بزرگ تر و 
پر ورق تر را بايد در خانه و با تمركز خواند؛ » كتاب هاي مترو 
كوچك بود و موضوعــات و كاريكاتورهاي جالب و جذاب 
داشت. مي توانستيم هر چه كه در مورد فرهنگ شهروندي، 
آپارتمان نشيني، رد شدن از خيابان و مسائل مختلف  است 
را به صورت كوتاه و مختصر بخوانيم و ياد بگيريم. البته هر 
چند از آن كتاب ها ديگر اثري نيســت چون گاهي مردم 
يادشان مي رفت كه اين كتاب ها را بايد روي صندلي ها جا 
بگذارند و تنها خود از قطار خارج شوند. به نظر من در همه 
جا مي شود كتاب خواند اما بايد شرايطش فراهم باشد. در 
واگن هاي شلوغ و پر ازدحام و پر سر و صدا اما نمي شود اين 
كار را انجام داد، اگر هم بشود با خون دل مي شود.« فريبا 
كتاب هاي كوچك جيبي مثل داستان هاي 55كلمه اي و 
88 كلمه اي را پيشنهاد مي دهد؛ كتاب هايي درباره آيين 

زندگي، كتاب هاي سرگرمي، روانشناسي، آداب و رسوم، 
ورزشي، ستاره شناسي و گياه شناسي. او معتقد است كه در 
جاهاي شلوغ و پر استرس بايد از كتاب هايي استفاده كنيم 
كه فهم ساده و موضوعات متنوع دارند و انرژي خاصي به 
آدم مي دهند كه اگر چيزي ياد نگرفته باشيم حداقل چيزي 

را از دست نداده ايم و نياز به تمركز باال ندارند.

اول استراحت بعد كتاب
آدم هايي هم، هســتند  كه در همه موقعيت ها دســت از 
شوخ طبعي بر نمي دارند. از حســن درباره خواندن كتاب 
در مترو پرسيدم با شــوخي و خنده گفت كه نبايد سخت 
گرفت؛ » البته كه مي شود در مترو كتاب خواند. اول كمي 
استراحت مي كنم تا خستگي كار از تنم در برود. بعد از كمي 
بررسي اوضاع واگن و مسافران و حتي بساط دستفروشان، 
وقتي ديگر حواسم به اطراف پرت نشود، نوبت كتاب خواندن 
است. معموال كتاب هاي دانشــگاهي و مربوط به كارم را 
مي خوانم. رمان را هم اگر بلند باشد تقسيم بندي مي كنم و 
در زمان هايي كه در مترو هستم مي خوانم. به سرو صدا هم 
اهميتي نمي دهم، آنقدر غرق در كتاب مي شوم كه صداي 

اطراف اذيتم نمي كند.«

كتاب هاي صوتي در مترو
بيشتر افرادي كه موافق كتابخواني در مترو بودند، گوش دادن 

كتاب هاي صوتــي را ترجيح مي دادند. آنهــا معتقدند كه 
درســرو صدا، همهمه و ازدحام، نبود جا براي نشســتن و 
مواردي از اين دســت نمي توان كتاب خوانــد و بايد كتاب 
را گوش داد. گوش دادن كتاب در مترو راحت تر از خواندن 
آن است؛ زهرا يكي از آنهاست كه مي گويد: » به نظرم مترو 
مي تواند جاي خوبي براي كتاب خواندن باشــد اما كتاب 
صوتي. كتاب گوش دادن بهتر از خواندن آن در همهمه مترو 

است. در اين شرايط خواندن كتاب سخت است«.

فرهنگي جهاني 
كتاب خواندن در مترو فرهنگي جهاني است. بعضي ها اين 
فرهنگ را در كشــورهاي ديگر نيز تجربه كرده اند. محمد 
معتقد است كه كتاب خواندن را در هر شرايطي بايد دروني 
كرد و براي مردم جا انداخت؛ »در بســياري از كشورهاي 
توســعه يافته ديده ام براي اينكه مردم بــه كتاب خواندن 
ترغيب شوند از افرادي كه در مترو كتاب مي خوانند بليت 
نمي گيرند. اما با توجه به اينكه روزي 2ســاعت را در مترو 
مي گذرانم، كمتر مي بينم كســي كتاب بخواند، بيشــتر 
دانشجوها كتاب درسي مي خوانند. با خواندن كتاب در مترو 
بسيار موافقم اما در واگن هاي قطار كه بازار دستفروشان 
است نمي شود تمركز كرد؛ به ويژه در ساعات پيك و ازدحام 
مسافران مانع مي شود اما مي توان از كتاب هاي كوچك و 
جيبي استفاده كرد. داستان هاي كوتاه چخوف را مي خوانم. 

كتاب هاي روانشناسي هم در حجم هاي كم مي تواند براي 
مترو مناسب باشد.« 

در مترو تمركز ندارم 
براي بعضي از آدم ها جاي پر سرو صدا با تكان هاي مدام مثل 
واگن هاي مترو، مكاني دوست داشــتني بــراي كتابخواني 
نيســت. مليحه خواندن كتاب در حركت را دوست ندارد؛ 
»در مسير بودن با تكان هاي لحظه اي را براي كتاب خواندن 
مناسب نمي بينم، ضمن اينكه چشم اذيت مي شود و آسيب 
مي بيند. به نظرم كتاب گوش دادن بهتر است. كتاب خواندن 
سليقه اي است، بستگي به نوع نگاه و نياز آدم ها دارد. كتاب 
»زن بودن« را پيشنهاد مي كنم. كتاب هاي فلسفي، نشاط آور، 

اميد بخش و كتاب هاي موفقيت مي توانند مناسب باشند.«

در مسيرهاي طوالني رمان مي خوانم
عده اي عاشق رمان هاي چند صد صفحه اي هستند و مترو را 
جاي مناسبي براي خواندن اين كتاب ها مي دانند. ندا مي گويد: 
» اگر مسير طوالني باشد دوست دارم رمان بلند بخوانم تا متوجه 
مسافت نشوم. عاشق كتاب خواندن هســتم. هر فرصتي گير 
بياورم كتاب مي خوانم. در مترو زماني كه خلوت است به راحتي 
كتاب مي خوانم. اما اكنون فضــاي مجازي جاي كتاب را براي 
جوان ها گرفته است.  اي كاش بتوان كاري كرد  كه كتاب خواندن 

و كتاب گوش دادن جايگزين فضاي مجازي شود«.

چخوف در ايستگاه مترو
عده اي در مترو كتاب مي خوانند و خيلي ها هم معتقدند كه در مترو بايد 

كتاب هاي صوتي گوش داد

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

بازار سيار 
فروشنده هاي مترو از قشرهاي مختلف جامعه اند؛ از 

زن سرپرست خانوار گرفته تا دختري كه فوق ليسانس 
ادبيات دارد اما نتوانسته است كاري پيدا كند

آنهايي كه هر روز با متــرو در رفت وآمدند، 
فروشــنده هاي ســيار را مي بينند و شايد 
مي خواهند از زندگي آنها بيشــتر بدانند؛ 
بدانند كه چرا بايد ايــن پيرزن براي اينكه 
شويدهاي خشــكش را بفروشد، از صبح تا 
شب سرپا بماند يا مردي كه يك دستش از 
كار افتاده به چه اجباري كيسه هاي اسكاچ 
و ليف را روي يك ســمت تنش سوار كرده 
اســت. يا همين دختر، دختري كه بيشتر 
از او انتظار داريم پشت ميزهاي دانشگاهي 
بنشــيند و جزوه  بردارد، چرا دارد شــال و 

روسري مي فروشد؟ 
جهانديــده، دختر جواني اســت كه عطر 
مي فروشــد. آنهايي كه يك بار از او جنس 
خريده انــد، مشــتري ثابتش شــده اند. 
جهانديده بــا خانواده زندگــي مي كند اما 
مجبور است دســتش توي جيب خودش 
باشــد؛ »خيلــي از زنانــي كــه در مترو 
فروشــندگي مي كنند، يا سرپرست خانوار 
هستند يا سرپرست خودشان.« او 20سال 
ســابقه كار دارد و 10 از ايــن ســال ها در 
مترو گذشته؛ »قبال شركت خصوصي كار 
مي  كردم. بعــد از يك مدت ديــدم از پس 
هزينه ها برنمي آيم، فروشــندگي در مترو 
را شــروع كردم. تا 5 سال پيش هم شركت 
بودم و هم مترو. 7تــا 9صبح در مترو بودم، 
بعد مي رفتم شــركت. بعد از ساعت كاري 
دوباره به مترو مي آمدم.« تعداد قابل توجهي 
از زن هايي كه در متــرو كار مي كنند، قبال 
در شركت هاي خصوصي شاغل بوده اند. يا 
شركت ها در بحران هاي اقتصادي تعطيل 
شــده اند يا اينكه بعــد از مدتــي مديران 
شركت يا ديگر همكاران مرد، خواسته هاي 
غيركاري از زنان داشــته اند، آنها را مجبور 
كرده به مترو پناه بياورنــد يا حقوق پايين 
و نبود بيمه زنان را از اين شركت ها فراري 

داده است.
دختر باالبلند بي دليل شــبيه دانشــجوها 
نيســت. مريم فوق ليســانس ادبيات دارد. 

يك مدت دنبال كار بود ولي؛ »2 ماه در يك 
شركت كار مي كردم. وقتي خواستند با من 
قرارداد ببندند، مدير شركت خواسته هاي 
ديگري داشت من هم كال قيد كار زدن در 
شركت ها را زدم. حاال هم خيلي برايم مهم 
نيست كه در مترو دستفروشي كنم. اينجا با 

اين كار راحتم.«
بعضي از زنان فروشــنده، همسرانشان را از 
دســت داده اند و همه هزينه هاي زندگي 
به عهده آنهاســت اما بعضي از زنان همسر 
دارند ولي باز هم مجبورند هزينه هاي زندگي 
را تامين كنند. صديقه يكي از اين زنان است؛ 
»كسي كه شــوهر ندارد، خوش به حالش 
است. تنها دردش اين است كه شكم خودش 
و بچه هايش را پر كند. اما مــن و بعضي از 
زن ها بدبختيم. ما هــم بايد خرج خودمان 
را بدهيم و هم خرج شوهران معتادمان را. 
بعضي وقت ها بايد از آنها كتك هم بخوريم؛ 

هم خرجش را بده و هم كتكش را بخور.« 
به ظاهر بعضي هــا به خصــوص دختران 
نمي خورد كه به پول فروشــندگي در مترو 
خيلي نياز داشته باشند. مريم كه دوستان 
زيادي بين فروشندگان مترو دارد، مي گويد 
آنها براي اينكه لوكــس زندگي كنند، كار 
مي كنند؛ »تعداد اين دختران كم اســت. 
بيشتر فروشــنده ها به خاطر نيازشان كار 
مي كنند اما بعضي ها نه. اين دختران از طبقه 
متوسط هستند. بيشتر هزينه هايشان را هم 
خانواده مي دهد اما دوســت دارند زندگي 
متفاوتي داشته باشند. مثال يكي از دوستانم 
مي خواست ماشين بخرد. يك مدت اينجا 
كار كرد، يك پولي هــم از پدرش گرفت و 

پژو 206خريد.« 
تعداد فروشنده هاي مرد كمتر از زنان است. 
شايد به خاطر اين است كه درآمد در مترو 
آنقدر نيســت كه براي مردان جذاب باشد. 
فروشنده هاي مرد يا پيرمرداني اند كه ويفر 
و نخ قرقره و اسكاچ مي فروشند يا گروه هايي 
هستند كه تقريبا جنس هاي مشابه دارند؛ 

پيرزن نان شــيرمال هايي را مي فروشد 
كه صبح با دستان خودش از تنور خانگي  
درآورده اســت، پير مرد كــه به زحمت 
پاهايش را روي كف واگن مي كشد، با صداي نحيفش به التماس افتاده تا ويفري از او بخريم. 
دختر جوان صورتش را بزك كرده، هر تيكه از پوست پيدايش با رژلبي، سايه چشمي و... 
رنگ شده تا انتخاب ما را راحت تر كند. پسران سر به سر هم مي گذارند و چرخ جوراب هاي 
رنگي و هندزفري را دنبال خودشان مي كشند. خلوتي واگن هاي مترو، تعدادشان را كم 
كرده است و بار نفروخته شان را ســنگين تر. ما از ترس كرونا و ته كشيدن ته مانده هاي 
حساب  كارتي مان جرأت خريد نداريم و آنها تنها اميدشان براي اندوخته بيشتر، ماييم؛ 

انگار منتظرند تا صدايشان كنيم...خانم... آقا....

يك نوع جوراب يا هندزفري و هدفون. جالل 
يكي از پسراني است كه هنوز به مترو وفادار 
است. او مي گويد: »با دوســتانم از لرستان 
به تهران آمده ايم. 8-7 نفر هســتيم. يك 
خانه 40 متري اجاره كرده ايم. از اول صبح 
تا آخر شب در مترو دستفروشي مي كنيم. 
تا پول يك ماشــين را در بياوريم ، بايد كار 
كنيم. ماشين كه داشــته باشيم مي توانيم 
مسافركشي كنيم«. كساني كه مثل جالل و 
دوستانش گروهي كار مي كنند، كم نيستند. 
اما تعداد اين گروه ها كمتر از قبل شده است. 
جالل مي گويد كه درآمد كم، خيلي ها را به  
شهرهايشان بازگردانده است؛ »هم گراني 
است و هم كرونا. فروشنده هم كه زيادشده. 
ديگر به صرفه نيست تهران بماني. خرج باال 
است. ما كال نه غذاي زيادي مي خوريم و نه 
خيلي لباس مي خريم. همه كار مي كنيم كه 
پس انداز داشته باشيم اما با اين اجاره خانه ها 
و با قيمت ها چيز زيادي برايمان نمي ماند. 
واقعا اين مدلي زندگي كردن هم ســخت 
است. بي ادبي نباشد ولي واقعا گله اي زندگي 
مي كنيم. در اين شــرايط خيلي ها ترجيح 

دادند كه نمانند و بروند.« 

ما از پايين شهر نمي آييم 
تصــور عمومــي اين اســت كه بيشــتر 
فروشنده هايي كه در مترو هستند، از ميدان 
شوش به پايين زندگي مي كنند اما اينطور 
نيست. اگر مناطق خاص را كه عيان نشين 
هســتند، كنار بگذاريم، مي شود گفت كه 
فروشــنده ها تقريبا متعلق به همه مناطق 
شهر تهران و حتي كرج هستند. جهانديده 
مي گويد: »همه ما فقير كه نيســتيم. فقط 
كار پيدا نكرده ايم و از ســر اجبــار به اينجا 
آمده ايم. ما همكاراني داريم كه در خيابان 
گلبرگ زندگــي مي كننــد، از تهرانپارس 
يا ســبالن مي آيند«. نگاهي كــه بعضي از 
مسافران به فروشــنده ها دارند، جهانديده 
را اذيت مي كند؛ »ســطح اجتماعي بعضي 

از فروشــنده ها شــايد باالتــر از بعضي از 
مسافران هم باشــد اما همه تصور مي كنند 
مــا از پايين ترين قشــر جامعه هســتيم 
و هرطــور كــه مي خواهند با مــا برخورد 
مي كنند. بعضي از مسافران، مأموران نيروي 
انتظامي و كاركنان مترو با احترام با ما رفتار 
نمي كنند.« جهانديده زني را مثال مي زند 
كه حاضر است كار كند ولي بچه  اش مدرسه 
خوبي برود؛ »من همكاري دارم كه نياز مالي 
چنداني ندارد اما در محله اي زندگي مي كند 
كه مدرسه خوبي براي بچه اش ندارد. بچه 
را در مدرســه دولتي بهتري ثبت نام كرده 
است اما براي ثبت نام بايد به مدير زيرميزي 
بدهد. براي اينكه اين پول و هزينه هاي ديگر 
مدرسه را تامين كند، در مترو فروشندگي 

مي كند. بايد به اين مادر احترام بگذاريم.«

شعارهايي عليه فروشندگان
خيلي ها به كيفيت اجناســي كه در مترو 
فروخته مي شود، اطمينان ندارند اما مريم 
مي گويد: »جنس هايي كه ما مي فروشــيم 
با جنس  هاي كه در مغازه ها هســت، فرقي 
ندارد. ما از همان  جاهايي جنس مي خريم 
كه بقيه فروشــنده ها مي خرنــد«. بازارها، 
شركت هاي وارد كننده، توليدي ها كوچك 
و بزرگ جاهايي هســتند كه فروشنده ها 
جنس هايشــان را مي خرند. نظر مريم اين 
اســت كه نگاه منفي به كيفيــت اجناس 
فروشنده ها تقصير مسئولين است؛ »وقتي 
رو در و ديوار ايســتگاه ها مي نويســند از 
دستفروش ها چيزي نخريد، اعتماد مردم به 
ما كم مي شود. در اين شرايط اقتصادي كه 

كار نيست چرا بايد اين مدلي رفتار شود.« 
بعضي از فروشــنده ها مغازه داران ســابق 
هستند؛ آنهايي كه نتوانسته اند اجاره مغازه 
را بپردازند، جنسشــان را به پاي مشتري 
آورده انــد. بعضي از مغــازه داران هم براي 
فروش بيشــتر، بخشــي از جنس هايشان 
را به دست شــاگرد مغازه ها مي دهند تا در 

مترو بفروشند. مريم مي گويد: »چه فرقي 
مي كند، اين جنس در مغازه فروخته شود يا 
روي دست من؟« از نظر فروشنده ها در مترو 
هر چيزي بفروشي، خريدار دارد. مسافران 
مترو، بيشــتر از قشــر متوســط هستند؛ 
كســاني كه خودشان شــاغل هستند و نه 
قدرت خريد خيلي بااليي دارند و نه فرصت 
چنداني. مريم مي گويد: »زني كه شــب از 
ســر كار برمي گردد، از خدايش اســت كه 
در مترو نان و سبزي هم بفروشند و همان 
جا همه خريدهايــش را بكند«. با اين حال 
جنس هايي هســتند كه مشتري بيشتري 
دارند؛ لــوازم آرايــش و لباس زير. به خاطر 
همين تعداد فروشنده هايي كه اين جنس ها 
را مي فروشند بيشــتر از بقيه فروشنده ها 

هستند.

درآمد، يك سوم قبل
فشار اقتصادي، بعضي ها را دو شغله كرده و 
فروشندگي در مترو دم دستي ترين شغلي 
است كه مي شود انتخاب كرد. بعضي ها هم 
در دروان كرونا كارشان را از دست داده اند 
و چاره اي برايشــان نمانده تا به مترو پناه 
بياورند. در اين شرايط كســاني كه سابقه 
كار دارند، با مشــكل روبه رو شده اند. جالل 
مي گويد: »قبال درآمد بهتر بــود. مثال در 
يك ماه مي توانستيم حداقل حقوقي را كه 
يك كارمند مي گيــرد، در بياوريم اما االن 
اين درآمد يك سوم شده. فروشنده زيادشده 
و خريدار كــم. اگر قبــال روزي100 هزار 
تومان درآمد داشــتم االن به زور مي توانم 
30-20 هزار تومان دربيــاورم.«  جالل به 
اميد روزهاي خوب به تهران آمده اســت تا 
بتواند پولي جمع كند، به شهرش برگردد، 
كسب وكاري راه بيندازد و داماد شود اما اين 
آرزوهايش هر روز دارد كمرنگ تر مي شود؛ 
»فعال كه چيزي ته جيــب نمي ماند. قبال 
مي شــد با 10ميليون پرايد خريد االن بايد 

10برابرش را داشته باشي. مي توانيم؟« 

مشغله هاي زندگي جاي خود اما هنوز افراد پايبندي هستند كه خواندن 
و ورق زدن كتاب حال شان را خوب مي كند. برايشان جا و مكان مهم 
نيست، اگر بتوانند 2خط كتاب بخوانند سر كيف مي آيند. كتاب خواندن 
در مترو، در حركت، در سفر هم نوعي ديگر از زندگي با كتاب است. البته هستند كساني كه كتاب خواندن در 
سفر و حركت را دوست ندارند و معتقدند كتاب خواندن نياز به تمركز و توجه دارد. بعضي ها هم كتاب هاي صوتي 
را جايگزين كتاب هاي كاغذي كرده اند. نظرات، مختلف اســت اما نتيجه يكي است؛ آن هم اينكه همگي با 

كتاب خواندن موافقند و مكان برايشان اهميتي ندارد.

فتانه احدي
روزنامه نگار
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سرمايه گذاري در غرفه هاي مترو به صرفه است؟
نان زيرزمين

وضع درآمدي تعدادي از غرفه داران مترو خوب است 
و عده اي در حال جمع كردن غرفه هايشان هستند

مدت هاســت به واسطه 
استفاده مكرر از مترو براي 
رســيدن به محل كارم از 
خريداران پر و پا قرص غرفه هايش شــده ام. تنوع محصوالت و 
دسترسي آسان بدون رفتن به بازارهاي بزرگ و صرف كردن وقت 
كم تر براي خريد موجب شده تا هميشه نظاره گر محصوالت در 
ويترين چيده شده غرفه هاي مترو باشم. گاهي حتي براي خريد 
هديه جشن تولد و كادو هم به اين غرفه ها مراجعه مي كنم و از اين 
بابت بايد گفت اين غرفه ها جزو كار راه اندازترين غرفه هاي موجود 
در سطح شهر شده اند و كارايي خوبي براي كساني مثل من دارند 
كه هميشه دقيقه 90دست به كار مي شوم و تصميم به تهيه كااليي 
مي گيرم. در اين روزهاي كرونازده به سراغ برخي از اين غرفه داران 
در چند ايستگاه پرتردد و كم تردد رفته ايم تا ببينيم در اين مدت 
سطح درآمدشان چقدر كاهش يافته و تا چه اندازه توانسته اند 

خود را با اجاره بهايي كه مي پردازند سرپا نگه دارند.

وضع بد برخي غرفه داران
تجربه نشــان داده كه غرفه هاي تجاري مترو شامل پوشاك، كيف و 
كفش، بدليجات، لوازم آرايشي و بهداشتي، موبايل، شال و روسري، 
موادغذايي، اغذيه سرد و ســوپرماركت معموال از دوام و ماندگاري 
بيشــتري برخوردارند و صاحبان اين غرفه ها درآمــد خوبي دارند 
اما غرفه هايي با كاربري آرايشــگاه مردانه، عطاري و عرضه گياهان 
و عرقيجات دارويي، آبميوه فروشــي، مانتوفروشي ها و برخي لباس 
زنانه فروشــي ها برخالف تصور عموم آنقدر كه بايد و شايد مشتري 
ندارند. اين روزها هم به خاطر شرايط كرونا و خريد كم مردم بسياري 
از غرفه هاي متــرو خواهان نــدارد و كركره اكثر آنها پايين اســت. 
غرفه هايي هم كه باز هستند با اســتقبال كم مردم قادر به پرداخت 
اجاره بها نيستند و منتظرند سر سال كه قراردادشان تمام شد ببندند و 
بروند. يكي از غرفه داران تجريش كه مانتوهاي طرح دار سنتي عرضه 
مي كند، مي گويد:»ماهانه 10ميليون اجاره مي دهم اما با كاهش 80 
تا 90درصدي درآمدي ام قادر به پرداخت اين ميزان اجاره بها نيستم و 
از مسئوالن مترو خواسته ام كمي از اجاره بها را تقليل دهند تا رونق به 
بازار برگردد اما پاسخي تاكنون نسبت به اين درخواستم نگرفته ام. با 

ادامه اين وضعيت مجبورم مدتي خانه نشين شوم«.
يكي ديگر از غرفه داران مترو كه گل و گياه مي فروشد هم مي گويد:» اگر 
شرايط به همين منوال باشد من نيز بايد كم كم به فكر جمع كردن 
غرفه باشم چون مردم اين روزها حال و حوصله خريدهاي تزئيني و 
رســيدگي به گل و گياه ندارند كه بخواهند اقدام به خريد آن كنند. 
من سابق بر اين روزي تا 2 ميليون تومان هم درآمد داشتم اما اكنون 
درآمدم به زير 500هزار تومان كاهش پيدا كرده در حالي كه بايد ماهانه 

15ميليون تومان اجاره بدهم«.

درآمد خوبي دارم
يكي از غرفه هايــي كه بي برو برگرد در تمام ايســتگاه هاي پرتردد و 
حتي كم تردد اغلب برپاســت عطرفروشي اســت. فروشندگان اين 
غرفه ها با دعوت مسافران به تست عطر كار تبليغات را انجام مي دهند 
و جزو معدود غرفه هايي هستند كه در شرايط كرونا هم به خاطر بازار 
پررونقي كه دارند همچنان سرپا هستند. سعيد مقصوديان، يكي از 
فروشنده هاي غرفه دار ايســتگاه متروي ميدان ولي عصر كه حدود 
يك سال و نيم است كه در اين محوطه فعاليت مي كند و عطر و ادكلن 
به مسافران مترو مي فروشد، مي گويد:»درآمد اين كار باالست و كار 
در مترو به خاطر اينكه اجاره كمتري مي دهم برايم مقرون به صرفه 
است. با اينكه مشتريان نسبت به سال گذشته خيلي كم شده اما بازهم 
راضي ام و سعي مي كنم با تنوع محصوالتم افراد بيشتري را راغب به 

خريد كنم«.
 او  براي يك غرفه كوچك 6يا 7متري ماهانه 7ميليون تومان اجاره 
مي دهد و به گفته خودش اگر مي خواســت همين متراژ را در شهر 
اجاره كند بايد حداقل ماهانه 15تــا 20ميليون تومان اجاره مي داد. 
در خصوص اينكه آيا سال آينده هم تمايل به ماندن در همين غرفه را 
داشته باشد، مي افزايد:»معموال اگر يك غرفه داري خوش حساب باشد 
مسئوالن شركت مترو قبل از برگزاري مزايده با همان غرفه دار تماس 
مي گيرند و با او قرارداد مي بندند. من نيز تاكنون خوش حساب بوده ام 

و اميدوارم سال آينده نيز بتوانم همين جا بمانم«.
اگركسي خواهان ســرمايه گذاري در مترو است بايد با شناخت نوع 
كاربري ايستگاه، شــغلي را انتخاب كند كه سودخوبي داشته باشد. 
نوع ايستگاه بر ميزان فروش و نرخ رهن و اجاره تأثيرگذار است. از آنجا 
كه تردد در ايستگاه هاي هفت تير، تجريش، امام خميني)ره(، مفتح، 
صادقيه يا در محل تقاطع خطوط مترو بسيار باالست، فروشندگان 
اين ايستگاه ها نسبت به غرفه داران ايستگاه هاي ديگر مانند ايستگاه 

متروي نبرد درآمد باالتري دارند.
مغازه هاي مترو زيرنظر شهرداري تهران است به همين جهت اگر كسي 
خواهان رهن و اجاره مغازه هاي متروست بايد به ساختمان شهرداري 
واقع درخيابان كالج يا به پايگاه اينترنتي متروي تهران مراجعه كند. 
زيرا رهن و اجاره مغازه هاي مترو به صورت مزايده انجام مي شود. زمان 
برگزاري مزايده و دريافت اســناد مربوطه هم از طريق روزنامه هاي 

كثير االنتشار و پايگاه اينترنتي متروي تهران اعالم مي شود.

ارائه محصوالت ارزان 
محصوالت عرضه شده در مترو كيفيت معموال پاييني دارند تا با دخل 
و خرج كم درآمدها سازگارتر باشد. به عنوان مثال معموال قيمت عطر 
و ادكلن هاي داخل مترو بسته به شيشــه و حجم آن از 5هزار تومان 
شروع مي شود. درخصوص تنقالت و خوراكي هاي بسته بندي شده 
يا باز نيز معموال قيمت ها از 5هزار تومان شروع مي شود. خريد كيف 
معموال از 40هزار تومان به باالست و شال و روسري از 20هزار تومان 
به باال. خريد غذاهاي فست فود و ساندويچ هاي سرد هم از 8هزار تومان 
به باالست. خريد وسايل آرايشي و بهداشتي نيز از 10هزار تومان به 
باالست. اما خريد كاالهاي تزئيني مانند عروسك هاي تزئيني، گل هاي 

مصنوعي و بدليجات معموال از 30هزار تومان به باالست.
پناهي كه در ايستگاه تئاترشهر محصوالتي چون آلوچه و لواشك با 
طعم هاي مختلف ترش، شيرين و ملس مي فروشد، مي گويد:»قيمت 
محصوالت مترو با توجه به اجاره كمتري كه به نسبت بيرون مي دهيم 
بايد كمتر باشد تا بتوانيم مردم رهگذر در مترو را ترغيب كنيم تا براي 
لحظه اي بايستند و خريد كنند. من محصوالتم را با 40درصد تخفيف 
نسبت به بيرون عرضه مي كنم چون ماهانه براي غرفه ام 3و نيم ميليون 
تومان اجاره مي دهم و بايد تالش كنم تا با كســب درآمد اجاره بها را 
بپردازم. البته به اين دليل كه ســازه غرفه را با هزينه شخصي خودم 

درست كرده ام، شركت مترو اجاره كمتري از من مي گيرد«.

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

در خصوص اليحه 
بودجه پيشنهادی 

دولت نسبت 
به سال گذشته 
تغييرات مثبتی 
داشته اما هنوز 
هم جای بهبود 

دارد و بايد سهم 
بيشتری برای حمل 

و نقل عمومی و به 
خصوص مترو در 
نظر گرفته شود.  

البته با توجه به 
مشكالت موجود 

فكر نمي كنم 
بودجه هايي كه 
براي نگهداشت 

و خريد واگن 
نيازمنديم به اين 

زودي ها تامين 
شود

انيميشن امروز 
جايگاه ويژه اي در 

جلب نظر مردم 
و انتقال مفاهيم 

فرهنگي، آموزشي 
و اجتماعي به 

آنها دارد، بر اين 
اساس ما مسابقه 

انيميشن هاي 
يك دقيقه اي را در 
محورهاي مترو و 

رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در 

شرايط كرونا، مترو 
و آموزش هاي 

شهروندي، مترو 
و بانوان، مترو و 

دستفروشان، مترو 
و كودكان، مترو و 
معلوالن و مترو و 

فضاي مجازي به راه 
انداختيم تا فرصت 

مشاركت عموم 
مردم و هنرمندان 

در اين جشنواره 
فراهم شود

ارائه آموزش هاي شهروندي در رأس برنامه ها
سيدمجتبي تقوي نژاد با بيان اينكه متروي تهران در شرايط 
كرونا نيز ســرويس دهي خود را رها نكرد، گفــت: از ابتداي 
شيوع كرونا، بخش مهمي از برنامه هاي ما، ارائه آموزش هاي 
شــهروندي ازجمله نحوه برخورد با فرد بيمار، اصول فاصله 
اجتماعي و خودمراقبتي و نحوه درست ماسك زدن به مسافران 
بود. با همكاري وزارت بهداشــت، اين آموزش ها به اشــكال 
مختلف ارائه شد. در مرحله دوم، استفاده از ماسك در متروي 
تهران به عنوان نخستين مجموعه كشــور اجباري شد و ما 
فضايي را فراهم كرديم كه از همان ماه هاي ابتدايي كه ماسك 
كمياب بود، توليدكنندگان ماســك بتوانند در مترو حضور 
داشته باشند و ماسك را با قيمت ارزان توزيع كنند. در مرحله 
سوم، با توجه به محدوديت هاي اعمال شــده از سوي ستاد 
ملي كرونا و براي فرهنگســازي و اطالع رساني بيشتر درباره 
كرونا، پويش فرهنگي »سفر، سالمت« را به صورت فضاسازي 
محيطي با هدف دعوت از مسافران به در خانه ماندن و رعايت 
فاصله اجتماعي و نيز با قدرداني از كادر درمان و پرسنل مترو 
كه اجازه ندادند در شريط كرونا چرخ حمل ونقل عمومي شهر 
متوقف شود، اجرا كرديم. بخشي از طرح سفر، سالمت، برپايي 
نمايشگاه هاي عكس و كاريكاتور و نگارگري با موضوع استفاده 
شخصيت هاي مينياتوري از ماسك و نمايشگاه »كوويديه« 
بود كه در آن با استفاده طنزگونه از اشعار شعراي نامي كشور، 
مسافران به اســتفاده از ماســك و رعايت فاصله اجتماعي 

تشويق  شدند.

تست رايگان كرونا
با همكاري دانشــگاه علوم پزشــكي تهران، دي ماه، امكان 
تســت رايگان كرونا با هدف شناسايي ســريع مبتاليان در 
ايســتگاه هاي شــوش، علي آباد، بيمه، آزادگان، مهرشهر، 
گلشهر و كرج فراهم شــد. معاون امور فرهنگي و اجتماعي 
شــركت بهره برداري متروي تهــران دربــاره بازخورد اين 

طرح گفت: اين طــرح را در ادامه طرح غربالگري شــهيد 
حاج قاسم سليماني در راستاي كنترل زنجيره انتقال كرونا در 
ايستگاه هاي مناطق محروم و كمتربرخوردار اجرا كرديم تا 
مردم با سطح درآمد پايين تر هم بتوانند تست دهند و وضعيت 
خود را سريع بررسي كنند. در بازديد از چند ايستگاه، شاهد 
استقبال خوب از طرح بوديم و با توجه به اينكه هزينه تست 
كرونا در آزمايشــگاه هاي خصوصي باالست، آنها خوشحال 
بودند كه فراموش نشــدند. طرح را 2بار تمديــد كرديم و 
به دنبال تمديد آن هســتيم. تقوي نژاد ادامه داد: پيرو اينكه 
وزير بهداشت از افزايش ظرفيت توليد كيت تشخيص كرونا 
خبر داد، ما با ارســال نامه اي به ســتاد كروناي تهران اعالم 
آمادگي كرديم كه فضاي موردنياز را در تمام 130ايستگاه 
مترو در اختيار وزارت بهداشت قرار دهيم كه بتوانند در ابعاد 

گسترده اي تست رايگان كرونا انجام دهند.

برپايي ميزهاي مشاوره سالمت
پاي ثابت برنامه هاي سالمت محور در متروي تهران، برپايي 
ميزهاي مشاوره و اطالع رساني در زمينه بهداشتي و پزشكي 
به مسافران اســت. معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري متروي تهران درباره برنامه هاي امســال گفت: 
ما در كنار ارائه آموزش هاي مربوط به كرونا، با هدف ارتقاي 
سالمت اجتماعي، در دهه فجر در 15ايستگاه ميزهاي مشاوره 
پزشكي و تست رايگان فشار خون و تست قند خون برپا كرديم. 
در هفته ملي سالمت مردان نيز با همكاري شركت شهر سالم، 
كارشناسان حوزه اورولوژي در 5ايستگاه حاضر هستند و در 
زمينه سالمت مردان اطالعاتي راجع به سالمت و بيماري هاي 
شايع بين مردان به مسافران منتقل خواهند كرد. تقوي نژاد 
افزود: اگر حوزه بهداشت و درمان همكاري كنند ما آمادگي 
داريم كه تمام ظرفيتمان را در اختيار آنها قرار دهيم و فرصتي 
فراهم كنيم كه غربالگري از ســطح جامعه و بين مســافران 
مترو انجام شــود. وي درباره اينكه برنامه هاي سالمت محور 

بيشتر در كدام ايســتگاه ها برگزار مي شود، بيان كرد: بيشتر 
در ايستگاه هاي شلوغ مانند تئاتر شهر،  امام خميني، ميدان 
انقالب، فردوســي و ميدان آزادي ميزهاي مشاوره را داريم. 
به طور كلي ما به طــور دوره اي ماهانه حداقل يك يا 2بار اين 
برنامه ها را اجرا مي كنيم و فقط به دنبال اين نيســتيم كه در 
مناسبت هاي خاص خدمات بدهيم. به دنبال اجراي مستمر 
اين برنامه ها هســتيم. خوشــبختانه ان جي اوها و نهادهاي 
مدني و انجمن هاي فعال در حوزه پزشكي نيز پيگير هستند 
و ما تاكنون فضاي الزم را به شكل رايگان در اختيارشان قرار 
داده ايم تا مسافران بتوانند به راحتي از اين خدمات استفاده 

كنند.

جشنواره  متروميشن و مترونوشت و متروعكس
از ديگر برنامه هايي كه در متروي تهران برگزار مي شــود، 
برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي است كه در مناسبت هاي 
مختلف در ايســتگاه هاي مختلف اجرا مي شوند. امسال در 
آبان ماه فراخوان جشنواره »متروميشن« منتشر شد. معاون 
امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي تهران 
درباره اين جشنواره گفت: انيميشن امروز جايگاه ويژه اي 
در جلب نظر مردم و انتقال مفاهيم فرهنگي، آموزشــي و 
اجتماعي به آنها دارد، بر اين اساس ما مسابقه انيميشن هاي 
يك دقيقه اي را در محورهاي متــرو و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در شرايط كرونا، مترو و آموزش هاي شهروندي، 
مترو و بانوان، مترو و دستفروشان، مترو و كودكان، مترو و 
معلوالن و مترو و فضاي مجــازي به راه انداختيم تا فرصت 
مشاركت عموم مردم و هنرمندان در اين جشنواره فراهم 
شود. انيميشن هاي انتخابي در نمايشگرهاي مترو و داخل 
واگن ها نمايش داده خواهد شــد. تقوي نژاد به جشــنواره 
مترونوشت و متروعكس هم اشاره كرد و افزود: به مناسبت 
بيست ودومين سالگرد تأســيس متروي تهران، جشنواره 

مترونوشت و متروعكس را برگزار مي كنيم.

راه اندازي ايستگاه موزه فرش متروي تهران
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي 
تهران ازجمله اهداف اصلي اجــراي برنامه هاي فرهنگي در 
مترو را تقويت ارتباط دوسويه مردم و مترو دانست و افزود: ما 
معتقديم براي فضاي فرهنگي مترو خود مسافرين و مردم بايد 
برنامه ريزي كنند. هدفمان هم اين است كه هنرمندان به مترو 
بيايند و هنر را از خانه هاي اشــرافي و از دسترس قشر خاص 
به سطح جامعه بياورند. در اين راستا اعالم آمادگي كرده ايم 
كه 25گالري مترو را به شكل رايگان در اختيار عالقه مندان 
قرار دهيم تا درصورتي كه اثر شايسته اي دارند، آن را به مردم 
عرضه كنند. همچنيــن آمادگي داريم ايســتگاه هاي مترو 
را مزين به آثار هنري برتر كنيم تا متــرو به يك موزه عظيم 
عمومي تبديل شــود و زمينه نگهداري شايسته و با امنيت 
آثار هنرمندان فراهم شود. تقوي نژاد از تدارك راه اندازي فاز 
اول ايستگاه موزه فرش در ايستگاه خيام با همكاري اتحاديه 
فرش دستباف، منطقه12 و كميته فرهنگي- اجتماعي شورا 
خبر داد و افزود: اين نخستين ايســتگاه موزه متروي تهران 

خواهد بود.

اجراي برنامه هاي نوروزي در مترو
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي 
تهران در پايان درباره برنامه هاي نوروزي مترو گفت: امسال 
همزمان با برگــزاري ســي ونهمين جشــنواره تئاتر فجر، 
ميزبان اجراي خياباني اين جشــنواره در ايســتگاه ميدان 
ولي عصر بوديم و فضاي موردنياز گروه هاي موســيقي را هم 
در اختيارشــان قرار داديم تا برنامه هاي خود را اجرا كنند. با 
توجه به اينكه متروي تهران چه در شرايط كرونا و چه در ايام 
عيد همواره مشغول خدمات رساني است، با همكاري سازمان 
فرهنگي وهنري شهرداري تهران از گروه هاي مختلف هنري 
و موســيقي دعوت  كرده ايم تا در نوروز نيز در ايستگاه هاي 

مختلف به اجراي برنامه بپردازند.

»كوويديه« با حضور شخصيت هاي مينياتوري
گپ و گفت با معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي تهران 

و حومه درباره برنامه هاي اجتماعي در زيرزمين تهران

تهران با چه شرايطي زير زمين به آرامش مي رسد؟ 

هزارواگنتارسيدنبهتهرانايدهآل
فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه: تنها راه برون رفت از مشكالت موجود كمك هاي مالي دولت است 

در بحران كرونا روزانه بيش از 900هزار نفر از مترو استفاده مي كنند؛ چرا كه راحت ترين، 
ساده ترين، ارزان ترين و سريع ترين وسيله  حمل ونقل در تهران است اما مترو تقريبا مثل 
هر چيز ديگري در اين شهر با تمام محسناتي كه دارد براي متروسواران به يك معضل 
تبديل شده است و از چندين جنبه آرامش شهرونداني كه از آن استفاده مي كند را مختل كرده است. انتظار و شلوغي مترو بيش 
از همه  چيز كالفه كننده است. گاه با وجود اينكه خيلي عجله داري و پله ها را دو تا يكي دوان دوان براي رسيدن به واگن مي دوي اما 

بازهم جا مي ماني و گاه بايد تا 10دقيقه منتظر رسيدن قطار بعدي باشي. اما با وجود اين باز هم نمي تواني با اين 
حجم مسافران مطمئن باشي كه مي تواني باالخره سوار قطار شوي يا خير. تعداد كم واگن ها يكي از مهم ترين 
معضالت متروست؛ در قبال اين حجم از تردد مسافران. كمبود واگن، ازدحام جمعيت و هل دادن مسافران 
براي سوار شدن بدون ذره اي فاصله فيزيكي در كنار هم و تحت فشار قرار گرفتن آن هم در شرايط كرونازده 

اين روزها، نگراني هايي است كه بايد آنها را بسيار جدي گرفت.

نيازمند كمك دولت
مهندس فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره بــرداري متــروي تهــران و حومه در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: » مي دانيم 
كه مسافران مترو با مشكالت عديده اي هنگام 
تردد با مترو مواجه هستند اما متروي تهران 
حداقل به هزار واگن نياز دارد تا مســافران 
بتوانند با آرامش خاطر و بي دغدغه سفرهاي 
داخل شهري را انجام دهند. ما همچنين به 
پايانه نيــاز داريم تا اين واگن هــا را نظافت، 
تعمير و نگهــداري كنيم. بــراي راه اندازي 
خطوط جديــد و پايانه ها بــه حداقل اين 
تعداد واگن نياز داريــم و تنها راه برون رفت 
از اين مشــكالت، كمك هــاي مالي دولت 
است. در شــرايط موجود ما حتي بودجه اي 
براي نگهداشــت نداريم اما تالش مي كنيم 
تا اين بودجه را از دولــت تامين كنيم. طي 
تفاهمنامه اي كه با ســازمان برنامه و بودجه 
داشتيم 14ميليارد تومان براي نگهداري به 
ما واگذار شده كه بتوانيم از صندوق نوآوري 
وام بگيريم. از محل تبصره 19نيز در حال كار 
هستيم كه بتوانيم 105واگن تامين كنيم. 
اما براي اينكه مردم تهران بتوانند به آرامش 
برسند و سفرهاي خوبي را با متروي تهران 
داشته باشند الزم است كه هزار واگن تامين 
و پايانه ها كامل و بودجه نگهداري، تعميرات 
و اورهال قطارها تامين شود كه ما به سمت 

فرسودگي پيش نرويم«.

بودجه به اين زودي ها تامين نمي شود
قرار است 2ايســتگاه مترو در 14 اسفند و 
5 ايستگاه در 20 اســفند ماه افتتاح شود. 
مديرعامل شــركت بهره بــرداري متروي 
تهران و حومه با اشــاره به بودجه 1400و 
ســهم متروي تهران مي گويد: »در اليحه 
بودجه كل كشــور 1000ميليــارد تومان 
براي كمك به حمل ونقل عمومي كل كشور 
به عنوان يارانه بليت درنظر گرفته شده است. 
برنامه اجرايي شركت مترو در سال1400، 
خريد و نصب تجهيزات الزم براي خطوط 
2، 3، 4، 6، 7، افتتاح 3پاركينگ، افزايش 
ناوگان شــبكه حمل و نقل ريلي، توســعه 
خطوط موجود و بهره برداري از پروژه هاي 
در حال تكميــل به همراه آغــاز عمليات 
اجرايي خطوط جديد تعريف شــده و در 

طرح جامع حمل ونقل ريلي پايتخت آمده 
است«. 

وي ادامــه داد: »درخصوص اليحه بودجه 
پيشنهادي دولت، بايد بگويم كه نسبت به 
سال گذشته تغييرات مثبتي داشته اما هنوز 
هم جاي بهبود دارد و بايد ســهم بيشتري 
براي حمل ونقل عمومي و به خصوص مترو 
درنظر گرفته شود. البته با توجه به مشكالت 
موجود فكر نمي كنم بودجه هايي كه براي 
نگهداشت و خريد واگن نيازمنديم به اين 
زودي ها تامين شود. زحمات زيادي در اين 
سال ها براي ســاخت مترو كشيده شده تا 
بهره برداري شود. هم اكنون 250كيلومتر 
تونل دو خطه وجــود دارد كه اگر بخواهيم 
آن را تك خط حساب كنيم با درنظر گرفتن 

خطوط پايانه ها، حدود 550كيلومتر خط 
مترو است كه نگهداشت آن هزينه زيادي 
در بر دارد و با توجه به شرايط متفاوتي كه 
ســپري مي كنيم الزم است دولت حمايت 
قابل قبولــي از اين حوزه داشــته باشــد. 
اميدمان اين است كه 630دستگاه واگن و 
سپس 105دستگاه واگن با رايزني هايي كه 

انجام داديم به دست ما برسد«.
ما از نظر مالي بســيار تحت فشار هستيم. 
مديرعامل شــركت بهره بــرداري متروي 
تهران و حومه با اشــاره به اينكه گراني ارز 
مشكالت زيادي براي مترو ايجاد كرد، ادامه 
مي دهد: »نگهداشــت مترو هزينه زيادي 
دارد و شــامل قطعات يدكــي تخصصي و 
عمومي مي شود. برخي از اين اقالم و اقالم 

مصرفي پيمانكاران وارداتي اســت كه در 
گذشــته با ارز 4200تومانــي آنها را تهيه 
مي كرديم ولي اكنون با ارز 24هزار توماني 
خريداري مي شــود. افزايــش هزينه ها از 
ســال گذشــته و همچنين كاهش ميزان 
مسافران مترو، شــركت بهره برداري را با 
كمبود بودجه مواجه كرده است. هم اكنون 
ميزان مسافران مترو نزديك به يك ميليون 
نفر در روز رسيده درحالي كه پيش از شيوع 
كرونا در همين ايام ســال، تعداد مسافران 

روزانه مترو نزديك به 2ميليون نفر بود«.

اولويت اضافه كردن واگن به خطوط 6 و 3
تا آخر امســال چند ايســتگاه جديد راه 
مي افتــد و رفاه مســافران مان بيشــتر 

مي شــود. مهندس نوبخــت درخصوص 
اولويت اضافه كردن واگن هــا به خطوط 
مترو مي افزايد: »خــط 6در اولويت قرار 
دارد و در ادامه خطــوط 3و 7نياز به واگن 
بيشتري دارند. خط 3بيش از ساير خطوط 
تحت فشار است. اميدواريم تا سال 1400با 
راه انــدازي كامل خــط6 و افزايش تعداد 
واگن براي اين خط مسافران بيشتري از آن 
استفاده كنند. با تكميل ايستگاه تقاطعي، 
موجب آرامش مسافران خواهد شد. غير 
از ســاعات پيك كه ازدحام مسافر وجود 
خواهد داشت، در ســاير زمان ها مسافران 
مي تواننــد از اين خــط در آرامش كامل 

بهره ببرند«.
از آبان ماه ســال1396 تاكنون سرفاصله 
حركت قطارهــا در خطوط يــك و 4 از 5 
دقيقه به 3و نيم دقيقه و خط 2به 3دقيقه 
كاهش يافته اســت. اگرچه نبود پايانه در 
خط 3مشكالتي را براي شركت بهره برداري 
متروي تهــران ايجاد كرده امــا باز تالش 
شــده تا فاصله حركت قطارها در اين خط 
نيــز از 18دقيقه به 6دقيقــه كاهش يابد. 
اين كاهش در خط 7نيــز از 15دقيقه به 
10دقيقه رســيده و در خط 6 هــم از هر 
25دقيقه يك قطار به 15دقيقه رســيده 
اســت. به گفته مهندس نوبخــت با تامين 
واگن هاي مــورد نياز ســرفاصله حركت 

قطارها به استاندارد 2دقيقه خواهد رسيد.
مديرعامل مترو درخصوص آمار واگن هاي 
موجود اظهار مي كنــد: » نمي توانم آماري 
از تعداد واگن هاي موجــود بدهم؛ چرا كه 
متغير اســت و نمي خواهم عــدد بدهم. 
چون ايــن واگن ها گاه بــراي تعميرات از 
سرويس دهي خارج مي شوند و ممكن است 
براي فعال شدن در خط مدتي منتظر قطعه 

شوند لذا نمي توان آمار دقيقي داد«.
وي مي گويد: »متروي تهران متروي بزرگي 
اســت و جزو 15متروي بزرگ دنياست. ما 
130 ايستگاه تحت بهره برداري داريم و به 
لحاظ تعداد ايستگاه، جزو بيست و هفتمين  
متروي دنيا هســتيم؛ گرچه مردم محترم 
تهران بيــش از اين از ما انتظــار دارند كه 
درســت هم هســت اما ما نيز در تالشيم 
براي رفاه حال بيشتر مسافران، امكانات و 

تجهيزات بيشتري فراهم كنيم«.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

با وجود شيوع كرونا باز هم مسافران زيادي از مترو براي جابه جايي در تهران استفاده 
مي كنند و مترو همچنان مورد اقبال مردم است. برنامه هاي مترو 
در دوره كرونا هم تعطيل نشد و مانند قبل برنامه هاي فرهنگي 
و اجتماعي با تأكيد بيشتر بر حوزه سالمت  در اين شهر زيرزميني پيگيري شد. معاون امور 
فرهنگي و اجتماعي شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه در گفت وگو با همشهري 

اقدامات صورت گرفته در ايستگاه هاي مترو در يك سال اخير را تشريح كرد.

آرام محمدي
روزنامه نگار

جهان
زيرزمين

این شماره
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متروچگونهجذابميشود؟
درباره ايده هاي جهاني مديران شهري براي تشويق مردم به استفاده از مترو

سفر خوشايند با وسايل حمل ونقل عمومي در 
نگاه اول چند ويژگي دارد؛ سرعت باال، ايمني 
و راحتي. براي تشويق مردم به استفاده نكردن 
از خودروهاي شخصي و رو آوردن به اين وســايل نقليه با هدف كاهش ترافيك 
و كاهش آلودگي شــهرها بهترين راه افزايش كارايي و دسترسي به اين وسايل 
اســت، در حدي كه مردم به انــدازه اي در اين نظام احســاس راحتي كنند كه 
نياز به استفاده از خودروي شخصي برايشان از بين برود. مترو، به عنوان يكي از 
كارآمدترين و سريع ترين شيوه هاي حمل ونقل عمومي، درصورتي كه بتواند با 
داشتن ويژگي هاي يك وســيله حمل ونقل مطمئن و سريع توجه شهروندان را 
به خود جلب كند، بخش بزرگي از معضالت شهري كه با سفرهاي درون شهري 
در ارتباطند را رفع خواهد كرد. از اين رو است كه بسياري از شهرهاي بزرگ جهان 
براي بهبود و توسعه مترو سرمايه گذاري هاي كالن انجام مي دهند و بر سر ميزان 
خدمات ارائه شده به مسافران با ديگر شهرها رقابت مي كنند. با اين همه، رسيدگي 
به وضعيت مترو يا ديگر وسايل حمل ونقل عمومي به نوعي درگير مسئله كالسيك 
مرغ و تخم مرغ هم هســت زيرا تا زماني كه احساس نكنند سيستم حمل ونقل 
عمومي بهبود قابل توجهي پيدا نكرده، همه مردم از آن استفاده نمي كنند و در 
مقابل دولت ها تا زماني كه ببينند بخشي از مردم درحال استفاده از مترو يا اتوبوس 

هستند، نيازي به ارتقا و بهبود زيرساخت هاي آن احساس نخواهند كرد.
بانك جهاني توصيه هايي عمومي براي افزايش جذابيت سيســتم حمل ونقل 
عمومي دارد. باال بودن تعداد واگن ها يا اتوبوس ها براي افزايش سرعت حمل ونقل 
و جلوگيري از ايجاد ازدحام در ايســتگاه ها يكي از اين شيوه هاست؛ به ويژه در 
ساعات شلوغ. داشتن برنامه منظم و دقيق براي ورود به ايستگاه يا ترك ايستگاه 
مورد ديگري است كه مي تواند اعتماد مردم به مترو يا اتوبوس را افزايش دهد زيرا 
به اين شكل افراد توانايي برنامه ريزي دقيق زماني براي رسيدن به مقصد خود را 
خواهند داشت. متروي دهلي و بمبئي نمونه خوبي از سروقت بودن سامانه مترو 
به شمار مي روند زيرا تا حد زيادي مي توان بر دقت ورود و خروج واگن هاي قطار 

در ايستگاه هاي مترو اطمينان كرد.
تميز  و جادار بودن واگن ها، داشتن صندلي هاي نرم، تهويه هواي قوي و روشن، 
داشتن فضاي پاي مناسب و داشتن پنجره ها و شيشــه هاي عايق صدا از ديگر 
استانداردهاي رايج و ويژگي هايي است كه مي تواند استفاده از حمل ونقل عمومي، 
به ويژه مترو را افزايش دهد. پوشش دهي وســيع و باالبردن امكان دسترسي به 
تمامي نقاط شهر با استفاده از مترو و رســيدگي منظم و نگهداري از سالمت و 
پاكيزگي واگن ها و ايستگاه ها از ديگر اقداماتي اســت كه به گفته بانك جهاني 
مي تواند مسافران بيشتري را جذب سيســتم حمل ونقل عمومي، به ويژه مترو 
كند. همچنين نبايد فراموش كرد كه با رشد طبقه متوسط در جهان، روزگاري 
كه پايين بودن قيمت، مزيتي رقابتي براي حمل ونقل عمومي به شمار مي رفت به 
پايان رسيده است. بيشتر شهروندان حاضرند براي داشتن سفري راحت و سريع، 

بهاي بيشتري بپردازند.

غذايمجانيدرازايسحرخيزي
مقامات شــهري در شــهرهاي مختلف جهان عالوه بر تالش براي رعايت اين 
اســتانداردها، همواره ســعي دارند با افزودن خدمات و قابليت هاي جديدتر و 
گاه كمي عجيب و غريب، مردم را به اســتفاده بيشــتر از مترو، به عنوان يكي از 
كليدي ترين راه حل هاي مهار ترافيك و آلودگي در شهرها تشويق كنند. شايد 
يكي از عجيب ترين اين راهكارها در توكيو اجرا شــده باشد. متروي توكيو يكي 
از پرازدحام ترين خطوط متروي جهان است و روزانه بيش از 7.2ميليون نفر را 
جا به جا مي كند. يكي از خطوط متروي اين شهر در سال2019 به منظور كاهش 
بار ازدحام جمعيت و همزمان به منظور تشــويق مردم به تداوم استفاده از مترو، 
به افرادي كه پيش از ساعت شلوغي از مترو اســتفاده مي كردند به رايگان يك 
وعده تمپورا )نوعي غذاي ژاپني( مي داد. همين خالقيت ساده باعث شد روزانه 
2 هزار نفر زودتر از ساعت شلوغي خود را به ايستگاه مترو برسانند. خط متروي 
توزاي همچنين وعده داده بود اگر تعداد افراد به بيش از 3 هزار نفر برسد، عالوه 
بر تمپورا يك كاسه نودل سوبا هم به مسافران خواهد داد تا زحمت سحرخيزي 

آنها را جبران كند.

اينترنتمجاني
اينترنت رايگان، جذابيت ديگري است كه مقامات شهري در مكان هاي مختلف براي 
كشيدن مردم به مترو از آن استفاده مي كنند. متروي نيويورك يكي از مشهورترين ها 
در اين حوزه است. تمامي 279 ايســتگاه متروي اين شهر از سال2017 به بعد به 
واي فاي عمومي و رايگان مجهز شــده اند تا تمامي 6ميليون مسافر روزانه متروي 
اين شهر بتوانند حين ســفر از اتصال به اينترنت براي سرگرمي يا رسيدگي به كار 
و امور شخصي خود استفاده كنند. متروي شهر سان فرانسيسكو هم از سال2014 
به اينترنت رايگان مجهز شده اســت. 150ايستگاه مترو در شهر لس آنجلس هم از 
سال2017 مجهز به اينترنت عمومي رايگان شدند. شهر سئول در كره جنوبي هم در 

تالش است به زودي تمامي ايستگاه هاي خود را به اينترنت مجهز سازد.

توجهبهتواناييهايهمهمسافران
ايجاد اپليكيشن براي استفاده مسافراني كه تسلط كامل بر مسيرهاي مترو ندارند، 
به ويژه افرادي كه به دليل داشتن معلوليت هاي مختلف ممكن است در خطوط 
مترو و مسيريابي دچار مشكل شوند، از ديگر اقداماتي است كه اتكاي مسافران با 
هر نوع توانايي را بر مترو افزايش مي دهد. براي مثال اپليكيشن متروي واشنگتن 
كه به صورت ويژه براي مسافران داراي معلوليت ساخته شده و به صورت رايگان در 
اختيار آنها قرار گرفته است، به مسافران كمك مي كند درصورت گم شدن مسير، 
از دستورهاي صوتي براي تعيين موقعيت و يافتن مسير درست استفاده كنند. از 
ديگر تمهيدات جالب توجهي كه ايستگاه هاي مترو براي سازگاري با توانايي هاي 
مختلف مسافران به اجرا گذاشته اند، صداي گوينده ايستگاه هاي مترو در شهر 
مسكو است. در ايســتگاه هاي متروي اين شــهر گاه صداي يك مرد اطالعات 
ايستگاه را اعالم مي كند و گاه صداي يك زن. دليل اين تفاوت كمك به افراد نابينا 
براي موقعيت يابي است زيرا در متروي مســكو، صداي مرد براي ايستگاه هايي 
استفاده مي شود كه در مسير يا در مركز شهر هستند و از صداي گوينده زن براي 
ايستگاه هايي استفاده مي شود كه در مسير يا بيرون از شهر هستند. استفاده از 
راهنماهاي صوتي يا لمسي و افزايش تعداد آسانســورها در ايستگاه هاي مترو 
تمهيدات ديگري هستند كه مديران مترو در شهرهاي مختلف در تالشند با به كار 
بستن آنها توجه و اعتماد مسافراني كه توانايي ها يا ناتواني هاي متفاوتي دارند را 

نيز به خود جلب كنند.

برگ آخر

سميرارحيمي
روزنامه نگار

از زمان شيوع كرونا چه اقداماتي براي مقابله با ويروس كوويد-19 در مترو انجام شده است؟

ونا  در   زيرزمين نبرد  با  كر
الزام استفاده از ماسك، تست رايگان كرونا، خريد بليت مترو با 

كارت ملي و... ازجمله اقدامات مديران مترو در روزگار كرونايي بود

جهان
زيرزمين

این شماره

اسفندسالگذشتههمزمانباروزهاييكهباالخرهخبرحضوركرونادرايرانتأييدشدهبود،سيستمحملونقل
عموميازجملهمتروبرنامههامختلفيرابرايمقابلهبااينويروسدرنظرگرفتند.درستدرنخستينروز

اسفندماهبودكهخبرآمددرراستايحفظسالمتشهروندانوكنترلويروسكرونا،مترويتهراندر
بعضيايستگاههادرساعتهايمشخصضدعفونيميشودتابهاينترتيبنخستينگامهابرايبهعقبراندناينمهمان

ناخواندهبرداشتهشود.درادامهمسير،اقداماتيهمچونالزاماستفادهازماسك،خريدبليتباثبتشمارهكارتمليو...
پيگيريوهمچنينآماروارقاممختلفيدررابطهباتأثيرسفربامتروبركرونامنتشرشد.

نوراعباسی
روزنامه نگار

و در   جايگاه متر
ونا جدول عوامل كر

براساسيكپروژهتحقيقاتيكه
بهسفارشكميتهســالمتشوراي
اسالميشهرتهرانومركزمطالعات
شــهرداريتهراندربــازهزماني
14فروردينتا14تيربر19هزارو640نفر
انجامشدهاست،علتابتاليبيماران
موردبررسيبهترتيبمراكزبهداشتي-
درماني)298نفر،معادل26.8درصد(،
خانوادهونزديــكان)158نفر،معادل
14.1درصد(،اعضايفاميلودوستان
)58نفر،معــادل5.2درصد(،فرزندو
نوه)60نفر،معادل5.3درصد(،همسر
)40نفر،معادل3.6درصد(،محلكار
)134نفر،معــادل11.9درصد(،مراكز
خريد)96نفر،معــادل8.6درصد(،
مسافرت)50نفر،معادل4.5درصد(،
مراســمترحيــم)38نفــر،معادل
3.4درصد(،مترو)28نفــر،معادل
2.5درصد(،اتوبوسوتاكسي)24نفر،
معادل2.1درصد(ذكرشــد،بنابراين
پژوهش،وسايلحملونقلعموميدر
رتبهيكتا5ابتاليبيماراننيستند.

 الزامی شدن استفاده از ماسك
ازاواسطارديبهشتماهورودبهمتروبدوناستفادهازماسكممنوعشدو
درشيوهنامهاستفادهازمتروبرنكاتيمانندلزوماستفادهازماسكدرزمان
سوارشدنبهمتروبرايتماميمسافران،عرضهنكردنبليتتكسفرهبه
شكلنقديوحذفپولازگيشههايفروشبليت،فاصلهگذاريدرايستگاههادرمقابل
گيشههايفروشبليت،ســكوهايانتظاروداخلواگنها،ايجادتونلهايضدعفوني
مسافريندروروديوخروجيايستگاههايمترو،ممانعتازورودمسافرانمشكوكبه

عالئمابتالبهداخلشبكهوايستگاههايمتروو...تأكيدشدهبود.

و تغيير در سيستم تهويه متر
براساسگفتهمديرعاملشــركتبهرهبرداريمترويتهرانوحومه،در
قطارهايDCبــرايافزايشجريــانهوادريچههــايوروديهواي
سيســتمهايتهويهرادرحالتدائمبازقرارگرفتهاندوپنجرههاهمباز
گذاشتهميشوند.درقطارهايACبهعلتنداشتنپنجرهازمجموعه14سيستمتهويه،
5سيستمراازحالتتهويهخارجودرحالتدمندهتنظيمشدهاند.درابتداوانتهايهر

واگنفنهايخروجيهواقرارداردكهدرشرايطاضطراريكاربرددارند.

و استفاده از كارت ملی در متر
21بهمنماه،مديريتارتباطاتواموربينالمللشركتبهرهبرداريمتروي
تهرانوحومهازخريدوشارژكارتبليتهايمتروبااستفادهازكدملي
متقاضيانخبرداد.برايناساس،ارائهكدمليبراينخستينشارژكارت
بليتهاياعتباريكهقبالتهيهشده،اجبارياستوبعدازآنباتوجهبهاينكهمشخصات

فرديكهازكارتاستفادهميكنددرسامانهثبتميشود،نيازبهارائهكدملينيست.

ونا و با تست مثبت كر تعداد مسافران متر
براســاسگفتهفرنوشنوبختدر18بهمن،ازميانافراديكهازتست
رايگانكرونادرمترواســتفادهكردهاند،نتيجهتست20نفرمثبتبوده

است.

ونا و در دوره كر آمار مسافران متر
ازابتداياسفندماه98تاروز29اســفندماه،تعدادمسافرانمترو19ميليونو
543هزارو671مسافربودهاســتودر25روزنخستفروردينسال99تعداد
مسافرانمتروبه4ميليونو279هزارو321نفررسيدهبود.آمارمسافرانمترو
درهفتهآخرخردادماهنسبتبههفتههايقبلاينماهيكسومكاهشداشتوهمچنيندرهفته
آخرمهرماهمديرعاملشركتبهرهبرداريمتروتهرانازكاهش100هزارنفريآمارمسافران
متروطييكهفتهخبردادهبود.دربهمنماهاينآمارروندصعوديبهخودگرفتودرهشتم

بهمناعالمشدكهتعدادمسافرانمترونسبتبهماهقبلبيشاز5درصدبيشترشدهاست.

و  ونا برای مسافران متر  تست رايگان كر
تسترايگانكرونااز20ديماهدر2ايســتگاهعليآبادوشوشآغازشد.
حداكثرزمانالزمتااعالمنتيجهبراياينتستها،20دقيقهاستوبهصورت
اختيارياينكارانجامميشــود.براســاسگفتهمعاونامورفرهنگيو
اجتماعيشركتبهرهبرداريمترويتهران،روزانهاز70تا80نفراينتستگرفتهميشود

ودر2ايستگاهشوشوعليآبادازبيشاز3هزارنفرتستكروناگرفتهشدهاست.

وی  اتباع خارجی  ونا و بليت متر كر
اتباعخارجيومهاجريننيزازنيمهاولاسفندماه1399باارائهكداتباع
خارجيياكارتاقامتكههويتشناساييآنهارانشانميدهد،ميتوانند
بليتتهيهكنند.اماتازمانيكهامكانثبتكداقامتبرايدريافتبليتدر
سيستممهياشود،ميتوانندبدونمحدوديتازباجه،بليتتهيهوياكارتهايخودرا

شارژكنند.

و فرايند ضدعفونی كردن متر
براساساطالعاتيكهمديرعاملشــركتبهرهبرداريمترويتهرانو
حومهدررابطهباآنصحبتكردهبــود،قطارهايخطوطمترويتهرانو
حومهحداقل3باردرروز،با2روشخشكوتردرسيستمهايمكانيزه
شستوشويمترو،شستوشووضدعفونيميشوند.نظافتوضدعفونيتماميقطارها
درايستگاههايابتداييوانتهاييهرخطنيزبهصورتخشكانجامميشودودربرخي
خطوطهمانندخط6كهفاصلهزمانيرسيدنقطارها،بيشتراست،قبلازحركتهرقطار،
نظافتوضدعفونيانجامميشود.همچنينهندريلپلهبرقيها،گيتها،صندليها،
پلههايثابتودســتگاههايشــارژبليتبهطورمداومبراســاساســتانداردهاو
دستورالعملهايابالغيوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيضدعفونيميشوند.

سينماي ايران چه برداشت هايي از ظرفيت هاي داستاني مترو داشته است؟

فضاهاي دراماتيك مغفول
ديدگاه هاي انتقادي عليرضا رئيسيان، كارگردان و فيلمنامه نويس درباره 

فيلمسازي در زيرزمين تهران
ازآنسالنهاوســكوهايانتظارتاآنصندليهايكنارهم،همواره
روايتهايتمامنشدنيوتازهاينوشتهوتصويرميشود.متروها،جهان
زيرزمينيشهرهايدنياهستند،جاييكهحاالسالهاستآدمهادرآن
نفسميكشند،بههمتنهميزنندوگاهدرازدحامآنخودراگمميكنند.جهانيكهتاامروزدرسينما،تصاوير
ماناييرادرذهنمانشاندهوهمچنانازبهترينومؤثرترينلوكيشنهايسينماييبرايايجادفضاييتازهوشگفت
پيشرويماايجادكردهاست.اماچراسينمايايرانهموارهازاينظرفيتتنهابرايفضاهايشوخيدرسريالو
فيلمهايخودبهرهبردهاست؟چرااينمكانشگرفدرپشتاليههايداستانيوشخصيتسازيگمشدهواساسا
اقباليبهآنصورتنگرفتهاست؟دراينبارهباعليرضارئيسيان،كارگردان،فيلمنامهنويسوتهيهكننده»ايستگاه

متروك«،»چهلسالگي«،»دورانعاشقي«،»مردبدونسايه«و...صحبتكردهايم.

همانطوركهخودتان
مستحضريد،ماآنطوركهبايد
ازاينزندگــيزيرزميني)در
مترو(بهرهنبردهايم،درحاليكه
تصويرهــايبــهيادماندني
سينمايجهاندراينمحيط
خلقشدهاست.جداياززيستدراينداالنهاوواگنها
كهتنهاييشخصيترانمايندگيميكند،آوارگيرانشان
ميدهد،روابطافرادرارصدميكنــدياباعثجداييو
وصلهاييميشود،مادرسينمايايرانفقطازاينظرفيت
درراستايشوخياستفادهكردهايم.چراازاينقافلهعقب

ماندهايم؟
در واقع مشكل اصلي ما اين اســت كه تحمل نقد اجتماعي را 
نداريم. از اين رو هيچ گونه همراهي از ارگان هاي ذي ربط صورت 
نگرفته و آن دسته از سينماگران كه ايده و طرح هاي قابل اجرايي 
در اين محيط دارند، با توجه به مراجعه هاي پي در پي به شركت 
مترو و شهرداري، در رسيدن به هدف شان همراهي نمي شوند. 
اين عدم همكاري تا آنجاست كه حتي براي اختصاص فضاهاي 

تبليغاتي هم از اين فيلمسازان هزينه زيادي دريافت مي شود، 
درحالي كه در دنيا ارزان ترين فضاهاي تبليغي، ايســتگاه هاي 
مترو هستند. درباره ساخت فيلم ها در اين فضا و استفاده نكردن 
از اين ظرفيت بيشتر نبود ظرفيت نقدپذيري توسط دستگاه هاي 
ذي ربط مطرح است. اما از نظر لوكيشن، مكان هايي وجود دارند 
كه في نفســه داراي موقعيتي دراماتيك هستند؛ مثال زندان، 
ديوانه خانه، آسايشگاه هاي خاص و در وسايل حمل ونقل عمومي، 
مترو. در اين فضاها به شكل بالقوه حيات دراماتيك وجود دارد. 
اينكه تعدادي آدم با سليقه، طرز فكر، دانش و سواد متفاوت در 
زمان و موقعيت مشخصي از سوار شدن تا رسيدن به مقصد، كنار 
هم قرار گرفته و ارتباط موقتــي با هم بر قرار مي كنند، جالب و 
تماشايي است. بنابراين خود اين موقعيت بهترين انتخاب براي 
سوژه هايي است كه يا در آن نقطه اتفاق مي افتد، يا شكل داستاني 
آن در مكان ديگري آغاز شده و در اين مكان در حال حركت، ادامه 
دارد و به خط داستاني اصلي و قبلي خودبازمي گردد. اين مكان 

در ايجاد فضاي حاكم بر درام بسيار مهم است.
شمانمونههايموفقيسراغداريدكهدراين

فضاروايتشود؟

سوژه هاي مهم بسياري چه در ســينماي جريان اصلي و چه 
روشنفكرانه و مستقل، در مترو و حواشــي آن اتفاق مي افتد؛ 
مثال فيلم كوتاه »عشــق در مترو« كه داستان مردي را تصوير 
مي كند كه به دنبال عشــق در مترو با مردم صحبت مي كند تا 
يكي را براي دوستي پيدا كند. او مي خواهد هر كس كه پيشنهاد 
او را قبول كرد، در ايستگاه بعدي پياده شود. زني كه تحت تأثير 
صحبت هاي او قرار گرفته، پياده مي شــود، امــا مرد در واگن 
مي ماند و مي گويد اين فقط تمرين كالس بازيگري او بوده است؛ 
سوژه اي محدود، با زمان كوتاه و مؤثر. يا در مثال ديگر مي توان به 
فيلم بلندي كه درباره حمله يك بيمار رواني در راهروهاي مترو 
بود و چندين جايزه بين المللي برد، اشاره كرد. ماجراي متروي 
پاريس يا انفجار متروي مسكو، اتفاقاتي كه در متروي نيويورك 
مي افتد و در خيلي از فيلم ها به آن اشاره مي شود. اما در ايران يك 

فيلم مؤثر هم در اين زمينه ساخته نشده است.
شــوخيپرتكرارشــلوغيمترووسوارو
پيادهشدنهايســخت،جايتنوعسوژههاياجتماعي
رادرســينمايايرانگرفته.اينازضعففيلمنامههاو
فيلمنامهنويساناست،ياموانعقانونيبرايفيلمسازاندر

اينلوكيشنوجوددارد؟
در ايران اينگونه است كه براي فيلمبرداري در هر نقطه اي، غير 
از كرايه آن محل در مدت فيلمبرداري، سناريوي شما نيز بايد 
تحت نظارت نهاد باالدستي تأييد شود. مثال اگر لوكيشن زندان 
است بايد كل آن مكان را دكور بزنيد كه بيشتر براي فيلم هايي 
ميسر اســت كه امكان مالي خوبي دارند و زمان فيلمبرداري 
برايشان محدوديتي ايجاد نمي كند. پس با اين شرايط يا بايد 
قيد آن سوژه را بزنيد چون امكان ساختش نيست و يا بپذيريد 
كه چند نظر درباره سناريو داده شود كه فيلمنامه  را ابتر كند و 
ديگر فكر اوليه نويســنده و كارگردان در آن نمايندگي نشود. 
مترو هم چنين فضايي دارد. غير از ســاعتي كه در اين مكان 
مي گذرانيد، كرايه آن قيمت هاي متفاوتي دارد. از سويي نقدها 
و نظرهايي درباره سناريو مي شود، درحالي كه اين خالف اهداف 
فرهنگي شركت مترو اســت. يكي از اهداف شركت مترو كه 
زيرمجموعه شهرداري به حســاب مي آيد، توسعه فرهنگي با 
همكاري پروژه هاي تصويري و فيلمبرداري است. اما مسئوالن 
مترو همواره مي ترســند كه انتقادهايي به واسطه يك سوژه 
اجتماعي، در فيلم مطرح شود كه در آينده نتوانند پاسخگوي 

آن باشــند. از اين رو فيلم ها كم كم به سمت خنثي بودن پيش 
مي روند و مانند سينماي قبل از انقالب فضايي براي الت بازي و 

چاقوكشي مي شوند.
بهعنوانكارگــردانچــهظرفيتهاييدر
مترو،شــماراترغيببهكاردرآنفضاميكند؛ازدحام،
دستفروشي،روابطناگزيراجتماعيمسافرانو...؟اگرقرار
باشدچندسوژهبراياينلوكيشن)مترو/جهانزيرزميني(
پيشنهاددهيد،باتوجهبهدغدغههايتانكدامدراولويت

قرارميگيرد؟
بعضي ســوژه ها در فضاي مترو وجود دارد، مانند دستفروشي 
در قطارهاي شــهري كه نمونه آن را در هيچ يك از متروهاي 
دنيا نديده ام، اگرچه كساني هســتند كه با  سازي  در دست و 
نواختن آن پول جمع مي كنند. تداوم اين وضعيت ممكن است 
بازار سياري ايجاد كند و باعث شود عده اي از طريق آن بخواهند 
كســب درآمد كنند. همين تصوير نوازنده اي كه موســيقي 
مي نوازد، درحالي كه ديگــران از كنارش بي تفاوت مي گذرند، 
به خودي خود سوژه  جذابي اســت. حتي جداسازي واگن ها 
جالب است يا موانعي كه براي زيست در مترو وجود دارد؛ مثال 
آدم هايي كه به منطقه اي خيره شده اند و مات شان برده، يا به 
گوشــي هاي خود نگاه مي كنند. همه اين مسيرهاي كوتاه و 
بلندي كه مســافران در كنار هم طي مي كننــد، براي ارتباط 

گرفتن با هم، مهم است.
تلويزيونچقدرميتوانددراينبارهنقشمهمو

مؤثريداشتهباشد؟
من كمتر سوار مترو مي شوم اما در همان زمان كه سوار اين قطارها 
هستم، جوان هايي را مي بينم كه گيم بازي مي كنند. آنها از اين 
فرصت استفاده نمي كنند تا با ديگران ارتباط بگيرند. مترو در همه 
دنيا وسيله حمل ونقل عمومي و بسيار كم خرجي است، در عين  
اينكه بسيار به بهبود شرايط محيط زيست كمك مي كند. عموما 
نيز طبقه متوسط و ضعيف از آن بهره مي برند كه بسياري از مسائل 
و معضالت شان مشترك اســت. همين اشتراك ها نيز مي تواند 
منشأ درام هايي تماشايي باشد ولي در همين كتگوري، درام هاي 
اجتماعي سينمايي بسيار تحت فشار هستند. تلويزيون هم كه 
چندان كاري با جامعه ندارد. اين رسانه تنها براي 20درصد مردم 
با عقايدي هم سو كار مي كند و چندان نيازي نمي بيند موضوعات 

اجتماعي را رصد كرده و واكنشي نسبت به آن داشته باشد.

نگارحسينخانی
روزنامه نگار
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معلق بودم
گفت وگو با وحيد اميري، مردي كه مي گويد 

 غيبت در فينال ليگ قهرمانان آسيا، فوتبال 
و زندگي اش را تحت الشعاع قرار داده بود

هفته دوم از دور رفت مرحله يك هشتم پاياني ليگ قهرمانان امشب و فرداشب در 
اروپا برگزار مي شود و با توجه به اوضاع كرونايي و موج جديد ويروس چيني سابق و 
ويروس فعلي انگليسي، برنامه بازي ها كمي پيچيده است. چلسي و اتلتيكو مادريد 

امشب در روماني به مصاف هم مي روند.

  اتلتيكو- چلسي
سيمئونه فصل قبل موفق شده بود ليورپول مدافع عنوان قهرماني را از دور رقابت ها 
حذف كند كه از بازي برگشت آن رويارويي در انگليس به عنوان ريشه ورود بيماري 
كوويد-۱۹ به خاك اين كشور ياد مي شود. خود اســپانيايي ها از هواداران آتاالنتا 
ويروس گرفتند كه براي بازي برگشت با والنسيا به اين كشور سفر كرده بودند. حاال 
در سالگرد آن ديدار، سرمربي آرژانتيني بايد با يك حريف بزرگ ديگر انگليسي 
براي صعود به دور بعدي مبارزه كند. چلســي با توماس توخل كه جاي لمپارد را 
روي نيمكت اين تيم گرفته فقط يك تساوي به ساوتهمپتون داده و بقيه را برده و 
تنها دو گل دريافت كرده. اما ۶بازي بعدي لندني ها سخت است؛ اتلتيكو مادريد، 
منچستريونايتد، ليورپول، اورتون، ليدز و بازي برگشت اتلتيكو مادريد كه عيار 
سرمربي آلماني در پايان اين ۶بازي مشــخص خواهد شد. توخل نتايج خوبي با 
چلسي گرفته اما آرسن ونگر به ســبك بازي اش انتقاد كرده و گفته: »من از نظر 

بازي سازي، جنگندگي، تاكتيك و برتري بدني چيزي در آنها نمي بينم.« آيا اتلتيكو 
مي تواند حباب توماس توخل را بتركاند و ماه عسل اين مربي را تمام كند؟ با اوضاع 
اخير اين تيم اسپانيايي در الليگا اين كار كمي سخت است. اوبالك در 7بازي اخير 
خود براي اتلتيكو در الليگا هيچ كلين شيتي نداشته است. دروازه بان اسلوونيايي در 
2  ماه اخير تنها 2 بازي را بدون گل خورده به پايان برده. خيمنس به دليل مصدوميت 
ماهيچه پاي چپ به اين بازي نمي رســد. اين هفتاد و هشــتمين ديداري است كه 
خيمنس از زمان پيوستنش به اتلتي )20۱3( به دليل مصدوميت از دست مي دهد. 
كوكه در بازي امشب با ۴۸۴بار پوشيدن پيراهن اتلتي به دومين بازيكن باسابقه تاريخ 
اين تيم پس از آدالردو با ۵۵3بازي مي رسد. داور بازي امشب فليكس بريش آلماني 
است كه هواداران چلسي خاطره خوبي از او دارند؛ زماني كه در سال20۱2 در برد يك 

بر صفر مقابل بارسلونا داور مسابقه بود.

   التزيو- بايرن
بايرن مونيخ امشــب ميهمان التزيو خواهد بود كه شــايد بتــوان گفت بعد از 
مونشن گالدباخ كه به تور منچسترسيتي خورده، ســاده ترين قرعه ممكن در اين 
مرحله براي يكي از مدعيان قهرماني است. بايرن يكي از ۴ تيمي بود كه بدون باخت 
پا به دور حذفي گذاشتند )در كنار التزيو( و با ۱۸گل زده صاحب بهترين خط حمله 

در دور گروهي است و به همراه ســيتي تنها تيم هايي هستند كه با ۱۶امتياز صعود 
كردند. اين براي دومين بار اســت كه التزيو پس از فصل 2000-۱۹۹۹پا به مرحله 
حذفي مي گذارد. گورتســكا بعد از طي كردن دوران بيماري كوويد-۱۹ به تركيب 
بايرن برگشته. لواندوفسكي در رقابت هاي اين فصل بوندس ليگا در 2۱بازي 2۶ گل ، 
۶ پاس گل و ميانگين ۱.2۴ گل به ازاي هر بازي، هر 72.۶ دقيقه يك گل و هر ۵۹ دقيقه 
گل + پاس گل را به نام خود ثبت كرده. داور اين بازي يك داور از اسرائيل به نام ورل 
گرينفلد است كه يك بار بازي بايرن با سالزبورگ را در همين مرحله قضاوت كرده 

بود كه بايرن آن بازي را ۱-3 برد.

قهرمان  از بحران 
خارج مي شود؟
بايرنپساز2نتيجهبددربوندسليگا

امشبدرچمپيونزليگميهمانالتزيواست

   حمله به ركورد
 زير 10ثانيه

 حسن تفتيان، دونده سرعتي ايران با 2 قهرماني 
 در مسابقات داخل سالن فرانسه به حضور

 در فينال المپيك توكيو اميدوار شده است 
20 19

   ويروس كومان-۲1
   نيمكت بزرگ

 دردسرهاي بزرگ
بارسلونا با رونالد كومان از هر تيم ديگري معمولي تر است

محمود فكري كجا اشتباه كرد؟
شرايط براي محمود فكري در استقالل خوب نيست 
و او تقريبا از سوي هيچ جناحي حمايت نمي شود. در 
پايان نيم فصل اول استقالل فقط ۴ امتياز از پرسپوليس 
صدرنشين كم دارد. برزخي كه امروز فكري در آن گرفتار 
شده، احتماال ناشي از اشتباه محاسباتي اين سرمربي در 
ابتداي فصل است. او فراموش كرد كه يك نيمكت بزرگ، 

دردسرهاي بزرگ هم دارد.

آتلتيكو مادريدچلسي 23:30بايرن مونيخالتزيو

18
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نكته بازي

آماربازي

كمي هم با پا بازي كن!

چكارش كنيم ديگر؟

البته گاهي هم بايد ترسيد

اين اواخر به دفعات اســم سياوش 
يزداني در فهرست مازاد استقالل 
براي نيم فصل مطرح شد، اما گويا 
قضيه منتفي شــده و او همچنان 
در جمع آبي پوشان ماندگار است. 
نمي دانيم هواداران از شنيدن اين خبر 
خوشحال شدند يا نه، اما به هر حال خود يزداني موضوع را تأييد 
كرده و گفته: »تا زماني كه اين پيراهن به تنم باشد، با قلبم براي 
تيم بازي خواهم كرد.« آقا اگر در اين مدت داشتي با قلبت بازي 
مي كردي، لطفا از اين به بعد كار ديگري انجام بده. يعني اگر 
خروجي با قلب بازي كردن اين است كه يا نباشي يا اگر هم در 
زمين هستي به كار تيم نيايي، اين به درد هيچ كس نمي خورد. 
اصال يك مدت با پا بازي كن ببينيم چه مي شود. قول مي دهيم 

بهتر از روش قبلي باشد.

ديروز خبــر دادند كه 6نفــر جديد عضو 
شوراي عالي ورزش كشور شــده اند: رضا 
صالحي اميــري، محمود خســروي وفا، 
محمدرضــا داورزني، فضــل اهلل باقرزاده، 
مهدي علي نژاد و فريبا محمديان. بگذريم 
از اينكه چرا بايد آقاي داورزني با آن كارنامه 
مشعشع و حرف و حديث هايي كه در مورد 
پرونده هاي خــودش و اطرافيانش وجود 
داشت، عضو باالترين شــوراي ورزش در 
كشور شــود. اين هم كه از اين 6نفر فقط 
خود صالحــي اميري و فريبــا محمديان 
تفكرات نزديك به دولــت دارند، زياد مهم 
نيست. كاش يك نفر توضيح بدهد اين شورا 
اصال به چه دردي مي خورد؟ آخرين بار كي 
به رياســت رئيس جمهور تشكيل شده و 
خروجي جلساتش دقيقا چه بوده؟ تجربه 
چند دهه اخير مي گويد عضويت در چنين 
شوراهايي غيراز رزومه ســازي براي افراد، 

دردي از ورزش دوا نمي كند.

به ســالمتي آقاي حبيب اهلل ابوالحســن 
شــيرازي دوباره و چند باره رئيس هيأت 
فوتبال تهران شدند. در انتخاباتي جنجالي 
ايشــان 23رأي آوردند. محمد ملك آباد 
۱2و نيما نكيسا هم ۹راي آوردند. انتخابات 
هيــأت فوتبال تهران چــه اهميتي دارد؟ 
كافي است ســري به وب سايت اين هيأت 
بزنيد تا جوابتان را پيدا كنيد. گوشــه باال، 
ســمت چپ، يكي از آيكون هاي طراحي 
شده براي اين وب ســايت، شماره حساب 
هيأت اســت! ببينيد چقدر تراكنش مالي 
دارند كه به اين نتيجه رســيده اند، شماره 
حســاب را بايد آن باال بچســبانند.آقاي 
حبيب اهلل شــيرازي همان بنــده خدايي 
اســت كه در اغلب مراســم هاي ورزشگاه 
آزادي، مثل توزيع مدال هاي تيم قهرمان 
ليگ، پسر شــاخ شمشــادش را مي آورد 
جلوي دوربيــن. يك بار حتــي او را براي 
همين كار به ورزشــگاه كرمان برده بود. 
عادل فردوسي پور در برنامه ۹0دليل اين 
كارش را پرسيد و آقاي شيرازي در جواب 
گفت: شما ببينيد پسرم چقدر خوش تيپ 
است!فوتبال مملكت تا اطالع ثانوي توسط 
حبيب اهلل ابوالحسن شيرازي و افرادي مثل 

ايشان اداره مي شود.

حميد مطهري، مربي پرســپوليس 
در مصاحبــه اي گفتــه: »اگر يك 
مربي خارجي تيم را به فينال ليگ 
قهرمانــان مي رســاند، چكارش 
مي كرديم؟ حــواس فوتبال ايران 
بايد به يحيي گل محمدي باشد.« خب 
مثال چكارش كنيم حاال؟ اســتاد خارج از نوبــت از يك تيم 
ديگر به پرسپوليس رفت، چندبار هم كه قراردادش اصالح و 
تمديد شده، هر چه هم دوست داشــته عليه مديران باشگاه 
گفته، اسمش را هم كه با لقب امپراتور طرح موزاييكي كردند، 
توييت هاي حمايتي از او هم كه چپ و راست ترند مي شود، شما 
بفرماييد فوتبال ايران به چه روش ديگري مي تواند حواسش 
به يحيي باشد، ما همان كار را انجام بدهيم. با حلوا حلوا كردن 
و روي سر گذاشــتن موافقيد؟ البته ايده ساخت مجسمه هم 

هست كه بيشتر آقاي قلعه نويي به آن راغب بودند.

شــهريار مغانلو كه پيشنهادهايي از 
ليگ برتر دارد، اخيــرا در صفحه 
اينستاگرامش نوشته: »هيچ وقت 
از تغيير نترس«؛ خــب البته اين 
جمله در فضاي مجازي زياد تكرار 
مي شــود، اما به اين معني نيست كه 
هميشه درســت و دقيق از كار در مي آيد. اتفاقا آدم گاهي هم 
بايد از تغيير بترسد و سنجيده انتخاب كند. در فوتبال اين همه 
ترانسفر غلط داريم كه احتماال بازيكنان قبل از تن دادن به آنها 
فكر مي كردند نبايد از تغيير بترسند، اما بعضا براي شان گران 
تمام شد. مثال همين كه خود شما رفتي سانتاكالرا، به نيمكت 
دوخته شدي و االن داري برمي گردي چيز جالبي نبود؛ مگر 
اينكه از نظر مالي سود كرده باشي كه احتمالش باال نيست. به 
هر حال بد نيست گاهي هم بترسيد و با چشم باز انتخاب كنيد.

طي روزهاي اخيــر در رســانه هايي كه 

برترين هاي نيم فصل را معرفي مي كنند، 7.20
عنوان دروازه بان برتر يا به حامد لك رسيده 
و يا به رشيد مظاهري. هواداران سرخابي 
هم در اين باره بحث و كشمكش هايي با هم دارند. پرسپوليسي ها حامد 
لك را سزاوارتر مي دانند و آبي ها به درخشش رشيد مظاهري در تعداد 
زيادي از بازي هاي استقالل اشــاره مي كنند. اما جالب است بدانيد به 
استناد آناليزهاي متريكا و آمارهاي اين گروه مرجع، بهترين دروازه بان 
نيم فصل نه حامد است نه رشــيد! متريكا بهترين گلر دور رفت را حامد 
فالح زاده مي داند كــه طي ۹بازي براي نفت آبادان بــه ميانگين امتياز 
7/20از ۱0رسيده است؛ يعني كمي باالتر از رشيد مظاهري و خيلي باالتر 
از حامد لك. گلر موفق نفت آبادان با 83/3درصد، باالترين درصد مهار را 

در ميان تمامي گلرها داشته است.

اما رشيد مظاهري كه حضورش در دروازه 

اســتقالل نتيجه چند بازي را به ســود 7.07
شاگردان فكري رقم زد، با ميانگين امتياز 
7/07بعد از فالح زاده در رتبه دوم جدول 
دروازه بان ها قرار گرفته است. رشيد در ۱2بازي براي استقالل به ميدان 
رفت و در 3بازي هم شاهد حضور حســيني در تركيب بود. حاصل كار 
مظاهري در ۱2بازي اش 6كلين شــيت، 78/۹درصد مهار، 7۱/5درصد 
دقت پاس، يك پاس كليدي و البته 2اشــتباه بوده است. مظاهري در 
جريان برد 2-۱مقابل گل گهر بهترين بازيكن ميدان شد و در شكست 
مقابل سايپا با نمره6/۱3ضعيف ترين عملكردش را در طول نيم فصل رقم 
زد. نمره6/50مقابل پيكان و 6/52مقابل سپاهان هم دومين و سومين 
بازي ضعيف او بوده اند. او دو هفته متوالــي مقابل گل گهر و آلومينيوم 

نمرات باالتر از 8گرفت.

اما سومين دروازه بان برتر نيم فصل، داوود 

 نوشــي صوفيانــي بــا ميانگيــن امتياز7.05
7/05 اســت كــه در 8بازي بــراي مس 
رفسنجان به ميدان رفته و شرط حضور در 
50درصد مسابقات را به شكل ميلي متري احراز كرده است. بعد از او به 
حسين پورحميدي مي رسيم كه در دروازه آلومينيوم به ميانگين امتياز 
7/03رسيده و در رتبه چهارم نشسته است. پورحميدي طي ۱3بازي اش 
3بار به عنوان بازيكن برتر ميدان انتخاب شــده و از اين لحاظ در ميان 
دروازه بان ها ركورددار اســت. در رتبه پنجم باالخره به نام حامد لك )با 
امتياز 6/۹3( مي رسيم؛ با ركورد 8كلين شيت و ميانگين 0/6گل خورده 
)بهترين در بين همه گلرها(، اما با 2/۱مهار در هر بازي و 3اشــتباه در 
۱4بــازي )بدتريــن در ميــان 8گلــر برتر( كــه نشــان مي دهد او 

كلين شيت هايش را تا حدود زيادي مديون خط دفاعي است.

متريكا

چند ماه در هوا معلق بودم

برنامه  بازي ها

دوشنبه 11 اسفند 1399
نفت مسجدسلیمان - تراکتور تبريز

ماشین سازی تبريز- شهرخودرو مشهد

پیكان - صنعت نفت آبادان

سپاهان - گل گهرسیرجان

پرسپولیس - سايپا

فوالد خوزستان - ذوب آهن اصفهان

مس رفسنجان - استقالل

نساجی مازندران - آلومینیوم اراک

15:00

15:45

17:25

17:35

هفته شانزدهم ليگ برتر

حوالی سئول

شوراي عالي رزومه سازي

پدر پسر خوش تيپ رئيس فوتبال تهران

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تیم رتبه

1330 8 21 1 6 8 15 پرسپولیس 1 

728 18 25 3 4 8 15 سپاهان 2 

726 11 18 3 5 7 15 استقالل 3 

623 10 16 2 8 5 15 فوالد 4 

323 12 15 4 5 6 15 صنعت نفت آبادان 5 

122 14 15 3 7 5 15 آلومینیوم اراک 6 

122 13 14 5 4 6 15 تراکتور 7 

122 12 13 5 4 6 15 مس رفسنجان 8 

22- 18 18 5 4 6 15 گل گهرسیرجان 9 

118- 12 11 5 6 4 15 نفت  مسجدسلیمان 10 

218- 17 15 5 6 4 15 پیكان 11 

418- 19 15 7 3 5 15 شهر خودرو 12 

317- 13 10 4 8 3 15 سايپا 13 

811- 23 15 6 8 1 15 ذوب آهن 14 

99- 20 11 10 3 2 15 نساجی مازندران 15 

8 12- 22 10 9 5 1 15 ماشین سازی تبريز 16 

پيمان بابايي هديه زنــوزي به خطيبي در روز معارفه اش 
بود. مهاجم نيم فصل اول ماشين كه مورد توجه استقالل 
و پرسپوليس هم قرار داشت، پس از مذاكره زنوزي با تيم سابقش 

به تراكتورسازي منتقل شد.

استقاللي ها اين روزها سخت درگير برگزاري مراسم تولد 
هستند و درست يك روز پس از ريگي، جشن تولد فرشيد 
اسماعيلي را گرفته اند. حاال بعد از ريگي و اسماعيلي بايد منتظر 

باشيم تا ببينيم فردا چه بازيكني به هوا پرتاب مي شود.

عكس خبر

  در جام جهاني روسيه با اليي انداختن به پيكه يك صحنه به يادماندني را رقم زدي. آيا پيش مي آيد كه هنوز 
هم به آن اتفاق فكر كني؟

وقتي بيرون و در ميان مردم هستيم، خيلي ها در مورد فوتبال و پرسپوليس از من سؤال مي كنند و برخي هم در مورد 
آن صحنه صحبت مي كنند. ما در آن جام جهاني به حقمان نرسيديم و مي توانستيم از مرحله گروهي صعود كنيم تا 
شيريني برخي اتفاقات مثل مهار پنالتي رونالدو توسط بيرانوند چندبرابر شود. بچه هاي تيم ملي و كادر فني تالش 
زيادي كردند ولي كاش به مرحله بعدي صعود مي كرديم. در مورد سؤال شما هم بايد بگويم كه زياد به آن اليي فكر 
نمي كنم. فوتباليست هاي اروپايي غم و شادي حاصل از اتفاقات فوتبال را زود فراموش مي كنند و هميشه به فكر فردا 

هستند كه اين يك تفكر حرفه اي است. ما هميشه بايد براي به دست آوردن فردايي بهتر تالش كنيم.

عاليشاه: بهترين بازي  فصل مان را انجام داديم
اميد عاليشاه در آخرين هفته هاي 
نيم فصل به تركيب پرسپوليس 
برگشــت و بعد از مدت ها نمايش خــوب و تأثيرگذاري هم در 
تركيب سرخپوشان داشت. او در بازي پاياني با گل گهر هم براي 
تيمش درخشان ظاهر شــد و توانست دومين گل فصلش را هم 
بزند. اميد حاال به عنوان يكي از بازيكنان قابل اتكاي سرخپوشان 
مي تواند گره گشاي تيم يحيي در مسابقات پيش رو باشد. مهاجم 
پرسپوليس بعد از بازگشت از سيرجان در گفت وگو با همشهري 

پيرامون شرايط اين روزهاي خود و تيمش صحبت كرد.

  بازي با گل گهر بهترين بازي ما بود
خدا را شكر توانستيم به 3امتياز ارزشــمند دست پيدا كنيم، 
اگرچه اصاًل بازي آساني نبود. گل گهر از مربي و بازيكنان خوبي 

بهره مي برد اما به نظرم ما توانستيم با تدابير كادر فني و تالشي 
كه بازيكنان در داخل زمين داشــتند به يك پيروزي دلچسب 
برسيم. بردي كه مطمئنا هواداران هم از ديدن آن لذت بردند. 
فكر مي كنم در هفته هاي اخير تيم پرسپوليس بازي هاي خوبي 
انجام داد كه بهترينش مقابل گل گهر بود. الحمداهلل با يك نتيجه 

خوب توانستيم 3امتياز را بگيريم.

  قهرماني نيم فصل برايمان مهم بود
درست اســت كه به قهرمان نيم فصل جام نمي دهند اما اينكه 
توانســتيم با صدرنشــيني نيم فصل را تمام كنيــم با توجه به 
شرايطي كه در جدول داشتيم خيلي برايمان مهم بود. الحمداهلل 
اين اتفاق افتاد. البته مهم اين اســت كه اين روند ادامه داشته 
باشد. تمام هم و غم من اين است كه براي تيمم مثمرثمر باشم. 

افتخار مي كنم براي پرسپوليس بازي 
مي كنم. هدف تيم و من اين اســت 
كه با عملكردمــان دل هواداران را 

شــاد كنيم. اين از همه  چيز برايمان 
مهم تر است.

  با تيم جوان و جنگنده اي بازي داريم
در شــروع نيم فصل دوم بايد به مصاف ســايپا برويم. سايپا 
هم تيم خوبي است كه بازيكنان جوان و جنگنده اي دارد و 
مطمئنا با انگيزه جلوي پرسپوليس بازي خواهد كرد. هر بازي 

ليگ شرايط سخت خودش را دارد. اما ما پرسپوليس هستيم 
و تالش مي كنيم براي اينكه صدرنشيني خود را حفظ كنيم در 

اين مسابقه برنده بازي شويم.

گفت وگو با وحيد اميري، مردي كه مي گويد غيبت در فينال ليگ قهرمانان آسيا، فوتبال و زندگي اش را تحت الشعاع قرار داده بود

وحيــد اميــري بــدون شــك يكــي از بهترين 
فوتباليست هاي ايران است؛ فوتباليستي محجوب، 
دونده، پرتــالش و ســختكوش. ايــن بازيكن با 
درخشــش در نفت تهران به پيراهن پرسپوليس 
رسيد و در اين ســال ها هم اتفاقات شيريني را در 
ذهن هواداران اين تيم رقم زده است. اميري بازي 
در معتبرترين تورنمنت دنيا را هــم تجربه كرد؛ 
بازي در جام جهاني روسيه كه البته براي او اتفاقات 
جالب توجهي را هم رقم زد. غيبت اين بازيكن در 
فينال ليگ قهرمانان آسيا اما هنوز هم يك حسرت 
بزرگ براي هواداران پرسپوليس است. اين اتفاق 
آن قدر بــراي اميري تلخ بوده كه بعد از گذشــت 
چند ماه وقتي در موردش صحبت مي كند، هنوز هم 
مي توان ناراحتي و حسرت را ميان كلماتش حس 
كرد. با اميري درخصوص قهرماني پرسپوليس در 
پايان نيم فصل اول و مسائل مختلف ديگر صحبت 

كرد ه ايم.

    از قهرمانــي نيم فصل شــروع 
كنيم. بعد از آن مســاوي هاي متوالي فكرش 
را مي كرديد بــه كورس برگرديــد و دوباره 

صدرنشين شويد؟
پرسپوليس شروع خوبي در ليگ برتر نداشت و در 
نتيجه گيري نوسان داشتيم. نتايجي كه در شروع 
ليگ گرفتيم در  شأن نام پرسپوليس نبود و مسائل 
مختلفي هم تأثيرگذار بــود. يكي از داليل مهمي 
كه باعث شد امتيازهاي حساسي از دست بدهيم، 
قهرمان نشدن در آسيا بود. اگر قهرمان مي شديم 
مطمئنا از لحاظ روحي و فوتبالي شرايط متفاوتي 
پيدا مي كرديم و كار راحت تر مي شــد. يكســري 
محدوديت ها هم به تيم ضربه زد. من و احســان 
پهلوان به دليل محروميت در فينال ليگ قهرمانان 
آســيا، در بعضي از بازي ها نيمكت نشين بوديم تا 
پرسپوليس بازي بدون حضور ما را هم تجربه كند. 
از طرفي عيســي آل كثير هم محروم شده بود. با 
گذشت زمان اما شرايط بهتر شد و در چند بازي با 
حداقل اختالف برنده شديم و گرفتن امتياز بسيار 
مهم بود. آخرين بازي هم كه با برد پرگل ما همراه 
شد و خوشبختانه توانستيم به صدر جدول برسيم و 

اين برايمان خوشحال كننده و باارزش بود.
    با اضافه شدن چند بازيكن قطعا در 

نيم فصل دوم تيم  قوي تري مي شويد.
اميدوارم شرايط بهتري پيدا كنيم. البته به قهرمان 

نيم فصل جام نمي دهند و مطمئنــا در نيم فصل 
دوم كار سخت تري در پيش خواهيم داشت. همه 
تيم ها دنبال امتياز گرفتن هستند و براي هدف هاي 
مختلفي مي جنگند. ما نمي توانيم از حاال خودمان را 
قهرمان بدانيم ولي قطعا براي رسيدن به اين هدف تا 

آخرين تواني كه داريم، مي جنگيم.
    اصلي ترين رقيب پرسپوليس براي 

قهرماني چه تيمي است؟
همه تيم ها براي ما قابل احترام هستند و نمي توانم 
از يك تيم خاص اسم ببرم. شــما ديديد كه چند 
سال پيش استقالل خوزســتان قهرمان شد و آن 
اتفاق براي خيلي ها قابل پيش بيني نبود. تيم هايي 
كه ساختار قوي دارند جزو مدعيان اصلي هستند 
و جايگاه شــان در باالي جدول مشــخص است. 
آنها براي مــا حريفاني خطرناك هســتند و اصال 
نمي توان ليگ را با خيال راحــت ادامه داد. مدل 
پرسپوليس اينطور نيست كه خيالش آسوده باشد، 
ما هميشــه بايد احســاس خطر كنيم و مطمئن 
باشيد تا لحظه اي كه قهرماني پرسپوليس قطعي 
شــود مي جنگيم. ما به چيزي جــز قهرماني فكر 
نمي كنيم ولي نبايد فراموش كرد كه مدعيان ديگر 
هم چنين هدفي دارند. در ادامه فصل كه بازي ها 
فشرده مي شود كارمان سخت تر خواهد شد ولي از 
هواداران مي خواهيم كه هميشه حامي تيم باشند 

تا بتوانيم آنها را خوشحال كنيم.
    نيم فصل اول براي خودت چطور 

بود، آيا از عملكردت راضي هستي؟
در اوايل فصل از لحاظ روحي تحت فشار بودم چون 
به خاطر كارت زردي كه در بازي با النصر عربستان 
گرفتــم، از حضور در بازي فينــال ليگ قهرمانان 
آســيا محروم شــدم. قبل از فينال، در بازي هاي 
ليگ هم من فقط در يكــي دو بازي فيكس بودم و 
چون از بازي فينال محروم بــودم، در اكثر بازي ها 
نيمكت نشين شدم. اين موضوع باعث شد تا شرايط 
بدني ام از مرز ايده آل فاصله بگيرد. فوتبالي ها هم 
هميشــه مثالي دارند كه بازيكن فقط در شرايط 
بازي رســمي و ۹0دقيقه اي بدنش آماده مي ماند. 
 شما ديديد كه در ليگ قهرمانان با وجود اينكه هر 
سه چهار روز يك بار بازي مي كرديم ولي از لحاظ 
بدني وضعيت خوبي داشــتيم. متأسفانه قهرمان 
نشدن پرسپوليس شرايط روحي خوبي براي من 
نداشت و وقتي تيم هم برگشت چند هفته خوب 
نتيجه نگرفتيم. البته با گذشت چند بازي شرايط 
من بهتر شــد. در بازي با پيكان در دقيقه يك پايم 
ضربه خورد ولي ادامه دادم و در بازي با گل گهر هم 
در دقيقه 30ضربه ســختي خوردم ولي تشخيص 

كادرفني ايــن بود كه بازي كنــم. ضربه اي كه در 
بازي با گل گهر خوردم ســخت بود و نياز به پشت 
سر گذاشتن دوران نقاهت داشت. خوشبختانه االن 
شرايط بهتري دارم و مي توانم برابر سايپا بازي كنم.

   بسياري از هواداران پرسپوليس 
و كارشناسان فوتبال بر اين عقيده اند كه اگر 
پرســپوليس در فينال ليگ قهرمانان تو را در 
اختيار داشت، امكان داشت قهرمان شود. نظر 

خودت چيست؟
به هر حال هر اتفاقي حكمتي دارد. فكر مي كنم در 
بازي با النصر بي تجربگي كردم كه اخطار گرفتم و 
بايد در آن صحنه مراعات مي كردم. البته آن بازي 
با توجه به محروميت آل كثيــر و اتفاقاتي كه براي 
پرســپوليس رقم زدند، براي ما حيثيتي شده بود 
و روي تيم ما فشــار روحي و رواني وجود داشت. 
همين باعث شد كه احساســي شويم. بدون شك 
غيبت در فينال ليگ قهرمانان آسيا يكي از تلخ ترين 
اتفاقات فوتبالي ام بود. اين اتفاق ممكن است براي 
هر بازيكني رخ دهد ولي متأسفانه با از دست دادن 
بازي فينال، چند ماه سخت را پشت سر گذاشتم. در 
واقع بعد از رسيدن به فينال حال خوبي نداشتم و 

انگار روي هوا معلق بودم.
   در ســن 32ســالگي دوندگي 
فوق العاده اي در زمين مسابقه داري و خيلي ها 
كه فوتبال تو را تماشا مي كنند مي گويند كاش 
اميري يك فوتباليست 20ساله بود. آيا خودت 

به اين موضوع فكر مي كني؟
االن فوتباليستي مثل سيدجالل را كنار خودمان 
داريم كه نشان داده ســن فقط يك عدد است. او 
خيلي سالم زندگي مي كند كه اين بسيار تأثيرگذار 
است، در ضمن سيد ذهنيتي قوي دارد. او فوتبال را 

در همه امور زندگي اش در اولويت قرار داده است.
   كار كردن بــا يحيي گل محمدي 

چطور است؟

من سال اولي كه در ليگ برتر به ميدان رفتم،پيراهن 
نفت تهران را بر تن داشتم و آقايحيي هم سرمربي 
بود. ايشان شخصيتي آرام و ريزبين دارد و به خوبي 
مي بيند كه چه كســي تالش مي كنــد. خيلي از 
مربيان خارجي چالش هاي زيــادي براي فوتبال 
ايران و باشگاه هاي ايراني درست مي كنند و يحيي 
گل محمدي مي تواند يك الگو باشــد. ما اگر روي 
مربيان ايراني سرمايه گذاري كنيم قطعا مي توانيم 
از آنها بهترين استفاده را ببريم. گل محمدي به تيم 
آرامش مي دهد، اين در حالي است كه برخي با داد 

و فرياد زدن به تيم اضطراب مي دهند.
   فكر نمي كني تيم ملي كمي راحت 

كارلوس كي روش را از دست داد؟
در آن مقطع خيلي انتقادهــا صورت گرفت. به هر 
حال اين حق فدراسيون بود كه در مورد سرمربي 
تصميم بگيرد ولي ما اگر با كي روش ادامه نداديم 
بايد يك مربي بهتر از او مي آورديم. بعد از كي روش 
هدايت تيم ملي به ويلموتس رســيد كه حضور او 
باعث نابودي فوتبال ايران و فدراسيون فوتبال شد.

   تيم ملــي مي تواند بــا دراگان 
اسكوچيچ روزهاي خوبي را تجربه كند؟

اين مشخص است كه دراگان انگيزه زيادي دارد و 
روي كارش وقت مي گذارد. او اكثر بازي هاي ليگ 
را مي بيند و اين نشــان مي دهد كه براي كارش و 
تيم ملي ارزش قائل است. من به موفقيت تيم ملي 
خوش بين هســتم و اميدوارم اتفاقات خوبي براي 

تيم ملي رخ دهد.
    براي ما جالب است كه بدانيم الگوي 

تو در فوتبال چه كسي است؟
من سال88يك مصاحبه انجام دادم و گفتم كه الگوي 
اخالقي ام كريم باقري است. اگر هم بخواهم در مورد 
بازيكنان خارجي صحبت كنم بايد از فوتباليست هاي 
گذشته و فعلي اســم ببرم. با اين حال معتقدم كه 

مسي و رونالدو مي توانند الگوهاي خوبي باشند.

اميرحسين اعظمی
خبرنگار
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نقل قول

مورينيو،  بعد از باخت تاتنهام به وستهم: »شيوه مربيگري من 
از هيچ مربي ديگري ضعيف تر نيست. من با هيچ كس در جهان 

قابل مقايسه نيستم!«

 آندره آ پيرلو، در واكنش به ضعف يوونتوس در گلزني از ضربات 
ايســتگاهي: »يوونتوس يك پيرلو كم دارد. به زودي رونالدو از 

روي ضربه آزاد گل مي زند.«

پپ گوارديوال، بعد از بردن شاگردش در بازي من سيتي مقابل 
آرسنال: »آرتتا همه  چيز را مي داند. من امروز از او چيزهايي ياد 

گرفتم كه در بازي هاي آينده آن را به كار مي بندم.«

 كونسيسائو، سرمربي پورتو: »فكر مي كنيد طارمي، اوانيلسون، 
فرانسيسكو يا فيليپ اندرسون درباره نتايج سال هاي اخير در 
ماديرا )بازي با ماريتيمو( تحقيق مي كننــد؟ بازيكنان بعد از 

تمرين به پلي استيشن پايبند باشند و آمار را مشاهده نكنند.«

ويروس كومان-۲۱
بارسلونا با رونالد كومان از هر تيم ديگري معمولي تر است

جهان

يادداشت

از آرســنال هم آبي گرم نشــد و آرتتا هم كه به خاطر ســابقه 
دستياري گوارديوال از همه چم وخم او آگاه بود، نتوانست ترمز 
منچسترسيتي را بكشــد و اختالف نزديك ترين تعقيب كننده 
با اين تيم را به كمتر از عدد۱۰ برســاند. من سيتي در روزهاي 
اخير حريفان سختي مثل ليورپول، تاتنهام، اورتون و آرسنال را 
شكست داده و به نظر مي رسد به قول آنچلوتي هيچ تيمي حريف 
آنها نباشــد. با گل زودهنگام رحيم استرلينگ كه سيزدهمين 
گل اين فصــل او در همه رقابت ها بــود، هجدهمين برد پياپي 
سيتي هم به دســت آمد. جالب اينكه آنها در ابتداي فصل جزو 
تيم هاي ميانه جدول بودند و حتي به لستر هم با ۵گل باخته بود و 
گوارديوال درباره شانس قهرماني تيمش مي گفت به صدر جدول 
فكر نمي كند و به بازيكنانش گفته كه با برد در بازي هاي آينده 
پله به پله باال بروند. حاال پله ديگري براي باال رفتن وجود ندارد. 
منچسترسيتي در 8بازي اخير خود مقابل آرسنال در ليگ برتر 
موفق به كسب برد شــده و تنها در جام حذفي به اين تيم باخته. 
استرلينگ 8گل برابر آرسنال به ثمر رســانده است، تنها برابر 
بورنموث بيشتر در ليگ برتر گل زده. ســيتيزن ها در 2۵بازي 
اين فصل ليگ برتر موفق به ثبت ۱۵كلين شيت شده اند. 3ماه از 
آخرين شكست اين تيم مي گذرد. امتيازات سيتي در سال2۰2۱ 
از مجموع امتيازات ليورپول و تاتنهام و آرسنال با هم بيشتر است؛ 
33امتياز در برابر 3۱امتياز اين 3تيم. آرسنال در ۴بازي اخير در 
ليگ مقابل منچسترسيتي بدون زدن گل باخته؛ تا به حال مقابل 
هيچ حريفي چنين آماري ثبت نكرده بود. اوباميانگ يك بازي 
بد ديگر را هم مقابل سيتي ثبت كرد. از وقتي كه به آرسنال آمده 
در بازي هاي مقابل اين تيم تنها يك ضربه به داخل چهارچوب 
حريف زده كه آن هم يك پنالتي از دســت رفته بوده. اوباميانگ 
بعد از تمديد قرارداد هيچ شباهتي با مهاجمي كه بارسلونا براي 

جذبش وسوسه شده بود، ندارد.

ديكتاتوري منچسترسيتي

فورا از ما عذرخواهي كنيد

انگار هيچ تيمي نمي تواند جلوي همشهري ها را در 
ليگ برتر بگيرد

چرا پرسپوليسي ها و استقاللي ها اينقدر نازك نارنجي هستند؟

از زيبايي هــاي فوتبال اروپــا در اين 
فصل تا قبل از ماه فوريــه اين بود كه 
منچســتريونايتد و آث ميالن پس از 
سال ها در مســير قهرماني ليگ قرار 
گرفته بودند كــه فوريه اين تصوير زيبا 
را از بين برد و هر دو تيم دوست داشتني 
دوباره صدر را به رقبــا واگذار كردند. 
ميالن باز هم در يك بازي بزرگ بازنده 
از زمين بيرون آمد. شكست سنگين 3 
بر صفر پريشب در داربي ميالن دومين 
باخت پياپي روسونري مقابل اينتر بود كه 
باخت قبلي موجب حذف از كوپا ايتاليا 
شد و اين يكي باعث از دست رفتن كامل 
صدر جدول با ۴امتياز اختالف نسبت به 
رقيب همشهري. اين هشتاد و دومين 
برد اينتر در داربي ميــالن بود در برابر 

۷۶پيروزي ميالني ها.

    زالتان
نكته فراورزشــي اين مســابقه تقابل 
دوباره و انتقام گيــري لوكاكو از زالتان 
ايبراهيموويچ بود. زالتان در بازي حذفي 
لوكاكو را مسخره و مادرش را به جادوگري 
متهم كرده بود كه رفتار او باعث عصبانيت 
شديد بازيكن بلژيكي شد و لوكاكو زالتان 
را تهديد به قتل كرد. مهاجم آفريقايي تيم 
ملي بلژيك كه پاس گل اول را به الئوتارو 
مارتينس داده بود خودش گل ســوم را 
زد و بعد از گل آنچنان از خود بيخود شد 
كه سمت ايبرا رفت و با لحني ركيك از او 
خواست كه نگاهش كند و با زبان نامناسبي 
يادآوري كرد كه به او گفته بود. شــايد 
منظورش از كشتن زالتان همين گل بوده و 
مقصود ديگري نداشته. زالتان در نيمه دوم 
به درخواست خودش و به دليل مصدوميت 
خفيف تعويض شــد. او اگر مصدوم هم 
نباشد از 10 روز ديگر در دسترس نخواهد 
بود و از 2مــارس تا ۶مــارس ميهمان 

جشنواره موسيقي سانرمو خواهد بود.

   لوكاكو
لوكاكو در هر ۴داربــي دالمادونيناي 
اخير در ســري آ موفق به گلزني شده 
كه آخرين بــار بنيتــو لورنتزي در 
سال1950براي اينتر چنين ركوردي به 
ثبت رسانده بود. او بدون احتساب بازي 
ديشب يوونتوس با 1۷گل زده به تنهايي 
در صدر جدول گلزنان بود؛ يكي باالتر از 
رونالدو و هر دو ۴گل خود را از روي نقطه 

پنالتي زده اند.

   الئوتارو
الئوتارو، بازيكن محبوب بارسلونا هم 
تعداد گل هايش را به يك قدمي زالتان 
1۴گله رســاند. از زماني كه الئوتارو 
مارتينس جاي ايــكاردي را در نوك 
حمله اينتر گرفته، به تيم هاي بزرگي 
نظير رئال مادريد، بارسلونا، دورتموند، 
يوونتوس، ميالن، ناپولــي، آتاالنتا و 

التزيو گل زده است.

   خط حمله
درخشش روملو و زوج آرژانتيني اش 
در خط حمله باعث شده كه اينتر يك 
ركورد ديگر هم بزند. اينتر در 23بازي 
اين فصل سري آ موفق به ثبت 5۷گل 
شــده كه دســت كم در ۷0سال اخير 
بي سابقه است. اين تيم در ۶ بازي اخير 
در ليگ 5 كلين شيت داشته و تنها برابر 

التزيو گل دريافت كرده.

   دوناروما
دوناروما هم با وجود تقصير در اين باخت 
سنگين يك ركورد شخصي ثبت كرد و با 
21سال و 3۶1روز سن به ركورد 200بازي 
در سري آ رسيد. بوفون در 2۴سالگي به 
اين تعداد بازي در ليگ رسيده بود. ربيچ 
هم براي پنجاهمين بار پيراهن ميالن را 

در يك ديدار رسمي بر تن كرد.

غائله كري خواني وزير ارتباطات براي استقاللي ها خوابيد، اما شك نكنيد 
به زودي يك داستان ديگر درست مي شود و استقاللي ها يا پرسپوليسي ها 
فاز »به ما توهين شــد« برمي دارند. اصال اين تبديل به يك رويه بسيار 
عجيب شده است. اينكه آيا كار آذري جهرمي درست و بجا بود يا نه؟ محل 
بحث است، اما مطالبه عذرخواهي  او از سوي باشگاه استقالل واقعا عجيب 
بود. وزير مي گويد از حقوق شهروندي اش استفاده كرده و خب طبيعي 
است كه كسي به خاطر كري غير ركيك از ديگران عذر نمي خواهد. با اين 
حال متأسفانه فضايي در فوتبال ايران حاكم شده كه ظرفيت هواداران اين 
دو تيم را كاهش مي دهد و باعث مي شود همه  چيز از نظر آنها توهين آميز و 

قابل پيگيري به نظر برسد.
چندي پيش در يك  ســريال تلويزيوني تروريســتي با پوشش هوادار 
استقالل راهي ورزشگاه آزادي شد و يك الم شنگه درست و حسابي راه 
افتاد. وسط يك دنيا مشــكل، هيأت مديره استقالل تشكيل جلسه داد 
كه صداوسيما بايد از ما عذرخواهي كند. بعد هم توليدكنندگان سريال 
اطالعيه منتشر كردند كه: »نگران نباشيد، تروريست پرسپوليسي هم 
داريم.« اين يعني فضاي عدم مدارا باعث شده سازندگان يك مجموعه 
تلويزيوني خودشان را ملزم به رعايت مساوات در عاليق رنگي بدمن ها 
كنند. آيا اين فاجعه نيست؟ هزار مثال ديگر هم شبيه اين داريم؛ مثال 
شوخي داور برنامه عصر جديد با اسم آندرا استراماچوني قيامتي به پا كرد 
كه باوركردني نبود. باز خوب اســت اين مربي وسط كار استقالل را رها 
كرده و رفته، اگر مي ماند و قهرمان مي شد البد مردم بايد موقع به زبان 
آوردن اسمش قيام مي كردند! در پرســپوليس هم از اين ماجراها زياد 
داريم. مديريت فعلي اين باشــگاه طوري رفتار مي كند كه انگار احدي 
در ايران حق به زبان آوردن اسم آنها را ندارد. هر كجا اسم پرسپوليس را 
بياوريد، 2۰۰ تا بيانيه صادر مي شود. برخي از سر شيطنت و كري خواني 
همين تيم را به نام سابقش يعني »پيروزي« صدا مي زنند كه اين قشنگ 
عامل تشنج مي شود. پرسپوليســي ها به شكلي وسواس گونه نسبت به 
اين موضوع حساسيت به خرج مي دهند؛ درحالي كه خودشان مي دانند 
طي ساليان طوالني اراده هواداران ضامن باقي نام »پرسپوليس« بوده و 
با اين شــيطنت ها خطري متوجه هويت سرخپوشان نخواهد بود. يك 
مدت هم مد شده بود اين تيم ها اعتراض كنند كه چرا در اخبار مربوط به 
ليگ قهرمانان آسيا در زيرنويس تلويزيون به جاي پرسپوليس ايران يا 
استقالل ايران از پسوند »تهران« استفاده مي شود. آقا واقعا جمع كنيد 
اين داستان ها را؛ ببينيد هواداران تيم هاي بزرگ دنيا چطور با هم برخورد 

مي كنند، كمي جنبه و گنجايش مردم را باال ببريد.

در روزي كه مســي براي نخستين 
بار پس از 3تقابــل با كاديس به اين 
تيم گل زد و ركورد گلزني به 3۸تيم 
مختلف اســپانيايي را به نام خود 
ثبت كرد،بارسلونا باز هم نتوانست 
كاديس را ببرد و از قافله صدرنشيني 

باز ماند.

  داداش ناچو
گل مســي از روي نقطــه پنالتي 
به دســت آمد اما حريف در فاصله 
يك دقيقه مانده به پايان مســابقه 
با پنالتي لنگله كه ســومين پنالتي 
تقديمي اين فصل او به حريفان بود 
بازي را به تســاوي كشاند تا سهم 
بارســا از 2رويارويي اين فصل با 
اين تيم تنها به هميــن يك امتياز 
محدود شود. زننده گل تساوي هم 
غريبه نبود؛ الكســيس فرناندس. 
الكســيس، برادر ناچو فرناندس، 
بازيكن وفادار رئال مادريد اســت. 
به فاصله يك روز 2بازيكن آكادمي 
رئال كاري كردند تــا اتلتيكو ببازد 
و بارســا هم امتياز از دست بدهد تا 
كهكشاني هاي ســابق كه اكنون به 
بيمارستاني ها تغيير نام داده اند به 
وضعيت خود در جــدول رده بندي 
سروسامان ببخشند. دي فورتس در 
2بازي پياپي رفت وبرگشت يك گل 
و يك پاس گل مقابل اتلتيكو به سود 
رئال ثبت كرد و حــاال داداش ناچو 

بارسا را متوقف كرده است.

  مسي
اما بپردازيم به مســي. مســي در 
۴0بازي اخير الليگايي تنها3 باخت 
تجربه كــرده از جمله باخت در بازي 
رفت مقابل هميــن كاديس. اين گل 
كه هفتمين گل مســي از روي نقطه 
پنالتي در اين فصل بود او را مشترك 
با لوييس سوارس از اتلتيكو با 1۶گل 
به صدر جــدول بــرد. او 9۴درصد 
پنالتي هاي اين فصــل خود را به ثمر 
نشــانده و هم اكنون در سال2021 با 
11گل باالتر از لواندوفسكي و هالند 
10 گله بهترين گلزن ليگ هاي اروپايي 
محسوب مي شود. اما در جدول گلزنان 
اثري از او نيست. لواندوفسكي، برونو 
فرناندز و توماس مولر تنها بازيكنان 
اين فصل هســتند كه آمار گل ها و 
پاس گل هاي خود را 2 رقمي كرده اند. 
اين گل شــماره۴۶0 اين بازيكن در 

و چهارصدوپنجاهميــن  الليــگا 
حضورش در تركيب اصلي بارسلونا 
اما مسي نتوانســت برد شماره3۷5 
خــود را در ليگ به دســت آورد. 
در 255بازي خانگــي در الليگا هم 
2۶9گل كه ۴2تاي آن پنالتي بوده و 
90پاس گل از اين ســتاره آرژانتيني 
بر جاي ماند. مســي حاال تنها به 2 
تيم از ۴0تيم الليگايي كه مقابل آنها 
بازي كرده موفق به گلزني نشــده؛ 
خه رس و مورسيا. فهرست تيم   هايي 
كه مسي مقابل آنها بازي كرده و موفق 
به گلزني نشده است به ۸مورد كاهش 
يافت. اين تيم ها عبارتند از: اودينزه، 
مورسيا، السد، ِخِرس، بنفيكا، اينتر و 

روبين كازان.

  كومان
بارســا با رونالد كومان ژانويه خوبي 
داشت و توانست ۸برد و يك تساوي 
در اين ماه كســب كند اما فوريه ماه 
خوبي نبود و يك تســاوي، 2باخت 
)به ســويا و پاريس( و تنها 3برد در  
ماه جديد براي تيم ثبت شده است. 
تيم مقابل كاديس با وجود داشــتن 
مالكيت نزديك بــه ۸0درصدي و 
زدن 21ضربه بــه دروازه حريف كه 
تنها ۴تاي آن ازجمله ضربه پنالتي 
داخل چهارچوب بود، از برخي جهات 
اوضاع اسفباري داشت. تيم ميزبان 
در اين مســابقه 131بــار توپ را از 
دست داد كه واقعا عجيب بود. مسي 
به تنهايي 2۴بار توپ لو داد. دمبله، 
دست و آلبا هر كدام با 15بار و پدري 
)11( و بوسكتس )10( بدترين عملكرد 
را در اين زمينه پس از مسي داشتند.

  نوكمپ
بارسا در بازي هاي خانگي اين فصل 
بدون تماشــاگرانش ۷بار برنده از 
زمين خارج نشده كه 3بار آن باخت 
در بازي هاي حيثيتــي مقابل رئال، 
يووه و پاريس بــا دريافت 10 گل در 
مجموع بوده است. آمار كومان حتي 
از ســتين هم بدتر است. ستين در 
19بازي ۴2امتياز در ليگ كســب 
كرد درحالي كه كومــان از 23بازي 
۴۷امتياز. والــورده از همين تعداد 
بازي 59امتياز داشت. اين هشتمين 
بازي متوالي در همه رقابت ها بود كه 
بارسا نتوانســت زمين را بدون گل 

خورده ترك كند.

بزرگ ترين انتقال فوتبال باشــگاهي ايران پيش از 
آغاز ليگ بيستم مربوط به پيوستن محمد نادري از 
پرسپوليس به استقالل مي شــد. او با انتقال قرضي 
از كورتريك بلژيك در خدمت پرسپوليس بود، اما 
سرخپوشان در ماجراي دريافت رضايتنامه قطعي 
او با كورتريك به توافق نرســيدند تا استقالل وارد 
گود شود و نادري را جذب كند. اعضاي هيأت مديره 
باشگاه به شدت مشــتاق بودند با جذب نادري بين 
هواداران خودي نشان بدهند. آنها چند نفري كنار 
نادري ايستادند و عكس يادگاري گرفتند؛ غافل از 
اينكه 200هزار يورو هزينــه رضايتنامه اين بازيكن 
است كه خودش بيش از 5 ميليارد تومان مي شود. 
اين پول در كنار دستمزد خود نادري، او را تبديل به 
يكي از گران ترين بازيكنان استقالل و كل ليگ بيستم 
كرد، اما كارايي نادري در نيم فصل اول هرگز تناسبي با 
اين همه هياهو نداشت. او نه گل زد، نه پاس گل داد و نه 
قاب مؤثري از عملكردش در ذهن هواداران به جا ماند. 
از همه بدتر اينكه بعد از خروج غيرمنتظره هروويه 

ميليچ از تركيب هم نادري نتوانست بدون رقيب به 
ارنج اصلي برسد و گاهي محمد دانشگر به جاي او در 
پست دفاع چپ به ميدان رفت! به ويژه عملكرد نادري 
در داربي تهران به شدت با انتقاد هواداران همراه شد 
و بســياري محمود فكري را به خاطر استفاده از اين 

بازيكن مورد انتقاد قرار دادند.

   اگر در پرسپوليس مي ماند
گفته مي شود مهم ترين دليل ناراحتي محمد نادري 
از شرايطش در پرسپوليس، جذب سعيد آقايي بوده 
اســت. در حقيقت او انتظار نداشت پرسپوليس در 
پســت دفاع چپ برايش رقيب بتراشد. با اين حال 
امروز به نظر مي رسد اگر نادري در پرسپوليس مانده 
بود، مي توانست به اين تيم كمك كند. هفته هاست 
كه كيفيت عملكرد سعيد آقايي با رضايت هواداران 
همراه نمي شود و چه بســا اگر او در اين تيم مانده 
بود، مي توانست جايش را در سمت چپ خط دفاعي 
پس بگيرد. حتي در غيراين صــورت هم توانايي 

نادري در بازي به عنوان مدافع مياني به كار مي آمد. 
پرسپوليس هفته ها به دليل مصدوميت محمدحسين 
كنعاني زادگان با بحران در پست دفاع مياني مواجه 
بود؛ به طوري كه مهدي شيري و كمال كاميابي نيا در 
اين پست به بازي گرفته شدند. اگر نادري مي ماند يا در 
اين پست يا در دفاع چپ مورد استفاده قرار مي گرفت 

احتماال شرايط بهتري پيدا مي كرد.

   دومين تجربه بد؟
اگرچه نادري نيم فصل اول را به بطالت گذراند، اما هنوز 
قضاوت در مورد او زود است و بايد منتظر نمايش هاي 
اين بازيكن در دور برگشت باشــيم. با اين حال اگر 
قرار باشد شرايط به همين ترتيب دنبال شود، نادري 
دومين تجربه بد باشگاهي اش در اين سال ها را از سر 
گذرانده است. پيش از استقالل، حضور اين بازيكن 
در كورتريك هم برايــش موفقيت آميز نبود. او به 
داليل فني يا غيرفني هرگز در اين تيم مورد استفاده 
قرار نگرفت و باشگاه بلژيكي با كمترين سختگيري 
حاضر شد اين بازيكن را به پرسپوليس قرض بدهد. 
به هر حال براي نادري خوب نيست كه يك شكست 
ديگر در كارنامه اش ثبت شود؛ پس الزم است او در 
نيم فصل دوم تكاني به خودش بدهد و توانايي هايش 

را به رخ منتقدان بكشد.

نيمكت بزرگ
 دردسرهاي بزرگ

انتقام به سبك روملو

بزرگ ترين بازنده

محمود فكري كجا اشتباه كرد؟

زالتان تاوان تمسخر لوكاكو را داد

محمد نادري چقدر از عملكردش در نيم فصل اول رضايت دارد؟

شــرايط براي محمود فكري در اســتقالل خوب نيست 
و او تقريبا از ســوي هيچ جناحي حمايت نمي شــود. در 
پايان نيم فصل اول استقالل فقط ۴ امتياز از پرسپوليس 
صدرنشــين كم دارد و اين اصال نتيجه غيرقابل جبراني 
نيست، اما شرايط طوري است كه انگار هيچ كس چشم انداز 
مثبتي براي ادامــه راه ندارد. با فكــري مثل يك مربي 
مطلقا ناكام برخورد مي شــود و حتي شاگردانش هم 
آنچنان كه الزم است پشت سرمربي را نمي گيرند. 
برزخي كه امروز فكري در آن گرفتار شده، احتماال 
ناشي از اشتباه محاسباتي اين سرمربي در ابتداي 
فصل است. او فراموش كرد كه يك نيمكت بزرگ، 

دردسرهاي بزرگ هم دارد.
فكري البته ركورددار بازي براي استقالل است و اصال با 
فضاي اين تيم بيگانه نيست، اما دنياي مربيگري با بازي 
خيلي فرق دارد و كسي كه هدايت تيمي مثل استقالل 
يا پرسپوليس را برعهده مي گيرد بايد تسلط كامل به 
ابعاد مختلف فني و غيرفني داشته باشد. بازيكنان اين 
تيم ها با تيمي مثل نساجي فرق دارند. اينجا هزار باند و 
فرقه و گروه مرئي و نامرئي در كار است كه خيلي مواقع 
مي تواند مانع موفقيت شود. هواداران پرشمار و كم طاقت 
هم كار را دشــوار مي كنند و اگر هدفت راضي كردن همه 
آنها باشد، درنهايت هيچ كدام راضي و خرسند نخواهند شد.
فكري كمي پيش از حضور در استقالل گفته بود اين كسوت 
هنوز براي او خيلي زود است. با اين حال دريافت پيشنهاد 
از سوي آبي ها هيجان زده اش كرد و باعث شد او بي اعتنا به 
روي ديگر سكه، وارد يك برزخ تمام عيار شود. شايد فكري 
بماند و در ادامه نتيجه بگيرد، اما واقعا كارش سخت است. 
خودش هم امروز اين مســئله را بهتر از هر زمان ديگري 
فهميده است. به اضافه اينكه او به خاطر تجربه ناكافي در 
هدايت يك تيم بزرگ، اشتباهاتي داشت كه شايد اگر به 

ابتداي فصل برگرديم، خيلي از آنها را تكرار نكند.

بهروز رسايلي
روزنامه نگار
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افعتسايخنسكوب
لفياهرايسداقن

واينوگبنارهت
داليمبونادلكد
گتساسامسومشم
يلگيورخاانريا
يربهروبنتسدغ
يهاداجتراجيجه

وورسخيكمومام
ناروفنازولبعل
افداسكمرابيو
نتمهيوازدرمتم
اسوتانملتنجو
ندربهتسهازامن
هنيايراردهبرد
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افقي:
1- دادوســتد كــردن-   

سخنوران- دوستي
2- افسارگسيخته – كاپيتان 

تيم فوتبال پرسپوليس
3- محوطــه اتومبيلرانــي- 

ته نشست- پيش غذا
4- پيامبــران- درنــگ و 

آهستگي- راه ميانبر!
نجيــب-  حيــوان   -5

ويران كننده- شيفته و شيدا
6- مــــــرد ســالخورده- 
دوام و پايــداري- ســوره 

هفتادوهشتم قرآن
7- حــرف انتخاب- فرهنگ 

عوام- كناره
لمللــي  8- واحـــــد بين ا
فركانـــــس- روز وصــل 
دوستداران... باد- دعاي شب 

جمعه
9- پيونــد زناشــويي- تازه 

تأسيس شده- زمينه
10- درد و رنج -سرزنده- از 

مشتقات آمونياك
11- گروه مجهز- ثروتمند- 

سازمان همكاري اقتصادي
12- برنج گيالني- شــروع- 

كالم گمراه كننده
13- از الف تا ي- شــاعران- 

پذيرش مسئوليت
14- راهبــر قطــار- همه را 

شامل مي شود
15- مربــوط بــه شــهر- 
ســندروم نقــص ايمنــي 

اكتسابي-قيادت
  

عمودي:
1- موزه اســالمي تركيه- از 

آثار هوشنگ مرادي كرماني
2- آشــكار - شــهري در 

گيالن- خودنمايي
3- رشــــــــــــته اي در 
شمشيربازي- خداي هندو- 

انديشه
4- رهاشــدن- گشــاينده- 

گاوچران آمريكايي
5- چاي خارجي- كامياب و 

سعادتمند- خبر ارسالي
6- شجاع و قوي- تازه به راه 

افتاده- تعجب زنانه
7- جنازه هــا- از مركبات- 

قباحت
8- سطـــل چاه- مجموعه 
نوســتالژيك  تلويزيونــي 
ســاخته مرحوم رضا ژيان- 

روز جشن
9- مطلــــــب، مقولــه- 

حضورداشتن- فرداي ديروز
10- خانــــــدان- ســقف 
فروريخته- دوســت بسيار 

صميمي
11- كار هاي خوب- شــبكه 

تلويزيوني- مخفف اگر
12- اسباب- اثر نمايشي خنده آور- 

سركوفت
13- زبان تركــي- مربوط به هنر- 

شهري در هلند
14- ميوه صددانه ياقوت- دريايي 

در شمال اروپا- روزگار
15- فيلمــي ســاخته ابراهيــم 
حاتمي كيا- از شــعراي نامي ايران 

در قرن پنجم

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3876
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

856941732
742365981
139728564
915483276
327596418
684217395
463172859
271859643
598634127

متوسط

3       8 4
 6 9   2   1
 7   1  9   
     9 2  8
         
9  3 5      
  8  5   7  
2   4   1 3  
4 3       6742893516

918265437
365417289
654931872
187642395
239758641
876329154
523174968
491586723

ساده

متوسط

321695784
869742351
574318962
756139248
142867593
983524617
618253479
297486135
435971826

سخت

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

ساده

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

دوپينگ و محروميت 4ساله

رباط پاره هادي پور

 عليرضا ســرلك، كشــتي گير 57كيلويي تيم ملي كشتي 
آزاد تســت كرونايش مثبت اعالم شد. روال پيش از هر اردو 
اين است كه كشتي گيران دعوت شــده به اردوي تيم ملي 
يك روز زودتــر در خوابگاه فدراســيون تيراندازي دور هم 
جمع مي شوند، تســت كرونا مي دهند و پس از منفي شدن 
تست شان به خانه كشتي مي روند. كشــتي گيران در تمام 
مدت اردو در محيط قرنطينه باقي مي مانند و با كسي خارج 
از خانه كشتي در ارتباط نيســتند. ولي حاال با مثبت شدن 
تست كروناي سرلك، بايد بيشــتر مراقب باشند چرا كه در 
اردوي تيراندازي عليرضا ســرلك با عليرضا كريمي، امين 

طاهري و مرتضي قياسي هم اتاق بوده است.

ديروز جلسه رسيدگي به تخلفات كشتي گيران خاطي در 
ليگ كشتي كه تســت دوپينگ شان مثبت اعالم شده بود، 
برگزار شد. ستاد ملي مبارزه با دوپينگ )نادو( از محروميت 
4 ساله اميررضا مجاوري كشتي گير آزادكار به دليل تخلف 
دوپينگ خبر داد. اين كشــتي گير به دليــل مصرف ماده 
ممنوعه استيروييد آنابوليك به مدت 4 سال)از 29آذرماه 
1399تا 28آذرماه 1403( از تمامي فعاليت هاي ورزشي 
محروم شــد. البته مجاوري تنها كشتي گير دوپينگي ليگ 
نيست. 2 كشتي گير ديگر در ليست دوپينگي ها قرار دارند 
كه پس از پايان زمان اعتراض آنها نامشان اعالم خواهد شد.

رباط پاي آرمين هادي پور در رقابت هاي ليگ برتر تكواندو 
آسيب جدي ديد و حضور اين ورزشكار المپيكي در توكيو در 
هاله اي از ابهام قرار گرفت. البته هادي پور مصدوميت قبلي 
داشت و چند ماه پيش به پزشكان معتمد فدراسيون پزشكي 
ورزشي مراجعه كرده بود. پزشكان به او گفته بودند نيازي 
به جراحي نيســت و اين پارگي جزئي با فيزيوتراپي ترميم 
خواهد شد. اين دفعه ولي گفته اند بايد پايش را جراحي كند. 
ظاهرا خودش و فدراسيون مخالف جراحي هستند. شنيده 
شده كه اين ورزشكار بعد از 3 ســاعت معطلي و با پرداخت 

حق ويزيت توانسته پزشك موردنظر را ببيند.

حمله به ركورد زير 10ثانيه
حسن تفتيان، دونده سرعتي ايران با 2 قهرماني در مسابقات داخل سالن فرانسه به حضور در فينال المپيك توكيو اميدوار شده است 

محسن صفريزير يك خم
خبرنگار

يك كرونايي در اردوي كشتي

روزهاي خوب حسن تفتيان نزديك است؟ دونده 
ســرعتي، هماني كه با گرفتن سهميه المپيك 
دوي 100متر در بازي هاي ريودوژانيرو تاريخ ساز 
شده بود، بعد از 2شكست در مسابقات قهرماني 
آســيا و بازي هاي آســيايي، چهره اي مغضوب 
شد، متهم شــد كه در كمپ و اردوهاي فرانسه 
دالرها را براي هيچ هدر داده اســت. بعد از آن 
شكســت ها، مصدوميت و كرونا هم تفتيان را از 
دووميداني دور كرد. حتي گرفتن سهميه المپيك 
هم او را به روزهاي اوج محبوبيت نرساند، انگار 
كه گرفتن سهميه »بايد«ي بوده كه او مجبور به 
انجامش بوده. اما 2 قهرماني در 2هفته پي درپي 
در مسابقات داخل ســالن فرانسه دوباره نگاه ها 
را متوجه حسن كرده اســت. او باز هم مي تواند 
بدرخشــد؟ تفتيان دوباره در فرانسه است و در 
كمپ اينســپ با گان اونتانون، مربي فرانسوي 
تمرين مي كند. او در مسابقات 60متر داخل سالن 
هفته پيش بــا ركورد 6/69 قهرمان شــد و اين 
هفته با ركورد 6/62. با اين آمادگي است كه پسر 
تربت  حيدريه اي دووميداني دنبال آرزوهاي بزرگ 
در بازي هاي توكيو 2020 است. اينكه از بهترين 

ركوردش 10/04به زير 10ثانيه برسد.

  با اين قهرمان شدن هاي پشت سر هم 
مي گويند همه  چيز در فرانسه خوب پيش مي رود.

همينطور است. تمرينات خيلي خوبي دارم. مربي ام 
روي نقاط ضعفم كار كرده. روندم رو به رشد است. 
مربي ام هم از ركوردم راضي است، هم از قهرماني و 

هم از تكنيكم.

با لغو همه مسابقات، بازي هاي المپيك 
توكيو اصلي ترين مســابقه اي است كه در پيش 
داريد. تمرينات براي اين بازي ها را از كي شروع 

مي كنيد؟ 
چند روز ديگر به تهران مي آيم تا در آخرين مسابقه 
فصل داخل سالن شركت كنم. چند هفته اي تهران 
تمريــن دارم و دوباره براي تمرينات به فرانســه 
برمي گردم. المپيك تنها مسابقه اصلي است اما در 
چند  مسابقه بين المللي ديگر مثل دايموند ليگ هم 
شركت مي كنم. قطعا همه مسابقات جنبه آماده سازي 

براي المپيك را دارد.

  نمي ترسيد بياييد ايران ديگر نتوانيد 
برگرديد؟ به هر حال هميشــه مخالفت هايي با 
اردوي فرانســه شــما بوده. حتي چندي پيش 
 رئيس فدراسيون گفته بود بهتر است كه در ايران

تمرين كنيد.
االن ديگر مشكلي نيست. در صحبت هايي كه با آقاي 
صيامي داشتم، با اردوي فرانسه كامال موافق بود. به 
اين واقف است كه المپيك ميدان خيلي بزرگي است 
و موفقيت در اين ميدان، پشتيباني خيلي خوب هم 
مي خواهد. اين چند ماهي را كه از دست دادم، من را 
عقب انداخت. مثل اين مي ماند كه همه از اول مهر به 
كالس درس بروند ولي من از بهمن. من براي المپيك 
اين اشــتباه را نمي كنم و هر طور شده از اول فصل 

فضاي باز، تمرينات را شروع مي كنم.

تمرين در ايران با فرانسه چقدر متفاوت 
است؟ تفاوت فقط در مربي و مسابقه است؟

درصد زيادي از كار مــا را همين 2موردي كه گفتيد 
انجام مي دهند اما كمپ هم خيلي مهم اســت. ما 
در ايران كمپ و امكانات ســخت افزاري نداريم. در 
آلودگي هواي تهران يك ونيم ساعت طول مي كشد 
تا سر تمرين برسي ولي اينجا همه  چيز منسجم است.

دوگانگي رفتارهــا اذيت تان نمي كند. 
يك روز كه نتيجه مي گيريد همه تعريف مي كنند 
اما با يك شكست همه به اين نتيجه مي رسند كه 

تفتيان تمام شده و ديگر نمي تواند كاري كند.

قطعا اذيت كننده است. تا چند سال پيش كسي فكر 
مي كرد كه در دوي 100متر بتوانيم سهميه المپيك يا 
طالي آسيا بگيريم؟ اين اتفاقات دست نيافتني بودند 
و كسي باور نمي كرد يك روز يك دونده ايراني به اين 
موفقيت  ها برسد. االن مي گويند تفتيان بايد سهميه 
مي گرفت ولي متوجه نيستند كه اين »بايد« را براي 
دوي 100متر به كار مي برند. من به خودم ايمان دارم 
و اين توانايي را هم در خــودم مي بينم كه مي گويم 
بهتر از قبل نتيجه مي گيرم. اما بايد بدانيم گرفتن 
سهميه المپيك، پنجمي جهان و... در دوي 100متر 
اتفاق كمي نيست. حتي قهرماني در همين مسابقات 
فرانسه هم اتفاق خيلي مهمي است، چون دونده هاي 

خوبي دويدند.

 نتيجه بهتر از نظر خودتان چه نتيجه  اي 
است؟ 

آرزوهاي همه دونده هاي 100متر و همه كشورها اين 
است كه دونده شان زير 10ثانيه بدود. اين هدف اول 
من است. 9/99مهم ترين عدد براي ما ست. بعدش 

عملكرد خوب در المپيك مهم است.

مثال فينال؟
اصال كار آساني نيســت. وقتي از فينال دوي 

100متر حرف  مي زنيم، انــگار از مدال طالي 
المپيك حــرف مي  زنيم. بايــد ببينيم بقيه 
چقدر كار و سرمايه گذاري كرده اند و ما چقدر. 

از 8نفري كه به فينــال دوي 100متر المپيك 
مي رسند، حداقل 6نفر جت شخصي دارند. فينال 
100متر خيلي خفن است. از قبل بايد چند خط براي 
دونده هاي آمريكايي و جامائيكايي كنار بگذاريم. در 
المپيك لندن در 3خط جاماييكايي ها دويدند و در 
3خط آمريكايي ها. فقط 2 خط براي دويست و پنج 
شش كشــور ديگر ماند. فكر مي  كنيد از 2 خط يك 
خط به ايران مي رسد؟ من در فرانسه همه سختي ها 
را تحمل مي كنم، در زنداني ورزشي  دوام مي آورم تا 

به هدف هايي كه دارم برسم.

ليلي خرسند 
خبرنگار
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  كالهبردار متهم چگونه آزاد شده است؟
كالهبرداري كه چندين سال قبل اختالس ميلياردي كرده و با فروش 
زعفران تقلبي پول هاي سرمايه گذاران را بر باد داده در دادگاه متهم 
شده بود و در زندان به سر مي برد و ما اميد داشتيم قوه قضاييه نسبت 
به استرداد مال از اين كالهبردار به مالباختگان اقدام كند. اما متأسفانه 
چند روز قبل متوجه شديم اين كالهبردار كه بيش از 200شاكي دارد 
آزاد شــده و در مغازه اش دوباره به همان كار قبلي كه فروش زعفران 
تقلبي است مشغول شده است. آيا فريادرسي هست كه به داد امثال 

من برسد كه 400ميليون تومان از مالشان سال 94برباد رفته است؟
خان محمدي از كرج 

   12سال انتظار براي مسكن مهر شيراز كافي نيست؟
12سال قبل به اميد صاحبخانه شدن در مسكن مهر مالصدراي شيراز 
ثبت نام كرديم و در مراحل مختلف 23ميليون تومان بابت مسكن مهر 
پرداختيم. اكنون مدت هاست اين مسكن ها نيمه كاره به حال خود رها 
شده اند و كسي به فكر من نيست كه صاحبخانه برايش حكم تخليه 
گرفته است. هر قدر مراجعه مي كنيم كه همين مسكن نيمه كاره را 
تحويل دهيد تا خودمان تكميلش كنيم قبول نمي كنند و خودشان 
نيز اقدامي براي تكميل آن نمي كنند. به عنوان يك بازنشسته 77ساله 
تامين اجتماعي از مســئوالن تقاضا دارم به امثــال من كه حداقل 
200خانواده هستيم توجه ويژه كنند تا در روزگار كهنسالي سرگردان 

كوچه و خيابان و خانه به دوشي نباشيم.
سالمي از شيراز 

  طرح سراسري واكسينه كردن سريع تر اجرايي شود
با توان اجرايي كه در برخي نهادها و سازمان ها وجود دارد و همچنين 
خريد واكسن با قيمت مناســب از چين، هند و روسيه اجراي طرح 
سراسري واكسينه كردن نبايد كار سختي باشد. يقينا چنين كاري 

تنها راه نابودي ويروس كروناست و اميد داريم سريع تر اجرايي شود.
حدائقي از تهران 

  آب شرب سنندج همچنان بدبو است
با وجود بارها پيگيري مردم از طريق مســئوالن و رسانه ها همچنان 
تغييري در آب شرب سنندج ايجاد نشد و كماكان با بوي بد آب دست و 
پنجه نرم مي كنيم. چرا مسئوالن راهكاري پيدا نمي كنند. واقعا خريد 

آب معدني در اين شرايط گراني كار سختي است.
نصراللهي از سنندج

  مسيرياب هاي داخلي دائم دچار اختالل و قطعي هستند
مدتي است مسيرياب هاي داخلي دچار مشــكل و قطعي هستند و 
به نظر مي رسد قطعي آنها براي كسي مهم نيست. اين در حالي است كه 

مسيرياب هاي وارداتي بدون نقص كار مي كنند.
رضاپور از تهران

  چگونه شير را هر بطري 9500تومان براي نوزادم بخرم 
نوزادم تنها يك نوع شير مي خورد و آن هم شير بدون الكتوز است كه 
قيمت آن از 2750تومان در خرداد به 9500تومان رسيده است. واقعا 
قادر به تامين شير مورد نياز نوزادم نيستيم درحالي كه مادرش شير 

ندارد و 2فرزند ديگر هم داريم.
راد از زنجان 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

سؤال از شما، پيگيري از ما

عامالن قطع برق شهرري 
دستگير شدند

كارگر سابق پيمانكار شركت برق با همدستي 
سارقي سابقه دار كابل هاي برق را در شهرري 
ســرقت مي كردند. آنها با اين كار خســارت 
ســنگيني به تجهيزات اداره برق و وســايل 
برقي شهروندان وارد كرده بودند اما سرانجام 

دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، تحقيقــات پليس در 
اين خصوص از مدتي قبــل به دنبال گزارش 
سرقت سيم، كابل و تجهيزات برقي اداره برق 
شهرري در پايگاه نهم پليس آگاهي آغاز شد. 
اين ســرقت ها موجب قطعي برق در ســطح 
شهرستان ري و خرابي لوازم برقي شهروندان 
شده بود و در اين شرايط شناسايي سارقان در 
دستور كار تيم عملياتي مبارزه با سرقت اماكن 

پايگاه نهم قرارگرفت.
ماموران ابتدا بــه بازديد از همــه محل هاي 
ســرقت و بازبيني تصاوير ضبط شده توسط 
دوربين هاي مداربســته پرداختند. بررسي ها 
نشان مي داد كه ســارقان 2نفر هستند كه با 
اســتفاده از يك دســتگاه خودروي پرايد و با 
بازكردن قفل درهاي پست برق اقدام به سرقت 
سيم و كابل هاي مســي مي كنند. با اينكه در 
اين تصاوير پالك خودروي ســارقان به خوبي 
مشــخص نبود اما در ادامه مأموران توانستند 
با كشف شماره پالك خودرو، مالك آن را كه 
ازجمله افراد سابقه دار در زمينه سرقت لوازم و 
تجهيزات برقي بود در عمليات ضربتي دستگير 
كنند. با اينكه اين مرد ابتدا دست داشــتن در 
ســرقت هاي ســريالي كابل هاي برق را انكار 
مي كرد اما در ادامه وقتي پي برد دوربين هاي 
مداربســته تصاوير او را هنگام سرقت ضبط 
كرده اند و همه شواهد و مدارك عليه اوست، 
به ســرقت با مشــاركت يكي از دوستانش به 
نام سيروس اعتراف كرد. ماموران در دومين 
مرحله از تحقيقات توانســتند با شناســايي 
مخفيگاه سيروس، او را بازداشت و در بازرسي 
از مخفيگاهش مقادير زيادي سيم و كابل مسي 
مربوط به اداره برق كشــف كنند. بررسي ها 
نشان مي داد كه ســيروس پيش از اين كارگر 
پيمانكاري شــركت برق بوده و با استفاده از 
كليد اقدام به بازكردن در پســت هاي برق و 
سرقت از آنجا مي كرد. سرهنگ حيدر گودرزي، 
سرپرست پايگاه نهم پليس آگاهي در اين باره 
گفــت: دستگيرشــدگان در بازجويي ها به 
سرقت هاي ســريالي اعتراف كردند و مدعي 
شــدند كه اموال مســروقه را به فردي به نام 
كيارش فروخته اند كه اين مالخر نيز دستگير 
شد. در اين شرايط متهمان با صدور قرار قانوني 
در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند و پس از 
دستگيري آنها تاكنون هيچ گونه سرقت كابل 
و تجهيزات برقي در شهرري به پليس گزارش 

نشده است.

مأمور قالبي عاشق لباس 
نظامي بود

مامور قالبي بــا به تن كردن لبــاس نظامي و 
استفاده از اسلحه و تجهيزات نظامي در شهر 
پرسه مي زد و اسلحه مي فروخت اما سرانجام 
دستگير شد و اعتراف كرد به دليل لذت بردن 
از پوشيدن لباس نظامي دست به چنين كاري 

زده است.
به گزارش همشــهري، چندي قبــل يكي از 
شــهروندان در تماس با پليس اعالم كرد كه 
مردي حدود 55ساله در مناطق شرق تهران با 
پوشيدن لباس مأموران ارشد يكي از ارگان هاي 
نظامي و سوءاســتفاده از اين جايگاه، سالح 
و مهمــات غيرمجاز حمل مي كند و اســلحه 
مي فروشــد. اين گزارش نشــان مي داد كه او 
گاهي نيز از مردم با اين عنوان كه مأمور است، 
اخاذي مي كند. در چنين شرايطي دستگيري 
او در دستور كار مأموران مركز عمليات پليس 
امنيت عمومي پايتخت قرار گرفت. مأموران 
با بررسي اطالعات به دســت آمده توانستند 
مخفيگاه اين مأمور قالبــي را در حوالي پارك 
پليس شناســايي كنند و ســرانجام او را در 
عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند. اين مأمور 
قالبي كه هنگام دســتگيري لباس نظامي با 
درجه ارشــد نظامي به تن داشت، درحالي كه 
همچنان وانمود مي كرد كه مأمور ارشد نظامي 
اســت به پليس امنيت منتقل شــد و تحت 

بازجويي قرار گرفت. 
ســرهنگ يعقوبعلي رجبيــان، رئيس پايگاه 
ششــم پليس امنيت عمومي تهران بزرگ با 
اعالم جزئيات اين پرونــده گفت: از مخفيگاه 
متهم، يك قبضه كلت گازي ســاخت كشور 
آلمان، يك قبضه كلت جنگي به همراه خشاب، 
62فشنگ جنگي، 26فشــنگ مشقي كلت 
كمري، يك قبضه تفنگ بادي لوله بلند چيني، 
3فقره پالك با عنوان تشــريفات، پالك هاي 
رنگي متعلق به دستگاه ها و ارگان هاي نظامي، 
يك دستگاه دوربين شكاري2گذرنامه جعلي، 
2مهر حراســت مجلــس خبــرگان، كارت 
شناسايي جعلي مجلس خبرگان رهبري و... 

كشف شد.
رجبيان ادامه داد: متهم انگيزه خود از اين اقدام 
مجرمانه را لذت از لباس فرماندهان نظامي و 

پيشبرد اهداف شخصي اش اعالم كرد.

كالهبرداري چندباره 
از قربانيان

كالهبرداران پيامكي كه تا پيش از 
اين هدفشــان فقط خالي كردن پيگيري

حســاب طعمه هايش بود، حاال با 
شــگرد جديدي كه در پيــش گرفته اند نه تنها 
به حساب طعمه ها دستبرد مي زنند بلكه آنها را 
گرفتــار پرونده هاي كالهبــرداري ديگري هم 

مي كنند.
به گزارش همشــهري، تا همين چند ماه پيش 
كالهبــرداران پيامكي از شــگردي نخ نما براي 
خالي كــردن حســاب  بانكي طعمه هايشــان 
اســتفاده مي كردند. آنها ابتدا پيامكــي با اين 
مضمون كه»شما در قرعه كشــي... برنده جايزه 
چند ميليوني توماني شده ايد« براي افراد مختلف 
مي فرستادند و منتظر مي ماندند كه يكي از آنها 
فريب پيامك را خورده و براي دريافت جايزه اش با 
آنها تماس بگيرد. سپس از اين فرد مي خواستند 
براي دريافت جايزه پاي دستگاه عابربانك برود و 
كدهايي را كه آنها مي گويند شماره گيري كند و 
نتيجه اش اين مي شد كه طعمه  مورد نظر با وارد 
كردن اين كدها، بدون اينكه بفهمد همه موجودي 
حسابش را به حساب كالهبرداران منتقل مي كرد. 
اما حاال كه بســياري از افراد جامعه متوجه اين 
شگرد كالهبرداران شده اند، آنها روش جديدي 
را براي رســيدن به خواسته هايشــان در پيش 

گرفته اند.
تازه تريــن فــردي كــه قربانــي روش جديد 
كالهبرداران شده، خانم بازنشسته اي اهل مشهد 
اســت. او چند روز پيش با حضور در پليس فتا 
درباره اتفاقي كه برايش رخ داده بود چنين گفت: 
مدتي بود كــه به كرونا مبتال شــده بودم و پول 
زيادي براي درمان خرج كردم تــا اينكه بهبود 

دردسر بزرگ تر
اين اما همــه ماجرا نبود. چرا كــه كالهبرداران 
بعد از خالي كردن حســاب خانم بازنشسته، با 
اســتفاده از شــماره تلفن همراه او يك صفحه 
واتساپ راه اندازي و شروع به كالهبرداري با آن 
كرده بودند. آنها از اين صفحه براي ارتباط گرفتن 
با طعمه هاي ديگرشان استفاده كرده و با فريب 
آنها دست به كالهبرداري هاي مختلف زده بودند.

خانم بازنشسته در ادامه گفت: مدتي بعد از اينكه 
حساب بانكي ام خالي شــد، از پليس شهرهاي 
مختلف خراســان رضوي با من تماس گرفتند و 

مرا احضار كردند. 
بعد از پيگيري ماجرا متوجه شدم كه با استفاده 
از شماره تلفن همراهم، از چند نفر در اين شهرها 
مبالغ مختلفي كه جمعــا 44ميليون تومان بود 
كالهبرداري شــده و شــاكيان از من به عنوان 

كالهبردار شكايت كرده بودند.

شگرد حرفه اي
با شكايت اين زن، مأموران پليس فتا وارد عمل 
شــدند و در بررســي ها تخصصي دريافتند كه 
كالهبرداران براي خالي كردن حســاب شاكي 
و همچنين راه اندازي صفحه واتســاپ با شماره 
تلفن او شگرد تازه اي به كار برده بودند. آنها زماني 

كه با اين زن تماس گرفته و مدعي شــده بودند 
كه او برنده قرعه كشي شــده است، با استفاده از 
شماره تلفن وي اقدام به راه اندازي تلفن بانك او 
كرده بودند. در حقيقت كدهايي كه براي اين زن 
پيامك شده و او آنها را در اختيار كالهبرداران قرار 
داده بود، همان كدهايي بود كه هنگام استفاده 
از تلفن بانك، راه اندازي صفحه واتساپ و خريد 
اينترنتي به شماره تلفن افراد پيامك مي شود و او 
بي آنكه در جريان اين اتفاقات باشد، كدها را براي 
كالهبرداران فرستاده و آنها نيز توانسته بودند هم 
حساب وي را خالي كنند و هم با راه اندازي صفحه 
واتساپ با شماره تلفن او، دست به كالهبرداري از 

ديگر طعمه هايشان بزنند.
به گفته سرهنگ جواد جهانشيري، رئيس پليس 
فتا خراســان رضوي، تحقيقات براي دستگيري 
كالهبرداران ادامه دارد اما مهم تر از آن، آگاهي 
شهروندان از شــگرد جديد كالهبرداران است. 
شهروندان بايد دقت كنند كه با هر تماسي مبني 
بر برنده شدن آنها در قرعه كشي، وسوسه نشوند و 
هيچ كدي را كه براي آنها پيامك شده، در اختيار 
ديگران قرار ندهند. چرا كه اين كدها، رمزهايي 
براي دسترسي به حساب يا صفحات شخصي آنها 
در فضاي مجازي است و ممكن است در ادامه آنها 

را به دردسر بزرگي بيندازد.

بازداشت شوهر به اتهام قتل آتشين همسر
»مي خواستم خودسوزي كنم اما همسرم آتش گرفت و 

جان باخت«. اين تازه ترين اعترافات مردي است كه به داخلي
اتهام قتل آتشين همسرش دستگير شده است.

به گزارش همشهري، ظهر ســي ام دي ماه، مرگ زني 34ساله به تيم 
جنايي پايتخت اعالم شــد. بررسي ها نشــان مي داد كه زن جوان از 
روز 25دي ماه به دليل ســوختگي شديد در بيمارستان بستري شده 
اما با وجود تالش پزشكان به دليل شدت سوختگي جان باخته است. 
سوختگي او عمدي اعالم شــده بود و همين باعث شد كه به دستور 
قاضي جنايي تحقيقات درباره اين حادثه آغاز شــود. در بررسي هاي 
اوليه مشخص شد كه زن جوان به قتل رسيده و عامل جنايت كسي 
نيست جز شوهر او. مأموران متوجه شدند كه زن جوان از مدتي قبل 
با شوهرش بر ســر فروش خانه دچار اختالف شــده بودند. به گفته 
همسايه ها، اين زن و شــوهر جوان كه ساكن طبقه سوم ساختماني 
حوالي جنوب تهــران بودند، مــدام با يكديگر درگيري داشــتند و 

همسايه ها بارها صداي مشاجره آنها را شنيده بودند.
آخرين درگيري آنها نيز 25دي ماه بود كه همسايه ها مانند روزي هاي 
قبل، صداي مشاجره اين زوج جوان را شنيدند و لحظاتي بعد متوجه 
شدند كه مرد به همراه فرزند 7ساله اش از خانه خارج شد. اين درحالي 

بود كه زن جوان همچنان در خانه بود.
به گفته همسايه ها، مرد جوان كه به شــدت عصباني بود، فرزندش را 
داخل ماشين گذاشت و دقايقي بعد با يك گالن 20ليتري كه محتويات 
داخل آن بنزين بود به خانه بازگشــت. تصاوير دوربين مداربسته نيز 
بازگشت او و گفته هاي همسايه ها را تأييد مي كرد. پس از آن بود كه 
صداي مشاجره اين زن و شوهر دوباره به گوش رسيد و مرد كه كنترلش 
را از دست داده بود بنزين را بر در و ديوار خانه ريخت و آنجا را به آتش 
كشيد. سپس به ســرعت از خانه خارج و ســوار بر ماشين، به همراه 

فرزندش آنجا را ترك كرد.
همزمان با فرار مرد عصباني، همسايه ها كه متوجه دود و شعله هاي 

آتش و همچنين صداي انفجار شده بودند، با آتش نشاني تماس گرفتند 
و با حضور آتش نشانان در محل حادثه، حريق مهار شد. اين در حالي 
بود كه زن جوان كه در ميان شعله هاي آتش گرفتار شده بود، با كمك 
همسايه ها و آتش نشانان نجات يافت و به بيمارستان منتقل شد اما او 

چند روز بعد به دليل سوختگي شديد جانش را از دست داد.

بازداشت در بيمارستان
درحالي كه متهم تحت تعقيب قــرار گرفته بود رد پاي وي در يكي از 
شهرهاي مركزي به دست آمد. مرد جوان نيز دچار سوختگي شده و 
براي درمان به بيمارستاني در شهرستان رفته بود. با اين سرنخ، بازپرس 
حبيب اهلل صادقي، دستور دستگيري وي را صادر كرد. او در بيمارستان 
بازداشت شد و تحت نظر قرار گرفت. اين مرد كه از ناحيه سر و صورت 
دچار سوختگي شده بود، پس از بهبودي مرخص شد و به دادسراي 

جنايي تهران انتقال يافت.
مرد جوان در بازجويي هاي اوليه مدعي شد كه در قتل همسرش نقشي 
نداشته است. او گفت: مدتي قبل پدر همسرم فوت شد و ارثيه اي به 
او رسيد. به همسرم پيشنهاد دادم تا با پول ارثيه خانه بهتري بخريم 
و او هم قبول كرد. براي خريد خانه من هم مقداري پول گذاشتم و به 
اين ترتيب خانه بهتري خريديم و در آن ساكن شديم. وي ادامه داد: 
چون بخشــي از پول خانه را من داده بودم از او خواستم كه دو دانگ 
خانه را به نام من بزند. اما همسرم راضي نمي شد كه با من به دفترخانه 
بيايد. اصرار داشت كه تمام پول خانه را با پول ارثيه پدري اش خريده 
و بايد همه 6دانگ خانه به نام خودش باشد. وي ادامه داد: روز حادثه 
بر سر اين مسئله با هم درگير شديم و وقتي ديدم اصرارهايم بي فايده 
است تصميم گرفتم خودسوزي كنم. از باك ماشينم مقداري بنزين 
كشيدم و به خانه رفتم و داخل خانه و روي خودم ريختم. به او گفتم 
اگر 2دانگ را به نام من نزند خودم را آتش مي زنم اما او باور نكرد. همان 
لحظه خودش كبريت را روشن كرد كه باعث شد خانه آتش بگيرد و 

خودش در آتش بسوزد و من هم دچار سوختگي شوم. بعد از حادثه 
هم از ترسم آنجا را ترك كردم. فرزندم را به خانه يكي از بستگانم بردم 
و چون خودم دچار سوختگي شده بودم براي درمان به بيمارستاني 

در شهرستان رفتم.
متهم پرونده با قرار قانوني بازداشت شده و براي انجام تحقيقات بيشتر 

در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفته است.

عموي جنايتكار قصاص شد

هشدار پليس درباره شگرد 

جديد كالهبرداران پيامكي

هوا مساعد شود عمليات مرمت جاده ورزنه به نايين كامل مي شود
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور وابسته به 
وزارت راه و شهرسازي پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع آسفالت محور 
ورزنه به نايين در ستون با مردم روز دوم دي ماه پاسخ داده است: ضمن 
ســپاس از انعكاس ديدگاه ها و نقطه نظرات هموطنان به استحضار 
مي رســاند در محور فرعي ورزنه به نايين به طول 40كيلومتر، عالوه 
بر انجام اقدامات ايمني و عمليات راهداري جاري و مســتمر شامل 
ايمن ســازي  با نصب عالئم و تجهيزات ايمني، لكه گيري راه و چاله 
پركني سطح محور كه در طول سال انجام مي گيرد. تاكنون عمليات 
روكش آسفالت در 20كيلومتر از مسير انجام يافته و در 10كيلومتر 
مابقي نيز روكش حفاظتي اجرا شده است. درخصوص 10كيلومتر باقي 
مانده نيز اخيرا عمليات لكه گيري در قسمت هاي داراي خرابي شديد 
انجام شده و با مساعد شدن شرايط جوي عمليات اجرايي مرمت رويه 

راه و اجراي روكش حفاظتي انجام خواهد شد.

سؤال شما:  مركز مخابرات لطيفي واقع در منطقه4 اينترنت پرسرعت 
در اختيار شركت هاي خصوصي نمي گذارد. از مسئوالن بپرسيد پس 

اينترنت پرسرعت به چه كساني تعلق مي گيرد؟
رحماني از تهران 

پيگيري همشهري: تجهيزات داشته باشيد، محدوديتي براي 
واگذاري اينترنت پرسرعت نداريم.

براســاس مصوبــه 260ســازمان تنظيــم مقررات، شــركت هاي 
خصوصي كــه تجهيــزات و پتانســيل الزم را جهت اســتفاده از 
بيت استريم)زيرساخت هاي شــركت مخابرات( دارند و مي تواند  از 
  بستر  فيبر  نوري  به  جاي  سيستم  قديمي   كابل  مسي استفاده كنند، 
قادرند از اين خدمات و بستر فيبر نوري جهت ارائه خدمات اينترنت 
پرسرعت استفاده كنند. ملكي، كارشناس منطقه2 مخابرات در اين 
خصوص به خبرنگار سرويس سخنگاه همشهري گفته است: اين كار 
با هدف رقابتي شدن، تسهيل  در ارائه خدمات و جلوگيري از هدر رفت 
امكانات پيگيري مي شود و محدوديتي براي كساني كه امكان استفاده 
از اين ظرفيت را دارند، قائل نشده ايم.گواه اين مدعا يكي از شركت هاي 
خصوصي ارائه دهنده خدمات اينترنتي است كه از اين فرصت و امكان 
بهره مند و مدتي اســت كه از اين مركز مخابراتي)لطيفي( خدمات 
مي گيرد. به گفته اين كارشناس افرادي كه در اين خصوص سؤاالت 
بيشتري دارند مي توانند با مراجعه يا تماس با شركت هايي كه از اين 
خدمات استفاده مي كنند نحوه و راهكارهاي استفاده از تسهيالت در 

اين زمينه را جويا شوند.

مرد جنايتكار كه با ورود به خانه برادرش، همسر و دختر 4ساله او را 
به قتل رسانده و دختر 10ساله وي را زخمي كرده بود، در محوطه 

زندان رجايي شهر به دار مجازات آويخته شد.
به گزارش همشهري، اين جنايت ساعت 4 صبح 27 شهريور سال96 
در منطقه پاسگاه نعمت آباد رخ داد اما تيم جنايي چند ساعت بعد و 
حدود ساعت 9شب در جريان ماجرا قرار گرفت. آن هم وقتي ساكنان 
ساختماني سه طبقه در اين منطقه متوجه غيبت مرموز همسايه خود 
در طبقه دوم شدند و وقتي ديدند كسي در آپارتمان را باز نمي كند، 
ماجرا را به آتش نشــاني و پليس خبر دادند. لحظاتي بعد مأموران 
كالنتري 152خاني  آباد و آتش نشــانان در ســاختمان مسكوني 
حاضر شدند و پس از باز كردن در با صحنه هولناكي روبه رو شدند. 
جسد خونين زن جوان 29ساله در پذيرايي افتاده بود و بررسي ها 
نشــان مي داد با ضربات چاقو به قتل رسيده است. در كنار او جسد 
خونين دختر 4ساله اش به نام آيلين ديده مي شد. كمي آنطرف تر نيز 
دختر10ساله خانواده به نام آذين غرق در خون روي زمين بود كه 

هنوز نفس مي كشيد و به سرعت به بيمارستان منتقل شد.
وضعيت خانه و پهن بودن رختخواب نشــان مــي داد كه قاتل 
هنگامي كه مادر و 2 دخترش خواب بودند باالي سر آنها حاضر 
شده و اين جنايت را رقم زده است. دختر مجروح كه تنها شاهد 
اين جنايت هولناك بود از مرگ حتمي نجــات پيدا كرد و در 
تحقيقات گفت: »شب حادثه عمو احمد به خانه ما آمد و ما را با 
شمشير زد. او صورتش را پوشانده بود اما وقتي شالش كنار رفت 

چهره اش را ديدم.«
همين كافي بود تا احمد كه 55ساله بود دستگير شود. اين مرد وقتي 
فهميد برادرزاده 10ساله اش زنده مانده و او را لو داده است به جنايت 
اقرار كرد. وي در بازجويي ها انگيزه اش را اختالف با همسربرادرش و 
انتقام جويي بيان كرد. وي گفت: من با همسر برادرم اختالف داشتم 
و شب حادثه به آنجا رفتم تا او را به قتل برســانم. كنار او برادرزاده 
4ســاله ام خوابيده بود و زماني كه با چاقو به همســر برادرم ضربه 
مي زدم، ضربه اي هم به او اصابت كــرد و جان باخت. همان لحظه 
برادرزاده 10ساله ام كه زنده مانده بيدار شد و به سمتم آمد تا مانع 

شود. او دست مرا گرفت كه ناچار شدم او را هم با چاقو بزنم.
اظهارات اين مرد در حالي بيان مي شد كه مشخص شد چند روز قبل 
از جنايت، قاتل به همراه زني به خانه برادرش رفته اما همسر برادرش 
مانع ورود آن دو نفر شده و ماجرا را به همسر قاتل خبر داده و همين 

آتش كينه در دل قاتل را روشن كرده است.
به اين ترتيب قاتل مدتي بعد در دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه رفت 

و در جلسه دادگاه اولياي دم خواستار قصاص وي شدند.
در پايان جلسه قضات دادگاه متهم را به 2بار قصاص محكوم كردند. 
حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشــور رسيد و پرونده اين مرد به 
شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد تا مقدمات 
اجراي حكم قصاص فراهم شــود. به اين ترتيب عموي جنايتكار 
چند روز قبل در محوطه زندان رجايي شــهر پاي چوبه دار رفت و 

قصاص شد.

يافتم. همان روزها بود كه فــردي با من تماس 
گرفت و وقتي گوشي را برداشتم مدعي شد كه 
از برنامه زنده تلويزيوني تماس مي گيرد. او گفت 
كه به دليل خوش حسابي، برنده قرعه كشي همراه 
اول شده ام و قبل از دريافت جايزه بايد در برنامه  
زنده كه وزير جوان كشــورمان نيز در آن حضور 
دارد چند جمله اي حرف بزنم. او سپس مرا به اتاق 
فرمان وصل كرد و ايــن بار فرد ديگري گفت كه 
قبل از اينكه روي آنتن برويم، بايد كدهايي را كه 
به موبايلم پيامك شده برايش بخوانم. من هم چند 
كدي را كه برايم پيامك شده بود خواندم و بعد به 
من گفتند كه روي آنتن هستيم و مي توانم چند 

جمله اي در حضور وزير و براي مردم حرف بزنم.
شاكي ادامه داد: چون تازه از بيماري كرونا خالص 
شده بودم، تصور مي كردم كه بعد از آن بدشانسي، 
حاال خوش شانسي به من رو كرده تا هزينه هاي 
درمان كرونا جبران شود. آن روز به تصور اينكه 
در برنامه زنده هستم، براي مردم چند جمله اي 
صحبت كردم و در پايان از من خواســته شد كه 
پاي دســتگاه عابربانك بروم و از دستگاه رسيد 
بگيرم و شماره پيگيري آن را اعالم كنم تا هر چه 

زودتر جايزه ام به حسابم واريز شود.
شاكي گفت: قبال درباره كالهبرداري هاي پيامكي 
و عابربانكي شنيده بودم اما فردي كه با من تماس 
گرفته بود فقط شــماره كارتم و شماره پيگيري 
رسيد عابربانك را مي خواســت و با خودم گفتم 
كه با داشــتن اين شــماره كه نمي شود حساب 
بانكي را خالي كرد. براي همين مطمئن شدم كه 
اين ماجرا كالهبرداري نيست و شماره پيگيري 
را اعالم كردم اما لحظاتــي بعد همه 6ميليون و 

200هزار توماني كه در حسابم بود خالي شد.
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عالقه و شيفتگي احمد كيارستمي به 
سينماي مســتند و به خصوص آثار گزارش

مستند سينماي ايران موجب شد تا او 
به راه اندازي »داكيو نايت« دست بزند. داكيونايت كه 
نطفه اوليه  آن نزديك به 7 ســال پيش بسته شده، 
برنامه اي است كه مي خواهد با گردآوري و نمايش 
فيلم هاي مستند سينماي ايران يا مرتبط با آن براي 
مخاطبان فارســي زبان خــارج از ايــران )و البته 
دوستداران و پيگيران مشــتاق غيرايراني( امكان 
دسترسي و بحث درباره اين فيلم ها را فراهم كند. 
نمايش مجموعه مهمي از فيلم هاي مستند مربوط 

به انقالب ايران كه طيف وســيع و مهمي از اين 
آثــار )از جملــه »تازه نفس هــا«، 
»جســت وجوي 1«، »آداب بهاري«، 
»بــراي آزادي« و...( را در بر مي گيرد 
فرصتي بــود تا از احمد كيارســتمي 

بخواهيم بــراي مــا از داكيونايت و 
نمايش اين مجموعه كنجكاوي 
برانگيز بگويد. پيش از هرچيز 
بايد از زحمــات خانم طناز 
مظفري كه مرا در تلخيص، 
تنظيــم و ويرايــش اين 
گفت وگــو يــاري كردند، 

تشكر كنم.
پيش چندي
امكان و پخــش خبر
تماشــايفيلمهاييكه
دربارهانقالب۵۷ساخته
Do� »شدهانددروبسايت

cunight/داكيونايت«خيلي
نظرگيــرودرفضايمجازي
دستبهدستشد.منفرصت
راغنيمتشــمردمتاباشما
دربارهاينپروژهصحبتكنم
كهچطوروبهچههدفيشكل
گرفتودردرازمدتقراراست

بهكجابرسد.
داكيونايت يواش يواش شكل گرفت 
و بزرگ شد. داستان شروعش هم 
در واقع يك سؤال در ذهن من بود. 

من تا 30 ســالگي ايران بودم و بعد آمدم آمريكا و 
بعد از مدتي احساس كردم اطالعاتم راجع  به ايران 
دارد محدود و محدودتر مي شود، در حد تيتر اخبار. 
مدت ها فكر مي كردم بهتريــن راهي كه مي توانم 
خــودم را مطلع نگه دارم چيســت، به خصوص در 
جامعه اي مثل ايران كه تغييرات خيلي ســريع در 
آن رخ مي دهد. به ذهنم رسيد كه احتماالً بهترين 
راه ديدن مستند است، چون محدود به يك موضوع 
نيست و ديد وســيع تري مي دهد. از شخصيتي كه 
حتي وقتي در ايران زندگي مي كني او را نمي بيني 
مثل »نگهــدار جمالي« تــا موضوعــات هنري، 
اجتماعي، سياسي و غيره. به ياد دهه 60، قرار شد 
با تعدادي از دوســتان برنامه ماهانه ديدن فيلم در 
خانه بگذاريم، ولي به دليل محدوديت فضا و غيره، 
فكر كردم بهتر است ســينماي كوچك 40 نفره ای 
به شــكل دنگي اجاره كنيم و فيلم ها را روي پرده 
ببينيم. در فيس بوك پستي با همين مضمون 
گذاشتم و دعوت كردم هر كه دوست دارد به 
نمايش بيايد. 120 نفر ثبت نام كردند كه به 
ما بپيوندند. بنابراين نمايش به سينمايي 
بزرگ تــر منتقل شــد. در اين موقع 
دوستي از لس آنجلس پرسيد آيا 
مي توانند اين فيلم هــا را آنجا 
هــم نمايش دهند؟ بــا اجازه 
كارگــردان و تخصيص حق 
نمايشي ناچيز، لس آنجلس 
هم اضافه شــد. بعد دوستي 
از ونكوور همين درخواست 
را كرد. آرام آرام از شهرهاي 
ديگر و اين بــار از آدم هايي 
كه نمي شــناختم هم پيغام 
مي گرفتــم، كــه معمــوالً 
دانشجويان ايراني دانشگاه ها 
بودند. ســاختاري براي پخش 
ماهانه فيلم ها شكل گرفت و در هر 
شهر دو نفر مسئول برگزاري نمايش 
فيلم شدند. قرارداد كوچكي هم با اين 
دوستان تنظيم شد كه بعد از پخش، 
كپي فيلم ها را پاك كنند. ما اين كار 
را از ســال2014 از سانفرانسيسكو 
شــروع كرديم و در نهايت ســال 
گذشــته ماهانه در 25شهر آمريكا 
و كانــادا نمايش داشــتيم و در هر 

شهر از پنج شــش نفر تا هفتاد هشتاد نفر مخاطب 
داشتيم. طبيعتا با بزرگ تر شدن پروژه حق نمايش 
هم زيادتر شــد. اكثر نمايش ها در دانشگاه ها و به 
شكل مجاني برگزار مي شد، منهاي 3شهر كه سينما 
اجاره مي  كرديم و بليت مي فروختيم تا هزينه سالن 
را بپردازيم. پارسال كه به دليل شيوع كرونا نمايش ها 
تعطيل شد من فكر كردم شايد فرصت خوبي باشد 
تا پلتفرمي را براي نمايش آنالين مستندهاي ايراني 

راه اندازي كنيم.
بــاتوجهبــهاينچيــزيكهاالن
نقطهشــروعشرابنيانگذاشتهايدوباتوجه
بهظرفيتهاييكــهدرآنميبينيد،تصوري
بلندمدتبراياينپروژهداريد؟بهمعنايديگر
آيافكرميكنيداينپلتفرمبرايمجموعهاياز
تماشاگرانچشماندازيازسينمايمستندايران
وجداازآنچشماندازيبدونسوگيريازجامعه

ايرانبتواندفراهمكند؟
هدفم بر اين است كه بتوانيم آرشيو آنالين خوبی براي 
فيلم هاي مستندي كه در ايران يا درباره ايران ساخته 
شده داشــته باشــيم. چند هفته پيش در گفت وگو 
با دوســتي از زبان او جمله زيبايي را از پاتريســيو 
گوسمان، مستندساز شيليايي  شنيدم با اين مضمون 
كه »كشوري كه مستند ندارد مثل خانواده اي است 
كه آلبوم عكس ندارد.« اين دوست گفت ما در ايران 

عكس ها را داشــتيم ولي هيچ وقت آلبوم تروتميزي 
نداشــتيم و حاال داكيونايت دارد مي شود اين آلبوم 
عكس خانوادگي ما، كه بسيار توضيح صحيح و ضمنا 
زيبايي بود. ما فعاليت پلتفرم را با 40 پنجاه فيلم شروع 
كرديم و بعد هر جمعه فيلم اضافه مي كرديم. در اين 
قالب جديد شــكل كار متفاوت و بســيار سنگين تر 
است. به عنوان مثال فيلم ها احتياج به قرارداد پخش 
بلندمدت دارند و بايد گزارش هاي ساالنه )يا فصلي( 
براي صاحبان فيلم ها آماده شــود. امــا درآمد حق 
عضويت اعضاي سايت هنوز حتي هزينه هاي اجاره 
پلتفرم را هم تامين نمي كند. داكيونايت سال هاست 
كــه از نظر قانونــي زيرمجموعه بنياد كيارســتمي 
محسوب مي شــود و غيرانتفاعي اســت و تا به حال 
كسي يك دالر هم از اين مجموعه برنداشته و پولي كه 
آمده يا خرج هزينه هاي سايت شده يا به صاحبان آثار 
منتقل شده است. در كوتاه مدت تهيه بودجه الزم براي 
سايت بر عهده بنياد كيارستمي است. اميد من بر اين 
است كه آرام آرام مخاطبان اين مستندها را پيدا كنيم 
و هزينه ها را پوشــش بدهيم تا سايت امكان فعاليت 

درازمدت داشته باشد.
در طول اين 7 سال فعاليت، داكيونايت برچسب هاي 
مختلفي خورده اســت. مثــاًل مســتندي درباره 
مجاهدين نمايش داديم به نام »فيلمي ناتمام براي 
دخترم ســميه« كه باعث شــد از طرف اين گروه 
مورد حمله قرار بگيريــم . فيلم ديگري بود راجع به 
جشــن هاي 2500 ســاله كه باعث شد برچسب 
سلطنت طلبي بخوريم. هدف من براي داكيونايت 
اين است آنقدر مستندهايي با موضوعات مختلف 
داشته باشيم كه اين برچسب ها خودشان همديگر 
را خنثي كنند و در نهايت داكيونايت تبديل به منبع 
بي طرفي شــود براي نگاه به موضوعات مربوط به 

ايران از منظرهاي مختلف.
متأسفانهداكيونايتبرايمخاطبان
ساكنايرانقابلدسترسنيست،وتاآنجايي
كهمنمتوجهشدهامفيلمهازيرنويسانگليسي
همشــدهاند،پسبرايمخاطبانخارجيزبان
سينمايايرانقابلدسترسيهستند.ميشود
توضيحبدهيدآياراهحليبراياينوجودخواهد

داشت؟
درســت مي گوييد. اين موضوع دو بخــش دارد. 
فيلم هايي كه پخش مي كنيم عمدتا تهيه كنندگان 
ايراني دارند كه احتياجي بــه ما براي پخش داخل 
ايران ندارند. تا جايي كه مي دانم حداقل سه پلتفرم 

مطرح پخش فيلم در ايران هست: نماوا، فيليمو، و 
به ويژه هاشــور كه در روي پخش فيلم هاي مستند 
به خوبــي كار مي كننــد. اين شــركت ها بايد اين 
مجموعه ها را در اختيار مخاطبين ايراني بگذارند، و 
اگر از ما هم كمكي بربيايد مشتاق همكاري هستيم. 
ما يك مجموعه غيرانتفاعي هستيم و هدف رقابت 
نداريم. مشكل دوم مسائل حقوقي است كه بعضي 
از فيلم ها  بنا بر قوانين ايران امكان پخش در ايران 
را ندارند و ما كاري در اين مورد نمي توانيم بكنيم. ما 
مشكل مضاعفي هم داريم و آن اين است داكيونايت 
در آمريكاست و تحريم ها امكان فعاليت ما در ايران را 
بسيار سخت و محدود مي كنند. با همه اينها مي دانم 
كاربراني هســتند كه از داخل ايران با وي پي ان به 

سايت دسترسي دارند.
حاالبهصورتويژهبرگرديمســر
موضوعفيلمهايانقالب.ميشودتوضيحبدهيد
معيارانتخابشماچهبود؟آيامشاورينيداشتيد
تاشمارادرانتخابفيلمهاراهنماييكنند؟و
رابطهشمابافيلمسازهاچهآنهاكهدرقيدحيات
بودندچهآنهاكهدرگذشتهبودندبهچهشكل

بود؟بهويژهازمنظرحقكپيرايت.
كاًل هر انقالبي پر از داستان است كه به دليل هيجان 
و احساســات طول مي كشــد تا آدم ها بتوانند به 
موضوع با فاصله و غيراحساســي به آن نگاه كنند. 
هم هزينه هــا و هم دســتاوردهاي انقالب برخورد 
بي طرفانه را بسيار دشــوار مي كنند. معموال زمان 
الزم اســت تا به دور از هيجان و شــعار به موضوع 
انقالب نگاه كرد. ضمنا با گذشت زمان، بخش هايي 
از داســتان ها، يا به دليل مشــكل حافظه فراموش 
مي شــوند و يا به عمد گم مي شوند. انقالب 57 هم 
مســتثني نيســت. خود من هم كه زمان انقالب 
7سال داشــتم از آن دوره چيز زيادي يادم نيست. 
فكر مي كنم االن كه 40 ســال گذشــته مي توانم 
بنشينم و با فاصله به آن دوره نگاه كنم. بيشتر با يك 
ديد موشكافانه غيراحساساتي. فيلم هاي زيادي هم 
درباره انقالب ساخته شده كه موضوع را از جنبه هاي 
مختلف ديده اند، چه شعاري و متاثر از حوادث روز كه 
اكثرا نزديك به انقالب ساخته شده اند، چه تحليلي 
كه عمدتا ديرتر ساخته شده اند و چه فيلم هايي كه 
فقط حوادث را ثبت كرده اند. همه اين فيلم ها براي 

ديدن درست يك انقالب، مهم هستند. 

گفت وگو با احمد كيارستمي درباره داكيونايت و نمايش فيلم هاي 
مستند مربوط به انقالب 57 آلبوم عكسي از ايران

حامدصرافيزاده
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذردريچه
روزنامه نگار

نوبتبه»عصرجديد«رسيد
 بعد از سينماهاي آفريقا، بلوار، گلريز

سينما عصر جديد هم تعطيل شد

ديگر با ورود به سال1400 و نزديك شدن به قرن جديد، دوره سينماهاي 
يك يا دو و سه سالني تمام  شده است. سينماهايي كه سال هاي سال بهترين 
فيلم ها و مخاطبان خود را داشتند، حاال صاحبانشــان براي جانماندن از 
پرديس هاي سينمايي يا به سبب وضعيت اقتصادي و نگه داشتن تماشاگران 
به فكر بزرگ كردن سينماهايشان هستند يا از سينما دل خوشي ندارند و 
ترجيح مي دهند سالن هايشان تغيير كاربري داشته باشد. حاال ديگر خاطرات 
است كه مي ماند. از اين سينماها يا سالن هاي بزرگ و پرديس  زاده مي شود 
يا صاحبانشان آنها را به ارگاني اجاره مي دهند و ترجيحشان مركز خريد و 
رستوران است. آذرماه همين امسال خبر حكم تخريب سينما ايران در الله زار 
سروصداي زيادي به پا كرد و اما اين سروصدا ناگهان به سكوتي تبديل شد و 
هنوز مشخص نيست سرنوشت ايران چه خواهد بود؟ به جز اين، سينما گلريز 
هم كه در محله يوسف آباد واقع شده و در ابتدا پاتوق فعاليت هاي هنري مهين 
و مصطفي اسكويي بود و بيش از 60سال قدمت داشت، تنها به خاطر يك 
اختالف ميان مالك و صاحب سرقفلي پلمب شد و شايد صاحب آن تصميم به 
تخريب گلريز بگيرد. مدتي قبل هم سينما بلوار در بلوار كشاورز و همسايگي 
تاالر پذيرايي و هتل بلوار كه زماني سينماي مدرن پايتخت محسوب مي شد، 
تغيير كاربري داد و به مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران تبديل 
شد. بعد از سينما بلوار، خبر تخريب سينما آفريقا به گوش رسيد؛ هر چند 
عنوان شد كه اين سينما قرار است به يك مجموعه 10 سالني تغيير كند، اما 
مديرعامل »بهمن سبز« آذرماه امسال اعالم كرد كه با توجه به تغيير كاربري، 

اين سينما بازسازي مي شود و قرار بر تخريبش نيست. وي همچنين توضيح 
داده است كه سينما آفريقا يكي از باسابقه ترين سينماهاي كشور است كه 
چندين دهه است با تك سالن و ظرفيت هزار و 100صندلي فعاليت مي كند؛ 
يك سينماي قديمي و خاطره انگيز و در عين حال فرسوده؛ لذا برنامه توسعه 
اين سينما توسط مؤسسه »بهمن سبز« در راستاي احيا و ايجاد تحول در آن 
براي بازگشت به عرصه هنر و درنهايت افزايش سرانه فرهنگي كشور طراحي 
شده است. حاال در حالي كه تنها 3 هفته به پايان سال مانده، خبر تعطيلي 
و تغيير كاربري سينما عصر جديد شنيده مي شود. سينمايي كه روزگاري 
عالقه مندان به فيلم هاي هنري و جشنواره مدام به آن سر مي زدند. بايد ديد 

چه سرنوشتي در انتظار اين سينماست؟

»كن«درآرزويچهرههايبدونماسك

كرونا نگذاشت كه جشنواره كن در سال 2020برگزار شود و مشتاقان 
سينما نتوانستند به تماشاي جديدترين آثار كارگردانان نامدار جهان سينما

در اين جشنواره بنشينند. جشــنواره چندبار به تعويق افتاد تا نهايتا 
تعطيل شد و برگزاري آن به روزگاري موكول شد كه كرونا به خاطره ها پيوسته باشد، 
اما مي توان اميدوار بود كه سال 2021جشنواره كن داشته باشد؟ تيري فرمو، مدير 
باسابقه جشنواره فيلم كن، در جديدترين اظهارنظر خود اعالم كرده كه آماده به تعويق 
انداختن مجدد اين جشنواره سينمايي است. به گزارش ايسنا، تيري فرمو در مصاحبه 
جديدش با روزنامه فرانسوي »ليبراسيون« كه به بهانه انتشار كتاب زندگينامه اش با 
عنوان »جودوكار« انجام داده اعالم كرده كه خواهان برگزاري جشــنواره اي بدون 
ماسك و تب سنج است؛ بنابراين آماده به تعويق انداختن مجدد جشنواره فيلم كن تا 
پاييز است. فرمو كه پيش از اين احتمال تعويق دوباره جشنواره را رد نكرده بود اخيرا 
نيز اعالم كرده درصورت نياز، آماده است تا برگزاري هفتاد و چهارمين دوره كن را تا 
پاييز به تعويق بيندازد، با وجود اين او برگزاري مجازي اين رويداد سينمايي را به طور 
كلي رد كرده و گفته هيچ موقع به فكر برگزاري آنالين نبوده اند؛ چرا كه جشنواره كن 
يك رويداد زنده است. جشــنواره فيلم كن سال گذشــته در حالي برگزار نشد كه 
جشنواره رقيب يعني ونيز توانست با رعايت پروتكل هاي بهداشتي با موفقيت برگزار 
شود. جشنواره فيلم برلين نيز اعالم كرده، دوره امسال خود را طي 2 مرحله از اول تا 
پنجم مارس )11 تا 15 اسفند( و به صورت مجازي و با ميزباني از رويدادهاي مرتبط با 
صنعت سينما و از 9 تا 20 ژوئن )9 تا 19 خرداد( با نمايش آثار به صورت حضوري براي 
تماشاگران و همچنين مراسم اختتاميه و اعطاي جوايز برگزار خواهد كرد. جشنواره 
كن ساالنه ميزبان 45هزار نفر از اهالي سينما و مخاطبان سينمايي است كه از اين 

ميان 4500نفر از آنان را روزنامه نگاران از سراسر جهان تشكيل مي دهند.

متن كامل در 
newspaper.hamshahri.orgسايت روزنامه

چند هفتــه پيــش در گفت وگو با 
دوســتي از زبان او جمله زيبايي را 
از پاتريسيو گوســمان، مستندساز 
شيليايي  شنيدم با اين مضمون كه 
»كشــوري كه مســتند ندارد مثل 
خانواده اي اســت كــه آلبوم عكس 
ندارد.« اين دوست گفت ما در ايران 
عكس ها را داشــتيم ولي هيچ وقت 
آلبوم تروتميزي نداشــتيم و حاال 
داكيونايت دارد مي شــود اين آلبوم 
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كيوسك

 چيــن در ســال 2020 
توانســت جايگاه نخستين گزارش

شريك تجاري اروپا را به نام 
خود ثبت كند؛ جايگاهي كه تا پيش از آن 

به آمريكا تعلق داشت.
همه گيري كرونا كه در يك سال گذشته 
بر سالمت مردم سايه افكنده بود، اقتصاد 
جهان را نيز بي نصيب نگذاشــت و بازار 
تجارت ازجملــه روابط اروپــا و چين را 
متحول كــرد. مركز آمــار اتحاديه اروپا 
هفته گذشــته اعــالم كرد كــه واردات 
اين اتحاديه از چين در ســال گذشــته 
ميــالدي 5.6درصد و صــادرات به اين 
كشــور 2.2درصد رشد داشــته است. 
صادرات اتحاديه اروپا بــه چين در اين 
مدت به 202.5ميليارد يورو و واردات به 

383.5ميليارد يورو رسيد.
اين در حالي اســت كه تجارت قاره سبز 
با آمريــكا روند نزولي داشــته و واردات 
13.2درصد و صادرات 8.2درصد كمتر 
شده است. ارزش كل معامله هاي تجاري 
اروپا و چين در ســال گذشــته ميالدي 
586ميليارد يورو بوده كــه 31ميليارد 
يورو بيشــتر از ارزش دادوستد بين اين 

اتحاديه و آمريكاست.
از ســوي ديگر، روابط تجــاري اتحاديه 
اروپا با ديگر نقاط جهان نيز در يك سال 
گذشته افت چشــمگيري داشته است؛ 
9.4درصد كاهش صادرات و 11.6درصد 
كاهــش واردات. بــا اين حــال، مازاد 
تجاري اروپا در طــول همه گيري كرونا 
و بحران تجــاري در جهان افزايش يافت 
و به 30.1ميليارد يورو رسيد؛ اين ميزان 
در ســال قبــل از آن 22.1ميليارد يورو 
بود. چيــن، آمريكا و انگليــس به ترتيب 
مهم ترين شركاي تجاري اين قاره در يك 

سال گذشته بودند.

حفظ روابط با آمريكا
كارشناسان معتقدند رشد روابط تجاري 
چين بــا اروپــا، نتيجه ســرعت باالي 

چيني ها در احيــاي اقتصاد خود پس از 
ماه هاي نخســت همه گيري كروناست. 
در اين مدت، صادرات خودرو و كاالهاي 
لوكــس از اروپا به چيــن رونق گرفت و 
در مقابل، پكــن تجهيزات پزشــكي و 
الكترونيكي خود را به كشورهاي اروپايي 

صادر كرد.
به گزارش ســي ان ان، دنيــل گراس، 
مســئول مركز مطالعات سياســت اروپا 
معتقد است كه تغيير معادله هاي تجاري 
با توجه به نقش رهبري چين در صنعت 
جهان، موضوع عجيبي نيســت اما با اين 
حال، پيوند اروپــا با آمريــكا همچنان 
مستحكم باقي مي ماند. براساس آمارها، 
ميزان صادرات اتحاديــه اروپا به آمريكا 
كه اشــتغال زيــادي براي كشــورهاي 
ايــن منطقــه ايجاد كــرده، بيشــتر از 
صادرات آن به چين اســت. بيشــترين 
حجم صــادرات اروپا در ســال 2020 با 
353ميليارد يورو مربوط به آمريكاست. 
انگليس با 277.5ميليارد يورو و چين با 
202.5ميليارد يورو در رتبه هاي بعدي 

قرار دارند.
در اين آمار همچنين تجارت فراآتالنتيك 
در حوزه خدمات كه حدود 494ميليارد 
يورو در سال اســت، درنظر گرفته نشده 
اســت. گراس پيش بينــي مي كند: »در 
كل روابط اروپا با آمريكا بسيار محكم تر 
از روابــط ايــن اتحاديه با چيــن باقي 
خواهد ماند. زيرا روابط گسترده اي بين 
شركت هاي فراملي دوطرف وجود دارد؛ 

اما در مورد پكن اينطور نيست«.

توافق مشترك
با اين حال، توسعه روابط تجاري اروپا و 
چين خبر خوبي براي آمريكا نيست. جو 
بايدن، رئيس جمهور جديد آمريكا، بارها 
گفته كه قصد دارد با همكاري متحدانش 
ازجمله اروپا جلوي نفوذ اقتصادي چين 
را بگيرد. او آخرين بار روز جمعه از فرصت 
نشست ســران كشــورهاي »گروه7« و 
كنفرانس امنيتي مونيخ استفاده كرد تا 
بار ديگــر بر ضرورت اتحاد واشــنگتن و 

بروكسل براي مقابله با پكن تأكيد كند.

تغيير معادله هاي تجــاري مي تواند كار 
بايدن را ســخت تر كنــد. اقتصاد چين 
ســال گذشــته 2.3درصد رشد داشت، 
درحالي كــه اقتصاد آمريــكا 3.5درصد 
كوچك تر شــد. اين موضــوع به چين 
به عنــوان دومين اقتصــاد بزرگ جهان 
فرصت داده اســت كه دامنه نفوذ خود 

را در مناطق مختلف جهان بيشتر كند.
اتحاديه اروپا در حالــي روابط اقتصادي 
با چين را توســعه داده كه اين كشــور 
را به چشــم »يك رقيب اســتراتژيك و 
بزرگ« مي بيند. با اينكه بروكســل نيز 
مانند واشــنگتن از پيشــرفت هاي پكن 
در حوزه تكنولــوژي و تجــارت نگران 
اســت، اما حدود 2 ماه پيش يك توافق 
ســرمايه گذاري مشــترك بين اتحاديه 
اروپا و چين به منظور تسهيل دسترسي 
به بازارهاي دوطرف امضا شد؛ توافقي كه 
نگراني قانونگذاران اين اتحاديه و جامعه 
مدني را به دنبال داشــته است. هرچند 
كميســيون اروپا گفته كه در اين توافق 
بر ضرورت استقالل شركت هاي دولتي 
چين كه معموال از طرف دولت اين كشور 
حمايت مالي مي شوند، تأكيد و همچنين 
در حوزه تبادل تكنولوژي قوانيني وضع 

شده است.
اين توافــق با واكنش منفــي آمريكا نيز 
روبه رو شد. تيم جو بايدن بعد از پيروزي 
او در انتخابــات، در تماس هــاي متعدد 
با مقام هاي اروپايي ســعي كردند مانع 
امضاي توافق تجــاري ميان چين و اروپا 
شــوند اما اروپايي ها اعــالم كردند قصد 
دارنــد در تجارت خارجي خود، مســير 
مستقل تري نســبت به گذشته در پيش 
بگيرند. گراس اما معتقد است كه دولت 
بايدن بايد دامنه ديد خود را گسترده تر 
كند و متن كامل توافق اروپا و چين را كه 
7سال طول كشيد تا نهايي شود، درنظر 
بگيــرد. از نظر او، درهاي تجــارت اروپا 
قبل از توافق اخير هم بــه روي چين باز 
بود و حاال بعد از امضــاي آن هيچ كدام 
از دوطرف امتياز جديدي براي يكديگر 
درنظــر نگرفته اند كه براي واشــنگتن 

نگران كننده باشد.

چين در سال 2020 موفق شد جايگاه آمريكا را به عنوان شريك اصلي تجاري اروپا، تصاحب كند

 سبقت چين از آمريكا 
در ميدان تجارت با اروپا

اينديپندنت نوشــته كه دولت انگليس در پي 
تصميم براي كاهش سطح محدوديت هاي اعمال 
شده براي جلوگيري از شيوع كرونا، قصد دارد 
در مرحله اول مــدارس را از حدود 10روز ديگر 
بازگشايي كند. همچنين مجوز حضور افراد در 
سطح شــهرها صرفا به صورت 2نفره نيز صادر 
مي شود. در مرحله بعد، از حدود يك ماه ديگر، 
اجتماعات خانوادگي و ورزش در فضاي باز نيز 
مجاز خواهد شــد. از يك ماه پيش با كشف نوع 
جديد ويروس كرونا در اين كشور، دولت قرنطينه 

سراسري اعالم كرده است.

روزنامه يو اس اي تودي همزمــان با عبور آمار 
قربانيان كرونا در آمريــكا از مرز 500هزار نفر، 
صفحه اول خود را به نموداري اختصاص داده كه 
روند مرگ و مير را نشان مي دهد. به نوشته اين 
روزنامه، اين تعداد بيشــتر از تلفات آمريكا در 
جنگ جهاني دوم، جنگ كره و جنگ ويتنام است. 
بايدن پيش از رسيدن به كاخ سفيد متعهد شده 
بود در 100روز اول رياست جمهور خود دست كم 
100ميليون آمريكايي را در برابر كرونا واكسينه 
كند. با گذشت يك ماه از حضور او در كاخ سفيد، 
دولت اما از برنامه واكسيناســيون عقب است. 
يو اس اي تودي نوشته كه كادر درمان در آمريكا 

به شدت خسته شده و نيازمند تقويت است.

روزنامه نيويورك پست ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

نيويورك، شهر ارواح

انگليس به دنبال پايان قرنطينه 

1سال؛ 500هزار مرگ

روزنامه نيويورك پست نوشــته كه يك سال 
ادامه همه گيري كرونا، باعث تعطيلي گسترده 
كسب وكار ها و كاهش چشمگير تردد در شهر 
نيويورك كه هميشه قلب تپنده اقتصاد آمريكا 
بوده شده است. به نوشته اين روزنامه، آنچه اين 
روزها در نيويورك بسيار به چشم مي خورد، دفاتر 
و ساختمان هاي اداري تعطيل شده، ويترين هاي 
خالي و مجتمع هاي تجاري نيمه تعطيل است. 
حدود 47درصد كســب و كارهاي كوچك در 
نيويورك تعطيل شده اند و آنهايي كه به فعاليت 
ادامه مي دهند، حدود 60درصد درآمد ساالنه 

خود را از دست داده اند.

جهان نما

غربي ها، قهرمانان رياكار محيط زيست

در اسلو، چراغ هاي خيابان ها 
با انرژي هاي تجديدپذير كار 
مي كنند و براي ذخيره انرژي، 
وقتي كســي در خيابان نيســت، چراغ هاي هوشــمند خاموش 
مي شوند. پايتخت نروژ، مثل ديگر شــهرهاي اين كشور، افتخار 
مي كند كه راهكارهاي سبز بي شماري در حوزه انرژي دارد. سيستم 
حمل ونقل اين شهر كامال با انرژي هاي تجديدپذير تامين مي شود. 
دو سوم ماشين هاي جديدي كه فروخته مي شود الكتريكي هستند.

به گزارش سي ان ان، اما يك مشكل وجود دارد. بيشتر اين ابتكارات 
محيط زيستي كه نروژ به آنها افتخار مي كند با پول نفت به سرانجام 
مي رســند. چون نروژ، جدا از اينكه يكي از قهرمان هاي آينده نگر 
محيط زيست است، يكي از صادركنندگان عمده سوخت فسيلي 
هم هســت. دولت برنامه ريزي كرده اســت كه اين حالت را براي 

مدتي طوالني به همين شكل نگه دارد.
نروژ البته تنها كشــوري نيســت كــه از يك ســو از انرژي هاي 
تجديدپذير دم مي زند و از ســوي ديگر، از همــان چيزهايي كه 
باعث تغييرات اقليمي مي شــوند ســود مي برد. انگليس، اواخر 
سال جاري ميالدي ميزبان يك اجالس مهم زيست محيطي است. 
اين كشور در عين حال، به فكر گشــايش يك معدن زغال سنگ 
جديد هم هست. كانادا كه خود را رهبر اقليمي دنيا مي خواند، پول 
ماليات دهندگان را صرف يك پروژه خط لوله انتقال نفت مي كند.

بسياري از كشــورها، با وجود تعهداتي كه براي مقابله با تغييرات 
اقليمي دارنــد، همچنان به توليد ســوخت هاي فســيلي ادامه 
مي دهند. اما كانادا، نروژ و انگليس در ميان همه آنها چشــمگير 
هستند چون خود را قهرمانان مبارزه با تغييرات اقليمي مي خوانند.

سخنگوي اداره كسب وكار، انرژي و اســتراتژي صنعتي انگليس 
در ايميلي به ســي ان ان درباره رويكرد اين كشــور گفته اســت: 
»انگليس يكــي از رهبران دنيا در راه مبارزه بــا تغييرات اقليمي 
است. ما نخستين اقتصاد بزرگ دنيا بوديم كه هدف كربن خنثي تا 

سال2050 را به صورت قانون تصويب كرديم.«
انگليس مي تواند چنين ادعاهايي را مطرح كند چون براســاس 
توافق هاي بين المللي، هر كشور مسئول گازهاي گلخانه اي توليد 
شده در قلمرو خود اســت. به اين معنا كه انگليس، كانادا و نروژ 
و البته كشورهاي ديگر الزم نيســت نگران گازهايي باشند كه از 

سوخت نفت، گاز و زغال سنگ آنها در ديگر نقاط دنيا مي سوزند.
سوزاندن سوخت هاي فسيلي باعث آزادسازي دي اكسيدكربن شده 
و سبب مي شود تشعشعات خورشيدي در اتمسفر گرفتار شوند. 
درست مثل گرمايي كه در گلخانه محبوس مي شود. همين مسئله 
ســبب مي شــود كه دما افزايش پيدا كند و باعث تغييرات جوي 

شديد و آب شدن يخ ها و باال رفتن سطح درياها شود.
معادله ساده است: هرچه ســوخت هاي فسيلي بيشتر بسوزانيم، 
دي اكسيدكربن بيشتري در اتمسفر آزاد و اثرات گازهاي گلخانه اي 

بيشتر مي شود.
هدف توافقنامه اقليمي پاريس محدود نگه داشتن افزايش دماي 
زمين زير 2درجه سانتي گراد و نزديك به يك ونيم درجه باالتر از 
دماي آن در دوران پيش از صنعتي شدن است. براي دستيابي به 
اين هدف، دنيا بايد توليد سوخت هاي فســيلي را بين سال هاي 
2020 تا 2030، ساالنه 6درصد كاهش دهد. با اين حال، فعال اين 

رقم ساالنه 2درصد رشد دارد.
براساس محاسبات، دنيا مقدار مشــخصي بايد دي اكسيدكربن 
توليد كند تا به اهداف خود برسد اما فعال توليد، همه را به سمت 

فاجعه مي برد.
كانادا، انگليس و نروژ همه اهدافــي جاه طلبانه را معين كرده اند. 
كانادا و انگليس وعده داده اند كه انتشــار گاز  در قلمرو خود را تا 
سال2050 به صفر برسانند. نروژ هم مي خواهد در سال2030 به 
كربن صفر برسد. هدف اين اســت كه اگر نتوانند به صورت كامل 
جلوي انتشار گاز را بگيرند، با روش هايي مانند كاشت درخت، به 
حذف دي اكسيدكربن از اتمسفر بپردازند؛ تا حدي كه ميزان توليد 

و حذف اين گاز به صورت خالص برابر شود.
دكتر نكالس هونه، بنيانگذار انديشــكده محيط زيستي انستيتو 
اقليم نو به سي ان ان گفته است كه مســئله گازهاي قلمرويي به 
روزهاي اوليه مذاكرات اقليمي بازمي گردند؛ »بحث مفصلي وجود 
داشــت كه چطور بايد رويكرد را مشخص كرد و در نهايت مسئله 
به صورت قلمرويي تصويب شــد. گازهايي كه در خارج از قلمرو 
توليد مي شوند و همين طور گازهايي كه در راه توليد محصوالتي 
كه خارج از قلمرو توليد شده اند اما درون قلمرو استفاده مي شوند، 

از محاسبات بيرون مانده اند.«
فرق ماجرا بسيار زياد است. توليد ســاالنه گازهاي گلخانه اي در 
ســال2017 در نروژ  به 53ميليون تن رســيد اما گازهايي كه از 
ســوزاندن گاز و نفتي كه اين كشور در همان ســال فروخته بود 

به وجود آمد به 470ميليون تن رسيده است.
اندرو گرانت، مسئول تحقيقات در انديشكده »كربن تركر«، به اين 
مسئله اشاره مي كند كه بسياري از توليدكنندگان از نظر اقتصادي 
به سود فروش سوخت هاي فسيلي وابسته هستند. آنها به خوبي 
مي دانند كه روند توليد و عرضه انــرژي بايد در دنيا تغيير كند اما 
هيچ كس نمي خواهد نخستين باشد. او گفته است: »در خاورميانه 
سوخت ارزان است. در كانادا، آنها درباره سوابق حقوق بشري خود 
صحبت مي كنند. در نروژ از توليد كــم گازهاي گلخانه اي داخل 
قلمرو شــان صحبت مي كنند. در انگليس و آمريكا هم بهانه هاي 

ديگري وجود دارد.«
كشــورها عموما اين طور بهانه مي آورند كه زيرساخت هاي توليد 
سوخت فسيلي بسيار هزينه بر است و اگر آنها اين پروژه ها را االن 

رها كنند، پول زيادي را اسراف كرده اند.
كانادا، نروژ و انگليس برنامه ريزي كرده اند كه توليد سوخت هاي 
فســيلي را ادامه بدهنــد و بــراي پروژه ها و اكتشــافات جديد 

سرمايه گذاري كنند.
كانادا 168ميليارد بشكه ذخاير نفتي دارد كه اگر همه آنها سوزانده 
شــوند، 72ميليارد تن گاز دي اكسيدكربن وارد اتمسفر مي شود. 
دولت كانادا اما برنامه دارد كه توليد نفت خود را تا ســال2039 

افزايش دهد.
نروژ هم اگر به برنامه هاي حفــاري اش ادامه دهد، توليد گازهاي 
دي اكسيدكربن از ذخاير نفت و گاز آن به 15ميليارد تن مي رسد.

در همين حال، انگليس حدود 5.2ميليارد بشــكه ذخاير نفت و 
گاز دارد و مي تواند تا 2دهه ديگر توليد نفــت و گاز را ادامه دهد. 
اين يعني اضافه شــدن 2.2ميليارد تن گاز دي اكسيدكربن ديگر 

به اتمسفر.
اين اعداد اين نگرانــي را افزايش مي دهد كه تالش هاي ملي، نياز 

جهاني براي كاهش گازهاي گلخانه اي را برطرف نمي كنند.

جواد نصرتي
روزنامه نگار

انيس نقاش؛ چريك لبنان
انيس نقاش، مبارز لبناني و مدير شــبكه 
پژوهش ها و بررسي هاي »امان« صبح روز 
گذشته در 70سالگي در اثر ابتال به ويروس 
كرونا درگذشــت. براســاس گزارش هاي موجود، او در جريان آخرين سفر 
خود به سوريه به اين ويروس مبتال شده بود و پس از آنكه چندين روز تحت 
مراقبت هاي ويژه در بيمارستان هشام سنان دمشق قرار داشت، درگذشت. 
بسياري نقاش را به عنوان چريكي قديمي مي شناسند كه نقش مهمي در توسعه 
و تقويت گروه هاي  محور مقاومت، از فلسطين گرفته تا سوريه، لبنان و عراق 
داشته و بخش قابل توجهي از عمر خود را صرف مبارزه با رژيم صهيونيستي، 
آمريكا و متحدان آنها در منطقه خاورميانه كرده اســت، اما او در عين حال 
تحليل گري شناخته شده و آشنا با معادله قدرت در خاورميانه بود كه تالش كرد 
در نيمه دوم عمر خود با تاليفات و مقاالتش، چشم اندازي سياسي-اقتصادي 
براي نيروهاي محور مقاومت در سراسر منطقه ترسيم كند. حاصل اين بخش از 
عمر انيس نقاش، كتابي است با عنوان »كنفدرالسيم شرقي« كه در آن مقدمات 
نظريه اي جامع براي ائتالف سياســي-اقتصادي كشورهاي منطقه در مقابل 

متحدان آمريكا به چشم مي خورد.

گام به گام در مسير مقاومت
نقاش متولد سال1948 در بيروت است؛ سالي كه رژيم صهيونيستي با حمايت 
غرب، كشور جعلي اســرائيل را بر پا كرده و در جنگي بزرگ، 4ارتش نوپاي 
عربي را در هم شكست. تحصيالت اوليه انيس در مدارسي با گرايش هاي ديني 
و اسالمي بود. او از ابتدا تمايل داشت با جنبش هاي اعتراضي و ضد استعماري 
همراهي كند تا جايي كه از همان ســنين نوجواني در تجمعات مردمي براي 
حمايت از انقالب الجزاير عليه استعمار فرانســه شركت مي كرد. تداوم اين 
وضعيت در سايه شرايط خاص لبنان باعث شد نقاش پيش از ورود به دانشگاه 
و درحالي كه تنها 16سال داشت به طور محرمانه وارد يكي از گروه هاي وابسته 
به جنبش فتح براي مبارزه با اسرائيل شود. جنبش فتح )نيروهاي چپ گراي 
فلسطيني( تنها گروه مقاومت آن زمان بود كه پس از نبرد با اسرائيل و اخراج 
از اردن، لبنان را به عنوان اصلي ترين پايگاه خود انتخاب كرده و از داخل خاك 
اين كشور به عضوگيري و فرماندهي عمليات هاي چريكي عليه صهيونيست ها 
مي پرداخت. از جمله نخستين مواردي كه نام انيس نقاش در رسانه ها مطرح 
شد به اعتصاب غذاي او در اعتراض به انفعال كشورهاي عربي مقابل اسرائيل 
بر مي گردد. اين اعتصاب پس از حمله كماندوهاي اسرائيلي به فرودگاه بيروت 
صورت گرفت و با بستري شدن نقاش در بيمارستان خاتمه يافت. كمي بعد در 
سال1970)22سالگي( نقاش ديگر رسما به يك چريك تازه كار تبديل شده 
بود كه در اردوگاه هاي فدائيان جنبش فتح آماده خدمت بود. البته او همزمان 
با اين مسير به تحصيالت دانشگاهي خود نيز ادامه مي داد. نقاش درباره اين 
مقطع از زندگي خود به شبكه المنار مي گويد: »روزها دانشجو بودم و شب ها 
به اردوگاه هاي مخفي نظامي مي رفتم. اصرار داشتم هر دو مسير را با هم ادامه 
دهم«. سال1973 نخستين مشاركت نظامي نقاش در جنگي همه جانبه عليه 
اسرائيل رخ داد؛ او بخشي از واحدهاي فدائيان بود كه به موازات درگيري هاي 
گسترده ارتش هاي مصر و سوريه با اســرائيل، از داخل خاك لبنان به سوي 
شهرك ها در سرزمين هاي اشغالي خمپاره شليك مي كرد. اين آغاز مسيري بود 
كه به مشاركت و بعدها فرماندهي بسياري از عمليات هاي چريكي توسط انيس 
نقاش جوان منتهي شد؛ از ربايش نيروهاي وابسته به صهيونيست ها گرفته تا 
عمليات هاي انتقامي و كمين. البته اهداف اين عمليات ها تنها محدود به رژيم 

صهيونيستي نبوده و حاميان و متحدان آن را هم در بر مي گرفت.

تأسيس كادرهاي مقاومت لبنان
نقاش در ســال1978 پس از هجوم ارتش اســرائيل به خاك لبنان به همراه 
تعدادي از ياران چريك خود براي مقاومت راهي مناطق جنوبي اين كشــور 
شد. اين مقطع يكي از مهم ترين دوران زندگي نقاش به شمار مي رود؛ دوراني 
كه هسته هاي اوليه جنبش مقاومت مسلحانه لبنان توسط جوانان اين كشور 
شكل گرفت. او در اين سال به همراه چريك هاي توانمند و جوان ديگري نظير 
»عماد مغنيه« از فتح جدا شده و گروه كوچك اما مستقل جديدي را تاسيس 
كرد. علت جدايي اين افراد از فتح به گرايش هاي اسالمي آنان بر مي گشت. 
اگرچه آ نها در عين حال هيچ گاه روابط خود با همسنگران قديمشان را به طور 
كل از بين نبردند. براي درك بهتر اين مناســبات كافي است بدانيم جنبش 
فتح در صبح روز گذشته، پيش از هر گروه ديگري درگذشت انيس نقاش را به 

حاميان مقاومت در منطقه و جهان تسليت گفت.
به روايت شبكه الميادين، انيس نقاش پس از پيروزي انقالب اسالمي، نقش 
بي بديلي در هماهنگي ها ميان ايران با گروه هاي پراكنده مقاومت در فلسطين 
و لبنان ايفا كرد. البته نقاش صرفا يــك هماهنگ كننده نبود و مهارت هاي 
چريكي او باعث شد حتي انقالب نوپاي اسالمي در ايران نيز از وي براي اداره 
برخي عمليات هاي چريكي و ســازماندهي نيروهاي تازه كار در جبهه هاي 
مختلف استفاده كند. بدون شك يكي از مشهورترين اين عمليات ها، تالش 
براي انتقام از شاپور بختيار، آخرين نخست وزير رژيم پهلوي در پاريس بود؛ 
عملياتي كه به دليل لو رفتن اطالعات محرمانه ناكام ماند و باعث شد پاي انيس 
نقاش به زندان هاي فرانسه باز شود. اگرچه دادگاه فرانسه حكم 10سال حبس 
براي نقاش صادر كرده بود، اما او به فاصله كوتاهي در جريان مبادله اســرا و 
گروگان ها با حكم عفو رئيس جمهور وقت فرانسه يعني فرانسوا ميتران آزاد شد 
و به لبنان بازگشت. نقاش در يكي از مصاحبه هاي خود با بيان جزئياتي تاريخي 
از ماجراي عمليات ناموفق پاريس مي گويد: روز حادثه آنها شك كردند و در 
ساختمان بختيار را به رويم باز نكردند. من هم بالفاصله تصميم گرفتم با گلوله 
قفل در را بشكنم و بروم داخل. موفق شدم تا پشت در اتاق بختيار نفوذ كنم 
ولي هرچه تالش كردم نتوانستم وارد اتاقي اصلي بشوم. يكي از دو گلوله اي 
كه به من خورد، متعلق به سالح خودم بود كه به در شليك كردم و كمانه كرد و 
برگشت سمت خودم. بعد هم كه با پليس فرانسه درگير شدم و يك گلوله ديگر 
هم خوردم و دستگير شدم. تا 4  ماه در زندان داشتم ديوانه مي شدم كه چطور 
نتوانسته ام يك در را باز كنم تا اينكه در دادگاه، قاضي عكس هاي مربوط به در 
اتاق را نشان داد كه از اليه هاي آهن ضدآتش تشكيل شده؛ لذا متوجه شدم كه 

تالش براي بازكردن آن بيهوده بوده است.

دفتر آمار اتحاديه اروپا)يوراستت(: به ترتيب چين، آمريكا، انگليس، سوئيس، روسيه، تركيه، ژاپن، نروژ، كره جنوبي و هند، بيشترين حجم تجارت 
را با اروپا دارند. در اين بين فقط صادرات اتحاديه اروپا به 3كشور چين، تركيه و كره جنوبي در سال 2020 نسبت به سال 2019رشد داشته است. 
بيشترين افزايش صادرات مربوط به كره جنوبي با 4.6درصد بوده است. اما صادرات كاال به بقيه كشورها با روند نزولي قابل توجهي همراه بوده 
است؛ ازجمله هند، انگليس و ژاپن كه به ترتيب حدود 15، 13و 10درصد كاهش داشته است. آمريكا در اين زمينه رتبه پنجم را به خود اختصاص 
داده است. در بخش واردات نيز فقط تجارت با چين رشد داشته و واردات از بقيه 9كشور با كاهش روبه رو بوده است. بيشترين كاهش سهم روسيه 
بوده و واردات از اين كشور به اروپا 34.3درصد كمتر شده اســت. نروژ )كاهش 21.8درصدي(، هند )16.4درصد( و انگليس )13.9درصد( در 

رتبه هاي بعدي قرار دارند.
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وزارت خارجــه ايتاليــا با 
انتشار بيانيه اي اعالم كرد آفريقا

كه لوكا آتانازيو، سفير اين 
كشور در جمهوري دمكراتيك كنگو، در 
جريان حملــه مســلحانه بــه كاروان 
خودروهاي ســازمان ملل متحد كشته 

شده است. 
به گــزارش خبرگــزاري فرانســه، اين 
حملــه در منطقه گوما در شــرق كنگو 
رخ داده و ســفير ايتاليا يكي از 3قرباني 
اين حمله بوده اســت. مقام هاي محلي 
گفته اند كه به نظر مي رســد مهاجمان 
ابتدا قصــد آدم ربايي داشــته اند اما در 
جريان درگيري، به ســمت افراد شليك 

كرده اند. محافظ ايتاليايي سفير و راننده 
آنها در جريان درگيري كشــته  شده اند. 
آتانازيو زخمي شده بود و پس از انتقال به 

بيمارستان درگذشت.
خودروي حامل ســفير ايتاليا بخشي از 

كاروان نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل 
در كنگو بوده است.

 نماينده اتحاديه اروپا هم در اين كاروان 
خودرويي حضور داشته است. هنوز هويت 
عامالن حمله مشــخص نشــده و هيچ 

گروهي مســئوليت اين حمله را به عهده 
نگرفته است. به نوشته خبرگزاري رويترز، 
لوكا آتانازيو از ســال2017 در سفارت 
ايتاليا در كينشاســا، پايتخت جمهوري 
دمكراتيك كنگو، حضور داشته و 2سال 

قبل به عنوان سفير معرفي شد. 
كنگو يكي از بزرگ ترين كشــورهاي 
آفريقايــي اســت كه طــي چنددهه 
اخير، به خصوص نواحي شــرقي آن، 
دستخوش جنگ و درگيري مسلحانه 
بين گروه هــاي شــبه نظامي محلي 
اســت. كنگو در دهــه1990 درگير 
جنگ داخلي بود و گروه هاي كنوني، 
باقي مانده گروه هاي درگير در آن جنگ 
هستند. از شروع عمليات ارتش كنگو 
عليه اين گروه ها در پاييز سال2019 
تاكنون هزاران نفر توســط گروه هاي 

مسلح كشته شده اند.

سفير ايتاليا در كنگو 
كشته شد

سمانه معظمي
روزنامه نگار

صادراتواردات

سياوش فالح پور
روزنامه نگار



 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
مردمان بزرگوار بدانگونه كه از بخل و همراه شدن 

با فرومايگان مي گريزند، از مرگ نمي گريزند.
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»پيك شادي« برخالف  اسمش هيچ وقت براي فاطمه عباسي
بچه ها شادي به همراه نداشت. در روزهايي كه قرار بود 
فقط خوشگذراني باشد و مهماني و سفر، غصه انجام 
تكاليف عيش بچه ها و البته والدين را منقص و 13روز 
تعطيلي را به كام شان تلخ مي كرد. تمرين هاي رياضي، 
رونويسي از درس هاي فارسي، نقاشي سفره هفت سين، 
انشــاء با موضوع »نوروز خود را چگونه گذرانديد؟«، 
سؤاالت علوم و ديني و اجتماعي كه در نهايت نيز به 
كمك والديــن، بزرگ ترها و ديگر اعضــاي خانواده 
سرهم بندي و تحويل معلم مي شد، تكاليفي بود كه با 
وجود اين همه تنش و اضطراب هيچ كاربردي براي باال 

بردن ســطح علم و دانش بچه ها نداشت. معلم ها هم 
به دليل انبــوه كتاب هايي كه بعــد از تعطيالت بايد 
تدريس مي كردنــد، ديگر وقتي بــراي مرور تكاليف 
نوروزي در كالس نداشتند. امسال اما وزير آموزش و 
پرورش پرونده تكاليف نوروزي را بست و اعالم كرد كه 
پيك نوروزي براي دانش آموزان نداريم. سامانه »شاد« 
هم كه اتفاقا خيلي ها را در مناطق محروم و دورافتاده 
به خاطر نداشتن گوشي هوشمند غصه دار كرده و قرار 
بود حكم مدرسه مجازي را داشته باشد اما چندان هم 
موفق نبود، با دســتور وزير آموزش و پرورش در ايام 
نوروز تعطيل است و معلمان اجازه آموزش مجازي در 
روزهاي تعطيل را ندارند. وزارت آموزش و پرورش به 

خانواده هايي كه دانش آموز كنكوري دارند هم هشدار 
داده كه فــروش تكاليف نــوروزي در فضاي مجازي 
كالهبرداري است و گول مؤسســاتي كه بسته هاي 
آموزشي مجازي براي عيد تهيه كرده اند را نخورند و 

هزينه اضافه نپردازند.
چند روزي بيشــتر تا عيد نمانده و امســال به خاطر 
كرونا خبري از سفر و مهماني و خوشگذراني نيست. 
اما بچه ها كه در طول ســال با اينكــه در خانه بودند، 
استراحتي نداشــتند و تدريس مجازي و مشكالتش 
حســابي خسته شــان كرده، مي توانند در نبود پيك 
شادي و سامانه شاد، كمي استراحت كنند و از استرس 

درس و تكليف مدرسه دور باشند.

غصه »پيك شادي« را نخوريد

جغرافيا دارد. برخي تعصب شــان در حد چارچوب مهدیا گل محمدی تعصب هم مثل بسياري از ويژگي هاي رفتاري آدم ها 
خانه شان است و برخي تحت عنوان ِعرق ملي سرحدات تعصب شان تا مرز هاي 
 كشورشــان گســترده مي شــود. جهان وطني ها يــا همــان كازماپوليتن ها

 )Cosmopolitans ( اما مرز نمي شناسند و از اسكندر تحت تعاليم ارسطو گرفته 
تا هيتلر تحت تأثير نيچه خواســتار آن بوده اند كه )به درست يا غلط( به بهانه از 
ميان بردن جنگ هــاي ميان ملل گوناگون، كشــوري يكپارچه در جهان ايجاد 
كنند؛ خالصه اينكه تعصب و ِعرق داشتن از نوع جغرافيايي آن مزايا و معايبي دارد 
كه فقط به افراط و تفريط در آن بازمي گردد؛ اما با اين مقدمه برويم سراغ اهالي 
يكي از محله هاي شــهر ناتينگهام انگلســتان، شــهري كه ايراني ها آنها را به 
داروغه اش مي شناسند. اهالي اين محله وقتي صبح از خواب بيدار   و متوجه جاي 
خالي يكي از آثار بنكسي )هنرمند مشــهور گرافيتي  و ديوارنگاري( روي ديوار 
محله شان شدند حسابي از كوره در رفتند و مسئوالن شهري را سؤال پيچ كردند. 
ماجرا از روزي آغاز شد كه آقاي هنرمند كه به طنز سياهش مشهور است و آثارش 
چند ده ميليون دالر معامله مي شود با اسپري سراغ يكي از ديوار هاي اين محله 
رفت و تصوير دختري را در حال هوالهوپ بازي كردن با الستيك دوچرخه اش 
روي ديوار ترسيم كرد و طبق معمول بي سر و صدا ناپديد شد. اهالي محله و كشور 
خوشحال بودند و با اين اثر سلفي مي گرفتند تا اينكه صاحب ديوار دندانش گرد 

شد تا آن را بفروشد. 
يك مجموعه دار هم آمد و ديوار را به قول معروف قلفتي از جا كند و با خود برد. 
حاال مسئوالن شــهري ناتينگهام زير تيغ تيز انتقاد مردمي هستند و قانون هم 
دست و پايشان را براي بازگرداندن ديوار قلوه كن شده بسته است. جداي از طنز 
سياه بنكسي، پرســش درباره اينكه مالك اثر نقش بسته بر ديوار، صاحب ديوار 
است يا مردم محله، كشمكش ميان مسئوالن و هزار بحث ديگر، نكته قابل تامل 
اين است كه تعصب روي المان هاي شــهري و حتي ديوار هاي شهر چه تبعات 

مثبتي براي دلپذيرتر شدن شهر دارد .

تعصب روی دیوار شهر

 5G در راستاي راه اندازي سايت هاي
در ايــران، وزير ارتباطــات و فناوري 
اطالعات اعالم كرد؛ حرم مطهر رضوي 
و همچنين كارخانه نوآوري مشــهد، 
تحت پوشش تلفن همراه نسل پنجم و 
اينترنت پرسرعت 5G قرار گرفته است.

به گفته معــاون بازرســي و نظارت 
ســازمان صمت تهران، طي 2 هفته 
اخير بيشترين بازرســي هاي انجام 
شده درخصوص عرضه كنندگان مرغ 
و تخم مرغ با 13۹۷ مورد بازرسي بوده 
كه 133 فقره پرونده تخلف به ارزش 
بيش از يك ميليــارد و 2۵3 ميليون 
تومان كشــف و جهت رسيدگي به 

تعزيرات حكومتي ارسال شده است.

 بازرسي هاي
 تخم مرغي

 هندسه رياضي 
به هم ريخت

5G مشهدي

شهر را به كلمه بدل كن
قصه هاي شــهري، آنها كه رخدادها را از 
دل كوچه ها و خيابان ها، بيرون كشيده و 
تبديل به كلمه مي كنند، جدا از وجه ادبي شــان، در خود چيزي دارند 
كه شهر را براي ما جاودانه مي سازند. مكان هايي كه هر روز، مي بينيم 
را جاودانه مي كنند. غبار را از روي اشيا مي گيرند و نام ها را ميدان ها و 
خيابان ها را به ما بر مي گردانند. در داستان هاي شهري ما مي توانيم به 
گذشته برگرديم و كوچه هاي كودكي مان را پيدا كنيم. مي توانيم از دل 
خاطراتمان گذر كنيم و باز هم روزهاي خوب مان را به ياد آوريم. هر بار 
داســتاني مي خوانيم كه در آن به نام خياباني، مكاني، كافه اي، مغازه 
يا پاساژي در تهران اشاره شده، همراه نويســنده به آنجا مي رويم، به 
در و ديوارش نگاه مي كنيم، به شــخصيت هاي قصه خيره مي شويم و 
همراهشان در خيابان قدم مي زنيم. راز اين همدلي در چيست؟ ادبيات 
شهري چه دستاوردي براي ما ساكنان شهر دارد؟براي رسيدن به پاسخ 
درست، اين سخن»سوزان سانتاگ« نويسنده آمريكايي را بخوانيم كه 
مي گويد: »ادبيات را مي توان تاريخ حساسيت آدمي نسبت به هرآنچه 
زنده است و هر آنچه كه محكوم به زوال است، همزمان با تكوين و تعامل 

فرهنگ ها با يكديگر، توصيف كرد.«
ادبيات شــهر، روايت همه آن دســتاوردها، همه آن فرهنگ ها و همه 
رخدادهايي اســت كه ما را در مجموعه اي به نام شــهر و ذيل هويتي 
اينگونه به هم نزديك مي كند. شــمايل انسان ها را تمام قامت برايمان 
به تصوير مي كشد و به ما يادآوري مي كند كه نسبت مان با اين آدم ها 

چيست.
شهر به ادبيات نياز دارد. به قصه و راوي و قصه گو نياز دارد. شهر همچنان 
كه خيابان و پل مي خواهد به گراميداشت نويسنده هاي اين خيابان ها 
هم نياز دارد. داستاني را به ياد بياوريم، داستاني كه مكان وقوع آن در 
يكي از همين خيابان ها بوده است. قهرمانش را به ياد بياوريم و نام آن 
قهرمان، نام آن قصه را روي كوچه يا خيابانــي بگذاريم تا آن خيابان 
ماندگار شــود. همچون »ماكاندو« در رمان »صدســال تنهايي«، اثر 

جاودانه  »ماركز«.
ادبيات شهري، جايي است كه انسان هاي تنها و تك  افتاده اين شهر، به 
هم مي رسند، همديگر را مي شناسند، خاطرات شان را به ياد مي آورند و 

هنگام گذر از خيابان دستي به آشنايي تكان مي دهند.

قصه شهر
امان از آن طرف شيشه

گير افتادم با خودم همشــهري! هر بار كه توي اين تاكسي خطي ها  مي نشينم تا برسم سر كارم و روز از نو و روزي نه از نو، كه مثل قديم، سيدمحمد حسين هاشمي
هر بار كه راننده مي گويد هوا چقدر گرم شــده، انگار نه انگار كه زمستان است، هر بار كه مجبور 
مي شوم كاپشنم را تا بزنم و بگيرم دستم تا گرما زده نشوم، گير مي افتم كه به بچه هايمان چطور 
بايد از زمستان بگوييم؛ چطور از برف بگوييم؛ چطور حالي  شان كنيم كه يك روزگاري، توي همين 
تهران درندشت، مردم از اين خانه به آن خانه تونل مي زدند البالي برف ها. خنده دار است به خدا. 3 
هفته  ديگر عيد است و اين سال عجيب كرونا زده، انگار كاًل شكل اش عوض شده. دل خوش مي كنم 
به عكس هاي جاده چالوس؛ به اروميه. اما اينجا، همين حاال كه توي تاكسي نشسته ام و دارم اينها 
را مي نويسم، مدام فكر مي كنم كه اي كاش پليور تنم نكرده بودم. شيشه تا جايي كه مي شود پايين 
است و شهر را دارم بدون فيلتر مي بينم. شهري كه مردمش مانده اند بين ماسك زدن و نفس عميق 
كشيدن؛ در بيم و اميد فردايي كه قرار است واكسن به آنها بزنند يا نزنند. همين حاال خبر آمد كه 
۸۹ بيمار كرونايي ديگر جان باختند. دارم فكر مي كنم به آنها، به خانواده شان، به نوروزشان، به سال 

جديدشان. دارم فكر مي كنم كه تا آخر سال چند تاي ديگر به اين آمار اضافه مي شود و دلم سخت 
مي گيرد از اينكه راديو دارد حرف هاي دكتر مينو محرز را تكرار مي كند كه گفته مردم بايد مراقب 
تعطيالت نوروز باشند؛ اين مي تواند بزنگاه مهمي در افزايش آمار باشد و من مدام در سرم حرف هاي 
اطرافيان رژه مي روند كه دنبال برنامه ســفر نوروزي هســتند. مدام به فكر حرف هاي مسئوالن 
گردشگري  هستم كه تبليغ تخفيف هاي هتل ها را مي كنند. مدام به فكر اين هستم كه همين اآلن 
احتماالً نمي شود براي بعضي شهرها بليت هواپيما و قطار خريد. به مردمي فكر مي كنم كه فكر و 
ذكرشان شده پيدا كردن يك راه براي دريافت مجوز رفتن به شمال. شيشه  تاكسي همچنان پايين 
است و من دارم شهر را بدون فيلتر مي بينم. مردم را كه هيچ كدام خوشحال نيستند. آنها حتي اندازه  
پارسال هم خوشحال نيستند. حق هم دارند. سال به اين تلخي مگر خوشحالي دارد؟ سال بدون 
تفريح، سال ضد عفوني هاي هميشــگي، ترس از ديگران، ترس از خودت، سال نديدن بزرگ ترها، 
سال حسرت يك لحظه آسايش. شيشه تاكســي هنوز پايين است و من دارم به مسافر بعدي فكر 
مي كنم كه چقدر از من، از مسافر قبلي كه شيشه را داده پايين مي ترسد كه مبادا كرونا داشته باشم.

روشنفكري در شهر

1880خودرو، مشمول 
جريمه تردد شبانه

استاندار تهران مطابق آمار نيروي 
انتظامي اعالم كرد؛ 1880خودرو 
فقط طي شامگاه يكشنبه، سوم 
اسفندماه در طرح محدوديت تردد 
شبانه جريمه شدند. اين جريمه ها 
200هزارتوماني بــوده و مطابق 
قوانيني كه از پيش تعيين شــده 
بود اعمال شده است. انوشيروان 
محسني بندپي در جلسه ستاد 
مديريت بحران استان تهران، گفت: 
در طرح محدوديت تردد شــبانه 
همچنين 5 هزار خودرو با پالك هاي 
مخدوش توقيف شدند، بايد كمك 
كنيم تا اين طرح به صورت جدي 
همچنان ادامه داشــته باشد. وي 
ادامه داد: در جلسه قرارگاه تصويب 
شده است كه نمايشگاه هاي بهاره 
تا اطالع ثانوي به هيچ وجه مجاز 
به برپايي نخواهد بود. از سوي ديگر 
مقرر شده تا انتخابات سراسري 
اتحاديه ها در تهــران نيز برگزار 
نشود. همچنين پيشنهاد مشخص 
ما به ستاد ملي مبارزه با كرونا اين 
است كه پرواز هاي اروپايي به مدت 
2 تا 3 هفته متوقف شــود و براي 
افراد داراي آزمايش تشــخيصي 
كرونــاي مثبت كــه قرنطينه را 
مي شكنند، جريمه شان افزايش 
پيدا كند؛ چرا كه 200 هزار تومان 

بازدارنده نيست.

اگر شــنيده يا خوانده باشــيد كه »يا 
راهــي خواهم يافت يــا راهي خواهم 
ساخت« به احتمال زياد موافق هستيد 
كه مهندس ها يكي از انگشت شــمار 
گروه هايي از جامعه هســتند كه به اين 
جمله عمل مي كنند. امــروز مصادف 
با پنجم اســفند، روز مهنــدس و روز 
بزرگداشت خواجه  نصيرالدين  طوسي 
است. هر ســال در چنين روزي يادي 
مي كنيم از دوست و آشنا و خويشاونداني 
كه با عدد و رقم و ســنگ آهن به جنگ 
بن بست ها مي روند تا راهي از ميان آن 
براي ساخت وساز آباداني باز كنند. نماد 
و الگوي آنها خواجه نصيرالدين  طوسي 
معمار رصدخانه مراغه اســت كه علم 
مثلثات را گسترش داد و كتاب هايش در 
سده61 ميالدي به زبان فرانسه ترجمه و 

مطالعه مي شد.
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كافكا در كرانه
ســمت مي دهد. تو ســمت را تغيير مي دهي، اما توفان هاروكي موراكامي  گاهي سرنوشــت مثل توفان شني است كه مدام تغيير 
دنبالت مي كند. تو بــاز مي گردي، اما توفان با تو ميزان مي شــود. اين بازي مدام تكرار 
مي شود، مثل رقص شومي با مرگ پيش از سپيده دم. چرا؟ چون اين توفان چيزي نيست 
كه دورادور بدمد، چيزي كه به تو مربوط نباشد. اين توفان خود توست. چيزي است درون 
تو. بنابراين تنها كاري كه مي تواني بكني تن در دادن به آن است، يكراست قدم گذاشتن 
درون توفان، بستن چشمان و گذاشتن چيزي در گوش ها كه شن تويش نرود و گام به گام 

قدم نهادن در آن. در آن نه ماهي هست، نه خورشيدي، نه سمتي، و نه مفهوم زمان.
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 ايمان دارم 
در توحش شهر

 دلي مي گيرد
 قلبي مي تپد

چراغي روشن است
 نه آن دورها

 بلكه همين جا
ميان خاموشي لب ها

حميد صيدي

با خودت مهربان باش
دكمه سرزنش، خاموش

 سيد مرتضي توكلي

ما آغازكننده آشنايي هستيم، 
اما متأســفانه يا خوشــبختانه 
پايان دهنده نيستيم. بسيار اين 
جمله را در گفت وگو با مراجعان 
اصــاًل  »كاش  شــنيده ام: 
نمي ديدمش...« چون شايد در 
ديدن كسي يا آشنايي با فردي 
مختــار بوده ايم )كــه آنجا هم 
بحث بسيار اســت(، ولي در از 
خاطر بردنش ســخت ناتوانيم. 
بپذيريم چه توانايي هايي داريم 
و قبول كنيم به عنوان انسان چه 
محدوديت هايي داريم. خودمان 
را بابت اينكه برخي اشخاص از 
ذهن مان نمي روند، ســرزنش 
نكنيــم. در عــوض بدانيم كه 
انتخاب ما براي ورود به آشنايي 
بيشــتر بــا كســي، مي تواند 
متضمن زخم هايي در روان ما 
باشــد و بديــن جهــت بايد 
سختگيرانه تر درانتخاب هايمان 
عمل كنيم. آدم ها -نيك و بد- 
در ما جاري هستند. شايد تا آن 
روزي كه با آن نور خيره كننده 

مالقات كنيم.

صفحه مجازی
 به صورت مجزا در هر 

منطقه شهر  تهران برای 
اعضای گروه های دوام 
و ایمنی راه اندازی شده 
است. در این صفحات 

پیام ها و كلیپ های 
آموزشی  و اقدامات الزم 
در مبارزه با ویروس كرونا 

بارگذاری می شود.

22

آبادان، اهواز، بندر 
ماهشهر، خرمشهر، 

دزفول، دشت آزادگان، 
رامهرمز، شادگان، 

شوشتر، كارون و هويزه در 
وضعيت قرمز كرونا قرار 

دارند.
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شهر

 2
دقیقه

رئیس مركز بهداشت 
خوزستان درباره لزوم 
تغییر رفتار در رعایت 
پروتكل های بهداشتی 
با توجه به تغییر ویروس 
كرونا گفته: اگر قبالً ۱۵ 
تا ۲۰ دقیقه در یک جا 
می ماندیم اكنون نباید 
بیشتر از ۲ تا 3 دقیقه در 

یك مكان بمانیم.

عدد خبر

اول آخر

آمار داوطلبان ورود به رشته رياضي و 
فيزيك در كنكور سراسري سال هاي 
۵۹ تا ۷۹ بالغ بــر ۸1 هزار نفر كاهش 
داشته و در سال ۷۹ حدود ۵6 درصد 
متقاضيان ورود به دانشگاه ها، داوطلب 

ورود به رشته هاي تجربي بودند.
درحالي كــه آمار شــركت كنندگان 
كنكور سراسري امسال نيز حكايت از 
كم بودن متقاضيان گروه رشته هاي 
رياضي و فيزيك نسبت به ساير گروه ها 
داشته است، متخصصان اين موضوع 
را به نبود جايگاه شغلي مناسب براي 
دانش آموختگان رشته هاي علوم پايه 

نسبت مي دهند.
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