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پیروزحناچی :قبال حتی دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی هم به اطالعات شهرداری دسترسی نداشت

از  300كادر درمان جانباخته در
اثر كرونا 140 ،نفر شهيد شناخته
شدهاند و تاكنون تنها براي  60نفر
حقوق پرداخت شده است

معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداري:

در سامانه شفافيت ،فهرست کارکنان شهرداری را در لحظه ميتوانيد ببینید

معاون پارلماني سازمان نظام پزشكي:
وزارت بهداشت معيار مشخصي
براي شهيدمحسوبشدن
كادر درمان ندارد

معاون مالی و امور اقتصادی شهرداري:

همه گزارشهای مالی به شورای شهر ارائه و در سامانه شفافیت منتشر میشود

صفحه3

ديپلماسی ضدتحريم
ظريف در واتيكان

توليد واكسن ايران-كوبا
تاپاييزبه7ميليوندوزميرسد
گفتو گو با عضو پژوهشي كارآزمايي
باليني واكسن مشترك ايران و كوبا

امتحاندرساعت
ترس و پروتكل

صفحههاي  10و12

گزارش همشهري از نخستين
روز امتحانات نهايي پايه دوازدهم

سالم دوباره
به زندگي عادي

برخي كشورها در پي واكسيناسيون
گسترده قوانين محدودكننده
دوران كرونا را كنار گذاشتهاند

عكس :همشهري /عليرضا طهماسبي

در انگليس ،به آغوش كشيدن دوست
و آشــنا و عزيزان ،بزرگترين نشــانه
از بازگشــت زندگي به شــرايط عادي
است؛ دوران ســخت قرنطينه گذشته
و روزهاي خوش بدون كرونا ،به لطف
واكسيناســيون و قوانين سختگيرانه
پيشــين ،در افق نمايان شــده است.
انگليس تنها نيست و كشورهاي ديگري
نيز در اروپا و آسيا ،به آمريكا پيوستهاند
كــه چنــد هفتــهاي اســت قوانين
ســختگيرانه مربوط به دوران كرونا را
كاهش داده اند .صفحه 23را بخوانيد.

سابقه فرزندكشــي در تاريخ كيفري
ايران كم نيســت .قتلهــاي زيادي
داشــتيم كه پدر يا مادر بــا داليل و
انگيزههــاي گوناگــون مرتكب قتل
فرزند شــده اســت .پيــش از قتل
كارگردان بهدســت پــدر و مادرش،
جنجاليترين فرزندكشي ،قتل رومينا
اشرفي بهدست پدرش بود؛ حادثهاي
دلخراش كه بازتاب گســتردهاي در
جامعه داشــت .آن زمان هم بار ديگر
انتقاداتي متوجه قانون شد كه براي
قتل فرزند بهدســت پــدر مجازات
ســنگيني درنظر گرفته نشده است.
حاال هم با قتل كارگردان توسط پدر و
مادرش ،بار ديگر اين بحث داغ شده
است .صفحه 21را بخوانيد.
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صفحه5

يادداشت

نيما فاتح؛ پزشك و دانشاموخته مديريت سالمت

كدام جمهور؟
نامزدهــاي انتخابات رياســتجمهوري يكي پس از
ديگري در ســالن ثبتنام ظاهر شــدند ،نام نوشتند،
عكس گرفتنــد ،خطابه خواندند و اندكــي بعد فيلم
حضور پرشكوهشــان از ســتادها ،فضــاي مجازي را
عطرآگين كرد .نامزدهاي رياســت بر آن جمهوري كه غايبان اصلي اين مراســم
بودند و چند خيابان و محل و منطقه و شــهر آن طرفتر درگير معضالت معيشت
و سالمت بودند؛ در صف واكسن ،در به در بيمارستان و مال؛ دلنگران عزيزانشان
در بخشهاي مراقبت ويژه ،در خلوتي داغدار نزديكاني ديگر ،در كنجي دلنگران
سالمت و معيشت كرونازده فرداي خود و خانوادهشان .اما اين جمهور در سرسراي
وزارت كشور غايب بودند.
هر نامزد تنها اجازه همراهي يك نفر و احتماالً يك ايده را داشت :رفع همه مشكالت
شما در سريعترين زمان! بيهيچ توضيحي و در غياب گوشهايي كه بيشتر براي
شنيدن معجزاتي براي ايمني و سالمت و معيشت خود و عزيزانشان تيز شده بود تا
ترجيعبندهاي ماللانگيز ۴سال يكبار .جالب آنكه ناجيان همه نشاني از اين بالي
مشترك داشتند؛ ماسكي بر صورت و اگر نداشــتند هم پروتكلهاي نيمبند محل
ثبتنام به اندازه كافي يادآورشان بود كه آهاي! اين جمهور يك
ادامه در
سال و اندي اســت با باليي جهاني دست و پنجه نرم ميكند و صفحه21
جان ،روان ،ذهن و روحش خســته و فرسوده و گاه داغديده اســت! با او از اين بال
سخن بگو!

نگاه

حسن خليلآبادي؛ رئيس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر

کرونا و فرصت نوآوري
در صنعت موزهداري

شــوراي جهاني موزهها براي روز جهاني موزهها در
سال  ۲۰۲۱و در شرايطي كه همه كشورها با شرايط
سخت و طاقت فرســاي همهگيري كوويد ۱۹ -و
قرنطينه ،دست و پنجه نرم ميكنند ،بر ترميم عوارض برجاي مانده از اين بحران
و راههاي مواجهه با آنها تأكيد دارد .گردشگري ايران در سالهاي۱۳۹۸و۱۳۹۹
رونق خود را از دست داد و بحرانهاي بسياري را پشت سر گذاشت.
تغييرات شديد نرخ ارز و تورم و برخي مسائل سياســي ،خسارات زيادي را به
تمامي بخشهاي صنعت گردشگري كشور وارد كرد و ويروس كوويد ۱۹-كه
يكباره تمام جهان را به ظلمات كشاند ،تير خالصي بر پيكر نحيف و نيمه جان
گردشگري كشور زد.
تأثير ويروس كرونا بر زندگي افراد ،بر كسي پوشيده نيست و همگان را از تعامالت
عادي با نزديكان بازداشته و حسرت در آغوش كشيدن عزيزان تا تغيير سبك
زندگي و نحوه فعاليت مشــاغل را بهدنبال داشته و تمامي فعاليتهاي ما را چه
در زمان قرنطينه و چه در زمان بازگشايي فعاليت ها ،تحتتأثير قرار داده است.
متأسفانه با وجود آنكه ساعات بيشتري را در خانه گذرانديم
ادامه در
و بهنظر ميرســيد اوقات فراغت بيشــتري داشتيم ،امكان صفحه7
تفريح و گذران وقت در فضاهاي عمومي وجود نداشت و همين امر سبب تغيير
عادات تفريح و استفاده از اوقات فراغت شد.

بازگشت همه بهسوي اوست

درگذشت اكبرتركان از دغدغهمندان
توسعه ايران و از مديران برجسته و دلسوز
كشور را تســليت ميگوييم .درگذشت
اين مرد بزرگ و ســرمايه ملــي كه در
همه دولتهاي بعــد از انقالب خدمت
كردهاست ،ضايعهاي براي ايران است.

اســماعيل زمانــي  ،محمــد معزالدين ،فتــحاهلل امــي  ،مرتضــي الويري ،
علي عبدالعليزاده،مســعود روغني زنجاني ،عباس آخونــدي  ،بهزاد نبوي،
محمدسالمتي،عليمحقر،غالمرضاحيدري،سيدجاللساداتيان،محمدرضابهمئي،
علي ظفرزاده ،سيدحسن رســولي ،ســيدرضا نوروززاده ،غالمعلي عابدي،
غالمعلي رجايي ،حســين عالئي ،محمدحســين شــريفزادگان  ،احمد خرم،
عبــداهلل كعبي،اســماعيل همدانلو ،محمدجــواد يالقي ،عبــداهلل طالبي،
مرتضي حقيقت ،حميد پورمحمدي ،علي صالحآبادي.

ضمیمهامروزهمشهری استانی
به بهانه روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

موز های به نام ایران

معادن و چالش امنیت

كوچــه و خيابانهاي منتهــي به 6هزار
و 700مدرســه در سراسر كشــور ديروز
دوشــنبه27 ،ارديبهشــتماه نخستين
حضور دانشآمــوزان را پــس از حدود
هفتمــاه تجربه كردنــد؛ دانشآموزاني
كه طي هفتهها و روزهــاي اخير صداي
انتقاد بخشي از آنها و خانوادهشان درباره
حضوري بودن امتحانات نهايي در شرايط
اوجگيري شيوع ويروس كرونا بارها شنيده
شد و حتي منتخبي از آنها در مقابل ادارات
آموزشوپرورش شهرهاي مختلف جمع
شدند تا شــايد بتوانند با مسئوالن ديدار
و مجموعــه آموزشوپــرورش را بــراي
غيرحضوري شدن امتحانات راضي كنند
اما همه تالشهايشــان بينتيجه ماند و
اصــرار آموزشوپرورش بــراي حضوري
شدن امتحانات پايههاي نهم و دوازدهم
به كرسي نشست .صفحه 10را بخوانيد.

وزير امور خارجه در دومين مقصد سفر
اروپايي خود ،روز گذشته با وزير امور
خارجه ايتاليا و مقامات واتيكان ديدار
و گفتوگو كرد .محمدجواد ظريف در
گزارشي توييتري درباره ديدارهايش با
پاپ فرانسيس و همچنين نخستوزير
و وزير امور خارجه واتيكان نوشت كه
ديداري فوقالعاده با پاپ فرانســيس،
رهبر كاتوليكهاي جهان داشته است.
او همچنين افزود كه ديدارهاي خوبي
با كاردينال «پارولين» نخســتوزير
و اسقف اعظم «گاالگر» وزير خارجه
واتيــكان داشــته و دربــاره اهداف
و چالشهــاي مشــترك و همچنين
گفتوگوي بين ادياني ،فلســطين،
تحريمهاي آمريكا و ...به بحث و تبادل
نظر پرداخته است .صفحه 2را بخوانيد.
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دفاع از رد صالحيت ها
امير محمد حسيني

خبرنگار

بايد به ۱۰هزار پرونده رســيدگي كند و اگر فقط
براي هر پرونده  5تا 10دقيقه زمان صرف شــود،
براي رسيدگي به همه شكايتها نزديك به 14۰روز
زمان نياز اســت .حميدرضا كاظمي ،رئيس هيأت
نظارت اما در پاسخ به سؤال همشهري در اينباره
ميگويد كه كارگروههايي در اين زمينه تشــكيل
شــده و روزانه حدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰پرونده بررسي
ميشــود و به اين ترتيب كار در موعد قانوني خود
به پايان ميرسد .براســاس قانون هيأت مركزي
نظارت بر انتخابات شوراها 10روز فرصت دارد كه به
شكايات رسيدگي كند.
نظارت ما استصوابي نيست

طبق توضيحات رئيس هيأت نظارت بر انتخابات،
پروندههايي كه هيچ مرجعي درباره آنها اظهارنظر
نكرده اســت ،تأييد صالحيت ميشوند .در سوي
ديگر پروندههاي داوطلبان داراي محكوميت قضايي
نيز بدون بررسي رد خواهد شد .او توضيح داد« :ما
اصرار داريم كه براساس مدارك و مستنداتي كه از
طرف مراجع قانوني به ما داده شده ،تصميم بگيريم.
ما چند كارگروه در هيأت مركزي نظارت تأسيس
كرديم تا پروندهها را دستهبندي كرده و به اعتراضات
رســيدگي كنند ».كاظمي با اين استدالل تأكيد
كرد كه هيأت نظارت به همه شكايتها رسيدگي
ميكند .او همچنين گفت كه مالك ما براي بررسي

گزارش كدخدايي از نخستين جلسه
احراز صالحيت كانديداهاي :1400

سقف تأييد
صالحيت نداريم

عباسعلي كدخدايي ،ســخنگوي شوراي
شورای
نگهبان نگهبان فهرست داوطلبان تأييد صالحيت
شده انتخابات رياستجمهوري را تكذيب
كرد .اين فهرست همزمان با آغاز شروع بررسي صالحيت
داوطلبان انتخابات رياستجمهوري بهصورت خبرهاي
غيررسمي در رسانهها و شبكههاي اجتماعي دستبهدست
ميشد .كدخدايي با بيان اينكه گزارش كارشناسان اين
نهاد در جلسه ديروز بررسي شد ،گفت :بهدليل اينكه برخي
مدارك و اسناد براي بررسيهاي ما كافي نبود ،ضمن اينكه
صحبتهاي كلي و مرور اسامي دريافت شد ،قرار شد كه
كارشناسان ما پروندهها را تكميل كنند و در جلسه بعدي
كه صبح چهارشنبه اســت ،مجددا كار رسيدگي را انجام
دهيم تا ببينيم به چه مرحلهاي ميرسيم و نتيجه را زودتر
اعالم كنيم.
كدخدايي با بيــان اينكــه در حال بررســي صالحيت
داوطلبان انتخابات رياســتجمهوري هســتيم ،افزود:
اســامي منتشرشــده از احراز صالحيت يا رد داوطلبان
انتخابات رياســتجمهوري در فضاي مجــازي و برخي
رسانهها حقيقت ندارد و شوراي نگهبان كامال اين اخبار
را تكذيب ميكند.
رزومه 40نامزد روي ميز شوراي نگهبان

او همچنين با اشــاره بــه اينكه بررســي صالحيتها با
درنظرگرفتن شــرايط جديد مصوب شــوراي نگهبان
انجام خواهد شد ،به شبكه خبر گفت :حدود  ۴۰داوطلب
انتخابات رياســتجمهوري طبق مصوبه شوراي نگهبان
مدارك الزم را ارائه كردهاند؛ البته اگر كسي نقص مدارك
داشته باشــد يا براي تكميل مدارك فرصت گرفته باشد،
امكان تكميل مدارك را دارد .او با بيان اينكه همه ساليق در
مرحله ثبتنا م حضور داشتند ،ابراز اميدواري كر د پس از
بررسي صالحيتها هم نتيجه همينگونه باشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تأكيد بر اينكه ما نه نگاه
سياسي داريم نه نگاه مقطعي ،گفت :در اين ۲۰سالي كه
در شــوراي نگهبان بودم ،اين را حــس نكردم كه عاليق
سياسي اعضاي شوراي نگهبان دخيل بوده باشد .بهگفته او
«اين امكان وجود دارد كه داوطلبي رجل سياسي باشد اما
رجل مذهبي نباشد يا رجل مذهبي باشد اما رجل سياسي
نباشد .اين موارد بايد با هم در افراد وجود داشته باشد».
كدخدايي درباره شائبات مطرحشده نسبت به سقف تعداد
نامزدهاي تأييد صالحيت شــده ،تصريح كرد :ما سقف
مشخصي براي تأييدصالحيتها نداريم و اگر تعداد زيادي
هم شرايط الزم را داشته باشند ،اعالم ميكنيم .قانون از ما
خواسته شرايط قانوني را مدنظر قرار دهيم و ما بدون هيچ
مالحظهاي مر قانون را رعايت ميكنيم .بهگفته سخنگوي
شوراي نگهبان «براي تأييد صالحيت داوطلبان ۷ ،رأي
اعضاي شوراي نگهبان نياز است و اگر فردي  ۶رأي يا كمتر
داشته باشد ،تأييد نميشود ».او درباره مرحله ثبتنامها
نيز افزود :آمار ثبتنام انتخابات قبلي باالي  ۱۶۰۰نفر بود.
اگر مصوبه شوراي نگهبان نبود ،پيشبيني باالي ۳۰۰۰
ثبتنامي داشتيم.

سياست خارجي

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراها :اگر هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها روزانه
600پرونده را بررسي كنند ،در موعد قانوني كار بررسي اعتراضات پايان مييابد
صالحيت ،مراجع قانوني است .كاظمي درخصوص
سازوكار استعالم از مراجع قضايي اضافه كرد« :ما
مثل قاضي هستيم و مجموعهها مثل ضابط هستند.
نظارت ما استصوابي نيست ،كيفي و قانوني است .به
همينخاطر ،نظر مراجع قانوني را مورد بررسي قرار
ميدهيم يعني اين امــكان وجود دارد كه مرجعي
در مورد شخصي نظري داشــته باشد و صالحيت
او تأييد بشود».
اينكه هيأت نظارت در فراينــد احراز صالحيت از
چه مراجعي استعالم گرفته سؤال ديگري بود كه
كاظمي به آن پاسخ داد .او به صراحت گفت كه از
مراجع ديگري غير از مراجع چهارگانه نيز استعالم
گرفته شده اســت .آنهم با اين استدالل كه «در
مواد  ۳۰و  ۳۳درباره داوطلبان عضويت در شوراهاي
اسالمي شهر ،حســب مورد از مراجع ذيربط «از
قبيل» مراجع نامبرده اســتعالم كنند .در نتيجه
مراج ع ديگري هم وجود دارند كه در قانون نامشان
نيامده است ».اين نماينده مجلسمهلت اعتراض را
تا  ۲۹ارديبهشت اعالم كرد و گفت كه داوطلبان از
3طريق ميتوانند اعتراض خود را به ثبت برسانند.
اول ،فرمانداريهاي سراسر كشور و دوم ،هيأتهاي
عالي نظارت استانها .راه سوم ،سفر به تهران است
و سالن شهيد افراسيابي در مجموعه ورزشي شهيد
شــيرودي براي دريافت اعتراضات درنظر گرفته
شده است.

8شهر حد نصاب كانديدا ندارند

نامزدهای شهرهای بخشــایش هریس ،اشترجان
فالورجان ،طســوج کوار ،ســده اقلید ،کامفیروز
مرودشت ،حســنآباد اقلید ،توره شــانزد ،لیردف
جاسک به نصاب نرسیدند .ردصالحيتهاي گسترده
در ششــمين دوره انتخابات شــوراي شــهر فقط
محدود به هيأت نظارت نيست .در مرحله نخست
نیز هيأتهــاي اجرايــي ردصالحيتهاي زيادي
انجام دادهاند .كاظمي درايــن باره گفت كه «فعال
عدمحدنصاب برگزاري انتخابات به  ۸شهر كاهش
پيدا كرده است كه قطعا با بررسيهاي بيشتر هيأت
مركزي نظارت بر انتخابات شوراها تعداد اين شهرها
كمتر از اين عدد هم خواهد شد ،لذا وضعيت نسبت

ديپلماسي ضدتحريم ظريف در واتيكان

به قبل بهتر اســت ».حال بايد ديد كه در روزهاي
آينده چه ميــزان از تعداد ردصالحيتها كاســته
خواهد شد .موضوع ديگري كه رئيس هيأت نظارت
در نشســت خبري خود به آن پرداخت ،برگزاري
انتخابات به شكل الكترونيكي بود .بهگفته كاظمي،
در مجموع در ۸كالنشهر و  ۱۶مركز استان انتخابات
بهصورت الكترونيكي برگزار ميشــود .كاظمي در
اين زمينه گفت« :با توجه به ظرفيت وزارت كشور
براي برگزاري انتخابات الكترونيكي ،هيأت مركزي
نظارت بر انتخابات شوراها نهايت همكاري را داشته
و ۳۰هزار صندوق اخذ رأي با ۱۰هزار شــعبه مهيا
شده است .همچنين حدود ۷۰هزار شعبه اخذ رأي
داريم و درصدد افزايش آنها هستيم».

وزير امور خارجه در دومين مقصد ســفر اروپايي خود ،روز گذشته
با وزير امور خارجه ايتاليا و مقامات واتيكان ديدار و گفتوگو كرد.
محمدجواد ظريف در گزارشي توييتري درباره ديدارهايش با پاپ
فرانسيس ،رهبر كاتوليكهاي جهان و همچنين نخستوزير و وزير
امور خارجه واتيكان نوشت كه ديداري فوقالعاده با پاپ فرانسيس،
رهبر كاتوليكهاي جهان داشــته اســت .او همچنيــن افزود كه
ديدارهاي خوبي با كاردينال «پارولين» نخستوزير و اسقف اعظم
«گاالگر» وزير خارجه واتيكان داشته و درباره اهداف و چالشهاي
مشترك و همچنين گفتوگوي بين ادياني ،فلسطين ،تحريمهاي
آمريكا و همكاريهاي دوجانبــه و بينالمللي به بحث و تبادل نظر
پرداخته است .به گزارش خبرگزاری فارس ،ظريف در ديدار با پاپ
فرانسيس با ارائه تصويري از شرايط ناشي از تحريمهاي يكجانبه و
ظالمانه اياالت متحده آمريكا عليه مردم ايران بهويژه در حوزه دارو و
واكسن ،از مواضع سازنده پاپ در قبال اين تحريمها قدرداني كرد .او
همچنين ضمن تشريح شرايط سخت تحميلي بر مردم فلسطين از
اديان مختلف ،از مواضع پاپ فرانسيس در اين خصوص تشكر كرد.
در ديدار وزير امورخارجه با كاردينال پارولين،نخستوزیر و اسقف
اعظم گاالگر وزيــر امورخارجه واتيكان ،آخريــن تحوالت روابط
دوجانبه با واتيكان و همچنين اوضاع منطقه مورد گفتوگو و تبادل
ديدار نخست وزیر و وزير امورخارجه
نظر قرار گرفت .ظريف در اين 
واتيكان را در جريان ديدگاه جمهوري اســامي ايران درخصوص
تحوالت برجام ،منطقه خليجفارس ،فلسطين ،غرب آسيا و افغانستان
قرار داد .نخستوزير واتيكان نيز در اين ديدار نسبت به رايزني بيشتر
با جمهوري اسالمي ايران در مورد موضوعات مورد عالقه مشترك در
حوزههاي مختلف ابراز اميدواري كرد.
وزير امورخارجه همچنين پيش از اين مالقات با مقامات واتيكان در
ديدار همتاي ايتاليايي بر رفع موانع و ايجاد آمادگي براي ازسرگيري
ارتباطات بين بخشهاي اقتصادي ايران و ايتاليا تأكيد كرد .ظريف
در اين ديدار با توجه به نشســت اضطراري مجازي روز يكشــنبه
وزراي امور خارجه ســازمان همكاري اسالمي و محكوميت شديد
اقدامات نژادپرستانه و جنگطلبانه رژيم صهيونيستي در حق مردم
سرزمينهاي اشغالي و غزه و همچنين نشست با رهبران گروههاي
فلسطيني مقيم دمشق ،ديدگاه اصولي جمهوري اسالمي ايران در
زمينه برگزاري رفراندوم با حضور همه فلسطينيها از هر دين و آيين
در اين خصوص را تشريح و يكبار ديگر اقدامات رژيم صهيونيستي
در حمالت ددمنشانه به مردم فلسطين را محكوم كرد.
لوييجيديمايو ،وزير امورخارجه و همكاريهاي بينالمللي ايتاليا
نيز در اين ديدار تمايل كشورش براي گسترش همكاريهاي دوجانبه
با كشورمان ،بهخصوص در زمينههاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
را مورد تأكيد قرار داد .او ضمن حمايت از اجراي كامل برجام از سوي
همه طرفها ،خواستار تبادل نظر و مشورتهاي فعال با جمهوري
اسالمي ايران در ارتباط با مسائل مهم منطقهاي و بينالمللي شد.
موضوعات مربوط به همكاري با كشــورهاي حــوزه خليجفارس و
ترتيبات منطقهاي توسط كشــورهاي اين حوزه ،مسائل مربوط به
يمن ،افغانســتان ،عراق و آخرين تحوالت مرتبط با گفتوگوهاي
وين ،از ديگر محورهاي مورد گفتوگو و تبادل نظر از ســوي وزير
امورخارجه كشورمان در اين ديدار بود .ظريف پيش از اين به اسپانيا
توگو كرده بود.
سفر و با وزراي خارجه و صنعت اين كشور ديدار و گف 

نيكنام بهدليل عدمالتزام به اسالم ردصالحيت نشده است

مكث

حدود ۱۰هــزار نفــر در انتظار بررســي مجدد
صالحيتشان در هيأت نظارت هستند .اين آماري
اســت كه رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شهر و
روستا در نشســت خبري ديروزش اعالم كرد .در
شرايطي كه انتقادهاي بسياري متوجه عملكرد اين
هيأت شده و حتي بهنظر ميرسد اختالفنظرهايي
ميان اعضاي هيأت نظارت با رئيس مجلس وجود
دارد ،برخي از نمايندهها نيز اعتقــاد دارند كه در
فرايند احراز صالحيتها عملكــرد هيأت نظارت
فراقانوني بوده است؛ ادعايي كه شايد آمار بيشاز
 10هزار نفري ردصالحيتشدهها بتواند گواهي بر
آن باشد .آن هم در شرايطي كه در پنجمين دوره
شوراي شهر نزديك به هزار و  ۸۰۰نفر ردصالحيت
شده بودند.
اين دوره از  ۱۲عضو فعلي شــوراي شــهر تهران
ابتدا فقط 2نفر تأييد صالحيت شدند و حاال 5عضو
ديگر نيز در بررســي مجدد تأييد شــدهاند .کرج،
اصفهان ،رشت ،سمنان و شیراز از جمله شهرهایی
بودند که رد صالحیت داوطلبان در آنها خبر ســاز
شــدو اصالحطلبان از ردصالحیــت  ۸۰درصدی
کاندیداهایشان در برخي از این شهرها خبر دادند.
پس از اين هيأت نظارت در 10روز فرصت باقيمانده

ايران
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ردصالحيت سپنتا نيكنام ،عضو زرتشتي شوراي شهر يزد بهدليل عدمالتزام به اسالم سؤاالت
و ابهامات بسياري بهوجود آورد؛ درحاليكه طبق قانون اقليتهاي ديني بايد به دين خود التزام
داشته باشند .رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم در اين زمينه تأكيد كرد كه
هيچ تفاوتي بين اقليتهاي ديني وجود ندارد و تنها تفاوت اقليتها با مسلمانان اين است كه مالك
ارزيابي اقليتها ،اعتقاد به دين خودشان است .به اين ترتيب او تأييد نكرد كه ردصالحيت نيكنام
بهدليل عدمالتزام به اسالم بوده است و درباره داليل ديگري كه ممكن است منجر به ردصالحيت
او شود نيز صحبت نكرد .بنابراين هنوز مشخص نيست كه عضو زرتشتي شوراي شهر يزد دقيقا به
چه علتي ردصالحيت شده است.

محمد صدر در گفتوگو با همشهري:

رئيسجمهورآيندهبايديكبرنامهاقتصاديجديداشتهباشد
محسن تواليي

خبرنگار

ثبتنامهاي انتخابات رياستجمهوري با حضور لحظهآخري
همه نامزدهاي اصلي در روز پاياني انجام شــد و هماكنون
بهنظر شــما ،چرا در اين دوره
بهرغم كاهش مــوارد غيرجدي ،افزايش
چشمگير ثبتنام چهرههاي سياسي تا مرز
50نفر را شاهد هستيم؟

طبيعي است كسي كه ميخواهد رئيسجمهور
شود ،بايد ويژگيهايي داشته باشد كه از عهده
مســئوليت بربيايد .من خاطــرهاي از زماني
كه خودم در وزارت كشــور بــودم و انتخابات
رياستجمهوري را برگزار ميكرديم ،بگويم.
افراد معمولي و حتي كساني كه سواد درست
و حسابي نداشتند ،ثبتنام ميكردند و حتي
براي خودشان هم حالت شوخي داشت .ما براي
افراد ثبتنامكننده روي يك ميز ظرف شيريني
گذاشته بوديم تا احترام شوند .يكي از اين افراد
كه آمده بود ثبتنام كند ،يك خرده از آن خورد
و بقيه شيرينيها را با خودش برد .شرايط قانون
اساسي ايجاب ميكند رئيسجمهور از ميان
شخصيتهاي مذهبي و سياسي شناختهشده
انتخاب شود.
يعني از شــرايطي كه اين دوره
شوراي نگهبان گذاشت استقبال ميكنيد؟

بله ،خوب شــد .نبايد ثبتنامها به شيوه قبل
باشد.
نگاهتان به ساير ثبتنامها چگونه
است؟ از حضور گسترده چهرههاي سياسي
استقبال ميكنيد؟

بله .تعداد افراد سياسي كه آمدند خوب است
و من اين را به فال نيك ميگيرم .باالخره افراد
سياستمدار و مجرياني كه مسئوليتهاي نسبتا
مهمي در جمهوري اسالمي داشتهاند ،ثبتنام
كردند .تعدد ثبتنامها بــه مردم اين امكان را
ميدهد كه از ميان آنها يكي را انتخاب كنند.
بهنظرتان از بين نامزدهايي كه
آمدهاند چهرههايــي وجود دارند كه براي
حل مشكالت عديده كشور برنامه داشته
باشند و صالحيت آن را هم داشته باشند؟

بله .البته از من نخواهيد نــام ببرم ولي حتما
هستند كساني كه بتوانند از عهده اين مسئله
بربياينــد .البته خودشــان كــه در واقع اين
ويژگيها را دارند و انشــاءاهلل از بقيه دوستان
نيز كمك خواهند گرفت ،چون خوشــبختانه
اصالحطلبان تيم متخصص و خبره كم ندارند.
اميدواريــم رئيسجمهور منتخــب آينده با
اســتفاده از ظرفيت اين بدنــه نخبگاني قوي
حركت كند.
خودتان چرا ثبتنام نكرديد؟

ما هــم اگــر ميرفتيم شــايد جــزو همان
ثبتنامهاي معمولي ميشديم كه اول مصاحبه
گفتم(با خنده).
دليل اينكه از فهرست 14نفره
اصالحطلبان شما و يكي دو نفر ديگر ثبتنام
نكرديد ،چه بود؟

شده اســت و طبق آمارهايي كه داده ميشود
 30تا 40درصد و حتي 50درصد مردم زير خط
فقر هستند .بنابراين كسي كه ميآيد واقعا بايد
اقتصاد بلد باشد و آن را خوب بشناسد .كسي كه
ميآيد صنعت ،كشاورزي ،ارز و بانك و ماليات را
بايد خوب بداند تا فكري به حال مشكالت كند.
رئيسجمهور آينده بايد يك برنامه اقتصادي
جدي داشته باشــد كه بتواند آنچه حق مردم
است را تامين كند .من بهواقع در خودم نديدم.
ممكن اســت من الفبايي از مسائل سياست
داخلي و خارجي بلد باشــم ،ولي آن كسي كه
ميآيد بايد به ســمت حل همهجانبه مسائل
مردم برود .من ديدم اگر بيايم ممكن است به
مردم جفا كرده باشم.
بهنظــر شــما داوطلبــان
رياســتجمهوري ســيزدهم چقــدر
برنامهمحور حركــت كردهاند و چقدر اين
برنامهها ميتواند بــراي مردم قابلقبول
باشد؟

اگر صحبتهــاي زمان ثبتنامهــا را درنظر
بگيريم ،نميشود اسم آن را برنامه گذاشت .هر
فردي براساس طرز تفكر خودش در برنامهها
اولويت قرار ميدهد .اگر من ميآمدم ،شــايد
بحث سياســت خارجي ،روابــط بينالملل يا
مسائل سياست داخلي مثل آزاديها و از بين
بردن رويكرد امنيتي در كشور و رفتن به طرف
رويكرد فرهنگي و سياسي را مطرح ميكردم.
هر فردي بر مبناي ويژگيهايي كه دارد،
اولويتهايي قائل اســت و براساس
همان اولويتها نيــز برنامهريزي
ميكنــد .بايد بهصــورت دقيقتر
ديد اولويت آقايان چيست تا بعد
برنامهها مطرح شود و دقيقا مورد
بررسي قرار گيرد ،ولي آنچه مسلم
است ،براساس اطالعي كه بنده از
اصالحطلبــان دارم ،هم احزاب
اصالحطلب و هم جبهه اصالحات
خوشــبختانه برنامههاي بسيار
دقيق و مفصل نوشتهاند كه طبيعتا
كانديداهاي اصالحطلب ميتوانند از
آنها استفاده كنند و پيش بروند.
از همان پايان ثبتنامها
تخريبهايي نســبت بــه اعالم
نامزدي برخــي داوطلبان صورت
گرفت .برخي گفتنــد ما ثبتنام
كرديم صرفا بهخاطر اينكه فالن فرد
نامزد شد .چرا اين اتفاق صورت گرفت؟
چطور جريانهاي سياســي ميتوانند
برنامهمحوري را جايگزين منازعهمحوري
و ارائه راهحلهاي واقعي براي مشــكالت
كشور كنند؟

توصيه من اين اســت كه مهمترين برنامه ما
اخالق اسالمي باشــد .ما اين حق را داريم كه
با يك كانديدا موافق باشــيم و با يك كانديدا
مخالف .اين حق را داريــم و ميتوانيم داليل
و نظــرات خودمان را خيلــي منطقي مطرح
كنيم .اصال انتخابات يعني همين .متأســفانه
ما اخالق اســامي را آنطور كه بايد و شــايد
رعايت نميكنيم .انقالب ما بيش از آنكه انقالب
اقتصادي يا سياسي باشــد ،انقالب فرهنگي

بود؛ يعني با فرهنگ اســام و ايــران انقالبي
كرديم كه نگاه جهانيان را جذب كرد ،اما حتي
همين انقالب فرهنگي نيز كه در سالهاي اول
انقالب يعني در سالهاي  56تا  59و حتي پايان
جنگ وجود داشــت و عبارت از فرهنگ ايثار،
ازخودگذشتگي ،احترام به همنوع ،رعايت حق
ديگران و از منافع خود گذشتن بود متأسفانه
بعد از پايان جنگ رو به افول رفت و اين افول
همچنان ادامه دارد .اآلن اخالق اســامي در
فرهنگ سياسي ما حاكم نيست و برخوردهاي
حذفي و تخريبي نيز ناشــي از همين مسئله
است.
خود نامزدهــا چطور ميتوانند
فضاي تبليغات و مناظرات را به ســمت
برنامهمحوري پيش ببرند و جلوي جدلهاي
سياسي را بگيرند؟

تعداد نامزدها زياد است و متنوع هستند .من
اميدوارم تأييد صالحيت هم بهصورت عاقالنه
انجام بگيرد و اين فرصت به مردم داده شــود
تا از ميــان نامزدها آن كســاني را كه توانايي
اجراي مطالباتشــان
را دارنــد ،انتخاب
كنند .اگــر تعداد
نامزدهــاي تأييد
صال حيتشــد ه
نيز بهتبــع تعداد
ثبتنامهــا بــاال

باشــد ،يعني يك رقابت جدي وجود خواهد
داشت كه اين رقابت باعث ميشود تا انتظارات
مردم بيشــتر پاسخ داده شــود .برمبناي اين
رقابت نامزدها بايد برنامههايي داشــته باشند
كه پاسخگوي انتظارات مردم باشد .ما تا اآلن
رئيسجمهوري نداشتهايم كه همكاران اصلي
و مهم خودش را معرفي كند .اين ميتواند يك
ابتكار جديد باشد .خود همين مسئله ميتواند
نشــان دهد كه نامزد رياستجمهوري چقدر
توانايي حل مشكالت مردم را دارد.

در همين يكــي دو روز رئيس
كميسيون اقتصادي مجلس گفته امسال
350هزار ميليارد تومان كســري بودجه
پيشبيني ميشود .مشــكالت تحريمها
سر جاي خودشان هستند و مسائلي مثل
كمآبي ،مفاسد اقتصادي يا خروج سرمايه
و مهاجرتها گريبانگير كشور هستند .آيا
نامزدها اين مسائل اساسي كشور را پيش
پاي خود ديدهاند؟

روي خط خبر

يكي از مسائل بسيار مهم كشور همين مبارزه
با فساد است .فساد تا خيلي از جاها نفوذ كرده
و ريشه گرفته است .يك مســلمان و انقالبي
واقعي هيچ وقت به ســمت سوءاســتفاده از
بيتالمال نميرود .مبارزه با فســاد همان قدر
بايد جدي باشد كه مبارزه با استبداد .مردم بايد
بتوانند حرفهاي خودشان را بزنند و اين كار
سختي نيست .اگر ما آزادي كامل بدهيم ،مردم
خودشان ميتوانند مفسدان را معرفي كنند تا
حاكميت با آنها برخورد كند .اول انقالب وقتي
كه گروه فرقان و مجاهدين خلق شروع بهكار
تروريستي كردند ،دســتگاههاي اطالعاتي ما
خيلي قوي نبودند ولــي اطالعات مردمي كه
امام(ره) راه انداختند ،باعث شــد تا ريشه آنها
را خشــك كنيم .مبارزه با فســاد سختتر از
ريشهكني اين تروريستهاي افراطي آدمكش
نيســت .الزمه آن تكيه به مــردم و اعتماد به
آنهاست؛ الزمهاش آزاد گذاشتن دست مردم
و روزنامهها و رســانهها و فضاي مجازي است.
اينها خودشان خيلي راحت ميتوانند مفسدان
را معرفي كنند .براي حل مسائل اقتصادي نيز
بايد در سياســت خارجي و روابط بينالملل
فعال باشــيم تا از محيط بينالملل اســتفاده
كنيم .اميدواريم بحث برجام به سرانجام برسد
و تصويب  FATFنيز كمك ميكند تا مشكالت
اقتصادي حل شــود .ابعاد مختلف حكمراني
مستقل از هم نيستند.

قدرداني هنيه از مواضع رهبري

اســماعيل هنيه ،رئيس دفتر سياســي حماس در تماس تلفني با
علياكبر واليتي ،مشاور مقام معظم رهبري ضمن قدرداني از مواضع
جمهوري اسالمي ايران در مسئله فلسطين گفت :از مواضع و مطالب
ارزشمند و قوي جمهوري اسالمي ايران تشكر ميكنم و مايل هستم
از طريق جنابعالي به مقام معظم رهبري و ملت ايران سالم و درود
بفرستم .واليتي با تبريك پيروزيها و موفقيتهاي فرزندان غيور
ملت فلسطين و حماس بهعنوان يكي از نيروهاي مهم و تأثيرگذار در
جهاد ارزشمند و تعيينكننده فلسطين و همچنين تسليت شهادت
جمعي از مردم مظلوم و ازجمله زنان و كودكان فلســطيني گفت:
مردم شريف فلســطين بيش از ربع قرن در برابر جنايتهاي رژيم
غاصب صهيونيستي مقاومت كردهاند ،با اين جنايتكاران جنگيدهاند
و شهيد دادهاند /.ميزان

بهارستان؛ مشتاق همكاري با دولت بعد از روحاني

محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس ديروز در نشست شوراي هماهنگي
مجلس با تأكيد بر ضرورت اولويتبندي در مجلس براي تحقق شعار
سال در زمينه توليد و رفع موانع آن ،عنوان كرد :مركز پژوهشهاي
مجلس در اين زمينه اولويتهاي كشور را احصا كرده و گزارش آن در
صحن براي نمايندگان ارائه ميشود تا اولويتهاي مجلس بهويژه در
زمينه نظارت بر  ۶قانون تصويب شده در حوزه توليد مشخص شود.
او همچنين اضافه كرد :تشكيل ستاد هماهنگي بين دولت جديد و
مجلس در آغاز كار دولت جديد نيز ضرورت دارد .الزم است هر دولتي
كه سر كار بيايد در محتوا و تركيب با هماهنگي امور را پيش ببريم
تا در آينده با انسجام ،گامهاي محكمي برداشته شود /.خانه ملت

توصيه پاياني؟

من اميدوارم شــوراي نگهبان بهگونهاي عمل
كند كه اين فرصت به مردم داده شود تا از ميان
كانديداهاي مختلف آن كسي را كه مدنظرشان
اســت ،انتخاب كنند و يك انتخابات پرشــور
داشته باشيم.
رهبر اصالحات توصيهاي براي
ثبتنام شما داشتند؟

بله ،آقاي خاتمي توصيه به ثبتنام داشــتند.
قضيه من از دو ســهماه پيش مطرح است كه
من نه ميگفتم .آقاي خاتمــي به من گفتند
حاال شما نه نگو .خيلي دوستان ديگر هم اظهار
لطف داشتند ولي من خودم را ذيصالح براي
اين بخش ندانستم.

ابراز تأسف از تعرض به اماكن ايران در عراق

عكس :همشهري /مهدی بیات

غير از بحث ليست ،دوســتان زيادي آمدند با
من صحبت كردند .از بزرگان و احزاب و حتي
جوانان از من خواســتند بيايــم .من به همه
آنها گفتم اين مســئوليت را نپذيرفتم چون
بزرگترين مشكالت كشور مشكالت اقتصادي
است .وضعيت مردم خوب نيست و خيلي رنج
ميبرند .مشــكالت اقتصادي داشتيم و كرونا
باعث شد بيشتر شود .فشار روحي بر مردم وارد

اين سؤال اساســي در افكار عمومي مطرح است كه اين
حضور ديرهنگام چه نسبتي با ارائه يك برنامه قابلقبول
در فرصت كوتاه باقيمانده تا انتخابات خواهد داشــت .آيا
داوطلبان انتخابات بهجاي برنامهمحوري ،چشــم به يك
تردستي و منازعه مناظراتي در ايام تبليغات دوختهاند؟ چرا

رويكردهاي اساسي آنها نسبت به مهمترين مسائل كشور
كه در بعضي موارد شكل بحران بهخود گرفتهاند ،عيان نشده
است؟ با محمد صدر ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
درباره ضرورت برنامهمحوري بــه جاي منازعهمحوري در
انتخابات رياستجمهوري گفتوگو كرديم.

حســن روحاني و مصطفي الكاظمي ،نخســتوزير عــراق ديروز
درتماسي تلفني در مورد موضوعات مهم ميان  2كشور سخن گفتند.
در اين تماس روحاني گفت :گروه تروريستي داعش همچنان يك
خطر مهم امنيتي در منطقه به شــمار ميرود و همكاري  2كشور
براي مقابله با اين گروه تروريستي ضروري است .او همچنين با ابراز
تأسف از تعرضات اخير به اماكن ديپلماتيك ايران در عراق از سوي
برخي افراد و گروههاي خودسر ،بر لزوم واكنش قاطع و سريع دولت
عراق به اين تعرضات تأكيد كرد .مصطفي الكاظمي ،نخســتوزير
عراق نيز در اين تماس تلفني ،بر ضــرورت مقابله جدي با اقدامات
تروريستي گروهك داعش در منطقه تأكيد كرد .اوهمچنين با ابراز
تأسف و عذرخواهي بابت تجاوز اخير برخي از افراد خودسر به اماكن
ديپلماتيك ايران در عراق تأكيد كرد كه اين موضوع در دست پيگيري
است و حتما با مسببان برخورد جدي صورت خواهد گرفت /.ايسنا
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ن مالی و امور اقتصادی و برنامهریزی و منابع انسانی تاکید کرد
ت خبری همراه با معاونا 
شهردار تهران در نشس 

اطالعات شهرداري در دسترس شهروندان

پیروز حناچی :قبال حتی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی هم به اطالعات شهرداری دسترسی نداشت

استخدامهای شهرداری در آستانه انتخابات  ۹۶افزایش یافت

معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران نیز در نشست دیروز با ارائه یک نمودار گفت« :همیشه
در هنگام انتخابات تعداد زیادی به نیروهای شهرداری اضافه میشد .بدترین جذب نیرو در سالهای  ۹۵و  ۹۶اتفاق افتاد که حدود
۱۲هزار نفر به این سازمان اضافه شده است .به صورت متوسط نیروی شهرداری که در طی سالها وجود داشته و میتواند با آن شهر
را اداره کند به ۵۴هزار نفر میرسد .از سال ۹۶از طریق بازنشستگی های تشویقی و انتقال نیروها تعداد کارکنان را به زیر ۶۰هزار نفر
رساندهایم و این اقدام بدون نارضایتی و تعدیل انجام شده است ».حامد مظاهریان به هوشمندسازی سیستم های اطالعاتی اشاره
کرد و توضیح داد« :در شروع دوره پنجم کسی در مورد تعداد نیروهای شهرداری نمی توانست دقیقا پاسخ بدهد و هر سازمانی برای
خود پروندههایی داشته است .خوشبختانه اکنون سامانه ای داریم که در لحظه میتوانید افزایش و کاهش نیروها و فهرست کامل
کارکنان شهرداری را ببینید .در ازای هر دو نیرو که از شهرداری خارج شده یک نیرو گرفتیم اما با یک روند شفاف این اتفاق افتاده
است ».او سپس درباره شفافیت گفت« :سازمان شهرداری که در ارتباط مستقیمی با مردم قرار دارد بالفاصله مورد قضاوت مردم قرار
می گیرد .حتما در سازمان بزرگی مانند شهرداری تخلف و فساد وجود دارد اما اگر جاهایی تخلف می شود مماشاتی نیست و آشکارا با
مردم در میان می گذاریم .اینکه شهرداران مناطقی که مرتکب فساد می شوند در همان دوره مورد برخورد قرار می گیرند و برکنار می
شوند از افتخارات این دوره است .چابک سازی سازمان نیز بحث مهمی است .شهرداری سازمان متورمی است .تورم سازمانی در همه
سازمانها وجود دارد اما چون شهرداری بودجه ندارد و مردم مستقیم هزینه پرداخت می کنند ،باید چابک شود .در این دوره به جای
تعدیل به صورت طبیعی اجازه دادیم سازمان سبک تر شود ».مظاهریان با اشاره به نموداری که میزان بودجه شهرداری را نشان میداد
گفت« :دیده میشود که به طرز ساده انگارانه ای اعداد بودجه را جمع میکنند و با دوره قبل مقایسه می کنند در حالی که باید تورم را
از آن حذف کرد تا ارقام قابل مقایسه به دست آید .سال ۹۵را میانگین گرفتیم و تورم را حذف کردیم که همین نشان می دهد اکنون
معادل با بودجه سال ۸۵شهرداری یعنی به مبلغ واقعی 14هزار میلیارد تومان (و نه 49هزار میلیارد تومان) شهر را اداره میکنیم».
مظاهریان افزود ۱۹« :هزار میلیارد تومان برای بودجه مشــارکتی در نظر گرفتیم که در گذشته این طور نبود و اكنون هزینه هاي
شهرداري در پایان سال انتشار عمومی مييابد .همچنین بودجه حمل و نقل و ترافیک که یکی از دومعضل شهرداری است ۳۹درصد
از بودجه را به خود اختصاص داده است و در شرایط کرونا این حرکت بزرگی است ۱۰ .درصد از بودجه را به پرداخت دیون اختصاص
دادیم که خودمان متولی نبودیم و ۷درصد از بودجه نیز مربوط به دیون پیمانکاران بود که دیون قبلی بوده است».

بدهیهای بانکی  50هزار میلیارد تومان است

عكس :همشهري /امير رستمي

معاون مالی و امور اقتصادی شهری شهرداری تهران هم درنشســت دیروز با اعالم اینکه در دوره جدید  7هزار میلیارد تومان
تسهیالت گرفته شده در حالی که  8هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان پرداخت شده است ،گفت« :در دوره جدید مدیریت شهری نه فقط
بدهی ها اضافه نشده که یک هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان هم از بدهی ها کاهش پیدا کرده است ».عبدالحمید امامی افزود« :قسمتی
از بدهیها ارزی است و نرخ تبدیل آنها اختالف ایجاد میکند و باعث اعالم ارقام متفاوت میشود اما میتوان گفت کل بدهی های
بانکی شهرداری رقمی معادل  ۵۰هزار میلیارد تومان است .این را هم باید گفت که این بدهیها در شرایطی است که داراییهای
شهرداری بیش از اینهاست .میزان امالکی که فروخته شده  ۱۵برابر بیشتر از وسعت و دو برابر قیمت خریداری و یا تهاتر شده
است .طلب از دولت در گذشته محاسبه نشده اما اکنون  ۳۰هزار میلیارد تومان احصا شده و  ۲۵هزار میلیارد تومان هم به قیمت
روز میزان بدهی رسا تجارت به شهرداری تهران است ».معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه حتی یک ریال تسهیالت و وام برای
پرداخت حقوق کارکنان ،دریافت نشده است ،گفت« :در ابتدای دوره جدید مدیریت شهری بخشنامه مدیریت هزینه برای کاهش
هزینهها ابالغ شد .در حوزه منابع انسانی هم مدیران بر اساس آزمون انتخاب شدند و تاکید شد تا معاونان مالی حتما باید در رشته
تخصصی خودشان باشند و کمیته انتصابات آنان را انتخاب می کند ».امامی با بیان اینکه همه گزارشهای مالی ،ماهانه به اعضای
شورای شهر ارائه و در سامانه شفافیت منتشر می شود .اودرباره اثرات کرونا بر بودجه نيزتوضیح داد« :هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
عدم نفع کرونا بر بودجه بوده است .در پنج ماهه اول دوران کرونا ،حدود  ۴۲میلیارد تومان برای اقالم بهداشتی هزینه شده است.
بهترین وضعیت در حوزه بهداشتی بوده و هیچ صرفه جویی مالی در این زمینه نشده است .میزان ابتال و آمار تلفات شهرداری به
نسبت موقعیت آن ،بسیار پایین بوده است .با بانک شهر هماهنگ کردیم که اگر درآمدها در دوران کرونا جبران نشد ،از بانک شهر
وام بگیریم و حقوقها را بدهیم اما اینکار را نکردیم و حتی یک ریال تسهیالت و وام برای پرداخت حقوق کارکنان ،دریافت نشده
است ».امامی همچنین از انعقاد تفاهم نامه با وزارتخانههای نیرو در حوزه برق و تصفیه آب و وزارت جهاد کشاورزی درباره واگذاری
 ۱۶پارک جنگلی به شهرداری مانند سرخه حصار برای  ۳۰سال به شهرداری ،انتقال بخش توزیع گوشت میادین میوه و ترهبار به این
وزارتخانه و همینطور تفاهم نامههای دیگری با سازمانهای تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خبر داد.

دومین نشســتخبری شــهردارتهران در
نشست
خبري اردیبهشت ماه ،روزگذشته برگزار شد.
پیروز حناچــی با  2معــاونبرنامهریزی و
توسعه سرمایه انســانی و معاون مالی اقتصادی شهرداری
تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد.
در نشســت خبری دیروز همچون جلسه گذشــته  ،ارقام
متعددی درباره بودجه ،درآمد ،مخارج ،بدهیها و شــرایط
مالی و کارکنان شهرداری پایتخت ارائه شد که از سیاست
انقباضی و کاهش هزینهها در این نهاد طی 3ســال اخیر
حکایت میکند .پرسشهای خبرنگاران نیز بر فعالیتهای
سازمانی و اقتصادی شهرداری متمرکز بود.
به گزارش همشهری ،شــهردار تهران درباره فعالیتهای
مرتبط با انتخابات تاکید کرد« :به مدیران تذکر داده شده که
اگر می خواهند در لیست انتخاباتی وارد شوند باید از سمت
خود استعفا دهند و کســی حق ندارد از امکانات شهرداری
برای انتخابات استفاده کند .کارمندان آزاد هستند در خارج
از ساعت اداری فعالیت انتخاباتی داشــته باشند اما درباره
مدیران حساسیت بیشتری وجود دارد».
پیروز حناچی در نشســت خبری گفت« :یکی از اقدامات

عمومی که در این دوره در شــهرداری صورت گرفته ارائه
اطالعات در فضای عمومی اســت .من قبال به عنوان دبیر
شــورای عالی معماری و شهرسازی نمیتوانستم اطالعات
شهرسازی تهران را از شهرداری بگیرم اما این اطالعات امروز
در اختیار شماست و اگر شــهر دچار بحران باشد ،میشود
آنرا پیدا کرد .اقدامات شهرداری در حوزههای مختلف به
شکل ارائه گزارش و نشســت خبری و رجوع به سامانه ها
و داشــبوردهایی که با فضای فناوری اطالعات فراهم شده
در اختیار همه است در حالی که قبال چنین نبوده است».
او سپس در پاســخ به پرسشــی درباره اتهامات کارکنان
ی بیان کرد« :افتخار میکنیم که تخلفات این دوره
شهردار 
در همین دوره بررســی و برخوردها انجام میشود؛ نه 10
یا ۱۵سال بعد .نکته دیگر این اســت که اگر تخلفی در این
سازمان بزرگ رخ داد نباید چشم روی آن ببندیم .بنابراین
نسبت به این موضوع حساس هستیم و ابزار بررسی و برخورد
تخلفات هم دادگاه تخلفات شهرداری و قوه قضاییه است.
درباره تخلف تزریق واکسنهای کرونا در یکی از مناطق هم به
محض انتشار خبر ،بررسی شد و متخلفانبه دادگاه تخلفات
اداری معرفی شدند».

شــهردار تهران درباره برخورد با دستفروشان توضیح داد:
«اوال که هیچ کس حق ضرب و شتم دستفروشان را ندارد.
دوما شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداریها وظایف
قانونی درباره رفع سد معبر دارد اما اینکه چگونه این وظیفه
انجام شود ظرافت زیادی الزم دارد که در مکانهایی مانند
چهارراه ولیعصر ،اطراف امامزاده صالح و شــاهعبدالعظیم
به کار گرفته میشود .در شــرایط کنونی که شهروندان با
مشکالت مالی و اقتصادی مواجه هستند ،بخشنامهاي ابالغ
شده که اگرجایی سخت گرفته می شود یا ضابطهمند شود
یا مکان دیگری برای دستفروشــان انتخاب شود و موضوع
منطقه  ۲۰هم بررسی و با متخلفان برخورد شد».
حناچی درباره منابع مالی خــط  ۱۰مترو گفت« :در قالب
 ۲۵درصد قرارداد با پیمانکار اول بسته شده و منابع خط ۱۰
از محل اعتبارات حوزه حمل و نقل است».
او درباره انتخاب مشــاوران شهرداری گفت« :من مشاوران
زیادی منصوب نکردم .برخی از معاونان یا روسای سازمانها
که جابجا شدند به دلیل تجربه حکم مشاوره گرفتند .مشاور
حقوقی و امور مجلس یا معاون امــور مناطق که علی االبد
نیستند .برخی از مشاوران هم از قبل حکم دارند که چون

کارمند شــهرداری بودند ،تغییری ایجــاد نکردیم .درباره
پرداخت پاداش به مدیران در دوره مدیریت شهری پنجم
هم باید بگویم که مبالغ پرداخت شده ماده  ( 17مستقیما از
دفتر شهردار) شامل دو بند یک و دو است که بر اساس بند
یک پرداختهای انجام شده به اشخاص حقیقی  ۱۵میلیون
تومان و آن هم به مواردی مانند قهرمانان ورزشی یا بیماران
صعب العالج یک بار در ســال پرداخت میشود .این مبالغ
برای اشخاص حقوقی تا سقف  ۵۰میلیون تومان است که
بیشتر به خیریهها و سمن ها میرسد و تا کنون  30میلیارد
تومان بوده است .بند دوم این ماده هم درباره عملکرد متمایز
مدیران نواحی و سازمانهاست و یا مناسبتهایی مانند روز
زن ،آتش نشاني و برای تقدیر از کارکنان است و هیچکدام از
اینها به معنی پاداشهای میلیاردی به مدیران نیست .در این
دوره وام غیرمتعارف ،اهدای مسکن و پاداش ویژه به مدیران
داده نشده است .در دوره گذشته مدیرانی داشتیم که  2واحد
مسکونی در طول کار خود دریافت کرده بودند».
او به طنز افزود« :از این جهت شــرمنده تیممدیریتی که با
بنده کار میکنند ،هستم!»
حناچی همچنین در مورد پدیده شهرفروشی و مقابله با آن

كارشناسان و فعاالن شهري به 2رويكردي كه همشهري در كالبهاوس مطرح كرد ،پاسخ دادند؛ شوراي شهرساز يا شوراي رئيسجمهورساز؟

موفقیت حکمرانی ملی با تشکیل حکومتهای محلی قوی

مجيد جباري

خبرنگار

انتخابات رياستجمهوري و شوراها اواخر
ميزگرد
مجازي خرداد برگزار ميشــود .باتوجه به اينكه
هميشــه انتخابات رياســتجمهوري و
مناظرههايش بحث های زیادی در جامعه به همراه دارد،
بيم آن ميرود كه انتخابات شوراها زير سايه انتخابات
ریاستجمهوری فراموش شود.
از طــرف ديگر شــهرداراني از دل برخــي دورههاي
شــوراهاي شــهر بيرون آمدهاند كه يا به پاستور راه
پيدا كردهاند يا ســوداي رئيسجمهور شدن را در سر
ميپروراندند .اين موضوع باعث ايجاد 2رويكرد شوراي
شهرساز و شوراي رئيسجمهورساز در مديريت شهري
شده است.
بر اين اســاس ،روزنامه همشــهري براي بررسي اين
دو رويكــرد در دورههاي مختلف مديريت شــهري،
نشســتي را با عنوان «شوراي شهرســاز» يا «شوراي
رئيسجمهورساز» در بســتركالبهاوس برگزار كرد
كه در آن تعدادی از اعضای شورای شهر ،كارشناسان
حوزه های شــهری و اجتماعی و فعاالن و خبرنگاران
حوزه شهري حضور داشتند .عضو هيأترئيسه شوراي
شــهر تهران در ابتداي اين نشست ،گفت :تمام تالش
شوراي پنجم اين بود كه رويكردش متفاوت از دورههاي
قبل باشد.
زهرا نژادبهرام افزود :بر همين اساس ما اعضاي شوراي
شهر در اين دوره پيمان نانوشــتهاي را بين خودمان
درنظر گرفتيم كه هيچيك از اعضاي شورا به هر دليلي
شوراي شــهر را ترك نكند و تا آخر عمر اين دوره در
پارلمان شهري حضور داشته باشــد .مصداق مهم آن
هم در مبحث شهردار شدن آقاي هاشمي در مقطعي
از عمر شورا بود.
او ادامه داد :بــا وجود همــه صالحيتهايي كه آقاي
هاشــمي براي تصدي شــهرداري تهران داشت ،اما
درنهايت بــه ميثاقمان عمل كرديــم و اجازه نداديم
انسجام شورا از بين برود .مهمترين دليلمان هم مسئله
شهر و عهدي بود كه براي اداره شهر بسته بوديم.

فراهمكردن فرصتهاي بيشتر براي اداره شهر

عضو هيأترئيســه شــوراي شــهر تهــران در ادامه
ســخنانش گفت :اين يك قابليت و ظرفيتي است كه
افرادي كه ميخواهند در شــوراي شــهر و مديريت
شــهري ورود كنند ،از يكســري ويژگيهاي خاص
برخوردارند و با ديد كالنتري كه به جامعه ملي دارند،
ميتوانند فرصتهاي بيشــتري را براي شهر و كشور
تدارك ببينند.
نژادبهرام ،حضور شــهردار
تهران در هيــأت دولت را
ظرفيــت مهــم ديگــري
میداند و میگویــد :اين
موضوع ميتواند بســتري
باشــد براي اينكــه مدير
شهري در مدیریت و موضوعات سطح ملي و كالن هم
ورود پيدا كند؛ ضمن اينكه ارتباطات مديريت شهري
تهران آنقدر باالست كه ميتواند حتي در سطح وزرا هم
عمل كند.نژادبهرام با اشــاره به اينكــه اين قابليت در
مديريت شــهري تهران وجود دارد كــه از درون خود
مديران كالن را معرفي كند ،گفت :در ميان اعضاي اين
دوره از شوراي شهر ما 2استاندار ،يك شهردار تهران،
نماينده مجلس و حتي وزير داريم كه هركدامشــان
قابليت اين را دارند كه وزارتخانهها را هم اداره كنند .او
گفت :اين را اگر بهعنوان يك مزيت نسبي ببينيم سؤال
پيش ميآيد كه اگر چنين افــرادي با ظرفيت ملي در
پارلمان محلي قرار بگيرند ممكن اســت ،نگاهشان به
شهر از جنس كوتاهمدت و گذرا باشد؟ من ميگويم كه
خير لزوما اينطور نيست؛ چراكه چنين مديري بهدليل
اينكه نگاهش به شــهر با رويكرد كالن اســت ،اتفاقا
ميتواند فرصتهايي را براي شهر ايجاد كند.
او افزود :چنين مديري ميتوانــد براي ايجاد هرگونه
تغيير در شهر از ظرفيتهاي مختلف سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي بهره بگيرد؛ از اينرو چنين فردي
ميتواند براي شهر بلندمدت و مفيد كار كند .براي مثال
در بسياري از برنامهها و مصوبات شهر ما نياز داشتيم كه
از ظرفيتهاي ملي و ارتباطي مديران شهري استفاده
كنيم .نگاه دورانديشــانهاي كه در شوراي شهر وجود

دارد ميتواند تدارك مثبتي را براي شهر ببيند و به شهر
و شهروندان و توسعه آن كمك كند.
عضو هيأترئيسه شوراي شهر تهران در ادامه گفت :اين
ظرفيت را اعضاي شوراي شهر تهران دارند كه نگاه فراتر
از يك مديريت شهري داشــته باشند؛ چون ملزومات
مديريت در شهر تهران آنها را مجاب ميكند كه براي
حفاظت از شهر از ظرفيتهاي ديگري استفاده كنند.
براي مثال در بحث كرونا كه همزمــان با تحريمهاي
شــديد آمريكا عليه ايران بود ،مديران شهري ديدند
ميتوانند از جايگاه نمايندگي مردم از همتايان خود در
ديگر كشورها كمك بگيرند و شدت تحريمها را براي
حفاظت از شهر و شهروندان كاهش دهند.
نژادبهرام گفت :اينكه فردی در شــوراي شهر باشد و
به شــهر از منظر ملي نگاه كند با موضوعی در تعارض
نيست؛ البته تأكيد ميكنم كه اين موضوعات صرفا در
مورد شوراي شهر تهران صادق است.
انتخاب حناچي بهعنوان شهردار شهرساز بسيار
خوب بود

رئيس كميسيون شهرسازي
و معماري شــوراي شــهر
تهران هم در اين نشســت
مجــازي دربــاره 2مقوله
شورای شهرساز و شوراي
رئيسجمهورساز گفت :من
اساسا در زمينه 2مقولهاي كه موضوع اين نشست است،
جزو كساني هستم كه نگاه صفر و صدي ندارم و معتقد
نيســتم كــه شــوراي شهرســاز بهتــر از شــوراي
رئيسجمهورساز است يا برعكس.
محمد ساالري با اشاره به انتخاب پيروز حناچي بهعنوان
شهرداري كه شهرساز اســت ،گفت :در ارتباط با آقاي
حناچي شــهردار منتخب ما اعتقاد دارم در اين مقطع
تاريخي انتخاب او بهعنوان يك شهردار شهرساز اتفاق
بسيار خوبي بوده اســت .همچنين با توجه به اينكه او
دغدغهمند است و پيشتر هم در باالترين مرجع متولي
ماموريتهاي شهرســازي و معمــاري همواره حضور
داشته ،الزم بود كه بهعنوان شــهردار شهرساز سكان

هدايت شهر تهران را در دست بگيرد و تغيیر ريلگذاري
را به كمك شورا انجام دهد كه تاحد زيادي هم موفق
بوده است.
او ادامه داد :معتقدم شــهردار تهــران بهعنوان يك
شهرســاز از جايگاه صندلي شــهرداري بــراي اداره
امور شــهر اســتفاده كــرد و در تغييــر پارادايمها و
رويكردها و توقــف شهرفروشــي موفقيتهاي قابل
توجهي داشــته ،اما آنطور كه بايد ،از جايگاه صندلي
شهرداري در سپهر سياســي و نظام حكمراني كشور
بــراي مطالبهگــري بهمنظور حل مشــكالت تهران
استفاده نكرد.

طی این دوره گفت« :شهرداری از مالکان بزرگ شهر تهران
اســت که ممکن اســت مدام امالکی را بخرد و بفروشد اما
شهرفروشی به معنای عدول از ظرفیتهای برنامهریزیشده
شهر تهران است .ماموریت مهم این است که ارزشهای شهر
را به فروش نگذاریم .اکنون خانه نیمــا را در تهران مرمت
می کنیم که قراربوده است ســاخته و تبدیل به موزه شود.
اینکه شهرداری از شــهر در مقابل ساخت و ساز جلوگیری
کند جلوگیری از شهر فروشی اســت .در این دوره در این
معنا بســیار متمایز عمل کردیم ».شــهردار تهران درباره
بازنشستگی برخی مدیران هم گفت« :بنای کلی این است
که مدیرانی که بیش از  ۳۰ســال ســابقه کار دارند حتما
بازنشسته شوند اما فقط در مورد یک نفر انجام نشده است
و اســتثنا دیگری هم وجود ندارد .در برخی موارد دیگر هم
سوابقی مانند ایثارگران با مدرک فوقلیسانس میتوانند تا
 35سال به کار ادامه دهند ».حناچی درباره سهم شهرداری
از مالیات بر ارزش افزوده گفت« :سهم شهرداری از مالیات
بر ارزش افــزوده  3درصد از  ۹درصد ســهم مالیات محلی
اســت .در الیحه جدید این به  ۴درصــد افزایش مییابد و
از شش ماهه دوم امسال اعمال میشــود و هر یک درصد

بیش از دو هزار میلیارد سهم شهرداری را افزایش می دهد.
شهرداری این افزایش به  ۴درصد را پیگیری کرد ».او درباره
بدهی دولت به شهرداری گفت« :برآورد اولیه ما برای میزان
بدهی دولت 30هزار میلیارد تومان است که عمدتا به دلیل
تعهدات ساخت و ساز های دولت در بخش های لشکری و
کشوری است که توافق نداشته اند و انجام داده اند و حجم آن
کم نیست .در بخش تسویه بدهی ها  ۵هزار میلیارد تومان از
بدهی شهرداری به دولت را از این محل با دولت و با هماهنگی
با وزارت اقتصاد تســویه کردیم ».شــهردار تهران درباره
ساماندهی امالک شهرداری تهران ،توضیح داد« :سازمان
امالک و مستغالت شهرداری با سازمان ثبت امالک تفاهم
نامه امضا کرد و همه امالک در سامانههای مربوطه بارگذاری
شده است درواقع از منظر صیانت ،جلوی تعدی گرفته شده
اما مسیر سند زدن همه  ۱۰هزار ملک و زمین کمی دشوار
است .با این حال در ســال گذشــته نزدیک به هزار مورد
دریافت سند انجام شده است .در این دوره  ۳۸۶فقره سند
مالکیت به متراژ  ۲۴۲میلیون و  ۴۷۲هزار  ۱۴متر مربع و به
ارزش ریالی  ۴۱هزار و  ۲۸۵میلیارد تومان سند صادر شده
به نام شهرداری تهران انجام شده است».

شهرداري؛ يك نهادتأثيرگذار

حسين ايمانيجاجرمي ،جامعهشناس

ما بايد به نظام حكمراني شــهري توجه كنيم؛ چراكه بحث شورا در مسئله مشاركت
شهروندي در اداره امور شهر خالصه ميشود و هدف اين است .حاال خو ِد اين مشاركت
ميتواند يك هدف مهم باشد يا ميتواند به شوراي شهر اجازه دهد كه بهعنوان يك ابزار
سياسي از آن بهره ببرد.
اگر هدف مشاركت شهروندان باشد ،آنموقع تشكيل شوراي شهر معنا ميدهد ،اما اگر
هدف ما بهرهبرداري سياسي باشد ،آن زمان شوراي شهر پله ترقي براي سياستمداران
يا سياستبازان ميشود.
موضوع شوراي شهر در ايران جالب توجه است؛ يعني اين واحدي كه حاال در سياست محلي درست شده تا مشاركت
شهروندان را امكانپذير كند ،بهنظر ميرســد هيچگاه ريشههاي محلي قدرتمندي نداشته است .در واقع خواست
مردم عادي نبوده يا بهنحوي تلختر جامعه مدني ما ظرفيت يا امكان اين كار را نداشته كه بهدنبال يك استقالل محلي
باشد .اينكه ما ميبينيم شهردار در ايران قدرتمند است ،بخشي از آن به تعريف شهرداري در دستگاه سياسي وزارت
كشور برميگردد.
آن چيزي كه بهنظر من شهرداري را قدرتمند ميكند و فكر ميكنم شوراي شهر در آن خيلي بازيگر خوبي نيست،
در واقع كارهايي است كه كرباسچي انجام داده و شهر را تبديل به يك كاالي قابل فروش كرده است .از اين فروش نيز
سهم شهرداري را گرفته است .همين پولسازكردن اهميت شهرداري را در مناسبات مختلف باال ميبرد و شهرداري
تبديل به يك نهاد تأثيرگذار ميشود.

پيوندي بين  2انتخابات پيشرو برقرار نشده است

رئيس كميسيون شهرســازي و معماري شوراي شهر
تهران با اشــاره به همزماني انتخابات شــوراي شهر و
رياستجمهوري با انتقاد از صدا و سيما گفت :بهرغم
اينكه انتخابات رياســتجمهوري و شوراهاي اسالمي
شهر و روستا همزمان برگزار ميشــود ،اما متأسفانه
نه صدا و سيما و نه برخي رســانهها و جامعه حرفهاي
و نه كانديداهاي ریاســت جمهوري پيوندي بين اين
2انتخابات برقرار نكردند.
محمد ســاالري افزود :به هر حال كسي كه ميخواهد
رئيسجمهور شود و كابينه تشكيل دهد ،بايد نگاهش
را به نهادهاي مدني و مردمي بهخصوص نهاد شوراهاي
شهر و روستا كه بزرگترين نهاد مردمي است ،تبيين
كند .كسي كه ميخواهد رئيسجمهور شود بايد برنامه
داشته باشد كه چه اقداماتي براي تقويت جايگاههاي
نهادي مثل شورا دارد.
او افزود :به باور من مهمترين موضوعي كه در روزهاي
باقيمانده تا انتخابات رســانهها بايد به آن بپردازند و از
كانديداهاي رياســتجمهوري طلب كنند ،اين است
كه برنامههايشــان را درخصوص حكومتهاي محلي
بيان كنند؛ چراكه به باور من تــا حكومتهاي محلي
تشكيل نشود و به جايگاه واقعي خود نرسد ،حكمراني
ملي هم نميتواند در عملكردش موفق باشد .ساالري
در ادامه با انتقاد از اختيارات اندك حكومتهاي محلي
در مقايسه با مطالبات قابل توجه شهروندان ،گفت :من

شوراي شهر تهران بايد سياسي باشد
علي پيرحسينلو ،كارشناس حوزه شهري

اينكه شوراي شهر ميخواهد رئيسجمهور تربيت كند ،يعني چه؟ اصال نسبت شوراهاي
شهر با سياست چيست؟ من تصور ميكنم مســئله اين نيست كه رئيسجمهور از دلِ
شوراي شهر و شهردار منتخب بیرون بیاید.
بهطور مشخص ما يك نهاد اجتماعي-سياســي داريم كه قرار است نهاد مردم باشد يا
بهعبارت ديگر بال مردمي نظام را نمايندگي كند .حرف من اين اســت كه شوراي شهر
بهخصوص در كالنشهرها و بهويژه در تهران اساســا سياسي است .البته به عقيده من
شوراي شهر تهران بايد سياسي باشد و كمااينكه اينچنين است.

معتقدم همان نگاهي كه قصد دارد نهادهاي انتخابي
را تضعيف كرده و بگويد دليل مشكالت كشور همين
نهادهاي انتخابي و موضوعات مربوط به مردمساالري
است ،كمكم در حال رشد اســت؛ درست مثل همان
نگاهي كه اوايل انقالب اسالمي هم امام راحل را تحت
فشار قرار ميداد كه اصوال جمهوريت در كنار اسالميت
نباشد و اعتقادي بر مشاركت مردم در تعيين سرنوشت
كشور نداشت.
اين عضو شــوراي شهر تهران كه ســابقه عضويت در
دوره چهارم شوراي شهر پايتخت را هم دارد ،در بخش
ديگري از سخنانش گفت :امروز بستر عمومي جامعه
نســبت به اصل انتخابات و كاركرد آن نااميد شــده و
اعتقاد دارد كه حتي اگــر گزينههاي موردنظر جامعه

هم رأي بياورند ،نميتوانند نسبت به تحقق مطالبات
شهروندان اقدام كنند.
ساالري گفت :در همه دنيا شاهد تجلي مؤثر نهادهاي
مدني هســتيم .درآنجا حكومتهاي محلي تشكيل
شــدهو تصديگريهاي شــهرها كامال به مديريت
شهري برونسپاري شــده و حكمراني مركزي هم به
كارهاي سياســتگذاري و نظارت و موضوعات كشور
ميپردازد .اين امروز يكي از موضوعات مهمي اســت
كه بايد از كانديداهاي رياســتجمهوري و جريانات
سياســي فارغ از اصولگرا و اصالحطلب سؤال كرد كه
استراتژي شما نسبت به حكومتهاي محلي چيست؟
ضمن اينكه ضرورت دارد ايــن مطالبهگري در جامعه
ايجاد شود.
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يك پيشبيني خوشبينانه از آينده اقتصاد

دالر ارزان ميشود ،تورم كاهش مييابد

تورم
يك بانك خصوصي ايران
با ارائه گزارشي از روند
متغيرهــاي اقتصادي
ايران پيشبيني كرده است :روند رشد
اقتصــادي در ماههاي آينــده مثبت
خواهد شد ،نرخ تورم با رسيدن به قله
46.3درصــدي در پايان فصل بهار در
مسير كاهشــي قرار ميگيرد و قيمت
دالر هم زير 20هزار تومان آرام خواهد
گرفت .پيشتــر  2نهــاد تحقيقاتي
وابسته به دولت ،چشــمانداز تورم در
ســالجاري را تيرهتــر از آنچه بانك
خصوصي خاورميانه تصوير كرده ،ارائه
داده بودند.
به گزارش همشــهري ،اين بانك در
گزارش خود اذعان ميكند؛ مقايســه
پيشبيني ارديبهشت 1400با بهمن
99نشــان ميدهد به استثناي فصل
زمستان سال گذشته ،در همه دورهها
ســطح نرخ ارز پايينتر اســت و روند
كاهش نرخ ارز با سرعت بيشتري تداوم
خواهد داشــت .اين بانك پيشبيني
كرده كه ميانگين نرخ ارز در فصل بهار
امسال به 21هزار و 100تومان برسد

كه اين روند تا كمي پايينتر از سطح
20هزار تومان در فصل تابستان ادامه
دارد و در پاييز و زمســتان امسال افت
نــرخ ارز ادامه مييابد و نــرخ دالر در
پاييز و زمســتان بهترتيب به 18هزار
و  600و 17هزار و 500تومان خواهد
رسيد .بانك يادشده متوسط نرخ ارز در

تورم از چه زمان نزولي ميشود؟

تورم باال ميرود ،پايين ميآيد

مكث

اين بانك در ارزيابي نرخ تورم ســاالنه
هم نتيجه ميگيرد روند رو به افزايش
نرخ تورم ســاالنه فقط تــا پايان بهار
امسال ادامه مييابد و به 46.2درصد
ميرسد و از تابســتان امسال تا پايان
ســال آينده نرخ تورم رونــد نزولي را
تجربه ميكند و در پايان امســال به
34.3درصد خواهد رسيد .اين گزارش
ميافزايــد :اقتصــاد و مــردم ايران
دستكم تا پايان فصل بهار سال آينده
نرخ تورم بــاالي 30درصدي را تجربه
ميكنند و در تابســتان سال بعد نرخ
تورم به زير 30درصــد افت ميكند و
در پايان سال كماكان باالي 25درصد
خواهد بود.
ادامه رشد مثبت اقتصاد

ايــن بانــك خصوصــي ميگويــد:
پيشبيني ميشــود رشــد اقتصادي
ايران در نيمه دوم امســال به فراتر از
2.6درصد در بهار امسال ميرسد و در

چشمانداز كرونا و رفع تحريمها

برآورد ايــن گزارش نشــان ميدهد
همهگيري كرونا تا اواسط سال آينده
ادامه خواهد داشــت و سناريوي افت
اشــتغال بهدليل همهگيــري كرونا،
بهصورت كاهش 20درصدي اشتغال
در امســال و افزايش 10درصدي آن
در ســال آينده نمايان خواهد شــد.
در اين گزارش تحليلي تأكيد شــده؛
با توجه به اينكه برخــاف انتظارها،
در بدو ورود جو بايدن به كاخ ســفيد،
بازگشت سريع آمريكا به برجام اتفاق
نيفتاد ،پيشبيني ميشــود ميانگين
فروش روزانه نفت ايران در امســال و
ســال آينده در محدوده 1.5ميليون
بشكه باقي بماند.

جشن نفتيها لب كارون

زنگنه پرونده ميدانهاي مشترك نفت و گاز ايران با همسايهها را بست

انرژی
باالخره تمام شد؛ پرونده ميدانهاي
مشترك نفت و گاز ايران براساس آنچه
وزير نفت دولت روحاني در ســال92
اعالم كرده بود ،ديروز با امضاي يك قرارداد با شركت
ايراني پتروپارس بسته شد.
حاال ميتوان شاهد جشن كارشناسان و متخصصان
صنعت نفت ايران كنار كارون بود .بيژن زنگنه ،وزير
نفت ميگويد :در غــرب كارون ظرفيت توليد نفت
از ۷۰هزار به ۴۲۰هزار بشكه رســيده و توليد نفت
از اين ميادين مشــترك در 8ســال گذشته ۶برابر
شده است .واقعيتي شــيرين؛ هم براي مردم و هم
البته براي منتقدان سرسخت وزير نفت .به گزارش
همشهري ،پتروپارس يك شركت تنومند نفتي ايراني
و محصول دولت محمد خاتمي رئيسجمهوري اسبق
است كه در سال 76با هدف اجراي طرح توسعه فاز
يك پارسجنوبي متولد شــد و حاال پاي ثابت اكثر
قراردادهاي عظيم نفت و گاز ايران است.

چرا هنديها نيامدند؟

سالها مذاكره براي توســعه ميدان «فرزاد بي» با
هنديها به نتيجه نرسيد ،ديروز وزير نفت در مراسم
امضاي قرارداد توسعه ميدان «فرزاد بي»بين شركت
ملي نفت ايران با شركت پتروپارس ،با اشاره به اينكه
هنديها يكبار كه بحث تحريم اول بود رفتند و اعالم
كردند الانجي قابل اجرا نيســت ،گفت :هنديها
دوباره به دليل تحريم نيامدنــد درحاليكه حتي از
رئيسجمهوري مجوز گرفتيم كه بازپرداخت از محل
گاز صادراتي انجام شود ،با اين حال هنديها نيامدند.
او توضيح داد۲ :ميليارد دالر هزينه اصل اجراي اين
قرارداد اســت و با آنكه گاز توليــدي از «فرزاد بي»
معادل يك فاز پارسجنوبي اســت اما توسعه آن به
اندازه ۲فــاز پارسجنوبي هزينــه دارد و همچنين
ميعانات گازي آن يكهشتم فاز پارسجنوبي است
و اين موضوع بازپرداخت طرح را ســخت ميكند؛
بنابراين بازپرداخت اصل و فرع طرح با ميعانات گازي

بازي رواني بنزين در انتخابات

مكث

پيش از اين پژوهشــكده آمار ايران پيشبيني كرده بود براســاس
سناريوي واقعبينانه ممكن است نرخ تورم تا پايان شهريور امسال
از 45درصد هم عبور كند .پژوهشكده آمار وابسته به مركز آمار ايران
هم در گزارشي 3سناريو براي نرخ تورم تا پايان سال ترسيم كرده و
نتيجه گرفته بود براساس سناريوي بدبينانه نرخ تورم ساالنه و نقطهاي
در پايان تابستان امسال بهترتيب به 47.5و 48.8درصد ميرسد و در
خوشبينانهترين وضعيت ،تورم ساالنه پايان تابستان 42.5درصد
و نقطه به نقطه 29.3درصد خواهد بود ،اما ســناريوي سوم اين نهاد
تحقيقاتي ميگويد بايد واقعبين باشيم و بپذيريم كه نرخ تورم ساالنه
در پايان شهريور 45.1درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 39.1درصد
خواهد شد .در شرايطي كه اين گزارش ميگويد روند نزولي نرخ تورم
از تابستان آغاز ميشود ،يك نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت كار قبال
گفته بود كه نرخ تورم تا آخر مرداد افزايشي است و تا آخر تابستان به
44.7درصد ميرسد .اين گزارش حاكي است :تاكنون نه بانك مركزي
كه مســئوليت كنترل تورم را دارد ،نرخ تورم هدفگذاري خود براي
1400را منتشر كرده و نه مركز پژوهشهاي مجلس.

سال 1401را در محدوده 16تا 17هزار
تومان پيشبيني كرده است.

پايان تابستان به باالي 3درصد خواهد
رســيد ،اين روند در سال 1401ادامه
مييابــد .بر اين اســاس ،نرخ رشــد
اقتصادي ايــران بدون نفــت در بهار
امســال 4.6درصد خواهد بود كه در
پايان سال ممكن است به 4.9درصد
هم برسد و در ســال آينده در حدود
5درصد تثبيت خواهد شد.
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قابل بازپرداخت نيست و بايد از خود طرح تامين شود.
او با اشاره به اينكه تالش كرديم هزينهها را كاهش
دهيم ،گفت :با اين حال اجراي اين طرح ۱.۸ميليارد
دالر هزينه دارد و تامين مالــي آن هنر ميخواهد.
زنگنه افزود :گزينههاي مختلف بررســي شد و در
نهايت تصميم گرفته شد گاز توليدي از «فرزاد بي»
به ســايت ۲پارسجنوبي بيايد و از امكانات موجود
پااليشي اســتفاده كنيم تا در هزينهها صرفهجويي
شود .پارسجنوبي البته ظرفيت باالتري نيز دارد.
وزير نفت با تأكيد بر اينكه پرونده ميادين مشترك
حاال بسته ميشود ،گفت :سال ۹۶اعالم كرديم كار
ميادين مشترك بسته ميشود .كار در پارسجنوبي
در فاز اول تمامشــده و بايد وارد فاز نگهداشــت و
فشارافزايي شويم كه نيازمند ۳۰ميليارد دالر منابع
مالي اســت كه به دولت بعد ميرســد؛ البته براي
فشارافزايي قرارداد بسته شــده و ميادين مشترك
دريايي همه قراردادها تمامشده است.
وزير نفت تأكيد كرد :ديگر چنين اتفاقاتي در كشور
نخواهد افتاد زيرا اين فرصت بزرگي بود و از اين به بعد
بايد توليد را حفظ كنيم و بهزودي نيز قراردادي براي
توسعه آزادگان بسته خواهد شد.

زنگنه با تكذيب گراني بنزين گفت :شايعات گراني بنزين دروغ و جنگ رواني پيش از انتخابات
اســت .او ديروز در جمع خبرنگاران تأكيد كرد :نزديك به انتخابات برخي با شايعه گراني بنزين
ميخواهند در مردم عكسالعمل بدي ايجاد كنند ،اما اطمينان ميدهم نه بنزين و نه هيچ فرآورده
نفتي ديگري گران نخواهد شد.

مبناي تعيين قيمت كرايه سواري و اتوبوس بين شهري مشخص شد

چراغ سبز به تخليه تورم
در بليت مسافرت جادهاي

حملونقل بر اساس دستورالعمل مصوب شورايعالي هماهنگي
ترابري ،هر ســال نرخ پايه بليــت حملونقل عمومي
مسافر جادهاي به پيشنهاد كانونها و اتحاديههاي هر
حوزه و تا سقف نرخ تورم ساالنه بخش حملونقل اعالمي توسط بانك
مركزي تعيين ميشود.
به گزارش همشهري ،دستورالعمل تعيين نرخ بليت حملونقل عمومي
مسافر جادهاي كه در نشست ۲۱۷شورايعالي هماهنگي ترابري كشور
تصويب شد ،بهدنبال تعيين تكليف سياستهاي كلي تعيين نرخ بليت
ناوگان عمومي مسافر جادهاي است؛ بهگونهايكه منافع همه ذينفعان
اين حوزه اعم از شركتها و مؤسســات حملونقل مسافر جادهاي،
مالكان ناوگان و رانندگان و مســافران بهعنــوان خدماتگيرندگان
اين بخش مدنظر قــرار بگيرد .طبق اعالم وزارت راه و شهرســازي،
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه ناوگان فعال در حملونقل
عمومي جادهاي مسافر اعم از اتوبوس ،مينيبوس ،ميدلباس ،سواري
كرايه و ون كه در مسيرهاي داخلي كشور تردد ميكنند خواهد بود و
براساس آن ،ميزان تعديل نرخ پايه بليت و كرايه به پيشنهاد كانونها
و اتحاديههاي هر بخش تا ســقف نرخ تورم ساالنه بخش حملونقل
(اعالمي از سوي بانك مركزي) تعيين ميشود.
فرايند نرخگذاري بر اساس دســتورالعمل جديد به اين صورت است
كه پس از تعيين نرخ از سوي اتحاديهها يا كانونها ،مراتب به سازمان
راهداري و حملونقل جادهاي منعكس ميشود و پس از تأييد انطباق
با ضوابط در اين سازمان ،براي اجرا به اتحاديه يا كانون مربوطه ارسال و
از سوي آنها ابالغ خواهد شد .همچنين در اين دستورالعمل پيشبيني
شده است كه در صورت درخواست كانونها و اتحاديهها براي تعديل
نرخ جابهجايي مسافر به ميزان بيش از نرخ تورم اعالمي بانك مركزي،
نرخ پايه ساالنه به پيشنهاد كارشناسي كانونها و اتحاديهها متناسب
با عوامل مؤثر بر قيمت تمامشــده حملونقل تعيين و مراحل بعدي
مطابق با فرايند ذكرشده انجام ميشود.
همچنين در دستورالعمل شورايعالي هماهنگي ترابري كشور ،نرخ
جابهجايي مسافر در سفرهاي دربستي بهصورت توافق ميان متقاضي و
شركت حملونقل مسافر تعيين ميشود .از سوي ديگر نرخ جابهجايي
مسافر در سفرهاي يكسرخالي در ايام نوروز ،اربعين حسيني و دهه
پايانيماه صفر نيز مطابق معمول سالهاي قبل ،بهمنظور افزايش توان
عملياتي و مديريت بهرهوري ناوگان به پيشنهاد كانونها و اتحاديههاي
هر بخش تعيين ميشود .به گزارش همشهري ،در سالهاي اخير براي
جبران هزينههاي تردد يكسرخالي اتوبوسهاي فعال در حملونقل
مســافر جادهاي ،بهاي بليت در دورههاي پيك سفر نوروزي ،اربعين
حسيني و دهه پايانيماه صفر معادل 20درصد افزايش پيدا ميكرد و
پس از اتمام دوره دوباره به حالت اوليه برميگشت.
در مصوبه جديد شــورايعالي هماهنگي ترابري كشور ،يك بند هم
براي نظارت بر حسن انجام كار درنظر گرفته شده كه براساس آن درج
نرخ ،شرايط فروش و استرداد بليت و اطالعرساني درباره آن از طريق
وبسايت كانونها و اتحاديههاي ذيربط و همچنين در محل فعاليت
شركتهاي حملونقل الزامي است.
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كاهش قيمت قارچ
تر هبار
قيمت قارچ در ميادين ميوه و ترهبار تهران تا 20درصد
كاهش يافت .به گزارش همشهري ،قارچ بعد از مدتها
ثبات قيمت ،از روز دوشنبه با قيمتهاي جديدي كه
كمتر از نرخ قبلي است در ميادين به فروش ميرسد .نرخنامه جديد
ســازمان ميادين ميوه و ترهبار شــهرداري تهران نشان ميدهد هر
كيلوگرم قارچ دكمهاي درجه يك هماكنون 19هزارو600تومان به
فروش ميرسد و قيمت بســتهبندي يك كيلويي آن هم در نرخنامه
26هزار و 200تومان تعيين شده است .بستههاي 800گرمي قارچ نيز
در نرخنامه جديد 23هزار و 200تومان قيمت خوردهاند .قيمت اين
كاال در ســوپرماركتها باالتر است و بســتههاي 800گرمي قارچ تا
36هزار تومان قيمت دارند.
قيمت جوانهها نيز در نرخنامه ســازمان ميادين ميوه و تره بار تغيير
يافته و برخالف قــارچ در بخش جوانهها تاحدودي شــاهد افزايش
قيمت هستيم .در اين بخش بيشترين قيمت مربوط به جوانه مخلوط
ساالدي است كه هر بسته 200گرمي آن 8هزارو900تومان قيمت
خورده است .جوانه ماش و جوانه گندم كه معموال پرتقاضاترين انواع
جوانهها هستند در نرخنامه جديد بهترتيب 8هزار و (800براي بسته
300گرمي ماش) و 4هزار و (900براي بسته بندي باالي 200گرمي
جوانه گندم) تعيين شده است.

قيمت انواع قارچ و جوانه درجه يك در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت  -تومان
مشخصات
برند
19.600
فله  -درجه يك -كيلويي
قارچ دكمهاي
26.200
بستهبندي يك كيلويي
قارچ دكمهاي
قارچ دكمهاي
21.500
بستهبندي اساليس شده -يك كيلويي
23.200
بستهبندي 800گرمي
قارچ دكمهاي
بستهبندي 400گرمي
قارچ دكمهاي
14.400
بستهبندي 200گرمي
7.400
قارچ دكمهاي
بستهبندي باالي 300گرمي
8.800
جوانه ماش
بستهبندي باالي 200گرمي
4.900
جوانه گندم
7.150
بستهبندي باالي 200گرمي
جوانه شبدر
بستهبندي باالي 200گرمي
جوانه يونجه
9.600
8.900
بستهبندي باالي 200گرمي
جوانه مخلوط ساالدي

كاهش 50درصدي فروش كورنفلكس
سوپرماركت غالت صبحانه يا همان كورنفلكسها صبحانه محبوب
بسياري از كودكان هستند و اغلب والديني كه بچههاي
اصطالحا بدغذا دارند از انواع غنيشده اين محصوالت
براي صبحانه يا ميانوعده كودكانشان استفاده ميكنند .اما واقعيت
اين است كه قيمت باالي اين محصوالت در سوپرماركتها به بسياري
از خانوادهها اجازه خريد آسان آنها را نميدهد.
به گزارش همشــهري ،آمار فروش ســوپرماركتها نشان ميدهد
مخصوصا در يكســال اخير فروش بســتههاي بزرگ (375گرمي)
كورنفلكس بيش از 50درصد كاهش يافته و تنها بســتهبنديهاي
كوچك اين محصوالت كه قيمت مناســبتري دارنــد تا حدودي
توانستهاند مشتريهاي خود را حفظ كنند .گرجي ،چيپف ،چيتوز،
ماماتين ،پنگوئن ،چاكلز ،كوپا ،كروســلي ،ولوتينا و نستله برندهايي
هستند كه در زمينه توليد محصوالتي از ايندست فعالند اما حضور
برندهاي خارجي در بازار طي 2ســال اخير بســيار كاهش يافته و
اگر باشند هم قيمتهاي بســيار بااليي دارند .بهطور مثال هر بسته
كورنفلكس رژيمي فيتنس برند نستله در بازار بيش از 200هزار تومان
قيمت دارد و قيمت برند كيكالگز هم در محصوالتي با همين وزن ،تا
180هزار تومان باال رفته است .افزايش قيمت ارز در 2سال اخير گراني
تمام محصوالت وارداتي را به همراه داشته و مواد خوراكي هم از اين
قاعده مستثنی نبودهاند .گذشته از اين عامل ،واردات محصوالت داراي
مشابه داخلي به كشــور بهطور كلي ممنوع است و آنچه از اين قبيل
محصوالت در بازار ديده ميشود بهطور غيررسمي به كشور وارد شده
است .با اين حال و در شرايطي كه انتظار ميرود دستكم محصوالت
مشابه داخلي قيمتهاي مناسبي داشته باشند ،وضعيت به اين شكل
نيست و در برندهاي ايراني هم بعضا شاهد قيمتهاي باالي 50هزار
تومان هستيم .محصوالت رژيمي و غنيشــده قيمتهاي بهمراتب
باالتر هم دارند.
محدوده قيمتي كورنفلكسها براي بستههاي استاندارد 375گرمي
بين  45تا 60هزار تومان متغير است اما بستهبنديهاي كوچكتر نيز
كه اغلب محصوالت مورد عالقه كودكان را شــامل ميشود در بازار
موجود است كه قيمتهاي پايينتري دارند.

قيمت انواع كورنفلكس در سوپرماركتهاي تهران
قيمت -تومان
مشخصات
برند
60.000
سريل بار ميني ميكس216 -گرمي
كيتاريچ
56.000
ميوسلي ميوهاي375 -گرمي
پنگوئن
54.000
جودوسر با سيب و كشمش
پنگوئن
47.000
سريل بالشي قهوه375 -گرمي
ولوتينا
47.000
كوكو مولتي240 -گرمي
ولوتينا
39.500
بالش پرتقالي300 -گرمي
گرجي
39.500
توپي شكالتي300 -گرمي
گرجي
كوپا گندم و برنج با عصاره مالت و جوانه گندم300-گرمي 40.000
31.000
ميني كوكو پافس375 -گرمي
كروسلي
36.500
گندم و ذرت با طعم عسل300 -گرمي
كروسلي
30.000
چيپف ذرتي مجلسي375 -گرمي
چيتوز
220.000
كورنفلكس رژيمي فيتنس375 -گرمي
نستله
169.000
كورنفلكس ميوههاي قرمز375 -گرمي
كيكالگز
199.000
كورنفلكس ساده500 -گرمي
نسكوئيك

اقتصاد
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گزارش تحليلي همشهري؛ تحريم و كرونا چه بر سر صنعت ايران آورد

همشهري در گفتوگو با فربد زاوه ،كارشناس صنعت خودرو بررسي كرد

آواربرداري از 3سال جنگ اقتصادي

ايرادات طرح دريافت ماليات
از خودروهاي لوكس

دريافت ماليات از مالكان خودروهاي لوكس ،بهمعناي تحميل هزينه تورم بر جيب مردم است

براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي ،دريافت ماليات از
خودرو
خودروهــاي لوكس با قيمت بيش از يــك ميليارد تومان
برمبناي ضوابط اعالمشــده از هفته آينده آغاز ميشود و
مالكان اين خودروها براساس ارزش خودرو بايد از حداقل ۱۱ميليون تا
بيش از ۳۰۰ميليون تومان ماليات پرداخت كنند .با فربد زاوه ،كارشناس
صنعت خودرو در اينباره گفتوگو كردهايم.
بهنظر شما دريافت ماليات از خودروهاي
لوكس چه تأثيري بر بازار خواهد داشت؟

كالن
آمارها نشان ميدهد ميزان توليد در
صنايع ايراني در فروردين امســال
تحتتأثير رشــد توليد در صنعت
ي افزايش يافته .با اين حال ميزان توليد
خودروساز 
به ســطح فروردين ،1397يعني درســت قبل از
خروج آمريكا از برجام ،نرسيده است.
به گزارش همشــهري ،مروري بر عملكرد صنايع
بورس در 3ســال گذشته نشــان ميدهد اقتصاد
ايران در اين مدت يعني از ابتداي سال 97ضربات
بزرگي از تحريمها و كرونا ديده است .آمارها نشان
ميدهد ضربه نخســت را دور جديد تحريمها در
ابتداي ســال 97به اقتصاد ايران وارد كرد و بعد از
آن از بهمن 1398با شيوع كرونا مشكالت اقتصاد
ايران بيشتر شد و صنايع ايران بهشدت تحتتأثير
اين موضوع قرار گرفتند ،بهطوري كه سطح توليد
در صنايع ايران هنوز به دوران قبل از خروج آمريكا
از برجام بازنگشته است.

فاصله زياد با قبل از وقوع تحريم ها

تازهترين گزارش پژوهشكده پولي و بانكي ،از ميزان
توليد صنايع و شركتهاي بورس نشان ميدهد :در
فروردين امسال ميزان توليد در همه صنايع بورس
افزايش يافته اما اين رشد ،بهويژه در صنايع بزرگ
ايران ،هنوز به ســطح فروردين سال ،1397يعني
يكماه قبل از خروج آمريكا از برجام بازنگشته است.
طبق آمارهاي پژوهشــكده پولي و مالي با وجود
اينكه در فروردين امسال توليد در 4صنعت بزرگ
ايران يعني محصوالت شــيميايي ،فلزات اساسي،
خودروســازي و صنايع غذايي نسبتبه سال قبل
رشد قابل توجهي داشته است اما هنوز سطح توليد
هيچيك از اين صنايع به فروردين ۱۳۹۷نرسيده
است .اين 4صنعت ۷۰درصد از توليد صنعتي ايران
را شامل ميشوند.
اين اطالعات نشــان ميدهد هنوز ســطح توليد
كارخانههاي مواد غذايــي 15.4درصد پايينتر از
ميزان توليداتشان در فروردين 97است .در فروردين
امســال ســطح توليد كارخانههاي مــواد غذايي
نسبتبه فروردين پارســال 5درصد رشد كرده ،با
اين حال رشد يادشده ،نتوانسته اثر تحريمها و كرونا
را از بين ببرد.
شايد همين عامل يكي از داليل رشد تورم خوراكي
است .مركز آمار ايران بهطور متناوب رشد نرخ تورم
خوراكيها را گزارش ميكند .به باور اقتصاددانان
يكي از اجزاي تورم در كنار متغيرهاي پولي ميزان
توليد ناخالص داخلي است.
آمارها نشــان ميدهــد صنعت نســاجي يكي از
مهمترين صنايعي اســت كه در 3ســال گذشته
بيشترين آسيب را از تحريمها و كرونا ديده است.
سطح توليد صنايع بورسي ،كه در اين بخش فعاليت
ميكنند ،در فروردين 1400در مقايسه با فروردين
پارسال 26درصد افزايش داشته اما وجود این رشد،
هنوز هم ســطح توليدات كارخانههاي نســاجي
78درصد كمتر از ميزان توليد آنها در دوره قبل از
تحريمهاست.
گروه فرآوردههاي نفتي نيز شرايط مشابهي دارد،
با وجود اينكه ميزان توليدات اين گروه ،كه عمدتا
شامل پااليشگاههاست ،در فروردين 12.5درصد
افزايش يافته اما هنوز ســطح توليد آنها 40درصد
كمتر از فروردين 97است .بعد از وقوع تحريمهاي
نفتي ،دولت تالش كرد تــا آثار كاهش درآمدهاي
ارزي را از طريق فروش بنزين و فرآوردههاي نفتي
در بازارهاي جهاني جبران كند اما محدوديتهاي
ايجادشده در اين صنعت تحتتأثير تحريمها برسر
رسيدن به اين هدف مانع ايجاد كرد.
از ديگر صنايعــي كه تحتتأثير وقــوع تحريمها
و بعد از آن شــيوع كرونا با ضربــات زيادي مواجه
شدهاند ميتوان به گروههاي توليدكننده محصوالت
كاغذي ،خودرو ،پتروشــيمي ،فوالد و الستيك و

هرچند در آغاز امسال توليدات
صنعتي 24.3درصد رشد كرده
اما هنوز از سطح توليد ،پيش از
آغاز تحريمهــاي ترامپ ،فاصله
بسياري داريم
پالستيك اشاره كرد .آمارها نشان ميدهد تقريبا
هيچكدام از اين صنايع نتوانستهاند ميزان كاهش
توليدشــان را كه از فروردين 1397آغاز شــده،
جبران كنند.
بهطور مشــخص صنايعي ازجمله خودروسازي،
پتروشــيمي و فوالد در كنار نفــت و فرآوردههاي
نفتي بيشتر در تيررس تحريمها بودهاند و با وجود
آنكه تالشهاي دوسال گذشــته به رشد توليد در
اين صنايع منجر شــده اما سطح توليد اين صنايع
همچنان به دوران قبل از خــروج آمريكا از برجام
بازنگشــته اســت .حادترين وضــع در اين ميان
مربوط به صنعت خودرو اســت كه با وجود رشــد
100درصدي توليد ،در فروردين امسال هنوز سطح
توليداتش 9.2درصد كمتر از فروردين 1397است.
ميزان توليد در توليدكنندههاي پتروشيمي و فوالد
هم بهطور ميانگين بهترتيب  6.2و 7.2درصد كمتر
از فروردين 1397است.
همچنين ميــزان توليد در 2صنعت الســتيك و
پالســتيك و محصوالت كاغذي بهترتيب  23.7و
11.4درصد كمتر از 3سال پيش و قبل از آغاز دور
جديد تحريمها عليه ايران است.
سرعت احياي صنايع

هرچند مطابق آمارها برخي صنايع هنوز تا مرحله
احياي كامل و بازگشــت به دوران قبل از تحريم و
كرونا فاصله دارند با اين حال سرعت رشد و احياي
برخي از صنايع نسبتبه ساير صنايع بيشتر است .به
بيان ديگر برخي از صنايع با سرعت بيشتري نسبت
به ساير صنايع در حال بازسازي روند توليد و گذر
از بحران هستند.
در ايــن ميــان مهمترين صنعت ،خودروســازي
است كه اتفاقا بيشترين آســيب را از تحريمهاي
اقتصادي ديده اســت .روند توليد در اين صنعت
در 3سال گذشته بهدليل قطع واردات مواداوليه و
قطعات مورد نياز در خط توليد با مشكالت جدي
مواجه شد .بهطور مثال قطع وارداتاي سي يو يا
بهطور عاميانه كامپيوتر خــودرو در همان ابتداي
تحريمها منجر شد هزاران خودرو بهصورت ناقص
در پاركينگ خودروســازان باقي بمانند اما حاال با
ي چنين قطعاتي ،صنعت خودروساز 
داخليساز 
ي
در حال احياي دوباره خود است ،بهطوري كه طبق
آمارهاي موجود بخش قابل توجه رشد مثبت توليد
در فروردينماه ،بهدليل رشــد قابلتوجه توليد در
صنعت خودروسازي بوده اســت .شاخص توليد
ن ماه نسبتبه فروردينماه۱۳۹۹
اين صنعت در اي 
بيش از 118درصد افزايش يافته ،به اين معني كه
حجم توليد خودرو بهسرعت در حال افزايش است،
احتماال اين موضوع ميتواند در ماههاي آينده در
افزايش عرضه و كاهش يا دســتكم ثبات قيمت
خودرو مؤثر باشد.
از ديگر صنايعي كه تالش كردهاند بهسرعت خود را
احيا كنند و به سطح توليد سابق بازگردند ميتوان

توليد بدون منفعت

يكي از نكات كليدي در مورد ميزان رشد توليدات
صنعتي در ايران ،تناسبنداشــتن رشــد توليد با
ميزان سودآوري است ،بهطوري كه در بسياري از
شركتها با وجود رشد توليد ،سودخالص افزايش
نمييابد و علت اين موضوع نظــام قيمتگذاري
دســتوري دراقتصاد ايران اســت كه شامل حال
بسياري از صنايع ميشــود .بهگفته اقتصاددانان
دولت با اتكا به سازمان حمايت و سازمان تعزيرات،
چرخهاي معيوب ايجاد كرده و بــا قيمتگذاري
محصوالت از طريق اين دو ســازمان ،هم به توليد
و هم به مصرفكننده آســيب ميزند ،درحاليكه
واسطهها برخالف توليدكنندهها و مصرفكننده از
نظام قيمتگذاري نفع زيادي ميبرند.
آمارهاي موجود از شاخص توليدات صنعتي ايران
نيز نظر اقتصاددانان را درباره چرخه معيوب نظام
قيمتگــذاري در ايران تأييــد ميكند .طبق اين
آمارها با وجود رشد 118درصدي ميزان توليد در
شركتهاي خودروساز ،زيان انباشته شركتهاي
اين گروه همچنان بهسرعت در حال افزايش است
و مطابق آمارها حتي از رقم 50هزار ميليارد تومان
هم فراتر رفته است.
محمدرضا نجفيمنش ،رئيس انجمن صنايع همگن
قطعهســازي ،با تأييد اين نكته كه قيمتگذاري
دستوري به زيان شــركتهاي خودروساز شده،
ميگويد :فقط امســال 7هزار ميليــارد تومان به
بدهي خودروســازان افزوده شــده و رقم بدهي از
30هزار ميليارد تومان پارسال به 37هزار ميليارد
تومان رسيده و هيچ چشماندازي براي توقف اين
روند ديده نميشــود .بهگفتــه او ،قيمتگذاري
دستوري خودرو سبب شده تا زيان خودروسازان
مدام افزايش يابد.

هنوز سطح توليد صنايع غذايي
15.4درصد پايينتــر از ميزان
توليداتشان در فروردين 97است
كه نشاندهنده اثر تحريم و كرونا
بر رشد تورم خوراكيهاست

نرخ رشد توليدات صنعتي در فروردين -1400ارقام به درصد
صنعت
صنايع شيميايي
فلزات اساسي
خودروسازي

صنايع غذايي

صنعت نساجي در 3سال گذشته
بيشترين آســيب را از تحريم و
كرونا ديده .طبــق آمار هنوز هم
سطح توليد كارخانههاي نساجي
78درصد كمتر از قبــل از دوره
تحريمهاست

به گروه صنعت ماشينآالت و تجهيزات و محصوالت
فلزي اشاره كرد كه اتفاقا ازجمله صنايع زيرساختي
براي توليد محسوب ميشــوند زيرا توليدات اين
صنايع در احياي توليد در صنايع ديگر نقش زيادي
دارد .طبق آمارهاي موجود ،حجم توليدات گروه
ماشينآالت و تجهيزات مطابق با شاخص توليدات
صنعتي بورس در فروردين امسال 56.7درصد رشد
كرده و اين گروه حتي توانسته از سطح توليداتش در
فروردين سال 1397پيشي بگيرد .به اين معنا كه
توليدات اين گروه 22.3درصد بيشتر از نخستينماه
سال 1397است.
گروه محصوالت فلزي هم از نظر ســرعت احياي
توليدات در رتبه ســوم قرار دارد و توانسته با رشد
52.1درصدي در مقايسه با فروردين 99عملكرد
مطلوبي را ثبت كند .سطح توليدات اين گروه هم
به سطح توليد 3سال پيش رسيده ،با توجه به اينكه
اين گروه صنعتي صادراتمحور است اين اميدواري
وجود دارد كه با افزايش قيمتهــاي جهاني ،اثر
افزايش توليــد بهزودي در درآمدهــاي ارزي اين
شركتها نمايان شود.
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اين طرح شايد در كوتاهمدت موجب تعلل خريداران و
فروشــندگان براي انجام معامالت در بازار خودروهاي
خارجي شــود اما در درازمدت اثر اين مصوبــه بر بازار
اينگونه خودروها صفر خواهد بود زيرا كسي كه خودروي
خارجي مثال لندكروز را با قيمــت 2.5ميليارد تومان با
پرداخت عوارض گمركي سوار ميشود ،از قيمت آن آگاه
است و مشــكلي براي پرداخت ماليات ندارد .همچنين
وقتي مشتري چنين خودرويي را در مدل 2014ميخرد
و يك ميليارد تومان هزينه ميكند تا ظاهر خودرو شبيه
مدل صفركيلومتر آن شود ،چنين فردي ناآگاه و كمسواد
نيست اما چارهاي جز خريد اين خودرو براي برخورداري از
رفاه ندارد .اينگونه افراد بيش از دوبرابر قيمت روز جهاني
و چهاربرابر قيمت واقعي اين خودروها را در بازار داخلي
ميخرند ،در نتيجه برايشــان اهميت چنداني ندارد كه
چند درصد ماليات نيز پرداخت كنند.
اما قيمت بسياري از خودروهاي بهاصطالح
لوكس كه حاال مشمول ماليات شــدهاند ،ناشي از
افزايش نرخ تورم در2سال اخير ميلياردي شده است.
آيا همه مالكان چنين خودروهايي قادر به پرداخت
ماليات خواهند بود؟

اگر براي مالــكان خودروهاي 5ميليــارد توماني ،رقم
درنظر گرفتهشــده براي ماليات اهميت داشــت ،اين
مبلغ را در بانك ســرمايهگذاري و ماهانه 100ميليون
تومان ســود دريافت ميكردند ،بهنظر ميرســد حتي
افت ارزش پول نيز براي چنين افرادي اهميت چنداني
ندارد .كســي كه مثال قبال يك خودرو النترا را بهصورت
اقســاطي به مبلغ 100ميليون تومان خريداري كرده و
اكنون قيمت اين خودرو بــه بيش از يك ميليارد تومان
افزايش يافته و مشــمول پرداخت ماليات شده ،ممكن
است چنين دغدغهاي داشــته باشد اما كسي كه اكنون
با پرداخت يك ميليارد تومان خودرو النتراي مذكور را
ميخرد ،نگراني چنداني براي پرداخت ماليات ندارد .به
بيان ديگر كسي كه 40هزار دالر براي خريد خودرويي
كه بيش از 10هزار ميليارد دالر ارزش ندارد و قيمت مدل
صفركيلومتر آن در بازارهاي جهاني بيش از 13هزار دالر
نيست ،ميپردازد ،يعني به جاي 250ميليون تومان يك
ميليارد تومان پرداخت ميكند ،نگران پرداخت ماليات
ساالنه  4تا 5ميليون توماني نيست .همچنين بايد توجه
داشــت كه افرادي قبال خودروهاي خارجي را با قيمت
 90تا 100ميليون تومان خريداري كرده بودند و اكنون
قيمت آن  2تا 3ميليارد تومان است ،عالوه بر آن هزينه
ســرويس و نگهداري و بيمه اينگونه خودروها بهمراتب
بيشتر از عدد مشخصشده براي پرداخت ماليات است .با
وجود اين ،طرح مذكور همانند بسياري از طرحهاي ديگر
بيسرانجام خواهد بود.
اما در ساير كشــورهاي دنيا نيز ماليات
خودرو دريافت ميشود ،آيا لوكسبودن خودرو در
رقم ماليات پرداختي مؤثراست؟

در ساير كشورهاي دنيا همه خودروها «تگ مالياتي آن
بورد» دارند كه متناسب با ميزان مصرف سوخت ،توليد
گازهاي آالينده مانند  ،CO2كالس خودرو و هزينهاي
كه تردد اين خودرو بــه جامعه تحميل ميكند ،ماليات
دريافت ميشود .در اين قالب ماليات براي يك خودروي
8ســيلندر بيش از خودروهاي  4و 6ســيلندر است و
براساس جدولي كه ساالنه مشــخص ميشود ،مالكان
خودرو به پرداخت ماليات ملزم هستند اما حمايتهاي
بيمهاي موجب ميشود تا مشتريان در يك نقطه تعادلي
نســبت به خريد اين خودروها اقدام كنند .بايد درنظر
داشت كه در اغلب كشورهاي دنيا اين ميزان تورم وجود
ندارد ،حتي كشورهايي كه تورم بااليي دارند نيز هزينه
آن را با اجراي چنين طرحهايي به جيب مردم تحميل
نميكنند و ماليات و عوارض ساالنه خودرو ،در يك قالب
پرداخت ميشود .مردم ساير كشورها ماليات خودرو را
متناسب با كالس فني و فاكتورهاي تعريفشده ،مانند
ميزان مصرف ســوخت ،آاليندگي و ...ميپردازند و اگر
اين ماليات پرداخت نشــود مجوز تردد ساالنه براي آنها
صادر نميشود .از سوي ديگر اگر هدف ،دريافت ماليات
از مالكان خودرو اســت بايد همه دارندگان خودرو ،اعم
از لوكــس و غيرلوكس ماليات بپردازنــد و اين موضوع
بهخودروهاي خارجي محدود نشود .عالوه بر آن پرداخت
ماليات خودرو نبايد با ارزش تورمي آن ارتباطي داشته
باشد ،مگر مالكان خودرو مقصر شكلگيري نرخ باالي
تورم هستند كه بايد جريمه آن را بپردازند.

با توجه به نوسان شــديد قيمت و تأثير
ميزان سالمت و كاركرد بر قيمت خودروهاي خارجي،
مبناي ارزشگذاري براي دريافت ماليات اين خودروها
چيست؟

نكته مبهم اصلي اجراي طرح ماليات خودروهاي لوكس
همين موضوع تعيين مبناي قيمت است .سؤال اين است؛
ارزش ســانتافه 2018تصادفي كه تا كمر تاشده بيشتر
است يا نوع صفركيلومتر با مدل  2015آن؟ اگر مبناي
دريافت ماليات مدل و سال ساخت خودرو باشد ،دريافت
ماليات خودروهاي لوكس قابل اجرا نيســت .همچنين
درصورتي كه مبناي دريافت ماليــات را ارزش گمركي
درنظر گيريم نيز به هر شيوهاي كه محاسبه كنيم ،قيمت
اغلب خودروهايي كه اكنون در بازار بيش از يك ميليارد
تومان قيمت دارند ،به كمتر از يك ميليارد تومان كاهش
مييابد .متوليان دريافــت ماليات از خودروهاي لوكس
چگونه ميخواهند ارزش چنيــن خودروهايي را براي
دريافت ماليات از يكديگر تفكيك كنند؟ آنچه مســلم
است اين قانون قابل اجرا نيســت و طرح مجلس براي
دريافت اين ماليات بينتيجه خواهــد ماند و اين طرح
به محلي بــراي درگيري مردم و ســازمان امور مالياتي
تبديل ميشود .چنين طرحي اگر در كوتاهمدت به برخي
تنشهاي اجتماعي منجر نشود ،با گذشت زمان اجراي
آن متوقف خواهد شد.
بهنظر شــما مصوبه اخير شوراي رقابت
براي افزايش 9درصدي قيمت خودروهاي پر تيراژ
داخلي تا چه حد مشــكالت خودروسازان و بازار را
مرتفع خواهد كرد؟

فلسفه افزايش رسمي خودروهاي پرتيراژ داخلي سنگي
است كه حداقل از 11سال پيش در چاه انداخته شده و
تداوم اجراي آن متاثر از غــرور كاذب و لجبازي مديران
اســت .اگرچه قيمت بازار خودروهــاي پرتيراژ داخلي
در حال كاهش اســت اما هنوز قيمــت كارخانه و بازار
برخي از اين خودروها 70درصد با يكديگر اختالف دارد.
وقتي شاهد اين ميزان اختالف قيمت و تداوم زياندهي
خودروسازان هســتيم ،قيمتگذاري دستوري خودرو
چه معنايي دارد .مگر دو نرخي بــودن به كاهش تورم
در بازار خودرو منجر شده اســت؟ وقتي قيمتگذاري
دستوري خودرو براي كنترل تورم بينتيجه بوده ،اصرار
بر تداوم اجراي آن ،غلط است و بايد قيمت خودرو شناور
و برمبناي نرخ بازار باشــد .آمار اخير پيشفروش برخي
محصوالت ســايپا نيز بيانگر به صدا درآمدن زنگ خطر
ناكارآمدي قيمتگذاري دستوري خودروهاي پرتيراژ
داخلي است ،چنانكه در طرح پيشفروش وانت نيسان
زامياد ،تعداد خودروهاي عرضهشده از ميزان متقاضيان
ثبتنام بيشتر شده اســت .در چنين شرايطي مشخص
نيست كه شركت زامياد بايد با هزار خودرويي كه متقاضي
پيشخريد نداشــته ،چه كند .با توجه به تعيين قيمت
اين خودرو در شوراي رقابت آيا شوراي مذكور براي اين
خودروها تضمين خريد بهخودروساز ميدهد؟ اين شيوه
قيمتگذاري خودرو حاصل اشتباهي است كه بر مبناي
آن برخي مديران تصور ميكنند با دستور دادن ،اقتصاد
كنترل ميشود.
تأثير قيمتگذاري دستوري بر زياندهي
خودروسازان چه بوده است؟

با قيمتگذاري دســتوري خــودرو ،شــوراي رقابت
صورتهاي مالي خودروســازان را 175هــزار ميليارد
تومان منفي كرده است ،حال بايد اين شورا بگويد چگونه
ميخواهد اين زيان انباشته را مرتفع كند .بارها گفتهام
كه بهتر است در چنين شــرايطي رئيس شوراي رقابت
را مدير 2خودروســاز بزرگ كنند تا ببينيم چگونه اين
بدهي را صفر ميكند و خود او تاوان سياستگذارياش را
بدهد .قيمت تمامشده خودرويي مانند پژو 206با ايربگ
واي بياس ،يورو 5بهمراتب بيش از 4هزار دالر اســت.
خودروســاز نميتواند خودروی مذكور را با مشخصات
اعالمشده توليد و با نرخ تحميلي بفروشد و سود هم ببرد،
اما شوراي رقابت به هزينه تمامشده واقعي كاري ندارد.
قيمت خودرو از مهرماه پارسال تا آخر فروردينماه امسال
براي مدت 7ماه ثابت بوده ،پرسش آن است كه نرخ چه
كااليي در 7ماه ثابت مانده است؟ نكته ديگر آنكه نرخ تورم
بخشي اعالم شده از بانك مركزي ،براي صنعت خودرو،
حاصل اندازهگيري تغيير نهادههاي توليد و گزارشــي
آماري است كه پيشبيني هزينه توليد در آن لحاظ نشده
و مربوط به گذشته است.
اين نرخگذاري 7ماه از رشد هزينه توليد عقب است .طبق
گزارش بانك مركزي در اين مدت شاهد تورم 40درصدي
بودهايم اما شوراي رقابت مجوز افزايش قيمت حداكثر
9درصدي را بهخودروهاي پرتيراژ داده است .اگر مديران
شركتهاي خودروسازي كارآمد و مستقل بودند ،قطعا
بايد توليد خودرو را بهدليل ناهمخواني هزينه تمامشده
و قيمتهاي دستوري تعيينشــده ،متوقف ميكردند.
شوراي رقابت بايد خسارت سهامداران خودروسازان را
بپردازند زيرا آنها نهتنها ســودي دريافت نكردهاند بلكه
اغلب زيان ديدهاند.

6

 سهشنبه  28ارديبهشت  1400شماره 8222

پيگيري
بحران آب در روستاهاي حاشيه سد كارون

حادثه

كوچ ضايعاتيها از بافت تاريخي يزد

شهردار یزد :خارج از شهر فضايي را با150هكتار وسعت درنظر گرفتهايم تا ضايعاتيها به مرور به آنمنطقه منتقل شوند
حمیده پازوکی

خبرنگار

ضايعاتيها ساماندهي ميشوند
سيدمحمود رستگاري ،فرماندار يزد موضوع ضايعاتيهاي
يزد را به 2بخش مهاجران و اتباع مجاز و غيرمجاز تفكيك
ميكنــد و معتقد اســت گرچه ضايعاتيهــاي مجاز از
اتحاديههاي مربوط پروانه كســب دارند ،اما بخشهاي
غيرمجاز در حال افزايش هســتند .بهگفته وي ،نه فقط
اتباع غيرمجاز كه اتباع مجاز هم اجازه سكونت در بافت
تاريخي را ندارند .البته از اواخر ارديبهشــت هم سازمان
مشاغل شهري ساماندهي ضايعاتيهاي غيرمجاز را آغاز
ميكند و درصورتي كه عدهاي همراهي نكنند ،واحد آنها
پلمب ميشود .با اين حال موضوع فقط مجاز يا غيرمجاز
بودن اتباعي كه ضايعات جمعآوري ميكنند ،نيست ،بلكه
توجه به حفظ بافت تاريخي است.
جزئينگري در حراست از بافت تاريخي
مديركل ميراث فرهنگي يزد نيز با تأييد اين موضوع به
همشهري ميگويد :با اينكه تعداد اين افراد زياد نيست،
اما اين امر مسائلي را در بافت تاريخي بهوجود آورده است.
مصطفي فاطمي با بيان اينكه توسعه گردشگري موجب
حفظ ساختار بافت تاريخي و پويايي آن شده است ،ميافزايد:
پيش از شيوع كرونا بهدليل افزايش مجموعههاي گردشگري
و مراكز صنايعدستي ،وضعيت فرهنگي بافت تاريخي تغيير
بسيار خوبي كرده بود ،اما با شروع همهگيري بعضي از اين
مراكز تعطيل و خانهها به افراد ديگري اجاره داده شد كه
بعضي از آنها هم بهكار ضايعات مشغول هستند.
وي درباره تالش ميراث براي رفع اين مشكل میگوید :با
دادستاني صحبت كردهايم تا محلههاي يزد در بافت تاريخي
پايش و مراكز دپو و تفكيك ضايعات شناسايي شوند.
هماكنون 2محله پايش شده است و برنامه براي 15محله
ديگر هم ادامه دارد .مسئله اين است كه چون كل بافت

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار
يزد  :با توانمندسازي محالت و افزايش
آموزش ميتوان به مرحلهاي رسيد كه
همه شــهروندان از يزديها گرفته تا
اتبا ع خارجی مهاجران شهرهاي ديگر
به خوبي در كنار هــم زندگي كنند و
همه شهروند يزد باشند

شهر جهانی یزد

مكث

از ثبت جهاني يزد 4سال ميگذرد و
گزارش در اين سالها حساسيت براي حفظ
بافت تاريخي افزايش يافته است .هر
آسيب يا تخريبي ميتواند توجه مردم را بهخود
جلب كند و موجبشود آنها بهبود شرايط را در اين
شهر تاريخي خواستار شوند.
نگهداري ضايعات در بافت تاريخي يزد يكي از همين
مسائلي است كه موجب نگراني شهروندان يزدي
شده؛ زيرا به بافت تاريخي آسيب ميزند .از سوي
ديگر تأثير فرهنگي اين موضوع هم قابل توجه است.
بيشتر افرادي كه جمعآوري و تفكيك ضايعات را
بهعنوان شغل خود انتخاب كردهاند ،مهاجران و
بهويژه اتباع بيگانه هستند؛ مردماني كه بهدليل
ارزاني خانه در بافت تاريخي آنجا را بهعنوان محل
كار و زندگي خود انتخاب كردهاند.
يزد شهر جالبي است و حتي الگوي حاشيهنشيني نيز
در آن با ديگر شهرها متفاوت است .حاشيهنشيني
در بافت تاريخي و مركز شهر وجود دارد و بيشتر
مردم بومي در حاشــيه بافت زندگي ميكنند.
درحقيقت مردم بومي به داليل مختلف ازجمله
اندكبودن خدمات شــهري در بافت تاريخي،
آساننبودن دسترسي به اماكن شهري و هزينه باالي
نگهداري خانههاي قديمي در آن زندگي نميكنند و
خانههايشان را گاه به اتباع و مهاجران ديگر شهرها
اجاره ميدهند .معموال حاشيهنشينها با آنكه در شهر
سكونت دارند ،اما نحوه اسكان و معيشتشان متمايز
از ديگر بخشهاي جامعه است .از سوي ديگر آنها با
جامعه شهري هماهنگ نشدهاند كه همين موضوع
ميتواند موجب بروز مسائل فرهنگي و اجتماعي در
شهر شود .بروز اين مشكالت در مركز يزد عالوه بر
مشكالت اجتماعي به ميراث و بافت تاريخي شهر
هم آسيب رسانده است.

بافت تاریخی یزد /عكسها :همشهري

9روستا با بيش از 5هزار نفر جمعيت در نزديكي سد كارون 3تحت پوشش مجتمع
آبرساني بارانگرد هســتند؛ منطقهاي در بخش مركزي شهرستان باغملك در شمال
خوزســتان كه روزهاي گذشــته با مشــكل قطعي چند روزه آب مواجه شد و حاال
مســئوالن از برنامهريزي براي تامين آب پايدار اين روســتاها تا يكماه آينده خبر
ميدهند.
سرپرست آبفاي خوزستان با بيان اينكه آب روستاي بارانگرد در بخش مركزي باغملك
از چاهي در منطقه قلعهتل تامين ميشد به همشهري ميگويد« :تعداد زيادي چاه
در دشت قلعهتل وجود دارد .همه اين دشت زيركشت محصوالت كشاورزي از گندم و
ي است كه اغلب آنها هم آببر محسوب ميشوند .كشت اين
سيبزميني گرفته تا صيف 
محصوالت ايستايي آب چاهها را كاهش داده است و در نتيجه چاهي كه آب روستاي
بارانگرد را تامين ميكرد ،ديگر آبدهي ندارد».
«فرزان عباسيان» توضيح ميدهد« :براي رفع مشكل اهالي 9روستاي منطقه كه تحت
پوشش اين چاه بودهاند با مالك يك چاه كشــاورزي كه آبخوان خوبي دارد ،قرارداد
امضا كردهايم .قرار است در طول 2هفته در ساعتهايي از روز بخشي از آب اين چاه به
روستاها اختصاص يابد .پمپ اين چاه ضعيف است و در روزهاي آينده پمپ قويتري
براي آن نصب خواهد شد».
او البته از برنامهريزي براي تامين آب پايدار روستا هم خبر ميدهد و ميگويد« :براي
تامين آب پايدار روستا يك خط لوله 12كيلومتري از محل يكي از ايستگاههاي آب و
فاضالب شهري به روستا كشيده ميشود .قرار است در هفته جاري قرارداد خريد لوله
براي استاندار ارسال و طي 30تا 40روز اين خط اجرا شود».
عباسيان البته كوهســتاني بودن منطقه و همچنين نداشــتن جاده دسترسي را از
مشــكالت آبرســاني به بارانگرد ميداند ،اما تأكيد ميكند كه خط لوله آبرساني به
بارانگرد و روستاهاي هموار با تالش جهادي اجرا خواهد شد.
سرپرست آبفاي خوزستان با اشاره به اولويتبندي روستاهاي استان براساس بحران
آب ميگويد« :از مجموع روستاهايي كه دچار تنش جديبيآبي بودند 702روستا
ارزيابي شــد و از اين ميان براي رفع تنش آبي روســتاهاي تعيين شده در سال ،99
680ميلياردتومان بودجه درخواســت كرديم .مكاتبات با دستگاههاي ذيربط انجام
شد ،اما با پيگيري و مساعدت اســتاندار و مجلس از طريق تسهيالت ماده 256فقط
250ميليارد تومان اختصاص يافت».
عباسيان با بيان اينكه قرار اســت 2بانك رفاه كارگران و پارسيان اين مبلغ را به آبفا
پرداخت كنند ،ميافزايد« :قرار بود اين تســهيالت 350ميليارد باشد .از طرف ديگر
قرار بود 180ميليارد تومان از سوي وزارت نيرو و 100ميليارد تومان هم از طريق اعتبار
استاني اختصاص يابد كه تا االن اين مبالغ مشخص نشده است و ما فقط براي همان
250ميليارد تومان ميتوانيم برنامهريزي كنيم».
او ادامه ميدهد« :سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار روستاها 150ميليارد تومان
براي سال 1400درنظر گرفته است ،اما شــركت آب و فاضالب روستايي خوزستان
بعد از انحالل 400ميليارد تومان بدهي دارد و ما اين 150ميليارد را بايد بابت بدهي
گذشته اين تشكيالت دولتي به پيمانكاران بدهيم».
سرپرست آبفاي خوزستان در بخش ديگري از صحبت خود تأكيد ميكند كه برآورد
هزينه تامين آب روستاها نسبت به سال گذشته 80درصد افزايش داشته و قرار است
در هفته جاري با معاونت عمراني استانداري جلسهاي برگزار و روستاهاي اولويتدار
براي آبرساني با بودجه موجود تعيين شوند.
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يزد ۱۸ ،تير سال ۱۳۹۶بهعنوان نخستين شهر تاريخي ايران و بيســتودومين اثر تاريخي كشور در
فهرست ميراث جهاني يونســكو به ثبت رسيد195 .هكتار از بافت تاريخي شــهر يزد ثبت جهاني و
755هكتار ثبت ملي شده است .باغ دولتآباد ،باغ پهلوان پورمهريز ،قنات زارچ و قنات حسنآباد مشير
و دهنو ازجملهبناهاي يزد هستند كه به ثبت جهاني رسيدهاند.

تاريخي يزد ثبت ملي شده است حتي يك سازه تيرآهني
هم در آن ثبت ملي محسوب ميشود و اگر در آن ضايعات
نگهداري شود ،بايد وضعيت آن را تغيير داد.
مديركل ميراث فرهنگي يزد با بيــان اينكه نگهداري از
بناهاي بافت تاريخي بايد با دقت رصد شــود ،ميافزايد:
حضور ضايعاتيها در بافت ممكن است موجب تخريب
بناها شــود .البته اين موضوع به ثبت جهاني بودن شهر
صدمهاي وارد نميكند و ما تالش ميكنيم با رفع آن از
بافت تاريخي حراست كنيم .نكته اينجاست كه بسياري
از موضوعاتي كه امروز به آنها ميپردازيم تا چند ســال
پيش اهميتي نداشتند و تغيير نگرش مردم و مسئوالن
شهر موجب شده است به جزئيات موجود در بافت ثبتي
شهر هم توجه كنيم .فاطمي با بيان اينكه امروز مردم به
ارزش بافت تاريخي پي بردهاند ،ميافزايد :ديگر دعواهاي
قديمي براي حفظ بناها با مردم و مسئوالن شهر وجود
ندارد و همه دوست دارند بناي تاريخيشان را ثبت و مرمت
كنند .براي مردم ،بافت تاريخي يك ارزشافزوده است و
از سوي ديگر آنها به اين نتيجه رسيدهاند كه ميتوانند در
بافت تاريخي زندگي كنند .حتي بسياري از مردم به جاي
تهيه ملك در ييالقات استان ،خانههاي تاريخي را تملك
و مرمت ميكنند تا از مهمانانشان در آنجا پذيرايي كنند.
ادامه مشكالت بازار يزد
مشــكالت بافت تاريخي فقط حضور ضايعاتيها نيست.
بازار يزد هم بهدليل حضور مشاغل مختلف و انجام هرروزه
فعاليتهاي تجاري ميتواند تهديدي براي امنيت بافت
تاريخي باشــد .مديركل ميراث فرهنگي يزد درباره اين
موضوع ميگويد :هماكنون مشغول مرمت بازار مسگرها و
زرگرها هستيم ،اما مشكل ما بعضي مغازهداران هستند كه
با تراشيدن ديوار تالش ميكنند چند سانتي به مساحت
مغازههــاي گرانقيمت خود اضافه كننــد؛ كاري كه به
اســتحكام بنا صدمه ميزند و خطرآفرين است .مشكل
ديگر ما ايجاد ايمني براي اطفاي احتمالي حريق در بازار
است كه بايد با همكاري بازاريان آن را حل كنيم.
فاطمي ادامه ميدهد :در عرصه ثبتي شهر يزد 22هزار پالك
وجود دارد كه تاكنون فقط 947بنا مرمت شده است .اين
تعداد در مقابل آنچه باقيمانده بسيار اندك است .هرچند
همين را هم خود مردم انجام دادهاند و ميراث فرهنگي
امكانات و بودجهاي در اختيار ندارد كه بتواند در ســال
بيشتر از 2خانه را مرمت كند .خوشبختانه تفكر مردم تغيير
كرده است و در 3سال گذشته حتي يك درخواست براي
خروج از ثبت نداشتهايم و مردم براي ثبت بنا با هم رقابت
ميكنند .اين موضوع موجب شده است در شهرهاي ديگر
مانند اردكان ،تفت و ابركوه هم نگرش مردم عوض شود و
آنها هم براي ثبت بناها يا حتي شهر خود درخواست دهند.
پايش و بررسي محالت يزد
موضوعات بافت تاريخي فقط مســئله ميراث فرهنگي
نيست و بخشهاي سياستگذاري استان هم به آن نگاه
ويژهاي دارند .معاون هماهنگي امور عمراني اســتاندار
يزد درباره موضوع تجمــع ضايعات در بافت تاريخي يزد
به همشهري ميگويد :استانداري توجه ويژهاي به بافت
تاريخي شهر يزد دارد48 .محله از شهر يزد مشمول طرح
بازآفريني شهري ميشوند كه دفاتر تسهيلگري در آنها
ايجاد شده است .اين دفاتر كه نخبگان و كارشناسان در
آنها حضور دارند ،اطالعات هر محله را جمع ميكنند و با

شناسايي كمبودها و مشكالت ،پروژههايي را به نهادهاي
اجتماعي و اقتصادي پيشــنهاد ميدهنــد .يكي از اين
پروژهها هم موضــوع مربوط به اتباع و مشــاغلي مانند
جمعآوري ضايعات است .محسن صادقيان با بيان اينكه
بافت تاريخي يزد فقط در اختيار بخش خصوصي نيست و
مساحت زيادي از آن به اوقاف تعلق دارد ،میگوید :اوقاف
توانايي و بودجه توجه به همه اين بناها را ندارد و به همين
دليل ممكن است گاه افراد در بعضي از آنها ضايعات دپو كنند.
بهنظر من بايد براي اين بناها فكري كرد كه مثال با واگذاري
به بخش خصوصي ،مرمت در آنها صورت گيرد و به جاي
جمعآوري ضايعات كارهاي فرهنگي در آنها انجام شود.
وي با بيان اينكه در شوراي راهبردي استان هم كميتههايي
براي پيگيري مسائل اجتماعي ،اقتصادي و سالمت بافت
تاريخي ايجاد شده است ،ميافزايد :با توانمندسازي محالت
و افزايش آموزش ميتوان به مرحلهاي رســيد كه همه
شهروندان از يزديها گرفته تا اتباع و مهاجران شهرهاي
ديگر به خوبي در كنار هم زندگي كنند و همه شــهروند
يزد باشند .به اين ترتيب همه با فرهنگ غني محلههاي
تاريخي تطبيق پيدا خواهند كرد و اين محلهها به مكاني
براي زيستن تبديل خواهند شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداريزد ادامه ميدهد:
توقع مردم و مسئوالن شــهر يزد آن بود كه پس از ثبت
جهاني ،توجه به شهر افزايش يابد و اعتبار بيشتري به آن
اختصاص يابد .اكنون اين مردم هستند كه بافت تاريخي
را نگهداشتهاند و وزارت ميراث فرهنگي و صنايعدستي هم
بايد سهم خود را در توسعه اين شهر جهاني داشته باشد.
شهرداري و ساماندهي ضايعاتيها
با اينكه استانداري مشغول پايش و بررسي بافت تاريخي
است .شهرداري هم براي ضايعاتيها برنامه دارد .شهردار
يزد موضوع تجميع ضايعات در خانههاي بافت تاريخي را
مهم ارزيابي ميكند و به همشهري ميگويد :براساس بند
20ماده 55قانون شهرداريها ،مشاغل مزاحم و فعاليتهايي
يشوند
كه موجب آلودگي زيستمحيطي ،بصري و صوتي م 
بايد از شهرها خارج و ساماندهي شوند .به همين دليل ما در
خارج از شهر يزد فضايي را با 150هكتار درنظر گرفتهايم تا
ضايعاتيها به مرور به آن منتقل شوند و در غرفههايي كه در
اختيار آنها قرار خواهد گرفت ،كار تفكيك ضايعات را انجام
دهند .جمالالدين عزيزي با اظهار اميدواري از اينكه اين
زمين هرچه زودتر در اختيار شهرداري قرار گيرد ،ميگويد:
خوشبختانه حضور اين ضايعاتيها آلودگي بصري خاصي
در يزد ايجاد نكرده است و اين افراد درون خانهها به فعاليت
مشغول هستند ،اما اين روند بايد متوقف شود؛ زيرا به لحاظ
فرهنگي ميتواند در بافت تاريخي مشكلآفرين باشد .وي
همچنين از نصب دوربينهاي تردد در مبادي ورودي بافت
تاريخي يزد خبر ميدهد و ميگويد :تالش ما اين است كه
با كاستن از تردد در بافت تاريخي به آسيب رسيدن از آن
جلوگيري كنيم .همچنين براي اين كار پاركينگهايي را
درنظر گرفتهايم تا افراد بدون خودرو وارد بافت تاريخي شوند.

با همــكاري و توجه نهادهاي اجرايي و سياســتگذاري
موضوع خروج ضايعاتيها از خانههاي بافت تاريخي يزد
دشوار بهنظر نميرسد .هرچند همه وعدههاي داده شده
به آينده موكول شدهاند و تنها جديت مسئوالن است كه
ميتواند از افزايش مشكالت اجتماعي در بافت تاريخي يزد
پيشگيري كند.

خسارت زلزله
به روستاهاي خراسان شمالی
سيده زهرا عباسي
گرمــه و جاجرم در خراســان
خبرنگار
شــمالي بامداد روز گذشــته با
2زلزل ه به قدرت 5/4و 5/5ريشتر لرزيد؛ زلزلهاي كه پسلرزههاي
آن تا اواخر روز هم ادامه داشــت و در شهرستانهاي اطراف مثل
مانه و سملقان ،بجنورد و حتي استان همسايه يعني گلستان هم
احساس شد .با وجود بيش از 20پس لرزه كه برخي از آنها با قدرت
باالي 4ريشتر هم رخ داد ،اما مسئوالن خراسان شمالي آن را بدون
تلفات جاني و با خسارتهاي پايين عنوان ميكنند.
خسارت به روستاها

فرماندار جاجرم به همشــهري ميگويد« :در برخي از روســتاها
شاهد تركخوردگي و تخريبهايي بوديم كه موجب شد برخي از
خانههاي روستايي غيرقابل سكونت شوند .بنياد مسكن در حال
برآورد خسارت اســت ».بهگفته «مصطفي حاجزاده» شهرستان
جاجرم با وجود قرارگرفتن در كانون زلزلــه به جز چند مصدوم
سرپايي و تخريب برخي از خانهها با مشكل خاصي مواجه نيست.
فرماندار «مانه و سملقان » در همسايگي كانون زلزله هم از تخريب
و تركخوردگي خانههاي 5روســتا در اين شهرستان ميگويد و
توضيح ميدهد« :طبق آخرين گزارش بنياد مســكن چند خانه
تخريبشــان زياد بود و غيرقابل سكونت شــدند و بقيه در حد
تركخوردگي جزئي خرابي داشــتند« ».محمدرضا معموري»
توضيح ميدهد :شرايط در اين شهرستان خوب است؛ به حدي كه
نيرو و كمك از مان ه و سملقان به شهرستان گرمه اعزام شده است.
جوزك ،هاور ،قلعهخان و دركش از روســتاهاي مانه و ســملقان
هستند كه در زلزله روز گذشته آسيب ديدند.
اسکان اضطراري در مناطق زلزلهزده

مديركل مديريت بحران اســتانداري خراســان شــمالي هم با
بيان اينكه كانون زلزله مــرز بين گرمه و جاجرم بوده اســت به
همشهري ميگويد« :اين زلزله بيش از همه در بخشهاي شوقان
و سنخواســت در جاجرم ،بخش مركزي در گرمه و سملقان در
شهرستان مانه و سملقان احساس شد و عمده خسارت آن مربوط
به بخش مركزي گرمه بهويژه دهستان باالدشت بود».
«جواد نظــري» با بيــان اينكه بيــش از 50واحد مســكوني از
ســوي تيمهاي ارزياب غيرقابل ســكونت شناســايي شدهاند،
ميافزايد« :ســتاد بحران در منطقه باالدشت تشكيل شده است
و نيروهــاي هالل احمر هم چــادر و جيره غذايي 24ســاعته را
ميان زلزلهزدگان توزيع كردند .بعدازظهر روز گذشــته هم ستاد
بحران اســتان براي بررسي خســارتها و كمكرساني به مردم
تشكيل شد».
او با بيان اينكه يك خانم مسن در نتيجه آسيب زلزله به بيمارستان
منتقل شده است ،اظهار ميكند« :بقيه مصدومان همه بهصورت
سرپايي درمان شدند ».بهگفته نظري ،استعالم هواشناسي نشان
ميدهد تا روز چهارشنبه شرايط آب و هوايي منطقه پايدار است،
اما با نيروهاي امدادرساني هماهنگ شده است در ساعتهاي شب
و درصورت نياز وسايل گرمايشــي در اختيار خانوادههايي كه در
چادر بهسرميبرند ،قرار دهند.
مديركل مديريت بحران اســتانداري خراسان شمالي از پيگيري
براي ارائه تسهيالت جهت بازسازي و تعمير منازل خسارتديده
از هيأت دولت خبر ميدهد و ميگويد« :تالش كرديم تا حد امكان
چادرها را در حياط منازل مسكوني برپا كنيم تا ضمن حفظ امنيت
خانهها فاصلهگذاري اجتماعي هم بهدليل شيوع كرونا رعايت شود.
نيروهاي امنيتي و سپاه هم كمربندي امنيتي در مناطق زلزلهزده
ايجاد كردند تا از ورود افراد متفرقه جلوگيري شود».
بهگفته وي ،براي جلوگيري از شــيوع كرونا در ميان زلزلهزدگان
ماسك توزيع ميشود و با علوم پزشــكي هماهنگ شده است تا
درصورت نياز تست پيسيآر هم از مردم گرفته شود.
توزیع 150چادر در میان زلزلهزدگان

مديرعامل جمعيت هاللاحمر خراســان شــمالي هــم با بيان
اينكــه  ۱۵۰چادر امــدادي براي اســكان اضطــراري و موقت
زلزلهزدگان برپا شــده اســت ،ميگويد« :همچنين  ۱۲۰تخته
موكت ۲۴۰ ،تخته پتو و  ۲هزار قوطي كنسرو نيز در اين مناطق
توزيع شده است».
«ابوالفضل محبان» بيشــترين خســارت را مربوط به 8روستاي
باالدســت ،قزل الحصار باال و پاييــن ،برزنه ،شــورك ،كركي،
چهارچوب و مشما از توابع شهرســتان گرمه ميداند و ميافزايد:
« ۵۰واحد مسكوني در دهســتان باالدست و  ۳۵واحد مسكوني
در روستاي شورك خسارت ديدهاند و غيرقابل سكونت هستند».
بیمه رایگان براي خانههاي روستايي

مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري خراسان شمالي
هم خبر خوبــي ميدهد و ميگويد« :همه واحدهاي مســكوني
روستاهاي خسارت ديده ناشي از زلزله استان تا سقف  ۲۵۰ميليون
ريال از پوشش حمايتي بيمه برخوردارند».
«محمدرضا موفق» با بيان اينكه  ۲۰۰ميليون ريال پوشش بيمهاي
براي خسارتهاي واحدهاي مسكوني و  ۵۰ميليون ريال نيز براي
لوازم خانگي انجام شده اســت ،ميافزايد« :فرمانداران جاجرم،
گرمه ،مانه و سملقان موظف هستند اطالعات بيمهاي واحدهاي
مســكوني را جمعآوري و براي اداره كل مديريت بحران استان
ارسال كنند تا در كمترين زمان براي دريافت غرامت اقدام شود».
بهگفته وي ،در خراسان شمالي بيش از ۱۰۰هزار واحد مسكوني
سرپا در روستاها وجود دارد كه همه اين واحدها از پوشش بيمهاي
رايگان برخوردار هستند.
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دوچرخه راهکاری سبز برای تهران خاکستری
همشهری اقدامات صورت گرفته برای توسعه مسیر دوچرخهسواری پایتخت طی 3سال
اخیر را بررسی کرد
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محدوده خودروممنوع در پاريس

مساحتي كه در پايتخت فرانسه به روي خودروها بسته خواهد شد ،معادل يكي از مناطق
مركزي 22گانه شهر تهران است

ويژگي پويش سهشنبههاي بدون خودرو

زينب زينالزاده

خبرنگار

معضل آلودگي هوا همچنان باقي است و پايتخت از ابتداي سال تاكنون فقط
گزارش 2روز پاك داشته است .بنا بهگفته مسئوالن كنترل كيفيت هوای شهرداري
تهران ،بيش از 60درصد آلودگي هوا مربوط به منابع متحرك يعني وسايل
نقليه موتوري است و از اينرو براي مقابله با آلودگي هوا چارهاي جز اين نيست كه سراغ
دوچرخه و وسايل حملونقل عمومي برويم .گزينههايي كه بهعنوان راهكار سبز معرفي
ميشوند و اگر استفاده از آنها در ميان مردم نهادينه شود ،قطعا رنگ خاكستري تهران
كمرنگتر خواهد شــد .در شرايط كرونايي و رعايتنشــدن فاصله اجتماعي در وسايل
حملونقل عمومي اعم از مترو و اتوبوس ،مردم هم گويا تمايلي به سهيم شدن در كاهش
آلودگي هوا ندارند.
پويش سهشنبههاي بدون خودرو كه با هدف استفاده كمتر از خودروهاي تكسرنشين
راهاندازي شــده ،در شــرايط بحرانزده كرونايي بهترين گزينه است؛ چراكه از يكسو
مردم با رعايت پروتكلهاي ســتاد مقابله با كرونا در راســتاي حفظ سالمتيشان پا به
ركاب ميشوند و از سوي ديگر با اين كار در كاهش آلودگي هوا گام برميدارند .پيوستن
پيروز حناچي ،شهردار تهران به اين پويش سبب شد تا در اين دوره ،مديريت شهري نگاه
ويژهاي به دوچرخه و دوچرخهسواري داشته باشد و از اينرو شهرداري تهران تالش كرده
در 3سال اخير با احداث و توسعه مسيرهاي ويژه دوچرخه و افزايش ايستگاههاي بيدود
زمينه را بيش از پيش براي ترغيب شهروندان به استفاده از دوچرخه و پيوستن به پويش
سهشنبههاي بدون خودرو فراهم كند.
اين روزها عالوه بر شهردار كه سهشنبهها با اســتفاده از دوچرخه يا وسايل حملونقل
عمومي خود را به محل كار يا جلســات ميرســاند ،تعدادي از هنرمندان و ورزشكاران
و شــهروندان هم تالش ميكنند به اين قانون پويش احترام بگذارند و حداقل روزهاي
سهشنبه سراغ خودروهاي شخصي خود نروند.
اين پويش در كاهش آلودگي هوا و سالمتي شهروندان آنچنان تأثيرگذار است كه ستاد
اجرايي پويش سهشنبههاي بدون خودرو با هدف توسعه فرهنگ زندگي شهر دوستدار
سالمت و محيطزيست ،در دفتر محيطزيست و توســعه پايدار وزارت ورزش و جوانان
تاسيس شده است .بنابراين تهران همراستا با بســياري از شهرهاي پيشرفته جهان در
مسير توسعه دوچرخهسواري در شهر پيش ميرود .به همينخاطر طبق برنامه تا پايان
سال 1401مســيرهاي دوچرخه پايتخت ايران تكميل خواهد شد .اين در حالي است
كه طي  3سال اخير ،ســهم دوچرخه از ترددهاي درون شــهري تهران از 0.4درصد به
يكدرصد رسيده است.

سال 19/3 :1397
سال 19/7 :1398
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كل سفرهاي روزانه
در تهران (ميليون
نفر-سفر)

شايد در ابتداي امر اينطور بهنظر بيايد كه پويش سهشنبههاي بدون خودرو با هدف كاهش
آلودگي هوا و حفظ سالمت شهروندان راهاندازي شده اما نگاه عميقتر به تأثيرات آن نشان
ميدهد كه اهداف و ويژگيهاي ديگري هم در اين پويش نهفته است.
ايجاد نشاط و سالمت جسمي و روحي شهروندان
توسعه فرهنگ پيادهروي و دوچرخهسواري بهعنوان يك شيوه كارآمد جابهجايي در
مسافتهاي كوتاه
كمك به كاهش آلودگي هوا و صدا ،ازدحام تردد و آســيبهاي ناشي از آنها شامل
بيماري ،حوادث ،ناهنجاريهاي اجتماعي ،مرگومير و...
كاهش خودروهاي تكسرنشين و افزايش ظرفيت و خدمترساني خودروهاي عمومي
صرفهجويي اقتصادي خانواده و جامعه در مصرف سوخت
اشتغالزايي از محل توســعه خدمات حملونقل عمومي ،خدمات شهري مرتبط با
دوچرخهسواري و پيادهروي
آشتي مردم با محيطزيست
توسعه
دوچرخهسواري
در تهران

* احداث 175كيلومتر مسير دوچرخه
* راهاندازي 25مركز دوچرخهسواري
در فضاهاي دانشگاهي و اداري
* راهاندازي 400دستگاه پاركينگ در نقاط تبادل سفر
* بهرهبرداري 100خانه دوچرخه
* راهاندازي 61جايگاه دوچرخههاي بيدود
* وجود 2500دستگاه دوچرخه اشتراكي

تجربيات جهاني
استفاده
از دوچرخه

هلند 27 :درصد
دانمارك 19 :درصد
آلمان 10 :درصد
سوئيس 9 :درصد
استراليا 9 :درصد

بلژيك 8 :درصد
سوئد 7 :درصد
فرانسه 5 :درصد
ايتاليا 5 :درصد

معابر مركزي شهر پاريس به مرور روي خودروها بسته ميشود.

محمد سرابي
خبرنگار

شهرداري پاريس ميخواهد ورود خودروها را به بخشي از مركز شهر ممنوع
كند .اين كار با طرح ترافيك تفاوت دارد ،زيرا حق رانندگي در مركز شهر را
كامال از خودروهاي شخصي «ميگيرد» نه اينكه آن را «محدود» كند .طرح
ترافيك كه در شهري مانند تهران به اجرا درميآيد ،به معني منطقهاي است
كه خودروهاي شخصي اجازه ورود به آن را دارند اما در بعضي اوقات ورود
آنها كنترل ميشود .محدوده 14كيلومترمربعي خودروممنوع پاريس ،اما
جايي است كه خودروها اساسا اجازه ورود به آن را ندارند .وسعت طرحي
كه قرار اســت در پاريس اجرا شــود ،از برخي مناطق 22گانه شهر تهران
بيشتر است .مساحت مناطق 13 ،11 ،10 ،8و 17شهرداري تهران كمتر از
14كيلومترمربع و منطقه 14كمي بيش از اين مقدار است.
شهردار پاريس خانم «آنه هيدالگو» و شوراي اين شهر اخيرا طرحي را ارائه
كردند كه بخش بزرگي از شهر را تغيير ميدهد .اين طرح مربوط به يك يا
دو خيابان نيست بلكه محدوده تاريخي ،پررفتوآمد و گردشگري پايتخت
فرانسه را تحتتأثير قرار خواهد داد .هدف از طرح كاهش س روصدا ،افزايش
فضاي پيادهروي و دوچرخهســواري ،بيشترشدن سطح رويش درختان و
آرامشبخشي به خيابانهاســت .اين منطقه تنها 7درصد از مساحت كل
شهر پاريس است اما طبق محاسبه ،روزانه 100هزار خودرو از اين محدوده
عبور ميكنند و اين طرح 55درصد آنهــا را كم ميكند .تأكيد اصلي روي
خودروهايي است كه بدون توقف از خيابان ميگذرند و جريان عبوري را در
نيمي از سطح معابر ايجاد ميكنند.
ي قبلي
پيادهراهساز 

تعداد سفر
روزانه با دوچرخه
در شهر تهران
(هزار نفر -سفر)

* سهم استفاده
از دوچرخههاي
اشتراكي از كل
سفرها با دوچرخه

تعداد
سفرهاي دوچرخه
اشتراكي(نفر-
سفر)
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طرح ممنوعيت تردد در مركز پاريس بخشــي از برنامههاي شهرداري در
دوران هيدالگو براي كاهش خودروهاســت كه از مدتي قبل شــروع شد.
آنه هيدالگو ،حقوقدان اسپانياييتبار ،نزديك 20سال در مديريت شهري
پايتخت فرانسه نقش داشته است .او از ســال 2001عضو شوراي شهر و
معاون شهردار بود و از سال 2014بهعنوان شهردار انتخاب شد .بنا به آنچه
در سايت «بلومبرگ» آمده است ،طرحهاي قبلي او شامل ممنوعيت ورود
خودروهاي ديزلي به مركز شهر ،پيادهراهســازي اطراف رود سن ،كاهش
دسترسي خودروها به بعضي خيابانها و تبديل آنها به فضاي سبز و مانند
آن بود .حاال شيوع بيماري كرونا فرصت بيشتريفراهم كرده و شهرداري
ميخواهد بازهم محدوديت بيشتري براي خودروهاي شخصي ايجاد كند.
ســايت «لوكال» خبر ميدهد كه سال پيش وقتي نخســتين قرنطينه
كرونا بهمدت 3ماه اعالم شــد ،شــهرداري پاريس دســت بهكار شــد و
مسير 50كيلومتري دوچرخهسواري با نشــانههايي به رنگ زرد را به نام
coronapistesايجاد كرد .اين مســير كه با موانع بتني و پالستيكي در
كنار خيابانهاي اصلي ساخته شــده بود ،در ابتدا بهنظر موقت ميآمد اما
شهرداري هنوز آن را حفظ كرده است.
يكي از داليل اينكه شهرداري ميخواهد دقيقا در همين زمان قوانين جديد
را ايجاد كند ،اين است كه بعد از پايانيافتن قرنطينه كرونا ،شهرنشينان
شروع به اســتفاده بيشازحد خودروهاي شــخصي نكنند .بررسيهاي
آوريل 2021نشــان ميدهد ،كرونا باعث شــده اســت كــه رانندگي با
خودروهاي سواري در حد 60درصد قبل از كرونا قرار بگيرد.

سال 58 :1397
سال 118/2 :1398
سال 180 :1399

سال 0 :1397درصد
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سال 0 :1397
سال 11820 :1398
سال 36000 :1399

کرونا و فرصت نوآوري در صنعت موزهداري
بيشــترين آســيب را در حــوزه
ادامه از
صفحه اول گردشــگري خصوصــا در بخش
موزهها شاهد بودهاند و اغلب بخشهاي اين صنعت ركود
بيسابقهاي را تجربه كردهاند كه بهنظر ميرسد اين بحران
تا پايان انجام واكسيناسيون عمومي تداوم داشته باشد.
پيمايشهايي كه توســط ايكوم و ديگر ســازمان هاي
بينالمللي انجام شده حكايت از وضعيت وخيم موزهها،
فعاالن و متخصصان موزه داري و وضعيت بد اقتصادي،
اجتماعي و مشكالت روحي و رواني شاغالن اين عرصه
دارد .پاندمي كوويــد ۱۹-موزهها را بــه طرق مختلف
تحتتأثير قرار داد؛ حال آنكه متأسفانه ماداميكه بحران
اقتصادي در سراسر جهان ادامه دارد و موزه ها بسياري از
نيروهاي كار خود را از دست مي دهند ،اين نگراني وجود
دارد كه بســياري از موزهها مشكالت بسياري در زمينه
نگهداشت و محافظت از مجموعههاي خود داشته باشند
و ميراث فرهنگي بشريت در معرض خطر قرار گيرد .طبق
آمار منتشر شده توسط شوراي جهاني موزه داري درماه
ميسال  ،۲۰۲۰حدود  ۹۵درصد از موزه هاي جهان در
شرايط پاندمي كرونا به حالت تعطيل و يا نيمه تعطيل
درآمدند.
در ماههاي ســپتامبر و اكتبر ۲۰۲۰با وجود بازگشايي
چند موزه در اروپا و آســيا ،موزههاي مناطقي همچون
آمريكاي التين و كارائيب كماكان تعطيل بودند؛ از اينرو
مسئوالن امر شروع به بهبود زيرساخت هاي فناوري و

ارتقای فعاليتهاي مجازي خود كردند و از طريق فعاليت
در شــبكه هاي اجتماعي ،برگزاري تورهاي مجازي و
رويدادهاي زنده در موزهها و انتشار آنها در اين شبكهها به
فعاليت خود ادامه دادند .با اين حال طبق پيمايش هاي
صورت گرفته توسط همين شورا ،با ادامه همهگيري كرونا،
قريب به ۱۱درصد كاركنان مــوزه ها بهصورت موقتي
كنار گذاشته شــدند و قرارداد كاري ۱۶درصد كاركنان
تمديد نشد.
موزههاي خصوصي مجبور به تعديل نيرو و كاهش حدود
۳۰درصدي كاركنان خود شــدند و حدود ۲۸درصد از
متخصصان موزه داري مجبور به تغيير شغل خود شدند.
مشكلي كه همه موزهها با آن دست به گريبان هستند،
هزينه باالي نگهداري موزهها و درآمد بسيار اندك آنان
در ايام همه گيري كروناست و همين امر عمده مسئوالن
اين حوزه را مجبور به تعديل نيرو و كاهش فعاليتهاي
مجموعه كرد.
با اين حال نميتــوان از نوآوريها و فرصتي كه ويروس
كرونا در صنعت موزهداري به همراه داشت ،چشمپوشي
كرد ،چرا كه در اين برهه ،اقداماتي روي داد كه تا پيش از
كوويد ۱۹-به آن انديشيده نشده بود .امكان بازديد مجازي
از موزههاي لوور ،متروپوليتن ،بريتانيا و آكروپوليس تا
موزه هاي ايران و تورهاي مجازي همگي براي نخستين
بار فرصتي را فراهم آوردند تا افراد در خانههايشــان از
موزههايي بازديد كنند كه همواره رؤياي بازديد از آنها را

در سر ميپروراندند .حال اين موضوع به يكي از موضوعات
كليدي براي جوامع تبديل شده تا از ظرفيت موزهها براي
ايجاد پايداري فرهنگي در جوامع بهره گيرند .اكنون براي
ما هم زمان آن فرا رسيده تا در ارتباطات با جوامع ،تجديد
نظر كنيم ،بر غناي فرهنگ خود بيفزاييم و از موزهها در
جهت دستيابي به پايداري فرهنگي بهره گيريم.
لذا بر ماست كه بهعنوان مديريت شهري از ظرفيتهاي
خالق فرهنگي بهعنوان پيشــروهاي احيا و بازآفريني
فرهنگ در دوران پســاكرونا حمايت كنيــم و با ايجاد
مديريت يكپارچه موزهها ،خانــه موزهها و باغ موزههاي
تحت تملك شــهرداري تهران از طريق ايجاد سازمان
گردشــگري از ظرفيت اين صنعت در جهت دستيابي
به پايداري فرهنگي استفاده كنيم .سازمان بينالمللي
موزهها ،شعار روز جهاني موزهها در سال ۲۰۲۱را «آينده
موزهها ،احيا و تصويرسازي مجدد» تعريف كرده و موزهها
و متخصصان موزهداري را به ايجاد ،تصويرســازي و به
اشتراك گذاشتن تجارب خلق ارزش و مدلهاي جديد
كسبوكار براي سازمان هاي فرهنگي و ارائه راهحلهاي
نو براي مواجهــه با چالشهاي اجتماعــي ،اقتصادي و
زيستمحيطي عصر حاضر دعوت كرده است .اميد است
كه شهرداري تهران نيز ضمن ايجاد سازمان گردشگري
شهرداري تهران و ايجاد مديريت يكپارچه موزهها و مراكز
گردشــگري تحت تملك شــهرداري و با بهرهگيري از
تجربيات جهاني و فراهم آوردن زيرساختهاي فناوري،
خود را براي مواجهه با بحرانهاي پساكرونا مهيا سازد و با
به كارگيري ظرفيت موزهها به پايداري فرهنگي اجتماعي
دست يابد.

مشاوره عمومي و نظرسنجي براي اجراي طرح شروع شده است و در سايت
 paris.frميتوان نقشه اين محدوده را ديد كه در اطراف رود سن و خيابان
ل قرار دارد .اين محدوده بين محل قلعه
عمود بر آن يعني بلوار سباســتوپ 
تاريخي «باستيل» و ميدان «كنكورد» قرار ميگيرد .بسياري از معابر اين
محدوده و همينطور  2جزيره درون رودخانه ســن قبال پيادهراه شدهاند.
خيابان مشهور «شــانزهليزه» و مراكز خريد اطراف «سالن اپراي گارنير»
خارج از اين محدوده قرار گرفتهانــد .دوربينهاي ترافيكي با الگوي كاري
دوربينهاي لندن خودروها را كنترل و درصورت ورود به محدوده جريمه
ميكنند .تخمين زده ميشود كه 70درصد رفتوآمدها را بتوان با وسايل
حملونقل عمومي انجام داد30 .درصد باقيمانده ســفرهايي است كه يا
نيازمند حمل بار است يا نقشه حركت آن با هيچ شبكه حملونقل عمومي
قابل اجرا نيست.
رويكرد اروپايي

در شــهرهاي ديگر فرانســه مانند ليل و نانت طرحهاي مشابه با اولويت
پيادهها اجرا شده و سرعت حركت خودروها در بعضي معابر كاهش پيدا
كرده است .اسلو در نروژ از ســال 2022تردد خودروهاي سوخت فسيلي
را محدود ميكند و لندن و ميالن براي خودروهايي كه وارد مركز شــهر
ميشــوند ،نوعي عوارض شــلوغي تعيين ميكنند .در برخي شهرها هم
اين كار به مشــكالتي برخورد كرده است .در كشــور اجدادي هيدالگو،
طرح «مادريد مركزي» كه براي كاهش آلودگي هوا تدوين شــده بود و
خودروهاي آالينده را جريمه ميكرد ،در يك تجديدنظر قضايي متوقف
شــد .محدوده اين طرح 5كيلومترمربــع بود و آاليندگــي خودروها با
استانداردهاي اتحاديه اروپا مصوب سال 2010سنجيده ميشد .مخالفان
طرح و دادگاه ميگويند كه جنبههاي اقتصادي اين محدوديت و جريمهها
مشخص نيست .در اين نوع درگيريهاي مديريتي ،اينكه شهرداران عضو
چه حزب سياسي هستند و اين حزب در چه سطحي از قدرت قرار دارد،
تعيينكننده اســت .هيدالگو عضو حزب سوسياليســت است كه درباره
اصالحات ترافيكي با او همراهي ميكند.
طرح ممنوعيت خودروها هنوز در پاريس به اجــرا درنيامده و مخالفاني
دارد .احتماال نظرســنجيها هم موافقت عمومي را نشــان دهد زيرا قبال
قســمتهاي زيادي از اين محدوده به شــكل پيــادهراه درآمده و مورد
اســتقبال عمومي قرار گرفته بود اما مخالفان هيدالگو او را به «دشمني
با خودروهــا» و بيتوجهي بهنظــرات رانندگان متهــم ميكنند .ظاهرا
مالحظات مالي و اقتصادي هم در ممنوعكــردن ورود خودروها به مركز
پاريس وجود دارد كه بايد بررسي شــود .درباره ورود موتورسيكلتها و
بعضي از خدمات گردشگري نيز هنوز تصميمي گرفته نشده است .ساكنان،
مغازهداران ،معلوالن و احتماال خدماتي ماننــد تحويل كاالها ميتوانند
همچنان از خودرو استفاده كنند .طبيعتا تاكســيها ،پليس و نيروهاي
امدادي شامل اين قوانين نخواهند شد .شــهرداري تهران نيز از نزديك
يك دهه قبل نمونههايي از پيادهراه و خيابانهايي را كه ورود خودروها به
آن ممنوع است ،در اين شهر به اجرا درآورده بود .در دوره اخير مديريت
شهري اين رويكرد بيشــتر مورد توجه قرار گرفت و جايگزين پروژههاي
عمراني  -ترافيكي بزرگ شد .طرح 14كيلومترمربعي پاريس ازنظر وسعت
خود جالب توجه است و درصورت موفقيت پيروزي بزرگي براي سياست
اروپايي محدوديت خودر و خواهد بود.
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دريچه
از هفت شهر عشــق تا هزار وادي
انديشه
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وارد اين نشست علميشوند.

كمبود كتابخوانهاي الكترونيك

گزارشهــا از بازار دســتگاههاي الكترونيك
بهخصوص كتابخوانها و تبلتهاي هوشمند
براي مطالعه كتاب حاكي از كمبود بسياري از
اين دستگاهها در انبارهاي شركتهاي بزرگ
توليدكننده اين دستگاههاســت .به گزارش
گودايريدر ،كارشناســان ميگويند بهزودي
بايد منتظر كمبود كتابخوانهاي الكترونيك و
بهطور كلي دستگاههاي الكترونيك و گوشي و
تبلتهاي هوشمند باشيم كه علت آن كمبود
توليد تراشــهها و قطعات ســختافزاري در
بازار جهان است كه ســرنخها به كشور تايوان
رسيده است.

تازههاي نشر

در گفتوگو با كتابفروشان هنرمند و فرهنگسراي سبز مطرح شد

تخفيفهاي اينترنتي صداي كتابفروشها را درآورده
سعيده مرادي
سا لهاست فعاالن حوزه كتاب و نشر با
خبرنگار
مشــكالت متعددي مواجهند ،اما آنچه
طي چند سال اخير عرصه را بيش از پيش بر برخي از آنها تنگ
كرده ،تخفيفهايي است كه توسط عدهاي از ناشران و سايتهاي
مردم از ما انتظار تخفيفهاي نامتعارف دارند

تخفيفهايي كه ناشــران در نمايشگاههاي كتاب يا
سايتهاي مختلف ارائه ميكنند ،اين تصور را براي
برخي از مخاطبان ايجاد ميكند كه كتابفروشيها
گرانفروش هستند .اين در شرايطي است كه چنين
تصور و برداشــتي اشــتباه است و ناشــر بهعنوان
توليدكننده محصول ميتواند اين قبيل تخفيفها
را لحاظكند ،اما كتابفــروش نميتواند به قيمت
درج شده روي كتاب توســط ناشر دست بزند .علي
نادي ،مدير كتابفروشي هنرمند با بيان اين جمله
به همشهري ميگويد« :وقتي نمايشگاه بينالمللي
كتاب برگزار ميشود ،بهمدت 10روز كتابفروشيها
عم ً
ال تعطيل ميشوند وفروش چنداني ندارند ،حتي
زماني كه نمايشگاه به شكل مجازي برگزار ميشود .از
سوي ديگر فعاليت سايتهاي عرضه كتاب كه عمدتاً
وابسته به انتشاراتيها هستند و توسط ناشران اداره
ميشوند هم تاحدودي بر كسبوكار كتابفروشيها
تأثير گذاشته اســت اما مشــكل اصلي وجود اين
نمايشگاهها يا فعاليت اين سايتها نيست .نميگويم
برگزاري نمايشــگاه يا فروش كتاب در سايتهاي
مختلف كار درستي نيست اما بايد تدبيري از سوي
مسئوالن مربوطه اتخاذ شود تا كتابفروشيها هم در
اين ميان متضرر نشوند .چون تخفيفهاي نامتعارفي
كه در نمايشگاهها و سايتها داده ميشود اين تصور
را در خريداران كتاب ايجاد ميكند كه خريد كتاب
از كتابفروشيها مقرون به صرفه نيست و تداوم اين
كار باعث شده تا اكثر مشتريان از كتابفروشيها هم
انتظار تخفيفهاي آنچناني داشته باشند ،درحاليكه
تخفيف براي كتابفروشان مقدور نيست .وقتي ناشر
ميخواهد روي اثر قيمتگذاري كند ،تخفيفي را هم
كه ميخواهد ارائه كند درنظر ميگيرد؛ بهعنوان مثال
قيمت كتابي ۲۰هزار تومان اســت و قرار است ناشر
۲۰درصد تخفيف روي آن بدهد و عم ً
ال اين تخفيف را
در قيمتگذاري لحاظ ميكند .در يك جمله ميتوان
گفت ناشــراني كه فروش اينترنتي ندارند قيمتي را

مختلف ارائه ميشود .اين تخفيفهاي ۱۰تا 3۰درصدي كه گاهي
تا 4۰درصد هم ميرسد ،چالشهاي زيادي را براي كتابفروشان
ايجاد كرده اســت؛ رقابتي نابرابر براي جذب بيشتر مخاطب كه
هيچ قاعده  ،قانون و محدوديتي هم بر آن حاكم نيست .بسياري از

كتابفروشان بر اين باورند كه اين قبيل تخفيفها تأثير بهسزايي
بر كسبوكارشان دارد .آنها با اشاره به اوضاع نابهسامان بازار كتاب
تحتتأثير همهگيري ويروس كرونا و گرانيهاي سالهاي اخير،
نسبت بهاحتمال ورشكستگي و تعطيلي اين صنف بيم دارند.

كه روي جلد كتاب قيد ميكنند منطقيتر است».
نادي با بيان اينكه نمايشگاههاي كتاب هم به نوبهخود
در قيمتگذاري كتــاب تأثيرگذارنــد ،ميگويد:
«بسياري از ناشرانی كه در نمايشگاه شركت ميكنند،
براي اينكه محصوالت خود را با تخفيف به مخاطبان
ت قيد شده روي جلد كتاب را بيشتر
عرصه كنند ،قيم 
از قيمت واقعي درج ميكنند و اغلب مصرفكنندگان
هم اص ً
ال متوجه نميشوند .هرچند اين موضوع براي
مردم ايجاد ذهنيت كرده و به مرور باعث ميشود كه
فاصله آنها از كتابفروشيها بيشتر شود ،چراكه مردم
فكر ميكنند كتاب را از ســايتها و ناشران ارزانتر
خريدهاند؛ درحاليكه حقيقت چيز ديگري اســت.
بهنظرم بايد در اين زمينه فرهنگسازي صورت بگيرد
تا مردم نسبت به آن آگاه و حساس شوند».
سودمان كم است ،جايي براي تخفيف نيست

كتابفروشيها به نوعي نماينده فروش محصوالت
ناشــران هســتند و وقتي آنها كتابي را در اختيار ما
ميگذارند نبايد آن كتاب را به سايتهاي مختلف هم
بدهند .علي دولتي ،مسئول كتابفروشي فرهنگسراي
سبز با بيان اين مطلب به همشهري ميگويد« :ما بارها
اين موضوع را با ناشــران در ميان گذاشتهايم كه اگر
ســايتها يا ديگر مراكز كتابي را ميخواهند آنها را
براي خريد به كتابفروشيهايي كه نماينده فروش
انتشاراتيها هستند راهنمايي كنند ،چون ما مشتري
ثابت انتشاراتيها در طول سال هستيم و هميشه با
آنها تعامل داريم ،اما متأسفانه در اين اوضاع اقتصادي
ناشران هم دنبال سود بيشتر هستند و درخواست ما
از آنها بينتيجه مانده اســت .بهعنوان مثال ما كتاب
«جنگ و صلح» را از يك انتشاراتي دريافت كردهايم
و با 25درصد تخفيف آن را ميفروشــيم ،بعد همان
كتاب از همان انتشاراتي با قيمتي ارزانتر در اختيار
يك سايت قرار ميگيرد! اين موضوع به لحاظ مادي
و معنوي به كتابفروشيها لطمه ميزند و از يكسو
از اعتبار كتابفروشــيها ميكاهد و از سوي ديگر

بيگانه

عكس :همشهري /علیرضا طهماسبی

در پنجمين نشست
از نشســتهاي
پنجگانه «از هفت
شهر عشق تا هزار
وادي انديشــه»،
پژ و هشــگر ا ن
بــه هــزار وادي
انديشههاي خيام
راه مييابند .دراين
همت
نشســت علمــي -پژوهشــي كه بــه ّ
گروه زبان وادبيات فارســي دانشــگاه حكيم
ســبزواري ،انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
ايران (شــعبه خراســان) و مركز فرهنگي و
بينالملل شهركتاب برگزار ميشود ،حسين
آتشپرور ،منتقدادبــي و خيامپژوه با موضوع
«شكل و ساخت داســتاني ترانههاي خيام»،
محمودفيــروزي مقدم ،عضو هيــأت علمي
دانشگاه آزاداسالمي تربت حيدريه با موضوع
«خيام در انديشــه جهانيــان» و علي اصغر
محمدخاني ،معاون فرهنگي و بينالملل شهر
ّ
كتاب باموضوع «از غربت عطار تا شهرت خيام»
ســخن خواهند گفت .به گزارش همشهري،
دبيري اين نشســت برعهده محمداسماعيل
صيادي ،دانشــجوي دكتري ادبيات حماسي
دانشــگاه حكيــم ســبزواري خواهــد بود.
عالقهمنــدان ميتواننــد امروز ،سهشــنبه
 ۲۸ارديبهشــت ســاعت 21از طريق پيوند
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فروشمان كم ميشود .وقتي يك مشتري براي خريد
كتاب ميآيد و ميگويد فالن سايت اين كتاب را با اين
قيمت و كمتر از شما براي فروش گذاشته ما در جواب
چه ميتوانيم بگوييم؟ اين موضوع باعث شده است
هر مخاطبي كه وارد فروشگاه ميشود انتظار تخفيف
را از ما داشته باشد .وقتي يك سايت كتابي را با 20يا
25درصد تخفيف ميفروشد چنين انتظاري هم قطعا
از كتابفروشــيها وجود دارد .با اين اوضاع و احوال
اقتصادي ما چگونه ميتوانيم با سايتها و در مجموع
با فروشــگاههاي اينترنتي رقابت كنيم!؟ كساني كه
كتابخوان هســتند يا در اين حوزه فعاليت دارند به
خوبي ميدانند كه كتاب كااليي فرهنگي اســت كه
قيمت مشخص خود را دارد و سود آن بسيار كم است
و جايي براي تخفيفهاي آنچناني وجود ندارد».
استقبال مردمي از تخفيفها

مصطفي بيگي ،مسئول كتابفروشي ملودي با بيان
اينكه اغلب مــردم در پي كتاب ارزان هســتند واگر

ناشران يا سايتها تخفيف بدهند استقبال ميكنند
به همشــهري ميگويد« :باتوجه به اوضاع اقتصادي
موجود ،اغلب مردم دنبال آن هستند تا مايحتاج خود را
با قيمت كم تهيه كنند و همين موضوع باعث ميشود
تا از تخفيفها استقبال كنند .حوزه كتاب هم از اين
مقوله مستثني نيست و بيشتر افراد كتابهاي خود را
از سايتها ،نمايشگاههاي كتاب يا دستفروشان كه با
قيمت كمتر يا تخفيفهاي ويژه ميفروشند ،خريداري
ميكنند .اين موضوع باعث شده تا كتابفروشيها در
اين ميان متضررشوند و به شغل كتابفروشي آسيب
وارد شــود .البته نه اينكه همه مردم بهدنبال تخفيف
باشند بلكه هنوز هســتند كتابخوانهايي كه اصالت
كتاب برايشان مهم است و به كتابفروشيها ميآيند
و ساعتها ميچرخند تا كتاب مورد عالقه خود را پيدا
كنند ،اما تعداد آنها كم است .بنابراين بايد براي حال
قيمتها و تخفيفهاي نامتعارف كه اغلب واقعي هم
نيست ،فكري شود .چراكه اگر همينطور پيش برود
كتابفروشها بايد كسبوكارشان را تعطيل كنند».

«بيگانه» و «طاعــون» 2اثر مطرح آلبركامو
است كه در قياس با ديگر كتابهاي او بيشتر
موردبحث و مداقه بوده است.
بيگانه رماني است كه ســال  ۱۹۴۰به پايان
رسيد اما در سال  ۱۹۴۲به همت انتشارات
گاليمار و با حمايــت آندره مالرو منتشــر
شــد .آلبر كامو در اين رمان به يك زندگي
پوچ ميپردازد و تجربه احســاس پوچي را
پيشروي خواننده قرار ميدهد.
راوي رمان بيگانه مرد جوان مجردي اســت كــه در الجزاير زندگي
ميكند و كارمند يك شــركت است .كســي كه نام خانوادگياش
«مورسو» است اما نام كوچكش مشــخص نيست .از گذشته مورسو
چيز زيادي در كتاب آورده نشده ولي ميفهميم كه او با مادرش در يك
آپارتمان زندگي ميكرده و پدرش را نديده است .بعدها نيز مادرش را
به خانه سالمندان فرستاده است اما اين بدان معنا نيست كه او مادرش
را دوست نداشته و يا با او رابطهاي نزديك نداشته است .مورسو بايد به
مراسم تدفين مادرش برود .بنابراين از رئيس خود مرخصي ميگيرد و
با اتوبوس راهي مقصد ميشود .پس از بيتفاوتي مورسو به زمان مرگ
مادرش ،شوك دوم هنگامي به خواننده وارد ميشود كه ميبيند او
حتي حاضر نيست براي بار آخر در تابوت را باز كند و مادرش را ببيند.
در عوض سيگار ميكشد و قهوه مينوشد و. ...
بيگانه را جالل آلاحمد و علياصغر خبرهزاده به فارسي برگرداندهاند
و انتشارات نگاه به تازگي چاپ جديد آن را با شمارگان 2هزار نسخه
به بهاي 22هزا رو 500تومان منتشر كرده است.

رساله و شرح آينده يك خيال

«رساله و شرح آينده يك خيال» اثر زيگموند
فرويد را احسان كريمخاني و ابراهيم رنجبر به
فارسي برگرداندهاند و به تازگي از سوي نشر
نگاه منتشر شده است.
فرويــد در رســاله آينــده يك خيــال به
بررســي تصورات خيالگونه انســان غربي
از امور ديني پرداخته اســت .او ســعي در
ارائه تحليلــي روانكاوانه از ايــن موضوع در
غرب دارد و به نوعي اين فراينــد قصهپردازي باورمندانه را
از منظر روانكاوي بررســي ميكند .در اين مجموعه ،پس از مدتها
رساله آينده يك خيال از آلماني به فارسي ترجمه شده و در كنار آن
سه شرح درباره جنبههاي مختلف و البته مهم اين رساله قرارگرفته
است .هر يك از اين سه شرح به كندوكاو در بعدي خاص از اين رساله
ميپردازد و به نوعي تالش ميكند ارتباط اين رساله با وضع كنوني
خواننده هرچه بيشتر روشن شود.
انتشارات نگاه اين كتاب 160صفحهاي را با شمارگان هزارنسخه به
بهاي 40هزار تومان منتشر كرده است.
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زهرا رفيعي

خبرنگار

روســیه از يكسال قبل
حيات
وحش پذیرفت کــه گونه فوک
خزری را در کتاب سرخ
گونههاي درمعرض خطر انقراض خود
قرار دهد و شــکار قانونی ساالنه  5تا 6
هزار فوک خزري را متوقف و غیرقانونی
اعالم کند .اما چند روز پیش الشه 170
فوک خزری در سواحل روسیه يافت شد
و از آنجا که گفته شــد پوست برخی از
فوکها کنده شــده ،احتمال شــکار
غيرقانوني فوك خزري مطرح شد .اما
آنچــه روســیه تاکنون دربــاره مرگ
گسترده فوک های خزري اعالم کرده،
نه شــكار غيرقانونــي بلكــه فعالیت
صیادی است.
فعالیــت صیــادی عامل آســیب به
فوکهاي خزري در ديگر سواحل اين
درياي مشترك است .اما مرکز حفاظت
از فوک خــزری در ايران بــا حمایت
صیــادان توانســته اســت فوکهای
گیر افتاده در تور صیــادان را تیمار و
آزادکند .امیر صیادشــیرازی ،رئیس
این مرکــز در گفتوگو با همشــهری
میگوید :نخستينبار نیست که الشه
فوکهای خزری در سواحل روسیه در
تعداد زیاد پیدا میشود .سال گذشته
نيز الشه  300فوک خزري در سواحل
روسيه يافت شــد كه آن كشور پاسخ
قانعکننــدهای نســبتبه تلفات فوك
خزري نداد.
عــاوه بــر فعالیتهــای صیــادی،
گزینههای دیگــري درخصوص مرگ
فوكهاي خزري در روســيه روی میز
بود؛ از آلودگیهــای صنعتی گرفته تا
فعالیتهای نظامی ،اما روســیه دلیل
مرگومیر ســال گذشــته و امســال
جمعيت فوك خــزري را فعاليتهاي
مرتبط با صید ترال اعالم کرده است.
امیر صیادشیرازی میگوید :صید ترال
در کشور روسیه تا چند ماه پیش اصال
وجود نداشت ولی ظاهرا میگویند برای
صید کیلکا که غــذای اصلی فوکهای
خزری است از کشتیهای ترال استفاده
شده است .اگر این اتفاق افتاده باشد هم
باز سؤاالتی مطرح اســت که از طریق

سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت
امور خارجه خواستهایم اين سؤاالت با
طرف روس مطرح شــود كه چرا تعداد
تلفات فوك خزري در سواحل روسيه
بسیار زیاد اســت و چطور ممکن است
این همه فوک یکجا صید شده باشند و
الش ه آنها در ساحل پخش شود .خبری
نيز به نقل از وزیر محیط زیست روسیه
منتشــر شــد که برخی از این الشهها
پوست نداشتند و احتماال تعمدي صید
شده باشند .از آنجا كه شیالت روسیه،
ســاالنه مجوز شــکار  5تا 6هزار فوک
خزري را میفروخت بهنظر ميرسد با
این اتفاقات ،صید غیرقانونی در منطقه
انجام میشود.

زيستبوم

 سهشنبه  28ارديبهشت  1400شماره 8222

انقراض در انتظار فوكهاي خزر
کشتار فوكهاي خزري در سواحل روسيه ادامه دارد
رئيس مركز حفاظت از فوك خزري :وزارت خارجه و سازمان حفاظت محيطزيست ،روسيه را ملزم
به حفاظت از فوك خزر كنند
جمعيت  1.2ميليون قالدهاي فوك خزري در يكصد سال اخير به 70هزار قالده در سال 2015رسيد

نابودي 95درصد
از جمعيت فوك خزري

۱۲ســال پیش ،اعالم شد که جمعیت
یک میلیون قــادهاي فوک خزری به
۱۰۰هزار قالده رسیده است و این گونه
وارد فهرست انقراض ( IUCNاتحادیه
بینالمللی حفاظت از طبیعت) شد .اما
روسیه بهجای فهرست جهانی IUCN
کتاب ســرخ دارد كه فوک خزری نيز
سال گذشته به این کتاب افزوده شد و
در نتیجه انتظار میرود روسیه برای این
گونه درمعرض خطر انقراض اقدامات
حفاظتی انجام دهد.
رئيس مركــز حفاظت فــوك خزري
در ايــران ،درباره جمعیــت این گونه
میگویــد :جمعیت فوك خــزري در
يكصد سال منتهي به ســال 2015از
1.2میلیون قالده بــه  70هزار قالده
رســید و بیش از 95درصد از جمعیت
فوکهای خزری از بین رفته است.
 170الشــه فوک خزری كه در روسيه
مشاهده شــد فقط تلفاتی است که در
ساحل بهدست آمده است .ضمن اینکه
در گزارش ســال گذشــته ،الشههای
بهساحلرســیده  300قــاده اعالم
شــده بود ولی در مکاتبه بــا آکادمی
علوم روسیه مشخص شــد تعداد کل
الشهها2 ،هزار فوک ( 3درصد جمعیت
فعلی) بود.
نســل فوک خزر یا «پوســا کاسپیکا»
که تنها پستاندار دریای خزر محسوب
میشود ،به دلیل شکار بیرویه ،آلودگی

سواحل ايران مأمن فوكهاي خزری
نيست

و نابودی زیســتگاه ،درمعرض انقراض
قرار دارد .آلودگی ناشــی از استخراج
نفت و گاز در خزر و افت ســطح آب به
دلیل احداث ســدهای بیشــمار روی
رودخانه ولــگا ،بهعنــوان اصلیترین

تامینکننده آب دریای خــزر ،تغییر
اقلیــم زندگی ایــن گونــه را به خطر
انداخته است.
ایران ،روســیه ،جمهوری آذربایجان،
ترکمنســتان و قزاقســتان 5 ،کشور

بيانيه رئيس ايكوم ايران به مناسبت روز جهاني موزهها

چراغ موزهها روشن است

عكس :همشهري /محمد عباس نژاد

ســيداحمد محيط طباطبايي ،رئيس كميته ملي
موزههاي ايران وابسته به شوراي جهاني موزهها كه
بهدليل ابتال به كرونا در بيمارستان بستري است با
ارسال فايل صوتي به روزنامه همشهري بيانيه ايكوم
ايران را به مناســبت 28فروردينماه «روز جهاني
موزهها» ،از تخت بيمارستان قرائت كرد.
به گزارش همشهري ،سيداحمد محيط طباطبايي در
اين بيانيه با اشاره به شعار امسال روز جهاني موزهها
با عنوان «موزه ها؛ بازيابي مجدد و نگاه جديد» كه
همزمان با تداوم همهگيري كرونا در جهان انتخاب
شده است اعالم كرد :امروز روز جهاني موزههاست و
نبايد فراموش كرد كه موزهها ،مكان و فضايي هستند
كه زندگي گذشته را در خود حفظ و اكنون از مسير
ديجيتال به دنياي آينده منتقل ميكنند.
محيط طباطبايي افــزود :وظيفه مــوزه و موزهدار
در شــرايط كنوني تغييــر نكرده و بايد از شــرايط
ايجاد شــده ،نهايت اســتفاده را براي انجام وظايف
داشته باشند.
رئيس كميتــه ملــي موزههــاي ايران با اشــاره
به تالش موزههــا و موزهدارهاي ايــران در دوران
همهگيري كرونا براي تــداوم فعاليتهاي فرهنگي
و موزهاي اعــام كرد :بايــد از موزه ملــي ايران و
رئيس و كاركنانش كه توانســتند در طول ســال،
وظيفه ملي بودن اين موزه و ياريرســاني به ديگر
موزههاي كشــور را به خوبي ايفا كنند ،تقدير كرد.
همچنيــن فعاليتهاي موزه پســت ايران و رئيس

انتخاب نمیکنند ،اشغال سواحل امن
شرق تا غرب درياي خزر در ايران است.
میانکاله ،آشــوراده و بوجاق گیالن از
معدود مناطق امني هســتند که برای
فوکهای خزری باقی مانده است .در
فصل پاییز که کیلکاها ســر از سواحل
جنوبی خزر درمیآورند فوکها به این
مناطق میآیند .با وجود صیادانی که با
تراکتور تورهــای ماهیگیری را از دریا
بیرون میکشند ،حتی در مناطقی که
بهنوعی حفاظتشده هستند این گونه،
محل استراحت پیدا نمیکند.
آنطــور كه امیــر صیادشــیرازی به
همشــهري گفته اســت ،ايــران بین
کشــورهای منطقه ،بدترین ســواحل
خزر را دارد چون تعدي به حریم و بستر
سواحل با ویالسازیهای متعدد ،امکان
حضور گردشگران را هم محدود کرده
است ،چه برسد به فوکهای خزری.

و كاركنان اين مجموعه كه زمينه بســيار مناسبي
براي ارتباط موزهها با مخاطبين در بســتر مجازي
فراهم آوردند مورد تقدير ايكوم ايران اســت .موزه
پست جمهوري اســامي ايران در نوروز سال 99و
نوروز ســال 1400توانســت موزههاي كشور را از
طريق فضاي مجازي بــا مخاطبان مرتبط كند و در
بارگزاري محتوا و ياريرســاني به موزههاي كشور
براي حضور در فضازي اينترنتــي بهمنظور ارتباط
با مخاطبين موفق باشد .بايد از مسئوالن موزه ملي
علوم و نــوآوري و مدير اين موزه كــه در اين مدت
توانستند فضاي بســيار زيادي به موزههاي كشور
بيفزايند و ركورددار ايجاد عظيمترين فضاي فيزيكي
براي موزهها شدند ،قدرداني ويژه شود .همچنين بايد
از شــوراي خليفهگري ارامنه در اصفهان كه در اين
شرايط ســاختمان قديم يتيمخانه در كوچه سنگ
تراشهاي اصفهان را به موزه موسيقي تبديل كردند
قدرداني شــود .اقدام موزه جالل و سيمين و موزه
ارامنه تهران نيز كه با پشتيباني موزه پست و اداره
پست و مخابرات توانستند به وظيفه بينالمللي خود
جهت توليد تمبر مشــترك و تثبيت زمان و فضاي
مربوط به موزه عمل كنند و موفق بودند مورد تقدير
كميته ملي موزههاي ايران وابسته به شوراي جهاني
موزههاســت .همچنين فعاليت ســازمان حفاظت
محيطزيست و موزههاي دانشگاهي كشور در بسط
و توسعه موزه در فضاهاي دانشگاهي و جديد مورد
توجه ايكوم ايران قرار دارد و در اين مسير از تمامي

كساني كه در امر موزه و موزهداري در سال گذشته
فعاليت كردند و توانســتند چراغ موزههاي ايران را
روشن نگاه دارند و به وظيفه خود در انتقال فرهنگي
عمل كنند ،تقدير ميشود.
سيداحمد محيط طباطبايي در بيانيه ايكوم ايران به
مناسبت روز جهاني موزهها اعالم كرد :از شهرستان
اوز در جنوب ايران تا اردبيل و از مشهد تا هفت تپه
تمامي موزههاي كشور به فعاليت قابل توجه از سال
گذشته تاكنون ادامه دادند .برخي موزهها از فرصت
ايجاد شده براي بازسازي و ترميم و توسعه استفاده
كردند كه در اين مورد بايد از كاخ گلســتان تهران،
كاخ نياوران و موزه آبگينه ياد شود.
براســاس اعالم رئيس كميته ملي موزههاي ايران
(ايكوم) فعاليت مجازي كه با كمك موزه پســت و
ديگر موزههاي كشــور صورت گرفت نيز در ســال
گذشته با رشد و توســعه كيفي و كمي بسيار همراه
بود و بنابراين ايكوم ايران از تمامي موزههاي كشور
كه در اين زمينه فعاليت كردند قدرداني ميكند.
ســيداحمد محيط طباطبايي اعالم كرد :از تمامي
110موزهاي كه در مســابقه آيين موزه برتر كشور
شركت كردند نيز قدرداني ميشود و فعاليت مركز
امور بينالملل شهرداري تهران ،جامعه گردشگري
الكترونيكي كشور و شركتهاي آموزشي و سمنهاي
ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي كه سال
گذشته با ايكوم ايران همكاري داشتند مورد قدرداني
قرار میگیرند.

ســاحلی دریای خــزر هســتند كه
البته وضعيت فوك خــزري در ایران
نيز چندان مطلوب نیســت .اگرچه با
تالش مرکز حفاظــت از فوک خزری و
فرهنگســازی صورتگرفته در جامعه

محلــي ،صیــادان ایرانــی درصورت
مشــاهده فوك خزري در تور صيادي
موضوع را به آن مرکز اطالع میدهند اما
اصلیترین دلیلی که فوکهاي خزري،
سواحل ایران را برای زمستانگذرانی

یکی از نقاط امن برای فوکهاي خزری،
جزیره خالی از ســکنه آشوراده است
که حاال عدهای بــه دنبال اجرای طرح
گردشگری در اين پناهگاه حياتوحش
و ذخيرهگاه زيستكره هستند ،در حالي
كه براساس شهادت مرکز حفاظت فوک
خزری ايــران و اعضای هیــات علمی
دانشگاه شهیدبهشتی ،دانشگاه تهران
و دانشــگاه تربیت مدرس و همچنین
شبکه ملی ســمنهای محیطزیستی
و منابــع طبیعی کشــور ،اجرای طرح
گردشگری آشوراده در زون ۲۲هکتاری
ايــن جزيره موجــب تخریــب کامل
زیستگاه فوک خزری میشود.
محمد داســمه ،وکیل پرونده شکایت
از مجریــان و تصویبکنندگان طرح
گردشگري آشــوراده ،نيز در گفتوگو
بــا همشــهری میگویــد :ســال94
شــورایعالی شهرســازی و معماری
ایران مصوبهای به تصویب رســاند که
براساس آن صدور هرگونه مجوز ساخت
مناطق نمونهگردشــگری در مناطق
چهارگانه محیطزیســت اکیدا ممنوع
است .پناهگاههاي حیاتوحش نیز جزو
مناطق چهارگانه هستند .همچنین در
سال 97این شورا ایجاد هرگونه شهرک
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گردشگری در مناطق چهارگانه را مطلقا
ممنوع اعالم کرد .عالوهبراین ،براساس
دستورالعمل تهیه طر حهای مدیریت
حفاظتی که در نشــریه 257ابالغی از
سوی ســازمان مدیریت و برنامهریزی
و ســازمان حفاظــت محیطزیســت
منتشر شــد ،آمده اســت که پناهگاه
حیاتوحش ،فاقد زون تفرجی متمرکز
است .درواقع این دستورالعمل نیز در
تایید مصوبات شورایعالی شهرسازی
و معماری است.
نیمــه فروردین امســال اجراي طرح
گردشــگري آشــوراده مجوز سازمان
حفاظت محیطزیست ايران را گرفت.
شــورایعالی شهرســازی و معماری
ایران امــا با اعالم مخالفــت با هرگونه
بارگذاری متمرکــز تحت هرعنوان در
آشوراده ،اعالم کرد :باید طرح یکپارچه
گردشگری در حوزه «جزیره آشوراده و
بندرترکمن» در دو بخش «جزیره» و
«بندر» حداکثر ظرف مدت3ماه تهیه و
پس از تایید در مراجع استانی با کنترل
دبیرخانه توســط دبیر شــورایعالی
شهرسازی و معماری ابالغ شود.
هرچنــد در تهیه و اجــرای اين طرح،
مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی
( )EIAضروری است ،اما جمعيت فوک
خزری به سواحلی سرريز ميشود که
هیچگونه فعالیت و تردد انسانی در آن
صورت نگیرد.
به گفته امیرصیاد شیرازی ،رئيس مركز
حفاظت از فوك خزري در ايران ،حضور
گردشگر در پناهگاههای حیاتوحش
در دنیا با سختگیریهای بسیار شدید
و بدون امکانات رفاهــی در منطقه رخ
میدهد و گردشــگر به فضایی دست
نخــورده از طبیعت با حضــور راهنما
برای ســاعات محدود وارد میشــود.
در حالي كه آشــوراده در این سالها
بسته نبود و موضوع زبالهها و تردد در
اين منطقه مديريت نشد .بنابراين اگر
قرار باشد در طرح گردشگری آشوراده
نيز به این مســائل توجه نشود ،آسیب
به حیا توحش از جملــه به جمعيت
فوك خــزري در جزيره آشــوراده كه
عنوان پناهگاه حياتوحش را به خود
اختصاص داده اســت بيش از گذشته
خواهد بود.
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گزارش ميداني همشهري از نخستين روز برگزاري امتحانات نهايي پايه دوازدهم ،ميزان رعايت
پروتكلهاي بهداشتي و حرفهاي دانشآموزان و خانوادههايشان

ايثارگران بدانند

امتحان در ساعت ترس و پروتكل
خبرنگار

كوچه و خيابانهاي منتهي به 6هزار
گزارش و 700مدرسه در سراسر كشور ديروز
دوشنبه27 ،ارديبهشتماه نخستين
حضور دانشآموزان را پس از حدود هفتماه تجربه
كردند؛ دانشآموزاني كه طي هفتهها و روزهاي اخير
صداي انتقاد بخشــي از آنها و خانوادهشان درباره
حضوري بودن امتحانات نهايي در شرايط اوجگيري
شيوع ويروس كرونا بارها شنيده شد و حتي منتخبي
از آنها در مقابل ادارات آموزشوپرورش شــهرهاي
مختلف جمع شدند تا شايد بتوانند با مسئوالن ديدار
و مجموعه آموزشوپــرورش را براي غيرحضوري
شدن امتحانات راضي كنند اما همه تالشهايشان
بينتيجــه ماند و اصــرار آموزشوپــرورش براي
حضوري شدن امتحانات پايههاي نهم و دوازدهم به
كرسي نشســت .همزمان با نخستين روز برگزاري
امتحانات نهايي؛ دبيرستان قديمي و ماندگار البرز،
يكي از هزاران حوزه آزمون امتحانات نهايي پايههاي
نهم و دوازدهــم و ميزبان دانشآمــوزان چندين
مدرسه شــهر تهران مانند عالمه حلي ،جاويدان،
مبشــر ،انديشــمند ،خاتم نوين و ...بود .از ساعت
7:30صبح كوچ ه البرز منتهي به خيابانهاي حافظ
و انقالب در محدوده چهــارراه كالج تهران مملو از
حضور دانشآموزان و ترافيك خودروهاي همراهشان
بود كه با وجود همه دور ماندن از فضاي مدرســه و
نگرانيها بابــت ابتال به كرونــا ،در حال حركت به
سمت حوزه آزمون بودند.
از ضدعفوني كفشها و تبسنجي تا چك راكتي
و موبايليابي

تازگي بازگشت به مدرســه را ميشد در همراهي
پدر و مادرها با فرزندشان مشاهده كرد؛ همراهياي
كه در قبل از كرونا ،آن هم بــراي دانشآموزان به
سنوســال پايه دوازدهميها كمتر رايــج بود .اما
زمانه فرق كــرده و دوران كرونا و اضطرابهايش را
ميگذرانيم .دانشآموزان در بدو ورود از سوي 3نفر
مورد استقبال قرار ميگرفتند يك نفر كه مجهز به
لباس فضايي محافظ كروناســت ،بچهها را به روي
موكتي كه بر كــف زمين انداختــه بودند هدايت
ميكرد و كفشهايشــان را با مهپــاش ضدعفوني
ميكرد .موكت هم آغشته به مواد ضدعفوني بود تا
كف كفش هم گندزدايي شود .در مرحله بعد2 ،نفر با
روپوش سفيد كه مسئوليت تبسنجي دانشآموزان
را برعهده داشــتند ،دماي بــدن دانشآموزان را
اندازهگيري ميكردنــد .هرچند بچهها كمكم وارد
حوزه آزمون ميشــدند و ازدحام آنچناني در صف
تبسنجي نبود اما گاهي هم شاهد ايجاد صف براي
تبسنجي بوديم تاجايي كه برخي والدين با صداي
بلند ،فرزندانشان را به رعايت فاصله در صف هشدار
داده و تشويق ميكردند .عالوه بر آنچه براي رعايت
پروتكلهاي بهداشــتي در جلوي در دبيرســتان
پيشبيني شده بود ،دانشآموزان با دستگاه راكت
مانندي چك ميشــدند تا مبادا با گوشي موبايل
وارد حوزه آزمون شوند .باالخره حساسيتها روي
سالمت امتحانات نهايي پايه دوازدهم بيشتر است
چون ۲۵درصد اثر نمره كنكور 1400به نمرات اين
پايه اختصاص پيدا ميكند و براساس پيشبينيها
ممكن اســت اين تأثير نمرات پايــه دوازدهم در
كنكور 1401به ۴۰درصد هم برسد.

اما پــس از گندزدايي ،تبســنجي و موبايليابي
دانشآموزان ،اجتماع آنها كه چندماه است همديگر
را نديده ولي به بهانه امتحان فرصت تجديد ديدار
پيدا كرده بودنــد ،خود ماجرايي بــود كه مكررا با
تذكر مسئوالن انتظامات و بهداشت مدرسه روبهرو
ميشــد؛ آنها از دانشآموزان ميخواستند تا بدون
اجتماع ،به سمت ســالنهاي آزمون بروند اما گاه
گاه اشــتياق دانشآموزان به ديدار دوستان مانع از
اين اتفاق ميشد.
چند دقيقه به ساعت 8صبح مانده و دانشآموزان
ســر صندليهاي خود كه به فاصله حدود 2متر از
همديگر چيده شده بودند ،در سالن شهيد مطهري
و سالن ورزش دبيرستان البرز مستقر شدهاند .نوبت
به پخش سؤاالت ميرسد ،امسال ديگر مانند گذشته
نيست كه سؤاالت در پاكت مهر و موم شده با ماشين
حفاظتشده از اداره آموزشوپرورش بين مدارس
توزيع شــود .ســيدمصطفي عمرانيزاده ،معاون
آموزشي دبيرستان البرز در سالن اعالم ميكند كه
سؤاالت امتحان در 2صفحه در اختيار دانشآموزان
يگيرد؛ آنها در ابتدا فقط صفحه اول را دريافت
قرار م 
ميكنند و صفحه دوم با فاصلــه از صفحه اول بين
دانشآموزان توزيع ميشود.
روش جديد براي جلوگيري از لو رفتن سؤاالت

عمرانيزاده ،معاون مدرسه درباره اينكه چرا 2صفحه
ســؤاالت بهصورت مجزا پخش ميشود ،ميگويد:
«اينها تمهيداتي اســت كه اداره آموزشوپرورش
براي حفاظت بيشتر از آزمون و جلوگيري از لو رفتن
سؤاالت پيشبيني كرده اســت .آموزشوپرورش
مركز10 ،دقيقه قبــل از ســاعت 8صبح ،صفحه
اول ســؤالها را روي ســامانه قرار ميدهد و به هر
مدرسهاي هم يك رمز اختصاصي ميدهند تا برگه
سؤال را دريافت و در خود مدرسه تكثير شود .اول
برگه نخست بين دانشآموزان توزيع و امتحان شروع
ميشود۱۰ .دقيقه بعد از شروع امتحان ،صفحه دوم
هم در همان ســامانه قرار ميگيرد و هر مدرسه با
رمز اختصاصي جديدي كه اعالم ميشود ،ميتواند
صفحه دوم را هم دريافت ،تكثير و بين دانشآموزان
توزيع كند».

چككردن هويت شركتكنندگان با ماسك

چند نفر از مسئوالن حوزه آزمون ،آلبوم بهدست در
سالن ميچرخند و يكبهيك چهره شركتكننده
در آزمون را با عكس پرســنلياش در آلبوم تطبيق
ميدهند .ايــن مرحلــه در شــرايط كرونايي كه
دانشآموزان همه ماســك بر صورت دارند ،براي
خود ماجرايي دارد .مســئوالن ســعي ميكنند از
روي فرم پيشاني و شكل چشم دانشآموزان ،آنها را
مجبور به درآوردن ماسك نكنند اما در برخي موارد
دانشآموز مجبور ميشود براي چند لحظه ماسك
خود را بردارد.
كليت سالن را كه زيرنظر بگيريد ،صندلي خالي پيدا
نميكنيد ،اكثر دانشآموزان با وجود انتقادهايي كه
به برگزاري حضوري امتحانات پايه دوازدهم وجود
داشــت ،آمدهاند؛ خوب بخشــي از سرنوشتشان
در كنكور بــه نمرات ايــن امتحانــات نهايي گره
خورده است .طبق اعالم آموزش و پرورش قرار بود
دانشآموزان مشكوك به كرونا ،از ساير دانشآموزان
جدا شــوند .محمد محمدي ،رئيس دبيرســتان

دانشآموزاني كه از ترس كرونا30 ،دقيقهاي برگه
را پر كردند

30دقيقــه از شــروع نخســتين امتحــان نهايي
دانشآموزان پايه دوازدهمي گذشته و بچهها كمكم
در حال بلند شدن از سر جاي خود و تحويل برگه و
خروج از سالن امتحان هستند .بيشترشان همچنان
منتقد برگزاري امتحانات حضوري هستند .بهنام
ميگويد« :مخصوصا تند تند جوابها را نوشــتم
تا بيشــتر از 30دقيقه در ســالن نمانم .كروناست
آقاجان ،كرونــا »...ســينا هم ميگويــد« :اينكه
مسئوالن آموزشوپرورش فكر ميكنند با تبسنجي
و ضدعفوني ،ميتوانند جلوي خطر را بگيرند ،اشتباه
اســت .چون ممكن اســت يكي از بچهها مبتالي
بدونعالمت باشــد ،شناسايي نشــود و در سالن
سربسته هم حضور پيدا كند .وقتي بايد ساعتي را
حتي با رعايت فاصلهگذاري و زدن ماسك كنار هم
باشيم ،باز هم احتمال ابتال هست .خوشبختانه در
اين مدرسه فضاي ســالن امتحانات بزرگ بود ولي
ي ندارند».
بسياري از مدارس چنين فضاي 
وعده حذف 30درصد محتواي كتابهاي درسي
براي امتحانات نهايي اعمال شد؟

البته دانشآمــوزان در شــرايطي همچنان نگران
ابتال به كرونــا در زمان امتحان نهايي هســتند كه
بيشترشان معتقدند سؤاالت سخت نبود و امتحان
را آســان توصيف ميكنند .يكــي از دانشآموزان
ميگويد« :حتي اگر امتحان ســخت هم بود ،عين
خيالمان نيست چون همه قبولن »...او درباره چرايي
تصورش درباره قبولي همه دانشآموزان ميگويد:
«وقتي ميتونيم ۴تا تك ماده كنيم و نمره 7به باال
هم قبوله ،خوب همه قبول ميشــن ديگه »...جواد
ناظريان ،رئيس اداره آمــوزش و پرورش منطقه6
تهران در حاشيه بازديد از حوزههاي امتحاني درباره
تصور برخي دانشآموزان كه ميگويند همه قبول
ميشوند ،به همشــهري ميگويد «:دانشآموزان
پايه دوازدهم وقتي در يك درس قبول ميشــوند
كه 2شرط داشته باشد .نخســتين شرط اين است
كه نمره برگه از 20نمره ،بيشتر از 7شود و نمره كل
آن درس باالي 10باشد .نمره نهايي هر درس شامل
نمره برگه با ضريب 4و نمره مستمر كالس در طول
سال اســت .هر دانشآموزي حداكثر اين فرصت را
دارد كه اگــر در 2درس نهايــي و 2درس داخلي يا
باقيمانــده از پايه دهم و يازدهم ،شــرايط قبولي را
كســب نكند ،درس را تكماده كند؛ البته به شرط

عكس :همشهري /عليرضا طهماسبي

نيما شايان

دانشآموزانــي كه پس از 7مــاه دوباره به هم
رسيدند

البرز درباره اينكه چه تعداد دانشآموز مشــكوك
به كرونا پيش از امتحان در اين مدرســه شناسايي
شدهاند ،ميگويد« :افراد با دماي باالي ۳۷.۳را بايد
مشــكوك درنظر بگيريم كه خوشبختانه از حدود
550دانشآموزي كه تبسنجي شدند ،هيچكدام
از آنها تب نداشتند .از روز قبل آزمون و صبح آزمون
قبل از ورود دانشآموزان ،عمليات ســمزدايي كل
محوطه و گندزدايي ســرويسهاي بهداشــتي با
مواد ضدعفوني انجام شــد و همه آبســردكنها را
هم بســتيم ».با وجود همه اينها ،در طبقه فوقاني
سالن ورزش دبيرســتان البرز يك اتاق ويژه براي
دانشآموزان مشكوك به كرونا درنظر گرفته شده
كه در نخستين روز برگزاري امتحانات پايه دوازدهم،
صندليهاي اين اتاق خالي بود؛ باشــد كه تا پايان
امتحانات حتي پاي يك دانشآموز هم به اين اتاق
ويژه نرسد.

خودرو؛ نياز حياتي جانبازان

اينكه همه درسهاي ديگرش پاس شــود .در اين
صورت ،سيســتم خودبهخود اين دانشآموزان را
فارغالتحصيل ميكند ».مسئوالن آموزشوپرورش
در روزهاي اخير قــول داده بودند براي كاهش آثار
رواني و اجتماعي ايجادشــده و دلنگرانيها درباره
كرونا از 30درصد محتواي كتابهاي درسي براي
امتحانات نهايي ســؤال طراحي نميشود .عليرضا
دانشآموز مدرســه عالمه حلي درباره اجرا شدن
اين وعده ميگويد« :تمام سؤاالت از كتاب و سطح
سؤاالت هم متوســط بود؛ يعني نه سخت بود و نه
آسان .در مجموع ۱۰درس ديني داشتيم كه تقريبا از
همه دروس آمده بود و هيچ درسي حذف نشده بود».
ورودي حوزه امتحان نهايي؛ يادآور روز كنكور

تعــدادي از والدين كه فرزندان خــود را تا ورودي
مدرسه همراهي كردهاند ،پشت ميلههاي در ورودي
دبيرستان منتظر ايســتادهاند؛ فضايي مانند سنت
روزهاي كنكور كه پشــت در حــوزه آزمون مملو
از جمعيت پدرها و مادرهاســت تا فرزندانشــان
را تحويل بگيرند .دانشآمــوزان بهتدريج در حال
خروج از مدرسه هستند .با والدينشان گپوگفتي
ميكنيم .دليــل اصلي اينكه آنهــا حتي براي يك
امتحان معمولي ،فرزندشــان را ماننــد روز كنكور
همراهي كردهاند ،بيشــتر روي اضطراب ناشي از
كرونا متمركز اســت .پدر يكي از دانشآموزان كه
حوزه امتحان نهايي او در دبيرســتان البرز است،
ميگويد همراه فرزندش در تجمع اعتراضي چند روز
قبل مقابل وزارت آموزشوپرورش براي غيرحضوري
شدن امتحانات پايه دوازدهم هم شركت كرده بوده
اما اعتراضاتشان راه به جايي نبرده و مجبور شده كه
پسرش را براي شركت در امتحان بياورد .او ميگويد:
«بيشتر از پسرم اضطراب دارم كه خداي نكرده در
اثر همين رفتوآمدها و شركت در جلسه امتحان كه
صدها دانشآموزان يك تا 1.5ساعت در يك فضاي
سربسته اجتماع ميكنند ،به كرونا مبتال شود ».مادر
يك دانشآموز اما نظر ديگري دارد و درباره اينكه آيا
نگران برگزاري امتحانات حضوري است ،ميگويد:
«نگران كه هســتم ولي بايد بپذيريــم كه زندگي
جريان دارد .چه كار ميشود كرد؟ وقتي دورهميها
و سفرها و خريدها به راه هســتند ،نميتوان گفت
كه فقط امتحانات ميتواند باعث شيوع كرونا شود.
ضمن اينكه با حضوري شدن امتحانات ،نمرههاي
آنها در كنكور تأثير خواهد داشت و به هرحال رقابت
براي ورود دانشــگاه عادالنهتر ميشود ».البته در
اين بين تجمع دانشآموزاني كــه از حوزه آزمون
خارج ميشوند و در مقابل دبيرستان باهم گفتوگو
ميكنند به قدري ترسآور است كه نميداني چگونه
چشم بر پرسه زدن احتمالي كرونا بين آنها ببندي.
امتحان در كالس درس

دبيرســتان دخترانه فرزانگان هم حــوزه آزمون

عضو پژوهشي كارآزمايي باليني واكسن مشترك ايران و كوبا در گفتوگو با همشهري:

توليد واكسن ايران _ كوبا تا پاييز به  7ميليون دوز ميرسد
اميدواريم واكسن ايراني كرونا بر جهشهاي اين ويروس موثر باشد
واكسنهاي ايراني كرونا گام به گام فاز
گفتوگو سوم كارآزمايي باليني را طي ميكنند
تا با ورود به مرحله توليد انبوه و تزريق
عمومي ،ايمني جامعه مقابل كرونا را افزايش دهند.
اما پاشنه آشيل آنچه امروز درباره همه واكسنهاي
موجود در دنيا مطرح ميشود ،جهشهايي است كه
هر روز از يك گوشه دنيا رخ مينمايد .با اعالم سعيد
نمكي ،وزير بهداشــت مبني بر شناسايي ويروس
هيبريد هندي-كاليفرنيايي ،ايران ورود ششمين
نوع ويروس كرونا (چيني ،برزيلي ،انگليسي ،هندي
و آفريقايي) را تجربه ميكند و حاال سؤال
اين است كه آيا واكسنهاي موجود يا
واكســنهاي ايراني كه در آيندهاي
نزديــك وارد بازار خواهند شــد،
ميتوانند در مقابل جهشهاي رخ
داده مقاوم باشــند و ايمني بدن
افراد را حفظ كنند .از سوي ديگر
نگرانــي از كمبــود
واكسنها موجب
شده تا اميدها به
تامين واكسن از
توليدات داخلي
باشد؛ اتفاقي كه
البته بــه تأكيد
مســئوالن به

اين زوديها رخ نخواهد داد ،اما ميتوان خوشبين
بود بــا محقــق شــدن پيشبينيهــا در توليد
واكسنهاي ايراني چالش جدي تخصيص واكسن
برطرف شــود .احســان مصطفوي ،رئيس مركز
تحقيقات بيماريهاي نوپديد و بازپديد انســتيتو
پاستور ايران و عضو پژوهشــي كارآزمايي باليني
واكسن مشترك ايران و كوبا در اينباره به سؤاالت
همشهري پاسخ ميدهد.
واكسنهاي توليد شده مقاوم در برابر جهشها

مصطفوي دربــاره جهشهايي كه بــراي ويروس
كرونا رخ ميدهد و بهتازگي ورود واريانسهاي
مختلف ويروس ازجمله انگليســي ،هندي،
آفريقايي به كشور تأييد شده است ،ميگويد:
«وقتي ويروس از فردي به فرد ديگر منتقل
و در بدن فــرد دوم تكثير ميشــود ،در هر
تكثير و انتقال ممكن است تغييراتي در ژنوم
آن رخ دهد كه به آن جهش ميگويند.
ويــروس ميتواند ايــن جهش را
در بســياري از مواقــع ترميم
و اصالح كنــد و اصطالحا
جهــش تأثيرگــذاري
نباشد ،اما اگر با جهش
تأثيرگــذار مواجه
شــويم ميتواند

رفتار ويروس را تغيير دهد و شــدت بيماريزايي
يا ميزان سرايتپذيري ويروس را افزايش يا كاهش
دهد ».اپيدمیولوژيست انستيتوپاستور ايران درباره
تأثيرگذاري واكســنها بر نوع جديد ويروسهاي
جهشيافته هم توضيحهايي ميدهد« :واكسنهايي
كه ساخته ميشوند قســمتهاي مختلف سطح و
پروتئينهاي ويروس را مورد هدف قرار ميدهند؛
بنابراين اينكه فكر كنيم با هر جهش ،تأثيرگذاري
واكســن از بين خواهد رفت ،صرفــا در حالتي رخ
ميدهد كه هدف واكسن ،همان پروتئيني باشد كه
تغيير كرده که در نتيجه واكســن كارايي مناسبي
نخواهد داشت .تاكنون با توجه به گزارشهاي ارائه
شده و جهشهاي رخ داده ،كاهش تأثيرگذار جدي
بر ميزان اثربخشي واكسنها بسيار كم گزارش شده
و اميدواريم اين موضوع درباره واكســنهاي توليد
داخل و ساير واكســنهاي مورد استفاده در كشور
هم صدق كند ».براساس اعالم او ،اين موضوع قابل
آزمايش و بررسي است و ميتوان بررسيهاي الزم
را انجام داد كه آيا واكسنهاي توليد شده ميتواند
ايمني عليه واريانسهاي مختلف ويروس بهصورت
مشابه ايجاد كند يا خير:
«اگر زيرســاخت اصلي را در توليد واكسن فراهم
كرده باشــيم درصورت رخ دادن جهش هم اصالح
كردن فرايند توليد واكسن پيچيده و طوالنيمدت
نخواهد بود».

دانشآموزان ديگر مدارس دخترانه سطح منطقه6
است .مدرســه فرزانگان ،ســالن برگزاري جلسه
آزمون ندارد و امتحان در كالسها برگزار ميشود.
طاهره كردي ،رئيس اين دبيرستان ميگويد« :در
هر كالس كه در دوران قبل از كرونا 15دانشآموز
امتحــان ميدادند ،اآلن 6تــا 8دانشآموز حضور
پيدا ميكنند و كولرها را روشــن و پنجرهها را باز
گذاشــتهايم تا تهويه به خوبي انجام شود ».همان
پروتكلهايي كه دربــاره ضدعفوني ،تبســنج،
موبايليابي و ...در دبيرســتان البرز انجام ميشد،
در فرزانگان هم اجرا ميشــود .در اين مدرسه هم
يك كالس ويژه به دانشآموزان مشكوك به كرونا
اختصاص پيدا كرده اســت .البته اين كالس ويژه
در فرزانگان هــم مانند البرز خالــي از دانشآموز
است و در اين مدرسه هم هيچيك از دانشآموزان
تبسنجي شده ،مشكوك به كرونا نبودهاند .عالوه
بر آن ،يك كالس ويژه دانشآموزان داراي بيماري
خاص و زمينهاي هم پيشبيني شــده است تا آنها
كه ميتوانند آسيبپذيرتر در مقابل بيماري باشند،
از بقيه دانشآموزان جدا شــوند .دختر دانشآموز
ديگري هم كه اضطراب دارد ،با اشاره به نخستين
امتحان كــه ديني بــود ،ميگويد«:امتحان امروز
رو ميشد زود بنويســيم و بيرون بياييم اما براي
امتحاناتي كه جنبه محاسباتي دارند مثل رياضي،
فيزيك و ...حتي در وضعي كه استرس هم نداريم،
وقت كم ميآريم .خدا رحم كنه سر اون امتحانات
كه قراره تا آخر بشينيم».
حالهاي خراب شــب كنكور كه به شــب هر
امتحان نهايي منتقل شده است

فضاي جلــوي دبيرســتان فرزانگان هــم مانند
البرز اســت؛ والدين منتظرند؛ پدر و مادر يكي از
دانشآموزان همراهــش ،آمدهاند .پدر و مادر باهم
حرف ميزننــد و ميگويند دخترشــان تا 4صبح
نخوابيده است .پدر ادامه ميدهد« :دخترم بهخاطر
كرونا هيچ خروج غيرضروري از منزل ندارد و ديشب
را از استرس حضورش در سر جلســه امتحان در
شرايط كرونايي ،نخوابيديم».
روايت مادر يكــي از ديگر از دانشآمــوزان تلختر
است« :دخترم سابقه بيماري گوارشي دارد .شب
گذشــته نخســتين بار پس از چند ســال بود كه
حالتي به دخترم دست داد كه مجبور شديم او را به
بيمارستان منتقل كنيم تا دارو بگيرد».
دختر دانشآمــوزي كه از حوزه آزمــون دخترانه
فرزانگان خارج ميشود و 3ماسك بر صورت دارد،
ميگويد« :متأســفانه دانشآموزي كه نزديك من
نشسته بود ،مرتب ماســك خود را درميآورد كه
البته مراقب هم چندبار به او تذكر داد .به هرحال هر
چقدر هم فاصله و مسائل ضدعفوني هم رعايت بشه
اما باز هم بهخاطر سهلانگاريهاي اينطوري ،خطر
ما را تهديد ميكنه».

بيشتر واكســنها توانايي مقابله با جهشهاي
جديد را دارند

مدير پــروژه كارآزمايي باليني فاز ســوم واكســن
مشترك كوبا و ايران در پاســخ به اين سؤال كه آيا
درصورت جهش ويروس و بومي شدن آن در ايران،
واكسنهاي ايراني باز هم مؤثر خواهند بود ،ميگويد:
«به اين ســؤال نميتوان پاســخ دقيقي داد ،اما در
بيشتر موارد ،پاســخ مثبت است ،ولي بايد شرايط را
سنجيد و بررسي كرد كه جهشي كه رخ داده چيست
و واكسني هم كه قرار است مورد استفاده قرار بگيرد
عليه كدام قســمت ويروس خواهد بود .اما بيشــتر
واكسنهاي توليد شــده ميتوانند عليه جهشهاي
شايعي كه اكنون شناسايي شدهاند ،پاسخگو باشند».
مصطفوي به فراهم شدن فرصتي براي توليد واكسن
كرونا از سوي انستيتو پاســتور ايران اشاره ميكند:
«انستيتو پاستور ايران طي 100سال گذشته نقش
مهمي در كنتــرل بيماريهاي واگيــردار ازجمله
حصبه ،وبا ،طاعون ،هاري ،هپاتيت و ســل داشــته
است .بر اين اساس در پي شيوع كرونا ،اين مؤسسه
در مقوله توليد واكســن كرونا ورود كرد و از ماههاي
اول اپيدمي مذاكراتش با كشور كوبا آغاز شد .البته
همكاري ايران و كوبــا در حوزه توليد واكســن به
دههها قبل برميگردد .بر اين اساس ،دوطرف براي
واكسن كروناي كوبايي به نام ســوبرانا كه نتايج فاز
يك و دو انساني آن با موفقيت سپري شده بود ،توافق
كردند كه كارآزمايي باليني بهصورت مشــترك در
2كشور انجام شــود و درنهايت انتقال خط توليد به
انستيتو پاستور ايران صورت بگيرد؛ بنابراين از اوايل
ارديبهشت طبق برنامهريزي و فراخوان صادر شده
براي اجراي فاز سوم كارآزمايي باليني ،براي 16هزار
نفر از 24هزار نفر در گروه ســني 18تا 80سال در
7استان كشور و در شــهرهاي بابل ،ساري ،زنجان،
همدان ،اصفهان ،يزد ،كرمان و بندرعباس آغاز شد

يكي از مهمترين نيازهاي اساسي انســان ،احساس استقالل در
انجام امور خود است .افراد با هر سن و شرايطي در انجام امور روزمره
زندگي نياز به استقالل داشــته و بهدنبال عدموابستگي به ديگران
هستند .داشتن وسيله نقليه از الزامات انجام امور روزانه براي عموم
مردم است اما براي جانبازان جنبه حياتي دارد .احساس استقالل،
حالوتي دارد و تا زماني كه آن را از دست ندهيم شيرينياش را در
زندگي خود درك نميكنيم .تجربه اين استقالل و شيريني آن براي
جانبازان در انجام امور شخصي و اجتماعي چنان ضرورتي دارد كه
داشتن خودروي مناسب را براي آنان دوچندان ميكند .در ماده ۴۵
قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران دولت مكلف شده است
ساالنه اعتبار و تسهيالت الزم را براي تهيه خودروي مناسب براي
تمامي جانبازان  ۵۰درصد و باالتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵درصد
تا ۴۹درصد كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد از نظر جسمي،
محدوديت حركتي دارند پيشبيني كند .عالوه بر آن همســران و
فرزندان شاهد و آزادگاني كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد
معلول شناخته ميشوند نيز ميتوانند از تسهيالت موضوع اين ماده
استفاده كنند .مقرر شــده بود آييننامه چگونگي واگذاري ،ميزان
تسهيالت ،كارمزد و ميزان كمك بالعوض توسط بنياد شهيد و امور
ايثارگران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران
برسد .اما دريغ از آنكه بعد از گذشت بيش از 8سال از تصويب قانون،
هنوز گام مؤثر و مفيدي براي آن برداشته نشده است.
آنچه در گذشته درخصوص قانون واگذاري خودرو به جانبازان انجام
پذيرفته بود شرايط مناسب و منطبق با وضعيت معيشتي آنان بود.
در سال  ۷۶مجلس شوراي اسالمي تصويب كرد ،ساالنه حداقل 4هزار
خودرو بهصورت خارج از نوبت بــه جانبازان باالي ۵۰درصد واگذار
شود .شرايط واگذاري خودرو بهصورت ۶۰درصد بهاي آن اقساطي
و ۴۰درصد آن بهصورت بالعوض انجام شد .عالوه بر آن دولت وقت
براي جانبازان ۷۰درصد شرايط واردات خودروي مناسب خارجي
را با معافيت بخش عمــدهاي از عوارض گمركي و ســود بازرگاني
تصويب كرد .اين مصوبات در زمان خود اجرايي شد لكن خودرو عمر
مفيدي دارد و شرايط جسمي جانبازان اقتضا ميكند كه خودروي
آنان همواره مناسب و با شرايط روز تحويل شود .از نكات قابل تامل
در مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۰موضوع خودروي جانبازان است.
مجلس شوراي اسالمي بدون كارشناسي و توجه به سوابق اجرايي
قوانين و مصوبات مربوط بهخودروي جانبازان و ماده  ۴۵قانون جامع
خدمات رســاني به ايثارگران ،مصوبهاي را بهعنوان بند ز تبصره ۷
قانون بودجه سال ۱۴۰۰به شــرح زير تصويب كرد .وزارت صنعت،
معدن و تجارت مكلف اســت از طريق شــركتهاي خودروسازي
ايرانخودرو و ســايپا از محل توليد محصوالت ملي خود نسبت به
فروش خودرو به جانبازان باالي ۲۵درصــد داراي محدوديتهاي
جسمي و حركتي و جانبازان ۵۰درصد تا ۷۰درصد با معرفي بنياد
شهيد و امور ايثارگران با تقسيط  ۵ساله اقدام كند و گزارش عملكرد
را هر سهماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.
اين در حالي اســت كه مــاده  ۴۵قانون جامع خدمات رســاني به
ايثارگران كه در تاريخ  ۹۱ /۱۰ /۲به تصويب رسيده تاكنون ضمانت
اجرايي پيدا نكرده و دولت و مجلس پاسخ مشخص ،شفاف و روشني
براي آن ندارند .مجلس يكباره تصميــم ميگيرد با تصويب چنين
بندي به زعم خود در قانون بودجه مشــكل جانبــازان را حل كند.
مصوبهاي كه با موازين كارشناســي هماهنگي نــدارد و منطبق با
عملكرد گذشته و يا برگرفته از ماده  ۴۵قانون جامع خدماترساني به
ايثارگران نيست .ترديدي نيست قيمتهاي كالن خودرو و وضعيت
معيشــتي زير متوســط جانبازان ،اجراي اين قانون را با مشكالت
جدي مواجه ميكند و آنان را به خريداراني تبديل ميكند كه توان
نگهداري خودرو را نخواهند داشت .درحاليكه خودرو براي جانبازان
بسيار حياتي است جاي سؤال وجود دارد كه چرا دولت طي سالهاي
تصويب قانون جامع خدماترساني به ايثارگران ،آييننامه اجرايي
ماده  ۴۵قانون جامع را به تصويب نرســاند؟ چرا مجلس شــوراي
اسالمي به جاي پيگيري تكليفي كه براي دولت در اجراي ماده ۴۵
قانون جامع پيشبيني شده بود ،تن به تصويب چنين مصوبهاي داد؟
چر ا مجلس دولت را موظف به تهيه آييننامه اجرايي ماده  ۴۵نكرد؟
و چرا مجلس خالف مصوبات قبلي خود چنين مصوبهاي را به تصويب
ميرساند كه اغلب ايثارگران از اجراي تعهدات آن عاجز باشند؟

تا پس از بررسي اثربخشــي اين واكسن و سنجش
عوارض احتمالي ،مجوز اســتفاده عمومي آن صادر
و توليدش در ايران آغاز شود ».بهگفته او ،تمام اين
شهرها مرحله به مرحله وارد مرحله مطالعه خواهند
شد و تاكنون در اصفهان ،زنجان ،همدان ،بندرعباس،
كرمان و يزد بيش از 7500نفر وارد مرحله مطالعاتي
شــدهاند« :تاكنون عوارض جانبي بهطور معدود در
تعدادي از افراد و بهصورت خفيف ديده شده كه البته
نياز به درمان دارويي نداشتهاند ».اين مسئول درباره
زمان نهايي پايان آزمايشهای باليني اين واكســن
ميگويد« :در ابتدا بازه زماني يكماهه از تزريق اول
تا تزريق دوم را خواهيم داشــت و عالوه بر آن شروع
كارآزمايي باليني در 8شــهر تعيين شــده ،تفاوت
زماني دارد .اكنون اين كارآزمايي در 6شهر آغاز شده
و شــهرهاي باقيمانده هم در روزهاي آينده اضافه
ميشود .بر اين اساس همه مراكز با هم وارد مطالعاتي
نشدهاند كه زمان نهايي براي آن دقيقا اعالم شود و
موضوع دومي كه درباره بيشــتر واكسنهاي توليد
شده در دنيا صادق اســت اينكه حدود 2هفته بعد
از تزريق دوم ايمني مورد انتظار واكســنها حاصل
ميشود و بعد از اين مدت و با گذشت زمان ،اثربخشي
واكسن قابل سنجش خواهد بود ».بهگفته او ،انستيتو
پاستور قرار اســت در ابتدا يكميليون دوز واكسن
توليد كند كه اين ميزان تا پايان تابستان به 4ميليون
دوز ميرسد .با افزايش زيرساختها ،تا اوايل پاييز،
ميزان توليد به 6تا 7ميليون دوز هم ميتواند برسد.
هدفگذاري كشور ،تنها واكسن داخلي نيست

مصطفوي در پاســخ به اين سؤال كه واكسيناسيون
عمومي در كشور به چه شــكل پيش خواهد رفت،
گفت« :پاسخ اين سؤال بســتگي به عوامل مختلف
دارد؛ اول اينكه هدفگذاري كشور تنها واكسن داخلي
نيست و واردات واكسن خارجي هم به كشور صورت

ميگيرد و هر دو واكسن توليد داخل و خارج بهصورت
همزمان مورد اســتفاده قرار خواهنــد گرفت .نكته
دوم هم ميزان پيشــرفت واكسنهاي توليد داخل و
مشترك در كشور است كه چقدر هدفگذاري انجام
گرفته با آن چيزي كه در نهايت محقق خواهد شد،
مشابه باشد .واكسيناسيون براساس سند ملي واكسن
انجام خواهد شــد و اولويتها هم مشــخص شده و
متناسب با ميزان واكسني كه كشور ميتواند تامين
كند آن سند دنبال ميشود ».اين اپيدمیولوژيست
درباره اظهارنظرهايي مبني بــر اينكه با توليد انبوه
واكسن ،جمعيت فعال و جوانتر جامعه كه در معرض
آسيب و ابتالي بيشــتر هســتند زودتر در اولويت
واكسيناسيون قرار بگيرند هم ميگويد« :آن چيزي
كه بهعنوان ســند ملي واكسيناسيون عمومي كرونا
تدوين شده بايد بهعنوان ســند باالدستي در كشور
مورد حمايت و اســتفاده قرار بگيرد .در اين ســند
متخصصان حوزههاي مختلف و كارشناســان حوزه
كوويد دخيــل بودند و درحقيقت همه مســتندات
خارجي در ارتباط با اولويتبندي واكسيناســيون
هم مدنظر قرار گرفته است .در اين سند در فاز اول،
افراد حاضر در خط اول مقابله با كرونا هستند؛ كادر
بهداشت و درمان به اضافه گروهي از افراد در معرض
فرمهاي شــديد از بيماري .فــاز دوم هم ردهبندي
سني كه ســالمندان را دربرميگيرد؛ از 65سال به
باال و گروههاي خاص افراد و افراد داراي بيماريهاي
زمينهاي و سرطان .گروه ســوم هم مشاغل خاص و
گروه چهارم تمام گروههاي ســني باقيمانده .درباره
اينكه چرا گــروه جمعيتي فعــال جامعه كه ممكن
اســت در معرض ابتالي بيشتر باشــند در اولويت
واكسيناســيون فعلي نيستند
ادامه در
صفحه12
بايد گفت كه اين گروه شايد در
انتقال بيماري نقش دارند ،ولي خيلي انتظار نداريم
كه فرمهاي شديد بيماري در اين گروه رخدهد».
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خطر زيرزمينیشدن

جهان استارتآپي

استارتآپ خدمات مالي و خدمات پرداخت اندونزيايي «گو ِجك»
( )Gojekو استارتآپ پيشــروي تجارت الكترونيك «توكوپديا»
( )Tokopediaتوافق كردند كه در بزرگترين معامله شكلگرفته در
اين كشور يك شركت چندميليارد دالري به نام  GoToرا ايجاد كنند.
به گزارش رويترز ،اين شركت تركيبي كه شامل خريد آنالين ،خدمات
پيك ،امور مسافرتي ،تحويل غذا و ساير خدمات در بزرگترين اقتصاد
آسياي جنوب شرقي است ،بزرگترين مؤسسه فناوري خصوصي در
اين منطقه نيز خواهد بود .مديران اين شركت گفتهاند كه اين برنامه
در اواخر سالجاري در اندونزي و اياالت متحده راهاندازي ميشود.
در بيانيه مشترك روز دوشــنبه  2استارتآپ آمده است كه ارزيابي

كلي آنها18 ،ميليارد دالر براساس جمعآوري سرمايه در سال2019
و اوايل سال 2020بوده اســت .ادغام گوجك و توكوپديا با داشتن
حمايت سرمايهگذاران سنگينوزن جهاني در حالي شكل ميگيرد
كه رقابت شديدي در بازارهاي حملونقل شهري و همچنين تحويل
غذا در جنوب شرق آسيا بهوجود آمده است.ماه گذشته ،استارتآپ
«گرب» ( ،)Grabبزرگترين شــركت حملونقل و تحويل غذا در
جنوب شرق آســيا موفق به ادغام 40ميليارد دالري با يك شركت
خصوصي و يك شــركت اينترنتي منطقهاي مســتقر در سنگاپور
كه پلت فرم تجارت الكترونيكي  Shopeeرا اداره ميكند ،شــد.
از بزرگترين ســرمايهگذاران  GoToميتوان بــه گروه هلدينگ
عليبابا ،گوگل ،ســافتبانك ،تنســنت و صندوق ثروت حاكميت
سنگاپور اشــاره كرد .برخي منابع گفتهاند كه سهامداران گوجك،
58درصد سهام شركت هلدينگ را در اختيار خواهند داشت .پاتريك
كائو ،رئيس توكوپديا ،در اين خصوص گفت« :مدل تجاري ما اكنون
حتي متنوعتر ،باثباتتر و پايدارتر اســت .مــا معاملههاي محرك
با حجم باال و فركانس باالي گوجك را همــراه با معامالت تجارت
الكترونيكي با ارزش بــاال و فركانس متوســط توكوپديا ،خواهيم
داشت» .معامله  GoToدرماه دســامبر پس از برهم خوردن ماهها
مذاكره ميان گوجك و گرب سنگاپور ،بهسرعت منعقد شد .با استفاده
از مدل شركت آلفابت ،گوجك و توكوپديا قصد دارند جداگانه باقي
بمانند ،اما در زمينه پرداختها ،تــداركات و تحويل غذا با يكديگر
كار خواهند كرد.

 85درصد معامالت فیزیکی است

رمزارزها

تصويرسازي :همشهري /بهرام غروي

تركيب  2استارتآپ اندونزيايي
براي ايجاد يك غول فناوري

فعاالن و متخصصان حوزه رمزارز بر اين باورند كه
برخورد سلبي مجلس با اين حوزه بدون قانونگذاري
مخاطرات جديدي در پي خواهد داشت و باعث
زيرزميني شدن فعاليتها خواهد شد
عمادالدین قاسمیپناه

خبرنگار

بهنظر ميرسد با وجود جلسه برخي از
فناوري فعاالن بخش خصوصي حوزه ارزهاي
ديجيتال ،ازجمله رئيس كميســيون
رمزارز و بالكچين ســازمان نصر كشور با تعدادي از
نماينــدگان مجلس و مشــاوران رئيــس مجلس،
بهزودي درگاههاي پرداخت صرافيهاي ديجيتال
بهطور كلي مسدود ميشود .آنطور كه گفته ميشود،
رئيس قوه مقننه روز 22ارديبهشت ،طي نامهاي به
بانك مركزي خواســتار مسدود شــدن درگاههاي
پرداخت ســكوهاي تبادل داراييهــاي ديجيتال
ميشــود و پس از آن بانك مركزي بــه فعاالن اين
موضوع را اعالم ميكند .باتوجه به رقم قابل توجه اين
معامــات و اينكه به قولي17 ،درصــد از كل مردم
كشور در اين حوزه سرمايهگذاري كردهاند ،انسداد
درگاههاي پرداخت سكوهاي تبادل دارايي ديجيتال
و برخورد سلبي با موضوع ،ميتواند مشكالتي براي
ســرمايهگذاران ايجاد كند .برخي كارشناسان هم
ازجمله عباس آشتياني ،رئيس كميسيون رمزارز و
بالكچين بر اين باورند كه انسداد درگاههاي پرداخت
نهتنها مشــكلي را حل نميكند ،كه باعث ميشود
اينگونه معامالت زيرزميني شوند و به دور از چشم
نهادهاي ناظر به فعاليت خود ادامه دهند .همچنين
كارزاري براي مخالفت با انســداد ايــن درگاهها در
فضاي مجازي شكل گرفته اســت .آنطور كه بهنظر
ميرســد مقامهاي نظام بانكي براي جلوگيري از
تجربهاي مشــابه خريــداران ســهام در بورس و
اعتراضهاي گاهي گسترده ،دست به چنين اقداماتي
زدهاند .همچنين روز دوشنبه خبرهايي از بازداشت
مديرعامل يكي از صرافيهاي ارز ديجيتال به اتهام

اخالل در نظام اقتصادي منتشر شد كه البته بهنظر
ميرسد ربطي به فعاليت سايت صرافي او نداشته و
مرتبط به فعاليتهاي او در خارج از مرزهاي كشور
بوده است.
جلسه شب عيد فطر

بانك مركزي در عصر روز 22ارديبهشت ،يعني همان
روزي كه نامه رئيــس مجلس به بانك مركزي ابالغ
ميشود ،جلســهاي با حضور كسبوكارهاي بزرگ
حوزه رمــزارز و نمايندگان صنفــي و علمي بخش
خصوصي برگزار ميكند .در اين جلسه به آنها اعالم
ميشــود كه طي 10روز آينده درگاههاي پرداخت
مسدود ميشود .آنطور كه عباس آشتياني ،رئيس
كميسيون رمزارز و بالكچين سازمان نظام صنفي
رايانهاي كشــور در گفتوگو با همشهري ميگويد:
«در نامه مذكور اشاره شــده بود كه بانك مركزي
درگاههاي پرداخت سكوهاي تبادل دارايي ديجيتال
را مسدود كند و روز يكشنبه گذشته هم(2روز پيش)
رئيس بانك مركزي در نامهاي به درخواست رئيس
مجلس پاسخ مثبت ميدهد».
بر همين اســاس ،جلســهاي با حضور نمايندگان
بخش خصوصــي و مشــاوران رئيــس مجلس و
2نفر از نمايندگان مجلس تشــكيل ميشــود .در
اين جلســه نمايندگان بخــش خصوصي ضمن به
رسميت شناختن اهداف قانونگذاري و دغدغههاي
حاكميت ،در عين حال مخالفت خود را با انســداد
درگاههــا اعالم و بيــان ميكنند كه ايــن اقدام به
نتيجهاي كامال متفاوت بــا دغدغههاي حاكميت
منجر ميشود.
آشتياني با يادآوري نامه شاپرك به صرافيها مبني
بر انســداد درگاههاي پرداخت در اســفندماه سال
گذشــته ،ادامه ميدهــد« :پس از ابــاغ اين نامه

مبلغي معادل 50ميليون دالر از
داراييهاي ديجيتال مردم از 3پلتفرم داخلي طي
چند ساعت خارج شــد و سرنوشت آن هم نامعلوم
اســت ».بهگفته او« ،اين تصميم باعث ميشــود
كه بين 30تا 40هزار ميليارد تومان از داراييهاي
ديجيتال كه در پلتفرمهاي تبــادل داخلي وجود
داشت از اين بسترهاي شفاف خارج و به كيف پولها
يا به سكوهاي تبادل خارج از كشور منتقل شود».
اثرات منفي يك اقدام

يكي از تبعات انســداد درگاهها ،اثرگذاري منفي بر
اشتغالزايي است كه باعث نابود شدن بخش قابل
توجهي از كسبوكارها ميشود .در اين ميان بايد به

روز دوشــنبه خبرهايي از بازداشت
مديرعامل يكــي از صرافيهاي ارز
ديجيتال به اتهام اخــال در نظام
اقتصادي منتشر شد كه البته بهنظر
ميرســد ربطي به فعاليت ســايت
صرافــي او نداشــته و مرتبــط به
فعاليتهــاي او در خارج از مرزهاي
كشور بوده است

سقوط آزاد بيتكوين

ايالنماسك با توييتهاي مبهم خود درباره ارزهاي ديجيتال ،قيمت
بيتكوين را به پايينترين حد خود در 3ماه گذشته رساند
جديدترين توييت ايالنماسك،
رمزارز مالك تسال باعث شد تا بيتكوين
روز دوشــنبه (ديروز) در روندي
بيثبات به پايينترين سطح ارزش خود در 3ماه
گذشته برسد .توييتهاي پياپي ماسك باعث
شده تا سرمايهگذاران درحال خريد و فروش
بيتكوينهايشان باشند كه اين موضوع بازار
ارزهاي ديجيتال را با نوســان شديدي روبهرو
كرده اســت .ماســك در آخرين توييت خود،
نوشت« :تسال هيچ بيتكويني نفروخته است».
اين توضيح كوتاه ظاهرا در دنباله توييتهاي او
كه اشاره به موضوع تسال و بيتكوين داشته،
بوده است .چند روز پيش ماســك در توييتر
اعالم كرد كه برخالف گفته پيشینش ،شركت
تسال قصد ندارد از بيتكوين بهعنوان پرداخت
براي خريد خودروهاي برقياش استفاده كند؛
چراكــه ايــن موضــوع خــاف مســائل
زيستمحيطي است .البته بالفاصله اين پرسش
هم مطرح شد كه آيا ماســك و مشاورانش در

تسال چنين چيزي را از ابتدا نميدانستهاند يا
برنامه ديگري در سر دارند .ماسك پس از آن
بهصورت تلويحي به اين موضوع اشاره كرد كه
خريد تسال با بيتكوين در دست بررسي است
و آنها برنامهاي براي فروش يكميليارد و نيم
بيتكويني كه در زمستان خريداري كردهاند،
ندارنــد .بــه گــزارش خبرگــزاري رويترز،
ايالنماسك با اشتياق بسيار زياد خود در بازار
رمزارزها ،باعث افزايش قيمت بيتكوين شد،
امــا او اخيــرا درخصــوص دوجكويــن نيز
توييتهاي بســياري را منتشر كرده كه باعث
افزايش شــديد ارزش اين ارز ديجيتال شده
است .بيتكوين ديروز بيش از 9درصد سقوط
كرد و به پايينتر از 42هزار و 185دالر رسيد؛
يعني كمتريــن ميزان خود از هشــتم فوريه.
اتريوم حتي بيشتر سقوط داشت و به 3هزار و
123دالر رســيد .البته هــر دوي اين ارزهاي
ديجيتال بالفاصله توانســتند پس از اين افت
شديد ،كمي رشد داشته باشند .دوجكوين نيز

در اين ميان با كاهش ارزش روبهرو بود .كريس
وســتون از كارگزاري پپراســتون در ملبورن
اســتراليا در اينباره ميگويد« :ايالنماسك
كاتاليزور اين امر بوده اســت ،اما اين موضوع
درنهايت فقط به اصول اوليه اينكه رمزارز واقعا
چيست ،برميگردد .اين يك انبار ارزش است،
اما همچنين يك وســيله نقليه در حركت نيز
بهحساب ميآيد و هماكنون حركت به سمت
نزولي است .چرا من ميخواهم هماكنون حتي
اگر كلهشق باشــم تا زماني كه سير نزولي به

تحول جديد در پخش آنالين موسيقي
شنيدهها حاكي از آن است که شركت اپل قصد دارد بهزودي قابليت جديدي را براي پخش آنالين
موسيقي عملياتي كند و كيفيت باالي پخش فايل را به دنياي جديد بياورد
شــركت اپــل بهتازگــي در برنامه
پلتفرم اپلموزيك تيزري منتشر كرده است
كه خبــر از يــك تحــول جديد و
كاربردي ميدهد .اين تيزر با شعار «آماده شويد؛
موسيقي در شــرف تغيير براي هميشه» در حالي
منتشــر شــده اســت كه اپل امروز نســل سوم
 AirPodsرا در كنار  Hi-Fiبراي سرويس موسيقي
خود معرفي ميكند.
به گزارش مك رومرز ،وبسايت  9to5macارجاعاتي
را در كد منبع اين اپليكيشــن پيدا كرده كه شامل 2
اصطالح  Losslessو  Hi Res Losslessميشود.
اين منابع نشــان ميدهد كه اپل احتماال قصد دارد
به كاربران خــود بگويد آنها از ايــن پس ميتوانند
آهنگهــا را با كيفيت باالتر پخــش كنند و بهطور
بالقــوه از آنهــا در نوعــي  Spatial Audioبــا
اســتفاده از  Dolby Atmosبــا  AirPods Proو
 AirPods Maxلذت ببرنــد .كد اضافي همچنين
نشان ميدهد كه فقط برخي از آهنگها ميتوانند
بهاصطــاح  losslessباشــند و پخــش جرياني
صوتي  Dolby Atmosبهدليل اينكه اپل در موارد
مختلف به يك نشان اشاره ميكند كه اصطالحات
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 Has Losslessو  Has Atmosروي آن نوشــته
شده اســت كه ميتواند در كنار آهنگهاي سازگار
در اپل موزيك ارائه شود.
منابع مربوط به پخش جريانــي بدون افت كيفيت
و كيفيت باال قبال در نخســتين نســخه بتا آپديت
جديد  iOS14.6يافت شده بودند .گزارشي درمورد

پايان نرســيده و شــاهد ثبات قيمت نباشم،
بيتكوين بخرم؟» پس از آن اظهارنظر جنجالي
ماسك درخصوص توقف معامله با بيتكوين،
توييت روز يكشنبه او اين شائبه را بهوجود آورد
كه شــايد او داراييهاي بيتكوين تســا را
فروخته باشد .در پاسخ به يك حساب توييتري
تأييد نشــده به نام  CryptoWhaleكه گفته
بود« :دارندگان بيتكوين در 3ماه آينده وقتي
بفهمند تسال بقيه داراييهاي بيتكوين خود را
فروخته است ،سيلي بهصورت خود خواهند زد.

اليه بدون ضرر يــا  HiFi ppApple Musicبراي
نخســتينبار در اوايلماه مه منتشر شد و طبق آن
گزارش ،هزينــه طبقه جديد همــان 9.99دالر با
هزينه اشتراك فعلي  MusicApple Musicدرنظر
گرفته شده بود.
عالوه بر سرويس موسيقي  Hi-Fiاپل موزيك ،اپل
همچنيــن از  AirPods.3نيــز رونمايي ميكند.
انتظار ميرود كه آنها دقيقــا مانند AirPodsPro
بهنظر برسند ،اما بدون گزينه لغو فعال سر و صداي
محيط  AirPods.3بــا قيمــت 159دالر برابر با
 AirPods.2موجود خواهد شد.
اپل نخستين شركتي نيســت كه در برنامه پخش
موســيقي خود رديف پخش جريانــي  Hi-Fiرا
اضافه ميكنــد .اواخر امســال  Spotifyنيز يك
رديف جديد از موســيقي بــا كيفيت پخش CD
ارائه ميدهد.
اين غول پخــش جرياني هنوز تاريــخ راهاندازي يا
قيمتگذاري آن را اعالم نكرده اســت .با اين حال،
قيمت گزينه  Hi-Fiجديد در اياالتمتحده 20دالر
است .اگر اپل موفق شود يك اليه پخش زنده Hi-Fi
از  Apple Musicرا با قيمت موجود 9.99دالر ارائه
دهد ،يك پيــروزي بزرگ براي شــركت كوپرتينو
است .اين حركت ميتواند يك جنگ قيمت در بين
ارائهدهندگان خدمات پخش موسيقي ايجاد كند.
طبقات موســيقي با كيفيت پخش  CDاز آمازون و
تيدال براي كاربران شخصي ماهانه 15دالر يا بيشتر
هزينه در بردارد.

سوءاستفادهگراني اشــاره كرد كه عنوان ميكنند
«بدون درگاه بانكي به مــا بپيونديد» .اين موضوع
به معني به مخاطــره افتادن ســرمايههاي مردم
است .بهطوري كه سازمان نظام صنفي رايانهاي روز
دوشــنبه طي اطالعيه با نام بردن از يك فرد اعالم
كرد كه اين شخص هيچگونه نسبتي با تشكلهاي
صنفي و علمي معتبر خصوصــي حوزه بالكچين و
رمزارز ندارد.
ريسكها و راهحلها

آشــتياني به مهمترين ريســكهايي كه در جلسه
با مجلســيان مطــرح شــد ،اشــاره ميكند كه
خاليفروشي(فروش جعلي) ،احراز هويت خريداران
و ســكوهاي تبــادل و تضامين اموال مــردم براي
جلوگيري از اعتراضشان ازجمله آنهاست.
رئيس كميســيون رمــزارز و بالكچين ســازمان
نصر كشــور دربــاره راهكارهاي ارائه شــده براي
رفــع ايــن دغدغههــا در جلســه مورد اشــاره
ميگويد« :بــراي احــراز هويت ،قبال پيشــنهاد
خودتنظيمگري( )selfregulatioبه بانك مركزي
داده شــده بود .جهت خاليفروشــي ،پيشــنهاد
كاســتودي يا امينالصندوق ارائه شد كه بخشي از
داراييهاي پلتفرمهاي تبادل داراييهاي ديجيتال
فوميل نشدن
در آن رسوب شود و همچنين براي حي 
اموال مردم ،پيشنهاد بيمه و صندوق پوشش ريسك
از محل درآمد سكوي تبادل داراييهاي ديجيتال
ارائه شد».

من او را سرزنش ميكنم »...و البته ماسك در
پاسخي به اين توييت نوشت« :واقعا» .در ابتدا
مشــخص نبود كه آيا او در حال تأييد فروش
است يا اينكه فقط به اين واقعيت كه با انتقاداتي
روبهرو شده ،اشــاره كرده اســت تا اينكه در
توييت روز دوشنبه ماسك موضوع را توضيح
داد .اگرچه ماســك گفته اســت كه تســا،
بيتكوينهاي خــود را نميفروشــد ،اما ارز
ديجيتــال از زمــان تغيير معكوس ماســك
درخصوص تســا ،تقريبا يكچهارم كاهش
ارزش داشته اســت .روز سهشــنبه ،رويترز
گزارش داد كه تسال در تالش است تا وارد بازار
اعتباري چنــد ميليــارد دالري تجديدپذير
اياالتمتحده شود و اميدوار است كه از حركت
دولت جو بايدن به ســمت اهــداف جديد در
موضوع انتشار صفر ،ســود ببرد .از سوي ديگر
دوجكوين نيز هنوز دوران بهبود خود را پس از
آنكه ماسك عالقهاش به اين رمزارز را «هياهو»
خوانده بود ،سپري ميكند .وستون ميگويد:
«معامالت آخر هفته ما شروع شده است و ما در
حال بررسي برخي از تسويهحسابهاي جدي
از طريــق مبــادالت هســتيم .مــن تجارت
كوتاهمدت بيتكوين و طوالنيمدت اتريوم را
ميبندم و به حاشيه ميروم .احساس ميكنم
گردوغبار واقعاً بايد اينجا بنشيند».

مهدي عبادي ،كارشــناس حوزه فينتك در
گفتوگو با همشهري ميگويد« :بهنظر ميرسد
براساس دغدغههايي كه مطرح ميشود تصميم
به انســداد درگاههاي پرداخت گرفته شــده
است».
يكي از اين دغدغهها اين است كه گفته ميشود
سرمايه مردم از بازار ســرمايه خارج و به حوزه
رمزارزها منتقل شده است.
او با اشــاره به اينكه بايد صحت و سقم اين ادعا
بررسي شود بر اين باور است كه «ارقام و اعدادي كه
اعالم ميشود واقعي بهنظر نميرسد و حتي اگر اين
ادعا درست باشد بايد بررسي شود كه چه ميزان از
اين رقم در صرافيهاي آنالين در حال تبادل است
و چه ميزان در بازار فيزيكي وارد شده است .با اين
حال ،اعداد و ارقام قابل اســتنادي در اين مورد
وجود ندارد».
عضو هيأت مديره انجمــن فينتك بر اين عقيده
است كه «با شــرط قبول اين موضوع ،در بدترين
وضعيت تنهــا 15درصد از تبــادالت در فضاي
آنالين صورت ميگيرد و 85درصد باقيمانده در
صرافيهاي فيزيكي تبادل ميشود».
بهعبارت ديگر 85درصد از تبــادالت خارج از
درگا ههاي آنالين انجام ميشود .بنابراين بستن
درگاهها هيــچ اختاللي در تبــادل 85درصد از
رمزارزها ايجــاد نميكند .درواقع اين شــبكه
فيزيكي در حال استفاده از ابزارهايي مانند چك،
سامانه پايا و ساتنا و كارت به كارت است.
عبادي ميگويد« :اگر اين تصميم اشتباه(انسداد
درگاهها) اجرا شــود ،دغدغههايي كه از سوي
حاكميــت مطرح ميشــود ،بهدليــل وجود
همان 85درصد رفع نخواهد شــد .چراكه آن
15درصد از معامالت آناليــن هم با اين تصميم
به آن 85درصد اضافه ميشود يا اينكه معامالت
بهصورت زيرزميني انجام خواهد شد كه در پي
آن شــاهد تخلفات و كالهبرداريهاي جديد
خواهيم بود.
عبادي همچنين بر اين باور اســت كه «براي اين
دغدغهها بايد بهدنبال راهحل بود .بنابراين انسداد
درگا هها نهتنها دغدغههاي مسئوالن را برطرف
نخواهد كرد بلكــه دغدغههاي جديدتري ايجاد
خواهد كرد».
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14ماه از مــرگ نرجس خانعلــيزاده ميگذرد و
مادرش ميگويد هنوز نه شهيد حسابش كردهاند
و نه حق و حقوقي براي خانوادهاش درنظر گرفته
شــده اســت .اين تنها حكايت نرجس 24ساله،
پرستار بيمارستان ميالد الهيجان نيست ،خانواده
خيلي از نيروهاي كادر درمان كه در 14ماه گذشته
جانشان را در اثر ابتال به ويروس در محل كارشان
از دست دادهاند ،از بالتكليفيها ميگويند .برخي
از خانوادهها بهدليل مسدودشــدن حساب بانكي
همسرشــان ،با مشــكل مالي مواجه شدهاند و در
خانه پدريشان زندگي ميكنند .گروهي هم كه
راه را ســخت و ناهموار ديدهاند ،قيــد پيگيري را
زدهاند و منتظرند سازمان نظام پزشكي يا معاونت
پرستاري ،اقدامي براي آنها انجام دهد.
با فوت پرستاران و پزشــكان در همان هفتههاي
اول شــيوع ويروس كرونا در ايران ،وزير بهداشت
20اســفند ســال ،98در نامهاي به مقــام معظم
رهبري ،درخواســت كرد تــا كادر درماني كه در
صف مبارزه با كرونا قرار دارند ،بهعنوان شــهداي
خدمت ،بهشــمار روند .با اينكه همان موقع مقام
معظم رهبري ،با پيشنهاد وزير بهداشت موافقت
كردند اما پيگيريهاي همشهري نشان ميدهد،
هنوز بسياري از اين جانباختگان بهعنوان شهداي
سالمت شــناخته نشــدهاند و خانوادههاي آنها
همچنان پيگير پروندههايشــان هستند .آبانماه
سال گذشته رئيس ســازمان نظام پزشكي ،آمار
شهداي سالمت را 300نفر اعالم كرد ،درحاليكه
بنياد شهيد از شهيد شناختهشدن تنها 140نفر و
پرداخت حقوق براي 60نفــر از آنها خبر ميدهد.
مسئوالن اين بنياد ميگويند كه وزارت بهداشت
بايد اسامي را تأييد کند و در اختيار آنان قرار دهد.

آمــار مبتاليــا ن ديروز
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همشــهري در گزارشــي بالتكليفــي خانواد ههــاي پزشــكان
و پرســتاران جا نباختــه در اثــر كرونــا را بررســي كــرد

تایید پروندههای

شهدای سالمت در تعلیق

یكتا فراهانی
خبرنگار

بررســيها نشــان ميدهد بــا گذشــت14مــاه از شــيوع كرونا
و جانباختــن بيــش از 300نفــر از كادر درمــان ،هنــوز پرونده
بســياري از آنها تشــكيل نشــده و شــهيد شــناخته نشــدهاند

هيچكس جوابگو نيست

پزشــكان بخش خصوصــي و داروخانهها را
فراموش كردند

دكتر قلعه ،داروساز بود و در مرداد سال 99جانش
را از دســت داد .دختر او هم از وضعيت شــهيد
شناختهشدن كادر درمان گاليه دارد .او ميگويد
با توجه به همهگيري بيماري كرونا به دور از انصاف
است داروسازاني كه ممكن اســت روزانه با دهها
بيمار كرونايي سروكار داشته باشند و بر اثر بيماري
كرونا جانشان را از دست دهند جزو شهداي كادر
درمان بهشمار نروند .او به همشــهري ميگويد:
«پس از فــوت پدرم ،تنها از طرف ســازمان نظام
پزشكي با ما تماس گرفته شــد و اعالم كردند كه
پدرم بهعنوان شهيد مدافع سالمت ،درنظر گرفته
شده اســت .البته هنوز از بنیاد شــهید یا وزارت
بهداشــت با ما تماس نگرفتهاند» .باقري ،همسر
پرستار ديگري است كه 26اســفند 98جانش را
از دست داد .او سرپرســتار اورژانس بيمارستاني
در بندرانزلي بود كه كرونا قربانياش كرد .همسر
اين زن ميگويد پس از دوماه از مرگ همســرش،
از بيمارستان با او تماس گرفتند و گفتند دخترش
ميتواند با افتتاح حســابي ،حقوق بازنشســتگي
مادر شــهيدش را دريافت كند .بيمارســتان هم
براي همسرش حكم اشــتغال بهكار شهدا درنظر
گرفت اما پس از يك هفته دانشگاه علوم پزشكي
گيالن به آنها اطالع داد كه فعال تكليف كادر درمان
متوفي در دوران كرونا و شهيد شناختهشدنشان،
مشخص نيست15 .فروردين ســال ،99از طرف
بنياد شــهيد با اين خانواده تماس گرفته و اعالم
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مطبها و داروخانههــا اتفاق ميافتــد .بنابراين
ميتــوان گفت هماكنــون ،جمــع بزرگتري از
پزشــكان در درمانگاهها ،مطبها ،داروخانهها و
حتي دندانپزشكان و پيراپزشكان هم ممكن است
هركدام بهنوعي در ارتباط با بيمــاران كرونا قرار
داشته باشند .اما ظاهرا در آييننامه اوليه ،چنين
مواردي درنظر گرفته نشده است ».براساس اعالم
معاون پارلماني سازمان نظام پزشكي ،در كارگروه
كميته تشــخيص اين ماجرا3 ،عضــو حقوقي از
وزارت بهداشــت ،بنياد شهيد و ســازمان اداري
اســتخدامي وجود دارند .بهگفته حبيبي ،تا هفته
گذشته تنها 160نفر از 300نفري كه به اين كميته
معرفي شــده بودند ،بهعنوان شــهيد مورد تأييد
قرار گرفتند؛ «40نفر از اين افراد ،پزشك عمومي
هســتند كه جزو باالترين رده پزشكاني هستند
كه با مراجعان اوليه بيماران كرونا ســروكار دارند.
ميتوان گفت تمام كادر درماني كه در دوران كرونا
فعاليت دارنــد بهنوعي در ارتباط بــا اين بيماران
قرار دارند».
بنياد شهيد تنها حقوق كادر درمان را ميدهد
نه درآمدشان را

با همه اين توضيحها ،نورالدين علمبالدي ،مديركل
پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد ،درباره
چگونگي شهيد اعالمشدن خانواده كادر درمان در
دوران كرونا ،به همشهري ميگويد« :طبق قانون،
زمانيكه در بنياد شهيد نام افراد بهعنوان شهيد يا
شــهيده ثبت و براي آنها پرونده تشكيل ميشود،
حقوقي هم برایشان درنظر گرفته ميشود .مثال با
توجه به اينكه شهداي زن اغلب فرزند تحت تكفل
ندارنــد ،خانوادهها هم مشــمول دريافت حقوق
آنها نميشــوند .البته ممكن است سازمان تامين
اجتماعــي از طريق صندوق بازنشســتگي بتواند
به فرزند آنها حقوقي پرداخــت كند اما از آنجا كه
بنياد شهيد صندوقي به اين عنوان براي پرداخت
كسورات بازنشســتگي به كاركنان دولت ندارد،
نميتواند در اين زمينه كاري انجام دهد .بهگفته
علمبالدي ،مطابق اصل 23قانون خدماترســاني
به ايثارگران ،معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق
كاركنان دولت بهعنوان مســتمري بــه والدين
آنها پرداخت ميشــود .به اين ترتيــب چه فرزند
آنها حقوقبگير باشــد يا خيــر ،والدين ميتوانند
مستمري مستقلي از حقوق شهدا دريافت كنند كه
ربطي به حقوقشان ندارد؛ يعني مستمري والدين
كودكي هم كه شهيد محسوب شده ،از طرف بنياد
شهيد پرداخته ميشــود .مديركل پذيرش و امور
اداري ايثارگران بنياد شهيد ادامه ميدهد« :اين
ســازمان هماكنون طبق قانون به ذينفعان تحت
تكفل شهداي ســامت حقوق پرداخت ميكند.
البته احراز شهادت كادر درمان برعهده بنياد شهيد
نيست و متولي آن وزارت بهداشــت است كه در
كميتهاي به رياســت وزير بهداشت اين كار انجام
ميشود .وزارت بهداشت پروندهها را تحويل بنياد
شــهيد داده و بنياد شــهيد افراد را تحت پوشش
قرار ميدهد ».براســاس اعالم او ،سوابق افرادي
كه شهيدبودن آنها توســط وزارت بهداشت احراز
نشده در اختيار بنياد شهيد نيست .به همين دليل
اين سازمان نميتواند كاري در اين خصوص براي
خانوادههاي كادر درمان دوران كرونا انجام دهد.
مديركل پذيــرش و امــور اداري ايثارگران بنياد
شــهيد اعالم ميكند كه تحويل مدارك به بنياد
شــهيد ،گام نخســت براي خانوادههاي شهداي
سالمت است؛ يعني آنها بايد پس از احراز شهادت
شهيدبودنشان توسط وزارت بهداشت ،با مراجعه
به بنياد شــهيد محله خود در هر شهرســتاني و
تحويل مدارك و اطالعات مربوط به هويت شخصي
متوفي ،از وضعيت حقوقي او با خبر شوند.

تصاویر تعدادی از شهدای کادر درمان

مادر نرجس خانعليزاده گاليــه فراوان دارد .او به
همشــهري ميگويد كه تاكنون نهتنها دخترش
شهيد حساب نشــده بلكه حق و حقوقي هم براي
خانواده درنظر گرفته نشده است؛ «ما به هر جايي
كه ميتوانستيم ،مراجعه كرديم اما هيچ فايدهاي
نداشت ».خانواده پرستار ديگري كه 22اسفند98
در بيمارستان فياضبخش تهران جانش را از دست
داد هم ميگويند كه تاكنون فرزندشــان بهعنوان
شهيد حساب نشــده است .پرســنل بيمارستان
آنها را راهنمايي كردهاند تا براي گرفتن نتيجه به
سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنند اما آنجا هم
كسي جوابگو نيست .اين در حالي است كه رئيس
سازمان تامين اجتماعي در روز پرستار ،به خانه آنها
رفته و وعده پيگيري ماجرا را داده اما پس از آن هم
اتفاقي نيفتاده است.
ايرواني ،متخصص مغز و اعصابي بود كه اسفند98
جانش را بهدليل ابتال به كرونا از دست داد .او سابقه
17سال فعاليت در يك درمانگاه خيريه را داشت
و در محل كارش ،مبتال به اين بيماري شــد ،حاال
دخترش به همشهري ميگويد كه پس از فوت پدر،
هر قدر پيگيري كردهاند تا او شهيد شناخته شود،
تاكنون پاسخ درستي نگرفتهاند .وزارت بهداشت
بارها آنها را براي تكميل پرونده به ســتاد مقابله با
كرونا ،ارجاع داده و اين ســتاد هم با اينكه مدارك
زيادي از خانواده گرفته اما نتيجهاي به آنها اعالم
نكرده است؛ «يكي از كارمندان ستاد مقابله با كرونا
به ما گفت كه كميته تشخيص ،تاكنون حتي يك
نفر را هم از بخش خصوصي كادر درمان بهعنوان
شهيد اعالم نكرده اســت ،درصورتي كه بسياري
از بيماران كرونا ،بــراي درمان به بخش خصوصي
مراجعه ميكنند ».اين در حالي است كه 30ديماه
 ،1399رئيس سازمان نظام پزشكي ،در نامهاي به
وزير بهداشت خواســته بود تا كادر درمان بخش
خصوصي هم مشمول عنوان شهيدسالمت شوند.
مريم عربعامري هم يكي از نيروهاي كادر درمان
اســت كه كرونا در 17آبان سال گذشته جانش را
گرفت6 .ماه ميگذرد و همســرش به همشهري
ميگويد كه پس از او ،تنها ســازمان نظام پزشكي
تقديرنامهاي به آنها داده ،اما وزارت بهداشــت يا
بنياد شهيد ،هيچ پيگيريای براي شهيد خواندن او
نكردهاند .همسر عربعامري ميگويد كه در چنين
شرايطي ،خانواده كادر درمان جانباخته بهدليل
كرونا ،رها شدهاند.

آمار بهبوديافتگانتا ديروز

شد كه با شهيد نامگرفتن اين سرپرستار ،موافقت
شده و خواستار مدارك براي تشكيل پرونده شده
بودند .پرونده تكميل شد اما بالفاصله به آنها اطالع
داده شد كه براساس قوانين جامع ايثارگري ،هيچ
حق و حقوقي به دخترشــان تعلق نميگيرد چرا
كه فرزند ،تحت تكلف پدرش است .اما ميتواند از
مزاياي شهيدبودن مادرش مثل شركت در آزمون
سراسري يا استخدامي استفاده كند .حاال هم تنها،
پرداخت مستمري به والدين اين سرپرستار ،تعلق
ميگيرد .باقري اين ســؤال را مطرح ميكند كه
چرا خانواده شهداي زن كادر درمان ،نبايد حق و
حقوقي دريافت كنند؟ باقري ميگويد همسرش
وامي داشته و حاال بايد قســطهاي او را پرداخت
كند ،درحاليكه خودش مستمري دارد و به جاي
اينكه به خانــواده خودش تعلق بگيــرد ،به پدر و
مادرش پرداخت ميشود؛ «بحث شهداي سالمت،
موضوع جديدي اســت و نبايد ميان زنان و مردان
شهيد تفاوتي قائل شد».
وزارت بهداشت اسامي را اعالم ميكند

آخرين روزهاي ديماه سال گذشته ،رئيس بنياد
شــهيد و امور ايثارگان اعالم كرد كه 140پرونده
شهيد سالمت تعيين تكليف شده است اما انتخاب و
معرفي شهدا برعهده وزارت بهداشت است .اوحدي
گفت كه پروندههاي تأييدشده از ميان 241پرونده
تشكيل شده است .اما 11اسفند همان سال ،معاون
سازمان نظام پرستاري ،از بخشنامه تعيين مصداق
شهداي ســامت ،انتقاد كرد .او گفت كه چندصد
نفر از كادر پرستاري ،بهدليل ابتال به كرونا جانشان
را ازدست دادهاند اما تنها 60نفر از كل گروه درمان،
شهادتشان مورد تأييد قرار گرفته است كه تعداد
پرستاران يكســوم اين افراد است .فعاالن حوزه

معــاون پارلمانــي ســازمان نظام
پزشكي ميگويد :يكي از مشكالت
خانوادههاي كادر درمانی كه در دوران
كرونا جانشان را از دست ميدهند اين
است كه از طرف وزارت بهداشت به
آنها اطالعرساني دقيقي نميشود و از
سوي ديگر ،بسياري از آنها را بهعنوان
شهيد نميپذيرند

پرســتاري تأكيد ميكنند كه با فــوت اين افراد،
معيشت خانوادههايشان مختل شده است.
بالتكليفي خانواده پرستاران متوفي در دوران
كرونا

عباس كشــفي ،عضو شــوراي مركزي و معاون
اجتماعــي خانــه پرســتار ،درباره مشــكالت
خانوادههای پرســتاران متوفــي در دوران كرونا
به همشــهري توضيحات بيشــتري ميدهد .او
ميگويد« :بهطور كلي يكي از مشــكالت اساسي
پرستاران شرايط استخدامي آنهاست كه متصدي
و متولي متمركز و مستقل و واحدي براي رسيدگي
به مشــكالت آنها وجود ندارد .مثال ممكن است
بعضيها با شرايط تامين اجتماعي ،شركت نفت،
نيروي انتظامي و ...اســتخدام شده باشند .به اين
ترتيب چون پرســتاران مانند معلمان تحت نظر
نظام مشــخصي مثل آموزشوپرورش نيســتند
كه بتوانند درصورت بروز مشــكل به آنجا مراجعه
كنند ،حتي آمار مشــخصي از ميــزان فوتيهاي
آنها در دست نيست ».بهگفته او ،مرگ پرستاران
بهدليل كرونا ،ابتدا بايد از ســوي وزارت بهداشت
تأييد و ســپس به بنياد شــهيد اعالم شود .با اين
حال بسياري از خانواده پرستاران فوتشده ،هنوز
نتوانستهاند حق و حقوقي را بهعنوان خانوادههاي
شهدا دريافت كنند .كشفي ميگويد« :بهتر بود با
درنظرگرفتن نرمافزار يا برنامه مشــخصي ،امكان
پيگيري براي خانواده پرســتاران شــهيد ،فراهم
ميشد .اما هماكنون چنين امكاناتي در اختيارمان
نيست».
ناهماهنگي در سطح حقوق پزشكان بعد از شهادت

حسين كرمانپور ،مدير روابطعمومي سازمان نظام
پزشــكي و مدير اورژانس بيمارستان سينا هم در
مورد چگونگي رسيدگي به حق و حقوق پزشكاني
كه در دوران شيوع بيماري كرونا فوت ميكنند ،به
همشــهري ميگويد« :بنياد شهيد براي پرداخت
حقوق پزشكان شهيد به خانوادههايشان ،مقياس و
الگوي مشخص و تعريفشدهاي دارد كه با توجه به
آن حقوقي را درنظر ميگيرد .توجه داشته باشيم
امكان دارد درآمد پزشكي كه در دوران كرونا فوت
كرده بهدليل داشــتن تخصص خاصي در جراحي
در بيمارســتانهاي مختلف چنديــن برابر اين
ميزان باشد و چون اين ميزان با مقياسي كه بنياد
شــهيد براي پرداخت حقوق به آنها درنظر گرفته
متفاوت است ،باعث ابهام در خانوادهها ميشود».
بهگفتهاو ،رئيس بنياد شــهيد در جلسهاي اعالم

از 300نفــر كادر درمان جانباخته
در اثر كرونا140 ،نفر از آنها شــهيد
شــناخته شــدهاند و تاكنون از اين
تعــداد تنها بــراي 60نفــر حقوق
پرداخت شده است
كرد كه برخي پزشــكان در كنــار طبابت ،رئيس
دانشگاه هم بودند و حقوقشان در حد معاون وزير
ميشود كه امكان پرداخت اين ميزان حقوق براي
بنياد شهيد مقدور نيست ،اين بنياد تنها ميتواند با
توجه به تخصص هر پزشك و البته سقف و كفي كه
در مقياسهاي پرداختي خود دارد ،به خانوادهها
حقوق پرداخت كند .با اينكه بســياري از خانواده
پرســتاران جانباخته بهدليل كرونــا ميگويند
پرونده فرزندان و همســران آنها ،هنوز به نتيجه
نرسيده است اما كرمانپور با استناد به صحبتهاي
رئيس بنياد شهيد ،تاكید ميكند كه 200پزشكي
كه شهيد شدهاند از سوي بنياد شهید تأييد شدهاند
و در فهرســت پرداخت حقوق بنياد شــهيد قرار
گرفتهاند .همچنين خدمــات ديگر مربوط به اين
حوزه هم مثل اســتفاده از ســهميههاي مختلف
به آنها تعلق ميگيرد .بهگفتــه كرمانپور ،قرار بود
سازمان نظام پزشــكي دفتر ايثارگران را تشكيل
دهد تا هر كسي كه مشكل دارد ،از طريق اين دفتر
رسيدگي كند اما هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است.
معيار مشخصي براي شــهيدبودن كادر درمان
وجود ندارد

مســعود حبيبي ،معاون پارلماني ســازمان نظام
پزشــكي هم به همشــهري ميگويد كه يكي از
مشــكالت خانوادههاي كادر درمان كه در دوران
كرونا جانشان را از دست ميدهند اين است كه از
طرف وزارت بهداشت به آنها اطالعرساني دقيقي
نميشود و از سوي ديگر ،بسياري از آنها را بهعنوان
شــهيد نميپذيرند .بهگفته حبيبي ،ظاهرا معيار
خاصي براي تشخيص شهيدبودن اين افراد وجود
ندارد؛ «در آييننامهاي كه در ابتدا تدوين شــده
قرار بر اين بود كه پزشكان شاغل در بخش كروناي
بيمارستانها كه جانشــان را در اثر اين بيماري از
دســت ميدهند ،بهعنوان شــهيد تلقي شوند اما
بررسيها نشــان ميدهد كه در شهرهاي بزرگ،
70درصد مراجعههــا براي تشــخيص كرونا ،به

پرداختي بنياد شهيد به 60نفر از نيروهاي كادر
درمان

او تــوپ را در زمين وزارت بهداشــت مياندازد و
ميگويد اين وظيفه وزارت بهداشــت اســت كه
خانوادههــا را راهنمايي كنــد و مراحل پيگيري
كار را به آنها اطــاع دهد .البته بايــد توجه كرد
كه شــهداي كادر درمان هم با توجــه به حقوق
دريافتي خود در چند رده تقسيمبندي ميشوند.
بعضي از آنها استخدام شده خود وزارت بهداشت
هستند؛ «وزارت بهداشــت به تمام دانشگاههاي
تحت پوشــش خود اعالم كرده احــكام حقوقي
افرادي كه كارمند وزارت بهداشت بودند و شهيد
شدهاند را تحويل وزارتخانه دهد تا پس از بررسي
و تأييد به بنياد شهيد داده شــود .تاكنون تقريبا
حقوق 60نفر از آنها تأييد شــده و اســفند سال
گذشــته و فروردين امســال هم به آنها پرداخت
شده است .اما گروه دوم كساني هستند كه چون
كارمند وزارت بهداشــت نبوده و با شــركتي كار
ميكردند كه تحت پوشــش اين وزارتخانه است،
بنابراين بنياد شــهيد از وزارتخانه خواســته تا با
اعالم اساميشــان ،بهطور مســتقيم بهكار آنها
رسيدگي كند».
او ميگويد اگر خانوادههاي اين شهدا ،ميخواهند
اطالعات بيشــتري دريافت كننــد ،ميتوانند به
دفتر بنياد شــهيد محل خود مراجعــه كنند .او
درباره درآمد باالي برخي از پزشــكان و جراحان
شهيدشــده در اثر كرونا هم توضيحاتي ميدهد.
بهگفتــه او ،بنياد شــهيد تنهــا ميتواند حقوق
كاركنان و پزشــكان را پرداخت كنــد نه درآمد
آنها را؛ چراكه مثال درآمــد و كاركرد جراحي كه
روزانه ميليونها تومان بوده جزو حقوق او به شمار
نميرود ،بنابراين بنياد شــهيد هم تنها ميتواند
حقوقي كه دانشگاه تحت پوشش به آنها پرداخت
ميكرده ،پس از شهادت براي خانوادهشان حساب
كند .ميزان حقوق پس از شهادت هم توسط بنياد
شهيد با توجه به همان حقوقي تعيين خواهد شد
كه شخص قبال دريافت ميكرده است.
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دومينمحمولهكوواكس
وارد ايران شد

دومين محموله از واكســن كوويد ۱۹-آسترازنكا به
ميزان يك ميليون و 452هزار دوز از طريق كوواكس
وارد ايران شد .به گزارش ايسنا ،كوواكس ،سازوكاري
به مديريت مشــترك «ائتالف براي نوآوري در حوزه
آمادگي براي اپيدمي» (« ،)CEPIاتحاد جهاني براي
واكسن و ايمنســازي» ( )GAVIو سازمان جهاني
بهداشت (  )WHOاست كه در آن صندوق كودكان
ســازمان ملل (يونيســف) نقش كليدي در ارسال
واكســن برعهده دارد .بنا بر اعــام دفتر نمايندگي
سازمان جهاني بهداشت در ايران ،اين محموله ،دومين
اقدام ارسالي كوواكس به ايران است .محموله واكسن
آسترازنكاي ارسالي به ايران ،كه در شركت كاتاالنت
آناني ايتاليا ( )Catalent Anagniســاخته شــد ه
است ،شامگاه روز يكشنبه ۲۶ارديبهشت در فرودگاه
بينالمللي امام خميني(ره) ،تحويل نمايندگان وزارت
بهداشت شــد .پيش از اين در شــانزدهم فروردين،
نخســتين محموله واكسن آســترازنكاي توليدي
كرهجنوبي كه 700هزار و 800دوز بود ،تحويل ايران
داده شد.

آغاز واردات60ميليون دوز
واكسن روسي از خرداد

ســخنگوي وزارت خارجه از آغــاز واردات محموله
60ميليون دوز واكسن روسي از نيمه خرداد خبر داد
و گفت« :ارسال اين محموله 60ميليون دوزي ،به جز
توافقاتي است كه در مورد چندين دوز قبلي انجام شده
است».به گزارش ایســنا ،بهگفته سعيد خطيبزاده،
سرعتگرفتن تزريق واكسن به گروههاي حساس و
گروههاي ســني باال ،در چارچوب همين تحركات و
ديپلماسي جدي است كه وزارت خارجه با همكاري و
همراهي وزارت بهداشت و دستگاههاي مرتبط ديگر
در مورد واكسن كرونا انجام داده و ميدهد.

براينوبتدهي واكسن نيازي
بهمراجعهحضوريياثبتنام
اينترنتينيست

مركز روابطعمومي و اطالعرســاني وزارت بهداشت
در اطالعيهاي تأكيد كرد كه براي نوبتدهي تزريق
واكســن كوويد ،۱۹-نيازي بــه مراجعه حضوري به
مراكز بهداشــتي يا ثبتنام اينترنتي نيست .وزارت
بهداشت در اطالعيهاي اعالم كرد« :در پايان هر مرحله
از واكسيناســيون ،درصورت دريافتنكردن پيامك
يا تماس تلفني ،صرفــا افراد جامانــده از گروههاي
اعالمشده براي نوبتگيري تزريق واكسن ميتوانند
از طريق درگاه اينترنتي  salamat.gov.irنسبت به
ثبتنام و درج كد ملي ،تاريخ تولد و بهروزرساني شماره
تلفن همراه خود اقدام كرده و در روزهاي بعد ،زمان
و محل تزريق واكسن از طريق پيامك به تلفن همراه
ايشان ارسال خواهد شد».
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تولیدواکسنایران-کوباراتاپاییز
به 7میلیوندوزمیرسانیم

عضو گروه پژوهشي كارآزمايي باليني واكسن مشترك
ايران و كوبا درباره كمبود واكسن در دنيا و توجه و تمركز
بر واكسن ايراني ،میگوید« :اكنون در تمام دنيا مشكل
تامين واكســن وجود دارد و در كشــور ما هم بهدليل
تحريمها اين محدوديتها جديتر است ،ولي مسئله اين
است كه ميزان عرضه و تقاضاي واكسن در دنيا همخوان
نيست .خوشبين هستيم كه با مشاركت مردم اين فاز
مطالعه را بهخوبي پشت سر بگذاريم و با دغدغه كمتر
بحث واكسيناسيون عمومي را دنبال كنيم .اين مطالعه
يكي از مهمترين كارآزماييهاي باليني اســت كه در
دهههاي اخير در كشور انجام شده ،چه به لحاظ وسعت
و تنوع مراكز كارآزماييهاي باليني و چه از نظر اهميتي
كه در بحث واكسيناسيون كرونا در كشور مطرح است.
اميدواريم اين واكسن در كنار ساير واكسنهاي توليد
داخل و خارج بتواند زودتر يك ايمني مؤثر و مطمئن در
كشور ايجاد كند و شرايط كشور در وضعيت باثبات همراه
با كاهش ابتال و مرگهاي ناشي از كرونا قرار بگيرد ».او
دربارهانتظاراتعموميمبنيبرعبورموفقواكسن توليد
داخل از كارآزمايي باليني و توليد انبوه آن ميگويد« :ما
ميتوانيم هدفگذاري كنيم و خوشبين باشيم كه اگر
همهپيشبينيهامحققشود،چيزيتحتعنوانچالش
جدي تخصيص واكســن نخواهيم داشت .مؤسساتي
وجود دارند كه ميتوانند در آينده واكسن توليد كنند و
در كنار آن بحث تامين واكسن از منابع خارجي هم وجود
خواهد داشت .آن زمان خوشبيني براي پوشش بهتر
واكسيناسيون بخش وسيعتري از جامعه وجود خواهد
داشت ».واكسنهاي ايراني به سرعت در حال طي كردن
فاز ســوم كارآزمايي باليني هستند كه اميدواريهاي
زيادي هم در كسب نتايج مثبت وجود دارد ،اما درصورت
محقق شدن چنين شرايطي و ورود به فاز توليد انبوه آيا
نيازها و زيرساختهاي تجهيزاتي با توجه به تحريمهايي
كه وجود دارد ،فراهم است و براي توليد واكسن داخلي
بهصورتانبوهمشكالتيوجودنخواهدداشت،مصطفوي
در اينباره ميگويد« :نميتوانم پاسخ كاملي درباره تمام
واكسنهايي كه در كشــور توليد ميشود ،بدهم چون
اطالعاتي درباره زيرساختهاي موجود آنها ندارم ،اما
درباره واكسن انستيتو پاستور ايران ميدانم كه تمهيدات
الزم در اين زمينه انديشيده شده تا زيرساختهاي الزم
فراهم و هدفگذاري براي توليد انبوه محقق شود».

سرنوشت مذاكرات

تهديد دالري ،ثبات و آرامش

چند كارشناس مسائل بينالملل در نظرسنجي همشهري اعالم كردند كه به
سرنوشت اين دوره از مذاكرات خوشبين هستند

از آبي پررنگ
تااستقاللقرمز

كاهش ناگهاني نرخ ارز چه تبعاتي براي اقتصاد ايران ميتواند داشته باشد؟

دور جديد نشست كميسيون مشــترك برجام از سيزدهمين روز فروردينماه و
بهصورت مجازي كليد خورد و در ادامه راه ،طرفين گفتوگو تصميم گرفتند تا از
17فروردين اين مذاكرات به شكل حضوري و در وين برگزار شود .پس از برگزاري
دور اول و دوم نشست وين در فروردين ماه ،ادامه نشستها -دور سوم و چهارم -در
ارديبهشتماه پيگيري شــد .اين دور از گفتوگوها با حضور هيأتهاي ايران و
گروه ( ۴+۱آلمان ،فرانسه ،روسيه ،چين و انگليس) و همچنين حضور غيرمستقيم
آمريكا برگزار شد .يورونيوز فارسي در رابطه با نشســت وين در ارديبهشتماه
گزارش داده بود كه گفتوگوها درباره چند و چون احياي برجام كه...
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خيليها اين روزها با شوق از كاهش قيمت دالر ميگويند .خيليها فكر ميكنند
اگر دالر به مثال زير 10هزار تومان برگردد كيفيت زندگيها به روزهاي قبل از جهش
قيمت برميگردد و ســفرههاي مردم بزرگتر ميشــود .ماجرا اما به اين سادگي
نيست .اقتصادي كه تورم به جانش بيفتد و زيستن با آن را ياد بگيرد ،نميتواند به اين
سادگي به گذشته برگردد .كم نيستند اقتصاددانهايي كه ريزشهاي ناگهاني قيمت
در بازار ارز را بالي جان اقتصاد دانســته و معتقدند كه كاهش بيشتر قيمت دالر،
چالشهاي بيشماري را براي اقتصاد و جامعه بهوجود خواهد آورد .توليدكنندگان
داخلي و اصنافي كه پيش از اين ،نهادههاي اوليه يا كاالهــاي مورد نياز خود را با
قيمتهاي باالتر تهيه كردند نميتوانند كاهش قيمت را بپذيرند و ...
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نگاهي به شرايط حريفان تيمهاي ايراني در يكهشتم نهايي
ليگ قهرمانان آسيا
تيمهاي ايراني در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اين فصل عملكرد خوبي داشتند؛
صعود 3تيم از 4تيم خودش به خوبي اين مسئله را نشان ميدهد .با وجود اين ،بهنظر
ميرسد كه جز پرسپوليس كه روي كاغذ به حريف آساني خورده ،استقالل و تراكتور
در مرحله يكهشتم نهايي با قرعههاي ســختي روبهرو شدهاند و بايد ديد در اين
مرحله چه سرنوشتي پيدا ميكنند .آشنايي با رقباي تيمهاي ايراني در يكهشتم
اين موضوع را بهتر نشان خواهد داد.
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انتخابات پشتسر
كرونا و واكسيناسيون

پرتكرارترينموضوعاتصفحهاولروزنامههاي
ارديبهشتماهچهبودند؟

پايان ارديبهشــتماه تمامي هياهو و جنجالهايي كه رسانههاي
سميرا رحيمي
كشــور در طول 30روز با آن مواجه بودند را بــه اوج خود خواهد
روزنامهنگار
رســانيد .با آغاز فصل انتخابات و نزديكتر شدن به زمان تعيين
رئيس دولت جديد ،پرداختن به موضوعات مرتبط با انتخابات در رســانههاي كشــور هم شدت
بيشتري بهخود خواهد گرفت .ارديبهشتماه زمان گمانهزني و نظرسنجي درباره نامزدهاي احتمالي
رياستجمهوري بود و با آغاز ثبتنام داوطلبان رياستجمهوري ،اين گمانهزنيها اكنون بايد مسيري
متفاوت را در پيش بگيرند؛ گمانهزني درباره احتمال باالتر برد يكي از نامزدهاي انتخاباتي .با اينهمه
هياهوي انتخابات به اندازهاي نبود كه اخبار بحــران همهگيري كرونا ،ادامه موج چهارم همهگيري
در استانهاي مختلف كشــور ،ورود جهش هندي ويروس به ايران ،آغاز واكسيناسيون و وضعيت
واكسنهاي توليد داخل كشور به فراموشي سپرده شود .رسانههاي كشور در دومينماه سال 1400هم
توجه ويژهاي نسبت به همهگيري كرونا داشتند با اين تفاوت نسبت بهماه فروردين كه اخبار مربوط
به واكسيناسيون نســبت به اخبار همهگيري ،قرنطينه ،منع تردد و تعطيلي كسبوكارها فراواني
بيشتري داشتهاند .انتشار فايل صوتي مصاحبه محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه كشور با سعيد
ليالز اقتصاددان ،ادامه مذاكرات وين براي برداشته شدن تحريمهاي اقتصادي عليه ايران و احياي
برجام ،بمبگذاري در نزديكي مدرس ه دخترانهاي در كابل ،وضعيت بازار بورس و بحران خشكسالي
در كشور از ديگر موضوعات مهمي بودهاند كه در رسانههاي داخلي به آنها پرداخته شده است .براي
تعيين مهمترين موضوع ،تيتر يك و چهره ارديبهشتماه صفحات اول پنج روزنامه دنياي اقتصاد،
اعتماد ،سازندگي ،همشهري و ايران را كه در بازه زماني اول تا  22ارديبهشت منتشر شدهاند ،بررسي
كرديم .نتايج حاكي از آن هستند كه با وجود افزايش فراواني اخبار مرتبط با انتخابات ،همهگيري
كرونا و مسائل مرتبط به آن همچنان از نظر اهميت در رتبه اول قرار دارند.
هم ه تيترها براي انتخابات

كمتر از يكماه تا انتخابات رياستجمهوري 1400
باقي مانده اســت .ثبتنام نامزدهاي انتخابات از
 21ارديبهشــت  1400آغاز شد و سرنوشت آرای
مردم روز 28خرداد مشخص خواهد شد .انتخابات
همواره حواشــي و جنجالهاي فراواني به همراه
دارد ،از مناظرهها و بحــث و جدلهاي نامزدهاي
انتخاباتي و طرفــداران آنها گرفته تــا تخلفها،
درگيريهــاي دولت با نهادهــاي برگزاركننده و
حتي شيوههاي عجيب و غريب تبليغات انتخاباتي.
جديدترين نمونه اين جنجالها در انتخابات ايران،
مصوبه جديد شوراي نگهبان است كه با استقبال
نمايندگان مجلــس و اعتراض دولــت و گروهي
از فعاالن سياســي و داوطلبــان انتخاباتي مواجه
شده است .براســاس اين مصوبه ،شوراي نگهبان
براي ســن داوطلبان ،ســطح تحصيالت و سابقه
كاري آنها تصميمگيري كرده اســت ،درحاليكه
دولت معتقد است چنين تصميمگيريای خالف
قانون اساسي است و شــوراي نگهبان صرفا نقش
نظارتي دارد .حسن روحاني دستور ناديده گرفتن

اين مصوبــه را صادر كرد و عباســعلي كدخدايي
دســتور الزام به اجــراي آن را .اعــام آمادگي يا
انصراف چهرههاي سياسي براي نامزدي انتخابات
 ،1400ثبتنام چهرههايي مانند مصطفيتاجزاده،
محمود احمدينژاد و انصراف محمدجواد ظريف
از شــركت در انتخابات و اخبار مشــابهي از اين
دست باعث شــده اســت تا موضوع انتخابات به
موضوع اصلي تيتر يك روزنامههاي مورد بررسي
تبديل شــود .از اول تا 22ارديبهشت  1400تيتر
اول روزنامههــاي مورد بررســي 15بار بهصورت
مستقيم يا غيرمستقيم (بررسي حضور نامزدهاي
انتخاباتي يا گزينههاي بالقوه براي نامزدي و مصوبه
شوراي نگهبان و مخالفت دولت با آن) به موضوع
انتخابات رياستجمهوري خردادماه پرداختهاند.
پس از انتخابات ،موضوع واكسيناســيون عمومي
و موج چهارم كرونا در ايران از بيشترين تكرار در
تيترهاي يك روزنامههاي مورد بررسي برخوردار
بودهاند .موضوع واكسيناســيون عمومي ،تامين
واكسن ،توليد و آزمايش واكسن داخلي ،قرنطينه
عمومــي بهدليــل وخامت وضعيــت همهگيري

كرونا و برداشتهشــدن قرنطينه در شــرايطي كه
وضعيت مرگومير كاهش محسوســي نداشــته
اســت از موضوعاتي اســت كه در تيترهاي يك
روزنامهها به آنها پرداخته شــده است .در مجموع
در تيترهاي يك روزنامههاي مورد بررسي 12بار
به موضوع كرونا و واكســن كرونا9 ،بار واكســن
كرونا يا واكسيناسيون عمومي و سه بار به موضوع
همهگيري كرونا اشاره شده است .در نهايت پس
از انتخابات و كرونا ،موضوع انتشــار فايل صوتي
مصاحبــه محمدجــواد ظريــف و جنجالها و
واكنشهاي پس از آن ،تالش براي يافتن ســارق
فايل صوتي و عامل انتشــار آن و ديگر مســائل
مرتبط با اين موضوع با 6بار تكرار در تيترهاي يك،
رتبه ســوم پرتكرارترين موضوع در تيترهاي يك
روزنامههاي مورد بررسي را بهدست آورده است.
مسير تاريك و روشن كرونا و واكسيناسيون

تعطيلي كســبوكارها كه از هفته دوم فروردينماه
به واســطه اوج گرفتن موج چهــارم همهگيري در
كشور آغاز شــده بود ،تا اواسط ارديبهشتماه تمديد
شــد و منع تردد و آمد و شد از شــهرها و استانهاي
قرمز و نارنجي به يكديگر با شــدت بيشــتري ادامه
پيدا كرد تا از آمار مرگ و مير ناشــي از همهگيري در
كشور كاسته شود .همزمان ،واكسيناسيون گروههاي
مختلف در ايران كه از اسفندماه سال 1399بهصورت
محدود آغاز شــده بود ،از كادر درمــان فراتر رفته و
مشمول بيماران خاص و ســالمندان باالي 80سال
هم شــد و بهزودي و درصورت تامين واكسن ،گروه
 70تا 79ســال را هم مشمول خواهد شــد .اگرچه
محدوديت تعداد واكسنهاي وارداتي باعث شده است
تا هيچيك از اين گروهها بهصورت كامل واكســينه
نشوند ،با اين همه براســاس آمارهاي موجود تا روز
 22ارديبهشت يك ميليون و 623هزار و 279نفر دوز
اول واكســن و 319هزار و 793نفر دوز دوم واكسن
را دريافت كردهاند و مجموع واكســن تزريق شــده
به يك ميليون و 943هزار و 72دوز رســيده اســت.
ادامه واكسيناسيون همراستا با تالشهايي است كه
براي تامين واكسن مورد نياز كشور انجام ميشود تا
امكان تداوم واكسيناسيون فراهم باشد .همزمان فاز
سوم آزمايش واكســنهاي داخلي ،واكسن بركت و
واكسن مشترك پاستور و كوبا از اوايل ارديبهشتماه

اعالم آمادگي يا
انصراف چهرههاي
سياسي براي
نامزدي انتخابات
 ،1400ثبتنام
چهرههايي مانند
مصطفيتاجزاده،
محمود احمدينژاد
و انصراف
محمدجواد ظريف
از شركت در
انتخابات و اخبار
مشابهي از اين
دست باعث شده
است تا موضوع
انتخابات به موضوع
اصلي تيتريك
روزنامههاي مورد
بررسي تبديل شود

آغاز شــد و انتظار ميرود اين واكسنها هم بهزودي
وارد بازار شوند .گوناگوني اخبار مرتبط با همهگيري
و واكسيناسيون در كشــور به اندازهاي باال بوده است
كه در بخش برترين ســوژه ارديبهشــتماه موضوع
واكسيناسيون يا كرونا با فراواني  92به پرتكرارترين
موضوع در صفحات يك روزنامهها تبديل شده است .از
اين تعداد 40مورد به موضوع واكسيناسيون عمومي،
توليد واكســنهاي داخلي ،آشفتگي وضعيت مراكز
واكسيناســيون ســالمندان و واردات واكسن تعلق
داشته است و 52مورد به بررسي تأثير كرونا بر بازار كار
و اقتصاد ،منع تردد و فعاليت كسبوكارها ،افزايش آمار
مرگومير ،تمديد محدوديتها و ديگر مسائل مرتبط با
همهگيري كرونا اختصاص يافته است .پس از موضوع
واكسيناســيون ،موضوع انتخابات رياستجمهوري
سال  1400با 62بارتكرار ،مذاكرات وين ،احياي برجام
و برداشتهشدن تحريمها با 40بارتكرار ،تبعات انتشار
فايل صوتي مصاحبه وزير امور خارجه كشور با 21بار
تكرار و وضعيت و آينده بازار ســرمايه با 20بار تكرار
موضوعاتي هســتند كه در صفحات اول روزنامهها از
باالترين فراواني برخوردار بودهاند.
واكسن كرونا؛ چهره ارديبهشت

از ميان تمامي عكس يكهايي كــه در بازه زماني
اول تــا  22ارديبهشــت 1400در صفحــات اول
روزنامههاي مورد بررسي چاپ شدهاند ،عكسهاي
مرتبط با همهگيري كرونا يا صفوف مردم در مراكز
واكسيناســيون از باالترين فراواني برخوردار بوده
اســت .در مجموع 9عكس مرتبط با همهگيري و
واكسيناســيون در صفحه يك روزنامهها كار شده
اســت كه 6مورد از آنها به واكسيناسيون و 3مورد
به همهگيري مرتبط بوده اســت .تصاوير رهبري
با 6مورد تكرار رتبه دوم فراوانــي را در صفحه اول
روزنامهها بهخود اختصاص داد ه اســت و در ادامه،
حمالت و اتهاماتي كه پس از انتشــار فايل صوتي
محمدجواد ظريف نســبت به او آغاز شد باعث شد
تصاوير ظريف بهعنوان عكس يك روزنامهها رتبه
سوم بيشترين فراواني را بهدســت آورد .پرداختن
روزنامهها به تبعات انتشــار فايل مصاحبه ظريف و
ليالز و مطرح كردن انتقادات و دفاعيات از او باعث
شد روزنامههاي مورد بررسي پنج بار عكس يك خود
را به تصويري از آقاي وزير اختصاص دهند.
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چهره
ارديبهشت

یادداشت یک

ارديبهشت 00

مروري بر مهمترين خبرهاي ماهي كه گذشت
شهرام فرهنگی
روزنامهنگار

به پايانماه مشكوك رسيديم .اين فصل ترديدآميز؛ تمام ارديبهشتهاي
منتهي به انتخابات .هميشــه در ايــن فصل ،هر اتفاق ريــزي -حتي به
اندازه سوزن -هر اتفاق ريزي ،مشــكوك بهنظرميرسد .صداها ،حرفها،
زمزمههــاو ...مثل بهار كه در آن دســتزدن به هر چيزي ممكن اســت
آلرژيآور باشد ،در تمام ارديبهشــتهاي منتهي به انتخابات ،همهچيز
ترديدآميز بهنظرميرسد .ممكن است پشــت هر اتفاقي ،جرياني وجود
داشته باشد و اگر -چه به لحاظ شــخصي و چه به لحاظ كاري -از جنسي
فعال باشي كه به آن خيلي محترمانه ،بيطرف و فقط محترمانه خشك و
خالي« ،خنثي» ميگويند ...در اين صورت الزم اســت به همهچيز شك
كني .چون قرار نيست هيچ طرفي باشي؛ راويان بينظر؛ عين دوربين ،كه
چه عروسي باشد و چه مراسم ســر بريدن خروس براي شام مهمانهاي
عروسي ،كار خودش را «خنثي» انجام ميدهد .و هميشه بيهيچ احساسي،
بيرحمانه واقعي .حاال تصوركن در چنين موقعيتي هســتي .چقدر بايد
مراقب جلوي پايت باشــي كه در دام نيفتي؟ مثل وضعيت كشــورهاي
بيطرف در جنگ جهانــي ،اينجا هم درواقع بيطــرف واقعي نداريم .به
هرحال اين از مزيتهاي همچنان دســتنيافتي اشــياء بر انسان است؛
دوربين هيچ رقيبي نــدارد .آدمها؟ آنها حتي اگر واقعا بيطرف باشــند،
دستكم از سوي ديگران به يك طرفي متهم ميشوند .يا اصال ناچارند در
يك گروهي باشند .حتي اگر شده فقط بهصورت فيزيكي .جسمي كه كار
ميكند ،مثل دوربين ...ممكن است با ادامهدادن به اين توصيف و تشبيه،
متن در دايره گرفتار شــود و به هيچجا نرســد ،پس خيلي ظريف از اين
جنس ماجراهاي ارديبهشــت ميگذريم و مثل هميشه به چيزهايي فكر
ميكنيم كه به هيچ وري برخورد نكند .مثال رو به آسمان .نميبارد .خيلي
جاها نميبارد و بيشتر وقتها هم اگر ببارد ،بهطرز عجيبي ،سياه و توفاني
و كوتاه ميبارد .بههرحال «خشكسالي» يكي از كليدواژههايي بود كه در
ارديبهشت سال 00زياد بر زبانها و صفحههاي روزنامهها و جاهاي ديگر
چرخيد .رودخانههاي معروف ايران كه زماني برايشان ترانههاي عامهپسند
ميسرودند ،در تازهترين شاتها مثل پرترهاي از صورت پيرمردهاي باالي
80سال بهنظر ميرسند .خشك شدهاند ،آدمهاي زيستمحيطي ميگويند
«طبيعت همين جاده را ادامه بدهد ،كارون هم مثل بقيه به نمكزار ختم
ميشود» .چيزي شــبيه به اينكه همه رودخانهها در صف مرگ ايستاد ه
باشند .اين تصوير بيش از حد ترســناك است .از آن عكسهايي است كه
هرگز براي صفحه يك روزنامهها انتخاب نميشوند .كرونا تمام صفحهيكها
را خورده است .هرقدر هم بخواهي ناديدهاش بگيري ،بازهم وقتي صفحه
يك روزنامهها را در پايا 
ن ماه مرور ميكني ،ايمان ميآوري كه كرونا هنوز با
ماست .نميتواني ناديدهاش بگيري ،مثل تمام ماهها و ماهها و ...و ماههايي
كه كرونا سوژه اصلي يا دستكم يكي از مهمترين سوژهايي بود كه رسانهها
به آن پرداخته بودند .اين ماه ،واكسن كرونا و حواشي زدن و نزدنهاي آن،
موضوع روز بود .پيرمردها و پيرزنهاي باالي 80سال ايران در ارديبهشت
سال 00روي صندليهاي تزريق نشســتند .درواقع طرح واكسيناسيون
عمومي با آنها شروع شد و اين تازه شروع ماجرا بود .نارضايتي از شيوه توزيع
واكسن ،سختيهاي رسيدن به واكســن براي آدمهاي پا بهسنگذاشته
و مواردي از اين دســت به كنار ،بحث داغ ديگر دور دايره واكسن ،فساد
بود و بحث و جدل ميان بخش خصوصي و دولتي براي واردات واكســن.
در همين حين نشــريهها خبرهايي درباره بستههاي تشويقي كشورهاي
ديگر براي ترغيب شهروندانشان به تزريق واكسن كرونا منتشر كردند؛
«رئيسجمهور صربستان به شهروندان كشورش وعده داد درصورتي كه
واكســن كرونا بزنند دولت به آنها 3هزار دينار صربستان (25يورو) جايزه
خواهد داد ». ...البته درباره مديريت كرونا همچنان پرسشهايي تكراري -
باقيمانده از ماهها و ماهها پيش -شنيده ميشود .مثل اينكه چرا در محيط
اطرافمان كســي را نميبينيم كه براي دريافت مجوز سفر دچار مشكلي
جدي باشد؟ اينطور بهنظرميرسد كه همه در خانوادهشان  -از طريق يكي
از اعضاي دور يا نزديك خانواده  -تونلي در طرح ممنوعيت سفر زدهاند .چه
قرمز و چه سياه ،اينطور بهنظر ميرسد كه انگار تمام ايران هر وقت اراده
كنند ،به هرحال از طريقي به مجوز سفر ميرسند.
اين البته در حد يك پرسش تكراري اســت و فقط به ارديبهشت منتهي
بــه انتخابات مربــوط نميشــود .روز اول ثبتنام نامزدهــاي انتخابات
رياستجمهوري سال 00در دهه پاياني اين ماه هيجان چنداني نداشت.
پيرمرد كفنپوش و زن موتورسوار مهمترين سوژههايي بودند كه رسانهها
براي پوشش روز آغاز ثبتنام انتخابات رياستجمهوري منتشر كرده بودند.
البته هميشه روز اول ثبتنام در همين حال و هوا ميگذرد و بعد به نوبت
چهرههاي اصلي ،چپ و راست وارد صحنه ميشــوند .حاال تقريبا بيشتر
آنهايي كه كسي باورش نميشود نامشــان در فهرست نهايي نامزدهاي
رياستجمهوري تأييد شود ،در ســتاد انتخابات مقابل دوربينها ژست
رئيسجمهوري گرفتهاند.
به اين ترتيب ،ترديدي نيست كه در روزهاي باقيمانده تا برگزاري انتخابات
رياستجمهوري سال 00نام «شــوراي نگهبان» همچنان در صفحه يك
روزنامه ،تكرار ميشود .شوراي نگهبان كه پيش از اين با ماجراي غربالگري
و البته مصوبه انتخاباتي ،در فهرســت ســوژههاي پررنگماه ارديبهشت
قرار گرفته بود ،حاال تازه قرار اســت درباره صالحيت نامزدهاي انتخابات
رياســتجمهوري اعالم نظر كند؛ روزهاي داغتر در راه است اما اين ديگر
ميماند براي بعد از ارديبهشــت و تا آنوقت ميتوانيم خودمان را با كار
سرگرم كنيم .چون اينطورها هم كه اهالي همه كسبوكارها ميگويند،
همه كسبوكارها كساد نيســت .اين واقعيت را ميتوانيد در آگهيهاي
پرتكرار كاسبيها ميان خبرهاي انتخابات و انفجارهاي افغانستان و برجام
و ...در سايتهاي خبري بخوانيد :هزينه كاشت مو برات زياده؟؟ قسطي مو
بكار (مشاوره رايگان بگيريد) ،تا وقت داري كنكورت رو نجات بده ،شمارهت
رو وارد كن و براي كاشت مو تو بهترين كلينيك تهران تخفيف ويژه بگير،
بهدنبال بهترين آموزشــگاه كنكوري؟ اينجا كليك كن و دورههاشو بخر!
بهخاطر زردي دندونات روت نميشه بخندي؟ كدوم ارز ديجيتال رو بخريم
تا بيش از 500درصد سود كنيم؟ چگونه در ارزهاي ديجيتال سرمايهگذاري
كنيم؟ دورههاي آموزش بــورس دكتر . ...نه ،كاســبي آنطورها هم كه
ميگويند كساد نيست ،دستكم براي بعضيها كساد نيست.

14

سهشنبه  28اردیبهشت  1400شماره 8222

بررسي صالحيت ثبتنامكنندگان شوراي شهر ششم
بهدليل رد صالحيتهاي گسترده با جنجال همراه شده است

شوك رد صالحيت براي چهرههاي شناخته شده

شوراي شهر تهران همچون شهرهاي اصفهان و شيراز با شوك رد صالحيت اعضاي
فعلي همراه شــد؛ چرا كه از ميان نامهاي محمدجواد حقشــناس ،حجت نظري،
محمد ساالري ،زهرا نژادبهرام ،الهام فخاري ،محمود ميرلوحي ،آرش ميالني ،علي
اعطا ،افشــين حبيبزاده ،زهرا صدر اعظمنوري ،محمد عليخاني و مجيد فراهاني،
كه بهعنوان 12عضو شوراي شهر پنجم براي حضور در شوراي ششم ثبت نام كرده
بودند ،تنها 2نفر (محمد عليخاني و مجيد فراهاني) از جانب شوراي نظارت شهرستان
تأييد صالحيت شدند و پس از اعتراض اعضاي شوراي شهر تهران به رد صالحيتها،
5عضو ديگر شوراي شهر تهران -محمد ساالري ،علي اعطا ،افشين حبيب زاده ،آرش
ميالني ،الهام فخاري -تأييد صالحيت شدند .اما روند رد صالحيتهاي چهرههاي
شناخته شده اصالحطلب تنها به شوراي شهر تهران محدود نشد و براساس گزارش
روزنامه همشهري افرادي همچون علياكبر اوليا ،نماينده مجلس هشتم ،محمدرضا
خباز ،نماينده ادوار مجلس و غالمحيدر ابراهيم باي سالمي ،نماينده ادوار مجلس
به همراه شمار زيادي از جوانان اصالحطلب ابتدا از سوي هيأتهاي اجرايي و حاال از
سوي هيأتهاي نظارت استانها ردصالحيت شدند.
ســپنتا نيكنام نيز كه در شوراهاي چهارم و پنجم شــهر يزد حضور داشت ،يكي از
چهرههاي شناخته شدهاي است كه با رد صالحيت مواجه شد.
او در ســال 96موجب شــد تا بحث حضور اقليتها در شوراهاي شــهر و روستا با
حاشيههاي بسياري همراه شود .حضور اين عضور زرتشتي در شوراي شهر يزد در
سال 96با نظر شوراي نگهبان لغو شد اما ســرانجام در سال  97و با تصميم بيش از
دوسوم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت ،نيكنام به شوراي شهر يزد بازگشت .اكنون
نيكنام تصميم گرفته است كه براي شوراي شهر ششم از تهران كانديدا شود اما با سد
رد صالحيت روبهرو شده .براساس اعالم سپنتا نيكنام در كالب هاوس ،او بهعنوان
يك فرد زرتشتي ،بهدليل عدمالتزام به اســام در انتخابات شوراي شهر تهران رد
صالحيت شده است.
واكنش چهرههاي سياسي به رد صالحيتهاي گسترده

رد صالحيتها موجب شد تا چهرههاي سياسي اصالحطلب ساكت ننشسته و دست
به انتقاد و ارسال نامه به مقامهاي مسئول بزنند.
عباس آخوندي و الياس حضرتي چهرههايي بودند كه راه اعتراض را در نوشتن نامه
يافتند ،آخوندي ،وزير سابق راه و شهرسازي در نامهاي خطاب به روحاني از نگراني
نسبت به رد صالحيتها نوشت« :اين فضاي سرد انتخاباتي حاكم بر عرصه سياسي
ايران را بسيار سردتر ميكند» و الياس حضرتي دبيركل حزب اعتماد ملي نيز خطاب
به باقر قاليباف ،رئيس مجلس تأكيد كرد« :عملكرد هيأتهاي اجرايي و هيأتهاي
نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اين دوره به شكلي است كه هيچ اسمي
بهتر از پاكسازي سياسي بر آن نميتوان نهاد».
چهرههاي سياسي ديگر همچون سيدحســن خميني ،معصومه ابتكار ،محمدرضا
عارف و ...نيز تاب نياوردند و هر يك به طريقي نسبت به رد صالحيتهاي گسترده
اعتراض كردند .محسن هاشمي ،رئيس شوراي شــهر تهران نيز در حاشيه يكي از
جلسات شوراي شهر با اشاره به رد صالحيت اعضاي فعلي شوراي شهر تهران گفته
بود« :همه افراد در هيأت اجرايي تأييد شدند و وقتي كسي در اين هيأت تأييد شود،
هيأتهاي نظارت ديگر نميتوانند وارد شــوند .اگر كسي در هيأت اجرايي رد شده
بود امكان شكايت در هيأتهاي نظارت وجود دارد .رويه پيشين اين بود اما با برخي
بخشنامهها مسير عوض شده است .لذا اين رويه بايد تغيير كند و اصالح شود».
ادامهدار بودن اعتراضها موجب شد تا جلس ه مشتركي ميان محمدباقر قاليباف رئيس
مجلس و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشــور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
شوراي شهر بهمنظور بررســي وضعيت و روند احراز صالحيت نامزدهاي انتخابات
شوراهاي اسالمي شهر و روستا برگزار شود.
نتيجه رد صالحيتها

رويكرد حذفي در بررســي صالحيتهاي شــوراي شهر مشهود اســت و اعضاي
اصالحطلب شــيراز و اصفهان در كنار تهران ،هنوز وارد گود نشده از گردونه رقابت
خارج شدند .بسياري از تكرار تاريخ و مواجه با اتفاقي مشابه رد صالحيتهاي مجلس
يازدهم هراس دارند و نگران هســتند كه مبادا محدوديتهاي ايجاد شده از سوي
نمايندگان مجلس يازدهم -بهعنوان ناظر انتخابات شوراي شهر ششم -يك انتخابات
كمرمق را رقم بزند.
در واقع هر چند خبرهاي ارسالي از جانب هيأت نظارت بر انتخابات برخي استانها،
احتمال رفع حكم رد صالحيت بعضــي از داوطلبان را پررنــگ ميكند اما باز هم
س از حذف سياسي بهراحتي گذشت؛ چرا كه رد صالحيت
نميتوان از حاشيهها و هرا 
در چنين سطحي زنگ خطر را براي يك رقابت نابرابر به صدا در ميآورد.

چهره
اردیبهشت

سرنوشت مذاكرات

زير تيغ ردّ صالحيت

انتخابات شوراي شــهر دوره ششم هنوز
نورا عباسی
شروع نشده با سر و صداي بسياري همراه
روزنامهنگار
شده است .انتشار آمار رد صالحيتها از
سوي ستاد انتخابات استان تهران يكي از نخستين خبرهايي بود كه شرايط دشوار
اصالحطلبان در اين دوره از انتخابات را آشكار كرد .براساس اعالم شكراهلل حسنبيگي،
رئيس ستاد انتخابات استان تهران در نوزدهمين جلسه اين ستاد ،آمار بررسي هيأت
نظارت و هيأت اجرايي حاكي از آن بود كه ۸۱درصد اعضاي فعلي شــوراهاي شهر
استان تهران رد صالحيت شــدهاند و از اعضاي شوراي شهر فعلي ۲۳۲نفر داوطلب
دوره ششم هســتند كه از اين تعداد  ۶۹نفر معادل ۲۹درصد توسط هيأت اجرايي
رد صالحيت شــدند و ۱۱۹نفر معادل ۵۱درصد آن توسط هيأت نظارت رد شدند.
رد صالحيت گسترده تنها به استان تهران محدود نشد چرا كه صداي اعتراضها از
شهرهاي بزرگي مانند شيراز و اصفهان نيز به گوش رسيد .سيدعبدالرزاق موسوي،
رئيس شوراي شهر شيراز در واكنش به رد صالحيت گسترده دواطلبان اصالحطلب
شوراي شهر ششم گفته بود« :امروز مسئوليت تاريخي اصالح اين رويه خالف قانون و
مصلحت مردم ،بر عهده هيأتهاي نظارت استاني و مركزي است .بنابر گزارشهايي
كه در اختيار داريــم ،صالحيت اكثريت قريب به اتفــاق اعضاي اصالحطلب فعلي
شوراهاي اسالمي در شــهرهاي مختلف بهويژه كالنشهرها ،رد شده است؛ ازجمله
در شيراز و اصفهان كه تمام اعضاي اصالحطلب و در تهران همه به جز تنها دو نفر،
رد صالحيت شدهاند» .براساس گفته عضو هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي
اسالمي شهر و روستاي اســتان اصفهان در نهمين روز ارديبهشتماه نيز مشخص
شد كه صالحيت  ۱۱نفر از اعضاي شوراي شهر فعلي اصفهان در هيأتهاي نظارت
شهرستان رد شده بود.

این شماره

درنگ
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چند كارشناس مسائل بينالملل در نظرسنجي همشهري اعالم كردند كه به سرنوشت اين دوره از مذاكرات خوشبين هستند

دور جديد نشست كميسيون مشــترك برجام از سيزدهمين
لیال شریف
روز فروردينماه و بهصورت مجازي كليــد خورد و در ادامه راه،
روزنامهنگار
طرفين گفتوگو تصميم گرفتند تا از 17فروردين اين مذاكرات به
شكل حضوري و در وين برگزار شود .پس از برگزاري دور اول و دوم نشست وين در فروردين ماه ،ادامه
نشستها -دور سوم و چهارم -در ارديبهشتماه پيگيري شد .اين دور از گفتوگوها با حضور هيأتهاي
ايران و گروه( ۴+۱آلمان ،فرانسه ،روسيه ،چين و انگليس) و همچنين حضور غيرمستقيم آمريكا برگزار
شد .يورونيوز فارسي در رابطه با نشست وين در ارديبهشتماه گزارش داده بود كه گفتوگوها درباره

توافق اوليه
در كوتاهمدت شكل ميگيرد
صادق زيباكالم

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

محسنهاشمی:
همه افراد در هيأت
اجرايي تأييد شدند
و وقتي كسي در اين
هيأت تأييد شود،
هيأتهاي نظارت
ديگر نميتوانند وارد
شوند .اگر كسي در
هيأت اجرايي رد شده
بود امكان شكايت
در هيأتهاي نظارت
وجود دارد .رويه
پيشين اين بود اما با
برخي بخشنامهها
مسير عوض شده
است .لذا اين رويه بايد
تغيير كند و اصالح
شود

بنده از سال گذشته بر
اين موضوع تأكيد داشتم
كه برجــام 1400موفق
خواهد بود ،چون ايران
و آمريــكا تجربه كافي
بهدســت آوردهاند اما
اين موفقيت در برجام
1400را بايد به 2بخش تقسيم كرد؛ انتظارات جمهوري
اسالمي ايران در بخش كوتاهمدت و همچنين انتظارات
كوتاهمدت آمريكا و انتظــارات بلندمدت دوطرف در
بخش بلندمدت عملياتي خواهد شد .بخش اول با توافق
اوليه همراه خواهد شد ،لغو برخي از تحريمها ،آزادي
بخشــي از داراييهاي ايران ،معاوضه دو تابعيتيها با
زندانيان ايراني در آمريكا در توافق اوليه رقم خواهد
خــورد .بنابراين در كوتاهمدت بخشــي از تحريمها
برداشته ميشود و ممكن است با فروش مقداري از نفت
ايران موافقت شود .در عين حال آژانس دست به نظارت
فعاليتهاي هستهاي ايران ميزند .بنده اين توافق در
كوتاهمدت را با عنوان برجام 1400نامگذاري ميكنم .اما
مسئله اصلي و اساسي مربوط به فعاليتهاي موشكي
و نظامي ايران اســت .اين موارد براي آمريكاييها،
اروپاييها و حتي كشــورهاي منطقه بخش مهمي از
مذاكرات را تشكيل ميدهد ،به همين دليل اين بخش از
مسائل براساس مذاكرات بلندمدت قابل بررسي است و
نميتوان آنها را در دسته مذاكرات كوتاهمدت جاي داد.
بهعبارت ديگر توافق بلندمدت به زمان پس از انتخابات
و تشكيل دولت جديد در ايران موكول خواهد شد .در
نيمهدوم سال1400اين مسائلي كه ذكر شد ،مورد مذاكره
قرار خواهد گرفت و اگر ايران همچنان بر مواضع خود در
رابطه با حضور نظامي در كشورهاي ديگر تأكيد كند،
از نظر من در اين شرايط مسئله سختتر خواهد شد.

مذاكرات تا زمان برگزاري
انتخابات ايران نتيجهاي ندارد
محمد مالزهي
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از نظر من تا انتخابات
ايران برگزار نشــود،
اين مذاكرات به نتيجه
خاصي نميرســــد.
واقعيت اين است كه
جناح اصولگرا در ايران
چندان تمايل ندارند
كه در دوره آقاي روحاني يك توافق جامع و كامل
بهدست بيايد بلكه تالش ميكنند تا اين توافق به
تأخير بيفتد و پس از آن كه خودشان در انتخابات
قدرت را بهدســت گرفتند ،وارد معامله با آمريكا
و اروپا شوند .از ســوي ديگر در آمريكا نيز شاهد
فشــار گروههاي تندرو و مانعتراشي آنها براي به
ثمرنرســيدن توافق با ايران هستيم ،اين گروهها
تمايل ندارند كه تحريمها به اين سرعت برداشته
شود و معتقدند كه تحريمها همچنان بايد ادامه
داشته باشد .بنابراين اين دو جريان در هر دو كشور،
زمينه را براي ايجاد يك توافق كلي با مشكل روبهرو
ميكنند .اما نبايد فراموش كرد كه بايدن براي اين
توافق جدي است؛ چرا كه دســتنيافتن به اين
توافق براي رئيسجمهور فعلي آمريكا 2مشكل به
همراه دارد؛ اول اينكه ايران ممكن است به شكل
كامل در كمپ شرق يعني چين و روسيه قرار بگيرد
و از سوي ديگر اگر توافق نشود اين احتمال وجود
ي بيشتر برود .اين
دارد كه ايران به سمت غنيساز 
دو نگراني در تمام برنامههاي آمريكا نســبت به
ايران مشهود است و بر همين اساس بود كه آمريكا
تصميم گرفت در وين از خود واكنش مثبت نشان
دهد .در واقع بايد گفت كه احتمال توافق در اين
دوره از مذاكرات وجود دارد اما نبايد زمان كوتاهي
براي آن تصور كرد.

سالمندان در خط مقدم واكسيناسيون

نكتههاي مثبت و منفي
از آغاز واكسيناسيون عمومي در ايران

در ارديبهشــتماه امســال
دكتر علي رزازان
واكسيناسيون سالمندان با ارسال
سرپرست گروه پيشگيري و
پيامك فراخــوان و تماس تلفني
مقابله با قاچاق كاالهاي سالمت
آغاز شد .بسياري از سالمندان باالي
80ســال در روزهاي تعيينشــده براي دريافت
واكســن مراجعه كردند اما بعضي از آنها پيامك
و تماســي دريافت نكردند و از تزريق واكسن جا
ماندنــد كه اين مســئله باعث نگراني آنها شــد،
گرچه معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت اعالم
كرد كــه هيچ ســالمندي از قلم نخواهــد افتاد.
واكسيناسيون سالمندان باالي ۸۰سال تا دهه آخر ارديبهشتماه به پايان رسيد
و واكسيناسيون گروههاي سني ديگر براساس سن بهترتيب انجام خواهد شد.
معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعالم كرد كه تمام واكسنهايي كه در سطح
كشور استفاده ميشود ،براي همه گروههاي سني مصونيت دارد ،بهويژه براي
افراد ۵۰سال به باال كام ً
ال مؤثر وبیخطر است .براي سالمنداني كه امكان حركت
ندارند و بيماري زمينهاي دارند و نميتوانند به مراكز تزريق واكســن مراجعه
كنند ،تيمهاي واكسيناسيون سيار و مراقبت در منزل به خانههايشان ميروند و
واكسيناسيون انجام ميشود كه موارد زيادي از واكسيناسيون افراد داراي ناتواني
حركتي و بيماران زمينهاي انجام شده است .سازمان غذا و دارو نيز براي تامين
واكسن ،همه تالش خود را كرده است و مشكلي وجود ندارد .اينها از نكات مثبت
شروع واكسيناسيون عمومي در ايران بودند.
تنها مسئلهاي كه شايد چالشبرانگيز باشــد ،عملنكردن بعضي شركتها و
كشورها به تعهداتشان است ،مانن د هند كه صادرات واكسن به ايران را محدود
كرد .اين مورد كمي در روند واكسيناســيون اخالل ايجاد كــرد كه بهتر بود
اطالعرساني از سوي وزارت بهداشت صورت ميگرفت تا مردم بدانند مشكل
از سوي دولت و يا وزارتخانه نيست .موضوع مورد انتقاد ديگر اين بود كه براي
واكسيناسيون پزشكان از بيمارســتانها استفاده شد كه مورد انتقاد پزشكان
قرار گرفت و اميدواريم در مراحل بعد اين اتفاق صورت نگيرد .نكته ديگر درباره
برنامهريزي براي انجام واكسيناسيون مانند اقدامات نرمافزارهاي الكترونيكي
است كه بهتر بود 2ماه قبل از شروع واكسيناسيون انجام ميشد تا ثبتنامها
زودتر صورت بگيرد و بيبرنامگي و تجمعات اتفاق نيفتد .اين ميان شايعههايي هم
درخصوص واكسنهاي تقلبي وجود داشت كه بايد گفت ،برآورد ميشود در دنيا
حدود200ميليون دوز واكسن تقلبي وجود دارد كه بخشي از اين واكسنها در
لهستان و مكزيك كشف شده است و بسياري نيز اين واكسنها را تزريق كردهاند.
اين واكسنها در بازارهاي غيرقانوني بعضي كشورها وجود دارد اما در ايران هنوز
كشفيات در اين مورد صورت نگرفته است .گرچه بايد هشدارهاي الزم را به مردم
داد؛ تزريق واكسن كوويد19-تنها بايد از مبادي دولت و براساس قوانين وزارت
بهداشت صورت گيرد .تزريق اين واكسنها در هر جايي غير از موردي كه ذكر
شد ،غيرقانوني است و پاي سوداگران مرگ در ميان است .حتي اگر بسياري نيز
ادعا كنند كه اين واكسنها را از خارج از كشور وارد ميكنند ،شرايط نگهداري اين
واكسنها بهگونهاي نيست كه كسي بخواهد آن را حمل كند .بنابراين در بخش
خصوصي جايي وجود ندارد كه افراد آن را بتوانند وارد كنند و حتي اگر اين اتفاق
صورت گيرد واكسنها دي اكتيو و بياثر ميشوند و ممكن است عوارضي داشته
باشند .در كنار اين مسائل ،اتفاق قابل تقدير درباره واكسيناسيون عمومي اين بود
كه سازمان غذا و دارو و وزير بهداشت براي سرمايهگذاران و شركتهاي توليد
واكسن اين امكان را فراهم كردند تا پا به عرصه توليد واكسن كوويد19 -بگذارند
و اين امر باعث شد نياز به واردات كمتر شود .نتيجه اين اقدامات در ماههاي آينده
نمايان ميشود .زحمات بهثمر ميرسد و وابستگيمان كم ميشود ،گرچه ايران
همچنان نياز به واردات واكسن دارد.

چند و چون احياي برجام كه در ابتداي مذاكرات در وين سرعت گرفته بود ،اينك با رسيدن به مرحله
«حساس و پيچيده» دور چهارم ،كند شده است .مذاكرات دور چهارم وين در حالي آغاز ميشود كه
مذاكرهكنندگان هر يك روايتهاي خود را از پروسه مذاكرات مطرح ميكنند؛ روايتهايي كه براساس
منافع و ضرورت طرفهاي درگير شكل گرفتهاند .اهميت نشست وين و دور جديد مذاكرات از چنان
جايگاهي برخوردار است كه ميتوان آن را بهعنوان يكي از اتفاقات مهم ارديبهشتماه نام برد و به همين
دليل از چند كارشناس سياسي و حوزه بينالملل خواستيم كه نظرشان را در رابطه با آينده اين دور از
مذاكرات و سرنوشت تحريمها بيان كنند.

مذاكرات وين

خوشبين
هستم

به نقطه مشترك خواهد رسيد
حسن هانيزاده

نصرتاهلل تاجيك
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مــن بــه مذاكــرات
خوشبيــن هســتم و
بهنظــرم ايــن دور از
مذاكرات به ســمت و
سوي درستي كشيده
شده است .دوطرف اراده
كافي براي احياي برجام
را دارند .هماكنون بيشتر خواســتههاي حداكثري
دوطرف مطرح ميشود اما در مذاكرات اين خواستهها به
يك تعادل ميرسند .برخي بر لزوم به نتيجهرسيدن اين
مذاكرات تا قبل از انتخابات ايران تأكيد ميكنند اما نكته
قابل توجه اين است كه نبايد اين مذاكرات را به دوره
خاصي گره زد .مذاكرات بينالمللي ،امري زمانبر است
و كشورهاي مختلفي در به نتيجهرسيدن آن دخيل
هستند ،بهخصوص در رابطه با مذاكراتي كه به شكل
غيرمستقيم پيگيري ميشوند ،بايد قبول كرد كه كار
دشوارتر است و نميتوان زمان دقيقي براي آن تعيين
كرد و انتظار داشت كه در كوتاهمدت به نتيجه برسد.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه سياســت خارجي
در ايران يك مقوله دولتي نيست و بر پايه تصميمات
حاكميتي بنا نهاده شده است .اگر دولت فعلي در حال
انجام كاري است ،اين اقدام را با كسب اجازه نهادهاي
حاكميتي و رهبري پيگيري ميكنند ،بنابراين گرهزدن
اين دور از مذاكرات با انتخابات ايران اقدام درســتي
نيستوحتيميتواندبهعنواننقطهضعفايرانتعريف
شود .بهعبارت ديگر تأكيد برخي براي به نتيجه رسيدن
اين دور از مذاكرات تا قبل از مشخصشــدن نتيجه
انتخابات در ايران ،ميتواند موجب شود تا آمريكا دست
باال را در مذاكرات داشته باشد .بهطور كلي ديد بنده به
اين دور از مذاكرات مثبت است و معتقدم كه تحريمها
برداشته ميشود.
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ايــن دور از مذاكرات با
چرخش در رفتار ســه
كشــور اروپايي همراه
شده اســت و آمريكا و
كشــورهاي اروپايي به
اين نتيجه رسيدهاند كه
اعمال فشار و تحريمهاي
ظالمانه عليه ايران جواب نداده و بايد شيوههاي ماليمتري
را در برابر ايران اتخاذ كنند .برخي مقامهاي سياســي
آمريكا اينگونه وانمود ميكنند كه تيم جو بايدن درصدد
تعامل با ايران اســت اما اعضاي جمهوريخواه كنگره
دنبال سنگاندازي در مسير بازگشت آمريكا به برجام
و لغو تحريمها هســتند .بهنظر ميرســد كه يكسري
دا دوستدهاي پشت پرده آغاز شده است و آمريكاييها
درصدد رفع تحريمهاي اعمالشده عليه ايران هستند
و ميخواهند بخشي از اين تحريمها را  -به شرط اينكه
ايران پيرامون مسائل توان موشــكي و حضور نظامي
در منطقه بار ديگر مورد بحث قــرار بگيرد -لغو كنند.
هماكنون مذاكرات به نقطه قابلقبولي رسيده اما وارد يك
فاز سياسي و انتخاباتي شده است؛ بهعبارت ديگر پس از
مشخصشدن فهرست نهايي ثبتنامكنندگان انتخابات
رياستجمهوري ايران بهنظر ميرسد يكسري اتفاقات
رقم خواهد خورد ،برخي از تحريمها لغو خواهد شــد و
حتي شايد يكي از جناحها از اين وضعيت براي انتخابات
1400رياستجمهوري اســتفاده كند .برهمين اساس
ميتوان گفت كه طوالنيشدن مذاكرات و تعييننشدن
يك خروجي مشخص از نشستهاي وين ،نشاندهنده
اين واقعيت است كه بخشي از نتيجه مذاكرات به انتخابات
ايران گره خورده است .با مشخصشدن فضاي انتخابات
ميتوان اميد داشــت كه فضاي مذاكرات وين مشخص
شود.

قبولمصوبه،قانونینیست

طرح ايرادهايي به مصوبه تازه در انتخابات ریاستجمهوري ،در گفتوگو با نعمت احمدي

در هر دوره عدهاي از مردم در كنار شخصيتهاي سياسي و مديران كشور،
نگار حسینخانی
در ستاد انتخابات حضور پيدا كرده و با در دستداشتن كپي شناسنامه و چند
روزنامهنگار
قطعه عكس اعالم كانديداتوري و ثبتنام ميكنند! امســال نيز در ثبتنام
كانديداهاي رئيسجمهوري قرار بود همين روال دنبال شود ،تا اينكه مصوبه جديدي توسط شوراي نگهبان ارائه شد .اين
مصوبه اما مورد اعتراض بسياري از كانديداها و فعاالن حقوقي و اجتماعي قرار گرفت .از اينرو ما با نعمت احمدي ،حقوقدان،
درباره ايرادهاي اين مصوبه و تأثير آن بر انتخابات پيشرو صحبت كردهايم.

«شــرايط حداقلي» براي نامزدهــاي انتخابات
رياستجمهوري و «حذف تعداد قابلتوجهي از كانديداها»
از صف رقابت ،مورد انتقاد بســياري از مردم و حقوقدانها
قرار گرفته است .به زعم شــما چه ايرادهايي بر اين مصوبه
وارد است؟

شورايي كه بايد نگهبان قانون اساسي باشد ،با اين مصوبه عمال چند
اصل قانون اساسي را نقض كرده است .بنا بر اصل 71كه وض ع قانون
ل كرده و اصل 58كه اعمال قوه
ي محو 
ي اسالم 
س شورا 
را ب ه مجل 
مقننه را از طريق مجلس شوراي اسالمي ميداند كه از نمايندگان
منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي
براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابالغ ميشود ،شوراي نگهبان در
اينباره وارد حيطه قانوننويسي شده است كه متأسفانه منجر به
اثرات منفي و بدي خواهد شد.
اين رويه قرار اســت چه تأثير بدي بر انتخابات
پيشرو داشته باشد؟

انتخابات امسال كمرنگتر از سالهاي گذشته خواهد شد .شوراي
نگهبان پس از دوره اول انتخابات همــواره تعداد محدودي را نه
براساس شمار شركتكنندگان ،بلكه به رأي خود براي انتخابات
معرفي و تأييد صالحيت كرده اســت .همين باعث خواهد شد،
شــرايط ســرد انتخابات در اين دوره بر گردن اين شــورا بيفتد.
بهعبارتي اين شورا قصد كرده وضعيت سرد انتخابات در اين دوره
را برعهده بگيرد.
منظورتان درباره برعهدهگرفتن سردي انتخابات
اين دوره را بيشتر توضيح دهيد.

به اســتثناي دوره نخســت كه به رأي امام(ره) ،محمد موسوي
خوئينيها مسئول برگزاري انتخابات شد ،شوراي نگهبان 12دوره

انتخابات را برگزار كرده است .در اين دوران بسيار از چهرهها چون
آيتاهلل هاشميرفسنجاني و ...رد صالحيت شدند ،بيآنكه كسي
بتواند در رأي اين شورا اثر گذاشته و آنها را از تصميم خود برگرداند.
تصور كنيم اين مصوبه را مجلس شوراي اسالمي
نوشته بود .آيا بهطور كلي چنين مصوبهاي درست است؟

خير .حتي اگر چنين مصوبهاي را مجلس هم نوشته بود ،مغاير با
حقوق و آزاديهاي فردي و ميثاق مردم و قانوناساسي است .قانون
اساسي ميگويد حتي مجلس نيز نميتواند قوانيني را وضع كند كه
باعث محدوديت آزاديهاي فردي شود.
دارد؟

در اين مصوبه مغايرتي با آزاديهاي مردمي وجود

در جمهوري اسالمي ،آزادي ،استقالل ،وحدت و تماميت ارضي
كشور از يكديگر تفكيكناپذير اســت .حفظ آنها وظيفه دولت و
آحاد ملت است .هيچ فرد ،گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده
از آزادي به استقالل سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،نظامي و تماميت
ارضي ايران خدشهاي وارد كند .هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ
استقالل و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را -هرچند با
وضع قوانين و مقررات فرق كند -ســلب كند .بنابر اصل 9قانون
اساسي اين مصوبه را حتي اگر مجلس تصويب كرده بود ،اثر قانوني
نداشت .دستورالعمل صادرشده بنابر اصل 9قانون اساسي حقوق
گروهي از افراد را تضييع ميكند.
ميدانيد؟

آيا موارد ذكرشــده در اين مصوبه را اشــتباه

به شرايط و موارد ذكر شده در آن كاري ندارم .كار صورت گرفته
از اساس وظيفه شوراي نگهبان نيســت و قبول آن از نظر قانوني
اشتباه است.
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محدوده اقتصادي نرخ دالر
بين  15تا 20هزار تومان است

تهديد دالري
ثبات و آرامش

هادي حقشناس

اقتصاددان

كاهش ناگهاني نرخ ارز چه تبعاتي
براي اقتصاد ايران ميتواند داشته باشد؟
مائده اميني
روزنامهنگار

خيليها اين روزها با شوق از كاهش قيمت دالر ميگويند.
خيليها فكر ميكنند اگر دالر به مثال زير 10هزار تومان
برگردد كيفيت زندگيها به روزهاي قبل از جهش قيمت
برميگردد و سفرههاي مردم بزرگتر ميشود .ماجرا اما
به اين سادگي نيست .اقتصادي كه تورم به جانش بيفتد
و زيستن با آن را ياد بگيرد ،نميتواند به اين سادگي به
گذشته برگردد.
كم نيســتند اقتصاددانهايي كه ريزشهاي ناگهاني
قيمت در بازار ارز را بالي جان اقتصاد دانسته و معتقدند
كه كاهش بيشــتر قيمت دالر ،چالشهاي بيشماري را
براي اقتصاد و جامعه بهوجود خواهد آورد .توليدكنندگان
داخلــي و اصنافي كه پيش از ايــن ،نهادههاي اوليه يا
كاالهاي مورد نياز خود را با قيمتهاي باالتر تهيه كردند
نميتوانند كاهش قيمت را بپذيرند و خطر ورشكستگي
به آنها نزديكتر شده است .اما راه چاره چيست؟ واقعيت
اين است كه مسير تقويت ارزش پول ملي ،فقط از كاهش
نرخ ارز نميگذرد ،بلكه در مقابل بايد تورم و نقدينگي
كنترل شــود؛ روندي كه در نهايت به كاهش نرخ ارز و
افزايش قدرت پول ملي منتج خواهد شــد .اگر نرخ ارز
براساس واقعيتهاي موجود تعيين نشود و فقط با تزريق
ارز و افزايش منابع اتفاق بيفتد ،نرخ ارز صرفا براي مدتي
كوتاه ،كاهش پيدا ميكند.
همچنين اصل چســبندگي قيمت موجب ميشود كه
قيمتها در بازار به انــدازه كاهش نرخ ارز ،كاهش پيدا
نكنند .نكته سوم اينكه اگر كاهش نرخ ارز تصنعي باشد
يا با شتاب ،بدون درنظرگرفتن ساير مولفههاي اقتصادي،
انجام شود ،ميتواند به خروج سرمايه ،افزايش قاچاق
و كاهش صادرات و توليد دامــن بزند و مديريت چنين
شرايطي نياز به فاصلهگرفتن از سياستهاي پوپوليستي
دارد؛ اقتصاد ايران مدتهاست كه تشنه ثبات ،آرامش و
حضور كارشناسان است.

درنگ

این شماره

چهره
اردیبهشت

سريا 
ل
شوكهاي ارزي

پاي مافياي سقط در ميان است!

رئيس كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت مجلس در گفتوگو با همشهري
به بعضي از نگرانيهاي مربوط به قانون جديد غربالگري و سقط پاسخ داد

طرح جواني جمعيت كه اكنون در انتظار تأييد شوراي نگهبان
مرضيه ثمرهحسيني
است ،از همان زمان مطرحشــدن ،با انتقادهاي بسياري از
روزنامهنگار
سوي جامعه پزشكي ،حقوقدانان و فعاالن امور زنان مواجه
شده است .بيشتر انتقادها به مواد 53و 56طرح اســت و منتقدان ميگويند اجراي اين طرح باعث
محدودشــدن غربالگري ،افزايش تعداد نوزادان معلول و همچنين افزايش سقطهاي غيرقانوني و
بهخطرافتادن سالمت جسمي و رواني زنان خواهد شد .در گفتوگوي كوتاهي با اميرحسين بانكيپور،
رئيس كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت مجلس ،بعضي از نگرانيها و انتقادات وارده را مطرح
كرديم كه در ادامه پاسخ او را ميخوانيد.
منتقدان ميگويند طبق
قانون سقطدرماني سال 84اجباري
براي غربالگري در كار نبوده كه نياز به
تغيير و نسخ قانون باشد .ايرادات اين
قانون چه بود كه شما درصدد تصويب
قانون جديد برآمديد؟

بايد در ابتدا بگويم كه طرح جواني جمعيت با 74ماده
به حوزههاي مختلف مربوط به جمعيت وارد شــده
اســت؛ مســئلهاي كه بحران آينده جامعه ماست و
متأســفانه بســياري از ما هنوز باور نكردهايم كه در
آستانه ورود به سياهچاله پيري جمعيت هستيم كه
تبعات بسياري دارد .بههميندليل ما در قالب طرح
جواني جمعيت 21مانع را در مســير رشد جمعيت
شناسايي كرديم كه به موضوعات مختلف ميپردازد؛
از مشكالت ازدواج جوانان ،زوجين نابارور ،هزينهها
و مشــكالت دوران بارداری تا مشــكالت مسكن،
تسهيالت شــغلي و مالي و ديگر مشكالت اقتصادي
كه جامعه درگير آن است و همچنين موضوع سقط
جنين كه در ســالهاي اخير در كشــور شيوع پيدا
كرده .البته اين مشكل ،مخصوص ايران نيست و در
كشورهاي ديگر هم شايع شده ،بهطوريكه ميتوان
گفت آمار سقطجنين در دنيا20برابر كشتههاي ناشي
از كروناست! سقط ابعاد مختلفي دارد؛ از سقط جنايي
تا سقط عارضي و درماني .آنچه ما شاهدش هستيم،
تغيير فرهنگ سقط در جامعه و شــيوع آن است و
بههميندليل قوانين اين حوزه نياز به بازنگري جدي
داشت و 9ماده از طرح جواني جمعيت به اين موضوع
اختصاص يافت .شيوع سقط ،گسترش اقتصاد سقط
را با خود داشته و متأسفانه با افراد و مافيايي روبهرو
هســتيم كه در اين فضا فقط بهدنبال كســب سود
هستند .در اين شــرايط طبيعي بود كه مورد هجوم
شــديد اين گروه قرار بگيريم2 .ماده از اين 9ماده به
موضوع غربالگري و ســقطدرماني مربوط ميشود.
ما نه بهدنبال حذف و يا محدودكردن غربالگري بلكه
بهدنبال تصويب قانون غربالگري و قانونمندكردن آن
مطابق با استانداردهاي علمي جهاني و پروتكل وزارت
بهداشــت هســتيم .اما مخالفاني كه به هر دليلي از

نميداد؟

قانون سال  84اين موضوعات را پوشش

اصل ايــن قانون خوب بــود اما متأســفانه در اجرا،
گزارشهاي ميداني نگرانكنندهاي در ســالهاي
گذشته ميرســيد كه به داليل مختلف ،افراد مجوز
سقط گرفتهاند .البته در سالهاي اخير خيلي رعايت
ميشــد و پزشــكيقانوني مراقبت ويــژه كرد ولي
گزارشهاي قبلي نگرانكننده بود .يكي از داليل اين
گزارشها اين بود كه تعريف دقيقي از حرج مادر براي
انديكاسيون سقط روشــن نبود .ما سعي كرديم در
قانون جديد براي اين بخش راهكاري معرفي كنيم كه
دقت شود ،چون يك امر انساني است و جان انسانها
در خطر اســت و بايد در فرايند صدور مجوز ســقط
مراقبت بيشتري شود.
فلسفه حضور 3فقيه در كنار پزشكان
اين موضوع است؟

هنوز در جدول انديكاســيون ســقط ،مواردي را
ميبينيم كه حرج محسوب نميشود ولي متأسفانه
جزو حرج ذكر شــده .براي رعايت درست مسائل
حقوقي و فقهي ،ما پيشــنهاد داديم كه 5پزشك
نظر دهند كه 3نفرشان از وزارت بهداشت هستند
و 2نفر از پزشكيقانوني .اين پزشكان بعد از بررسي
بيماريهايي كه مصداق حــرج ميدانند ،موارد را
به 3فقيه ارجاع ميدهند تا مشــخص شود آيا در
چارچوب تعريف حرج ميگنجند يا خير2 .نفر از
فقها تأييد كنند ،كفايت ميكند .البته ما در حال
انجام اصالحات موردنظر شوراي نگهبان هستيم

مدیریت آب نیاز به سیاستهای جدید دارد

ايمان اسالميان

ايران در چهل ســال اخيــر حداقل
4شــوك ارزي را از ســرگذرانده و در
هر يك از اين شــوكها موجب موج
وسيعي از التهاب و ناپايداري اقتصادي شده است .بايد پذيرفت
كه نوســانات ارزي عمدتاً محصول و نتيجه تورم و رشد بيقواره
نقدينگي هستند اما از طرف ديگر شوكهاي ارزي تا مدتهاي
زيادي انتظارات تورمي جامعه را افزايش داده و از آن مهمتر امكان
پيشبينيپذيري اقتصاد را ناممكن ميسازند .مطالعه چهار شوك
ارزي پس از انقالب نشان ميدهد كه تالش حاكميت اقتصادي
براي ســركوب مالي و حفظ مصنوعي و غيرمنطقي ارزش ريال
باعث شده تا پس از رهاشدن فنر قيمتي ارز ،ناگهان ريال حتي به
كمتر از ارزش ذاتي خود برسد و تا مدتها نتواند به جايگاه واقعي
خود بازگردد .اما در كمال حيرت غلبه رويههاي سياسي بر اصول
اقتصادي و منطقي موجب شده تا مجددا مديريت اقتصادي كشور
بدون عبرتآموزي از نتيجه اقدامات قبلي خود ،با خط قرمزسازي
بيدليل حفظ آبروي ريال ،بمب ساعتي جهيدن فنر شوك ارزي
و تحميل بيثباتي فراگير به اقتصاد را بهكار بيندازند .در روزهاي
منتهي به پايان دولت دوازدهم مجددا بحثهاي سياسي وسيعي
در ســطح جامعه شــكل گرفته و برخي صاحبان تريبون بر اين
اعتقادند كه دولت براي ايجاد مزيت بــراي نامزد مورد حمايت
خود در انتخابات رياســتجمهوري ســيزدهم بهدنبال كاهش
مصنوعي نرخ ارزهاي خارجي اســت تا نرخ دالر را به قيمتهاي
بسيار پايينتر از قيمت خود برساند .در هر صورت عواملي مانند
دسترســي دولت به منابع ارزي بلوكهشــده ،انتظارات تورمي،
ناترازي ارزي و رفع تحريمها بر تعيين نرخ ارز مؤثرند اما مهمتر
از همه اينها مديريت نقدينگي كشور ،بهويژه ناترازي بودجهاي
و هدايت قدرت خلق پول بانكهاست كه بر بازار ارز مؤثر است.
گذشــته از عوامل تعيين نرخ ارز ،تبعات نرخگذاري ارزي است كه
ميتواند اهميت ويژه براي شــاخصهاي اقتصادي داشته باشد .با
تأكيد بر اين نكته كه بازار چند نرخي جز فسادآوري هيچ دستاوردي
ندارد بايــد پذيرفت كه بهترين مديريــت ارزي در همه نظامهاي
اقتصادي ،نظام مديريتشــده ارزي تكنرخي مبتني بر عرضه و
تقاضاست .اعالم نرخ دولتي و تالش همهجانبه براي حفظ آن منجر
به اتالف وسيع منابع و سركوب مالي ميشود؛ موضوعي كه نتايج
وحشتناك آن در كشور خودمان و كشورهايي مانند آرژانتين نيز
قابل مشاهده است .در نرخ ارز متعادل صادرات كشور توجيه خواهد
يافت و كاالهاي سرمايهاي ،واسطهاي و مصرفي نيز با نرخ معقولي در
دسترس فعاالن داخلي قرار خواهد گرفت؛ نرخي كه بهنظر ميرسد
در كوتاهمدت در نرخهايي ميان  21تا 24هزار تومان تعادل يابد.

و تا انجام و تأييد نهايي نشود ،سرنوشت اين قانون
روشن نيست.

برخي متخصصان ژنتيك ابراز نگراني
كردهاند كه با ســختگيري غربالگري در قانون
جديد ،بسياري از مادران بهويژه در مناطق محروم،
از غربالگري صرفنظر كنند و اين موضوع با توجه
به ازدواجهاي فاميلي و باالرفتن سن ازدواج و سن
باروري باعث افزايش تعداد نوزادان معلول شود.
پاسخ شما به نگراني آنها چيست؟

اگر تشخيص پزشك ،سقط جنين باشد ،مانعي بر سر
راه سقط جنين نيســت .تأكيد ما بر شفافيت است.
مشكل ،موارد كاذب است كه يكي دو مورد هم نيست.
در پروتكل 1399وزارت بهداشت اين مسئله آمده كه
متأسفانه موارد كاذب زياد بوده است.
چرا نبايد درحالحاضر كســي پاســخگوي مرگ
جنينهاي سالم باشد؟ بايد از سوي وزارت بهداشت
بر آزمايشگاهها بيشتر نظارت شــود و جلوي انجام
غربالگري از سوي آزمايشگاههاي غيراستاندارد گرفته
شــود .براي رفع نگراني ،تأكيد ميكنــم كه ما ماده
مربوط به غربالگري را با نظر 6متخصص در كميسيون
جمعيت و همزمان 4مشــاور ويژه تنظيم كرديم و با
انعكاس جمله به جمله نظرات مخالفان و منتقدان،
آن را با كمك عاليترين متخصصــان فني اصالح و
درنهايت متن نهايي را مصوب كرديــم .پس از آن،
رئيس كميسيون بهداشت مجلس ،متن را مالحظه و
امضا كرده است .اما باز شاهد شيطنت از سوي برخي
هستيم كه ميگويند اختياريشدن غربالگري باعث
رشد معلوليت ميشود .جالب اين است كه ميگويند
فقط 50درصد مراجعان را غربالگري كردهاند و اقرار
ميكنند كه غربالگري اجباري نيست و زوجين آن را
اختياري پيگيري ميكننــد ،حال آنكه يك گزارش
ميداني ساده نشان ميدهد كه بسياري حتي باالي
90درصد از مراجعان ،غربالگري شدهاند! چرا وقتي ما
لفظ اختياريبودن را بهكار بردهايم ،اعتراض ميكنند
كه اختياريشدن غربالگري باعث رشد آمار معلوليت
ميشود،درحاليكه ميگويند اجباري در كار نيست!
حرف ما ،حرف آنهاســت؛ اينكه همه امور تحت نظر

پزشــكان متخصص و در چارچوب اســتانداردهاي
علمي انجام شود.

اختيار يشــدن غربالگــري منجر
به كاهش پوشــش بيمهاي و افزايش هزينهها
نميشود؟

اتفاقا ما بهدنبال آنيم كه هزينه غربالگري اجباري
نهً ،
از روي دوش خيلــي از زوجين كه طبق فرمولهاي
علمي اصال نيازي به غربالگري ندارند ،برداشته شود.
در خود پروتكل جديد وزارت بهداشت آمده است كه
فقط گروههاي پرخطر و خانمهاي با سن باال نياز به
غربالگري دارند ،اما ما شاهد هستيم كه مثال غربالگري
سندروم داون براي خيليها انجام شده! اين موضوع
عالوه بر هزينه ،استرس و اضطراب بسياري را هم بر
زن باردار تحميل ميكند.
برخي حقوقدانان ،قانون جديد را جزو
قوانين جرمزا دانسته و ميگويند منجر به افزايش
ســقطهاي جنايي و زيرزميني و حتي افزايش
بارداري ناخواســته بهدليل ممنوعيت توزيع
رايگان وسايل پيشگيري خواهد شد .در اينباره
چه پاسخي داريد؟

در بحث پيشــگيري ما چيزي را ممنوع نكردهايم.
توزيع رايگان وسايل پيشــگيري از بارداري از سوي
وزارت بهداشت ممنوع شده و ما آن را تبديل به قانون
كردهايم .ضرورتي براي توزيع رايگان اين محصوالت
نيست و هركس تصميم به پيشگيري دارد ،ميتواند
با پرداخت هزينه ايــن كار را انجام دهــد .در مورد
سقطهاي زيرزميني بايد پرسيد در اين چند سال كه
غربالگري به اين روشي كه ما معتقديم غيرعلمي اجرا
شده ،آيا بيشتر نشده؟ در گزارشهاي خود منتقدان
آمده كه بيشتر شده است! حرف ما اين است كه وقتي
با موضوع سقط بيمباالت برخورد شود ،امر عادياي
در جامعه قلمداد ميشود و شيوع بيشتري مييابد.
البته تكرار ميكنم خوشبختانه درحالحاضر قوانين
ســقط طبق آخرين پروتكلهاي وزارت بهداشــت
رعايت ميشــود اما ما بهعنوان قانونگــذار بايد اين
موضوع را قانوني كنيــم تا اگر كســاني آن را زيرپا
گذاشتند ،پاسخگو باشند.
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سيل و خشكسالی
دو روی يك سكه

تحليلگر اقتصاد و توسعه

هر نوع شوكي در اقتصاد،چه شوك منفي
باشد چه شوك مثبت ،هردو به زيان اقتصاد
است .هم آن زمان كه دالر از عدد 30هزار
تومان عبور كرد ،اقتصاد متضرر شــد و در آن نااطمينانيهاي بسياري
بهوجود آمد ،حاال هم اگر دالر به كمتر از 10هزار تومان برسد ،شوكهاي
ناشي از اين كاهش قيمت منجر به ايجاد هرج و مرج ،نااطميناني و زيان
در اقتصاد ايران خواهد شد .شايد اين دو روند هر كدام آسيبهاي خاص
خود را براي اقتصاد و فعاالن اقتصادي به همراه داشته باشند اما از يك
مســير تخريبميگذرند .در واقع به همان دليلي كه دالر در قلههاي
30هزار تومان و حتي بيشتر نماند ،اگر به شــكل غيرطبيعي نرخ آن
كاهش پيدا كند آن نرخ هم دوام نخواهد آورد .منطق اقتصاد همواره و
در بلندمدت ،پيروز و حاكم خواهد بود .نوسانهاي نرخ ارز ،هميشه در
اقتصاد ما وجود داشته و ما هميشه به داليل سياسي ،نه اقتصادي شاهد
نوسانات شديد دالر بودهايم ،ما در سال 91همين شوك را تجربه كرديم
كه طي آن دالر به 20هزار تومان هم نزديك شــد اما درنهايت دوباره
كاهش پيدا كرد .مهم اين است كه فعاالن اقتصادي بدانند محدوده تغيير
نرخ دالر چه عددي است؟ بر اين باورم كه اين محدوده را ميتوان بين
 16تا 17هزار تومان يــا در بهترين حالت بين  15تــا 20هزار تومان
محدوده اقتصادي نرخ دالر است .البته اين محدوده ،محدوده پرنوساني
است كه به اين دليل مطرح ميكنيم كه متغيرهاي بسياري در اين ميان
دخيل هستند .هنوز نميدانيم كه چه ميزان از ذخاير ارزي كشور آزاد
ميشود .هنوز نميدانيم برجام چه حجمي از تحريمها را لغو خواهد كرد
و از اينها که بگذريم ،هنوز نميدانيم پايان اين پاندمي كجا و كي خواهد
بود؟ تشكيك در اين مؤلفهها بيشتر مربوط به زمان و حجم تغييراتي
آنهاست اما چند واقعيت غيرقابل تغيير و غيرقابل كتمان هماكنون وجود
دارد :تحريمها لغو خواهد شد ،شــرايط اقتصادي ايران به حالت عادي
برخواهد گشت ،دنيا از پاندمي كرونا رها ميشود .همه پيشبينيهاي
صندوق بينالمللي پول ،بانك جهاني و مؤسســات ديگر اين است كه
رشــد اقتصادي جهان در  2021مثبت خواهد شد .بهعبارت سادهتر،
چشمانداز روشن است .اين به اين مفهوم اســت كه قيمت دالر يقينا
افزايشي نيست و شوك قيمت دالر افزايشي نخواهد بود .فكر ميكنم
شوك قيمت دالر كاهشي هم نخواهد بود چرا كه آزادشدن منابع بلوكه
شده ارزي ايران و افزايش عرضه ارز هم نميتواند شوك كاهشي به بازار
وارد كند چراكه معادل آن پول در اقتصاد ايران خلق شــده است ،سال
گذشته ما از ميانگين بلندمدت رشد نقدينگي ،بيشتر نقدينگي را تجربه
كرديم؛ چيزي حدود 40درصد نقدينگي در يك ســال .مابازاي بخش
عمده درآمدهاي نفتي كه از بين رفته ،در داخل كشور پول خلق شده
است .اگر اين درآمدها برگردد ،در خوشبينانهترين حالت بخشي از اين
نقدينگي جبران ميشود.

انجام اين كار طبق استانداردهاي علمي
ناراضي بودند ،ازآنجا كه نميتوانستند
با اصل طرح كه منطبق با اصول علمي
اســت ،مخالفت كنند ،روايات غلطي را
درست و اعالم كردند كه غربالگري جمع
ميشود! ما كامال اين موضوع را تكذيب
ميكنيم .در اين طرح نهتنها غربالگري جمع نميشود
بلكه قانونمند ميشود و زيرنظر پزشكان متخصص
تحت نظارت دقيق قرار ميگيرد تا آمار مثبت كاذب
محدود شود.
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سيدحسين هاشمي

دانشيار پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي

چرا گرفتار چنين
وضعيتي هستيم؟
با كاوشي كوتاه در
سخنان و نوشتههاي
پژوهشگران اين حوزه
ميتوان به فهرست
بلندبااليي از مشكالت
بخش آب كشور
ازجمله حكمراني
بد ،رويكردها
و سياستهاي
نامناسب ،قوانين و
مقررات ناكارآمد،
جامعنگرنبودن،
ناكارآمدي و تضاد
منافع دستگاههاي
مسئول ،مسئوالن
ناكارآمد ،ضعف بنيه
علمي و كارشناسي
و فني كشور ،تعريف
و اجراي طرحهاي
پرهزينه و كمبازده،
مشاركتنكردن
واقعي مردم و رعايت
مصالح عامه در تدوين
سياستها و قوانين
و تعريف و اجراي
طرحها ،ترك فعل و...
دست يافت

ايران ســرزميني پهنــاور بــا اقليم غالب خشــك و
نيمهخشك است كه وقوع دورههاي متوالي خشكسالي
و تر ســالي رويدادهايي طبيعي و يك ويژگي ذاتي آن
اســت .هر چند تحتتأثير تغيير اقليم و برخي عوامل
ديگر ممكن است شــدت آنها تغيير كند اما آنچه مهم
است اثر اين رويدادها بر جوامع انساني و اكوسيستمهاي
طبيعي است؛ بهعبارت ديگر رويكرد و نحوه مواجهه ما براي مديريت اين پديدهها
مهم اســت .در اين ميان ،در طول زمان مردمان ايران زمين تالش داشتهاند تا با
اين شرايط سازگار شوند و آسيب ناشي از اين رويدادهاي طبيعي را كاهش دهند.
حفر قناتهاي متعدد ،ساخت ســيلبندها و آببندانها و از همه مهمتر حفظ
حرمت و حريم منابع آب و تنظيم قواعد عادالنه براي توزيع آب ازجمله اقدامات
پيشينيان است.
با وجود اين ،در دهههاي اخير و با وجود پيشــرفت دانش ،فناوري ،آگاهيهاي
عمومي و سرمايهگذاري عظيم در بخش آب و ســاير بخشهاي مرتبط با آن در
كشور ،بارها مردم گرفتار مشكالت ناشي از خشكسالي يا سيل شدهاند و خسارات
ناشي از اين رخدادها و گفتار برخي مسئوالن ،آنها را رنجور كرده است.
چرايي وضعيت كنوني آب كشــور را بايد در رويكرد و سياستمان در زمينه آب
جســتوجو كنيم .هماكنون تقريبا تمام ظرفيت منابع آب تجديدپذير كشــور
استفاده شده و در بسياري از مناطق اضافه برداشت وجود دارد .در اين ميان ،بهنظر
ميرسد كه دليل سهم باالي بخش كشــاورزي از مصرف آب ،رويكرد نهادهاي
متولي براي دستيابي بهخودكفايي در توليد محصوالت اساسي بوده است و تالش
بر اين بوده كه كمبود آب مانعي براي دستيابي به اين هدف نباشد .اين در حالي
است كه كنكاشي در آمار و ارقام واردات اقالم اساسي مانند جو ،ذرت و دانههاي
روغني به روشني ميتواند ميزان موفقيت اين سياست را نشان دهد .از سوي ديگر،
تقاضا براي مصرف آب شرب نيز بهشدت روب ه افزايش است و تالش دستگاههاي
مسئول معطوف به پاســخگويي به اين تقاضا با هر روش ممكن است .نتيجه اين
سياست ،نه خودكفايي در محصوالت اساسي كشاورزي است و نه كميت و كيفيت
مطلوب آب شرب بلكه تخريب گسترده منابع آب و آسيبهاي اقتصادي فراوان
است كه هنگام رخدادهايي مانند خشكسالي كه مشكالت برجستهتر ميشوند،
توجه بيشتري بهخود جلب ميكند.
همچنين سياستهاي بخش آب موجب شدهاســت تا از يك طرف هزينههاي
تامين آب بهشــدت افزايش يابد و از طرف ديگر هزينه نقض قوانين و مقررات و
دستاندازي به منابع آب ناچيز باشد و در مواردي پوشش قانوني براي آسيب به
منابع آب تحت عنوان كمك به معيشــت مردم يا كسب منافع كوتاهمدت فراهم
شود .نمونههاي بارز در اين زمينه صدور مجوز براي چاههاي غيرمجاز يا تصرف و
تجاوز به حريم و بستر رودخانههاست كه بخش قابل توجهي از خسارت سيل در
كشور ناشي از آن است.
هر چنــد نميتوان و نبايــد برخي اقدامــات و فعاليتهاي مفيدي كه توســط
دســتگاههاي مرتبط با بخش آب در طول دهههاي گذشــته در كشور شروع يا
به انجام رســيدهاند را ناديده گرفت اما واقعيت آن است كه نرخ رشد مشكالت و
پيچيدهترشدن آنها بسيار بيشتر از سرعت حركت الكپشتوار و گاهي متناقض
متوليان امر بهويژه از سوي دســتگاههاي عقيمي مانند وزارت جهادكشاورزي و
سازمان حفاظت محيطزيست است.
چرا گرفتار چنين وضعيتي هســتيم؟ با كاوشــي كوتاه در سخنان و نوشتههاي
پژوهشگران اين حوزه ميتوان به فهرست بلندبااليي از مشكالت بخش آب كشور
ازجمله حكمراني بد ،رويكردها و سياستهاي نامناسب ،قوانين و مقررات ناكارآمد،
جامعنگرنبودن ،ناكارآمدي و تضاد منافع دستگاههاي مسئول ،مسئوالن ناكارآمد،
ضعف بنيه علمي و كارشناسي و فني كشور ،تعريف و اجراي طرحهاي پرهزينه و
كمبازده ،مشاركتنكردن واقعي مردم و رعايت مصالح عامه در تدوين سياستها
و قوانين و تعريف و اجراي طرحها ،ترك فعل و ...دســت يافت .واقعيت اين است
كه اين فهرست بلندباال نتيجه دههها بيتوجهي به حكمراني خوب در حوزه آب و
منابع طبيعي است و نشان ميدهد مديريت منابع آب در ايران مانند ساختماني
با پي و بنيان سست است كه با بزك و نماسازي نميتوان آن را سر و پا نگه داشت
و دير يا زود فرو خواهد ريخت و منازعها و كشمكشهاي بيپاياني را بين مردم و
حكومت رقم خواهد زد.
تغيير وضعيت و دستيابي به شرايط مطلوب در بخش آب ،نيازمند تغيير اساسي
رويكردهــا در بخــش آب و ارائه راهحلهــاي جديد براي مشــكالت قديمي و
پيشروست .نخستين گام براي حل مشــكالت بخش آب در كشور ،قبول وجود
مشكل در اين بخش و پس از آن شناخت و تبيين درست مشكل است .بدينمنظور
الزم است گذشته و چرايي رسيدن به وضعيت كنوني دقيق بررسي و تحليل شود.
پس از آن الزم است با قيد فوريت ،تدوين سياســتها و قوانين علمي و عملي و
پيشرو در دستور كار قرار گيرد.
سياستها و قوانين در بخش آب بايد پايدار و جامع باشند و تمامي اركان و اجزاي
چرخه آب و همبســت آب و غذا و انرژي را در برگيرند و همچنين كاهش جدي
مصارف آب تا حدود 60درصد مقدار فعلي با تأكيد ويژه بر بخشهاي كشاورزي
و شــرب همزمان با افزايش بهرهوري آب و تضمين دســتيابي به اهداف توسعه
بلندمدت كشور به همراه بهبود كيفيت زندگي مردم و محيطزيست بايد بهعنوان
اهدافي واقعي مدنظر قرار گيرند .اين موضوع بهويژه براي افزايش تابآوري جامعه
و محيطزيست در برابر رويدادهايي مانند خشكسالي و سيل و كاهش آسيبهاي
ناشي از آنها اهميتي كليدي دارد.
اين مهم نيازمند تحريك بخشهاي علمي و فني كشــور به انجام پژوهشهاي
كاربردي و دست اول و در برگيرنده جنبههاي مختلف مرتبط با آب است.
هر چند انتخاب و پيادهسازي يك سياســت جديد جهت اصالح وضعيت فعلي
نيازمند زمان و منابع كافي (انساني ،مالي ،فني و )...است اما ادامه وضعيت فعلي
تنها ميتواند گره كور مشكالت را ناگشودنيتر كند و خسارت غيرقابل جبراني
براي كشور به همراه داشته باشد .بنابراين الزم است نهادهاي تصميمگير بهطور
جدي به اين موضوع فکر كننــد و ضمن هدفگذاري دوبــاره براي اين بخش،
اصالح ساختار و سياستها و قوانين بخش آب كشور را هرچه سريعتر در دستور
كار قرار دهند.
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برگ آخر

شستا و اين پنج تا

براي اين فوتبال ،خون گريه كنيد

در غائله شيادي به نام مارك
رسول بهروش
ويلموتس ،بدهي فدراسيون
روزنامهنگار
فوتبال به شســتا و رسوايي
مصادره ساختمان اين مجموعه چند نكته وجود دارد كه كمتر به آنها پرداخته
شده است.
مهمترين پرسش اينجاست كه اصال چرا شستا بايد به فدراسيون فوتبال
 1پول قرض بدهد؟ به چه مناسبت؟ بابت چي؟ در بخشي از معرفي اهداف
شستا روي سايت رسمي اين شركت چنين آمده اســت« :برنامهريزي دقيق
اقتصادي و سرمايهگذاريهاي پربازده بهمنظور حفظ ارزش ذخاير بيمهشدگان»؛
خب پول دادن بابت دستمزد مربي شيادي همچون ويلموتس ،چه ربطي به اين
هدف و سياستگذاري دارد؟ اينطوري قرار است از دارايي بيمهشدهها صيانت شود؟
آيا كساني كه به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه ميپردازند ،راضي بودند كه
بخشي از دارايي آنها بهعنوان دستمزد به يكي از بدترين مربيان تاريخ فوتبال ايران
پرداخت شود؟ كسي كه قرارداد بسيار ضعيفي با او بسته شد و خودش هم آنقدر
معرفت و پرنسيپ كاري نداشت كه الاقل در همان چند بازي تيمش را درست و
دقيق هدايت كند .وقتي شستا به همين راحتي در مورد پولي كه بهطور امانت در
اختيارش بوده تصميم ناصواب ميگيرد ،از كجا معلوم چنين اتفاقي تكرار نشده
باشد؟ حوزه فوتبال جذابيت خبري دارد و مردم اتفاقات آن را رصد ميكنند؛ آيا
ميتوانيم مطمئن باشيم كه در حوزههاي خاموشتر خبري از اين خاصهخرجيها
نبوده است؟
داستان هويت فدراسيون فوتبال هم در ايران جالب است .هر جا كه بحث
 2دخالت دولتيها در امور اين مجموعه وسط ميآيد و مثال قرار است آنها
از قوانين كشوري (فرض كنيد منع بهكارگيري بازنشستهها) تمكين كنند ،فورا
به ذات مستقل فدراسيونهاي ورزشي استناد ميشود و مقررات را ميپيچانند.
در عوض هر جا كه نياز به پول و كمك پيدا ميكنند ،آويزان نهادهاي بيروني
هستند .يك جا شستا بايد اموراتشان را راه بيندازد ،يك جا وزارتخانه بايد پول
قرض بدهد ،يك جا معاون اول رئيسجمهوري بايد بودجه براي تيم ملي درنظر
بگيرد و يك جا هم بايد هواپيماي اختصاصي از ســوی رياستجمهوري براي
جابهجايي اين تيم در اختیارشان گذاشته شود .يعني دقيقا هيچكس در ايران
نميداند فدراسيون فوتبال ما از دولت استقالل دارد يا نه .هر وقت شرايط اقتضا
كند ،دوستان ماهيت خود را تغيير ميدهند .جالب است كه قرارداد كارلوس
كيروش در دفتر رئيس وقت سازمان تربيتبدني بسته شد و پولش را هم دولت
داد ،اما مديران فدراسيون دم از استقالل ماهوي اين مجموعه ميزنند .بالتشبيه
آدميزاد ياد ضربالمثل «يا مرغ باش بپر ،يا شــتر باش ببر» ميافتد .اگر از ما
ميپرسيد شكل درستش اين است كه فدراسيون مطابق استانداردهاي جهاني
كامال منفك از دولت باشــد ،خودش پول در بياورد و خودش به اندازه وسعش
خرج كند .درها را رو به دوربينهاي تلويزيوني ببندد و تا دينار آخر حق پخش را
طلب كند ،اما در عوض فقط به اندازه پولي كه در اختيار دارد مربي استخدام كند
و به وقت اضطرار و تنگدستي دنبال امدادهاي غيبي نباشد .اين شكل حرفهاي
كار اســت ،اما ميدانيد و ميدانيم كه به هزار دليل چنين اتفاقي در ايران رخ
نخواهد داد .پس تا اطالع ثانوي ما فدراســيوني داريم كه نه مستقل است و نه
دولتي .مادهاي داريم كه نه جامد است ،نه مايع و نه گاز!
بخش ديگري از داستان كه عمدتا ناديده گرفته ميشود مربوط به مابقي
 3مطالبات مارك ويلموتس اســت .تا االن همه دعواهايي كه شده بر سر
فقط 2ميليون يورو از دستمزدي بوده كه قبال به اين مربي پرداخت شده .اين
در حالي است كه خود ويلموتس توانسته با شكايت به فيفا ،فدراسيون فوتبال
را به پرداخت  6ميليون يورو غرامت ديگر محكوم كند .دستياران مربي نجيب(!)
بلژيكي هم حكم چندصد هزار يورويي عليه فدراســيون گرفتهاند .ســؤال
اينجاســت كه اين پولها را چهكســي قرار اســت بدهد؟ وقتي كل دستگاه
گرداننده فوتبال ايران بهخاطر  2ميليون يورو اينطور دچار درماندگي ميشود
و حتي ســاختمان ادارياش را مصادرهشــده ميبينيد ،چطور قرار است از
پرداخت رقمي سه برابر بيش از اين بر بيايد؟ آيا اصال فكرش را كردهايد؟ بله
خب؛ فدراسيون فوتبال با نيت اطاله دادرسي و كســب زمان به دادگاه عالي
ورزش شكايت كرده ،اما چقدر احتمال دارد ما در اين شكايت پيروز شويم؟ اصال
چندبار در محكمه سوئيس برنده بودهايم كه باز به آن دل خوش كنيم؟ از صميم
قلب اميدواريم بعد از آن همه «شــعبان» يكبار هم نوبت «رمضان» شود و
فدراسيون فوتبال ايران اين پرونده را ببرد ،اما آيا فكرش را كردهايد اگر اتفاقي
غيراز اين رخ بدهد 6 ،ميليون يوروي بعدي چطور قرار اســت پرداخت شود؟
صحبت از دستكم 150ميليارد تومان پول است .اين يكي را از كجا ميخواهيد
قرض كنيد؟ در ازايش كدام دارايي را قرار است گرو بگذاريد؟
فدراسيون قبلي كه تكليفش روشن است .آنها بهخاطر شاهكارشان در
 4عقد اين قرارداد يك بدنامي تاريخي به ارث بردند و هرگز نام ويلموتس از
كنار اسم اين حضرات پاك نخواهد شد .با اين حال زعماي جديد فدراسيون هم
حق غر زدن و سلب تكليف از خود را ندارند .تمام جزئيات اين پرونده به آنها هم
مربوط ميشود و از قبل بايد براي رفع و رجوع اين مشكل چارهانديشي كرده
باشند .آنها موقع حضور در انتخابات بهخوبي ميدانســتند وارد چه كارزاري
شدهاند و چه مشكالتي سر راهشان وجود دارد .بنابراين االن هم جاي گاليهاي
نيســت .اينها را گفتيم كه فردا آقايان نگويند مــا وارث يك كوه بدهي بوديم.
ميتوانستيد وارث اين مشكالت نباشيد .خودتان با شوق و ذوق براي رياست در
فوتبال خيز برداشتيد و براي پيروزي در انتخابات البي كرديد .دوران لبخند زدن
و برگزاري جشن پيروزي تمام شده ،حاال نوبت كار است.
عاقبت اما بعد از همه اين داستانها ،بايد خون گريه كرد بهخاطر اقتصاد
 5محقر فوتبال ايران كه در آن يك بدهي  6يا  8ميليون يورويي ،فدراسيون
را به مرز ورشكستگي ميرساند .در اينكه قرارداد بسيار بد بسته شده و عامالنش
بايد سرزنش شــوند ترديدي نيســت ،اما اين رقم آنقدر در مناسبات فوتبال
حرفهاي خرد و حقير اســت كه اصال جاي بحث ندارد .اين تيمهاي همگروه
پرسپوليس و استقالل كه اغلب هم مثل آب خوردن از آسيا اوت ميشوند كلي
از اين بازيكنان دارند .الدوحيل در مقطعي مهدي بنعطيه را 14ميليون يورو
خريد و با مانژوكيچ هم قراردادي به ارزش ساالنه  7ميليون يورو بست .همين
حاال زمزمههايي در مورد قطعي شــدن انتقال موسي مارگا از پورتو به الهالل
وجود دارد .فكر ميكنيد تيم عربســتاني چقدر بابت جذب او خرج ميكند؟
ترانسفرماركت ارزش اين بازيكن را 14ميليون دالر تخمين زده است .بعد اينجا
ما بهخاطر نصف اين پول ،عميقترين بحــران اقتصادي تاريخ فوتبال ايران را
تجربه ميكنيم.
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از آبی پررنگ
تا استقالل قرمز

نگاهي به شرايط حريفان
تيمهاي ايراني در يكهشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا
تيمهاي ايراني در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اين
اميرمحمد يعقوبپور
فصل عملكرد خوبي داشتند؛ صعود 3تيم از 4تيم
روزنامهنگار
خودش به خوبي اين مسئله را نشان ميدهد .با وجود
اين ،بهنظر ميرسد كه جز پرسپوليس كه روي كاغذ به حريف آساني خورده ،استقالل و تراكتور در
مرحله يكهشتم نهايي با قرعههاي سختي روبهرو شدهاند و بايد ديد در اين مرحله چه سرنوشتي
پيدا ميكنند .آشنايي با رقباي تيمهاي ايراني در يكهشتم اين موضوع را بهتر نشان خواهد داد.

از گروه مرگ به قرعه مرگ

استقالل پس از صعود از گروه مرگ بهعنوان تيم اول،
حاال با سختترين قرعه ممكن در يكهشتم نهايي
ليگ قهرمانان روبهرو شــده و بايد از پرافتخارترين
تيم اين رقابتهــا در تهران پذيرايــي كند؛ البته
اگر  AFCپــس از ســالها قانون بــازي تيمهاي
ايراني و عربســتاني در زمين بيطــرف را لغو كند.
از زمان تاسيس باشگاه الهالل 63سال سپري شده
اســت .آنها با بردن  61جام قهرماني مختلف ،يكي
از بزرگترين باشــگاههاي فوتبال در قاره هستند.
خيليها از باشــگاه الهالل بهعنوان رئــال مادريد
قاره آسيا ياد ميكنند؛ باشگاهي كه با 16قهرماني،
ركورددار بردن ليگ عربســتان محسوب ميشود و
در مجموع 7بار در فينال ليگ قهرمانان حاضر بوده
اســت .اين 7تجربه به  3قهرماني و  4نايبقهرماني
براي اين تيم ختم شــده و آخرين قهرماني آنها نيز
در سال 2019بهدست آمده است .الهالل عربستان
كه با 3قهرماني همراه پوهانگ استيلرز كرهجنوبي
پرافتخارترين تيم ليگ قهرمانان بهحساب ميآيد،
تيمي آشــنا براي آسياييهاست؛ تيمي كه البته در
مرحله گروهــي اين فصل نتوانســت در حد نامش
نتيجه بگيرد اما بالفاصله پس از صعود دست بهكار
شد تا تيمي رؤيايي براي فصل آينده ببندد .مديران
الهالل كــه از عملكــرد كادرفني تيمشــان راضي
نبودهاند ،در نخســتين گام با ژوزه مورايس قرارداد
امضا كردند .دســتيار ســابق مورينيو در تيمهاي
اينتر ،رئالمادريد و چلســي چند سالي ميشود كه
بهعنوان ســرمربي افتخارات خوبي در شرق آسيا
بهدست آورده و بهترين مربي سال ليگ كرهجنوبي
در سال 2019بوده اســت .او در سالهاي 2019و
 2020بــا چنبوكموتورز قهرمان ليگ كره شــده
و در ســال 2019فاتح جام حذفي اين كشــور هم
شده اســت .فراموش نكنيم مورايس يكسالي هم

در همين عربستان سرمربي الشــباب بوده و با اين
تيم فاتح سوپرليگ شده است .البته جذب دستيار
اســمي مورينيو تنها اقدام الهالليها در هفتههاي
اخير نبوده و آنهــا يكخريــد 400ميلياردي هم
داشتهاند! موسي مورگا كه بهواسطه حضور در پورتو
و بازي كنار مهدي طارمي چهره آشنايي براي اهالي
فوتبال ايران بهحساب ميآيد ،به تازگي با قراردادي
5ساله و به ارزش 15ميليون يورو به الهالل پيوسته
تا خط حمله تيم عربســتاني را متحول كند .جالب
اينكه باشگاه الهالل اعالم كرده با وجود جذب مورگا،
گوميس هم در اين تيــم خواهد ماند و عالوه بر اين
ستارههاي گرانقيمت ،بهاحتمال فراوان اندرسون
تاليسكا برزيلي هم به تركيب اين تيم اضافه خواهد
شد .تاليســكا ســتاره حالحاضر گوانگژو است و
ســابقه بازي در بنفيكا و تيمهاي ملي پايه برزيل را
هم در كارنامه دارد .مــروري بر همين چند فعاليت
نقلوانتقاالتي الهــال در هفتههاي اخير نشــان
ميدهد كه استقالل حتي در تهران هم كار سختي
براي صعود خواهد داشت؛ استقاللي كه پيشبيني
ميشــود در فصل نقلوانتقاالت مهــدي قائدي را
بهعنوان بهترين بازيكنش از دست بدهد .به هر حال
اين بازيكن در مرحلــه گروهي ليگ قهرمانان ،جزو
بهترينها بوده و با نمايشهايش دل تيمهاي قطري
را بدجور برده است .البته هيچ بعيد نيست استقالل
تا بازي با الهالل كه قرار اســت شــهريورماه برگزار
شود ،تغييرات ديگري هم در فهرستش داشته باشد
و حتي بهخاطر مشكالت مالي چند بازيكن ديگرش
را هم از دست بدهد!

تراكتور كه به
سختي خودش را به
يكهشتم رسانده،
حاال بايد خودش را
آماده يكبازي سخت
با النصر در عربستان
كند؛ تيمي كه براي
تقابل با تيمهاي ايراني
انگيزههاي فراواني
دارد .در نيمهنهايي
ليگ قهرمانان فصل
گذشته آنها روبهروي
پرسپوليس به تساوي
رسيدند و در ضربات
پنالتي نتيجه را به
يحيي و شاگردانش
واگذار كردند تا از
حضور در ديدار نهايي
محروم شوند

داربي قرمزها

اما اتفاقات روز پاياني باعث شد قرمزهاي پايتخت
ايران به جاي بازي با استقالل خودمان به استقالل
تاجيكســتان بخورند؛ تيمي كــه در گروه خودش
باالي سر الهالل ايســتاده اما بهنظر ميرسد روي
كاغذ ،حريف آساني براي يحيي و شاگردانش باشد.
نخستين نكته در مورد اين باشــگاه ،سابقه بسيار
كم آن است .اســتقالل تاجيكستان در سال2007
تاسيس شده و كمي بيشــتر از 13سال از تاسيس
آن ميگذرد؛ سابقهاي كه اصال قابل قياس با تيمي
مثل پرسپوليس بهنظر نميرســد .اين تيم كارش
را در فوتبال تاجيكســتان ،از دســتههاي پايينتر
شروع كرد و بهتدريج توانســت خودش را به سطح
اول فوتبال در اين كشــور برســاند .آنها در ســال
2010موفقيت خيرهكنندهاي را پشتسر گذاشتند
و توانســتند در يك فصل قهرمان رقابتهاي ليگ،
جامحذفي و همچنين سوپرليگ تاجيكستان شوند.
آنها در فوتبال تاجيكســتان صاحــب يك ركورد
خيرهكننده نيز هســتند .اســتقالل بين سالهاي
 2013و  ،2016در 51مســابقه متوالــي در ليگ
داخلي حتي يكبار هم شكســت نخورده اســت؛
ركــوردي كه بعيد اســت بهزودي در اين كشــور
شكســته شــود .آنها با 9قهرماني در ليگ داخلي،
پرافتخارترين تيم باشگاهي در تاجيكستان بهشمار
ميروند؛ تيمي كه بين سالهاي  2010تا ،2020
فقط 2بار جام قهرماني ليگ را باالي سر نبرده است.
شايد كمي عجيب باشــد اما استقالل تاجيكستان
برخالف اســتقالل تهران ،قرمز ميپوشد و باتوجه
به همين نكته پرسپوليس بايد با پيراهن دومش در
تاجيكستان بازي كند.
بهدنبال انتقام

چيزي نمانده بود شــيوه برگزاري عجيب مسابقات
ليگ قهرمانان اين فصل ،استقالل و پرسپوليس را
در يكهشــتم نهايي ليگ قهرمانان به هم برساند

تراكتور كه به سختي خودش را به يكهشتم رسانده،
حاال بايد خودش را آماده يكبازي سخت با النصر در

عربستان كند؛ تيمي كه براي تقابل با تيمهاي ايراني
انگيزههاي فراواني دارد .در نيمهنهايي ليگ قهرمانان
فصل گذشــته ،آنها روبهروي پرسپوليس به تساوي
رســيدند و در ضربات پنالتي ،نتيجه را به يحيي و
شاگردانش واگذار كردند تا از حضور در ديدار نهايي
محروم شوند.
پس از اين داستان بود كه النصريها سراغ شكايت
لوانتقاالتي رفتند
از پرسپوليس بهخاطر تخلفات نق 
اما در نهايت نتوانســتند جلوي حضور اين تيم در
ديدار نهايــي را بگيرند .النصر با قدمتي 65ســاله،
باشگاهي قديميتر از الهالل بهشــمار ميرود .آنها
با بردن 45جام مختلف ،يكي از باشــگاههاي بزرگ
و پرافتخار فوتبال عربســتان هستند .تيم محبوب
نصراويها9 ،بار قهرمان فوتبال عربستان شده اما تا
امروز هرگز نتوانسته قهرماني آسيا را بهدست بياورد.
النصر سال 1995در فينال آسيا شكست خورد و فصل
گذشته نيز در فينال غرب آسيا روبهروي پرسپوليس
زانو زد .عبدالرزاق حمدهلل ،كليديترين ستاره النصر
به شمار ميرود؛ فوتباليســت درجهيك الجزايري
كه همين فصل هــم هنرش را در آســيا به نمايش
گذاشته است.
اين بازيكن مسلط ،خونســرد و گلزن البته بهدليل
محروميت ،ديدار با تراكتور را از دست ميدهد .اين
بهترين فرصت براي شاگردان خطيبي است كه از سد
النصر عبور كنند و همچنان در آسيا بدون شكست
باقي بمانند .در قــدرت هجومي النصــر ،ترديدي
وجود ندارد اما دفاع اين تيم در بســياري از موارد،
آسيبپذير نشــان داده اســت .البته اين حال و روز
فعلي النصريهاســت و قطعا آنها هم تا شهريورماه
مثل الهالل تقويت خواهند شد .اين در حالي است كه
تراكتور با زنوزي اصال حالو روز خوشي از لحاظ مالي
ندارد و تا اين لحظه جدايي شجاعي و دژاگه از اين تيم
قطعي بهنظر ميرسد.

سكوت قانون در مقابل آزارگران آشنا

به بهانه انتشار ويدئوي آزار كودك طرفدار تيم فوتبال استقالل
توگو با علي نجفيتوانا،حقوق دان به سراغ قوانين حمايتي از كودكان رفتهايم
در گف 
وقتي سرخوشيهايمان اسباب آزار
زهرا رستگارمقدم
كودكان قرار ميگيرد ،يعني چند قدم
روزنامهنگار
با انســانيت فاصله گرفتهايم؟ اوايل
ارديبهشتماه بود كه ويدئويي از آزار يك كودك توسط سرنشينان خودرويي
بازي طرفداران
منتشر شد .ماجرا از اين قرار بود كه كودكي حين چوپاني ،اسباب ِ
ســرخوش تيم فوتبالي قرار گرفت كه از او ميخواستند تيم محبوبش را رها
كند .اما كودك حاضر نبود جملهاي را كه آنها ميخواستند به زبان بياورد .گريه

بهتازگي تصاويري از آزار يك پسربچه منتشر
شد كه بهخاطر طرفداري از تيم مورد عالقهاش مورد آزار
قرار گرفته بود .اين آزاررساني چه ريشههايي داشته و تا
چه اندازه قابل پيگرد و تعقيب قضايي است؟

آزار كــودك چوپــان توســط جوانــان طرفــدار يــك
تيــم فوتبــال ،عمدتــا نوعي حادثــه بهحســاب ميآيد
كــه ريشــههاي آن را بايــد در تضــاد فرهنگــي،
آســتانه مقاومــت ،تأييدپذيــري و نقشرســانهها در
بزرگ سازي مسابقات ورزشي جســتوجو كرد .كشاندن
جوانان به مســائلي كه باعث شــود ،رفتار و حسشان در
سالنها ،ميادين ،ورزشگاه و خيابانها پس از مسابقه يا قبل
از آن بر رفتار عقاليي و منطقيشان غلبه پيداكند در بروز
چنين حوادثي مؤثر است .در كشور ما نيز قوانين حمايتيای
در اينباره پيشبيني شده است.
آيا ميتوان رفتار اين جوانان را در آسيب به
اين كودك نمونهاي از كودكآزاري دانست؟

البته اثرپذيري افراد از دادهها يكسان نيست؛ تربيت ،سن،
جنس و ...در واكنش اثرگذار اســت .اين بخش از رفتارها را
نميتوان كودكآزاري بهمعناي جرمشناسي ،آسيبشناسي
و حقوقــي آن تلقي كرد .كودكآزاري معمــوال در رابطه با
برخورد بزرگساالن با كودكان ،بيتوجهي به شرايط جنسي،
جســمي و نيازهاي عاطفي ،اخالقي و انســاني و فرهنگي
آنهاست .كودكآزاري با خشونت جنسي ،جسمي و فرهنگي
و تربيتي ،اقتصادي و اجتماعي همراه است.
ما درباره احقاق حقوق كودكان چه كارهايي
كرده و هماكنون در چه وضعيتي هستيم؟

قانون به شكل ديرهنگام از ســال 1383و اين اواخر 1392
حركاتي در راســتاي حمايت از كــودكان و جلوگيري از
كودكآزاري انجــام داد .كودكآزاري نوعــي از اقدامات و

ميكرد اما سرنشينان خودرو دست بردار نبودند .كاري كه اين جوانان با كودك
كردند ،آيا نمونه بارزي از كودكآزاري است؟ در چه صورت ميتوان جرائمي
چون آزار كودكان را گزارش كرد؟ چه سازوكاري در اينباره وجود دارد و بهطور
كلي چه اقداماتي در اينباره صورت گرفته است؟ مشاركت سازمانهاي دولتي
و غيردولتي ،مراكز علمي و پژوهشي ،خانوادهها و خود كودكان چه نقشي در
كمرنگترشدن چنين اتفاقهايي خواهد داشت؟ در اينباره با علي نجفيتوانا،
جرمشناس و حقوقدان صحبتكردهايم.

رفتاري است كه بيشتر توســط والدين ،بستگان و گاه افراد
غريبه و صاحبان كار صورت ميگيرد .حتي در ازدواج زودرس
كودكان به اجبار خانواده و كودكهمسري نيز مطرح ميشود
كه هر يك نياز به بررسي جداگانه دارد .آنچه در اينباره قابل
ذكر است ،اين است كه كودكآزاري توســط افراد غير ،با
قانون مجازات اســامي قابل تعقيب و پيگرد است و فرقي
ميان كودك و فرد بزرگسال وجود ندارد .جز آن قسمت كه
در قانون سال 1399با ديد وسيعتري به شكل ديرهنگام پس
از چند دهه ،ضوابطي براي جلوگيري از خشونت جسمي،
جنسي ،فرهنگي و آموزشي مطرح شد كه در نوع خود قابل
تقدير است و بخشي از نيازها را بر طرف ميكند.

راستاي سوءرفتار والدين ،مواجهه كودك با مشاهده آن رفتار
جنسي و جسمي آســيبزا ،با تصميمات قضايي زمينهاي
فراهم ميشــود تا حضانت از خانواده اصلي سلب شده و به
خانواده عالقهمند داراي شرايط واگذار شود.

آيا اين واكنشهاي حمايتــي در قانون ما
وجود ندارد؟

بله .قانون همچنان در مقابل والدين ساكت مانده و تحتتأثير
نگاهي سنتي و ذهنيتگراســت .همچنان والدين آزارگر
ميتوانند رفتارشان را در چهارچوب تربيت فرزندان نشان
دهند و از ديد شــوراي نگهبان اين اقدامات قابل مجازات
نيســت و اقدامي تربيتي درنظر گرفته ميشــود .در قانون
مجازات جديد نيز قتل فرزند توســط پدر شــامل مجازات
قانوني نيست و اين باعث شده در اجراي مقررات كيفري با
نوعي كوتاهي در حمايت از اطفال مواجه باشيم.

در قانون مدني ما نيز ديده شده كه افراد بدسرپرست و مانع
از تحصيل كودك ،ممكن است از حضانت محروم شوند .اما
در مجموع ما به انسجام كلي در قوانين حمايت از كودكان
نيازمنديم كه بايد حول محور والدين متمركز شود زيرا اذيت
جسمي و جنسي افراد غير ،قابل پيگرد و مجازات است ،اين
والدين هستند كه در ابتدا بايد مراقبت كرده و خود بهگونهاي
عمل نكنند كه بستر اذيت را براي كودكانشان فراهم كنند.
متأســفانه حمايتهاي دولتي و قانوني در اينباره حداقلي
است و بسيار شنيده شده كه پدري بهعلت نداشتن كار و فقر
مالي ابتدا به فرزندان خود آسيب رسانده و بعد درصدد نابودي
خود بوده است زيرا گمان ميكرده فقر او باعث خواهد شد
فرزندانش نيز آيندهاي نداشته باشند .بنابراين علت بسياري از
كودكآزاريها نبودحمايت حاكميت از كودك و عدمبرخورد
با والدين و حمايتنكردن و جلب نظر خانوادههاي عالقهمند
به نگهداري از اين كودكان است.

اين حمايتها هرچند در بُعد كيفري در قانون ديده شده ،اما
از بُعد اجتماعي و رواني مورد توجه نبوده .در ديگر كشورها،
حتي از چند دهه پيش ،نهتنها كودكآزار مورد مجازات قرار
ميگرفت ،بلكه كودكان آزارديده تحت حمايت خانوادهها،
نهادهاي حامي كودك و ...قرار ميگرفتند .به اينگونه كه در

اين افــراد طبق قانون تحــت تعقيب قانــون كيفري قرار
خواهند گرفت .بنا به آسيب و آزار ،مجازات زندان ،قصاص
و پرداخت ديه در اين قانون مطرح ميشود .اصوال با توجه به
تخصصيشدن قوانين موضوعه در كشور ،خصوصا در قوانين
حمايتي تشــكيل پليس اطفال يا پيشگيري براي كودكان

بخشي از نيازها؟ یعني اين قانون جديد هم
كاستي و نقصهايي دارد؟

آيا آزارگر فقط مجازات كيفري ميشود؟ در
چه زمينههاي ديگري بايد براي حمايت از حقوق كودكان
فعال عمل كرد؟

چه مجازاتهايي براي آزارگر در قانون درنظر
گرفته شده اســت؟ براي هدايت اين قوانين نياز به چه
موارد ديگري در جامعه خواهد بود؟

بسيار مفيد است زيرا با توجه به آموزشهاي ديدهشده ،اين
پليسها ميتوانند با خانواده ارتباط گرفته و پس از آن با تهيه
گزارش و تكميل آن و فرســتادن به مراجع قضايي مفيدتر
عمل كنند ،برخــاف عملكرد پليسهايي كــه در اينباره
اطالعات الزم را نداشته و آموزش مورد نياز را نديدهاند .پليس
با مفهومي كه ما آن را ميشناسيم و آن گروه كه آموزش الزم
را در اين موارد نديده باشند ،كارشان اثرگذار نيست و بهتر
است در اينباره دخالت نكنند.
مردم تا چه اندازه در قبــال گزارش رفتار
آزارگر مسئول هستند؟

براساس اين قوانين درصورتي كه افراد شاهد كودكآزاري
باشند ،اما نســبت به گزارش اين موارد به نهادهاي قانوني
خودداري كنند مرتكب جرم شــدهاند .در راســتاي طرح
پليس ويژه كــودك ،كــودكان بايد آمــوزش ببينند كه
خشــونت عليه خود را گزارش كنند .براي بررســي يك
آسيب اجتماعي بايد تمام مراحل آن از قبل از وقوع تا پس
از آن بررسي شــود .آموزش و فرهنگسازي مرحله نخست
پيشگيري از خشونت خانگي و كودكآزاري است .متأسفانه
بســياري از والدين نميدانند كاري كــه انجام ميدهند
خشونت عليه كودك و نوجوان محســوب ميشود ،بلكه
گمان ميكنند كــودك را تربيت ميكنند و بعضي قوانين
ما اين امر را تشديد ميكند .شناســايي خانوادههايي كه
احتمال كودكآزاري و خشونت خانگي در آنها وجود دارد،
گام ديگري براي پيشگيري از كودكآزاري است .در مرحله
بعد كه مربوط به پس از وقوع خشــونت عليه كودك است
نيز پيش از اعمال قانون و مجازات ،بايد به رفع مشــكالت
ن راستا بايد مانند بسياري از
خانواده پرداخت .هرچند در اي 
كشورها ،پليسي ويژه كودك داشته باشيم .اما متأسفانه در
اين زمينه بسيار ضعيف عمل كردهايم..

فتح رم
به عشق پاريس

رافائل نادال به دهمين عنوان قهرماني خود در رم
دست پيدا كرد تا با آمادگي كامل در اوپن فرانسه به
ميدان برود

مسي زير سايه تيم دختران بارسلونا

در شبي كه شاگردان كومان شانس قهرماني در الليگا را با شكست از دست دادند
تيم فوتبال زنان بارسلونا قهرمان اروپا شد و مورد تمجيد رسانههاي اسپانيايي قرار گرفت
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سهشنبه  28ارديبهشت 6 1400شوال  1442سالبيستونهم  شـماره 4  8222صفحه

به هوادار كاري ندارم
ما داربي را فراموش كرديم
گلمحمدي ،سرمربي پرسپوليس قبول دارد كه نيمه اول بازي را به حريفش واگذار كرده
اما در گفتوگو با همشهري ورزشي از بازگشت خوب تيمش در نيمه دوم صحبت ميكند

بازي در قطر
من را پختهتر كرد
مهدي ترابي كه مدعي است با رفتن به قطر ديدگاهش نسبت به فوتبال
عوض شده ،در گفتوگو با همشهري از آرزوي بزرگش با پيراهن
پرسپوليس كه همان قهرماني آسيا ست گفته
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 سهشنبه  28ارديبهشت  1400شماره 8222

23023602

نكته بازي
بله؛ شدني است

مينيداربــي تهران بين ســايپا و
پيــكان كمتــر از داربــي اصلي
پايتخت حاشيه نداشت؛ از پنالتي
اعالمشــده توســط داور چهارم
تا اخــراج فراز كمالونــد و انجام 6
تعويض از ســوي پيكانيها! اين بازي
را پيكان  2بر يك برد تا شرايط سايپا براي بقا بدتر شود .بعد
از مسابقه هم فراز كه با ماموريت حفظ سايپا به اين تيم رفته،
مدعي شد نتايج مسابقات فوتبال ايران بيرون از زمين معلوم
ميشود .مخصوصا يك جاي حرفهاي كمالوند جالب است؛
آنجا كه گفت21« :هفته براي سايپا پنالتي اعالم نشده .مگر
چنين چيزي امكان دارد؟» بله ،امكان دارد .همين امسال در
الليگا 27هفته براي رئال مادريد پنالتي اعالم نشد .آنها 6ماه
پنالتي نزدند تا اينكه اين اتفاق برابر كاديز رخ داد .در نتيجه
صرف اين آمار چيزي را ثابت نميكند.
تعريفي از آب در آمدي

يكي از مربياني كــه نيمفصل اول
خيلي از او تمجيد شــد ،محمد
ربيعي بود .ربيعي يكي از مربيان
تئوريســين فوتبال ايران است
كه خودش مس رفسنجان را باال
آورده است .در دور رفت هم مجموعا
عملكرد تيم او خوب بود ،اما بهنظر ميرسد حجم ستايشها
در كنار حضور مفصل ربيعي در رسانهها و نيز تمديد قرارداد
زودهنگام او كار خودش را كرد و قطار مس از ريل خارج شد.
جدول ليگ برتر نشــان ميدهد تيم رفسنجاني از  8بازي
آخرش فقط يكي را برده 4 ،بار باخته و  3مســابقه هم به
تساوي انجاميده است .نمايش آخر تيم او برابر سپاهان هم
كه معركه بود؛ يك باخت 5گله و دريافت  4گل در 20دقيقه.
شايد مس كمانگيزه باشد ،اما اين مدل نتيجهگيري هم اصال
جالب بهنظر نميرسد.

در شبي كه شاگردان كومان شانس قهرماني در الليگا را با شكست از دست دادند ،تيم فوتبال زنان بارسلونا قهرمان اروپا شد و مورد تمجيد رسانههاي اسپانيايي قرار گرفت

اين االن متلك بود؟

حضور در نفت مسجدسليمان آغازي
باشكوه براي محمود فكري داشت.
ســرمربي راندهشــده استقالل
توانســته از  3بازي اول  7امتياز
بگيرد؛  2برد و يك مساوي كه از قضا
اين مساوي در خانه سپاهان از آن دو
پيروزي برابر مس رفسنجان و ماشينسازي مهمتر است .بعد از
بازي اخير برابر تيم تبريزي ،فكري بهطور مفصل از بازيكنانش
قدرداني كرده و گفته« :از اينكه مربي چنين بازيكناني هستم
خيلي خوشحالم .اين بازيكنان بايد ديده شوند و ميتوانند در
تيمهاي بزرگ و تيم ملي هم بازي كنند .از تكتك آنها دوباره
تشكر ميكنم ».محمودخان كمي هم احساساتي شده و بحث
را به لژيونر شدن شاگردانش كشانده است .شما را نميدانيم،
اما ما بعد از خواندن اين جمالت ياد بازيكنان استقالل در دوران
حضور فكري افتاديم .آيا محمود به كسي طعنه زده؟

آماربازي

مسي زير سايه تيم دختران بارسلونا

متريكا

سپاهان با برتري  1-4در نيمه اول بازي با
اول
مس رفسنجان ،باشــكوهترين نيمه ِ
فصل جاري را رقم زد .هيچ مسابقه ديگري
در ليگ بيستم با چنين نتيجهاي در نيمه
اول تمام نشده بود .در برد 1-6سپاهان مقابل آلومينيوم كه بهترين برد
اين فصل بوده ،نيمه اول 1-2تمام شد و 4گل در نيمه دوم به ثمر رسيد.
در دومين برد بزرگ فصل يعني برتري  5بر صفر پرســپوليس مقابل
گلگهر نيز نيمه اول فقط يك گل داشت و 4گل ديگر در نيمه دوم زده
شد .سپاهان همچنين مجموع گلهايش در نيمه اول را به 27گل رساند.
27گل زده در نيمه اول عدد خيرهكنندهاي است كه 14تيم از 16تيم
ليگ در كل 90دقيقه هم به آن نرسيدهاند! سپاهان در نيمه اول دوبرابر
نيمه دوم گل زده است.

الهام محمودي| جام قهرماني در دست زنان بارسلونا؛ یکشنبه شب در بیستمین فینال
لیگ قهرمانان اروپا و در ورزشگاه گوتنبرگ سوئد ،جام قهرمانی به بارسلونا رسيد .اين
پايان  ۵سال سلطه لیون فرانسه در فوتبال زنان بود و يك اتفاق تاريخي به همراه داشت؛
بارسلونا اولين باشگاهي شد كه هم مردان و هم زنانش توانستهاند برنده ليگ قهرمانان
اروپا شوند .اين دومين فينالي بود كه بارساييها در ليگ قهرمانان اروپا تجربه ميكردند.
آبی اناریها براي اولين بار سال  ،۲۰۱۹به فینال اين مسابقات رسیدند ولي با شکست در
برابر لیون ،پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال زنان ،دستشان به جام نرسيد .اما اين بار آنها
در يك بازي پرگل چلسي را  4بر صفر شكست دادند و اولين جام اروپاييشان را گرفتند.
اين فصل براي بارساييها متفاوت بود .شاگردان لوییس کورتس در الليگا با آمار صد
درصد پيروزي فصل را به پايان بردند .آنها در  8هفته مانده به پایان ليگ بدون شکست،
بدون مساوی ،با  ۱۲۸گل زده و تنها  ۵گل خورده ،قهرمانيشان را قطعي كردند .آنها
در عين حال به نيمهنهايي جام حذفي اسپانيا رسيدهاند و اگر بتوانند قهرمان اين جام
شوند ،اولين تيم زنان خواهند بود كه سهگانه(ليگ ،حذفي ،ليگقهرمانان اروپا) را فتح
ميكند .در تیم بارسلونا كه بیشــتر بازیکنان اسپانیایی هستند ،ستاره بیچون و چرا
جنیفر هرموسو است كه در همه رقابتهاي اين فصل ۲۲ ،گل به دروازه حريفان زده.
در طرف ديگر ميدان ،چلسي حضور داشت .تیم انگلیسی برای اولین بار بود که فینال
لیگ قهرمانان را تجربه ميكرد .آبیهای لندن نیز با قهرمانی در سوپرلیگ زنان انگلستان
و قهرمانی در جام اتحادیه با امیدواری پا به فینال لیگ قهرمانان گذاشتند اما در  33ثانيه

اول نااميد شدند .ا ِما هیز ،سرمربی باتجربه چلسی با گل به خودی ثانیه  ۳۳بازیکنش
غافلگیر شد .او که سال  ۲۰۰۷به عنوان کمک مربی با تیمزنان آرسنال قهرمان لیگ
قهرمانان اروپا و فاتح چهارگانه شده بود ،نتوانست از تجربیاتش درمقابل آبیاناریها
بهرهاي ببرد .عجيب بود كه تيم او در  ۳۶دقیقه اول  4گل خورد و با وجود نمایش قابل
قبول در نیمه دوم نتوانســت حتی یکی از گلهای خورده را جبران کند .سامانتا کر،
بهترین گلزن تاریخ لیگ فوتبال زنان آمریکا و پرنیل هاردر ،گرانترین بازیکن حال حاضر
فوتبال زنان هم نتوانستند دیوار بتنی بارسا را از پیش رو بردارند 3 .گل بعدي بارسا را
الکسیا پاتالس دقيقه  ،14آیتاما بونماتی دقيقه ۲۰و کارولین گراهام دقيقه  36زدند.
بارسلونا با این قهرمانی به اولین باشگاهی تبدیل شد که جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا
در بخش مردان و زنان را تصاحب کرد .باشگاههاي بنام فوتبال چند سالي است كه در
تالشند تا فاصله فوتبال مردان و زنان را كم كنند .آنها تحت تاثير بازيكنان مطرح فوتبال
زنان آمريكا شعار برابري سر دادهاند اما به نظر ميرسد رسيدن به اين خواسته زمانبر
است .اين را فاصله پاداش زنان و مردان تاييد ميكند .جایزهاي كه تيم زنان بارسا براي
قهرماني در ليگ قهرمانان گرفتهاند ،رقمی نزدیک به  500هزار یورو است ولي جايزه
قهرمان مردان در ليگ قهرمانان اروپا  ۱۹میلیون یورو است .اختالف رقمی نزدیک به
 18میلیون و  500هزار یورو است؛ رویای برابری در جهان فوتبال همچنان رویایی دور
و دست نیافتنی است.
همانقدر كه اين قهرماني براي بارسا باارزش است ،نايب قهرماني در اين ليگ هم براي
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اگر سپاهان دوسوم گلهايش را در نيمه
اول زده ،در عــوض دوســوم گلهــاي
پرسپوليس هم در نيمه دوم به ثمر رسيده
اســت .عملكرد متفاوت ايــن دو تيم در
نيمههاي اول و دوم از نكات جالب در رقابت دو مدعي اصلي قهرماني اين
فصل بوده است .اگر يك جدول ردهبندي براساس نتايج نيمه اول تنظيم
شود ،سپاهان با اختالف صدرنشين اين جدول خواهد بود و پرسپوليس
13امتياز كمتر از سپاهان خواهد داشت! سپاهان تنها تيمي است كه
هرگز نيمه اول را بازنده به رختكن نرفته اما در عوض 5بار نيمه مربيان را
باخته است .پرسپوليس با 19گل زده ،گلزنترين تيم در نيمه دوم است
و تفاضل گل  +13را در اين نيمه دارد .تفاضل گل سپاهان در نيمه دوم
 +2است!
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نفت مسجدسليمان از زمان روي كار آمدن
محمود فكري هنوز هيــچ گلي در ليگ
نخورده اســت .نفتيها ايــن هفته با گل
دقيقه آخر فردين رابط ماشينســازي را
بردند و سومين كلينشــيت متوالي اين تيم در سومين بازي محمود
فكري رقم خورد .تيم فكري حاال 275دقيقه است دروازهاش را بسته نگه
داشته كه اين بهترين ركورد نفت مسجدسليمان در فصل جاري است.
نفت اين هفته در حالي به دومين برد متوالياش رسيد كه پيش از اين
2برد9 ،بازي متوالي را بدون كسب پيروزي پشت سر گذاشته بود .ركورد
بيشترين بازي متوالي بدون كسب پيروزي در اختيار ماشينسازي است
كه از همان ابتداي ليگ تا هفته پانزدهم 14بازي را بدون برد سپري كرد.
هماكنون نفت آبادان و ســايپا بهترتيب 11و 10بازي است كه پيروز
نشدهاند.

275

چلسي اتفاق مهمي است .آنها پيش از اين  2بار در مرحله نيمهنهايي مسابقات حذف
شده بودند و سال گذشته حتي مجوز حضور در اين مسابقات را هم نگرفته بودند .بازي
فينال تماشاگران ويژه هم داشت؛ مالک باشگاه چلسی ومدير بارسلونا رومان آبراموویچ
و خوان الپورتا  ،بازی را از نزدیک تماشا کردند.
بعد از قهرماني بارسا روزنامه اسپورت در چاپ روز پس از پیروزی تیم زنان با  2تیتر،
تفاوت تیم زنان و مردان بارسلونا را به رخ کشید.
قهرمانان؛تیم زنان بارسا در یک شب تاریخی توانست با گلباران چلسی برای اولین
بار قهرمان اروپا شود.
خداحافظی بارسا(اشاره به تیم مردان) ،با قهرمانی در اللیگا

آگیالر ،خبرنگار موندو هم زير عكسي كه از ليك مارتنز ،بازيكن تيم زنان بارسا كنار
ليونل مسي منتشر كرد ،نوشت« :اکنون مسی از بازی در تیم بانوان بیش از بازی در تیم
اول بارسلونا لذت خواهد برد».
تعدادي ديگر از روزنامههاي شناخته شده اسپانيا هم قهرماني تيم زنان بارسلونا را
در صفحه اول بازتاب دادند ،از ماركا تا اسپورت و حتي روزنامه  ASكه هوادار سرسخت
تيم رئال مادريد است.
ي رسمي باشگاه بارسلونا در اينستاگرام ،توييتر ،فيسبوك و ديگر شبكههاي
اكانتها 
اجتماعي هم در  24ساعت گذشته ،بيشتر پستهايشان را به قهرماني تيم زنان در ليگ
قهرمانان اروپا اختصاص دادند؛ شايد تالشي براي كمرنگ نشان دادن ناكامي تيم مردان!

گلزني با دستكشهاي چرمي

اوج هيجان

سوارز در شبي كه بارسا از كورس قهرماني خارج شد ،صدرنشيني را از رئال گرفت
شب ديوانهوار هفته يكي مانده به آخر الليگا به همه اضطراب داد.
رئالمادريدتادقايقپايانيبازيبابيلبائوصدرنشينليگبوداماگل
ديرهنگاملوييسسوارسرؤيايآنهارابربادداد.بارساييهابهكومان
طعنهزدندكهاوبهايندليلاينبازيكنراآزادكردهبودكهبهاتلتيكو
برودوجلويقهرمانيرئالرابگيرد.رئالدرشبيكه 2پنالتيشان
ناديده گرفته شد (از جنس هماني كه عليه اين تيم در بازي با سويا
گرفتند)بهزحمتوباتكگلناچوموفقبهشكستبيلبائوشدند.
متئوالهوسكهقراراستهشتمخردادفينالليگقهرمانانراسوت
بزندداوراينديداربود.مودريچبهاوگفت«:ببينمميتوانياصالبهنفع
ماسوتبزنييانه!ازدستمدررفتهامسالچندباربهماضربهزدي!»
اعتراضديگررئاليهابهداورياينبودكهبازياتلتيكوبااوساسونا
درحاليكهاتلتيكوصدرراازدستدادهبود،بهكولينگبريكوزمان
استراحت و آب نوشــيدن بين بازي رفت .نكته عجيب اين بود كه
تنها در اين مسابقه كولينگبريك اجرا شد آن هم در دقيقه78كه
دستكم 8دقيقه ديرتر از زمان مرسوم است؛ آن هم در اسپانيا كه
هنوزگرمنشدهومربيانكنارزمينكتوشلواروسوييشرتبرتن
ميكنند.بهاينترتيبمسابقهاتلتيكوكهنيمهدومآنهم،همزمان
باسايربازيهاآغازشدهبود،ديرترازبقيهبهپايانرسيد.اوساسوناكه
اينفصلمقابلتيمهايبااليجدولفقطيكتساويبدونگلاز
رئالمادريدگرفته،داشتاتلتيكوراميبرداماكامبكخورد.بارسلونا
همدرحاليكهباگلمسيازسلتاويگوپيشبود،بازهمكامبكخورد
وهمهاميدقهرمانياشراازدستداد.اينشكست2بريكباعثشد
اينتيمكالازكورسقهرمانيخارجشودودركنارسوياكه2امتياز
كمترازبارسادارد،برايرسيدنبهرتبهسوميبجنگد.زيدانپساز

مسابقهدركنفرانسمطبوعاتيخبرمربوطبهصحبتشبابازيكنان
واعالمجدايياشدرپايانفصلراتكذيبكردامانگفتكهميماند
يا ميرود .حاال رسانههاي مادريدي از قطعي شدن توافق با آلگري
براي فصل آينده خبر ميدهند و حتي يكخبرنگار معروف گفته
كهآلگريبيلراميخواهدوبنزماوامباپهراالزمنداردوميخواهد
ديباالرابهبرنابئوبياورد.ازبارسلوناهمخبرميرسدكهجداييمسي
محتملترشده؛آنهمباايننتايج.محمدالكعبي،خبرنگارنزديك
بهپاريسنژرمندرخبريمهموجنجاليازرفتنمسيبهپاريس
صحبتكرد.اينخبرنگارقطريدرصفحهشخصيخودنوشتكه
مسيبهپاريسنزديكونزديكترميشود.برنامههفتهآخربهسود
اتلتيكواســت.اينتيمباتيمتهجدوليوايادوليدبازيداردورئال
بايدبهمصاففيناليستليگاروپايعنيويارئالبرود؛همانتيمي
كهپريشب 4گلبهسويازد.اميدرئاليهابهرونالدونازاريويبرزيلي
استكهمالكوايادوليداست.شايدمعجزهاياتفاقبيفتدواينتيم
بتواندشانساصليقهرمانيرادرهفتهآخربهسودرئالمتوقفكند.
بهجزبازيهايكاديس-لوانته،گرانادا-ختافهوسويا-آالوسبقيه
بازيهابهصورتهمزمانروزشنبهيكخردادوساعت20:30برگزار
ميشــود.اينتغييراتفقطبهخاطريكتيمصورتگرفتهچون
ويارئالبايدچهارشــنبههفتهآيندهدرفينالليگاروپابهمصاف
منچستريونايتدبرودوبههميندليلبيشترديدارهايهفتهپايانياز
يكشنبهبهشنبهافتادهاست4.تيمشركتكنندهدرسوپركاپفصل
آيندهاسپانياهمبهاينترتيبمشخصشدند؛اتلتيكوورئالمادريد
تيمهاياوليادومليگ،بارسلوناقهرمانكوپادلريواتلتيكبيلبائو
نايبقهرمانجامحذفي.

در آخرين روزهاي فصل پراشتباه دروازهبانان بزرگي مثل ادرسون،
برند لنو ،كپا و خود آليسون ،دروازهبان ليورپول دست بهكار بزرگي
زد .آليسون بكر پس از اشتباهات زيادي كه در اين فصل درون دروازه
ليورپول داشت ،موفق شد در مسابقهاي كه گره خورده بود ،اميدهاي
اين تيم را براي بهدست آوردن سهميه ليگ قهرمانان فصل آينده اروپا
زنده نگه دارد .گل آليسون در دقيقه95به وستبروم نخستين گل
يك دروازهبان در تاريخ 139ساله باشگاه ليورپول از زمان تاسيس
در سال 1892بود .پس از آسمير بگوويچ در سال 2013و گذشت
8ســال ،يك دروازهبان در ليگ برتر انگليس گل زد .در تاريخ ليگ
برتر 6دروازهبان به نامهاي پيتر اشمايكل ،برد فريدل ،پل رابينسون،
تيم هاوارد و بگوويچ موفق به گلزني شدهاند اما تنها آليسون با ضربه
سر گل به ثمر رسانده است .وســتبروم كه در كنار فوالم و شفيلد

سقوطشان به چمپيونشيپ قطعي شــده ،نزديك بود سهميه را
از يورگن كلوپ بگيرد؛ همان باليي را كه شــفيلد ته جدولي بر سر
آنچلوتي آورد و اورتون را يك بر صفر بــرد .حاال ليورپول در فاصله
2هفته مانده به پايان ليگ ،فردا بايد برنلي را ببرد درحاليكه نتيجه
ديدار روياروي چلسي و لستر را هم كه امشب برگزار ميشود ميداند.
چلسي همين هفته فينال جام حذفي را به لستر باخته و دوست ندارد
جنگ بر سر سهميه ليگ قهرمانان را هم به اين تيم و ليورپول ببازد.
فاصله چلسي با ليورپول تنها يكامتياز است و 2امتياز هم از لستر
كمتر دارد .زد و خورد اين دو تيم به سود ليورپول خواهد بود .چلسي
 2بازي آخر را به آرسنال و لستر باخته اما لستر در 2مسابقه آخرش
منچستريونايتد و چلسي را برده اســت .روي كاغذ حتي وستهم و
تاتنهام هم شانس كسب سهميه ليگ قهرمانان را دارند.

  ميالني كه بزرگي نميكند
«عدمكسب سهميه براي ميالن ناكامي نيست؛ كسب ســهميه براي ما يك هدف بود و نه يك الزام» .وقتي اين اظهارنظر استفانو پيولي،
سرمربي آثميالن را ميخواني ميتواني پيشبيني كني تيمي كه در اين فصل سهميه ليگ قهرمانان نميگيرد همين ميالن است .باشگاهي
به اين بزرگي با چنين تفكري نميتواند مدعي اصلي سهميه باشد .برد 3بر2يوونتوس مقابل اينتر اميد تورينيها را براي سهميه زنده نگه
داشت اما لطف بزرگ را پيولي و بازيكنانش در حق يووه كردند كه با كالياري تن به تساوي بدون گل دادند .با چنين طرز فكري تيمي كه بين
مدعيان پنجم ميشود ميالن خواهد بود ،هر چند كه برد در ديدار پاياني مقابل آتاالنتا ميتواند حتي فصل را براي آنها در رتبه دوم به پايان
برساند .آتاالنتا كه سهميهاش قطعي شده همان تيمي است كه در 2فصل اخير عادت به بردن ميالن با گلهاي زياد داشته است .ميالن در
بازيهاي انجام شده در سنسيرو در اين فصل تنها  ۳۰امتياز كسب كرده؛ اين مقدار كمتر از فصل  ۲۰۱۴-۱۵است ( ۳۲امتياز) كه سرانجام
آن را با رتبه دهم به پايان رساند .اين تيم براي نخستين بار از ژوئن 1997در يك بازي خانگي برابر كالياري موفق به گلزني نشد .فاصله يووه با
ميالن و ناپولي تنها يكامتياز و با آتاالنتا  3امتياز است .بازي يووه نسبت به  3رقيب ديگر سادهتر است و اين تيم در هفته آخر به مصاف بولونيا
ميرود اما جدا از رويارويي آتاالنتا و ميالن ،تيم چهارم جدول يعني ناپولي با هالس ورونا روبهرو ميشود كه ديدار سادهاي نيست .درصورت
تساوي مقابل آتاالنتا ،ميالن براي صعود به شكست خوردن يا تساوي يوونتوس و ناپولي نياز دارد .درصورت باخت به آتاالنتا ،ميالنيها بايد
اميد داشته باشند ناپولي و يوونتوس هم شكست بخورند.
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بازي در قطر ،من را پختهتر كرد

اتفاقي رخ دهد كه تمركز تيم ما به هم بريزد و حتي كريم باقري هم بازيكنان
ما را به سمت زمين خودمان هدايت كرد و ميخواست درگيريها تمام شود.

توگوباهمشهرياز
مهديترابيكهمدعياستبارفتنبهقطرديدگاهشنسبتبهفوتبالعوضشده،درگف 
آرزويبزرگشباپيراهنپرسپوليسكههمانقهرمانيآسياستگفته
ترابي پس از حضوري ناموفق در
اميرحسين اعظمي
فوتبال قطر بار ديگر به پرسپوليس
خبرنگار
برگشته و ثابت كرده ميتواند مثل
قبل نقشــي مهم و كليدي در تيم گلمحمدي ايفا كند .پس از داربي و برد
توگويي اختصاصي با ترابي داشتيم.
باارزش قرمزها مقابل رقيب سنتي ،گف 
ترابي كه ميتوانست با نرفتن به قطر شايد قهرماني با پرسپوليس را در آسيا
توگو با همشهري ورزشي تأكيد كرده يكي از آرزوهايش
تجربه كند ،در گف 
در حالحاضر قهرماني با قرمزها در ليگ قهرمانان آسياست.
پرسپوليس داربي را برده و بهنظر ميرسد همهچيز در تيم شما
به بهترين شكل ممكن پيش ميرود.

برد در اين بازي براي ما خيلي خوب شد .البته ميتوانستيم خيلي بهتر از اين
بازي كنيم .ما وقتي گل اول را زديم بايد روي ضدحمالت گل دوم را هم ميزديم
ولي كمدقت يا شايد كمحوصله بوديم .با اين حال خدا را شكر كه 3امتياز مهم
گرفتيم .در اين مقطع بايد داربي را ميبرديم و 3امتياز اين بازي در راه قهرماني
خيلي به ما كمك ميكند.
چرا اين داربي از لحاظ فني انتظارات را برآورده نكرد؟

من قبول دارم كه  2تيم نسبت به داربيهاي قبل بازي خوبي انجام ندادند ،ولي
خوشحالم كه در اين شرايط ما برنده داربي بوديم .فكر ميكنم حساسيتهاي

كردي؟

اين بازي تا حدودي روي مسائل فني تأثير گذاشت .به هر حال گاهي اوقات پيش
ميآيد كه در بازيها هم چنين اتفاقاتي رخ دهد.

گرفتن 4امتياز از 2بازي سخت برابر سپاهان و استقالل براي
شما راضيكننده است؟

ما بايد سپاهان را هم ميبرديم و واقعا حيف شد كه اين بازي را از دست داديم
و فقط يك امتياز گرفتيم .اگر 6امتياز ميگرفتيم عالي ميشد ولي ديگر اين دو
بازي تمامشده و بايد به فكر بازيهاي بعدي باشيم.
يحيي گلمحمدي هم نخســتين بردش را در تمام داربيها
جشن گرفت و حتما ديدي كه بعد از بازي به چه شكلي خوشحالي كرد .در
اين خصوص چه نظري داري؟

آقا يحيي خيلي زودتر از اينها لياقت برد در داربي را داشــت .همين بازي رفت
را ببينيد ،من بازي را ديدم و پرسپوليس بايد با اختالف چند گل برنده ميشد.
اميدوارم با اين مربي در پايان فصل پنجمين قهرماني را جشن بگيريم.
در مورد جنجالهاي بازي صحبت كن كه از خطاي محمد نادري
روي ميالد سرلك آغاز شد و بعد از اين خطا ،بالفاصله به سمت نادري رفتي.
فكر ميكردي آن اتفاقات پيش بيايد؟

روي آن خطا طبيعي بود كه من بهخاطر تيمم ناراحت شوم ،ولي اگر دقت كنيد
وقتي به سمت بازيكن حريف رفتم واكنشي نشــان ندادم .ما دوست نداشتيم

مثل اينكه گفته بودي از احضار به كميته انضباطي هم تعجب

بله ،خب من دليلش را نميدانم .فيلم بازي هم نشــان ميدهد با كسي درگير
نشدم.

گفته ميشود بازيكنان پرسپوليس از برخي بازيكنان استقالل
بهشدت ناراحت هستند و ظاهرا برخي از بازيكنان حريف الفاظ نامناسبي را
در زمين مسابقه بهكار بردهاند .آيا اين موضوع حقيقت دارد؟

بله ،يكسري حرفها زده شد كه در پيش آمدن آن اتفاقات نقش داشت .برخي
از بازيكنان حريف حرفهاي توهينآميز ميزدند و الفاظي كه بهكار برده شد،
اصال قشنگ نبود.
بازيكنان پرسپوليس از چنين الفاظي استفاده نكردند؟

خدا را شاهد ميگيرم كه من هيچچيزي از بچههاي خودمان نشنيدم.

در ليگ امسال رقابتي ميليمتري با سپاهان داريد .آيا اين
نگراني را نداريد كه سپاهان يك تهديد بزرگ براي رسيدن به پنجمين
قهرماني شما بهحساب ميآيد؟

هر تيمي در بازيهاي بعدي تمركز بااليي داشته باشــد قهرمان خواهد شد.
بازيها از اين به بعد قطعا مهمتر ميشــود و بايد كم اشتباه بازي كنيم .مسئله
ديگر اين است كه بايد روي موقعيتهايي كه از دست ميدهيم بيشتر كار كنيم.
ما در خيلي از بازيها يك گل زديم ولي در ادامه موقعيتهاي زياي را از دست

بههواداركاريندارم،ماداربيرافراموشكرديم

برنامه بازيها
جام حذفي مرحله يك هشتم

توگو با همشهري ورزشي
گلمحمدي ،سرمربي پرسپوليس قبول دارد كه نيمه اول بازي را به حريفش واگذار كرده اما در گف 
از بازگشت خوب تيمش در نيمه دوم صحبت ميكند

سه شنبه ۲۸اردیبهشت۱۴۰۰
شاهین بندرعامری  -پرسپولیس

20:30

محمد زارعي

چهارشنبه ۲۹اردیبهشت۱۴۰۰

خبرنگار

قشقایی شیراز -فوالد

تيم پرسپوليس توانسته با يحيي گلمحمدي به
موفقيتهاي بزرگي دست يابد .اين تيم قهرمان
ليگ گذشته شــده ،به فينال ليگ قهرمانان
رفته و امسال هم در كورس قهرماني ليگ برتر
است .پرسپوليس و يحيي در يكماه اخير هم
 2موفقيت بزرگ كسب كردهاند؛ يكي صعود از
مرحله گروهي ليگ قهرمانان و ديگري بردن
داربي تهران كه طي ســالهاي گذشته براي
يحيي تبديل به آرزو شده بود اما حاال اين افتخار
هم به افتخارات اين سرمربي اضافه شده است.
به مناســبت اين اتفاق و وقايع پس از داربي ،با
سرمربي پرسپوليس به گفتوگو نشستهايم و او
به سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

19:15

آلومینیوم اراک -تراکتور
استقالل  -ذوب آهن

19:35
هفته بيست و دوم
پنجشنبه 30ارديبهشت1400
پديده -گل گهرسیرجان

19:00

شما در 4داربي مساوي كرده بوديد
و حاال نخســتين برد خود را در اين مسابقه در
قامت سرمربي بهدســت آوردهايد .اين اتفاق
چقدر برايتان لذتبخش بود؟

معوقه هفتهبیستم
دوشنبه ۳خرداد1400

برد و باخت در داربيها معموال تبعات مثبت و منفي
فراواني دارد .وقتي بازي را ميبري خيلي فشارها كم
ميشود و وقتي هم كه ميبازي بايد فشارهاي زيادي
را تحمل كني .واقعا بچهها زحمت زيادي كشيدند
و از بردي كه كسب كرديم خيلي خوشحاليم .سعي
كرديم هم فوتبال بازي كنيم و از لحاظ فني نمايش
خوبي داشــته باشــيم ،هم اينكه بتوانيم بازي را
ببريم .در مجموع لطف خدا و زحمت بچهها بود كه
توانستيم داربي را ببريم.

صنعت نفت آبادان  -استقالل

21:30

فوالد  -تراکتور

20:45
معوقههفتهبیستویکم
دوشنبه ۳خرداد1400

قبل از مسابقه پيشبينيها اين بود
كه تيم شما بر حريف برتري داشته باشد و بازي را
در دست بگيرد .اما در ابتداي بازي اين استقالل
بود كه توپ و ميدان را در اختيار گرفت .خودتان
فكر ميكرديد اينگونه غافلگير شويد؟ در آن
دقايق نگراني و استرس نداشتيد؟

ذوب آهن  -پرسپولیس

19:30

شنبه ۸خرداد1400
تراکتور -ماشین سازی

ما وقتي با سپاهان بازي كرديم انرژي خيلي زيادي
از تيممان گرفته شــد .قبل از بازي با سپاهان هم
تقريبا 3هفته براي ليگ قهرمانــان در گواي هند
بوديم .در آن شــرايط آبوهوايي واقعــا بازيها
سنگين بود و خيلي روي بازيكنان فشار آمد .از آنجا

19:00

سایپا  -فوالد

19:40

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

سپاهان

23

14

6

3

42

21

21

48

2

پرسپولیس

22

12

9

1

29

11

18

45

3

گل گهرسیرجان

22

10

5

7

25

21

4

35

4

آلومینیوم اراک

23

5

استقالل

21

6

فوالد

20

7

پیکان

23

8

تراکتور

21

9

8
9
7
7
7

11
7
9
9
8

4
5
4
7
6

22
22
18
22
19

گل خورده

23
15
12
24
19

تفاضل گل امتياز

-1
7
6
-2
-

35
34
30
30
29

مس رفسنجان

23

7

7

9

16

21

-5

28

10

تمسجدسلیمان
نف 

22

6

9

7

15

17

-2

27

11

صنعت نفت آبادان

22

6

8

8

16

18

-2

26

12

پديده

21

6

7

8

20

23

-3

25

13

نساجی مازندران

23

6

4

13

18

26

-8

22

14

ذوب آهن

22

4

9

9

21

27

-6

21

15

سایپا

22

3

10

9

13

21

-8

19

16

ماشینسازیتبریز

22

1

8

13

15

34

-19

11

با خستگي زياد آمديم و چند روز هم مجبور شديم با
شرايط روحي بدي در قرنطينه بمانيم .بعد بالفاصله
بازي سنگين با سپاهان كه آنجا چند مصدوم داديم.
اميد عاليشاه كه نرســيد ،يعني خيلي تالش كرد
بازي كند ولي نشد .بقيه بچهها هم با زور آمپول و
فيزيوتراپيهاي شبانهروزي توانستند بازي كنند.
پس با اين وضعيــت پيشبيني
ميكرديد كه به دردسر بيفتيد.

در هر صورت اين مصدوميتها كامال خوب نشده
بود و بازيكنان خيلي شرايط سختي را در نيمه اول
تحمل كردند .خصوصا كاميابينيا ،نعمتي و حتي
كنعانيزادگان كه تا دقيقه90با درد بازي ميكرد.
بين  2نيمه مجبور شديم 2تغيير داشته باشيم اما
در نيمه دوم شرايط خيلي بهتر شــد و توانستيم
فضاهايي كه در نيمه اول به حريــف داده بوديم را
پوشــش دهيم .اينجا جا دارد از بچهها تشكر كنم.
خيلي غيرت گذاشــتند تا به تيم كمك كنند و از
همهشان واقعا ممنونم.
در نيمه دوم توانستيد شرايط
را به سمت خودتان تغيير دهيد.

بهره ميبرد .ما نخســتين چيزي كه ياد گرفتيم و
من هميشه به بچهها ميگويم اين است كه به تيم
حريف احترام بگذاريم و ما اين احترام را به حريف
گذاشتيم .در كل بازي خيلي پاياپاي بود.
در تيم خودتان از كدام بازيكنها
بيشترين رضايت را داشتيد؟

ما در داربي بازيكن بد نداشتيم و همه بازيكنانمان
در حد و اندازه خودشان ظاهر شــدند .بيشترين
مشــكلي كه داشــتيم مصدوميــت كاميابينيا،
كنعانيزادگان و نعمتي بود كه روي كارشان تأثير
گذاشته بود .وگرنه همه بچهها از جان مايه گذاشتند
و پرتالش بودند و خيلــي روي بازي تمركز خوبي
داشتند .براي همين نميتوانم از بازيكن خاصي نام
ببرم .از دروازهبان تا فوروارد همهشان بازي خوبي
انجام دادند.
از تعويضهايتان هم نبايد گذشت.
هر كسي به زمين رفت خوب و تأثيرگذار بازي
كرد.

بله نيمه دوم را خيلي خوب شــروع كرديم
و كنترل بازي در اين نيمه دســت ما بود .به
هر حال استقالل هم تيم پرمهرهاي است و
اين بازي هم برايشــان بازي مرگ
و زندگــي بود .حتــي يكي دو
موقعيت خوب هم داشــتند
ولي ما گل قشــنگي زديم.
در ادامه هم خــوب بازي را
كنترل كرديــم و حداقل
موقعيت را به آنها داديم.

بله همهشان در بهترين شــرايط بودند
و ســعي كردند به تيم كمــك كنند.
انگيزه خيلي خوبي براي بازي داشتند
تالششان قابل تحسين بود.

در تيــم
حريف بازيكني بود كه
كيفيت فنياش شــما را
غافلگير كند؟

اجازه بدهيــد در مورد تيم
حريف زياد صحبت نكنيم.
استقالل حريف قابل احترامي
براي ماست .تيمي كه هم مهرههاي
خوبي دارد و هم از كادر فني خوبي

بهنظرتان غيبت
هواداران در اين مسابقه
چه تأثيراتي داشت؟

كال فوتبــال بــراي
هواداران اســت و لذت
فوتبال وقتي هواداران
هســتند صدچندان
ميشــود .ما از نبود
تماشــاگران ضربه
زيــادي خورديــم.
پرطرفدارتريــن تيــم ايران
و آسيا هســتيم و قطعا غيبت
اين تماشــاگران ضربه بزرگي
به تيم ما ميزند .اگر در مقابل
هواداران و شور و شوقي كه آنها
دارند بازي كنيم انگيزه بازيكنان
خيلي بيشتر ميشــود و حس و

حال برد هم خيلي باالتر ميرود .ولي در هر صورت
ما مجبوريم اين شرايط را تحمل كنيم و شرايط واقعا
سختي هم هست.
حاال كه طلســم داربيها برايتان
شكسته شده و پيروز شدهايد ،ديگر آرزويي
هست كه بخواهيد به آن برسيد؟

در فوتبال هيچوقت ســقف وجود ندارد .بازيكن يا
مربي هميشه دوست دارد به جاهاي باالتري برسد.
دوســت دارد جامهاي بزرگتري در آسيا يا حتي
اروپا كســب كند .همانطوركه بازيكن دوست دارد
در اروپا بازي كند ،اينها در آرزوهاي من هم هست.
هميشه آرزو هست و همين آرزوهاست كه انگيزه
ايجاد ميكند.
بعد از داربي بازار شكايت هم كامال
داغ است .استقالل از آلكثير شكايت ميكند،
پرسپوليس از مجيدي ،مجيدي از وزير ارتباطات
و همه از هم! نظر شما در اينباره چيست؟

من ،كادر فنــيام و بازيكنان تيم دوســت داريم
تمركزمان فقط روي مســائل فني باشد .ديروز در
تمرين به بچههــا گفتم داربــي را فراموش كنيد،
چون حداقل براي ما اين بازي ديگر فراموش شده
است .بحث هواداري را كاري ندارم8 .هفته سخت
ديگر را پيش رو داريم و بازيهاي سنگيني خواهد
بود .تمركزمان بايد روي بازيهاي بعدي باشد .زياد
فرصتي براي شــادي نداريم .اين مسائلي هم كه
گفتيد باشگاه پيگير اســت و اميدوارم كه باالخره
به نتيجه برسد.
در مورد درگيريهاي آخر بازي چه
نظري داريد؟

اولين بار نيست اين اتفاقات افتاده و فكر ميكنم اين
مسائل در خيلي از داربيها ممكن است اتفاق بيفتد.
من خودم هيچوقت سراغ اين مسائل نرفتم .بازيكنان
و كادر فنــي هر دوطرف بايد بتوانند خودشــان را
در لحظات ســخت كنترل كنند .مــا صحنههاي
پيشآمده را تأييد نميكنيم ولي نبايد خيلي هم
آنها را بزرگنمايي كرد .باالخره فوتبال و داربي است
و حساسيتهاي خاص خودش را دارد .در خيلي از
بازيهاي بزرگ اين قبيــل اتفاقات ميافتد .حتي
اتفاقات بدتر از اين هم در داربيها افتاده بود.

بندري بعد از داربي

شاهينبندرعامريامشبفقطبهنيتيكنمايشآبرومندانهمقابل
پرسپوليسقرارميگيرد
تيم پرســپوليس 4روز بعــد از پيروزي
باارزش در داربي تهران ،امشب در مرحله
يكهشــتم نهايي جا محذفي به ميدان
ميرود .حريف سرخپوشان در اين مرحله
آسا نترين حريف ممكن يعني تنها تيم
ليگدويي حاضر در اين مرحله اســت.
در اين مرحله 10تيم از ليگ برتر5 ،تيم
از ليگيك و تنها يك تيم از ليگ2حاضر
بودند كه از قضا هميــن يك تيم حريف
پرسپوليس شد .شاهين بندرعامري يك
تيم آماتور اســت كه بازيكنانش در كنار
بازي در ليگ2در اســكله و كشتيهاي

تجاري بندرعامري كار ميكنند .سرمربي
اين تيم رضا نظرزاده است كه با پيراهن
شــاهين بوشــهر ســابقه بازي در ليگ
برتر را هم دارد .نظرزاده 40ســاله حاال
هدايتكننده بازيكنــان گمنام يك تيم
روســتايي در منطقه تنگستان است كه
مصاف امشبشان مقابل پرسپوليس فارغ
از هر نتيجهاي به مهمترين خاطره دوران
فوتبالشان بدل خواهد شد.
يحيــي گلمحمــدي كــه بازيكنــان
اصلــياش از 2بــازي ســنگين مقابل
سپاهان و اســتقالل بسيار خسته و بعضا

مصدوم هستند ،در اين بازي به جوانها
و ذخيرههايش ميــدان خواهــد داد تا
ســتارههاي فرسوده خودشــان را براي
بازي سخت هفته آينده مقابل ذوبآهن
آماده كنند .پرسپوليس در مرحله قبلي
جامحذفي هم با تيم ديگري از ليگ2بازي
كرد و تا اينجــا خوشاقبالترين تيم اين
مسابقات بوده است .شاهين بندرعامري
در گــروه دوم از مســابقات ليگ2رتبه
چهارم جدول را دارد و دوشــنبه گذشته
در آخرين بازياش پاس همدان را با 2گل
شكست داده است.

23023602

داديم كه اين مشــكل بايد برطرف شــود .ما بايد خيلي خوب روي بازيهاي
باقيمانده تمركز كنيم و در اين 8فينالي كه داريم بيشــترين امتياز ممكن را
بگيريم.
تو در ليگ قهرمانان و ليگ برتر عملكرد بسيار خوبي داشتي و
بهنظر ميرسد پيشرفت خيلي خوبي از لحاظ فني داشتهاي .در اين خصوص
صحبت ميكني؟

اين درست است كه من حضور كوتاهمدتي در فوتبال قطر داشتم ولي وقتي وارد
فوتبال اين كشور شدم ذهنيت و ديدگاهم در مورد فوتبال عوض شد .من بعدها
در اين مورد بيشتر صحبت خواهم كرد ولي اتفاقاتي رخ داد كه مرا پختهتر كرد.
ظاهرا با مربي العربي هم ارتباط خوبي نداشتي؟

نتوانستم ارتباط بگيرم و خيلي هم دوست ندارم در مورد اين موضوع صحبت
كنم .فقط از اين خوشحالم كه حاال ميتوانم براي پرسپوليس بازي كنم .اميدوارم
با اين تيم در ليگ برتر قهرمان شوم و البته يكي از آرزوهاي بزرگم اين است كه
در ليگ قهرمانان آسيا با پيراهن پرسپوليس قهرمان شوم.
فكر ميكني با ادامه اين درخشش به تيم ملي هم دعوت شوي؟

هر بازيكني دوست دارد براي تيم ملي كشورش بازي كند و خوشحال ميشوم كه
دوباره دعوت شوم .من براي تيم ملي كشورم آرزوي موفقيت دارم.
ايران به جام جهانی صعود ميكند؟

تيم ملي با اين قدرت فني اين شایستگي را دارد كه خيلي راحت به جام جهاني
برود .اميدوارم اين اتفاق رخ دهد .رفتن به جام جهاني قطعا ميتواند به پيشرفت
فوتبال ما كمك كند.

كوتاه تر از گزارش
 6تعويض!
ديداري با 

سريال اشتباهات خاص در فوتبال ايران كماكان ادامه دارد .پس
از حضور 12نفره ماشينسازي در هفته هفدهم مقابل ذوبآهن
براي 5دقيقه ،اينبار نوبت به پيكانيها رســيد تا 6تعويض در
جريان ديدار با ســايپا انجام دهند .ماجرا از اين قرار است كه
پيكان تا دقيقه نودوهفتم4 ،تعويضش را انجام ميدهد و در اين
دقيقه 2بازيكنش را بهصورت همزمان به زمين ميفرســتد تا
جنجالي تازه در ليگ برتر رخ دهد .سايپاييها هم كه با شكست
مقابل پيكان يكگام ديگر به ســقوط نزديك شدهاند ،حاال با
شكايت ميخواهند از اين تخلف نهايت استفاده را ببرندو حكم
3بر صفر بازي را بگيرنديا حداقل مقدمات تكرار بازي را فراهم
كنند! نكته عجيب به آييننامه برگزاري بازيها برميگردد كه
چنين تخلفي اصال در آن پيشبيني نشده و مشخص نيست بايد
چه تصميمي براي تيم متخلف گرفته شود .در همين رابطه يكي
از مسئوالن فدراسيون فوتبال به خبرنگار همشهري ميگويد:
«با توجه به اينكه ناظر داوري و ناظر بازي در رقمزدن اين ماجرا
نقش داشتهاند و تعويض ششــم هم تأثير خاصي روي بازي
نداشته ،بعيد است نتيجه 3بر صفر به سود سايپا اعالم شود».
واكنش عجيب

كل ماجرا و تخلفي كه در اين بازي صورت گرفته يكطرف ،اما
فقط بايد مروري به دفاعيات سرپرســت پيكان داشته باشيم.
مديرروستا در اين خصوص گفته اســت« :اين اتفاق رخ داده
و ما هم نميخواهيــم آن را كتمان كنيم؛ اما آيــا ناظر و داور
چهارم نبايد حواسشــان به تعداد تعويضهاي تيمها باشد؟
متأســفانه بعد از پنالتياي كه تيم داوري به سود تيم ما اعالم
كرد ،نيمكتنشينان ســايپا به قدري جو را متشنج كردند كه
همه اتفاقات تحتتأثير قرار بگيرد و تمركز ما ســلب شود .در
اين لحظات نماينده فدراسيون و داور چهارم هستند كه بايد
حواسشان به مسائل باشد و اجازه ندهند كه ششمين بازيكن
تعويضي وارد زمين شــود .ضمن اينكه يك تعويض ما هم در
بين  2نيمه بود كه طبق قانون جزو تايمهاي تعويض محسوب
نميشود اما همان موضوع باعث شد تا اشتباهي رخ بدهد».

فوتبال ايران
با ماشينسازي خداحافظي كنيد
زنوزي فصل بعد حداكثر يك تيم دارد

بهنظر ميرسد كار ماشينسازي براي
بقا در ليگ برتر غيرممكن شده و از
حاال بايد آنها را نخستين سقوط
كرده ليگ بيســتم بدانيم .بعد از
انتخاب عليرضــا اكبرپور بهعنوان
سرمربي جديد ماشــين ،اين تيم يك
تساوي خانگي برابر سايپا به دســتآورد و در ادامه با يك گل
در خانه نفت مسجدسليمان شكست خورد؛ تيمي كه انگيزه
خاصي براي ادامه ليگ ندارد ،امــا امتيازات كامل اين بازي را
بهدست آورد .با اين شرايط ماشــين با 11امتياز از 22بازي به
قعر جدول ليگ  16تيمي ايران چســبيده و با منطقه فرار از
سقوط10 ،امتياز فاصله دارد .جبران اين اختالف 10امتيازي
در طول  8مسابقه باقيمانده عمال غيرممكن بهنظر ميرسد.
ماشــين در كل فصل همين اندازه امتياز گرفته ،حاال چطور
ممكن اســت در چند هفته باقيمانده از اين عدد عبور كند؟
هماكنون ذوبآهن آخرين تيم منطقه امن است كه 21امتياز
دارد .سايپا هم با 19امتياز بين ذوب و ماشين قرار گرفته است.
در  4هفته آينده ماشينسازي با مس رفسنجان ،فوالد ،سپاهان
و پرسپوليس بازي دارد و بهنظر ميرسد خيلي پيش از پايان
فصل سقوطش قطعي شود .به اين ترتيب مشكل  2تيم داشتن
محمدرضا زنوزي در ليگ برتر هم باالخره حل ميشود .او فصل
بعد فقط تراكتور را دارد ،البتــه اگر نظرش در مورد حفظ اين
تيم تغيير نكند.
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فتح رم
به عشق پاريس

روزنامهنگار

کهکشان ستارههای افتاده

کوبی برایانت ،کوین گارنت و تیم دانکن؛ شما با این  3اسم
چه میکنید؟ شاید ما در ایران هیچ برنامهای برای غولهای
بازنشسته ورزش کشورمان نداشته باشیم اما انبیای ،مثل
خیلی از لیگهای ورزشی دیگر ،رســم پسندیدهای برای
جاودانه کردن یاد بزرگان تاریخ خود دارد« :تاالر مشاهیر».
در انبیای رسم اســت که بازیکنان درخشان و برجسته
پیشین را ،به عضویت تاالر مشــاهیر در میآورند .این کار،
ارج نهادن به ستارههایی است که به ترویج این ورزش کمک
کردهاند .و تقدیر از تالشها و فداکاریهای آنهاست .یعنی
دقیقا همان کاری که تصورش هم در ورزش و در تصویری
کالنتر ،جامعه ما خندهدار اســت .تک تک سخنرانیهای
ستارههایی که وارد تاالر افتخار میشــوند ،کالس درس
اخالق اســت .چنان از بزرگترها تمجید میکنند ،چنان
فروتن و خاضع هستند و چنان بیتکلف و زمینی که انسان
را حیرتزده میکنند .ما ادعایمان میشود که معلم اخالقیم
و هزارهها پشت هزارهها متمدن بودهایم ،اما اخالق ورزشی
را دستکم در جاهای دیگر میبینیم تا در لیگ خودمان.
ای کاش کمــی هم زانوی شــاگردی بزنیــم و چیزی یاد
بگیريم .مردیم از بس دچار شرم نیابتی شدیم و از رفتارهای
غیراخالقی ،کوچکمنشانه و حقیرانه ستارههای ورزش ،
سینما  ،هنر و هر چیز دیگرمان خجالت کشیدیم.

رافائل نادال به دهمين عنوان قهرماني خود در رم دست پيدا كرد
تا با آمادگي كامل در اوپن فرانسه به ميدان برود
برآمدن نسل نوي تنيسورها كه اتفاقا بسيار قدرتمند و
درخشان هستند ،فينالهاي هيجانانگير بين غولهاي
يك دهه اخير تنيس را كمتر كرده بود اما در رم ،رافائل
نادالونواكجوكوويچازنيرويجوانيرقبايتازهنفسشان
گذشتند و دوباره خود را به فينال رساندند؛ جايي كه نادال،
عادت قديمياش در ايتاليا را تكرار كرد و براي دهمينبار
قهرمان شد .نادال كه در اين فصل تنيس در زمينهاي
رسي باال و پايين داشــته ،در رم رقيب قديمياش را در
 3ست شكست داد .هر دو تنيسور در ست اول نمايشي
نزديك داشتند و در نهايت نادال در تايبرك  7بر  5پيروز
شد .ســت دوم ،صحنه آتشبازي تنيسور صرب بود كه
نادال را  6بر يك شكست داد اما سلطان زمينهاي رسي،
بازگشتي قهرمانانه داشــت و در ست آخر  6بر  3حريف
يهايش را در رم به
خود را شكســت داد تا ركورد قهرمان 
 10برساند و در آستانه مســابقات گرنداسلم پاريس يا
همان روالن گاروس ،پيــام واضحي براي تمامي رقباي
ريز و درشت و پير و جوانش بفرستد .نادال 34ساله بعد
از قهرمانياش در رم ،گفت« :من هفته مثبتي داشتم و
خيليخوشحالم».
ايــن پنجاهوهفتمين تقابل 2تنيســور و نهمين ديدار
مستقيم آنها در رم بود .تنيسور اسپانيايي بعد از قهرماني
چنين گفت « :اين قهرماني واقعا لذتبخش است .بردن
دوباره جام واقعا براي من شــگفتانگيز است .دهمين
قهرماني ...واقعا دهمين قهرماني در رم را ميخواســتم.
قهرماني در رم يكي از نخستين جامهاي مهمي بود كه
من گرفتم ...بعد از 10جام در روالن گاروس10 ،جام در

بباز و پولساز باش

امامای یا همــان هنرهــای رزمی ترکیبــی ،چندان در
ایران شناخته شده نیســت اما خیلیها کانر مکگرگور
را میشناسند ،بیشتر هم به واســطه باخت معروفش به
حبیب نورماگمادوف ستاره بازنشسته روس .این ورزشکار
ایرلندی سال  2020تنها یک مسابقه داد و در همان یک
مسابقه هم شکست خورد .اما همین یک شکست هم کافی
بوده است تا او باالتر از تمام ستارههای ورزش دنیا ،از جمله
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو با کسب  180میلیون دالر
پولسازترین ورزشکار جهان باشد .مسی با  130و رونالدو با
 120میليون دالر در ردههای بعدی لیست فوربس هستند.
مسخره نیست؟ مبارزی که کل فعالیتش در یک سال یک
باخت بوده بیشــتر از هر ورزشــکار دیگری پولساز بوده
اســت .دیگر باید قبول کنیم اسپانسرها و مالکان مدیران
تجارتپیشه ورزش را بازیچه خودشان کردهاند.

جدولاعداد | 3931

جدول 8222

3
4 9 3
7

9

2

متوسط

3

6

ساده

 -1تغييــر متناوب -متكي
به ياري و حمايت كســي-
همسايه لهستان
 -2از داستانهاي شاهنامه
فردوسي -سنگين
 -3جهانگرد -تنگه حياتي
خاورميانه -خداشناس
 -4زمينــــــه -منافــق-
پرندهمهاجر
 -5پر بركت -پيشواي دين
بودايي -پسوند شباهت
 -6صــداي بلنــد -خواب
كودكانه -برچيدهشدن
 -7المپهــاي تزيينــي
بههموصلشــده -منظومه
حماسي ولتر درباره هنري
چهارم -نگاه خيره
 -8واحــد اندازهگيــري بار
الكتريكــي -چنــد بيت-
خورش لپه
 -9دوســتي -رياضــيدان
يوناني و صاحب كتاب اصول
هندسه -هديهدادن
 -10نقطهضعف -بركشيدن
شمشير -فاعل
 -11ظريف -شهر مجسمهها
در گيالن -سست
 -12گره فرش -واگيردار-
روحاني زرتشتي
 -13گستره -شككننده-

گيرنده امواج تلويزيوني
 -14الزم -غذاي شيرازي كه
ماده اصلي آن سيبزميني
است
 -15نفــي عــرب -واحــد
دفن مهندســي و بهداشتي
پســماند -وســيلهاي براي
نگهداري اسناد اداري
عمودي:

 -1اولين -از هورمونهايي
كه هنگام اســترس در بدن
ترشح ميشود
 -2نيكــو رو -نجــار -لوازم
منزل
 -3خانه بــزرگ -دادههاي
كامپيوتري -الهي
 -4شــاعر مراغهاي -براده
فلز -سردار
 -5جديد -شيفته و شيدا-
كاروان
 -6قمشــه كنونــي -دفتر
نگهداري عكــس -حيوان
وحشي
 -7تابع -سرسراي ورودي-
كشفشده
 -8خجلت  -پــل تاريخي
بندرعباس بازمانده از عصر
صفوي -رونوشت
 -9شتابنده -غيرقابل تغيير-
راغب

 -10شكمبند طبي -تيراندازي-
درختي جنگلي
 -11هــادي الكتريســيته -ميوه
ساوه -تكرار حرفي
 -12يكي از دو قطب باتري -چشم
خانه -سر و صدا
-13ساز تركي -زاپاس -قوت اليموت
 -14پيچوتاب زلف -مؤسسه -كنايه
 -15لقــب حضرت موســي(ع)-
مجموعه شــعري از مهدي اخوان
ثالث

حـــــلجــــدول شمـــاره 8221

9
1
6
5
3
4
7
8
2

1
9
3
6
5
2
8
4
7

5
7
8
3
4
1
9
2
6

4
6
2
9
7
8
5
3
1

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

1

6
5
9
1
8
3
2
7
4

4 8
9
5

7
5 2

7
2
1
4
9
5
3
6
8

9

8

3
8
4
2
6
7
1
5
9

6

1

سخت

8
4
5
7
2
9
6
1
3

متوسط

4

2

افقي:

2
3
7
8
1
6
4
9
5

8
2
4
6
7
3
1
9
5

2
9
6
8
4
7
3
5
1

4
1
3
9
2
5
6
7
8

7
8
5
1
3
6
9
4
2

سخت

1
4
2
3
5
9
7
8
6

5
6
8
9
1
7
3
2
4

4
3
2
6
5
8
9
7
1

7
1
9
3
2
4
6
5
8

2
4
6
7
3
5
8
1
9

8
5
3
1
9
2
7
4
6

9
7
1
8
4
6
5
3
2

8
3
2
7

3
6
8
7
1
4
5
2
9

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

9
5
7
2
6
8
4
1
3

ساده

9 2 8

مونتكارلو و 10جام در بارسلونا ،واقعا ميخواستم اين
يكي را هم داشته باشم».
اين قهرماني ،نادال را در موقعيت خوبي قرار ميدهد كه در
پاريس ،با روحيه بااليي از عنوان قهرماني خود دفاع كند .او
امسال در فصل خاك رس ،باال و پايين داشته است و2بار
توسط جوانان تازهنفس ،به طرز معناداري مغلوب شده
است .ابتدا در مونتكارلو ،جايي كه در بيش از يك دهه
اخير حياط خلوت نادال بوده است ،نادال در يكچهارم
نهايي توسط آندري روبلف ،تنيسور جوان روس حذف
شد .در ديگر رقابت مهم فصل خاك رس در مادريد ،نادال
درمقابلچشمهموطنانشدريكچهارممغلوبالكساندر
زورف ،يكي از ستارههاي در حال اوجگيري تنيس شد
و از رسيدن به فينال باز ماند .نادال البته انتقام اين
شكســت را در رم از زورف گرفت و با پيروزي  2بر
صفر ،نوار 3شكســت متوالي در مقابل تنيسور جوان
آلماني را پاره كرد.نادال در حالي در رم به قهرماني رسيد
كه بوريس بكر ،ستاره آلماني پيشين دنياي تنيس گفته
بود او نسبت به سال گذشته ،در زمينهاي رس افت كرده
و تنها درصورت قهرماني در رم است كه ميتواند دوباره
خود را بهعنوان يكي از قدرتهاي برتر در روالن گاروس
معرفي كند .نادال شايد همچون سال گذشته كوبنده و
ويرانگر نباشد ،اما با وجود ناكاميها در رقابتهايي مثل
مونتكارلو و مادريد ،همچنان يكــي از بختهاي اول
قهرماني در پاريس است .قهرماني در رم ،اين پيام را به
ديگران فرستاده است كه همچنان بايد زمينهاي رس
را قلمرو حكمراني نادال بدانند.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

فكري براي سرقت مبلمان شهري و دريچههاي فاضالب كنند

اين روزها ســرقت قطعات مبلمان شــهري و دريچههاي فاضالب
بسيار ديده ميشود و از ســويي بازار فروش ضايعات فلزي حسابي
داغ است .از سويي در خبري خواندم كه رئيس اتحاديه آهنفروشان
تهران هم از وجود دريچههاي فاضالب و نردههاي پلهاي هوايي در
ضايعاتفروشيها خبر ميدهد .آيا رديابي و برخورد با اين سارقان كه
بعضا باعث به خطر افتادن جاني ميشوند كار سختي است وقتي جنس
سرقتي آنها در نقاطي مشخص به فروش ميرسد؟
گرانمايه از تهران

ناهماهنگي در سمپاشي باعث مرگ زنبورهاي ما شد

بهكارگيــري نيروهاي بيتجربه براي سمپاشــي باعث شــد ،بدون
درنظر گرفتن اينكه زنبورســتاني در نزديكي مزارع و باغات هست
اقدام به سمپاشــي شود .همين امر باعث شــد نيمي از زنبورهاي ما
نابود شوند و واقعا نميدانيم براي توليد محصوالت چه بايد بكنيم .از
طرفي نهادههاي مربوط به زنبورداري بسيار گران شده و قادر به تهيه
نهادههاي توليد ازجمله شكر نيستيم .يك مسئولي بيايد بگويد تكليف
امثال من كه نسل اندر نسل زنبوردار بودهايم چيست؟
موسوي از جاده چالوس

جلوي افزايش غيرقانوني قيمت نان را بگيرند

چندگانگي قيمت نان باعث شد با تعزيرات و اتحاديه نانوايان تماس
بگيرم .آنها در پاسخ به اعتراض بنده اعالم كردند هنوز مصوبه قانوني
براي افزايش قيمت نان ابالغ نشده است و نانوايان حق ندارند قيمت نان
را افزايش دهند .بحث بنده اين است كه گفتن اين مطلب چه اثري دارد
وقتي كه نانوايان خودسرانه قيمت را افزايش ميدهند.
فاطميان از تهران

پارك روبهروي خانه معلم سرپل ذهاب همچنان ويرانه است

با گذشت نزديك به 4ســال از زلزله ســرپل ذهاب پارك روبهروي
خانه معلم اين شهر كه محل استراحت و بازي كودكان شهر و حتي
مسافراني از ديگر مناطق بود همچنان ويرانه است و حتي وسايل داخل
پارك هم يا به سرقت رفته يا منتقل شده است .بهنظر نميرسد احياي
مكاني كه قبال هم پارك بوده كار سخت و هزينهبري باشد.
حسيني از سرپل ذهاب

سؤال از شما؛ پيگيري از ما
رانندگان بيدقت مهمترين علت نصب سرعتكاههاي اهواز

تعدادي از شهروندان اهوازي از طريق پيامك و تلفن و تلگرام به ستون
سخنگاه پيام داده و گفته بودند كه شهر اهواز را جداي همه مشكالتش
ميتوانيد شهر ســرعتگيرها هم بناميد؛ زيرا هر روز ممكن است با
سرعتگير جديدي در خيابان و كوچهاي مواجه شويد .برخي نيز عنوان
كرده بودند از مسئوالن بپرسيد كه چرا اين همه سرعتگير در شهر
اهواز ايجاد ميكنند .سؤال شهروندان اهوازي را با معاونت حملونقل
و ترافيك شهرداري اهواز مطرح كرديم.
روابطعمومي معاونــت حملونقل ترافيك شــهرداري اهواز در اين
زمينه علت اصلي نصب سرعتكاهها در شهر اهواز را رانندگان بيدقت
و حوادثي دانسته كه تاكنون روي دادهاند .بهگفته روابطعمومي اين
معاونت احداث ســرعتكاهها يا از طريق گزارشهاي شهروندان و يا
از طريق درخواست اداراتي مثل دادستاني و يا راهنمايي و رانندگي
صورت ميگيرد و شهرداري در اين مورد بهتنهايي عمل نميكند .روند
ي ترافيك»
كار به اين شكل است كه درخواستها به «كميته آرامساز 
كه متشكل از نماينده اداره راهنمايي و رانندگي ،كارشناسان معاونت
حملونقل و ترافيك و نماينده فرمانداري است ارائه و درصورت نهايي
شدن تصميم و تأييد آن توســط اين كميته ،اجرايي ميشود .علت
اصلي احداث ســرعتكاه هم عدمرعايت قوانين راهنمايي و رانندگي
و متعاقب آن افزايش نگرانكننده آمار تصادفات در سطح شهر است.
بهرغم اينكه اكثر اتوبانهاي شهر اهواز مجهز به تابلوهاي محدوديت
سرعت و دوربين ثبت تخلف هســتند ،آمار تصادفات در سطح شهر
بسيار باالست .از سويي بهعلت اينكه سرعتكاههاي قديمي از جنس
پالستيك بودند و بر اثر تردد مداوم مستهلك و بياستفاده ميشدن د با
تصميم شهرداري سرعتكاههاي آسفالتي ،با نظارت كارشناسان مناطق
هشتگانه و ناظران عالي معاونت حملونقل و ترافيك ،احداث و براي
ديد بهتر ،آشكارسازي آنها ،با رنگآميزي و نصب چراغ چشمكزن
انجام شد .متأسفانه به دفعات و بهوفور شاهد سرقت تابلوها و چراغهاي
چشمكزن آشكارساز بوديم كه جهت جبران آن ،طي يكماه گذشته
مجددا مراحل آشكارسازي در حال انجام است.

كدام جمهور؟
اما ناجيان گويي از جهان ديگري آمده بودند؛ به
ادامه از
صفحه اول جز دو نامزد اصالح طلب ،حتي نامي از كرونا و
مردم بالزده از آن بر زباني جاري نشد .خوب است مشاوران امروز و
سفرهنشــينان فردا كمي بهخــود بيايند و نگاهي بــه وضعيت ما و
چشمانداز اين بيماري داشــته باشند .اين بال حتي با واكسيناسيون
همگاني هم همچنان به پايش و مديريت هوشمند نياز دارد ،وگرنه هر
لحظه با جهشي جديد بحران با وسعتي مشابه (و صدالبته با تلفات
زیاد تكرار ميشود ،آثار اين يك سال و اندي در روح و روان و معيشت
جامعه تحريمزده ما همچنان در صدر معضــات خواهد بود و نگاه
غيرتخصصي و سادهانگارانه بالي جان دولت بعدي نيز خواهد بود.
هيچ كشــور و نهاد معتبري (حتي آنان كه به سطح ايمني عمومي
رسيدهاند) آســودهخاطر از پايان بحران نيســتند .جهان تا اطالع
ثانوي در وضعيت پاندمي است و پيشگيري ،درمان ،واكسيناسيون
و رصد اين بــا كماكان در فهرســت اولويتهاي سياســتگذاران
جهان .اين زلزله حتي به فرض كاهــش پسلرزهها هم خرابيهاي
بسياري در سالمت و معيشت جمهور به بار آورده؛ چه رسد به آنكه
به داليل متعدد مــا هنوز در مرحلــه لرزه اصلي هســتيم و هنوز
پسلرزهها شروع نشــدهاند ،اما گويي جمهور اجازه ورود به عرصه
نامزدها و ناجيان را نداشت.
جالب آنكه عرصــه پر از نشــانههاي بال بود :ماســكها ،فاصلهها،
ضدعفونيكنندهها و ...به بلندترين صدا حضور شــوم بال را صيحه
ميكشيدند ،اما تنها در كالم 2نفر آن هم به اشارتهايي گذرا مجال
بروز يافتند .آن ســوتر اما ،دور از هياهوي ناجيان ،مردم در انديشه
صفهاي نجات بودند .فاعتبروا يا اولياالبصار!

از قتل «بابك»
پشيماننيستيم

پــدر و مــادر بابــك خرمدين،
جنایی كارگردان سينما ،كه در جريان
يكي از هولناكترين جنايتها او
را در خانــه به قتل رســانده و بقاياي جســد
مثلهشــدهاش را در سهسطل زباله در شهر رها
كردهانــد در نخســتين جلســه بازجويي در
دادســراي امور جنايــي ضمــن بازگوكردن
انگيزهشان از اين جنايت گفتند از قتل پسرشان
پشيمان نيستند .اما اين جنايت هولناك چگونه
اتفاق افتاد و پليس چطور توانســت قاتالن را
شناسايي كند؟
به گــزارش همشــهري ،صبح روز يكشــنبه
26ارديبهشت امسال يكي از كارگران شهرداري
هنگام تخليه زبالههاي سطل زبالهاي در محوطه
فاز 3شهرك اكباتان با كيسهاي مواجه شد كه
داخلش بقاياي اعضاي بدن انسان بود .اين اعضا
شامل سرشانه ،دوكف دست ،دوبازو و دومچ پا
بود كه داخل كيســهاي قرار داشت .اين كارگر
كه از ديدن محتويات كيسه وحشت كرده بود
پليس را در جريان قرار داد و با حضور مأموران
كالنتري  135آزادي ،تحقيقات در اين خصوص
آغاز شد.
راز جنايت در تصاوير دوربين مداربسته

بررســيهاي اوليــه نشــان مــيداد اعضاي
كشفشده متعلق به مردي است كه زمان زيادي
از قتل او نميگذرد .به هميــن دليل ماجرا به
محمدجواد شفيعي ،بازپرس كشيك دادسراي
امور جنايي تهران ،گزارش و به دستور او اعضاي
بدن كشفشده براي تشخيص هويت مقتول به
پزشكي قانوني منتقل شــد .همزمان مأموران
اداره دهم پليس آگاهي بــه تحقيقات ميداني
در اين خصوص پرداختند .آنها با كنترل تصاوير
ضبطشده دوربين مداربستهاي كه در آن حوالي
قرار داشــت زن و مردي ســالخورده را ديدند
كه ساعتي قبل كيســه محتوي بقاياي جسد
را در ســطل زباله انداختهاند .هنوز بهدرستي
معلوم نبود آنها چه كســاني هســتند و با چه
انگيزهاي دســت به اين كار زدهاند اما ساعتي
بعد ،از پزشــكي قانوني و تشخيص هويت خبر
رســيد كه اعضاي بدن كشفشــده متعلق به
مردي 48ســاله به نام بابك خرمدين اســت.
آنطور كه تحقيقات نشان ميداد او كارگردان
ســينما و مدرس در زمينه فيلمنامهنويسي و
بازيگري بود .در شرايطي كه 6ساعت از كشف
اعضاي بدن او ميگذشت مأموران راهي خانه
پدرياش در شهرك اكباتان شدند و در آنجا پدر
و مادر سالخوردهاش در اظهاراتي باورنكردني
اعتراف كردند كه با همدســتي يكديگر بابك
را به قتل رسانده ،جســدش را مثله كرده و در
سهسطل زباله در ســهنقطه شهر رها كردهاند.
در اين شــرايط اين دونفر بازداشت و به پليس
آگاهي منتقل شدند.
انگيزه جنايت چه بود؟

صبح ديروز پدر 81ســاله بابك بــه نام احمد
همراه مادر 74سالهاش به نام ایران در شرايطي
كه دستبند و پابند داشتند توسط مأموران اداره
دهم پليس آگاهي به شــعبه پنجم بازپرسي
دادســراي امور جنايي منتقل شــدند و تحت
بازجويي قــرار گرفتند .پدر و مــادر بابك در

حوادث
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كوتاه از حادثه
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شرايطي در برابر بازپرس شفيعي قرار گرفتند
كه ميگفتند از قتل پسرشان پشيمان نيستند
و بايد اين كار را انجام ميدادنــد .اما آنها براي
ارتكاب اين جنايت چه انگيزهاي داشتند؟
پدر بابك در اعترافاتش گفت :ما با پسرم اختالف
عقيده داشتيم و با اينكه او كارگردان و مدرس
بازيگري بود ،در ســالهاي اخير او مدام با ما
بدرفتاري ميكرد و حتي گاهي من و مادرش
را كتك ميزد .او ادامــه داد :وقتي كه بيماري
كرونا در ايران شايع شــد ،من و همسرم براي
چندماه به شمال كشور رفتيم تا در امان بمانيم.
در اين مدت از آنچه در خانهمان ميگذشــت
اطالعي نداشتيم اما وقتي برگشتيم فهميديم
كه بابك مــدام هنرجويانش را كه همهشــان
دخترهاي جوان بودند به خانه ميآورد .اوايل
گمان ميكرديم كه ايــن رفتوآمدها موقتي
اســت اما بعد فهميديم در اين مدت او هر روز
يك نفر را به بهانه تدريــس خصوصي به خانه
ميآورد و به اتاقــش ميبرد .وقتــي به بابك
اعتــراض كرديم او با بدرفتاري جــواب داد .او
وقتي دختران جوان را به اتاقش ميبرد مادرش
را مجبور ميكرد كه از آنهــا پذيرايي كند .او با
من و مادرش مثل كلفت رفتار ميكرد .باورمان
نميشد كه پسرمان چنين رفتاري ميكند اما
واقعيت داشت.
پدر مقتول در ادامه گفت :به پسرم گفتم زمين
و خودروام را هم به او ميدهم تا بفروشد و براي
خودش خانه اجاره كند .حتــي گفتم خانه را
ميفروشم و ارث بچهها را ميدهم تا بابك هم
ارثيهاش را بگيرد و هر كاري كه ميخواهد انجام
دهد اما او گفت فقط همين خانه را ميخواهد و
شهرك اكباتان را دوست دارد .او به حرفهاي
من و مادرش گوش نميكــرد و آبرويمان در
خطر بود .در اين شــرايط بود كه يــك روز با
همسرم تصميم گرفتيم او را به قتل برسانيم.
جزئيات قتل

پدر بابك دربــاره جزئيات قتل فرزندش گفت:
جمعهشــب بود كه مادرش غذای مرغ درست
كرد و داخل آن داروي بيهوشي ريختيم .وقتي
غذا را جلوي بابك گذاشتيم او نخورد و به اتاقش
رفت و خوابيد و غذا را در يخچال گذاشــتيم.
فرداي آن روز حوالي ظهر از خواب بيدار شــد
و همان غذا را دوباره بــه او داديم .اين بار مرغ
را خورد و بهخاطر داروي بيهوشــي كمي گيج
شد .او بيحال روي صندلي نشسته بود كه من
با بند كتاني پاهايش را بستم و سپس يك بست
پالســتيكي به گردنش انداختم و با چاقو چند
ضربه به او زدم و او را به قتل رساندم .همسرم در
قتل بابك هيچ نقشي نداشت.
او ادامــه داد :درگيري و قتل حدود ســاعت
5بعدازظهر اتفاق افتاد و همان موقع جســد را
با همسرم به حمام خانه برديم و در آنجا آن را
مثله كرديم .از قبل 3ساك آماده كرده بوديم كه
اعضاي بدن بابك را در اين ساكها انداختيم و
حدود ساعت 12شب تصميم گرفتيم جسد را
از خانه بيرون ببريم.
بقاياي جسد در 3نقطه شهر

پدر بابك كه همه جزئيــات جنايت را بهخوبي
بهخاطر داشــت درباره سرنوشت جسد گفت:

كيســههايي كه داخلش جسد بود را با ماشين
در 3نقطه شــهر رها كرديم .يك كيســه را در
ســطل زباله فاز 3اكباتان انداختيم و 2كيسه
ديگر را در ســطلهاي زباله صادقیه و ميدان
صنعــت انداختيم و به خانه برگشــتيم .من و
همسرم تصميم داشــتيم خودمان نزد پليس
برويم و به قتل اعتراف كنيم اما چند ساعت بعد
مأموران ما را در خانه دستگير كردند .من بعد
از بازنشستگي با مسافركشي هزينه زندگيام را
تامين ميكردم .در اين سالها با سختي بابك
را بزرگ كردم اما او مدام آزارمان ميداد و من
و همسرم را كتك ميزد .ديگر چارهاي نداشتم.
حتي يك روز پيش از اين اتفاق بازهم با او حرف
زدم و گفتم اگر به حرفهايم گوش نكند باليي
بر سرش ميآورم اما او گفت كسي نميتواند سر
بابك بال بياورد.
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پشيمان نيستيم

در اين پرونده اتهام پدر بابك مشاركت در قتل
عمدي و اتهام مادر او معاونت در قتل اســت.
مادرش وقتي از ســوي بازپرس پرونده تحت
بازجويي قــرار گرفت گفــت از قتل فرزندش
پشــيمان نيســت .او گفت :قرصهايي كه در
غذاي پسرم ريختم از همان قرصهايي است كه
خودم مصرف ميكردم .او آبرويمان را برده بود
و مدام ما را با رفتارش آزار ميداد .اين زن ادامه
داد :مدتي قبل بابك با زني كه در خارج از كشور
زندگي ميكند شريك شده بود .قرار بود اين زن
به او 3ميليارد تومان بدهد تا او خانه و وســايل
كار تهيه كند اما نميدانم چطور شد.
براساس اين گزارش هماكنون اين زن و مرد در
بازداشت بهسر ميبرند و تحقيقات تكميلي در
اين خصوص ادامه دارد.

چرا پدر و مادر قاتل قصاص نميشوند
عبدالصمد خرمشاهي

وكيل دادگستري

سابقه فرزندكشي در تاريخ كيفري ايران كم نيست .قتلهاي زيادي داشتيم كه
پدر يا مادر با داليل و انگيزههاي گوناگون مرتكب قتل فرزند شده است .پيش از
قتل كارگردان بهدست پدر و مادرش ،جنجاليترين فرزندكشي ،قتل رومينا اشرفي بهدست پدرش بود؛ حادثهاي
دلخراش كه بازتاب گستردهاي در جامعه داشت .آن زمان هم بار ديگر انتقاداتي متوجه قانون شد كه براي قتل
فرزند بهدست پدر مجازات سنگيني درنظر گرفته نشده است .حاال هم با قتل كارگردان توسط پدر و مادرش ،بار
ديگر اين بحث داغ شده است .در اين پرونده هرچند هنوز جزئيات تكميلي و دقيقي منتشر نشده ،اما با توجه به
سن و سال و وضعيت جسماني پدر و مادر مقتول بايد درباره اقرار آنها به قتل بيشتر تحقيق شود؛ چراكه تنها اقرار
والدين نميتواند كاشف واقعيت باشد.
در اين ميان گاهي شنيده ميشود كه پدر حق دارد فرزندش را بكشد .پدر به هيچوجه چنين حقي ندارد .قانونگذار
بنا بر قول مشهور فقهاي اماميه كه در ميان اهل تسنن هم پذيرفته شده است ،ديدگاه عدمقصاص پدر در قتل
فرزند را مورد پذيرش قرار داده است و در ماده 301قانون مجازات اسالمي نيز آمده است كه «قصاص درصورتي
ثابت ميشود كه مرتكب ،پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشد و مجني عليه ،عاقل و در دين با مرتكب مساوي
باشد ».به اين معني كه پدر حق كشتن ندارد .اما اگر فرزندش را به قتل رساند ،قول مشهور اين است كه پدر قصاص
نميشود .همين موضوع چالشهايي را برانگيخته است كه شايد يكي از داليل رشد فرزندكشي همين حاشيه امني
باشد كه قانون براي پدر قاتل تعيين كرده است.
با وجود قصاصنشدن پدر در قتل فرزند ،اما مقنن در ماده 612قانون مجازات اسالمي از باب جنبه عمومي و اينكه
قتل موجب اخالل در نظم عمومي جامعه ميشود مجازاتي را براي او درنظر گرفته است .در اين ماده آمده است:
«هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت
قصاص نشود ،درصورتي كه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران
ل محكوم مينمايد».
گردد ،دادگاه مرتكب را به حبس از  3تا 10سا 

رسم غلط تيراندازي در مراســم عروسي باز
هم حادثه آفريد و در جريان 2حادثه جداگانه
باعث مرگ يك دختربچه و يك مرد جوان شد.
بهگزارش همشــهري ،نخســتين حادثه در
شهرستان باغملك در استان خوزستان رخ داد.
سرهنگ عبدالرحيم قربان پور ،رئيس پليس
باغملك در تشريح اين حادثه گفت :بهدنبال
برگزاري مراسم عروسي در يكي از روستاهاي
اطراف شهر يك جوان  ۲۹ساله بر اثر تيراندازي
غيرمجاز مصدوم و جهت مداوا به بيمارستان
منتقل شــد .وي افزود :متأسفانه فرد مصدوم
بهدليل شــدت جراحات وارده در بيمارستان
جان خود را از دســت داد و مأموران پليس از
همان لحظات اوليه تحقيقــات خود را آغاز و
ضارب را شناسايي و دستگير كردند.
بهگفته وي ،در مخفيــگاه اين مرد يك قبضه
سالح شكاري كه وي با اســتفاده از آن اقدام
به تيراندازي در عروســي كرده و جان جوان
29ساله را گرفته بود كشف شد.
دومين حادثه اما در استان لرستان و شهرستان
خرم آباد رقم خورد و در جريان آن دختربچهاي
6ساله جان باخت .سرهنگ عباس دولتشاهي،
فرمانده انتظامي اين شهر گفت :در پي كسب
خبري مبني بر اينكه يك كودك  ۶ساله بهعلت
مصدوم شــدن بر اثر اصابت ســاچمه سالح
شكاري فوت شده است ،تحقيقات پليس براي
مشخص شدن راز مرگ او آغاز شد .وي ادامه
داد :مأموران با بررسي و تحقيقات نامحسوس
متوجه شــدند كه دختر خردسال در جريان
مراسم عروسي خصوصي هدف اصابت گلوله
قرار گرفته است .در جريان اين مراسم فردي با
استفاده از سالح ساچمهزني اقدام به تيراندازي
كرده بود كه بر اثر سهلانگاري كودك  ۶ساله
مجروح و در نهايت جان خود را از دست داده
بود .اين در حالي بود كه بستگان متوفي بدون
اطالع به مراجع انتظامي قصــد پنهانكاري
موضوع را داشتند كه پس از هماهنگي با مقام
قضايي فرد خاطي دســتگير و  ۲قبضه سالح
ساچمهزني از او كشف و تحويل مرجع قضايي
شد .دولتشاهي گفت :متأســفانه استفاده از
سالح گرم در مراسم بارها منجر به مجروحيت
و يا فوت عدهاي از همشهريان شده و الزم است
اين رسوم غلط برچيده شوند.
براســاس اين گــزارش پيــش از ايــن و در
۲۳ارديبهشتماه نيز معاون اجتماعي فرمانده
انتظامي استان خوزستان از مجروح شدن سه
نفر بر اثر تيراندازي در مراسم يزله خواني روز
عيد فطر در شهر سوسنگرد خبر داده بود.

آتش سوزي وسيع
در جنوب پايتخت
آتشســوزي گســترده در انبــار نگهداري
الســتيكهاي ضايعاتي در جنــوب تهران
دود سياهي در آســمان شــهر ايجاد كرد و
آتشنشانان را به محل حادثه كشاند.
بهگزارش همشــهري ،ســيد جالل ملكي،
سخنگوی آتشنشانی تهران در اينباره گفت:
ساعت  ١٢:٢٩دقیقه ظهر دوشنبه یک مورد
آتشسوزی در بزرگراه آزادگان محله علیآباد
قاجار اعالم شد که آتشنشانان  4ایستگاه به
محل اعزام شدند .محل حادثه قطعه زمیني
بود كه الستیکهای ضایعاتی در آن نگهداری
میشــد .وي در ادامــه گفت :آتشنشــانان
توانستند پس از ساعتي تالش آن را مهار كنند.
اين حادثه خسارت جانی نداشته است.

كليپ هولناك حمله متهمان به يك خانواده در استان گلستان افكارعمومي را جريحهدار كرد

دستگيريضاربتبر  بهدستقرنآباد

تنها چنــد روز پس از انتشــار فيلم
داخلي هولناك حمله مردان شرور به اعضاي
يك خانواده در جنگلهاي گرگان،
متهمان اصلي پرونده به دام پليس افتادند.
بهگزارش همشهري ،غروب جمعه گذشته اعضاي
خانوادهاي كه براي تفريح راهي جنگلهاي روستاي
قرن آباد گرگان شده بودند ،در راه برگشت با حادثه
هولناكي روبهرو شــدند .در جنگلهاي اين روستا
امامزادهاي است كه هر روز افراد زيادي را براي تفريح
و زيارت به آنجا ميكشاند و اعضاي اين خانواده نيز
از يكي از شهرهاي گلستان به آنجا رفته بودند كه
هنگام برگشت و عبور از داخل روستا گرفتار اتفاقي
تلخ و تكاندهنده شدند.
پدر خانواده پشت فرمان نيسان درحال رانندگي بود
و عالوه بر او مادر ،همســر و فرزندان وي نيز داخل
ماشين بودند2 .موتورســيكلت كه 4نفر از اوباش
و اشرار روستا ســوار بر آن بودند مقابل خودروي
نيســان در حركت بود و اين افراد هنگام ســبقت
گرفتن نيسان براي راننده ايجاد مزاحمت كردند و
همين باعث مشاجره بين آنها شد .مردان شرور پس
از فحاشي به راننده نيسان ،سد راه او شده و با وي
درگير شدند .اين درگيري درست مقابل چشمان

وحشت زده مادر ،همســر و فرزندان راننده نيسان
رخ داد و لحظاتــي بعد كار به زد و خورد كشــيد.
زناني كه سوار نيسان بودند تالش ميكردند مردان
شرور را آرام كنند ،اما آنها فرياد ميكشيدند و قصد
كتكزدن راننده نيسان را داشتند .در اين هنگام بود
كه يكي از آنها درحاليكه تبري در دست داشت از
پشت سر به راننده نيسان نزديك شد و با تبر ضربه
محكمي به سر او وارد كرد .مرد بيگناه روي زمين
افتاد و از هوش رفت و اين در حالي بود كه جوان تبر
بهدست به همراه بقيه دوستانش سراغ اعضاي ديگر
اين خانواده رفتند و بعد از مجروح كردن برخي از
آنها با ضربات چوب و چماق ،سوار موتورهاي خود
شده و از محل گريختند.
كليپ وحشتناك

با حضور امدادگــران اورژانس در محل ،مجروحان
حادثه به بيمارستان منتقل شدند و تحت درمان قرار
گرفتند .حال پدر خانواده بهدليل ضربه تبر كه به
سرش وارد شده بود وخيم بود و وي به كما رفته بود.
بقيه اعضاي خانواده اما جراحات سطحي ديده بودند
كه با كمك پزشكان درمان شدند .بعدازظهر همان
روز بود كه انتشار كليپي كه توسط شاهدان حادثه

فيلمبرداري شده بود ،ابعاد هولناك اين درگيري را
نمايان ساخت .فيلم لحظاتي را نشان ميداد كه زنان
خانواده درحاليكه جيغ و فرياد ميكشيدند تالش
ميكردند به درگيري خاتمه دهند ،اما يكي از اشرار
با تبر به راننده نيسان نزديك شده و ضربه به سر او
وارد كرد و خونسردانه به ســمت بقيه اعضاي اين
خانواده كه پشت نيسان نشسته بودند رفت و بعد
از زدن چند ضربه به ماشين به همراه همدستانش
فرار كرد.
تحقيقات گسترده

انتشــار اين كليپ در فضاي مجازي بازتاب زيادي
داشت و باعث جريحه دارشــدن احساسات مردم
استان گلستان شد .در اين شــرايط بود كه تيمي
از مأموران پليس امنيت عمومي اســتان به همراه
مأموران انتظامي پاســگاه «تقي آباد» تحقيقات
گسترده را براي شناسايي و دستگيري ضاربان آغاز
كردند .شناسايي اين افراد كار سختي نبود .چرا كه
بهگفته مردم روستاي قرن آباد همه آنها از اوباش
شناخته شده روستا بودند كه قبال هم سابقه شرارت
و چاقو كشي را در روستا داشــتهاند .تيم تحقيق
با اطالعات بهدست آمده از شــاهدان و همچنين

بررســي تصاوير دوربينهاي مداربسته موفق شد
هويت همه متهمان را شناسايي كند و جستوجو
براي دستگيري آنها شروع شد.
بهگفته ســردار ســعيد دادگر ،فرمانده انتظامي
استان گلستان ،با توجه به حساسيت و خاص بودن
پرونده در همان روز حادثه 2نفر از متهمان كه در
فيلم منتشر شده با چوب و ضربات مشت اقدام به
ضرب و شتم سرنشينان نيســان كرده بودند ،در
مخفيگاهشان دستگير شدند.
وي ادامــه داد :پيگيريهاي تخصصي پس از چند
روز به ثمر نشســت و عامل اصلي اين درگيري كه
با تبر اقدام به مجروحكردن راننده نيســان كرده
بود نيز بامداد ديروز در يك اقدام ضربتي در يكي از
محورهاي روستايي گرگان در يك خودرو دستگير

شد .او در اين مدت در مخفيگاههايي در جنگلهاي
اطراف روستا پنهان شــده بود كه در نهايت به دام
افتاد و همدست وي نيز از ســوي پليس دستگير
شد و هر  4متهم با تشكيل پرونده به مراجع قضايي
معرفي شدند.
در همين حال حجتاالسالم سيدرضا سيدحسيني،
دادستان گرگان نيز گفت :در مورد جرايم خشن و
جرايمي كه نظم و امنيــت عمومي را برهم ميزند
دستگاه قضايي قاطعانه با مجرمان و هنجارشكنان
برخورد خواهد كرد .بهگفته وي ،موضوع درگيري
روســتاي «قرن آباد» باعث جريحهدارشدن افكار
عمومي شد كه با دستگيري متهمان پرونده با دقت
و سرعت رسيدگي خواهد شد و هيچگونه اغماضي
در روند آن صورت نخواهد گرفت.
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واسازي و خلق دوباره

ادبوهنر
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تئاتر

گفت و گو با مجيد برزگر
درباره تالش سينماي مستقل براي بقا

نگاهي به نمايشگاه «هويت»
مجموعه آثار حبيب مرادي كه
در گالري شيرين داير است

چشمها به تماشاخانهها

مخاطب سينماي
خاص در
جشنوارههاست

مهرداد طبرسي
روزنامهنگار

20نمايش روي صحنه است كه درصورت ادامه
اجراها بليتفروشي بهتري خواهند داشت
فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

از هفته گذشته درهاي تماشاخانهها روي تماشاگرانش باز شده
است .در يك هفته گذشــته ،نزديك به  ۲۰نمايش ،اجراي خود
را شــروع كردند كه بهگفته مديران سايتهاي فروش با توجه به
روزهاي اول فعاليت ســالنها ،فروش بليتها بد نيست و بهطور
حتم با اجراهاي مستمر ،فروش بيشتري پيشبيني ميشود.
تئاتر با تماشاگرش زنده است

عكس :حمیدجانیپور

بعد از نمايش «ابر بارانش گرفته» در
جشنواره فجر سال ،1398كرونا اجازه نداد كه
فيلم اكران شــود .اما حاال قرار است فيلم شما
اكران جهانياش را از يك جشنواره معتبر آغاز
كند .از سال 1398تا امروز چه مسيري طي شد
تا اين اتفاق رخ داد؟

حضور در جشــنوارههاي بينالمللي
چه اهميتي براي يك فيلم دارد؟ برخي منتقدان
و سينماگران ايراني جوايز جشنوارههايي مثل
كن ،برلين ،ونيز و ...را رد ميكنند و معتقدند كه
هيچ جايزهاي به هيچ فيلمي اعتبار نميدهد.

حضور در بخشهاي مهم جشــنوارههاي معتبري
مثل جشنواره روتردام مهم است .مسلما حضور در
جشنواره در كيفيت فيلمي كه ساختهشده اثرگذار
نيست .اما من اين مخالفت با حضور در جشنوارهها
را متوجه نميشوم .شمار زيادي از توليدات سينماي
ايران براي فروش در گيشه ساخته ميشود و اشكالي
هم ندارد .اين را ميشــود از نوع داســتان فيلمها،
انتخاب بازيگــران ،نحوه تبليغات و ...متوجه شــد.
از 100فيلمي كه در طول سال ســاخته ميشود،
حداقل 80فيلم به نيت فروش در گيشــه است .اما
وقتي به سالهاي گذشته نگاه ميكنيم تنها 10فيلم
پرفروش شــدهاند و كســي ايرادي به آن 70فيلم
ديگر كه شكســت خوردهاند نميگيرد .در بين آن
100فيلم20 ،فيلم هم وجود دارد كه از ابتدا نيتشان
فروش نيست؛ بلكه نيت و مقصود و هدفشان ارتباط
با گروه ديگري از مخاطبان سينماست كه اين هدف
در جشنوارهها محقق ميشود .اين فيلمها بهدنبال
يك بازار ،يك مخاطب و يك جريان ديگر هستند.
من شخصا ابايي ندارم كه بگويم فيلمساز جشنوارهاي
هستم و براي گروه خاصي فيلم ميسازم ،البد نیازی
به توضیح هم نیست که معنی این گزاره بیاهمیتی
به مخاطب گستردهتر نیست .مخاطب عام با اينكه
با فيلم خاص انس ندارد ،حتي ممكن اســت وقتي
فيلمي از اين ســينما را ميبيند ،دوســتش داشته
باشــد .در فيلمهاي خودم ،چه «فصــل بارانهاي
موســمي» و چه «پرويز» ،تجربه خوشــايندي از
برخورد مخاطب عام با آثارم دارم كه اين فيلمها را
دوست داشتند .اما موضوع اين است كه رسيدن اين
فيلمها بهدست مخاطب عام از عهده من كارگردان
يا تهيهكننده خارج اســت .تبليغات و اطالعرساني
و تصمیم ســینمادارها درباره این فیلمها به شکل
دیگری است و شبیه فیلمهای جریان اصلی نیست.
تا مخاطب وســيعتري بتواند به تماشاي آنها بيايد.
درنتيجه ،اين فيلمها اكران ميشــوند بدون اينكه

مخاطب متوجه آنها شود و طبيعتا تماشاگر زيادي
ندارند و در گيشه نميفروشند.

همين هم بهانهاي ميشود كه برخيها
اين نوع فيلمها را كال رد كنند.

در ســال ،1344دو فيلم «گنج قارون» و «خشت
و آينه» ساخته شــدند ،اما بقيه فيلمهاي اين سال
كجا هستند؟ بيش از 50سال بعد ،در سال،1397
نسخه مرمتشــده «خشــت و آينه» در جشنواره
فيلم ونيز نمايش داده شد و سالهاست كه هر اهل
مخاطب در
سينمايي اين فيلم را تماشــا ميكند.
ِ
طول تاريخ هم بخشــي از مخاطب اثر است .براي
تهيهكننده عايدي ندارد اما به اين معني نيست كه
فيلم مخاطب نداشته است .قصد مقايسه آثار خود
را با فیلمهای تاریخ ســینما ندارم و البد منتقدان و
مخاطبان و تاریخ بايد كيفيت كارهاي من را ارزيابي
كنند ،اما شكل فيلمســازي من هم به اين جريان
مستقل نزديك اســت .براي اين جريان ،جشنواره
يك امكان است .در جشــنواره ،مخاطبان خاصي
مثل منتقدان وجود دارند كه دســتاوردهاي جديد
سينمايي و تالشهاي كارگردان براي كار خالقه را
ميبينند و دربارهشان قضاوت ميكنند .در ضمن،

فيلمهاي ارزان اين جريان ميتوانند در جشنوارهها
بازاري پيدا كنند و از پس هزينه هايشــان برآيند.
اين را هم بگويم كه فيلمهــاي جريان اصلي هم به
ورود به جشنوارهها عالقهمندند اما اين جشنوارهها
ويژگيهاي ساختاري ،مضموني و فرميكي دارند كه
اين فيلمها را نميپذيرند .به هر حال ،فيلمهاي خاص
ميتوانند به جشنوارهها راه يابند و فيلمهاي جريان
اصلي به اكران و گيشه دسترسي دارند .آنچه در ميان
ايندو قرار دارد ،تعداد زيادي فيلم اســت كه نه به
جشنوارهها راه دارند و نه در گيشه موفقاند.این میان
مایگی و متوسط بودن ترسناک و آسیب زننده است.
بخشي از فيلمهايي كه در اين ميانه
هستند ،به جشنواره نيازي ندارند و معموال قبل
از رسيدن به گيشه ،پولشان را در توليد بهدست
آوردهاند.

در همه دنيا ،گروهها و نحلههايي هستند كه براي
ايدئولوژيشــان هزينه ميكننــد و از فيلمهايي
حمايت ميكنند كه مضمونشــان از فروششان
مهمتر است ،جز اين ،بخش ديگري هم در سينماي
ما وجود دارد -كه اتفاقا اخيرا هم زياد راجع به آن
بحث شده -كه پولي وارد سينما ميشود تا هر طور

يكي ديگر از ايراداتي كه به سينماي
به قول شما اقليت ميگيرند اين است كه شبيه
سينماي هنري اروپاســت .حاال معلوم نيست
شباهت به ســينماي هنري اروپا چرا ضعف و
ايراد است.

ريشــههاي ســينماي هنري ما بــه دهه1330
برميگردد و ما بعد از 70 ،60ســال ميتوانيم ادعا
كنيم كه در اين زمينه صاحب سنت هستيم .اينكه
همچنان بعضيهــا ميگويند اين فيلمها شــبيه
فيلمهاي هنري اروپايي اســت ،درســت نيست.
از طرف ديگــر ،چرا وقتــي فيلمهــاي جنگي يا
كمديرمانتيكهاي ما شبيه فيلمهاي هاليوودي
اســت ،ايرادي ندارد؟! آنوقت دربــاره 10تا فيلم
در سال اين مســئله ايجاد ميشــود كه چرا آنها
شبيه فيلمهاي برســون ،آنتونيوني ،تاركوفسكي
و ...هســتند؟ اگــر «آرامش در حضــور ديگران»
ناصر تقوايي جوان ،ما را يــاد آنتونيوني مياندازد،
اين امتياز فيلم اســت كه ما را ياد فيلمي خوب از
سینمای ناب مياندازد .حاال اگر فيلم بد يا خندهدار
شــده بود ،ميشــد خرده گرفت چرا از آنتونيوني
تقليد كرده است .يا مثال چون قبال جكسون پوالك
و موندریان نقاشي انتزاعي كشيده ،ديگر كسي در
ايران نبايد نقاشي انتزاعي بكشــد؟ طبيعي است
همانطور كه بعد از فيلمهاي پرفروش تعدادي فيلم
شبيه آنها ساخته ميشــود ،تحتتأثير فيلمهاي
هنري هم فيلمهايي ساخته ميشود كه تنها بعضي
از آنها موفــق از آب درميآيد .از طــرف ديگر ،در
جشنوارههاي معتبر كســاني هستند كه فيلمها را
ميبينند و اگر فيلمي كپي يك فيلم اروپايي باشد،
آن را پس ميزننــد .آنها وقتي فيلمــي را انتخاب
ميكنند كه همارز آن سينماي هنري اروپا حرفي
براي گفتن داشــته باشــد .چيزي كه من را نگران
نميكند ،اين اســت كه تا بوده وضع همين بوده و
من تنها نيســتم و افراد ديگري هم در این سينما
بودهاند كه كار خودشان را كردهاند و همين حرفها
را دربارهشان زدهاند.
فراموش نمیکنیــم برخوردهــای منتقدان مهم
و نامآشــنا و تاثیرگذار با فیلمهای گلســتان ،فروغ
فرخزاد ،فرخ غفاری ،شهید ثالث یا اصالنی را .نقد و
نوشتههایی که حاال در دسترساند و قابل قضاوت.
هم فیلمها هستند و هم نقدها!

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

نميتوان از هنر نگارگري در روزگار معاصر
سخن گفت و به نســبت آن با زمانه توجه
نكرد .چه رد پاي تحــوالت هنر امروز را در
نگارگري ميتوان بهروشني به چشم ديد؛
بهويژه در آثار حسين بهزاد ،نگارگر بزرگ
معاصر كه نگارگري ايرانــي را دوباره احيا
كرد و بســياري از پيرايهها را از آن زدود و
كوشــش كرد آثاري خلق كنــد كه نهتنها
از زيباييهاي نگارگري برخوردار باشــند،
بلكه به چشم تماشاگران امروز نيز خوشتر
بنشينند.
رويكرد كمينهگرايانه حســين بهزاد را در
سالهاي بعد و نســلهاي تازه در كساني
كه به نگارگري روي آوردهاند نيز ميتوان
دنبال كرد ،مثل فرح اصولي كه رويكردي
كمينهگرايانه به نگارگــري دارد و رد پاي
هنرهاي ديگري مثل گرافيك نيز در آثار او
به چشم ميخورد.
از منظر بررسي سير تحول تاريخي نگارگري
در روزگار معاصــر ،آثار حبيــب مرادي را
ميتوان ذيل رويكردهاي تازه به نگارگري
قرار داد .آنچه او در نمايشــگاه تازه خود به
نام «هويت» ارائه كرده ،نشان ميدهد كه
نگارگري را ميشناسد و در خلق جزئيات
نگارگري ايراني به مهارت و كمال رســيده
است ،اما وقتي با رويكردي متفاوت به سراغ
نگارگري ميرود و همه هنرهــا  ،ابزارها و
روشهاي تازه از گرافيك و نقاشي تا كوالژ
را براي خلق اثر به خدمت ميگيرد ،نتيجه
كارهاي او محصول متفاوتي ميشــود كه
قدري از نگارگري فاصله ميگيرد.
شــخصيتهاي نگارگــري ايرانــي در
نقاشيهاي او جزئي از اثر محسوب ميشوند
و او آنها را در خدمت كليتي كه ميخواهد
خلق كند ،درميآورد و شخصيت و هويت
تازهاي به ايشــان ميبخشــد .چه آنجا كه
بازيگوشــانه آنها را با طرحهــا و نقشهاي
گرافيكي تلفيق ميكند ،چه وقتي كه اجزاي
يك شخصيت مينياتوري را تكهتكه ميكند
و هر كدام را در جايي از اثر قرار ميدهد ،چه
زماني كه هر كدام از اين تكهها را جداگانه
در يك اثر مستقل ارائه ميكند.
بخشــي از جــادوي نگارگــري ايراني در
جزئياتي اســت كه كمتر مورد توجه قرار
گرفتهاند ،مثل تركيب رنگها و نوع طراحي
لباسها .پس تفكيك آنها از يك كل و ارائه
جداگانه هر كدام در يك قاب سبب ميشود
كه بيشتر به چشــم بيايند و ارزشهاي به
چشم نيامدهشان دوباره كشف شود .خالي
بودن پسزمينه آثار نيز به بيشتر به چشم
آمدن كمك ميكند.
در حقيقت نقاشــيهاي او نوعي محاكات
با نگارگري ايراني اســت؛ نوعي واســازي
جزئيات و كوشش براي سر هم كردن دوباره
آنها در يك اثر تازه كه هويت تازهاي به آنها
ميبخشد .حبيب محمدي ميتواند آغازگر
راه تازهاي در نگارگري معاصر باشد.

ما قبل از جشــنواره فيلم فجر در سال 1398هم با
يك پخشكننده جهاني معتبــر ،به نام «مديا لونا»
كه يك كمپاني آلماني اســت ،قرارداد داشتيم .اين
كمپاني حقوق فيلم را خريــد و خيلي به موفقيت
فيلم در ســطح بينالمللي اميدوار بود .اما بالفاصله
بعد نمايــش فيلم در فجر ،وارد پاندمي شــديم كه
اكران ســينماهاي جهان را تعطيل كــرد .البته با
پخشكننده ايراني هم قرارداد داشــتيم كه كرونا
سينماهاي ايران را هم تعطيل كرد .جشنوارههاي
جهاني هم يا تعطيل شدند يا بهصورت محدود تن
به برگزاري دادند .ما هم حاضر نبوديم فيلم را به هر
فستيوالي بدهيم .درنهايت در بين انتخابهايي كه
داشتيم ترجيح داديم كه فيلم در جشنواره روتردام
كه جشنواره معتبري است و امسال پنجاهمين دورهآن برگزار ميشــود -به نمايش درآيد .در جشنواره
روتردام فقط فيلمهــاي اول و دوم كارگردانان در
بخش مســابقه به نمايش درميآيد كه من قبال با
فيلمهاي اول و دومم در بخش مســابقه جشنواره
روتردام حضور داشتهام و دركل اين چهارمينباري
است كه در اين جشنواره شركت ميكنم .از نمايش
«ابر بارانش گرفته» در اين جشــنواره خوشحالم و
بالفاصله پس از اعالم خبــر حضور فيلم در روتردام
چند دعوت ديگر از ما صــورت گرفته كه در صورت
قطعيشدن خبرش را اعالم ميكنيم.

«ابر بارانش گرفته» چهارمين ساخته مجيد برزگر
محمدناصر احدي
در سال 1398در سيوهشتمين جشنواره فيلم
روزنامهنگار
فجر به نمايش درآمد و نامزد 5سيمرغ بلورين شد
كه نازنين احمدي -بازيگر نقش اصلي آن -توانست سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول
زن را بهدست آورد .اما پس از نمايش در جشنواره ،پاندمي كرونا جهان را درنورديد و سينماها
را به تعطيلي كشاند و مجيد برزگر هم كه عالوه بر كارگرداني ،تهيهكنندگي اين فيلم را بر عهده
دارد ،صبوري به خرج داد تا «ابر بارانش گرفته» در جايي كه بايد ببارد .باالخره شكيبايي او و
البته شناختش از مناسبات جشنوارههاي جهاني نتيجه داد و قرار است اين فيلم در پنجاهمين
دوره جشنواره جهاني روتردام نخستين نمايش جهانياش را تجربه كند .به همين مناسبت
با برزگر درباره تأثير جشنوارههاي جهاني در سرنوشت يك فيلم ،سينماي مستقل ايران و
علت مخالفت بعضي منتقدان با جشنوارههاي جهاني صحبت كردهايم.

شده خرج شود يا اصال كسي با هدف اينكه واقعا در
ســينما كار كند ،پولي را به سينما ميآورد .در اين
موارد ،فيلمهاي گراني ســاخته ميشود كه همه
دستمزدشــان را پيش از فروش گيشه گرفتهاند و
هزينه توليد فيلم هم ،مثال به جاي 8ميليارد تومان،
15ميليارد تومان و چند برابــر هزينه واقعي توليد
آن شده است .اما فيلم ما كه صددرصد آن در بخش
خصوصي توليد شــده و همه هزينه آن را شخصا و
بدون سرمايهگذار فراهم كردهام ،طبيعي است كه
بعد از ساخت بهدنبال بازارهايي باشم كه اين پول
را برگردانم و صرف پروژه بعديام كنم .البته اين را
هم بگويم كه ميدانم خيلي از فيلمها به نيت فروش
ساخته ميشوند ،ولي به هر دليل در گيشه شكست
ميخورند و اين ناشــي از بيتجربگــي يا بداقبالي
سازندگانشان است كه مثال مردم بهدليل شرايط
سياســي و اجتماعي اصال دل و دماغ سينمارفتن
ندارند .ســينماي هنري ،سينماي مخاطب خاص،
سينماي جشنوارهاي ،سينماي اقليت و هر عنوان
ديگري -در انتخاب اين عنوانها بايد خيلي احتياط
كرد -كار خودش را بهســختي انجام ميدهد و تن
به شرايطي نميدهد كه از طرف مردم ،سينمادار و
بازار تعيين ميشود يا صاحبان ايدئولوژي تحميل
ميكننــد .با اين حال ،ســينماي اقليــت در برابر
ســينماي جريان اصلي موضع ندارد و از موفقيت
و فروش آن در گيشــه ناراضي نيست ،چون وقتي
چرخ سينما ميچرخد همه ســينما از آن منتفع
ميشــوند .ولي طرف مقابل ،با سينماي مستقل و
اقليت مخالفت دارد.

در ماههاي گذشــته و افتوخيزهايي كه شــيوع ويروس كرونا
در كشور داشته ،براساس ســتاد ملي مقابله با كرونا سالنهاي
نمايشي بيش از  ۵بار تعطيل شدند و هر بار گروههايي كه آماده
اجرا بودند با اينكه بليتفروشي هم داشتند ،مجبور شدند تا برای
اجرا نروند و هر بار دچار خسارتهاي مالي شدند .هر چند در يك
سال گذشته طرحهاي حمايتي ارشاد به شكل اطالعيه از مركز
هنرهاي نمايشي منتشر ميشد ،اما گروهها زياد راضي از چگونگي
اين حمايتها نبودند؛ با اين حال مدير مركز هنرهاي نمايشي از
تمديد طرحهاي حمايتي تا شهريورماه خبر داده است.
طرح حمايتي از  ۵۰درصد صندليهاي خالي

قــادر آشــنا ،مديــركل
هنرهاي نمايشــي درباره
تمديد طرح حمايتي عنوان
كرده« :طرح حمايت از ۵۰
درصــد صندليهاي خالي
اجراهاي نمايشي با توجه به
اينكه براساس پروتكلهاي
بهداشتي اجراهاي تئاتري
با  ۵۰درصــد ظرفيت بايد
روي صحنــه بروند تا پايان
ســال  ۹۹انجام شد و آنچه
در اين خصوص به گروههاي
تئاتري كه آثارشان را اجرا
كردند تعهد داشتيم ،انجام
داديم ».وي همچنين يادآور
شد«:منابع مالي مورد نياز
در اين خصــوص را تأمين
کردیم و اين طرح حمايتي
در اســتا نها در قالــب
تفاهمنامه با مديركل ارشاد
استان و در تهران براساس
فروش آثار و دستورالعملي
كه شهريور سال  ۹۹منتشر
كرديم اجرا ميشود».
هفته ســوم ارديبهشتماه
بود كــه خبر بازگشــايي
ســالنهاي تئاتر به گوش
رســيد .گروههاي نمايشي
كه بازبينيشــان توســط
مركز انجام شده و در نوبت
اجرا بودند و يــا گروههايي
كه اجراي نمايــش آنها به
پايــان نرســيده ،درصدد
اجراي نمايش خود شدند.
نمايشهايــي کــه اجرای
برخی از آنهــا بیش از  5بار
کنسل شده است.
قيمتها تغييري نكردند

با ايــن حــال نزديك به
 ۲۰نمايــش ايــن روزها
در تاال رهــاي نمايشــي
روي صحنــه مــيرود.
نمايشهايــي كــه در
بليتفروشي با وجود نبود
زمــان و تبليغــات كافي،
چنــدان موفق نيســتند؛
امــا پيشبيني ميشــود
كــه درصورت اســتمرار،
فعاليت سالنهاي نمايشي
بليــت فروشــي وضعيت
بهتري پيــدا خواهد كرد.
نمايشهايــي كــه با كف
قيمت  ۳۰هــزار توماني
و ســقف قيمت  ۶۰هزار
توماني اجراي خود را شروع كردند كه تقريبا افزايش قيمتي در
ميان آثار نمايشي ديده نميشود .با نگاه اجمالي به سايتهاي
فروش با توجه به تعداد صندليهاي يك سالن و رعايت ظرفيت
 ۵۰درصدي سالن ،اين روزها براي يك نمايش بين  ۱۰تا ۱۵
بليت به فروش ميرسد.
تخفيفهايي براي تماشاگران

با نگاهي بــه يكي از ســايتهاي فروش بليــت نمايشها؛ اكثر
نمايشها برنامهريزي اجراي خود را تا اواخر خردادماه دارند كه
اين ادامه اجرا ،مستلزم تصميم ســتاد ملي مقابله با كرونا بوده؛
چرا كه اگر ستاد تصميم به تعطيلي بگيرد بار ديگر نمايشهاي
اجراهاي خود را موكول به بازگشــايي مجدد ســالنها خواهند
كرد؛ موردي كه در يك سال اخير براي گروههاي نمايشي اتفاق
افتاده است.
بيشتر گروههاي نمايشي با توجه به قيمت بليتهاي خود ،تخفيف
چند درصدي را هم براي تماشاگران درنظر گرفتهاند .مجموعه
تئاترشهر ،تاالر مولوي ،ايرانشهر و تماشاخانههایي چون شهرزاد،
مهرگان ،نوفل لوشاتو ،ديوار چهارم و هنر از جمله تاالرهاي فعال
در روزهاي پاياني ارديبهشتماه هستند.
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جهاننما
گام آكادميك آلمان
براي توسعه دوچرخهسواري

هدف مســئوالن آلماني اين اســت كه موضوع «ترافيك دوچرخه»
 از طراحي ســاختار و ايمنســازي گرفتــه تا وضــع قوانيني كهدوچرخهسواري را تســهيل ميكند -وارد حوزه تحقيقات و آموزش
شود .اســتادان منصوب شده در كرســيهاي جديد وظيفه دارند تا
مقاطع كارشناسي ارشد ويژه در دانشگاهها و كالجهايشان را راهاندازي
و درصورت امكان براي مقطع دكتري نيز دانشجو جذب كنند.
از نظر كارشناسان ،يك اراده سياسي قوي براي حمايت از مطالعات
حوزه حمل ونقل با دوچرخه در ســطح آكادميــك در آلمان ايجاد
شده؛ بهويژه اينكه دولت اين كشور متعهد شده حملونقل دوستدار
محيطزيســت را جايگزين وســايل نقليه موتوري كند .آلمان قصد
دارد انتشار گازهاي گلخانهاي ناشــي از تردد خودروها را در مقايسه
با دهه 1990تا سال 2030دستكم 40درصد كاهش دهد .هرچند
تحليلگران معتقدند كه برلين براي رسيدن به اين هدف راه طوالني
در پيش دارد.
اقدام مؤثر اما دير

از نظر دانشگاهيان و فعاالن اين حوزه ،اين قدم كه نقش چشمگيري
در موفقيت آلمان در دســتيابي به هدف حمل ونقل ســبز خواهد
داشت ،بسيار دير برداشته شده اســت .هدر كاتس كه حدود يكماه
پيش موفق شده كرسي استادي در دانشگاه ووپرتال آلمان را بهدست
بياورد ،ميگويد« :نخستين سؤالي كه بايد بپرسيم اين است كه چرا
اين قدر دير به فكر مطالعه آكادميك در حوزه حملونقل با دوچرخه
افتادهايم؟ » از نظر او ،پاسخ اين سؤال ،صنعت خودروسازي قدرتمند
آلمان است كه طي 70سال اخير بر حوزههاي مختلف تحقيقاتي اين
كشور سايه افكنده بود.
پيشگامي آلمان

تعريف جايگاه دانشگاهي جديد و جدي گرفتن تحقيقات در زمينه
دوچرخهسواري ،آلمان را به كشوري پيشــگام در اين حوزه تبديل
كرده است .حتي در هلند كه بهعنوان مركز تحقيقاتي اروپا در حوزه
حملونقل شهري شناخته ميشود ،با اينكه تحقيقات گوناگوني در
اين زمينه انجام شــده ،دانشــگاهها هنوز مقاطع آكادميك مختص
اين حوزه راهاندازي نكردهاند .ماركو بروملســتروت ،رئيس مؤسسه
دوچرخهسواري شهري دانشگاه آمستردام ميگويد« :معموال بخشي از
تحقيقات ما در حوزه دوچرخهسواري بوده ،اما تاكنون كرسي ويژهاي
به اين نام نداشتهايم» .اين مؤسسه 6سال پيش براي كمك به توسعه
پروژههاي مرتبط به دوچرخهسواري راهاندازي شده و قرار است مقاطع
خاص اين رشته هم بهزودي در آن ايجاد شود.
استادان جديد وظيفه دارند تا چرايي و چگونگي استفاده از خيابانها را
به كمك دانشجوياني با سابقه تحصيل و كار در حوزههاي برنامهريزي
شهري ،جامعهشناسي و روانشناسي حوزه ترافيك ،مورد موشكافي
قرار دهند .تحقيقات ،بر جمعآوري اطالعــات در زمينه عادتهاي
دوچرخهســواري مردم ،نحوه رفتار در خيابان ،استفاده از مسيرهاي
ويژه و همچنين مطالعه طراحي شبكههاي دوچرخهسواري تمركز
خواهد داشت.
از 7كرسي استادي5 ،جايگاه تاكنون پُر شده كه 4نفر آنها زن هستند.
موضوعي كه خشنودي انجمن دوچرخهسواران آلمان ( )ADFCرا
بهدنبال داشته است .مســئوالن اين انجمن معتقدند كه نياز اقشار
مختلف ازجمله زن و مرد و پير و جوان در صنعت حمل ونقل متفاوت
است ،اما زنان تا به حال حضور چشمگيري در اين عرصه نداشتهاند.
آنها اميدوارند رويكرد جديد تحقيقاتي به پُر شدن اين شكاف كمك
كند.
سابقه علمي استادان

همه استادان جديدي كه براي اين رشــته جذب شدهاند ،هر يك به
شكلي سالها سابقه تحقيق در حوزه دوچرخهسواري را در بخشهاي
گوناگون داشــتهاند و ميتوانند از زواياي مختلف به پيشبرد اهداف
تحقيقاتي كمك كنند .براي مثال ،كاتس كه در رشته مهندسي عمران
تحصيل كرده ،ابزارهاي شبيهسازي ساخته كه ميتواند به برنامهريزان
شهري براي طراحي شبكههاي دوچرخهسواري كمككند .اساس
ايده او ،ايجاد فضايي امن و جذاب براي دوچرخهسواران است.
مارتينا لوميه ،يكي از استادان مطالعات دوچرخهسواري شهري كه در
دانشگاه راين ماين مشغول شده ،قبال بهعنوان مهندس برنامهريزي
با شهرداريها همكاري ميكرده است .او قصد دارد در مورد كارايي
مسيرهاي دوچرخهسواري مطالعه كند .يكي از برنامههاي تدريس
او ،فرستادن دانشــجويان به نقاط مختلف شهر ويسبادن براي رصد
وسايل مختلف حمل ونقل است تا بتوانند راهكاري براي تناقضهاي
احتمالي پيدا كنند .بهنظر ميرســد اين روزها كه طراحي شهري
بهويژه از نوع زيســتمحيطي آن طرفداران زيادي دارد ،هيچكدام از
استادان جديد نگراني براي جذب دانشجو در رشته دوچرخهسواري
شهري نداشته باشند.
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سالم دوباره به زندگي عادي

كابوس قرنطينه در هند

برخي كشورهاي جهان در پي واكسيناسيون گسترده ،قوانين محدودكننده دوران كرونا را كنار گذاشتهاند

لغو محدوديتها در پرتغال

تالش آلمان براي توسعه دوچرخهسواري
سمانه معظمي
در شهرها ،پاي اين رشته را به دانشگاههاي
روزنامهنگار
اين كشور هم باز كرده اســت .با راهاندازي
مقاطع جديد تحصيالت تكميلي در 7دانشگاه آلمان تا چند سال ديگر
عدهاي از دانشجويان اين دانشگاهها مدرك كارشناسي ارشد و دكتري
خود را در شاخههاي مختلف «مطالعات دوچرخهسواري شهري» دريافت
ميكنند .به گزارش سايت پوليتيكو ،دولت آلمان در راستاي اجراي طرح
ملي دوچرخهسواري و بهمنظور دستيابي به اهداف زيستمحيطي خود
و همچنين افزايش امنيت تردد در خيابانها ،سال گذشته اعالم كرد؛
8.3ميليون يورو براي ايجاد 7كرسي استادي در رشته حملونقل شهري
با دوچرخه ،اختصاص خواهد داد .وزير حملونقــل آلمان در اينباره
گفته بود كه براي ترغيب مردم به اســتفاده بيشتر از اين وسيله نقليه،
دوچرخهسواري تبديل به يك رشته دانشگاهي در اين كشور ميشود.
هماكنون فقط 11درصد سفرهاي درونشهري آلمان با دوچرخه انجام
ميشود .اين ميزان در هلند و دانمارك كه در اين زمينه در جهان پيشگام
هستند ،بهترتيب 27و 18درصد است.

جهان

جواد نصرتي
روزنامهنگار

در انگليــس ،بــه آغــوش
گزارش كشيدن دوســت و آشنا و
عزيزان ،بزرگترين نشانه از
بازگشت زندگي به شــرايط عادي است؛
دوران ســخت قرنطينه گذشته و روزهاي
خوش بدون كرونا ،به لطف واكسيناسيون
و قوانين سختگيرانه پيشين ،در افق نمايان
شد ه است.
انگليس تنها نيست و كشورهاي ديگري نيز
در اروپا و آسيا ،به آمريكا پيوستهاند كه چند
هفتهاي است قوانين سختگيرانه مربوط به
دوران كرونا را كاهــش داده و خصوصا به
افرادي كه واكســن كرونايشان را دريافت
كردهاند اجازه داده بدون ماسك در سطح
جامعه تردد كنند.
در عربستان ،ممنوعيت سفر برداشته شده
و الجزاير ،مرزهاي خود را باز كرده اســت.
شهروندان در سيدني استراليا هم از نيمه
شب ديشــب اجازه پيدا كردند هر تعداد
مهماني كه دلشان ميخواهد به خانهشان
دعوت كنند.
بزرگترين اتفاق اما در انگليس افتاده است؛

به گزارش بيبيسي ،از ديروز ،ميليونها
نفر بعد از ماهها زندگي سخت در قرنطينه و
محدوديت ،حاال اجازه دارند در جمعهاي
محدود با هم معاشرت كنند ،عزيزانشان را
در آغوش بكشند و زير سقف رستورانها
بنشــينند .ممنوعيت ســفر خارجي هم
برداشته شده و قوانين سهلگيرانه جديدي
وضع شده است.
با اين حال ،بوريس جانسون ،نخستوزير
انگليس از مردم خواســته است همچنان
محتاط باشند و مسئوالنه رفتار كنند؛ «ما
به نقطه مهم ديگري در نقشه راه خود براي
خروج از قرنطينه رســيدهايم اما بايد قدم
بعدي را با احتياط برداريم».
لغــو محدوديتها در حالــي در انگليس
اجرا ميشود كه گونههاي جديد ويروس
ازجمله گونه هندي در اين كشور در حال
گسترش اســت و دولت تصميم گرفته با
آزمايش گسترده در نقاطي كه آلودگي در
آنها بيشتر اســت ،جلوي گسترش بيشتر
بيماري را بگيرد .اين محدوديتها عالوه بر
انگليس ،در سراسر ولز و بخشهاي زيادي
از اسكاتلند هم لغو شــده و دهها ميليون
نفر ميتوانند روزهاي خوش گذشــته را
از سر بگيرند.

در آنســوي كانــال مانش ،كشــورهاي
اروپايي متعددي هم بعد از واكسيناسيون
گسترده ،محدوديتها را كاهش دادهاند.
به گزارش يورونيوز ،آلمان ،هلند و پرتغال
آخرين كشورهايي هســتند كه به سمت
شــرايط عادي پيش از همهگيري كرونا
گام برداشتهاند .پرتغال كه يكي از مقاصد
گردشــگري اروپاســت ،در اقدامي مهم
ممنوعيت پذيرش گردشگر از كشورهاي
اروپايي را برداشته اســت و همين باعث
شــد تا انگليســيها ،بعــد از چند فصل
خانهنشــيني و در پي لغو محدوديتهاي
سفر ،به اين كشور سرازير شوند .در هلند،
عالوه بــر فعاليت مجدد برخي مشــاغل،
فعاليت پاركها ،باغوحشها ،باشگاهها و
استخرهاي روباز از چهارشنبه از سر گرفته
ميشود .همچنين قرار است كتابخانههاي
عمومي و موزهها از پنجشنبه فعاليتشان
را از سر بگيرند .قرار است در  3هفته آينده،
مشــاغل زياد ديگري بازگشــايي شوند و
نهايشان و زير سقف
رستورانها هم در سال 
به مشتريهايشان خدمات بدهند.
به گزارش رويترز ،هوگــو دهيونگ ،وزير
بهداشت هلند با اشــاره به بازگشاييهاي
گســترده گفته اســت« :مــا گام مهمي

برداشــتهايم اما بايد بسيار محتاط باشيم.
واكسيناسيون كمك بسيار زيادي كرده اما
هنوز به جايي كه ميخواهيم نرسيدهايم».
ايتاليا هــم از ديــروز محدوديت پذيرش
مســافر از اتحاديــه اروپــا و انگليــس و
رژيمصهيونيســتي را برداشت و مسافران
از اين مبادي ديگر مجبور نيســتند بعد از
رســيدن به ايتاليا قرنطينه شوند .داشتن
تست منفي براي ورود كافي است .ايتاليا
خود نخستين نقطه آغاز همهگيري كرونا
در اروپا بود .دولت ايتاليا همچنين به برخي
كسبوكارها و مشاغل در سراسر اين كشور
اجازه فعاليت مجدد داده است .در اسپانيا
هزاران نفر در سراسر كشور ،پايان قرنطينه
سراسري را يكشــنبه با حضور در خيابان
جشن گرفتند .در آلمان هم محدوديتها
براي افرادي كه هر دو دوز واكسن را زدهاند
بهشدت كاهش پيدا كردهاست.
در خاورميانه هم امارات و عربستان ،برخي
محدوديتها را لغو كردهانــد .در امارات،
از ديروز كاهش محدوديتها شــروع شد
و هتلها اجــازه يافتند بــا ظرفيت كامل
مسافر بگيرند .ظرفيت رســتورانها هم
افزايــش يافتــه هرچنــد فاصلهگذاري
اجتماعي و زدن ماســك در سطح جامعه

در هند زنده ماندن بــه اولويت اصلي
بسياري تبديل شده و زمزمه بازگشت
قرنطينه سراسري شــنيده ميشود.
ميليونها نفر در هنــد در قرنطينههاي
محلي زندگي ميكنند اما كارشناسان
بهداشــتي به دولت توصيه ميكنند كه
مهار اين موج مرگبار كرونا ،با قرنطينه
ملي در سراسر كشور شدني است .انجمن
پزشكي هند گفته اســت كه قرنطينه
10تا 15روزه به سيستم درماني هند اين
اجازه را ميدهد كه خود را بازسازي كند
و از شرايط مهلك فعلي نجات پيدا كند.
با وجود اين درخواستها ،دولت مخالف
قرنطينه سراســري است .قرنطينه اول
هند كه 4ماه طول كشيد ،به اين كشور
اجازه داد از مــوج اول كرونا با موفقيت
نسبي عبور كند .اين قرنطينه اما به اقشار
كم درآمد آسيب بزرگي زد .به همينخاطر
است كه نخستوزير اين كشور با قرنطينه
سراسري مخالف است.

همچنان پابرجاســت .در عربســتان هم
همچون امارات ،واكسيناســيون گسترده
به كمك مــردم آمده و براســاس قوانين
جديد ،افرادي كه واكسن زدهاند اجازه سفر
دارند .به گزارش الجزيره ،اين محدوديتها
از ديروز لغو شــد و شــهروندان عربستان
براي نخستين بار در 14ماه گذشته ،اجازه
يافتند كه كشورشــان را تــرك كنند .در
شمال آفريقا ،در الجزاير بعد از 14ماه مرزها
باز شده اســت .دولت اين كشــور در اوج
همهگيري كرونا تمامي مرزهاي هوايي و
زميني خود را بسته بود اما حاال ميخواهد
با توجه به كاهش ابتال ،از اول ژوئن (12روز
ديگر) مرزها را بازگشايي كند.
در آن ســوي دنيا ،دولت استراليا با وجود
مشــاهده برخي موارد جديــد آلودگي،
برنامهاش براي كاهــش محدوديتها را
شروع كرده است.
به گزارش ايبيســي ،در نخستين گام،
ساكنان ســيدني ميتوانند پذيراي تعداد
بيشتري مهمان در خانه باشند .همچنين
ديگر مجبــور نخواهند بود در سيســتم
حملونقل عمومي ماســك بزنند .با اين
حال به شــهروندان توصيه شده همچنان
ماسك بزنند.

جنگ غزه به روايت اقتصاد

سياوش فالحپور اقتصاد و معيشــت مردم همواره ســهم
روزنامهنگار
اندكــي از روايتهــاي رســانهاي در
جنگها داشــته اســت .اخبــار فوري و
حساســيتبرانگيز حمالت نظامي آنقدر براي سرخط خبرها جذاب
است كه مجال چنداني براي بررسي پيامدهاي اقتصادي و معيشتي
بحرانهاي نظامي بر زندگي مردم باقي نميگذارد؛ پيامدهايي كه شايد
تا سالها پس از پايان جنگ ،مردم رنجديده را رها نكند.
تحوالت نظامي اخير در سرزمينهاي اشــغالي و نوار غزه نيز از اين
قاعده مستثنا نيست؛ بهگونهاي كه كمتر رسانهاي بر ابعاد اقتصادي
اين بحران روی مردم فلسطين توجه داشــته و بخش عمده تمركز
رسانهها معطوف به حمالت نظامي متقابل طي يك هفته گذشته بوده
است .اين درحالي است كه با توجه به هدف قرار گرفتن زيرساختهاي
حياتي در باريكه غــزه ،اين جنگ پيامدهاي زيــادي براي اقتصاد و
زندگي مردم غزه داشته است.
تخريب گسترده زيرساختهاي غزه

حمالت هوايي رژيم صهيونيســتي بخش مهمي از زيرساختهاي
شــهري و خدماتي در نوار غزه را تخريب كرده اســت؛ بهگونهاي كه
پيشبيني ميشود زندگي پس از پايان جنگ بهمراتب براي 2ميليون
شهروند اين منطقه سختتر شود.
براساس اطالعات منتشرشده از مســئوالن دولتي در غزه ،تاكنون
دهها مركز تجــاري ،كارگاههاي توليدي ،مراكز توزيــع و انبار كاال،
ســاختمانهاي محل دفاتر اداري و تجاري ،چندين بانك ،نيروگاه
برق و حتي شــبكه تصفيه و توزيع آب غزه توسط جنگندههاي رژيم
صهيونيستي مورد حمله قرار گرفته اســت .برآوردهاي اوليه نشان
ميدهد خســارات وارده از اين تخريبها بيش از 100ميليون دالر
اســت .همزمان با انتشــار آمار و گزارشهاي اوليه از فاجعه رخ داده
در غزه ،اســامه نوول ،وزير اقتصاد دولت حماس نيز روز گذشته در
مصاحبه با شــبكه الجزيره ابعاد جديدتري از بحران پيشروي اين
منطقه را نمايان كرده اســت .بهگفته او ،ميزان تخريبهاي صورت
گرفته در زيرساختهاي بانكي و ارتباطي بهگونهاي است كه بخشي از

4جنايت جنگي علیه غزه

به گزارش ديدهبان حقوق بشر ،بررســي عملكرد رژيم صهيونيستي
نشان ميدهد 4جنايت جنگي ســازمانيافته و عامدانه از سوي اين
رژيم عليه شهروندان فلسطيني در نوار غزه صورت گرفته است .اين
موارد با الگوي نظامي اسرائيل در حمله به غزه طي سالهاي گذشته
همخواني دارد:
تخريب گسترده واحدهاي مسكوني و تجاري :يكسوم مراكز
 1پرازدحام تجاري غزه طي درگيريهاي يك هفته گذشــته
توسط جنگندههاي اســرائيلي بمباران شدهاند .شدت حمالت عليه
نقاط مسكوني نيز بهگونهاي اســت كه تاكنون تمام اعضاي چندين
خانواده فلسطيني بر اثر فروپاشي كامل ساختمانها جان باختهاند .با
توجه به محاصــره كامل نوار غزه و تحريمهاي اقتصادي ،بازســازي
ساختمانهاي ويران شده به بحراني جدي براي ساكنان اين منطقه

كيوسك

روزنامه تايمز [انگليس]

كرونا سد راه سفر انگليسيها

با پايان قرنطينه سراســري در انگليس ،وزير
بهداشت انگليس به مردم هشدار داد از سفر به
كشورهاياسپانيا،ايتاليا،فرانسهويونانكههنوز
موفق به مهار كامل ويروس نشدهاند خودداري
كنند .گفته ميشود گونه هندي ويروس در اين
كشورها شايع شده است.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

ادامه حمالت به غزه

نيويوركتايمز با انتقاد از ناتواني سازمان ملل و
دولت آمريكا براي متوقف كردن ماشين جنگي
اسرائيل نوشته كه حضور بنيامين نتانياهو در
قدرت ،يكي از داليل اصلي شكست مذاكرات
براي اعالم آتشبس است.

روي خط خبر

پس از مخالفت بنيامين نتانیاهو ،نخســتوزير رژيم صهيونيستي با
هرگونه طرح آتشبس ،حمالت هوايي به مناطق مسكوني غزه ديروز براي
هشتمين روز متوالي ادامه پيدا كرد.
تعداد شهدا در غزه به حدود 200نفر رسيده است58 .كودك در ميان
شهدا ديده ميشود .طي اين مدت بيش از 1300نفر هم مجروح شدهاند.
سازمان ملل از احتمال بمباران مدارس غزه خبر داده و نسبت به اين
تصميم اسرائيل هشدار داده است .هزاران شهروند فلسطيني از ترس
حمالت رژيم صهيونيستي به مدارس پناه بردهاند.
اسرائيل مانع ارسال كمكهاي بشردوستانه به داخل غزه شد.
حســام ابوهربيد ،فرمانده جهاد اسالمي در شــمال غزه در حمالت
اسرائيل به شهادت رسيد.
رئيسجمهور تركيه خواستار دخالت پاپ فرانسيس در بحران غزه شد.
طرفداران فلسطين و اسرائيل در تجمعي در مونترال كانادا درگير شدند.

پيشبيني ميشود نرخ بيكاري در غزه پس از پايان جنگ به 79درصد و نسبت جمعيت زير خط
فقر در اين منطقه به 85درصد افزايش يابد
شبكه مالي غزه به كلي منهدم شده است .نوول همچنين گفته است:
با توجه به عمق تخريب صورت گرفته و تعطيلي بسياري از مشاغل،
پيشبيني ميشود نرخ بيكاري در غزه پس از پايان جنگ به 79درصد
و نسبت جمعيت زير خط فقر در اين منطقه به 85درصد افزايش يابد.
نكته قابل توجه اين اســت كه بخش عمدهاي از خسارتهاي وارده
به غزه پس از جنگ سال 2014هم جبران نشــد .به گزارش شبكه
الجزيره ،حمالت گسترده اسرائيل به نوار غزه در سال 2014بيش از
500ميليون دالر خسارت به بار آورد كه طي تمام سالهاي گذشته
تنها 7درصد از آن جبران شــده است .بر اين اســاس ،غزه با بحران
انباشت معضالت اقتصادي ناشي از تخريب زيرساختها روبهروست؛
بحراني كه ممكن است پس از درگيريهاي كنوني وخيمتر از گذشته
شود.
براي درك بهتر حجم تخريبهاي صورت گرفته در غزه كافي است
بدانيم ظرف يك هفته گذشــته بيش از 500ســاختمان مسكوني،
اداري ،تجاري و خدمات عمومي (نظير بيمارستان) در اين منطقه به
كلي از بين رفته است .مجموعه اين عوامل نشان ميدهد مهمترين
قربانيان جنگ در غزه ،قشر ضعيف اقتصادي ،بهويژه كارگران هستند.

23

حدود 6هزار نفر بهطور مستقيم در اين حوزه امرارمعاش ميكنند .در
نخســتين ســاعت از آغاز درگيريهاي نظامي اخير ،جنگندههاي
اسرائيلي حمالتي را به مناطق ســاحلي غزه براي ممانعت از فعاليت
ماهيگيران فلسطيني انجام دادند .مجموعه اين اقدامات در كنار آثار
حمالت نظامي مستقيم ،ساكنان غزه را در محاصرهاي كشنده قرار
ميدهد.
پاسخ موشكي غزه براي اقتصاد اسرائيل

تبديل خواهد شد.
حمله به زيرساختهاي شهري :اصرار جنگندههاي اسرائيلي
 2به تخريب نيروگاههاي برق به امري عادي در حمالت نظامي
عليه غزه تبديل شده است .هماكنون بسياري از مناطق غزه بهدليل
بحران نيروگاهها تنها 3ساعت در طول شــبانهروز به برق دسترسي
دارند .شــبكه تصفيه و توزيع آب نيز از ديگر اهداف حمالت اسرائيل
بوده و طي روزهاي اخير بارها هدف قرار گرفته است.
انسداد گذرگاهها :هماكنون تمامي گذرگاههاي منتهي به نوار
 3غزه تعطيل شده و هيچ راهي براي ورود سوخت ،مواد غذايي
يا حتي دارو به اين منطقه وجود ندارد .اين درحالي است كه 80درصد
از نيازهاي غذايي ســاكنان غزه به واسطه كمكهاي خارجي تامين
ميشود.
حمله به ماهيگيران :يكي از مهمترين حوزههاي درآمد مردم
 4غزه ،ماهيگيري در امتداد خط ســاحلي اين منطقه است.

اگرچه حجم خســارتهاي وارده از حمالت هوايي اســرائيل به نوار
غزه بسيار گســترده اســت ،اما در مقابل ،پاسخ موشــكي و راكتي
مقاومت بهسوي سرزمينهاي اشــغالي نيز هزينه قابلتوجهي براي
رژيم صهيونيســتي داشته است .به نوشــته روزنامه جروزالم پست،
هزينههاي ناشــي از تعليق فعاليتهاي اقتصادي در مراكز مختلف
رژيم صهيونيستي از فرودگاهها گرفته تا مجتمعهاي تجاري نزديك به
160ميليون دالر برآورد شده است .فعاليت اين مراكز بهدليل حمالت
موشكي و راكتي بيوقفه مقاومت غزه ظرف يك هفته گذشته به حالت
تعليق درآمده است .عالوه بر اين ،نميتوان از هزينه نظامي سنگين
جنگ عليه غزه براي رژيم صهيونيستي چش م پوشيد .جروزالم پست
در اينباره مينويسد :براي هر موشكي كه از سامانه گنبد آهنين براي
مهار حمالت حماس شليك ميشــود بين 50تا 80هزار دالر هزينه
ميشــود .براي درك بهتر اين هزينه كافي اســت بدانيم در جريان
درگيريهاي اخير بيش از 3هزار موشــك و راكت از ســوي غزه به
سرزمينهاي اشغالي شليك شده است.

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
بینیازترین بینیازیها ،قناعت و تحمل و صبر
در نداری است.
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بیش از 710موزه در ایران

به مثابه هویت شهری

خاستگاه و تبار از اركان
سارا كریمان
مهــم هویتی انســان
محسوب میشود .مردمان با دست خویش شهرها را
خانه به خانه و كوی به كوی خلق میكنند و حد مرزها را
برقرار میسازند اما به اعتبار تاریخ ،انسان مولود تبار و
دیار است .اندیشه ،شهر را تكوین میدهد و صاحب
اندیشه از شهر هویت میگیرد .آثار ملموس و ناملموس
باقیمانده از انسان وقتی تاریخمند میشود و خشت بر
خشــت فرهنگ مینهد ،چنان ســازندگان خود را
در برمیگیرند كه خالق و مخلوق را بر یك پیكر استوار
میكنند .موزهها مصداقی بر این پایهاند .آثار و روایات
وابسته به اشــیا ،گزیدهای از تاریخ نهفته محدود به
خطوط فرضی جغرافیایی متاثر از زمان است .پس خارج
از قاعده نیست كه شهر نیز هویت خود را در چارچوب
موزه بجوید و تبلــور بخشــد .اوراق ثبتی در قالب
شناسنامه نام و تبار و دیار مردمان را مسجل میكند بر
همین منوال در اوایل قرن حاضر به شناسنامه سجل
میگفتند .موزهها با نمایش منتخب عناصر فرهنگی و
مسجل كردن وابستگان تباری آثار در نقش شناسنامه
ایفای نقش میكنند .هر اثر موزهای اشــارتی بر ذوق
جهان پیرامون مردمان خالق آن در بستر تاریخ دارد و
هر موزه برگهای از اوراق هویت است .انسانی را تصور
كنید كه نداند در شناسنامهاش چه نوشتهاند و اصل و
نسبش به كی و كجا میرسد .یا میداند اما آن را گم كرده
اســت ،پس چگونه اعتبار بیابد و در جهانی كه بدون
مســجل بودن آب هم نمیتوان خورد به زیست خود
ادامه دهد .موزهها مایه تفاخر شهرها و ملتها هستند،
در واقع در تاســیس موزهها نیت رقابت بر سر فخر
فرهنگی -تاریخی نیز مستتر است .عالوه بر موزههای
باستانی تاریخی ،موزههای هنر مدرن و هنر معاصر با
معماریهای برجسته سهم بسزایی در هویت بخشی و
نماد شهری دارند .تهران پایتخت سیاسی و اجتماعی
ایران است .بخشــی از هویتش در گرو طول و عرض
جغرافیایی خود اســت و بخشــی متصل به گستره
سرزمین ایران .موزههای تهران گاهی در قامت موزه
ملی ایران امانتدار شاخصههای هویتی این كهن بوم و بر
هستند و گاهی چون كاخ موزهها راوی مقاطع تاریخی.
گاهی بســان موزه فرش و آبگینه دربرگیرنده خطی
منحصر از عناصر فرهنگ هستند و گاهی چون رضا
عباســی متنوع و هزار نقش .طبق عادت مألوف كه
نگهداری از سند و قباله بنچاق بر زمره بزرگتر خانواده
بود ،تعدد موزهها نیز در قلب تاریخی شهر و شمیران
پیوسته به تهران بیشتر است .هرچند كمتر منطقهای از
مناطق بیست و دوگانه فاقد موزه است اما به هر روی
مالحظه كسوت و سن و سال شده است .قلب سیاست
و اقتصاد ایران هویت ســرزمینی خود را با موزههای
تهران مسجل میكند.

روشنفکریدرخیابان

كه خیلی از وقتها تاكسی كرایه میكرد و تنهایی میرفت
جاهای مختلف تهران را میدید .دوباره و دوباره.
عاشــق این بود كه تاریخ تهران را ورق بزند .عشقش خیابان
سیتیر بود؛ میدان مشــق .میگفت ،توی این میدان خیلی
پچپچها شده كه سرنوشت ما را رقم زده است .میگفت توی
این خیابان ،خیلیها دست به كارهایی زدند كه حاال برایش
كلی كتاب نوشــتهاند .من مصدق را با بیبی شناختم ،توی
یكی از همین قد م زدنها توی ســیتیر.
من قوام را هم همانجا شناختم .از پشت
عینك دودی خانهای را به من نشان داد و
گفت ،اینجا یك زمانی خانه نخستوزیر
ایران بود كه دشــمن مصدق بهحساب
میآمد.
امــروز ،خیلی یاد بیبی كردم .ســرم
را انداختــم پاییــن و قــدم زدم تا به
سیتیر رســیدم .از ابتدا تا انتهایش
را راه رفتم .روی ســنگفرشهایی كه
گرچه چهر ه نویی دارند ،اما از گذشته
حرف میزننــد؛ از تاریخ .امروز ،آرام
توی ســیتیر قدم زدم و به این فكر
كردم كه شــهرمان چقدر خاطره با

خودش دارد؛ خاطراتی كه برای هر كــدام از ما ،یك كتاب
اســت .من امروز ،یكبار دیگر ،تهــران را از جایی دیدم كه
پدربزرگها و پدرهایشان روزگارشان را آنجا سپری كرده
بودند .مادربزرگها و مادرهایشــان قــدم زدن در آنجا را
قشنگترین خاطره خود میدانستند و ما ،مردم امروز ،راحت،
پایمان را روی گاز میگذاریم و چشممان را به روی این همه
خاطره میبندیم.

گزارش یك قتل در منیریه
پاییز  ۶۶است و پرسپولیس بدون
سعید مروتی
حمید درخشان و ناصر محمد خانی
(كه رفتهاند قطر) و شاهرخ بیانی
(كه برگشته اســتقالل) همچنان قهرمان است .سرخی پیراهن
پرسپولیسی كه یك سال پیش برایم خریدهاند كمرنگ شده و برای
نخســتین بار میخواهم بروم منیریه تا یكدســت كامل لباس
سرخپوشان پایتخت را بخرم .پیراهن و شورت و جوراب و مچبند و
ساقبند و گرمكن كه پولم فقط به پیراهن سرخ و یك جفت مچبند
میرسد .از فروشگاه لباس ورزشی كه در ویترینش فقط پرسپولیس
و لیورپول به رسمیت شناخته شــدهاند بیرون میزنم .پیراهن
پرسپولیس در یك دستم است و كیف مدرسه در دست دیگرم .چند
قدم پایینتر با سینما ستاره مواجه میشوم كه فیلم «گزارش یك
قتل» را اكران كرده .عكسهای داخل ویترین را نگاه میكنم .اكبر
زنجانپور و هما روستا و قطب الدین صادقی و مهناز افضلی در كنار
كاله مخملیهایی كه تداعیكننده فیلمهای جاهلی قبل از انقالبند.
كیف مدرسه را باز میكنم تا پیراهن و مچبند را داخلش بگذارم و
نتیجه كشف اسكناسی بیست تومانی است .برگردم و ساقبند بخرم
یا بروم سینما؟ پنج دقیقه بعد نشســتهام در سالن بزرگ سینما

آنها میتوان به موزه آستان
قدس رضوی مشهد ،موزه

پارس شیراز ،موزه آب یزد،
موزه خانه مشروطه تبریز
و موزه موسیقی اصفهان
اشاره كرد.
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تهران بیش از 65موزه را

در دل خود جای داده كه

موزههای كاخ سعد آباد،

باتبلیغاتچهكنیم؟

كاخ گلستان و كاخ نیاوران،
موزه ملی ایران باستان،

موزه هنرهای معاصر ،موزه
جواهرات ملی ،موزه فرش
تهران و موزه دفاعمقدس

از مهمترین و پربازدیدترین
موزههای این شهر است.

7

چند سالی است كه

شهرداری تهران خانههای
قدیمی افراد مشهور این

شهر را برای تماشای عموم

تبدیل به موزه كرده است.
خانه موزههای جالل و

سیمین ،مینایی ،استاد
لرزاده ،ابوالحسن صبا،

مقدم ،دبیر الملك و خانه

كاظمی7 ،خانه موزه زیبای
تهران هستند.

یكــی از وظایــف شــهرداریها -در تمــام دنیا-
میثم قاسمی
جمعآوری زبالههای شهری است كه هرچه مشاركت
مردم در آن كمتر باشــد ،پرهزینهتر و ســختتر میشــود .طبیعتا بهتر است
كاندیداهای شورای شهر و شهرداری درباره جمعآوری ،بازیافت ،دفن ،امحا و...
زبالهها برنامه مشخصی داشته باشند؛ اما متأسفانه تاكنون دیده نشده كه چنین
باشد .گواه این مدعا چیست؟ از كجا میتوان دریافت كه یك كاندیدای عضویت
در شورای شهر ،برنامهای درباره زبالهها دارد یا نه؟
تا چند هفته دیگر ،تبلیغات انتخاباتی آغاز میشود و به ناگهان دیوارهای شهر با
پوســترها و عكسهای كاندیداها ،كاغذ دیواری میشود .یك روز از خواب بیدار
میشویم و میبینیم تصویر هزاران زن و مرد روی دیوارهای شهر است .چند روز
بعد هم این تصویرها كارایی خود را از دســت میدهند و انتخابات تمام میشود.
آنوقت ما میمانیم و درختهایی كه كاغذ شدند؛ كاغذهایی كه پوستر تبلیغاتی
شدند ،پوسترهایی كه روی دیوارها نشستند و در نهایت كارگران شهرداری باید
دیوارها را از آنها پاك كنند .این كار هم متضمن هزینهای اســت كه البد كم هم
نیست.
عجیب آن است كه كسانی چنین بالیی بر سر شهر میآورند كه خود مدعی اداره
شهر هستند .برنامههای طوالنی میدهند ،نطقهای آتشین میكنند و قبلیها را
ناتوان میخوانند و در همان حال ،خودشان از ترتیب دادن یك كارزار انتخاباتی
پاك كه در آن چندین تن كاغذ صرف نشود و انبوهی زباله روی دست شهرداری
نماند ،عاجز هســتند .آن هم در زمانهای كه میتوان با هزینهای بهمراتب كمتر،
كارزارهای اینترنتی برگزار كرد .اینجاســت كه میفهمیم كســی برای زبالهها
برنامهای ندارد .شاید برای فروش تراكم ،تبدیل باغها به برجها ،تبدیل شهر به یك
كارگاه ساختمانی بزرگ و ...برنامه داشته باشند؛ اما زبالهها ،آلودگی بصری ،بازیافت
و ...جایی در این فهرست ندارند .این در حالی است كه افزایش كیفیت شهرنشینی
در پیگیری موضوعاتی است كه كاندیداها عالقهای به آنها ندارند.

ناگهان كاغذ

مكانیدرآفتاب

ستاره و هاج و واج خیره شــدهام به روایت محمدعلی نجفی از
تودهایهای دهه  .30از آن فیلمهایی است كه مجله فیلم حتما به
آن خواهد پرداخت .فیلم راه خودش را میرود و جماعت داخل سالن
هم راه خودشان را .قصه سیاسی و تودهای بازی و حزب رستاخیز و
كارگران ذوبآهن خیلی به

وجود دارد كه از مهمترین

دغدغه

خاطرهبازی در دل سیتیر
بیبی همیشه كتاب میخواند.
سیدمحمدحسین هاشمی
كتابهــای آن زمــان ،كتاب
خواندن آن زمان ،كتابدوست بودن توی آن زمان ،دنیایی
است برای خودش .من هیچ وقت ندیدم كه كنار دستش كتاب
نباشد .هر كسی كه میدیدش ،فكر میكرد كه معلم است .آخر
آن زمان آدمها كمتر اتفاق میافتاد كه كتاب بخوانند .الاقل
بین آنهایی كه من میشناختم .بیبی اما برای دل خودش
كتاب میخواند.
یادم هست كه هر روز ،اول صبح ،یك غزل از حافظ میخواند
و میگفت حال امروزم را این غزل میســازد .تنها كسی كه
بیبی صدایش میكرد ،من بودم .بقیه میگفتند مامان ،مادر،
مادربزرگ .من اما بیبی گفتن را دوست داشتم.
شاید توی تصورتان بیبی ،شبیه بیبی سریال قصههای مجید
باشد ،اما بیبی ،خیلی با آن كاراكتر متفاوت بود .بیبی حاال
سالهاست كه از دنیا رفته .الاقل 10سالی شده .از آنهایی كه
برای خودشان قوانین و مقررات سفت و سخت دارند .حرف،
حرف خودشان است؛ كسی روی حرفشان حرف نمیزند .اما
همه ما میدانستیم كه بیبی ،توی دلش هیچچیزی نیست
جز محبت .این را میشد از نگاهش فهمید .این را میشد از
هدایایی كه وقت و بیوقت به ما نوهها میداد متوجه شــد.
بیبی عاشق تهران بود .عاشق خیابانهای تهران .یادم میآید
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شــهید خدري
خدری
خیابان شــهيد
میدان شــعاع ،خيابان
فراهاني ،ميدان
خیابانقائممقام فراهانی،
خيابا
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

عکس:همشهری /منا عادل

انــگار عشــق
مسعود میر
ورزیدن به شهر
و دیار خیلی خریدار ندارد ،چه بســا
بعضیها هم در این وانفســا یادشان
میرود كه در همه تندبادهای روزگار
وطن را بســتایند و خاكش را توتیای
چشم كنند .ما را با این جماعت كاری
نیســت كه ما عشــاق ایران زمین و
پایتخت خواســتنیاش هستیم .این
عشق اول از همان كلمه نگاشته شده
مقابل «صادره از» در شناسنامه شروع
شد اما حاال بدل شده به عادت و لذتی
كه گویی در تمام خیابانها و محلههای
این شهر جاری است .تهران برای ما تنها
زادگاه و نامــی بهعنوان مركز كشــور
نیســت كــه در كوچههایــش بازی
كردهایم ،در پیاده روهایش عمر را قدم
زدهایــم و در زیباییهایــش عاشــق
شدهایم .تهران موزه است نه از آن باب
كه هنوز هــم در هر گــذر و محله و
محدودهاش میتوان نشــان روزگاران
كهن و فرهنگ مردمان دیروز را سراغ
گرفت بلكه به ایــن دلیل كه ما در این
شهر گویی در موزه زندگی خود سراغ
تماشا را گرفتهایم .تهران موزه زندگی
ماست و هرچقدر هم كه شكل و شمایل
و تركیبش تغییر كرده باشــد باز هم
میتواند ما را با خود بكشاند تا شعف و
شور تجدید دیدار با تكههای كوچك
كودكــی و نوجوانــی و جوانــی .از
كملطفیها به محله و خانه و خیابان و
باغ و كاخ در این شهر نمیتوان حسرت
به دل نشــد اما باید دل بست به آنچه
هست و برای بودنش این روزها دلهای
بیشــتری میتپد .دل خوش كنیم به
اینكه الاقل در دهه اخیر حساسیتها
نسبت به خشت و خاك این شهر بیشتر
شده ،كلنگها كمتر به جان خانهها و
تبرها كمتر به جان باغهــا میافتد و
خالصه موزه زندگی ما برای تداوم حفظ
گذشتهاش توان بیشتری یافته است.
موزهای به وسعت تهران...
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عدد خبر

دل تماشاگر نمینشیند تا اینكه نوبت سكانس حمله اوباش میرسد.
شــورش كاله مخملیها كــه دوبلورها هم برایش ســنگ تمام
گذاشتهاند .فضای مفرح این ســكانس تماشاگران را هم سر ذوق
میآورد .ضیافت لمپنها كه تمام میشود فیلم برمیگردد به روال
سابقش كه یك فیلم سیاسی دهه شــصتی است ،با داستانی كه
سرراست تعریف نمیشود .دیدار اكبر زنجانپور با هما روستا و مهناز
افضلی قرار است حس بسازد كه با وجود تالش بازیگران نمیسازد.
تماشاگران سینما ستاره در پاییز دلگیر  ۶۶از سالن خارج میشوند.
پشت سریام به رفیقش میگوید« :فقط همون یه صحنهش خوب
بود ».نرسیده به ایستگاه اتوبوس با تتمه موجودیام پوستر علی
پروین را از یك دكه روزنامهفروشی میخرم .دیدار بعدی با سینما
ستاره دو سال بعد اســت كه برای خریدن كاپ و مدال به منیریه
میآیم« .كانی مانگا» را نشان میدهد و این بار هم سالن كامال پر
است و هم بساط ســوت و كف برقرار .قصه سینما ستاره هم مثل
اغلب ســینماهای قدیمی در دهه  80تمام میشود .سینمایی كه
سالهاست تخریب شده و جایش پاســاژی سبز شده كه بیشتر
مغازههایش لباس و كفش و تجهیزات ورزشی میفروشند .دیگر
هیچكس دلتنگ سینما ستاره و دمغ از روایت غیرخطی گزارش یك
قتل نیست.

چوبرختی كنج اتاق،
مریم ساحلی
درخت است .بازمانده
صنوبر تنهایی كه گاه باید پرده را كنار زد تا آفتاب و
گنجشكها را ببیند .گنجشكها میتوانند از پنجره
باز اتاق بگذرند و روی شاخههایی كه كت و كالهمان
به آن آویزان اســت ،بنشــینند .اما نمیآیند .آنها
میترســند از آدمهایــی كه تبر بر جــان درختان
مینشــانند .مدادهــا را بو میكشــیم ،بوی خاك
میدهند و جوانههایی كه هر بهار برشاخههای جوان
سبز میشوند .ما یك وقتهایی گوش میخوابانیم
روی میز تا شــاید صدای نازك جریــان آب را در
آوندهایی كه درونش نهفته ،بشنویم .ما عطر كتابها
را به جان میكشیم ،آنها بوی جنگل و شاخ و برگ
نمناك از باران را تا همیشه با خود دارند.
همه اســباب و اثاث چوبی دور و برما روایت فرجام
زندگی درختان ســبزیاســت كه روزی ساكنان
جنگلها بودند .اما در این میــان كاغذهای باطله
حكایت دیگری دارند .دفترهای مشقی كه سالها
سیاه كردیم و ســیاه میكنند؛ روزنامههای دیروز
و پریروز و روزهای پیش ،تقویمها و سررســیدها،
پیشنویسها و جعبههای خالــی ،همگی درخت
هســتند؛ درختانی كه روزگاری دستهاشان رو به
آسمان بود و ریشههایشــان در زمین .درختانی كه
به انتها رســیدهاند اما میتواننــد ناجی درختان
دیگر باشــند اگر مــا كاغذهای
نخواستنی را با زبالههایمان
یكی ندانیــم و به چرخه
بازیافت برسانیمشــان.
انسانهایی را میشناسم
كه حوالی این اندیش ه سبز،
در سایهسار آسمان شهر
ساحلی انزلی ،كاغذهای
باطله را جمع میكنند
و با درآمــد حاصل از
سپردن آنها به چرخه
بازیافــت ،كتابخانه
میســازند .صفورا
غلــهزاری ،معلــم
بازنشستهای است كه
از سال  ۱۳۹۶پویش
بازیافت كاغذ را در این

شهر آغاز كرده است؛ پویشی كه تاكنون موجب روانه
شــدن ۳۲تن كاغذ به كارگاه بازیافت شده و درآمد
حاصل از آن به ســاخت حدود  ۵كتابخانه كوچك
در اماكن عمومی و اهدای كتــاب به كتابخانههای
اماكنی نظیر زندان شده است .اینجا امواج دریا شاهد
بودهاند كه چگونه كتابخانهای كوچك در چایخانهای
بر فراز موجشكن قدیمی شــهر جان گرفته است یا
چگونه كودكان بیمار بخش اطفال بیمارســتان از
اهدای  ۱۰۰جلد كتاب بهرهمند شدهاند .بیتردید
فرشــتگان لبخند میزنند ،آن زمان كه چشــمان
خیس از اشــك كودكی تبدار محو تصاویر رنگین
نقش بسته بر كتابها میشــوند و آرام میگیرند.
كتابها در این مسیر ،سفیران مهری هستند كه تا
كتابخانه زندان ،باشگاهی ورزشی یا كانون ناشنوایان
هم پرگشــودهاند و البته باید گفــت این پویش در
كنار برخی كمكها به فعالیتهای محیطزیستی
به تهیه كتاب برای كتابخانه مركز در دست احداث
انزلیپژوهی نیز میپردازد .گفتنیاست ،این پویش
كه در قالب فعالیتهای انجمن طرفداران توســعه
انزلی فعال اســت به پیشــنهاد نوجوانان باشــگاه
كتابخوانی نیلوفران امید «تك و تك»( ،تفكیك كاغذ
و تشــكیل كتابخانه) نامیده شده است؛ پویشی كه
آغازكنندگانش از دانشآموزان خواستهاند كه پس
از پایان امتحانات خرداد ،كتابها ،دفترها و جزوات
باطلــه خویش را هنــگام دریافت
كارنامه به مدرســه تحویل
دهند .حاال این فراخوان
در شهر دست بهدست
میچرخد تــا مردم
انزلی به یاد داشــته
باشــند ،شهرشــان
نخســتین بنیانگذار
پویش محیطزیستی-
فرهنگی(تفكیككاغذ
و تشــكیل كتابخانه)
است؛ مردمی كه همراه
میشوند تا هم حافظ
محیطزیستشــان
باشند و هم پنجرهای
رو به جهــان كلمه و
آگاهی بگشایند.

