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يادداشت
نيما فاتح؛ پزشك و دانش اموخته مديريت سالمت

نامزدهــاي انتخابات رياســت جمهوري يكي پس از 
ديگري در ســالن ثبت نام ظاهر شــدند، نام نوشتند، 
عكس گرفتنــد، خطابه خواندند و اندكــي بعد فيلم 
حضور پرشكوه شــان 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 طرف تر درگير معضالت معيشت 
و سالمت بودند؛ در صف واكسن، در به در بيمارستان و مال؛ دل نگران عزيزانشان 
در بخش هاي مراقبت ويژه، در خلوتي داغدار نزديكاني ديگر، در كنجي دل نگران 
سالمت و معيشت كرونازده فرداي خود و خانواده شان. 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 سريع ترين زمان! بي هيچ توضيحي و در غياب گوش هايي كه بيشتر براي 
شنيدن معجزاتي براي ايمني و سالمت و معيشت خود و عزيزانشان تيز شده بود تا 
ترجيع بندهاي مالل انگيز ۴سال يكبار. جالب آنكه ناجيان همه نشاني از اين بالي 
مشترك داشتند؛ ماسكي بر صورت و اگر نداشــتند هم پروتكل هاي نيم بند محل 

ثبت نام به اندازه كافي يادآورشان بود كه آهاي! اين جمهور يك 
سال و اندي اســت با باليي جهاني دست و پنجه نرم مي كند و 

جان، روان، ذهن و روحش خســته و فرسوده و گاه داغديده اســت! با او از اين بال 
سخن بگو!

كدام جمهور؟
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مسي زيرسايه تيم دختران بارسلونا

صفحه5

نگاه
حسن خليل آبادي؛  رئيس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر 

شــوراي جهاني موزه ها براي روز جهاني موزه ها در 
سال ۲۰۲۱ و در شرايطي كه همه كشورها با شرايط 
سخت و طاقت فرســاي همه گيري كوويد- ۱۹ و 
قرنطينه، دست و پنجه نرم مي كنند، بر ترميم عوارض برجاي مانده از اين بحران 
و راه هاي مواجهه با آنها تأكيد دارد. گردشگري ايران در سال هاي۱۳۹۸و۱۳۹۹ 

رونق خود را از دست داد و بحران هاي بسياري را پشت سر گذاشت.
تغييرات شديد نرخ ارز و تورم و برخي مسائل سياســي، خسارات زيادي را به 
تمامي بخش هاي 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 به دنبال داشته و تمامي فعاليت هاي ما را چه 
در زمان قرنطينه و چه در زمان بازگشايي فعاليت ها، تحت تأثير قرار داده است.

متأسفانه با وجود آنكه ساعات بيشتري را در خانه گذرانديم 
و به نظر مي رســيد اوقات فراغت بيشــتري داشتيم، امكان 

تفريح و گذران وقت در فضاهاي عمومي وجود نداشت و همين امر سبب تغيير 
عادات تفريح و استفاده از اوقات فراغت شد. 

 كرونا و فرصت نوآوري
در صنعت موزه داري
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امتحان درساعت
 ترس و پروتكل

پدر و مادر قاتل
چرا  قصاص نمی شوند
 جزئياتي از قتل  بابك خرمدين
 و  بررسی حقوقی اين پرونده 
به قلم عبدالصمد خرمشاهي

سابقه فرزندكشــي در تاريخ كيفري 
ايران كم نيســت. قتل هــاي زيادي 
داشــتيم كه پدر يا مادر بــا داليل و 
انگيزه هــاي گوناگــون مرتكب قتل 
فرزند شــده اســت. پيــش از قتل 
كارگردان به دســت پــدر و مادرش، 
جنجالي ترين فرزندكشي، قتل رومينا 
اشرفي به دست پدرش بود؛ حادثه اي 
دلخراش كه بازتاب گســترده اي در 
جامعه داشــت. آن زمان هم بار ديگر 
انتقاداتي متوجه قانون شد كه براي 
قتل فرزند به دســت پــدر مجازات 
ســنگيني درنظر گرفته نشده است. 
حاال هم با قتل كارگردان توسط پدر و 
مادرش، بار ديگر اين بحث داغ شده 

است.  صفحه۲۱ را بخوانيد.

گزارش همشهري  از نخستين 
روز امتحانات نهايي پايه دوازدهم

كوچــه و خيابان هاي منتهــي به 6هزار 
و 7۰۰مدرســه در سراسر كشــور ديروز 
دوشــنبه، ۲7ارديبهشــت ماه نخستين 
حضور دانش آمــوزان را پــس از حدود 
هفت مــاه تجربه كردنــد؛ دانش آموزاني 
كه طي هفته ها و روزهــاي اخير صداي 
انتقاد بخشي از آنها و خانواده شان درباره 
حضوري بودن امتحانات نهايي در شرايط 
اوج گيري شيوع ويروس كرونا بارها شنيده 
شد و حتي منتخبي از آنها در مقابل ادارات 
آموزش وپرورش شهرهاي مختلف جمع 
شدند تا شــايد بتوانند با مسئوالن ديدار 
و مجموعــه آموزش وپــرورش را بــراي 
غيرحضوري شدن امتحانات راضي كنند 
اما همه تالش هايشــان بي نتيجه ماند و 
اصــرار آموزش وپرورش بــراي حضوري 
شدن امتحانات پايه هاي نهم و دوازدهم 

به كرسي نشست. صفحه۱۰ را بخوانيد. بي
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اطالعاتشهرداریدردسترسشهروندان
  پيروز حناچی:  قبال حتی دبير شورای عالی معماری  و شهرسازی هم به اطالعات شهرداری دسترسی نداشت

معاون برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداري:
در سامانه شفافيت، فهرست كاركنان شهرداری را در لحظه مي توانيد ببينيد

معاون مالی و امور اقتصادی شهرداري: 
همه گزارش های مالی  به شورای شهر ارائه و در سامانه شفافيت منتشر می شود

 تأييد پرونده
  شهدای سالمت  

در تعليق
از ۳۰۰ كادر درمان جان باخته در 
اثر كرونا، ۱۴۰ نفر شهيد شناخته 
شده اند و تاكنون تنها براي 6۰ نفر 

حقوق پرداخت شده است

 معاون پارلماني سازمان نظام پزشكي: 
وزارت بهداشت  معيار مشخصي 

 براي شهيد محسوب شدن
كادر درمان  ندارد

 توليد واكسن ايران-كوبا
تا پاييز به 7ميليون دوز مي رسد
گفت و گو با عضو پژوهشي كارآزمايي 

باليني واكسن مشترك ايران و كوبا

 سالم دوباره 
به زندگي عادي

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

در انگليس، به آغوش كشيدن دوست 
و آشــنا و عزيزان، بزرگ ترين 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 پيوسته اند 
كــه چنــد هفتــه اي اســت قوانين 
ســختگيرانه مربوط به دوران كرونا را 

كاهش داده اند. صفحه۲۳ را بخوانيد.
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ديپلماسی ضدتحريم 
ظريف در واتيكان

وزير امور خارجه در دومين مقصد سفر 
اروپايي خود، روز گذشته با وزير امور 
خارجه ايتاليا و مقامات واتيكان ديدار 
و گفت وگو كرد. محمدجواد ظريف در 
گزارشي توييتري درباره ديدارهايش با 
پاپ فرانسيس  و همچنين نخست وزير 
و وزير امور خارجه واتيكان نوشت كه 
ديداري فوق العاده با پاپ فرانســيس، 
رهبر كاتوليك هاي جهان داشته است. 
او همچنين افزود كه ديدارهاي خوبي 
با كاردينال »پارولين« نخســت وزير 
و اسقف اعظم »گاالگر« وزير خارجه 
واتيــكان داشــته و دربــاره اهداف 
و چالش هــاي مشــترك و همچنين 
گفت وگوي بين ادياني، فلســطين، 
تحريم هاي آمريكا و... به بحث و تبادل 
نظر پرداخته است. صفحه۲ را بخوانيد.

صفحه هاي 10 و12
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نيكنام به دليل عدم التزام به اسالم رد صالحيت نشده است
رد صالحيت سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد به دليل عدم التزام به اسالم سؤاالت 
و ابهامات بسياري به وجود آورد؛ درحالي كه طبق قانون اقليت هاي 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 اقليت هاي ديني وجود ندارد و تنها تفاوت اقليت ها با مسلمانان اين است كه مالك 
ارزيابي اقليت ها، اعتقاد به دين خودشان است. به اين ترتيب او تأييد نكرد كه رد صالحيت نيكنام 
به دليل عدم التزام به اسالم بوده است و درباره داليل ديگري كه ممكن است منجر به رد صالحيت 
او شود نيز صحبت نكرد. بنابراين هنوز مشخص نيست كه عضو زرتشتي شوراي شهر يزد دقيقا به 

چه علتي رد صالحيت شده است.

ث
مك

حدود 10 هــزار 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 به نظر مي رسد اختالف نظرهايي 
ميان اعضاي هيأت نظارت با رئيس مجلس وجود 
دارد، برخي از نماينده ها نيز اعتقــاد دارند كه در 
فرايند احراز صالحيت ها عملكــرد هيأت نظارت 
فراقانوني بوده است؛ ادعايي كه شايد آمار بيش از 
10 هزار نفري رد صالحيت شده ها بتواند گواهي بر 
آن باشد. آن هم در شرايطي كه در پنجمين دوره 
شوراي شهر نزديك به هزار و 800   نفر رد صالحيت 

 شده بودند.
 اين دوره از 12 عضو فعلي شــوراي شــهر تهران 
ابتدا فقط 2نفر تأييد صالحيت شدند و حاال 5عضو 
ديگر نيز در بررســي مجدد تأييد شــده اند. كرج، 
اصفهان، رشت، سمنان و شيراز از جمله شهرهايی 
بودند كه رد صالحيت داوطلبان در آنها خبر ســاز 
شــدو اصالح طلبان از ردصالحيــت 80 درصدی 
كانديداهايشان در برخي از اين شهرها خبر دادند. 

پس از اين هيأت نظارت در 10روز فرصت باقيمانده 

بايد به 10 هزار پرونده رســيدگي كند و اگر فقط 
براي هر پرونده 5 تا 10دقيقه زمان صرف شــود، 
براي رسيدگي به همه شكايت ها نزديك به 140 روز 
زمان نياز اســت. حميدرضا كاظمي، رئيس هيأت 
نظارت اما در پاسخ به سؤال همشهري در اين باره 
مي گويد كه كارگروه هايي در اين زمينه تشــكيل 
شــده و روزانه حدود 500 تا ۶00 پرونده بررسي 
مي شــود و به اين ترتيب كار در موعد قانوني خود 
به پايان مي رسد. 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، 
پرونده هايي كه هيچ مرجعي درباره آنها اظهارنظر 
نكرده اســت، تأييد صالحيت مي شوند. در سوي 
ديگر پرونده هاي 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 پرونده ها را دسته بندي كرده و به اعتراضات 
رســيدگي كنند.« كاظمي با اين استدالل تأكيد 
كرد كه هيأت نظارت به همه شكايت ها  رسيدگي 
مي كند. او همچنين گفت كه مالك ما براي بررسي 

صالحيت، مراجع قانوني است. كاظمي درخصوص 
سازوكار استعالم از مراجع قضايي اضافه كرد: »ما 
مثل قاضي هستيم و مجموعه ها مثل ضابط هستند. 
نظارت ما استصوابي نيست، كيفي و قانوني است. به 
همين خاطر، نظر مراجع قانوني را مورد بررسي قرار 
مي دهيم 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. آن هم با اين استدالل كه »در 
مواد ۳0 و ۳۳ درباره داوطلبان عضويت در شورا هاي 
اسالمي شهر، حســب مورد از مراجع ذيربط »از 
قبيل« مراجع نامبرده اســتعالم كنند. در نتيجه 
مراجع  ديگري هم وجود دارند كه در قانون نامشان 
نيامده است.« اين نماينده مجلس  مهلت اعتراض را 
تا 2۹ ارديبهشت اعالم كرد و گفت كه داوطلبان از 
۳طريق مي توانند اعتراض خود را به ثبت برسانند. 
اول، فرمانداري هاي سراسر كشور و دوم، هيأت  هاي 
عالي نظارت استان ها. 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 بخشــايش هريس، اشترجان 
فالورجان، طســوج كوار، ســده اقليد، كامفيروز 
مرودشت، حســن آباد اقليد، توره شــانزد، ليردف 
جاسك به نصاب نرسيدند. ردصالحيت هاي گسترده 
در ششــمين دوره انتخابات شــوراي شــهر فقط 
محدود به هيأت نظارت نيست. در مرحله نخست 
نيز هيأت هــاي اجرايــي ردصالحيت هاي زيادي 
انجام داده اند. كاظمي درايــن باره گفت كه »فعال 
عدم حدنصاب برگزاري انتخابات به 8 شهر كاهش 
پيدا كرده است كه قطعا با بررسي هاي بيشتر هيأت 
مركزي نظارت بر انتخابات شوراها تعداد اين شهرها 
كمتر از اين عدد هم خواهد شد، لذا وضعيت نسبت 

به قبل بهتر اســت.«   حال بايد ديد كه در روزهاي 
آينده چه ميــزان از تعداد ردصالحيت ها كاســته 
خواهد شد. موضوع ديگري كه رئيس هيأت نظارت 
در نشســت خبري خود به آن پرداخت، برگزاري 
انتخابات به شكل الكترونيكي بود. به گفته كاظمي، 
در مجموع در 8 كالنشهر و 1۶ مركز استان انتخابات 
به صورت الكترونيكي برگزار مي شــود. كاظمي در 
اين زمينه گفت: »با توجه به ظرفيت وزارت كشور 
براي برگزاري انتخابات الكترونيكي، هيأت مركزي 
نظارت بر انتخابات شورا ها نهايت همكاري را داشته 
 و ۳0 هزار صندوق اخذ رأي با 10 هزار شــعبه مهيا 
شده است. همچنين حدود ۷0 هزار شعبه اخذ رأي 

داريم و درصدد افزايش آنها هستيم.«

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراها: اگر هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها روزانه 
۶00پرونده را بررسي كنند، در موعد قانوني كار بررسي اعتراضات پايان مي يابد  سياست خارجيدفاع از رد صالحيت ها

روي خط خبر

ديپلماسي ضدتحريم ظريف در واتيكان

وزير امور خارجه در دومين مقصد ســفر اروپايي خود، روز گذشته 
با وزير امور خارجه ايتاليا و مقامات واتيكان ديدار و گفت وگو كرد. 
محمدجواد ظريف در گزارشي توييتري درباره ديدارهايش با پاپ 
فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي جهان و همچنين نخست وزير و وزير 
امور خارجه واتيكان نوشت كه ديداري فوق العاده با پاپ فرانسيس، 
رهبر كاتوليك هاي جهان داشــته اســت. او همچنيــن افزود كه 
ديدارهاي خوبي با كاردينال »پارولين« نخست وزير و اسقف اعظم 
»گاالگر« وزير خارجه واتيكان داشته و درباره اهداف و چالش هاي 
مشترك و همچنين گفت وگوي بين ادياني، فلسطين، تحريم هاي 
آمريكا و همكاري هاي دوجانبــه و بين المللي به بحث و تبادل نظر 
پرداخته است. به گزارش خبرگزاری فارس، ظريف در ديدار با پاپ 
فرانسيس با ارائه تصويري از شرايط ناشي از تحريم هاي يكجانبه و 
ظالمانه اياالت متحده آمريكا عليه مردم ايران به ويژه در حوزه دارو و 
واكسن، از مواضع سازنده پاپ در قبال اين تحريم ها 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،نخست وزير و اسقف 
اعظم گاالگر وزيــر امورخارجه واتيكان، آخريــن تحوالت روابط 
دوجانبه با واتيكان و همچنين اوضاع منطقه مورد گفت وگو و تبادل 
نظر قرار گرفت. ظريف در اين ديدار   نخست وزير و وزير امورخارجه 
واتيكان را در جريان ديدگاه جمهوري اســالمي ايران درخصوص 
تحوالت برجام، منطقه خليج فارس، فلسطين، غرب آسيا و افغانستان 
قرار داد. نخست وزير واتيكان نيز در اين ديدار نسبت به رايزني بيشتر 
با جمهوري اسالمي ايران در مورد موضوعات مورد عالقه مشترك در 

حوزه هاي 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 بخش هاي 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 جنگ طلبانه رژيم صهيونيستي در حق مردم 
سرزمين هاي اشغالي و غزه و همچنين نشست با رهبران گروه هاي 
فلسطيني مقيم دمشق،   ديدگاه اصولي جمهوري اسالمي ايران در 
زمينه برگزاري رفراندوم با حضور همه فلسطيني ها از هر دين و آيين 
در اين خصوص را تشريح و يك بار ديگر اقدامات رژيم صهيونيستي 

در حمالت ددمنشانه به مردم فلسطين را محكوم كرد.
لويي جي دي مايو، وزير امورخارجه و همكاري هاي بين المللي ايتاليا 
نيز در اين ديدار تمايل كشورش براي گسترش همكاري هاي دوجانبه 
با كشورمان، به خصوص در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
را مورد تأكيد قرار داد. او ضمن حمايت از اجراي كامل برجام از سوي 
همه طرف ها، خواستار تبادل نظر و مشورت هاي فعال با جمهوري 

اسالمي ايران در ارتباط با مسائل مهم منطقه اي و بين المللي شد.
موضوعات مربوط به همكاري با كشــورهاي حــوزه خليج فارس و 
ترتيبات منطقه اي توسط كشــورهاي اين حوزه، مسائل مربوط به 
يمن، افغانســتان، عراق و آخرين تحوالت مرتبط با گفت وگوهاي 
وين، از ديگر محورهاي مورد گفت وگو و تبادل نظر از ســوي وزير 
امورخارجه كشورمان در اين ديدار بود. ظريف پيش از اين به اسپانيا 
سفر و با وزراي خارجه و صنعت اين كشور ديدار و گفت و گو كرده بود.

  قدرداني هنيه از مواضع رهبري 
اســماعيل هنيه، رئيس دفتر سياســي حماس در تماس تلفني با 
علي اكبر 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 مي كنم و مايل هستم 
از طريق جناب عالي به مقام معظم رهبري و ملت ايران سالم و درود 
بفرستم. واليتي با تبريك پيروزي ها و موفقيت هاي فرزندان غيور 
ملت فلسطين و حماس به عنوان يكي از نيروهاي مهم و تأثيرگذار در 
جهاد ارزشمند و تعيين كننده 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 جنايت هاي رژيم 
غاصب صهيونيستي مقاومت كرده اند، با اين جنايتكاران جنگيده اند 

و شهيد داده اند./ ميزان

  بهارستان؛ مشتاق همكاري با دولت بعد از روحاني 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس ديروز در نشست شوراي هماهنگي 
مجلس با تأكيد بر ضرورت اولويت بندي در مجلس براي تحقق شعار 
سال در زمينه توليد و رفع موانع آن، عنوان كرد: مركز پژوهش هاي 
مجلس در اين زمينه اولويت هاي كشور را احصا كرده و گزارش آن در 
صحن براي نمايندگان ارائه مي شود تا اولويت هاي مجلس به ويژه در 
زمينه نظارت بر ۶ قانون 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، گام هاي محكمي برداشته شود./ خانه ملت

  ابراز تأسف از تعرض به اماكن ايران در عراق
حســن روحاني و مصطفي الكاظمي، نخســت وزير عــراق ديروز 
درتماسي تلفني در مورد موضوعات مهم ميان 2 كشور سخن گفتند. 
در اين تماس روحاني گفت: گروه تروريستي داعش همچنان يك 
خطر مهم امنيتي در منطقه به شــمار مي رود و همكاري 2 كشور 
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 گروه هاي خودسر، بر لزوم واكنش قاطع و سريع دولت 
عراق به اين تعرضات تأكيد كرد. مصطفي الكاظمي، نخســت وزير 
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

 گزارش كدخدايي از نخستين جلسه
 احراز صالحيت كانديداهاي 1400: 

 سقف تأييد
 صالحيت نداريم

 عباسعلي كدخدايي، ســخنگوي شوراي 
شورای 
نگهبان فهرست داوطلبان تأييد صالحيت نگهبان

شده انتخابات رياست جمهوري را تكذيب 
كرد. اين فهرست همزمان با آغاز شروع بررسي صالحيت 
داوطلبان انتخابات رياست جمهوري به صورت خبرهاي 
غيررسمي در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي شد. كدخدايي با بيان اينكه گزارش كارشناسان اين 
نهاد در جلسه ديروز بررسي شد، گفت: به دليل اينكه برخي 
 مدارك و اسناد براي بررسي هاي ما كافي نبود، ضمن اينكه 
صحبت هاي كلي و مرور اسامي دريافت  شد، قرار شد كه 
كارشناسان ما پرونده ها را تكميل كنند و در جلسه بعدي 
كه صبح چهارشنبه اســت، مجددا كار رسيدگي را انجام 
دهيم تا ببينيم به چه مرحله اي مي رسيم و نتيجه را زودتر 

اعالم كنيم. 
كدخدايي با بيــان اينكــه در حال بررســي صالحيت 
داوطلبان انتخابات رياســت جمهوري هســتيم، افزود: 
اســامي منتشر شــده از احراز صالحيت يا رد داوطلبان 
انتخابات رياســت جمهوري در فضاي مجــازي و برخي 
رسانه ها حقيقت ندارد و شوراي نگهبان كامال اين اخبار 

را تكذيب مي كند.

رزومه 40نامزد روي ميز شوراي نگهبان
او همچنين با اشــاره بــه اينكه بررســي صالحيت ها با 
درنظر گرفتن شــرايط جديد مصوب شــوراي نگهبان 
انجام خواهد شد، به شبكه خبر گفت: حدود 40 داوطلب 
انتخابات رياســت جمهوري طبق مصوبه شوراي نگهبان 
مدارك الزم را ارائه كرده اند؛ 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 ثبت نام  حضور داشتند، ابراز اميدواري كرد  پس از 

بررسي صالحيت ها هم نتيجه همين گونه باشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تأكيد بر اينكه ما نه نگاه 
سياسي داريم نه نگاه مقطعي، گفت: در اين 20سالي كه 
در شــوراي نگهبان بودم، اين را حــس نكردم كه عاليق 
سياسي اعضاي شوراي نگهبان دخيل بوده باشد. به گفته 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 مطرح شده نسبت به سقف تعداد 
نامزدهاي تأييد صالحيت شــده، تصريح كرد: ما سقف 
مشخصي براي تأييدصالحيت ها نداريم و اگر تعداد زيادي 
هم شرايط الزم را داشته باشند، اعالم مي كنيم. قانون از ما 
خواسته شرايط قانوني را مدنظر قرار دهيم و ما بدون هيچ 
مالحظه اي مر قانون را رعايت مي كنيم. به گفته سخنگوي 
شوراي نگهبان »براي تأييد صالحيت داوطلبان، ۷ رأي 
اعضاي شوراي نگهبان نياز است و اگر فردي ۶ رأي يا كمتر 
داشته باشد، تأييد نمي شود.« او درباره مرحله ثبت نام ها 
نيز افزود: آمار ثبت نام انتخابات قبلي باالي 1۶00 نفر بود. 
اگر مصوبه شوراي نگهبان نبود، پيش بيني باالي ۳000 

ثبت نامي داشتيم.
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 به نظر شــما، چرا  در اين دوره 
به رغم كاهش مــوارد غيرجدي، افزايش 
چشمگير ثبت نام چهره هاي سياسي تا مرز 

50نفر را شاهد هستيم؟
طبيعي است كسي كه مي خواهد رئيس جمهور 
شود، بايد ويژگي هايي داشته باشد كه از عهده 
مســئوليت بربيايد. من خاطــره اي از زماني 
كه خودم در وزارت كشــور بــودم و انتخابات 
رياست جمهوري را برگزار مي كرديم، بگويم. 
افراد معمولي و حتي كساني كه سواد درست 
و حسابي نداشتند، ثبت نام مي كردند و حتي 
براي خودشان هم حالت شوخي داشت. ما براي 
افراد ثبت  نام كننده روي يك ميز ظرف شيريني 
گذاشته بوديم تا احترام شوند. يكي از اين افراد 
كه آمده بود ثبت  نام كند، يك خرده از آن خورد 
و بقيه شيريني ها را با خودش برد. شرايط قانون 
اساسي ايجاب مي كند رئيس جمهور از ميان 
شخصيت هاي مذهبي و سياسي شناخته شده 

انتخاب شود.
يعني از شــرايطي كه اين دوره 
شوراي نگهبان گذاشت استقبال مي كنيد؟

بله، خوب شــد. نبايد ثبت نام ها به شيوه قبل 
باشد.

نگاه تان به ساير ثبت نام ها چگونه 
است؟ از حضور گسترده چهره هاي سياسي 

استقبال مي كنيد؟
بله. تعداد افراد سياسي كه آمدند خوب است 
و من اين را به فال نيك مي گيرم. باالخره افراد 
سياستمدار و مجرياني كه مسئوليت هاي نسبتا 
مهمي در جمهوري اسالمي داشته  اند، ثبت نام 
كردند. تعدد ثبت نام ها بــه مردم اين امكان را 

مي دهد كه از ميان آنها يكي را انتخاب كنند.
به نظرتان از بين نامزدهايي كه 
آمده اند چهره هايــي 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 
ويژگي ها را دارند و ان شــاءاهلل از بقيه دوستان 
نيز كمك خواهند گرفت، چون خوشــبختانه 
اصالح طلبان تيم متخصص و خبره كم ندارند. 
اميدواريــم رئيس جمهور منتخــب آينده با 
اســتفاده از ظرفيت اين بدنــه نخبگاني قوي 

حركت كند.
خودتان چرا ثبت  نام نكرديد؟

ما هــم اگــر مي رفتيم شــايد جــزو همان 
ثبت نام هاي معمولي مي شديم كه اول مصاحبه 

گفتم)با خنده(.
دليل اينكه از فهرست 14نفره 
اصالح طلبان شما و يكي دو نفر ديگر ثبت نام 

نكرديد، چه بود؟
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 
بزرگ ترين مشكالت كشور مشكالت اقتصادي 
است. وضعيت مردم خوب نيست و خيلي رنج 
مي برند. مشــكالت اقتصادي داشتيم و كرونا 
باعث شد بيشتر شود. فشار روحي بر مردم وارد 

شده اســت و طبق آمارهايي كه داده مي شود 
۳0 تا 40درصد و حتي 50درصد مردم زير خط 
فقر هستند. بنابراين كسي كه مي آيد واقعا بايد 
اقتصاد بلد باشد و آن را خوب بشناسد. كسي كه 
مي آيد صنعت، كشاورزي، ارز و بانك و ماليات را 
بايد خوب بداند تا فكري به حال مشكالت كند. 
رئيس جمهور آينده بايد يك برنامه اقتصادي 
جدي داشته باشــد كه بتواند آنچه حق مردم 
است را تامين كند. من به واقع در خودم نديدم. 
ممكن اســت من الفبايي از مسائل سياست 
داخلي و خارجي بلد باشــم، ولي آن كسي كه 
مي آيد بايد به ســمت حل همه جانبه مسائل 
مردم برود. من ديدم اگر بيايم ممكن است به 

مردم جفا كرده باشم.
داوطلبــان  شــما  به نظــر 
رياســت جمهوري ســيزدهم چقــدر 
برنامه محور حركــت كرده اند و چقدر اين 
برنامه ها مي تواند بــراي مردم قابل قبول 

باشد؟
اگر صحبت هــاي زمان ثبت نام هــا را درنظر 
بگيريم، نمي شود اسم آن را برنامه گذاشت. هر 
فردي براساس طرز تفكر خودش در برنامه ها 
اولويت قرار مي دهد. اگر من مي آمدم، شــايد 
بحث سياســت خارجي، روابــط بين الملل يا 
مسائل سياست داخلي مثل آزادي ها و از بين 
بردن رويكرد امنيتي در كشور و رفتن به طرف 
رويكرد فرهنگي و سياسي را مطرح مي كردم. 

هر فردي بر مبناي ويژگي هايي كه دارد، 
 اولويت هايي قائل اســت و براساس 
همان اولويت ها نيــز برنامه ريزي 
مي كنــد. بايد به صــورت دقيق تر 
ديد اولويت آقايان چيست تا بعد 
برنامه ها مطرح شود و دقيقا مورد 
بررسي قرار گيرد، ولي آنچه مسلم 
است، براساس اطالعي كه بنده از 
اصالح طلبــان دارم، هم احزاب 
اصالح طلب و هم جبهه اصالحات 
خوشــبختانه برنامه هاي بسيار 

دقيق و مفصل نوشته اند كه طبيعتا 
كانديداهاي اصالح طلب مي توانند از 

آنها استفاده كنند و پيش بروند.
از همان پايان ثبت نام ها 
تخريب هايي نســبت بــه اعالم 
نامزدي برخــي داوطلبان صورت 
گرفت. برخي گفتنــد ما ثبت نام 

كرديم صرفا به خاطر اينكه فالن فرد 
نامزد شد. چرا اين اتفاق صورت گرفت؟ 

چطور جريان هاي سياســي مي توانند 
برنامه محوري را جايگزين منازعه محوري 
و ارائه راه حل هاي واقعي براي مشــكالت 

كشور كنند؟
توصيه من اين اســت كه مهم ترين 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 مي توانيم داليل 
و نظــرات خودمان را خيلــي منطقي مطرح 
كنيم. اصال انتخابات يعني همين. متأســفانه 
ما اخالق اســالمي را آنطور كه بايد و شــايد 
رعايت نمي كنيم. انقالب ما بيش از آنكه انقالب 
اقتصادي يا سياسي باشــد، انقالب فرهنگي 

بود؛ يعني با فرهنگ اســالم و ايــران انقالبي 
كرديم كه  نگاه جهانيان را جذب كرد، اما حتي 
همين انقالب فرهنگي نيز كه در سال هاي اول 
انقالب يعني در سال هاي 5۶ تا 5۹ و 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 اســالمي در 
فرهنگ سياسي ما حاكم نيست و برخوردهاي 
حذفي و تخريبي نيز ناشــي از همين مسئله 

است.
خود نامزدهــا چطور مي توانند 
فضاي تبليغات و مناظرات را به ســمت 
برنامه محوري پيش ببرند و جلوي جدل هاي 

سياسي را بگيرند؟
تعداد نامزدها زياد است و متنوع هستند. من 
اميدوارم تأييد صالحيت هم به صورت عاقالنه 
انجام بگيرد و اين فرصت به مردم داده شــود 
تا از ميــان نامزدها آن كســاني را كه توانايي 
اجراي مطالبات شــان 
را دارنــد، انتخاب 
كنند. اگــر تعداد 
نامزدهــاي تأييد 
ه  حيت شــد صال
نيز به تبــع تعداد 
ثبت نام هــا بــاال 

باشــد، يعني يك رقابت جدي وجود خواهد 
داشت كه اين رقابت باعث مي شود تا انتظارات 
مردم بيشــتر پاسخ داده شــود. برمبناي اين 
رقابت نامزدها بايد برنامه هايي داشــته باشند 
كه پاسخگوي انتظارات مردم باشد. ما تا اآلن 
رئيس جمهوري نداشته ايم كه همكاران اصلي 
و مهم خودش را معرفي كند. اين مي تواند يك 
ابتكار جديد باشد. خود همين مسئله مي تواند 
نشــان دهد كه نامزد رياست جمهوري چقدر 

توانايي حل مشكالت مردم را دارد.
در همين يكــي دو روز رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس گفته امسال 
350هزار ميليارد تومان كســري بودجه 
پيش بيني مي شود. مشــكالت تحريم ها 
سر جاي خودشان هستند و مسائلي مثل 
كم آبي، مفاسد اقتصادي يا خروج سرمايه 
و مهاجرت ها گريبانگير كشور هستند. آيا 
نامزدها اين مسائل اساسي كشور را پيش 

پاي خود ديده اند؟
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 
بيت المال نمي رود. مبارزه با فســاد همان قدر 
بايد جدي باشد كه مبارزه با استبداد. مردم بايد 
بتوانند حرف هاي خودشان را بزنند و اين كار 
سختي نيست. اگر ما آزادي كامل بدهيم، مردم 
خودشان مي توانند مفسدان را معرفي كنند تا 
حاكميت با آنها برخورد كند. اول انقالب وقتي 
كه گروه فرقان و مجاهدين خلق شروع به كار 
تروريستي كردند، دســتگاه هاي اطالعاتي ما 
خيلي قوي نبودند ولــي اطالعات مردمي كه 
امام)ره( راه انداختند، باعث شــد تا ريشه آنها 
را خشــك كنيم. مبارزه با فســاد سخت تر از 
ريشه كني اين تروريست هاي افراطي آدمكش 
نيســت. الزمه آن تكيه به مــردم و اعتماد به 
آنهاست؛ الزمه اش آزاد گذاشتن دست مردم 
و روزنامه ها و رســانه ها و فضاي مجازي است. 
اينها خودشان خيلي راحت مي توانند مفسدان 
را معرفي كنند. براي حل مسائل اقتصادي نيز 
بايد در سياســت خارجي و روابط بين الملل 
فعال باشــيم تا از محيط بين الملل اســتفاده 
كنيم. اميدواريم بحث برجام به سرانجام برسد 
و تصويب FATF نيز كمك مي كند تا مشكالت 
اقتصادي حل شــود. ابعاد مختلف حكمراني 

مستقل از هم نيستند.
توصيه پاياني؟

من اميدوارم شــوراي نگهبان به گونه اي 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 توصيه اي براي 

ثبت نام شما داشتند؟
بله، آقاي خاتمي توصيه به ثبت نام داشــتند. 
قضيه من از دو ســه ماه پيش مطرح است كه 
من نه مي گفتم. آقاي خاتمــي به من گفتند 
حاال شما نه نگو. خيلي دوستان ديگر هم اظهار 
لطف داشتند ولي من خودم را ذي صالح براي 

اين بخش ندانستم.

محمد صدر در گفت وگو با همشهري:

رئيس جمهور آينده بايد يك برنامه اقتصادي جدي داشته باشد

ثبت نام هاي انتخابات رياست جمهوري با حضور لحظه آخري 
همه نامزدهاي اصلي در روز پاياني انجام شــد و هم اكنون 

اين سؤال اساســي در افكار عمومي مطرح است كه اين 
حضور ديرهنگام چه نسبتي با ارائه يك برنامه قابل قبول 
در فرصت كوتاه باقيمانده تا انتخابات خواهد داشــت. آيا 
داوطلبان انتخابات به جاي برنامه محوري، چشــم به يك 
تردستي و منازعه مناظراتي در ايام تبليغات دوخته اند؟ چرا 

رويكردهاي اساسي آنها نسبت به مهم ترين مسائل كشور 
كه در بعضي موارد شكل بحران به خود گرفته اند، عيان نشده 
است؟ با محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
درباره ضرورت برنامه محوري بــه جاي منازعه محوري در 

انتخابات رياست جمهوري گفت وگو كرديم.

 محسن تواليي
خبرنگار

  امير محمد حسيني
خبرنگار
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دومین نشســت خبری شــهردارتهران در  نشست 
ارديبهشت ماه، روزگذشته برگزار شد.خبري

پیروز حناچــی  با 2 معــاون  برنامه ريزی و 
توسعه سرمايه انســانی و معاون مالی اقتصادی شهرداری 

تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد.
در نشســت خبری ديروز همچون جلسه گذشــته ، ارقام 
متعددی درباره بودجه، درآمد، مخارج، بدهی ها و شــرايط 
مالی و کارکنان شهرداری پايتخت ارائه شد که از سیاست 
انقباضی و کاهش هزينه ها در اين نهاد طی 3ســال اخیر 
حکايت می کند. پرسش های خبرنگاران نیز بر فعالیت های 

سازمانی و اقتصادی شهرداری متمرکز بود. 
به گزارش همشهری، شــهردار تهران درباره فعالیت های 
مرتبط با انتخابات تاکید کرد: »به مديران تذکر داده شده که 
اگر می خواهند در لیست انتخاباتی وارد شوند بايد 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 

مديران حساسیت بیشتری وجود دارد.«
پیروز حناچی در نشســت خبری گفت: »يکی از اقدامات 

عمومی که در اين دوره در شــهرداری صورت گرفته ارائه 
اطالعات در فضای عمومی اســت. من قبال به عنوان دبیر 
شــورای عالی معماری و شهرسازی نمی توانستم اطالعات 
شهرسازی تهران را از شهرداری بگیرم اما اين اطالعات امروز 
در اختیار شماست و اگر شــهر دچار بحران باشد، می شود 
آن را پیدا کرد. اقدامات شهرداری در حوزه های مختلف به 
شکل ارائه گزارش و نشســت خبری و رجوع به سامانه ها 
و داشــبوردهايی 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 
شهرداری  بیان کرد: »افتخار می کنیم که تخلفات اين دوره 
در همین دوره بررســی و برخوردها انجام می شود؛ نه 10 
يا 1۵سال بعد. نکته ديگر اين اســت که اگر تخلفی در اين 
سازمان بزرگ رخ داد نبايد چشم روی آن ببنديم. بنابراين 
نسبت به اين موضوع حساس هستیم و ابزار بررسی و برخورد 
تخلفات هم دادگاه تخلفات  شهرداری و قوه قضايیه است. 
درباره تخلف تزريق واکسن های کرونا در يکی از مناطق هم به 
محض انتشار خبر، بررسی شد و متخلفان  به 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 شهرداری ها وظايف 
قانونی درباره رفع سد معبر دارد اما اينکه چگونه اين وظیفه 
انجام شود ظرافت زيادی الزم دارد که در مکان هايی مانند 
چهار راه ولیعصر، اطراف امامزاده صالح و شــاه عبدالعظیم 
به کار گرفته می شود. در شــرايط کنونی که شهروندان با 
مشکالت مالی و اقتصادی مواجه هستند، بخشنامه اي ابالغ 
شده که اگرجايی سخت گرفته می شود يا ضابطه مند شود 
يا مکان ديگری برای دستفروشــان انتخاب شود و موضوع 

منطقه 20 هم بررسی و با متخلفان برخورد شد.«
 حناچی درباره منابع مالی خــط 10 مترو گفت: »در قالب
2۵ درصد قرارداد با پیمانکار اول بسته شده و منابع خط 10  

از محل اعتبارات حوزه حمل و نقل است.«
او درباره انتخاب مشــاوران شهرداری گفت: »من مشاوران 
زيادی منصوب نکردم. برخی از معاونان يا روسای سازمان ها 
که جابجا شدند به دلیل تجربه حکم مشاوره گرفتند. مشاور 
حقوقی و امور مجلس يا معاون امــور مناطق که علی االبد 
نیستند. برخی از مشاوران هم از قبل حکم دارند که چون 

کارمند شــهرداری بودند، تغییری ايجــاد نکرديم. درباره 
پرداخت پاداش به مديران در دوره مديريت شهری پنجم 
هم بايد بگويم که مبالغ پرداخت شده ماده 17 ) مستقیما از 
دفتر شهردار( شامل دو بند يک و دو است که بر اساس بند 
يک پرداخت های انجام شده به اشخاص حقیقی 1۵ میلیون 
تومان و آن هم به مواردی مانند قهرمانان ورزشی يا بیماران 
صعب العالج يک بار در ســال پرداخت می شود. اين مبالغ 
برای اشخاص حقوقی تا سقف ۵0 میلیون تومان است که 
بیشتر به  خیريه ها و سمن ها می رسد و تا کنون 30 میلیارد 
تومان بوده است. بند دوم اين ماده هم درباره عملکرد متمايز 
مديران نواحی و سازمان هاست و يا مناسبت هايی مانند روز 
زن، آتش نشاني و برای تقدير از کارکنان است و هیچ کدام از 
اينها به معنی پاداش های میلیاردی به مديران نیست.  در اين 
دوره وام غیرمتعارف، اهدای مسکن و پاداش ويژه به مديران 
داده نشده است. در دوره گذشته مديرانی داشتیم که 2 واحد 

مسکونی در طول کار خود دريافت کرده بودند.«
او به طنز افزود: »از اين جهت شــرمنده تیم  مديريتی که با 

بنده کار می کنند، هستم!« 
حناچی همچنین در مورد پديده شهرفروشی و مقابله با آن 

طی اين دوره گفت: »شهرداری از مالکان بزرگ شهر تهران 
اســت که ممکن اســت مدام امالکی را بخرد و بفروشد اما 
شهرفروشی به معنای عدول از ظرفیت های برنامه ريزی شده 
شهر تهران است. ماموريت مهم اين است که ارزش های شهر 
را به فروش نگذاريم. اکنون خانه نیمــا را در تهران مرمت 
می کنیم که قراربوده است ســاخته و تبديل به موزه شود. 
اينکه شهرداری از شــهر در مقابل ساخت و ساز جلوگیری 
کند جلوگیری از شهر فروشی اســت. در اين دوره در اين 
معنا بســیار متمايز عمل کرديم.« شــهردار تهران درباره 
بازنشستگی برخی مديران هم گفت: »بنای کلی اين است 
که مديرانی که بیش از 30 ســال ســابقه کار دارند حتما 
بازنشسته شوند اما فقط در مورد يک نفر انجام نشده است 
و اســتثنا ديگری هم وجود ندارد. در برخی موارد ديگر هم 
سوابقی مانند ايثارگران با مدرک فوق لیسانس می توانند تا 
3۵ سال به کار ادامه دهند.«  حناچی درباره سهم شهرداری 
از مالیات بر ارزش افزوده گفت: »سهم شهرداری از مالیات 
بر ارزش افــزوده 3 درصد از ۹ درصد ســهم مالیات محلی 
اســت. در اليحه جديد اين به 4 درصــد افزايش می يابد و 
از شش ماهه دوم امسال اعمال می شــود و هر يک درصد 

بیش از دو هزار میلیارد سهم شهرداری را افزايش می دهد. 
شهرداری اين افزايش به 4 درصد را پیگیری کرد.«  او درباره 
بدهی دولت به شهرداری گفت: »برآورد اولیه ما برای میزان 
بدهی دولت30 هزار 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 تسويه بدهی ها ۵ هزار میلیارد تومان از 
بدهی شهرداری به دولت را از اين محل با دولت و با هماهنگی 
با وزارت اقتصاد تســويه کرديم.« 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 سامانه های مربوطه بارگذاری 
شده است درواقع از منظر صیانت، جلوی تعدی گرفته شده 
اما مسیر سند زدن همه 10 هزار  ملک و زمین کمی دشوار 
است. با اين حال در ســال گذشــته نزديک به هزار مورد 
دريافت سند انجام شده است. در اين دوره 38۶ فقره سند 
مالکیت به متراژ 242 میلیون و 472 هزار 14 متر مربع و به 
ارزش  ريالی 41 هزار و 28۵ میلیارد تومان سند صادر شده 

به نام شهرداری تهران انجام شده است.«

   استخدام های شهرداری در آستانه انتخابات ۹۶ افزایش یافت
معاون برنامه ریزی 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 می شد. بدترین جذب نیرو در سال های ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد که حدود 
۱۲ هزار نفر به این سازمان اضافه شده است. به صورت متوسط نیروی شهرداری که در طی سال ها وجود داشته و می تواند با آن شهر 
را اداره کند به ۵۴ هزار نفر می رسد. از سال ۹۶  از طریق بازنشستگی های تشویقی و انتقال نیرو ها تعداد کارکنان را به زیر ۶۰ هزار نفر 
رسانده ایم 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 پرونده هایی داشته است. خوشبختانه اکنون سامانه ای داریم که در لحظه می توانید 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 
سازمان ها 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 می داد 
گفت: »دیده می شود که به طرز ساده انگارانه ای اعداد بودجه را جمع می کنند 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 ۹۵ را میانگین گرفتیم و تورم را حذف کردیم که همین نشان می دهد اکنون 

معادل با بودجه سال ۸۵ شهرداری یعنی به مبلغ واقعی ۱۴ هزار میلیارد تومان )و نه ۴۹ هزار میلیارد تومان( شهر را اداره می کنیم.«
مظاهریان افزود: »۱۹ هزار میلیارد تومان برای بودجه مشــارکتی در نظر گرفتیم که در گذشته این طور نبود  و اکنون هزینه هاي 
شهرداري در پایان سال انتشار عمومی مي یابد. همچنین بودجه حمل و نقل و ترافیک که یکی از دومعضل شهرداری است ۳۹ درصد 
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 ۷ درصد از بودجه نیز مربوط به دیون پیمانکاران بود که دیون قبلی بوده است.«

   بدهی های بانکی 50 هزار میلیارد تومان است
 معاون مالی و امور اقتصادی شهری شهرداری تهران هم درنشســت دیروز با اعالم اینکه در دوره جدید ۷ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت گرفته شده در حالی که ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: »در دوره جدید مدیریت شهری نه فقط 
بدهی ها اضافه نشده که یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هم از بدهی ها کاهش پیدا کرده است.« عبدالحمید امامی افزود: »قسمتی 
از بدهی ها ارزی است و نرخ تبدیل آن ها اختالف ایجاد می کند و باعث اعالم ارقام متفاوت می شود اما می توان گفت کل بدهی های 
بانکی شهرداری رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این را هم باید گفت که این بدهی ها در شرایطی است که دارایی های 
شهرداری بیش از اینهاست. میزان امالکی که فروخته شده ۱۵ برابر بیشتر از وسعت و دو برابر قیمت خریداری و یا تهاتر شده 
است. طلب از دولت در گذشته محاسبه نشده اما اکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان احصا شده و ۲۵ هزار 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 
هزینه ها 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 گزارش های مالی، ماهانه به اعضای 
شورای شهر ارائه و در سامانه شفافیت منتشر می شود. اودرباره اثرات کرونا بر بودجه نیزتوضیح داد: »هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
عدم نفع کرونا بر بودجه بوده است. در پنج ماهه اول دوران کرونا، حدود ۴۲ میلیارد 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 حقوق ها 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 وزارتخانه های نیرو در حوزه برق و تصفیه آب و وزارت جهاد کشاورزی درباره واگذاری 
۱۶ پارک جنگلی به شهرداری مانند سرخه حصار برای ۳۰ سال به شهرداری، انتقال بخش توزیع گوشت میادین میوه و تره بار به این 

وزارتخانه و همین طور تفاهم نامه های دیگری با سازمان های تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خبر داد.

کارشناسان و فعاالن شهري به 2رويکردي که همشهري در کالب هاوس مطرح کرد، پاسخ دادند؛ شوراي شهرساز يا شوراي رئیس جمهورساز؟

موفقیت حکمرانی ملی با تشکیل حکومت های محلی قوی

 انتخابات رياست جمهوري و شوراها اواخر 
میزگرد
خرداد برگزار مي شــود. باتوجه به اينکه  مجازي

همیشــه انتخابات رياســت جمهوري و 
مناظره هايش بحث های زيادی در جامعه به همراه دارد،  
بیم آن مي رود که انتخابات شوراها زير سايه انتخابات 

رياست جمهوری فراموش شود.
 از طــرف ديگر شــهرداراني از دل برخــي دوره  هاي 
شــوراهاي شــهر بیرون آمده اند که يا به پاستور راه 
پیدا کرده اند يا ســوداي رئیس جمهور شدن را در سر 
مي پروراندند. اين موضوع باعث ايجاد 2رويکرد شوراي 
شهرساز و شوراي رئیس جمهور ساز در مديريت شهري 

شده است.
بر اين اســاس، روزنامه همشــهري براي بررسي اين 
دو رويکــرد در دوره هاي مختلف مديريت شــهري، 
نشســتي را با عنوان »شوراي شهرســاز« يا »شوراي 
رئیس جمهورساز« در بســتر کالب هاوس  برگزار کرد 
که در آن تعدادی از اعضای شورای شهر، کارشناسان 
حوزه های شــهری و اجتماعی و فعاالن و خبرنگاران 
حوزه شهري حضور داشتند. عضو هیأت رئیسه شوراي 
شــهر تهران در ابتداي اين نشست، گفت: تمام تالش 
شوراي پنجم اين بود که رويکردش متفاوت از دوره هاي 

قبل باشد. 
زهرا نژادبهرام افزود: بر همین اساس ما اعضاي شوراي 
شهر در اين دوره پیمان نانوشــته اي را بین خودمان 
درنظر گرفتیم که هیچ يک از اعضاي شورا به هر دلیلي 
شوراي شــهر را ترک نکند 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 صالحیت هايي که آقاي 
هاشــمي براي تصدي شــهرداري تهران داشت، اما 
درنهايت بــه میثاق مان عمل کرديــم و اجازه نداديم 
انسجام شورا از بین برود. مهم ترين دلیل مان هم مسئله 

شهر و عهدي بود که براي اداره شهر بسته بوديم.

فراهم کردن فرصت هاي بیشتر براي اداره شهر 
عضو هیأت رئیســه شــوراي شــهر تهــران در ادامه 
ســخنانش گفت: اين يک قابلیت و ظرفیتي است که 
افرادي که مي خواهند در شــوراي شــهر و مديريت 
شــهري ورود کنند، از يک ســري ويژگي هاي خاص 
برخوردارند و با ديد کالن تري که به جامعه ملي دارند، 
 مي توانند فرصت هاي بیشــتري را براي شهر و کشور

تدارک ببینند. 
ن ژادبهرام،  حضور شــهردار 
تهران در هیــأت دولت را 
 ظرفیــت مهــم ديگــري

می داند و می گويــد:  اين 
موضوع مي تواند بســتري 
باشــد براي اينکــه مدير 
شهري در مديريت و موضوعات سطح ملي و کالن هم 
ورود پیدا کند؛ ضمن اينکه ارتباطات مديريت شهري 
تهران آنقدر باالست که مي تواند حتي در سطح وزرا هم 
عمل کند. نژادبهرام با اشــاره به اينکــه اين قابلیت در 
مديريت شــهري تهران وجود دارد کــه از درون خود  
مديران کالن را معرفي کند، گفت: در میان اعضاي اين 
دوره از شوراي شهر ما 2استاندار، يک شهردار تهران، 
نماينده مجلس و حتي وزير داريم که هرکدامشــان 
قابلیت اين را دارند که وزارتخانه ها را هم اداره کنند. او 
گفت: اين را اگر به عنوان يک مزيت نسبي ببینیم سؤال 
پیش مي آيد که اگر چنین افــرادي با ظرفیت ملي در 
پارلمان محلي قرار بگیرند ممکن اســت، نگاهشان به 
شهر از جنس کوتاه مدت و گذرا باشد؟ من مي گويم که 
خیر لزوما اينطور نیست؛ چراکه چنین مديري به دلیل 
اينکه نگاهش به شــهر با رويکرد کالن اســت، اتفاقا 

مي تواند فرصت هايي را براي شهر ايجاد کند.
 او افزود: چنین مديري مي توانــد براي ايجاد هرگونه 
تغییر در شهر از ظرفیت هاي مختلف سیاسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي بهره بگیرد؛ از اين رو چنین فردي 
مي تواند براي شهر بلندمدت و مفید کار کند. براي مثال 
در بسیاري از برنامه ها و مصوبات شهر ما نیاز داشتیم که 
از ظرفیت هاي ملي و ارتباطي مديران شهري استفاده 
کنیم. نگاه دورانديشــانه اي که در شوراي شهر وجود 

دارد مي تواند تدارک مثبتي را براي شهر ببیند و به شهر 
و شهروندان و توسعه آن کمک کند.

عضو هیأت رئیسه شوراي شهر تهران در ادامه گفت: اين 
ظرفیت را اعضاي شوراي شهر تهران دارند که نگاه فراتر 
از يک مديريت شهري داشــته باشند؛ چون ملزومات 
مديريت در شهر تهران آنها را مجاب مي کند که براي 
حفاظت از شهر از ظرفیت هاي ديگري استفاده کنند. 
براي مثال در بحث کرونا که همزمــان با تحريم هاي 
شــديد آمريکا علیه ايران بود، مديران شهري ديدند 
مي توانند از جايگاه نمايندگي مردم از همتايان خود در 
ديگر کشور ها کمک بگیرند و شدت تحريم ها را براي 

حفاظت از شهر و شهروندان کاهش دهند.
نژادبهرام گفت: اينکه فردی در شــوراي شهر باشد و 
به شــهر از منظر ملي نگاه کند با  موضوعی در تعارض 
نیست؛ البته تأکید مي کنم که اين موضوعات صرفا در 

مورد شوراي شهر تهران صادق است.

انتخاب حناچي به عنوان شهردار شهرساز بسیار 
خوب بود

رئیس کمیسیون شهرسازي 
و معماري شــوراي شــهر 
تهران هم در اين نشســت 
مجــازي دربــاره 2مقوله 
شورای شهرساز و شوراي 
رئیس جمهورساز گفت: من 
اساسا در زمینه 2مقوله اي که موضوع اين نشست است، 
جزو کساني هستم که نگاه صفر و صدي ندارم و معتقد 
نیســتم کــه شــوراي شهرســاز بهتــر از شــوراي 

رئیس جمهور ساز است يا برعکس.
محمد ساالري با اشاره به انتخاب پیروز حناچي به عنوان 
شهرداري که شهرساز اســت، گفت: در ارتباط با آقاي 
حناچي شــهردار منتخب ما اعتقاد دارم در اين مقطع 
تاريخي انتخاب او به عنوان يک شهردار شهرساز اتفاق 
بسیار خوبي بوده اســت.  همچنین با توجه به اينکه او 
دغدغه مند است و پیش تر هم در باالترين مرجع متولي 
ماموريت هاي شهرســازي و معمــاري همواره حضور 
داشته، الزم بود که به عنوان شــهردار شهرساز سکان 

هدايت شهر تهران را در دست بگیرد و تغییر ريل گذاري 
را به کمک شورا انجام دهد که تاحد زيادي هم موفق 

بوده است.
او ادامه داد: معتقدم شــهردار تهــران  به عنوان يک 
شهرســاز از جايگاه صندلي شــهرداري بــراي اداره 
امور شــهر اســتفاده کــرد و در تغییــر پارادايم ها و 
رويکردها و توقــف شهرفروشــي موفقیت هاي قابل 
توجهي داشــته، اما آنطور که بايد، از جايگاه صندلي 
 شهرداري در سپهر سیاســي و نظام حکمراني کشور

بــراي مطالبه گــري به منظور حل مشــکالت تهران 
استفاده نکرد.

پیوندي بین ۲ انتخابات پیش رو برقرار نشده است
رئیس کمیسیون شهرســازي و معماري شوراي شهر 
تهران با اشــاره به همزماني انتخابات شــوراي شهر و 
رياست جمهوري با انتقاد از صدا و سیما گفت: به رغم 
اينکه انتخابات رياســت جمهوري و شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا همزمان برگزار مي شــود، اما متأسفانه 
نه صدا و سیما و نه برخي رســانه ها و جامعه حرفه اي 
و نه کانديداهاي رياســت جمهوري پیوندي بین اين 

2انتخابات برقرار نکردند.
محمد ســاالري افزود: به هر حال کسي که مي خواهد 
رئیس جمهور شود و کابینه تشکیل دهد، بايد نگاهش 
را به نهادهاي مدني و مردمي به خصوص نهاد شوراهاي 
شهر و روستا که بزرگ ترين نهاد مردمي است، تبیین 
کند. کسي که مي خواهد رئیس جمهور شود بايد برنامه 
داشته باشد که چه اقداماتي براي تقويت جايگاه هاي 

نهادي مثل شورا دارد.
او افزود: به باور من مهم ترين موضوعي که در روزهاي 
باقیمانده تا انتخابات رســانه ها بايد به آن بپردازند و از 
کانديداهاي رياســت جمهوري طلب کنند، اين است 
که برنامه هايشــان را درخصوص حکومت هاي محلي 
بیان کنند؛ چراکه به باور من تــا حکومت هاي محلي 
تشکیل نشود و به جايگاه واقعي خود نرسد، حکمراني 
ملي هم نمي تواند در عملکردش موفق باشد. ساالري 
در ادامه با انتقاد از اختیارات اندک حکومت هاي محلي 
در مقايسه با مطالبات قابل توجه شهروندان، گفت: من 

معتقدم همان نگاهي که قصد دارد نهادهاي انتخابي 
را تضعیف کرده و بگويد دلیل مشکالت کشور همین 
نهادهاي انتخابي و موضوعات مربوط به مردم ساالري 
است، کم کم در حال رشد اســت؛ درست مثل همان 
نگاهي که اوايل انقالب اسالمي هم امام راحل را تحت 
فشار قرار مي داد که اصوال جمهوريت در کنار اسالمیت 
نباشد و اعتقادي بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت 

کشور نداشت.
 اين عضو شــوراي شهر تهران که 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 کارکرد آن ناامید شــده و 
اعتقاد دارد که حتي اگــر گزينه هاي موردنظر جامعه 

هم رأي بیاورند، نمي توانند نسبت به تحقق مطالبات 
شهروندان اقدام کنند.

ساالري گفت: در همه دنیا شاهد تجلي مؤثر نهادهاي 
مدني هســتیم. درآنجا حکومت هاي محلي تشکیل 
شــده  و تصدي گري هاي شــهرها کامال به مديريت 
شهري برون سپاري شــده و حکمراني مرکزي هم به 
کارهاي سیاســتگذاري و نظارت و موضوعات کشور 
مي پردازد.  اين امروز يکي از موضوعات مهمي اســت 
که بايد از کانديداهاي رياســت جمهوري و جريانات 
سیاســي فارغ از اصولگرا و اصالح طلب سؤال کرد که 
 استراتژي شما نسبت به حکومت هاي محلي چیست؟

ضمن اينکه ضرورت دارد ايــن مطالبه گري در جامعه 
ايجاد شود. 

شهردار تهران در نشست  خبری همراه با معاونان  مالی و امور اقتصادی و برنامه ريزی و منابع انسانی  تاکید کرد

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

  مجید جباري
خبر نگار

   حسین ایماني جاجرمي، جامعه شناس  
ما باید به نظام حکمراني شــهري توجه کنیم؛ چراکه بحث شورا در مسئله مشارکت 
شهروندي در اداره امور شهر خالصه مي شود و هدف این است. حاال خوِد این مشارکت 
مي تواند یک هدف مهم باشد یا مي تواند به شوراي شهر اجازه دهد که به عنوان یک ابزار 

سیاسي از آن بهره ببرد. 
اگر هدف مشارکت شهروندان باشد، آن موقع تشکیل شوراي شهر معنا مي دهد، اما اگر 
هدف ما بهره برداري سیاسي باشد، آن زمان شوراي شهر پله ترقي براي سیاستمداران 

یا سیاست بازان مي شود.
موضوع شوراي شهر در ایران جالب توجه است؛ یعني این واحدي که حاال در سیاست محلي درست شده تا مشارکت 
شهروندان را امکان پذیر کند، به نظر مي رســد هیچ گاه ریشه هاي محلي قدرتمندي نداشته است. در واقع خواست 
مردم عادي نبوده یا به نحوي تلخ تر جامعه مدني ما ظرفیت یا امکان این کار را نداشته که به دنبال یک استقالل محلي 
باشد. اینکه ما مي بینیم شهردار در ایران قدرتمند است، بخشي از آن به تعریف شهرداري در دستگاه سیاسي وزارت 

کشور برمي گردد. 
آن چیزي که به نظر من شهرداري را قدرتمند مي کند و فکر مي کنم شوراي شهر در آن خیلي بازیگر خوبي نیست، 
در واقع کارهایي است که کرباسچي انجام داده و شهر را تبدیل به یک کاالي قابل فروش کرده است. از این فروش نیز 
سهم شهرداري را گرفته است. همین پولساز کردن اهمیت شهرداري را در مناسبات مختلف باال مي برد و شهرداري 

تبدیل به یک نهاد تأثیرگذار مي شود.

شهرداري؛يكنهادتأثيرگذار

    علي پیرحسین لو، کارشناس حوزه شهري 
  اینکه شوراي شهر مي خواهد رئیس جمهور تربیت کند، یعني چه؟ اصال نسبت شوراهاي 
شهر با سیاست چیست؟ من تصور مي کنم مســئله این نیست که رئیس جمهور از دِل 

شوراي شهر و شهردار منتخب بیرون بیاید. 
به طور مشخص ما یک نهاد اجتماعي-سیاســي داریم که قرار است نهاد مردم باشد یا 
به عبارت دیگر بال مردمي نظام را نمایندگي کند. حرف من این اســت که شوراي شهر 
به خصوص در کالنشهرها و به ویژه در تهران اساســا سیاسي است. البته به عقیده من 

شوراي شهر تهران باید سیاسي باشد و کمااینکه اینچنین است.

شورايشهرتهرانبايدسياسيباشد
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باالخره تمام شد؛ پرونده ميدان هاي  انرژی
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 مي توان شاهد جشن كارشناسان و متخصصان 
صنعت نفت ايران كنار كارون بود. بيژن زنگنه، وزير 
نفت مي گويد: در غــرب كارون ظرفيت توليد نفت 
از ۷0هزار به 420هزار بشكه رســيده و توليد نفت 
از اين ميادين مشــترك در 8ســال گذشته 6برابر 
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 رئيس جمهوري اسبق 
است كه در سال۷6 با هدف اجراي طرح توسعه فاز 
يك پارس جنوبي متولد شــد و حاال پاي ثابت اكثر 

قراردادهاي عظيم نفت و گاز ايران است.

چرا هندي ها نيامدند؟
سال ها مذاكره براي توســعه ميدان »فرزاد بي«  با 
هندي ها 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 
هندي ها يك بار كه بحث تحريم اول بود رفتند و اعالم 
كردند ال ان جي قابل اجرا نيســت، گفت: هندي ها 
دوباره به  دليل تحريم نيامدنــد درحالي كه حتي از 
رئيس جمهوري مجوز گرفتيم كه بازپرداخت از محل 
گاز صادراتي انجام شود، با اين حال هندي ها نيامدند.

او توضيح داد: 2ميليارد دالر هزينه اصل اجراي اين 
قرارداد اســت و با آنكه گاز توليــدي از »فرزاد بي« 
 معادل يك فاز پارس جنوبي اســت اما توسعه آن به 
اندازه 2فــاز پارس جنوبي هزينــه دارد و همچنين 
ميعانات گازي آن يك هشتم فاز پارس جنوبي است 
و اين موضوع بازپرداخت طرح را ســخت مي كند؛ 
بنابراين بازپرداخت اصل و فرع طرح با ميعانات گازي 

قابل بازپرداخت نيست و بايد از خود طرح تامين شود. 
او با اشاره به اينكه تالش كرديم هزينه ها را كاهش 
دهيم، گفت: با اين حال اجراي اين طرح 1.8ميليارد 
دالر هزينه دارد و تامين مالــي آن هنر مي خواهد. 
زنگنه افزود: گزينه هاي مختلف بررســي شد و در 
نهايت تصميم گرفته شد گاز توليدي از »فرزاد بي« 
 به ســايت2 پارس جنوبي بيايد و از امكانات موجود 
پااليشي اســتفاده كنيم تا در هزينه ها صرفه جويي 

شود. پارس جنوبي البته ظرفيت باالتري نيز دارد.
وزير نفت با تأكيد بر اينكه پرونده ميادين مشترك 
حاال بسته مي شود، گفت: سال96 اعالم كرديم كار 
ميادين مشترك بسته مي شود. كار در پارس جنوبي 
در فاز اول تمام شــده و بايد وارد فاز نگه داشــت و 
فشارافزايي شويم كه نيازمند 30ميليارد دالر منابع 
مالي اســت كه به دولت بعد مي رســد؛ البته براي 
فشارافزايي قرارداد بسته شــده و ميادين مشترك 

دريايي همه قراردادها تمام  شده 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 به زودي نيز قراردادي براي 

توسعه آزادگان بسته خواهد شد.

يك بانك خصوصي ايران  تورم
با ارائه گزارشي از روند 
متغيرهــاي اقتصادي 
ايران پيش بيني كرده است: روند رشد 
اقتصــادي در ماه هاي آينــده مثبت 
خواهد شد، نرخ تورم با رسيدن به قله 
46.3درصــدي در پايان فصل بهار در 
مسير كاهشــي قرار مي گيرد و قيمت 
دالر هم زير 20هزار تومان آرام خواهد 
گرفت. پيش تــر 2 نهــاد تحقيقاتي 
وابسته به دولت، چشــم انداز تورم در 
ســال جاري را تيره تــر از آنچه بانك 
خصوصي خاورميانه تصوير كرده، ارائه 

داده بودند.
به گزارش همشــهري، اين بانك در 
گزارش خود اذعان مي كند؛ مقايســه 
پيش بيني ارديبهشت 1400با بهمن 
99نشــان مي دهد به استثناي فصل 
زمستان سال گذشته، در همه دوره ها 
ســطح نرخ ارز پايين تر اســت و روند 
كاهش نرخ ارز با سرعت بيشتري تداوم 
خواهد داشــت. اين بانك پيش بيني 
كرده كه ميانگين نرخ ارز در فصل بهار 
امسال به 21هزار و 100تومان برسد 

كه اين روند تا كمي پايين تر از سطح 
20هزار تومان در فصل تابستان ادامه 
دارد و در پاييز و زمســتان امسال افت 
نــرخ ارز ادامه مي يابد و نــرخ دالر در 
پاييز و زمســتان به ترتيب به 18هزار 
و 600 و 1۷هزار و 500تومان خواهد 
رسيد. بانك يادشده متوسط نرخ ارز در 

سال 1401را در محدوده 16تا 1۷هزار 
تومان پيش بيني كرده است.

تورم باال مي رود، پايين مي آيد
اين بانك در ارزيابي نرخ تورم ســاالنه 
هم نتيجه مي گيرد روند رو به افزايش 
نرخ تورم ســاالنه فقط تــا پايان بهار 
امسال ادامه مي يابد و به 46.2درصد 
مي رسد و از تابســتان امسال تا پايان 
ســال آينده نرخ تورم رونــد نزولي را 
تجربه مي كند و در پايان امســال به 
34.3درصد خواهد رسيد. اين گزارش 
مي افزايــد: اقتصــاد و مــردم ايران 
دست كم تا پايان فصل بهار سال آينده 
نرخ تورم بــاالي 30درصدي را تجربه 
مي كنند و در تابســتان سال بعد نرخ 
تورم به زير 30درصــد افت مي كند و 
در پايان سال كماكان باالي 25درصد 

خواهد بود.

ادامه رشد مثبت اقتصاد
ايــن بانــك خصوصــي مي گويــد: 
پيش  بيني مي شــود رشــد اقتصادي 
ايران در نيمه دوم امســال به فراتر از 
2.6درصد در بهار امسال مي رسد و در 

پايان تابستان به باالي 3درصد خواهد 
رســيد، اين روند در سال 1401ادامه 
مي يابــد. 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.

چشم انداز كرونا و رفع تحريم ها
برآورد ايــن گزارش نشــان مي دهد 
همه گيري كرونا تا اواسط سال آينده 
ادامه خواهد داشــت و سناريوي افت 
اشــتغال به دليل همه گيــري كرونا، 
به صورت 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 برخــالف انتظارها، 
در بدو ورود جو بايدن به كاخ ســفيد، 
بازگشت سريع آمريكا به برجام اتفاق 
نيفتاد، پيش بيني مي شــود ميانگين 
فروش روزانه نفت ايران در امســال و 
ســال آينده در محدوده 1.5ميليون 

بشكه باقي بماند.

دالرارزانميشود،تورمكاهشمييابد
مبناي تعيين قيمت كرايه سواري و اتوبوس بين شهري مشخص شديك پيش بيني خوش بينانه از آينده اقتصاد

 چراغ سبز به تخليه تورم 
در بليت مسافرت جاده  اي

بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي هماهنگي  حمل و نقل
ترابري، هر ســال نرخ پايه بليــت حمل ونقل عمومي 
مسافر جاده اي به پيشنهاد كانون ها و اتحاديه هاي هر 
حوزه و تا سقف نرخ تورم ساالنه بخش حمل ونقل اعالمي توسط بانك 

مركزي تعيين مي شود.
به گزارش همشهري، دستورالعمل تعيين نرخ بليت حمل ونقل عمومي 
مسافر جاده اي كه در نشست 21۷ شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور 
تصويب شد، به دنبال تعيين تكليف سياست هاي كلي تعيين نرخ بليت 
ناوگان عمومي مسافر جاده اي است؛ به گونه  اي  كه منافع همه ذي نفعان 
اين حوزه اعم از شركت ها و مؤسســات حمل ونقل مسافر جاده اي، 
مالكان ناوگان و رانندگان و مســافران به عنــوان خدمات گيرندگان 
اين بخش مدنظر قــرار بگيرد. طبق اعالم وزارت راه و شهرســازي، 
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه ناوگان فعال در حمل ونقل 
عمومي جاده اي مسافر اعم از اتوبوس، ميني بوس، ميدل باس، سواري 
كرايه و ون كه در مسيرهاي داخلي كشور تردد مي كنند خواهد بود و 
براساس آن، ميزان تعديل نرخ پايه بليت و كرايه به پيشنهاد كانون ها 
و اتحاديه هاي هر بخش تا ســقف نرخ تورم ساالنه بخش حمل ونقل 

)اعالمي از سوي بانك مركزي( تعيين مي شود.
فرايند نرخ  گذاري بر اساس دســتورالعمل جديد به اين صورت است 
كه پس از تعيين نرخ از سوي اتحاديه ها يا كانون ها، مراتب به سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي منعكس مي شود 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 پيش بيني 
شده است كه در صورت درخواست كانون ها و اتحاديه ها براي تعديل 
نرخ جابه جايي مسافر به ميزان بيش از نرخ تورم اعالمي بانك مركزي، 
نرخ پايه ساالنه به پيشنهاد كارشناسي كانون ها و اتحاديه ها متناسب 
با عوامل مؤثر بر قيمت تمام شــده حمل ونقل تعيين و مراحل بعدي 

مطابق با فرايند ذكرشده انجام مي شود.
همچنين در دستورالعمل شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، نرخ 
جابه جايي مسافر در سفرهاي دربستي به صورت توافق ميان متقاضي و 
شركت حمل ونقل مسافر تعيين مي شود. از سوي ديگر نرخ جابه جايي 
مسافر در سفرهاي يكسرخالي در ايام نوروز، اربعين حسيني و دهه 
پاياني  ماه صفر نيز مطابق معمول سال هاي قبل، به  منظور افزايش توان 
عملياتي و مديريت بهره وري ناوگان به پيشنهاد كانون ها و اتحاديه هاي 
هر بخش تعيين مي شود. به گزارش همشهري، در سال هاي اخير براي 
جبران هزينه هاي تردد يكسرخالي اتوبوس  هاي فعال در حمل ونقل 
مســافر جاده  اي، بهاي بليت در دوره هاي پيك سفر نوروزي، اربعين 
حسيني و دهه پاياني ماه صفر معادل 20درصد افزايش پيدا مي كرد و 

پس از اتمام دوره دوباره به حالت اوليه برمي  گشت.
در مصوبه جديد شــوراي عالي 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 اطالع رساني درباره آن از طريق 
وب سايت كانون ها و اتحاديه هاي ذيربط و همچنين در محل فعاليت 

شركت هاي حمل ونقل الزامي است. 

جشن نفتي ها لب كارون
 زنگنه پرونده ميدان هاي مشترك نفت و گاز ايران با همسايه ها را بست

تورمازچهزماننزوليميشود؟
پيش از اين پژوهشــكده آمار ايران پيش بيني كرده بود براســاس 
سناريوي واقع بينانه 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 نقطه اي 
در پايان تابستان امسال به ترتيب به 47.5و 48.8درصد مي رسد و در 
خوش بينانه ترين وضعيت، تورم ساالنه پايان تابستان 42.5درصد 
و نقطه به نقطه 29.3درصد خواهد بود، اما ســناريوي سوم اين نهاد 
تحقيقاتي مي گويد بايد واقع بين 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 مي گويد روند نزولي نرخ تورم 
از تابستان آغاز مي شود، 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 مي رسد. 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 پژوهش هاي مجلس.

ث
مك

بازيروانيبنزيندرانتخابات
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 
مي خواهند در مردم عكس العمل بدي ايجاد كنند، اما اطمينان مي دهم نه بنزين و نه هيچ فرآورده 

نفتي ديگري گران نخواهد شد.

ث
مك
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آمار ها نشان مي دهد ميزان توليد در  كالن
صنايع ايراني در فروردين امســال 
تحت تأثير رشــد توليد در صنعت 
خودرو سازي  افزايش يافته. با اين حال ميزان توليد 
به ســطح فروردين1397، يعني درســت قبل از 

خروج آمريكا از برجام، نرسيده است.
به گزارش همشــهري، مروري بر عملكرد صنايع 
بورس در 3ســال گذشته نشــان مي دهد اقتصاد 
ايران در اين مدت يعني از ابتداي سال97 ضربات 
بزرگي از تحريم ها و كرونا ديده است. آمارها نشان 
مي دهد ضربه نخســت را دور جديد تحريم ها در 
ابتداي ســال97 به اقتصاد ايران وارد كرد و بعد از 
آن از بهمن1398 با شيوع كرونا مشكالت اقتصاد 
ايران بيشتر شد و صنايع ايران به شدت تحت تأثير 
اين موضوع قرار گرفتند، به طوري 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
تازه ترين گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، از ميزان 
توليد صنايع و شركت هاي بورس نشان مي دهد: در 
فروردين امسال ميزان توليد در همه صنايع بورس 
افزايش يافته اما اين رشد، به ويژه در صنايع بزرگ 
ايران، هنوز به ســطح فروردين سال1397، يعني 
يك ماه 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 نسبت به سال قبل 
رشد قابل توجهي داشته است اما هنوز سطح توليد 
هيچ يك از اين صنايع به فروردين1397 نرسيده 
است. اين 4صنعت 70درصد از توليد صنعتي ايران 

را شامل مي شوند.
اين اطالعات نشــان مي دهد هنوز ســطح توليد 
كارخانه هاي مواد غذايــي 15.4درصد پايين تر از 
ميزان توليداتشان در فروردين97 است. در فروردين 
امســال ســطح توليد كارخانه هاي مــواد غذايي 
نسبت به فروردين پارســال 5درصد رشد كرده، با 
اين حال رشد يادشده، نتوانسته اثر تحريم ها و كرونا 

را از بين ببرد.
شايد همين عامل يكي از داليل رشد تورم خوراكي 
است. مركز آمار ايران به طور متناوب رشد نرخ تورم 
خوراكي ها را گزارش مي كند. به باور اقتصاددانان 
يكي از اجزاي تورم در كنار متغير هاي پولي ميزان 

توليد ناخالص داخلي است.
آمار ها نشــان مي دهــد صنعت نســاجي يكي از 
مهم ترين صنايعي اســت كه در 3ســال گذشته 

بيشترين آسيب را از تحريم ها و كرونا ديده است.
سطح توليد صنايع بورسي، كه در اين بخش فعاليت 
مي كنند، در فروردين1400 در مقايسه با فروردين 
پارسال 26درصد افزايش داشته اما وجود اين رشد، 
هنوز هم ســطح توليدات كارخانه هاي نســاجي 
78درصد كمتر از ميزان توليد آنها در دوره قبل از 

تحريم هاست.
گروه فرآورده هاي نفتي نيز شرايط مشابهي دارد، 
با وجود اينكه ميزان توليدات اين گروه، كه عمدتا 
شامل پااليشگاه هاست، در فروردين 12.5درصد 
افزايش يافته اما هنوز ســطح توليد آنها 40درصد 
كمتر از فروردين97 است. بعد از وقوع تحريم هاي 
نفتي، دولت تالش كرد تــا آثار كاهش درآمدهاي 
ارزي را از طريق فروش بنزين و فرآورده هاي نفتي 
در بازار هاي جهاني جبران كند اما محدوديت هاي 
ايجادشده در اين صنعت تحت تأثير تحريم ها برسر 

رسيدن به اين هدف مانع ايجاد كرد.
از ديگر صنايعــي كه تحت تأثير وقــوع تحريم ها 
و بعد از آن شــيوع كرونا با ضربــات زيادي مواجه 
شده اند مي توان به گروه هاي توليدكننده محصوالت 
كاغذي، خودرو، پتروشــيمي، فوالد و الستيك و 

پالستيك اشاره كرد. آمار ها نشان مي دهد تقريبا 
هيچ كدام از اين صنايع نتوانسته اند ميزان كاهش 
توليدشــان را كه از فروردين1397 آغاز شــده، 

جبران كنند.
به طور مشــخص صنايعي ازجمله خودروسازي، 
پتروشــيمي و فوالد در كنار نفــت و فرآورده هاي 
نفتي بيشتر در تيررس تحريم ها بوده اند و با وجود 
آنكه تالش هاي 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. حاد ترين 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 فروردين1397 است.
ميزان توليد در توليدكننده هاي پتروشيمي و فوالد 
هم به طور ميانگين به ترتيب 6.2 و 7.2درصد كمتر 

از فروردين1397 است.
همچنين ميــزان توليد در 2صنعت الســتيك و 
پالســتيك و محصوالت كاغذي به ترتيب 23.7 و 
11.4درصد كمتر از 3سال پيش و قبل از آغاز دور 

جديد تحريم ها 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 نسبت به 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 مهم ترين صنعت، خودروســازي 
است كه اتفاقا بيشترين آســيب را از تحريم هاي 
اقتصادي ديده اســت. روند توليد در اين صنعت 
در 3سال گذشته به دليل قطع واردات مواداوليه و 
قطعات مورد نياز در خط توليد با مشكالت جدي 
مواجه شد. به طور مثال قطع واردات  اي سي يو يا 
به طور عاميانه كامپيوتر خــودرو در همان ابتداي 
تحريم ها منجر شد هزاران خودرو به صورت ناقص 
در پاركينگ خودروســازان باقي بمانند اما حاال با 
داخلي سازي  چنين قطعاتي، صنعت خودرو سازي  
در حال احياي دوباره خود است، به طوري كه طبق 
آمارهاي موجود بخش قابل توجه رشد مثبت توليد 
در فروردين ماه ،به دليل رشــد قابل توجه توليد در 
صنعت خودروسازي بوده اســت. شاخص توليد 
اين صنعت در اين  ماه نسبت به فروردين ماه1399 
بيش از 118درصد افزايش يافته، به اين معني كه 
حجم توليد خودرو به سرعت در حال افزايش است، 
احتماال اين موضوع مي تواند در ماه هاي آينده در 
افزايش عرضه و كاهش يا دســت كم ثبات قيمت 

خودرو مؤثر باشد.
از ديگر صنايعي كه تالش كرده اند به سرعت خود را 
احيا كنند و به سطح توليد سابق بازگردند مي توان 

به گروه صنعت ماشين آالت و تجهيزات و محصوالت 
فلزي اشاره كرد كه اتفاقا ازجمله صنايع زيرساختي 
براي توليد محسوب مي شــوند زيرا توليدات اين 
صنايع در احياي توليد در صنايع ديگر نقش زيادي 
دارد. طبق آمارهاي موجود، حجم توليدات گروه 
ماشين آالت 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 سال1397 پيشي بگيرد. به اين معنا كه 
توليدات اين گروه 22.3درصد بيشتر از نخستين ماه 

سال1397 است.
گروه محصوالت فلزي هم از نظر ســرعت احياي 
توليدات در رتبه ســوم قرار دارد و توانسته با رشد 
52.1درصدي در مقايسه با فروردين99 عملكرد 
مطلوبي را ثبت كند. سطح توليدات اين گروه هم 
 به سطح توليد 3سال پيش رسيده، با توجه به اينكه 
اين گروه صنعتي صادرات محور است اين اميدواري 
وجود دارد كه با افزايش قيمت هــاي جهاني، اثر 
افزايش توليــد به زودي در درآمدهــاي ارزي اين 

شركت ها نمايان شود.

توليد بدون منفعت
يكي از نكات كليدي در مورد ميزان رشد توليدات 
صنعتي در ايران، تناسب نداشــتن رشــد توليد با 
ميزان سودآوري است، به طوري كه در بسياري از 
شركت ها با وجود رشد توليد، سودخالص افزايش 
نمي يابد و علت اين موضوع نظــام قيمت گذاري 
دســتوري دراقتصاد ايران اســت كه شامل حال 
بسياري از صنايع مي شــود. به گفته اقتصاددانان 
دولت با اتكا به سازمان حمايت و سازمان تعزيرات، 
چرخه اي معيوب ايجاد كرده و بــا قيمت گذاري 
محصوالت از طريق اين دو ســازمان، هم به توليد 
و هم به مصرف كننده آســيب مي زند، درحالي كه 
واسطه ها برخالف توليدكننده ها و مصرف كننده از 

نظام قيمت گذاري نفع زيادي مي برند.
آمارهاي موجود از شاخص توليدات صنعتي ايران 
نيز نظر اقتصاددانان را درباره چرخه معيوب نظام 
قيمت گــذاري در ايران تأييــد مي كند. طبق اين 
آمارها با وجود رشد 118درصدي ميزان توليد در 
شركت هاي خودروساز، زيان انباشته شركت هاي 
اين گروه همچنان به سرعت در حال افزايش است 
و مطابق آمار ها حتي از رقم 50هزار ميليارد تومان 

هم فراتر رفته است.
محمدرضا نجفي منش، رئيس انجمن صنايع همگن 
قطعه ســازي، با تأييد اين نكته كه قيمت گذاري 
دستوري به زيان شــركت هاي خودرو ساز شده، 
مي گويد: 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 چشم اندازي براي توقف اين 
روند ديده نمي شــود. به گفتــه او، قيمت گذاري 
دستوري خودرو سبب شده تا زيان خودروسازان 

مدام افزايش يابد.

به نظر شما دريافت ماليات از خودروهاي 
لوكس چه تأثيري بر بازار خواهد داشت؟

اين طرح شايد در كوتاه مدت 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 مي شود، از قيمت آن آگاه 
است و مشــكلي براي پرداخت ماليات ندارد. همچنين 
وقتي مشتري چنين خودرويي را در مدل2014 مي خرد 
و يك ميليارد تومان هزينه مي كند تا ظاهر خودرو شبيه 
مدل صفركيلومتر آن شود، چنين فردي ناآگاه و كم سواد 
نيست اما چاره اي 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 
مي خرند، در نتيجه برايشــان اهميت چنداني ندارد كه 

چند درصد ماليات نيز پرداخت كنند.
اما قيمت بسياري از خودروهاي به اصطالح 
لوكس كه حاال مشمول ماليات شــده اند، ناشي از 
افزايش نرخ تورم در 2سال اخير ميلياردي شده است. 
آيا همه مالكان چنين خودروهايي قادر به پرداخت 

ماليات خواهند بود؟
 اگر براي مالــكان خودروهاي 5ميليــارد توماني، رقم 
درنظر گرفته شــده براي ماليات اهميت داشــت، اين 
مبلغ را در بانك ســرمايه گذاري و ماهانه 100ميليون 
تومان ســود دريافت مي كردند، به نظر مي رســد حتي 
افت ارزش پول نيز براي چنين افرادي اهميت چنداني 
ندارد. كســي كه مثال قبال يك خودرو النترا را به صورت 
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 دغدغه اي داشــته باشد اما كسي كه اكنون 
با پرداخت يك ميليارد تومان خودرو النتراي مذكور را 
مي خرد، 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، مي پردازد، يعني به جاي 250ميليون تومان يك 
ميليارد تومان پرداخت مي كند، نگران پرداخت ماليات 
ساالنه 4 تا 5ميليون توماني نيست. همچنين بايد توجه 
داشــت كه افرادي قبال خودروهاي خارجي را با قيمت 
90 تا 100ميليون تومان خريداري كرده بودند و اكنون 
قيمت آن 2 تا 3ميليارد تومان است، عالوه بر آن هزينه 
ســرويس و نگهداري و بيمه اينگونه خودروها به مراتب 
بيشتر از عدد مشخص شده براي پرداخت ماليات است. با 
وجود اين، طرح مذكور همانند بسياري از طرح هاي ديگر 

بي سرانجام خواهد بود.
اما در ساير كشــورهاي دنيا نيز ماليات 
خودرو دريافت مي شود، آيا لوكس بودن 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 CO2، كالس خودرو و هزينه اي 
كه تردد اين خودرو بــه جامعه تحميل مي كند، ماليات 
دريافت مي شود. در اين قالب ماليات براي يك خودروي 
8ســيلندر بيش از خودروهاي 4 و 6ســيلندر است و 
براساس جدولي كه ساالنه مشــخص مي شود، مالكان 
خودرو به پرداخت ماليات ملزم هستند اما حمايت هاي 
بيمه اي موجب مي شود 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 طرح هايي به جيب مردم تحميل 
نمي كنند و ماليات و عوارض ساالنه خودرو، در يك قالب 
پرداخت مي شود. مردم ساير كشورها ماليات خودرو را 
متناسب با كالس فني و فاكتورهاي تعريف شده، مانند 
ميزان مصرف ســوخت، آاليندگي و... مي پردازند و اگر 
اين ماليات پرداخت نشــود مجوز تردد ساالنه براي آنها 
صادر نمي شود. 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 
به خودروهاي خارجي محدود نشود. عالوه بر آن پرداخت 
ماليات خودرو نبايد با ارزش تورمي آن ارتباطي داشته 
باشد، مگر مالكان خودرو مقصر شكل گيري 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 ســانتافه2018 تصادفي كه تا كمر تاشده بيشتر 
است يا نوع صفركيلومتر با مدل 2015 آن؟ 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 شيوه اي كه محاسبه كنيم، قيمت 
اغلب خودروهايي كه اكنون در بازار بيش از يك ميليارد 
تومان قيمت دارند، به كمتر از يك ميليارد تومان كاهش 
مي يابد. متوليان دريافــت ماليات از خودروهاي لوكس 
چگونه مي خواهند 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 بي نتيجه خواهــد ماند و اين طرح 
به محلي بــراي درگيري مردم و ســازمان امور مالياتي 
تبديل مي شود. چنين طرحي اگر در كوتاه مدت به برخي 
تنش هاي اجتماعي منجر نشود، با گذشت زمان اجراي 

آن متوقف خواهد شد.
به نظر 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 زيان دهي 
خودروسازان هســتيم، قيمت گذاري دستوري خودرو 
چه معنايي دارد. مگر دو نرخي بــودن به كاهش تورم 
در بازار خودرو منجر شده اســت؟ وقتي قيمت گذاري 
دستوري خودرو براي كنترل تورم بي نتيجه بوده، اصرار 
بر تداوم اجراي آن، غلط است و بايد قيمت خودرو شناور 
و برمبناي نرخ بازار باشــد. آمار اخير پيش فروش برخي 
محصوالت ســايپا نيز بيانگر به صدا درآمدن زنگ خطر 
ناكارآمدي قيمت گذاري دستوري خودروهاي پرتيراژ 
داخلي است، چنان كه در طرح پيش فروش وانت نيسان 
زامياد، تعداد خودروهاي عرضه شده از ميزان متقاضيان 
ثبت نام بيشتر شده اســت. در چنين شرايطي مشخص 
نيست كه شركت زامياد بايد با هزار خودرويي كه متقاضي 
پيش خريد نداشــته، چه كند. با توجه به تعيين قيمت 
اين خودرو در شوراي رقابت آيا شوراي مذكور براي اين 
خودروها تضمين خريد به خودروساز مي دهد؟ اين شيوه 
قيمت گذاري خودرو حاصل اشتباهي است كه بر مبناي 
آن برخي مديران تصور مي كنند با دستور دادن، اقتصاد 

كنترل مي شود.
تأثير قيمت گذاري دستوري بر زياندهي 

خودروسازان چه بوده است؟
با قيمت گذاري دســتوري خــودرو، شــوراي رقابت 
صورت هاي مالي خودروســازان را 175هــزار ميليارد 
تومان منفي كرده است، حال بايد اين شورا بگويد چگونه 
مي خواهد اين زيان انباشته را مرتفع كند. بارها گفته ام 
كه بهتر است در چنين شــرايطي رئيس شوراي رقابت 
را مدير 2خودروســاز بزرگ كنند تا ببينيم چگونه اين 
بدهي را صفر مي كند و خود او تاوان سياستگذاري اش را 
بدهد. قيمت تمام شده خودرويي مانند پژو206 با ايربگ 
و  اي بي اس، يورو5 به مراتب بيش از 4هزار دالر اســت. 
خودروســاز نمي تواند خودروی مذكور را با مشخصات 
اعالم شده توليد و با نرخ تحميلي بفروشد و سود هم ببرد، 
اما شوراي رقابت به هزينه تمام شده واقعي كاري ندارد. 
قيمت خودرو از مهر ماه پارسال تا آخر فروردين ماه امسال 
براي مدت 7 ماه ثابت بوده، پرسش آن است كه نرخ چه 
كااليي در 7 ماه ثابت مانده است؟ نكته ديگر آنكه نرخ تورم 
بخشي اعالم شده از بانك مركزي، براي صنعت خودرو، 
حاصل اندازه گيري تغيير نهاده هاي توليد و گزارشــي 
آماري است كه پيش بيني هزينه توليد در آن لحاظ نشده 

و مربوط به گذشته است. 
اين نرخ گذاري 7ماه از رشد هزينه توليد عقب است. طبق 
گزارش بانك مركزي در اين مدت شاهد تورم 40درصدي 
بوده ايم اما شوراي رقابت مجوز افزايش قيمت حداكثر 
9درصدي را به خودروهاي پرتيراژ داده است. اگر مديران 
شركت هاي خودروسازي كارآمد و مستقل بودند، قطعا 
بايد توليد خودرو را به دليل ناهمخواني هزينه تمام شده 
و قيمت هاي دستوري تعيين شــده، متوقف مي كردند. 
شوراي رقابت بايد خسارت سهامداران خودروسازان را 
بپردازند زيرا آنها نه تنها ســودي دريافت نكرده اند بلكه 

اغلب زيان ديده اند.

همشهري در گفت وگو با فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو  بررسي كردگزارش تحليلي همشهري؛ تحريم و كرونا چه بر سر صنعت ايران آورد

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

براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي، دريافت ماليات از  و خودر
خودروهــاي لوكس با قيمت بيش از يــك ميليارد تومان 
برمبناي ضوابط اعالم شــده از هفته آينده آغاز مي شود 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 اين باره گفت وگو كرده ايم.

 ايرادات طرح دريافت مالياتآواربرداري از 3سال جنگ اقتصادي
از خودروهاي لوكس

كاهش قيمت قارچ 
قيمت قارچ در ميادين ميوه و تره بار تهران تا 20درصد  تره  بار
كاهش يافت. به گزارش همشهري، قارچ بعد از مدت ها 
ثبات قيمت، از روز دوشنبه با قيمت هاي جديدي كه 
كمتر از نرخ قبلي است در ميادين به فروش مي رسد. نرخنامه جديد 
ســازمان ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران نشان مي دهد هر 
كيلوگرم قارچ دكمه اي درجه يك هم اكنون 19هزارو600تومان به 
فروش مي رسد و قيمت بســته بندي يك كيلويي آن هم در نرخنامه 
26هزار و 200تومان تعيين شده است. بسته هاي 800گرمي قارچ نيز 
در نرخنامه جديد 23هزار و 200تومان قيمت خورده اند. قيمت اين 
كاال در ســوپرماركت ها باالتر است و بســته هاي 800گرمي قارچ تا 

36هزار تومان قيمت دارند. 
قيمت جوانه ها نيز در نرخنامه ســازمان ميادين ميوه و تره بار تغيير 
يافته و برخالف قــارچ در بخش جوانه ها 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 
جوانه ها هستند در نرخنامه جديد به ترتيب 8هزار و 800)براي بسته 
300گرمي ماش( و 4هزار و 900)براي بسته بندي باالي 200گرمي 

جوانه گندم( تعيين شده است.

قيمت انواع قارچ و جوانه درجه يك در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

19.600فله - درجه يك- كيلوييقارچ دكمه اي
26.200بسته بندي يك كيلوييقارچ دكمه اي 
21.500بسته بندي اساليس شده- يك كيلوييقارچ دكمه اي 
23.200بسته بندي 800گرميقارچ دكمه اي
14.400بسته بندي 400گرميقارچ دكمه اي
7.400بسته بندي 200گرميقارچ دكمه اي
8.800بسته بندي باالي 300گرميجوانه ماش
4.900بسته بندي باالي 200گرميجوانه گندم
7.150بسته بندي باالي 200گرميجوانه شبدر
9.600بسته بندي باالي 200گرميجوانه يونجه

8.900بسته بندي باالي 200گرميجوانه مخلوط ساالدي

كاهش 5۰درصدي فروش كورن فلكس 
غالت صبحانه يا همان كورن فلكس ها صبحانه محبوب  سوپرماركت
بسياري از كودكان هستند و اغلب والديني كه بچه هاي 
اصطالحا بدغذا دارند از انواع غني شده اين محصوالت 
براي صبحانه يا ميان وعده كودكانشان استفاده مي كنند. اما واقعيت 
اين است كه قيمت باالي اين محصوالت در سوپرماركت ها به بسياري 

از خانواده ها اجازه خريد آسان آنها را نمي دهد.
 به گزارش همشــهري، آمار فروش ســوپرماركت ها نشان مي دهد 
مخصوصا در يك ســال اخير فروش بســته هاي بزرگ )375گرمي( 
كورن فلكس بيش از 50درصد كاهش يافته و تنها بســته بندي هاي 
كوچك اين محصوالت كه قيمت مناســب تري دارنــد تا حدودي 
توانسته اند مشتري هاي خود را حفظ كنند. گرجي، چي پف، چي توز، 
ماماتين، پنگوئن، چاكلز، كوپا، كروســلي، ولوتينا و نستله برندهايي 
هستند كه در زمينه توليد محصوالتي از اين دست فعالند اما حضور 
برندهاي خارجي در بازار طي 2ســال اخير بســيار كاهش يافته و 
اگر باشند هم قيمت هاي بســيار بااليي دارند. به طور مثال هر بسته 
كورن فلكس رژيمي فيتنس برند نستله در بازار بيش از 200هزار تومان 
قيمت دارد و قيمت برند كي كالگز 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 نبوده اند. گذشته از اين عامل، واردات محصوالت داراي 
مشابه داخلي به كشــور به طور كلي ممنوع است و آنچه از اين قبيل 
محصوالت در بازار ديده مي شود به طور غيررسمي به كشور وارد شده 
است. با اين حال و در شرايطي كه انتظار مي رود دست كم محصوالت 
مشابه داخلي قيمت هاي مناسبي داشته باشند، وضعيت به اين شكل 
نيست و در برندهاي ايراني هم بعضا شاهد قيمت هاي باالي 50هزار 
تومان هستيم. محصوالت رژيمي و غني شــده قيمت هاي به مراتب 

باالتر هم دارند.
محدوده قيمتي كورن فلكس ها براي بسته هاي استاندارد 375گرمي 
بين 45 تا 60هزار تومان متغير است اما بسته بندي هاي كوچك تر نيز 
كه اغلب محصوالت مورد عالقه كودكان را شــامل مي شود در بازار 

موجود است كه قيمت هاي پايين تري دارند.

قيمت انواع كورن فلكس در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

60.000سريل بار ميني ميكس- 216گرميكيتاريچ
56.000ميوسلي ميوه اي- 375گرميپنگوئن
54.000جودوسر با سيب و كشمشپنگوئن
47.000سريل بالشي قهوه- 375گرميولوتينا
47.000كوكو مولتي- 240گرميولوتينا
39.500بالش پرتقالي- 300گرميگرجي
39.500توپي شكالتي- 300گرميگرجي
40.000گندم و برنج با عصاره مالت و جوانه گندم- 300گرميكوپا

31.000ميني كوكو پافس- 375گرميكروسلي
36.500گندم و ذرت با طعم عسل- 300گرميكروسلي
30.000چي پف ذرتي مجلسي- 375گرميچي توز
220.000كورن فلكس رژيمي فيتنس- 375گرمينستله

169.000كورن فلكس ميوه هاي قرمز- 375گرمي كي كالگز
199.000كورن فلكس ساده- 500گرمينسكوئيك

نرخ رشد توليدات صنعتي در فروردين1400- ارقام به درصد

ضريب اهميت صنعت
در شاخص كل 

نسبت به 
فروردين97

نسبت به 
فروردين98

نسبت به 
فروردين99

نسبت به 
اسفند99

8٫0-6٫52٫27-6٫2-28٫1صنايع شيميايي
7٫25٫612٫66٫3-20٫8فلزات اساسي
9٫275٫8118٫523٫0-13٫8خودرو سازي 
11٫6-15٫44٫34٫9-9٫6صنايع غذايي

3٫0-6٫519٫417٫414٫4كاني هاي غيرفلزي
12٫7-3٫22٫4-5٫148٫3دارو سازي 

19٫8-3٫12٫820٫113٫9دستگاه هاي برقي
16٫0-0٫9-8٫1-11٫4-3٫1الستيك و پالستيك

26٫1-13٫756٫7-2٫722٫3ماشين آالت و تجهيزات
46٫2-40٫412٫5-40٫5-2٫3فرآورده هاي نفتي

80٫6-6625٫7-78٫1-1٫9منسوجات
33٫8-1٫817٫89٫652٫1محصوالت فلزي
12٫1-9٫322٫9-23٫7-1٫2محصوالت كاغذي

1000٫69٫524٫30٫9كل شركت هاي بورس

هرچند در آغاز امسال توليدات 
صنعتي 24.3درصد رشد كرده 
اما هنوز از سطح توليد، پيش از 
آغاز تحريم هــاي ترامپ، فاصله 

بسياري داريم

هنوز سطح توليد صنايع غذايي 
15.4درصد پايين تــر از ميزان 
توليداتشان در فروردين97 است 
كه نشان دهنده اثر تحريم و كرونا 

بر رشد تورم خوراكي هاست

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

تحريم هاست
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حادثه  پيگيري 

 خسارت زلزله
به روستاهاي خراسان شمالی

گرمــه و جاجرم در خراســان 
شــمالي بامداد روز گذشــته با 
2زلزله  به قدرت 5/4و 5/5ريشتر لرزيد؛ زلزله اي كه پس لرزه هاي 
آن تا اواخر روز هم ادامه داشــت و در شهرستان هاي 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 خسارت هاي پايين عنوان مي كنند.

خسارت به روستاها 
فرماندار جاجرم به همشــهري مي گويد: »در برخي از روســتاها 
شاهد ترك خوردگي و تخريب هايي بوديم كه موجب شد برخي از 
خانه هاي روستايي غيرقابل سكونت شوند. بنياد مسكن در حال 
برآورد خسارت اســت.« به گفته »مصطفي حاج زاده« شهرستان 
جاجرم با وجود قرارگرفتن در كانون زلزلــه به جز چند مصدوم 
سرپايي و تخريب  برخي از خانه ها با مشكل خاصي مواجه نيست.  
فرماندار »مانه و سملقان«  در همسايگي كانون زلزله هم از تخريب 
و ترك خوردگي خانه هاي 5روســتا در اين شهرستان مي گويد و 
توضيح مي دهد: »طبق آخرين گزارش بنياد مســكن چند خانه 
تخريب شــان زياد بود و غيرقابل سكونت شــدند و بقيه در حد 
ترك خوردگي جزئي خرابي داشــتند.« »محمدرضا معموري« 
توضيح مي دهد: شرايط در اين شهرستان خوب است؛ به حدي كه 
نيرو و كمك از مانه  و سملقان به شهرستان گرمه اعزام شده است. 
جوزك، هاور، قلعه خان و دركش از روســتاهاي مانه و ســملقان 

هستند كه در زلزله روز گذشته آسيب ديدند.

اسکان اضطراري در مناطق زلزله زده 

مديركل مديريت بحران اســتانداري خراســان شــمالي هم با 
بيان اينكه كانون زلزله مــرز بين گرمه و جاجرم بوده اســت به 
همشهري مي گويد: »اين زلزله بيش از همه در بخش هاي 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 به ويژه دهستان باالدشت بود.« 
»جواد نظــري« با بيــان اينكه بيــش از 50واحد مســكوني از 
ســوي تيم هاي ارزياب غيرقابل ســكونت شناســايي شده اند، 
مي افزايد:  »ســتاد بحران در منطقه باالدشت تشكيل شده است 
و نيروهــاي هالل احمر هم چــادر و جيره غذايي 24ســاعته را 
ميان زلزله زدگان توزيع كردند. بعدازظهر روز گذشــته هم ستاد 
 بحران اســتان براي بررسي خســارت ها و كمك رساني به مردم

تشكيل شد.«
او با بيان اينكه يك خانم مسن در نتيجه آسيب زلزله به بيمارستان 
منتقل شده است، اظهار مي كند: »بقيه مصدومان همه به صورت 
سرپايي درمان شدند.« به گفته نظري، استعالم هواشناسي نشان 
مي دهد تا روز چهارشنبه شرايط آب و هوايي منطقه پايدار است، 
اما با نيروهاي امدادرساني هماهنگ شده است در ساعت هاي شب 
و درصورت نياز وسايل گرمايشــي در اختيار خانواده هايي كه در 

چادر به سرمي برند، قرار دهند.
مديركل مديريت بحران اســتانداري خراسان شمالي از پيگيري 
براي ارائه تسهيالت جهت بازسازي و تعمير منازل خسارت ديده 
از هيأت دولت خبر مي دهد و مي گويد: »تالش كرديم تا حد امكان 
چادرها را در حياط منازل مسكوني برپا كنيم تا ضمن حفظ امنيت 
خانه ها فاصله گذاري اجتماعي هم به دليل شيوع كرونا رعايت شود. 
نيروهاي امنيتي و سپاه هم كمربندي امنيتي در مناطق زلزله زده 

ايجاد كردند تا از ورود افراد متفرقه جلوگيري شود.«
به گفته وي، براي جلوگيري از شــيوع كرونا در ميان زلزله زدگان 
ماسك توزيع مي شود و با علوم پزشــكي هماهنگ شده است تا 

درصورت نياز تست پي سي آر هم از مردم گرفته شود.

توزیع 150چادر در میان زلزله زدگان 
مديرعامل جمعيت هالل احمر خراســان شــمالي هــم با بيان 
اينكــه 150 چادر امــدادي براي اســكان اضطــراري و موقت 
زلزله زدگان برپا شــده اســت، مي گويد: »همچنين 120 تخته 
 موكت، 240 تخته پتو و 2 هزار 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 مي داند و مي افزايد: 
»50 واحد مسكوني در دهســتان باالدست و ۳5 واحد مسكوني 
در روستاي شورك خسارت ديده اند و غيرقابل سكونت هستند.«

بیمه رایگان براي خانه هاي روستایي
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري خراسان شمالي 
هم خبر خوبــي مي دهد و مي گويد: »همه واحدهاي مســكوني 
روستاهاي خسارت ديده ناشي از زلزله استان تا سقف 250 ميليون 

ريال از پوشش حمايتي بيمه برخوردارند.«
»محمدرضا موفق« با بيان اينكه 200 ميليون ريال پوشش بيمه اي 
براي خسارت هاي واحدهاي مسكوني و 50 ميليون ريال نيز براي 
لوازم خانگي انجام شده اســت، مي افزايد: »فرمانداران جاجرم، 
گرمه، مانه و سملقان موظف هستند اطالعات بيمه اي واحدهاي 
مســكوني را جمع آوري و براي اداره كل مديريت بحران استان 
ارسال كنند تا در كمترين زمان براي دريافت غرامت اقدام شود.« 
به گفته وي، در خراسان شمالي بيش از 100هزار واحد مسكوني 
سرپا در روستاها وجود دارد كه همه اين واحدها از پوشش بيمه اي 

رايگان برخوردار هستند.

سیده زهرا عباسي
خبرنگار

بحران آب در روستاهاي حاشیه سد كارون 
9روستا با بيش از 5هزار نفر جمعيت در نزديكي سد كارون۳ تحت پوشش مجتمع 
آبرساني بارانگرد هســتند؛ منطقه اي در بخش مركزي شهرستان باغ ملك در شمال 
خوزســتان كه روزهاي گذشــته با مشــكل قطعي چند روزه آب مواجه شد و حاال 
مســئوالن از برنامه ريزي براي تامين آب پايدار اين روســتاها تا يك ماه آينده خبر 

مي دهند.
سرپرست آبفاي خوزستان با بيان اينكه آب روستاي بارانگرد در بخش مركزي باغملك 
از چاهي در منطقه قلعه تل تامين مي شد به همشهري مي گويد: »تعداد زيادي چاه 
در دشت قلعه تل وجود دارد. همه اين دشت زيركشت محصوالت كشاورزي از گندم و 
سيب زميني گرفته تا صيفي  است كه اغلب آنها هم آب بر محسوب مي شوند. كشت اين 
محصوالت ايستايي آب چاه ها را كاهش داده است و در نتيجه چاهي كه آب روستاي 

بارانگرد را تامين مي كرد، ديگر آب دهي ندارد.«
»فرزان عباسيان« توضيح مي دهد: »براي رفع مشكل اهالي 9روستاي منطقه كه تحت 
پوشش اين چاه بوده اند با مالك يك چاه كشــاورزي كه آبخوان خوبي دارد، قرارداد 
امضا كرده ايم. قرار است در طول 2هفته در ساعت هايي از روز بخشي از آب اين چاه به 
روستاها اختصاص يابد. پمپ اين چاه ضعيف است و در روزهاي آينده پمپ قوي تري 

براي آن نصب خواهد شد.«
او البته از برنامه ريزي براي تامين آب پايدار روستا هم خبر مي دهد و مي گويد: »براي 
تامين آب پايدار روستا يك خط لوله 12كيلومتري از محل يكي از ايستگاه هاي آب و 
فاضالب شهري به روستا كشيده مي شود. قرار است در هفته جاري قرارداد خريد لوله 

براي استاندار ارسال و طي ۳0تا 40روز اين خط اجرا شود.«
عباسيان البته كوهســتاني بودن منطقه و همچنين نداشــتن جاده دسترسي را از 
مشــكالت آبرســاني به بارانگرد مي داند، اما تأكيد مي كند كه خط لوله آبرساني به 

بارانگرد و روستاهاي هموار با تالش جهادي اجرا خواهد شد.
سرپرست آبفاي خوزستان با اشاره به اولويت بندي روستاهاي استان براساس بحران 
آب مي گويد: »از مجموع روستاهايي كه دچار تنش جدي  بي آبي بودند 702روستا 
ارزيابي شــد و از اين ميان براي رفع تنش آبي روســتاهاي تعيين شده در سال 99، 
680ميلياردتومان بودجه درخواســت كرديم. مكاتبات با دستگاه هاي 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، مي افزايد: »قرار بود اين تســهيالت ۳50ميليارد 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 مي توانيم برنامه ريزي كنيم.«
او ادامه مي دهد: »سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار روستاها 150ميليارد تومان 
براي سال1400 درنظر 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 مي كند كه برآورد 
هزينه تامين آب روستاها نسبت به سال گذشته 80درصد افزايش داشته و قرار است 
در هفته جاري با معاونت عمراني استانداري جلسه اي برگزار و روستاهاي اولويت دار 

براي آبرساني با بودجه موجود تعيين شوند.

كوچ ضايعاتي ها از بافت تاريخي يزد
شهردار يزد:  خارج از شهر فضايي را با150هكتار وسعت درنظر گرفته ايم تا ضايعاتي ها به مرور به آن منطقه منتقل شوند

شهر جهانی يزد
یزد، 1۸ تیر سال 1۳۹۶به عنوان نخستین شهر تاریخي ایران و بیســت ودومین اثر تاریخي كشور در 
فهرست میراث جهاني یونســکو به ثبت رسید. 1۹5هکتار از بافت تاریخي شــهر یزد ثبت جهاني و 
755هکتار ثبت ملي شده است. باغ دولت آباد، باغ پهلوان پورمهریز، قنات زارچ و قنات حسن آباد مشیر 

و دهنو ازجمله  بناهاي یزد هستند كه به ثبت جهاني رسیده اند.

ث
مك

حمیده پازوكی  
خبرنگار

 از ثبت جهاني یزد 4سال مي گذرد و 
در این سال ها حساسیت براي حفظ گزارش

بافت تاریخي افزایش یافته است. هر 
آسیب یا تخریبي مي تواند توجه مردم را به خود 
جلب كند و موجب  شود آنها بهبود شرایط را در این 

شهر تاریخي خواستار شوند.
نگهداري ضایعات در بافت تاریخي یزد یکي از همین 
مسائلي است كه موجب نگراني شهروندان یزدي 
شده؛ زیرا به بافت تاریخي آسیب  مي زند. از سوي 
دیگر تأثیر فرهنگي این موضوع هم قابل توجه است. 
بیشتر افرادي كه جمع آوري و تفکیك ضایعات را 
به عنوان شغل خود انتخاب كرده اند، مهاجران و 
به ویژه اتباع بیگانه هستند؛ مردماني كه به دلیل 
ارزاني خانه در بافت تاریخي آنجا را به عنوان محل 

كار و زندگي خود انتخاب كرده اند.
یزد شهر جالبي است و حتي الگوي حاشیه نشیني نیز 
در آن با دیگر شهرها متفاوت است. حاشیه نشیني 
در بافت تاریخي و مركز شهر وجود دارد و بیشتر 
مردم بومي در حاشــیه بافت زندگي مي كنند. 
درحقیقت مردم بومي به دالیل مختلف ازجمله 
اندك  بودن خدمات شــهري در بافت تاریخي، 
آسان نبودن دسترسي به اماكن شهري و هزینه باالي 
نگهداري خانه هاي قدیمي در آن زندگي نمي كنند و 
خانه هایشان را گاه به اتباع و مهاجران دیگر شهرها 
اجاره مي دهند. معموال حاشیه نشین ها با آنکه در شهر 
سکونت دارند، اما نحوه اسکان و معیشت شان متمایز 
از دیگر بخش هاي جامعه است. از سوي دیگر آنها با 
جامعه شهري هماهنگ نشده اند كه همین موضوع 
مي تواند موجب بروز مسائل فرهنگي و اجتماعي در 
شهر شود. بروز این مشکالت در مركز یزد عالوه بر 
مشکالت اجتماعي به میراث و بافت تاریخي شهر 

هم آسیب رسانده است.

    ضایعاتي ها ساماندهي مي شوند

سيدمحمود رستگاري، فرماندار يزد موضوع ضايعاتي هاي 
يزد را به 2بخش مهاجران و اتباع مجاز و غيرمجاز تفكيك 
مي كنــد و معتقد اســت گرچه ضايعاتي هــاي مجاز از 
اتحاديه هاي مربوط پروانه كســب دارند، اما بخش هاي 
غيرمجاز در حال افزايش هســتند. به گفته 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 ضايعاتي هاي غيرمجاز را آغاز 
مي كند و درصورتي كه عده اي همراهي نكنند، واحد آنها 
پلمب مي شود. با اين حال موضوع فقط مجاز يا غيرمجاز 
بودن اتباعي كه ضايعات جمع آوري مي كنند، نيست، بلكه 

توجه به حفظ بافت تاريخي است.

   جزئي نگري در حراست از بافت تاریخي

مديركل ميراث فرهنگي يزد نيز با تأييد اين موضوع به 
همشهري مي گويد: با اينكه تعداد اين افراد زياد نيست، 
اما اين امر مسائلي را در بافت تاريخي به وجود آورده است.

مصطفي فاطمي با بيان اينكه توسعه گردشگري موجب 
حفظ ساختار بافت تاريخي و پويايي آن شده است، مي افزايد: 
پيش از شيوع كرونا به دليل افزايش مجموعه هاي گردشگري 
و مراكز صنايع دستي، وضعيت فرهنگي بافت تاريخي تغيير 
بسيار خوبي كرده بود، اما با شروع همه گيري بعضي از اين 
مراكز تعطيل و خانه ها به افراد ديگري اجاره داده شد كه 

بعضي از آنها هم به كار ضايعات مشغول هستند.
وي درباره تالش ميراث براي رفع اين مشكل می گويد: با 
دادستاني صحبت كرده ايم تا محله هاي يزد در بافت تاريخي 

پايش و مراكز دپو و تفكيك ضايعات شناسايي شوند.
هم اكنون 2محله پايش شده است و برنامه براي 15محله 
ديگر هم ادامه دارد. مسئله اين است كه چون كل بافت 

تاريخي يزد ثبت ملي شده است حتي يك سازه تيرآهني 
هم در آن ثبت ملي محسوب مي شود 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، مي افزايد: 
حضور ضايعاتي ها در بافت ممكن است موجب تخريب 
بناها شــود. البته اين موضوع به ثبت جهاني بودن شهر 
صدمه اي وارد نمي كند و ما تالش مي كنيم با رفع آن از 
بافت تاريخي حراست كنيم. نكته اينجاست كه بسياري 
از موضوعاتي كه امروز به آنها مي پردازيم 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 برده اند، مي افزايد: ديگر دعواهاي 
قديمي براي حفظ بناها با مردم و مسئوالن شهر وجود 
ندارد و همه دوست دارند بناي تاريخي شان را ثبت و مرمت 
كنند. براي مردم، بافت تاريخي يك ارزش افزوده است و 
از سوي ديگر آنها به اين نتيجه رسيده اند كه مي توانند در 
بافت تاريخي زندگي كنند. حتي بسياري از مردم به جاي 
تهيه ملك در ييالقات استان، خانه هاي تاريخي را تملك 
و مرمت مي كنند تا از مهمانانشان در آنجا پذيرايي كنند.

    ادامه مشکالت بازار یزد

مشــكالت بافت تاريخي فقط حضور ضايعاتي ها نيست. 
بازار يزد هم به دليل حضور مشاغل مختلف و انجام هرروزه 
فعاليت هاي تجاري مي تواند تهديدي براي امنيت بافت 
تاريخي باشــد. مديركل ميراث فرهنگي يزد درباره اين 
موضوع مي گويد: هم اكنون مشغول مرمت بازار مسگرها و 
زرگرها هستيم، اما مشكل ما بعضي مغازه داران هستند كه 
با تراشيدن ديوار تالش مي كنند چند سانتي به مساحت 
مغازه هــاي گران قيمت خود اضافه كننــد؛ كاري كه به 
اســتحكام بنا صدمه مي زند 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 مي دهد: 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 داده اند و ميراث فرهنگي 
امكانات و بودجه اي در اختيار ندارد كه بتواند در ســال 
بيشتر از 2خانه را مرمت كند. خوشبختانه تفكر مردم تغيير 
كرده است و در ۳سال گذشته حتي يك درخواست براي 
خروج از ثبت نداشته ايم و مردم براي ثبت بنا با هم رقابت 
مي كنند. 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.

   پایش و بررسي محالت یزد
 

موضوعات بافت تاريخي فقط مســئله ميراث فرهنگي 
نيست و بخش هاي سياستگذاري استان هم به آن نگاه 
ويژه اي دارند. معاون هماهنگي امور عمراني اســتاندار 
 يزد درباره موضوع تجمــع ضايعات در بافت تاريخي يزد 
به همشهري مي گويد: استانداري توجه ويژه اي به بافت 
تاريخي شهر يزد دارد. 48محله از شهر يزد مشمول طرح 
بازآفريني شهري مي شوند كه دفاتر تسهيل گري در آنها 
ايجاد شده است. اين دفاتر كه نخبگان و كارشناسان در 
آنها حضور دارند، اطالعات هر محله را جمع مي كنند و با 

شناسايي كمبودها و مشكالت، پروژه هايي را به نهادهاي 
اجتماعي و اقتصادي پيشــنهاد مي دهنــد. يكي از اين 
 پروژه ها هم موضــوع مربوط به اتباع و مشــاغلي مانند 
جمع آوري 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، می گويد: 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. 
به نظر من بايد براي اين بناها فكري كرد كه مثال با واگذاري 
به بخش خصوصي، مرمت در آنها صورت گيرد و به جاي 

جمع آوري ضايعات كارهاي فرهنگي در آنها انجام شود.
وي با بيان اينكه در شوراي راهبردي استان هم كميته هايي 
براي پيگيري مسائل اجتماعي، اقتصادي و سالمت بافت 
تاريخي ايجاد شده است، مي افزايد: با توانمندسازي محالت 
و افزايش آموزش مي توان به مرحله اي رســيد كه همه 
شهروندان از يزدي ها 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 محله هاي 
تاريخي تطبيق پيدا خواهند كرد و اين محله ها به مكاني 

براي زيستن تبديل خواهند شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار  يزد ادامه مي دهد: 
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 نگه داشته اند و وزارت ميراث فرهنگي و صنايع دستي هم 
بايد سهم خود را در توسعه اين شهر جهاني داشته باشد.

    شهرداري و ساماندهي ضایعاتي ها

با اينكه استانداري مشغول پايش و بررسي بافت تاريخي 
است. شهرداري هم براي ضايعاتي ها برنامه دارد. شهردار 
يزد موضوع تجميع ضايعات در خانه هاي بافت تاريخي را 
مهم ارزيابي مي كند و به همشهري مي گويد: براساس بند 
20ماده 55قانون شهرداري ها، مشاغل مزاحم و فعاليت هايي 
كه موجب آلودگي زيست محيطي، بصري و صوتي مي  شوند 
بايد از شهرها خارج و ساماندهي شوند. به همين دليل ما در 
خارج از شهر يزد فضايي را با 150هكتار درنظر گرفته ايم تا 
ضايعاتي ها به مرور به آن منتقل شوند و در غرفه هايي كه در 
اختيار آنها قرار خواهد گرفت، كار تفكيك ضايعات را انجام 
دهند. جمال الدين عزيزي با اظهار اميدواري از اينكه اين 
زمين هرچه زودتر در اختيار شهرداري قرار گيرد، مي گويد: 
خوشبختانه حضور اين ضايعاتي ها آلودگي بصري خاصي 
در يزد ايجاد نكرده است و اين افراد درون خانه ها به فعاليت 
مشغول هستند، اما اين روند بايد متوقف شود؛ زيرا به لحاظ 
فرهنگي مي تواند در بافت تاريخي مشكل آفرين باشد. وي 
همچنين از نصب دوربين هاي تردد در مبادي ورودي بافت 
تاريخي يزد خبر مي دهد و مي گويد: تالش ما اين است كه 
با كاستن از تردد در بافت تاريخي به آسيب رسيدن از آن 
جلوگيري كنيم. همچنين براي اين كار پاركينگ هايي را 
درنظر گرفته ايم تا افراد بدون خودرو وارد بافت تاريخي شوند.

 
  

با همــكاري و توجه نهادهاي اجرايي و سياســتگذاري 
موضوع خروج ضايعاتي ها از خانه هاي بافت تاريخي يزد 
دشوار به نظر نمي رسد. هرچند همه وعده هاي داده شده 
به آينده موكول شده اند و تنها جديت مسئوالن است كه 
 مي تواند از افزايش مشكالت اجتماعي در بافت تاريخي يزد

پيشگيري كند.

 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار 
 يزد : با توانمندسازي محالت و افزايش 
آموزش مي توان به مرحله اي رسيد كه 
همه شــهروندان از يزدي ها گرفته تا 
اتباع  خارجی مهاجران شهرهاي ديگر 
به خوبي در كنار هــم زندگي كنند و 

همه شهروند يزد باشند
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دوچرخه راهکاری سبز برای تهران خاکستری
 همشهری اقدامات صورت گرفته برای توسعه مسیر دوچرخه سواری پايتخت طی 3سال 

اخیر را بررسی کرد

معضل آلودگي هوا همچنان باقي است و پايتخت از ابتداي سال تا کنون فقط 
2روز پاك داشته است. بنا به گفته مسئوالن کنترل کیفیت هوای شهرداري گزارش

تهران، بیش از 60درصد آلودگي هوا مربوط به منابع متحرك يعني وسايل 
نقلیه موتوري است و از اين رو براي مقابله با آلودگي هوا چاره اي جز اين نیست که سراغ 
دوچرخه و وسايل حمل ونقل عمومي برويم. گزينه هايي که به عنوان راهكار سبز معرفي 
مي شوند و اگر استفاده از آنها در میان مردم نهادينه شود، قطعا رنگ خاکستري تهران 
کم رنگ تر خواهد شــد. در شرايط کرونايي و رعايت نشــدن فاصله اجتماعي در وسايل 
حمل ونقل عمومي اعم از مترو و اتوبوس، مردم هم گويا تمايلي به سهیم شدن در کاهش 

آلودگي هوا ندارند.
 پويش سه شنبه هاي بدون خودرو که با هدف استفاده کمتر از خودروهاي تك سرنشین 
راه اندازي شــده، در شــرايط بحران زده کرونايي بهترين گزينه است؛ چراکه از يك سو 
مردم با رعايت پروتكل هاي ســتاد مقابله با کرونا در راســتاي حفظ سالمتي شان پا به 
رکاب مي شوند و از سوي ديگر با اين کار در کاهش آلودگي هوا گام برمي دارند. پیوستن 
پیروز حناچي، شهردار تهران به اين پويش سبب شد تا در اين دوره، مديريت شهري نگاه 
ويژه اي به دوچرخه و دوچرخه سواري داشته باشد و از اين رو شهرداري تهران تالش کرده 
در 3سال اخیر با احداث و توسعه مسیرهاي ويژه دوچرخه و افزايش ايستگاه هاي بیدود 
زمینه را بیش از پیش براي ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه و پیوستن به پويش 

سه شنبه هاي بدون خودرو فراهم کند. 
اين روزها عالوه بر شهردار که سه شنبه ها با اســتفاده از دوچرخه يا وسايل حمل ونقل 
عمومي خود را به محل کار يا جلســات مي رســاند، تعدادي از هنرمندان و ورزشكاران 
و شــهروندان هم تالش مي کنند به اين قانون پويش احترام بگذارند و حداقل روزهاي 

سه شنبه سراغ خودروهاي شخصي خود نروند.
 اين پويش در کاهش آلودگي هوا و سالمتي شهروندان آنچنان تأثیرگذار است که ستاد 
اجرايي پويش سه شنبه هاي بدون خودرو با هدف توسعه فرهنگ زندگي شهر دوستدار 
سالمت و محیط زيست، در دفتر محیط زيست و توســعه پايدار وزارت ورزش و جوانان 
تاسیس شده است. بنابراين تهران هم راستا با بســیاري از شهرهاي پیشرفته جهان در 
مسیر توسعه دوچرخه سواري در شهر پیش مي رود. به همین خاطر طبق برنامه تا پايان 
سال1401 مســیرهاي دوچرخه پايتخت ايران تكمیل خواهد شد. اين در حالي است 
که طي 3 سال اخیر، ســهم دوچرخه از ترددهاي درون شــهري تهران از 0.4درصد به 

يك درصد رسیده است.

ويژگي پويش سه شنبه هاي بدون خودرو
شايد در ابتداي امر اينطور به نظر بیايد که پويش سه شنبه هاي بدون خودرو با هدف کاهش 
آلودگي هوا و حفظ سالمت شهروندان راه اندازي شده اما نگاه عمیق تر به تأثیرات آن نشان 

مي دهد که اهداف و ويژگي هاي ديگري هم در اين پويش نهفته است.
    ايجاد نشاط و سالمت جسمي و روحي شهروندان

  توسعه فرهنگ پیاده روي و دوچرخه سواري به عنوان يك شیوه کارآمد جابه جايي در 
مسافت هاي کوتاه

   کمك به کاهش آلودگي هوا و صدا، ازدحام تردد و آســیب هاي ناشي از آنها شامل 
بیماري، حوادث، ناهنجاري هاي اجتماعي، مرگ ومیر و...

  کاهش خودروهاي تك سرنشین و افزايش ظرفیت و خدمت رساني خودروهاي عمومي
  صرفه جويي اقتصادي خانواده و جامعه در مصرف سوخت 

 اشتغال زايي از محل توســعه خدمات حمل ونقل عمومي، خدمات شهري مرتبط با 
دوچرخه سواري و پیاده روي

 آشتي مردم با محیط زيست 

بیشــترين آســیب را در حــوزه  ادامه از 
گردشــگري خصوصــا در بخش صفحه اول

موزه ها شاهد بوده اند و اغلب بخش هاي اين صنعت رکود 
بي سابقه اي را تجربه کرده اند که به نظر مي رسد اين بحران 

تا پايان انجام واکسیناسیون عمومي تداوم داشته باشد.
پیمايش هايي که توســط ايكوم و ديگر ســازمان هاي 
بین المللي انجام شده حكايت از وضعیت وخیم موزه ها، 
فعاالن و متخصصان موزه داري و وضعیت بد اقتصادي، 
اجتماعي و مشكالت روحي و رواني شاغالن اين عرصه 
دارد. پاندمي کوويــد-1۹ موزه ها را بــه طرق مختلف 
تحت تأثیر قرار داد؛ حال آنكه متأسفانه مادامي  که بحران 
اقتصادي در سراسر جهان ادامه دارد و موزه ها بسیاري از 
نیروهاي کار خود را از دست مي دهند، اين نگراني وجود 
دارد که بســیاري از موزه ها مشكالت بسیاري در زمینه 
نگهداشت و محافظت از مجموعه هاي خود داشته باشند 
و میراث فرهنگي بشريت در معرض خطر قرار گیرد. طبق 
آمار منتشر شده توسط شوراي جهاني موزه داري در  ماه 
مي  سال 2020، حدود ۹۵ درصد از موزه هاي جهان در 
شرايط پاندمي کرونا به حالت تعطیل و يا نیمه تعطیل 

درآمدند.
در ماه هاي ســپتامبر و اکتبر2020 با وجود بازگشايي 
چند موزه در اروپا و آســیا، موزه هاي مناطقي همچون 
آمريكاي التین و کارائیب کماکان تعطیل بودند؛ از اين رو 
مسئوالن امر شروع به بهبود زيرساخت هاي فناوري و 

ارتقای فعالیت هاي مجازي خود کردند و از طريق فعالیت 
در شــبكه هاي اجتماعي، برگزاري تورهاي مجازي و 
رويدادهاي زنده در موزه ها و انتشار آنها در اين شبكه ها به 
فعالیت خود ادامه دادند. با اين حال طبق پیمايش هاي 
صورت گرفته توسط همین شورا، با ادامه همه گیري کرونا، 
قريب به 11درصد کارکنان مــوزه ها به صورت موقتي 
کنار گذاشته شــدند و قرارداد کاري 16درصد کارکنان 

تمديد نشد.
موزه هاي خصوصي مجبور به تعديل نیرو و کاهش حدود 
30درصدي کارکنان خود شــدند و حدود 28درصد از 
متخصصان موزه داري مجبور به تغییر شغل خود شدند. 
مشكلي که همه موزه ها با آن دست به گريبان هستند، 
هزينه باالي نگهداري موزه ها و درآمد بسیار اندك آنان 
در ايام همه گیري کروناست و همین امر عمده مسئوالن 
اين حوزه را مجبور به تعديل نیرو و کاهش فعالیت هاي 

مجموعه کرد.
با اين حال نمي تــوان از نوآوري ها و فرصتي که ويروس 
کرونا در صنعت موزه  داري به همراه داشت، چشم پوشي 
کرد، چرا که در اين برهه، اقداماتي روي داد که تا پیش از 
کوويد-1۹ به آن انديشیده نشده بود. امكان بازديد مجازي 
از موزه هاي لوور، متروپولیتن، بريتانیا و آکروپولیس تا 
موزه هاي ايران و تورهاي مجازي همگي براي نخستین 
بار فرصتي را فراهم آوردند تا افراد در خانه هايشــان از 
موزه هايي بازديد کنند که همواره رؤياي بازديد از آنها را 

در سر مي  پروراندند. حال اين موضوع به يكي از موضوعات 
کلیدي براي جوامع تبديل شده تا از ظرفیت موزه ها براي 
ايجاد پايداري فرهنگي در جوامع بهره  گیرند. اکنون براي 
ما هم زمان آن فرا رسیده تا در ارتباطات با جوامع، تجديد 
نظر کنیم، بر غناي فرهنگ خود بیفزايیم و از موزه ها در 

جهت دستیابي به پايداري فرهنگي بهره گیريم.
لذا بر ماست که به عنوان مديريت شهري از ظرفیت هاي 
خالق فرهنگي به عنوان پیشــروهاي احیا و بازآفريني 
فرهنگ در دوران پســاکرونا حمايت کنیــم و با ايجاد 
مديريت يكپارچه موزه ها، خانــه موزه ها و باغ موزه هاي 
تحت تملك شــهرداري تهران از طريق ايجاد سازمان 
گردشــگري از ظرفیت اين صنعت در جهت دستیابي 
به پايداري فرهنگي استفاده کنیم. سازمان بین المللي 
موزه ها، شعار روز جهاني موزه ها در سال2021 را »آينده 
موزه ها، احیا و تصويرسازي مجدد« تعريف کرده و موزه ها 
و متخصصان موزه داري را به ايجاد، تصويرســازي و به 
اشتراك گذاشتن تجارب خلق ارزش و مدل هاي جديد 
کسب وکار براي سازمان هاي فرهنگي و ارائه راه حل هاي 
نو براي مواجهــه با چالش هاي اجتماعــي، اقتصادي و 
زيست محیطي عصر حاضر دعوت کرده است. امید است 
که شهرداري تهران نیز ضمن ايجاد سازمان گردشگري 
شهرداري تهران و ايجاد مديريت يكپارچه موزه ها و مراکز 
گردشــگري تحت تملك شــهرداري و با بهره گیري از 
تجربیات جهاني و فراهم آوردن زيرساخت هاي فناوري، 
خود را براي مواجهه با بحران هاي پساکرونا مهیا سازد و با 
به کارگیري ظرفیت موزه ها به پايداري فرهنگي اجتماعي 

دست يابد.

کرونا و فرصت نوآوري در صنعت موزه داري

 كل سفرهاي روزانه 
در تهران )ميليون 

نفر-سفر(
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 سفرها با دوچرخه

تعداد 
سفرهاي دوچرخه 

اشتراكي)نفر-
سفر(

سال 1397: 0درصد
سال 1398: 10درصد
سال 1399: 20درصد

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

محدوده خودرو ممنوع در پاريس
مساحتي که در پايتخت فرانسه به روي خودرو ها بسته خواهد شد، معادل يكي از مناطق 

مرکزي 22گانه شهر تهران است

شهرداري پاريس مي خواهد ورود خودرو ها را به بخشي از مرکز شهر ممنوع 
کند. اين کار با طرح ترافیك تفاوت دارد، زيرا حق رانندگي در مرکز شهر را 
کامال از خودرو هاي شخصي »مي گیرد« نه اينكه آن را »محدود« کند. طرح 
ترافیك که در شهري مانند تهران به اجرا در مي آيد، به معني منطقه اي است 
که خودرو هاي شخصي اجازه ورود به آن را دارند اما در بعضي اوقات ورود 
آنها کنترل مي شود. محدوده 14کیلومترمربعي خودرو ممنوع پاريس، اما 
جايي است که خودرو ها اساسا اجازه ورود به آن را ندارند. وسعت طرحي 
که قرار اســت در پاريس اجرا شــود، از برخي مناطق 22گانه شهر تهران 
بیشتر است. مساحت مناطق 8، 10، 11، 13و 17شهرداري تهران کمتر از 

14کیلومترمربع و منطقه 14کمي بیش از اين مقدار است.
شهردار پاريس خانم »آنه هیدالگو« و شوراي اين شهر اخیرا طرحي را ارائه 
کردند که بخش بزرگي از شهر را تغییر مي دهد. اين طرح مربوط به يك يا 
دو خیابان نیست بلكه محدوده تاريخي، پر رفت وآمد و گردشگري پايتخت 
فرانسه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف از طرح کاهش سر و صدا، افزايش 
فضاي پیاده روي و دوچرخه ســواري، بیشتر شدن سطح رويش درختان و 
آرامش بخشي به خیابان ها ســت. اين منطقه تنها 7درصد از مساحت کل 
شهر پاريس است اما طبق محاسبه، روزانه 100هزار خودرو از اين محدوده 
عبور مي کنند و اين طرح ۵۵درصد آنهــا را کم مي کند. تأکید اصلي روي 
خودرو هايي است که بدون توقف از خیابان مي گذرند و جريان عبوري را در 

نیمي از سطح معابر ايجاد مي کنند.

پياده راه سازي  قبلي
طرح ممنوعیت تردد در مرکز پاريس بخشــي از برنامه هاي شهرداري در 
دوران هیدالگو براي کاهش خودرو ها ســت که از مدتي قبل شــروع شد. 
آنه هیدالگو، حقوقدان اسپانیايي تبار، نزديك 20سال در مديريت شهري 
پايتخت فرانسه نقش داشته است. او از ســال 2001 عضو شوراي شهر و 
معاون شهردار بود و از سال 2014 به عنوان شهردار انتخاب شد. بنا به آنچه 
در سايت »بلومبرگ« آمده است، طرح هاي قبلي او شامل ممنوعیت ورود 
خودرو هاي ديزلي به مرکز شهر، پیاده راه ســازي  اطراف رود سن، کاهش 
دسترسي خودرو ها به بعضي خیابان ها و تبديل آنها به فضاي سبز و مانند 
آن بود. حاال شیوع بیماري کرونا فرصت بیشتري  فراهم کرده و شهرداري 
مي خواهد بازهم محدوديت بیشتري براي خودرو هاي شخصي ايجاد کند.

ســايت »لوکال« خبر مي دهد که سال پیش وقتي نخســتین قرنطینه 
کرونا به مدت 3 ماه اعالم شــد، شــهرداري پاريس دســت به کار شــد و 
مسیر ۵0کیلومتري دوچرخه سواري با نشــانه هايي به رنگ زرد را به نام 
coronapistes  ايجاد کرد. اين مســیر که با موانع بتني و پالستیكي در 
کنار خیابان هاي اصلي ساخته شــده بود، در ابتدا به نظر موقت مي آمد اما 

شهرداري هنوز آن را حفظ کرده است.
يكي از داليل اينكه شهرداري مي خواهد دقیقا در همین زمان قوانین جديد 
را ايجاد کند، اين است که بعد از پايان يافتن قرنطینه کرونا، شهرنشینان 
شروع به اســتفاده بیش ازحد خودرو هاي شــخصي نكنند. بررسي هاي 
آوريل 2021 نشــان مي دهد، کرونا باعث شــده اســت کــه رانندگي با 

خودرو هاي سواري در حد 60درصد قبل از کرونا قرار بگیرد.

مشاوره عمومي و نظر سنجي براي اجراي طرح شروع شده است و در سايت 
paris.fr مي توان نقشه اين محدوده را ديد که در اطراف رود سن و خیابان 
عمود بر آن يعني بلوار سباســتوپل  قرار دارد. اين محدوده بین محل قلعه 
تاريخي »باستیل« و میدان »کنكورد« قرار مي گیرد. بسیاري از معابر اين 
محدوده و همینطور 2 جزيره درون رودخانه ســن قبال پیاده راه شده اند. 
خیابان مشهور »شــانزه لیزه« و مراکز خريد اطراف »سالن اپراي گارنیر« 
خارج از اين محدوده قرار گرفته انــد. دوربین هاي ترافیكي با الگوي کاري 
دوربین هاي لندن خودرو ها را کنترل و درصورت ورود به محدوده جريمه 
مي کنند. تخمین زده مي شود که 70درصد رفت وآمد ها را بتوان با وسايل 
حمل ونقل عمومي انجام داد. 30درصد باقیمانده ســفر هايي است که يا 
نیازمند حمل بار است يا نقشه حرکت آن با هیچ شبكه حمل ونقل عمومي 

قابل اجرا نیست.

رويكرد اروپايي
در شــهر هاي ديگر فرانســه مانند لیل و نانت طرح هاي مشابه با اولويت 
پیاده ها اجرا شده و سرعت حرکت خودرو ها در بعضي معابر کاهش پیدا 
کرده است. اسلو در نروژ از ســال 2022 تردد خودرو هاي سوخت فسیلي 
را محدود  مي کند و لندن و میالن براي خودرو هايي که وارد مرکز شــهر 
مي شــوند، نوعي عوارض شــلوغي تعیین مي کنند. در برخي شهر ها هم 
اين کار به مشــكالتي برخورد کرده است. در کشــور اجدادي هیدالگو، 
طرح »مادريد مرکزي« که براي کاهش آلودگي هوا تدوين شــده بود و 
خودرو هاي آالينده را جريمه مي کرد، در يك تجديد نظر قضايي متوقف 
شــد. محدوده اين طرح ۵کیلومترمربــع بود و آاليندگــي خودرو ها با 
استاندارد هاي اتحاديه اروپا مصوب سال 2010 سنجیده مي شد . مخالفان 
طرح و دادگاه مي گويند که جنبه هاي اقتصادي اين محدوديت و جريمه ها 
مشخص نیست. در اين نوع درگیري هاي مديريتي، اينكه شهرداران عضو 
چه حزب سیاسي هستند و اين حزب در چه سطحي از قدرت قرار دارد، 
تعیین کننده اســت. هیدالگو عضو حزب سوسیالیســت است که درباره 

اصالحات ترافیكي با او همراهي مي کند.
طرح ممنوعیت خودرو ها هنوز در پاريس به اجــرا در نیامده و مخالفاني 
دارد. احتماال نظرســنجي ها هم موافقت عمومي را نشــان دهد زيرا قبال 
قســمت هاي زيادي از اين محدوده به شــكل پیــاده راه درآمده و مورد 
اســتقبال عمومي قرار گرفته بود اما مخالفان هیدالگو او را به »دشمني 
با خودرو هــا« و بي توجهي به نظــر ات رانندگان متهــم مي کنند. ظاهرا 
مالحظات مالي و اقتصادي هم در ممنوع کــردن ورود خودرو ها به مرکز 
پاريس وجود دارد که بايد بررسي شــود. درباره ورود موتورسیكلت ها و 
بعضي از خدمات گردشگري نیز هنوز تصمیمي گرفته نشده است. ساکنان، 
مغازه داران، معلوالن و احتماال خدماتي ماننــد تحويل کاال ها مي توانند 
همچنان از خودرو استفاده کنند. طبیعتا  تاکســي ها، پلیس و نیروهاي 
امدادي شامل اين قوانین نخواهند شد. شــهرداري تهران نیز از نزديك 
يك دهه قبل نمونه هايي از پیاده راه و خیابان هايي را که ورود خودرو ها به 
آن ممنوع است، در اين شهر به اجرا درآورده بود. در دوره اخیر مديريت 
شهري اين رويكرد بیشــتر مورد توجه قرار گرفت و جايگزين پروژه هاي 
عمراني - ترافیكي بزرگ شد. طرح 14کیلومترمربعي پاريس ازنظر وسعت 
خود جالب توجه است و درصورت موفقیت پیروزي بزرگي براي سیاست  

اروپايي محدوديت خودرو  خواهد بود.

  تعداد سفر 
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 در شهر تهران
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* احداث 175كيلومتر مسير دوچرخه
* راه اندازي 25مركز دوچرخه سواري 

در فضاهاي دانشگاهي و اداري
* راه اندازي 400دستگاه پاركينگ در نقاط تبادل سفر

* بهره برداري 100خانه دوچرخه
* راه اندازي 61جايگاه دوچرخه هاي بيدود

* وجود 2500دستگاه دوچرخه اشتراكي

توسعه 
 دوچرخه سواري

 در تهران

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

تجربيات جهاني 
استفاده 
از دوچرخه

محمد سرابي
خبرنگار

    زينب زينال زاده
خبر نگار

معابر مرکزي شهر پاريس  به مرور روي خودروها بسته مي شود.
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در گفت وگو با كتاب فروشان هنرمند و فرهنگسراي سبز مطرح شد

تخفيف هاي اينترنتي صداي كتاب فروش ها را درآورده
سال هاست فعاالن حوزه كتاب و نشر با 
مشــكالت متعددي مواجهند، اما آنچه 
طي چند سال اخير عرصه را بيش از پيش بر برخي از آنها تنگ 
كرده، تخفيف هايي است كه توسط عده اي از ناشران و سايت هاي 

مختلف ارائه مي شود. اين تخفيف هاي ۱۰تا 3۰ درصدي كه گاهي 
تا 4۰ درصد هم مي رسد، چالش هاي زيادي را براي كتاب فروشان 
ايجاد كرده اســت؛ رقابتي نابرابر براي جذب بيشتر مخاطب كه 
هيچ قاعده ، قانون و محدوديتي هم بر آن حاكم نيست. بسياري از 

كتاب فروشان بر اين باورند كه اين قبيل تخفيف ها تأثير به سزايي 
بر كسب وكارشان دارد. آنها با اشاره به اوضاع نابه سامان بازار كتاب 
تحت تأثير همه گيري ويروس كرونا و گراني هاي سال هاي اخير، 

نسبت به  احتمال ورشكستگي و تعطيلي اين صنف بيم دارند.

مردم از ما انتظار تخفيف هاي نامتعارف دارند
تخفيف هايي كه ناشــران در نمايشگاه هاي كتاب يا 
سايت هاي مختلف ارائه مي كنند، اين تصور را براي 
برخي از مخاطبان ايجاد مي كند كه كتاب فروشي ها 
گرانفروش هستند. اين در شرايطي است كه چنين 
تصور و برداشــتي اشــتباه است و ناشــر به عنوان 
توليد كننده محصول مي تواند اين قبيل تخفيف ها 
را لحاظ  كند، اما كتاب فــروش نمي تواند به قيمت 
درج شده روي كتاب توســط ناشر دست بزند. علي 
نادي، مدير كتاب فروشي هنرمند با بيان اين جمله 
به همشهري مي گويد: »وقتي نمايشگاه بين المللي 
كتاب برگزار مي شود، به مدت 10روز كتاب فروشي ها 
عماًل تعطيل مي شوند و  فروش چنداني ندارند، حتي 
زماني كه نمايشگاه به شكل مجازي برگزار مي شود. از 
سوي ديگر فعاليت سايت هاي عرضه كتاب كه عمدتاً 
وابسته به انتشاراتي ها هستند و توسط ناشران اداره 
مي شوند هم تاحدودي بر كسب وكار كتاب فروشي ها 
تأثير گذاشته اســت اما مشــكل اصلي وجود اين 
نمايشگاه ها يا فعاليت اين سايت ها نيست. نمي گويم 
برگزاري نمايشــگاه يا فروش كتاب در سايت هاي 
مختلف كار درستي نيست اما بايد تدبيري از سوي 
مسئوالن مربوطه اتخاذ شود تا كتاب فروشي ها هم در 
اين ميان متضرر نشوند. چون تخفيف هاي نامتعارفي 
كه در نمايشگاه ها و سايت ها داده مي شود اين تصور 
را در خريداران كتاب ايجاد مي كند كه خريد كتاب 
از كتاب فروشي ها مقرون به صرفه نيست و تداوم اين 
كار باعث شده تا اكثر مشتريان از كتاب فروشي ها هم 
انتظار تخفيف هاي آنچناني داشته باشند، درحالي كه 
تخفيف براي كتاب فروشان مقدور نيست. وقتي ناشر 
مي خواهد روي اثر قيمت گذاري كند، تخفيفي را هم 
كه مي خواهد ارائه كند درنظر مي گيرد؛ به عنوان مثال 
قيمت كتابي 20هزار تومان اســت و قرار است ناشر 
20 درصد تخفيف روي آن بدهد و عمالً اين تخفيف را 
در قيمت گذاري لحاظ مي كند. در يك جمله مي توان 
گفت ناشــراني كه فروش اينترنتي ندارند قيمتي را 

كه روي جلد كتاب قيد مي كنند منطقي تر است.«
نادي با بيان اينكه نمايشگاه هاي كتاب هم به نوبه خود 
در قيمت گذاري كتــاب تأثيرگذارنــد، مي گويد: 
»بسياري از ناشرانی كه در نمايشگاه شركت مي كنند، 
براي اينكه محصوالت خود را با تخفيف به مخاطبان 
عرصه كنند، قيمت  قيد شده روي جلد كتاب را بيشتر 
از قيمت واقعي درج مي كنند و اغلب مصرف كنندگان 
هم اصاًل متوجه نمي شوند. هرچند اين موضوع براي 
مردم ايجاد ذهنيت كرده و به مرور باعث مي شود كه 
فاصله آنها از كتاب فروشي ها بيشتر شود، چراكه مردم 
فكر مي كنند كتاب را از ســايت ها و ناشران ارزان تر 
خريده اند؛ درحالي كه حقيقت چيز ديگري اســت. 
به نظرم بايد در اين زمينه فرهنگسازي صورت بگيرد 

تا مردم نسبت به آن آگاه و حساس شوند.«

سودمان كم است، جايي براي تخفيف نيست
كتاب فروشي ها به نوعي نماينده فروش محصوالت 
ناشــران هســتند و وقتي آنها كتابي را در اختيار ما 
مي گذارند نبايد آن كتاب را به سايت هاي مختلف هم 
بدهند. علي دولتي، مسئول كتاب فروشي فرهنگسراي 
سبز با بيان اين مطلب به همشهري مي گويد: »ما بارها 
اين موضوع را با ناشــران در ميان گذاشته ايم كه اگر 
ســايت ها يا ديگر مراكز كتابي را مي خواهند آنها را 
براي خريد به كتاب فروشي هايي كه نماينده فروش 
انتشاراتي ها هستند راهنمايي كنند، چون ما مشتري 
ثابت انتشاراتي ها 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 بي نتيجه مانده اســت. به عنوان مثال ما كتاب 
»جنگ و صلح« را از يك انتشاراتي دريافت كرده ايم 
و با 25 درصد تخفيف آن را مي فروشــيم، بعد همان 
كتاب از همان انتشاراتي با قيمتي ارزان تر در اختيار 
يك سايت قرار مي گيرد! اين موضوع به لحاظ مادي 
و معنوي به كتاب فروشي ها لطمه مي زند و از يك سو 
از اعتبار كتاب فروشــي ها مي كاهد و از سوي ديگر 

فروش مان كم مي شود. وقتي يك مشتري براي خريد 
كتاب مي آيد و مي گويد فالن سايت اين كتاب را با اين 
قيمت و كمتر از شما براي فروش گذاشته ما در جواب 
چه مي توانيم بگوييم؟ اين موضوع باعث شده است 
هر مخاطبي كه وارد فروشگاه مي شود انتظار تخفيف 
را از ما داشته باشد. وقتي يك سايت كتابي را با 20يا 
25 درصد تخفيف مي فروشد چنين انتظاري هم قطعا 
از كتاب فروشــي ها وجود دارد. با اين اوضاع و احوال 
اقتصادي ما چگونه مي توانيم با سايت ها و در مجموع 
با فروشــگاه هاي اينترنتي رقابت كنيم!؟ كساني كه 
كتابخوان هســتند يا در اين حوزه فعاليت دارند به 
خوبي مي دانند كه كتاب كااليي فرهنگي اســت كه 
قيمت مشخص خود را دارد و سود آن بسيار كم است 

و جايي براي تخفيف هاي آنچناني وجود ندارد.«

استقبال مردمي از تخفيف ها 
مصطفي بيگي، مسئول كتاب فروشي ملودي با بيان 
اينكه اغلب مــردم در پي كتاب ارزان هســتند واگر 

ناشران يا سايت ها تخفيف بدهند استقبال مي كنند 
به همشــهري مي گويد: »باتوجه به اوضاع اقتصادي 
موجود، اغلب مردم دنبال آن هستند تا مايحتاج خود را 
با قيمت كم تهيه كنند و همين موضوع باعث مي شود 
تا از تخفيف ها استقبال كنند. حوزه كتاب هم از اين 
مقوله مستثني نيست و بيشتر افراد كتاب هاي خود را 
از سايت ها، نمايشگاه هاي كتاب يا دستفروشان كه با 
قيمت كمتر يا تخفيف هاي ويژه مي فروشند، خريداري 
مي كنند. اين موضوع باعث شده تا كتاب فروشي ها در 
اين ميان متضررشوند و به شغل كتاب فروشي آسيب 
وارد شــود. البته نه اينكه همه مردم به دنبال تخفيف 
باشند بلكه هنوز هســتند كتابخوان هايي كه اصالت 
كتاب براي شان مهم است و به كتاب فروشي ها مي آيند 
و ساعت ها مي چرخند تا كتاب مورد عالقه خود را پيدا 
كنند، اما تعداد آنها كم است. بنابراين بايد براي حال 
قيمت ها و تخفيف هاي نامتعارف كه اغلب واقعي هم 
نيست، فكري شود. چراكه اگر همينطور پيش برود 

كتاب فروش ها بايد كسب وكارشان را تعطيل كنند.«

تازه هاي نشردريچه

   بيگانه
»بيگانه« و »طاعــون« 2اثر مطرح آلبركامو 
است كه در قياس با ديگر كتاب هاي او بيشتر 

مورد بحث و مداقه بوده است.
بيگانه رماني است كه ســال 1۹40 به پايان 
رسيد اما در سال 1۹42 به همت انتشارات 
گاليمار و با حمايــت آندره مالرو منتشــر 
شــد. آلبر كامو در اين رمان به يك زندگي 
پوچ مي پردازد و تجربه احســاس پوچي را 

پيش روي خواننده قرار مي دهد.
راوي رمان بيگانه مرد جوان مجردي اســت كــه در الجزاير زندگي 
مي كند و كارمند يك شــركت است. كســي كه نام خانوادگي اش 
»مورسو« است اما نام كوچكش مشــخص نيست. از گذشته مورسو 
چيز زيادي در كتاب آورده نشده ولي مي فهميم كه او با مادرش در يك 
آپارتمان زندگي مي كرده 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 رابطه اي نزديك نداشته است. مورسو بايد به 
مراسم تدفين مادرش برود. بنابراين از رئيس خود مرخصي مي گيرد و 
با اتوبوس راهي مقصد مي شود. پس از بي تفاوتي مورسو به زمان مرگ 
مادرش، شوك دوم هنگامي به خواننده وارد مي شود كه مي بيند او 
حتي حاضر نيست براي بار آخر در تابوت را باز كند و مادرش را ببيند. 

در عوض سيگار مي كشد و قهوه مي نوشد و... .
بيگانه را جالل آل احمد و علي اصغر خبره زاده به فارسي برگردانده اند 
و انتشارات نگاه به تازگي چاپ جديد آن را با شمارگان 2هزار نسخه 

به بهاي 22هزار و 500 تومان 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 برگردانده اند و به تازگي از سوي نشر 

نگاه منتشر شده است.
فرويــد در رســاله آينــده يك خيــال به 
بررســي تصورات خيال گونه انســان غربي 
از امور ديني پرداخته اســت. او ســعي در 
ارائه تحليلــي روانكاوانه از ايــن موضوع در 

غرب دارد و به نوعي اين فراينــد قصه پردازي باورمندانه را 
از منظر روانكاوي بررســي مي كند. در اين مجموعه، پس از مدت ها 
رساله آينده يك خيال از آلماني به فارسي ترجمه شده و در كنار آن 
سه شرح درباره جنبه هاي مختلف و البته مهم اين رساله قرارگرفته 
است. هر يك از اين سه شرح به كندوكاو در بعدي خاص از اين رساله 
مي پردازد و به نوعي تالش مي كند ارتباط اين رساله با وضع كنوني 

خواننده هرچه بيشتر روشن شود.
انتشارات نگاه اين كتاب 160صفحه اي را با شمارگان هزار نسخه به 

بهاي 40هزار تومان منتشر كرده است.

  از هفت شهر عشــق تا هزار وادي 
انديشه

در پنجمين نشست 
نشســت هاي  از 
پنج گانه »از هفت 
شهر عشق تا هزار 
وادي انديشــه«، 
ن  ا هشــگر و پژ
بــه هــزار وادي 
انديشه هاي خيام 
راه مي يابند. دراين 

نشســت علمــي- پژوهشــي كه بــه هّمت 
گروه زبان وادبيات فارســي دانشــگاه حكيم 
ســبزواري، انجمن ترويج زبان و ادب فارسي 
ايران )شــعبه خراســان( و مركز فرهنگي و 
بين الملل شهركتاب برگزار مي شود، حسين 
آتش پرور، منتقدادبــي و خيام پژوه با موضوع 
»شكل و ساخت داســتاني ترانه هاي خيام«، 
محمودفيــروزي مقدم، عضو هيــأت علمي 
دانشگاه آزاداسالمي تربت حيدريه با موضوع 
»خيام در انديشــه جهانيــان« و علي اصغر 
محّمدخاني، معاون فرهنگي و بين الملل 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. 
عالقه منــدان مي تواننــد امروز، سه شــنبه 
 28 ارديبهشــت ســاعت 21از طريق پيوند
 meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg 

وارد اين نشست علمي شوند.

  كمبود كتابخوان هاي الكترونيك 
گزارش هــا از بازار دســتگاه هاي الكترونيك 
به خصوص كتابخوان ها و تبلت هاي هوشمند 
براي مطالعه كتاب حاكي از كمبود بسياري از 
اين دستگاه ها در انبارهاي شركت هاي بزرگ 
توليدكننده اين دستگاه هاســت. به گزارش 
گودايريدر، كارشناســان مي گويند به زودي 
بايد منتظر كمبود كتابخوان هاي الكترونيك و 
به طور كلي دستگاه هاي الكترونيك و گوشي و 
تبلت هاي هوشمند باشيم كه علت آن كمبود 
توليد تراشــه ها و قطعات ســخت افزاري در 
بازار جهان است كه ســرنخ ها به كشور تايوان 

رسيده است. 

سعيده مرادي 
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 روســیه از يك سال قبل 
حيات
پذيرفت کــه گونه فوک وحش

خزری را در کتاب سرخ 
گونه هاي درمعرض خطر انقراض خود 
قرار دهد و شــکار قانونی ساالنه 5 تا 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 
فوک ها کنده شــده، احتمال شــکار 
غیرقانوني فوک خزري مطرح شد. اما 
آنچــه روســیه تاکنون دربــاره مرگ 
گسترده فوک های خزري اعالم کرده، 
 نه شــکار غیرقانونــي بلکــه فعالیت

صیادی است. 
فعالیــت صیــادی عامل آســیب به 
فوک هاي خزري در ديگر سواحل اين 
درياي مشترک است. اما مرکز حفاظت 
از فوک خــزری در ايران بــا حمايت 
صیــادان توانســته اســت فوک های 
گیر افتاده در تور صیــادان را تیمار و 
آزاد  کند. امیر صیادشــیرازی، رئیس 
اين مرکــز در گفت وگو با همشــهری 
می گويد: نخستین بار نیست که الشه 
فوک های خزری در سواحل روسیه در 
تعداد زياد پیدا می شود. سال گذشته 
نیز الشه 300 فوک خزري در سواحل 
روسیه يافت شــد که آن کشور پاسخ 
قانع کننــده ای نســبت به تلفات فوک 

خزري نداد. 
عــالوه بــر فعالیت هــای صیــادی، 
گزينه های ديگــري درخصوص مرگ 
فوک هاي خزري در روســیه روی میز 
بود؛ از آلودگی هــای صنعتی گرفته تا 
فعالیت های نظامی، اما روســیه دلیل 
مرگ ومیر ســال گذشــته و امســال 
جمعیت فوک خــزري را فعالیت هاي 

مرتبط با صید ترال اعالم کرده است. 
امیر صیادشیرازی می گويد: صید ترال 
در کشور روسیه تا چند ماه پیش اصال 
وجود نداشت ولی ظاهرا می گويند برای 
صید کیلکا که غــذای اصلی فوک های 
خزری است از کشتی های ترال استفاده 
شده است. اگر اين اتفاق افتاده باشد هم 
باز سؤاالتی مطرح اســت که از طريق 

سازمان حفاظت محیط زيست و وزارت 
امور خارجه خواسته ايم اين سؤاالت با 
طرف روس مطرح شــود که چرا تعداد 
تلفات فوک خزري در سواحل روسیه 
بسیار زياد اســت و چطور ممکن است 
اين همه فوک يکجا صید شده باشند و 
الشه  آن ها در ساحل پخش شود. خبری 
نیز به نقل از وزير محیط زيست روسیه 
منتشــر شــد که برخی از اين الشه ها 
پوست نداشتند و احتماال تعمدي صید 
شده باشند. از آنجا که شیالت روسیه، 
ســاالنه مجوز شــکار 5 تا 6هزار فوک 
خزري را می فروخت به نظر مي رسد با 
اين اتفاقات، صید غیرقانونی در منطقه 

انجام می شود. 

نابودي95درصد
ازجمعيتفوكخزري

12ســال پیش، اعالم شد که جمعیت 
يك  میلیون قــالده اي فوک خزری به 
100هزار قالده رسیده است  و اين گونه 
وارد فهرست انقراض IUCN )اتحاديه 
بین المللی حفاظت از طبیعت( شد. اما 
 IUCN روسیه به جای فهرست جهانی
کتاب ســرخ دارد که فوک خزری نیز 
سال گذشته به اين کتاب افزوده شد و 
در نتیجه انتظار می رود روسیه برای اين 
گونه درمعرض خطر انقراض اقدامات 

حفاظتی انجام دهد.  
رئیس مرکــز حفاظت فــوک خزري 
در ايــران، درباره جمعیــت اين گونه 
می گويــد: جمعیت فوک خــزري در 
يکصد سال منتهي به ســال2015 از 
1.2میلیون قالده بــه 70 هزار قالده 
رســید و بیش از 95درصد از جمعیت 

فوک های خزری از بین رفته است. 
170 الشــه فوک خزری که در روسیه 
مشاهده شــد فقط تلفاتی است که در 
ساحل به دست آمده است. ضمن اينکه 
در گزارش ســال گذشــته، الشه های 
به ساحل رســیده  300 قــالده اعالم 
شــده بود ولی در مکاتبه بــا آکادمی 
علوم روسیه مشخص شــد تعداد کل 
 الشه ها، 2هزار فوک )3 درصد جمعیت

فعلی( بود. 
نســل فوک خزر يا »پوســا کاسپیکا« 
که تنها پستاندار دريای خزر محسوب 
می شود، به دلیل شکار بی رويه، آلودگی 

و نابودی زيســتگاه، درمعرض انقراض 
قرار دارد. آلودگی ناشــی از استخراج 
نفت و گاز در خزر و افت ســطح آب به 
دلیل احداث ســد های بیشــمار روی 
رودخانه ولــگا، به عنــوان اصلی ترين 

تامین کننده آب دريای خــزر، تغییر 
اقلیــم زندگی ايــن گونــه را به خطر 

انداخته است.
ايران، روســیه، جمهوری آذربايجان، 
ترکمنســتان و قزاقســتان، 5 کشور 

ســاحلی دريای خــزر هســتند که 
البته وضعیت فوک خــزري در ايران 
نیز چندان مطلوب نیســت. اگرچه با 
تالش مرکز حفاظــت از فوک خزری و 
فرهنگســازی صورت گرفته در جامعه 

محلــي، صیــادان ايرانــی درصورت 
مشــاهده فوک خزري در تور صیادي 
موضوع را به آن مرکز اطالع می دهند اما 
اصلی ترين دلیلی که فوک هاي خزري، 
سواحل ايران را برای زمستان گذرانی 

انتخاب نمی کنند، اشغال سواحل امن 
شرق تا غرب درياي خزر در ايران است. 
میانکاله، آشــوراده و بوجاق گیالن از 
معدود مناطق امني هســتند که برای 
فوک های خزری باقی مانده است.  در 
فصل پايیز که کیلکاها ســر از سواحل 
جنوبی خزر درمی آورند فوک ها به اين 
مناطق می آيند. با وجود صیادانی که با 
تراکتور تورهــای ماهیگیری را از دريا 
بیرون می کشند، حتی در مناطقی که 
به نوعی حفاظت شده هستند اين گونه، 

محل استراحت پیدا نمی کند. 
آن طــور که امیــر صیادشــیرازی به 
همشــهري گفته اســت، ايــران بین 
کشــورهای منطقه، بدترين ســواحل 
خزر را دارد چون تعدي به حريم و بستر 
سواحل با ويالسازی های متعدد، امکان 
حضور گردشگران را هم محدود کرده 

است، چه برسد به فوک های خزری.

سواحلايرانمأمنفوكهايخزری
نيست

يکی از نقاط امن برای فوک هاي خزری، 
جزيره خالی از ســکنه آشوراده است 
که حاال عده ای بــه دنبال اجرای طرح 
گردشگری در اين پناهگاه حیات وحش 
و ذخیره گاه زيست کره هستند، در حالي 
که براساس شهادت مرکز حفاظت فوک 
خزری ايــران و اعضای هیــات علمی 
دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه تهران 
و دانشــگاه تربیت مدرس و همچنین 
شبکه ملی ســمن های محیط زيستی 
و منابــع طبیعی کشــور، اجرای طرح 
گردشگری آشوراده در زون 22هکتاری 
ايــن جزيره موجــب تخريــب کامل 

زيستگاه فوک خزری می شود. 
محمد داســمه، وکیل پرونده شکايت 
از مجريــان و تصويب کنندگان طرح 
گردشگري آشــوراده، نیز در گفت وگو 
بــا همشــهری می گويــد: ســال94 
شــورای عالی شهرســازی و معماری 
ايران مصوبه ای به تصويب رســاند که 
براساس آن صدور هرگونه مجوز ساخت 
مناطق نمونه گردشــگری در مناطق 
چهارگانه محیط زيســت اکیدا ممنوع 
است. پناهگاه هاي حیات وحش نیز جزو 
مناطق چهارگانه هستند. همچنین در 
سال97 اين شورا ايجاد هرگونه شهرک 

گردشگری در مناطق چهارگانه را مطلقا 
ممنوع اعالم کرد. عالوه براين، براساس 
دستورالعمل تهیه طرح های مديريت 
حفاظتی که در نشــريه257  ابالغی از 
سوی ســازمان مديريت و برنامه ريزی 
و ســازمان حفاظــت محیط زيســت 
منتشر شــد، آمده اســت که پناهگاه 
حیات وحش، فاقد زون تفرجی متمرکز 
است. درواقع اين دستورالعمل نیز در 
تايید مصوبات شورای عالی شهرسازی 

و معماری است. 
 نیمــه  فروردين امســال اجراي طرح 
گردشــگري آشــوراده مجوز سازمان 
حفاظت محیط زيست ايران را گرفت. 
شــورای عالی شهرســازی و معماری 
ايران امــا با اعالم مخالفــت با هرگونه 
بارگذاری متمرکــز تحت هرعنوان در 
آشوراده، اعالم کرد: بايد طرح يکپارچه 
گردشگری در حوزه »جزيره آشوراده و 
بندرترکمن« در دو بخش »جزيره« و 
»بندر« حداکثر ظرف مدت  3ماه تهیه و 
پس از تايید در مراجع استانی با کنترل 
دبیرخانه توســط دبیر شــورای عالی 

شهرسازی و معماری ابالغ شود. 
هرچنــد در تهیه و اجــرای اين طرح، 
مطالعات ارزيابی اثرات زيست محیطی 
)EIA( ضروری است، اما جمعیت فوک 
خزری به سواحلی سرريز مي شود که 
هیچ گونه فعالیت و تردد انسانی در آن 

صورت نگیرد. 
به گفته امیرصیاد شیرازی، رئیس مرکز 
حفاظت از فوک خزري در ايران، حضور 
گردشگر در پناهگاه های حیات وحش 
در دنیا با سختگیری های بسیار شديد 
و بدون امکانات رفاهــی در منطقه رخ 
می دهد و گردشــگر به فضايی دست 
نخــورده از طبیعت با حضــور راهنما 
برای ســاعات محدود وارد می شــود. 
در حالي که آشــوراده در اين سال ها 
بسته نبود و موضوع زباله ها و تردد در 
اين منطقه مديريت نشد. بنابراين اگر 
قرار باشد در طرح گردشگری آشوراده 
نیز به اين مســائل توجه نشود، آسیب 
به حیات وحش از جملــه به جمعیت 
فوک خــزري در جزيره آشــوراده که 
عنوان پناهگاه حیات وحش را به خود 
اختصاص داده اســت بیش از گذشته 

خواهد بود.

   کشتار فوک هاي خزري در سواحل روسیه ادامه دارد
   رئیس مرکز حفاظت از فوک خزري: وزارت خارجه و سازمان حفاظت محیط زيست، روسیه را ملزم 

به حفاظت از فوک خزر کنند
   جمعیت 1.2 میلیون قالده اي فوک خزري در يکصد سال اخیر به 70هزار قالده در سال2015  رسید

انقراض در انتظار فوك هاي خزر

بیانیه رئیس ايکوم ايران به مناسبت روز جهاني موزه ها 
چراغ موزه ها روشن است

ســیداحمد محیط طباطبايي، رئیس کمیته ملي 
موزه هاي ايران وابسته به شوراي جهاني موزه ها که 
به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستري است با 
ارسال فايل صوتي به روزنامه همشهري بیانیه ايکوم 
ايران را به مناســبت 28فروردين ماه »روز جهاني 

موزه ها«، از تخت بیمارستان قرائت کرد.
به گزارش همشهري، سیداحمد محیط طباطبايي در 
اين بیانیه با اشاره به شعار امسال روز جهاني موزه ها 
با عنوان »موزه ها؛ بازيابي مجدد و نگاه جديد« که 
همزمان با تداوم همه گیري کرونا در جهان انتخاب 
شده است اعالم کرد: امروز روز جهاني موزه هاست و 
نبايد فراموش کرد که موزه ها، مکان و فضايي هستند 
که زندگي گذشته را در خود حفظ و اکنون از مسیر 

ديجیتال به دنیاي آينده منتقل مي کنند.
محیط طباطبايي افــزود: وظیفه مــوزه و موزه دار 
 در شــرايط کنوني تغییــر نکرده و بايد از شــرايط
ايجاد شــده، نهايت اســتفاده را براي انجام وظايف 

داشته باشند.
رئیس کمیتــه ملــي موزه هــاي ايران با اشــاره 
به تالش موزه هــا و موزه دارهاي ايــران در دوران 
همه گیري کرونا براي تــداوم فعالیت هاي فرهنگي 
و موزه اي اعــالم کرد: بايــد از موزه ملــي ايران و 
رئیس و کارکنانش که توانســتند در طول ســال، 
وظیفه ملي بودن اين موزه و ياري رســاني به ديگر 
موزه هاي کشــور را به خوبي ايفا کنند، تقدير کرد. 
همچنیــن فعالیت هاي موزه پســت ايران و رئیس 

و کارکنان اين مجموعه که زمینه بســیار مناسبي 
براي ارتباط موزه ها با مخاطبین در بســتر مجازي 
فراهم آوردند مورد تقدير ايکوم ايران اســت. موزه 
پست جمهوري اســالمي ايران در نوروز سال 99و 
نوروز ســال 1400توانســت موزه هاي کشور را از 
طريق فضاي مجازي بــا مخاطبان مرتبط کند و در 
بارگزاري محتوا و ياري رســاني به موزه هاي کشور 
براي حضور در فضازي اينترنتــي به منظور ارتباط 
با مخاطبین موفق باشد. بايد از مسئوالن موزه ملي 
علوم و نــوآوري و مدير اين موزه کــه در اين مدت 
توانستند فضاي بســیار زيادي به موزه هاي کشور 
بیفزايند و رکورددار ايجاد عظیم ترين فضاي فیزيکي 
براي موزه ها شدند، قدرداني ويژه شود. همچنین بايد 
از شــوراي خلیفه گري ارامنه در اصفهان که در اين 
شرايط ســاختمان قديم يتیم خانه در کوچه سنگ 
تراش هاي اصفهان را به موزه موسیقي تبديل کردند 
قدرداني شــود. اقدام موزه جالل و سیمین و موزه 
ارامنه تهران نیز که با پشتیباني موزه پست و اداره 
پست و مخابرات توانستند به وظیفه بین المللي خود 
جهت تولید تمبر مشــترک و تثبیت زمان و فضاي 
مربوط به موزه عمل کنند و موفق بودند مورد تقدير 
کمیته ملي موزه هاي ايران وابسته به شوراي جهاني 
موزه هاســت. همچنین فعالیت ســازمان حفاظت 
محیط زيست و موزه هاي دانشگاهي کشور در بسط 
و توسعه موزه در فضاهاي دانشگاهي و جديد مورد 
توجه ايکوم ايران قرار دارد و در اين مسیر از تمامي 

کساني که در امر موزه و موزه داري در سال گذشته 
فعالیت کردند و توانســتند چراغ موزه هاي ايران را 
روشن نگاه دارند و به وظیفه خود در انتقال فرهنگي 

عمل کنند، تقدير مي شود.
سیداحمد محیط طباطبايي در بیانیه ايکوم ايران به 
مناسبت روز جهاني موزه ها اعالم کرد: از شهرستان 
اوز در جنوب ايران تا اردبیل و از مشهد تا هفت تپه 
تمامي موزه هاي کشور به فعالیت قابل توجه از سال 
گذشته تاکنون ادامه دادند. برخي موزه ها از فرصت 
ايجاد شده براي بازسازي و ترمیم و توسعه استفاده 
کردند که در اين مورد بايد از کاخ گلســتان تهران، 

کاخ نیاوران و موزه آبگینه ياد شود.
براســاس اعالم رئیس کمیته ملي موزه هاي ايران 
)ايکوم( فعالیت مجازي که با کمك موزه پســت و 
ديگر موزه هاي کشــور صورت گرفت نیز در ســال 
گذشته با رشد و توســعه کیفي و کمي بسیار همراه 
بود و بنابراين ايکوم ايران از تمامي موزه هاي کشور 

که در اين زمینه فعالیت کردند قدرداني مي کند.
ســیداحمد محیط طباطبايي اعالم کرد: از تمامي 
110موزه اي که در مســابقه آيین موزه برتر کشور 
شرکت کردند نیز قدرداني مي شود و فعالیت مرکز 
امور بین الملل شهرداري تهران، جامعه گردشگري 
الکترونیکي کشور و شرکت هاي آموزشي و سمن هاي 
میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي که سال 
گذشته با ايکوم ايران همکاري داشتند مورد قدرداني 

قرار می گیرند.
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 واكسن هاي ايراني كرونا گام به گام فاز 
سوم كارآزمايي باليني را طي مي كنند گفتوگو

تا با ورود به مرحله توليد انبوه و تزريق 
عمومي، ايمني جامعه مقابل كرونا را افزايش دهند. 
اما پاشنه آشيل آنچه امروز درباره همه واكسن هاي 
موجود در دنيا مطرح مي شود، جهش هايي است كه 
هر روز از يك گوشه دنيا رخ مي نمايد. 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 مي كند و حاال سؤال 
اين است كه آيا واكسن هاي موجود يا 

واكســن هاي ايراني كه در آينده اي 
نزديــك وارد بازار خواهند شــد، 
مي توانند در مقابل جهش هاي رخ 
داده مقاوم باشــند و ايمني بدن 
افراد را حفظ كنند. از سوي ديگر 

كمبــود  از  نــي  نگرا
موجب  واكسن ها 

شده تا اميدها به 
تامين واكسن از 
توليدات داخلي 
باشد؛ اتفاقي كه 
البته بــه تأكيد 
مســئوالن به 

اين زودي ها رخ نخواهد داد، اما مي توان خوش بين 
بود بــا محقــق شــدن پيش بيني هــا در توليد 
واكسن هاي ايراني چالش جدي تخصيص واكسن 
برطرف شــود. احســان مصطفوي، رئيس مركز 
تحقيقات بيماري هاي نوپديد و بازپديد انســتيتو 
پاستور ايران و عضو پژوهشــي كارآزمايي باليني 
واكسن مشترك ايران و كوبا در اين باره به سؤاالت 

همشهري پاسخ مي دهد.

واكسنهايتوليدشدهمقاومدربرابرجهشها
مصطفوي دربــاره جهش هايي كه بــراي ويروس 
كرونا رخ مي دهد و به تازگي ورود واريانس هاي 
مختلف ويروس ازجمله انگليســي، هندي، 
آفريقايي به كشور تأييد شده است، مي گويد: 
»وقتي ويروس از فردي به فرد ديگر منتقل 
و در بدن فــرد دوم تكثير مي شــود، در هر 
تكثير و انتقال ممكن است تغييراتي در ژنوم 
آن رخ دهد كه به آن جهش مي گويند. 
ويــروس مي تواند ايــن جهش را 
در بســياري از مواقــع ترميم 
و اصالح كنــد و اصطالحا 
جهــش تأثيرگــذاري 
نباشد، اما اگر با جهش 
تأثيرگــذار مواجه 
شــويم مي تواند 

رفتار ويروس را تغيير دهد و شــدت بيماري زايي 
يا ميزان سرايت پذيري ويروس را افزايش يا كاهش 
دهد.« اپيدميولوژيست انستيتوپاستور ايران درباره 
تأثيرگذاري واكســن ها بر نوع جديد ويروس هاي 
جهش يافته هم توضيح هايي مي دهد: »واكسن هايي 
كه ساخته مي شوند قســمت هاي مختلف سطح و 
پروتئين هاي ويروس را مورد هدف قرار مي دهند؛ 
بنابراين اينكه فكر كنيم با هر جهش، تأثيرگذاري 
واكســن از بين خواهد رفت، صرفــا در حالتي رخ 
مي دهد كه هدف واكسن، همان پروتئيني باشد كه 
تغيير كرده كه در نتيجه واكســن كارايي مناسبي 
نخواهد داشت. تاكنون با توجه به گزارش هاي ارائه 
شده و جهش هاي رخ داده، كاهش تأثيرگذار جدي 
بر ميزان اثربخشي واكسن ها بسيار كم گزارش شده 
و اميدواريم اين موضوع درباره واكســن هاي توليد 
داخل و ساير واكســن هاي مورد استفاده در كشور 
هم صدق كند.« براساس اعالم او، اين موضوع قابل 
آزمايش و بررسي است و مي توان بررسي هاي الزم 
را انجام داد كه آيا واكسن هاي توليد شده مي تواند 
ايمني عليه واريانس هاي مختلف ويروس به صورت 

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 طوالني مدت 

نخواهد بود.«

بيشترواكســنهاتواناييمقابلهباجهشهاي
جديدرادارند

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، 
واكسن هاي ايراني باز هم مؤثر خواهند بود، مي گويد: 
»به اين ســؤال نمي توان 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 
واكسن هاي توليد شــده مي توانند عليه جهش هاي 
شايعي كه اكنون شناسايي شده اند، پاسخگو باشند.«

مصطفوي به فراهم شدن فرصتي براي توليد واكسن 
كرونا از سوي انستيتو پاســتور ايران اشاره مي كند: 
»انستيتو پاستور ايران طي 100سال گذشته نقش 
مهمي در كنتــرل بيماري هاي 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 ماه هاي 
اول اپيدمي مذاكراتش با كشور كوبا آغاز شد. البته 
همكاري ايران و كوبــا در حوزه توليد واكســن به 
دهه ها قبل برمي گردد. 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 به صورت مشــترك در 
2كشور انجام شــود و درنهايت انتقال خط توليد به 
انستيتو پاستور ايران صورت بگيرد؛ بنابراين از اوايل 
ارديبهشت طبق برنامه ريزي 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 

تا پس از بررسي اثربخشــي اين واكسن و سنجش 
عوارض احتمالي، مجوز اســتفاده عمومي آن صادر 
و توليدش در ايران آغاز شود.« به گفته او، تمام اين 
شهرها مرحله به مرحله وارد مرحله مطالعه خواهند 
شد و تا كنون در اصفهان، زنجان، همدان، بندرعباس، 
كرمان و يزد بيش از 7500نفر وارد مرحله مطالعاتي 
شــده اند: »تاكنون عوارض جانبي به طور معدود در 
تعدادي از افراد و به صورت خفيف ديده شده كه البته 
نياز به درمان دارويي نداشته اند.« اين مسئول درباره 
زمان نهايي پايان آزمايش های باليني اين واكســن 
مي گويد: »در ابتدا بازه زماني يك ماهه 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 
مي شود. بر اين اساس همه مراكز با هم وارد مطالعاتي 
نشده اند كه زمان نهايي براي آن دقيقا اعالم شود و 
موضوع دومي كه درباره بيشــتر واكسن هاي توليد 
شده در دنيا صادق اســت اينكه حدود 2هفته بعد 
از تزريق دوم ايمني مورد انتظار واكســن ها حاصل 
مي شود و بعد از اين مدت و با گذشت زمان، اثربخشي 
واكسن قابل سنجش خواهد بود.« به گفته او، انستيتو 
پاستور قرار اســت در ابتدا يك ميليون دوز واكسن 
توليد كند كه اين ميزان تا پايان تابستان به 4ميليون 
دوز مي رسد. با افزايش زيرساخت ها، تا اوايل پاييز، 

ميزان توليد به 6تا 7ميليون دوز هم مي تواند برسد.

هدفگذاريكشور،تنهاواكسنداخلينيست
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 

مي گيرد و هر دو واكسن توليد داخل و خارج به صورت 
همزمان مورد اســتفاده قرار خواهنــد گرفت. نكته 
دوم هم ميزان پيشــرفت واكسن هاي 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 اولويت ها هم مشــخص شده و 
متناسب با ميزان واكسني كه كشور مي تواند تامين 
كند آن سند دنبال مي شود.« اين اپيدميولوژيست 
درباره اظهارنظرهايي مبني بــر اينكه با توليد انبوه 
واكسن، جمعيت فعال و جوان تر جامعه كه در معرض 
آسيب و ابتالي بيشــتر هســتند زودتر در اولويت 
واكسيناسيون قرار بگيرند هم مي گويد: »آن چيزي 
كه به عنوان ســند ملي واكسيناسيون عمومي كرونا 
تدوين شده بايد به عنوان ســند باالدستي در كشور 
مورد حمايت و اســتفاده قرار بگيرد. در اين ســند 
متخصصان حوزه هاي مختلف و كارشناســان حوزه 
كوويد دخيــل بودند و درحقيقت همه مســتندات 
خارجي در ارتباط با اولويت بندي 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 
فرم هاي شــديد از بيماري. فــاز دوم هم رده بندي 
سني كه ســالمندان را دربرمي گيرد؛ از 65سال به 
باال و گروه هاي خاص افراد و افراد داراي بيماري هاي 
زمينه اي و سرطان. گروه ســوم هم مشاغل خاص و 
گروه چهارم تمام گروه هاي ســني باقيمانده. درباره 
اينكه چرا گــروه جمعيتي فعــال جامعه كه ممكن 
اســت در معرض ابتالي بيشتر باشــند در اولويت 

واكسيناســيون فعلي نيستند 
بايد گفت كه اين گروه شايد در 

انتقال بيماري نقش دارند، ولي خيلي انتظار نداريم 
كه فرم هاي شديد بيماري در اين گروه رخ دهد.«

گزارش ميداني همشهري از نخستين روز برگزاري امتحانات نهايي پايه دوازدهم، ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و حرف هاي دانش آموزان و خانواده هايشان

امتحان در ساعت ترس و پروتكل
 كوچه و خيابان هاي منتهي به 6هزار 

و 700مدرسه در سراسر كشور ديروز گزارش
دوشنبه، 27ارديبهشت ماه نخستين 
حضور دانش آموزان را پس از حدود هفت ماه تجربه 
كردند؛ دانش آموزاني كه طي هفته ها و روزهاي اخير 
صداي انتقاد بخشــي از آنها و خانواده شان درباره 
حضوري بودن امتحانات نهايي در شرايط اوج گيري 
شيوع ويروس كرونا بارها شنيده شد و حتي منتخبي 
از آنها در مقابل ادارات آموزش وپرورش شــهرهاي 
مختلف جمع شدند تا شايد بتوانند با مسئوالن ديدار 
و مجموعه آموزش وپــرورش را براي غيرحضوري 
شدن امتحانات راضي كنند اما همه تالش هايشان 
بي نتيجــه ماند و اصــرار آموزش وپــرورش براي 
حضوري شدن امتحانات پايه هاي 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 پايه هاي 
نهم و دوازدهــم و ميزبان دانش آمــوزان چندين 
مدرسه شــهر تهران مانند عالمه حلي، جاويدان، 
مبشــر، انديشــمند، خاتم نوين و... بود. از ساعت 
7:30صبح كوچه  البرز منتهي به خيابان هاي حافظ 
و انقالب در محدوده چهــارراه كالج تهران مملو از 
حضور دانش آموزان و ترافيك خودروهاي همراه شان 
بود كه با وجود همه دور ماندن از فضاي مدرســه و 
نگراني ها بابــت ابتال به كرونــا، در حال حركت به 

سمت حوزه آزمون بودند.

ازضدعفونيكفشهاوتبسنجيتاچكراكتي
وموبايليابي

تازگي بازگشت به مدرســه را مي شد در همراهي 
پدر و مادرها با فرزندشان مشاهده كرد؛ همراهي اي 
كه در قبل از كرونا، آن هم بــراي دانش آموزان به 
سن وســال پايه دوازدهمي ها كمتر رايــج بود. اما 
زمانه فرق كــرده و دوران كرونا و اضطراب هايش را 
مي گذرانيم. دانش آموزان در بدو ورود از سوي 3نفر 
مورد استقبال قرار مي گرفتند يك نفر كه مجهز به 
لباس فضايي محافظ كروناســت، بچه ها را به روي 
موكتي كه بر كــف زمين انداختــه  بودند هدايت 
مي كرد و كفش هايشــان را با مه پــاش ضدعفوني 
مي كرد. موكت هم آغشته به مواد ضدعفوني بود تا 
كف كفش هم گندزدايي شود. در مرحله بعد، 2نفر با 
روپوش سفيد كه مسئوليت تب سنجي دانش آموزان 
را برعهده داشــتند، دماي بــدن دانش آموزان را 
اندازه گيري مي كردنــد. هرچند بچه ها كم كم وارد 
حوزه آزمون مي شــدند و ازدحام آنچناني در صف 
تب سنجي نبود اما گاهي هم شاهد ايجاد صف براي 
تب سنجي بوديم تاجايي كه برخي والدين با صداي 
بلند، فرزندان شان را به رعايت فاصله در صف هشدار 
داده و تشويق مي كردند. عالوه بر آنچه براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي در جلوي در دبيرســتان 
پيش بيني شده بود، دانش آموزان با دستگاه راكت 
مانندي چك مي شــدند تا مبادا با گوشي موبايل 
وارد حوزه آزمون شوند. باالخره حساسيت ها روي 
سالمت امتحانات نهايي پايه دوازدهم بيشتر است 
چون 25درصد اثر نمره كنكور1400 به نمرات اين 
پايه اختصاص پيدا مي كند و براساس پيش بيني ها 
ممكن اســت اين تأثير نمرات پايــه دوازدهم در 

كنكور1401 به 40درصد هم برسد.

دانشآموزانــيكهپساز7مــاهدوبارهبههم
رسيدند

اما پــس از گندزدايي، تب ســنجي و موبايل يابي 
دانش آموزان، اجتماع آنها كه چند ماه 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 روبه رو 
مي شــد؛ آنها از دانش آموزان مي خواستند تا بدون 
اجتماع، به سمت ســالن هاي آزمون بروند اما گاه 
گاه اشــتياق دانش آموزان به ديدار دوستان مانع از 

اين اتفاق مي شد.
چند دقيقه به ساعت 8صبح مانده و دانش آموزان 
ســر صندلي هاي خود كه به فاصله حدود 2متر از 
همديگر چيده شده بودند، در سالن  شهيد مطهري 
و سالن ورزش دبيرستان البرز مستقر شده اند. نوبت 
به پخش سؤاالت مي رسد، امسال ديگر مانند گذشته 
نيست كه سؤاالت در پاكت مهر و موم شده با ماشين 
حفاظت شده از اداره آموزش وپرورش بين مدارس 
توزيع شــود. ســيدمصطفي عمراني زاده، معاون 
آموزشي دبيرستان البرز در سالن اعالم مي كند كه 
سؤاالت امتحان در 2صفحه در اختيار دانش آموزان 
قرار مي  گيرد؛ آنها در ابتدا فقط صفحه اول را دريافت 
مي كنند و صفحه دوم با فاصلــه از صفحه اول بين 

دانش آموزان توزيع مي شود.

روشجديدبرايجلوگيريازلورفتنسؤاالت
عمراني زاده، معاون مدرسه درباره اينكه چرا 2صفحه 
ســؤاالت به صورت مجزا پخش مي شود، مي گويد: 
»اينها تمهيداتي اســت كه اداره آموزش وپرورش 
براي حفاظت بيشتر از آزمون و جلوگيري از لو رفتن 
سؤاالت پيش بيني كرده اســت. آموزش وپرورش 
مركز، 10دقيقه قبــل از ســاعت 8صبح، صفحه 
اول ســؤال ها را روي ســامانه قرار مي دهد و به هر 
مدرسه اي هم يك رمز اختصاصي مي دهند تا برگه 
سؤال را دريافت و در خود مدرسه تكثير شود. اول 
برگه نخست بين دانش آموزان توزيع و امتحان شروع 
مي شود. 10دقيقه بعد از شروع امتحان، صفحه دوم 
هم در همان ســامانه قرار مي گيرد و هر مدرسه با 
رمز اختصاصي جديدي كه اعالم مي شود، مي تواند 
صفحه دوم را هم دريافت، تكثير و بين دانش آموزان 

توزيع كند.«

چككردنهويتشركتكنندگانباماسك
چند نفر از مسئوالن حوزه آزمون، آلبوم به دست در 
سالن مي چرخند و يك به يك چهره شركت كننده 
در آزمون را با عكس پرســنلي اش در آلبوم تطبيق 
مي دهند. ايــن مرحلــه در شــرايط كرونايي كه 
دانش آموزان همه ماســك بر صورت دارند، براي 
خود ماجرايي دارد. مســئوالن ســعي مي كنند از 
روي فرم پيشاني و شكل چشم دانش آموزان، آنها را 
مجبور به درآوردن ماسك نكنند اما در برخي موارد 
دانش آموز مجبور مي شود براي چند لحظه ماسك 

خود را بردارد.
كليت سالن را كه زيرنظر بگيريد، صندلي خالي پيدا 
نمي كنيد، اكثر دانش آموزان با وجود انتقادهايي كه 
به برگزاري حضوري امتحانات پايه دوازدهم وجود 
داشــت، آمده اند؛ خوب بخشــي از سرنوشت شان 
در كنكور بــه نمرات ايــن امتحانــات نهايي گره 
خورده است. طبق اعالم آموزش و پرورش قرار بود 
دانش آموزان مشكوك به كرونا، از ساير دانش آموزان 
جدا شــوند. محمد محمدي، رئيس دبيرســتان 

البرز درباره اينكه چه تعداد دانش آموز مشــكوك 
به كرونا پيش از امتحان در اين مدرســه شناسايي 
شده اند، مي گويد: »افراد با دماي باالي37.3 را بايد 
مشــكوك درنظر بگيريم كه خوشبختانه از حدود 
550دانش آموزي كه تب سنجي شدند، هيچ كدام 
از آنها تب نداشتند. از روز قبل آزمون و صبح آزمون 
قبل از ورود دانش آموزان، عمليات ســم زدايي كل 
محوطه و گندزدايي ســرويس هاي بهداشــتي با 
مواد ضدعفوني انجام شــد و همه آبســردكن ها را 
هم بســتيم.« با وجود همه اينها، در طبقه فوقاني 
سالن ورزش دبيرســتان البرز يك اتاق ويژه براي 
دانش آموزان مشكوك به كرونا درنظر گرفته شده 
كه در نخستين روز برگزاري امتحانات پايه دوازدهم، 
صندلي هاي اين اتاق خالي بود؛ باشــد كه تا پايان 
امتحانات حتي پاي يك دانش آموز هم به اين اتاق 

ويژه نرسد.

دانشآموزانيكهازترسكرونا،30دقيقهايبرگه
راپركردند

30دقيقــه از شــروع نخســتين امتحــان نهايي 
دانش آموزان پايه دوازدهمي گذشته و بچه ها كم كم 
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 
مي گويد: »مخصوصا تند تند جواب ها را نوشــتم 
تا بيشــتر از 30دقيقه در ســالن نمانم. كروناست 
آقاجان، كرونــا...« ســينا هم مي گويــد: »اينكه 
مسئوالن آموزش وپرورش فكر مي كنند با تب سنجي 
و ضدعفوني، مي توانند جلوي خطر را بگيرند، اشتباه 
اســت. چون ممكن اســت يكي از بچه ها مبتالي 
بدون عالمت باشــد، شناسايي نشــود و در سالن 
سربسته هم حضور پيدا كند. وقتي بايد ساعتي را 
حتي با رعايت فاصله گذاري و زدن ماسك كنار هم 
باشيم، باز هم احتمال ابتال هست. خوشبختانه در 
اين مدرسه فضاي ســالن امتحانات بزرگ بود ولي 

بسياري از مدارس چنين فضايي  ندارند.« 

وعدهحذف30درصدمحتوايكتابهايدرسي
برايامتحاناتنهايياعمالشد؟

البته دانش آمــوزان در شــرايطي همچنان نگران 
ابتال به كرونــا در زمان امتحان نهايي هســتند كه 
بيشترشان معتقدند سؤاالت سخت نبود و امتحان 
را آســان توصيف مي كنند. يكــي از دانش آموزان 
مي گويد: »حتي اگر امتحان ســخت هم بود، عين 
خيال مان نيست چون همه قبولن...« او درباره چرايي 
تصورش درباره قبولي همه دانش آموزان مي گويد: 
»وقتي مي تونيم 4تا تك ماده كنيم و نمره7 به باال 
هم قبوله، خوب همه قبول ميشــن ديگه...« جواد 
ناظريان، رئيس اداره آمــوزش و پرورش منطقه6 
تهران در حاشيه بازديد از حوزه هاي امتحاني درباره 
تصور برخي دانش آموزان كه مي گويند همه قبول 
مي شوند، به همشــهري مي گويد:» دانش آموزان 
پايه دوازدهم وقتي در يك درس قبول مي شــوند 
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 ضريب4 و نمره مستمر كالس در طول 
سال اســت. هر دانش آموزي 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 تك ماده كند؛ البته به شرط 

اينكه همه درس هاي ديگرش پاس شــود. در اين 
صورت، سيســتم خودبه خود اين دانش آموزان را 
فارغ التحصيل مي كند.« مسئوالن آموزش وپرورش 
در روزهاي اخير قــول داده بودند براي كاهش آثار 
رواني و اجتماعي ايجادشــده و دل نگراني ها درباره 
كرونا از 30درصد محتواي كتاب هاي درسي براي 
امتحانات نهايي ســؤال طراحي نمي شود. عليرضا 
دانش آموز مدرســه عالمه حلي درباره اجرا شدن 
اين وعده مي گويد: »تمام سؤاالت از كتاب و سطح 
سؤاالت هم متوســط بود؛ يعني نه سخت بود و نه 
آسان. در مجموع 10درس ديني داشتيم كه تقريبا از 
همه دروس آمده بود و هيچ درسي حذف نشده بود.«

وروديحوزهامتحاننهايي؛يادآورروزكنكور
تعــدادي از والدين كه فرزندان خــود را تا ورودي 
مدرسه همراهي كرده اند، پشت ميله هاي در ورودي 
دبيرستان منتظر ايســتاده اند؛ فضايي مانند سنت 
روزهاي كنكور كه پشــت در حــوزه آزمون مملو 
از جمعيت پدرها و مادرهاســت تا فرزندان شــان 
را تحويل بگيرند. دانش آمــوزان به تدريج در حال 
خروج از مدرسه هستند. با والدين شان گپ وگفتي 
مي كنيم. دليــل اصلي اينكه آنهــا حتي براي يك 
امتحان معمولي، فرزندشــان را ماننــد روز كنكور 
همراهي كرده اند، بيشــتر روي اضطراب ناشي از 
كرونا متمركز اســت. پدر يكي از دانش آموزان كه 
حوزه امتحان نهايي او در دبيرســتان البرز است، 
مي گويد همراه فرزندش در تجمع اعتراضي چند روز 
قبل مقابل وزارت آموزش وپرورش براي غيرحضوري 
شدن امتحانات پايه دوازدهم هم شركت كرده بوده 
اما اعتراضات شان راه به جايي نبرده و مجبور شده كه 
پسرش را براي شركت در امتحان بياورد. او مي گويد: 
»بيشتر از پسرم اضطراب دارم كه خداي  نكرده در 
اثر همين رفت وآمدها و شركت در جلسه امتحان كه 
صدها دانش آموزان يك تا 1.5ساعت در يك فضاي 
سربسته اجتماع مي كنند، به كرونا مبتال شود.« مادر 
يك دانش آموز اما نظر ديگري دارد و درباره اينكه آيا 
نگران برگزاري امتحانات حضوري است، مي گويد: 
»نگران كه هســتم ولي بايد بپذيريــم كه زندگي 
جريان دارد. چه كار مي شود كرد؟ وقتي دورهمي ها 
و سفرها و خريدها به راه هســتند، نمي توان گفت 
كه فقط امتحانات مي تواند باعث شيوع كرونا شود. 
ضمن اينكه با حضوري شدن امتحانات، نمره هاي 
آنها در كنكور تأثير خواهد داشت و به هرحال رقابت 
براي ورود دانشــگاه عادالنه تر مي شود.«  البته در 
اين بين تجمع دانش آموزاني كــه از حوزه آزمون 
خارج مي شوند و در مقابل دبيرستان باهم گفت وگو 
مي كنند به قدري ترس آور است كه نمي داني چگونه 

چشم بر پرسه زدن احتمالي كرونا بين آنها ببندي.

امتحاندركالسدرس
دبيرســتان دخترانه فرزانگان هم حــوزه آزمون 

دانش آموزان ديگر مدارس دخترانه سطح منطقه6 
است. مدرســه فرزانگان، ســالن برگزاري جلسه 
آزمون ندارد و امتحان در كالس ها برگزار مي شود. 
طاهره كردي، رئيس اين دبيرستان مي گويد: »در 
هر كالس كه در دوران قبل از كرونا 15دانش آموز 
امتحــان مي دادند، اآلن 6تــا 8دانش آموز حضور 
پيدا مي كنند و كولرها را روشــن و پنجره ها را باز 
گذاشــته ايم تا تهويه به خوبي انجام شود.« همان 
پروتكل هايي كه دربــاره ضدعفوني، تب ســنج، 
موبايل يابي و... در دبيرســتان البرز انجام مي شد، 
در فرزانگان هم اجرا مي شــود. در اين مدرسه هم 
يك كالس ويژه به دانش آموزان مشكوك به كرونا 
اختصاص پيدا كرده اســت. البته اين كالس ويژه 
در فرزانگان هــم مانند البرز خالــي از دانش آموز 
است و در اين مدرسه هم هيچ يك از دانش آموزان 
تب سنجي شده، مشكوك به كرونا نبوده اند. عالوه 
بر آن، يك كالس ويژه دانش آموزان داراي بيماري 
خاص و زمينه اي هم پيش بيني شــده است تا آنها 
كه مي توانند آسيب پذيرتر در مقابل بيماري باشند، 
از بقيه دانش آموزان جدا شــوند. دختر دانش آموز 
ديگري هم كه اضطراب دارد، با اشاره به نخستين 
امتحان كــه ديني بــود، مي گويد:»امتحان امروز 
رو مي شد 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 مي آريم. خدا رحم كنه سر اون امتحانات 

كه قراره تا آخر بشينيم.«

حالهايخرابشــبكنكوركهبهشــبهر
امتحاننهاييمنتقلشدهاست

فضاي جلــوي دبيرســتان فرزانگان هــم مانند 
البرز اســت؛ والدين منتظرند؛ پدر و مادر يكي از 
دانش آموزان همراهــش، آمده اند. پدر و مادر باهم 
حرف مي زننــد و مي گويند دخترشــان تا 4صبح 
نخوابيده است. پدر ادامه مي دهد: »دخترم به خاطر 
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 دانش آمــوزان تلخ تر 
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 دانش آمــوزي كه از حوزه آزمــون دخترانه 
فرزانگان خارج مي شود و 3ماسك بر صورت دارد، 
مي گويد: »متأســفانه دانش آموزي كه نزديك من 
نشسته بود، مرتب ماســك خود را درمي آورد كه 
البته مراقب هم چندبار به او تذكر داد. به هرحال هر 
چقدر هم فاصله و مسائل ضدعفوني هم رعايت بشه 
اما باز هم به خاطر سهل انگاري هاي اينطوري، خطر 

ما را تهديد مي كنه.«

نيماشايان
خبر نگار

ايثارگران بدانند

ادامهدر
صفحه12

خودرو؛نيازحياتيجانبازان
يكي از مهم ترين 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 به دنبال عدم وابستگي 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 شيريني اش را در 
زندگي خود درك نمي كنيم. 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 مي كند. در ماده 45 
قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران دولت مكلف شده است 
ساالنه اعتبار و تسهيالت الزم را براي تهيه خودروي مناسب براي 
تمامي جانبازان 50 درصد و باالتر و آن تعداد از جانبازان 25درصد 
تا 4۹درصد كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد از نظر جسمي، 
محدوديت حركتي دارند پيش بيني كند. عالوه بر آن همســران و 
فرزندان شاهد و آزادگاني كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد 
معلول شناخته مي شوند نيز مي توانند از تسهيالت موضوع اين ماده 
استفاده كنند. مقرر شــده بود آيين نامه 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 76 مجلس شوراي اسالمي تصويب كرد، ساالنه حداقل 4هزار 
خودرو به صورت خارج از نوبت بــه جانبازان باالي 50درصد واگذار 
شود. شرايط واگذاري خودرو به صورت 60درصد بهاي آن اقساطي 
و 40درصد آن به صورت بالعوض انجام شد. عالوه بر آن دولت وقت 
براي جانبازان 70درصد شرايط واردات خودروي مناسب خارجي 
را با معافيت بخش عمــده اي 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 مي كند كه خودروي 
آنان همواره مناسب و با شرايط روز تحويل شود. از نكات قابل تامل 
در مصوبه قانون بودجه سال1400 موضوع خودروي جانبازان است. 
مجلس شوراي اسالمي بدون كارشناسي و توجه به سوابق اجرايي 
قوانين و مصوبات مربوط به خودروي جانبازان و ماده 45 قانون جامع 
خدمات رســاني به ايثارگران، مصوبه اي را به عنوان بند ز تبصره 7 
قانون بودجه سال1400 به شــرح زير تصويب كرد. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مكلف اســت از طريق شــركت هاي خودروسازي 
ايران خودرو و ســايپا از محل توليد محصوالت ملي خود نسبت به 
فروش خودرو به جانبازان باالي 25درصــد داراي محدوديت هاي 
جسمي و حركتي و جانبازان 50درصد تا 70درصد با معرفي بنياد 
شهيد و امور ايثارگران با تقسيط 5 ساله اقدام كند و گزارش عملكرد 
را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و 

صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.
اين در حالي اســت كه مــاده 45 قانون جامع خدمات رســاني به 
ايثارگران كه در تاريخ 2/ 10/ ۹1 به تصويب رسيده تا كنون ضمانت 
اجرايي پيدا نكرده و دولت و مجلس پاسخ مشخص، شفاف و روشني 
براي آن ندارند. مجلس يكباره تصميــم مي گيرد با تصويب چنين 
بندي به زعم خود در قانون بودجه مشــكل جانبــازان را حل كند. 
مصوبه اي كه با موازين كارشناســي هماهنگي نــدارد و منطبق با 
عملكرد گذشته و يا برگرفته از ماده 45 قانون جامع خدمات رساني به 
ايثارگران نيست. ترديدي نيست قيمت هاي كالن خودرو و وضعيت 
معيشــتي زير متوســط جانبازان، اجراي اين قانون را با مشكالت 
جدي مواجه مي كند و آنان را به خريداراني تبديل مي كند كه توان 
نگهداري خودرو را نخواهند داشت. درحالي كه خودرو براي جانبازان 
بسيار حياتي است جاي سؤال وجود دارد كه چرا دولت طي سال هاي 
تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، آيين نامه اجرايي 
ماده 45 قانون جامع را به تصويب نرســاند؟ چرا مجلس شــوراي 
اسالمي به جاي پيگيري تكليفي كه براي دولت در اجراي ماده 45 
قانون جامع پيش بيني شده بود، تن به تصويب چنين مصوبه اي داد؟ 
چر ا مجلس دولت را موظف به تهيه آيين نامه اجرايي ماده 45 نكرد؟ 
و چرا مجلس خالف مصوبات قبلي خود چنين مصوبه اي را به تصويب 

مي رساند كه اغلب ايثارگران از اجراي تعهدات آن عاجز باشند؟

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

توليدواكسنايران_كوباتاپاييزبه7ميليوندوزميرسد
اميدواريم واكسن ايراني كرونا بر جهش هاي اين ويروس موثر باشد
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 به نظر مي رسد با وجود جلسه برخي از 
فعاالن بخش خصوصي حوزه ارزهاي فناوري

ديجيتال، ازجمله رئيس كميســيون 
رمزارز و بالكچين ســازمان نصر كشور با تعدادي از 
نماينــدگان مجلس و مشــاوران رئيــس مجلس، 
به زودي درگاه هاي پرداخت صرافي هاي ديجيتال 
به طور كلي مسدود مي شود. آنطور كه گفته مي شود، 
رئيس قوه مقننه روز 22ارديبهشت، طي نامه اي به 
بانك مركزي خواســتار مسدود شــدن درگاه هاي 
پرداخت ســكوهاي تبادل دارايي هــاي ديجيتال 
مي شــود و پس از آن بانك مركزي بــه فعاالن اين 
موضوع را اعالم مي كند. باتوجه به رقم قابل توجه اين 
معامــالت و اينكه به قولي، 17درصــد از كل مردم 
كشور در اين حوزه سرمايه گذاري كرده اند، انسداد 
درگاه هاي پرداخت سكوهاي تبادل دارايي ديجيتال 
و برخورد سلبي با موضوع، مي تواند مشكالتي براي 
ســرمايه گذاران ايجاد كند. برخي كارشناسان هم 
ازجمله عباس آشتياني، رئيس كميسيون رمزارز و 
بالكچين بر اين باورند كه انسداد درگاه هاي پرداخت 
نه تنها مشــكلي را حل نمي كند، كه باعث مي شود 
اينگونه معامالت زيرزميني شوند و به دور از چشم 
نهادهاي ناظر به فعاليت خود ادامه دهند. همچنين 
كارزاري براي مخالفت با انســداد ايــن درگاه ها در 
فضاي مجازي شكل گرفته اســت. آنطور كه به نظر 
مي رســد مقام هاي نظام بانكي براي جلوگيري از 
تجربه اي مشــابه خريــداران ســهام در بورس و 
اعتراض هاي گاهي گسترده، دست به چنين اقداماتي 
زده اند. همچنين روز دوشنبه خبرهايي از بازداشت 
مديرعامل يكي از صرافي هاي ارز ديجيتال به اتهام 

اخالل در نظام اقتصادي منتشر شد كه البته به نظر 
مي رسد ربطي به فعاليت سايت صرافي او نداشته و 
مرتبط به فعاليت هاي 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 
مي شود، جلســه اي با حضور كسب وكارهاي بزرگ 
حوزه رمــزارز و نمايندگان صنفــي و علمي بخش 
خصوصي برگزار مي كند. در اين جلسه به آنها اعالم 
مي شــود كه طي 10روز آينده درگاه هاي پرداخت 
مسدود مي شود. آنطور كه عباس آشتياني، رئيس 
كميسيون رمزارز و بالكچين سازمان نظام صنفي 
رايانه اي كشــور در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
»در نامه مذكور اشاره شــده بود كه بانك مركزي 
درگاه هاي پرداخت سكوهاي تبادل دارايي ديجيتال 
را مسدود كند و روز يكشنبه گذشته هم)2روز پيش( 
رئيس بانك مركزي در نامه اي به درخواست رئيس 

مجلس پاسخ مثبت مي دهد.« 
بر همين اســاس، جلســه اي با حضور نمايندگان 
بخش خصوصــي و مشــاوران رئيــس مجلس و 
2نفر از نمايندگان مجلس تشــكيل مي شــود. در 
اين جلســه نمايندگان بخــش خصوصي ضمن به 
رسميت شناختن اهداف قانون گذاري و دغدغه هاي 
حاكميت، در عين حال مخالفت خود را با انســداد 
درگاه هــا اعالم و بيــان مي كنند كه ايــن اقدام به 
نتيجه اي كامال متفاوت بــا دغدغه هاي حاكميت 

منجر مي شود.
آشتياني با يادآوري نامه شاپرك به صرافي ها مبني 
بر انســداد درگاه هاي پرداخت در اســفندماه سال 
گذشــته، ادامه مي دهــد: »پس از ابــالغ اين نامه 

مبلغي معادل 50ميليون دالر از 
دارايي هاي ديجيتال مردم از 3پلتفرم داخلي طي 
چند ساعت خارج شــد و سرنوشت آن هم نامعلوم 
اســت.«  به گفته او، »اين تصميم باعث مي شــود 
كه بين 30تا 40هزار ميليارد تومان از دارايي هاي 
ديجيتال كه در پلتفرم هاي تبــادل داخلي وجود 
داشت از اين بسترهاي شفاف خارج و به كيف پول ها 

يا به سكوهاي تبادل خارج از كشور منتقل شود.«

اثرات منفي يك اقدام 
يكي از تبعات انســداد درگاه ها، اثرگذاري منفي بر 
اشتغال زايي است كه باعث نابود شدن بخش قابل 
توجهي از كسب وكارها مي شود. در اين ميان بايد به 

سوء استفاده  گراني اشــاره كرد كه عنوان مي كنند 
»بدون درگاه بانكي به مــا بپيونديد«. اين موضوع 
به معني به مخاطــره افتادن ســرمايه هاي مردم 
است. به طوري كه سازمان نظام صنفي رايانه اي روز 
دوشــنبه طي اطالعيه با نام بردن از يك فرد اعالم 
كرد كه اين شخص هيچ گونه نسبتي با تشكل هاي 
صنفي و علمي معتبر خصوصــي حوزه بالكچين و 

رمزارز ندارد.

ريسك ها و راه حل ها
آشــتياني به مهم ترين ريســك هايي كه در جلسه 
با مجلســيان مطــرح شــد، اشــاره مي كند كه 
خالي فروشي)فروش جعلي(، احراز هويت خريداران 
و ســكوهاي تبــادل و تضامين اموال مــردم براي 

جلوگيري از اعتراض شان ازجمله آنهاست.
رئيس كميســيون رمــزارز و بالكچين ســازمان 
نصر كشــور دربــاره راهكارهاي ارائه شــده براي 
رفــع ايــن دغدغه هــا در جلســه مورد اشــاره 
مي گويد: »بــراي احــراز هويت، قبال پيشــنهاد 
خودتنظيم گري)selfregulatio( به بانك مركزي 
داده شــده بود. جهت خالي فروشــي، پيشــنهاد 
كاســتودي يا امين الصندوق ارائه شد كه بخشي از 
دارايي هاي پلتفرم هاي تبادل دارايي هاي ديجيتال 
در آن رسوب شود و همچنين براي حيف و ميل نشدن 
اموال مردم، پيشنهاد بيمه و صندوق پوشش ريسك 
از محل درآمد سكوي تبادل دارايي هاي ديجيتال 

ارائه شد.«

خطر  زيرزمينی  شدن 
رمزارزها

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

 تركيب 2 استارت آپ اندونزيايي
براي ايجاد يك غول فناوري

استارت آپ خدمات مالي و خدمات پرداخت اندونزيايي »گوِجك« 
)Gojek( و استارت آپ پيشــروي تجارت الكترونيك »توكوپديا« 
)Tokopedia( توافق كردند كه در بزرگ ترين معامله شكل گرفته در 
اين كشور يك شركت چندميليارد دالري به نام GoTo را ايجاد كنند. 
به گزارش رويترز، اين شركت تركيبي كه شامل خريد آنالين، خدمات 
پيك، امور مسافرتي، تحويل غذا و ساير خدمات در بزرگ ترين اقتصاد 
آسياي جنوب شرقي است، بزرگ ترين مؤسسه فناوري خصوصي در 
اين منطقه نيز خواهد بود. مديران اين شركت گفته اند كه اين برنامه 
در اواخر سال جاري در اندونزي و اياالت متحده راه اندازي مي شود. 
در بيانيه مشترك روز دوشــنبه 2 استارت آپ آمده است كه ارزيابي 

كلي آنها، 18ميليارد دالر براساس جمع آوري سرمايه در سال2019 
و اوايل سال2020 بوده اســت. ادغام گوجك و توكوپديا با داشتن 
حمايت سرمايه گذاران سنگين وزن جهاني در حالي شكل مي گيرد 
كه رقابت شديدي در بازارهاي حمل ونقل شهري و همچنين تحويل 
غذا در جنوب شرق آسيا به وجود آمده است. ماه گذشته، استارت آپ 
»گرب« )Grab(، بزرگ ترين شــركت حمل ونقل و تحويل غذا در 
جنوب شرق آســيا موفق به ادغام 40ميليارد دالري با يك شركت 
خصوصي و يك شــركت اينترنتي منطقه اي مســتقر در سنگاپور 
كه پلت فرم تجارت الكترونيكي Shopee را اداره مي كند، شــد. 
از بزرگ ترين ســرمايه گذاران GoTo مي توان بــه گروه هلدينگ 
علي بابا، گوگل، ســافت بانك، تنســنت و صندوق ثروت حاكميت 
سنگاپور اشــاره كرد. برخي منابع گفته اند 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 متنوع تر، باثبات تر و پايدارتر اســت. مــا معامله هاي محرك 
با حجم باال و فركانس باالي گوجك را همــراه با معامالت تجارت 
الكترونيكي با ارزش بــاال و فركانس متوســط توكوپديا، خواهيم 
داشت«. معامله GoTo در  ماه دســامبر پس از بر هم خوردن ماه ها 
مذاكره ميان گوجك و گرب سنگاپور، به سرعت منعقد شد. با استفاده 
از مدل شركت آلفابت، گوجك و توكوپديا قصد دارند جداگانه باقي 
بمانند، اما در زمينه پرداخت ها، تــداركات و تحويل غذا با يكديگر 

كار خواهند كرد. 

شــركت اپــل به تازگــي در برنامه 
اپل موزيك تيزري منتشر كرده است پلتفرم

كه خبــر از يــك تحــول جديد و 
كاربردي مي دهد. اين تيزر با شعار »آماده شويد؛ 
موسيقي در شــرف تغيير براي هميشه« در حالي 
 منتشــر شــده اســت كه اپل امروز نســل سوم
AirPods را در كنار Hi-Fi براي سرويس موسيقي 

خود معرفي مي كند.
به گزارش مك رومرز، وب سايت 9to5mac ارجاعاتي 
را در كد منبع اين اپليكيشــن پيدا كرده كه شامل 2 
اصطالح Lossless و Hi Res Lossless مي شود.

اين منابع نشــان مي دهد كه اپل احتماال قصد دارد 
به كاربران خــود بگويد آنها از ايــن پس مي توانند 
آهنگ هــا را با كيفيت باالتر پخــش كنند و به طور 
بالقــوه از آنهــا در نوعــي Spatial Audio بــا 
 اســتفاده از Dolby Atmos بــا AirPods Pro و 
AirPods Max لذت ببرنــد. كد اضافي همچنين 
نشان مي دهد كه فقط برخي از آهنگ ها مي توانند 
به اصطــالح lossless باشــند و پخــش جرياني 
صوتي Dolby Atmos به دليل اينكه اپل در موارد 
 مختلف به يك نشان اشاره مي كند كه اصطالحات

Has Lossless و Has Atmos روي آن نوشــته 
شده اســت كه مي تواند در كنار آهنگ هاي سازگار 

در اپل موزيك ارائه شود.
منابع مربوط به پخش جريانــي بدون افت كيفيت 
و كيفيت باال قبال در نخســتين نســخه بتا آپديت 
جديد iOS14.6 يافت شده بودند. گزارشي درمورد 

اليه بدون ضرر يــا HiFi ppApple Music براي 
نخســتين بار در اوايل ماه مه منتشر شد و طبق آن 
گزارش، هزينــه طبقه جديد همــان 9.99دالر با 
هزينه اشتراك فعلي MusicApple Music درنظر 

گرفته شده بود.
عالوه بر سرويس موسيقي Hi-Fi اپل موزيك، اپل 
همچنيــن از AirPods.3 نيــز رونمايي مي كند. 
  AirPodsPro انتظار مي رود كه آنها دقيقــا مانند
به نظر برسند، اما بدون گزينه لغو فعال سر و صداي 
 محيط AirPods.3 بــا قيمــت 159دالر برابر با

 AirPods.2 موجود خواهد شد.
اپل نخستين شركتي نيســت كه در برنامه پخش 
موســيقي خود رديف پخش جريانــي Hi-Fi را 
اضافه مي كنــد. اواخر امســال Spotify نيز يك 
 CD رديف جديد از موســيقي بــا كيفيت پخش

ارائه مي دهد. 
اين غول پخــش جرياني هنوز تاريــخ راه اندازي يا 
قيمت گذاري آن را اعالم نكرده اســت. با اين حال، 
قيمت گزينه Hi-Fi جديد در اياالت متحده 20دالر 
 Hi-Fi است. اگر اپل موفق شود يك اليه پخش زنده
از Apple Music را با قيمت موجود 9.99دالر ارائه 
دهد، يك پيــروزي بزرگ براي شــركت كوپرتينو 
است. اين حركت مي تواند يك جنگ قيمت در بين 
ارائه دهندگان خدمات پخش موسيقي ايجاد كند. 
طبقات موســيقي با كيفيت پخش CD از آمازون و 
تيدال براي كاربران شخصي ماهانه 15دالر يا بيشتر 

هزينه در بردارد.

تحول جديد در پخش آنالين موسيقي
شنيده ها حاكي از آن است كه شركت اپل قصد دارد به زودي قابليت جديدي را براي پخش آنالين 

موسيقي عملياتي كند و كيفيت باالي پخش فايل را به دنياي جديد بياورد 

سقوطآزادبيتكوين
ايالن ماسك با توييت هاي مبهم خود درباره ارزهاي ديجيتال، قيمت 

بيت كوين را به پايين ترين حد خود در 3ماه گذشته رساند 

جديدترين توييت ايالن ماسك، 
مالك تسال باعث شد تا بيت كوين رمزارز

روز دوشــنبه )ديروز( در روندي 
بي ثبات به پايين ترين سطح ارزش خود در 3 ماه 
گذشته برسد. توييت هاي پياپي ماسك باعث 
شده تا سرمايه گذاران درحال خريد و فروش 
بيت كوين هايشان باشند كه اين موضوع بازار 
ارزهاي ديجيتال را با نوســان شديدي روبه رو 
كرده اســت. ماســك در آخرين توييت خود، 
نوشت: »تسال هيچ بيت كويني نفروخته است.« 
اين توضيح كوتاه ظاهرا در دنباله توييت هاي او 
كه اشاره به موضوع تسال و بيت كوين داشته، 
بوده است. چند روز پيش ماســك در توييتر 
اعالم كرد كه برخالف گفته پيشينش، شركت 
تسال قصد ندارد از بيت كوين به عنوان پرداخت 
براي خريد خودروهاي برقي اش استفاده كند؛ 
چراكــه ايــن موضــوع خــالف مســائل 
زيست محيطي است. البته بالفاصله اين پرسش 
هم مطرح شد كه آيا ماســك و مشاورانش در 

تسال چنين چيزي را از ابتدا نمي دانسته اند يا 
برنامه ديگري در سر دارند. ماسك پس از آن 
به صورت تلويحي به اين موضوع اشاره كرد كه 
خريد تسال با بيت كوين در دست بررسي است 
و آنها برنامه اي براي فروش يك ميليارد و نيم 
بيت كويني كه در زمستان خريداري كرده اند، 
ندارنــد. بــه گــزارش خبرگــزاري رويترز، 
ايالن ماسك با اشتياق بسيار زياد خود در بازار 
رمزارزها، باعث افزايش قيمت بيت كوين شد، 
امــا او اخيــرا درخصــوص دوج كويــن نيز 
توييت هاي بســياري را منتشر كرده كه باعث 
افزايش شــديد ارزش اين ارز ديجيتال شده 
است. بيت كوين ديروز بيش از 9درصد سقوط 
كرد و به پايين تر 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. دوج كوين نيز 

در اين ميان با كاهش ارزش روبه رو بود. كريس 
وســتون از كارگزاري پپراســتون در ملبورن 
اســتراليا در اين باره مي گويد: »ايالن ماسك 
كاتاليزور اين امر بوده اســت، اما اين موضوع 
درنهايت فقط به اصول اوليه اينكه رمزارز واقعا 
چيست، برمي گردد. اين يك انبار ارزش است، 
اما همچنين يك وســيله نقليه در حركت نيز 
به حساب مي آيد و هم اكنون حركت به سمت 
نزولي است. چرا من مي خواهم هم اكنون حتي 
اگر كله شق باشــم تا زماني كه سير نزولي به 

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

من او را سرزنش مي كنم...« 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 
روبه رو شده، اشــاره كرده اســت تا اينكه در 
توييت روز دوشنبه ماسك موضوع را توضيح 
داد. اگرچه ماســك گفته اســت كه تســال، 
بيت كوين هاي خــود را نمي فروشــد، اما ارز 
ديجيتــال از زمــان تغيير معكوس ماســك 
درخصوص تســال، تقريبا يك چهارم كاهش 
ارزش داشته اســت. روز سه شــنبه، رويترز 
گزارش داد كه تسال در تالش است تا وارد بازار 
اعتباري چنــد ميليــارد دالري تجديدپذير 
اياالت متحده شود و اميدوار است كه از حركت 
دولت جو بايدن به ســمت اهــداف جديد در 
موضوع انتشار صفر، ســود ببرد. از سوي ديگر 
دوج كوين نيز هنوز دوران بهبود خود را پس از 
آنكه ماسك عالقه اش به اين رمزارز را »هياهو« 
خوانده بود، سپري مي كند. وستون مي گويد: 
»معامالت آخر هفته ما شروع شده است و ما در 
حال بررسي برخي از تسويه حساب هاي جدي 
از طريــق مبــادالت هســتيم. مــن تجارت 
كوتاه مدت بيت كوين و طوالني مدت اتريوم را 
مي بندم و به حاشيه مي روم. احساس مي كنم 

گردوغبار واقعاً بايد اينجا بنشيند.«

روز دوشــنبه خبرهايي از بازداشت 
مديرعامل يكــي از صرافي هاي ارز 
ديجيتال به اتهام اخــالل در نظام 
اقتصادي منتشر شد كه البته به نظر 
مي رســد ربطي به فعاليت ســايت 
صرافــي او نداشــته و مرتبــط به 
فعاليت هــاي او در خارج از مرزهاي 
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فعاالن و متخصصان حوزه رمزارز بر اين باورند كه 
برخورد سلبي مجلس با اين حوزه بدون قانون گذاري  

مخاطرات جديدي در پي خواهد داشت و باعث 
زيرزميني شدن فعاليت ها خواهد شد

   85 درصد معامالت فيزيکی است
مهدي عبادي، كارشــناس حوزه فين تك در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: »به نظر مي رسد 
براساس دغدغه هايي كه مطرح مي شود تصميم 
به انســداد درگاه هاي پرداخت گرفته شــده 

است.« 
يكي از اين دغدغه ها اين است كه گفته مي شود 
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 مي شود واقعي به نظر نمي رسد و حتي اگر اين 
ادعا درست باشد بايد بررسي شود كه چه ميزان از 
اين رقم در صرافي هاي 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 فين تك بر اين عقيده 
است كه »با شــرط قبول اين موضوع، در بدترين 
وضعيت تنهــا 15درصد از تبــادالت در فضاي 
آنالين صورت مي گيرد و 85درصد باقيمانده در 

صرافي هاي فيزيكي تبادل مي شود.«
 به عبارت ديگر 85درصد از تبــادالت خارج از 
درگاه هاي آنالين انجام مي شود. بنابراين بستن 
درگاه ها هيــچ اختاللي در تبــادل 85درصد از 
رمزارزها ايجــاد نمي كند. درواقع اين شــبكه 
فيزيكي در حال استفاده از ابزارهايي مانند چك، 

سامانه پايا و ساتنا و كارت به كارت است.
عبادي مي گويد: »اگر اين تصميم اشتباه)انسداد 
درگاه ها( اجرا شــود، دغدغه هايي كه از سوي 
حاكميــت مطرح مي شــود، به دليــل وجود 
همان 85درصد رفع نخواهد شــد. چراكه آن 
15درصد از معامالت آناليــن هم با اين تصميم 
به آن 85درصد اضافه مي شود يا اينكه معامالت 
به صورت زيرزميني انجام خواهد شد كه در پي 
آن شــاهد تخلفات و كالهبرداري هاي جديد 

خواهيم بود.
عبادي همچنين بر اين باور اســت كه »براي اين 
دغدغه ها بايد به دنبال راه حل بود. بنابراين انسداد 
درگاه ها نه تنها دغدغه هاي مسئوالن را برطرف 
نخواهد كرد بلكــه دغدغه هاي جديدتري ايجاد 

خواهد كرد.«
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14 ماه از مــرگ نرجس خانعلــي زاده مي گذرد و 
مادرش مي گويد هنوز نه شهيد حسابش كرده اند 
و نه حق و حقوقي براي خانواده اش درنظر گرفته 
شــده اســت. اين تنها حكايت نرجس 24ساله، 
پرستار بيمارستان ميالد الهيجان نيست، خانواده 
خيلي از نيروهاي كادر درمان كه در 14 ماه گذشته 
جانشان را در اثر ابتال به ويروس در محل كارشان 
از دست داده اند، از بالتكليفي ها مي گويند. برخي 
از خانواده ها به دليل مسدودشــدن حساب بانكي  
همسرشــان، با مشــكل مالي مواجه شده اند و در 
خانه پدري شان زندگي  مي كنند. گروهي هم كه 
راه را ســخت و ناهموار ديده اند، قيــد پيگيري را 
زده اند و منتظرند سازمان نظام پزشكي يا معاونت 

پرستاري، اقدامي براي آنها انجام دهد.
با فوت پرستاران و پزشــكان در همان هفته هاي 
اول شــيوع ويروس كرونا در ايران، وزير بهداشت 
20اســفند ســال98، در نامه اي به مقــام معظم 
رهبري، درخواســت كرد تــا كادر درماني كه در 
صف مبارزه با كرونا قرار دارند، به عنوان شــهداي 
خدمت، به شــمار روند. با اينكه همان موقع مقام 
معظم رهبري، با پيشنهاد وزير بهداشت موافقت 
كردند اما پيگيري هاي همشهري نشان مي دهد، 
هنوز بسياري از اين جان باختگان به عنوان شهداي 
سالمت شــناخته نشــده اند و خانواده هاي آنها 
همچنان پيگير پرونده هايشــان هستند. آبان ماه 
سال گذشته رئيس ســازمان نظام پزشكي، آمار 
شهداي سالمت را 300نفر اعالم كرد، درحالي كه 
بنياد شهيد از شهيد شناخته شدن تنها 140نفر و 
پرداخت حقوق براي 60نفــر از آنها خبر مي دهد. 
مسئوالن اين بنياد مي گويند كه وزارت بهداشت 
بايد اسامي را تأييد كند و در اختيار آنان قرار دهد.

هيچ كس جوابگو نيست
مادر نرجس خانعلي زاده گاليــه فراوان دارد. او به 
همشــهري مي گويد كه تاكنون نه تنها دخترش 
شهيد حساب نشــده بلكه حق و حقوقي هم براي 
خانواده درنظر گرفته نشده است؛ »ما به هر جايي 
كه مي توانستيم، مراجعه كرديم اما هيچ فايده اي 
نداشت.« خانواده پرستار ديگري كه 22اسفند98 
در بيمارستان فياض بخش تهران جانش را از دست 
داد هم مي گويند كه تاكنون فرزندشــان به عنوان 
شهيد حساب نشــده است. پرســنل بيمارستان 
آنها را راهنمايي كرده اند 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 به دليل 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 مي  گويد كه پس از فوت پدر، 
هر قدر پيگيري كرده اند تا او شهيد شناخته شود، 
تاكنون پاسخ درستي نگرفته اند. 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 نتيجه اي 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 به عنوان 
شهيد اعالم نكرده اســت، درصورتي كه بسياري 
از بيماران كرونا، بــراي درمان به بخش خصوصي 
مراجعه مي كنند.« اين در حالي است كه 30دي ماه 
1399، رئيس سازمان نظام پزشكي، در نامه اي به 
وزير بهداشت خواســته بود تا كادر درمان بخش 
خصوصي هم مشمول عنوان شهيدسالمت شوند. 
مريم عرب عامري هم يكي از نيروهاي كادر درمان 
اســت كه كرونا در 17آبان سال گذشته جانش را 
گرفت. 6   ماه مي گذرد و همســرش به همشهري 
مي گويد كه پس از او، تنها ســازمان نظام پزشكي 
تقديرنامه اي به آنها داده، اما وزارت بهداشــت يا 
بنياد شهيد، هيچ پيگيري ای براي شهيد خواندن او 
نكرده اند. همسر عرب عامري مي گويد كه در چنين 
شرايطي، خانواده كادر درمان جان باخته به دليل 

كرونا، رها شده اند.

پزشــكان بخش خصوصــي و داروخانه ها را 
فراموش كردند

دكتر قلعه، داروساز بود و در مرداد سال99 جانش 
را از دســت داد. دختر او هم از وضعيت شــهيد 
شناخته شدن كادر درمان گاليه دارد. او مي گويد 
با توجه به همه گيري بيماري كرونا به دور از انصاف 
است داروسازاني كه ممكن اســت روزانه با ده ها 
بيمار كرونايي سروكار داشته باشند و بر اثر بيماري 
كرونا جانشان را از دست دهند جزو شهداي كادر 
درمان به شمار نروند. او به همشــهري مي گويد: 
»پس از فــوت پدرم، تنها از طرف ســازمان نظام 
پزشكي با ما تماس گرفته شــد و اعالم كردند كه 
پدرم به عنوان شهيد مدافع سالمت، درنظر گرفته 
شده اســت. البته هنوز از بنياد شــهيد يا وزارت 
بهداشــت با ما تماس نگرفته اند«. باقري، همسر 
پرستار ديگري است كه 26اســفند98 جانش را 
از دست داد. او سرپرســتار اورژانس بيمارستاني 
در بندرانزلي بود كه كرونا قرباني اش كرد. همسر 
اين زن مي گويد پس از دو ماه از مرگ همســرش، 
از بيمارستان با او تماس گرفتند و گفتند دخترش 
مي تواند با افتتاح حســابي، حقوق بازنشســتگي 
مادر شــهيدش را دريافت كند. بيمارســتان هم 
براي همسرش حكم اشــتغال به كار 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 شناخته شدنشان، 
مشخص نيست. 15فروردين ســال99، از طرف 
بنياد شــهيد با اين خانواده تماس گرفته و اعالم 

بررســي ها نشــان مي دهد بــا گذشــت 14 مــاه از شــيوع كرونا 
و جان باختــن بيــش از 300نفــر از كادر درمــان، هنــوز پرونده 
بســياري از آنها تشــكيل نشــده و شــهيد شــناخته نشــده اند

همشــهري در گزارشــي بالتكليفــي خانواده هــاي پزشــكان 
و پرســتاران جان باختــه در اثــر كرونــا را بررســي كــرد

مطب ها و داروخانه هــا اتفاق مي افتــد. بنابراين 
مي تــوان گفت هم اكنــون، جمــع بزرگ تري از 
پزشــكان در درمانگاه ها، مطب ها، داروخانه ها و 
حتي دندانپزشكان و پيراپزشكان هم ممكن است 
هركدام به نوعي در ارتباط با بيمــاران كرونا قرار 
داشته باشند. اما ظاهرا در آيين نامه اوليه، چنين 
مواردي درنظر گرفته نشده است.« براساس اعالم 
معاون پارلماني سازمان نظام پزشكي، در كارگروه 
كميته تشــخيص اين ماجرا، 3عضــو حقوقي از 
وزارت بهداشــت، بنياد شهيد و ســازمان اداري 
اســتخدامي وجود دارند. به گفته حبيبي، تا هفته 
گذشته تنها 160نفر از 300نفري كه به اين كميته 
معرفي شــده بودند، به عنوان 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. 
مي توان گفت تمام كادر درماني كه در دوران كرونا 
فعاليت دارنــد به نوعي در ارتباط بــا اين بيماران 

قرار دارند.«

بنياد شهيد تنها حقوق كادر درمان را مي دهد 
نه درآمدشان را

با همه اين توضيح ها، نورالدين علم بالدي، مديركل 
پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد، درباره 
چگونگي شهيد اعالم شدن خانواده كادر درمان در 
دوران كرونا، به همشهري مي گويد: »طبق قانون، 
زماني كه در بنياد شهيد نام افراد به عنوان شهيد يا 
شــهيده ثبت و براي آنها پرونده تشكيل مي شود،  
حقوقي هم برايشان درنظر گرفته مي شود. مثال با 
توجه به اينكه شهداي زن اغلب فرزند تحت تكفل 
ندارنــد، خانواده ها هم مشــمول دريافت حقوق 
آنها نمي شــوند. 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، 
نمي تواند در اين زمينه كاري انجام دهد. به گفته 
علم بالدي، مطابق اصل23 قانون خدمات رســاني 
به ايثارگران، معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق 
كاركنان دولت به عنوان مســتمري بــه والدين 
آنها پرداخت مي شــود. به اين ترتيــب چه فرزند 
آنها حقوق بگير باشــد يا خيــر، والدين مي توانند 
مستمري مستقلي از حقوق شهدا دريافت كنند كه 
ربطي به حقوق شان ندارد؛ يعني مستمري والدين 
كودكي هم كه شهيد محسوب شده، از طرف بنياد 
شهيد پرداخته مي شــود. مديركل پذيرش و امور 
اداري ايثارگران بنياد شهيد ادامه مي دهد: »اين 
ســازمان هم اكنون طبق قانون به ذي نفعان تحت 
تكفل شهداي ســالمت حقوق پرداخت مي كند. 
البته احراز شهادت كادر درمان برعهده بنياد شهيد 
نيست و متولي آن وزارت بهداشــت است كه در 
كميته اي به رياســت وزير بهداشت اين كار انجام 
مي شود. وزارت بهداشت پرونده ها را تحويل بنياد 
شــهيد داده و بنياد شــهيد افراد را تحت پوشش 
قرار مي دهد.« براســاس اعالم او، سوابق افرادي 
كه شهيدبودن آنها توســط وزارت بهداشت احراز 
نشده در اختيار بنياد شهيد نيست. به همين دليل 
اين سازمان نمي تواند كاري در اين خصوص براي 
خانواده هاي كادر درمان دوران كرونا انجام دهد. 
مديركل پذيــرش و امــور اداري ايثارگران بنياد 
شــهيد اعالم مي كند كه تحويل مدارك به بنياد 
شــهيد، گام نخســت براي خانواده هاي 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.

پرداختي بنياد شهيد به 60نفر از نيروهاي كادر 
درمان

او تــوپ را در زمين وزارت بهداشــت مي اندازد و 
مي گويد اين وظيفه وزارت بهداشــت اســت كه 
خانواده هــا را راهنمايي كنــد و مراحل پيگيري 
كار را به آنها اطــالع دهد. البته بايــد توجه كرد 
كه شــهداي كادر درمان هم با توجــه به حقوق 
دريافتي خود در چند رده تقسيم بندي مي شوند. 
بعضي از آنها استخدام شده خود وزارت بهداشت 
هستند؛ »وزارت بهداشــت به تمام دانشگاه هاي 
تحت پوشــش خود اعالم كرده احــكام حقوقي 
افرادي كه كارمند وزارت بهداشت بودند و شهيد 
شده اند 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 
مي كردند كه تحت پوشــش اين وزارتخانه است، 
بنابراين بنياد شــهيد از وزارتخانه خواســته تا با 
 اعالم اسامي شــان، به طور مســتقيم به  كار آنها

 رسيدگي كند.«
او مي گويد اگر خانواده هاي اين شهدا، مي خواهند 
اطالعات بيشــتري دريافت كننــد، مي توانند به 
دفتر بنياد شــهيد محل خود مراجعــه كنند. او 
درباره درآمد باالي برخي از پزشــكان و جراحان 
شهيدشــده در اثر كرونا هم توضيحاتي مي دهد. 
به گفتــه او، بنياد شــهيد تنهــا مي تواند حقوق 
كاركنان و پزشــكان را پرداخت كنــد نه درآمد 
آنها را؛ چراكه مثال درآمــد و كاركرد جراحي كه 
روزانه ميليون  ها تومان بوده جزو حقوق او به شمار 
نمي رود، بنابراين بنياد شــهيد هم تنها مي تواند 
حقوقي كه دانشگاه تحت پوشش به آنها پرداخت 
مي كرده، پس از شهادت براي خانواده شان حساب 
كند. ميزان حقوق پس از شهادت هم توسط بنياد 
شهيد با توجه به همان حقوقي تعيين خواهد شد 

كه شخص قبال دريافت مي كرده است.

شد كه با شهيد نام گرفتن 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 نمي  گيرد چرا 
كه فرزند، تحت تكلف پدرش است. اما مي تواند از 
مزاياي شهيدبودن مادرش مثل شركت در آزمون 
سراسري يا استخدامي استفاده كند. حاال هم تنها، 
پرداخت مستمري به والدين اين سرپرستار، تعلق 
مي گيرد. باقري اين ســؤال را مطرح مي كند كه 
چرا خانواده شهداي زن كادر درمان، نبايد حق و 
حقوقي دريافت كنند؟ باقري مي گويد همسرش 
وامي داشته و حاال بايد قســط هاي او را پرداخت 
كند، درحالي كه خودش مستمري دارد و به جاي 
اينكه به خانــواده خودش تعلق بگيــرد، به پدر و 
مادرش پرداخت مي شود؛ »بحث شهداي سالمت، 
موضوع جديدي اســت و نبايد ميان زنان و مردان 

شهيد تفاوتي قائل شد.«

وزارت بهداشت اسامي را اعالم مي كند
آخرين روزهاي دي ماه 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 پرونده هاي تأييدشده از ميان 241پرونده 
تشكيل شده است. اما 11اسفند همان سال، معاون 
سازمان نظام پرستاري، از بخشنامه تعيين مصداق 
شهداي ســالمت، انتقاد كرد. او گفت كه چندصد 
نفر از كادر پرستاري، به دليل ابتال به كرونا جانشان 
را ازدست داده اند اما تنها 60نفر از كل گروه درمان، 
شهادتشان مورد تأييد قرار گرفته است كه تعداد 
پرستاران يك ســوم اين افراد است. فعاالن حوزه 

پرســتاري تأكيد مي كنند كه با فــوت اين افراد، 
معيشت خانواده هايشان مختل شده است.

بالتكليفي خانواده پرستاران متوفي در دوران 
كرونا 

عباس كشــفي، عضو شــوراي مركزي و معاون 
اجتماعــي خانــه پرســتار، درباره مشــكالت 
خانواده های پرســتاران متوفــي در دوران كرونا 
به همشــهري توضيحات بيشــتري مي دهد. او 
مي گويد: »به طور 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 
بعضي ها با شرايط تامين اجتماعي، شركت نفت، 
نيروي انتظامي و... اســتخدام شده باشند. به اين 
ترتيب چون پرســتاران مانند معلمان تحت نظر 
نظام مشــخصي مثل آموزش وپرورش نيســتند 
كه بتوانند درصورت بروز مشــكل به آنجا مراجعه 
كنند، حتي آمار مشــخصي از ميــزان فوتي هاي 
آنها در دست نيست.« به گفته او، مرگ پرستاران 
به دليل كرونا، ابتدا بايد از ســوي وزارت بهداشت 
تأييد و ســپس به بنياد شــهيد اعالم شود. با اين 
حال بسياري از خانواده پرستاران فوت شده، هنوز 
نتوانسته اند حق و حقوقي را به عنوان خانواده هاي 
شهدا دريافت كنند. كشفي مي گويد: »بهتر بود با 
درنظرگرفتن نرم افزار يا برنامه مشــخصي، امكان 
پيگيري براي خانواده پرســتاران شــهيد، فراهم 
مي شد. اما هم اكنون چنين امكاناتي در اختيارمان 

نيست«.

ناهماهنگي در سطح حقوق پزشكان بعد از شهادت 
حسين كرمانپور، مدير روابط عمومي 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 مي كنند، به 
همشــهري مي گويد: »بنياد شهيد براي پرداخت 
حقوق پزشكان شهيد به خانواده هايشان، مقياس و 
الگوي مشخص و تعريف شده اي دارد كه با توجه به 
آن حقوقي را درنظر مي گيرد. توجه داشته باشيم 
امكان دارد درآمد پزشكي كه در دوران كرونا فوت 
كرده به دليل داشــتن تخصص خاصي در جراحي 
در بيمارســتان هاي 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 خانواده ها مي شود«. 
به گفته او، رئيس بنياد شــهيد در جلسه اي اعالم 

كرد كه برخي پزشــكان در كنــار طبابت، رئيس 
دانشگاه هم بودند و حقوقشان در حد معاون وزير 
مي شود كه امكان پرداخت اين ميزان حقوق براي 
بنياد شهيد مقدور نيست، اين بنياد تنها مي تواند با 
توجه به تخصص هر پزشك و البته سقف و كفي كه 
در مقياس هاي پرداختي خود دارد، به خانواده ها 
حقوق پرداخت كند. با اينكه بســياري از خانواده  
پرســتاران جان باخته به دليل كرونــا مي گويند 
پرونده فرزندان و همســران آنها، هنوز به نتيجه 
نرسيده است اما كرمانپور با استناد به صحبت هاي 
رئيس بنياد شهيد، تاكيد مي كند كه 200پزشكي 
كه شهيد شده اند از سوي بنياد شهيد تأييد شده اند 
و در فهرســت پرداخت حقوق بنياد شــهيد قرار 
گرفته اند. همچنين خدمــات ديگر مربوط به اين 
حوزه هم مثل اســتفاده از ســهميه هاي مختلف 
به آنها تعلق مي گيرد. به گفتــه 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 مي گويد كه يكي از 
مشــكالت خانواده هاي كادر درمان كه در دوران 
كرونا جانشان را از دست مي دهند اين است كه از 
طرف وزارت بهداشت به آنها اطالع رساني دقيقي 
نمي شود و از سوي ديگر، بسياري از آنها را به عنوان 
شــهيد نمي پذيرند. به گفته حبيبي، ظاهرا معيار 
خاصي براي تشخيص شهيدبودن اين افراد وجود 
ندارد؛ »در آيين نامه اي كه در ابتدا تدوين شــده   
قرار بر اين بود كه پزشكان شاغل در بخش كروناي 
بيمارستان ها كه جانشــان را در اثر اين بيماري از 
دســت مي دهند، به عنوان شــهيد تلقي شوند اما 
بررسي ها نشــان مي دهد كه در شهرهاي بزرگ، 
70درصد مراجعه هــا براي تشــخيص كرونا، به 

تاییدپروندههای
شهدایسالمتدرتعلیق

از 300نفــر كادر درمان جان باخته 
در اثر كرونا، 140نفر از آنها شــهيد 
شــناخته شــده اند و تاكنون از اين 
تعــداد تنها بــراي 60نفــر حقوق 

پرداخت شده است

معــاون پارلمانــي ســازمان نظام 
پزشكي مي گويد: يكي از مشكالت 
خانواده هاي كادر درمانی كه در دوران 
كرونا جانشان را از دست مي دهند اين 
است كه از طرف وزارت بهداشت به 
آنها اطالع رساني دقيقي نمي شود و از 
سوي ديگر، بسياري از آنها را به عنوان 

شهيد نمي پذيرند

یكتا فراهانی 
خبرنگار

 دومين محموله كوواكس
 وارد ايران شد

دومين محموله از واكســن  كوويد-19 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« )CEPI(، »اتحاد جهاني براي 
واكسن و ايمن ســازي« )GAVI( و سازمان جهاني 
بهداشت )WHO( است كه در آن صندوق كودكان 
ســازمان ملل )يونيســف( نقش كليدي در ارسال 
واكســن برعهده دارد. بنا بر اعــالم 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 Anagni( ســاخته شــده  
است، شامگاه روز يكشنبه 26 ارديبهشت در فرودگاه 
بين المللي امام خميني )ره(، تحويل نمايندگان وزارت 
بهداشت شــد. پيش از اين در شــانزدهم فروردين، 
نخســتين محموله واكسن آســترازنكاي توليدي 
كره جنوبي كه 700هزار و 800دوز بود، تحويل ايران 

داده شد.

آغاز واردات 60ميليون 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 ايســنا،  به گفته سعيد خطيب زاده، 
سرعت گرفتن تزريق واكسن به گروه هاي حساس و 
گروه هاي ســني باال، در چارچوب همين تحركات و 
ديپلماسي جدي است كه وزارت خارجه با همكاري و 
همراهي وزارت بهداشت و دستگاه هاي مرتبط ديگر 

در مورد واكسن كرونا انجام داده و مي دهد.

براي نوبت دهي واكسن نيازي 
به مراجعه حضوري يا ثبت نام 

اينترنتي نيست
مركز روابط عمومي و اطالع رســاني وزارت بهداشت 
در اطالعيه اي تأكيد كرد كه براي نوبت دهي تزريق 
واكســن كوويد-19، نيازي بــه مراجعه حضوري به 
مراكز بهداشــتي يا ثبت نام اينترنتي نيست. وزارت 
بهداشت در اطالعيه اي اعالم كرد: »در پايان هر مرحله 
از واكسيناســيون، درصورت دريافت نكردن پيامك 
يا تماس تلفني، صرفــا افراد جامانــده از گروه هاي 
اعالم شده براي نوبت گيري تزريق واكسن مي توانند 
از طريق درگاه اينترنتي salamat.gov.ir نسبت به 
ثبت نام و درج كد ملي، تاريخ تولد و به روزرساني 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.«

 توليد واكسن ايران-كوبا را تا پاييز
 به 7 ميليون دوز می رسانيم

عضو گروه پژوهشي كارآزمايي باليني واكسن مشترك 
ايران و كوبا درباره كمبود واكسن در دنيا و توجه و تمركز 
بر واكسن ايراني، می گويد: »اكنون در تمام دنيا مشكل 
تامين واكســن وجود دارد و در كشــور ما هم به دليل 
تحريم ها اين محدوديت ها جدي تر است، ولي مسئله اين 
است كه ميزان عرضه و تقاضاي واكسن در دنيا همخوان 
نيست. خوش بين هستيم كه با مشاركت مردم اين فاز 
مطالعه را به خوبي پشت سر بگذاريم و با دغدغه كمتر 
بحث واكسيناسيون عمومي را دنبال كنيم. اين مطالعه 
يكي از مهم ترين كارآزمايي هاي باليني اســت كه در 
دهه هاي اخير در كشور انجام شده، چه به لحاظ وسعت 
و تنوع مراكز كارآزمايي هاي باليني و چه از نظر اهميتي 
كه در بحث واكسيناسيون كرونا در كشور مطرح است. 
اميدواريم اين واكسن در كنار ساير واكسن هاي 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 مرگ هاي ناشي از كرونا قرار بگيرد.« او 
درباره انتظارات عمومي مبني بر عبور موفق واكسن توليد 
داخل از كارآزمايي باليني و توليد انبوه آن مي گويد: »ما 
مي توانيم هدفگذاري كنيم و خوش بين باشيم كه اگر 
همه پيش بيني ها محقق شود، چيزي تحت عنوان چالش 
جدي تخصيص واكســن نخواهيم داشت. مؤسساتي 
وجود دارند كه مي توانند در آينده واكسن توليد كنند و 
در كنار آن بحث تامين واكسن از منابع خارجي هم وجود 
خواهد داشت. آن زمان خوش بيني براي پوشش بهتر 
واكسيناسيون بخش وسيع تري از جامعه وجود خواهد 
داشت.« واكسن هاي ايراني به سرعت در حال طي كردن 
فاز ســوم كارآزمايي باليني هستند كه اميدواري هاي 
زيادي هم در كسب نتايج مثبت وجود دارد، اما درصورت 
محقق شدن چنين شرايطي و ورود به فاز توليد انبوه آيا 
نيازها و زيرساخت هاي تجهيزاتي با توجه به تحريم هايي 
كه وجود دارد، فراهم است و براي توليد واكسن داخلي 
به صورت انبوه مشكالتي وجود نخواهد داشت، مصطفوي 
در اين باره مي گويد: »نمي توانم پاسخ كاملي درباره تمام 
واكسن هايي كه در كشــور توليد مي شود، بدهم چون 
اطالعاتي درباره زيرساخت هاي موجود آنها ندارم، اما 
درباره واكسن انستيتو پاستور ايران مي دانم كه تمهيدات 
الزم در اين زمينه انديشيده شده تا زيرساخت هاي الزم 

فراهم و هدفگذاري براي توليد انبوه محقق شود.«
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اردیبهشت 00
مروري بر مهم ترين خبرهاي ماهي كه گذشت

به پايان  ماه مشكوك رسيديم. اين فصل ترديدآميز؛ تمام ارديبهشت هاي 
منتهي به انتخابات. هميشــه در ايــن فصل، هر اتفاق ريــزي -حتي به 
اندازه سوزن- هر اتفاق ريزي، مشــكوك به نظرمي رسد. صداها، حرف ها، 
زمزمه هــاو... مثل بهار كه در آن دســت زدن به هر چيزي ممكن اســت 
آلرژي آور باشد، در تمام ارديبهشــت هاي منتهي به انتخابات، همه  چيز 
ترديدآميز به نظرمي رسد. 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، بي طرف و فقط محترمانه خشك و 
خالي، »خنثي« مي گويند... در اين صورت الزم اســت به همه  چيز شك 
كني. چون قرار نيست هيچ  طرفي باشي؛ راويان بي نظر؛ عين دوربين، كه 
چه عروسي باشد و چه مراسم ســر بريدن خروس براي شام مهمان هاي 
عروسي، كار خودش را »خنثي« انجام مي دهد. و هميشه بي هيچ احساسي، 
بي رحمانه واقعي. حاال تصوركن در چنين موقعيتي هســتي. چقدر بايد 
مراقب جلوي پايت باشــي كه در دام نيفتي؟ مثل وضعيت كشــورهاي 
بي طرف در جنگ جهانــي، اينجا هم درواقع بي طــرف واقعي نداريم. به 
هرحال اين از مزيت هاي همچنان دســت نيافتي اشــياء بر انسان است؛ 
دوربين هيچ رقيبي نــدارد. آدم ها؟ آنها حتي اگر واقعا بي طرف باشــند، 
دست كم از سوي ديگران به يك طرفي متهم مي شوند. يا اصال ناچارند در 
يك گروهي باشند. حتي اگر شده فقط به صورت فيزيكي. جسمي كه كار 
مي كند، مثل دوربين... ممكن است با ادامه دادن به اين توصيف و تشبيه، 
متن در دايره گرفتار شــود و به هيچ جا نرســد، پس خيلي ظريف از اين 
جنس ماجراهاي ارديبهشــت مي گذريم و مثل هميشه به چيزهايي فكر 
مي كنيم كه به هيچ وري برخورد نكند. مثال رو به آسمان. نمي بارد. خيلي 
جاها نمي بارد و بيشتر وقت ها هم اگر ببارد، به طرز عجيبي، سياه و توفاني 
و كوتاه مي بارد. به هرحال »خشكسالي« يكي از كليدواژه هايي بود كه در 
ارديبهشت سال00 زياد بر زبان ها و صفحه هاي روزنامه ها و جاهاي ديگر 
چرخيد. رودخانه هاي معروف ايران كه زماني برايشان ترانه هاي عامه پسند 
مي سرودند، در تازه ترين شات ها مثل پرتره اي از صورت پيرمردهاي باالي 
80سال به نظر مي رسند. خشك شده اند، آدم هاي زيست محيطي مي گويند 
»طبيعت همين جاده را ادامه بدهد، كارون هم مثل بقيه به نمكزار ختم 
مي شود«. چيزي شــبيه به اينكه همه رودخانه ها در صف مرگ ايستاده  
باشند. اين تصوير بيش از حد ترســناك است. از آن عكس هايي است كه 
هرگز براي صفحه يك روزنامه ها انتخاب نمي شوند. كرونا تمام صفحه يك ها 
را خورده است. هرقدر هم بخواهي ناديده اش بگيري، بازهم وقتي صفحه 
يك روزنامه ها را در پايان  ماه مرور مي كني، ايمان مي آوري كه كرونا هنوز با 
ماست. نمي تواني ناديده اش بگيري، مثل تمام ماه ها و ماه ها و... و ماه هايي 
كه كرونا سوژه اصلي يا دست كم يكي از مهم ترين سوژهايي بود كه رسانه ها 
به آن پرداخته بودند. اين ماه، واكسن كرونا و حواشي زدن و نزدن هاي آن، 
موضوع روز بود. پيرمردها و پيرزن هاي باالي 80سال ايران در ارديبهشت 
سال00 روي صندلي هاي تزريق نشســتند. درواقع طرح واكسيناسيون 
عمومي با آنها شروع شد و اين تازه شروع ماجرا بود. نارضايتي از شيوه توزيع 
واكسن، سختي هاي رسيدن به واكســن براي آدم هاي پا به سن گذاشته 
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 نشــريه ها خبرهايي درباره بسته هاي تشويقي كشورهاي 
ديگر براي ترغيب شهروندان شان به تزريق واكسن كرونا منتشر كردند؛ 
»رئيس جمهور 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 پرسش هايي تكراري - 
باقيمانده از ماه ها و ماه ها پيش- شنيده مي شود. مثل اينكه چرا در محيط 
اطراف مان كســي را نمي بينيم كه براي دريافت مجوز سفر دچار مشكلي 
جدي باشد؟ اين طور به نظرمي رسد كه همه در خانواده شان - از طريق يكي 
از اعضاي دور يا نزديك خانواده - تونلي در طرح ممنوعيت سفر زده اند. چه 
قرمز و چه سياه، اين طور به نظر مي رسد كه انگار تمام ايران هر وقت اراده 

كنند، به هرحال از طريقي به مجوز سفر مي رسند.
اين البته در حد يك پرسش تكراري اســت و فقط به ارديبهشت منتهي 
بــه انتخابات مربــوط نمي شــود. روز اول ثبت نام نامزدهــاي انتخابات 
رياست جمهوري سال00 در دهه پاياني اين  ماه هيجان چنداني نداشت. 
پيرمرد كفن پوش و زن موتورسوار مهم ترين سوژه هايي بودند كه رسانه ها 
براي پوشش روز آغاز ثبت نام انتخابات رياست جمهوري منتشر كرده بودند. 
البته هميشه روز اول ثبت نام در همين حال و هوا مي گذرد و بعد به نوبت 
چهره هاي اصلي، چپ و راست وارد صحنه مي شــوند. حاال تقريبا بيشتر 
آنهايي كه كسي باورش نمي شود نام شــان در فهرست نهايي نامزدهاي 
رياست جمهوري تأييد شود، در ســتاد انتخابات مقابل دوربين ها ژست 

رئيس جمهوري گرفته اند. 
به اين ترتيب، ترديدي نيست كه در روزهاي باقيمانده تا برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري سال00 نام »شــوراي نگهبان« همچنان در صفحه يك 
روزنامه، تكرار مي شود. شوراي نگهبان كه پيش از اين با ماجراي غربالگري 
و البته مصوبه انتخاباتي، در فهرســت ســوژه هاي پررنگ ماه ارديبهشت 
قرار گرفته بود، حاال تازه قرار اســت درباره صالحيت نامزدهاي انتخابات 
رياســت جمهوري اعالم نظر كند؛ روزهاي داغ تر در راه است اما اين ديگر 
مي ماند براي بعد از ارديبهشــت و تا آن وقت مي توانيم خودمان را با كار 
سرگرم كنيم. چون اين طورها هم كه اهالي همه كسب وكارها مي گويند، 
همه كسب وكارها كساد نيســت. اين واقعيت را مي توانيد در آگهي هاي 
پرتكرار كاسبي ها ميان خبرهاي انتخابات و انفجارهاي افغانستان و برجام 
و... در سايت هاي خبري بخوانيد: هزينه كاشت مو برات زياده؟؟ قسطي مو 
بكار )مشاوره رايگان بگيريد(، تا وقت داري كنكورت رو نجات بده، شماره ت 
رو وارد كن و براي كاشت مو تو بهترين كلينيك تهران تخفيف ويژه بگير، 
به دنبال بهترين آموزشــگاه كنكوري؟ اينجا كليك كن و دوره هاشو بخر! 
به خاطر زردي دندونات روت نمي شه بخندي؟ كدوم ارز ديجيتال رو بخريم 
تا بيش از 500درصد سود كنيم؟ چگونه در ارزهاي ديجيتال سرمايه گذاري 
كنيم؟ دوره هاي آموزش بــورس دكتر... . نه، كاســبي آن طورها هم كه 

مي گويند كساد نيست، دست كم براي بعضي ها كساد نيست.

يادداشت يك

 از آبي پررنگ
 تا استقالل قرمز

 نگاهي به شرايط حريفان تيم هاي ايراني در يك هشتم نهايي
 ليگ قهرمانان آسيا

تيم هاي ايراني در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اين فصل عملكرد خوبي داشتند؛ 
صعود 3 تيم از 4 تيم خودش به خوبي اين مسئله را نشان مي دهد. با وجود اين، به نظر 
مي رسد كه جز پرسپوليس كه روي كاغذ به حريف آساني خورده، استقالل و تراكتور 
در مرحله يك هشتم نهايي با قرعه هاي ســختي روبه رو شده اند و بايد ديد در اين 
مرحله چه سرنوشتي پيدا مي كنند. آشنايي با رقباي تيم هاي ايراني در يك هشتم 

اين موضوع را بهتر نشان خواهد داد.

سرنوشت مذاكرات
چند كارشناس مسائل بين الملل در نظرسنجي همشهري اعالم كردند كه به 

سرنوشت اين دوره از مذاكرات خوش بين هستند

دور جديد نشست كميسيون مشــترك برجام از سيزدهمين روز فروردين ماه و 
به صورت مجازي كليد خورد و در ادامه راه، طرفين گفت وگو 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 نشست ها- دور سوم و چهارم- در 
ارديبهشت ماه پيگيري شــد. اين دور از گفت وگوها با حضور هيأت هاي ايران و 
گروه 1+4 )آلمان، فرانسه، روسيه، چين و انگليس( و همچنين حضور غيرمستقيم 
آمريكا برگزار شد. يورونيوز فارسي در رابطه با نشســت وين در ارديبهشت ماه 

گزارش داده بود كه گفت وگوها درباره چند و چون احياي برجام كه...

تهديد دالري، ثبات و آرامش 
كاهش ناگهاني نرخ ارز چه تبعاتي  براي اقتصاد ايران مي تواند داشته باشد؟

خيلي ها اين روزها با شوق از كاهش قيمت دالر مي گويند. خيلي ها فكر مي كنند 
اگر دالر به مثال زير 10هزار تومان برگردد كيفيت زندگي ها به روزهاي قبل از جهش 
قيمت برمي گردد و ســفره هاي مردم بزرگ تر مي شــود. ماجرا اما به اين سادگي 
نيست. اقتصادي كه تورم به جانش بيفتد و زيستن با آن را ياد بگيرد، نمي تواند به اين 
سادگي به گذشته برگردد. كم نيستند اقتصاددان هايي كه ريزش هاي ناگهاني قيمت 
در بازار ارز را بالي جان اقتصاد دانســته و معتقدند كه كاهش بيشتر قيمت دالر، 
چالش هاي بي شماري را براي اقتصاد و جامعه به وجود خواهد آورد. توليدكنندگان 
داخلي و اصنافي كه پيش از اين، نهاده هاي اوليه يا كاالهــاي مورد نياز خود را با 

قيمت هاي باالتر تهيه كردند نمي توانند كاهش قيمت را بپذيرند و ...
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پایان اردیبهشــت ماه تمامي هياهو و جنجال هایي كه رسانه هاي 
كشــور در طول 30روز با آن مواجه بودند را بــه اوج خود خواهد 
رســانيد. با آغاز فصل انتخابات و نزدیك تر شدن به زمان تعيين 
رئيس دولت جدید، پرداختن به موضوعات مرتبط با انتخابات در رســانه هاي كشــور هم شدت 
بيشتري به خود خواهد گرفت. اردیبهشت ماه زمان گمانه زني و نظرسنجي درباره نامزدهاي احتمالي 
ریاست جمهوري بود و با آغاز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوري، این گمانه زني ها اكنون باید مسيري 
متفاوت را در پيش بگيرند؛ گمانه زني درباره احتمال باالتر برد یكي از نامزد هاي انتخاباتي. با این همه 
هياهوي انتخابات به اندازه اي نبود كه اخبار بحــران همه گيري كرونا، ادامه موج چهارم همه گيري 
در استان هاي مختلف كشــور، ورود جهش هندي ویروس به ایران، آغاز واكسيناسيون و وضعيت 
واكسن هاي توليد داخل كشور به فراموشي سپرده شود. رسانه هاي كشور در دومين  ماه سال1400 هم 
توجه ویژه اي نسبت به همه گيري كرونا داشتند با این تفاوت نسبت به  ماه فروردین كه اخبار مربوط 
به واكسيناسيون نســبت به اخبار همه گيري، قرنطينه، منع تردد و تعطيلي كسب وكارها فراواني 
بيشتري داشته اند. انتشار فایل صوتي مصاحبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه كشور با سعيد 
ليالز اقتصاد دان، ادامه مذاكرات وین براي برداشته شدن تحریم هاي اقتصادي عليه ایران و احياي 
برجام، بمب گذاري در نزدیكي مدرسه  دخترانه اي در كابل، وضعيت بازار بورس و بحران خشكسالي 
در كشور از دیگر موضوعات مهمي بوده اند كه در رسانه هاي داخلي به آنها پرداخته شده است. براي 
تعيين مهم ترین موضوع، تيتر یك و چهره اردیبهشت ماه صفحات اول پنج روزنامه دنياي اقتصاد، 
اعتماد، سازندگي، همشهري و ایران را كه در بازه زماني اول تا 22 اردیبهشت منتشر شده اند، بررسي 
كردیم. نتایج حاكي از آن هستند كه با وجود افزایش فراواني اخبار مرتبط با انتخابات، همه گيري 

كرونا و مسائل مرتبط به آن همچنان از نظر اهميت در رتبه اول قرار دارند.

همه  تيترها براي انتخابات
كمتر از يك  ماه تا انتخابات رياست جمهوري 1400 
باقي مانده اســت. ثبت نام نامزدهاي انتخابات از 
21 ارديبهشــت 1400 آغاز شد و سرنوشت آرای 
مردم روز 28خرداد مشخص خواهد شد. انتخابات 
همواره حواشــي و جنجال هاي فراواني به همراه 
دارد، از مناظره ها و بحــث و جدل هاي نامزدهاي 
انتخاباتي و طرفــداران آنها گرفته تــا تخلف ها، 
درگيري هــاي دولت با نهادهــاي برگزاركننده و 
حتي شيوه هاي عجيب و غريب تبليغات انتخاباتي. 
جديدترين نمونه اين جنجال ها 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 تصميم گيري كرده اســت، درحالي كه 
دولت معتقد است چنين تصميم گيري ای 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. اعــالم آمادگي يا 
انصراف چهره هاي سياسي براي نامزدي انتخابات 
1400، ثبت نام چهره هايي مانند مصطفي تاجزاده، 
محمود احمدي نژاد 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 روزنامه هاي مورد بررسي 
تبديل شــود. از اول تا 22ارديبهشت 1400 تيتر 
اول روزنامه هــاي مورد بررســي 15بار به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم )بررسي حضور نامزدهاي 
انتخاباتي يا گزينه هاي بالقوه براي نامزدي و مصوبه 
شوراي نگهبان و مخالفت دولت با آن( به موضوع 
انتخابات رياست جمهوري خردادماه پرداخته اند. 
پس از انتخابات، موضوع واكسيناســيون عمومي 
و موج چهارم كرونا در ايران از بيشترين تكرار در 
تيترهاي يك روزنامه هاي مورد بررسي برخوردار 
بوده اند. موضوع واكسيناســيون عمومي، تامين 
واكسن، توليد و آزمايش واكسن داخلي، قرنطينه 
عمومــي به دليــل وخامت وضعيــت همه گيري 

كرونا و برداشته شــدن قرنطينه در شــرايطي كه 
وضعيت مرگ ومير كاهش محسوســي نداشــته 
اســت از موضوعاتي اســت كه در تيترهاي يك 
روزنامه ها به آنها پرداخته شــده است. در مجموع 
در تيترهاي يك روزنامه هاي مورد بررسي 12بار 
به موضوع كرونا و واكســن كرونا، 9بار واكســن 
كرونا يا واكسيناسيون عمومي و سه بار به موضوع 
همه گيري كرونا اشاره شده است. در نهايت پس 
از انتخابات و كرونا، موضوع انتشــار فايل صوتي 
مصاحبــه محمدجــواد ظريــف و جنجال ها و 
واكنش هاي 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 

روزنامه هاي مورد بررسي را به دست آورده است.

مسير تاریك و روشن كرونا و واكسيناسيون
تعطيلي كســب وكارها كه از هفته دوم فروردين ماه 
به واســطه اوج گرفتن موج چهــارم همه گيري در 
كشور آغاز شــده بود، تا اواسط ارديبهشت  ماه تمديد 
شــد و منع تردد و آمد و شد از شــهرها و استان هاي 
قرمز و نارنجي به يكديگر با شــدت بيشــتري ادامه 
پيدا كرد تا از آمار مرگ و مير ناشــي از همه گيري در 
كشور كاسته شود. همزمان، واكسيناسيون گروه هاي 
مختلف در ايران كه از اسفند ماه سال1399 به صورت 
محدود آغاز شــده بود، از كادر درمــان فراتر رفته و 
مشمول بيماران خاص و ســالمندان باالي 80سال 
هم شــد و به زودي و درصورت تامين واكسن، گروه 
70 تا 79ســال را هم مشمول خواهد شــد. اگرچه 
محدوديت تعداد واكسن هاي وارداتي باعث شده است 
تا هيچ يك از اين گروه ها به صورت كامل واكســينه 
نشوند، با اين همه براســاس آمارهاي موجود تا روز 
22 ارديبهشت يك ميليون و 623هزار و 279نفر دوز 
اول واكســن و 319هزار و 793نفر دوز دوم واكسن 
را دريافت كرده اند و مجموع واكســن تزريق شــده 
به يك ميليون و 943هزار و 72دوز رســيده اســت. 
ادامه واكسيناسيون همراستا با تالش هايي است كه 
براي تامين واكسن مورد نياز كشور انجام مي شود تا 
امكان تداوم واكسيناسيون فراهم باشد. همزمان فاز 
سوم آزمايش واكســن هاي داخلي، واكسن بركت و 
واكسن مشترك پاستور و كوبا از اوايل ارديبهشت ماه 

اعالم آمادگي یا 
انصراف چهره هاي 

سياسي براي 
نامزدي انتخابات 

1400، ثبت نام 
چهره هایي مانند 
مصطفي تاجزاده، 

محمود احمدي نژاد 
و انصراف 

محمدجواد ظریف 
از شركت در 

انتخابات و اخبار 
مشابهي از این 

دست باعث شده 
است تا موضوع 

انتخابات به موضوع 
اصلي تيتر یك 

روزنامه هاي مورد 
بررسي تبدیل شود

آغاز شــد و انتظار مي رود اين واكسن ها هم به زودي 
وارد بازار شوند. گوناگوني اخبار مرتبط با همه گيري 
و واكسيناسيون در كشــور به اندازه اي باال بوده است 
كه در بخش برترين ســوژه ارديبهشــت ماه موضوع 
واكسيناسيون يا كرونا با فراواني 92 به پرتكرارترين 
موضوع در صفحات يك روزنامه ها تبديل شده است. از 
اين تعداد 40مورد به موضوع واكسيناسيون عمومي، 
توليد واكســن هاي 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 كسب وكارها، افزايش آمار 
مرگ ومير، تمديد محدوديت ها و ديگر مسائل مرتبط با 
همه گيري كرونا اختصاص يافته است. پس از موضوع 
واكسيناســيون، موضوع انتخابات رياست جمهوري 
سال 1400 با 62بارتكرار، مذاكرات وين، احياي برجام 
و برداشته شدن تحريم ها 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 روزنامه ها از 

باالترين فراواني برخوردار بوده اند.

واكسن كرونا؛ چهره اردیبهشت
از ميان تمامي عكس يك هايي كــه در بازه زماني 
اول تــا 22 ارديبهشــت 1400در صفحــات اول 
روزنامه هاي مورد بررسي چاپ شده اند، عكس هاي 
مرتبط با همه گيري كرونا يا صفوف مردم در مراكز 
واكسيناســيون از باالترين فراواني برخوردار بوده 
اســت. در مجموع 9عكس مرتبط با همه گيري و 
واكسيناســيون در صفحه يك روزنامه ها كار شده 
اســت كه 6مورد از آنها به واكسيناسيون و 3مورد 
به همه گيري مرتبط بوده اســت. تصاوير رهبري 
با 6مورد تكرار رتبه دوم فراوانــي را در صفحه اول 
روزنامه ها به خود اختصاص داده  اســت و در ادامه، 
حمالت و اتهاماتي كه پس از انتشــار فايل صوتي 
محمدجواد ظريف نســبت به او آغاز شد باعث شد 
تصاوير ظريف به عنوان عكس يك روزنامه ها رتبه 
سوم بيشترين فراواني را به دســت آورد. پرداختن 
روزنامه ها به تبعات انتشــار فايل مصاحبه ظريف و 
ليالز و مطرح كردن انتقادات و دفاعيات از او باعث 
شد روزنامه هاي مورد بررسي پنج بار عكس يك خود 

را به تصويري از آقاي وزير اختصاص دهند.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

 چهره
ارديبهشت

این شماره

شهرام فرهنگی
روزنامه نگار

 انتخابات پشت سر 
ونا و  واكسيناسيون كر

پرتكرارترین موضوعات صفحه اول روزنامه هاي 
اردیبهشت ماه چه بودند؟



 توافق اوليه
در كوتاه مدت شكل مي گيرد

بنده از سال گذشته بر 
اين موضوع تأكيد داشتم 
كه برجــام 1400موفق 
خواهد بود، چون ايران 
و آمريــكا تجربه كافي 
به دســت آورده اند اما 
اين موفقيت در برجام 
1400را بايد به 2بخش تقسيم كرد؛ انتظارات جمهوري 
اسالمي ايران در بخش كوتاه مدت و همچنين انتظارات 
كوتاه مدت آمريكا و انتظــارات بلندمدت دوطرف در 
بخش بلندمدت عملياتي خواهد شد. بخش اول با توافق 
اوليه همراه خواهد شد، لغو برخي از تحريم ها، آزادي 
بخشــي از دارايي هاي ايران، معاوضه دو تابعيتي ها با 
زندانيان ايراني در آمريكا در توافق اوليه رقم خواهد 
خــورد. بنابراين در كوتاه مدت بخشــي از تحريم ها 
برداشته مي شود و ممكن است با فروش مقداري از نفت 
ايران موافقت شود. در عين حال آژانس دست به نظارت 
فعاليت هاي هسته اي ايران مي زند. بنده اين توافق در 
كوتاه مدت را با عنوان برجام 1400نامگذاري مي كنم.  اما 
مسئله اصلي و اساسي مربوط به فعاليت هاي موشكي 
و نظامي ايران اســت. اين موارد براي آمريكايي ها، 
اروپايي ها و حتي كشــورهاي منطقه بخش مهمي از 
مذاكرات را تشكيل مي دهد، به همين دليل اين بخش از 
مسائل براساس مذاكرات بلندمدت قابل بررسي است و 
نمي توان آنها را در دسته مذاكرات كوتاه مدت جاي داد. 
به عبارت ديگر توافق بلندمدت به زمان پس از انتخابات 
و تشكيل دولت جديد در ايران موكول خواهد شد. در 
نيمه دوم سال 1400اين 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 سخت تر خواهد شد. 

مذاكرات تا زمان برگزاري 
انتخابات ايران نتيجه اي ندارد

از نظر من تا انتخابات 
ايران برگزار نشــود، 
اين مذاكرات به نتيجه 
خاصي نمي رســــد. 
واقعيت اين است كه 
جناح اصولگرا در ايران 
چندان تمايل ندارند 
كه در دوره آقاي روحاني يك توافق جامع و كامل 
به دست بيايد بلكه تالش مي كنند تا اين توافق به 
تأخير بيفتد و پس از آن كه خودشان در انتخابات 
قدرت را به دســت گرفتند، وارد معامله با آمريكا 
و اروپا شوند. از ســوي ديگر در آمريكا نيز شاهد 
فشــار گروه هاي تندرو و مانع تراشي آنها براي به 
ثمر نرســيدن توافق با ايران هستيم، اين گروه ها 
تمايل ندارند كه تحريم ها به اين سرعت برداشته 
شود و معتقدند كه تحريم ها همچنان بايد ادامه 
داشته باشد. بنابراين اين دو جريان در هر دو كشور، 
زمينه را براي ايجاد يك توافق كلي با مشكل روبه رو 
مي كنند. اما نبايد فراموش كرد كه بايدن براي اين 
توافق جدي است؛ چرا كه دســت نيافتن به اين 
توافق براي رئيس جمهور 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 
دارد كه ايران به سمت غني سازي  بيشتر برود. اين 
دو نگراني در تمام برنامه هاي 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.

 خوش بين
 هستم

مــن بــه مذاكــرات 
خوش بيــن هســتم و 
به نظــرم ايــن دور از 
مذاكرات به ســمت و 
كشيده  درستي  سوي 
شده است. دو طرف اراده 
كافي براي احياي برجام 
را دارند. هم اكنون بيشتر خواســته هاي حداكثري 
دو طرف مطرح مي شود اما در مذاكرات اين خواسته ها به 
يك تعادل مي رسند. برخي بر لزوم به نتيجه رسيدن اين 
مذاكرات تا قبل از انتخابات ايران تأكيد مي كنند اما نكته 
قابل توجه اين است كه نبايد اين مذاكرات را به دوره 
خاصي گره زد. مذاكرات بين المللي، امري زمانبر است 
و كشورهاي مختلفي در به نتيجه رسيدن آن دخيل 
هستند، به خصوص در رابطه با مذاكراتي كه به شكل 
غيرمستقيم پيگيري مي شوند، بايد قبول كرد كه كار 
دشوارتر است و نمي توان زمان دقيقي براي آن تعيين 
كرد و انتظار داشت كه در كوتاه مدت 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 مي كنند، بنابراين گره زدن 
اين دور از مذاكرات با انتخابات ايران اقدام درســتي 
نيست و حتي مي تواند به عنوان نقطه ضعف ايران تعريف 
شود. به عبارت ديگر تأكيد برخي براي به نتيجه رسيدن 
اين دور از مذاكرات تا قبل از مشخص شــدن نتيجه 
انتخابات در ايران، مي تواند موجب شود تا آمريكا دست 
باال را در مذاكرات داشته باشد. به طور كلي ديد بنده به 
اين دور از مذاكرات مثبت است و معتقدم كه تحريم ها 

برداشته مي شود. 

مذاكرات وين
 به نقطه مشترك خواهد رسيد

ايــن دور از مذاكرات با 
چرخش در رفتار ســه 
كشــور اروپايي همراه 
شده اســت و آمريكا و 
كشــورهاي اروپايي به 
اين نتيجه رسيده اند كه 
اعمال فشار و تحريم هاي 
ظالمانه عليه ايران جواب نداده و بايد شيوه هاي ماليم تري 
را در برابر ايران اتخاذ كنند. برخي مقام هاي سياســي 
آمريكا اينگونه وانمود مي كنند كه تيم جو بايدن درصدد 
تعامل با ايران اســت اما اعضاي جمهوريخواه كنگره 
دنبال سنگ اندازي در مسير بازگشت آمريكا به برجام 
و لغو تحريم ها هســتند. به نظر مي رســد كه يكسري 
داد و ستدهاي پشت پرده آغاز شده است و آمريكايي ها 
درصدد رفع تحريم هاي اعمال شده عليه ايران هستند 
و مي خواهند بخشي از اين تحريم ها را - به شرط اينكه 
ايران پيرامون مسائل توان موشــكي و حضور نظامي 
در منطقه بار ديگر مورد بحث قــرار بگيرد- لغو كنند. 
هم اكنون مذاكرات به نقطه قابل قبولي رسيده اما وارد يك 
فاز سياسي و انتخاباتي شده است؛ به عبارت ديگر پس از 
مشخص شدن فهرست نهايي ثبت نام كنندگان انتخابات 
رياست جمهوري ايران به نظر مي رسد يكسري اتفاقات 
رقم خواهد خورد، برخي از تحريم ها لغو خواهد شــد و 
حتي شايد يكي از جناح ها از اين وضعيت براي انتخابات 
1400رياست جمهوري اســتفاده كند. برهمين اساس 
مي توان گفت كه طوالني شدن مذاكرات و تعيين نشدن 
يك خروجي مشخص از نشست هاي وين، نشان دهنده 
اين واقعيت است كه بخشي از نتيجه مذاكرات به انتخابات 
ايران گره خورده است. با مشخص شدن فضاي انتخابات 
مي توان اميد داشــت كه فضاي مذاكرات وين مشخص 

شود.

سرنوشت  مذاكرات
دور جديد نشست كميسيون مشــترك برجام از سيزدهمين 
روز فروردين ماه و به صورت مجازي كليــد خورد و در ادامه راه، 
طرفين گفت وگو 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 
نشست ها- دور سوم و چهارم- در ارديبهشت ماه پيگيري شد. اين دور از گفت وگوها با حضور هيأت هاي 
ايران و گروه 1+4 )آلمان، فرانسه، روسيه، چين و انگليس( و همچنين حضور غيرمستقيم آمريكا برگزار 
شد. يورونيوز فارسي در رابطه با نشست وين در ارديبهشت ماه گزارش داده بود كه گفت وگوها درباره 

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 مي شود كه 
مذاكره كنندگان هر يك روايت هاي خود را از پروسه مذاكرات مطرح مي كنند؛ روايت هايي كه براساس 
منافع و ضرورت طرف هاي درگير شكل گرفته اند. اهميت نشست وين و دور جديد مذاكرات از چنان 
جايگاهي برخوردار است كه مي توان آن را به عنوان يكي از اتفاقات مهم ارديبهشت ماه نام برد و به همين 
دليل از چند كارشناس سياسي و حوزه بين الملل خواستيم كه نظرشان را در رابطه با آينده اين دور از 

مذاكرات و سرنوشت تحريم ها بيان كنند.
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ليال شريف
روزنامه نگار

زير تيغ  ردّ صالحيت
بررسي صالحيت ثبت نام كنندگان شوراي شهر ششم 

به دليل رد صالحيت هاي گسترده با جنجال همراه شده است

نورا عباسی
روزنامه نگار

 چهره
اردیبهشت

این شماره

محسن هاشمی:
 همه افراد در هيأت 

اجرايي تأييد شدند 
و وقتي كسي در اين 

هيأت تأييد شود، 
هيأت هاي نظارت 

ديگر نمي توانند وارد 
شوند. اگر كسي در 

هيأت اجرايي رد شده 
بود امكان شكايت 

در هيأت هاي نظارت 
وجود دارد. رويه 

پيشين اين بود اما با 
برخي بخشنامه ها 
مسير عوض شده 

است. لذا اين رويه بايد 
تغيير كند و اصالح 

شود

انتخابات شوراي شــهر دوره ششم هنوز 
شروع نشده با سر و صداي بسياري همراه 
شده است. انتشار آمار رد صالحيت ها از 
سوي ستاد انتخابات استان تهران یكي از نخستين خبرهایي بود كه شرایط دشوار 
اصالح طلبان در این دوره از انتخابات را آشكار كرد. براساس اعالم شكراهلل حسن بيگي، 
رئيس ستاد انتخابات استان تهران در نوزدهمين جلسه این ستاد، آمار بررسي هيأت 
نظارت و هيأت اجرایي حاكي از آن بود كه 81 درصد اعضاي فعلي شــوراهاي شهر 
استان تهران رد صالحيت شــده اند و از اعضاي شوراي شهر فعلي 232نفر داوطلب 
دوره ششم هســتند كه از این تعداد 6۹ نفر معادل 2۹درصد توسط هيأت اجرایي 
رد صالحيت شــدند و 11۹ نفر معادل ۵1درصد آن توسط هيأت نظارت رد شدند. 
رد صالحيت گسترده تنها به استان تهران محدود نشد چرا كه صداي اعتراض ها از 
شهرهاي بزرگي مانند شيراز و اصفهان نيز به گوش رسيد. سيدعبدالرزاق موسوي، 
رئيس شوراي شهر شيراز در واكنش به رد صالحيت گسترده دواطلبان اصالح طلب 
شوراي شهر ششم گفته بود: »امروز مسئوليت تاریخي اصالح این رویه خالف قانون و 
مصلحت مردم، بر عهده هيأت هاي نظارت استاني و مركزي است. بنابر گزارش هایي 
كه در اختيار داریــم، صالحيت اكثریت قریب به اتفــاق اعضاي اصالح طلب فعلي 
شوراهاي اسالمي در شــهرهاي مختلف به ویژه كالنشهرها، رد شده است؛ ازجمله 
در شيراز و اصفهان كه تمام اعضاي اصالح طلب و در تهران همه به جز تنها دو نفر، 
رد صالحيت شده اند«. براساس گفته عضو هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روستاي اســتان اصفهان در نهمين روز اردیبهشت ماه نيز مشخص 
شد كه صالحيت 11 نفر از اعضاي شوراي شهر فعلي اصفهان در هيأت هاي نظارت 

شهرستان رد شده بود.

شوك رد صالحيت براي چهره هاي شناخته شده
شوراي شهر تهران همچون شهرهاي اصفهان و شيراز با شوك رد صالحيت اعضاي 
فعلي همراه شــد؛ چرا كه از ميان نام هاي محمدجواد حق شــناس، حجت نظري، 
محمد ساالري، زهرا نژادبهرام، الهام فخاري، محمود ميرلوحي، آرش ميالني، علي 
اعطا، افشــين حبيب زاده، زهرا صدر اعظم نوري، محمد عليخاني و مجيد فراهاني، 
كه به عنوان 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 
تأیيد صالحيت شدند و پس از اعتراض اعضاي شوراي شهر تهران به رد صالحيت ها، 
۵عضو دیگر شوراي شهر تهران -محمد ساالري، علي اعطا، افشين حبيب زاده، آرش 
ميالني، الهام فخاري- تأیيد صالحيت شدند. اما روند رد صالحيت هاي چهره هاي 
شناخته شده اصالح طلب تنها به شوراي شهر تهران محدود نشد و براساس گزارش 
روزنامه همشهري افرادي همچون علي اكبر اوليا، نماینده مجلس هشتم، محمدرضا 
خباز، نماینده ادوار مجلس و غالم حيدر ابراهيم باي سالمي، نماینده ادوار مجلس 
به همراه شمار زیادي از جوانان اصالح طلب ابتدا از سوي هيأت هاي اجرایي و حاال از 

سوي هيأت هاي نظارت استان ها ردصالحيت شدند.
ســپنتا نيكنام نيز كه در شوراهاي چهارم و پنجم شــهر یزد حضور داشت، یكي از 

چهره هاي شناخته شده  اي است كه با رد صالحيت مواجه شد.
او در ســال۹6 موجب شــد تا بحث حضور اقليت ها در شوراهاي شــهر و روستا با 
حاشيه هاي بسياري همراه شود. حضور این عضور زرتشتي در شوراي شهر یزد در 
سال۹6 با نظر شوراي نگهبان لغو شد اما ســرانجام در سال ۹7 و با تصميم بيش از 
دوسوم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، نيكنام به شوراي شهر یزد بازگشت. اكنون 
نيكنام تصميم گرفته است كه براي شوراي شهر ششم از تهران كاندیدا شود اما با سد 
رد صالحيت روبه رو شده. براساس اعالم سپنتا نيكنام در كالب هاوس، او به عنوان 
یك فرد زرتشتي، به دليل عدم التزام به اســالم در انتخابات شوراي شهر تهران رد 

صالحيت شده است.

واكنش چهره هاي سياسي به رد صالحيت هاي گسترده
رد صالحيت ها موجب شد تا چهره هاي سياسي اصالح طلب ساكت ننشسته و دست 

به انتقاد و ارسال نامه به مقام هاي مسئول بزنند.
عباس آخوندي و الياس حضرتي چهره هایي بودند كه راه اعتراض را در نوشتن نامه 
یافتند، آخوندي، وزیر سابق راه و شهرسازي در نامه اي خطاب به روحاني از نگراني 
نسبت به رد صالحيت ها نوشت: »این فضاي سرد انتخاباتي حاكم بر عرصه سياسي 
ایران را بسيار سردتر مي كند« و الياس حضرتي دبيركل حزب اعتماد ملي نيز خطاب 
به باقر قاليباف، رئيس مجلس تأكيد كرد: »عملكرد هيأت هاي اجرایي و هيأت هاي 
نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستا در این دوره به شكلي است كه هيچ اسمي 

بهتر از پاكسازي سياسي بر آن نمي توان نهاد«.
چهره هاي سياسي دیگر همچون سيدحســن خميني، معصومه ابتكار، محمدرضا 
عارف و... نيز تاب نياوردند و هر یك به طریقي نسبت به رد صالحيت هاي گسترده 
اعتراض كردند. محسن هاشمي، رئيس شوراي شــهر تهران نيز در حاشيه یكي از 
جلسات شوراي شهر با اشاره به رد صالحيت اعضاي فعلي شوراي شهر تهران گفته 
بود: » همه افراد در هيأت اجرایي تأیيد شدند و وقتي كسي در این هيأت تأیيد شود، 
هيأت هاي نظارت دیگر نمي توانند وارد شــوند. اگر كسي در هيأت اجرایي رد شده 
بود امكان شكایت در هيأت هاي نظارت وجود دارد. رویه پيشين این بود اما با برخي 

بخشنامه ها مسير عوض شده است. لذا این رویه باید تغيير كند و اصالح شود«.
ادامه دار بودن اعتراض ها موجب شد تا جلسه  مشتركي ميان محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس و عبدالرضا رحماني فضلي وزیر كشــور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات 
شوراي شهر به منظور بررســي وضعيت و روند احراز صالحيت نامزد هاي انتخابات 

شورا هاي اسالمي شهر و روستا برگزار شود.

نتيجه رد صالحيت ها
رویكرد حذفي در بررســي صالحيت هاي شــوراي شهر مشهود اســت و اعضاي 
اصالح طلب شــيراز و اصفهان در كنار تهران، هنوز وارد گود نشده از گردونه رقابت 
خارج شدند. بسياري از تكرار تاریخ و مواجه با اتفاقي مشابه رد صالحيت هاي مجلس 
یازدهم هراس دارند و نگران هســتند كه مبادا محدودیت هاي ایجاد شده از سوي 
نمایندگان مجلس یازدهم- به عنوان ناظر انتخابات شوراي شهر ششم- یك انتخابات 

كم رمق را رقم بزند.
در واقع هر چند خبرهاي ارسالي از جانب هيأت نظارت بر انتخابات برخي استان ها، 
احتمال رفع حكم رد صالحيت بعضــي از داوطلبان را پررنــگ مي كند اما باز هم 
نمي توان از حاشيه ها و هراس  از حذف سياسي به راحتي گذشت؛ چرا كه رد صالحيت 

در چنين سطحي زنگ خطر را براي یك رقابت نابرابر به صدا در مي آورد.

قبول مصوبه، قانونی نیست
طرح ایرادهایي به مصوبه تازه در انتخابات ریاست جمهوري، در گفت وگو با نعمت احمدي

سالمندان در خط مقدم واكسيناسيون
 نكته هاي مثبت و منفي

 از آغاز واكسيناسيون عمومي در ایران
امســال  اردیبهشــت ماه  در 
واكسيناسيون سالمندان با ارسال 
پيامك فراخــوان و تماس تلفني 
آغاز شد. بسياري از سالمندان باالي 
80ســال در روزهاي تعيين شــده براي دریافت 
واكســن مراجعه كردند اما بعضي از آنها پيامك 
و تماســي دریافت نكردند و از تزریق واكسن جا 
ماندنــد كه این مســئله باعث نگراني آنها شــد، 
گرچه معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت اعالم 
كرد  كــه هيچ ســالمندي از قلم نخواهــد افتاد. 
واكسيناسيون سالمندان باالي 80 سال تا دهه آخر اردیبهشت ماه به پایان رسيد 
و واكسيناسيون گروه هاي سني دیگر براساس سن به ترتيب انجام خواهد شد. 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعالم كرد كه تمام واكسن هایي كه در سطح 
كشور استفاده مي شود، براي همه گروه هاي سني مصونيت دارد، به ویژه براي 
افراد ۵0 سال به باال كامالً مؤثر و  بی خطر است. براي سالمنداني كه امكان حركت 
ندارند و بيماري زمينه اي دارند و نمي توانند به مراكز تزریق واكســن مراجعه 
كنند، تيم هاي واكسيناسيون سيار و مراقبت در منزل به خانه هایشان مي روند و 
واكسيناسيون انجام مي شود كه موارد زیادي از واكسيناسيون افراد داراي ناتواني 
حركتي و بيماران زمينه اي انجام شده است. سازمان غذا و دارو نيز براي تامين 
واكسن، همه تالش خود را كرده است و مشكلي وجود ندارد. اینها از نكات مثبت 

شروع واكسيناسيون عمومي در ایران بودند. 
تنها مسئله اي كه شاید چالش برانگيز باشــد، عمل نكردن بعضي شركت ها و 
كشورها به تعهداتشان است، مانند  هند كه صادرات واكسن به ایران را محدود 
كرد. این مورد كمي در روند واكسيناســيون اخالل ایجاد كــرد كه بهتر بود 
اطالع رساني از سوي وزارت بهداشت صورت مي گرفت تا مردم بدانند مشكل 
از سوي دولت و یا وزارتخانه نيست. موضوع مورد انتقاد دیگر این بود كه براي 
واكسيناسيون پزشكان از بيمارســتان ها استفاده شد كه مورد انتقاد پزشكان 
قرار گرفت و اميدواریم در مراحل بعد این اتفاق صورت نگيرد. نكته دیگر درباره 
برنامه ریزي براي انجام واكسيناسيون مانند اقدامات نرم افزار هاي الكترونيكي 
است كه بهتر بود 2 ماه قبل از شروع واكسيناسيون انجام مي شد تا ثبت نام ها 
زودتر صورت بگيرد و بي برنامگي و تجمعات اتفاق نيفتد. این ميان شایعه هایي هم 
درخصوص واكسن هاي تقلبي وجود داشت كه باید گفت، برآورد مي شود در دنيا 
حدود200ميليون دوز واكسن تقلبي وجود دارد كه بخشي از این واكسن ها در 
لهستان و مكزیك كشف شده است و بسياري نيز این واكسن ها را تزریق كرده اند. 
این واكسن ها در بازار هاي غيرقانوني بعضي كشورها وجود دارد اما در ایران هنوز 
كشفيات در این مورد صورت نگرفته است. گرچه باید هشدارهاي الزم را به مردم 
داد؛ تزریق واكسن كووید-1۹تنها باید از مبادي دولت و براساس قوانين وزارت 
بهداشت صورت گيرد. تزریق این واكسن ها در هر جایي غير از موردي كه ذكر 
شد، غيرقانوني است و پاي سودا گران مرگ در ميان است. حتي اگر بسياري نيز 
ادعا كنند كه این واكسن ها را از خارج از كشور وارد مي كنند، شرایط نگهداري این 
واكسن ها به گونه اي نيست كه كسي بخواهد آن را حمل كند. بنابراین در بخش 
خصوصي جایي وجود ندارد كه افراد آن را بتوانند وارد كنند و حتي اگر این اتفاق 
صورت گيرد واكسن ها دي اكتيو و بي اثر مي شوند و ممكن است عوارضي داشته 
باشند. در كنار این مسائل، اتفاق قابل تقدیر درباره واكسيناسيون عمومي این بود 
كه سازمان غذا و دارو و وزیر بهداشت براي سرمایه گذاران و شركت هاي توليد 
واكسن این امكان را فراهم كردند تا پا به عرصه توليد واكسن كووید- 1۹بگذارند 
و این امر باعث شد نياز به واردات كمتر شود. نتيجه این اقدامات در ماه هاي آینده 
نمایان مي شود. زحمات به ثمر مي رسد و وابستگي مان كم مي شود، گرچه ایران 

همچنان نياز به واردات واكسن دارد.

در هر دوره عده اي از مردم در كنار شخصيت هاي سياسي و مديران كشور، 
در ستاد انتخابات حضور پيدا كرده و با در دست داشتن كپي شناسنامه و چند 
قطعه عكس اعالم كانديداتوري و ثبت نام مي كنند! امســال نيز در ثبت نام 
كانديداهاي رئيس جمهوري 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 اين رو ما با نعمت احمدي، حقوقدان، 

درباره ايرادهاي اين مصوبه و تأثير آن بر انتخابات پيش رو صحبت كرده ايم.

 »شــرايط حداقلي« براي نامزدهــاي انتخابات 
رياست جمهوري و »حذف تعداد قابل توجهي از كانديداها« 
از صف رقابت، مورد انتقاد بســياري از مردم و حقوقدان ها 
قرار گرفته است. به زعم شــما چه ايرادهايي بر اين مصوبه 

وارد است؟
شورایي كه باید نگهبان قانون اساسي باشد، با این مصوبه عمال چند 
اصل قانون اساسي را نقض كرده است. بنا بر اصل71 كه وضع  قانون  
را به  مجلس  شوراي  اسالمي  محول  كرده و اصل۵8 كه اعمال قوه 
مقننه را از طریق مجلس شوراي اسالمي مي داند كه از نمایندگان 
منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي 
براي اجرا به قوه مجریه و قضایيه ابالغ مي شود، شوراي نگهبان در 
این باره وارد حيطه قانون نویسي شده است كه متأسفانه منجر به 

اثرات منفي و بدي خواهد شد.
 اين رويه قرار اســت چه تأثير بدي بر انتخابات 

پيش رو داشته باشد؟
انتخابات امسال كمرنگ تر از سال هاي گذشته خواهد شد. شوراي 
نگهبان پس از دوره اول انتخابات همــواره تعداد محدودي را نه 
براساس شمار شركت كنندگان، بلكه به رأي خود براي انتخابات 
معرفي و تأیيد صالحيت كرده اســت. همين باعث خواهد شد، 
شــرایط ســرد انتخابات در این دوره بر گردن این شــورا بيفتد. 
به عبارتي این شورا قصد كرده وضعيت سرد انتخابات در این دوره 

را برعهده بگيرد.
 منظورتان درباره برعهده گرفتن سردي انتخابات 

اين دوره را بيشتر توضيح دهيد.
به اســتثناي دوره نخســت كه به رأي امام)ره(، محمد موسوي 
خوئيني ها مسئول برگزاري انتخابات شد، شوراي نگهبان 12دوره 

انتخابات را برگزار كرده است. در این دوران بسيار از چهره ها چون 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني و... رد صالحيت شدند، بي آنكه كسي 
بتواند در رأي این شورا اثر گذاشته و آنها را از تصميم خود برگرداند. 
 تصور كنيم اين مصوبه را مجلس شوراي اسالمي 

نوشته بود. آيا به طور كلي چنين مصوبه اي درست است؟
خير. حتي اگر چنين مصوبه اي را مجلس هم نوشته بود، مغایر با 
حقوق و آزادي هاي فردي و ميثاق مردم و قانون اساسي است. قانون 
اساسي مي گوید حتي مجلس نيز نمي تواند قوانيني را وضع كند كه 

باعث محدودیت آزادي هاي فردي شود.
 در اين مصوبه مغايرتي با آزادي هاي مردمي وجود 

دارد؟
در جمهوري اسالمي، آزادي، استقالل، وحدت و تماميت ارضي 
كشور از یكدیگر تفكيك ناپذیر اســت. حفظ آنها وظيفه دولت و 
آحاد ملت است. هيچ فرد، گروه یا مقامي حق ندارد به نام استفاده 
از آزادي به استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت 
ارضي ایران خدشه اي وارد كند. هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ 
استقالل و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را -هرچند با 
وضع قوانين و مقررات فرق كند- ســلب كند. بنابر اصل۹ قانون 
اساسي این مصوبه را حتي اگر مجلس تصویب كرده بود، اثر قانوني 
نداشت. دستورالعمل صادرشده بنابر اصل۹ قانون اساسي حقوق 

گروهي از افراد را تضييع مي كند.
 آيا موارد ذكرشــده در اين مصوبه را اشــتباه 

مي دانيد؟
به شرایط 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.

صادق زيباكالم
 استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

محمد مالزهي
كارشناس مسائل بين الملل

نصرت اهلل تاجيك
كارشناس مسائل بين الملل

حسن هاني زاده
كارشناس مسائل بين الملل

چند كارشناس مسائل بين الملل در نظرسنجي همشهري اعالم كردند كه به سرنوشت اين دوره از مذاكرات خوش بين هستند

دكتر علي رزازان
 سرپرست گروه پيشگيري و 

مقابله با قاچاق كاالهاي سالمت
نگار حسينخانی

روزنامه نگار
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 سيل و خشكسالی
 دو روی يك سكه

مدیریت آب نیاز به سیاست های جدید دارد

سيدحسين هاشمي
دانشیار پژوهشكده علوم محیطي دانشگاه شهید بهشتي

 چهره
اردیبهشت

این شماره

چرا گرفتار چنين 
وضعيتي هستيم؟ 
با كاوشي كوتاه در 
سخنان و نوشته هاي 
پژوهشگران اين حوزه 
مي توان به فهرست 
بلندبااليي از مشكالت 
بخش آب كشور 
ازجمله حكمراني 
بد، رويكردها 
و سياست هاي 
نامناسب، قوانين و 
مقررات ناكارآمد، 
جامع نگر نبودن، 
ناكارآمدي و تضاد 
منافع دستگاه هاي 
مسئول، مسئوالن 
ناكارآمد، ضعف بنيه 
علمي و كارشناسي 
و فني كشور، تعريف 
و اجراي طرح هاي 
پرهزينه و كم بازده، 
مشاركت نكردن 
واقعي مردم و رعايت 
مصالح عامه در تدوين 
سياست ها و قوانين 
و تعريف و اجراي 
طرح ها، ترك فعل و... 
دست يافت

ایران ســرزمیني پهنــاور بــا اقلیم غالب خشــك و 
نیمه خشك است كه وقوع دوره هاي متوالي خشكسالي 
و تر ســالي رویدادهایي طبیعي و یك ویژگي ذاتي آن 
اســت. هر چند تحت تأثیر تغییر اقلیم و برخي عوامل 
دیگر ممكن است شــدت آنها تغییر كند اما آنچه مهم 
است اثر این رویدادها بر جوامع انساني و اكوسیستم هاي 

طبیعي است؛ به عبارت دیگر رویكرد و نحوه مواجهه ما براي مدیریت این پدیده ها 
مهم اســت. در این میان، در طول زمان مردمان ایران زمین تالش داشته اند تا با 
این شرایط سازگار شوند و آسیب ناشي از این رویدادهاي طبیعي را كاهش دهند. 
حفر قنات هاي متعدد، ساخت ســیل بندها و آب بندان ها و از همه مهم تر حفظ 
حرمت و حریم منابع آب و تنظیم قواعد عادالنه براي توزیع آب ازجمله اقدامات 

پیشینیان است.
با وجود این، در دهه هاي اخیر و با وجود پیشــرفت دانش، فناوري، آگاهي هاي 
عمومي و سرمایه گذاري عظیم در بخش آب و ســایر بخش هاي مرتبط با آن در 
كشور، بارها مردم گرفتار مشكالت ناشي از خشكسالي یا سیل شده اند و خسارات 

ناشي از این رخدادها و گفتار برخي مسئوالن، آنها را رنجور كرده است.
چرایي وضعیت كنوني آب كشــور را باید در رویكرد و سیاست مان در زمینه آب 
جســت وجو كنیم. هم اكنون تقریبا تمام ظرفیت منابع آب تجدیدپذیر كشــور 
استفاده  شده و در بسیاري از مناطق اضافه برداشت وجود دارد. در این میان، به نظر 
مي رسد كه دلیل سهم باالي بخش كشــاورزي از مصرف آب، رویكرد نهادهاي 
متولي براي دستیابي به خودكفایي در تولید محصوالت اساسي بوده است و تالش 
بر این بوده كه كمبود آب مانعي براي دستیابي به این هدف نباشد. این در حالي 
است كه كنكاشي در آمار و ارقام واردات اقالم اساسي مانند جو، ذرت و دانه هاي 
روغني به روشني مي تواند میزان موفقیت این سیاست را نشان دهد. از سوي دیگر، 
تقاضا براي مصرف آب شرب نیز به شدت رو  به  افزایش است و تالش دستگاه هاي 
مسئول معطوف به پاســخگویي به این تقاضا با هر روش ممكن است. نتیجه این 
سیاست، نه خودكفایي در محصوالت اساسي كشاورزي است و نه كمیت و كیفیت 
مطلوب آب شرب بلكه تخریب گسترده منابع آب و آسیب هاي اقتصادي فراوان 
است كه هنگام رخدادهایي مانند خشكسالي كه مشكالت برجسته تر مي شوند، 

توجه بیشتري به خود جلب مي كند.
همچنین سیاست هاي بخش آب موجب شده اســت تا از یك طرف هزینه هاي 
تامین آب به شــدت افزایش یابد و از طرف دیگر هزینه نقض قوانین و مقررات و 
دست اندازي به منابع آب ناچیز باشد و در مواردي پوشش قانوني براي آسیب به 
منابع آب تحت عنوان كمك به معیشــت مردم یا كسب منافع كوتاه مدت فراهم 
شود. نمونه هاي بارز در این زمینه صدور مجوز براي چاه هاي غیرمجاز یا تصرف و 
تجاوز به حریم و بستر رودخانه هاست كه بخش قابل توجهي از خسارت سیل در 

كشور ناشي از آن است.
هر چنــد نمي توان و نبایــد برخي اقدامــات و فعالیت هاي مفیدي كه توســط 
دســتگاه هاي مرتبط با بخش آب در طول دهه هاي گذشــته در كشور شروع یا 
به انجام رســیده اند را نادیده گرفت اما واقعیت آن است كه نرخ رشد مشكالت و 
پیچیده تر شدن آنها بسیار بیشتر از سرعت حركت الك پشت وار و گاهي متناقض 
متولیان امر به ویژه از سوي دســتگاه هاي عقیمي مانند وزارت جهادكشاورزي و 

سازمان حفاظت محیط زیست است.
چرا گرفتار چنین وضعیتي هســتیم؟ با كاوشــي كوتاه در سخنان و نوشته هاي 
پژوهشگران این حوزه مي توان به فهرست بلندباالیي از مشكالت بخش آب كشور 
ازجمله حكمراني بد، رویكردها و سیاست هاي نامناسب، قوانین و مقررات ناكارآمد، 
جامع نگر نبودن، ناكارآمدي و تضاد منافع دستگاه هاي مسئول، مسئوالن ناكارآمد، 
ضعف بنیه علمي و كارشناسي و فني كشور، تعریف و اجراي طرح هاي پرهزینه و 
كم بازده، مشاركت نكردن واقعي مردم و رعایت مصالح عامه در تدوین سیاست ها 
و قوانین و تعریف و اجراي طرح ها، ترك فعل و... دســت یافت. واقعیت این است 
كه این فهرست بلندباال نتیجه دهه ها بي توجهي به حكمراني خوب در حوزه آب و 
منابع طبیعي است و نشان مي دهد مدیریت منابع آب در ایران مانند ساختماني 
با پي و بنیان سست است كه با بزك و نماسازي نمي توان آن را سر و پا نگه داشت 
و دیر یا زود فرو خواهد ریخت و منازع ها و كشمكش هاي بي پایاني را بین مردم و 

حكومت رقم خواهد زد.
تغییر وضعیت و دستیابي به شرایط مطلوب در بخش آب، نیازمند تغییر اساسي 
رویكردهــا در بخــش آب و ارائه راه حل هــاي جدید براي مشــكالت قدیمي و 
پیش روست. نخستین گام براي حل مشــكالت بخش آب در كشور، قبول وجود 
مشكل در این بخش و پس از آن شناخت و تبیین درست مشكل است. بدین منظور 
الزم است گذشته و چرایي رسیدن به وضعیت كنوني دقیق بررسي و تحلیل شود. 
پس از آن الزم است با قید فوریت، تدوین سیاســت ها و قوانین علمي و عملي و 

پیشرو در دستور كار قرار گیرد.
سیاست ها و قوانین در بخش آب باید پایدار و جامع باشند و تمامي اركان و اجزاي 
چرخه آب و همبســت آب و غذا و انرژي را در برگیرند و همچنین كاهش جدي 
مصارف آب تا حدود 60درصد مقدار فعلي با تأكید ویژه بر بخش هاي كشاورزي 
و شــرب همزمان با افزایش بهره وري آب و تضمین دســتیابي به اهداف توسعه 
بلندمدت كشور به همراه بهبود كیفیت زندگي مردم و محیط زیست باید به عنوان 
اهدافي واقعي مدنظر قرار گیرند. این موضوع به ویژه براي افزایش تاب آوري جامعه 
و محیط زیست در برابر رویدادهایي مانند خشكسالي و سیل و كاهش آسیب هاي 

ناشي از آنها اهمیتي كلیدي دارد.
این مهم نیازمند تحریك بخش هاي علمي و فني كشــور به انجام پژوهش هاي 

كاربردي و دست اول و در برگیرنده جنبه هاي مختلف مرتبط با آب است.
هر چند انتخاب و پیاده سازي یك سیاســت جدید جهت اصالح وضعیت فعلي 
نیازمند زمان و منابع كافي )انساني، مالي، فني و...( است اما ادامه وضعیت فعلي 
تنها مي تواند گره كور مشكالت را ناگشودني تر كند و خسارت غیرقابل جبراني 
براي كشور به همراه داشته باشد. بنابراین الزم است نهادهاي تصمیم گیر به طور 
جدي به این موضوع فكر كننــد و ضمن هدف گذاري دوبــاره براي این بخش، 
اصالح ساختار و سیاست ها و قوانین بخش آب كشور را هرچه سریع تر در دستور 

كار قرار دهند.

طبق  مي گويند  منتقدان 
قانون سقط درماني 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؟ 
باید در ابتدا بگویم كه طرح جواني جمعیت با 74ماده 
به حوزه هاي مختلف مربوط به جمعیت وارد شــده 
اســت؛ مســئله اي كه بحران آینده جامعه ماست و 
متأســفانه بســیاري از ما هنوز باور نكرده ایم كه در 
آستانه ورود به سیاهچاله پیري جمعیت هستیم كه 
تبعات بسیاري دارد. به همین دلیل ما در قالب طرح 
جواني جمعیت 21مانع را در مســیر رشد جمعیت 
شناسایي كردیم كه به موضوعات مختلف مي پردازد؛ 
از مشكالت ازدواج جوانان، زوجین نابارور، هزینه ها 
و مشــكالت دوران بارداری تا مشــكالت مسكن، 
تسهیالت شــغلي و مالي و دیگر مشكالت اقتصادي 
كه جامعه درگیر آن است و همچنین موضوع سقط 
جنین كه در ســال هاي اخیر در كشــور شیوع پیدا 
كرده. البته این مشكل، مخصوص ایران نیست و در 
كشورهاي دیگر هم شایع شده، به طوري كه مي توان 
گفت آمار سقط جنین در دنیا 20 برابر كشته هاي ناشي 
از كروناست! سقط ابعاد مختلفي دارد؛ از سقط جنایي 
تا سقط عارضي و درماني. آنچه ما شاهدش هستیم، 
تغییر فرهنگ سقط در جامعه و شــیوع آن است و 
به همین دلیل قوانین این حوزه نیاز به بازنگري جدي 
داشت و 9ماده از طرح جواني جمعیت به این موضوع 
اختصاص یافت. شیوع سقط، گسترش اقتصاد سقط 
را با خود داشته و متأسفانه با افراد و مافیایي روبه رو 
هســتیم كه در این فضا فقط به دنبال كســب سود 
هستند. در این شــرایط طبیعي بود كه مورد هجوم 
شــدید این گروه قرار بگیریم. 2ماده از این 9ماده به 
موضوع غربالگري و ســقط درماني مربوط مي شود. 
ما نه به دنبال حذف و یا محدودكردن غربالگري بلكه 
به دنبال تصویب قانون غربالگري و قانونمندكردن آن 
مطابق با استانداردهاي علمي جهاني و پروتكل وزارت 
بهداشــت هســتیم. اما مخالفاني كه به هر دلیلي از 

انجام این كار طبق استانداردهاي علمي 
ناراضي بودند، ازآنجا كه نمي توانستند 
با اصل طرح كه منطبق با اصول علمي 
اســت، مخالفت كنند، روایات غلطي را 
درست و اعالم كردند كه غربالگري جمع 
مي شود! ما كامال این موضوع را تكذیب 
مي كنیم. در این طرح نه تنها غربالگري جمع نمي شود 
بلكه قانونمند مي شود و زیرنظر پزشكان متخصص 
تحت نظارت دقیق قرار مي گیرد تا آمار مثبت كاذب 

محدود شود.
قانون سال 84 اين موضوعات را پوشش 

نمي داد؟ 
اصل ایــن قانون خوب بــود اما متأســفانه در اجرا، 
گزارش هاي میداني نگران كننده اي در ســال هاي 
گذشته مي رســید كه به دالیل مختلف، افراد مجوز 
سقط گرفته اند. البته در سال هاي اخیر خیلي رعایت 
مي شــد و پزشــكي قانوني مراقبت ویــژه كرد ولي 
گزارش هاي قبلي نگران كننده بود. یكي از دالیل این 
گزارش ها این بود كه تعریف دقیقي از حرج مادر براي 
اندیكاسیون سقط روشــن نبود. ما سعي كردیم در 
قانون جدید براي این بخش راهكاري معرفي كنیم كه 
دقت شود، چون یك امر انساني است و جان انسان ها 
در خطر اســت و باید در فرایند صدور مجوز ســقط 

مراقبت بیشتري شود.
فلسفه حضور 3فقيه در كنار پزشكان 

اين موضوع است؟
هنوز در جدول اندیكاســیون ســقط، مواردي را 
مي بینیم كه حرج محسوب نمي شود ولي متأسفانه 
جزو حرج ذكر شــده. براي رعایت درست مسائل 
حقوقي و فقهي، ما پیشــنهاد دادیم كه 5پزشك 
نظر دهند كه 3نفرشان از وزارت بهداشت هستند 
و 2نفر از پزشكي قانوني. این پزشكان بعد از بررسي 
بیماري هایي كه مصداق حــرج مي دانند، موارد را 
به 3فقیه ارجاع مي دهند تا مشــخص شود آیا در 
چارچوب تعریف حرج مي گنجند یا خیر. 2نفر از 
فقها تأیید كنند، كفایت مي كند. البته ما در حال 
انجام اصالحات موردنظر شوراي نگهبان هستیم 

و تا انجام و تأیید نهایي نشود، سرنوشت این قانون 
روشن نیست.

برخي متخصصان ژنتيك ابراز نگراني 
كرد ه اند كه با ســختگيري غربالگري در قانون 
جديد، بسياري از مادران به ويژه در مناطق محروم، 
از غربالگري صرف نظر كنند و اين موضوع با توجه 
به ازدواج هاي فاميلي و باالرفتن سن ازدواج و سن 
باروري باعث افزايش تعداد نوزادان معلول شود. 

پاسخ شما به نگراني آنها چيست؟
اگر تشخیص پزشك، سقط جنین باشد، مانعي بر سر 
راه سقط جنین نیســت. تأكید ما بر شفافیت است. 
مشكل، موارد كاذب است كه یكي دو مورد هم نیست. 
در پروتكل 1399وزارت بهداشت این مسئله آمده كه 

متأسفانه موارد كاذب زیاد بوده است. 
چرا نباید درحال حاضر كســي پاســخگوي مرگ 
جنین هاي سالم باشد؟ باید از سوي وزارت بهداشت 
بر آزمایشگاه ها بیشتر نظارت شــود و جلوي انجام 
غربالگري از سوي آزمایشگاه هاي غیراستاندارد گرفته 
شــود. براي رفع نگراني، تأكید مي كنــم كه ما ماده 
مربوط به غربالگري را با نظر 6متخصص در كمیسیون 
جمعیت و همزمان 4مشــاور ویژه تنظیم كردیم و با 
انعكاس جمله به جمله نظرات مخالفان و منتقدان، 
آن را با كمك عالي ترین متخصصــان فني اصالح و 
درنهایت متن نهایي را مصوب كردیــم. پس از آن، 
رئیس كمیسیون بهداشت مجلس، متن را مالحظه و 
امضا كرده است. اما باز شاهد شیطنت از سوي برخي 
هستیم كه مي گویند اختیاري شدن غربالگري باعث 
رشد معلولیت مي شود. جالب این است كه مي گویند 
فقط 50درصد مراجعان را غربالگري كرده اند و اقرار 
مي كنند كه غربالگري اجباري نیست و زوجین آن را 
اختیاري پیگیري مي كننــد، حال آنكه یك گزارش 
میداني ساده نشان مي دهد كه بسیاري حتي باالي 
90درصد از مراجعان، غربالگري شده اند! چرا وقتي ما 
لفظ اختیاري بودن را به كار برده ایم، اعتراض مي كنند 
كه اختیاري شدن غربالگري باعث رشد آمار معلولیت 
مي شود،  درحالي كه مي گویند اجباري در كار نیست! 
حرف ما، حرف آنهاســت؛ اینكه همه امور تحت نظر 

پزشــكان متخصص و در چارچوب اســتانداردهاي 
علمي انجام شود.

اختياري شــدن غربالگــري منجر 
به كاهش پوشــش بيمه اي و افزايش هزينه ها 

نمي شود؟
ما به دنبال آنیم كه هزینه غربالگري اجباري  نه، اتفاقا ً
از روي دوش خیلــي از زوجین كه طبق فرمول هاي 
علمي اصال نیازي به غربالگري ندارند، برداشته شود. 
در خود پروتكل جدید وزارت بهداشت آمده است كه 
فقط گروه هاي پرخطر و خانم هاي با سن باال نیاز به 
غربالگري دارند، اما ما شاهد هستیم كه مثال غربالگري 
سندروم داون براي خیلي ها انجام شده! این موضوع 
عالوه بر هزینه، استرس و اضطراب بسیاري را هم بر 

زن باردار تحمیل مي كند.
برخي حقوق دانان، قانون جديد را جزو 
قوانين جرم زا دانسته و مي گويند منجر به افزايش 
ســقط هاي جنايي و زيرزميني و حتي افزايش 
بارداري ناخواســته به دليل ممنوعيت توزيع 
رايگان وسايل پيشگيري خواهد شد. در اين باره 

چه پاسخي داريد؟
در بحث پیشــگیري ما چیزي را ممنوع نكرده ایم. 
توزیع رایگان وسایل پیشــگیري از بارداري از سوي 
وزارت بهداشت ممنوع شده و ما آن را تبدیل به قانون 
كرده ایم. ضرورتي براي توزیع رایگان این محصوالت 
نیست و هركس تصمیم به پیشگیري دارد، مي تواند 
با پرداخت هزینه ایــن كار را انجام دهــد. در مورد 
سقط هاي زیرزمیني باید پرسید در این چند سال كه 
غربالگري به این روشي كه ما معتقدیم غیرعلمي اجرا 
شده، آیا بیشتر نشده؟ در گزارش هاي خود منتقدان 
آمده كه بیشتر شده است! حرف ما این است كه وقتي 
با موضوع سقط بي مباالت برخورد شود، امر عادي اي 
در جامعه قلمداد مي شود و شیوع بیشتري مي یابد. 
البته تكرار مي كنم خوشبختانه درحال حاضر قوانین 
ســقط طبق آخرین پروتكل هاي وزارت بهداشــت 
رعایت مي شــود اما ما به عنوان قانونگــذار باید این 
موضوع را قانوني كنیــم تا اگر كســاني آن را زیرپا 

گذاشتند، پاسخگو باشند.

تهديد دالري
 ثبات و آرامش 
كاهش ناگهاني نرخ ارز چه تبعاتي

 براي اقتصاد ایران مي تواند داشته باشد؟
 

خيلي ها اين روزها با شوق از كاهش قيمت دالر مي گويند. 
خيلي ها فكر مي كنند اگر دالر به مثال زير 10هزار تومان 
برگردد كيفيت زندگي ها به روزهاي قبل از جهش قيمت 
برمي گردد و سفره هاي مردم بزرگ تر مي شود. ماجرا اما 
به اين سادگي نيست. اقتصادي كه تورم به جانش بيفتد 
و زيستن با آن را ياد بگيرد، نمي تواند به اين سادگي به 

گذشته برگردد.
 كم نيســتند اقتصاددان هايي كه ريزش هاي ناگهاني 
قيمت در بازار ارز را بالي جان اقتصاد دانسته و معتقدند 
كه كاهش بيشــتر قيمت دالر، چالش هاي بي شماري را 
براي اقتصاد و جامعه به وجود خواهد آورد. توليدكنندگان 
داخلــي و اصنافي كه پيش از ايــن، نهاده هاي اوليه يا 
كاالهاي مورد نياز خود را با قيمت هاي باالتر تهيه كردند 
نمي توانند كاهش قيمت را بپذيرند و خطر ورشكستگي 
به آنها نزديك تر شده است. اما راه چاره چيست؟ واقعيت 
اين است كه مسير تقويت ارزش پول ملي، فقط از كاهش 
نرخ ارز نمي گذرد، 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 واقعيت هاي موجود تعيين نشود و فقط با تزريق 
ارز و افزايش منابع اتفاق بيفتد، نرخ ارز صرفا براي مدتي 

كوتاه، كاهش پيدا مي كند.
 همچنين اصل چســبندگي قيمت موجب مي شود كه 
قيمت ها 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 مولفه هاي اقتصادي، 
انجام شود، مي تواند به خروج سرمايه، افزايش قاچاق 
و كاهش صادرات و توليد دامــن بزند و مديريت چنين 
شرايطي نياز به فاصله گرفتن از سياست هاي پوپوليستي 
دارد؛ اقتصاد ايران مدت هاست كه تشنه ثبات، آرامش و 

حضور كارشناسان است.

پاي مافياي سقط در ميان است!
رئیس كمیسیون مشترك طرح جواني جمعیت مجلس در گفت وگو با همشهري 

به بعضي از نگراني هاي مربوط به قانون جدید غربالگري و سقط پاسخ داد
طرح جواني جمعيت كه اكنون در انتظار تأييد شوراي نگهبان 
است، از همان زمان مطرح شــدن، با انتقادهاي بسياري از 
سوي جامعه پزشكي، حقوق دانان و فعاالن امور زنان مواجه 
شده است. بيشتر انتقادها به مواد 53و 56طرح اســت و منتقدان مي گويند اجراي اين طرح باعث 
محدودشــدن غربالگري، افزايش تعداد نوزادان معلول و همچنين افزايش سقط هاي غيرقانوني و 
به خطرافتادن سالمت جسمي و رواني زنان خواهد شد. در گفت وگوي كوتاهي با اميرحسين بانكي پور، 
رئيس كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت مجلس، بعضي از نگراني ها و انتقادات وارده را مطرح 

كرديم كه در ادامه پاسخ او را مي خوانيد.

سريال  
شوك هاي ارزي 

 ایران در چهل ســال اخیــر حداقل 
4شــوك ارزي را از ســرگذرانده و در 
هر یك از این شــوك ها موجب موج 

وسیعي از التهاب و ناپایداري اقتصادي شده است. باید پذیرفت 
كه نوســانات ارزي عمدتاً محصول و نتیجه تورم و رشد بي قواره 
نقدینگي هستند اما از طرف دیگر شوك هاي ارزي تا مدت هاي 
زیادي انتظارات تورمي جامعه را افزایش داده و از آن مهم تر امكان 
پیش بیني پذیري اقتصاد را ناممكن مي سازند. مطالعه چهار شوك 
ارزي پس از انقالب نشان مي دهد كه تالش حاكمیت اقتصادي 
براي ســركوب مالي و حفظ مصنوعي و غیرمنطقي ارزش ریال 
باعث شده تا پس از رهاشدن فنر قیمتي ارز، ناگهان ریال حتي به 
كمتر از ارزش ذاتي خود برسد و تا مدت ها نتواند به جایگاه واقعي 
خود بازگردد. اما در كمال حیرت غلبه رویه هاي سیاسي بر اصول 
اقتصادي و منطقي موجب شده تا مجددا مدیریت اقتصادي كشور 
بدون عبرت آموزي از نتیجه اقدامات قبلي خود، با خط قرمز سازي  
بي دلیل حفظ آبروي ریال، بمب ساعتي جهیدن فنر شوك ارزي 
و تحمیل بي ثباتي فراگیر به اقتصاد را به كار بیندازند. در روزهاي 
منتهي به پایان دولت دوازدهم مجددا بحث هاي سیاسي وسیعي 
در ســطح جامعه شــكل گرفته و برخي صاحبان تریبون بر این 
اعتقادند كه دولت براي ایجاد مزیت بــراي نامزد مورد حمایت 
خود در انتخابات ریاســت جمهوري ســیزدهم به دنبال كاهش 
مصنوعي نرخ ارزهاي خارجي اســت تا نرخ دالر را به قیمت هاي 
بسیار پایین تر از قیمت خود برساند. در هر صورت عواملي مانند 
دسترســي دولت به منابع ارزي بلوكه شــده، انتظارات تورمي، 
ناترازي ارزي و رفع تحریم ها بر تعیین نرخ ارز مؤثرند اما مهم تر 
از همه اینها مدیریت نقدینگي كشور، به ویژه ناترازي بودجه اي 

و هدایت قدرت خلق پول بانك هاست كه بر بازار ارز مؤثر است.
گذشــته از عوامل تعیین نرخ ارز، تبعات نرخگذاري ارزي است كه 
مي تواند اهمیت ویژه براي شــاخص هاي اقتصادي داشته باشد. با 
تأكید بر این نكته كه بازار چند نرخي جز فسادآوري هیچ دستاوردي 
ندارد بایــد پذیرفت كه بهترین مدیریــت ارزي در همه نظام هاي 
اقتصادي، نظام مدیریت شــده ارزي تك نرخي مبتني بر عرضه و 
تقاضاست. اعالم نرخ دولتي و تالش همه جانبه براي حفظ آن منجر 
به اتالف وسیع منابع و سركوب مالي مي شود؛ موضوعي كه نتایج 
وحشتناك آن در كشور خودمان و كشورهایي مانند آرژانتین نیز 
قابل مشاهده است. در نرخ ارز متعادل صادرات كشور توجیه خواهد 
یافت و كاالهاي سرمایه اي، واسطه اي و مصرفي نیز با نرخ معقولي در 
دسترس فعاالن داخلي قرار خواهد گرفت؛ نرخي كه به نظر مي رسد 

در كوتاه مدت در نرخ هایي میان 21 تا 24هزار تومان تعادل یابد.

محدوده اقتصادي نرخ دالر
 بين 15 تا 20هزار تومان است 

هر نوع شوكي در اقتصاد،  چه شوك منفي 
باشد چه شوك مثبت، هردو به زیان اقتصاد 
است. هم آن زمان كه دالر از عدد 30هزار 

تومان عبور كرد، اقتصاد متضرر شــد و در آن نااطمیناني هاي بسیاري 
به وجود آمد، حاال هم اگر دالر به كمتر از 10هزار تومان برسد، شوك هاي 
ناشي از این كاهش قیمت منجر به ایجاد هرج و مرج، نااطمیناني و زیان 
در اقتصاد ایران خواهد شد. شاید این دو روند هر كدام آسیب هاي خاص 
خود را براي اقتصاد و فعاالن اقتصادي به همراه داشته باشند اما از یك 
مســیر تخریب  مي گذرند. در واقع به همان دلیلي كه دالر در قله هاي 
30هزار تومان و حتي بیشتر نماند، اگر به شــكل غیرطبیعي نرخ آن 
كاهش پیدا كند آن نرخ هم دوام نخواهد آورد. منطق اقتصاد همواره و 
در بلندمدت، پیروز و حاكم خواهد بود. نوسان هاي نرخ ارز، همیشه در 
اقتصاد ما وجود داشته و ما همیشه به دالیل سیاسي، نه اقتصادي شاهد 
نوسانات شدید دالر بوده ایم، ما در سال91 همین شوك را تجربه كردیم 
كه طي آن دالر به 20هزار تومان هم نزدیك شــد اما درنهایت دوباره 
كاهش پیدا كرد. مهم این است كه فعاالن اقتصادي بدانند محدوده تغییر 
 نرخ دالر چه عددي است؟ بر این باورم كه این محدوده را مي توان بین

 16 تا 17هزار تومان یــا در بهترین حالت بین 15 تــا 20هزار تومان 
محدوده اقتصادي نرخ دالر است. البته این محدوده، محدوده پرنوساني 
است كه به این دلیل مطرح مي كنیم كه متغیرهاي بسیاري در این میان 
دخیل  هستند. هنوز نمي دانیم كه چه میزان از ذخایر ارزي كشور آزاد 
مي شود. هنوز نمي دانیم برجام چه حجمي از تحریم ها را لغو خواهد كرد 
و از اینها كه بگذریم، هنوز نمي دانیم پایان این پاندمي كجا و كي خواهد 
بود؟ تشكیك در این مؤلفه ها بیشتر مربوط به زمان و حجم تغییراتي 
آنهاست اما چند واقعیت غیرقابل تغییر و غیرقابل كتمان هم اكنون وجود 
دارد: تحریم ها لغو خواهد شد، شــرایط اقتصادي ایران به حالت عادي 
برخواهد گشت، دنیا از پاندمي كرونا رها مي شود. همه پیش بیني هاي 
صندوق بین المللي پول، بانك جهاني و مؤسســات دیگر این است كه 
رشــد اقتصادي جهان در 2021 مثبت خواهد شد. به عبارت ساده تر، 
چشم انداز روشن است. این به این مفهوم اســت كه قیمت دالر یقینا 
افزایشي نیست و شوك قیمت دالر افزایشي نخواهد بود. فكر مي كنم 
شوك قیمت دالر كاهشي هم نخواهد بود چرا كه آزادشدن منابع بلوكه 
شده ارزي ایران و افزایش عرضه ارز هم نمي تواند شوك كاهشي به بازار 
وارد كند چراكه معادل آن پول در اقتصاد ایران خلق شــده است، سال 
گذشته ما از میانگین بلندمدت رشد نقدینگي، بیشتر نقدینگي را تجربه 
كردیم؛ چیزي حدود 40درصد نقدینگي در یك ســال. مابازاي بخش 
عمده درآمدهاي نفتي كه از بین رفته، در داخل كشور پول خلق شده 
است. اگر این درآمدها برگردد، در خوش بینانه ترین حالت بخشي از این 

نقدینگي جبران مي شود.

مائده اميني
روزنامه نگار

هادي حق شناس
اقتصاددان

ايمان اسالميان
تحلیلگر اقتصاد و توسعه

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار



سكوت قانون در مقابل آزارگران آشنا 
به بهانه انتشار ويدئوي آزار كودك طرفدار تيم فوتبال استقالل

 در گفت و گو با علي نجفي توانا،حقوق دان به سراغ قوانين حمايتي از كودكان رفته ايم
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تراكتور كه به 
سختي خودش را به 
يك هشتم رسانده، 
حاال بايد خودش را 

آماده يك بازي سخت 
با النصر در عربستان 

كند؛ تيمي كه براي 
تقابل با تيم هاي ايراني 

انگيزه هاي فراواني 
دارد. در نيمه نهايي 

ليگ قهرمانان فصل 
گذشته آنها روبه روي 
پرسپوليس به تساوي 
رسيدند و در ضربات 

پنالتي نتيجه را به 
يحيي و شاگردانش 

واگذار كردند تا از 
حضور در ديدار نهايي 

محروم شوند

 چهره
اردیبهشت

این شماره

شستا و اين پنج تا
براي اين فوتبال، خون گريه كنيد

در غائله شيادي به نام مارك 
ويلموتس، بدهي فدراسيون 
فوتبال به شســتا و رسوايي 
مصادره ساختمان اين مجموعه چند نكته وجود دارد كه كمتر به آنها پرداخته 

شده است.
مهم ترين پرسش اينجاست كه اصال چرا شستا بايد به فدراسيون فوتبال 

پول قرض بدهد؟ به چه مناسبت؟ بابت چي؟ در بخشي از معرفي اهداف 1
شستا روي سايت رسمي اين شركت چنين آمده اســت: »برنامه ريزي دقيق 
اقتصادي و سرمايه گذاري هاي پربازده به منظور حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان«؛ 
خب پول دادن بابت دستمزد مربي شيادي همچون ويلموتس، چه ربطي به اين 
هدف و سياستگذاري دارد؟ اينطوري قرار است از دارايي بيمه شده ها صيانت شود؟ 
آيا كساني كه به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه مي پردازند، راضي بودند كه 
بخشي از دارايي آنها به عنوان 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 به طور امانت در 
اختيارش بوده تصميم ناصواب مي گيرد، از كجا معلوم چنين اتفاقي تكرار نشده 
باشد؟ حوزه فوتبال جذابيت خبري دارد و مردم اتفاقات آن را رصد مي كنند؛ آيا 
مي توانيم مطمئن باشيم كه در حوزه هاي خاموش تر خبري از اين خاصه خرجي ها 

نبوده است؟
 داستان هويت فدراسيون فوتبال هم در ايران جالب است. هر جا كه بحث 

دخالت دولتي ها در امور اين مجموعه وسط مي آيد و مثال قرار است آنها 2
از قوانين كشوري )فرض كنيد منع به كارگيري بازنشسته ها( تمكين كنند، فورا 
به ذات مستقل فدراسيون هاي ورزشي استناد مي شود و مقررات را مي پيچانند. 
در عوض هر جا كه نياز به پول و كمك پيدا مي كنند، آويزان نهادهاي بيروني 
هستند. يك جا شستا بايد امورات شان را راه بيندازد، يك جا وزارتخانه بايد پول 
قرض بدهد، يك جا معاون اول رئيس جمهوري بايد بودجه براي تيم ملي درنظر 
بگيرد و يك جا هم بايد هواپيماي اختصاصي از ســوی رياست جمهوري براي 
جابه جايي اين تيم در اختيارشان گذاشته شود. يعني دقيقا هيچ كس در ايران 
نمي داند فدراسيون فوتبال ما از دولت استقالل دارد يا نه. هر وقت شرايط اقتضا 
كند، دوستان ماهيت خود را تغيير مي دهند. جالب است كه قرارداد كارلوس 
كي روش در دفتر رئيس وقت سازمان تربيت بدني بسته شد و پولش را هم دولت 
داد، اما مديران فدراسيون دم از استقالل ماهوي اين مجموعه مي زنند. بالتشبيه 
آدميزاد ياد ضرب المثل »يا مرغ باش بپر، يا شــتر باش ببر« مي افتد. اگر از ما 
مي پرسيد 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 دوربين هاي 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 حرفه اي 
كار اســت، اما مي دانيد و مي دانيم 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. ماده اي داريم كه نه جامد است، نه مايع و نه گاز!
 بخش ديگري از داستان كه عمدتا ناديده گرفته مي شود مربوط به مابقي 

مطالبات مارك ويلموتس اســت. تا االن همه دعواهايي كه شده بر سر 3
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 6 ميليون يورو غرامت ديگر محكوم كند. دستياران مربي نجيب)!( 
بلژيكي هم حكم چندصد هزار يورويي عليه فدراســيون گرفته اند. ســؤال 
اينجاســت كه اين پول ها را چه كســي قرار اســت بدهد؟ وقتي كل دستگاه 
گرداننده فوتبال ايران به خاطر 2 ميليون يورو اينطور دچار درماندگي مي شود 
و حتي ســاختمان اداري اش را مصادره شــده مي بينيد، چطور قرار است از 
پرداخت رقمي سه برابر بيش از اين بر بيايد؟ آيا اصال فكرش را كرده ايد؟ 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 بوده ايم كه باز به آن دل خوش كنيم؟ از صميم 
قلب اميدواريم بعد از آن همه »شــعبان« يك بار هم نوبت »رمضان« شود و 
فدراسيون فوتبال ايران اين پرونده را ببرد، اما آيا فكرش را كرده ايد اگر اتفاقي 
غيراز اين رخ بدهد، 6 ميليون يوروي بعدي چطور قرار اســت پرداخت شود؟ 
صحبت از دست كم 150ميليارد تومان پول است. اين يكي را از كجا مي خواهيد 

قرض كنيد؟ در ازايش كدام دارايي را قرار است گرو بگذاريد؟
 فدراسيون قبلي كه تكليفش روشن است. آنها به خاطر شاهكارشان در 

عقد اين قرارداد يك بدنامي تاريخي به ارث بردند و هرگز نام ويلموتس از 4
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 مي شود و از قبل بايد براي رفع و رجوع اين مشكل چاره انديشي كرده 
باشند. آنها موقع حضور در انتخابات به خوبي مي دانســتند وارد چه كارزاري 
شده اند و چه مشكالتي سر راه شان وجود دارد. بنابراين االن هم جاي گاليه اي 
نيســت. اينها را گفتيم كه فردا آقايان نگويند مــا وارث يك كوه بدهي بوديم. 
مي توانستيد 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 داستان ها، بايد خون گريه كرد به خاطر اقتصاد 

محقر فوتبال ايران كه در آن يك بدهي 6 يا 8 ميليون يورويي، فدراسيون 5
را به مرز ورشكستگي مي رساند. در اينكه قرارداد بسيار بد بسته شده و عامالنش 
بايد سرزنش شــوند ترديدي نيســت، اما اين رقم آنقدر در مناسبات فوتبال 
حرفه اي خرد و حقير اســت كه اصال جاي بحث ندارد. اين تيم هاي هم گروه 
پرسپوليس و استقالل كه اغلب هم مثل آب خوردن از آسيا اوت مي شوند كلي 
از اين بازيكنان دارند. الدوحيل در مقطعي مهدي بن عطيه را 14ميليون يورو 
خريد و با مانژوكيچ هم قراردادي به ارزش ساالنه 7 ميليون يورو بست. همين 
حاال زمزمه هايي در مورد قطعي شــدن انتقال موسي مارگا از پورتو به الهالل 
وجود دارد. فكر مي كنيد تيم عربســتاني چقدر بابت جذب او خرج مي كند؟ 
ترانسفرماركت ارزش اين بازيكن را 14ميليون دالر تخمين زده است. بعد اينجا 
ما به خاطر نصف اين پول، عميق ترين بحــران اقتصادي تاريخ فوتبال ايران را 

تجربه مي كنيم.

رسول بهروش
روزنامه نگار

برگ آخر

نگاهي به شرايط حريفان 
تيم هاي ايراني در يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا

از آبی پررنگ
 تا  استقالل قرمز

از گروه مرگ به قرعه مرگ
استقالل پس از صعود از گروه مرگ به عنوان تيم اول، 
حاال با سخت ترين قرعه ممكن در يك هشتم نهايي 
ليگ قهرمانان روبه رو شــده و بايد از پرافتخارترين 
تيم اين رقابت هــا در تهران پذيرايــي كند؛ البته 
اگر AFC پــس از ســال ها قانون بــازي تيم هاي 
ايراني و عربســتاني در زمين بي طــرف را لغو كند. 
از زمان تاسيس باشگاه الهالل 63سال سپري شده 
اســت. آنها با بردن 61 جام قهرماني مختلف، يكي 
از بزرگ ترين باشــگاه هاي فوتبال در قاره هستند. 
خيلي ها از باشــگاه الهالل به عنوان رئــال مادريد 
قاره آسيا ياد مي كنند؛ باشگاهي كه با 16قهرماني، 
ركورددار بردن ليگ عربســتان محسوب مي شود و 
در مجموع 7بار در فينال ليگ قهرمانان حاضر بوده 
اســت. اين 7تجربه به 3 قهرماني و 4 نايب قهرماني 
براي اين تيم ختم شــده و آخرين قهرماني آنها نيز 
در سال2019 به دست آمده است. الهالل عربستان 
كه با 3 قهرماني همراه پوهانگ استيلرز كره جنوبي 
پرافتخارترين تيم ليگ قهرمانان به حساب مي آيد، 
تيمي آشــنا براي آسيايي هاست؛ تيمي كه البته در 
مرحله گروهــي اين فصل نتوانســت در حد نامش 
نتيجه بگيرد اما بالفاصله پس از صعود دست به كار 
شد تا تيمي رؤيايي براي فصل آينده ببندد. مديران 
الهالل كــه از عملكــرد كادرفني تيم شــان راضي 
نبوده اند، در نخســتين گام با ژوزه مورايس قرارداد 
امضا كردند. دســتيار ســابق مورينيو در تيم هاي 
اينتر، رئال مادريد و چلســي چند سالي مي شود كه 
به عنوان ســرمربي افتخارات خوبي در شرق آسيا 
به دست آورده و بهترين مربي سال ليگ كره جنوبي 
در سال2019 بوده اســت. او در سال هاي2019 و 
2020 بــا چنبوك موتورز قهرمان ليگ كره شــده 
و در ســال2019 فاتح جام حذفي اين كشــور هم 
شده اســت. فراموش نكنيم مورايس يك سالي هم 

در همين عربستان سرمربي الشــباب بوده و با اين 
تيم فاتح سوپرليگ شده است. البته جذب دستيار 
اســمي مورينيو تنها اقدام الهاللي ها در هفته هاي 
اخير نبوده و آنهــا يك خريــد 400 ميلياردي هم 
داشته اند! موسي مورگا كه به واسطه حضور در پورتو 
و بازي كنار مهدي طارمي چهره آشنايي براي اهالي 
فوتبال ايران به حساب مي آيد، به تازگي با قراردادي 
5 ساله و به ارزش 15 ميليون 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 
ستاره هاي گران قيمت، به احتمال فراوان اندرسون 
تاليسكا برزيلي هم به تركيب اين تيم اضافه خواهد 
شد. تاليســكا ســتاره حال  حاضر گوانگژو است و 
ســابقه بازي در بنفيكا و تيم هاي ملي پايه برزيل را 
هم در كارنامه دارد. مــروري بر همين چند فعاليت 
نقل و انتقاالتي الهــالل در هفته هاي اخير نشــان 
مي دهد  كه استقالل حتي در تهران هم كار سختي 
براي صعود خواهد داشت؛ استقاللي كه پيش بيني 
مي شــود در فصل نقل و انتقاالت مهــدي قائدي را 
به عنوان بهترين بازيكنش از دست بدهد. به هر حال 
اين بازيكن در مرحلــه گروهي ليگ قهرمانان، جزو 
بهترين ها بوده و با نمايش هايش دل تيم هاي 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 به خاطر مشكالت مالي چند بازيكن ديگرش 

را هم از دست بدهد!
 

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

عربستان كند؛ تيمي كه براي تقابل با تيم هاي ايراني 
انگيزه هاي فراواني دارد. در نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
فصل گذشــته، آنها روبه روي 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 النصري ها سراغ شكايت 
از پرسپوليس به خاطر تخلفات نقل و انتقاالتي رفتند 
اما در نهايت نتوانســتند جلوي حضور اين تيم در 
ديدار نهايــي را بگيرند. النصر با قدمتي 65ســاله، 
باشگاهي قديمي تر از الهالل به شــمار مي رود. آنها 
با بردن 45جام مختلف، يكي از باشــگاه هاي بزرگ 
و پرافتخار فوتبال عربســتان هستند. تيم محبوب 
نصراوي ها، 9بار قهرمان فوتبال عربستان شده اما تا 
امروز هرگز نتوانسته قهرماني آسيا را به دست بياورد. 
النصر سال1995 در فينال آسيا شكست خورد و فصل 
گذشته نيز در فينال غرب آسيا روبه روي پرسپوليس 
زانو زد. عبدالرزاق حمدهلل، كليدي ترين ستاره النصر 
به شمار مي رود؛ فوتباليســت درجه يك الجزايري 
كه همين فصل هــم هنرش را در آســيا به نمايش 

گذاشته است.
 اين بازيكن مسلط، خونســرد و گلزن البته به دليل 
محروميت، ديدار با تراكتور را از دست مي دهد. 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، 
آسيب پذير نشــان داده اســت. البته اين حال و روز 
فعلي النصري هاســت و قطعا آنها هم تا شهريورماه 
مثل الهالل تقويت خواهند شد. اين در حالي است كه 
تراكتور با زنوزي اصال حال  و روز خوشي از لحاظ مالي 
ندارد و تا اين لحظه جدايي شجاعي و دژاگه از اين تيم 

قطعي به نظر مي رسد.

وقتي سرخوشي هايمان اسباب آزار 
كودكان قرار مي گيرد، يعني چند قدم 
با انســانيت فاصله گرفته ايم؟ اوايل 
ارديبهشت ماه بود كه ويدئويي از آزار يك كودك توسط سرنشينان خودرويي 
منتشر شد. ماجرا از اين قرار بود كه كودكي حين چوپاني، اسباب بازِي طرفداران 
ســرخوش تيم فوتبالي قرار گرفت كه از او مي خواستند تيم محبوبش را رها 
كند. اما كودك حاضر نبود جمله اي را كه آنها مي خواستند به زبان بياورد. گريه 

مي كرد اما سرنشينان خودرو دست بردار نبودند. كاري كه اين جوانان با كودك 
كردند، آيا نمونه بارزي از كودك آزاري است؟ در چه صورت مي توان جرائمي 
چون آزار كودكان را گزارش كرد؟ چه سازوكاري در اين باره وجود دارد و به طور 
كلي چه اقداماتي در اين باره صورت گرفته است؟ مشاركت سازمان هاي دولتي 
و غيردولتي، مراكز علمي و پژوهشي، خانواده ها و خود كودكان چه نقشي در 
كمرنگ ترشدن چنين اتفاق هايي خواهد داشت؟ در اين باره با علي نجفي توانا، 

جرم شناس و حقوق دان صحبت كرده ايم.

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

 به تازگي تصاويري از آزار يك پسربچه منتشر 
شد كه به خاطر طرفداري از تيم مورد عالقه اش مورد آزار 
قرار گرفته بود. اين آزاررساني چه ريشه هايي داشته و تا 

چه اندازه قابل پيگرد و تعقيب قضايي است؟
آزار كــودك چوپــان توســط جوانــان طرفــدار يــك 
تيــم فوتبــال، عمدتــا نوعي حادثــه به حســاب مي آيد 
كــه ريشــه هاي آن را بايــد در تضــاد فرهنگــي، 
 آســتانه مقاومــت، تأييدپذيــري و نقش رســانه ها در 
بزرگ سازي مسابقات ورزشي جســت وجو كرد. كشاندن 
جوانان به مســائلي كه باعث شــود، رفتار و حس شان در 
سالن ها، ميادين، ورزشگاه و خيابان ها پس از مسابقه يا قبل 
از آن بر رفتار عقاليي و منطقي شان غلبه پيدا  كند در بروز 
چنين حوادثي مؤثر است. در كشور ما نيز قوانين حمايتي ای 

در اين باره پيش بيني شده است.
 آيا مي توان رفتار اين جوانان را در آسيب به 

اين كودك نمونه اي از كودك آزاري دانست؟
البته اثرپذيري افراد از داده ها يكسان نيست؛ تربيت، سن، 
جنس و... در واكنش اثرگذار اســت. اين بخش از رفتارها را 
نمي توان كودك آزاري به معناي جرم شناسي، آسيب شناسي 
و حقوقــي آن تلقي كرد. كودك آزاري معمــوال در رابطه با 
برخورد بزرگساالن با كودكان، بي توجهي به شرايط جنسي، 
جســمي و نيازهاي عاطفي، اخالقي و انســاني و فرهنگي 
آنهاست. كودك آزاري با خشونت جنسي، جسمي و فرهنگي 

و تربيتي، اقتصادي و اجتماعي همراه است.
 ما درباره احقاق حقوق كودكان چه كارهايي 

كرده و هم اكنون در چه وضعيتي هستيم؟
قانون به شكل ديرهنگام از ســال1383 و اين اواخر 1392 
حركاتي در راســتاي حمايت از كــودكان و جلوگيري از 
كودك آزاري انجــام داد. كودك آزاري نوعــي از اقدامات و 

رفتاري است كه بيشتر توســط والدين، بستگان و گاه افراد 
غريبه و صاحبان كار صورت مي گيرد. حتي در ازدواج زودرس 
كودكان به اجبار خانواده و كودك همسري نيز مطرح مي شود 
كه هر يك نياز به بررسي جداگانه دارد. آنچه در اين باره قابل 
ذكر است، اين است كه كودك آزاري توســط افراد غير، با 
قانون مجازات اســالمي قابل تعقيب و پيگرد است و فرقي 
ميان كودك و فرد بزرگسال وجود ندارد. جز آن قسمت كه 
در قانون سال1399 با ديد وسيع تري 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 مي كند.
 بخشي از نيازها؟ يعني اين قانون جديد هم 

كاستي و نقص هايي دارد؟
بله. قانون همچنان در مقابل والدين ساكت مانده و تحت تأثير 
نگاهي سنتي و ذهنيت گراســت. همچنان والدين آزارگر 
مي توانند رفتارشان را در چهارچوب تربيت فرزندان نشان 
دهند و از ديد شــوراي نگهبان اين اقدامات قابل مجازات 
نيســت و اقدامي تربيتي درنظر گرفته مي شــود. 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.
 آيا آزارگر فقط مجازات كيفري مي شود؟ در 
چه زمينه هاي ديگري بايد براي حمايت از حقوق كودكان 

فعال عمل كرد؟
اين حمايت ها 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، نه تنها كودك آزار مورد مجازات قرار 
مي گرفت، بلكه كودكان آزارديده تحت حمايت خانواده ها، 
نهادهاي حامي كودك و... قرار مي گرفتند. به اينگونه كه در 

راستاي سوء رفتار والدين، مواجهه كودك با مشاهده آن رفتار 
جنسي و جسمي آســيب زا، با تصميمات قضايي زمينه اي 
فراهم مي شــود تا حضانت از خانواده اصلي سلب شده و به 

خانواده عالقه مند داراي شرايط واگذار شود.
 آيا اين واكنش هاي حمايتــي در قانون ما 

وجود ندارد؟
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 به گونه اي 
عمل نكنند كه بستر اذيت را براي كودكان شان فراهم كنند. 
متأســفانه حمايت هاي دولتي و قانوني در اين باره حداقلي 
است و بسيار شنيده شده كه پدري به علت نداشتن كار و فقر 
مالي ابتدا به فرزندان خود آسيب رسانده و بعد درصدد نابودي 
خود بوده است زيرا گمان مي كرده فقر او باعث خواهد شد 
فرزندانش نيز آينده اي نداشته باشند. بنابراين علت بسياري از 
كودك آزاري ها نبود  حمايت حاكميت از كودك و عدم برخورد 
با والدين و حمايت نكردن و جلب نظر خانواده هاي عالقه مند 

به نگهداري از اين كودكان است.
 چه مجازات هايي براي آزارگر در قانون درنظر 
گرفته شده اســت؟ براي هدايت اين قوانين نياز به چه 

موارد ديگري در جامعه خواهد بود؟
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 مي شود. اصوال با توجه به 
تخصصي شدن قوانين موضوعه در كشور، خصوصا در قوانين 
حمايتي تشــكيل پليس اطفال يا پيشگيري براي كودكان 

بسيار مفيد است زيرا با توجه به آموزش هاي ديده شده، اين 
پليس ها مي توانند با خانواده ارتباط گرفته و پس از آن با تهيه 
گزارش و تكميل آن و فرســتادن به مراجع قضايي مفيدتر 
عمل كنند، برخــالف عملكرد پليس هايي كــه در اين باره 
اطالعات الزم را نداشته و آموزش مورد نياز را نديده اند. پليس 
با مفهومي كه ما آن را مي شناسيم و آن گروه كه آموزش الزم 
را در اين موارد نديده باشند، كارشان اثرگذار نيست و بهتر 

است در اين باره دخالت نكنند.
 مردم تا چه اندازه در قبــال گزارش رفتار 

آزارگر مسئول هستند؟
براساس اين قوانين درصورتي كه افراد شاهد كودك آزاري 
باشند، اما نســبت به گزارش اين موارد به نهادهاي قانوني 
خودداري كنند مرتكب جرم شــده اند. 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 كودك آزاري است. متأسفانه 
بســياري از والدين نمي دانند كاري كــه انجام مي دهند 
خشونت عليه كودك و نوجوان محســوب مي شود، بلكه 
گمان مي كنند كــودك را تربيت مي كنند و بعضي قوانين 
ما اين امر را تشديد مي كند. شناســايي خانواده هايي كه 
احتمال كودك آزاري و خشونت خانگي در آنها وجود دارد، 
گام ديگري براي پيشگيري از كودك آزاري 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 
خانواده پرداخت. هرچند در اين  راستا بايد مانند بسياري از 
كشورها، پليسي ويژه كودك داشته باشيم. اما متأسفانه در 

اين زمينه بسيار ضعيف عمل كرده ايم..

تيم هاي ايراني در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اين 
فصل عملكرد خوبي داشتند؛ صعود 3 تيم از 4 تيم 
خودش به خوبي اين مسئله را نشان مي دهد. با وجود 
اين، به نظر مي رسد كه جز پرسپوليس كه روي كاغذ به حريف آساني خورده، استقالل و تراكتور در 
مرحله يك هشتم نهايي با قرعه هاي سختي روبه رو شده اند و بايد ديد در اين مرحله چه سرنوشتي 

پيدا مي كنند. آشنايي با رقباي تيم هاي ايراني در يك هشتم اين موضوع را بهتر نشان خواهد داد.

اميرمحمد يعقوب پور
روزنامه نگار

اما اتفاقات روز پاياني باعث شد قرمز هاي پايتخت 
ايران به جاي بازي با استقالل خودمان به استقالل 
تاجيكســتان بخورند؛ تيمي كــه در گروه خودش 
باالي سر الهالل ايســتاده اما به نظر مي رسد 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 مي گذرد؛ سابقه اي كه اصال قابل قياس با تيمي 
مثل پرسپوليس به نظر نمي رســد. اين تيم كارش 
را در فوتبال تاجيكســتان، از دســته هاي پايين تر 
شروع كرد و به تدريج توانســت خودش را به سطح 
اول فوتبال در اين كشــور برســاند. آنها در ســال 
2010موفقيت خيره كننده اي را پشت سر گذاشتند 
و توانســتند در يك فصل قهرمان رقابت هاي ليگ، 
جام حذفي و همچنين سوپرليگ تاجيكستان شوند. 
آنها در فوتبال تاجيكســتان صاحــب يك ركورد 
خيره كننده نيز هســتند. اســتقالل بين سال هاي 
2013 و 2016، در 51مســابقه متوالــي در ليگ 
داخلي حتي يك بار هم شكســت نخورده اســت؛ 
ركــوردي كه بعيد اســت به زودي در اين كشــور 
شكســته شــود. آنها با 9قهرماني در ليگ داخلي، 
پرافتخارترين تيم باشگاهي در تاجيكستان به شمار 
مي روند؛ تيمي كه بين سال هاي 2010 تا 2020، 
فقط 2بار جام قهرماني ليگ را باالي سر نبرده است. 
شايد كمي عجيب باشــد اما استقالل تاجيكستان 
برخالف اســتقالل تهران، قرمز مي پوشد و باتوجه 
به همين نكته پرسپوليس بايد با پيراهن دومش در 

تاجيكستان بازي كند.
 

به دنبال انتقام
تراكتور كه به سختي خودش را به يك هشتم رسانده، 
حاال بايد خودش را آماده يك بازي سخت با النصر در 



    مسي زير سايه تيم دختران بارسلونا

بازي در قطر
 من را  پخته تر كرد

 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 رسانه  هاي اسپانيايي قرار گرفت 

    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 
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 گل محمدي، سرمربي پرسپوليس قبول دارد كه نيمه اول بازي را به حريفش واگذار كرده
 اما در گفت و گو با همشهري ورزشي  از بازگشت خوب تيمش در نيمه دوم صحبت مي كند

  مهدي ترابي كه مدعي است با رفتن به قطر ديدگاهش نسبت به فوتبال 
عوض شده، در گفت و گو با همشهري از آرزوي بزرگش با پيراهن 
پرسپوليس كه همان قهرماني آسيا ست گفته
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 به هوادار  كاري   ندارم
 ما    داربي   را   فراموش كرديم
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نكته بازي

آماربازي

بله؛ شدني است

تعريفي از آب در آمدي

اين االن متلك بود؟

ميني داربــي تهران بين ســايپا و 
پيــكان كمتــر از داربــي اصلي 
پايتخت حاشيه نداشت؛ از پنالتي 
اعالم شــده توســط داور چهارم 
تا اخــراج فراز كمالونــد و انجام 6 
تعويض از ســوي پيكاني ها! اين بازي 
را پيكان 2 بر 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 
مي شود. مخصوصا يك جاي حرف هاي كمالوند جالب است؛ 
آنجا كه گفت: »21هفته 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 نمي كند.

يكي از مربياني كــه نيم فصل 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 به نظر مي رسد حجم ستايش ها 
در كنار حضور مفصل ربيعي در رسانه ها و نيز تمديد قرارداد 
زودهنگام او كار خودش را كرد و قطار مس از ريل خارج شد. 
جدول ليگ برتر نشــان مي دهد تيم رفسنجاني از 8 بازي 
آخرش فقط يكي را برده، 4 بار باخته و 3 مســابقه هم به 
تساوي انجاميده است. نمايش آخر تيم او برابر سپاهان هم 
كه معركه بود؛ يك باخت 5 گله و دريافت 4 گل در 20دقيقه. 
شايد مس كم انگيزه باشد، اما اين مدل نتيجه گيري هم اصال 

جالب به نظر نمي رسد.

حضور در نفت مسجدسليمان آغازي 
باشكوه براي محمود فكري داشت. 
ســرمربي رانده شــده استقالل 
توانســته از 3 بازي اول 7 امتياز 
بگيرد؛ 2 برد و يك مساوي كه از قضا 
اين مساوي در خانه سپاهان از آن دو 
پيروزي برابر مس رفسنجان و ماشين سازي مهم تر است. بعد از 
بازي اخير برابر تيم تبريزي، فكري به طور مفصل از بازيكنانش 
قدرداني كرده و گفته: »از اينكه مربي چنين بازيكناني هستم 
خيلي خوشحالم. اين بازيكنان بايد ديده شوند و مي توانند در 
تيم هاي بزرگ و تيم ملي هم بازي كنند. از تك تك آنها دوباره 
تشكر مي كنم.« محمودخان كمي هم احساساتي شده و بحث 
را به لژيونر شدن شاگردانش كشانده است. شما را نمي دانيم، 
اما ما بعد از خواندن اين جمالت ياد بازيكنان استقالل در دوران 

حضور فكري افتاديم. آيا محمود به كسي طعنه زده؟

متريكا

سپاهان با برتري 4-1 در نيمه اول بازي با 

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

نيمه دوم گل زده است.

 اگر سپاهان دو سوم گل هايش را در نيمه 

اول زده، در عــوض دو ســوم گل هــاي 19
پرسپوليس هم در نيمه دوم به ثمر رسيده 
اســت. عملكرد متفاوت ايــن دو تيم در 
نيمه هاي اول و دوم از نكات جالب در رقابت دو مدعي اصلي قهرماني اين 
فصل بوده است. اگر يك جدول رده بندي 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، گلزن ترين تيم در نيمه دوم است 
و تفاضل گل 13+ را در اين نيمه دارد. تفاضل گل سپاهان در نيمه دوم 

2+ است!

 نفت مسجدسليمان از زمان روي كار آمدن 

محمود فكري هنوز هيــچ گلي در ليگ 275
نخورده اســت. نفتي ها ايــن هفته با گل 
دقيقه آخر فردين رابط ماشين ســازي را 
بردند و سومين كلين شــيت متوالي اين تيم در سومين بازي محمود 
فكري رقم خورد. تيم فكري حاال 275دقيقه است دروازه اش را بسته نگه 
داشته كه اين بهترين ركورد نفت مسجدسليمان در فصل جاري است. 
نفت اين هفته در حالي به دومين برد متوالي اش رسيد كه پيش از اين 
2برد، 9بازي متوالي را بدون كسب پيروزي پشت سر گذاشته بود. ركورد 
بيشترين بازي متوالي بدون كسب پيروزي در اختيار ماشين سازي است 
كه از همان ابتداي ليگ تا هفته پانزدهم 14بازي را بدون برد سپري كرد. 
هم اكنون نفت آبادان و ســايپا به ترتيب 11و 10بازي است كه پيروز 

نشده اند.

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 رسانه  هاي اسپانيايي قرار گرفت 

الهام محمودي| جام قهرماني در دست زنان بارسلونا؛ يكشنبه شب در بيستمين فينال 
ليگ قهرمانان اروپا و در ورزشگاه گوتنبرگ سوئد، جام قهرمانی به بارسلونا رسيد. اين 
پايان 5 سال سلطه ليون فرانسه در فوتبال زنان بود و يك اتفاق تاريخي به همراه داشت؛ 
بارسلونا اولين باشگاهي شد كه هم مردان و هم زنانش توانسته اند برنده ليگ قهرمانان 
اروپا شوند. اين دومين فينالي بود كه بارسايي ها در ليگ قهرمانان اروپا تجربه مي كردند. 
آبی اناری ها براي اولين بار سال 2019، به فينال اين مسابقات رسيدند ولي با شكست در 
برابر ليون، پرافتخارترين تيم تاريخ فوتبال زنان، دستشان به جام نرسيد. اما اين بار آنها 
در يك بازي پرگل چلسي را 4 بر صفر شكست دادند و اولين جام اروپايي شان را گرفتند.

اين فصل براي بارسايي ها متفاوت بود. شاگردان لوييس كورتس در الليگا با آمار صد 
درصد پيروزي فصل را به پايان بردند. آنها  در 8 هفته مانده به پايان ليگ بدون شكست، 
بدون مساوی، با 128 گل زده و تنها 5 گل خورده، قهرماني شان را قطعي كردند. آنها 
در عين حال به نيمه نهايي جام حذفي اسپانيا رسيده اند و اگر بتوانند قهرمان اين جام 
شوند، اولين تيم زنان خواهند بود كه سه گانه)ليگ، حذفي، ليگ قهرمانان اروپا( را فتح 
مي كند. در  تيم بارسلونا كه بيشــتر بازيكنان اسپانيايی هستند، ستاره بی  چون و چرا 

جنيفر هرموسو است كه در همه رقابت هاي اين فصل، 22 گل به دروازه حريفان زده.
 در طرف ديگر ميدان، چلسي حضور داشت. تيم انگليسی برای اولين بار بود كه فينال 
ليگ قهرمانان را تجربه مي كرد. آبی های لندن نيز با قهرمانی در سوپرليگ زنان انگلستان 
و قهرمانی در جام اتحاديه با  اميدواری پا به فينال ليگ قهرمانان گذاشتند اما در 33 ثانيه 

اول نااميد شدند. اِما هيز، سرمربی باتجربه چلسی با گل به خودی ثانيه 33 بازيكنش 
غافلگير شد. او كه سال 2007 به عنوان كمك مربی با تيم  زنان آرسنال  قهرمان ليگ 
قهرمانان اروپا و فاتح چهارگانه شده بود، نتوانست از تجربياتش درمقابل آبی اناری ها 
بهره اي ببرد. عجيب بود كه تيم او در 36 دقيقه اول 4 گل خورد و با وجود نمايش قابل 
قبول در نيمه دوم نتوانســت حتی يكی از گل های خورده را جبران كند. سامانتا كر، 
بهترين گلزن تاريخ ليگ فوتبال زنان آمريكا و پرنيل هاردر، گران ترين بازيكن حال حاضر 
فوتبال زنان هم نتوانستند ديوار بتنی بارسا را از پيش رو بردارند.  3 گل بعدي بارسا را 
الكسيا پاتالس دقيقه 14،  آيتاما بونماتی دقيقه 20و كارولين گراهام دقيقه 36 زدند.

بارسلونا با اين قهرمانی به اولين باشگاهی تبديل شد كه جام قهرمانی ليگ قهرمانان اروپا 
در بخش مردان و زنان را تصاحب كرد. باشگاه هاي 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 داده اند اما به نظر مي رسد رسيدن به اين خواسته زمانبر 
است. اين را فاصله پاداش زنان و مردان تاييد مي كند. جايزه اي كه تيم زنان بارسا براي 
قهرماني در ليگ قهرمانان گرفته اند، رقمی نزديك به 500 هزار يورو است ولي جايزه 
قهرمان مردان در ليگ قهرمانان اروپا 19 ميليون يورو است. اختالف رقمی نزديك به 
18 ميليون و 500 هزار يورو است؛ رويای برابری در جهان فوتبال همچنان رويايی دور 

و دست نيافتنی است.
همان قدر كه اين قهرماني براي بارسا باارزش است، نايب قهرماني  در اين ليگ هم براي 

چلسي اتفاق مهمي است. آنها پيش از اين 2 بار در مرحله نيمه نهايي مسابقات حذف 
شده بودند و سال گذشته حتي مجوز حضور در اين مسابقات را هم نگرفته بودند. بازي 
فينال تماشاگران ويژه هم داشت؛ مالك باشگاه چلسی ومدير بارسلونا رومان آبراموويچ 

و خوان الپورتا ، بازی را از نزديك تماشا كردند. 
  بعد از قهرماني بارسا روزنامه اسپورت در چاپ روز پس از پيروزی تيم زنان با 2 تيتر، 

تفاوت تيم زنان و مردان بارسلونا را به رخ كشيد.
  قهرمانان؛تيم زنان بارسا در يك شب تاريخی توانست با گلباران چلسی برای اولين 

بار قهرمان اروپا شود.
 خداحافظی بارسا)اشاره به تيم مردان(، با قهرمانی در الليگا

  آگيالر، خبرنگار موندو هم زير عكسي كه از ليك مارتنز، بازيكن تيم زنان بارسا كنار 
ليونل مسي منتشر كرد، نوشت: »اكنون مسی از بازی در تيم بانوان بيش از بازی در تيم 

اول بارسلونا لذت خواهد برد.«
 تعدادي ديگر از روزنامه هاي شناخته شده اسپانيا هم قهرماني تيم زنان بارسلونا را 
در صفحه اول بازتاب دادند، از ماركا تا اسپورت و حتي روزنامه AS كه هوادار سرسخت 

تيم رئال مادريد است.
  اكانت هاي  رسمي باشگاه بارسلونا در اينستاگرام، توييتر، فيس بوك و ديگر شبكه هاي 
اجتماعي هم در 24 ساعت گذشته، بيشتر پست هايشان را به قهرماني تيم زنان در ليگ 
قهرمانان اروپا اختصاص دادند؛ شايد تالشي براي كمرنگ نشان دادن ناكامي تيم مردان!

»عدم كسب سهميه براي ميالن ناكامي نيست؛ كسب ســهميه براي ما يك هدف بود و نه يك الزام«. وقتي اين اظهارنظر استفانو پيولي، 
سرمربي آث ميالن را مي خواني مي تواني پيش بيني كني تيمي كه در اين فصل سهميه ليگ قهرمانان نمي گيرد همين ميالن است. باشگاهي 
به اين بزرگي با چنين تفكري نمي تواند مدعي اصلي سهميه باشد. برد 3بر2يوونتوس مقابل اينتر اميد توريني ها 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 مي شود ميالن خواهد بود، هر چند كه برد در ديدار پاياني مقابل آتاالنتا مي تواند حتي فصل را براي آنها در رتبه دوم به پايان 
برساند. آتاالنتا كه سهميه اش قطعي شده همان تيمي است كه در 2 فصل اخير عادت به بردن ميالن با گل هاي زياد داشته است. ميالن در 
بازي هاي انجام شده در سن سيرو در اين فصل تنها 30 امتياز كسب كرده؛ اين مقدار كمتر از فصل 15-2014 است )32 امتياز( 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 يك امتياز و با آتاالنتا 3 امتياز است. بازي يووه نسبت به 3 رقيب ديگر ساده تر است و اين تيم در هفته آخر به مصاف بولونيا 
مي رود اما جدا از رويارويي آتاالنتا و ميالن، تيم چهارم جدول يعني ناپولي با هالس ورونا روبه رو مي شود كه ديدار ساده اي نيست. درصورت 
تساوي مقابل آتاالنتا، ميالن براي صعود به شكست خوردن يا تساوي يوونتوس و ناپولي نياز دارد. درصورت باخت به آتاالنتا، ميالني ها بايد 

اميد داشته باشند ناپولي و يوونتوس هم شكست بخورند.

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

سقوط شان 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 
2 هفته مانده به پايان ليگ، فردا بايد برنلي را ببرد درحالي كه نتيجه 
ديدار روياروي چلسي و لستر را هم كه امشب برگزار مي شود مي داند. 
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 يك امتياز است و 2 امتياز هم از لستر 
كمتر دارد. زد و خورد اين دو تيم به سود ليورپول خواهد بود. چلسي 
2 بازي 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.

ميالنيكهبزرگينميكند

گلزنيبادستكشهايچرمي

 اوج هيجان
سوارز در شبي كه بارسا از كورس قهرماني خارج شد،  صدرنشيني را از رئال گرفت

شب ديوانه وار هفته يكي مانده به آخر الليگا به همه اضطراب داد. 
رئال مادريد تا دقايق پاياني بازي با بيلبائو صدرنشين ليگ بود اما گل 
ديرهنگام لوييس سوارس رؤياي آنها را بر باد داد. بارسايي ها به كومان 
طعنه زدند كه او به اين دليل اين بازيكن را آزاد كرده بود كه به اتلتيكو 
برود و جلوي قهرماني رئال را بگيرد. رئال در شبي كه 2 پنالتي شان 
ناديده گرفته شد )از جنس هماني كه عليه اين تيم در بازي با سويا 
گرفتند( به زحمت و با تك گل ناچو موفق به شكست بيلبائو شدند. 
متئو الهوس كه قرار است هشتم خرداد فينال ليگ قهرمانان را سوت 
بزند داور اين ديدار بود. مودريچ به او گفت: » ببينم مي تواني اصال به نفع 
ما سوت بزني يا نه! از دستم دررفته امسال چندبار به ما ضربه زدي!« 
اعتراض ديگر رئالي ها به داوري اين بود كه بازي اتلتيكو با اوساسونا 
درحالي كه اتلتيكو صدر را از دست داده بود، به كولينگ بريك و زمان 
استراحت و آب نوشــيدن بين بازي رفت. نكته عجيب اين بود كه 
تنها در اين مسابقه كولينگ بريك اجرا شد آن هم در دقيقه78كه 
دست كم 8 دقيقه ديرتر از زمان مرسوم است؛ آن هم در اسپانيا كه 
هنوز گرم نشده و مربيان كنار زمين كت و شلوار و سوييشرت بر تن 
مي كنند. به اين ترتيب مسابقه اتلتيكو كه نيمه دوم آن هم، همزمان 
با ساير بازي ها آغاز شده بود، ديرتر از بقيه به پايان رسيد. اوساسونا كه 
اين فصل مقابل تيم هاي باالي جدول فقط يك تساوي بدون گل از 
رئال مادريد گرفته، داشت اتلتيكو را مي برد اما كام بك خورد. بارسلونا 
هم درحالي كه با گل مسي از سلتاويگو پيش بود، باز هم كام بك خورد 
و همه اميد قهرماني اش را از دست داد. اين شكست 2بريك باعث شد 
اين تيم كال از كورس قهرماني خارج شود و در كنار سويا كه 2 امتياز 
كمتر از بارسا دارد، براي رسيدن به رتبه سومي بجنگد. زيدان پس از 

مسابقه در كنفرانس مطبوعاتي خبر مربوط به صحبتش با بازيكنان 
و اعالم جدايي اش در پايان فصل را تكذيب كرد اما نگفت كه مي ماند 
يا مي رود. حاال رسانه هاي مادريدي از قطعي شدن توافق با آلگري 
براي فصل آينده خبر مي دهند و حتي يك خبرنگار معروف گفته 
كه آلگري بيل را مي خواهد و بنزما و امباپه را الزم ندارد و مي خواهد 
ديباال را به برنابئو بياورد. از بارسلونا هم خبر مي رسد كه جدايي مسي 
محتمل تر شده؛ آن هم با اين نتايج. محمد الكعبي، خبرنگار نزديك 
به پاري سن ژرمن در خبري مهم و جنجالي از رفتن مسي به پاريس 
صحبت كرد. اين خبرنگار قطري در صفحه شخصي خود نوشت كه 
مسي به پاريس نزديك و نزديك تر مي شود.برنامه هفته آخر به سود 
اتلتيكو اســت. اين تيم با تيم ته جدولي وايادوليد بازي دارد و رئال 
بايد به مصاف فيناليست ليگ اروپا يعني ويارئال برود؛ همان تيمي 
كه پريشب 4 گل به سويا زد. اميد رئالي ها به رونالدو نازاريوي برزيلي 
است كه مالك وايادوليد است. شايد معجزه اي اتفاق بيفتد و اين تيم 
بتواند شانس اصلي قهرماني را در هفته آخر به سود رئال متوقف كند. 
به جز بازي هاي كاديس-لوانته، گرانادا- ختافه و سويا-آالوس بقيه 
بازي ها به صورت همزمان روز شنبه يك خرداد و ساعت 20:30برگزار 
مي شــود. اين تغييرات فقط به خاطر يك تيم صورت گرفته چون 
ويارئال بايد چهارشــنبه هفته آينده در فينال ليگ اروپا به مصاف 
منچستريونايتد برود و به همين دليل بيشتر ديدارهاي هفته پاياني از 
يكشنبه به شنبه افتاده است. 4 تيم شركت كننده در سوپركاپ فصل 
آينده اسپانيا هم به اين ترتيب مشخص شدند؛ اتلتيكو و رئال مادريد 
تيم هاي اول يا دوم ليگ، بارسلونا قهرمان كوپا دل ري و اتلتيك بيلبائو 

نايب قهرمان جام حذفي.
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تيم پرسپوليس توانسته با يحيي گل محمدي به 
موفقيت هاي 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 يك ماه اخير هم 
2 موفقيت بزرگ كسب كرده اند؛ يكي صعود از 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان و ديگري بردن 
داربي تهران كه طي ســال هاي 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 گفت وگو نشسته ايم و او 

به سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

  شما در 4داربي مساوي كرده بوديد 
و حاال نخســتين برد خود را در اين مسابقه در 
قامت سرمربي به دســت آورده ايد. اين اتفاق 

چقدر برايتان لذتبخش بود؟
برد و باخت در داربي ها معموال تبعات مثبت و منفي 
فراواني دارد. وقتي بازي را مي بري خيلي فشارها كم 
مي شود و وقتي هم كه مي بازي بايد فشارهاي زيادي 
را تحمل كني. واقعا بچه ها 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 بچه ها بود كه 

توانستيم داربي را ببريم.

  قبل از مسابقه پيش بيني ها 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 مي كرديد اينگونه غافلگير شويد؟ در آن 

دقايق نگراني و استرس نداشتيد؟
ما وقتي با سپاهان بازي كرديم انرژي خيلي زيادي 
از تيم مان گرفته شــد. قبل از بازي با سپاهان هم 
تقريبا 3هفته براي ليگ قهرمانــان در گواي هند 
بوديم. در آن شــرايط آب وهوايي واقعــا بازي ها 
سنگين بود و خيلي روي بازيكنان فشار آمد. از آنجا 

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 بچه ها هم با زور آمپول و 

فيزيوتراپي هاي شبانه روزي توانستند بازي كنند.

   پس با اين وضعيــت پيش بيني 
مي كرديد كه به دردسر بيفتيد.

در هر صورت اين مصدوميت ها كامال خوب نشده 
بود و بازيكنان خيلي شرايط سختي را در نيمه اول 
تحمل كردند. خصوصا كاميابي نيا، نعمتي و حتي 
كنعاني زادگان كه تا دقيقه90با درد بازي مي كرد. 
بين 2 نيمه 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 بچه ها تشكر كنم. 
خيلي غيرت گذاشــتند تا به تيم كمك كنند و از 

همه شان واقعا ممنونم.

  در نيمه دوم توانستيد شرايط 
را به سمت خودتان تغيير دهيد.

بله نيمه دوم را خيلي خوب شــروع كرديم 
و كنترل بازي در اين نيمه دســت ما بود. به 
هر حال استقالل هم تيم پرمهره اي 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.

   در تيــم 
حريف بازيكني بود كه 
كيفيت فني اش شــما را 

غافلگير كند؟
اجازه بدهيــد در مورد تيم 
حريف زياد صحبت نكنيم. 
استقالل حريف قابل احترامي 

براي ماست. تيمي كه هم مهره هاي 
خوبي دارد و هم از كادر فني خوبي 

بهره مي برد. ما نخســتين چيزي كه ياد گرفتيم و 
من هميشه به بچه ها مي گويم 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 بازيكن ها 
بيشترين رضايت را داشتيد؟

ما در داربي بازيكن بد نداشتيم و همه بازيكنان مان 
در حد و اندازه خودشان ظاهر شــدند. بيشترين 
مشــكلي كه داشــتيم مصدوميــت كاميابي نيا، 
كنعاني زادگان و نعمتي بود كه روي كارشان تأثير 
گذاشته بود. وگرنه همه بچه ها از جان مايه گذاشتند 
و پرتالش بودند و خيلــي روي بازي تمركز خوبي 
داشتند. براي همين نمي توانم از بازيكن خاصي نام 
ببرم. از دروازه بان تا فوروارد همه شان بازي خوبي 

انجام دادند.

   از تعويض هايتان هم نبايد گذشت. 
هر كسي به زمين رفت خوب و تأثيرگذار بازي 

كرد.
بله همه    شان در بهترين شــرايط بودند 
و ســعي كردند به تيم كمــك كنند. 
انگيزه خيلي خوبي براي بازي داشتند 

تالش شان قابل تحسين بود.

   به نظرتان غيبت 
هواداران در اين مسابقه 

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

حال برد هم خيلي باالتر مي رود. ولي در هر صورت 
ما مجبوريم اين شرايط را تحمل كنيم و شرايط واقعا 

سختي هم هست.

   حاال كه طلســم داربي ها برايتان 
شكسته شده و پيروز شده ايد، ديگر آرزويي 

هست كه بخواهيد به آن برسيد؟
در فوتبال هيچ وقت ســقف وجود ندارد. بازيكن يا 
مربي هميشه دوست دارد به جاهاي باالتري برسد. 
دوســت دارد جام هاي بزرگ تري 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 مي كند.

   بعد از داربي بازار شكايت هم كامال 
داغ است. استقالل از آل كثير شكايت مي كند، 
پرسپوليس از مجيدي، مجيدي از وزير ارتباطات 

و همه از هم! نظر شما در اين باره چيست؟
من، كادر فنــي ام و بازيكنان تيم دوســت داريم 
تمركزمان فقط روي مســائل فني باشد. ديروز در 
تمرين به بچه هــا گفتم داربــي را فراموش كنيد، 
چون حداقل براي ما اين بازي ديگر فراموش شده 
است. بحث هواداري را كاري ندارم. 8هفته سخت 
ديگر را پيش رو داريم و بازي هاي سنگيني خواهد 
بود. تمركزمان بايد روي بازي هاي بعدي باشد. زياد 
فرصتي براي شــادي نداريم. اين مسائلي هم كه 
گفتيد باشگاه پيگير اســت و اميدوارم كه باالخره 

به نتيجه برسد.

   در مورد درگيري هاي آخر بازي چه 
نظري داريد؟

اولين بار نيست اين اتفاقات افتاده و فكر مي كنم اين 
مسائل در خيلي از داربي ها ممكن است اتفاق بيفتد. 
من خودم هيچ وقت سراغ اين مسائل نرفتم. بازيكنان 
و كادر فنــي هر دوطرف بايد بتوانند خودشــان را 
در لحظات ســخت كنترل كنند. مــا صحنه هاي 
پيش آمده را تأييد نمي كنيم ولي نبايد خيلي هم 
آنها را بزرگ نمايي كرد. باالخره فوتبال و داربي است 
و حساسيت هاي خاص خودش را دارد. در خيلي از 
بازي هاي بزرگ اين قبيــل اتفاقات مي افتد. حتي 

اتفاقات بدتر از اين هم در داربي ها افتاده بود.

كوتاه تر از گزارش برنامه بازي ها

فوتبال ايران

ديداري با 6  تعويض!

سريال اشتباهات خاص در فوتبال ايران كماكان ادامه دارد. پس 
از حضور 12 نفره ماشين سازي در هفته هفدهم مقابل ذوب آهن 
براي 5 دقيقه، اين بار نوبت به پيكاني ها رســيد تا 6 تعويض در 
جريان ديدار با ســايپا انجام دهند. ماجرا از اين قرار است كه 
پيكان تا دقيقه نودوهفتم، 4 تعويضش را انجام مي دهد و در اين 
دقيقه 2 بازيكنش را به صورت همزمان به زمين مي فرســتد تا 
جنجالي تازه در ليگ برتر رخ دهد. سايپايي ها هم كه با شكست 
مقابل پيكان يك گام ديگر به ســقوط نزديك شده اند، حاال با 
شكايت مي خواهند از اين تخلف نهايت استفاده را ببرند   و حكم 
3بر صفر بازي را بگيرند  يا حداقل مقدمات تكرار بازي را فراهم 
كنند! نكته عجيب به آيين نامه برگزاري بازي  ها برمي گردد كه 
چنين تخلفي اصال در آن پيش بيني نشده و مشخص نيست بايد 
چه تصميمي براي تيم متخلف گرفته شود. در همين رابطه يكي 
از مسئوالن فدراسيون فوتبال به خبرنگار همشهري مي گويد: 
»با توجه به اينكه ناظر داوري و ناظر بازي در رقم زدن اين ماجرا 
نقش داشته اند 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 يك طرف، اما 
فقط بايد مروري به دفاعيات سرپرســت پيكان داشته باشيم. 
مديرروستا در اين خصوص گفته اســت:  »اين اتفاق رخ داده 
و ما هم نمي خواهيــم آن را كتمان كنيم؛ اما آيــا ناظر و داور 
چهارم نبايد حواس  شــان به تعداد تعويض  هاي تيم ها باشد؟ 
متأســفانه بعد از پنالتي اي كه تيم داوري به سود تيم ما اعالم 
كرد، نيمكت نشينان ســايپا به قدري جو را متشنج كردند كه 
همه اتفاقات تحت تأثير قرار بگيرد و تمركز ما ســلب شود. در 
اين لحظات نماينده فدراسيون و داور چهارم هستند كه بايد 
حواس شان به مسائل باشد و اجازه ندهند كه ششمين بازيكن 
تعويضي وارد زمين شــود. ضمن اينكه يك تعويض ما هم در 
بين 2 نيمه بود كه طبق قانون جزو تايم هاي تعويض محسوب 

نمي شود اما همان موضوع باعث شد تا اشتباهي رخ بدهد.«

به نظر مي رسد كار ماشين سازي براي 
بقا در ليگ برتر غيرممكن شده و از 
حاال بايد آنها را نخستين سقوط 
كرده ليگ بيســتم بدانيم. بعد از 
انتخاب عليرضــا اكبرپور به عنوان 
سرمربي جديد ماشــين، اين تيم يك 
تساوي خانگي برابر سايپا به دســت آورد 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 
به دست آورد. با اين شرايط ماشــين با 11امتياز از 22بازي به 
قعر جدول ليگ 16 تيمي ايران چســبيده و با منطقه فرار از 
سقوط، 10امتياز فاصله دارد. جبران اين اختالف 10امتيازي 
در طول 8 مسابقه باقي مانده عمال غيرممكن به نظر مي رسد. 
ماشــين در كل فصل همين اندازه امتياز گرفته، حاال چطور 
ممكن اســت در چند هفته باقي مانده از اين عدد عبور كند؟ 
هم اكنون ذوب آهن آخرين تيم منطقه امن است كه 21امتياز 
دارد. سايپا هم با 19امتياز بين ذوب و ماشين قرار گرفته است. 
در 4 هفته آينده ماشين سازي با مس رفسنجان، فوالد، سپاهان 
و پرسپوليس بازي دارد و به نظر مي رسد خيلي پيش از پايان 
فصل سقوطش قطعي شود. به اين ترتيب مشكل 2 تيم داشتن 
محمدرضا زنوزي در ليگ برتر هم باالخره حل مي شود. او فصل 
بعد فقط تراكتور را دارد، البتــه اگر نظرش در مورد حفظ اين 

تيم تغيير نكند.

به هوادار كاري ندارم، ما داربي را فراموش كرديم
 گل محمدي، سرمربي پرسپوليس قبول دارد كه نيمه اول بازي را به حريفش واگذار كرده  اما در گفت و گو با همشهري ورزشي

  از بازگشت خوب تيمش در نيمه دوم صحبت مي كند

بندري بعد از داربي

تيم پرســپوليس 4روز بعــد از پيروزي 
باارزش در داربي تهران، امشب در مرحله 
يك هشــتم نهايي جام حذفي به ميدان 
مي رود. حريف سرخپوشان در اين مرحله 
آسان ترين حريف ممكن يعني تنها تيم 
ليگ دويي حاضر در اين مرحله اســت. 
در اين مرحله 10تيم از ليگ برتر، 5تيم 
از ليگ يك 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 كشتي هاي 

تجاري بندرعامري كار مي كنند. سرمربي 
اين تيم رضا نظرزاده است كه با پيراهن 
شــاهين بوشــهر ســابقه بازي در ليگ 
برتر را هم دارد. نظرزاده 40ســاله حاال 
هدايت كننده بازيكنــان گمنام يك تيم 
روســتايي در منطقه تنگستان است كه 
مصاف امشب شان مقابل پرسپوليس فارغ 
از هر نتيجه اي به مهم ترين خاطره دوران 

فوتبال شان بدل خواهد شد. 
يحيــي گل محمــدي كــه بازيكنــان 
اصلــي اش از 2بــازي ســنگين مقابل 
سپاهان و اســتقالل بسيار خسته و بعضا 

مصدوم هستند، در اين بازي به جوان ها 
و ذخيره هايش ميــدان خواهــد داد تا 
ســتاره هاي فرسوده  خودشــان را براي 
بازي سخت هفته آينده مقابل ذوب آهن 
آماده كنند. پرسپوليس در مرحله قبلي 
جام حذفي هم با تيم ديگري از ليگ2بازي 
كرد و تا اينجــا خوش اقبال ترين تيم اين 
مسابقات بوده است. شاهين بندرعامري 
در گــروه دوم از مســابقات ليگ2رتبه 
چهارم جدول را دارد و دوشــنبه گذشته 
در آخرين بازي اش پاس همدان را با 2گل 

شكست داده است.

شاهين بندرعامري امشب فقط به نيت يك نمايش آبرومندانه مقابل 
پرسپوليس قرار مي گيرد

دوشنبه ۳ خرداد1400

دوشنبه ۳ خرداد1400

صنعت نفت آبادان - استقالل

فوالد - تراکتور
21:30

20:45

معوقه  هفته بيستم

شنبه ۸ خرداد 1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يكم

سه شنبه 2۸ ارديبهشت 1400

چهارشنبه 2۹ ارديبهشت 1400

شاهین بندرعامری - پرسپولیس

قشقايی شیراز- فوالد 

آلومینیوم اراک- تراکتور

استقالل -  ذوب آهن

20:30

19:15

19:35

جام حذفي مرحله يك هشتم

پنجشنبه ۳0 ارديبهشت 1400
پديده -گل گهرسیرجان

19:00

هفته  بيست و دوم

ذوب آهن - پرسپولیس

19:30

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم
امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه 

2148 21 42 3 6 14 23 سپاهان 1
1845 11 29 1 9 12 22 پرسپولیس 2 
435 21 25 7 5 10 22 گل گهرسیرجان 3 
135 -23 22 4 11 8 23 آلومینیوم اراک 4 
734 15 22 5 7 9 21 استقالل 5 
630 12 18 4 9 7 20 فوالد 6 
230 -24 22 7 9 7 23 پیکان 7 
29- 19 19 6 8 7 21 تراکتور 8 

528- 21 16 9 7 7 23 مس رفسنجان 9 

227- 17 15 7 9 6 22 نفت  مسجدسلیمان 10 

226- 18 16 8 8 6 22 صنعت نفت آبادان 11 

325- 23 20 8 7 6 21 پديده12 

822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 13 

621- 27 21 9 9 4 22 ذوب آهن 14 

819- 21 13 9 10 3 22 سايپا 15 

11 19- 34 15 13 8 1 22 ماشین سازی تبريز 16 

محمد زارعي 
خبرنگار

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

با ماشين سازي خداحافظي كنيد
زنوزي فصل بعد حداكثر يك تيم دارد

ترابي پس از حضوري ناموفق در 
فوتبال قطر بار ديگر به پرسپوليس 
برگشته و ثابت كرده مي تواند مثل 
قبل نقشــي مهم و كليدي در تيم گل محمدي ايفا كند. پس از داربي و برد 
باارزش قرمز ها مقابل رقيب سنتي، گفت و گويي اختصاصي با ترابي داشتيم. 
ترابي كه مي توانست با نرفتن به قطر شايد قهرماني با پرسپوليس را در آسيا 
تجربه كند، در گفت و گو با همشهري ورزشي تأكيد كرده يكي از آرزوهايش 

در حال حاضر قهرماني با قرمز ها در ليگ قهرمانان آسياست.

  پرسپوليس داربي را برده و به نظر مي رسد همه  چيز در تيم شما 
به بهترين شكل ممكن پيش مي رود.

برد در اين بازي براي ما خيلي خوب شد. البته مي توانستيم خيلي بهتر از اين 
بازي كنيم. ما وقتي گل اول را زديم بايد روي ضدحمالت گل دوم را هم مي زديم 
ولي كم دقت يا شايد كم حوصله بوديم. با اين حال خدا را شكر كه 3امتياز مهم 
گرفتيم. در اين مقطع بايد داربي را مي برديم و 3امتياز اين بازي در راه قهرماني 

خيلي به ما كمك مي كند.

  چرا اين داربي از لحاظ فني انتظارات را برآورده نكرد؟
من قبول دارم كه 2 تيم نسبت به داربي هاي قبل بازي خوبي انجام ندادند، ولي 
خوشحالم كه در اين شرايط ما برنده داربي بوديم. فكر مي كنم حساسيت هاي 

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

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

ما بايد سپاهان را هم مي برديم و واقعا حيف شد كه اين بازي را از دست داديم 
و فقط يك امتياز گرفتيم. اگر 6 امتياز مي گرفتيم عالي مي شد ولي ديگر اين دو 

بازي تمام شده و بايد به فكر بازي  هاي بعدي باشيم.

  يحيي گل محمدي هم نخســتين بردش را در تمام داربي ها 
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 مي شد. 

اميدوارم با اين مربي در پايان فصل پنجمين قهرماني را جشن بگيريم.

  در مورد جنجال هاي بازي صحبت كن كه از خطاي محمد نادري 
روي ميالد سرلك آغاز شد و بعد از اين خطا، بالفاصله به سمت نادري رفتي. 

فكر مي كردي آن اتفاقات پيش بيايد؟
روي آن خطا طبيعي بود كه من به خاطر تيمم ناراحت شوم، ولي اگر دقت كنيد 
وقتي به سمت بازيكن حريف رفتم واكنشي نشــان ندادم. ما دوست نداشتيم 

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 مي خواست درگيري ها تمام شود.

  مثل اينكه گفته بودي از احضار به كميته انضباطي هم تعجب 
كردي؟

بله، خب من دليلش را نمي دانم. فيلم بازي هم نشــان مي دهد با كسي درگير 
نشدم.

  گفته مي شود بازيكنان پرسپوليس از برخي بازيكنان استقالل 
به شدت ناراحت هستند و ظاهرا برخي از بازيكنان حريف الفاظ نامناسبي را 

در زمين مسابقه به كار برده اند. آيا اين موضوع حقيقت دارد؟
بله، يك سري حرف ها زده شد كه در پيش آمدن آن اتفاقات نقش داشت. برخي 
از بازيكنان حريف حرف هاي توهين آميز مي زدند و الفاظي كه به كار برده شد، 

اصال قشنگ نبود.

  بازيكنان پرسپوليس از چنين الفاظي استفاده نكردند؟
خدا را شاهد مي گيرم كه من هيچ چيزي از بچه هاي خودمان نشنيدم.

  در ليگ امسال رقابتي ميلي متري با سپاهان داريد. آيا اين 
نگراني را نداريد كه سپاهان يك تهديد بزرگ براي رسيدن به پنجمين 

قهرماني شما به حساب مي آيد؟
هر تيمي در بازي هاي بعدي تمركز بااليي داشته باشــد قهرمان خواهد شد. 
بازي ها از اين به بعد قطعا مهم تر مي شــود و بايد كم اشتباه بازي كنيم. مسئله 
ديگر اين است كه بايد روي موقعيت هايي كه از دست مي دهيم بيشتر كار كنيم. 
ما در خيلي از بازي ها يك گل زديم ولي در ادامه موقعيت هاي زياي را از دست 

داديم كه اين مشــكل بايد برطرف شــود. ما بايد خيلي خوب روي بازي هاي 
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 
به نظر مي رسد پيشرفت خيلي خوبي از لحاظ فني داشته اي. در اين خصوص 

صحبت مي كني؟
اين درست است كه من حضور كوتاه مدتي 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 پخته تر 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 مي توانم 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 مي كني با ادامه اين درخشش به تيم ملي هم دعوت شوي؟
هر بازيكني دوست دارد براي تيم ملي كشورش بازي كند و خوشحال مي شوم كه 

دوباره دعوت شوم. من براي تيم ملي كشورم آرزوي موفقيت دارم.

  ايران به جام جهانی صعود مي كند؟
تيم ملي با اين قدرت فني اين شايستگي را دارد كه خيلي راحت به جام جهاني 
برود. اميدوارم اين اتفاق رخ دهد. رفتن به جام جهاني قطعا مي تواند به پيشرفت 

فوتبال ما كمك كند.

بازي در قطر، من را پخته تر كرد
  مهدي ترابي كه مدعي است با رفتن به قطر ديدگاهش نسبت به فوتبال عوض شده، در گفت و گو با همشهري از 

آرزوي بزرگش با پيراهن پرسپوليس كه همان قهرماني آسيا ست گفته
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بباز و پولساز باش

کوبی برایانت، کوین گارنت و تیم دانکن؛ شما با این 3 اسم 
چه می کنید؟ شاید ما در ایران هیچ برنامه ای برای غول های 
بازنشسته ورزش کشورمان نداشته باشیم اما ان بی ای، مثل 
خیلی از لیگ های ورزشی دیگر، رســم پسندیده ای برای 
جاودانه کردن یاد بزرگان تاریخ خود دارد: »تاالر مشاهیر.« 
در ان بی ای رسم اســت که بازیکنان درخشان و برجسته 
پیشین را، به عضویت تاالر مشــاهیر در می آورند. این کار، 
ارج نهادن به ستاره هایی است که به ترویج این ورزش کمک 
کرده اند. و تقدیر از تالش ها و فداکاری های آنهاست. یعنی 
دقیقا همان کاری که تصورش هم در ورزش و در تصویری 
کالن تر، جامعه ما خنده دار اســت. تک تک سخنرانی های 
ستاره هایی که وارد تاالر افتخار می شــوند، کالس درس 
اخالق اســت. چنان از بزرگ ترها تمجید می کنند، چنان 
فروتن و خاضع هستند و چنان بی تکلف و زمینی که انسان 
را حیرت زده می کنند. ما ادعایمان می شود که معلم اخالقیم 
و هزاره ها پشت هزاره ها متمدن بوده ایم، اما اخالق ورزشی 
را دست کم در جاهای دیگر می بینیم تا در لیگ خودمان. 
ای کاش کمــی هم زانوی شــاگردی بزنیــم و چیزی یاد 
بگیریم. مردیم از بس دچار شرم نیابتی شدیم و از رفتارهای 
غیراخالقی، کوچک منشانه و حقیرانه ستاره های ورزش ، 

سینما ، هنر و هر چیز دیگرمان خجالت کشیدیم.

ام ام ای یا همــان هنرهــای رزمی ترکیبــی، چندان در 
ایران شناخته شده نیســت اما خیلی ها کانر مک گرگور 
را می شناسند، بیشتر هم به واســطه باخت معروفش به 
حبیب نورماگمادوف ستاره بازنشسته روس. این ورزشکار 
ایرلندی سال 2020 تنها یک مسابقه داد و در همان یک 
مسابقه هم شکست خورد. اما همین یک شکست هم کافی 
بوده است تا او باالتر از تمام ستاره های ورزش دنیا، از جمله 
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو با کسب 180 میلیون دالر 
پولسازترین ورزشکار جهان باشد. مسی با 130 و رونالدو با 
120 میلیون دالر در رده های 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 

تجارت پیشه ورزش را بازیچه خودشان کرده اند.

جهان در یک ستون

کهکشان ستاره های افتاده

جواد نصرتي 
 روزنامه نگار

خفنالاتاروپيگ
ارگسانورتپكار
مدراپسرانپيكا

هانرياديارجف
دانتساكيدزنكي
وپروساپهكسلاك

زاينيسيعيسان
ينتينوردنايتا

ديدمهاوركنيس
شيمواگيلمجتنم
بسينابتانايرا
كنديردجلگنسن
وكينسرداييانس
ردكانومدزدوحن
يولغيديهانلسگ
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افقي:
 1- تغییــر متناوب- متکي 
به یاري و حمایت کســي- 

همسایه لهستان
2- از داستان هاي شاهنامه 

فردوسي- سنگین
3- جهانگرد- تنگه حیاتي 

خاورمیانه- خداشناس
4- زمینــــــه- منافــق- 

پرنده مهاجر
5- پر برکت- پیشواي دین 

بودایي- پسوند شباهت
6- صــداي بلنــد- خواب 

کودکانه- برچیده شدن
7- المپ هــاي تزیینــي 
به هم وصل شــده- منظومه 
حماسي ولتر درباره هنري 

چهارم- نگاه خیره
8- واحــد اندازه گیــري بار 
الکتریکــي- چنــد بیت- 

خورش لپه
9- دوســتي- ریاضــي دان 
یوناني و صاحب کتاب اصول 

هندسه- هدیه دادن
10- نقطه ضعف- برکشیدن 

شمشیر- فاعل
11- ظریف- شهر مجسمه ها 

در گیالن- سست
12- گره فرش- واگیردار- 

روحاني زرتشتي
13- گستره- شک کننده- 

گیرنده امواج تلویزیوني
14- الزم- غذاي شیرازي که 
ماده اصلي آن سیب زمیني 

است
15- نفــي عــرب- واحــد 
دفن مهندســي و بهداشتي 
پســماند- وســیله اي براي 

نگهداري اسناد اداري
  

عمودي:
1- اولین- از هورمون هایي 
که هنگام اســترس در بدن 

ترشح مي شود
2- نیکــو رو- نجــار- لوازم 

منزل
3- خانه بــزرگ- داده هاي 

کامپیوتري- الهي
4- شــاعر مراغه اي- براده 

فلز- سردار
5- جدید- شیفته و شیدا- 

کاروان
6- قمشــه کنونــي- دفتر 
نگهداري عکــس- حیوان 

وحشي
7- تابع- سرسراي ورودي- 

کشف شده
8- خجلت - پــل تاریخي 
بندرعباس بازمانده از عصر 

صفوي- رونوشت
9- شتابنده- غیرقابل تغییر- 

راغب

10- شکم بند طبي- تیراندازي- 
درختي جنگلي

11- هــادي الکتریســیته- میوه 
ساوه- تکرار حرفي

12- یکي از دو قطب باتري- چشم 
خانه- سر و صدا

13-  ساز ترکي- زاپاس- قوت الیموت
14- پیچ وتاب زلف- مؤسسه- کنایه

15- لقــب حضرت موســي)ع(- 
مجموعه شــعري از مهدي اخوان 

ثالث
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 فتح رم 
به عشق پاريس

برآمدن نسل نوي تنیسورها که اتفاقا بسیار قدرتمند و 
درخشان هستند، فینال هاي هیجان انگیر بین غول هاي 
یک دهه اخیر تنیس را کمتر کرده بود اما در رم، رافائل 
نادال و نواك جوکوویچ از نیروي جواني رقباي تازه نفسشان 
گذشتند و دوباره خود را به فینال رساندند؛ جایي که نادال، 
عادت قدیمي اش در ایتالیا را تکرار کرد و براي دهمین بار 
قهرمان شد. نادال که در این فصل تنیس در زمین هاي 
رسي باال و پایین داشــته، در رم رقیب قدیمي اش را در 
3 ست شکست داد. هر دو تنیسور در ست اول نمایشي 
نزدیک داشتند و در نهایت نادال در تاي برك 7 بر 5 پیروز 
شد. ســت دوم، صحنه آتش بازي تنیسور صرب بود که 
نادال را 6 بر یک شکست داد اما سلطان زمین هاي رسي، 
بازگشتي قهرمانانه داشــت و در ست آخر 6 بر 3 حریف 
خود را شکســت داد تا رکورد قهرماني  هایش را در رم به 
10 برساند و در آستانه مســابقات گرند اسلم پاریس یا 
همان روالن گاروس، پیــام واضحي براي تمامي رقباي 
ریز و درشت و پیر و جوانش بفرستد. نادال 34ساله بعد 
از قهرماني اش در رم، گفت: »من هفته مثبتي داشتم و 

خیلي خوشحالم.«
ایــن پنجاه و هفتمین تقابل 2تنیســور و نهمین دیدار 
مستقیم آنها در رم بود. تنیسور اسپانیایي بعد از قهرماني 
چنین گفت: » این قهرماني واقعا لذتبخش است. بردن 
دوباره جام واقعا براي من شــگفت انگیز است. دهمین 
قهرماني... واقعا دهمین قهرماني در رم را مي خواســتم. 
قهرماني در رم یکي از نخستین جام هاي مهمي بود که 
من گرفتم... بعد از 10جام در روالن گاروس، 10جام در 

مونت کارلو و 10جام در بارسلونا، واقعا مي خواستم این 
یکي را هم داشته باشم.«

این قهرماني، نادال را در موقعیت خوبي قرار مي دهد که در 
پاریس، با روحیه باالیي از عنوان قهرماني خود دفاع کند. او 
امسال در فصل خاك رس، باال و پایین داشته است و 2بار 
توسط جوانان تازه نفس، به طرز معناداري مغلوب شده 
است. ابتدا در مونت کارلو، جایي که در بیش از یک دهه 
اخیر حیاط خلوت نادال بوده است، نادال در یک چهارم 
نهایي توسط آندري روبلف، تنیسور جوان روس حذف 
شد. در دیگر رقابت مهم فصل خاك رس در مادرید، نادال 
در مقابل چشم هموطنانش در یک چهارم مغلوب الکساندر 
زورف، یکي از ستاره هاي در حال اوج گیري تنیس شد 

و از رسیدن به فینال باز ماند. نادال البته انتقام این 
شکســت را در رم از زورف گرفت و با پیروزي 2 بر 

صفر، نوار 3 شکســت متوالي در مقابل تنیسور جوان 
آلماني را پاره کرد.نادال در حالي در رم به قهرماني رسید 
که بوریس بکر، ستاره آلماني پیشین دنیاي تنیس گفته 
بود او نسبت به سال گذشته، در زمین هاي رس افت کرده 
 و تنها درصورت قهرماني در رم است که مي تواند دوباره 
خود را به عنوان یکي از قدرت هاي برتر در روالن گاروس 
معرفي کند. نادال شاید همچون سال گذشته کوبنده و 
ویرانگر نباشد، اما با وجود ناکامي ها در رقابت هایي مثل 
مونت کارلو و مادرید، همچنان یکــي از بخت هاي اول 
قهرماني در پاریس است. قهرماني در رم، این پیام را به 
دیگران فرستاده است که همچنان باید زمین هاي رس 

را قلمرو حکمراني نادال بدانند.

 رافائل نادال به دهمین عنوان قهرماني خود در رم دست پیدا کرد
 تا با آمادگي کامل در اوپن فرانسه به میدان برود
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  فكري براي سرقت مبلمان شهري و دريچه هاي فاضالب كنند
اين روزها ســرقت قطعات مبلمان شــهري و دريچه هاي فاضالب 
بسيار ديده مي شود و از ســويي بازار فروش ضايعات فلزي حسابي 
داغ است. از سويي در خبري خواندم كه رئيس اتحاديه آهن فروشان 
تهران هم از وجود دريچه هاي فاضالب و نرده هاي پل هاي هوايي در 
ضايعات فروشي ها خبر مي دهد. آيا رديابي و برخورد با اين سارقان كه 
بعضا باعث به خطر افتادن جاني مي شوند كار سختي است وقتي جنس 

سرقتي آنها در نقاطي مشخص به فروش مي رسد؟
گرانمايه از تهران 

  ناهماهنگي در سمپاشي باعث مرگ زنبورهاي ما شد
به كارگيــري نيروهاي بي تجربه 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 نمي دانيم براي توليد محصوالت چه بايد بكنيم. از 
طرفي نهاده هاي مربوط به زنبورداري بسيار گران شده و قادر به تهيه 
نهاده هاي توليد ازجمله شكر نيستيم. يك مسئولي بيايد بگويد تكليف 

امثال من كه نسل اندر نسل زنبوردار بوده ايم 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 مي دهند. 
فاطميان از تهران 

  پارك روبه روي خانه معلم سرپل ذهاب همچنان ويرانه است
با گذشت نزديك به 4ســال از زلزله ســرپل ذهاب پارك روبه روي 
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. به نظر نمي رسد احياي 

مكاني كه قبال هم پارك بوده كار سخت و هزينه بري باشد. 
حسيني از سرپل ذهاب

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سؤال از شما؛ پيگيري از ما

 2كشته در مراسم عروسي
رسم غلط تيراندازي در مراســم عروسي باز 
هم حادثه آفريد و در جريان 2حادثه جداگانه 
باعث مرگ يك دختربچه و يك مرد جوان شد.

به گزارش همشــهري، نخســتين حادثه در 
شهرستان باغملك در استان خوزستان رخ داد.  
سرهنگ عبدالرحيم قربان پور، رئيس پليس 
باغملك در تشريح اين حادثه گفت: به دنبال 
برگزاري مراسم عروسي در يكي از روستاهاي 
اطراف شهر يك جوان 2۹ ساله بر اثر تيراندازي 
غيرمجاز مصدوم و جهت مداوا به بيمارستان 
منتقل شــد. وي افزود: متأسفانه فرد مصدوم 
به دليل 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.
به گفته وي، در مخفيــگاه اين مرد يك قبضه 
سالح شكاري كه وي با اســتفاده از آن اقدام 
به تيراندازي در عروســي كرده و جان جوان 

2۹ساله را گرفته بود كشف شد.
دومين حادثه اما در استان لرستان و شهرستان 
خرم آباد رقم خورد و در جريان آن دختربچه اي 
6ساله جان باخت. سرهنگ عباس دولتشاهي، 
فرمانده انتظامي اين شهر گفت: در پي كسب 
خبري مبني بر اينكه يك كودك 6 ساله به علت 
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 ساچمه زني اقدام به تيراندازي 
كرده بود كه بر اثر سهل انگاري كودك 6 ساله 
مجروح و در نهايت جان خود را از دست داده 
بود. اين در حالي بود كه بستگان متوفي بدون 
اطالع به مراجع انتظامي قصــد پنهان كاري 
موضوع را داشتند كه پس از هماهنگي با مقام 
قضايي فرد خاطي دســتگير و 2 قبضه سالح 
ساچمه زني از او كشف و تحويل مرجع قضايي 
شد. دولتشاهي گفت: متأســفانه استفاده از 
سالح گرم در مراسم  بارها منجر به مجروحيت 
و يا فوت عده اي از همشهريان شده و الزم است 

اين رسوم غلط برچيده شوند.
براســاس اين گــزارش پيــش از ايــن و در 
ارديبهشت ماه نيز معاون اجتماعي فرمانده   23
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

آتش ســوزي گســترده در انبــار نگهداري 
الســتيك هاي ضايعاتي در جنــوب تهران 
دود سياهي در آســمان شــهر ايجاد كرد و 

آتش نشانان را به محل حادثه كشاند. 
به گزارش همشــهري، ســيد جالل ملكي، 
سخنگوی آتش نشانی تهران در اين باره گفت: 
ساعت 12:2۹ دقيقه ظهر دوشنبه يك مورد 
آتش سوزی در بزرگراه آزادگان محله علی آباد 
قاجار اعالم شد كه آتش نشانان 4 ايستگاه به 
محل اعزام شدند. محل حادثه قطعه زميني 
بود كه الستيك های ضايعاتی در آن نگهداری 
می شــد. وي در ادامــه گفت: آتش نشــانان 
توانستند پس از ساعتي تالش آن را مهار كنند. 

اين حادثه خسارت جانی نداشته است.

دستگيريضاربتبربهدستقرنآباد
تنها چنــد روز پس از انتشــار فيلم 

هولناك حمله مردان شرور به اعضاي داخلي
يك خانواده در جنگل هاي گرگان، 

متهمان اصلي پرونده به دام پليس افتادند.
به گزارش همشهري، غروب جمعه گذشته اعضاي 
خانواده اي كه براي تفريح راهي جنگل هاي روستاي 
قرن آباد گرگان شده بودند، در راه برگشت با حادثه 
هولناكي روبه رو شــدند. در جنگل هاي اين روستا 
امامزاده اي است كه هر روز افراد زيادي را براي تفريح 
و زيارت به آنجا مي كشاند 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 تكان دهنده شدند.
پدر خانواده پشت فرمان نيسان درحال رانندگي بود 
و عالوه بر او مادر، همســر و فرزندان وي نيز داخل 
ماشين بودند. 2موتورســيكلت 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 مي كردند مردان 
شرور را آرام كنند، اما آنها فرياد مي كشيدند و قصد 
كتك زدن راننده نيسان را داشتند. در اين هنگام بود 
كه يكي از آنها درحالي كه تبري در دست داشت از 
پشت سر به راننده نيسان نزديك شد و با تبر ضربه 
محكمي به سر او وارد كرد. مرد بي گناه روي زمين 
افتاد و از هوش رفت و اين در حالي بود كه جوان تبر 
به دست 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 به دليل 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 مي داد كه زنان 
خانواده درحالي كه جيغ و فرياد مي كشيدند تالش 
مي كردند 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 
به گفته مردم روستاي قرن آباد همه آنها از اوباش 
شناخته شده روستا بودند كه قبال هم سابقه شرارت 
و چاقو كشي را در روستا داشــته اند. تيم تحقيق 
با اطالعات به دست آمده از شــاهدان و همچنين 

بررســي تصاوير دوربين هاي مداربسته موفق شد 
هويت همه متهمان را شناسايي كند و جست و جو 

براي دستگيري آنها شروع شد.
به گفته 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: پيگيري هاي تخصصي پس از چند 
روز به ثمر نشســت و عامل اصلي اين درگيري كه 
با تبر اقدام به مجروح كردن 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 مخفيگاه هايي در جنگل هاي 
اطراف روستا پنهان شــده بود كه در نهايت به دام 
افتاد و همدست وي نيز از ســوي پليس دستگير 
شد و هر 4 متهم با تشكيل پرونده به مراجع قضايي 

معرفي شدند.
در همين حال حجت االسالم سيدرضا سيدحسيني، 
دادستان گرگان نيز گفت: در مورد جرايم خشن و 
جرايمي كه نظم و امنيــت عمومي را برهم مي زند 
دستگاه قضايي قاطعانه با مجرمان و هنجارشكنان 
برخورد خواهد كرد. به گفته وي، موضوع درگيري 
روســتاي »قرن آباد« باعث جريحه دار شدن افكار 
عمومي شد كه با دستگيري متهمان پرونده با دقت 
و سرعت رسيدگي خواهد شد و هيچ گونه اغماضي 

در روند آن صورت نخواهد گرفت.

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

از قتل »بابك« 
پشيمان نيستيم

پــدر و مــادر بابــك خرمدين، 
كارگردان سينما، كه در جريان جنايی

يكي از هولناك ترين جنايت ها او 
را در خانــه به قتل رســانده و بقاياي جســد 
مثله شــده اش را در سه سطل زباله در شهر رها 
كرده انــد در نخســتين جلســه بازجويي در 
دادســراي امور جنايــي ضمــن بازگوكردن 
انگيزه شان 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 زباله هاي سطل زباله اي در محوطه 
فاز3 شهرك اكباتان با كيسه اي مواجه شد كه 
داخلش بقاياي اعضاي بدن انسان بود. اين اعضا 
شامل سرشانه، دوكف دست، دوبازو و دومچ پا 
بود كه داخل كيســه اي قرار داشت. اين كارگر 
كه از ديدن محتويات كيسه وحشت كرده بود 
پليس را در جريان قرار داد و با حضور مأموران 
كالنتري 135 آزادي، تحقيقات در اين خصوص 

آغاز شد.

راز جنايت در تصاوير دوربين مداربسته
بررســي هاي اوليــه نشــان مــي داد اعضاي 
كشف شده متعلق به مردي است كه زمان زيادي 
از قتل او نمي گذرد. به هميــن دليل ماجرا به 
محمدجواد شفيعي، بازپرس كشيك دادسراي 
امور جنايي تهران، گزارش و به دستور او اعضاي 
بدن كشف شده 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 
ضبط شده دوربين مداربسته اي كه در آن حوالي 
قرار داشــت زن و مردي ســالخورده را ديدند 
كه ساعتي قبل كيســه محتوي بقاياي جسد 
را در ســطل زباله انداخته اند. هنوز به درستي 
معلوم نبود آنها چه كســاني هســتند و با چه 
انگيزه اي دســت به اين كار زده اند اما ساعتي 
بعد، از پزشــكي قانوني و تشخيص هويت خبر 
رســيد كه اعضاي بدن كشف شــده متعلق به 
مردي 48ســاله به نام بابك خرمدين اســت. 
آن طور كه تحقيقات نشان مي داد او كارگردان 
ســينما و مدرس در زمينه فيلمنامه نويسي و 
بازيگري بود. در شرايطي كه 6 ساعت از كشف 
اعضاي بدن او مي گذشت مأموران راهي خانه 
پدري اش در شهرك اكباتان شدند و در آنجا پدر 
و مادر سالخورده اش در اظهاراتي باورنكردني 
اعتراف كردند كه با همدســتي يكديگر بابك 
را به قتل رسانده، جســدش را مثله كرده و در 
سه سطل زباله در ســه نقطه شهر رها كرده اند. 
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 74ساله اش به نام ايران 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 

شرايطي در برابر بازپرس شفيعي قرار گرفتند 
كه مي گفتند از قتل پسرشان پشيمان نيستند 
و بايد اين كار را انجام مي دادنــد. اما آنها براي 

ارتكاب اين جنايت چه انگيزه اي داشتند؟
پدر بابك در اعترافاتش گفت: ما با پسرم اختالف 
عقيده داشتيم و با اينكه او كارگردان و مدرس 
بازيگري بود، در ســال هاي اخير او مدام با ما 
بدرفتاري مي كرد و حتي گاهي من و مادرش 
را كتك مي زد. او ادامــه داد: وقتي كه بيماري 
كرونا در ايران شايع شــد، من و همسرم براي 
چند ماه به شمال كشور رفتيم تا در امان بمانيم. 
در اين مدت از آنچه در خانه مان مي گذشــت 
اطالعي نداشتيم اما وقتي برگشتيم فهميديم 
كه بابك مــدام هنرجويانش را كه همه شــان 
دخترهاي جوان بودند به خانه مي آورد. اوايل 
گمان مي كرديم كه ايــن رفت وآمدها موقتي 
اســت اما بعد فهميديم در اين مدت او هر روز 
يك نفر را به بهانه تدريــس خصوصي به خانه 
مي آورد و به اتاقــش مي برد. وقتــي به بابك 
اعتــراض كرديم او با بدرفتاري جــواب داد. او 
وقتي دختران جوان را به اتاقش مي برد مادرش 
را مجبور مي كرد كه از آنهــا پذيرايي كند. او با 
من و مادرش مثل كلفت رفتار مي كرد. باورمان 
نمي شد كه پسرمان چنين رفتاري مي كند اما 

واقعيت داشت.
پدر مقتول در ادامه گفت: به پسرم گفتم  زمين 
و خودروام را هم به او مي دهم تا بفروشد و براي 
خودش خانه اجاره كند. حتــي گفتم خانه را 
مي فروشم و ارث بچه ها را مي دهم تا بابك هم 
ارثيه اش را بگيرد و هر كاري كه مي خواهد انجام 
دهد اما او گفت فقط همين خانه را مي خواهد و 
شهرك اكباتان را دوست دارد. او به حرف هاي 
من و مادرش گوش نمي كــرد و آبروي مان 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: 
جمعه شــب 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 به خاطر داروي بيهوشــي كمي گيج 
شد. او بي حال 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 
5 بعد ازظهر اتفاق افتاد و همان موقع جســد را 
با همسرم به حمام خانه برديم و در آنجا آن را 
مثله كرديم. از قبل 3 ساك آماده كرده بوديم كه 
اعضاي بدن بابك را در اين ساك ها انداختيم و 
حدود ساعت 12شب تصميم گرفتيم جسد را 

از خانه بيرون ببريم.

بقاياي جسد در 3 نقطه شهر
پدر بابك كه همه جزئيــات جنايت را به خوبي 
به خاطر داشــت درباره سرنوشت جسد گفت: 

كيســه هايي كه داخلش جسد بود را با ماشين 
در 3 نقطه شــهر رها كرديم. يك كيســه را در 
ســطل زباله فاز3 اكباتان انداختيم و 2كيسه 
ديگر را در ســطل هاي زباله صادقيه 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 زندگي ام را 
تامين مي كردم. در اين سال ها با سختي بابك 
را بزرگ كردم اما او مدام آزارمان مي داد و من 
و همسرم را كتك مي زد. ديگر چاره اي نداشتم. 
حتي يك روز پيش از اين اتفاق بازهم با او حرف 
زدم و گفتم اگر به حرف هايم گوش نكند باليي 
بر سرش مي آورم اما او گفت كسي نمي تواند سر 

بابك بال بياورد.

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: قرص هايي كه در 
غذاي پسرم ريختم از همان قرص هايي است كه 
خودم مصرف مي كردم. او آبروي مان را برده بود 
و مدام ما را با رفتارش آزار مي داد. اين زن ادامه 
داد: مدتي قبل بابك با زني كه در خارج از كشور 
زندگي مي كند شريك شده بود. قرار بود اين زن 
به او 3ميليارد تومان بدهد تا او خانه و وســايل 

كار تهيه كند اما نمي دانم چطور شد.
براساس اين گزارش هم اكنون اين زن و مرد در 
بازداشت به سر مي برند و تحقيقات تكميلي در 

اين خصوص ادامه دارد.

پدر و مادر كارگردان سينما 

در دادسراي جنايي به قتل 

فرزندشان اعتراف كردند

رانندگان بي دقت مهم ترين علت نصب سرعتكاه هاي 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 
مي توانيد شهر ســرعت گيرها هم بناميد؛ زيرا هر روز ممكن است با 
سرعت گير جديدي در خيابان و كوچه اي مواجه شويد. برخي نيز عنوان 
كرده بودند از مسئوالن بپرسيد كه چرا اين همه سرعت گير در شهر 
اهواز ايجاد مي كنند. سؤال شهروندان اهوازي را با معاونت حمل ونقل 

و ترافيك شهرداري اهواز مطرح كرديم.
روابط عمومي معاونــت حمل ونقل ترافيك شــهرداري اهواز در اين 
زمينه علت اصلي نصب سرعتكاه ها در شهر اهواز را رانندگان بي دقت 
و حوادثي دانسته كه تاكنون روي داده اند. به گفته روابط عمومي اين 
معاونت احداث ســرعتكاه ها يا از طريق گزارش هاي شهروندان و يا 
از طريق درخواست اداراتي مثل دادستاني و يا راهنمايي و رانندگي 
صورت مي گيرد و شهرداري در اين مورد به تنهايي عمل نمي كند. روند 
كار به اين شكل است كه درخواست ها به »كميته آرام سازي  ترافيك« 
كه متشكل از نماينده اداره راهنمايي و رانندگي، كارشناسان معاونت 
حمل ونقل و ترافيك و نماينده فرمانداري است ارائه و درصورت نهايي 
شدن تصميم و تأييد آن توســط اين كميته، اجرايي مي شود. علت 
اصلي احداث ســرعتكاه هم عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 
و متعاقب آن افزايش نگران كننده آمار تصادفات در سطح شهر است. 
به رغم اينكه اكثر اتوبان هاي شهر اهواز مجهز به تابلوهاي محدوديت 
سرعت و دوربين ثبت تخلف هســتند، آمار تصادفات در سطح شهر 
بسيار باالست.  از سويي به علت اينكه سرعتكاه هاي قديمي از جنس 
پالستيك بودند و بر اثر تردد مداوم مستهلك و بي استفاده مي شدند  با 
تصميم شهرداري سرعتكاه هاي آسفالتي، با نظارت كارشناسان مناطق 
هشت گانه و ناظران عالي معاونت حمل ونقل و ترافيك، احداث و براي 
ديد بهتر، آشكارسازي آنها، با رنگ آميزي و نصب چراغ چشمك زن 
انجام شد. متأسفانه به دفعات و به وفور شاهد سرقت تابلوها و چراغ هاي 
چشمك زن آشكار ساز بوديم كه جهت جبران آن، طي يك ماه گذشته 

مجددا مراحل آشكارسازي در حال انجام است.

كدام جمهور؟
اما ناجيان گويي از جهان ديگري آمده بودند؛ به  ادامه از 

جز  دو نامزد اصالح طلب، حتي نامي از كرونا و صفحه اول
مردم بالزده از آن بر زباني جاري نشد. خوب است مشاوران امروز و 
سفره نشــينان فردا كمي به خــود بيايند و نگاهي بــه وضعيت ما و 
چشم انداز 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 
زياد تكرار مي شود، آثار اين يك سال و اندي در روح و روان و معيشت 
جامعه تحريم زده ما همچنان در صدر معضــالت خواهد بود و نگاه 

غيرتخصصي و ساده انگارانه بالي جان دولت بعدي نيز خواهد بود.
هيچ كشــور و نهاد معتبري )حتي آنان كه به سطح ايمني عمومي 
رسيده اند( آســوده خاطر از پايان بحران نيســتند. جهان تا اطالع 
ثانوي در وضعيت پاندمي است و پيشگيري، درمان، واكسيناسيون 
و رصد اين بــال كماكان در فهرســت اولويت هاي سياســتگذاران 
جهان. اين زلزله حتي به فرض كاهــش پس لرزه ها هم خرابي هاي 
 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 
پس لرزه ها شروع نشــده اند، اما گويي جمهور اجازه ورود به عرصه 

نامزدها و ناجيان را نداشت.
جالب آنكه عرصــه پر از نشــانه هاي بال بود: ماســك ها، فاصله ها، 
ضدعفوني كننده ها و... به بلندترين صدا حضور شــوم بال را صيحه 
مي كشيدند، اما تنها در كالم 2نفر آن هم به اشارت هايي گذرا مجال 
بروز يافتند. آن ســوتر اما، دور از هياهوي ناجيان، مردم در انديشه  

صف هاي نجات بودند. فاعتبروا يا اولي االبصار!

   چرا پدر و مادر قاتل قصاص نمي شوند

سابقه فرزندكشي در تاريخ كيفري ايران كم نيست. قتل هاي زيادي داشتيم كه 
پدر يا مادر با داليل و انگيزه هاي گوناگون مرتكب قتل فرزند شده است. پيش از 

قتل كارگردان به دست پدر و مادرش، جنجالي ترين فرزندكشي، قتل رومينا اشرفي به دست پدرش بود؛ حادثه اي 
دلخراش كه بازتاب گسترده اي در جامعه داشت. آن زمان هم بار ديگر انتقاداتي متوجه قانون شد كه براي قتل 
فرزند به دست 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 نمي تواند كاشف واقعيت باشد.
در اين ميان گاهي شنيده مي شود كه پدر حق دارد فرزندش را بكشد. پدر به هيچ وجه چنين حقي ندارد. قانونگذار 
بنا بر قول مشهور فقهاي اماميه كه در ميان اهل تسنن هم پذيرفته شده است، ديدگاه عدم قصاص پدر در قتل 
فرزند را مورد پذيرش قرار داده است و در ماده 301 قانون مجازات اسالمي نيز آمده است كه »قصاص درصورتي 
ثابت مي شود 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 
نمي شود. همين موضوع چالش هايي را برانگيخته است كه شايد يكي از داليل رشد فرزندكشي همين حاشيه امني 

باشد كه قانون براي پدر قاتل تعيين كرده است.
با وجود قصاص نشدن پدر در قتل فرزند، اما مقنن در ماده 612 قانون مجازات اسالمي از باب جنبه عمومي و اينكه 
قتل موجب اخالل در نظم عمومي جامعه مي شود 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، در  صورتي كه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران 

گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10سال  محكوم مي نمايد.«

 عبدالصمد خرمشاهي
وكيل دادگستري
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تئاتر

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

چشمهابهتماشاخانهها
20نمايش روي صحنه است كه درصورت ادامه 

اجراها بليت فروشي بهتري خواهند داشت

از هفته گذشته درهاي تماشاخانه ها روي تماشاگرانش باز شده 
است. در يك هفته گذشــته، نزديك به 20 نمايش، اجراي خود 
را شــروع كردند كه به گفته مديران سايت هاي فروش با توجه به 
روزهاي اول فعاليت ســالن ها، فروش بليت ها بد نيست و به طور 

حتم با اجراهاي مستمر، فروش بيشتري پيش بيني مي شود.

تئاترباتماشاگرشزندهاست
در ماه هاي گذشــته و افت وخيزهايي كه شــيوع ويروس كرونا 
در كشور داشته،  براساس ســتاد ملي مقابله با كرونا سالن هاي 
نمايشي بيش از ۵ بار تعطيل شدند و هر بار گروه هايي كه آماده 
اجرا بودند با اينكه بليت فروشي هم داشتند،  مجبور شدند تا برای 
اجرا نروند و هر بار دچار خسارت هاي مالي شدند. هر چند در يك 
سال گذشته طرح هاي حمايتي ارشاد به شكل  اطالعيه از مركز 
هنرهاي نمايشي منتشر مي شد، اما گروه ها زياد  راضي از چگونگي 
اين حمايت ها نبودند؛ با اين حال مدير مركز  هنرهاي نمايشي از 

تمديد طرح هاي حمايتي تا شهريور ماه  خبر داده است.

طرححمايتياز۵۰درصدصندليهايخالي
قــادر آشــنا، مديــركل 
هنرهاي نمايشــي درباره 
تمديد طرح حمايتي عنوان 
كرده: »طرح حمايت از ۵0 
درصــد صندلي هاي خالي 
اجراهاي نمايشي با توجه به 
اينكه براساس پروتكل هاي 
بهداشتي اجراهاي تئاتري 
با ۵0 درصــد ظرفيت بايد 
روي صحنــه بروند تا پايان 
ســال ۹۹ انجام شد و آنچه 
در اين خصوص به گروه هاي 
تئاتري كه آثارشان را اجرا 
كردند تعهد داشتيم، انجام 
داديم.« وي همچنين يادآور 
شد:»منابع مالي مورد نياز 
در اين خصــوص را تأمين 
كرديم و اين طرح حمايتي 
در اســتان ها در قالــب 
تفاهمنامه با مديركل ارشاد 
استان و در تهران براساس 
فروش آثار و دستورالعملي 
كه شهريور سال ۹۹ منتشر 

كرديم اجرا مي شود.«
هفته ســوم ارديبهشت ماه 
بود كــه خبر بازگشــايي 
ســالن هاي تئاتر به گوش 
رســيد. گروه هاي نمايشي 
كه بازبيني شــان توســط 
مركز انجام شده و در نوبت 
اجرا بودند و يــا گروه هايي 
كه اجراي نمايــش آنها به 
پايــان نرســيده، درصدد 
اجراي نمايش خود شدند. 
نمايش هايــي كــه اجرای 
برخی از آنهــا بيش از ۵ بار 

كنسل شده است.

قيمتهاتغييرينكردند
با ايــن حــال نزديك به 
20 نمايــش ايــن روزها 
در تاالر هــاي نمايشــي 
روي صحنــه مــي رود. 
در  كــه  نمايش هايــي 
بليت فروشي با وجود نبود 
زمــان و تبليغــات كافي، 
چنــدان موفق نيســتند؛ 
امــا پيش بيني مي شــود 
كــه درصورت اســتمرار، 
فعاليت سالن هاي نمايشي 
بليــت فروشــي وضعيت 
بهتري پيــدا خواهد كرد. 
نمايش هايــي كــه با كف 
قيمت 30 هــزار توماني 
و ســقف قيمت 60 هزار 

توماني اجراي خود را شروع كردند كه تقريبا افزايش قيمتي در 
ميان آثار نمايشي ديده نمي شود. با نگاه اجمالي به سايت هاي 
فروش با توجه به تعداد صندلي هاي يك سالن و رعايت ظرفيت 
۵0 درصدي سالن،  اين روزها براي يك نمايش بين 10 تا 1۵ 

بليت به فروش مي رسد.

تخفيفهاييبرايتماشاگران
با نگاهي بــه يكي از ســايت هاي فروش بليــت نمايش ها؛ اكثر 
نمايش ها برنامه ريزي اجراي خود را تا اواخر خرداد ماه دارند كه 
اين ادامه اجرا، مستلزم تصميم ســتاد ملي مقابله با كرونا بوده؛ 
چرا كه اگر ستاد تصميم به تعطيلي بگيرد بار ديگر نمايش هاي 
اجراهاي خود را موكول به بازگشــايي مجدد ســالن ها خواهند 
كرد؛ موردي كه در يك سال اخير براي گروه هاي نمايشي اتفاق 

افتاده است.
 بيشتر گروه هاي نمايشي با توجه به قيمت بليت هاي خود، تخفيف 
چند درصدي را هم براي تماشاگران درنظر گرفته اند. مجموعه 
تئاترشهر، تاالر مولوي، ايرانشهر و تماشاخانه هايي چون شهرزاد، 
 مهرگان، نوفل  لوشاتو، ديوار چهارم و هنر از جمله تاالرهاي فعال 

در روزهاي پاياني ارديبهشت  ماه هستند.
 

واسازيوخلقدوباره
نگاهي به نمايشگاه »هويت« 

مجموعه آثار حبيب مرادي كه 
در گالري شيرين داير است

نمي توان 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 مي توان به روشني به چشم ديد؛ 
به ويژه در آثار حسين بهزاد، نگارگر بزرگ 
معاصر كه نگارگري ايرانــي را دوباره احيا 
كرد و بســياري از پيرايه ها را از آن زدود و 
كوشــش كرد آثاري خلق كنــد كه نه تنها 
از زيبايي هاي نگارگري برخوردار باشــند، 
بلكه به چشم تماشاگران امروز نيز خوش تر 

بنشينند.
رويكرد كمينه گرايانه حســين بهزاد را در 
سال هاي بعد و نســل هاي  تازه در كساني 
كه به نگارگري روي آورده اند نيز مي توان 
دنبال كرد، مثل فرح اصولي كه رويكردي 
كمينه گرايانه به نگارگــري دارد و رد پاي 
هنرهاي ديگري مثل گرافيك نيز در آثار او 

به چشم مي خورد.
از منظر بررسي سير تحول تاريخي نگارگري 
در روزگار معاصــر، آثار حبيــب مرادي را 
مي توان ذيل رويكردهاي تازه به نگارگري 
قرار داد. آنچه او در نمايشــگاه تازه خود به 
نام »هويت« ارائه كرده، نشان مي دهد كه 
نگارگري را مي شناسد و در خلق جزئيات 
نگارگري ايراني به مهارت و كمال رســيده 
است، اما وقتي با رويكردي متفاوت به سراغ 
نگارگري مي رود و همه هنرهــا ، ابزارها و 
روش هاي تازه از گرافيك و نقاشي تا كوالژ 
را براي خلق اثر به خدمت مي گيرد، نتيجه 
كارهاي او محصول متفاوتي مي شــود كه 

قدري از نگارگري فاصله مي گيرد.
شــخصيت هاي نگارگــري ايرانــي در 
نقاشي هاي او جزئي از اثر محسوب مي شوند 
و او آنها را در خدمت كليتي كه مي خواهد 
خلق كند، درمي آورد و شخصيت و هويت 
تازه اي به ايشــان مي بخشــد. چه آنجا كه 
بازيگوشــانه آنها را با طرح هــا و نقش هاي 
گرافيكي تلفيق مي كند، چه وقتي كه اجزاي 
يك شخصيت مينياتوري را تكه تكه مي كند 
و هر كدام را در جايي از اثر قرار مي دهد، چه 
زماني كه هر كدام از اين تكه ها را جداگانه 

در يك اثر مستقل ارائه مي كند.
بخشــي از جــادوي نگارگــري ايراني در 
جزئياتي اســت كه كمتر مورد توجه قرار 
گرفته اند، مثل تركيب رنگ ها و نوع طراحي 
لباس ها. پس تفكيك آنها از يك كل و ارائه 
جداگانه هر كدام در يك قاب سبب مي شود 
كه بيشتر به چشــم بيايند و ارزش هاي به 
چشم نيامده شان دوباره كشف شود. خالي 
بودن پس زمينه آثار نيز به بيشتر به چشم 

آمدن كمك مي كند.
در حقيقت نقاشــي هاي او نوعي محاكات 
با نگارگري ايراني اســت؛ نوعي واســازي 
جزئيات و كوشش براي سر هم كردن دوباره 
آنها در يك اثر تازه كه هويت تازه اي به آنها 
مي بخشد. حبيب محمدي مي تواند آغازگر 

راه تازه اي در نگارگري معاصر باشد.

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

بعدازنمايش»ابربارانشگرفته«در
جشنوارهفجرسال1398،كرونااجازهندادكه
فيلماكرانشــود.اماحاالقراراستفيلمشما
اكرانجهانياشراازيكجشنوارهمعتبرآغاز
كند.ازسال1398تاامروزچهمسيريطيشد

تاايناتفاقرخداد؟
ما قبل از جشــنواره فيلم فجر در سال13۹8 هم با 
يك پخش كننده 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 بين المللي اميدوار بود. اما بالفاصله 
بعد نمايــش فيلم در فجر، وارد پاندمي شــديم كه 
اكران ســينماهاي جهان را تعطيل كــرد. البته با 
پخش كننده ايراني هم قرارداد داشــتيم كه كرونا 
سينماهاي ايران را هم تعطيل كرد. جشنواره هاي 
جهاني هم يا تعطيل شدند يا به صورت محدود تن 
به برگزاري دادند. ما هم حاضر نبوديم فيلم را به هر 
فستيوالي بدهيم. درنهايت در بين انتخاب هايي كه 
داشتيم ترجيح داديم كه فيلم در جشنواره روتردام 
-كه جشنواره معتبري است و امسال پنجاهمين دوره 
آن برگزار مي شــود- به نمايش درآيد. در جشنواره 
روتردام فقط فيلم هــاي اول و دوم كارگردانان در 
بخش مســابقه به نمايش درمي آيد كه من قبال با 
فيلم هاي اول و دومم در بخش مســابقه جشنواره 
روتردام حضور داشته ام و دركل اين چهارمين باري 
است كه در اين جشنواره شركت مي كنم. 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 

قطعي شدن خبرش را اعالم مي كنيم.
حضوردرجشــنوارههايبينالمللي
چهاهميتيبراييكفيلمدارد؟برخيمنتقدان
وسينماگرانايرانيجوايزجشنوارههاييمثل
كن،برلين،ونيزو...راردميكنندومعتقدندكه

هيچجايزهايبههيچفيلمياعتبارنميدهد.
حضور در بخش هاي مهم جشــنواره هاي معتبري 
مثل جشنواره روتردام مهم است. مسلما حضور در 
جشنواره در كيفيت فيلمي كه ساخته شده اثرگذار 
نيست. اما من اين مخالفت با حضور در جشنواره ها 
را متوجه نمي شوم. شمار زيادي از توليدات سينماي 
ايران براي فروش در گيشه ساخته مي شود و اشكالي 
هم ندارد. اين را مي شــود از نوع داســتان فيلم ها، 
انتخاب بازيگــران، نحوه تبليغات و... متوجه شــد. 
از 100فيلمي كه در طول سال ســاخته مي شود، 
حداقل 80فيلم به نيت فروش در گيشــه است. اما 
وقتي به سال هاي گذشته نگاه مي كنيم تنها 10فيلم 
پرفروش شــده اند و كســي ايرادي به آن 70فيلم 
ديگر كه شكســت خورده اند نمي گيرد. در بين آن 
100فيلم، 20فيلم هم وجود دارد كه از ابتدا نيت شان 
فروش نيست؛ بلكه نيت و مقصود و هدف شان ارتباط 
با گروه ديگري از مخاطبان سينماست كه اين هدف 
در جشنواره ها محقق مي شود. اين فيلم ها به دنبال 
يك بازار، يك مخاطب و يك جريان ديگر هستند. 
من شخصا ابايي ندارم كه بگويم فيلمساز جشنواره اي 
هستم و براي گروه خاصي فيلم مي سازم، البد نيازی 
به توضيح هم نيست كه معنی اين گزاره بی اهميتی 
به مخاطب گسترده تر نيست. مخاطب عام با اينكه 
با فيلم خاص انس ندارد، حتي ممكن اســت وقتي 
فيلمي از اين ســينما را مي بيند، دوســتش داشته 
باشــد. در فيلم هاي خودم، چه »فصــل باران هاي 
موســمي« و چه »پرويز«، تجربه خوشــايندي از 
برخورد مخاطب عام با آثارم دارم كه اين فيلم ها را 
دوست داشتند. اما موضوع اين است كه رسيدن اين 
فيلم ها به  دست مخاطب عام از عهده من كارگردان 
يا تهيه كننده خارج اســت. تبليغات و اطالع رساني 
و تصميم ســينمادارها درباره اين فيلم ها به شكل 
ديگری است و شبيه فيلم های جريان اصلی نيست. 
تا مخاطب وســيع تري بتواند به تماشاي آنها بيايد. 
درنتيجه، اين فيلم ها اكران مي شــوند بدون اينكه 

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

همينهمبهانهايميشودكهبرخيها
ايننوعفيلمهاراكالردكنند.

در ســال1344، دو فيلم »گنج قارون« و »خشت 
و آينه« ساخته شــدند، اما بقيه فيلم هاي اين سال 
كجا هستند؟ بيش از ۵0سال بعد، در سال13۹7، 
نسخه مرمت شــده »خشــت و آينه« در جشنواره 
فيلم ونيز نمايش داده شد و سال هاست كه هر اهل 
سينمايي اين فيلم را تماشــا مي كند. مخاطِب در 
طول تاريخ هم بخشــي از مخاطب اثر است. براي 
تهيه كننده عايدي ندارد اما به اين معني نيست كه 
فيلم مخاطب نداشته است. قصد مقايسه آثار خود 
را با فيلم های تاريخ ســينما ندارم و البد  منتقدان و 
مخاطبان و تاريخ 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 تالش هاي كارگردان براي كار خالقه را 
مي بينند و درباره شان قضاوت مي كنند. در ضمن، 

فيلم هاي ارزان اين جريان مي توانند در جشنواره ها 
بازاري پيدا كنند و از پس هزينه هايشــان برآيند. 
اين را هم بگويم كه فيلم هــاي جريان اصلي هم به 
ورود به جشنواره ها عالقه مندند اما اين جشنواره ها 
ويژگي هاي ساختاري، مضموني و فرميكي دارند كه 
اين فيلم ها را نمي پذيرند. به هر حال، فيلم هاي خاص 
مي توانند به جشنواره ها راه يابند و فيلم هاي جريان 
اصلي به اكران و گيشه دسترسي دارند. آنچه در ميان 
اين دو قرار دارد، تعداد زيادي فيلم اســت كه نه به 
جشنواره ها راه دارند و نه در گيشه موفق اند.اين ميان 
مايگی و متوسط بودن ترسناک و آسيب زننده است.
بخشيازفيلمهاييكهدراينميانه
هستند،بهجشنوارهنيازيندارندومعموالقبل
ازرسيدنبهگيشه،پولشانرادرتوليدبهدست

آوردهاند.
در همه دنيا، گروه ها و نحله هايي هستند كه براي 
ايدئولوژي شــان هزينه مي كننــد و از فيلم هايي 
حمايت مي كنند كه مضمون شــان از فروش شان 
مهم تر 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 مي شود تا هر طور 

شده خرج شود يا اصال كسي با هدف اينكه واقعا در 
ســينما كار كند، پولي را به سينما مي آورد. در اين 
موارد، فيلم هاي گراني ســاخته مي شود كه همه 
دستمزدشــان را پيش از فروش گيشه گرفته اند و 
هزينه توليد فيلم هم، مثال به جاي 8ميليارد تومان، 
1۵ميليارد 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 سرمايه گذار فراهم كرده ام، طبيعي است كه 
بعد از ساخت به دنبال بازارهايي باشم كه اين پول 
را برگردانم و صرف پروژه بعدي ام كنم. البته اين را 
هم بگويم كه مي دانم خيلي از فيلم ها به نيت فروش 
ساخته مي شوند، ولي به هر دليل در گيشه شكست 
مي خورند و اين ناشــي از بي تجربگــي يا بداقبالي 
سازندگان شان است كه مثال مردم به دليل شرايط 
سياســي و اجتماعي اصال دل و دماغ سينمارفتن 
ندارند. ســينماي هنري، سينماي مخاطب خاص، 
سينماي جشنواره اي، سينماي اقليت و هر عنوان 
ديگري -در انتخاب اين عنوان ها بايد خيلي احتياط 
كرد- كار خودش را به ســختي انجام مي دهد و تن 
به شرايطي نمي دهد كه از طرف مردم، سينمادار و 
بازار تعيين مي شود يا صاحبان ايدئولوژي تحميل 
مي كننــد. 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 مي چرخد همه ســينما از آن منتفع 
مي شــوند. ولي طرف مقابل، با سينماي مستقل و 

اقليت مخالفت دارد.
يكيديگرازايراداتيكهبهسينماي
بهقولشمااقليتميگيرندايناستكهشبيه
سينمايهنرياروپاســت.حاالمعلومنيست
شباهتبهســينمايهنرياروپاچراضعفو

ايراداست.
ريشــه هاي ســينماي هنري ما بــه دهه1330 
برمي گردد و ما بعد از 60، 70ســال مي توانيم ادعا 
كنيم كه در اين زمينه صاحب سنت هستيم. اينكه 
همچنان بعضي هــا مي گويند اين فيلم ها شــبيه 
فيلم هاي هنري اروپايي اســت، درســت نيست. 
از طرف ديگــر، چرا وقتــي فيلم هــاي جنگي يا 
كمدي رمانتيك هاي ما شبيه فيلم هاي هاليوودي 
اســت، ايرادي ندارد؟! آن وقت دربــاره 10تا فيلم 
در سال اين مســئله ايجاد مي شــود كه چرا آنها 
شبيه فيلم هاي برســون، آنتونيوني، تاركوفسكي 
و... هســتند؟ اگــر »آرامش در حضــور ديگران« 
ناصر تقوايي جوان، ما را يــاد آنتونيوني مي اندازد، 
اين امتياز فيلم اســت كه ما را ياد فيلمي خوب از 
سينمای ناب مي اندازد. حاال اگر فيلم بد يا خنده دار 
شــده بود، مي شــد خرده گرفت چرا از آنتونيوني 
تقليد كرده است. يا مثال چون قبال جكسون پوالک 
و موندريان نقاشي انتزاعي كشيده، ديگر كسي در 
ايران نبايد نقاشي انتزاعي بكشــد؟ طبيعي است 
همانطور كه بعد از فيلم هاي پرفروش تعدادي فيلم 
شبيه آنها ساخته مي شــود، تحت تأثير فيلم هاي 
هنري هم فيلم هايي ساخته مي شود كه تنها بعضي 
از آنها موفــق از آب درمي آيد. از طــرف ديگر، در 
جشنواره هاي معتبر كســاني هستند كه فيلم ها را 
مي بينند و اگر فيلمي كپي يك فيلم اروپايي باشد، 
آن را پس مي زننــد. آنها وقتي فيلمــي را انتخاب 
مي كنند كه هم ارز آن سينماي هنري اروپا حرفي 
براي گفتن داشــته باشــد. چيزي كه من را نگران 
نمي كند، اين اســت كه تا بوده وضع همين بوده و 
من تنها نيســتم و افراد ديگري هم در اين سينما 
بوده اند كه كار خودشان را كرده اند و همين حرف ها 

را درباره شان زده اند.
فراموش نمی كنيــم برخوردهــای منتقدان مهم 
و نام آشــنا و تاثيرگذار با فيلم های گلســتان، فروغ 
فرخزاد، فرخ غفاری، شهيد ثالث يا اصالنی را. نقد و 
نوشته هايی كه حاال در دسترس اند و قابل قضاوت. 

هم فيلم ها هستند و هم نقدها!

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

مخاطب سينماي 
خاص در 
جشنواره هاست

»ابربارانشگرفته«چهارمينساختهمجيدبرزگر
درسال1398درسيوهشتمينجشنوارهفيلم
فجربهنمايشدرآمدونامزد۵سيمرغبلورينشد
كهنازنيناحمدي-بازيگرنقشاصليآن-توانستسيمرغبلورينبهترينبازيگرنقشاول
زنرابهدستآورد.اماپسازنمايشدرجشنواره،پاندميكروناجهانرادرنورديدوسينماها
رابهتعطيليكشاندومجيدبرزگرهمكهعالوهبركارگرداني،تهيهكنندگياينفيلمرابرعهده
دارد،صبوريبهخرجدادتا»ابربارانشگرفته«درجاييكهبايدببارد.باالخرهشكيبايياوو
البتهشناختشازمناسباتجشنوارههايجهانينتيجهدادوقراراستاينفيلمدرپنجاهمين
دورهجشنوارهجهانيروتردامنخستيننمايشجهانياشراتجربهكند.بههمينمناسبت
بابرزگردربارهتأثيرجشنوارههايجهانيدرسرنوشتيكفيلم،سينمايمستقلايرانو

علتمخالفتبعضيمنتقدانباجشنوارههايجهانيصحبتكردهايم.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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   روي خط خبر
  پس از مخالفت بنيامين نتانياهو، نخســت وزير رژيم صهيونيستي با 
هرگونه طرح آتش بس، حمالت هوايي به مناطق مسكوني غزه ديروز براي 

هشتمين روز متوالي ادامه پيدا كرد.
  تعداد شهدا در غزه به حدود 200نفر رسيده است. 58كودك در ميان 

شهدا ديده مي شود. طي اين مدت بيش از 1300نفر هم مجروح شده اند.
  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 برده اند.
  اسرائيل مانع ارسال كمك هاي بشردوستانه به داخل غزه شد.

  حســام ابوهربيد، فرمانده جهاد اسالمي در شــمال غزه در حمالت 
اسرائيل به شهادت رسيد.

  رئيس جمهور تركيه خواستار دخالت پاپ فرانسيس در بحران غزه شد.

  طرفداران فلسطين و اسرائيل در تجمعي در مونترال كانادا درگير شدند.

 سمانه معظمي
روزنامه نگار

 سياوش فالح پور
روزنامه نگار

كيوسك

در انگليــس، بــه آغــوش 
كشيدن دوســت و آشنا و گزارش

عزيزان، بزرگ ترين 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 

شده  است.
انگليس تنها نيست و كشورهاي ديگري نيز 
در اروپا و آسيا، به آمريكا پيوسته اند كه چند 
هفته اي است قوانين سختگيرانه مربوط به 
دوران كرونا را كاهــش داده و خصوصا به 
افرادي كه واكســن كرونايشان را دريافت 
كرده اند 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 مي خواهد به خانه شان 

دعوت كنند.
بزرگ ترين اتفاق اما در انگليس افتاده است؛ 

به گزارش بي بي سي، از ديروز، ميليون ها 
نفر بعد از ماه ها زندگي سخت در قرنطينه و 
محدوديت، حاال اجازه دارند در جمع هاي 
محدود با هم معاشرت كنند، عزيزانشان را 
در آغوش بكشند و زير سقف رستوران ها 
بنشــينند. ممنوعيت ســفر خارجي هم 
برداشته شده و قوانين سهل گيرانه جديدي 

وضع شده است.
با اين حال، بوريس جانسون، نخست وزير 
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 رســيده ايم اما بايد قدم 

بعدي را با احتياط برداريم.«
لغــو محدوديت ها در حالــي در انگليس 
اجرا مي شود كه گونه هاي 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 محدوديت ها عالوه بر 
انگليس، در سراسر ولز و بخش هاي زيادي 
از اسكاتلند هم لغو شــده و ده ها ميليون 
نفر مي توانند روزهاي خوش گذشــته را 

از سر بگيرند.

در آن ســوي كانــال مانش، كشــورهاي 
اروپايي متعددي هم بعد از واكسيناسيون 
گسترده، محدوديت  ها را كاهش داده اند. 
به گزارش يورونيوز، آلمان، هلند و پرتغال 
آخرين كشورهايي هســتند كه به سمت 
شــرايط عادي پيش از همه گيري كرونا 
گام برداشته اند. پرتغال كه يكي از مقاصد 
گردشــگري اروپاســت، در اقدامي مهم 
ممنوعيت پذيرش گردشگر از كشورهاي 
اروپايي را برداشته اســت و همين باعث 
شــد تا انگليســي ها، بعــد از چند فصل 
خانه نشــيني و در پي لغو محدوديت هاي 
سفر، به اين كشور سرازير شوند. در هلند، 
عالوه بــر فعاليت مجدد برخي مشــاغل، 
فعاليت پارك ها، باغ وحش ها، باشگاه ها و 
استخرهاي روباز از چهارشنبه از سر گرفته 
مي شود. همچنين قرار است كتابخانه هاي 
عمومي و موزه ها از پنجشنبه فعاليت شان 
را از سر بگيرند. قرار است در 3 هفته آينده، 
مشــاغل زياد ديگري بازگشــايي شوند و 
رستوران ها هم در سالن  هايشان و زير سقف 

به مشتري هايشان خدمات بدهند.
به گزارش رويترز، هوگــو ده يونگ، وزير 
بهداشت هلند با اشــاره به بازگشايي هاي 
گســترده گفته اســت: »مــا گام مهمي 

برداشــته ايم اما بايد بسيار محتاط باشيم. 
واكسيناسيون كمك بسيار زيادي كرده اما 
هنوز به جايي كه مي خواهيم نرسيده ايم.« 
ايتاليا هــم از ديــروز محدوديت پذيرش 
مســافر از اتحاديــه اروپــا و انگليــس و 
رژيم صهيونيســتي 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 همه گيري كرونا 
در اروپا بود. دولت ايتاليا همچنين به برخي 
كسب وكارها 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 محدوديت ها 
براي افرادي كه هر دو دوز واكسن را زده اند 

به شدت كاهش پيدا كرده است.
در خاورميانه هم امارات و عربستان، برخي 
محدوديت ها را لغو كرده انــد. در امارات، 
از ديروز كاهش محدوديت ها شــروع شد 
و هتل ها اجــازه يافتند بــا ظرفيت كامل 
مسافر بگيرند. ظرفيت رســتوران ها هم 
افزايــش يافتــه هرچنــد فاصله گذاري 
اجتماعي و زدن ماســك در سطح جامعه 

همچنان پابرجاســت. در عربســتان هم 
همچون امارات، واكسيناســيون گسترده 
به كمك مــردم آمده و براســاس قوانين 
جديد، افرادي كه واكسن زده اند اجازه سفر 
دارند. به گزارش الجزيره، اين محدوديت ها 
از ديروز لغو شــد و شــهروندان عربستان 
براي نخستين بار در 14 ماه گذشته، اجازه 
يافتند كه كشورشــان را تــرك كنند. در 
شمال آفريقا، در الجزاير بعد از 14 ماه مرزها 
باز شده اســت. دولت اين كشــور در اوج 
همه گيري كرونا تمامي مرزهاي هوايي و 
زميني خود را بسته بود اما حاال مي خواهد 
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، 
برنامه اش براي كاهــش محدوديت ها را 

شروع كرده است. 
به گزارش اي بي ســي، در نخستين گام، 
ساكنان ســيدني مي توانند پذيراي تعداد 
بيشتري مهمان در خانه باشند. همچنين 
ديگر مجبــور نخواهند بود در سيســتم 
حمل ونقل عمومي ماســك بزنند. با اين 
حال به شــهروندان توصيه شده همچنان 

ماسك بزنند. 

برخي كشورهاي جهان در پي واكسيناسيون گسترده، قوانين محدودكننده دوران كرونا را كنار گذاشته اند
سالم دوباره به زندگي عادي

نيويورك تايمز 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 آتش بس است. 

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

كرونا سد راه سفر انگليسي ها

ادامه حمالت به غزه 

با پايان قرنطينه سراســري در انگليس، وزير 
بهداشت انگليس به مردم هشدار داد از سفر به 
كشورهاي اسپانيا، ايتاليا، فرانسه و يونان كه هنوز 
موفق به مهار كامل ويروس نشده اند خودداري 
كنند. گفته مي شود گونه هندي ويروس در اين 

كشورها شايع شده است.

جهان نما

 گام آكادميك آلمان
براي توسعه دوچرخه سواري

تالش آلمان براي توسعه دوچرخه سواري 
در شهرها، پاي اين رشته را به دانشگاه هاي 
اين كشور هم باز كرده اســت. با راه اندازي 
مقاطع جديد تحصيالت تكميلي در 7دانشگاه آلمان تا چند سال ديگر 
عده اي از دانشجويان اين دانشگاه ها مدرك كارشناسي ارشد و دكتري 
خود را در شاخه هاي مختلف »مطالعات دوچرخه سواري شهري« دريافت 
مي كنند. به گزارش سايت پوليتيكو، دولت آلمان در راستاي اجراي طرح 
ملي دوچرخه سواري و به منظور دستيابي به اهداف زيست محيطي خود 
و همچنين افزايش امنيت تردد در خيابان ها، سال گذشته اعالم كرد؛ 
8.3ميليون يورو براي ايجاد 7كرسي استادي در رشته حمل ونقل شهري 
با دوچرخه، اختصاص خواهد داد. وزير حمل ونقــل آلمان در اين باره 
گفته بود كه براي ترغيب مردم به اســتفاده بيشتر از اين وسيله نقليه، 
دوچرخه سواري تبديل به يك رشته دانشگاهي در اين كشور مي شود. 
هم  اكنون فقط 11درصد سفرهاي درون شهري آلمان با دوچرخه انجام 
مي شود. اين ميزان در هلند و دانمارك كه در اين زمينه در جهان پيشگام 

هستند، به ترتيب 27و 18درصد است.

هدف مســئوالن آلماني اين اســت كه موضوع »ترافيك دوچرخه« 
- از طراحي ســاختار و ايمن ســازي گرفتــه تا وضــع قوانيني كه 
دوچرخه سواري را تســهيل مي كند- وارد حوزه تحقيقات و آموزش 
شود. اســتادان منصوب شده در كرســي هاي جديد وظيفه دارند تا 
مقاطع كارشناسي ارشد ويژه در دانشگاه ها و كالج هايشان را راه اندازي 

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؛ به ويژه اينكه دولت اين كشور متعهد شده حمل ونقل دوستدار 
محيط زيســت را جايگزين وســايل نقليه موتوري كند. آلمان قصد 
دارد انتشار گازهاي گلخانه اي ناشــي از تردد خودروها را در مقايسه 
با دهه 1990تا سال 2030دست كم 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 يك ماه 
پيش موفق شده كرسي استادي در دانشگاه ووپرتال آلمان را به دست 
بياورد، مي گويد: »نخستين سؤالي كه بايد بپرسيم اين است كه چرا 
اين قدر دير به فكر مطالعه آكادميك در حوزه حمل ونقل با دوچرخه 
افتاده ايم؟ « از نظر او، پاسخ اين سؤال، صنعت خودروسازي قدرتمند 
آلمان است كه طي 70سال اخير بر حوزه هاي مختلف تحقيقاتي اين 

كشور سايه افكنده بود.

پيشگامي آلمان
تعريف جايگاه دانشگاهي جديد و جدي گرفتن تحقيقات در زمينه 
دوچرخه سواري، آلمان را به كشوري پيشــگام در اين حوزه تبديل 
كرده است. حتي در هلند كه به عنوان مركز تحقيقاتي اروپا در حوزه 
حمل ونقل شهري شناخته مي شود، با اينكه تحقيقات گوناگوني در 
اين زمينه انجام شــده، دانشــگاه ها هنوز مقاطع آكادميك مختص 
اين حوزه راه اندازي نكرده اند. ماركو بروملســتروت، رئيس مؤسسه 
دوچرخه سواري شهري دانشگاه آمستردام مي گويد: »معموال بخشي از 
تحقيقات ما در حوزه دوچرخه سواري بوده، اما تاكنون كرسي ويژه اي 
به اين نام نداشته ايم«. اين مؤسسه 6سال پيش براي كمك به توسعه 
پروژه هاي مرتبط به دوچرخه سواري راه اندازي شده و قرار است مقاطع 

خاص اين رشته هم به زودي در آن ايجاد شود.
استادان جديد وظيفه دارند تا چرايي و چگونگي استفاده از خيابان ها را 
به كمك دانشجوياني با سابقه تحصيل و كار در حوزه هاي برنامه ريزي 
شهري، جامعه شناسي و روانشناسي حوزه ترافيك، مورد موشكافي 
قرار دهند. تحقيقات، بر جمع آوري اطالعــات در زمينه عادت هاي 
دوچرخه ســواري مردم، نحوه رفتار در خيابان، استفاده از مسيرهاي 
ويژه و همچنين مطالعه طراحي شبكه هاي دوچرخه سواري تمركز 

خواهد داشت.
از 7كرسي استادي، 5جايگاه تاكنون پُر شده كه 4نفر آنها زن هستند. 
موضوعي كه خشنودي انجمن دوچرخه سواران آلمان )ADFC( را 
به دنبال 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 نداشته اند. 
آنها اميدوارند رويكرد جديد تحقيقاتي به پُر شدن اين شكاف كمك 

كند.

سابقه علمي استادان
همه استادان جديدي كه براي اين رشــته جذب شده اند، هر يك به 
شكلي سال ها سابقه تحقيق در حوزه دوچرخه سواري را در بخش هاي 
گوناگون داشــته اند و مي توانند از زواياي مختلف به پيشبرد اهداف 
تحقيقاتي كمك كنند. براي مثال، كاتس كه در رشته مهندسي عمران 
تحصيل كرده، ابزارهاي شبيه سازي ساخته كه مي تواند به برنامه ريزان 
شهري براي طراحي شبكه هاي دوچرخه سواري كمك  كند. اساس 

ايده او، ايجاد فضايي امن و جذاب براي دوچرخه سواران است.
مارتينا لوميه، يكي از استادان مطالعات دوچرخه سواري شهري كه در 
دانشگاه راين ماين مشغول شده، قبال به عنوان مهندس برنامه ريزي 
با شهرداري ها همكاري مي كرده است. او قصد دارد در مورد كارايي 
مسيرهاي دوچرخه سواري مطالعه كند. يكي از برنامه هاي تدريس 
او، فرستادن دانشــجويان به نقاط مختلف شهر  ويسبادن براي رصد 
وسايل مختلف حمل ونقل است تا بتوانند راهكاري براي تناقض هاي 
احتمالي پيدا كنند.   به نظر مي رســد اين روزها كه طراحي شهري 
به ويژه از نوع زيســت محيطي آن طرفداران زيادي دارد، هيچ كدام از 
استادان جديد نگراني براي جذب دانشجو در رشته دوچرخه سواري 

شهري نداشته باشند.

اقتصاد و معيشــت مردم همواره ســهم 
اندكــي از روايت هــاي رســانه اي در 
جنگ ها داشــته اســت. اخبــار فوري و 
حساســيت برانگيز حمالت نظامي آنقدر براي سرخط خبرها جذاب 
است كه مجال چنداني براي بررسي پيامدهاي اقتصادي و معيشتي 
بحران هاي نظامي بر زندگي مردم باقي نمي گذارد؛ پيامدهايي كه شايد 

تا سال ها پس از پايان جنگ، مردم رنج ديده را رها نكند.
تحوالت نظامي اخير در سرزمين هاي اشــغالي و نوار غزه نيز از اين 
قاعده مستثنا نيست؛ به گونه اي كه كمتر رسانه اي بر ابعاد اقتصادي 
اين بحران روی مردم فلسطين توجه داشــته و بخش عمده تمركز 
رسانه ها معطوف به حمالت نظامي متقابل طي يك هفته گذشته بوده 
است. اين درحالي است كه با توجه به هدف قرار گرفتن زيرساخت هاي 
حياتي در باريكه غــزه، اين جنگ پيامدهاي زيــادي براي اقتصاد و 

زندگي مردم غزه داشته است.

تخريب گسترده زيرساخت هاي غزه
حمالت هوايي رژيم صهيونيســتي بخش مهمي از زيرساخت هاي 
شــهري و خدماتي در نوار غزه را تخريب كرده اســت؛ به گونه اي كه 
پيش بيني مي شود زندگي پس از پايان جنگ به مراتب براي 2ميليون 

شهروند اين منطقه سخت تر شود.
 براساس اطالعات منتشرشده از مســئوالن دولتي در غزه، تاكنون 
ده ها مركز تجــاري، كارگاه هاي توليدي، مراكز توزيــع و انبار كاال، 
ســاختمان هاي محل دفاتر اداري و تجاري، چندين بانك، نيروگاه 
برق و حتي شــبكه تصفيه و توزيع آب غزه توسط جنگنده هاي رژيم 
صهيونيستي مورد حمله قرار گرفته اســت. برآوردهاي اوليه نشان 
مي دهد خســارات وارده از اين تخريب ها بيش از 100ميليون دالر 
اســت. همزمان با انتشــار آمار و گزارش هاي 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 پيش روي اين 
منطقه را نمايان كرده اســت. به گفته او، ميزان تخريب هاي صورت 
گرفته در زيرساخت هاي بانكي و ارتباطي به گونه اي است كه بخشي از 

شبكه مالي غزه به كلي منهدم شده است. نوول همچنين گفته است: 
با توجه به عمق تخريب صورت گرفته و تعطيلي بسياري از مشاغل، 
پيش بيني مي شود 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 عمده اي از خسارت هاي 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 سال هاي گذشته 
تنها 7درصد از آن جبران شــده است. بر اين اســاس، غزه با بحران 
انباشت معضالت اقتصادي ناشي از تخريب زيرساخت ها روبه روست؛ 
بحراني كه ممكن است پس از درگيري هاي كنوني وخيم تر از گذشته 

شود.
براي درك بهتر حجم تخريب هاي 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 مي دهد مهم ترين 
قربانيان جنگ در غزه، قشر ضعيف اقتصادي، به ويژه كارگران هستند.

4جنايت جنگي عليه غزه
به گزارش ديده بان حقوق بشر، بررســي عملكرد رژيم صهيونيستي 
نشان مي دهد 4جنايت جنگي ســازمان يافته 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 سال هاي گذشته 

همخواني دارد:
تخريب گسترده واحدهاي مسكوني و تجاري: يك سوم مراكز 

پرازدحام تجاري غزه طي درگيري هاي يك هفته گذشــته 1
توسط جنگنده هاي اســرائيلي بمباران شده اند. شدت حمالت عليه 
نقاط مسكوني نيز به گونه اي اســت كه تا كنون تمام اعضاي چندين 
خانواده فلسطيني بر اثر فروپاشي كامل ساختمان ها جان باخته اند. با 
توجه به محاصــره كامل نوار غزه و تحريم هاي اقتصادي، بازســازي 
ساختمان هاي ويران شده به بحراني جدي براي ساكنان اين منطقه 

تبديل خواهد شد.
حمله به زيرساخت هاي شهري: اصرار جنگنده هاي اسرائيلي 

به تخريب نيروگاه هاي برق به امري عادي در حمالت نظامي 2
عليه غزه تبديل شده است. هم اكنون بسياري از مناطق غزه به دليل 
بحران نيروگاه ها تنها 3ساعت در طول شــبانه روز 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 گذرگاه ها: هم اكنون تمامي گذرگاه هاي منتهي به نوار 

غزه تعطيل شده و هيچ راهي براي ورود سوخت، مواد غذايي 3
يا حتي دارو به اين منطقه وجود ندارد. اين درحالي است كه 80درصد 
از نيازهاي غذايي ســاكنان غزه به واسطه كمك هاي خارجي تامين 

مي شود.
حمله به ماهيگيران: يكي از مهم ترين حوزه هاي درآمد مردم 

غزه، ماهيگيري در امتداد خط ســاحلي اين منطقه است. 4

حدود 6هزار نفر به طور مستقيم در اين حوزه امرارمعاش مي كنند. در 
نخســتين ســاعت از آغاز درگيري هاي نظامي اخير، جنگنده هاي 
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 محاصره اي كشنده قرار 

مي دهد.

پاسخ موشكي غزه براي اقتصاد اسرائيل
اگرچه حجم خســارت هاي وارده از حمالت هوايي اســرائيل به نوار 
غزه بسيار گســترده اســت، اما در مقابل، پاسخ موشــكي و راكتي 
مقاومت به سوي سرزمين هاي اشــغالي نيز هزينه قابل توجهي براي 
رژيم صهيونيســتي داشته است. به نوشــته روزنامه جروزالم پست، 
هزينه هاي ناشــي از تعليق فعاليت هاي اقتصادي در مراكز مختلف 
رژيم صهيونيستي از فرودگاه ها گرفته تا مجتمع هاي تجاري نزديك به 
160ميليون دالر برآورد شده است. فعاليت اين مراكز به دليل حمالت 
موشكي و راكتي بي وقفه مقاومت غزه ظرف يك هفته گذشته به حالت 
تعليق درآمده است. عالوه بر اين، نمي توان از هزينه نظامي سنگين 
جنگ عليه غزه براي رژيم صهيونيستي چشم  پوشيد. جروزالم پست 
در اين باره مي نويسد: براي هر موشكي كه از سامانه گنبد آهنين براي 
مهار حمالت حماس شليك مي شــود بين 50تا 80هزار دالر هزينه 
مي شــود. براي درك بهتر اين هزينه كافي اســت بدانيم در جريان 
درگيري هاي اخير بيش از 3هزار موشــك و راكت از ســوي غزه به 

سرزمين هاي اشغالي شليك شده است.

   كابوس قرنطينه در هند 
 در هند زنده ماندن بــه اولويت اصلي 
بسياري تبديل شده و زمزمه بازگشت 
قرنطينه سراسري شــنيده مي شود. 
ميليون ها نفر در هنــد در قرنطينه هاي 
محلي زندگي مي كنند اما كارشناسان 
بهداشــتي به دولت توصيه مي كنند 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 مي دهد كه خود را بازسازي كند 
و از شرايط مهلك فعلي نجات پيدا كند. 
با وجود اين درخواست ها، دولت مخالف 
قرنطينه سراســري است. قرنطينه اول 
هند كه 4 ماه 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 همين خاطر 
است كه نخست وزير اين كشور با قرنطينه 

سراسري مخالف است.

جنگ غزه به روايت اقتصاد
پيش بيني مي شود نرخ بيكاري در غزه پس از پايان جنگ به 79درصد و نسبت جمعيت زير خط 

فقر در اين منطقه به 85درصد افزايش يابد
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با تبلیغات چه كنیم؟

 بیش از 710موزه در ایران 
وجود دارد كه از مهم ترین 
آنها می توان به موزه آستان 
قدس رضوی مشهد، موزه 
پارس شیراز، موزه آب یزد، 
موزه خانه مشروطه تبریز 
و موزه موسیقی اصفهان 

اشاره كرد.

65
تهران بیش از 65موزه را 
در دل خود جای داده كه 
موزه های كاخ سعد آباد، 

كاخ گلستان و كاخ نیاوران، 
موزه ملی ایران باستان، 

موزه هنرهای معاصر، موزه 
جواهرات ملی، موزه فرش 
تهران و موزه دفاع مقدس 
از مهم ترین و پربازدیدترین 

موزه های این شهر است.

7
چند سالی است كه 

شهرداری تهران خانه های 
قدیمی افراد مشهور این 

شهر را برای تماشای عموم 
تبدیل به موزه كرده است. 

خانه موزه های جالل و 
سیمین، مینایی، استاد 
لرزاده، ابوالحسن صبا، 

مقدم، دبیر الملك و خانه 
كاظمی، 7خانه موزه زیبای 

تهران هستند.

710
تهران من، موزه

دغدغه روشنفکری در خيابان

مکانی در آفتاب 
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حافظ

كی شعر  تر انگيزد خاطر كه حزين باشد

يك نکته از اين معنی گفتيم و همين باشد

موزه
به مثابه هویت شهری

ناگهان كاغذ خاطرهبازیدردلسیتیر

گزارش يك قتل در منيريه 

مهــم هويتی انســان سارا كریمان خاستگاه و تبار از اركان 
محسوب می شود. مردمان با دست خويش شهرها را 
خانه به خانه و كوی به كوی خلق می كنند و حد مرزها را 
برقرار می سازند اما به اعتبار تاريخ، انسان مولود تبار و 
ديار است. انديشه، شهر را تکوين می دهد و صاحب 
انديشه از شهر هويت می گيرد. آثار ملموس و ناملموس 
باقيمانده از انسان وقتی تاريخمند می شود و خشت بر 
 خشــت فرهنگ می نهد، چنان ســازندگان خود را 
در برمی گيرند كه خالق و مخلوق را بر يك پيکر استوار 
می كنند. موزه ها مصداقی بر اين پايه اند. آثار و روايات 
وابسته به اشــيا، گزيده ای از تاريخ نهفته محدود به 
خطوط فرضی جغرافيايی متاثر از زمان است. پس خارج 
از قاعده نيست كه شهر نيز هويت خود را در چارچوب 
موزه بجويد و تبلــور بخشــد. اوراق ثبتی در قالب 
شناسنامه نام و تبار و ديار مردمان را مسجل می كند بر 
همين منوال در اوايل قرن حاضر به شناسنامه سجل 
می گفتند. موزه ها با نمايش منتخب عناصر فرهنگی و 
مسجل كردن وابستگان تباری آثار در نقش شناسنامه 
ايفای نقش می كنند. هر اثر موزه ای اشــارتی بر ذوق 
جهان پيرامون مردمان خالق آن در بستر تاريخ دارد و 
هر موزه برگه ای از اوراق هويت است. انسانی را تصور 
كنيد كه نداند در شناسنامه اش چه نوشته اند و اصل و 
نسبش به كی و كجا می رسد. يا می داند اما آن را گم كرده 
اســت، پس چگونه اعتبار بيابد و در جهانی كه بدون 
مســجل بودن آب هم نمی توان خورد به زيست خود 
ادامه دهد. موزه ها مايه تفاخر شهر ها و ملت ها هستند، 
در واقع در تاســيس موزه ها نيت رقابت بر سر فخر 
فرهنگی- تاريخی نيز مستتر است. عالوه بر موزه های 
باستانی تاريخی، موزه های هنر مدرن و هنر معاصر با 
معماری های برجسته سهم بسزايی در هويت بخشی و 
نماد شهری دارند. تهران پايتخت سياسی و اجتماعی 
ايران است. بخشــی از هويتش در گرو طول و عرض 
جغرافيايی خود اســت و بخشــی متصل به گستره 
سرزمين ايران. موزه های تهران گاهی در قامت موزه 
ملی ايران امانتدار شاخصه های هويتی اين كهن بوم و بر 
هستند و گاهی چون كاخ موزه ها راوی مقاطع تاريخی. 
گاهی بســان موزه فرش و آبگينه دربرگيرنده 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 بزرگ تر خانواده 
بود، تعدد موزه ها نيز در قلب تاريخی شهر و شميران 
پيوسته به تهران بيشتر است. هرچند كمتر منطقه ای از 
مناطق بيست و دوگانه فاقد موزه است اما به هر روی 
مالحظه كسوت و سن و سال شده است. قلب سياست 
و اقتصاد ايران هويت ســرزمينی خود را با موزه های 

تهران مسجل می كند.

كتاب هــای آن زمــان، كتاب سیدمحمدحسین هاشمی بی بی هميشه كتاب می خواند. 
خواندن آن زمان، كتاب دوست بودن توی آن زمان، دنيايی 
است برای خودش. من هيچ وقت نديدم كه كنار دستش كتاب 
نباشد. هر كسی كه می ديدش، فكر می كرد كه معلم است. آخر 
آن زمان آدم ها كمتر اتفاق می افتاد كه كتاب بخوانند. الاقل 
بين آن هايی كه من می شناختم. بی بی اما برای دل خودش 

كتاب می خواند. 
يادم هست كه هر روز، اول صبح، يك غزل از حافظ می خواند 
و می گفت حال امروزم را اين غزل می ســازد. تنها كسی كه 
بی بی صدايش می كرد، من بودم. بقيه می گفتند مامان، مادر، 

مادربزرگ. من اما بی بی گفتن را دوست داشتم. 
شايد توی تصورتان بی بی، شبيه بی بی سريال قصه های مجيد 
باشد، اما بی بی، خيلی با آن كاراكتر متفاوت بود. بی بی حاال 
سال هاست كه از دنيا رفته. الاقل 10سالی شده. از آن هايی كه 
برای خودشان قوانين و مقررات سفت و سخت دارند. حرف، 
حرف خودشان است؛ كسی روی حرفشان حرف نمی زند. اما 
همه ما می دانستيم كه بی بی، توی دلش هيچ چيزی نيست 
جز محبت. اين را می شد از نگاهش فهميد. اين را می شد از 
هدايايی كه وقت و بی وقت به ما نوه ها می داد متوجه شــد. 
بی بی عاشق تهران بود. عاشق خيابان های تهران. يادم می آيد 

كه خيلی از وقت ها تاكسی كرايه می كرد و تنهايی می رفت 
جاهای مختلف تهران را می ديد. دوباره و دوباره. 

عاشــق اين بود كه تاريخ تهران را ورق بزند. عشقش خيابان 
سی تير بود؛ ميدان مشــق. می گفت، توی اين ميدان خيلی 
پچ پچ ها شده كه سرنوشت ما را رقم زده است. می گفت توی 
اين خيابان، خيلی ها دست به كارهايی زدند كه حاال برايش 
كلی كتاب نوشــته اند. من مصدق را با بی بی شناختم، توی 

يكی از همين قدم  زدن ها توی ســی تير. 
من قوام را هم همانجا شناختم. از پشت 
عينك دودی خانه ای را به من نشان داد و 
گفت، اينجا يك زمانی خانه نخست وزير 
 ايران بود كه دشــمن مصدق به حساب

 می آمد. 
امــروز، خيلی ياد بی بی كردم. ســرم 
را انداختــم پاييــن و قــدم زدم تا به 
سی تير رســيدم. از ابتدا تا انتهايش 
را راه رفتم. روی ســنگفرش هايی كه 
گرچه چهره  نويی دارند، اما از گذشته 
حرف می زننــد؛ از تاريخ. امروز، آرام 
توی ســی تير قدم زدم و به اين فكر 
كردم كه شــهرمان چقدر خاطره با 

خودش دارد؛ خاطراتی كه برای هر كــدام از ما، يك كتاب 
اســت. من امروز، يك بار ديگر، تهــران را از جايی ديدم كه 
پدربزرگ ها و پدرهايشان روزگارشان را آن جا سپری كرده 
بودند. مادربزرگ ها و مادرهايشــان قــدم زدن در آن جا را 
قشنگ ترين خاطره خود می دانستند و ما، مردم امروز، راحت، 
پايمان را روی گاز می گذاريم و چشممان را به روی اين همه 

خاطره می بنديم.
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 چوب رختی كنج اتاق، 
درخت است. بازمانده  مریم ساحلی

صنوبر تنهايی كه گاه بايد پرده را كنار زد تا آفتاب و 
گنجشك ها را ببيند.  گنجشك ها می توانند از پنجره 
باز اتاق بگذرند و روی شاخه هايی كه كت و كالهمان 
به آن آويزان اســت، بنشــينند. اما نمی آيند.  آنها 
می ترســند از آدم هايــی كه تبر بر جــان درختان 
می نشــانند. مدادهــا را بو می كشــيم، بوی خاك 
می دهند و جوانه هايی كه هر بهار برشاخه های جوان 
سبز می شوند.  ما يك وقت هايی گوش می خوابانيم 
روی ميز تا شــايد صدای نازك جريــان آب را در 
آوندهايی كه درونش نهفته، بشنويم.  ما عطر كتاب ها 
را به جان می كشيم، آنها بوی جنگل و شاخ و برگ 

نمناك از باران را تا هميشه با خود دارند.
همه اســباب و اثاث چوبی دور و برما روايت فرجام 
زندگی درختان ســبزی ا ســت كه روزی ساكنان 
جنگل ها بودند. اما در اين ميــان كاغذهای باطله  
حكايت ديگری دارند. دفترهای مشقی كه سال ها 
سياه كرديم و ســياه می كنند؛ روزنامه های ديروز 
و پريروز و روزهای پيش، تقويم ها و سررســيدها، 
پيش نويس ها و جعبه های خالــی، همگی درخت 
هســتند؛ درختانی كه روزگاری دست هاشان رو به 
آسمان بود و ريشه هايشــان در زمين. درختانی كه 

به انتها رســيده اند اما می تواننــد ناجی درختان 
ديگر باشــند اگر مــا كاغذهای 

نخواستنی را با زباله هايمان 
يكی ندانيــم و به چرخه 
بازيافت برسانيم شــان.  
انسان هايی را می شناسم 
كه حوالی اين انديشه  سبز، 
در سايه سار آسمان شهر 
ساحلی انزلی، كاغذهای 

باطله را جمع می كنند 
و با درآمــد حاصل از 
سپردن آنها به چرخه 
بازيافــت، كتابخانه 
می ســازند. صفورا 

غلــه زاری، معلــم 
بازنشسته ای است كه 
از سال 1396 پويش 
بازيافت كاغذ را در اين 

شهر آغاز كرده است؛ پويشی كه تا كنون موجب روانه 
شــدن 32تن كاغذ به كارگاه بازيافت شده و درآمد 
حاصل از آن به ســاخت حدود 5 كتابخانه كوچك 
در اماكن عمومی و اهدای كتــاب به كتابخانه های 
اماكنی نظير زندان شده است. اينجا امواج دريا شاهد 
بوده اند كه چگونه كتابخانه ای كوچك در چايخانه ای 
بر فراز موج شكن قديمی شــهر جان گرفته است يا 
چگونه كودكان بيمار بخش اطفال بيمارســتان از 
اهدای 100 جلد كتاب بهره مند شده اند. بی ترديد 
فرشــتگان لبخند می زنند، آن زمان كه چشــمان 
خيس از اشــك كودكی تب دار محو تصاوير رنگين 
نقش بسته بر كتاب ها می شــوند و آرام می گيرند.  
كتاب ها در اين مسير، سفيران مهری هستند كه تا 
كتابخانه زندان، باشگاهی ورزشی يا كانون ناشنوايان 
هم پرگشــوده اند و البته بايد گفــت اين پويش در 
كنار برخی كمك ها به فعاليت های محيط زيستی 
به تهيه كتاب برای كتابخانه مركز در دست احداث 
انزلی پژوهی نيز می پردازد. گفتنی ا ست، اين پويش 
كه در قالب فعاليت های انجمن طرفداران توســعه 
انزلی فعال اســت به پيشــنهاد نوجوانان باشــگاه 
كتابخوانی نيلوفران اميد »تك و تك«، )تفكيك كاغذ 
و تشــكيل كتابخانه( ناميده شده است؛ پويشی كه 
آغازكنندگانش از دانش آموزان خواسته اند كه پس 
از پايان امتحانات خرداد، كتاب ها، دفترها و جزوات 
باطلــه خويش را هنــگام دريافت 
كارنامه به مدرســه تحويل 
دهند. حاال اين فراخوان 
در شهر دست به دست 
می چرخد تــا مردم 
انزلی به ياد داشــته 
باشــند، شهرشــان 
نخســتين بنيانگذار 
پويش محيط زيستی- 
فرهنگی)تفكيك كاغذ 
و تشــكيل كتابخانه( 
است؛ مردمی كه همراه 
می شوند تا هم حافظ 
محيط زيست شــان 
باشند و هم پنجره ای 
رو به جهــان كلمه و 

آگاهی بگشايند.

   پاييز 66 است و پرسپوليس بدون 
حميد درخشان و ناصر محمد خانی سعید مروتی

)كه رفته اند قطر( و شاهرخ بيانی 
)كه برگشته اســتقالل( همچنان قهرمان است. سرخی پيراهن 
پرسپوليسی كه يك سال پيش برايم خريده اند كمرنگ شده و برای 
نخســتين بار می خواهم بروم منيريه تا يك دســت كامل لباس 
سرخپوشان پايتخت را بخرم. پيراهن و شورت و جوراب و مچبند و 
ساقبند و گرمکن كه پولم فقط به پيراهن سرخ و يك جفت مچ بند 
می رسد. از فروشگاه لباس ورزشی كه در ويترينش فقط پرسپوليس 
و ليورپول به رسميت شناخته شــده اند بيرون می زنم. پيراهن 
پرسپوليس در يك دستم است و كيف مدرسه در دست ديگرم. چند 
قدم پايين تر با سينما ستاره مواجه می شوم كه فيلم »گزارش يك 
قتل« را اكران كرده. عکس های داخل ويترين را نگاه می كنم. اكبر 
زنجان پور و هما روستا و قطب الدين صادقی و مهناز افضلی در كنار 
كاله مخملی هايی كه تداعی كننده فيلم های جاهلی قبل از انقالبند. 
كيف مدرسه را باز می كنم تا پيراهن و مچ بند را داخلش بگذارم و 
نتيجه كشف اسکناسی بيست تومانی است. برگردم و ساقبند بخرم 
يا بروم سينما؟ پنج دقيقه بعد نشســته ام در سالن بزرگ سينما 

ستاره و هاج و واج خيره شــده ام به روايت محمدعلی نجفی از 
توده ای های دهه 30. از آن فيلم هايی است كه مجله فيلم حتما به 
آن خواهد پرداخت. فيلم راه خودش را می رود و جماعت داخل سالن 
هم راه خودشان را. قصه سياسی و توده ای بازی و حزب رستاخيز و 

كارگران ذوب آهن خيلی به 

دل تماشاگر نمی نشيند تا اينکه نوبت سکانس حمله اوباش می رسد. 
شــورش كاله مخملی ها كــه دوبلورها هم برايش ســنگ تمام 
گذاشته اند. فضای مفرح اين ســکانس تماشاگران را هم سر ذوق 
می آورد. ضيافت لمپن ها كه تمام می شود فيلم برمی گردد به روال 
سابقش كه يك فيلم سياسی دهه شــصتی است، با داستانی كه 
سرراست تعريف نمی شود. ديدار اكبر زنجان پور با هما روستا و مهناز 
افضلی قرار است حس بسازد كه با وجود تالش بازيگران نمی سازد. 
تماشاگران سينما ستاره در پاييز دلگير 66 از سالن خارج می شوند. 
پشت سری ام به رفيقش می گويد: »فقط همون يه صحنه ش خوب 
بود.« نرسيده به ايستگاه اتوبوس با تتمه موجودی ام پوستر علی 
پروين را از يك دكه روزنامه فروشی می خرم. ديدار بعدی با سينما 
ستاره دو سال بعد اســت كه برای خريدن كاپ و مدال به منيريه 
می آيم. »كانی مانگا« را نشان می دهد و اين بار هم سالن كامال پر 
است و هم بساط ســوت و كف برقرار. قصه سينما ستاره هم مثل 
اغلب ســينماهای قديمی در دهه 80 تمام می شود. سينمايی كه 
سال هاست تخريب شده و جايش پاســاژی سبز شده كه بيشتر 
مغازه هايش لباس و كفش و تجهيزات ورزشی می فروشند. ديگر 
هيچ كس دلتنگ سينما ستاره و دمغ از روايت غيرخطی گزارش يك 

قتل نيست. 

انــگار عشــق   ورزيدن به شهر مسعود میر
و ديار خيلی خريدار ندارد، چه بســا 
بعضی ها هم در اين وانفســا يادشان 
می رود كه در همه تندبادهای روزگار 
وطن را بســتايند و خاكش را توتيای 
چشم كنند. ما را با اين جماعت كاری 
نيســت كه ما عشــاق ايران زمين و 
پايتخت خواســتنی اش هستيم. اين 
عشق اول از همان كلمه نگاشته شده 
مقابل »صادره از« در شناسنامه شروع 
شد اما حاال بدل شده به عادت و لذتی 
كه گويی در تمام خيابان ها و محله های 
اين شهر جاری است. تهران برای ما تنها 
زادگاه و نامــی به عنوان مركز كشــور 
نيســت كــه در كوچه هايــش بازی 
كرده ايم، در پياده روهايش عمر را قدم 
زده ايــم و در زيبايی هايــش عاشــق 
شده ايم. تهران موزه است نه از آن باب 
كه هنوز هــم در هر گــذر و محله و 
محدوده اش می توان نشــان روزگاران 
كهن و فرهنگ مردمان ديروز را سراغ 
گرفت بلكه به ايــن دليل كه ما در اين 
شهر گويی در موزه زندگی خود سراغ 
تماشا را گرفته ايم. تهران موزه زندگی 
ماست و هرچقدر هم كه شكل و شمايل 
و تركيبش تغيير كرده باشــد باز هم 
می تواند ما را با خود بكشاند تا شعف و 
شور تجديد ديدار با تكه های كوچك 
كودكــی و نوجوانــی و جوانــی. از 
كم لطفی ها به محله و خانه و خيابان و 
باغ و كاخ در اين شهر نمی توان حسرت 
به دل نشــد اما بايد دل بست به آنچه 
هست و برای بودنش اين روزها دل های 
بيشــتری می تپد. دل خوش كنيم به 
اينكه الاقل در دهه اخير حساسيت ها 
نسبت به خشت و خاك اين شهر بيشتر 
شده، كلنگ ها كمتر به جان خانه ها و 
تبرها كمتر به جان باغ هــا می افتد و 
خالصه موزه زندگی ما برای تداوم حفظ 
گذشته اش توان بيشتری يافته است. 

موزه ای به وسعت تهران...

جمع آوری زباله های شهری است كه هرچه مشاركت میثم قاسمی يكــی از وظايــف شــهرداری ها- در تمــام دنيا- 
مردم در آن كمتر باشــد، پرهزينه تر و ســخت تر می شــود. طبيعتا بهتر است 
كانديداهای شورای شهر و شهرداری درباره جمع آوری، بازيافت، دفن، امحا و... 
زباله ها برنامه مشخصی داشته باشند؛ اما متأسفانه تاكنون ديده نشده كه چنين 
باشد. گواه اين مدعا چيست؟ از كجا می توان دريافت كه يك كانديدای عضويت 

در شورای شهر، برنامه ای درباره زباله ها دارد يا نه؟
تا چند هفته ديگر، تبليغات انتخاباتی آغاز می شود و به ناگهان ديوارهای شهر با 
پوســترها و عكس های كانديداها، كاغذ ديواری می شود. يك روز از خواب بيدار 
می شويم و می بينيم تصوير هزاران زن و مرد روی ديوارهای شهر است. چند روز 
بعد هم اين تصويرها كارايی خود را از دســت می دهند و انتخابات تمام می شود. 
آن وقت ما می مانيم و درخت هايی كه كاغذ شدند؛ كاغذهايی كه پوستر تبليغاتی 
شدند، پوسترهايی كه روی ديوارها نشستند و در نهايت كارگران شهرداری بايد 
ديوارها را از آنها پاك كنند. اين كار هم متضمن هزينه ای اســت كه البد كم هم 

نيست.
عجيب آن است كه كسانی چنين باليی بر سر شهر می آورند كه خود مدعی اداره 
شهر هستند. برنامه های طوالنی می دهند، نطق های آتشين می كنند و قبلی ها را 
ناتوان می خوانند و در همان حال، خودشان از ترتيب دادن يك كارزار انتخاباتی 
پاك كه در آن چندين تن كاغذ صرف نشود و انبوهی زباله روی دست شهرداری 
نماند، عاجز هســتند. آن هم در زمانه ای كه می توان با هزينه ای به مراتب كمتر، 
كارزارهای اينترنتی برگزار كرد. اينجاســت كه می فهميم كســی برای زباله ها 
برنامه ای ندارد. شايد برای فروش تراكم، تبديل باغ ها به برج ها، تبديل شهر به يك 
كارگاه ساختمانی بزرگ و... برنامه داشته باشند؛ اما زباله ها، آلودگی بصری، بازيافت 
و... جايی در اين فهرست ندارند. اين در حالی است كه افزايش كيفيت شهرنشينی 

در پيگيری موضوعاتی است كه كانديداها عالقه ای به آنها ندارند.
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