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تجمعات
انتخاباتی

بدوننظارت

 گزارش همشهري  از بازار
سنگ قبرفروش ها در دوران كرونا

 مشاور وزير كشور : ناظر اصلی 
رعايت پروتكل های بهداشتی، وزارت 
بهداشت است كه می تواند گزارش 
تخلفات را به قوه قضاييه ارائه كند

 مثل همه آدم هاي ديگر از شيوع كرونا 
ناراحتند؛ از اينكه در حوالي خودشان، 
خانواده شان، دوست و قوم و آشنايشان 
مرگ قــدم مي زنــد و هرازگاهي جان 
عزيــزي را  مي گيــرد. كاري كه گره 
خورده در مرگ، در نيســتي آدم هايي 
كه حاال تنها نشــان باقيمانده از ايشان 
در دنيا، سنگي است بر مزاري. هر چقدر 
مرگ وميرها بيشتر، راسته مغازه هايشان 
شلوغ تر، كسب وكارشان رونق پيدا كرده 
و ناني كه سر ســفره خانواده مي برند 
بيشتر. ســنگ قبر فروشــند، نصاب 
ســنگ اند يا خطاط شــعر و مرثيه بر 
سنگ هاي سياه و سفيد. مي گويند در 
اين دو سال ترددشان به بهشت زهرا و 
ديگر آرامســتان هاي تهران زياد شده؛ 
مي روند تا بر مزار عزيزان مردم كه جان 
شيرين شان را كرونا ستانده، سنگ نصب 
كنند.جايي كه بشود دور آن جمع شد و 
ساعت ها حسرت خورد و گريست. آنها 
تنها كساني هســتند كه بحران كرونا، 
كارشــان را نه تنها تعطيــل نكرد بلكه  

افزايش  هم داد.صفحه10 را بخوانيد.

برگــزاري تجمع هــاي انتخاباتــي، 
نگراني ها از آغاز پيــك پنجم كرونا 
اين بار با جهش هاي جديد را باال برده 
است. در هفته گذشته، چندين مورد 
تجمع در اهواز، ياسوج، اسالمشهر و 
ورامين از ســوي يكي از كانديداهاي 
رياست جمهوري و حاميانش، برگزار 
شــد كه حكايت از زيرپا گذاشــتن 
پروتكل هــاي بهداشــتي داشــت؛ 
اين همــان نكته اي اســت كه پيش 
از اين از ســوي متخصصان عفوني و 
اپيدميولوژيست ها، هشدار داده شده 

بود. صفحه12 را بخوانيد.

يادداشت
سيدمحمد بهشتي؛ معمار و كارشناس فرهنگي

شــهر به مردم تعلق دارد نه به جريان هاي سياسي. 
شعار »شهرما، خانه ما« مدت هاست كه از سوي مردم 
بيان مي شود. حال كه شهر را از آِن مردم مي دانيم پس 
شوراي شهر هم نماينده مردم اســت كه مي خواهند درباره شهر تصميم بگيرند. 
مگر مي شود كه مردم نســبت به خانه خود بي تفاوت باشند؟ اگر نسبت به خانه 
خود بي تفاوت باشند پس از همه دارايي و آسايش و امنيت خود منصرف شده اند. 
به همين دليل كامال ضرورت دارد شهروندان در انتخابات شركت كنند، نقش ايفا 

كنند و در سرنوشت خودشان مشاركت داشته باشند.
اكنون 2 دهه است كه »اهل شهر« پديد آمده است. يعني جامعه شهري از ساكن 
شهر به اهل شهر تغيير وضعيت داده است. دوام اهل شهر موكول به اين است كه 
تعلق خاطر به شهر پديد بيايد كه پديد آمده است. امروز شاهد هستيم كه زندگي 
از فضا هاي خصوصي به عرصه هاي عمومي منتقل شده است و جوامع شهري در 
حال بازپس گيري شهر هستند. روزگاري مردم داخل پالك هاي خصوصي خود 
زندگي مي كردند و در خارج از آن فقط رفت وآمد مي كردند. االن زندگي به داخل 
شهر آمده اســت. يك مثال آن تعداد زياد »كافي شاپ«  اســت زيرا كافي شاپ 
عرصه اي براي تعامالت اجتماعي است. به خاطر دارم در سال76 مي گفتند كه در 
يك آمارگيري فقط 7كافي شــاپ در تهران ثبت شده است اما االن شايد بيش از 

2هزار كافي شاپ داشته باشيم. 
وقتي مردم معابر شهر را فقط براي رفت وآمد درنظر مي گرفتند نتيجه اين بود كه 
ساختمان ها نماي زيبايي نداشت و بالكن ها به انبار تبديل شده بود. االن با ديدن 
فضاي عمومي در خيابان 30تير و پل طبيعت كه زندگي شــهري در آنها جريان 
دارد پديد آمدن اهل شهر را مشــاهده مي  كنيم. اين جامعه بايد مراقب باشد كه 

دوباره شهر را واگذار نكند.
حركت واقعي از جانب مردم شروع شد. مديريت شهري در 4 فاز مي تواند مستقر 
شود. فاز اول رفت و روب شــهر و كفن و دفن متوفيان و آبياري بوستان   هاست و 

معاونت خدمات شهري در آن بيشتر ديده مي شود.
فــاز دوم عمليــات عمراني اســت كه بــا شــعار كارگران 
مشــغول كارنــد، شــناخته مي شــود. كنــدن تونــل و 

 ســاخت پل در آن بيشــتر صــورت مي گيــرد و معاونــت عمرانــي ويترين 
مديريت شهري است. 

شهروندان مديران »اهل شهر« 
را برمي گزينند

نگاه
حميد عمادي؛ عضو كميته علمي ستاد مقابله با كرونا

آغاز پيك جديد يا گســترش شــيوع كرونــا پس از 
برگزاري انتخابات و تجمع هــاي انتخاباتي نامزدهاي 
رياست جمهوري، موضوعي نيست كه من به آن اشاره 
كنم، همه مي دانند؛ هم مردم و هم مســئوالن كه اين 
تجمع ها چه پيامدهايي دارد. مشــكلي كه ما در كشــور براي رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي داريم، نبود قوانين نيست بلكه عمل نكردن به آن است. يك جاهايي افراد 
به دليل منافعي كه دارند، اين پروتكل ها را رعايت نمي كنند، منظور شخص خاصي 
نيست اما بايد بدانيم كه شيوع كرونا تمام نشده است و از همه اينها مهم تر ما هنوز در 
كشور واكسيناسيون را به طور كامل انجام نداده ايم. تنها درصد كمي از جمعيت آن 
هم از گروه هاي پرخطر و خاص، واكسينه شده اند كه به هيچ وجه براي ايمن شدن 
جمعيت كفايت نمي كند. در بسياري از كشورهايي كه واكسيناسيون گسترده تر از 
ايران انجام شده همچنان پروتكل هاي بهداشتي رعايت مي شود و تجمع ها ممنوع 
است. بنابراين در كشور ما با اين ميزان از ايمن شدن جمعيت، اين تجمع ها به شدت 
خطرناك اســت. نكته ديگر اينكه، هر بار ميزان ابتال كاهــش پيدا مي كند و پيك 
شيوع كرونا، كمي آرام مي شود، تصور مي شود كه بيماري كنترل يا تمام شده است، 

درحالي كه ما با واريانت ها و جهش هاي جديدي مواجه هستيم 
كه به شكل هاي مختلف و با قدرت بيماري زايي بيشتر خودشان 

را نشان مي دهند و از همه اينها مهم تر در برابر داروها، مقاوم اند. به همين دليل بر همه 
واجب و الزم است كه پروتكل ها رعايت شود تا دامنه گسترش بيماري، بزرگ تر نشود.

خطر تجمع هاي انتخاباتي

شارژ روحي قبل از فينال گروه

همان طور كه پيش بيني مي شد كامبوج حريف آساني براي شاگردان اسكوچيچ بود. 
تيم ملي ايران كه در دور رفت بازي ها و در ورزشگاه آزادي، كامبوج را 14 تايي كرده 
بود، اين بار با نتيجه 10 بر صفر حريفش را در هم كوبيد. كامبوجي ها كه در بازي رفت 
تنها 5 دقيقه مقابل ايران مقاومت كرده بودند، در بازي شب گذشــته براي 16 دقيقه 
دروازه شان را بسته نگه داشتند. گل اول ايران در اين بازي از روي نقطه پنالتي و باضربه 
دقيق عليرضا جهانبخش در دقيقه شــانزدهم به ثمر رسيد. شجاع خليل زاده)22(، 
مهدي طارمي )27( و مدافع كامبوج )گل به خــودي()32(، ديگر گل هاي ايران در 
نيمه اول را به ثمر رساندند. در اين نيمه عزت اللهي هم يك پنالتي را از دست داد. در 
نيمه مربيان اسكوچيچ بيشتر از نفرات ذخيره استفاده كرد و اگر كاوه رضايي دقت 
بيشتري در زدن ضربات نهايي داشــت، نتيجه 14 بر صفر بازي رفت تكرار مي شد. 
ميالد محمدي)58(، مرتضي پورعلي گنجــي )64(، كريم انصاري فر )پنالتي()77(، 

كاوه رضايي )80( و )87( و مهدي قائدي )84(، گل هاي ايران در نيمه دوم را زدند.

شاگردان اسكوچيچ در ادامه پيروزي هايشان در بحرين، كامبوج را 10 تايي كردند و آماده 
ديدار با عراق در روز پاياني شدند

مردم، شهر را پس گرفتند
  مديريت شهري با چشم پوشي از درآمد ناشي از فروش تراكم، زمين هايي را 

در نقاط مختلف شهر براي ارتقاي كيفيت زندگي به قلمروی عمومي تبديل كرد
  پيروز حناچي: ايجاد پاتوق هاي محلي و قلمروهاي عمومي يعني افزودن  ثروت به شهر

اله
نور

ضا 
ي/ ر

هر
مش

س: ه
 عك

د-
ح ش

تتا
ر اف

خي
ي ا

زها
 رو

  در
 كه

ع(
م)

ظي
دالع

ه عب
 شا

رم
ق ح

شر
ي 

نما
آب 

  و 
گاه

دان
مي

صفحه17

 2 چهره  متفاوت
  واليبال  ايران

صفحه  هاي 13 تا 16

ادامه در 
صفحه21

ادامه در 
صفحه3

3



2   شنبه 22 خرداد 1400   شماره 8241 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

مناظره هاي غيرجذاب و مشاركت مردمي
آخرين نظرسنجي )موج دهم( مركز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( نشان مي دهد مناظره دوم با استقبال چنداني در جامعه مخاطب اين نظرسنجي مواجه 
نشده است و 63درصد مخاطبان به اين سؤال كه آيا مناظره دوم را ديده اند؟ پاسخ منفي داده اند و فقط 37درصد از پاسخگويان مناظره دوم را تماشا كرده اند. 
بررسي ها نشان مي دهد اگرچه ميزان مخاطبان مناظره دوم نسبت به مناظره نخست بيشتر شده است اما اين تفاوت آنقدر چشمگير نيست؛ در نظرسنجي قبلي 

)موج نهم( ايسپا 30/7درصد از پاسخگويان مناظره اول را ديده بودند و در مقابل 69/3درصد اين برنامه را نديده بودند.
اينها درحالي است كه آخرين برآورد ايسپا، مشاركت شهروندان در انتخابات رياست جمهوري بعد از برگزاري دومين مناظره را ۴۱درصد نشان مي دهد؛ آماري كه 
نسبت به نتايج موج هاي قبلي نظرسنجي اين مركز، روند افزايشي نشان مي دهد. در موج نهم نظرسنجي ايسپا كه ۱6تا ۱7خردادماه انجام شد، ميزان مشاركت 
مخاطبان در انتخابات 28خردادماه 38درصد برآورد شده بود، درحالي كه نتايج موج دهم نظرسنجي )۱8تا 20خرداد( نشان مي دهد اين ميزان به ۴۱درصد رسيده 

است.
همچنين از ميان افرادي كه در انتخابات شركت مي كنند و كانديداي مورد نظرشان را انتخاب كرده اند، 65/8درصد اعالم كرده اند به ابراهيم رئيسي رأي مي دهند؛ 
آماري كه فاصله رئيسي با بقيه كانديداها را به شكل معناداري افزايش داده است. پس از رئيسي، رضايي با 6/9درصد، جليلي با 3/۴درصد، همتي با 2/8درصد، 

قاضي زاده هاشمي با 2/8درصد، زاكاني با 2درصد و مهرعليزاده با 0/7درصد قرار دارند و ۱5/6درصد نيز به اين سؤال پاسخ نداده اند.  

ث
مك

 امروز )شنبه 22خردادماه( قرار است 7كانديداي 
ســيزدهمين دوره  انتخابات رياست جمهوري 
براي سومين بار رو در روي يكديگر، به مناظره 
بنشينند و از مشكالت كشــور و مردم بگويند. 
براســاس اعالم روابط عمومي صداوســيما، در 
مناظره ســوم كه از ســاعت17 امــروز برگزار 
مي شود، كانديداها با موضوع كلي »دغدغه هاي 
مردم« پاسخگوي سؤاالت مجري برنامه خواهند 

بود.
مناظره سوم از آن جهت از اهميت دوچنداني، هم 
براي كانديداها و هم براي افكارعمومي برخوردار 
اســت كه آخرين فرصت براي جلب نظر عموم 
مردم نســبت به برنامه ها و راهبردهاي اجرايي 
كانديداهاســت؛ موضوعي كه در 2 مناظره قبلي 

دستاورد چنداني به همراه نداشت.
بررسي هاي ميداني و برخي نظرسنجي هاي انجام 
شده نشان مي دهد 2 مناظره قبلي با موضوعات 
اقتصادي ، سياسي و  اجتماعي، آنچنان كه بايد 
نتوانسته در جلب نظر مخاطبان مؤثر واقع شود؛ 
تا جايي كه اشــكاالت اساســي موجود در فرم و 
محتواي برگزاري مناظره ها، صداي كانديداها را 
هم درآورد و تقريبا اكثر آنان با طرح انتقاد نسبت 
به طراحي كنوني مناظره ها ازسوي صداوسيما، 
خواستار ايجاد تحول اساسي در شكل و محتواي 

برگزاري مناظره ها شدند.
در مناظــره دوم ابتــدا محســن مهرعليــزاده 
انتقادهايي نســبت به عملكرد صداوســيما در 
سانسور 5دقيقه از مستندش در تلويزيون مطرح 
كرد و در ادامه هم از پرســش هاي مطرح شــده 
انتقاد كرد. عبدالناصر همتي هم با انتقاد از شيوه 
برگزاري مناظره ها، ســاختار اين برنامه را شبيه 
مسابقه هفته دانست. او بر اين اعتقاد بود كه »اگر 
مي خواهيم مردم مواضع ما را بيشتر بدانند، بهتر 
بود ســؤاالت مهم تري مطرح مي شــد.« همتي 
اين موضوع را هم نوعي انحصــار تلقي و عنوان 
كرد مخالف انحصار در حــوزه اقتصاد، فرهنگ و 

رسانه است.

اما انتقاد از فــرم و محتواي مناظره ها ازســوي 
كانديداهاي اصولگرا نيز مطرح شد و سعيد جليلي 
با انتقاد از برنامه هاي انتخاباتي صداوسيما، گفت 
كه اين شيوه پاسخگويي نامزدها در مناظره هم 
كمكي به انتخاب مردم نمي كند. او پيشنهاد كرد 
شيوه طرح پرسش ها و نحوه پاسخگويي نامزدها 
تغيير كند، چراكه »ما نمي خواهيم تست هوش از 
نامزدها بگيريم. مردمي كه نشستند بايد اولويت ها 
را بشناســند و صحبت هاي هركدام از نامزدها را 

بشنوند.«
قاضي زاده هاشمي، زاكاني و رضايي هم   از نحوه 
برگــزاري مناظره ها انتقاد كردنــد؛ يكي اعتقاد 
داشت مناظره ها به گونه اي است كه تفاوت ديدگاه 
كانديداها مشخص نمي شــود و ديگري مناظره 
2 به 2 را پيشــنهاد كرد. رضايي هــم با موافقت 
با پيشــنهاد جليلي براي تغيير ساختار مناظره 
سوم، خواستار اين شــد كه نامزدها هم در ارائه 

برنامه هايشان تغييراتي بدهند.
اينهــا درحالي بــود كــه 2 مناظــره قبلي در 
افكارعمومي و همچنين درميان فعاالن سياسي 
از هر 2 جناح، بازتاب چندان مثبتي نداشــت و 
انتقادي كه تقريبا همه روي آن اتفاق نظر داشتند، 
اين بود كه كانديداها براي برون رفت از مشكالت 
كنوني كشور برنامه منسجم و كاربردي نداشتند 
و برخي از آنان مي كوشند با طرح ايده هاي كلي 
و ارائه وعده هاي چشمگير، نظر رأي دهندگان را 

به سوي خود جلب كنند.
طرح برخي ادعاهــا و انتقادهاي تند عليه دولت، 
از ديگر نكات مهم مناظــره دوم بود كه در برنامه 
نخست هم ديده شد؛ موضوعي كه عالوه براينكه 
در صحت و ســقم آنها ترديد جدي وجود دارد، 
نشان مي داد استراتژي برخي كانديداها بر حمله 
به دولت استوار است بدون اينكه برنامه منسجمي 

براي رفع مشكالت ارائه شود.

فرصت دفاع براي دولت 
اگرچه انتقادهاي مطرح شــده نسبت به شكل 

و محتواي 2 مناظــره قبلي با واكنش رســمي 
صداوســيما مواجه نشــده، اما عضو كميسيون 
نظارت بر تبليغات رياســت جمهوري ديروز در 
گفت وگو با ايســنا از برگزاري جلسه اي باهدف 
تغيير در نحوه ساختاري مناظره سوم خبر داد. در 
اين ميان اگرچه احسان قاضي زاده هاشمي گفت 
كه براساس مصوبه كميسيون، مقرر شده دولت در 
يك برنامه ضبط شده به مدت 8 دقيقه، به اظهارات 
نامزدهاي انتخابات در جريان نخستين مناظره 
پاسخ دهد و از عملكرد خود دفاع كند، اما به اين 

موضوع اشاره اي نكرد كه چه تغييرات ساختاري 
ای در مناظره سوم اعمال خواهد شد.

وي بيــان كــرد: در مناظره نخســت يك پيك 
مشــاركت زديم كه براي مــا راضي كننده بود، 
اما روي مناظــره دوم برآوردمان اين اســت كه 
تأثيرگذاري چنداني نداشــته اســت. مناظرات 
40درصد مخاطب داشته است و اين ميزان با حد 

انتظار ما فاصله دارد.
اظهارات عضو كميســيون نظــارت بر تبليغات 
رياست جمهوري از 2 جنبه حائز اهميت است؛ 

يكي ضرورت ايجاد تغيير در ســاختار مناظره 
ســوم و ديگري درنظر گرفتن حــق دفاع براي 
دولت دربرابر حمالت و اتهام هــاي كانديداها. 
حال با وجود اين بايد ديد در مناظره ســوم كه 
امروز برگزار مي شــود، شــاهد تغيير رويكرد 
محسوســي در فرم و محتواي مناظره خواهيم 
بود يا اينكه قرار اســت همچنــان در بر همان 
پاشــنه بچرخد و كانديداها با كلي گويي و طرح 
وعده هاي بي پشتوانه با چاشني حمله به دولت، 

افكارعمومي را تحت تأثير قرار دهند.

7كانديداي انتخابات رياست جمهوري قرار است امروز با محوريت 
دغدغه هاي مردم مواضع و برنامه هاي يكديگر را به چالش بكشند 

فرصت آخرين مناظره 
شوراها

مصاف فهرست ها در شهرها 
 با آغاز تبليغات انتخابات ششمين دوره شورا هاي شهر

 ليست هاي متعددي از سوي احزاب روانه كارزار رقابت شده است

با پايان بررسي كار هيأت نظارت مركزي ششمين دوره انتخابات 
شوراهاي شهر و روســتا از آخرهفته گذشته، 2روزي مي شود كه 
تبليغات اين انتخابات چهره   شهرها را تغيير داده است. رقابت ها 
براي تصاحب كرسي هاي پارلمان شــهري در جاي جاي كشور 
از بيســتم خردادماه آغاز شــده و تا آخرين ســاعت چهارشنبه 
26خردادماه ادامه خواهد داشــت. قرار است انتخابات ششمين 
دوره شــوراهاي شــهر همزمان با انتخابات ســيزدهمين دوره 
رياســت جمهوري 28خردادماه برگزار شــود و به همين دليل 
طي هفته جاري كه آخريــن فرصت تبليغات بــراي داوطلبان 
2 انتخابات اســت، تبليغات به اوج خود خواهد رســيد. برخالف 
انتخابات رياست جمهوري كه كانديداها مستقل از هم وارد گود 
رقابت ها شده اند و هر يك از 7كانديدا تبليغات ويژه خود را دنبال 
مي كند، در انتخابات شــوراهاي شــهر به دليل تعدد كرسي ها و 
شمار متفاوت آن در شــهرها، رنگ و بوي اين انتخابات متفاوت 
است و به جاي اشخاص، احزاب و ائتالف هاي سياسي ميدان دار 
ارائه فهرست هاي انتخاباتي شــده اند؛ فهرست هاي انتخاباتي كه 
در 48ساعت گذشته هم حال و هواي شــهرها را انتخاباتي كرده 
و هم فضاي شبكه هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است.  در 
اين ميان جبهه اصالحات ايران براســاس پروتكلي كه براي تهيه 
فهرست شوراي شهر تهران انتخاب كرده   و مبناي فهرست نويسي 
را به رأي گيري بدنه  اجتماعي اش در سايت سرا منوط كرده بود، با 
يك فهرست واحد به ميدان آمده است؛ فهرستي كه شب گذشته 
از ســوي جبهه اصالحات اعالم  شــد و در آن نام 7تن از اعضاي 
پنجمين دوره شوراي شهر تهران به عالوه جمعي از متخصصان 
حوزه شهر و تعدادي از جوانان شهر تهران به چشم مي خورد. ابتكار 
جريان اصالحات براي رأي گيــري از 42هزار تن از حاميانش كه 
در سايت سرا منسجم كرده، سبب شده انتقادات به اين فهرست 
انتخاباتي نسبت به ادوار گذشته كمتر باشد و حمايت آن قسم از 
بدنه اجتماعي كه راغب به حضور و مشاركت در انتخابات هستند 
را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. در مقابل فهرست واحد 
جبهه اصالحات، اما اصولگرايان با ليســت هاي متعدد راهي اين 
كارزار شده اند و 3 فهرست مســتقل از اين اردوگاه به شهروندان 
تهراني معرفي شده است؛ 3 فهرست كه 3جريان شوراي ائتالف، 
طيف شوراي وحدت و طيف پايداري ها را به صورت مجزا در رقابت 
جدي به شهروندان عرضه كرده است. هرچند برخي اسامي اين 
فهرست ها بعضا با هم مشترك است اما اساس كار 3جريان مذكور 
اعالم استقالل انتخاباتي از يكديگر در مصاف 1400 است. در اين 
ميان اما ليست شوراي ائتالف اصولگرايان به دليل حضور نرجس 
سليماني، دختر شهيد سليماني  حاشيه ساز شده   و انتقاد برخي 

چهره ها و احزاب اصولگرا را به دنبال داشته است.

آخرين رايزني ها براي برگزاري ماراتن سياسي 1400
ديروز نشست سراسري عوامل  انتخابات 1400در هتل ارم تهران برگزار شد

 چهار روز تــا پايان مهلــت تبليغات 
وزارت 
انتخابات رياست جمهوري زمان باقي كشور

مانده اســت. جمعــه 28خردادماه 2 
انتخابــات ســيزدهمين دوره رياســت جمهوري و 
ششمين دوره شــوراهاي شهر و روســتا به همراه 
انتخابات ميان دوره ای مجلس شورا و خبرگان برگزار 
خواهد شد. بنا به اعالم ستاد انتخابات به دليل رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي وي ژه كرونا ساعت برگزاري 
انتخابات از 7صبح بيست وهشتم خرداد آغاز مي شود 
و تا 12شــب ادامه خواهد داشــت. تعداد شــعب و 
صندوق هاي اخذ رأي نيز نسبت به گذشته افزايش 
خواهد يافت. البته ستاد مقابله با كرونا پيشنهاد كرده 
تا برخالف ادوار پيشين انتخابات راي گيري تا ساعات 
آغازين صبح ادامه داشته باشد و اجراي اين پيشنهاد 
به موافقت شوراي نگهبان بستگي دارد. درحالي كه 
پيش از اين ساعت رسمي راي گيري تا 8 شب بود و 
رفته رفته تا ساعت 12 شب تمديد مي شد. در چنين 
شرايطي عوامل برگزاري انتخابات 1400تهران نيز 
ديروز در هتل ارم گرد هم آمدند و اســتاندار تهران، 
يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و رئيس هيأت 
نظارت بر انتخابات شوراهاي تهران در اين گردهمايي 
ســخنراني كردند. نماينده هيأت نظارت بار ديگر در 
اين سخنراني از عملكرد اين هيأت و ردصالحيت هاي 

گسترده دفاع كرد.

20هزار نيرو براي حفاظت از انتخابات
به گزارش ايسنا، احمد نادري، رئيس هيأت نظارت بر 
انتخابات شوراي تهران در اين گردهمايي به شكلي 
آشــكار گفت كه در اين دوره به قول يكي از عوامل 

»انرژي بســيار زيادي براي كنترل شوراها گذاشته 
شده اســت.« نادري همچنين درباره ردصالحيت 
ســپنتا نيكنام داوطلب زرتشتي شوراي شهر تهران 
به دليل عدم التزام به اسالم گفت: »ما را متهم كردند 
كه يك فرد زرتشــتي را رد صالحيــت كرديم چرا 
كه به اسالم التزام نداشته اســت. درحالي كه كسي 
كه غيرمسلمان اســت بايد به غير از اســالم التزام 
داشته باشــد، اما رســانه ها و برخي ديگر بي مهري 
و جذاب ســازي  كردند.« نادري گفت كــه يكي از 
تأييدصالحيت شــده ها در ايــن دوره از انتخابــات 
زرتشتي است. انوشيروان محسني بندپي، استاندار 
تهران هم از استقرار حدود 20هزار نيرو براي حفاظت 
از صندوق هاي رأي در تهران خبر داد. بندپي گفت: 
»حدود 5 هــزار نيرو در غرب اســتان تهران تعيين 
كرده ايم و ســپاه حضرت سيدالشــهدا)ع( و محمد 

رســول اهلل)ص( اعالم كرده اند در هر جا كمبود نيرو 
وجود داشته باشد به كمك نيروي انتظامي خواهيم 
آمد. 22 جلسه امنيتي برگزار كرده ايم و 16 جلسه 
عوامل نظامي و انتظامي بررسي كرده اند تا پيش بيني 
پيشگيري و بازدارندگي صورت گيرد.« به گفته بندپي 
اولويت شــمارش آرا با انتخابات رياست جمهوري، 
ســپس ميان دوره اي مجلس ، بعد خبرگان رهبري 
و در آخر شوراهاست. قاســم محمدطهراني، عضو 
حقوقدان شــوراي نگهبان و رئيس هيأت نظارت بر 
انتخابات استان تهران نيز در اين گردهمايي گفت كه 
پايان تبليغات هم با توجه به تغيير ساعات برگزاري 
انتخابات 7 صبح خواهد بود و آنچه پذيرفته شــد، با 
توجه به آسيب هايي كه در ساعات پاياني رأي گيري 
مانند خريد و فروش رأي و... وجود دارد، ساعات اعالم 

شده 7 صبح تا 12  شب است.

محتشمي ها از عشق و عقيده تبعيت مي كنند
سيدهادي خامنه اي، دبيركل مجمع نيروهاي خط امام، در مراسم 

بزرگداشت ســيدعلي اكبر محتشمي پور گفت: انســاني با اين خبر
خصوصيات چرا چندين سال در غربت به سر برد؟ چنين شخصيتي 
بايد در رئوس حاكميت يك كشور باشد و از هوش، درايت و مديريت او استفاده 
شود.  او در ادامه درباره مرحوم محتشمی پور گفت: همه خصوصيات يك انسان 
مسئول در تراز جمهوري اسالمي در اين آدم جمع بود. همه اين صفات برجسته 
كه حتي وجود پاره اي از آنها مي تواند يك فرد را در عرصه سياست و نقش آفرين 
كند، آيا كافي نبود كه در فضاي تنگ تحميل شــده بر آن انسان بزرگ باعث 
گشايشي شود و از اين مرد بزرگ استفاده صورت بگيرد؟! به گزارش جماران، او 
در مراسم بزرگداشت مرحوم سيدعلي اكبر محتشمي پور در دارالزهرا)س(، با 
بيان اينكه مرحوم محتشمي پور ديپلماسي و ميدان را به هم متصل كرد، گفت: 
بايد به آنان كه فضا را بر محتشمي پور بستند يادآور شد، از شخصيتي كه امام بر 
هوش و درايت سياسي او صحه گذاشته بود و خود او واجد مرتبه اجتهاد سياسي 
بود، انتظار اطاعت بي چون و چرا، انتظار بي جايي اســت. امثال محتشمي ها از 

عشق و عقيده تبعيت مي كنند؛ نه از تهديد و تطميع و تدليس.
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حامد فوقاني
دبير  گروه شهر

  پهنه هاي شمالي، جنوبي، 
شــرقي، غربــي و مركزي گزارش

تهــران داراي فضاهــاي 
بزرگي تحت نام عرصه هــاي همگاني يا 
قلمروهــاي عمومي شــده اند كه امكان 
حضور مــردم را براي گذرانــدن اوقات 
فراغــت و تعامــات اجتماعــي فراهم 
مي كننــد؛ فضاهايــي در دل محله هــا؛ 
جاهايي كه تا همين چند ســال پيش يا 
كارگاهي نيمه فعــال و غيرفعال بودند يا 
زميني رها شده تا عنوان فضاهاي بي دفاع 
شــهري را يدك بكشــند؛ درست مثل 
ميدانگاه اميركبير در امين حضور و محله 
شــكوفه، ميدانگاه خورشيد و شمسه در 
شهرري، هفت تير در قلب تهران و صالحيه 
در تجريش. چنين عرصه هاي بزرگي كه 
احداث آنها در دوره پنجم مديريت شهري 
در دستور كار قرار گرفت، مي توانند جايي 
مناسب براي برگزاري مراسم هاي مذهبي 
و اعياد باشــند و حتي در ايــن روزهاي 
كرونايــي به كمك نامزدهــاي انتخابات 
شوراي شهر بيايند تا دست كم در فضايي 
باز، بــا رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و 
فاصله گذاري اجتماعي به ارائه برنامه هاي 

خود بين مردم بپردازند.

افزودن ثروت به شهر
ايجاد ميدانگاه هاي شهري تهران در حالی 
صورت گرفته كه شهرداري براي ارتقاي 
كيفيت زندگــي در محله ها قيد دريافت 
منابع بــزرگ مالي را زده اســت؛ چراكه 
مي توانسته به جاي چنين فضاهاي بازي، 
مجوز ســاخت توده  بناهاي مســكوني، 
تجاري يا اداري را صــادر كند و به نوعي 
آب از آب هم تكان نخورد؛ چنانچه پيروز 
حناچي، شهردار پايتخت درباره ميدانگاه 
اميركبير مي گويد: »در محله شكوفه قرار 
بــود هايپرماركتي بزرگ احداث شــود، 
اما در پي رويكرد توســعه انســان محور، 
ساخت 8200مترمربع پازا و 500واحد 
پاركينگ را در دســتور كار قرار داديم؛ 
بنابراين زميني رها شــده كــه به محلي 
براي تخليه غيرقانوني زباله و نخاله و بعضا 
تجمع هاي آســيب زا تبديل شده بود، به 
محلي براي پياده روي و گذراندن اوقات 
فراغت ساكنان تغيير كرد. اگر اين فضا را 
به هايپر ماركت تبديل مي كرديم، زندگي 
براي ساكنان مشــكل مي شد.« حناچي 
ســاخت پاتوق ها و درنگ گاه هاي محلي 
را اقدامي ديگــر در اين راســتا مي داند 
و مي گويــد: »ايجاد پاتوق هــاي محلي 
و قلمروهــاي عمومــي، يعنــي افزودن 

يك ثروت به شــهر. ارتقاي كمي و كيفي 
قلمروی عمومي منجر به انسجام فضاي 
شهري مي شود و شهر از طريق قلمروی 
عمومي درك مي شــود. در كشــورهاي 
پيشــرفته، توســعه قلمروی پياده براي 
جلوگيــري از خيابان هــاي جديد مورد 
توجه است و در تهران و شهرهاي بزرگ 
كشــور نيز بايد چنيــن اقدامي صورت 

بگيرد.«
 تهــران هم اكنــون 20پاتــوق محلي با 
مقياس نســبتا بزرگ و تعــدادي پاتوق 
در مناطق جنوبــي به خصوص مناطق 9، 
15، 17، 18، 19و 20بــا اندازه كوچك 
دارد. جدا از اينهــا، در برخي از مناطق، 
باغچه هــاي محلي هــم ايجاد شــده تا 
ســاكنان اطراف آن بتوانند بــا دريافت 
بذرهاي گياهان گوناگون به ويژه گياهان 
دارويي، خودشــان به پرورش و برداشت 

گياه بپردازند.

باغ راه حضرت فاطمه)س(؛ بزرگ ترين 
قلمروی عمومي تهران

ميدانــگاه اميركبير و شمســه، ازجمله 
بزرگ تريــن قلمروهــای عمومي احداث 
شده طي 3سال اخير به حساب مي آيند، 
اما با تكميل پــروژه بازآفرينــي اراضي 
روســطحي خطوط ريلي تهــران- تبريز 
در مناطــق 17، 18)بــاغ راه حضــرت 
فاطمــه)س(( جنــوب پايتخــت داراي 
يك فضاي همگاني بســيار بزرگ خواهد 
شــد. اين عرصه 9كيلومتر طــول، بين 
30تا 60متر عــرض و در مجموع بيش از 
50هكتار وسعت دارد. در حدود 30هزار 
مترمربــع از اين عرصــه امكانات خاصي 
نظير 4كوشك، تجهيزات ورزشي، هنري و 
تفرجي، مبلمان شهري و محل هاي مكث 
و در 6كيلومتر آن، مسير دوچرخه سواري 
و پياده روي احداث مي شود. بخش زيادي 
از زمين ها به فضاي سبز تبديل مي شود تا 
ســاكنان پيراموني، پس از سال ها انتظار 
ديگر با مشكاتي مانند گرد و خاك روبه رو 
نباشند. ســيدمجيد غمخوار، مديرعامل 
سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران 
مي گويد، فاز نخســت اين پــروژه اواخر 

تيرماه به اتمام مي رسد.
 باغ راه حضرت فاطمــه)س( نه تنها خود 
يكــي از بزرگ ترين فضاهــاي اجتماعي 
شهر اســت، بلكه 2فضاي بزرگ شهري 
ديگر را به هم متصل خواهد كرد. ارتباط 
اين باغ راه با بوستان واليت )پادگان سابق 
قلعه مرغي( در شــرق و اراضــي اطراف 
رودخانه كن )معادن شن و ماسه فربت( در 
غرب، امكان بي نظيري را براي شهر تهران 
خصوصا ســاكنان مناطــق جنوب غربي 

فراهم مي كند.

چشم اندازي وسيع براي افزايش حس 
تعلق به محله

ميدانگاه ها و پاتوق هاي محلي به محات 
پيرامون خود هويت و تشــخص ويژه  اي 
مي بخشــيد كه ايــن مهــم تاحدودي 
نابرابري هاي ميــان شــمال و جنوب را 
كاهش داده است. كاوه حاجي علي اكبري، 
رئيس سازمان نوسازي شهر تهران در اين 
رابطــه مي گويد: »زماني كــه يك فضاي 
بي دفاع شهري به بوستان يا پاتوق محلي 
تبديل مي شود، يعني با اجراي پروژه هاي 
كوچك، عامل افزايش حس تعلق به محله 
ايجاد شده اســت. وقتي مردم در محله ها 
ساكن شوند و در كنار مديريت شهري براي 
بهتر شــدن وضعيت محله قدم بردارند، 
محله اي مطلوب شــكل مي گيرد با اهالي 
كه به آن دلبستگي دارند و اجازه نمي دهند 
بزهكاران با حضور در محله شــان چهره 
آن را زشــت و مخدوش كنند. 20پاتوق 
محلي و مسيرهاي پياده محور مانند گذر 
شهريار، اميركبير، خورشــيد، سوزنبان، 
بازارچه نايب السلطنه و... كه توسط سازمان 
نوسازي سامان يافته، با چنين رويكردي 
ساخته شــده اند؛ فضاهايي كه با گذشت 
زمان به تعدادشــان افزوده مي شــود.« 
مهرداد مال عزيزي، شهرســاز و معمار نيز 
مي گويد: »چنين فضاهايــي باعث تمدد 
اعصاب مي شود. فضاهايي با چشم اندازي 
وسيع و بدون مانع بصري در مقابل چشمان 
شــهروندان؛  بدون خودرو و بــدون انواع 
آلودگي هاي محيطي. مديريت شــهري 
در وضعيت فعلي بايد با عرصه گشــايي و 
جلوگيري از توده گذاري به ســمت ايجاد 
چنين ميدانگاه ها و قلمروهايي برود. چنين 
مكان هايي در بيشتر شــهرهاي قديمي 
ايران وجود دارد و شــهرهاي بزرگ دنيا 
نيز به همين ســمت حركــت مي كنند؛ 
يعني توســعه عرصه هاي عمومي چه در 
محله ها به صورت كوچك مقياس و چه در 
جاهاي ديگر شــهر با اندازه بزرگ. دزفول 
داراي 200هكتار پهنه قديمي اســت كه 
حدود 70درصد شهروندانش فاقد خودرو 
بوده و همانند يك ميدانــگاه با پاي پياده 
يا دوچرخه در آن تــردد مي كنند. ببينيد 
ميدان امــام اصفهان )نقــش جهان( چه 

كاركرد موفقي دارد.«
به هرترتيب، مديريت شــهري تهران طي 
3ســال و نيم اخير همواره ســعي كرده 
براي افزايش نشــاط جامعه، بــاال بردن 
ســطح تعامات اجتماعي، بهبود سبك 
زندگــي مــردم و ارتقای حــس تعلق به 
محله، عرصه هــاي همگانــي را در قالب 
پازاها و ميدانگاه هاي شهري، پاتوق هاي 
محلي، پياده راه ها و  درنگ گاه هاي كوچك 

ايجاد كند.

مردم، شهر را پس گرفتند
مديريت شهري طي 3سال و نيم اخير تاش كرده با چشم پوشي از درآمد ناشي از 
فروش تراكم، زمين هايي را در نقاط مختلف شهر تهران براي ارتقاي كيفيت زندگي 

شهروندان به قلمروی عمومي تبديل كند

1. منطقه يك: پالزا  و قدمگاه صالحيه
موقعيت: ضلع جنوبي ميدان تجريش

وضعيت: در حال ساخت
2. منطقه 20: خورشيد

موقعيت: محله شيخ صدوق 
وضعيت: به بهره برداري رسيده

3. منطقه7: پاتوق فرهنگي ناشنوايان
وضعيت: در حال تعيين مكان الزم

4. مناطق 17و 18: عرصه همگاني باغ راه حضرت فاطمه)س(
موقعيت: از محدوده محله امامزاده حسن)ع( تا خليج فارس شمالي

وضعيت: فاز نخست در بخش شرقي رو به اتمام است
5. منطقه 10: پالزاي بريانك

موقعيت: محله بريانك

وضعيت: در شرف بهره برداري قرار دارد
6. منطقه 18: ميدانگاه دريافت

موقعيت: محله يافت آباد جنوبي
وضعيت: عمليات پروژه تا پايان شهريور ماه به پايان مي رسد

7. منطقه 14: ميدانگاه تاجري
موقعيت: محله صاحب الزمان

وضعيت: اقدامات نهايي پروژه در حال انجام است
8. منطقه 7: پاتوق ابريشم

موقعيت: محله نظام آباد، خيابان بخشي فرد
وضعيت: به بهره برداري رسيده

9. منطقه 19: پاتوق رها
موقعيت: محله نعمت آباد 

وضعيت: به بهره برداري رسيده
10.منطقه15: پاتوق شيرين دخت

موقعيــت: محلــه مينابــي، در همســايگي بقعــه امامــزاده 
»سيده ملك خاتون«

وضعيت: به بهره برداري رسيده

 برخي از ميدانگاه ها 
و پاتوق هاي محلي تهران

  احياي 11بناي تاريخي و فرهنگي تهران معادل 120هزار مترمربع
   اجراي بيش از 1000پروژه محله محوري با اعتبار بيش از 2هزار ميليارد تومان

   تملك و خريد 20باغ بزرگ و تبديل آن به بوستان و تفرجگاه

   آزادسازي 105هكتار اراضي متعلق به شهروندان
   اجراي بيش از 100هزار مترمربع گذرگاه و درنگ گاه در بافت فرسوده

   توسعه سراهاي تجربه در 5 پهنه شهر تهران براي سالمندان
   طراحي و اجراي كوچه دوستي و بازآرايي بيش از 70كوچه با مشاركت مردم

   احداث مركز همايش هاي  هنري رازي به مساحت 32هزار مترمربع در شهر ري
   احياي پهنه فرهنگ و هنر رودكي

   تملك و احياي 27خانه موزه به نفع شهروندان

 برخي از اقدامات مهم 
براي توسعه فضاهاي فرهنگي و گردشگري
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يادداشت

شهروندان مديران »اهل شهر« را 
برمي گزينند

ادامه از  فاز ســوم نيز به برقراري نظــم و انضباط در 
ساخت و ساز ها مي گذرد كه در آن هم معاونت صفحه اول

شهرسازي اهميت پيدا مي كند اما هنوز هم ساكنان شهر به عنوان 
انسان هايي كه در آن زندگي مي  كنند، نمود واقعي پيدا نكرده اند.

اينجاست كه فاز چهارم اتفاق مي افتد و زندگي شهري موضوعيت 
پيدا مي كند.

اكنون جامعه شهري ما در اين فاز به سر مي برد اما مديريت شهري 
تا مدتي قبل در فاز دوم قرار داشــت. مدتي اســت كه مديريت 
شهري از فاز يك و دو عبور كرده و به سمت فاز چهارم رفته است 
به اين معني كه از خواسته هاي مردم استقبال مي كند. با شركت 
نكردن در انتخابات، ما در معرض اين قرار مي گيريم كه كرســي 
مديريت شهر در اختيار كساني قرار گيرد كه در فاز دوم قرار دارند 
و با تابلو هاي روزشمار پروژه ها، عملكرد خود را نشان بدهند. البته 
اينكه در فاز چهارم قرار داريم به اين معني نيست كه پروژه هاي 
بزرگ عمراني اجرا نشــوند اما وظيفه مديريت شــهري ارتقاي 

كيفيت فضاي شهري است نه مقدار زياد مصرف بتن و ميلگرد.
كســاني كه به انتخابات شوراي شــهر صرفا نگاه سياسي داشته 
باشــند، صاحيت الزم بــراي حضــور در اين شــورا را ندارند. 
شهروندان بايد ببينند چه كســي - بنا به كارنامه نه بنا به ادعا - 
درگذشته شــهر را بهتر اداره كرده و منافع شهر را بيشتر صيانت 
و از شهر فروشي، قانون فروشي و آينده فروشي پرهيز كرده و در 
نتيجه آسايش بيشتري را فراهم كرده است و گرنه ما دوره هايي 
را داشتيم كه به دليل مشاركت نداشتن كافي و مؤثر، كساني كه 
اهل شهر نبودند و نســبت به سرنوشت شهر احساس مسئوليت 
نمي كردند اجازه پيدا كردند كه به شــورا راه پيدا كنند. در عمل 
آشــوبي به وجود آمد و بدهي هايي براي شهر پديد آمد كه بايد تا 
سال ها هزينه آن بدهي ها را بدهيم. شركت نكردن در انتخابات 
شوراي شــهر و اجازه ورود دادن به كساني كه اهل شهر نيستند 
باعث خسارت هايي مي شــود كه دامنه آن بيش از 4سال و يك 
دوره خواهد بود. از اين نظر انتخابات شوراي شهر بسيار حساس 

است و اهميت دارد.
تجربه جهاني نشــان داده كه بهترين رده مديريت شهري زماني 
است كه ديد آن از منظر فرهنگي و اجتماعي باشد. جامعه شهري 
ما به اين سطح رسيده و بايد مديريت شهري متناسب با خود را 

انتخاب كند.

حمل ونقل

 2 ايستگاه جديد 
به متروی تهران افزوده مي شود

ايستگاه هاي متروی شهرك آزمايش در خط6 و باقرخان در خط7 
اين هفته به طور همزمــان و با دســتور رئيس جمهور به صورت 

ويدئوكنفرانس رسما افتتاح خواهند شد. 
به گزارش همشــهري، با بهره برداري از اين 2ايســتگاه، شمار 
ايســتگاه هاي تكميل شــده در دوره كنوني مديريت شهري به 
عدد30 و در مجموع تعداد ايســتگاه هاي شبكه خطوط متروی 

پايتخت به 141 خواهد رسيد.
مديرعامل شــركت مترو با اعام اين خبر گفت: بعــد از افتتاح 
ايستگاه مرزداران در ارديبهشت امسال، حاال نوبت به بهره برداري 
از ايستگاه شهرك آزمايش رسيده تا به اين ترتيب محدوده مياني 
خط6 مترو تكميل شود و عملكردي يكپارچه و پيوسته پيدا كند.
به گفته علي امام، ايستگاه شهرك آزمايش به عنوان عميق ترين 
ايســتگاه خط6، در منطقه اي پرترافيك و متراكم از منطقه2 و 
همجوار با بزرگراه هاي شيخ فضل اهلل نوري و جال آل احمد واقع 

شده است.
 با افتتاح ايستگاه شــهرك آزمايش، شــهروندان ساكن محله 
كوي نصر و شهرك آزمايش با استفاده از شبكه حمل ونقل ريلي 
زيرزميني، به محدوده مركز و جنوب شــهر ماننــد بازار تهران 

دسترسي پيدا خواهند كرد.
ايســتگاه ديگري كه اين هفته به بهره برداري مي رسد، ايستگاه 
باقرخان در خط7 اســت. اين ايســتگاه به جهــت مجاورت با 
بيمارستان امام خميني)ره( با نكوداشت جانفشاني هاي شهداي 

سامت )دوران شيوع بيماري كرونا( افتتاح خواهد شد.
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امروزآخريندورازمناظرهنامزدهايسيزدهمينانتخاباترياستجمهوريبرگزارميشود.

دســت کم در  ســتادهای 
تیم هــای  و  انتخاباتــی 
نامزدهــا،  برنامه نویــس 
بیشــترین تمرکز بر گرفتن 
رای بیشتر از رای دهندگان، 
با تعیین پست ها و جابه جایی 
صندلی ها صــورت گرفته و 
احتمــاال تدویــن راه حل 
مشکالت اقتصادی، به پس 
از انتخاب رئیس جمهوري 

آینده موکول شده است

یادداشت

آدینه ایــن هفته ایرانیان 
نظاره گر انتخاباتي هستند 
کــه در آن قــرار اســت 
سیزدهمین رئیس جمهور ایران تعیین 
شــود، با اینکه پیش بیني مي شــد تم 
انتخابات1400، »اقتصادي« باشــد، 
فعال روشن اســت رأي دهندگان هنوز 
نمي دانند چشــم انداز اقتصاد ایران و 
توانایــي گزینه نهایــي رئیس جمهور 
انتخاب شــده تا چه اندازه با مشکالت 
و چالش هاي پیــش روی او همخواني 
دارد. برگــزاري 2مناظــره نامزدهاي 
احراز صالحیت شده با چاشني سؤاالت 
اقتصادي هم نتوانست به رأي دهندگان 
کمك کند تــا بتوانند بهتــر تصمیم 
بگیرند. شاید، 7نامزد در مناظره امروز، 
هرچند رنگ مایه آن فرهنگي اســت، 
بتوانند دست کم به ابهام درباره نسبت 
بین مشــکالت و چالش هــاي اقتصاد 
ایران با عرصه سیاســت خارجي پاسخ 

دهند.

تورمعليهانتخابات
یکــي از جدي ترین مطالبــات مردم از 
رئیس جمهــور آینده، مهار تورم اســت، 
بین نامزدها، یکي از تــورم زیر 5درصد، 
دیگري از تورم بین 8تا 12درصد و برخي 
هم بدون اشــاره به کمیت هــا از تالش 
براي کنتــرل تورم و مبارزه بــا گراني ها 
ســخن گفته اند و حتي تورم و گراني را 
یکسان پنداشته اند. وقتي دولت ها کسري 
بودجه شــان را با اســتقراض مستقیم یا 
غیرمســتقیم از بانك مرکــزي جبران 
مي کنند، به این معناست که هزینه جبران 
کسري بودجه را با ایجاد تورم و برداشت 
از حساب شهروندان تامین مي کنند، در 
نتیجه به هر میزان که نــرخ تورم باالتر 
برود، ممکــن اســت رأي دهندگاني که 
تحت فشار رشد قیمت ها قرار گرفته اند، 
به گزینه اي رأي دهند که به زعم آنان، به 

جنگ با تورم مي رود.
اما مشــکل اینجاســت که در انتخابات 

پیــش رو، بــا وجــود آنکــه احتمــال 
شکسته شــدن رکورد تاریخــي تورم در 
70سال گذشته وجود دارد، رأي دهندگان 
هنوز مطمئن نیســتند کــه هیچ یك از 
نامزدهاي ریاســت جمهوري قادر به حل 
بحران تورم در ایران باشند. به ویژه اینکه 
نگرش غالب آن اســت که نامزدها خود 
محصول اقتصاد تورمي هســتند و مردم 

هم قربانیان تورم.

رشداقتصاددرعصرتحريم
کندشــدن موتور حرکت اقتصاد ایران، 
به دلیل کمبود ســوخت و اضافه شــدن 
مسافران ســنگین وزن، با بارهاي اضافه 
بر قطار بودجه، باعث شــده تا این چالش 
نزد رأي دهندگان بدون پاســخ بماند که 
مسیر توسعه و رشد اقتصاد ایران از کدام 
ریل مي گذرد؟ پرسش این است؛ آیا بدون 
برداشته شــدن موانعي چون تحریم هاي 
نفتي، مالي و بانکي مي تــوان راه را براي 
گسترش همکاري اقتصادي با همسایگان 
و جهان، جذب سرمایه گذاري خارجي و 
به روزرســاني تکنولوژیك صنایع ایران 

هموار ساخت؟ 

برآینــد غوغــاي وعده هــاي نامزدهاي 
ریاســت جمهوري در غیــاب برنامه ها و 
ابهام درباره کابینه آینده و تیم اقتصادي 
آن، نشــان مي دهــد  کــه دســت کم 
درون ســتادهاي انتخاباتــي و تیم هاي 
برنامه نویس نامزدها، بیشــترین تمرکز 
بر گرفتن رأي بیشــتر از راي دهندگان، 
با تعیین پست ها و جابه جایي صندلي ها 
صورت گرفته و احتمــاال تدوین راه حل 
مشــکالت اقتصادي، به پس از انتخاب 
رئیس جمهوری آینده موکول شده است. 
حال آنکه کندشدن رشــد اقتصاد ایران، 
باعث کاهش محسوس تاب آوري جامعه 
ایــران، به دلیل کوچك ترشــدن قدرت 
خرید خانوارها شده و افزایش شکاف بین 
دهك هاي درآمدي و هزینه اي و رشد نرخ 
بیکاري وقــوع بحران هــاي اجتماعي را 

محتمل کرده است.

فهرستدردسرهاودردسرسازها
رئیس جمهور آینده ایران با فهرســتي از 
دردسرها و دردسرســازها مواجه است. 
صندوق هاي ورشکسته بازنشستگي تنها 
یکي از دردســرهاي او است. پیش بیني 
مي شــود با ادامه روند فعلي، در آینده نه 
چندان دور، کل درآمد جــاري بودجه، 
به جبران کمبودهاي مالي صندوق هاي 
بازنشستگي اختصاص یابد. تجربه ثابت 
کرده صــرف افزایش حقــوق کارمندان 
و دســتمزد کارگران به معنــاي افزایش 
قدرت آنها بــراي رفتن بــه جنگ تورم 
نیست و چه بســا همین رویکرد افزایش 
دستمزدها، متناسب با تورم، بدون توجه 
به نیم سوز شــدن موتور رشد اقتصاد، در 
نهایت به فقیرترشدن جامعه حقوق بگیر 

و بازنشسته منجر خواهد شد.
افزون بر این کالنشهرها با بحران آلودگي، 
ترافیك، مهاجــرت  و حاشیه نشــیني 
مواجه انــد، روســتاها نیــز بــا بحران 
خشکسالي روبه رو هســتند، جوانان با 
بحران امید به آینده و سیاســتگذاران 
تحت تأثیر تحریم با بحران شــدید مالي 

مواجه انــد. در چنین وضعیتــي انتظار 
اینکه یك رئیس جمهور یــا یك دولت 
بتواند بر فهرســت چالش ها و پرداختن 
به اولویت ها پیروز شــود، دور از انتظار 
و غیرمنطقــي اســت؛ در نتیجه اعتماد 
بر گزاره تکراري و کلیشه اي هر 7نامزد 
که مي گویند براي همه مشکالت برنامه 

دارند، خطاست.

رئيسجمهور؛نگاهيانگرش؟
شــاید انتخابــات روز جمعــه را بتوان 
نمادي از تصویــر رئیس جمهوري آینده 
در ذهن رأي دهنــدگان قلمداد کرد؛ آیا 
رأي دهندگان به وعده نامزدها براي حل 
فهرست بلند مشکالت نگاه کرده اند؟ آیا 
نگرش و رویکرد نامزدها مالك قرار خواهد 
گرفت؟ رئیس جمهوري کــه روز جمعه 
نامش از صندوق به عنــوان پیروز بیرون 
مي آید، دســت کم در نیمه دوم امســال 
با بودجه اي به شــدت متــورم و متوهم 
مواجه خواهد بود، او که در سال نخست 

باید برنامه هفتم توســعه را بنویسد، در 
هفته هاي نخســت درگیر انتخاب وزرا و 
مدیران ارشد مي شــود و پس از استقرار 
کامــل دولــت آرام آرام بــا پالس هاي 
متفاوت از جهان خارج روبه رو مي شــود 
که مي تواند بسیاري از رویاها و ایده هاي 
مطرح شــده اش، در روزهــاي تبلیغات، 
انتخابات ریاســت جمهوري را بــا ابهام 

مواجه سازد.
شاید از نظر برخي شهروندان، جمعه این 
هفته، اقتصاد ایران از دوراهي و بالتکلیفي 
خارج خواهد شــد، اما برون داد صندوق 
رأي نمي تواند به معناي برون رفت کشور 
از چاه ابرچالش هاي اقتصادي باشد. تردید 
شهروندان بر ســر انتخاب گزینه نهایي 
یا قهر آنها با صندوق ها به معناي تشدید 
عدم قطعیت هــا و پیش بیني ناپذیري ها 
در اقتصاد و شــکاف بین مطالبات مردم 
با اولویت هاي دولت آینــده خواهد بود. 
هرچند بســیاري از شــهروندان ممکن 
اســت بر ســر اینکه این 7نامزد بتوانند 

دســته جمعي حتي بر چالش هــا غلبه 
کننــد، تردید دارند امــا از منظر اقتصاد 
سیاســي، انتخاب نگرش حاکم بر 4سال 
آینده اقتصاد ایران تعیین کننده خواهد 
بود. مردم هســتند که مي توانند نگرش 
مطلوب شــان از الگوي آینــده اقتصاد را 

انتخاب کنند.
پول نقــد مي خواهیــد یــا کار؟ حقوق 
و دســتمزد بیشــتر مي خواهیــد یــا 
گران نشدن لحظه اي قیمت ها و باالرفتن 
آنها از نردبــان تورم؟ تقســیم فقر بهتر 
اســت یا تولید ثــروت و تقســیم آن به 
عدالت؟ ضعیف شــدن همه بهتر است یا 
قوي تر شدن دســته جمعي؟ باالرفتن از 
دیوارها و شکستن شیشه ها گزینه بهتري 
است یا برداشتن دیوارها و شفاف تر شدن 
شیشــه اتاق تصمیم گیري ها؟ اقتصاد را 
مي خواهید یا سیاســت را؟ اینهاست که 
نشان مي دهد در نهایت روز جمعه مردم 
نگاه به وعده ها دوخته اند یا دل در گروي 
احیاي اندیشه ها و تقویت نگرش ها دارند.

غوغايوعدههادرغياببرنامهها
همشهري از قرارگرفتن اقتصاد ایران بر سر دوراهي سیاسي گزارش مي دهد

گزارش

آيندهبازارهايماليدرمسيرابزارهاي
مبتنيبررمزارزها

تنظیم گري و مقررات گذاري در زمینه رمزارزها طي سال هاي اخیر مورد 
توجه قرار گرفته، نهادهاي متولي نیز گزارش هاي فراواني در این زمینه 
منتشر کرده اند؛ با این فرض که به هرحال بانك مرکزي و سایر نهادهاي 
مرتبط، در این زمینه مقررات مورد نیاز براي تنظیم گري را ارائه خواهند 
کرد. در این یادداشت به ضرورت وجود آمادگي در زیرساخت و نهادهاي 
بازار ســرمایه براي پاسخگویي به تقاضاي شــکل گرفته، با اشاره به یك 

راهکار، خواهیم پرداخت.
یکي از علل اصلي رواج رمزارزها، اهداف مرتبط با سرمایه گذاري و حفظ 
ارزش دارایي است؛ بودجه انبساطي دولت ها، در مقابله با پاندمي کرونا، به 
انتظارات تورمي در کشــورهاي مختلف جهان دامن زده است. این وضع 
در ایران نیز به دلیل سابقه تورمي و بودجه ســاالنه، قابل مشاهده است و 
سرمایه گذاران براي حفظ ارزش دارایي هاي خود به دنبال بازاري هستند که 
از نوسان سیاسي کمتر و روندي قابل پیش بیني تر برخوردار باشد. براساس 
پیمایش هاي انجام شده نفوذ رمزارزها میان مردم ایران بسیار قابل توجه 
است. تخمین زده مي شود که 12میلیون ایراني در خرید و فروش رمزارزها 
فعالیت مي کنند. بسیاري از اشخاصي که در بازار رمزارزها فعال هستند، 
صرفا با نیت سرمایه گذاري وارد این حوزه شده اند. فناوري هاي مرتبط با 
زنجیره بلوکي و رمزارزها تعداد قابل توجهي از شرکت ها را مشغول خود 
کرده، با توجه به نیازمندي هاي کشور، آینده رو به رشدي را مي توان براي 
این حوزه متصور بود. ســرمایه گذاري در این زمینه فناورانه، جدید اما از 
سوي دیگر همزمان محتاج دانش تخصصي در حوزه فناوري اطالعات و 
بازارهاي مالي است؛ امري که به ندرت نزد میلیون ها سرمایه گذار حقیقي 
فعال در این بازار، یافت مي شــود. بر پایه »ETP«ها، یا محصوالت قابل 
معامله در بورس، شامل انواع صندوق ها )ETF( و گواهي هاي قابل معامله 
در بورس )ETN(، مي توان ابزاري ارائه کرد که توانایي ســرمایه گذاران 
عالقه مند را براي مدیریت ریسك افزایش  دهد. این ابزارهاي مالي، مسیر 
ساختاریافته و مناســبي را هم براي عالقه مندان به ســرمایه گذاري در 
شرکت هاي فعال در این بازار و هم براي سرمایه گذاران در بازار رمزارزها، 
فراهم مي کند. »ETN«ها، یا گواهي هــاي قابل معامله در بورس، بخش 
بزرگي از دارایي هاي خود را به صورت سکه هاي فیزیکي نگهداري مي کنند. 
در زمینه رمزارزها همین ابزار مي تواند با جایگزیني رمزارزها ارائه شــود. 
میزان دارایي هاي موجود در ETN« 10« برتر فعال در اتحادیه اروپا بیش 
از 1.5میلیارد یورو است. این عدد، با وجود محدودیت هاي اتحادیه اروپا در 
زمینه درج صندوق هاي مبتني بر رمزارز، بسیار چشمگیر است. براساس 
آمار، 7200صنــدوق قابل معامله در زمینه رمزارزهــا در آمریکا فعالیت 
مي کنند، تعداد درخواست ها، براي صدور مجوز از کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا، براي فعالیت در زمینه صندوق هاي مبتني بر رمزارز نیز در 
حال افزایش اســت. با توجه به مخاطرات مربوط به نگهداري رمزارزهاي 
خریداري شده نزد اشــخاص، هزینه باالي تصریف رمزارزها به ویژه براي 
کاربران ایراني و از همه مهم تر تخصصي بودن و دانش جدید مورد نیاز براي 
سرمایه گذاري، صندوق هاي مبتني بر رمزارز یا گواهي هاي قابل معامله 
مبتني بر رمزارز، مي تواند مسیر امني را براي سرمایه گذاران عالقه مند ایجاد 
کند. چنین تمهیدي، ضمن طراحي بازاري براي فعاالن این حوزه مي تواند 
نگراني هاي نهادهاي ناظر و تنظیم گر پولي کشور را درباره جرائم مرتبط 
با پولشویي، رفع کند و با ارائه راهکار، مسئله برخورد با جرائم مالي و پولي، 
 ETF بر بستر رمزارزها را شفاف و قابل رسیدگي خواهد کرد. صندوق هاي
مبتني بر رمزارز را مدیران صندوق به صورت حرفه اي مدیریت مي کنند. 
آنها سبد متنوعي از رمزارزها و شرکت هاي فعال در زمینه بالکچین تشکیل 
مي دهند که به معني مدیریت ریسك، ناشي از نوســانات این بازار براي 
ســرمایه گذاران خواهد بود. تجربه بازارهاي بین المللي نیز گویاي بازده 
باالتر صندوق هاي مبتني بر رمزارزها، در مقایسه با سرمایه گذاري در خود 
رمزارزهاســت. »ATDS« که یکي از صندوق هاي مبتني بر رمزارز، در 
بورس نیویورك است، 365میلیون دالر دارایي را مدیریت مي کند. براي 
واحدهاي این صندوق 270هزار معامله در روز ثبت شده و بازده ساالنه آن 
92.11درصد بوده است که با سایر انواع صندوق ها قابل مقایسه نیست. در 
نهایت، باید تأکید کرد که مقررات گــذاري رو به فزوني و محدودیت هاي 
بیشــتر رمزارزها، به معني ضرورت چاره اندیشــي هرچه سریع تر، براي 
سرمایه گذاران عالقه مند به این بازار است. تشکیل صندوق هاي مبتني بر 

رمزارز، یکي از راهکارهاي آزموده در این زمینه است.

سيدمحمدهاشمينژاد
کارشناس ارشد بازار سرمایه
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انبارهــا پر اســت، اخبار 
منتشــر شــده دربــاره 
كمبــود ذخاير، ناشــي 
از فضاســازي رسانه اي 
در آســتانه انتخابــات 

رياست جمهوري است

بررسي طرح حذف قيمت گذاري  گزارش
دســتوري در بورس آغاز شده 
اســت. اين طرح را كميســيون 
اقتصادي مجلــس چندي پيش به شــوراي 
هماهنگي سران قوا ارائه كرد، آنطور كه رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: كميته 
فرعي و دبيرخانه شوراي هماهنگي سران قوا در 
حال بررسي ابعاد اين طرح هستند، اما تصويب 

آن احتماال به دولت بعدي موكول خواهد شد.
به گزارش همشــهري، اين روزها، در آســتانه 
انتخابات رياست جمهوري، وعده مبارزه با فساد 
از طريق بگير و ببند باال گرفته، اما اقتصاددانان 
بر اين باورند كه راه مقابله با فساد، با بگير و ببند 
نيست، بلكه روش درست بازگشت به اصول علم 
اقتصاد است. بزرگ ترين فسادي كه زير اليه هاي 
اصلي اقتصاد ايــران در جريان اســت، رقابت 
برسر به دســت آوردن رانت، از طريق بهره مند 
شدن از اختالف بين قيمت دستوري و قيمت 
بازار كاالهاســت. با وجود آنكــه قيمت گذاري 
دســتوري، كمر اقتصاد ايران را شكســته، اما 
چون در دهه هاي گذشته ذينفعان زيادي پيدا 
كرده هر بار كه از حذف قيمت گذاري دستوري 
سخن گفته مي شود، ذينفعان، پرچم مخالفت بر 
مي دارند و مانع واقعي سازي قيمت ها مي شوند. 
تاكنون برآورد دقيقي از ميزان رانت توزيع شده 
از محل قيمت گذاري دستوري در اقتصاد ايران 
ارائه نشــده، اما برخي اقتصاددانــان ارزش آن 
را صدها ميليارد دالر بــرآورد مي كنند؛ رانتي 
كه به شــكل گيري يك طبقه ثروتمند نوظهور 
در ايران منجر شــده و جامعه ايران را با چالش 
اساســي مواجه كرده است. برخي تحليل گران 
معتقدند يكي از عوامل تضعيف طبقه متوسط 

در سال های اخير، همين موضوع است.
با وجود اين، تاكنــون هيچ دولتي تالش نكرده 
مشكل قيمت گذاري دســتوري را در اقتصاد 
ايران حل كند؛ به زعم اقتصاددانان اگر مشكل 
قيمت گذاري دســتوري حل نشــود به زودي 
اقتصاد ايران صرف نظــر از ابرچالش هايي كه 
با آن مواجه اســت، با بحران هــاي جدي تري 
ازجمله ورشكســتگي صنايع بزرگ هم مواجه 
خواهد شــد. در شرايطي كه ســطح بحران به 
اوج خود رسيده كميسيون اقتصادي مجلس، 
طرحي را تدوين به شــوراي هماهنگي سران 
قوا ارائه كرده كه درصورت تصويب شايد بتواند 
مقدمات واقعي ســازي  قيمت ها را فراهم كند. 
اين طرح اگرچه با طرح حــذف قيمت گذاري 
دستوري به صورت واقعي فاصله دارد، اما به گفته 
رئيس كميسيون اقتصادي  فاز نخست می تواند 
طرحي براي حذف قيمت گذاري دستوري در 

همه بخش هاي اقتصادي باشد.

بررسي طرح در شوراي هماهنگي سران قوا
رئيس كميســيون اقتصادي مجلــس درباره 
جزئيات طرح حذف قيمت گذاري دســتوري 
كه به شوراي هماهنگي سران قوا ارسال شده، 
به همشــهري گفت: كار بررســي طرح حذف 
قيمت گذاري دستوري در كميته فرعي و دبير 
خانه شوراي هماهنگي سران قوا آغاز شده است. 
محمدرضا پور ابراهيمي درباره روال انجام كار 
توضيح داد: همه قوا بايد اين طرح را كارشناسي 
كنند. اميدواريم به ســرعت جمع بندي نهايي 
انجام شود و طرح براي تصويب نهايي در صحن 
شورا ارائه شود. او در پاســخ به اين پرسش كه 
اين طرح چه زماني به تصويب خواهد رســيد؟ 
گفت: تصويب نهايي اين طرح، با توجه به شرايط 

كنوني كشور، به دولت بعدي موكول خواهد شد؛ 
البته اميدواريم اين طرح، در زماني نزديك تر، 

يعني در تير ماه تصويب شود.

حذف قيمت گذاري به چه شكل؟
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به 
اين پرســش كه حذف قيمت گذاري دستوري 
چگونه انجام خواهد شــد؟ گفت: توجه كنيد 
اين طرح به معناي آزادســازي قيمت ها نيست 
بلكه فاز نخســت اجراي آن برنامــه و به دنبال 
از بين رفتن فاصله زياد، بيــن قيمت عرضه و 
تقاضا در بازارهاست. او ادامه داد: درحال حاضر 
فاصله قيمت بين عرضه و تقاضا در حوزه هاي 
مختلف اقتصاد زياد اســت. ايــن تفاوت باعث 
شده، هم مصرف كننده قيمت هاي باالتري براي 
خريد محصوالت بپردازد و هم توليد كننده ها با 

دريافت مبالغ پايين تري متضرر شوند.
او بــا بيــان اينكه هــم مصرف كننــده و هم 
توليد كننــده از قيمت گذاري دســتوري زيان 
مي كنند، گفت: زيان اين تفاوت قيمت كه ناشي 
از قيمت گذاري دستوري است، به توزيع رانت و 
افزايش فساد منجر شــده است؛ در نتيجه بايد 
هرچه سريع تر درباره آن تصميم بگيريم. طرح 
ارائه شده از مجلس به شوراي هماهنگي سران 

قوا، ناظر بر همين موضوع است.

بهبود عملكرد بورس
پورابراهيمي با بيان اينكــه درصورت تصويب 
اين طرح در شــوراي بــورس، عملكرد برخي 
صنايع بورس بهبود پيــدا خواهد كرد، گفت: 
بسياري از صنايع بورس، ازجمله خودروسازي، 
به دليل برخورد با مانع قيمت گذاري دستوري، 
با زيان هاي زيــادي مواجه شــده اند و كار به 
جايي رســيده است كه اين شــركت ها هرچه 
محصول بيشتري توليد كنند ميزان زيانشان 
هم بيشتر مي شود. قرار است اين طرح حذف 
قيمت گــذاري دســتوري را در صنايع بورس 

هدف قرار دهد.
او در پاسخ به اين پرسش كه درصورت تصويب 
اين طــرح، قيمت گذاري دســتوري در مورد 
چه صنايعي حــذف خواهد شــد؟ گفت: اين 
طرح، صنايع و شــركت هاي پذيرفته شده در 
بورس، مانند صنايع فوالد سازي ، پتروشيمي، 

خودرو سازي  و سيمان را شامل مي شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس توضيح داد: 
اولويت ما شركت هاي پذيرفته شده در بورس 

اســت. در فاز بعدي مي توان اين طرح را در هر 
بازاري كه فاصله بين قيمت توليد و مصرف زياد 
است، اجرا كرد. او تأكيد كرد: در شرايط كنوني 
آنچه اولويت دارد حل مشكل شركت هاي فعال 
در بازار سرمايه اســت كه به واسطه تصميمات 
غيركارشناسي دولت دچار چالش قيمت گذاري 

شده اند و هزينه هايشان افزايش يافته است.
او با بيــان اينكه شــركت هايي كه با مشــكل 
قيمت گذاري دســتوري مواجهند، هزينه هاي 
سنگيني در دفاترشــان ثبت مي كنند، گفت: 
عالوه بر صنعت خودرو، بسياري از شركت هاي 
فعــال در بــورس، تحت تأثيــر قيمت گذاري 
دســتوري، با افزايش فروش ، زيان بيشــتري 
شناسايي مي كنند كه اين موضوع تأثير مخربي 
بر بازار سرمايه بر جاي گذاشته است. او توضيح 
داد: اين شــركت ها عمال به دليل وجود تفاوت 
قيمت فروش در كارخانه و بــازار، هزينه هاي 
سنگيني را در حساب ها و دفاترشان براي فروش 
ثبت مي كنند. شــرايط كنوني موجب شــده 
مابه التفاوت بين قيمت هايي كه شركت ها براي 
فروش در دفاترشان ثبت مي كنند و قيمت هايي 
كه مردم مي پردازند بسيار زياد باشد. تالش ما 
اين است كه تفاوت و فاصله موجود بين قيمت ها 

منطقي شود.

آزاد سازي  در وقتي ديگر
او در پاســخ به اين پرســش كه آيــا اين طرح 
مي تواند به زمينه اي براي آزاد سازي  قيمت ها 
در ساير حوزه هاي اقتصادي تبديل شود، گفت: 
در شرايط فعلي هدف اصلي، آزاد سازي  قيمت ها 
نيست. اجراي اين طرح به معناي اين نيست كه 
قيمت فروش محصوالت شــركت ها متناسب 
با قيمت هاي جهاني تنظيم خواهد شــد بلكه 
هدف اصلي اين است كه فاصله قيمت بين توليد 
و مصرف منطقي شــود، اما بعد از آنكه قيمت 
محصوالت شركت ها از طريق عرضه در بورس 
به قيمت هاي تعادلي نزديك تر شــد، مي توان 
به سمت آزاد سازي  حامل هاي انرژي هم پيش 
رفت تا زمينــه حذف قيمت گذاري در ســاير 

حوزه هاي اقتصادي فراهم شود.
پورابراهيمي با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران در 
برخي از حوزه ها داراي مزيت نسبي است، ادامه 
داد: ما نبايد مزيت هايــي را كه اقتصاد ايران در 
برخي بخش ها دارد حــذف كنيم؛ بنابراين، در 
قالب طرح مزبور مزيت ها به نفع مصرف كننده ها 

حفظ خواهد شد. 

شــيوه تامين ذخايــر كاالهاي اساســي و 
استراتژيك چگونه است؟

تامين كاالهاي اساســي و ذخاير اســتراتژيك به دو شيوه 
صورت مي گيرد، بخشي ازاين كاالهاي اساسي را 430شركت 
وارد كننده بخش خصوصي تامين مي كنند كه به صورت عادي 
در ســامانه بازارگاه عرضه مي شــود، اما نظارت بر اينكه چه 
ميزان كاال و با تخصيص چقدر ارز وارد شــود، برعهده دولت 
است. تامين نياز ذخاير اســتراتژيك را هم دو شركت دولتي 
)G.T.C( پشتيباني امور دام و شركت بازرگاني دولتي ايران

برعهده دارند.
آماري از ميزان اين ذخاير در دست داريد؟

 آمار حجم ذخاير استراتژيك كشور بنابر مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي قابل انتشار نيســت اما به طور كلي مي توان گفت 
انبارهاي ذخاير استراتژيك كشور كامال پر و وضعيت كنوني 
ذخاير استراتژيك كشور به مراتب بهتر از 6 ماه قبل است. اين 
ذخاير براي استفاده در مواقع بحراني مانند آتش سوزي، سيل 

و جنگ است تا دسترسي به كاال هاي استراتژيك كم نشود.
به طور مشخص چه اقالم كااليي مشمول ذخاير 

كاالهاي اساسي و استراتژيك كشور است؟ 
نهاده هاي دامي شــامل جو، ذرت دامي، كنجاله سويا و دانه 
سويا، مشــمول ذخاير اســتراتژيك كااليي كشور است كه 
براي پشتيباني توليد دام و طيور و روغن نباتي وارد مي شوند. 
همچنين طبق مصوبات دولت و شوراي عالي امنيت ملي، بايد 
دو شركت پشتيباني امور دام و شركت بازرگاني دولتي، مواد 
غذايي مصرفي، مانند شكرخام، برنج، آرد و روغن خام، براي 
تبديل به روغن نباتي را، هميشه به مقدار كافي وارد و در اختيار 
داشته باشند. براساس قانون اجازه داده شده اين ذخاير ساالنه 
يكي دوبار نو شود اما هيچ وقت موجودي اين اقالم نبايد كمتر 
از70درصد ميزان مصوب باشد. با اين روند همواره 30درصد 
موجودي ذخاير در چرخش است و كاالهايي كه سن بيشتري 
دارد در چرخه توزيع بازار فروخته و به جاي آن كاالي نو وارد 
مي شود. چگونگي تامين ارز، زمان، ميزان و چگونگي واردات 
اين كاالها براســاس مكانيزم پيش بيني شــده در آيين نامه 
صورت مي گيرد و شوراي خريدي در اين دو شركت متشكل از 
5تا 6سازمان و دستگاه ذي ربط وجود دارد كه به ثبت سفارش 
واردات و خريد كاالها اقدام مي كند. در واقع شركت پشتيباني 
امور دام و شــركت بازرگاني دولتي ايران)G.T.C( مسئول 

تامين و حفظ ذخاير استراتژيك كااليي كشور هستند.
واردات گوشت قرمز، مرغ، روغن خام و برنج 

چگونه و با چه ارزي صورت مي گيرد؟ 
 عالوه بر 4نهاده اصلي توليد دام و طيور، شركت هاي مذكوردر 

زمينه واردات و نگهداري مواد پروتئيني 
آماده، شامل گوشــت قرمز و مرغ، با 
تناژي كه رقــم آن را نمي توانم اعالم 
كنم، براي روز مبادا مسئوليت دارند. 
البته قبال براي واردات روغن، شــكر 
و برنــج، ارز ترجيحــي 4200توماني 
تخصيص داده مي شــد اما اكنون ارز 
واردات اغلب اين كاالها نيمايي شــده 
و فقط 5كاالي اساســي شامل 4نهاده 
دامي )كنجاله ســويا، ذرت، جو، دانه 
ســويا( و روغن خام اســت كه براي 
واردات ارز 4200تومانــي مي گيرند. 
گندم نيــز درصورت ضــرورت براي 

واردات ايــن محصول با ارز 4200توماني وارد مي شــود اما 
چون واردات گندم مصوبه موردي مي خواهد در اين آمارها 

گنجانده نمي شود.
با توجه به ميزان توليد گوشت و مرغ نياز ساالنه 

واردات نهاده هاي دامي چقدر است؟
بخشي از نياز بازار به نهاده هاي توليد دام و طيور، براي توليد 
يك ميليون تن گوشت قرمز دام سبك و سنگين و 2ميليون و 
400هزار تن مرغ از طريق واردات تامين مي شود. براي توليد 
اين محصوالت نيازمند واردات 11ميليــون و 500هزار تن 
ذرت، 6ميليون و 700هزار تن جو، 3ميليون و 600هزار تن 
كنجاله سويا و 2ميليون و 700هزار تن دانه روغني هستيم. 
از اين 4قلم كاالي اساسي، ماهانه يك ميليون و 700هزار تن 
وارد و بخشي ديگر از محل توليد داخل تامين مي شود. به طور 
مثال در مورد جو 3ميليون و 500هزار تن وارد و 3ميليون و 
200هزار تن نيز در داخل توليد مي شــود. به عبارت ديگر از 
مجموع نياز ساالنه اين نهاده ها، كمبود توليد داخل با واردات 
تامين مي شود. با اين روند هر ماه به واردات 900هزار تن ذرت، 
280هزارتن جو، 300هزار تن كنجاله ســويا و 210هزار تن 
دانه سويا نياز داريم و بقيه اين نياز از محل توليد داخل تامين 
مي شــود. اين اقالم به مرور و با تخصيص ارز 4200توماني 
خريده و از طريق ســامانه بازارگاه بيــن واحدهاي توليدي 

توزيع مي شود.
ميزان موجودي بنادر و ثبت سفارش نهاده هاي 

دامي چگونه است؟
4ميليون و 300هزار تن نهاده دامي كه نياز 2.5تا3 ماه كشور 
را تامين مي كند در بنادر كشور موجود است و براي 10ميليون 
تن از اين اقالم، كه به اندازه تامين نياز 5تا 6 ماه آينده است، 
ثبت سفارش انجام داده ايم. همچنين ارز مورد نياز براي واردات 

اين كاالها، در بانك مركزي تامين و تخصيص يافته است.
به نظر شما علت برخي اظهارنظرها در زمينه 
خالي شــدن انبار ذخاير كاالهاي استراتژيك و اساسي 

چيست؟
دليل اينكه چرا برخي در دوران انتخابات رياســت جمهوري 
نگران موجودي و ميزان ذخاير كاالهاي استراتژيك شده اند 
و اعالم مي كنند انبارها جارو شــده اند براي من هم مشخص 
نيست، اصال معلوم نيست چنين اظهارنظرهايي بر مبناي كدام 
آمار صورت مي پذيرد. اما آمارهاي رسمي نشان مي دهد هيچ 
كمبودي در كاالهاي اساســي نداريم و ميزان كنوني ذخاير 

استراتژيك كشور نيز به همان اندازه مدت مشابه پارسال است.
اخيرا يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس از 
الزام قانوني براي ذخيره سازي  مصرف شش ماه كاالهاي 

اساسي استراتژيك خبر داده، نظر شما چيست؟
بهتر است اين عضو كميسيون كشــاورزي مجلس مستند 
قانوني اين الزام را معرفي كند. ذخيره سازي  6 ماه نياز كشور 
به ذخاير استراتژيك، نيازمند تامين حداقل 30ميليارد دالر 
اعتبار اســت. نماينده اي كه چنين ديدگاهي مطرح كرده از 
قانون و مقررات مطلع نبوده و اگرچنين مستنداتي دارد، بهتر 

است اعالم كند تا ما هم ياد بگيريم.
معمــوال نياز چند ماه كشــور بــه كاالهاي 

استراتژيك ذخيره مي شود؟ 
در مورد ذخاير استراتژيك به دليل مصوبات شوراي عالي امنيت 
ملي، امكان ارائه آمار تناژ ذخيره سازي  يا مدت زمان تامين نياز 
كشور به اين كاالها وجود ندارد. با وجود اين ممكن است در 
يك كاال به اندازه 20روز و در انبار كااليي ديگر سه ماه ذخاير 
استراتژيك داشته باشيم و اين موضوع به عمق استراتژيك هر 
كاال بستگي دارد. مثال نبايد ميزان ذخاير استراتژيك كشور 
در انبارهاي گندم تحت هر شرايطي كمتر از 2 ماه باشد اما در 
برخي كاالها اين مدت زمان به 10روز يا سه ماه مي رسد. اين 
موضوع به مصوباتي بستگي دارد كه به دستگاه هاي مسئول 
ابالغ مي شود. البته به طور كلي اكنون ذخاير استراتژيك كشور 
تامين شده و اين ذخاير طبق آيين نامه هاي مصوب مديريت 

مي شود.
هدف گذاري ذخاير استراتژيك در مورد برنج 

چقدر تعيين شده است؟
ميزان نياز ساالنه كشور به برنج 3ميليون و 200تا 3ميليون و 
300هزار تن است كه از اين ميزان 2ميليون و 300تا 2ميليون 
و 400هزار تن از محل برنج توليد داخل تامين مي شــود. اما 
بر مبناي پربار يا كم بار بودن ســال توليد برنج معموال بين 
800هزار تا يك ميليون و 200هــزار تن برنج وارد مي كنيم. 
بر اين اساس در شهريور و مهر هر سال، كه برنج توليد داخل 
برداشت مي شود، واردات برنج ممنوع مي شود تا كشاورزان 
داخلي ضرر نكنند اما قبل و بعد از ايــن ايام، واردات برنج به 
ميزان 800هزار تا يك ميليون و 200هزار تن آزاد است تا نياز 
ذخاير استراتژيك تامين شود. در زمينه برنج بايد حداقل نياز 

دو ماه كشور ذخيره شود.
برخي كمبود و گرانــي برنج خارجي را عامل 
عبور قيمت برنج توليد داخل از مرز 35هزار تومان در هر 

كيلوگرم مي دانند، علت چيست؟
 در زمينه برنج وارداتــي نه تنها كمبــود نداريم بلكه برخي 
وارد كنندگان اعــالم مي كنند به دليل 
قطع شــدن ارز دولتــي و واردات اين 
محصول با ارز نيمايــي، برنج وارداتي 
روي دستشان مانده است. عالوه بر آن 
واردات برنج با ارز نيمايي سود چنداني 
براي وارد كنندگان ندارد و آنها نگرانند 
كه با عرضه برنج داخلي در بازار، ظرف 
چند ماه آينده، قادر به فروش برنج هاي 
وارداتــي خود نباشــند. ايــن نگراني 
به معناي آن اســت كه هيچ كمبودي 
در بازار برنج نداريم. علت افزايش قيمت 
برنج خارجي نيز اجراي سياست حذف 

ارز ترجيحي واردات است.
يعني در حوزه موجودي 

ذخاير استراتژيك كاالهاي اساسي نگراني وجود ندارد؟
اگرچه آمار اين ذخاير قابل انتشار نيست و براساس پروتكل ها 
محرمانه محسوب مي شــود ولي به جرأت مي توان گفت در 
زمينه موجودي كاالي اساسي در كشور نگراني وجود ندارد. 
حجم ذخاير استراتژيك كشور نسبت به مدت مشابه پارسال 
در همين زمان هيچ گونه كاهشي نداشته است، اينگونه نيست 
كه به دليل فرارسيدن روزهاي پاياني فعاليت دولت دوازدهم، 

ميزان ذخاير كاهش يافته يا انبارها خالي باشد.
اما برخي نگرانند. مثال دامداران هنوز سهميه 
نهاده هاي دامي فروردين و ارديبهشت ماه خود را دريافت 

نكرده اند، علت چيست؟
اين موضوع درســت اســت. در فروردين ماه امسال به دليل 
تأخير بانك مركزي در تخصيص ارز واردات نهاده هاي دامي، 
با مشكل تامين نهاده ها مواجه شديم اما امروز هيچ مشكلي در 
اين زمينه وجود ندارد. عالوه بر آن قبال هيچ كنترلي بر عرضه 
نهاده هاي دامي وجود نداشت و دالل ها اين اقالم را دريافت و 
به قيمت هاي باالتر در بازار آزاد مي فروختند اما اكنون توزيع 
نهاده هايي كه با ارز 4200توماني وارد مي شود، از صفر تا صد 
كنترل مي شــود. البته به طور طبيعي كنترل فرايند توزيع 
نهاده ها در سامانه بازارگاه زمان بر است اما اينگونه نيست كه 
اين تأخير موجب اختالل در عرضه نهاده هاي دامي شــده و 

جمعيت دام و طيور گرسنه مانده باشد.
پس علت فراواني نهاده هــاي دام و طيور، با 
قيمت چندبرابري نســبت به نرخ مصوب، در بازار آزاد 

چيست؟ اين نهاده ها از كجا تامين مي شود؟
اين موضوع نيز مشــكل ديگر ماســت. نهاده هــا فقط با ارز 
4200توماني وارد مي شود اما ممكن است برخي دامداران، 
پس از دريافت نهاده هاي دامي، از طريق سامانه بازارگاه، در 
روند توليد با تلفات يا فروش جوجه و گاو و گوســفند مواجه 
شوند و سهميه مازاد نهاده دامي خود را در بازار آزاد بفروشند. 
براي رفع اين مشكل چهارشــنبه هفته گذشته در نشستي، 
نظارت و كنترل بر اين شيوه عرضه نهاده هاي دامي در بازار آزاد 
مورد بررسي قرار گرفت تا بتوانيم فروش نهاده هاي دريافتي با 
نرخ مصوب به قيمت بازار آزاد را به حداقل برســانيم. اما بايد 
بپذيريم كه باالخره در بازار نهاده هاي دامي نيز نشــتي هايي 
وجود دارد. برخوردهاي نظارتي نيز براي مقابله و تنبيه اينگونه 

افراد طراحي شده است.

رئيس كميسيون اقتصادی مجلس:  طرح حذف قيمت گذاری دستوری، صنايع و شركت های پذيرفته 
شده در بورس مانند صنايع فوالد سازی،پتروشيمی، خودرو سازی و سيمان را شامل می شود

مقام مسئول وزارت جهادكشاورزي در گفت وگو با همشهري اعالم كرد آمار و ارقام از موجودي كاالهاي اساسيجزئيات طرح حذف قيمت گذاري دستوري
انبارهاي برنج  وارداتي پر است
دبير انجمن توليدكنندگان برنج: بهترين برنج 

كشور از 35هزار تومان گران تر نيست

آمارهاي رسمي نشان مي دهد برنج 
درجه يك ايراني ارديبهشت امسال 
نسبت به ماه مشابه پارسال 44.4درصد 
افزايش قيمت داشته و ۱۱هزار تومان گران تر شده است. در يك ماه 
اخير هم اين رشد متوقف نشده؛ گزارش هاي رسمي نشان مي دهد 
قيمت برنج ايراني كم كم به 5۰هزار تومان نزديك مي شــود. از 
برنج هاي ارزان وارداتي هم ديگر در بازار خبري نيســت و حاال 
بخش زيادي از طبقه متوسط جامعه دستشان از برنج خوش طعم 
و عطر و البته گران قيمت ايراني كوتاه شده است. همشهري در 
گفت وگو با جميل عليزاده شــايق، دبير انجمن توليدكنندگان 
برنج، داليل گراني برنج ايراني و ديگر مسائل مرتبط با توليد برنج 

را بررسي كرده است.

دليل گراني 5۰درصدي برنج ايراني چيست؟
در يك سال اخير برنج خارجي 106درصد رشد قيمت داشته و برنج 

ايراني 44درصد، اما به اين نكته كمتر توجه مي شود.
البته رشــد قيمت دالر بر افزايش نرخ برنج خارجي 

مؤثر بوده است...
واردكننده ها براي واردات برنج ارز 4200توماني دريافت كرده اند.

مگر تخصيص ارز 42۰۰توماني به واردات برنج متوقف 
نشده است؟

واردكنندگان تخصيص ارز 4200توماني را تكذيب كرده اند اما دولت 
اثبات كرده ارز 4200توماني به آنها داده اســت. در 2ماه اول امسال، 
واردكننده ها يك ميليون تن برنــج وارد كرده اند؛ يعني 300هزار تن 
بيشــتر از نياز، اما در رســانه ها اعالم مي كنند انبارها در حال خالي 
شدن است و تا 2ماه ديگر از گرســنگي مي ميريم. رسانه ها بايد يقه 
واردكننده ها را بگيرند، ولي چون آنها آقازاده و خانم زاده هستند، زور 

هيچ كس به واردكننده ها نمي رسد.
گذشته از اين موضوع، قيمت برنج داخلي چرا چنين 

افزايش قيمتي داشته   است؟
رشد 44درصدي قيمت برنج داخلي، به افزايش قيمت برنج ايراني در 
شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد، يعني شهرهاي بزرگ 
مصرف كننده برنج مربوط است. اگر شما قيمت برنج را در هر 3استان 
شــمالي توليدكننده برنج دنبال كنيد، مي بينيد چنين قيمت هايي 
به هيچ عنوان درست نيست. با اطمينان و براساس مستندات اعالم 
مي كنم كه از ســال98 تا خرداد1400، حداكثر افزايش نرخ برنج در 
مراكز توليد داخلي بين 20تا25درصد بوده است و نه بيشتر، اما اين 
برنج وقتي به مراكز توزيع در شهرهاي بزرگ مي رسد، دچار تغييراتي 
مي شود كه منحصر به قيمت هم نيســت؛ اوال ناخالصي هايی در آن 
مشاهده مي شود كه در شمال وجود ندارد؛ به اين معنا كه برنج هاي 
مختلفي كه شبيه هم هستند با آن مخلوط مي شوند، ثانيا خرده برنج 
آن از يك تا 2درصد، به 8تا10درصد و گاه بيشتر افزايش پيدا مي كند 
و ثالثا يكباره قيمت اين برنج نســبت به قيمت مراكز توليد چندين 
برابر مي شود. سال هاســت اين وضعيت وجود دارد و كسي نتوانسته 
يقه مســبب اين وضع را بگيرد. هيچ كس به اين موضوع رســيدگي 
نكرده كه چرا برنج در تهران كم كيفيت و گران مي شود. همين امروز 
قيمت بهترين برنج خوش عطر، كيفي و خوش پخت، بدون ناخالصي 
و با حداكثــر يك تا2درصد خرده برنج، يعنــي تاپ ترين نوع برنج در 
شمال از 30هزار تومان بيشتر نيست. بهترين برنج هاي شمال درحال 
حاضر بين 25تا30هزار تومان قيمت دارند و ارقام پرمحصول هم كه 
قيمت هاي خيلي پايين تري دارند. مي بينيد كه برنج حتي با قيمتي كه 
هم اكنون در تهران به فروش مي رسد، نسبت به بقيه كاالهاي اساسي 

تغييرات قيمت به مراتب كمتري داشته است.
مشكالت بازار برنج متوجه چه كساني است؟

دالل ها و واسطه هايي كه برنج را در استان هاي شمالي از توليدكننده 
به قيمت ارزان مي خرند و در تهران گران مي فروشند. البته اين افراد 
به گرانفروشي اكتفا نمي كنند. اگر در يكي از مغازه هاي عمده فروشي 
از كيسه هاي برنج نمونه برداري شــود، مي بينيد همه  چيز در كيسه 
هست جز چيزي كه روي كيسه نوشته شده است. سال92 ، 5رقم برنج 
برند را، فاسد و آلوده اعالم كردند. وقتي به كمك دانشگاه مازندران و 
سازمان هاي كشاورزي موضوع را بررسي كرديم، ديديم در كيسه ها 
برنجي نيســت كه روي كيسه نوشته شده اســت. مشخص شد كه 
برنج آلوده هندي را در كيسه هايي ريخته اند كه به طور مثال نام طارم 
دمسياه آستانه روي آن نوشته شده بود. آيا در آن زمان پيگيري شد كه 

اين تقلب آشكار توسط چه كساني انجام شده؟ خير.
در سال هاي اخير داللي مسبب افزايش قيمت بسياري 
از كاالها اعالم شــده؛ درحالي كه قيمت 3۰هزار توماني در مبدا 
توليد هم براي مصرف كننده باالست. چه عوامل ديگري را در اين 

زمينه تأثيرگذار مي دانيد؟
هزينه توليد در تمام بخش ها افزايش داشــته، اما به هرحال برنجي 
كه در شــمال 30هزار تومان فروخته مي شود، مطلقا نبايد در تهران 
قيمتش از 35هزار تومان بيشــتر باشــد. درواقع سقف قيمت براي 
بهترين برنج كشــور در تهران و ديگر شــهرهاي بزرگ بايد 35هزار 

تومان باشد.
چرا در سال هاي اخير از برنج هاي خوش عطر و كيفي 
در بازار خبري نيست و آيا توليد اين ارقام كاهش يافته و چرا اين 

برنج ها به دست مصرف   كننده نمي رسد؟ 
اوال ارقام محلي خوش عطر كيفي نه تنها توليدشان كم نشده، بلكه در 
فاصله سال هاي95تا99 كه وضعيت بارندگي در ايران خيلي خوب بود، 
هم ميزان توليدشان افزايش يافت و هم به 2.5ميليون تن رسيد و هم 
در كيفيت بسيار بااليي توليد شد، اما اختالف قيمت بين برنج خارجي 
و ايراني كم شده و آنچه در بازار برنج شهرهاي بزرگ عرضه  مي شود، 
خالص نيست. اگر در شمال ايران سراغ برنج محلي را بگيريد، يقينا 

برنج با كيفيت بااليي خواهيد خريد.
ميزان توليد برنج در يك ســال گذشته چقدر بوده و 

پيش بيني شما درباره توليد امسال چه ميزان است؟
مجموع توليد ساالنه در طول 2سال گذشته، 2ميليون و400هزار تن 
بود. دليل اين حجم باالي توليد، بارندگي ها و آفتاب بسيار خوب بود، اما 
درباره امسال هنوز نمي توان پيش بيني درستي از وضع توليد ارائه داد؛ 
چون بهار پرآبي نداشته ايم. ممكن است در مرداد و شهريور حس كنيم 
توليد رو به كاهش است، اما تا امروز وضع خوب پيش رفته و گزارشي 
از كاهش توليد نداشته ايم. سطح كشت هم تغييرات زيادي نداشته 
است. اگر در خرداد و تير بارندگي داشته باشيم، هيچ مشكلي نخواهيم 
داشت، اما درصورت ادامه خشكسالي هم توليد از 2ميليون و200هزار 
تن كمتر نخواهد بود؛ چنان كه در سال هايي كه پايين ترين توليد را 

داشتيم ، باز هم ميزان توليد از اين حجم كمتر نبوده است.

فرخنده رفائي
خبرنگار

علي ابراهيمي
خبرنگار

در آســتانه انتخابات رياســت جمهوري برخي 
خبرگزاري هــا از كمبود و كاهــش حجم ذخاير 
استراتژيك كاالهاي اساسي و حتي احتمال قحطي خبر مي دهند. در اين خبرها تأكيد 
مي شود به دليل افت محسوس ذخاير، دولت بعدي براي تامين اقالم كاالهاي اساسي با 
مشكالت جدي مواجه خواهد شد. چنان كه جالل محمودزاده، عضو كميسيون كشاورزي 
مجلس در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها تأكيد كرده است:متأسفانه ذخيره استراتژيك 
كاالهاي مختلف اساسي فقط براي 25 روز تا يك ماه كافي است. با حسن عباسي معروفان، 

سرپرست دفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهادكشاورزي و مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور 
دام در مورد آخرين وضعيت موجودي و ذخاير استراتژيك كاالهاي اساسي گفت وگو كرده ايم.

هندوانه در ميادين گران شد
به دنبال افزايش قيمت هندوانه در ميادين اصلي و سطح شهر،  تره  بار
قيمت اين ميوه تابستاني در ميادين هم هزار تومان افزايش 

يافت. 
به گزارش همشهري، با عرضه انواع ميوه هاي تابستاني از نيمه ارديبهشت 
انتظار مي رفت قيمت هندوانه كه در مغازه ها از كيلويي 11هزار تومان هم 
عبور كرده دوباره پايين بيايد اما گراني سرسام آور ميوه هاي نوبرانه همچنان 
هندوانه را در صدر خريدهاي ميوه مردم قرار داده و باعث شده قيمت اين 
به صرفه ترين ميوه تابســتاني در ميادين ميوه و تره بار هــم افزايش يابد. 
براساس نرخ نامه جديد سازمان ميادين ميوه و تره بار، هر كيلو هندوانه در 
غرفه هاي ميادين از 3هزار و 950 تومان با 850 تومان افزايش به 4هزار و 
800تومان برسد و با اين حساب يك هندوانه كوچك 5 تا 6كيلويي حدود 
25هزار تومان قيمت خواهد داشت. در ميوه فروشي هاي سطح شهر قيمت 

اين ميوه بيش از دو برابر ميادين است.
 قيمت ديگر ميوه هاي تابســتانه هــم همچنان در مياديــن نصف نرخ 
مغازه هاست. قيمت زردآلو كه هم اكنون پرچمدار گراني در ميان ميوه هاست 
در غرفه هاي ميوه فروشــي ميادين تره بار 45هزار تومان است. اين ميوه 

در ســطح شــهر بين 70 تا 100هزار تومان قيمت دارد. گيالس هم كه 
در سطح شــهر هنوز باالي 65هزار تومان قيمت دارد، در ميادين 42هزار 
تومان فروخته مي شود و آلبالو هم 29هزار تومان قيمت خورده است. در 
ميان سبزي و صيفي نيز قيمت خيار هزار تومان و كدو 500تومان بيشتر 

شده است. 

اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمتدر سطح شهردر مياديننام ميوه

۴۰ ٪۱۴.۰۰۰ ۷.۱۰۰سيب قرمز
۳۴ ٪۱۷.۰۰۰ ۱۱.۲۰۰سيب زرد
۵۶.۵ ٪۴۳.۵۰۰ ۱۹.۰۰۰ سيب گالب

۳۱ ٪۴۲.۰۰۰۶۱.۰۰۰گيالس
۴۱ ٪۳۰.۵۰۰ ۱۸.۰۰۰هلو

۵۷.۵ ٪۱۸.۰۰۰۴۲.۵۰۰ انگور ياقوتي
۲۴.۵ ٪۸.۷۰۰۱۱.۵۰۰طالبي

۳۳.۵ ٪۸.۰۰۰۱۲.۰۰۰ خربزه مشهدي
۲۰ ٪۶.۰۰۰ ۴.۸۰۰هندوانه

۱۱.۵ ٪۲۶.۵۰۰۳۰.۰۰۰موز
۳۹ ٪۲۶۸.۰۰۰ ۱۶۳.۳۰۰جمع

اختالف قيمت سبزي و صيفي  در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمتدر سطح شهردر مياديننام ميوه

۲۴.۵ ٪۶.۸۰۰۹.۰۰۰خيار كوتاه و گلخانه اي
۲۵ ٪۴.۵۰۰۶.۰۰۰خيار رسمي و رويال

۱۴ ٪۶.۹۰۰۸.۰۰۰گوجه فرنگي 
۴۵ ٪۵.۵۰۰۱۰.۰۰۰بادمجان

۴۵ ٪۴.۷۰۰۸.۵۰۰كدوي مسمايي
۲۵.۵ ٪ ۵.۶۰۰۷.۵۰۰سيب زميني نو

۳۱.۵ ٪۴.۸۰۰۷.۰۰۰پياز قرمز
۳۰ ٪۳.۵۰۰۵.۰۰۰پياز زرد

۲۳ ٪۱۳.۵۰۰۱۷.۵۰۰ لوبيا سبز
۳۱ ٪۶.۲۰۰۹.۰۰۰انواع سبزي

۲۹ ٪۶۲.۰۰۰۸۷.۵۰۰جمع

بررسی طرح حذف قيمت گذاری دستوری در كميته فرعی و دبيرخانه شورای هماهنگی سران قوا آغاز شد.
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محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
كشورمان و شــاهين مصطفي اف، گزارش

معــاون نخســت وزير جمهوري 
آذربايجان در روزهاي پاياني هفته گذشته ضمن 
بازديد از بندر آستارا در ايران، تفاهمنامه همكاري 
امضا كردند كه طي آن قرار است زيرساخت هاي 
ريلي و جاده اي 2كشور، كريدور شمال به جنوب 
و كريدور شرقي-غربي بيشــتر از گذشته فعال 
 شود. ايران و جمهوري آذربايجان ۶8۹كيلومتر 
)428مايل( مرز مشــترك دارند كــه در طول 
اســتان هاي گيالن، اردبيل و آذربايجان شرقي 

كشيده شده است.

ضرورت تكميل راه آهن رشت-آستارا
يكي از موارد مطرح شــده در تفاهمنامه ايران و 
آذربايجان، تكميل اتصال ريلي آستاراي ايران-

آســتاراي جمهوري آذربايجان اســت. راه آهن 
آستارا - آستارا فروردين ســال۹۷ افتتاح شد و 
قطارهاي باري روســيه و جمهوري آذربايجان 
از اين مســير ريلي به بارانداز راه آهن آســتاراي 
گيالن وارد مي شوند و كاالها را تخليه يا بارگيري 
مي كنند. جمهوري آذربايجان به ۶0ميليون دالر 
سرمايه گذاري در اين طرح متعهد شد و قرار بود 
زيرساخت هاي مورد نياز در آن سوي مرز را تكميل 
كند اما بخشي از بارانداز راه آهن آستارا-آستارا به 

داليل مختلف نيمه تمام باقي ماند.
چندي پيش معاون بازرگاني و بهره برداري شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران از تكميل طرح 
پايانه ريلي آستارا در مرز جمهوري آذربايجان تا 
پايان سال خبر داد. معاون امور اقتصادي استاندار 
گيالن با بيان اينكه اتصال ريلي آســتارا- آستارا 
يكي از حلقه هاي زنجيره حمل ونقل و چندوجهي 
است به همشــهري مي گويد: امروزه هزينه هاي 
حمل ونقل و كاهش زمان تبادل كاال براي تجار 
و بازرگانان اهميت بســياري دارد و تبادل كاال از 
طريق راه آهن منجر به تنوع بخشي فعاليت هاي 
مــرزي و افزايش قــدرت رقابتــي در كاالهاي 

صادراتي شده است.
آرش فرزام صفت با بيان اينكه مرز زميني آستارا از 
نظر محدوديت زيرساختي حداكثر قادر به انتقال 
2۵0كاميون بود كه به هيچ وجه تكافوي نيازهاي 
تجار را نداشت، مي افزايد: اضافه شدن مسير ريلي 
حجم بار در مسير زميني و دريايي را كاهش داد. 
ضمن اينكه اين مسير در واردات كاالهاي اساسي 

و ترانزيت كاال نيز اهميت خاص دارد.
به گفته او، البته اين اتصال زماني به حداكثر كارايي 
خواهد رسيد كه ريل سراسري كشور از شهر رشت 
تا آستارا تكميل شود و از آن مهم تر مسير ريلي از 
طريق »كشتي هاي روروي واگن بر«، حمل ونقل  

چند وجهي را سامان دهد.
با وجود اين، به گفته وزير راه و شهرسازي، پروژه 
راه آهن رشت - آستارا در خوش بينانه ترين حالت 
4ســال زمان خواهد برد و كندي پيشرفت اين 

مسير يكي از موانع اتصال ريلي است.

اهميت تسريع راه آهن
قرارداد ايجاد راه آهن آســتارا- آستارا به صورت 
B.O.T به جمهوري آذربايجان از خرداد 13۹۶ 
واگذار شد تا ظرف 3سال با ۶0ميليون دالر اعتبار 
پروژه راه آهن و بارانداز و ساير زيرساخت هاي آن 
را ايجاد و به مدت 2۵سال از مزاياي آن استفاده 
كند، اما بعد از چند سال كمتر از 24ميليون دالر 
براي آن سرمايه گذاري و بالفاصله بعد از اتصال 
راه آهن آستارا - آستارا شروع به بهره برداري كرد.

نماينده آستارا در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به بهره برداري زودهنگام از اين پروژه به همشهري 
مي گويد: با اين كار در واقع چند برابر هزينه اوليه 
از راه آهن اســتفاده كردند، درحالي كه بسياري 
از موارد زيرســاختي راه آهن ازجمله ساختمان 
اداري، فنس كشي، محوطه سازي، پل و سيلوها 

ساخته نشده بود و در زمستان و تابستان جاده و 
محوطه مشكل داشت.

غالمرضا مرحبا با اشاره به پيگيري نمايندگان در 
اين باره توضيح مي دهد: وزير راه و شهرسازي قول 
داد در ديدار با طرف هــاي جمهوري آذربايجان 
موضوع را مطرح كند و سپس معاون نخست وزير 
اين كشور را به همراه خود به ايران آورد و مشكالت 
را ديد و كم و كاســتي ها مطرح شد. نهايتا طرف 
آذربايجاني متعهد شــد كه طي يك سال آينده 

بارانداز راه آهن را تكميل كند.
وي درباره اجراي پروژه اتصال راه آهن رشــت - 
آستارا در داخل كشــور هم مي گويد: انتظار اين 
است كه راه آهن رشــت - انزلي به آستارا متصل 
شود تا به زودي شاهد تحوالت اقتصادي منطقه و 
كشور باشيم. اين راه آهن به عنوان يكي از مهم ترين 
پروژه هاي كشــور و به علت نبود ســرمايه گذار 
خارجي از سمت رشت تا آستارا به كندي انجام 
مي شود. وزير راه گفته بود طي 4سال آينده اين 
راه آهن تكميل مي شود، اما اميدواريم با گشايش  
در روابط ما با كشور هاي خارجي، پروژه سرعت 
بيشتري بگيرد زيرا اگر راه آهن به آستارا متصل 

نشود، راه آهن قزوين- رشــت توجيه اقتصادي 
نخواهد داشت.

يك سال تا تكميل كمربندي آستارا-اردبيل 
بزرگراه بين باكو و آســتارا هم بــا هدف اتصال 
زميني 2كشور در دستور كار و يكي از موضوعات 
تفاهمنامه دوطرف اســت. اين بزرگراه از سمت 
جمهوري آذربايجان تا نزديك مرز كامل شــده 
اســت و فقط بايد يك پل در مرز ما ايجاد شود تا 
آســتاراي ايران به بزرگراه متصل شود. نماينده 
آستارا در مجلس شوراي اسالمي درباره آخرين 
وضعيت اين پل نيز توضيــح مي دهد: عمليات 
ساخت پل در حال انجام است اما به كندي پيش 
مي رود. بخشي از پل ساخته شــده، اما بيش از 
30هزار تن مصالح معدني الزم اســت تا 2طرف 
پايه پل پر شود. مزاياي اين اتصال بين جاده اي، 
كوتاه تر شدن فاصله مرز زميني آستارا تا باكو است.
به گفتــه وي، همچنين قرار اســت 1400 متر 
اتوبان از نقطه صفر مرزي آســتارا تا كمربندي 
آستارا - اردبيل ظرف يك سال تكميل شود و به 

بهره برداري برسد.
مرحبا با اشــاره بــه دســتور وزيــر راه درباره 
چهاربانده كردن مســير آســتارا به اردبيل هم 
مي گويد: اين طرح پيمانكار خود را شناخته و قرار 
اســت قرارگاه خاتم االنبيا)ص( كار را در اختيار 
بگيرد. تاميــن مالي و نوع قــرارداد هم به زودي 

مشخص مي شود.
نماينده اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس 
شــوراي اســالمي هم در گفت وگو با همشهري 
تأكيد مي كند كه مطالعات چهارخطه كردن جاده 
اردبيل- آستارا مراحل پاياني خود را طي مي كند 
و با اتمام اين پروژه 2اســتان مرزي همسايه كه 
حجم ترانزيت صــادرات و واردات زيادي دارند با 
ايمني و سهولت بيشــتر متصل مي شوند و اين 
ارتباط به توسعه اقتصادي هر دو استان گيالن و 

اردبيل مي انجامد.
صديف بدري معتقد است كه با اجراي منطقه آزاد 
تجاري در اردبيل تامين زيرســاخت هايي مانند 
جاده ارتباطي به ويژه با گمرك آســتارا، اهميت 
ويژه اي خواهد داشت و به همين دليل اين موضوع 

مورد توجه قرار گرفته است.

بهار توسعه تجاري ايران 
تقويت راه هــاي مواصالتي شــمال ايــران به 
كشورهاي همســايه با توجه به كاركرد كريدور 
شمال - جنوب در توســعه مبادله تجاري ايران 
اهميت بسياري دارد و ايجاد مرزهاي ريلي، زميني 
و دريايي عالوه بر اتصال به جنوب كشور به توسعه 
روابط با همسايگان شمالي و كشورهاي آسياي 
مركزي و حوزه درياي كاسپين هم منجر مي شود.
اين نكته اي است كه مشاور اتاق بازرگاني گيالن، 
عضو اتاق بازرگاني ايران و مشــاور بندر لوتوس 
آستاراخان به آن اشــاره مي كند و به همشهري 
مي گويد: با اجراي طرح مورد نظر مي توان باالترين 
سطح همگرايي اقتصادي و سياسي ايران با اين 
كشورها را انتظار داشت. روابط تجاري و ترانزيتي 
ايران و كشورهايي چون آذربايجان، تركمنستان، 
قزاقســتان و... وارد فصل جديــدي از همكاري  
مشترك شده و خوشبختانه هر روز رو به توسعه 

است.
سيدجليل جاللي فر اظهار اميدواري مي كند كه با 
تغيير نظام مديريتي در حوزه تجارت و زيرساخت 
لجستيك اين اقدامات ادامه يافته و حتي مؤثرتر از 
قبل در راستاي توسعه همگرايي اقتصادي با اين 

كشورها ايجاد شود.
وي افــزود: كاركــرد كريدور شــمال و جنوب 
كه قلمرو جمهوري اســالمي ايــران به عنوان 
بخش مهمي از پازل تكميل كننده اين كريدور 
بين المللي محســوب مي شــود، كامال متفاوت 
اســت. در واقع با اتصال راه آهــن، اتصال مرز 
زميني به باكو و ساير مرزهاي زميني، توسعه و 
تسهيل حمل ونقل و ترانزيت كاالها با كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس، عراق، هند، پاكستان، 
افغانستان، آفريقاي شــرقي، آسياي مركزي - 
روسيه، حوزه درياي كاسپين، اروپاي شرقي و 
غربي مورد هدف و توجه است. در نتيجه بدون 
شك از تمام ظرفيت موجود خالي كشور در بنادر 
شمالي و جنوبي ايران و خطوط ريلي و جاده اي 

استفاده خواهد شد.
جاللي فر ادامه مي دهد: 4كشور چين، قزاقستان، 
روسيه و ايران مهم ترين صحنه گردان و ذي نفعان 
اين پروژه ها هستند و موقعيت ژئوپليتيكي ايران 
تقويت مي شود. به شرط توجه و اقدامات جهادي 
دولت آينده در تكميل زيرساخت هاي لجستيكي 
در قلمرو ايران، مي توان گفت بهار توسعه اقتصادي 
نيز فراهم مي شود و ايران فصل جديدي از توسعه 
صنعت ترانزيت را در طول تاريخ تجربه و جايگاه 

اصلي راه ابريشم قديم را احيا مي كند.

 دســتاوردهاي ســفر وزيــر راه بــراي 
آذربايجان شرقي

ديدار وزير راه و شهرسازي و معاون نخست وزير 
جمهوري آذربايجان براي اســتان مرزي ديگر 
يعني آذربايجان شرقي هم دستاوردهايي داشت؛ 
راه اندازي مجدد قطار باري و مسافري بين ايران و 

نخجوان و ايجاد مرز جديد در خداآفرين.
اســتاندار آذربايجان شــرقي با بيــان اينكه در 
ســفر اخير وزير راه و شهرســازي به اين استان 
و همچنين در ديدار وي با معاون نخســت وزير 
جمهوري آذربايجــان، توافق هاي خوبي صورت 
گرفته اســت به همشــهري مي گويــد: يكي از 
موضوعات مهم مطرح شده در اين سفر، راه اندازي 
قطار مسافري و باري تبريز-جلفا- نخجوان بود كه 
تفاهم هايي درباره آن صورت گرفت. اين خط ريلي 

اهميت بسياري براي استان دارد.
محمدرضا پورمحمدي همچنيــن به ايجاد مرز 
جديد در خداآفرين با جمهوري آذربايجان اشاره 
مي كند و مي افزايد: مدت ها پيگير ايجاد اين مرز 
بوديم و قرار اســت به زودي پايانــه جديدي در 
خداآفرين ايجاد و با عنوان پل دوستي فعال شود.

به گفتــه او، همچنيــن در ســفر اخيــر وزير 
راه وشهرسازي به اســتان قرار شد 120ميليارد 
تومان به ساماندهي پايانه مرزي نوردوز اختصاص 

يابد.

فرشته رضايي، سيده زهرا عباسي
خبر نگار

نيل كوه به رنگي ميان آبي و نيلي، 
ايستاده در رشــته  كوه هاي البزر پيگيري

است كه گويي با پيوند آسمان و 
دريا چنين رنگ خيره كننده اي به خود گرفته. اما 
اين تصوير دلربا از روزهاي دور منطقه اســت؛ 
روايتي كه ساكنان دامنه ها از آن دارند؛ تصويري 

دور با آرزويي بعيد.
 در دامنه اين كوه 3روســتا قرار دارد كه اهالي 
آنها كارخانه سيمان را مسئول سلب آرامش و 
توسعه نيافتگي روستاهايشان مي دانند و حاال 
خبر مي رسد كه قرار است در محل زخم هايي 
كه كارخانه ســيمان به نيل كــوه زده، درخت 

كاشته شود.

كوه خاكستري به جاي نيل كوه
شركت سيمان در شهرستان گاليكش  يكي از 
كارخانه هاي بزرگ اســتان  گلستان است كه 
سيمان توليد شــده را به ساير استان ها و خارج 
از كشور صادر مي كند؛ توليد و صادراتي كه در 
اقتصاد گلستان با حداقل برخورداري از صنعت 
اهميت زيادي دارد، اما به هر حال همين صنعت 

هم زخم هاي زيادي به منطقه زده است.
محمد ۶2سال دارد و ساكن روستاي كمال آباد 

است. او گردوغبار ســفيد حاصل از انفجارهاي 
معدن را بر پيكــر خيابان و خانه و بام نشــان 
مي دهد و مي گويد: ســهم ما از آسمان و هواي 
پاك كوهستان اين غبارهاست. انفجار و صداي 
مهيب وقت و بي وقت را هــم درنظر بگيريد. به 
نيل كوه نگاه كنيد، نامش را بايد كوه خاكستري 
بگذاريم. نــام كوه به دليل نزديكــي رنگش به 
آســمان، نيل كوه بود. شاخســار درختان، اين 
رنگ ها را مي ســاخت. حاال ببينيد كوه رنگي 
ندارد. اين كارخانه براي مــا فقط آلودگي هوا، 

گردوغبار، دود و سر و صداست.

شغلي به ما نرسيد
مرتضي يكي ديگر از اهالي كمال آباد اســت. او 
مي گويد: همه ســر و صدا و آلودگي كارخانه و 
معدن را تحمل مي كنيم، اما هيچ كدام مان در آن 
كار نمي كنيم. جالب است نه از كمال آباد، بلكه 
از روســتاهاي مجاور هم كسي در اين كارخانه 
كار نمي كند درحالي كه كارخانه  حدود 200نفر 

نيرو دارد.
او كه جواني 3۶ســاله است، ادامه مي دهد: من 
بيكار هســتم. در خانه ها را بزنيد ببينيد در هر 
خانه اي يك بيكار هســت. در همه شــهرهاي 
استان، جنگل دارند يا دريا. گردشگران زيادي 
به اين مكان ها مي روند اما چنان دمار از رخسار 
نيل كوه درآورده اند كه هيچ گردشگري حاضر 

نمي شــود به اينجا بيايد. روســتاهايمان بوي 
فاضالب مي دهد، هميشــه گردوغبــار دارد و 

صداي انفجار مي آيد.
او شيشــه هاي ترك خورده برخــي خانه ها را 
نشان مي دهد و مي گويد: زيان انفجارها هميشه 
صدا و غبار نيست بلكه بيشتر وقت ها شيشه ها 
هم مي شكنند. در اين شــرايط كسي حتي به 

روستاهاي ما سر هم نمي زند.

همچنان نگران آينده ايم 
زبيده، اهل روستاي تقي آباد اســت. او با همه 
جواني مادر 2پسر 1۹و1۷ســاله است. زبيده 
مي گويد: وقتي سال ها پيش كارخانه راه اندازي 
مي شد، همه اميد داشتند جوان هايشان سر كار 
بروند، اما خبري نشد. ما چيزي نگفتيم. آهك 
تا عمق ريه هايمان رفت، باز هم چيزي نگفتيم. 
بعد ديديم همه نيل كوه را پاك تراشــي كردند. 
همين 4نفر آدمي هم كه بــه جنگل مي آمد و 
بعد از گردش از روستا خريد مي كرد هم ديگر 
نمي آيد. يك جنگل و يك كوه را به يك خروار 

سنگ و كلوخ و بيابان تبديل كردند.
او ادامه مي دهد: جالب تر اينكه انگار زمين خدا 
هم مال آنهاست. اگر از مسير معدن باال برويم، 
 نگهبان ها مــا را مي راننــد. كاش اين كارخانه 
نبود و اين كــوه و جنگل را به حــال خودش 

مي گذاشتند.

يك تصميم خوب
مشــكالت كارخانه ســيمان  در شهرســتان 
گاليكــش بيش از 2دهه اســت  كه از ســوي 
رسانه ها، روستانشينان دامنه و حاميان منابع 
طبيعي مطرح مي شــود اما مســئوالن ســود 
اقتصادي را دليل بر مماشــات عنوان مي كنند. 
ولی گويي طلسم 20ساله اين كارخانه شكسته 
است و اين بار مديركل صنعت، معدن و تجارت 

گلستان خبرهاي ديگري مي دهد.
حســين طلوعيان با بيــان اينكه برداشــت از 
محدوده هاي معدني جديد از ســوي شــركت 
سيمان شروع شده اســت، مي افزايد: همزمان 
شــركت مكلــف بــه درخــت كاري و احياي 

محدوده هاي برداشت قبلي شده است.
او ادامه مي دهد: پس از بررســي ها و با تأكيد بر 
اهميت باالي محيط زيســت و منابع طبيعي و 
احياي آن، شركت ســيمان بايد محدوده هاي 

برداشت شــده را با درخت كاري احيا كند تا از 
آسيب هاي محيطي و مردمي كاسته شود.

نگراني هنوز برجاست
مريم رضايي، كارشــناس منابع طبيعي هم با 
بيان اينكه اين يكي از بهترين تصميم هايي است 
كه طي اين ســال ها درباره نيل كوه و كارخانه 
سيمان گرفته شده است، مي گويد: با وجود اين 
تصميم خوب اما سرعت برداشت از سايت جديد 
بيش از ســرعت احيا و به ثمرنشستن پوشش 
گياهي است كه قرار شده در منطقه كاشته شود. 
بنابراين منطق حكم مي كند ميزان برداشت و 

سرعت آن را هم كنترل كنند.
      

اگرچه دور و بعيد به نظر مي رسد اما شايد بتوان 
اميدوار بود روزي دوباره ســيماي نيلي به كوه 

حاال خاكستري شده بازگردد.

در شبانه روز گذشته كرونا در بعضي استان ها 
تاخت وتــاز خــود را افزايش داده اســت و 
مرگ ومير در هرمــزگان، آذربايجان غربي، 
اصفهان، همدان، كرمان، البرز و خراسان جنوبي همچنان ادامه دارد. اين وضعيت درحالي كه  
احتمال شــروع موج پنجم مدام گوشزد مي شود و استان هاي بســياري به شرايط پايدار 
رسيده اند، مي تواند خطرآفرين باشد. در اين ميان هرمزگان با داشتن 10شهر قرمز مي تواند 

بحران را به ديگر نقاط كشور بكشاند و نقطه آغاز موج پنجم باشد.

سفر به هرمزگان، عامل اصلي خطر
با توجه به اينكه جاســك، ميناب، رودان، بندرعباس، حاجي آباد، جزيره قشــم، كيش، 
بندرلنگه، بستك و پارسيان در هرمزگان همچنان وضعيت قرمز دارند، به نظر مي رسد اين 
استان فاصله بسياري تا بهبود شرايط دارد. سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در 
اين باره به همشهري مي گويد: مهم ترين عامل ادامه شرايط بحراني ادامه سفرهاي توريستي 
هوايي، اتوبوسي و ريلي به هرمزگان است. ما فقط موفق شده ايم سفرهاي زميني را محدود 
كنيم، اما مسافران از راه هاي ديگر همچنان وارد استان شده يا از آن خارج مي شوند. فاطمه 
نوروزيان با بيان اينكه شيوع كروناي انگليسي با ۷0درصد قدرت سرايت بيشتر نسبت به انواع 
قبلي كنترل بيماري را سخت تر كرده است، مي افزايد: بارها گفته ايم مسافران نه تنها براي 
هرمزگان خطرناك هستند، بلكه مي توانند كانون هاي جديدي از بيماري را در نقاط ديگر 
كشور ايجاد كنند. توجه به اين نكته مهم است كه رفت وآمدها مي تواند موجب شروع موج 
پنجم بيماري از هرمزگان شود. وي درباره اقدامات پيشگيرانه در اين استان نيز گفت: تا چند 
روز قبل فقط مشاغل ضروري اجازه فعاليت داشتند، اما هم اكنون فقط گروه يك مي توانند 
كار كنند. همچنين برگزاري مراسم عروسي در استان ممنوع است و برگزاري مخفيانه آن 
پيگرد قانوني دارد. اداره هاي دولتي موظف هستند با يك سوم نيرو كار كنند، شركت هاي 
خصوصي و مراكز صنعتي هم از سوي استانداري دائم بازرسي مي شوند. تجمع هاي انتخاباتي 

در فضاي باز هم ممنوع است تا اين موضوع موجب افزايش مبتاليان نشود.

افزايش 102درصدي آمار ابتال در قزوين
تعداد مبتاليان به كرونا در قزوين هم افزايش نگران كننده اي داشته  است. به گفته پيمان 
نامدار، سخنگوي ستاد پيشگيري و مقابله با ويروس كروناي قزوين، مبتاليان به كرونا در 
شبانه روز اخير 102درصد افزايش يافته و از 11۷ به 23۶نفر رسيده كه بسيار نگران كننده 

است؛ هرچند ميزان مرگ ومير كرونايي قزوين نصف شده و از 2 به يك نفر رسيده است.

مرگ 21نفر در اصفهان
اصفهان هم يكي از استان هايي است كه وضعيت كرونا در آن نگران كننده شده و با توجه به 
تعامالت بسيار زياد مردم اين استان و ديگر نقاط كشور مي تواند بحران زا باشد. به گفته آرش 
نجيمي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي در شبانه روز گذشته 1۶0نفر كارشان به بستري 

كشيد. در اين مدت 21خانواده هم به خاطر مرگ كرونايي داغدار شدند.

بوشهر، استان موفق
با اينكه در هفته هاي گذشته بوشهر هم مثل هرمزگان  و سيستان، شهرهاي كرونايي قرمز 
داشت، اما هم اكنون وضعيت در اين شــهر چنان بهبود يافته كه مي توان آن را يك نمونه 
موفق در كنترل كرونا دانست.رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر درباره داليل موفقيت اين 
استان به همشهري مي گويد: بوشهر وضعيت خوبي دارد، عسلويه و كنگان از وضعيت قرمز 
خارج شده اند و آمار فوتي ما هم در روزهاي گذشته به صفر رسيده است. سعيد كشميري با 
اشاره به سختگيري درباره 2شهر قرمز هم می گويد:  فعاليت اصناف، تعداد كارمندان اداره ها 
و رفت وآمد شهروندان بسيار كنترل شد تا بتوانيم از بحران خارج شويم. در زمينه بيماريابي 
هم تالش كرديم جدي تر عمل كنيم و از اطرافيان افراد مبتال هم تست بگيريم و درصورت 
ابتال آنها را قرنطينه كنيم. وي نگراني بزرگ بوشــهر را تجمعات انتخاباتي مي داند و ادامه 
می دهد: البته ممكن است تجمعاتي در فضاهاي سربســته برگزار شود، ما مدام در فضاي 
مجازي هشدار مي دهيم و ستادهاي انتخاباتي رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا را 

نيز بازرسي مي كنيم.
      

وضعيت كرونا در كشور بسيار شكننده اســت، هر لحظه ممكن است با وخيم شدن آن در 
شهرها مواجه شويم. افزايش ســفرها در كنار رعايت نكردن پروتكل ها و افزايش تجمعات 
انتخاباتي موجب شده كنترل بيماري دشوارتر شود. به نظر مي رسد با جدي گرفتن شرايط 
و فراموش نكردن بيماري كرونا در ميان همه برنامه هاي ديگري كه اين روزها در كشور در 
جريان است، مي توان دست كم موج پنجم را ديرتر تجربه كرد؛ اگرنه به زودي باز هم بحران 

كرونا دامن استان ها را خواهد گرفت.

احتمال شروع پيك پنجم كرونا در هرمزگان

درختكاريمعدنكاراندرنيلكوه
 بخش قديمي معدن سيمان گلستان درخت كاري مي شود اما سايت جديد معدني در بخش ديگري آغاز به كار كرده است

ستاره حجتي
خبرنگار

حميده پازوكي
خبرنگار

نيل كوه به دليل فعاليت های معدنی آسيب زيادی ديده است

 تجارت زميني ايران 
درمرز آستارا  رونق مي گيرد
وزير راه و شهرسازي كشورمان  و معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان در آستارا  

 با امضاي تفاهمنامه و شروع فعاليت زيرساخت هاي ريلي و جاده اي 2كشور
 فصل جديدي را پيش روي استان هاي مرزي ايران گشودند

در جريان ديدار محمد اســالمي، وزير راه و شهرســازي كشــورمان با شاهين 
مصطفي اف، معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان در آستارا، تفاهمنامه شروع 

فعاليت زيرساخت هاي ريلي و جاده اي 2كشور به امضا رسيد.
محمد اسالمي،  وزير راه و شهرســازي همچنين از توافق براي اتصال اتوبان باكو - 
آستارا به آستارا - رشت - قزوين خبر داد و گفت: با افتتاح اين اتوبان مسير آستارا 
به باكو از ۶ ساعت به 2/5 ساعت كاهش مي يابد و مشابه اين اتوبان در مسير مرزهاي 
روسيه در دست اقدام است. اين مسير كمك مي كند بخش جاده اي تقويت شود و 
ما بتوانيم براي ترانزيت از اين ظرفيت استفاده بيشتري كرده و راندمان را افزايش 
دهيم. وي با بيان اينكه هم اكنون از ترمينال و پل قديمي براي عبور و مرور خودروها 
استفاده مي شود و بايد حتما براي اين ظرفيت پل و ترمينال جديد ايجاد شود، افزود: 
درباره هزينه هاي ساخت پل و ترمينال جديد نيز توافق كرديم كه 50درصد بر عهده 
ايران و 50درصد بر عهده جمهوري آذربايجان باشد. وزير راه و شهرسازي با اشاره به 
مسير ريلي موجود منطقه نخجوان كه از طريق نخجوان به تركيه، ارمنستان، روسيه 
و گرجستان متصل مي شود هم گفت: در سفر 10روز پيش به ارمنستان از اين مسير 
كه يكي از ظرفيت هاي مهم كريدور شمال-جنوب است، بازديد كردم. با تفاهمنامه 
سه جانبه ارمنستان-روسيه-آذربايجان، كريدور نخجوان-ارمنستان هم راه اندازي 
مي شود و ما هم در اين كريدور مشاركت مي كنيم. وي با اشاره به مناطق آزادشده در 
مناقشه اخير ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان گفت: مذاكراتي انجام شد كه 
پروژه هاي عمراني بازسازي مناطق آزاد شــده به شركت هاي ايراني سپرده شود. 
اسالمي همچنين به برنامه ريزي براي ايجاد يك پايانه ريلي در پارس آباد اردبيل هم 

اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه دولت 2ماه پيش مرز ريلي پارس آباد را مصوب 
كرد، قرار شد طرف آذري هم تاسيس اين مرز را در دولت خود مصوب كند تا بتوان اين 
پايانه را با سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران و ايجاد حدود 5كيلومتر ريل جديد 
و بازسازي 7كيلومتر ريل موجود ترمينال باري فعال كرد. اين يكي از نيازهاي اردبيل 
است و در اين سفر با حضور اســتاندار اردبيل براي تاسيس اين پايانه ريلي توافق 
صورت گرفت. وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: موضوع مهم ديگري كه در اين سفر 
مورد بحث و پيگيري قرار گرفت مربوط به عبور اتوبوس هاي جمهوري آذربايجان از 
ايران بود كه مورد نياز مردم آذربايجان است كه گفت وگوي خوبي داشتيم و به توافق 
رســيديم تا در چارچوب پروتكل هاي وزارت بهداشت ارتباط با نخجوان از طريق 

اتوبوس ادامه داشته باشد.

   همه توافق هاي يك سفر 
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جنگل هاي كره زمين براساس اعالم 
منابع
سازمان ملل متحد ، هر 3ثانيه به اند ازه طبيعي

يك زمين فوتبــال تخريــب و نابود  
مي شوند . يعني كره زمين د ر هر ثانيه 2500مترمربع 

از جنگل هاي خود  را از د ست مي د هد .
د ر ايران اما هر 20ثانيه مساحتي به اند ازه يك زمين 
فوتبال از جنگل هاي كشــور نابود  مي شود . اگرچه 
هنوز ميزان تخريب جنگل هاي كشــور بــه اند ازه 
وضعيت تخريب جنگل ها د ر جهان وخيم نيست، اما 
سرعت كاهش كيفيت جنگل هاي ايران بر اثر عوامل 
انســاني و طبيعي چنان افزايــش يافته كه موجب 
نگراني شد ه است. مقايسه آمار سال۹۹ و سال 1335 
سطح جنگل هاي ايران نشان مي د هد  كه طي 6د هه 
اخير، 1.5ميليون هكتار از سطح جنگل هاي كشور 
كاسته شد ه است. اين ســرعت نابود ي جنگل هاي 
ايران به معناي آن اســت كه هر ثانيه 360مترمربع 
از سطح جنگل ها و مراتع كشور تخريب شد ه است. 
بد ين ترتيب ســاالنه 1.5د رصد  از سطح جنگل هاي 
ايران نابود  شد ه و د ر هر 5سال يك ميليون هكتار از 
جنگل هاي ايران حذف مي شود . بد ين ترتيب اگر روند  
تخريب با سرعت فعلي اد امه يابد ، تا سال 1460 اثري 

از جنگل هاي امروزي ايران باقي نمي ماند .

تخريبجنگلزيرذرهبين
اجراي طرح تنفــس جنگل  د ر ايران از ســال۹6، 

ساالنه 103هزار هكتار از سطح جنگل هاي نيمه انبوه كشور كاسته مي شود 

هر 20  ثانيه يك زمين فوتبال از جنگل هاي ايران  
تخريب مي شود 

خبرهاي كوتاه

امنيتدرياازآاليندههايپتروشيمي؛شايد3سال
ديگر

د ست كم 3سال تا امنيت د ريا نســبت به آاليند ه هاي پتروشيمي 
زمان باقي است. به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، احمد رضا 
الهيجان زاد ه، معاون محيط زيســت د ريايي ســازمان حفاظت 
محيط زيســت د ر مورد  انتقاد ها د رباره تأثير آلود گي هاي صنعت 
پتروشيمي د ر د ريا گفت: براساس برنامه هاي اعالم شد ه تا 3سال 
د يگر واحد هاي پتروشيمي د ر عسلويه و ماهشهر از بازچرخاني آب 
استفاد ه مي كنند  و د يگر پساب پتروشيمي د ر د ريا تخليه نمي شود . 
اين رخد اد  قد م بزرگي است اما به طور قطع تخليه پساب د ر گذشته 
تأثير خود  را بر د ريا يا رسوبات گذاشته است. وي اد امه د اد : د رصد د  
هســتيم تا از طريق پايش د ريايي د ريابيم كه چه فناوري هايي د ر 
د نيا براي جبران اين خســارت وجود  د ارد . الهيجــان زاد ه با ابراز 
خشنود ي از بهره برد اري از تعد اد  زياد ي تصفيه خانه د ر عسلويه و 
ماهشهر گفت: هم اكنون از شرايط بحراني خارج شد يم اما هنوز به 
حالت ايد ه آل مد نظرمان نرسيد ه ايم. هر چند  بحران تا حد ود  زياد ي 
رفع شد ه است و تصفيه خانه هاي د يگري د ر حال احد اث هستند  كه 
بايد  وارد  مد ار شوند . وي خاطرنشان كرد : براساس برنامه زمان بند ي 
اعالم شد ه از سوي مد يران پتروشيمي، پيش بيني مي كنيم تا 3سال 
آيند ه تقريبا تخليه پساب آلود ه كنند ه اي از اين واحد هاي پتروشيمي 
به د ريا نخواهيم د اشت و واحد هاي پتروشيمي بايد  به  د نبال سيكل 

بسته، بازچرخاني و استفاد ه د وباره از پساب ها بروند .

شناسايي۱۸۲ذخيرهگاهجنگليطيسالاخير
براساس گزارش اخير سازمان جنگل ها طي سال گذشته 182فقره 
ذخيره گاه جنگلي به مســاحت 410هزار هكتار ثبت شد ه است. 
به گزارش ســازمان جنگل ها، ذخيره گاه هــاي جنگلي الگوهاي 
كوچك شد ه ذخيره گاه هاي بيوسفر هســتند  كه د ر آن گونه هاي 
منحصربه فرد ، كمياب، د ر معرض تهد يد  و يا د ر حال انقراض زيست 
مي كنند ؛ همچنين اين مناطــق د اراي د رختان و د رختچه هاي با 
ارزش ژنتيك باال هستند . بر اين اساس مطلوب ترين روش حفظ 
اين د سته از گونه ها، حفاظت از آنها د ر رويشگاه هاي اصلي و طبيعي 
است. از اين رو مد يريت ذخيره گاه هاي جنگلي با فرآيند  تشخيص، 
تعيين حد ود  و تهيه طرح هاي حفاظت از آنها ازجمله اقد امات مهمي 

است كه بايد  د ر د ستوركار سازمان جنگل ها باشد .
سازمان جنگل ها گزارش د اد ه اســت كه طي سال هاي 13۷2 تا 
13۹8 د ر مجموع 34۷فقره ذخيره گاه جنگلي با مساحتي بيش 
از 40۹هزار هكتار ثبت شد ه بود ند  اما طي سال گذشته 182فقره 
ذخيره گاه جنگلي به مساحت 410هزار هكتار ثبت شد  كه نسبت 
به متوسط عملكرد  ســازمان جنگل ها د ر تمام سال هاي گذشته، 
10۷د رصد  رشد  د اشته است. از سويي د يگر پارك هاي جنگلي اعم از 
طبيعي و د ست كاشت نيز با هد ف اصلي حفظ اكوسيستم سرزمين، 
بهره برد اري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود  به ويژه براي توسعه 
قابليت هاي تفرجي و گرد شگري و البته با محوريت اصلي حفظ و 

احياي منابع جنگلي ايجاد  مي شوند .
براساس اين گزارش، طي سال گذشــته با افزايش 500د رصد ي 
نســبت به ســال13۹8، مد يريت تعد اد  ۷1قطعه پارك جنگلي 
با ســطحي معاد ل بيش از 13۹هزار هكتار به بخش خصوصي و 

شهرد اري ها احاله شد ه است.

صنعت گرد شگري؛ اين اقتصاد  سبز و 
ارزآور براي كشور همچون موضوع مهم گردشگري

و حياتي محيط زيســت، د ر 2مناظره 
اخير اقتصــاد ي و فرهنگي-اجتماعــي كاند يد اهاي 
رياســت جمهوري جايگاهي ند اشــت. هــم فعاالن 
محيط زيســت و هم فعاالن گرد شــگري نسبت به 
مغفول ماند ن اين د و موضوع مهم توســعه پايد ار د ر 

مناظرات انتخاباتي ابراز نگراني مي كنند .
شوراي جهاني سفر و گرد شــگري د ر گزارش بررسي 
سال 201۹، سهم گرد شگري ايران د ر توليد  ناخالص 
د اخلي را 6.8د رصد  و حجم اشــتغال د ر اين صنعت 
را ۷.3د رصــد  اعالم كرد . براســاس آمار اين شــورا، 
يك ميليون و ۷34هزار و ۷00ايراني به طور مستقيم 
د ر صنعت گرد شگري اشتغال د اشتند  و د رآمد  صنعت 
گرد شــگري ايران تنها د ر بخش گرد شگري ورود ي 
به كشــورمان 6.3ميليارد  د الر بود . ســازمان جهاني 
جهانگرد ي سال 201۹رتبه 48را د ر صنعت گرد شگري 
جهان به ايران اختصــاص د اد . ۷ميليون و 300هزار 

گرد شگر خارجي به ايران سفر كرد ند .
سال 201۷اما ايران 11ميليارد  د الر از ورود  5ميليون 
گرد شگر خارجي به كشــور د رآمد  ارزي د اشت. سال 
201۹اما يك ميليــارد  و 400ميليون گرد شــگر د ر 
جهان سفر كرد ند  كه از محل سفر اين تعد اد  گرد شگر 

1.۷تريليون د الر د رآمد  نصيب كشورهاي جهان شد .
براســاس آمار ســازمان جهاني گرد شــگري روزانه 
5ميليارد  د الر د ر سال 201۹د رآمد  كشورهاي جهان 
از محل گرد شــگري بود  و د ر همين سال تنها صنعت 
حمل ونقل جهان براي جابه جايي گرد شگران جهاني 

256ميليارد  د الر د رآمد زايي د اشت.
اكنون اما د ر آستانه انتخابات رياست جمهوري ايران، 
هيچ يك از ۷كاند يد اهــاي نهايي ايــن انتخابات د ر 
مناظره اقتصاد ي، برنامه اي براي رونق بيشتر د ر صنعت 
گرد شگري ايران و سهم اين صنعت د ر اقتصاد  كالن 
كشــور ارائه نكرد ه و  چنــدان از ارزش اقتصاد ي اين 

صنعت سخن نگفته است.
حســن تقي زاد ه انصاري، رئيس جامعه گرد شــگري 
الكترونيكي ايران و فعال صنعت گرد شــگري كشور 
اما د ر گفت وگــو با همشــهري مي گويــد : د ولت و 
سياســت مرد اني كه اكنون د ر حال مبارزه انتخاباتي 
هســتند  بايد  گرد شــگري را به عنوان عنصر محرك 
اقتصاد ي كشور د رنظر بگيرند  و صنعت گرد شگري را 
د ر اولويت برنامه هاي انتخاباتي و كاري خود  قرار د هند .

به گفته ايــن فعال گرد شــگري، نمي تــوان صنعت 
گرد شگري را د ر اسناد  باالد ســتي و سند  چشم اند از 
20ساله كشــور به عنوان محرك اصلي اقتصاد  اعالم 

كرد ، اما د ر گفتار و برنامه ها به اين موضوع بي توجه بود .
انصاري با گاليــه از ناد يــد ه گرفتــن تأثير صنعت 
گرد شگري كشور بر اقتصاد  كالن از سوي كاند يد اهاي 
رياست جمهوري گفت: فعاالن صنعت گرد شگري با 
توجه به تأثير اين صنعت د ر توليد  اشتغال و ارزآوري 
و توليــد  ناخالص د اخلــي د ر كشــور از كاند يد اهاي 
رياست جمهوري انتظار د اشتند  كه صنعت گرد شگري 
را با توجه به مزيت هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعي و با 
توجه به سهم اين صنعت د ر برنامه هاي 5ساله توسعه 
مورد  توجه قرار د هند . چون ســهم اقتصاد ي صنعت 
گرد شگري د ر توسعه كشور پيش تر مورد  توجه د ولت، 
مجلس و نظام قرار گرفته و بنابراين نامزد هاي انتخاباتي 
بايد  موضوع گرد شگري را نيز د ر مناظرات انتخاباتي 

خود  برجسته كنند .
رئيس جامعه گرد شــگري الكترونيكي ايران با اشاره 
به همه گيري كرونا د ر جهان و تأثير اين همه گيري بر 
صنعت گرد شگري جهان و تالش د ولت ها د ر احياي آن 
به د ليل ارزآوري اين صنعت افزود : صنعت گرد شگري 
ايران نيز به د ليل همه گيري كرونا با مشكالت زياد ي 
مواجه شــد ه و براي عبور از اين بحران نياز به كمك 
و توجه ويژه د ارد . اما متأســفانه نه تنها كاند يد اها د ر 
مناظــرات انتخاباتي گرد شــگري را به عنوان يكي از 
موضوعات مهم اقتصاد ي مــورد  توجه قرار ند اد ند  كه 
حتي براي رفع مشكالت و تنگناهايي كه گرد شگري 

ايران با آن مواجه است نيز راهكاري ارائه نكرد ند .
او گفت: اين انتظار از مشاورين و همكاراني كه احتماال 
از اعضاي صنعت گرد شــگري هســتند  و د ر ســتاد  
كاند يد اها حضور د ارند  وجود  د ارد  كه انتظارات واقعي 
صنعت گرد شگري و فعاالن اين صنعت را د ر برنامه هاي 

كاند يد اها و سياست ها قرار د هند .
محمد  محب خد ايي، معاون سابق گرد شگري كشور نيز 
بر بي توجهي نامزد هاي انتخاباتي به يكي از مهم ترين و 
ارزآورترين فعاليت هاي اقتصاد ي د ر ايران تأكيد  د ارد  
و به همشــهري مي گويد : د ر تمام كشورهاي جهان 
گرد شگري د ر توليد  ناخالص د اخلي نقش كليد ي د ارد . 
اما د ر ايران به تأثير اين صنعت بر شكوفايي اقتصاد ي 
كشور نگاه نشد ه اســت؛ بنابراين طبيعي است كه د ر 
مناظره هاي انتخاباتي توجهي به صنعت گرد شگري 
نشود . معاون سابق گرد شــگري كشور افزود : صنعت 
گرد شگري ايران برخالف د يگر نقاط جهان د ر د وران 
همه گيري كرونا ســربار اقتصاد  كشور تلقي شد  كه از 

محل د رآمد هاي نفتي سوبســيد  گرفته است. د ر اين 
شرايط چگونه مي توان انتظار د اشــت كه نامزد هاي 
انتخاباتي توجهي به اين صنعت د اشته باشند  و نقش 

آن را د ر اقتصاد  كالن كشور جد ي بگيرند .
به گفته او، كاند يد اهاي رياست جمهوري گرد شگري 
را به چشــم يك مجموعه رفاهي نــگاه مي كنند  نه 
مجموعه اي كــه مي تواند  كمك حال اقتصاد  كشــور 
باشد ؛ د رحالي كه صنعت گرد شگري مي تواند  به عنوان 
يك ابزار كارآمد  د ر رشد  اقتصاد ي ساير فعاليت ها د ر 

كشور كمك كند .
محب خد ايي اعالم كرد : اگر صنعت گرد شــگري د ر 
اقتصاد  كشــور اهميت ند ارد ، چرا د ر حوزه توريســم 
سالمت كه البته كرونا براي آن هم محد ود يت ايجاد  
كرد ه است، بخش د رمان كشــور مي خواهد  آن را د ر 
اختيار خود  د اشته باشــد ؟ اگر اين تالش براي ايجاد  
ارزش افزود ه مضاعف نيست، پس چرا صنعت د رمان 
كشــور به د نبال د ر اختيار گرفتن بخش گرد شگري 
ســالمت د ر ايران است؟  معاون ســابق گرد شگري 
تأكيد  كرد : متأســفانه د ر مناظرات انتخاباتي موضوع 
گرد شگري مغفول ماند ه؛ چون نامزد ها به هيچ وجه به 
ظرفيت هاي صنعت گرد شگري د ر ايران توجه ند ارند .

به گفته محب خد ايي، همــواره بحث جد ي آن بود  كه 
گرد شــگري چاه نفت روي زمين اســت، اما د ولت ها 
چه انــد ازه د ر توليد  ثروت از ايــن چاه هاي نفت روي 
زمين موفق بود ند ؟ چرا ســهم گرد شگري د ر ماليات 
بر ارزش افزود ه بــر فعاليت هاي مختلف ناد يد ه گرفته 
شد ه اســت؟ همه جاي د نيا رشــد  اقتصاد ي يكي از 
شــاخص هاي مهم د ر جهت ماند گاري يك سيستم 
اســت، اما د ر ايران هنوز از ظرفيت هايي كه د ر بحث 
توليد  ثروت و ايجاد  رشــد  اقتصاد ي توســط صنعت 
گرد شــگري كه به عنوان اقتصاد  مكمل ايفاي نقش 
مي كند  و منجر به تحريك تقاضا د ر ســاير بخش ها 

مي شود ، بي اطالع هستند .
او افــزود : د رآمــد  ايــران از صــاد رات نفــت رقمي 
حد ود  60ميليــارد  د الر اســت، اما تركيــه تنها د ر 
سال 2018توانســته اســت فقط 35ميليارد  د الر از 
گرد شگري ورود ي د رآمد  كســب كند . تركيه تنها با 
صنعت سريال ســازي  و توزيع آن د ر جهان عالوه بر 
آنكه معاد ل صاد رات فرش ايران د رآمد  د اشــته، تمام 
ظرفيت هاي گرد شــگري خود  را ترويج و سريال هاي 
خود  را به د رآمد  گرد شــگري تبد يل كرد ه است. اينها 
موضوعاتي است كه د ر ايران به صورت جد ي به آن نگاه 
نمي شود  و اگر نامزد هاي انتخاباتي به اين باور برسند  
كه سهم گرد شگري د ر اقتصاد  كشور و توليد  ناخالص 
د اخلي د ر ايران چه اند ازه اهميت د ارد ، آن وقت شايد  د ر 
برنامه هاي خود  نيم نگاهي به اين صنعت د اشته باشند ؛ 
نه آنكه صنعت گرد شــگري را تنها به سفر د ر نوروز و 

تابستان خالصه كنند .

خشكســالي گلــوي رنجور 
حيات
حيات وحــش را بي رحمانه وحش

مي فشارد . فصل گرما تازه از راه 
رســيد ه اما قبل از آن زنگ خطرگرسنگي و 
تشنگي براي حيات وحش كشورمان به صد ا 
د رآمد ه است. امسال هشد ارها و فرياد هاي 
ياري از هر گوشــه مناطق حفاظت شــد ه 
محيط زيســت به گوش مي رسد . طبق آمار 
ارائه شد ه از سوي مركز ملي اقليم و مد يريت 
بحران خشكســالي، د ر ســال 1400همه 
اســتان هاي ايــران د رگيــر كم بارشــي و 
خشكسالي هستند . ميزان كمبود  بارش ها د ر 
برخي اســتان ها مانند  هرمــزگان با ۷8.5 
د رصد ، سيستان و بلوچستان با ۷3.3 د رصد  و 
خوزســتان 2۷د رصد ، وضعيــت بحراني و 
نگران كنند ه اي به لحاظ خشكسالي د ارند . 
اين گزارش آخرين وضعيت حيات وحش را 
د ر د و اســتان اصفهان و خوزستان  بررسي 
مي كند . د ر اصفهان جمعيت بزرگ 16هزار 
رأسي آهوان كشور گرسنه اند  و د ر خوزستان 
چشمه های د و هزار ســاله د ر قلمرو مناطق 
حفاظت شــد ه حيات وحش، خشــك شد ه 

است.

كوچآهوانبهييالقمرگ
خشكســالي، اقليم خشــك و نيمه خشك 
اصفهان را به شــد ت تهد يد  مي كند . نگاه به 
آمارها وخامت اوضاع را مشــخص مي كند ؛ 
بيــش از 2 ميليــون و 200هــزار هكتار از 
اراضي اين استان، جزو مناطق حفاظت شد ه 
محيط زيست است. اين حوزه شامل مناطق 
كوهستاني، بياباني و كويري است. بر اساس 
آمار هواشناسي اســتان، امسال 80د رصد  
استان د رگير خشكسالي كم تا بسيار شد يد  
است و د ر آخرين سال آبي سهم اصفهان از 
بارند گي ها 106 ميلي متر بود ه و اين استان 
بر اثر تشد يد  خشكسالي 33د رصد  و نسبت 
به بلند مد ت 2۹د رصد  كاهش بارند گي د ارد .

طبــق آخريــن گزارش ها د ر پــي كاهش 
بارند گــي و تشــد يد  خشكســالي، آبد هي 
چشــمه ها د ر مناطق حفاظت شد ه كاهش 
يافته و بسياري از چاه ها خشك شد ه اند . اين 
روزها نبود  علوفه و گرسنگي حيات وحش 
را از زيستگاه هايشــان كوچاند ه و حيوانات 
به خاطر مقد اري آب و غذا به سكونتگاه ها و 
مزارع سرسبز، خارج از محد ود ه حفاظت پناه 
مي آورند ؛ ييالقي كه د ر آن ســايه نيستي و 

نابود ي هر لحظه د ر تعقيب آنهاست.

مرتضــي جمشــيد يان، فرمانــد ه يــگان 
حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان 
د ر گفت وگو با همشــهري، د ربــاره آخرين 
وضعيت خشكسالي د ر مناطق حفاظت شد ه 
محيط زيست اين استان مي گويد :»تا به حال 
ريالي براي خريد  علوفــه د ريافت نكرد ه ايم. 
به علت خشكي د شت ها حيوانات از مناطق 
حفاظت شد ه خارج شد ه اند  و به سمت مزارع و 
سكونتگاه های سرسبز مي روند . اين امر عالوه 
بر تهد يد ي كه جاد ه ها و ابتال به بيماري هاي 
مختلف براي حيوانات به همراه د ارد ، برخي 
از متخلفان شــكار و صيد  را به تعد ي به اين 

مناطق ترغيب مي كند .«
به گفته جمشيد يان، حد ود  10ميليارد  تومان 
بود جه براي تامين آب و علوفه حيات وحش 
نياز است. او مي گويد : »بر اساس سرشماري 
سال 13۹۹ تنها حد ود  44هزار و ۷00 رأس 
آهو، جبير، كل و بز و قوچ و ميش د ر مناطق 
محيط زيســت اصفهان زيســت مي كنند . 
حيات وحش اســتان امســال نيز زاد آوري 
د اشتند  ولي با توجه به شرايط موجود  معلوم 
نيســت بتوانند  بچه هاي خود  را شير د اد ه، 

نگهد اري و بزرگ كنند .«
فرماند ه يگان حفاظت محيط زيست استان 
اصفهان اد امــه مي د هد :» تنهــا د ر منطقه 
حفاظت شد ه موته، آهوان د ر معرض تهد يد  
هستند . خشكســالي و گرســنگي د ر اين 
منطقه 12هزار آهــو و د ر منطقه حفاظت 
شد ه قميشــلو 4هزار آهو را تهد يد  مي كند . 
روي هم رفته 16هزار آهو به خاطر نبود  علوفه 
از مناطق حفاظت شد ه به ســمت مزارع و 
ســكونتگاه ها كوچ كرد ه اند . تنها اقد امي كه 

از د ست ما د ر اين شرايط برمي آيد  افزايش  
گشتي هاست. گشت هاي ما د ر اطراف مزارع 
به صورت مستمر كشيك مي د هند  تا بتوانند  
از آهوان د ر ســكونتگاه های شلوغ حفاظت 
كنند .« جمشيد يان د ر مورد  كوچ بي سابقه و 
خطرناك آهوان اينطور شرح مي د هد :»فصل 
شيرد هي بره آهو اســت. د ر اين فصل آهوان 
ماد ر نياز به علوفه خشك ند ارند . آنها به خاطر 
به د ست آورد ن علوفه تازه و سبز كوچ موقت 
مي كنند . با وضع موجود  آهوان تا د و ماه د يگر 
د ر مناطق كشاورزي خواهند  ماند  تا زماني 
كه علف هاي اين مناطق خشــك نشود  آنها 

د شت هاي سبز مزارع را رها نمي كنند .«
او با بيان اينكه نمي تــوان اين حقيقت كه 
حيات وحش به مزارع خسارت وارد  مي كنند  
را كتمان كرد ، د ربــاره عكس العمل بوميان 
و كشــاورزان نســبت به وضع پيش آمد ه 
مي گويد :» برخورد ها د ر ايــن باره متفاوت 
است. بســياري ناراضي هستند  و برخي هم 
اجازه مي د هنــد  اين حيوانــات از علوفه ها 
استفاد ه كنند . اميد وارم د ر اين اوضاع و احوال 
كه كسي به فكر حيات وحش نيست حد اقل 
بوميان و كشاورزان همكاري كنند  تا د ر اين 
يكي د وماه فصل شيرد هي آهوان تمام شود  و 

به مناطق حفاظت شد ه بازگرد ند .«

تشنگانيكهدرمحاصرهآبهستند
بر اســاس گزارش مركز ملي خشكســالي 
و اقليم شناســي هواشناســي، امســال د ر 
خوزســتان 33 د رصد  آبد هــي رود خانه ها 
كاهش يافتــه و 58 د رصــد  از حجم مفيد  
سد هاي اين استان د ر حال حاضر خالي است.

هژيركياني، رئيــس انجمن د وســتد اران 
طبيعــت و محيط زيســت خوزســتان د ر 
گفت وگو بــا همشــهري مي گويــد :» د ر 
حوزه رويشگاه زاگرســي استان خوزستان 
خشكسالي بي سابقه بود ه است. د ر اين منطقه 
چشمه هاي د و هزار ساله خشك شد ه اند . اين 
منطقه د ر شمال خوزســتان واقع شد ه كه 
مناطق حفاظت شد ه محيط زيست د ه د ز و 
منگد شت را شــامل مي شود .خرس، پلنگ، 
روباه، گرگ، گراز، كل و بز، كبك و... گونه هاي 
حيات وحش ايــن منطقه اند  كــه به خاطر 
خشكسالي و وضعيت بحراني آبشخورها  د ر 

معرض تهد يد  هستند .«
به گفته كياني، د ر مناطق حفاظت شد ه د ه د ز 
همه طبيعت د وستان از خشكسالي بي سابقه 
امســال غافلگير شد ه اند :»سال ها وضعيت 
آب به نســبت خوب بود ه و امسال به صورت 
ناگهاني ايــن بحران بزرگ پيــش آمد ه؛ به 
همين خاطــر هيچ گونه تد بيــر و برنامه اي 
براي مقابله بــا آن وجود  نــد ارد  و د ر واقع 
مي توان گفت خشكسالي امسال د ر مناطق 
حفاظت شد ه خوزستان همه را غافلگير كرد ه 
است.« او اد امه مي د هد :» تمام چشمه ها د ر 
منطقه كوه سفيد  خشك شد ه، چشمه هايي 
كه د رست د ر قلمرو حيات وحش قرار د ارند . 
از اين رو حيوانات به گســتره هاي سكونت 
انســاني و حوزه د رياچه هاي ســد  كارون 
3و4روي آورد ه اند  كه ايــن امر يك تهد يد  

بزرگ محسوب مي شود .«
كياني بــه خطر بزرگ تري اشــاره مي كند  
و مي گويــد :» از طرفــي آتش ســوزي هم 
اين مناطق را تهد يد  مي كند  اما متأســفانه 
110روســتای اطــراف ســد هاي كارون 
تشنه هستند . اين روســتا ها با وجود  فاصله 
اند ك شان به سد ها از آب جيره بند ي استفاد ه 
مي كنند . د رواقع مرد م تشنه اين مناطق د ر 
صورت بروز آتش ســوزي، آبي د ر د سترس 
ند ارند  تا آتش را خامــوش كنند  و حتي آب 
به آن اند ازه نيست كه به حيات وحش تشنه 
منطقه برسانند . مرد مي كه د ر كنار د رياچه و 
سد  ها بي آب هستند  با چه تواني آب برسانند  
به حيات وحشي كه د ر ارتفاعات تشنه اند !؟«

 به گفته اين فعال محيط زيســت، ماجراي 
د ه د ز با د يگر شــهرهاي خوزستان تفاوت 
د ارد . اين شــهر پرآب ترين شهر خاورميانه 
اســت. مرد م آن د ر محاصره آب هستند  اما 
با آب جيره بند ي زند گي مي كنند . 5ميليارد  
مترمكعب آب د ر اطــراف اين منطقه وجود  
د ارد  و د ر ســال تنها يك ميليارد  مترمكعب 
آب سد هاي آن تبخير مي شــود  اما مرد م و 

حيات وحش آن هيچ گاه سيراب نيستند .

سيدمحمدفخار
خبر نگار

برد اشت چوب از جنگل ها را به كمترين ميزان طي 
يك د هه اخير رساند . اما سهم عمد ه نابود ي جنگل  
د ر ايران هنوز به واسطه حريق رخ مي د هد . تنها د ر 
سال گذشته، 21هزار هكتار از جنگل هاي ايران بر 

اثر حريق، خاكستر شد ند .
رضا بياني، جانشــين معاون امور جنگل ســازمان 
جنگل ها د ر اين باره به همشــهري مي گويد : سال 
گذشــته، 3650هكتار از جنگل هــاي طبيعي و 
1034هكتــار از جنگل هاي د ست كاشــت د رگير 
حريق شد ند . همچنين د ر وسعتي حد ود  16هزار و 
58۹هكتار از اراضي جنگلي آتش سوزي رخ د اد . اين 
يعني د ر مجموع بيش از 21هزار هكتار از جنگل هاي 
ما طي ســال۹۹ د رگير حريق بود نــد . آمار تمركز 
حريق ها نشان مي د هد  بيشــترين آتش سوزي ها 
د ر اراضي جنگلي به ويژه ناحيه رويشــي زاگرس و 
ناحيه رويشگاهي خليج و عماني به وقوع پيوسته اما 
د ر ناحيه زاگرس بيشترين آتش سوزي ها د ر اراضي 
جنگلي و مكان هايي بود  كــه زراعت د ر آنها تحت 

عنوان طرح كشت انجام مي شود .
از سويي گزارش اخير مرجع ملي كنوانسيون تنوع 
زيستي كشور نشان مي د هد  يك ميليون و 645هزار 
هكتار از وســعت جنگل هاي نيمه انبوه 
ايران با تراكم پوشــش 25 تا 

50د رصد  كاسته شــد ه اما د ر مقابل يك ميليون و 
۹10هزار هكتار به اراضي جنگلي با تراكم پوشش 

يك تا 5د رصد  اضافه شد ه است.
بر مبناي اين آمــار، كيفيت جنگل هــاي ايران با 
سرعت د ر حال كم شد ن است. به گزارش مرجع ملي 
كنوانسيون تنوع زيستي كشور، وضعيت حفاظت 
از جنگل ها، مراتع و زمين هاي زراعي د ر ايران طي 
سال هاي اخير مناسب نبود ه اســت. بهره برد اري 
بي رويــه، تغيير كاربــري و تخريب ســرزمين از 
اصلي ترين عوامل ازبين رفتن جنگل ها و به تبع آن 

تنوع زيستي است.
براســاس آمار منتشرشــد ه توســط مرجع ملي 
كنوانســيون تنوع زيســتي، تا پايان سال13۹۹، 
د ر ايران حد ود  2ميليون هكتــار اراضي جنگلي و 
15.۷ميليون هكتار جنگل وجود  د اشته كه مقايسه 
اين آمار با اطالعات سال1383 نشان مي د هد  طي 
16سال اخير سطح جنگل هاي ايران چند ان تغيير 
نكرد ه ولي تراكم پوشــش جنگل ها آسيب جد ي 
د يد ه اســت. يعني بخش وســيعي از جنگل هاي 
نيمه انبوه با تراكم پوشــش 25 تا 50د رصد  نابود  
و اراضي جنگلي با تراكم پوشــش يك تا 5د رصد  

جايگزين شد ه اند .
بد ين ترتيــب ســاالنه 103هزار هكتار از ســطح 
جنگل هاي نيمه انبوه كاســته شــد ه و د ر مقابل 
ســاالنه حد ود  120هزار هكتار به اراضي جنگلي 

كم تراكم افزود ه شد ه اســت. هم اكنون 12د رصد  
از جنگل هاي ايــران جنگل هاي انبوه هســتند  و 
88د رصد  جنگل هــاي نيمه انبوه يــا كم تراكم د ر 

معرض آسيب كاهش تراكم قرار د ارند .

سهمقصورانساني
پس از صد ها سال حفاظت رســمي از جنگل هاي 
ايــران، هنوز هم ســهم قصور انســاني د ر نابود ي 
جنگل ها بيشترين حد  ممكن اســت. گزارش ها و 
بررسي هاي سازمان جنگل ها نشــان مي د هد  د ر 
۹0د رصد  آتش سوزي هاي رخ د اد ه د ر جنگل هاي 
كشور، عامل انساني به عمد  يا غيرعمد  موجب ايجاد  
آتش شد ه است. همچنين د ر بخش ويالسازي ها، 
جاد ه سازي ها، قاچاق چوب و خاك نيز عامل انساني 
يد  طوالني د ر نابود ي مســتقيم جنگل ها د اشــته 
است. اين ســهم د ر مناطق هيركاني و زاگرسي كه 
بيشترين تراكم د رختان د ر آنها وجود  د ارد ، باالترين 
حد  ممكن را د ارد  و عامل انساني به سرعت د ر حال 
جنگل تراشي به انحاي گوناگون است. البته د ر كنار 
اين روند ، سهم تغيير اقليم، خشكسالي و بحران آب 
نيز طي سال هاي اخير به وضوح نقش خود  را نشان 
د اد ه و اين شرايط د ر حال گسترش د ر استان هاي 
نيمه خشك و حتي استان هاي جنگلي كشور است. 
سياست هاي اشتباه اجراشــد ه توسط د ستگاه ها و 

افزايش برد اشت بي رويه از منابع آب نيز مزيد  

بر علت شد ه تا شــرايط براي بحراني شد ن موضوع 
حفاظت از جنگل هاي كشور فراهم شود .

اطالعيهسازمانملل
ســازمان ملل متحد  خواســتار اقد ام فوري براي 
احياي اكوسيســتم هاي آســيب د يد ه زمين شد ه 
است. اين سازمان د ر اطالعيه اي همه  ساكنان زمين 
يعني انســان ها، حيوانات و گياهــان را براي بقا به 

اكوسيستم هاي سالم وابسته د انست.
براســاس اعالم ســازمان ملل متحد ، هــر 3ثانيه، 
جنگل هاي زمين به وسعت يك زمين فوتبال تخريب 
مي شوند . د ر يك قرن اخير نيز نيمي از تاالب ها نابود  
شد ه  و تاكنون 50د رصد  از صخره هاي مرجاني جهان 

از بين رفته اند . 
با نابود ي اين اكوسيستم ها، انتشار گازهاي گلخانه اي و 
د ر نتيجه سرعت گرمايش زمين و تغييرات آب وهوايي 
نيز افزايــش يافته است.ســازمان ملل اعــالم كرد : 
همه گيــري كوويد -1۹ كه يكــي از د اليل اصلي آن 
تخريب زيســتگاه هاي طبيعــي و د رنتيجه نزد يكي 
حيوانات و عوامل بيماري زا به انسان بود ، نشان مي د هد  
نابود ي اكوسيســتم ها پيامد هاي خطرناكي به د نبال 
د ارد . به همين د ليل، شعار روز جهاني محيط زيست 
د ر سال جاري بر موضوع بازسازي اكوسيستم ها تمركز 

كرده است . 
بازسازي اكوسيستم ها از قله كوه ها تا اعماق اقيانوس ها 
به معناي بازگرد انــد ن آنها و تنوع زيســتي موجود  
د ر آن اكوسيستم به وضعيت ســالم و طبيعي است. 
برهمين اساس سازمان ملل متحد ، د هه سال آيند ه 
از ســال2021 تا 2030 را به عنوان د هه  »بازسازي 

اكوسيستم ها« نامگذاري كرد ه 
است.

 گرسنگي و تشنگي د ر كمين 
حيات وحش خوزستان و اصفهان

نامزدهايرياستجمهوري،صنعتگردشگريرافراموشكردند
محمدباريکانی

د بير گروه زيست بوم

محمدصادقخسرويعليا
خبرنگار

فعاالن گردشگري: نمي توان صنعت گردشگري را 
در اسناد باالدستي و سند چشم انداز 20ساله كشور 
به عنوان محرك اصلي اقتصــاد  اعالم كرد اما در 

گفتار و برنامه ها به اين موضوع بي توجه بود
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فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

حواشــي ادبيات از فضاي مجازي گرفته 
تا آكادمي ها و جوايــز، در همه جاي جهان بازخورد و 
تأثيراتي دارد. اين بازخوردها را مي توان در بخشــي 
از واكنش هاي مخاطبان و اهالي حرف هاي ادبيات و 
آكادمي هايي مانند آكادمي سوئد هم ديد و ارزيابي 
كرد. در مقابل در ايران اينگونه آكادمي ها چه كاري از 
پيش مي برند و چه تأثيري روي ادبيات داستاني دارند؟ 

در يك كالم چه كارايي اي دارند؟
بايد از همين ابتداي بحث براي شما بازگو كنم كه از ابتدا 
و بنا به نگاه و نظرگاهم با اين تشــويق و تمجيد نهادهاي 
خصوصي موافق نبوده ام. نگاه و نظرم البته صرفا معطوف 

به كشورمان ايران است.
با جوايز خصوصي چطور؟

با آنها هم بيش وكم همينطور. چون اين جوايز معموال در 
جامعه ما بنيه و پايه و پشتيبان دائمي نمي توانند داشته 

باشند و موقت اند.
چه ارتباط و پيوندي بين تشويق و تمجيد و 

پشتيبان نداشتن اين جوايز وجود دارد؟
اتفاقا چون پايه و بنيه اي ندارند، درعين حال قدري هم 
باعث مي شوند كه اشــخاص با گرفتن يك جايزه دچار 
باورهاي غلط شــوند. همان وهم نويسندگي كه پيش از 
آغاز گفت وگوي مان به آن اشــاره كرديد به آنها دســت 
مي دهد. اثرات مخرب اين جوايز را طي ســال هاي اخير 
در مجموع مثبت نديده ام. پيش از ايــن هم درباره انواع 
و اقســام جايزه هــا و بنيادها و آكادمي هــاي خصوصي 
همين نظر را ابراز كرده ام و هم اكنون هم با شما صادقانه 

درميان مي گذارم.
مشكلي با نگاه بانيانش داريد؟

به هيچ وجه. اگر بخواهم دقيق تر بگويم، به لحاظ حرفه اي 
مخالفتي با هيچ كدام شان ندارم. من با هيچ چيز مخالف 
نيســتم. بهتر و رســاتر اســت كه بگويم صرفا با بعضي 

جريان ها و اتفاقات فرهنگي موافق نيستم.
يعني در واقع از نظرپسند شخصي تان اين 
جوايز را قبول نداريد و آن را دور باطل در نويســنده 

شدن و نويسنده ماندن مي دانيد؟
بلــه. معتقــدم اثراتش به قدري نيســت كــه هم روي 

كتابخواني تأثير مثبت بگذارد و هم روي كتاب نويسي.
جوايز جهاني چطور؟ اگر آكادمي ســوئد 
به فرض كتاب و نويســنده اي را انتخاب كند، همين 

نگاه را داريد؟
آن جوايز بحثش جداســت. به گمانم آنهــا در اين بحث 
نمي گنجند. آن جوايز جاي خودش را دارد كه البته نه من 
احاطه اي درباره شان دارم و نه مي توانم نكته اي سنجيده 

و ظريف انديشانه درباره شان بگويم.
قدري درباره عمق نگاه و نظرتان در اين باره 
كه به قول خودتان مخالفتــي هم با نگاه مثال داوران 

جوايز داخلي نداريد، برايمان توضيح دهيد؟
تجربه ثابت كرده كه اين جوايز معموال دوام نمي آورند و 
بعدا بعضي از بچه ها اين جوايز را مي گيرند و سپس راه 
مي افتند داخل شــهر و به خود مي گويند: »حاال چي؟ 
ما كه جايزه را گرفتيم! پس نويســنده ايم و الغير! حاال 
ديگر كسي به گرد پايمان هم نمي رسد!« به گمانم اين 

 گفت وگو با محمود دولت آبادي درباره نويسندگي
فضاي مجازي، كرونا و چند موضوع خواندني ديگر

نوشتن، جز زيستن نيست

رمان تك جلدي »جاي خالي سلوچ« با روايت ناب و قلم مسحوركننده، به خودي خود، 
برچيره دستی و عمق نگاه محمود دولت آبادي گواه است. در »نون نوشتن«، دولت آبادي 
به بيان رسا و زباني روشن، توفيق خود را كه عجالتا با هوشــمندي و از سر تواضع بر آن لبخندي نه از سر شادي 
و سرخوشي، كه تا به ميزان قابل مالحظه اي با اندوهي خالقانه مي زند، روايت مي كند، كه چگونه نويسنده شده: 
سال هاي زندان در دوران پهلوي، كه برادرش بعد از بازداشت، دستنوشته ها را توانست در ببرد، بعدها، انديشه هاي 
فلسفي پيوسته اش، زبان شســته و رفته و گيرايش، خواندن و خواندن و پيوسته خواندن و نوشتنش تا به امروز 
كه در خواب، شهر را يخ زده مي بيند و نيمه هاي شب با كابوس دغدغه مند براي مردم سرزميني كه در آن زندگي 
مي كند، از جا برمي خيزد و بديهي است كه همه اين نكته ها پندي پنهان در پيشاني دارد. اينكه با فضاي مجازي و 
زباني شكسته بسته و با حربه ساختن وقايع و گاه با به قول معروف »معطر« ساختن عجالتا بگذاريم »عكس هاي 
رنگي« يا »سياه و سفيد« در قاب و قالب تهي و اندكي رنگ باخته فضاي مجازي كه براي ما چيزي جز اندكي محال 
به حاصل نداشته و ندارد، نمي توان ظرف يكی دو شب يا دو سه هفته نويسنده شد. به قول محمود دولت آبادي، كه 
روزگاري زنده ياد احمد شاملو، صفت »رشك انگيز« را پس از خواندن رمان 10جلدي »كليدر« براي اين رمان و براي 
وصف قلم نويسنده اش به كار برد، در همين مصاحبه، اگر هم مدتي »وهم« نويسندگي و نويسنده شدن و بودن به 
اين عده از نويسندگان دست دهد، ناچار روزگاري به جاده و مسير واقعي بازمي گردند... و اما چه تلخ است با َوهم 
نويسنده و نويسنده شدن و ماندن، زيستن، درحالي كه نويسندگان بزرگ، مخاطبان حرفه اي و آنها كه راه را از 
بيراه مي شناسند و مي دانند، نام و نوشته اي نه از تو و نه از نوشته هايي از اين دست در فضاي نه حتي يك بار مصرف 
كه نيم مصرف و سريع الفساد مجازي، نه روي كاغذ و نه در ذهن خود دارند. محمود دولت آبادي، با ارجاع به كارنامه 
كاري اش و در عرصه ماندن و بودنش، شناخته شده ترين نويسنده زنده ايران است. در روزهايي كه كرونا در كشور 
جوالن مي دهد و بايد كالهمان را محكم بگيريم تا مگر كرونا آن را با خود نبرد)!( به بهانه انتشار كتاب هاي جديد 
او، »بيرون در« و »اسب ها، اسب ها از كنار يكديگر« پاي صحبت هاي او نشسته ايم تا دريابيم نويسنده شدن به چه 

ميزان كار مي برد و عرق ريزي روح دارد.

درست نيست و نويسنده مدام خودش را به روز مي كند، 
چون مي انديشــد و جهان هم نوبه نو عوض مي شود. در 
مجموع موافــق اين جوايز كه دوام و آينده مشــخصي 

ندارند نيستم.
چقدر به اينســتاگرام، واتساپ، تلگرام و 

فضاهايي از اين دست احاطه داريد؟
كم.

هم اكنون گردش اطالعات با شــبكه هاي 
مجازي انجام مي شــود. باالخره در اين سوي قضيه 
يكي از صاحب نظران مطرح ادبيات داســتاني ايران 
شما هستيد. مي خواهم بدانم و نظرتان را جويا شوم 
كه فضاي مجازي چقدر روي روند كتابخواني ما تأثير 

گذاشته و مي گذارد؟

به گمانم تا بدين جاي كار تأثيرش منفي نبوده و نيست. 
به ويژه در كشور ما كه تابع قانون جهاني كپي رايت نيستيم 
و افراد آثار نويسندگان ازجمله آثار مرا با اجازه خودشان 
هم مي خوانند و هم روي ســايت ها مي گذارند. من البته 
خواهش كــرده ام كه اين كار را نكنند امــا درمجموع به 
گمانم فضاي مجازي روي رونــد كتابخواني تأثير منفي 
نگذاشته است. بيشتر، آثار و نويسندگان را معرفي كرده 
و در حقيقت فكر افراد را بيش وكم شناسانده است. برخي 
شــايد گفته باشــند كه فضای مجازي آمده تا ادبيات و 
كتاب و كتابخواني را از بين ببرد، اما من به شخصه چنين 

اعتقادي ندارم.
مثال در اينســتاگرام يا ايــن روزها در 
پيام رســان هاي ديگر، هر جواني چند خط داستان 

با عنــوان مينيمال با ديكته شكســته و نثر ضعيف 
مي نويسد، چهار پنج عكس و تصوير جابه جا مي كند و 
پس از مدتي فكر مي كند نويسنده شده است. اينگونه 
فعاليت ها را در فضاي مجازي چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اينها به گمان من تجربه است. آنها بايد اين كارها را بكنند 
تا بعدا خودشان به اين نتيجه معقول و منطقي برسند كه 
كارشــان فايده اي ندارد. براي ترميم اين فضا هيچ كاري 
نمي شود كرد؛ يعني آن را منع نمي توان كرد، بلكه خود 

افراد بايد به نتيجه برسند.
آنها خيلي زود دچار توهم نويســندگي 

نمي شوند؟
اگر بشــوند ناچارند كه بعدا به واقعيت برگردند. شوخي 
شــوخي كه نمي شــود نويســنده شــد و نويسندگي 

شوخي بردار نيست.
طي امسال و سال گذشته كرونا هم مزيد 
برعلت شده و تيراژ مطبوعات را به شدت پايين آورده. 
پيش از اين فضاي مجازي هم همين مسير را در مقابله 
با روزنامه هاي كاغذي پيش گرفته بود. اين بازخورد 

منفي نيست؟
عيبي ندارد. هر چه تيراژ مطبوعات ما پايين بيايد غصه اش 
را نمي خورم. آنچه مطبوعات مي نويسند 24ساعت قبلش 
غير از فضــاي مجازي، راديوهــا و تلويزيون هاي جهاني 
گفته اند. امروز اخبار معطل اين نمي ماند كه شــما فردا 
بياييد آن را در روزنامه تان چاپ كنيد. اين طبيعي است 
و روند جديد فني و تكنولوژيك جهاني است و دست من 
و شما هم نيســت و نمي توانيم آن را كنترل كنيم. طبعا 
فضاي مجازي تيراژ مطبوعــات را پايين مي آورد، چون 
اطالعاتي كه شــما مي خواهيد فردا به خواننده روزنامه 
بدهيد، اگر كســي اهلش و دنبالش باشد، همان اخبار را 
يك روز قبل از فضاي مجازي دريافت مي كند. به نظرم هر 

چه كاغذ كمتر سوخت شود بهتر است.
اگر بخواهيم گام هــاي كوچك در ارتباط 
با ارتقاي فرهنگ كتابخوانــي برداريم، آن گام ها و 
راه هاي عملي و عيني چيســت؟ با توجه به تجربه 
ساليان تان، اگر مثال مشكالت معيشتي و اقتصادي 
مردم حل شود، گامي در پيشبرد فرهنگ مطالعه هم 

برداشته مي شود؟
به نظرم اينها بهانه است كه بگوييم اقتصاد چنان است و 
وضع كتاب در جامعه بهمان. به گمانم اگر كتابي نوشته 
شــود كه با نياز، ذهن، قلب و خلوص نيــت مردم ارتباط 
داشته باشد، آن كتاب روي دســت نمي ماند ولي به هر 
حال اگر فضاي اقتصادي هم بهتر شــود، باز گامي رو به 

جلو است.
رسانه هاي مكتوب و ديداري و شنيداري و 
فضاهاي چند رسانه اي و به اصطالح مولتي مدياها در 

اين بين چقدر مي توانند سهيم باشند؟
اينها همه سهيم اند و تأثيرات مثبت و منفي مي گذارند اما 
به نظرم جنبه هاي منفي اش كمتر از جنبه هاي مثبتش 

است. جلوگيري از رسانه هاي همگاني و فيلتر كردن آنها 
چيزي را حل نمي كند.

در رشته تخصصي تان كه ادبيات داستاني 
و رمان اســت، اين روزها چقدر كتاب هاي خالقانه 
به ويژه از نسل جوان مي بينيد؟ كتاب هايي كه ذهن 

آفرينشگر آنها را تحسين كنيد؟
اين كه شــما مي گوييد الزمه اش آن است كه من محقق 
ادبيات باشم. من كه طبعا محقق ادبيات نيستم تا به طور 
مثال همه آثار 10ساله گذشته را مرور كنم و بتوانم به اين 
پرسش پاسخ بدهم. برخي از آثار را كه مي خوانم مي بينم 
كه پاكيزه نوشته شده اند. برخي آثار نثري دارند كه در حد 
متعارف قابل قبولند. به هر حــال نمي توانم داوري كلي 
درباره اين آثار داشته باشم و به يك پاسخ قطعي برسم و 

آخرش به فرض بگويم آري يا خير.
كتاب هايي كه امروز به فروش مي رسند، 
در مقايسه با آثار منتشر شده در دهه40 كه اوج رونق 
ادبيات بود، چه تفاوت ها و احيانا شباهت هايي دارند؟

آن دوره و دهه، كيفيت كتاب هــا، در مجموع به دوره ها 
و دهه های ديگــر مي چربيد. البتــه االن كيفيت برخي 
كتاب ها قابل قبول است اما انتظار نداشته باشيد آنطور كه 
من در آن ايام غرق كتاب بودم در اين ايام هم باشم و مثال 
هر اتفاق مجازي و حقيقــي اي را لحظه به لحظه دنبال و 
داوري كنم. در همين ايام هم كتاب خوب وجود دارد، اما 
آثار كالســيك كم خوانده مي شود. متأسفانه درحالي كه 
پايه و بنيان ادبيات هر دوره اي ادبيات كالســيك است، 
چه كالسيك در معناي ميهني و چه كالسيك در معناي 
جهاني، مردم كمتر به اين آثار توجه دارند. به اين ترتيب 
آن خلئي كه بود بايد پر مي شــد كــه االن ديگر به عينه 
مي بينيم آن خأل پر نمي شود. مثال اين روزها اشخاص آثار 
»اونوره دوبالزاك« يا »چارلز ديكنز« را نمي خوانند. شايد 
حتي آثار فئودورداستايوفســكي را هم نخوانده اند ولي 
اشتباه مي كنند. به بهانه اينكه اين آثار اضافات دارند. ديگر 
اين روزها ســينما و تلويزيون همه آنها را گويي در يك 
عكس فوري نشان مردم مي دهد و مردم هم كمتر سراغ 
چنين آثاري مي روند. درصورتي كه ريشه و بنياد ادبيات 
معاصر در هر كشوري در ادبيات كالسيك است و اينكه 
كمتر پشت ويترين اين كتاب ها را مي بينيم، مايه تأسف 
است؛ مثال بســياري از اهل فن امروز رمان »باباگوريو« 
بالــزاك را نخوانده اند يا نمي خوانند يــا اصال نمي توانند 
بخوانند. چگونه ممكن است آدمي با نويسندگي آشنايي 
داشته باشــد و مثال چنين رماني را نخوانده باشد؟ به هر 
حال زندگي پيش مي رود و مقداري اش ممكن است باب 
ميل من و شما نباشــد و مقداري اش اتفاقا باب ميل مان 

است.
در اين بين بهترين و مؤثرترين كار چيست؟ 
همين كه زندگي جريان دارد، همين زيســتن و تسلسل 
به خودي خود، به نظر شما معناي وسيع و رنگ زيستن و 

تجربه اندوختن نمي دهد؟!
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 مثل همه آدم هاي ديگر از شيوع كرونا 
ناراحتند؛ از اينكه در حوالي خودشــان، گزارش

خانواده شان، دوست و قوم و آشنايشان 
مرگ قدم مي زند و هرازگاهي جان عزيزي را  مي گيرد. اما 
آنها نه مي توانند و نه مي خواهند خوشحالي شــان را از 
رونق گرفتن كسب وكارشان در اين بحران عالم گير پنهان 
كنند. كاري كه گره خورده در مرگ، در نيستي آدم هايي 
كه حاال تنها نشان باقيمانده از ايشان در دنيا سنگي است 
بر مزاري. هــر چقدر مرگ وميرها بيشــتر، راســته 
مغازه هايشان شلوغ تر، كسب وكارشان رونق پيدا كرده و 
ناني كه سر ســفره خانواده مي برند بيشتر. سنگ قبر 
فروشند، نصاب ســنگ اند يا خطاط شــعر و مرثيه بر 
سنگ هاي ســياه و ســفيد. مي گويند در اين دو سال 
ترددشان به بهشت زهرا و ديگر آرامستان هاي تهران زياد 
شده؛ مي روند تا بر مزار عزيزان مردم كه جان شيرين شان 
را كرونا ستانده، سنگ نصب كنند. جايي كه بشود دور آن 

جمع شد و ساعت ها حسرت خورد و گريست. آنها تنها 
كساني هستند كه بحران كرونا، كارشان را نه تنها تعطيل 
نكرد بلكه رونق بيشتري هم به آن داد. »خواسته قلبي 
هيچ كدام از ما اين نيست كه مردم شهر و كشورمان را 
كرونا از بين ببرد، ما هم كه از اول وارد اين شغل شديم 
هيچ وقت دنبال كاســبي با مرگ نبوديم و نيســتيم. 
مي خواستيم گره از كار مردم باز كنيم، همين. اما خب در 
اين دوسال شرايطي رخ داد كه تعداد متوفيان بيشتر و كار 
ما شلوغ تر شد. قبول ندارم كه ما درگير بحران اقتصادي و 
تورم نشديم اما دروغ است اگر هم نگويم كه كارمان رونق 
بهتري گرفت.«  بزرگراه آزادگان به سمت جاده قديم قم 
جايي حوالي باب الرضا، درست ديوار به ديوار آرمستان 
بزرگ تهران، مغازه هاي فروش سنگ قبر آغاز مي شوند. 
مشتري هايشان سياه پوشان عزاداري هستند كه آمده اند 
تا شناسنامه سنگي مردگان شــان را تهيه كنند. بين 
سنگ هاي بلند و كشيده دومتري كه مزين به نام و عكس 
عزيزان ديگراني است و ايستاده بر ديوار مغازه به نقطه 
نامعلومي خيره انــد، مي چرخند تا آن ســنگي را كه 
دلخواهشان است، پيدا كنند. غبار تراشه هاي سنگي كه 

از دســتگاه فرز برش مي خورد با خاكي كه از زير چرخ 
بزرگ كاميون ها بلند مي شود، يكي شده و صورت هاي 
ماتشان را زرد مي كند. زهرا آمده براي مزار پدرش سنگي 
ســفارش دهد. قيمت ها برايش عجيب است و گران. 
»حداقل بايد 3ميليون براي يك سنگ ساده و بي كيفيت 
پول داد و اين جدا از هزينه خطاطي، حمل ونقل، نصب و 

قرنيز و... است.« 

خوشنويسان مشهور ديروز؛ خطاطان سنگ قبر 
امروز

ســنگ قبري در اندازه اي نامتعارف و شــمايلي كمتر 
ديده شــده مقابل يكي از مغازه ها توجه اغلب رهگذران 
را جلب كرده. گرانيت ســياه، با خطاطي هاي محدود و 
عجيب است. خطاط مشهور نيم خيز روي سنگ مشغول 
نوشتن ابياتي به فارسي و التين است. كار كه نهايي شد، 
دستگاه فرز را روي خطوط حكاكي شــده مي گذارد تا 
درونشان را بتراشد. مي گويد كه سنگ قبر قرار است برود 
به يكي از شهرهاي كانادا و بنشيند بر مزار يك ايراني. »تا 
قبل از كرونا شايد روزانه روي 5 يا 6 سنگ قبر خطاطي 

مي كردم، اما حاال كه كرونا هســت و گاه اوج مي گيرد، 
بيشتر از 10سنگ هم خطاطي مي كنم. 15سالي مي شود 
كه شغلم همين است اما تا به حال اينقدر مرگ ومير نديده 
بودم. كارمان زياده شــده.«  از درآمدش راضي اســت، 
مخصوصا اگر كار سفارشي باشــد و بخواهد با چكش و 
قلم روي سنگ كار كند. »ميانگين قيمت براي خطاطي 
فقط يك نام و نام خانوادگي، تاريــخ تولد و وفات روي 
هر سنگ قبر 60هزار تومان اســت. اما شهرت و تجربه 
خطاط، فروش خوب مغازه دار و جنس و كيفيت سنگ ها 
ازجمله مواردي است كه خطاطي را گران مي كند. گاهي 
هم كار سفارشي گيرمان مي آيد كه بابتش از 500هزار 
تومان تا يك ميليــون و 500هزار تومــان هم دريافت 
كرده ايم. البته اينها هميشگي نيستند، به طور ميانگين 
ممكن اســت يك بار در  ماه پيش بيايد.« او از خطاطان 
معروفي مي گويد كه در همين راســته كار مي كنند و 
درآمد اصلي شان را از خوشنويسي روي سنگ قبر كسب 
مي كنند. »بعضي هايشان از خوشنويس هاي مشهوري 
هستند كه تا قبل از كرونا كالس برگزار مي كردند و االن 
هم در تلويزيون برنامه دارند، اما درآمدشان از آن راه آنقدر 
نيست كه كفاف زندگي شــان را بدهد، به همين خاطر 
طبق جبر و در گمنامي در اين راسته فعاليت مي كنند و 

اينطوري از هنرشان درآمد كسب مي كنند.« 
داد و فرياد زن و مردي سكوت سنگ هاي سرد را به هم 
زده، دعوا سر اين اســت كه  نام پدر اول باشد يا مادر كه 
هر دو در همين روزها فــوت كرده اند و حاال در يك قبر 
خفته اند. »فرهاد« خطاط سنگ قبر بالتكليف و متعجب 
قلم مو به دست، مانده چه كند. صلواتي مي فرستد به نيت 
خاتمه يافتن اين غائله؛ دعوا سوري تمام مي شود. سابقه 
خطاطي فرهاد به دو سبك نستعليق و ثلث روي سنگ 
قبر اموات در اين راسته به 20ســال مي رسد. تا قبل از 
ورشكستگي، نگارش خط برايش تفريح بوده. »ورشكسته 
كه شدم، ديدم هيچ تخصص و حرفه اي بلد نيستم جز 
همين خطاطي. يادم نيست چه كسي ولي يكي از دوستانم 
گفت خيلي قشنگ مي نويسي، برو حاشيه بهشت زهرا و 
آنجا بشو خطاط سنگ هاي قبر. اولش نپذيرفتم، اما كمي 
بعد كه به نان شبم محتاج شدم، دل را به دريا زدم و آمدم 
راسته سنگ قبرفروشان. باورم نمي شد كه بتوانم اينجا با 
اين هنري كه دارم، درآمد خوب كسب كنم. اينجا واقعا 
هنر، قيمت دارد. هرچه هنرمندتر، درآمدت باال و باالتر.« 
مي پرسم درآمدت چقدر اســت؟ »اگر مرگ ومير زياد 
باشد، مثل همين دوران كرونا، روزي چند ميليون هم 
درمي آوريم. البته به اين مرگ وميرها راضي نيستيم ولي 

چه مي شود كرد كه بر درآمد ما اثر مثبت دارد.« 

سنگ قبرهاي چندميليون توماني
»پارسال شنيده بوديم كه مردم نان قسطي مي خرند اما 
هيچ وقت فكر نمي كرديم كه خريد قسطي به سنگ قبر 
هم برسد. خانواده متوفي يك دور كه مي زنند و قيمت ها 

را مي بينند، ما را مي برند گوشــه مغازه و مي پرسند كه 
قسطي يا چكي نمي فروشيد؟ آدم مي ماند چه بگويد! تا 
امسال با چنين پديد ه اي روبه رو نبوديم.« حاج مرتضي 
يكي از سنگ فروشــان معروف اين راسته است، نقطه 
پايان همه حرف هايش آهي است از ته دل. »مجبوريم به 
آنها سنگ هاي دست دوم پيشنهاد بدهيم. سنگ هايي 
كه يك بار از روي قبر تعويض شده و مي شود نوشته هاي 
روي آن را با دستگاه محو و دوباره استفاده كرد. قيمت 
اين سنگ ها ارزان تر و بين 800هزار تا 2ميليون تومان 
است و به وسع كســاني كه نمي توانند پول سنگ نو و 
باكيفيت را بدهند، مي خورد.« آقا ابوالفضل، همســايه 
سنگ فروش حاج مرتضي هم از عزاداراني مي گويد كه 
قيد خريد سنگ قبر را مي زنند. »قبال بيشتر سنگ هاي 
چيني وارد مي شد و قيمت هايش ارزان تر بود اما 2سال 
است كه جلوي وارداتش را گرفته اند. سنگ هاي ايراني 
هم كه گران هستند و دست كم چندميليون تومان آب 
مي خورند، همين مي شــود كه برخي وقتي مي بينند 
قيمت ها اينطوري است، بي خيال می شوند و به همان 
سنگ كوچكي كه بهشت زهرا مي گذارد، قناعت مي كنند 
تا شايد روزي ارزان شود. مواردي هم داريم كه سنگ را 
سفارش مي دهند و بيعانه مي گذارند اما موقع تحويل 
مي گويند كه نمي توانيم بقيه اش را بدهيم و اگر مي شود 

قسطي حساب كنيد.« 

آمادگي قبل از رفتن
پيرمرد قبال سنگ قبرش را سفارش داده و حاال آمده تا 
بر خطاطي رويش نظارت كند. شعري است از خودش، 
از روزگاري كه بر او رفته، از همسري كه همين چند ماه 
پيش فوت كرده و او را تنها گذاشته و فرزنداني كه از او 
دورند. دستان لرزانش را گاهي مي كشد روي سنگ قبر 
و چيزي زير لب مي گويد. »ما كه تنهاييم بايد خودمان 
قبل از رفتن كارهايمان را بكنيم. هيچ عيبي هم ندارد. 
اصال باعث مي شــود كه بعد از مرگ مان زحمتي روي 
دوش كسي نيفتد. چند ماه پيش وقتي كرونا زنم را به 
آني از من گرفت، به اين موضوع پي  بردم بايد خودم را 
آماده كنم تا اگر فرزندانم مثل فوت مادرشان نتوانستند 
بيايند، كارهايم روي زمين نماند. نه كه از زندگي نااميد 
شده باشم اما از مني كه 85سال عمرش گذشته و فراز 
و فرودهاي زيادي در زندگي ديده، انتظار مي رفت كه 
چنين كاري كنم؛ آن هم در اين دوره وانفساي كرونا كه 
مرگ را از هر زمان ديگر به ما نزديك تر است.« ظهر است، 
آفتاب عمود بر چهره هاي حك شده بر سنگ هاي سفيد و 
سياه كه چشمشان به جاده است، داغ و تيز مي تابد. گرما 
و مرگ در اين ساعت روز، حاكمان بالمنازع اين تكه از 
شهرند و در رقابتي سنگين با هم زمان را به تسخير خود 
درآورده اند. مرگ هر چقدر هم كه بد باشد، نان عده اي 
در اين حوالي در گرو آن است. پيرمرد مي گويد:  »اين 

رسم زندگي است. عيبي هم ندارد.«

 سحر جعفريان
خبر نگار

خبر

93درصد كودكان كار، غيرايراني 
هستند 

مديرعامل انجمن حمايت از كودكان كار با اشاره به تهيه ليستي از 
بدترين اشكال كار كودك در سال81 توسط بخش حقوقي خانه 
كارگر گفت: تاكنون اقدامات دولت ها براي محو كار كودك مؤثر 

نبوده است.
قاسم حسني مديرعامل انجمن حمايت از كودكان كار در اين باره 
گفت: كار در قهوه خانه ها، كار در كوره پزخانه ها، زباله گردی و كار در 
دباغي ها از مهم ترين مشاغلي است كه اين كودكان به آن مشغول 
هستند. به گزارش ايلنا، حســني با بيان اينكه كودكان اصل  ترين 
سرمايه هاي جوامع هســتند، اظهار داشت: الزمه هرگونه توسعه، 
پيشــرفت و برنامه بلندمدت براي كشور  آن اســت كه كودكان 
سالمي داشته باشيم، درباره موضوع محو كار كودك در هيچ كدام از 
دولت ها در ادوار مختلف توجهي نشده است. البته اينگونه هم نبوده 
كه توفيقاتي حاصل نشده باشد به طور مثال در برنامه هاي توسعه 
پنج ساله بر ضرورت كاهش كار كودكان و آسيب كودكان اشاره شده 
است و همچنين در رديف بودجه ملي بودجه اي را نيز براي تحقق 
اين اقدامات اختصاص داده اند كه به جاي خود اقدامي ارزشــمند 
است اما واقعيت اين است كه اين اقدامات به هيچ وجه كافي نبوده و 
به اقدامات ريشه اي تري براي پايان بخشي به كار كودكان نيازمنديم. 
او ادامه داد: ما بايد بپذيريم كودكان از روي ناچاري كار  مي كنند و 
تا زماني كه اين اجبار به كار از زندگي آنان برداشته نشود، طرح هاي 

مختلف درباره آنها به نتيجه مطلوب نمي رسد.
مديرعامل انجمن حمايت از كودكان كار تصريح كرد: در جامعه اي 
كه خط فقر زير 6يا5ميليون تومان است دادن پول اندكي به مبلغ 
500هزار تومان به عنوان اعانه به آن خانــواده مگر مي تواند نياز 
خانــواده را برطرف كند؟ ضمن اينكه تا چــه حد مي توان چنين 
كمك هاي نقدي را پرداخت كرد. ساز وكار جامعه بايد سازوكاري 
باشد كه ثروت حاصله به طور متوازن ميان افراد جامعه تقسيم شود 
و حداقل همه افراد در جامعه يك دسترسي منطقي به ثروت ملي 

خلق شده داشته باشند. ما در اين حوزه با نقص مواجه هستيم.
حسني تأكيد كرد: براساس پژوهشي كه در سال۹8 صورت گرفته 
۹3درصد كودكاني كه كار مي كنند كودكان غيرايراني هستند كه 
از فقيرترين روستاهاي افغانستان به كشــور ما مي آيند و در اين 
بخش به كار گرفته مي شــوند.يكي از خواسته هاي ما از مسئوالن 
اين است كه حداقل يك نشســت منطقه اي با حضور نمايندگان 
يونيسف، كميســارياي حقوق بشــر، وزير كار افغانستان و وزير 
خارجه افغانستان برگزار شود و آنها بپذيرند كه در حل اين مشكل 
سهم خود را به عهده بگيرند، نه اينكه سكوت كنند. هم اكنون هم 
بار آســيبي و هم بار بين المللي اين موضوع بر دوش ايران است و 
حداقل انتظار ما مي تواند اين باشــد كه مسئوالن اين كشورها به 
كوتاهي خود اقرار كنند و بپذيرند كه بايد كاري براي اين كودكان 

صورت بگيرد.

گزارش همشهري  از بازار سنگ قبر فروش ها در دوران كرونا 

رونق  غمبار يك شغل
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   سند صيانت از كودكان كافي است؟
سينا تفنگچي، مدرس رشته ارتباطات در دانشــگاه پيام نور در گفت وگو با همشهري با اشاره به 
تصويب سند صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي مي گويد: »اساسًا بحث اينترنت پاك 
در حوزه كودكان و نوجوانان در كشور، طبق سند تصويب شده به معناي صيانت از داده ها، رده بندي 
و تفكيك محتوا و خدمات ويژه هر رده سني از خدمات عمومي است.«  تفنگچي با اشاره به اينكه 
براساس اين سند، دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها مكلف به انجام وظايفي مي شوند، تأكيد مي كند 
كه اين درحالي است كه از سال2019 هفته اي به عنوان »اينترنت امن تر« با هدف حفاظت از كودكان و 
نوجوانان و با حمايت سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده بود كه براساس آن اينترنت امن تر »فرصتي 
براي اطالع رساني و آموزش درباره نحوه استفاده كودكان از اينترنت و بايد ها و نبايدهايي است كه 
والدين بايد هنگام استفاده كودكان شان از اينترنت درنظر داشته باشند.« به گفته او، »اين يعني آنكه 
مجدداً كشور ما از دريچه اي اشتباه با موضوع برخورد كرده و به جاي آنكه صرفاً زيرساخت ها را تقويت 
كند و فرهنگ آموزش را جا بيندازد، در حال حكمراني است.« تفنگچي معتقد است كه »اينترنت 
پاك يعني آنكه فرهنگ چگونگي برقراري تماس با غريبه ها را به كودك و نوجوان بياموزيم، چراكه 

تماس فقط به معناي يك تماس با اتصال مخابراتي يا اينترنتي نيست.«

 همزمان با برگزاري مجمع 
ســاالنه ســازمان بهداشت دانش

جهاني كــه در آن مقامات 
نزديــك به 200كشــور دربــاره بيماري 
 همه گيــر كوويــد-19 بحــث كردنــد، 
 در هفته هــاي اخيــر بحــث بر ســر ايده
خــروج  ويـــــروس SARS-CoV-2   از 
آزمايشگاهي در ووهان چين تشديد شده 
است. پس از مجمع سال گذشته،WHO  از 
انجام مرحله اول تحقيق در مورد ريشــه 
همه گيري در اوايل ســال2021 حمايت 
كرده بود. مقام هاي دولــت آمريكا هم به 
تازگي بار ديگر انگشــت اتهام را به سوي 
چين گرفته انــد و از تحقيقات تازه در اين 

رابطه خبر داده اند.

منشأ پاندمي كجاست؟
به گزارش همشــهري، بيشتر دانشمندان 
مي گويند SARS-CoV-2 ريشه طبيعي 
دارد و از حيوان به انسان منتقل شده است. 
با اين حال، ايده نشت ويروس از آزمايشگاه 
منتفي نشــده است و بســياري خواستار 
تحقيق عميق تر در مورد اين فرضيه هستند 
كه ويروس از انســتيتوي ويروس شناسي 
ووهان چين كه نخســتين موارد بيماري 
كوويد-19از آنجا گزارش شد، ظهور كرده 

است.
آمريــكا، اســتراليا، اتحاديه اروپــا و ژاپن 
درخواســت يك تحقيق همه جانبه درباره 
ريشــه اين ويــروس از چيــن كرد ه اند. 
سازمان بهداشــت جهاني هنوز زمان فاز 
بعدي تحقيقات را مشخص نكرده اما چين 
درخواست كرده است كه اين كاوش درباره 

ساير كشورها هم انجام شود.

چرا انگشت اتهام به سمت چين رفت؟
تالش هــاي بازدارنــده و اطالعاتــي كه 
چين درباره گذشــته از بين برده است به 
ترديد درباره ريشــه هاي ايــن ويروس از 
يك آزمايشــگاه دامن زده است. براساس 
گزارش های موثق، مقامات دولت چين در 

ابتداي شيوع كوويد-19و همينطور بيماري 
ســارس داده هاي مهم بهداشت عمومي را 

معدوم كردند.
دانشمندان براي نظريه ساخت ويروس در 
آزمايشگاه، شــواهد كافي ندارند، از آن سو 
درباره اينكــه اين ويروس منشــا طبيعي 
دارد هم مستندات كافي در دست نيست. 
بســياري از محققان بيماري هاي عفوني 
اتفاق نظر دارند كه محتمل ترين سناريو اين 
است كه ويروس به طور طبيعي تكامل يافته 
و از خفاش يا مســتقيما به يك شخص يا 
از طريق يك حيوان واســط ديگر منتقل 
شده است. ايده هاي محققان از ريشه هاي 
طبيعي اين بيماري هــا حمايت مي كند. 
خفاش ها به عنوان حامــالن ويروس هاي 
كرونا شناخته مي شوند و دانشمندان به اين 
SARS-CoV- نتيجه رسيده اند كه ژنوم

2بسيار شبيه به RATG13 كرونا ويروسي 
است كه نخستين بار در خفاش نعل اسبي 
در جنوب چين در سال 2013ديده شد. اما 
SARS- با RATG13 فقط 96درصد ژنوم

CoV-2يكسان است و اين نشان مي دهد 
كه يكي از نزديكان ويروســي كه به انسان 

منتقل شده، ناشناخته مانده است.

نكته هاي كليدي
از نظر تئوري، كوويد-19مي تواند از چند 
طريق از آزمايشــگاه آمده باشــد.  ممكن 
اســت محققــان SARS-CoV-2 را از 
حيوان جمع آوري كرده و در آزمايشــگاه 
براي مطالعه نگه داشته باشــند و يا اينكه 
از طريق مهندسي ژنوم كروناويروس توليد 
شده باشد. در اين سناريو، احتمال دارد يك 
نفر به طور عمدي يا غيرعمدي به ويروس 
مبتال شده و آن را به سايرين منتقل كرده 
و پاندمي آغاز شده باشــد. هم اكنون هيچ 
شاهد واضحي براي حمايت از اين سناريوها 
وجود ندارد اما غيرممكن هم نيستند. ولی 
شــايعاتي كه مردم درباره نشــأت گرفتن 
ويــروس از آزمايشــگاه دهان بــه دهان 

مي چرخانند، فقط حدس و گمان است.
بسياري از حاميان نظريه خروج ويروس از 
آزمايشگاه مي گويند كه ويروس ويژگي هاي 
غيرمعمولــي دارد و توالي ژنتيك نشــان 
مي دهد كه توسط انســان مهندسي شده 
است. عده ديگري معتقدند كه اين ويروس 
با قصد و غرض بين مردم منتشر شده است.
تحقيقات روي ريشه شيوع ها معموال سال ها 
زمان مي برد و برخي از مقصران ناشناخته 

 سازمان بهداشت جهاني از فاز نخست تحقيقات روي منشأ ويروس كرونا كه شايعه مهندسي آن 
در آزمايشگاه ويروس شناسي چين پخش شده، حمايت كرده است

سيم كارت دانش آموزي با اينترنت داخلي 
وزارت ارتباطات اعالم كرده كه استفاده از اپليكيشن شاد از اول تير ديگر رايگان نيست و 

بسته هاي آموزشي ديگر روي سيم كارت مخصوص ارائه مي شوند
تحقيقات جديد درباره تئوري توطئه كرونا به سوي آينده

 شيرون اسپرت
جديدترين ابرخودروي جهان

بوگاتي جديدترين مدل خود را با نام »شيرون سوپر اسپرت« رونمايي 
كرد. به گزارش وب ســايت يــوروپ اوتونيوز، ايــن كوپه 3ميليون و 
900هزار دالري، جديدترين نســخه از خانواده شــيرون به حساب 
مي آيد كه شامل شــيرون، شيرون اسپرت، شــيرون پيور اسپرت و 
شيرون سوپر اسپرت 300+ است كه اين آخري با رسيدن به سرعت 
490كيلومتر در ســاعت در ســال2019، موفق به شكستن ركورد 
سرعت شد. با اين حال سخنگوي شــركت بوگاتي مي گويد كه آنها 
ديگر سراغ چنين ســرعت هايي روي زمين نخواهند رفت. »شيرون 
سوپر اسپرت« جديد، در مقايسه با خواهران و برادران خود، با افزايش 
عملكرد و كارايي روبه رو بوده اســت. موتور اين خــودرو، 8ليتري و 
16سيلندر است كه 1600اسب بخار قدرت - 121اسب بخار بيشتر 

از »پيور اسپرت« - توليد مي كند. بخشي از اين امر به توربوشارژرهاي 
بزرگ تــر و كارآمدتر اين خــودرو بازمي گردد. گيربكــس 7دنده و 
2كالچه داراي دنده هاي بلندتر و ســريع تر بــوده و وزن اين خودرو 
نيز 22.7كيلوگرم كمتر از نمونه هاي قبلي اســت. اين خودرو داراي 
كنترل سرعت بوده و طبق استانداردهاي كارخانه، حداكثر سرعتي 
كه براي اين مدل درنظر گرفته شده، 439كيلومتر در ساعت است. 
شتاب صفر تا صد كيلومتر اين نسخه از سوي سازنده اعالم نشده، اما 
»شيرون سوپر اسپرت« شتاب صفر تا 201كيلومترش 5.8ثانيه است. 
در يك نگاه، تشخيص اين مدل از شيرون قبلي تقريبا دشوار خواهد 
بود، اما اين خودرو تغييرات بيروني نامحسوسي را ايجاد كرده است. 
قســمت عقب تقريبا 254ميلي متر بزرگ تر است و اگزوزها،  پهن تر 
شــده و باالتر قرار گرفته اند. در داخل، اما خودرو تا حد زيادي بدون 
تغيير باقي مانده است. بوگاتي كه در سال2020 كمتر از 100دستگاه 
خودرو به مشتريان خود در جهان تحويل داده است، در بين برندهاي 
زيرمجموعه فولكس واگن يكي از مهم ترين ها به شــمار مي آيد و اين 
درحالي اســت كه بنتلي، المبورگيني و پورشــه اعالم كرده اند كه 
قصد دارند به ســمت برقي شــدن حركت كنند. اين برند فرانسوي 
داراي تعدادي مدل با موتور احتراق داخلي است كه بسيار گران تر از 
»شيرون سوپر اسپرت« هستند. طبق اعالم شركت، تحويل اين مدل 

به مشتريان از اوايل سال2022 آغاز خواهد شد.

براساس اعالم وزارت ارتباطات از اول تيرماه 
آموزش مجازي وارد فضاي جديدي خواهد 
شــد و از اين پس آموزش رايگان از طريق 
واگذاري سيم كارت مخصوص و فعال سازي 
بســته هاي ويژه آموزش مجازي پيگيري 
مي شود. وزير آموزش و پرورش هم چندي 
پيش از برنامه ايــن وزارتخانه براي توزيع 
ســيم كارت شــاد خبر داده بود. محمود 
حبيبي، مديركل دفتر فناوري اطالعات و 
ارتباطات آموزش و پرورش نيز  در اين باره 
گفته اســت: فرايند توليد سيم كارت هاي 
دانش آموزي آغاز شده و اپراتورها پاي كار 
آمدند و مكلف شدند كه سيم كارتي به نام 
سيم كارت شاد را براي اســتفاده ايمن در 
فضاي مجازي ارائه دهنــد تا از اين طريق 

دلنگراني هاي خانواده ها هم كاسته شود.
اما سيم كارت مخصوص دانش آموزان كه 
وزارت ارتباطات با همكاري وزارت آموزش و 
پرورش قصد گسترش استفاده از آن را دارند 
چه ويژگي هايي داشته و اينترنت روي آن 

به چه شكلي است؟ 

سيم كارت دانش آموزي با »اينترنت 
پاك«

به صورت معمول در اينترنت كشور بخشي 
از سايت ها و پلتفرم هاي بين المللي فيلتر 
هســتند و به اصطالح در بلك ليست قرار 

دارند. در سيم كارت هاي دانش آموزي اما 
قضيه كامال برعكس اســت. اينترنت پاك 
روي اين سيم كارت ها براســاس رويكرد 
ليســت ســفيد )white list( در اختيار 
دانش آموزان 6 تا 18 ســال قرار مي گيرد. 
روي ايــن ســيم كارت ها در واقــع تنها 
سايت هاي داخلي در كنار واتساپ و سرچ 

گوگل در دسترس هستند.
عالوه بر اين، ســيم كارت ها اين امكان را 
در اختيار والدين قرار مي دهند كه بتوانند 
تماس ها و پيام هاي فرزندان خود را كنترل 

كنند.

تأكيد بر توزيع سيم كارت دانش آموزي كه 
ارتباط آن به اينترنت داخلي يا به اصطالح 
اينترانت محدود مي شود چند روز پس از آن 
صورت مي گيرد كه سند صيانت از كودكان 
و نوجوانان در فضاي مجــازي به تصويب 

نهايي رسيده است.

باقي مي مانند. براي شناسايي عامل پاندمي 
سارس كه از طريق خفاش به انسان منتقل 
شده بود، 14سال زمان برد. تحقيق درباره 
ريشــه بيماري هاي عفوني كار پيچيده اي 
است؛ چرا كه شيوع بين حيواناتي كه معموال 
ميزبــان اصلي ويروس ها نيســتند، مانند 
سيوت، اغلب پراكنده است. محققان بايد 
حيوان اصلي را پيدا كننــد پيش از اينكه 
بميرند يا عفونت در آنها از بين برود. حتي 
اگر تست حيوانات مثبت شود، ويروس هاي 
پيدا شده در مدفوع، خون يا بزاق آنها اغلب 
تنزل پيدا كرده است كه تعيين توالي كل 
ژنوم پاتوژن را دشــوار مي كند. اما از زمان 
آغاز شيوع دانشمندان پيشرفت هاي خوبي 
در مورد منشــا ويروس داشــته اند. براي 
مثال گزارشــي كه در 27مي  منتشر شد 
نشــان داد كه كرونا ويروس يافت شده در 
خفاش هاي جنوب چين ممكن اســت به 
SARS-CoV-2 بسيار نزديك تر باشند تا 
RATG13. براي پيدا كردن حيوان ميزبان 
واســط، محققان در چين بيش از 80هزار 
حيوان اهلي و وحشي را مورد آزمايش قرار 
 SARS-CoV-2 دادند كه تست ويروس
هيچ كدامشــان مثبت نبود. اما اين تعداد 
فقط جمعيت كمي از حيوانات اين كشور 
را در بر مي گيرد و براي رســيدن به نتيجه 
قاطع، تست هاي بيشــتري روي حيواناتي 
كه ارتباط بيشتري با مردم دارند، نياز است.
اما در نهايت، شــيوع ويروس بين انسان ها 
مطمئنا به معني مهندسي شدن آن نيست. 
اين ويروس بين موش هــا و همچنين بين 
راسوها نيز مشاهده شــده كه پستانداران 
گوشــتخوار را هم آلوده مي كند. از سوي 
ديگر ويروس منتشر شــده بين انســان ها 
مدام در حال تكامل و جهش اســت. قابل 
انتقال ترين نــوع ويــروس كروناي عامل 
بيماري كوويد-19نخســتين بار در هند 
ديده شــد كه جهــش در نوكلئوتيدهاي 
رمزگذاري كننده محــل تجزيه فورين آن 
باعث مي شــود ويروس، بهتر ســلول ها را 

آلوده كند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

موسسه  ويروس شناسي ووهان مدت هاست در مركز توجه محققان  كرونا قرار دارد
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مشاوروزيركشور:تجمعهايانتخاباتيلغونميشود

سلمان زند  : انتشار تصاوير چند همايش انتخاباتي از سوي 2نامزد رياست جمهوري در شهرهاي مختلف، منجر 
به ايجاد نگراني هاي جدي شده است. آنچه بر اين نگراني ها مي افزايد شيب تند تبليغات انتخابات در هفته پيش رو 
به عنوان آخرين روزهاي كاري ستادهاي انتخاباتي اســت. روح اهلل جمعه اي، مشاور وزير كشور در گفت وگو با 
همشهري توضيح هايي در اين باره مي دهد. او تأكيد مي كند كه وزارت كشور دستور العمل رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي را كه با نظارت ستاد ملي مقابله با كرونا و با هماهنگي كامل وزارت بهداشت تهيه و تدوين شده در اختيار 
تمام ستادهاي انتخاباتي قرار داده و تأكيد كرده كه رعايت نكردن اين دستورالعمل، تخلف انتخاباتي به شمار مي رود. 
براساس اعالم جمعه اي، ستادهاي نامزدها بايد اين پروتكل ها را رعايت كنند، چراكه اين موضوع، به طور مستقيم با 
جان مردم در ارتباط است و عالوه بر موضوع سياسي بحث سالمت مردم در اين دوره از انتخابات بسيار مهم است. 

از اين رو انتظار مي رود كه تمام ستادها در رعايت اين دستورالعمل ها توجه ويژه اي داشته باشند.
جمعه اي در پاسخ به اينكه با توجه به رعايت نشدن دستورالعمل ها در تجمع هاي اخير، آيا وزارت كشور ناظر يا 
نماينده اي براي بررسي اين موارد دارد؟ توضيح مي دهد: »ستادهاي تبليغاتي، قبل از برگزاري هرگونه تجمع، بايد 
درخواست خود را ارائه دهند و اين درخواست ها در مراجع محلي بررسي و از ستاد مذكور هم تعهدي مكتوب براي 
رعايت تمام دستورالعمل ها گرفته مي شود. يعني بايد حداقل فاصله گذاري اجتماعي رعايت شود و ماسك و مواد 
ضد عفوني هم در اختيار افراد قرار گيرد. پس از اين اقدامات، مجور صادر مي شود و البته ناظران فرمانداري هم در 
محل حضور دارند.« به گفته او، طبق قانون، ناظر اصلي در رعايت پروتكل هاي بهداشتي، وزارت بهداشت است كه 

مي تواند گزارش تخلفات را به قوه قضاييه ارائه دهد و آنجا مورد بررسي قرار مي گيرد.
مشاور وزير كشور درباره اينكه آيا امكان اجراي مقررات سختگيرانه تر براي برگزاري اين تجمع ها وجود دارد يا 
خير، مي گويد: »با توجه به اينكه در اين دوره شاهد پديده نوظهور كرونا بوديم و به هرحال قابل پيش بيني نبود، اما 
2نكته الزم به ذكر است؛ نكته اول اينكه خود ستادها متوجه اين موضوع شدند كه كنترل و نظارت دقيق بر تجمعات 
خيلي سخت است و ممكن است از دست آنها خارج شود، چنان كه برخي تجمع ها هم لغو شد. اما اينكه ممكن است 
مقررات سختگيرانه تري صورت بگيرد بايد تأكيد كنم كه همين حاال هم مقرارات سختگيرانه است و اميدواريم كه 
ستادها هم بيشتر همكاري كنند تا شاهد تكرار اين موارد نباشيم و خطري سالمت مردم را تهديد نكند.« جمعه اي، 
امكان لغو تجمعات در هفته آخر را رد مي كند و مي گويد: »همايش هاي بسياري برگزار شده و مشكلي نداشته اند و 

دو، سه مورد كه مشكالتي داشته اند، دليلي براي برگزارنشدن تجمع هاي انتخاباتي نمي شود.«

ث
مك
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دبيــر كميتــه امنيتــي و اجتماعــي- انتظامي ســتاد ملــي مقابله با 
كرونا به همشــهري مي گويد كه  كانديداها بايد بــر رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي تاكيد داشــته باشــند، چرا كه پــس از انتخاب، خودشــان 
رئيس ســتاد مقابله با كرونا مي شــوند و بايــد اپيدمــي را كنترل كنند

همشهري، جزئيات برگزاري مراسم از سوي برخي نامزدهاي رياست جمهوري با كمترين ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و نگراني از شيوع گسترده كرونا با شروع پيك پنجم، در هفته هاي آتي را بررسي كرد

تجمعات شويم، اما راهكاري درنظر نگيريم مي تواند منجر به 
رقم خوردن اتفاقاتي خارج از چارچوب شود كه در نهايت 
نتوان آثار و نتايج آن را مديريت كرد؛ بنابراين تصميم سازي 
در ستاد ملي به اين صورت بوده كه با رعايت تمام جوانب 
و وضعيت موجــود فرصت هاي اين چنينــي را هم فراهم 
كنند.« به گفته اين مسئول در ستاد ملي مقابله با كرونا، هر 
كدام از نامزدهاي انتخاباتي بايد پاسخگوي وضعيت فعلي 
باشد:»كانديداها بايد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي تأكيد 
داشته باشند چرا كه خودشان بعد از اعالم نتايج، مسئول 
ستاد ملي مديريت بيماري كرونا خواهند بود؛ بنابراين اگر 
شرايطي را از قبل ايجاد كنند كه باعث روند صعودي بيماري 
شود، قطعا بيماري به خود آنها بازخواهد گشت. انتظار اول 
اين است كه اين 7نامزد به ستادهاي انتخاباتي تأكيد كنند 
از هر آنچه موجب تضعيف تصميمات و اجراي پروتكل ها 
مي شــود، پرهيز كنند. از آن طرف مســئوالن ستادهاي 
 اســتاني هم به همراه عوامل اجرايي بايد اين روند را جدي
 بگيرند.«  قاسمي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه تصور 
مي شود شــكل نظارتي بر رعايت پروتكل ها در تجمعات 
به گونه اي است كه گويي ضمانت اجرايي ندارد، مي گويد:»ما 
بايد در تصميم گيري ها همه جوانب را درنظر بگيريم. يكي 
از بحث هاي مورد تأكيد نظام، مشــاركت هاي مردمي در 
انتخابات است كه مشــاركت با بحث هاي كرونا در تناقض 
قرار دارد. زماني كه ســتاد تنها 30درصد يك فضاي باز را 

براي برگزاري تجمعات درنظر گرفته يعني سختگيرانه ترين 
شرايط را درنظر گرفته است. مشكل در تصميمات نيست، 
مشكل در اجرا و نظارت هاســت. به همين دليل است كه 
مي گويم خود كانديداها و ستادهاي آنها بايد در برگزاري 
چنين تجمعاتي تمام پروتكل ها را رعايت كنند.«  قاسمي 
اظهار اميدواري مي كند كــه در روزهاي آينده، تجمع ها با 
مخاطرت كمتري براي انتشــار ويروس برگزارش شود:» 
اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم اصال نبايد اين تجمعات 
شكل بگيرد تا سالمت مردم به خطر نيفتد، اما وقتي شما 
در شــرايط عادي قرار نداريد و تصميم گيري ها در شرايط 
عادي صورت نمي گيرد، تالش  مي شــود تا شــرايطي با 
كمترين ميزان خطر فراهم شود. البته بعد از ماجراي اهواز 
چند نفر از كانديداها، سفرهاي اســتاني را لغو كرده اند يا 
 تصميمات جديدي براي برگزاري تجمعات انتخاباتي خود

 گرفته اند.«  اين مسئول همچنين به تذكر رئيس جمهوري 
درباره برگزاري اين شــكل از تجمعات اشاره مي كند: » در 
جلسه روساي كميته تخصصي با رئيس جمهوري، دستورات 
الزم و به قرارگاه هاي عملياتي اختيار داده شد كه در برابر 
مشاهده رفتارهاي اين چنيني برخورد الزم را داشته باشند. 
البته مانع برگزاري تجمعات نيستند، اما تالش ها بر رعايت 
قطعي پروتكل هاســت. در واقع ما نمي توانيم كل كشور را 
بازرس بگذاريم تا بر اجراي مصوبات نظارت كنند و به اين 

مقدار نه ساختار داريم نه نيرو و امكانات.« 

چه کسی بر تجمعات 
انتخاباتی نظارت می کند؟

برگزاري تجمع هاي انتخاباتي، 
نگراني ها از آغاز پيك پنجم كرونا 
اين بار بــا جهش هاي جديد را 
باال برده است. در هفته گذشته، 
چندين مورد تجمــع در اهواز، 
ياسوج، اسالمشــهر و ورامين 
از ســوي يكي از كانديداهاي 
رياست جمهوري و حاميانش، برگزار شــد كه حكايت از 
زيرپا گذاشتن پروتكل هاي بهداشــتي داشت؛ اين همان 
نكته اي اســت كه پيش از اين از سوي متخصصان عفوني 
و اپيدميولوژيست ها، هشــدار داده شده بود. همه اينها در 
شرايطي است كه حاال كروناي انگليســي، ويروس غالب 
در كشــور اســت و جهش هاي هندي و آفريقاي جنوبي 
هم به كمكش آمده اند. در روزهاي گذشته انتشار تصاوير 
تجمع انتخاباتي در ورزشــگاه تختي اهواز از سوي يكي از 
كانديداهاي رياســت جمهوري، انتقادهاي زيادي همراه 

داشت.
 مجوز برگزاري اين گردهمايي انتخاباتي را رئيس ســتاد 
استاني مديريت كرونا در خوزستان صادر كرده بود اما در 
نهايت نه تنها فضاي 8مترمربعي براي هر نفر)براساس آنچه 
در پروتكل ها آمده( رعايت نشد كه سقف شركت كنندگان به 
ميزان حداكثر 30درصد ظرفيت فضاي باز هم ناديده گرفته 
شد و استفاده از ماسك هم از سوی بسياري از افراد حاضر 
در اين تجمع فراموش شــد؛ اتفاقي كه پيكان انتقادات به 
سمت ستاد استاني اين نامزد انتخاباتي و البته علوم پزشكي 
خوزستان را نشانه گرفت. درحالي كه استان خوزستان  در 
ماه هاي گذشته، درگير باالترين ميزان ابتال به كرونا بوده و 

ردپاي جهش هاي جديد در اين استان هم ديده شده است. 
تجمع هاي انتخاباتي در شرايطي برگزار مي شود كه برخي 
شهرها در روزهاي گذشته از نارنجي به قرمز تغيير وضعيت 
داده اند و كشور در خطر شروع پيك پنجم كرونا قرار گرفته 
است.  با وجود صدور مجوز برگزاري اين تجمع از سوي ستاد 
استاني مديريت كرونا در استان اما روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشــكي اهواز هم تخلف در برگزاري اين تجمع را با 
صدور اطالعيه اي تأييد كرده اســت. در بخشي از اطالعيه 
اين دانشــگاه درباره حواشــي برگزاري تجمع انتخاباتي 
يكي از نامزدها در ورزشــگاه تختي اهواز، آمده: »دانشگاه 
علوم پزشكي اهواز براي برگزاري اين مراسم در نامه اي به 
مسئول شــوراي هماهنگي كانديداي مذكور، با اشاره به 
مصوبات هفتادمين جلسه ستاد ملي كرونا خواستار رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي حين برگزاري مراسم شده بود 
و حتي فراتر از كار ويژه و ماموريت خــود با دغدغه حفظ 
حداكثري سالمت شركت كنندگان با استقرار بيش از 70نفر 
نيروي بهداشتي قبل از شروع مراسم نسبت به غربالگري 
مراجعان، تب سنجي، انجام تست رپيد و توزيع ماسك نيز 
اقدام  كرده بود، اما دعوت عمومي منجر به حضور تعداد زيادي 
از شهروندان و هم اســتاني ها در اين مراسم شد؛ چنان كه 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي را تحت الشــعاع قرار داد.« 
همزمان جمال عالمي نيسي، فرماندار اهواز، هم در نامه اي 
به رئيس ستاد كانديداي مورد نظر، 3مورد تخلف و نقض 

پروتكل هاي بهداشتي طي تجمع انتخاباتي را اعالم كرد.
 بي توجهي به رعايت پروتكل ها اما صــداي رئيس دولت 
دوازدهم را بلند كرد. 2روز پيش، حسن روحاني نسبت به 
اين موضوع هشدار داد: »كادر درمان انتظار ندارند كساني 

كه قرار است باالترين پست اجرايي كشور را اشغال كنند، 
اينچنين نســبت به كادر درمان اجحاف كرده و براي آنها 
مشكل بيافرينند.« به گفته او، با توجه به اينكه مسئوليت 
اجراي انتخابات بر عهده وزير كشور است، بنابراين درصورت 
رعايت نكردن پروتكل ها بايد با نامزدهاي متخلف، برخورد 

قاطع و جدي صورت گيرد.
تنهــا 6 روز بــه برگــزاري ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري مانده و در اين هفته، تجمع هاي انتخاباتي 
بيشتري برگزار خواهد شد. با اين حال مشاور وزير كشور در 
گفت وگو با همشهري تأكيد كرد كه تجمع هاي انتخاباتي 
در هفته آخر لغو نمي شود، چرا كه پروتكل ها به اندازه كافي 
سختگيرانه است. براساس اعالم روح اهلل جمعه اي، وزارت 
بهداشت ناظر اصلي در رعايت پروتكل هاي بهداشتي است.

 دبير كميته امنيتي و اجتماعي- انتظامي ستاد ملي مقابله 
با كرونا هم تأكيد مي كند كه اين تجمع ها نبايد برگزار شود، 
اما شرايط عادي نيست. حسين قاسمي، تأكيد مي كند كه 
كانديداها بايد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي تأكيد داشته 
باشند، چرا كه پس از انتخاب، خودشان رئيس ستاد مقابله با 

كرونا مي شوند و بايد اپيدمي را كنترل كنند.

ستادهاي استاني، ناظر بر اجراي پروتكل ها هستند
او به همشهري مي گويد:» در هفتادمين جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونــا در اول خرداد1400 شــيوه نامه برگزاري 
تجمعات انتخاباتي مصوب شد. تأكيد مصوبات اين است 
كه تجمعات انتخاباتي در فضاي باز باشد با يكسري شروط 
ازجمله رعايت فاصله 8 متري براي يك نفر، رعايت سقف 
شركت كنندگان به ميزان حداكثر 30درصد ظرفيت فضاي 

درنظر گرفته شده، الزام استفاده از ماسك، تجمع نكردن قبل 
و بعد از برگزاري مراسم در ورودي و خروجي، حداكثر زمان 
برگزاري 2ساعته و رعايت تمام دستورالعمل هاي بهداشتي 
ابالغ  شده است. البته درصورت ضرورت برگزاري جلسات 
داخلي ستادهاي انتخاباتي در مكان هاي بسته هم بايد با 
رعايت طرح مديريت هوشمند و ظرفيت حداكثر 1۵نفر 
براي شهرهاي قرمز، 20نفر براي شهرهاي نارنجي و 30 نفر 
براي شهرهاي زرد انجام شود.« به گفته او، درباره انتخابات 
رياست جمهوري، ستادهاي استاني، مسئوليت نظارت بر 
پروتكل ها را دارند و درصورت وجود مشكل و رعايت نكردن 
پروتكل ها، امكان پيگيري از مســيرهاي پيش بيني شده 
وجود دارد. در انتخابات شــوراها خود كانديداها مسئول 
هســتند كه مصوبات را رعايت كنند. او مي گويد:» تالش  
ســتاد ملي مقابله با كرونا در روزهاي منتهي به انتخابات، 
ايجاد تعــادل بين فضاي انتخاباتــي، ضرورت ها، مباحث 
مرتبط با شيوه هاي مشاركت مردم در انتخابات و شناخت 
كانديداها در كنار بحث سالمت بوده است. البته زمينه اجراي 

پروتكل ها در اين باره هم بايد مورد توجه قرار بگيرد.« 

رئيس جمهور آينده؛ مسئول وضعيتي است  كه رقم مي خورد 
قاســمي درباره اينكه برگزاري تجمعات انتخاباتي مشابه 
ورزشگاه تختي اهواز و سوءمديريت در رعايت پروتكل ها 
تهديدي بر وضعيت شــكننده كرونا در كشــور اســت و 
كنترلي بر برگزاري اين تجمعات مشاهده نمي شود، توضيح 
مي دهد:»در اين روزهاي انتخاباتي بايد تمام شــرايط را با 
هم درنظر بگيريم. جلوگيري مطلق از برگزاري انتخابات 
به طور كامل، امكان پذير نيست، چرا كه اگر مانع از برگزاري 

مريم سرخوش 
خبرنگار

روند كاهش مراجعه  كرونايي ها كند است
در شرايطي كه رئيس بيمارســتان سيناي تهران 
مي گويد روند مراجعه افراد مبتال به كرونا به مراكز 
درماني كم شده، معاون درمان ستاد كروناي استان 
تهران، تأكيد مي كند كه كاهش بيماران كرونايي، 
قابل توجه نبوده اســت. براســاس اعــالم محمد 
طالب پور، رئيس بيمارستان سينا به ايسنا، يك ماه 
پيش در اين بيمارســتان، 220تخــت )4۵درصد 
تخت هاي بيمارستان( براي بيماران مبتال به كرونا 
اختصاص داده شده بود، حاال اما عدد بستري ها به 
حدود ۵0بيمار رسيده اســت. هرچند كه بيماران 
بدحال   در آي سي يو، بستري شــده اند كه امكان 
زنده ماندشان كم اســت.  به گفته او، روند بيماري 

بهتر از قبل شده اســت. نادر توكلي، معاون درمان 
ستاد كروناي اســتان تهران اما نظر ديگري دارد. او 
به ايلنا مي گويد: »در ارتباط با مراجعات بيماران به 
مراكز درماني، همچنان كاهش كلــي وجود دارد، 
يعني در هفته 10 تا 1۵درصد ميــزان مراجعه ها 
كاهش داشته اما به شــكلي نبوده كه خيلي قابل 
توجه باشد.« براساس اعالم او، موارد بستري بيماران 
كرونايي به طور متوســط روزانه 600 تا 700مورد 
است. هم اكنون هم كل بستري ها حدود 4700نفر 
است ولي كاهشي كه مورد نظر ماست، خيلي دير 
انجام مي شود و از زمان شروع پيك چهارم تاكنون، 

۵0درصد كاهش داشته است.

سنا
س: اي
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از رنجي كه مي بريم
چرااسبابكشيسوهانروحشهرونداناست؟

  امكانتوافقباصاحبخانه
برايتمديدوجودنداردچون
درآمدتانباتورمبيحسابو
كتابمسكنهمخواننيست.شايدهمخودتانپيشقدمجابهجاييشدهايد
چونطاقتتانبرايماندندرآپارتمانيكهبرايتانكوچكاســتياهرروز
يكبحراندرآنبهوجودميآيدتمامشــدهاست.شايدهمدليلجابهجايي
خريدآپارتمانيتازهاســت.گزينههايديگريراهمميشــودفهرستكرد
اماانتهاياينداستانيكساناســت.بعدازگذراندنمرحلهصعبودشوارو
اعصابخردكنحضوردربنگاهمسكن،نوبتبهاسبابكشيميرسدتابهياد
بياوريدسروكلهزدنبامشاورانامالكآنقدرهاهمدشوارنبودهاست.معموال
كاراسبابكشيدستكميكهفتهقبلازموعدجابهجاييكليدميخورد.
درنخســتينمرحلهنيازبهكارتنداريدتابخشيازوسايلتانراجمعآوري
كنيد.باتوجهبهگرانيسرسامآورهمهچيز،برايتهيهكارتنبايدرقميبسيار
فراترازاسبابكشيقبليكناربگذاريد.البتهميتوانيداينكاررابهمؤسسات
حملونقليكهصفرتاصدماجراراانجامميدهندواگذاركنيد؛اگراستعالم
ازبهاييكهبراياينكاربايدبپردازيدپشــيمانتاننكند.اگرمتعلقبهطبقه
متوسطيافرودستباشــيددراينمرحلهجيبتانخاليترازايناستكه
بتوانيداسبابكشــيالكچريراتجربهكنيد؛پسچارهاينيستجزاينكه
خودتاندستبهكارشــويد.درروزهايمنتهيبهاسبابكشيهرچهزمان
ميگذردوضعيتخانهايكهقصدتركشراداريدآشــفتهترميشــود.اين
روزهايياستكهباالرفتنقيمتهاراباعمقوجودتاندركميكنيد.جدااز
تهيهكارتنكهقيمتشچندبرابرشده،برايچيزهايبهظاهربياهميتيمثل
نوارچسبياروزنامهباطلههمناچاريدبيشترازمعمولدستبهجيبشويد.
اسبابكشييعنيجزئيات؛جزئياتيكهمعموالدرنگاهاولبهچشمنميآيند
ياآسانبهنظرميرسندوليتجميعمواردظاهراكوچكوكماهميت،ممكن
اســتروحوروانتانرابههمبريزد؛بهخصوصاينكهدراياماسبابكشــي

معموالآستانهتحملتانپايينترازهميشهاست.
  بعدازگذراندنچندروزدشــوار،بهموعدجابهجايينزديكميشــويد.
حاالبايدبايكيازاينشركتهايحملونقلتماسگرفت.پشتتلفنسعي
ميكنيدهمهشــرايطووضعيتموجودراازمبداتامقصدتوصيفكنيدتا
كارمنديكهآنسويخطاست،هزينهتقريبياسبابكشيرابرايتانمحاسبه
كند.وضعيتوسايلسنگين،آسانسورداشتنيانداشتنمبداومقصد،تعداد
طبقاتوخالصههرچيزيكهتوضيحشالزماستراشرحميدهيدواحتماال
درانتهايمكالمه،ازرقميكهبابتهزينهجابهجاييبايدپرداختكنيد،متحير
ميشويد؛بهخصوصاگرازآخريناسبابكشيتانچندساليگذشتهباشد.
باچندشركتديگرتماسميگيريدومتوجهميشويدكهآسماندرهمهجا
تقريبابهيكرنگاست.درنهايتبايكيازمؤسساتتوافقميكنيدواگربه
توافقشفاهياكتفاكنيد)كهمعموالهمهميناتفاقرخميدهد(مهمترين

اشتباهتانرامرتكبشدهايد.
  لحظهموعودفراميرسدوكاميونميآيد.معموالهمابتدايكيازكاركنان
شركتحملونقل،بانگاهكردنبهوسايلتانارزيابياوليهرابهعملميآوردو
گاهياوقاتجملهايپرابهامبرزبانميآوردكهمعنايشايناست:»اينهمه
وسايلرانميشــودبايككاميونبرد«.اينيعنييابايدكاميونديگريهم
ازشركتدرخواستكنيدياسراغوانتبارهابرويد.پيشآمدهكهشمادقيقا
همينوســايلراقبالبايككاميونبههمينخانهايكهحاالدرحالترك
آنهستيدحملكردهايد؛دراينصورتبااطمينانوتحكمحاصلازتجربه
اسبابكشيقبليازاينمرحلهبهسالمتعبورميكنيد.البتهبهشرطيكه

كاميونواقعاگنجايشاشكمترازسريقبلنباشد.
  بهمديرساختمانقولدادهايدكهديوارهاموقعاسبابكشيزخمينشوند.
بااينهمهموقعبردنيخچالاتفاقيكهنبايدبيفتدرخميدهد.چنددقيقه
بعدهنگامحملاجاقگازايناتفاقتكرارميشود.گريزيازپرداختخسارت
نيست.اسبابكشيبههرمصيبتيكههستتمامميشود.حاالنوبتبهحساب
وكتابرسيدهاست.ميخواهيدمبلغيكهديروزشركتحملونقلبهشما
اعالمكردهرابهاضافهشيرينيكارگرانوبهخصوصكارگريكهيخچالرابر
دوشگرفتهوپلههاراطيكرده،پرداختكنيد.رانندهكاميونامابافاكتوري
كهبرايتانمينويسدشگفتزدهتانميكند.شمابايدبيشازدوبرابرمبلغي
كهپيشبينيكردهبوديدپرداختكنيد.مبلغتوافقشدهباشركتبهكنارو
آيتمهايمعمولهزينهكاميونوكارگرومحاســبهطبقاتبهكنار،مواردي
چونبيمهوپيادهرويهمبهفاكتوراضافهشدهاست.حقبيمهبرايوسايل
شماستكهسالمبهمقصدرسيدهاســت.انگاركهاصلبرمنهدمشدناثاث
بودهوچونبهسالمتبهمقصدرسيدهبايدمبلغيبابتبيمهپرداختكنيد.
پيادهرويهمكهدرگذشتهشاملمبداومقصدهايواقعدركوچههايتنگ
وباريككهكاميونامكانورودبهآنهارانداشتميشدحاالدامنهاشبهچند
قدمحياطخانهگســترشيافتهاست.طبيعياســتكهبهچنينفاكتوري
معترضشويدوباشركتحملونقلتماسبگيريد.بانخستيناعتراضبخشي
ازمبلغفاكتوربهشماتخفيفدادهميشود!گوييقراراستبهمرگبگيرندتابه
تبراضيشويد.باكميچانهزنيدرنهايتكارگرانصحنهرابادريافتمبلغي
كهبازهمبسياربيشترازتوافقاوليهاستصحنهراتركميكننديااينكهكار

بيخپيداميكندوكاربهدرگيريلفظيودعواميكشد.
   طبيعياستكههزينهاسبابكشيمثلهمهچيزهايديگرافزايشيافته
باشدولينكتهاينجاستكهبرخيازشــركتهايحملونقلكهناميهمبراي
خودشاندستوپاكردهاندباروشينهچندان»محترمانه«سرشهروندانكاله
ميگذارند.درانتهاياينبازيفرسودهكنندهروحوروان،معموالاينشماييدكه
بازندهايدوراهگريزازاينوضعيت،شايدمحكمكاريدرهمانابتدايكارباشد.
اينكهپيشفاكتورراابتدايماجرادريافتكنيدوخيليدلخوشبهتوافقشفاهي
اوليهنباشيد.همهميدانيمكهگذاشتنيخچاليسنگينبردوشوحملاجاق
گازو...چهكارصعبوسختياستوهيچشهروندمنصفينميتواندمنكرتالش
كارگرانشريفوزحمتكشيكهمعلومنيستتاكيميتوانندشغلبهايندشواري
راادامهدهند،باشد.ناخنخشكيبرايقشريكهنانزحمتكشياشراميخوردنه
اخالقياستونهمنصفانه.درمقابلاما،تالشظاهراسازمانيافتهوطراحيشده
شــركتهايباربريهمغيراخالقيوبيبهرهازانصافاست.گوشبريبهبهانه
تورمگرچهسكهرايجاينروزگاراســتوليعموميتامرغيراخالقيبهمعناي
مشروعيتشنيست.خانهبهدوشيخودشرنجاســت.ازرنجيكهميبريماگر
گريزينيستازرنجمضاعفشايدبتوانگريخت؛باكميپيشبينياوضاعوكمي

بختواقبالبراييافتنكميانصافدراينجنگلآسفالت.
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  مخارج جابه  جايی  
اسبابكشيدرتهرانبهطورميانگينبينيكميليونو500هزارتومانتا

3ميليونتومانهزينهدارد
اگرمستأجرباشيداحتماالپيهاسبابكشيرابارهاوبارهاوبارهابهتنخود
ماليديد.رنجبســتهبنديوبازكردندوبارهوسايلومصيبتخوگرفتنبه
محلهجديدازيكسووهزينههايسرســامآوراسبابكشيكهحاالديگر
گاهيازحقوقيكماهيككارگرهمبيشترميشود،ازسويديگرجابهجايي
را،سختميكند.حاالديگرمثلگذشتهالبتهلزومينداردكهبرايجابهجا
كردنوسايلخودباوانت،نيسانوحتيكاميونبهخيابانبرويدياباسختي
شــمارهايپيداكنيد.امروزاپليكيشنهايبســياريبراياسبابكشيراه
افتادهاندكهتقريبــاهمهخدماتراارائهميدهندتابــاچندكليك-البته

گرانترازكفبازار-برايشمااسبابهايتانرابكشندو...

راهنماي يك  اسباب كشي موفق
درنظرداشتنفضايخانهجديد،دورريزها،اولويتهايبستهبنديومهارتبراي

يكاسبابكشيآسانبسيارمهماست
هميشهاسبابكشيوجابهجايييكيازسختترينكارهاستوفكروذهن
افرادرازمانيكهبههردليلي)اجارهنشــيني،خريدياتعميــرات(مجبوربه
جابهجاييموقتييادائميبهمكانجديدهستنددرگيرميكند.جمعآوري
وسايلوحملونقلبهويژهبرايكسانيكهمهارتهايالزموكافيرابراياين
كارندارندبسيارطاقتفرساستوگاهبهدليلنداشتناينمهارتهاخسارتهاي
فراوانيرامتحملميشوند.درنوشتارپيشروبهذكرچندنكتهبرايكساني
پرداختهايمكهتجربهكافيبراياينكارندارندودراينروزهاكهقصدجابهجايي
دارندبسياركالفهاندونميدانندازكجابايدشروعكنند.توجهبهايننكاتحتما

كاراسبابكشيراآسانتر،بانظمتروآنراايمنترخواهدكرد.

  خستگان از اسباب كشي
ازمستأجراندربارهمشكالتاسبابكشيوازعضوهيأتمديرهاتحاديه

باربريدربارهراهشكايتازشركتهايباربريمتخلفپرسيدهايم
18سالآزگاراستكهازكرمانبهتهرانمهاجرتكردهاند.رؤيايمرداينبوده
كهباپوليكهازخواربارفروشيبهدســتميآورد،همسروپدرخوبيباشد،اما
روزگارازاوروبرميگرداندونســيهدادنوبدقوليمشتريها،حسابوكتاب
زندگياشرابههمميريزدومقروضميشود.پولخانهباصفاي300متريشان
بابتقرضهايشميرود،اثاثشــانرابارميكنندوروانهتهرانميشــوند.
حسينآقااالن71سالشاســت.پيرمرديكمموومرتبكهمنتظرنشستهتا
تلفنبنگاهدارتمامشود.ميگويد:»اولينخانهايكهتوانستيماجارهكنيم،يك
خانهقديمي60مترييكخوابهبود.طولكشــيدتابچههايمبهمحيطتنگو

ترشآپارتمانعادتكنند.«
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همه  چيز را با خودتان 
جابه جا نكنيد

ازتوصيههايمهمدراسبابكشيها ايناســتكهچيزهايــيكهالزماخطار اول
نداريدرادوربيندازيد.بسياريازماهميشهبدون
دليــلمشــخصيدرخانههايخــودلوازميرا
نگهداريميكنيمكههرگزبهآنهانيازنداريميا
سالهاستكهاستفادهنكردهايم.ايناشياولوازم
فقطفضارااشغالكردهوممكناستهنگامحمل
وســايلشكســتنيســرراهماقراربگيرندوبه
شكستهشدنوسايلوآســيببهوسايلقيمتي
منجرشوندودراسبابكشيخللايجادكنند.اما
اينرافراموشنكنيدكهدردورانداختنوســايل
خودتانمختارهستيد.يكيازدرگيريهايمهم
دراينزمان،دورريختنوسايلياستكهازنظرما
اهميتچندانينداردامــابرايديگرانمعناهاي
ديگريدارد.ازاينرودربــارهدورانداختنباهم
مشورتكنيد.راهكاربرايحلچنينمشكلياين
استكهدربارهدورانداختنوسايلباهممشورت
كنيم.بااهدايبعضيوســايلحسبهتريبراي
خودمانايجادكنيم.كتابهاييراكهالزمنداريم
بفروشــيمياببخشــيم.وســايلكهنهوخراب،
لباسهاوكفشهايقديميخودراكهسالهاست
نپوشــيدهايمدوربيندازيم.دورريختنوســايل
اضافيخودنوعيدرمانبرايرهاشــدنازقيدو
بندهايياستكههميشهحسميكنيمدستو

پايمانرابستهاند.

بسته بندي 
بستهبنديكردنهمانكارسخت وگيجكنندههرجابهجايياستاخطار    دوم
كهبرايچندروزهمكهشدهنيازاستذهنخود
راتقويتكردهوچيزهاييرابهيادبسپاريد.خب،
دعواهامعموالازايننقطهشروعميشود.ازاينكه
بايدبعضيوسايلجداشدهودركناروسايليكه
هميشــهقرارداشــتندقرارنگيرند.مثالشــما
نميتوانيدوسايلكمدولباسهايتانراباابزارميز

تحريردريككارتنقــراردهيد.ازاينروممكن
استآنهارابهحكمعقلدربستهايبگذاريدكه
بعدبهخاطرآوردنشچندانراحتنباشد.امريكه
دربستهبندياهميتدارد،دقتواستحكاماست.
اگرچنيندقتيبهخرجندهيدووسايليكبارهدر
مياناسبابكشيازجعبهبيرونبريزد،بهتنشو
دعواهادامنزدهايد.البتهچنينســرزنشهايي

ذاتِيچنينموقعيتهايياست.
 

آسيب فيزيكي
 حين حمل اثاثيه

ازديگردردسرهاياسبابكشي آســيبوصدمهاياســتكهاخطار     سوم
معموالبراييكيدرميانهكاررخميدهد.گاهي
اينآسيبهایفيزيكيبهشكلياستكهتاچند
روزممكناســتجابهجاييرابهتأخيربيندازد.
بريدگيدســت،گرفتگيعضالتبــدن،افتادن
وسايلرويدستوپايافرادو....خب،باعلمبه
اينوضعيت،پيشــگيريبهترازدرماناســت.
آرامشخودرادرروزجابهجاييحفظكنيد.عجله
نكنيد.شايدعجلهباعثاتفاقيشودكهكارچند
روزياچندينســاعتبهتعويــقبيفتد.پيشاز
اسبابكشياستراحتكنيدتاخستگيبرايتان
دردسرسازنشود.اگركسيباعثاتفاقیشد،اورا
سرزنشنكنيد.حادثههرزمانيممكناسترخ

دهدوايندعواهاشرايطرابهترنخواهدكرد.

كمبود زمان 
زماندراسبابكشياهميت بعضــياخطار    چهارم دارد. بســياري
شركتهايحملباربستهبهساعتكاريكهبه
شــماخدماتارائهميكنندهزينهرامحاســبه
خواهندكرد.پــسازقبلپرسوجــوكردهواز
دعواهاياحتماليجلوگيريكنيد.درزمانعقد
قراردادحتمااطالعاتكافيرادربارهنحوهكارو
بيمهوخدماتدهيدريافتكنيــد.بارهااتفاق
افتادهاستكهاعضايخانوادهباكارگرانشركت

وارددعواوجدلشــدهاند.پسبدانيداينمورد
ممكناستبرايشماهمپيشبيايد.حتيممكن
استحينارائهخدماتجابهجاييشماازعملكرد
كارگرانراضينباشيديايكيازآنهاآسيبيجدي
بهوسايلشماواردكند.اينمسئلهتجربهتلخي
برايشماميشــود.حتيممكناستوسطكار،
كارگرانمحلشمارابهعلتهمينبحثهاترك

كنند.
 

روي جعبه ها
 برچسب بزنيد

ازاتيكتبراينوشتنمحتويات داخلهرجعبهرويجعبههاواخطار       پنجم
كنارههايآنهااســتفادهكنيد.ايــنكاركمك
ميكندخيليراحتوســايلراپيداكنيدوبراي
مثال،چونحملوسايلشكستنيبايدبااحتياط
انجامشــودحتماًرويجعبههايحاويوسايل
قيمتيوظروفشكســتنيعبارت»شكستني

است«راقيدكنيد.
اينكاربهحملبااحتياطوســايلشكســتني،
بارزدنسريعتروســايلدركاميونوپيداكردن
راحتتروســايلدرخانهجديــدكمكزيادي
ميكنــد.ازطرفديگــربهخودتــانهمكمك
ميكندوسايليراكهتاآخرينلحظهممكناست

بهآننيازپيداكنيددردسترسترقراردهيد.
بارهاپيشآمدهدرطولاسبابكشيگاهيلباس
بيرونازخانهدربستههاييبهباربريسپردهشده
يااستكانوليوانيبراينوشــيدنآبدرمنزل
نبودهاســتوهمينباعثايجادمشاجرههايي
شــده.پساولويتهاواتيكتزدنرويبستهها

راجديبگيريد.

تميزي و توافق
 درباره جاهاي جديد

همهكاررابهبعدموكولنكنيد. اينرونــدرادراسبابكشــياخطار   ششم
اســتهالكيخواهدكــرد.يكيازشــايعترين

تحقيقاتي جديد 
روي 3هزار خانواده  

انگليسي نشان 
داده كه يك پنجم 
اين خانواده ها بر 
سر پيدانكردن 
چيزي در خانه 

دعوا مي كنند. پس 
اين فقط مختص به 
شما نيست. پس از 

اسباب كشي نيز اين 
امر در خانه تشديد 

مي شود. شايد 
روزهاي نخست 

اعضاي خانواده را 
ببينيد كه درهايي را 
باز و بسته مي كنند 

و كالفه دور خود 
مي چرخند و بعد 

به خاطر اين كالفگي 
بر سر ديگران داد 

مي زنند. اين امر نيز 
نياز به مديريت دارد

درگيريهادراينروزايناستكههروسيلهبايد
درمحــلخــودقــراردادهشــدهوســريع

چيدهشوند.
اگرشــماازپيشخانهراتميزنكردهباشــيدو
بخواهيدوســايلرايكييكیپــسازخروجاز
بستههاپاككنيد،ديگراعضاممكناستبهاين
امرواكنشنشاندادهوتاباينپروسهطوالنيرا
نداشتهباشند.ازاينروياتنهاميمانيدوياكارابا

مشاجرهادامهميدهيد.
ازطرفديگردراينروزممكناستبيناعضاي
خانوادهبرسراتاقخاصيدرگيريايجادشودوهر
يكنظريدربارهچيدنوسايلداشتهباشند.در

اينزمانواقعاچهبايدكرد؟
 

پيدا كردن وسايل
 در خانه 

تحقيقاتيجديــدروي3هزار خانوادهانگليسينشاندادهكهاخطار     هفتم
يكپنجماينخانوادههابرسرپيدانكردنچيزي
درخانهدعواميكنند.پــساينفقطمختصبه
شمانيست.پسازاسبابكشينيزاينامردرخانه

تشديدميشود.
شايدروزهاينخســتاعضايخانوادهراببينيد
كهدرهاييرابازوبســتهميكننــدوكالفهدور
خــودميچرخندوبعــدبهخاطرايــنكالفگي
برســرديگراندادميزنند.اينامــرنيزنيازبه

مديريتدارد.
تاجايممكنوســايلرادرجاهايغيرمتعارف
قرارندهيد.ســعيكنيدهروســيلهرادرجاي
معمولخــودبگذاريدوبرايرهاييازشــلوغي
ناشــيازاسبابكشــيهرچيزرادرگوشــهاي
نچپانيــدچــوناينوضعيــتســردرگميرا

دوچندانميكند.
ازسويديگربهديگراناطميناندهيدكهحتما
بهزوديوسيلهشانپيداخواهدشدودراينباره
همراهياشكنيد.اينكمكشــمابهاوآرامش

خواهددادوهمدلياورابرخواهدانگيخت.

جايی 7    اخطار     يا  مخاطرات  جابه 
مشاجره هاي خانوادگي در اسباب كشي و راه هاي مقابله با آن چيست؟

اسباب كشي يا اثاث كشي؟ اين دوكلمه كه معموال در جاي يكديگر و جابه جا استفاده مي شوند، دومعني متفاوت دارند. اسباب كشي 
يعني حمل ونقل اثاث منزل، اسباب و لوازم زندگي از خانه اي به خانه  ديگر، درحالي كه اثاث كشي منزل به معناي رخت خانه و بعضي 
وسيله هاي خانگي، اداري و عمومي است. اما چرا اسباب كشي معموال كاري طافت فرسا و سخت به نظر مي رسد و چرا اعصاب افراد را 
تحريك مي كند؟ حتما بسياري از ما تجربه حداقل يك بار اسباب كشي را داشته ايم؛ روزي سخت و پرمشاجره و بگومگو. واقعا چه اتفاقي مي افتد كه آن قدر همه  چيز 
روي اعصابمان مي رود و با همه سر دعوا داريم؟ اصال چگونه بايد آن را مديريت كنيم و از مشاجره هاي احتمالي بپرهيزيم؟ در اين گزارش از پربسامدترين بگومگوها 

و روش پيشگيري از آن به شما خواهيم گفت. براي رسيدن به راهكار مناسب نيز از صديقه حسين خاني، روانشناس و مشاور، كمك گرفته ايم.

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار
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این شماره

خاطراتاسبابكشي
يادداشت هايي درباره مصايب رفتن از خانه اي به خانه اي ديگر

اسباب كشي براي همه با مشقت همراه است و كمتر كسي پيدا مي شود كه از روزهاي قبل و بعد اسباب كشي خاطره 
دلنشيني به ياد داشته باشد اما گاهي گذر زمان و فاصله گرفتن از اسباب كشي باعث مي شود كه مرور يك خاطره 
جالب به نظر برسد. خاطرات اسباب كشي براي بعضي با مهرباني اطرافيان گره خورده است و براي بعضي نيز با اتفاقات 
و ايده هاي عجيب حمل وسايل. زهرا، امين و ندا سه نفري هستند كه از روزهاي اسباب كشي خود يا اطرافيانشان خاطرات جالبي به ياد مي آورند 

و اين خاطرات را براي ما روايت كرده اند.

خاطره زهرا؛ همدلي براي رفع يك فاجعه در اسباب كشي
اسباب كشي براي من هميشه با اضطراب همراه است و تنها يك بار بود 
كه اين اضطراب با حس همراهي و همدلي در دلم جاي گرفت. داستان 
مربوط به اوايل دهه80 است، زماني كه دختر يكي از همسايه ها بعد از 
ازدواج قرار بود راهي شهر ديگري شود. همسايه ما بخشي از جهيزيه 
دخترش را بار كاميون كوچك يكي از اقوامش كرد. قرار شد كه اين بار 
با احتياط كامل راهي جاده شود و به منزل تازه عروس و داماد برسد 

اما اين اتفاق نيفتاد.
آنطور كه همسايه مان بعدها براي ما تعريف كرد، كاميون صبح زود 
روبه روي خانه همسايه مان رسيده و تا جايي كه امكان داشت وسايل 
نو و اصلي زندگي دختر همسايه را در خود جاي داده بود. مادر و پدر 
دختر تازه عروس هم با ســام و صلوات كاميون را راهي جاده كرده 
بودند و راننده هم قول داده بود كه با احتياط، تمام مسير را طي كند. 
گويا حوالي عصر بود كه صاحب كاميون با همسايه ما تماس مي گيرد 

و اتفاق بدي را خبر مي دهد؛ كاميون در جاده چپ كرده بود.
خانم همسايه كه با گريه به در خانه ما و چند همسايه ديگر آمده بود از 
شدت استيصال نمي دانست چه كند، نگران وضعيت دخترش بود كه 
چند روز ديگر منتظر عروسي اش بودند و نمي دانست چطور به دختر 
و دامادش بگويد كه بخش اعظم اسباب زندگي شان از بين رفته است.

نمي دانم چه كسي اين پيشنهاد را داد اما همه همسايه ها از آن استقبال 
كردند، اينكه اهل محل دست به دست هم دهند و هر فردي با توجه به 
توان مالي اش، به اين خانواده كمك كند و پولي قرض دهد تا بخشي 

از جهيزيه دوباره خريداري و به خانه عروس و داماد فرستاده شود.
كار با سرعت هر چه تمام پيگيري شد، همسايه ها دست به دست هم 
دادند، پول خريد دوباره به دست همسايه رسيد و چند روز ديگر دوباره 
كاميوني براي حمل بار جلوي در خانه همسايه مان بود. هر چند اين 
اسباب كشي با يك فاجعه شروع شد اما در ادامه راه در خاطره جمعي 

محله ما به عنوان يك همدلي و كار تيمي ثبت شده است.

خاطره امين؛ اسباب كشي با خالقيت هاي پدرانه
پدر من هميشــه صاحب خانه بــود و تنها يك بار- اگر نخســتين 
اسباب كشــي براي حمل جهيزيه مادرم را به حساب نياوريم- براي 
رفتن به خانه  جديد، اسباب كشي را تجربه كرده بود؛ اين بي تجربگي 
پدرم موجب شد تا سخت ترين اسباب كشــي با محوريت ايده هاي 

خاقانه پدر براي من رقم بخورد.
ما طبقه سوم يك آپارتمان ســاكن بوديم، خانه اي كه پله هايش به 
عذاب روزانه ما تبديل شده بود، درد پاي پدر و مادرم باعث شد تا به 
خانه ديگري نقل مكان كنيم اما مسئله پله ها چنان بغرنج بود كه در 
زمان اسباب كشــي نيز نقش اول را در سخت شدن اسباب كشي ايفا 
كردند. همانطور كه گفتم پدرم تجربه اسباب كشي نداشت و تصميم 
گرفت كه تنها حمل اجاق گاز، لباسشويي، يخچال و مبل را به كارگرها 
بسپرد و بنابر گفته خودش راه حل جذابي براي حل مشكل پله ها در 
زمان اسباب كشي داشت. من كه در آن زمان 18سال داشتم، گوش به 

فرمان ايده هاي پدر بودم و البته چاره اي جز اين نداشتم.
روز اسباب كشي فرا رسيد، ابتدا كارگرها آمدند و وسايل بزرگ تر را 
بردند، ما هم با خيال اينكه اصل اسباب كشي، مربوط به حمل وسايل 
بزرگ است با آرامش كامل منتظر تمام شدن فعاليت كارگرها مانديم. 
پدرم پس از چند ساعت به خانه برگشت و سوت شروع اسباب كشي با 

نيروهاي خودي يعني من و برادر كوچك ترم را به صدا درآورد.
تمام وسايل باقي مانده – كه كم كم متوجه شديم اصا كم نيستند- در 
ملحفه هايي كه از قبل آماده شده بودند، مي پيچيديم، در اين هنگام 
پدرم يك طناب ضخيم و بلند را آورد و در برابر نگاه هاي متعجب ما 
توضيح داد كه قرار است تمام اين وسايل را از پنجره و با طناب به طبقه 
اول برسانيم و بعد در داخل ماشين قرار دهيم، آن را در خانه جديد 
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اسباب كشي بودند
حمل بار ايده اي بود كه در ذات فرايند ايجاد راه ها و جاده ها نهفته شده بود. با 
ايجاد مسيرهاي زميني، دريايي و هوايي دسترســي به نقاط مختلف شهرها، 
كشــورها و  كا جهان، جا به جايي از ايده اي ذهني به حالت بالفعل درآمد و در 
نهايت منجر به توسعه تمدن و شهرنشيني شد. ابتدا ابداع چرخ منجر به ساخت 
جاده هاي هموارتر و حتي سنگفرش  )2200سال پيش از مياد( شد و سپس با 
آغاز انقاب صنعتي در اروپا و ابداع خودرو با موتور احتراقي صنعت جا به جايي به 
فرصتي جدي تر و بالقوه تر به عنوان كسب وكار تبديل شد. صنعت اسباب كشي يا 
جا به جايي يا حمل بار اگرچه در طول قرن هاي متوالي به شكل هاي ابتدايي در 
مناطق جغرافيايي مختلف وجود داشته است، اما شكل مدرن آن در آمريكا متولد 
شده است. در دوراني كه استعمارگران و جديد الورود ها براي افزايش جمعيت به 

مناطق غربي سفر مي كردند.

مهاجران آمريكا، نخستين شركت هاي حمل بار در جهان
شايد بتوان گفت ايده نخستين شركت هاي جا به جايي و اسباب كشي جهان را 
مهاجراني خلق كرده اند كه براي جابه جايي و حمل اسباب و وسايل شان ترجيح 
مي دادند از واگن هاي چوبي چرخدار استفاده كنند. اين مهاجران وسايل زندگي 
خود را بسته بندي مي كردند و در واگن هاي چوبي كه عموما توسط اسب كشيده 
مي شــدند بار مي زدند و آنها را به مناطقي كه جمعيت چنداني در آن ســاكن 
نبود منتقل مي كردند. اين افراد در قالب گروه هايي حاوي 3تا 5واگن حركت 
مي كردند، به يكديگر در بسته بندي و حمل بارها كمك مي كردند و از يكديگر در 

برابر حمات بوميان،  بيماري و حيوانات وحشي محافظت مي كردند.
اما نخستين شركت هاي حمل بار و جا به جايي در جهان كه نزديك ترين شكل به 
شركت هاي امروزي باربري يا اسباب كشي را داشته ، همزمان با صنعت راه آهن 
در جهان ايجاد شدند. در دهه هاي 40 تا 60ميادي )قرن نوزدهم( راه آهن به 
اصلي ترين شكل حمل ونقل مسافر و بار تبديل شد و شركت هاي حمل بار آغاز 
به ساخت انبارهايي بزرگ در ايستگاه هاي راه آهن كردند. با رسيدن قطار وسايل 
درون واگن ها بار زده مي شد و در ايســتگاه مقصد شركت باربري ديگري بار را 
تخليه مي كرد و به خانواده ها تحويل مي داد. حمل ونقل غيرريلي اما در دوران 
جنگ جهاني اول رشــد فراواني پيدا كرد. زيرا در اين دوران به بهانه تســهيل 
جا به جايي ساح و ملزومات جنگي ميان كشورها جاده هاي فراواني ايجاد شد. 
يكي از نخستين بنيانگذاران حمل ونقل و اسباب كشي جاده اي، وارد بي هاينر در 
همان دوران بود كه ايده جا به جايي مقرون به صرفه وسايل زندگي خانواده ها با 
استفاده از موتورهاي ون  دار يا وانت  ها را عملي كرد. هاينر در اين سال شركتي 
به نام »امريكن رد بال« را تاســيس كرد و در آن وانت ها يا ون هايي با تاير هاي 
الستيكي را براي حمل بار مورد استفاده قرار داد.عبارت »ون الين« يا مسير ون 
از همين دوران خلق شده است. اين ايده در سال1919 به اجرا درآمد و به شدت 
مورد استقبال قرار گرفت زيرا در اين دوران دولت  آمريكا در تاش بود وابستگي 

اقتصادي خود به خطوط راه آهن را كاهش دهد.
پس از آن در سال1933 فردي به نام جيم رايدر شركتي به نام رايدر را با داشتن 
يك وانت تاسيس كرد و 7سال بعد توانست تعداد وانت هايش را به 15 افزايش 
دهد. رايدر در سال1949 بيش از 500وانت باربري در اختيار داشت كه افراد 
با اجاره آنها مي توانســتند جا به جايي يا اسباب كشي راحت تري داشته باشند. 
از همان دوران،  مشابه هر نوع كسب وكار ديگري در جهان، صنعت حمل بار و 
جابه جايي به صنعتي ارزشمند و رو به رشــد تبديل شد. ارزش اين صنعت در 
آمريكا اكنون بيش از 22ميليارد دالر است و در هر گوشه اي از جهان امروز صدها 
شركت فعال در اين صنعت شــكل گرفته اند و به خدمات رساني و درآمدزايي 
مشغولند. ورود اپليكيشــن ها به صنايع مختلف، رونق بيشــتري به بازار كار 
حمل بار بخشيده اســت و ســرعت و دقت كار را افزايش داده است. در جهان 
اپليكيشن هاي u-haul، Dolly و Lugg ازجمله مشهورترين اپليكيشن هاي 

اسباب كشي و باربري هستند.

خدمات اسباب كشي و حمل بار در ايران
قدمت اين صنعت در ايران چندان زياد نيست. اگرچه ساخت جاده هاي خاكي از 
دوران قاجار آغاز شده است و پس از آن روند استفاده از وانت ها و كاميون ها براي 
باربري در كشور روزبه روز ســرعت گرفته است، اما تاسيس شركت هاي حمل 
بار درون شهري يا بين شهري  يا اسباب كشي در ايران نهايتا زير 80سال قدمت 
دارند. قدمت سبك جديد اسباب كشي، يعني استفاده از انواع اپليكيشن براي 
برنامه ريزي، انتخاب نوع خودرو، تعداد نيروهاي كمكي و پرداخت مبالغ مورد نياز 
هم نهايتا به 4يا 5 سال مي رسد. از اين رو مي توان اين صنعت را در ايران كاما نوپا 
ناميد. اينطور به نظر مي آيد كه شركت هاي حمل بار در ايران و پايتخت كشور از 
دهه 60به بعد رونق بيشتري پيدا كرده اند و تعداد آنها افزايش پيدا كرده است. 
اما يكي از شركت هاي حمل بار كه در زمينه اسباب كشي هم فعاليت دارد،  ادعا 
دارد فعاليت خود را در اين حوزه از سال1326 آغاز كرده است. در بخش معرفي، 
اين سايت مدعي اســت در حوزه حمل بار بيش از 74سال سابقه دارد، يكي از 
قديمي ترين شركت هاي حمل بار در تهران و ايران است و عاوه بر ايران در بيش 

از 150كشور جهان هم فعاليت دارد.
نگاهي به شرح حال شــركت هاي باربري موجود در ايران و تهران نشان از آن 
دارد كه توجه به آموزش كارگران و رانندگان، استفاده از ملزومات كافي براي 
بسته بندي و حمل ايمن وســايل زندگي و بار و انجام بسته بندي وسايل پيش 
از اسباب كشــي از خدماتي است كه شــركت هاي باربري و اسباب كشي براي 
 جذب بيشتر مشتري بر سر آن با يكديگر رقابت دارند، يا دست كم بايد رقابت

داشته باشند.
اپليكيشن هاي ويژه شركت هاي اسباب كشي يا اپليكيشن هاي هوشمندي كه 
مانند پل ميان شركت هاي حمل بار مشتريان ارتباط برقرار مي كنند در ايران 
بسيار نوپا هستند و هنوز راه زيادي تا رسيدن به جايگاه اپليكيشن هاي جهاني 
مانند U-Haul را دارند. U-Haul به ويژه در آمريكا به چنان شهرتي رسيده است 

كه نام آن جايگزين عبارت اسباب كشي يا جا به جايي بار شده است.
اپليكيشــن هاي باربري يا اسباب كشــي در ايران در نهايت از 5ســال پيش 
فعاليــت خود را آغــاز كرده اند و تــا تكامل يافتــن راهي طوالنــي در پيش 
دارند، اگرچه ميزان محبوبيــت و اعتمادي كه كاربران به اين اپليكيشــن ها 
دارنــد را مي تــوان از روي تعــداد نصب هــاي فعــال ايــن اپليكيشــن ها 
 تشــخيص داد. براي مثــال درحال حاضر يك اپليكيشــن ايرانــي در زمينه
حمل و نقل در پلي استور بيش از 50هزار نصب دارد و پس از آن اپليكيشن هاي 

ديگر هريك با بيش از 10هزار نصب در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

شايد بتوان گفت 
ايده نخستين 

شركت هاي 
جا به جايي و 

اسباب كشي 
جهان را مهاجراني 

خلق كرده اند كه 
براي جابه جايي 

و حمل اسباب 
و وسايل شان 

ترجيح مي دادند 
از واگن هاي چوبي 
چرخدار استفاده 

كنند. اين مهاجران 
وسايل زندگي 

خود را بسته بندي 
مي كردند و در 

واگن هاي چوبي كه 
عموما توسط اسب 
كشيده مي شدند 
بار مي زدند و آنها 
را به مناطقي كه 

جمعيت چنداني 
در آن ساكن نبود 
منتقل مي كردند

قدمت خدمات 
اسباب كشي و 

حمل بار در ايران 
در ايران چندان 

زياد نيست. 
اگرچه ساخت 

جاده هاي خاكي 
از دوران قاجار 

آغاز شده است 
و پس از آن روند 

استفاده از وانت ها 
و كاميون ها 

براي باربري در 
كشور روزبه روز 

سرعت گرفته 
است، اما تاسيس 
شركت هاي حمل 
بار درون شهري 
يا بين شهري  يا 
اسباب كشي در 
ايران نهايتا زير 
80سال قدمت 

دارند

تخليه كنيم و دوباره برگرديم. پدرم از اين ايده خاقانه خودش لذت 
برد و هنوز هم اين خاطره را بــا حس پيروزي تعريف مي كند اما من 

و برادرم در آن روز تلخ ترين اسباب كشي عمرمان را تجربه كرديم.

ندا؛ اسباب كشي به خانه اشتباهي
تا به حال شده است كه 2بار در فاصله چند روز اسباب كشي كنيد؟ اين 
اتفاق براي من افتاده است. من و همسرم بايد يك خانه جديد را براي 
جا به جايي انتخاب مي كرديم و به دليل آنكه انتخاب خانه با بيماري و 
عمل جراحي مادرم همزمان شده بود، من  جز يكبار- آن هم با دقت 
پايين- خانه را نديده بودم. آن آپارتمان هنوز تكميل نشده بود و قرار 

بود كه در هفته هاي بعد كابينت خانه نصب شود.
در روزهاي منتهي به روز اسباب كشي، همسرم متوجه شد كه بايد به 
يك مأموريت فوري برود، بنابراين من ماندم و اسباب كشي به خانه 
جديد. با كمك خانواده و دوستانم وســايل را به خانه جديد برديم و 
نزديك به نيمي از وســايل را چيديم، در تمام مدت حس غريبي به 
خانه داشــتم، گمان مي كردم كه اين خانه با آن خانه اي كه روز اول 
ديده ام، فرق دارد. تمام اين احساساتم را به پاي نصب كابينت و كامل 
شدن خانه گذاشتم تا اينكه دو روز بعد همسرم از مأموريت برگشت.

همسرم در همان ابتداي كار با تعجب از من پرسيد چرا وسايل را به 
طبقه دوم آورده ام؟ همان لحظه بود كه آب سردي بر سرم ريخته شد 
و متوجه اشتباه عجيب و البته خنده دار خودم شدم. با توجه به اينكه 
تمام واحدهاي آپارتمان خالي و كليدهاي طبقات يكســان بود، من 
وسايل را به جاي طبقه ســوم در يك طبقه پايين تر جاي داده بودم. 
هنوز خستگي اسباب كشي از تن و ذهنم خارج نشده بود كه مجبور 
شديم دوباره وسايل را به طبقه سوم ببريم و تمام مراحل اسباب كشي 

را تكرار و البته كليد خانه را عوض كنيم.

نورا عباسی
روزنامه نگار

 راهنماي يك
 اسباب كشي موفق

درنظر داشتن فضاي خانه جديد، دورريزها، 
اولويت هاي بسته بندي و مهارت براي يك 

اسباب كشي آسان بسيار مهم است
هميشه اسباب كشي و جابه جايي يكي از 
سخت ترين كارهاست و فكر و ذهن افراد 
را زماني كه به هر دليلي )اجاره نشــيني، 
خريد يا تعميرات( مجبور به جابه جايي موقتي يا دائمي به مكان جديد هســتند 
درگير مي كند. جمع آوري وســايل و حمل ونقل به ويژه براي كساني كه مهارت هاي 
الزم و كافي را براي اين كار ندارند بسيار طاقت فرساست و گاه به دليل نداشتن اين 
مهارت ها خسارت هاي فراواني را متحمل مي شوند. در نوشتار پيش رو به ذكر چند 
نكته براي كساني پرداخته ايم كه تجربه كافي براي اين كار ندارند و در اين روزها كه 
قصد جابه جايي دارند بسيار كالفه اند و نمي دانند از كجا بايد شروع كنند. توجه به اين 

نكات حتما كار اسباب كشي را آسان تر، با نظم تر و آن را ايمن تر خواهد كرد.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

مهارت بسته بندي داريد؟
بســته بندي هر كدام از وســايل در اسباب كشي 
بســته به كاربري آن متفاوت است. به عنوان مثال 
اگر ظروف شكســتني خوب بســته بندي نشده 
باشند ممكن است در جابه جايي به راحتي آسيب 
ببينند. از طرفي وزن اجناســي كه در كارتن مورد 
نظر گذاشته مي شود هم بايد طوري باشد كه با بلند 
كردن كارتن پاره نشود و همه وسايل بيرون بريزد. 
اينكه اسباب كشي درون شــهري يا برون شهري 
باشد هم در نوع بسته بندي ها مهم است. بنابراين 
اگر مهارت كافي در بسته بندي وسايل نداريد بايد 
از شــركت هاي خدماتي كه در اين زمينه فعالند يا 
افراد متخصص در بين اطرافيان خود كمك بگيريد. 
وسايلي مانند مبلمان منزل، رايانه و ميز آن نياز به 
بســته بندي حباب دار دارند تا در طول جابه جايي 
دچار خط و خش نشوند. سعي كنيد كار بسته بندي 
را از اتاق هايي شروع كنيد كه كار سخت تر و زمان 
برتري در آنها پيش رو داريد. با اين كار هر چه جلوتر 

مي رويد كارتان ساده تر مي شود.

برچسب گذاري كنيد
روي هر يك از كارتن ها يا جعبه هاي بسته بندي نام كاالي موجود در آن را بنويسيد. اين كار به 
كساني كه وســايل را جابه جا مي كنند هم كمك مي كند تا ظروف حساس را با احتياط بيشتري 
جابه جا كنند و اينگونه خسارت ها تا حد ممكن كاهش پيدا مي كند. از طرفي روي تمام جعبه ها را 

شماره گذاري كنيد تا هنگام جابه جايي اگر جعبه اي گم شد متوجه نبود آن بشويد.

تعيين محل جانمايي
براي اينكه راحت تر و سريع تر بتوانيد چيدمان خانه يا شركت جديد را انجام دهيد بهتر است روي هر بسته بنويسيد 
كه متعلق به چه فضايي است. مثال روي كارتن مجسمه هاي تزييني بنويسيد كه متعلق به كجاست؛ اتاق خواب، 
پذيرايي يا آشپزخانه؟ در هنگام حمل ونقل نيز از كساني كه بارها را جابه جا مي كنند بخواهيد وسايل هر قسمت 

را در همان قسمتي كه روي كارتن جانمايي شده بگذارند و همه وسايل را وسط پذيرايي روي هم تلنبار نكنند.

اولويت جابه جايي
شركت هاي حمل بار هميشه اول وســايل بزرگ مانند يخچال، گاز، ماشين لباسشــويي و... را در خودروي حمل بار 
مي گذارند و سپس وسايل كوچك را. اين كار ايمني اسباب كشي را باال مي برد پس اگر شما نيز قصد داريد بدون گرفتن 
كمك از شركت هاي خدماتي اين كار را انجام دهيد، ابتدا وسايل بزرگ را جابه جا كنيد و سپس وسايل كوچك. در حمل 
وسايل شكستني هم بسيار مهم است كه اين وسايل در كدام بخش خودروي حمل بار قرار مي گيرند تا در هنگام رانندگي 

آسيب نبينند. گلدان ها و گياهان بايد در آخرين مرحله جابه جايي باشند تا زير دست و پا آسيب نبينند.

دورريختني ها
قبل از جمع آوري وســايل، 
آنها را به چند دسته تقسيم 
كنيد؛ برخي وسايل مصارف 
روزانه، هفتگي و ماهانه دارند 
و برخي از آنها سالي يك بار و 
شايد هر چند سال يك بار بنا 
به ضرورت اســتفاده شوند. 
برخي وسايل هم هستند كه 
سال هاست بدون استفاده 
در انباري ها خاك مي خورند 
و ما جرأت دور ريختنشان را 
نداريم. لذا بايد ببينيد واقعا 
كدام وســايل حتي با وجود 
داشــتن جا در محل جديد 
برايشان، ارزش حمل ونقل 
ندارند و بايــد دور ريخته 
يا درصورت قابل اســتفاده 
بودن به كساني كه نياز دارند 

بخشيده شوند.

وسايل مورد نياز اسباب كشي
براي بسته بندي وسايل شــما به انواع كارتن و جعبه هاي بسته بندي )كارتن هاي رگال دار 
مخصوص حمل البسه، كارتن هاي استريل جهت مواد غذايي فريزشده، كارتن هاي بزرگ 
و كوچك چنداليه جهت جابه جايي اثاثيه و خرده ريزها و اليف پك به عنوان دراور لباس(، 
نوارچســب پهن، ماژيك و برچســب، عايق هاي ضربه گير مانند بابل رپ)فوم و نايلون 
ضربه گير- نايلون حبابدار(، پوشش هاي پلي اتيلن، پوشال و روزنامه باطله، طناب كارتن، 
كيف حمل رختخواب و ملحفه نياز داريد. لذا قبل از هر شــروعي اول اين وسايل را تهيه و 

خيال تان را راحت كنيد.

اولويت بسته بندي
بسته به نوع اسباب كشــي و زمان جابه جايي اولويت هاي هر فردي در بسته بندي 
متفاوت است. ممكن اســت زمان جابه جايي يك ماه ديگر باشد، در اين صورت فرد 
سر حوصله مي تواند وسايلي كه كاربرد كمتري دارند، مانند ظرف و ظروف مهماني يا 
كتاب هاي قفسه كتاب را بسته بندي كند اما اگر اين مدت زمان كمتر باشد فرد عالوه بر 
بسته بندي وسايل غيرضروري بايد وسايل ضروري را هم بسته بندي كند. براي سهولت 
بهتر است ابتدا بسته بندي وسايل كوچك به ويژه ظروف شكستني و حساس را انجام 

داد و در روزهاي آخر وسايل بزرگ را بسته بندي كرد.

بررسي فضاي جديد مهم است
قبل از شــروع هر كاري بايد فضاي محل )خانه يا 
شــركت( جديد را با فضاي موجودي كه در اختيار 
داريد مقايسه كنيد. اگر متراژ مكان جديد كوچك تر 
از فضاي كنوني شما باشــد نمي توانيد بسياري از 
وسايل را با خود ببريد. بايد تمام انباري ها يا پستوهاي 
محل جديد را به طور كامل متر كنيد و ببينيد چقدر 
جا براي انبار كردن وســايل غيرضروري تان داريد. 
حتي اين را هم درنظر بگيريــد كه اگر تا حد امكان 
اين فضاها را قفسه بندي و بهينه كنيد، چه حجمي از 
وسايل را در خود جاي خواهند داد. بنابراين با درنظر 
داشــتن ظرفيت مكان جديد ليستي از وسايلي كه 
به علت محدوديت جا كنار گذاشته خواهد شد تهيه 
كنيد و قبل از جابه جايي فكري براي خالصي از دست 
اين وسايل كنيد. تصميم با شماست؛ مي توانيد آنها را 
بفروشيد يا جايي در انباري منزل اقوام نزديك براي 
آنها پيدا كنيد يا آنها را دور بريزيد يا ببخشيد. آنچه 
ضرورت دارد اين است كه بايد تكليف شان را قبل از 

اسباب كشي مشخص كنيد.
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اسبابكشی
این شماره

همه آن اثاثيه لعنتي
موقعيت اسباب كشي در فيلم »بي خود و بي جهت«

 چگونه تصوير شده است؟

اينجا هيچ چيز ســر جاي خودش نيست. محسن 
)رضا عطاران( خانه تازه اي خريده و خانه  قبلي اش را 
به دوستش فرهاد )احمد مهرانفر( اجاره داده. فرهاد 
و نامزدش الهه )نگار جواهريان( كه باردار است، به 
خانه  جديد نقل مكان كرده انــد. آنها مي خواهند 
مراسم ازدواج شان را در همان خانه برگزار كنند اما 
محسن و همسرش مژگان )پانته آ بهرام(، درحالي كه 
فقط چند ساعت به مراسم ازدواج الهه و فرهاد مانده، 
به خانه  قبلي خود اسباب كشي مي كنند. همه  چيز 
»بي خود و بي جهت« به پيچيدگي عجيبي افتاده 
است. تداخل دواسباب كشــي، موقعيت محوري 
فيلمي است كه باعث كشمكش ميان شخصيت ها 
مي شود. فيلم بي خود و بي جهت عبدالرضا كاهاني 
جزئيات ظريف و هوشمندانه اي از رفتار و عادت هاي 
معمولي روزمره شخصيت هايي است كه در تقابل 
با موقعيت به هم ريخته و بي نظمي محوري، به آنها 
ويژگي و ابعادي جديد داده و در عين حال گره هايي 
كوچك در ماجرا ايجاد كرده اســت. مثل ماجراي 
آدامس چسباندن پسربچه مژگان و محسن به لباس 

عروس يا دستشويي رفتن.
 كاهاني توانســته به خوبي با استفاده حداكثري 
از لوكيشــني محدود بيننده خــود را در معرض 
موقعيت اسباب كشي پردردســري قرار دهد كه 

به هيچ شكلي قادر به مديريت كردن آن نيست.
ويژگي ديگر اين فيلم رئال بودن آن اســت؛ امري 
كه جرياِن زندگي را در زمان واقعي فيلم نمايش 

مي دهد. زمان نــه تنها در اين فيلم بســيار مهم 
اســت و مي تواند موجب موقعيتــي خطير براي 
شخصيت ها و گره هاي كورتري در داستان شود كه 
اساسا يكي از مهم ترين آيتم هاي هر اسباب كشي 
به حساب مي آيد. امري كه با حداقل ها و ساعت و 
دقايق درگير مي شود. محدوديت زمان در تقابل با 
شخصيت هاي داســتان، شخصيت هايي كه هيچ 
امري برايشــان چندان جدي نيست، بحران ساز 
خواهد بود. فيلم در اصل با حركت بر مسير زمان 
واقعي، به چالشــي خاص براي درام پردازي بين 
چهارشــخصيت اصلي تبديل مي شود. بي قيدي 
سه شخصيت مژگان، محســن و فرهاد در تقابل 
با شخصيت الهه، بحران را براي مخاطب جدي تر 
مي كند و  اين تقابل به گونه اي است كه شخصيت 

الهه را در روند فيلم شكل مي دهد.
بحران غريبي كه از ابتدا بر موقعيت شخصيت هاي 
اصلي حاكم شده و حتي شــخصيت هاي فرعي 
مثل راننده كاميون را نيز تحت تأثير قرار مي دهد، 
بيننده را خلع ســاح كرده و باعث مي شــود به 
خطي كــه كارگردان تصميم گرفتــه، تن دهد و 
خود را از همه قيد و بندها رها كرده و به اكثريت، 
كه در اصل سه شخصيت بي قيد هستند، بپيوندد. 
هرچند در پايان اين موقعيت ناآشنا كم كم براي 
مخاطب نيز ملموس و باورپذير مي شود و مي تواند 
با نزديك شدن به آدم ها خود را در عمق فاجعه اي 
كه هرلحظه به آن نزديك و نزديك تر مي شويم، 
غرق كند. البته اين درك و باورپذيري دليلي براي 
رســيدن به نقطه ثبات و راهكاري براي خروج از 

بحران نيست.

تا جاي ممكن جابه جا نشويد
اسبا ب كشي؛ خدمتي پرهزينه در بسياري از كشورها

نقل مكان به خانه جديد فقط به مشــكالت خريد يا اجاره 
مسكن و پرداخت ماليات هاي مربوط به آن محدود نمي شود 
بلكه طيف وسيع تري از مسائل به ويژه اسباب كشي را هم در 
بر مي گيرد. به ويژه خانواده هايي كه پس  از سال ها قصد جابه جايي دارند با خيل اسباب و 
لوازمي مواجهند كه بسته بندي و حمل ونقل آنها نيازمند صرف زمان و دقت بسيار است و 
اگر اين خانواده ها از دوستداران كتاب و موسيقي باشند بسته بندي ابعاد پيچيده تري هم 
به خود مي گيرد. اما اين مشكل فقط مختص ايران نيست و همه مردم جهان با آن روبه رو 
هستند و ناچارند در كنار همه هزينه هايي كه هنگام جابه جايي از منزلي به منزل ديگر 
درنظر مي گيرند هزينه اسبا ب كشي را كه چندان هم اندك نيست، لحاظ كنند. از آنجا كه 
جداكردن و سرهم كردن دوباره وسايلي چون تختخواب و كمد، بسته بندي ظروف و ساير 
شكستني ها به دقت بااليي نياز دارد، در بيشتر كشورها شركت هاي خاصي براي عرضه 
اين خدمات وجود دارند و به دليل حساسيت كار، معموال دستمزدهاي بااليي هم براي 
خدماتي كه ارائه مي دهند دريافت مي كنند. براي  مثال، كافي است به مورد هزينه هاي 
اسباب كشي در كشوري مثل انگلستان اشاره كرد كه نسبت به درآمد متوسط خانواده ها 
به حدي زياد است كه حتي مردم اين كشــور هم از باالبودن قيمت آن در شگفتند. در 
ادامه با تعرفه هاي اسبا ب كشي در 3كشــور ايتاليا، اياالت  متحده آمريكا و انگلستان 

آشنا مي شويد. 

ايتاليا
تعرفه اسباب كشي كامل وسايل يك خانه ســه خوابه در ايتاليا پيش  از هر چيز از روي مسافت 
خانه مبدا به خانه مقصد )درون شهري يا بين شهري( محاسبه مي شود و اين هزينه بين فاصله 
صفر تا 100كيلومتر بين 400تا 800يورو، بين 100تا 500كيلومتر بين 800تا 2هزار يورو و 
بيش از هزاركيلومتر بيش از 2هزار يورو است. دو پارامتر بسيار مهم ديگري كه در تعيين تعرفه 
اسبا ب كشي نقش اساسي ايفا مي كنند حجم بار و نوع وسيله حمل ونقل است. به ويژه اين مورد 
دوم درمورد افرادي كه مي خواهند اسبا ب كشــي بين جزاير داشته باشــند و بنابراين، نياز به 

شناورهاي باري دارند اهميت دوچندان مي يابد.
درخصوص هزينه حمل وســايل خانه به عنوان نمونه مي توان به اين موارد اشــاره كرد: هزينه 
جابه جايي وسايل هال و ســالن پذيرايي بين 100تا 150يورو، اتاق خواب والدين بين 150تا 

200يورو و لوازم آشپزخانه بين 280تا 300يورو است.
عاوه  بر اين تعرفه ها، معموال هزينه هاي ديگري هم به فهرست اسبا ب كشي اضافه مي شود كه 
بسته بندي بين 80تا 200يورو، بازكردن يا سرهم كردن وسايلي مثل تختخواب و كابينت هاي 
قابل جداسازي بين 80تا 250يورو را شامل مي شــود. همچنين هزينه هر كارگر معادل 15تا 
20يورو در هر ساعت است كه اين تعرفه براساس اينكه خانه در طبقه چندم قرار دارد و نوع كار، 

مي تواند كمتر يا بيشتر شود.

آمريكا
شيوه محاسبه تعرفه هاي اسبا ب كشي در آمريكا هم تقريبا مشابه ايتالياست و براساس تعداد 
اتاق هاي خانه و درنتيجه حجم وســايل و مســافت خانه مبدا و خانه مقصد تعيين مي شود. بر 
اين  اساس، هزينه انتقال براي مسافت هاي بيش از 80كيلومتر براي خانه تك خوابه بين 320تا 
750دالر براي خانه دو و ســه خوابه بين 740تا هزارو600دالر و براي خانه چهار و پنج خوابه 
بين هزارو100تا 5هزارو700دالر است. براي مسافت باالي 400كيلومتر براي خانه تك خوابه 
بين 850تا 2هزارو300دالر براي خانه دو و سه خوابه بين هزارو300تا 3هزارو950دالر و براي 
خانه چهار و پنج خوابه بين دوهزارو50تا 5هزارو700دالر اســت. همچنين براي مسافت هاي 
بين شهري باالي هزارو600كيلومتر براي خانه تك خوابه بين 950تا 2هزارو900دالر، براي خانه 
دو و سه خوابه 2هزارو100تا 7هزارو800دالر و براي خانه چهار و پنج خوابه بين 4هزارو900تا 

8هزارو100دالر است.
درصورتي كه، اسبا ب كشــي به جاي شــركت هايي كه خدمات سراســري ارائــه مي دهند به 
شركت هاي محلي و براي اسباب كشي داخل  شهر سپرده شود، هزينه به صورت ساعتي بين 50تا 
250دالر محاسبه خواهد شد كه اين رقم براساس تعداد كارگرها بر ساعت افزايش مي يابد. براي 
مثال، هزينه نهايي اسبا ب كشي يك خانه كوچك تك خوابه كه معموال به دو كارگر نياز دارد و 
حدود دو تا سه ساعت زمان مي برد، بين 150تا 400دالر خواهد شد. هزينه يك خانه بزرگ تر 
با دو تا سه اتاق خواب كه حدود 6تا 10ساعت زمان مي برد و به 3تا 5كارگر نياز دارد بين 600تا 

دوهزار دالر خواهد بود.
درمورد شركت هاي بزرگ تر كه معموال خدمات جابه جايي بين شهري را عرضه مي كنند هزينه 
نهايي براساس وزن يا حجم وسايل به اضافه فاصله بين دو شهر مي تواند بين 600تا 10هزار دالر 
شود. براي  مثال، هزينه اسباب كشي يك خانه تك خوابه كوچك كه حدود يك تن وسيله دارد و 
فاصله جابه جايي بين شهري آن حدود چند صدكيلومتر است، معادل 2هزارو500دالر مي شود 
كه اين رقم براي خانه اي با دو يا ســه اتاق خواب و 5تن وسيله، براساس ميزان فاصله به حدود 

هزارو700تا 7هزار دالر مي رسد.

انگلستان
متوســط هزينه هاي اسبا ب كشي در انگلســتان براساس تعرفه هاي ســال 2021 براي خانه 
سه خوابه و مسافت باالي 80كيلومتر حتي از آمريكا هم بيشتر و دست كم حدود هزارو181پوند 
)هزارو671دالر( اســت، درحالي كه اين قيمت در آمريكا براي حداكثر هزينه اسباب كشي در 

وضعيت مشابه درنظر گرفته مي شود.
هزينه اسباب كشي در انگلستان عاو ه بر مسافت، خدمات حرفه اي بسته بندي و مواد  راكه برابر 
با 250پوند و ســرهم بندي دوباره مبلمان در خانه جديد كه معادل 125پوند است، هم شامل 
مي شود و اين تعرفه متوسطي است كه شركت هاي باربري عضو انجمن اسباب كشان بريتانيا به 

آن پايبندند و جزئيات زير را در برمي گيرد:
هزينه اسباب كشي خانه سه خوابه )برابر با 24/7مترمكعب وسيله( در فاصله مبدا تا مقصد معادل 
حداكثر 80/4كيلومتر برابر است با 806پوند، خدمات بسته بندي و مواد براي 30جعبه بزرگ 
برابر با 250پوند، جداسازي و سرهم بندي دوباره مبلمان )معادل سه تختخواب دونفره( برابر با 

125پوند كه درمجموع هزارو181پوند مي شود.
همچنين متوســط هزينه جابه جايي فقط از منظــر فاصله، براي خانــه يك خوابه در فاصله 
80كيلومتري برابر با 356پوند و در فاصله 240كيلومتري برابر با 468پوند است كه اين هزينه ها 
براي خانه دو خوابه به ترتيب 576پوند و 688پوند مي شود. هزينه اسبا ب كشي خانه سه خوابه در 
مسافت 80كيلومتري 806پوند و در مسافت 240كيلومتري 918پوند و براي خانه چهارخوابه 
و پنج خوابه در فاصلــه 80كيلومتري به ترتيــب هزارو56پوند و هزارو168پونــد و در فاصله 

240كيلومتري هزارو356پوند و هزارو468پوند است.

تعرفه اسباب كشي 
كامل وسايل يك 

خانه سه خوابه 
در ايتاليا پيش  از 

هر چيز از روي 
مسافت خانه مبدا 

به خانه مقصد 
)درون شهري 
يا بين شهري( 

محاسبه مي شود 
و اين هزينه بين 

فاصله صفر تا 
100كيلومتر بين 
400تا 800يورو، 

بين 100تا 
500كيلومتر بين 

800تا 2هزار 
يورو و بيش از 
هزاركيلومتر 

بيش از 2هزار يورو 
است

بحران غريبي كه 
از ابتدا بر موقعيت 

شخصيت هاي 
 اصلي فيلم 

بی خود و بی جهت 
حاكم شده و حتي 

شخصيت هاي 
فرعي مثل راننده 

كاميون را نيز 
تحت تأثير قرار 

مي دهد، بيننده را 
خلع سالح كرده 

و باعث مي شود به 
خطي كه كارگردان 

تصميم گرفته، 
تن دهد و خود 
را از همه قيد و 

بندها رها كرده و 
به اكثريت، كه در 

اصل سه شخصيت 
بي قيد هستند، 

بپيوندد

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

خستگانازاسبابكشي
از مستأجران درباره مشكات اسباب كشي و از عضو هيأت مديره اتحاديه 

باربري درباره راه  شكايت از شركت هاي باربري متخلف پرسيده ايم
18سال آزگار است كه از كرمان به تهران مهاجرت كرده اند. رؤياي مرد اين بوده كه با پولي كه 
از خواربارفروشي به دست مي آورد، همسر و پدر خوبي باشد، اما روزگار از او روبرمي گرداند 
و نسيه دادن و بدقولي مشتري ها، حســاب و كتاب زندگي اش را به  هم  مي ريزد و مقروض 
مي شود. پول خانه باصفاي 300متري شان بابت قرض هايش مي رود، اثاث شان را بار مي كنند و روانه تهران مي شوند. حسين آقا 
االن 71سالش است. پيرمردي كم مو و مرتب كه منتظر نشسته تا تلفن بنگاه دار تمام شود. مي گويد: »اولين خانه اي كه توانستيم 
اجاره كنيم، يك خانه قديمي 60متري يك خوابه بود. طول كشيد تا بچه هايم به محيط تنگ و ترش آپارتمان عادت كنند.« 
خانواده حسين آقا از روزي كه به تهران آمده اند، تا به حال، 8بار جابه جا شده اند. امروز هم او دنبال خانه مي گردد. سر اجاره 
خانه با صاحبخانه كنار نيامده ؛ مي گويد: »اعالم كردند كه صاحبخانه ها حداقل در دوره كرونا و گراني، انصاف را رعايت كنند و 
اجاره را حداكثر 20 تا 25درصد باال ببرند، اما صاحبخانه ما اجاره را دوبرابر كرده و ماهانه 3ميليون و 500هزار تومان مي خواهد 
كه با حقوق سرايداري، اصاًل از پس اين هزينه برنمي آيم. از اثاث كشي خسته شده ايم، اما خانه مردم است و اختيارش را دارند!«

فشار هزينه ها
جابه جاشدن، كار راحتي نيســت. بايد از جايي كه روزها، خانه 
خودت تصور كرده بودي، دل بكنــي و خانه ديگري پيدا كني. 
فقط هم كه خانه نيست، انگار كســي كه مستأجر است، نبايد 
چندان عادت كند به همســايه ها، به كوچه، به سوپري محل، 
نانوايي و خيلي چيزهاي ديگر. رسم مستأجري، دل نبستن است. 
مستأجر، خانه به دوش امروز نباشــد، فرداروزي موعد اجاره اش 
ســر مي رســد و بايد بردارد و از آن محل برود. موعــد قرارداد 
آرزو هم رو به پايان اســت. آخر تيرماه بايد بلند شود. مي گويد: 
»هيچ وقت تصور نمي كردم موعد قراردادهاي اجاره كم باشــد 
و اينكه بتواني 2ســال در خانه اي ماندگار شوي، شانس بزرگي 
به حساب مي آيد.« صاحبخانه  او عذرش را خواسته و گفته خانه را 
براي پسرش مي خواهد. چند ماه است كه جابه جاشدن، فكر آرزو 
را مشغول كرده. با ناراحتي ادامه مي دهد: »اصًا باورم نمي شود 
اجاره ها اينقدر باال رفته! بيشــتر صاحبخانه ها هم اجاره ماهانه 
مي خواهند كه معموالً باالي 3ميليون تومان اســت.« او بابت 
خانه  50متري در خيابان جوانمرد 120ميليون تومان پول رهن 
داده است. برنامه اش اين است اين بار حوالي مجيديه، خانه بگيرد 
تا به دوستانش نزديك شود؛  مي گويد: »خانواده من شهرستان 
هستند و جز دوستانم، آشناي ديگري در تهران ندارم، براي همين 
اميدوارم بتوانم خانه اي نزديك آنها اجاره كنم. بايد خيلي بگردم، 
چون كم كم بايد 200ميليون تومان وديعه جور كنم يا زير بار 

پرداخت اجاره ماهانه بروم.«
از او مي پرســم دست تنها اسباب كشــي كردن سخت نيست؟ 
مي گويد:»البته كه هست؛ همه اين ماجرا سخت است. نخستين 
سختي اش اين اســت كه وقت گير اســت. من كارمند هستم 
و حوالي ســاعت 4به خانه مي رســم. برنامه ام اين است بعد از 
پيداكردن خانه، شب ها را به جمع آوري اسباب و اثاثيه اختصاص 

دهم.« دومين مشكلي كه آرزو به آن اشاره مي كند، فشار جسمي 
است؛ مي گويد:»دوست ندارم از فشار روحي اين ماجرا صحبت 
كنم. كاري اســت كه بايد پذيرفت و انجامش داد! اما خستگي 
جسمي اسباب كشي خيلي زياد اســت، خصوصاً براي من كه 
خانواده ام نزديكم نيستند كه كمك دستم شوند. بايد حداقل يك 
تا دو هفته وسايلم را جمع و جور و بسته بندي كنم و از آن طرف، 
بعد از اسباب كشي هم همين مدت، وقت بگذارم و آنها را بچينم!« 
مشكل ديگر اسباب كشــي از نظر آرزو، هزينه جابه جايي است؛ 
مي گويد 2ســال پيش، با وجود كوچه هاي تنگ محات نواب، 
به ســختي اســبابش را جابه جا كرده ، آن هم با دعوا و مرافعه با 
كارگرها و صاحب خاور كه مجبور شــدند ماشين را سر كوچه 
پارك كنند و اين موضوع هزينه بيشتري برايش به دنبال داشته. 
آن سال، او 800هزار تومان بابت كرايه خاور و دستمزد كارگرها 
پرداخت كرده بود. تأكيد مي كند كه اين هزينه 2سال پيش بود و 
شرايط امروز قابل مقايسه با آن موقع نيست. او ادامه مي دهد: »با 
جست وجويي كه در اينترنت كرده ام، هزينه حمل بار هم مثل 
هزار چيز ديگري كه بي سر و صدا باال كشيد و ما هم هيچ چيزي 
نگفتيم، چندبرابر شده و فكر كنم بايد 2ميليون تومان بابت اين 

كار كنار بگذارم!« 

اسباب كشي چندنرخي 
ســحر و همســرش هم دنبال خانه مي گردند. خيلي ناراحت 
هستند كه بايد جابه جا شــوند. سحر مي گويد 8سال است كه 
ازدواج كرده اند، در اين مدت 3بار نقل مــكان كرده اند. دفعه 
اول به خاطــر نارضايتــي از صاحبخانه بــوده؛ ادامه مي دهد: 
»صاحبخانه خوب، نعمت است! ما 2سال هر كاري مي كرديم، 
فردايش صاحبخانه در مي زد و مي گفت حواستان باشد خانه 
من را خراب نكنيــد! بار دوم چون پولمان كــم بود، يك خانه 

50متري بي نور بدون بالكن را اجاره كرديم كه بايد روز روشــن 
همه چراغ ها را روشــن مي كرديم. ســاختمان، مدير نداشت و 
هيچ كدام از همســايه ها اصًا به ظاهر و بهداشت محيط توجه 
نمي كردند.« آنها از خانه سوم شــان كه االن ساكنش هستند، 
راضي هســتند، اما از دست همســايه ها به تنگ آمده اند؛ سحر 
مي گويد: »دو واحد كناري مان را دو خانواده كه قوم و خويش هم 
هستند، خريده اند. بسيار پر سر و صدا هستند و بدون ماحظه، 
وقت و بي وقت به جان هــم مي افتند! در دوره كرونــا، آزار آنها 
بيشتر شــده و صحبت و شكايت به مدير ســاختمان هم فايده 
نداشت. جاي تأســف دارد كه فكر مي كنند در محيط آپارتمان 
هم مي شود گفت چهارديواري، اختياري!« يكي از دغدغه هاي 
سحر براي اسباب كشي، خراب شــدن وسايلش است؛ مي گويد: 
»هر قدر هم به كارگرها توصيه كني كه ماحظه كنند، باز آخر سر 
مي بيني كه روي وسايلت خط و خش افتاده! خط و خش به كنار؛ 
در اسباب كشي قبلي، يكي از كارگرها، تعادلش را از دست  داد و 
سرويس غذاخوري  اي كه هديه مادربزرگم بود، از دستش افتاد 
و شكســت. زير بار نرفتند و گفتند خودتان درست بسته بندي 
نكرديد!« كرايه حمل بار، دغدغه ســحر و همسرش هم هست؛ 
مي گويند انگار نرخ مشخصي براي اسباب كشي نيست. آنها در هر 
3بار اسباب كشي ، مجبور شده اند مبلغي بيشتر، حتي تا دوبرابر، 
از توافق اوليه به صاحب ماشين و كارگرها پرداخت كنند. همسر 
سحر مي گويد: »آخرين بار كه به باربري زنگ زدم، ريز هزينه ها 
را پرسيدم و قرار شــد 300هزار تومان بابت كرايه ماشين بدهم 
و دستمزد كارگرها هم نفري 40هزار بود. بعد كه كار تمام شد، 
به دليل يك ساعت اضافه، كرايه خاور 500هزار تومان حساب شد 
و به اسم طبقات اضافه، بابت يخچال و ميز ناهارخوري 200هزار 
تومان جدا درخواســت كردند. به  اين  ترتيب، به جاي 500هزار 

تومان، 900هزار تومان از ما دريافت كردند!«

فقطشكايتازباربريهايمجاز
قابلپيگيرياست

عضو هيأت مديره اتحاديه حمل ونقل بار سبك شهري 
مي گويد نارضايتي از باربري ها هم اكنون مشكل بزرگي 
براي مردم شــده اســت و حداقل در طول هفته 5تا 
6شكايت در اين زمينه ثبت مي شود. حسين غالمي 
علت اصلي اين مشكل را اعتماد مردم به باربري هاي 
غيرمجاز مي داند كه بدون داشــتن هيچ گونه واحد 
صنفي و مجــوزي فعاليت مي كننــد. وي مي افزايد: 
»مــواردي داريم كه برخي باربري هــاي غيرمجاز با 
تهديد و داد و بيداد تا 4ميليون تومان از ارباب رجوع 
دريافت مي كنند!« مسئول امور حمل ونقل و شكايات 
اتحاديه باربري مي گويد:»اين باربري ها، بيشتر كساني 
هستند كه در مياديني مانند شهر زيبا، شيخ بهايي، 
اتوبان شهران، صادقيه و... ماشين هاي خود را پارك 
مي كنند و با تبليغــات روي خودرو يا تبليغ در فضاي 
مجازي، با دايورت يك خط ثابــت روي موبايل خود، 
مردم را فريــب داده و به معناي واقعــي كلمه آنها را 
سركيســه مي كنند.« غالمي با بيان اينكه متأسفانه 
بيشتر شكايات در اين زمينه قابل پيگيري نيستند، 
از مردم درخواســت مي كند كه فقط بــا باربري هاي 
مجاز طرف قــرارداد با اتحاديه تمــاس بگيرند. وي 
مي افزايد:»اتاق اصناف و پليس راهور بايد در زمينه 
ســاماندهي اين باربري ها همكاري كنند. با قاطعيت 
مي توان گفت موارد شكايت از باربري هاي مجاز بسيار 
نادر و حتي صفر است. مشخصه باربري مجاز اين است 
كه بيجك و قبض انبار برايشان صادر مي شود كه در آن 
اطالعات مبدأ و مقصد و نوع بار به طور واضح درج شده 
است.« راه ديگري كه مسئول شكايات اتحاديه باربري 
براي شناخت باربري هاي مجاز پيشنهاد مي كند، تماس 
مستقيم با اين اتحاديه به شــماره هاي 66961045، 
66407493 و شماره 6473 داخلي  هاي 107، 108 و 
109و استعالم شركت هاي مجاز باربري است. غالمي 
تأكيد مي كند اگر از دفاتري كه مجوز داشــته باشند، 
هرگونه خطا ، اجحاف در حق مردم  يا خســارت به 
اموال آنها سر بزند، به اتحاديه باربري احضار مي شوند 
و در كميسيون شكايات به مورد شكايت ارباب رجوع 
رسيدگي مي شــود. درصورت تكرار تخلف از سوي 
شركت هاي مجاز، برخورد شديدتري صورت مي گيرد 
و متخلفان، اعمال قانون خواهند شــد و حتي پروانه 

كسب شان باطل و دفترشان پلمب مي شود.

نما
راه

فيلم بي خود و بي جهت را شــايد بتوان اقتباسي 
ناقص از نمايشنامه »مستأجر جديد« اوژن يونسكو 
دانســت؛ روايتي از اتاقي كه ابتدا خالي است اما 
با آمدن مســتأجر جديد لبريز از اثاثيه مي شود. 
مستأجر جديد، شخصي آرام و مرفه است. بنابراين 
پس از آنكه اتاقش را از اثاثيه انباشته مي كند، تمام 
خيابان هاي پاريس نيز توســط او از اثاثيه لبريز 
مي شــوند كه اين خود به گونه هولناكي زندگي 
جديد و تبعاتش را در معــرض ديد خواننده قرار 
خواهــد داد. درحقيقت، هدف اين نمايشــنامه 
استيا و غلبه اشيا و اثاثيه بر آدمي و زندگي اوست. 
درحالي كه عبدالرضــا كاهاني مي خواهد فضايي 
بومي و ايراني با ديالوگ ها، فضا و شخصيت هاي 
ابزورد خلق كنــد. او در اين فيلم قصــد كرده با 
استفاده از موقعيتي آشنا براي مخاطب، كه همان 
اسباب كشي است، غلبه فقر، اسباب و اثاثيه مزاحم 
و كاركرد همه آنها بر زندگي انسان، دست و پا زدن 

براي مانــدن در وضعيت موجــود و آغازي براي 
زندگي تازه، ترجيح خود بر ديگري، شك و تعلل  و 

واماندگي ها را نمايش دهد.
به نظر مي رســد شــخصيت هاي كاهانــي نيز 
مانند شخصيت نمايشــنامه يونسكو، مانند همه 
انسان هاي قرن نو، در محاصره اشياست؛ چيزهايي 
كه خود ساخته يا براي تهيه آن بسيار تاش كرده 
است؛ همه آن چيزهايي كه روان او را نابود مي كند 
و به مرگ زندگي كردن مي انجامــد. انگار ما قرار 
است زير بار همه اين وسايل خفه شويم. پوچي، 
پيش از آنكــه بفهميم به ســادگي زندگي مان را 
احاطه مي كند. اگزجره شدن موقعيت اسباب كشي 
در ايــن فيلم اين داســتان را از روايتي ســاده و 
معمولي خارج مي كند و در همين درگيري هاست 
كه بيننــده را به فكر وا مي دارد. بــه فكر همه آن 
اثاثيه لعنتي كه كمتر فرصت زندگي كردن برايمان 

ايجاد كرده اند.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار



بسته به اينكه چند كارگر براي 
كمك به شما در اسباب كشي 
فراينــد  كننــد،  شــركت 
جابه جايي چقدر طول بكشد و 
مبدا و مقصد مجهز به آسانسور 
باشند يا نه، ميزان هزينه شما 
فرق مي كند. حداقل دستمزد 
هر كارگر حمــل اثاثيه منزل، 

براي ماشــين خاور اگر در طبقه همكف باشــد 50هزار تومان خواهد بود. 
دستمزد كارگر براي حمل اثاثيه منزل با ماشين خاور اگر در طبقه اول به باال 
باشد افزايش پيدا مي كند كه بر اين اساس در هر طبقه دستمزد كارگران بين 

15تا 20هزار تومان افزايش پيدا مي كند.
الزم اســت بدانيد كه اگر حمل اثاثيه منزل بيشتر از يك ساعت طول بكشد 
براي هر يك ساعت اضافه كاري دستمزد كارگران بين 20تا 60هزار تومان 
خواهد شد. براساس نرخ يكي از اپليكيشن هاي باربري، اگر مبدا درطبقه دوم 
و مقصد در طبقه دوم باشد و شــما به 4كارگر نياز داشته باشيد الزم است به 
ازاي هر كارگر حدود 95هزار تومان براي 3ساعت هزينه كنيد. البته اگر شما 
وسايل بسيار سنگيني داشته باشيد دستمزد هركارگر تا 130هزار تومان هم 

افزايش پيدا مي كند.

شــركت هاي حمل و نقل بار و 
اثاثيــه منزل، عمومــا خدمات 
بسته بندي هم به مشتريانشان 
ارائــه مي كننــد. يــك كارگر 
بسته بند بين 100تا گاهي حتي 
200هزار تومان دستمزد دارد. 
اين كارگر بايد در مدت 3 ساعت 
كل لوازم خانه را بســته بندي 

كند. اگر نتواند به ازاي هر ساعت اضافه بين 20تا 40هزار تومان هزينه اضافه روي 
دست تان مي گذارد البته هزينه هاي بسته بندي صرفا به دستمزد كارگر بسته بند 
خالصه نمي شود و بايد مبلغ زيادي را براي خريد كارتن و محافظ وسايل شكننده 
كنار بگذاريد كه ممكن اســت اين بخش- اگر در خانه كارتن و محافط به اندازه 
كافي نداشته باشيد- حدود 500هزار تومان براي شما هزينه اضافي بتراشد. اما 
اگر وســواس بيمه كردن وسايل داشته باشيد، براســاس نرخ هاي سال 99 بايد 
براساس هر يك ميليون تومان ارزش بارتان، 2500تومان هم براي بيمه پرداخت 
كنيد. و البته نبايد فراموش كنيد كه وســايلي مانند گاوصندوق، يخچال فريزر 
ساي باي سايد، پيانو، كتابخانه و بوفه سنگين، تردميل و بوفه هاي بزرگ شيشه اي 
كه به عنوان وسايل سنگين محسوب مي شوند هزينه هاي حمل شان و حتي نرخ 

بيمه شان متفاوت خواهد بود.

اگر مستأجر باشيد احتماال پيه اسباب كشي 
را بارها و بارها و بارها به تن  خود ماليديد. رنج 
بسته بندي و باز كردن دوباره وسايل و مصيبت 
خو گرفتن به محله جديد از يك سو و هزينه هاي سرسام آور اسباب كشي كه حاال 
ديگر گاهي از حقوق يك ماه يك كارگر هم بيشتر مي شود، از سوي ديگر جابه جايي 
را، سخت مي كند. حاال ديگر مثل گذشته البته لزومي ندارد كه براي جابه جا كردن 

وسايل خود با وانت، نيسان و حتي كاميون به خيابان برويد يا با سختي شماره اي 
پيدا كنيد. امروز اپليكيشن  هاي بسياري براي اسبا ب كشي راه افتاده اند 

كه تقريبا همه خدمات را ارائه مي  دهند تــا با چند كليك - البته 
گران تر از كف بازار- براي شما اسباب هاي تان را بكشند و به جاي 

جديد ببرند.  اسباب كشي به طور كلي سه مرحله دارد كه در 
هر مرحله شما در كشوري كه با تورم 36درصدي دست و 

پنجه نرم مي كند، ملزم به پرداخت مبالغ قابل توجهي 
مي شويد. بسته بندي وسايل، كارگران براي كمك به 

جابه جايي و كرايه ماشين براي جابه جايي مراحل مهم اين پروسه خسته كننده اند 
كه جزئيات هزينه اي كه احتماال براي شما خواهند داشت، به قرار اين گزارش در 
مجموع - بسته به مسافت، وسايل، تعداد طبقات مبدا و مقصد و...- بين يك ميليون 

و 500هزار تومان تا 3ميليون تومان - به طور ميانگين- برآورد مي شود.
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چهارديواري اختياري نيست
گپ وگفت با چند مدير ساختمان درباره مشكالت 

اسباب كشي و زندگي در آپارتمان 
 

در آپارتمان نشيني، مديران افراد مهم و 
كليدي هستند كه در وهله اول وظيفه شان 
برقراري نظم و آرامش اســت. محاسبه 
هزينه هاي ساختمان و تعيين سهم هريك از ساكنان، رسيدگي به وضعيت 
ســاختمان و حفظ آن در برابر اتفاقاتي چون آتش سوزي، نگهداري تمامی 
صورت جلسات مجمع عمومي ساختمان، پيگيري دريافت هزينه هايي همچون 
شارژ از ساكنان ساختمان، تصميم گيري در ارتباط با خدمات بازسازي و پيگيري 
جلساتي كه در بين مالكان برگزار مي شود و دغدغه هاي ناخواسته اي كه گهگاه 
بروز مي كند، همه و همه باعث واكنش هاي مختلف در بين مديران ساختمان ها 
مي شود. هم اكنون بسياري در آپارتمان  ها و مجتمع هاي مسكوني كوچك و 
بزرگ ساكن هستند ولي تنها تعداد اندكي از آنها از قوانين آپارتمان نشيني 
خبر دارند و از اين رو است كه گاهي اوقات شاهد اختالف و شكوه هايي هستيم 
و اينگونه اختالفات تا حدودي جزء زندگي آپارتمان نشيني شده است و مديران 

ساختمان سعي مي كنند با روند پيش آمده مقابله كرده و اعمال قانون كنند.

مدير سختگير
برخي از مديران آپارتمان ها سختگيرانه عمل مي كنند. آقاي خياط زاده يكي از اين 
مديران سختگير اســت كه همه جا حضور دارد، حتي اگر حضور فيزيكي نداشته 
باشد، حضور معنوي اش حس مي شــود. مدام با يادداشت هاي مختلفي كه روي 
تابلوي اعالنات مي چسباند، تذكرات الزم را به همسايه ها مي دهد، نريختن زباله 
در پاركينگ، آسانسور، آرام بستن در ورودي، باز نگذاشتن در ورودي و همه موارد 
را مو به مو بررسي مي كند و تذكرات الزم را مي دهد. حتي اگر همسايه خطاكار در 
خانه نباشد تلفن را برداشته او را هر جا كه هست مي يابد و پشت تلفن چنان خط و 
نشان مي كشد كه همسايه محترم به سرعت خود را به خانه برساند و نقص و عيوب 
را برطرف كند و دوباره به امور خود رسيدگي كند. اين مدير سختگير و سختكوش 
از لحظه ورود همسايه جديد و اسباب كشي تذكرات را مي دهد، همسايه جديد را 
همراهي مي كند و قوانين را به او گوشزد مي كند. او معتقد است: »بايد از حريمي 
كه در آن زندگي مي كنيم به شــدت مراقبت كنيم. در نظافت كوشــا باشيم و از 
رفت وآمدهاي افراد ناشناس و غريبه باخبر باشيم. هر غريبه اي كه مي آيد بايد خود 
را معرفي كند. اين موارد شايد ســختگيرانه باشد اما واجب و ضروري است و براي 
آرامش و راحتي همسايه ها بسيار اهميت دارد.« او در اسباب   كشي ها چندباري در 
آپارتمان به گشت و گذار مي پردازد تا قوانين اجرا شود و به ويژه حمل ونقل لوازم با 

آسانسور انجام نشود.

حق اجاره انباري يا پاركينگ را ندارند
برخي از افراد وقتــي وارد آپارتمان جديد مي شــوند بدون توجه بــه قوانين آن 
ساختمان، اقداماتي را انجام مي دهند كه باعث آزار و اذيت ديگران مي شود. آقاي 
ميرزاخاني مدير ساختماني است كه سعي دارد هميشه وظايف خود را در برقراري 
آرامش و امنيت در آپارتمان بــه خوبي انجام دهد و حتي براي تــازه وارداني كه 
اخيرا اسباب كشي كرده اند، وقت مي گذارد و موارد را توضيح مي دهد. او مي گويد: 
»پاركينگ، انباري و حياط به نوعي ازجمله مشاعات ساختمان هستند كه هيچ يك از 
اهالي نمي توانند به صورت انفرادي براي اين مكان ها تصميم بگيرند. چنانچه ساكنان 
واحدها وسايل اضافه براي انباري و يا وسيله نقليه براي پارك كردن در پاركينگ 
نداشته باشند، براســاس قانون اجازه ندارند انباري و يا پاركينگ را به شخصي كه 
ساكن آن ساختمان نيست، اجاره بدهند. اين كار موجب ورود و خروج افراد غريبه 
به داخل ساختمان و موجب نارضايتي همسايه ها مي شود. حتي در مواردي هم ديده 
شده كه يكي از مالكان به فردي غيراز اهالي ساختمان اجازه داده كه ابزار كار يا هر 
وسيله ديگري را كنار حياط به امانت بگذارد كه اين هم مغاير با حقوق همسايه داري 
است. البته ناگفته نماند كه هر مالك مي تواند انباري يا پاركينگ خودش را در اختيار 

يكي از اهالي ساختمان بگذارد و طبق قانون ممانعتي ندارد.« 

فرهنگ آپارتمان نشيني رشد نكرده است
آقاي پناهي، مدير ساختماني است كه از همسايه جديدی كه به تازگي به آپارتمان 
آنها اسباب كشي كرده اند، ناراضي است. او مي گويد: »مشكالت زندگي آپارتماني از 
زماني آغاز شد كه خانواده ها همچنان پيرو زندگي سنتي خود در خانه هاي حياط دار 
بودند؛ به گونه اي كه صحبت كردن با صداي بلند، رفت وآمد در هر زمان از شبانه روز، 
بلندي صداي تلويزيون، راديو و ضبط صوت تا آن ميزان كه تمايل دارند و بسياري 
از نمونه هاي ديگر، با اين تفكر كه چهار ديواري اختياري است همچنان بر آن شيوه 
زندگي سنتي پا فشــاري مي كردند، بدون آنكه توجه به حقوق همسايه ديوار به 
ديوار يا همسايه طبقه پايين يا بااليي خود داشته باشند. مردم اگر چه از خانه هاي 
حياط دار به آپارتمان هاي چند طبقه كوچ كرده اند، اما نمي توانند درخانه هاي خود 
آرام بگيرند. آنها يا از مزاحمت همســايگان در عذاب هستند يا موجب مزاحمت 
همسايگان ديگر مي شوند. به طوري كه معتقدند پول محل اســكان را داده اند و 
هرگونه كه بخواهند، مي توانند زندگي كنند. شــايد هم به اين دليل اســت كه از 
سكونت در آپارتمان ناراضي به نظر مي رسند. اما در دنياي امروز با افزايش روبه رشد 
جمعيت، تنها راه كنار آمدن با اين موضوع، داشتن فرهنگ و قوانين آپارتمان نشيني 

است يا اينكه از شهر خارج و اطراف شهر در خانه اي وياليي ساكن شوند.«

 بسياري از فرهنگ آپارتمان نشيني اطالع ندارند
بسياري از ســاكنان اهميتي به قوانين نمي دهند. آقاي اميري از اين مسئله اعالم 
نارضايتي مي كند و مي گويد:»با گسترش مجتمع ها اختالفاتي بين آپارتمان نشينان 
به وجود مي آيد كه باعث مي شود فردي كه خسته از درس، خسته از سر و صداهاي 
محل كار و ترافيك، براي رســيدن به آرامش و آسايش به خانه بازگشته است، بار 
ديگر با تنش هايي مختلف كه روح و روان او را افســرده مي كند در داخل خانه اش 
روبه رو شــود؛ تنش هايي كه تا حد بگو و مگوهاي بيهوده هم كشيده مي شود. در 
برخي از آپارتمان ها، افراد به حقوق ديگران تجاوز كرده و آنها را ناديده مي گيرند. 
تجاوز به حقوق ديگران و همسايگان در چنين مواردي از ساده ترين موضوعات مثل 
گذاشتن كفش در راه پله ها، برگزاري مهماني هاي شبانه كه حتي در ايام وسط هفته 
كه تا نيمه شب هم ادامه مي يابد. استفاده از وسايل صوتي تصويري با صداي بلند تا 
مزاحمت هاي مكرر و طوالني را در برمي گيرد. اين وضعيت بيش از اينكه ناشي از 
فقدان قانون مناسب آپارتمان نشيني باشد، از فرهنگ غلط آپارتمان نشيني نشأت 
گرفته اســت. چرا كه با افزايش تعداد آپارتمان ها، فرهنگ آپارتمان نشيني با آن 

رشد نمي كند.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

برگ آخر

پروتكل اسباب كشي در زمانه كرونا
قبل از استخدام كارگران شركت هاي خدماتي براي جابه جايي اسباب حتما از سالمتشان اطمينان حاصل كنيد

اين روزها به خاطــر كرونا افراد تمايل زيادي به جابه جا شــدن و 
اسباب كشي ندارند چرا كه ما با حجم وسيعي از اشيا و جابه جايي 
درگير خواهيم شد و افراد زيادي پای كار خواهند آمد و قطعا انتشار 
گردوغبار در فضا احتمال انتشار ويروس را چند برابر افزايش خواهد داد. اما وقتي مجبور به تخليه باشيد 
چاره اي جز انجام اين كار نداريد. بنابراين بايد در چنين شرايطي خود را ملزم به رعايت نكات بهداشتي و 
ايمني كنيد و سالمت خود و اطرافيانتان را به خطر نيندازيد و از هرگونه بيماري در امان باشيد. بنابراين 
بايد به اين نكته دقت كنيد كه اسباب كشي در كرونا كمي با اسباب كشي در زمان عادي تفاوت دارد. 

در ادامه به چند نكته كه الزم است افراد در اسباب كشي در اين روزها رعايت كنند اشاره مي كنيم:

خود را زياد خسته نكنيد
جمع آوري وسايل، بســته بندي، حمل آنها به 
مكان جديد و چيدمان مجدد اســباب به ويژه 
در كوتاه مدت كار خسته كننده اي است و نبايد 
فقط يك نفر مســئول اين كار باشد. چون كار 
زياد در زمان كم، بدن را خسته و سيستم ايمني 
را ضعيــف و در نتيجه فرد را مســتعد بيماري 
مي كند بنابراين بايد از اعضاي خانواده، دوستان 
يا آشنايان براي اسباب كشــي كمك گرفت تا 
كارها تقسيم شــود. از طرفي بهتر است فرصت 
كافي براي تخليه داشته باشيد تا فشار و استرس 

مضاعفي بر اسباب كشي، بر شما وارد نشود.

از كارتن نو استفاده كنيد
براي جلوگيــري از انتقال ويــروس و آلودگي 
بايد از كارتن هاي نو و پالستيك هاي حباب دار 
نو براي بســته بندي اســتفاده كنيد. كارتن ها 
به دليل جنس كاغذي كه دارند قابل ضدعفوني 
كردن با الكل نيستند كه بتوان از هر نوع كارتني 
استفاده كرد. بهتر است وسايل داخل كارتن را 
هم ضد عفوني كنيد تا انتشار ويروس كمتر شود.

آب بنوشيد
هنگام جابه جايي يا بسته بندي وسايل گردوغبار 
زيــادي در هــوا پراكنــده مي شــود و ممكن 
حساســيت هايي را براي افراد به وجود آورد لذا 
حتما سعي كنيد هنگام انجام كار هر از گاهي آب 

يا نوشيدني هاي خنك مصرف كنيد و گلويتان را 
مرطوب نگه داريد. اين كار كمك زيادي به حفظ 
سالمت شــما مي كند. البته چون محيط آلوده 

است سعي كنيد از خوردن پرهيز كنيد.

از سالمت كارگران مطمئن شويد
قبل از استخدام كارگران شركت هاي خدماتي 
براي جابه جايي اســباب و وسايل يا بسته بندي 
آنها، حتما از سالمت كارگران اطمينان حاصل 
كنيد و از شــركت مورد نظــر بخواهيد اگر فرد 
بيماري را براي كار بفرســتد مسئوليت هرگونه 
خسارت جاني به شما و اطرافيانتان را بايد بپذيرد 
و هزينه هاي درمان را متقبل شــود. از كارگران 
حتما بخواهيد هنگام كار ماســك خود را بزنند 
و شما نيز حتما ماسك استفاده كنيد تا خطرات 
احتمالي تا حد ممكن كاهش يابد. حتما همه از 
دستكش استفاده و لباسي مخصوص براي اين 
كار به تن كنيد كه بعد از اتمــام كار تعويض و 
لباس كثيف داخل ماشين لباسشويي انداخته 

شود.

بچه ها و سالمندان دور از محيط باشند
بهتر است براي حفظ سالمت گروه هاي حساس 
هنگام اسباب كشــي بچه ها و سالمندان يا افراد 
بيمار در محيط مورد نظر نباشند تا دچار آسيب 
نشــوند؛ چرا كه ويروس همه جا روي اسباب و 
وسايل حضور دارد و هرگونه بي احتياطي افراد 

حساس را در معرض خطر قرار خواهد داد.

محل جديد را ضدعفوني كنيد
قبل از ورود و بردن اســباب و وســايل به محل 
جديد بهتر است آن را ضد عفوني كنيد؛ به ويژه 
حمام و سرويس بهداشــتي را. خانه يا شركت 
جديد را گردگيري كنيــد و درب و پنجره ها را 
تميز كنيد. كف را نيز به طور كامل گردگيري و 
غبارروبي كنيد تا از پخش شدن گردوغبار در هوا 

تا حد زيادي كاسته شود.

دست ها را زود به زود بشوييد
در اسباب كشي دست ها پركارترين اعضاي بدن 
هســتند و تماس زيادي با اشــيا دارند لذا بايد 
دست ها را زودزود بشوييد و حتي اگر خواستيد 
عرق صورت تان را خشك كنيد حواستان باشد 
به هيچ عنوان قبل از شست وشــوي دست، اين 

كار را انجام ندهيد.

در كار هم تداخل ايجاد نكنيد 
بهتر است هر كسي قســمت مربوط به خود را 
انجام دهد تا تداخل در رفت وآمد ها ايجاد نشود 
و فاصله اجتماعي رعايت شــود. اگر اســباب از 
طبقات باال قرار اســت جابه جا شود بهتر است 
چند نفر در پاگردهاي هر طبقه بايستند و اسباب 
دست به دســت شــود؛ اين كار عالوه بر رعايت 
فاصله اجتماعي موجب مي شــود تا افراد كمتر 
خسته شوند و كارايي شان باال مي رود و كار حمل 

زودتر به اتمام مي رسد.

ضدعفوني كردن بعد از تخليه
بعد از اتمام كار اسباب كشي و تخليه كامل محل 
بهتر است اين مكان را نيز به طور كامل ضدعفوني 
كنيد تا ســالمت افرادي كه قرار اســت در آن 
مســتقر شــوند به خطر نيفتد و زنجيره انتقال 

ويروس قطع شود.

شيوا نوروزي
روزنامهنگار

آوين آزادي
روزنامه نگار

اسباب كشي در تهران به طور ميانگين بين  يك ميليون و 500هزار تومان تا 3ميليون تومان هزينه دارد 

ج جابه  جايی  مخار

اسباب كشي يا اثاث كشي
يا اساس كشي مي كنيم؟

با شنيدن جا به جا كردن اسباب و وسايل خانه از 
مكاني به مكان ديگر به ياد شلوغي بيش از حد 
خانه تا چند روز و حتي تا چند هفته مي افتيم. 
اما آن چيزي كه اكنون به دنبال آنيم، شلوغي و 

دردسرهاي جابه جايي از خانه اي به خانه ديگر نيست. مي خواهيم بدانيم در 
واقع مشغول چه كاري هستيم؟ اسباب كشي مي كنيم يا اثاث كشي مي كنيم 

يا اساس كشي مي كنيم؟
شــايد صدور حكمي مطلق براي درســت يا غلط بــودن دو واژه مركب 
اسباب كشي يا اثاث كشي كه به هر دو صورت در زبان معيار به كار مي روند 
از پايه درست نباشد. اما براي اظهار نظر در مورد اينكه كاربرد كداميك در 
فارسي درست تر است ابتدا بايد به شــناخت معني و كاربرد اين واژگان در 
فرهنگ لغات معتبر فارســي رجوع كنيم. يكي از معاني واژه اســباب در 
فرهنگ فارسي دهخدا وســايل، ابزار و لوازم منزل است و مثالي از ترجمه 
تاريخ يميني در كاربرد اين معني آورده است كه: » او را از خالفت خلع كرد و 

اسباب و اموال او با تصرف گرفت«. )ترجمه تاريخ يميني ص307(.
و نيز در فرهنگ معين اسباب به معني لوازم،  ساز و برگ ها، مال و دارايي ها، 
كاالها و متاع به كار رفته است. همچنين واژه اسباب كشي ذيل مدخل اسباب 
در فرهنگ معين به معناي حمل ونقل اثاثه منزل، اسباب و لوازم منزل را از 
خانه اي به خانه ديگر بردن به كار رفته اســت. در فرهنگ فارسي عميد نيز 
به همين صورت واژه اسباب و اسباب كشي آمده است. براي بررسي اينكه 
كاربرد واژه اثاث كشــي تا چه حد صحيح است بايد به فرهنگ لغات معتبر 
مراجعه شود. گفتني است واژه اثاث كشي گاهي به اشتباه در ميان عامه مردم 
به دليل شباهت تلفظ به شكل اساس كشي نوشته مي شود، درحالي كه اساس 
به معني پايه و بنيان در اين معنا كاربردي ندارد. در مورد معناي واژه اثاث كه در 
اصل عربي است، لغتنامه دهخدا رخت خانه و قماش خانه را به كار برده، فرهنگ 
معين جنس و كاال و فرهنگ فارسي عميد لوازم خانه و محل كار را. در ضمن 
كاربرد واژه اثاث نسبت به اثاثيه درست تر است. اما كاربرد واژه اثاث كشي در 
هيچ كدام از اين فرهنگ ها ذيل اين مدخل ديده نمي شود. در دانشنامه عمومي 
اثاث كشي به عنوان نقل مكان و محل  ســكونت به كار رفته و نشان از كاربرد 

جديدتر اين واژه نسبت به اسباب كشي آن هم در زبان معيار و عامه دارد.
بنابراين مي توان گفت با توجه به بررسي منابع معتبر فارسي واژه اثاث كشي 
كاربرد دور و درازي در ادبيات فارسي ندارد و بيشتر واژه اثاث به عنوان يكي 
از مترادف هاي اسباب به كار رفته است. ولي براي توصيف نقل مكان و محل 
زندگي استفاده از واژه اسباب كشي درســت تر است. اگرچه در زبان معيار 

شاهد كاربرد هر دوي اين واژگان هستيم.

شيما عبداهلل خاني
كارشناسارشدزبانوادبياتفارسي

كاميون، نيسان يا وانت؟ مسئله اين اســت! اگر خانواده اي سه نفره يا بيشتر 
بخواهد اسباب كشي كند و در يك نوبت همه وسايل را از مبدا به مقصد برساند، 
احتماال انتخاب كاميون براي اين خانواده گزينه بهتري باشد. به خصوص اگر 
يخچال سايد باي سايد، گاز،  ماشين ظرفشويي و لباسشويي و دو دست مبل و 
كاناپه در وسايل اين خانواده وجود داشته باشد. بررسي هاي همشهري نشان 
مي دهد براي جابه جايي بين دو نقطه پايتخت كه چندان هم از همديگر دور 
نيستند )حدودا 15كيلومتر( يك كاميون از شما بين350تا 500هزار تومان 
طلب خواهد كرد. توقف، تغيير مســير و... هم البته روي قيمت نهايي مؤثر 

خواهد بود.
نيســان هم گزينه خوبي براي جابه جايي بار به شمار مي رود. نيسان آبي )!( 
مي تواند 2 تُن بار را حمل كند. شركت هاي حمل و نقل يك خاور مسقف براي 
جابه جايي اسباب و اثاثيه منزل درنظر مي گيرند كه مي تواند بين 3 تا 6  تن 
بار را جابه جا كند. يكي از شــركت هاي كوچك حمل  بار منزل، براي اجاره 
خاور حدود 300هزار تومان براي 3ســاعت درنظر گرفته است. به ازاي هر 
ساعت اضافه، يك سوم به اين رقم اضافه مي شود و از آنجا كه بعيد است كار 
ا سباب كشي در 3ساعت تمام شود، بايد دست كم يك ساعت اضافه كار را از قبل 
درنظر داشته باشيم. ميانگين كرايه يك وانت هم در شهري مانند تهران حدود 
150هزار تومان براي 3ساعت برآورد مي شود اما واقعيت اين است كه كمتر 

كسي مي تواند از وانت براي جابه جايي استفاده كند.

ميانگين هزينه كرايه ماشين
 500هزار تومان 

دستمزد كارگر؛ طبقات همكف حداقل 
هر كارگر  50    هزار تومان 

هزينه بيمه و بسته بندی وسايل
 گزاف و گزنده!

اسبابکشی
این شماره



   يورو
 بعد از افتتاحيه

جام ملت هاي اروپا، امروز با 3ديدار
 تقريبا كم اهميت دنبال مي شود

سوئيسولز

20:3017:30 23:30

فنالنددانماركروسيهبلژيك
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2 چهره  متفاوت  واليبال  ايران
تيم ملي واليبال ايران كه در هفته سوم با پيروزي مقابل آمريكا همه را اميدوار كرده بود،   بعد از صربستان در يك بازي پراشتباه به آلمان هم باخت 
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    اختالف 
 ۸ ميلياردي
 بر سر مغانلو

سانتاكالرا  براي رضايتنامه 
مغانلو 650هزار دالر به عالوه 

30درصد حق ترانسفر را 
مي خواهد اما پرسپوليسي ها 

 فعالً حاضر شده اند
 300هزار دالر بپردازند

18
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به نظر مي رسد استفاده از بازيكنان ايراني تازه زير 
دندان پرتغالي ها مزه كرده است و همچنان بايد 
شاهد ترانسفرهاي بيشتري به اين كشور باشيم. 

در تازه ترين نمونه از اين دست، برخي رسانه هاي 
پرتغالي از پيوستن پيام نيازمند به پورتيموننزه 
در ليگ اين كشــور خبر داده اند. هم اكنون در 
سراســر جهان مســابقات ملي در جريان است 
و هنوز تا پايان ليگ بيســتم هم فرصت زيادي 
باقي مانده، اما بعيد نيســت خبر رســانه هاي 
پرتغالي درســت باشــد. به هر حال روند لژيونر 
شدن بازيكنان ايراني شدت گرفته و ممكن است 
نيازمند هم يكي از همين نفرات باشد. درصورت 

صحت اين خبر، پيام در حالي از ليگ برتر ايران 
جدا خواهد شد كه او ســرپنجه ترين گلر حاضر 
در مسابقات داخلي به شمار مي آمد. سپاهان با 
حضور نيازمند به دروازه بان ديگري نياز نداشت 
و شايد باشگاه هايي مثل پرسپوليس و استقالل 
هم بدشان نمي آمد روي جذب اين گلر متمركز 
شــوند. حاال اما قفس توري سپاهان براي فصل 
آينده خالي خواهد شد و مشتريان ايراني نيازمند 
هم بايد به فكر دروازه باني ديگر باشند. هم اكنون 

تكليف عليرضا بيرانوند در آنتورپ 
روشن نيست و كســي نمي داند او 

بــراي فصل بعد چــه تصميمي 
خواهد گرفت. در هر صورت اما 
چه بيرانوند بــه ايران برگردد و 
چه برنگردد، قطعا در تابستان 
جابه جايي هــاي پرســروصدا 
 در خــط دروازه خواهيــم 

داشت.

  پيام پريد؟
  با لژيونر شدن نيازمند، معادالت 
نقل وانتقاالت تغيير خواهد كرد

ميليچ به ايران برگشت
هرويه ميليــچ مدافع كروات اســتقالل كه حدود 
20روز قبل تهران را به مقصد كرواسی ترک كرده 
بود، ديروز به ايران برگشــت. او كــه بابت دريافت 
نكردن مطالباتش ناراحتی هايی داشت، به باشگاه 
اســتقالل فرصت داده بود تا اگــر پولش را ندهند 
قراردادش را يكطرفه فسخ كند، اما حاال راضی به 
بازگشت شده اســت. ميليچ در زمان حضورش در 
كرواســی با يكی از اعضای هيات مديره استقالل 
صحبت كرد و قرار شــده در بازگشــت بــه ايران 
مطالباتش پرداخت و قــراردادش نيز برای فصل 
آينده تمديد شود. بنابراين فعال بحث فسخ قرارداد 
يكطرفه كه ميليچ مطرح كرده بود منتفی اســت. 
استقالل برای شيخ دياباته هم بليت برگشت گرفته 
و قرار اســت اين بازيكن هم خودش را به تمرينات 
اســتقالل برســاند. اما فرهاد مجيدی ســرمربی 
اســتقالل همچنان منتظر حضــور گابريله پين 
در ايران است. باشگاه اســتقالل ديروز اعالم كرد 
اقدامات الزم صورت گرفته و امور بين الملل باشگاه 
از طريق وزارت خارجه پيگير مسئله صدور ويزای 

پين است تا هرچه سريع تر به ايران بيايد.
تيم استقالل روز پنجشنبه يک بازی دوستانه هم 
برابر پيكان انجام داد كه با نتيجه 2 بر يک برنده شد. 
نكته جالب در اين بازی گلزنی آرمان رمضانی بود. 
به نظر می رسد بعد از گلزنی به صنعت نفت آبادان 
حاال تا حدودی فشــارها از روی دوش اين بازيكن 

برداشته شده است.
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درستوغلطكيروش
2سال ونيم بعد از جدايي مربي پرتغالي از تيم ملي ايران، 2تصميم او محک خورده است

بهروز رسايلي| كارلوس كي روش براي دوران 
طوالني هدايت تيم ملي فوتبال ايران را بر 
عهده داشت و روزهاي پرفراز و نشيبي را هم 
پشت سر گذاشت. از او انبوهي از مجادالت، 
تصاوير خوب و بد، خاطرات به يادماندني و 
غرورانگيز يا دوست نداشتني و آزاردهنده به 
جا مانده است. حضور كي روش در ايران آنقدر 
پررنگ و مؤثر بود كه هنوز هم نام او در فضاي 
رسانه اي و شــبكه هاي اجتماعي پرتكرار 
است. با اين حال اگر قرار باشد به سليقه فني 
سينيور رجوع شود، امروز مي توان گفت 
دست كم 2تصميم او در طول زمان 
محك خورده؛ درســتي و ظرافت 
يكي تأييد شده، اما ديگري به عنوان 
يك گزاره نادرست شناخته مي شود.

  امير عابدزاده؛ انتخاب خوب
3سال پيش زماني كه كارلوس 
كي روش امير عابــدزاده را در 
فهرســت نهايي ملي پوشان 
حاضــر در جام جهانــي 
روســيه قــرار داد، 
خيلي هــا از ايــن 
تصميم او متعجب 
شــدند و حتي 

به آن اعتراض كردند. البته امير در كنار رشــيد 
مظاهري به عنوان گلرهاي ذخيره راهي روســيه 
مي شدند و از اول هم معلوم بود كه عليرضا بيرانوند، 
دروازه بان اصلي اســت، اما به هــر حال خيلي از 
تحليل ها حول و حوش اين بود كه چنين فرصتي 
بايد در اختيار يک دروازه بان ديگر قرار مي گرفت. 
امير در آن زمان تازه از ليگ دسته دوم پرتغال به 
ماريتيمو پيوسته بود و به ندرت هم مورد استفاده 
قرار مي گرفت. در نتيجــه اين تصور به وجود آمد 
كه كي روش صرفا به خاطر اعتبــار دادن به ليگ 
باشگاهي كشــور خودش عابدزاده كوچک را به 
جام جهاني برده اســت. حاال اما 3سال بعد از آن 
غائله، حسن انتخاب مربي پرتغالي مشخص شده 
اســت. كي روش به خوبي اســتعداد عابدزاده را 
تشخيص داد. اين ســنگربان ايراني كم كم رشد 
كرد و در فصل اخير با ارائه نمايشي خيره كننده در 
ماريتيمو، به بقاي اين تيم در ليگ كمک كرد. امروز 
كي روشي در كار نيست، اما امير عابدزاده پاي ثابت 

حضور در اردوهاي تيم ملي است.

 روزبه چشمي؛ اعتبار غلو  شده
در نقطه مقابل اما به نظر مي رسد كارلوس كي روش 
در تشخيص قابليت هاي فني روزبه چشمي دچار 
اشتباه شــد و اعتبار مضاعف و غلوشده اي به اين 

بازيكن بخشيد. جمله عجيب او با اين مضمون كه 
»چشمي مدرن ترين دفاع 10سال اخير فوتبال 
ايران اســت.« هنوز بين منتقدان مربي پرتغالي 
دست به دست مي شود؛ نه اينكه چشمي بازيكن 
بدي باشــد، اما او هرگز به جايگاهي كه كارلوس 
كي روش برايش متصور بود، نرســيد. روزبه يكي 
از معدود بازيكنان اســمي استقالل بود كه وقتي 
جدا شــد، هيچ يک از هواداران اين مســئله را به 
بدخواهي دولت و وزارت و... ربط ندادند. حتي در 
اوج مشكالت خط دفاعي استقالل هم كسي ياد 
چشمي نمي افتد و اين مسئله بيش از پيش نشان 

مي دهد مربي پرتغالي دچار اشتباه محاسباتي 
شــده بود. عجيب تر از همه اينكه حتي خود 
كارلوس كــي روش در آخرين تورنمنتي كه 

هدايت تيــم ملي را بر عهده داشــت، 
يعني جام ملت هاي آســيا2019 
هم از روزبه چشــمي اســتفاده 
نكــرد و مدافعاني مثــل مجيد 
حسيني، مرتضي پورعلي گنجي 
و محمدحسين كنعاني زادگان 
را به او ترجيح داد. چشمي فصل 
اخير را در ام صالل قطر سپري 
كرد، اما حاال از اين تيم هم جدا 

شده است.

نكته بازي

آماربازي

خبرهايتانراازكجاميآوريد؟

يعنينبايدميباخت؟

االنچهكاركنيمفرهادجان؟

خداوكيلي شــما مي دانيد مجريان 
برنامه هــاي تلويزيونــي، اخبار و 
اطالعات شــان را از كجا مي آورند؟ 
مگر مي شود يک رســانه اين همه 
غلط داشــته باشــد؟ بعد از تساوي 
ديرهنگام كلمبيا برابر آرژانتين، مجري 
برنامه صبحگاهي تلويزيون تصوير كارلوس كي روش را همراه با يک 
خبر فرنگي روي ديوار انداخته و دارد توضيح مي دهد كه شاگردان 
كي روش با كسب اين تساوي دست به شاهكار زدند. اصال هم مهم 
نيست كه كارلوس چندين ماه پيش از كلمبيا اخراج شد و اين خبر 
در خود ايران بيشتر از هر جاي ديگري بازتاب داشت. هرچند زماني 
كه شبكه خبر مصاحبه يک خواننده آمريكايي را به عنوان تحليلگر 
سياسي پخش مي كند، تكليف شبكه هاي غيرتخصصي روشن 
اســت. آدم براي گرداندن يک پيج يا وبالگ با 100 نفر مخاطب 

بيشتر از اينها دقت مي كند. شما چكار مي كنيد آنجا؟

محمــد مايلي كهــن كه هميشــه 
با صراحت قابل ســتايش و بدون 
مالحظــه كاري حرف هايــش را 
مي زنــد، در بخشــي از مصاحبه 
اخيرش گفتــه: »ديديد كه عمان 
در آخرين بازي اش باخت. ســرمربي 
اين تيم كيست؟ همين آقاي برانكو كه ما او را بت كرديم و هنوز 
داريم خسارت هاي ناشي از بازيكنان ناشي جذب شده توسط 
ايشان را مي پردازيم.« شما االن خسارت هاي برانكو را ديدي، 
اما موفقيت هايش را نديدي؟ چطور ممكن است چنين چيزي؟ 
بعد هم طرف با يک گل به قطر، قهرمان آسيا باخته و ظاهرا يک 
مقدار هم از داوري متضرر شده است. حاال اينها به كنار؛ يعني 
برانكو براي اينكه نشان بدهد مربي خوبي است، تا آخر عمرش 
نبايد مي باخت؟ اصال به كل دنيا ببازد، واقعا عملكرد اين مربي 

در تيم ملي و پرسپوليس بد بود؟ كمي منصف باشيد حاج آقا!

خدا را شــكر فرهاد مجيــدي قول 
داده بود امسال ســكوت كند و در 
آرامش كارش را پيش ببرد. شما 
تصور كنيد اگر قرار بود غيراز اين 
باشد چه اتفاقي رخ مي داد. سرمربي 
استقالل ابتدا با يک مصاحبه ويدئويي 
به مديران قبلي و فعلي باشــگاه حمله كرد، بعد كه ديد هنوز 
سير نشده، يک پســت طوالني گذاشــت و وزارت ورزش و 
وزارت ارتباطات را هم مورد نوازش قرار داد. هواداران استقالل 
هم كه جري شده بودند، بعضا داشــتند قرار تجمع اعتراضي 
مي گذاشتند، اما مجيدي باز هم وارد شد و با انتشار يک مطلب 
جديد،  از برگزاري جلسه براي حل مشكالت خبر داد. او در حالي 
از مردم خواست تجمع نكنند كه خودش آتش را روشن كرده 
بود. خالصه بهتر است آقاي مجيدي تكليف هواداران را روشن 

كند. ما منتظر دستور جديد هستيم.

متريكا

اميرحسين اعظمي|  شــهريار مغانلو كه بعد از نيم فصل حضور در 
ليگ پرتغال با انتقالي قرضي راهي پرسپوليس شد، با نمايش  هاي 
خوبش نظر مثبت كادرفني و هواداران پرســپوليس را جلب كرد. 
تجربه نيم فصل حضور در فوتبال اروپا، در بازگشت به پرسپوليس 
اين فرصت را براي مغانلو ايجاد كرد تا نمايشي اميدواركننده  داشته 
باشد. ۴گل زده در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا سهم مهمي 
از سوي او براي صعود تيمش به مرحله بعدي داشت و در شرايطي 
كه قفــل دروازه ها در ليگ برتر براي او بســته به نظر مي رســيد، 
مغانلو در بازي آخر پرسپوليس مقابل ذوب آهن و در شرايطي كه 
با مصدوميت مواجه بود، يک گل حياتي زد تا زمينه ســاز برد مهم 

تيمش در اصفهان باشد.
با توجه به عملكرد موفقيت آميز مغانلو، حاال باشــگاه پرسپوليس 
دنبال مسيري براي مذاكره با باشــگاه پرتغالي براي انتقال دائمي 
شهريار است. مغانلو قراردادي 3ساله با باشگاه سانتاكالرا دارد كه 

يک فصل از آن گذشته است. پرسپوليس اما اميدوار است در رايزني 
دوباره با اين باشــگاه شــرايط را براي پرداخت مبلغ رضايتنامه و 
قرارداد مجدد با اين مهاجم فراهم سازد. نكته حائز اهميت مسائل 
مالي است و مسئوالن پرسپوليس دنبال اين خواهند بود تا شرايط 
صدور رضايتنامه به شكلي نباشد كه نظام مالي اين تيم را به دردسر 
بيندازد. آنها قصد دارند طبق برنامه اي كه در نيم فصل و در مقطع 
پنجره زمستاني دنبال كردند، بار ديگر رضايت باشگاه سانتاكالرا را 

براي صدور رضايتنامه اين مهاجم ايراني فراهم سازند.
آخرين اخبار اما حاكي از آن اســت كه مذاكرات پرســپوليس با 
سانتاكالرا هنوز به نتيجه قطعي نرسيده و اتفاقا چالش هايي ميان 
2باشگاه ايجاد شده كه ممكن است پروسه انتقال قطعي مغانلو به 
پرسپوليس را با مشكل مواجه كند. پرسپوليسي ها در اين چند هفته 
مذاكراتي را با باشگاه پرتغالي براي گرفتن رضايتنامه مغانلو انجام 
دادند ولي پيشنهادي كه مديران سانتاكالرا به پرسپوليس داده اند 

يک پيشنهاد ســنگين اســت. آنها براي صدور رضايتنامه مغانلو 
خواهان دريافت مبلغ 650هزار دالر هستند. پرتغالي ها 30درصد 
هم بابت حق انتقال مي خواهند تا اگر مغانلو از پرسپوليس به تيم 
ديگري ترانسفر شــود، 30درصد از پول فروش اين بازيكن به آنها 
برسد.اين پيشنهاد مسئوالن پرسپوليس را حسابي غافلگير كرده 
و قطعا آنها نمي تواننــد در اين بحران مالــي، مبلغي حدود 15تا 
16ميليارد تومان بابــت رضايتنامه مغانلو پــول بدهند. آخرين 
مبلغي كه پرسپوليس براي جذب مغانلو به طرف پرتغالي پيشنهاد 
داده، 300هزار دالر است كه اين مبلغ هم مورد رضايت پرتغالي ها 
نيست. بايد ديد مديران پرسپوليس با توجه به عالقه كادرفني به 
مغانلو، قادر خواهند بود شرايط را براي ادامه همكاري اين بازيكن 
با پرســپوليس در فرصت باقيمانده تا پايان قرارداد قرضي فراهم 
كنند يا خير. بدون شــک از دســت دادن مغانلو اتفاق خوبي براي 

پرسپوليس نخواهد بود.

يكي از مهم ترين حاشيه هايي كه بعد از بازي 

ايران و بحرين به وجود آمد، انتقادات شديد 06
و دامنه دار نســبت به احسان حاج صفي و 
نمايش او در اين مسابقه بود. اما آناليزورها 
امتيازات خوبي را براي حاج صفي درنظر گرفته بودند و براساس اين نمرات، 
كاپيتان تيم ملي يكي از بهترين بازيكنان ايران در مصاف با بحرين بود. 
حاج صفي در مصاف با بحرين 90دقيقه كامل در ميدان بود و از گروه آناليز 
متريكا نمره7/36 را دريافت كرد. او با اين نمــره بعد از طارمي، آزمون، 
نوراللهي، قدوس و اميري ششمين بازيكن خوب تيم ملي در مقابل بحرين 
بود. دقت پاس پايين حاج صفي )76درصد- رتبه يازدهم در تيم( و يک 
اشتباه دفاعي، نقاط ضعف او در اين بازي بودند اما كاپيتان تيم ملي نقطه 

قوت هم كم نداشت.

 حاج صفي در تقابل با بحرين در 2 بخش 

»نبرد هوايي« و »پاس هاي بلند« بهترين 07
بازيكن ايران بود. او ۴نبــرد هوايي موفق 
داشت و 7پاس بلندش ســالم به مقصد 
رسيدند. كاپيتان اصفهاني تيم ملي در 11نبرد تن به تن هم موفق عمل كرد 
و از اين لحاظ رتبه دوم را در تيم داشت. حاج صفي در تكل موفق و گرفتن 
خطا هم دومين بازيكن موفق تيم ملي بود. او 1۴بار توپ را از حريف پس 
گرفت تا در اين آيتم هم سومين بازيكن موفق ايران باشد و با 5عملكرد 
دفاعي موفق در اين زمينه هم سومين بازيكن تيم ملي شد. حاج صفي در 
طول 90دقيقه يک پاس كليدي داد و يک شــوت داخل چارچوب هم 
داشت. بعد از بازي در شبكه هاي اجتماعي انتقادات زيادي از حاج صفي 

شد اما از لحاظ آماري او نمايش بدي مقابل بحرين نداشت.

 يكي از نكات جالب بازي ايران و بحرين، 

تفاوت فاحش 2 تيم در دريبل زني بود كه 16
آمارهــاي جالبــي را بعد از بــازي به جا 
گذاشت. در اين مسابقه بازيكنان بحرين 
21بار اقدام به دريبل زدن ايراني ها كردند اما فقط 2بار موفق بودند. در 
مقابل، از 18دريبل بازيكنان ايران فقط 2تا ناموفق بود و در 16مرتبه ديگر 
ملي پوشــان تكنيكي ايران موفق عمل كردند. اين آمار جالب، نشان از 
برتري تكنيكي ايراني ها و تســلط بي چون وچراي آنها در دريبل زدن 
بازيكنان حريف دارد. مهدي طارمي با ۴دريبــل كه هر ۴تا موفق بود 
بهترين بازيكن ايران در اين بخش بوده است. صادق محرمي و قدوس 
هم در هر 3باري كه اقدام به دريبــل زدن كردند موفق بودند. 2دريبل 
ناموفق ايران ســهم قلي زاده شــد كه البته در ۴اقــدام ديگرش براي 

دريبل زني موفق بود.

فوتبال

 سه شنبه 2۵خرداد 1400
ايران - عراق

19:00

مقدماتي جام جهاني

جمعه 4 تير 1400

شنبه ۵ تير 1400

يكشنبه 6 تير 1400

ماشین سازی-نساجی

مس رفسنجان-پرسپولیس

ذوب آهن-آلومینیوم

صنعت نفت آبادان-سايپا

استقالل-گل گهرسیرجان

پديده -تراکتور

پیكان-نفت  مسجدسلیمان

فوالد-سپاهان

19:10

19:15

19:40

21:50

20:50

20:30

19:50

21:00

هفته  بيست و چهارم

يكشنبه 30 خرداد 1400
پرسپولیس- تراکتور

19:50

سوپر جام

سهشنبه 1 تير 1400
فوالد-نفت  مسجدسلیمان

20:50

معوقه هفته بيست ودوم

دوشنبه 31 خرداد 1400
استقالل -پديده

19:45

معوقه هفته بيست ويكم

واليبال

سه شنبه 2۵ خرداد 1400

چهارشنبه 26 خرداد 1400

پنجشنبه 27 خرداد 1400

دوشنبه 31 خرداد 1400

سه شنبه اول تير

چهارشنبه 2 تير

ايران -استرالیا

ايران - برزيل

ايران -اسلوونی

ايران -فرانسه

ايران - لهستان

ايران - آرژانتین

14:30

23:30

18:30

15:30

17:30

18:30

ليگ ملت ها

اختالف ۸ ميلياردي بر سر مغانلو
 سانتاكالرا براي رضايتنامه مغانلو 650هزار دالر به عالوه 30درصد حق ترانسفر را مي خواهد اما پرسپوليسي ها فعاًل حاضر شده اند

 300هزار دالر بپردازند
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تيم ملي ايران در هفته سوم ليگ ملت هاي واليبال 
3نمايش متفاوت ارائه داد؛ ابتدا نمايش بي نظيري 
مقابل آمريكا داشت و هواداران نه تنها از نتيجه كه 
از بازي بازيكنان و تاكتيك تيم هم لذت بردند. در 
بازي دوم هرچند باخت به صربستان تلخ بود، اما اين 
توضيح وجود داشت كه ميدان در دست جوانان بود. 
اما در بازي سوم با آلمان نه نتيجه راضي كننده بود 

و نه كيفيت بازي.
درخشان ترين نمايش واليبال ايران در چند سال 
اخير در بازي با آمريكا به نمايش گذاشــته شــد. 
بعضي ها معتقد بودند كه آمريكا بــا نفرات اصلي 
بازي نكرده اما اين توضيح هم چيزي از زيبايي بازي 
تيم ايران كم نمي كند؛ چيزي كه تماشاگران را به 
وجد آورد، دفاع و توپ  گيري خوب تيم بود. از نظر 
كارشناسان، تيمي كه در اين دو فاكتور موفق باشد، 
يعني با برنامه بازي مي كنــد. غير از تاكتيك تيم، 
بازيكنان هم در بازي انفــرادي بيش از حد انتظار 
ظاهر شــدند. صابر كاظمي بــا 19امتياز بهترين 
بازيكن زمين بود و در حد سوپراستارها ظاهر شد. 
تصميماتي هم كه ميثم صالحي براي جا دادن توپ 
در زمين حريف مي گرفت، نشان مي داد كه ذهن او 

براي اين بازي بزرگ آماده شده است.
والديميــر آلكنو، ســرمربي ايــران در بــازي با 
صربســتان تركيب را كامال تغييــر داد و فقط در 
بعضي از امتيازات وقتي بــازي گره مي خورد، زوج 
ســعيد معروف و صابر كاظمي به زمين مي رفتند. 

واليبالي ها از اينكه مي ديدند ايران بيشتر از 2تيم 
دارد و حتي جوانان ايران مي توانند براي تيمي در 
حد صربستان هم خطرساز باشــند، راضي بودند. 
به نظر مي رسيد آلكنو در اين بازي به دنبال پيروزي 
نيست وگرنه مي توانســت با چند تغيير نتيجه را 
عوض كند. در ست چهارم زماني كه كواچ سرمربي 
صربستان تيمش را در خطر شكست ديد، در دو سه 
پســت تغيير ايجاد كرد و بازيكنان باتجربه تر را به 
ميدان فرســتاد، ولي به نظر مي رسيد آلكنو در اين 
بازي بيشتر به دنبال اعتماد به نفس دادن به بازيكنان 

جوان تر است.
اما بازي بد ايران، مقابل آلمان بود. ظهر ديروز ايران 
ست اول را برد و همه منتظر پيروزي ايران در 3ست 
بودند اما وقتي بازي گره خورد، نه آلكنو توانســت 
كاري انجام بدهد و نه باتجربه هاي تيم. قبل از بازي 
با آلمان، آلكنو يا كامل به تيم اول بازي داده بود يا 
تيم دوم را به زمين فرستاده بود. اما كمتر پيش آمده 
بود كه بازيكنان اصلــي او بازي كنند و از ذخيره ها 
براي كمك استفاده شود. در بازي با  آلمان مشخص 
نشد در لحظات حساس كدام بازيكنان مي توانند 
به تيم كمك كنند. به نظر مي رســد آلكنو هنوز به 
جمع بندي نرسيده است. برخالف بازي هاي قبلي، 
آلماني ها آناليــز خوبي از تيم ايران داشــتند و در 

مقابل، آلكنو تاكتيك جايگزين مناسبي نداشت.
چند تصميم به موقع مربيان مي توانســت بازي را 
به نفع تيم برگرداند. در ســت سوم وقتي اختالف 
به 9امتياز رسيد، آلكنو اميرحســين اسفنديار را 
جايگزين ميالد عبادي پور كــرد و رضا عابديني را 
جايگزين مسعود غالمي. تيم با اين تغييرات بهتر 

بازي كرد. اما اشتباهات فردي در اين بازي زياد بود 
و در ست پنجم اشــتباهات نمود بيشتري داشت. 
در اين ست كه نتيجه را اشتباهات تعيين مي كند، 
ميالد عبادي پور، سعيد معروف، مسعود غالمي و 
اميرحسين اســفنديار كه هميشه سرويس ساده 
مي زنند، 4ســرويس را خراب كردند و با اشــتباه 
عبادي پور روي توپ برگشتي 5امتياز از دست رفت.

بازي ضعيف عبادي پور، ديروز سوژه شوخي كاربران 
در توييتر شد. درحالي كه صابر كاظمي 27امتياز 
براي تيم گرفت، ميــالد عبادي پــور 14امتياز و 
محمد موسوي 15امتياز از دست دادند. قبل از بازي 
پيش بيني مي شد آلماني ها خوب سرويس نزنند و 
ايران با استفاده از اين ضعف بتواند به پيروزي برسد 
اما در پايان بازي امتيازات ازدست رفته ايران 41در 

مقابل 30امتياز ازدست رفته آلمان بود.
بعد از اين 3بازي 2سؤال مطرح شد؛ چرا ايران در 
يك بازي مي تواند بي نظير ظاهر شــود اما در يك 
بازي ديگر ضعيف ترين نمايــش را  دارد؟ و ديگر 
اينكه چرا آلكنو در بازي با آلمان عبادي پور را كه 
اشتباهات زيادي داشت، تعويض نكرد؟ جواب همان 
جواب هميشگي است؛ آلكنو همچنان دنبال چيزي 
غير از پيروزي است. با اين حال، جمشيد حميدي، 
كارشناس واليبال مي گويد مسئله اصلي تيم افت 
بازيكنان باتجربه اســت: »جيانــي مربي جوان و 
ايتاليايي آلمان با اينكه ستاره هايش را كنار گذاشته 
اما تيم خوبي ساخته است. او در بسياري از صحنه ها 
هر وقت كه اراده كرد، نقشه هايش را اجرا كرد. اين 
هم به خاطر ضعف دفاع روي تــور و توپ گيري ما 
بود. آمار مي گويد ما در توپ گيري برتري نسبي به 

آلمان داشتيم ولي مسئله اي كه ما در بازي ديديم، 
 ناهماهنگي بين توپ گيري و دفــاع بود. آخرين 
لحظه ها صابر كاظمي فرشته نجات تيم ما مي شد 
اما تالش او بي نتيجه بود چــون تيم، تيم نبود. آن 
چيزي كه در اين دوره از ليگ به خصوص در بازي 
با آلمان ديديم، اين اســت كــه بازيكنان باتجربه 
مثل عبادي پور و پوريا فياضي دچار افت شديدي 
شده اند. ميالد بازيكن ششدانگ و خوش تكنيكي 
است اما او  افت كرده و به نظر مي رسد خيلي خسته 

است.«
اما چرا آلكنو عبادي پور را تعويض نكرد؟ حميدي 
مي گويد: »براي تعويض يا بايد پوريا فياضي به بازي 
گرفته شود يا اسفنديار. پوريا كه در دفاع ضعيف تر 
از ميالد است و اسفنديار هم در بازي با صربستان 
خوب بود ولي آلكنو بيشتر به تجربه و تكنيك ميالد 
تكيه داشت كه اين تدبير كارساز نبود.« حميدي 
ست پنجم را ست مربيان مي داند و انتظار داشته 
آلكنو تصميمات بهتري بگيرد: »يا او كاري نكرد كه 
گره بازي باز شود يا بازيكنان نتوانستند برنامه اش را 

درست اجرا كنند.«
ايران از سه شنبه در هفته چهارم با استراليا، برزيل 
و اسلووني بازي دارد. اين هفته جواد كريمي به تيم 

اضافه شد و علي شفيعي به ايران بازگشت.
ايران 3.......................................... آمريكا صفر 
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فوتبال ايران

جهان

برنامه

جام ملت های اروپا 

20:30سوئیس- ترکیه يكشنبه 30 خرداد

17:30ولز-سوئیس  شنبه 22 خرداد

23:30ایتالیا-سوئیس چهارشنبه 26 خرداد

20:30ترکیه-ولز چهارشنبه 26 خرداد

20:30ایتالیا-ولز يكشنبه 30 خرداد

A گروه

جام ملت های اروپا 

23:30روسیه-دانمارک دوشنبه 31 خرداد

23:30بلژیک-روسیه شنبه 22 خرداد

20:30دانمارک-فنالند شنبه 22 خرداد

20:30دانمارک-بلژیک پنجشنبه 27 خرداد

17:30فنالند-روسیه چهارشنبه 26 خرداد

23:30فنالند-بلژیک دوشنبه 31 خرداد

B گروه

جام ملت های اروپا 

20:30مقدونیه-هلند دوشنبه 31 خرداد

23:30هلند-اوکراین يكشنبه 23 خرداد

20:30اتریش-مقدونیه يكشنبه 23 خرداد

23:30هلند-اتریش پنجشنبه 27 خرداد

17:30اوکراین-مقدونیه پنجشنبه 27 خرداد

20:30اوکراین-اتریش دوشنبه 31 خرداد

C گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانیا چهارشنبه 2 تير

23:30اسپانیا-سوئد دوشنبه 24 خرداد

20:30لهستان-اسلواکی دوشنبه 24 خرداد

23:30اسپانیا-لهستان شنبه 29 خرداد

17:30سوئد-اسلواکی جمعه 28 خرداد

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

23:30فرانسه-آلمان سهشنبه 25 خرداد

20:30مجارستان-پرتغال سهشنبه 25 خرداد

20:30پرتغال-آلمان شنبه 29 خرداد

17:30مجارستان-فرانسه شنبه 29 خرداد

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

جام ملت های اروپا 

23:30کرواسی-اسکاتلند سهشنبه 1 تير

17:30اسکاتلند-جمهوری چک

17:30انگلیس-کرواسی يكشنبه 23 خرداد

23:30انگلیس-اسکاتلند جمعه 28 خرداد

20:30کرواسی-جمهوری چک جمعه 28 خرداد

23:30جمهوری چک-انگلیس سهشنبه 1 تير

D گروه

دوشنبه 24 خرداد

كريستيانو رونالدو با به ثمر رساندن 
يكي از 4 گل تيم ملي پرتغال برابر 
رژيم صهيونيستي، يك گام ديگر 
به ركورد علي دايي نزديك شــد. 
رونالدو مدت هاســت در تعقيب دايي 
109گله به سر مي برد. ستاره تيم ملي پرتغال تا پيش از اين 
ديدار 103گل ملي به ثمر رسانده بود و حاال گل شماره104 
خودش را هم زده اســت. به اين ترتيب او فقط 5گل ديگر تا 
برابري با حد نصاب دايي و 6گل ديگر تا تصاحب انفرادي عنوان 
برترين گلزن تاريخ مسابقات ملي جهان فاصله دارد. پرتغال در 
گروه ششم جام ملت هاي اروپا با مجارستان، آلمان و فرانسه 
هم گروه است و به ترتيب روزهاي 25 و 29خرداد و دوم تير بايد 
به مصاف اين 3 تيم برود. درصورت راهيابي به مراحل باالتر، 
شانس كريس براي شكستن ركورد دايي در اسرع وقت افزايش 
خواهد يافت، اما اگر پرتغال از اين گروه دشــوار صعود نكند، 
رونالدو تا شهريور بايد انتظار بكشد. در هر صورت همه مي دانند 
كه رونالدو به زودي ركورد شهريار فوتبال ايران را خواهد زد. 
سرمربي تيم ملي پرتغال حتي پيش بيني كرده كريس 20گل 
ديگر بزند. با اين همه به هزار علت ارزش كاري كه دايي كرد 
پيش ما محفوظ است. فراموش نكنيد تا همين جا هم رونالدو 
5سال بيشتر از علي دايي در تيم ملي بازي كرده است. كريس 
از سال2003 تا كنون عضو تيم ملي بوده كه مي شود 18سال، 
درحالي كه كل دوران حضور دايي در تيم ملي به 13سال هم 
نمي رسد. از ســوي ديگر رونالدو 174بازي ملي انجام داده، 
درحالي كه دايي 149بار در تيم كشورمان به ميدان رفته است. 
مســلما تا زماني كه رونالدو ركورد دايي را بشكند، اين فاصله 
بيشتر خواهد شد. با اين همه تا همين جا هم رونالدو 25بازي 
ملي بيشتر از دايي انجام داده است. حتي از نظر ارزيابي كيفي 
گل هاي زده شده هم بارها بررسي به عمل آمده و نشان داده 
رونالدو سهم بيشتري از گل هايش را برابر تيم هاي ضعيف تر 
مثل لتوني، ليتواني، آندورا، لوكزامبورگ، جزاير فارو و... به ثمر 
رسانده است. اين يعني ما كاري كه دايي براي فوتبال مان انجام 

داده را با هيچ عدد و رقمي تاخت نمي زنيم.

فلورنتينو پــرس در رئال مادريد بعيد 
است امسال هم بتواند ستاره اي بخرد. 
او تنها داويد آالبا را خريداري كرده اما 
احتماال واران و راموس را در همين 
پست از دست بدهد. مروري بر شرايط 

نقل و انتقاالتي رئالي ها اين موضوع را بهتر نشان خواهد داد.
ناصر الخليفي به امباپه فشار مي آورد تا قراردادش را تمديد كند. 
اگر اين اتفاق نيفتد، باز هم مالك پاري سن ژرمن بازيكن تيمش 
را به رئال نخواهد داد. امانوئل مكرون -رئيس جمهوري فرانسه 
- هم به امباپه توصيه كرده كه براي تضعيف نشدن تيم پاريسي 
و ليگ فرانسه در اين تيم بماند. معلوم نيست اين بازيكن تا كي 
بتواند فشارهاي سياسي و فشار قطب اقتصادي نفتي قطري را 
تحمل كند. نيمار هم يكي از شروطش براي تمديد قرارداد اين 
بوده كه امباپه در تيم بماند. قيمت هالند هم كه 200ميليون 
يورو اعالم شــده، براي مادريدي ها خيلي باالست. حاال نقشه 
جايگزين اين است كه لواندوفسكي با چند سال تأخير به برنابئو 
بيايد و فصل آينده سيستم تيم با 2 مهاجم و حضور او در كنار 
بنزما طراحي شود. واران به باشگاه پيغام داده كه نمي خواهد 
قراردادش را تمديــد كند. در اين صورت او ســال آينده آزاد 
خواهد شد و از انتقال و جدايي او پولي نصيب باشگاه نمي شود. 
بنا بر اين، رئال اين مدافع فرانســوي را در همين تابستان به 
منچستر يا پاريس مي فروشد و سراغ خريد ژول كونده يا پائو 
تورس مي رود كه گزينه اولي محتمل تر اســت چون مدافع 
ويارئال قصد دارد به ليگ برتر برود. درباره راموس هم شنيده 
مي شود كه آنچلوتي خواهان ماندن كاپيتان است اما غرور او 
و پرس فعال چنين اجازه اي را به دو طرف نمي دهد. كسي كه 
مذاكرات را متوقف كرده، راموس بوده كه به پيشنهاد قرارداد 
يكساله با كاهش 10درصدي حقوق پاسخ منفي داده و به رئيس 
گفته كه تيم فصل آينده را بدون او بچيند و حاال كه كاپيتان 
پشيمان شده، مي ترســد واقعا پرس چنين تصميمي داشته 
باشد و روي او حساب نكند. پيشنهادهاي راموس زياد است؛ 
هواداران ميالن به مالديني فشار مي آورند كه با توجه به رابطه 
خوبي كه با اين بازيكن دارد، او را به ميالن بياورد اما وضع مالي 
ميالني ها زياد خوب نيست. پاري سن ژرمن ، منچستريونايتد و 
منچسترسيتي هم مي توانند او را به خدمت بگيرند اما راموس 
انگار از رفتن پشيمان شده است. باشگاه سابقش - سويا- هم 
پيشــنهاد قابل توجهي ارائه داده است. با اينكه راموس پس از 
جدايي و پيوستن به رئال همواره از ســوي هواداران اين تيم 
هو شده و مورد توهين و آزار قرار گرفته، به نظر مي رسد راهي 
براي آشتي وجود داشته باشد. سويا قراردادي 5ساله را به اين 
مدافع 34ساله پيشنهاد داده كه دستمزدش را سالي 7 ميليون 
يورو تعيين مي كند. يعني اگر كاپيتان 2 سال بعد تصميم به 
بازنشستگي هم بگيرد يا به دليل مصدوميت نتواند فوتبال را 
ادامه دهد، 5سال بعدتر هم حقوق تضمين شده ساالنه خواهد 
داشت. اين در حالي است كه رئال زورش مي آمد به جاي قرارداد 
يكساله قراردادي 2 ساله را به يكي از بهترين مدافعان تاريخش 
و تاريخ فوتبال پيشنهاد بدهد. اكنون تنها يك راه براي ماندن 
كاپيتان در برنابئو وجود دارد؛ اينكه خودش گوشــي تلفن را 

بردارد و به پرس زنگ بزند و بگويد كه مي خواهد بماند.

5سال طوالني تر، 25بازي بيشتر
كريس رونالدو در شرايط نابرابر

 ركورد دايي را مي شكند

آن گوشي لعنتي را بردار
سرخيو راموس براي ماندن فقط بايد 

يك تماس تلفني كوتاه بگيرد

رقابت هاي يورو1+2020 از ديشب با ديدار افتتاحيه ميان ايتاليا و تركيه آغاز شد. اين رقابت ها امروز با برگزاري 3 بازي ديگر پيگيري مي شود؛ 
ديدارهايي كه حداقل روي كاغذ جذابيت چنداني ندارند.

2 چهره متفاوت واليبال ايران
تيم ملي واليبال ايران كه در هفته سوم با پيروزي مقابل آمريكا همه را اميدوار كرده بود،   بعد از صربستان در يك بازي پراشتباه به آلمان هم باخت 

جام ملت هاي اروپا، امروز با 3ديدار 
تقريبا كم اهميت دنبال مي شود يورو؛ بعد از افتتاحيه

ولز-سوئيس/ 17:30
اولين بازي امروز بين ولز و سوئيس شايد طرفداران زيادي نداشته باشد 
اما اين را هم درنظر بگيريد كه گرت بيل، دنيل جيمز و جو آلن از ولز و 
شچيري و ژاكا از سوئيس در اين بازي حضور دارند. سوئيس هر 5بازي 
آخرش را با برد پشت سر گذاشته و موفق شده تيم هاي ليختن اشتاين، 
آمريكا، فنالند، ليتواني و بلغارستان را شكست دهد. ولز در 5ديدار 

آخر به فرانسه و بلژيك باخته كه طبيعي است، اما توانسته مكزيك 
و چك را با نتايج مشابه يك بر صفر ببرد و با آلباني بدون گل مساوي 
كند. در 7 رويارويي بين 2 تيم هرگز نتيجه تساوي رقم نخورده؛ ولز 2 بار 
برنده بوده و 5بار به سوئيس باخته كه 2باخت آخر به ترتيب صفر-2 و 
1-4 ثبت شده است. ولز سفر دور و درازي در اين گروه دارد و ابتدا بايد با 
سوئيس و تركيه در باكو بازي كند و سپس براي بازي با ايتاليا به رم برود. 

كلمنت تورپين از فرانسه قضاوت اين بازي را بر عهده دارد.

دانمارك-فنالند/ 20:30
بازي دوم امشب هم از آن بازي هايي است كه مي شود آن را ناديده گرفت، مگر آنكه كنجكاو باشيد فنالند در نخستين حضورش در اين تورنمنت قاره اي، چه 
شكلي خواهد داشت. يا مثال از اريكسن، كيائر، كسپر اشمايكل و بريتويت خاطرات فوتبالي داشته باشيد و بدتان نيايد اين بازي را هم در وقت بيكاري دنبال 
كنيد. فنالند 5بازي است كه رنگ برد را نديده؛ با اوكراين يك-يك و با بوسني 2-2 مســاوي كرده و به سوئيس و سوئد و استوني با نتايج 2-3 و 2-صفر و 
يك-صفر باخته. دو تيم با توجه به موقعيت جغرافيايي مشابهي كه دارند و در اسكانديناوي به سرمي برند، زياد روبه روي هم بازي كرده اند. در 95تقابل گذشته 
اين دانمارك بوده كه با 83برد و 11باخت دست باال را داشته است. دانمارك در 9بازي آخر در مسابقات انتخابي يورو بدون شكست بوده است. ديدارهاي فنالند 

هم پرگل بوده؛ طوري كه نتايج اين تيم در 5بازي آخر به طوري ميانگين 5.2گل داشته است. قضاوت اين ديدار بر عهده آنتوني تيلور از انگليس خواهد بود.

بلژيك-روسيه/ 23:30
آخرين بازي امشــب كمي از دوتاي ديگر بهتر است؛ جايي كه ستارگان 
شياطين ســرخ يعني تيم ملي بلژيك مقابل روسيه صف آرايي مي كنند. 
بلژيك كه ادن آزار هميشه مصدوم را هم مي تواند دست كم يك نيمه در 
تركيب خود ببيند، پيش از يورو، كرواسي را با تك گل لوكاكو شكست داد، 
با يونان و چك يك-يك مساوي كرد، بالروس را 8-صفر برد و ولز را يك-3 
شكست داد. روسيه هم بلغارستان و اسلووني و مالت را يك بر صفر و يك-2 
و يك-3 شكست داد، با لهستان يك-يك كرد و يك-2 به اسلواكي باخت. 
هر دو تيم با دفاع سه نفره و سيستم 1-2-4-3 به ميدان مي روند. دي بروين 
و ادن آزار صددرصد از بند آسيب ديدگي رهايي نيافته اند و اكسل ويتسل هم 

غايب بزرگ بلژيك خواهد بود. ويتسل در اردو هست اما بعيد به نظر مي رسد 
در كل تورنمنت بتواند بازي كند. در نوك خط حمله روسيه زيوبا، همبازي 
ســردار آزمون در زنيت بازي مي كند و ژيركوف 37ساله هم اگر فرصت 
حضور در تركيب را به دست آورد، پنجمين تورنمنت بزرگ خود با پيراهن 
تيم ملي روسيه را تجربه خواهد كرد. بلژيك در 10 ديدار آخر اروپايي اش هر 
دو نيمه اول و دوم را مقابل حريفان با پيروزي به پايان برده و حداقل 2گل در 
هر بازي به ثمر رسانده است؛ البته جدا از ديدارهاي دوستانه و تداركاتي. 
روسيه هم از 9بازي رسمي آخرش 8 برد داشته و 7بار هم كلين شيت كرده 
است. بلژيك در 3رويارويي آخرش مقابل روسيه دست كم 3گل وارد دروازه 
اين تيم كرده و از 6بازي، 5 بازي را برده است. داور اين بازي متئو الهوس از 

اسپانيا خواهد بود.

ليلي خرسند
روزنامه نگار
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فاصله طبقاتي 

فوتسال را دريابيد

بيشتر از 2ســال بود كه فوتبال زنان در سطح ملي هيچ فعاليتي 
نداشت و صداي اعتراض همه درآمده بود. در اين فاصله حتي فيفا 
يك بار ما را از رده بندي تيم هاي ملي جهان خارج كرد تا يك تكاني 
به خودمان بدهيم. پس از روي كار آمدن فدراسيون جديد هيجان 
دوباره به فوتبال زنان برگشت. اردوهاي تيم از نوجوانان گرفته تا 
بزرگساالن برگزار شد. هفته گذشته هم سرمان خيلي شلوغ بود. 
تيم بزرگساالن به بالروس رفت تا در تورنمنت دوستانه اي با تيم 
ملي اين كشور و ازبكستان بازي كند. تيم جوانان هم به تورنمنت 
كافا رفت. فعال فقط براي تيم نوجوانان بازي برگزار نشده است. تا 

باشد از اين شلوغي ها.

در نخســتين بازي دوســتانه با بالروس كه تيم ايران ۶ بر صفر 
شكست خورد، سايت فدراسيون فوتبال ايران حتي خبر نداد بازي 
با چه نتيجه اي تمام شده است. تنها تصويري هم كه از بازيكنان 
منتشر شد، يك عكس دسته جمعي بود. اما ويدئوي خالصه اين 
ديدار در كانال يوتيوب فدراسيون فوتبال بالروس قرار گرفت تا 
ما محو كيفيت تصويربرداري شويم. كيفيت تصوير در اين ديدار 
دوستانه چندبرابر ديدارهاي ليگ برتر مردان ايران بود. تصاوير 
بازي هاي زنان در ايران در اكثر مواقع با گوشي همراه سرمربي 
ثبت مي شــود اما در بالروس در جورابك بازيكنان جي پي اس 
نصب مي كنند تا عملكرد بازيكنان بهتر بررســي شود. فاصله از 

زمين تا كجاست؟

تيم ملي فوتسال زنان در آستانه ۳رويداد مهم بين المللي، هنوز وجود 
خارجي ندارد. اين تيم قهرماني جام  ملت هاي آســيا، رقابت هاي 
داخل سالن و جام جهاني كوچك برزيل را پيش رو دارد كه همگي 
فعال به  تعويق افتاده اند و ايران بايد خود را براي اين رقابت ها در چند 
 ماه آينده آماده كند. قرارداد همكاري شهناز ياري، سرمربي تيم ملي، 
فروردين به پايان رسيد و با اينكه فدراسيون فوتبال اعالم كرد قرارداد 
جديد كادر فني تيم ملي آماده شده است، با لغو پي درپي برنامه هاي 
اردويي فعال اين قرارداد ها تمديد نشده است. اعضاي تيم ملي زنان 
كويت )ميزبان جام ملت ها( واكسينه شدند و احتماال به زودي تاريخ 
اين مسابقات اعالم مي شود اما اين عادت كه فدراسيون 2ماه قبل از 
مسابقات تيم زنان را تشكيل مي دهد در ايران هرگز از بين نمي رود.

گره هاي كشتي در لهستان باز شد؟
كادر فني تيم ملي كشتي آزاد قرار بود بعد از جام زيلكوفسكي تركيب نهايي را اعالم كند اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است

گل زن

هفته شلوغ فوتبال زنان 

جام زيلكوفسكي لهستان چهارشنبه شب به پايان رسيد و با وعده اي كه 
كادر فني تيم ملي كشــتي ايران داده بود، انتظار مي رفت چند ســاعت 
بعد ۳كشــتي گير المپيكي معرفي شــوند اما تا عصر جمعــه خبري از 
تصميمات كادر فني نبود. از ۶وزن المپيكي كشــتي آزاد، نفرات ۳وزن 
۵۷، ۶۵ و ۸۶ كيلوگرم با مسابقه انتخابي در داخل كشور مشخص شدند 
و انتخاب ۳ وزن ۷۴، ۹۷ و ۱2۵كيلوگرم به مسابقات زيلكوفسكي موكول 
شد. مســابقات برگزار شد اما به نظر مي رســد نتايجي كه به دست آمد و 
كشتي هايي كه نمايندگان ايران گرفتند، تصميم گيري را براي كادر فني 
سخت تر كرده است. مربيان گفته  بودند اگر بعد از كشتي ها به جمع بندي 
نرســند، احتمال دارد كه در هر وزن بين مدعيان كشتي رودررو برگزار 

كنند. شايد ترديد اصلي آنها در 2وزن ۷۴ و ۱2۵كيلوگرم باشد.

  ۷۴كيلوگرم؛ تجربه به جواني چربيد
مصطفي حســين خاني و يونس امامي نماينده هاي ايــران در تورنمنت 
لهستان بودند اما مقابل هم كشتي نگرفتند. امامي كه در اين وزن براي 
ايران سهميه المپيك را گرفته است، در ثانيه هاي پاياني كشتي با حريف 

آذربايجاني ۴ بر 2 شكست خورد ولي مصطفي حسين  خاني در نيمه نهايي 
همين كشتي گير آذربايجاني را ۳ بر صفر برد و به فينال رسيد. هر چند در 
فينال چاميزو كشتي گير كوبايي االصل ايتاليا حاضر نشد و حسين خاني 
بدون كشتي گرفتن قهرمان شد. با توجه به اين نتايج حسين خاني بايد 
به المپيك برود اما چون 2كشتي گير با هم رودررو نشده اند، انتخاب نفر 

اصلي ابهامات زيادي را باقي گذاشته است.

  9۷كيلوگرم؛ پيروزي هاي خفيف محمديان
محمدحســين محمديان، علي شــعباني و عليرضا كريمي ۳مدعي وزن 
۹۷كيلوگرم بودند كــه برخالف وزن ۷۴كيلوگرم قرعــه آنها را روبه روي 
هم قرار داد. محمديــان با نتيجه 2-2 كريمي را شكســت داد و با نتيجه 
يك - يك شعباني را برد و قهرمان شــد. محمديان كه مدال برنز جهاني 
دارد، به نظر مي رســد گزينه نهايي كادر فني براي رفتن به توكيو باشد. با 
توجه به كشتي گيران نامدار اين وزن در المپيك يعني سعداهلل يف و اسنايدر 
كه قهرمانان المپيك و جهان هســتند، انتظار مي رود ملي پوش ايران هر 

كشتي گيري كه باشد در اين وزن كار سختي پيش رو داشته باشد.

   125كيلوگرم؛ زارع جوان مسافر توكيو شد
اميرحســين زارع كه هنوز در رده جوانان هم كشــتي  مي گيرد، 2سالي 
است كه خودش را در سطح اول كشــتي مطرح كرده است. زارع و امين 
طاهري نزديك ترين رقابت را براي پوشيدن دوبنده تيم ملي داشتند. آنها 
در لهستان با يكديگر رودررو نشــدند ولي با توجه به شكست طاهري در 
مقابل حريف مصري )آمريكايي االصل( و قهرماني اميرحسين زارع، به نظر 
مي رسد زارع جوان ملي پوش ايران در المپيك توكيو است.با توجه به نتايج 
كسب شده در لهستان، تركيب احتمالي تيم كشتي آزاد در المپيك به اين 

شكل خواهد بود:

 ۵۷ كيلوگرم........................................................................................رضا اطري
 ۶۵ كيلوگرم............................................................................... مرتضي قياسي
 ۷۴ كيلوگرم................................................................... مصطفي حسين خاني
 ۸۶ كيلوگرم .................................................................................. حسن يزداني
 ۹۷ كيلوگرم............................................................... محمدحسين محمديان
 ۱2۵ كيلوگرم...........................................................................اميرحسين زارع

الهام محمودي 
 روزنامه نگار

مصطفي حسين خاني: 
مزد زحماتم را گرفتم
مصطفي حسين خاني دارنده مدال 
برنــز جهان در ســال2۰1۶ پس از 
نايب قهرماني در مسابقات قهرماني 
آسيا راهي لهســتان شد تا تكليف 
دوبنده تيم ملي در وزن ۷۴كيلوگرم 
مشخص شــود. حســين خاني با 
قهرماني در لهستان حاال خودش را 
براي حضور در المپيك آماده مي كند. 
اين كشتي گير درباره مسابقات جام 
زيلكوفسكي به خبرنگار همشهري 
گفت: »خــدا را شــكر مي كنم كه 
توانستم كشتي هاي خوبي بگيرم و 
بدون اينكه امتيازي از دست بدهم 
مدال طال را كسب كنم. سال هاست 
در رده هاي مختلف سني در اردوي 
تيم ملي حضور دارم و براي رسيدن 
به المپيك مدت هاست برنامه ريزي 
كرده ام. با توجه به تعويق بازي هاي 
المپيك انگيزه خودم را حفظ كردم 
و حاال خوشحالم كه توانستم نتيجه 

زحماتم را بگيرم.«
حســين خاني درباره عدم حضور 
فرانك چاميزو در فينال نيز توضيح 
داد: »تــا جايي كه مــن خبر دارم 
كتفش درد مي كــرد و براي اينكه 
آسيب ديدگي اش بيشــتر نشود 
تصميم گرفت كشتي نگيرد. چاميزو 
يكي از مدعيان اصلي اين وزن است 
كه خيلي دوست داشتم با او كشتي 

بگيرم اما اين اتفاق رخ نداد.«
نايب قهرمان آســيا در سال2۰21 
درخصوص اينكه كادر فني صحبتي 
درخصوص ملي پوش شدن نفرات 
برتر جام زيلكوفسكي داشته است 
گفــت: »قبل از آنكه به لهســتان 
بياييم هم كادر فنــي و هم رئيس 
فدراسيون كشتي اعالم كردند كه 
جام زيلكوفسكي انتخابي تيم ملي 
كشتي براي حضور در المپيك توكيو 
است. خوشــحالم كه نتيجه خوبي 
كسب كردم و توانستم با مدال طال 
برگردم.« مصطفي حســين خاني 
اگر نماينده ايران در توكيو باشــد 
در بين نمايندگان اين وزن همچون 
سيداكوف روس، چاميزو ايتاليايي، 
عبدالرحمانوف ازبك و كايل دايك 
آمريكايي كار بســيار سختي براي 

كسب مدال خواهد داشت.

اپمالبرومرتخا
هلفيراوتمونان
وتياجلادنابس
متياحيقوبيكرت
وويمانيمشيوي
ثتوخنيرايبرت
قبطنمسكاندلاو

نادرگرسنابراس
هيوهيلاهريغتم
نالتسشنبداتق
ددريوككدنفتي
ويديورتباتكوم

اهلبطوكيچنان
نتشكلوناتاسار
هوتسانربپاتپل
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افقي:
 ۱- آشــكار و واضــح- اثــر 
معروف پيركرني، نويســنده 
فرانســوي- ســتون بندي 

سخت جانوران
2- گرفتن- فرصت پرداختن 

به امور دلخواه- مرد عرب
۳- غلبه- با شادماني و نشاط 

حركت كردن
۴- زياده گــو- قيادت- تخم 

ماهي
۵- قهوه اي روشــن- سپهر- 

ضمير سوم 
۶- كجاست- از طوايف كرد 

ايران- رسم كردن
۷- باالپــوش بلنــد مردان 
دايره المعــارف  قديــم- 

فرانسوي- ميانگين
۸- فرد نامعلوم- به طور امانت

۹- به آرزو نرسيده- بندري 
در هند- جانشين

۱0- گوناگون- قلع- بندگي
۱۱- ايــن ويتامين به جذب 
كلســيم در بــدن كمــك 
مي كند- واگــذار كردن- از 
تيم هاي فوتبال باشــگاهي 

ايتاليا
۱2- غرور- نــژاد مردم پرو- 

درگذشته
۱۳- خوردن- بازتابيده

۱۴- تخم گياه- سهل انگاري- 

گياهي از خانواده ريواس
۱۵- كاشف اشعهX- قسمتي 
از اســلحه- واحد شــمارش 

اسب
  

عمودي:
۱- بــا راحتــي در جايــي 
مستقر شدن و ماندن بيش 
از حد معمــول- قوس هاي 

هاللي پيوسته
2- ســيلي- بي حركــت 
شدن- نخســتين ماهواره 
ساخت ايران- آييني مبتني 

بر تعاليم بودا
۳- از بنا هاي مختـــــص 
معمــاري بومــي ايــران- 
صدا هــاي زمينــه فيلم- 

خاندان پيامبر)ص(
۴- اقتضا كردن- فلزي نرم

۵- ماه پاييزي- بخشــي از 
مغز مهره داران- شهري در 

يونان
۶- يقه- مازاد

۷- كم عقل- كج- اقامتگاه 
تابستاني

۸- مساوي- خانم- پناهگاه- 
درخت زبان گنجشك

۹- قاضــي- رشــته اي در 
شمشير بازي- دام

۱0- بعد از جنگ از دشمن 
باقي مي ماند- مهماندار

۱۱- آينــده- آشــپز نيكــوكار 
ضحاك- ورزشكار مي ريزد

۱2- آگاهــي داشــتن- از روي 
بي ميلي و اجبار

۱۳- تعظيم- نوعي اسباب بازي- 
زخمي

۱۴- يكدندگــي- گرفتار- رك و 
روراست- رمق آخر

۱۵- درخشندگي- عمليـــــات 
آزاد ســازي  بســتان در دوران 
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  سؤاالتي از نامزدهاي انتخابات بپرسند كه سؤال مردم باشد
توقع داريم از نامزدهاي انتخابات ســؤاالتي بپرسند كه سؤال مردم 
باشد نه سؤاالت كليشه اي كه جواب آنها مشخص است و دغدغه مردم 
نيست. مثال توقع داريم درخصوص برنامه جامع مبارزه با كرونا حرف 
بزنند. در مورد رفع تحريم ها واضح سخن بگويند وگرنه تكليف اقتصاد 
مشخص است، جلوي فساد را بگيرند و افراد شايسته به كار بگمارند، 

اقتصاد راه درست را در پيش خواهد گرفت.
مكنون از اهواز

  داروهاي معده ام را از بازار سياه تهيه مي كنم
بيش از 20سال اســت كه ناراحتي معده دارم و تاكنون 2بار جراحي 
كرده ام. در اين سال ها هيچ وقت به اندازه 3 ماه اخير دربه در دارو نبوده ام 
و براي داروهايي كه قبال همه داروخانه ها داشتند به دنبال دارو در بازار 
سياه مي گردم و اگر پيدا كنم و چند برابر هم پول بپردازم، شك دارم 
كه دارو هماني باشد كه پزشك در نسخه نوشته است. واقعا ادامه اين 

روند براي امثال من مرگ آور است.
ثنايي از تهران 

  صومعه سرا كتابفروشي ندارد
در كل شهرســتان صومعه ســرا يك مركز فرهنگي كــه كتاب ها و 
جزوه هاي درسي و كنكوري بفروشد، وجود ندارد. واقعا هيچ مسئول و 
فردي نبايد دغدغه يك كار فرهنگي در شهر صومعه سرا داشته باشد؟
اسفندياري از صومعه سرا

  ورزشگاه سميه را تعيين تكليف كنند
ورزشگاه سميه واقع در منطقه12 مدت هاســت كه تخريب شده و 
پيگيري از شهرداري و وزارت ورزش جهت بازسازي و تعيين تكليف آن 
به جايي نرسيده است. از مسئوالن انتظار پيگيري و پاسخگويي داريم.
علي زاده از تهران

  حق التدريس آموزگاران عشاير پرداخت نشد
چرا حقوق حق التدريسي آموزگاران عشاير در اسفند98 و فروردين99 
هنوز پرداخــت نشــده درحالي كه وعــده داده بودنــد معوقه آنها 

15فروردين1400 پرداخت خواهد شد.
آموزگار عشاير از لرستان

  نظارتي بر بهداشت مواد غذايي در بازار امامزاده داوود)ع( نيست
بازار امامزاده داوود)ع( نياز به بهسازي معابر، رسيدگي به درختچه هاي 
كنار ديوار و از همه مهم تر رســيدگي به بهداشــت فروشــندگان 
مواد خوراكي و نحوه ارائه آن را در شرايط كرونايي دارد. وضعيت بازار 

امامزاده داوود)ع( از جهت بهداشت عرضه مواد غذايي افتضاح است.
مهري از تهران

  آب هاي دهلران گوگردي و بدبو است
از مسئوالن به خصوص نماينده مردم دهلران در مجلس توقع داريم 
نسبت به رفع مشكل آب دهلران اقدام كند قبل از آنكه اثرات مصرف 
اين آب آلوده بيش از پيش آشكار شود. متأسفانه آب شهر بوي گوگرد 

و تعفن مي دهد.
نوري از دهلران 

  كتابخانه ها بازگشايي شوند
در اين روزهــاي كرونايي كه بهترين فرصت بــراي مطالعه در خانه 
است كتابخانه ها بسته اند و كتاب به اعضا و درخواست كننده ها امانت 
نمي دهند. حتما مي توانند راهي پيدا كنند كه با رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي به اعضا كتاب امانت دهند.
يزدان پناه از تهران 

  هالل احمر هم دارو ندارد
از طارم براي داروي مادرم به داروخانه هاي زنجان سر زدم و نتيجه اي 
نگرفتم. نهايتا به تهران آمدم و به داروخانه هاي هالل احمر و 13آبان 
هم سر زدم و دست خالي ماندم. از بازار آزاد هم جرأت نكردم دارو بخرم 
چون نگرانم وضعيت مادرم را بدتر كند. اگر دارو نيست چطور در بازار 

آزاد همه نوع دارويي هست؟
توفاني از طارم عليا

  نامزدهاي انتخابات همانند وعده هايشان عمل كنند
هر كدام از نامزدها كه بتوانــد حداقل 50درصد وعده هايش را عملي 
كند، موفق عمل كرده اســت. هم اكنون نامزدهاي رياست جمهوري 
خوب رقابت مي كنند و مشــكالت اجتماعي و اقتصــادي را خوب 
مي شناسند و درست بيان مي كنند و اينها امري طبيعي براي يك نامزد 
با صالحيت است اما اگر بتوانند بخشي از وعده هايشان را عملي كنند 

و ايران را از اين وضع نجات دهند قطعا محبوب مردم خواهند شد.
غريب نواز از تهران 

  تعداد سرويس بهداشتي متروي توپخانه كم است
تنها 2چشمه سرويس بهداشتي پشت متروي ايستگاه امام خميني 
تدارك ديده اند كه با توجه به حجم انبوه مســافر و عابرين و ضرورت 

رعايت بهداشت و حفظ سالمت بسيار كم است.
مرتضي از تهران

خطر تجمع هاي انتخاباتي
ما هم اكنون با ماجراي تجمع هاي انتخاباتي مواجه  ادامه از 

هستيم، يك زمان، درگيري مان سفرهاي نوروزي صفحه اول
و تعطيالت اســت، يك دوره، دورهمي و مهماني هــاي عيد و ديد و 
بازديدهاست. بنابراين هر دوره با چالشي مواجه هستيم كه بعد از آن 
پيك جديدي شروع شده و ميزان ابتال هم باال رفته است. به هر دليلي 
كه بيماري شايع شود، افراد بيشتري درگير مي شوند و بعد هم مسببان 
بايد پاسخگو باشند. پيش از اين سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم 
نســبت به اين موضوع هشــدار داده بودند. اينكه چــه پروتكل هاي 
ســختگيرانه تري مي توان اعمال كرد تا جلوي پيــك بعدي پس از 
انتخابات را گرفت، موضوعي است كه بخش اجرايي بايد درباره آن نظر 
دهد اما آنچه مي توانم بگويم، اين است كه هم اكنون كشور با واريانت هاي 
هندي، آفريقايي و برزيلي مواجه است و در كشور به ويژه در استان هاي 
جنوبي گزارش هايي در اين باره داده شــده است، پس از انتخابات اين 
واريانت ها در قالب پيك جديدي مي توانند خودنمايي كنند. تجربه نشان 
داده كه هر تجمع و مراســم با پيك همراه اســت و احتمال شــيوع 
گسترده تر كرونا و آغاز پيك پنجم پس از برگزاري انتخابات وجود دارد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

2سرباز وظيفه ناجي دختر 
جوان در درياچه سد شدند

2ســرباز نيروي انتظامي كه اتفاقــي از كنار 
درياچه سد برازين عبور مي كردند وقتي دختر 
جواني را در حال غرق شدن ديدند به آب زدند 

و توانستند او را از مرگ نجات دهند.
به گزارش همشــهري، ظهر روز پنجشــنبه 
گروهي از مأموران نيروي انتظامي شهرستان 
هريس در حال عبور از نزديكي درياچه ســد 
برازين بودند كه ناگهان چشم شان به درياچه 
افتاد. آنها دختر جواني را ديدند كه در درياچه 
سد دست و پا مي زد و در حال غرق شدن بود. 
آن زمان هيچ كس متوجه ايــن حادثه نبود و 
فوت وقت مي توانســت به قيمت جان او تمام 
شود. در اين شرايط بود كه 2سرباز وظيفه در 
كوتاه ترين زمان ممكن داخل درياچه پريدند 
و درحالي كه دختر جوان تاب و تواني نداشت و 
در زمان زيادي تا غرق شدنش باقي نمانده بود 
او را نجات داده و از آب بيرون كشيدند. دقايقي 
بعد از اين حادثه بود كه امدادگران اورژانس نيز 
خود را به محل حادثه رساندند و به امدادرساني 
دختــر جــوان پرداختند. وحيد شــادي نيا، 
سخنگوي اورژانس استان آذربايجان شرقي در 
اين باره گفت: وقتي مأموران نيروي انتظامي 
به صورت اتفاقي شاهد غرق شدن دخترجوان 
بودند فورا 2سرباز خود را به آب انداخته و وي 
را از آب بيرون كشــيدند و با حضور نيروهاي 
اورژانس و شروع اقدامات درماني، دختر جوان 
در ســالمت كامل تحويل بيمارســتان امام 

حسين)ع( هريس شد.

  جان باختن يحيي كوچولو
 در هوتگ

پسر 6ســاله بلوچ هنگامي كه براي بازي وارد 
هوتگ شــده بود دچار حادثه شد و جانش را 

از دست داد.
به گزارش همشهري، اين پسر 6ساله كه يحيي 
نام داشــت، همراه خانواده اش در روســتاي 
شــيخان كــرگ از توابع بخش دشــتياري 
شهرســتان چابهار واقع در استان سيستان 
و بلوچســتان زندگي مي كرد. در اين منطقه 
بخش زيادي از مصرف آب از ذخيره باران در 
گودال هاي محلي تامين مي شود. به اين شكل 
كه بعد از باران اين گودال ها كه به آن هوتگ 
گفته مي شود پر از آب شده و در برخي مناطق 
به تنها منبع تامين آب براي ساكنان منطقه 
تبديل مي شود. اما اين همه ماجرا نيست؛ چرا 
كه تاكنون هوتگ ها حوادث تلخ زيادي را رقم 
زده اند، ازجمله حادثه اي كه براي يحيي اتفاق 
افتاد. او روز حادثه براي بازي وارد هوتگ شده 
بود اما ناگهان زير پايش خالي شــد و پيش از 
آنكه كســي بتواند به او كمك كند در گودال 
غرق شــد. هرچند دقايقي بعد پيكر او از آب 
بيرون كشيده شد اما ديگر كار از كار گذشته 
و او جانش را از دســت داده بود. غرق شــدن 
كودكان در هوتگ ها يكــي از حوادث تلخي 
است كه معموال در اين مناطق اتفاق مي افتد. 
يكي ديگر از خطراتي كه اين آبگيرهاي محلي 
براي بوميان منطقه به دنبال دارد خطر گاندوها 
)تمساح پوزه كوتاه( اســت. تاكنون كودكان 
زيادي هنگام بازي در اطراف هوتگ ها به خاطر 

حمله گاندوها دچار نقص عضو شده اند.

دختر سارق به همدستش هم رحم نكرد
وقتي نقشــه دختر جوان براي ســرقت ميلياردی از 

خواستگارش عملي شد و او و همدستش 2ميليارد تومان داخلي
پول، ارز و طالي مرد تاجر را دزديدند، دختر جوان سر 
همدســتش هم كاله گذاشــت و ناپديد شــد غافــل از اينكه طمع 

همدستش، دست هر دوي آنها را رو خواهد كرد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل راننده خودرويي كه در حال عبور از 
اتوباني در حاشيه تهران بود چشمش به مردي افتاد كه خون آلود كنار 
اتوبان رها شده و كمك مي خواست. اين مرد زخمي شده بود و جوان 
راننده با ديدن وضعيت او اورژانس را خبر كرد. مرد زخمي به بيمارستان 
انتقال يافت و تحت درمان قرار گرفت. او در ابتدا مدعي بود كه در حال 
گذر از اتوبان بوده و راننده اي كه با سرعت حركت مي كرده با او تصادف 
و فرار كرده است اما حقيقت ماجرا اين نبود و اين راز زماني فاش شد كه 

مرد زخمي براي شكايت از چند زورگير راهي اداره پليس شد.

يك هفته بعد
»دختر و پســري مرا ربودند و با ضرب و شــتم، دســت به سرقت دو 
ميلياردي زدند«. مرد جوان اين جمله را به افسر پرونده گفت و ادامه داد:  
من تاجر فرشم. چند وقت قبل با دختري به نام آرزو در فضاي مجازي 
آشنا شدم. چندبار يكديگر را مالقات كرديم و او مدعي بود كه مهندس 
كامپيوتر است و در يك شركت معتبر كار مي كند. به او عالقه مند شدم 
و تصميم به ازدواج با وي گرفتم اما خبر نداشــتم همه حرف هايي كه 

گفته بود دروغ است.
وي ادامه داد: درحالي كه خودم را بــراي ازدواج با آرزو آماده مي كردم 
متوجه شــدم كه وي در جريان يك درگيري خانوادگي دســتگير و 
زنداني شده اســت. پس از آن بود كه فهميدم همه حرف هايش دروغ 
بوده و به رابطه ام با او پايان دادم. مدتي بعد هم با دختر يكي از دوستان 
خانوادگي مان آشنا شدم و به خواستگاري اش رفتم اما بعد از اينكه با هم 

ازدواج كرديم و زندگي مشتركمان شروع شد، سرو كله آرزو پيدا شد.
شاكي گفت: روز حادثه و پيش از يك ســفر كاري به دبي براي خريد 
دالر و درهم به يك صرافي در مركز تهــران رفته بودم و هنگام خروج 
از صرافي يك تاكسي اينترنتي گرفتم. لحظاتي بعد خودروي پژويي 
مقابلم ترمز كرد و به راننده گفتم كه آيا تاكســي اينترنتي است و او 

هم با سر تأييد كرد. سوار شدم و كمي بعد كه راننده تغيير مسير داد، 
متوجه شــدم كه او به دروغ خودش را راننده تاكسي اينترنتي جا زده 
اســت. راننده قوي هيكل بود و تهديدم كرد كه اگر سر و صدا كنم مرا 
به قتل مي رساند. وقتي به حاشــيه تهران رسيدم، توقف كرد و همان 
موقع آرزو كه تا آن لحظه در صندوق عقب مخفي شده بود، بيرون آمد 
و سوار ماشين شــد. آنها در محلي خلوت مرا كتك زدند و لباس هايم 
را درآوردند و فيلم سياه گرفتند. بعد هم تهديد كردند كه اگر شكايت 
كنم فيلم را در فضاي مجازي منتشر كرده و آبرويم را مي برند. آرزو و 
همدستش تمام دالر و درهم هايي كه خريده بودم را به همراه ساعت 
طال، زنجير هاي طاليم و حلقه ازدواج به ارزش 2ميليارد تومان سرقت 
كردند و مرا زخمي و خونين كنار اتوبان رها كرده و متواري شدند. من آن 
روز به حدي ترسيده بودم كه حاضر به شكايت نشدم. چون مي ترسيدم 
فيلم را منتشر كنند و آبرويم نزد خانواده همسرم برود اما چند روز بعد 
وقتي همدست آرزو به من زنگ زد و قصد اخاذي يك ميلياردي داشت 

تصميم به شكايت گرفتم.

خواننده مجالس عروسي
با اين شكايت، داديار شــعبه چهارم دادســراي ويژه سرقت دستور 
بازداشــت متهمان را صادر كرد. مأموران با انجام اقدامات اطالعاتي و 
پيگيري سرنخ هاي موجود موفق شــدند مردي كه قصد اخاذي يك 
ميليارد توماني داشت را دســتگير كنند. او خواننده مجالس عروسي 
بود كه مي گفت خودش هم در دام آرزو گرفتار شده و فريبش را خورده 
اســت. وي توضيح داد: چند وقت قبل با آرزو در فضاي مجازي آشنا 
شدم. او به من گفت كه مهندس و تحصيل كرده است. مي گفت براي 
انجام كارهايش به خارج از كشور سفر مي كند و مدتي قبل با يك تاجر 
فرش آشنا شده و اين فرد به بهانه ازدواج او را فريب داده و به وي تجاوز 

كرده است.
متهم ادامه داد: آرزو مي خواست از اين فرد انتقام بگيرد. مي خواست او 
را گروگان بگيريم و اموالش را سرقت كنيم. حرفش را باور كردم و وقتي 
گفت ماجراي ميلياردها تومان پول مطرح است، وسوسه شدم تا وارد اين 
بازي خطرناك شوم. براي همين روز حادثه به همراه آرزو سراغ اين مرد 
رفتيم، او را ربوديم و همه اموالش را سرقت كرديم. بعد از اجراي نقشه، 

قرار شد آرزو طال و ارزها را بفروشد و سهم مرا بدهد اما بعد از چند روز 
موبايلش را خاموش كرد و ديگر خبري از او نشد. وقتي ديدم مرا فريب 
داده و هيچ سهمي از اين بازي خطرناك به من نرسيده است تصميم 
گرفتم به مرد تاجر زنگ بزنم و با تهديد او به انتشار فيلم خصوصي اش 
در فضاي مجازي درخواست پول كنم اما او شكايت كرد و دستگير شدم.

با اعترافات اين مرد مأموران موفق شدند طراح اصلي اين نقشه يعني 
آرزو را دســتگير كنند و او در بازجويي ها گفت: مي خواستم با شاكي 
ازدواج كنم اما وقتي متوجه شــد كه من تحصيل كرده نيستم رهايم 
كرد. از سويي به خاطر درگيري خانوادگي بر سر ارثيه و ضرب و شتم 
بستگانم دستگير و به پرداخت ديه محكوم شده بودم. چند وقت بعد 
وقتي متوجه شدم كه شاكي با دختري پولدار و تحصيل كرده ازدواج 
كرده، تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم. از زندان كه آزاد شدم به دنبال 
همدستي بودم براي اجراي نقشه انتقام جويي تا اينكه در فضاي مجازي 
با يك خواننده مجالس عروسي آشنا شدم، او را فريب دادم و به دروغ 
گفتم كه شاكي به من تجاوز كرده اســت. به اين ترتيب نقشه سرقت 
ميلياردي از شاكي را عملي كرديم و پس از آن ديگر جواب همدستم را 
ندادم و همه پول ها را براي خودم برداشتم و فكر نمي كردم همدستم 

بخواهد دوباره از شاكي اخاذي كند و گير بيفتد.
متهمان پس از اقرار به جرم خود با قرار قانوني بازداشــت شدند و در 
اختيار مأموران پليس آگاهي تهران قرار گرفتند. اين در حالي اســت 
كه بخشــي از اموال شــاكي در خانه دختر جوان نيز كشف و تحويل 

مردتاجر شد.

ورزش صبحگاهي زوج مشهدي به خون كشيده شد عامالن درگيري دركمربندي گرگان تسليم شدند

اخاذي دوباره از مرد تاجر راز سرقت ميلياردي دختر آشنا را فاش كرد

جنايات باورنكردني 
سارقان كم سن و سال

تنها 5روز پس از نخستين سرقت 
مرگبار سارقان كم سن و سال در پيگيري

چهاربــاغ كرج، مأمــوران پليس 
آگاهي موفق به دستگيري آنها شدند. متهمان 
براي ســرقت موتور يا ماشــين، ابتدا به راننده 
شليك مي كردند و در جريان 2سرقت 2نفر را به 

قتل رساندند.
به گزارش همشهري، هفته گذشــته مأموران 
پليس آگاهي اســتان البرز در جريان ســرقت 
هولناك يك خودروي پرايد در منطقه چهارباغ 
قرار گرفتند. بررسي ها از اين حكايت داشت كه 
راننده پرايد كه جواني حدودا 27ســاله بود، در 
حال عبور از خيابان بوده كه 3پسر سوار بر يك 
موتورسيكلت سد راهش شدند. راننده جوان از 
ماشين پياده شد كه ببيند ماجرا از چه قرار است 
اما در اين هنگام يكي از موتورســواران با سالح 
وينچستر گلوله اي به سوي او شليك كرد و وقتي 
جوان راننده روي زمين افتاد، با همدست ديگرش 

پشت فرمان پرايد نشست و همگي فرار كردند.
پس از فرار سارقان، شــاهدان ماجرا را به پليس 
و اورژانــس گزارش كردنــد و جــوان راننده به 
بيمارستان منتقل شــد اما به دليل ساچمه هاي 
زيادي كه وارد بدنش شده بود به كما رفت و كمي 
بعد جانش را از دســت داد. به دنبال اين سرقت 
مرگبار تيمي از كارآگاهان جنايي زيرنظر سرهنگ 

محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان البرز 
وارد عمل شــدند و تحقيقات براي شناسايي و 
دستگيري سارقان آغاز شــد اما آنها بدون برجا 

گذاشتن ردي از خود متواري شد بودند.

دومين جنايت
چند شــب از قتل هولناك راننده پرايد گذشته 
بود كه اين بار راننده يك دستگاه موتورسيكلت 
قرباني سارق بي رحم شد. اين جنايت نيز در يكي 
از مناطق چهارباغ كرج رخ داد و آن شب راننده 
موتور به همراه فرد ديگري كه ترك موتور نشسته 
بود در حال عبور از خيابان بودند كه سارقان سد 
راهشان شدند. وقتي موتورسيكلت متوقف شد، 
يكي از سارقان با سالح وينچستر به سمت راننده 
شليك كرد و او روي زمين افتاد. مردي كه ترك 
موتور نشسته بود با ديدن اين صحنه، وحشتزده 
پا به فرار گذاشت و سارقان در چشم بر هم زدني 
موتورسيكلت را سرقت كرده و متواري شدند. در 
جريان اين ســرقت راننده موتور به دليل شدت 
جراحــات وارده جانش را از دســت داد و وقتي 
پليس در جريان ماجرا قرار گرفت، تحقيقات براي 

شناسايي و دستگيري سارقان آغاز شد.

تعقيب و گريز
كارآگاهان در جريان بررســي هاي تخصصي در 

صحنه قتل جوان موتورســوار به سرنخ هايي از 
عامالن جنايت دست يافتند. آنها در ادامه محل 
تردد را زيرنظر گرفتند و اواخر هفته گذشته آنها 
را كه سوار بر يك خودروي پرايد بودند، شناسايي 
كردند. سارقان اما با مشاهده پليس اقدام به فرار 
كردند و دقايقي پس از تعقيب و گريز، خودروي 
پرايد را در گوشــه اي رها كرده و با پاي پياده از 

محل گريختند. 
مأموران پس از بررســي خودروي پرايد متوجه 
شدند كه پالك آن جعلي اســت اما در ادامه و با 
انجام بررسي هاي بيشتر معلوم شد كه اين خودرو، 
هماني اســت كه مدتي قبل تر دزدان با كشتن 
راننده اش آن را به ســرقت بــرده بودند. به اين 
ترتيب معلوم شد كه قاتالن راننده موتورسيكلت 
همان سارقاني هستند كه راننده پرايد را نيز به 

قتل رسانده بودند.

دستگيري در خواب
با توجه به شــگرد بي رحمانه سارقان در جريان 
سرقت هايشــان، كارآگاهان حدس مي زدند كه 
آنها درصورت عدم دستگيري جنايت هاي ديگري 
را هم رقم بزنند. در اين شرايط تحقيقات پليسي 

به صورت شبانه روزي ادامه يافت تا اينكه محل 
اختفاي آنها شناسايي شــد و كارآگاهان موفق 
شــدند صبح زود و درحالي كه دزدان جنايتكار 
در خواب بودند، اين محــل را محاصره و آنها را 

دستگير كنند.
ســردار عباســعلي محمديان، رئيــس پليس 
اســتان البرز با بيان اين خبر گفت: در كمتر از 
24 ساعت از وقوع آخرين قتل، 2نفر از متهمان 
در مخفيگاهشــان در يكي از باغ هاي چهارباغ 
دستگير شدند و معلوم شــد كه اين باند 2عضو 
ديگر هم دارد كه يكي از آنها داراي سوابق متعدد 
كيفري است. وي ادامه داد: در ادامه تالش هاي 
كارآگاهان جنايي، اين فرد نيز به دام پليس افتاد 
و در بازرسي مخفيگاه متهمان، 2قبضه سالح گرم 
و سرد، 2دستگاه موتورســيكلت و تعداد زيادي 

اموال سرقتي كشف شد.
براســاس ايــن گــزارش، يكــي از متهمــان 
دستگير شده جواني حدودا 25ساله و دو متهم 
ديگر كم سن و سال و حدودا 17ساله هستند كه 
در جريان بازجويي ها به قتل 2مرد و سرقت هاي 
خشــن و بي رحمانه اعتراف كردند و تحقيقات 

تكميلي از آنها ادامه دارد.

متهمان در جريان سرقت يك پرايد و 

يك موتور، 2نفر را به قتل رساندند

زوج جوان مشهدي كه صبح زود براي ورزش و پياده روي از خانه خارج 
شده بودند، گرفتار سرنوشتي هولناك شدند.

به گزارش همشهري، حدود ساعت 6صبح پنجشنبه گذشته به قاضي 
حسن زرقاني، بازپرس جنايي مشهد خبر رسيد كه مردي جوان در 
يك درگيري خونين در خيابان شهيد رستمي 2 با ضربات چاقو به قتل 
رسيده اســت. با حضور تيم  تحقيق معلوم شد كه عامل اين جنايت 
جوان موتورسواري بوده كه از محل گريخته است. همسر مقتول كه 
در صحنه درگيري حضور داشت، درحالي كه هنوز در شوك حادثه 
بود، به مأموران گفت: صبح زود با همســرم براي ورزش و پياده روي 
از خانه خارج شــديم. پس از ورزش در حال پيــاده روي بوديم كه 
موتورسواري هنگام عبور از خيابان به من متلك گفت. وي ادامه داد: 
همسرم عصباني شد و به موتورسوار اعتراض كرد اما مرد موتورسوار 
كمي جلوتر توقف كرد، از موتورش پياده شد و به طرف همسرم آمد. 
او فحاشي مي كرد و با همسرم به مشــاجره پرداخت و لحظاتي بعد 

چاقويي از جيبش بيرون كشيد و به همسرم حمله كرد و چند ضربه 
به او زد. در آن لحظات با جيغ و فرياد از مردم كمك مي خواستم اما 
كسي در خيابان نبود كه به كمك همسرم بيايد. وقتي شوهرم با بدني 
غرق خون روي زمين افتاد، مرد مزاحم سوار موتورش شد و فرار كرد.

اظهارات اين زن در حالي بيان مي شــد كه در بررسي ها معلوم شد 
مرد جوان كه حدودا 40ســاله بود بر اثر اصابت حدود 8ضربه چاقو 
جانش را از دست داده است. در اين شرايط تحقيقات براي شناسايي و 
دستگيري قاتل آغاز شد اما هيچ كس جز همسر مقتول شاهد جنايت 
نبود و كسي قاتل فراري را نديده بود. در اين شرايط مأموران به بررسي  
تصاوير دوربين هاي مداربسته پرداختند و توانستند تصويري از مرد 
موتورسوار به دست آورند اما وقتي شماره پالك موتور او بررسي  شد، 
معلوم شد كه پالك مخدوش و جعلي است. در اين شرايط مشخصات 
قاتل فراري در اختيار تمامي تيم هاي گشــتي پليس قرار گرفته و 

تحقيقات براي شناسايي و دستگيري قاتل موتورسوار ادامه دارد.

2 شــرور كه در كمربندي گرگان با تبر و 
چاقو به راننده خودرويي حمله كرده بودند 
درحالي كه از سوي پليس تحت تعقيب قرار 

گرفته بودند خود را تسليم كردند.
به گزارش همشــهري، اين حادثه روز اول 
خردادماه امسال در جاده كمربندي گرگان 
اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه 2 جوان 
شرور با استفاده از تبر و چاقو به سوي راننده 
يك پژو حمله ور شده و او را به شدت مجروح 
كردند. انتشار فيلم  درگيري در شبكه هاي 
اجتماعي بازتاب گســترده اي داشت و از 
ســوي ديگر راننده پژو كه با ضربات تبر از 
ناحيه پا، دست، كمر و سر مجروح شده بود 
شرايط وخيمي داشت. در اين شرايط پليس 

تحقيقات گســترده اي را براي دستگيري 
عامالن ايــن درگيري آغــاز كردتا اينكه 
سرانجام روز چهارشــنبه 2 ضارب خود را 
تسليم كردند. حجت االسالم والمسلمين 
ســيدرضا سيدحسيني، دادســتان مركز 
استان گلســتان در اين باره گفت: اين دو 
متهم با پيگيري هاي دستگاه قضايي،  خود 
را به بازپرس پرونده معرفي كردند و پس از 
تفهيم اتهام با صدور قرار قانوني روانه زندان 
شدند.  دادســتان گرگان به اشرار هشدار 
داد و گفت: دستگاه قضايي با اشخاصي كه 
قصد ايجاد خدشه در امنيت جامعه را دارند، 
بدون هيچ گونه مسامحه و با جديت برخورد 

خواهد كرد.
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زنزنجيرهاي
نگاهي به مستند »مهين« ساخته محمدحسين حيدري كه 

به تازگي اكران آنالين خود را آغاز كرده است

اگر پرونده محمد بيجه يا سعيد 
حنايي)خفاش شــب( يا شهال 
جاهد را رســانه هاي كشورهاي 
ديگر در اختيار داشتند احتماالً گزارش هاي مفصل و محصوالت 
گوناگونی از كتاب و مجموعه تلويزيوني و فيلم سينمايي و... از آنها 
فراهم مي آوردند، اما در رسانه هاي ايران معموالً پس از گزارش هاي 
روزانه در روزنامه ها از كشف قتل ها و بعد مراحل دادگاه پرونده ها از 
دستور كار رسانه ها و روزنامه نگاران خارج مي شوند و به بايگاني ها 

مي پيوندند.
در ســال هاي اخير به مدد رونق گرفتن ساخت مستندها شماري 
از پرونده هاي جنايــي از بايگاني ها بيرون آمده اند و دســت مايه 
فيلمسازان براي ساخت مستند شــده اند ازجمله پرونده محمد 

بيجه و مهين قديري.
مستند »مهين« ساخته محمدحسين حيدري كه به تازگي نمايش 
آنالين خود را آغاز كرده است، ماجراي قتل هاي مهين قديري قاتل 
زنجيره اي زن را روايت مي كند، زن جواني كه نظر پيرزنان را جلب 
مي كرد و به بهانه رساندنشان به منزل آنها را سوار رنوي زردرنگ 
خود مي كرد و بعد آنها را بيهوش مي كرد و به قتل مي رساند. مهين 
قديري در سال هاي1387و1388 در قزوين مرتكب 6قتل شده. 
ماجراي مهين به خودي خود مي تواند توجه هر تماشاگري را جلب 
كند، خاصه اينكه پرونده او در مقايسه با پرونده خفاش شب و بيجه 

بازتاب رسانه اي زيادي نيافت.

نكته، در پرونده هاي جنايي، اينجاســت كه همواره بخشــي از 
اطالعات براي عموم مخاطبان ناديده و ناشــنيده است و فيلم ها 
درست از همين نقطه آسيب مي بيند؛ چه فيلمساز گمان مي كند 
كه ناديده ها و ناشنيده ها براي ســر پا نگه داشتن مستند كفايت 

مي كند و اغلب از جزئيات ديگر مستند غافل مي شود.
آيا مستند مهين فراتر از ناديده ها و ناشنيده ها چيزي به تماشاگر 
عرضه مي كند؟ آيا مستند قرار اســت با كنار هم چيدن اطالعات 
به روايت يا نتيجه هاي تازه اي دســت پيدا كند؟ يا شكل تازه اي 
را در ارائه اطالعات در پيش بگيرد؟ يا به انگيزه هاي روانشناختي 
يا جامعه شناختي قتل ها بپردازد؟ انگيزه هاي مالي چه نقشي در 
ارتكاب قتل ها داشته است؟ درحالي كه يافتن زني با رنوي زرد در 
شهر قزوين، چندان دشوار به نظر نمي رسيد، چرا قتل هاي او قدري 

دير كشف شده اند؟
كارگردان كار خود را به ويژه در نيمه نخســت مستند بر بازسازي 
صحنه ها و روايت دســت اندركاران پرونده )قاضيان ، بازپرسان و 
كارآگاهان نيروي انتظامي و...( بنا كرده اســت. بخش عمده اي از 
هزينه مستند صرف بازسازي شده است. اما از ميانه هاي مستند 
فيلم هاي به جا مانده از مهين نيز به مستند راه پيدا مي كند و ماجرا 
را پيش مي برد. يعني تماشــاگر عماًل با 2 مهين مواجه مي شود؛ 
يكي كه نقش مهين را بازي مي كند و دومي كه مهين واقعي است 
كه قاعدتاً درنظر تماشــاگر قدري نامتجانس به نظر مي آيد. شايد 
بهتر مي بود كه كارگردان تا جايي بدون بازسازي و صرفاً براساس 
روايت راويان مســتند را پيش مي برد. بعد فيلم هاي به  جامانده 
سيماي قاتل را نشان مي داد. چرا كه فيلم هاي به جامانده از او به 
هنگام اعتراف و بازسازي صحنه هاي قتل كم نبوده و مي توانست 
به تنهايي مســتند را پيش ببرد. اما اكنون استفاده از هردو دسته 

فيلم های ساختاري دوگانه به مستند داده است.
پرداختن مستند به انگيزه هاي روانشناختي يا چگونگي ارتكاب 
قتل ها در حد خالي نبودن عريضه است. يك روانشناس كه پرونده 
را بررســي كرده، دقايقي در مقابل دوربين ســخن مي گويد اما 
همه انگيزه ها به طور كامل واكاوي نمي شوند. حضور كارآگاهان 
نيروي انتظامي، به ويژه كارآگاه پليس آگاهي تهران، نيز حضوري 
گذراست، درحالي كه هر دو مي توانستند سهم بيشتري در مستند 
داشته باشند. از ميان قاضيان و بازپرسان نيز يكي هوشمندانه تر 
از ديگران سخن مي گويد، كســي كه از ابتدا درگير پرونده بوده و 
تشخيص داده كه قتل ها زنجيره اي است، اما حضور بعضي ديگر از 

قاضيان و بازپرسان چندان ضروري به نظر نمي رسد.
بســيار كم پيش مي آيد كه در مســتندهايي از اين دست شاهد 
روايت هاي غيرخطي باشيم. مستند مهين هم جز بازي هاي فرمي 
مختصري كه با صحنه هاي بازســازي انجام داده اســت، فيلم را 
براساس روايتي خطي پيش مي برد. در حقيقت پرونده و چگونگي 
رمزگشايي قتل هاست كه ساختار مستند را تعيين مي كند، نه فكر 

از پيش تعيين شده كارگردان.
پرسش هاي ديگري نيز مي توانستند در مستند، طرح شوند ازجمله 
اينكه دليل عدم پرداختن رسانه ها به پرونده مهين قديري چه بوده 
است؟ آيا دســتور مقامات قضايي و انتظامي براي پرهيز از ارعاب 
عمومي سبب در حاشــيه قرار گرفتن پرونده مهين شده  يا ماجرا 
دليل ديگري داشته است؟ چرا كســي از اطرافيان مهين جلوي 
دوربين حاضر نمي شود و درباره او سخن نمي گويد؟ آيا سازندگان 
فيلم تالش خود را براي حضور بســتگان و آشنايان او در مستند 
انجام داده اند و موفق نشده اند؟ فيلم بحث انگيزه هاي مالي قاتل 
را نيز پيش مي كشد اما اين بحث را نيز مثل بحث هاي ديگر تمام 
و كمال به سرانجام نمي رساند و تماشاگر درنمي يابد كه آيا انگيزه 
مهين قديري از ارتكاب قتل ها صرفاً مالي بوده يا انگيزه هاي ديگر 

نيز در جنايت هاي او نقش داشته اند.
مستند مهين به دليل اطالعات نسبتاً جامعي كه درباره قتل هاي 
مهين قديري به دســت مي دهد مي تواند نقطه آغــاز خوبي براي 
مستندها و پژوهش هاي بعدي درباره او باشد. پرونده او آنقدر غريب 
و پيچيده هســت كه بتوان چند اثر ديگر درباره اش ساخت؛ آثاري 

كه از نظر ساختاري و بصري احتماال بهتر از مستند فعلي باشند.

درروزهايغريبيگفتوگوميكنيم؛
روزهاييپرازخشونتوعصبيت.ترسازهمين

خشونت،مارابهاينگفتوگوكشاند.
يك جامعه از جايي شروع مي كند به افتادن در سرازيري 
كه بخشــي از ارزش ها از بين مي رود؛ مثال كساني بر 
صندلي هايي مي نشــينند كه شايستگي آن جايگاه را 
ندارند؛ بنابراين شــكافي ايجاد مي شود و باورها از بين 
مي رود، روابط، شكل ســالم و منطقي خود را از دست 
مي دهد و هويت از بين مــي رود. جامعه ما در وضعيت 
كنوني، دچار بحران هويت است. مادري كه نمي تواند 
شكم فرزند خود را ســير كند، او را مي كشد. اين قتل 
گاهي از عشــق و محبت اســت، گاهي بر اثر تعصب و 
غيرت، مثل قتل رومينا و گاهي هم مشخص نيست به 
چه دليل مانند ماجراي بابك خرمدين؛ اما درهرحال 
معنا و هويــت از بين مي رود؛ گويي پــدر و مادر ديگر 
معناي خود را ندارد. هرچند اينها نمونه هاي اندكي است 
ولي وقتي به تاريخ بنگريم، اديپ كه پدركشي مي كند 
به عنوان يك مثال برجسته، در تاريخ مي ماند و به عنوان 
يك نمونه از آن نام مي برند كه بعدها در علم روانشناسي 
به عنوان عقده اديپ مطرح مي شود. حال بايد ديد كه 
چرا جامعه خشن و دچار ســردرگمي و بحران هويت 
مي شود و عصباني اســت. گويي به حق خود نرسيده؛ 
چون آنقدر افراد نااليق در جايگاه هاي ارزشــمند قرار 
مي گيرند كه نخبه از دور خارج مي شــود. خشونت از 
نخبه كشي آغاز مي شود كه الزاما به معناي قداره بستن 
نيست، بلكه جامعه به سمت حذف پيش مي رود. با كمي 
اغراق، حذف يعني قتل. االن لب پرتگاه هستيم. كالم 
و نگاه مان خشن است، نگاه حذفي در هنر ما هم وجود 
دارد. به عنوان كساني كه در فضاي هنري كار مي كنيم 
و عنوان هنرمند و روشنفكر و پيشرو را به خود مي بنديم، 
وظيفه خود را به درستي انجام نمي دهيم. در يك بازي 
قرار گرفته ايم و وظيفه اصلي خود را كه ساختن فرهنگ، 
تربيت جامعه فرهنگي، ارائه خوراك خوب فرهنگي به 
مردم و هدايت ذهن آنان به مسائل مهم زندگي است، از 
ياد برده ايم. هنر كه فقط كار هنري نيست؛ راه زندگاني 

و ابزاري براي آن است.
ظاهرانقطهمفقودههميناست...

بله. برخي از ما مي گوييم كار من هنر است و كاري به 
سياست ندارم. مي توانيم اين را به عنوان يك جمله فرار 
از سانسور بگوييم، ولي ذات كار ما سياسي است؛ چون 
به انسان و جامعه نگاه مي كنيم. پس نبايد بگوييم مگر 
الزم اســت مردم كار مرا بفهمند؟ معلوم است كه بايد 
بفهمند. چون بايد نگاه مردم را عوض كرد. جامعه سالم 
فردا، جامعه اي فرهنگي است. هنر اساسا از مهدكودك 
و آموزش و پرورش بايد آغاز شود. بايد با آن زندگي كرد. 
همه هنرها مهم هستند، ولي تئاتر مهم تر است به دليل 
زندگي جمعي كه در آن جريــان دارد؛ اجتماع. بدون 
اجتماع نمي توان تئاتر كار كرد. افراد در تئاتر، مناسبات، 
زندگي جمعي و گفت وگــو را مي آموزند. ضمن اينكه 
خود ما هم مانند شخصيت هاي نمايشنامه ها هستيم، 
خود ما مي توانيم »مكبث« باشيم. پس به جاي شناخت 
نقش، بايد خود را بشناسيم. قدرت دست هر كه باشد، 
فساد مي آورد، ولي جالب اينجاست كه اين موضوع را 
به ديگران تســري مي دهيم و خود را حذف مي كنيم. 
مي ترسيم اعتراف كنيم خودمان هم چنين هستيم. هر 
كسي بايد بتواند اين واكاوي را در خود انجام دهد. در 
آن صورت جامعه رو به رشد مي رود. چه چيزي مي تواند 

ما را به خودمان بازگرداند؟ هنر و از همه بيشتر تئاتر.
چراتئاترنقشويژهايدارد؟

تئاتر هميشه رابطه مســتقيمي با دمكراسي داشته. 
هر زمان دمكراســي بوده، تئاتر رشــد كرده است. در 
همان دوره اصالحات، آقاي خاتمي گفت 10درصد در 
برقراري دمكراسي موفق بوده، ولي تئاتر 70درصد جلو 
رفت و همچنان از همان دوره تغذيه مي كند. 52سال 
دمكراسي در دوران طاليي پريكلس در يونان باستان، 
باعث پديد آمدن و رشــد نمايشنامه نويســاني مانند 
سوفكل، اشيل، آريســتوفان، اوريپيد و... شد كه هنوز 
جهان از آبشخور همان دوره تغذيه مي كند و اين چيزي 

است كه جوامع توتاليتر كم دارند.
چرااالنرابطهخانــوادهتئاتراعماز

هنرمند،مديرورسانهباجامعهقطعشدهاست؟
انگار مشــغوليات ما دارد زياد مي شــود. دغدغه هاي 
كوچك، مهم شده است. دغدغه كوچك، يعني تئاترم 

چقدر بفروشد.
غمنان...

غم نان بهانه خوبي است. هزينه ها باال رفته و فروش براي 
مِن كارگردان مهم مي شود؛ اينكه با چه كساني همكاري 
كنم كه گيشه ام تضمين شود. اينها دغدغه هاي كوچكي 

است. از طرف ديگر ما با هم حرف نمي زنيم.

صدوانديسالاســتتئاترداريمكه
اساسشگفتوگواست،وليچرانميتوانيمباهم

حرفبزنيم؟
به نظرم بايد يك بار ديگر با هم تئاتر را بازتعريف كنيم؛ 
اينكه چرا جامعه به تئاتر نياز دارد. به نسبت ضرورتش 
يك بار ديگر شــروع كنيم بــه بازتعريــف و بعد وارد 
اجراي كار شويم. اســاس تئاتر ديالوگ است كه الزاما 
كالم نيست؛ يعني رفتار هم هســت، ولي ما ديالوگ 
نمي گوييم. خود را از جامعه جــدا مي دانيم و بعد آن 
را تحليل مي كنيم، اما خودمان هــم همان رفتارها را 
داريم. ما به يكديگر گوش نمي دهيم. تئاتر ما به سمت 

مونولوگ رفته است.
چونراحتتراست؟

چون نمي توانيم براي تئاتر وقــت بگذاريم؛ زيرا بايد 
سر سريال و فيلم هم برويم تا پول بيشتري به دست 
آوريم. از طرف ديگر مِن كارگــردان نمي توانم براي 
دو، سه ماه تمرين با ده، پانزده بازيگر هزينه كنم. پس 
ترجيح مي دهم دو، ســه هفته با يك بازيگر تمرين 
كنم. اين راحت تر اســت. بازيگر تا ساعت خاصي سر 
فيلم است و بعد مي آيد سر تئاتر. ديگر نيازي نيست 

وقت مان را با يك گروه تنظيم كنيم. شــما به عنوان 
يك رسانه دغدغه ات اين است كه اين واژه را بگذاري 
يا نه. به فالن موضوع بپردازي يا نه. 2بار مي پردازي، 
چاپ نمي شود يا پولت را نمي دهند يا توبيخ مي شوي، 
ديگر ســراغش نمي روي. نتيجه اش مي شود همين 
جامعه اي كه داريم كه هر روز خشن تر مي شود. چون 
نمي توانيم يقه باالدستي خود را بگيريم، يقه اطرافيان 
را مي گيريم. زورمان به راننده تاكسي مي رسد كه چرا 
كرايه را گران مي گيري؛ درحالي كه او الستيك را گران 
مي خرد، الستيك فروش هم گوشت را گران مي خرد 
و... . يك چرخه است چون سيستم اشكال دارد. گاهي 
هم ايدئولوژي به ميان مي آيــد و در جاهايي پررنگ 
مي شود؛ مثل پدر رومينا كه به دليل تعصبات دست به 
قتل مي زند. همه اينها دست در دست هم مي دهد و 
نمي گذارد جامعه به چيزي بهتر فكر كند. اين سلسله 
دومينوســت. چرا اوضاع ما زمان خاتمي كمي بهتر 
بود؟ چون روي 2موضوع تمركز كرد كه هيچ كدام هم 
پوپوليستي نبود؛ توسعه فرهنگي و توسعه سياسي. 
در اين دو بستر اســت كه اقتصاد رشد مي كند. چند 
سال پيش كه خانه تئاتر بودم، در جلسه اي با حاج آقا 
امرودي، معاون اجتماعي شهرداري وقت )قاليباف(، 
گفتم تغيير بزرگساالن سخت اســت، ولي مي توان 
نسل بعدي را عوض كرد، اما نكته در اين است كه در 
شــهرداري، حكومت، دولت و... هيچ برنامه اي براي 
نسل سوم و چهارم وجود ندارد. زمانه به جلو مي رود و 
شكل اتفاقات عوض مي شود و ما بايد متناسب با اين 

تغييرات، نسل را پرورش بدهيم.
خيليچيزهارانميتوانيمعوضكنيم

ودستمانهمبهآموزشوپرورشنميرسد...
خودمان را كه مي توانيم عوض كنيم.

نقشفرديمابهعنوانجامعهتئاتري
چيست؟

اول، بازگشــت به خود؛ چه مي خواهم؟ چرا در تئاتر 
فعالم؟ هرچند بخشــي از زندگي ما از اين راه تامين 
مي شود، ولي چقدر بايد خود را بفروشم براي درآمد. 
متأسفانه قيمت آدم ها ارزان هم شده. دوم اينكه فكر 
كنم در روز، هفته يا  ماه چند ســاعت مي توانم وقت 
بگذارم و با 4تا جوان حرف بزنم و با هم كتاب بخوانيم. 
سيستم آموزشي ما در بسياري از آموزشگاه ها هم مثل 
دانشگاه خطاســت. كار نمي كند. خود من هم براي 
گذران زندگــي در يكي، دو آموزشــگاه كار مي كنم، 

ولي به آنان هم همين را مي گويم. بايد ســاختارمان 
عوض شود. نبايد تئاتر به چند سالن دولتي و خصوصي 
محدود شــود و اجراي نمايش مــا به نظر چند عضو 
شوراي نظارت معطوف نشود كه اجازه كار نمي دهند. 
االن شرايط همين اســت. بيست،سي سالن دولتي و 
خصوصي داريم و يك شــوراي نظارت، ولي نگذاريم 
اينها سرگرم مان كند. فكر كنيم خودمان چه امكاني 

مي توانيم ايجاد كنيم.
باهميننگاهبودكهبهسمتاجراهاي

بيرونازسالنرفتيد؟
بله چون فكر كردم بايد براي خالقيتم اتفاق ديگري 
بيفتد و كمي باطراوت شوم. پس ســراغ مكان هاي 
مختلفي با معماري هاي متفاوت رفتم. اين كار سبب 
شد چند نفر ديگر هم ببينند مي توان جور ديگري هم 
كار كرد و همين يعني فكر و همين تفكر تسري پيدا 
مي كند. بايد فكر كردن را بياموزيم، ولي اطالق عنوان 
»ديگرگونه هاي اجرايي« به اين جريان خطا بود؛ چون 
با تعاريف، آن را محدود كرديم. ببينيد مثال يكسري 
كارها هســت با عنوان پرفورمنس هاي شهري، تئاتر 
خياباني نيســت. البته كه تئاتر خياباني هم مي تواند 
تعاريف خود را عوض كند و نو شود، ولي پرفورمنس 
شهري يعني شــهر به اتفاقات زيبا مزين شود. چشم 
بايد بگردد؛ مثال در ماشين نشسته اي و تصويري زيبا 
يا رفتاري از كسي مي بيني. در دوره شهرداري آقاي 
قاليباف با وجود يكســري كارهايي كه شهر را نابود 
كرد، ولــي كار خوبي هم انجام شــد؛ تهران به منزله 
گالري، حتي همان پرينت هاي بي كيفيت هم نمايي 
به شــهر داده بود. مردم كنجكاو مي شدند، تابلوها را 
مي خواندند. اين كار بهتر از نصب مجسمه هاي زشتي 

است كه مي ساختند و مي سازند.
معنايزندگيگمشده.

هويت از بين مي رود. من ديگر پدر خانواده نيســتم 
و به ماشيني تبديل مي شــوم كه مدام تحت فشارم. 
صبح در اداره حرص مي خورم كه فــردي نااليق در 
جايگاهي مهم قرار گرفته چون تخصص ما اين است 
كه افراد غيرمتخصص را در پست هاي كليدي بگذاريم 
كه نتيجه اش نابودي است. همه اينها توليد خشونت 
مي كند. در تئاترمان به شدت آدم هاي خشني هستيم 
و به دنبال منافع شــخصي. البته در جاهاي ديگر هم 
كمابيش همين است. االن ســاخت فيلم كوتاه باب 
شده. كارگردان بيشترين هزينه را صرف تجهيزات و 
امور فني مي كند، ولي مثال به بازيگرش پول نمي دهد 
با اين توجيه كه تو در اين فيلم ديده مي شوي و همين 
جمله يعني خشونت. اين برده داري است. ناگهان ديگر 
مناسبات رفاقت، رفاقتي نيســت، بلكه سوءاستفاده 
است. تو زورت به يكسري آدم ها نمي رسد، باج مي دهي 

و وقتي مي رسد، زورت را بر سر آنها خالي مي كني.
برگرديمبهبحثاول.دراينســالها
بانوجوانانزياديتئاتــركاركردهايد.دربحث
فرهنگســازيهممدامتأكيدبرايناستكهاز
گروههايسنيكودكونوجوانبايدشروعكنيم.
باتوجهبهتجربههاييكهداريد،تأثيرتئاتررابر
نوجوانانچگونهميبينيد؟آيافقطيكشعاراست

ياواقعاتأثيردارد؟
از سال81 تاكنون شايد دو، سه هزار هنرجو داشته ام. 
تأثير تئاتر در مورد يكســري از بچه ها ســال ها بعد 
مشخص مي شود، ولي تأثير خود را بر ناخودآگاه آنان 
مي گذارد؛ حتي اگر حضورشــان در دوره آموزشــي 
كوتاه مدت باشــد. هنرجوي افغانســتاني داشتم كه 

دستفروشــي مي كرد، ولي بعد از كالس تئاتر، سراغ 
عكاسي رفت و عكاس بسيار خوبي است. با بچه هاي 
كار، تئاتر كار كرد. تدوين مي كند. مسير زندگي اش 
عوض شد. بخشي از درآمدش از كار هنري است. در 
هنرجويان غيرمهاجر، بچه هايي هستند كه به عنوان 
بازيگر يا طراح درجه يك كار مي كنند، مسير زندگاني 
آنان تغيير كرده. هنرجويي داشته ام كه مواد مصرف 
مي كرد، ولي از جايي به بعد ديد نمي تواند به كالس و 
هم دوره اي هاي خود دروغ بگويد. ترك كرد و كار كرد 

و حاال كارگردان درجه يكي است.
چرااينموهبتهايتئاتركمتراستفاده
ميشود؛آنهمدرجامعهايكهاينچنينگرفتار
اعتيادوديگرمسائلاست؟نميشناسيم؟تنبليم

يابرايمانمهمنيست؟
اينجاســت كه مي گويم بايد دوباره ضرورت تئاتر را 
تعريف كنيم و ببينيم آنچــه را مي خواهيم. ضرورت 
تئاتر در تهران با پاريس تا حدودي مشترك است، ولي 
در بخش هايي متفاوت است؛ به دليل تفاوت اقتصادی، 
فرهنگی، سياسی و... . جاهايي را كه متفاوت است بايد 
بازتعريف كنيم. متأسفانه در يك روزمرگي افتاده ايم 
كه تئاتر را همان چيزي مي دانيم كه در ســاختمان 
گرد تئاترشهر و در سالن ها رخ مي دهد. اين نگاه يك 
سيستم بسته است كه آن را به جامعه تحميل مي كند 
و برخي از ما هم به همين تن مي دهيم. همان نگاهي را 
كه دولتمردان دارند، تبيين مي كنيم و به خورد جامعه 
مي دهيم. براي اجراي كاري در اصفهان، مدت ها پيگير 
مجوز بودم و مجوز نمي دادنــد؛ چون فكر مي كردند 
اگر به اين شــكل از اجرا مجوز بدهنــد، بعدا ديگران 
هم چنين تقاضايي خواهند داشت. نگاه شان به تئاتر 
اين بود كه بخنداند و اميد بدهد. بدون چشم انداز كه 
نمي توان به زور مردم را خنداند و بــه آنان اميد داد. 
كمدي زماني جواب مي دهد كه بفهمي مسئله چيست 
وگرنه با چند كلمه كه نمي توان آن را خلق كرد. دادن 
آدرس غلط اســت. در فضايي كه يك چشــم انداز را 
تعريف مي كني، طنزهايي هم وجود دارد. اگر جامعه 
را درست ببينيم و به درستي آينه آن باشيم، همه  چيز 
حل خواهد شد. سواد اجتماعي مان پايين است و درگير 
واژگانيم. خيلي چيزها را نمي دانيم يا به نفع مان نيست 
بدانيم. درگير بحث تئاتر آنالين هستيم. تئاتر آنالين 
كه نداريم، تئاتر يعني دعوت گروهي از مردم از گروهي 
ديگر براي مالقات در مكاني از پيش تعيين شده كه 
آنجا با هم مراوده كنند. يك آيين است. تئاتر آنالين 
و اينترنتي نداريم. اسمش اجراســت و نه تئاتر. يك 
پلتفرم را كه نمي توان جابه جا كرد. اينها سبب مي شود 
مدام بسته تر شويم و هيچ اتفاقي نيفتد. جامعه بايد فكر 
كند. بايد ياد بگيريم كه ذهن مان مثل ساعت مدام كار 
كند، ولي انگار اتفاقاتي مي افتد كه ذهن متوقف شود. 
حتي همين كه در زمينه خبرنگاري هم با قحط الرجال 
روبه روييم، به اين دليل است كه نمي خواهيم همه  چيز 
را رصد كنيم، ســراغ آنچه مي رويم كه دم دست مان 
اســت. منتقد نداريم؛ چون نگاه درســت را فراموش 
كرده ايم. دنبال راحتي هستيم. اگر درست نگاه كنيم، 
مي فهميم معضل چيســت. به همين دليل مي گويم 
برگشــت به خود. االن خيلي عصبي هستم. چندي 
پيش مسيري را با دوچرخه مي رفتم و يك نفر با من 
درگير شــد و هر دو داد زديم. بعد فكر كردم چرا داد 
زدم؟ بايد مدام خود را چك كنيم. همه خطا داريم، اما 
بايد به خود برگرديم، ولي گاهي پشت يكسري چيزها 

پنهان مي شويم. 

تئاتر، خشونت و آموزش گفت و گو از زبان حميد رضا پورآذري
مستندعصباني هستم 

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

درميانهنرمندانتئاترشايدكمتركسيهمچونحميدپورآذريتجربهكاركردنباهنرجوياننوجوان
راداشتهباشد؛نوجوانانيمتفاوت،ازكودكانكارافغانستانيتادختراندرمعرضآسيبهاياجتماعييا
نوجوانانمبتالبهاعتياد.درروزهاييكهدرگيرهزارويكمعضلاجتماعيهستيم،دربيشترنمايشهايي
كهپورآذريكارگردانيكردهمعضالتاجتماعيديدهميشــود؛موضوعاتيكهازدلجامعهبرخاستهوبهاعتقاداينكارگردانتئاترتأثيرخودرا
رويافرادميگذارد.پورآذريفعاليتتئاتريخودراازدهه۷۰آغازكردويكيازنكاتقابلتوجهاجراهايش،موقعيتهاياجرايياستكهانتخاب
ميكند.اومعتقداستكهتئاترتنهاسالننمايشنيســتوميتوانهرجاييتئاتريرارويصحنهبرد.»مادربزرگ«،»غولتشنها«،»مهاجران«،
»سالثانيه«،»متروكهخواني«و...ازجملهآثارياستكهرويصحنهبرده.بااينكارگردانهمكالمشديمتابارديگركاركردهاياجتماعيتئاتررا

بهعنوانابزاريبرايزندگيبهتريادآوريكنيم.

نداآلطيب
روزنامه نگار

چشمهابهزيباييعادتنكردهاند
 مثال قرار اســت فاصله بين چهارراه وليعصر تا تاالر وحدت به پهنه رودكي 
تبديل شود، اما چه برنامه اي براي آن داريم. مي توان از صبح تا نيمه شب در 
بازه هاي زماني مختلف، اتفاقاتي رقم زد؛ موسيقي خياباني، كارهايي شبيه 
دوساالنه تجسمي كه خيلي جذاب بود و پرفورمنس هاي شهري. برنامه هاي 
تلويزيون ما آنقدر مبتذل است كه مردم به سريال هاي مبتذل »جم« و »من 
و تو« پناه مي برند. سريال هاي ما در راستاي تحكيم خانواده، خانواده را به 
فنا داده. هميشه زني شيطان صفت، مرد زاهدي را اغفال مي كند و او بعد از 
اغفال، توبه مي كند و... . چشــم ها به زيبايي عادت نمي كند. توقع داريد در 

چنين جامعه اي خشونت افزايش پيدا نكند؟!
  زيبايي حذف شده. حتي خشونت را زيبا و شــاعرانه نشان نمي دهيم كه 
تلطيف شود و ذهن را به پرواز دربياورد. پرواز ذهن از بين رفته، تخيل راكد 
شــده، خيال وجود ندارد. در اين وضعيت، از زيبايي و عشــق مي گوييد؟ 
دل خوش ســيري چند؟! آمار كشته ها در كشــور ما آنچنان زياد است كه 
فكر مي كنيم چه خوب كه در زلزله، 20كشــته داده ايــم! در آماري، تعداد 
كشته شدگان تصادف هاي جاده اي ما بيشتر از آمار كشتگان جنگي جنگ 

33روز اعراب و اسرائيل بود.
 جنگ است، اعصاب نداريم. اگر مسافركشــيم، مي خواهيم زودتر برسيم 
كه پول زودتر رد و بدل شود. به فكر نيازهاي زن و بچه خود هستيم؛ يعني 
روزمرگي است و بحران هويت. همان بحث اول مان، بحران هويت از همين 
روزمرگي آغاز مي شــود. اين روزمرگي حتي به روز، مرگي تبديل مي شود. 
ديگر نمي دانيم چه كسي هســتيم. فقط به دنبال اين هستيم كه صبح سر 
ساعت معيني به محل كارمان برويم و شب در بازگشت به خانه، 2تا مسافر 

هم بزنيم براي درآمد بيشتر.

ث
مك

اساستئاترديالوگاستكهالزاماكالمنيست؛يعنيرفتارهمهست،وليماديالوگ
نميكنيم.خودراازجامعهجداميدانيموبعدآنراتحليلميكنيم،اماخودمانهم

همانرفتارهاراداريم
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كيوسك

 طي روزهاي گذشته رسانه هاي عربي 
گزارش هــاي متعــددي دربــاره خاورميانه

گفت وگوي ميان گروه هاي فلسطيني 
در قاهره منتشر كردند؛ گفت وگويي كه قرار بود از 
امروز به طور رسمي با هدف يكپارچه سازي  مواضع 
فلســطينيان پيش از مذاكره غيرمستقيم با رژيم 
صهيونيســتي برگــزار شــود. بر همين اســاس 
هيأت هاي حماس و جنبش فتح از روز چهارشنبه 
هفته گذشته براي انجام رايزني هاي مقدماتي عازم 
پايتخت مصر شدند. اما مسير اين تحوالت با انتشار 
خبري مبني بر تعويق گفت وگوهاي فلســطيني 
به طور ناگهاني متوقف شد. شبكه الجزيره صبح روز 
گذشته در گزارشي اعالم كرد نشست نمايندگان 
گروه هــاي فلســطيني در قاهــره به دليل وجود 
اختالفات اساسي بر سر برخي محورهاي مذاكره به 
زماني ديگر موكول شــده اســت. انتشار اين خبر 
فضاي حاكم بر شبكه هاي مجازي در جهان عرب و 
به ويژه فلسطين را با شوكي عميق مواجه كرد؛ آن 
هم درحالي كه بسياري از رسانه هاي اين كشور پس 
از پايان جنگ 11روزه غزه و عقب نشــيني دولت 
نتانياهو، از وحدت ميان گروه هاي فلســطيني و 
اتخاذ موضعي يگانه در مذاكره با رژيم صهيونيستي 
سخن مي گفتند. وزارت خارجه مصر كه قرار بود 
ميزبان اين گفت وگوهاي رسمي باشد هم به فاصله 
كوتاهي با صدور يك بيانيه اعالم كرد: اختالف در 
مواضع طرفيــن فراتر از تصــورات اوليــه بود و 
گفت وگوهاي محدود طي روزهاي گذشــته نيز 
نتوانست نمايندگان گروه هاي فلسطيني از غزه و 
كرانه غربي را به يك نقطه اشتراك نزديك كند. اما 
ريشــه اين اختالفات اساســي در كجاست و چرا 
گروه هاي فلسطيني پس از بحران جنگ 11روزه، 
با وجود تهديد خارجي باز هم نتوانستند به توافقي 

حداقلي براي عبور از اختالفات دست يابند؟
روزنامه العربي الجديد در پاســخ به اين ســؤال 
مي نويســد: به باور حماس، نبرد شمشير قدس و 

توافق احتمالي براي مبادله اسرا، موازنه و واقعيت 
سياســي جديدي را خلق كرده است كه براساس 
آن، حماس بايد شــريكي هم وزن جنبش فتح در 
رهبري فلسطين باشــد. اما در مقابل، جنش فتح 
كه بر تشكيالت خودگردان ســيطره دارد حاضر 
به پذيرش هيچ گونــه تغييــري در موازنه فعلي 
نيست. بايد توجه داشت كه تغيير در موازنه فعلي 
و افزايــش احتمالي نفوذ حماس در تشــكيالت 
خودگردان به معناي سهم بيشــتر اين جنبش از 
منابع مالي است كه براي بازسازي غزه اختصاص 
مي يابد. رهبران جنبش حمــاس طي هفته هاي 
گذشته بارها تأكيد كرده اند حق بازسازي غزه در 
انحصار ساكنان حقيقي اين سرزمين است. اين در 
حالي است كه وزير خارجه آمريكا كمك هاي مالي 
اين كشور براي عمران غزه را در اختيار تشكيالت 
خودگردان )تحت سيطره جنبش فتح( قرار داده 
و با هرگونه نقش آفريني حمــاس در اين موضوع 
مخالفت كرده است. از ســوي ديگر اتحاديه اروپا 
نيز اعالم كرده بدون تعريف سازوكاري مشخص با 
نظارت نمايندگان بين المللي و دولت مصر، حاضر 
به تامين مجدد منابع مالي براي غزه نيســت. اين 
كشــورها حماس را متهم مي كنند كه در پوشش 
جلب منابع مالي براي بازســازي غــزه به دنبال 
خريد سالح و تقويت نفوذ امنيتي خود در منطقه 
اســت. در مقابل جنبش حماس بارها اعالم كرده 
منابع مالي مذكور را با شفافيتي قابل قبول، صرف 
بازسازي ويراني هاي به جا مانده از جنگ 11روزه 

اخير در نوار غزه خواهد كرد.
به گزارش شبكه الجزيره، گفت وگوهاي مقدماتي 
قاهره سرانجام با ســفر ماجد فرج، رئيس سازمان 
اطالعات تشكيالت خودگردان و از سران جنبش 
فتح به بن بست رسيده اســت. او در اين سفر يك 
روزه، ضمن مالقات با عباس كامل، همتاي مصري 
خود مخالفت قاطع جنبــش فتح با هرگونه تغيير 
ســاختار تشــكيالت خودگردان بدون برگزاري 

انتخابات را اعالم كرده اســت. پس از اين، هيأت 
نمايندگان حماس به رياســت اسماعيل هنيه نيز 
به فاصله كوتاهي قاهره را به مقصد دوحه، پايتخت 
قطر ترك كرده اســت. همزمان بــا اين تحوالت، 
محمد اشتيه، نخســت وزير تشكيالت خودگردان 
از روز گذشــته ســفرهايي منطقه اي به مقاصد 
اردن، قطر، كويت و عمان را آغاز كرده است. گفته 
مي شود هدف از اين ســفرها، تامين منابع مالي از 
سوي كشــورهاي عربي براي بازسازي غزه است؛ 
اگرچه با يك شرط اساسي: تنها كانال انتقال اموال، 
شبكه مالي تحت نظارت تشــكيالت خودگردان 
باشــد! انجام اين ســفرها بدون توافق با جنبش 
حماس به معناي شكســت قطعي مذاكرات ميان 

گروه هاي فلسطيني در قاهره است.
اگرچه جنبش فتــح هرگونه تغيير در ســاختار 
تشــكيالت را به انتخابات پارلماني موكول كرده 
اما در عمل، حتي نسبت به برگزاري اين انتخابات 

نيز همكاري نمي كند. پيش از اين محمود عباس، 
رئيس تشــكيالت در فرماني اجــراي انتخابات را 
بدون توافق با ساير احزاب و گروه هاي فلسطيني به 
تعويق انداخت. اين در حالي است كه براساس تمام 
نظرسنجي ها، كادر فعلي رهبران جنبش فتح در 
هرگونه انتخابات با شكستي سنگين مواجه خواهد 
شد. جالب آنكه اين شرايط پس از جنگ 11روزه 
غزه و مقاومت حماس مقابل ارتش اسرائيل تشديد 
شده است. عبدالباري عطوان، ســردبير روزنامه 
رأي اليوم با اظهار تأســف نسبت به اختالف ميان 
گروه هاي فلسطيني و شكســت مذاكرات قاهره 
مي نويســد: مردم ما در مقاومت عليه اشغالگران 
متجاوز پيروز شدند اما گروه هاي سياسي فلسطين 
در تقسيم غنائم اين پيروزي شكست خوردند. او 
همچنين پيش بيني كرد بدون تغيير در منظومه 
رهبران سياسي فلسطين، هيچ گشايش جدي ای 

در بحران ملي اين كشور حاصل نخواهد شد.

نخستين دور گفت وگوهاي ميان گروه هاي فلسطيني پس از 
جنگ غزه با شكست مواجه شد

 پيروزي در غزه 
شكست در قاهره

اين روزنامه چاپ دهلي، خبر يــك خود را به 
ركوردشكني مرگبار ويروس كرونا در اين كشور 
اختصاص داده اســت. تعداد قربانيان كرونا در 
هند، آخر هفته به 6هزار و 148نفر طی 24رسيد و 
اين كشور، بدترين آمار روزانه مرگ ومير را ثبت 
كرد. دانشمندان هندي گفته اند كه موج سوم 

همه گيري كرونا هم در راه و اجتناب ناپذير است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه خليج تايمز ]امارات[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه پايونير ]هند[

فروپاشي اقتصادي لبنان و خطر خشونت

با همديگر، مي توانيم

تورم كرونايي

ركورد تلخ و مرگبار

فروپاشــي اقتصادي لبنان و عبور ارزش دالر 
از مرز 15هزار لير بــار ديگر پاي معترضان را به 
خيابان هاي بيروت و ساير شهرهاي اين كشور 
باز كرده است. ناظران و رسانه ها نسبت به وقوع 
اقدامات خشــونت آميز در جريان تقابل بين 

معترضان و نيروهاي امنيتي هشدار مي دهند.

اين روزنامه اماراتي خبر يــك خود را به وعده 
كرونايي جــو، بايدن، رئيس جمهــور آمريكا 
اختصاص داده است. بايدن گفته است كه آمريكا 
نيم ميليارد دوز واكسن كرونا به كشورهاي فقير 
اهدا خواهد كرد و از ديگر رهبران كشــورهاي 
ثروتمند هم خواسته است به آمريكا بپيوندند و 

جان مردم كشورهاي فقير را نجات دهند. 

روزنامه اقتصادي وال استريت ژورنال، افرايش 
تورم در آمريكا را تيتر يك كرده و نوشته است: 
تورم ماهانه در آمريكا،  در 13ســال گذشــته 
بي سابقه بوده اســت. اين روزنامه نوشته است 
كه علت تورم 5درصدي در ماه مي، افزايش تقاضا 
در فضاي بعد از كرونا و شرايط اقتصاي مرتبط در 

آمريكا بوده است.

جهان نما

بازگشت رياض به سوي دمشق

چرخش سياست هاي عربستان سعودي نسبت به نظام سوريه و حركت 
چراغ خاموش اين كشور براي بازگشت به دمشق، ازجمله تحوالت مهم 
منطقه خاورميانه به حساب مي آيد كه در سايه اخبار جنجالي، كمتر 
به آن پرداخته مي شود. اگرچه مقامات سعودي با گذشت 10سال از 
آغاز بحران سوريه تأكيد دارند كه نفوذ ايران در دمشق را تهديدي براي 
منافع منطقه اي خود مي دانند، اما به نظر مي رسد سياست سعودي ها 
براي مقابله با اين نفوذ كامال تغيير كرده است؛ چرا كه ديگر خبري از 
تحريم يا حمايت از گروه هاي شــبه نظامي نبوده و در عوض، رويكرد 
جديدي براي تقويت حضور عربي در سوريه مشاهده مي شود. جالب 
آنكه همزمان با نمايان شدن نشانه هاي تغيير در سياست هاي رسمي 
عربستان نسبت به دمشق، اطالعات غيررسمي نيز از طريق رسانه ها 
در اين باره منتشر شده است. شبكه الجزيره به تازگي در گزارشي به 
نقل از يك مقام ارشد در وزارت كشور ســعودي مدعي شده؛ »مزاج 
سياسي سران كشور درخصوص پرونده ســوريه به كلي تغيير كرده 
است. بســياري از افراد سرشــناس در خانواده حاكم، به ويژه محمد 
بن سلمان خواهان بازگشت به دمشق و عادي سازي  روابط با دولت بشار 
اسد هستند.« پيش از اين خبرگزاري رويترز هم درباره سفر محرمانه 
خالد الحميدان، رئيس سازمان اطالعات سعودي به دمشق افشاگري 
كرده بود. اگرچه افشاگري رويترز از سوي مقامات هيچ يك از 2كشور 
تأييد يا تكذيب نشد، اما سفر يك هيأت دولتي سوريه به رياست وزير 
گردشگري اين كشــور به رياض، آن هم تنها يك هفته پس از انتشار 
گزارش رويترز، به عنوان نشــانه اي از برنامه سوريه و عربستان براي 
عادي سازي  روابط تفسير شده اســت؛ برنامه اي كه فعال دور از چشم 
رسانه ها پيش مي رود. اين چرخش را مي توان نقطه عطف اساسي در 
مسير تحوالت سياسي منطقه خاورميانه، پس از انقالب هاي بهار عرب 
در سال2011 به شــمار آورد؛ انقالب هايي كه دگرگوني ژئوپليتيك 
بزرگي را به همراه داشت و يكی از نتايج آن، نبرد مستقيم عربستان 
عليه نظام حاكم بر سوريه بود. بايد توجه داشت كه سعودي ها در ابتدا، 
مهم ترين حامي مخالفان اسد و در حقيقت، اصلي ترين بازيگر ميداني 
بحران سوريه به شمار مي رفتند. حمايت هاي مالي گسترده و تامين 
تسليحات استراتژيك، نظير موشــك هاي ضد تانك آمريكايي براي 
شبه نظاميان مخالف اسد، تنها بخشي از تأثير سعودي ها در تحوالت 
داخلي سوريه از سال2011 بوده اســت. اما اين موج گسترده كه با 
همراهي كشــورهايي نظير تركيه و قطر تشكيل شده بود به تدريج با 
ورود حاميان بشار اسد به صحنه، متوقف شد و گروه هاي مورد حمايت 
عربستان سعودي، يكي بعد از ديگري در نبردهاي ميداني مقابل ارتش 
سوريه و متحدانش شكست خوردند. مجموعه اين تحوالت در كنار 
حذف بخشي از نيروهاي مؤثر در سياست خارجي عربستان سعودي 
)نظير محمد بن نايف و بندر بن سلطان(، زمينه را براي تغيير رويكرد 
عربستان در پرونده ســوريه مهيا كرد. به عبارت ديگر مي توان گفت؛ 
اكنون با گذشت 10سال از بحران سال2011، نه تنها سعودي ها دولت 
اسد را به عنوان يك واقعيت غيرقابل انكار پذيرفته اند بلكه بقاي آن را 

به نفع سياست هاي منطقه اي خود مي دانند.

حركت به سوي كاهش تنش با ايران
با وجود آنكه رسانه هاي رسمي سعودي تالش دارند تا بازگشت اين 
كشور به سوريه را بخشي از سياست هاي اصلي رياض در جهت مقابله 
با نفوذ ايران معرفي كنند، اما به نظر مي رسد يكي از اهداف ثانويه اين 
چرخش ها، كاهش تنش با ايران و عبور از پرونده هاي مورد اختالف 
ميان طرفين اســت. شــبكه الجزيره در گزارش خود با اشاره به اين 
موضوع به نقل از منبع آگاه سعودي گزارش مي دهد: وليعهد سعودي 
تالش مي كند تا از طريق رابطه با ســوريه و تاكيد بر نبود هيچ گونه 
برنامه اي براي براندازي نظام بشار اسد، به نوعي اعتماد ايران در مسائل 
منطقه اي را جلب كند. جالب آنكه مشابه اين رويكرد در پرونده يمن 
نيز مشاهده مي شود؛ به گونه اي كه محمد بن سلمان، با گذشت 5سال 
از جنگ خونين يمن در مصاحبه اخير خود از جنبش انصاراهلل به عنوان 
نيرويي عربي ياد كرده كه هيچ منعي براي تعامل با آن به  منظور پايان 
دادن به بحران هاي نظامي وجود ندارد. بن ســلمان طي ســال هاي 
گذشــته جنبش انصاراهلل را گروهي تروريستي مي ناميد كه مذاكره 
با آن اشتباه است. از سوي ديگر، برهم صالح، رئيس جمهور عراق نيز 
با اشاره به برگزاري گفت وگوهاي سعودي-ايراني تأكيد كرده؛ »اين 
مذاكرات محدود به مســائل مستقيم 2كشــور نبوده است و برخي 
پرونده هاي منطقه اي را هم در بــر مي گيرد.« روزنامه القدس العربي 
در تحليل سياست هاي عربستان مي نويسد: بدون شك برنامه كاهش 
تنش با ايران، پــس از روي كار آمدن بايدن در دســتور كار مقامات 
ارشــد رياض قرار گرفته؛ به ويژه كه بحران هاي نظامي و رقابت هاي 
منطقه اي با ايران طي سال هاي گذشته هزينه سنگيني را بر اقتصاد 
عربستان تحميل كرده است. اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه 
هرگونه تالش ســعودي ها براي افزايش حضور در دمشق، به معناي 
برنامه اين كشور براي مهار نفوذ ايران خواهد بود، اگرچه به روش هايي 
متفاوت از سال هاي گذشته. بر اين اســاس مي توان پيش بيني كرد 
كه سياســت هايي نظير اعطاي وام و ســاير كمك هاي اقتصادي به 
ســوريه، با پيش شــرط كاهش حضور نظامي يا نفوذ سياسي ايران 
در اين كشور مطرح خواهد شــد. پيش از اين روزنامه نيويورك تايمز 
نيز در گزارشی مدعي شده بود كه امارات در ازاي تقديم كمك هاي 
اقتصادي و زمينه سازي  براي بازگشت سوريه به اتحاديه عرب از دولت 
اسد خواسته پايگاه هاي موشكي نزديك به محور مقاومت در خاك اين 
كشــور را محدود كند. البته تا كنون اعتبار هيچ يك از اين گزارش ها 

توسط مقامات دولتي يا امنيتي سوريه تأييد نشده است.
تمام اين ها در حالي است كه سوريه بحران اقتصادي بي سابقه اي را 
پشت ســر مي گذارد، به گونه اي كه ارزش پول ملي اين كشور حتي 
نسبت به اوج دوران جنگ داخلي نيز سقوط چشمگيري داشته است. 
از ســوي ديگر، تحريم هاي آمريكا راه را بر هرگونه سرمايه گذاري يا 
همكاري براي بازسازي ويراني هاي باقي مانده از جنگ 10ساله نيز 
بسته است. در اين شرايط بايد ديد دولت ســوريه با چه سياستي به 
استقبال كشورهاي عربي نظير عربستان خواهد رفت كه پس از يك 
دهه حمايت مالي از شبه نظاميان و تحريم، حاال با وعده كمك هاي 

اقتصادي به دمشق بازگشته اند.

نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
كنفرانس خلع سالح اتمي ژنو، جلسه شوراي امنيت ديپلماسي

ســازمان ملل؛ اين روزها در همه نشســت هاي 
ديپلماتيك در عرصه بين المللي پاي توافق هســته اي و ايران در 
ميان است. براســاس گزارش ها، دور ششم مذاكرات وين پس از 

پايان نشست شوراي حكام برگزار مي شود و به گفته ديپلمات ها 
مسير احياي برجام به مقصد نزديك شده است. اما در اين فاصله 
مقامات كشورهاي طرف  مذاكره در اقصي نقاط دنيا درباره ايران و 

توافق هسته اي چه گفتند؟

حمايت اروپا و يك بام ودوهواي آمريكا
جوزب بورل، مسئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا در بخشي 
از ســخنراني خود در جلسه شوراي امنيت ســازمان ملل گفته: 
گفت وگوها در حال پيشرفت است اما »مذاكرات در زمينه برخي 

مسائل ازجمله توالي دقيق اقداماتي كه بايد انجام شوند، تنگاتنگ 
هستند.«  اما همزمان با اين اظهارنظر آمريكا چند شخص و نهاد را به 
اتهام ارتباط با سپاه تحريم كرده است. به گزارش  ايسنا، وزيرخارجه 
آمريكا با تأييد اين اقدام از لغو تحريم 3مقام پيشين و 2شركتي كه 
قبال در خريد، مالكيت، فروش، حمل ونقل يا بازاريابي محصوالت 
پتروشيمي ايران مشاركت داشــته اند نيز خبر داد. رئيس جمهور 
فرانسه نيز بار ديگر ادعاهايي عليه برنامه هسته اي و موشكي ايران 
مطرح كرد و آن را »تهديد منطقه اي« خواند. شرقي ها اما بار ديگر به 
حمايت از ايران ادامه دادند و وزيرخارجه چين از رويكرد آمريكا در 

قبال توافق هسته اي انتقاد كرد. وانگ اي در كنفرانس خلع سالح ژنو 
گفت كه »رفتارهاي زورگويانه يكجانبه آمريكا« دليل اصلي به وجود 
آمدن مسئله هسته اي ايران است. وزير خارجه چين اضافه كرد: »از 
آنجا كه مذاكرات احياي توافق هسته اي در وين، در موقعيت نهايي 
قرار دارد، اعضاي توافق هسته اي با ايران بايد تالش هاي ديپلماتيك 
براي به مســير بازگرداندن برجام را دو چنــدان كنند.«  عباس 
عراقچي، رئيس تيم مذاكره كننده ايران گفته بود، مذاكرات در دور 
پنجم به محورهاي اختالفي رسيده و بايد ديد كه توافق هسته اي 

در دور ششم مذاكرات وين بار ديگر زنده مي شود يا نه.

كشــورهاي ثروتمند دنيا، 
سرانجام به درخواست هاي گزارش

جهانــي براي مشــاركت 
فعال تر در امر مبارزه با همه گيري كرونا 
واكنشــي عملي از خود نشــان دادند و 
اجالس گروه7، ديروز زير ســايه اهداي 
600ميليون دوز واكســن كرونا توسط 
انگليس و آمريكا در انگليس آغاز به كار 

كرد.
مقابله با كرونا، كمك به واكسيناسيون 
جهاني و رسيدگي به پيامدهاي اقتصادي 
آن، محورهاي اصلــي مذاكرات رهبران 
كشــورهاي انگليس، آمريكا، فرانســه، 
ايتاليا، كانــادا، ژاپن و آلمان اســت كه 
براي نشســت گروه7، به اقامتگاه خليج 
كاريــس در كورنــوال در جنوب غربي 

انگليس آمده اند.
در اجالس امسال گروه7 كه ديروز شروع 
شد، عالوه بر موضوعات مرتبط با كرونا، 
مسئله محيط زيست هم روي ميز است 
و انتظار فعالن محيط زيســت اين است 
كه رهبران حاضر در اين اجالس، توجه 
كافي و ويــژه اي به اين مســئله مهم و 

حياتي از خود نشان دهند.
با اين حــال، همه گيــري مرگبار كرونا 
در جهان و ضــرورت واكسيناســيون 
كشــورهاي فقيرتــر، از مدت ها پيش 
ســازمان هاي بين المللــي و گروه هاي 
غيرانتقاعــي را واداشــته بــود كه در 
آســتانه اين اجــالس، از كشــورهاي 
ثروتمند بخواهنــد نگاهــي فراگيرتر 
به واكسيناســيون داشــته باشــند و 
با اهداي واكســن، به مهــار جهاني اين 
ويروس كمك كنند. بوريس جانســون، 
نخست وزير انگليس هم ديروز در شروع 
كار اجــالس گفت كه كشــورها بايد از 
همه گيري درسي بگيرند و اجازه تكرار 
آن را ندهند. او همچنين گفت كه نسبت 
به بهبود شــرايط اقتصــادي در دوران 

پساكرونا خوشبين است.
كشــورهاي ثروتمنــد بــا احتــكار و 
پيش خريــد انبــوه واكســن، گام هاي 
چشمگيري براي واكسينه كردن مردم 

خود برداشته اند، اما كارشناسان هشدار 
داده اند تا زماني كه شكاف عميق جهاني 
در مسئله واكسيناســيون وجود داشته 
باشد، نمي توان به هدف مهار كرونا دست 
پيدا كرد. به گزارش نيويــورك تايمز، 
احتكار واكسن باعث شده تا از 2ميليارد 
دوز واكسن تزريق شــده، 85درصد آن 
در كشــورهاي ثروتمنــد انجام شــده 
باشد. فقيرترين كشــورهاي دنيا، فقط 
0.3درصد از اين واكســن ها را به مردم 

خود تزريق كرده اند.
در آســتانه اجالس گروه7 اما آمريكا و 
انگليس، با وعده اهــداي 600ميليون 
دوز واكســن كرونا به كشــورهاي فقير 
مسير كمك اغنيا به فقرا را باز كرده اند. 
500ميليــون دوز از اين واكســن ها، از 
سوي آمريكا به سراسر دنيا اعزام خواهد 
شــد. به گزارش الجزيره، جــو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا پنجشــنبه اعالم 

كرد كه اين 500ميليون دوز واكســن 
فايزر بدون هيچ شــرطي به كشورهاي 

فقيرتر دنيا هديه خواهد شد.
قرار است اين نيم ميليارد دوز واكسن به 
كوواكس، سازوكار جهاني توزيع واكسن، 
اهدا شود و كوواكس كار توزيع آن را به 

حدود 100كشور فقير دنيا انجام دهد.
200ميليون دوز تا انتهاي ســال2021 
)زمستان( اهدا خواهد شد و 300ميليون 
دوز ديگــر در ســال آينــده در اختيا 

ركوواكس قرار خواهد گرفت.
بوريس جانســون، نخست وزير انگليس 
هم در آســتانه اجالس گــروه7 وعده 
داد كــه كشــورش در 12 مــاه آينده، 
100ميليون دوز واكسن كرونا در اختيار 
كشــورهاي فقير دنيا قرار خواهد داد. با 
اين حال نحوه توزيع واكسن )5ميليون 
در 3 ماه آينده( و تعداد كم واكســن ها 
در مجموع، حتي با انتقــاد نمايندگان 

مجلس انگليس مواجه شده است.
با وجود اعالم اهداي گســترده واكسن 
توسط آمريكا و انگليس، يكي از مقامات 
ارشد ســازمان بهداشــت جهاني گفته 
است كه كشــورهاي ثروتمند نبايد به 
اهداي واكســن به عنــوان كار خيريه 
نگاه كنند. دكتر ديويــد نابارو، نماينده 
سازمان بهداشت جهاني در مسئله كرونا 
گفته اســت: »رهبران دنيا بايد كرونا را 
مســئله اي جهاني ببينند. مسئله نبايد 
اين طور باشد كه كشورهاي ثروتمند به 
كشورهاي فقير واكسن را به عنوان خيريه 
ارائه مي دهند. اين كار خيريه نيست بلكه 

كمك به تامين منافع خودشان است.«
ليز واالس، رئيس سازمان جهاني مبارزه 
با فقر با نام »وان« ديروز به بي بي ســي 
گفته است كه هرچند اين اقدام انگليس 
گام مثبتي به شــمار مي رود، اما كافي 
نيست؛ »100ميليون دوز شروع خوبي 

اســت. با اين حال خيلي ســريع انجام 
نشده است. انگليس بايد خيلي زود اين 
واكسن ها را توزيع كند... ما بايد برنامه اي 
جهاني داشته باشيم و به پول بيشتري 

نياز داريم.«
كرونــا، البته مســئله اي فقــط براي 
كشورهاي فقيرتر نيســت و در همين 
محل برگزاري نشســت، يــك هتل كه 
خبرنــگاران و نيروهــاي امنيتي در آن 
ســاكن بودند، به خاطر شــيوع ويروس 
تعطيل شــد و كارمنــدان آن قرنطينه 

شدند.
ديروز همچنين اعالم شــد يك افســر 

پليس هم كرونا گرفته است.
مسئله داغ در خيابان ها و ساحل كورنوال 
البته، تغييــرات اقليمي بــود؛ فعاالن 
محيط زيســت به صورت گسترده اي در 
مكان هاي عمومي در كورنوال دست به 
اعتــراض عليه انفعال گــروه 7در مورد 
محيط زيســت زدند و خواســتار توجه 
بيشتر رهبران حاضر در اين اجالس به 

مسئله محيط زيست شدند.
معترضــان، در بيرون از شــهر دور هم 
جمع شدند و همزمان با شروع اجالس، 
تظاهرات خود را به خيابان ها كشاندند. 
آنها خواســتار اقــدام فــوري رهبران 
كشــورهاي ثروتمنــد بــراي مقابله با 
تغييرات اقليمــي و پيامدهاي ويرانگر 

آن هستند.
حضور جو بايدن در اين اجالس به جاي 
دونالــد ترامپ، باعــث دلگرمي فعاالن 
محيط زيســت اســت. ترامپ، نه تنها 
رويكــردي يكجانبه گرايانــه داشــت 
و وصله ناجور گروه به حســاب مي آمد 
كه تفكراتي بســيار افراطي در مســئله 
محيط زيست داشت. او آمريكا را از پيمان 
محيط زيســتي پاريس بيرون كشيده 
بود  و همصدا بــا افراطي هاي آمريكايي، 
گرمايش جهاني را ســاخته و پرداخته 
ليبرال ها مي دانســت. بايدن آمريكا را 
به توافق پاريس برگردانده و وعده هاي 
زيادي درباره همراهي با ديگر كشورها 
براي مقابله با تغييرات اقليمي داده است.

نگاهي به آخرين تحوالت عرصه ديپلماسي كشور 
همه جا پاي برجام در ميان است

كرونا؛ نقل مجلس اغنيا
اجالس گروه7، با وعده هاي رهبران كشورهاي ثروتمند دنيا درباره اهداي گسترده واكسن كرونا و 

تمركز بر مسائل ديگري مانند محيط زيست و اقتصاد در انگليس آغاز به كار كرد 
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فالفل؛نخودبازیِقبطیها

از لشگرآباد تا كوچه مروی

 میلیاردتومان 
 مطابق با اطالعات درج شده 
در سامانه طرح های فصلی، 

بهارانه كتاب۱۴۰۰ بعد از 
سپری شدن ۴روز از زمان 

آغاز، به رقم فروش ۱۱ میلیارد 
و 2۱2 میلیون تومان رسید.

36603 
نسخه كتاب

كتاب فروشان تهرانی با 
فروش ۳۶۶۰۳ نسخه 

كتاب به مبلغ ۱۸میلیارد و 
۹۹۵میلیون ریال، بیشترین 
سهم را از فروش  بهارانه در 
۴روز نخست داشته اند و 

استان های خراسان رضوی 
و اصفهان، هم در تعداد 

كتاب های فروخته شده و هم 
در مبلغ فروش، جایگاه دوم 
و سوم را بعد از تهران به خود 

اختصاص داده اند.

884
كتابفروشی

بهارانه۱۴۰۰، با مشاركت 
۸۸۴ كتاب فروشی در سراسر 
كشور، از دوشنبه ۱۷ خرداد 

به مدت یك هفته تا 2۳ 
خردادماه از سوی معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی توسط 
موسسه خانه كتاب و ادبیات 

ایران، برگزار می شود.
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اگرچه سازمان ملل به وضوح درباره 
افزايش آگاهــی و فعاليت در زمينه 
جلوگيری و مبارزه بــا كار كودكان 
ســخن به ميان آورده اســت اما در 
برخی كشور ها هنوز اين تلقی اشتباه 
باعث شــده به جــای كار كودك با 
كودك كار مبارزه شــود. دستی كه 
دور مــچ يك كودك كار گره شــده 
و آن را به دنبال خود می كشــد بايد 
مشــتی گره كرده باشــد كــه برای 
حمايت از اين كــودكان تمام انرژی 
خــود را بــه كار می گيــرد. در بيان 
مضرات كار كودكان ســخنرانی ها 
و قلم فرســايی های بســياری شده 
اســت؛ اما فقط كافی است اين نكته 
روانشناسانه را به ياد  آوريم كه به ازای 
هر بازی نكردن به موقع يك كودك، 
يك گره يا همان عقــده در روان او 
شــكل می گيرد كه بعد ها باز كردن 
آن كار هر كسی نيست و دومينوی 
آسيب های اجتماعی آنها ممكن است 
روزی به خود ما برخــورد كند. بهتر 
است به عنوان گام نخست از پرداخت 
هر پولی در ازای كاال و خدماتی كه از 
كار كودكان به دست آمده خودداری 
كنيم. تزريــق نكردن پــول به اين 
چرخه آن را از ميان می برد. امروز روز 

جهانی كودكان كار است...

جمع آوری كار كودك 
نه كودك كار

بايسيكل ران

از كنار هم می گذريم.../ عکس: همشهری- منا عادل اول آخر

عدد خبر

فرهنگ و زندگی

حافظ

ما بدين در نه پی حشمت و جاه آمده ايم

از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم

اخبار جعلی
اثر آلفردو مارتيرنا

 آرزوهای
 بر باد رفته

روشنفکری در خيابان

سر خورد؛ همان زمان كه انگليسی ها، هندی ها را فاطمه عباسی اولين فالفل های ايرانی در بوشهر به دل روغن داغ 
برای كار به بوشهر آوردند و هندی های ادويه خور، فالفل را كه جزو غذاهای 
تند و پر ادويه اســت به ايرانی ها معرفی كردند. بعد از آن، وقتی هندی ها به 
آبادان رفتند و در شركت نفت مشــغول به كار شدند، كم كم آبادانی  ها عاشق 
فالفل شــدند و ايــن عشــق را وارد اين غذا كردنــد. دكان هــا و دكه های 
فالفل فروشی زياد شدند و آبادان شد شهر فالفل فروشی ها. حاال جز بوشهر و 
آبادان و خيابان لشگر آباد اهواز كه از گردشگر و مسافر گرفته تا دانشجويان و 
خيلی از مردم بومی اين شهر در اين خيابان شكم خود را با فالفل سير می كنند 
و تهران كه غرق در فالفل فروشی ها شده، در شهرهای ديگر هم اين غذا جای 
خود را باز كرده و در هر محله و كوچه ای شعبه ای از فالفل فروشی های سلف 
ســرويس پيدا می شــود؛ مغازه های پرزرق و برق، با نور زياد كه داخل آنها 
كاسه های بزرگ ترشی، گوجه و كاهو چيده شــده است؛ مغازه هايی كه اين 
روزها در اكثر نقاط شهر شعبه ای برای خود دســت وپا كرده اند. مردم پشت 
كاســه های بزرگ ترشی و...  صف می كشــند تا ســاندويچ فالفل خود را از 
ترشی های ليته، كلم، هفت بيجار و... پر كنند. نهايت خرجی هم كه هر نفر در 
اين مغازه ها می كند با يك نوشــابه 10هزار تومان و در بعضی نقاط با 8هزار 
تومان تمام می شــود. هرچند قيمت تمام شده بستگی به نوع سفارش فالفل 
مشتری دارد؛ اينكه ساده باشد يا پنير و قارچ داشته باشد يا نه. درست است كه 
كرونا كار و كاسبی فالفل فروشی ها را هم كســاد كرده، با اين همه هنوز هم 
فالفل جزو غذاهای ارزان و دوست داشتنی است و خواهان زيادی دارد. امروز، 
روز غذاهای ادويه دار و تند است كه از ميان آنها فالفل را به عنوان نماد انتخاب 
كرده  اند و 12 ژوئن شده روز فالفل! پيشــنهاد می كنيم سری به بازار تهران 
بزنيد و خوشمزه ترين فالفل اين شهر را در كوچه مروی نوش جان كنيد تا اين 

طعم تند لذيذ برای هميشه زير زبانتان بماند.

می خورد؛ سیدمحمدحسین هاشمی دارد غصه 
حرص خوردن اش را می شــود از فشار 
دست هايش ديد. دســت هايش روی 
فرمان قفل شــده  اند. نگاهش خيره به 
خيابان اســت، اما به راحتی می شــود 
فهميد كه حواسش جای ديگری است. 
راستش را بخواهيد، دلم می خواست وارد 
صحبت  شوم، اما آنقدر غرق در صدای 
گزارشگر راديو بود كه جرأت نكردم. كنار 
موهايش جوگندمی شده بود. دستانش 
بزرگ و معلوم بود كه دســت های يك 
ورزشكار است. اين همه دقت  كردنش 
هم حكايت از همين اتفاق داشت. داشت 
با صدای بلند واليبال ايــران و آلمان را 
گوش می داد. رسيده بوديم به ست سوم. 
به جايی كه ايران، باز هم داشت بد بازی 
می كرد. داشت حرص می خورد از اينكه 
ايران دارد از آلمان شكســت می خورد. 
گفتــم: »آقا نگران نباشــيد. آلمان كه 
چيزی نيست. ايران می زنه حتما. آمريكا 
رو زده؛ آلمان كه اصــال واليبال نداره.« 
گفت: »مشــكل مــا همين جاســت. 
اينجاست كه به اين تيم ها ببازيم. ما اين 
تيم ها رو دست كم می گيريم. مثل آب 
خــوردن می تونيــم ببريمشــون، اما 
نمی بريم.« دست سوم بازی تمام  شده 
بود و حاال ايران، دو يك عقب بود. »شما 
خودتون هم ورزشكاريد؟« يك جوری 
كه قشنگ متوجه شدم داغ دلش تازه 
شده توی آيينه نگاهم كرد و گفت: »يه 
زمانی همه زندگی ام اين شــده بود كه 
كنار ايــن اســم هايی كــه االن داری 
می شــنوی، من هم بازی كنم. تو شايد 
نسل قبلی واليباليست هامون رو يادت 
نياد. نسلی كه واليبال رو احيا كردن. من 

تمام تالشم رو داشتم می كردم كه برسم 
به همبازی شــدن با اون تيم. همه  چيز 
داشت خوب پيش می رفت تا اينكه يه 
اتفاق بــد توی زندگيم افتــاد. يك روز 
داشتم برای تمرين می رفتم كه تصادف 
كردم. تصادف شديدی بود. ماشينم خرد 
شــد. دختــرم دم بــه دم جــان داد. 
می خواستم بين راه بگذارمش خونه مادر 
بزرگش. خودم رفتم تــوی كما. تقريبا 
2هفته. بيرون كــه اومدم فهميدم چه 
باليی ســرم آمده. از آن روز ديگر سراغ 
واليبال نرفتم. شدم يك آدمی كه چيزی 
برای از دست دادن نداشت. هيچ كاری 
دلم را شاد نمی كرد. حوصله كار نداشتم. 
انگيزه ای هم نداشتم. همسرم افسرده 
شده بود و همه  چيز داشت برخالف ميلم 
پيش می رفت.« انگار كه سال ها منتظر 
اين بوده باشد كه كسی بيايد و برايش 
حرف بزند؛ هر چه توی دلش بود را گفت. 
ديگر دســت چهارم داشــت بــه آخر 
می رسيد. ايران دوباره به بازی برگشته 
بود. می شد اميد را از چشمانش ديد. بازی 
دو- دو شده بود و بايد دست پنجم شروع 
می شد. محترمانه جوری رفتار كرد كه 
بفهمم نبايد حرف بزنم. با هم نشستيم به 
شنيدن بازی. ايران و آلمان پا به پای هم 
پيــش می رفتند اما دســت آخر ايران 
باخت. او، آقا مهدی، با بيشتر از دو متر قد، 
با دســت هايی پُر كه معلوم بود از بازی 
واليبال به ارث گرفته، راديو را خاموش 
كرد. آهی كشــيد و گفــت: »توی اين 
زندگــی، باخت هــاش داره نصيب ما 
ميشــه.« او از واليبال، همين يك راديو 
گوش كردن را داشــت و اميدهايی كه 
بعضی وقت ها برايش خوشحالی در پی 

داشت و بعضی وقت ها نااميدی.

فقط  پا به ركاب شو 
 يادم هست يكی می گفت ظرف شستن را دوست 

دارم چون تنها وقتيست كه می توانم خوب فكر مهسا جزینی
كنم و غرق خيال شوم. می گفت گاهی روزها درگير يك مسئله بودم و راه حلش را 
فقط وقتی در حال معاشــقه با ظرف ها بودم، پيدا كردم. دقيقــا از همين واژه 
»معاشــقه« اســتفاده می كرد...بــرای من هم دوچرخه ســواری يــا به قول 
اهلش»ركاب«، چنين معنايی دارد. نه لزوما راهی برای حل مسئله، بلكه راهی برای 
رفتن و رها شدن. به قول طنزی كه برای نامزد چند دوره انتخابات رياست جمهوری 
ساخته اند كه »مقصد مهم نيست از مسير لذت ببر!«. وقتی پا به ركابی و می روی و 
می روی و همزمان غرق خيال و يكی شدن با محيط می شوی، انگار ذهنت برای 
رويارويی با هرچه در پس و پيش در انتظارت بوده و هست بازتر يا آماده تر می شود، 
بدون دغدغه. می تواند شبيه يك جور مديتيشن باشد.  به ويژه مواقعی كه خستگی 
و كالفگی يا بی حوصلگی چيره می شود، می دانم تنها راهش اين است كه بزنم به 
ركاب و بروم، هرجا شد و حين ركاب زدن هم پادكستی كه دوست دارم گوش كنم 
تا حالم خوش تر شود. كال دوچرخه سواری يا به قول اصفهانی ها »چرخ سواری«، 
كسالت را برطرف می كند در هر شرايطی. البته اين درباره همه ورزش ها صادق 
است اما چون من دوچرخه ســواری را تنها يك ورزش نمی دانم و در ضمن فكر 
می كنم به داليل مختلف خيلی كاربردی تر و سهل الوصول تر از ديگر ورزش هاست، 
معتقدم خيلی زودتر و راحت تر از كوهنوردی يا حتی ورزش های باشگاهی حال 
شــما را خوش می كنــد. برگردم به همــان طنز دربــاره آن نامــزد محترم، 
دوچرخه سواری به تو ياد می دهد اين مسير است كه مهم است. پس مسيرهايی 
انتخاب كن كه از آنها لذت ببری، شايد گاهی بد نباشد آگاهانه بگويی گور پدر 
مقصد... فقط پا به ركاب شو، هرجا كه شد، هرجا كه فرمان چرخيد. يك بار پارك، 
يك بار كوچه پس كوچه های محله قديم، يك بار باالشهر، يك بار پايين شهر. يك بار 
حاشيه شهر و شايد هم جاده و طبيعت. شايد هم دوچرخه ات می خواهد به تو بگويد 

اصال مقصدی وجود ندارد، فقط برو... .

ُدّر يتيم
حمیدرضا محمدی  فرهنگ ركن ركين زندگی هرروزه ماست. اصال مگر می شود بی كتاب و فيلم و موسيقی زندگی كرد   
يا سينما و كتابفروشی و گالری و موزه و كنســرت نرفت. اينها مفرح ذات و ممد حيات ماست در 
زندگی تکنولوژی زده امروز و ماشينيسمی كه احاطه مان كرده است. البته ناگفته پيداست كه فرهنگ، تابع دولت ها نيست و 
فرهنگ دولتی در هميشه تاريخ مذموم بوده است هرچند همه فرهنگ مداران از دولت های فرهنگی حمايت می كرده اند؛ چه 
آن زمان كه ملك الشعرای بهار و پرويز ناتل خانلری و محمدامين رياحی، ردای وزارت بر تن كردند و چه آن وقت كه سيدمحمد 
خاتمی، سکاندار فرهنگ شد. اما ماجرا، همان غصه پرقصه ناديده انگاشتن فرهنگ است در سياستگذاری های كالن. پيش تر 
شايد اسم فرهنگ در ميان بود - حتی اگر رسمش نبود - اما دومين مناظره سيزدهمين انتخابات رياست جمهوری نشان داد 
كه حتی ديگر اسمش هم در ميان نيست و اين يعنی فرهنگ، مسئله نيست و در قاموس ذهن و زبان كسانی كه می خواهند 
پاستورنشين شوند، جايی ندارد. آنچه در مناظره 3 ساعت ونيمه سه شنبه شب گذشت روشن كرد كه فرهنگ، ُدّری است يتيم. 
و اين شايد به بينش تاريخی مان برمی گردد. به منش و روش جامعه ای كه فرهنگ، مغفول زندگی اش بوده است. جامعه ای كه 
كتاب و روزنامه و مجله نخواند يا به سينما و تئاتر و گالری نرود، نمی تواند فرهنگ را مطالبه كند. اين، سرنوشت محتوم و مختوم 
فرهنگ در جامعه به قول همايون كاتوزيان كوتاه مدت است. جامعه ای گرفتارمانده در روبنا كه مجال و مقال نمی يابد به عمق 
برود و زيربنا را ببيند. فرهنگ، اقتصاد و سياست نيست. مسئله روز هست اما موضوع امروز نيست، داستان فردا و فرداهاست. 

كاش كالن نگران فهمش كنند و ارج و اجرش گذارند و ببينند و بدانند كه فرهنگ، ستون زندگی ا ست.

امروز دوازدهم  ماه ژوئن  روز جهانی فالفل است. مهدیا گل محمدی
بله درست متوجه شده ايد فالفل! ساندويچی كه چه 
ببريد، چه بخوريد روز جهانی دارد. اگر پيش خود 
می گوييد مورچه چيست كه كله پاچه اش چه باشد 
سخت در اشتباهيد. در بيان اهميت فالفل همين 
بس كه يكــی از مــوارد اختالف فلســطينی ها و 
صهيونيست های ساكن سرزمين های اشغالی همين 
گلوله سرخ شده و تهيه شــده از نخود پخته است. 
فلسطينی ها به قدری از ادعای صهيونيست ها درباره 
تصاحب ايــن غذا به نام خود عصبانی هســتند كه 
برخی در دنيا خاستگاه اصلی فالفل را خاورميانه ذكر 

می كنند و از نام بردن فلسطينی ها و صهيونيست ها 
به عنوان نخســتين ها در پخت آن، سرباز می زنند. 
ساندويچ فالفل كه در دو سه دهه گذشته در ايران 
هم تأثير بسزايی در كنترل قيمت انواع ساندويچ ها 
داشته اگرچه در تاريخ مدرن آشپزی دنيا متعلق به 
لبنان قلمداد می شــود اما پژوهشــگر هايی كه در 
دانشگاه كمبريج سوابق آن را تا چند صد سال پيش 
دنبال كرده اند می گويند اين غذا نخســتين بار در 

مصر طبخ می شده است. 
اگر به مسلمانان و يهودی ها برنخورد بايد بگوييم كه 
براســاس اين پژوهش ها فالفل نخستين بار توسط 
قبطی ها )مســيحيان بومی كشور مصر كه در سده 

های4 تا 8 ميالدی ســاكنان اصلی مصر به شمار 
می رفتند( طبخ شد. اما ماجرای چرايی تهيه و پخت 
آن هم در نوع خود جالب اســت و در منابع فارسی 
هنوز كسی به آن نپرداخته است. ماجرا از اين قرار 
است كه قبطی های مصر برای عيد پاك )يكشنبه ای 
از ماه مارس يــا آوريل( لب به گوشــت نمی زنند و 
بنابراين دنبــال غذايی بودند كــه در مواداوليه آن 
خبری از گوشــت سفيد و قرمز نباشــد تا اينكه به 
فرمول فالفل رسيدند. پس از آن رقابت برای تهيه، 
طبخ و بومی سازی  اين ســاندويچ ارزان قيمت آغاز 
شد و در تمام شــهرهای خاورميانه دست كم يك 

فالفل فروشی يافت می شود.
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