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اسقاطیها دیگر به گورستان نمیروند

گزارش ميداني همشهري از مراكز اسقاط خودرو كه به حالت نيمهفعال درآمدهاند

چند توصیه تخصصی درباره استفاده از ماسک که در میانه پيك پنجم
و در نبود واکسن مهمترين راه پيشگيري از ابتال به كرونا است
جزئیات واكسيناسيون افراد باالی50سال در سيستانوبلوچستان

بيوت مراجع در صفاييــه قم ،صبح
جمعه ميزبــان رئيــس دولت بعد
بود .ســفر يكروزه ابراهيم رئيسي
به شــهر قم با زيــارت حرم حضرت
معصومه(س) شــروع شــد .رئيس
جمهور منتخب در اين سفر با آيات
عظام ،نوري همداني ،جعفر سبحاني،
صافيگلپايگاني ،مكارم شــيرازي،
شبیری زنجانی و علوي گرگاني ديدار
و گفتوگو كرد .او در اين ديدارها به
علما نسبت به راهحلهاي عملي خود
براي حل مشكالت كشــور و تغيير
وضعيت به نفع مــردم اطمينان داد.
رئيسي از آسيب اعتماد مردم سخن
گفت و تأكيد كرد که اين ســرمايه
اصلي كشــور را باز خواهــد گرداند.
مراجع نيز مشكالت و نابسامانيهاي
اقتصادي و معيشــتي مــردم را به
رئيسي يادآور و خواستار جلب رضايت
مردم شدند .صفحه 2را بخوانيد.
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مصطفي قانعي؛ رئيس كميته علمي ستاد مقابله با كرونا

واكسيناسيون
مانع مرگ ميشود

چرا احياي برجام در دولت
روحاني ضروري است

اين روزها مكررا از وقفه ايجادشــده در مذاكرات
وين براي احياي برجام ســخن رانده ميشــود و
علل و فكتهاي خارجي و داخلي بســياري براي
آنها شمرده ميشود ،در مقابل اين فكتها كه در بحث توقف مذاكرات مطرح
ميشود .تأكيدهاي مكرر رئيس جمهور بر ضرورت حصول توافق و امكان لغو
تحريمها ظرف ۲۴ســاعت نيز قابل تأمل و بررسي اســت .اينكه چرا و چگونه
روحاني از حصول توافقي ســخن ميگويد كه احتمال توقف آن قدرت گرفته
موضوعي است كه نيازمند توجه و تحليل دقيقي است.
براي رسيدن به چرايي و چگونگي تأكيد روحاني بر احياي برجام و لغو تحريمها
طي يك روز الزم است مروري بر روند حصول برجام ،توقف آن و از سريگيري
مذاكرات احياي آن در وين بپردازيم.
واقعيت تلخ اين است كه بخشي از فرصت طاليي توافق براي احياي برجام كشته
شد كه شــايد دليلش اين بود كه دوطرف با يك ديد حداكثري وارد مذاكرات
شده بودند .اين ديد حداكثري در زمان امضاي برجام شكل گرفت كه چه بسا
در آن زمان طبيعي بود .در اين روند موضوع برجام قرار بر «همه يا هيچ» شد
و به همين دليل هم اسم آن را برنامه جامع گذاشتند؛ برنامهاي كه بر سر همه
مسائل آن توافق شده بود و قرار بود كه اگر بر سر چند مسئله توافق نشود بر سر
هيچچيز ديگر هم توافق صورت نگيرد.
اما در مذاكرات احياي برجام اين «همه يا هيــچ» به جاي اينكه روح حاكم بر
مذاكرات وين براي احيا باشد ،روح حاكم بر طرفهاي ايراني و آمريكايي شد؛
يعني طرفهاي ايراني و آمريكايي براي خود خطوط قرمزي را تعريف و تأكيد
كردند كه طرف مقابل بايد اين خطوط قرمــز را رعايت كند و اگر رعايت نكند
عمال هيچ توافقي صورت نميگيرد .لذا ايــن «همه يا هيچ» كه اين بار در وين
شكل گرفت با قاعده «همه يا هيچ» كه زمان امضاي برجام شكل گرفت ،متفاوت
بود .به همين دليل فرصت طاليي اوليه ديپلماسي براي احياي برجام از دست
رفت .حال آنكه طرفين ميتوانستند بر سر يكسري اصول كلي توافق كنند و
بخشي از مسائل را بهعنوان سنگ بنا براي آينده بگذارند.
البته واقعيت اين اســت كه اين طرف آمريكايي بود كه از برجام خارج شــد و
طرفهاي اروپايي هم برجام را به درســتي اجرا نكردند .به همين دليل طرف
ايراني با وسواس بيشتري ســعي كرد خطوط قرمز خود را مطرح كند و تالش
كرد احياي برجام بهگونهاي صورت بگيرد كه عالوه بر اينكه تحريمهاي زمان
ترامپ برداشته ميشود مشكالت زمان اجراي برجام مانند مسائل بانكي و مالي
و ...هم پيش نيايد كه دوباره مانع بهرهگيري جمهوري اســامي ايران از پايان
تحريمها شود.
به هر حال اين فرصت از بين رفت .در اين بين هر چه فرصت طاليي اوليه از بين
ميرفت ،زمينه براي ايفاي نقش عوامل منفي ثالث هم فراهمتر شد( .منظور از
عوامل منفي ،عواملي هستند كه سعي ميكنند اختالفات ايران و آمريكا را به
فراتر از مسائل هستهاي بكشانند .بهصورت مشخص اينكه رژيم صهيونيستي
در اين زمينه خيلي فعالتر شــد و ســعي كرد تعدادي موارد اختالفي تازه را
مانند تهديد ادعايي عمق استراتژيك جمهوري اسالمي ايران را مطرح كند).
به عقيده من هر چه طرفين بيشتر زمان را بكشند ،احتمال نقشآفريني عوامل
ثالث بيشتر است.
واقعيت اين است كه اگر برجام در شــرايط كنوني احيا ميشد ،فرش قرمزي
بود براي دولت آينده و اين دولت ميتوانست از مزاياي
ادامه
در صفحه 2
پايان تحريمها استفاده كند ولي هرچه روند احياي آن
طوالنيتر شود ،اين امكان وجود دارد كه ساز وكارهايي درون كشورهاي طرف
مذاكره شكل بگيرد كه اصل ديپلماسي را با مشكل مواجه كند.
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پیروزی تلهکابین بر ناهارخوران
یار مهربان در دسترس کودکان ایران
حیات به قناتهای دامغان بازمیگردد
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اگر فرض را بر اين بگيريم كه ســويه غالب در كشور
از نوع دلتا يا همان هندي است ،بايد گفت كه اتصال
اين ويروس به گيرندههاي انســاني بسيار قويتر از
سويههاي قبلي اســت و ايجاد بيماري شدت بيشتري نســبت به گذشته دارد.
هنوز هيچ آمار رســمي مبني بر اينكه گردش ويروس در كشور ناشي از شيوع
ويروس دلتا باشد ،منتشر نشده ،اما آنچه براي ما اهميت دارد ،روند مرگهاست
كه در مواجهه با ويروس جهشيافته ،با شــيب تند افزايشي مواجه نشده است.
مهمترين عامل براي افزايش نيافتن ميزان مرگ بيماران كرونايي در پيك پنجم،
واكسيناسيون سالمنداني است كه در گذشته جانشان بيشتر در معرض خطر
قرار داشت.
بهطور واضح تحقيقات نشان داد ه كه در پيك اخير ،افراد مبتال كه واكسن زدهاند،
اصال ضايعه ريه پيدا نكرد ه و تنها با تب و لرز مواجه شدهاند .اين بدان معناست كه
جان افراد سالمند با وجود بهرهمندي از واكسن ديگر در خطر نيست .البته كاهش
مرگومير عالوه بر واكسيناسيون چندين علت ديگر هم دارد .در همهگيريهاي
قبلي بخش قابلتوجهي از مردم مبتال شدند و با تشكيل آنتيبادي در بدن فرد
بهبوديافته ميتوان اينطور تعبير كرد كه يك نوبت واكسيناسيون صورت گرفته
است؛ بنابراين افراد مبتال ميشوند ،اما شدت بيماري طوري نيست كه منجر به
بستري و مرگ آنها شود .نكته ديگر هم ورزيدگي كادر درمان است .آنها اكنون
اين تجربه را دارند كه نسبت به گذشته بيماران و بيماري را بهتر مديريت كنند.
انتقال امكانات به شهرستانهاي اطراف هم عامل ديگر كاهش مرگوميرهاست.
در اغلب شهرســتانهاي كشــور تخت آيســييو ،بخش مراقبتهاي ويژه و
اكســيژنهاي بيمارســتاني وجود دارد و بيماران ديگر بر اثر كمبود امكانات با
مشكل مواجه نميشوند .سطح آگاهي مردم در مقابله با بيماري را هم بايد در نظر
گرفت .اما نكته مهم اينجاســت كه واكسيناسيون ردههاي سني باالي 70سال
انجام شده و جمعيت سالمندي كه در ابتدا بيشتر با مرگ مواجه بودند ،حاال از
ايمني نسبي بهدليل تزريق واكسن كرونا برخوردار شدهاند و در مجموع اين انتظار
را داريم كه در پيك جديد نسبت به دورههاي قبلي مرگ بيشتري را تجربه نكنيم.
اما اينكه انتظار داشته باشيم واكسن در همان دوران ابتدايي يا حداقل يكسال
اول بهترين سد مقابله با بيماري به شــمار رود ،هم اشتباه است .سياستگذاري
كشورها براي واكسيناسيون در سال اول يك چيز است« :مردم نميرند؛ نه اينكه
بيماري را نگيرند ».بنابراين واكسن مانع از ابتال نيست و تنها مانع مرگ ميشود.
در انگليس ،بحرين ،آمريكا و ...واكسيناســيون وســيع انجام شده و آمار مرگ
بهشــدت پايين آمده ،اما هنوز موارد ابتال وجود دارد؛ بنابراين اگر كسي تصور
كند واكسن زده و مبتال نميشود ،اشتباه اســت و احتمال انتقال ويروس از فرد
بيمار به فرد واكسينه شــده وجود دارد و بالعكس افرادي كه واكسن زدهاند هم
ميتوانند ناقل بيماري شوند .استناد آن هم به كشورهاي اروپايي است كه پس از
واكسيناسيون گسترده در مسابقات اخير فوتبال ،الزام استفاده از ماسك را حذف
كردند و االن با گسترش بيماري مواجه شدهاند .مديريت كرونا تنها با برنامهريزي
ساالنه بهدست ميآيد؛ سال اول بدون مرگ ،سال دوم كاهش ميزان ابتال و سال
سوم يافتن موارد خاص .حاال درباره كشور خودمان و اينكه چه كنيم تا پيكهاي
بعدي با وجود واكسيناسيون گسترده در كشور رخ ندهد ،هم تابع همين قوانين
است .در ماههاي پيشرو نبايد حذف فاصلهگذاري و ماسك به سرعت رخ دهد،
بلكه بايد اين اقدام با احتياط صورت گيرد تا پيك بعدي رخ ندهد .حتي كساني كه
واكسن تزريق كردهاند هم بايد مانند گذشته پروتكلهاي
ادامه
بهداشتي را رعايت كنند ،ماســك بزنند و در دورهميها در صفحه 12
شركت نكنند .ساير افراد هم بايد به اين نكته توجه كنند كه روند واكسيناسيون
بسيار كند است و بايد بهطور جدي ،نكات بهداشتي رعايت شود.
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جلب رضايت مردم؛ اولويت دولت سيزدهم
جمعي از مراجع قم در ديدار رئيسجمهور منتخب با ایشان بر احياي اعتماد مردم تأكيد كردند

مكث

بیوت مراجع در صفاييه قم،
مرجعیت صبح جمعه ميزبان رئیس
جمهور منتخب بود .ســفر
يكروزه ابراهيم رئيســي به شهر قم با
زيارت حرم حضرت معصومه(س) شروع
شد .رئيس جمهور منتخب در اين سفر با
آيات عظام موســی شــبیری زنجانی،
حســین نوري همداني ،جعفر سبحاني،
صافيگلپايگاني ،مكارم شيرازي و علوي
گرگاني ديدار و گفتوگو كرد .او در اين
ديدارها به علما نســبت به راهحلهاي
عملي خود براي حل مشــكالت كشور و
تغيير وضعيت به نفع مردم اطمينان داد.
رئيسي از آسيب اعتماد مردم سخن گفت
و تأكيد كرد که اين سرمايه اصلي كشور را
باز خواهد گرداند .مراجع نيز مشكالت و
نابسامانيهاي اقتصادي و معيشتي مردم
را به رئيســي يادآور و خواســتار جلب
رضايت مردم شدند.

ايران

23023608

اولين مهمان خارجي
تحليف رئيسي مشخص شد

هند در پاسخ به دعوت ايران
از اين كشــور براي شركت در
مراسمسوگندرياستجمهوري
ابراهيم رئيسي اعالم كرد در
اين مراسم حاضر خواهد بود.
پايگاه خبــري اينديا تودي
گزارش داد ،دعوت از هند در
طول سفر كوتاه سوبرامانيام
جايشــانكار وزيــر خارجه
هند به تهــران و ديدار وي با
رئيسجمهــوري منتخب به
اين كشــور ارائه شد .دهلينو
هنوز تصميم نگرفته است چه
مقامي را به مراســم سوگند
رئيسجمهــور منتخب ايران
بفرســتد .مراســم تحليف
رئيسجمهــور منتخب روز
پنجشنبه ۱۴مردادماه با حضور
مقامات خارجــي و داخلي در
محل مجلس برگزار ميشود.

با مردم باشيد و حقوق آنها را احيا كنيد

ديدارهــاي رئيسجمهور منتخب صبح
جمعه با حضور در دفتر آيتاهلل حسين
نوري همداني آغاز شــد .رئيسي در اين
ديدار گفــت :مردم تكليــف خطيري را
بر دوش ما گذاشــتند و مصمم هستيم
بهگونهاي عمل كنيم كه مردم احساس
كنند وضعيت متفاوت شده است.
آيتاهلل نــوري همداني هم بــا تبريك
بــه ابراهیم رئيســي بهعنــوان رئيس
ســيزدهمين دولت در نظام جمهوري
اســامي ايران ،گفت :شــما متواضع،
مردمي و شناخته شده هستيد ،انتخاب
شما از ســوي مردم بهخاطر اين صورت
گرفت كه پرچم يك حركت را بهدســت
گرفتهايد تا بــا آن عدالت و حق را حاكم
كنيد .اين مرجع تقليد با بيان اينكه امير
مؤمنان(ع) به مالك اشــتر ميفرمايند:
«با مردم باشــيد و ميان مــردم برويد و
به مشــكالت آنان پي بــرده و آن را حل
كنيد» ،تأکید كرد :شــما هم بايد از اين
ســخنان الهام بگيريد ،با مردم باشيد و
احياي حق كنيد .وي با اشاره به مشكالت
مردم و اولويتسنجي در آن گفت :امروز
مردم با مشــكالتي همچون اقتصادي،
معيشــتي ،بيــكاري و گرانــي روبهرو
هستند ،بايد دولت جديد اين مشكالت
را درجهبندي كرده و معيشــت مردم را
در اولويت قرار دهد .مــردم ما متدين و
عالقهمند به نظام هستند .مسئوالن بايد
سعي كنند رضايت مردم را جلب کنند.
اصالح روند موجود امكانپذير است

ابراهيم رئيســي همچنيــن در ديدار با
آيتاهلل جعفر ســبحاني گفــت :بهرغم

كرد .اميدوارم دولت جديد بتواند اعتماد
مردم را كه دچار آســيب شــده مجددا ً
احيا و بازآفريني کــرده و گام به گام و با
برنامهريزيهاي دقيق ،در زندگي مردم،
گشــايش و بهبود ايجاد کنــد .آيتاهلل
علوي گرگاني نيز با بيان اينكه شــما را
شــخصيتي خدوم ،خدمتگزار و دلسوز
ميدانم و اطمينــان دارم كه ميتوانيد
عملكرد موفقي داشته باشيد ،تأكيد كرد:
در عملكرد گذشته خود بت شكن بوديد
و اميدوارم همچنان ابراهيموار در مسير
شكســتن بتهاي فســاد و ناكارآمدي
موفق باشيد.
آسايش را به زندگي مردم برگردانيد

همه مشكالت و كاســتيهايي كه امروز
در عرصههــاي مختلف وجــود دارد به
ظرفيتهاي كشــور و تــوان جوانان و
نخبگان بــاور دارم و تالش خواهيم كرد
وضعيــت موجود را به نفع مــردم تغيير
دهيم.
او با بيان اينكــه مردم نســبت به رفع
مشكالت و كاستيهاي موجود به دولت
مردمي اميد بستهاند ،تصريح كرد :با وجود
همه مشكالت و ســختيها ،چشمانداز
آينده را روشــن ميدانــم و عميقاً باور
دارم كه اصالح روند موجــود امكانپذير
است .آيتاهلل ســبحاني نيز اقدام وي در
نظرخواهي از اقشــار مختلف را بســيار

ارزشمند توصيف كرد و گفت :بيترديد
اين اقدام پسنديده و مجموع نظرات در
رفع مشكالت مؤثر است.
بايد سرمايه اجتماعي را احيا كنيم

رئيسجمهــور منتخــب همچنين در
ديدار با آيتاهلل ناصر مكارم شــيرازي با
بيان اينكه قبل از تشكيل دولت ،مصمم
هستيم جلساتي با مراجع ،علما ،نخبگان
و گروههاي مختلف مردمي داشته باشيم،
گفت :امروز اعتماد مردم بهخاطر برخي
اقدامات نسنجيده آسيب ديده است و بايد
اين اعتماد را كه سرمايه اصلي كشورمان
است احيا كنيم .ابراهيم رئيسي تصريح
كرد :در نخســتين اقدام بايد ثبات را در

بازار ايجاد كنيم؛ بهگونهاي كه وضعيت
آينده ،هم بــراي توليدكننده و هم براي
مردم قابل پيشبيني باشــد .براســاس
گزارش ايســنا ،آيتاهلل مكارم شيرازي
نيز در ايــن ديدار گفت :امــروز مردم از
وضعيت معيشت و كســبوكار ناراضي
هستند و بايد علت اصلي اين نارضايتيها
به درستي شناسايي و برطرف شود .او با
تأكيد بر اينكه ســامان دادن به وضعيت
نابسامان موجود امكانپذير است ،تأكيد
كرد :با همت ،آمادگي و شــجاعتي كه از
رئيسجمهور منتخب مردم سراغ دارم،
اين نابسامانيها ميتواند سامان پيدا كند.
آيتاهلل مكارم شيرازي هوشياري و اعتماد

احياي برجام در انتظار ازسرگيري مذاكرات وين

از آخرين دور نشستهاي ايران و كشورهاي طرف برجام  ۲۸روز ميگذرد و هنوز زمان دور جديد مذاكرات اعالم نشده است
وقفه مذاكرات وين وارد هفته
دیپلماسی چهــارم ميشــود .هنــوز
تصميمــي دربــاره ادامــه
گفتوگوهاي احياي برجام گرفته نشــده
است .البته بهگفته ديپلماتها ،هيأتها بايد
تصميمهاي نهايي بــراي توافق را بگيرند و
تقريبا رايزنيها درباره متــن توافق در دور
ششم به پايان رسيده است .سخنگوي وزارت
خارجه آمريكا ديروز گفتــه كه ايران هنوز
آمادگي خود را براي دور بعدي گفتوگو به
هماهنگكننده اتحاديــه اروپا اعالم نكرده
است .در اين سو اما سخنگوي وزارت خارجه
ايران تأكيد كرده كه توافق احياي برجام به
تصميم طرفهاي ديگــر و بهويژه آمريكا
بستگي دارد .بنابراين بهنظر ميرسد تهران و
واشنگتن در آستانه توافق احياي برجام بار
ديگر وارد نوعي بنبست شــدهاند و حاضر
نيستند كه از مواضع خود عقبنشيني كنند.
بنبستي كه پيش از آغاز مذاكرات وين نيز
وجود داشــت و در نهايت بــا نقشآفريني
اروپاييها بهعنوان ميانجي طرفين وارد مسير
ديپلماسيشدند.دراينبينامامواضعحسن
روحاني ،رئيسجمهور ايران نيز بازتابهاي
زيادي داشته اســت .مواضعي كه چندان با
موقعيت كنوني مذاكرات همخوان نيست.

روحاني هفته گذشته در نشست هيأت دولت
براي چندمين بار گفته كــه بايد تحريم را
برداريم و FATFرا نهايي كنيم و «اينها ديگر
دست خودمان است» .روحاني تأكيد كرده كه
«ميتوانيم همين هفته تصميم بگيريم كه
آن را تمام كنيم يا ميتوانيم تصميم بگيريم
كه ماهها ادامه پيدا كند كه اين بحث ديگري
است» .اين در حالي است كه طبق شنيدهها
كميتهاي براي بررســي متن نهايي توافق
احتمالي در شورايعالي امنيت ملي تشكيل
شده كه نمايندگاني از همه نهادهاي عالي و
حتي نمايندههاي رئيسجمهور منتخب نيز
در آن حضور دارند .تصميــم نهايي درباره

اخبار کوتاه
تكذيب خبر فوت  ۴زنداني

رئيــس ســازمان زندانهــا ضمن تكذيــب «خبر
رســانههاي اپوزيســيون مبني بر فوت ۴زنداني در
زندان تهران بــزرگ در اثر كرونــا» گفت :الحمدهلل
زندانها و ســامت زندانيان تحتكنترل اســت .به
گزارش ايسنا ،محمدمهدي حاج محمدي در توييتر
نوشــت«:مردم و خانوادههاي زندانيان از خبر دروغ
رســانههاي اپوزيســيون مبني بر فوت ۴زنداني در
زندان تهران بزرگ در اثر كرونا نگران نشوند .نگراني
شما هدف اينهاســت .ديروز هم مثل روزهاي ديگر،
۱۲۶۵تست از زندانيان گرفته شد .الحمدهلل زندانها
و سالمت زندانيان تحت كنترل است».

ادامه مذاكرات ،پذيرش توافق يا قطع روند
وين بهعهده اين كميته است كه همچنان
خبري رسمي از كموكيف كار آن نيست .در
چنين شرايطي برخي هم به نقل از منابعي از
برنامه جايگزين يا همان پلن «ب» اروپاييها
درصورت ادامه تعليق كنوني مذاكرات خبر
دادهاند.
آيا پلن «ب» در راه است؟

مشخص نيست كه در ســه هفته گذشته
ســيگنالها يا پيامهايي ميان طرفهاي
مذاكره ردوبدل شده باشد .البته اروپاييها،
روســيه و چين همگي بر لزوم هدر ندادن

شكايت از روحاني به دادستاني كل كشور

نصــراهلل پژمانفر ،رئيس كميســيون اصــل 90و از
چهرههاي شناخته شده جريان پايداري در مجلس از
ارسال شكايت از روحاني به دادستاني كل كشور خبر
داد و نوشت :پرونده جهت رســيدگي و اعمال قانون
به دادستان كل كشــور بهعنوان مدعيالعموم ارسال
شد.
او در اينباره در حســاب شــخصياش در توييتر
نوشــت :در پي شــكايت بيش از ۳۳۰هزار نفر به
كميســيون اصل 90درخصوص تخلفــات آقاي
روحاني در مديريت ارز ،بعد از جمعآوري مستندات
و تكميل پرونده ،جهت رسيدگي و اعمال قانون به
دادستان كل كشــور بهعنوان مدعيالعموم ارسال
شد.

زمــان تأكيد كردنــد و حتــي گفتند كه
مذاكرات وين نميتواند تا ابد ادامه داشته
باشد .هرچند درباره اينكه آنها تمايل دارند
توافق احياي برجام را بــا دولت بعدي در
ايران امضا كنند نيز گمانهزنيهايي شــده
است .سيدابراهيم رئيسي هم در نخستين
نشست خبري خود موضعي معتدل درباره
مذاكرات وين و برجــام اتخاذ و اعالم كرده
كه تيم ديپلماسي او با هيأت مذاكرهكننده
در تعامل و ارتباط است .همچنین وزارت
خارجه و سخنگوي دولت تأكيد كردند كه
تصميمگيري درباره مذاكرات وين در سطح
سياستهاي كالن نظام اســت و بر عهده
دولت فعلي و آينده نيست.
با اين حال هنوز مشــخص نيست كه گره
وقفه در مذاكــرات وين بهدســت دولت
دوازدهم باز ميشود يا ســيزدهم .چراكه
طبــق گمانهزنيها درصــورت قطع روند
ديپلماسي آمريكا در كنار متحدان اروپايي
خود برنامههــاي جايگزين را بــه اجرا در
ميآورند .تفاوت تحريمها و سياست فشار
حداكثري آمريكا بــا دوران دونالد ترامپ
نيز درست در همين نقطه است و امروز در
ظاهر و در عمل همراهي اروپاييها را با خود
به همراه دارد.

مشاوران رئيس قوه قضاييه نبايد فقط از
اصولگرايان باشند

محســن رهامي ،حقوقدان و فعال سياسي اصالحطلب
گفت :مشــاوران رئيس قوه نبايد فقــط از اصولگرايان
باشــند بلكه بايد از هر جناح و گروهي در بين مشاوران
ايشان حضور داشته باشند .او در رابطه با تماس رئيس
جديد قوه قضا با برخي فعاالن سياسي براي نظرخواهي
و راهاندازي سامانه براي پيشنهادها به برنا ،گفت :بهنظر
من رئيس دستگاه قوه قضا و در كل اين دستگاه بايد با
نهادهايي كه در اين حوزه كار ميكنند و تخصص دارند
ازجمله كانون وكال ارتباط مستمر داشته باشند؛ كانون
وكال مجموعهاي از حقوقدانان باســابقه كشــور است .
همچنين بايد از استادان با ســابقه حقوق نظرخواهي
كنند .اين اشخاص ميتوانند راهگشا باشند.

نكردن به دشــمن را در عرصه سياست
خارجي مورد تأكيد قــرار داد و گفت :در
اين حوزه بايستي بر مبناي واقعيتها و نه
خوشباوري و با قاطعيت ،شجاعت ،تدبير
و حسن عمل گام برداشت و يقين دارم كه
شما مرد اين كار هستيد.
اميدوارم بتشكن بمانيد

رئيســي همچنين در ديــدار با آيتاهلل
محمدعلي علوي گرگانــي نقش دولت
در رفع مشكالت مردم را مهم و اثرگذار
دانســت و گفــت :مشــكالت كشــور
راهحلهاي عملي دارد و با جلب اعتماد و
مشاركت مردم ميتوان موانع را برطرف

رئيسجمهور منتخب در ديدار با آيتاهلل
موسي شبيري زنجاني ،گفت :بايد تالش
كنيم اقتصاد و ســفره مردم به امكانات و
ظرفيتهاي داخل كشور متصل شود و در
اين صورت است كه آسيبپذيري كشور
در مقابل تكانههاي مختلف كاهش پيدا
ميكند .آيتاهلل موسي شبيري زنجاني
نيز در اين ديدار ضمن خوشــامدگويي و
تبريك پيروزي ســيدابراهيم رئيسي در
انتخابات رياستجمهوري ،گفت :امروز
مردم در رنج و سختي هســتند و بايد با
تالش شبانهروزي و مجاهدانه آرامش و
آسايش را به زندگي مردم بازگرداند .اين
مرجع تقليد ،اخالص و مجاهدت صادقانه
در رفع مشكالت مردم را مورد تأكيد قرار
داد و گفت :اين وعده قطعي الهي است كه
راههاي مختلفي را براي پيشــبرد امور،
پيش روي تالشگران مخلص قرار ميدهد.

پایان مذاکرات دوروزه افغانها در تهران

دور نخست مذاكرات بيناالفغاني در ايران با صدور بيانيه
در ضرورت حصول صلح به پايان رسيد
دور نخست گفتوگوهاي
سیاست
خارجی بيناالفغانــي در تهران به
پايــان رســيد؛ آن هم در
شرايطي که دوباره آتش جنگ در برخي
نقاط افغانستان زبانه كشيده است .با اين
همه هيأتــي از گروه طالبــان و هيأتي
متشكل از نمايندگان دولت  2روز پياپي
پشت ميز مذاكره نشستند و در پايان هم
با صدور اعالميــهاي بر لــزوم صلح در
افغانستان به توافق رسيدند.
آنها نشســت تهران را فرصــت و زمينه
جديد براي تقويت راهحل سياسي معضل
افغانستان دانستند و تأكيد كردند كه در
نزديكترين فرصت دور بعدي مذاكرات
از سر گرفته ميشود.
محمدجواد ظريف هــم كه در افتتاحيه
اين نشست دو طرف را دعوت به گفتوگو
كرده بود در پايان بار ديگر از لزوم «ايثار
و گذشــت» براي بهدســت آمدن صلح
صحبت كرد.
ظريف گفت كــه «شــجاعت در صلح
مهمتر از شــجاعت در جنگ است ،زيرا
براي صلح بايد ايثار و گذشــت داشت و
از خواستههاي حداكثري چشمپوشيد
و به خواستههاي طرف ديگر توجه كرد؛
خصوصــا در اين گفتوگوهــا كه طرف
ديگري وجود ندارد و هر دو طرف برادران
هم و در جستوجوي صلح و آرامش براي
ملت افغانستان هستند».
او با تأكيد بر اینکه ايران هميشــه آماده
اســت تا در هر صورتي كه افغانستانيها
مايل باشند گفتوگوها را تسهيل كند،
گفت« :آنچه از شما ميخواهم اين است
كه از اين فرصت استفاده كنيد و هرچه
زودتر جنگ را در افغانستان پايان دهيد
و براي مردم افغانســتان فرصت توسعه
فراهم آوريد».
تقبيح حمالت تروريستي در اعالميه
مشترك طالبان و هيأت جمهوريت

نقشآفريني ايران در روند حل منازعات

افغانستان در حالي وارد مرحله جديدي
شــده كه عزم آمريكا نيز بــراي خروج
از اين كشــور جزم اســت .جو بايدن،
رئيسجمهور اين كشور گفته كه حاضر
نيست نسل ديگري از سربازان آمريكايي
را به افغانســتان بفرستد و اين كشور به
اهداف خود دســت پيدا كرده است .در
اين بين برخي از تحليلگران نيز معتقدند
كه آمريــكا با پاپس كشــيدن از عرصه
افغانســتان در پي تغيير زمين بازي در
اين كشور است.
چرا كه در اين شرايط نيروهاي خارجي
و در رأس آنهــا آمريكا ديگــر در مقابل
طالبان حضــور ندارنــد و اولويتها و
نقشآفرينــي ايــن گروه دســتخوش
تغييراتي ميشــود .با اين همه طالبان
و هيأت جمهوريــت در پايان مذاكرات
تهران در اعالميه خود تأكيد كردند« :هر
دو جانب با درك مشــترك از خطرات
ناشــي از ادامه جنــگ و صدمهاي كه
از آن متوجه سالمت كشــور ميشود،
به موافقت رســيدند كه جنگ ،راهحل
مســئله افغانســتان نبوده و بايد همه
تالشهــا در جهت رســيدن به راهحل
سياسي و صلح آميز توجيه گردند».
همچنيــن در اين اعالميــه آمده « :هر
دو جانــب تصميم گرفتند مــواردي را
كه ضرورت به مشــورت بيشــتر دارد
مانند ايجاد مكانيســم گذار از جنگ به
صلح دائمي ،نظام اسالمي مورد توافق و
نحوه دستيابي به آن طي نشست بعدي
كه در نزديك تريــن فرصت ممكن داير
خواهد شــد مورد بحث قــرار داده ،به
نتيجه برسند».
نكته ديگــر اينجا بود كــه در اعالميه
مشــترك طالبــان نيــز حمــات به
«خانههــاي مردم ،مكاتب ،مســاجد و
شــفاخانهها» را كه باعث تلفات ملكي
ميگردند و همچنین تخريب تاسيسات
عامه را به شدت تقبيح کرده ،خواستار به
سزا رساندن عاملين آن شدند.

رهبری
پيام تسليت رهبر معظم انقالب
در پي درگذشت احمد جبرائيل
رهبر معظم انقالب در پيامي درگذشــت احمد جبرائيل دبيركل
جبهه خلق براي آزادي فلســطين را تســليت گفتند .به گزارش
پايگاه اطالعرســاني دفتر مقام معظم رهبري ،متن پيام تسليت
رهبر انقالب بدين شرح است :بسماهلل الرحمن الرحيم ،درگذشت
مبارز خستگيناپذير آقاي احمد جبرائيل را به ملت فلسطين و همه
مجاهدان و فعاالن عرصه پرشور مبارزات فلسطين و همه عناصر
مقاومت در منطقه غرب آســيا و به بازماندگان او تسليت عرض
ميكنم .اين مرد شجاع پرتالش ،عمر خود را به مبارزه براي ميهن
مغصوب و ملت مظلوم خود گذراندند .از خداوند براي او پاداشي
جزيل ميطلبم و رحمت و مغفرت الهي را براي او مسئلت ميكنم.

گزارش کوتاه
م توزيع برق
خرابكاري در سيست 
واقعيت دارد؟
پيرو انتشــار خبري مبني بر خرابكاري 3نفر از پرسنل نيروگاهي
در سيستم توزيع برق ،عليرضا توكلي ،مديركل حراست شركت
مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي اعالم كرد :اين خبر تأييد
نميشود.
وی تصريح كرد :تاكنون هيچ مرجــع امنيتي خبر را تأييد نكرده
و كليه نيروگاههاي كشــور طبق روال در مــدار توليد قرار دارند.
توكلي با اشاره به تالش بيوقفه پرسنل نيروگاهي در تامين برق
كشور با وجود همهگيري كرونا ،اين اتهامات را رد كرد .تكذيبيه
حراســت شــركت نيروي برق حرارتي درحالي خبرساز شد كه
خبرگزاري فارس در خبري مدعي شــده بود كه 3نفر از كاركنان
يكي از نيروگاههاي مهم برق ايران كه وظيفه توليد و برقرساني به
شهرهاي بزرگ را دارد ،به اتهام همكاري با گروهكهاي ضدانقالب
از سوي نهادهاي نظارتي شناسايي و دستگير شدند .فارس به نقل
از يك منبع آگاه اعالم كرده بود كه اين افراد در راســتاي تخريب
و از كار انداختن بخشــي از نيروگاه و ايجاد قطعيهاي مكرر برق
در برخي شهرهاي بزرگ فعاليت داشتند .در اعترافهاي اين 3نفر
هم مشخص شد سازماندهي آنها را بخشي از بدنه ضدانقالب خارج
كشور بر عهده داشتند.
البته تكذيبيه شــركت برق ســبب اصالح خبر فارس نشد و اين
خبرگزاري دقايقي بعد از انتشــار توضيحات توكلــي بازهم در
خبري اعالم كرد كه ادعايش صحت دارد .اين خبرگزاري ديروز در
توضيحي مجدد درباره ادعايش نوشت كه برخي رسانهها از قول
يك مسئول حراستي در وزارت نيرو اين خبر را تكذيب كردند ،اما
پيگيريهاي مجدد نشان ميدهد خبر مذكور دقيق است.
فارس به نقل از يك منبع آگاه تأكيد كرده است كه عمليات براي
دستگيري بقيه مجرمان اين پرونده ادامه دارد و اطالعات تكميلي
در آينده منتشر خواهد شد.

چرا احياي برجام در دولت روحاني
ضروري است
ادامه از
حتي اگر اين مذاكرات به دولت آينده هم منتقل
صفحه اول شود ،واقعيت این است كه بايد روح ديپلماتيك
بر مذاكرات حاكم باشد .اگر روح ديپلماتيك بر مذاكرات حاكم شود،
آنزمان اين قاعده همه يا هيچ بهعنــوان يك مانع عمل نميكند .به
هرحال ما بايد بپذيريم كه يك چالش اساسي وجود دارد و دشمنان
جمهوري اسالمي ايران بر سر تحريم ايران سياستهاي خود را پيش
برده و برنامهريــزي كردهاند و االن بايد بپذيريم كــه اين مجال براي
ديپلماتها فراهم شود كه در قالب اصل «اول توافق» سياست را پيش
ببرند .تجربه پرونده هستهای ايران نشان داد تا زماني كه پرونده در
شورايعالي امنيت ملي بود و دبيرخانه مسئول آن بود هيچ توافقي شكل
نگرفت ،اما به محض اينكه پرونده به وزارت خارجه ارجاع شد منجر به
امضاي برجام شد كه همين برجام مورد تأييد همان شورايعالي امنيت
ملي هم قرار گرفت .االن هم بايد تفويض اختيار بيشتري به ديپلماتها
صورت بگيرد تا هر چه زودتر برجام احيا شــود و از اين بنبست خارج
شويم .بهويژه اينكه زمزمههايي شنيده ميشود كه در دولت آينده دوباره
پرونده هستهاي از وزارت خارجه گرفته و به شورايعالي امنيت ملي
داده شود .اين يعني تحميل دور باطل مجموعهاي ديگر از گفتوگوها
و مذاكرات به موضوع هستهاي كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد .چرا
كه بهطور طبيعي همانطور كه در آمريكا برخي سعي ميكنند موضوع
هستهای را به موارد ديگر ربط دهند ،در داخل ايران هم عدهاي سعي
دارند چنين شرايطي را شكل دهند و اين قاعده «همه يا هيچ» كه مطرح
ميكنند عمال به موضوعي فراتر از برجام و موضوع هستهاي هم كشيده
ميشود .وقتي آقاي روحاني اين بحث را طرح كرد كه اگر اجازه بدهند
ما همين هفته توافق ميكنيم معنایش اين بود كه او معتقد است اكنون
هم هيأت مذاكرهكننده ايراني در وين ،به آن حد مقدوري از توافق كه
براساس تجربه برجام شكل گرفته بود رسيدهاند و ميتوانند توافق را امضا
كنند .اما در داخل ايران جريانات مختلفي به ميزاني كه دولت به آخر كار
خود نزديك ميشد سعي ميكردند كه با قدرت بيشتري مقابله كنند.
ضمن اينكه كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري هم سعي كردند كه
برجام را انتخاباتي نكنند اما واقعيت اين است كه برجام انتخاباتي شد اما
اكنون انتخابات هم برگزار شده و به سود مملكت است كه در زمان همين
دولت برجام احيا شود.احياي برجام ،اگر به دولت آينده منتقل شود
ناخواسته و با توجه به شرايط آغازين دولت جديد ،چن د ماه بالتكليفي به
موضوع احياي برجام و پايان تحريمها تحميل ميشود و در عمل آقاي
رئيسي مجبور خواهد شد كه نخستين بودجه خود را بهعنوان بودجه
تحريمي ببندد .از اينرو بهتر است كه شخص آقاي رئيسي همين االن
رايزنيهايي را صورت دهد براي اينكه دولت فعلي بتواند براساس يك حد
مقدوري از يك توافق برجام را احيا کند .حد مقدور به اين معناست كه
شايد همه خواستههاي ايران را در بر نگيرد اما شاكله تحريم را برميدارد
و قابليت هستهای ايران را حفظ ميكند و بهويژه اينکه شرايط انرژيبر
و زمانبري را بر كشور تحريم نميكند.واقعيت اين است كه در مسائلي
مانند بودجه و مشكالت مملكت فرقي بين رئيسي و روحاني ،دولتهاي
گذشته و حال و چپ و راست نيســت و همه نيازمند اين هستيم كه
گشايشهاي ناشي از رفع تحريمها و احياي برجام هر چه سريعتر شكل
بگيرد و موانعي كه موجب تأخير در اين امر شــده برداشته و اقتصاد
كشور بسامان شود.
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مشقتهاي تردد شهري

يادداشت
لزومتداوم برنامه «تهران هوشمند»
بر مسير جاري

بررسي چالشها و مشكالت رفتوآمد در روزهاي كرونايي در شهر تهران همراه با پيشنهادهايي كه
بهداشتنسفرشهري سالم كمك ميكند

علي يقطين

كارشناس حوزه IT

عكس :همشهري /محمد عباس نژاد

هوشمندســازي پايتخت در ابتداي دوره
مديريت شــهري فعلي و بــا هدف حل
ريشهاي مشــكالت كالنشــهر تهران ،با
ايجاد شوراي راهبردي تهران هوشمند بهمنظور اتخاذ تصميمهاي
كالن و برنامه تهران هوشمند در ســطح اجرا آغاز شد .اين روزها در
حالي وارد سال چهارم اجرايي شــدن «تهران هوشمند» ميشويم
كه از فاز فرهنگســازي و اطالعرساني و همچنين پايلوت پروژههاي
هوشمندسازي عبور كرده ،بخش قابلتوجهي از شهروندان تهراني
كموبيش از خدمات مرتبط با اين برنامه اطالع دارند و اثرات اجراي
آن در بخشي از زندگي روزمره شهروندان عزيز ملموس است.
هوشمندسازي يك مسير است و نميتوان خاتمهاي برايش متصور
شــد؛ چراكه نيازهاي فناورانه و تكنولوژيها مدام در حال توسعه و
تغيير هستند؛ بنابراين در مسير هوشــمندي بايد گام به گام پيش
رفت .آنچنان كه روندها نشان ميدهد شهرداري و سازمان فناوري
اطالعات و ارتباطات شهرداري(فاوا) در ابتدا بايد زيرساختهايي را
فراهم ميكرد كه بر بستر آنها سرويسهايي به مردم ارائه شود و همه
اينها بر مبناي داده اتفاق بیفتــد .تركيب اليههاي دادهاي مختلف و
سپس تحليل آنها در گام بعدي يك اقدام رو به جلو در هوشمندسازي
به شمار ميرفت .فاز سوم ،اجراي پروژههاي پايلوت و بررسي نقاط
قوت و ضعف آنها بود .در فاز چهارم باید سرويسها در قالب يك بستر
يكپارچه ارائه و شهر به مثابه يك پلتفرم ديده ميشد.
در اين مســير ،ســؤال اصلي اين است كه بايد هوشــمندي ابتدا با
شهرداري شروع ميشد يا شهر؟ برای اين منظور تصميم گرفته شده
كه هر دو بخــش ،جداگانه و هماهنگ پيش بروند و اين كار بســيار
سنگيني است .بنابراين آنچه در دوره بعدي مديريت شهري انتظار
ميرود این است كه اين راه سخت ،جداگانه و در عين حال هماهنگ
باهم را همچنان اينگونه جلو ببرد تا شهروندان بيش از پيش از مزاياي
هوشمندي برخوردار شــوند .براي اهميت پيشروي در اين مسير
بايد گفت 70درصد هزينه و توان براي تقويت زيرساختها و اصالح
فرايندهاي داخلي صرف شــده و نتيجهبخش هم بوده است .يكي از
چالشهاي عمده اين بوده كه هر حوزه با حــوزه ديگر تفاوتهايي
داشت و انرژي خاص خود را ميطلبيد .در بسياري از مواقع سازمان
فاوا همراهي ساير بخشهاي شهرداري را داشته و كار سريعتر پيش
رفته ،اما بهگفته مديران عالي شهري ،در برخي موارد متأسفانه قضيه
پيچيدگي بيشتري داشته است.
البته نميتوان ادعا كرد كه هماكنون شــهر تهــران ،بهطور كامل
«هوشمند» شده اســت .چه اين امر در وهله اول بهدليل اختيارات
شهرداري تهران در اداره شــهر تهران محدود بوده و در وهله دوم به
امكانات و منابع محدود شهرداري وابسته است كه اولويتبندي بين
اقدامات را طلب ميكند و حتي درصورت در دست بودن اختيارات
تام ،تحقق هوشمندســازي همهجانبه شــهري مانند تهران در اين
مدت قابل انجام نبود.
اما دستاوردهاي اين برنامه تاكنون ،مانند الكترونيكي و غيرحضوري
شــدن حداقل نيمي از استعالمات بيندســتگاهي در همين مدت
شيوع ويروس كرونا و افزايش دامنه كاربرد اپليكيشن «تهران من»
بهعنوان پنجره واحد ارائه خدمات شهروندي از طرح ترافيك و پارك
حاشيهاي به پرداخت قبوض اصلي شهرداري ،عوارض ،مفاصاحساب
و خالفي خودرو و موتورسيكلت ،پرداخت يكپارچه قبوض خدمات
شهري مانند آب و برق و گاز از طريق خدمت امالك من ،دريافت انواع
اطالعات متني ،صوتي و تصويري از شهروندان روي137و خدمات
ديگر و چشمانداز روشني كه اجرايي شدن قطعات مختلف پازل تهران
هوشمند در زمينه توانمند شدن زيستبوم نوآوري شهري ،توسعه
مقياسپذير خدمات و افزايش كارايي سيستمها بهدست ميدهند،
نويدبخش مؤثر بــودن اتخاذ راهكاري آزموده شــده و راهبردي در
مديريت شهري تهران است.
درواقع با شــيوع كرونا توان بيشــتري بر ارائه غيرحضوري خدمات
متمركز شده است .به گونهاي كه سامانه پرداخت تاكسيها (شهرپي)
و يكپارچه شدن بستر پرداخت و حذف پول نقد ،اطالعرساني درباره
كسبوكارهاي خدماتي در پايتخت يا بليتهاي مجازي مترو با كد
 QRروي تلفن همراه و بســياري خدمات غيرحضوري ديگر در اين
دوره آغاز يا تقويت شد.
منطقه غيرحضوري ،يكي ديگر از پايلوتهايي است كه در اين دوره
شروع شده و انتظار ميرود در آينده با توجه به رشد تكنولوژي توسعه
يابد و شهروند براي دريافت ســرويس به مناطق شهرداري مراجعه
نكند .درواقع پــس از يكبار احراز هويت ،شــهروند ديگر لزومي به
مراجعه براي هيچ كاري نخواهد داشت.
 مسئله داده در اين دوره از مديريت شهري كامال برجسته و به اهميت
آن پي برده شــد؛ به نحوي كه هماكنون روزانه بين 8تا 10ميليون
عكس از پالكهاي خودروهاي شهروندان ثبت ميشود؛ درحاليکه
تحليل و نگهداري از چنين حجمي از داده كار بسيار بزرگي بهحساب
ميآيد كه براي مديريت آن در اين سالها با استفاده از تكنولوژيهاي
نوين ،شهرداري توانســت برخي چالشهاي اين حوزه را رفع كند.
يكي از امكانات منحصر به فردي كه شهردار تهران در اين دوره براي
تصميمگيريهاي مديريتي در اختيار دارد ،دسترسي آني و برخط به
تمام دادههاي هر قسمت از شهرداري و شهر است .اين دادهها در قالب
داشبورد ،توان تحليل و تصميمگيري بهتر را به مديريت ارشد شهري
ميدهد .اين امكاني بهروز است و هماكنون در دنيا براي هر تصميمي
به دادههاي آنالين مراجعه ميشود و از روشهاي نوين براي تحليل
آنها استفاده ميكنند.
البته ،بايــد اضافــه كنم كــه پيشــرفت همهجانبــه در مواقعي
مســتلزم دخالت حداكثري حاكميت و ورود به ســطح اجرايي در
جزئيترين موارد بــوده و در مواردي حتي نيازمنــد مقرراتزدايي
( )deregulationاســت .بهطور مثال ،همزمان با شــيوع كرونا،
دولتهايي كه دخالت حداكثري را در دســتور كار قرار داده و اقدام
به مقرراتگذاري در اين زمينه كردند (كشــورهاي شــرق آسيا و
اقيانوسيه) به توفيقات خوبي دست يافتند و كشورهايي كه عدماقدام
پيشه كردند (مانند اياالتمتحده) با نتايج دردناكي مواجه شدند.
بنابراينآنچه امروز به گلوگاه اصلي توســعه شــهر و كشور تبديل
شده است و در تهران هوشــمند نيز در حد توان بهسوي آن حركت
شده ،نياز به تدوين قوانين و مقرراتي اســت كه با تعريف بازارهاي
جديد و پشتيباني از سرمايهگذاري ،سرمايههاي موجود در كشور را
بهسوي خدمات مولدي سوق دهد كه از سويي به رفع نيازهاي مردم
منجر شــده و از ســوي ديگر ،درآمدهاي پايدار براي شخص و نهاد
سرمايهگذار ،شهر و كشور به همراه داشته باشد.

كرونا و گرما دست در دست هم دادهاند تا تردد
گزارش در شــهرهاي بزرگ با امــا و اگرهــا و البته
مشقتهاي فراوان انجام شود.
به گزارش همشهري ،بيترديد رفتوآمد در تهران با جمعيت
9ميليوني ساكن و جمعيت 4ميليونی شناوري كه هر روز از
شهرهای اقماري و حاشيهاي به پايتخت ميآيند ،اين روزها
دشوارتر از هر موقع ديگر اســت .در اين بين ،براي راحتتر
شدن تردد شــهروندان ،تصميم گرفته شد تا از امروز ساعت
اجراي طرحهاي ترافيكي كمي دســتخوش تغيير شــود.
بهگفته ســيدمناف هاشــمي ،معاون حملونقل و ترافيك
شهرداري تهران ،اجراي طرح ترافيك از شنبه(19تيرماه) از
ساعت۸:۳۰تا 16است و از ساعت ۱۳خروج خودروها از طرح
رايگان و آزاد خواهد بود؛ اين در حالي اســت تردد خودروي
ســاكنان محدوده طرح ترافيك نيز در هميــن محدوده از
ساعت ۱۳آزاد خواهد بود و تردد آنها جهت بازگشت رايگان
است.
بنابراين براي تردد در تهران بايد با مديريت رفتار كرد؛ چراكه
مترو در ساعات پيك صبحگاهي و عصرگاهي غلغله ميشود و
اتوبوس هم گاهي شبيه به سونای خشك .متأسفانه كرونا هم از
اين وضعيت تنگي هوا و شلوغي كمال بهره را ميبرد و عدهاي
را بيمار خــود ميكند .تعجببرانگيز هم نيســت كه يكباره
در جنوب به شمال مســيرهاي بيآرتي (مثل بزرگراههاي
شهيد چمران و امامعلي) ببينيم اتوبوس دوكابيني از شدت
گرماي هوا ديگر تــوان باال رفتن راه را نــدارد؛ مثل خيلي از
شهرونداني كه چند روزي است از شــدت دماي هوا بيتاب
شدهاند و خدا خدا ميكنند هوا كمي خنك شود .تحريمها از
يكسو و نرسيدن منابع مالي دولتي طي 2دهه اخير از سوي
ديگر ،آنچنان به ناوگان اتوبوسراني لطمه زده كه با وجود همه
تالشهاي صورت گرفته از ســوي مديريت شــهري باز هم
وضعيت فعلي تا نقطه مطلوب فاصله بسيار دارد .نبود قطعات
يدكي نيز مزيد بر علت شده و اســتفاده از كولر ،به برخي از
اتوبوسهاي دوكابين بهويژه در مسيرهاي سربااليي آسيب
وارد میكند .با اين حال ،شركت اتوبوســراني سعي كرده با
سيلي صورت اين بخش را سرخ نگه دارد و خدمترساني در
خطوط مختلف ،هيچگاه قطع نشــده و دچار مشكل اساسي
نشود .محمود ترفع ،مديرعامل شركت اتوبوسراني در اينباره
ميگويد« :در شرايط كرونا درآمدمان بهشدت كاهش يافته و
از طرفي افزايش تورم و نرخ ارز را شاهد بودهايم .با وجود اين،
حدود 400دستگاه اتوبوس تا پايان سال 99توسط اين دوره
از مديريت شهري خريداري و به ناوگان اضافه شد و امسال هم
بنا داريم  500دستگاه ديگر ناوگان نو براي تهران خريداري
و تهيه كنيم ،ولي نبايد فراموش كرد هماكنون 3500دستگاه
اتوبوس تهران فرســوده اســت و با توجه به عدماختصاص
اعتبار براي خريد اتوبوسهاي جديد از ســوي دولت به آمار
اتوبوسهاي فرسوده افزوده شده اســت؛ به همينخاطر ما

تالش كردهايم اقداماتي را براي بازسازي و اورهال اتوبوسهاي
فرسوده انجام دهيم و از محل تبصره 18نيز اقداماتي در اين
راستا صورت گرفته است .با همه اينها نياز اتوبوسراني خيلي
بيشتر از اينهاست».
او يكي از مشكالت كنوني اتوبوسراني را تعويض مخازن گاز
منقضي شده عنوان ميكند و ميگويد700« :دستگاه اتوبوس
ب ه اين خاطر متوقف هســتند و اگر وارد ناوگان شوند ،كمك
بزرگي به حملونقل عمومي ميكنند .تامين مخازن گاز به
استناد اسناد باالدستي برعهده دولت است .سال 97تعدادي
از مخازن اتوبوسها را با منابع دولتي جايگزين كرديم و حدود
يك سال است كه پيگيريهايي براي ساير اتوبوسهايي كه
با اين مشكل مواجه هســتند ،انجام دادهايم كه خوشبختانه
نتيجهبخش بوده اســت .شماره حســابي اعالم كردهايم كه
دولت بخش نخست مبالغ مورد نياز را براي تعويض مخازن
گاز اتوبوسها در اختيارمان قرار دهد».
خنك شدن تاكسيها با پروتكلهاي بهداشتي

در اين غوغاي گرما و كرونا ،موضوع كولر تاكسيها هم ماجرايي
شده است .طي روزهاي گذشــته تعداد زيادي از شهروندان،
نسبت به اســتفاده نكردن رانندگان تاكســي از كولر گاليه
كردهاند .رانندگان نيز در مقابل به پروتكلهاي بهداشتي اشاره
ميكنند و ميگويند طبق بخشــنامهها نبايد كولر خودرو را
روشن كنند .از آن طرف ،برخي مسافران تصاويری از خرابي
باالبر شيشه خودروها در شبكههاي اجتماعي منتشر كردهاند
و گفتهاند« :حاال كه كولر نميزنيد ،حداقل دستگيره و باالبر
شيشهها را درست كنيد».
گراني و كمبود قطعات شــامل حال خودروها هم ميشود.
بهگفته تعدادي از رانندگان تاكسي ،سرويس دورهاي و تعويض
قطعات آنقدر گران شده است كه با كرايههاي فعلي جابهجايي
مســافران خطي براي آنها نميصرفد .بهگفته اميرحســين
اكبري ،راننده خط ميدان وليعصر -ميدان ونك ،قطعات بيش
از 100برابر افزايش قيمت داشتهاند و چرخ زندگي تاكسيرانان
در شرايط اقتصادي كنوني به سختي ميچرخد .او ميگويد:
«مســافران حق دارند بهدليل روشن نكردن كولر از ما گاليه
كنند ،اما به اين موضوع هم توجه كنيد ،خودرويي كه فرسوده
است چگونه ميتوان به باتري فشــار اضافي وارد كرد و كولر
گرفت؟ ما هم مثل مسافران ،داخل تاكسي هستيم و دوست
داريم تاكسي خنك باشد ،اما واقعا نميتوان كولر تاكسيهايي
را كه بيش از 10تا 15سال از عمرشان ميگذرد ،روشن كرد».
استفاده از كولر در تاكسي حق مسافران است و در مصوبه نرخ
كرايهها هم به اين موضوع توجه و هزينه استفاده از كولر در
روزهاي گرم و بخاري در روزهاي سرد ،لحاظ شده است .حال
اين سؤال مطرح ميشود ،آيا ناديده گرفتن اين حق كه مسافر
بهاي آن را هم ميپردازد ،درست است؟ بهنظر ميرسد پاسخ
اين سؤال را بايد مسئوالن بدهند نه تاكسيرانان؛ چراكه متهم

چه خبر از واكسيناسيون رانندگان تاكسي و اتوبوس

رانندگان اتوبوس و تاكسي بهدليل نوع شغلشان و در ارتباط بودن با صدها شهروند طي هر شبانهروز بايد در اولويت تزريق واكسن كرونا
قرار بگيرند .اين در حالي است كه هنوز واكسن چنداني به اين دو بخش تعلق نگرفته وبه همينخاطر تعداد زيادي از رانندهها به كرونا
مبتال شدهاند يا جانشان را از دست دادهاند .اگرچه آمار دقيقي از فوتيهاي رانندگان تاكسي و اتوبوس در دست نيست ،اما سيدمناف
هاشمي ،معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران ميگويد ،بيش از  ۳۰۰راننده تاكسي۵ ،راننده اتوبوس و  ۱يا  ۲راهبر قطار مترو در
تهران بر اثر كرونا جان خود را از دست دادهاند و خانوادههاي زيادي از آنها نيز درگير شدهاند .او به همين دليل ،واكسيناسيون رانندههاي
تاكسي و اتوبوس را بااهميت اعالم ميكند و ميگويد« :واكسيناسيون رانندگان ،يعني كمك به قطع زنجيره كرونا؛ چراكه آنها در روز با
صدها نفر ارتباط دارند .اگرچه رعايت نكات بهداشتي به رانندگان آموزش داده شده و وسايل نقليه عمومي كاورهاي جداكننده دارند،
اما به هرحال كرونا بسيار چموشتر از تصورهاست ».او در عين حال از دستور رئيسجمهور براي پيگيري واكسيناسيون رانندگان تاكسي
و اتوبوس خبر ميدهد و ميگويد« :متأسفانه هنوز بعد از اين دستور بازخوردي از وزارت بهداشت نداشتهايم .اميدوار بوديم در نيمه
نخست تيرماه كار واكسيناسيون اين قشر آغاز شود .با توجه به اينكه روزانه  ۸۰هزار تاكسي در شهر تهران تردد ميكند ،اميدوارم در
ي ماه آينده واكسيناسيون رانندههاي حملونقل عمومي در دستور كار قرار گيرد».
نهايت از ابتدا 

نكاتي براي تردد در شهر
براي اينكه اين روزها با حضور كرونا و گرماي شديد هوا در تهران تردد كنيد ،بهتر است چند نكته ساده را درنظر بگيريد.
مديريت زمان سفر از همهچيز مهمتر است .اينكه براي چه كاري از خانه خارج ميشويد ،اهميت زيادي دارد .اگر ميتوانيد
1
كار اداري را ساعت 10صبح به بعد انجام دهيد ،حتما پس از اين ساعت به محل مراجعه كنيد؛ چراكه پيش از ساعت  ،10پيك
تردد شهروندان است.
همچنان از ساعت 10شب تا 3صبح ممنوعيت تردد با خودروي شخصي اعمال ميشود؛ بنابراين اگر قصد استفاده از خودروي
 2شخصي را داريد ،خارج از اين محدوده زماني تردد كنيد.
اپليكيشنهاي «تهران من» و رايا ( )Rayaرا حتما دانلود كنيد .با تهران من ميتوانيد حتي بليت تكسفره مترو بخريد يا
 3كارت بليتتان را شارژ كنيد .با رايا نيز میتوانید بهترين مسيرهاي تردد با ناوگان حملونقل عمومي را انتخاب كنيد .تنها
كافي است مبدأ و مقصد را مشخص كنيد تا به شما بگويد از چه خطوطی بايد بهره ببريد.
تا جايي كه امكان دارد ،صبحها قبل از ساعت 6:30از خانه بيرون بزنيد و به محل كار برويد .تا حد ممكن بازگشت
 4از محل كار به خانه را پيش از ساعت  16يا پس از ساعت 20:30انجام دهيد.
هرقدر كه ممكن اســت از حضور در مناطق مركزي تهران ،بهويژه مناطق 11 ،6و 12خودداري كنيد .بهتر اســت بدانيد
ب ميكنند.
 5مناطق6و 12با نرخ 16درصد ،بيشترين سفرهاي توليدشده در شهر تهران را جذ 
درنظر داشته باشيد محدوديتهاي طرح ترافيك از ساعت ۸:۳۰تا  ۱۶اجرا ميشود ،اما با تصميم جديد ،خروج از طرح از
 6ساعت 13به بعد رايگان است .ساكنان محدوده طرح هم پس از ساعت 13ميتوانند رايگان در محدوده تردد كنند.
يادتان نرود همچنان دوچرخه ،يكي از بهترين وسايل نقليه براي تردد در شهر است .اگر دوچرخه نداريد ،اپليكيشنهاي
 7بيدود و دوچرخه را نصب كنيد و از مزاياي دوچرخههاي اشتراكي بهرهمند شويد .دوچرخهسواري هم به حفظ سالمتيتان
كمك ميكند و هم خودبهخود باعث رعايت فاصلهگذاري اجتماعي و فيزيكي در ترددها ميشود.

اصلي در ماجراي روشــن نكردن كولر تاكسيها ،به نوسازي
اين ناوگان بازميگردد كه از سال 95با جديت شروع شد ،اما
همچنان شاهد فرسودگي بيش از 50درصدي تاكسيها در
پايتخت هستيم.
اعتراض فايدهاي ندارد

مشاجرههاي لفظي و گاها درگيريهاي فيزيكي در روزهاي
اخير ميان مسافران و تاكســيرانان آنقدر بوده كه باعث شده
مسافران از حق خودشان چشمپوشــي كنند .مسافران اين
روزهاي گرم براي جلوگيري از ايجاد هرگونه تنش ضربالمثل
«لقايش را به عطايش بخشيدن» را تكرار ميكنند و به جاي
اينكه از رانندهها بخواهند كولر روشن كنند و با پرخاش برخي
از آنها مواجه شوند ،سكوت ميكنند و در حسرت باد خنك
ثانيهها را ميشمارند تا به مقصد برسند .مريم رياحي ،مسافر
ميدان هفتمتير ميگويد« :چندينبار از رانندهها درخواست
كردم كولر روشن كنند ،اما تعدادي از آنها با لحن تند جواب
دادند كه فكر كردم اشتباه از سوي من بوده است .وقتي نظارتي
روي عملكرد رانندهها نباشــد ،قطعا بروز چنين رفتارهايي
دور از انتظار نخواهد بود ».درخواســت كرايه اضافي در قبال
روشن كردن كولر هم موضوع ديگري است كه با گرم شدن
هوا ،مطرح شده است .اميد حسينينژاد ،مسافر ميدان انقالب
به آزادي در تأييد اين موضوع ميگويد« :شخصا در چند خط
از رانندهها خواستم كولر روشن كنند كه بحث كرايه اضافي را
مطرح كردند ».البته اين در حالي است كه شهروندان ميتوانند
تخلفات تاكسيرانان را در سامانه  1888ثبت كنند ،اما برخي از
مسافران معتقدند به پيامهاي ثبت شده رسيدگي نميشود.
منتظر ابالغيه وزارت بهداشت هستيم

اســتفاده از كولــر در تاكســي و بهطور كلي تمام وســايل
حملونقل عمومي ،حق مســافران اســت ،اما بايد پذيرفت
ناوگان حملونقل عمومي بهويژه تاكسيراني فرسوده است و
براي خدمترساني بهتر به مسافران و رعایت حق و حقوق آنها
چارهاي جز نوسازي نيست .مديرعامل اتحاديه تاكسيرانيهاي
شهري كشور با تأييد اين مطلب ،روشن نكردن كولر را عمل
به پروتكلهای وزارت بهداشت ميداند و ميگويد« :همزمان
با شــيوع كرونا وزارت بهداشت در راســتاي حفظ سالمت
شهروندان و جلوگيري از شيوع بيشتر بيماري ،پروتكلهايي
را تعيين و به ســازمانها ،نهادها و ارگانها ارســال كرد .در
بخشــي از پروتكلهاي ارسالي به ســازمان تاكسيراني ذكر
شده كه هنگام فعاليت و جابهجايي مسافران همه شيشهها
بايد پايين باشــند .اين دســتورالعمل در فصول سرد سال
هم رعايت شــد و تاكسيرانان همواره شيشــهها را به ميزان
كمي پايين نگه داشتند .با گرم شدن هوا هم وضعيت به اين
منوال است و قطعا با چنين شرايطي نميتوان كولر را روشن
كرد .پس آنچه از سوي تاكســيرانان انجام ميشود ،عمل به
پروتكلهاي ستاد مقابله با كروناســت ».مرتضي ضامني با
اشاره به اينكه وزارت بهداشــت هنوز پروتكلهاي جديدي
ابالغ نكرده اســت ،ميگويد« :درصــورت تغيير پروتكلها،
وزارت بهداشت موظف است آن را ابالغ كند كه هنوز چيزي به
سازمان و اتحاديه ارسال نشده و درصورت دريافت پروتكلهای
جديد كه منوط به بالمانع بودن اســتفاده كولر در تاكسيها
باشد ،رانندهها موظف به اين كار ميشــوند و با نظارت اين
موضوع را پيگيري ميكنيم ».اين مقام مسئول درخصوص
فرسوده بودن تاكســيها هم ميگويد كه ناوگان تاكسيراني
نهتنها در تهران بلكه در كشور بهشدت فرسوده است و فرايند
نوسازي بايد تسهيل شود .او ادامه ميدهد« :حدود 320هزار
دستگاه تاكسي در كشور وجود دارد كه 240هزار دستگاه به
سن فرسودگي رسيدهاند و سازمان و اتحاديه تاكسيراني به
تنهايی قادر به نوسازي آنها نيستند ».بهگفته ضامني از سال
 95تاكنون حدود 11هزار و 500دســتگاه تاكسي نوسازي
شدهاند« :قطعا اين تعداد كفايت نميكند و اميدواريم با روي
كار آمدن دولت جديد شاهد حمايتهاي جدي از اين ناوگان
باشيم تا بتوانيم با استانداردسازي تاكسيها خدمترساني را
به حد مطلوب برسانيم».
بالتكليفي تاكسيرانان

محمد روشني ،رئيس سازمان تاكسيراني شهر تهران هم با بيان
اينكه تاكسيرانان قشر زحمتكشي هستند و مدام مورد قضاوت
قرار ميگيرند ،ميگويد« :تاكســيرانان در روزهاي كرونايي با
اعمال محدوديتها پاي كار آمدند و جانفشاني كردند و بيش
از 300تاكسيران تاكنون بر اثر ابتال به كرونا فوت كردهاند .بايد
بپذيريم ناوگان تاكسيراني بهشدت فرسوده است و تاكسيرانان
نياز به حمايت دارند .يك روز وزارت بهداشت ميگويد كه كولر
روشن نكنيد و روز ديگر اين حرف نقض ميشود .وزارت بهداشت
چنين موارد مهمي را بايد بهطور رسمي و با استفاده از رسانهها
عنوان كند تا همــه مردم در جريان قرار بگيرند و مســئوالن
مربوطه هم تكليف خود را بدانند».
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راهاندازي مركز درماني آسيبديدگان اجتماعي
درجنوب تهران
با امضای تفاهمنامه همكاري دوجانبه ســازمان خدمات اجتماعي شهر تهران و شركت
شهر سالم ،مقرر شد نخستين مركز درماني ويژه آسيبديدگان اجتماعي و خدماترساني
پاراكلينيكي در منطقه 19پايتخت راهاندازي شــود .به گزارش همشــهري ،معاون امور
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در مراسم امضای اين تفاهمنامه گفت :بيشك حذف
و طرد آسيبهاي اجتماعي و افراد آسيبديده از چهره شهرها نهتنها امكان پذير نيست بلكه
بهمراتب زيانبارتر است .براساس علوم جامعهشناسي براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي
در شهري همچون تهران ،رويكردهاي امنيتي و فاصلهگذاري ميان مردم آسيبديده و ساير
شهروندان ،هرگز مؤثر نبوده و نيستند .محمدرضا جوادي يگانه افزود :يكي از مشكالت در
اين مسير مقاومت و نارضايتي مردم از راهاندازي گرمخانهها در برخي محالت بوده كه همواره
شهرداري را با چالشهاي فراواني مواجه كرده است .درحاليكه همگي بايد بپذيريم اين
دغدغهها بخشي از بدنه كالنشهرهاست و هيچگاه قابل حذف نبوده و نيست.
وي به خدمات ارزشمند سازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي اجتماعي طي  2سال گذشته
اشاره كرد و گفت :سازمان رفاه وخدمات اجتماعي شهر تهران در سال 1398تعداد 100نفر
از افرادي را كه نهتنها از اجتماع بلكه از خانواده طرد شده بودند ،به آغوش خانوادههايشان
بازگرداند .اتفاق بزرگي كه آمار آن در سال گذشته به 257نفر رسيده است .بيشك تداوم
مسير اين اعتمادسازي و بازگرداندن دوباره سالمت به افرادي كه سالها درگير اعتياد و ساير
آسيبهاي اجتماعي بودهاند نياز به مساعدت بيشتري از سوي شهروندان و مسئوالن دارد.
در ادامه اين جلسه معاون برنامهريزي ،توسعه سرمايهانساني و امور شوراي شهردار تهران
نيز با تقدير از خدمات 2سال گذشته مديريت شــهري در حوزه خدمات اجتماعي گفت:
بسيار خرسنديم بگوييم كه در 2سال گذشته هيچ بيسرپناهي در شهر تهران بر اثر سرما
جان خود را از دست نداده است .حامد مظاهريان امضا و اجراي تفاهمنامه همكاري مشترك
ميان مجموعههاي شــهري را اتفاقي فرخنده خواند و گفت :بيشك راهاندازي نخستين
مركز درماني ويژه آســيبديدگان اجتماعي پايتخت در پي مشــاركت  3مجموعه فعال
سازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي اجتماعي؛ شركت شهر سالم و شهرداري منطقه19
با توجه به تمام تعامالت و هماهنگيها و با گذر از بوروكراســي اداري ،مدل و الگويي است
كه براي بسياري از شهروندان آسيبديده تهراني مؤثر خواهد بود .در بخش ديگري از اين
مراسم ،مديرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران نيز به
هزينههاي درمان مددجويان و افراد جامعه هدف ســازمان متبوع خود اشاره كرد و گفت:
هزينه درمان افراد آسيبديده و طرد شده از اجتماع ،ساالنه دستكم 20ميليارد ريال است
كه با احتساب كمكهاي مؤسسههاي خيريه اين مبلغ بيشتر ميشود .سيدمالك حسيني
با انتقاد از عملكرد برخي بيمارستانها در ارائه خدمات به افراد آسيبديده اجتماعي گفت:
بيمارستانها بسياري از مددجويان را پذيرش نميكنند ،اين موضوع به چالش جدي براي ما
بدل شده است .امضای تفاهمنامه همكاري مشترك سازمان رفاه و شركت شهر سالم ميتواند
راهگشاي بسياري از مشكالت درماني افراد آسيب ديده اجتماعي و مددجويان باشد .اميدوارم
در آينده نزديك با همكاري بيشتر شركت شهرســالم بتوانيم براي مددجويان كلینيك
دندانپزشكي نيز تاسيس كنيم .حميد چوبينه ،مديرعامل شركت شهرسالم نيز در اين مراسم
به تأكيد شهردار تهران بر حمايت از اقشار آسيبپذير شهر تهران اشاره كرد و گفت :طبق
برنامهريزيهاي صورت گرفته و با همكاري سازمان رفاه ،اين خدمترساني در منطقه جنوب
شرق تهران بهصورت ويژه و خاص در دستور كار است تا ارائه خدمات در اين منطقه محدود
به تعداد خاصي نماند و براي قشرهاي مختلف عملي شود .در پايان اين نشست علي توكلي،
شهردار منطقه 19اعالم كرد :اين مركز هماكنون مشغول خدمترساني است .تجهيزات الزم
و استقرار متخصصان از هفته آينده انجام خواهد شد تا تمام مددجويان در هر نقطهاي از شهر
بتوانند با مراجعه به اين مركز از خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي بهرهمند شوند.

برق مترو قطع نميشود
 قطعيهاي اخير شبكه برق شــامل مترو نمیشــود و در عين حال تأخيري هم از بابت
خدماترساني قطارها در اين بخش گزارش نشده است .به گزارش همشهري ،مديرعامل
شركت بهرهبرداري مترو تهران درباره اينكه آيا قطعيهاي برق شامل حال ناوگان حملونقل
ريلي تهران شده يا نه و آيا سامانه تهويه واگنهاي مترو دچار مشكل شدهاند ،گفت :گزارشي
از خاموشي ايستگاههاي مترو قطارها ناشي از برق نداريم چراكه اولويت اول تامين برق در
شهر تهران مربوط به چند بخش مهم است .اين توافقي است كه وزارت نيرو و شركت توزيع
نيروي برق با مترو دارد و مترو به هيچ عنوان از برق محروم نيست .علي عبداهللپور با تأكيد
بر اينكه همه ايستگاههاي مترو داراي برق هستند اضافه كرد :با برق داشتن ايستگاه ،برق
ريلهاي حركتي هم تامين خواهد شد .تأخيري هم از اين بابت كه قطاري خاموش شده
باشد ،نداشتيم .او درباره خاموشي تهويه واگنها گفت :ممكن است بعضي از واگنها بهدليل
باال رفتن شدت گرما لحظاتي در خاموشي به سر ببرند .اما اين عموميت ندارد .او در پاسخ
به اينكه شهرداري كار خود را به پيمانكار ســپرده اما درصورت پرداخت نشدن حقوق از
سوي پيمانكار ،موظف است پس از  2ماه ،حقوق و دستمزد كارگران تحت قرارداد پيمانكار
را پرداخت كند گفت :اين درست است .اگر كارگري اعتراض كند كه حقوقم را از پيمانكار
نگرفتهام و بيش از 2ماه حقوق كارگر پرداخت نشده است ،شركت بهرهبرداري مترو فهرست
بيمه كارگران را ميگيرد و مستقيما حقوق را بهحساب پيمانكار واريز ميكند .اما چنين
مسئلهاي براي شركت بهرهبرداري مترو اتفاق نيفتاده .در خط  ۵چند شركت پيمانكار داريم
كه پرداختهاي آنها را بهموقع دادهايم و مشــكلي در اين زمينه نيست .عبداهللپور گفت:
ارزيابي عملكرد پيمانكاران انجام ميشود .ممكن است طي سال يك مرتبه چنين اتفاقي
رخ دهد و اعتراضي در پي داشته باشد و با توافق دو طرف مسئله حل شود .اما اگر ادامه پيدا
كند و پيمانكار حقوق كارگران را ندهد قطعا خلعيد خواهد شد و حتي اگر يك مرتبه هم
در طول مدت حضور پيمانكار رخ دهد در انتهاي قرار داد تمديد نميشود و اجازه حضور
پيمانكار در مناقصات بعدي داده نميشود.

معاينه فني براي ترخيص خودروهاي توقيفي
مدير امور اجرايي معاينه فني خودروهاي كشور گفت :پليس راهنمايي و رانندگي درنظر
دارد 226هزار دستگاه خودروي توقيفي را در مدت 2ماه ترخيص كند .با توجه به اهميت
كنترل آاليندگي وســايل نقليه و وفق ماده 6قانون هواي پاك و آييننامه جديد ماده8
قانون هواي پاك ،گرفتن معاينه فني براي همه وسايل نقليه الزامي است .عبداهلل متولي در
گفتوگو با ايسنا ،افزود :به همين دليل الزم است مالكان اين خودروها پس از ترخيص براي
اخذ گواهي معاينه فني اقدام كنند .در اين زمينه همه مراكز معاينه فني در سراسر كشور
آماده ارائه خدمات به مالكين اين خودروها هستند.
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همشهري از پشت پرده تداوم فعاليت صنوف در موج پنجم كرونا گزارش ميدهد

اصناف زير بار تعطيلي كسبوكارها نرفتهاند

اشتغال با گذشت 6روز از ابالغيه ستاد ملي مقابله با
كرونــا و اتاق اصناف ايــران براي تعطيلي
مشاغل در تهران ،كركره مغازههاي اغلب
واحدهاي صنفي مشمول گروه 2تا 4شغلي همچنان باز
است .به گزارش همشهري ،با شيوع دور پنجم همهگيري
كرونا ،ستاد ملي مقابله با كرونا و اتاقهاي اصناف ايران و
تهران از ابــاغ مصوباتي تــازه ،بــراي تعطيلي حداقل
دوهفتهاي مشاغل مشمول گروه 2تا 4شغلي در تهران و
ساير شهرها و شهرستانهاي قرمز ،از يكشنبه هفته گذشته
خبر دادند و تأكيد كردند؛ بازرســان اتاق اصناف و وزارت
بهداشــت در قالب گشــتهاي مشــترك اعمــال اين
محدوديتها و پروتكلهاي بهداشتي مرتبط را رصد و با
واحدهــاي صنفي متخلف برخــورد خواهند كــرد ،اما
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري از كم و كيف
اجراي اين مصوبات ،تا پايان هفته گذشته ،از اجرايي نشدن
ايــن مصوبــات و تأكيــد فعاالن صنفــي بــر بازبودن
كسبوكارشان ،حكايت دارد .مسئوالن صنفي و كاسباني
كه با همشهري گفتوگو كردهاند ،اغلب ميگويند؛ ركود
شديد كســبوكارها و كاهش قدرت خريد ،موجب شده
حاشيه سود صنوف به حداقل ممكن كاهش يابد ،در نتيجه
فعاالن صنفــي كه در 17مــاه گذشــته 4دور تعطيلي
كسبوكارشان را ،در كنار محقق نشدن بستههاي حمايتي
دولت ،شاهد بودهاند ،ديگر عمال در دور پنجم نميتوانند
محدوديتهاي اعالم شده را اعمال كنند.
برخي كسبه و مالكان واحدهاي صنفي در خيابان وليعصر،
ميدان منيريه ،پاســاژ ونك و بازار تهــران درگفتوگو با
همشهري تأكيد كردند؛ اين بار حاضرند حتي با پرداخت
جريمه بهعنوان هزينه باال بودن كركره مغازههايشــان،
به فعاليت خود ادامه دهند زيرا تعطيلي كسبوكارشان
ديگر امكانپذير نيست .مقاومت اصناف در مقابل اجراي
ممنوعيتهــا و محدوديتهاي دور پنجم شــيوع كرونا
در شرايطي است كه پيش از اين نيز قاسم نودهفراهاني،
رئيس اتاق اصناف تهران ضمن گاليه از تحميل بار مقابله
با همهگيري كرونا بر دوش اصناف و برخورد تبعيضآميز
مسئوالن با نحوه فعاليت مشــاغل مختلف ،در نامهاي به
انوشيروان محسني بندپي ،استاندارد تهران اعالم كرده
بود امكان نافرماني و اعتراضات اجتماعي صنوف ،بهدليل
اصرار بر تعطيلي كسبوكارشان در دور جديد ،وجود دارد.
همزمان برخي صنوف ماننــد اتحاديه طال و جواهر نيز از
برخورد تبعيضآميز در اجراي ابالغيه ســتاد ملي كرونا
خبر داده و از آن گاليه كردهاند.
كركرههاي باز مشاغل از شمال تا جنوب تهران

گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از اجراي دور تازه
تعطيلي مشاغل و كســبوكارها در كالنشهر تهران در
مناطقي مانند؛ ميدان ونك ،خيابان وليعصر ،ميدان منيريه،
بازار بزرگ تهران و ميدان صادقيه از بازبودن كركره همه
مشاغل ممنوعه مشمول گروه 2تا 4شغلي در كنار مشاغل
گروه يك تا پايان هفته گذشــته حكايــت دارد .با وجود
مراجعه بازرسان به برخي مراكز خريد و پاساژها در مناطق
شمالي شهر تهران مانند پاســاژ ونك و تأكيد بر ضرورت
تعطيلي محل كســبوكارها ،فعاالن صنفي از پذيرش و
اجراي اين مصوبات خودداري ميكنند و بر تداوم فعاليت
بهدليل شرايط نامســاعد اقتصادي و ضرر و زيان ناشي از
اجراي 4دور محدوديتهاي كرونايي اصرار دارند.
اين گزارش حاكي است :اينروزها كركره اغلب مغازهها،
از واحدهاي فروش پوشاك و كيف و كفش گرفته تا اغلب
رســتورانها ،اغذيهفروشيها ،فســتفودها در مناطق
پررفتوآمــدي نظير ونك و حوالي خيابان ســتارخان و
ميدان صادقيه باالست .حتي برخي صنوف كه كاالهاي
لوكس مانند لوازم جانبي خودرو ،اعم از ضبط ،باند ،روكش
و رينگ را عرضه ميكنند به فعاليت خود ،فارغ از هرگونه
ممنوعيت و محدوديت مصوب ،ادامه ميدهند .اين روند
در طول مسير شمال به جنوب خيابان وليعصر از ميدان
تجريش تا ميدان وليعصر ،منيريه ،خيابان 15خرداد و بازار
بزرگ تهران نيز مشاهده ميشود.
اصناف ناگزير از مقابله به مثل

برخي فعاالن صنفي مشمول گروه2تا 4شغلي در گفتوگو
با خبرنگار همشــهري با بيان اينكه ديگر قــادر به ادامه
تعطيلي كسبوكار خود در شــرايط ركود بازار نيستند،
اعالم كردند اصناف در دور تازه تعطيلي مشاغل چارهاي
جز ادامه فعاليــت و بازبودن مغازههايشــان ندارند .يك
فروشــنده پوشــاك باالتر از ميدان وليعصر در پاسخ به
خبرنگار همشــهري در مورد علت تعطيل نكردن مغازه
خود ،با وجود صدور ابالغيه جديد ســتاد ملي مقابله با
كرونا ،گفت :صنف پوشاك ازجمله صنوف آسيبپذيري
است كه بهناحق در فهرســت گروه 2شغلي قرار گرفته،
فعاالن اين صنف بازار شب عيد امسال را بهدليل تعطيلي
مشاغل از دست دادند ،در نتيجه بسياري از كاسبان حوزه

گزارش ميداني همشــهري نشان ميدهد با
وجود مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مبني
بر تعطيلي كسبوكارهاي گروه 2تا4شغلي از
يكشنبه هفته گذشته ،كركره همه مشاغل در
روزهاي پاياني هفته گذشــته باال بود .بهنظر
ميرســد مســئوالن دولتي و اصناف تأكيد
چنداني بر اجراي اين محدوديتها ندارند
پوشــاك يا تغيير شــغل دادهاند يا اينكه با زيان و بدهي
دســت و پنجه نرم ميكنند .ناصر اكرمــي ،افزود :اغلب
سياســتگذاران از كم و كيف فعاليت صنوف در شــرايط
ركود بازار اطالعي ندارند ،بســياري از واحدهاي صنفي
فروش پوشاك بهدليل افت شــديد فروش در طول روز
حتي قادر به تامين هزينه حاملهاي انرژي ،اجاره بهاي
مغازه وحقوق و دستمزد كارگرانشان نيستند .او با انتقاد
از حمايــت ناكافي دولت از فعاالن ايــن صنف در 4دوره
قبلي تعطيلي مشاغل ،گفت :آيا كسي تضمين ميدهد با
تعطيلي مغازه ،ماليات ،بيمه ،عوارض شهرداري ،اجارهبها و
حقوق و دستمزد پرسنل پرداخت شود .متأسفانه تنها راه
مقابله با كرونا تعطيلي كسبوكار اصناف قلمداد ميشود
اما ديگر شرايط اكنون بهگونهاي است كه واحدهاي صنفي
حتي به بهاي پرداخت جريمه و برخوردهاي تعزيراتي نيز
قادر به تعطيلي كسبوكارشان نيســتند زيرا اغلب اين
واحدها عمال ورشكسته شده و با انبوه بدهي و چكهاي
برگشتي مواجهند .بسياري از فروشندگان ،پوشاك را به
اميد فروش و كسب ســود ،چكي از شركتهاي توليدي
خريداري كردهاند اما بهدليل ركود شــديد بازار و كاهش
قدرت خريد ،حتي قادر به تامين هزينههاي جاري محل
كسبوكار خود نيز نيستند .اين فروشنده پوشاك و كيف و
كفش تأكيد كرد ،در چنين شرايطي اصناف نيز براي حفظ
بقاي خود ناگزير به مقابله به مثل و رعايت نكردن مصوبات
اتاق اصناف ايران و ستاد ملي مقابله با كرونا ،براي تعطيلي
كسبوكارشان هستند.
تنبيه اصناف با قطعي ششساعته برق

گذري بر بورس فروش محصوالت ورزشي واقع در ميدان
منيريه تهران نيز از باز بودن همه فروشگاههاي اين راسته
تا بعدازظهر روز پنچشنبه هفته گذشته حكايت داشت.
در اين ميدان كمتر فروشــگاه عرضهكننده لوازم ورزشي
و مواد غذايي بســته است ،البته اغلب كســبه از قطعي
چندساعته و پي درپي برق گاليه داشتند .يك فروشنده
لباس و محصوالت ورزشــي در ميدان منيريه تهران در
پاسخ به خبرنگار همشهري مبني بر علت تعطيل نكردن
واحد صنفي خود گفت :در ساير كشورها دولت با تعطيلي
واحدهاي صنفي هزينههاي جاري و خســارات احتمالي
كسبه را پرداخت ميكند اما متأسفانه در 4دوره گذشته
تعطيلي مشــاغل در ايران ،هزينه مقابله با شــيوع كرونا
از جيب واحدهاي صنفي پرداخت شــده اســت .فريبرز
معصومي با بيــان اينكه به هيچ وجــه حاضر به تعطيلي
فروشگاه خود بهدليل ناتواني در جبران ضرر و زيان ناشي

مشاهدات همشــهري از ادامه فعاليت عادي
كســبه در مناطق مختلف پايتخــت ،اعم از
بازار تجريش ،پاســاژ ونك ،خيابان وليعصر،
فروشندگان لوازم ورزشي در ميدان منيريه،
صنــوف فعــال در بــازار بــزرگ و پذيرش
مشتري در رســتورانها ،اغذيهفروشيها و
فستفودهاي سطح شهر تهران حكايت دارد

از انجام اين كارنيست ،افزود :حتي در شرايطي كه كركره
مغازه باال و تمام وقت فعاليت ميكنيم نيز مشتري و فروش
چنداني نداريم .درگذشته ،تابستان ،فصل بيشترين فروش
محصوالت ورزشــي بود اما حاال كسبه از يك سو بهدليل
كمبود و گراني جنس با مشكل تامين كاال مواجهند و از
سوي ديگر بهدليل باال بودن قيمتها ،از مشتري خبري
نيســت؛ با وجود اين براي حفظ و بقاي خــود ناگزير به
بازكردن مغازه و ادامه فعاليت هستيم .او با گاليه از قطعي
گسترده و طوالنيمدت برق در اين راســته بازار ،گفت:
متأسفانه مشخص نيست كه چگونه برق واحدهاي صنفي
اين راسته بازار بهصورت يك در ميان قطع ميشود و بهنظر
ميرسد مسئوالن با قطعي برق سعي در تنبيه اصناف در
اين گرماي ظهر تابستان دارند .اين خاموشي و گرما اغلب
كسبه را عصباني و كالفه كرده و معدود مشترياني را كه
قصد خريد دارند نيز فراري ميدهد .بهگفته اين فروشنده
متأسفانه اكنون سرقت از مغازهها بهدليل ناتواني و كاهش
قدرت خريد مردم نيز افزايش يافته و فروشندگان ناگزير
هستند تا براي مراقبت از اجناس فروشگاه تعداد بيشتري
كارگر را به خدمــت بگيرند كه اين موضــوع نيز هزينه
اضافي را به فعاالن صنفي تحميل ميكند اما با اين شرايط
مسئوالن ســتاد ملي مقابله با كرونا و اتاق اصناف ايران با
تكيه بر برخوردهاي نظارتي حكم به تعطيلي مشــاغلي
ميدهند كه در شــرايط اقتصادي كنوني حتي با شرايط
عادي نيز قادر به مديريت هزينه و درآمد خود نيستند.
پشتپرده بازماندن مشاغل و سكوت معنادار بازرسان

مسئوالن اتاق اصناف ايران و تهران در پاسخ به پيگيري
خبرنگار همشــهري از هرگونه اظهارنظر در مورد چرايي
بازماندن مشاغل و كسبوكارها در دور پنجم همهگيري
كرونا خودداري ميكنند .بهنظر ميرســد اين ســكوت
معنادار به نوعي بيانگر رضايت ضمني بازرســي اصناف
و گشتهاي مشــترك آنها با وزارت بهداشت براي تداوم
فعاليت واحدهاي صنفي است .يكي از مسئوالن صنفي
در گفتوگو با همشهري با بيان اينكه در دوره قبل(موج
چهارم) همهگيــري كرونا دراواخر فرورديــن كه تعداد
زيادي از شهرهاي كشــور قرمز و حجم بااليي از تعطيلي
مشاغل را شاهد بوديم ،مســئوالن به اين نتيجه رسيدند
كه اصناف بيش از اين ظرفيت تعطيلي را ندارند .بهگفته او
مقرر شد تا در دوره چهارم همهگيري كرونا نيز با تعطيلي
مشاغل آزمايش شود كه سهم تعطيلي اصناف در افزايش
يا كاهش مرگومير وشيوع كرونا چقدر است و با اعمال آن
محدوديتها مشخص شد كه فعاليت اصناف نقش چنداني
در اين همهگيري نــدارد .اين مقام صنفــي تأكيد كرد،
مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا به اين نتيجه رسيد كه
تعطيلي اصناف با سهم حداكثر 15درصدي در همهگيري
كرونا و شرايط اقتصادي كنوني آن هم در روزهاي پاياني
دولت چندان گرهگشــا نخواهد بود با وجود اين بهدليل
نگراني از نظر شيوع كرونا مقرر شــده تا با اعالم وضعيت
قرمز ،فهرست مشاغلي كه فعاليت آنها ممنوع است اعالم
و از آنها و مردم خواسته شــود تا پروتكلها و توصيههاي
بهداشتي را رعايت كنند .همچنين با توجه به اينكه اكنون
فصل اظهارنامه مالياتي اســت و اصناف بــا قطعي برق و
گرانيها دست و پنجه نرم ميكنند ،درصورت موج پنجم
تعطيلي صنوف ،كسبه آسيب زيادي خواهند ديد چرا كه
با توجه به افزايش 35درصدي اخير قيمتها ،واحدهاي
صنفي حتي بــراي خريد و جايگزينــي كاالهاي عرضه
شده نيز با مشكل مواجه هستند؛ بر اين اساس ممنوعيت
فعاليت اعالم شده اما براي اجري آن سختگيري نميشود
و تأكيد اصلي بر اجراي دقيق پروتكلهاي بهداشــتي در
بين مردم و اصناف اســت و واحدهــاي صنفي به رعايت
حداكثري پروتكلها ملزم هستند .بهگفته او در دور پنجم
همهگيري كرونا ،استراتژي آن است كه اصناف با رعايت
حداكثري پروتكلهاي بهداشتي به فعاليت صنفي خود نيز
ادامه دهند و به نوعي تداوم فعاليت با شرايط كرونايي را
تجربه كنند .مردم نيز ،واحدهاي صنفي متخلف در رعايت
پروتكلهاي بهداشتي را ،گزارش كنند.
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سد طالبان بر تجارت ايران و افغانستان

از 3گذرگاه مرزي ايران با كشور افغانستان2 ،گذرگاه بهدست نيروهاي
طالبان افتاده و عم ً
ال تجارت ايران از اين دو نقطه متوقف شده است
تجارت نيروهــاي طالبــان بهدنبال
پيشــرويهايي كــه در خاك
افغانستان داشتهاند ،در آخرين
روز از هفته گذشــته ،دو گذرگاه مرزي اسالم
قلعــه و ابونصر فراهــي را پــس از درگيري
مسلحانه با نيروهاي دولتي به تصرف درآوردند
و فعاليتهاي تجاري ايران و افغانستان در اين
دو گذرگاه كامال متوقف شد.
به گزارش همشــهري ،ايران و افغانســتان با
945كيلومتر مــرز خاكي مشــترك ،داراي
۳گمرك مرزي فعال دوغارون (اسالم قلعه)،
ماهيرود (ابونصر فراهــي) و ميلك (نيمروز)
هستند .بخش عمده صادرات كاالهاي ايراني
به اين كشور از گذرگا ه دوغارون (اسالم قلعه)
انجام ميشود؛ اما حاال ۲گمرك مرزي اسالم
قلعه و ابونصــر فراهي افغانســتان به كنترل
طالبان درآمده و عم ً
ال بخــش عمده تجارت
دو كشور متوقف شده است .گمرك ايران نيز
بهدنبال اين اتفــاق از بازرگانان و تجار ايراني
خواسته است از ارسال كاال يا مراجعه به اين دو
گمرك خودداري كنند.
تعليق تجارت با افغانستان

از عصر روز پنجشــنبه و بهدنبال پيشــروي
نيروهاي طالبان در افغانســتان ،روند تجارت
ايران با افغانســتان در 2گمرك اســام قلعه
واليت هــرات يعنــي گمــرك متناظر مرز
دوغارون خراسان رضوي و همچنين گمرك
ابونصر فراهي واليت فراه افغانستان در مقابل
مرز ماهيرود خراســان جنوبي ،متوقف شد.
گمرك ايران با صدور اطالعيــهاي از تجار و
بازرگانان خواســت تا اطالع ثانوي از ارسال
محمولههاي تجاري به مرزهــاي دوغارون و
ماهيرود خودداري كننــد .در ادامه ،برخي از
كاميونهاي ايراني كه پيش از سقوط گمرك
اسالم قلعه افغانســتان در اين نقطه متوقف
بودند يا بعد از اين اتفاق به نقطه مرزي رسيدند،
ديروز توانســتند با عبور از نقطه صفر مرزي
وارد گمرك دوغارون خراســانرضوي شوند
و به كشــور برگردند .در مقابل كاميونهاي
افغانســتاني در نقطــه صفر مــرزي ايران و
افغانســتان در گمرك ماهيرود ايران (نقطه
متناظر گمــرك ابونصر فراهي افغانســتان)
متوقف ماندهاند و ازدحام آنها بخش بزرگي از
محدوده پاركينگ اين گمرك را اشغال كرده

است .گمرك دوغارون (اسالم قلعه) ،بيشترين
بخش از تجارت كااليي ايران و افغانســتان را
بهخود اختصاص ميدهــد .گمرك ماهيرود
(ابونصــر فراهي) نيز ســهم بااليــي از تردد
كاميونهاي حامل مشتقات نفتي دارد .فع ً
ال
هر دوي اين گمركات به تصرف طالبان درآمده
و تجارت در آنها متوقف شده است.
بازار افغانستان در تنگنا

براساس آمارهاي رسمي ،ارزش كل صادرات
ايران بــه افغانســتان در ســال 1399بالغ
بــر 2.7ميليــارد دالر بوده اســت كه حدود
400ميليون دالر از آن بــه كاالهاي نفتي و
2ميلياردو 306ميليون دالر از آن به صادرات
كاالهاي غيرنفتي اختصاص داشــته اســت.
براســاس دادههاي گمرك ايران42 ،درصد
از كل صــادرات ايران به اين كشــور متمركز
بر محصوالت كشــاورزي و غذايي است.اقالم
فلزي ،پليمري و فوالدي نيز ســهم عمده از
صادرات كاالهاي غيركشــاورزي و غذايي را
بهخود اختصاص داده است .در حقيقت ،ايران
بزرگترين صادركننده كاال به افغانستان است.
در سال گذشته حدود 8درصد از صادرات ايران
به اين كشــور اختصاص پيدا كرده؛ ازاينرو
هرگونه محدودسازي تجارت مرزي ميان دو
كشــور ميتواند به بروز تنش و تنگنا در بازار
افغانستان منجر شود .براساس آمارهايي كه
مسئوالن گمركي ايران اظهار ميكنند ،روزانه
حدود 500كاميون حامل كاالهــاي ايراني
و ترانزيتــي از گمرك دوغــارون وارد خاك
افغانستان ميشوند.
اين گذرگاه بزرگترين معبــر تجاري ميان
2كشور است كه حاال با حمله نظامي طالبان
ســقوط كرده و اداره آن در اختيار نيروهاي
دولتي افغانستان نيست .وابستگي افغانستان
به تجارت ايــران بهويژه از مــرز دوغارون در
حالي است كه محمد كوهگرد ،مدير گمرك
دوغارون در گفتوگو با رسانهها ضمن تشريح
وضعيت ايران و افغانستان ،ميگويد :با توجه به
تحوالت اخير در گمرك اسالم قلعه ،هماكنون
فعاليتهاي تجاري و انجام تشريفات گمركي
در مرز دوغــارون متوقف شــده و نميتوان
چشمانداز روشــني از عادي شــدن شرايط
تجارت و اجراي تشريفات گمركي در شرايط
عادي ارائه كرد.

پايانه مركزي ميلك؛ آخرين گذرگاه

گرچه دو گذرگاه مرزي ايران و افغانستان در كنترل طالبان قرار دارد و تجارت از اين مرز كام ً
ال متوقف
شده اما پايانه مرزي ميلك بهعنوان تنها مرز رسمي استان سيستان و بلوچستان با كشور افغانستان
همچنان فعال است و ميتواند بخشي از تجارت ضروري افغانستان را پوشش دهد .اين پايانه مرزي در
شرايط عادي ،تردد حدود۳۰۰دستگاه كاميون صادراتي و ترانزيتي را به مقصد افغانستان پوشش ميدهد
و در ماجراي آتشسوزي مهيب 25بهمن در گمرك اسالم قلعه واليت هرات و توقف تردد از مرز دوغارون،
براي پذيرش كاميونهاي تجاري مرز دوغارون اعالم آمادگي كرده بود .در آن زمان ،ايوب كرد ،مديركل
راهداري و حملونقل جادهاي سيستان و بلوچستان اعالم كرده بود كه اين پايانه مرزي ميتواند با افزايش
ساعت كاري و نيرو ،ظرفيت خود را به دو برابر افزايش دهد؛ اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا با پيشروي
سريع طالبان در خاك افغانستان ،محمولههاي تجاري ورودي از مرز ميلك به خاك اين كشور ميتواند
بدون مشكل تا مقصد نهايي در شهرهاي افغانستان و كانونهاي جمعيتي اين كشور طي مسير كند؟ يكي
از اعضاي اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان به همشهري ميگويد :تجار ايراني براي ارسال كاالهاي
صادراتي خود به افغانستان منتظر اعالم نظر مشتريان خود بهخصوص در هرات هستند .با توجه به اينكه
شهر هرات به كنترل طالبان درآمده است ،فع ً
ال تجار افغانستاني درخواستي براي ارسال محمولههاي
خريداري شده ندادهاند؛ از اينرو حتي اگر امكان شيفت صادرات كاال از مرز دوغارون به مرز ميلك نيز
وجود داشته باشد ،فع ً
ال طرف افغانستاني عالقهاي به اين كار ندارد و بايد منتظر ماند.

بهمنظور حل مشكالت صنعت برق

سازمان بورس ،خواستار حذف
قيمتگذاري دستوري برق شد
بورس
براي نخستينبار يك نهاد اقتصادي بهصورت رسمي
خواستار حذف قيمتگذاري دستوري در يك صنعت
شد .رئيس سازمان بورس با ارسال نامهاي به وزير نيرو
ابعاد تازهاي از اثرات قيمتگذاري دستوري را تشريح و تأكيد كرد :براي
حل مشكالت صنعت برق بايد قيمتگذاري دستوري حذف و نقش
وزارت نيرو از كسي كه هم برق توليد ميكند و هم سياستگذار است،
تغيير كند .به گزارش همشهري ،قيمتگذاري دستوري ،صنعت برق
را فلج كرده است .البته اين فقط مختص صنعت برق نيست و صنايع
زيادي درگير اين سياست هستند .كارشناسان ميگويند با وجود آنكه
حذف قيمتگذاري دستوري پيچيدگيهاي زيادي دارد ،اما اقتصاد
ايران چارهاي ندارد جز اينكه از طريــق راهكارهايي ،قيمتگذاري
دستوري را حذف كند .يكي از صنايعي كه در طول روزهاي گذشته در
كانون توجه رســانهها و مردم قرار گرفت ،صنعت برق است كه بروز
مشكالتي در اين صنعت منجر به افزايش خاموشيها شده است .به زعم
تحليلگران ريشــه اصلي مشــكالتي كه در اين صنعت وجود دارد
قيمتگذاري دستوري از سوي دولت است كه منجر به زيان سنگين
نيروگاهها شده است .آنطور كه سازمان بورس استدالل كرده است
نيروگاههاي كشور هماكنون با مشكالتي از قبيل مطالبات سنگين از
دولت ،مشكل سياستگذاري ،بدهيهاي ارزي سنگين ،قيمتگذاري
غيراصولي ،سياستگذاري ناصحيح ،سرمايهگذاري و كاهش دسترسي
به منابع ارزي مواجه هستند .نگاهي به اين مشكالت نشان ميدهد كه
بخش عمده آنها ناشي از بيپولي نيروگاه است كه ريشه اصلي آن در
قيمتگذاري دستوري است .بر همين اساس رئيس سازمان بورس با
استناد به ماده 18قانون توســعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد اعالم
كرده است كه دولت بايد دست از قيمتگذاري دستوري در صنايعي
كه كاالهايشان در بورس مبادله ميشود بردارد .براين اساس الزم است
سازوكاري بهكار گرفته شود كه قيمت برق طبق مكانيزم بورس انرژي
تعيين شــود؛ بهنحوي كه بخش عمده مبادالت برق كشور از طريق
بورس انرژي و با عرضه نيروگاههاي بخش خصوصي انجام شود.
رئيس سازمان بورس همچنين با تشريح ساير مشكالت صنعت برق
استدالل كرده اســت ،يكي ديگر از مشكالت صنعت برق بدهيهاي
سنگين وزارت نيرو به نيروگاه است كه حجم مطالبات فقط 10نيروگاه
كشور كه سهامشان در بورس مبادله ميشود از دولت به 3100ميليارد
تومان رسيده است .تفكيك نشدن نهاد تنظيمگر از توليدكننده برق
و اجرا نشدن قانون برنامه پنجم كه مطابق آن قيمت برق بايد ساالنه
تعديل شود ،ديگر مشكالت اين صنعت عنوان شده است.
ســازمان بورس همچنين تأكيــد كرده بدهيهاي ســنگين ارزي
نيروگاهها به صندوق توسعه ملي يكي از مشكالت اساسي اين صنعت
اســت؛ چراكه برخي از نيروگاهها در سالهاي گذشــته با استفاده
از تسهيالت صندوق توسعه ملي ساخته شــدهاند و حاال كه قيمت
ارز گران شــده اســت ،نيروگاهها بايد براي تامين ارز مورد نياز براي
بازپرداخت بدهيهاي صندوق توسعه ملي ،منابع مالي سنگيني صرف
كنند .سازمان بورس همچنين به لغو مجوزهاي صادراتي نيروگاهها
بهعنوان پنجمين مشكل اين صنعت اشــاره و تأكيد كرده است كه
نيروگاهها براي تامين برخي قطعات و لوازم يدكــي خود به ارز نياز
دارند ،اما لغو مجوزهاي صادراتي ،دسترســي به منابع ارزي را براي
اين نيروگاهها دشوار كرده است .اجرا نشدن ماده 12قانون رفع موانع
توليد رقابتپذير كه براساس آن ساالنه به وزارت نفت و نيرو اجازه داده
ميشــود 100ميليارد دالر بهصورت ارزي براي ساخت نيروگاههاي
جديد از محل صرفهجويي ســوخت مصرفي هزينــه كنند و اجراي
قيمتگذاري دستوري در اين صنعت ،ديگر مشكالت بوده است.

راهكارها چيست؟

سازمان بورس پيشنهاد كرده است ،قيمت برق در بورس انرژي و از طريق
نظام عرضه و تقاضا مشخص شود و يك نهاد تنظيمگر بازار برق هم متشكل
از فعاالن صنعت برق تشكيل شود .سازمان بورس گفته است وزارت نيرو،
براي جلوگيري از قيمتگذاري دســتوري ميتواند برق بخش خانگي،
كشاورزي و عمومي را از طريق سازوكارهاي معامالتي خود تامين كند و
تمامی مشتركان صنعتي و تجاري برق هم ملزم شوند برق مورد نيازشان را
از طريق بورس انرژي به قيمت رقابتي خريداري كنند .رئيس سازمان بورس
همچنين پيشنهاد كرده بخشي از طلب نيروگاهها با مصرفكنندههاي
بزرگ و همچنين بخشي از بدهي مالياتي نيروگاهها با طلبشان از وزارت
نيرو تهاتر شود تا بخشي از مشكالت مالي نيروگاهها حل شود.

رشد عجيب مصرف برق

در شرايطي كه ساالنه بين 500تا 1500مگاوات به مصرف برق كشور اضافه ميشد
امسال در رويدادي عجيب ،بيش از 8هزار مگاوات به مصرف برق كشور اضافه شده است
آمارهــا نشــان ميدهــد صرفنظر از
انرژی
خشكسالي و كاهش توليد برق كه منجر
به كمبود برق شده است ،حجم مصرف
برق هم به شكل عجيبي در سالجاري افزايش يافته و با
يك شيب صعودي غيرمتعارف كه بهنظر نميرسد ناشي
از گرماي هوا يا اســتخراج رمز ارزها باشد مواجه شده
است.
به گــزارش همشــهري ،مقامات مســئول ميگويند
خاموشيها به اين دليل است كه توليد برق كاهش پيدا
كرده و مصرف هم افزايش يافته است .هرچند سخنان
مقامات مسئول غلط نيســت اما آمارها اين سخنان را
به طور كامل تأييد نميكنند و بهنظر ميرســد حلقه
گمشدهاي از اطالعات پشت پرده وجود دارد كه مقامات
مسئول آنها را فاش نميكنند.
ابهامها و عالمت سؤالهاي بزرگ ،به شايعات هم دامن
زده و منجر به افزايش گمانهزنيها در مورد خاموشيهاي
اخير و مشكالت صنعت برق شــده است ،بهطوري كه
ظرف چند روز گذشته شايعاتي در مورد خرابكاري در
صنعت برق و حتي حمالت سايبري مطرح هم شد حتي
گفته شد بهدليل خرابكاري سه تن از پرسنل نيروگاهي
در سيســتم توزيع برق اين افراد دســتگير شدهاند كه
توسط مقامات رسمي تكذيب شد .اما آمارها اطالعات
تازه ميدهند كه نشان ميدهد مشكل كمبود برق فراتر
از خشكسالي و افزايش مصرف است و احتماال همينها
به ابهامها دامن زده است.
رشد غيرعادي مصرف

آمارها نشــان ميدهد ميزان مصرف برق هر ســال با
وجود افزايش دمــا بين يك تا 3درصد رشــد ميكند
درحاليكه ميزان مصرف برق در ســالجاري به شكل
عجيبي تا 14درصد رشــد كرده اســت .اين اطالعات
نشان ميدهد ساالنه بهطور متوسط بين 500تا1500
مگاوات بر ميزان مصرف برق كشور اضافه ميشود و در

بسياري از ســالها بهطور ميانگين فقط 500مگاوات
به برق مصرفي كشور اضافه شــده است ،حتي بهگفته
ســخنگوي صنعت برق ايران هر درجه افزايش دماي
هوا باعث باال رفتن ۱۵۰۰مگاوات مصرف برق ميشود،
اما در رويدادي عجيب امســال بيش از 8هزار مگاوات
به مصرف برق كشــور اضافه شده اســت و اين رويداد
نميتواند ناشي از استخراج بيتكوين يا افزايش دماي
هوا و كاهش منابع آبي سدها بهدليل خشكسالي باشد.
اين اطالعات نشان ميدهد در سالهاي98و 99بهطور
ميانگين در حدود يك درصد به مصرف برق اضافه شده
است و تفاوت روزهاي اوج مصرف بهترتيب 537و619
مگاوات بوده است.
بيشترين ميزان افزايش مصرف برق در طول چند سال
گذشته مربوط به ســال 1397بود كه مصرف برق در
روزهاي اوج 3درصد رشد كرد و برقي كه در اوج مصرف
در20تير ماه 1397مصرف شد 1656مگاوات بيشتر از
ســال 1396بود .اين اطالعات نشان ميدهد كه حجم
تقاضاي مصرفي برق كه اكنون به بيش از 66هزار مگاوات
رسيده است هيچ تناســبي با مصرف برق در سالهاي
آينده ندارد .به اين معنا كه حتي اگر گرماي هوا منجر
به فعاليت مداوم خنك كنندهها هم شــده باشد باز هم
افزايش مصرف برق تا اين حد طبيعي نيست.
علت ،خشكسالي و بيتكوين نيست

برخي بررسيها نشــان ميدهد علت افزايش تقاضاي
برق نميتواند ناشي از استخرج بيتكوين يا خشكسالي
باشد و احتماال عوامل ديگري منجر به رشد مصرف برق
تا سطح 8هزار مگاوات شدهاند .براي اينكه متوجه شويم
افزايش سطح مصرف برق در سالجاري تا چه حد زياد
است بايد به اين نكته توجه كنيم كه اين ميزان مصرف
اضافه ،معادل برق مصرفي برخي كشــورهاي كوچك
جهان اســت .هماكنون ميزان توليد برق در 90كشور
جهان كمتر از 8هزار مگاوات است.

نتايج يك بررســي تحقيقي از رونــد افزايش تقاضاي
مصرف برق در سالجاري نشان ميدهد كه علت افزايش
تقاضاي برق ناشي از استخراج بيتكوين يا خشكسالي
نيســت .بهمن اجدري و عليرضا كديور در اين بررسي
تحقيقاتي اســتدالل ميكنند :مجموع برقي كه براي
استخراج بيت كوين صرف ميشود ۱۲۱تراوات ساعت
تخمين زده شده است .همچنين گفته شده ۴٫۵درصد
از بيتكوين دنيا در ايران استخراج ميشود .اين مقدار
معادل  ۵٫۴تراوات ساعت مصرف برق است .اگر مصرف
برق ايران را با توجه به روند ســالهاي گذشته كشور
۲۸۰تراوات ســاعت درنظر بگيريم ،نتيجه ميگيريم
تقريبــا ۲درصد مصرف بــرق ايران صرف اســتخراج
بيتكوين ميشود.
آنها همچنين استدالل ميكنند مقايسه ميانگين دماي
ســهماه اول سال ۱۴۰۰با ســال ۱۳۹۹نشان ميدهد
ميانگيــن دما در شــهرهاي پرجمعيت ايران بيشــتر
اســت .نكته قابل توجه ثبت حداكثر دمــاي باالتر در
سالجاري است .به بيان ديگر عالوه بر اينكه ميانگين
دماي سالجاري باالتر است ،ركوردهاي جديدي نيز در
حداكثر دما ثبت شده است .اما بررسي ميانگين دماي
روزانه طيف گستردهتري از شهرهاي پرجمعيت ايران
نشان ميدهد روند گرما دســتكم در ۱۰۷روز ابتداي
سالجاري تغييرات شديدي نسبت به چند سال گذشته
نداشته است .بهطور دقيقتر ،در زاهدان ،كرمان و بوشهر
ميانگين دماي روزانه نسبت به سال ۱۳۹۶كمتر يا بسيار
مشابه است .در بقيه سالهاي مورد مقايسه نيز ميانگين
دما رفتار مشابهي دارد به همين دليل بررسيهاي انجام
شده نشان ميدهد دماي باالي هوا توضيح كافي براي
افزايش مصرف برق نيست و ريشــه افزايش تقاضا در
مصرف برق را بايد در عوامل ديگري جستوجو كرد.

سال
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

تغييرات ساالنه مصرف برق كشور
مقدار مصرف درصد مقدار تغيير
تاريخ
مگاوات
تغيير
در پيك
–
 ۸مرداد ۵۵، ۴۴۲
 ۲۰تير
 ۳۱تير
 ۳۱تير
 ۱۴تير

۵۷، ۰۹۸
۵۷، ۶۳۵
۵۸، ۲۵۴
۶۶، ۲۵۷

3
3
1
14

۱، ۶۵۶
۵۳۷
۶۱۹
۸، ۰۰۳
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گزارش ميداني همشهري از مراكز اسقاط خودرو كه به حالت نيمهفعال درآمدهاند

اسقاطيها ديگر به گورستان نميروند
درحاليكه آمار جانباختن ايرانيان براثر آلودگي هوا
و تصادفات رانندگي رشدی چشمگير دارد اما روند نوسازي خودروها بسيار كند است

خبرنگار

«شب اول خواب ديدم در كابل
گزارش بمــب و انفجار شــده و من هم
گرفتار شــدم».؛ احمد ۲۱ساله
كه همين 2-3هفته پيش از كابل به حاشــيه
تهران رســيده ،خاطــرهاش را نيمهتمام رها
ميكند ،ماسك سياهشده و خيسعرقاش را
پايين ميآورد ،سري به ســمت خودروهاي
اســقاطي ميچرخاند و با بغضي پنهان ادامه
ميدهد« :بيدار كه شدم دور تا دور رختخوابم،
همين ماشــينهاي ل ِهو لورده بود؛ انگار بمب
بزرگي منفجر شدهباشــد .بعــد از آن خواب،
اينجا مرا ياد انفجارهاي كابلجان مياندازد».
جايي كــه ايــن كارگــر افغانســتاني را ياد
خيابانهاي وطن در لحظــات پس از بمب و
ويراني مياندازد ،يكي از دهها مراكز اســقاط
خودرو در شــهركصنعتي شــمسآباد و در
۷۰كيلومتري پايتخت ايران اســت .وســط
گرماي ظهر اواسط تير ،جنوب تهران ،بغض و
ســكوت كارگران چندان طوالني و كشدار
نميشود و احمد هم با جملهاي تازه ،سكوت
گرماي ظهر را ميشكند؛ «اينجا كارگرها همه
وطندار هستند .همين كه تنها نيستيم خوب
اســت».؛ احمد كه با فرغون پر از ســيمهاي
خردشده و رنگي دور ميشود ،گويي رد نگاهها
را هم باخود ميبرد؛ تا چشم كار ميكند دشتي
از بتن است و چندين رديف هم خودروهايي كه
خســته از عمري دويدن ،انگار بــا آرامش در
انتظــار مراحل دفــن در اين گورســتاناند.
كمرمقي گورستان خودروهاي فرسوده البته
بازار مرگ را در سمتي ديگر و در بين انسانها
رونق بخشيدهاست؛ آمار رسمي ميگويد كه
ساالنه نزديك به ۴۰هزار ايراني بر اثر آلودگي
هوا جان ميدهند و چنــد 10هزار نفر هم در
تصادفــات هميــن فلزات خســته متحرك،
عضوي از بــدن خود را از دســت ميدهند يا
اينكه راهي گورستان ميشوند.
از 4طبقه خودرو تلنبارشده تا دشت خالي

تا هميــن چند ســال پيش هنــگام خروج
از  3ســمت بدون كوه تهران ،قبرســتاني از
خودروهاي پوســيده خودنمايي ميكرد اما
حاال به هر طرف كه ســر بزني با نگهباني تنها
و چندين خودروی خســته روبهرو ميشوي
كه از تعطيلي مراكز اســقاط ميگويند .آنها
همه آدرس «شــمسآباد» را ميدهند؛ «اگه
ميخواي روند اسقاط رو ببيني برو شمسآباد.
اونجا هميشه فعاله و همهجور ماشين و موتور
و كاميون پيدا ميشه؛ 65كيلومتر توي مسير
تهران -قم كه رفتي ،برو ســمت جاده قديم.

ماشين فرسوده؛ دورريختني ندارد

مصطفي جودي ،فعال صنعت خودرو و عضو
پيشــين هيأت مديره انجمــن صنفي مراكز
اســقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده ،مرد
ميانسالي است كه حدود  ۱۷سال پيش قدم
در اين صنعت گذاشــت و يكي از بزرگترين
مراكز اســقاط ايران را بنا كرد .او نخســتين
مرحله اســقاط يك خودرو را تشكيل پرونده
و طي كردن مراحل قانونــي در دفاتر پليس
ميداند« .مسير سرنوشــت :رفاقت تعطيل»؛
اين نوشته پشــت پيكاني اســت كه حاال در
دومين مرحله اســقاط به انتظار نشســته و
جودي هم با يك دست به آن تكيه ميدهد و با
دست ديگر دومين مرحله از تشريفات اسقاط
را توضيح ميدهد؛ «در مرحله بعد حتما بايد
افسر و كارشــناس راهور حضور داشته باشند
كه تأييد كنند اين ماشــين ،اتاق ،شاســي و
موتور ،مربوط به همان پرونده اســت ».دليل

مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران :سال گذشته 3هزار تاكسي نوسازي شدند

در شرايط كنوني كه درآمد تاكسيرانان كاهش پيدا كرده و بيماري كرونا حرفه آنها را تحتتأثير خود قرار داده،
نوسازي ناوگان تاكسيراني در درجه چندم اهميت قرار گرفته است .در تهران 80هزار تاكسي وجود دارد كه
تعداد زيادي از آنها بيش از 10سال عمر دارند و بايد نوسازي شوند .اين كار قبال با وامهاي 30ميليون توماني
امكانپذير بود اما اكنون با وام كمتر از 100ميليون تومان نميتوان به سراغ آن رفت .بهگفته محمد روشني،
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكســيراني تهران در سال گذشته حدود 3هزار دستگاه در تهران
نوسازي شدهاند كه 78درصد آنها دوگانهسوز و 13درصد تكسوز بودند .براي امسال نيز بنا بود 10هزار وام
ن داده شود تا 16هزار
نوسازي تاكسيهاي فرسوده به مبلغ ۹۰ميليون تومان و كارمزد ۴درصد به تاكسيرانا 
تاكسي تهران مورد بازسازي قرار گيرد اما هنوز آماري از تحقق اين هدف منتشر نشده است .دركنار موضوع
بازسازي ،مصوبه تعميرات 21هزار دستگاه تاكسي از 3منبع مالي مختلف دريافت شده ولي براي انجام هر كاري
بايد در انتظار اعالم فهرست قيمتهاي ايران خودرو ماند تا بتوان اقدامي انجام داد كه تاكنون اين فهرست
اعالم نشده است.

بر نارفيقان شرم باد

تا همين 3سال پيش نزديك به ۷هزار كارگر
روزهاي خود را در كارگاه اســقاط ماشــين
ميگذراندنــد و  ۳۰هــزار نفر هــم بهطور

چگونه نوسازي خاك گرفت؟

آمار كارگران و حتي خودروهاي فرسودهاي كه
اسقاط ميشوند ،دقيق نيست اما در گذشته
اوضاع جور ديگري بوده است.
«سال  ۹۸تنها  ۸هزار خودرو از مجموع ٣۶٠
هزار دستگاه فرسوده اسقاط شد .همچنين در
ســال3 ،۹۹ميليون خودرو فرسوده در ايران
وجود داشــت كه در افق ١۴٠۴اين تعداد به
 ۸ميليون خواهد رســيد؛ اين در حالي است
كه اگر قرار باشد با روند اسقاط سال ۹۸پيش
برويم ،هزارســال ديگر تازه نوبت خودروهاي
فرسوده ســال ۹۹ميشــود».؛ اين جمالت
بخشي از ســخنان محمود مشهدي شريف،
رئيس وقــت انجمن صنفي مراكز اســقاط و
بازيافت خودروهاي فرسوده در بهمن ۹۹است
كه بهشدت از روند كند اسقاط خودرو در ايران
انتقاد كرده و گفته اســت اســقاط و بازيافت
براساس قانون و برنامه پيش نميرود.
اما قانون دراينباره چه ميگويد؟

داستان تالش و برنامهريزي براي از بينبردن
خودروهاي فرســوده و جايگزين كردن آنها
با خودروهاي تازه به ســال  ۵۶برميگردد؛ به

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

محمدباقرزاده

بعدش هم برو داخل شهرك صنعتي .همه رو
بردن اونجا».
شهرك شــمسآباد را بايد با خروج از جنوب
تهران و پشتسرگذاشــتن فرودگاه امام پيدا
كرد .نگهبان ايستاده كنار در نخستين مركز
ميگويد كه اينجا خبري نيست؛ « بعضي روزا
صاحب شركت ميآد و خيلي وقتها نميآد.
شــما ماشــيني ميبيني كه كار و كارگري
بخواد؟ همين چندسال پيش تمام اين دشت،
4طبقه خــودرو روي هم تلنبار بــود اما االن
همين چند ماشــين مونده ،خودتون ببينيد
ديگه ».روزگار كمرونق مراكز اسقاط را همين
خيابانهاي خلــوت فرياد ميزنــد اما بحث
يكي دو مركز كه نيســت؛ شمسآباد بيش از
۱۰شركت اســقاط خودرو دارد و هر جنبنده
چرخداري از پايتخت ايران براي دفن بايد به
اينجا منتقل شود .فاصله كارگاهها زياد است و
پشت هر در بزرگ ،چندين هكتار دشت خلوت
است كه در گوشــه و كنار آن چندين خودرو
ديده ميشود .مرد ميانســالي كه لباس فرم
سبزرنگي پوشيده ،شيلنگ آب را داخل بلوار
جابهجا ميكند و ميگويد اينجا روزگاري غوغا
بودهاست؛ «اين سكوت و خلوتي را باور نكنيد.
همين چندسال پيش اينجا ترافيك بود؛ شلوغ
شلوغ .يكبار سر همين چهارراه پشتسرتون،
يك تاكسي زير كاميون پرس شد؛ راننده آمده
بود كه تاكسي را اسقاط كند و تاكسي نو بگيرد
ولي كاميون را نميدانم .تاكســي پرس شد و
رانندهاش فوت كرد .از بس اينجا بروبيا داشت
اما چندسالي است كه خبري نيست».
پاي صحبت هر فردي در شمسآباد بنشينيد،
ماجرا همين كسادی بازار و بيرونقي اسقاط
خودرو است.

اين سختگيري هم پيشــگيري از كار خالف
يا جايگزينكردن با ماشينهاي دزدي است.
بايد ســقف اتاق برداشته شود ،ستونها برش
بخورد ،موتور سوراخ شــود و شاسي و پالك
هم نابود شــود .مردي كه نزديك به دو دهه
خاکســپاري صدها هزار خودروی شخصي،
كاميون و موتورسيكلت را از نزديك به چشم
ديده ،با مثالي معروف ايــن مرحله را توضيح
ميدهد« :عشــاير ميگويند گوســفند هيچ
دورريختني ندارد؛ از پوست و كلهپاچه بگيريد
تا دل و روده .ماشــين براي مراكز اسقاط هم
همين هســت ،همهچيزش بازيافت ميشود.
موتور سوراخ ميشــود كه در خودرويي ديگر
استفاده نشــود ،بدنه هم كه بايد پرس شود
و شاسي هم كه شــبيه پالك اســت .بعد از
اين مرحلــه ،هرچيزي با قابليت اســتفاده يا
بازيافت ،از ماشــين جدا ميشــود .از شيشه
گرفته تا الســتيك و آينه و انواع سيم و دل و
روده .وسايل داخلي ماشين ،صندليها ،موكت
و همه وسايل پالســتيكي جدا ميشوند و در
مرحله بعدي ،ســراغ فني ماشين ميرويم».
دل و روده را با خنده ميگويد و نام اين مرحله
را «دمونتاژ» ميخواند .هرجاي اين صحرا را
كه نگاه كني با اعضا و جــوارح خودروهاي از
دنيا رفته ،روبهرو ميشوي؛ درهاي جدا شده
ولي ايستاده در كنار هم ،صندليها تلنبارشده
روي هم ،موكتهاي خاكخورده و هرچيزي
كه روزگاري در دل اين دستگاه فلزي مشغول
زندگي بوده است.
در اين صحراي گرم از خودرويي با دهها سال
زندگي و خاطره كه با پاي خود به اين گورستان
آمده ،تپهاي از فلز پرسشده بهجاي ميماند .به
هر مرحله كه نزديك ميشويم يكي دو كارگر
مشغول به كار ،با «سالم حاجآقا» دست از كار
ميكشــند و نوبت به توضيحات صاحب اين
شركت ميرســد؛ «خالصه ما اينجا مرحله
به مرحله پيــش ميرويم .اين دســتگاهها را
ميبينيد اينجا خاك ميخوردند؟  4-5سال
پيش هر كدام400-500ميليون براي ما آب
خوردند كه هر كدام براي يك مرحله از كارند
اما وقتي كه تعداد ماشينها زياد باشد به صرفه
است كه روشن كنيم نه براي اين  7-8اسقاط
هفتگي و ماهانه».
چندصدمتر آنطرفتر ،دســتگاهي شــبيه
به بيل مكانيكي با دســتي بزرگ و انگشتاني
شبيه به چنگك آماده است كه بدنه خاليشده
ماشــيني را به قطعــهاي فلز تبديــل كند؛
انگشتانش را الي اسكلت خالي و سنگين بدنه
خودرو فرو ميبرد و آن را به دســتگاه پرس يا
مچالهكن ميسپارد ،چند دقيقه بعد از موجود
متحرك با چند دهه عمر و چنددههزار و حتي
گاهي چندصدهزار كيلومتر حركت و ســفر،
فقط يك فلز مچالهشده باقي ميماند؛ بيآنكه
كسي بداند آن هم روزگاري نامونشاني داشته
و دهها انسان را به سفرهاي تلخوشيرين برده
و برايشان خاطرهها ساخته .او به سرعت عازم
سفري ديگر به كورههاي ذوبآهن ميشود تا
شــايد وقتي ديگر در قامتي تازه پا به زندگي
جديد بگذارد.

غيرمســتقيم از اين راه نــان ميخوردند اما
حاال اين جمعيت نزديك به ۴۰هزارنفري به
كمتر از 2-3هزار نفر رسيدهاســت .در همين
سالها هم اســقاط خودرو از سالي دستكم
صدهزار دستگاه به كمتر از  2-3هزار خودرو
رسيده است.
«كارگران مهاجر 3-4ســال پيش هم جايي
در آمار رســمي نداشــتند ،حاال هم شمرده
نميشــوند اما بهكار خود ادامه ميدهند».؛
اين را مدير يكي ديگر از همين شــركتهاي
نيمهفعال اسقاط وســط توضيحاتش درباره
بيمهري مسئوالن ميگفت؛ خالصه حرفش
اين بود كه از چندسال پيش هم ماشين براي
اسقاط كم شد و هم اينكه بهدليل بهكارگرفتن
كارگران غيرمجــاز چندصدميليون جريمه
برايش صادر شده و حاال كارگاهش نيمهفعال
اســت .كار در كارگاههاي اســقاط ،سخت و
طاقتفرساســت و كارگــران ايراني چندان
رغبتي به اين كار نشان نميدهند .اما داستان
احمد كه از  8-9صبح تا حوالي غروب فرغون
پر و خالي ميكنــد ،فــرق دارد .او گلهاي از
سختي كار نميكند؛ «كار باالخره كار است،
سخت نيســت ولي گرم اســت .غريبي هم
هست ».ميگويد البته تنهاي تنها هم نيست؛
«اينجا وطندارا هستند .همين حميد رفيق
مكتبخانهام اســت3۰-4۰ ».متر آنطرفتر
و در گوشــهاي از اين كارگاه اسقاط خودرو،
سالني است كه ســيمهاي خودرو را بازيافت
ميكند و حميد هم در گوشهاي از آن به كارش
مشغول است .در اين بخش از كارگاه ،روكش و
رشتههاي سيم از هم جدا ميشوند و درنهايت
از روكش ،لواشكهاي پالستيكي و از رشتهها
هم خردهفلزات رنگي به جاي ميماند .مشابه
زندگي اين روزهاي بشــر در هر گوشه از كره
خاكي ،حميد هم با ماســك بخشي از صورت
خود را پوشاندهاست .ماسك احمد و حميد و
كارگران دهها شغل ديگر البته نه براي مراقبت
از ورود ويروس كرونا به بــدن كه براي فرار از
گردوخاك يا دود غليظ به جا مانده از اسقاط
است.

دوراني كه در آســمان ايران چنــدان اثري از
اين آلودگي وحشــتزاي اينروزها نبود و در
خيابــان و جادهها هم هنوز چنيــن ترافيكي
ديده نميشد .در بيش از  4دهه ،سال به سال،
تعداد خودرو و موتورســيكلتها با شــتاب و
شــيبي چشــمگير افزايش پيدا كرد اما روند
اسقاط و نوسازي نهتنها رشــدي نداشت كه
دراين چند ســال گذشــته عقبگرد هم كرده
است .زمزمههاي نوسازي سال  ،۵۶نزديك به
 2دهه خاموش شد تا اينكه ناگزير كار به قانون
و مصوبه هيأت دولت و قانون هواي پاك رسيد.
اواســط دهه  ۸۰اسقاط به ســرعت و جديت
بااليي آغاز شد و سال 84-85ساالنه بيش از
۲۰۰تا  ۴۰۰هزار خودرو اسقاط ميشد .مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ميگويد
كه اواخر دهه  ،۸۰هيأت دولت وقت «آييننامه
از رده خارج كردن خودروهاي فرســوده» را
مصوب كرد كه اســقاط را دستكم وظيفه 2
گروه ميدانســت :از يك طرف خودروسازان
موظف شدند كه متناســب با توليد خودروي
تازه ،تعــدادي هم خودروي فرســوده از رده
خارج كنند و از طرف ديگر براي واردكنندگان
خودرو هــم وظيفه مشــابهي تعريف شــد.
ماده6اين آييننامه ميگويد« :خودروســازان
و موتورسيكلتسازان موظفند از ابتداي سال
1388حداقل معــادل 30درصد توليد ماهانه
خود گواهي اسقاط به ســتاد تحويل دهند».
عالوهبراين ماده  ۱۰هم ميگويد« :پس از تأييد
اسقاط خودرو در پايگاه اطالعاتي ستاد توسط
كارشناس مقيم ،گواهي اسقاط خودرو جهت
استفاده براي شمارهگذاري خودروهاي وارداتي
يا استفاده از تخفيفات گمركي و سود بازرگاني
توسط ستاد صادر و به نيروي انتظامي و گمرك
جمهوري اســامي ايران اعالم ميشود ».به
اين موارد مــاده  ۸از قانون هــواي پاك را هم
بايد اضافه كرد« :تمامي اشــخاص حقيقي و
حقوقي مالك وســايل نقليه موتــوري اعم از
سبك ،نيمهسنگين ،سنگين و موتورسيكلت
مكلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به
سن فرسودگي از رده خارج كنند و مسئوليت
خود را از اين جهت ،نزد يكي از مؤسسات بيمه
داخلي تحت نظارت بيمــه مركزي جمهوري
اسالمي ايران بيمه كنند ».اين قوانين ،هر كدام
مواد و تبصرههاي ديگري هم دارد كه همه به
زباني ســاده يك خواســته و وظيفه قانوني را
مطرح ميكند؛ «هر شــهروند ،نهاد يا شركت
خصوصي و دولتي كه وسيله نقليه دارد ،هنگام
رسيدن اين وسيله به سن فرسودگي بايد آن
را اســقاط كند ».اما واگذاركردن اين وظيفه
به شــهروندان بدون حمايــت و كمك دولت
ممكن است بيســرانجام باشــد و به همين
دليل دولت هم موظف است با وامهاي كمبهره
يا كمكهــاي بالعوض شــهروندان را به اين
نوســازي ترغيب كند ،اتفاقي كه در سالهاي
گذشته كمرنگ شده است.

اگرچه همين حاال آمارهاي متفاوتي از تعداد
خودروهاي فرســوده ايران از زبان مسئوالن
مختلف شــنيده ميشــود امــا در كمترين
حالت ،نزديك به ۸ميليون خودرو ،كاميون و
موتورسيكلت فرسوده وجود دارد كه روزبهروز
هم بر تعداد آنها افزوده ميشــود .ريشــه اين
افزايش خودروهاي فرسوده و نيمهتعطيلشدن
برخي از ايــن كارگاههاي اســقاط اما به چند
مورد برميگــردد؛ يكي اينكه در ســالهاي
گذشــته و پس از تحريمهاي بيسابقه آمريكا

«ســال  ۹۸تنها  ۸هزار خودرو از
مجموع ٣۶٠هزار دستگاه فرسوده
اسقاط شد .همچنين در سال،۹۹
3ميليون خودرو فرسوده در ايران
وجود داشــت كه در افق١۴٠۴
اين تعداد بــه  ۸ميليون خواهد
رسيد؛ اين در حالي است كه اگر
قرار باشد با روند اسقاط سال۹۸
پيش برويم ،هزارسال ديگر تازه
نوبت خودروهاي فرسوده سال۹۹
ميشود».
عليه ايران ،عمال واردات خودرو به كشــور به
صفر رســيد و حتي قانوني هم در اين زمينه
و در ســال  ۹۶به تصويب رســيد كه واردات
خودرو را ممنوع ميكرد .واردنشــدن خودرو
خودبهخود اين وظيفه اســقاط خودرو براي
دريافت مجــوز واردات را هــم از روي دوش
واردكنندگان ســاقط كرد .در ســمت ديگر
هم در اين سالها خودروســازان وظيفه خود
براي اســقاط خودروي فرسوده را پشتگوش
انداختهاند .ضلع سوم اين مثلث هزينهساز اما به
شهروندان برميگردد؛ در شرايط تحريم شديد،
تورم افسارگسيخته و همچنين رشد ناگهاني
قيمت خــودرو ديگر امكان اجبــار يا ترغيب
شهروندان به نوسازي خودروي فرسوده وجود
نداشت و دســتگاههاي ناظر هم در اين زمينه
چندان پيگير نشدند.
همدســتي پنهان اين  3عامل حاال پايتخت
ايران و بسياري از كالنشــهرهاي كشور را به
محل جــوالن خودروهاي فرســوده تبديل
كرده اســت .در هر گوشــه از مراكز اسقاط
خودروهاي فرسوده و در شهرك شمسآباد،
روايــت كاملــي از اين داســتان ســقوط را
ميتوان از زبان مديران اين كارگاهها شــنيد؛
از هر ســمت و جهتي كــه بحث باز شــود،
ساكنان اينروزهاي شــمسآباد سفره دلي
پردرد و قصــهاي طوالنــي را ميگشــايند

كه پايانش مثنــوي هفتادمن كاغذ اســت.
چرا اسقاط خودرو زندگيبخش است؟

آخرين مرحله اســقاط خــودرو ،نزديك به
ديوار انتهايــي كارگاه بزرگ اســت .جودي
(صاحب اين كارگاه) وارد مسير پرپيچوخمي
ميشــود .از دري فلزي در انتهاي كارگاه كه
ميگذرد ،گويي بهار درســت پس از تابستان
ســر بر ميآورد .نهالهاي پسته ،درختهاي
انار به گل نشسته ،بوتههاي كدوتنبل و انواع
صيفيجات در زميني به عــرض چنددهمتر
و طولي برابر طول كارگاه اســقاط خودنمايي
ميكنند؛ باغي است پنهان در بين خودروها و
ابزارهاي اسقاط شده .هرچقدر كه «حاج آقا»
دل پري در مسير رفت دارد حاال با دلخوشي
از به محصولنشستن اين باغ و سال كاشت هر
نهال ميگويد .هواي دلنشين و صداي پرندگان
و چندين مرغ و خروس .بحثهاي مسير رفت
را عوض ميكند؛ حيات دوباره در گورستاني
كه حاال بيرونق اســت؟ «اين بــاغ براي من
مثل همين كشتن ماشينهاي فرسودهاست.
ميدانيد چرا؟ چون اين ماشــينها آلودگي
ميســازند و با آن جان آدميزاد را ميگيرند،
مصرف سوخت كشــور را باال ميبرند و بدتر
اينكه آمــار تصادفات را زيــاد ميكنند .براي
همين ميگويم كه كاشتن گل و گياه با اسقاط
خودروهاي فرسوده براي من فرقي ندارد ،هر
دو زندگي را به شهر و انسان بر ميگردانند .اما
حيف و صد حيف».
بهمن ۹۹رئيــس مركز تحقيقــات آلودگي
هواي دانشــگاه علوم پزشــكي تهران اعالم
كرد كه «مطالعات نشــان ميدهد هر ســال
حدود  ۴۰هزار نفر در كشور بهدليل مواجهه
با غلظــت آاليندگــي ذرات معلــق كمتر از
 ۲ /۵ميكــرون در هوا جان خود را از دســت
ميدهند كه اين تعداد تقريبا معادل  ۱۰درصد
كل موارد فوتيها در ايران اســت ».به مرگ
ســاالنه  ۴۰هزار نفر بر اثر آلودگي هوا ،آمار
تصادفات رانندگي را هــم اضافه كنيد؛ مرگ
روزانه بيــش از  ۴۰نفر و معلوليــت بيش از
 ۹۰۰نفر .عالوهبر چنيــن هزينهاي كه از عمر
ايرانيان ميشود و خســارت سرسامآوري كه
بر بودجه كشــور ميزند ،ميــزان هزينهزايي
اين خودروهاي فرســوده براي يك شهروند و
كشور هم چشمگير اســت .جودي ميگويد:
«يك سواري با  20-30سال عمر ،هم هزينه
سوختش زياد اســت و هم اينكه مدام جريمه
ميشود و در كل ضرر روي ضرر است .االن هم
مردم ضرر جسمي و مالي ميبينند و هم كشور
و دولت .».حاال بار ديگر خودروهاي رهاشده
در محوطه نمايان ميشوند .شيشه مينيبوس
كه پشتبه باغ در انتظار اســقاط رها شده با
كلماتي رنگورو رفته پيداست« :نازك آراي
تن ســاقه گلي /كه به جانش كشتم و به جان
دادمش آب /دريغا به برم ميشكنند»...

مراكز اسقاط خودرو از حالت خصولتي خارج شوند
محمدحسين گودرزي

رئيس كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت خودرو

اسقاط خودروهاي فرسوده موضوع و عملي اســت كه هم به نفع مردم ،هم
دولت و هم مراكزي است كه با صرف هزينه فراوان و بدون كمك دولت قدم
در اين وادي گذاشتهاند .ما در سال 1385كه كار شروع شد آمار بسيار خوبي
داشتيم و در سال نزديك به ۳۶۰هزار اسقاط خودرو انجام ميداديم .اين روند
در دولت يازدهم و دوازدهم البته ادامه پيدا نكرد و در اين دولت آمار حتي در
يكي از سالها به پايينتر از ۱۰هزار خودرو رسيد .در اين سالها يا انگيزهاي
براي اين كار نبود يا اينكه مشكالت اجازه نميداد.
يك بحث ديگر درباره اسقاط خودرو ،وضعيت مراكز اسقاط است كه تاكنون
به حدود ۲۲۰مركز مجوز اسقاط داده شد اما در دولت كنوني حدود ۸۰درصد
مراكز تعطيل شدند و آن ۲۰درصد باقيمانده هم با ظرفيت بسيار پايين بهكار
خود ادامه ميدادند و عمال نيمهفعالاند .در اين سالها كارگران فراواني بيكار
شدند و سرمايههاي زيادي راكد ماند و از بين رفت.
از ردهخارجكردن خودروهاي فرسوده براي دولت و كشور سود فراواني دارد؛
يك بخش اين سود شامل جلوگيري از مصرف بيرويه سوخت و جلوگيري از
كشتارهاي جادهاي ميشود و بخش ديگر موضوع كاهش آلودگي هواست و
اين مزايا براي مردم هم هست.
مسئله ديگري كه بايد به آن اشــاره كنم ،موتورسيكلتهاي فرسوده است
كه يكي از منابع آلودگي هواي كشــور به شــمار ميآيند ولي عمال تالشي

براي از ردهخارجكردن آنها نميشود .در اين زمينه تنها موتورسيكلتهاي
با شرايط خاص يا مواردي كه در دست نهادهاي مختلف باقيمانده بود براي
اوراق به مراكز فرســتاده شــد و اين با برنامه دقيق براي از ردهخارجكردن
موتورسيكلتهاي فرسوده متفاوت است.
اما چرا اين روند به حالت تعطيلي و غيرفعال كشــيده شــده است؟ يكي از
داليل به جايگاه ستاد برميگردد كه در اين ســالها بهشدت كاهش پيدا
كرده؛ مثال ســتاد حملونقل ســوخت پيشتر زيرنظر رئيسجمهور بود و
رئيس ستاد هم مشاور رئيسجمهور بود اما يكمرتبه اين جايگاه تغيير كرد و
ستاد بخشي از معاونت اجرايي رئيسجمهور شد و حتي از اين هم تنزل پيدا
كرد و به مجموعه وزارت راه منتقلش كردند و حاال رئيس ستاد در حد يك
مديركل هم نيست .اين باعث ميشود كه انجام روند قانوني و كارهاي اداري
با مشكالت فراوان روبهرو شود.
اسقاط خودروي فرسوده مستقيم با سرمايه كشور و سالمت مردم در ارتباط
اســت و ما ميخواهيم و اميدواريم كه در دولت جديد اين شــرايط تغيير
كند و توجه جدي به قوانين و مصوبات موجود در اين زمينه شــود .بهترين
راهحل ،اجراي مصوبات و قوانين اســت كه متأسفانه در اين دولت مصوبات
تصويبشده در زمان خودشان را هم اجرايي نكردند و حتي برخي موارد را
هم حذف كردند .دولتها اگر همين قوانيــن و مصوبات قبلي را اجرا كنند،
امر اسقاط رونق خواهد گرفت .عالوهبراين خودروساز و واردكننده بهعنوان
مجري اسقاط بايد وارد ميدان شوند و وظيفه قانوني خود را اجرا كنند.
پيشنهاد ديگر اين است كه مراكز اســقاط را بهصورت يك صنف ببينند و

شرايط اين كار و حوزه از حالت خصولتي خارج شود؛ االن بخشي از اين كار
خصوصي و برخي انگار دولتي است؛ مثال موقع سرمايهگذاري ميگويند كار
خصوصي است و سرمايه بايد از شخص و شــركت متقاضي باشد اما هنگام
برنامهريزي ميگويند اين كار دولتي اســت .اگر اين كار بهخود ما و مراكز
واگذار شود ،برنامههاي خوبي داريم كه به نفع دولت و مردم خواهد بود.
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خبرهاي كوتاه
ل و مرتع نارك
  آتشسوزي گسترده در جنگ 

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري گچساران از آتشسوزي گسترده
در جنگلها و مراتع ارتفاعات منطقه نارك اين شهرســتان خبر داد.
مجيد نظري به ايسنا گفت :آتشســوزي از ساعت ۲۳روز پنجشنبه
شروع شد .او گفت ۸۰ :نيرو در حال تالش براي مهار آتش در اين منطقه
هستند و براي مهار بهموقع و سريعتر درخواست كمك داريم .رئيس
اداره منابع طبيعي شهرستان گچساران افزود :بهدليل سختگذر بودن
منطقه ،براي كنترل و مهار بهموقع و سريعتر آتشسوزي درخواست
بالگرد شــد و يك فروند بالگرد در حال اعزام به منطقه است .نظري
درخصوص علت و برآورد اوليه از ميزان خسارات وارده تصريح كرد :هنوز
علت اين آتشسوزي معلوم نيست و ميزان خسارات وارده نيز پس از
مهار آتش مشخص ميشود .بهگفته او ،عمده پوشش جنگلي منطقه
نارك كه دچار آتشسوزي شده ،بلوط و زالزالك است.

  اهداي 4تن علوفه به حياتوحش قميشلو

  سمپوزيوم يكصدسال گردشگري ايران برگزار ميشود

سمپوزيوم يكصد ســال گردشــگري ايران هفته آخر مهرماه برگزار
ميشود .اين ســمپوزيوم از انديشــمندان ،اســتادان ،متخصصان و
صاحبنظران براي انجــام مطالعات ،گردآوري مســتندات و تدوين
يادداشتهاي علمي و تاريخي ،بهمنظور آمادگي براي آغاز سده جديد
خورشيدي ،با هدف بازخواني روند تاريخي و سير تحوالت و عوامل مؤثر
در موفقيتها و آسيبشناس 
ي سفر و گردشگري در سده ۱۴دعوت به
همكاري كرده است .به گزارش برگزاركنندگان اين سمپوزيوم ،يكصد
سال گردشــگري ايران با محورهاي «ســفر و حملونقل»« ،اقامت
و مهماننــوازي»« ،پذيرايي ،غذا و نوشــيدني»« ،جاذبهها و مقاصد
گردشــگري» و «خدمات مسافرتي و گردشــگري» ،در  ۲۳كارگروه
تخصصي در راستاي اهداف تعيينشده گام برداشته و بهصورت آنالين
و حضوري در ۲۷و۲۸مهرماه امسال برگزار ميشود .برگزاركنندگان اين
رويداد معتقدند مروري بر اولينهاي گردشگري ايران در سده اخير نشان
خواهد داد چه افراد ،سازمانها و نهادهايي بهمنظور معرفي و ترويج اين
سرزمين گامهاي مهمي برداشتهاند و نقاط موفقيت و برجسته تاريخ
يكصد سال اخير گردشگري كشور به منصهظهور گذاشته خواهد شد.

خبرنگار

5حيــوا نآزار و متخلــف
محيط
زيست محيطزيستيبهعلوفهرساني
و دانهرســاني بــه آهوان و
پرندگان در هفته گذشته محكوم شدند.
افــرادي كــه اقدام بــهآزارســگها در
شهرستان پارسآباد مغان كرده بودند ،به
ارائه خدماتعمومي تعليف آهوان در سايت
تكثيــر آهوي مغــان و دانهپاشــي براي
پرندگان محكوم شدهاند .متهمان مكلف
شــدند زيــر نظــارت اداره حفاظــت
محيطزيست و واحد اجراي احكام كيفري،
بهمدت ۱۲۰ســاعت با هزينه شــخصي
نسبت به تعليف آهوان در سايت تكثير و
احياي آهوي مغــان و دانهپاشــي براي
پرندگان حمايتشده و مهاجر اقدام كنند.
از 5ســال پيش صدور احــكام جايگزين
حبس براي متخلفان محيطزيست مطرح
شد .مجازاتهاي جايگزين حبس در دنيا
به مجازاتهاي اجتماعي معروف است و
هدف از آن ،بازداشتن مجرمان از تخلف از
طريق ايجاد حس ترحم ،مهرباني و از همه
مهمتر آگاهي نسبت به آسيبي است كه به
واسطه ارتكاب به جرم وارد كردهاند.
اغلب رأيهاي جايگزين حبس ،مجرم را
به محل ارتكاب جرم بازميگرداند اما اينبار
او موظف اســت به جاي آسيبرساندن،
خدمت كنــد .ايــن رويكــرد در حوزه
محيطزيست موافقان و مخالفاني نيز دارد.
برخي كارشناسان معتقدند اگر در مرحله
اجرا نظارت كافي و كارشناسي انجام شود،
اينگونه مجازاتها مؤثر است .اما برخي از
بيخ و بن مخالف اين سبك و سياق هستند.
آنها معتقدند ايــن رأيها هيچ تأثيري در
كاهش تخلفات محيطزيستي ندارد و تنها
پاككردن صورت مسئله است .مخالفان
مجازاتهاي جايگزين حبــس در حوزه
محيطزيست ،صدور چنين رأيهايي را با
صدور حكم برائت همتراز ميدانند.
مجازات مفيد در حوزه محيطزيست

اســماعيل كهــرم ،بومشــناس يكي از
موافقان صدور رأيهاي جايگزين حبس
در پروندههاي محيطزيســت اســت كه
در گفتوگو با همشــهري از لزوم نظارت
در اجراي احكام ميگويــد ،اگر احكام در
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شمشير دولبه مجازات جايگزين
در جرائم محيطزيستي
واكنشهاي مثبت و منفي فعاالن محيطزيست به صدور
احكام جايگزين حبس و جزاي نقدي براي متخلفان محيطزيستي

به حيات وحش اگر غيراصولي انجام شود
موجب از بين بردن شعاع خطر جانوران و به
هم خوردن نظام طبيعي منطقه ميشود».
يكتانيك معتقداست اگر كشتي حفاظت
از محيطزيست به گل نشســته ،فقط به
اين خاطر اســت كه قانون اجرا نميشود:
«رأيها و تعيين مجازاتهاي ســليقهاي
بهشدت مخرب است .اين رأيها به نوعي
اجرانكردن قانون است .اگر متخلفي جرمي
را مرتكب شده و اين جرم محرز شده ،بايد
بهصورت دقيق و ســختگيرانه قانوناجرا
شــود .در اينباره پرداخــت جريمههاي
نقدي به عقيده من بسيار مؤثرتر است تا
مجازاتهايي مانند دانهپاشي و»...
او ادامه ميدهد« :وقتي اين قانون تبديل
ميشود به مجازاتهاي جايگزين ،درست
مانند اين اســت كه بگوييــم كاري بهكار
شكارچيان نداشته باشيد و بگذاريد كارشان
را انجام دهند!»
اين فعال محيطزيســت احكام جايگزين
حبــس را نميپذيرد و معتقد اســت اين
رأيها هيچگونــه بازدارندگــي بهدنبال
ندارد .او ميگويد« :پيام اينگونه مجازاتها
براي متخلفان اين اســت كــه در دادگاه
نهايتا موظف ميشــوي مقاله بنويسي و
به حيوانات غذا بدهي ،كســي هم نظارت
نميكند كــه انجام ميدهي يــا نه .پس
ارزشــش را دارد كه تخلف كنيم .بهنظرم
اينگونه رأيها هيچ فرقــي با حكم برائت
نــدارد .ما بايد بــه قانون پايبند باشــيم.
رأيهايي مانند دانهپاشي ،زبالهجمعكردن
از طبيعت و ...فرقي با برائت ندارند».
با وجــود اينكه مخالفــان و موافقان اين
رويكرد بهشدت بهنظر خود پايبند هستند
و مســتندات و ادله خود را ارائه ميدهند،
اما هر دو ديدگاه در نقطــهاي تالقي پيدا
ميكند .هر دو جناح مخالف و موافق صدور
مجازاتهاي جايگزين حبــس در حوزه
محيطزيســت ،معتقدند كه مجازاتهاي
جايگزين حبس بايد بهصورت كارشناسي
صادر و اجرا شــود .مخالفان اين رويكرد
بهدليــل غيركارشناســيبودن رأيها و
سرسري گرفتهشــدن آن در مرحله اجرا،
آن را به كلي رد ميكنند و مخرب ميدانند.
موافقان نيز ضمن قبول كاستيها در زمينه
صدور و اجرا ،اما نســبت بــه اين رويكرد
ابراز اميدواري ميكننــد و آن را يك گام
به جلو ميدانند.

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

نماينــده مجمع فعاالن زيســتمحيطي ايــران و مديرعامل انجمن
دوستداران محيطزيست شهرستان تيران و كرون از اهداي  4تن علوفه
و ساخت يك آبشخور براي حيات وحش پناهگاه قميشلو خبر داد .مهدي
دادخواه تيراني به مهر گفت :پويش نــذر مهرباني با هدف جمعآوري
كمكهاي مردمي براي حياتوحش پارك ملي و پناهگاه قميشــلو
حدود 3هفته پيش آغاز شــد و در 2روز فعاليت با اقبال خوب روبهرو
ك مردم در يك
شد .وي با اشاره به توقف فعاليت اين پويش ،افزود :با كم 
مدت كوتاه ،تاكنون در 2مرحله حدود 4تن علوفه (يونجه) پرس شده به
پاسگاه محيطباني پارك ملي قميشلو تحويل شده و مجدد علوفه تازه
خريداري و به اين منطقه ارسال ميشود .اين فعال محيطزيست گفت:
صدها رأس گونه علفخوار ازجمله آهو در پي خشكسالي منطقه را ترك
كردند كه شايد نيمي از آنها دوباره به پناهگاه بازنگردند و شماري از اين
حيوانات نيز در اين مدت كشته يا تلف شدهاند.

محمدصادق خسروي عليا

زيستبوم
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مرحله اجرا با نظارت كارشناس انجام شود،
بسيار مفيد است.
كهرم معتقد است« :مجازاتهاي جايگزين
در حوزه محيطزيست بهصورت گسترده
و جدي در آفريقا در حال اجراســت .آنجا
شكارچيها را ملزم ميكنند در كالسهاي
تئوري و عملي محيطزيســت شــركت
كنند 3.جنبه مثبت در ايــن اقدام وجود
دارد؛ اول اينكه ميتوانــد حس ترحم را
در متخلفان محيطزيســتي نســبت به
حياتوحش و طبيعت بيــدار كند .دوم،
دوره محكوميت افــراد ،دوره خدمت به
محيطزيســت باشــد و بــاري از دوش
محيطبانها و دوستداران محيطزيست
برداشته شود .جنبه مثبت سوم هم زندان
نرفتن است .زندان ،دانشگاه جرم و جنايت
است و خالفكار خردهپا در اين مكان تبديل
به مجرم حرفهاي ميشود».
كهرم معتقد است مجازاتكردن متخلفان

محيطزيستي به اين شيوه نياز به راهنمايي
دارد تا تأثيرگذار باشــد .بهگفته او« ،بايد
متخلفان بهدرستي توجيه شوند .بهعنوان
مثال ،اگر شــكارچي محكوم به نوشــتن
مقاله براي قوچ و ميشهايي كه شكاركرده
ميشــود ،يا شــكارچي پرنده محكوم به
غذادادن به پرندگان و ...بايد فرد محكوم
بداند چرا اينطور مجازات شــده است .او
بايد بداند قرار نيســت تحقير شود و بايد
توجيه شود كه قرار نيست نقرهداغ شود.
محكومي كه با غــذادادن بــه پرندهها و
مقالهنوشتن در مورد آنها مجازات ميشود،
از ابتدا بايد متوجه شــود كه هدف از اين
مجازات انتقال ذرهاي عشق و عالقه نسبت
به طبيعت به اوست .بهعنوان مثال4 ،سال
پيش يكي از قضات ،شــكارچي پرندگان
را به نوشــتن مقاله در مورد آنها محكوم
كرد .بعد از نوشتن مقاله تازه آن شكارچي
متوجه شد كه در فصل النهگذاري اقدام به

شكار كرده ،او با نوشتن آن مقاله دانست
كه پرندههايي كه شكار كرده ،پدر و مادر
بودهانــد و جوجههاي آنهــا در النهها در
انتظار بازگشتشــان بودند .وقتي از اين
زاويه به پرندهها نگاه كرد ،حس ترحم در
او بيدار شد و ديگر هيچوقت وسوسه شكار
به سرش نزد».
اين بومشناس با بيان اينكه علم و آگاهي
قضات دربــاره محيطزيســت و طبيعت
نقش اساسي در صدور مجازاتهاي مؤثر
دارد ،ميگويد« :سالها پيش در خراسان
جنوبي ،فردي يوزپلنگــي را با خودروي
شخصياش به عمد زير گرفت و تلف كرد.
وقتي پاي ميز محاكمه آمد ،مدعي شــد
كه آن حيوان قصد خوردن او و پســربچه
14سالهاش را داشــته ،در نهايت محكمه
هم باور كرد كه يك يوزپلنگ25كيلوگرمي
ميتوانسته آن مرد 80كيلويي را بخورد و
فرد تبرئه شد .بنابراين در صدور مجازات

جايگزين حبس در حوزه محيطزيســت
مولفه اصلي علم و آگاهي است .چون بايد
مجازاتها بهصورت كارشناسي انتخاب،
صادر و اجرا شوند تا كاركرد مؤثرتر داشته
باشند».
مجازات جايگزين بي اثر است

محمدعلي يكتانيك ،كارشــناس و فعال
محيطزيســت بهعنوان يكي از مخالفان
مجازاتهاي جايگزين حبــس در حوزه
محيطزيست در گفتوگو با همشهري از
غيركارشناسيبودن اينگونه آرا ميگويد:
«غذارســاني به حيوانات كار ســادهاي
نيســت و بايد با كارشناســي انجام شود.
اين اقدام مانند يك شمشير دولبه است؛
در شرايطي بســيار واجب و حياتي و در
شرايطي ميتواند بســيار خطرناك باشد.
غذارساني به حياتوحش اقدامي نيست كه
آن را بهعهده يك متخلف سپرد .اين اقدام
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آگهی

23023643

تازههاي نشر
آخرين شيطان

«آخرينشــيطان» نوشته ايســاك باشويس
زینگر را ســپاس ريوندي به فارسي برگردانده
و نشــر ماهي آن را منتشــر كرده است .كتاب
مجموعهاي از 9داستان كوتاه است.
نويســنده كتاب يك يهودي اســت و مذهب
در تمام داســتانهاي اين كتــاب كامال قابل
مشاهده است و در اكثر قسمتهاي داستانها
شــيطان حضور دارد و معموال يك حكم ديني
نقض ميشود و در ادامه داستان به تفســير همين نقض ميپردازد.
داستان خون كتاب آخرين شــيطان ،درباره نحوه كشتن حيوانات و
غذاي حالل است ،داســتان در مورد قصابي است كه عالقه زيادي به
كشــتن و ذبح حيوانات دارد .در واقع عالقه به خون ريختن دارد و به
همين دليل شهوت در او زنده ميشود و در مسير گناه قرار ميگيرد
و ...در داستان ديگري از اين كتاب ،شيطان از يك ابر شيطان يا همان
شاه شــيطانها دســتور ميگيرد و اوامر او را اطاعت ميكند .كار او
به گناهكشاندن خاخام يك شهر اســت ،زيرا بقيه شيطانها در اين
ماموريت ناكام ماندهاند.
ايساك باشــويس زينگر( )1902-1991داستاننويسي يهودي با
مليتي لهستاني ،آمريكايي است كه سال ۱۹۷۸برنده جايزه ادبي نوبل
و برنده جايزه كتاب ملي شده است .اين كتاب 184صفحهاي به بهاي
33هزار تومان منتشر شده است.

سمفوني پاستورال

«سمفوني پاستورال» نوشته آندره ژيد با ترجمه
اسكندر آبادي را نشر ماهي منتشر كرده است.
داستان كتاب درباره كشيشي متاهل با مذهب
پروتستان است كه در خانهاي كوچك ،همراه
همسر و  5فرزندش زندگي ميكند و در جريان
داستان ،سرپرستي دختري نابينا به نام ژرترود
را نيز بهعهده ميگيرد .جريان از اين قرار است
كه كشيش بر بالين پيرزني در حال احتضار ميرود
كه در خانه پيرزن دختر برادر او كه نابينا و الل است زندگي ميكند و
كشیش براساس وظيفه دينياش سرپرستي دختر را بهعهده ميگيرد
تا او را از منجالب فقر و بيكسي نجات بدهد .با تالش و صبوري زياد
آموزش دختر را شــروع ميكند و پس از چندي متوجه عالقه شديد
خود به ژرترود ميشــود كه روزبهروز بيشتر ميشود و از طرفي پسر
بزرگ كشيش دلباخته دختر شده و در داســتان يك مثلث عشقي
بهوجود آمده است ...پل گيوم آندره ژيد ،نويسنده مشهور فرانسوي
سال ۱۸۹۶در پاريس به دنيا آمده و در سال ۱۹۴۷برنده جايزه ادبي
نوبل شد .وي ســال ۱۹۵۱در ۵۵سالگي درگذشــت .ازجمله آثار او
«مائدههاي زميني»« ،ضداخالق»« ،ســفر به كنگو»« ،بازگشت به
چاد» و «سكهسازان» است.
سمفوني پاستورال در 96صفحه به بهاي 14هزار تومان منتشر شده
است.

كتاب
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كافهكتاب چيست و شيوع كرونا چه تأثيري بر اين كسبوكار نوظهور داشته است؟

دریچه

روزگارناخوشپاتوقهايجدیدفرهنگي
سعيده مرادي

خبرنگار

دهه 80بود كه نخســتين
گزارش كافهكتاب ايــران به همت
انتشــارات روشــنگران و
مطالعات زنــان با عنوان پاتــوق فرهنگي
تهران شــكل گرفت و شــعار آن «كتاب
خواندن با يك فنجان چاي» بود .به مرور
اين فضاي تلفيقي از كتــاب و كافه مورد
توجه اهالي فرهنگ و هنر قرار گرفت و در
پي آن كافهكتابهاي بعدي پشت سر هم
در هر گوشهاي از شــهر افتتاح شدند و به
مرور تعدادشــان رو به افزايش گذاشــت.
خــرداد ســال« 99اتحاديــه ناشــران و
كتابفروشــان تهــران» بهعنــوان متولي
كافهكتابهاي پايتخت معرفي شد و شروع
به صدور مجوز براي اين كسبوكار كرد .به
اينترتيب ،هم فعاليــت اين كافهكتابها
وجهه قانوني و رسمي پيدا كرد و هم به آنها
هويت مستقلي بخشيد تا به نوعي فعاليت
كافهكتابها از ديگر كافهها تفكيك شود.
اين كافهها به پاتوقي براي دانشــجويان،
نويسندگان ،روزنامهنگاران و عالقهمندان به
فلسفه و هنر تبديل شده؛ تا جايي كه رد پاي
افراد سرشناس حوزه تئاتر و سينما و كتاب
هم در كافه كتابها ديده ميشود .با وجود
اين ،كافهكتابها هم در اين روزها بهدليل
شــيوع ويروس كرونا و تعطيلي مدارس و
دانشگاهها و برخي كسبو كارها حال و روز
خوبي ندارند و اغلب مشتريان و مخاطبان
خودشان را از دست دادهاند و كار بسياري از
آنها به تعطيلي كشيده است.
نخســتين ســؤالي كه درخصــوص اين
موضــوع مطرح ميشــود اين اســت كه
كافهكتاب چيســت و چه تفاوتي با ديگر
كافهها و كافيشاپها دارد؟ رئيس اتحاديه
ناشران و كتابفروشــان تهران درخصوص
كافهكتابهــا بــه همشــهري ميگويد:
«كافهكتاب و كافيشاپ در بخش كافه با
هم مشترك هستند ،اما درحقيقت عرضه
كتاب و فعاليت كتابفروشي ،مشخصه اصلي

«كافهكتاب» است و مشمول دريافت مجوز
از اتحاديه ناشران و كتابفروشان ميشود؛
بنابراين كافهكتاب با كافهاي كه يك قفسه
كتاب دارد ،بسيار متفاوت است ».هومان
حسنپور در ادامه ميگويد واحدهايي كه
بهعنوان كافهكتاب فعاليت ميكنند و هنوز
مجوز اين كار را دريافت نكردهاند ،با رعايت
شروط و احراز شرايط اعالم شده ميتوانند
براي دريافت مجــوز «كافهكتاب» اقدام
كنند يا اگر تمايلي به انجام اين كار ندارند
بايد با عنوان كافيشــاپ به كارشان ادامه
دهند« :تاكنون اســتقبال از كافهكتابها
خوب بوده اســت ،اما گاهي ممكن است
افراد بهدليل اختالف زياد فعاليتشــان با
معيارهاي يــك كافهكتاب ترجيح بدهند
در قالب كافيشــاپ فعاليت خودشان را
ادامه دهند».
تفاوت كافهكتاب و كافيشاپ

هومان حسنپور در ادامه درباره شرايط
دريافت مجوز بــراي فعاليت كافهكتاب
ميگويــد« :براي تأســيس كافهكتاب،
افراد متقاضي بايد ابتدا كتابفروش باشند.
نبايد فرامــوش كنيم هــدف از اين كار
افزايش ويترين كتاب در كشــور است،
نه ايجاد فرصتي براي اســتفاده ديگران
از اســم كتابفروشــي! دومين شرط هم
اختصاص 70درصد فضاي كافه به فروش
كتاب اســت و در كنار آن بايد به افرادي
كه عالقهمنــد به كتابخوانــي يا بحث و
تباد لنظــر در اين خصوص هســتند،
خدمات و امكاناتي ارائه شــود .بايد اين
فرهنگ در ميــان صنــف و متقاضيان
صنف ايجاد شــود كه فــروش كتاب در
قالب كافهكتاب ،اولويتها و بايستههايي
دارد كه همه آنها بايد درنظر گرفته شده
و رعايت شود .همچنين شرط سوم براي
راهانــدازي كافهكتاب ،داشــتن پروانه
كسب كتابفروشــي از اتحاديه
ناشــران و كتابفروشــان
تهران توسط فرد متقاضي
است».

چگونه مانند يك امپراتور
فكركنيم

تعطيلي دانشــگاهها ،كافهكتابها را از
رونق انداخت

تا قبل از شــيوع ويروس كرونا ما مشتريان
خودمان را داشــتيم كه اغلب دانشجويان
بودند و در بعضي از روزها اينجا حتي جاي
ســوزن انداختن هم نبود ،اما وقتي كرونا
شيوع پيدا كرد و دانشگاهها تعطيل شدند در
نتيجه آن كافهكتابها هم از رونق افتادند.
اميرعبــاس تقوي ،سرپرســت كافهكتاب
«كافه كراســه» در خيابان پورسينا با بيان
اين مطلب به همشــهري گفــت« :حدود
۳سال است كه اين كافهكتاب را راهاندازي
كردهايم و مانند ساير كافهكتابهاي حوالي
خيابان انقالب و دانشــگاه تهــران ،تقريباً
90درصد مشتريان ما دانشجويان هستند؛
يعني اگر روزانه  ۵۰نفر مشــتري داشــته
باشيم ،بيشــتر از ۴۰نفر آنها دانشجويان
دانشگاه تهران و دانشگاه اميركبير هستند.
با توجه بــه اين موضــوع پس از شــيوع
ويروس كرونــا و تعطيلي دانشــگاهها ،در
اين مدت ديگر مشتري چنداني نداشتيم.
هماكنون بيشتر مشتريان ما يا دانشجويان
شهرستاني مقطع كارشناسي ارشد و دكتري
هســتند كه براي كارهاي پايان نامهشان
مجبورند بهصورت حضوري در دانشــگاه
حضور داشته باشــند يا رهگذراني هستند
كه اتفاقي از اين حوالي عبــور ميكنند و
گاهي هم به كافهكتاب ميآيند .در مجموع
از دانشــجويان كه مشــتريهاي اصلي ما
بودند ،ديگر خبري نيســت .اگر دانشگاهها
دوباره بازگشايي شوند ،قطعاً كافهكتابها
نيز رونق خواهندگرفت و به روال سابق
خودشان برميگردند .معتقدم
كه بعد از پايــان بحران كرونا
تعداد مشــتريان مثل سابق
زيــاد ميشــود و بســياري از
كافهها و كافهكتابها كه در اين
مدت تعطيل شــدهاند،
ميتواننــد دوباره
فعاليتشان را از
سر بگيرند».
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صدها كافهكتاب اجارهاي تعطيل شدند

از زماني كه ويروس كرونا شــيوع پيدا
كرد ،اغلب كســبوكارها دچار مشكل
شــد و كافهكتابها هم از اين موضوع
مســتثنا نبودند .مديريــت كافهكتاب
نشــر ثالث در خيابان كريمخان با بيان
اين مطلب به همشــهري گفــت« :ما
مشتريان ثابت خودمان را داريم كه هر
روز به اين كافهكتاب ميآيند ،اما بهدليل
شــيوع كرونا بســياري از كافهكتابها
تعطيل شــد .بهعنوان مثــال در همين
محدوده تا آنجا كه اطــاع دارم حدود
100كافــه و كافهكتاب تعطيل شــد.
ملك اين كافهكتابها اجــارهاي بود و
بهدليــل قرنطينــه و تعطيليها فروش
نداشــتند و درنتيجه از پــس پرداخت
اجــاره برنيامدند و كسبوكارشــان را
تعطيل كردند ،اما خوشبختانه اكنون كه
همه محدوديتهاي كرونايي كمتر شده
كمكم همهچيز درحال بازگشت به روال
سابق است».
سارا جعفريه افزود« :اگرچه در بازههاي
زماني قرنطينه ،كافهكتابها هم تعطيل
شــدند و اين تعطيليها هم به نفع
هيچكس نبوده و نيســت ،اما از
وقتي قرنطينه تمام شد و اجازه
بازگشــايي كافهكتــاب و ادامه
كار را دريافت كرديم ،به سرعت
كسبوكارمان به روال
سابق بازگشــت .در
مــورد كافهكتــاب

خودمان هــم بايد بگويــم نهتنها تعداد
مشتريان و مخاطبان ما نسبت به دوران
كرونا كاهش نداشــته ،بلكه افزايش هم
پيدا كرده اســت .فكــر ميكنم دليلش
هم اين باشــد كه مــردم در اين مدت
متوجه شــدهاند بايد مطالعه كنند و در
اين روزها سرگرمي ديگري ندارند .براي
مطالعه هم يا بايد به اماكني از اين دست
بيايند يا در خانــه بمانند و مطالعه كنند
يا فيلم ببينند ».جعفريه بــا بيان اينكه
هماكنون كافهكتابهــا مكانهايي امن
براي مطالعهاند ،افــزود« :در اين اوضاع
و احوال كرونايي بسياري از مردم بدون
دغدغه به اينجــا ميآيند و در يك مكان
امن كتاب موردنظرشــان را ميخوانند
و در كنار مطالعه بــا يكديگر گپوگفت
ميكننــد .ما حتــي مشــترياني داريم
كه روزانــه 3يا4ســاعت در اينجا اوقات
خود را سپري ميكنند .البته گفتن اين
موضوع هــم اهميت دارد كــه بهمنظور
رعايت پروتكلهــا و جلوگيري از ابتالي
مشتريانمان به ويروس كرونا نميگذاريم
فضاي كافهكتاب شــلوغ شود و وقتي
تعداد مراجعهكننــدگان از يك
حد بيشتر شــود ،ديگر كسي
را پذيــرش نميكنيم .همين
موضــوع باعــث ميشــود تا
مشــتريان در ايــن مــكان
احســاس امنيــت
بيشــتري داشــته
باشند».

كتاب «چگونه مانند يــك امپراتور فكر كنيم»
نوشته دونالد رابرتسون است كه نخستين بار در
سال  ۲۰۱۹منتشر شد .رابرتسون در اين كتاب
به مخاطبان خود نشــان ميدهد كه «ماركوس
اورليــوس» چگونــه از بينشهاي فلســفي و
اقدامات درماني استفاده ميكرد تا كنترل خود
بر عواطفش را گستردهتر ســازد و سختيهاي
بزرگ را تحمل كند .رابرتسون سپس مخاطبان
خود را راهنمايي ميكند تا بتوانند اين روشها
را در زندگي خــود بهكار ببندنــد .اين كتاب با
تركيب داستانهايي جذاب از زندگي «ماركوس
اورليوس» و اطالعاتي ارزشــمند از روانشناسي
مدرن ،فلســفه «رواقيگــري» را به شــكلي
كاربردي و همهفهم توضيح ميدهد و راهنمايي
عالي را براي مواجهه بــا چالشهاي اخالقي و
روانشــناختي زندگي مدرن ارائه ميكند .اين
كتاب بــه تازگي با ترجمه مجتبــي علياكبر و
سارا حسينيمعيني بههمت نشر كتاب پارسه
منتشر شده است .نشســت نقد و بررسي كتاب
«چگونه مانند يك امپراتور فكر كنيم» سهشنبه
۲۲تير ساعت ۱۱صبح با حضور محمد يوسفي،
حسين فراستخواه و مترجمان كتاب به صورت
مجازي برگزار ميشود .عالقهمندان ميتوانند
اين نشســت را از اينســتاگرام مركز فرهنگي
شهركتاب به نشاني ،ketabofarhang :كانال
تلگرام  bookcityccو صفحه اين مركز در سايت
آپارات پيگيري كنند.
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جزئیات واكسيناسيون افراد باالی
50سال در سيستانوبلوچستان
سيستانوبلوچســتان 3ميليون و 51هزار نفر
جمعيت دارد كه 2.3درصد از آنها باالي 65ساله
هستند .با توجه به شيوع گسترده كروناي دلتا
و اوضاع بحراني اين اســتان ،واكسيناسيون
افراد باالي 50سال سيســتان و بلوچستان از
ديروز (جمعه) با واكســن ايراني «كوو بركت»
آغاز شد.
سخنگوي علو مپزشكي زاهدان با بيان اينكه
روز دوشــنبه 14تير نخستين محموله واكسن
كووبركت به استان سيستان و بلوچستان تحويل
داده شد ،به همشهري ميگويد :اين محموله در
مجموع شامل 40هزار و 100دوز بود كه 7600دوز
به دانشگاه علوم پزشكي زابل15 ،هزار و 500دوز
به دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و 17هزار دوز
به دانشگاه علوم پزشــكي ايرانشهر تحويل
داده شد.
محمدهادي عباســي با بيــان اينكه برخالف
روزهاي گذشته و استقبال پايين مردم ،استقبال
زاهدانيها از واكسن كووبركت همه را شگفتزده
كرده است ،ميافزايد :در ساير شهرستانها هم
استقبال زياد بود ،اما استقبال در زاهدان به حدي
بود كه در برخي مراكز تجميعي واكسن به پايان
رسيد و از مردم عذرخواهي كرديم و خواستيم
امروز به مراكز مراجعه كنند.
او با بيان اينكه براي افراد باالي 60سال واكسن
سينوفارم و افراد باالي 50سال واكسن كووبركت
تزريق ميشود ،ادامه ميدهد :خوشبختانه در
روستاها هم مشــكلي نداريم ،زيرا همه افراد
روستايي ،پرونده الكترونيك سالمت دارند و
شبكه بهداشت هر منطقه دقيقا ميداند چند نفر
مشمول دريافت واكسن هستند .واكسيناسيون
افراد روستايي از سوي مراقبان سالمت انجام
ميشود.
بهگفته وي ،با برنامهريزيهاي صورتگرفته با
كمك وزارت بهداشت پيامك واكسيناسيون
براي افراد باالي 50سال ارسال ميشود تا اين
كار با نظم انجام شود.

راهصعب العبو ر
مقابله با کرونا در سراوان
شيوع گسترده كرونا در مناطق محروم سراوان
در كنار نداشتن راه دسترسي و امكانات بهداشتي كافي موجب نگراني
درباره اين شهرستان محروم سيستان و بلوچستان شده است

ن عكس :خبرگزاری فارس
شرایط بحرانی کرونا در سراوا 

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

سراوان با 3بخش مركزي،
گزارش بمپشت و مهرگان و بيش از
160هزار نفر جمعيت ،يكي
از محرو متريــن شهرســتا نهاي
سيستانوبلوچستان محسوب ميشود؛
شهرســتاني مرزي كــه پراكندگي
جمعيت ،فاصله روســتاها و مشكالت
 2خانه بهداشت براي 28هزار نفر

تزریق نخستین دوز واکسن کووبرکت در سیستان و بلوچستان به استاندار

دهيار روســتاي ســرجنگان در بخش بمپشت
شهرستان سراوان با 700نفر جمعيت و 300خانوار
به همشهري ميگويد :مركز بخش بمپشت يعني
شهر ســيركان 3500نفر جمعيت دارد و آمار كل
بخش به 28نفر ميرسد .با وجود اين جمعيت باال
اما در كل بمپشت فقط 4مركز بهداشت وجود دارد
كه در مورتي ،كشتگان ،ميدان و خود شهرستان
سيركان هستند ،اما از همين تعداد كم هم مراكز
بهداشت مورتي و ميدان اصال پذيرش ندارند.
ذاكر درزاده ،با بيان اينكه روزانه بيش از 80درصد
تستهاي كرونا در بخش بمپشت مثبت ميشود،

زيرساختي در حوزه راه ،خدماترساني
به آن را با مشكل مواجه كرده است.
همه اين محروميتها دست به دست هم
داده تا حاال و در روزهاي بحراني شيوع
كرونا ،سراوان بيش از شهرستانهاي
ديگر آسيب ببيند .روزانه تعدادي تست
مثبت كرونا در اين شهرســتان ثبت
ميشــود،اما بنا به گفته كادر درمان
و مسئوالن شهرســتان عدد واقعي
مبتاليان حداقل 10برابر است.

ميافزايد :شهرستان117 ،روســتا در نقطه صفر
مرزي دارد كه براي تست بايد به سيركان مراجعه
كنند ،اما بهدليل مســافت زيــاد و راههاي خراب
اصال به مراكز بهداشــت مراجعــه نميكنند و در
آمار هم محاسبه نميشــوند .او تأكيد ميكند كه
اطالعرســاني كافي به مردم صــورت گرفته ،اما
بسياري از شــهروندان رعايت نميكنند و حتي
توزيع ماســك رايگان در ميان روستاييان هم بر
رعايت پروتكلهاي بهداشتي اثرگذار نبوده است.
بهگفته ذاكــري ،بخش 28هزارنفري بمپشــت
فقط يك نيروي آزمايشــگاهي دارد كه كفاف اين
جمعيت را نميدهد.
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راه ،همچنان مانع است

رئيس مركز بهداشــت ســراوان هم ايــن آمار را
رد نميكند .احمد ســپاهيان با بيــان اينكه آمار
تستهاي مثبت شهر ســيركان از روز پنجشنبه
افزايش يافته است ،به همشهري ميگويد :از دو روز
پيش آمار تستها و همينطور موارد مثبت افزايش
يافت و فقط در يك روز تست بيش از 20نفر مثبت
شد كه اغلبشان اهل خود سيركان هستند .خيلي
از روستاها بهگفته بخشدار مبتاليان زيادي دارند،
اما راضي نميشوند تست بدهند؛ هرچه از طريق
ائمه جمعه ،شــوراها و معتمدان تالش كردهايم،
متأسفانه مراجعه نميكنند .او پراكندگي روستاها،
جمعيت زياد و بعد مسافت بين روستاها را عاملي
براي استقبال كم روســتاييان ميداند و توضيح
ميدهد :شبكه بهداشــت آمادگي دارد درصورت
اعالم نياز دهيار يا بخشدار تيمهايي با تست سريع
براي غربالگري به روستاها اعزام كند ،اما هنوز در
اينباره درخواستي نشده است.
سپاهيان با بيان اينكه غربالگري اطرافيان بيماران
مانند همه مناطق كشور انجام ميشود ،میگوید:
3مركز 16ســاعته تشــخيص كرونا در سيركان،
گلشن و بخش مركزي ســراوان فعال است و در
صورت نياز از تستهاي تشخيص سريع استفاده
ميشود ،اما بسياري از روستاييان بهدليل فاصله
زياد و مسير سخت ،حاضر به انجام تست نميشوند.
بهگفته او ،روســتاها از  10تا 60كيلومتر با مركز
بخش فاصله دارند و حتي اگر فردي از روستاهاي
نزديك هم قرار باشد به مركز شهرستان بيايد مسیر
20دقيقهاي را بايد سه چهارساعت در راه باشد.
بمپشت؛ بدون آب و اينترنت

قرنطينه روستاها و شهرها بهصورت كلي از سوي
ستاد استاني كرونا انجام شده ،اما فعاالن اجتماعي،
كادر درمان و مســئوالن شهرستان معتقدند آمار
مبتاليان واقعي نيست و احتماال در روزهاي آينده
با موج جديدي از بيماري بهويژه در بخش بمپشت
مواجه باشيم .يكي از كاركنان مركز خدمات جامع
سالمت سيركان هم اين موضوع را تأييد ميكند و
به همشهري ميگويد :شرايط خوب نيست .مشكل
اصلي اين اســت كه مردم رعايــت نميكنند ،اما
امكانات هم بسيار كم و نزديك به صفر است .حتي
آب بهعنوان مهمترين نياز براي رعايت بهداشــت
هميشه قطع است و از سوي ديگر آنتندهي ضعيف
اينترنت موجب شده براي پيگيري بيماران و بهويژه
آنهايي كه واكسن زدهاند ،دچار مشكل شويم.
كمبود كيت آزمايشگاهي و نيروي انساني و فاصله
زياد روستاها تا مركز بخش ،از مشكالتي است كه
اين فرد به آن اشاره و تأكيد ميكند كه حداقل در

بيمارستان ايرانمهر
آماده پذيرش بيماران كرونايي
براساس اعالم دانشــگاه علوم پزشكي زاهدان عالوه
بر بيمارســتان 200تختخوابي رازي ،بيمارســتان
220تختخوابي ايرانمهر در ســراوان آماده پذيرش
بيماران است تا در صورت نياز از آن استفاده كنند ،اما
در موارد خاص ازجمله مشكالت روستاييان ،شبكههاي
بهداشــت و درمان آمادگي دارند درصورت اعالم نياز
دهياران يا بخشداران ،تيمهاي تست تشخيص سريع
كرونا و غربالگري را به مناطق اعزام كنند.

اين شرايط مســئوالن به وضعيت اينترنت و آب
بهداشتي رسيدگي كنند.
حال سراوان خوب نيست

حاج باراني درازهي ،ســرطايفه و رئيس شــوراي
بخش و شهرســتان ســراوان هم نظري مشابه با
اين عضو كادر درمان دارد .او با بيان اينكه امكانات
بهداشتي در شهرستان ضعيف است ،به همشهري
ميگويد :شهرستان ســراوان دو بيمارستان دارد.
بيمارســتان رازي كه وضعيــت نامطلوبي دارد و
كهنه و قديمي اســت و بيمارســتان ايرانمهر هم
ت ندارد .چند روز پيش از حاضران در
آنقدر تجهيزا 
بيمارستان شنيدم كه تختهاي بستري جا ندارند و
در اين شرايط چطور از مردم انتظار داريم ساعتها
مســير صعبالعبور را طي كنند و بــراي درمان
به شهرســتان بيايند؟ طبيعي اســت كه ترجيح
ميدهند در خانه بمانند و خودبهخود درمان شوند.
حاج باراني درازهي به كمبود پزشك متخصص هم
اشاره ميكند و ميافزايد :كل شهرستان 2پزشك
متخصص عفوني دارد كه در يكي دو روز گذشته
به شهرســتان آمدهاند .از رســانهها ميخواهيم
ايــن كمبودها را به گوش مســئوالن برســانند،
شيوع بيماري روزبهروز شــديدتر ميشود و حال
سراوان خوب نيست.
طبق آمار ســازمان نظامپزشــكي در شهرستان
ســراوان با بيش از 160هزار نفر جمعيت حدود
60پزشــك فعاليــت ميكنند؛ 3پزشــك براي
هر 10هزارنفر كــه اغلب اين پزشــكان در مركز
شهرستان به فعاليت مشغول هستند.
حاال و در نبود زيرساخت كافي از راه و آب گرفته تا
تجهيزات پزشكي ،كرونا در سراوان جوالن ميدهد.
اهالي ميگويند سنگ براي پاي لنگ است و پاي
سراوان هم سالهاست در محروميتهاي ديرينه
لنگ ميزند.

پيگيري
توساز غيرمجاز در حاشيه تبريز
ساخ 

در روزهاي گذشته فيلمهايي
سيدمرتضي احمدپور
از تخريــب گســترده چند
خبرنگار
ساختمان در كوي الله تبريز
از سوي مأموران شهرداري در فضاي مجازي منتشر شد .در اين
فيلمها چند لودر و دهها مأمور شهرداري با لباس فرم ديده ميشوند
كه ديوارهاي ساخته شده از بلوكهاي سيماني را خراب ميكنند.
پيگيريهاي خبرنگار همشهري در تبريز نشان ميدهد اين ماجرا
از چند هفته قبل شروع شده و به بسياري از مالكان اين زمينها
كه در منطقه آخماقيه قرار دارد ،تذكر داده شده بود2 .هفته قبل
تعدادي از افرادي كه اخطار تخريب دريافت كرده بودند با حضور در
محل برگزاري جلسات شوراي شهر تبريز به اين اخطارها اعتراض
كردند.يكي از شــهروندان حاضر در اين اعتراض به همشــهري
ميگويد :ساختوسازها در محرومترين نقطه آخماقيه انجام شده
و فقط در حد حصاركشي است.
ســليم اباذري ادامه ميدهد :داخل اين حصاركشــيها خانهاي
ساخته نشده اســت .مردم اين منطقه فقير و محروم هستند ،اما
شهرداري تبريز برايشان تخلف ســاختماني منظور كرده و حكم
قانوني براي تخريب هم گرفته است .اين شهروند تأكيد ميكند:
خواست ما از شوراي شهر تبريز جلوگيري از اين تخريب و احترام
به حق قانونيمان است.
اما شهردار تبريز در اين زمينه از ساختوسازهاي افسارگريخته
در حاشيه تبريز گله ميكند و ميگويد :از شوراي شهر خواستار
اختيار بيشتر در برخورد با اين تخلفات هستيم .متأسفانه عدهاي از
خألهاي قانوني در اين زمينه سوءاستفاده ميكنند.
ايرج شــهينباهر ادامه ميدهــد :خأل زماني كه يكــي،دوماهه
گذشــته در جريان تبليغات و انتخابات شــوراي شــهر رخ داد،
موجب سوءاستفاده عدهاي متخلف شده است .وي تأكيد ميكند:
شهرداري تبريز جز با دريافت حكم قانوني نميخواهد و نميتواند
اقدام به تخريب كند و درخواســت ما از شــهروندان همراهي با
تصميمات قانوني است كه در مجموع به نفع بافت شهر و مديريت
شهري است .يكي از مشاوران امالك خيابان ابوذر منطقه آخماقيه
تبريز از افزايش قيمت زمين منطقه در پي حصاركشي مالكان خبر
ميدهد و ميگويد :با افزايش ويالساز 
ي در جاده منتهي به امامزاده
سيدمحمد انديشه ،برخي افراد اقدام به حصاركشي زمينهاي اين
منطقه ميكنند و بهتدريج بدون دريافت پروانه از شهرداري داخل
حصارها خانه ميسازند .همين موضوع موجب افزايش تصاعدي
قيمت زمين در اين منطقه شده است.
عباس نظري ادامــه ميدهد :اين زمينها اغلــب آب و برق و گاز
ندارند ،ولي با چند متر حفاري ميتوان در اين منطقه به آب رسيد
و همين دسترسي آســان به آب موجب شــده زمينه ويالسازي
براي اين افراد فراهم شــود .وي ميافزايد :افراد با حصاركشــي
در متراژهاي ۵۰۰تا ۷۰۰متري اقدام به فروش قولنامهاي زمين
ميكنند و هيچ سند رسمي براي اين امالك وجود ندارد.

23023629

دنياي رمزارز
بازار داغ كيف پولهاي سختافزاري
براي امنيت رمزارز
اين روزها ،حمالت سايبري و انواع و اقسام هكر در كمين تمام وسايلي
هستند كه به اينترنت متصل ميشــوند؛ بنابراين ،همواره خطری
بالقوه كاربران اينترنت را تهديد ميكند .به گزارش خبرگزاري رويترز،
شركت خدمات مالي آمريكايي «اســكوير» كه يكي از مؤسسانش،
جك دورسي ،از بنيانگذاران توييتر اســت ،اعالم كرد كه قصد دارد
يك كيف پول ســختافزاري براي بيتكوين به بازار ارائه دهد .اين
موضوع درست پس از آن اعالم شد كه اليزابت وارن ،سناتور دموكرات
درباره خطرهاي فزاينده بازارهاي رمزارز براي مشتريان و بازارهاي
مالي هشدارهايي داده بود .كيف پول سختافزاري بيتكوين ،يك
كيف پول با امنيت باالست كه به شما امكان ميدهد دارايي ارزهاي

ديجيتال خود را بهصورت آفاليــن در آن ذخيره و درصورت نياز به
مديريت بودجه ،ميتوانيد آن را به رايانه متصل كنيد .البته بايد اشاره
داشت كه براي خريد ،ذخيره يا ارســال بيتكوين نيازي به داشتن
كيف پول ســختافزاري نداريد ،اما خريد كيف پول سختافزاري
ميتواند با كاهش خطر ســرقت بيتكوين يا رمزارزهاي ديگر شما،
امنيت را به ميزان قابلتوجهي افزايش دهد .كيف پو 
ل سختافزاري
در اصل نوعي ذخيرهسازي آفالين ارزهاي ديجيتال محسوب ميشود
كه كليدهاي خصوصي كاربر (اطالعات مهم مورد استفاده براي مجاز
كردن تراكنشهاي خروجي در شبكه بالكچين) را در يك دستگاه
سختافزاري امن ذخيره ميكند .درحاليكه در ماه آوريل گذشته
معامالت ارزهاي ديجيتال در جهان از مرز 2تريليون دالر گذشت،
امنيت كيفهاي پــول ديجيتال بهطور ويــژهاي بااهميتتر از قبل
شد .كيف پولهايي كه شــما از طريق تلفنهاي همراه به آن متصل
ميشــويد براي كار نيازمند اتصال به اينترنت هســتند؛ اتصالي كه
بهصورت دائم بايد باشد كه اين موضوع خطر هك شدن را به ميزان
قابل مالحظهاي افزايش ميدهد .يك كيف پول سختافزاري تنها
زماني كه آن را به يك دستگاه مانند رايانه ،لپتاپ ،موبايل يا تبلت
وصل ميكنيد ميتواند به اينترنت متصل شــود .بنابراين پرواضح
است كه در اين شرايط خطر هك شــدن و سرقت ارزهاي ديجيتال
شما بهشــدت كاهش پيدا ميكند .قيمت متوســط يك كيف پول
سختافزاري حدود 60يورو است.

زهرا خلجي

خبرنگار

نگراني فزاينده از خنثيشدن
دانش
اثربخشي واكســنها در برابر
گونه دلتا ويروس كرونا ،زمزمه
استفاده از دوز سوم بهعنوان تقويتكننده را
بيشتر كرده است .گزارشها نشان داده است
كه واكسيناسيون با برندهاي ساخت چين در
كشورهاي در حالتوسعه نتوانسته در مقابله با
ويروس دلتا كه از هند سربرآورده ،موفق باشد.
اين اتفاق برخي از كشــورها را بر آن داشته
اســت تا بهدنبال ارائه دوزهاي ســوم براي
تقويت ايمني در برابر سويههاي آلودهكنندهتر
ويروس باشند .اگرچه هنوز شواهد قطعي در
مورد نياز به دوزهاي بهاصطالح تقويتكننده
اثبات نشده است ،مقامات بهداشتي از تايلند
تــا بحرين و امــارات تصميــم گرفتهاند كه
دوزهاي اضافي را بــه برخي از افــراد كه با
واكسنهاي چيني ســينوفارم ،سينووك و
آسترازنكا واكسينه شدهاند ،توصيه كنند.
در كشــورهايي مانند مغولســتان و امارات
كه ســطح بااليي از پوشــش واكسيناسيون
بهويژه در سالمندان با پلتفرم قديمي و مبتني
بر ويروس ضعيف شــده ،انجام شــده است،
افزايش موارد ابتال متوقف نشده است .حتي
در «سيشل»5 ،نفر از افرادي كه با آسترازنكا
بهطور كامل(دو دوز) واكسينه شده بودند ،در
اثر كرونا درگذشتهاند.
ميزان اثربخشي واكسنهاي چيني در
برابر دلتا

محققان ميگويند حتي جهش دلتا به اندازه
كافي براي كمكردن اثر واكسنهاي مبتني
بر پلتفرم  mRNAمانند مدرنــا و فايزر نيز
قدرتمند اســت .اين يعني اثربخشي اين دو
واكســن در برابر گونه دلتا به زير 90درصد
ميرسد .مطالعات نيز نشان ميدهد اثربخشي
واكسن انگليسي-سوئدي آسترازنكا مبتني بر
ويروس وكتور در برابر عفونتهاي عالمتدار
كه با اين واريانــت اتفاق ميافتــد كمتر از
60درصد است؛ هرچند ميتواند تا 90درصد
از بستري شدن جلوگيري كند.
بســياري از مقامات بهداشــتي كشورها
اميدوارند كــه يــك دوز تقويتكننده از
واكســن چه از نــوع  mRNAو چه فرمت
قديم ،ايمني در برابــر ويروس را بهويژه در
شــرايطي كه به روزهاي سرد سال نزديك

#هوشمند

تقاضای دوز سوم برای
مقابله با سویه دلتا

كشورهايي كه بهويژه از واكسنهاي ساخت چين و
آسترازنكا استفاده کردهاند تالش گستردهاي را براي
تزريق دوز تقويتي يا سوم به مردم خود آغاز كردهاند
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حتي بهترين واكسنها در برابر عفونتهاي
واريانت كم ميآورند.
آسترازنكا و مقابله با دلتا

طبق مطالعات علمي انجام شده واكسنهاي
فايزر و آســترازنكا در برابر گونههاي جديد
ويروس كرونا مانند دلتا و كاپا مؤثر هستند.
اين مطالعه كه توســط محققان دانشــگاه
آكسفورد انجام شده و در ژورنال  Cellمنتشر
شده است ،نشــان دادهتوانايي آنتيباديها
در خون افرادي كه دو دوز واكسن گرفتهاند
ي عفونت دلتا ،بسيار باالست.
براي خنثيساز 
هفته گذشته ،تجزيه و تحليل توسط بهداشت
عمومي انگلســتان(  )PHEنشــان داد كه
واكسنهاي ســاخته شده توســط فايزر و
آسترازنكا ،محافظت بيش از 90درصدي در
برابر بستريشدن بهدليل عفونت با نوع دلتا
را ارائه ميدهند.
بهگفته ژونگ نانشان يك اپيدميولوژيست،
محققان دريافتند كه واكسنهاي چيني در
كاهش ريسك ابتال به نوع عالمتدار يا شديد
با دلتا ،اثربخش هستند.
آسياييها در صف دوزهاي تقويتي

ميشويم،افزايش دهد.
برخالف توسعهدهندگان غربي ،شركتهاي
چيني سينووك و سينوفارم جزئيات بسيار
كمي را درباره محافظت واكسن در برابر گونه
دلتا منتشر كردهاند .شائو ييمينگ يك محقق
از مركز كنترل و پيشگيري بيماريها در چين
بدون اشاره به جزئيات بيشتر ميگويد :درماه
می مطالعات اوليه نشان داد كه واكسنهاي
چيني همچنان در برابــر واريانتي كه از هند
ظهور كرده ،اثربخش است.
دو واكســن مبتني بر ويروس غيرفعال شده
كه توسط سينوفارم ساخته شده است  73تا

دوز تقویتی فایزر در راه است

78درصد در برابر كوويد عالمتدار در فاز سوم
باليني اثربخشي داشــتند .اما نتايج متفاوت
از كارآزمايي باليني ســينووك در سراســر
برزيل ،اندونزي و تركيه با اثربخشــي 50تا
80درصدي ،ترديدها دربــاره نحوه عملكرد
آن را برانگيخت.
نيكوالي پتروفسكي ،اســتاد كالج پزشكي
و بهداشــت عمومي در دانشــگاه فليندرس
اســتراليا ميگويد :مــا متوجه شــديم كه
واكسنهاي ضعيفتر بهنظر ميرسد قدرت
خود را در برابر كوويد19-خيلي زود از دست
ميدهند؛ بهويژه در برابر رشــته واريانتها.

البرت بورال ،مديرعامل شركت فايزر چند روز پيش اعالم كرد که اين شركت معتقد است دوز
تقويتكننده براي حفظ مقدار محافظت باال در برابر كوويد ،حياتي است .مطالعات اوليه درباره
دوز تقويتكننده اين را نشان ميدهد .بنابراين اين شركت داروسازي در پي دريافت مجوز از
سازمان غذا و داروي آمريكا تاماه آگوست (شــهريور) است تا سومين دوز از واكسن خود را
بهعنوان تقويتكننده ثبت كند.
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در خاورميانه ،برخي كشــورها به افرادي كه
ماهها پيش واكسيناســيون خــود را انجام
دادهانــد ،دريافت دوز تقويتي از ســينوفارم
يا فايــزر را پيشــنهاد كردهانــد .در تايلند
برنامهريزي براي استفاد از واكسن آسترازنكا و
فايزر بهعنوان تقويتكننده براي كادر درمان
كه قبال سينووك دريافت كردهاند،انجام شده
است .در اندونزي نيز بهدليل اينكه برخي از
كادر درمان باوجود واكسيناســيون كامل با
سينووك و آسترازنكا درگذشتند،به پزشكان
توصيه شده براي دوز تقويتي مراجعه كنند.
مطالعات اوليه در تايلند نشان ميدهد كه دوز
اول سينووك با يك دوز آسترازنكا سه يا چهار
هفته بعد ،به جواب ايمني بهتري نسبت به دو
دوز ســينووك ،منجر شده است .حتي چين
كه بيش از 1/4ميليارد نفر از جمعيت خود را
با واكسنهاي داخلي ،ايمنسازي كرده بود،
مطالعاتي براي مفيدبودن دوز تقويتكننده
را آغاز كرده است.
دولت تركيــه هم حدود  ۲هفته اســت كه
تزريق دوز تقويتي يا سوم با واكسن فايزر را به
كادر درمان خود آغاز كرده است .كادر درمان
تركيه مدتها پيش دو دوز واكسن سينووك
ساخت چين را دريافت كرده بودند.

وضعیت بحرانی باتري دکلهاي موبایل

گزارش مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی نشانگر آن است که نیمی از
سایت هاي بازدید شده 2اپراتور مسلط کشور یا باتري مناسب نداشته یا کال
باتري براي مواقع قطع برق ندارند
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

بخشــي از كاربران اينترنت و موبايل
هفته گذشته ،همزمان با قطعي مكرر
برق ،قطعــي اينترنــت و اختالل در
شــبكه ارتباطي موبايل را هم تجربه
كردند .پيش از اين ،اگــر قطعي برق
اتفاق ميافتاد ،اينترنت قطع نميشد
و مكالمات موبايلــي هم دچار اختالل
نميشــد ،مگر اينكه زمان قطعي برق
بيش از يك مدت زمان مشخص ادامه
مييافت .اين اتفاق ناشــي از عملكرد
نامناســب باتريهــاي تغذيهكننده
ســايتهاي اپراتورهاست .آن طور كه
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفته،
تعدادي از اين باتريها يا فاسد شدهاند
يا به ســرقت رفتهاند .حاال ســازمان
تنظيم مقــررات راديويي گزارشــي
از «آخريــن وضعيت پايــداري منابع
تغذيه پشتيبان سايتهاي اپراتورها»
منتشر كرده كه مربوط به بازديدهاي
9ماه اخير است و به تفكيك وضعيت
منابع تغذيه اپراتورهاي كشــور را در
مناطق مختلف توصيف كرده اســت.
اين گزارش نشــان ميدهد كه بهطور
ميانگين 2اپراتور مسلط كشور بيش از
50درصد يا باتريهاي پشتيبان داراي
پايداري مطلوب ندارند يا اساســا فاقد
باتري پشتيبان هستند.
در اين گــزارش اعالم شــده كه طي
9ماه اخير ،در مجمــوع 1197بازديد
از سايتهاي اپراتورها انجام شده است.
اين بازديدها از 553سايت همراه اول،
397سايت ايرانسل199 ،سايت رايتل
و 48سايت هايوب انجام گرفته است.
بررســي و تحليل گــزارش بازديدها
كه به اپراتورها منعكس شــده نشان
ميدهد كه از  553بازديد انجام شده
از ســايتهاي همراه اول258 ،سايت
داراي باتري پشــتيبان بــا پايداري
مطلوب بوده اســت .در واقع ،كمتر از
46/7درصد از سايتهاي مورد بازديد،

توانايي پشــتيباني با پايداري مطلوب
را در زمــان بحــران ،ازجمله قطعي
برق داشــتهاند .اين در حالي است كه
295سايت و بهعبارتي 53/3درصد از
سايتها يا باتري پشتيبان نداشتهاند
يا اگر باتري داشتهاند ،اين باتريها به
هر دليلي از پايداري مطلوب برخوردار
نبودهاند.
همچنين از 397بازديد انجام شده از
سايتهاي ايرانسل ،تعداد 203سايت
يــا بهعبارتــي 51/3درصــد داراي
باتري پشــتيبان با پايداري مطلوب و
194سايت(48/7درصد) فاقد باتري
پشــتيبان يا داراي باتري پشتيبان با
پايداري نامطلوب بودهاند.

عالوه بــر ايــن ،از 199بازديد انجام
شــده از ســايتهاي رايتــل ،تعداد
134سايت(حدود 67/5درصد) داراي
باتري پشــتيبان با پايداري مطلوب و
65ســايت(حدود  )32/5فاقد باتري
پشــتيبان يا داراي باتري پشتيبان با
پايداري نامطلوب بودهاند.
اين در حالي اســت كــه از 48بازديد
انجام شــده از ســايتهاي هايوب،
تعداد 26ســايت(54/2درصد) داراي
باتري پشــتيبان با پايداري مطلوب و
22سايت( )45/8فاقد باتري پشتيبان
يا داراي باتري پشــتيبان با پايداري
نامطلوب بودهاند.
بهعبارت ديگر ،از مجموع بازديدهاي
انجــام شــده طي 9مــاه گذشــته،
621ســايت از باتريهاي پشتيبان با
پايداري مطلوب برخــوردار بودهاند و
576سايت يا باتري پشتيبان نداشتهاند
يا داراي باتري پشــتيبان با پايداري
نامطلوب بودهاند.
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16596

واکسنهای تزریق شده(دوز)

6658695

ماسك همچنان تنها پناه ماست

ماســک حتما بايــد روي صورت
فيكس شــود و بيني را هم پوشش
دهد .اطراف ماســک هم نبايد هيچ
منفذي داشته باشد .همين موضوع
لزوم اســتفاده از  2ماسك را بيشتر
ثابت ميکند ،همچنين افراد هنگام
انتخاب ماســك بايد توجه داشته
باشند ماســك حتما بايد به اندازه
صورت آنها باشد

يكتا فراهاني
خبرنگار

متخصصان عفوني و ريه ميگويند واكســن زدن منافاتي با زدن ماســك ندارد .هر جايي كه
فاصله افراد كمتر از  2متر باشــد حتما بايد از  2ماسك استفاده شــود .با شيوع جهشهاي
جديد كرونا ،بهتر است ،هميشــه از 2ماسك استفاده شــود ،حتي در جمعهاي خانوادگي
كه افراد ديگري به غير از اعضاي خانواده حضور دارند هم باید از 2ماســك اســتفاده شــود

ماســك را توصيه كرد .هماكنون كه در كشــور ما
واكسيناسيون بسيار كند و شــيوع بيماري بسيار
زياد اســت ،بنابراين حتما همه موارد ايمني بايد
رعايت شود.
ايمني ماسك يك اليه50 ،درصد و ماسك 3اليه
95درصد است

اردا كياني ،متخصص ريه و دانشــيار بيماريهاي
ريه دانشگاه شهيد بهشتي به همشهري ميگويد:
«استفاده از ماسك و ميزان كاهش انتقال ترشحات
دهاني توســط آن سالهاســت به اثبات رسيده،
اولينبار با شــيوع بيماري كوويد 19-بررســي
استفاده از ماسك در يك كشــتي تفريحي ،لزوم
استفاده از آن را براي كاهش خطر انتقال بيماري
بيشتر ثابت كرد .مطالعه افراد در 2كشتي تفريحي
نشان داد تست سرولوژي افرادي كه ماسك نزده
بودند حدود 80درصد و گروه ديگري كه ماســك
زده بودند تنها 17درصد بود .بهتدريج بررسيهاي
بيشتر بر عوامل كاهنده بيماري نشان داد ،ماسك
يكاليه حدود 50درصد2 ،اليه 75درصد و ماسك
3اليه حدود 95درصد ،احتمال ابتال به بيماري را
كاهش ميدهد .البته نوع ماســك هم در ميزان
محافظت آن مؤثر اســت .بنابراين بهتر است اليه
داخلي ماسكهاي 3اليه حتما هيدروفيل يعني
جاذب مايــع و اليه بيروني آن هــم دافع مايعات
باشــد ».بهگفته كياني ،بر همين اساس ،هر زمان
داخل ماســك به هر دليلي حتي بهدليل تنفس
خود فرد ،خيس شد بايد آن را عوض كرد ،چرا كه
بهتدريج كارايياش را از دســت ميدهد .دانشيار
بيماريهاي ريه دانشگاه شهيد بهشتی ميگويد:
«وقتي تهويه مناسب باشد بهويژه وقتي 2پنجره
روبهروي هم باز باشــند و بهاصطالح كوران شود،
ميتوان از ماسك يك اليه استفاده كرد ،اما هر وقت
از تهويه مناسب مطمئن نباشــيم ،بهويژه وقتي
تعداد افراد در يك مكان زياد باشــد ،بهتر است از
2ماسك استفاده شود .در هواي آزاد هم اگر فاصله
بيشــتر از يكونيم متر باشــد ،ميتوان از ماسك
استفاده نكرد ،به شرط اينكه در وضعيت قرمز قرار
نداشته باشــيم .البته با توجه به اينكه در خيابان
اغلب تعداد افراد زياد اســت و معلوم هم نيســت
افراد در چه فاصلهاي از هم قرار ميگيرند ،بنابراين
بايد حتما از ماسك استفاده شود ».كياني به نكات
ديگري هم اشاره ميكند و آن هم نحوه استفاده از
ماسك اســت .بهگفته او ،نميتوان ماسك را مدام
باال و پايين كرد يا برداشت و دوباره از آن استفاده
كرد« :توجه داشته باشــيم با هر بار لمس ماسك،
دست حتما بايد شسته يا ضدعفوني شود .گذاشتن
ماســك زيربيني یا چانه ،بدترين كاري است كه
ميتوان انجام داد ،يعني ماسك بههيچوجه نبايد
جابهجا شــود .براي خوردن و آشاميدن در محل
كار يا هر جاي ديگري بهتر اســت قبــل و بعد از
برداشتن ماسك ،حتما دستها را شست ،ماسك
را در محفظهاي در بســته قرار دارد و بعد دوباره از
آن استفاده كرد».

عكس :مهر

شيب تند ابتال ،شيوع جهش جديد كرونا ،روند كند
واكسيناسيون و حاال هم كاهش رعايت پروتكلهاي
بهداشتی؛ اين روايت ســادهاي از زندگي ايرانيان
در پيك پنجم كروناســت .هنوز راه طوالني براي
واكســينه شــدن  70درصد جمعيت كشور باقي
است ،واكســن به اندازه كافي در دسترس نيست،
جهشهاي جديد و خطرناك كرونا در حال چرخش
است و در اين وضعيت ،گروهي به خيال ايمن بودن
(چه با واكســن و چه با ابتال به بيماري) ماسكها
را برداشــتهاند و آزادانه حرکت میکنند ،رستوران
ميروند ،دورهمي ميگيرنــد و به پروتكلها دهن
كنجي ميكنند ،همه اينها در شــرايطي است كه
تاكيد ميشود حتي پس از تزريق واكسن ،همچنان
با جديت پروتكلها كه از همه آنها مهمتر ،استفاده
از ماسك است ،رعايت شــود .با شيوع جهش دلتا،
تاكيد متخصصان بر استفاده از دو ماسك نه فقط در
مكانهاي عمومي بلكه در فضاهاي معمولي است.
بررسيها نشان ميدهد ،ميزان رعايت پروتكلهاي
بهداشتي به حدود  68درصد رسيده كه آمار بسيار
پاييني اســت .در اين وضعيت ،هشــدارها درباره
استفاده از ماسك ،دوباره از سر گرفته شده است ،چرا
ي رسيده از شهرهاي مختلف ،حكايت
كه گزارش ها 
از تمايل نداشتن مردم به اســتفاده از ماسک دارد.
خستگي از وضعيت فعلي ،گرما و احساس خفگي ،از
داليل كمتر استفاده كردن از ماسك عنوان ميشود.
از 2ماسك استفاده كنيد

نيازمندان هنوز ماسك ميخواهند

مكث

تهمينه بيآزار ،متخصص بيماريهاي عفوني است
و بهخوبي درباره پيامدهاي استفادهنكردن از ماسك
اطالع دارد .او كه از نزديك با بيماران مبتال به كرونا
در ارتباط اســت ،به همشــهري ميگويد« :شيوع
بيماريهاي ويروسي و عفوني قدمت زيادي دارند
و امكان انتقــال آنها هم اغلب باالســت .طي يك
ســالونيم گذشته ،با شــيوع ويروس كرونا درباره
ويژگيهاي اين بيماري و ضرورت استفاده از ماسك،
اطالعرساني عمومي انجام شد .مشاهدات ساختار
ويروس كرونا در اين مدت نشــان ميدهد ،با توجه
به ميزان انتقال بسيار باالي آن ،استفاده از ماسك
بسيار اهميت دارد؛ ماسكي كه از سوي افراد استفاده
ميشود ،عالوه بر اينكه خود فرد را در برابر ويروس
محافظت ميكند ،طرف مقابــل را هم در معرض
خطر بيمارشدن قرار نميدهد .همين مسئله بر اين
موضوع صحه ميگذارد كه تا چه ميزان استفاده از
ماسك در مكانهاي عمومي ميتواند مؤثر باشد».
اوايل امســال بود كه ماجراي استفاده از دوماسك
براي محافظت بيشتر در برابر كرونا ،مطرح شد .آن
زمان نتيجه تحقيقاتي منتشر شد كه نشان ميداد،
اســتفاده از دوماســك ،ميتواند تأثير كارآمدي
فيلتر كردن ذرات به اندازه كروناويروس را دوبرابر
كند و از رســيدن اين ذرات به بينــي و دهان فرد
جلوگيري كند .نتايج اين تحقيق نشان داد كه يك
ماســك جراحي بدون تغيير در انــدازه آن ،حدود
۴۰-۶۰درصد در جلوگيــري از ذرات اندازه كرونا
مؤثر است و ماســك پارچهاي حدود ۴۰درصد .به
استناد اين تحقيق ،زماني كه ماسك پارچهاي روي
ماسك جراحي قرار ميگيرد ،كارآمدي فيلتراسيون
آن حدود ۲۰درصــد بهتر ميشــود .هنگامي كه
ماسك پارچهاي روي ماسك جراحي قرار ميگيرد،
ماســكهاي پارچهاي بــا از بين بردن شــكافها
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گزارش همشهري از تأكيد دوباره بر استفاده از ماســك ،به عنوان مهمترين
راه پيشــگيري از ابتــا بــه كرونا همزمــان با رونــد کند واکسیناســیون

و نزديك نگهداشــتن ماســك جراحي بهصورت،
بهطور مداوم بيني و دهان را ميپوشــانند .بيآزار
هم نتيجه اين تحقيقات را تأييد ميكند و ميگويد:
«ماسكدوم ميتواند منافذ كناري ماسك زيري را
بپوشاند .ماسك جراحي يا پزشكي زيرين ،حتما بايد
3اليه باشد و از باالي بيني تا پايين غبغب را كامال
بپوشاند .با توجه به اينكه در شرايط پرخطر احتمال
اينكه همه ما ناقل باشيم زياد است ،به همين دليل،
بهتر است از ماسكهاي ان 95سوپاپدار ،استفاده
نكنيم چون ســوپاپ آن هنگام بازدم باز ميشود و
بازدم را بيرون ميدهــد ،بنابراين نميتواند ايمني
براي طرف مقابل داشــته باشــد و اين ماسكها
مخصوص كادر درمان است .ماسكهاي ان 95هم
اگر در جاهاي پرخطري مانند بيمارستان استفاده
نشده باشد ميتوان كنار گذاشت و دوباره استفاده
كرد ».با اين همه امــا اين متخصص تأكيد ميكند
كه اگر از ماسكهاي ســاده پزشكي 3اليه درست
استفاده شود كفايت ميكند؛ «استفاده از دوماسك
جراحي روي هم توصيه نشــده ،چون پوشــاندن
كنارههاي ماسك موضوع بسيار مهمي است كه با
قرار دادن ماسك پارچهاي دوم اين اتفاق ميافتد نه
با دو ماسك جراحي ».براساس اعالم بيآزار ،نبايد از
ماسكهاي پارچهاي به تنهايي استفاده كرد .البته
مطالعات در اين خصوص هنوز كامل نيستند؛ «هر
جايي كه فاصله افراد كمتر از 2متر باشد حتما بايد
از 2ماسك اســتفاده شــود .البته اين روزها كه در
شرايط پرخطر انتقال ويروس و جهشهاي جديد
قرار داريم ،بهتر است هميشه از دوماسك استفاده
كنيم ،حتي در جمعهاي خانوادگي كه افراد ديگري
به غير از اعضاي خانواده حضــور دارند هم بايد از
2ماسك اســتفاده شــود .اگر در خانه فرد بيماري
زندگي ميكند ،تمام اعضاي خانواده بايد 2ماسك
بزنند .استفاده از يك ماسك پزشكي و يك ماسك
پارچهاي ،همچنين منافذ را بهتر ميپوشاند ماسك
3اليه را هم تبديل به 4اليه ميكند .درصورتي كه با
امتحان دوماسك پزشكي روي هم ميتوانيم ببينيم
كناره و گوشههاي ماسكها پوشانده نميشوند».
در كنــار تأثيــر دورهميهــا و رعايتنكــردن
فاصلهگــذاري اجتماعــي ،رســتورانها يكي از
مكانهايي شناخته ميشوند كه ريسك بااليي در

آمــار جانباختگانديروز

كل آمــار جا نباختگان

انتقال ويروس دارند .با اينكه آمار دقيقي از ســهم
اين مكانها در شيوع كرونا ،بهدست نيامده اما ايرج
حريرچي ،معاون كل وزارت بهداشت ،رستورانها
و غذاخوريها را يكي از عوامل شيوع كرونا معرفي
كرد؛ چراكه در اين مكان ،افراد از ماســك استفاده
نميكنند .در ارتباط با اهميت ماســكزدن و غذا
خوردن ،بيآزار به نكته ديگري اشــاره ميكند .او
ميگويد« :اگر براي غذا خوردن مجبور به برداشتن
ماسك باشيم ،حتما بايد به فضاي بازي مثل بالكن
يا جايي كه شــخص ديگري حضور ندارد ،برويم،
چنانچه چنين امكاني وجود نداشــت ،حتما بايد
فاصله اجتماعي را رعايت كنيم» .
استفاده از ماسك ،جديتر از قبل

اواخــر فروردين امســال بود كه مركــز كنترل و
پيشــگيري از بيماريهاي آمريكا ،با انتشار نتيجه
يك بررســي اعالم كرد كه خطر ابتــا به ويروس
كرونا از سطوح كم اســت و هوا عامل اصلي انتشار
ويروس به شــمار ميرود .نتيجه همين بررسي بر
ضرورت استفاده از ماسك بيش از گذشته ،تأكيد
ميكند.بيآزار هم با تأكيد بــر اين نكته ،توضيح
ديگري را اضافه ميكند« :احتمال انتقال ويروس
كرونا از طريق سطوح بســيار كم شده ،مگر اينكه
كسي در يك ســاعت اخير در آن ناحيه عطسه يا
سرفه كرده باشد .اما سرايتپذيري ويروس بهدليل
جهشهاي مختلفي كه داشته ،بيشتر شده است.
همين موضوع لزوم شستن دست را بيشتر ميكند.
ت هميشه در بيماريهاي تنفسي
شست و شوي دس 
موضوع بســيار مهمي تلقي ميشود .توجه داشته
باشــيم برخي بيماريها از طريق قطرات تنفسي
بزرگ منتقل ميشــوند ،اما بعضــي بيماريهاي
تنفسي مانند بيماري كرونا از طريق قطرات تنفسي
كوچك هم به ديگران سرايت ميكنند .به همين
دليل استفاده از ماســك ميتواند بهعنوان يكي از
راههاي منتقلنشــدن آن به ديگران درنظر گرفته
شود .بنابراين حتي بيشــتر از گذشته به استفاده
از ماســك توصيه ميشود» .براســاس اعالم اين
متخصص عفوني ،در بيماريهاي تنفســي انتقال
قطرات تنفسي به ديگران بســيار مهم است .اين
موضوع تنها شامل حال عطسه يا سرفه نميشود؛

ماسكهاي پارچهاي حتما بايد پس
از  24ساعت در دماي  60درجه با آب
و صابون شسته شوند ،اما ماسكهاي
يك بار مصرف قابليت شست و شو
ندارند
«توجه داشته باشيم انتقال بخارات تنفسي تا 2متر
هم ادامه دارد ،به اين ترتيب اســتفاده از ماســك
هنگام شيوع بيماريهاي ســخت تنفسي الزامي
است .البته هنگام عطســه يا سرفه احتمال انتقال
قطرات تنفسي بيشــتر ميشــود .بنابراين شايد
حتي پوشيدن ماسك هم در چنين مواقعي كافي
نباشد و هميشه بايد فاصله مناسب افراد از همديگر
رعايت شود».
افت قابل توجه رعايت پروتكلهاي بهداشتي

بررسيها نشــان ميدهد که در روزهاي اخير و در
آستانه ورود به پيك پنجم ،ميزان رعايت پروتكلها
افت قابلتوجهي كرده ،تا جايي كه براساس اعالم
وزارت بهداشــت به حدود ۶۸تا۶۹درصد رسيده
كه اين عدد بســيار پايين اســت .در هفتهاي كه
تعداد شهرهاي قرمز به 143و تعداد شهرهاي آبي
كشورمان به عدد صفر رســيده كاهش استفاده از
ماسك ،رعايتنكردن فاصلهگذاريها و برگزار شدن
دورهميها ،روند تند ابتال را رقم زده است .مسئوالن
نظام سالمت ميگويند براي كاهش تعداد شهرهاي
قرمز دستورالعملهاي بهداشتي باید به رعايت بيش
از ۸۵درصد برسد .بيآزار هم به همين موضوع اشاره
ميكند .بهگفته او ،ميزان استفاده مردم از ماسك
با توجه به گرما و خســتگي آنها ،كمتر شده است.
كساني هم كه واكسن زدهاند كمتر اين مسائل را
رعايت ميكنند .درحاليكه نبايد فراموش كرد ،تا
زماني كه بيش از 70درصد مردم يك كشور واكسينه
نشوند و همچنين مطالعات كافي براي بررسي روند
انتقال ويروس انجام نشــده باشد ،نميتوان رعايت
نكردن بعضي پروتكلها ازجمله استفادهنكردن از

اسفند سال ،98يعني اوايل شيوع كرونا ،زماني كه درباره تأثير استفاده از ماسك ،تأكيد شد ،سازمانهاي مردمنهاد كه براي گروههاي آسيبديده فعاليت ميكردند ،براي
حمايت از اين افراد ،تصميم به توليد ماسك و توزيع رايگان آن گرفتند .زنان و مردان تحت پوشش آنها كه تا پيش از كرونا ،صنايعدستي توليد ميكردند و ميفروختند،
ي آواي
اين بار دست بهكار دوختن ماسك شدند تا هم درآمدزايي آنها ادامه داشته باشد و هم افرادي در برابر كرونا مصون شوند .يكي از اين گروهها ،تيم مركز توانمندساز 
ماندگار دروازه غار بود .علياكبر اسماعيلپور ،مدير اين مركز ،درباره فعاليت ماسكدوزي اين گروه به همشهري ميگويد« :اوايل شيوع كرونا ،مواد ضدعفونيكننده
و ماسك سخت پيدا ميشد و خيلي گران بود .به همين دليل براي خيليها تامين ماسك امكان نداشت .اين مركز هم براساس مسئوليت اجتماعي خود اقدام به توليد
ماسك و توزيع رايگان آن در بين اهالي محله هرندي و بين انجمنهاي حامي كودكان در شبكه ياري كرد ».براساس اعالم اسماعيلپور ،وسايل اوليه توليد اين ماسكها ،با
كمكهاي مردمي خريده شد و زنان توانمند مجموعه ،با رعايت پروتكلها و فاصله اجتماعي ،داوطلب توليد ماسك شدند؛ «اوايل با كمپين «با هم ميشه» در محله هرندي
كار شروع شد .پس از آن بهطور مستقل به توزيع ماسكهاي دوخته و ضدعفوني شده پرداختيم كه البته اين روند هنوز هم ادامه دارد .هماكنون هم ساكنان محله دروازه
غار که اطالع دارند مؤسسه ماسك رايگان در اختيار آنان ميگذارد ،مراجعه ميكنند و ماسك دريافت ميكنند .اما توزيع آن مانند گذشته نيست ».بهگفته اسماعيلپور،
اوايل شيوع بيماري كرونا ،سازمان انرژي اتمي ،ماسكها را رايگان استريل ميكرد و در اختيار مركز قرار ميداد ،اما پس از مدتي چون امكان استريل رايگان براي سازمان
انرژي اتمي وجود نداشت و براي مركز هم پرداخت هزينه ضدعفوني مقدور نبود ،هماكنون ماسكهاي توليدي در خود مجموعه ضدعفوني و توزيع ميشوند .تاكنون مركز
توانمندسازي انجمن آواي ماندگار بيش از45هزار ماسك رايگان توزيع كرده است .همچنين در چند نوبت بستههاي غذايي و وسايل ضدعفونيكننده با كمكهاي مردمي
تامين و در محل توزيع شده است .مدير اين مركز اين را هم اضافه ميكند كه« :بهدليل تجارب تلخ گذشته و با بهوجود آمدن بازار سيا ه كشماسك و سيمبند و ...مجبور
به خريد كش ماسك تا كيلويي 350هزارتومان هم شديم .البته اين مركز هنوز هم توزيع رايگان ماسك را بخشي از وظايف مؤسسه ميداند اما اينكه چرا توليد و توزيع
رايگان آن كم شده شايد بهدليل در دسترس بودن آسان ماسك ،واردات تجهيزات توليد پيشرفته و اشباع شدن بازار باشد ».او تأكيد ميكند كه گروههاي آسيبپذير
و طبقات پايين جامعه همچنان به توزيع ماسك رايگان نياز دارند .شايد يكي از موضوعات مهم براي هماهنگي بيشتر افراد در استفاده از ماسك ،رساندن آن به افراد
نيازمند و همچنين توزيع مواد ضدعفونيكننده رايگان به آنها باشد.

بايد تا مهرماه حداقل 60درصد
جمعیتکشورواكسينهشوند

هماكنون كنتــرل بيماري
كرونا ابزارهاي خودش را دارد
كه يكي از آنها واكسن است.
درست اســت كه مسئوالن
كشور ،در گذشته در اينباره
مويد علويان
كوتاهي كردهانــد و اگر ما
معاون اسبق وزارت
در مطالعات واكســنهاي
بهداشت
خارجي شركت ميكرديم،
قطعا امكان دسترسي به واكسن براي كشورمان زودتر
امكانپذير ميشد اما نكته اينجاســت كه ما در توليد
واكسن داخلي هم با تعلل وزارت بهداشت مواجه بوديم
و واكسنها بسيار دير به مرحله تأييد رسيد .دليل آن هم
اين بود كه مسئوالن وزارت بهداشت ،در ابتدا اعتقادي
به تزريق واكسن نداشــتند و معتقد بودند كه كرونا با
ايمني گلهاي درمان ميشــود .هماكنــون ،مهمترين
مسئله ،تهيه واكسن است ،آن هم درحاليكه كشورهاي
همسايه ازجمله عراق ،تركيه و ارمنستان واكسيناسيون
خودشــان را پيگيري كردهاند و حاال واكسيناســيون
گردشگران و خارجيها را انجام ميدهند .بنابراين بايد
براي تامين و تهيه واكسنهاي خارجي ديپلماسي فعال
را بهكار بگيريم .هرچند كه امكان تهيه و دسترســي
واكسنهاي روسي ،چيني و هندي سادهتر است اما به
اعتقاد من در كنار آن ،بايد كميته علمي يكبار ديگر
درباره واكســنهاي آمريكايي و انگليسي يك بررسي
علمي انجام دهد .اين درست كه در ابتدا درباره خطرات
فايزر و آسترازنكا ســؤاالتي وجود داشــت اما اكنون
500ميليون نفر در جهان واكسن فايزر تزريق كردهاند.
اين واكســن برخالف تصور اوليه كه عنوان ميشــد
عوارض جدي دارد ،عوارض آنچناني در مقايسه با خود
بيماري نداشته است .ممكن است اين مسائل هم مطرح
ي به ما واكسن
شود كه آمريكاييها و كشورهاي اروپاي 
نميدهند .اينها هميشه روشهاي استعماري داشتند و
به سالمت جامعه بشري ضرر زدهاند .اما ميتوان همين
مسائل را بهعنوان ابزار فشــار عليه خودشان استفاده
كنيم؛ چراكه بهخوبي ميدانيم اين بيماري همهگيري
جهاني است و اگر دنيا نتواند طي يكسال آينده آن را
كنترل كند ،با وجود واكسيناسيون درهمين كشورها
هم اگر با جهش ويروس مواجه شويم ،از مهار ويروس
بهوسيله واكسن هم خارج ميشويم .در اين وضعيت،
مهمترين اقدام ،تقويت واكســنهاي داخلي اســت و
تمام امكانات براي توليد آنها بايد بهكار گرفته شــود.
تعلل در تأييد واكسنهاي داخلي توجيهپذير نيست،
حاال كه 2واكسن مجوز مصرف اضطراري گرفتهاند بايد
بهدنبال فعالكردن ظرفيتها براي توليد بيشتر باشيم.
اين معنا ندارد كه ما در حوزه واكسن داخلي تنها  5تا
10ميليون توليد ماهانه داشــته باشيم .حتي با وجود
ماهانه 10ميليون واكسن هم يكســال و اندي طول
خواهد كشــيد تا تمام جمعيت هدف كشور واكسينه
شوند .ما بايد تا مهر امسال حداقل 60درصد جمعيت
كشور را واكســينه كنيم اما همين شرايط هم براي ما
فراهم نيست.عملكرد وزارت بهداشت در واكسيناسيون
اصال قابل قبول نيســت ،در ارتباط با واكسيناســيون
سالمندان ،شــاهد آشــفتگي عجيبي بوديم .وزارت
بهداشت در واكسيناسيون افراد باالي 70سال زمينگير
شد و صفهاي چندساعته و تجمعات خطرآفرين مؤيد
همين مسئله است .آنها به هيچ نهادي اجازه ورود به اين
موضوع را ندادند ،درحاليكه بايد در بحث واكسيناسيون
بسيج امكانات و نيرو صورت ميگرفت .با اين اوصاف اگر
همين امروز هم ميليونها دوز واكسن داشته باشيم ،با
اين وضعيت ،امكان خوب پيش رفتن واكسيناســيون
وجود نخواهد داشــت .وزارت بهداشت عنوان ميكند
بخش خصوصي در واردات واكسن موفق نبود اما شخصا
اعتقاد دارم كه در اينباره تضاد منافع وجود دارد و شايد
عدهاي نميخواهند ما واكسن خارجي وارد كنيم.

ي استفاده كنيم؟
چطور از ماسكهاي پارچها 

كياني در ادامه ،به نحوه اســتفاده از ماســكهاي
پارچهاي اشاره ميكند .او ميگويد كه اين ماسكها،
حتما بايد پس از 24ساعت در دماي 60درجه با آب
و صابون شسته شوند ،اما ماسكهاي يكبار مصرف
قابليت شستوشو ندارند .نكته مهم ديگر در استفاده
از ماســك ،طرز استفاده درســت آن است ،يعني
ماسك حتما بايد روي صورت فيكس شود و بيني
را هم پوشــش دهد ضمن اينكه اطراف ماسك هم
نبايد هيچ منفذي داشته باشد .همين موضوع لزوم
استفاده از 2ماسك را بيشتر ثابت ميكند ،همچنين
افراد هنگام انتخاب ماسك بايد توجه داشته باشند
ماسك حتما بايد اندازه صورت آنها باشد ».براساس
اعالم كياني ،هنگام استفاده از ماسكهاي فيلتردار
حتما بايد از ماســكهاي پارچهاي هــم روي آن
استفاده شود .در غيراين صورت ،ترشحات دهاني
ميتواند به ديگران منتقل شود.
واكسن منافاتي با ماسك ندارد

با آغاز واكسيناسيون در ميان سالمندان ،نگراني از
كاهش رعايت پروتكلها هم بيشــتر شد ،خيليها
تمايل كمتري به اســتفاده از ماسك پيدا كردند و
دورهميها را شــروع كردند .امــا كياني ميگويد،
بيشترين زمان درگيري كرونا وقتي است كه مردم
دوز اول واكســن را زدهاند و تصور ميكنند ،ديگر
نيازي به ماســك ندارند .درحاليكه پس از تزريق
دوز اول واكســن ،تنها 2تا4هفته براي فرد ايمني
ايجاد ميشود و اين در شــرايطي است كه بيماري
ريشهكن نشده اســت؛ «تمام عوامل پيشگيري و
كاهنده بيماري ازجمله فاصله اجتماعي و استفاده
از ماســك حتما بايد رعايت شوند ».بهگفته كياني
استفاده از سربند يا ماسكهاي پارچهاي به تنهايي
محافظت خوبي در برابر بيماري به افراد نميدهد .اما
همين اندازه هم بهتر از نزدن ماسك است.

ادامه از صفحه اول

واكسيناسيون
مانع از مرگ ميشود

نكته اينجاســت كه رنگبندي شــهرها و اعالم پيك در
كشورمان براساس معيار بســتريها صورت ميگيرد و
اگر صبر كنيم تــا روند واكسيناســيون تكميل و ميزان
بســتريها كمتر شــود ،آنوقت پيك جديدي را تجربه
نخواهيم كرد .بايد واكسيناســيون انجام شود تا بستري
و مرگ نداشته باشــيم و بهتدريج و طي سالهاي آينده
پيكهاي كلي در شــهرها و اســتانها صورت نخواهد
گرفت و تنها شاهد همهگيري خانوادگي خواهيم بود كه
آن هم با واكسيناسيون همگاني و ايمن كردن 70درصد
جمعيت ،بهتدريج كاهش پيدا ميكند؛ بنابراين مردم اگر
يك تابآوري 6 ،5ماهه تا تكميل چرخه واكسيناسيون در
كشور داشته باشــند ،ميتوانند مطمئن شوند كه شانس
زندهماندنشا ن بيشتر خواهد شد .بهخوبي ميدانيم كه آنها
خسته شدهاند و كســبوكارها با مشكالت زيادي مواجه
شده ،اين نكته مهمي است ،اما شــايد يك فرصت كوتاه
رعايت پروتكلها بتواند مــا را از بحران نجات دهد .نقطه
عطف واكسيناسيون همگاني كاهش انواع موتاسيونها
و جهشهاســت .اما نكته مهمتر اين اســت كه حتي با
تكميل احتمالي واكسيناسيون در ايران تا بهمن امسال و
كشورهاي ديگر ،كشورهاي محروم و فقيري خواهند بود
كه دسترسي به واكسن ندارند و بهدليل قطع نشدن زنجيره
انتقال جهشهاي جديد ويروس را خواهند داشــت .اين
مسئله ميتواند تهديدي جدي براي كشورهايي باشد كه
واكسيناسيون خود را تكميل كردهاند؛ بنابراين مديريت
شيوع ،نيازمند دسترسي تمام مردم دنيا به واكسن و عدالت
در توزيع آن است.

آموزش ويراستاري
و خأل ويراستار حرفهاي

اقتصادينيا ،ویراستار درباره زندگي حرفهای خود به ما ميگويد

وسواس در جابهجايي
نيمميليمتريتشديدها

همه لحظههاي گفتوگو ،صداي خندههايش ،با فروتني وصف نشدنياش پر
شده است .او از دغدغهها و موضوعات آزاردهنده دنياي ويراستارها ميگويد.
سايه اقتصادينيا ،سالها دستيار احمد ســميعيگيالني ،مترجم ،نويسنده
و ويراستار برجســته فرهنگستان زبان و ادب فارســي بوده ،ياد گرفته و حاال
آموختههايش را به ديگران ميآموزد .او عالوه بر ســميعيگيالني در محضر
استادان شناخته شدهاي چون مرحوم ابوالحسن نجفي ،حسين سامعي ،علي
صلحجو و عبدالحسين آذرنگ نيز بوده است« .له و عليه ويرايش» از كتابهاي
اقتصادينياست كه فضاي جديدي را از دنياي ويراستارها ترسيم ميكند.
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پنهان نويسندگان بزرگ
ناجيان
ِ

چهكسيپايان
«آرزوهاي بزرگ» را رقم زد؟

بررسي قيمت كالسهاي آموزش ويراستاري
و عملكرد مؤسسات فعال در اين حوزه

از آنجا كه ويراستاري ،اصل بسيار مهمي در توليد محتواي علمي كتابها
و مقاالت است ،آموزش حرفهاي اين مهارت ،اهميت زيادي در حوزه نشر و
البته رسانه دارد .از متداولترين راههاي كسب اين مهارت ،شركت در دورهها
و كالسهاي مؤسسات متولي در زمينه آموزش ويراستاري است .مشاهده
عملكرد ويراســتاران در حوزه كتاب ،مقاله و حتي رسانه اما نشان ميدهد
بسياري از كساني كه با مدرك اين مؤسسات مشغول بهكار شدهاند ،توان و
مهارت كافي را در اين زمينه ندارند.
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«بيشتر ويراستاران ،نويسندگاني شكســتخورده هستند» .اين بخشي از
جملهاي است درباره ويراستاران ،منسوب به شاعر و نويسنده مشهور و برنده
نوبل ادبيات ،تي .اس .اليوت .او كه خود عالوهبر عنوان نويسنده عنوانهاي
شاعر ،ناشر ،منتقد ادبي و نمايشنامهنويس را هم در سوابقش دارد ،بهعنوان
ويراستار هم فعاليت ميكرده .اما ويراستاري بخشي از آثار او عالوه بر ازرا پاوند
مشهور ،براي ســالها بهعهده فردي به نام رابرت ژيرو بود؛ ناشر و ويراستار
مشهوري كه ويراستاري آثار ادبي مشهوري را در قرن بيستم بهعهده داشت.
آثار افرادي نظير جورج اورول ،ويرجينيا وولف و توماس مرتون.
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شماره 8265

ویراستاری

یادداشت یک

 ...انگار معجزه شده باشد

چند پاراگراف درباره ويراستار و داستانهاي
هرگز به دنيا نيامده
شهرام فرهنگي
روزنامهنگار

يك ويراستار قهار به يادم بياوريد كه نوشتههايش هوش از سر
 1آدم ببرد .چنانكه وقتي از عبور باد از ميان درختهاي ِ
لخت
زمستان مينويسند ،آدم عين شاخههاي خوابيده زير برف ،وقت خواندن
درجا يخ بزند .بيهوده عبارت «ويراستاري كه نويسندهاي شگفتانگيز
توجوي ذهن نسپاريد؛ چنين موجودي ،دست باال
بود» را به موتور جس 
شخصيتي خيالي اســت كه در ذهن يك رماننويس زندگي ميكند.
بيرون؟ در واقعيت بهنظر نميرسد دنيا به حدي جاي قشنگي شده باشد
كه آدمهايش چنين دغدغههايي داشته باشند .ما كه هيچ ،اصال هيچ ،ما
هيچ ،ما نگاه ولي آنجا كه االن داريد بهش فكر ميكنيد هم دور از ذهن
است كه دغدغههاي روشنفكري به اينجا رسيده باشد كه :چرا دنياي ما
ويراستاري ندارد كه نويسندهاي شگفتانگيز هم باشد؟ چرا؟ چرا؟ آه
چرا؟ چنين دغدغهاي ،هرجا باشيد و درهرحالي و خالصه هر طور به
جهان هستي نگاه كنيد ،باز هم خيلي شيرينتر از مزه كره زمين بهنظر
ميرســد .از اين گذشــته ،دنيا – در هر زمانهاي – به انــدازه كافي از
جادوگري بعضيها بــا فكر و كلمه حيران مانده كه از فكر كســي هم
نگذرد« :چرا ويراستاري نداريم كه ويرانگرانه هم بنويسد؟» دست باال،
آدم ميتواند اينطور موضوع را ببيند كه چرا بهترين ويراستارهايي كه
ميشناسد يا اصال نمينويســند يا ...وقتي مينويسند آدم بهخودش
ميگويد :كاش هرگز ننوشته بودند.

ياد ناجيان متنهای پرغلط
به
ِ
گذري بر آنچه ويراستاري در ايران از سر گذراند
مدتي پيش انتشــارات علمي
نگار حسينخاني
و فرهنگــي نخســتين موزه
روزنامهنگار
انتشارات را در ايران داير كرد.
خبر خوشايندي كه در ســيل اخبار بد و ناخوشــايند اين روزها،
بهراحتي به آن بيتوجهي شد يا بهتر اســت بگوييم چندان مورد
استقبال قرار نگرفت .در روزگاري كه موزهها با هر موج شيوع كرونا
تعطيل ميشــوند و در دورههاي داير بودن و فعاليتشان ،با تكيه
بر پروتكلهاي بهداشتي ،چندان مورد اســتقبال قرار نميگيرد،
موزهاي تازه ،آن هم براي گروهي خاص و عالقهمند به تاريخ نشر اين
پيش از ظهور ويراستار

پيش از تاســيس انتشــارات فرانكلين در ســال
1334ويراستاري با معناي امروزي وجود نداشت.
پس از رونق صنعت چــاپ ،مطبوعات و پا گرفتن
ترجمه ،اين عرصه شــكل تازهاي بهخود گرفت.
اما همه ايــن اتفاقــات در فرانكليــن رخ داد .از
آخوندزاده و ميرزاملكمخان كه پيشگامان تغيير
خط فارسي بودند تا سيدمحمدعلي جمالزاده كه
به سادهنويسي اهميت ميداد و محمدعلي فروغي
كه نقش جديتري در اين ميان ايفا و فرهنگستان
ايران را تاســيس كرد و تقيزاده كه طرفدار تغيير
خط فارسي به التين بود و بعدها از اين كار منصرف
شد و در لزوم حفظ خط فارسي مقالهها نوشت تا
احمد كسروي ،پرويز ناتلخانلري ،صادق هدايت و
بسياري ديگر در اين ميان در بهوجود آمدن سنتي
چون ويراستاري در نشر ايران ،بيتأثير نبودند.
اما در اين ميــان و در تاريخ معاصــر ،نام مرتضي
كيوان ،از روشــنفكراني كه در 1333اعدام شد،
در ذهن و آثار نويســندهها و شــاعران عصر ما از
قلم نيفتاده است .كيوان كه از اعضاي حزب توده
بود ،در حلقه دوســتاني قرار گرفت كه اغلب آنها
شاعر و نويسنده بودند .آنطور كه اطرافيان درباره
او ميگوينــد ،كيوان نوشــتههاي اطرافيان خود
را ميخواند و با نگاهي نقادانه و ويراســتارانه قلم
نويســنده را اصالح ميكرد .كاري كه بعدها به آن
ويرايش گفتند .آن هم نه ويرايش مالنقطي ،بلكه
عاليترين ســطح ويرايش .گفته ميشود مرتضي
كيوان نويسندهپرور بود .اين از آنروست كه نقشي
كه او براي اطرافيان ايفا ميكرد ،نقش اديتورهايي
بود كه در غرب بر آثار نويســندگان بزرگ اعمال
ميشــد .نجف دريابندري درباره او ميگويد كه
كيوان با خودنويساش غلطهاي اماليي و انشايي
روزنامهها و مجلهها را ميگرفــت و روزنامههاي

سرزمين چقدر ميتواند مورد استقبال قرار بگيرد؟ موزهاي كه در روز
نخست افتتاح ،چهرههاي ارزشــمندي چون احمد سميعيگيالني،
پدر ويراستاري ايران ،ژاله آموزگار ،اسطورهشناس ،علي دهباشي
و بسياري ديگر در آن حضور داشتند .اما در اين پرونده قرار است به
ويراستاري و شكلگيري آن در ادبيات و نشر زبان فارسي اشارههايي
كنيم .براي تهيه اين گزارش كه درباره تاريخچه ويراستاري در ايران
است ،عالوه بر موزه انتشارات علمي و فرهنگي و اسناد ارائه شده در
آن ،به كتاب «له و عليه ويرايش» سايه اقتصادينيا هم رجوع كرده و
از آن ياريهايي جستهايم.

منتشر شده را ويرايش ميكرد .او در واقع نخستين
ويراستار ايران بود و بســياري از شعرها ،نوشتهها
و ترجمهها ،پيش از چاپ از نظر او ميگذشــت و
دســتكاري ميشــد .يعني همان كاري كه به آن
ويرايش ميگويند .دريابندري خود را نيز يكي از
آن جمله افراد ميداند.
فرانكلين؛ آغاز شكلگيري فن ويرايش

اما مؤسسه فرانكلين ،آغازگر فن ويرايش در ايران
است .اين مؤسســه كه در 1334به همت همايون
صنعتيزاده كرماني تاسيس شد ،نخستين بنگاهي
بود كه انتشار كتاب را با معيارهاي غربي(مؤسسه
فرانكليــن در آمريكا) تطبيق ميداد .بســياري از
كســاني كه آنها را بهعنوان پيشكسوتان ويرايش
ميشناسيم ،از فرانكلين كار خود را شروع كردهاند.
از اينرو فرانكلين نخســتين مركز ويرايش ايران
است و همايون صنعتيزاده مردي است كه با اراده
آهنين در به فعل درآوردن تصميماتش ،اينرؤيا را
به واقعيت بدل كرده است .مؤسسه فرانكلين محل
تجمع مردان و زنان روشــنفكري بود كه به اصالح
و ترجمه عالقه داشــتند .غالمحسين مصاحب از
آن جمله بود كه در 1335در همين مؤسســه كار
تدوين دايرهالمعارف را آغاز كرد .داريوش آشوري
هم يكي از افراد تيم او بود .نجــف دريابندري نيز
در 1338وارد فرانكلين شــد .او هنوز مدرســه را
تمام نكرده بود و ديپلم نداشــت ،امــا با معرفي به
منوچهر انور و كار در مؤسســه تا ســمت دبيري
پيش رفت .هر چند ما امروز دريابندري را بيشتر به
ترجمههايش ميشناسيم تا ويراستاري ،اما فعاليت
او در اديتوريال فرانكلين دريابندري را در جايگاه
سر ويراستاري نيز نشــاند .احمد سميعيگيالني
1346به فرانكلين رفت .او اكنون پدر ويرايش ايران
است؛ كسي كه همه عمر خود را صرف آن كرده تا

امروز ما اين حرفهرا به شكل جديتري دنبال كنيم.
ميرشمسالدين اديبسلطاني از 1346تا 1356در
فرانكليــن كار كــرد .او در اين ســالها دو كتاب
نوشــت؛ يكي«درآمدي بر چگونگي خط فارسي»
و ديگري «راهنماي آمادهســاختن كتاب» كه هر
دو از مهمترين كتابهاي موجود در خط فارســي
و انتشار كتاب هستند .اما عبدالحسين آذرنگ در
سال 1351زيرنظر دريابندري و كريم امامي كار را
در مؤسسه آغاز كرد .سرنوشت فرانكلين نيز مانند
بسياري از سازمانها و مؤسسههاي آن دوران بعد
از انقالب تغيير کرد .مؤسســهاي كه ويراستاري را
در نشــر ايران به امري ثابت و مهم بدل كرده بود،
از بين رفت.
پس از فرانكلين چه بر فن ويرايش گذشت؟

انحالل فرانكلين باعث شــد هر يك از چهرههاي
سرشناس در اين مؤسســه ،مسيري را در زندگي
برگزينند .ويراســتاري امروز ميراثــي از نامها و
مكاني اســت كه شــرح آن پيش از ايــن رفت .با
از بيــن رفتن فرانكليــن اين مؤسســه چند پاره
شد .ابتدا به سازمان انتشــارات و آموزش انقالب
اســامي تغيير نام داد كه وظيفهاش چاپ كتاب
درسي بود .در 1372با شركت انتشارات علمي و
فرهنگي كه جانشــين بنگاه ترجمه و نشر كتاب
شده بود ،ادغام شــد .از اينرو از دل بنگاه ترجمه
و نشــر كتاب و فرانكلين نشــر علمي و فرهنگي
پا به عرصه گذاشــت .مركز نشــر دانشگاهي كه
در 1359و طبــق مصوبه ســتاد انقالب فرهنگي
تاسيس شده بود ،از نيمه دوم دهه 60اصليترين
و معتبرترين نهاد ويرايش شــد .اين مركز نهتنها
تمركزش بر مسائل نظري ويرايش و آمادهسازي
كتاب در مقــاالت مندرج در مجله نشــر دانش و
برگزاري ســمينارهاي نشــر كتابهايي در اين

مؤسسه فرانكلين،
آغازگر فن ويرايش
در ايران است.
اين مؤسسه كه
در 1334به همت
همايون صنعتيزاده
كرماني تاسيس شد،
نخستينبنگاهي
بود كه انتشار كتاب
را با معيارهاي
غربي(مؤسسه
فرانكلين در آمريكا)
تطبيق ميداد.
بسياري از كساني
كه آنها را بهعنوان
پيشكسوتان
ويرايش ميشناسيم،
از فرانكلين كار خود
را شروع كردهاند

زمينه ،كه آموزش ويرايش بود و توانست با برگزاري
دورههاي تخصصي ويرايش و ترجمه ،ميراث نسل
اول فرانكليــن را پيش از نابودي به نســل بعدي
منتقل كند .جز مركز نشــر دانشگاهي نهادهاي
ديگري به مســائل ويرايش توجه كردند كه از آن
جمله ميتوان به انتشارات اميركبير ،شورايعالي
ويرايش سازمان صدا و سيما ،فرهنگستان زبان و
ادب فارسي ،انتشــارات سروش و پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي اشاره كرد .در سازمان
صدا و سيما از 1370شورايي بهنام «شورايعالي
ويرايش» تشكيل شد كه وظيفه اصلي آن تهذيب
زبان فارســي كاركنان و توليدات اين سازمان بود
و بخشي از ســرمايه علمي فرانكلين در اين شورا
حضور داشتند .در اين دوره فرهنگستان وجههاي
آكادميك و محافظهكارانه داشــت .هرچند نهاد
اصلي سياستگذاري در عرصه خط و زبان فارسي
بهحساب ميآمد ،اما نفوذي ميان مردم و جوانان
پيدا نكرد .مركز نشر دانشــگاهي هم كه ناشري
خوشنام بود ،با استفاده از منابع مالي شورايعالي
انقالب فرهنگي و سپس وزارت فرهنگ و آموزش
عالي ،ديگر نهادي دولتي بهنظر ميرســيد .از آن
پس بود كه كمكم نهادهاي خصوصي پا گرفتند.
اين نهادها معموال نه بودجه داشــتند و نه دفتر و
مركز عريض و طويلي .مجله آدينه و دنياي سخن
ازجمله مهمترين اين نهادها بودند.
احياي دوباره ويراستاري و شخصيسازي يك فن

با انتشار كتاب «غلط ننويسيم» ابوالحسن نجفي
در 1366در مركز نشر دانشگاهي و نقد محمدرضا
باطني درباره آن ،در مجله آدينه ،ويرايش دوباره،
پس از ســالها از محاق خارج و به بحث روز بدل
شد .همين امر باعث شد بحث بر سر غلط و درست
خط و زبــان يكي از مهمترين مســائل اين مجله
شده و در 1371گروهي از كساني كه در آدينه كار
ميكردند ،شورايي تشكيل دهند به نام «شوراي
بازنگري رسمالخط فارســي» .بعدتر روشنفكران
و نويســندگان ايران هر يك با اتكا بر علم و روش
خود ،رسمالخطي را در سالهاي گذشته به زبان
فارسي پيشنهاد كردند؛ از شاملو گرفته تا داريوش
آشوري كه خود در مؤسسه فرانكلين كار ميكرد
و رسمالخط مخصوص خود را در آثارش پيشنهاد
كرده و بــهكار گرفت .در دهههــاي 70و  80اين
الگو در فضاي نشــر ادامه پيدا كرد و نويسندگان
و مترجماني چون بابك احمــدي و پيام يزدانجو
با اتخاذ رســمالخط خاص در كتابهايشان اين
مســير را ادامه دادند .امروز نيــز ويرايش نهتنها
يكي از مهمترين بخشهاي هر نشــر ،رســانه و
مطبوعهاي بهحســاب ميآيد و متخصصان خود
را در اينباره بهكار گرفته ،كه با گســترش بيش از
پيش كالسهايي براي آمــوزش اين فن ،به امري
مهم در سواد و بهكارگيري آن در زندگي شخصي و
حرفهاي افراد بدل شده است.

يكي از جالبترين حقايقي كه بسياري از اهالي فلسفه بعد از
 2سالها كندوكاو در ذهن خودشان و تا آنجا كه محدوديتهاي
فيزيكي و تواناييهاي متافيزيكيشان اجازه داده ،در ذهن ديگران
انجام دادهاند ،اين بوده كه اصوال آدم با دانستن همهچيز يا دستكم
تالش براي دانســتن همهچيز ،خودش را بيچاره ميكند .چيزي –
بيش و كم – شبيه به داستان ايكاروس كه وقتي به خورشيد خيلي
نزديك شد ،بالهايش سوخت و سقوط كرد .زياد دانستن خطرناك
است ...ولي قرار نيســت اين متن در ادامه تبديل به داستاني جنايي
بشــود ،پس به آن زاويه ماجرا كاري نداريم ،در محدوده بحث باقي
ميمانيم و اينكه زياد دانستن بيشتر بهكار آنهايي ميآيد كه قرار است
آموزش بدهند .درست مثل معلم ادبيات كه وظيفهاش ياد دادن تمام
زير و زبرهاي زبان فارسي به بچههاي كالس است .او چون خودش را
براي نبرد با هر پرسش احتمالي آماده ميكند ،بايد مسلح باشد .او مثل
قطار فشنگ ،از دور كمر تا زير گردن ،كلمه و مترادف و مضافاليه و
هزار قيد و بند ديگر به دور خود پيچيده است؛ چهكسي ميتواند زير
اين سنگيني خفقانآور دستوري ،روي زمين دراز بكشد ،لپتاپ را
روي سينهاش بگذارد و خوشخوشك با كلمهها بازي كند؟ حبس ابد
در خطكشيهاي دســتوري ميتواند فلجكننده باشد .در حدي كه
چنــان در دام «بيرون نزدن از خــط» گير ميافتــي كه هيچچيز
نمينويسي مبادا اشتباه زده باشي.
حاال تازه «به يك ويراستار چيرهدست نيازمندم» مفهوم پيدا
 3ميكند .درســت در همان لحظههايي كه نطفه نوشــتهاي
درخشــان در ذهن نويسندهاي بسته ميشــود كه روي زمين دراز
كشيده يا روي مبل ولو شده و با كلمهها عشقبازي ميكند .درست در
همين صحنه از داستان ،بايد به اين فكر كنيم كه چهكسي بايد اين
الماسهاي تراشنخورده را صيقلي كند؟ اين اگر نباشد – اگر نبود –
دنيا اين همه رمان شگفتانگيز ،اين همه افسونگري بهخود ميديد.
دســتكم وقتي شــروع ميكنيم به كندوكاو در زندگي خصوصي
غولهاي داستاننويســي تاريخ جهان ،درباره خيليهايشان به اين
پرسش منطقي ميرسيم كه «آنها با اين حال ،شب و روزشان ،اصال
روي پا بند بودند؟!» آن خيالهاي شگفتانگيز اغلب خوب ويرايش
شدهاند كه چنين درخشان در يادمان ماندهاند .گرچه بديهي است كه
«هميشه پشت نويسندهاي موفق ،ويراستاري چيرهدست ايستاده
اســت» ولي اينجا داســتان درونمايهاي غمانگيز پيدا ميكند؛ به
نويسندههاي شگفتانگيز و داستانهاي ويرانگري فكر كن كه هرگز
به دنيا نيامدند ،چون ويراستاري نبود كه پشتشان بزند ،راهنفسشان
را باز كند و بندناف ببرد.
ويراستار برجستهاي كه نويسندهاي شگفتانگيز است شبيه
 4به اسب تکشــاخ ،به يقين افســانهاي بيش نيست .نياز به
آسمانريســمان و توضيح و تفصيل هم نيست؛ نويسنده تمامعيار،
اصوال خودخواهتر از آن اســت كــه «ايجــازش» را  -بيدريغ -به
نوشتههاي ديگران ببخشد .اين از آن خودگذشتگيهايي است كه
فقط از ويراستاري برميآيد كه آنقدر زياد ميداند كه درست فهميده
باشد؛ نوشتن ،بيگمان دشوارترين كار جهان است .آن «نوشتني» كه
او شناخته است ،به واقع از ذهن انســان نبايد ،بربيايد! وقتي اين را
ميداني ...اين را ميداني و ترجيح ميدهي بهجاي آتش برافروختن،
كنار آتش ديگران بايستي و هرجا الزم بود هيزمش را بيشتر كني كه
خوب بسوزاند .عنوانهاي جاودانه تاريخ داستاننويسي بيگمان از
همين جادو بهوجود آمدهاند؛ آن لحظهاي كه دست تقدير ويراستاري
چيرهدست را در راه نويســندهاي مادرزاد قرار ميدهد .اينكه چنين
رويدادي زياد هم در تاريخ رخ نداده ،نشــان ميدهد تقدير چندان
عالقهاي هم به ادبيات ندارد .با اينهمه ،اين هم هست كه اصوال اگر
ويراستار چيرهدستي پيدا كنيد ،حتي ميتوانيد با استعدادي دست
و پا شكسته هم در بازار كتاب اسم و رسمي براي خودتان دست و پا
كنيد .چنين كه ريچارد براتيگان در «اتوبوس پير» تعريف ميكند...« :
دوســتم ميگفت او براي آدم همه كار ميكند .فقط نوشــتهها را
ميدهــي بــه او و بعد انــگاري كــه معجزه شــده باشــد ،امال و
نقطهگذاريهاي درست و جذاب ،اينقدر قشنگ كه اشك توي چشم
آدم پر ميشود و پاراگرافها همه مثل معبدهاي يوناني ميشوند و
تازه او جملهها را هم براي آدم كامل ميكند».
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در باب اهل اصطالح و گلهاي الله

وسواس در جابهجايي
نيمميليمتري تشديدها

ح .هاتف

شاعر

درباره ويراستاري خيلي حرفها گفته ميشود
و بخش مهمي از اين گفتهها ،گفتههاي مولفان
و مترجماني است كه زبان مادري خود را بهخوبي
نميدانند ولي مدعياند كــه وارثان حقيقي آن و واجــدان حق آبوگلاند.
ويراستار پديده جديدي اســت .متناظر انگليسي ويراستار ،يعني  ،editorاز
1712ميالدي (10ســال پيش از پايان حكومت صفويان) بهمعناي فردي
كه مواد و متريال نوشتاري را براي چاپ و انتشار آماده ميكند ،بهكار ميرود.
 editorاز ريشــه التين  edereاســت بهمعناي «توليدكــردن ،زاييدن،
ارائهدادن» .ولي ويراســتار از ريشه ايراني باســتان  radبه معني «آراستن و
ترتيبدادن» است .بنابراين يكي از مســائل به برابرگذاري فارسي براي اين
اصطالح اروپايي برميگردد :ما در ايران به كسي كه آنقدر گستاخ است كه نه
فقط بهخود رخصت ميدهد ،بلكه حق خود ميداند كه توليدات گرانمان را
«بويرايد» (شاخوبرگ اضافه را بزند ،شلختگيها را صافوصوف كند) و «سبك
هردمبيل ما فاضالن دهر را فاسد كند ،ميگوييم ويراستار .ولي در
شخصي ِ»
ِ
اروپا به كسي كه توليد ميكند ،ميزايد ،پيش مينهد و از اين مسير متريال
اصلي را احيا ميكند ،ميگويند  .editorاينكه سردبير نشريه و مدير نشر هم
 editorخطاب ميشود به همين اعتبار اســت .بايد يكبار براي هميشه به
مولفان و مترجمان گفت كه معني واقعي ويراستار چيست و بايد به آنها تأكيد
كرد كه تا وقتي امتحان امال و انشاي واقعي نداده و نمره قبولي نگرفته باشند،
حق ندارند خود را مولف بخوانند؛ صاحب سبك پيشكش.
بخش دوم مسئله به شخص ويراستار برميگردد و همين بخش است كه بيشتر
موضوع سؤال اين يادداشت است :آيا زيادهكاري ويراستاران آنهم در حوزههاي
مختلف وسواسيشان نميكند؟ آيا ويراســتاري مانع نوشتن نيست؟ قدما
اصطالحي دارند« :اهل اصطالح» .اهل اصطالح يعني متخصص ترمينولوژي
يك حوزه خاص؛ مثال فلسفه يا منطق يا بالغت .بهراحتي نميشود اهل اصطالح
شد .ويراستار بايد اهل اصطالح باشد .ولي اهل اصطالحبودن جز در يك حوزه
خاص بيمعناست؛ يعني ويراستار گلهاي الله ميخورد كه با بيستواندي و
سيواندي سال سن ،در حوزههاي مختلف كار ميكند .در اين سنوسال تسال
و گاوس هم باشي در يكي دو حوزه بيشتر زمان نداشتهاي اهل اصطالح شوي.
و بايد به ياد داشت كه اين اهل اصطالحبودن شرط الزم براي ويرايش است نه
شرط كافي .اين سويه تخصصي ماجراست كه ويراستار متخصص مثال در حوزه
متون شطرنج ميسازد .ولي ويراستار بايد حائز ويژگيهاي عمومي هم باشد.
در زبان فارسي ،ويراستار بايد به لحاظ درزماني ( )diachronicريشهشناسي
را آنقدر كه بتواند ريشــه عناصر و مواد زباني را درصورت نياز از منابع معتبر
استخراج كند ،بداند .همچنين بايد به لحاظ همزماني ( )synchronicصرفي
و نحوي ،يعني عالم به دستور زبان باشد .قدري زبانشناسي دانستن در حد
آواشناسي و واجشناسي و زبانشناسي تاريخي تأثيرات شگفتي بر خروجي كار
يك ويراستار دارد .دانش ويراستار از متون نثر كالسيك ،واجد اهميت حياتي
است .منظور توان روخواني نســخههاي جوانپسند مدرسصادقي نيست؛
منظور نثر كالسيك است .هر ويراستاري در هر حوزه كاري بايد بتواند مثال
تاريخ سيستان تصحيح بهار «و» تاريخ بيهقي تصحيح ياحقي «و» كليله و دمنه
تصحيح مينوي را بيلكنت زبان از رو بخواند و بفهمد؛ منشآت خاقاني پيشكش.
ويراستاري كه اين مايه را داشته باشد ،اوال زيادهكاري نميكند ،ثانيا براي زبان
آنقدر حرمت قايل است كه به صرف حضور در يك كارگاه و اخذ يك مدرك
حتي نه مقوايي كه كاغذي ،براي مولف و مترجمي از نســلهاي قبل از خود
نسخههاي ارغواني نپيچد ،ثالثا ميفهمد كه زبان بستر بروز و ظهور حد اعالي
ظرفيتهاي آدميزادي آدميزاد است و بايد به تبلور اين ظرفيتها كمك كرد نه
كه مانعش شد ،رابعا ميفهمد كه مهمترين كاركرد زبان ،در چند سطح مختلف
و نهفقط در نخستين سطح ،كاركرد ارتباطي است و بايد اين ارتباط را فروتنانه
ق نميخورد.
ارج گذاشت ،خامسا مثل آدم كارش را ميكند و زنب 

سايه اقتصادينيا ،پژوهشگر ادبيات فارسي درباره زندگي ويراستارانه خود به ما ميگويد

اقتصادینیا:
زماني كه
مترجم تقصير
و گناه خود را به
گردن ويراستار
مياندازد ،بسيار
ناراحتكننده
است .بهعنوان
مثال مترجم
در ترجمه يك
لغت لغزش دارد
و ويراستار هم
متوجه نشده ،چون
ويراستار لغت به
لغت كار را ترجمه
نميكند و تنها
لغزشهاي متن
را اصالح ميكند.
زماني كه مترجم
نامدار و مشهور
باشد ،ويراستار
واژه به واژه آن
متن را ويرايش
نميكند .در اين
ميان وقتي خطا
برمال ميشود،
مترجم گناه را به
گردن ويراستار
مياندازد

همه لحظههاي گفتوگو با صداي خندهها و فروتني وصف نشــدنياش پر شده است .او از دغدغهها
لیال شریف
و موضوعات آزاردهنده دنياي ويراســتارها ميگويد .ســايه اقتصادينيا ،ســالها دستيار احمد
روزنامهنگار
سميعيگيالني ،مترجم ،نويسنده و ويراستار برجسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي بوده ،ياد گرفته
و حاال آموختههايش را به ديگران ميآموزد .او عالوه بر سميعيگيالني در محضر استادان شناخته شدهاي چون مرحوم ابوالحسن نجفي،
حسين سامعي ،علي صلحجو و عبدالحسين آذرنگ نيز بوده است« .له و عليه ويرايش» از كتابهاي اقتصادينياست كه فضاي جديدي را از
دنياي ويراستارها ترسيم ميكند .ما در اين گفتوگو با او درباره تأثير كمالگرايي و ذهن دقيق ويراستارها در زندگي روزمره صحبت كردهايم.
اقتصادينيا معتقد است كه بسياري از ويراستارها دچار نوعي اختالل وسواس فكري و عملي هستند .البته همه اين حرفها با چاشني خنده
همراه است .مثل وقتي ميگويد«:يكي از جوكهاي بين ما مربوط به وسواسي بودنمان است».
شما همچنان در فرهنگستان زبان و ادب فارسي مشغول كار
ويراستاري هستيد؟

چند سالي است كه از فرهنگستان جدا شدهام و در آمريكا به تدريس زبان و
ادبيات مدرن فارسي در دانشگاه جورجتان اشتغال دارم .در زمين ه ويرايش
هم تمركزم را بيشتر بر آموزش ويراستاري گذاشتهام.
چرا؟

بهدليل اينكه احساس كردم از اين طريق مفيدترم و بهتر است كه آنچه را
در مكتب استادان نسل اول فرا گرفتهام به افراد بيشتري ياد بدهم .اگر قلم
ويرايش دست بگيرم ،در نهايت هر سال ميتوانم چند عنوان كتاب را ويرايش
كنم؟ اما اگر بخواهم آنچه را كه خود آموختهام آموزش بدهم يا مكتوب كنم،
ميتوانم براي تعداد بيشتري از ويراستاران نسل بعد مفيد باشم .بنابراين كمي
از اينكه قلم ويرايش بهدست بگيرم ،دور شدهام؛مگر اينكه به كتابي عالقه
خاصي داشته باشم يا نويســنده و مترجم كتاب فردي باشد كه از سوداي
همكاري با او نتوانم صرفنظر كنم.
اين فاصله بهعلت خستگي از فضاي ويراستاري است كه در
كتابتان به آن اشاره كرديد يا داليل ديگري دارد؟

تنها دليلش اولويتبندي زمان و انرژي اســت؛ وگرن ه من از حوزه ويرايش
خارج نشدهام .اينكه از ويراستاري در نشر به حوزه آموزش برويم يا ويراستار
مطبوعات باشيم يا دربار ه ويرايش بنويسيم ،تفاوتي در ماهيت كار ما ايجاد
نميكند .به هر حال در حــوزه ويرايش فعاليت ميكنم و فقط دســت به
اولويتبندي زدهام .من در مقطعي فكر كردم بهتر اســت تا آموختههايم را
به ديگران ياد بدهم.
در كتاب «له و عليــه ويرايش» از صفــت ايثارگر براي
ويراستارهايي كه در اين مسير ماندهاند استفاده كرديد .هنوز معتقديد
كه ويراستار ايثارگر است؟ از كاري كه انجام ميدهيد راضي هستيد يا
همچنان دچار خستگي ميشويد؟

نهتنها همچنان بر لغت ايثار بايد تأكيد كرد ،بلكه با ديدن شاگرداني كه به
كالسهاي ويرايش ميپيوندند بايد بيشتر بر درستي اين نگاه پاي فشرد.
افراد زيادي به كالسهاي يادگيري ويرايش ملحق ميشوند اما تعداد كمي
از آنها در اين مسير تداوم دارند و باقيميمانند .زماني من در دفتر شخصي
خودم كالسهاي ويراســتاري برگزار ميكردم و همه تالشــم اين بود كه
آموختههايم از استادان نسل اول را به نسل بعدي منتقل كنم ،اين را بهعنوان
وظيفهاي فرهنگي براي خودم تعريف كرد ه بودم .تعدادي در اين كالسها
حضور پيدا ميكردنــد اما گمان ميكنيد چند نفر حاضــر بودند بهعنوان
ويراستار حرفهاي فعاليت كنند؟ خيلي كم.
دليل اين اتفاق چيست؟

يكي از كساني كه در اين كالسها حاضر بود ،پس از چند سال به من مراجعه
كرد و گفت كه «خانــم اقتصادينيا براي من كار داريــد؟» من هم با گرمي
اســتقبال كردم .اما او در نهايت با بيان جملهاي واقعيت تلخي را بيان كرد.
گفت«:هر كاري باشد انجام ميدهم جز ويرايش!» دليل بيان چنين نظرات
و همچنين تعداد كم افرادي كه در حوزه ويراســتاري باقيميمانند ،همان
ايثار است .اين كار نه نام دارد ،نه نان .بنابراين صفت ايثارگر به ويراستارهاي
حرفهاي صدق ميكند .براي معلم ويرايش چه جوابي خجالتآورتر از اين است
كه شاگردش بعد از 3سال بگويد حاضر به انجام هر كاري جز ويرايش است؟!

تالش براي فهم و انتقال درست مفاهيم
مهدي نوروزي
ويراستار

بخشش ،الزم نيست اعدامش كنيد
بخشش الزم نيست ،اعدامش كنيد
اين مثال قديمي و كليشهاي جايگاه ويراستار و
ويراستاري در يك زبان را بهخوبي مشخص ميكند .با وجود گذشت سالها
و تأكيد بزرگان و صاحبنظران حوزه ادبيات و دستور زبان فارسي بر اهميت
ويراستاري ،هنوز هم برخي افراد از اهميت آن غافل هستند.
به يــاد دارم در ســال 1384يكي از همكارانــم در مطبوعــات ،بهدليل
عدمبهكارگيري يك ويرگول در متن مصاحبهاش با سعيد حجاريان ،تا پاي
مرگ پيش رفت .بنابراين توجه داشته باشيم كه در جهان امروز هم مثال
«بخشش ،الزم نيست اعدامش كنيد» مصداق دارد.
ويراستاري و ويرايش از ويراستن به معني پيراستن و منظمكردن در برابر
كلمه «اديت» كه واژه فرنگي است اســتفاده ميشود .ويراستاري در واقع
قدمي مهم بهمنظور حفظ پويايي يك زبان ،تكميل و بررسي ابعاد مختلف
نوشته است .ويراســتار عالوه بر هماهنگ كردنكار نويسنده يا مترجم از
نظر دســتور زبان و آيين نگارش ،ايرادها و اشكالها را نيز برطرف و نوشته
را از زوايد پاك ميكند و متني شســتهرفته و پالوده تحويل ميدهد .او با
بهكارگيري روش صحيح دستور زبان فارســي متني بهدست ميدهد كه
خواننده از خواندن آن اظها ِر رضايت ميكند چراكــه ديگر از پرگوييها،
متن اصلي خبري نيست و متن روان در
انشانويسيها و حواشي بيهوده در ِ
دست خواننده اســت .بزرگان و صاحبنظران حوزه ادبيات و دستور زبان
فارسي ،ويراســتاري را اقدامي ضروري براي فهم و انتقال درست مفاهيم
موجود در يك متن ميدانند .كتاب «غلط ننويسيم» استاد ابوالحسن نجفي
يكي از نمونههاي در دسترس براي درك اهميت عمل ويراستاري در متون
فارسي است كه خوانش آن كمك شــاياني به نگارش همه فارسيزبانها
ميكند .بهطور كلي ويرايش يك متن يا همان ويراســتاري ،به سه دسته
ويراســتن محتوايي ،ويراستن ادبي و ويراســتن فني تقسيم ميشود .در
ويرايش محتوايي ويراســتار ممكن اســت تا حد نظارت در كار مترجم يا
مولف پيش برود و در هر علمي (موضوع نوشته) تابع قواعد آن علم ،رعايت
اصول روانشناسي ،طبقهبندي موضوعي و ...است .اين نوع ويرايش شامل
كنترل صحت مطالب و اصالح ناهماهنگيهاي موجود در متن ميشــود.
اظهارنظرهاي علمي و اساسي ،اصالح اشكاالت علمي (با هماهنگي مولف
يا مترجم) ،اضافهكــردن پاورقي و توضيحات ضــروري و تضمين صحت
متن ترجمه ،ازجمله مهمترين نكاتي اســت كه در ويراســتن يك متن از
لحاظ محتوايي بايد بدان توجه داشت .در ويراستن ادبي اما مباحثي مانند:
درستنويســي ،واژهگزيني ،اصالح جملهبندي به لحاظ دستوري ،اصالح
واژهها ،عبارتها و جمالت متناقض ،نامفهوم و مبهم ،رعايت رســمالخط
و نشــانهگذاري اهميت فراواني دارد و گويي اصل كار يك ويراستار در اين
قسمت خالصه ميشود .ويراستن فني يا مصور آخرين قسمت از ويراستن
يك نوشته است كه تنظيم و ترتيب فهرستها ،جداول ،تصويرها ،شماره
حروف و در كل اصالح شــكل ظاهري و آرايش كتاب را شــامل ميشود.
در ويراســتن فني يك متن بايد توجه داشته باشــيم كه پاراگرافبندي،
شمارهگذاريها ،جدولها ،نمودارها و تصاوير ،فهرست مطالب و ...به درستي
و در محل مناسب قرار گرفته باشند.

ويراستاری

درنگ
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در واقع ايــن نگراني وجود دارد كه حلقه ويراســتارهاي
حرفهاي مدام كوچكتر شود؟

بله ،بهطور قطع اينگونه است .چراكه آن حد از زحمت ،در كنار پرورش دادن
نگاه انتقادي و پژوهشي ،متناسب با درآمد بهدست آمده از ويراستاري نيست؛
بنابراين درجهاي از ايثار و سماجت نياز است تا فردي در اين حرفه باقي بماند.
ن گذار است و از اين حوزه عبور
ما شاهديم كه ويراستاري براي بسياري ميدا 
ميكنند و وارد فضاي ترجمه ،نويسندگي و ...ميشوند.
چه اتفاقي در دنياي ويراستاري شما را چنان جذب كرده كه
پس از اين همه سال ويراستار باقيماندهايد؟

اقتصادینیا:
تمرين مدام
براي اينكه هر
چيزي درست
سرجاي خود
باشد ،ما را مانند
ارتشيها تربيت
ميكند .استاد
نجفي همينطور
زندگي ميكرد.
استاد آذرنگ و
استاد سميعي
به نظم معروف
هستند و استاد
اديبسلطاني كه
مثل اعالست.
نظم در توازي،
قرينگي ،نظم
زماني و ...جزو
مواردي هستند
كه حساسيت
ويراستارها را
تحريك ميكنند
و همه اين موارد
نشانه  OCDاست!

لذت زبانورزي و پرورش ديد و شــم انتقادي موجب شــد تا در اين حرفه
باقي بمانم .اينكه هم عيوب را بيابم و براي رفع آنها تالش كنم ،هم با يافتن
زيباييها جانم را سرشار كنم .من منتقد ادبي هم هستم و به اين ترتيب بايد
بگويم كه اين وجه انتقادي در كارهاي ديگر من بازتاب يافته است .آن ديد
انتقادي در ويرايش مربوط به حوزه زبان است و در ادبيات در حوزه ساخت،
فرم و محتوا .ما با ويرايش صاحب شم انتقادي ميشويم .نگاهمان را پرورش
ميدهيم تا ديد انتقادي و پژوهشي داشته باشيم ،بگرديم و ببينيم كه چه
چيزي ناساز است تا آن را رفع كنيم و در مقابل هم نكات سازگار را ستايش
كنيم .بايد بدانيم كه ويرايش با نقد ،همسر و همبر است .اين همكناري براي
من جذاب بود و من را در حوزه ويراستاري ماندگار كرد.
شما در صحبتهايتان به اين موضوع اشاره
كرديد كه بسياري از شاگردهايتان به اين دليل در اين
مسير نماندند كه ويرايش نان و نام نداشت .اما مشكل
اصلي بسياري از ويراســتارها اين است كه نفر دوم
محسوب ميشوند و پشت نام نويسنده قرار ميگيرند،
اين براي شما آزاردهنده نيست؟

من هميشه سركالسهايم يك مثال از مرحوم محمدعلي
حميدرفيعي  -كه اســتاد من در مركز نشر دانشگاهي
بودند  -بيان ميكنم .ايشــان ميگفتند كه ويراستار
مانند پزشك بيهوشي اســت ،زماني كه فرد جراحي
ميكند و در نهايت به سالمت از بيمارستان مرخص
ميشود ،همه به او ميگويند كه جراح تو چهكسي
بود؟ نام جراح مهم است و فرد نام پزشك بيهوشي
را اصال نشــنيده و جوياي نام او هم نميشــود.
پزشك بيهوشي نفر دوم اســت و نامش پشت
سر نام پزشك جراح قرار ميگيرد اما اگر پزشك

بيهوشي به درستي كارش را انجام ندهد ،بيمار با خطر مرگ روبهرو ميشود.
نقش پزشك بيهوشي كمتر از نقش جراح نيست اما نام پزشك بيهوشي هرگز
مطرح نميشود .نكته مهم اين است كه پزشك بيهوشي اين نقش را پذيرفته
و هيچ وقت معترض نيست كه چرا اسم جراح مهمتر از من است .خيلي هم
به شغلش مفتخر است .ويراســتار هم بايد از همان ابتدا كه وارد اين عرصه
ميشود ،بداند كه چنين جايگاهي دارد و در گذر زمان مدعي نشود كه چرا
اسم نويسنده و مترجم روي جلد كتاب است اما نامي از من نيست .از نظر من،
اين حرفها غرغر است .ويراستارهايي كه چنين دغدغههايي دارند ،افرادي
هستند كه شرح وظايفشان به آنها تفهيم نشده است .اگر فردي ميخواهد
نامش مطرح شود ،برود و كتاب خودش را بنويسد .اگر كسي كه سوداي نام
دارد به سمت ويراستاري ميآيد ،جاي درستي نايستاده است.
چرا؟

چون هميشه فكر ميكنند كه به آنها ظلم شده و مدام ميگويند چرا ما را
نديدند .ويراستارها بايد قبول كنند كه نقششان همين است .جايگاه درست
براي بعضي از ويراستارها تعريف نشده ،معلمهاي ما بايد اين تعريف درست
را به همه ياد ميدادند .استاد سميعي معلم من بود ،فردي كه كتاب «از صبا
تا نيما» را بهعنوان اثري ارزشمند ويرايش كرد.اين كتاب سالهاست منبع
ق پارههايي پراكنده
درسي تمام دانشجويان ادبيات است .او اين كتاب را از ور 
به مرجعي درخشان بدل كرد ،اما اسم او هيچجا نيامده است .معلم من همين
آقاي سميعي بود ،فردي كه جايگاه خودشان را قبول كرده بود و ميدانست
كه نقشاش همين است و خيلي هم به آن مفتخر است .دومين درسي كه من
در كارگاههاي ويرايش به آن پرداختهام ،اخالق ويرايش است .در اين مبحث
به شاگردها ميگويم كه خانم و آقايان جاي شما همين جاست؛ صندلي بغل
راننده ،نه صندلي راننده .اگر افراد شرح وظايف خود را بشناسند ،مدام غر
نميزنند و مطلب مترجم و نويسنده را بيارزش نميكنند تا كار خود را با
ارزش جلوه دهند.
علي صلحجو ،در گفتوگويي قديمي در پاسخ به پرسشي
ميگويد« :ويراستار هميشه بهخودش ميگويد بهتر است انواع غلط
ممكن را در نوشتهها يا ترجمهها ببيند و تصحيح كند و سپس به ترجمه
بپردازد ،متأسفانه گاه اين دوره ،همه عمر را ميگيرد .در واقع ويراستار
اعتماد به نفس الزم براي نوشتن ،ترجمه كردن را ندارد» .ما ميتوانيم
بگوييم كه ويراستارهاي حرفهاي و شناخته شده آرمانگرايي در نوشتن
را مدنظر دارند ،به همين دليل به سمت ويراستاري آمدهاند؟ آيا اين
آرمانگرايي به زندگي ويراستارها هم كشيده ميشود؟

اين سؤالي است كه خودم هم با آن روبهرو هستم .از خودم ميپرسم كه
آيا من كمالطلب بودم و بعد ويراســتار شدم يا كمالطلب و آرمانگرايي
عارضه شغلي من است و در واقع چون ويراســتار شدم ،ياد گرفتم كه به
كم قانع نشوم؟
هيچوقت به جوابي دست نيافتيد؟

نه! آقاي صلحجو ميگويد كه آرمانگراها ،ويراستار ميشوند چون به كمال
مطلوب عالقه دارند و ميخواهند متن در بهترين شكل خود تجلي پيدا كند
اما من نميدانم كه آيا چون آرمانگرا بودم ،ويراستار شدم تا متن را به متني
بهتر تبديل كنم يا اينكه چون ويراستاري تبديل به شغلم شد و با ويرايش
زندگي كردم ،نگاهم در زندگي بهتدريج كمالگرايانه شد.
در كنار اين نگاه آرمانگرايانه ما شــاهد آن هســتيم كه
ويراستارها افراد دقيقي هستند ،چرا كه عادت به ديدن غلطها دارند.
آيا ويراستارها با توجه به نوع كاري كه انجام ميدهند در زندگي شخصي
نيز افراد دقيق و حساستري هستند و ايرادها بيشتر توجهشان را جلب
ميكند؟

بله! اين نگاه نيز مانند آرمانگرايي است ،نهتنها اشتباهات بلكه زيباييها نيز
همينقدر به چشم ما ميآيد .بهعبارت ديگر ،همانطور كه كژيها در يك متن
ما را آزار ميدهد ،از درستيها و سازمنديها نيز لذت وافر ميبريم.
در زندگي شخصي و تعامل با افراد نيز همينطور است؟

بله! عيناً همينطور است .من اين سؤال را بارها از خودم پرسيدهام كه آيا وسواس
در ايجاد زيبايي و زدودن زشــتي عارضه شغل ماست يا ما ويراستارها چون
وسواسي هستيم ،جذب اين شغل ميشويم؟ من وسواس افراطي را بهمعناي
باليني بهكار ميبرم و منظورم  OCDاســت .از نظر من اغلب دوســتان،
همكاران و استادانم در حوزه ويراســتاري دچار اختالل وسواس هستند .ما
ميخواهيم كه همه خطوط موازي باشند ،نميتوانيم طاقت بياوريم كه يك
تشديد به اندازه نيمميليمتر جابهجا شود .اين وسواس افراطي( )OCDدر
زندگي شخصي هم وجود دارد .اگر دو قاب به ديوار قرينه نصب نشده باشند،
نميتوانم به آن ديوار نگاه كنم .اگر دو فرش در خانهام كنار هم پهن شده باشند
و خطوط اين دو فرش ذرهاي از قرينگي خارج شوند ،نميتوانم به آنها نگاه كنم.
با توجه به اينكه اشاره كرديد جمعي از ويراستارهاي اطراف
شما دچار اين وسواس هســتند ،همچنان نميدانيد كه اين وسواس
بهدليل كار است يا خير؟

دقيقاً! اين سؤالي است كه من هم جوابي براي آن ندارم( .خنده) به استادهايم
كه نگاه ميكنم ،متوجه ميشوم فردي مانند مرحوم نجفي – كه براي من
بسيار عزيز بودند -به وضوح وسواس داشت .اين وســواس آشكار بود .اگر
ي تــكان ميخورد ،عصبي
وســيلهاي روي ميز و بهطور كلي تركيب زندگ 
ميشد .حتي اگر ورقي از روي ميز جابهجا ميشد ،استاد ناراحت ميشد .من
هم همينطورم ،اگر قلم يا كاغذي يا فايلي جابهجا شود ،نظم فكريام به هم
ميريزد چون ويرايش يعني انضباط و انسجام.
پس ميتوانيم بگوييم كه وســواس بيماري شــايع ميان
ويراستارهاست؟

نميتوانم به صحبتهايم عموميت ببخشم ،چون نسبت به همه ويراستاران
جهان كه شناخت ندارم .اما خودم و بســياري از همحرفهايهايم اينگونه
هستيم .جالب است بدانيد كه من و همكاران صميميام ساعتها بهخودمان
ميخنديم و يكي از جوكهاي بينمان مربوط به وسواسي بودنمان است.
(خنده) مثال من به دوستم ميگويم ،اين تشديد نيمميليتر در متن جابهجا
شد ،تو رواني نشدي؟ او هم جواب ميدهد كه دوست داشتم كاغذ را پاره كنم!
اين رفتار در بخشهاي مختلف زندگي و حتي چيدمان وسايل خانهمان نيز
بازتاب پيدا ميكند .اگر بخواهم دو شمعدان را به ديوار بكوبم و يكي از ميخها
جابهجا به ديوار وصل شود ،طاقت نميآورم( .خنده)
با اين توصيفها وقتي در شهر قدم ميزنيد و چشمتان به
تابلوهاي تبليغاتي پر ايراد ميافتد ،وضعيت بدتر نميشود؟

خيلي وضعيت بدتر ميشود .با چشمانم و در مغزم هر كدام از اين تابلوها را
از بين ميبرم و پاره ميكنم ،اما بايد بگويم كه در همين حد هم دقتم براي
ديدن زيبايي باالست .وقتي ميبينم يك گلدان رنگي را در گوشهاي از شهر
گذاشتهاند ،دلم براي آن زيبايي پر ميكشد .وقتي يك صف مرتب در نانوايي
ميبينم ،احسنت ميگويم چون انضباط اصل ويرايش است و بايد همهچيز
در نظم محض باشد .من عاشــق ايرانم ،ولي يكي از بزرگترين محسنات
زندگيام در آمريكا را امكان لذت بردن از نظم عمومي ميدانم.

اين ميزان دقت روي ديگري هم دارد ،ويراستاران در نوشتن
دقت و حساسيت بااليي دارند ،همين حساسيت موجب ميشود تا افراد
از تعامل مكتوب با آنها هراس داشته باشند .تا به حال براي شما پيش
آمده است كه فردي بخواهد در شبكه اجتماعي پيامي را برايتان بفرستد
و نگران اين باشد كه مبادا متني كه نوشته از نظر ويرايشي مشكل داشته
باشد؟ مواجهه شما با اين اضطراب اطرافيانتان چگونه است؟

بارها اين اتفاق افتاده .مثال فردي كه اهل كتاب نيست و ميخواهد پيام كوتاه
روزمرهاي به من بدهد ،احتياط ميكند كه اين پيام درست و بدون ايراد باشد.
بسياري هم به من ميگويند كه «براي شما دو كلمه نوشتن سخت است».
ولي از نظر من هر چيزي به جاي خويش نيكوست .هر فردي در هر زمينهاي
تخصص دارد و صاحب بينشي شده است .همانطور كه من نميتوانم به جاي
يك ب ّنا ،ديواري را بچينم ،از يك بنا هم توقع ندارم كه در كار من حرفهاي باشد.
من به همه ميگويم كه راحت باشيد و در نوشتن روزمره سخت نگيريد .قرار
نيست من از روي پيامهاي خصوصي به افراد نمره بدهم! جامعه كه كالس
امال و انشا نيست .متأسفانه ديدهام كه همكارانم قلم قرمز بهدست ميگيرند
و در فضاي مجازي پر از غلط از همه ايراد ميگيرند .اما واقعيت اين است كه
نميتوان از همه افراد با سطوح مختلف تحصيالت و حساسيتها انتظار داشته
باشيم كه همه قواعد ويرايشي را رعايت كنند .نبايد از همه طلبكار بود ،حتي
از نويسنده و مترجم .من حتي زماني كه مستقيما با نويسنده يا مترجم كار
ميكنم ،ميگويم كه خودتان را دربند رسمالخط قرار ندهيد ،اين كار من است،
شما فقط بنويسيد و نيروي خود را صرف خالقيت ادبي كنيد.
اينكه ميگويند ويراستارها مالنقطي هستند يك عيب است؟

نه! ما بايد مالنقطي باشيم ،اينكه عيب حساب نميشودُ ،حسن ماست!

بدترين اتفاقي كه در حوزه ويراستاري ممكن است شما را
ناراحت كند ،چيست؟

زماني كه مترجم تقصير و گناه خود را به گردن ويراســتار مياندازد ،بســيار
ناراحتكننده اســت .بهعنوان مثال مترجم در ترجمه يك لغت لغزش دارد و
ويراستار هم متوجه نشده ،چون ويراستار لغت به لغت كار را ترجمه نميكند و تنها
لغزشهاي متن را اصالح ميكند .زماني كه مترجم نامدار و مشهور باشد ،ويراستار
واژه به واژه آن متن را ويرايش نميكند .در اين ميان وقتي خطا برمال ميشود،
مترجم گناه را به گردن ويراستار مياندازد ،اتفاقي كه موجب آزار من شده است.
در حوزه ويراستاري كاري در دست تأليف داريد؟

يكي ســري مجموعه مقاالت ديگر مانند كتاب له و عليه ويرايش در دست
تأليف دارم و اميدوارم براي جلد دوم كتاب منتشر شوند.
نكات خاصي درباره ويراستاري وجود دارد كه در كتاب به
آن اشاره نكرده باشيد؟

همين اختالل وسواس فكري-عملي كه به آن اشاره كرده بودم .شايد براي
همحرفههاي من خوشايند نباشد ،اما من به اين موضوع ميخندم و
ابايي ندارم با دوستان و همكاران صميميام دربارهاش حرف بزنم.
هميشه بهخودم ميگويم كه در گذشــته هم اينطوري بودم؟
وقتي اتاقم بههم ريخته بود چه كار ميكردم؟ بعد خودم جواب
ميدهم كه در نوجواني شلخته بودي ،اما حاال اگر وسيلهاي
در جاي خود قرار نداشته باشد ،نميتوانم تحمل كنم.
پس ميتوان در رابطه با شــما به اين سؤال
جواب داد كه ويرايش شما را وسواسي كرد.

بله( .خنده) شــايد براي من اين عارضه شــغلي بوده.
تمرين مدام براي اينكه هر چيزي درست سرجاي خود
باشد ،ما را مانند ارتشــيها تربيت ميكند .استاد
نجفي همينطور زندگي ميكرد .استاد آذرنگ
و استاد ســميعي به نظم معروف هستند و
استاد اديبسلطاني كه مثل اعالست .نظم در
توازي ،قرينگي ،نظم زماني و ...جزو مواردي
هستند كه حساسيت ويراستارها را تحريك
ميكنند و همه اين موارد نشانه OCDاست!
عكس :مهرداد اسکویی
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درنگ

این شماره

ويراستاری

آموزش ويراستاري و خأل ويراستار حرفهاي

چشم سوم
و انديش ه حفظ ميراث

بررسي قيمت كالسهاي آموزش ويراستاري و عملكرد مؤسسات
فعال در اين حوزه

ايدههايي پراكنده دربار ه كاري كه ويراستار ميكند
محمد خلفي

سه اشاره گذرا

تحقق برخي مســائل
روزنامهنگار
تنها بهواســطه استقبال
فرهنگ رســمي ممكن
نيست .مســائلي هم در
كارند كه شــيو ه مواجهه
اقليت بــا آنها ،در روندي
تاريخــي ،بهمــرور بــه
برخورداريشان از حرمت
اجتماعي و تشــخص حرفهاي ميانجامد .ويرايش
هنوز يك مسئله نيســت يا بهعبارتي بهتر ،هنوز به
مسئله بدل نشده .در محدودهاي اجتماعي ،تجسم
توجه به يك دغدغه و شــايد يك باور است :انديشه
ي كه گويي انتقــال ميراث به
حفظ ميــراث ،بهنحو 
سرزمين فكري آيندگان تنها از طريق طرح مكتوب
اندوختههاي امروز شدني باشد .دغدغهاي جدي (و
حتي حياتي) كه طبعا براي عموم مطرح نيست ،اما
دغدغ ه خواصياست كه بنا به جبري تاريخي هميشه
در اقليتند :باور تاوان دارد.
ويرايش خو ِد زبان را نشانه رفته است و شايد از معدود
زمينههايياســت كه در مواجهه با بحث ازلي-ابدي
نســبت فرم و محتوا تكليف روشني دارد :در ويرايش،
هم فرم نوشــته ممكن اســت تابع محتوا باشد و هم
تابع فرم.
محتوا ِ
ويراســتار ،اينجا ،اغلب در ديرترين زمان ممكن از
راه ميرسد .وقتي مطلب شكلي تقريبا نهايي به خود
گرفته و اتفاقها چنان كه بايد انگار افتادهاند و كار از كار
گذشته است ،وقتي جهان متن ساخته شده .گرچه او
نوشداروي بع ِد مرگ سهراب نيست .نميتواند باشد.
نقط ه صفر

توجه نويسنده به استراتژي نوشتن از الزامات كار اوست.
و استراتژي ،در ســادهترين حالت ،يعني راه و روش .با
ن حساب ،نويسنده طبعا بايد مجهز به ويراستار دروني
اي 
ويرايش ابتدا بهساكن .پس
ويرايش مرحله صفر،
باشد:
ِ
ِ
چگونه است كه گاهي (اغلب؟) ،بيگذار از مرحل ه صفر،
خود را پرتابشده به مرحله اول ديدهايم؟ سادهتر اينكه
مطلبي كه خواندهايم تمامشده بهنظر رسيده ،اما انگار
(اصطالحا) كار نميكرده ،انگار نميتوانسته كار كند.
جدا از شيوه جملهنويسي نويســنده و جدا از ضرورت
توجه بهعلت وجودي پاراگراف ،جهاني در كار اســت
كه بايد منعقد شــود ،جهاني كه گاهي شكل ميگيرد
و گاهي امكان شــكلگيري آن بالكل منتفياست .به
تجربه تماشاي فيلم شبيه است :به تماشا مينشيني و
فيلم تا انتها نگهت ميدارد .تمام كه ميشود ،بهخودت
كه ميآيي ،حس ميكني چيزهايي بايد ميبودند كه

ياســت .نقش ويراستار كلنجار رفتن با
جايشان خال 
امكان بهوجودآمدن همان حس است.
اختراع چرخ

باور كموبيش رايج ميان غيرمتخصصان اين است كه
نويسنده ميداند چه ميخواهد و ميتواند خواستهاش
را به بهترين وجهي بــا كلمات تقديــم بيننده كند.
چنين ديدگاهي طبيعياســت كه به ويراستار اعتقاد
نداشته باشد و او را بهرسميت نشناسد .اما خواستههاي
نويســنده از جنس ذهنيات هســتند و وقتي به واژه
بدل ميشــوند عينيت پيدا ميكنند .پيمايش مسير
تغيير و تحول ذهنيت به عينيت متكي به محاســبات
رياضيوارياســت كه كيفيت پيمايــش را تضمين
كنند؛ كاري كه ويراســتار ميكند .نكتهاي كه جهان
انگليسيزبان دهههاست به آن پي برده منتها در ايران
هميشه بحث بر سر اختراع مجدد چرخ است؛ چرا كه
ساليق متنوعند و تفاهم بر ســر اصولي تعيينكننده
غيرممكن.
بيسليقگي

تمام آتشهــا از گور درك غلط از معني ســليقه بلند
ميشود .مردم ،در مقام مخاطبان نوشتهها ،اصوال سليقه
را امري دلبخواهي تلقي ميكننــد و هرچند به لزوم
دخالت معيار در قضاوتهاي شخصي صحه ميگذارند،
در نهايت هرجا از اســتدالل ناتوان ميمانند به بحث
شيرين سليقه پناه ميبرند و ارتكاب خود را چنان امري
جايز معرفي ميكنند .در باطن جمله «سليقهســت
ديگه» نوعي خشــونت نرم پنهان اســت كه از فقدان
داوري و فقدان اتكا به معيار برخاسته .ويراستار هست
كه معيارها را تثبيت يا معيارهايي نو را تعريف كند.
بيمعياري

سادهترين و آشــناترين نتيجه بياعتنايي آگاهانه به
معيار در جملهنويســي ،آشــفتگي تصويري ناشي از
همنشيني واحدهاي مختلف جملهها و عبارتهاست.
شلوغي و سروصدا موجب انحراف توجه است و مخاطب
را از خواست ه اصلي دور و دورتر ميكند .ويراستار هست
كه ارتباط را ممكن ـ و تســهيل ـ كند .نويسنده ،با هر
شــكلي از جهانبيني ،تنها بهواســط ه كلمات قادر به
ارتباط با ديگري اســت و كلمات تاريخ دارند ،در گذر
ســالها و قرنها ،بار معنايي مشخصي پيدا كردهاند و
متكي به معاني تثبيتشدهاي هم در جمالت مختلف
نشسته و معاني را ساختهاند .ويراستار هست كه نگذارد
تاريخ به مسير خطا برود .ويراستار هست كه مانع الصاق
يا تحميل معنايي خارج از ظرفيت واژهها شود .ويراستار
هست تا از وجاهت كلمات حراست كند .او چشم سوم
نويسنده است .چشم ذهن تاريخي او.

رسالت فرم

ويرايش با فرم درگير اســت ،فرم در مقام سيستمي
كه تمام امكانــات زبان را بهكار ميگيــرد تا معنا را
خلق كند .ويراستار با يك كل اوليه (ايدههاي قبل از
آغاز نوشتن) و يك كل پاياني (ايدههاي شكلگرفته
در متن نوشتهشــده) مواجه اســت .او تمام تالش
خود را بهكار ميگيرد تا ســير تكوين ايده اوليه را،
با اقتدا به ســنتهاي نگارش و با علم به زمينههاي
بروز و ظهــور ابداعات مختلف زباني ،تــا انتها رصد
كند ،با اســتانداردها بســنجد و درصورت ضرورت،
استانداردهايي جديد براي عبور نوشته از بحرانهاي
احتمالي (نامفهومي اســتنباط غلــط و )...تعريف
كند .ويراســتار در جســتوجوي راههاي ارتباط با
انديشههاست و با جهان.
روزنامه ،مجله ،كتاب

در ايران ،سالهاست كه نوشــتن امري ميلياست.
البته درنظــر عموم مردم كه طبعــا اكثريت جامعه
را هميشه تشــكيل دادهاند بهشكل مرموزي چنين
جا افتاده كــه توانايــي جملهنويســي از مصاديق
نويسندگياســت و توانايي همنشــاني جملهها از
مصاديق هنر در نويسندگي .فرم همچنان عرصهاي
مهجور و كمارج تلقي ميشــود :مهم اين اســت كه
حرفمان را بزنيم (چه شــفاهي ،چه مكتوب) تا زده
باشيم .حرف را ،در پرســپكتيوي تاريخي ،در كنار
حرفهاي ديگران نمينشانيم و قالب مناسب آن را
جستوجو نميكنيم« .حرف را بنداز زمين صاحبش
برميداره ».چنين باوري ديگر به شــكل گفتن فكر
نميكند .چنين باوري كلمات را از روح تهي ميانگارد
و آنها را اجسامي ميداند كه هرجايي ميشود نشاند.
يادداشت شفاهي ،كه همچنان تركيبي بهيادگار مانده
از اقوام ياجوجوماجوج بهنظر ميرسد ،نتيج ه منطقي
ياست .حرف پشت حرف پشت حرف
چنين ديدگاه 
پشت حرف ،بيالتزام به چيدماني ازپيشانديشيده.
شليك حرف.
زبان كامــا متاثــر از جهانبينــي اقوام اســت .با
انحطاط جهانبينيشــان دچار شلختگي ميشود.

شلختهنويسان در پيامرسانها چه تأثيري بر ادبيات ميگذارند؟

زهرا دلپذير ،پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي ،خالصهنويسي در فضاي مجازي،
خالصهخواني را تشديد كرده و موجب شده تا نسلي معتاد و مشتغل بر عبارات و
بندهاي كوتاه ظهور كنند

زبان فارســي از مؤلفههاي اصلي هويت ملي ايرانيان است؛ بنابراين
خدیجه نوروزی
حفظ و پاسداشــت اين زبان از گزند ناهنجاريها نقش بسيار مهمي در
روزنامهنگار
انسجامبخشي و تحكيم هويت فرهنگي ما و انتقال آن به نسلهاي بعدي
دارد .در چند سال اخير گسترش فناوري و دنياي ديجيتال ،تأثيري ژرف بر همه ابعاد جامعه ازجمله اقتصاد ،علم،
فرهنگ ،رسانه و ...داشته .بديهي است زبان فارسي نيز از گزند دنياي مجازي در امان نمانده و آنچه ما امروز در
فضاي مجازي ميخوانيم و ميشنويم با فارسي اصيل و سره تفاوت زيادي دارد .آميختن شعر و نثر شاعرانه با زبان
معيار علمي ،يكسان نبودن سبك نوشتاري ،آشفتگي رسمالخط و دخالت سليقههاي شخصي ،وجود غلطهاي
اماليي بيشمار ،مبهم بودن جمالت به داليلي چون معلوم نبودن جاي ضمير ،حذفهاي نابجا ،جمالت مركب و
طوالني ،بيتوجهي بهمعناي دقيق كلمات ،تأثيرپذيري بيش از حد از زبان محاوره و شكستهگويي و راه يافتن
واژگان بيگانه مخفي ،بخشي از آسيبهاي فضاي مجازي به پيكره زبان فارسي هستند .اما بايد ديد ادامه اين
روند تا چه اندازه به ادبيات و زبان فارسي آسيب ميزند .زهرا دلپذير ،پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي پيامدهاي
شلختهنويسي در پيامرسانها بر زبان فارسي را با همشهري در ميان گذاشته است.
عوامل آسيبزا را بشناسيم

از جمله داليل شلختهنويسي
در فضاي مجازي ميتوان به
فراگير شدن استفاده از فضاي
مجازي در بين اقشار گوناگون،
سهلالوصول بودن ،تنوع باالي
اين فضا و شتاب زياد انتقال اطالعات اشاره كرد؛ امروزه همه
افراد به گوشي تلفن همراه و نرمافزارهاي گوناگوني چون
تلگرام ،واتساپ ،اينستاگرام و ...دسترسي دارند .گسترش
شبكههاي اجتماعي امكان تعامل گسترده با افراد گوناگون
را فراهم كرده و جذابيتهاي بسياري دارد .كاربران اين فضا
بهراحتي ميتوانند ظرف چند ثانيه حجم بااليي از مطالب
را به مخاطبان خود منتقل كنند؛ در نوشــتن اين مطالب
معموال چه از نظر اماليي و شيوه درست نگارش حروف و چه
از نظر معنايي دقت نظر الزم وجود ندارد و قواعد اين حوزه
رعايت نميشود.
در واقع فضاي مجازي اين امكان را بــراي كاربران فراهم
ميكند كه هر چه به ذهنشــان ميآيد بنويسند .نوشتن
بايد با انديشه و تفكر همراه باشد ،اما مطالب فضاي مجازي
معموال بدون تعمق و انديشــه كافي نوشــته ميشوند و
همين مسئله مشــكلآفرين شده اســت .از سوي ديگر
شكســتهگويي كه قبال در گفتوگوهاي محاورهاي ديده
ميشــد ،امروزه به فضاي مجازي نيز سرايت كرده و شاهد

اگر بپذيريم كه ابتــذال (در مفهوم وســيع كلمه)
به تماعي عرصههــاي زندگي روزمرهمــان راه پيدا
كرده ،ارائه تحليلي موجز از وضعيت ويرايش چندان
دشــوار بهنظر نخواهد رســيد .روزنامــه را مردمي
ميخوانند كه شــاخكهاي حسيشــان هنوز كار
ميكنند .كتــاب و مجله را كســاني ميخوانند كه
مايلند بيشــتر فكركنند .معيار پيآمد (دستاوردِ؟)
منطقي تداوم چرخ ه فكر كردن و نتيجهگرفتن است
و سليقه (بهلحاظ روانشناختي) بر بستر معيارهايي
ناخودآگاه مينشــيند و رشــد ميكند .ما از تاريخ
اطالع نداريم ،از تاريــخ واژهها .هر بار مايليم تاريخ را
(بهشيوهاي «سليقهاي») از نو بنويسيم .هر ارتكابي
را در شلختگيهاي زباني بهحساب گامهاي آغازين
تاريخ نوين ميگذاريم و خطاهاي محرز را لغزشهايي
مجاز ميانگاريم .ويرايش ،بهسياق خود زبان ،وابسته
به طولموج عواطف انساني جامعه است .اگر برخوردار
از تشــخص الزم (حتي ميان متخصصان) نيســت،
اتكا به قياس وضعيت نشــر خود با ديگران (ناشران
مقيم ايالت هميشهآشــناي خارج) شايد به نتايجي
تماما مشكلگشا منجر نشود .ســنتهاي مختلف
نوشــتن ،در غرب ،بهرسميت شــناخته ميشوند و
ســير تكاملشــان موضوع پژوهشهاي تاريخي و
جامعهشــناختي قرار ميگيرد تا نتايج آنها ،در مقام
قوانيني جديد يا بهروزشده ،براي كاربران زبان تجويز
شــوند .روزنامهها و مجالت در حكم آزمايشگاههاي
پوســتاندازيهاي زباناند .در چنــان فرهنگي كه
معتقــد بهمرور رونــد تاريخي زبان اســت بايد هم
ويراســتار چنان وجههاي داشته باشــد كه دبيران
صفحات ،در وهله نخست ،ضرورتا خود را ويراستاراني
فني بدانند (معادل دبير ارشد يا سردبير در انگليسي
 chief editorاست .اديتور ارشد .ويراستار ارشد) .و
ما هنوز در آرزوي برقراري امكاني براي اختراع چرخ
و فراموشكردن دســتاوردهاي تاريخيم .بررســي
ريشــههاي ازدســترفتن تعلقخاطر ايرانيها به
اســتفاده صحيح از امكانات زبان را ميشود از نقاط
آغاز آسيبشناسيهاي احتمالي در باب كماهميتي
جايگاه ويراستاري قلمداد كرد.
كه بعد از يادگيري كامل زبان فارسي با شبكههاي مجازي
آشنا شدهاند ،تأثير منفي نداشته باشد ،اما در نهايت جايگاه
شلختهنويسي در نوشتار فارسي را به مرور محكم ميكند
و ميتواند بهعنوان زنگ خطري براي تحريف زبان فارسي
باشد.
يادآوري اين نكته بايسته است كه شلختهنويسي مختص
فضاي مجازي و شــبكههاي اجتماعي نيست و گاهي در
رسانههايي مثل نشريات مكتوب و آنالين نيز غلطنويسي
رواج دارد.

فاصل ه زياد گفتار و نوشتار

انواع و اقسام تجربههاي خودجوش براي ابداع خطي هستيم
كه احساسات افراد را منتقل كند .همانطور كه ميدانيد در
زبان فارسي فاصل ه بين صورت گفتاري و نوشتاري بسيار زياد
است .يعني عمال مجبوريم بهگونهاي حرف بزنيم و بهگونهاي
ديگر بنويسيم .اين فاصله اگر مديريت نشود به زبان آسيب
ميرســاند .افزون بر اين ،بيشــتر كاربران فضاي مجازي،
مطالعه اندكي دارند و با اصول نگارش و درستنويسي آشنا
نيستند .امروزه سرانه مطالعه كتاب پايينتر از گذشته است
و يكي از مهمترين داليل آن گسترش فضاي مجازي است؛
زيرا افراد به جاي مراجعه به منابع معتبر و مطالعه كتاب و
رسانههاي نوشــتاري مثل روزنامه و مجله ،اطالعات مورد
نياز خود را از فضاي مجازي تامين ميكنند .بيشتر كاربران
فضاي مجازي حوصله درستنويســي و درســتخواني
مطالبي كه در اين فضا منتشر ميشود را ندارند .زيرا به كوتاه
و خالصه خواندن عادت كردهاند.
ســيل اطالعات در اين فضا كه مفيد هم نيست و نيز وقت
كم ،خالصهخواني را تشديد كرده و مفصلخواني تبديل به
خالصهخواني شده است .خالصهنويسي از يكسو جمالت
را كوتاه و ناقص ميكند و از ســوي ديگر سبب استفاده از
افعال نامناسب در جملهها ميشود .فضاي مجازي بيشتر
براي پرسشهاي كوتاه مناسب است تا پاسخهاي طوالني؛
اين ويژگيها سبب شده نسلي معتاد و مشتغل بر عبارات
و بندهاي كوتاه ظهور كنند و نوع ديگري از گفتن و نوشتن
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رواج يابد .رسمالخط فارسي نيز از گزند اين آسيبها در امان
نمانده و واژههايي اشــتباه در ميان مردم رايج شده است.
نوشتن «سپاســگذارم» به جاي «سپاسگزارم»« ،عاقا» به
جاي «آقا»« ،تعقير» به جاي «تغيير» و «توجيح» به جاي
«توجيه» ،ازجمله رسمالخطهاي اشتباه است كه در فضاي
مجازي رواج يافته و حتي كاربــرد آنها براي كاربران عادي
شده است.
البته ساختار جمله در فضاي مجازي هميشه خالصه و كوتاه
نيست .گاهي در شبكههاي اجتماعي بهويژه در گروهها و
كانالهاي تلگرامي با جملههاي طوالني و پيچيده و مبهم
مواجهيم كه به ساختار زبان آسيب ميزند.
نكته ديگر كه نبايــد آن را ناديده گرفــت ،ورود واژههاي
مخفي ســاخت جوانان به فضاي مجازي است؛ از آنجا كه
طيف گستردهاي از كاربران شبكههاي مجازي نوجوانان و
جوانان هستند و در بين اين گروه سني واژهها و اصطالحات
مخفي زيــادي رواج دارد ،اين اصطالحــات بهتدريج در
فضاي مجازي نيز رواج يافته .از ســوي ديگر ميل به جلب
توجه و تمايل به متفاوت بودن اين گروه ســني با ديگران،
سبب شوخي كردن آنها با واژهها ميشود .در نتيجه افعال
و واژههاي جديدي مانند «بزنــگ»« ،بحرف» و ...در ميان
مخاطبان فضاي مجازي بســيار افزايش پيدا كرده است.
پذيرفتن اين اشتباهات به عمد يا سهو ،آگاهانه يا ناآگاهانه
تا حدي اجتنابناپذير است و شايد بر دانش زباني افراد بالغ

پيش از بيــان راهكارها بايــد بر اين نكتــه تأكيد كرد كه
شلختهنويسي در فضاي مجازي مختص زبان فارسي نيست
و همه كشــورهاي جهان با آن دســت به گريبانند ،اما در
كشورهاي پيشرفته اين معضل بهخوبي مديريت ميشود.
براي نمونه پيوستي به فرهنگ النگمن به نام «زبان مجازي»
افزوده شده كه شامل واژههاي مصطلح در محيط وب است.
پس در مرتبه نخست بايد اين واقعيت را بشناسيم ،بپذيريم
و بدانيم كه شلختهنويســي در عصر ارتباطات ،با توجه به
گسترش فناوريهاي نوين ،امري طبيعي است و بايد ضمن
پرهيز از تعصب بيجا ،تمهيداتي براي مبارزه با اين پديده
بينديشيم؛ زيرا اگر براي رفع آسيبهاي همراه با اين تحول
تالش نكنيم ،ممكن است در نهايت ،امكان تفاهم نوشتاري
در زبان فارســي را از دست بدهيم و انســجام و استحكام
نوشتاري و گفتاري اين زبان كهن خدشهدار شود.
فرهنگسازي از اقدامات اساسي براي جلوگيري از گسست
فرهنگ زباني است .ما براي رفع اين چالش نوين نيازمند
آموزش صحيح و اصولي هستيم .بايد به افراد جامعه بهويژه
جوانان كه بيشــترين كاربران فضاي مجازي را تشــكيل
ميدهند اصول درستنويسي آموخته و ضرورت استفاده از
واژهها و رسمالخط صحيح تفهيم شود .متأسفانه در زمينه
آسيبهاي زباني فضاي مجازي ،رصد علمي دقيقي انجام
نشده است و بايد نهادهاي متولي مانند فرهنگستان زبان
و ادبيات فارسي ،رســانههاي جمعي مانند صدا و سيما و
مطبوعات ،آموزش و پرورش و ...براي آگاهســازي جامعه
در اينباره گام بردارند و معيار و اســلوب درست زبان را به
مردم آموزش دهند .تهيه و نصب نرمافزارهاي خطاياب زبان
فارسي روي گوشيهاي تلفن همراه و رايانههاي شخصي
ميتواند راهحل مناسبي براي تقويت دامنه واژگاني و اصالح
خطاهاي كاربران و فضاهاي مجازي باشد.
گفتني است اخيرا تدوين برنامه زبان و خط ملي در فضاي
مجازي ،بازنگري در رســمالخط و استانداردســازي در
فضاي وب در دستور كار فرهنگستان زبان و ادب فارسي
قرار گرفته و اميدواريم با اجرايي شدن آن شاهد تغييرات
مثبتي در اين عرصه باشيم.

در ايران،
سالهاست كه
نوشتن امري
ياست .البته
ميل 
درنظر عموم
مردم كه طبعا
اكثريت جامعه را
هميشهتشكيل
دادهاند بهشكل
مرموزي چنين جا
افتاده كه توانايي
جملهنويسي
از مصاديق
ياست ،و
نويسندگ 
توانايي همنشاني
جملهها از
مصاديق هنر در
نويسندگي .فرم
همچنان عرصهاي
مهجور و كمارج
تلقي ميشود:
مهم اين است كه
حرفمان را بزنيم
(چه شفاهي ،چه
مكتوب) تا زده
باشيم .حرف را،
در پرسپكتيوي
تاريخي ،در كنار
حرفهاي ديگران
نمينشانيم و
قالب مناسب آن
را جستوجو
نميكنيم

پرسش مهم
درباره مؤسسات
پرشمار آموزش
ويراستاري،
كيفيت كار و
خروجي آنهاست.
ويراستاران
حرفهاي و
متخصصان اين
فن بر اين باورند
كه آموختن اين
مهارت و حرفه،
مستلزم تمرين
مستمر ،طوالني
و تحت نظر
استادان برجسته
است ،درحاليكه
مؤسسات مذكور
پروسهاي كه
نزديك به يكسال
به طول ميانجامد
را در قالب چند
سيدي فيلم يا
تنها 12جلسه به
شكل تئوري به
پايان ميرسانند!

از آنجا كه ويراســتاري ،اصل بسيار
مرضیه حسینی
مهمي در توليد محتواي علمي كتابها
روزنامهنگار
و مقاالت است ،آموزش حرفهاي اين
مهارت ،اهميت زيادي در حوزه نشر و البته رسانه دارد .از متداولترين
راههاي كسب اين مهارت ،شــركت در دورهها و كالسهاي مؤسسات
متولي در زمينه آموزش ويراستاري است .مشاهده عملكرد ويراستاران
در حوزه كتاب ،مقاله و حتي رسانه اما نشان ميدهد بسياري از كساني
كه با مدرك اين مؤسسات مشغول بهكار شدهاند ،توان و مهارت كافي را
در اين زمينه ندارند .گزارش پيشرو ،ضمن اشاره به اهميت ويراستاري و
انواع آن ،نگاهي به هزينه آموزش ويراستاري و عملكرد مؤسسات فعال
در اين حوزه كرده است.
آموزش ويراستاري و اهميت آن

آشنايي با فن يا علم ويراستاري ،نخستينبار از طريق ارتباط با محافل علمي
در غرب ايجاد شــد و در ادامه رشد و گسترش يافت .ويراســتاري در انواع و
اشكال مختلفي كه وجود دارد ،چند هدف عمده را دنبال ميكند؛ اين اهداف،
حول يك محور اصلي يعني محافظت از زبان مبدأ و جلوگيري از آشفتگي آن
صورتبندي و تعريف ميشوند .به اين معنا كه ويراست متن ،زبان نوشتار را
از ايهام ،ابهام و مغلقنويسي دور و پيرايش ميكند .اين مسئله از آنرو حائز
اهميت است كه بدانيم ايهام ،ابهام و غموض در واژهها و متون سبب ميشود
كه نويسندگان ،متفكرين و اصحاب آرا و انديشه ،قادر نباشند منظور و مقصود
خود را بهراحتي و درستي به خوانندگان و مخاطبانشان ابالغ كنند؛ از همين
رو ،آموزش ويراستاري و تربيت ويراستاران حرفهاي در راستاي تقويت حوزه
نشر و گسترش دانش بسيار مهم است.
انواع ويراست و اهميت آن در آموزش ويراستاري

ويراســتار براي محافظت از زبان مبدأ و دوركردن آن از آشفتگي ،مجهز به
طيفي از قواعد و اصول تخصصي است .بهصورت كلي ،بخشي از اين قواعد در
حوزه ويرايش فني قرار دارد و بخشي ديگر در حيطه ويرايش زباني؛ به شكل
جزئيتر اما ميتوان از چند نوع تخصص و قاعده در بحث ويراستاري و آموزش
آن نام برد ،ازجمله ويرايش صوري يا فني ،ويرايش زباني ،ويرايش استنادي
و مرجعشناسي ،ويرايش ترجمه ،ويرايش رايانهاي و فرايند توليد كتاب .يك
ويراستار خوب بايد در همه موارد نامبرده داراي تخصص بوده و بتواند براي
مثال از طريق كاربســت تخصص خود در حوزه ويراست ساختاري در متن،
انسجام ،ســازگاري و هماهنگي ايجاد كرده و همچنين با اعمال جابهجايي
و تقدم و تأخر در آن ،نوشــتار را منسجم و مناسبســازي كند .يا در حوزه
آموزش ويراست استنادي ،ويراستار آموزش ميبيند كه چگونه صحت و سقم
و دقت يك متن كه ميتواند كتاب يا مقاله باشــد را از حيث استنادي يعني
مستندبودن دادهها و اطالعات بررسي كند .اين كار به خواننده كمك ميكند
كه بتواند بهراحتي به منابعي كه نويسنده از آنها استفاده كرده ،دسترسي پيدا
كند .در بحث ويراست ادبي كه بخش مهمي از آموزش ويراستاري در دورهها و
كارگاههاي مختلف است ،بُعد زيباييشناختي متن مهم است .به اين معنا كه
ويراستار ميآموزد چطور به فصيح و بليغكردن يك متن كمك كند.
مؤسسات متولي در آموزش ويراستاري

بهدنبال كالسها و كارگاههاي آموزش ويراستاري كه بگرديد ،به انبوهي از
مؤسسات برميخوريد كه ادعا دارند ويراستاري حرفهاي را بين يك تا 5ماه به
شما آموزش ميدهند .دوره آموزشي بعضي از آنها حتي 12يا 15جلسه است.
مؤسسه ويراستاران ،خانه ويراستاران چوك ،مؤسسه بهاران ،مؤسسه سينا،
هفت اقليم و شهركتاب ،تنها تعدادي از مؤسسات پرشماري هستند كه آموزش
ويراســتاري براي متقاضيان را برعهده دارند .اين كالسها و كارگاهها اغلب
مورد توجه و استقبال زيادي قرار ميگيرند ،براي مثال مؤسسه ويراستاران در
چندماه اخير530 ،نفر را در 16كارگاه مجازي پذيرش كرده است .شيوع كرونا
سبك و سياق كار مؤسسات ويراســتاري را تا اندازه زيادي تغيير داده ،يعني
عالوه بر برگزاري كالسهاي آنالين ،اغلب مؤسسات اقدام به فروش بستهها،
كتاب و فيلمهاي آموزش ويراستاري ميكنند .اين بستهها كه ادعا ميشود
شامل بيش از 10نوع آموزش متنوع در حوزه ويراســتاري است ،با قيمتي
حدود 400تا 600هزار تومان به فروش ميرسند .هزينه برگزاري كالسهاي
آموزش ويراستاري نيز بين 700هزار تا يك ميليون و 500هزار تومان با توجه
به حجم آموزش و تعداد جلسات متفاوت است .براي مثال ،گذراندن دورهاي
12جلسهاي در مؤسسه ويراستاران700 ،هزار تومان هزينه برميدارد .شهريه
كالسهاي پاكيزهنويسي و درستنويسي 3ماهه در مؤسسه هفت اقليم نيز
يك ميليون و 500هزار تومان است .تمام مؤسساتي كه كار آموزش ويراستاري
را برعهده دارند ،در پايان دوره ،مدرك نيز ارائه ميكنند.
در كنار مؤسســاتي كه شرحشــان رفت ،انجمن صنفي ويراستاران ،مركز
نشر دانشــگاهي و جهاد دانشگاهي دانشــگاه تهران ،از قديميترين و البته
مشهورترين مؤسساتي هســتند كه در زمينه برگزاري كالسهاي آموزش
ويراستاري فعال هستند .انجمن صنفي ويراستاران و مركز نشر دانشگاهي،
اخيرا بهصورت مشــترك و در قالب همكاري ،اقدام به برگزاري كالسهاي
ويراستاري كردهاند .كالسهاي اين مؤسسات اغلب 7ماهه است و بهصورت
3روز در هفته برگزار ميشود .اين مؤسســات از زمان شيوع كرونا به اينسو،
كالسهاي خود را بهصورت غيرحضوري و آنالين برگزار ميكنند .قيمت هر
دوره آموزش ويراستاري در مؤسساتي چون انجمن صنفي ويراستاران و مركز
نشر دانشگاهي ،يك ميليون و 600هزار تومان در روزهاي پيشاكرونا بوده كه
امكان پرداخت بهصورت اقساطي در  3قسط نيز براي متقاضي وجود دارد.
آموزش ويراستاري يا كارگاه توليد مدرك!

پرسش مهم درباره مؤسسات پرشمار آموزش ويراستاري ،كيفيت كار و خروجي
آنهاست .ويراستاران حرفهاي و متخصصان اين فن بر اين باورند كه آموختن اين
مهارت و حرفه ،مستلزم تمرين مستمر ،طوالني و تحت نظر استادان برجسته
است ،درحاليكه مؤسسات مذكور پروسهاي كه نزديك به يكسال به طول
ميانجامد را در قالب چند ســيدي فيلم يا تنها 12جلسه به شكل تئوري به
پايان ميرسانند! در اغلب اين مؤسســات ،هدف نهايي براي برگزاركنندگان
كالسهاي آموزش ويراستاري ،پول است و آنچه براي متقاضيان اهميت دارد،
صرفاً كسب مدرك و يافتن كاري پارهوقت بهوسيله آن است .يكي از ناشران
دولتي در اينباره ميگويد«:ساالنه از صدها نفر كه از مؤسسات مختلف و حتي
مؤسســات معروف و باســابقه مدرك دارند ،رزومه و مصاحبه ميگيريم ،اما
متأسفانه اغلب افراد تقريباً آموزشي نديده و ويراستاري بلد نيستند! همه آنچه
ميدانند بسيار مكانيكي ،كليشهاي و غيركاربردي است ».مشكل ديگري كه
در حوزه آموزش ويراستاري وجود دارد ،اين است كه منابعي كه مؤسسات در
قالب كتاب يا بسته آموزشي معرفي ميكنند ،ضعيف ،ناكافي و ناقص است و
فرد با خواندن آنها ويراستاري نميآموزد .يكي ديگر از داليل ضعف و ناكارآمدي
مؤسســات آموزش ويراستاري ،به مسلط نبودن علمي اســتادان و مدرسان
مباحث برميگردد ،درحاليكه در گذشته استادان بسيار قدرتمندي در حوزه
ويراستاري مسئوليت تدريس و آموزش در مؤسساتي مانند مركز نشر را برعهده
داشتند .در كنار ضعف استادان و نقص منابع ،روشهاي تدريس و آموزش نيز
داراي اشكال است و با متدهاي حرفهاي فاصله دارد .مجموعه اين عوامل در
كنار هم سبب شده كه جريان تربيت ويراستار حرفهاي و مجرب با مشكل مواجه
شود .مصداق اين مدعا ،وجود صدها ترجمه ،كتاب و مقالهاي است كه ساالنه
بهصورت آشفته ،غيرمنسجم ،مبهم و غيرعلمي ،منتشر ميشود.
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ناجيان پنهان نويسندگان بزرگ

برگ آخر

ويراستاري و شهر

چهكسي پايان «آرزوهاي بزرگ» را رقم زد؟

كسره اضافه و ويراستا ِر اضافي!
بــرفِ زمســتان ميباريد و
ليال صمدي
خيابان ساكت و خلوت بود.
ويراستار و روزنامهنگار
راننده تاكســي درست جل ِو
پايم نگهداشت .اوايل دهه هفتاد بود كه آن برفِ
سنگين كمسابقه باريد .مرد
ِ
كه از طرز صحبتش معلوم بود اهل مطالعه است بخاري را برايم روشن كرد.
زمستان بود اما نه از آن زمستانها كه «كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و
مجال
ديدار ياران را» .هنوز براي گپوگفتهاي معمولي با غريبهها حال و
ِ
كافي بود .همين بود كه تا بيايم روي صندلي جاگير شــوم و برف را از سر و
لباسم بتكانم از مقصد و كارم پرسيد .وقتي گفتم «ويراستارم» نميدانستم
كه تا خو ِد ميدان هفتتير بايد درباره اينكه دقيقاً چهكار ميكنم توضيح بدهم
تا برايش معلوم شود كه شغلم چيست.
آن سالها و ســالهاي پيش از آن ،با اينكه كمتر كسي ميدانست ويرايش
يعني چه ،شهر چهره پاكيزهتري داشــت .از بيلبوردها و بنرها و آگهيهاي
تبليغاتي پر از غلط خبري نبود .در اخبار صداوسيما و برنامههاي تلويزيوني
كمتر واژه نادرستي به گوشمان ميخورد و در مجالت و روزنامهها غلطهاي
اماليي عجيبوغريب و عارضه هكسره نميديديم.
اين روزها ،با اينكه اغلب افراد با واژههاي ويرايش و ويراســتاري آشنايند و
دورههاي تخصصي و عمومي زيادي در شهر ،در مؤسسات و مراكز گوناگون،
جان زبان
براي آموزش اصول ويرايش برگزار ميشود ،اما آفتهاي زيادي به ِ
ديدن «ه»هاي اضافه در
و خطِ فارسي افتادهاند .مدتهاست كه چشممان به
ِ
آخر خيلي از كلمات عادت كرده .استفاده از ه بهجاي كسره نسبت متأسفانه
به نوشتههاي روزانه افراد در شبكههاي اجتماعي و پيامهاي شخصي محدود
نميشود .در زيرنويس برنامههاي خبري و تلويزيوني ،در زيرنويسهاي مث ً
ال
فارســي فيلمها ،در روزنامهها و پايگاههاي خبري اينترنتي ،در بيلبوردها و
تبليغات شهري و حتي در بعضي نشــريات و كتابها اين «ه»هاي اضافه را
ميبينيم كه عموماً خواندن را دشوار ميكنند و گاه دستمايه استهزا ميشوند،
ِ
«دست او را گرفت
مثل «دست ه او را گرفت تا با هم از خيابان رد شوند» بهجاي
ِ
برعكس اين عارضه
تا با هم از خيابان رد شوند» .و حاال چندي است كه حالت
ِ
هم ديده ميشود كه آن استفاده از كسره بهجاي ه در پايان كلمه است ،مثل
همان «عي ِد و عيديش» در بيلبورد تبليغاتي بانــك آينده بهجاي «عيده و
عيديش» .بهگمان من ،مشــكل اصلي اين اســت كه ويراستاران كاربلد در
جايگاه مطلوب خود قرار نگرفتهاند و عموماً در رسانهها نيروي متخصص بهكار
گرفته نميشود .گاه ،كسي كه فقط دانشآموخته زبانوادبياتفارسي است
يا يك دوره كوتاهمدتِ ويرايش را گذرانده خود را ويراستار ميداند و رسانهها
هم چون نميخواهند دستمزد منصفانهاي به ويراستاران بدهند معموالً از
همين نيروهاي كمتجربه استفاده ميكنند.
امروز ،با فعاليت گروههاي مختلفي كه در رسانههاي مجازي فعاليتميكنند
و سعي دارند درستنويسي را رواج دهند ،به جايي رسيدهايم كه خيليها به
ويرايش حساس شــدهاند و حتي در پيامهاي روزانه شخصي مواردي مثل
نيمفاصله را رعايت ميكنند .در مقابل ،بســياري هنــوز ويرايش را چندان
تخصص
جدي نميگيرند .عدهاي هم فكر ميكنند كه ويرايش بهطوركلي
ِ
خاصي نيست و خودشــان از عهده آن برميآيند .آنها ويراستار را موجودي
اضافي ميدانند كه فقط از متن ايراد ميگيرد و بنابراين ضرورتي نميبينند
نوشتههايشان را براي ويرايش به او بدهند .درحاليكه بهزعم من ،عالوه بر
نشريات و رسانهها ،هر فرد يا سلبريتي پرمخاطب و هر سازماني كه پوستر
و آگهي چاپ ميكند ،كانال تلگرام و صفحه اينســتاگرام دارد و بهطوركلي
سروكارش با واژههاست ،بايد پيش از انتشا ِر متنهايش از ويراستاري ماهر
مشورت بگيرد تا هر روز در استوريها و پستهاي سلبريتيها و مسئوالن
و حتي نويسندگان ،در بيلبوردها و تبليغات شهري و نشريات ،و در هر آنچه
منتشر ميشود اِشكال ويرايشي و غلط اماليي نبينيم.

سميرا مصطفينژاد
روزنامهنگار

«بيشتر ويراستاران ،نويسندگاني شكستخورده
هســتند» .اين بخشــي از جملهاي است درباره
ويراستاران ،منسوب به شاعر و نويسنده مشهور
و برنده نوبل ادبيات ،تــي .اس .اليوت .او كه خود
عالو هبر عنوان نويسنده عنوا نهاي شاعر ،ناشر،
منتقد ادبي و نمايشنامهنويس را هم در سوابقش
دارد ،بهعنوان ويراســتار هم فعاليت ميكرده .اما
ويراستاري بخشــي از آثار او عالوه بر ازرا پاوند
مشهور ،براي ســالها بهعهده فردي به نام رابرت
ژيرو بود؛ ناشر و ويراستار مشهوري كه ويراستاري
آثار ادبي مشــهوري را در قرن بيســتم بهعهده
داشت .آثار افرادي نظير جورج اورول ،ويرجينيا
وولف و توماس مرتون .او همچنين چاپ نخستين
آثار نويسندگاني نظير ســوزان سانتاگ و ويليام
گديس را بهعهده گرفت و هفت اثــر برنده نوبل
از اليوت ،ايزاك بشويس ســينگر ،درك والكات،
نادين گورديمر ،سيموس هيني ،ويليام گولدين و
الكساندر سولژنيتسين را ويرايش كرد.

ژيرو در دفاع از اليوت در برابر ايــن نقل قول كه درواقع
عبارتي مشــهور و رايج در آن دوران درباره ويراستاران
بود ،در خاطرهاي شخصي و در پاسخ اليوت به اين سؤال
كه آيا واقعا ويراســتاران نويســندگاني شكستخورده
هستند ،اشاره كرده اســت« :اولينبار تي .اس .اليوت را
در ســال 1946مالقات كردم ،زماني كه در هاركورت
ويراستار بودم .بهتازگي سيســالگي را رد كرده بودم و
اليوت اواخر پنجاهســالگياش بود .آن روز به دفتر رفتم
تا با فرانك مورلي ناهار بخــورم اما او بايد به قراري ديگر
ميرفت كه من از آن بياطــاع بودم .از اينرو زماني كه
اليوت گفت :آقاي ژيرو ميتوانم شــما را به ناهار دعوت
كنم؟ من مات و مبهوت شــدم .مثل ايــن بود كه براي
ناهارخوردن با يــك بناي تاريخي از من دعوت شــده
باشد ،مانده بودم كه چه بايد به او بگويم .سمت خيابان
قديمي ريتز-كارلتون رفتيم ،يك روز زيباي بهاري بود و
رستوران فضاي باز كه به باغ ژاپني مشهور بود ،بهتازگي
باز شــده بود .اليوت بهترين و مهربانانهترين شيوه براي
شكستن سردي فضا را بهكار گرفت و موقع نشستن از من
پرسيد :از زبان يك ويراستار به ويراستاري ديگر بگوييد
ببينم كه شما هم اينقدر با نويسندگان مشكل داريد؟
اين ســؤال او باعث شــد هر دو بخنديم و فضا راحتتر
شود .خاطرهانگيزترين گفته او در آن روز زماني بيان شد
كه از او پرسيدم :آيا با اين شــرح كه بيشتر ويراستاران
نويسندگاني شكستخورده هستند موافقيد؟ و او پاسخ
داد :شايد ،اما بيشتر نويسندگان هم همينطورند».
چنين نقلقولهايي ،چه به نويســندگان بزرگ نسبت
داده شده باشند يا نه ،حاكي از اختالف عقيدهاي است
كه درباره ارزش كار نويسندگان و ويراستاران در جهان
ادبيات وجود داشــته و دارد .گروهي ،نويســندگان را
خالقان اصلي آثار ادبي بزرگ در جهان ميشناســند و
گروهي ويراســتاران را .عدهاي معتقدند نويسندگان از
اينرو شكست ميخورند كه توانايي ويرايش درست آثار

تیاس الیوت از جملهنویسندگان و شاعرانی بود که ویراستاری میکرد .هرچند ویراستارانی چون ازرا پاوند و رابرت ژیرو بعضی آثار
او را ویرایش میکردند.

خود را ندارند ،عدهاي مانند آنچه گفته شد ويراستاران را
نويسندگاني شكستخورده ميدانند و عدهاي ديگر بر
اين باورند ويراستار بايد در نويسندگي تبحر باال داشته
باشد تا بتواند در ويراستاري هم موفق شود .شايد هر يك
از اين ديدگاهها درباره يك اثر ادبي مشهور يا غيرمشهور
در جهان درست باشد ،اما نكته غيرقابل انكار اين است كه
در هر شرايطي نميتوان نقش ويراستاران را در موفقيت
آثار ادبي و آثار مكتوب در جهان ناديده گرفت.
مكسول پركينز ،ناجي بزرگان

ويراســتار آثار نويســندگان شــهيري چون اســكات
فيتزجرالد ،ارنســت همينگوي و توماس ولف ،پركينز
يكي از تأثيرگذارترين ويراستاران جهان بهشمار ميرود.
او در سال 1910در انتشارات چارلز اسكريبنرز مشغول
بهكار شد و برخالف سياســت اين انتشارات كه ترجيح
ميداد با نويســندگان قديميتري مانند هنري جيمز
كار كند ،تصميم گرفت بهدنبال نويســندگان جوانتر
برود و نخستين كشــف بزرگش را در سال 1919انجام
داد :اسكات فيتزجرالد .هيچكس جز پركينز از نخستين
رمان فيتزجرالد كه «خودشيفته رمانتيك» نام داشت،
اســتقبال نكرد اما انتشــارات اين رمان را رد كرد .پس
از آن پركينز آنقدر با فيتزجرالــد روي كتاب كار كرد
تا انتشــارات آن را پذيرفت .اين كتاب با نام «اين سوي
بهشت» منتشر شــد و به نمادي از نسل جديد ادبيات
تبديل شد كه همواره به پركينز نســبت داده ميشود.
موفقيت رمان ديگر فيتزجرالد« ،گتسبي بزرگ» هم از
دانش ويراستاري پركينز بهره فراوان برده بود .فيتزجرالد،
پركينز را با ارنست همينگوي آشنا كرد .پركينز نيز بر سر
چاپ كتاب «خورشــيد همچنان ميدمد» با اعتقادات
سنتگرايانه اعضاي انتشــارات و حمله آنها به جمالت
جســورانه همينگوي در اين رمان جنگيــد .موفقيت
تجاري رمان بعدي همينگوي« ،وداع با اسلحه» توانست

صداي منتقدان پركينز كه تواناييهاي ويراستاري او را
زير سؤال ميبردند ،براي هميشــه خاموش كند .با اين
همه بزرگترين چالش حرفــهاي پركينز زماني بود كه
با توماس وولف و بيانضباطي هنري او ســروكله ميزد.
وولف بسيار طوالني مينوشــت و بهشدت به هر جمله
از آثارش وابستگي داشت .پس از جدال فراوان ،پركينز
90هزار كلمه از نخستين رمان او با عنوان «به خانه نظر
كن فرشته» را حذف كرد .رمان بعدي وولف «از زمان و
رود» محصول 2سال جدال خونين ميان پركينز و وولف
بر سر طوالني نوشتن وولف و الزام به حفظ حجم رمان
از ســوي پركينز بود .وولف در ابتدا قدردان كشفشدن
بهدســت پركينز و بهرهبردن از راهنماييهاي او بود اما
با افزايش شهرت ،از شــنيدن اينكه شهرتش را مديون
ويراستارش اســت ،بهشدت خشمگينشــد .او پس از
درگيريهاي فراوان ،كار با انتشــارات اسكريبنرز را رها
كرد .با وجود اين پركينز پس از مرگ وولف مجري ادبي
آثار او باقي ماند و وولف همواره از او بهعنوان نزديكترين
دوستش ياد ميكرد.
پايان بد آرزوهاي بزرگ

ادوارد بولور ليتون ،نويسنده و سياستمداري انگليسي بود
كه فعاليت سياسياش وسيعتر از حيات ادبياش بود .اما
ردپاي او در ادبيات انگلستان چند نشانگر ريز و درشت
دارد .براي مثال عبارتهاي «قلم قدرتمندتر از شمشير
است» و خط آغازگر كليشهاي «يك شب تاريك و توفاني
بود» در ادبيات انگلستان را به او نســبت ميدهند .اما
اصليترين اثرگذاري او روي پايانبندي يكي از رمانهاي
مشــهور چارلز ديكنز بود .ديكنز و ليتون به اين شهرت
داشتند كه دائما رمانهاي يكديگر را ويرايش ميكردند.
اگرچه تخمين اثرگذاري ويرايشهاي ديكنز بر آثار ليتون
دشوار است اما تأثير ويرايش ليتون دستكم بر يكي از
آثار مشهور ديكنز آشكار اســت؛ تأثيري كه امروز آن را

ويراستاري طاقتفرسا
اما شيرين است

ارتباط مثبت نويسنده و ويراستار

ويراستار جستوجوگر است

بهنظر ميرســد ويراســتاري وراي تصور غالب،
فني اســت كه بايد مدام در آن جستوجوگر بود؛
«ويراستار جستوجوگر است و با جستوجوگري
ميتوانــد در آفرينــش اثري ارزشــمند مداخله
كند .اينكه ويراستار 5ســاعت پشت ميز بنشيند
و در زماني مشخص ،كار مورد نظر را تحويل دهد،
درست نيســت .ويراســتاري مطالعه و يادگيري
مداوم است .بهنظر مطالعه از اركان اصلي ويرايش
باشد و ويراستار كتابخوان حرفهاي است .اين كار
اصال امري ذاتي و طبيعي نيست .كار ويراستاري
نياز به صــرف وقت ،مطالعه و دقت فــراوان دارد.
كاري طاقتفرسا و البته شيرين است .همين هم
باعث شده اين حرفه را با همه سختيهايش ادامه
دهم» .نبيپور وقتي اينها را ميگويد ،از وضعيت

قطعا لحظاتــي در تاريخ ادبيات جهان بوده اســت كه
ويرايشهاي خشــن و ضربتي بهطور كامــل اثر يك
نويسنده را به بهترين شكل ممكن تبديل كرده باشد.
براي مثال گوردون ليش ،ويراستاري است كه به ايجاد
تغييرات اساســي و حذف بخش زيــادي از مجموعه
داستانهاي «وقتي از عشق حرف ميزنيم ،از چه سخن
ميگوييم» اثر ريموند كارور مشهور است .گفته ميشود
ليش گاه بيش از نيمي از نسخه اصلي داستانهاي كارور
را حذف ميكرد و سپس جزئيات و روايتهاي خود را
كه مناســبتر ميديد به آن ميافزود .در ابتدا كارور از
ليش درخواســت كرد تا آنچه از داستانهايش حذف
كرده را بازگرداند و تهديد كرد اگر كتاب با اين حجم از
حذفيات كار شود ديگر هرگز نخواهد نوشت .اما بهتدريج
تغييرات را پذيرفت و نتيجه اين ســبك از حذفيات و
تغييرات به خلق يكي از بهترين مجموعههاي كالسيك
داستان كوتاه در آمريكا منجر شد .شيوههاي ويراستاري
ليش به شكلگيري سبك مينيماليستي كه شاخصه
آثار كارور اســت ،كمك فراواني كرد .كارور نسبت به
تأثيرگذاري ليش بر آثارش احساســات ضدونقيضي
داشت ،گاه نســبت به تالشهاي ليش حس قدرداني
داشــت و گاه رفتارهايش بهگونهاي بــود گويي ليش
داستانهايش را ذبح كرده است .كارور ويراستاريهاي
ليش را جراحي قطع عضو و پيوند عضو آثارش توصيف
ميكرد تا بتوان آنها را درون جعبهاي چپاند و در جعبه را
بست .كارور در اواخر عمرش تصميم گرفت نسخههاي
ويرايشنشده آثارش را هم منتشر كند و انتشار اين آثار
پس از مرگش نشان داد تا چه اندازه احتمال موفقيت
آنها بدون ويراستاري ليش ،پايين و ضعيف بوده است.
دشمن خونينپو

«ادگار آلنپــو» و «روفوس ويلمــوت گريزولد» قطعا
دوســتان هم نبودند .درواقع،بيشــتر اوقات اين دو از
يكديگر متنفر بودنــد،اگرچه در حلقــه فعاليتهاي
حرفهاي هميشــه متصل به يكديگر ديده ميشــدند.
آنها در روزنامهها و بهصورت حضوري به يكديگر حمله
ميكردند و اتهام ميزدند .حرفه آنها بهاندازهاي به هم
نزديك بود كــه حضور هم را بــر نميتابيدند و عاقبت
يكديگر را رها كردند .گريزولد به اندازهاي از پو متنفر بود
كه پس از مرگ او ترحيمنامهاي تمسخرآميز و تلخ براي
نيويورك تريبيون نوشــت« :ادگار آلنپو مرده است .او
پريروز در بالتيمور مرد .اين اعالميه خيليها را بهتزده و
تعداد كمي را غمگين خواهد كرد» .اين اعالميه ترحيم با
نام مستعار لودويگ منتشر شد اما بالفاصله هويت اصلي
نگارنده آن افشا شــد .با وجود تمامي اين درگيريها،
گريزولد پس از مرگ پو مديريت ادبي آثار او را بهعهده
گرفت و مجموعهاي از آثار پو را پس از مرگش ويراستاري
و منتشر كرد؛ ازجمله نسخهاي بهشــدت نادقيق و پر
اشكال با نام «خاطرات نويســنده» .البته سود حاصل
از چاپ اين مجموعه آثار هرگز بهدست اقوام پو نرسيد.

سالها پيش رماني از نويسندهاي ترك مطالعه ميكردم كه به فارسي برگردانده شده بود.
سارا مهربان
جايزه ادبي در تركيه شد .داستاني پركشش و جالب داشت،

اتفاقا اين كتاب ،آن سال ،برنده
روزنامهنگار
اما ويراستاري آن به اندازهاي پرغلط و اشتباه بود كه باعث شد تاب نياوردم و با مدادي شروع
به غلطگيري كنم .به همين دليل ،هر يك از ما گاهي الزم است به اندازه خودمان از حرفه ويراستاري سر در بياوريم .براي
رسيدن به اين هدف كتابهايي بسياري به چاپ رسيده كه در اينجا چند نمونه موفق را معرفي ميكنيم.

ويرايش ادبي كتاب از عوامل مهم ،در خواندني شــدن
فتانه احدي
اثر است و ميتواند به فروش آن نيز كمك كند .هرچند
روزنامهنگار
ويراستار نقش مهمي در توليد و آماده كردن كتاب براي
انتشار ايفا ميكند ،اما حرفهاش چندان براي عموم شناخته شد ه نيست و درك درستي از ضرورت اين
كار وجود ندارد .ثمين نبيپور ،مترجم و ويراستار ادبيات داستاني است .او معتقد است« :در حوزه كتاب،
با دو بخش داستان و ناداستان مواجهيم .داستان ،كتابهايي در حوزه ادبيات ،و ناداستان موضوعات
علمي ،نظري ،جامعهشناسي و ...را شامل ميشود .هر دو بخش نيز ويراستاران تخصصي خود را دارند».

نقطــه عطــف در كار
ويراستاري اثر كجاست
و ويراســتار چگونــه
ميتواند اثري را با توجه
بــه ارزش واقعــياش
تصحيح كنــد؟ نبيپور
ميگويد« :ويرايش داستان شامل دو بخش تاليف و
ترجمه است .در آثار تاليفي ،ارتباط مثبت ويراستار
و نويسنده در روند كار بســيار مهم است ،چراكه
دومين فيلتر پس از نويســنده ،ويراستار آن است
كه با پيدا كردن ايرادهاي ســاختاري ميتواند به
خلق اثري خوب كمككنــد .در ترجمه نيز ،اگر
ويراستار به زبان مبدا مســلط باشد و ادبيات زبان
اصلي را بشناســد ،ميتواند ويرايش مطلوبتري
انجام دهد .در آثار ترجمهاي ،ويراستار پلي است
بين دو زبان .پس بايد با لحن نويســنده آشنا بوده
و آثار و ترجمههاي ديگري از او خوانده باشد تا در
ويرايش ترجمه موفق عمل كند».
بعضــي افــراد حرفــه ويراســتاري را بهخوبي
نميشناسند و كار ويراستار را در حد غلطگيري و
تصحيح عالئم نوشتاري تقليل ميدهد ،درحاليكه
چنين نيســت .بهگفته ثمين نبيپــور ،جابهجا

گوردون ليش و قطع عضو آثار كاروِر

جدال با كلمات

ويراستاري كتاب براي كمك به خلق اثري ارزشمند ،اهميت بسياري دارد

كردن ويرگول بعد از نهاد جملــه ،ابتداييترين
يا سادهترين كاري اســت كه ويراستار بايد انجام
دهد .پيدا كردن غلط اماليي و اصالح عالئم ،عملي
هميشگي و ساده در ويراستاري محسوب ميشود،
درحاليكه ويراستار بايد استعداد و هوش الزم را
براي كمك به نويســنده در ارائه اثر مورد نظرش
داشته باشد.

گروهي ،نويسندگان
را خالقان اصلي آثار
ادبي بزرگ در جهان
ميشناسند و گروهي
ويراستاران را .عدهاي
معتقدند نويسندگان
از اينرو شكست
ميخورند كه توانايي
ويرايش درست
آثار خود را ندارند،
عدهاي مانند آنچه
گفته شد ويراستاران
را نويسندگاني
شكستخورده ميدانند
و عدهاي ديگر بر اين
باورند ويراستار بايد در
نويسندگي تبحر باال
داشته باشد تا بتواند در
ويراستاري هم موفق
شود

نمونهاي بارز از توصيههاي نادرست ويرايشي توصيف
ميكنند .ليتون به ديكنز اصرار كرد كه نســخه اصلي
ويرايششــده رمان آرزوهاي بزرگ بيش از اندازه تلخ
و سياه است و ديكنز را قانع كرد تا پايانبندي جديدي
براي رمانش بنويســد ،پاياني كه در آن ،ازدواج پيپ و
استال ،شخصيتهاي اصلي داستان بهعنوان يك احتمال
ممكن مطرح باقي بماند .تفاوت ميان اين پايانبندي و
پايانبندي اصلي طي قرنهاي متوالي بحث و جدلهاي
فراواني بر سر شايســتگيهاي نســبي هريك از اين
پايانبنديها به راه انداخت.

غلط ننويسيم

صنعت نشر كشــور نيز بيخبر نيست .نشر كتاب
در سالهاي اخير در شرايطي قرار گرفته كه نهتنها
در بخش ويراستاري ،بلكه در ســاير بخشها نيز
آش دهانســوزي براي اهالي فرهنگ بهحساب
نميآيد .شايد مهمترين دليل آن نيز بيانگيزگي
نيروهاي كار تازهنفس به اين حرفه ،كمبود امكانات
مالي و ...باشد .ميزان دستمزدها در اين كار پايين
است و نبايد انتظار داشت كه افراد زيادي متقاضي
يادگيري اين حرفه باشــند .ويراســتار نشر افق
توضيح ميدهــد« :اين كار بهتنهايــي نميتواند
تامينكننده مخارج افراد باشد ،چراكه دستمزدها
پايين است .حتي براي كتابهاي گرانقيمت نيز
دستمزدهاي مطلوبي پرداخت نميشود».
بهروز بودن ويراستار

بهروز كــردن اطالعات و مطالعه پيوســته منابع
مختلف در بهبود هرچه بيشــتر جايگاه ويراستار
مؤثر خواهد بود .بهعبارتي ويراستار بايد با ابزار كار
خود آشنا باشد و آن را به روز نگه دارد .در سالهاي
گذشــته ويرايش روي كاغذ انجام ميشد و متن
ويراســته به مولف يا مترجم تحويل ميشد تا آن
اشكاالت تصحيح شــود .نبيپور ميگويد« :دقيقا
همين رويه ،نقطه آغاز بسياري از فجايع بود .گاهي

در تصحيح متن اشتباهاتي رخ ميداد يا نكاتي از
قلم ميافتاد كه ويراستار را مجبور به دوبارهخواني
متن ميكرد .اما چند سال است كه ويرايش متنها
در نرمافزار  wordانجام ميشود .ويراستار اينگونه
ميتواند همگام با تغييرات و پيشرفت ،در نوع كار
خود نيز تغيير و پيشرفت كند».
امروزه با تغيير شــرايط كار ،در حوزه ويراستاري
نيز تغييراتي رخ داده است .بايد ديد در بازاري كه
انگيزه الزم چه در حوزه نشر اثر و چه منابع مالي آن
وجود ندارد ،ويراستاران چگونه روزگار ميگذرانند؟
نبيپور كه معتقد است ويراستاران فعالند و با دانش
كافي كار ميكنند؛ «در سالهاي اخير با توجه به
اهميت آمــوزش در حوزه ويراســتاري ،وضعيت
ويراستاران بهتر از گذشته است .هرچند ريزبيني
و نوع كار ميتواند ذاتي ويراستار باشد .ويراستاران
زيرك بارها باعث نجات كتابها شدهاند .هرچند
بعضي نيز كارشان شلخته است .بنابراين نميتوان
نظري داد كه به همه ويراستاران تعميم پيدا كند.
در كار ويراســتاري ســؤاالتي به ذهن ميرسد يا
زبان بهدليل خاصيت زايايي مدام در تغيير است،
پس استفاده از كتابهاي ويراستاري و كتابهاي
فرهنگســتان ادب ميتواند كمك مؤثري در اين
راه باشد».

در كتاب «غلط ننويسيم» ابوالحسن نجفي ،سعي شده تا
اشتباهات متداول و رايج در زبان فارسي براي خوانندگان
شرح داده شود .نويســنده با داليل موجود درست يا غلط
بودن را شــرح ميدهد و عالوه بر آن ،بــا ذكر مثالهاي
متعدد ،درك نكات ارائه شده را براي خواننده آسان و دلپذير
ميكند .در اين كتاب ،عالوه بر اشــتباهات رايج در زبان
فارسي ،مانند غلط اماليي ،غلط نگارشي ،استفاده نادرست
كلمهها ،غلطهــاي صرفي و نحوي ،دربــاره گرتهبرداري
واژگاني نيز آورده شده است.
نكتههاي ويرايش

«نكتههاي ويرايش» علي صلحجو ،در قالب نوشــتههاي
پراكنده اســت و نويســنده اين نكات را تبديل به كتابي
آموزشــي نكرده .اگرچه كتاب بهصورت يادداشــتهاي
پراكنده چاپ شده ،اما فهرستي دقيق و شفاف دارد .نگارنده
با ذكر نمونههاي مختلف ،مقايسه نظرات و ذكر خطاهاي
پيشآمده ،درك مفاهيم را براي خواننده آسان كرده است.
نگارش و ويرايش

«نــگارش و ويرايش» احمد ســميعي گيالنــي از ديگر
كتابهاي مهم در حوزه ويرايش اســت .اين كتاب از دو
بخش نگارش و ويرايش تشكيل شده و منبع مناسبي براي
آموزش اصول ويرايش و نگارش است .در اين كتاب انواع
ويرايش و مراحل خدمات ويرايشي را خواهيد شناخت و
تفاوت ويرايش فني و زباني را بهروشني درمييابيد.
آموزش ويراستاري و درستنويسي

حســن ذوالفقاري بــا كتاب «آمــوزش ويراســتاري و
درستنويســي» در بخش اول ،شــما را با مباحثي مانند
نشانهگذاري ،عددنويسي ،آوانگاري ،امالي صحيح واژگان،
مستندسازي و كتابآرايي ،پيوستهنويسي و جدانويسي،

سالنگاري و فرمولنويسي آشنا ميكند .در بخش دوم نيز
با مباحثي مانند خطاهاي واژگاني ،تعبيري ،اصطالحي و
همچنين ،خطاهاي دستوري ،ازجمله ناهماهنگي نهاد با
فعل ،حذف بيقرينه فعل و مجهول نابجا َآشنا خواهيد شد.
بهتر بنويسيم

كتاب «بهتر بنويسيم» رضا بابايي به شما درستنويسي،
سادهنويسي و زيبانويسي را آموزش ميدهد .او با مباحثي
مانند غلطهاي اماليي و نگارشي ،سازگاري و همبستگي
واژگان ،پرهيز از حشو ،كاربرد صنايع ادبي در كالم ،غناي
واژگان ،زبان گفتار ،كوتاهنويسي و تنوع در ساختار جمله و
تعابير آشنا خواهد كرد.
بازانديشي در مباحثي از نشر و ويرايش

عبدالحســين آذرنگ در «بازانديشي در مباحثي از نشر و
ويرايش» بسياري از مباحث را براي نخستينبار در زبان
فارســي مطرح ميكند .از اينرو ميتوان ايــن كتاب را
زمينهاي براي بحث و بررسيهاي بيشتر دانست .نوشتههاي
اين كتاب ارزش پژوهشي و كاربرد آموزشي و خودآموزي
دارد .ناشران ،برنامهريزان و سياستگذاران نشر و ويرايش،
ويراســتاران و حتي بســياري از عناصر توليدي كتاب،
روزنامهنگاران ،رسانهگران و دانشجوياني كه دورههاي نشر و
ويرايش را ميگذرانند ،مخاطبان بالفعل اين كتاب هستند.
آموزش ويراستاري و درستنويسي

«آموزش ويراستاري و درستنويسي» حسن ذوالفقاري
درستنويسي را به خوانندگان زبان فارسي ميآموزد .در
اين كتاب ميتوان به زبان ســاده نگارش اشاره كرد كه با
نثري گويا و شيوا ،امكان درك و تفهيم مطالب را براي همه
خوانندگان امكانپذير كرده و با تكنيكهاي آموزشــي،
نظير دستهبندي و استفاده از جدول ،ارائه مطلب را آسانتر
ميكند.

20:55

پرسپوليس

آلومينيوم

اسمش آلومينيوم
خودش فوالد

سپاهان

20:45

نفت آبادان

زرد پررنگ
زرد كمرنگ

سايپا

19:50

به والسكو هم بازيكن
تحميل ميكردند

اعتراضها به ليست نهايي تيم ملي واليبال در
المپيك ادامه دارد ،بعد از قائمي اين بار پدر
محمدطاهر وادي ،پاسور خط خورده تيم مدعي است
بازيكنان تيم ملي واليبال با البي و نظر بعضي از
خبرنگاران انتخاب ميشوند

استقالل

اول هفته نارنجي
آخر هفته قرمز
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برزيل

فردا

آرژانتين

04:30

مهمترينشبزندگيمسي

برزيل-آرژانتيندرفينالكوپاآمريكا؛شايدنخستينجامملي،هفتمينتوپطالرابرايمسيبهارمغانبياورد

20

18
شنبه  19تير  1400شماره 8265

23023602

نقل قول

نكته بازي
پول بده ،اصال نباش!

يحيي گلمحمــدي در كنفرانس مطبوعاتي
پيش از بازي با آلومينيوم« :ميبينيم برخي
تيمها چگونه از يك صحنهاي كه آفسايد بوده
و گل زدند ،شلوغكاري و هوچيگري كردند.
متأسفانه در ليگ ما و فوتبالمان باب و رايج
شده است كه هر تيمي بيشــتر اعتراض و
هوچيگري ميكند ،بيشتر امتياز ميگيرد.
اين مسئله در يكي دو سال اخير خيلي باب
شده اســت .به جاي اينكه تمركزشان روي
فوتبال و تيم باشــد ،فقط درباره اين و آن
صحبت ميكنند؛ از مديرعامــل گرفته تا
ســرمربيان حريف .در يكي دو هفته اخير
صحبتهايي شده است كه حتي بار حقوقي
دارد و به باشگاه مقابل فشار وارد ميشود .آنها
هر چيزي از دهانشان در ميآيد ميگويند
و متأســفانه فدراســيون فوتبال ،كميته
انضباطي و كميته اخالق هم واكنشي نشان
نميدهند .انگار اين افــراد مصونيت دارند.
آنها خيلي راحت تهمــت ميزنند و به تيم
حريف توهين ميكنند و فدراسيون برخوردي
انجام نميدهد .فدراسيون بايد خيلي قوي با
آنها برخورد كند .خيلي از تيمها هستند كه
مشكل مالي ندارند و وقتي روبهروي ما بازي
ميكنند ،انگيزه بااليي دارند و پادا ششان
2برابر ميشود .تيمي مقابل ما بازي ميكرد
كه براي مســاوي 50ميليون و براي برد 90تا
80ميليون پاداش براي آنها تعيين شده بود .ما
با همه اينها مبارزه ميكنيم .ما  2هفته ديگر با
حريفي بازي داريم كه از حاال براي آنها پاداش
تعيين كردهاند .اين نشان ميدهد پرسپوليس
راه خودش را پيدا كرده ،از ما ترس پيدا كردند
و شايد اين مسائل براي ما طبيعي باشد».

بازيكنان پرسپوليس شروع كردهاند به
اعتراض رگباري عليه مديران باشگاه
و خواهان دريافت حق و حقوقشان
هستند.باشگاههمتاخرخرهبدهكار
است و بهنظر نميرسد فعال خبري از
پول باشد .در نتيجه استادان عزيز سميعي
و صدري ،مديرعامل و رئيس هيأتمديره سر تمرين حاضر شدهاند
و با بازيكنان مالقات كردهاند .حقيقتش اگر از ما ميپرسيد ،بعيد
ميدانيم فوتباليستجماعت ميانهاي با «حرفدرماني» داشته
باشند؛ يعني اينها ترجيح ميدهند پيامك واريز مرتب و منظم،
بهموقع برايشان ارســال شــود ،در اين صورت حتي اگر اسم
يدانستندهمهيچاهميتيندارد!اينهمكهگاهي
مديرعاملرانم 
از بازيكنان ميشنويد« :مديران باشگاه سراغي از ما نميگيرند».
دقيقا يعني چرا پول نميدهند .شما پول بده؛ اصال نيا ،اصال نباش.
باور كنيد فوتباليستهاي عزيز عين خيالشان هم نخواهد بود!
محروم از كجا؟

يكي از بامزهتريــن كارهاي كميته
انضباطي يا اخالق در فوتبال ايران
اين اســت كه منتظــر ميمانند
بزنگاههاي مهم تمام شــود ،بعد
حكم صادر ميكنند؛ مثال در همين
ماجراي محمدحسين كنعانيزادگان
كل موضوع را گذاشتند براي بعد از بازي حساس با فوالد .چند
سال پيش هم كرار جاسم هر چه از دهانش درآمد ،بار فوتبال
ايران كرد .كميته انضباطي هم مقتدرانه او را يك سال محروم
كرد ،اما گفت اين محروميت بعد از پايان قرارداد كرار با استقالل
اعمال خواهد شد .عين اين است كه مادري فرزندش را تنبيه
كند و بگويد« :سير سير كه شدي ،ديگر حق نداري غذا بخوري!»
حكايت رسول خطيبي هم همين اســت .طرف موقع هدايت
تراكتور به پرسپوليس بهتان زده ،االن كه اخراج شده محرومش
كردهاند .ببخشيد؛ خطيبي دقيقا از چي محروم است؟
اصل حرفي كه كنعاني زد

محمدحســين كنعانــيزادگان
همچنان اصــرار دارد ويدئويي كه
از او ميبينيم ،صداگذاري شده و
اين بازيكن توهيني بــه هواداران
استقالل نكرده اســت .او در كميته
اخالق هم همين حرفها را تكرار كرده
و گفته شــكايت ميكند! خب االن كه دقت ميكنيم متوجه
ميشويم حق با حسين است .داستان اينطوري است كه هوادار
استقالل در اتوبان مزاحم او شده و كري خوانده ،كنعاني هم گفته:
«يك چيزي بگويم ناراحت نميشوي؟» طرف گفته نه ،كنعاني
هم ادامه داده« :هموطن گرامي؛ برو درس بخوان ،وارد دانشگاه شو
و براي كشور عزيزمان ثمربخش باش .از شما بهعنوان يك شهروند
فرهيخته انتظار دارم با اهتمام به كسب دانش ،پرچم ايران عزيز
را در مرتفعترين قلل علمي جهان به اهتزاز دربياوري ».بعد هم به
سرعت دور شده .خداوكيلي اين محروميت دارد؟

آماربازي

متريكا

مهدي ترابي باالخره وارد جدول ردهبندي
بازيكنان ليگ شد و با امتياز 7/11از 10در
صدر جدول قرار گرفت .سايت مرجع متريكا
يك جــدول ردهبنــدي از بازيكنان ليگ
منتشر ميكند كه تمامي بازيكنان براســاس ميانگين امتيازاتي كه در
بازيها بهدست آوردهاند در اين جدول رتبهبندي ميشوند .تا هفته قبل
سجاد شهباززاده (سپاهان) و امين قاسمينژاد (پديده) در صدر اين جدول
بودند و بهترين بازيكنان ليگ بيستم محسوب ميشدند .مهدي ترابي كه
از نيمفصل به پرسپوليس پيوسته امتيازات خوبي كسب كرده و ميانگين
امتيازاتش در اين هفتهها باالتر از سجاد و قاسمينژاد بود .اما شرط قرار
گرفتن در اين جدول ،حضور در يكســوم بازيهاي فصل است .ترابي
باالخره اين هفته با رسيدن به آمار 9بازي از 26بازي وارد جدول شد و با
ميانگين امتياز7/11باالتر از قاسمينژاد ( )7/00و شهباززاده ( )6/93در
صدر قرار گرفت.

7.11

اما تيمهــاي ليگ برتر نيز درســت مثل
بازيكنان يك جدول ردهبندي در ســايت
متريكا دارند كه در اين جدول ســپاهان با
اختالفي ناچيز باالتر از پرسپوليس نشسته
و صدرنشين است .كيفيت فني سپاهان و نمراتي كه اين تيم در26بازياش
از متريكا گرفته ،حاال زردپوشان را با ميانگين امتياز 7/31از 10به بهترين
تيم ليگ از لحاظ كيفي تبديل كرده است .پرسپوليس با اختالفي ناچيز و
با ميانگين نمره 7/30پشت سر سپاهان است و ممكن است در هفتههاي
آتي اين ردهبندي را تغيير دهد .بين اين دو تيم با تيمهاي ســوم به بعد
اختالف فاحشي وجود دارد .چنان كه استقالل با ميانگين امتياز 7/09در
رتبه سوم است و گلگهر ( )7/07و فوالد ( )7/04چهارم و پنجم هستند.

7.31

از آنجا كه امتيازدهي بــه دروازهبانها با
بازيكنان ساير پستها فرمول متفاوتي دارد،
در سايت متريكا دروازهبانهاي ليگ برتر
هم براي خودشان جدول جداگانهاي دارند.
جالب اينجاست كه در جدول دروازهبانها رشيد مظاهري با وجود اينكه
5هفته است نيمكتنشين شده همچنان در صدر گلرهاي ليگ قرار دارد.
رشيد 17بازي براي استقالل انجام داده و با ميانگين 0/5گل خورده در هر
بازي و 8كلينشيت به امتياز 6/99رســيده است .حسين پورحميدي
(آلومينيوم) با اختالفي بسيار كم نسبت به مظاهري در رتبه دوم است و
حامد لك با امتياز 6/97در رتبه سوم قرار دارد .دروازهبان پرسپوليس البته
با 14كلينشيت در اين زمينه ركورددار است اما در مجموع سومين گلر
برتر ليگ محسوب ميشود .حسين حسيني هم در رتبه چهارم قرار دارد.

6.99

سرگرم ليگ ،درفكر حذفي
مدعيان ليگ امشب در هفته ۲۷به ميدان ميروند اما نصف حواسشان هم به جامحذفي است

هفته بيستوهفتم مسابقات ليگ برتر فوتبال
ايران امشب آغاز ميشود6.تيم ليگ برتري بايد
پنجشنبه اين هفته (24تيرماه) در جامحذفي به
ميدان بروند و به همين دليل بازيهاي اين 6تيم
امشب برگزار ميشود تا آنها فرصت كافي براي
رسيدن به بازي حذفي داشته باشند3 .بازي
ديگر اين هفته هم سهشنبه22تير انجام خواهد
شد .مهمترين بازيهاي امشب طبيعتا بازهم
بازيهاي  2تيم صدرنشين است كه همچنان
رقابت شانهبهشانهاي را با اختالف 2امتيازي در
صدر جدول پي ميگيرند.
پرسپوليس -آلومينيوم
اسمش آلومينيوم ،خودش فوالد

سرخپوشــان امشب ميزبان تيمي هســتند كه تنها
شكست آنها را در فصل جاري رقم زده است .آلومينيوم
كه در اراك توانست پرسپوليس را 2بر یک ببرد ،امشب
هم حريف سختي براي تيم صدرنشين خواهد بود .تيم
عليرضا منصوريان در نيمفصل دوم با اين سرمربي هرگز
شكست نخورده بود تا اينكه باالخره هفته گذشته در
يك بازي جنجالي مغلوب گلگهر شد .منصوريان در
9مسابقه روي نيمكت آلومينيوم فقط يكبار باخته و
اين نكته را بايد به سابقه خوب او در مصافهاي قبلياش

با پرسپوليس اضافه كرد .پرسپوليس كه در بازي رفت
بدون مدافع به اراك رفته بــود در هفتههاي اخير هم
مصدمانزياديداشتاماحاالفقطآلكثيروكاميابينيا
را در اختيارندارد .سرخپوشانكههمچنان سپاهان را در
يكقدميخودميبينند،امشبهمبايدبهدنبال3امتياز
باشند و هم به فكر حفظ سالمتي بازيكنان خود براي
داربي حساس روز پنجشنبه.
سپاهان  -نفت آبادان
زرد پررنگ ،زرد كمرنگ

در روزي كه ممكن است پرسپوليس در تله آلومينيوم
گرفتار شود ،سپاهان بهنســبت بازي آسانتري دارد.
شاگردان نويدكيا هفته گذشته مقابل پيكان به دردسر
افتادند و 2امتياز حساس از كف دادند .اما اين هفته در
مصاف با آبادانيها احتماال اوضاع بهتري خواهند داشت.
در روزهايي كه سجاد شهباززاده افت كرده ،وظيفه او به
دوش هافبكها افتاده و گلهاي سپاهان را آنها ميزنند.
سپاهانازهفتهبيستمبهبعدبازيهايشرايكيدرميان
ميبرد و مساوي ميكند .بردهاي خانگي و مساويهاي
خارج از خانه ،روند ثابت اصفهانيها در هفتههاي اخير
بوده و طبق اين رونــد اين هفته نوبت پيروزي بر نفت
است .بازي رفت 2تيم در آبادان هم با برتري  2بر یک
سپاهان تمام شد.

شب 2انتقام داغ

2نكته جذاب در مورد نبرد امروز سرخابيها برابر رقبا
مسابقات هفته بيستوهفتم ليگ برتر امروز و فردا برگزار ميشود و
اين در حالي است كه تمام مدعيان امشب بايد به مصاف رقبا بروند.
در اين ميان طبيعتا عمده نگاهها به  2مســابقه سايپا -استقالل و
پرسپوليس -آلومينيوم اراك دوخته خواهد شد .اين دو بازي غيراز
حساسيت جدولي ،براي سرخابيها جنبههاي جذاب ديگري هم دارد.
شايد حرف زدن از «انتقام» هم بيراه نباشد ،اما هر چه هست تقابلهاي
امشب فقط «فوتبال» نيست.
كمك فرهاد به سقوط فراز؟

اســتقالل كه اين هفتهها روند بســيار خوبي پيدا كرده ،امشب در
حالي ميهمان سايپا خواهد بود كه اين بازي بهشدت در سرنوشت

سايپا -استقالل
اول هفته نارنجي؛ آخر هفته قرمز

هفته گذشته با يك پنالتي در لحظه آخر پيروز شد
و فاصلهاش با تراكتور همان 2امتيازي است كه با آن
پنالتي گرفت .فاصلهاي كه تبريزيها خيلي دوست
دارند با پيروزي در بازي امشب آن را از ميان بردارند.
محرومان پرتعداد تراكتور در مقابل استقالل ،امشب
به ميدان برميگردند تا شايد با بردن گلگهر خودشان
را به رتبه چهارم نزديك كننــد .بازي رفت 2تيم در
سيرجان پر از دعوا و درگيري بود و با نتيجه  2بر یک
به سود تراكتور تمام شد.

اين بازي براي اســتقالليها يادآور يك خاطره تلخ
است .بازي رفت2تيم را سايپا با تكگل حسين مالكي
برد و آن نخستين شكست اســتقالل بعد از 9هفته
شكستناپذيري بود .تيم محمود فكري دقيقا از همان
بازي دچار افتوخيز شــد و تيمي كه 9بازي نباخته
بود در 5بازي بعدياش 2بار باخت و فقط يكبار برد تا
فكري برود و عليه اتاق فكر مصاحبه كند .جانشين او اما
هيچ اتاق فكري در خارج از باشگاه نميشناسد و تمام
مصاحبههايش عليه مديرعامل باشگاه است .تكليف
تيم مجيدي در ليگ روشن است؛ اين تيم نه از رتبه
سوم باالتر خواهد رفت و نه پايينتر .او امشب بيشتر
از بردن ســايپا به حفظ آمادگي بازيكنان و سالمتي
يكند تا روز پنجشنبه در داربي
ساقهايشــان فكر م 
همه آنچه در اين فصل از دست داده را يكجا بازگرداند.

برنامه

فوالد  -ماشينسازي
نكو بهدنبال هتتريك

هفته بيستو هفتم

فوالد آنقدر سخت ميبَرد كه بعيد نيست امشب در
خانه خودش مقابل تيم آخر جدول هم به دردســر
بيفتد .تيم نكونــام متخصص خــوب دفاعكردن و
امتيازگرفتن از تيمهاي بزرگ اســت اما در بخش
هجومي مشــكالتي دارد كه گلزدن و پيروزشدن
را براي اين تيم ســخت ميكند .فوالد البته در اين
فصل 2بار ماشينسازي را شكست داده است؛ يكبار
در بازي رفت ليگ با تكگل پاتوسي و يكبار هم در
جامحذفي با هتتريك لوسيانو پريرا .هر دو بازي هم
در تبريز بود و امشب در اهواز فوالد بهدنبال هتتريك
در بردن ماشينسازي است.

تراكتور  -گلگهر
امير و فيروز؛ نبردي به قدمت تاريخ

در فاصله 4هفته تا پايان ليگ6 ،تيم براي كسب رتبه
چهارم و كسب يك سهميه احتمالي در آسيا رقابت
ميكنند .جدال امشب فيروز كريمي و قلعهنويي در
تبريز ،رويارويي 2تیم از همان 6تيم اســت .گلگهر

شنبه 19تير1400
سایپا-استقالل

19:50

تراکتور-گل گهرسیرجان

20:15

سپاهان-صنعت نفت آبادان

20:45

پرسپولیس-آلومینیوم اراک

نارنجيپوشان مهم است .كل داســتان را همه شما ميدانيد؛ اينكه
در بازگشت فرهاد مجيدي روي نيمكت استقالل ،او از فراز كمالوند
دعوت به همكاري كرد .آنها مدتي كنــار هم فعاليت كردند و حتي
راهي ليگ قهرمانان آسيا شدند ،اما در بازگشت از عربستان كمالوند
به شكلي غيرمنتظره پيشنهاد سايپا را پذيرفت و روي نيمكت آن تيم
نشست .پس از آن هر بار پاي مجيدي لغزيد ،منتقدان اشاره كردند كه
موفقيتهاي مجيدي ناشي از حضور كمالوند بوده و او خودش چيزي
براي عرضه ندارد .اين در حالي است كه مجيدي طي دوران همكاري
با كمالوند در 10مسابقه صاحب 6پيروزي شد و حاال هم دستتنها
در 8مسابقه به 5پيروزي دست يافته است .اين يعني جدايي كمالوند
خيلي به حال فرهاد تفاوت نكرده است .آن طرف هم كار براي فراز
بسيار بد پيش ميرود و او به كسب امتياز از بازي امشب نياز حياتي
دارد .طبيعي است كه جدايي فراز با آن شرايط باعث خوشحالي فرهاد
نشده باشد؛ بنابراين امشب مجيدي فرصت دارد به سهم خودش به
سقوط تيم كمالوند و ابطال بسياري از تحليلها كمك كند.

گيريم همه آنها دزد...

خلف وعده با طرف خارجي و پنهان شدن پشت پوپوليسم
بهروز رسايلي| هروويه ميليچ ،مدافع استقالل بار ديگر به بهانه عدموصول
بموقع مطالباتش قهر كرد و از ايران رفت .او كه قبال سابقه خروج از ايران
شــب بعد از داربي تهران را داشــت ،اين بار چند روز پيش از شهرآورد
حذفي عازم كشورش شــد تا خيال همه را راحت كند .بعد هم باشگاه
استقالل بيانيه داده و با مقايسه رفتار ميليچ و رادوشوويچ و نيز اشاره به
مديربرنامههاي مشترك آنها ،اعالم كرده زير بار باجخواهي نخواهد رفت.
اين بخش از بيانيه اســتقالل بامزه است« :ميليچ رقمي از باشگاه طلب
دارد و در عين حال ،ارقام غيرمتعارف و غيرقابلقبولي را بهعنوان خسارت
ديركرد مطالبه كرده است».
براساس يك ترفند قديمي ،باشگاههاي ايراني سعي ميكنند در چنين
مواقعي بازيكن يا مربي طلبكار خارجي را رودرروي هواداران قرار بدهند
و از زيربار پذيرفتن مسئوليت شــانه خالي كنند .يك بيانيه تند و تيز
صادر و چند مصاحبه منتشر ميشــود .هواداران هم شروع ميكنند به
اطالق القابي همچون بيغيرت و بيتعصب به طــرف خارجي و همه
يادشان ميرود گريبان مدير مقصر را بگيرند .حاال ممكن است در كفش
دوستان عزيز خارجي هم ريگ وجود داشته باشد و آنها از سوءاستفاده
و تيغ زدن طرف ايراني بدشان نيايد ،اما هر طور كه حساب كنيم مقصر

عليرضا فغاني در واكنش به شايعه قضاوتش
در داربي حذفي« :ما بــراي بازيهاي ليگ
قهرمانان آسيا در منطقه شــرق در تايلند
حضور داشــتيم .قرار اســت بــا توجه به
هماهنگيهايي كــه از قبل صورت گرفته در
فرصت مناســب در ايران حضور پيدا كنم.
صحبت براي قضاوت در بازي خاصي نشــده
است ،اما هر بازي كه نياز بوده و مدنظرشان
باشد و همينطور در چند بازي هفتههاي پاياني
ت خواهم بود».
در خدم 

اول چنين وضعيتي مديران ايراني هستند.پرسش اينجاست كه اساسا
چرا باشگاههاي ما با بدحسابي اجازه ميدهند كار اينقدر بيخ پيدا كند
و بازيكن خارجي با مديربرنامههاي فرصتطلبش در موضع قدرت قرار
بگيرند ؟ شما حتي اگر با بدترين و شيادترين آدمهاي جهان هم طرف
باشــيد ،اين فرصت را داريد كه براســاس قرارداد درست پول بدهيد و
براساس همان قرارداد ،كار دقيق و منظم بخواهيد .در چنين شرايطي
بازيكن حتي جرأت نخواهد داشت در يك جلسه تمريني تأخير كند،
چه برسد به اينكه راهي كشورش شود و به قول شما از آنجا باج بخواهد.
تلخترين و اصال زهرمارترين بخش ماجرا هم اينجاســت كه اول تا آخر
باشگاههاي ايراني بايد اين پولها را بدهند ،اما با اين مدل بدحسابي ،هم
تحقير ميشوند ،هم جريمه اضافي ميپردازند و هم نميتوانند از خدمات
بازيكنان در طول دوره قرارداد اســتفاده كنند .االن ميليچ كجاست؟
رادوشوويچ كجاست؟ آنها در مهمترين مقطع فصل در خانه نشستهاند و
يقينا پول همين استراحت در منزل را هم از باشگاههاي ايراني خواهند
گرفت .چرا؟ چون مديران ما بعد از اين همه تجربه تلخ هنوز ياد نگرفتهاند
پول طرف خارجي را به موقع بدهند و در مواقع بحران صرفا ميكوشند با
انتشار مواضع پوپوليستي ،در كوتاهمدت هواداران را راضي كنند.

منصوريان «دوباره» مانع قهرماني پرسپوليس؟

20:55

پرسپوليس هم امشــب در حالي در ورزشــگاه آزادي به مصاف
آلومينيوم اراك ميرود كه فرصت خواهد داشــت تنها شكست
اين فصلــش را تالفي كنــد؛ باختي كــه در تنهــا غيبت جالل
حســيني ،در اراك مقابل آلومينيــوم رخ داد .با ايــن حال فعال
براي ســرخها مهمتر از تيم حريف ،مربي آنهاســت .حتما به ياد
داريد كــه عليرضا منصوريــان در فاصله  3هفته بــه پايان ليگ
پانزدهم ،چطور با نفت تهران  2بر صفر پرســپوليس را شكست
داد و مانع از قهرماني سرخپوشان شــد .آن اتفاق آنقدر به مذاق
هواداران اســتقالل خوش آمد كــه عليمنصــور را فصل بعدش
ســرمربي اين تيم كردند ،هرچند نتيجه خوبي حاصل نشد .حاال
منصوريان با تيمي كه نســبت به بضاعتش بســيار خوب نتيجه
گرفته ،بــه تهران خواهد آمد و مطمئن باشــيد كــه اصال بدش
نميآيد اگر مثل  5سال پيش بتواند مانع از قهرماني پرسپوليس
شود.

فوالد-ماشینسازیتبریز

21:30

ﺳﻪشنبه 22تير1400
مس رفسنجان-پیکان

20:30

ت مسجدسلیمان-ذوب آهن
نف 
نساجی  -پدیده

21:00

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

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل امتياز

1

پرسپولیس

26

15

10

1

35

13

22

55

2

سپاهان

26

15

8

3

44

22

22

53

3

استقالل

26

13

8

5

29

16

13

47

4

گل گهرسیرجان

26

11

5

10

28

28

-

38

5

شهرخودرو

26

10

7

9

26

27

-1

37

6

آلومینیوم اراک

26

8

13

5

24

26

-2

37

7

فوالد

26

8

12

6

23

17

6

36

8

تراکتور

26

9

9

8

25

24

1

36

9

پیکان

26

8

11

7

25

26

-1

35

10

صنعت نفت آبادان

26

8

9

9

20

21

-1

33

11

مس رفسنجان

26

8

7

11

18

26

-8

31

12

تمسجدسلیمان
نف 

26

6

10

10

17

23

-6

28

13

نساجی مازندران

26

7

5

14

21

28

-7

26

14

ذوب آهن

26

4

11

11

24

32

-8

23

15

سایپا

26

4

11

11

17

26

-9

23

16

ماشینسازیتبریز

26

2

8

16

18

39

-21

14

19
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مهمترين شب زندگي مسي

برزيل -آرژانتين در فينال كوپا آمريكا؛ شايد نخستين جام ملي ،هفتمين توپ طال را براي مسي به ارمغان بياورد
امشــب كمي زودتر بخوابيد چون اين شانس را داريد كه
ســاعت4:30فردا صبح فينال كوپاآمريكا بين برزيل ميزبان و
آرژانتين را از تلويزيون تماشا كنيد .اين فينال و فينال 23:30
فرداشب آخرين مســابقههاي فوتبال در فصل جاري است و
كال فوتبال بهمدت حدود يكماه ديگر و بازگشايي رقابتهاي
باشگاهي فوتبال در اروپا تعطيل ميشود .شايد اگر يكي از اين
دو تيم به فينال نميرسيدند ،دنبالكردن آن اينقدر هيجانانگيز
نميشد .رويارويي مسي و نيمار تنها يكي از جذابيتهاي اين مسابقه
است .شايد فردا صبح زود به وقت تهران مهمترين اتفاق زندگي مسي رقم بخورد.
او سالهاست به اتهام كمكاري براي تيم ملي آرژانتين مورد شماتت و انتقاد قرار
ميگيرد .آرژانتينيها ادعا ميكنند كه ستاره تيمشــان بهترين بازيكن تاريخ
بارسلونا و نه آرژانتين است .او هنوز هيچ جامي با تيم ملي نبرده .يكبار در فينال

جامجهاني 2014در همين برزيل مقابل آلمان شانس كسب جام با پيراهن تيم
ملي را داشت اما آلمان برنده شد .او 2بار هم در فينال كوپاآمريكا به شيلي باخت و
از رسيدن به جام باز ماند .همه نشانهها از اهميت بازي فردا صبح براي مسي خبر
ميدهند؛ او در بازي با كلمبيا كه به پنالتي كشيده شد ،با درد قوزك پاي خونين
به بازي ادامه داد چون برايش مهم بود تيم به فينال برســد و شانس قهرماني از
دست نرود .بعد از پيروزي در ضربات پنالتي هم به سمت يري مينا رفت و برايش
كري خواند .مسي حتي به بالتكليفياش در بارسلونا هم اهميتي نميدهد و فعال
برايش مهم نيســت الليگا با تمديد قرارداد او و ثبت قــرارداد خريدهاي جديد
بهدليل عبور از سقف پرداخت دســتمزد بازيكنان توسط باشگاه مخالف است.
مسي فقط يك چيز ميخواهد؛ بردن تيم دوستش ،نيمار و لمسكردن نخستين
جام ملي؛ چيزي كه بارها درباره ارزش آن حرف زده و گفته حاضر اســت همه
عنوانهاي شــخصياش را بدهد و يك جام براي آرژانتين بياورد تا منتقدانش

ساكت شوند .با اين دســتاورد هم طرفداران تيم ملي آرژانتين ساكت ميشوند
هم رئاليها كه هميشــه به او طعنه ميزنند كه بازيكن تكباشگاهي است و در
هيچ تيم ديگري غير از بارســلونا نميتواند موفق شود .مسي كه سال 2020را
چندان موفق سپري نكرد ،در  2021دوباره پوست انداخت و در 34بازي در سال
جديد ميالدي 46گل و پاسگل ثبت كرد و 26بار جايزه بهترين بازيكن زمين
را گرفت .او در 5بازي آرژانتين در كوپاي امســال 4گل و 5پاسگل ثبت كرده
كه در هر كدام آمارش دوبرابر نيمار است .برزيل 9قهرماني در اين تورنمنت
دارد و درصورت تكرار عنوان قهرماني دوره قبلش تعداد قهرمانيهايش
را دورقمي ميكند .آرژانتين درصورت قهرماني از لحاظ تعداد
جامهاي اين تورنمنت به ركورد 15جام اروگوئه ميرســد.
پاراگوئه ،شــيلي و پرو هر كدام 2بار و كلمبيا و بوليوي هم
هركدام يكبار فاتح اين جام شدهاند.

بازي
ت
نيمك
هيچوقت اين همه جابهجايي مربيان بين باشگاههاي اروپايي رخ نداده بود

مردودترين گل سال

انگليس روي گل دوم به دانمارك هيچ منكري
نبود كه نكرد!
پنالتي ديرهنگامي كه ماكلي ،داور هلندي ديدار نيمهنهايي يورو به سود
انگليس اعالم كرد ،صداي همــه را درآورد .تقريبا همه دنيا غير از خود
رحيم اســترلينگ اعتراف كردند كه پنالتي اشتباه بوده و ماكلي نبايد
بهنظر كمكداور ويدئويي اعتماد ميكرد .آرسن ونگر گفته تعجب ميكند
كه چرا ماكلي خودش نرفت كنار زمين تا صحنه را روي مانيتور چك كند.
كاربران شبكههاي اجتماعي هم كميكها و جوكهايي درباره اين صحنه
ساختند .مثال عكس ملكه انگليس را در اتاق VARفتوشاپ كردند و طعنه
كه اين پنالتي با دستور ملكه اعالم شده است .استرلينگ هم با حالتهاي
شيرجه و شنا سوژه فتوشاپهاي كاربران بود.
در صحنه آهسته چندان مشخص نيست كه آيا برخوردي بين استرلينگ و
مدافع دانمارك صورت گرفته يا خير ،اما حتي درصورت برخورد و گذشتن
از دايو هنرمندانه مهاجم تيم ميزبان هم خيليها به 2دليل گل انگليس
را مردود ميدانند؛ اول اينكه هنگام ورود استرلينگ به محوطه جريمه
دانمارك يك توپ ديگر هم داخل زمين بود و قانون در اينباره صراحت
دارد كه بازي بايد متوقف شود ،اما داور و كمكهايش و حتي كمكداور
ويدئويي هيچكدام به اين موضوع دقت نكردند .البته مسعود مرادي در
كارشناسي داورياش مدعي شده چون توپ دوم در جريان بازي نبوده و
باعث اشتباه بازيكني نشده ،تصميم داور در دستور به ادامه بازي درست
بوده است .البته خيلي از كارشناسان و كاربران فضاي مجازي با مرادي
همنظر نيستند و اعتقاد دارند داور به اشتباه دستور به ادامه بازي داده
اســت .دليل ديگر مردودبودن گل دوم انگليس هم تخلف تماشاگران
انگليســي هنگام ضربه پنالتي هري كين به سمت دروازهبان دانمارك
بوده .در تصاوير كامال مشخص است كه تماشاگران انگليسي هنگام ضربه
پنالتي با ليزر تمركز كسپر اشمايكل را به هم زدهاند و اين خودش خالف
قانون است .خالصه ،انگليس در كسب گل برتري هيچ منكري نبود كه
نكرده باشد! يوفا گفته قصد دارد درباره اين تخلفات تحقيقاتي انجام
دهد اما تغييري در نتيجه ايجاد نخواهد شد .در بيانيه يوفا آمده« :مراحل
انضباطي پس از بازي يورو 2020در مرحلــه نيمهنهايي بين انگليس و
دانمارك كه در 7ژوئيه در ورزشگاه ومبلي لندن برگزار شد ،آغاز شده
است ».اتهامات عليه انگليس عبارتند از استفاده از نشانگر ليزر توسط
طرفداران اين تيم ،ايجاد مزاحمت طرفداران اين تيم هنگام پخش سرود
ملي و آتشبازي توســط طرفداران اين تيم .اين پرونده توسط مرجع
كنترل ،اخالق و انضباط يوفا ( )CEDBرسيدگي خواهد شد.
دني ماكلي كه يك پليس است و در كنارش داوري را هم ادامه ميدهد،
داور پراشتباهي است و انتخاب او براي اين بازي اصوال كاري نادرست بوده

يك هلندي ديگر براي فينال
معلوم نيست يوفا چه ســر و سري با فدراسيون
فوتبال هلند و كميته داوران اين كشــور دارد
كه يكــي از دو ديدار نيمهنهايــي و بازي فينال
يورو2020را بــه آنها داده .پس از اشــتباهات
ماكلي در ديدار انگليــس و دانمارك و همچنين
افتتاحيه يورو بين ايتاليــا و تركيه ،يوفا تصميم
گرفته قضاوت فينال را هــم به يك داور هلندي

است .او همان داوري است كه در ثانيه پاياني ديدار پرتغال با صربستان
وقتي كريستيانو رونالدو گل برتري پرتغال را وارد دروازه حريف كرد ،آن
گل را نپذيرفت .البته در آن مسابقات كه رقابتهاي انتخابي جامجهاني
در قاره اروپا بود VAR ،وجود نداشت چون همه كشورها امكان استفاده از
سيستم كمكداور ويدئويي را نداشتند .ماكلي بعدا در مصاحبه با روزنامه
پرتغالي ابوال بهخاطر آن اشــتباه از پرتغاليها عذرخواهي كرد .آن گل
صحيح ميتوانست شانس پرتغاليها براي صعود به جامجهاني را افزايش
دهد و در عين حال كريستيانو رونالدو را بهتنهايي در صدر جدول بهترين
گلزنان ملي تاريخ فوتبال جاي دهد .رونالدو بهخاطر آن اشــتباه االن
مجبور است عنوان خود را با علي دايي با 109گل ملي بهاشتراك بگذارد.
ماكلي اگر وظايف پليسياش را هم به همين شكل انجام دهد ،شهروندان
درستكار به پشت ميلههاي زندان ميروند و دزدها و خالفكارها به اجتماع
برميگردند! معلوم نيست چرا يوفا اينقدر به اين داور بها ميدهد .او ديدار
رفت رئال مادريد با چلســي در ورزشگاه دياستفانو را هم سوت زد كه

بســپارد .بيورن كويپرس ،داور 48ساله كه قرار
است بازي فرداشب بين انگليس و ايتاليا را سوت
بزند ،همان داوري اســت كه در بازي برگشــت
يوونتوس و پورتو مهدي طارمــي را اخراج كرد
كه البته طارمي حقش بود و هر داوري به او كارت
قرمز نشان ميداد .او در اين تورنمنت 2بار براي
دانمارك مقابل چك و بلژيك سوت زد و يكبار هم
قضاوت ديدار اسپانيا و اسلواكي را برعهده داشت،
ديداري كه اسپانياييها در آن 5گل زدند و صعود
كردند .آخرين باري كه بازي انگليس به او سپرده

عابدزاده در سرزمين گمشده

چرا دروازهبان ماريتيمو ،الليگاي2را انتخاب كرد؟

درحاليكه فصل آينده پيــام نيازمند و عليرضا
بيرانوند2 ،دروازهبان ايراني به ليگ برتر پرتغال
ميپيوندند ،امير عابدزاده كه 2فصل كامال موفق
درون دروازه ماريتيمو قرار داشــت ،از اين ليگ
جدا شــد و به الليگاي2رفت .تيم فصل آينده او
كامال گمنام اســت؛ پونفرادينا كه سال آينده با
عابدزاده صدمين ســال تاســيس خود را جشن
ميگيرد .اين تيم حتي در الليگاي2هم ســابقه
چنداني ندارد و كال 8ســال در اين سطح بازي
كرده كه بهترين رتبهاش 2بــار مقام هفتمي و
يك مقام هشــتمي اســت و بقيه موارد رتبهاي
بهدســت آورده كــه به واســطه آن به دســته

پايينتر سقوط كرده .پونفرادينا
سال2019پس از 3فصل غيبت به
الليگاي2بازگشت و فصل قبل هم در
اين ليگ 22تيمه در جايگاه هشتم جدول
قرار گرفت .ورزشگاه اين باشگاه به نام الترونين
با 8400نفر گنجايش در شــهر پونفرادينا واقع
شده اســت .لقب اين تيم بالنكوياسولس است
بهمعناي آبيوسفيدها كه پيراهن آنها هم شبيه
اســپانيول اســت .در تركيب فعلي اين تيم نام
بازيكناني از برزيل ،روماني ،كلمبيا ،مالي و نيجر
ديده ميشود.
درحاليكه همگان از اين انتخاب تعجب كردهاند

سيامين داورياش در ليگ قهرمانان بود .بازي انگليس و دانمارك هم
چهارمين قضاوتش در يوروي امسال بود .او ديدار افتتاحيه يورو2020
بين ايتاليا و تركيه را ســوت زد كه در آن مسابقه هم دستكم 3مورد
صحنه مشكوك به پنالتي رخ داد كه غير از يكي بقيه را حتي به  VARهم
نبرد .پس از آن اشتباهات بهنظر ميرسيد مثل متئو الهوس اسپانيايي كه
يكپنالتي اشتباه در ديدار با پرتغال براي فرانسه گرفت و از يورو حذف
شد ،ماكلي هم كنار گذاشته شود اما اين اتفاق نيفتاد .فصل قبل
هم فينال ليگ اروپا بين اينتر و سويا به او سپرده شده بود.
اشتباهات او حتي براي داوران الليگا هم كه بدترين داوران
اروپا محسوب ميشوند ،قفل است! بعضي داوران سوگلي
يوفا هســتند ازجمله همين ماكلي يا جونيت چاكر يا
الهوس كه همه جزو پراشتباهترين داوران
اروپا بهحســاب
ميآيند.

شــده ،به 3ماه پيش برميگردد كه انگليسيها
2-1لهستان را در چارچوب رقابتهاي انتخابي
جامجهاني2022بردند .او در ليگ قهرمانان اين
فصل بازي بين ليورپول و رئال مادريد و همچنين
پاريس و منچسترسيتي را قضاوت كرد كه البته
هيچكدام مشــكل خاصي نداشت .شغل ديگر او
جز داوري ،كاسبي است .كويپرس در كشورش
يك سوپرماركت دارد در كنار يك سالن آرايش،
هر دو در شــهر اولدنزال هلنــد .او فينالهاي
زيادي را سوت زده؛ ازجمله فينال قهرماني زير

و آن را عقبگرد ميدانند ،احمدرضا
عابدزاده در پســتي اينستاگرامي
خطاب به فرزندش نوشت كه به او
افتخار ميكند و برايش خوشحال
است كه به آرزويش كه بازي در
الليگاست نزديك شده و به ليگي
بهتر رفته است .اين در حالي است كه
در الليگاي2بهزحمت بشــود نام چند تيم
درجه چندمي اســپانيايي را ديد اما عابدزاده در
ليگ پرتغال مقابــل تيمهايي مثل پورتو ،بنفيكا
و اسپورتينگ بازي ميكرد و ميدرخشيد .شايد
با صعود پونفرادينا به الليگا يــا برخورد اين تيم
در همين فصــل با بزرگاني مثل بارســلونا ،رئال
و اتلتيكو مادريــد ،عابدزاده 28ســاله بتواند به
هدفش برسد و با درخشش جلوي چشم بزرگان،
باشگاهي بزرگتر براي خودش پيدا كند.

17سال و زير 21سال اروپا،
سوپرجام اروپا در سال،2011
فينال ليگ اروپــا ،2013
فينال جام كنفدراسيو نها
در همان سال ،فينال ليگ
قهرمانان2014بيــن رئال و
اتلتيكو كه رئــال 4-1برد،
فينال ليــگ اروپا2018بين
اتلتيكو و سويا و فينال جام
جهاني2017جوانان.

رقابتهاي يورو باعث شد برخي مربيان شغل
خود را از دست بدهند و برخي ديگر با وجود
نتايج نامناسب در سمت خود ابقا شوند .شايد
هيجانانگيزترين اتفاق ميتوانست بركناري
ديديه دشان از سرمربيگري تيم ملي فرانسه
و جايگزيني زينالدين زيدان بهجاي او باشد
اما فدراسيون فوتبال فرانسه تصميم گرفت
دشان را تا جام جهاني نگه دارد .بهنظر ميرسد
حمايت مكرون ،رئيسجمهوري فرانسه دليل
اين تصميم باشــد .درباره او گفته ميشد كه
در بازگرداندن كريم بنزما به تيم ملي نقشي
كليدي بازي كرده و از دشان خواسته بود مهاجم
رئال مادريد را برگرداند .شايد رابطهاي كه بر
همين اساس شكل گرفته ،باعث ابقاي دشان
شده .سرمربي فرانسه البته عملكردي موفق
در تيم ملي داشته و يك قهرماني جامجهاني و
يك نايبقهرماني يورو براي اين تيم به ارمغان
آورده اســت .نوئل لوگرا رئيس فدراسيون
فوتبال فرانسه در گفتوگو با روزنامه فيگارو
پاريس در پاســخ به اين پرسش كه آيا دشان
سرمربي تيم ملي فرانسه ميماند ،گفت« :پاسخ
بله است .من روز چهارشــنبه با او صحبتي
طوالني در شــهر گنگان داشتم .اين مسئله
ظرف 3دقيقه حل و فصل شــد .دشان عالقه
بســيار زيادي براي ادامه كار دارد ،درست
همانطور كه من هم ميخواستم ».دشان سال
آينده 10سال حضورش روي نيمكت فرانسه
را تكميل ميكند .او كه از ســال2012در اين
پست مشغول بهكار شده ،در 117بازي76 ،برد
با خروسها بهدست آورده است.
همــه مربيــان تيمهــاي حاضــر در
يورو2020مثل دشان خوشبخت نبودند .يكي
از اين مربيان بدشانس سرمربي مقدونيه بود
كه خيلي زود از ســمتش بركنار شد .گونش
هم ميتوانست يكي ديگر از اخراجيها باشد
اما او فعال حاضر به استعفا نشده و اعالم كرده
برنامهاي براي ايــن كار ندارد .يواخيم لوو هم
كه از قبل مشخص بود بايد جاي خودش را به
هانسي فليك بدهد ،حتي درصورت قهرماني!
استانيسالو چرچسوف ،سرمربي 57ساله
روسيه كه از 5ســال پيش سرمربي اين تيم
بوده ،با فدراسيون فوتبال بر سر قطع همكاري
به توافق دست يافته .از يواخيم لوو بهعنوان
گزينه جانشيني چرچسوف نام برده ميشود.
در رده باشگاهي هم اتفاقات زيادي رخ داد.
نخستين تغيير بزرگ روي نيمكت رئال كليد
خورد و زيدان از رئال مادريد رفت تا آنچلوتي از
اورتون به رئال برگردد.
رافا بنيتس در ميــان اعتراض هواداران
ليورپــول و اورتون ،جــاي آنچلوتي را روي
نيمكت آبيها گرفت.
مورينيو پس از اخراج از تاتنهام و مدتي
استراحت جاي فونسكا را در آاسرم گرفت.
تاتنهام با سرمربي پرتغالي فصل قبل ولوز
يعني نونو اسپريتو به توفق رسيد ،جاي نونو

به ياد جام جهاني 2018

بيرانوند سر از ليگ پرتغال درآورد

عليرضا بيرانوند ،دروازهبان اول تيم ملي فوتبال ايران كه پس از جدايي از
پرسپوليس زياد رنگ فوتبال را نديده بود ،بهصورت قرضي از باشگاه رويال
آنتورپ بلژيك به ليگ پرتغال رفت و براي يك فصل با بواويشتا قرارداد بست.
باشگاه بواويشتا 118سال پيش توسط كارگران نساجي تاسيس شد و شايد بتوان گفت
همان نساجي خودمان است .لقب اين تيم «شطرنجيها» و «پلنگها» است كه دليل
نامگذاري آنها پيراهن شطرنجيشان است .سرمربي اين تيم ژزوالدو فريرا است كه در
تيمهاي زيادي ازجمله السد قطر ،پورتو و بنفيكاي پرتغال ،سانتوس برزيل و ماالگاي
اسپانيا مربيگري كرده .بواويشتا تنها يكبار در فصل 2000-2001قهرمان ليگ برتر
شده اما 9قهرماني هم پيش از تغيير نام در ليگ دارد .فصل قبل آنها سيزدهم شدند و
در جام حذفي هم در همان مرحله دوم از دور رقابتها كنار رفتند .رقيب همشهري آنها
پورتو است كه جدال بين دو تيم به داربي اينويستا شهرت دارد.
بيرانوند كه پرسپوليس را در اواخر فصل پيش رها كرده بود ،در آنتورپ روز خوش و روي

در ولوز را برونــو الژي گرفت كه هموطن او و
سرمربي فصل قبل بنفيكا ليسبون است.
گتوزو كه با فيورنتينا قرارداد بسته بود به
هواي رفتن به تاتنهام با اين تيم فسخ كرد اما با
لندنيها هم به توافق نرسيد.
پاتريك ويهرا ،اسطوره آرسنال با قراردادي
3ساله هدايت كريســتالپاالس را بهعهده
گرفت.
كونته كه مدنظر رئال و تاتنهام بود پس از
قهرمان كردن اينتر هنوز با باشگاهي به توافق
نرسيده است.
اينتر هم ســرمربي موفق سالهاي اخير
التزيو يعني سيمونه اينتزاگي را جانشين كونته
كرده و مائوريتزيو ساري هم جاي اينتزاگي را
روي نيمكت التزيو گرفته.
در يوونتوس پس از بركناري پيرلو ،آلگري
بعد از 2سال به تيم برگشته تا شايد اين تيم را
به مسير قهرماني برگرداند.
تياگو موتا پس از طي كردن سلسله مراتب،
سرمربي تيم رده پانزدهمي فصل قبل سريآ
يعني اسپتزيا شد .او مربيگري را از تيم جوانان
پاريسنژرمن آغاز كرد و مدتي هم سرمربي
جنوا بود.
ديهگو سيمئونه يكي از گزينههاي اينتر
بود اما گرانترين ســرمربي جهان كجا برود
از اتلتيكو بهتر؟ در اين باشــگاه كسي انتظار
قهرماني ندارد ،همين كه با بزرگان به رقابت
بپردازند برايشــان كافي است اما سرمربي
آرژانتيني براي آنها جام هم ميآورد .سيمئونه
2سال ديگر و تا تابستان 2024قراردادش را
تمديد كرده است.
درباره استيون جرارد گفته ميشد كه پس
از فصلي كامال موفق در رنجرز گالسكو به ليگ
برتر ميرود اما اين اتفاق نيفتاد .فرانك لمپارد
هم كه گزينه چند تيم در ليگ برتر بود ،هنوز
پس از چلسي با باشگاهي به توافق نرسيده.
در بوندسليگا ناگلزمان به آرزويش رسيد و
به جاي فليك سرمربي بايرنمونيخ شد؛ تيمي
كه عشق دوران كودكياش بود .جسي مارش
آمريكايي هم سالزبورگ اتريش را به مقصد
اليپزيش ترك كرد و جانشين ناگلزمان شد.
ُرز از مونشنگالدباخ به دورتموند رفت و
ترزيچ ،سرمربي فصل قبل دورتموند بهعنوان
مدير ورزشي در همين باشگاه انتخاب شد.
تيري آنري هم كه همه حقوقش بهعنوان
دســتيار مارتينس در تيم ملي بلژيك را به
خيريه كمك كرده ،انتظار دارد تيمي در سطح
يك يا 2در ليگهاي معتبر به او پيشنهاد بدهد.
خبرهايي هم درباره آينده لوييس انريكه
شنيده ميشود .شايعه شده بود كه گوارديوال
پس از رد پيشنهاد الپورتا كه از او خواسته بود
به بارسلونا برگردد ،انريكه را پيشنهاد كرده.
كومان يك فصل ديگر با بارسا قرارداد دارد اما
كافي است كمي بلغزد ،آنگاه انريكه بالفاصله به
نيمكت اين تيم بازخواهد گشت.

خوش نديد .او بيشتر مواقع دروازهبان سوم تيم بود اما 2بار توانست در ليگ
اروپا و مقابل تاتنهام و رنجرز گالســكو به ميدان برود و 167دقيقه درون
دروازه اين تيم بايستد .در ژوپيترليگ هم 10بار و در مجموع 845دقيقه
در تركيب قرار گرفت و 11گل خورد و 4بار هم موفق به كلينشيت شد.
فعال تنها يك ســال از قرارداد سهســاله او با آنتورپ طي شده .آنتورپ
كه به توصيه ويلموتس اقدام به خريــد دروازهبان ايراني كرد ،هيچوقت
از اين خريد راضي نبــود ،همانطور كه ما از قرارداد بــا ويلموتس رضايت
نداشتيم .احتمال بازگشت او به باشگاه بلژيكي اندك اســت و بيرانوند بايد از
فرصتهايي كه در ليگ برتر پرتغال و مقابل تيمهاي بزرگتر بهدست ميآورد استفاده
كند و آيندهاش را رقم بزند؛ همان كاري كه طارمي در تيم درجه دومي ريوآوه كرد و به
پورتو ارتقا يافت .او از پرتغال خاطرات خوبي دارد كه به جامجهاني2018مربوط ميشود
كه توانست در رويارويي با تيم ملي اين كشور ضربه پنالتي كريستيانو رونالدو را مهار و
ايران را 4امتيازي كند .فصل آينده بين او و پيام نيازمند (پورتيموننزه) در ليگ پرتغال
و عابدزاده كه به الليگاي2هبوط كرده ،رقابت ســختي بر سر پوشيدن پيراهن شماره
يك تيم ملي شكل ميگيرد .همين االن مهدي طارمي و علي عليپور در اين ليگ بازي
ميكنند و شهريار مغانلو هم عضو باشگاه سانتاكالراست اما بعيد است فصل بعد هم در
اين ليگ به ميدان برود.
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منهاي فوتبال

حضرتپور :خدا جاي حق نشسته

محمدرضا حضرتپــور دل پري
دارد .از نظــر بعضيهــا او حتي
ميتوانســت ليبروي اول تيم در
المپيك باشد اما آلكنو روي نامش
خط كشيد .حضرتپور هم حذف
شدنش را طبيعي نميداند .او به
فارس ميگويد 2« :سال هر شب
خواب المپيك را ديدم .هر كسي
جاي من بود آرزو ميكرد تيم ملي
نتيجه نگيرد ،اما از صميم قلب براي
تيم آرزوي موفقيت دارم .اگر فرد
يا افرادي جمع شــدند و مرا خط
زدند ،ايرادي ندارد چون معتقدم
خدا جاي حق نشســته و خداي
ما هم خيلي بزرگ اســت .مردم
همهچيز را ميبينند و خيلي خوب
موضوعات را متوجه ميشوند».

دختر وزنهبردار در شوك نرفتن به المپيك

شوراي پزشكي فدراسيون پزشكيورزشي به پريسا جهانفكريان
اجازهندادبهالمپيكبرود.بهنظرميرسداوازاينتصميمشوكهشده
وفعالسكوتكردهاست.جهانفكرياننخستينسهميهالمپيكي
وزنهبرداريزنانراگرفتهامابااطمينانفدراسيونازاينكهشانسي
براي رفتن به المپيك ندارد ،چندروز قبل از نهاييشدن سهميه،
تاندونسرشانهاشراجراحيكرد.بعدازانصرافورزشكارسامواييو
اضافهشدنجهانفكريانبهفهرستورزشكارانالمپيكي،فدراسيون
وزنهبرداريايرانبانظرخواهيازپزشكمعالججهانفكريانمدعي
شداومشكليبرايرفتنبهالمپيكندارد.اماگفتهميشودپزشكان
فدراسيون پزشكيورزشي تشخيص دادهاند جهانفكريان تا روز
مسابقهحتينميتوانددستشرابازكند.

به والسكو هم بازيكن تحميل ميکردند

توكيو بدون تماشاگر

اعتراضها به ليست نهايي تيم ملي واليبال در المپيك ادامه دارد ،بعد از قائمي اين بار پدر محمدطاهر وادي ،پاسور خط خورده تيم مدعي است
بازيكنان تيم ملي واليبال با البي و نظر بعضي از خبرنگاران انتخاب ميشوند

تامايوماروكاوا،وزيرالمپيكژاپنروزپنجشنبهخبردادبازيهاي
المپيك بدون تماشاگر برگزار ميشود .پيش از اين ژاپنيها اعالم
كرده بودند تعدادي از تماشــاگران داخلي ميتوانند در سالن
مسابقات حضور داشته باشــند اما وضعيت اضطراري كرونا در
ژاپن ،آنها را مجبور كرد تصميم ديگري بگيرند .اين تصميم در
نشستتوماسباخ،رئيسكميتهبينالملليالمپيكبامسئوالن
برگزاري بازيها گرفته شد .ژاپنيها گفتهاند در مسابقات دوي
ماراتنهمتماشاگرانبهخياباننيايندوازپشتپنجرههامسابقه
را ببينند .اين تصميم مخالفان برگزاري بازيها را خوشــحال
ميكند اما گفته ميشود ژاپن بهخاطر نفروختن بليت المپيك و
پارالمپيك حدود820ميليون دالر ضرر ميكند.

جنجالهاي انتخاب 12بازيكن المپيكي واليبــال هنوز ادامه دارد .فرهاد
قائمي حذفش را به مافياي واليبال ربط داد ،محمدرضا حضرتپور همهچيز
را به خدا سپرده است .پوريا فياضي هم كه ترجيح داد براي هميشه از تيم
مليخداحافظيكند.اميرحسيناسفنديارسكوتكردهوبردياسعادتهم
درچندجمله از آلكنووفرصتي كهبهشدادهشد،تشكر كرد.حاالنوبت پدر
محمدطاهر وادي است كه بگويد پسرش بهخاطر مسائل فني از تيم كنار
گذاشتهنشدوالبيگريبعضيازافراد،شانسرفتنبهالمپيكراازاوگرفت.
محمدطاهر وادي ،پاسور تيم ملي بود و در ليگ ملتها هم در چند بازي در
تركيباصليبازيكرد.محمدطاهربعدازحذفازتيمالمپيكيسكوتكرده
است ،اما پدرش ،ابراهيم وادي كه خودش استعدادياب و مربي واليبال است،
در گفتوگو با همشهري مدعيشده كه حق پسرش پايمال شده است.

خوشحالي دختر تيرانداز از پرچمداري
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ساده

را تحمل كرد ،اما او را كنار ميگذاريم و بازيكني را ميبريم كه نميدانم البي يا
هر چيز ديگري داشته .انشاءاهلل كه نظر ،نظر آلكنو و نظر افراد فني فدراسيون
است .پسر من يكي از هزاران بازيكني است كه در تيم ملي نيست .اما نه به آقاي
داورزني زنگ ميزنم و نه فرد ديگري.
شما هم به مافيا اعتقاد داريد؟

جامعه واليبال ميداند چه خبر است .به ما ميگفتند براي اينكه پسرت در تيم
باشد به فالني زنگ بزن .ميگويم كي؟ ميگويند فالن خبرنگار .گردن خودشان
ولي در  2سايت نوشتهاند كه جواد كريمي با البي و پول پدرش انتخاب شده.
چرا اسم اين افراد را نميگوييد؟

وجدانا نميدانم كي هستند .اما نميشود يك نفر فشار بياورد و به تيم ملي برود.
مربيان درجه  3هم از اين شــرايط چندششان ميشود ميگويند اين بازيكن
كه بهتر از آن يكي است .بنده خدا آلكنو انتخابش را كرده بود .محمدطاهر را
ميپرستيد .پاسهاي او را صددرصد قبول داشت.
بگيرند؟

اما واقعا آلكنو قبول ميكند كه بقيه براي تيم ملي تصميم

افالطون هم به ايران بيايد ،ما كاري را كه ميخواهيم انجام ميدهيم .در جلسه
انتخاب سرمربي گفتم ما مربي ديكتاتوري مثل والسكو ميخواهيم ،گفتند
والسكو ديكتاتور نبود ،ديسيپلين داشت اما من ميگويم اگر ديكتاتور نبود،
در واليبال ما دوام نميآورد .هر چند يك جاهايي به والسكو هم بازيكن تحميل
ميشد.
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 -7دندان فيــل -دورهها-
مسيحي
 -8بسيار شــگفتانگيز-
موضوعــي را دوبــــــاره
بررسيكردن
 -9نوعــي نــان ضخيم-
مشــرف به موت -اتومبيل
آلماني

 -10جاي پا -بــازار -ضربهاي در
بدمينتون
 -11پيداكردن -اعترافكردن-
محكمكردن
 -12نوعي تسهيالت بانكي -شيره
خشكيده گون -كارگروه
 -13دلجويي و نوازش -فرستادن
 -14قســمت اســتوانهاي چاه-
وسطي -كميابي
 -15شيرينيفروش -از شبكههاي
تلويزيوني كشورمان -كمك
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اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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5

محمدطاهر 32سالش است و جواد 29ســال .عيب ندارد او هم باشد .اما چرا
محمدطاهرراحذفميكنند؟منهمميگويمتيمبايدپشتوانهداشتهباشد.تيم
جوانان و نوجوانان قهرمان جهان شدند ،پاسور آن تيمها كجاست؟ فصل پيش
در ليگ12فينال برگزار كرديم ،محمدطاهر در اين بازيها بود و فشار سنگيني

شما او را بهتر از سعيد معروف و جواد كريمي ميبينيد؟
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گفته ميشود سن محمدطاهر باالست و بهتر است به يك
جوان ميدان داده شود.

از سعيد انتقاد زياد شد ،اما او براي خودش وزنهاي است و اگر در تيم راه هم برود،
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من بهعنوان پدر نميتوانم از محمدطاهر دفاع كنم اما بهعنوان يك مربي از او دفاع
ميكنم .آمار او در ليگ ملتها را ببينيد و با بقيه مقايسه كنيد ،او تكنيكهايي را
كه يك پاسور بايد داشته باشد ،دارد .در بازي با ژاپن چند دريافت به پاسور رسيد؟
وليبازهمستسومرابااختالفكمباختيم.دربازيباصربستانشريفي،عابديني
و سعادت نخستين بازيشان را انجام دادند ،شفيعي هم قرار بود بعد از آن بازي به
ايرانبرگردد.دراينشرايطتيمخيليخوببازيكرد.اگريكيازسرعتيزنهايي
كه به المپيك ميروند ،در آن بازي بودند ،شرايط خيلي فرق ميكرد.
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ساده

منظورتان جواد كريمي است؟

بله .آلكنو نفراتش را قبل از ليگ ملتها انتخاب كرد و گفت كريمي مناسب تيم
نيست .اما اواسط ليگ با فشار و شانتاژ بعضيها به تيم اضافه شد و حاال هم به
المپيك ميرود .بازيكنان هر كدام پست تخصصي دارند .وظيفه اصلي موسوي
دفاع وسط اســت ،حاال اگر توپگيري كرد و ســرويس خوب زد ،يك حسن
بهش اضافه ميشود .اگر پاسوري انتخاب ميكنيم كه ساير تكنيكهايش از
سدادنش بهتر است ،به تيم ضربه زدهايم .فدراسيون حق را به شايستهها بدهد.
پا 
جامعه واليبال مورد مواخذه عوام قرار گرفته ،همه ميپرسند اين چه وضعي
است؟ اين شرايطي كه حاكم شده ،براي فدراسيون خوب نيست.

از نظر فني جاي محمدطاهر را در تيم ملي ميدانيد؟

هانيه رستميان ،تيراندازي اســت كه كنار صمد نيكخواهبهرامي
پرچمكاروانايرانرابهدستميگيرد.دربازيهايالمپيكتوكيو
براي نخستينبار كاروانها  2پرچمدار دارد .كميته ملي المپيك
ايران كه ابتــدا بهرامي ،كاپيتان تيم ملي بســكتبال را پرچمدار
معرفي كرده بود ،رستميان را هم بهعنوان پرچمدار دوم انتخاب
كرد .رستميان بعد از اين انتخاب به سايت فدراسيون وزنهبرداري
گفت« :خيلي خوشحالم و برايم افتخار بزرگي است ك ه ستاد عالي
بازيهايالمپيكمنرابهعنوانپرچمدارزنكاروانايرانانتخاب
كرد .اميدوارم همه ورزشكاران در همه رشتههاي المپيك موفق
باشندواتفاقهايخوبيبرايكاروانايرانبيفتد.ازهمهمردمايران
همميخواهممانندهميشهماراهمراهيوبرايماندعاكنند».

جدولاعداد | 3974

ميتواند كمك بزرگي باشد .وقتي يك بازيكن را بزرگ ميكنيم ،به همان اندازه
كه عملكرد مثبتش روي تيم تأثير ميگذارد ،يك پاس اشتباه هم بدهد ،ميتواند
تأثير منفي بگذارد .هر اشتباهي كه ميكند به چشم ميآيد .اين حق سعيد است
كه در المپيك باشد .اما چرا بازيكني كه يك سال روي نيمكت نشسته و از نظر
مربي تيم ملي آمادگي جسمي و ذهني مناسبي نداشته بايد با شانتاژ يك عده
به تيم اضافه شود؟

فياضي :تصميم سختي بود
پوريا فياضي چهارشــنبه براي
هميشه از تيم ملي خداحافظي
كرد درحاليكه تنها 28سال دارد.
او تنها بازيكني اســت كه بعد از
رفتنش از تيم ،آلكنو دربار هاش
صحبت كرد« :تأسفبار است كه
براي رسيدن تو به المپيك زمان
كافي نداريم .افسوس ميخورم
كه در المپيك تو همراه تيم ملي
نيستي».
فياضي 2ماه و نيــم پيش براي
دومين بار زانويش را جراحي كرد
و طوالني بودن دوران ريكاوري
اجازه نــداد در المپيك كنار تيم
باشد .او به ورزش  3گفته است كه
چه تصميم سختي گرفته است:
«تصميم ســختي بود ولي گاهي
وقتهــا مجبــوري تصميماتي
بگيري كه مايل بــه انجام آنها
نيســتي .تيم ملي براي من تمام
شــد 3 .طالقهاش كردم و ديگر
قصد بازگشت ندارم».
او اعتراضي بــه تصميم آلكنو
ندارد« :من آمادگي صددرصدي
نداشتم .زانويم را جراحي كردم
و بعد كرونا گرفتم و ريكاور يام
20روز عقب افتاد .مربي زمان الزم
براي انتظار كشيدن را ندارد و بايد
زودتر تصميمش را بگيرد».
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

شيرهاي بدون ويتامين افزوده هم توليد شود

در سالهاي اخير در اغلب شيرهاي توليدي ويتامينهاي دي بهصورت
افزودني وجود دارد كه باعث ميشود مصرف اين شيرها براي همه اقشار
بهخصوص نوزادان غيرممكن شود .طبق نظر همه پزشكان ويتامين
بيش از حد در نوزادان ميتواند باعث آسيبهاي جدي شود و جا دارد
فقط بخشي از شيرها بهصورت دستي داراي ويتامين باشند تا استفاده
از شير براي همه گروههاي سني آسانتر باشد.
شريفي از يزد

بوستان بهشت مادران نيازمند بهسازي و نظافت است

بوستان بهشت مادران تهران محل مناسبي براي فعاليتهاي تفريحي
و ورزشي بانوان اســت اما در قسمتهايي نياز به بهسازي و تعميرات
دارد .بهعنوان نمونه رختكن مجموعه فاقد يك تهويه ســاده است و
محوطه خارج رختكن هم به محل انباشــت زباله تبديل شده و اصال
نظافت نميشود.
خليلي از تهران

مشاغل مزاحم از دل گوهردشت كرج جمعآوري شوند

در خيابان رستاخيز گوهردشت كه در دل بافت مسكوني است مجتمع
تعميرگاهي زياد است .ســرو صدا ،آاليندگي ،بوي بنزين ،زبالههاي
صنعتي و آمد و شد بسيار تبديل به معضل جدي ساكنان شده است.
بارها با 137تماس گرفته و از بازرسي شهرداري منطقه 7كرج تقاضا
كردهايم سري به نبش خيابان 14شــرقي بزند و به اين موضوع ورود
كرده و اين مشاغل آالينده را به بيرون شهر منتقل كنند اما تاكنون
نتيجهاي نگرفتهايم.
حريان از رستاخيز كرج

ديدناتفاقيقاتلي
كه7سال فراري بود
7سال پيش قاتل محكوم به قصاص
دادسرا در راه انتقال بــه دادگاه در يكي از
شهرهاي غربي كشور موفق به فرار
شــد و پس از آن به تهران گريخــت و زندگي
مخفيانهاي در پيش گرفت ،اما يك اتفاق رازش را
فاش كرد و باعث دستگيري او شد.
به گزارش همشهري ،چند روز قبل مرد جواني به
يكي از كالنتريهاي تهران رفت و گفت كه يك
قاتل فراري را شناسايي كرده است.
او توضيح داد :من اهل غرب كشور هستم و چند
روز قبل براي انجام كاري به تهران آمدم .در حال
گذر از يكي از خيابانهاي جنوب تهران بودم كه
ناگهان يكي از همشــهريانم به نام ناصر را ديدم.
ناصر ســالها بود كه به اتهام قتل عمد فراري و
تحت تعقيب پليس شهرمان بود .او 7سال پيش
زماني كه از زندان بــه دادگاه انتقال يافته بود تا
كارهاي قانوني پروندهاش انجام شود با همكاري
نوچه هايش از دســت مأموران فرار كرد و ديگر
كســي وي را نديد .ناصر فردي بود كه همه از او
حساب ميبردند و براي همه قدرت نمايي ميكرد
و در اين سالها هيچكس از مخفيگاهش اطالعي
نداشت و نميدانست كه كجا پنهان شده است.
برخي در شــهر ميگفتند كه احتماال او از ايران

خارج شده و برخي هم ميگفتند كه با تغيير چهره
و هويت جعلي در يكي از شهرها زندگي ميكند.
تا اينكه او را بهصــورت اتفاقي ديدم و با توجه به
اختالفات شديدي كه بين خانواده من و ناصر در
شهرمان پيش آمده بود ،تعقيبش كردم و حتي
آدرس خانهاش را بهدست آوردم.
بازداشت قاتل فراري

مأموران پليس پايتخت با شنيدن اظهارات اين
فرد ،به اســتعالم از دادگاه شهر آنها پرداختند و
معلوم شد كه مرد جوان حقيقت را گفته است.
بررسيها نشان ميداد كه ناصر سالها پيش به
اتهام قتل عمد دستگير و به قصاص محكوم شده
بود ،اما سال 93موفق شــده بود در راه انتقال به
دادگاه فرار كند .با اين اطالعات ،مأموران پليس
پايتخت به همراه مأموران پليس شهر غربي كه
راهي تهران شده بودند ،به آدرسي رفتند كه مرد
جوان از مخفيگاه ناصر داده بود و موفق شدند او را
در جنوب تهران دستگير كنند.
2جنايت در پرونده قاتل فراري

با دستگيري اين مرد مشخص شد كه در پرونده
او 2قتل ثبت شده است .ناصر قتل اول را سال91

كوتاه از حادثه
اخاذيهاي سريالي
با تهيه فيلم سياه

مرتكب شــده بود .در آن ســال او بــا فردي در
محلهشان بر سر كريخواني اختالف پيدا كرده
و روز حادثه درحاليكه سوار بر خودروي نيسان
بود ،آن فرد را عمدا زيــر گرفته و باعث قتل وي
شده بود .اگرچه او در ابتدا به قتل اعتراف كرده
بود ،اما بعد منكر شــد و ادعا كــرد كه تصادف،
عمدي نبــوده و يك حادثه اتفاقي بوده اســت.
پس از آن پدر ناصر مبلغ ديه را به خانواده قرباني
پرداخت كرد و متهم پس از فرار از اتهام قتل عمد
و قصاص از زندان آزاد شد.
2سال از آن ماجرا گذشت تا اينكه سال 93يك
درگيري طايفهاي بين خانــواده ناصر و طايفه
ديگري اتفــاق افتاد .اختالف ايــن دو طايفه به
زخمي شدن چند نفر و قتل مردي جوان منجر
شد .عامل جنايت كســي جز ناصر نبود كه در
درگيري با 18ضربه چاقو ،جان مقتول را گرفته
بود .او خيلي زود دســتگير و پس از محاكمه در
دادگاه به قصاص محكوم شد ،اما در زندان نقشه

فرار كشيد و از همدستانش كمك خواست .يك
روز كه او درحال انتقال به دادگاه بود ،همدستانش
به كمك وي رفتند و با حمله بهخودروي حمل
مجرم ،او را كه دســتبند بهدست داشت فراري
دادند.
7ســال پس از اين ماجرا ،ناصر كه در پايتخت
دســتگير شــده بود در بازجوييها به ارتكاب
جنايت و فــرار اعتراف كرد و گفــت :در جريان
درگيري طايفهاي ،بهشــدت عصباني شــدم و
نتوانســتم خشــمم را كنترل كنم و دست به
جنايت زدم.
پس از آن چون حكم قصاصم صادر شــده بود و
اولياي دم اصرار بر اجراي آن داشتند و رايزنيها و
مذاكرات خانوادهام براي گرفتن رضايت بيفايده
بود ،نقشه فرار كشــيدم و به تهران گريختم ،اما
پس از7سال زندگي مخفيانه دستگير شدم .متهم
پس از دستگيري در اختيار پليس شهر غربي قرار
گرفت و به زندان اين شهر منتقل شد.

مسئوالن فقط از چند برابرشدن حقوقها نگويند

مســئوالن همانطور كه از چند برابرشدن حقوقها ميگويند از چند
دهبرابرشدن هزينهها هم بگويند كه كمر خانوادهها را شكسته است.
چه افتخاري دارد چند برابرشدن حقوق وقتي به نصف هزينهها هم
نميرسد زيرا پولمان ارزشاش را باخته است.
فضلاللهي از تهران

واردات واكسن بهترين گزينه براي كنترل شيوع كروناست

در شرايط كنوني كه واكسنهاي ايراني در مرحله آزمون و خطا هستند
و چند واكسن بينالمللي هستند كه در همه دنيا استفاده شده و كارساز
بودهاند بهترين راه ،واردات واكسن است تا در آينده نزديك متخصصان
و دانشمندان ايراني بتوانند واكسن را به مرحله توليد انبوه برسانند و
همچنين مشكالت زيرساختي توليد حل شده باشد .اگر به همين روال
ادامه دهند هر روز جمعيت بيشتري از كشور را از دست خواهيم داد.
مرداني از املش

اداره آب يك درخت را از جا درآورد و رها كرد

در خيابان 17شهريور ميدان امام حسين ،نبش ثاراهلل اداره آب يك
درخت بزرگ را از ريشه درآورد كه كار خودش را پيش ببرد .آيا اهميت
ندارد كه يك اداره درخت بزرگي را نابود كند؟ از شهرداري تقاضا داريم
پيگير اين موضوع و نظاير آن باشد.
موسي گودرزي از تهران

برخي پزشكان قراردادهاي بيمهاي خود را لغو كردهاند

پرداخت ناهماهنگ هزينههاي بيمهها به پزشكان طرفقرارداد و نيز
نبود زيرساختي براي وصلشدن به شبكه تامين اجتماعي براي اطالع
از اعتبار بيمه و نبود دفترچه كاغذي باعث شده بسياري از پزشكان
قراردادهاي خود را لغو كرده و بيماران را فقط بهصورت آزاد پذيرش
كنند كه در شهر كوچكي مانند گناوه اين موضوع بسيار آزاردهنده و
تحميلكننده هزينه بسياري بر خانوادههاست.
محمدحسين خامسي از گناوه

سهام عدالت متوفيان همچنان بالتكليف

بهرغم چنديــن بار اطالعرســاني و نيز اعالم ســامانهاي براي ثبت
مشخصات وراث متوفيان و اعالم در بخشهاي مختلف خبري ،هنوز
سهام عدالت متوفيان بالتكليف است و معلوم نيست چه بر سر سهم
عدالت درگذشتگان ميآيد.
عالي نسب از سنندج

عذرخواهيكردن مسئوالن ،مشكلي را حل نميكند

اينكه مسئوالن عذرخواهي كنند در ايران فرهنگ نشده است و اين
فرهنگ زماني معنادار است كه پس از عذرخواهي ،مشكل حل شود و
موضوع بهوجود آمده باعث ازبين رفتن جان و مال انسانها يا آسيب به
كشور نشده باشد .نميشود كه زندگي مردم فلج شود و بعد عذرخواهي
كنيم يا جاني از بين برود و با عذرخواهي موضوع حل شود.
بيات از تهران

پاسخ مسئوالن
عبور بدون بليت از گيتهاي مترو معضلي فرهنگي است

روابطعمومي شركت بهرهبرداري قطارهاي شهري تهران و حومه پيرو
چاپ پيام مردمي با عنوان 2نفر با يك بليت در ايستگاه محمديه در
ستون با مردم روز پنجم تيرماه پاسخ داده است :احتراما ضمن تشكر
از مسافرگرامي ،به اطالع ميرساند عبور بدون بليت برخي مسافران
از گيتهاي مسافري بهعنوان يك معضل اجتماعي و فرهنگي است
كه از ابتداي بهرهبرداري در ايستگاههاي خطوط مترو وجود داشته
و صرفاً مربوط به ايســتگاه محمديه يا خط هفت نيســت .با وجود
اين پرســنل ايســتگاههاي مترو با آمادگي كامل و در كمال احترام
و وظيفهشناســي براي مقابله با اين معضل تالش ميكنند و گاهي
اوقات اصرار و پافشاري برخي از همكاران براي جلوگيري از عبور بدون
بليت برخي مسافران از گيت ،كار به درگيري لفظي و حتي اهانت به
مأموران ايستگاهها انجام ميشود كه سوابق آن موجود است .در همين
راستا معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهرهبرداري مترو ،با
ساخت كليپ و انتشار برنامههاي فرهنگي مستمر ،تمامي تالش خود
را در جهت فرهنگسازي و نهادينهکردن فرهنگ استفاده صحيح از
مترو و احترام به حقوق ديگران انجام داده است .ضمن اينكه شركت
بهرهبرداري مترو از اين گروه از مسافران انتظار دارد در اين خصوص،
پرســنل حاضر در ايســتگاهها را كه قصد خدمت خالصانه به آنان را
دارند ،ياري کنند.

شگردعجيبخواهروبرادربرايكالهبردارياينترنتي
دختر جوان در نقش خدمتكار و نظافتچي وارد خانهها
داخلي ميشد و از آنجا اقدام به خريدهاي اينترنتي ميكرد و با
همدستي برادرش و ترفند عجيبي كه در پيش گرفته
بود دست به كالهبرداريهاي ميليوني ميزد.
به گــزارش همشــهري ،راز كالهبرداريهاي اين خواهــر و برادر با
شكايت تعدادي از مالباختگان فاش شد .مالباختگان همگي صاحبان
فروشگاههاي اينترنتي بودند كه در دام متهمان گرفتار شده و اموالشان
كه عمدتا گوشيهاي ميليوني بود را از دست داده بودند.
يكي از آنها به مأموران گفت :چند روز پيش دختر جواني كه خودش
را نازگل معرفي كرده بود به تلفن مغازهام زنگ زد و درخواست خريد
2گوشي سامسونگ به مبلغ 100ميليون تومان كرد .او نشاني خانهاش
در تهرانسر را اعالم كرد و قرار شد گوشيها را با پيك برايش بفرستم و
او پس از دريافت آنها ،پولش را از طريق دستگاه پز كه در اختيار پيك
بود پرداخت كند.
وي ادامه داد :پيك فروشگاه گوشيها را به آدرسي كه دختر جوان داده
بود ،برد .آنجا ساختماني 3طبقه بود و وقتي پيك رسيد دختر جوان
از ساختمان بيرون آمد و گوشيها را از پيك گرفت اما هنگام پرداخت
پول ،گفت كه كارت عابربانكش را اشتباهي آورده است و به داخل خانه
برگشت تا كارت ديگري بياورد .پيك فروشگاه منتظر برگشت آن دختر
بود كه در همان لحظه در پاركينگ باز شد و يك خودروي پژو پارس
سفيد از آنجا بيرون آمد و با سرعت زياد دور شد .داخل ماشين همان
دختري بود كه گوشيها را از پيك گرفته بود اما پيك هنوز متوجه اين
ماجرا نشده بود .او چند دقيقه ديگر هم منتظر ماند اما وقتي خبري از آن
دختر نشد ،زنگ خانه را زد اما در كمال تعجب شنيد كه هيچ دختري
با آن مشخصات در آن ساختمان زندگي نميكرد و در حقيقت دختر
جوان يك كالهبردار بوده كه با اين شگرد گوشيها را سرقت كرده و
بدون پرداخت پول ،متواري شده بود.
دختر نظافتچي

ماموران با دريافت اين شــكايت راهي خانهاي شدند كه دختر جوان
از آنجا با فروشگاه اينترنتي تماس گرفته بود .در طبقه اول ساختمان
زوجي ســالخورده زندگي ميكردند كه فرزندي نداشتند .طبقه دوم

3مصدوم در خروج
قطار از ريل در گرمسار
خروج قطار باري از ريل در حوالي گرمســار باعث
مصدوميت 3نفر شد.
به گزارش همشهري ،اين قطار باري حوالي ظهر روز
پنجشنبه 17تيرماه در حوالي ايستگاه ياتري آرادان
از ريل خارج شد .محمد خاني ،مديرعامل هاللاحمر
استان ســمنان در اينباره گفت :ســاعت 11:04
پنجشنبه حادثه خروج قطار باري از ريل در حوالي
ايستگاه راهآهن ياتري واقع در شهرستان آرادان اعالم
شد .بالفاصله پس از اعالم اين سانحه عوامل امدادي
هاللاحمر آرادان به محل وقوع آن اعزا م شــده و به
مصدومان امدادرساني كردند .وي ادامه داد :در اين
حادثه 3نفر از سرنشينان قطار مصدوم شده بودند
كه به بيمارستان شهيد معتمدي شهرستان گرمسار
اعزام شدند و حال يكي از آنها كه لوكوموتيوران بود،
چندان مساعد نيست.
در همين حــال راهآهن جمهوري اســامي نيز در
اطالعيهاي اعالم كرد :نقــص فني موجب فرار يك
قطار باري در محدوده دهنمــك  -ياتري در حوالي
گرمسار شده و خوشــبختانه اين سانحه هيچگونه
خسارت مالي و جاني دربرنداشــته است .ايستگاه
ياتري در غرب استان سمنان و در شهرستان آرادان
واقع شده است .اين ايستگاه در مسير راهآهن تهران
 -مشهد حدفاصل گرمسار -سمنان واقع شده است.
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خالي از ســكنه بود و در طبقه ســوم يك خانم مسن زندگي ميكرد
كه 2فرزند داشت .يكي از فرزندان او جواني به نام بهزاد بود كه وقتي
مأموران تلفن همراهش را بررسي كردند معلوم شد كه وي 5روز قبل
از سرقت با دختر سارق يعني نازگل تماس تلفني داشته است .بهزاد
وقتي شنيد كه سرقت كار نازگل بوده است به مأموران گفت :من خبر
نداشتم كه اين دختر ،يك سارق است .مدتي قبل مادرم قصد نظافت
خانه را داشــت و بهدنبال نظافتچي ميگشــتيم كه از طريق فضاي
مجازي با نازگل آشنا شدم .با او تماس گرفتم و براي نظافت خانهمان
قرار گذاشتيم و او به خانه آمد و كارهاي نظافت را انجام ميداد و من خبر
نداشتم از داخل خانه ما با فروشگاه اينترنتي تماس گرفته و سفارش
گوشيهاي گرانقيمت داده و با اين شــگرد دست به كالهبرداري و
سرقت زده است.

با اظهارات پسر جوان ،تحقيقات براي ردگيري نازگل كه با اين شگرد
دست به سرقت از چند فروشگاه اينترنتي ديگر هم زده بود ادامه يافت.
كارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران در پرس و جو از مالباختهها
و بررسي شــماره تلفنهايي كه دختر جوان با آنها تماس گرفته بود
درنهايت به سرنخهايي از وي دست يافتند و مخفيگاه او را در منطقه
تهرانسر شناسايي كردند .دستور بازداشــت وي صادر شد و مأموران
موفق شدند دختر سارق را در يك عمليات ضربتي دستگير كنند .اين
متهم پس از انتقال به اداره آگاهي در بازجوييها گفت :كالهبرداريها
را با همدستي برادرم انجام ميدادم .ابتدا بهعنوان نظافتچي و خدمتكار
در فضاي مجازي آگهي ميدادم و وقتي كسي تماس ميگرفت و براي
نظافت به خانهاش ميرفتم ،نقشهام را عملي ميكردم.
وي ادامه داد :زماني كه براي نظافت ميرفتم ،برادرم هم با ماشينش
ميآمد .وارد پاركينگ ميشديم و برادرم داخل ماشين ميماند .من
مشغول نظافت ميشدم و در فرصتي مناسب با فروشگاههايي كه از قبل
شناسايي كرده و با آنها براي خريد صحبت كرده بودم ،تماس ميگرفتم
و سفارش گوشيهاي گرانقيمت ميدادم .وقتي پيك مغازه ميرسيد،
به مقابل در ميرفتم تا مطمئن شود كه در آن ساختمان زندگي ميكنم.
بعد گوشيها را ميگرفتم و با اين بهانه كه كارت عابربانك را اشتباهي
آوردهام به داخل خانه برميگشتم و پيك مقابل در منتظر ميماند .من با
در دست داشتن گوشيها وارد پاركينگ و سوار ماشين برادرم ميشدم
و طوري مخفي ميشدم كه پيك مرا نبيند .بعد برادرم ماشين را روشن
ميكرد و از پاركينگ خارج ميشد و هر دو فرار ميكرديم.
بهگفته ســرهنگ كيانوش ناصري ،رئيس پايگاه پنجم پليس آگاهي
تهران ،متهمان در جريــان بازجوييها با ارتكاب 11فقره ســرقت و
كالهبرداري با اين شگرد اعتراف كردند كه ارزش اموال سرقت شده
از سوي آنها 500ميليون تومان برآورد شده است .وي با اشاره به اينكه
هر دو متهم با قرار قانوني راهي زندان شدند به شهروندان و صاحبان
فروشــگاههاي اينترنتي توصيه كرد كه در زمان انجام معامله ،مراقب
شگردهاي مختلف كالهبرداران باشــند و صرفا به حضور خريدار در
مقابل خانه اطمينان كرده و سعي كنند كاال را همزمان با واريز وجه به
حسابشان تحويل خريدار دهند.

پليس پايتخت در تعقيب زن و مردي است كه
با ربودن يك زن جوان و تهيه فيلم سياه از او
دست به اخاذي سريالي از وي زده بودند.
به گزارش همشــهري ،هفته گذشــته زني
33ساله به دادسراي جنايي تهران رفت و گفت
در دام يك زن و مرد ســارق و باجگير افتاده
اســت .وي توضيح داد6 :ماه قبل براي خريد
به پاساژي در تهران رفتم .پس از خريد سوار
يك ماشين مسافركش شــدم اما در صندلي
عقب زني پايــش را روي صندلي دراز كرده و
مدعي بود كه پادرد دارد و بايد پاهايش را روي
صندلي بگــذارد .او محترمانه از من خواهش
كرد در صندلي جلو بنشينم و ميتوانيم كرايه
را نصفنصف بپردازيم و از راننده بخواهيم كه
مسافر ديگري سوار نكند .من هم قبول كردم و
ماشين حركت كرد.
وي ادامه داد :راننده در بين راه تغيير مســير
داد و وارد خياباني فرعي شــد .وقتي اعتراض
كردم گفــت قصد دارد از مســير خلوتتري
برود .زني كه در صندلي عقب نشسته و نقش
مسافر را بازي ميكرد هم از من خواست آرام
باشم و گفت راننده حتما از جاي خلوتتري
ميرود تا ما را به مقصد برساند .اما به هر دوي
آنها مشكوك شدم و از راننده خواستم توقف
كند .او اما به حرفم توجه نكرد و فرياد كشيدم
و دستانم را روي دستگيره در گذاشتم كه آن
را باز كنم اما ناگهان زني كه در صندلي عقب
نشســته بود چاقويي روي پهلويم گذاشت و
تهديد كرد كه اگر بيشــتر تقال كنم جانم را
ميگيرد .همان لحظه مرد جوان هم چاقويي
از زير صندلياش بيرون آورد و به ســمت من
گرفت .شوكه شده بودم و تازه فهميدم در دام
افراد خالفكار گرفتار شدهام.
شــاكي گفــت :از تــرس جانم ناچــار بودم
ســكوت كنم .آنهــا در جاي خلوتــي توقف
كردند و با تهديد كيفم را كه داخل آن حدود
800هزارتومــان پول به همــراه كارتهاي
عابربانكم و رمزش بود ســرقت كردند .عالوه
بر اين تمام طالهايي كــه همراهم بود را هم
گرفتند .اما اين پايان نقشه آنها نبود .آنها به زور
لباسم را درآوردند و فيلم سياه از من گرفتند و
بعد تهديد كردند كه اگر شكايت كنم فيلم را در
فضاي مجازي منتشر كرده و آبرويم را ميبرند.
پس از آن در حوالي خانهام رهايم كردند و من
آن شــب از ترس حتي به همسرم هم حرفي
نزدم .به حدي از اين اتفاق ترســيده بودم كه
شبها كابوس ميديدم اما جرأت نميكردم
به كسي حرفي بزنم .ســارقان چند روز بعد با
شماره موبايلم تماس گرفتند و تهديد كردند
كه اگر پول به حسابشان واريز نكنم فيلم را در
فضاي مجازي منتشر ميكنند .آنها گفتند كه
اگر پول را واريز كنم ،فيلم را پاك ميكنند اما
به قولشان عمل نكردند .آنها در مدت 6ماه در
دو مرحله از من اخاذي كردند و چند روز قبل
تماس گرفتند تا براي ســومينبار باجگيري
كنند و چون ميدانستم دستبردار نخواهند
بود ،تصميم گرفتم اين راز را براي همسرم فاش
كنم .وقتي همسرم متوجه شد كه چه باليي بر
سر من آمده است ،خواست نزد پليس بياييم و
با اصرار او تصميم به شكايت گرفتم تا آدمربايان
باجگير هرچه زودتر دستگير شوند.
با اين شــكايت ،پروندهاي تشــكيل شــد و
گروهي از مأمــوران پليس آگاهــي تهران با
دستور قاضي حبيباهلل صادقي ،بازپرس شعبه
چهارم دادســراي جنايي تهران مأمور شدند
تا با ســرنخهايي كه از متهمان بهدست آمده،
آنها را دســتگير كنند و به تبهكاريهايشان
پايان بدهند.

نقشه 5ميلياردي مأموران قالبي براي سرقت عتيقههاي قالبي
مغازهدار ورشكسته براي جبران ناكامياش تصميم به
خريد و فروش عتيقه گرفت .او 5ميليارد تومان براي
خريد عتيقه هزينه كرد اما يــك هفته بعد مأموران
قالبي عتيقهها را از چنگش بيرون كشيدند و معلوم
شد عتيقهها هم قالبي بوده است .بهگزارش همشهري،
تحقيقات پليس در اينباره از اوايل مردادماه امسال
با مراجعه شــاكي به كالنتري 105سنايي آغاز شد.
اين مرد در توضيح آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران
گفت :چند روز قبل چند نفر به خانهام آمدند و گفتند
مأموران مبارزه با قاچاق هستند و با همين ادعا خانهام
را بازرســي كردند و در نهايت چند شــيء عتيقه را
كه چند روز قبل خريده بودم با خــود بردند و از من
خواستند يك روز بعد به كالنتري بروم.
پاي مأموران قالبي در ميان است

شاكي كه مغازهداري ورشكسته است در اينباره گفت:
مدتها مغازه موبايل فروشــي داشــتم ،اما بهخاطر
نوســانات قيمت دالر و مشــكالت مالي كه داشتم
ورشكست شــدم .نميدانســتم چطور مشكالتم را
برطرف كنم .يكي از دوستان قديميام كه از مشكالتم
خبر داشت .سراغم آمد و فردي به نام ارسالن را به من
معرفي كرد .او گفت ارسالن راهي سراغ دارد كه با آن
پول خوبي نصيبم ميشــود و ميتوانم مشكالتم را
برطرف كنم .ارسالن در كار فروش عتيقه بود و وعده
داد با كمك او همه مشكالتم برطرف ميشود.
شــاكي در ادامــه گفــت :ارســان پيشــنهاد

كردند و توانستند عتيقهها را پيدا كنند .عتيقهها را با
خود بردند و گفتند بايد روز بعد به كالنتري بروم .حاال
متوجه شدهام كه آنها مأموران قالبي بودند.
پرونده در پليس آگاهي

وسوســهكنندهاي براي خريد عتيقــه داد .او مدعي
بود كه بعد از مدتي با فروش اين عتيقهها كلي پول به
جيب ميزنم و ورشكستگيام جبران ميشود .با اينكه
آن زمان پولي نداشتم اما از دوستانم حدود 5ميليارد و
300ميليون تومان قرض گرفتم .از ارسالن چند ظرف
عتيقه خريدم .آن روز به خانه مجردي ارسالن رفتم و
او عتيقهها را تحويلم داد و گفت بهزودي ميتوانم آنها
را بفروشم و سود زيادي نصيبم ميشود.
مالباخانه در ادامه گفت :اميدوار بودم با اين كار همه
مشكالتم برطرف شود اما يك روز زنگ خانه به صدا
در آمد و چند نفر وارد شــدند .آنها ميگفتند مأمور
هستند و گزارش شده كه من در خانهام اجناس عتيقه
نگهــداري ميكنم .آنها همه جا را به دقت بازرســي

حرفهاي اين مرد نشان ميداد كه او قرباني يك نقشه
پيچيده شده است .به همين دليل پرونده به اداره پنجم
پليس آگاهي فرستاده شد .بررسيهاي اوليه حاكي
از آن بود كه بهاحتمال زياد بين فروشندگان عتيقه
و مأموران قالبي ارتبــاط وجود دارد .تحقيقات با اين
فرضيه ادامه پيدا كرد تا اينكه مشخص شد كه ارسالن،
همان دوست قديمي شاكي نيز ردپايش در اين معامله
و سرقت وجود دارد و او طراح اصلي اين نقشه است.
به همين دليل مأموران سراغ ارسالن رفتند اما او به
يكي از شهرهاي شمال غربي كشور گريخته بود .فرار
او نشان ميداد فرضيه پليس در اينباره درست است.
او تحت تعقيب قرار گرفت و ســرانجام در عملياتي
غافلگيرانه در مخفيگاهش به دام افتاد و 3همدست
ديگرش نيز در تهران دستگير شدند.
دل بستن به عتيقههاي قالبي

وقتي ارســان تحت بازجويي قــرار گرفت جزئيات
بيشتري از اين ماجرا برمال شد .آنطور كه او ميگفت
عتيقههايي كه به شاكي فروخته شده بود قالبي بود.
او گفت :عتيقهها قالبــي بــود و ارزش آنها بيش از
200ميليون تومان نبود .ابتدا چند روز با شــاكي كه

از دوستان قديمي يكديگر بوديم صحبت كردم تا او
راضي شد عتيقه بخرد .سپس يكي از دوستانم را به او
معرفي كردم و او هم عتيقههاي قالبي را به او فروخت.
از اين طريق بيش از 5ميليارد تومان پول نصيب مان
شد .دوستم غافل از همه جا به عتيقههاي قالبي دل
بسته بود و اميدوار بود با فروش آنها ورشكستگياش
جبران شــود .متهم در ادامه گفت :با اينكه از طريق
فروش عتيقههــاي قالبي پول زيــادي نصيب من و
همدستانم شده بود اما اگر شاكي تصميم به فروش
عتيقهها ميگرفت همهچيز از بين ميرفت؛ چرا كه
خريدار با يك نگاه متوجه قالبي بودن عتيقهها ميشد
و آن وقت ما دچار دردسر ميشديم .به همين دليل
تصميم گرفتيم مرحله دوم نقشــه مان را اجرا كنيم.
من كه از نگهداري عتيقههاي قالبي در خانه دوستم با
خبر بودم همدستانم را به خانه او فرستادم تا بهعنوان
مأمور پليس آنجا را بازرسي كنند .آنها هم نقششان
را به خوبي بازي كردند و توانستند عتيقهها را از خانه
شاكي بيرون ببرند .چون با اجراي اين نقشه توانسته
بوديم پول خوبي بهدســت بياوريم قصد داشتيم با
همين عتيقههاي قالبي و با تكرار نقشه از افراد ديگري
نيز كالهبرداري كنيم اما دستگير شديم.
سردار عليرضا لطفي ،رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ
با اعالم جزئيات اين پرونده گفت :بهدنبال اعترافات
متهم اصلي و همدستانش ،هماكنون آنها در اختيار
كارآگاهــان اداره پنجم پليس آگاهي قــرار دارند و
تحقيقات در اينباره همچنان ادامه دارد.

22

ادبوهنر

شنبه  19تير  1400شماره 8265

23023632

گزارش همشهری از تعطیلی  4سینما در غرب پایتخت
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پردیس سینمایی سمرقند
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 سینما اریکه ایرانیان

ندا زندي

روزنامه نگار

كرونا «مگامال» را به تعطيلي كشاند

در سايت سينماتيكت درباره «پرديس سينمايي مگامال»
نوشته شده« :اين ســينما يكي از جديدترين و مدرنترين
سينماهاي كشور به شمار ميرود .از مهمترين مزيتهاي
سينما مگامال ،ميتوان به 10سالن اختصاصي و نوساز اين
مجموعه و ظرفيت 1400نفري آن اشــاره كرد ».اما اگر به
سايتهاي خريد اينترنتي بليت سينما سري بزنيد ،خواهيد
ديد كه كرونا و بيتدبيريها اين سينماي مدرن و تازهساز را
به زانو درآورده و 10سالن اين سينما هيچ فيلمي براي اكران
ندارند .پرديس ســينمايي مگامال واقع در فاز دوم شهرك
اكباتان اين روزها هيچ فيلمي نشان نميدهد .محمد قنبري،
مدير اين پرديس سينمايي در گفتوگويي در ارديبهشت
امسال درباره فعاليت سينماها در شرايط كرونايي گفته بود:
«از اسفند ۹۸كه سينماها تعطيل شد وقتي دوباره سينماها
را باز كرديم با يك ســوم نيرو بود .مجبور شديم مابقي را به
اداره بيمه ،براي بيمه بيكاري معرفي كنيم و با يك سوم ،آن
يكي دوماه را آغاز كرديم .بعد دوباره 4ماه تعطيل شــديم.
از جشنواره فيلم فجر مجدد ســينماها بازگشايي شد .حاال
جشــنواره با رعايت پروتكلها و ظرفيت 30درصد برگزار
شد .بعد دوباره رســيديم به اينكه اكران عيد چه فيلمهايي
باشد كه متأسفانه باز ســر اينكه وضعيت مشخص نبود كه
اوضاع كلي به چه شكلي پيش ميرود ،خيليها حاضر نبودند
فيلمهايشان را براي اكران بدهند ...عمال از اسفند ۹۸تا االن،
هيچ اتفاق خاصي در ســينماها نيفتاده و هيچ حمايتي كه
واقعا بايد بشود ،بهنظرم نشده از سينماها ».از اين گفتههاي
مدير پرديس ســينمايي مگامال ميتــوان دريافت حتي
سينمايي مدرن با 1400صندلي هم در شرايط بيتدبيري
مديران و بيميلي مردم به سينما رفتن نميتواند روي پاي

آسوده نخواب «كورش»!

در ميان سينماهاي غرب تهران وضعيت «پرديس سينمايي
كورش» از همه بهتر است .اين سينما كه از زمان افتتاحش
در ســال 1393به يكي از پاتوقهاي اصلي ســينماروهاي
پايتخت تبديل شــده ،در پيش از كرونــا معموال بهترين
آمار تماشاگر و فروش را در ميان سينماهاي سراسر كشور
داشت .هماكنون هم بيشترين تعداد فيلم ايراني و خارجي
و هنر و تجربه در اين سينما به روي پرده ميرود .فيلمهاي
«ديناميت» (در 5ســالن و 11ســانس)« ،هفتهاي يكبار
آدم باش» (3سانس)« ،خورشــيد» (3سانس)« ،تكخال»
(2ســانس)« ،خون شــد» ( 2ســانس)« ،آن شب» (يك
سانس)« ،شناي پروانه» (يك سانس)« ،پسر» (يك سانس)،
«آبجي» (يك سانس)« ،احضار( »2يك سانس) و «احضار»3
(2سانس) در اين ســينما نمايش داده ميشود .اين سينما
12سالن و 2هزار و 800صندلي دارد كه همين موضوع باعث
ميشود بهتر بتواند پروتكلهاي بهداشتي را رعايت كند و
كساني كه تمايل به فيلم ديدن در ايام كرونا دارند ،با خيال
راحتتري بتوانند به اين سينما سر بزنند .هرچند اين سينما
با روزهاي خوش و پرشكوه گذشتهاش فاصله زيادي دارد اما
آمار بليتفروشي آن نه فقط با ديگر سينماهاي غرب تهران
بلكه با تمام سينماهاي پايتخت و حتي كشور متفاوت است
و مردم استقبال بيشتري از آن ميكنند .اگر واكسيناسيون
عمومي هرچه زودتر انجام شود و كرونا سر به نزول بگذارد،
كورش احتماال نخســتين سينماي كشــور خواهد بود كه
سريعتر از سايرين به روزهاي خوشش برميگردد.

تعطيلي 3سينماي غرب پايتخت
از «سمرقند» تا «المپيك»
«پرديس سينمايي سمرقند» واقع در جنتآباد جنوبي كه
داراي 3سالن و در مجموع 420صندلي است ،برنامه اكرانش
خالي است« .ســينما اريكه ايرانيان» نيز با يك سالن اصلي
به گنجايش 806نفر و 3ســالن كوچكتر كــه در مجموع
483صندلي دارند ،فيلمي براي اكران ندارد و اين سينما را هم
بايد جزو سينماهاي تعطيل شده غرب تهران بهحساب آورد.
«سينماي دهكده المپيك» كه بهعنوان قديميترين سينماي
غرب تهران شناخته ميشود و در ســال 1342راهاندازي
شده ،فيلمي نمايش نميدهد و آن را هم ميتوان به فهرست
سينماهاي تعطيلشده غرب پايتخت افزود.

مت ديمون همه نگاهها را جذب «مرداب» كرده است

اولين فيلــم ايراني حاضر در كن ،امروز نخســتين
آرش نهاوندي
نمايش جهانی خود را تجربــه ميكند .فيلم «جاده
روزنامه نگار
خاكي» ساخته پناه پناهي ،فرزند جعفر پناهي امروز
در كن بهعنوان نامزد بخش «دوربين طالي كن» 2نوبت در ساعتهاي 8:30صبح
و 20:30شــب به نمايش درميآيد .نوبت ديگــر نمايش اين فيلــم روز 25تير
ساعت 19:30است .پناه پناهي پيش از اين ،تدوين فيلم « ۳رخ» ساخته پدرش
را برعهده داشت .او با فيلمش در بخش غيررسمي دو هفته كارگردانان جشنواره
كن حضور دارد« .جاده خاكي» فيلمي جادهاي است كه داستان سفر يك خانواده
در يك چشمانداز ناهموار را روایت میکند .حسن معجوني ،پانتهآ پناهيها ،رايان
سرلك ،امين سيميار و بهرام ارك در آن بازي كردهاند.
جعفر پناهي با توفان ابدي

جعفر پناهي با فيلم مشترك «ســال توفان ابدي» نيز در بخش نمايشهاي ويژه
جشــنواره كن حضور دارد« .ســال توفان ابدي» را 7كارگردان مطرح از سراسر
دنيا ساختهاند .اين فيلم با مشاركت جعفر پناهي ســينماگر ايراني ،آنتوني ِچ 
ن
كارگردان سنگاپوري ،ماليك ويتال فيلمساز آمريكايي ،لورا پويتراسكارگردان
زن آمريكايي ،دومينگا سوتومايورفيلمساز اهل شــيلي ،ديويد الوريكارگردان
آمريكايي و اپيچاتپونگ ويراستاكولكارگردان تايلندي ساخته شده است .موضوع
«سال توفان ابدي» نامهاي عاشقانه به سينماست.
رقابت ارتودنسي براي نخل طالي فيلم كوتاه

فيلم كوتاه «ارتودنســي» ديگــر فيلم ايراني
حاضر در جشنواره كن است.
«ارتودنسي» به كارگرداني محمد ميقاني در
روز 25تير در سالن نمايش فيلم دبوسي شهر
كن همراه 9فيلم ديگر ايــن بخش به نمايش
درخواهد آمد.
فيلم «ارتودنســي» به رابطه دوستي 2دختر
نوجوان ورزشكار ميپردازد.
مت ديمون با مرداب در كن

مت ديمون 50ســاله با نقشآفريني در فيلم
«مرداب»( )Stillwaterسر و صداي زيادي
به پا كرده است .اين فيلم در بخش غيررقابتي
جشــنواره كن به نمايش درآمده است .فيلم
«مرداب» به كارگردانــي تام مك كارتي پس
از نمايش در كن بهمدت 4دقيقه مورد تشويق
تماشاگران قرار گرفت .در اين فيلم مت ديمون
در نقش يك كارگر ساختماني بخش صنعت
نفت آمريكا در اوكالهما با نام بيل بيكر ظاهر
شده كه دخترش آليسيون (آبيگيل برسلين) را به اتهام قتل هم اتاقياش ،لينا در
مارسي بازداشت كردهاند .او از كار بيكار شده و بهرغم داشتن يك گذشته بد ،قصد
دارد دخترش را آزاد كند .فيلم از سوي منتقدان ازجمله فيلمهاي موفقي كه روابط
بين فرهنگي در آنها به تصوير كشيده شده ،ارزيابي شده است .برخي از منتقدان نيز
داستان فيلم را بهدليل قابل پيشبيني بودن سرانجام كار ،ضعيف ارزيابي كردهاند،
اما به باور منتقدان بازي درخشان مت ديمون در اين فيلم ميتواند براي نخستينبار
و پس از چندبار نامزدي ،يك جايزه اسكار نصیب او کند.
فيلمهاي «بندتا» ساخته پل ورهوفن« ،شكست» به كارگرداني كاترين كارسيني،
«روز پرچم» ســاخته شــان پن نيز از مهمترين فيلمهاي به نمايش درآمده در
روزهاي جمعه و شنبه در بخش رقابتي جشنواره كن بودند.

پوستر فیلم « بندتا»

«پرديس ســينمايي زندگي» واقع در بلوار آيتاهلل كاشاني
و بلوار اباذر يكي از ســينماهايي اســت كــه فيلم كمدي
«ديناميت» را در 2ســالن و در مجموع در 8سانس اكران
ميكند .اگر كرونا نبود ،آنهايي كه اهل سينما رفتن هستند
بدشان نميآمد كه براي فرار از آفتاب تفته تهران و 2ساعت
ســرگرمي ،اين ســينما را جانپناه كنند .ولي هنوز كرونا
هســت و خيال كوتاه آمدن هم ندارد .با اينكه ســاعت از
6عصر گذشته ،اما آسفالت جلوي سينما هنوز مشتعل است.
پرنده جلوي در ســينما پر نميزند .با تشديد محدوديتها
در روزهاي گذشته ،شهر خلوتتر شــده و گرماي هوا هم
بر خلوتي افزوده اســت .خنكاي داخل مجتمعي كه سينما
زندگي در طبقه آخر آن قرار دارد ،مرهمي بر شعله زخمي
اســت .چند تايي از فروشــگاههاي داخــل مجتمع هنوز
تعطيلاند و آنهايي هم كه باز هستند مشتري چنداني ندارند.
در طبقه رستوران و فست فود هم خبري نيست .طبقه سينما

از طبقات پايين خلوتتر است .به يكي از سايتهاي فروش
اينترنتي بليت سينما ســر ميزنم تا ببينم چند بليت براي
سانسهاي بعد رزرو شده است4 .بليت براي سانس 7عصر و
5بليت براي سانس 8شب .مدتي جلوي گيشه بليت فروشي
پا به پا ميكنم تا شايد كسي از راه برسد و درباره آمدنش به
سينما گپ بزنيم .كسي نميآيد .مردم حق دارند كه در اين
وضعيت از رفتن به زير يك سقف با آدمهاي غريبه بترسند
و آنهايي هم كه ترســي از اين بابت ندارند ،شايد بيخبرند
كه سينماها بازند .پرديس سينمايي زندگي جز ديناميت،
«خورشيد» مجيد مجيدي و فيلمهاي خارجي «احضار ،»3
انيميشن «اژدهاســوار» و «گودزيال در برابر كونگ» را هم
نشان ميدهد .بعيد است كه حتي اتحاد گودزيال و كونگ و
تجهيزشان به ديناميت هم براي شكست كرونا كافي باشد.

خودش بايســتد و براي كاهش خرج و مخارجش ترجيح
ميدهد كه كال تعطيل كند.

اولين نمايش جاده خاكي از ايران

پوستر فیلم « مرداب»

از 30بهمن1398كه بهطور رسمي ورود كرونا به ايران اعالم
شد تا امروز ،تهران به رنگ قرمز خو كرده است .خو كردن به
رنگ قرمز ـ كه رنگ خطر و هشدار است ـ نه از سر استقامت
و استواري كه از روي ناچاري است ،وگرنه كيست كه نخواهد
سرخي اين روزگار سياه به سرآيد و ترس از بيماري و مرگ
و كرونا به آخر برسد .هرگاه كه كرونا خيز ميگيرد و تهران
رخت سرخ هول به تن ميكند ،آدمها بيشتر به جدي گرفتن
تهديد و مخاطره ويروســي كه ديگر با زندگيشان عجین
شده ـ اما هنوز غريبه است ـ تمايل نشان ميدهند؛ كمتر به
اماكن عمومي ميروند و بيشــتر به رعايت فاصله با ديگران
اهميت ميدهند .اين سرخ شدن تهران و دور شدن آدمها
از هم و سفتوسختتر شــدن پروتكلها ،خيلي مشاغل را
كباب كرده و سينماها نيز يكي از قربانيان اين وضع هستند.
با اينكه سينماها ميتوانند در رنگ قرمز كرونايي باز باشند
و فعاليت كنند ،اما تجربه اين يك سال و 5ماه و 18روز نشان
داده كه مردم عالقهاي به سينما رفتن در وضعيت قرمز ندارند
حتي اگر كمدي جديدي مثــل «ديناميت» با بازي پژمان
جمشيدي و احمد مهرانفر هم اكران شده باشد .سينماهاي
تهران بازند ،اما از تماشــاگر خبري نيست .در اين گزارش
وضع و حال ســينماهاي غرب پايتخت را بررسي كردهايم
و نتايج ناخوشايند آن حاكي از تعطيلي حداقل 4سينما در
اين محدوده است.
«زندگي» در حضور كرونا و آفتاب سوزان

نمایی از فیلم جاده خاکی

نگاه

قابــل پيشبيني بود كــه خانواده
ياسمن هجري
روزنامه نگار
زندهياد بابك خرمدين بهســادگي
از كنار انتشار خبر ساخت مستندي
درباره او نميگذرند .نامه سرگشاده خواهر مقتول كه در خبرگزاري
ايسنا منتشــر شــد ،فعال نقطه پاياني بر پروژهاي است كه هنوز
ساختهنشده ،به محاق رفته است .اعتراض به ساخت فيلم و سريال
درباره بعضي افراد و مشــاغل ،از سوي وابســتگان و بازماندگان
شــخصيتها در ســينماي ايران ،ماجرايي تكراري و مهمترين
عامل براي بيعالقگي به توليد آثار بيوگرافي است .اگرچه داستان
سينماي مستند با سينماي داستاني تفاوت دارد و مستندسازي
درباره شخصيتهاي مهم يا جنجالي ،ميتواند جذاب و پرمخاطب
باشد اما همين مشكالت مانع از ساخت چنين آثاري ميشود.
روند ساخت فيلم و مستند درباره شخصيتها در ايران ،مسيري آشنا و
هميشگي دارد .طبق قانوني نانوشته ،پيش از توليد ،رضايت نزديكان و
خانواده شخصيت اصلي فيلم گرفته ميشود .اين موضوع ،ماده قانوني
مشخص ندارد اما خانواده شخصيتي كه درباره او فيلم ساخته شده،
پس از توليد ميتوانند عليه سازندگان شكايت كرده و مانع از اكران
فيلم شوند .نكته اينجاست كه اغلب آثار بيوگرافي با همكاري خانواده
افراد ساخته ميشود .در ايران ،درباره شخصيتها ،قرائتهاي رسمي
و غيررســمي وجود دارد كه معموال خانواده و بازماندگان ،دلشــان
نميخواهد مخالف قرائت محبوبشــان ،فيلم ساخته شوند .بنابراين،
فيلمها و مســتندها ،با همراهي و همكاري خانواده شخصيت اصلي
يا به سفارش خانواده و نزديكان شــخصيت ساخته ميشوند .نمونه
موفق چنين مستندهايي «بانو قدس ايران» (مصطفي رزاق كريمي)
است كه براي نخستينبار تصويري از همسر امامخميني(ره) در آن
ارائه ميشود .حضور اعضاي خانواده امام(ره) در اين فيلم نشاندهنده
موافقت آنها درباره توليد و ضمانتي براي نمايش آن است؛ اتفاقي كه
در مستند «سرد سبز» (ناصر صفاريان) هم افتاده است .مادر و خواهر
فروغ فرخزاد در اين فيلم مقابل دوربين رفتهاند و اين همراهي ،مسير
نمايش مستند را هموار كرده است.
درباره مستندسازي با موضوع پروندههاي خونين و ناگوار ،ماجرا كمي
فرق دارد .حساسيتها نسبت به چنين پروندههايي آنقدر باالست
كه كار ،از همان آغاز متوقف ميشــود .مگر آنكه سازنده فيلم ،بدون
خبرسازي و با فاصلهگرفتن از التهاب روزهاي نخست ،دست به ساخت
آن بزند« .كارت قرمز» (مهناز افضلي) يكي از بهترين مســتندهايي
است كه درباره پرونده جنجالي شهال جاهد و ناصر محمدخاني ساخته
شده و وجوه مختلف شخصيت و رابطه اين دو را به تصوير كشيده است.
احتماال اگر افضلي هم پيش از توليد ،خبر ساخت فيلمش را رسانهاي
ميكرد ،اگر روند ســاخت متوقف نميشد ،به مشكل برميخورد .در
سينمايي كه همســر وحيد مرادي ميتواند عليه ارائه تصويري كه
او گمان ميكند شبيه مرادي است ،تصميم به شكايت از سازندگان
«شناي پروانه» (محمد كارت) بگيرد ،ساخت فيلم و مستند بيوگرافي
بسيار دشوار و دردسرساز است .شايد اگر ســازندگان مستند بابك
خرمدين ،سوابق مستندسازي داشــتند ،متوجه اين موضوع بوده و
خبر توليد فيلم را در شرايطي كه پرونده باز است ،علني نميكردند.
مستندسازان بهطور غيررسمي به اين موضوع ،انتقاد دارند و احتمال
صدور بيانيه درباره نظارت بيشتر بر روند صدور مجوز مستندسازي و
ارجاع آن به صنوف مستندسازان وجود دارد .طبق قانون ،تا زماني كه
پروندهاي باز است و جرمي عليه متهمي ثابت نشده ،نميتوان درباره
او فيلم ساخت؛ مگر آن فيلم ،گزارشي باشــد بدون موضعگيري .از
سوي ديگر ،وكالي دادگســتري توصيه ميكنند درباره فيلمهايي با
موضوعهاي واقعي ،فيلمســاز ميتواند به معاونت پيشگيري از جرم
قوه قضاييه مراجعه كند ،با دستور مقام قضايي و همكاري آنها ،روند
دسترســي به اطالعات و مدارك تسريع و تســهيل ميشود .در اين
صورت و با دريافت مجوز ،در پي شكايت احتمالي خانواده و نزديكان،
مشكلي براي نمايش فيلم پيش نميآيد.

ن   عكس :سعید خاکی
شادروان بابک خرمدی 
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نگاه
آيا تركيه در افغانستان ميماند؟
پس از سخنان رجب طيب اردوغان
سعيدالحاج
در حاشيه آخرين نشست سران ناتو
كارشناس امور تركيه
مبني بر آمادگي نيروهاي تركيه براي
تامين امنيت فرودگاه كابل ،مسئله حضور تركيه در افغانستان به
يكي از مهمترين محورهاي روابط واشنگتن و آنكارا تبديل شده
است .بدون شك برنامه آمريكا براي خروج از كابل داليل مختلفي
دارد؛ ازجمله نتايج منفي حضور اين كشــور در افغانستان ،تغيير
اولويتهاي سياست خارجي بهسوي چين و همچنين معادالت
داخلي .اما با وجود اين روشن است كه آمريكا نميخواهد تأثير و
نفوذ خود در اين كشور آسيايي را بهطور كلي از دست دهد .بر اين
اساس ،واشــنگتن بهدنبال بازيگري است كه قادر باشد دستكم
بخشي از اين نفوذ را حفظ كرده و خأل حضور آمريكا در افغانستان
را پر كند؛ بازيگري كه بهنظر ميرسد تركيه باشد.
در اين زمينه بايد توجه داشت كه افغانستانيها و مشخصا جنبش
طالبان ،تركيه را همچون آمريكا ندانســته و موضع خصمانهاي
نسبت به اين كشور مســلمان ندارند .از سوي ديگر ،بخش عمده
نقش تركيه بهعنوان يك عضو ناتو در افغانســتان طي سالهاي
گذشته ،به كلي دور از ماموريتهاي جنگي بوده است .به همين
دليل ،شهر استانبول براي ميزباني از مذاكرات صلح بين االفغاني
با مشاركت قطر انتخاب شد؛ مذاكراتي كه البته بهدليل مخالفت
طالبان براي شــركت در آن به تعويق افتاد .مهمترين محورهاي
ماموريتي نيروهاي تركيه در افغانستان طي سالهاي گذشته بر
آموزش نيروهاي امنيتي ،مديريت برخي پروژههاي عمراني ،حفظ
امنيت مناطق حاشيهاي كابل و البته اداره بخش نظامي فرودگاه
بينالمللي اين شــهر متمركز بوده اســت .براساس گزارشهاي
موجود ،هماكنــون مجموعا 500نيــروي نظامــي از تركيه در
افغانســتان حضور دارند .اما دولت اردوغان طي ماههاي گذشته
مسائلي را بهعنوان شروط اســتراتژيك خود براي توسعه حضور
نظامي تركيه در افغانستان و پر كردن خأل آمريكا مطرح كرده كه
ميتوان آنها را در 3مورد خالصه كرد:
اداره امنيتي و نظامي پرونده افغانستان بهتنهايي بر عهده
 1تركيه نباشد .آنكارا در حقيقت خواهان حضور مجموعهاي
از نيروهاي وابسته به كشورهاي مختلف است كه فرماندهي آن در
اختيار تركيه باشد.
كشــورهاي پاكســتان و مجارســتان بهعنوان شركاي
 2استراتژيك تركيه در پرونده افغانستان نقشآفريني داشته
باشــند :پاكســتان بهدليل همســايگي و نفوذ در افغانستان و
مجارستان نيز براســاس عضويت در اتحاديه اروپا و حمايتهاي
غربيای كه ميتواند با خود به همراه داشته باشد.
تضمين امنيت نيروهاي تركيه در افغانستان؛ مسئلهاي كه
 3نيازمند تعهد ناتو به تامين لجستيكي نيروهاي ميداني،
مخصوصا درصورت وخيم شدن شرايط و همچنين توافق مقدماتي
با طالبان برايتعرض نکردن به اين نيروها است.
چالشها و موانع

براساس آنچه گذشت بهرغم تمايل آشكار تركيه براي نقشآفريني
در افغانستان ،تصميم نهايي به 3عامل بازميگردد :پاسخ آمريكا
به شــروط تركيه ،وضعيت ميداني و البته موضع رسمي طالبان.
در مرحله اول بهنظر نميرســد آمريكا مخالفت اساسي با شروط
مطرح شده از سوي تركيه داشته باشد .اما نكته با اهميت در اين
ميان ،موضع آمريكا نسبت به شروط غيرعلني تركيه خواهد بود.
ميدانيم كه اردوغان تالش ميكند پرونده حضور در افغانستان را
به كارتي براي مذاكره با آمريكا بر سر پرونده موشكهاي اس400
تبديل كند .بر اين اساس بايد ديد دولت بايدن چه موضعي در قبال
مجموعه شــروط علني و غيرعلني تركيه خواهد داشت .با توجه
به حساسيت اين پرونده در معادالت داخلي تركيه و فشار برخي
احزاب اپوزيسيون ،دولت اردوغان قطعا حاضر نيست بدون اخذ
ضمانتهاي اساسي از جانب آمريكا و ناتو ،نيروهاي نظامي تركيه
را روانه افغانستان كند.
اما مهمترين چالش پيش روي تركيه براي حضور در افغانستان،
موضع جنبش طالبان است؛ بهويژه پس از پيشرويهاي اخير اين
گروه .اگرچه مواضع مقدماتي طالبــان تاكنون بيانگر مخالفت با
حضور تركيه در كابل اســت ،اما در عين حال ميتوان پيامهاي
متفاوتي را نيز در ســخنان مقامات ارشد اين گروه مشاهده كرد؛
ازجمله سخنان اخير محمد نعيم ،سخنگوي طالبان كه بر اهميت
روابط دوستان با تركيه بهعنوان يك كشور مسلمان تأكيد كرده
اســت .بنابراين ميتوان انتظار داشــت اولويت تركيه در مقطع
پيشرو ،تالش براي اقناع طالبان و تأكيد بر اين گزاره خواهد بود
كه حضور تركيه در افغانســتان ،ارتباطي با تكميل سياستهاي
جهاني آمريكا يا ناتو در اين كشــور ندارد .در ايــن زمينه ،بدون
شك كشورهاي پاكستان و قطر نقش تعيينكنندهاي براي بهبود
موضعيت تركيه نزد طالبان خواهند داشت .به اين ترتيب ،آينده
حضور تركيه در افغانستان منوط به موفقيت اين كشور در تامين
حمايتهاي سياســي-ميداني از جانب آمريكا و ناتو و همچنين
توافق با طالبان و كسب رضايت اين گروه است؛ چرا كه در غيراين
صورت ،تهديدها ناشي از حضور نظامي در افغانستان براي تركيه
بيش از فرصتهاي آن خواهد بود.
منبع :الجزيره
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هزارهجات؛ دژ مستحكم مقابل طالبان
شيعيان هزاره با تشكيل گروههاي مقاومت مردمي توانستهاند مناطق تحت كنترل خود را از گزند
حمالت طالبان حفظ كنند
محمدامين خرمي

روزنامهنگار

آتــش جنگ در افغانســتان بــه اغلب
گزارش اســتانها (واليتها) و شهرســتانها
(ولسؤاليها) رسيده و به جز چند منطقه،
باقي مناطق اين كشور يا بهدست طالبان افتاده يا صحنه
درگيري ميان نيروهاي ارتش و طالبان اســت .اندك
مناطقي كه هنوز پاي طالبان به آنها باز نشده ،مناطقي
هستند كه از چندماه قبل گروههاي مقاومت مردمي در
آنها شكل گرفته است؛ ازجمله منطقه هزارهجات در قلب
افغانستان .هر آنچه طي دهههاي اخير در افغانستان در
گوبوي قوميتي داشته است .طالبان كه
جريان بوده ،رن 
در دهه 1990به قدرت رسيد ،پشتونها دست باال پيدا
كردند و هزارهها قتلعام شدند .تاجيكها و ازبكها هم
همچون هزارهها قرباني قدرتطلبي طالبان شــدند؛
چراكه طالبان ،پشتون است و پشتونها هميشه ادعاي
حكومت بر سرزمين افغانها را داشتهاند .براي هزارهها
تجربه سالهاي حكومت طالبان آنقدر گران تمامشده
كه ميدانند خود بايد به فكر تامين امنيتشان باشند.
مردم هزاره پس از سقوط حكومت طالبان هم بيدفاع
ماندند .گزارشــي در روزنامه نيويورك تايمز نشــان
ميدهد از سال 2016تاكنون ،يعني طي 5سال ،حدود
770نفر از هزارهها فقط در كابل كشته شدهاند .طي اين
ســالها غير از طالبان ،گروه داعش نيــز در حمالت
تروريستي خود ،هزارهها را هدف قرار داده است .از سال
گذشته كه حمالت عليه هزارهها شدت گرفت ،ضرورت
تشكيل گروههاي مسلح مردمي براي تامين امنيت اين
قوم رفتهرفته در محافل سياســي آنها شنيده ميشد.
اواخر فروردين امسال ،يعني زماني كه دولت آمريكا و
طالبان برسر يك جدول زمانبندي براي خروج از خاك
افغانستان به نتيجه رسيدند ،زنگ خطر براي هزارهها به
صدا در آمد .همزمان ،حمالت تروريستي عليه محلههاي
هزارهنشين كابل نيز شدت ميگرفت .مدارس ،مساجد،
مراكز اخذ راي ،سالنهاي عروسي ،باشگاهها و بازارهاي
محلي هزارهها هدف حمالت تروريستي قرار گرفتند.
نتيجه آن شد آنهايي كه براي رسيدن به مطالباتشان
اعتراض مدني و راهپيمايي ميكردند ،سالح بهدست
گرفتند .ذوالفقار اميد ،از سياســتمداران قوم هزاره و
يكي از رهبران جنبش روشــنايي ،همزمــان با اعالم
تصميم آمريكا براي خروج از افغانستان ،گروهي مسلح
متشكل از 800نفر را در منطقه هزارهجات سازماندهي
كرد .هزارهها بين 20تا25درصد از جمعيت 34ميليوني
افغانستان را تشــكيل ميدهند .هزارهجات به منطقه
وسيعي در مركز افغانســتان گفته ميشود كه شامل

قندوز

تحت كنترل دولت
مناطق درگيري
تحت كنترل طالبان

هرات

كابل

فراه
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هلمند

طبق برآورد رسانههاي افغانستان ،شمار شهرستانهاي تحت كنترل طالبان به 204رسيده است .بيشتر اين مناطق
طي 2ماه گذشته و در جريان تشديد حمالت طالبان بهدست اين گروه افتاده است .به اين ترتيب ،تقريبا 50درصد
خاك افغانستان تحت كنترل طالبان است .در نقشه ،منطقهاي كه در قلب افغانستان از گزند حمالت طالبان در امان
مانده ،منطقه هزارهجات است كه تحت كنترل نيروهاي شبهنظامي هزاره قرار دارد .ديگر مناطقي كه مورد حمله
طالبان قرار نگرفته نيز مناطقي است كه در سايه ضعف دولت ،تحت كنترل گروههاي مسلح محلي قرار دارند.

اســتانهاي محل زندگي قوم هزاره است .استانهاي
باميان ،دايكندي ،غور و بخشهايی از غزني ،اروزگان،
پــروان ،وردك ،بلخ ،بغالن ،ســمنگان ،ســرپل جزو
هزارهجات به شــمار ميروند .گروه وابسته به ذوالفقار
اميد در هســتههاي كوچكتر تقسيم شــده و وظيفه
تامين امنيت مناطق خود را بهعهده دارند.
گروه وابســته به عبدالغني عليپور ،گروه ديگري است
كه از مدتها قبل در اســتان وردك ،در مجاورت كابل
فعاليت داشــته اســت .عبدالغني عليپور ،معروف به
فرمانده شمشير ،فرمانده شاخص شبهنظامي در منطقه
هزارهجات است .نيروهاي او مستقل از نيروهاي ارتش
و پليس ،در استانهاي وردك ،غور و دايكندي امنيت
جادهها و شــهرها را تامين ميكنند .فعاليت نيروهاي
عليپور به درگيري ميان آنها با نيروهاي دولتي نيز منجر
شده است؛ درگيريهايي كه سال گذشته به بازداشت
كوتاهمدت او منجر شد .او معتقد اســت كه اگر مردم
هزاره دســت به ســاح نبرند« ،تاريخ تكرار ميشود و
هزارهها بار ديگر قتل عام ميشوند».
هزارهها طي سالهاي اخير موفق شدهاند در نهادهاي
دولتي به مناصب مهمي دست پيدا كنند .منطقه غرب
كابل ،محل اصلي زندگي آنها در پايتخت است .بسياري
از آنها در دانشــگاهها تحصيل كردهاند و اكنون بخش
مهمي از جامعه افغانستان را شكل ميدهند .طي 2دهه

گذشــته ،هزارهها برخالف ديگر قوميتها ،گروههاي
مســلح مختص بهخود را نداشــتهاند .تغيير شرايط و
شدتگرفتن درگيريها اما اكنون هزارهها را هم به جمع
گروههاي مسلح افغان اضافه كرده است.
امنيت قوميتها در دستگروههاي شبهنظامي

تجربه ســالهاي حكومت طالبان به اقليتهاي قومي
در افغانستان يادآوري كرده كه بايد خود به فكر تامين
امنيتشان باشــند .غير از هزارهها كه تا همين اواخر
نيروهاي مســلح خود را نداشــتند ،ديگر قوميتهاي
افغان ،بعد از سقوط حكومت طالبان هرگز سالح خود را
زمين نگذاشتند .در واقع ،تاجيكها و ازبكها هميشه
نيروهاي مسلح خود را داشتهاند .طي هفتههاي اخير با
شدتگرفتن حمالت طالبان عليه شهرها و روستاها در
مناطق شمال افغانستان ،دولت اين كشور دست ياري
به ســمت گروهها و احزاب دراز كرد و خواستار بسيج
مردمي عليه طالبان شد .نتيجه آن شد كه بسياري از
رهبران مجاهدين افغان ،با بسيج نيروهاي خود در كنار
ارتش و پليس قرار گرفتند.
احمد مســعود ،فرزند 32ساله احمدشــاه مسعود ،در
منطقه پنجشــير گروه مســلح خود را دارد .بسياري
معتقدند او جوان است و تجربه كافي براي هدايت اين
گروه را ندارد اما همراهي برخي چهرههاي جهادي قوم

روي خوش دولت بايدن به سعوديها

استقبال گرم از معاون وزير دفاع عربستان ،نشانهاي از تغيير موضع واشنگتن در قبال رياض است
دولت جو بايــدن با اســتقبال گرم و
آمريكا تعجبآور از يك مقام ميانرده سعودي
در ســفر بــه واشــنگتن ،از مواضع
سرسختانه پيشين خود در قبال عربستان كوتاه آمده
و خود را براي تغيير وضعيت در روابط با رياض آماده
ميكنــد .به گزارش ســيانان ،خالد بن ســلمان،
جانشين وزير دفاع و برادر محمد بن سلمان ،وليعهد
عربستان با مقامات ارشد امنيتي دولت آمريكا ازجمله
جيك ساليوان ،مشاور امنيت ملي او ،لويد آستين وزير
دفاع ،ژنرال مايك ميلي رئيس ستاد مشترك ارتش و
آنتوني بلينكن وزيرخارجه مالقات كرده اســت .اين
سفر البته جنجال برانگیز نبوده و منابعي به سيانان
گفتهاند كه برخي مقامات وزارت دفاع آمريكا ،از اينكه
به اين شاهزاده چنين دسترسي وسيعي به مقامات
ارشد آمريكايي داده شده بهشدت گاليه كردهاند.
اما جدي شدن مشــكالت پيش روي دولت آمريكا
– اوجگيري دوباره طالبان ،جنگ در يمن ،مذاكرات

اهداءخون سالم

متزلزل هستهاي با ايران ،افزايش قيمت سوخت در
آمريكا در آســتانه مسافرتهاي گســترده مردم در
دوران پسا كرونا -باعث شده است تا نقش عربستان
ســعودي براي حل آنها ،دوباره بســيار مهم شود و
آمريكا به اين نتيجه رســيده كه نميتواند عربستان
را ناديده بگيرد.
رفتار واشنگتن با بن سلمان از 5ماه قبل كه آمريكا در
گزارشي به این نتيج ه رسیده بود که وليعهد عربستان
شخصا و مستقيما قتل جمال خاشقچي ،روزنامهنگار
سرشناس سعودي را تأييد كرده تغييرات جدی كرد.
دهها فرد سعودي كه واشنگتن گفته با نقض حقوق
بشــر ارتباط دارند ،تحريم شــدهاند و از آن مهمتر،
آمريكا حمايت خود از ســعوديها در جنگ يمن را
قطع كرده است.
و حاال بازگشت به همان رفتار قديمي ،باعث شده تا
بحث در وزارت خارجه باال بگيرد .مقامات ،بهخصوص
از دسترســيهاي گســتردهاي كه به برادر 33ساله

اهداء زندگي
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بنسلمان داده شده ناراحت هســتند .منابع درون
وزارت خارجه ،گفتهاند كه معاون وزير دفاع يك كشور
خارجي ،از نظر جايگاه بسيار ردهپايينتر از آن است
كه بتواند در سفر به واشنگتن با وزير خارجه مالقات
كند .آنها همچنين از رفتار زننده ســفارت عربستان
در واشنگتن ناراحت هستند .چند مقام ارشد وزارت
خارجه ،سهشنبه شب براي شــام به اقامتگاه سفير
دعوت شــده بودند اما تنها ســاعتي پيش از شروع
مراسم از ســفارت به آنها اطالع داده شد كه مراسم

روي خط خبر

نيروهاي امنيتي و كاركنان گمرك گذرگاه اسال م
قلعه ،همزمان با حمله طالبان بــه خاك ايران پناه
آوردهاند.
جنگ در اســتان بدخشــان در شــمال شرق
افغانســتان ،به دروازههاي مركز آن يعني شــهر
فيضآباد رسيده است.
ژنرال جالل يفتلي ،فرمانده نيروهاي ويژه ارتش،
ديروز با استعفا از سمت خود به بدخشان رفت تا گروه
مقاومت مردمي اين منطقه را فرماندهي كند .او گفت:
«يا پيروز ميشويم ،يا خود را دفن ميكنيم».
رئس ســتاد ارتش انگليس هشــدار داده كه با
خروج نيروهاي خارجي ،اين احتمال وجود دارد كه
افغانستان در مسير جنگ داخلي قرار گيرد.
جو بايدن در پاسخ به خبرنگاران گفت كه حكومت
افغانســتان ســقوط نميكند .او گفت كه حكومت
افغانســتان ۳۰۰هزار نيروي مسلح دارد درحاليكه
شمار جنگجويان طالبان به ۷۵هزار نفر ميرسد.
شهابالدين دالور ،سرپرســت هيأت اعزامي
طالبان به مسكو گفت :اگر بخواهيم در دو هفته تمام
افغانستان را زيرسلطه خود درميآوريم.

تاجيك كه با پدر او همسنگر بودهاند ،احمد مسعود را به
چهرهاي تأثيرگذار در استان پنجشير تبديل كرده است.
ژنرال عبدالرشيد دوستم كه اخيرا به درجه مارشالي
نيز رســيده ،هميشــه يك پاي معادالت نظامي و
سياسي افغانســتان بوده اســت .او متهم به كشتار
مردم در جنگ داخلي افغانســتان است .دوستم از
قوم ازبك اســت و همچنان نيروهاي مسلح خود را
در استان جوزجان در اختيار دارد .حضور او در اين
منطقه ،باعث جلوگيري از پيشروي گسترده طالبان
شده است.
عطامحمد نــور ،از فرماندهان مجاهدين افغان اســت
كه طــي هفتههاي اخير بــار ديگر نيروهــاي خود را
ســازماندهي كرده و به اســتان بلخ رفته است .او نيز
تاجيكتبار است و قول داده با همكاري نيروهاي ارتش،
مناطقي از استان بلخ را كه بهدست طالبان افتاده بازپس
گيرد .شهر مزارشريف مركز بلخ ،يكي از مهمترين مراكز
اقتصادي افغانستان به شمار ميرود.
اما از ميان رهبــران مجاهدين ،نگاههاي بســياري به
اسماعيل خان بوده است .اسماعيلخان ،تاجيك تبار
اســت و ســابقه طوالني در جنگيدن عليه طالبان در
دهه 1990دارد .او ديروز با برگزاري همايشي ،تشكيل
«حركت مقاومت مردمي حوزه غــرب» را اعالم كرد.
اســماعيلخان ،از مقتدرترين چهرههاي جهادي در
استان هرات و غرب افغانستان اســت و اكنون كه پاي
طالبان به اين منطقه باز شــده ،وعده شكست طالبان
را داده اســت .او پيــش از اين گفته بود كــه ميتواند
500هزار نفر را براي شكست طالبان بسيج كند .ورود
اســماعيلخان به جنگ در حالي اتفــاق ميافتد كه
طالبان با پيشروي در اســتان هرات13 ،شهرستان از
مجموع 15شهرستان آنرا تصرف كرده است .گذرگاه
مرزي اسالمقلعه ،در مرز ايران نيز جزو مناطقي است
كه ديروز بهدست طالبان افتاد.
لغو شده است.
مالقات شــاهزاده ســعودي با بلينكن ،در فهرست
مالقاتهاي عمومي وزير خارجه ثبت نشــده بود و
سفر او هم قبل از انجام آن رسما اعالم نشده بود .دليل
اين كار احتماال اين بوده كه سفر او در خفا و پنهاني
انجام شود .آنتوني بلينكن پيش از اين گفته بود كه
دولت جديد آمريكا رفتار ويــژه و جانبدارانه دولت
دونالد ترامپ با عربستان را قطع خواهد كرد و ديگر
نقض حقوق بشــر توسط ســعوديها را هم ناديده
نخواهند گرفــت .با اين حال در همــان زمان اعالم
شد كه آمريكا همكاري و حمايت از اين پادشاهي را
بهخاطر منافع مشترك ادامه خواهد داد.
آمريكاييها اميدوارند اين مالقات و دسترسيهاي
غيرمعمولي كه به معاون وزير دفاع عربستان دادهاند،
ســعوديها را ترغيب كند تا در مســائل خاصي در
منطقه ،با واشنگتن همكاري كنند.
انرژي ،يك مسئله بسيار مهم براي هر 2كشور است.
كاخ سفيد سهشنبه در بيانيهاي گفت كه ساليوان و
بن ســلمان درباره اهميت هماهنگسازي تالشها
براي تضمين بهبود اقتصــاد جهاني با هم گفتوگو
كردهاند.

كيوسك

هفتهنامه اكونوميست [انگليس]

ترك افغانستان

مجله اكونوميست پرونده اصلي اين شماره
خود را به خروج آمريكا از جنگ افغانستان
اختصاص داده اســت .اين مجله جنگ
افغانستان را شكســتي مفتضحانه براي
آمريكا دانسته اســت .همزمان با ادامه
پيشرويهاي طالبان ،آنچه در انتظار مردم
اين كشور اســت ،فقط خونريزي بيشتر
است.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

مخالفان كودتاي ميانمار مسلح
ميشوند

بــا گذشــت چنــدمــاه از اعتراضات
مسالمتآميز اما بيفايده مخالفان كودتا
در ميانمار ،بهتدريج نشانههايي از گرايش
مخالفان بهسوي اعتراضات مسلحانه عليه
ارتش ديده ميشود .شوراي نظاميان حاكم
بر ميانمار ،پس از كودتا سركوب گسترده
مخالفان را در دســتور كار خود قرار داده
است.

شركت خدمات مالي گلدمن ساكس هشدار داده كه
بعد از ناكامي اوپك براي توافق براي افزايش توليد،
خطر ســقوط منابع جهاني نفت بهشــدت افزايش
يافته است .بايدن بهخاطر تأكيدش بر محيطزيست
نميتواند بهصورت علني از عربستان سعودي بخواهد
كه توليد خود را باال ببرد اما از ســوي ديگر ،افزايش
قيمت نفت ميتواند تورم را در آمريكا باال ببرد و اين
مسئله هم اکنون هم به جمهوريخواهان ،بهانه حمله
را به بايدن داده است.
عربستان همچنين ميتواند نقش ميانجيگري فعالي
را در افغانستان داشته باشد؛ جايي كه دولت بايدن
حدود 90درصد نظاميهاي آمريكايي را خارج كرده
است .نهادهاي اطالعاتي آمريكا هشدار دادهاند كه
در وضعيت كنوني ،اين احتمال وجود دارد كه بين
6تا12هفته ،دولت مركزي افغانستان سقوط كند.
در مذاكرات بیــن  2طرف ،همــكاري احتمالي در
ديگر مناطق ازجمله شاخ آفريقا ،جايي كه عربستان
ميتواند به ثبات آن كمــك كند هم مورد بحث قرار
گرفته است .عربستان همچنين در يمن بازيگر اصلي
اســت؛ جايي كه مقامات دولت بايــدن اميدوارند از
شدت درگيريها و بحران انساني كاسته شود.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
عدالتي برتر از بازگرداندن حقوق از دسترفته
مردم نيست.
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آه از گاوميشآباد

خبر
گرینویچ
عدد

امارات ،تگزاس،فضا
تورم در اماراتمتحده عربي در شرايطي
بيستوپنجمين ســقوط خود را تجربه
ميكند كه نخستين زن فضانورد جهان
عرب هم قرار اســت صعود خود به باالي
جو را از ســكوي همين مليت آغاز كند.
به گــزارش تريدينگاكونوميكس ،نرخ
تورم در اين كشــور كه همسايه جنوبي
ايران اســت و اتفاقا روي دريايي از منابع
گازي و نفتــي خوابيده اســت به منفي
2.68درصد رســيد .البتــه اين كاهش
قيمتها براي بيستوپنجمينبار است
كه ثبت ميشــود .برگرديم به نخستين
زن فضانورد جهان عــرب كه در همين
كشــور زندگي ميكند .نورا مطروشي،
27ســاله دانشآموخته رشته مهندسي
مكانيك بهگفته خودش مانند تمام زنان
كشورهاي اسالمي روياهايش را دوست
داشته است .او كه نميتوان گفت بخت
يارش بوده به كمك مسئوالن و مقامات
كشورش توانسته پلههاي ترقي و رسيدن
به آرزويش را كه همانا فضانوري بود ،طي
كند .حاال او از ميان 4هــزار نفري كه در
آزمون انتخاب فضانورد شــركت كرده
بودند ،برگزيده شــده و براي طي كردن
دوره آموزشي به تگزاس آمريكا ميرود.
پيشنهاد اين دختر جوان اماراتي به زناني
كه بهدنبال آرزوهاي خود هســتند اين
است« :اگر من از پس انجام كاري بربيايم،
تو نيز ميتواني چنين كني .اگر كسي اين
كار را قبل از تو انجام نداده ،فقط پيش برو و
نخستين باش .اگر واقعا عالقهمند به كاري
هستيد كه انجام ميدهيد بايد از خودتان
سختكوشي به خرج دهيد و چشمانتظار
فرصتها باشيد».

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

سحر با باد ميگفتم حديث
آرزومندي
خطاب آمد كه واثق شو به
الطاف خداوندي

آن تصاوير هوايــي از غلتزدن
مسعود مير
زبانبســتهها در انــدك اميد
باقيماندهبرايزندگيشان،انگارماراازغصهبهزمينزد.بلهبله،
ميدانيم كه كمبود آب و شهادتهاي تصويري مبني بر اين
كمبود و قحطي مايه حيات ،در روزهاي گذشته دل خيليها را
خون كردهاســت اما شما بايد خوزســتاني باشيد يا اهالي
خوزستان را خوب بشناسيد تا درك كنيد تقالي گاوميشها
لوالي در حال تبخير زي ِر زور آفتاب
براي زنده ماندن در آن گ 
جنوب ،چقدر محزون است.
از خوزستان حرف ميزنيم ،از گاوميشها ،از ارتباط تنگاتنگ
احساسيواقتصاديآدمهاباچهارپايانمغرورومهربانشان،از
مسيريكطرفهزندگيدرگاوميشآباد،ازمردمانيكهتنهامنبع
درآمدشان فروش شير همين گاوميشهاست و اين وابستگي
در طول ساليان سال رابطهاي عاشقانه ميان دام و دامدار ايجاد

كردهاست.
حاال كه از آن ويدئوي غمگنانه منتشر شده در فضاي مجازي
مينويســيم و با خودمان دوره ميكنيم كه بيآبي نه بحران
فرداي اين سرزمين كه دغدغه اكنون اين ديار است ،بد نيست
 2موضوع را با هم مرور كنيــم .اول اينكه گاوميش آباد صرفا
نام يك منطقه در خوزستان نيســت و در هر منطقه حوالي
رودخانه كه جريان آب ،زندگي را زمزمه كند مناطقي به نام
گاوميشآباد بهوجود آمده اســت .مصداقش اينكه در جوار
دزفول ،اهواز ،شادگان ،سوسنگرد ،هويزه ،بستان ،خرمشهر
و آبادان گاوميشآباد وجود دارد .آب كه باشــد زندگي نطفه
ميبنددودرخوزستانهمكهعربهاوبختياريها،قوميتهاي
تعيينكنندههستند عربهابيشترگاوميشپرورشميدهند
و بختياريها بز و گوسفند.دوم اینکه عالقه و محبتی كه معموال
از سنين كودكي ميان بچههاي گاوميش آباد به حيوان وجود

دارد البته كامال متفاوت اســت با آن چيزي كه اين روزها در
شهرها ميان آدم بزرگها و بچههايشان با حيوانات خانگي
وجود دارد .در گاوميشآبادها رابطه بچه و بزرگ با گاوميشها
رابطهاي سراسر احساس است و مانند رابطههاي شهري انسان
و حيوان خانگي در اين روزها اصال فانتزي نيست .اين تجربه
زيست و تبادل حسي بين انسان و حيوان در گاوميشآبادها
چنان عميق است كه ميتوان ادعا كرد بغض غريب مردمان
اين مناطق در سالهاي كمبارش و خشك نه فقط براي معضل
ارتزاقدرجامعهتكمحصوليشان،كهبرايشرايطبدتحميلي
به گاوميشها -اين عزيزكردههاي جنوبي -است.
حاال كه اين كلمات به مهماني چشــمانتان آمدند دوباره آن
تصاوير هوايي از غلتزدن زبان بستهها در اندك اميد باقيمانده
براي زندگيشــان را تماشــا كنيد.حاال ديگر اندوه اهالي
گاوميشآباد الاقل مهجور و بيراوي نيست...

مرد آهني مستأجر شد

عکس:حمید جانی پور

اين مردم نامرئی
توبياس وولف ،نويسنده و خاطرهنويس آمريكايي جملهاي دارد
فريبا خاني
در كتاب «آن ميلر ديگر» كه ميگويد« :تنها چيزي كه بايد از
آيندهبدانيايناستكههمهچيزبدترميشود ».اماتوبياسوولف،مننميخواهماينجمله
را باور كنم .دوست دارم دخترم با اميد روزهاي بهتر بزرگ شود .دوست دارم نسل آينده با
اميد بزرگ شود و روزهاي آينده برايش زيبا باشد .حاال اما برق رفته است به دخترم گفتم:
«وقتي قديم برق ميرفت يا خاموشي بود بهخاطر جنگ و حملههاي هوايي ما يك چراغ
گردسوز روشن ميكرديم ».بايد برايش شكل چراغ گردسوز را بكشم چون نميداند يا بايد
برويم در صفحههاي خانههاي قديمي چراغ گردسوز روي رفها را نشانش بدهم .ميگويم ما
مينشستيم در تاريكي دور گردسوز و عموي بزرگم با سايه انگشتانش براي ما خرگوش
درستميكرد...روبهشمعبرايشخرگوشدرستميكنم.دركتابدرسيآنسالهاشكل
درست كردن پرنده را هم به ما ياد داده بودند آن را هم اجرا ميكنم .مجتمعهايي كه مثل ما
پرواحدهستندوآببهكمكپمپبهجريانميافتدمسائلومصائبدارند،قطعيبرقيعني
قطعي آب .همسايه باال كه زن سالمندي است ب ه خاطر تاريكي راهپله زمين خورده و در
بيمارستانبسترياست.بسياريازبيمارستانهاومراكزدرمانيباوضعقرمزشهرهاازكرونا
با بيبرقي دچار مشكالت ميشوند و جان بيماران در خطر است .ساعتها بدون آب و برق در
ن سر كردن بسيار سخت ...هنوز برنامه مدوني براي بيبرقي به مردم ارائه نشده است.
تابستا 
كودكان و نوجوانان در خانه هستند ،بهخاطر كرونا نميتوانند پارك بروند .نميتوانند به
خيابان ،باشگاه و كالس بروند و از كالسهاي حضوري هم برخوردار نيستند و ورزشگاهها و

استخرها هم تعطيل است .بنابراين آنها امكان ديدن فيلم و يا كالسهاي غيرحضوري را از
دستميدهند.گرماآزاردهندهاست2.سالپيشزمزمهتوليدبيتكوينيارمزارزبلندشد.
خيلي از كارگاهها ،كار توليد و دردسرهايش را به لقايش بخشيدند و مزرعه رمزارز درست
كردند .در دهههاي گذشته بحث توسعه توليد برق و برنامهريزي براي نيازها و افزايش توليد
برق به محاق رفت ،مثل خيلي از برنامهها ...اگر چه ايران ،ميتواند بهخاطر صحراها و آفتابش
از ظرفيت انرژي خورشيدي بهره بگيرد كه نگرفته است .در ضمن ك ً
ال براي بهبود سيستم
آبياري در كشاورزي هم دست روي دست گذاشتيم و آسمان هم خساست كرد و كمباراني
پدر تاالبها و دشتها و كشور را درآورد و هم ه اينها باعث شده است تا منابع آب زيرزميني
را هم از دست بدهيم ...ما ساكن يك فالت گسترده هســتيم كه آب و برق كافي ندارد.
جنگلهايبلوطوهيركانياشهمدرآتشبيمهريسوخته...انگارمردمهمنامرئيشد هاند.
مسئوالن فقط در زمان انتخابات يادشان ميافتد كه چيزي به نام مردم هم هست ...بعد مردم
ب حرف ميزنند .ما در اين فالت گسترده با يك دنيا تاريخ و تمدن و رويداد
انگار در حبا 
نشستهايم.منتظرواكسيناسيونومهاركروناكههمچنانميتازدوقربانيميگيردوخيلي
از خانوادههاي ايراني را عزادار كرده است .منتظر پاسخ به قطعي برق .البته ما مردم نامرئي
هستيموكسيپاسخنميدهد.ايننحوهبرخوردبامردمايجادنااميديميكند.اميلسيوران
متفكررومانياييميگويد«:نااميديجمعيمهمترينعاملانهدامملتهاست.ملتيكهدچار
آن شود ،هرگز نخواهد توانست دوباره روي پاي خود بايستد ».اما نگذاريم به اين مرحله
برسيم .كافي است مردم را ببينيد و بشنويد و الاقل توضيح دهيد. ...

زندگي پديا

فضاي توييتر و باقي شــبكههاي اجتماعي ناگهان از
سامان رضایی
مســتأجر شــدن كســي خبر دادند كه دومين فرد
ثروتمند جهان است .او كه حاال خانه مستأجرياش فقط 36مترمربع مساحت دارد
صاحب شركتهايي است كه مســاحت تمام آنها به اندازه يك شهر كوچك است و
گســتره دربرگيري اينترنت ماهوارهاياش موســوم به اســتارلينك چيزي حدود
 ۵۱۰/۱۰۰/۰۰۰كيلومترمربع يعني مساحت كل كره زمين خواهد شد .ايالن ماسك
صاحب ،مدير و بنيانگذار شركتهاي اسپيسايكس و تسال با ثروتي برابر 160ميليارد
و 600ميليون دالر تصميم دارد آخرين خانهاش را بفروشــد و ساكن اين خانه تاشو
شود .شخصيتي كه جاهطلبيهاي علمياش باعث شد خالق شخصيتهاي مارول،
مر د آهني را با الهام از او خلق و وارد عالم سينما كند .ماسك حدود يك سال پيش طي
توييتي اعالم كرده بود كه براي تامين سرمايهگذاري در شركتهاي تحت مديريتش
چند تصميم دارد .اكنون او اعالم كرده اســت كه يكي از اين تصميمهايش كاهش
بهرهمندي شخص خود او از حاشيه سود شركتهايش است تا زودتر به اهداف خود
برسند .پادشاه عالم فناوري از سال گذشته تا به حال  6واحد مسكوني خود به ارزش
97ميليون دالر را فروخته اســت .او ميگويد به خانههاي كوچك عالقه دارد و تمام
تمركز خود را روي گسترش اينترنت ماهوارهاي اســتارلينك معطوف كرده است.
ماسك كه بر پايه شــاخص ميلياردرهاي بلومبرگ هماكنون با ثروت خالص ۱۸۱
ميليارد دالري پس از جف بــزوس ،بنيانگذار آمازون دومين فــرد ثروتمند جهان
اســت؛اين واحــد آپارتماني 36متــري را از شــركت فضايــي خصوصــي
اسپيسايكس( )SpaceXكه خود مؤسس آن است ،اجاره كرده است .مردآهني عالم
فناوري اكنون فقط يك ملك دارد كه شامل يك زيربناي هزار و  ۴۸۶مترمربعي در
زميني  ۴۷هكتاري است كه در بورليهيلز كاليفرنيا واقع شده است .ماسك اخيرا اين
ملك را به قيمت  ۳۷.۵ميليون دالر براي فروش آگهي كرد.

یار مهربان
در دسترس
کودکان ایران

سرانه مطالعه در کشورهای جهان از اهمیت باالیی برخوردار است و وقتی پای
کودکان و نوجوانان در میان باشد ،این موضوع اهمیتی دوچندان مییابد .در
استانهای مختلف تاکنون تالش شده اســت تا عالوه بر افزایش کلی سرانه
مطالعه و ترغیب مردم به کتابخوانی ،حوزه کودکان و نوجوانان بهصورت ویژه
مورد توجه قرار گیرد.

3,2

حیات به قناتهای
دامغان بازمیگردد
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پیروزی تلهکابین
بر ناهارخوران

اگرچه مسئوالن استان معتقدند اجرای طرح تلهکابین آسیبی به جنگلهای
ناهارخوران نمیزند ،اما دغدغه فعاالن زیستمحیطی همچنان پابرجاست

عكس :همشهري

ستاره حجتی

خبرنگار

ناهارخوران از جاذبههای مهم اســتان گلستان و شهر گرگان
بهحساب میآید که هر روزه گردشگران بسیاری از نقاط مختلف
استان و کشور وارد این منطقه میشوند و زیباییهای کمنظیر
آن ،توجهشــان را جلب میکند .با توجه به این موضوع مدتی
است حاشــیههای اجرای یک طرح گردشگری دراین منطقه،
توجههای بسیاری را بهسوی خود جلب کرده و مناقشهبرانگیز
شدهاست؛ اجرای طرح تلهکابین در ناهارخوران اگرچه میتواند
نقش اساسی در تقویت زیرساختهای گردشگری منطقه ایفا
کند ،اما ازسوی دیگر نگرانیهای گســتردهای را نیز درمیان
فعاالن زیستمحیطی استان بههمراه داشته است.
با وجود مخالفت بیش از ۵۰نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
علوم کشــاورزی و منابع طبیعی و انجمنهای مــردم نهاد با
اجرای این طرح در جنگل ناهارخوران گرگان ،در آخرین جلسه
شورایعالی معماری و شهرسازی کشور ،ساخت تلهکابین در
محدوده جنگلهای هیرکانی منطقه ناهارخوران تایید شــد؛
موضوعی که درصورت درنظر نگرفتن تبعات زیســتمحیطی
آن ،میتواند آثار زیانباری برای این منطقه جذاب گردشگری
استان و شهر گرگان بههمراه داشته باشد.
مناقشه برسر جانمایی یک طرح

باوجود مخالفتهای فراوان با اجرای طرح ســاخت تلهکابین

در ناهارخوران ،در جلســهای که درنهایت اجرای این طرح در
محدوده جنگلهای هیرکانی منطقه ناهارخوران گرگان مورد
تأیید قرار گرفت ،مقرر شد که موارد ابهام مجددا در کمیتهای
مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،اما این موضوع درحالی مطرح
میشود که گویا عمال اجرای این طرح تأیید شده و دغدغههای
زیستمحیطی همچنان پابرجاست.
دغدغههای فعاالن زیستمحیطی درحالی مطرح میشود که
این طرح در دیماه سالگذشته مجوزهای مربوط را از وزارت
میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری کشور ،سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،کمیته فنی جنگلهای شمال،
ادارهکل حفاظت محیط زیست اســتان ،شرکت توزیع نیروی
برق گلســتان و همچنین کمیســیون ماده  ۱۲ادارهکل راه و
شهرسازی استان گلســتان دریافت کردهاست .همچنین در
هجدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که
بهصورت ارتباط ویدئوکنفرانسی با مسئوالن مرتبط استانی در
دفتر معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری برگزار شد ،به
تصویب رسید.
براســاس این مصوبه ،محــل اجرای پــروژه از مجــاور بلوار
ناهارخوران کمی باالتــر از مجتمع باباطاهر آغاز و با شــیب
۱۹درصد متمایل به سمت یال غربی انجام میشود .این طرح
ســپس از یال غربی ،تحت زاویه ۳۳درجه به سمت جنوب و
درنهایت روی یال جنوبــی و در محدوده ارتفاع ۹۶۰متری ،به
ایستگاه مقصد منتهی میشود.
همچنین طول این مســیر حدود ۳کیلومتر و اختالف ارتفاع

ایستگاه مبدأ و مقصد نیز حدود ۵۶۰متر است .ذکر این نکته
ضروری است که طی ۱۵سال گذشته محل جانمایی این طرح
در گرگان همواره محل بحث بوده اســت و یکی از محلهای
جایگزین این طرح« ،هزارپیچ» عنوان شده بود؛ محلی که خیلی
زود از میان گزینههای جایگزین رد شد و بازهم همه نگاهها به
جنگل ناهارخوران معطوف شد و البته این موضوع نگرانیهای
بسیار زیاد فعاالن زیستمحیطی گرگان را به دنبال داشته است.
دغدغهها و وعدهها

استاندار گلســتان درباره اجرای طرح تلهکابین در منطقهای
که محل مناقشه میان دولت و سمنهای محیط زیستی است،
میگوید :اجرای این طرح به تصویب شــورایعالی معماری و
شهرسازی رسیده است و ازنظر زیستمحیطی خطری منطقه
ناهارخواران را تهدید نمیکند.
هادی حقشــناس ادامه میدهد :این پروژه بــا رعایت کامل
مالحظات محیط زیستی و با ساخت ۳ایستگاه و به طول ۳هزار
و ۱۰۰متر اجرا خواهد شد و به شــهروندان و حامیان محیط
زیست اطمینان خواهیم داد که در جریان اجرای این طرح حتی
یک درخت هم قطع نمیشود.
وعدههای استاندار در زمینه حفاظت از محیط زیست منطقه
ی مطرح میشود
در جریان اجرای طرح ساخت تلهکابین درحال 
که بهنظر میرســد دغدغههای فعاالن زیستمحیطی استان
همچنان پابرجاســت و این قولها دلنگرانیهای آنان را کم
نکرده است.

کوچک نشان دادن تبعات محیط زیستی

عضو هیأت علمی دانشگاه منابع طبیعی گلستان و از مشاوران
اجرای این طرح دراین باره میگوید :همه انتقادها و نکاتی که
برای ارائه در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی باید به
دقت بررسی میشد ،براساس ابعاد طرح آماده و در گزارشی به
نمایندگی از اعضای هیأت علمی ،ارائه شد.
مریم شــهبازی ادامه میدهد :فکر میکنــم موافقان اجرای
طرح با کوچک نشــان دادن تبعات محیط زیستی و همچنین
ارائــه اطالعات غلط دربــاره ترافیک ،ظرفیت گردشــگری و
میزان تــابآوری منطقه ،خواســتار اجرای هرچه ســریعتر
آن شــدند و ازســوی دیگر این موضوع را درخواســت عموم
مردم عنوان کردند ،درحالیکه میدانیم سالهاســت کمپین
مردمی برای تغییــر جانمایی اجرای طــرح تلهکابین درحال
فعالیت است.
وی اظهار میکند :در هر صورت اگرچه قرار شــد در کمیتهای
موارد ابهام مجددا مورد بررســی قرار گیرد ،اما بهنظر میرسد
اجرای این طرح عمال مورد تأیید قرار گرفتهاســت؛ موضوعی
که حامیان اجرای طرح به آن توجه نمیکنند این اســت که
مخالفتی با اصل اجرای طرح وجود نــدارد ،بلکه منطقه اجرا
باید تغییر کند.
خطر در کمین گونههای گیاهی ارزشمند

شــهبازی میافزاید :این طرح در حالی تایید شده است که با
محاسبه های اولیه ما و براساس درصد پوشش گیاهی ،با انجام

این طرح و تعریض جاده دسترســی بــرای حمل تجهیزات و
دکلها صدها درخت ارزشــمند ممرز ،بلوط و  ...قطع خواهد
شد .در بخشهایی از جنگل هیرکانی که موزه زنده و متعلق به
دوران سوم زمینشناسی با قدمت بیش از ۵۰میلیون سال است،
گونههای ارزشمند زیادی از بین میروند .همچنین برای ساخت
فونداسیونهای این تلهکابین هزاران تن خاک نباتی برداشته
شده و هزاران تن بتن ریخته خواهد شد.
وی تصریح میکند :ازسوی دیگر براســاس گزارش مشاوران
طرح ،احتمال زلزله خیــزی منطقه نیز باالســت؛ موضوعی
کــه در بررســیهای فنی اجــرای طــرح باید مــورد توجه
قرار گیرد.
شهبازی همچنین میگوید :برای اینکه گزارش ارزیابی اثرات
محیط زیستی انجام نشود ،ابعاد طرح را کمتر از ۵هکتار عنوان
کردند؛ درحالی که براساس مشخصاتی که در خود طرح وجود
داشت ،با ســاخت ایســتگاه میانی و مقصد و نصب ۱۷دکل،
مساحت اشــغال طرح حداقل ۱۶هکتار اســت .ازسوی دیگر
موضوع مهار آبهای سطحی و دفع پســاب و همچنین قطع
درختان اساسا در طرح دیده نشده است .این مسائل ،مواردی
است که رســانهها باید نسبت به آن حساس باشــند و آنها را
بررسی کنند.
وی اضافه میکند :درحال حاضر نیز تراکم گردشــگر بیش از
ظرفیت برد محیط زیستی منطقه وجود دارد و ساخت تلهکابین
دراین منطقه نه تنها هیچ توجیهی نــدارد ،بلکه موجب ایجاد
مشکالت ترافیکی بزرگ و موارد دیگر میشود.
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یار مهربان در دسترس کودکان ایران

همشهری در پرونده ویژهای وضعیت تولید و عرضه کتاب در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان را در استانها بررسی کردهاست
قم جایگاه برجستهای درزمینه تولید ،پخش و همچنین سرانه مطالعه کتابهای حوزه
کــودک و نوجــوان دارد و ازنظر میزان صــادرات کتاب کــودک و نوجوان نیز
قم
ادبیات کودک و نوجوان در استان البرز جایگاه باالیی دارد
بیرقیبترین استان است .این استان چه ازنظر فروش و واگذاری حق امتیاز
و در نمایشگاههای استانی کتاب نیز که هرسال برگزار
رتبه
فارس،
ج
خلی
حاشــیه
کشورهای
به
کتاب
ارســال
و
چاپ
چه
و
کتاب
سرانه مطالعه در کشورهای جهان از اهمیت باالیی برخوردار است و وقتی پای کودکان و نوجوانان در میان باشد ،این موضوع اهمیتی دوچندان مییابد.
میشــود ،کتابهای این حــوزه فروش باالیــی دارد.
نخســت را دارد و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰عنوان کتاب کودک ازطریق
البرز
در استانهای مختلف تاکنون تالش شده است تا عالوه بر افزایش کلی سرانه مطالعه و ترغیب مردم به کتابخوانی ،حوزه کودکان و نوجوانان بهصورت ویژه
درحالحاضر چند مرکز فروش کتاب در نقاط مختلف
ناشران قمی به 18زبان مختلف دنیا چاپ شده است .این شهر در بخش کتاب
مورد توجه قرار گیرد .کودکان تصمیمسازان آینده هستند و آشنایی آنها با ادبیات ایران و جهان و افزایش میزان عالقه آنها به کتابخوانی میتواند دریچهای
استان فعالند و ســال گذشته نیز نخســتین کتابخانه
دینی کودک نیز صاحب سبک و ادبیاتی خاص درایران است .بیشترین تعداد نویسندگان کتاب
بهسوی آگاهی و شناخت را به رویشان بگشاید .در همین راستا دراین گزارش جایگاه ادبیات کودک به تفکیک در استانهای مختلف مورد بررسی قرار
عمومی تخصصی کودک و نوجــوان با نام «قاصدک» با
کودک دینی هم در قم حضور دارند و بهعنوان مثال شرکت پاتوق که بیشترین کتابهای حوزه
گرفته و شاخصهایی مانند میزان استقبال و فروش کتابهای کودک و نوجوان در استان ،وضعیت فروشگاههای تخصصی کتاب کودک یا فروشگاههایی
منابع و تجهیزات ویژه گروه سنی کودک و نوجوان همراه با جاذبههای بصری
کودک و نوجوان را پخش میکند ،در قم فعالیت دارد .اگرچه قم دارای فروشگاه بزرگی که همه
که کتابهای کودک و نوجوان را به صورت ویژهتر عرضه میکنند مورد توجه قرار گرفته است .ازسوی دیگر نویسندگان استانی حوزه ادبیات کودک و
در استان افتتاح شد تا این گروه سنی در فضایی جذاب و دلنشین ،تجربه
کتابهای چاپ شده دراین حوزه را داشته باشد ،نیست اما در مجتمع ناشران ،فروشگاه بزرگ
نوجوان نیز دراین گزارش در کانون توجه بودهاند.
خوشی از خواندن را به یاد سپارند .همچنین چند انجمن ادبی نویسندگان
دنیای کتاب ،فروشگاه رنگین کمان و سایر کتابفروشیهای تخصصی و غیرتخصصی ،کتابهای
کــودک و نوجوان نیــز در البرز فعال هســتند و ظرفیت خوبــی  درمیان
این حوزه بهصورت ویژه عرضه میشــود .توجــه به کتابهای حوزه کــودک و نوجوان در قم
نویسندگان این عرصه وجود دارد« ،سپیده نازبار»« ،ظریفه رویین» و «سمیه
بهگونهای است که انجمن ویژه ناشــران کودک و نوجوان دراین اســتان تاسیس شده است و
سیدنیا» نیز از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان استان هستند .همچنین یکی از برنامههایی که مرکز آفرینشهای
استقبال از ادبیات کودک در استان اصفهان نسبتاً مطلوب است و چند ناشر بهصورت ویژه در حوزه
درحالحاضر 50ناشر عضو این انجمن هستند .همچنین 10ناشر بهصورت جدی دراین عرصه فعالیت میکنند و
ادبی برای کودکان دارد ،حمایت از کودکان و نوجوانانی است که به نویسندگی عالقه دارند.
ادبیات کودک کار می کنند که از آنها میتوان به نشر«نوشته» ،انتشارات «مهرستان» (در بخش کودک
چند ناشر هم کارکرد بینالمللی دارند.
اصفهان و نوجوان با محوریت خانواده) ،انتشارات «فرهنگ مردم» و  «صورتی» اشاره کرد .هرچند در سطح
بررسیها نشان میدهد کتابهای حوزه ادبیات کودک درخراسان جنوبی پس از رمان ،بیشترین میزان
استان کتابفروشی تخصصی کودک وجود ندارد ،اما کتابفروشیهایی همچون انتشارات «نوشته» و
با وجود اینکه استان مرکزی 46ناشــر فعال دارد ،اما هیچیک به صورت تخصصی در حوزه کودک و
فروش را داشتهاند و کودکان این استان در جام باشگاههای کتابخوانی نیز ،که طرحی پویا برای فعال کردن
شعب کتابفروشی شــهر کتاب وجود دارند که بخش کودک و نوجوان آنها نســبتاً قویتر است .در
نوجوان فعالیــت نمیکننــد .همچنین ۵۸کتابفروشــی دراین اســتان وجــود دارد ،اما تعداد
خراسان
باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان در سراسر کشور است ،خوش درخشیدهاند .کودکان و نوجوانان
کتابفروشیهای شهرستانها نیز کتابهای کودک بهصورت پراکنده عرضه میشود .ازجمله فعاالن
مرکزی کتابفروشیهای تخصصی کودک و نوجوان به تعداد انگشــتان یک دست نیز نمیرسد و مسئوالن
جنوبی هر استان در گروههای 12نفری دراین طرح فرهنگی شرکت میکنند و پس از نقد و بررسی یک کتاب
ادبیات کودک اصفهان میتوان به بنفشه رسولیان اشاره کرد که در زمینه شعر ،داستان و ترجمه کتاب کودک فعالیت
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اذعان دارند که رتبه این استان در حوزه انتشارات مناسب نیست.
ازسوی هر گروه ،ارائهدهنده بهترین نقد بهعنوان تیم برتر انتخاب میشود .خراسان جنوبی دراین جشنواره
میکند و انتشارات «حوض نقاشی» وی ویژه ادبیات کودکان است .تا قبل از پاندمی کرونا ناشران کتاب کودک در اصفهان
«کتاب نهال» با مدیریت محمد شاملو ،مهمترین کتابفروشی تخصصی کودک و نوجوان در اراک است
همواره حضوری فعال دارد و هرسال حدود 300نفر از کودکان و نوجوانان استان در این رویداد فرهنگی
نمایشگاههایی برگزار میکردند ،اما در ۲سال اخیر خبری از این دست نمایشگاهها نیست.
و از آنجا که این کتابفروشی در منطقه پرترددی قرار ندارد ،برنامههای متنوعی را اجرا کرده که یکی
مشارکت دارند .سال گذشته «مهسا اسالمی» از بیرجند بهعنوان مروج برتر نوجوان کتابخوانی در جام باشگاههای کتابخوانی
از آنها فروش اینترنتی است و به این ترتیب «کتاب نهال» دراین زمینه بهویژه در روزهای شیوع کرونا  ۲تا ۳برابر رشد
کشور معرفی شد .سال 1398هم نخستین کتابخانه تخصصی کودک «یار مهربان» در شهرستان طبس افتتاح شد« .عبدالرضا
حوزه ادبیات کودک و نوجوان در چهارمحالوبختیاری وضعیت مناســبی ندارد و با مراجعه به
داشته است .جالب اســت که برخی پدیدآورندگان کتاب ،آثار خود را در تهران و قم چاپ میکنند و نمون ه آن مهدی
صمدی» از نویسندگان و شاعران خراسان جنوبی است که بیشتر آثارش مربوط به ادبیات کودک و نوجوان است.
چهارمحال کتابفروشیها و بررسی کتب این حوزه ،میتوان دریافت کتابهایی که عرضه میشود ،سطح کیفی
رجبی ،نویسنده برجسته حوزه کودک و نوجوان است که تاکنون بیش از 30جلد کتاب کودک و نوجوان در انتشارات
ی بصری الزم را ندارد یا متناسب با نیاز روز و سلیقه کودک و نوجوان نیست .درمجموع  2تا
و زیبای 
خارج از استان مرکزی چاپ کرده است .این نویسنده در خمین به دنیا آمده و برای بعضی آثارش موفق به کسب جوایز
در استان اردبیل هیچ تشکل دولتی یا غیردولتی با عنوان «انجمن نویسندگان کودک و نوجوان»
وبختیاری 3فروشگاه برای عرضه کتاب کودک ونوجوان در شهرکرد ،در مرکز استان ،وجود دارد و بنا به گفته
و رتبههای برگزیده در جشنوارههای بین المللی ،ملی و استانی شده است .کتابهای «کنسرو غول» و «ساندویچساز
وجود ندارد تا فعالیت منسجم و مستمری برای هماندیشی نویسندگان این حوزه و ارتقای سطح
ب استقبال نمیکنند .تعداد تولیدات کتاب
مسئوالن این کتابفروشــیها ،مردم هم از خرید کتا 
مودماسبیباف» از این نویسنده در فهرست کالغسفید (فهرست کتابهای ارزشمند برای کودکان و نوجوانان) قرار
اردبیل دانش آنها انجام دهد .به این ترتیب ادبیات و شعر کودک دراستان مهجور مانده و آن طور که باید،
کودک و نوجوان نیز دراین استان انگشتشمار است ،بهطوریکه سال گذشته از ۳کتاب «ننه رضا
گرفته است.
به این مقوله توجه نمیشود .برهمین اساس نیاز به ساماندهی تولیدات برای تحول در کیفیسازی
پرستو میشود»« ،قصههای تربیتی» و «ای کبوتر چطور است» دراین استان رونمایی شد .برخی نویسندگان این
ادبیات کودک احساس میشود .هرچند دراین استان کتابفروشی ویژه کودکان وجود ندارد و فقط
استان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالند که یکی از آنها سجاد خالقی نافچی است .وی سال گذشته با رمان «مه
در چند سال اخیر توجه به نیازهای فرهنگی کودکان و نوجوانان در سمنان پررنگتر از گذشته
بخشــی از کتابفروشــیهای بزرگ به کتاب کودک اختصاص دارد ،اما بیشــترین مخاطبان
و دود» در بخش کودک و نوجوان توانست رتبه نخست «جشنواره شعر و داستان انقالب» را از آن خود کند .رمان «مه
شده و به دلیل برخی اقدامهای انجام شده ،اکنون سمنان یکی از 12شهر نمونه دوستدار کودک
کتابخانههای عمومی را کودکان و نوجوانان تشــکیل میدهند« .محمد پاشــاپور» با تخلص پاشا «موغانلی» ،از
و دود» از اتفاقاتی در دوران پهلوی اول حکایت میکند و شخصیت اصلی آن ،که یک پسر نوجوان است ،دراین رمان
سمنان کشور محسوب میشود .هرچند هنوز کتابفروشی تخصصی برای عرضه کتاب کودک در شهرهای
نویســندگان حوزه کودک استان اســت .وی متولد ســال  1368در یکی از روستاهای توابع
به یک بلوغ فکری میرسد.
سمنان وجود ندارد ،اما 14ســال قبل تنها کتابخانه تلفنی کودکان ایران با نام «رنگینکمان»
شهرستان گرمی مغان با نام «شاه تپه سی» است که از همان دوران کودکی عالقه زیادی به
ازسوی شهرداری سمنان تاسیس شد که هنوزهم فعالیت میکند .تاسیس کافه کتاب ویژه کودکان
شعر و زبان مادری داشت .کتابهای وی بیشــتر در رده سنی کودکان و به زبان ترکی
اجرای ۲طرح «پیــک امید» و «تســهیلگری کتابخوانــی» در مناطق حاشــیهای و محروم
هم از برنامههای شهرداری سمنان در حوزه کتابخوانی کودکان است .سمنان از سال  1392نیز با
است و در سال  1392یک کتاب شعر ترکی با عنوان «جیرتدان» و کتابی دیگر با عنوان
آذربایجان آذربایجانغربی بهویژه در نقاط کوهستانی و صعبالعبور موجب شده تا در دوران کرونا ،کتابخوانی
طراحی جایزه ادبی دوساالنه «آهوی کومش» با هدف تقویت داستاننویسی در کودکان و خانوادهها و برگزاری آن
«آخماق تولکو» و در سال  1396نیز کتابی با عنوان «دوزلو چپیش» به چاپ رساند.
برای کودکان تعطیل نشــود .از ابتدای ســالجاری هم بیش از ۴هزار جلد کتاب با موضوعهای
در گستره ملی ،گام جدیتری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان برداشت .در نخستین دوره این جایزه ادبی ،اسماعیل
غربی
مختلف به بیش از 35کتابخانه تخصصی کودک ونوجوان این استان اهدا شده که این کتابها در
همتی نویسنده و پژوهشگر شناخته شده ادبیات کودک و نوجوان بهعنوان دبیر فعالیت داشت .آثاری مانند «رنجها
در خراسان رضوی ۲۱۴کتابخانه مشارکتی و نهادی با ۲میلیون
22عنوان در قالب شعر ،قصه و رمان ویژه گروههای مختلف سنی کودکان بودهاست .درحالحاضر
و امیدهای مقدس آدا و ویسا»« ،موجودی به نام اولی»« ،بامانیها و چند موجود دیگر» و «گنجشکهای همسایه
و ۵۰۰هزار نسخه کتاب۲۴۰ ،کتابدار و همچنین ۴۸ایستگاه
23کتابخانه ثابت۸ ،کتابخانه سیار و ۴کتابخانه پستی ویژه کودک و نوجوان  در آذربایجانغربی
کویر» از این نویسنده سمنانی مورد توجه مخاطبان ادبیات کودک و نوجوان کشور قرار گرفته و کتاب «آنچه دوست
خراسان
مطالعه فعالیــت میکنند .همچنین ۴۱درصــد از کل تعداد
فعال هستند« .حسنا خورشیدی» نویسنده جوان آذربایجان غربی یکی از فعاالن حوزه کودک و نوجوان است .وی
دارم و دوست ندارم» به قلم او به زبان انگلیسی هم منتشر شده است.
رضوی کتابهایی که از کتابخانههای عمومی خراسان رضوی به امانت
که درسال  1367در مهاباد به دنیا آمدهاست ،در  ۱۲سالگی نخستین شعر خود را سرود .وی در دانشگاه در رشته
گرفته میشوند ،کتابهای ویژه کودکان و نوجوانان هستند .در
حقوق تحصیل کرد و فارغالتحصیل شد و بهتازگی کتابی با نام «خالخالوکه» را بهعنوان نخستین اثر خود در حوزه
چند سالی میشود که میزان استقبال از خرید کتابهای کودک و نوجوان در مازندران بهدلیل
یک ســال اخیر ۷۰۰هزار نســخه کتاب در بخشهای کودک و
ادبیات کودک و نوجوان منتشر کرد.
مازندران افزایش تعداد فروشگاههای کتاب بیشتر شده ،اما هنوز مرکز یا فروشگاهی ویژه عرضه کتابهای
نوجوان از کتابخانههای عمومی فعال در سطح خراسان رضوی به امانت گرفته شده
کودک و نوجوان راهاندازی نشده است .تنها یک فروشگاه با نام «کانون» در ساری وجود دارد که
است .هماینک «بخش ویژه کودک» در کتابخانههای عمومی این استان دایر و به امکانات
اســتان کرمان در حوز ه ادبیات کــودک و نوجوان ،وضعیت منحصربهفردی دارد و «هوشــنگ
مجموعهای از بازیها ،نوشتافزار ،کتابها و سرگرمیهای کودکان و نوجوانان از تولیدات کانون
بازی ،سرگرمی مطالعه در محل کتابخانه برای این گروه ســنی مجهز است .فعالیتهای
مرادیکرمانی» و «احمدرضا احمدی»  ۲نویســنده صاحبنام کشــور اهل کرمان هســتند.
پرورش فکری را در کنارهم عرضه میکند .اما اختصاص بخشی از کتابفروشیهای شاخص و مطرح
فرهنگی از قبیل نشستهای جمعخوانی کتاب ،برگزاری کالسهای آموزشی ویژه کودکان و
کرمان مرادیکرمانی که او را با «قصههای مجید» میشناســند ،تاکنون چندبــار نامزد دریافت جایزه
ازجمله شهرکتابها در تمام شهرهای مازندران به کتاب کودک و نوجوان ،سبب شده گرایش خانوادهها و کودکان
والدین ،قصهگویی ،نویسندگی ،شعرخوانی ،نقاشی و کاردستی هم در کتابخانههای
«آسترید لیندگرن» شدهاست که به نوعی نوبل ادبیات کودک بهشمار میرود .احمدرضا احمدی
به این کتابها بیشتر شود .مشاهدههای میدانی و اظهارات فروشندگان نیز نشان میدهد بخش مهمی از فروش این
عمومی خراسان رضوی برگزار میشود .یکی از نویسندگان مطرح حوزه ادبیات
نیز ادبیات شاعرانه و سوررئال را نمایندگی میکند و نامآور اســت .درحالیکه این دو نویسنده
فروشگاهها به کتاب کودک اختصاص دارد و معموال در طرحهای فروش یارانهای فصلی کتاب نیز بخشی از سبد خرید
کودک خراسان رضوی «محمود برآبادی» است که سال  ۱۳۳۱در سبزوار
میتوانستند ظرفیتی برای استان باشند ،اما ادبیات حوز ه کودک و نوجوان کرمان وضعیت خوبی
کتاب مازندرانیها به کتاب کودک اختصاص دارد .این استان چهرههای شاخصی در ادبیات کودک و نوجوان دارد
متولد شد .وی نویسندگی را از دهه  ۱۳۵۰برای کودکان و نوجوانان آغاز
ندارد و آمار فروش کتابهای کودک و نوجوان در کرمان ،قابل قیاس با شهرهایی مانند شیراز ،مشهد و تهران نیست
که میتوان از «انوشــه منادی» نویسنده شــاخص کشــور و مؤلف آثاری مانند «کره طالیی»« ،سوزه سوزه» و
کرد و تاکنون بیش از ۷۰عنوان کتاب در زمینــه کودک و نوجوان را به
و یکی از کمفروشترین استانها دراین حوزه محسوب میشود .در کرمان فروشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان
«بازگردانده شــده» در حوزه نوجوان یاد کرد« .زینب طاهری» مترجم اهل قائمشهر نیز سالهاست که بهصورت
چاپ رسانده است.
وجود ندارد و یک کتابفروشی مربوط به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان هم که از دهه 50فعال بود ،در دهه90
تخصصی کتابهای داستان کودک و نوجوان را به زبان فارسی ترجمه میکند.
تعطیل شد و یک فروشگاه خصوصی دیگر نیز که ۲تا۳سال قبل افتتاح شده بود ،در رکود فرو رفت .ازسوی دیگر در
دوسه سال اخیر کتابهایی با عنوان کودک ازسوی افرادی که متخصص ادبیات کودک نیستند در کرمان منتشر
میشود که کیفیت مناسبی ندارد.
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پیشینه ادبیات کودکان و نوجوانان در قزوین به سال  ۱۳۵۵باز میگردد که در آن زمان نخستین ناشر قزوینی
کتابی با عنوان «آی بچههای خوب» منتشر کرد .اکنون اما چند سالی میشود که ناشران قزوینی فعالیتهای
قزوین خوبی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داشتهاند ،تا جایی که میتوان قزوین را از قطبهای نشر کتابهای
کودک و نوجوان درایران به حساب آورد .با توجه به اینکه تنوع و میزان فروش کتابها در حوزه کودک و نوجوان
بیشتر از حوزه بزرگساالن است ،ناشران استان بیشتر دراین حوزه فعالیت میکنند .دراین میان باوجود افزایش
تولید کتابهای حوزه کودک و نوجوان در سالهای اخیر ،استان قزوین هنوز فاصله زیادی با استانداردهای
ملی و جهانی وجود دارد و خرید کتاب برای کودک یا نوجوان هنوز به دغدغه جدی خانوادهها تبدیل نشده و بیشتر فروش در
نمایشگاههای کتاب شکل میگیرد.

شیوع ویروس کرونا در کشور برخی چالشها و مشــکالت و تعطیلی کتابخانه و مراکز کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان را بهدنبال داشته است .به این ترتیب شیوههای
هرمزگان جدید آموزشی با اســتفاده از ظرفیتهای فضای مجازی جایگزین شــیوه حضوری شده و
آموزشهای فرهنگی ،هنری و ادبی ،آموزشی و اسالمی نیز توسط کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان استان هرمزگان درحال برگزاری است .کودکان و نوجوانان امیدهای آینده هر جامعه
هستند و ورود به دنیای آنها و ژرفنگری در رفتار و گفتار کودکان و نوجوانان ،توجه دقیقی را
میطلبد چراکه نگرشهای بعدی جوانان به ســالهای نخســتین زندگی آنها بســتگی دارد .بنابراین باید با
کتابخوانی به سالمت و روان آنها توجه ویژهای داشته باشیم .برهمین اساس هم هست که استان هرمزگان در
حوزه ادبیات کودک و نوجوان و همچنین تولید و عرضه کتابهای این حوزه نیازمند انجام اقدامهای ویژهتری
است.

استان یزد که مفتخر به وجود «مهدی آذریزدی» پدر ادبیات کودک و نوجوان است و کتابهایی
مانند «قصههای خوب برای بچههای خوب» از وی به یادگار مانده ،تنها یک کتابخانه تخصصی
کودک و نوجوان ،آن هم در کانون پرورش فکری دارد .این کتابخانه کتابهای بهروز این حوزه را
یزد
که در شورای بررسی تولیدات کودکان و نوجوانان تأیید میشود ،ارائه میکند .این کتابخانه قبل
از کرونا با استقبال خوبی همراه بود و این استقبال با وجود شیوع بیماری کرونا همچنان مناسب
است .بعد از «مهدی آذریزدی» نویسندهای درحد و اندازه وی در استان وجود ندارد ،اما «بابک
صابری» را هم میتوان یکی از افراد موفق دراین زمینه دانست .وی که متولد  ۱۳۴۴است ،تاکنون داستانهای زیادی
برای کودکان نوشــته و با وجودی که انتشارات دارد ،تعداد کمی از آنها را منتشــر کردهاست .همین آثار اندک به
زبانهای انگلیسی ،فرانسه ،چینی ،ایتالیایی ترجمه شــده و مورد استقبال بچههای سراسر دنیا قرار گرفته است.
صابری همچنین جایزه «کولهپشتی سال» را که به بهترین کتابهای تصویری اعطا میشود ،از آلمان دریافت کرده
است.
در استان زنجان توجه ویژهای به تولید آثار در حوزه کتاب کودک نمیشود و با وجود نویسندگان
خوب استان دراین حوزه ،به دلیل نبود حمایت کافی ،نویسندگان ترجیح میدهند در حوزههای
زنجان دیگر قلم بزنند .درحالی که سال  98دراین استان 25جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان چاپ
شد ،سال گذشته شاهد چاپ اثری دراستان نبودیم و مسئوالن بخشی از این افت را بهدلیل چاپ
آثار نویسندگان در استانهای دیگر عنوان میکنند .نویسندگان کتاب کودک معتقدند نیاز به
تولید آثار ،مطابق با فرهنگ بومی استان ،برای کودکان و نوجوانان احساس میشود و در کنار تولید
آثار ملی ،باید چاپ آثاری مطابق با فرهنگ این اســتان نیز مورد حمایت قرارگیرد .اینها درحالیاست که ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان نیز از خرید حمایتی آثار حوزه کودک خبر میدهد« .فاطمه قشمی» از نویسندگان
زنجانیدر حوزه کتاب کودک و نوجوان ،معقتد است تقویت ادبیات کودک و نوجوان دراین استان ،تنها از طریق چند
نهاد پیگیری و نیاز به حمایت بیشتری برای تولید آثار متنوع در حوزه کودک احساس میشود.
30کتابخانه ثابت و 10کتابخانه ســیار و پســتی کودک و نوجوان در آذربایجان شرقی فعالیت
آذربایجان میکنند .این درحالیاســت که ۷درصد از کل کتابفروشــیهای کشــور ،به آذربایجان شرقی
اختصاص دارد .از آغاز سالجاری نیز عالوه بر ۳۰کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان موجود در
شرقی
استان60 ،کتابخانه شامل 20کتابخانه در تبریز و 40کتابخانه در شهرهای دیگر استان به فروش
ویژه کتاب کودک و نوجوان اقدام کردهاند .میزان فروش کتابهای کودک و نوجوان مقاوم دوم را
دراین استان کسب کردهاست .در 3ماهه گذشته ازسال نیز کتابهایی با موضوع داستان مصور،
آب و همچنین طنز حوزه کودک و نوجوان بیشترین نشر و فروش را داشتهاند .یکی از نویسندگان مطرح استان دراین
حوزه ،عبدالمجید نجفی اســت که فروردین  ۱۳۳۸در تبریز به دنیا آمد و پس از تحصیل در دبســتان حکمت و
دبیرستان دهخدا ،درسال  ۱۳۵۶وارد دانشگاه تبریز شد .عالقه به مجله و کتاب و داستان ،وی را در مهر  ۱۳۶۳وارد
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرد .در سال ۱۳۶۸رمانهای «برف آباد» و مجموعه داستان «کت پشمی»
از وی منتشر شد .از نجفی تاکنون تعدادی رمان ،مجموعه داستان و بازآفرینی متون کهن فارسی منتشر شده و برای
برخی آثار نیز جوایزی دریافت کرده است.
استقبال از کتابهای حوزه کودک و نوجوان بهویژه در زمینه کتابهای درسی و کمک آموزشی ،در
همدان مطلوب ارزیابی میشود .از زمان شیوع کرونا و قرنطینه در مقاطعی ،شهرداری و اداره فرهنگ
همدان و ارشاد اسالمی اقدام به برگزاری طرحهایی در حوزه فروش اینترنتی کتاب کردند که بیشترین میزان
فروش مربوطه به کودک و نوجوان بوده اســت .ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در
سال گذشته مجوز چاپ ۴۵عنوان کتاب کودک و نوجوان را صادر کرد که ۲۰عنوان برای کودکان
و بقیه مربوط به حوزه نوجوانان است و شعر ،نقاشی ،داستان و  ...را دربر میگیرد .در 3ماهه نخست
ســال جاری نیز مجوز چاپ ۷کتاب دراین حوزه صادر شــد ه و ۳عنوان کتاب نیز مــورد حمایت این ادارهکل
قرارگرفتهاســت .همچنین ۴۵۰نســخه از این ۳عنوان کتاب خریداری و درمیان کودکان و نوجوانان توزیع
شدهاست .در همدان تنها یک ناشر تخصصی به نام «پوپک نقرهای» در حوزه کتاب کودک و نوجوان فعالیت
میکند که فعال نیمهفعال است .ازسوی دیگرهمدان مرکز تخصصی عرضه کتاب کودک و نوجوان ندارد ،اما همه
کتابفروشیها بخشــی را به این حوزه اختصاص دادهاند« .مصطفی رحماندوست»« ،اسداهلل شعبانی»« ،یاور
همدانی»« ،بابک نیکطلب»«،جواد محقق همدانــی» و«غالمرضا بکتاش» از فعاالن حوزه کودک و نوجوان
دراین استان بهشمار میروند.
ادبیات کودک و نوجوان در استان کردستان به جایگاه مناسب خود
نرسیدهاست ،اما تالشها در حوزه فرهنگی برای تقویت آن همچنان
کردستان ادامه دارد .برهمین اساس شاهد انتشار کتابهای ارزشمند و قابل
تأملی دراین حوزه هستیم که البته ســهم کتابهایی که به زبان
کردی و با تکیه بر فرهنگ بومی و محلی منتشر میشود ،کم است و
این موضوع بر میزان استقبال کودکان و نوجوانان از کتابهای حوزه
خود بیتاثیر نیست .ازجمله نویسندگان کردستانی این حوزه میتوان از «هادی
یوسفی» نام برد .او متولد  ۱۳۵۵و دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه
شــهید باهنر کرمان و عضو هیأت علمی دانشــگاه پیامنور کردســتان است.
شاهنامه ،ادب حماسی کردی ،ادبیات تطبیقی بهویژه ادبیات کردی و فارسی و
ادبیات کودکان از بخشهای مورد توجه این نویسنده و پژوهشگر توانمند است
و چاپ کتاب «کردستان و ادب حماسی» در قالب دانشنامه فرهنگ ،هنر و تمدن
ی وچان بهرهو ئامانجی ژیان» در
کردستان در حوزه هنری و کتاب «تیکوشانی ب 
کنار دهها مقاله علمی و پژوهشی ازجمله نتایج تالشهای اوست .وی عالقه خاصی
به احیای ادبیات کودک و نوجوان در استان
کردستان دارد .کتاب شــعر کردی با عنوان
«ریوی بی ناز و راوچی فیلباز» نشــاندهنده
تالش و توان یوسفی در حوزه ادبیات کودک و
نوجوان این دیار است.
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گیالنیها ســال گذشــته در ۴طرح فروش فصلی کتاب با خرید بیش از ۳۲میلیارد ریال کتاب،
استقبال بسیار خوبی از خرید یارانهای کتاب داشــتند و این استان درمیان استانهای پرفروش
گیالن کتاب طرحهای فصلی قرار گرفت .اگرچه دراین طرحها درمجموع ۸۹هزار و ۵۱۵جلد کتاب توسط
گیالنیها خریداری شد ،اما بررسی وضعیت فروش کتاب کودکان در گیالن چندان مناسب نیست.
چند کتابفروشی مطرح رشت ازجمله «فرازمند»« ،آسمان» و «بدر» که پرفروشترینها در حوزه
کتاب هستند ،آمار فروش کتاب کودک را مطلوب توصیف نکردند ،اما استقبال از کتاب کودک در
کتابفروشیهای تخصصی مانند «باز باران» بهتر بوده است .این کتابفروشی در بازه زمانی  ۱۷تا ۲۴خرداد در قالب
طرح بهارانه کتاب هزار و ۱۰۰جلد کتاب کودک به فروش رساند« .حمید وثیرش» ،موسس کتابفروشی «بازباران»،
چند سالی است که ازطریق گروههای حمایتی ،برای کودکان مناطق محروم «توپ» بهعنوان نماد بازی و تکاپوی
شیرین کودکی و «کتاب» نماد دانایی و آگاهی ارسال میکند.

در استان بوشــهر که تجربه کســب عنوان «پایتخت کتاب» را در ســال  95در کارنامه دارد،
کتابفروشی که به صورت تخصصی در حوزه کودکان فعالیت چشمگیر و مستمری داشته باشد ،به
بوشهر آن معنا وجود ندارد و بیشتر کتابهای این حوزه در بخشی از معدود کتابفروشیهای سطح شهر
بوشهر و همچنین برازجان به عالقهمندان و خانوادهها عرضه میشود ،اما به همت کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان ،بهتازگی فروشگاههای محصوالت فرهنگی برپا شدهاست که به
صورت تخصصی دراین حوزه فعالیــت میکنند و تا حدودی توانســتهاند جای خالی کتابخانه
تخصصی در حوزه کودک و نوجوان را پر کنند .ازجمله نویسندگان فعال در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در استان
بوشهر نیز میتوان به عبداهلل علیپور ،شاعر ساکن کنگان ،آمنه رمضانی صاحب چند اثر متعدد و خالقانه و همچنین
زهرا مویدی ،لیال پورنبی و خاتون شهرآشوب اشاره کرد.
استان گلستان با جمعیتی در حدود ۲میلیون نفر ،کتابفروشی یا مراکز ویژه عرضه و فروش کتاب
کودک و نوجوان ندارد .ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان نیز عدد دقیقی از فروش کتاب
گلستان این حوزه ندارد .به گفته عبدالرحمن اونق ،نویســنده ترکمن و عضــو انجمن قلم ایران ،در نبود
فروشگاههای عرضه تخصصی کتاب کودک و نوجوان و کمکاری برخی نهادهای مسئول در توسعه
فرهنگ مطالعه میان کودکان و نوجوانان ،کانون پرورش فکری اســتان با ۲۸مرکز سیار و ثابت،
بهعنوان تنها محل مراجعه کودکان و نوجوانان کتابخوان و خانواده هایشان است .اما دراین میان
حسین میرکاظمی ،داستاننویس نامآشنای حوزه کودک ونوجوان در گرگان است؛ معلمی که حتی در کالسهای
درس هم از شاگردانش میخواست نوارقصههایی از رویاهایشان پر کنند .آثاری به قلم میرکاظمی مانند «یورت»
برنده چند جایزه ادبی و اثری از او به نام «االمان» به زبان آلمانی ترجمه شدهاست.
سیستان و بلوچستان ،استانی محروم در همه زمینهها بوده و نمود این محرومیت در حوزه فرهنگی
سیستان و بیش از سایر بخشهاست .البته در چند سال گذشته گامهای موثری ازسوی سازمانها و نهادهای
متولی فرهنگی و بخشخصوص در استان برداشته شده و کتابخانههای روستایی فراوانی در نقاط
بلوچستان مختلف گشایش یافته است که همگی زمینهساز ارتقای فرهنگی استان شده است .اکنون دیگر
سیستان و بلوچستان در کانون توج ه قرار گرفته ،تا جایی که نویسندگان حوزه ادبیات کودک از
نقاط مختلف کشور به این استان سفر میکنند و به ترغیب کودکان و نوجوانان برای کتابخوانی
میپردازند .همچنین در سیستانوبلوچستان نویسندگان خوبی حضور دارند که دائم در تالش برای تغییر وضعیت
استان هستند و از آنها میتوان به «محسن سنچولی پردل» اشاره کرد .وی معتقد است که ادبیات کودک و نوجوان
استان شرایط مناسبی ندارد و دلیل آن ،خأل و نبود یک برنامه مدون ،هدفدار و استراتژی معین دراین حوزه است و
همین موضــوع تاکنون مانــع تولید یک اثــر خوب و ماندگار در اســتان شــده اســت .منابــع کتابخانههای
سیستانوبلوچستان هم جوابگوی نیازها نیست؛ هرچند خیران زیادی با ارسال بستههای فرهنگی از اقصی نقاط
کشور به استان درصدد رفع محرومیت فرهنگی استان هستند.
درسالهای اخیر با تالش برخی نویسندگان و شــاعران شاهد رشد ادبیات کودک و نوجوان در
اســتان کرمانشــاه بودهایم .یکی از اتفاقهای مثبت حوزه ادبیات کودک و نوجوان ،پیوند زبان
کرمانشاه «کردی» با دنیای شیرین و جذاب ادبیات کودک و نوجوان بوده است که این پیوند مبارک از استان
کرمانشاه آغاز شد .آثار حوزه ادبیات کودک و نوجوان که به زبان کردی به چاپ رسید ،با استقبال
مخاطبان مواجه شد .چند هفتهنامه نیز صفحاتی را به ادبیات کودک و نوجوان اختصاص دادند.
موفقیتهای بینالمللی ادبیات کودک و نوجوان استان در سطح بینالمللی نیز قابل توجه بوده و
کتاب «یخی که عاشق خورشید شد» از رضا موزونی ،نویسنده مطرح استان کرمانشاه ،به چند زبان ترجمه شده است.
«محمدجواد محبت» یکی از شاعران کرمانشاهی حوزه کودک و نوجوان کشور است که کودکان و نوجوانان دیروز
و امروز ،با شعر «دو کاج» وی در کتابهای درسی مقطع ابتدایی آشنا هستند .از دیگر شاعران میتوان به «فاطمه
ناظری»« ،نوشین نوری» و «سمیه قبادی» اشار کرد که چراغ ادبیات کودک و نوجوان را در استان کرمانشاه روشن
نگه داشتهاند.

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان سال گذشته مجوز چاپ ۱۴عنوان و امسال مجوز ۸عنوان
کتاب کودک و نوجوان را صادر کرده است که در مقایسه با استانهای همجوار ،آمار کمی بهحساب
لرستان میآید .مسئوالن لرستان تخصصیبودن حوزه کودک و نوجوان و همچنین هزینههای باالی چاپ
کتاب دراین حوزه را از دالیل استقبال کم نویسندگان از این حوزه میدانند .لرستان نشر تخصصی
کودک و نوجوان ندارد ،اما امسال در شرف صدور یک مجوز انتشاراتی دراین زمینه است .همچنین
تنها کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان استان چندی قبل به محاق رفت ،از آن زمان هیچ مرکز
تخصصی عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی حوزه کودک و نوجوان در این استان فعال نیست و کتابفروشیها صرفا
چند قفسه از مغازهشان را به این بخش اختصاص دادهاند .ملیحه پوریان ،نسرین فریدونی ،آذر کاکاوند و نیلوفر شمس
نویسندگان شاخص حوزه کودک و نوجوان لرستان محسوب میشوند.
در ایالم با تاخیری چندساله شعر و داستان کودک شکل گرفت .در اوایل سال  1392با پیشنهاد
خالقانه عمران خودآموز (معاون وقت و مدیرکل فعلی فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان ایالم) و
میزبانی و تالش انجمن ادبی وقت ایوان به مدیریت علیمحمد محمدی ،برای نخستینبار دبیرخانه
ایالم
دائمی یک جشنواره تخصصی شعر کودک کردی در شهرستان ایوان با عنوان «منال و مهلوچگ»
ن ایالم که توانست بالندگی نهال نوپای شعر کودک
تشکیل شد؛ جشنوارهای بیسابقه در اســتا 
کردی ما را رقم بزند .بسیاری از شاعران ایالم با اشتیاق فراوان برای مشارکت در این رویداد دلنشین
فرهنگی ،دست به خلق آثار کودک کردی زدند .این جشنواره در پاییز  1392برگزار شد و چهرههای جوان و تازهای
را به جریان ادبیات کودک معرفی کرد؛ رویدادی که سال  1399نیز چهارمین دوره خود را با عنوان جشنواره شعر
کودک کردی «منال» پشت سر گذاشت .در فاصله ســال  1392تا امروز ،جریان شــعر و ادبیات مناالن در ایالم
چهرههای خالق و تازهای را به خود دیده است .بسیاری از افرادی که پیش تر سرایش شعر کودک را آغاز کرده بودند،
با جدیت دراین دهه بر دامن ه فعالیت خود افزودند و مهمتر اینکه عالوه بر شعر ،داستانهای کودکانه کردی نیز در
ایالم نگاشته شد .انتشار دهها عنوان کتاب مانند «کوورپه»« ،ئهور و خوهر»« ،موشلی موشان» و «نهورووزانه» بخشی
از این فعالیتهاست.
ادبیات کودک در خراســان شــمالی ،به عنوان یکی از بخشهای مؤثر فرهنگی ،با کاستیها و
ضعفهای متعددی روبه رو اســت ،به گونه ای که این بخش از قالب گرفته تا مضمون و محتوا،
خراسان
نیازمند توجه اساســی اســت .نبود کتاب های غنی از روح کودکی و همچنین کم تعداد بودن
شمالی نویســندگان خوش ذوق و آگاه به فضای مورد نیاز کودک از خالءهایی است که در حوزه ادبیات
کودک خراسان شمالی دیده می شود .نوشین شعبانی ،شاعر حوزه کودکان در خراسان شمالی
معتقد است که در حوزه ادبیات کودک ،باید نویســندگانی پای کار بیایند که دوست دارند برای
کودکان بنویسند و همچنین ذوق ادبی و تخیل سرشار داشته باشند ،چراکه دراین وادی تنها دغدغه نان و جویای
نام بودن نتیجه نامناسبی درپی خواهد داشت.سمیرا ســاداتی ،یکی دیگر از فعاالن حوزه ادبیات کودک خراسان
شمالی نیز میگوید که ادبیات کودک دراین استان نیازمند یک انجمن مجزا و خاص است که در تمام شهرستان ها
فعالیت داشته باشد .خراسان شمالی هم از نظر کتاب کودک هم از لحاظ ناشر و هم تعداد نویسنده ضعف دارد و یکی
از استان هایی است که دراین حیطه در رده های پایین کشوری قرار می گیرد.
استان فارس از خاستگاه های مهم ادبیات کودک و نوجوان است؛ حوزه ای که متاسفانه در 2دهه
گذشته ،با وجود اهمیتش ،کمتر به آن پرداخته شده است .صابر سهرابی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس معتقد است این استان را می توان با داشــته های معنوی و تربیتی ویژه خود ،از
فارس
خاستگاه های ادبیات کودک و نوجوان کشور دانست؛ از عصر سعدی بزرگ تا به امروز که بهترین
نویســنده های کودک و نوجوان مانند احمد اکبرپور ،فرهاد حســن زاده ،محمدرضا سرشــار
(رهگذر) ،رضا شیرازی و ...از آن برخاسته اند و به رشد و نمو این دیار در زمینه ادبیات کودک و
نوجوان کمک کرده اند .امروزه کودکان و نوجوانان در استفاده از فضای مجازی از دیگران پیشی گرفتهاند از این رو
باید محتوای مناســب مبتنی بر اصول پرورشــی ادبیات کودک و نوجوان را در قالبهای گوناگون در این فضا به
کودکان و نوجوانانمان ارائه کنیم .اینها درحالی است که براساس اعالم انجمن کتاب استان فارس ،امکان استفاده
اعضای باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان از یارانه خرید کتاب الکترونیک فراهم شده و اعضای باشگاههای
کتابخوانی با وارد کردن کد ملی میتوانند اقدام بــه ثبتنام و خرید کتاب الکترونیــک کنند و با پرداخت فقط
۳۰هزارتومان ،امکان استفاده از ۳۵۰۰عنوان کتاب دیجیتال (متنی و صوتی) به ارزش ١٠٠هزارتومان را بهمدت
یک سال داشته باشند.
استان خوزستان نویسندگان و شــاعران زیادی دارد؛ از احمد محمود گرفته تا قیصر امینپور.
نویسندگان کودک و نوجوان زیادی هم از این دیار به عالم ادبیات معرفی شدهاند که میتوان یکی
خوزستان از معاصران شان را جمشید خانیان دانســت .با همه اینها و در شــرایطی که برخی کتابهای
نویسندگان این دیار مانند فیروز جزایری دوما به شهرت جهانی رسیده است ،اما کمبود فضای
مطالعه و زیرساختهای توزیع کتاب کودک و نوجوان ،حسرتی برای این استان برجا گذاشته.
مراکز توزیع و فروش کتابهای کودک و نوجوان به چند فروشگاه کانون پرورش فکری محدود
شده که شهروندان در نقاط مختلف باید مسیر زیادی را برای رسیدن به آن طی کنند .در شهرهای کوچکتر
یا روستاها هم که عموما خبری نیست و شاید فعاالن اجتماعی و خیران چند کتاب کودک و نوجوان به دست
بچههای مناطق محروم برسانند .مدارس خوزستان به عنوان یکی از راههای دسترسی کودکان و نوجوانان به
کتاب مناسب گروه سنیشان هم یا کتابخانه ندارند یا کتابهای به روز و جدید در اختیارشان نیست .به همین
دلیل هم بود که طرح «ایمک» یا ارسال یارمهربان به کتابخوان دراین استان آغاز به کار کرد تا افراد نیازمند و
خانوارهای مناطق حاشیهای و کمبرخوردار را زیرپوشش قرار دهد؛ دراین طرح بخشی از هزینههای توزیع کتاب
ازسوی استانداری پرداخت میشود.
محرومیتها در کهگیلویهوبویراحمد عالوه بر زیرساخت ها ،راه خود را به هنر و ادبیات هم باز
کهگیلویه کرده است .به جز چند نویســنده قدیمی و این اواخر ،مرحوم حســین پناهی ،آنقدر شاعر و
نویسندهای از این استان جنوبی به عالقهمندان ادبیات به ویژه ادبیات کودک و نوجوان ،معرفی
و بویراحمد نشده است .حتی به گفته کارشناسان استان ،ادبیات کودک و نوجوان در کهگیلویه وبویراحمد
در ابتدای راه است و تقریبا نویســندههایی که فعالیت میکنند ،نسل اول این حوزه محسوب
میشوند .این درحالی اســت که زیســتبوم کهگیلویه وبویراحمد و جغرافیای خاص آن هم
الهامبخش داستاننویسی بسیاری از نویسندهها بوده و هم با توجه به رئالیسم جادویی فرهنگ عامه این استان ،به
خوبی قابلیت تولید و عرضه داستانهای جذاب و خواندنی برای رده سنی بزرگسال و کودک و نوجوان را دارد .به غیر
از اینکه نویسندگان به دلیل محرومیتهای گسترده استان به منابع کافی دسترسی ندارند ،توزیع کتاب چه در سطح
بزرگسال و چه کودک و نوجوان ،به ســختی و محدود انجام میشــود .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کهگیلویه وبویراحمد ۱۹مرکز فرهنگی و هنری دارد که از این تعداد  ۱۰مورد ثابت۷ ،مورد ســیار و  ۲مورد پستی
هستند .با راهاندازی سایت فروش اینترنتی کتاب کودک و نوجوان ،بیش از 2هزار کتاب عرضه شده است که توانسته
بخشی از کمبود مراکز فروش و توزیع کتاب را جبران کند.
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بهقنا 
بازم یگردد
 5رشته قنات آسیب دیده از سیل اردیبهشت ماه امسال
درجنوب دامغان ،تا پایان تیرماه به چرخه توزیع آب
کشاورزی این منطقه متصل میشود

خبرنگار

کشاورزی در دامغان وابستگی زیادی به آب قناتها دارد ،اما
سیالب نیمه اردیبهشت امسال در دامغان خسارتهایی به
برخی قناتهای این شهرستان وارد کرد که سبب شد امسال
اقداماتی بسیار گســتردهتر از کارهای مرمتی هرساله برای
بهرهبرداری از قناتهای دامغان مورد نیاز باشد.
این سیالب اگرچه سبب شــد ذخایر منابع آبی زیرزمینی
دراین منطقه افزایش یابد ،اما به دلیــل تخریب تعدادی از
قناتها ،دسترسی برخی کشــاورزان دامغانی به آب مورد
نیاز و کافی قطع شد و به همین دلیل درحالحاضر بسیاری
از کشاورزان بهویژه در جنوب دامغان ،برای تأمین آب مورد
نیاز زمینهای خود در سال زراعی جاری با مشکالتی مواجه
هستند.
علی سرکاری ،یکی از کشاورزان دامغانی دراین باره میگوید:
سیل اردیبهشتماه بسیاری از قناتهای ما را پر کرده و راه
انتقال آب مســدود شده اســت .تاکنون بارها برای رفع این
مشکل پیگیریهای الزم را انجام دادهایم ،اما هنوز قناتها
بازسازی و احیا نشده است .ادامه این وضعیت باعث وارد آمدن

خسارت 12میلیارد ریالی

براســاس اعالم اداره جهاد کشــاورزی دامغان ،ســیلی که
اردیبهشــتماه امســال دراین منطقه رخ داد ،بیش از یک
میلیارد و 200میلیون تومان به زیرســاختهای کشاورزی
خسارت وارد کرد که بخش عمده این خسارتها نیز مربوط
به قناتها بو دهاست5 .رشــته قنات «تلخوی»« ،معلمان»،
«حسینیان»« ،سینگ» و «بندیخاب» را دچار آسیب کرد
که میزان خسارت ریالی به قناتها بیش از یک میلیارد تومان
برآورد میشود.
درحالحاضر نیز اداره جهاد کشاورزی دامغان و سازمان جهاد
کشاورزی سمنان در تالشند با جذب اعتبارهای موردنیاز و
انجام برخی اقدامهای مرمتی ،قناتهای آســیب دیده این
مناطق را به چرخه انتقال و توزیع آب برگردانند.
مدیر اداره آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد
کشاورزی ســمنان دراین باره میگوید :در سیالبهایی که
اردیبهشتماه امسال رخ داد5 ،رشته قنات در مناطق جنوبی

عكس :همشهري

اشکان جهانآرای

خسارت مالی قابلتوجهی به کشاورزان میشود .از مسئوالن
میخواهیم دستکم یک بیل مکانیکی در اختیارمان بگذارند
تا قناتها را دوباره احیا کنیم.

گنبد سلطانیه در زنجان -عکس :صادق میری

دامغان دچار خسارت شدند که بیشترین خسارتها مربوط
به قنات معلمان بود .حدود 550متر از مسیر این قنات براثر
سیالب بهطورکامل ریزش کرد که با این خسارت گسترده،
عمال آبی که کشــاورزان و مردم بهواسطه فعالیت این قنات
استفاده میکردند ،از دسترس خارج شد.
اقدامهای جایگزین

«حسین شاهینی» از پیگیری اقدامهای مرمتی برای احیای
قنات معلمان خبر میدهد و اظهار میکند :همکاران در اداره
جهاد کشاورزی برای رفع این مشکالت ،مجموعه اقدامهایی
را پیشبینی کردند که بخشی از آنها انجام شده و بخشی دیگر
نیز همچنان درحال پیگیری و انجام است .انتقال آب بهوسیله
لوله به جای مسیر تخریب شده قنات ،از اقدامهای اصلی است
که در دستورکار قرار دارد تا فرایند انتقال آب دراین منطقه
برای کشاورزان متوقف نشود.
وی میافزاید :همکاران ما برای طول این مسیر 550متری
لوله انتقال آبی را پیشبینی کردهاند که بهوسیله یک پمپ،
آب را از میلهچاههایی که در قسمت باالیی قنات وجود دارد،
پمپاژ کند تا آب در مظهر قنات (خروجی قنات) در دسترس
مردم باشد.این مســئول درباره میزان پیشــرفت عملیات

بهسازی و احیای قنات معلمان نیز عنوان میکند :از حدود
550متری که بیشترین خسارت را دیده بود ،ریزشبرداری
حدود 250متر انجام شد و پاالنهگذاری نیز اکنون برای همین
مسیر درحال انجام است تا برای آینده از استحکام بیشتری
برخوردار باشد و جلوی خسارتهای احتمالی بعدی گرفته
شود .برنامهریزی ما این است که با تالش همکاران ،عملیات
مرمت و بازگرداندن قناتها به چرخه انتقال و توزیع آب مورد
نیاز مردم منطقه تا پایان تیرماه به سرانجام برسد.
مرمت مستمر قناتها

سازمان جهاد کشاورزی سمنان در سالگذشته نیز مرمت و
بازسازی 23رشته قنات بهطول 60هزار و 550متر را انجام
داده بود125 .رشــته قنات موجود دراین شهرستان ،بخش
مهمی از آب مورد نیاز کشــاورزی و حتی آشامیدنی برخی
روستاهای این شهرســتان را تأمین میکند که سبب شده
دامغان در سطح کشــور ،از جمله شهرستانهایی محسوب
شود که کشاورزی آن به آب قنات وابستگی زیادی دارد .به
همین دلیل نیز مرمت هرساله قناتها ،از برنامههای مستمر
اداره جهاد کشاورزی دامغان و سازمان جهاد کشاورزی استان
سمنان است.

ایالمیها ،ناامید از سینما امید
مریم عبدلی
خبرنگار

اســتان ایالم با جمعیتی بیــشاز 580هزارنفــر ،در کنار همه
محرومیتهایی که دارد ،از امکانات فرهنگی مناسب هم بهرهای
نبرده و تنها سینمای این استان نیز چند سال پیش به ویرانه و
پس از آن به محل پارکینگ خودروها تبدیل شــد؛ حاال مردم
ایالم از استانشان بهعنوان استانی بدون سینما نام میبرند و به
اسکلتی فلزی که قرار است در آیندهای نامعلوم تبدیل به سینما
«امید» شود ،دل خوش کردهاند تا شاید بتوانند فیلمهای روز را
روی پرده نقرهای تماشا کنند.
از سینما خاطراتش مانده

سال  92بود که سینما قدس ،تنها سینمای شهر و استان ایالم
با خاک یکسان شــد تا روی ویرانههای این ســینما ،سینمایی
امروزی با تجهیزات بهروز سبز شود؛ وعدهای که هیچگاه عملی
نشد8 .سال است که سینما قدس ایالم تبدیل به زمینی خاکی
برای پارک خودروها شده و ۱۸سال هم از متروکه ماندن سینما
هنر آبدانان میگذرد.
وحید باغی ۴۲ساله از شهروندانی است که همیشه یک پای ثابت
سینما قدس ایالم بود .او به همشهری میگوید :از دوره نوجوانی
پایم به سینما باز شد و هر وقت که از خیابان رد میشدم ،بهدنبال
نام جدیدی روی تابلو بزرگ و ســفید رنگ ســینما بودم .هنوز
خاطراتم را در راهروی سینما ،مغازه اغذیهفروشی و
بلیتفروشــی جستوجو
میکنــم؛ عکسهایــی با
کاغذهای مخصوص که فقط

روی دیوار ورودی سینما بود .حاال اما همان سینما هم دیگر وجود
خارجی ندارد تا بتوانم بچههایم را برای دیدن فیلم به سینما ببرم.
االن جای ساختمان تنها سینمای شهر ،خودرو پارک میکنند تا
بتوانند از بازار خرید کنند.
امیر حسنزاده ،یکی دیگر از شــهروندان جوان ایالمی ،با بیان
اینکــه بعضی از فیلمها در ســالن اجتماعات ســاختمان اداره
ارشاد نمایش داده میشود ،به همشهری میگوید :اگر بخواهیم
فیلمهای روز را تماشا کنیم ،باید کلی منتظر بمانیم تا در سالن
اجتماعات ارشــاد روی پرده نمایش داده شــود که آنهم تنها
برخی از فیلمها و بهصورت محدود است .اینکه ما انتظار داشته
باشیم شهرمان حداقل یک سینمای مستقل داشت باشد ،توقع
زیادی نیست.
وی ادامه میدهد :اگر سینما در شــهر ایالم وجود داشته باشد،
مردم مجبور نیستند به سینما فرهنگ یا همان سالن اجتماعات
مجتمع فرهنگ و ارشاد بیایند .این مکان ،اختصاصی برای سینما
نیســت .هم ظرفیت صندلیها بسیار کم است و هم
استانداردهای الزم مانند دیگر ســینماها در نقاط
مختلف کشور را ندارد .چند ســال پیش هم وعده
ساخت سینما امید را دادند که آنهم هنوز به نتیجه
نرسیده است.
فرجام یک طرح ناتمام

قرار بود شــهر ایالم ،در طرح پردیس
سینمایی امید و در راستای تحقق
برنامه کالن وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی باهدف

دسترسی فرهنگی و افزایش توان زیرساختی سینمای کشور در
شهرهای فاقد سالن سینما ،که دارای جمعیت بیشتری هستند،
با محوریت شهرداریها ،صاحب سالن سینما شود که این طرح
نیز بعد از گذشت سالها درحد ساخت چند ستون به حال خود
رها شده است.
۱۶مرداد سال  ۱۳۹۸کلنگ ساخت سینما امید شهر ایالم توسط
شهرداری با مشــارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
ایالم به زمین زده شده تا شاید بتوان نبود سینما را دراین شهر
جبران کرد ،اما با گذشت نزدیک به 2سال این سینمای شهر ایالم
همچنان سرنوشت نامعلومی دارد.
معاون فنی و عمرانی شهردار ایالم یکی از دالیل طوالنی شدن
پروژه سینمایی امید شهر ایالم را حجم باالی خاکبرداری عنوان
میکند و میگوید :با توجه بــه محوطه ۱۵هزار مترمکعبی این
مجموعه فرهنگی ،مرحله خاکبرداری و آماده کردن بستر کار
برای پیمانکار مربوطه به مدت 5ماه به طول انجامید که این خود
میتواند یکی از دالیل مهم به تعویق افتادن بهرهبرداری از این
طرح فرهنگی باشد.
علی رضازاده ،درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه عنوان میکند:
اســکلتبندی و نصب ســتونهایی در اندازههای مختلف بین
 ۵تا ۱۱متری به دلیل وجود ۴ســالن ســینمایی مجزا از موارد
۵۰درصد پیشرفت فیزیکی این طرح فرهنگی است .فاز اصلی و
پایانی سینما امید اکنون طی درج آگهی در رسانههای مختلف به
مناقصه گذاشته شدهاست و با پیمانکاران درحال مذاکره هستیم.
امیدواریم با مشخص شدن برنده مناقصه ،مراحل
پایانــی کار انجام و
این پروژه تکمیل
شود.

صدای همشهری
021-23023405
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

نظافت نامنظم کوچه ها در کیانمهر کرج

کیانمهر از مناطق پرجمعیت در مهرشهر کرج است که جمعیت زیادی را در خود جا داده است،
اما خدمت رسانی شهری دراین منطقه چندان منظم انجام نمی شود و این موضوع مشکالت
بسیاری را برای شهروندان به وجود آورده است .متاسفانه نظافت برخی کوچه های این منطقه
نظم مشخصی ندارد .از مسئوالن مربوط در شهرداری کرج درخواست می کنیم هرچه سریعتر
به این موضوع رسیدگی کنند.
الوندی از کرج
عدم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در معابرعمومی

با وجود اینکه در روزهای اخیر مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعالم کرده اند این شهر
در وضعیت حاد کرونایی قرار گرفته است ،اما متاسفانه در معابرعمومی بوشهر به دفعات دیده
می شود که برخی شهروندان ماسک ندارند .از مسئوالن و رسانه ها می خواهم دراین زمینه
اطالع رسانی بیشتری انجام دهند .نباید اجازه داد عده ای با سهل انگاری ،جان بقیه شهروندان
را به خطر بیندارند.
مهری تدین از بوشهر

استان ایالم سینما ندارد و ساخت «سینما امید» هم با گذشت
نزدیک به 2سال همچنان سرنوشت نامعلومی دارد
به گفته این مسئول ،براساس برآوردهای اولیه5 ،میلیارد تومان
برای این پروژه فرهنگی پیشبینی شده که تاکنون یک میلیارد
و ۵۰۰میلیون تومان آن هزینهشــده و بــرای تکمیل طرح ،به
3میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان دیگر نیاز است.
سالن اجتماعات ،جایگزین سینما

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی ایالم نیز عنوان «استان بدون
سینما» را برای ایالم قبول ندارد و به همشهری میگوید :سینما
قدس مالک خصوصی داشــت و با اینکه دراین چند سال که از
تخریب این ســینما میگذرد ،ما بارها با مالک این بنا صحبت
کردیم و قول مســاعدت دادهایم ،اما کمکاری ازســوی مالک
بودهاست و نمیتوان مالک را مجبور به ساخت سینمای جدیدی
کرد.
عمران خودآموز با بیان اینکه سالن اجتماعات اداره ارشاد اکنون
به سینما تبدیل شدهاست ،میافزاید :تجهیزات بهروز سینما را
به سالن اجتماعات اداره ارشاد آوردیم تا مردم بتوانند بهراحتی
فیلمهای روز را دراین سالن تماشا کنند .حتی در زمان جشنواره
فیلم فجر نیز فیلمهای جشنواره را برای شهروندان دراین سالن
اکران کردیم.
وی ادامه میدهد :همچنین در شــهرهای ایــوان و آبدانان نیز
سالنهای اجتماعات ادارههای ارشاد این شهرستانها به سینما
تبدیل شده و بهزودی در شهرستانهای ملکشاهی ،دره دشت
و چرداول نیز ســالن اجتماعات ارشــاد به تجهیزات روز مجهز
میشود و این سالنها نیز حکم سینما را پیدا خواهند کرد.
این مســئول معتقد است فرقی میان این ســالنها و سینمای
مســتقل وجود ندارد و اضافه میکند :سعی ما براین است که تا

تکمیل شدن سینما امید ،زیرساختهای فرهنگی را در استان
افزایش دهیم و مردم بتوانند فیلمهای اکران شده را بهروز ببینند.
حمایت از بخشخصوصی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان ایالم درباره وقفه به
وجود آمده در ساخت سینما امید نیز میگوید :با توجه به اینکه
شــهرداری ایالم مجری پروژه ســینمایی امید بوده ،ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اســامی نیز بهعنوان یکی از متولیان فرهنگی
استان ،دراین زمینه حمایتهای الزم را از پروژه انجام داده است،
اما شیوع کرونا سبب شد ساخت این سینما به تعویق بیفتد ،اما
با رفع مشــکالت موجود و جایگزینی پیمانکار جدید ،عملیات
اجرایی سینما امید شهر ایالم بهزودی ازسر گرفته خواهد شد و
سعی ما این است که تا آخر تابستان حداقل فاز یک این پروژه که
همان ساخت و تکمیل بناست ،به بهرهبرداری برسد.
خودآموز با بیان اینکه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی درصدد
کمک به شــهرداری در زمینه تأمین منابع مالی باهدف تکمیل
هرچه سریعتر پروژه ســینما امید است ،میافزاید :این ادارهکل
تاکنون ۷۰۰میلیون تومان از طریق سازمان سینمایی کشور به
این پروژه تزریق کرده و همچنین برای تکمیل آن یک میلیارد
تومان دیگر اختصاص داده شده است و امیدواریم سال آینده این
پروژه بهطورکامل افتتاح شود.
میکنــد :اداره ارشــاد از
وی همچنیــن اضافــه
برای ســاخت ســینما در
بخش خصو صــی
خواهد کرد و شــهرداری نیز
شهرهای ایالم حمایت
این بخش خواهد بود.
آماده دادن امکانات به

عكس :مهر

