
مهم ترين اقدام مديريت شهري 
دوره پنجم در حوزه حمل ونقل 
همگاني، تغييــر رويكرد و تفكر 
حاكم در عدم  توســعه بر مبناي 
خــودرو محــوري و توجــه به 
انسان محوري بود كه اين نگرش 
هم در احكام برنامه 5ساله و هم در اقدامات انجام شده ملموس 
است. به هرحال مديريت شهري در 4سال اخير با محدوديت 
شــديد مالي، عدم  دريافت كمك از دولت و بدهي های معوقه 
مواجه بود و طبيعي است كه سياست مبتني بر بودجه انقباضي 
را اتخاذ كند و به همين دليل حجم قابل توجهي از پروژه هاي 
عمراني به ويژه در بخش خودرو كاهــش يافت. همچنين در 
بخش حمل ونقل همگاني ســرعت توسعه شبكه حمل ونقل، 
نوســازي ناوگان و افزايش ظرفيت به دليــل محدوديت هاي 
بودجه تا حدودي مخدوش شد. در بخش نوسازي اتوبوسراني 
اقدامات قابل توجهــي صورت نگرفــت و به گفته مديرعامل 
سازمان اتوبوسراني، شرايط اين ناوگان چه در بخش خصوصي 

و چه عمومي سخت و شــكننده است. سخت از اين جهت كه 
تامين ناوگان جديد و نوســازي كار فوق العاده دشواري است 
و شــكننده هم از اين جهت كه عمر ناوگان فعلي باال رفته و 
بخش زيادي از ناوگان به لحاظ تعمير ، نگهداري و فرسودگي 
در شرايط اســفباري قرار دارند و در نتيجه احتمال دارد اين 
ناوگان يكباره دچار بحران شــود. در شبكه اتوبوسراني تهران 
حدود 5هزار دستگاه اتوبوس فعال اند كه حدود 1500دستگاه 
بي آري تي و 3500دســتگاه هم درخطوط عادي هســتند و 
به دليل محدوديت هاي منابع مالي، كار نوســازي اين ناوگان 
به ســختي پيش رفته و به همين دليل شــرايط اين ناوگان 
حاد اســت. در بخش مترو هــم طبيعتا توســعه خطوط به 
واســطه تحريم و افزايش نرخ ارز، كار پر هزينه اي است و در 
شرايط كنوني، ســاخت هر كيلومتر مترو، حدود هزار تا هزار 
و 500ميليارد تومان هزينــه دارد اما تا حدود زيادي خطوط 
نيمه تمام تكميل و بهره برداري شــده اند. در تاكســيراني با 
توجه به اينكه تامين خودروها توسط شركت هاي داخلي انجام 
مي شــود، بخش زيادي از ناوگان نوسازي شده است كه بحق 
بايد از مسئوالن سازمان تاكسيراني بابت اين پشتكار و پيگيري 
تشكر كرد. مهم ترين مسائل شبكه حمل ونقل كالنشهر تهران، 
توسعه شبكه پياده و استفاده از اتوبوس هاي برقي است كه با 
توجه به كارهای مؤثر انجام شــده در بحث پياده اما هنوز به 

شرايط مطلوب نرســيده ايم. در بخش 
اتوبوس هاي برقــي نه تنها در اين دوره 

بلكه در دوره هاي گذشــته مديريت شــهري هم كار خاصي 
انجام نشده است. 

مسير 2ساله قوه قضاييه با قدرت ادامه يابد
رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و مسئوالن قوه قضاييه: حركت آقای رئيسی در قوه قضاييه جهادی بود و اميد و اعتماد به اين قوه را زنده كرد
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شكايت قضايی 
از مقصران پرونده 
اتوبوس خبرنگاران

 اساس طرح مجلس
 بر فيلترينگ 

و ممنوعيت است

انجمن صنفي  سراسري روزنامه نگاران  
و   2كميسيون مجلس به موضوع   
حادثه  اتوبوس خبرنگاران ورود كرده اند

 نيما نامداري، عضو هيأت مديره
نظام صنفي رايانه اي تهران از 

نقدهاي بخش خصوصي به طرح 
جديد مجلس براي اينترنت مي گويد

واژگون شــدن اتوبــوس خبرنــگاران 
در مســير نقــده - پيرانشــهر كــه به 
قرباني شــدن2خبرنگار و مصدوميــت 
20خبرنــگار محيط زيســتي انجاميد، 
موجي از پرسش ها و ابهام ها را پديد آورد. 
افكارعمومي نيز نســبت به حادثه عصر 
چهارشــنبه 2تيرماه خاموش نماند. در 
پي اين حادثه مقامات سازمان حفاظت 
محيط زيست هرگونه انتقاد را مضحك 
خوانده اند و در شــرايطي كه ضربه هاي 
جسمي و روحي شديد به مسافران اتوبوس 
مرگ اروميه وارد شده است، به اين نكته 
بسنده كرده اند كه خسارت هاي مالي را 

جبران مي كنند.صفحه7 را بخوانيد.

انتشار پيش نويس طرح جديد »حمايت 
از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي« طي روزهاي اخير بار ديگر 
بحث ها را درباره اقدام هاي مجلس يازدهم 
پيرامون اينترنت و فضاي مجازي داغ كرده 
اســت. نيما نامداري، عضو هيأت مديره 
ســازمان نظام صنفي رايانه اي تهران در 
گفت وگو با همشهري از اين طرح مجلس 
ابراز تعجب مي كنــد و تالش طراحانش 
براي تصويب بي سر و صداي آن را خارج 
از چارچوب شــفافيت مي داند. به گفته 
او اصــل اين طرح براســاس محدوديت 
و فيلترينگ بنا شــده و به صورت بالقوه 
مي تواند درصورت تصويب باعث فيلترينگ 
هر چيزي كه در اينترنت وجود دارد شود. 
به گفته نامداري هرچند شعار طراحان، 
حمايت از كســب وكارها و پلتفرم هاي 
داخلي اســت اما بخش خصوصي به اين 
نوع حمايت ها كه معموال به رانت و فساد 
منتهي مي شــود و جز اتالف بيت المال 
هيچ نتيجه ديگري ندارد، تمايلي ندارد. 

صفحه11 را بخوانيد.

صفحه17

يادداشت
شهاب الدين كرمانشاهي ؛  استاد دانشگاه و برنامه ريز حمل ونقل

 نوآوري و حل مسائل  شهري
با روش هاي كم هزينه

ديدگاه

بعــد از انتصاب حجت االســالم 
ابراهيم رئيســي به عنوان رئيس 
قوه قضاييه، نخستين بار بود كه 
فردي از داخل خود دستگاه قضايي 
سكاندار اين قوه شد. براين اساس 
انتظــارات از مديريــت و رئيس 
جديد، نســبت به قبل متفاوت و خاص بود. بــه هر حال آقاي 
رئيسي به عنوان كسي كه چندين سال سابقه حضور و فعاليت در 
قوه قضاييه را داشت؛ ضعف ها، قوت ها، چالش ها و ظرفيت هاي 
قوه را به خوبي مي شناخت و با اين رويكرد قوه را تحويل گرفته 
بود و البته از مشورت هاي گروه خوب مشاوران هم استفاده كرد.

در اين مدت هم نشــان داد كه با برنامه اين سمت را پذيرفته 
است و در مدتي هم كه رئيس قوه بودند نقش دستگاه قضايي 
را به عنوان يك پازل حاكميت و كمك كننده ديگر قوا در كنار 
اركان ديگر كشور شناساند و اين قوه را به عنوان قوه اي مكمل 
ديگر قوه ها معرفي كرد و در اقدامات و فعاليت هايي كه انجام داد 

موجب شد اين تلقي پررنگ تر شود.

همچنين حضورشان در اســتان ها و رفع مشكل كارخانه ها و 
كمك به توليد ملي از اقدامات خوب ايشــان بود. در كنار اينها 
اقدامات خوب وارزشمندي هم در خود سيستم قضايي انجام 
شد. شناسايي مشكالت، موانع، چالش ها، گره ها و احيانا فسادها 
و موضوعاتي كه خود قوه را درگير كرده بود و احياي سيســتم 
دادرسي و اســتفاده از امكانات روز در فرايند دادرسي از ديگر 

اقدامات خوبي بود كه ايشان انجام داد.
توجه به استقالل دستگاه قضايي و اتقان آرا از ديگر موضوعاتي 
بود كه در كنار تسريع فرايند دادرسي، همواره ازسوي ايشان 
وساير مسئوالن دســتگاه قضايي به عنوان يك راهبرد مورد 
تأكيد بوده اســت. مجهز كردن روند دادرســي به سيســتم 
الكترونيكــي  و جلوگيري از دخل و تصــرف افراد چه قاضي 
و چه كارمند در نوبت دهي و...خيلــي مؤثر بود و از تبعيض و 
برخي دخالت ها جلوگيري كرد. فراهم شدن امكان نظارت بر 
اين مسير هم بسيار ارزشمند بود چون به هر حال همه احكام 
دادگاه ها و پرونده ها از طريق مراجع نظارتي و خود رياســت 
قوه قابليت رصد و پيگيري را داشــت و ديگر هيچ پرونده اي 
در سيستم قضايي رها و سرگردان نبود. اقداماتي از اين دست 
موجب شد كه دستگاه قضايي هم از جهت كيفي و هم از جهت 

كمي ارتقا پيدا كند.
از اين جهت اميدواريم همانطور كه آقاي رئيسي از داخل خود 

قوه به عنوان رئيس آن انتخاب شــدند، 
رئيس بعدي آن نيز از درون قوه انتخاب 

شود و بار ديگر با انتخاب فردي از خود قوه به اين مقام، دوباره 
شاهد ادامه اين تحول ها و ا قدامات در قوه قضاييه باشيم.

حفظ استقالل قوه قضاييه 
ضرورتي غيرقابل اغماض

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه2

ضمیمه امروز همشهری استانی

   خروج قطار از  مسیر تاریخي

  رکوردداران جوان فناوري نانو در بوشهر

  خطر، بیخ گوش خانه های تاریخی اصفهان

 ماشين خوابی و   معطلی 
15ساعته  در صف واكسن

اتوبوس برقی ايرانی از راه رسيد
 با امضاي تفاهمنامه ميان شهرداري و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
و شركت هاي خودروساز و دانش بنيان 200 اتوبوس  برقي براي تهران  توليد مي شود

بيكاران ايران از نماي نزديك
بيشتر بيكاران ، افراد تحصيلكرده و جوان هستند و بررسي ها نشان مي دهد 
تعداد زيادي از  آنها  فارغ از تخصص و رشته تحصيلي، خواستار كار اداري 

هستند

 بررسي هاي ميداني از ادامه وضعيت نابسامان
تزريق دوز دوم واكسن سالمندان حكايت دارد

 كرونا در   جنوب از مرز  بحران گذشت
  واكسن  هاي مشهور كرونا چند تمام مي شوند؟

معطلي هاي 5تا 15ســاعته، شــب ماندن در خيابان و خودرو و نوبت هايي كه بين 
300تا 600هزار تومان فروخته مي شود؛ اين خالصه وضعيت واكسيناسيون دوز دوم 
واكسن كرونا در روزهاي گذشته تهران است. گزارش ميداني صبح ديروز همشهري 
از 6مركز واكسيناسيون خودرويي و غيرخودرويي در تهران، حكايت از ادامه وضعيت 
نابسامان تزريق واكســن به سالمنداني اســت كه انتظار دوز دوم را مي كشند. حاال 
در همين صف ها، كســب وكارهاي جديد با نرخ هاي تعيين شده ايجاد شده است، 
مثل ســودجوياني كه در صف هاي خودرويي، به ديرآمده ها نوبت فروشي مي كنند. 

صفحه هاي 6، 11 و 12 را بخوانيد.
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سياست خارجی

 حفظ استقالل قوه قضاييه 
ضرورتي غيرقابل اغماض

همچنيــن اميدواريم رئيس قــوه جديد هم از   
گروه مشاورين در قوه قضاييه بهره گيرد و هم از 
تعاملي كه بين سه قوه ان شاءاهلل شاهد خواهيم بود بتوان اين قوه را 
بيش از پيش ارتقا و جهش داد تا در اين صورت مردم هم طعم شيرين 

عدالت را بيشتر و بهتر بچشند.
در اين مسير يقينا مشكالتي هست چرا كه امروز هم جرايم پيچيده 
شده اند و مراجعه به محاكم به جهت مشكالت و معضالت اقتصادي و 
اجتماعي، بيشتر از گذشته شده و باعث شده هر چند كاركنان دستگاه 
قضايي هم تالش كنند باز تعداد نيروها و فضاي اداري پاســخگوي 
مطالبات نباشند. همين موجب شده كه دستگاه قضايي نتواند با اين 
منابع و تعداد پرسنل محدود پاسخگو باشد. موضوع ديگر بحث اتقان 
آراست كه باز الزم است تعداد نيرو و امكانات افزايش يابد چرا كه با 
كاهش فشــار كار طبعا كيفيت هم افزايش پيدا مي كند وانتظارات 

مردم از اجراي عدالت هم پاسخ داده مي شود.
از رئيس آينده قوه قضاييه هم انتظار مي رود ضمن ادامه روند فعلي 
در مبارزه با فســاد و ديگر اقدامات در حال انجام، نظارت هاي داخل 
قوه تقويت شود و با بهره گيري از ظرفيت هاي بيرون قوه نظارت هاي 
درون قوه دقيق تر انجام شود. توجه به استقالل قضا و توصيه ناپذيري 
آنها بيش از پيش مورد تأكيد قرار گيرد و ابزارهاي نظارتي ابزار دقيق 
قضايي باشد و براي حفظ استقالل دستگاه قضايي بر اين نظارت هاي 

دروني قوه بيشتر توجه شود.

ظريف در سی و چهارمين سالگرد بمباران شيميايی سردشت:

 جانبازان شيميايي سردشت
 قربانيان تحريم آمريكا شدند

وزير امور خارجه به مناسبت گراميداشت سالگرد بمباران شيميايي 
شهر سردشت و روز ملي مبارزه با سالح هاي شيميايي و بيولوژيك در 
پيامي نوشت: سردشــت نماد به كارگيري تسليحات شيميايي عليه 
غيرنظاميان و مناطق مســكوني در دوران معاصر است. محمدجواد 
ظريف در اين پيام تصريح كرد: جانبازان عزيز شيميايي ما 2بار قرباني 
سياست هاي ضدبشري برخي دولت هاي غربي شــدند. يك بار، آن 
هنگام كه شــركت هاي غربي به رژيم صدام مواد شيميايي و فناوري 
ساخت سالح شيميايي را دادند و نمايندگان دولت هايشان در شوراي 
امنيت ملل متحد با سكوت و چشــم بستن به جنايت هاي شيميايي 
صدام، دست او را براي تداوم كاربرد ســالح شيميايي عليه نظاميان 
و غيرنظاميان باز گذاشــتند و يك بار هم در دوره ترامپ كه با اعمال 
وحشيانه ترين تحريم هاي ضد بشري مانع ارسال دارو و تجهيزات پزشكي 
براي كاستن از آالم جانبازان عزيز شيميايي ما شدند. با وجود تالش هاي 
ما و همكاري سازمان منع تسليحات شيميايي، هنوز دولت جديد آمريكا 
دست از سياست شكست خورده دولت قبلي برنداشته و در تداوم اعمال 
تحريم هاي غيرقانوني، مانع دسترسي جانبازان شيميايي ما به دارو و 

تجهيزات پزشكي مي گردد.
ظريف تأكيد كرد:  پيگيري هاي حقوقي دولت جمهوري اسالمي ايران از 
مجاري بين المللي جهت احقاق حقوق جانبازان معزز شيميايي به دليل 
فقدان اراده سياسي دولت هاي غربي جهت سپردن عامالن، معاونان و 
مباشران حقيقي و حقوقي حمالت شيميايي مورد اشاره به دست عدالت 
و نيز نقائص و موانع موجود در نظام كيفري بين المللي معاصر، دشوار 
شده است. هفتم تير ســال 1۳66 رژيم صدام با استفاده از بمب های 

شيميايی چهار نقطه پرازدحام سردشت را بمباران كرد.

 رهبر معظم انقالب اسالمي 
ديروز)دوشــنبه( در سالروز رهبری

شهادت آيت اهلل بهشتي و روز 
قوه قضاييه، در ديدار رئيس و مسئوالن اين 
قوه، ادامه مسير اعتمادافزا و اميدبخش 2سال 
اخير و استمرار اجراي سند تحول را در فصل 
جديد دســتگاه قضا ضــروري خواندند و با 
تجليل از حماســه واقعي مردم در انتخابات 
28خرداد گفتند: مردم در شرايط كرونايي و 
دشواري هاي اقتصادي و برخي مسائل ديگر، 
برنامه ريزي چند ماهه دنياي استكبار را بر هم 
زدند و به عنوان برندگان اصلــي انتخابات، 
شكست و ناكامي را نصيب دشمنان ايران و 

عناصر وابسته به آنان كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
اين ديدار، شــهيد آيت اهلل بهشتي را عالمي 
متفكر و نظريه پرداز، شخصيتي برجسته و 
حقيقتاً انقالبي، مؤمن، متشرع و بسيار مؤثر 
خواندند و افزودند: شهيدبهشتي با پايه گذاري 
كار دشوار و بزرگ ايجاد دادگستري اسالمي 
و نقش آفريني در تدوين قانون اساسي حق 
بزرگي بر گردن كشور و ملت دارد و اين حق 
بايد شناخته و ادا شود. رهبر انقالب با اشاره به 
جنايت فجيع منافقين در به شهادت رساندن 
آيت اهلل بهشتي و حدود ۷0نفر از شخصيت ها 
گفتند: اين قاتل ها صراحتــاً به اين جنايت 
بزرگ اعتراف كرده انــد، اما امروز با حمايت 
فرانسه و ديگر كشورهاي مدعي حقوق بشر 
آزادانه فعاليت مي كنند كه انسان از وقاحت 
غربي ها در ادعاهاي حقوق بشــري و دادن 
تريبون و حمايت از اين تروريست ها حيرت 
مي كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تشكر 
از فعاليت هاي مسئوالن و همه عناصر فعال 
دستگاه قضايي در سراسر كشور، حركت   آقای 
رئيســي در دوران تصدي را مصداق حركت 
جهادي خواندند و با تشكر از او افزودند: اين 
تالش شبانه روزي و پرانگيزه به فضل الهي به 

آثار و نتايج خوبي نيز منجر شده است.
ايشــان، زنده شــدن اميد و افزايش اعتماد 
مردم به دستگاه قضا را مهم ترين اثر حركت 
جهادي 2سال اخير در قوه قضاييه برشمردند 
و افزودند: اين اميد و اعتماد سرمايه گرانقدر 
اجتماعي است كه هيچ چيزي با آن برابري 
نمي كند. رهبر انقالب با اشاره به تغيير و تحول 
طبيعي در قوه قضاييه بعــد از انتخاب آقای 
رئيسي به عنوان رئيس جمهور منتخب ملت، 

چند نكته را در ترسيم مسير آينده دستگاه 
قضا بيان كردند.

ايشان، ادامه رويكرد تحولي در قوه قضاييه را 
بسيار مهم و كامالً ضروري خواندند و افزودند: 
اين مسير بايد با شــدت و حتي پرشتاب تر 
ادامه يابد و ســند خوب، متقن، عملياتي، 
غيرنمايشي، غيرشــعاري و زمانبندي شده 
تحول در دستگاه قضا، همچنان مالك حركت 
تحولي باشــد. حضرت آيــت اهلل خامنه اي، 
اطالع و درك همه نيروهــاي قوه قضاييه از 
سند تحول را ضروري دانســتند و افزودند: 
دستگاه قضا در رفع خألهاي مقرراتي براي 
اجراي سند تحول فعال شود و بدنه قوه را براي 
اجراي درست، كامل و پيگيرانه اين سند به 

شكل هاي مختلف تشويق كند.
رهبر انقالب با ابراز رضايت از ورود دســتگاه 
قضا به بحث احياي حقوق عامه گفتند: اين 
كارِ بسيار الزم و پرارزش، جزو وظايف حتمي 
قوه قضاييه اســت و دايره عمل به آن بايد از 
احياي واحدهاي توليدي و رفع تصرف منابع 
طبيعي، به عرصه هايي همچون ســالمت، 
آموزش، محيط زيست و امر به معروف و نهي 

از منكر گسترش يابد.
ايشان با ابراز تأســف از جاري نبودن امر به 
معروف و نهــي از منكــر در جامعه گفتند: 
كساني كه به طور حقيقي و نه براي هياهو يا 
مقاصد ديگر به اين واجب الهي عمل مي كنند 

بايد مورد حمايت قرار گيرند.
رهبر انقالب، دستگاه قضا را به رفع خألهاي 
قانوني در بحث حقوق عامــه فراخواندند و 
افزودند: بايد مشــخص شــود كــه حكم 
ضايع كنندگان حقوق عامه چيست تا از صدور 

احكام سليقه اي جلوگيري شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز خرسندي 
از مبارزه با فســاد درون قوه قضاييه، اين كار 
را داراي اولويت كامل و جزو واجب ترين امور 
خواندند و افزودند: البته اكثريت عظيم قضات 
و كاركنان دســتگاه قضا، »مؤمن، شريف، 
پاكدامن و مسئوليت پذير« هستند و گاهي 
نيز درباره ميزان فساد در قوه افراط و جنجال 
مي شود، اما بايد با تعداد كم عناصر فاسد هم 

به شدت و قاطعانه برخورد شود.
ايشان، برخورد سريع و فعال با گزارش هاي 
مردمي درباره وجود برخي عناصر فاسد در 
دســتگاه قضا را ضروري خواندند و گفتند: 
البته ممكن اســت اين گزارش ها واقعيت 
نداشته باشد، اما بايد آنها را مغتنم شمرد و با 

پرهيز از برخوردهاي خوش بينانه، بالفاصله 
بازرسي آشكار يا پنهان و ناشناخته را فعال 
كرد و درصورت اثبات، با عناصر فاسد حقيقتاً 

برخورد كرد.
رهبر انقالب حضور در ميان مردم را ازجمله 
نقاط قوت آقاي رئيســي خواندند و تأكيد 
كردند: مسئوالن بعدي دستگاه قضا نيز بايد 
اين كار بســيار خوب و ضروري و پربركت را 

ادامه دهند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ارتباط مسئوالن 
به خصوص رئيس دستگاه قضا با گروه هاي 
فعال جامعه نظير فعاالن دانشگاهي، حوزوي، 
اقتصادي، كارگري، توليــدي و بخش هاي 
مربوط به زنان را در چارچوب حضور مردمي 
برشــمردند و گفتند: در ارتباط با گروه هاي 
فعال جامعــه حرف هاي آنان را بشــنويد و 
سياست ها را به درستي براي آنان تبيين كنيد 
كه گاهي دليل برخي اعتراض ها بي اطالعي از 

سياست ها و واقعيات است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در جمع بندي اين 
بخش از سخنانشــان ابراز اميدواري كردند 
كه قوه قضاييه در فصــل جديد خود، همان 
مسير 2ســال اخير را با قدرت ادامه دهد و با 
فعاليت هاي بيشــتر، نتايج بهتري را نصيب 
كشــور و ملت كند. رهبر انقالب در بخش 
ديگري از سخنانشــان به حماســه آفريني 
ملت در انتخابات 28خرداد اشــاره كردند و 
با بيهوده خواندن برخي تالش ها در فضاي 
مجازي و رسانه اي براي انكار كار بزرگ مردم، 
گفتند: اين انتخابات حقاً و انصافاً يك حماسه 
بود و تحليلگراني كه چشم به انتخابات ايران 
داشتند، فهميدند چه اتفاق مهمي رقم خورد.

ايشــان فعاليت هزاران دســتگاه تبليغاتي 
ازجمله رسانه هاي آمريكايي، انگليسي و برخي 
كشورهاي مرتجع و روســياه و به كارگيري 
تعدادي از عناصر خائن ايراني براي منصرف 
كردن مردم از حضور در انتخابات را در دنيا 
بي سابقه دانســتند و افزودند: آنها به برخي 
بهانه ها مانند مشــكالت معيشتي يا بعضي 
حوادثي كه بعداً رخ داد، مانند بحث احراز يا 

عدم احراز صالحيت ها نيز اميد بسته بودند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: 
البته بنده ممكن اســت با بعضي از نظرات 
شوراي محترم نگهبان مثاًل درباره يكي، دو 
مورد يا كمتر و بيشتر موافق نباشم، اما اعضای 
محترم اين شورا را افراد متشرع، پرهيزگار و 
مقيد به وظيفه ديني مي دانم كه طبق قانون و 

وظيفه ديني عمل مي كنند.
ايشــان افزودند: اميد بيگانگان اين بود كه 
بر اثر اين بهانه ها مشــاركت در انتخابات به 
20تا25درصد برسد كه اين اميد محقق نشد.

رهبر انقالب، مســئله كرونــا و تأثير حدود 
10درصــدي آن بر مشــاركت براســاس 
محاسبات كارشناســان را نيز يادآور شدند 
و افزودند: با وجود همه اين مســائل، مردم 
با صفوف پر شــور و اظهارات پرانگيزه خود 
از ســاعات اول صبــح، حماســه عظيم و 
واقعي آفريدند و مشــت محكمي بر سينه 
تحريم كننــدگان و مخالفــان و معارضان 

انتخابات زدند.
ايشان در تبيين برندگان و بازندگان انتخابات 
28خرداد گفتند: برنده انتخابات، ملت ايران 
و همه كساني هســتند كه به شور و هيجان 
انتخابات كمك كردند؛ بنابراين نامزدهايي 
هم كه رأي نياوردند، جزو برندگان هستند و 
در مقابل، بازنده انتخابات كساني هستند كه 
همه تالش خود را كردند كه مردم را از صندوق 
رأي دور كنند، اما مردم با حضور خود، آنها را 
طرد و اميد و طمع شان به نتيجه انتخابات را 

ناكام كردند. 

تحليل آرای باطله
حضرت آيت اهلل خامنه اي به برخي تحليل هاي 
غلط درباره آرای باطله نيز اشــاره كردند و 
گفتند: اين آرا، ابــداً به معناي جدايي آنها از 
نظام نيست، بلكه برعكس است؛ زيرا كسي كه 
پاي صندوق رأي آمده و فرد مقبول خود را در 
ليست نامزدها نديده، ولي اسم شخص مورد 
نظرش را نوشــته يا رأي سفيد داده، درواقع 
عالقه مندي خود را به صنــدوق رأي و نظام 

نشان داده است.
ايشــان برخي حوادث در جريان انتخابات 
را مايــه تجربه و عبرت دانســتند و گفتند: 
در مناظره ها تنوع ســاليق مشاهده شد. در 
عين حال همه نامزدهــاي محترم برخالف 
القای دشمن در اين مســئله هم نظر بودند 
كه مشكالت اقتصادي كشور راه حل دارد و 

بن بســتي وجود ندارد؛ البته يكي مي گفت 
راه حل من درست است و ديگري مي گفت 
راه حل من. رهبر انقالب افزودند: در مناظره ها، 
بعضي كانديداها از مواضع انقالب دفاع كردند 
و با ادب و رعايت هاي الزم شــرعي ســخن 
گفتند، ولي برخي، بداخالقي هايي كردند كه 

مايه تأسف است.
ايشــان با يادآوري رقابت هاي انتخاباتي در 
آمريكا و فحاشــي نامزدها عليــه يكديگر، 
افزودند: آمريكايي ها سرمشــق هاي خوبي 
نيستند؛ بنابراين در مســائل سياسي بايد 
با رعايت ادب و جهات اخالقي و شــرعي و 
بدون اهانت و تهمت، سخن گفت؛ نه اينكه 
از شيوه هاي فحاشي و اهانت آمريكايي ها و 
ترامپ استفاده كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با اشاره به سخنان يك مقام آمريكايي درباره 
انتخابات كشورمان، گفتند: انتخابات آمريكا 
در چشم همه دنيا مفتضح شد. حاال همان 
مفتضحين بعد از چند ماه زبان درآورده و از 
انتخابات ايران ايــراد مي گيرند؛ درحالي كه 

آنها با آن افتضاح، ديگر نبايد يك كلمه راجع 
به انتخابات حرف بزنند. رهبر انقالب با تقدير 
از برخورد خوب مسئوالن و ديگر نامزدهاي 
انتخابات با رئيس جمهور منتخب گفتند: بعد 
از انتخابات و پيروزي نامزد مقبول مردم با رأي 
خوب و درصد باالي آرا، مسئوالن تراز اول و 
ساير نامزدها بسيار خوب برخورد كردند و با 
ديدار با رئيس جمهور منتخب، تبادل نظر و 
پيام تبريك، طمأنينه و آرامش روحي الزم در 

كشور را نشان دادند.
ايشــان با مقايســه ايــن رفتــار متين با 
درگيري هاي پس از انتخابات آمريكا، خداوند 
را به دليل وجود اين نعمت در كشــور شكر 
گزاردنــد و افزايش ايــن جهت گيري ها را 

خواستار شدند.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي در پايــان ابراز 
اميدواري كردنــد كه نتيجــه انتخابات بر 
مردم و رئيس جمهور منتخب مبارك باشد و 
مسئوالن بتوانند وظايفي را كه برعهده دارند 

به خوبي انجام دهند.

مسير2سالهقوهقضاييه
باقدرتادامهيابد

 رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و مسئوالن قوه قضاييه: حركت آقای رئيسی 
در قوه قضاييه جهادی بود و اميد و اعتماد به اين قوه را زنده كرد

استقبال مجلسي ها از دولت سيزدهم 
 مراسم تحليف رئيس جمهور منتخب چهاردهم مردادماه در بهارستان برگزار می شود 

مجلسي ها از يك سو آماده مراسم 
تحليف مي شوند و از سوي ديگر با خانه ملت

طرح هايشــان به اســتقبال دولت 
ســيزدهم رفته اند. به گفته عليرضا سليمی، عضو 
هيات رئيسه مجلس، مراسم تحليف رئيس جمهور 
قرار است پنجشنبه، چهاردهم مرداد برگزار شود و 
برنامه ريزي هاي آن انجام شده است. در ادوار قبلي 
هم مراسم تحليف رؤســاي جمهور منتخب در 
روزهاي ســيزدهم و چهاردم مرداد در آســتانه 
 سالروز صدور فرمان مشــروطيت برگزار مي شد.

پيش تر اعالم شده مراســم تنفيذ 12 مردادماه 
برگزار می شود.

 معموال مهمانان زيادي در بهارســتان براي روز 
تحليف حضور دارند اما در اين دوره، شيوع كرونا 
حضور آنها را تحت تأثير قرار مي دهد. حسينعلي 
حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيسه مجلس، گفته 
اســت تصميم گيري درباره تعداد و نحوه حضور 
مهمانان به شــرايط كرونا در مرداد بستگي دارد 
اما »قطعا اين مراسم با حضور مهمانان داخلي و 
خارجي خواهد بود«. نكته ديگر اينجاست كه طبق 

عرف رئيس قوه قضاييه قرآن را براي رئيس جمهور 
منتخب مي آورد و هنگام سوگندخوردن در كنار 
او حضور دارد. در اين دوره اما سيدابراهيم رئيسي 
همزمان رئيس جمهور منتخب و رئيس دستگاه 
قضاســت. هرچند به نظر مي رســد در روزهاي 
پيش رو فرد ديگري رياست قوه قضاييه را به عهده 

خواهد گرفت.

تدارك طرح هايی در آستانه دولت سيزدهم 
ايــن روزهــا مجلس فقــط در تدارك مراســم 
تحليف نيســت. مجلســي ها كه همســويي و 
همگرايي بســياري با رئيس جمهور آينده دارند 
طرح هايي را هم براي به وجــودآوردن تغييرات 
در دولــت ارائــه داده انــد. آنها حتــي پيش از 
كانديداتوري رئيسي در نامه اي خواستار حضور 
او در انتخابات رياســت جمهوري شــده بودند؛ 
درخواستي كه انتقادات بسياري به همراه داشت 
و حتي تعداد معــدودي از نماينــدگان مجلس 
اين اقــدام را بي توجهي به جايگاه قــوه مقننه و 
اصل تفكيك قوا دانســتند. آنهــا معتقد بودند 

كه درصــورت رئيس جمهورشــدن رئيســي، 
مجلس با چنيــن مواضعي بيــش از آنكه وكيل  
مردم باشد وكيل الدوله خواهد بود. همان اتهامي 
كه اصولگرايان مجلس يازدهــم پيش از ورود به 
بهارستان به نمايندگان مجلس دهم مي زدند. در 
چنين شرايطي يكي از اعضاي كميسيون عمران 
در گفت وگو با »تسنيم« از پيشنهاد طرح تفكيك 
وزارت راه وشهرسازي و تبديل آن به دو وزارتخانه 

مجزا به نام وزارت حمل ونقل و لجستيك و وزارت  
مسكن و شهرسازي خبر داده است. به گفته اقبال 
شاكري اين پيشنهاد در كميسيون عمران شورا 
مطرح شده و به امضاي رئيس كميسيون رسيده 
اســت و »انجام اين كار به معناي فربه شدن بدنه 
دولت نيست، بلكه به معناي تقسيم وظايف است«. 
پيشــنهاد ديگر مجلس نيز تغيير زمان برگزاري 
انتخابات  شوراهاست چرا كه نمايندگان مجلس 
اعتقاد دارند »برگزاري همزمان اين دو انتخابات 
باعث سايه  انداختن انتخابات رياست جمهوري بر 

شوراها مي شود«. 
اين در حالي است كه انتخابات شوراي شهر پنجم 
به شــكل همزمان با انتخابات رياست جمهوري 
برگزار شد و بيشــترين ميزان مشاركت در ادوار 
شــوراها اتفاق افتاد. تا حدي كه نفر اول تهران، 
يعني محسن هاشــمي نزديك به يك ميليون و 

۷00هزار رأي داشت. 
مجلسي ها در آســتانه آغاز به كار دولت سيزدهم 
طرح ديگري نيز ارائه دادند. اين طرح تشــكيل 
»شوراي كنترل هزينه هاي غيرضروری و مقابله 
بــا تجمل گرايي در نهاد رياســت جمهوري«  نام 
دارد و مســئوليت اجراي آن نيز با رئيس جمهور 
است. مجلس يازدهم در حالي اقدام به ارائه چنين 
طرح هايي مي كند كه طرح شــفافيت آرا در آن 
رأي نياورده اســت؛ درحالي كه شفافيت يكي از 
شعارهاي اساسي اصولگرايان در انتخابات مجلس 

يازدهم بود.

سخنگوي وزارت خارجه:

  هنوز تصميمي درباره تمديد توافق با آژانس
 گرفته نشده است

ايــران هنوز دربــاره توافق بــا آژانس 
بين المللي انرژي اتمي تصميمي نگرفته ديپلماسی

است. اين را ســخنگوي وزارت خارجه 
گفته. ديروز البته وزارت خارجه فرانسه هم با اشاره  به 
انقضای توافق فنی ايران و آژانس اعالم كرد: ايران فورا 
بايد دسترسی كامل به آژانس بين المللی انرژی اتمی 
را احيا كند و همكاری مجدد با آژانس را از سر بگيرد. 
پيش از اين محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس، گفته 
بود كه ايران هيچ گاه فيلم دوربين هاي مراكز هسته اي 
را به آژانس نمي دهد و اين توافق هرگز تمديد نشده 
است. سعيد خطيب زاده اما در نشست خبري گفته كه 
درباره تمديد يــا عدم تمديد توافق بــا آژانس هنوز 
تصميم جديدي اتخاذ نشده اســت. خطيب زاده بار 
ديگر تأكيد كرد كه اكنون مذاكرات وين در موقعيتي 
قرار دارد كــه بايد تمام طرفيــن تصميمات خود را 
بگيرند: »ما از نظــر خودمان تصميماتــي كه بايد 
مي گرفتيم را گرفته ايم و اعالم كرده ايم و اكنون بايد 
طرف هاي مقابــل تصميمــات خــود را بگيرند«. 
ســخنگوي وزارت خارجه البته هيچ  خبري درباره 
چگونگي ادامه مذاكرات وين نداده است. به گزارش 
همشــهري طبق شــنيده ها دور هفتــم مذاكرات 
دست كم تا هفته آينده برگزار نمي شود و درصورت 
برگزاري نيز مشخص نيست كه دور نهايي گفت وگوها 
باشد. از سوي ديگر مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي كه در روزهاي گذشــته خواستار پاسخ فوري 
ايران به تمديــد توافق با اين ســازمان شــده بود 
موضع گيري جديدي در اين باره نداشته است. به اين 
ترتيب مشخص نيســت كه اين چالش تا چه اندازه 
مي تواند آينده مذاكرات وين را تحت الشعاع قرار دهد.

تاكنون چه گذشته و چه خواهد شد 
پس از پايان موعد توافق ايــران با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در ارديبهشت ، شوراي عالي امنيت ملي 
در بيانيه اي اعالم كرد كه با توجه به درجريان بودن 
مذاكرات ايران تا پايان خردا دماه به حفظ داده هاي 

دوربين هاي نظارتي ادامــه مي دهد »تا از اين طريق 
فرصــت الزم براي پيشــرفت و به نتيجه رســيدن 
مذاكرات فراهم شود«. براساس توافق ايران با آژانس، 
درصورت لغو تحريم ها اين داده ها در اختيار آژانس 
بين المللي انرژي اتمي قرار  گرفته و در غيراين صورت 
پاك مي شــود. موضع ايران براي ادامه ضبط داده ها 
مورد اســتقبال طرف هاي برجام قرار گرفته بود. اما 
حاال به نظر مي رســد همه طرف ها مشغول آخرين 
رايزني ها و تصميم گيري ها در پايتخت ها هســتند و 
اظهارنظري در اين باره نكرده اند. ايران تأكيد دارد كه 
آمريكا براي لغو همه تحريم ها و بازگشت به برجام بايد 
تصميم هاي سخت خود را بگيرد. اما در سوي ديگر 
وزيرخارجه آمريكا تالش مي كند تــا ايران را بازيگر 
اصلي براي احياي برجام نشــان دهد. ســيدعباس 
عراقچي، رئيس تيم مذاكره كننده ايران در وين، در 
اين زمينه گفته:  »يك سري مســائل باقي مانده كه 
مذاكره درباره آنها به اندازه كافي صورت گرفته و زمان 
تصميم گيري كشورها فرا رســيده است«. عراقچي 
تأكيد كرد كه هم اكنون نوبت طرف هاي مقابل است 
كه با توجه به مذاكرات انجام شــده تصميم بگيرند و 
در مورد احياي مجدد برجام به جمع بندي برسند تا 

توافق حاصل شود.
پس از 6دور مذاكره قرار اســت دور هفتم مذاكرات 
با بيم واميد هاي بســيار و در واپسين روزهاي دولت 
دوازدهم برگزار شود. ايران از ابتدا خواهان لغو همه 
تحريم ها و ســپس راســتي آزمايي آنها براي انجام 
تعهدات خود در چارچوب برجام بوده است. آمريكا 
اما گفته كه فقط آماده لغو تحريم هاي مغاير با برجام 
است. تهران و واشنگتن بر سر ترتيب انجام اقدامات 
متقابل نيز اختالف دارند و ايران خواهان تضمين از 
سوي طرف  آمريكايي نيز شده است؛ تضمينی مبني 
بر اينكه هيچ دولتي در آمريكا نتواند از توافق هسته اي 
خارج شود. با اين همه بايد ديد   توافق هسته اي كه 
6سال قبل در وين امضا شــده، بار ديگر در اين شهر 

احيا مي شود يا نه.

گزارشرئيسقوهقضاييهبهرهبرانقالب
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم والمسلمين ابراهيم رئيسي در 
4محور »اجراي سند تحول در قوه قضاييه«، »مبارزه با فساد«، »احيای حقوق عامه« 
و »مردمي شدن قوه قضاييه«، به بيان گزارش يكساله از عملكرد خود و همكارانش 

پرداخت.
رئيس قوه قضاييه ابالغ و آغاز اجراي ســند تحول قضايــي را ازجمله مطالبات 
محقق شده رهبر انقالب برشمرد كه موجب تسهيل كار قضات، تسريع دادرسي ها 

و كاهش ۲۰روز از متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها در اين دستگاه شده است.
حجت االسالم والمسلمين رئيسي، مبارزه با فساد را گفتماني ملي برشمرد و با اشاره 
به كاهش آمار تخلفات درون قوه قضاييه، به بازگرداندن بيش از ۹۰هزار ميليارد تومان 

به خزانه كشور و قطعي شدن احكام مجرمان پرونده هاي كالن اقتصادي اشاره كرد.
رئيسي با اشاره به نظام يافته شدن حقوق مالكيت و رفع تصرف از هزاران هكتار از 
اراضي ملي در سال گذشته، توجه به مسائل محيط زيستي و اجراي طرح كاداستر را 

از ديگر اقدامات اين دستگاه در جهت احياي حقوق عامه برشمرد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه پشــتوانه مردمي اين دســتگاه به واسطه تقويت 
ارتباطات مردمي بيش از گذشــته شده است، از رســيدگي ويژه به پرونده هاي 
كثيرالشاكي و مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين صدور بخشنامه هايي در جهت 
حمايت از توليدكنندگان و ممانعت از تصميمات خلق الساعه بانك ها در اين حوزه 

خبر داد.

ث
مك

طرحمجلسبااقبالجامعهمواجهنميشود
در حالی كه ديروز برخی خبرها از خارج شدن موقت طرح مجلس برای فضای مجازی از دستور كار حكايت داشت،نماينده مردم تبريز در مجلس درمورد طرح مجلس 
درباره فضاي مجازي و مجازات خاطيان به ايلنا گفت: چنين طرحي نمي تواند در جامعه برد داشته باشد، خيلي وقت ها خيلي از چيزهايي را كه از اول انكار و رد مي كرديم 
يا تأييد نمي كرديم، خودبه خود آمده و ما را زير پاي خودش له كرده و برده است. با راديو، حمام، ويدئو و هر چيز تازه اي مخالفت كرديم و اين به هيچ جايي نمي رسد. 
مسعود پزشكيان درباره يكدست شدن حاكميت و حذف برخي جريان هاي سياسي از عرصه قدرت، با بيان اينكه اين حرف ها و كارها ديگر به نتيجه نمي رسد و خودشان 
بدتر گير مي افتند، به ايلنا گفت: به طور كلي وقتي همه يكدست باشند به نفع كشور نيست. باالخره يك فرد يا گروهي هم بايد باشند كه بتوانند نقد كنند. اگر قرار 
باشد كه ما هر كاري مي كنيم از يكديگر تعريف كنيم، هيچ وقت نمي توانيم عيب هاي خودمان را ببينيم و حتي گاهي بر اين عيب ها و اشتباهات سرپوش مي گذاريم؛ در 
نتيجه به جاي اينكه پيشرفت كنيم، عقب مي مانيم. مسعود پزشكيان تصريح كرد: در رقابت است كه انسان توسعه پيدا  مي كند و عيب هاي خودش را اصالح كرده و 
پيشرفت مي كند، اما وقتي رقابت نيست ديگر تفاوتي ندارد؛ هر كاري كه مي كنيد به خودتان مي گوييد كاري بهتر از اين نبود. او در پاسخ به اينكه طرفداران اين شيوه 
مي گويند كه در اين شرايط كارها بهتر انجام مي شود و كمتر قوا براي يكديگر مانع تراشي مي كنند، اظهار داشت: حاكميت، همه مردم هستند، وقتي ما جريان هايي 
را حذف كرده و يك جريان را حاكم كنيم، اين از نظر عدالت درست نيست. كشور متعلق به همه است، مال يك دسته، يك گروه و يك جريان نيست. ولي متأسفانه ما 
آمديم همه آن كساني را كه آن طرف بودند به بهانه هاي مختلف كنار گذاشتيم و يكدست كرديم. حاال   يكدست كردند؟ اشكال ندارد؛  سفره مردم را رنگين كنند و 
مشكالت مردم را حل كنند. ولي اگر نتوانستند اين را حل كنند توجيه نكنند و بازي »كي بود، كي بود، ما نبوديم به راه نيندازند«؛ حاال كه خودشان هستند، حل كنند 
ما هم دعا و كمك مي كنيم. ما ديديم آنهايي كه ادعا كردند مشكل مسكن وجود دارد، سوءمديريت است، فقر وجود دارد و سفره مردم رنگي نيست؛ گفتند كه برجام 
و FATF بد است. اينها مي گفتند FATF بد است، برجام بد است، خب اينها را حل نكنند و با آنها هم دعوا كنند و مشكالت كشور را حل كنند، ببينند شدني است؟ 
اما اين امكان ندارد كه چنين امري محقق شود. اكنون بيايند سفره مردم را رنگي كنند. ما نيز كمك شان مي كنيم؛ همه آدم ها را بيرون بگذارند، اما مشكل مردم را حل 
كنند، ولی به شرط اينكه مشكل را حل كنند، مهم نيست كه من باشم يا فرد ديگري؛ مهم اين است كه مشكلي را كه مردم به آن گرفتارند، حل كنيم، نه اينكه دعواي 
قدرت باشد يا دعوا بر سر اين باشد كه من بخورم و تو نخوري. نماينده مردم تبريز، آذر شهر و اسكو تصريح كرد: منابع اين مملكت را يا ما خورده ايم يا آنها؛ يا اينكه ما 

خوابمان برده و ديگران خوردند يا خودمان نيز دست داشته ايم. اگر اين منابع را به نفع مردم هزينه كنند، دعوايي نداريم.

ث
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ادامه از 
صفحه اول
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تفاهمنامــه توليــد و خريد  
200اتوبـــوس  برقي درون  گزارش

شــهري بين شــهرداري، 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و 
شــركت خودروســاز داخلي و شــركتي 
دانش بنيان امضا شد. اگر اين 3نهاد درباره 
مراحل توليد و بودجه مــورد نياز به توافق 
برسند، تهران تا يك سال ديگر صاحب اين 

تعداد اتوبوس برقي خواهد شد.
به گزارش همشــهري، رئيس جمهور كه 
به صورت ويدئو كنفرانس در اين مراســم 
حضور داشت، گفت: »كار ارزشمند توليد 
اتوبوس برقی در دنيا شــروع شده و ما هم 
بايد اين مسير را طی كنيم و اگر بتوانيم از 
سوخت گازوئيل فاصله بگيريم و اتوبوس ها 
 گازی يا برقی شود  بسيار ارزشمند است.«

حســن روحانی افزود: »ممکن است اين 
مســير در ابتدا كمی گران تر تمام شــود 
اما مســيری اســت كه ناچاريم آن را طی 
كنيم برای اينکه از لحاظ  محيط زيست و 
همچنين نگاه به آينده برای ما بسيار مهم 
است و اميدوارم مسير موفقی برای حمل 

و نقل در تهران با فضای سالم و هوای سالم 
برای مردم عزيز ما باشــد.« شهردار تهران 
هم در مراســم امضای اين تفاهمنامه در 
بوستان گفتگو بيان كرد: » از 5600دستگاه 
اتوبوس فعال تهران 50درصد گازوئيلي و 
مابقي آن CNG هستند كه سهم بسزايي 
به دليل پيمايش روزانــه در آالينده هاي 

تهران دارند«.
پيروز حناچي از رئيس جمهور درخواست 
كرد: »در بودجه 1400، مبلغ500ميليارد 
براي توسعه اتوبوس هاي شهري پيش بيني 
شده است كه اميدواريم بخش زيادي از اين 
سهم به اتوبوس هاي برقي اختصاص پيدا 
كند. اين فناوري مي تواند به زنجيره فناوري 
در موتورسيکلت ها و خودرو هاي شخصي 
هم تسري پيدا كند. ساخت اتوبوس هاي 
برقي چنــدان پيچيده نيســت و كارخانه 
اتوبوس سازي تنها خط توليد خود را تغيير 
داده و دانشگاه نيز براي توليد اعالم آمادگي 

كرده است«.
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران 
نيز در اين مراسم گفت: »مسئله اصلي در 

حمل ونقل پاك توجه به مترو است كه ما 
منابع اصلي را به اين سمت پيش مي بريم 
ولي پس از آن موضــوع اتوبوس هاي برقي 

حائز اهميت است«.
ســيدمناف هاشمي با اشــاره به اينکه در 
بسياري از كالنشهرهاي دنيا 50درصد از 
ناوگان اتوبوسراني آنها برقي است، گفت: 
»اين موضوع برای كاهش آلودگي هوا در 
كشــورهاي اروپاي غربي 100درصد بوده 
و ما هم بايد بين سال هاي 2020تا2030 
بتوانيم در اكثر كالنشهرهايمان در كشور 
100درصد از اتوبوس هاي برقي اســتفاده 

كنيم«.
هاشــمي تصريح كرد: »دانشــگاه تهران 
بــه همــراه معاونــت علمــي و فناوري 
رياست جمهوري از يکسال پيش اقداماتي 
را براي توليد اتوبوس برقي آغاز كردند و ما 
هم اعالم كرديم اگر بتوانند اين اتوبوس ها 
را 70 تا 80درصد با توان داخلي توليد كنند 
ســفارش خريد به آنها مي دهيم. اكنون تا 
72درصد براساس اســتانداردهاي ما اين 
اتوبوس هاي برقي توليد داخل شــده كه 

امروز يك نمونه آن رونمايي شد«.
او اعالم كرد: »تفاهمنامه اي را براي خريد 
200دســتگاه از ايــن اتوبوس هــا امضاء 
كرده ايم ولي توجه داشــته باشيد كه اين 
مســئله به معناي انعقاد قرارداد نيست و 
اگر دولت 500ميليــارد تومان اختصاص 
دهد شــهرداري هم 500ميليارد تومان 
درنظر مي گيرد و در مجموع با هزار ميليارد 
تومــان مي توانيم ايــن تفاهمنامــه را به 
قرارداد تبديل كنيم و تا يك ســال ديگر 

200اتوبوس برقي داشته باشيم«.
در مراســم  ديروز، يك دســتگاه اتوبوس 
برقي به نمايش در آمد و دبير ستاد توسعه 
فناوري هاي حوزه فضايــي و حمل ونقل 
پيشــرفته با تأكيد بر اينکه اتوبوس برقي 
ساخته شده از ســوي يکي از شركت هاي 
دانش بنيــان 10 تا 40درصــد ارزان تر از 
نمونه هاي خارجي اســت، گفــت: »اين 

اتوبوس در 3 نوع طراحي شده است«.
منوچهر منطقي بــا بيان اينکه تا ســال 
2025 حدود 50درصــد خودروها برقي 
و تا ســال 2050 تمامــي خودروها برقي 

خواهند شد، شــرح داد: »اين نوع اتوبوس 
به 3 شــکل طراحي شده اســت، يك نوع 
اين اتوبوس هاي برقي شب شــارژ مناسب 
شهرهاي بزرگ اســت كه مي تواند 200 
كيلومتر را با يك بار شــارژ طي كند. نوع 
دوم طراحي اين اتوبوس ها مي تواند 80 تا 
۹0كيلومتر را با يك بار شارژ طي كند و در 
ايستگاه ها مجدداً شارژ شود و نوع سوم آن 
براي شهرهايي است كه زيرساخت اتوبوس 
شــهري ندارند و 30 الي 40كيلومتر را با 
يك بار شارژ طي مي كنند. به گفته اين مقام 
مسئول اين اتوبوس ها هيبريدي هستند 
كه درصورت تمام شدن شــارژ مي توانند 

گازسوز شوند«.

 اتوبوس هاي برقي
ميدان امام حسين)ع(

اتوبــوس برقي ســال ها قبــل در تهران 
آزمايش شده بود. 30سال قبل شهرداري 
تهران تصميــم گرفت در محــور اصلي 
دماونــد - انقــالب - آزادي اتوبوس هاي 
برقــي را جايگزين اتوبوس هــاي ديزلي 
كند. بخش اول ايــن پروژه بيــن پايانه 
شــرق و ميدان امام حســين اجرا شد اما 
هيچ گاه بيشتر ادامه پيدا نکرد. تنها مسير 
ديگري از ميدان امام حســين به ســمت 
جنوب و تا ميدان خراســان ساخته شد. 
براي نزديك به 20ســال اين اتوبوس ها 
كه برق را از كابل هــاي آويخته بر باالي 
مسير مي گرفتند، به كار خود ادامه دادند 
و از يك دهــه پيش پس از ايجاد شــبکه 
اتوبوســراني بي آرتي، جمع آوري شدند. 
اتوبوس هاي برقي جديد يك ويژگي كامال 
متفاوت دارند. اين خودرو هاي ســنگين 
نيازي بــه تامين انرژي از كابــل ندارند و 
برق را در باتري هاي خود ذخيره مي كنند. 
در خرداد امســال از نخســتين اتوبوس 
برقي داخلي كه با مشــاركت گروه مپنا و 
گروه توليدي صنعتي عقاب افشان توليد 
شده اســت با نام تجاري شتاب در مشهد 
رونمايي شد. پس از آن شهرداري مشهد 
براي توليد 100دســتگاه اتوبوس برقي 
ديگر قــراردادي را بــا توليد كننده امضا 
كردند و بنا شد 10دستگاه آن را در همين 
سال دريافت كنند. نخستين ايستگاه شارژ 
برقي خودرو  و موتورسيکلت، دو سال قبل 
در محوطه برج ميالد ساخته شد و ايستگاه 

دوم امسال در مشهد ايجاد شد. 

خبر

پرداخت وام تعميرات به تاكسيرانان
مديرعامل سازمان تاكسيراني شــهر تهران از آغاز پرداخت وام 
10 و 20ميليوني تعميرات به تاكســيرانان خبر داد. به گزارش 
همشهري، وام تعميرات با هماهنگي بانك مهر و مساعدت معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران داده مي شود. محمد روشني 
با تأييد اين موضوع گفت: »براي تاكســي هاي پژو، اريو و تويوتا، 
وام 10ميليون تومانی و براي تاكســي ون ها هم وام 20ميليون 
توماني پيش بيني شده است كه با ســود 4درصد به تاكسيرانان 
داده مي شــود.« به گفته او، متقاضيــان وام مي توانند با مراجعه 
b2n.ir/ به پروتال خدمات الکترونيك تاكســيرانان به نشاني

x93271 ثبت نام و پــس از اخذ نامه به بانــك مراجعه و وام 
تعميرات خود را دريافت كنند. روشني گفت: »رفاه تاكسيرانان 
براي ما اولويت دارد و در همين راســتا اقداماتي انجام شده كه 
مي توان به موضوع بيمه تاكسيرانان اشاره كرد؛ بيمه اي كه پس از 
توقف 5ساله دوباره با همکاري سازمان تامين اجتماعي فعال شده 
است. همچنين در حال پيگيري هستيم تا تاكسيرانان در اولويت 
دريافت واكسن كرونا قرار گيرند و نامه نگاري هايی هم در اين باره 

انجام شده است.«

»به راه« به مرز 360كيلومتر رسيد
طول معابر بهسازي شده پياده رو و مسيرهاي دوچرخه در طرح 
»به راه«به مرز 360كيلومتر رسيده است. به گزارش همشهري، 
براساس آخرين گزارش عملکرد طرح به راه بيش از 273كيلومتر 
از معابر پياده شهر تهران بهسازي و به مسير ويژه دوچرخه مجهز 
شده اند. معاون فني و عمران شــهردار تهران در تشريح اقدامات 
انجام شده در اين طرح گفت: »براساس آخرين گزارش هاي ارائه 
شــده تا كنون 273كيلومتر از معابر پياده براي دوچرخه سواري 
مجهز شده اند كه اگر مســيرهاي در حال بهسازي را به اين عدد 

اضافه كنيم، مسير به راه به 360كيلومتر مي رسد.« 
صفا صبوري ديلمي در بخش ديگري از سخنان خود، بهره گيري 
از بتن تراوا را دستاورد مهم در زمينه استفاده از فناوري هاي نوين 
دانســت و عنوان كرد: »اخيرا بتن تراواي رنگي كه در مؤسسات 
دانش بنيان كشور توليد شــده در باغچه هاي خيابان كريم خان 
زند مورد استفاده قرار گرفته است تا ضمن همسطح سازي  فضاي 
باغچه با مســيرهاي دوچرخه و پياده، سطح آبياري درختان هم 

حفظ شود.«
 به گفته او، استفاده از رنگ هاي متنوع و افزايش زيبايي بصري در 
فضاهاي شهري، جذب آب در ســطح باغچه هاي شهري، تغذيه 
سفره هاي آب زيرزميني و ارتقاي بهداشت محيط، از ديگر مزاياي 

بهره گيري مصالح جديد در طرح به راه هستند.

كمك به مترو از محل بهينه سازي 
مصرف سوخت

نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه ضمن قدرداني از همکاري و مساعدت هاي شركت 
بهينه سازي  مصرف ســوخت، از كاهش 50درصدي خط مبناي 
محاسبات سفر مترو توسط شــوراي اقتصاد براي استفاده منابع 

حاصل از ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير خبر داد.  
به گزارش همشهري، علي عبداهلل پور با بيان اينکه شيوع ويروس 
كرونا سبب كاهش 50درصدي مسافران مترو شده است، گفت: 
»شــركت بهره برداري مترو با رايزني هاي انجام شده با همکاري 
شركت بهينه سازي  مصرف سوخت و دستور وزير نفت و همکاري 
سازمان برنامه و بودجه كل كشور، شــوراي اقتصاد خط مبناي 
سفر تعيين شده جهت محاســبات صرفه جويي مصرف سوخت 
را 50 درصد كاهش داد تا شــركت بهره بــرداري متروي تهران 
و كالنشــهرهاي كشــور از فرصت هاي مالي اين ماده قانوني در 
دوره انتشار ويروس كرونا محروم نشوند.« به گفته او، اين مصوبه 
از ابتداي سال13۹۹ تا زمان استمرار شــيوع بيماري كرونا )به 

تشخيص ستاد ملي مقابله با كرونا( قابل اجراست. 
مديرعامل شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه در ادامه 
با اشــاره به اينکه اگرچه با شــيوع ويروس كرونا آمار جابه جايي 
مسافر كاهش چشمگيري داشــت، عنوان كرد: »اما براي اجراي 
دستورالعمل هاي ابالغي، نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حركتي 
قطارها كاهش نيافت، بلکه ناوگان رزرو هم براي حفظ ســالمت 
شهروندان و با وجود كاهش 50درصدي تعداد مسافران به شبکه 

مترو اضافه شد.« 
عبداهلل پــور با تأكيد بر اينکــه ماده 12 قانون رفــع موانع توليد 
رقابت پذير، قانوني بسيار مترقي و ايجاد كننده فرصت هاي مالي 
ويژه براي شبکه حمل ونقل ريلي و مشوق سيستم هاي حمل ونقل 
عمومي جهت افزايش ظرفيت و جذب مســافر و صرفه جويي در 
مصرف سوخت است، ادامه داد: »به موجب اين قانون هر اقدامي 
كه منجر به كاهش آالينده ها و صرفه جويي در مصرف ســوخت 
شــود، متناظر با آن دولت مي تواند تا سقف سرمايه گذاري انجام 

شده را بازپرداخت كند.«

كمك  هاي قانوني مديريت پسماند تهران در قالب تجهيزات و ماشين آالت به استان هاي سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد ارسال شد

ايفايمسئوليتاجتماعيشهرداريباكمكبهآسيبديدگان
پيروز حناچي: كمك به آسيب ديدگان وظيفه شهرداري است و مردم هم از اين اقدام راضي هستند

مراســم اهداي تجهيزات و ماشين آالت به 
مناطق آسيب ديده با حضور شهردار تهران و گزارش2

استانداران استان هاي سيستان و بلوچستان و 
كهگيلويه و بويراحمد، در خيابان بهشت برگزار شد. به گزارش 
همشهري، 2۹بهمن سال گذشــته بود كه زمين لرزه اي به 
بزرگــي 5/6ريشــتر شــهر سي ســخت در اســتان 
كهگيلويه وبويراحمد را لرزاند و هرچند تلفات جاني نداشت 
اما اكثر خانه ها 100درصد تخريب شــدند و خسارت هاي 
زيادي برجاي گذاشت. اعضاي شــوراي شهر تهران هم در 
نخســتين جلســه پس از اين حادثه، در راستاي كمك به 
آســيب ديدگان طــرح دو فوريتي كمك بــه زلزله زدگان 
سي سخت را تصويب كردند و به شــهرداري مجوز كمك 
5ميليارد توماني به آسيب ديدگان زلزله دادند. تصويب طرح 
دوفوريتي كمك 10ميليارد توماني شــهرداري تهران به 
سيل زدگان اســتان سيستان وبلوچستان هم مصوبه ديگر 
شوراي شهر پنجم بود. در راستاي همين مصوبات 15دستگاه 
كاميــون، 13دســتگاه موتوربــرق و 10هزار ليتــر مواد 
ضدعفوني كننده، توسط سازمان مديريت پسماند شهر تهران 
خريداري و ديروز در مراسمي با حضور پيروز حناچي، شهردار 
تهران، تحويل شهرداري هاي شــهرهاي آسيب ديده شد. 
حناچي در اين مراسم با بيان اينکه شهرداري پايتخت كمك 
به مردم حادثه ديــده در هر نقطه از كشــور را وظيفه خود 
مي داند، گفت: »ارزش ماشين آالتی كه به مناطق بحران زده 
2 استان سيستان وبلوچستان و كهگيلويه وبويراحمد اهدا 
مي شود، حدود 15ميليارد تومان است كه به تصويب شوراي 
شهر رسيده است.« به گفته شهردار تهران، آتش نشاني تهران 
نخستين دستگاهي بود كه در سيل سال۹8 به استان گلستان 

اعزام شد و در آتش سوزي جنگل هاي زاگرس هم خدمات 
گسترده اي را براي اطفاي حريق انجام داد. او در پايان تأكيد 
كرد: »در حقيقت اين كمك ها بخشي از مسئوليت اجتماعي 
شهرداري تهران است كه با تصويب شوراي شهر و براساس 
روال قانوني انجام شده است و بدون شك مردم تهران هم از 

اين اقدامات راضي هستند.«

مردم در بحران ها ياور يكديگرند
رئيس شوراي شهر تهران هم در اين مراسم گفت كه مردم 
ايران همواره در بحران ها يار و ياور يکديگر هستند. محسن 
هاشمي رفسنجاني ادامه داد: »تالش كرديم كه اين سرمايه ها 
و كمك ها تبديل به امکانات زيربنايي شوند و اميدوارم كه اين 
تجهيزات به فوريت به منطقه اعزام شــود، هرچند بخشي 
از قبل اعزام شــده اند.« او در ادامه صحبت هايش با اشــاره 
به كمك هاي شــهرداري به مناطق بحران زده كشور در دو 
استان سيستان وبلوچستان و كهگيلويه   و بويراحمد عنوان 
كرد: »زماني كه اين اتفاقات تلخ رخ داد، طرحي آماده و در 
شورا با دوفوريت به تصويب رسيد و با اين مصوبه كمك هاي 
شهرداري قانوني شد و سعي كرديم كه با سرعت بيشتري 

امکانات به منطقه گسيل شود.«

اقدام شهرداري مرهمي بر درد سيستان و بلوچستان
استاندار سيستان وبلوچستان در اين مراسم با بيان اينکه در 
۹0هزاركيلومتر از پهنه اين استان سيل جاري شده و 3هزار و 
800ميليارد تومان خسارت وارد كرده است و اين خسارت ها 
به سادگي قابل جبران نيســت، گفت: »اقدامات شهرداري 
تهران مرهمي بر درد مردم بود و خدمات شهرداري در حوادث 

پيش آمده در نقاط مختلف كشور بيش از اينکه ارزش مادي 
داشته باشد ارزش هاي انساني را به منصه ظهور گذاشته است 
و اميدواريم اين اقدامات ادامه پيدا كند و توسعه همه جانبه در 
كشور شکل بگيرد.« احمدعلي موهبتي ادامه داد: »برخي ها 
معتقدند كه كمك هاي شــهرداري تهران به ساير استان ها 
بدون توجيه منطقي است، درحالي كه تمام شركت هايي كه 
در راهسازي اســتان فعاليت مي كنند، 150ميليارد تومان 
ماليات پرداخت كرده اند كه اگر مجموع همه شــركت ها را 
محاسبه كنيم بايد حدود هزار ميليارد تومان در استان محقق 
مي شده ولي بيشتر اين ماليات ها در تهران پرداخت شده است 
و اين كمك ها شجاعت شــهرداري تهران را نشان مي دهد.  
موهبتي در پايان تأكيد كرد: »اميدواريم، پيرو صحبت هاي 
شهردار تهران، شهرهاي استان سيستان وبلوچستان توسط 
ديگر شهرهاي كشور معين سازي  شوند.« قرار است تجهيزات 
اهدايی شــهرداري تهران به شهرستان هاي سي سخت در 
استان كهگيلويه و بويراحمد و قصر قند، فنوج، نيکشهر، چابهار، 
چگردك، پالن، نگور و زرآباد در استان سيستان و بلوچستان 

ارسال شوند.

نگاه انسان دوستانه شهرداري تهران
حسين كالنتري، استاندار كهگيلويه وبويراحمد هم در اين 
مراسم گفت: »در زلزله سي سخت نيز شهرداري تهران جزو 
نهادهايي بود كه نخستين محموله ها را فرستاد و اين نگاه 
انسان دوستانه، ملي و انقالبي جاي قدرشناسي دارد. همچنين 
تابستان۹۹ با آتش سوزي منطقه حفاظت شده مواجه شديم 
كه شهردار تهران پيگير اين مشکل بود و آمادگي خود را براي 

كمك اعالم كرد.« 

   صدرالدين عليپور؛ مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران : 
در زمان وقوع حادثه سيل 11دستگاه خودرو به سيستان وبلوچســتان و پس از زمين لرزه سي سخت 
هم ۴دستگاه خودرو به همراه 13دستگاه موتور برق به استان كهگيلويه وبوير احمد اهدا شد، همچنين 
1۵0نيروي تخصصي در اين مناطق مستقر شــدند و خدمت رساني كردند. سازمان مديريت پسماند در 
فعاليت هاي متعددي همچون برف روبي، كنترل شرايط بارندگي و آواربرداري حضور دارد و در واقع عالوه 
بر برنامه هاي جاري شهر تهران مانند جمع آوري، دفع و دفن پســماند، در بحران ها مانند آتش سوزي 
پااليشگاه تهران هم حضور دارد. يكي از مســائل مهم در تغيير رويكرد شهرداري تهران در اين دوره، 
نگاه دگرخواهانه اعضاي شورا و شهردار تهران بود كه براي نخستين بار تجربه شد و طبق آن اگر در هر 
نقطه اي در كشور آسيبي متوجه هموطنان مي شد، شهرداري تهران به صورت مستقيم احساس تكليف 
مي كرد و عالقه مند به حضور بود. خدمات و كمك هاي شهرداري بعد از زلزله كرمانشاه، سيل گلستان، 
لرستان و خوزستان ادامه داشت و اين پشتيباني ها به لحاظ تهيه تجهيزات در زلزله سي سخت و سيل 

سيستان وبلوچستان هم انجام شد.

نگاه دگرخواهانه در مديريت شهري

اتوبوس برقي ايراني از راه رسيد
 تفاهمنامه  توليد و خريد 200 اتوبوس برقی ميان شهرداري،  معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

و شركت هاي خودروساز و دانش بنيان با حضور ويدئوكنفرانسي رئيس جمهور و شهردار تهران به امضا رسيد

رقابت جهاني 
اتوبوس هاي برقي

اتوبوس هاي برقي شهري كه برق را 
از كابل دريافــت مي كردند، در قرن 
بيســتم كاربرد زيادي داشتند اما 
در ســال هاي 70ميالدي حمل ونقل 
مبتني بر سوخت هاي فسيلي جاي 
آنها را گرفت. با افزايش آلودگي هواي 
شهر ها دوباره وسايل نقليه برقي مورد 
توجه قرار گرفتند و اتوبوس ها )اين بار 
مجهز به باتري و بدون نياز به كابل( از 
يك دهه پيش به صورت آزمايشي در 
شهر ها به كار گرفته شدند. در لندن، 
پكن و شانگهاي بعضي از انواع كوچك 
اين وسايل نقليه مشغول جابه جايي 
مسافران شدند. توســعه فناوري 
نشان مي داد كه بدنه اين اتوبوس ها 
بايد تا جاي ممكن ســبك ساخته 
شود و امكان شارژ هميشه براي آنها 
فراهم باشد. در اين ميان شهر شن زن 
چين تعداد بيشتري اتوبوس برقي را 
به كار گرفت و تا سال2017 بخشي از 
حمل ونقل عمومي را به اين دستگاه ها 
سپرد. در ســال2013 اتوبوس هاي 
برقي در كره جنوبي، آلمان، سويس و 
هلند هم به كار گرفته شدند. در سوي 
ديگر جهان، شركت تسالموتورز به 
مديريت ايالن ماسك، خودرو هاي 
ســواري متعددي را كه با برق كار 
مي كردند، توليد كرد و موفقيت هاي 
آن زمينه  ســاخت ديگر خودرو ها 
مانند كاميون و اتوبوس برقي را هم 

فراهم كرد.
اتوبوس هاي باتــري دار به دليل نياز 
به شارژ بيشتر براي مصارف شهري 
ساخته مي شــوند. اكنون استفاده 
از اتوبوس هاي شهري باتري دار در 
اسكاتلند سرعت گرفته است تا انرژي 
نيمي از اتوبوس هاي شــهري آن به 
جاي سوخت فســيلي از برق تامين 
شود. برنامه توسعه ايستگاه هاي شارژ 
براي2023 طراحي شده است و قرار 
است اتوبوس هاي برقي با ۴ساعت 
شــارژ در روز بتوانند 16ساعت در 
خيابان ها حركت كنند. دو شــهر 
گالسكو و ادينبورگ در رقابت براي 
كاستن از ميزان آلودگي سوخت هاي 
فســيلي، به اســتفاده بيشتر از 

حمل ونقل الكتريكي روي آورده اند.

اتوبوس برقي بيش از 10ســال  ادامه از 
است كه در شــهرهاي بزرگ صفحه اول

چين به شــدت زيادشــده و توســعه يافته، اما در 
كالنشهرهاي كشور ازجمله تهران تقريبا هيچ اثري 
از اتوبوس هاي برقي نيســت و تا حدي عقب گرد 
داشته ايم. مديران شــهري همواره از آلودگي هوا 
صحبت كرده انــد اما به راهــکار تأثير گذار و البته 
مقرون به صرفه كه اســتفاده از اتوبوس برقي بود، 

توجه الزم انجام نشد.
 در شرايط شــکننده كنوني وشــبکه اتوبوسراني، 
اســتفاده از اتوبوس هــاي برقي و توســعه اين حد 
از حمل ونقل انبوه بــر با توجه به تغييــر قابل توجه 
تکنولوژي و اثراتي كــه روي آلودگي هوا دارد كاماًل 
ايده معقولي است. آنچه در مجموع مي توان به عنوان 

ضعف يا نقد بــر عملکرد مديريت شــهري در تمام 
دوره ها بيان كرد اين اســت كه مديريت شهري در 
بحث نوآوري و رفتن به ســمت و سوي حل مسائل 
با روش هاي كم هزينه، عملکردي نداشــته اســت. 
اكثر مديران شــهري تــالش كرده اند تــا با اجراي 
پروژه هاي كالن، كارها را پيش ببرنــد؛ چرا كه اين 
پروژه ها نشان دهنده قدرت بودند. يك نگاه اجمالي 
به كالنشــهر تهران نشــان مي دهد، كارهايي چون 
بهبود وضعيت موتورســيکلت ها، نوآوري در حمل 
ونقل همگاني )اســتفاده از اتوبوس هاي برقي(، باز 
توزيع بودجه در نوسازي حمل ونقل همگاني و اصالح 
قيمت هاي حمل ونقل همگاني و... انجام نشده است. 
در حقيقت نگرش به مسائل شــهري چه از سوي 
مردم و چه مديران شــهري بايد اين گونه باشد كه 

حل كردن مؤثر مسئله به عنوان دستاورد محسوب 
شود، نه اينکه انجام پروژه های بزرگ با هزينه هاي 

سنگين را توفيق بدانند.
 رويکرد مديريت شــهري دوره پنجــم در بخش 
حمل ونقل همگاني و به بيان بهتر، مقابله با خودرو 
محوري را شخصا مثبت ارزيابي مي كنم اما به اين 
نکته قائل هســتم كه در مــواردي جهت گيري ها 
باعث شد تا بحث هايي مانند نوآوري در حمل ونقل 
همگاني به صورت جدي مــورد توجه قرار نگيرد و 

منابع مالي آن تامين نشود.
به هرحال اين دوره مديريت شهري هم گذشت و در 
دوره آينده به نظر مي رسد توجه به بحث هاي مرتبط 
با فنــاوري اطالعات، ارائه راهکارهــا با هزينه هاي 
كمتر و مؤثرتــر، توجه به حومه شــهرها و مناطق 
كالنشــهري به جاي تمركز به محدوده شــهري و 
همکاري منطقه اي، ســبب بهبود و افزايش منافع 

براي جامعه شود.

نوآوري و حل مسائل شهری با روش هاي كم  هزينه
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بازار كار

بيكاران ايران از نماي نزديك
همزمانــي اعتراض هــاي  گزارش
كاركنــان و كارگران صنعت 
نفت در روزهاي گذشته اين 
پرســش را به همراه داشت كه پشت صحنه 
اين اعتراض ها چيست و چرا دولت به فكر آنها 
نيســت؟ منتقدان مي گوينــد دولت قصور 
داشته و آن را به بي تدبيري و غفلت مديران 
صنعت نفت نســبت مي دهند. شاه بيت اين 
انتقادها را مي توان در همان گزاره هميشگي 
كاخ نشيني و خوش نشــيني مديران ارشد 
صنعت نفت با حقوق هاي باال و بي توجهي آنها 
به كارگــران و كاركنــان در صــف نبرد با 

تحريم ها خالصه كرد.
اعتراض هايي كه خيلي زود فراگير شــد و 
حتي به پااليشگاه ها، نيروگاه ها و پروژه هاي 
پارس جنوبي هم كشيده شد و بي سابقه بود. 
جنس ايــن اعتراض ها البتــه متفاوت بود 
و هر بخــش مطالبه خاص خــود را مطرح 
مي كند، كاركنان صنعت نفت چه رسمي ها 
و چه داراي قرارداد بلندمدت با شركت هاي 
زيرمجموعــه وزارت نفت كه حقوق شــان 
از بودجه ســاالنه كشــور تامين مي شود، 
به طور مشخص به تصميم مجلس اعتراض 
داشــتند و نتيجه اعتراض آنها توافق بين 
مجلس و دولــت براي وتو شــدن تصميم 
مجلــس در قانون بودجه مبنــي بر تعيين 
ســقف پرداختي به كاركنان صنعت نفت 
و ماليــات بر حقوق آنهاســت. اما كارگران 

همچنان اعتراض دارند. وزير نفت مي گويد: 
مطالبه آنها فراقانوني اســت و وزارت نفت 
و شــركت هاي پيمانكاري تمــام آنچه در 
قانون كار پيش بيني شده را به آنها پرداخت 

كرده است.

اشتباه مجلس چه بود؟
ســخنگوي كميســيون انــرژي مجلس 
جزئياتــي را از اثــر تصميــم مجلس بر 
دريافتي حقوق كاركنان صنعت نفت فاش 
مي كند و مي گويد: بيشــتر اين كاركنان 
مشمول افزايش 25درصدي حقوق نشدند 
و برخي از افزايش ها كمتر از 25درصد بوده 
و حتي برخي كاركنــان و متخصصان در 
مناطق عملياتي بــا كاهش حقوق روبه رو 
شــدند. مصطفي نخعي توضيح مي دهد: 
در بودجــه1400 ســقف حداقل حقوق 
2ميليون و 500هزار تومان درنظر گرفته 
شده و نظام پرداخت ماليات پلكاني نيز در 
اين بخش ديده شــده است، همچنين در 
اين بخش تأكيد شده كه حقوقی بيشتر از 
15برابر حداقل حقوق نباشد؛ درحالي كه 
در گذشته اين رقم 21برابر حداقل حقوق 
بود. اين موضوع ســبب شــده كه درصد 
بااليي از پرســنل وزارت نفت مشــمول 
افزايش حقــوق 25درصدي نشــوند كه 
طبيعي است اعتراض هاي صنفي را سبب 

مي شود.

هزينه تصميم شتابزده مجلس
به گزارش همشــهري، وقتــي نمايندگان 
مجلــس در جريان رســيدگي بــه قانون 
بودجه1400 شرط و سقفي براي پرداخت 
حقوق به كاركنان دولت را مشخص مي كردند 
و هدف شــان ايجاد عدالــت و رفع تبعيض 
بود، شــايد تصور هم نمي كردند كه تنها با 
گذشت 3 ماه از سال، صداي اعتراض نفتي ها 
بلند شود و خبر آن در صدر اخبار قرار گيرد. 
آنها از تصميم خودشان خوشحال بودند اما 
كاركنان صنعت نفت نگران و شاكي از اينكه 
چرا مجلس بدون توجه به شرايط سخت كار 
در ميدان ها و پروژه هاي نفت و گاز ايران، در 
فرمول محاسبه حقوق آنها دست برده است.

حاال نمايندگان كه با تصميم شتابزده خود با 
واكنش ها مواجه شده اند، دنبال اين هستند 
كه زودتر مشكل دست كم كاركنان صنعت 
نفت را برطرف كنند و اگر هم شــده يا طرح 
دوفوريتي بدهند يا اينكه از سران قوا بخواهند 
مشــكل ايجادشــده را حل كنند. حسين 
حســين زاده، عضو هيأت رئيسه كميسيون 
انرژي مجلس مي گويد: براي حل مشكالت 
كاركنــان صنعت نفت چند طــرح مطرح و 
دربــاره راهكارهايي مانند اســتفاده از يك 
طرح دوفوريتي يا اصــالح قانون پرداخت، 
حل مشكل از طريق سران 3قوه يا استفاده از 
منابع داخلي وزارت نفت در چارچوب قانون 
بحث شد و همه اعضاي حاضر در كميسيون 
و مدعويــن در اين نشســت، همصدايي و 
هماهنگي خود را براي حل فوري و ضربتي 
مشكالت كاركنان صنعت نفت اعالم كردند. 
اين نماينده مجلس گفته مشكالت كاركنان 
صنعت نفت قرار است از كانال منابع دولتي 
حل شود و نشست سران قوا به زودي تشكيل 

خواهد شد.
مصطفي نخعي، سخنگوي كميسيون انرژي 
هم مي گويــد: تا زمان حل شــدن كامل اين 
موضوع مقرر شــد از طريــق رئيس مجلس 
و كميســيون انرژي مجوز الزم بــه وزارت 
نفت داده شود تا بتواند نســبت به پرداخت 
حقوق كاركنان اقدام كند و با مصوبه شوراي 

هماهنگي سران قوا و ابالغ آن به وزارت نفت 
تالش مي كنيم مشكالتي كه براي كاركنان 
وزارت نفت رخ داده، حل شــود. او همچنين 
از تشكيل كميته مشــترك براي پايان دادن 
به اعتراض هاي كاركنــان صنعت نفت خبر 
داده و مي گويد: ممكن است طرح دوفوريتي 
براي اصالح قانون بودجــه 1400به مجلس 
داده شود؛ چراكه اين كاركنان و متخصصان 
در شرايط ســخت تحريمي به كمك صنعت 
بزرگ نفت آمدند و اجازه ندادند اين صنعت 
كه پايه و اســاس اقتصاد كشور است متوقف 
شود، البته گاليه هاي بحقي نيز دارند كه بايد 

برطرف شود.

پرونده اعتراض ها روي ميز سران
كميسيون انرژي مجلس و وزير نفت درنهايت 
تصميم گرفتند حل مشكل حقوق و دستمزد 
كاركنان صنعت نفت در نشســت سران قوا 
بحث و بررسي شود. در نشست يكشنبه عصر 
كميســيون يادشــده، نمايندگاني از ديوان 
محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، مركز 
پژوهش هاي مجلس و دســتگاه هاي امنيتي 
به اين جمع بندي رســيدند كه متني توسط 
مجلس و دولت براي اصالح قانون در اختيار 
شــوراي هماهنگي ســران 3قوه قرار گيرد. 
به گزارش شــانا، فريدون حســنوند، رئيس 
كميسيون انرژي مجلس مي گويد: مشكالت 
حقــوق و مزايــاي كاركنــان صنعت نفت 
به چند بخــش مانند مشــكالت ايثارگران، 
طبقه بندي مشــاغل و غيره تقسيم مي شود، 
اما اولويت نشست اين كميسيون تنها مربوط 
به مســئله اعتراض كاركنان صنعت نفت به 

دريافتي هايشان در سال1400 بود. وي افزود: 
در اين نشست مقرر شد متني توسط مجلس 
و دولت براي اصالح قانون در اختيار شوراي 
هماهنگي ســران 3قوه قرار گيرد، اما قبل از 
تصويب اين اصالحيه، به دنبال مجوزي هستيم 
تا بــراي پرداخت علي الحســاب به كاركنان 
صنعت نفت در اختيــار وزارت نفت قرار داده 
شود تا با ديوان محاسبات به مشكل برنخورند.

رئيس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: 
همچنين به غيراز دو مسير فوق، اصالح قانون 
را با استفاده از آيين نامه داخلي مجلس مدنظر 
قرار داده ايم تا بتوانيم اين مشــكل را به طور 
كامل برطرف كنيم. اين قول را به كاركنان 
صنعت نفت مي دهيم كه مسئوالن به دنبال 
حل مشكالت آنها در اســرع وقت و در چند 

روز آينده هستند.

كارگران چه مي خواهند
رصد مطالبات مطرح شــده در اعتراض هاي 
كارگري صنعت نفت نشان مي دهد كه آنها 
دنبال دســتمزد واقعي مطابق با هزينه هاي 
زندگي شان هســتند، از قراردادهاي سفيد 
و موقت گاليه دارند و مي گويند بايد بساط 
شركت هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني 
برچيده شود و با آنها قرارداد دائم امضا شود 
تا حقوق شان همانند نيروهاي رسمي شود. 
كارگران البته از اينكه حقوق شــان با تأخير 
واريز مي شود و كسي گوشش بدهكار انتقادها 
نيست، گاليه دارند و مي گويند دست كم در 
مناطق سخت آنها هم بايد 20روز كار كنند و 
10روز استراحت و نبايد تبعيضي بين آنها و 

نيروهاي رسمي وجود داشته باشد.

پشتصحنهاعتراضصنفينفتيها
اشتباه مجلس يا كسري بودجه دولت؟ چرا كارگران و كاركنان نفتي معترض هستند؟

معاون بورس كاال اعالم كرد: معامالت قراردادهاي  بورس
آتي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق پشتوانه 
طال از روز شنبه 12 تيرماه آغاز مي شود. به گزارش 
همشــهري، بازارمعامالت آتي ســكه در بــورس كاال يكي از 
پررونق ترين بازارها دربازار سرمايه بود و تعطيل شدن آن در سال 
97منجر به حذف معامالتي به ارزش 70هــزار ميليارد تومان 
ازبازار سرمايه شــد. با وجود اينكه معامالت آتي زعفران، زيره و 
پسته هم در بورس كاال انجام مي شود اما خاطره خوش معامالت 
آتي سكه براي سرمايه گذاران ماندگار بود و آنها انتظار داشتند كه 
معامالت سكه در بورس كاال دوباره آغاز شود. در چنين شرايطي 
آنطور كه بورس كاال اعالم كرده قرار است اين معامالت دوباره اما 
به شكل تازه اي از شنبه هفته آينده  ازسرگرفته شود. تفاوت اين 
معامالت با معامالت قبلي اين است كه سرمايه گذاران مي توانند 
اوراق آتي صندوق هاي ســرمايه گذاري طال را دادوستد كنند. 
صندوق هاي سرمايه گذاري پشتوانه طال، وجوه سرمايه گذاران را 

در گواهي سپرده سكه طال سرمايه گذاري كرده و سرمايه گذاران 
مي توانند از اين طريق از نوسانات بازار طال منتفع  شوند. گواهي 
سپرده سكه  طال، ابزاري است كه طي آن اشخاص، سكه طالي 
خود را نزد خزانه بانك ها امانت مي گذارند و با دريافت رسيد آن 
مي توانند اين رسيد يا اوراق را در بازار سرمايه مبادله كنند.مبادله 
و خريد و فروش ســكه طــال در اين ســازوكار، خريــداران و 
فروشندگان را از ريسك هايي ازجمله مخاطرات حمل و نگهداري، 
انتقال وجوه و اصالت سكه حفظ مي كند. حاال با راه اندازي ابزار 
جديد معامالتي سرمايه گذاران اين امكان را دارند كه قرارداد هاي 
آتي گواهي سپرده سكه طال را در صندوق هاي سرمايه گذاري 

دادوستد كنند.

جزئيات معامالت آتي صندوق هاي طال
عليرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس 
كاالي ايران با اعالم اينكه قراردادهاي آتي واحدهاي صندوق 

طال از شنبه هفته آينده12تير آغاز خواهد شد گفت: هم اكنون 
در بورس كاالي ايران ابزار قراردادهاي آتي روي دارايي هاي پايه 
مختلف ازجمله زعفران و پسته در گروه كاالهاي كشاورزي و 
نقره در گروه فلزات گرانبها راه اندازي شده و هم اكنون معامالت 
قراردادهاي آتي روي اين دارايي ها داير اســت.دراين ميان با 
توجه به اهميت سرمايه گذاري در طال در بين فعاالن بازارهاي 
مالي و تكميل ابزارهاي مشتقه در بورس كاال، قراردادهاي آتي 
روي دارايي پايه واحدهاي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طال 
مورد بررســي قرار گرفته و با ايجاد زيرساخت فني و قانوني و 
تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار در شرف راه اندازي است.او 
ادامه داد: با راه اندازي قراردادهاي آتي واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طال، بورس كاال امكان تحويل 
واحدهاي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طال در سررسيد را 
با قيمت از قبل مشخص شده بين خريدار و فروشنده فراهم 
مي كند؛ همچنين خريدار و فروشنده مانند ساير قراردادهاي 
آتي با توديع وجه تضمين و نه كل ارزش قرارداد با قيمت هاي 
پيشنهادي خود وارد معامله شده و مبادالت قراردادهاي آتي 

را انجام مي دهند.

تقريباً همه جويندگان كار در اقتصاد ايران داراي تحصيالت قابل توجه 
هستند و ازنظر مالي نيز توقع چندان بااليي براي حقوق دريافتي ندارند، 
اما بررسي ها نشان مي دهد به واسطه ذائقه كاري كارجويان و همچنين 
ساختار اقتصاد ايران، همچنان ظرفيت موردنياز براي جذب اين افراد در 
بازار كار كشور وجود ندارد. به گزارش همشهري، جمعيت بيكاران ايران را 
عمدتاً افراد تحصيلكرده و جوان تشكيل مي دهد كه آموخته ها و تجربيات 
عملي اكثر آنها تناسبي با نياز بازار كار ندارد؛ درنتيجه اشتغال اين افراد 
در طول ساليان متمادي، حتي با برنامه هاي حمايتي و تشويقي محقق 
نشده است. بررسي اطالعات بانك اطالعاتي ايران اچ آر نشان مي دهد 
درحالي كه اقتصاد ايران به واسطه توليد ضعيف و سيستم بازرگاني نسبتاً 
بسته و سنتي، قدرت جذب بااليي براي به كارگيري نيروي تحصيلكرده 
و عالقه مند به كار اداري ندارد، بخش عمده كارجويان با دارا بودن مدارك 
دانشگاهي باال عالقه مند به مشاغل اداري و دفتري هستند و حقوق مورد 
تقاضاي آنها نيز باوجوداينكه رقم قابل توجهي محسوب نمي شود، باالتر از 
حد انتظار كارفرمايان و بنگاه هاي اقتصادي است. البته در چند ماه اخير، 
آنگونه كه اطالعات شاخص مديران خريد نشان مي دهد، معادالت بازار 
كار تغيير كرده و حتي نيروي كار فني و داراي تخصص موردنياز بازار 
نيز به دليل متناسب نبودن دستمزد و هزينه معيشت حاضر به اشتغال 
موجود نيست و بخشي از بنگاه هاي توليدي با كمبود نيروي كار مواجه 
شده اند، اما نيروي كار اين واحدها نيز سنخيت چنداني با بخش عمده 
كارجويان ندارد و در اغلب موارد محدود به نيروي كار ساده و كارگاهي 

مي شود.

درس و دانشــگاه كارجويان: بيشــترين درصد كارجويان معادل 
34.8درصد را فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي تشكيل مي دهند. 
دانشگاه ها و پژوهشــگاه هاي دولتي نيز محل تحصيل 32.3درصد از 
شركت كنندگان آزمون هســتند. همچنين بررسي ها نشان مي دهد 
رشته هاي دانشگاهي كارجويان بسيار متنوع اســت، اما در اين ميان 
رشته حسابداري 7.9درصد از كل كارجويان را به خود اختصاص داده 
و بعدازآن رشته هاي مهندسي مانند برق 7.1درصد، كامپيوتر 6درصد، 
عمران 5.7درصد و شــيمي 3.9درصد قرار دارد. همچنين رشته هاي 
حقوق 3.8درصد، مهندسي مكانيك 3.7درصد، معماري 3.3درصد، 
مديريت بازرگاني 2.9درصد و مهندسي صنايع 2.3درصد از كارجويان 

را شامل مي شود.
طالبان كار اداري: اطالعات گردآوري شده در ميان بيش از 260عنوان 
شــغلي حاكي از اين اســت كه كارمند اداري بيشــترين درخواست 
متقاضيان را به خود اختصاص داده و بعدازآن متصدي امور بانكي و مالي 
در رتبه هاي بعدي پرطرفدارترين عنوان شــكلي قرار گرفته اند. نكته 
ديگر اينكه 27درصد از كارجويــان عالقه مند به فعاليت تخصصي در 
حوزه مهندسي بوده اند و بعدازآن بخش مالي، اداري و حقوقي بيشترين 

كارجويان را به خود اختصاص داده است.
كارجويان باهوش و وفادار: بررســي تيپ شــخصيتي كارجويان 
موردبررســي در اين گزارش نيز نشــان مي دهد 36درصد از مجموع 
كارجويان موردبررســي داراي تيپ ESTJ بوده انــد كه از مهم ترين 
ويژگي هاي آنها مي توان به عمل گرا، وقت شــناس، وفادار و نتيجه گرا 
بودن اشاره كرد. گروه دوم، داراي تيپ شخصيتي ENTJ هستند كه  
ويژگي بارز آنها استراتژيســت، رهبر و مصمم بودنشان است. براساس 
نتيجه تســت كارجويان، بيش از 36درصد آنها را تيپ شــخصيتي 
خالق تشكيل مي دهند. اين افراد به تفكر ســريع، توجه به جزئيات، 
سخت كوشي و نگرش مبتكرانه معروفند. همچنين نتايج بررسي هوش 
هيجاني كارجويان نشان مي دهد كه بيش از نيمي از آنها هوش هيجاني 
نسبتاً مناسبي دارند و حدود 45درصد از آنها نيز داراي هوش هيجاني 
باال هستند. در اين ميان فقط 3.2درصد از متقاضيان كار ازنظر هوش 

هيجاني ضعيف هستند و بهبود اين هوش در آنها ضرورت دارد.
كارجويان چقدر حقوق می خواهند؟: بررســی داده  هاي مربوط به 
كارجويان حاكی از اين اســت كه حدود 77درصــد از متقاضيان كار 
انتظار دريافت حقوق كمتر از 10ميليون تومــان دارند و از ميان 23 
درصد باقيمانده نيز فقط 0.9درصد متقاضــی دريافت حقوق باالی 
20ميليون تومان هستند. از ميان مابقی كارجويان، 3.1درصد حقوق 
15 تا 20ميليون تومان مطالبه كرده اند و 19درصد متقاضی حقوق 10 تا 
15ميليون تومان هستند. نكته قابل توجه اينكه از ميان همه كارجويان، 
فقط 23.5درصد برای حقوق كمتــر از 5ميليون تومان اعالم آمادگی 
كردند؛ درحالی كه در شرايط فعلی به واسطه سركوب مزدی چندين ساله 
كارگران، بخش قابل توجهی از نيروی كار شاغل كشور كمتر از 5ميليون 
تومان است كه در بهترين حالت فقط نيمی از هزينه معيشت آبرومند 

خانوار را پوشش می دهد.
كارجويان دوركاری پســند: يكی از نتايج بررسی های انجام شده از 
وضعيت كارجويان اين است كه بيش از 83درصد متقاضيان كار خود را 
مايل به دوركاری معرفی كرده اند و فقط 16.5درصد از آنها عالقه ای به 
اين شيوه كار نداشته اند. به گزارش همشهری، از اسفند 1398 تاكنون 
به واسطه شيوع كرونا، تمايل به دوركاری افزايش پيدا كرده، اما بررسی ها 
نشان می دهد فارغ از اجبار دوركاری در دوره كرونا، با باال رفتن سطح 
تحصيالت نيز تمايل به دوركاری در افراد افزايش می يابد؛ به گونه ای كه 
در ميان كارجويان دكتری فقط 6درصد افراد تمايل به كار حضوری دارند 
و بيشترين تمايل به كار حضوری نيز به متقاضيان زير ديپلم اختصاص 

دارد كه 32درصد آنها كار حضوری را به دوركاری ترجيح می دهند.
ليسانسيه های جويای كار: بررســی ها نشان می دهد 57.55 درصد 
از افراد كارجو در جامعه ايرانی دارای تحصيالت دانشــگاهی در سطح 
كارشناسی هستند و فقط 0.66درصد از مجموع آنها زير ديپلم بوده اند. 
بررسی سطح تحصيالت كارجويان به تفكيك مدرك تحصيلی نشان 
می دهد 5.1درصــد از كارجويان ديپلم دارنــد و 5.2درصد نيز دارای 
مدرك كاردانی هســتند. همچنين 28.5درصد متقاضيان با مدرك 
كارشناسی ارشــد و 2.8درصد با مدرك دكتری  به دنبال يافتن شغل 

موردنظر خود بوده اند.
مجردها در جست وجوی شغل: بيشتر كارجويان بانك اطالعاتی ايران 
اچ آر مجرد هستند و تعداد آنها حدود دوبرابر كارجويان متأهل است. با 
توجه به باال بودن نرخ بيكاری در اقتصاد ايران، باال بودن سهم مجردها 
در اين آمار ناشی از باال رفتن سن ازدواج بوده و درواقع پايين بودن سهم 
افراد متأهل در كارجويی نيز نشانه ای از كاهش ازدواج در جامعه و پايين 
آمدن تعداد افراد متأهل در گروه های سنی متقاضی كار است؛ به خصوص 
كه بررسی ها نشان می دهد بيشتر كارجويان در بازه سنی 25 تا 27 سال 
قرار دارند و با افزايش سن، تعداد كارجويان كاهش می يابد؛ به گونه ای كه 
از بازه 46 سال به بعد، مجموع كارجويان به كمتر از يك درصد می رسد.

شكست زنان كارجو: بررسی جنسيت كارجويان حاكی از اين است 
كه 55.5 درصد از كل كارجويان كشور را مردان و 44.5درصد از آنها را 
زنان تشكيل می دهند. با توجه به اينكه سهم مردان از بازار كار همواره 
كمتر از 20درصد بوده، می توان نتيجه گرفت كه بخش قابل توجهی از 
زنان كارجو قادر به يافتن شــغل مورد تقاضای خود در اقتصاد مردانه 
ايران نيستند. اين در حالی است كه طبق آمار، كارجويان مرد نسبت به 
زنان خواستار دستمزد باالتری هستند و حتی 34درصد كارجويان زن 
به دريافت حقوق كمتر از 5ميليون تومان نيز رضايت دارند؛ درحالی كه 

فقط 15درصد مردان با اين ميزان حقوق موافقت كرده اند.

نرخ تورم كاالهــاي وارداتي ايران در  تورم
سال گذشــته 17درصد باالتر از نرخ 
تورم98 برآورد شده است. مركز آمار 
ايران مي گويد: تغييرات شــاخص قيمت كاالهاي 
وارداتــي مبتني بر داده هاي ريالي در ســال1399 
نسبت به ســال قبل، حدود 535درصد است كه در 
مقايســه با تورم ســال1398 به ميزان 295درصد 
شاهد رشد 240درصدي نرخ تورم يا افزايش ميانگين 
ســطح عمومي قيمت كاالهاي وارداتي در ســال 
گذشــته بوده ايم. اين نهاد آماري نرخ تورم كاالهاي 
وارداتي براساس داده هاي دالري در سال گذشته را 
47درصد برآورد كرده كه 17درصــد باالتر از تورم 

ساالنه در پايان سال98 بوده است.
كمترين نرخ تورم كاالهاي وارداتي در سال گذشته 
براســاس داده هاي ريالي به گروه چوب و اشــياي 
چوبي، زغال چوب، چوب پنبه و نظاير آن به ميزان 
7.3درصد و باالترين نرخ تورم هم به گروه كاالهاي 
ماشين آالت و وسايل مكانيكي، ادوات برقي، اجزا و 

قطعات آنها به ميزان 600درصد اختصاص دارد. اين 
در حالي است كه تورم كاالهاي وارداتي نظير پوست 
خام، چرم و مصنوعــات آن منفي3.2درصد برآورد 

شده است.
براســاس برآوردهاي مركز آمار ايران از شــاخص 
قيمت كاالهاي وارداتي به اســتناد داده هاي ريالي 
در زمستان سال گذشــته، نرخ تورم فصلي كاالهاي 
وارد شده به كشور 45درصد بوده كه نسبت به فصل 
پاييز سال گذشته حدود 14درصد افت كرده وليكن 
اگر مالك ارزيابي داده هاي دالري باشــد، نرخ تورم 
فصلي كاالهاي وارداتي در زمستان با 2.8واحددرصد 
افزايش نسبت به پاييز ســال گذشته، 12.8درصد 

برآورد شده است.
اين آمارها در واقع انعكاسي اســت از نوسان ارزش 
ريــال و ارز و همچنين نرخ تورم جهانــي كاالها بر 
واردات ايران كه به گفته مركز آمار كشــور نوســان 
قيمت كاالهــاي وارداتي يكــي از مهم ترين عوامل 
تأثيرگذار بر ميــزان مبادالت خارجي كشــورها و 

نيز يكي از عوامل تعيين كننــده رابطه مبادله بين 
صادرات و واردات اســت. به گونه اي كه در زمستان 
سال گذشته كمترين نرخ تورم به ميزان 4.8درصد 
به گروه كااليي خمير چوب يا ســاير مــواد اليافي 
سلولزي اختصاص داشــته اما گروه كاالهاي آالت و 
دستگاه هاي اپتيك، عكاسي، سينماتوگرافي و نظاير 
آن با رشد 100درصدي قيمت ها مواجه و ركورددار 
تورم فصلي زمستان99 )99.1 درصد( شناخته شده 
است. همچنين بيشــترين كاهش مربوط به گروه 
پوست خام، چرم، پوســت هاي نرم و اشياي ساخته 

شده از اين مواد و...)7.9- درصد( است.
روايت رسمي اين است كه هزينه تمام شده كاالهاي 
وارداتي براساس داده هاي ريالي در زمستان پارسال 
نسبت به زمستان ســال قبل آن 5.6برابر شده كه 
در مقايســه با نرخ تورم نقطه به نقطه پاييز99 افتي 
30.6درصدي را تجربه كرده اما تغييرات شــاخص 
قيمت كاالهاي وارداتي براساس دالر نشان مي دهد 
كه نرخ تورم نقطه به نقطه كاالهاي وارد شده به كشور 
56درصد بوده كه نسبت به فصل پاييز حدود 6درصد 

رشد داشته است.

هزينه تحريم بر واردات
هر چند مركز آمار ايران دليل شــكاف زياد بين نرخ 
تورم كاالهاي وارداتي براســاس ريال و دالر را اعالم 
نمي كند اما اگر نرخ تــورم جهاني 3درصدي را مبنا 
قرار دهيم، روشن مي شود كه هم باالرفتن قيمت ارز 
و هم هزينه دور زدن تحريم ها باعث افزايش قيمت 

كاالهاي وارداتي شده است. 
موضوعي كه در جريــان مناظره هــاي نامزدهاي 
انتخابات رياست جمهوري از سوي عبدالناصر همتي، 
رئيس كل پيشــين و از نامزدهاي رياست جمهوري 
به آن اشــاره شــد و او اعالم كرد كه ايران ســاالنه 
16ميليارد دالر به خاطــر تحريم ها و همچنين قرار 

گرفتن در ليســت ســياه مالي دنيا هزينه اضافه در 
تجارت خارجي اش مي پردازد.

البته دليل ديگــر افزايش بهاي كاالهــاي وارداتي 
به سياســت درســت دولــت در حــذف ارز با نرخ 
4200توماني برمي گردد كه هر چند در كوتاه مدت 
باعث افزايش قيمت كاالهاي وارد شــده به كشــور 
مي شــود اما عمال رانت ناشــي از واردات با نرخ ارز 
ترجيحي به جيب واسطه ها و افرادي ذي نفوذ رسيده 
و مردم عادي از آن بهره مند نشده اند. افزون بر اينكه با 
واقعي شدن تجارت خارجي با نرخ واقعي ارز، واردات 
بســياري از كاالهاي غيرضروري توجيه اقتصادي 
خود را از دست داده و به جاي آن شاهد افزايش توليد 

كاالهاي داخلي بوده ايم.
يكي ديگر از داليل افزايــش بهاي كاالهاي وارداتي 
به رغم نرخ پايين تورم در اكثر كشــورهاي جهان، 
مي تواند محدود شــدن شــركاي خارجي ايران در 
ســال هاي اخير باشــد كه به همين دليل واردات 
منحصر به چند شركت خارجي شده كه بابت فروش و 
تحويل كاالهاي فروخته شده خود با ايران هزينه هاي 
زيادي را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر كشور 
تحميل مي كنند. به ويژه اينكه هزينه ترانزيت كاالها و 
بيمه كاالهاي وارداتي هم به شدت در نتيجه تحريم ها 

افزايش يافته و نقل و انتقال ارز از مسيرهاي چندگانه 
هم قيمت تمام شــده كاالهاي وارداتــي را افزايش 

داده است.

هزينه سنگين تهاتر و تجارت پنهاني
تحريم ها نه تنها باعث افزايش قيمت تمام شده كاالها 
به كشور و پرداخت هزينه آن از جيب مردم مي شود 
بلكه حلقه هايي از تجارت پنهاني را در عرصه تجارت 
خارجي و داخلي ايجــاد و اعتبار تجاري ايران را هم 

مخدوش كرده است.
 به گفته عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي 
در دولت حســن روحاني، طوالني شدن تحريم ها 
موجب شــكل  گرفتن و تحكيم برخي شــبكه هاي 
فراملي فساد حول تجارت خارجي ايران تحت عنوان 
دورزدن تحريم ها و نه مقابله با تحريم ها شده  است. او 
مي گويد: حجم تجارت خارجي ايران از سال1385 
تاكنون بيش از 2081ميليارد دالر بوده و اگر حاشيه 
هزينه هاي دور زدن تحريم هــا را 20 درصد درنظر 
بگيريم، اين بــه معني شــكل گيري ظرفيت بالقوه 
فسادي معادل بيش از 400ميليارد دالر در سال هاي 
گذشته است و با دامنه ساالنه 20 تا 25ميليارد دالر 

ادامه دارد.

همشهري معماي قيمت باالي كاالهاي خارجي را رصد مي كند
بررسي سهم تورم و تحريم در قيمت  كاالهاي وارداتي

2ديدگاهمتفاوتدربارههزينهتحريموتجارت
دست كم در طول 16سال گذشته و در 2دولت محمود احمدي نژاد و حســن روحاني 2نگاه متفاوت به تحريم ها 
حاكم بود؛ نگاه و تفكر غالب در دولت احمدي نژاد، تالش حداكثري براي دور زدن تحريم ها و تجارت از مسيرهايي 
متفاوت بود كه برايند آن شكل گيري پرونده هايي از فساد هاي گسترده بوده و نگاه و تفكر غالب در دولت حسن 
روحاني، تالش براي برداشته شدن تحريم ها و عادي سازي  مسير تجارت ايران با جهان. با اين حال پس از خروج 
آمريكا از برجام در ارديبهشت97 و بازگشت تحريم هاي آمريكا عليه ايران، رويكرد دولت كنوني به خنثي سازي 
به جاي دورزدن تحريم ها تغيير پيدا كرد؛ به اين معنا كه مسيرهاي خاكستري اما شفاف تري براي تجارت خارجي 
ايجاد شود، مشروط به اينكه فســاد در تجارت خارجي رخنه نكند. با اين حال هم دولت احمدي نژاد و هم دولت 
روحاني در تله نرخ ارز دولتي قرار گرفتند و دولت گذشــته با دالر 1226تومان و دولت حاضر با دالر 4200تومان 
زمينه شكل گيري فساد و رانت ارزي را دست كم در تجارت خارجي و داخلي فراهم كردند. تحريم ها از يك سو و 
احتياط ها و مصلحت هاي سياسي و اجتماعي از سوي ديگر در نهايت باعث شد تا يكي از بزرگ ترين و مهم ترين 
دستاوردها و اصالحات اقتصادي ايران در دولت محمد خاتمي يعني يكسان سازي نرخ ارز از دست برود و با فشار 
تحريم ها و قطع شدن روابط كارگزاري بانك هاي ايران با بانك هاي معتبر جهاني و محروم ماندن از خدمات بيمه اي 
و ترانزيت بين المللي، نتيجه نهايي اكنون همان خبري شود كه مركز آمار ايران روايت مي كند: تحميل 6برابري 

قيمت كاالهاي وارداتي بر مردم.

آغاز معامالت قرارداد هاي آتي صندوق هاي طال

پيشنهاد آنها روشن است؛ دستمزد يكسان 
در برابر كار يكسان در كل صنعت نفت و در 
همه شركت ها و همه قراردادها. اين خواسته 
كارگران البته بــا واقعيت هاي صنعت نفت 
به ويژه پروژه هاي در دســت اجرا همخواني 
ندارد. از سويی هزينه ســنگيني را بر دوش 
دولت مي گذارد، چراكه به كارگيري نيروهاي 
كار در پروژه هاي نفتي ماهيتي موقت و گذرا 
دارد و اين خواسته كه آنها هم داراي قرارداد 
دائم باشند، در عمل شــدني نيست؛ به ويژه 
اينكه به هنگام اجراي يك پروژه نفتي ممكن 
است تعداد نيروهاي شــاغل باال باشد اما به 
هنگام بهره برداري از آن، نيازي به بسياري 
از كارگران نباشــد. از ســوي ديگر چالش 
نيروهاي شركتي نه فقط صنعت نفت كه كل 
بخش هاي اقتصادي ايران را با دشواري هاي 

زيادي مواجه كرده است.
نيروهايي كــه از آنها با عنوان شــركتي ياد 
مي شود، به درســتي دنبال دريافت حقوق 
قانونــي خود هســتند و مي گوينــد نبايد 
تبعيضي در دريافتي آنها در قبال كار يكسان 
با نيروهــاي داراي قرارداد دائم باشــد. اين 
مطالبه البته در خصوص طرح هاي عمراني 
و شركت هاي وابسته به دولت و ساير نهادها 
هم مطرح اســت اما تبديــل وضعيت اين 
قراردادها و كارگران نيازمند بودجه است و 
دولت گرفتار كسري بودجه زياد هم قادر به 
پرداخت حقوق ها نخواهد بود و از سوي ديگر 
ســفره كارگران هم در حال كوچك ترشدن 
است. ريشه و سرنخ اين اعتراض ها را نه درون 
صنعت نفت يا وزارتخانه ای خاص كه بايد در 
سطحي كالن تر جســت و جو كرد و ناشي از 
حركت كند موتور رشــد اقتصادي ايران در 

طول دهه اخير دانست.
روزگاري عســلويه و فازهاي پارس جنوبي، 
بــراي بســياري از كارگران، مهندســان و 
تكنســين هاي ايرانــي يك فرصــت براي 
كاركردن و دريافت حقوق هــاي باال بود و از 
قديم استخدام در شــركت ملي نفت، يك 
برگ برنده به شمار مي رفت، حاال اما به نظر 
ورق برگشته و هرچند ممكن است كاركنان 
صنعت نفت با اصالح اشتباه و مداخله مجلس 
قانع شــوند، اما راضي كــردن كارگران در 
صنعت نفت ســخت شــده و احتمال تكرار 
اعتراض ها جدي است. حاال بايد ديد تدبير 
نهايي چيســت و آيا اعتراض ها در روزهاي 

آينده به پايان خواهد رسيد؟

اصالححقوقكاركنانصنعتنفتتاپايانتير
بيژن زنگنه، وزير نفت از تالش براي حل مشكل پيش آمده در حقوق و مزاياي كاركنان صنعت نفت 
خبر داد و گفت: تالش مي كنيم نتيجه اين بررسي  و پيگيري ها در حقوق تيرماه كاركنان انعكاس يابد. 
او كه يكشنبه گذشته به مجلس رفته بود پس از پايان نشست كميسيون انرژي در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چه اقدام هايي براي پاسخگويي به مطالبات كاركنان صنعت نفت 
درباره وضع حقوق و مزاياي آنها انجام شده است، گفت: از آنجا كه شماري از نيروهاي رسمي وزارت 
نفت اعتراض هايي درباره محدوديت هاي ايجادشده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال1400 
دارند، نشستي در كميسيون انرژي مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمايندگان با حل اين مشكل 
موافق بودند و قول همكاري دادند. وي افزود: همه تالش خود را خواهيم كرد تا كاركنان صنعت نفت 
انعكاس اين بررسي و رسيدگي ها را در حقوق تيرماه خود مشاهده كنند. وزير نفت با اشاره به مشكالت 
نيروهاي پيمانكاري وزارت نفت، تصريح كرد: مشكل اين افراد ارتباطي به قانون بودجه1400 ندارد و 
مربوط به قانون كار است، از اين رو طبق قانون كار هر آنچه را كه به آنها تعلق بگيرد پرداخت مي كنيم، 

اما درخواست هاي فراقانوني آنها مسئله ديگري است.
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ميادين

افزايش قيمت ۲۰ درصدي حبوبات 

آمارهــا نشــان مي دهــد  صنعت
تحت تأثيــر قيمت گذاري 
شــوراي رقابت، امســال 
65هزار ميليارد تومان رانت در بازار خودرو 
بين دالالن توزيع مي شــود. تحت تأثير 
هميــن موضوع ميــزان زيان انباشــته 
شــركت هاي خودرو ســازي  به 85هزار 
ميليارد تومان رسيده. به عبارت دقيق تر، 
شــركت هاي خودروســاز هرچه بيشتر 
خودرو توليد كنند زيانشــان هم بيشتر 

مي شود.
به گــزارش همشــهري، قيمت گذاري 
دســتوري بالي جان اقتصاد ايران شده و 
موجب شده ساالنه هزاران ميليارد تومان 
رانت بيــن دالالن توزيع شــود. هرچند 
سازمان هاي متعدد دولتي، نظير سازمان 
تعزيرات، سازمان حمايت از مصرف كننده 
و شوراي رقابت، قيمت گذاري دستوري 
را در صنايع مختلف دنبــال مي كنند اما 
آمار ها نشــان مي دهد صنعــت خودرو 
متحمل بيشــترين ميزان زيان از محل 
قيمت گذاري دستوري شده است. شرايط 
به جايي رسيده است كه مي توان صنعت 
خودرو ســازي  را به باتالقي تشــبيه كرد 
كه هرچه شــركت هاي اين صنعت مانند 
ايران خودرو و ســايپا بيشتر در آن دست 
و پا مي زنند بيشتر فرو مي روند و با تداوم 
رويه فعلي چشــم انداز اميدبخشــي جز 

ورشكستگي در انتظار آنها نيست.

اثر قيمت گذاري دستوري 
شركت هاي خودرو ســاز خود نمي توانند 
قيمــت محصوالتشــان را تعيين كنند و 
اين شــوراي رقابت اســت كــه قيمت 

محصوالتشان را مشخص مي كند. فرمول 
قيمت گذاري شــوراي رقابــت موجب 
شــده قيمت فروش كارخانــه اي خودرو 
با نرخ هاي بــازار آزاد تفــاوت معناداري 
داشته باشد و همين عامل به توزيع رانت 
گسترده ميان دالالن و شناسايي زيان هاي 
عجيب براي شركت هاي خودرو سازي  و 

سهامدارانشان منجر شده است.
آمار ها نشــان مي دهد جمــع كل رانتي 
كــه از محــل قيمت گذاري دســتوري 
شــوراي رقابت، در صنعت خودرو، بين 
دالالن توزيع مي شود امسال به 65هزارو 
252ميليارد تومان خواهد رسيد. مطابق 
اين آمــار جمع كل فروش شــركت هاي 
خودرو سازي  در سال جاري با استفاده از 
قيمت هاي مصوب شوراي رقابت امسال 
به 86هزار ميليارد تومان خواهد رســيد، 
درحالي كه اگر شركت هاي خودرو سازي  
مجاز باشند محصوالتشــان را مطابق با 
قيمت هــاي رقابتــي بفروشــند، جمع 
كل درآمد آنها امســال بــه 151هزار و 
260ميليارد تومان خواهد رســيد. يعني 
تحت تأثير قيمت گذاري دستوري درآمد 
شركت هاي خودرو سازي  به طور ميانگين 
جمعا 76درصد كمتر از قيمت هاي واقعي 

در كف بازار خواهد بود.
تفاوت موجود بين قيمت بــازار و قيمت 
كارخانه موجب شناســايي زيان سنگين 
درصورت هــاي مالــي شــركت هاي 
خودرو ساز به ميزان 85هزار ميليارد تومان 
شده اين ميزان زيان به غير از بدهي هاي 
سنگين شركت هاي خودرو ساز است كه 
برآورد مي شــود از مرز 100هزار ميليارد 
تومان هم عبور كرده باشــد. شركت هاي 

خودرو ســازي  تحت تأثير قيمت گذاري 
دستوري با وجود افزايش توليد هر روز به 
زيانشان افزوده مي شود و چون نمي توانند 
ايــن زيان هــا را جبران كنند دســت به 
اســتقراض هاي ســنگين و دريافت هاي 
وام هاي كالن زده انــد كه اين موضوع نيز 
خود به گرداب مشكالت آنها اضافه كرده 
و به افزايش شــديد هزينه هــاي مالي و 
تحميل فشار هاي مالي ســنگين به آنها 
منجر شده اســت. اين بدهي ها همچنين 
فشــار مالي زيادي را به نظام بانكي وارد 
كرده و موجب شده بخشــي از منابع آنها 
صرف جبران كســري وجــوه در گردش 
شركت هاي خودرو ساز شود، درحالي كه 
بانك هــا مي توانند اين ارقــام را در قبال 
تسهيالت خرد به مردم وام بدهند. برآورد 
مي شود با حذف قيمت گذاري دستوري، 
اين شــركت ها بتوانند از يك ســو حجم 
زيان انباشــته خود را كاهــش دهند و از 
ســوي ديگر بتوانند بدهي هاي خود را به 
شركت هاي قطعه ساز پرداخت كنند. در 
عين حال با حذف قيمت گذاري دستوري 
فشار مالي از بانك ها نيز برداشت مي شود 
و منابع آنها مي تواند صرف تجهيز منابع 

خرد شود.

اثــر قيمت گــذاري بــر عملكرد 
ايران خودرو

 اطالعــات آمــاري از وضعيــت درآمد 
ايران خودرو نشان مي دهد قيمت گذاري 
دســتوري موجب كاهش 86.5درصدي 
درآمد هاي اين شــركت در ســال جاري 
خواهد شــد؛ يعني اگر فروش محصوالت 
اين شركت با قيمت هاي واقعي و رقابتي 

انجــام شــود درآمد هــاي ايران خودرو 
مي تواند تا 48هــزارو259 ميليارد تومان 
افزايش يابــد، درحالي كه فعال اين ميزان 
در قالب رانت نصيب دالالن مي شود زيرا 
فاصله قيمت محصــوالت ايران خودرو با 
بازار آزاد تفاوت هاي فاحشــي دارد. طبق 
اين اطالعات برآورد مي شــود جمع كل 
توليدات ايران خودرو 437هزار دســتگاه 
باشــد كه اگر اين خودرو ها با قيمت هاي 
مصــوب شــوراي رقابت فروخته شــود 
55هزارو741 ميليارد تومــان براي اين 
شركت درآمد ايجاد مي كند، درحالي كه 
اگر ايــن خودرو ها با قيمــت واقعي بازار 
فروخته شود جمع كل درآمد ايران خودرو 
به 104هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و 
اين شــركت مي تواند با اين ميزان درآمد 
بخش مهمي از زيان هــاي خود را جبران 

كند.
مطابــق ترازنامه، شــركت ايران خودرو 
در مرز وشكستگي اســت و نياز دارد تا از 
طريق حذف قيمت گذاري دســتوري از 

اين وضعيت مالي خارج شود.
مطابق صورت هاي مالــي 9ماهه، ميزان 
بدهي هاي جاري شركت ايران خودرو به 
53هزار ميليارد تومان رســيده، در حالي 
جمع كل دارايي هاي جاري ايران خودرو 

فقط 27هزار ميليارد تومان است.
اطالعات موجود در ترازنامه ايران خودرو 
نشان مي دهد جمع كل بدهي هاي شركت 
به رقم بي ســابقه 60هزار ميليارد تومان 
رسيده، درحالي كه حتي اگر اين شركت 
دارايي هــاي خود را نيز تجديــد ارزيابي 
كند رقم كل دارايي هاي ايران خودرو به 
64هزار ميليارد تومان خواهد رسيد؛ يعني 
از ديد حسابداري شركت ايران خودرو از 
نظر ميزان دارايي ها و بدهي در شــرايط 
نامطلوبي قرار دارد. وجود 27هزار ميليارد 
تومان بدهي تجاري نيــز از ديگر عواملي 
اســت كه سبب شــده وضع صورت هاي 
مالي و نســبت هاي مالــي ايران خودرو 
نامطلوب باشد. اين وضع مالي موجب شده 
اين شــركت تالش كند تا صرفا از طريق 
استقراض مشكالتش را به آينده موكول 

كند و به نوعي با هزينه هاي مالي سنگين 
اموراتش را بگذراند. اما اين شرايط تا چه 

زماني مي تواند ادامه پيدا كند؟
با حذف قيمت گــذاري دســتوري اين 
امكان براي ايران خودرو فراهم مي شــود 
تا زيان ها و بدهي هايــش را جبران كند 
و در عين حال با افزايش ســرمايه گذاري 
كيفيت محصوالتش را ارتقا دهد چراكه 
با زيان هاي كنوني و نرخ دستوري، شركت 
ايران خودرو فقط در تالش براي كاهش 
هزينه هاســت و كاهش هزينه نيز سبب 

كاهش كيفيت محصوالت شده است.

اثر قيمت گذاري بر عملكرد سايپا
آمار ها نشــان مي دهد رويه قيمت گذاري 
دســتوري در شــوراي رقابت امســال 
بــه محروميــت شــركت ســايپا از 
13هزارو743ميليــارد تومــان درآمــد 
واقعي منجر خواهد شــد. اين اطالعات 
نشــان مي دهد جمع كل درآمد سايپا در 
سال جاري با نرخ هاي مصوبي كه شوراي 
رقابت تعيين مي كند بــه 24هزارو694 
ميليارد تومان خواهد رسيد، درحالي كه 
اگر قيمت هاي غيرواقعي در شوراي رقابت 
تعيين نمي شد و محصوالت اين شركت 
به قيمــت واقعي فروخته مي شــد جمع 
كل درآمد سايپا به 38هزارو437 ميليارد 
تومان مي رســيد؛ يعنــي قيمت گذاري 
دستوري به كاهش 55.6درصدي درآمد 

شركت سايپا منجر شده است.
محروم شدن از اين درآمدها در شرايطی 
اتفاق مي افتد كه تحت تأثير قيمت گذاري 
دستوري هر ســال به زيان شركت سايپا 
اضافه مي شــود و هم اكنــون جمع كل 
زيان انباشــته شركت ســايپا به 15هزار 
ميليارد تومــان و زيان كل گروه ســايپا 
همراه با شــركت هاي زيرمجموعه اش به 
رقم بي سابقه 37هزارو300 ميليارد تومان 

رسيده است.

اثر قيمت گذاري بر پارس خودرو
آمار عملكرد مالي شــركت پارس خودرو 
هم مشابه سايپا و ايران خودرو است. طبق 

اطالعات موجود قيمت گذاري دستوري 
امســال موجــب كاهش 2هــزارو558 
ميليارد توماني در آمد هاي پارس خودرو 
خواهد شد. يعني برآورد مي شود امسال 
به دليل تعييــن قيمت هــاي غيرواقعي 
براي محصوالت 68درصــد درآمد هاي 
اين شــركت در قالب رانــت بين دالالن 
توزيع شود. با درنظرگرفتن قيمت مصوب 
شــوراي رقابت، جمع كل درآمد پارس 
خودرو امســال به 3هــزارو772 ميليارد 
تومان خواهــد رســيد، درحالي كه اگر 
قيمت گذاري هــاي غيرواقعــي حــذف 
شــود درآمد پارس خــودرو مي تواند به 
6هزارو330ميليارد تومان برسد. اين ارقام 
بيانگر آن است كه پارس خودرو نمي تواند 
درآمدهايــش را مطابق بــا واقعيت هاي 
بازار افزايش دهد و به طــور قطع با تداوم 
رويه فعلي بر حجم زيان ها و بدهي هايش 
هم اضافــه خواهد شــد. هم اكنون جمع 
كل زيــان انباشــته پارس خــودرو بــه 

5هزارو600ميليارد تومان رسيده است.

اثر قيمت گذاري بر شركت زامياد
شــركت زامياد كــه ابعــاد كوچك تري 
نســبت بــه ســاير خودروســاز ها دارد 
كمترين تأثير را از قيمت گذاري دستوري 
پذيرفته اســت. با اين حال قيمت گذاري 
دســتوري باعث كاهــش 38.5درصدي 
درآمد هاي اين شــركت هم شده است. 
شركت زامياد امسال مي تواند درصورت 
حذف قيمت گذاري دســتوري با فروش 
محصوالتش 2هزارو 500ميليارد تومان 
درآمد به دســت بيــاورد، درحالي كه اگر 
قرار باشــد محصوالت زاميــاد با فرمول 
مصوب شــوراي رقابت فروخته شود اين 
درآمد 692 ميليارد تومان كاهش مي يابد 
و به هــزارو801 ميليارد تومــان خواهد 
رسيد. شركت زامياد با وجود آنكه امسال 
عملكرد مطلوبي داشته اما نتوانسته از دام 
قيمت گذاري دســتوري رها شود و اين 
موضوع موجب شده زيان عملكرد شركت 
زامياد هم مانند ساير شركت هاي اين گروه 
افزايش يابد و به 169ميليارد تومان برسد.

قيمت حبوبات در ميادين ميوه و تره بار در مقايسه با روزهاي ابتداي 
امسال 20درصد افزايش يافته است. به گزارش همشهري، نرخنامه 
جديد ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران نشان مي دهد انواع 
حبوبات اعم از شركتي ها كه به صورت بسته بندي ارائه مي شوند و 
همچنين حبوبات فله ای در بهار امسال تا 20درصد افزايش قيمت 
داشته اند. به طور معمول با ورود به فصل گرم سال مصرف حبوبات 
در مقايسه با ميانگين نيمه دوم سال كاهش مي يابد. با آغاز تابستان 
نرخ جديد حبوبات به ميادين ميوه و تره بار ابالغ شده و براساس آن، 
لپه با 39هزار تومان قيمت براي هر كيلو، همچنان پيشتاز قيمت در 
ميان حبوبات است. پس از آن لوبياچيتي قرار گرفته كه هركيلو از 
آن 36هزار تومان قيمت خورده و عدس كه عمدتا هم وارداتي است 
با فاصله زيادي از اين دو 27هزارو500 تومان به فروش مي رسد. لوبيا 
قرمز هم كه يكي از پرمصرف ترين انواع حبوبات است، در ماه هاي 
گذشته 4هزار تومان گران تر شده و از 32هزار تومان به 36هزار تومان 
رسيده است. البته صدر جدول قيمت خشكبار و حبوبات با اختالف 
بسيار زياد در اختيار ليموعماني است؛ كااليي كه هر كيلو از آن در 
بازار بيش از 200هزار تومان قيمت دارد و در ميادين هم به نزديكي 
100هزار تومان رسيده است. در ميادين ميوه و تره بار انواع حبوبات 
فله ای با قيمت نزديك به عمده فروشــي عرضه مي شود، اما انواع 
بسته بندي حبوبات نيز با قيمت كارخانه اي به فروش مي رسند كه 
اين اقالم با اينكه در بسته هاي 900گرمي عرضه  مي شوند، به دليل 

هزينه بسته بندي اغلب از انواع باز و غيرشركتي گران تر هستند.

 قيمت انواع حبوبات بسته بندي و فله 
در ميادين ميوه و تره بار)قيمت ها به تومان(

نام محصول
قيمت بسته بندي 

قيمت هر كيلو فلهشركتي )۹۰۰ گرمي( 

درجه ۲درجه يكدرجه ۲درجه يك

۳۵.۹۰۰۳۲.۹۰۰۳۶.۰۰۰۳۲.۰۰۰لوبيا چيتي
۳۵.۰۰۰۳۲.۰۰۰۳۵.۰۰۰۳۲.۰۰۰لوبيا چشم بلبلي

لوبيا قرمزجگري 
۳۱.۴۰۰۲۹.۴۰۰۳۱.۰۰۰۲۸.۰۰۰و قمي

۲۳.۳۰۰۲۱.۵۰۰۲۲.۰۰۰۱۹.۰۰۰لوبيا سفيد
لوبيا قرمز 

۳۵.۹۰۰۳۲.۹۰۰۳۶.۰۰۰۳۳.۰۰۰كپسولي

۲۹.۶۰۰۲۷.۶۰۰۲۹.۰۰۰۲۶.۰۰۰نخود
۳۸.۶۰۰۳۶.۶۰۰۳۹.۰۰۰۳۶.۰۰۰لپه ريز تبريز
۲۸.۷۰۰۲۷.۷۰۰۲۸.۰۰۰۲۵.۰۰۰لپه درشت
۲۸.۳۰۰۲۶.۳۰۰۲۷.۵۰۰۲۴.۵۰۰عدس ريز

۲۸.۲۰۰۲۷.۲۰۰۲۷.۵۰۰۲۴.۵۰۰عدس درشت
۲۸.۳۰۰۲۶.۳۰۰۲۷.۵۰۰۲۵.۵۰۰ماش

۲۷.۶۰۰۲۴.۶۰۰۲۶.۷۰۰۲۴.۷۰۰نخود و لوبيا
۲۵.۸۰۰۲۲.۸۰۰۲۴.۸۰۰۲۲.۸۰۰دال عدس

۲۷.۸۰۰۲۵.۳۰۰۲۷.۰۰۰۲۳.۰۰۰لپه باقال
۹۰.۰۰۰۸۷.۰۰۰۹۴.۰۰۰۸۴.۰۰۰ليمو عماني

ذرت خشك 
۳۰.۲۰۰۲۸.۵۰۰۲۹.۸۰۰۲۷.۸۰۰وارداتي

۲۴.۹۰۰۲۲.۹۰۰۲۴.۰۰۰۲۲.۰۰۰سويا
گندم پوست كنده 

۱۲.۴۰۰۱۱.۰۰۰۹.۹۰۰۸.۹۰۰و بلغور

 جو پوست كنده 
۱۲.۹۵۰۱۱.۴۵۰۱۰.۵۰۰۹.۵۰۰و بلغور

۱۲.۹۵۰۱۱.۴۵۰۱۰.۵۰۰۹.۵۰۰جو پرك

مقايسه درآمد شركت هاي خودرو سازي  با استفاده از قيمت گذاري دستوري و بازار آزاد- ارقام به ميليارد تومان

درصد تفاوتتفاوت درآمددرآمد با قيمت بازاردرآمد با قيمت دستورينام شركت
۵۵۷۴۱۱۰۴۰۰۰۴۸۲۵۹۸۶.۵۸ايران خودرو

۲۴۶۹۴۳۸۴۳۷۱۳۷۴۳۵۵.۶۵سايپا
۱۸۰۱۲۴۹۳۶۹۲۳۸.۴۲زامياد

۳۷۷۲۶۳۳۰۲۵۵۸۶۷.۸۲پارس خودرو
۸۶۰۰۸۱۵۱۲۶۰۶۵۲۵۲۷۵.۸۷جمع 

جمع كل زيان انباشته شركت هاي خودرو سازي - ارقام به ميليارد تومان

زيان انباشته گروه زيان انباشته شركت مادرنام شركت 
۳۰۰۰۰۴۷۵۰۰ايران خودرو

۱۵۰۰۰۳۷۳۰۰سايپا
۱۶۹۰زامياد

۵۶۰۰۰پارس خودرو
۵۰۷۶۹۸۴۸۰۰جمع كل

قيمت گذاري دستوري چه باليي بر سر صنعت خودرو آورد؟

 توزيع 65هزارميليارد تومان رانت 
در بازار خودرو

زيان انباشته شركت هاي خودرو ساز براثر قيمت گذاري دستوري به 85هزار ميليارد تومان رسيد

مخالفت دولت با ابالغ نرخ توافقي  كشاورزی
6هــزار و 400توماني شــيرخام 
موجــب تجمعــات اعتراض آميز 
دامداران در برخي نقاط كشور و افزايش كشتار 

دام هاي مولد، آبستن و شيرده شده است.
به گزارش همشــهري، با وجود توافق سه جانبه 
وزارت جهادكشــاورزي، دامداران و ســازمان 
حمايت براي تعيين نرخ 6هــزار و400توماني 
شيرخام درب گاوداري، مخالفت رئيس جمهور با 
افزايش قيمت شير خام و لبنيات زمينه تجمعات 
اعتراضي دامداران و هشدار آنها نسبت به افزايش 
شديد كشــتار دام هاي مولد، آبستن و كم شير 
به دليل ناتواني دامداران در تامين علوفه و عرضه با 
زيان شير خام به نرخ مصوب 4هزار و 500توماني 
قبلي يا نرخ بيش از 5هزار توماني اعالم شده توسط 
صنايع لبني شده است. با اعالم توافق دامداران و 
دستگاه هاي دولتي براي افزايش نرخ مصوب درب 
دامداري هر كيلوگرم شير خام با بارميكروبي كمتر 
از هزار و چربي 3.2درصد به 6هزارو400تومان، 
صنايع لبني نيز با استناد به رشد هزينه تمام شده 

توليد شير و لبنيات از افزايش 70درصدي قيمت 
اين محصوالت با اســتناد به هزينه تمام شــده 
6هزارو700توماني شيرخام)با احتساب هزينه 
حمل( براي توليد كنندگان اين بخش خبر دادند. 
كورس دامداران و شركت هاي لبني براي افزايش 
قيمت محصوالتشــان درحالي اســت كه رشد 
هزينه تمام شــده توليد و افزايش قيمت لبنيات 
زمينه حذف اين ماده پروتئيني از سبد مصرفي 
بســياري از خانوارها را فراهم كرده و شايد اين 
امر يكي از داليل مخالفت مســئوالن دولتي با 
افزايش 50تا70درصدي نرخ شير و لبنيات باشد. 
عالوه بر آن ابالغ نشــدن نرخ توافقي جديد شير 
خام موجب واكنش برخــي نمايندگان مجلس 
و نامه نگاري دامداران با وزير جهادكشــاورزي و 

برخي دستگاه هاي نظارتي شده است.

انتقاد دامداران از تصميمات غيركارشناسي
اتحاديه سراسري دامداران در نامه اي به وزير جهاد 
از آزادسازي نرخ سبوس و روند تامين نهاده هاي 
دامي انتقاد و اعالم كرد كه اكنون شيرخام به نرخ 

3500تومان كمتر از قيمت تمام شــده واقعي از 
دامداران خريداري مي شود. در نامه مديرعامل و 
نايب رئيس هيأت مديره اتحاديه سراسري دامداران 
ايران به كاظم خاوازي، وزير جهادكشاورزي ضمن 
انتقاد از آزادسازي نرخ ســبوس و عدم ترخيص 
و تأمين به موقع نهاده هاي دامي تأكيد شــده كه 
تصميمات غيركارشناسي موجب افزايش قيمت 
تمام شده توليد شــده و در نهايت تداوم اين روند 
موجب نابودي صنعت دامپروري كشور و صنايع 
وابسته به آن مي شود. در بخش ديگري از اين نامه 
قيمت تمام شده هر كيلوگرم شيرخام با وضعيت 
كنوني تامين نهاده هاي دامي 7هزارو400تومان و 
با احتساب سود 15درصدي 8هزارو510تومان 
اعالم و تأكيد شــده اســت كه اكنون شير خام 
با ميانگين قيمت هر كيلوگرم 5هــزار تومان از 
دامداران خريداري مي شود. در اين نامه تأكيد شده 
است كه مصوبه كارگروه ستاد تنظيم بازار مبني بر 
آزاد سازي قيمت ســبوس كه هيچ گونه ارتباطي 
به واردات و ارز و دالر ندارد و فقط ســبب افزايش 
قيمت سبوس از هزارو400به 4هزارو500تومان 
مي شود به معناي افزايش قيمت تمام شده توليد 
شير اســت. همچنين ترخيص نشــدن به موقع 
نهاده هاي دامي از بنادر كشور، تخصيص سهميه 
نهاده هــاي دامي از بنادر جنوبي به اســتان هاي 
شــمالي و بالعكس كه ســبب افزايش كرايه ها 
نسبت به هزينه توليد مي شود و تخصيص نيافتن 
نهاده هاي دامي به ميزان كافي ازجمله تصميمات 
غيركارشناسي و غيرمسئوالنه است كه هزينه هاي 

توليد را باال برده است.

نوبت كشتار دام هاي آبستن
رئيس اتحاديه سراسري مركزي دامداران با بيان 
اينكه اكنون دولت خــوراك دولتي به دامداران 

مناقشه اصالح نرخ شير خام باال گرفت

صف كشتار دام هاي مولد و شيرده 

نمي دهد و آنها مجبور به خريد نهاده هاي دامي به 
چند برابر قيمت از بازار آزاد هستند، گفت: ساير 
نهاده هاي توليد گوشت و شير  هم به شدت گران 
شده و هزينه توليد را باال برده است و دامداران 
نمي توانند با اين وضع توليد كنند. فرهاد اكبري، 
افزود: از 5 ماه پيش قيمــت همه اقالم مصرفي 
خــوراك دام و لبنيات افزايش پيــدا كرده، اما 
قيمت شيرخام را افزايش نداده اند و توليد براي 
دامدار به صرفه نيست، اما نمي دانيم چرا دولت 
اين واقعيت را نمي پذيرد. او افزود: امكان تداوم 
توليد در شرايطي كه همه نهاده هاي دامي گران 
شــده وجود ندارد. قيمت ســبوس را از هزار و 
400به 5هزار تومان رســانده اند، ساير خوراك 
دام نيز گران شد، اما مسئوالن فكر مي كنند كه 
علوفه مورد نياز دامدار از بيابان به دست مي آيد؛ 
درحالي كه دامداران براي خريد اين علوفه تا چند 
برابر پول پرداخت مي كنند و در بهترين حالت 
دامدار ســنتي مي تواند 30تا40درصد خوراك 
را به نرخ دولتي تامين و بايد 60تا70درصد بقيه 

را از بازار آزاد تهيه  كنــد. اكبري گفت: به خاطر 
افزايش هزينه هاي توليد،  كار به جايي رســيده 
كه دامداران، مجبور هستند تا دام آبستن را به 
كشتارگاه ها بفرستند؛ چراكه نمي توانند شكم 
دام را سير كنند و اگر دامداري 100گاو داشته 
باشد بايد ماهانه 400ميليون تومان فقط براي 
تامين خوراك آنها هزينه كنيد. رئيس اتحاديه 
سراســري مركزي دامداران با بيان اينكه نرخ  
خوراك به تازگي افزايش يافته، گفت: هر ســال 
كاه و كلــش را كيلويي 600تومان و پارســال 
1200تومان مي خريديم. گرچه امسال در فصل 
كلش بــراي خريد اين علوفه پيشــاپيش پول 
داديم، اما با نرخ 2هــزار و 500تومان نيز قادر 
به تامين اين نهاده نبوديم و قيمت هر كيلوگرم 
كلش حتي به  4هزار تومان نيز رسيد. او در ادامه 
گفت: بايد توليدات دامدار كارشناسي شده و به 
ازاي هزينه تمام شده توليد، براي گوشت و شير 
قيمت تعيين شود و حتي دامداران به دنبال سود 

نيز نيستند.

   درخواست ورود سازمان بازرسي كل كشور
نماينده مردم اصفهان در مجلس با بيان اينكه در نامه اي به رئيس سازمان بازرسي كل كشور خواستار ورود 
فوري اين ســازمان و نظارت الزم و همچنين برخورد با ترك فعل هاي صورت گرفته از ســوي متوليان امر 
درخصوص وضعيت كنوني دامداران شد، گفت: دامداران به علت گراني، نبود نهاده و در نهايت ناتواني مالي براي 
تامين آذوقه، دام هاي مولد و صغير خود را به كشتارگاه مي برند. عباس مقتدايي افزود: اين روند در آينده اي 
نه چندان دور موجب افزايش بي رويه قيمت گوشت و محصوالت لبني شده و درصورت عدم مديريت صحيح، 
كشور را از مسير خودكفايي به مسير واردات هدايت مي كند. مكاتبات متعدد مجلس با دولت مخصوصا وزارت 
جهادكشاورزي و عدم رفع مشكالت، بيانگر عدم مديريت صحيح در مجموعه هاي متولي است. نايب رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: وزارت جهادكشاورزي آنگونه كه بايد و شايد عمل نكرد، 
روزي بحث گراني مرغ، و روز ديگر نهاده هاي دامي صنعت دام و صنعت غالت و اكنون بحث دامداران و گراني 
محصوالت لبني و... را مي شنويم كه ساماندهي آن از وظايف اصلي وزارت جهادكشاورزي است. او در ادامه گفت: 
در نامه اي به رئيس جمهوري و معاون اول ايشان خواستار ورود شخصي و جدي آنها به اين موضوع شدم و بايد در 
موضوع دامداران كه در اصل بحث تامين گوشت و محصوالت لبني است، شخص آقاي رئيس جمهور ورود كند.

جوابگو نبودن نرخ توافقي اخير شير خام 
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــي گاوداران 
ايران در گفت وگو با همشــهري با بيان اينكه 
فقط 20درصد خوراك دام با ارز دولتي تامين 
مي شود، گفت: افزايش شديد قيمت اين نهاده ها 
و اصالح نشدن نرخ شــير خام موجب نابودي 
صنعت دامداري و واردات شير و ماست تا 2ماه 
آينده مي شود. احمد مقدسي، افزود: متأسفانه 
پس از اعالم رئيس جمهوري مبني بر جلوگيري 
از هرگونه گراني كاالها بدون هماهنگي با دولت، 
رئيس دفتر ايشــان از ابالغ نشــدن توافقنامه 
اصالح نرخ شير خام خبر داد. اين درحالي است 
كه دامداران از 3 ماه پيش درخواســت اصالح 
نرخ شــير خام را ارائه كرده و اخيرا در نشستي 
كارشناسي با حضور نمايندگان سازمان حمايت 
و وزارت جهادكشاورزي نرخ 6هزارو400توماني 
را برای شــير خــام تعيين كرده و بــه امضاي 
همه رسيده است. او با اشــاره به اينكه اكنون 
نمي توان شير را حتي با قيمت توافق شده اخير 
خريداري كرد، افــزود: دامداران اعالم كرده اند 
كه اگر نرخ 6هزارو400توماني شــير خام ابالغ 
نشــود، هفته آينده تجمع اعتراض آميزي در 
مقابل ســتاد تنظيم بازار برگزار خواهند كرد. 
مقدســي افزود: در زمان تصويب نرخ 6هزار و 
400توماني براي هر كيلوگرم شــير خام، نرخ 
هر كيلوگرم كلــش 3هزارو500تومان بود كه 
اكنون به 4هزارو500تومان رسيده است. قيمت 
هر كيلوگرم يونجه از 5هــزار و 700به 6هزار 
تومان و قيمت ذرت علوفه اي با احتســاب افت 
از هزار و 200به هزار و 950تومان افزايش يافته 
است. او افزود: به دليل رشــد هزينه تمام شده 
توليد اتحاديه مركزي دامداران پيشــنهاد نرخ 
8هزارو500توماني براي شير خام را داده؛ چراكه 
اكنون قيمت تمام شده شير خام درب دامداري 
6700تومان است. به گفته مقدسي، با اين روند 
صنعت دامداري در حال نابودي است گرچه با 
پيگيري هاي دامداران، معاون بازرگاني وزارت 
جهادكشــاورزي از مطرح كردن اين موضوع 

در دولت و احتمال برپايي جلســه اي با حضور 
دستگاه هاي ذيربط براي بررسي نرخ شير خام 
خبر داده است. رئيس هيأت مديره انجمن صنفي 
گاوداران ايران، افــزود: حتي معاونت اقتصادي 
وزارت اطالعــات نيــز براي بررســي موضوع 
افزايش نرخ شير خام ورود كرده و متقاعد شده 
كه حداقل نرخ شــير خام 6هزارو400توماني 
بايد ابالغ شــود. هزينه تمام شــده شير خام با 
وضعيت كنوني تامين نهــاده دولتي)كنجاله 
ســويا، جو و ذرت دامي( 8هزارو500 و با نهاده 
آزاد 10هزارو50تومان اســت. او با بيان اينكه 
اكنون دامداران به ســختي سهميه نهاده هاي 
دولتي را دريافت مي كنند، افــزود: از مجموع 
غذاي گاو حدود 20درصد شامل 3 نهاده مذكور 
با ارز دولتي و بقيه از بازار آزاد تامين مي شــود 
كه بايد به آن هزينه هاي دارو و... را اضافه كرد. 
مقدسي با بيان اينكه متأسفانه صنعت دامداري 
دچار خودتحريمي شده اســت، گفت: با تداوم 
وضعيت كنوني تامين نهاده ها و نرخ شير خام 
تا 2 ماه آينده به دليل كشــتار شــديد دام هاي 
مولد و شــيرده ناچار به واردات شيرو لبنيات 
خواهيم بود. همانطور كه بنابر اعالم مركز آمار 
ايران ميزان كشتار دام سنگين 84درصد و دام 
سبك 70درصد افزايش يافته است كه اين آمار 
به معناي افزايش سرازير شدن دام هاي آبستن يا 
مولد كه شير كمتري مي دهند به كشتارگاه هاي 

كشور است.

 مشــكالت تامين و گراني نهاده هاي 
دامــي و ابالغ نشــدن نــرخ توافقي 
6هزارو400توماني شــيرخام توسط 
دولت، موجب تجمعات اعتراض آميز 
دامداران و افزايش كشــتار دام هاي 

مولد، آبستن و شيرده شده است

رنا
س: اي

عك
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كاري كنيد جانبازان شيميايي 
راحت تر زندگي كنند

انجمــن دفــاع از حقوق 
مصدومــان شــيميايي مكث 

نخســتين  سردشــت، 
انجمني است كه در زمينه دفاع از حقوق  
مصدومان شــيميايي در سال 80مجوز 
گرفت تا مســائل مصدومان شيميايي را 

پيگيري كند. 
رئيس انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت به مناسبت 
سالروز حمله شيميايي عراق به اين شــهر در تاريخ 7تير سال 66به 
همشهري مي گويد: قبل از سال 80بنياد شهيد امور ايثارگران، فقط 
حدود 200نفر از جان باختگان حمالت شيميايي را به عنوان شهيد 
معرفي كرده و آمار بنياد جانبازان از بيماران شــيميايي زير100نفر 
بود، اما با تشكيل  انجمن و افزايش مراجعه ها توانستيم كميسيون هاي 
پزشكي را احيا كنيم. تا سال 83مركز كميسيون هاي پزشكي عملكرد 
قابل  قبولي داشت، اما بعد از آن با تغيير آيين نامه ها بار ديگر مشكالتي 
پيش آمد. رحيم واحدي  با بيان اينكه از 8هزار مصدوم شيميايي فقط 
1600نفر تحت پوشش خدمات بنياد شهيد و امور ايثارگران هستند، 
اظهار مي كند: از اين تعداد جانبازي دوم ســوم از افراد زير25درصد 
محاسبه شده است و فقط حدود 400نفر بيش از 75درصد جانبازي 
دريافت كرده اند. متأسفانه بنياد شهيد و امور ايثارگران به جاي اينكه 
معضل اين افراد را حــل كند، فراخوان ديگــري داده تا افراد  مدعي 
جانبازي خودشان را معرفي كنند. در حال حاضر 13هزار نفر ديگر اسم 
نوشته اند و همين موضوع گره ماجرا را بزرگ تر كرده است. وي ادامه 

مي دهد: بايد مشكل افراد گروه اول را حل مي كردند.
 االن هنــوز مرحلــه اول تمام نشــده، وارد مرحله بعدي شــده اند. 
اصال فرض كنيم افراد جديد جانباز نيســتند، آيا نبايد براي همين 
1600نفر كه شناسايي شــده اند، امكاناتی فراهم شود؟ در سردشت 
عوارض شيميايي بيشتر در ريه، چشم و پوست مردم ديده مي شود، 
34سال اســت مردم بيمارند و در اين فاصله  زماني مشكالت روحي 
و رواني هم به دردشان اضافه شده است. رئيس انجمن دفاع از حقوق 
مصدومان شيميايي سردشــت با بيان اينكه اين مردم زندگي عادي 
ندارند، مي افزايد: آيا نبايد چند پزشك متخصص ريه، داخلي، چشم 
و... در سردشت داشته باشيم؟ پزشكان ما در سردشت پزشك مختص 
جانبازان نيستند، مي آيند با شبكه بهداشت قرارداد مي نويسند، ولي 

كاري از دستشان برنمي آيد.
 االن اگر كوچك ترين مشكلي پيش بيايد، بايد 230كيلومتر مسير 
طي كنيم و به مركز استان برويم. اين همه در حالي است كه به گفته او، 
سردشت 3جاده خروجي به سمت كردستان دارد كه هيچ كدام اوضاع 
خوبي ندارند و جاده مرگ هستند. واحدي كه يكي از برادرانش را در 
مسير سردشت به اروميه از دست داده است، ادامه مي دهد: همه اين 
موارد را به مشكالت معيشتي، بيكاري و... اضافه كنيد. در   سال هاي 
بعد از حمله شــيميايي هم همچنان چالش های بسياری در منطقه 
وجود دارد. او ادامه مي دهد:  مگر اين افراد تا كي زنده هستند؟ كاري 

كنيد راحت تر زندگي كنند، زنده، زندگي كنند.

مزرعه پياز بذري 
كشت بذري در مقايسه با پيازچه مزاياي خوبي دارد كه ازجمله آنها مي توان به راحتي 
عمليات كشت و زمان سريع بهره برداري و عملكرد باالي محصول در هكتار اشاره كرد. 
كشت پياز بذري براي نخستين بار در كرمانشاه به صورت آبياري تيپ انجام شده و با 
توجه به شرايط اقليمي، جغرافيايي و ميزان آب مصرفي نسبت به سطح زيركشت داراي 

عملكرد بهتري با افزايش راندمان توليد تا 1.5تن در هكتار بذر خواهد بود.
منبع: ايرنا 

عكس نوشت 

تابستان كه از راه مي رسد، يك جا 
جشن تيرگان به پا مي شود و يك گزارش

جا آب پاشونك، اما دقيقا در همين 
روزهايي كه ايرانيان در شادي انقالب تابستاني 
غوطه ور هستند، شــهرهاي غربي به سالروز 
خاطره اي تلخ و دردناك مي رســند؛ بمباران 
شــيميايي. اهالي مي گويند همه جا دود بود و 
سياهي، هواپيماهاي عراقي روي آسمان ايران 
جوالن مي دادنــد، مي رفتنــد و مي آمدند و 
بمب هاي شــيميايي را روي ســر مردم آوار 
مي كردند، شهر و روستا به خود مي لرزيد و كسي 

نمي دانست چه خبر است؟

378حمله شيميايي به ايران 
به غيراز سردشت در اســتان آذربايجان غربي كه 7و 
8تير ســال1366 با هواپيماهاي بمب افكن عراقي با 
بمب هاي شــيميايي در 4نقطه پر ازدحام و متراكم 
جمعيتي مورد حمله شــيميايي قرار گرفت، مناطق 
عملياتي شمال غرب )والفجر2( و روستاهاي مجاور و 
حاج عمران، روستاي زرده، نسارديره، نسارديره سفلي، 
شــاهمارديره، باباجاني، دودان و شيخ صله، سومار، 
مريوان، بانه و روســتاهاي مجاور، پيرانشهر، نودشه، 
سردشــت و منطقه عملياتي طالئيه هم تحت حمله 

بمباران شيميايي قرار گرفتند.

عراق در 378حمله شيميايي طی 8سال جنگ با ايران 
موجب شهيد و زخمي شدن بيش از 50هزار نفر شد، 
اما ابعاد حادثه در سردشت به حدي بود كه روز حمله 
به اين شهر به عنوان روز مبارزه با سالح هاي شيميايي 
و ميكروبي نــام گرفت. حاال هر ســال اهالي مناطق 
آســيب ديده از حمله شــيميايي مي كوشند ضمن 
گراميداشــت ياد و خاطره رفتگان، از مشكالت شان 
بگويند؛ مشكالتي كه از ديدگاه مردم نتيجه بي توجهي 

مسئوالن در دوره های مختلف است.
حدود 29مورد بمباران شــيميايي مناطق نظامي و 
غيرنظامي در كرمانشاه توسط رژيم بعث عراق انجام 
شد كه بخش غيرنظامي آن شامل بمباران شيميايي 
روستاي زرده، ديره، باباجاني، روستاهاي كرندغرب و 
نودشــه بود، اما مهم ترين مورد فاجعه روستاي زرده 
است. در سال67 قبل از فاجعه بمباران شيميايي زرده 
خيلي از مردم بر اين باور بودند كه به واسطه قطعنامه 
598جنگ به پايان رسيده اما يكباره فقط در يك روز 
275نفر در روستاي زرده شهيد و بيش از 800نفر نيز 

مجروح شدند.

همياران رزمندگان
عيسو حيدري، از اهالي زرده متولد1341 است و در 
زمان جنگ تحميلي سال ها به عنوان رزمنده فعاليت 
مي كرده. او مي گويد كه مردم زرده در طول 8ســال 
جنگ تحميلي از مرد و زن و فرزند همه رزمنده بودند 
و با فاصله هزار متري از خــط مقدم هميار رزمنده ها 
هم محسوب مي شــدند. او اهالي را هميار رزمنده ها 
توصيف مي كند و به همشهري مي گويد: صبح 31تير 
67روســتاي ما با هواپيماهاي رژيم بعــث بمباران 
شيميايي شد. حمله ساعت 6صبح اتفاق افتاد. حتي 
برخي از مردم از خواب بيدار نشــده بودند. از 3نقطه 
روستا را بمباران كردند، ابتدا متوجه نشديم بمب ها 
شيميايي اســت، وقتي فهميديم همه به سمت دره 
باب حسين متواري شديم درحالي كه آب رود جاري 

در اين دره هم آلوده بود و همه آلوده شدند.
عيســو مي افزايد: چند ســاعت بعد بچه هاي سپاه و 
ارتش آمدند و به اهالي كمك كردند، اما يك روز بعد 
منافقان حمله كردند و همه  چيز درهم پيچيد. بعد از 
حمله 6ساعت چشــم هايم را از دست دادم، حتي به 
برادرم گفتم برود و بعد اگر توانست بيايد جسد من را 

ببرد. ولي خواست خدا بود كه جان سالم به در ببرم و به 
تنهايي 50 پيكرشهيد را جمع كنم.

اهالي زرده هم در بمباران شيميايي و هم در حمله روز 
بعد منافقان خانه و زندگي خود را از دست مي دهند و 
به ناچار حتي ميوه هاي باغشان را به دليل آلودگي آتش 
زدند. عيسو توضيح مي دهد كه بعد از حمله شيميايي 
و بسته شــدن راه ها اهالي مجبور مي شوند در همان 
محيط آلوده بمانند و حاال با انواع و اقسام مريضي ها 

دست و پنجه نرم كنند.

دردهاي بي درمان 
سيدروشن حســيني، متولد1356 اســت؛ حاال به 
ميانســالي رســيده، اما آن روزهــا و در زمان حمله 
شيميايي فقط 11-10سال داشته است. آن قدر حمله 
را به ياد ندارد و فقط خاطرش هســت ساعت 6صبح 
كه بمباران اتفاق افتاد، همه روستا را دود گرفته بود 
و مردم ويالن و سرگردان راهي دره باب حسين شدند 

و به آب پناه بردند؛ غافل از آنكه آب هم آلوده است.
روشن كه در اين حمله مادرش را از دست داده است 
به همشــهري مي گويد: 8برادر و خواهر بوديم، همه 
ويالن و سرگردان شديم. هيچ جايي را نداشتيم برويم. 
صداي هواپيما كه آمد هيچ كس نفهميد چه شــده 
اســت. اول فكر كرديم فقط هواپيما از آسمان زرده 
عبور كرده است، بعد از مدتي كوتاه از چند نقطه بمب 
خالي شد، يكي وســط آب، يكي غرب آبادي و يكي 
شمال آبادي. از دود شيميايي به آب پناه برديم، چه 
مي دانستيم كه آب آلوده است. همه مي گفتند بدويد 

و ما هم مي دويديم.
روشن هم مانند بقيه اهالي در اين حمله آسيب ديده 

است، چند سال پيش يك چشــم خود را عمل كرده 
و حاال بايد چشــم ديگرش را عمل كند، اما به دليل 

مشكالت مالي نمي تواند. 
او مي گويد: همســرم هم جانبــاز 10درصد از ناحيه 
چشــم و اعصاب اســت، اما هيچ مزايايــي از دولت 
نمي گيرد. من هم تازه 2ســال اســت كه جانبازي ام 
تأييد شــده و ماهي يك ميليون و خــرده اي هزينه 
كمك معيشــتي دريافت مي كنم. بيــش از 600نفر 
از اهالي زرده جانباز و مصدوم شــيميايي هســتند، 
اما هيچ كدام پرونده ندارند و بدون حضور پزشــك با 
دردشان مي سوزند و مي ســازند. هزينه هاي درمان 
بسيار باالست و گاهي از چند قلم دارو نصف چند مورد 
را مي خريم و قيد بقيه را مي زنيم. براي درمان هم بايد 
برويم داالهو يا كرمانشاه، زيرا اينجا فقط يك بهداري 

بدون حضور پزشك داريم.

جانبازاني بدون پرونده 
منصور صفري، 45ســاله اســت. تصوير او از حمله 
شيميايي از باالي تپه اي در نزديكي روستا ثبت شده. 
در زمان حمله 11-10ساله بوده است و مي گويد شايد 
بيشترين تعداد پيكر شهدا را در چشم  برهم زدني ديده 
است؛ تصوير پسري در حال فرار يا 2برادر در آغوش هم 
كه در چند ثانيه خشك شده اند؛ يادآوري اين خاطرات 

هنوز هم برايش دردناك است.
منصور به همشــهري مي گويــد: آن زمــان كولر و 
وسايل خنك كننده نبود و ما شــب ها روي پشت بام 
مي خوابيديم. تــازه از خواب بيدار شــده بوديم كه 
هواپيماها آمدند. اول گفتند مي خواهند صلح كنند. 
چرخي زدند و چند بمب داخل دره انداختند. بعد از 

مدتي هواپيماي ديگري آمد و 2بمب در 2سوي روستا 
به زمين انداخت.

مردم تا چندروز بعد از حمله شيميايي در حال تدفين 
شهدا بودند و فقط عده كمي همان روز اول توانستند 
خودشان را به شهر و بيمارســتان برسانند. يك روز 
بعد از حمله شــيميايي منافقان حمله كردند و راه ها 
بسته شــد، اهالي اما همچنان در حال حفر قبر براي 
دفن شــهدا بودند و بعدتر هم امــكان رفتن به محل 
ديگري را نداشــتند. حاال فقط تعداد كمي از اهالي 
يعني همان هايي كه روز اول توانستند به بيمارستان 
بروند مدارك باليني و پرونده جانبازي دارند و بقيه جزو 

جانبازان شيميايي به حساب نمي آيند.
منصور توضيح مي دهد كه تا همين چند سال پيش هر 
3-2سال يك بار كميسيون پزشكي تشكيل و بسياري 
كه حتي اهل روستا نيستند پرونده شان تأييد مي شده 
است.او و بسياري از اهالي معتقدند از همان روز اول 
جنگ مورد ظلم قــرار گرفته انــد و درحالي كه تمام 
سال هاي جنگ زير توپ و خمپاره و تيرباران در فاصله 
نزديك به خط مقدم در روستا مانده اند و از خاك شان 
دفاع كرده اند، حاال هيچ امكاناتي ندارند و حتي جزو 

جانبازان هم به حساب نمي آيند.

   
سالح شــيميايي در زرده استفاده شــود يا سومار، 
سردشت يا نودشه يا حتي شهري در منطقه اي دور از 
ديار ما، فرقي نمي كند، بازمانده اش خس خس سينه 
و سرفه هاي پي درپي اســت يا سوزش چشم ها، تولد 
كودكاني ناقص، ناراحتي هاي اعصاب، ســقط جنين 

و آواره شدن. 

وقتي همه خواب بوديم 
 عراق در 378حمله شيميايي طی 8سال جنگ با ايران موجب شهيد

و زخمي شدن بيش از 50هزار نفر شد

3 روايت از حمله شيميايي عراق به ايران در روز مبارزه با سالح هاي شيميايي و ميكروبي

 

نوار جنوبي كشور هفته هاست 
رنگ قرمــز گرفتــه و كرونا در سالمت

شكل ها و انواع گوناگون جوالن 
مي دهد. هرمزگان، سيستان و بلوچســتان و 
بوشهر يك سر قرمز شــده اند و مدام به تعداد 
شهرهاي قرمزشان افزوده مي شود. خوزستان 
هم كه سال گذشته تلخ ترين روزهاي كرونايي 
را پشت سر گذاشت، فقط به تدابير پيشگيرانه 
و اجراي پروتكل ها دل خوش كرده  تا از تجربه 

دوباره بحران جلوگيري كند.
با اين حال، كرونا كم كم از جنوب كشــور به 
سمت شمال حركت كرده  است. موج چهارم 
كرونا از غرب به شرق كشــور سفر كرد و حاال 
موج پنجم مســير ديگري براي خود انتخاب 
كرده اســت. فارس و يزد دوباره شــهرهاي 
قرمز دارند، در تهــران فيروزكــوه و دماوند 
بحراني اند و ديگر نقاط كشــور هم يك قدم با 
شروع دوباره فاجعه فاصله دارند. اين وضعيت 
نشــان مي دهد اگر براي جنوب كشور كاري 
نشــود، در هفته هاي آينده بايد دوباره شاهد 
افزايش فوتي ها، كمبود تخت هاي بيمارستاني، 
مشــكالت تامين دارو و مهم تر از همه شيوع 
انواع پرمخاطره تر بيماري مثــل دلتا كرونا يا 

همان كروناي هندي باشيم.

افزايش ابتال در هرمزگان
هرمزگان در يكي دو هفته گذشته همواره در 
شــرايط بحراني كرونا به سر برده است. تعداد 
شهرهاي قرمز اين استان به 10مورد و كرونا 
از اين استان به ديگر شهرها هم رسيده است. 
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان به 
همشهري مي گويد: ابتال به كرونا در استان در 
حال افزايش است، اما اين روند با آهنگي ماليم 
اتفاق مي  افتد و افسارگسيخته نيست. شرايط تا 
حد زيادي كنترل شده ولي نوسان دارد و تعداد 

بستري و ترخيصي كم و زياد مي شود.
فاطمه نوروزيان با بيان اينكه رايزني كرده ايم 
تا واكسيناسيون با تعداد زياد در استان انجام 
شود،  مي افزايد: تا آخر اين هفته به افراد باالی 
60سال واكسن زده می شود تا بيماري در حد 

قابل قبولي در افراد سالمند كنترل شود.
وي درباره شيوع كروناي هندي يا دلتا در اين 
اســتان نيز مي گويد: ما فقط يك نمونه كرونا 
دلتاي قطعي در اســتان داشــتيم. 44نمونه 

قطعي كروناي آفريقايي هم داشتيم كه يك نفر 
از آنها فوت كرد و باقي درمان و قرنطينه شدند. 
هم اكنون نه مورد قطعي كروناي دلتا و نه مورد 
قطعي كروناي آفريقايي در استان شناسايي و 

تأييد نشده است.
ســخنگوي علوم پزشــكي هرمــزگان ادامه 
مي دهد: محققان ويروس شناس ما در استان 
به شكل دائمي شــرايط را كنترل مي كنند و 
پيگير موارد جديد هستند. اما بايد بر اين نكته 
هم تأكيد كنم كه كرونا يك ويروس تنفســي 
اســت، نمي توان صددرصد گفــت اصال هيچ 
مبتالي دلتايي در استان وجود دارد يا ندارد، 
ممكن است كسي آلوده باشد و هنوز شناسايي 

نشده باشد.
نوروزيان با بيــان اينكه شناســايي بيماران 
كرونايي در روستاهاي استان به شكل دقيقي 
انجام مي شود،  مي گويد: بهورزان ما در روستاها 
همه موارد را شناســايي مي كننــد تا در آمار 

استان ثبت شود.
وي درباره محدوديت ها هم مي افزايد: استان 
زمان زيادي اســت كه با كرونا درگير اســت 
و مشــاغل و اصناف هم طوالني مدت درگير 
بيماري بوده اند، افراد زيادي متضرر شــده اند 
و نمي شود بيش از اين مشاغل را تعطيل كرد. 
مشــكل فقط اصناف هم نيســت، كارمندان 
ادارات هم يكي از عوامل انتقال بيماري هستند. 
االن همه مشــاغل مي توانند فعاليت كنند اما 
گروه هاي ناظــر علوم پزشــكي، فرمانداري، 
اماكن، استانداري و بسيج در شهر نظارت دارند 
و اگر يك واحد صنفي پروتكل هــا را رعايت 

نكند، 2هفته تعطيل خواهد شد.
به گفتــه نــوروزي، در شــبانه روز گذشــته 
191بيمار جديد در بيمارستان هاي هرمزگان 

بستري و 5نفر هم فوت شده اند.

بازگشت بحران به بوشهر
بوشهر هم شرايط متزلزلي دارد واگرچه چند 
روز قبل موفق شد شهرهايش را از رنگ قرمز 
پاك كند، اما شــرايط در اين اســتان دوباره 
بحراني شده و شــهرها قرمز هستند. رئيس 
دانشــگاه علوم پزشكي بوشــهر با بيان اينكه 
روزانه 100نفر در اين استان بستري مي شوند، 
به همشــهري مي گويد: هر روز 500مبتالي 
جديد در استان شناسايي مي  شود و آمار نسبت 
به هفته قبل افزايش داشته است. در حقيقت 
ميزان بستري استان 10درصد و ابتال 20درصد 
افزايش پيدا كرده و ميزان فوتي هم كه در هفته  

گذشته 1 تا 2نفر بود، به 3 تا 5نفر رسيده است.
مسعود كشــميري با بيان اينكه در شبانه روز 
گذشته 3نفر در اين اســتان بر اثر كرونا فوت 
كرده اند، مي افزايد: در بعضي شــهرها تعداد 
نمونه هاي مثبت بيشتر شــده  و اين نشان از 
شرايط بحراني شهرهاي استان دارد. هم اكنون 
 اصنــاف تعطيــل و رفت و آمدهــا محــدود

شده است.
به گفته وي، قرار است سهميه واكسن استان 
در اين هفتــه افزايش پيدا كند تــا اين روند 

تسريع شود و وضعيت تحت كنترل درآيد.
وي با بيــان اينكه مورد جديد دلتــا كرونا در 
بوشهر شناسايي نشده اســت، مي افزايد: در 
بوشهر آزمايشگاهي براي تشخيص انواع جديد 
كرونا نداريم و همه نمونه ها را به آزمايشــگاه 
پاستور تهران مي فرستيم اما با توجه به شرايط 
بيماري ممكن است اين مورد به ما هم برسد. 
كشــميري درباره نوع جديد كرونا موســوم 
به دلتاپالس هم مي گويد: پس از پيدا شــدن 
كروناي هندي يا دلتا در شبه قاره هند، جهش 
جديدتري در شــبه قاره هند به وجود آمد كه 
دلتا پالس نام گرفتــه، هرچند نمونه اي از اين 
بيماري هنوز در هيچ نقطه اي از ايران گزارش 
نشده است. رئيس علوم پزشكي بوشهر درباره 

محدوديت هاي پيشــگيرانه در اين استان نيز  
مي گويــد: محدوديتي براي ســفر هوايي به 
استان وجود ندارد اما بيماريابي و مراقبت هاي 
معمول همواره پيگيري مي شود. همه مسافران 
بين المللي به ويژه كســاني كــه از بنادر وارد 
استان مي شوند تست شده و درصورت بيماري 

قرنطينه خواهند شد.

كنترل مرزهاي زميني و دريايي 
رئيس دانشگاه علوم پزشــكي جندي شاپور 
اهواز هم از كنترل مرزهــاي زميني و دريايي 
خوزســتان با هدف شناســايي افراد مبتال به 
كرونا و جلوگيري از انتشار سويه دلتا كرونا در 

خوزستان خبر مي دهد.
فرهاد ابول نژاديان با اشاره به كنترل مرزهاي 
دريايي خوزستان  مي گويد: در هفته گذشته از 
298 سرنشين و خدمه كشتي هاي ورودي به 
بندرگاه هاي خوزســتان تست PCR گرفته 
شــده  كه تســت كروناي 24 نفر از اين تعداد 
مثبت بود. اين افراد تبعه كشــورهاي هند و 
پاكستان بودند و اگر تالش همكاران بهداشتي 

ما نبود، وارد كشور مي شدند.
وي مي افزايد: حتي اگر تســت يك سرنشين 
كشتي مثبت شــود، تمام كشــتي قرنطينه 

مي شــود و اكنون 6كشــتي در بندرگاه هاي 
خوزستان ايزوله هستند. هيچ خدمه اي حق 
خروج از بنــدرگاه را ندارد. همــكاران ما نيز 
به صورت مســتمر در حال انجام تست از اين 
افراد هســتند تا از ورود افراد مبتال به كروناي 

هندي به خوزستان جلوگيري شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكي جندي شاپور 
اهواز همچنين از استقرار آزمايشگاه هاي تست 

كرونا در مرزهاي زميني استان خبرداد.

سيستان وبلوچستان در بحران
سيستان وبلوچستان يكي ديگر از استان هاي 
جنوبي كشور است كه شرايط بحراني دارد. ابتال 
و فوت بر اثر بيماري كرونا در اين استان مدام 
در حال افزايش است به طوري كه در شبانه روز 
گذشته 19نفر در اين استان بر اثر كرونا فوت 
كرده اند. مدير روابط عمومي دانشــگاه علوم 
پزشكي زاهدان درباره داليل افزايش بيماري 
در اين استان به همشــهري مي گويد: شيوع 
گســترده بيماري در اســتان به دليل رعايت 
نشدن شيوه نامه هاي بهداشتي از سوي مردم و 
ورود ويروس هاي جهش يافته به استان اتفاق 

افتاده است.
محمدهادي عباســي با بيــان اينكه آلودگي 
كروناي انگليســي در استان بسيار زياد است، 
ادامه مي  دهــد: الگوي همه گيــري كرونا در 
سيستان وبلوچستان مشابه كشورهاي شبه قاره 
هند است. ما همه موارد مشكوك به دلتا كرونا 
را به آزمايشگاه پاستور تهران فرستاده ايم اما 
هنوز گزارشــي مبني بر ابتالي قطعي به اين 

ويروس در استان دريافت نكرده ايم.
وي مي افزايد: در سيستان وبلوچستان هم مثل 
هرمزگان و بوشهر درخواست افزايش سهميه 
واكســن كرده ايم و به محض اينكه واحدهاي 
تجميعي تزريق واكسن در استان ايجاد شود، 
واكسيناسيون را آغاز مي كنيم تا بتوانيم گروه 

سني بيشتري را تحت پوشش قرار دهيم.
عباســي با بيان اينكــه مهم ترين خواســته 
علــوم پزشــكي از مــردم اســتان رعايــت 
جــدي پروتكل هاســت، مي گويد: هم اكنون 
محدوديت هــاي ويــژه شــهرهاي قرمز در 
استان اجرا مي شــود و عالوه بر آنها پارك ها، 
رستوران ها، سالن هاي پذيرايي و تفرجگاه هاي 
سراسر استان به خاطر پيشگيري از گسترش 

ويروس تعطيل هستند.

  
دربــاره وضعيت بحراني جنوب كشــور بارها 
صحبت شــده، اكنــون مركز ايــران هم در 
حال قرمز شــدن است و اين نشــان مي دهد 
 كــه در حال حركــت روي لبه تيــغ بحراني 

جديد هستيم.

كرونا در جنوب، بحرانی شد
وضعيت كرونا در 4 استان سيستان  و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر خطرناك 

است و هرلحظه احتمال شيوع ويروس دلتا در آنها وجود دارد

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

حميده پازوكي
خبرنگار

مهاجرت  و انتقال كرونا در شمال شرقي
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد درباره علل افزايش موارد ابتال به كرونا 
در مركز استان به همشهري مي گويد: طي روزهاي اخير سير نزولي ابتال را شاهد بوديم 
اما اين مسئله ادامه پيدا نكرد و در برخي نقاط با افزايش مواجه هستيم. يكي از داليل اين 
مسئله به دليل بي ثباتي مسائل اجتماعي در كشورهاي همسايه و مهاجرت ها رقم خورده 
و احتمال اينكه چنين مهاجراني ناقل بيماري و ويروس باشند هم وجود دارد. حميد رضا 
رحيمي مي افزايد: در جنوب و جنوب شرقي كشور هم عالئم بروز شديد وجود دارد و وزير 
بهداشت هم اين موضوع را تأييد كرده كه احتماال با ويروس آفريقايي و دلتاي هندي دست 
به گريبان هستيم و به سمت پيك جديد حركت مي كنيم. الگويي كه در حال اتفاق افتادن 
است و مشهد هم مستثني از ديگر شهرهاي كشــور نخواهد بود. به گفته اين مسئول، 
تعداد قابل توجهي از پزشكان اين منطقه هم گزارش هايي از مراجعات قابل توجه مردم 
سيستان وبلوچستان به مشهد براي بهره مندي از خدمات درماني ارائه كرده اند كه همين 

مسئله هم با توجه به شيوع بيماري در آن استان بايد مورد توجه قرار بگيرد.

ث
مك

 يكی از اهالی زرده: هزينه هاي درمان 
بسيار باالســت و گاهي از چند قلم 
دارو نصف چند مــورد را مي خريم و 
قيد بقيه را مي زنيم. براي درمان هم 
بايد برويم داالهو يا كرمانشــاه، زيرا 
اينجا فقط يك بهداري بدون حضور 

پزشك داريم

ري
شه

هم
س: 

عك
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اتوبــوس  واژگون شــدن 
محيط
خبرنگاران در مســير نقده - زيست

پيرانشــهر كه به كشته شدن 
2خبرنــگار و مصدوميــت 20خبرنــگار 
محيط زيستي انجاميد، موجي از پرسش ها و 
ابهام ها را پديد آورد. افكارعمومي نيز نسبت 
به حادثه عصر چهارشنبه 2تيرماه خاموش 

نماند.
در پي اين حادثه مقامات سازمان حفاظت 
محيط زيســت هرگونه انتقــاد را مضحك 
خوانده اند و در شــرايطي كــه ضربه هاي 
جســمي و روحي شــديدی به مســافران 
اتوبوس مرگ اروميه وارد شده است، به اين 
نكته بسنده كرده اند كه خسارت هاي مالي را 
جبران مي كنند. اما عالوه بر احتمال قصور 
ميزبان، نكات مشــخصي در بررســي ابعاد 
حقوقي حادثه وجود دارد كه مي تواند براي 
جلوگيري از تكرار چنيــن حادثه اي مفيد 
باشد. قوانين موجود نشان مي  دهد ترك فعل 
و اهمال 3 نهاد در حادثه اتوبوس خبرنگاران 

محيط زيست در اروميه وجود داشته است.

بررسيابعادحقوقيحادثه
يكي از مهم ترين جنبه هاي پيگيري حادثه 
اتوبوس خبرنگاران، ابعاد حقوقي اين حادثه 
اســت كه مي تواند تاحدودي التيام بخش 
حادثه ديدگان باشــد. محمد داسمه، وكيل 
محيط زيستي، در اين باره مي گويد: اطالعات 
اوليه پليس راه نشان مي دهد اتوبوس توليد 
سال1385 بوده، داراي معاينه فني و كارت 
هوشــمند بوده اما از تاريخ 2ارديبهشت در 
سامانه سيســتم حمل ونقل جاده اي فعال 
نبوده و فاقد صورت وضعيت مسافري است. 
راننده به پاســگاه پليس راه گزارشي ارائه 
نكرده كه مســافران چه كســاني هستند و 
مسيرش تغيير كرده است. همچنين مسير، 
كوهستاني و داراي شيب بوده است. از سوي 
ديگر عدم استفاده از ترمز ثانويه و عدم تردد 
در مسير اصلي توسط راننده از ديگر مسائلي 
است كه بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد.

به گفته داســمه، از طرفي نبايــد فراموش 
كرد كه ماده 3قانون ايمنــي راه ها تصريح 
كــرده؛ »وزارت راه مكلــف اســت ميزان 
ســرعت، انواع وســايط نقليه مجاز و... را با 
نصب عالئم مشــخص كند و عالئم مربوط 
به مقررات رانندگي و محل هاي توقف مجاز 
و ساير عالئم براي پيشــگيري از تصادف را 
نصب كند. لذا ترك فعــل احتمالي از باب 
تسبيب قابل بررســي است«. همچنين اگر 
اتوبــوس حامل خبرنگاران محيط زيســت 
صورت وضعيــت مســافري نداشــته، بايد 

  انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران پيگيري  موردي و بلندمدت را تا حصول به نتيجه ادامه مي دهد
  2كميسيون مجلس به موضوع پيگيري اتوبوس خبرنگاران ورود كرده اند

  شكايت هاي جمعي و شخصي از مقصران حادثه  آغاز شده است

شکایت قضایی از مقصران پرونده  اتوبوس خبرنگاران

برخورد نزديك

ارابهمرگوجايخاليمسئوليتپذيري

سازمان حفاظت محيط زيست، بازنده 
اصلي ارابه مرگ اروميه بود. سازماني كه 
حاال با گذشت چند روز از وقوع يك حادثه 
قابل پيشگيري، تمام تالش خود را مي كند تا از زير بار مسئوليت جان 
باختن و مصدوميت جسمي و روحي خبرنگاران آسيب ديده در يك سفر 
غيررسمي كه خود متولي برپايي آن بود، شانه خالي كند. مسئوالن در 
روزهاي گذشته تمام تالش خود را كردند تا اين حادثه را يك اتفاق طبيعي 
جلوه دهند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست  در گفت وگويي كه با 
ايسنا انجام داد، كليد واژه هاي »اتفاق افتاده«، »اتفاق طبيعي«، »كاري 
است كه شده« و »چكار بايد بكنيم؟« را بارها تكرار كرده است. حتي 
منتقدان به زبان بدن خود در هنگام ديدار با خبرنگاران مصدوم ارابه 
مرگ را به باد انتقاد گرفت و آنها را متهم به »مزخرف گويي« درخصوص 
مراعات نكردن ادب اجتماعي كرد و گفت: »هميشه همينطور مي نشينم.« 
دعوت غيررسمي روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد 
احياي درياچه اروميه از خبرنگاران حوزه محيط زيســت رسانه هاي 
كشور در حالي صورت گرفته است كه استان آذربايجان غربي آماده 
ميزباني از خبرنگاران نبود و حتي اســتاندار آذربايجان غربي در يك 
گفت وگوي رســانه اي ادعا كرد: »در جريان اين برنامــه نبوده ام.«  
سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد احياي درياچه اروميه به جهت 
ســهل انگاري در تامين امنيت خبرنگاران حوزه محيط زيســت در 
يك سفر مطبوعاتي بايد پاســخگوي افكار عمومي درخصوص جان 
 باختن 2خبرنگار جوان و مصدوم شــدن ديگر سرنشينان ارابه مرگ

 باشند. دعوت غيررسمي از خبرنگاران رسانه ها به شيوه برقراري تماس هاي 
تلفني كاركنان بخش روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست و 
ترغيب آنها به حضور در برنامه اي كه تامين امنيت خبرنگاران در آن 
جدی گرفته نشده است، نخستين خطاي سازمان حفاظت محيط زيست 
و ستاد احياي درياچه اروميه است. ارسال دعوتنامه رسمي براي رسانه ها 
به منظور دعوت از نمايندگان رسانه ها در يك برنامه خبري از بديهي ترين 
اصول كار روابط عمومي هاست كه در اين ماجرا ناديده گرفته شده است. 
بدتر از اين موضوع اما شيوه برخورد مسئوالن استاني و ملي با حادثه اي 
است كه 2 قربانی و چندين مصدوم در جامعه رسانه اي كشور بر جاي 
گذاشت. همگي آنها به وقت پاسخگويي راه فرار در پيش گرفته اند و در 
 گفت وگوهاي رسانه اي خود در تالش براي كاهش از بار مسئوليت خود 
در افكارعمومي هستند. تمام پيامي كه مسئوالن استاني و ملي مرتبط 
با اين حادثه به افكار عمومي مخابره مي كنند اين جمله است: »اتفاق 
طبيعي است و كاري نمي توان كرد.«   برنامه ريزي غيررسمي براي سفر 
خبرنگاران به اروميه به خواست و دعوت سازمان حفاظت محيط زيست 
و ستاد احياي درياچه اروميه در شرايطي صورت گرفته است كه مجلس 
از مدتي قبل موضوع تحقيق و تفحص از ستاد احياي درياچه اروميه 
 را در دستور كار قرار داده و گزارش آن نيز به زودي منتشر خواهد شد.

 شايد همين اقدام مجلس بود كه سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد 
احياي درياچه اروميه را به تكاپو واداشت تا از طريق رسانه ها با دعوت 
غيررسمي از خبرنگاران محيط زيست اقدام به دفاع زودهنگام تا پيش 
از قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس كند. اين اظهارات ســميه 
رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس را با يكديگر مرور كنيم، 
»برنامه ريزي سفر خبرنگاران به اروميه يك نمايش تبليغاتي بود و ابهام 
ماجرا اينجاست كه برنامه ريزي سفر با سازمان محيط زيست بود، اما 
متولي مراسم ستاد احياي درياچه اروميه است.  حادثه اتفاق افتاده با 
همه تلخي ها، انگيزه فراكسيون محيط زيست مجلس براي تحقيق و 
تفحص از عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه را بيشتر كرده و اعضاي 
كميسيون كشاورزي مجلس حاال موافق اين تحقيق و تفحص هستند.«

سفرنمايندگانسازمانملل
بهسايتهايپسماندمازندران

نمايندگان دفتر برنامه عمران ســازمان ملل متحد در ايران به منظور 
بازديد از برخي اقدامــات در حال انجام مازنــدران براي حل معضل 
زباله به اين اســتان ســفر كردند. به گزارش ايرنــا، نمايندگان دفتر 
عمران سازمان ملل قرار اســت در ســفر يك روزه خود به مازندران 
از وضعيت مديريت پســماند در شهرســتان هاي بابل و قائمشــهر 
به عنوان 2 شهرستان پرجمعيت اين استان بازديد كنند. سيدمحمد 
محمدي تاكامي، مديركل امور شــهري و شــوراهاي اســتانداري 
مازندران به ايرنا گفت: هدف اصلي از ســفر نمايندگان سازمان ملل 
به نوار شمالي كشور بررســي اقدامات انجام شده و تالش براي تبادل 
دانش فني دفع پســماند بين كشورهاي مختلف اســت كه با توجه 
به اهميت مديريت پســماند در مازندران، بررســي اين استان نيز در 
دســتور كار اين دفتر قرار گرفــت.  مازندران 28ســايت دپوي زباله 
 در عرصه هــاي طبيعي و جنگلي دارد كه در شــرايط عــادي روزانه

3 هزار تن زباله در اين سايت ها دپو مي شود و اين مقدار در زمان پيك 
حضور مسافران تا 3 برابر نيز افزايش مي يابد.

بررسيبرنامه»اقداممليحفاظتاز
محيطزيستدرياييكشور«دردولت

سازمان حفاظت محيط زيست به استناد تكليف مندرج در سند راهبردي 
فرابخشي محيط زيست و براساس سياست هاي كلي محيط زيست، برنامه 
اقدام ملي حفاظت از محيط زيست دريايي را تدوين و به هيأت دولت ارائه 
كرد. به گزارش مهر، سازمان حفاظت محيط زيست براساس تكليف سند 
راهبردي فرابخشي محيط زيست در قانون برنامه ششم توسعه، تدوين 
»برنامه اقدام ملي حفاظت از محيط زيست دريايي كشور« را در دستور 
كار خود قرار داد. در حال حاضر اين ســازمان به استناد تكليف مندرج 
در سند راهبردي فرابخشي محيط زيست و براساس بند1 سياست هاي 
كلي محيط زيســت )ابالغي مقام معظم رهبــري( مبني بر »مديريت 
جامع، هماهنــگ و نظام مند منابع حياتي )از قبيل هــوا، آب، خاك و 
تنوع زيستي( مبتني بر توازن و پايداري زيســت بوم به ويژه با افزايش 
ظرفيت ها و توانمندي هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد 
مشــاركت مردمي«، برنامه اقدام ملي حفاظت از محيط زيست دريايي 
كشور را تدوين و به هيأت دولت ارائه نموده است. گفتني است اين برنامه 
پيشنهادي مراحل بررسي خود را در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و 

محيط زيست هيأت دولت طي مي كند.

 تونل زاب به عنوان فــاز اصلي پروژه احياي 
محيط
درياچه اروميه به سطح آبرفتي رسيده است. زيست

اين خبــر مي توانســت يكــي از مهم ترين 
دستاوردهاي خبرنگاران در سفر اخير براي بازديد از درياچه 
اروميه و از همه مهم تر بررسي آخرين وضعيت طرح انتقال 
آب بــه درياچه اروميه باشــد، امــا حادثه تلــخ اتوبوس 
خبرنگاران و جان باختن 2خبرنگار و مصدوم شدن تعدادي 
از آنها آنقدر جانكاه بود كه اين موضوع در حاشيه قرار گرفت 

و به آن پرداخته نشد.
در ماه هاي گذشــته بارها وعده افتتاح تونــل انتقال آب 
به درياچه اروميه داده شــد، اما هربار اين وعده به تعويق 
مي افتاد. وعده افتتاح پروژه تونل انتقــال آب از رودخانه 
زاب به درياچه اروميه به عنوان شاخص ترين پروژه احياي 
درياچه اروميه، از بهار سال 99 شروع شد. سپس به دي ماه 
و بهمن ماه سال گذشته موكول شــد. در بهمن 99 معاون 
رئيس جمهوري و رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور 
گفت: »اين طرح با وجود برخي مشــكالت فني تا خرداد 
سال آينده افتتاح خواهد شد.« از وعده محمدباقر نوبخت 
هم يك ماه سپري مي شود و بعد از آن فرهاد سرخوش، مدير 
استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي در 
اوايل خردادماه سال جاري قول افتتاح تونل انتقال آب به 
درياچه اروميه را براي چند ماه ديگر داد. پروژه اي كه به گفته 
ســرخوش تا به حال 28 هزار ميليارد ريال هزينه برداشته 

كه قيمت به روز آن بيش از 100 هزار ميليارد ريال است.
اما آيا وعده هايي كه يكي پس از ديگري تاريخ انقضاي شان 
تمام مي شود، ارتباطي با رسيدن مته هاي حفاري اين تونل 
به سطح آبرفتي دارد!؟ كارشناسان و فعاالن محيط زيست 
در گفت وگو با همشهري معتقدند كه سطح آبرفتي، باعث 
شده عمليات حفاري دســت به عصا پيش برود. البته اين 
موضوع بهانه اي اســت كه در آســتانه اتمام پروژه احياي 
درياچه اروميه كارشناسان روند اين طرح و عملكرد ستاد 

احياي درياچه اروميه را بررسي كنند.
مجيد رحماني، فعال محيط زيســت و دبير سابق كميته 
مردم نهاد شوراي استاني ستاد احياي درياچه اروميه با تأييد 
مواجه شدن پروژه تونل انتقال آب به بخش آبرفتي درياچه 
اروميه در گفت وگو با همشهري مي گويد: »يك هفته قبل از 
بازديد خبرنگاران از تونل زاب و آن سانحه دردناك اتوبوس 
خبرنگاران، به اتفاق عده اي از فعاالن محيط زيست از اين 
تونل بازديد كرديم. اينكه تونل زاب به بخش آبرفتي رسيده 
اســت را تأييد مي كنم. اما طبق آنچه ما مشاهده كرديم و 

برآوردهاي كارشناسانه، ســتاد احياي درياچه اروميه از 
قبل، از اين موضوع مطلع بوده و اينطور نيست كه يك  دفعه 
 با اين مسئله مواجه شده باشد. حتي در روز بازديد از تونل، 
دو مته را مشــاهده كرديم؛ يكي مخصوص قســمت هاي 
آبرفتي و ديگري مخصوص قســمت هاي ســخت تر. اين 
موضوع نشان دهنده آن است كه دقيقا كارشناسان پروژه، 
از قبل مي دانستند كه با بخش آبرفتي مواجه خواهند شد 
و به همين خاطر هم اكنون با احتياط بســيار كار را پيش 

مي برند.«
رحماني ادامه مي دهد: »نقشه تونل زاب نشان مي دهد اين 
تونل از زير يك رودخانه عبور مي كند؛ پس بديهي است كه 
آن بخش آبرفتي است و كارشناسان صددرصد از همان ابتدا 

به اين موضوع واقف بوده اند.«

ميدانستندبهسطحآبرفتيميرسند
دبير سابق كميته مردم نهاد شــوراي استاني ستاد احياي 
درياچه اروميــه در مورد اين پــروژه اينطــور اظهارنظر 
مي كند: »هرگونه اقدام به انتقال آب بين حوضه اي به ضرر 
محيط زيست است. اين پروژه از دهه 40شمسي برنامه ريزي 
و طراحي شده است. هر چند آســيب هاي محيط زيستي 
به دنبال دارد، اما به نفع درياچه اروميه اســت. با اين حال، 
اينكه در باالدست چگونه با اين برنامه برخورد خواهد شد 
و چطور حقابه زيســت محيطي رعايت مي شود، به روابط 

2كشور ايران و عراق بستگي دارد.
 از اين رو بايد گفت؛ مسئله بســيار پيچيده است و فعاالن 
محيط زيست نه مي توانند  با اين پروژه مخالفت كنند و نه 

مي توانند از آن جانبداري كنند.«
رحماني با اشــاره به اينكه از پروژه انتقــال آب به درياچه 
اروميه اطالعات بســيار اندك است، مي گويد: »پهنه هاي 
آبي به دليل سوءمديريت و سدسازي ها از بين رفته و حاال با 
احداث تونل زاب مي خواهند درياچه اروميه را نجات دهند. 
جالب اينجاست شركتي كه هم اكنون پروژه اين تونل را به 
سرانجام مي رساند، همان است كه سدهاي بسيار در اين 
منطقه احداث كرد؛ سدهايي كه درياچه اروميه را خشكاند. 
بنابراين از آنجا كه مســائل احياي درياچه اروميه چالشي 
و پيچيده اســت و اينكه آيا طرح احيــاي درياچه اروميه 
به درستي اجرا شــده يا خير و آيا به نفع درياچه اروميه و 
محيط زيست است يا نه؟ موضوعاتي است كه آيند گان در 

مورد آن گواهي خواهند داد.«
اين فعال محيط زيست، درياچه اروميه را به مثابه يك بيمار 
بستري در بخش فوريت هاي پزشكي مي داند كه هر اقدامي 
را به بهانه احياي اين بيمار انجــام مي دهند. او مي گويد: 
»اميدوارم اين پروژه با آسيب هر چه كمتر به سرانجام برسد 

و آبي كه انتقال داده مي شود واقعا سهم درياچه اروميه شود، 
نه اينكه صرف اراضي كشاورزي و باغات شود.«

رحماني در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين پروژه ها ارزيابي 
محيط زيستي شده اند، مي گويد: »مشخص نيست اين طرح 
ارزيابي محيط زيستي شــده يا نه. اما چيزي كه مشخص 
است، صرف منابع عظيم ملي براي انجام اين پروژه است. 
بنابراين اگر هزينه هاي مــادي و معنوي تنها براي احياي 
درياچه اروميه استفاده نشــود، همه اين منابع هدر رفته 
است. پروژه احياي درياچه اروميه نيز در مرحله پاياني است. 
اما پروژه مهم تر، حفاظت از آب در مســير درياچه اروميه 

است. آبي كه بايد به درياچه برسد.«

پروژهاجتماعمحورنيست
مهدي مجتهدي، فعال محيط زيست و مدير انجمن دامون 
نيز در گفت وگو با همشــهري درمورد پروژه انتقال آب به 
درياچه اروميه، مي گويد: »پروژه احياي درياچه اروميه از 
اين منظر كه از وظايف دولت و مطالبه عمومي و بومي بوده و 
حاال به سرانجام مي رسد، بسيار قابل دفاع و ستودني است، 
اما در پروژه احياي درياچه اروميه، عمليات هاي سازه اي و 
سخت افزاري در اولويت قرار گرفت و قبل از هر نوع بررسي 
مستقيم به ســراغ اتصال زرينه رود و ســيمينه رود رفتند 
و پس از آن نيز بالفاصله پروژه انتقــال آب از تونل زاب را 

شروع كردند.«
مدير انجمن دامون با بيان اينكه رويكرد اين پروژه بيشتر 
مهندســي محور بود و زمان طوالني براي اجراي آن تلف 
شــد تا به اهميت رويكردهاي اجتماع محور واقف شوند، 
مي گويد: »يكي از پروژه هاي اصلي بــراي احياي درياچه 
اروميه كاهش 40درصدي مصرف آب در بخش كشاورزي 
است. اين پروژه با مقابله با توسعه كمي اراضي كشاورزي، 
توجيه كشــاورزان بومي و محلي، جلوگيري از روش هاي 
برداشت غيرمجاز و برنامه  هاي كاربردي تر ديگر ميسر بود، 
اما متأسفانه در اين زمينه ستاد احياي درياچه اروميه خيلي 
دير ورود پيدا كرد و در اين مقطــع ناموفق بود كه صدمه 

جدي به پروژه احياي درياچه اروميه وارد كرد.«
مجتهدي ادامه مي دهد: »اتصال زرينه رود و سيمينه رود، 
پروژه اي كه بيش از 700ميليارد تومان هزينه دربرداشت، 
همان منطق ســاده را دنبال مي كرد كه اگر دست مان را 
جلوي شير آب بگيريم، موجب افزايش مقطعي فشار آب 
مي شــود! دراين پروژه 2رودخانه به هم متصل شدند تا با 
شدت و فشار بيشــتر به پهنه آبي درياچه اروميه برسند. 
درصورتي كه اين 2 رود، هنگامي كه 2 شــعبه بودند هم 
آب را به درياچه منتقل مي كردند و االن هم مقدار و حجم 

ورودي آب هم همان است كه بود!«

پروژه تونل انتقال آب زاب به درياچه اروميه به سطح آبرفتي رسيده و عمليات حفاري با مشكل فني روبه رو است
قفلبسترآبرفتيبرپروژهاحيايدرياچهاروميه

محمدباريكاني
دبير گروه زيست بوم 

سيدمحمدفخار
خبر نگار

خبر

اشاره كرد حســب تبصره ماده6 قانون الزام 
شركت ها و مؤسســات ترابري جاده اي به 
استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه 
مصوب 1368/2/31، تردد در جاده ها بدون 
همراه داشــتن دفترچه كار )برگ فعاليت( 
ممنوع است و پليس راه اينجا امكان اعمال 
قانون و توقف اتوبوس را رأســا داشته است. 
به ويژه آنكه مديركل آمار، ايمني و ترافيك 
ســازمان راهداري و حمل ونقــل جاده اي 
نيز گفته كه راننده بــدون صورت وضعيت 
و به صورت فردي اقدام به مســافرگيري در 
مســير كرده اســت. اگر اين طور است چرا 
پليس راه اقدام به توقف اتوبوس در مســير 
نكرده؟ درحالي كــه اين موضــوع يكي از 
اختيارات و وظايف پليس راه در اعمال قانون 
است. بدين ترتيب اقدامات حقوقي جمعي 

براي تشــخيص مقصران و تنبيه مقصران 
حادثه شروع شده است. همچنين همشهري 
مطلع شــده كه فارغ از اقدامــات حقوقي 
صورت گرفته، خانواده يكي از قربانيان قرار 
است پرونده را با شكايت شخصي خود نيز به 

جريان بيندازد و پيگيري كند.

اقدامات2بخشيانجمنصنفي
انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران، 
يكي از نهادهــاي پيگير پرونــده تصادف 
اتوبوس خبرنگاران است. نايب رئيس انجمن 
صنفي روزنامه نگاران استان تهران و نماينده 
انجمــن در حادثه اتوبــوس خبرنگاران در 
گفت وگو با همشــهري، روند پيگيري هاي 
اين نهاد صنفي درباره سانحه را تشريح كرد. 
داوود محمــدي گفت: حادثــه خبرنگاران 

اعزامي بــه درياچــه اروميه بســيار تلخ و 
ناگوار بــود و 2تــن از خبرنــگاران زبده و 
مسئوليت شــناس را از دست داديم و جمع 
زيادي نيز دچار مصدوميت هاي جســمي 
و روحي شــدند كه پيامدهاي بســياري را 
تا مدت هــا به دنبال خواهد داشــت. به اين 
موضوع از 2جهت مي توان پرداخت. نكته اول 
مقطعي و موردي اســت كه به عنوان حادثه 
درنظر گرفته و سعي شــود جانباختگان و 
ســانحه ديدگان را مورد حمايــت قرار داد. 
اما نكته اي كه فراي چنيــن حادثه اي بايد 
درنظر گفته شود، اين اســت كه موضوع را 
فراتر از آنچه به ظاهــر رخ داده ببينيم كه 
در اين صورت چنين حادثه اي نه نخستين 
بوده و نــه آخرين آن خواهد بــود. بنابراين 
ممكن است حوادث بدتري در انتظار خانواده 

رسانه اي كشور باشد. در بخش اول بايد قصور 
و تقصيرها شناسايي و مجازات براي خاطيان 
درنظر گرفته شود. اما در گام دوم بايد در برابر 
زمينه هاي بروز چنين فجايعي ايستاد. اينكه 
چرا چنين حوادث تلخي بايد براي رسانه هاي 
كشور رخ دهد؟ آيا خطاي انساني بوده؟ آيا 
اتوبوس مناسبي براي اين كار انتخاب نشده؟ 
به گفته محمدي، انجمن صنفي از ســاعات 
اوليه حادثه با تمام تــوان اقدامات الزم در 
بررسي حادثه را انجام داد و پس از پيگيري 
امدادرســاني ها 2همكار را به محل حادثه 
فرســتاد تا از نزديك بر روند امدادرساني و 
كمك ها نظارت داشته باشند. پس از آن نيز 
اقدامات براي پيگيري حقوقي انجام شــده 
تا ريشــه هاي چنين حادثه اي شناســايي 
 شــود كــه در آينــده رخدادهــاي تلخي

 در اين حد و اندازه هيچ گاه رخ ندهد.

ورود2كميسيونمجلسبهموضوع
كميســيون هاي قضايي و منابــع طبيعي 
مجلــس بــه موضــوع پيگيــري اتوبوس 
خبرنگاران ورود كرده اند. كميسيون  حقوقي 
قضايي در اين زمينه قرار است براي بررسي 
علل سوانح جاده اي اخير به نقده و يزد سفر 
كند. روز جمعه 4 تير ماه )2 روز بعد از حادثه 
دلخراش اتوبــوس خبرنــگاران(  اتوبوس 
حامل »سرباز معلمان« به دليل نقص فنی  
در سيستم ترمز و ناتوانی در كنترل خودرو 
در مسير يزد دچار سانحه شد.  در  اين حادثه 
 اتوبوس با يك دستگاه تريلی برخورد كرد و
 7 سرباز معلم جانشــان را از دست دادند و 
31 نفر زخمی شــدند. سيدكاظم دلخوش، 
سخنگوي اين كميسيون، اعالم كرد: رئيس 
مجلس براي بررسي علل ســوانح جاده اي 
اخير و ارائــه گــزارش آن بــه مجلس به 
كميسيون قضايي و حقوقي ماموريت داده و 
بايد بازديد ميداني از دو سانحه در يزد و نقده 
در دستور كار قرار گيرد. همچنين به گفته 
سيدجواد ســاداتي نژاد، رئيس كميسيون 
كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست 
مجلس، اين كميســيون، اعالم كرد كه از 
مسئوالني از سازمان حفاظت محيط زيست 
و ستاد احياي درياچه اروميه براي شركت 
در جلسه كميســيون دعوت شده تا حادثه 
 واژگونــي اتوبــوس خبرنگاران بــا دقت 

بررسي شود.

لزومبرخوردجديبامقصران
تشكل هاي رسانه اي كشور با انتشار بيانيه اي 
خواستار رســيدگي ســريع و اعالم داليل 
بروز اين واقعــه غمبار و برخــورد جدي با 
 مقصــران و عذرخواهي ســازمان حفاظت 
محيط زيست شدند. همچنين تشكل هاي 
رسانه اي اعالم كردند؛ دستگاه هاي نظارتي و 
ذي صالح انتظار دارند به منظور جلوگيري از 
تكرار اين قبيل سهل انگاري ها و حوادث تلخ، 
با جديت و فوريت نسبت به بررسي و اعالم 
داليل بروز اين حادثه جانگــداز و برخورد 
قاطع با مسببين آن، اقدام كرده و نتايج آن 
را به اطالع عموم مردم برسانند. تشكل هاي 
رسانه اي ازجمله انجمن مديران روزنامه هاي 
غيردولتي، انجمن مديران رسانه هاي كشور، 
انجمن مديران نشريات ايران، انجمن مديران 
نشريات تخصصي كشاورزي و انجمن مديران 
رسانه هاي ورزشــي، با انتشــار اين بيانيه 
همچنين خواستار پيگيري جدي مطالبات 
اهالي رســانه درخصوص اين حادثه غمبار 
توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي و 
اتخاذ تدابير الزم براي جلوگيري از تكرار اين 
قبيل حوادث تلخ براي جامعه خبري شدند.

خشكيدگي۴۰درصدچشمههايحياتوحشنهبندان
مدير حفاظت محيط زيست شهرستان نهبندان گفت: بر اثر تداوم خشكسالي در سال جاري 
به صورت ميانگين 40درصد چشمه هاي حيات وحش اين شهرستان خشك شده و حجم آبدهي 
ساير چشمه ها نيز به شدت كاهش يافته است. امير كوهستاني به ايرنا افزود: اليروبي چشمه هاي 
حيات وحش مستمر انجام مي شود ولي به دليل شدت خشكسالي باز هم حجم آبدهي چشمه ها 
افزايش چشمگيری ندارد. وي گفت: شدت خشكسالي و كمبود علوفه در زيستگاه ها به شدت 

حيات وحش منطقه را نحيف كرده و زادآوري حيات وحش به شدت كاهش يافته است.

»كرمابريشمباف«جنگلهايشمالراخزانكرد
معاون امور جنگل اداره كل منابع طبيعي مازندران در منطقه ساري گفت: افزايش دماي هوا و 
اثرگذاري آن بر خاك، سبب شيوع آفت » پروانه ابريشم باف ناجور« و به خزان نشستن زودهنگام 
درختان جنگل هاي شرق مازندران شده است. شرق مازندران داراي بكرترين مناطق جنگلي 
هيركاني هستند. فتح اهلل غفاري به ايرنا گفت: افزايش دماي هوا و تنش خشكسالي به صورت 
جدي جنگل هاي هيركاني شمال كشور را دچار چالش كرده و بررسي ها نشان مي دهد برگ 

درختان اين مناطق عالوه بر هجوم اين آفت، در حال خزان زودهنگام هستند.

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار

خبر هاي كوتاه
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نكته روز

500هزار نفر را درگير انتخاب رئيسي كرديم
ســخنگوي شــوراي وحدت اصولگرايان با اشــاره به گمانه زني ها 
درخصوص كابينه دولت ســيزدهم به برنا گفت: 2نكته را در اين باره 
لحاظ مي كنم؛ نكته اول اينكه ايشــان در زمان ثبــت نام گفتند كه 
مستقل هستند و به دنبال جمع و گروهي خاص براي شكل دهي به 
دولتشان نيستند و نمي خواهند وامدار كسي باشند. چنين روحيه اي 
فراگير بودن را براي دولت ايشان معنا مي كند، اما چگونگي اين فراگير 

بودن، مورد اطالع من نيست.
منوچهر متكي درباره احتمال حضور برخــي نمايندگان مجلس در 
جمع هيأت دولت رئيسي تصريح كرد: تصور من اين است كه با توجه 
به فرمايش دقيق و كارشناســانه مقام معظم رهبري ايشــان پرهيز 
داده اند كه كســاني از مجلس به دولت بروند و ايــن موضوع اخيرا از 
سوي ايشان مطرح شده است و براي آقاي رئيسي و دوستان نماينده 
مدنظر اســت و ما رقمــي از نمايندگان مجلــس را در دولت آينده، 

نخواهيم داشت.
او همچنين درخصوص احتمال به كارگيري وزراي قبلي در دولت آينده 
افزود: قاعدتا دست ايشان باز خواهد بود تا از نيروهاي متناقض استفاده 
كنند؛ ضمن اينكه ايشان به پاكدستي و مسئله محوري جوان گرايي و 
برخي فاكتور هاي ديگر توجه دارند؛ علي القاعده در تعيين كابينه براي 

روساي جمهور منتخب، تيم مشاوره كمك مي كند.
متكي دربــاره شــرايط پيــروزي ابراهيــم رئيســي در انتخابات 
رياســت جمهوري افزود: شوراي وحدت با شــناخت شرايط كشور 
و شــرايط بين المللــي از قريب 6 ماه قبــل تقريبا بحــث انتخابات 
رياست جمهوري را در دستور جدي كار خود قرار داد و در يك اجماع 
كامل و يك اتفاق به آقاي رئيســي رســيد و از زمان طرح نام ايشان 
تا زمان رأي گيري با همه توان خود در ميــدان بود. ما 500هزار نفر 
از نيروهاي مرتبط با شــوراي وحدت را درگير تــالش براي انتخاب 
جناب آقاي رئيسي كرديم و خوشــحاليم كه اين تالش ها ثمر داد. او 
در رابطه با افرادي كه احتمال حضورش در كابينه رئيســي را مطرح 
مي كنند، اذعان كرد: من آرد سياسي ام را الك كرده و الكم را آويزان 
كرده ام؛ حضور فعال و بي محابا و شبانه روزي من در انتخابات به خاطر 
دغدغه اي بود كه به عنوان شهروند و عضوي از شوراي وحدت نسبت 

به شرايط كشور داشتم.

2 استان ركورددار مشاركت انتخاباتي
استان خراســان جنوبي و تهران به  ترتيب با ۷4.۳8 و ۳4.۳۹درصد 
بيشترين و كمترين درصد مشــاركت در انتخابات رياست جمهوري 
28خردادماه را از آن خود كرده اند. خراسان شمالي، ايالم، سيستان 
و بلوچســتان، كهگيلويه و بويراحمد، گلســتان، مازندران و كرمان 
۷استاني بوده اند كه مشاركت در آنها بين 60تا۷0درصد بوده است. 

ميزان مشاركت در تهران و كردستان زير 40درصد بوده است.

بحث توجه به اعتماد عمومي مدتي است 
كه از سوي صاحب نظران سياسي و اجتماعي مورد 
تأكيد و توجه قرار گرفته اســت و پس از برگزاري 
2انتخابات اخير و پايين بودن ميزان نرخ مشاركت 
در آن كمتر چهره و مسئولي است كه نسبت به احياي 
اين مهم تأكيد نكند. به نظرشما سازو كار احياي اعتماد 

اجتماعي در شرايط فعلي كشور چيست؟
در حيات اجتماعي دوره مدرن دولت، مجلس و نيز قوه 
قضاييه نهادهايي مؤثر و تعيين كننده در جامعه هستند، 
اما متأسفانه خواســته يا ناخواسته به خصوص در 2دهه 
اخير از اين نهادهاي تأثيرگذار در كشور اعتبارزدايي شد. 
حاال اين اعتبارزدايي به چه معناست، جامعه و مردم به 
اين نتيجه مي رسند كه دولت، مجلس و ديگر نهادهاي 
تصميم گير بر زندگي آنها تأثير ندارند. درواقع جريان هاي 
سياسي، جناحي و نيز تصميم گيران طي سال هاي گذشته 
به اعتبار اين نهادها آسيب جدي وارد كرده اند؛ بنابراين 
بنيادي ترين اقدامات براي بازگشت اين اعتماد بر عهده 
2بخش مهم يعني جريانات سياسي به عنوان نهادهاي 
گفتمان ساز و ديگري خود نهادهاي مختلف تصميم گير 
است كه با عملكردشان به اعتبار خود خدشه وارد كرده اند.

به هر ميزاني كــه از اين نهادهاي مؤثر كــه هر كدام در 
بخش هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي يا حتي 
نظامي مي توانند مشروعيت ساز باشند، اعتبارزدايي شود، 
به همان ميزان از مشروعيت شــان نيز كاسته مي شود. 
درواقع مشروعيت در ايران پيوند قوي با اعتبار،  مقبوليت و 
همچنين رضايت عمومي دارد؛ بنابراين يكي از مهم ترين 
كارهايي كه در سطح ملي و البته دولت جديد بايد درنظر 
داشته باشد،  احيای اعتماد و  اعتبار نهادهاست. به ميزاني 
كه اين اعتبار برنگردد، جامعه دچار گسيختگي، آنارشي و 
اتمي مي شود؛ بدان معنا كه جامعه احساس مي كند نهادها 
توانايي تأثيرگذاري بر زندگي شان را ندارند پس به سمتي 
مي رود كه خودش زندگي اش را مديريت كند. در شرايطي 
كه جامعه به صورت اتمي خودش را مديريت  كند، قطعا 
دچار بحران هاي جدي خواهد شد؛ چراكه نظم اجتماعي 

و خير عمومي آسيب مي بيند.
در اين بين چه بايد كرد و وظيفه مسئوالن 

و فعاالن سياسي چيست؟ 
اعتباربخشي به نهادهايي تصميم گير ازجمله اقدامات الزم 
و ضروري براي احيای اعتماد عمومي است. مدت هاست 
كه بين نياز جامعه و كارگزاران فاصله ايجاد شده است. 
البته منظور از كارگزاران فقط نهادهاي حاكميتي نيستند، 
بلكه جريان ها و جناح هاي سياسي نيز در اين دسته قرار 
مي گيرند. جامعه يكســري نيازها، عواطف و همچنين 
فهم خاصي از مسائل كشــور دارد كه متأسفانه اين فهم 
و برداشت با آنچه در بين نيروهاي مؤثر اعم از نهادهاي 
تصميم گير و جريان هاي سياسي وجود دارد، متفاوت بوده 
و يك فاصله قابل توجه ايجاد شده است؛ يعني بين فهم 
جامعه از خودش و آينده آن با فهم حاكميت و نيروهاي 
مؤثر تفاوت هاي زيادي وجــود دارد؛ بنابراين اگر فاصله 
و شكاف ايجاد شــده پر و اعتماد احيا نشود، چالش هاي 

كاهش مشاركت در انتخابات1400 كه نسبت به ادوار گذشته چشمگير بود و 
ميزان آرای باطله در اين دوره از انتخابات كه به شــگفتي آن بدل شد، بحث 
ضرورت بازســازي اعتماد اجتماعي را عيان كرد؛ ضرورتي كه احياي آن بر 
دوش منتخبان جديد رئيس جمهور و كابينه آتي اش و شوراهاي شهر و روستا 
ســنگيني مي كند.  در همين راســتا با غالمرضا ظريفيان، استاد دانشگاه و 
كارشناس مسائل سياســي در گفت وگويي اجمالي ضرورت توجه به اعتماد 
اجتماعي و ارتقای آن و نقش منتخبان جديد در آن را بررسي كرديم. او معتقد 

است كه يكي از داليلي كه جامعه هر روز به درون خود رفته و منزوي مي شود، 
مديريت شعاري اســت. جامعه از دعواهاي دروني بين جريان ها و نهادهاي 
تصميم گير خسته شده اســت او تأكيد مي كند: كمك كردن به گفت وگوهاي 
نيروهاي مؤثر نياز جامعه امروز ايران است. اگر مردم احساس كنند آنها درك 
درستي از بحران دارند و به جاي مچ گيري و تنازع، براي حل معضالت و مسائل 
مهم جامعه تالش مي كنند، دوباره اعتماد خواهند كرد و اعتبار احيا مي شود. 

مشروح اين گفت وگو در پي مي آيد:

غالمرضا ظريفيان در گفت وگو با همشهري:

منتخبان جديد  با گام هاي ملي  
 نگراني ها را به اعتماد 

بدل كنند

اجتماعي بروز خواهد كرد. پس الزمه ترميم اين گسست، 
گفت وگوست. نهادها بايد كاركردي شفاف داشته باشند. با 

گفت وگو مي توان اين فاصله فهمي را جبران كرد.
در اين بيــن وظيفه بيشــتري متوجه 
منتخبان جديد اســت. به نظرتان دولت جديد و 
شوراهاي شهر چگونه بايد در اين عرصه ورود كنند 

و اولويت شان چه بايد باشد؟ 
ابتدايي ترين مسئله اي كه جامعه با آن درگير است، بحث 
معيشت است. بايد ببينيم كه از چه طريقی مي توان فشار 
كمتري را به جامعه وارد آورد. تزريق نقدينگي به جامعه 
درواقع بيشتر نتيجه كوتاه مدت و آني دارد تا بلندمدت. 
بايد ديد كه چگونه مي شــود اين تورم افسارگسيخته، 
فاصله طبقاتي و بحران اجتماعي را با ارائه برنامه ها متوقف 
كرد يا كاهش داد؛ اصالحاتي كه مردم آن را در زندگي شان 
لمس كنند. از اين طريق جامعه دوباره اعتماد خواهد كرد؛ 
بنابراين ايجاد شفافيت در عملكرد و نتايج آن كه به طور 
مستقيم بر زندگي آنها تأثيرگذار باشد به احيای اعتماد و 

اعتبار كمك مي كند.
يكي از داليلي كه جامعــه هر روز بــه درون خود رفته 

و منزوي مي شــود، مديريت شعاري اســت. جامعه از 
دعواهاي دروني بين جريان هــا و نهادهاي تصميم گير 
خسته شده است. تضاد و تزاحم بين جريان هاي سياسي و 
نهادهاي مختلف تصميم ساز ازجمله عوامل دخيل در اين 
اعتبارزدايي است. مسئله كاهش تنازع ملي و كمك كردن 
به گفت وگوهاي نيروهاي مؤثــر، نياز جامعه امروز ايران 
است. اگر مردم احساس كنند آنها درك درستي از بحران 
دارند و به جاي مچ گيــري و تنازع، براي حل معضالت و 
مسائل مهم جامعه تالش مي كنند، دوباره اعتماد خواهند 
كرد و اعتبار احيا مي شود. كاهش تشنج و تنازع يكي از 

عوامل مهم در كمك به همبستگي ملي است.
در اين دوره از تاريخ كشــور دولت نقش مهمي در احيا 
و بازسازي اعتماد عمومي و اعتبار نهادها دارد؛ بنابراين 
دولت ابراهيم رئيسي مي تواند تا حدود زيادي اين اعتبار را 
احيا كند. دولت جديد بايد دستش را به سوي همه اقشار 
جامعه دراز كند. سراغ دانشگاهيان برود و مسائل خود را 
با كمك نهادهاي دانش بنياد حل كند. جامعه را به 2گروه 
خودي و غيرخودي تقسيم نكند و سراغ افرادي برود كه 

دغدغه ملي دارند.

در اين بين اما يك نگراني در كف جامعه 
وجود دارد كه به نوعي از طرف برخي صاحب نظران 
سياسي به جامعه منتقل شــده است و آن هراس از 
يكدست شدن عرصه حكمراني به سود يك جريان 

سياسي است. در اين فضا چه مي شود كرد؟
بله، درست اســت مردم حق دارند و بايد نسبت به اين 
مسئله هشدار داد؛ بنابراين دولت به نوبه خود در چينش 
كابينه و نيز ديگر نهادها و سازمان هاي مختلف ازجمله 
شوراي شهر تهران در انتخاب شهردار مي توانند اين ترس 
را به اعتماد تبديل كنند؛ يعني در انتخاب هاي خود نگاه 
ملي داشته باشــند. اگر جامعه احساس كند كه رويكرد 
دولت يك رويكرد فراجناحي است، همبستگي ملي ايجاد 
مي شود. درواقع بايد نيروهاي مؤثر، متخصص و كارآمد 
كه نگاه جرياني و جناحي ندارند در راس تصميم گيري ها 

قرار گيرند.
جامعه از فساد، تبعيض و رانت به شدت آزرده است و يكي 
از داليل بي اعتمادي همين عوامل است. بايد برخوردهاي 
نمايشي مبارزه با فســاد و رانت را كنار گذاشت و از همه 
كمك خواست تا يك مبارزه واقعي با فساد شكل بگيرد. 

از افرادي بايد كمك گرفت كه پرونده شــفافي دارند و 
عملكرد و كاركردشان براي جامعه شفاف و قابل پذيرش 
اســت. اينها همگي مصداق هاي ايجاد اعتماد و احيای 

اعتبار دوباره مردم است.
در بين گزينه هاي مطرح شده براي برخي 
وزارتخانه ها و نهادها و حتي انتخاب شهردار آينده 
تهران، نام افرادي ديده مي شــود كه سابقه نظامي 
داشته يا وابسته به يك نهاد خاص هستند. اين امر 
در استقالل شهرداري و مديريت شهري چه اندازه 

تأثيرگذار خواهد بود؟ 
اين نگراني براي روي كار آمدن چهره هاي نظامي در بدنه 
شهرداري و همچنين خدشه دار شدن استقالل مديريت 
شهري درست است. درواقع افراد متخصصي كه شفافيت 
در كارنامه آنها وجود دارد، مي توانند براي بهبود وضعيت 
كنوني كمك كنند. بايد شهر را انسان محور كنيم؛ يعني 
از اين وضعيت شــهري كه در آن پرده هايي از سيمان و 
بتن وجود دارد، اما زندگي، هويت بخشي و زيبايي وجود 
ندارد، نجات دهيم. در مورد شهرداري تهران و مديريت 
آن بايد تهران را به سمت شهر انسان محور ببريم. نبايد 
سراغ افرادي برويم كه مي خواهند دوباره شهر را از نظر 
فيزيكي متورم كنند. يا جناح هاي خاصی كه می خواهند 
از اين موقيعت استفاده كنند براي بهره برداري سياسي؛ 
چراكه درنهايت آن 10 ميليون نفري كه در تهران زندگي 

مي كنند، از اين وضعيت متضرر خواهند شد.
تهران امروز ما يك تهران معنادار و هويت بخش نيست 
و يك تهران زيبا و انسان محور نيست؛ درحالي كه همه 
ظرفيت ها را دارد. طبيعتا اگر ما به اين ســمت حركت 
نكنيم و از ظرفيت افرادي كه فهم درســتي از زيســت 
شهري دارند، استفاده نكنيم با جرم، فســاد و رانت در 
اين كالنشهر مواجه خواهيم شد. همچنين شاهد رشد 
خشونت و بحران هاي روحي و رواني خواهيم بود. اداره 
شهر يك امر كامال تخصصي اســت؛ بنابراين اگر از اين 
ظرفيت ها استفاده نشود، با وجود پتانسيل هاي موجود در 
اين شهر بايد منتظر فاجعه هاي بيشتري در تهران باشيم.
داشتن ارتباط قوي با جامعه جهاني يكي 
از نيازهاي ضروري امروز كشــورهاي موفق است و 
قطعا فقط از طريق ارتباط مؤثر با دنيا مي توان انتظار 
گشايش و توسعه را داشت. به نظر شما دولت جديد چه 

رويكردي در اين رابطه خواهد داشت؟ 
ايران امروز براي حركت به سمت توسعه نيازمند ارتباط 
با جامعه جهاني اســت. به ميزاني كه ما مرزبندي های 
نادرست با جهان داشته باشيم، به همان ميزان دنيا نيز از 
ما فاصله گرفته و ما را منزوي مي كند. بايد فاصله خود را 
با كشورهاي مختلف دنيا و نيز همسايگان ترميم كنيم؛ 
چراكه تــا ارتباط ما با دنيا صورت نگيرد گشايشــي رخ 
نمي دهد كه نتيجه مستقيم بر زندگي مردم داشته باشد؛ 

بنابراين اعتماد و اعتبار نيز احيا و ايجاد نخواهد شد.
ديگر نمي توان با چرتكه مسائل پيچيده امروز را حل كرد، 
بايد بياموزند كه چگونه با جامعه برخورد كنند و مجهز 

باشند به فهم مسائل دنياي امروز.
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شــيوع ويروس كرونا بيش از خيلي مــوارد ديگر، 
تأثيرش را بر بدنه نحيف فرهنگ گذاشــته است. 
محدوديت هاي ناشي از همه گيري كرونا مشكالت 
اقتصادي كشــور را افزايش داد و از ســوي ديگر 
تعطيلي هاي پي در پــي و طوالنــي، فعاليت هاي 
فرهنگــي را كند كرده اســت. ايــن موضوع فقط 
شامل انتشــاراتي ها يا كتابفروشــي ها نمي شود. 
كتابخانه ها هم در اين اوضاع متضرر شده و از رونق 
افتاده اند. چه كتابخانه هاي قديمي و سرشناس و چه 
كتابخانه هاي كوچك و محلي، بخش قابل توجهي از 
مخاطبان خود را از دست داده اند و به سختي روزگار 
مي گذرانند. هرچند عضويت در يك كتابخانه هزينه 
چنداني ندارد، اما ترس از ابتال بــه كرونا و رعايت 
قرنطينه باعث شده تا بســياري از عالقه مندان به 
كتاب و كتابخواني تا اطــالع ثانوي عطاي رفتن به 
كتابخانه ها را به لقاي آن ببخشــند! در اين اوضاع 
و احوال، كتابخانه ها هم دست از تالش برنداشتند 
و حضور خود را در فضاي مجازي پررنگ كرده اند و 
خدمات غيرحضوري خود را افزايش داده اند تا مبادا 
كتاب، اين كاالي فرهنگي دوست داشــتني به طور 

كامل از سبد خانوارها حذف شود.

شيوع كرونا و افزايش خدمات غيرحضوري 
شــيوع ويــروس كرونا 
باعث شــد تــا خدمات 
غيرحضوري و فعاليت در 
فضاي مجازي پررنگ تر 
شــود. نجمه تفرشــي، 
رئيــس اداري كتابخانه 
َملك با بيان اين مطلب به همشهري گفت:»كرونا 
بر همه جنبه هاي زندگي مردم تأثير گذاشته است 
و مقوله كتاب و كتابخواني هم از اين امر مســتثني 
نيست. وقتي اين ويروس شيوع يافت، كتابخانه ها 
هم مانند ديگر اماكن تعطيل شدند. كتابخانه ملك 
در 2، 3 ماه اول شــيوع ويروس كرونا و در بازه هاي 
زماني كه وضعيت شــهر تهران قرمز اعالم شــد، 
بسته بود. البته در آن مدت تالش كرديم كتابخانه 
را باز كنيم، اما اين امر انجام نشــد. وقتي هم اجازه 
پيدا كرديــم كتابخانه را مجدد بازگشــايي كنيم، 

همه جوانب احتياط را رعايت كرده و پروتكل هاي 
بهداشتي را به خوبي اجرا كرديم. با انجام تمام اين 
كارها بازهم تعداد مخاطباني كه به صورت فيزيكي 
به كتابخانه مي آمدند به طور چشــمگيري كاهش 
يافت. تا قبل از كرونا مــا روزانه حدود 40يا 50نفر 
مراجعه كننده داشتيم اما با شيوع ويروس كرونا اين 
تعداد به روزي 2تا 3نفر كاهش پيدا كرد. بنابراين 
ادامه اين رونــد فرصتي را فراهم كرد تا اســتفاده 
از شــبكه هاي مجازي و پلتفرم هاي مختلف مورد 
توجه قرار گيرد. در اين مدت خدمات غيرحضوري 
كتابخانه افزايش پيدا كــرده و به طور مرتب نحوه 
فعاليت كتابخانه از طريق ســايت اطالع رســاني 
مي شــود. حتي درخصوص خدمات رساني هم اگر 
تا قبل از اين يــك كتابدار فقط بــه چند مخاطب 
خدمات رســاني مي كرد، اكنون با توســعه فضاي 
مجازي كتابداران در هر لحظه و هر زمان پاسخگو 
هســتند و مخاطبان مي تواننــد از طريق پيامك، 
اي ميل و واتســاپ با كتابــدار در ارتباط باشــند. 
كتابدارها هم موظف هســتند هميشه در دسترس 
بوده و در اسرع وقت به سؤال ها و نيازهاي مخاطبان 
پاسخ دهند.« تفرشي مي گويد در اين مدت تالش 
كرده اند تا به طرق مختلف ارتباطشان را با مخاطب 
حفظ كنند؛»در اين مدت تعــداد مخاطبان ما در 
فضاي مجازي به طور چشمگيري افزايش پيدا كرده 
اســت. البته ما هم در اين مدت اقدامات مختلفي 
انجام داده ايم كه در اين افزايش مخاطب تأثير گذار 
بود. بارگذاري نســخه هاي خطي و چاپ سنگي و 
اشياي موزه در سايت و نمايش عمومي آنها در اين 
فضا از ديگر اقدامات كتابخانــه در اين مدت براي 
جلب مخاطب بود. اگر تاقبــل از اين تعداد كمي از 
افراد بــراي بازديد اين كتاب ها و اشــيا مي آمدند، 
اما اين اوضاع باعث شــد تا در فضاي مجازي افراد 
بيشتري اين كتاب ها و اشيا را ببينند و با آنها آشنا 

شوند.«

هر زمان وضعيت قرمز شد تعطيل شديم
در كنار كتابخانه هاي مطرح و بزرگ، كتابخانه هاي 
كوچك و محلي هــم از پيامدهاي ويروس كرونا در 
امان نبودند و آنها هم براي مدت زمان نسبتاً طوالني 
تعطيل شدند و بخش زيادي از مخاطبان خودشان 
را از دســت دادند. علي شــاعري، كتابدار كتابخانه 
سيدمرتضي با بيان اينكه كرونا تأثير اصلي خودش 

را بر كتابخانه هاي محلي گذاشته است، به همشهري 
گفت: »كتابخانه ها، ديگر مانند گذشــته نيستند. 
هر زمان وضعيت قرمز اســت به طور كامل تعطيل 
هســتيم و هرزمان هم وضعيت نارنجي مي شــود، 
تنها با 50درصد ظرفيت فعاليــت مي كنيم. تعداد 
مخاطبان هم بسيار كم شده است. اگر قبل از كرونا 
تعداد مراجعه كننده ها در طول روز حدود 150نفر 
بود، اكنون به 10تا 12نفر رسيده است. درحالي كه 
ما در كتابخانه پروتكل هاي بهداشــتي را به خوبي 
رعايت مي كنيــم و فضاي كتابخانــه به طورمرتب 
ضدعفوني مي شود. حتي در اوضاع و احوال كنوني 
سالن مطالعه تعطيل است و افراد تنها براي گرفتن 
كتاب به كتابخانه مراجعه مي كنند. البته بسياري از 
مخاطبان از بازگشايي مجدد كتابخانه ها بي اطالع 
هستند. اميدواريم ويروس كرونا هرچه زودتر از بين 
برود و فعاليت كتابخانه ها به مرور زمان به روال سابق 

خود بازگردد.«

 كاهش حدود
 80 درصدي مراجعان 

وقتي كرونا شــيوع پيدا 
كــرد، كتابخانه ملي هم 
ماننــد ديگــر مكان ها 
تعطيل شــد. امــا اين 
تعطيلي آنقدر طول نكشــيد و اين كتابخانه پس از 
دو، ســه ماه مجدد فعاليت خودش را از سرگرفت. 
رضاشهرابي، مديركل خدمات اطالع رساني كتابخانه 
ملي با بيان اين جمله به همشهري گفت: »درهاي 
كتابخانه ملي از خرداد سال ۹۹ به روي عموم باز شد، 
آن هم در شرايطي كه اغلب كتابخانه هاي عمومي 
بسته بودند. در كتابخانه ملي، پروتكل هاي بهداشتي 
به خوبي رعايت مي شــود. تاالرهاي كتابخانه ملي 
بزرگ هســتند و ما هم براي رعايــت پروتكل  ها و 

به منظور حفظ سالمت شــهروندان و جلوگيري از 
ابتالي آنها به ويروس كرونا، ظرفيت كتابخانه را به 
50درصد كاهش داده ايم. هم اكنون فاصله گذاري ها 
رعايت شده است و در اين اوضاع و احوال تا آنجا كه 
در توانمان بوده به بهترين شكل ممكن به مخاطبان 
خود خدمات رســاني مي كنيم. هرچند با وجود اين 
ميزان مراجعه كننده به كتابخانه به يك چهارم قبل 
رسيده و كاهش چشمگيري داشته است. تا قبل از 
شيوع ويروس كرونا اگر روزانه حدود 1500 نفر به 
كتابخانه مراجعه مي كردند، اكنون اين تعداد به 300 
تا 400نفر در روز رسيده است. البته اين موضوع دور 
از انتظار هم نيســت و ترس از ابتال به ويروس كرونا 
در مردم وجود دارد و آنها نمي خواهند در مكان هاي 
سربسته حضور داشته باشند.«  شهرابي در ادامه با 
بيان اينكه حضور كمتر شهروندان در كتابخانه آنها 
را به ســمت خدمات غيرحضوري سوق داده است 
افزود: »وقتي تعداد مراجعه كنندگان كاهش يافت، 
به اين نتيجه رسيديم كه نبايد ارتباطمان با مخاطبان 
كاهش پيدا كند و نيازهايشان را بدون پاسخ بگذاريم. 
بنابراين خدمــات مجازي را افزايــش داديم و اين 
شــرايط مهيا شــد تا مخاطبان به صورت آنالين با 
كتابدارها در تماس باشند. همچنين براي آن دسته 
از افراد كه خواستار اصل كتاب يا نشريات هستند، 
كتاب ها و نشــريات مورد نيازشــان را كپي كرده و 
برايشان پســت مي كنيم. در مجموع بايد بگويم كه 
خدمات غيرحضوري ما در ســال ۹۹نسبت به سال 
۹8، 2/5برابر شده است. مخاطبان هم نسبت به اين 
موضوع مشتاق هستند و از اين موضوع خيلي خوب 
استقبال شد. در بحث پرسش و پاسخ هاي مجازي هم 
تعداد درخواست ها افزايش يافت، به طوري كه تعداد 
درخواست ها كه در سال ۹8، 2هزار و 500مورد بود، 
در سال ۹۹به 6هزار درخواست رسيد كه اين موضوع 

هم نشان دهنده استقبال خوب مخاطبان است.«

دريچه

هجدهميــن و نوزدهميــن نشســت از 
مجموعــه درس گفتارهايي دربــاره بوعلي 
سينا، چهارشنبه ۹و16تير ساعت11 صبح با 
عنوان »تاملي در قانون ابن سينا« به سخنراني 
نجفقلي حبيبي اختصاص دارد كه به صورت 
مجازي برگزار مي شــود. در جلســه اول به 
كتاب اول قانون و جلســه دوم به كتاب دوم 
قانون پرداخته مي شود. كتاب »قانون« يكي 
از آثار ابن ســينا در زمينه پزشــكي  است كه 
نزديك به 700ســال در مراكــز علمي اروپا 
تدريس مي شد و پس از كتاب مقدس، دومين 

كتابي كه در اروپا به چاپ رسيد، قانون ابوعلي 
سينا بود. حتي در دوران كنوني نيز به عنوان 
بخش مهمي از طب كهن در مهم ترين مراكز 
و دانشــگاه هاي جهــان تدريس مي شــود. 
اصل كتاب به زبان عربي نوشــته شده است 
كه چندصدســال به عربي تدريس مي شد و 
سرانجام عبدالرحمن شرفكندي)َهه ژار( آن را 
به زبان فارسي ترجمه و منتشر كرده است. در 
سال هاي اخير نيز نجفقلي حبيبي، پژوهشگر 
فلسفه اســالمي، اين كتاب را تصحيح كرده 
اســت كه تاكنون كتاب اول و دوم قانون به 
همت انتشارات بنياد ابوعلي سينا چاپ شده 
اســت. كتاب اول در باب كليات طب است و 
كتــاب دوم قانــون وارد بحث هاي تخصصي 
طب مي شــود و به دارو هاي مفرده و گياهي 

مي پردازد.
عالقه منــدان مي توانند ايــن برنامــه را از 
اينســتاگرام مركز فرهنگي شــهركتاب به 
نشاني ketabofarhang، تلگرام اين مركز 
به نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز در 

سايت آپارات پيگيري كنند.

تأملي در قانون ابن سينا

كتابخانه هايي كه از رونق افتادند 

سعيده مرادي
خبر نگار

تازه هاي نشر

  دكترهاي اعصاب
»دكترهــاي اعصــاب« بــا زيــر عنوان 
داســتان هاي ناگفته روانپزشكي، نوشته 
جفري ليبرمن را ماندانا فرهاديان به فارسي 
برگردانده و به تازگي از سوي نشر نو منتشر 

شده است.
تاريخ روانپزشكي آكنده است از نظريه هاي 
خيال پردازانه و درمان هاي غريب و در عين 

حال مملو از روانپزشكان و دانشمنداني كه مجّدانه به دنبال تسكين 
و درمان مؤثر اختالالت رواني بوده اند. روانپزشكي از روزگاري كه 
مبتاليان به اختالالت رواني را در زنجير مي كردند، راهي طوالني و 
پرفراز  و  نشيب پيموده است. اين كتاب روايتي شگفت انگيز عرضه 
مي كند از اين تحول؛ روايتي كه شرح موارد واقعي از بيماري ها را با 

انديشه ها و تأمالت نظري همراه مي كند.
 )APA(جفري ليبرمن، رئيس پيشين انجمن روانپزشكي آمريكا
و استاد روانپزشكي در دانشگاه كلمبيا، در »دكترهاي اعصاب«، 
تاريخ روانپزشكي را در چشم اندازي مدرن قرار مي دهد تا دريافتي 
عميق از سرگذشــت آن به دســت دهد. او جهاِن پشــت صحنه 
روانپزشكي و اشتباهات تاريخي آن را مي كاود و دنياي نوين اين 

علم و قلمرو و مرزهاي آن را پيش چشم خواننده مي نهد.
نشر نو، اين كتاب 376صفحه اي را با شمارگان هزارو100نسخه به 

بهاي 110هزار تومان منتشر كرده است.

  دلدادگان
دلدادگان، نوشته اومبرتو اكو با تصويرگري 
ماركو لورنزتي را غالمرضا امامي به فارسي 
برگردانده كه به تازگي از سوي نشر پرتقال 

منتشر شده است.
كتاب، نسخه بازنويسي شــده اثر معروف 
آلســاندرو مانزونــي، شــاعر معــروف 
ايتاليايي)1873-1780( است. او نوشتن 

داستان دلدادگان را در ســال1841 شروع 
كرد؛ يعني 200سال پيش و 20سال از عمرش را براي نوشتن اين 
قصه گذاشت. دلدادگان نخستين داســتان بلند مهم ايتالياست 
و تأثير شگرفي بر نويســندگان بعد از خودش داشته است. اين 
داســتان بر پايه زندگي مســتند 2 دلداده در سال هاي طاعوني 
نوشــته شــده اســت. اومبرتو اكو)2011-1۹32( فيلسوف و 
رمان نويس ايتاليايي اين داستان قديمي را به شيوه اي نو روايت 
كرده است. كتاب، قصه عشق 2دلداده است كه تصميم به ازدواج 
گرفته اند اما حاكم زورگو و خشــن آن روزگار مانــع پيوند آنها 
مي شود. سرانجاِم زندگي اين دو، گذشتن از غم ها و سختي ها و 

پاياني خوش است.
نشر پرتقال »دلدادگان« را در 100صفحه، با شمارگان هزار نسخه 

به بهاي 4۹هزار تومان منتشر كرده است.

بررسي فعاليت كتابخانه ها در دوران كرونا
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  حقوق پايين اعضــاي هيأت علمي 
 گروه 
دانشگاه آزاد و درجه بندي آنها به دو جامعه

گروه الــف و ب در هفته هــاي اخير 
موجب اعتراض استادان اين دانشگاه شده است. آنها 
همچنين مي گويند كه دانشــگاه آزاد بخشنامه اي 
صادر كرده كه شرط ماندگاري آنها در گروه باالتر و 
دريافت حقوق و درآمد بيشتر منوط به درآمدزايي 
آنها براي اين دانشگاه است، در غير اين صورت آنها 

به گروه ب سقوط خواهند كرد.
مدتي اســت اعضاي هيأت علمي دانشــگاه آزاد 
مأموريت هاي آموزشي و پژوهشي خود را با اعضاي 
هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي مقايسه مي كنند و 
مي بينند كه هر دو در حــال ايفاي يك نقش و يك 
حجم كار و شــايد آنها با مأموريــت هدايت تعداد 
بيشتري دانشجو هستند اما حقوق شان يك چندم 
اعضاي هيأت علمي دانشــگاه هاي دولتي اســت. 
ليال حاجي آقايي، عضو هيأت علمي واحد شوشتر 
دانشگاه آزاد اســالمي در گفت وگو با همشهري در 
اين باره مي گويد: »سطح حقوق و دستمزد اعضاي 
هيأت علمي دانشگاه آزاد به قدري پايين است كه 
رقم حكم يك اســتاديار با 20ســال سابقه حدود 
8ميليون تومان و دريافتــي او 6.5ميليون تومان 
است اين در حالي است كه هم رتبه هاي همين فرد 
در دانشگاه هاي دولتي با همين ميزان سابقه، ماهانه 
30ميليون تومــان حقوق مي گيرنــد. تازه همين 
حقوق 6ميليون توماني را هم در برخي واحدها كامل 
پرداخت نمي كنند و مثال هنوز معوقه بهمن1399 
را بسياري از استادان نگرفته اند. همچنين افزايش 
حقوق 20درصدي ســال99 نســبت به98 هنوز 
اعمال نشده، افزايش حقوق1400 هم كه بماند. از 

سال92 به بعد، استاد راهنما، مشاور يا داور بيش از 
40پايان نامه بوده ام كه درباره آنها هيچ دريافتي ای 

نداشته ام«.
محمود فيروزي مقدم، استاديار واحد تربت حيدريه 
و مدير پژوهش اين واحد دانشگاهي نيز در گفت وگو 
با همشهري مي گويد كه با دو مدرك دكتري، توليد 
بيش از 40مقالــه علمي پژوهشــي و پديدآوردن 
كتاب هاي تخصصي و با وجــود اينكه پابه پاي يك 
كارمند در بخش مديريت پژوهش خدمت مي كند، 
ماهانه بين 10تا11ميليون تومان حقوق مي گيرد، 
درحالي كه يك عضو هيأت علمي با شرايط مشابه 
او در دانشگاه هاي دولتي بيش از 25ميليون تومان 

حقوق دارد.

شروط ماندگاري استادان در درجه الف
عالوه بر مطالبه همسان ســازي حقــوق اعضاي 
هيأت علمي دانشــگاه آزاد با دانشگاه هاي دولتي، 
موضوع بخشنامه تازه ابالغ شــده در اين دانشگاه 
مبني بر گروه بنــدي اســتادان در دو درجه الف و 
ب، مورد انتقاد برخي اســتادان قرار گرفته است. 
ليال حاجي آقايي در اين باره مي گويد: »براســاس 
اين بخشــنامه ،حقوق اعضاي هيــأت علمي الف 
كه بايد 4روز در هفته در دانشــگاه باشند به اندازه 
1.5ميليون تومان بيشتر از اعضاي هيأت علمي گروه 
ب مي شود. درآمدزايي كردن براي دانشگاه، شرط 
ماندگارشدن در گروه الف است، به طوري كه اگر يك 
عضو هيأت علمي طی شش ماه درآمدزايي نداشته 
باشد به گروه ب سقوط مي كند. شايد اعضاي هيأت 
علمي گروه هاي فني و مهندســي بتوانند با انعقاد 
قراردادهايي با صنايع ، درآمدزايي داشته باشند اما 

اين كار براي اعضاي هيــأت علمي گروه هاي علوم 
انساني خيلي دشوار و نشدني است«.

فيروزي مقدم درباره شرطي كه دانشگاه آزاد براي 
درآمدزايي گذاشــته اســت، مي گويد: »سازمان 
مركزي دانشــگاه آزاد مقرر كرده كه اعضاي هيأت 
علمي بايد 15درصــد از درآمد حاصل از طرح هاي 
درآمدزا را به دانشگاه بدهند، بدون اينكه از ساعت 
حضور استاد كم شود. طرح درآمدزايي استادان در 
دانشگاه آزاد عمدتا بازدارنده است و مشوق خاصي 
ندارد. درحالي كه در دانشگاه دولتي تمام استاداني 
كه حتي در خارج از دانشــگاه طرح پژوهشي دارند 
از بيمه و ماليات معاف هستند اما در دانشگاه آزاد، 
بيمه و ماليــات را بايد خود اســتاد پرداخت كند. 
به عنوان مثال اگر 180ميليون طرح بگيريم، عالوه 
بر اينكه بايد سهم دانشگاه را بدهيم، بيمه و ماليات 
را هم بايد پرداخت مي  كنيم و در عوض فقط 2امتياز 
پژوهشي براي عضو هيأت علمي ثبت مي شود كه 

تأثير چنداني هم در ارتقا ندارد«.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي معتقد 
است الزام كردن اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد 

براي 16ساعت تدريس در هفته و 16ساعت حضور 
هفتگي اجباري در دانشــگاه براي امور پژوهشي، 
در حالي است كه اســتادان در واحدي مانند تربت 
حيدريه نه تنها اتاق ندارند بلكه ميز و كامپيوتر هم 
ندارند. او تصريح مي كند: »در واحد تربت حيدريه 
فقط يك دفتر مربوط به امور كالس ها وجود دارد كه 
مثل دفتر يك مدرسه است كه استادان زمان بين 
كالس ها را آنجا مي گذرانند. در اين شرايط چگونه 
انتظار حضور پژوهشي استاد در محل دانشگاه وجود 
دارد؟ وقتي حضور در دانشــگاه را الزامي مي كنند، 
انتظار مي رود كه لوازم و خدمات مربوط به آن هم 
ارائه شــود. تصميم گيران و سياســتگذاران ظاهرا 
فقط واحدهاي با امكانات در تهران و كالنشهرها را 

مي بينند و براساس آنها تصميم گيري مي كنند«. 

واكنش معاون دانشگاه آزاد به نقدها
در پي اســتمرار اعتــراض اعضاي هيــأت علمي 
دانشگاه آزاد، تالش زيادي كرديم كه با رئيس اين 
دانشگاه و معاونان او گفت وگو كنيم اما آنها حاضر 
به پاسخگويي در اين باره نشدند. تنها عبدالحسين 

خسروپناه، معاون علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي 
نســبت به اين انتقادها واكنش نشــان داده و در 
گفت وگويي با سايت ارگان دانشگاه آزاد اعالم كرده 
كه » اگر ايرادي هــم در مصوبات و بخشــنامه ها 
وجود داشته باشد، محمدمهدي طهرانچي، رئيس 
دانشگاه، نقدها را در مسير تعالي دانشگاه مي پذيرد«. 
خسروپناه گفته است: »مشكل اينجاست كه برخي 
مصوبات و بخشنامه ها را به اشتباه منعكس مي كنند. 
طرح الف و ب قطعا به نفع استادان است چون طبق 
قوانين گذشته، اســتاداني كه در خارج از دانشگاه 
مسئوليت داشتند پاره وقت محسوب شده و طبق 
قوانين بايد اخراج مي شدند اما در شيوه نامه همكاري 
جديد، همه اســتادان تمام وقت هســتند و هيأت 
علمي هاي گروه ب مي توانند بدون هيچ مشــكلي 
در خارج از دانشگاه هم مسئوليت اجتماعي داشته 

باشند«.

وجود مشكل در بخشنامه الف و ب را قبول داريم
صداي اعتراض استادان دانشگاه آزاد به مجلس شوراي 
اسالمي هم رسيده است. آنها از مجلس خواسته اند كه 
به شكل قانوني به مسائل و مشكالت پيچيده و پرتعداد 
آنها رسيدگي كند. سارا فالحي، سخنگوي فراكسيون 
دانشگاه آزاد در مجلس، مي گويد قبول دارد كه طرح 
دانشگاه آزاد براي قراردادن اعضاي هيأت علمي در 
دو گروه الف و ب هر چند منجــر به افزايش حقوق 
برخي استادان مي شود اما داراي اشكاالتي است كه 
در قالب گفت وگو با كميســيون آموزش مجلس و 
سازمان مركزي دانشگاه آزاد بايد حل شود. فالحي 
درباره موضوع همسان ســازي حقوق اعضاي هيأت 
علمي دانشگاه آزاد  هم گفت: »مصوبه مجلس مربوط 
به اعضاي هيأت علمي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت 
بوده و هنوز بــراي اعضاي هيأت علمي دانشــگاه 
آزاد تصميمي گرفته نشده اســت. البته فراكسيون 
دانشگاه آزاد با كميسيون آموزش  و تحقيقات مجلس 

جلسه اي داشــته و به دنبال آن 
هســتيم كــه همسان ســازي 

حقــوق اعضــاي هيــأت علمــي شــامل حــال 
 اعضاي هيــأت علمي دانشــگاه آزاد نيز بشــود«.

   دانشگاه آزاد از نظر منابع مالي مشكل دارد
سارا فالحي، سخنگوي فراكسيون دانشگاه آزاد مجلس معتقد است: »سازمان مركزي دانشگاه آزاد بايد براي افزايش حقوق 
اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه، مثل حقوق هايي كه در وزارت علوم داده مي شود، برنامه داشته باشد. دليلي ندارد 
كه در حق اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه اجحاف شود. سازمان مركزي بايد قبول كند كه الزم است رفاه و شرايط درآمدي 
و معيشتي استادان را تامين كند. البته آنها هم از نظر منابع مالي مشكل دارند. چطور اعضاي هيأت علمي در دانشگاه آزاد 
همان وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي در دانشگاه هاي دولتي را دارند و مقاله هاي علمي آنها در ارتقاي 
رتبه علمي كشور نقش آفرين مي شود اما وقتي پاي حساب وكتاب به ميان مي آيد، براي آنها طور ديگري محاسبه مي شود. 

نمي شود از استادان دانشگاه آزاد، خدمات ملي بخواهند ولي حقوق آنها در تراز ملي داده نشود«. 

گزارش همشهري از مطالبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد درباره همسان سازي حقوق و نقد بخشنامه تقسيم استادان به دو گروه الف و ب

 سخنگوي فراكسيون دانشگاه آزاد مجلس در گفت وگو با همشهري مي گويد رئيس دانشگاه آزاد گفته است به دنبال افزايش حقوق استادان  حتي فراتر از 
همسان سازي با حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي است

 اعتراض استادان دانشگاه آزاد به حقوق هاي پايين
ايثارگران بدانند

دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي 
ايثارگران) 1(

پرســش هاي متعددي از جامعه ايثارگــري در خصوص تبديل 
وضعيت استخدامي آنان به ما رسيده است.

قريب 2ســال از موضوع تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران و 
فرزندان آنان در مجلس شوراي اســالمي و دولت مي گذرد و هر 
بار به بهانه هايي اين قانون با مشــكل مواجه شده است. با عنايت 
به اينكه در قانون بودجه سال 1400 مجدداً به اين موضوع اشاره 
شده و دولت دستورالعمل اجرايي آن را به تصويب رسانده است 
به همين منظور و به دليل اهميت زياد آن، اين موضوع را با شرايط 
جديد آن به بحــث مي گذاريم. از آنجا كه در قانون استفســاريه 
مشكل نيروهاي شــركتي همچنان به قوت خود باقي مانده بود 
و در بخشــنامه ابالغي ســازمان امور اداري و استخدامي كشور 
به آن اشاره نشده بود، مجلس شــوراي اسالمي در قانون بودجه 
سال 1400 بند »د« تبصره 20 را به منظور تحقق تبديل وضعيت 
استخدامي تمامي ايثارگران و فرزندان آنان با وضعيت هاي مختلف 

استخدامي و در تمامي دستگاه هاي اجرايي به تصويب رساند.
ضوابط اجرايي قانون بودجه ســال 1400 كل كشــور در تاريخ 
چهارم ارديبهشــت ماه سال 1400 توســط دولت ابالغ شد. در 
ماده 44 ضوابط اجرايي بودجه آمده اســت: دستورالعمل نحوه 
اجراي بند »د« تبصره 20 قانون به صورت مشترك توسط سازمان 
برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و تا 
پايان خردادماه ســال 1400 ابالغ خواهد شد. اين دستورالعمل 
در موعد مقرر تهيه و در تاريخ نوزدهم خرداد 1400 ابالغ شــد. 
اين دستورالعمل حاوي نكات مثبت )منطبق با مصوبه مجلس( 
و نكات منفي )مغاير با مصوبه مجلس( اســت كه به تشــريح آن 

خواهيم پرداخت.
 با توجه به ابالغ اين دســتورالعمل، بخشنامه قبلي سازمان امور 
اداري و استخدامي كشور درخصوص تبديل وضعيت استخدامي 
ايثارگران منتفي و اين دستورالعمل جايگزين آن شده است. نكات 

مثبت اين دستورالعمل عبارتند از:
 1 - مشمولين تحت پوشش اين قانون هســتند كه به صراحت 
به مشــمولين ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
و اصالحات بعدي آن اشــاره شده اســت. لذا تمامي ايثارگران و 
فرزندان آنان كه در دستگاه هاي اجرايي شاغل هستند به موجب 

بند »د« ماده 20 بايد تبديل وضعيت شوند.
2 - دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون هستند كه به صراحت 
و منطبق با بند»د« ماده 20 قانون بودجه به تمامي دستگاه هاي 
مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران اشاره 

شده است. 
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انتشار پيش نويس طرح جديد »حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« طي روزهاي اخير بار 
ديگر بحث ها را درباره اقدام هاي مجلس يازدهم پيرامون 
اينترنت و فضاي مجازي داغ كرده است. نيما نامداري، عضو هيأت مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران و 
از فعاالن نام آشناي اكوسيستم فناوري كشور در گفت وگو با همشهري از اين طرح مجلس ابراز تعجب مي كند 
و تالش طراحانش براي تصويب بي سر و صداي آن را خارج از چارچوب شفافيت مي داند. به گفته او اصل اين 
طرح براساس محدوديت و فيلترينگ بنا شده و به صورت بالقوه مي تواند درصورت تصويب باعث فيلترينگ 
هر چيزي كه در اينترنت وجود دارد شود. به گفته نامداري هرچند شعار طراحان، حمايت از كسب وكارها و 
پلتفرم هاي داخلي است اما بخش خصوصي به اين نوع حمايت ها كه معموال به رانت و فساد منتهي مي شود و 

جز اتالف بيت المال هيچ نتيجه ديگري ندارد، تمايلي ندارد.

به نظرتان چطور تقريبا هيچ كسي حتي 
بخشي از نمايندگان مجلس از جزئيات طرح جديد 
براي فضاي مجازي و اينترنت كشور مطلع نبوده اند؟ 
طرحي كه با عنوان حمايت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي مطرح شده، ظاهرا به درخواست بعضي از 
نمايندگان قرار است در چارچوب اصل85 قانون اساسي 
بررسي شود كه البته هنوز قطعي نشده است. اصل85 
تصريح كرده كه نمايندگان نمي توانند اختيار قانونگذاري 
خود را به ديگري تفويض كنند. بــا اين حال اين اصل 
براي مواردي استثنا قائل شــده كه نمايندگان بتوانند 
اين اختيارات را به كميســيون تخصصي واگذار كنند؛ 
بنابراين اگر طرحي در كميســيون تخصصي تصويب 
شود، ديگر وارد صحن علني نخواهد شد و بدون تصويب 
صحن علني به مرحله تأييد شــوراي نگهبان مي رود. 
سؤال اين است كه چرا براي چنين طرحي، به اين شكل 
مي خواهد عمل شود؟ در گذشته معموال قوانيني مانند 
قانون مجازات اســامي، قانون ماليات هاي مســتقيم 
و قانون تجارت كه قوانين بســيار تخصصي و پيچيده 
بوده اند و بعضــا تا 500ماده و صدها صفحه را شــامل 
مي شدند و همچنين از حوصله صحن علني خارج بوده و 
حوزه هاي تخصصي بسياري داشته است، ذيل اصل85 
بررسي مي شدند. اين طرح كه از حجم زيادي به لحاظ 
تعداد صفحات برخوردار نيســت و در عين حال براي 
بسياري از مردم مهم و بر زندگي آنها تأثيرگذار است، چه 
دليلي دارد كه براي تصويب به كميسيون ارجاع شود و 
به صحن علني مجلس نرود؟ اهميت اين مسئله در اين 
است كه برخاف صحن كه به صورت علني مذاكرات از 
طريق راديو و رسانه هاي ديگر منتشر مي شود، بررسي ها 
در كميســيون پشت درهاي بســته صورت مي گيرد، 
نظر نمايندگان علني نخواهد شد و كسي از آن خبردار 

نمي شود. اين اقدام آسيب هاي نگران كننده اي به همراه 
دارد، چراكــه با اين اقدام، رســانه ها، نهادهاي مدني و 
متخصصان از نظرات كميسيون مطلع نمي شوند و امكان 
نقد و بررسي آن وجود ندارد. به ويژه كه در دوره تغيير 
دولت هم هستيم و دولت جديد از آنجا كه مستقر نشده 
است، نمي تواند نظرات خود را حداقل به طور رسمي در 
مورد اين طرح ارائه دهد. بحث اصلي اكنون اين است كه 
چرا برخي از نمايندگان مي خواهند اين طرح را در يك 
فضاي غيرشفاف بررسي  كنند و آن را در خارج از صحن 

علني پيش ببرد.
فكر مي كنيد مهم ترين مشكل و ايرادي 

كه به اين طرح مي شود وارد كرد چيست؟
نكته مهم درباره اين طرح اين است كه اساس و مبناي 
آن بر محدوديت و نظام مجوزدهي گذاشته شده است. 
به عبارت ديگر، بنا بر اين گذاشــته شده كه هر چيزي 
كه در اينترنت وجود دارد، اعــم از داخلي يا خارجي، 
بايد مجوز بگيــرد. مفهومي با عنــوان »خدمات پايه 
كاربردي« در اين طرح تعريف شده كه از نرم افزارهاي 
ساده اي مانند پيام رسان ها، ايميل، نقشه ها، مسيرياب 
و مرورگرهايي ماننــد فايرفاكس و كروم را پوشــش 
مي دهد. در اين طرح پيش بيني شده كه اين خدمات 
درصورتي براي كاربر ايراني قابل اســتفاده اســت كه 
از يك كميســيون مجوز بگيرند. شــرطي هم در اين 
طرح گذاشته شــده كه بايد تعداد كاربران آنها از يك 
درصد)حدود 500هزار نفر( بيشــتر باشــد كه تقريبا 
همه سرويس هاي خارجي كه ايراني ها از آن استفاده 
مي كنند، بيش از اين تعداد است. اين طرح درصورتي 
كه تصويب شود به اين معناست كه استفاده از لينكدين 
و جســت وجوگر گوگل ممنوع خواهد شــد و اگر اين 
شركت ها نپذيرند كه درخواست مجوز دهند يا نماينده 

معرفي كنند و مهم تر از همه، اگــر قبول نكنند كه به 
مجموعه اي از تكاليف عمل كنند، در ايران فيلتر خواهند 
شد. اين تكاليف شامل دسترســي دادن به داده هاي 
كاربران به نهادهــاي ذي صاح، رعايت مجموعه اي از 
ضوابط و قوانين در حوزه قيمت گذاري و حتي مالكيت 
اين شــركت ها و موارد ديگر اســت. يكي از موارد اين 
است كه اين شركت ها بايد بپذيرند كه حداكثر ظرف 
12ساعت، موظف به فيلتر محتوايي هستند كه به آنها 
اعام مي شود. در واقع اگر اينســتاگرام نپذيرد كه به 
دستور نهاد فيلترينگ، يك محتواي مشخص را فيلتر 
كند، خودش فيلتر مي شــود. آنچه در اين طرح ديده 
مي شود، اين است كه همه  چيز ممنوع است، مگر آنكه 

براي آن مجوز صادر كند.
 به نظرتان با توجه به شرايط كنوني جهان 
و ايران چنين طرحي كه به صورت بالقوه مي تواند 
باعث فيلترينگ همه ســرويس هاي كاربردي در 

كشور شود اجرايي است؟
روشن اســت كه اين ســطح از محدوديت در دنياي 
واقعي غيرقابل اجراست. همچنين در اين طرح براي 
ضمانت اجراي آن، تاش هايي صورت گرفته اســت. 
درواقع به جــز موضوع فيلترينــگ، در اين طرح قيد 
شده كه دستگاه هايي مانند گوشــي و تبلت كه وارد 

كشور مي شوند، اگر از نرم افزارهاي خارجي استفاده 
مي كنند كه از نهاد مسئول مجوز نگرفته اند، 

اجازه واردات ندارند. بنابراين هيچ يك از 
ديوايس هايي كه داراي سيســتم عامل 

اندرويد و آي اواس هستند، طبق اين طرح 
نمي توانند وارد كشــور شــوند و به عنوان 
كاالي قاچاق با آنها برخورد مي شــود. به 
همين خاطر مي گويم كه اين طرح درصورت 

تبديل شدن به قانون، قانوني است براي اجرا 
نشدن.

 در اين طرح عالوه 
بر اين يك تغيير بنيادين در 

نقش دولت ديده مي شود.
نمونه ديگري كه در اين طرح بســيار 
عجيب به حساب مي آيد، اين است كه 

مرزباني گذرگاه هاي 
داده بــه نيروهاي 
مسلح واگذار شده 

اســت. اين موضوع 

نشــاندهنده بي اعتمادي قانون گــذاران به نيروهاي 
متخصص و فني دولتي است. همچنين اين واگذاري به 
نهادي سپرده شده كه تخصص فني الزم را در اين حوزه 
ندارد و اساســا براي اين موضوع ماموريتي ندارد. اگر 
براساس نگاه تدوين كنندگان طرح بخواهيم نگاه كنيم، 
وظيفه نيروهاي مسلح در مرزهاي فيزيكي بنايشان بر 
منع تردد اســت، مگر آنكه مجوزي مانند ويزا يا مجوز 
مبادله كاال از گمرك وجود داشته باشد. آيا ديدگاهي كه 
تدوين كنندگان طرح نسبت به داده، تبادل داده و دانش 
جهاني دارند مانند همين مرزهاي فيزيكي است؟ آيا بنا 
بر منع مبادله است، مگر اينكه مجوز گرفته شود؟ اين 

ديدگاه بسيار نگران كننده است.
 در اين طرح كميســيون عالي تنظيم 
مقررات، مسئوليت جدي و بزرگي دارد. به نظرتان 

اين ماجرا با سازوكارهاي كشور تداخل ندارد؟
نكته عجيــب ديگر در ايــن طرح همين اســت كه 
كميسيوني در اين طرح پيش بيني شده كه اختيارات 
آن بيشتر از اختيارات قواي ســه گانه كشور است. در 
ماده هايي وارد قانونگذاري مي شــود كــه فراتر از قوه 
مقننه اســت، در جاهايي وارد كار اجرا، رگوالتوري و 
تنظيم گري مي شــود كه فراتر از قوه مجريه است و در 
جايي وارد حوزه جرم انگاري و مجازات مي شود كه فراتر 
از قوه قضاييه است. حتي به نظر مي رسد اين طرح 
با اصل استقال قواي ســه گانه تداخل دارد. 
حتي با وظايف شوراي عالي فضاي مجازي 
هم در تضاد اســت. مثا در فصلي كه در 
مورد ضمانت هاي اجراست، اختياراتي به 
اين كميسيون داده شده است كه مي تواند 
جرايم جديد و مجازات هايي را 
تعريف و آنها را اباغ كند 
و اساســا هيچ الزامي 
هم براي طي شدن 
آييــن دادرســي 
و دفــاع متهم از 
خود در اين طرح 
وجود ندارد. اين 
موضوع خاف قانون 
اساسي است. هيچ كس 
نمي تواند در كشور به 
مجازات محكوم و از 
حقوق قانوني خود 

نيما نامداري، عضو هيأت مديره نظام صنفي رايانه اي تهران در گفت وگو با همشهري از نقدهاي بخش خصوصي به طرح جديد 
مجلس براي اينترنت مي گويد

اساس طرح مجلس بر فيلترينگ و ممنوعيت است  به سوي آينده

واكسن  هاي مشهور كرونا چند تمام مي شوند؟

رصدخانه ملي ايران ديروز)دوشنبه( 
با حضور ويدئوكنفرانســي حســن دانش

روحاني، رئيس جمهوري كشــور در 
كاشــان به بهره برداري رســيد. هرچنــد در اين 
افتتاحيه، خبرنــگاران تخصصي اين حوزه حضور 
نداشتند و گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد 
اين رصدخانه تا استفاده عملياتي با نصب آينه ها و 
تست هاي تحويل، هنوز راه بسيار زيادي در پيش 

دارد.
كارهــاي طراحي و ســاخت ايــن رصدخانه در 
ســال1382 آغــاز، اما پــس از چنــدي متوقف 
شــده بود. راه انــدازي ايــن رصدخانــه به دليل 
مــكان نجومــي آن در قله »گركــش« در ارتفاع 

3600متــري از ســطح دريــا در اطراف شــهر 
»كامو« در 80كيلومتري جنوب كاشان مي تواند 
پل ارتباطي بين جزاير قناري، چيــن و هند را با 
ايران به وجود آورد. اين مجموعه در زيرســاختي 
بــه مســاحت 8هزارو500مترمربع بــا زيربناي 
5هزارو100مترمربع شــامل تلسكوپ سه وچهار 
دهم متري با فناوري روز، تلســكوپ يك متري، 
ابزارهاي رصدي پيشرفته، پايشــگاه و همچنين 
ســاختمان كنترل و اليه نشاني آيينه هاست. پس 
از اندازه گيري بيش از 40قلــه در مناطق مختلف 
كشور، 12ســال طول كشــيد تا منطقه »كامو« 
كاشان، به عنوان مناسب ترين مكان براي استقرار 
تلســكوپ هاي حرفه اي نجومي برگزيده شــود. 

رئيس جمهوري پيــش از صدور فرمــان افتتاح 
رصدخانه ملي ايران در كاشــان، اين پروژه عظيم 
علمي در كشور را بسيار افتخارآميز خواند و گفت: 
»عمليــات اجرايي اين طرح بزرگ علمي كشــور 
20سال قبل آغاز شد و بسيار خوشحاليم از اينكه 
با انجام 70درصد فرايند تكميل اين طرح در دولت 

دوازدهم امروز شاهد افتتاح آن هستيم.«
 تمام اين مجموعه در محفظه اي به ارتفاع نصف 
برج آزادي بر فراز قله گركش قــرار مي گيرد كه 
مجموعه تلسكوپ در داخل گنبد اين رصدخانه 
در طول روز در دمايي سردتر از محيط قرار خواهد 

داشت. 
گنبد تلسكوپ به ارتفاع 22متر و قطر 16متر روي 
ســازه اي بتني در قله مذكور نصب شــده است و 
تجهيزات مستقر در آن سرمايش مطلوب تلسكوپ 

را تامين مي كنند.

افشاي قيمت واكسن هاي تأييد شده كوويد-19 در جهان، مشخص كرد 
كه در برخي موارد، قيمت گذاري ها بــا توجه به جغرافياي محل توزيع، 
متفاوت اعمال مي شــود. چند ماه پيش دولت بلژيك در يك اشــتباه 
ناخواسته قيمت هاي توافقي اتحاديه اروپا براي هر دوز واكسن تأييدشده 
را در توييتر اعام كرد. اين افشــاي قيمت ها مشخص كرد كه برخي از 
شركت هاي سازنده واكسن مانند آسترازنكا، فايزر و مدرنا در قيمت گذاري، 
تبعيض قائل شده اند. اتحاديه اروپا متعهد شده بود كه در ازاي تخفيف، 
قيمت هــا را محرمانه نگه دارد. به گفته يك مقام ارشــد بهداشــتي در 
آفريقاي جنوبي 1/5ميليون دوز از واكســن آكسفورد- آسترازنكا براي 
كادر درمان اين كشور با قيمت هر دوز 5/25دالر به اين كشور فروخته 
شــده اســت. اين رقم يعني حدود دوبرابر آنچه اتحاديه اروپا براي اين 
واكسن پرداخته اســت؛ مبلغ 2/15دالر. اين به معناي آن است كه هر 
دوز واكسن آسترازنكا با دالر آزاد هم درصورت حذف دالل ها با قيمتي 
حدود 60هزار تا نهايت 126هزار تومان)به قيمت گران فروخته شده به 
آفريقاي جنوبي( قابل خريد بوده اســت. به تازگي معاون وزير بهداشت 
قيمت 200هزار تومان براي هر دوز واكســن كووايــران بركت را تأييد 
كرد. به گفته او قيمت همه واكسن هاي ايراني در همين محدوده است. 
در دنيا نيز قيمت ها باالتر از آن چيزي است كه ما در داخل قيمت گذاري 
مي كنيم و يكي از واكسن هاي وارداتي به دليل توليد باال قيمت ارزاني دارد 
و آن واكسن استثناست. به احتمال زياد منظور محمدرضا شانه ساز، همين 
واكسن آسترازنكاست كه به گفته منابع آگاه از وزارت بهداشت، قيمت 
اين واكسن براي ايران 4دالر با توجه به حق عضويت سازوكار كوواكس، 
تعيين شده است. انبان پياي، معاون مديركل بهداشت آفريقاي جنوبي، 
مي گويد به دولت آفريقاي جنوبي گفته شده است 5.25دالر قيمت تعيين 
شده براي كشورهايي است كه از سوي بانك جهاني به عنوان كشورهاي 
با درآمد متوسط به باال طبقه بندي شده اند، اما توضيح اصلي درباره اينكه 
چرا كشورهاي پردرآمد، قيمت كمتري براي واكسن سوئدي-انگليسي 
آســترازنكا مي پردازند اين بود كه آنهــا در مرحله تحقيق و توســعه 
سرمايه گذاري كرده بودند و به همين دليل شامل تخفيف شده اند. اين 
اصل حتي براي، سازنده هاي بزرگ تري مانند فايزر نيز رعايت شده است. 
اتحاديه اروپا از توسعه واكسن فايزر و بيوان تك نيز حمايت مالي كرده است 
و به همين دليل براي هر دوز از واكســن هاي اين شركت قيمتي بالغ بر 
14/70دالر در برابر قيمت 19/50دالري كه براي خود آمريكايي ها تعيين 

شده است، پرداخته است. 

افتتاح سازه رصدخانه ملي ايران 

محمد كرباسي
دبير گروه دانش و فناوري

محروم شود، مگر اينكه يك دادگاه صالح به اتهامات او 
رسيدگي كرده باشد. ضمن اينكه انبوه مجوزهايي كه 
در اين طرح ذكر شــده، باعث بوروكراسي هاي جديد، 
ضوابط دست وپاگير و فرايندهاي پيچيده دولتي خواهد 
شد. اين موضوع برخاف سياست هاي نظام، مبني بر 
كاهش بوروكراسي دولتي و تسهيل كسب وكار است. 
عاوه بر اين، هر زمان قرار بر مجوزدهي بوده، انبوهي از 
رانت و فساد هم در پي داشته است كه فضا را براي بخش 
خصوصي واقعي دشوار كرده اســت كه اين طرح هم 

متأسفانه در همين مسير حركت مي كند.
به نظر بيشترين اثر اين طرح محدوديت و 
فيلترينگ پلتفرم هاي خارجي است. به نظرتان اين 
نگاه مي تواند براي كشور و اقتصاد ديجيتال فايده 

داشته باشد؟ 
در مجموع وقتي به اين طرح به طور كلي نگاه مي كنيم، 
متوجه مي شويم كه فرض بر محدوديت و بي اعتمادي 
گذاشته شده است. فرض بر اين است كه مسئله اينترنت 
و فضاي مجازي مســئله اي اســت كه با بگير و ببند، با 
كنترل و با ايجــاد نهادهاي دولتــي و نظام مجوزدهي 
قابل حل است. به نظر من اين نگاه برخاف مصالح ملي، 
برخاف سياســت هاي رشــد اقتصادي و ازبين برنده 
انگيزه كسب وكارهاي داخلي براي خلق سرويس هاي 
جديد است و از همه مهم تر اينكه اين طرح، واقع بينانه 
نيست. مردم و به ويژه جوانان به اين فضا عادت كرده اند 
و طبيعتا انتظار دارند كه از سرويس هاي مناسب در دنيا 
بهره ببرند. مردم از اين سرويس ها كه غالبا سالم هستند 
و مشــكلي ندارند، براي كســب وكار، آموزش، زندگي، 
ســامت و تفريح اســتفاده مي كنند. چه دليلي وجود 
دارد كه اگر اين سرويس ها ضوابط عجيب و غريب ما را 
نپذيرند، ما بايد مردم را از اين سرويس ها محروم كنيم. 
متأسفانه روح حاكم بر اين طرح سياست محدودسازي 

و ممنوعيت است.
شــعار اصلي طراحان به نظر حمايت از 
كسب وكارها و پلتفرم هاي داخلي است. واقعا بستن 

رقبا باعث پيشرفت پلتفرم هاي داخلي مي شود؟
در ايــن طرح بخشــي تحــت عنــوان حمايــت از 
كسب وكارهاي داخلي گنجانده شده است. من به عنوان 
عضو هيأت مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران 
كه بخش خصوصــي را در حوزه فنــاوري اطاعات، 
نمايندگي مي كنم، به شــدت با اين طرح مخالفم. فكر 
مي كنم بخش خصوصي از فعاليــت در فضاي رقابتي 
استقبال بسياري مي كند. بخش خصوصي به اين نوع 
حمايت ها كه معموال به رانت و فساد منتهي مي شود و 
جز اتاف بيت المال هيچ نتيجه ديگري ندارد، تمايلي 
ندارد. ما ترجيح مي دهيم كه فضا رقابتي باشد، فضا باز 
باشد و سرويس هاي خوب ديده شود. مطمئنا در چنين 
فضايي ما برنــده رقابت خواهيم بــود و هيچ نيازي به 

كمك هاي غيرواقعي و غيرمفيد نداريم.
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معطلي هاي 5تا 15ساعته، شب ماندن در خيابان و 
خودرو و نوبت هايي که بيــن 300تا 600هزار تومان 
فروخته مي شود؛ اين خالصه وضعيت واکسيناسيون 
دوز دوم واکســن کرونا در روزهاي گذشــته تهران 
است. گزارش ميداني صبح ديروز همشهري از 6مرکز 
واکسيناســيون خودرويي و غيرخودرويي در تهران 
حكايت از ادامه وضعيت نابسامان تزريق واکسن به 
سالمنداني است که انتظار دوز دوم را مي کشند. حاال 
در همين صف ها، کسب وکارهاي جديد با نرخ هاي 
تعيين شده ايجاد شده اســت، مثل سودجوياني که 
در صف هاي خودرويي، به ديرآمده ها نوبت فروشــي 

مي کنند.
از زماني که واکسيناسيون سالمندان با اولويت افراد 
باالي 80سال شروع شد، 63روز مي گذرد. قرار بود تا 
پايان خرداد، واکسيناسيون سالمندان باالي 60سال 
در کشور تمام شود، در هشتمين روز از تير، هنوز دايره 
واکسيناسيون سالمنداني باالي 70سال تمام نشده 
و خيلي ها نگران دريافت دوز اول هستند. آنطور که 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا، اواخر ارديبهشت 
اعالم کرد، برنامه اينگونه بود که واکسيناسيون براي 
80ساله ها شروع شــود و با اختالف 5سال، هر هفته 
گروه جديدي از ســالمندان در اولويــت تزريق قرار 
گيرند. حاال با نزديك شــدن به نيمه تيرماه، نه تنها 
واکسيناسيون به 60ساله ها به عنوان آخرين گروه از 
سالمندان نرسيده که افراد باالي 70سال در گيرودار 
دريافت دوز دوم  هر روز در صف مي ايستند و آنهايي 
که دوز اول را هم نگرفته انــد، هراس جاماندن دارند. 
دريافت دوز دوم واکسن بين 5تا 15ساعت معطلي 
دارد؛ اين را سالمندان ايستاده در صف هاي طوالني 
به همشهري مي گويند. از پيامك هاي وزارت بهداشت 
براي اطالع رساني درباره دريافت دوز دوم هم خبري 
نيست، اگر هم پيامي فرســتاده شده باشد، تغييري 
در روند فعلي واکسيناســيون ايجاد نمي کند. تنها 
شرط قبول سالمندان براي تزريق واکسن،   ثبت نام 
حضوري است. اين در حالي است که مسئوالن وزارت 
بهداشــت در اطالعيه ها و پيام هاي متعدد از مردم 
مي خواهند تا مراجعه حضوري نداشــته باشند. اما 
آنها که مراجعه نكردند، از قافله واکسن عقب ماندند. 
»ثبت نام واکسن کرونا روزانه ساعت 7تا 8صبح توسط 
همكاران انتظامات انجام مي گيرد. غيراز ليست معتبر 
و مهر شده که توسط همكاران انتظامات نوشته مي شود 
هيچ ليست ديگري قابل قبول نيست. افرادي که در 
ليست معتبر ثبت نام شده اند لطفا طبق رديف در صف 
حضور داشته باشند.« اين نوشته روي در ورودي يكي 
از مراکز تجميعي در غرب تهران است؛ نوشته اي که با 
salamat.gov.اطالعيه هاي قبلي و ثبت نام در سامانه

ir مغايرت دارد.

  نوبت فروشي از 300تا 600هزار تومان
ســاعت 9:15- باغ پرندگان: وضعيت در مراکز 
واکسيناسيون خودرويي متفاوت است؛ يكي از آنها 
مرکز باغ پرندگان اســت. صف واکسن تا کيلومترها 
دورتر هم رفته است، با ماشين 10دقيقه زمان مي برد 
تا از آخر به انتهاي صف رسيد. خودروها درست مانند 

بررسي هاي ميداني از ادامه وضعيت نابسامان تزريق دوز دوم واکسن سالمندان حكايت 
دارد؛   گزارش ها نشــان مي دهد بســياري از متقاضيان واکســن بين 5تا 15ساعت در 
صف هاي طوالني منتظر مي مانند، سودجويان اقدام به نوبت فروشي مي کنند و گروهي 
براي دريافت واکسن، از روز قبل در ماشين منتظر مي مانند و شب را همانجا مي خوابند

همشــهري در ادامه گزارش ها از مراکز واکسيناســيون کرونا، اين بار 
جزئيــات جديــدي از صف  هاي طوالني ســالمندان به دســت آورد

پخش کرده ايم. اين اسامي را که يادداشت مي کنند 
براي دوزهاي اضافه اســت. به آنها گفتــه ام که اگر 
دوســت دارند ســاعت 8به بعد بيايند، اگر واکسن 
اضافه تري مانده بود، باز هم نوبت مي دهيم و واکسن 
مي زنند.« نوبت ها ساعت 2نيمه شب تمام مي شود، اما 
نه براي همه: »من تمام شب بيدارم و عمدتا نوبت ها تا 
ساعت 2صبح تمام مي شود، اما يك شيريني به خودم 
بدهي، نوبــت اضافه براي امروز دارم. ســاعت 10تا 

10:30سالمندتان را بياوريد و واکسن بزنيد.«  

نمي توانيم منتظر پيام وزارت بهداشت بمانيم
ساعت 6صبح؛ سازمان برنامه: خيابان خلوت 
است. يك برگه روي سكوي سيماني جلوي نگهباني 
مرکز سالمت نصب شده تا مردم اسمشان را بنويسند. 
تا آن ســاعت صبح، 32نفر براي تزريق واکسن اسم 
نوشــته اند. نگهبان تأکيد مي کند که  8:30به بعد 
مراجعه کنند. مقابل در ورودي پر از اطالعيه درباره 
ســاعت مراجعه و ممنوعيت تزريق واکســن براي 
متقاضيان مراکز بهداشتي ديگر است. زن 72ساله 
روي لبه جدول کنار خيابان نشسته و مي گويد، نوبت 
دوز دومش 26خرداد بود، امــا هيچ کس با او تماس 
نگرفته: »امروز ساعت 5:30ثبت نام کردم و همين جا 
هم منتظرم تا درهاي مرکز باز شود. نمي توانم منتظر 
پيام وزارت بهداشت بمانم. شايد تا چند ماه ديگر هم 
به من زنگ نزنند. واکســنم چه مي شود.« مسئول 
مرکز در بخش نگهباني نشســته و مي گويد کمي از 
شلوغي ها کم شده: »ما حدود 400– 300واکسن در 
روز تزريق مي کنيم، اما از ديروز جمعيت کمتر شده و 
شلوغي نداريم. هفته پيش اگر مي آمديد اينجا 6صبح 
جاي سوزن انداختن نبود، مردم از در و ديوار اين سالن 
ورزشي باال مي رفتند، اما امروز تا همين ساعت فقط 
30نفر ثبت نام کرده اند و در ادامه هم احتماال خلوت تر 

از روزهاي قبل مي شود.« 

مراجعه ها كم شده
ســاعت 6:53صبح؛ نواب: در مرکز ســالمت 
محدوده اتوبان نــواب، هر روز به حــدود 600نفر 
واکسن تزريق مي شود؛ هر چند که به گفته نگهبان، 
مراجعه کنندگان در مقايسه با روز اول نصف شده اند. 
مســئول مرکز در را باز مي کند، اما اجــازه ورود به 
کســي نمي دهد:»در روزهاي اول نزديك به 2هزار 
نفر اينجا جمع مي شدند، حاال به يك سوم رسيده اند. 
مردم جمع مي شــوند و شلوغ می شــود اما وقتي 
واکسيناسيون شروع مي شود، معطلي شايد 5دقيقه 
هم نشود.« متقاضيان واکسن اما اين حرف ها را رد 
مي کنند. مرد سالخورده اي مي گويد: »ديروز ساعت 
9صبح آمدم، اما واکسن به من نرسيد. مجبور شدم 
5صبح بيايم.« نوبت هاي نام نويسي پشت در اين مرکز 
به عدد 50رسيده و هر لحظه جمعيت بيشتر مي شود. 
به کسي اجازه ورود به حياط مرکز را نمي دهند، هوا 
گرم است و آفتاب بر سر مردم مي کوبد. آنها از نگهبان 
مي خواهند حداقل اجازه بدهد داخل شــوند و روي 
صندلي زير سايه بنشينند: »هدف اذيت کردن ماست. 
يك مرکز را مي بندند بدون اينكه اطالع رساني کنند، 
يك مرکز هم با وجود اين همه جمعيت که ســرپا 
ايستاده، اجازه نمي دهد داخل شويم و روي صندلي 
بنشــينيم.« او روز گذشته ســاعت 6صبح مراجعه 
کرده بود، اما بعد از 2ســاعت يك نفر آمده و به آنها 
گفته که اينجا ديگر واکسن تزريق نمي شود، برويد: 
»نمي توانستند اين را روي در ورودي مرکز بنويسند 
تا اين همه آدم سرگردان نشــوند؟« مرد سالخورده 

اينها را مي گويد.

صبح ها جاي سوزن  انداختن نيست
ســاعت 10:45 صبح، مجيديه: در ورزشــگاه 
ميراســماعيلي در مجيديه اوضاع کمي آرام است. 
به گفته کساني که واکسن مي زنند و از سالن خارج 
مي شــوند، صبح جاي ســوزن  انداختن نبود، حاال 
اما از ازدحام جمعيت کم شــده. به گفته مسئوالن 
اين مرکز، جمعيت مراجعه کننــده براي تزريق دوز 
دوم از روز يكشنبه کم شده و عمدتا در ساعت هاي 
ابتداي روز، کمي شلوغ مي شود. آنها مي گويند تقريبا 
بيشتر کساني که دوز اول را دريافت کرده بودند در 
حال تكميل شدن دوز دوم هستند و با اين وضعيت 
احتماال از هفته آينده واکسيناســيون جامانده هاي 
باالي 70سال و حتي باالي 65سال هم آغاز مي شود.

صف پمپ گاز، در حاشيه خيابان متوقف شده اند. يكي 
از آنها که در صف ايستاده مي گويد اين صف از ساعت 
5بعدازظهر روز قبل تشكيل شده، آنهايي که آخر صف 
هستند از ساعت 3و 4صبح آمده اند. ورود خودروها 
به مرکز بسيار کند است، برخي کنار پياده راه، سفره 
پهن کرده اند و مشغول صرف صبحانه اند. زن جواني 
مي گويد: »براي يك واکســن بايد کل خانواده اسير 
شوند. اشتباه کرديم که از همان اول اينجا واکسن دوز 
اول مادرم را زديم، مي گويند بايد حتما در همين مرکز، 
دوز دوم را هم تزريق کنيم. هيچ وقت فكر نمي کردم 
براي يك واکسن 16- 15ساعت مجبور به انتظار باشم. 
هنوز هم نوبت مان نشــده و زير اين آفتاب گرمازده 
شده ايم.« يكي ديگر از متقاضيان واکسن به ماجراي 
فروش نوبت در همين صف ها اشاره مي کند: »ديشب 

که آمديم ماشين دهم بوديم، اما حاال نوبتي که به ما 
مي دهند شماره 40است. اين وسط 30نوبت فروخته 
شده که ما بايد اين همه معطل بمانيم.« کمي عقب تر 
يك پيرمرد هم مي گويد که از ساعت 7عصر روز گذشته 
اينجا بوده و شب را داخل ماشين گذرانده. او مي گويد 
بعضي ها به خانه مي روند و به ديگران مي ســپارند تا 
مراقب نوبت شان باشند. آنهايي که اينجا هستند، شب 
را در ماشين خوابيده اند. موضوع فروش نوبت را يكي 
از مسئوالن اين مرکز هم تأييد مي کند: »اينجا کساني 
هستند که نوبت شان را مي فروشند. بيشترشان جوانند 
و سالمندي همراهشان نيست. از خودشان سؤال کنيد 
قيمت مي دهند. بستگي به نوبتي دارد که گرفته اند، 
هرچه جلوتر باشند، پول بيشــتري بايد بدهيد. هر 
نوبت بين 300تا 600هزار تومان فروخته مي شود.« 
او توضيحات ديگري هم مي دهد: »گاهي براي اينكه 
ديگران معترض نشوند، سالمند متقاضي واکسن را 
سوار ماشين مي کنند و با هم داخل مرکز مي شوند. 
هيچ کس هم متوجه نمي شــود.« مسئوالن همين 
مرکز اما مي گويند مراجعه به مراکز واکسيناســيون 
خودرويي اشــتباه است؛ چراکه ســرعت کار بسيار 
پايين است؛ درحالي که در مراکزي که مردم در صف 
مي ايستند، سرعت باالتر است. اينجا معموال بين 10تا 

15ساعت معطلي دارد.

انتظار براي واكسن از 4صبح
ســاعت 8صبح؛ بوســتان واليــت: مرکز 
واکسيناسيون بوســتان واليت، 2بخش دارد؛ يكي 
خودرويي و ديگري غيرخودرويي. صف خودرويي ها 
طوالني اســت. نزديك به 100خــودرو منتظرند؛ 
درحالي که هنوز مرکز باز نشــده است. مردي کنار 
خودرويش ايستاده، 73ساله است، براي دريافت دوز 
دوم واکسن از تهرانپارس به اينجا آمده: »زمان نوبت 
دوم من 24خرداد بود، اما هيچ اطالعي ندادند که چه 
زماني و به کجا مراجعه کنم. ديروز از ساعت 3صبح 
در صف خودروهاي پارك پرندگان ايستادم و ساعت 
حدود 10بود که نوبتم شد، اما مسئول مرکز واکسن 

نزد و گفت بايد فقط به همان مرکزي که واکسن اول 
را زده ايد مراجعه کنيد. امروز ساعت 4صبح آمدم و 
نخستين نفر سر صف هســتم.« متقاضيان واکسن 
از ســاعت 4صبح آمده اند و گاليه دارند: »با توجه به 
اين ميزان مراجعه بايد مرکز را زودتر باز مي کردند؛ 
آن هم در اين گرما. هيچ يك از مسئوالن توجهي به 
اين وضعيت ندارند.« نگهبان مرکز مي گويد ساعت 
آغاز کار، 8:30است، اما واکسيناسيون ساعت 9شروع 

مي شود.

شيريني بدهيد، نوبت مي دهم
ساعت 4:48بامداد؛ ميدان پونك: هوا گرگ و 
ميش اســت، آفتاب نزده اما چند نفري مقابل مرکز 
تجميعي واکسيناســيون در يكي از محالت غربي 
تهران منتظرند. يك نفر کاغذ و خودکاري در دست 
دارد و اسم يادداشــت مي کند؛ تا آن ساعت اسامي 
30نفر يادداشت شده اســت: »از ساعت 3:30اينجا 
هســتم و نام خودم هم نخســتين نفر است. البته 
نگهبان اصرار مي کند که اينجا تجمع نكنيم و برويم 
ساعت 8بياييم، اما آن موقع دير است و ديگر واکسن 
به ما نخواهد رســيد.« اين را مرد سالخورده اي که 
مشغول نام نويسي است، مي گويد. متقاضيان واکسن 
مي گويند فقط مراجعه حضوري نتيجه دارد. وزارت 
بهداشت پيامي نمي فرستد: »کدام پيام؟ 15خرداد 
زمان تزريق دوز دوم واکســنم بود و تا همين حاال 
اطالعي به من نداده اند. 3روز اســت که مي آيم اما تا 
نوبت به من مي رسد، واکســن تمام مي شود. امروز 
ديگر صبح زود آمدم و با اين حال نفر پانزدهم هستم.« 
مرد ديگري از ميان جمعيــت جلوتر مي آيد: »تمام 
اين برنامه ها براي اين است که واکسن را پولي کنند. 
خب، از همان اول قيمت بگذارند و ما را اين همه عذاب 
ندهند. چه وضعيتي است که براي يك واکسن بايد 
اين همه بروبيا داشته باشــيم؟« نگهبان مجموعه 
جلــوي در ورودي قدم مي زند، کاور ســبزرنگي به 
تن کرده و پاســخ برخي مراجعان را مي دهد: »اينها 
بي جهت ايســتاده اند، ما نوبت ها را از 10شب قبل 

 معطلي 15ساعته
مريم سرخوش  و ماشين خوابي در صف واکسن

خبرنگار

 خطر شيوع کروناي دلتا
 در شهرهاي قرمز

يکتا فراهانی/ بيش از يك ماه از زمزمه هاي شيوع کروناي 
هندي در ايران مي گذرد. کروناي هنــدي رقيب کروناي 
انگليســي و همراه کروناي آفريقايي اســت که به نام دلتا 
شناخته مي شود و حاال نوع پيشــرفته تر آن هم ديده شده 
است که دلتاپالس خوانده می شــود. متخصصان عفوني 
تاکيد مي کنند که ســرعت انتقال اين جهش کرونا، باالتر 
از جهش  هاي قبلي اســت و بيماري زايي آن شديدتر. اين 
جهش، ريه را شديدتر درگير مي کند، افراد را سريعتر راهي 
بخش مراقبت هاي ويژه مي کند، گروه سني پايين را زودتر 
درگير مي کند و قدرت سرايت بااليي دارد. آنهايي که مراجعه 
ديرهنگام دارند، احتمال مرگ شان باالتر است. حاال شيوع 
اين ويروس در دنيا روند سريعتري به خود گرفته است. بر 
اساس گزارش روزنامه گاردين، شيوع اين ويروس در برخي 
کشورها، منجر به اعمال محدوديت هاي شديدتري شده 
است. سازمان جهانی بهداشت، هشــدار داده سويه دلتاي 
کرونا، در حال حاضر در 92 کشــور گسترش يافته و موج 
مرگباري از اندونزي تا روســيه راه انداخته است. پيشروي 
اين جهش، در شرايطي است که موارد ابتال و فوت درايران با 
سرعت کندي، روند صعودي به خود گرفته و کشور در آستانه 
پيك پنجم، در معرض شيوع اين جهش قرار دارد؛ اتفاقي که 
بر لزوم سرعت واکسيناسيون تاکيد مي کند. پيام طبرسي، 
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري پيش از اين 
اعالم کرده بود که بر اساس فرمول های اپيدميوژيك انتقال 
ويروس ووهان 2 تا 4 بود و ويروس دلتا)هندی( بين 8 تا 12 
است. بنابراين قدرت سرايت آن بسيار باالتر از ووهان است 
محمدرضا هاشميان، فوق تخصص آي سي يو، اما توضيحات 
بيشتري درباره اين جهش جديد ويروس کرونا به همشهري 
مي دهد. به گفتــه او، ويروس جهش يافته دلتــا يا واريانت 
هندي، ويروسي است که نخستين بار در هندوستان گزارش 
شده است. اين نوع جهش حاوي جهش آفريقايي و برزيلي 
است و با توجه به اينكه ميزان مرگ ومير در واريانت آفريقايي 
بيشتر از واريانت هاي قبلي بوده، نگراني هاي زيادي هم در 
مورد آن وجود دارد. او مي گويد: »مطالعات نشان مي دهد 
که قدرت شيوع اين ويروس باالست؛ يعني بسيار سريع تر 
از جهش هاي قبلي منتشر مي شود و مي توان گفت قدرت 
انتشار آن 40درصد از واريانت انگليسي بيشتر است. اما در 
مورد ميزان مرگ توسط اين ويروس هنوز مطالعات ادامه 
دارد و نتايج آنها گزارش نشده اســت.« براساس اعالم اين 
متخصص، انتشار اين ويروس تاکنون در 92کشورگزارش 
شده است و به نظر مي رسد چندين بار مواردي هم در جنوب 
و جنوب شرقي ايران گزارش شــده اما هنوز آمار رسمي در 
مورد ميزان انتشــار آن در اين مناطق وجود ندارد. چراکه 
مطالعات دقيق واريانت ها بايد با تعيين توالي صورت گيرد؛ 
يعني وقتي مبتال بودن فرد به گونه جديد مشخص شد، بايد 
نمونه گيري شــود و توالي ژنتيك ويروس بررسي شود. آن 
زمان است که مي توان تشخيص درستي درباره آن داد. او 
مي گويد پيش بيني مي شود اين واريانت در نواحي مختلف 
کشور ما هم وجود داشته باشد. بنابراين مهم ترين اقدام اين 
است که مسئوالن بهداشتي در شهرهايي که ناگهان آمار ابتال 
در آنها افزايش پيدا مي کند، وضعيت قرنطينه اعالم کنند و 
اجازه ندهند افراد با رفتن به نواحي ديگر کشور، اين ويروس را 
به مناطق ديگر هم ببرند. چراکه احتمال درگيرشدن مناطق 
ديگر نيز وجود دارد. با اين همه اما هاشميان تأکيد مي کند که 
بررسي ها نشان داده تمام واکسن ها عليه اين جهش، مقاوم 
هستند: »در مورد جهش هندي هم واکسن »کووکسينگ« 
که مربوط به شرکت باهارات بايوتك هند است مؤثر گزارش 
شده است. واکسن فايزر و آسترازنيكا هم در برابر آن مؤثرند.« 
او به ماجراي پيشگيري از ابتال به اين جهش و درمان آن اشاره 
مي کند: »  با سرعت گرفتن   واکسيناسيون توسط مسئوالن 
و مديران بهداشتي مي توان به مردم اطمينان داد که قطعا 
آمار مرگ ومير هم کاهش قابل مالحظــه اي پيدا خواهد 
کرد.« هاشميان مي گويد ايران مانند مزرعه اي براي رشد 
تمام سو ش هاي اين ويروس در جهان است. هر کجا جهشي 
اتفاق مي افتد حتما آن را با سرعت بيشتري مي پذيرد و رواج 
مي دهد: »نزديك به يك ماه است که بارها اخطار داده شده 
بخشي از شهرهاي جنوب و جنوب شرقي کشور به  تدريج در 
حال قرمز شدن هستند. بعضي شهرها هم نارنجي  اند اما توجه 
جدي به اين موضوع نشده است. اگر نتوانيم جلوي انتشار اين 
ويروس را در بخش کوچكي از کشور بگيريم به ناچار بايد 

شاهد مقابله با آن در کل کشور باشيم.« 

گزارش روز

لزوم ارائه گزارش روزانه از روند واكسيناسيون در تهران
 يکشنبه، جلسه اي فوري با محوريت واكسيناسيون كرونا در ستاد مقابله با كروناي تهران تشکيل 
شد. در اين جلسه نظارت بر ساماندهي هرچه بهتر روند واكسيناسيون و تقويت زيرساخت هاي 
نوبت دهي و همچنين لزوم ارائه گزارش روزانه از روند واكسيناسيون در تهران، مورد تأكيد قرار 
گرفت. در اين جلسه عليرضا رئيسي، معاون بهداشتي وزارت بهداشت و سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا و همچنين عليرضا زالي، فرمانده ســتاد مقابله با كروناي تهران همراه معاونان 
بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشکي استان تهران حضور داشتند. زالي به وضعيت خاص استان 
تهران اشاره كرد و گفت كه بايد اطالع رســاني ها از مراكز واكسيناسيون و نحوه ارائه خدمات، 
در اولويت قرار گيرد. او خواســتار ارائه گزارش هاي روزانه از روند واكسيناسيون در پايتخت 
شد: »بايد كميته هماهنگي براي بهبود روند واكسيناسيون تشــکيل شود و بازديد از مراكز 
تجميعي واكسيناســيون افزايش پيدا كند.« او از مسئوالن خواست تا با تامين فضاي مناسب، 
براي نوبت دهي و خروج از چالش هاي موجود واكسيناســيون، برنامه ريزي صورت گيرد. در 
همين جلسه، معاون بهداشتي وزارت بهداشــت، اين اطمينان خاطر را داد كه براي 3دانشگاه 
علوم پزشکي تهران، كمبود واكسني وجود ندارند. او گفت كه از هفته آينده، يك و نيم ميليون 
دوز واكسن به صورت هفتگي به وزارت بهداشت تحويل و سپس بين مراكز توزيع مي شود، در 
كنار آن، واكسن كووبركت هم به مرحله توليد و توزيع مي رسد، بنابراين تركيبي از واكسن هاي 
خارجي و داخلي به ميزان كافي براي پايتخت تامين مي شود. او در ادامه خواستار تشکيل تيم هاي 
پشتيباني تزريق واكسن شد. به گفته او، بسيج و نيروهاي مسلح براي در اختيار گذاشتن فضاي 
فيزيکي و نيروي الزم اعالم آمادگي كرده اند. رئيسي تشکيل كميته هماهنگي 3دانشگاه علوم 
پزشکي را ضروري دانست با اين توضيح كه: »تشــکيل اين كميته با حضور معاونان و مديران 
فني امور بهداشتي هر 3دانشگاه پايتخت، به مسئوليت دكتر زالي، در كنار راه اندازي سيستم 

نوبت دهي بي نقص، بسياري از چالش هاي موجود در اين زمينه را مرتفع خواهد كرد.«
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در پي اعتبار
چرا افراد به دنبال هويت جعلي در حوزه علم و ادبيات هستند؟

هويت جعلي هميشه براي فرار از جرم و جنايت ها نيست و گاه به انسان ها هويت 
اجتماعي و فرهنگي و اعتبار خاص و ويژه اي مي بخشد و موجب ارتقاي جايگاه و 
بهبود وضعيت فرهنگي، علمي و اقتصادي شان مي شود. در كشور ما بسياري افراد 
زير سايه هويت جعلي، در بعد فرهنگي و علمي توانسته اند به اهداف خود نايل 
شوند. بسياري افراد با همين شيوه، اثري فرهنگي به نام خود اما به قلم ديگري 
به چاپ رسانده اند، بسياري با گرفتن پايان نامه به قلم ديگري مدارج تحصيلي را 
طي كرده اند و بسياري در رنكينگ هاي ISI توانسته اند رتبه بهتري كسب كنند 
و در عرصه ادبيات معروف شوند. اما هدف از اين هويت گرفتن هاي جعلي چيست 
و چه منافع مادي و رواني براي فرد دارد. ريشه گرفتن با چنين هويت هايي در 

نهايت جامعه را به چه سمت و سويي خواهد برد؟ 

6 شخصيت در جست وجوي يك نويسنده
با عجيب ترين نويسنده هاي در سايه جهان آشنا شويم

 »بنكسي« هنرمندي جهاني است. او را به عنوان يكي از مشهورترين هنرمندان 
معاصر جهان مي شناســند كه آثارش با قيمت هاي ميليوني در حراجي هاي 
مشــهور جهان به فروش مي رســند. آثار او به خوبي از آثــار ديگر هنرمندان 
هم دوره اش متمايز است. اما فراتر از هنر و نبوغ، آنچه بنكسي را به شهرت جهاني 
رساند، ناشناس بودن اوست. نام حقيقي اين هنرمند را كسي نمي داند و چهره 
او را كسي نديده است، اما آثارش در تمام جهان شناخته شده اند. هنرمندان و 
نويسندگان به داليل مختلفي ممكن است هويت حقيقي خود را پنهان كنند، 
ممكن است مانند جي.دي.سلينجر گوشه گير و جامعه گريز باشند يا مانند النا 
فرانته، بي دليل مشخصي يا شايد به منظور حفظ حريم خصوصي ناشناس كار 

كنند كه البته اين ناشناس بودن به شهرت آنها كمك فراواني كرده است.

يك دفتر پر از شعر نو به فروش مي رسد
آگهي كتاب حاضر و آماده روي ديوارهاي شهر

بهرام بيضايي در كتاب »طومار شيخ شرزين« قصه مردي را روايت مي كند به نام 
شيخ شرزين. شيخ طومارش را با وجود سال ها تحقيق و مطالعه منتشر مي كند اما 
كسي اثرش را جدي  نمي گيرد. از اين رو شيخ بر آن مي شود تا طومار را از ذيل نام 
خود خارج كند و به نام بوعلي سينا بزند. همان زمان است كه كتاب تازه يافت شده 
حكيم بزرگ سر و صدايي به راه مي اندازد و مورد تحسين شيوخ ديگر قرار مي گيرد. 
شيخ كه مي بيند اثرش مورد پسند واقع شده، تصميم مي گيرد از سايه خارج شود 
و دوباره آن را به نام خود كند. اما نتيجه چيزي نيست كه فكرش را مي كند. همان 
تمجيدكنندگان حسود، منتقد مي شوند و با اين جمله ها كه مشخص بود اين كتاب 
را بوعلي سينا ننوشته و اين نوشته هاي بي ارزش از ابتدا مشخص بود كه اثر حكيمي 

چون بوعلي نيست، شيخ و كتاب را دوباره به گوشه عزلت مي كشاند.
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گفت وگو با نويسنده اي كه كتاب يك سياستمدار را نوشت

آشنايي يكصد ميليون توماني 
 آقاي »میم« را سال هاست مي شناسم. نويسنده اي كه تا امروز ناشران 
بنامي آثارش را منتشر كرده اند. اما در اين گفت وگو قرار نیست من نام او 
را كه براي اهالي كتاب و خوانندگان آشنا به ادبیات ايران بیاورم. او در اين 
گفت وگو در سايه است؛ سايه اي كه گاه بعضي نويسندگان، مترجمان، شاعران، ويراستاران و محققان 
در آن قرار گرفته اند و بعضي هاي ديگر براي همیشــه در آن آرمیده اند، بي آنكه هويت شان هیچ گاه 
آشكار شود. قرار است بي نام بردن از او، برايمان از تجربه نويسندگي در سايه بگويد؛ تجربه همان هايي 
كه گاه با عنوان سايه نويس شناخته مي شوند. آنهايي كه جاي ديگران قلم مي زنند. در اين گفت وگو او ما 
را با سازوكار نويسندگي در سايه هويت ديگري آشنا مي كند. به ما مي گويد كه براي چنین كاري چگونه 

قرارداد بسته، چه مبلغي دريافت كرده و احساساتش نسبت به اينگونه نويسندگي چیست؟

تعريف كنید چطور شــد كه شما به 
نويسندگان در سايه پیوستید؟

ماجرا از اينجا شــروع شــد كه يكي از دوستان در 
تماسي تلفني، به من گفت كه آقايي مي خواهد كتابي 
بنويسد. اين كتاب در حوزه  سياست و خاطرات بود 
و اين دوست، من را پيشــنهاد كرده بود. جلسه اي 
تشكيل شــد و من به دفتر اين آقا رفتم و در همان 
آشنايي اوليه از او پرســيدم كه قرار است چه كاري 
انجام شــود؟ و او به من توضيح داد و قصه كتابي كه 
قرار بود نوشته شود را براي من تعريف كرد. او براي 
نوشتن كتاب بازه زماني را تعيين كرد؛ 350صفحه در 
3ماه. در قبال نوشتن اين كتاب هم تعهداتي تعيين 

شد كه بايد هر دو به آن عمل مي كرديم.
چقدر به اين فكــر كرديد كه چنین 
كاري را انجام دهید و شرايط تان براي قبول اين 

كار چه بود؟
در جلسه اول بدون هيچ پيش فرضي شركت كردم، 
اما برايم مهم بود با كسي كه قرار است كار كنم چه 
ويژگي هايي دارد. شايد به عبارت ساده تر مي خواستم 
بدانم با اين فرد حال مي كنم يا نه؟ اين برايم مهم بود 
كه حس اعتماد و امنيت نسبت به او و وعده هايش 
داشته باشم. آن دوست كه ما را با هم آشنا كرد نيز 
توضيح دقيقي درباره اين فــرد به من نداده بود. اما 
بعد از جلســه اول حس كردم مي توانم به او اعتماد 
كنم. براي من مسئله مالي بسيار مهم بود. اما شرط 
هر دو كه در نهايت يكي از بندهاي قرارداد اســت، 

اين بود كه نبايد مشخص شود نويسنده اصلي اين 
كتاب چه كسي است. اين اولين بار بود كه به شكل 
جدي و با قــرارداد چنيــن كاري را انجام مي دادم. 
نويسندگي در سايه در همه دنيا مرسوم است و در 
ايران نيز نويسندگان بزرگي مانند شاملو و ديگران 
چنين كاري كرده اند. انگيزه مالي باعث شد چنين 
كاري انجام دهم. به نظرم كاري انجام نداده ام كه از 
آن شرمگين بوده يا اصول اخالقي و فكري ام را زير پا 
گذاشته باشم. اينكه كسي بلد نيست كتاب بنويسد 
و از كســي كه مي تواند بنويســد مي خواهد چنين 
كاري را برايش انجام دهد، نفســا كار بدي نيست. 
البته اين كتاب با ساير مجموعه هاي نوشتن در سايه 
تفاوت هايي دارد. به اين فكر كردم اگر شرايط خوب 
پيش برود از نظر مادي، اعتمــاد و خوش قولي، در 
آينده نيز چنين كاري خواهم كرد. توانايي نوشتن، 
ابزار من است و تا جايي كه اصول اخالقي من را دچار 
چالش نكند، مشكلي با آن ندارم. مثل همه آنهايي 
كه صاحب حرفه، توانايي و ابزاري هستند و از طريق 

آن درآمدزايي مي كنند.
چه مبلغي براي نوشــتن اين كتاب 

درنظر گرفته بوديد؟ چانه زني هم كرديد؟
مبلغي كه براي اين كتاب گرفته شد، يكصد ميليون 
تومان بود و قرار شد در 3 قسط پرداخت شود. البته 
اين تجربه براي من بســيار خوب بود. نوشــتن اين 
كتاب زحمت زيادي داشت و 4ماه، شبانه روز، وقت 
من را گرفت. زمان عقد قرارداد نيز از اين مبلغ كوتاه 

نيامدم، هرچند زمان تحويل كار 10ميليون تومان 
آن را نگرفتم تــا رضايت دوطرفه باشــد. اما از آنجا 
كه اين كتاب جز آن آورده مالــي هيچ انگيزه اي در 
من ايجاد نمي كــرد و در اصل بــراي كس ديگر ي 
كار مي كــردم، با توجه به حجــم كار و زمان اندك، 
نمي توانستم خودم را به كمتر از اين مبلغ راضي كنم. 
هر چند آن آقا نيز به تعهداتش عمل كرد و از نتيجه 

كار بسيار راضي بود.
قرارداد بین شما شــامل چه مواردي 

بود؟
اين قرارداد خيلي سرسختانه بسته شد. بندها مثال 
شامل اين بود كه در 3 قســط مبلغ پرداخت شود؛ 
زمان عقد قرارداد، وقتي 70درصد كتاب تحويل داده 
شد و باقي در پايان كار و به سرانجام رسيدن كتاب. 
بيشتر بند ها درباره پوشيده ماندن اين ماجرا، نام آن 

فرد و موضوع كتاب نوشته و به آن تأكيد شده بود.
آيا مبلغ را متناسب با تعداد صفحه و 

كلمه پیشنهاد كرديد؟
داستان اين كتاب متفاوت اســت. ممكن است اگر 
بخواهم با شــخص ديگري قرارداد چنين كاري را 
امضا كنم، مبلغ كمتري بگيرم. امــا چون قرار بود 
اين كتاب ترجمه و در كشــور ديگري منتشر شود 
و در حوزه سياســت بود و به امور حســاس و گفته 
نشده اي پرداخته شده بود، چنين مبلغي را پيشنهاد 
كردم. از ســوي ديگر اين كتاب، اثري نبود كه من 
به عنوان نويسنده بخواهم دخل و تصرف محتوايي 
در آن داشته باشم. 20ساعت فايل صوتي در اختيار 
من گذاشــتند و با پياده ســازي، تنظيم، ويرايش، 
به شكلي كه نويســنده كتاب آن فرد به نظر برسد، 
ساخت و بافت جديدي به خاطرات داده و آماده اش 

 كردم. مثل اينكه پاي صحبت هاي شخصي نشسته 
باشــيد كه حرف زدن بلد نباشد و شــما بخواهيد 
خاطرات او را به كتاب بدل كنيد. اگر او اينها را براي 
من تعريف مي كرد و من قــرار بود خودم آن را بدل 
به كتاب كنم، شــايد مي توانســتم از قدرت خالقه 
نويسندگي ام استفاده كنم و كار آسان تري بود. اينكه 
همه آن حرف ها در شكلي ساختارمند، فصل بندي 
و طبقه بندي شــده با اطالعات و آمار و خط زماني 
مشخصي نوشته شــود، كار دشــواري بود. كتاب 
350صفحه شد، اما ما در قرارداد با هم صفحه اي كار 
نكرديم چون كيفيت اثر بسيار مهم بود. اين كتاب 
5بار ويراســتاري و 3مرتبه بازنويسي شد تا شكل 
درســتي به خود بگيرد. اگر بحث مالي در بين نبود 

هيچ گاه چنين كاري نمي كردم.
نگراني از اعتبار كاري تان بود كه باعث 
مي شدتا اين میزان حســاس باشید و كتاب را 

چندبار ويرايش كنید؟
اعتبار برايم مهم نبود، اما با تربيت ذهني و شــكل 
معمولي كه در نوشتن پيش گرفته ام، ترجيحم اين 
بود كه كار ارائه شــده درســت به انجام برسد. مثل 
اينكه ويراســتار نتواند از غلط ويراســتاري بگذرد، 
چون چشــم اش عادت كــرده آن را ببيند، حاال آن 
نوشته خودش باشد يا هر كس ديگري. درباره نوشتن 
اين كتاب هم چنين بود. هنــوز گاهي آن آقا تماس 
مي گيرد و از كتاب تعريف مي كند و بسيار از كتاب 

منتشر شده اش راضي است.
در حلقــه دوســتان تان كســي را 

مي شناسید كه مانند شما در سايه نوشته باشد؟
در جمع دوستان نزديكم نشنيده ام يا اينكه در خاطر 
ندارم. اما درباره  بعضي نويسنده ها و شاعران بزرگ 
چنين مواردي را شنيده و خوانده ام. اطالعات كلي  اي 

در اين زمينه داشتم.
چاپ شده كتاب را ديديد؟

نه. اينطور كه آن آقا مي گفت، اصال قرار نبود كتاب 
در ايران منتشر شود. برنامه هايي براي كتاب داشت. 
به نظرم بيشــتر كتابي شــخصي بود بــه نام فردي 
بلندپرواز. دوست داشت كتاب منتشر كند و فكرهايي 
در سر داشــت كه به نظرم چندان عملياتي نبودند. 
برايم هم مهم نبود كتاب را ببينــم. پس از تحويل 
كتاب هم ايده هايي در حذف و اضافه به سرش مي زد 
و مطرح مي كرد كه بنده هم به حكم اخالق آن كارها 

را روي كتاب انجام مي دادم. البته اين مسئله چندبار 
بيشتر اتفاق نيفتاد.

چقدر رضايت آن فرد براي شما مهم 
بود؟

خيلي مهم بــود. وجــدان كاري و تربيت ذهني ام، 
من را بر آن مي داشت كه رضايت آن فرد برايم مهم 
باشد. خودم هم با وجود بي عالقگي به موضوع كتاب، 
بهترين كار را در تحرير و تاليف آن انجام دادم. انصاف 
حكم مي كرد با توجه به تعهدي كه با هم داشــتيم، 
من كارم را به درســتي انجام دهم، هر چند آن فرد 
بي سواد باشــد و نتواند حتي درست صحبت كند يا 
هر جمله اش ده ها غلط اماليي داشته باشد. من پول 
مي گرفتم كه چنين ضعف هايي را بپوشــانم. از سو 
ديگري آدمي نبودم كه بخواهــم در پايان كار دچار 
چالش و دعوا شوم. به همين خاطر رابطه دوستانه ما 

هنوز ادامه دارد.
به نظر شــما اين كار مي تواند منبع 
درآمد مناسبي براي نويسندگان به حساب بیايد؟ 
كار بسيار سختي اســت و هر كسي هم براي چنين 
كاري ممكن است چنين مبلغي پرداخت نكند. شايد 
خيلي ها ارزان تر اين كار را انجام دهند. چنانچه خود 
اين آقا بارها به من گفت مي توانسته اين كتاب را به 
نويسنده ديگري بسپارد و مبلغ كمتري خرج كند، اما 
ترجيح داده با كسي قرارداد ببندد كه بهترين كار را به 
او تحويل دهد. انگيزه خوبي براي هر دو طرف وجود 
داشت. او بهترين كار را مي خواست و من بهترين رقم 

پرداخت را در ازاي ارائه چنين اثري.
با توجه به اينكــه كتاب هاي زيادي 
منتشر كرده ايد، نترسیديد، لحن و زبان شما در 

كتاب مشخص شود؟
لحن اين كتاب خاطره و گزارش نويســي بود و خب 
حوزه نوشتاري من با اين كار متفاوت است. بنابراين 
لحن، بيان و شكل نوشتار من نمي توانست چندان در 

آن اثر وارد شود.
اگر روزي فاش شود اين كتاب را شما 

نوشته ايد، چطور از خود دفاع مي كنید؟
اين كتاب را من ننوشتم. من زبان شفاهي و خاطره 
يك نفــر را تبديل بــه كتاب كردم. اگــر روزي هم 
مشخص شود، مشكلي ندارم. جايي براي شرمساري 
نيست. مثل همان كاري كه شما مي كنيد، حرف هاي 

آدم ها را بدل به يادداشت يا گفت وگو مي كنيد.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

نويسنده
در سايه

این شماره

نويسندگان در سايه چه كساني هستند؟

ذكرِ كاتبانِ خفي
 آنهايي كه مي نويسند خوب 
ياد گرفته انــد گاهي چطور 
مثل بازيگري كه در فيلم ها 
جاي ديگري زندگي مي كند، گاهي خودشان را جاي شخصيت هايشان 
گذاشــته و گاه جاي ديگري بنشــينند، چاي ديگري را بنوشند و قلم 
ديگري را در دست بگيرند و بنويسند. نويســنده ها اينگونه اند. گاهي 
صندلي شــان را عوض مي كنند و روي صندلي »ديگري« مي نشينند؛ 
صندلي آنهايي كه دوست دارند بنويســند، اما آن كلمات از توان شان 
بزرگ تر و سنگين تر است. ما اينجا به سراغ نويسنده هايي رفته ايم كه 
سايه ها را برگزيده اند، »نويسندگان در سايه«. سايه اقتصادي نيا در كتاب 
»له و عليه ويرايش« نويسندگان در سايه را »سايه نويس« مي نامد. او 
در معرفي سايه نويس مي گويد: »كسي كه به استخدام مشاهير درآيد 
تا به جاي آنها بنويسد. وظايف سايه نويس متعدد و متنوع است: ممكن 
اســت زندگي نامه يا خاطرات شخص را بنويســد، يا به منظور كسب 
اعتبار حرفه اي براي فرد، اثري تخصصي در حــوزه كاري او بيافريند، 
يا در نقش ويراستاري توانا ظاهر شود و تمام چرك نويس هاي فرد را تا 
مرتبه اثر ادبي )در داستان و شعر( يا هنري )در موسيقي و نمايشنامه( 
ارتقا دهد.« حتي كساني كه صفحات مجازي ستاره ها را اداره مي كنند 
و از قول آنان براي طرفداران شان پيام و پاسخ مي نويسند از منظر او در 
زمره سايه نويســان قرار دارند. اما گفته مي شود اين واژه براساس ذوق 
جمعي فارسي زبان ها متولد شده و ريشه تاريخي ندارد و از الگويي نازايا 
در دستور زبان فارسي پيروي مي كند؛ صفت فاعلي مركب مرخمي كه 

به معناي كسي است كه در سايه مي نويسد.
ســايه نويس در زبان هاي ديگر هم معادل هايي دارد. مثال در انگليسي 
ghostwriter در فرانســه negre يعني در استخدام كسي بودن و در 
ايتاليايي scrittore ombra كه در آن لفظ سايه وجود دارد يا در عربي 

كه به آن »كاتب خفي« مي گويند.
در پرونده حاضر قرار است به واكاوي اين واژه در ميان سايه ها قدم بزنيم. 
در گزارشي مفصل به اين خواهيم پرداخت كه سايه نويسان در هر حوزه اي 
چگونه كار مي كنند. بعد به سراغ نمونه هاي عيني تر مي رويم تا مفاهيم را 
كالبدشكافي كرده باشيم. مثال سراغ نويسنده اي خواهيم رفت كه با وجود 
نامي بودن، در سايه و بي نام، به نام ديگران كتاب مي نويسد. به جاي آنها 
كه توانايي نوشتن ندارند، اما ماندن در تاريخ را از همين روزنه جست وجو 
كرده و به دنبال توليد اثر بوده اند. سپس سراغ مترجماني خواهيم رفت كه 
مولف اثرهايشان هستند، اما نام خود را به عنوان مترجم پاي اثر  نشانده اند 
تا در سايه بمانند. ســراغ آنهايي خواهيم رفت كه روي ديوارهاي شهر 
نوشته هايشان را به حراج مي گذارند. نمونه هاي خارجي اين سايه نشيني، 
كتاب ها و فيلم هايي كه به شــكل محتوايي به آن پرداخته اند نيز مورد 
نظرمان بوده و در آخر از روانشناس همه اين خواهش ها را مي پرسيم تا آن 
ميل را برايمان معنا كند و بگويد هويت سازي و هويت گرفتن از اين راه، از 

چه روست و چرا ما گاهي محتاج در سايه ماندنيم؟

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

اتاق مخفیِ كلمات
نويسنده در سايه كیست و آنجا چه مي كند؟

نمايي از اتاق كار سامرست موام، نويسنده انگلیسي
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با عجیب ترين نويسنده هاي در سايه جهان آشنا شويم

6 شخصيت در جست وجوي يك نويسنده
 »بنكسي« هنرمندي جهاني است. او را به عنوان يكي از مشهورترين هنرمندان معاصر جهان 
مي شناسند كه آثارش با قيمت هاي ميليوني در حراجي هاي مشهور جهان به فروش مي رسند. 
آثار او به خوبي از آثار ديگر هنرمندان هم دوره اش متمايز است. اما فراتر از هنر و نبوغ، آنچه 
بنكسي را به شهرت جهاني رساند، ناشناس بودن اوست. نام حقيقي اين هنرمند را كسي نمي داند و چهره او را كسي نديده است، 
اما آثارش در تمام جهان شناخته شده اند. هنرمندان و نويسندگان به داليل مختلفي ممكن است هويت حقيقي خود را پنهان 
كنند، ممكن است مانند جي.دي.سلينجر گوشه گير و جامعه گريز باشند يا مانند النا فرانته، بي دليل مشخصي يا شايد به منظور 
حفظ حريم خصوصي ناشناس كار كنند كه البته اين ناشناس بودن به شهرت آنها كمك فراواني كرده است. به قول شخصيت لني 
در سريال »پاپ جوان«؛ »ناشناس ماندن افراد را غيرقابل دسترسي نشان مي دهد« و هرچه افراد، به ويژه هنرمندان يا چهره هاي 
تأثيرگذار غيرقابل دسترس تر باشند، شهرت آنها افزايش پيدا مي كند. هرچه در تاريخ ادبيات به سمت گذشته حركت مي كنيد، 
نويسندگان بيشتري را در سايه نام ها و هويت هاي مستعار پيدا خواهيد كرد. نبود آزادي بيان، ترس از قضاوت جامعه، ترس 

از حكومت و زندان اصلي ترين داليلي است كه نويسندگان در قرن هاي گذشته را وادار به استفاده از نام هاي مستعار مي كرد.

مدرن ترين نويسنده در سايه

النا فرانته، رمان نويس ايتالیايي اســت كه آثــارش به زبان هاي 
زيادي ترجمه شــده، اما حتي نام او حقیقي نیســت. النا فرانته 
نامي مستعار اســت كه نشريه تايم در ســال 2016صاحب آن را 
به عنوان يكــي از 100فرد تأثیرگذار جهان معرفــي كرد. آنچه تا 
به امروز درباره فرانته كشــف شده اين اســت كه او احتماال زن و 
اهل ناپل اســت، اما ديگر در ناپل زندگي نمي كند. يك بار ازدواج 
كرده، احتماال مادر اســت و مدرك دانشگاهي دارد. اين اطالعات 
از میان مصاحبه هاي غیرحضوري كه فرانته با نشــريات مختلف 
انجــام داده و از دل رمان هايي كه ظاهرا براســاس زندگي خود 
نوشته است استخراج شده اند. مشــهورترين آثار فرانته مجموعه 
»رمان هاي ناپلي«، »دوست نابغه من«، »كساني كه رفتند،  كساني 
كه ماندند« و »داستان كودك از دست رفته« هستند. بیشتر آثار او 
درباره روابط دوستي میان زنان در جامعه ايتالیا است. فرانته تنها 
نويسنده اي نیست كه دركنار شهرتش، ناشــناس هم هست. در 
ادامه به نويسندگان ديگري مي پردازيم كه در طول حیات حرفه اي 
خود، براي ناشناس ماندن، محافظت از خود در برابر قضاوت جامعه، 
نقد نشدن يا داليل ديگر از اسامي جعلي يا مستعار استفاده كرده اند.

جاناتان سوئيفت و سفرهاي گاليور
به لطــف تاكتیك هاي 
مرمــوز و پیچیده اي كه 
سوئیفت براي محافظت 
از هويتش به كار مي برد، 
حتي ناشرش هم هويت 
نويســنده  حقیقــي 
»ســفرهاي گالیور« را 
نمي دانست. ســوئیفت 
دست نوشــته هاي خود 
را توســط واسطه اي در 
تاريكي شــب به دست 
ناشر مي رساند. همراه دست نوشــته ها نامه اي هم وجود داشت 
كه ظاهرا توســط پسرعموي گالیور نوشته شــده بود. حدس و 
گمان ها بر اين اساس است كه سوئیفت مجموعه سفرهاي گالیور 
كه هزلیاتي آشكار علیه »ويگ« )يكي از احزاب سیاسي پارلمان 
بريتانیا از قرون 17تا 19 و مناش حزب لیبرال كنوني( بود را در 
سال1725 به پايان برد و براي محافظت از خود در برابر دستگیري 
و محاكمه، آن را كپي كرد تا هويت او از روي دست خطش قابل 
شناسايي نباشد و آن را مخفیانه به ناشري به نام بنجامین موت 
رســاند. موت هم پس از ايجاد تغییراتي بــراي تلطیف جو نقد 
طنازانه سیاسي اثر، آن را ناشناس منتشر كرد. سفرهاي گالیور در 
سال1735 باري ديگر به دست ناشري به نام جورج فاكنر بازنشر 
شد، با اين تفاوت كه اين بار نسخه اصلي اثر به همراه نامه اي كه 
سوئیفت با نام كاپیتان گالیور خطاب به پسرعمويش سیمپسون 
نوشته شده بود چاپ شد. سوئیفت در اين نامه اقدام موت براي 

سانسور اثرش را مورد انتقاد قرار داده است.

تمامي نام هاي بنجامين فرانكلين 

بنیانگذار اياالت متحده آمريكا كه دست بر قضا نويسنده، نقاش، 
فیلسوف، سیاستمدار، مخترع، دانشمند، طنزنويس، فعال مدني 
و سخنور هم بود، براي اينكه اثرگذاري نوشته هاي خود را افزايش 

دهد و از تیغ تند نقد جامعه در امان بماند، متناســب با موضوع 
نوشته هايش در روزنامه ها هويت هاي مختلفي داشت. سايلنس 
دوگود نامي است كه او براي نوشتن ستون هاي نقد نسبت به نفاق 
و تزوير در دوران خود استفاده مي كرد، پلي بیكر هويتي است كه 
براي بحث درباره حقوق زنان به آن پناه مي برد و آنتوني افترويت 
نام محبوب او براي نوشتن درباره مصايب ازدواج بود. اما ريچارد 
ساندرز، محبوب ترين نام فرانكلین بود كه به مدت 25سال از آن 
براي انتشار »سالنماي ريچارد بدبخت« كه يكي از محبوب ترين 

آثار فرانكلین هم به شمار مي رود، استفاده كرد.

سر والتر اسكات و ابهام در ناشناختگي
»ناشناخته بزرگ« نامي 
است كه والتر اسكات به 
آن مشهور است. او رمان  
موفق خــود ويورلي را 
به صورت ناشناس چاپ 
كرد و تا زماني كه فقر به 
او فشار وارد نكرده بود، 
به ناشناس منتشر كردن 
آثــارش ادامــه مي داد. 
براي مثــال روي جلد 
رمان هايــش نوشــته 

مي شد: اثر نويسنده ويورلي.

خواهران برونته و دوران زن ستيزي

شارلوت، امیلي و آن برونته آثار ادبي سبك ويكتوريايي خود را با 
نام هاي مستعار كورر، الیس و اكتون بل منتشر مي كردند. دلیل 
اصلي اين تصمیم نگاه منفي و متعصبانه اي بود كه در آن دوران در 
مورد نويسندگان زن يا بهتر بگويیم، زناني كه تصمیم به نوشتن 
مي گرفتند وجود داشت. خواهران برونته و چند نويسنده زن ديگر 
براي فرار از اين نگاه و اطمینان از مورد توجه قرار گرفتن آثارشان 
تصمیم به استفاده از نام هاي مردانه گرفتند. جورج الیوت، با نام 
واقعي مــاري آن ايوانس خالق رمان هاي میدل مارچ، آســیاب 
كنار فلوس و روموال و همچنین ژرژ ساند با نام حقیقي آمانتین 
ارر لوســي دوپن رمان نويس رمانتیك و يكي از تأثیرگذارترين 
نويسندگان قرن نوزدهم فرانسه دو نويسنده زن ديگري هستند 

كه به دلیلي مشابه، در سايه نام هايي مردانه پنهان شدند.

بحران هويت پسوآ و رومن گاري

توماس كراس، منتقد ادبي، آلــوارو دكامپوز، مهندس دريايي، 
ماريا خوزه يك گوژپشت بیمار. اينها تنها يك شخصیت از ده ها 
شخصیتي است كه فرناندو پسوآ، شاعر پرتغالي خلق كرده است. 
هريك از اين شخصیت ها كه پسوآ در سايه آنها آثار ادبي خود را 
منتشر مي كرد، سبك نوشتاري منحصر به فرد، زندگینامه و روح 

و روان متفاوتي نسبت به ديگري داشتند. 
درست مانند همه شخصیت هاي نويسنده مشهور رومن گاري كه 
آثارش را با نام هاي  امیل آژار، شــاتان بوگات، رنه دويل، فوسكو 
سینیبالدي و رومن كاچو منتشــر مي كرد. همین اقدام او باعث 
شد گاري تنها نويسنده فرانسوي باشد كه توانسته دوبار جايزه 
ادبي گنكور را از آن خود سازد، يك بار با نام امیل آژار و يك بار با 

نام رومن گاري.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

حاال را نبينيد كه ساالنه هزاران نفر چيزهايي مي نويسند و به عنوان 
كتاب منتشــر مي كنند. تا مدت ها، برچســب »نويسنده« يكي از 
مشروع ترين و مطلوب ترين عناوين به لحاظ شأن و اعتبار اجتماعي 
محسوب مي شد. جداي از كليشه هاي قالب درباره نويسنده ها، آنها آدم هايي بودند كه يك سر و گردن 
از عوام بلندتر به نظر مي رسيدند چون به سواد كتابت مجهز بودند. حاال هم كه چنين اعتباري، بسيار 
خدشه دار شده و از كيفيت سابق برخوردار نيست، همچنان خيلي ها دوست دارند كارنامه زندگي شان، 
با عنوان چند كتاب كه آنها نوشته يا ترجمه كرده اند همراه شود. بسياري هستند كه مي خواهند در رزومه شان عالوه بر سوابق 
مشاورتي و مديريتي يا سابقه نامزدي در انتخابات شوراي فالن شهر، به عنوان نويسنده كتاب هم مطرح باشد. خب همه كه قرار 
نيست بتوانند بنويسند، بنابراين مي روند سراغ كساني كه بلدند بنويســند و از آنها مي خواهند كارشان را بكنند و كنار بروند 
تا هر آنچه هست براي آنها شود. نويسندگان در سايه، در همين بزنگاه متولد مي شــوند. در سايه به دنيا مي آيند. البته روال 
به دنياآمدن شان صرفا همين نيست. انواعي دارند. از آنها خواهيم گفت. در نوشتن چه هست كه همه مي خواهند از آن كسب اعتبار 
كنند؟ آنكه مي نويسد، چه چيز به دست مي آورد كه منعمان جهان همه مي خواهندش؟ يداهلل رؤيايي شاعر كتاِب »مِن گذشته: 
امضا«يش را با اين فراز آغاز مي كند: »در شخص من دو شخص هست: يكي مفرد كه امضا مي كند، ديگري جمع كه مي خواند. و در 

لحظه خوانش، ما سه تاييم«. شايد پاسخ در همين فراز نهفته باشد؛ تواني 3برابر همه منعمان جهان.

 كتاب 
همیشه احساس دوگانه اي نسبت به واكنش آدم ها به نويسنده بودن 
اطرافیانشان داشته ام. راستش را بخواهید گاهي حتي كارم به دعوا 
كشیده اســت با همكارانم. يكي از همین دعواها را كه تعريف كنم، 
دســت تان مي آيد منظورم از آن احساس دوگانه چیست؟ نشسته 
بوديم توي دفتر روزنامه كه بســته اي پستي براي يكي از همكاران 
رسید؛ كتاب رماني بود نوشته يكي از روزنامه نگاران كه پیش از اين 
با اين همكار ما، در رسانه اي ديگر پشت يك میز مي نشسته و خبر و 
گزارش مي نوشته. نخستین واكنش اين همكار ما اينطور بود: »اين هم 
آدم شد واسه ما!« دفعه بعد كتاب شعري از روزنامه نگاري ديگر رسید 
به دست همكار ديگري در تحريريه. واكنش، كم و بیش مشابه بود با 
اين افزونه كه كتاب را برداشته بود و دور مي چرخاند بین همكاران، 
مي خواندند و مي خنديدند كه»تو رو چه به اين غلطا!« اين بار ديگر 
برنتابیدم؛ درآمدم كه اين چه رفتاري اســت؟ حتي اگر نمي توانید 
عنان حسادت تان را به دست بگیريد، چرا از تعصب صنفي تان كمك 
نمي گیريد كه همكارتان را تمسخر نكنید؟ اين را هم بگويم كه آن 
روزها، كتابي در دست انتشار داشــتم و خودم را در معرض همان 
تمسخرها و حسادت هاي احتمالي مي ديدم. حاال احساس دوگانه 
چه بود؟ به آنها مي گفتم تمسخر همكارتان يك معنا از دو منظر دارد: 
نخست اينكه نوشتن يك كتاب، به يك اعتبار كاري است بسیار فراتر 
از آنچه خبرنگارها بتوانند مرتكبش شوند و دوم اينكه نوشتن كتاب، با 
وجود انتشار اين همه عنوان كتاب در سال، شكستن شاخ غول است. 
اولي را با اطمینان كامل و با بادي در گلــو مي گفتم اما براي ادعاي 
گزاره دوم، ترديد راه باد را در گلويم مي بست. خب، من نبايد اعتراف 
مي كردم كه نوشتن كتاب كار هر كسي است؛ آن هم به اين اعتبار كه 

خب هر كسي در اين مملكت كتاب چاپ كرده است.
اينها را گفتم تا بگويم نوشتن در هر ساحتيـ  براي مطبوعات، براي 
شبكه هاي اجتماعي يا براي انتشار در قالب كتابـ  نیازمند تجهیز 
به تخصصي مرتبط با همان شیوه ارائه است. اينها را گفتم تا بگويم 
اگر گمان مي كنید به يكي از تخصص ها مجهزيد، نبايد گمان كنید 
به راحتي مي توانید پا جاي متخصص ديگري بگذاريد. اما گذشته 
از همه اينها، اين مقدمه را گفتم كه بگويم اگر مجهز به هیچ يك 
از اين تخصص ها نیســتید، دلیل ندارد دست توي جیب بكنید و 
از يك متخصص بخواهید به جاي شما بنويسد و كنار برود تا شما 

بشويد تنها قهرمان ماجرا.

نويسنده هايي كه مي فروشند
   خريد كتاب آماده: اگر فكر مي كنید براي اينكه صاحب يك 
كتاب باشید، الزم است درســت و دقیق به اين فكر كنید كه آن 
كتاب بايد طرح و برنامه اي داشــته باشد و چطور نوشته شود، در 
اشتباهید. شما مي خواهید از نويســنده اي در سايه بهره ببريد و 
خودتان را به عنوان نويسنده جا بزنید اما لزوما نمي خواهید سختي 
آن طرح و برنامه را به جان بخريد! الزم است همانطور كه زنبیل 
را برمي داريد و خودتان را به يك فروشــگاه مي رسانید تا از بین 
اجناس، موارد مورد نیازتان را انتخاب كنید، سري به سايت ديوار 
يا ديگر سايت هاي فروش اقالم و ارائه خدمات بزنید تا كتابي براي 
خودتان انتخاب كنید و بشويد نويسنده اش. شما با جست وجويي 
در يكي از اين سايت ها، بدون اينكه در زندگي تان يك سطر شعر 
سروده باشید و حتي به يك سطر شعر فكر كرده باشید، مي توانید 
سراينده دفتر شعري باشید در حد ســهراب سپهري! ]جزئیات 
اين پديده در شیوه ارائه كتاب هاي فروشي را در گزارش پارمیدا 

سرچمي همین پايین صفحه بخوانید.[
ماجراي نويســنده هاي مايكروفري حاال مدتي اســت شــكل 
عجیب تري نیز به خود گرفته است. يكي دو سال پیش بود كه يك 
ناشر- كه از سال79 مجوز انتشار كتاب دريافت كرده و به صورت 
رسمي فعالیت مي كند- با شعار »جاي شما در میان نويسندگان 
خالي است«، دست به كار شد تا براي عالقه مندان به نويسندگي و 
ترجمه، كتاب منتشر  كند، با اين تفاوت كه اين بار ناشر پا را فراتر 
گذاشته و گفته بود مي توانید براي كودكان هم كتاب بخريد؛ يعني 
به اسمش كتاب منتشر كنید. اين ناشر از يك كودك 60 عنوان 

كتاب ترجمه طي تقريبا 7سال منتشر كرده بود.
فعالیت هاي اين ناشــر مدتي است كم رنگ شــده است اما مظنه 
قیمت هايش براي حدود 2سال پیش، 2 تا 4میلیون تومان بوده است.

   سفارش نگارش كتاب: حاال اگر بین كتاب هاي آماده انتشار، 
چیزي پسندتان نیفتاد، مي توانید محتواي مورد نظرتان را سفارش 
بدهید تا نويسنده اي در ســايه آن را بنويسد. بارها شنیده ايم كه 
نويســنده ها، كتاب هاي سیاستمداران و مســئوالن را نوشته اند 
بي آنكه اسمي از آنها به عنوان نويسنده مطرح شود. نويسنده ها در 
اين موارد، طبعا جز انتفاع مالي انگیزه اي ندارند، اما انگیزه كساني 
كه كتاب به نام آنها منتشر خواهد شد، متفاوت و متنوع است. ]با 
يكي از اين موارد به گفت وگو نشسته ايم؛ با نويسنده اي كه براي 
يك سیاستمدار نوشته است تا به اسم  او منتشر شود. يك صفحه 
برگرديد عقب و گفت وگوي زهرا رستگار مقدم با اين نويسنده در 
سايه را بخوانید.[ دقت داشــته باشید كه اين مورد، با مواردي كه 
در آنها يكي روايت مي كند و يكي مي نويسد فرق دارد. مثال كتاب 
»دا« را به ياد بیاوريد. آن كتاب براساس خاطرات يك زن نوشته 
شده بود اما عالوه بر اسم راوي، اسم نويسنده نیز در اثر قید شده 
بود. موردي كه ما با آن سر و كار داريم مبتني بر حذف نويسنده 

است و زندگي اش در سايه.

ويراستارهايي كه شخم مي زنند
ويرايش متن در ايران، مقوله پرمناقشــه اي است؛ مناقشه بر سر 
تعريف ها، اهداف و كاركردها. تصوري كه ما از امر ويرايش داريم، 
همچنان با اســتانداردهاي جهاني آن فاصله دارد. ويراستار، در 
دفاتر انتشاراتي معتبر، كسي است كه متون را فراتر از افزودن چهار 
ويرگول و تغییر چند كلمــه در متن، متحول و خواندني مي كند. 
اگر دقت كرده باشــید كتاب هاي مجموعه مقاله يا جستار كه در 
غرب منتشر مي شوند، نام سرويراستار را روي جلد مي برند. اين، 
اتفاقي است كه در ايران كمتر شاهد آن بوده ايم. خلط مبحث در 
اين رابطه، اغلب در عنوان »دبیر مجموعه« رخ داده است. انگار ما 
شأني براي ويراستار قائل نیســتیم و كارش را به »دبیري« ارتقا 
داده باشــیم. با اين حال، ما هم كســاني را به عنوان ويراستار در 
صنعت نشر ايران شــناخته ايم كه فراتر از تصور عمومي نسبت 
به امر ويرايش عمل كرده اند. بین اين ويراستارها بوده اند كساني 
كه آنقدر متن را تغییر داده اند كه به نوعي مي توان از آنها به عنوان 
نويسنده در ســايه آن متن ها ياد كرد. اســفندماه 1380 بود كه 
رمان »چراغ ها را من خاموش مي كنم« زويا پیرزاد منتشــر شد؛ 
داستان نويسي كه چند مجموعه داستان منتشر كرده بود اما اين 
رمان آن قدر با آن داستان ها فرق داشت كه كنجكاوي ها درباره متن 
آغاز شود. كتاب آن قدر با استقبال مواجه شد كه مرتب به چاپ هاي 
بعدي مي رسید و حاال كه در حال نوشــتن اين سطرها هستیم 
يك ماهي است تازه ترين چاپ اين رمان به بازار آمده است؛ چاپ 
صدوهشتم. تقريبا 2 ماه يك بار اين رمان تجديد چاپ شده است. 
تازه اين را بايد به نسخه هاي ترجمه به زبان آلماني، تركي، يوناني، 
فرانسوي، انگلیسي، چیني و نروژي از اين رمان اضافه كرد. شايد 
بتوان گفت در 2دهه اخیر، موفق ترين رمان ايراني بوده است. اگر 
هم اين ادعا گزاف باشد، دست كم مي توان آن را به عنوان يكي از 
5رمان موفق اين دو دهه درنظر آورد. اما آن كنجكاوي ها به كجا 
انجامید؟ نخستین بار سال 1381بود كه محسن آزرم، منتقد فیلم 
و روزنامه نگار، ادعا كرد شمیم بهار اين رمان را ويرايش كرده است 
و از همین روســت كه اين اثر پیرزاد با ديگر آثارش اينقدر فرق 
دارد. اين ادعا تا مدتي در حد ادعا باقي ماند اما رفته رفته دوستان 
و نزديكان بهار آن را تأيید كردنــد؛ هر چند او هیچ گاه در اين باره 
چیزي نگفت. نه فقط در اين باره، بلكه او هیچ گاه درباره هیچ چیز 
حرف نزد و حاال 3-2سالي است كه كتاب هايش را منتشر مي كند؛ 
داســتان نويس و منتقد هنر و ادبیاتي كه هويتــش را از همین 
درسايگي كسب كرده اســت. او حتي براي خودش نويسنده در 
سايه بوده است، بنابراين غیرقابل باور نبود كه براي كسي ديگر نیز 
اين نقش را بازي كند. حرف و حديث هايي كه آن سال ها در رابطه 
با توانايي بي نظیر او در نوشتن مطرح مي شد، ادعاي ويراستاري 
رمان زويا پیرزاد را تقويت هــم مي كرد. اين ادعا همچنان مطرح 
است با اين تفاوت كه ديگر كسي به تكذيب و انكارش برنمي خیزد. 
مي گويند شمیم بهار آن قدر متن پیرزاد را تغییر داده كه به نوعي، 
ديگر خودش نويسنده متن محسوب مي شده است و از همین رو 
از قید عنوان ويراستار برايش صرف نظر شده است تا عجیب ترين 

ويراستار به عنوان نويسنده در سايه ما باشد.
مترجماني كه تأليف مي كنند

هنوز هم كتاب هاي ترجمه شده به فارسي، بازار بهتري نسبت به 
كتاب هاي تالیفي در اختیار دارند. اين البته فقط يك ادعا نیست و 
آمارهاي ساالنه خانه كتاب و ادبیات ايران در سال هاي گذشته آن 
را با عدد و رقم ثابت مي كند. استثناهايي هم در اين میان مطرحند 
اما آنچه اين گزاره را به قاعده تبديل مي كند همان منطق بازار با 
اعداد و ارقامش است. شايد از همین روست كه گاهي نويسنده ها، 
خود را به عنوان مترجم اثر معرفي مي كنند؛ اينكه كتابشان بیشتر 
مورد استقبال واقع شــود. دلیل ديگر مي تواند به اعتمادبه نفس 
مترجم ها مربوط باشــد. ]درباره انگیزه هاي رواني كه سبب ساز 
نوشتن در سايه مي شوند، با يك روانشناس گفت وگو كرده ايم. متن 
اين گفت وگو را در صفحه 16بخوانید[. تصور عموم كتابخوان ها اين 
است كه مترجم ها، كارشــان برگرداندن متن از يك زبان به زبان 
مقصد است و مهارت در نوشتن، تخصصي است جداي از تخصص 
ترجمه. البته بیراه هم فكر نمي كنند. اما خب هر مترجم كاربلدي 
همان قدر كه كار ترجمه را خوب بلد است، نوشتن به زبان مقصد 
را هم بايد بلد باشد. با اين حال، برهم زدن اين تلقي عمومي دشوار 
است و شايد از همین روســت كه گاهي مترجم ها مي نويسند اما 
آن را نه به عنوان تالیف خود بلكه همچنان به عنوان ترجمه خود 
منتشر مي كنند. ]گزارش لیال شريف را درباره ذبیح اهلل منصوري، 
نجف دريابندري، حمیدرضا ابك و محمد صالح عال به عنوان چند 

نمونه از اين مترجم ها را پايین همین صفحه مي توانید بخوانید.[

نقد مطبوعاتي
يكي از اهالي رســانه كه مدتي در يك خبرگزاري مرتبط با ادبیات 
و هنر همكاري مي كرده مي گويد چند باري، متن هايي در تعريف 
و تمجید از چند كتاب را منتشــر كرده كه نويسنده آن متن هاي 
ستايش آمیز، خود صاحب كتاب ها بوده است! او كه مي خواهد نه 
به نام خود و نه به نام آن نويسنده اشاره نكنیم، از يك جايي به بعد 
رودربايستي را كنار گذاشــته و تن به روال انتشار اين يادداشت ها 
نداده اســت. م.ج مي گويد: »شــاعر و داســتان نويس و مترجم 
شناخته شده اي بود. يك بار با او به گفت وگو نشستم. پس از انتشار 
آن گفت وگو، تماس گرفت تا تشــكر كند و گفت كه زحمتي هم 
دارد. مي گفت يكي از منتقدان، درباره كتابي از او، متني نوشــته و 
از من خواست كه آن را در خبرگزاري منتشر كنم. متن را فرستاد. 
خواندم. سراسر ستايش بود. البته كتاب، كتابي بود كه بايد ستايش 
هم مي شد و از اين رو، بي آنكه ترديدي ببرم، منتشرش كردم. دفعه 
دوم، اتفاق مشابهي افتاد درباره كتاب ديگري از او. متن را فرستاد 
و چند باري براي تغییر بخش هايي تماس گرفت. يكي دو باري به 
اشــتباه به جاي اينكه بگويد خانم منتقد فالن طور نوشته و حاال 
خواسته بهمان طور تغییر كند گفت »نوشته ام«، »گفته ام!«؛ يعني 
از روايت اول شخص استفاده كرد. شك كردم كه نكند خودش اينها 
را مي نويســد. با اين حال متن دوم را هم منتشر كردم و دفعه سوم 
خواستم شماره تماسي از منتقد به من بدهد. طفره رفت و امروز و 
فردا كرد. وقتي پاپي شدم، اعتراف كرد كه خودش اينها را مي نويسد. 
وقتي اعتراض كردم، گفت همه اين كار را مي كنند و قطع كرد!« اين، 
روايتي است كه با كمي باال و پايین، بارها از اين و آن شنیده ايم. فرق 
ماجرا با مارسل پروســت كه پول مي داد تا درباره رمان معروفش 
تمجیدنامه بنويســند در اين اســت كه اين نويسنده هاي وطني، 

خودكفا هستند و خوش خرجي هم نمي كنند.

يادداشت مطبوعاتي
اهالي رســانه، از آفتي كه مي خواهم به آن اشاره كنم، آگاهي كامل 
دارند. از پديده مذموم و تقريبا نوظهوري به نام »يادداشت شفاهي«. 
از جايي به بعد كه گرايش رســانه هاي ما به استفاده از نوشته هاي 
كارشناس ها و چهره ها عمده تر شد، خبرنگارها هم مجبور بوده اند 
البه الي گفت وگوها و گزارش هايشان هر روز به اين و آن رو بیندازند 
كه براي رسانه آنها يادداشتي بنويســند. خب، همه كارشناس ها و 
چهره ها و مسئوالن هم كه دســت به قلم نیستند. از همین روست 
كه آنها پشت خط تلفن چیزهايي مي گويند و خبرنگارها هم پیاده و 
تنظیم و آن را تبديل به يادداشتي منقح مي كنند. در اين میان، نام 
خبرنگار به عنوان نويسنده يادداشت يا گفت وگوكننده قید نمي شود و 
نام كسي كه از پشت خط چیزهايي گفته به عنوان نويسنده يادداشت 
لحاظ مي شود. ممكن است شــما هم كه دنبال كننده فالن صفحه 
فالن روزنامه يا خبرگزاري باشید، در پیگیري ستون يادداشت هاي 
آن صفحه پي برده باشید كه همه كارشناس ها و مسئوالن و چهره ها 
به يك زبان و لحن مي نويســند! خب آنها نويسنده آن يادداشت ها 
نیستند بلكه يك خبرنگار، نويسنده همه آنها بوده است. گاهي البته 
برخي رسانه ها خوش سلیقگي به خرج مي دهند و به مخاطبانشان 
مي گويند يادداشــتي كه مي خوانند به قلم يادداشت نويس نوشته 
نشده بلكه يادداشت از نوع شفاهي است كه به قلم خبرنگار پیاده و 
تنظیم شده است. تا اين جاي كار، بسیار مرسوم است و كمتر اهل 
رسانه اي است كه از خواندن اين سطرها تعجب كند. روايت هايي كه 
البته آنها هم براي ما اهل رسانه چندان عجیب نیست اما براي شما 
احتماال باشد، مربوط است به يادداشت هايي كه از دل پیاده كردن و 
تنظیم حرف هاي طرف مقابل حاصل نمي شــوند بلكه اساسا خود 
خبرنگارها آنها را به نام فالن مســئول يا كارشــناس مي نويسند. 
ك.ا كه 20سال است كار رسانه مي كند آن قدر اين كار را كرده كه 

نويسنده هاي در سايه را كجاها مي شود پیدا كرد؟

اتاق مخفيِ كلمات
صابر محمدي
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اين تصوير نويسنده نيست. او آن گلدشتاين، مترجم آثار فرانته است
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نويسنده
در سايه

این شماره

 الزم است 
همانطور كه زنبيل 

را برمي داريد 
و خودتان را به 
يك فروشگاه 
مي رسانيد تا 

از بين اجناس، 
موارد مورد 

نيازتان را انتخاب 
كنيد، سري به 
سايت ديوار يا 

ديگر سايت هاي 
فروش اقالم و ارائه 

خدمات بزنيد 
تا كتابي براي 

خودتان انتخاب 
كنيد و بشويد 

نويسنده اش. شما 
با جست وجويي 

در يكي از 
اين سايت ها، 

بدون اينكه در 
زندگي تان يك 

سطر شعر سروده 
باشيد و حتي به 
يك سطر شعر 

فكر كرده باشيد، 
مي توانيد سراينده 
دفتر شعري باشيد 

در حد سهراب 
سپهري!

 انگار ما شأني براي ويراستار قائل نيستيم 
و كارش را به »دبيري« ارتقا داده ايم. با اين 

حال، ما هم كساني را به عنوان ويراستار 
در صنعت نشر ايران شناخته ايم كه فراتر 

از تصور عمومي نسبت به امر ويرايش 
عمل كرده اند. بين اين ويراستارها بوده اند 

كساني كه آنقدر متن را تغيير داده اند كه 
به نوعي مي توان از آنها به عنوان نويسنده 

در سايه آن متن ها ياد كرد. اسفندماه 
1380 بود كه رمان »چراغ ها را من 

خاموش مي كنم« زويا پيرزاد منتشر شد؛ 
داستان نويسي كه چند مجموعه داستان 
منتشر كرده بود اما اين رمان آن قدر با آن 

داستان ها فرق داشت كه كنجكاوي ها 
درباره متن آغاز شود

مترجماني كه خود را در سايه نويسندگان خیالي قرار دادند

خيال مشهورتر از واقعيت
 بعضي از مترجمان ايراني با طنازي و خيال پــردازي خاص خود در دنياي 
ترجمه قدم زده اند و در اين ميان مي توان به افرادي همچون نجف دريابندري، 
ذبيح اهلل منصوري و محمد صالح عالء اشــاره كرد؛ افرادي كه براي نوشتن 
طنازانه يا خيال پردازي هاي خود تصميم گرفتند تا نام خود را به عنوان مترجم ثبت كنند. در اين ميان نيز مي توان 
به چهره اي مانند حميدرضا ابك اشاره كرد كه اشعار خود را از سر شوخي به نام يك شاعر خيالي، به عنوان ترجمه 

منتشر كرد و در نهايت آن شخصيت خيالي از خود شاعر مشهورتر شد.

چنين كنند بزرگان
نجف دريابندري،  زاده آبادان بود 
و مانند هــر جنــوب زاده اي 
طنازي آن جغرافیا در ذهنش 
جاي گرفته بود و در مواقع لزوم 
رگه هــاي اين طنــازي ظهور 
مي كرد مانند زماني كه ترجمه 
كتابي با عنوان »چنین كنند بزرگان« را روانه بازار كرد. اين 
كتاب كه با درونمايه طنز بخش هايي از تاريخ جهان را روايت 
مي كند در زمان انتشار- سال1351- اما و اگرهاي بسیاري 
را رقم زد. ويل كاپي جزو نويســنده هايي بود كه در ايران 
كمتر كسي اسم او را شنیده بود، همین اتفاق موجب شد تا 
بسیاري از همان ابتدا اين حدس و گمان را مطرح كنند كه 
كتاب چنیــن كنند بزرگان از قلم نويســنده اي جز نجف 
دريابندري برنمي آيد و نام مترجم نیز تالشــي است براي 

مخفي شدن در سايه نام يك نويسنده آمريكايي.
آنطور كــه از گفت وگوي نجف دريابندري در ســال87 با 
خردنامه همشهري به دست مي آيد بايد گفت كه دريابندري 
نقش اصلي را در ايجاد اين شايعه داشت چرا كه در ورودي 
آن گفت وگو كه با حضور اسداهلل امرايي، مترجم و نويسنده 
انجام شده اســت، امرايي خطاب به دريابندري مي پرسد: 
»خودتان شــايع كرده بوديد كه شخصي به نام ويل كاپي 
وجود ندارد. درست است؟« سؤالي كه با جواب بدون تعارف 

دريابندري روبه رو مي شود.
او در اين باره مي گويد:»شــايد. دلیلش اين است كه طنز 
متعلق به فرهنگ هاي مختلف است؛ يعني فرهنگ ايراني 
طبعا طنز ايراني مي خواهد. طنــز آمريكايي چیز ديگري 
اســت. گفتم؛ مطلبي كه من قبال ترجمه كــردم به درد 
نمي خورد و بعد دوباره آن را ويرايش كردم كه كتاب خیلي 
تغییر كرد. غالبا خوانندگان فكر مي كنند كه نويسنده هم 
شوخي است«. هر چند امروز با جســت وجو در اينترنت 
مي توان به اين نتیجه رسید كه كتاب ويل كاپي، نويسنده 
آمريكايي در دنیا واقعي وجود داشته است و كتاب او با نام 
اصلي »انحطاط و سقوط تقريبا همه« به عنوان يك كتاب 

طنز آمريكايي چاپ شده بود، اما دخل و تصرف دريابندري 
در اين كتاب و جاي دادن نوشته خود در بخش آخر كتاب 
اين اجازه را مي دهد تا اقدام او را در قامت تالش يك مترجم 
براي پنهان شــدن در پشت نام نويســنده ديگر مثال زد. 
دريابندري در همان گفت وگو به اين نكته اشــاره مي كند 
و مي گويد:»يك قطعه در آخر آن وجــود دارد كه خودم 
نوشته ام و به عنوان ويل كاپي آنجا گذاشته ام. آن كشیش 
ايتالیايي كیست؟...اين را من بعدا اضافه كردم به آخر كتاب. 

گفتم اين كار ويل كاپي است ولي در واقع كار خودم بود«.

شاعري مكزيكي يا ايراني؟
»مــا مردمــان خاورمیانه ايم/ 
بعضي هايمان در جنگ كشته 
مي شــويم/ بعضي در زندان/ 
جــاده  در  بعضي هايمــان 
مي میريم/ بعضي در دريا/ حتي 
بلندتريــن كوه ها هــم انتقام 
تنهايي شــان را از ما مي گیرند/ چرا كه شغل مان»ُمردن« 
است.« بدون شك در ســال هاي اخیر و در موقعیت هاي 
مختلف اين شعر را در استوري هاي اينستاگرام، نوشته هاي 
تويیتري، تلگــرام و هر روزنه اي كه از طريق شــبكه هاي 
اجتماعي رويت مي شود، خوانده ايد، شعري كه با نام نشاط 
حمدان در ايران و به عنوان اشــعار ترجمه شده شناخته 
مي شود، اما واقعیت اين نیست. اين اشعار نوشته حمیدرضا 
ابك، نويسنده و روزنامه نگار شناخته شده است كه براساس 
گفته ابك، »يك بازي بي نمك« بود و نشاط حمدان نیز هیچ 
وقت شعري نسروده است تا ابك در ايران دست به ترجمه 
آنها بزند. حمیدرضا ابك در سال1396 با انتشار يك پست 
اينستاگرامي از سايه نام نشاط حمدان خارج شد و دلیل اين 
انتخاب را چنین گفت:»دو سه سال پیش... امضايم را پاي 
متن هاي كوچكي كه با / هايي شــبیه شــعر مي شــدند 
نمي گذاشتم.يكي دو اسم و رســم فرضي ساخته بودم و 
مي گفتم ايــن اشــعار را از آثار آنهــا ترجمه كــرده ام. 
معروف ترين شان هم شــخصیتي خیالي بود به نام نشاط 

حمدان. اين بازي بي نمك، ناخواسته تبديل شد به اتفاقي 
جالب. جز يكي دو نفري كه ماجرا را حدس زدند، بقیه در 
بهترين شرايط از خودم درباره نشاط مي پرسیدند. فكر كنم 
 گــوگل هنــوز اختــراع نشــده بــود. جايي امــا ديدم

 دو سه نفر اصرار غريبي دارند كه مالك اين متن ها باشند. 
اسم نشاط را سرچ كرده بودند و فهمیده بودند يارو معروف 
نیســت و يا علي از تو مــدد. يك بار هم ديــدم دو نفر در 
فیســبوك مختصر يقه اي از هم دريده اند. سر اين قضیه 
برداشتم متني نوشــتم و آنجا اعالم كردم نشاط حمدان 
زايیده ذهن من است و دلیل اين كارم فالن بود و بهمان تا 
موضوع جمع شود برود پي كارش؛ بماند كه عده اي مسخره 
كردند و باور نكردند چون نشاط از من مشهورتر شده بود«.

تمامي آنچه مردان در مورد زنان مي دانند
محمد صالح عالء با آن سبك و 
ســیاق خاص خود در دســته 
مترجماني قرار گرفته است كه با 
طنازي دست به ترجمه خیالي 
زده اند. كتــاب 110صفحه اي 
»تمام آنچه مردان در مورد زنان 
مي دانند« نوشته يك نويسنده خیالي به نام »عبدال اسمیت« 
است و صالح عالء نام خود را به عنوان مترجم بر جلد اين كتاب 
قرارداده است. تمام صفحات اين كتاب كه مورد اقبال عمومي 
قرار گرفت، سفید است و صالح عالء در اين رابطه توضیح داده 
بود:»من اصال به اين موضوع فكر نكردم. يكي از دغدغه هاي 
من در حوزه تجسمي آثار مفهومي بوده است. اين كتاب هم 
مثل يك مجسمه است كه بیشتر در حوزه زيبايي شناسي و 
مفهومي مورد نظرم بود. در واقع نمي خواســتم اثر مكتوب 
دانشي باشد و بیشتر مقصودم اثري شكلي و تجسمي بود«. در 
واقع صالح عالء براي انتشار اين كتاب تالش كرد تا با درج اسم 
خود به عنوان مترجم، اثري خاص و ماندگار با تكیه بر نام يك 
نويسنده خیالي خلق كند؛ اتفاقي كه دفعات انتشار كتاب مهر 

تأيیدي بر اثربخش بودن تالش او دارد.

تاريخ با طعم خيال
ذبیــح اهلل منصــوري يكي از 
مشهورترين مترجماني كه در 
دخل و تصرف متون يد طواليي 
داشت و بسیاري معتقدند كه 
آثار ترجمــه شــده از جانب 
منصوري، حاصل پر و بال دادن 
خیال او به يك نوشتار كوتاه بود. به اين ترتیب بايد گفت كه 
منصوري بنابر داليل نامعلوم نام خود را به عنوان نويسنده 
آثارش ثبت نمي كرد و ترجیح مي داد كه مترجم باقي بماند. 
شهرت منصوري به اين كار چنان عیان بود كه حسین قلي 
مستعان، مترجم رمان »بینوايان« ويكتور هوگو نیز در اين 
رابطه گفته بود: »همه ما مي دانیم كه نیمي از آنچه ذبیح اهلل 

منصوري به اسم ترجمه مي نوشت، نوشته خود او بود«.

آگهي كتاب حاضر و آماده روي ديوارهاي شهر

يك دفتر پر از شعر نو به فروش مي رسد

بهرام بیضايــي در كتاب »طومار شــیخ 
شرزين« قصه مردي را روايت مي كند به 
نام شیخ شرزين. شیخ طومارش را با وجود 
سال ها تحقیق و مطالعه منتشر مي كند اما 
كســي اثرش را جدي  نمي گیرد. از اين رو 
شیخ بر آن مي شود تا طومار را از ذيل نام 
خود خارج كند و به نام بوعلي سینا بزند. 
همان زمان است كه كتاب تازه يافت شده 
حكیم بزرگ سر و صدايي به راه مي اندازد 
و مورد تحسین شیوخ ديگر قرار مي گیرد. 
شیخ كه مي بیند اثرش مورد پسند واقع 
شــده، تصمیم مي گیرد از ســايه خارج 
شــود و دوباره آن را به نام خــود كند. اما 
نتیجه چیزي نیست كه فكرش را مي كند. 
همان تمجیدكنندگان حســود، منتقد 
مي شــوند و با اين جمله ها كه مشخص 
بود اين كتاب را بوعلي سینا ننوشته و اين 
نوشته هاي بي ارزش از ابتدا مشخص بود 
كه اثر حكیمي چون بوعلي نیست، شیخ و 
كتاب را دوباره به گوشه عزلت مي كشاند. 
اگرچه سايه شدن، كار هر كسي نیست اما 
اينكه واقعا اثر خوانده شود و بي غرض مورد 
نقد قرار گیرد، درس تازه اي از اين داستان 
برايمان دارد. اين داســتان سال هاي دور 
ادبیات تا امروز ماست. سايه ها گاهي خود 
با كمال میل و با تصمیــم قاطع اين راه را 
برمي گزينند. روزگاري ايــن تصمیم به 
سبب كسب اعتبار بوده و امروز، قرص نان. 
كافي است برويم و به صفحات فروش شعر 
در اينستاگرام ســري بزنیم، يا از البه الي 
آگهي هاي ســايت ديوار فیلتر »ادبي« را 

انتخاب كنیم. آن وقت اســت كه حتما 
اين جمله هــا برايمان عیني تــر خواهد 
شــد. در همین دوران كــه فروش كتاب 
براساس آمار خانه كتاب سیر نزولي داشته، 
هستند كساني كه سوداي شهرت و اعتبار 
را همچنان در كلمه و كاغذ جســت وجو 
كنند. از اين رو هر بازاري كه مشتري دارد، 
حتما فروشندگاني نیز داشته است. به اين 
آگهي كه در خیل آگهي هاي فروش شعر، 

جا خوش كرده نگاهي بیندازيد: 
»با سالم

يك دفتر پر از شعر نو به فروش مي رسد
تمام شعرها را خودم سرودم.

هنوز به چاپ نرسیده.
مي توانید دفترچــه را خريداري كنید و 
به نام خود يا كســي كه دوستش داريد 
ثبت، چاپ و هديه كنید. شــعرها در حد 
و حتي بهتر از سهراب و خیلي از شعراي 

معاصر است.
با خون دل و عاشقانه گفته شده و تماما از 

بهترين اشعار است...
به نام خود چاپ كنید و معروف شويد و 

پزش را دهید...
شايد فرزندتان و نوه هايتان عكس شما را 
در كتب درســي آينده ببینند. با خريد و 
چاپ اين اشعار نام خود را در تاريخ ادبیات 
ايران ماندگار كنید... شــعرهاي نابي كه 

تاريخ مصرف ندارند.
شما يك شاعر هستین...«.

در سايتي كه كاربران، كاال و خدمات شان 
را در قالــب آگهي هاي رايگان منتشــر 
مي كنند، به چنین مــواردي برخواهید 
خــورد. چه كســي فكــرش را مي كرد 
روزي كسي پیدا شــود و در روزگاري كه 

كتابخواني از مد افتاده، به صرافت بیفتد، 
كم مشــتري ترين كاالي فرهنگي را در 
نشر، به مبلغ 2میلیارد تومان آگهي كند؟ 
هرچند بارها اتفاق افتاده كه متن آگهي 
به عنوان شوخي يا از ســر تفنن از سوي 
آگهي دهنده منتشــر شــده باشــد اما 
شوخي ها نیز گاه از دل واقعیت هايي سر 
بیرون مي آورند. عده اي مي فروشــند تا 
عده اي ديگر بهره ببرند. اين را مي توانید 
در تكرار اين دست آگهي ها دنبال كنید. 
شوخي نیســت كه عنوان توافقي، پاي 
آگهي فروش فیلمنامه نشســته باشد؛ 
فیلمنامه اي حاضر و آماده كه قرار است 
خريدار پیدا كند، يا شعر و ترانه اي براي 

خوانده شــدن. مبالغ هم به آن شگفتي 
آگهــي نخســت نیســتند. خیلي ها با 
150هزار تومان هم راضي مي شــوند و 
عده اي اگر همین رقم انــدك را افزايش 

دهید، حاضر به حذف نام خود هستند.

فروش متن ادبي رايج است؟
يكي از نزديــكان تعريف مي كرد كه چند 
سال  پیش با مردي ايراني كه عمر خود را 
در فرانسه گذرانده بود و به سختي فارسي 
حرف مي زد، آشنا شده است. او مي خواسته 
رمانش ويرايش و به ناشر سپرده شود. اين 
دوســت مي گويد كه ويرايش رمانش را 
پذيرفته، اما به دست  ناشر سپردنش را نه. اما 
همین كه چند صفحه اي از متن را خوانده، 
متوجه شده كار از اســاس خراب است و 
نمي شود با ويرايش داســتان را به جايي 
رساند. وقتي ماجرا را با نويسنده در میان 
گذاشــته، فهمیده اثر حاضر حتي نوشته 
او نیســت و اين مرد، داستان را به قیمت 
4میلیون تومان خريداري كرده اســت! 
قرار بوده چنین مبلغي را هم به ويراستار 
بپردازد تا آن را ويرايش و آماده سپردن به 
ناشر كند. هرچند اين دوست متن را براي 
ويرايش نپذيرفته امــا دلیل چنین كاري 
را از نويســنده جويا شده. تصور مي كنید 
جواب آن مرد چه بوده؟ او توضیح داده كه 
در مدتي كه ايران بوده متوجه شده خیلي 
از آشنايانش كتاب منتشر كرده اند و  شأن 
به خصوصي در اين انتشار ديده و خواسته 
از آنها عقب نماند. روايت هايي از اين دست 
بسیارند؛ روايت هايي كه بازار فروش كتاب، 
داستان، شــعر و كلمات آماده را گرم نگه 

داشته اند.

حاال به يكي از شوخي هايش تبديل شده: »خودت بنويس ديگه!« 
مي گويد در تماس هايي كه براي كسب يادداشت با مسئوالن، ازجمله 
نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسالمي در همه اين سال ها برقرار 
كرده تا سؤالي درباره فالن موضوع مطرح شده در بهمان كمیسیون 
تخصصي بپرسد بارها با همین جمله روبه رو شده: »خودت بنويس 
ديگه!« ماجرا تا آنجا پیش رفته كه آقاي الف، به توصیه فالن مسئول، 
گفت وگوي خیالي نیز با او ترتیب مي داده است. حاال شما از فردا كه 
سرمقاله روزنامه اي را به دست مي گیريد تا بخوانید فكر نكنید همه 
ما اين كاره ايم و صرفا نويسنده در سايه مسئوالن و چهره ها هستیم. 

معدودند خبرنگارهايي كه تن به اين نوع از درسايگي بدهند.

پايان نامه و مقاله علميـ  
پژوهشي

احتماال نوشتن پايان نامه براي ديگران، رايج ترين شكل بروز و ظهور 
نويسنده در سايه باشــد. در عین حال اين شكل از نويسندگي در 
سايه، مذموم ترين و غیراخالقي ترين نوع آن هم شايد به نظر برسد. 
اينجا نويسنده و پژوهشگر براي دانشجو مي نويسد تا او نمره بگیرد 
و فارغ التحصیل شود؛ يعني سر دانشگاه را شیره مي مالد. از اين رو 
به نظر مي رسد اين نوع از فروش متن، غیراخالقي ترين نوع باشد، 
درحالي كه در ديگر ساحت ها نیز همین است؛ باالخره با حذف نام 
نويسنده و نشاندن نام ديگري به جاي او، هدفي دنبال مي شود كه 
مشروع نیست و فرقي ندارد صاحب كاذب متن مي خواهد با آن چه 
كند؛ از دانشگاه فارغ التحصیل شود يا گروه شغلي اش را در اداره باال 

ببرد يا اعتباري عاريتي كسب كند كه براي او نیست.
در اين باره بارها خوانده و شــنیده ايد اما شايد سازوكار و 

جزئیات شــكل گرفتن قراردادي مبتني بر نگارش 
پايان نامه يا مقاله علمي و پژوهشــي براي يك 
دانشجو برايتان جالب توجه باشد. ص.س كسي 

است كه تا كنون 6پايان نامه براي دانشجويان 
دوره كارشناسي ارشــد، 2 تــز بــراي 

دانشــجويان دوره دكتري و 12مقاله 
علمي و پژوهشي به نام و كام ديگران 
نوشته است. او البته مي گويد چندسالي 

است چنین كاري نكرده و از قیمت هاي 
جديد هم مطلع نیست. با اين حال بخشي 

از روايت او، حســابي دردناك است؛ 
آنجا كه مي گويــد در يكي از 

پروژه ها، اســتاد مشاور و 
راهنمــــاي دانشجو 

در جريــان ايــن 
بوده اند كه كسي 
جــز دانشــجو، 

پايان نامه را مي نويســد. آقاي س حتي در روز دفاع در جلسه هم 
به صورت نامحسوس حضور داشته است. مي گويد دانشجو يكي از 
كارمندهاي دانشگاه بوده و براي ارتقاي شغلي از كارمند دانشگاه به 
استاد، مي خواسته مدرك بگیرد. تا كارشناسي ارشد را به ضرب و زور 
نمره استادها و پايان نامه اي كه يكي ديگر براي او نوشته بوده، باال 
آمده و براي تز دكتري، سراغ س آمده است؛ »پروپزالش را هم خودم 
نوشتم. موضوع هم تأيید شد. قرار بود امثال و حكم را در داستان هاي 
فالن داستان نويس بررسي كنیم. خانم دانشجو آن قدر از قضیه پرت 
بود كه وقتي گفتم بايد كتاب »كوچه« احمد شاملو را كه فرهنگ 
امثال عامیانه است تهیه كني و براي انجام اين پژوهش در اختیارم 
بگذاري رفته بود و مجموعه اشعار شاملو را خريده بود! يك لحظه فكر 
نكرده بود كه شعرهاي شاملو به چه درد تحقیق ما مي خورد كه حول 
محور امثال و حكم در داستان هاي فالني است.« اما در جلسه دفاع 
چه گذشته است: »راستش چندان درست و درماني هم نشد. راهنما 
و مشاورش هم تالشي براي بهترشدن كار نمي كردند چون در جريان 
بودند و قرار بود كار را به اصطالح برايش دربیاورند! روز دفاع از تز هم 
داورها چندان پاپي نشــدند و باالترين نمره را هم به خانم دانشجو 
دادند؛ نمره اي كه هیچ وقت براي بهترين تزها نیز صادر نمي كنند«.

از او درباره ديگر پايان نامه ها كه طبق روال مرسوم به صورت كامال 
مخفي نوشته، مي پرسم؛ اينكه وقتي كاري غیرقانوني است، چطور 
قرارداد با دانشجويان ثبت مي كرده: »در مواردي كه دانشجوها آشنا 
بودند نگران اين نبودم كه حق الزحمه را ندهند و قرارداد هم منعقد 
نمي كرديم. اما وقتي غريبه بودند، قراردادي مبتني بر ويرايش متن 
مي بستیم چون نمي توانســتیم در قرارداد ذكر كنیم كه موضوع 

قرارداد نوشتن پايان نامه است«.

توليد محتواي مجازي
يكي ديگر از میادين حضور نويســندگان در سايه، 
صفحات مجازي اســت. آنهــا يا محتــوا تولید 
مي كننــد و بــه صاحبــان صفحات 
يــا ادمین ها مي ســپارند يــا اينكه 
خودشــان ادمین مي شــوند. پديده 
ادمین/نويسنده در سايه، از رايج ترين 
پديده هاي شــبكه هاي اجتماعي است. 
اين نويســنده ها بــراي صفحــات بازيگران، 
سیاســتمداران و ديگر چهره ها محتوا تولید و 
انتشــار آنها را هم مديريت مي كنند، درحالي كه 
همه  چیز به حساب صاحب صفحه گذاشته مي شود. 
يك نفر از آنها را به ما معرفي مي كنند اما حتي 
با قولي كه مبني بر فاش نكردن نام او 
و صاحب صفحه مي دهیم، حاضر 
نمي شــود با ما بــه گفت وگو 

بنشیند.

ليال شريف
روزنامه نگار

پارميدا سرچمي
دانشجو
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نويسنده
در سايه

این شماره

 به نام ديگري
به كام ديگري  

چند مصداق براي روشن شدن مفهوم نويسنده در سايه

»نويسنده در سايه« كسي است كه توسط 
شــخصي استخدام مي شــود تا درباره 
زندگي، عقايد و اساســا زيست فكري و 
جهاني كارفرماي خود كتابي بنويســد. هر چند او پشت تك تك 
كلمات حاضر است اما از نظرگاه عيني، همواره غايب است. در واقع 
او  جز پولي كه براي نوشتن گرفته، عايدي ديگري ندارد. هم شهرت 
يا بدنامي اثر به نام كارفرماي آن است و هم موفقيت يا شكست آن به كام استخدام كننده اش. 
در طول تاريخ بوده اند افرادي كه بنا بر علل گوناگون دســت به اين كار زده اند. برخي فقط 
شــغل خود را انجام داده اند و در ازاي دريافت پول، اثري را براي فردي نگاشته اند و برخي 
به خاطر ديده شدن كار خود، نوشــته را به نام ديگري زده اند. بزرگاني نيز به واسطه قوانين 
دست و پاگير مجبور به در سايه رفتن شدند تا كارشــان روشن تر شود. شايد رومن گاري، 
نويسنده شهير فرانسوي معروف ترين آنها باشد. او بعد از دريافت جايزه گنكور براي رمان 
»ريشه هاي آسمان«، از آنجا كه اين جايزه فقط به يك نفر آن هم يك بار تعلق مي گرفت، رمان 
ديگرش؛»زندگي در پيش رو« را با نام اميل آژار چاپ كرد و تنها فردي شد كه دو بار گنكور 
را تصاحب كرد. به همين واسطه برخي اين نابغه فرانسوي را بزرگ ترين فريبكار ادبي جهان 
ناميده اند. آمادئوس جهان موسيقي؛ وولفگانگ موتزارت نيز به واسطه ترس از خالتور ناميده 
شدن، حاضر شد تا قطعاتي را به اسم ديگران بســازد. هر چند به شكل دقيق نمي توان كار 
موتزارت و گاري را در دايره نويسنده در سايه جاي داد، اما صرفاً براي فراخ تر شدن اين مفهوم 
به آن اشاره داشتيم. در ادامه چند اثر )رمان، فيلم و سريال( را كه نقطه مركزي قصه خود را 

اين سايه نويسان قرار داده اند، معرفي مي كنيم.

طه رادمنش
نويسنده

چرا افراد دنبال هويت گرفتن 
با نام ديگران به وســيله چــاپ يك اثر 
هســتند، درحالي كه خــود خالق آن 
نيســتند؟ داليل هويت گرفتن از علم و 

ادبيات چيست؟
هیچ پديده اي تك عاملي نیست و هر معلولي 
از عللي به دســت آمده. در هر جامعه اي ســاختارهاي ارزشي خاصي 
وجود دارد كه فــرد را ترغیب مي كند به دنبال كســب جايگاه خاص 
تعريف شده اي باشد. مثال اگر فردي را فرهیخته و فهیم بدانیم مي گويیم 
آن فرد صاحب اثر است زيرا وقتي با تولید محتوايي علمي، بتوانیم خود 
را در جايگاه بهتري قرار دهیم و جايگاه ارزشــي بهتري براي خودمان 
به دســت آوريم، قطعا از انجــام آن دريغ نخواهیم كــرد. عامل ديگر 
چنین كاري اقتصادي اســت. گاهي كسب اعتبار علمي موجب كسب 
درآمد فرد مي شود و او مي تواند رتبه باالتري داشته باشد. دلیل ديگر، 
نظام هاي تحصیلي در ادوار مختلــف از مقطع ابتدايي تا آموزش عالي 
است كه فرد را وادار مي كند براي رسیدن به مدارجي كه مدنظر است 
درصورت ناتواني و مهیا نبودن فضاي مناســب، دست به چنین كاري 
بزند زيرا جامعه تحصیلي چنین امري را از او خواســته اســت. برايند 
اين داليل، نظريه مكتب انسان گرايي روانشناســي آبراهام مزلو را به 
ذهن متبادر مي كند. اين نظريه سلســله نیازهاي آدمي را در 5 طبقه 
دســته بندي كرده و شــامل نیازهاي اولیه چون خوردن و آشامیدن، 
امنیت مثل نیاز به داشتن مسكن، عشق و دلدادگي، احترام اجتماعي 
روابط بین فردي و اعتماد به نفــس و عزت  نفس و در نهايت حركت به 
سمت متعالي شدن است. برايند صحبت هاي فوق، درنظريه مزلو قابل 
مشاهده است. افراد براي اينكه بتوانند شرايط ايمني و امنیتي بهتري 
داشته باشند، يعني براي ايجاد شرايط شغلي و معیشتي خوب، ممكن 
است دست به چنین اقدامي بزنند يا براي كسب امور ارزشمند جامعه 
سعي كنند تا با اين شــیوه اعتبار علمي براي خود ايجاد كنند. يا براي 
به دســت آوردن احترام اجتماعي و اعتماد به نفس و عزت نفس دست 
به چنین كاري بزنند. اين عوامل بخشــي از اهدافي است كه موجب 
مي شود افراد اقدام به چاپ اثري با نام خود كنند، درصورتي كه خالق 

آن نیستند.
چقدر اين هويت دروغين در جامعــه اعتبار فرد را باال 

مي برد و به او ارزش مي دهد؟
بســته به درخواســت فرد، اين روش كامال به فرد اعتبــار مي دهد. با 
توجه به تنه اجتمــاع ما، بايد گفت كه بیشــتر اين اتفاقــات پیرامون 
افرادي رخ مي دهــد كه كارشــان مرتبط با امــور ديوانــي، اداري و 
تحصیلي اســت. واقعیت اين اســت كه در نظام تحصیــالت تكمیلي 
)بــا حداكثــر احترام به اســتادان بنــام و زحمتكشــي كــه در بدنه 
آموزشــي عالي فعالیت دارند( بعضي افــراد براي اينكــه عضو هیأت 
علمي شــوند و بتوانند رتبه بهتري در دانشــگاه ها و در موقعیت هاي 
شــغلي و فرصت هاي مطالعاتي به دســت بیاورند نیاز دارند كه تعداد 
مقاله بیشــتري منتشــر كنند. به اين منظور يك مدرس، دانشجوهاي 

تحت امر خود را وادار به چاپ مقاله اي مي كند كــه حتما بايد نام او را 
 به عنوان اســتاد راهنما ذيل مقاله قید كننــد. بنابراين مي بینیم گاهي

500 مقاله در ISI به نام استادي به ثبت رسیده است. طبعا اين استاد 
هنگام امتیاز و رتبه بندي، شــرايط بهتري دارد. من خود به شخصه از 
نزديك شاهد چنین اقداماتي بوده ام. گاهي مواردي بوده كه مدرس هیچ 
اطالعي از كتابي كه به نامش در حال چاپ بوده، نداشته و دانشجويش 
براي گرفتن امتیازاتي از استادش دست به اين اقدام زده است. متأسفانه 
جامعه اي كه داراي نظام هاي مالك محور غلط اســت، اين فرصت را به 
افراد مي دهد كه در پي اخذ امتیازات علمي از اين راه باشــند و موجب 

اعتبار بخشي به آنها مي شود.
هويت دروغين به فرد، چقدر به لحاظ رواني به نويسنده 

واقعي آسيب مي زند؟
مادري را تصور كنید كه فرزنداني را متولد مي كند و مي فروشد. مادر يا 
غصه دار و افسرده مي شود و از بین مي رود يا بي رحم و  سنگدل مي شود. 
كساني كه از سر اجبار و وضعیت مالي نامطلوب مجبورند اثر خود را به 
نام ديگران به چاپ برســانند در دراز مدت دچار افسردگي مي شوند و 
اساسا افراد غمگیني هستند؛ چرا كه با وجود میل باطني، آثارشان را به 

حراج گذاشته اند.
اين هويت هــاي كاذب چقدر فرهنــگ جامعه را تغيير 
خواهد داد و در دراز مدت بر روان جامعه چه اثراتي خواهد گذاشت؟
جامعه اي كه افراد آن تحصیل كرده و داراي مــدارك تحصیلي بااليي 
هســتند ولي درك و فهم كافي به میزان تحصیالت ندارند مصداق بارز 
نظريه بي سوادهاي تحصیل كرده اند. ازدياد افرادي كه درك درستي از 
ساختار اجتماعي و انســاني ندارند، اما مدارك تحصیلي و علمي بااليي 
به دســت آورده اند، به مرور هويت اجتماعي جامعه را زيرسؤال مي برد. 
در چنین جامعه اي كه هويت ها جعلي اســت، زندگــي در پايین ترين 
درجه كیفي در جريان است. تنش و مشــكالت مادي و رواني افزايش 
پیدا مي كند، زيرا سطح انتظارات با توجه به اعتبار علمي كسب شده در 
دستیابي به موقعیت هاي شغلي و درآمدي باالست، اما در عمل خروجي 

كارها از كیفیت الزم برخوردار نیست.
اساســا چقدر اين فرهنگ غلط يا درست است؟ تا چه 

اندازه مي توان نگاه شوخي و طنز به آن كرد؟
شوخي ها گاه به منظور انتقال مفهوم و هدفمند در قالب طنزهاي سیاه 
انتخاب مي شود و گاهي هم از سر اهمال و بي توجهي است. آنچه مسلم 
است، اين قضايا باعث ايجاد ناامیدي در بستر اجتماع خواهد شد. چنین 
فرهنگ غلطي باعث از بین رفتن باورهاي اجتماعي مي شود. در گذشته 
وقتي از افراد تحصیل كرده ياد مي كردند، آنها را افرادي داراي اخالق و 
منصب و جايگاه واال مي دانســتند اما امروزه مشاهده مي كنیم كه نظام 
ارزش ها جابه جا شده اســت. تحريف هاي ادبي نشان مي دهد كه روح 
جامعه آزرده است. ناامیدي در كالبد جامعه كار را به جايي رسانده كه در 
افق كوتاه نه حتي بلندمدت، تحصیالت عالیه و اعتبار علمي ارزش خود 
را از دست داده و موجب بي توجهي افراد به نظام ارزش ها و اعتبارها شده 

است كه ممكن بود در سايه تحصیالت واقعي حاصل شود.

براساس همین چند نمونه، مي توان مهم ترين 
شاخصه اين آثار را در اين دانست كه هر چند 
نويسنده در سايه بنا به هر دلیلي، كاالي خود 
را فروخته اما رفته رفته بر اثر عوامل بیروني و 
دروني دچار مسخ مي شــود و در برزخ فكري 
خود ســرگردان مي گردد. براســاس منطق 
)بخوانید بي منطقي( اقتصاد ســرمايه داري، 
همه  چیــز قابل خريــد و فروش اســت، ولي 
نويسنده در ســايه همواره چشمش به دنبال 
اثري اســت كه هر چند ُمهرش به نام ديگري 

خورده، اما ِمهرش هنور در دلش است.

مشخصات آثار اشاره شده:

هاروكي موراكامي، 1Q84، مهدي غبرايي، تهران: 
كتابسراي نیك.

فیلیپ راث، نويسنده پشت پرده، سهیل سمي، 
تهران: نیماژ.

uk: hutchin� ،the ghost ،Robert harris
.1st ed ،2007 ،son

 ،)house of cards( سريال خانه پوشالي 
،)beau willimon( خالق اثر: بو ويلیمون 

پخش از نتفلكیس.

در   پیِ اعتبار
چرا افراد به دنبال هويت جعلي در حوزه علم و ادبیات هستند و به نويسندگان در سايه متوسل مي شوند؟

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

هويت جعلي هميشــه براي فرار از جرم 
و جنايت ها نيســت و گاه به انســان ها 
هويــت اجتماعي و فرهنگــي و اعتبار 
خاص و ويژه اي مي بخشــد و موجب ارتقاي جايگاه و بهبود وضعيت فرهنگي، علمي و 
اقتصادي شان مي شود. در كشور ما بسياري افراد زير سايه هويت جعلي، در بعد فرهنگي 
و علمي توانسته اند به اهداف خود نايل شوند. بسياري افراد با همين شيوه، اثري فرهنگي 

به نام خود اما به قلم ديگري به چاپ رسانده اند، بسياري با گرفتن پايان نامه به قلم ديگري 
مدارج تحصيلي را طي كرده اند و بسياري در رنكينگ هاي ISI توانسته اند رتبه بهتري 
كسب كنند و در عرصه ادبيات معروف شــوند. اما هدف از اين هويت گرفتن هاي جعلي 
چيست و چه منافع مادي و رواني براي فرد دارد. ريشه گرفتن با چنين هويت هايي در 
نهايت جامعه را به چه سمت و سويي خواهد برد؟ مصطفي فروتن، روانشناس، مدرس و 

محقق علوم رفتاري در گفت وگو با همشهري به اين سؤاالت پاسخ مي دهد.

  رابرت هريس در رمان »شبح« كه 
رومن پوالنســكي نیز فیلمي براساس 
آن ساخت، به چالش ها و مصايب يك 
نويسنده در ســايه مي پردازد. در اين 
رمان نويسنده اي اســتخدام مي شود 
تا زندگینامه نخست وزير بريتانیا را به 
نگارش درآورد. در حــال كار روي اين 
پروژه و به منظور اســتخراج اطالعات 
از ســوژه )نخســت وزير(، سايه نويس 
به اســرار مگو و رازهاي سیاســي پي 
 مي برد كه زندگي اش را تحت تأثیر قرار 
مي دهد. براساس گفته هاي نويسنده 

رمان، او شخصیت كارفرماي اثر را از توني بلر، نخست وزير وقت بريتانیا الهام 
گرفته بود.

  فیلیپ راس، نويسنده شهیر آمريكايي 
نیز در رمان »نويسنده پشــت پرده« اين 
موضوع را دستمايه اثر خود ساخته. نِیتن 
نويسنده جواني اســت كه به ديدار كعبه 
آمال خود در نويسندگي؛ لونوف مي رود تا 
يك روز را در خانه نويســنده محبوب خود 
سپري كند. نیتن نويسنده اي يهودي است 
كه به واسطه يكي از داستان هايش از جامعه 
يهوديان آمريكا طرد شده و مجبور است تا 
در گتوي تنهايي خود زندگي كند. لونوف 
نیز نويســنده كهنه كاري است كه درگیر 
مالل شده و ســبك زندگي يكنواختش، 

همسرش را تا مرز افسردگي پیش برده. در اين رمان شاهد تقابل شخصیت هاي دو 
نويسنده با يكديگر و اينكه در مواقعي يكي مسخ مي شود و در ديگري استحاله مي يابد، 
هســتیم. هر چند نكته اصلي و متن تاريخي اثر ريشه در يهوديت در آمريكا دارد، اما 

شاخصه نويسنده در سايه نیز به عنوان حاشیه، گاه بر متن غلبه مي كند.

 سريال »خانه پوشالي« يكي ديگر از 
نمونه هاي محوريت قرار دادن نويسنده 
در سايه است. پل اســپاركز )با بازي در 
نقش توماس يیتز( در فصل 4 اين سريال 
مأمور مي شود تا زندگي فرانك آندروود 
)با بــازي كوين اسِپیســي( را به عنوان 
رئیس جمهور اياالت متحده بنويســد. 
هر چند اين كاراكتر در اين سريال  شأن 
خود را از نظر علمي و ادبي بســیار باال 
مي داند، اما ســر آخر مجبور مي شود در 
برابر ارباب زر و زور، قلم خود را بفروشد. 
اين سايه نويس رفته رفته با حل شدن در 

زندگي خانواده آندروود، خود نیز به گونه اي جذب فرهنگ و آداب و رسوم آنها 
مي شود و از سايه بیرون مي آيد.

  هاروكي موراكامي، نويســنده ژاپني 
به شدت مشهور در ايران نیز در رمان سه 
جلدي خود »1Q84« بــه اين موضوع 
پرداختــه. در اين رمان پســت مدرن/ 
ســوررئال/كوالژي كــه از چنــد طرح 
)plot( و پیرنگ تشــكیل شــده، يكي 
 از خرده روايت هــاي اصلي داســتان كه 
رفته رفته پروار مي شود و شاخ و برگ آن، 
درخت داستان را شكل مي دهد، مربوط 
به نويسنده در سايه است. زماني كه »آئو 
مامه« با عجله سوار تاكسي مي شود تا قرار 
كاري خود را از دست ندهد، بعد از عبور از 

اتوبان وارد جهاني موازي مي شود و در سوي ديگر با نويسنده اي غیرحرفه اي به نام 
»تنگو« آشنا مي شود كه شغلش نوشتن داستان به نام ديگران است. موراكامي 
براي نشان دادن قهرمانان معمولي در جهان امروز و بالتكلیفي آنها در اين زمانه، 

نويسنده در سايه را مستمسك قرار مي دهد تا اين مهم را بیشتر واكاوي كند.
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20:30
آلمانانگليس

23:30
اوكراينسوئد

  حساس  مثل  نبرد     دانكرك

1820
 دروازه بان شماره يك تيم ملي در گفت وگو با همشهري شايعات

 اخير را تكذيب كرده است
اعضاي تيم پاورليفتينگ كرمانشاه، هم تيمي شان را روي چمن ورزشگاه آزادي 
كتك زدند و بيني اش را شكستند؛ اين ورزشكار از عوامل تيم شكايت مي كند 

مربيان بزرگ تر از مدير
 پديده مشترك سرخابي ها

   بيرانوند: بازگشت به فوتبال ايران 
در برنامه من نيست

   درگيري خونين
 در پاورليفتينگ 

   فرهاد مي خواهد
 »يحيي« باشد

تمديد قرارداد فدراسيون با دراگان اسكوچيچ، ســرمربي تيم ملي تا پايان مرحله نهايي 
انتخابي جام جهاني، يعني همه اتفاقاتي كه از فرداي بازي با عراق در مرحله اول انتخابي 
جام جهاني تا همين ديروز افتاد، همه آن خبرها، شــايعه ها و اسم هاي بزرگ و كوچك 
كه به عنوان گزينه احتمالي ســرمربيگري تيم ملي مطرح شدند، احتماال بخشي از يك 

سناريو بوده است؛ سناريويي با دست كم 2هدف، اول اينكه فدراسيون فوتبال در حالت 
عادي براي تمديد قرارداد تا حدودي زير فشــار بود. با وجود پيروزي در هر 4بازي دور 
برگشت، كســاني بودند كه همچنان اسكوچيچ را براي نشســتن روي نيمكت تيم ملي 
مناسب نمي دانستند. شهاب عزيزي خادم با تأكيد بر پايان قرارداد اسكوچيچ با فدراسيون 
و منوط كردن تصميم گيري به نظر اعضاي هيأت رئيســه، وانمود كرد كه به نظر منتقدان 

احترام مي گذارد و تالش خواهد كرد با اسم هاي بزرگ تر مذاكره كند.
هدف دوم فدراسيون احتماال باالرفتن توان چانه زني اش در مذاكرات با اسكوچيچ بوده. 
وقتي نام مربيان بزرگي مانند كارلوس كي روش به ميان بيايد، طبيعي است كه اسكوچيچ 
احساس خطر كند و نتواند براي تمديد قرارداد با فدراسيون درخواست جديد داشته باشد.
هرچه بود، ديروز وب ســايت فدراسيون فوتبال، رســما به نقل از رئيس فدراسيون خبر 
داد كه قرارداد سرمربي كروات تيم ملي ايران تا پايان مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 

تمديد شده است. البته سايت ورزش سه، كه به نظر مي رسد از حاميان اسكوچيچ باشد، در 
گزارشي مدعي شد قرارداد او به گونه اي است كه چنانچه بتواند تيم ملي ايران را به جام 

جهاني 2022 ببرد، در اين مسابقات هم روي نيمكت تيم ملي خواهد نشست.
تصميمي كه ديروز گرفته شد، براي بسياري از كساني كه ســاختار فدراسيون فوتبال 
ايران را مي شناسند، عجيب نبود. چيزي كه غيرمنتظره بود، انفعال مديران فدراسيون 
در برابر شايعات و حتي دخالت هاي بيروني بود؛ از اظهارنظر برخي مديران وزارت ورزش 
تا درخواست غيرحرفه اي برانكو ايوانكوويچ، سرمربي سابق پرسپوليس. او كه حاال روي 
نيمكت تيم ملي عمان مي نشيند و ممكن است در مرحله نهايي انتخابي جام جهاني يكي 
از حريفان ايران باشد، به خودش اجازه داد هموطنش، اسكوچيچ را به عنوان مناسب ترين 
گزينه سرمربيگري تيم ملي ايران معرفي كند و از فدراسيون بخواهد قرارداد او را تمديد 

كند.

 #هر_ چي_ برانكو_گفت
پس از 12روز شايعه، قرارداد دراگان اسكوچيچ  با 

فدراسيون فوتبال ايران تمديد شد؛ درست همانگونه كه 
سرمربي تيم ملي عمان درخواست كرده بود!
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نكته بازي

آماربازي

باز به انصاف علي دايي!

تكرار عجيب يك اتفاق

آن وقت شما شايستگي داري؟

بعد از رســيدن كريــس رونالدو به 
ركــورد 109گل زده ملــي علي 
دايــي، شــهريار فوتبــال ايران 
واكنش خيلــي متمدنانه اي به 
اين موضوع نشان داد و از اتفاق رخ 
داده ابراز خرسندي كرد. دايي البته در 
مصاحبه اش با رسانه هاي اروپايي اعالم كرده تعداد گل هاي 
واقعي او 111اســت كه 2 تا از آنها به داليلي به ثبت نرسيده 
است. البته همه كساني كه ركوردشان شكسته مي شود از اين 
حرف ها مي زنند، اما باز گلي به گوشه جمال علي دايي كه به 
افزايش 2 گله آمار خودش بسنده كرد. وقتي رونالدو 767گل 
پله در مسابقات رسمي را شكست، اســطوره فوتبال برزيل 
ناگهان زير همه  چيز زد و تعــداد گل هايش در بخش معرفي 
اينستاگرام را به هزار تغيير داد. يعني پسر رونالدو هم بايد بعد 

از او گل بزند تا اين ركورد بشكند!

روابط در باشگاه استقالل شكل عجيب 
و غريبي پيدا كرده است. مرزبندي 
بين مديران و مربيان تيم هر لحظه 
شديدتر مي شود. حاال كار به جايي 
رسيده كه كميته انضباطي باشگاه 
3 بازيكن را به دليل مصاحبه هاي شان 
فراخوانده است. رشيد مظاهري، عارف غالمي و فرشيد اسماعيلي 
3 نفري هستند كه بايد پاسخگوي رفتارهاي اخيرشان باشند. در 
اين ميان اما فرهاد مجيدي با موضوع مخالفت كرده و بازيكنانش 
را از حضور در كميته انضباطي منع كرده است. جالب اينجاست 
كه فصل گذشته هم دقيقا همين اتفاق در استقالل رخ داد. در 
زمان مديريت احمد سعادتمند، باشگاه فرشيد اسماعيلي و وريا 
غفوري را به كميته انضباطي احضار كرد، اما فرهاد مجيدي به 
بازيكنان گفت حق ندارند در كميته حاضر شوند. به نظر مي رسد 

رئيس واقعي در استقالل فرهاد مجيدي است.

ماشين ســازي ترحم برانگيزتريــن 
باشــگاه اين فصل ليگ برتر بود؛ 
تيمي كه مالكيت مشــتركش با 
تراكتور باعث شــد حتي قدرت 
حفظ بهترين بازيكن نيم فصل اولش 
يعني پيمان بابايي را هم نداشته باشد. 
وضعيت اين باشــگاه آنقدر عجيب بود كه در طول فصل چند 
مربي عوض كرد و در يكي از شگفت انگيزترين اتفاقات ممكن، 
حبيب گرداني بعد از 4 سال محروميت به خاطر دوپينگ، سر 
از اين تيم در آورد! از همان ابتدا هم چنين انتقالي عجيب بود و 
حاال كه اين تيم تخته گاز به سمت سقوط پيش مي رود، عليرضا 
اكبرپور اين بازيكن را در اختيار باشگاه قرار داده است. گرداني 
هم در واكنش به اين ماجرا گفته: »اكبرپور صالحيت مربيگري 
در ماشين ســازي را ندارد.« حاال به اكبرپور كاري نداريم، اما 

خود شما با اين حالت، صالحيت بازي در ليگ برتر را داري؟

متريكا

يكشنبه شب بازي حساس سپاهان و فوالد 

در شــهر اهواز بــدون گل تمام شــد تا 03
زردپوشان براي سومين بار در اين فصل 
يك بازي را بدون گلزني به پايان برسانند. 
سپاهان در 21بازي از 24بازي اش در اين فصل گل زده و فقط 3بار ناكام 
شده كه اين بهترين ركورد در ميان تمامي تيم هاست. پرسپوليس در 
20بازي گل زده و 4بازي را بدون زدن گل به پايان رسانده است. جالب 
اينكه گل نزدن اين دو تيم در روز باخت ها اتفاق نيفتاده و هر دو تيم در 
جريان باخت هايشــان گل زده اند. ســپاهان 3مســاوي بدون گل با 
پرسپوليس، نفت مسجدسليمان و فوالد داشته و پرسپوليس هم با 4تيم 
سايپا، نفت مسجدسليمان، ســپاهان و نفت آبادان تساوي بدون گل 

داشته است.

 بازي فوالد و سپاهان در حالي بدون گل 

تمام شــد كه تيم ميزبان كمي بيشتر از 0/44
ميهمان باالي جدولي اش اميد گل ايجاد 
كرد. هرچند در يك بازي محتاطانه هر دو 
تيم اميد گل پاييني خلق كردند و مجموع اميد گل سپاهان و فوالد به 
عدد يك هم نرسيد. اميد گل شاگردان جواد نكونام در اين بازي 0/44و 
اميد گل تيم نويدكيا هم 0/30بود. اما جالب است كه تعداد شوت هاي 
سپاهان 3برابر فوالد بوده است! زردپوشان 6شوت زدند كه نيمي از آنها 
داخل چارچوب بوده اما فوالد فقط 2بار شــوت زده كه يكي از آنها در 
چارچوب دروازه قرار گرفته است. سپاهان در ملكيت توپ و تعداد پاس 
هم تيم برتر ميدان بوده اما همانطور كه ذكر شد فوالد موقعيت هاي 

باكيفيت تري ايجاد كرده است.

محمــد آبشــك بــا نمــره متريكاي 

7/97بهتريــن بازيكــن بــازي فوالد و 7/97
سپاهان شد و اميد نورافكن هم بهترين 
بازيكن سپاهان در اين بازي لقب گرفت. 
آبشك، هافبك جنگنده فوالد در اين بازي 11نبرد موفق، 7قطع پاس 
و 21بازيابي توپ داشــت تا در تمامي اين آيتم ها بهترين آمار را بين 
22بازيكن حاضر در ميدان داشــته باشــد. او كــه مهم ترين عنصر 
فوالدي ها در كارهاي دفاعي است در اين بازي 2پاس كليدي هم ارسال 
كرد تا در كارهاي هجومي هم نقش مؤثري داشته باشد. به جز آبشك، 
نمره هيچ يك از بازيكنان فوالد در اين بازي به 7نرسيد اما در تركيب 
سپاهان 3بازيكن نمره باالتر از 7گرفتند كه هر 3نفر در خط دفاعي بازي 
مي كنند. اميد نورافكن )7/54(، گولسياني )7/22( و نژادمهدي )7/19( 

بهترين بازيكنان سپاهان در اين بازي بودند.

شــدت تضاد فرهاد مجيــدي با مديران باشــگاه 
استقالل به جايي رســيده كه آنها دو سه بازيكن 
را براي پاسخگويي در مورد تخلفات شان به كميته 
انضباطي دعوت كرده اند، اما ســرمربي تيم اجازه 
حضور و پاسخگويي آنها در باشگاه را نمي دهد. عين 
اين است كه ناظم يا مدير مدرسه دانش آموزي را 
احضار كند، اما معلم مانع از رفتن او به دفتر شود. 
ببينيد در اين صورت چه مدرسه منظم و باشكوهي 
خواهيم داشت! حاال اصال كاري نداريم كه به طور 

كلي مجيدي مقصر است يا مديران استقالل؛ اما به 
هر حال باشگاه حق دارد به خاطر مصاحبه هاي تند، 
موضع گيري هاي عجيب و حتي غيبت در تمرينات 
بازيكنان را مواخذه كند. در غيراين صورت سنگ 

روي سنگ بند نخواهد شد.
فرهــاد مجيدي طــي دوران نه چنــدان طوالني 
مربيگري اش، هم در اســتقالل و هم در تيم ملي 
اميد با همه مقامات باالدستي اش به مشكل خورده 
و اين چيز جديدي نيست. شــايد در بعضي موارد 

هم حق با سرمربي اســتقالل بوده، اما به هر حال 
او پايبنــدي خاصي به چارت ســازماني ندارد. در 
برهه فعلي اما مجيدي يك الگوي خوب هم براي 
اين قبيل نافرماني ها و تكروي ها دارد. او به يحيي 
گل محمدي نگاه مي كند كه صاحب چه اختيارات 
ويژه اي در پرســپوليس اســت. هنــوز فراموش 
نكرده ايم كه جنگ تمام عيار فصل گذشــته بين 
يحيي و مهدي رســول پناه چطــور منجر به عزل 
مديرعامل وقت سرخپوشان و ايجاد تغييرات كلي 
در باشگاه شد. شايد فرهاد مجيدي هم به خودش 
نگاه مي كند و مي پرســد: »مگر من چه چيزي از 
يحيي كم دارم؟ چرا حرف من نبايد در اســتقالل 

پيش برود؟«
به هر حال نتايج گل محمدي در پرسپوليس بهتر 
بوده و شايد اين مســئله در ضريب نفوذ بيشتر او 

بي تأثير نباشــد، اما به طور كلي هم اكنون شــاهد 
رواج پديده مربيان بزرگ تر از مدير در پرسپوليس 
و استقالل هســتيم. زماني در همين پرسپوليس 
برانكو طاهري را »رئيــس« صدا مي زد و اطرافيان 
باشــگاه مي گويند واقعا از او حســاب مي برد، اما 
بعد رســيديم به جايي كه يحيي گل محمدي به 
وزارت ورزش يك هفته براي بركناري رسول پناه 
اولتيماتوم داد و تازه حرفش هم خوانده شــد! صد 
البته در اين ميان كيفيت پايين اغلب مديراني كه 
وزارت ورزش براي ســرخابي ها انتخاب مي كند 
هم اهميت ويــژه اي دارد. بعضا آنقــدر آدم هاي 
بي ربط و ناتوان در اين دو تيم بر مســند كار قرار 
مي گيرند كه مربيان به خودشــان حق مي دهند 
دايره اختيارات شان را به شــكلي عجيب افزايش 

بدهند.

فرهاد مي خواهد »يحيي« باشد
مربيان بزرگ تر از مدير؛ پديده مشترك سرخابي ها
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اميرحسين اعظمی
خبرنگار

چهارشنبه 9 تير 1400

پنجشنبه 10 تير 1400

تراکتور-ذوب آهن

پرسپوليس - گل گهر

سايپا-پديده

آلومينيوم-استقالل

نساجی-پيكان

مس رفسنجان-فوالد

نفت  مسجدسليمان-صنعت نفت

سپاهان-ماشين سازی 

19:15

19:50

19:50

20:30

20:50

21:15

هفته  بيست و پنجم

دوشنبه 14 تير 1400

سهشنبه 15 تير 1400

ذوب آهن-سايپا

ماشين سازی- مس رفسنجان

گل گهر-آلومينيوم

استقالل-تراکتور

پيكان-سپاهان

پديده-نفت  مسجدسليمان

صنعت نفت-نساجی

فوالد-پرسپوليس

19:40

19:00

19:15

19:45

19:50

20:30

21:00

21:35

هفته  بيست و ششم

پنجشنبه ۲4 تير  1400

پنجشنبه ۳1 تير  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم
امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه 

24149132122051پرسپوليس1
24147342212149سپاهان2
24127527151243استقالل3
136-2481242324آلومينيوم اراک4
2481152215735فوالد5
2410592524135گل گهرسيرجان6
248972322133تراکتور7
331-248792326پديده خراسان8
229-247891719صنعت نفت آبادان9

428-2461081620نفت  مسجدسليمان10
628-2461082127پيكان11
628-2477101622مس رفسنجان12
425-2451091721سايپا13
625-2474132026نساجی مازندران14
722-24410102330ذوب آهن15
2311-2418151538ماشين سازی تبريز16

بيرانوند: بازگشت به فوتبال 
ايران در برنامه من نيست

 دروازه بان شماره يك تيم ملي در گفت وگو با همشهري شايعات
 اخير را تكذيب كرده است

پرسپوليس مديون 2 استقاللي
4امتيازي كه فكري و نكونام از سپاهان گرفتند

با اينكه ســپاهان ترافيك برنامه هاي پرسپوليس را نداشت، در بازگشايي مســابقات ليگ ضعيف تر از سرخپوشان عمل كرد. 
شــاگردان محرم نويدكيا در حالي در اهواز برابر فوالد متوقف شــدند و 2 امتياز از پرســپوليس عقب افتادند كه تيم يحيي 
گل محمدي با 3 امتياز كامل از رفسنجان به تهران برگشت. قطعا كيفيت فني فوالد با مس قابل مقايسه نيست، اما يادمان باشد 
پرسپوليس براي اين مسابقه كمال كاميابي نيا و وحيد اميري را به دليل مصدوميت در اختيار نداشت و حتي احمد نوراللهي هم 
از ابتدا نتوانست بازي كند. آنها چند روز قبلش سوپرجام را هم برگزار كردند و در كل برنامه فشرده تري نسبت به سپاهان داشتند. 
با همه اينها اما جواد نكونام ترمز سپاهان را كشيد تا دومين مربي استقاللي ليگ باشد كه يحيي را مديون خودش مي كند. پيش 
از اين هم محمود فكري در شروع كارش روي نيمكت نفت مسجدسليمان يك تساوي غيرمنتظره و ارزشمند در ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان گرفته بود. اين 4 امتياز، شايد هديه 2 مربي استقاللي به پرســپوليس براي گالت قهرماني باشد. هرچند خود 
قرمزها هم در هفته هاي آتي بايد با يكي از اين دو مربي مواجه شوند. پرسپوليس هفته بيست وششم نبردي با همين درجه از 
سختي برابر فوالد در اهواز خواهد داشت. البته امير قلعه نويي، عليرضا منصوريان و رسول خطيبي هم ديگر مربيان استقاللي 

پيش روي پرسپوليس تا پايان ليگ هستند.

عليرضا بيرانوند همچنان 
دروازه بان شماره يك تيم 
ملي ايران است. او كه زمان 
مربيگري كارلوس كي روش توانست به پيراهن شماره يك تيم ملي 
برسد، حتي با تغيير سرمربي و آمدن مربياني چون مارك ويلموتس 
و دراگان اسكوچيچ هم جايگاه خودش را از دست نداد و همچنان نفر 
اول تيم ملي در خط دروازه محسوب مي شود. بيرانوند فصل گذشته 
براي نخستين بار بازي در اروپا را تجربه و پيراهن آنتورپ را برتن كرد. 
جالب اينجاست كه يك فصل پس از حضور بيرانوند در ليگ بلژيك، 
شايعات مختلفي درخصوص بازگشت او به فوتبال ايران مطرح شده 
و حتي از استقالل به عنوان مقصد بعدي اش اسم مي برند. با اين حال، 
بيرانوند تأكيد مي كند كه اولويت اولش ماندن در فوتبال اروپا است 
و دنبال هدف هاي مهم تري است. بيرانوند درخصوص عملكرد تيم 
ملي در منامه، وضعيت خودش در ليگ بلژيك، بحث بازگشــت به 
فوتبال ايران و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي 

پاسخ مي دهد.

  تيم ملي در شرايطي به مرحله بعدي مسابقات مقدماتي 
جام جهاني راه پيدا كرد كه با چالش سختي مواجه شده بود. تو فكر 

مي كردي كه 4بازي پياپي را با برد پشت سر بگذاريد؟
خودتان مي دانيد كه كار تيم ملي چقدر ســخت شــده بود و متأسفانه 
2شكستي كه برابر بحرين و عراق داشــتيم، وضعيت را پيچيده كرد. با 
اين حال، تمام هدف و انگيزه ما اين بود كه بتوانيم از اين 4بازي ســخت 
سربلند بيرون بياييم كه خوشبختانه اين اتفاق رخ داد. در تيم ملي همه 
وظايف خودشان را تا جايي كه امكان داشت، به بهترين شكل انجام دادند 

و هيچ كس كم نگذاشت. در نهايت هم نتيجه اين شد كه صعود كرديم.

  حتما مي داني كه بعد از بازگشت تيم ملي به ايران شايعاتي 
درخصوص قطع همكاري با دراگان اسكوچيچ مطرح شد ولي در نهايت 

اين مربي در تيم ملي ماندني شد؟
نكته مشخص اين بود كه دراگان توانست عملكرد خودش را به بهترين 
شكل نشان دهد. ما بايد اين را هم درنظر بگيريم كه تيم ملي در اين 2سال 
به دليل شيوع بيماري كرونا شرايط خاصي داشت و ما اين فرصت را نداشتيم 
كه در اردوهاي مختلف يا بازي هاي دوســتانه در كنار هم قرار بگيريم. 
اسكوچيچ واقعا براي تيم ملي زحمت كشيد و با اينكه زمان كمي در اختيار 
داشت، نهايت تالش خودش را براي هماهنگي بازيكنان به كار برد. خدا را 

شكر مي كنم كه توانستيم به مرحله بعد صعود كنيم و اميدوارم با هدايت 
دراگان به جام جهاني برويم.

  به نظرت در مرحله بعدي چه قرعه  اي براي ايران مناسب تر 
است؟

ما قدرت برتر فوتبال آسيا هســتيم و تيم هايي مثل استراليا، عربستان، 
كره جنوبي، قطر، امارات و... بايد از تيم ملي ايران بترسند. البته قبول دارم كه 
در مرحله بعد كار سخت تر است ولي ما تيم بسيار خوبي داريم و مي توانيم 

به جام جهاني صعود كنيم.

  وقتي تيم ملي در منامه بود، برخي شايعات مطرح شد 
مبني بر اينكه تعدادي از بازيكنان كه در تركيب ثابت بازي نمي كنند 
به نوعي معترض هستند. حتي مي گفتند برخي از آنها اعتراض هايشان 

را به شكلي نشان داده اند؟
اصال اينطور نيست و به شدت اين موضوع را تكذيب مي كنم. ما تيم يكدل و 
متحدي را در اختيار داشتيم و شايد باورتان نشود كه گاهي اوقات خودمان در 
هتل جلسه مي گذاشتيم و صحبت مي كرديم. من و تعدادي از بازيكنان قديمي 
تيم هميشه در هتل در مورد بازي ها و آينده تيم ملي صحبت مي كرديم و به هم 
مي گفتيم كه مردم چقدر نگران هستند. من، انصاري فر، جهانبخش، طارمي، 
عزت اللهي، پورعلي گنجي و برخي بازيكنان ديگر با حساسيت خاصي در مورد 
تيم ملي صحبت مي كرديم و هيچ كس كوچك ترين حاشيه اي در آنجا ايجاد 
نكرد. برخي از بازيكنان قديمي تيم ملي شايد كمتر بازي كردند ولي به هيچ 

وجه اين موضوع صحت ندارد كه تعدادي از آنها معترض بودند.

  كمي در مورد خودت صحبت كن. اين نخســتين باري 
بود كه بعد از حضور در فوتبال اروپا يك تورنمنت مهم ملي را تجربه 

كردي، درست است؟
من در فصلي كه پشت سر گذاشتم، تجربيات زيادي را به دست آوردم و 
همين موضوع باعث شده تا خوشحال باشم و اميدوار به آينده. به هر حال 
هر وقت در تيم ملي بودم نهايت تالش خودم را انجام دادم و اميدوارم كه 

هميشه بازيكن تأثيرگذاري براي تيمم باشم.

   در  ۲8سالگي به نظر مي رسد كه مي تواني در ۲ جام جهاني 
ديگر هم به ميدان بروي. فكر مي كني چنين شرايطي براي تو ايجاد 

شود؟

خودم هم خيلي مواقع به اين موضوع فكر مي كنم و اميدوارم 2 جام جهاني 
ديگر را تجربه كنم. البته فوتبال قابل پيش  بيني نيست و يك بازيكن براي 
رسيدن به هدف هايش قطعا بايد زحمت بكشد و سخت تالش كند. من 

هم مي دانم كه كار آساني ندارم و بايد تالش كنم تا به هدف هايم برسم.

  برنامه ات براي فصل بعد چيست؟ آيا شايعات در مورد 
بازگشت تو به فوتبال ايران صحت دارد؟

من از بازي در اروپا تجربيات زيادي را كســب كــردم و فعال فكري براي 
بازگشت به فوتبال ايران ندارم. اين موضوع براي من در اولويت نيست چون 
هدف هاي مهمي را دنبال مي كنم. در فصلي كه گذشت خيلي چيزها ياد 
گرفتم كه مي تواند در فصل آينده به من كمك كند. خيلي خوب مي دانم 
كه اگر در فصل آينده شرايط خوبي داشته باشم و بتوانم در جام جهاني 

هم خودم را نشان دهم، قطعا يك موقعيت بزرگ برايم ايجاد خواهد شد.

  حتما به اين فكر مي كني كه به يك ليگ معتبر بروي؟
به هر حال پيشــرفت فني موضوعي اســت كه ممكن است در ذهن هر 

بازيكني شكل بگيرد.

  دوست داري به كدام ليگ معتبر بروي؟
من بازي در ليگ ايتاليا، اسپانيا و انگليس را دوست دارم و اميدوارم يك 
روز به آن چيزي كه مي خواهم برسم. طبيعتا از همه بيشتر بازي در ليگ 
برتر انگليس را دوست دارم و هميشه به خودم مي گويم كه يك روز بايد در 
انگليس فوتبال بازي كنم. به هر حال هر فوتباليستي مي تواند براي خودش 
هدف و رؤيا داشته باشد ولي مسئله مهم تر اين است كه براي رسيدن به آن 

هدف سخت بجنگد و تالش كند.

  حتما مي داني كه همچنان در رســانه هاي ايران بحث 
بازگشــت تو به ليگ برتر وجــود دارد؟ حتــي در روزهاي اخير 

صحبت هايي درباره رفتنت به استقالل تيتر شده است!
من بايد با باشگاه و سرمربي جديد تيم كه دانماركي است، صحبت كنم و 
همانطور كه گفتم، اولويتم حضور  در فوتبال اروپا ست. البته امسال سال جام 
جهاني است و مطمئنا بايد شرايط خاصي براي من ايجاد شود كه بتوانم 
دروازه بان شماره يك باشم. اگر تصميم به بازگشت بگيرم، طبيعتا خيلي از 
تيم هاي ليگ برتري به من پيشنهاد مي دهند ولي خودم دوست دارم كه 

در فوتبال اروپا بمانم
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كرواسي

اسپانيا

دوشنبه - هفتم تير 1400

20:30

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

سوئيس

دوشنبه - هفتم تير 1400

23:30

ورزشگاه ملي بخارست

جمعه - 11 تير 1400

20:30

ورزشگاه سن پترزبورگ

جمعه - 11 تير 1400

23:30

ورزشگاه آليانتس آرنا

سه شنبه - 15 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

23:30

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

20:30

ورزشگاه المپيك رم

يكشنبه - 20 تير 1400

ولز

دانمارك

شنبه - پنجم تير 1400

20:30

ورزشگاه يوهان كرايف آمستردام

هلند

چك

يكشنبه - ششم تير 1400

20:30

ورزشگاه پوشكاش بوداپست ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

انگليس

آلمان

سه شنبه - هشتم تير 1400

20:30

ورزشگاه ومبلي لندن

سوئد

اوكراين

سه شنبه - هشتم تير 1400

23:30

ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

ايتاليا

اتريش

شنبه - پنجم تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

بلژيك

پرتغال

يكشنبه - ششم تير 1400

23:30

ورزشگاه كارتوخاي سويا

نقل وانتقاالت يواشكي
درحالي كه همه سرگرم يورو هستيم، خريد و فروش 

بازيكن در رده باشگاهي متوقف نشده است

به  موازات رقابت هاي يورو كــه حواس مردم به بازي هاي ملــي در اروپا و حتي 
كوپا آمريكاست، چند جابه جايي ريز و درشت بين باشگاه هاي اروپايي و آسيايي 
صورت گرفته يا در شرف انجام است كه مي تواند جذابيت فوتبال باشگاهي را در 

روزهاي تعطيلي آن هم حفظ كند.

    فابريتزيو رومانو معموال اخبارش درســت از آب در مي آيد. رومانو نوشته كه باشگاه 
آاس رم و مورينيو با دروازه بان تيم ملي پرتغال، روي پاتريسيو كه عضو تيم ولوز است، 
براي فصل آينده به توافق رســيده اند. مذاكره با آرسنال براي جذب گرانيت ژاكا هم به 

مرحله خوبي رسيده و اين انتقال هم به زودي انجام مي شود.
    اخبــار نقل وانتقاالتي جــان لوكا دي مارتزيــو هم مو الي درزش نمــي رود. خبر 
نقل وانتقاالتي اين دفعه مذاكراتي است كه بين اينتر با آرسنال بر سر جذب هكتور بيرين 
صورت گرفته اما اين مذاكره داســتان دارد. آرسنال با 20ميليون يورو حاضر به فروش 
مدافع راست اسپانيايي اين باشگاه است اما چيزي كه اينتر را از چلسي به سمت ديگر 
باشگاه لندني كشانده، به انتقال اشرف حكيمي به پاري سن ژرمن مربوط مي شود. اشرف 
كه با 40ميليون يورو از رئال خريداري شــده و هنوز پولش هم كامل به رئال پرداخت 

نشده بود، حاال با 60ميليون+20ميليون پاداش به پاريس مي رود چون همسر اين مدافع 
مراكشي هم اين شهر را براي ادامه شغلش انتخاب كرده. چلسي از همين ناراحت است. 
آنها هم خواهان اشرف بودند و حاال كه اينتر او را به پي اس  جي فروخته، حاضر نيستند 
ماركوس آلونسو را به اينتر بدهند. اگر بيرين هم نشد، اينتري ها سراغ خريد زاپاكاستا 

مي روند كه او هم اسپانيايي اما ارزان تر است.
    مانوئل نوير پستش در بايرن مونيخ و تيم ملي را به احدالناسي نمي دهد. براي همين 
الكساندر نوبل كه فصل قبل براي رقابت با اين دروازه بان خريداري شده بود، مجبور است 
بايرن مونيخ را موقتا ترك كند. او با قراردادي قرضي و به مدت 2فصل به موناكو در فرانسه 
مي رود. دليل اين انتقال هم حضور كوواچ، سرمربي قبلي بايرن روي نيمكت اين باشگاه 
فرانسوي است. با رفتن نوبل، اولرايش براي نيمكت نشيني نوير به اين باشگاه برمي گردد.

    باشگاه هاي آسيايي هم دنبال بازيكنان پابه سن گذاشته معروف مي گردند. النصر 
عربستان و السد قطر پيشنهاد به بواتنگ و سرخيو راموس را تكذيب كردند اما گويا 
الهالل كه اشتهاي سيري ناپذيري براي خريد ستاره هاي پير دارد، مي خواهد فرانك 

ريبري 38ساله را از فيورنتينا به آسيا بياورد.
    سرخيو راموس هم به پاري سن ژرمن خيلي نزديك است. اگر برادرش كه مدير 
برنامه هايش هم هست، سوتي ندهد، اين انتقال انجام مي شود چون خبرنگاري به 
نام كعبي كه به اين باشگاه فرانسوي نزديك است و اولين نفري بوده كه خبر تمديد 
قرارداد نيمار را منتشر كرده، براي بار چندم عالمت هايي داده تا متوجه شويم اين 
اتفاق شــكل مي گيرد. او يكي از توييت هاي قبلي اش درباره راموس را بازنشــر يا 

ري توييت كرده است.
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مدعي پوشالي
هلند و دليخت كاري كردند تا بخشي از 

جذابيت هاي يورو از دست برود
كمتركســي پيش بيني مي كرد تيم جذاب هلند در مرحله گروهي، 
ناگهان به تنظيمات كارخانه دوران دي بوئر برگردد و نمايشــي دور 
از انتظار داشته باشد. ســبك عجيب هلند در مصاف با چك باعث 
شده بود كه توپ ها به صورت سانتر و ارسال بلند از دفاع به خط حمله 
فرستاده شود و به اين ترتيب هافبك ها از بازي حذف شوند. هلند پيش 
از پرتغال نخستين مدعي جدي جام بود كه حذف شد و باز هم از پس 

تيم ملي چك برنيامد.

   واينالدوم پس از درخشش در 3 بازي مرحله گروهي كه حسرت 
بارسلونايي ها را بابت نخريدنش برانگيخته بود، با نمايشي كه مقابل 
چك ارائه داد، خيال بارسايي ها را راحت كرد. او كه بازيساز هلند بود، 
تنها 10پاس داد كه 3 تاي آن هم اشتباه بود. حركت بچگانه دليخت هم 
كه بعد از انتقال به يوونتوس به يكي از بدترين مدافعان جهان تبديل 

شده، باعث شد هلند 10 نفره شود و تحت تأثير حريف قرار گيرد.
    هلند حاال در 5حضور پياپي آخر خود در مراحل حذفي يورو حتي 
يك برد هم نداشــته. آنها آخرين بار در سال2000يوگسالوي را در 

مرحله حذفي بردند و صعود كردند.
    هلندي ها فقط 6ضربه در اين بازي داشــتند كه هيچ كدام در 
چارچوب نبود. حداقل از سال 1980براي نخستين بار است كه هلند 
در يك بازي خود در تورنمنت هاي بزرگ )يورو- جام جهاني( بدون 

شوت در چارچوب از زمين خارج مي شود.
     پاتريك شــيك كه با گلزني به هلند تعداد گل هايش را در اين 
تورنمنت به عدد4رسانده و پشت سر رونالدوي 5گله و حذف شده 
شــانس خوبي براي آقاي گلي دارد، ركورددار بيشــترين ضربه به 
چارچوب حريفان در اين تورنمنت هم هســت با 8ضربه كه نيمي 
از آنها هم تبديل به گل شده. شــيك در 30بازي آخر براي تيم ملي 
چك، 15گل زده كه ميانگين نيم گل در هر بازي است. توماس هولش 
هم كه جايزه بهترين بازيكن زمين را دريافت كرد، نخستين بازيكن 
چك از سال2004به اين طرف است كه در يك بازي هم گل مي زند هم 

پاس گل مي دهد.
     اين دومين باري است كه هلند با وجود كسب برد در هر 3 مسابقه 
مرحله گروهي، در نخســتين دور حذفي مي بــازد و از رقابت ها 
كنار مي رود. دفعه قبلي اين تيم با مربيگري فان باســتن بزرگ در 

سال2008هر 9امتياز مرحله گروهي را گرفته بود و حذف شد.
     هلندي ها در هر 3 رويارويي آخر خود برابر تيم ملي چك بازنده 
بوده اند؛ 2014، 2015 و 2021 و يك بار هم قبال در ســال2004 توسط 
همين چك در همين رقابت ها تن به شكست داده و حذف شده بودند.
     هلند در تاريخ يورو 4تا اخراجي داده؛ 2 بار مقابل چكســلواكي 

)هر دو دريورو 1976( و 2 بار هم مقابل جمهوري چك)2004و 2020(.

شايد آخرين يوروي رونالدو
پرتغال، قهرمان دوره گذشته، در حالي از يورو 

حذف شد كه نمايش بهتري از بلژيك داشت
چالش ركورد دايي زني كريستيانو رونالدو در يورو با حذف 
تيم ملي پرتغال مقابل بلژيك تمام شد. كريستيانو اما فعال 
قصد خداحافظي از تيم ملي را ندارد و قبال گفته كه حداقل 
تا جام جهاني2022براي تيــم ملي بازي مي كند. به اين 
ترتيب علي دايي مي تواند تا شهريور امسال كه بازي هاي 
انتخابي جام جهاني و ديدارهاي دوستانه فيفادي برگزار 
مي شود از عنوان مشــترك بهترين گلزن ملي تاريخ 

فوتبال با رونالدو لذت ببرد.

    پرتغال 10شــهريور با جمهوري ايرلند در مسابقات 
مقدماتي جام جهاني بازي دارد، 3 روز بعد مقابل قطر در 
ديداري دوستانه به ميدان مي رود و دوباره 3 روز بعدتر 
نوبت بازي بعدي انتخابي جام جهاني مقابل آذربايجان 
است كه از اين دو مسابقه بوي گل رونالدو مي آيد. او قبال 
2 بار دروازه آذربايجان را باز كرده اما هنوز به ايرلند و قطر 
گلي نزده و همانطور كه مي دانيم رونالدو عاشق حمله به 
طلسم ها و ركوردها است. او پيش از يوروي امسال هم به 
فرانســه و آلمان گل نزده بود كه 3 گل به اين دو تيم زد. 

رونالدو در تيم ملي واقعا تنها بود.
     رونالدو بعيد است در يوروي 3 سال بعد حاضر باشد. 
او در 36سالگي در 5يورو حضور داشته و 24بازي در اين 

تورنمنت انجام داده و 14گل به ثمر رسانده است.
     او با 5گل و يك پــاس گل روي همه گل هاي پرتغال 
غيراز گل گريرو به مجارســتان تأثير مستقيم داشت و 
موفق شــد 10 ركورد ديگر بزند؛ ازجمله بيشترين بازي 
)25(، بيشــترين گل )14(، دومين پاسور )7، فقط يكي 
كمتر از نفر اول(، بيشترين پيروزي )12(، بيشترين حضور 
در يورو )5بار(، گلزني در هــر 5دوره حضور در يورو و 
طلسم هايي مثل گلزني به فرانسه و آلمان كه باطل كرد. او 
مقابل بلژيك هم بدشانس بود و عملكردي خوب داشت؛ 
4شوت )4تا در چارچوب(، 89درصد دقت پاس، 3 خلق 
موقعيت، 3پاس كليدي، 11دوئل موفق، 4 دريبل موفق، 
5 نبرد هوايي موفق، گرفتن 2خطا، 1بازپس گيري توپ، 

نمره 7.2و البته يك بار هم دريبل خوردن از كورتوا!
    پرتغال از 4بازي خود در يورو 2020فقط يك برد كسب 
كرد؛ اين بدترين عملكرد پرتغالي ها از نظر تعداد برد در 

رقابت يورو از سال 1984بود.
     پرتغال 23شــوت به ســمت دروازه بلژيك زد اما 
موفق به گلزني نشد؛ براي نخستين بار است كه پرتغال 
در بازي هاي يورو حداقل 23شــوت به ثبت مي رساند و 
شكست مي خورد. اين در شرايطي است كه بلژيك فقط 

6 شوت داشت.
     پرتغال از سال 1996همواره يكي از 8 تيم پاياني يورو 
بود. براي نخستين بار از يورو 1996است كه پرتغالي ها به 

يك چهارم نهايي نرسيدند.
    پپه از يورو 2008تاكنون هميشــه در ادوار مختلف 
اين رقابت ها كارت زرد دريافت كرده است. او به ركورد 

دريافت كارت زرد در 4 دوره پياپي يورو رسيد.
     كريســتيانو رونالدو در 52 اقدام خود براي گلزني از 
روي ضربات آزاد در تورنمنت هــاي بزرگ )يورو-جام 

جهاني( فقط 1گل زده است!
     بلژيك در هر 4 تورنمنت مهــم اخير به جمع 8تيم 
پاياني رسيده است. )جام جهاني 2014- يورو 2016- جام 

جهاني 2018- يورو 2020(
     حاال اســم آزار را با بــرادر كوچك تر يعني تورگان 
مي شناسند. او نخستين بازيكن بلژيك است كه موفق 
مي شود در 2 بازي پياپي در يورو گل بزند. ادن آزار در بازي 
با پرتغال مثل هميشه مصدوم شد اما او و كوين دي بروين 

انگار به بازي با ايتاليا مي رسند.

 حساس مثل نبرد دانكرك*
انگليس و آلمان دو حريف سنتي امشب در يك هشتم نهايي 

يورو براي سي ودومين بار رودرروي هم مي ايستند
حيثيتي ترين بازي مرحله حذفي يورو، ساعت20:30امشب بين آلمان و 
انگليس برگزار مي شود كه يادآور كري هميشگي فوتبالي بين دو كشور 
و جنگ هاي جهاني است. ورزشگاه ومبلي 55سال پس از فينال تاريخي 
جام جهاني1966ميزبان آلمان است. آن فينال را انگليسي ها با پيروزي 
4بر2 برابر دشمن جنگي شان در 11سالگي پايان جنگ جهاني دوم بردند و 
تنها قهرماني شان در يك تورنمنت بزرگ را در ورزشي كه خود مبتكر آن 

بوده اند به دست آوردند. حاال تيم پرستاره و نسل شگفت انگيز امروزي 
سه شيرها مي خواهد طلســم تك جامه بودن فوتبال ملي اين كشور را 

باطل كند.

    تيمي كه از اين بازي برنده بيرون بيايد، در ادامه، مسير ساده تري 
براي پيشروي به نيمه نهايي و فينال دارد. در سمتي كه انگليس و آلمان 

ايستاده اند، تنها رقيبي به نام هلند در جدول بازي ها حضور داشت 
كه آن هم توسط چك حذف شــد. در آن سمت بيشتر مدعيان 

قهرماني حضور دارند؛ يعني ايتاليا، فرانسه، بلژيك، اسپانيا و 
حتي كرواسي. اتفاقا داور امشب هم از همان كشوري است كه 
در مسير اين دو تيم تا فينال حضور داشت و حذف شد؛ يعني 

دني ماكلي از هلند. تيم پيروز اين ديدار تا فينال، هيچ مدعي 
ديگري را روبه روي خود نمي بيند.

     آلمان در جام جهاني2010 غير از برد 4گله مقابل آرژانتين مارادونا 
و مسي، انگليس را هم با 4 گل در هم كوبيده بود، اما انگليسي ها هنوز از 
داور و كمك داور آن مسابقه كينه دارند و معتقدند اگر VAR آن زمان 
بود، نمي باختند چراكه امكان نداشت گل لمپارد مردود شود. حاال فرصت 

براي انتقام هست. يواخيم لوو كه آن موقع بهترين تيم جام را ساخته بود، 
االن آخرين روزهاي حضور 15ساله اش در مانشافت )تيم ملي آلمان( را 

سپري مي كند و تيمش به خوبي آن سال ها نيست.
     انگليسي ها 6بازي پياپي در رقابت هاي اروپايي است كه گلي دريافت 
نكرده اند. از اين تعداد 5تاي آن را برده اند. آلمان هم در 5رويارويي آخرش 
در بازي هاي خارج از خانه مقابل انگليس شكستي نداشته. آلماني ها در 
10بازي از 11بازي آخرشان در رقابت هاي قهرماني اروپا بيش از دو گل زده 
اند. فقط مقابل فرانسه اين ركورد خراب شده كه گلي به تيم حريف نزده اند 

و يك گل هم توسط هوملس وارد دروازه خودشان كرده اند.
     در رويارويي هــاي بين دو تيم برتري از آن آلمــان بوده. اگر نتيجه 
مسابقه ها در ضربات پنالتي را هم درنظر بگيريم، آلمان ها كه معموال در 

پنالتي ها موفق عمل مي كنند، موفق شده اند 15بار انگليس را ببرند و 3 بار 
هم با اين تيم مساوي كنند. سهم انگليس از تقابل هاي بين دو تيم 13برد 
بوده است. در جام جهاني1990و يورو1996بازي 2 تيم به پنالتي كشيد كه 
هر دو بار آلمان پيروز التاري پنالتي ها بود. آخرين جدال دو تيم هم در 

سال2017به تساوي بدون گل ختم شد.
    يك رقابت باشگاهي هم بين دو كشــور وجود دارد. بايرن مونيخ در 
سال هاي اخير هر بار به لندن آمده به برد 5گله مقابل تيم هاي اين شهر 
يا برد با گل هاي زياد دست يافته و در اين ميان آرسنال بيش از چلسي و 
ديگران مورد لطف بايرني ها قرار گرفته، اما تيم ملي انگليس در سال2001 
دقيقا 5گل به تيم ملی آلمان زد. كجا؟ در ورزشگاه المپيك مونيخ كه بازي 

1-5به سود مهمان شد.
     در اردوي تيم ملي انگليس مگواير و هندرسون در بازي قبلي به تركيب 
برگشتند و از بند مصدوميت رها شدند، اما ميسن ماونت و بن چيلول، دو 
بازيكن چلسي هنوز صددرصد آماده بازي نيستند و احساس درد مي كنند. 
دين هندرسون، دروازه بان ذخيره منچستريونايتد هم مصدوم است. در 
تيم آلمان يوناس هوفمان سرانجام از بند مصدوميت آزاد شده و ممكن 
اســت بتواند بازي كند، اما لوكاس كلوسترمان اوضاع مساعدي 
ندارد. تركيب انگليس تقريبا مشخص است؛ مگر آنكه ماونت 
شــرايط بازي را پيدا كند و به تركيب برگردد يا به جاي فودن 
يكي از ميان ساكا و گريليش در بال راست به بازي گرفته شود.

    تركيب احتمالي انگليــس)3-4-3(: پيكفورد، مگواير، 
اســتونز، كايل واكر، تريپيه، جيمز، فليپس، دكالن رايس، 

استرلينگ، فيل فودن و هري كين.
     تركيب احتمالي آلمان)1-2-4-3(: نويــر، گينتر، هوملس، 
روديگر، كيميش، گوزنس، گوندوگان، توني كروس، توماس مولر، كاي 

هاورتس و گنبري.
* دانكرك يكي از معروف ترين نبردهاي بين متحدين و متفقين و قسمتي 

از جنگ جهاني دوم در جبهه غربي بود.

 سوئد و قرعه اي كه برداشت
بازي آخر شب امشب را طوري برنامه ريزي كرده اند كه اگر كسي كمبود خواب 
دارد، بتواند جبران كند و فردا صبح به كارهاي روزمره اش برسد. سوئد و اوكراين 
اگر مي خواستند حريف مرحله يك هشتم خود را انتخاب كنند هم چنين حريفي 
براي شان زيادي رؤيايي بود. حضور اوكراين با مربيگري شوچنكو در اين مرحله 
هم مرهون لطف سوئدي هاست كه در آخرين ديدار مرحله گروهي درحالي كه 
با لهستان 2-2بودند و لواندوفسكي كه 2 گل زده بود همراه با يارانش براي گل 
سوم و صعود تالش مي كرد، در آخرين لحظات مسابقه گل سوم را به لهستاني ها 
زدند و باعث شدند اوكراين 3 امتيازي به عنوان ضعيف ترين تيم صعود كرده )از 
نظر كسب نتيجه( پا به مرحله حذفي بگذارد. در واقع سوئد به نوعي حريف اين 
مرحله اش را خودش انتخاب كرده. دانيله اورساتو از ايتاليا قضاوت اين ديدار را كه 
در ورزشگاه همپدن پارك شهر گالسكو اسكاتلند برگزار مي شود به عهده دارد. 
سوئد و اوكراين تا به حال 4 بار با هم روبه رو شده اند كه در اين ميان هيچ ديداري 

با نتيجه تساوي به پايان نرسيده است. 
سوئد تنها يك بار در سال2011ديدار 
دوســتانه را از اوكرايــن با نتيجه 
يك بر صفر بــرده و 3 بار ديگر كه 

يكي از آنهــا در يورو2012بوده، 
اوكرايني ها به برتري دست 

يافته انــد. زوبوكوف و 
پوپــوف از اوكراين و 
ســوانبرگ  ماتياس 
از سوئد هنوز به طور 
كامل شرايط مسابقه را 
پيدا نكرده اند و ممكن 
اســت اين بازي را از 

دست بدهند.
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نسل جديد پاسوري 

مفسر زن براي مردان

از قديم گفته اند درخت كه مي افتد تبرزن زياد مي شــود. مصداق 
اين ضرب المثل، تيم ملي واليبال اســت كه هر فــردي از گرد راه 
رسيد، لگدي به آن زد؛ يكي مدعي شد اگر فالن مربي كنار آلكنو 
بود شكســت هاي ليگ  ملت ها اتفاق نمي افتاد، يكي براي فالن 
امپراتور واليبالي شــعار داد و آن ديگري نيشگوني از سر رفاقت از 
داورزني)رئيس فدراســيون( گرفت. با اين همه، يك واقعيت تلخ 
غيرقابل انكار است؛ اينكه مربي اخموي روســي با باختي كه به 
تيم هايي چون استراليا، آلمان جوان شــده و آرژانتين داد، اعتبار 
واليبال ايران و آبروي خودش را زير ســؤال برد؛ گا سپاوين! اينجا 
زنيت كازان نيست، كشوري است كه جوانانش هزار و يك كمبود 

دارند اما، با پيروزي هاي قهرمانانشان زندگي مي كنند.

كارآمدترين پاسور ليگ ملت ها در دور مقدماتي، بازي ساز گمنام 
اسلوونيايي است كه در هيچ تيم معتبر دنيا بازي نمي كند؛ گرگور 
روپرت با ارســال 375پاس موفقيت آميز از 1090ارسال در صدر 
پاسورهاي حاضر در ليگ ملت هاست. او نه كريستنسن آمريكايي  است 
كه توپ را حين پرواز و در اوج لمس مي كند، نه موسي رزنده برزيلي كه 
طراحي بي نظير است و نه سعيد معروف كه گاهي با پنجه هايش جادو 
مي كند. روپرت كه همبازي اميرحسين توخته در اچ وولي اسلووني 
است، سالم ترين پاس ها را براي آبشار زن هاي نه چندان سرشناس 
تيم ملي يك كشــور 2ميليون و 800هزار نفري مهيا مي سازد و در 

صعود اسلووني به جمع 4تيم برتر، بهترين نقش را ايفا مي كند.

در شرايطي كه انحصارگرايي در گزارش ها و كارشناسي واليبال در 
رسانه ها به ويژه شنيداري و تصويري مالل آور شده است، يك كار 
زيبا و نو در يكي از برنامه هاي راديو ورزش اتفاق افتاد. در گزارش بازي 
ايران و آرژانتين در ليگ  ملت ها، ميترا شعبانيان، سرمربي سابق تيم 
ملي زنان به عنوان كارشناس بازي به برنامه دعوت شده بود. شعبانيان 
كه تحصيل كرده تربيت بدني است و زماني پاسور تيم ملي بود، به 
چند نكته فني اشاره كرد كه هرگز به ذهن كارشناسان مرد نرسيده 
بود؛ ازجمله اينكه  دچه كو، پاسور آرژانتين در سراسر فضاي 9متري 
تور سرعتي پاس مي دهد؛ كاري كه در دنيا بي نظير است. شعبانيان 
برخالف برخي كارشناسان  مالحظه كار تأكيد كرد واليبال ايران يك 

مربي مثل لورنت تيله )سر مربي فرانسه( نياز دارد.

درگيري خونين در پاورليفتينگ 
اعضاي تيم پاورليفتينگ كرمانشاه، هم تيمي شان را روي چمن ورزشگاه آزادي كتك زدند و بيني اش را شكستند؛ اين ورزشكار از عوامل تيم شكايت مي كند 

پشت خط زن

درخت و تبرزن

ديپورت از فرودگاه گرجستان، سيلي به داور و درگيري خونين روي چمن هاي سبز آزادي؛ همه 
اينها اتفاقاتي است كه در سه چهار روز اخير در رشته پاورليفتينگ افتاده. تيمي كه براي حضور 
در تورنمنت بين المللي به گرجستان رفته بود، به دليل رعايت نكردن  پروتكل هاي بهداشتي و 
بعد از 10ساعت معطلي اجازه ورود به اين كشور را پيدا نكرد. روز يكشنبه در ليگ پاورليفتينگ 
سرپرست تيم هيأت كرمانشاه، به صورت داور سيلي زد. يك روز بعد از اين اتفاق هم اعضاي 
تيم كرمانشاه با هم تيمي شان درگير شدند و بيني اش را شكستند. اين اتفاقات چند سؤال را 

مطرح كرده؛ چرا فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام امنيت مسابقات را فراهم نكرده است؟ 

يكتيمجنجالساز
2 جنجال اخير پاورليفتينگ را تيم كرمانشاه به پا كرد. روز اول دور برگشت ليگ، سرپرست تيم 
هيأت كرمانشاه كه از قضاوت داوران راضي نبود، به سمت آنها حمله كرد و به صورت يكي از آنها 
سيلي زد. اين درگيري با مداخله حراست و ساير حاضرين در سالن ختم به خير شد؛ هرچند 

داوران در تماس با پليس110 عليه هادي رستمي، سرپرست تيم كرمانشاه شكايتي را تنظيم 
كردند و كميته انضباطي هم موقتا او را از حضور در سالن مسابقات محروم كرد.

درگيري دوم بيرون از سالن مسابقات افتاد. طبق داســتاني كه سعيد كاكولكي، ورزشكار 
اصفهاني تيم كرمانشاه براي ايسنا تعريف كرده است، مسبب اين درگيري كرونا بوده. كاكولكي 
قبل از شروع مسابقات به مسئوالن تيم اعالم كرد كه پدر و مادرش كرونا دارند و نمي تواند به 
تهران بيايد اما: »گفتند بيا و در دسته 83كيلوگرم وزنه بزن. چند ساعت بعد گفتند چون تمركز 
نداري صالح نيست وزنه بزني اما هر طور شده به تهران بيا تا در مراسم اهداي مدال و حكم 
شركت كني.« كاكولكي به تهران آمد اما هم تيمي هايش و مسئوالن تيم او را تحويل نگرفتند: 
»به تهران كه رسيدم، گفتند چرا آمدي؟ تست PCR ندادي و نمي تواني به هتل بيايي و صبح 
هم نمي تواني وارد سالن مسابقات بشوي. من هم شب مجبور شدم به محل اسكان تيم بابلسر 
بروم.« روز مسابقه هم كرمانشاهي ها برخورد خوبي با كاكولكي نداشتند. بعد از سوم شدن تيم، 
كسي از او دعوت نكرده بود روي سكو برود. اعضاي تيم روي چمن ها در حال خوردن ناهار بودند 

كه با كاكولكي درگير شدند. به نظر مي رسد اعتراض اصلي او به پاداش است: »آنها حتي براي 
من ناهار هم نگرفته بودند. به آنها گفتم در دور رفت ليگ در بابلسر با همه وجود برايتان وزنه زدم 
و امتيازات خوبي هم گرفتم اما شما با من خيلي بد تا كرديد. به همه اعضاي تيم پول و پاداش 
داديد اما به من فقط يك ميليون تومان داديد.« كاكولكي مدعي است بعد از اين حرف ها 15نفر 
از اعضاي تيم به او حمله كردند: »سرمربي تيم به زبان محلي به من فحاشي كرد و به سمتم 
حمله ور شد و بعد چهارده پانزده نفر از اعضاي تيم به من حمله كردند؛ چانه ام پاره شد و بيني ام 
شكست. بعضي از داوران با ديدن اين صحنه سمتمان آمدند و من را سوار ماشينم كردند. از 

ترس اينكه باليي سرم نيايد، به سمت اصفهان حركت كردم.« 
محمود عزيزي، ناظر كميته انضباطي فدراسيون در ليگ، حرف هاي كاكولكي را تأييد كرد 
ولي گفت: »اتفاق بيرون از سالن مسابقات افتاده و طبق قانون نمي توانيم ورود كنيم اما اگر اين 
ورزشكار رسما شكايت كند، پيگيري و با متخلفان برخورد مي كنيم.« كاكولكي به ايسنا گفته 

است كه از عوامل تيم شكايت و موضوع را قانوني پيگيري مي كند.

جمشيدحميدي
كارشناس واليبال

  واليبال برزيل مدعي قهرماني المپيك 
   درحالي كه هنوز خبري از تركيب نهايي تيم ملي ايران نيست، برزيل بالفاصله پس از قهرماني در ليگ ملت ها

 12بازيكن اصلي اش در المپيك را هم معرفي كرد

برزيلي ها يك روز بعد از قهرماني شان در ليگ ملت هاي واليبال2021 تركيب 
12نفره شــان را در بازي هاي المپيك توكيو معرفي كردند، تركيبي كه گفته 
مي شود شــانس اول قهرماني در المپيك اســت. برزيل در فينال ليگ  ملت ها 
لهستان را 3بريك شكست داد. هرچند لهستان 25- 22برنده ست اول بود اما 
نتايج 3 ســت بعدي؛ 25-23، 25-16و25-14 فاصله 2تيم را نشان مي دهد. 
برزيلي ها در حالي به قهرماني رسيدند كه سرمربي شان، رنال دال زاتو در ايتاليا 
محل برگزاري مسابقات درگير كرونا شــد و در بيمارستان بستري بود. برزيل 
15بازي از 17بازي اش در ليگ ملت ها را برد. در مرحله مقدماتي فرانسه و روسيه 
تنها تيم هايي بودند كه اين تيم را شكست دادند، هرچند باخت به فرانسه در مرحله 
نيمه نهايي جبران شد. فرانســه هم در پايان بازي هاي ليگ ملت ها با شكست 

اسلووني در بازي رده بندي، روي پله سوم ايستاد.
برزيل در 17بازي فقط 13ست از دست داد. قهرماني با اين شرايط در ليگ ملت ها، 
برزيل را شانس اول قهرماني در توكيو معرفي كرده است. برزيلي ها در 2المپيك 
قبلي فيناليست بودند، در لندن نايب قهرمان شدند و در ريودوژانيرو قهرمان و حاال 
به دنبال اين هستند كه در توكيو چهارمين طالي المپيكي شان را بگيرند. تيم ملي 

برزيل ديروز 12بازيكن؛ برونو رزنده و فرنادو كِرلينگ، واالس دسوزا و آلن سوزا، 
لوكاس ساتكمپ، ايساك سانتوس و مائوريسيو سوزا، ريكاردو لوكارلي، يونالدي 
لئال، بورجس و داگالس سوزا و تالس هوس را براي حضور در المپيك معرفي كرد. 
از بين اين نفرات، واالس دسوزا، مائوريسيو سوزا و يونالدي لئال در تيم منتخب 

ليگ ملت ها هستند.
لهستان و آرژانتين هم 12بازيكن را به تيم هاي المپيكي شان دعوت كردند ولي 
كادر فني تيم ملي ايران هنوز مشخص نكرده است كه تركيب نهايي را چه روزي 
معرفي مي كند. ايران در ليگ ملت هاي واليبال دوازدهم شد. والديمير آلكنو، 
سرمربي تيم ملي گفته بود كه در اين تورنمنت به دنبال نتيجه نيست و آمادگي 
تيم براي المپيك در اولويت است اما شكست در مقابل ژاپن و استراليا و بازي هاي 
ضعيف با تيم هاي نامي تر، قبل از المپيك هواداران واليبال را نگران كرده است. 
فدراســيون واليبال حتي براي ترميم تيم روزهاي گذشته فرهاد قائمي را كه 
چند ماه پيش از تيم خداحافظي كرده بود، دوباره به اردو دعوت كرده اســت. 
با توجه به كيفيت بازيكنان در ليگ، به نظر مي رســد هنوز آلكنو براي انتخاب 

نفراتش تصميم نهايي را نگرفته است.
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افقي:
 1- آدمي- فداكار- ضربه اي 

با پا
2- درجه فرمانده گروهان- 

بستر- زنگ گردن چهارپا
3- حركــت و جنبـــــــش- 
پيمان بستن براي فرمانبرداري- 

ناگواري
4- گوشت آذري- بينايي- 

چپ چشم- پاسبان قديم
5- طول- پيري

6- اين گره باز نمي شــود- 
توانگــر- نوشــيدني گرم- 

الفت
7- معلوم كردن درســتي 
امري- آب در كــوزه و ما... 

مي گرديم
8- پــول عمان- مــازاد- 

تارمي
9- از القــاب امام علي)ع(- 
سومين رقم از سمت راست 

عدد
10- مخفــف گاه- نوعــي 
بيماري پوستي- نامي براي 
خورشــيد- طوالني تريــن 

رشته كوه جهان
11- قاضي- بدهكار

12- آرايش هنــري- درنده 
جنگلي- غرور- چاشني غذايي

نه هــا- بعضــي  13- كرا
اوقات- از اصول دين اسالم

14- پدر بــزرگ- مركــز 
كردســتان- گل آپارتماني 

زيبا
15- كاشــف واكسن آبله- 
از نوشــت افزار- خــوراك 

پرندگان
  

عمودي:
1- طلبكار- پايتخت سلسله 

خوارزمشاهيان
2- همــكاري در انجــام 
كاري- مالي كه متهم براي 
آزادي نــزد دادگاه به رهن 

مي گذارد- محكم
3- جايز- كاخ ســلطنتي- 

واحد پول بحرين
4- آتش گيــره- از اياالت 

آمريكا
5- هفتاد و دومين ســوره 
قرآن- بي صدا- تنه درخت- 

انحالل معامله
6- محله- سراينده مثنوي 

وامق و عذرا- جديد
و  ترقــي  پيغمبــر-   -7

پيشرفت- قسم
8- كننده كاري- زن آرايشگر- 

زاييدن
9- برنــج پوســت نكنده- 
نويسنده تازه كار- بدگويي 

در شعر
10- حــرف نــدا- صداي 

پرندگان آوازه خوان- زاپاس
11- گهواره- نوعي پارچه حرير- 
بزرگ ترين شــاعر عصر صفوي- 

مفلوج
12- دروغگو- جال دهنده كفش

13- يك دندگي- سازمان، نهاد- 
ريسمان

14- دماي سوزاننده- گشاده رو- 
داد و ستد

15- ميــوه اي معطــر- ورزش 
بدمينتون از اين كشور آغاز شد

نابالابشنمگرزب
كنيسسكعنماشنم
وتبغرباريمدب

نتاناكدهوبنا
اوسيرتامنوينا
مسارمهلدكيشيف
كباتاعامتجاخ
ساتپميظنتربدم

يدابدايرخاوا
لمادنومهايروب
كاياكهحماسمرر
كيتامسارتريز
دييراصنانسيو
نامكنايربيكدي
ينوتسافوهگناوه 15
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ادامه از 
صفحه 10

   تسويه معوقه حقوق همسان سازي  بازنشستگان چه شد؟
قرار بود تســويه معوق حقوق همسان سازي  بازنشسته ها در خرداد 
اعمال شــود كه اكنون تيرماه هم به نزديك يك سوم ماه رسيده و 
خبري از تسويه اين رقم نيست. لطفا بازنشستگان تامين اجتماعي 

را دريابيد.
جهانگير بازنشسته تأمين اجتماعي

  پله برقي زير گذر گلوبندك  را راه اندازي كنيد
ضمن قدرداني از مسئوالن بابت افتتاح زيرگذر چهارراه گلوبندك، 
تقاضا دارم نســبت به راه اندازي پله هاي برقي اين مكان هم اقدام 

كنند.
صولتي از تهران  

   فضاي سبز سنندج با آب شرب آبياري مي شود 
به رغم تأكيد مســئوالن بــر صرفه جويي در مصــرف آب و گرماي 
بي سابقه امسال، فضاي سبز شهر سنندج با آب شرب آبياري مي شود. 

تقاضاي عاجل داريم كه جلوي ادامه اين روند گرفته شود.
سوگندي از سنندج

   نمازخانه متروي تجريش بسيار كثيف است
نمازخانه متروي تجريش بسيار  كثيف اســت و مراجعه و تذكر به 
كاركنان اين ايســتگاه هم بي نتيجه بوده اســت.از مسئولين مترو 

درخواست رسيدگي داريم.
ابراهيم زاده از تهران

  سرگرداني سگ هاي ولگرد در پارك امام خميني شهريار
مدتي است كه تعدادي ســگ ولگرد در پارك امام خميني واقع در 
شهرك انديشه شهريار سرگردان هســتند كه موجب ترس اهالي 
و كودكان شده اند. از شــهرداري منطقه درخواســت رسيدگي و 

جمع آوري اين سگ ها را داريم.
شهركي از شهريار

   اميدواريم دولت بعدي بتواند فاصله طبقاتي را از بين ببرد
ما خانوادگي در انتخابات شــركت كرديم و به اميد بهبود اوضاع و 
برداشته شدن فاصله طبقاتي به رئيس جمهور منتخب رأي داديم و 
بسيار اميد داريم كه وعده هاي انتخاباتي محقق شود كه اگر نشود 

ديگر اميدي نيست.
فرهاني از اراك

   شهروندان تهراني با آب شرب فرش و موكت نشويند
از شــهروندان تهراني خواهش مي كنم براي شست وشوي فرش و 
موكت از آب شرب اســتفاده نكنند و از خدمات قاليشويي استفاده 

كنند .
زارعي از محله بازار مبل

   فدراسيون دوچرخه ســواري در ترويج فرهنگ كوتاهي 
مي كند

فدراسيون دوچرخه سواري براي ترويج فرهنگ استفاده از اين وسيله 
نقليه نقش سازنده اي دارد كه از آن غافل است. اين نهاد مي تواند با 
قراردادن تشويق هايي مانند بيمه دوچرخه سواران يا جوايزي نظير 
وسايل ايمني دوچرخه سواري و قرعه كشي دوچرخه و... به گسترش 

فرهنگ اين اقدام خوب و سازنده به خصوص در تهران كمك كند.
شمسايي از تهران 

  چراغ راهنمايي چهارراه كمالشهر مدت هاست خراب است
چراغ راهنمايي و رانندگي ســر چهارراه اصلي كمالشــهر )تقاطع 
ولي عصر با خيابان امام خميني( از مدت ها قبل خراب است كه باعث 
اختالل در تردد شهروندان و خودروها شده است. از مسئوالن تقاضا 
داريم نسبت به برطرف كردن خرابي اين چراغ سريع تر اقدام كنند.
افشاري از كمالشهر كرج

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 همدستي با باجناق 
براي قتل همسر سابق 

همه  چيــز از امانــت دادن يك 
فالكــس چاي به زوج همســايه جنايي

شروع شد. دعوايي كه بر سر اين 
فالكس بين 2همسايه در گرفت كه باعث قتل 
يكي از آنها و فرار ديگري شــد تــا اينكه اتفاق 

عجيبي راز قاتل را پس از يك سال فاش كرد.
به گزارش همشــهري، حدود يك ســال قبل 
ماجراي قتل يك مرد در پايتخت به تيم جنايي 
اعالم و با حضور مأموران در محل حادثه معلوم 
شــد كه مردي جوان در جريان يك درگيري با 
ضربات چاقو كشته شده است. درگيري در يك 
خانه قديمي حوالي جنوب تهــران اتفاق افتاده 
و آنطور كه مشــخص بود عامل جنايت يكي از 
همســايه هاي مقتول بود. به گفته شاهدان كه 
همه مســتأجران اتاق هاي مختلــف اين خانه 
قديمي بودند، درگيري قاتل و مقتول بر سر يك 
فالكس چاي بوده است. همسر مقتول مي گفت 
كه عامل جنايت در يكي از اتاق ها زندگي مي كرد 
و فالكس چاي خود را به آنها امانت داده بود. او 
روز حادثه بدون اطالع آنها فالكس را برداشته و 
با خود برده بود و مقتول پس از اطالع از اين ماجرا 
به اتاق وي رفته بود تا دليل اينكه چرا بدون اجازه 
فالكس را برداشــته جويا شود اما همين مسئله 
آغاز يك درگيري بود كه به جنايت منجر شده 
بود. عامل اين جنايت نيز پــس از قتل، بي آنكه 

وسايلش را بردارد از ترسش فراري شده بود.

يك سال بعد 
 نام متهم به قتل كه جواني 30ساله به نام مهدي 
بود در ليســت افراد تحت تعقيــب قرار گرفت. 
تحقيقات تيم جنايي نشــان مــي داد كه متهم 
اهل يكي از شهرســتان ها بوده كه حدود 3سال 
قبل براي كار راهي پايتخت شــده بــود. او در 
ساختمان هاي مختلف كارگري مي كرد و پس 
از اين اتفاق ديگر به محل كارش مراجعه نكرده 
بود. حتي خانواده اش نيز از سرنوشت او بي اطالع 
بودند و او ســعي كرده بود ردي از خودش به جا 
نگذارد. همچنان كه جست و جو براي شناسايي 
متهم به قتل ادامه داشت، چند روز قبل مأموران 

پليس پايتخت، در خانه اي حوالي جنوب تهران، 
چند معتــاد متجاهر را جمــع آوري كردند و به 
كمپ انتقال دادند. در ميان آنها مهدي متهم به 
قتل نيز حضور داشت اما با تغيير چهره و هويت 
جعلي توانسته بود در اين مدت مخفيانه زندگي 
كند. مهدي و بقيه معتادان پس از دستگيري از 
سوي پليس به كمپ ترك اعتياد انتقال يافتند 
اما يكي از روزهايي كه وي در كمپ بود شــروع 
كرد به خاطره گويي نزد دوستش. متهم به قتل 
كه تا آن زمان زندگي مخفيانــه اي را در پيش 
گرفته بود، وقتي با مرد معتادي در حال صحبت 
بود ناگهان جوگير شد و برايش تعريف كرد كه 
به اتهام قتل عمدي تحت تعقيب پليس اســت. 
از آن پس تهديدهاي دوست معتادش كه حاال 
از راز او با خبر بود شروع شد. او با تهديد مهدي 
به فاش كردن راز جنايت، تالش كرد از او اخاذي 
كند اما وقتي قاتل فراري حاضر نشد پولي به وي 
پرداخت كند، دوستش نزد مأموران رفت و راز او 

را فاش كرد.

اقرار
وقتي اسرار جنايت فاش شد مهدي بازداشت شد 
و روز گذشــته نزد قاضي محمد وهابي، بازپرس 
جنايي پايتخت به قتل مرد همسايه اقرار كرد و 
گفت همه  چيز در يك لحظه عصبانيت او رخ داده 
و اصال قصد آدمكشي نداشته است. مهدي پس 
از اقرار به جنايت با قرار قانوني بازداشت شد و در 
اختيار مأمــوران اداره دهم پليس آگاهي تهران 

قرار گرفت.

وحشت از سايه ها 
متهم به قتل مي گويد در يك ســالي كه زندگي 
مخفيانه داشــته اگرچه ظاهرش را تغيير داده و 
از هويت جعلي اســتفاده مي كرده اما هميشه از 
سايه ها وحشت داشــت ؛ حتي از سايه خودش. 
چرا كه تصور مي كرد هر لحظه ماموري سر خواهد 
رسيد و او را دستگير خواهد كرد. او در اين يك 
سال مدام كابوس مي ديده و از اينكه سرنوشتش 

به طناب دار گره بخورد، وحشت داشته است. 

   گفت وگو با او را بخوانيد...
  در اين يك سال كجا زندگي مي كردي؟

آوارگي را به معناي واقعي احساس كردم. در ساختمان هاي مختلف كارگري مي كردم و همانجا مي ماندم. گاهي 
هم در خانه هاي اجاره اي در جنوب شهر. درتمام اين مدت با هويت جعلي زندگي مي كردم و هيچ كس از رازم 
خبر نداشت.حتي چهره و ظاهرم را هم تغيير داده بودم. در زمان جنايت ريش نداشتم اما پس از قتل هميشه 

با ريش بودم و موهايم را رنگ مي كردم تا شناسايي نشوم.
  چه شد كه دست به جنايت زدي؟

دعواي پيش پا افتاده. يك مسئله واقعا بي ارزش؛ به خاطر يك فالكس چاي بي ارزش من تبديل شدم به يك 
آدمكش.

   توضيح بده آن روز چه اتفاقي افتاد.
من در يكي از اتاق هاي يك خانه قديمي زندگي مي كردم.  داخل آن خانه اتاق هاي زيادي بود كه صاحبخانه 
همه آنها را اجاره داده بود. درست روبه روي اتاق من زن و شوهري جوان زندگي مي كردند. به صورت موقت با 
هم ازدواج كرده بودند كه رابطه نسبتا خوبي با آنها داشتم. چند روز قبل از حادثه زن و شوهر نزد من آمدند و 
گفتند مي خواهند براي تفريح به بيرون از شهر بروند. آنها از من خواستند تا فالكس چايي كه داشتم را به آنها 
قرض بدهم. در واقع مي خواســتند فالكس را امانت بگيرند و بعد برگردانند. من هم فالكس را به آنها دادم اما 
چند روز بعد مرد جوان ديگري كه در يكي از اتاق هاي اجاره اي خانه قديمي زندگي مي كرد نزد زن و شوهر رفته 
و گفته بود فالكس متعلق به اوست. او گفته بود كه من فالكس را از او دزديده ام، درصورتي كه اينطور نبود و او 
دروغ مي گفت. فكر مي كنم معتاد بود و دچار توهمات عجيب شده بود. اما زوج جوان حرفش را باور كرده بودند 
و تصور مي كردند من دزد هستم. روز حادثه به محل زندگي زن و شوهر رفتم و گفتم مرد همسايه به من تهمت 
دزدي زده است. زن جوان باور نمي كرد و مي گفت مرد همسايه گفته كه من دزد هستم و فالكس را از كيسه 
خليفه بخشيده ام! يعني فالكسي كه متعلق به من نبوده را به آنها داده ام. من كه به شدت عصباني شده بودم 
فالكس را برداشتم و به  اتاقم برگشتم. در آن زمان شوهر آن زن سر كار بود.   وقتي برگشت همسرش   موضوع 
را برايش تعريف كرد. ناگهان ديدم كه او با عصبانيت به اتاق من آمد. مرد جوان مي گفت چرا فالكسي كه براي 
من نيست را از خانه آنها برداشتم. اصرار داشت كه حرف مرد همسايه درست است و من دست به دزدي زده ام. 
با شنيدن اين حرف ها عصباني شدم و نتوانستم خشم خودم را كنترل كنم. چاقويي برداشتم و چند ضربه به او 

زدم. وقتي مرد همسايه خون آلود روي زمين افتاد از ترسم فرار كردم.
  چطور متوجه شدي كه مرد همسايه فوت شده است؟

دو روز بعد به يكي از همســايه ها كه در همان خانه زندگي مي كرد زنگ زدم و او گفت مرد جوان فوت شده و 
پليس در تعقيب من است. به اين ترتيب تصميم گرفتم فراري شــوم اما در اين مدت زندگي سختي داشتم. 
با ديدن ماشين پليس بي اختيار مي لرزيدم. از ســايه خودم و مردم مي ترسيدم. فكر مي كردم پليس است كه 
تعقيبم مي كند. شبها كابوس مي ديدم و فكر مي كردم پليس مرا دنبال مي كند و گير مي اندازد. تا اينكه يك روز 

وقتي براي مصرف مواد به پاتوق دوستم رفته بودم، مأموران به آنجا ريختند و ما را به كمپ بردند.
  و بعد رازت را فاش كردي؟

اصال فكرش را نمي كردم كه مرد معتاد مرا لو دهد. يك شب كه با او در كمپ در حال صحبت بودم يك جورهايي 
جوگير شدم و گفتم نام اصلي من مهدي است و به اتهام قتل عمدي تحت تعقيبم. او هم از خاطرات عجيب و 

غريبش گفت و از آن شب به بعد تهديدهايش شروع شد تا اينكه در نهايت مرا لو داد.

پايان زندگي مخفيانه قاتلي كه به خاطر 

يك فالكس چاي دست به جنايت زد

مرد جوان يك ســال پــس از جدايي از 
همسرش، وقتي متوجه شد كه او به خاطر 
گرفتن حضانت فرزندشان از وي شكايت 
كرده با همدستي باجناقش نقشه قتل وي 
را مقابل شوراي حل اختالف عملي كرد.

به گزارش همشــهري، حدود ســاعت 
10صبــح ديروز در مقابل شــوراي حل 
اختالف شهرســتان جيرفت تيراندازي 
هولناكي رخ داد. زن جواني براي پيگيري 
شكايت از همســر سابقش راهي شوراي 
حل اختالف بود كه ناگهان هدف اصابت 
گلوله سالح شــكاري قرار گرفت و روي 
زمين افتــاد. گلوله ها به ســر و پهلوي 
اين زن 30ســاله اصابت كردند و عامل 
تيراندازي كه مردي جــوان بود همراه 
همدستش ســوار يك خودروي سواري 

شدند و فرار كردند.
شاهدان با ديدن اين صحنه هولناك به 
كمك زن جوان رفتند. با گزارش ماجرا به 
پليس و اورژانس، پيكر غرق در خون اين 
زن به بيمارستان انتقال يافت. بالفاصله 
تحقيقات مأموران پليس براي شناسايي 
و دستگيري ضارب و همدستش شروع 

شد.
وضعيت زن جوان وخيم بود و او به دليل 
گلوله هاي ساچمه اي كه به سرش اصابت 
كرده بود به كما رفتــه و در خطر مرگ 
مغزي قرار داشت. از سوي ديگر تحقيقات 
كارآگاهان پليس مشخص كرد كه عامل 
اصلي شليك هولناك، همسر سابق اين 

زن بوده است.
بررســي ها نشــان مي داد كه زن جوان 
سال ها قبل با پسرعمويش ازدواج كرده 
بود و با او زندگــي مي كرد و صاحب يك 
فرزند بودند. اما يك ســال قبل به دليل 
اختالفاتي كه داشتند از هم جدا شدند. 
پس از جدايــي، اختالفات آنها بر ســر 
فرزندشان ادامه داشــت تا اينكه مدتي 
قبل زن جوان بر سر حضانت و همچنين 
نفقه فرزندشان از شوهر سابقش شكايت 
كرد. پرونده آنها در شوراي حل اختالف 
در حال رسيدگي بود. صبح ديروز نيز زن 
جوان براي پيگيري پرونده راهي شوراي 
حل اختالف شده بود كه ناگهان همسر 
سابقش درحالي كه ســالح شكاري در 
دست داشت به او نزديك شد و اقدام به 

تيراندازي كرد و از محل گريخت.
در ادامــه تحقيقات پليس، همدســت 
ضارب نيز شناسايي شد. او كسي نبود جز 
باجناق ضارب كه براي قتل زن جوان با 
وي همدست و پس از شليك هولناك، به 

همراه وي متواري شده بود.
با اين اطالعات دســتور بازداشت هر دو 
متهم صادر شــد. مأموران با شناسايي 
محل تردد باجناق موفق شدند ساعاتي 
پس از حادثــه او را محاصــره و در يك 

عمليات ضربتي دستگير كنند.
ســرهنگ رضا محمدرضايــي، فرمانده 
انتظامي شهرســتان جيرفت بــا بيان 
اين خبر گفــت: حادثه تيرانــدازي روز 
گذشته در مجاورت شوراي حل اختالف 
شهرستان جيرفت رخ داد. ضارب هنگام 
ورود همسر خود به محوطه شوراي حل 
اختالف اقدام بــه تيراندازي كرد. پس از 
اين حادثه زن مجروح به بيمارستان امام 

خميني)ره( منتقل شد.
وي با اشاره به دستگيري باجناق ضارب 
در زماني كوتاه و اعتراف او به همدستي با 
ضارب  به انتشار برخي اخبار درباره مرگ 
زن جوان در اين حادثه واكنش نشان داد 
و گفت كه اين زن همچنان تحت درمان 
قرارداشته و تالش پزشكان براي نجات 

جان او ادامه دارد.
به گفتــه وي، تحقيقــات پليــس براي 
دستگيري عامل اين تيراندازي هولناك 

ادامه دارد.

پســر جوانــي كــه به 
ســازمان نظام وظيفه رويداد

درخواســت معافيــت 
داده بود وقتي فهميد كه فقط از رزم 
 معــاف شــده اســت در اقدامــي

 جنون آميز به مسئول وظيفه عمومي 
حمله كرد و با ضربــات چاقو او را به 

شهادت رساند.
به گزارش همشــهري، اين حادثه هولناك صبح ديروز در ســتاد 
فرماندهي انتظامــي الهيجان اتفاق افتاد. ماجــرا از اين قرار بود 
كه پسر 28ساله اي از مدت ها قبل به دنبال معافيت از سربازي بود 
و بارها براي پيگيري پرونده معافيتش بــه بخش وظيفه عمومي 

مراجعه كرده بود. با بررسي درخواســت اين جوان در كميسيون 
شهرستان او از رزم معاف و نتيجه نيز به او ابالغ شد. اين پايان كار 
نبود و او مي توانست به رأي كميسيون اعتراض كند تا پرونده اش 
در شوراي استان مطرح شود اما پســر جوان تصميم عجوالنه اي 
گرفت. او روز گذشته درحالي كه يك چاقو در لباسش پنهان كرده 
بود وارد بخش وظيفه عمومي شد و سراغ ستوان يكم اميد چائي پز، 

مسئول اين بخش رفت. 
 پســر جوان كه از تصميــم كميســيون ناراضي بود شــروع به

 داد و فرياد كرد و در يك لحظه چاقو را از زير لباسش بيرون كشيد و 
با آن چند ضربه به ستوان چائي پز زد. هرچند لحظاتي بعد مأموران 
سر رسيدند و ضارب را دســتگير كردند اما ستوان چائي پز دچار 
خونريزي و جراحت شديدي شده بود. در اين شرايط بود كه او به 

نزديك ترين مركز درماني منتقل شد اما كار از كار گذشته بود و او 
به دليل شدت جراحات وارده به شهادت رسيد.

سرهنگ مجيد رســول زاده فرســاد، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان گيالن با اعالم جزئيات اين حادثه تلخ به همشهري 
گفت: ضارب كه وانمود مي كند مشكل اعصاب و روان دارد پيش 
از آنكه نتيجه اعتراضش در شوراي استان مشخص شود دست به 
اين جنايت زد و يكي از بهترين همكاران ما را به شهادت رساند. او 
ادامه داد: هم اكنون متهم در بازداشــت به سر مي برد و تحقيقات 
براي روشن شدن ابعاد مختلف اين حادثه تلخ ادامه دارد. او در ادامه 
گفت: شهيد چائي پز كه دختري 8ساله دارد چندي قبل همسرش 
را از دست داد و حاال با شهادت او دختر 8ساله اش تنها مانده است و 

همين موضوع داغ از دست دادن او را دوچندان مي كند.

 خاطره گويي قاتل
 اسرار جنايت را فاش كرد

شهادت مسئول وظيفه عمومي به دست سربازي كه معافيت مي خواست

مرد مسلح پس از آنكه وارد يك گلخانه شــد با تهديد، 3گوشي موبايل 
سرقت كرد و با تيراندازي به سوي صاحب گلخانه گريخت  اما يك ساعت 
بعد دستگير شد. به گزارش همشهري، اين سرقت مسلحانه در گلخانه اي 
واقع در شهرســتان مباركه اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه صاحب 
گلخانه و كارگرانش در حال كار بودند كه ناگهان مردي را كه يك اسلحه 
در دست داشت باالي سرخود ديدند. اين مرد شروع به تهديد آنها كرد 
و در ادامه گوشي هاي موبايل شان را گرفت و هنگام فرار گلوله اي به پاي 

صاحب گلخانه شليك كرد. به دنبال اين حادثه ماجرا به پليس گزارش 
و تحقيقات در اين باره آغاز شد. صاحب گلخانه در شرايطي كه مجروح 
شده بود به مأموران گفت: صبح زود همراه 2 كارگر ديگرم مشغول كار 
بودم كه فرد ناشناسي با در دست داشتن اسلحه كلت جنگي وارد گلخانه 
شده و 3 گوشي تلفن همراه مان را سرقت كرد و پس از شليك يك تير 

به مچ پاي چپم فرار كرد.
در جريان تحقيقات، مأموران پليس آگاهي پي بردند ســارق مسلح از 

تيراندازي سارق مسلح براي سرقت 3گوشي موبايل

وقتي پسري نوجوان با دختر16ساله در حال 
گذر از خيابان بود، پسر نوجوان ديگري با آنها داخلي

چشم در چشم شد و همين مسئله آغاز يك 
درگيري بود كه با قتل پايان يافت.

بــه گزارش همشــهري، ســاعت 22يكشــنبه گذشــته 
2پسرنوجوان در يكي از خيابان هاي شمال تهران با يكديگر 
درگير شدند كه در جريان اين درگيري يكي از آنها به سمت 
ديگري هجوم برد و گردنــش را گرفت و او را نقش بر زمين 
كرد كه در اين حادثه گردن پســر نوجوان شكســت و او از 
حال رفت. پس از اين اتفاق متهم فراري شــد و شاهدان به 
پليس و اورژانس زنگ زدند. پسري كه در اين حادثه به شدت 
مصدوم شــده بود براي مداوا به بيمارســتان انتقال يافت. 
درحالي كه مأموران كالنتري تجريش جست و جوي خود را 
براي بازداشت متهم فراري آغاز كرده بودند، تيم پزشكي در 
تكاپو بودند تا فرد مصدوم را از خطر نجات بدهند. اما تالش 

آنها بي نتيجه ماند و ساعتي بعد از بيمارستان خبر رسيد كه 
پسر نوجوان جانش را از دست داده است. در اين شرايط بود 
كه ماجراي اين جنايت به بازپرس ويژه قتل گزارش شد و او 
دستور تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد. بررسي هاي 

اوليه حكايت از اين داشت كه مقتول شب حادثه به همراه 
دختر موردعالقه اش كه 16ساله بوده در حال گذر از خياباني 
در شمال تهران بوده است. عامل اين جنايت كه او هم پسري 
نوجوان بود به همراه دوستش از آن خيابان مي گذشته كه 
با مقتول و دختر موردعالقه او چشم در چشم شده و با نگاه 
خيره خود به آنها باعث شده بود كه دختر و پسر نوجوان از 
او دليل خيره شدنش را بپرسند و همين مسئله موجب شده 
بود كه جدال لفظي بين آنها دربگيرد. پس از آن قاتل ناگهان 
به سمت مقتول هجوم برده و گردنش را گرفت كه او را نقش 
بر زمين كند و اين در حالي بود كه شــاهدان سعي داشتند 
با ميانجيگري به دعوا خاتمه بدهند. اما متهم در يك چشم 
برهم زدن دســتانش را دور گردن مقتول انداخته و او را به 
زمين كوبيده كه اين مسئله باعث شكسته شدن گردن پسر 

نوجوان و در نهايت مرگ او شد.
با اين اطالعات تالش مأموران براي دســتگيري افرادي كه 
در اين درگيري حضور داشــتند آغاز شد. آنها موفق شدند 
دوست قاتل و دختر 16ساله را بازداشت كنند و هم اكنون 

جست و جو براي دستگيري قاتل ادامه دارد.

درگيري مرگبار 2پسر نوجوان در خيابان

افراد سابقه دار منطقه است. با شناســايي اين متهم مأموران توانستند 
مخفيگاهش را شناسايي و يك ساعت پس از سرقت مسلحانه از گلخانه 
او را دستگير كنند. در بازرســي از مخفيگاه متهم 2 گوشي تلفن همراه 
مسروقه همراه با يك قبضه كلت كمري، 68 فشنگ كالشينكف، 8 عدد  
فشنگ كلت، 6 عدد فشنگ دست ساز و تعدادي قداره و چاقوي ضامن دار 
كشف شد. ســرهنگ حســين تركيان، رئيس پليس آگاهي فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان در اين باره گفت: متهم پس از اعتراف به سرقت 
مسلحانه از گلخانه براي انجام اقدامات قانوني تحويل مرجع قضايي شد. 
وي ادامه داد: سرعت عمل و اقدام ضربتي پليس در اين عمليات هشدار 

جدي به همه مجرمان سابقه دار است. 

   اعتراض استادان دانشگاه آزاد 
به حقوق هاي پايين

طهرانچي درباره افزايش حقوق اســتادان 
چه گفت؟

اين نماينده مجلس تصريح مي كند: »البته سازمان مركزي دانشگاه 
آزاد سال هاست كه براي همسان سازي و افزايش حقوق اعضاي هيأت 
علمي خود برنامه داشته تا ميزان حقوق آنها مانند اعضاي هيأت علمي 
وزارت علوم باشد. رئيس دانشگاه آزاد در جلسه اي كه داشتيم، گفت كه 
مي خواهم حقوق اعضاي علمي دانشگاه آزاد حتي از وزارت علوم هم 
بيشتر شود؛ يعني چيزي باالتر از همسان سازي با حقوق اعضاي هيأت 
علمي وزارت علوم را مي خواهد اجرا كند. با اين حال نقشــه راهي در 
فراكسيون دانشگاه آزاد ترسيم كرده ايم تا با همكاري كميسيون آموزش 
مجلس، حداقل حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد در حد وزارت 
علوم باشد؛ چون در غير اين صورت باعث اتفاق ناخوشايندي مي شود«. 
البته اعضاي هيأت علمي دانشــگاه آزاد در گفت وگو با همشــهري 
عالوه بر طرح مطالبات شــان، ابــراز كردند كه ابهامــات موجود در 
اساسنامه دانشگاه آزاد كه آن را يك دانشگاه غيردولتي و غيرخصوصي 
 معرفي كرده است، ســنگ بزرگ بر ســر راه احقاق حقوق آنهاست.
 ليال حاجي آقايي مي گويد كه در دوران رياست جمهوري حسن روحاني 
طي نامه اي با امضاي چند هزار عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد خواستار 

اصالح در اساسنامه اين دانشگاه شده اند اما نتيجه اي نگرفته اند.

اساسنامه دانشگاه آزاد ابهام دارد
فالحي در اين باره گفت: »در اساسنامه دانشگاه آزاد ابهاماتي وجود دارد 
كه بايد عقالي قوم در اين باره شفافيت ايجاد كنند تا اگر هم تفسيري 
درباره اساسنامه اين دانشگاه وجود دارد، اين تفسير مبهم نباشد. اگر 
اساسنامه شفاف باشد، تصميم گيران مي توانند شجاعانه تصميم بگيرند، 
روي گردنه هاي ابهامات گرفتار نشوند و از حالت ابهام و تفاسير و تعابير 
مختلف بيرون بيايند. حال اگر مدير دانشگاه بين اين ابهامات اقدام به 
اتخاذ يك تصميم بزرگ كند، ممكن است بعدها او را بازخواست كنند 
كه چرا تفسير غلط يا متفاوتي از اساسنامه داشــته اي. مديري كه با 
تفسير لرزان و تعابير مختلف بخواهد تصميم بگيرد، نمي تواند تصميم 

متقن و شجاعانه اي داشته باشد.«
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اينروزهاسكوتسالنهايسينماحتياز
ســالنهايمطالعــهكتابخانههايعموميسينما

سنگينتراســت،البتهبااينتفاوتكهدر
سالنهايمطالعهكتابخانهها،كسانيهستندكهسردر
كتابدارند،امادرسالنهايسينماكسينيستكهچشم
بهپردهدوختهباشد.مدتهاستكهتهيبودنسالنهاي
سينمابهتهيبودنفيلمهاييكهپيشازكرونابهرويپرده
ميرفتند،تنهميزند.واقعيتايناســتكهفقطكرونا
نيستكهســينماروهارافراريداده؛ســينمايايران
مدتهاســتكهباقهرمخاطبمواجهاســتوحتي
پرفروشترينفيلمسينمايايرانيعني»مطرب«)مصطفي
كيايي(بهرغماينكهدرزمانخودشدرسال1398نزديك
40ميلياردتومانفروشكرد،امابازخوردهايمنفيزيادي
درفضايمجازيازكسانيكهبهتماشايآنرفتهبودند
دريافتكردكهبهداستان،بازيهاوريزودرشتاينفيلم
انتقادداشتند.سينماكهدرروزگارپيشازكروناحداقل
برايبخشــيازمردمســرگرميايارزانوكمدردسر
محسوبميشدوگزينهايبرايتفريحبود،حاالچناناز
چشمافتادهكهاغلبپيشبينيهادربارهآيندهاينرسانه

درايرانخوشبينانهنيست.يكيازعللاصلياينآينده
تاريك،بيتوجهيبهتماشاگراست.تماشاگرانبرايرفتن
بهســينماچهميخواهند؟اگرفرضكنيمروزيباالخره
واكسيناسيونعموميمؤثركهشيوعكرونارابهكنترل
درآوردمحققشود،تماشاگرانبهسينمابازخواهندگشت
ياتوليداتسينمايايرانديگرنميتواندتماشاگرانشرا
راضيكند؟دراينگزارشسريبهسالنهايخاليچند
سينمازديموباتماشاگرانيكهبرايرفعدلتنگيهايشان

بهسينماآمدهبودندهمكالمشدهايم.

آي،چهموحشپنجعصريبود!
پرديس سينمايي چارســو واقع در مركز شهر، در تقاطع خيابان 
حافظ و جمهوري اســامي، يكي از سينماهايي است كه پيش از 
كرونا براي خودش كيا و بيايي داشــت. سينمايي 5سالنه در يك 
مركز تجاري كه داراي رستوران و فســت فود و پاركينگ است و 
طراحي داخلي زيبايي دارد و آن زمان كه فاصله اجتماعي، ماسك، 
واكســن و كرونا همه  چيز را زير و زبر نكرده بود، پيش از رفتن به 
داخل سالن و فيلم ديدن، مي شد در فروشگاه هاي موبايل طبقات 
پايين ســينما هم گشتي زد و به تماشــاي ويترين ها ايستاد. در 
گذشته، سانس هاي عصر و شب اين سينما معموال هميشه شلوغ 
بود و بسياري از جوانان اهل سينما مشتري اين سينما بودند، اما 
وقتي حول و حوش ساعت 5عصر يك روز اول هفته به اين سينما 

مي رســم، پرنده پر نمي زند.  قبل از رفتنم به ســينما، در سامانه 
فروش بليت سينماتيكت مي بينم كه براي همه فيلم هاي چارسو تا 
دلت بخواهد صندلي خالي وجود دارد و بي دردسر و راحت مي شود 
وارد سينما شد و نيازي به ِرزرو بليت نيست. از َكرناي كرونا در و 
ديوار سينما به سوگ نشسته اند. خبري از شور و شوق نيست. فقط 
همهمه سوگ و سكوت است. چند نفري را طاق و جفت در نزديكي 
گيشه مي بينم كه حيران و سرگردان به اطراف نگاه مي كنند و انگار 
خلوتي سينما براي خريد بليت مرددشان مي كند. ترديدشان من 
را هم دو به شك مي كند كه اصا مشتري سينما باشند. باالخره 
زوج جواني از در آسانسور بيرون مي آيند و وارد طبقه گيشه فروش 
بليت مي شوند و بدون اينكه بدانم قصدشان رفتن به سينماست 
يا مشتري فست فود و رستوران اند، ســر راهشان قرار مي گيرم و 

مي پرسم آمده اند فيلم ببينند يا نه. 
دانيال 21ساله و مرضيه 20ســاله هردو دانشجوي كامپيوترند 
و آخرين باري كه به ســينما رفته بودند پيش از كرونا بوده است. 
تقريبا خودشان را تماشاگر حرفه اي سينما مي دانند، اما از وقتي 
كه كرونا آمده سينما نرفته اند، خصوصا كه دانيال مشكل ريه دارد 
و از ابتا به كرونا شديدا واهمه دارد. مي پرسم پس چطور شده كه 
به چارسو آمده اند. مرضيه مي گويد از دوستش شنيده كه سينما 
خيلي خلوت است و بين تماشــاگران فاصله زيادي وجود دارد و 
آنها هم آمده اند ببينند كه اگر اين حرف درست است فيلم ببينند. 
مي پرسم چه فيلمي؟ مي گويند فيلم خوبي روي پرده نيست كه 

مشتاق ديدنش باشــند و به همين دليل برايشان فرقي ندارد چه 
فيلمي؛ هر فيلمي كه خلوت تر باشد بهتر است.

آنها فيلم ديدن در ســالن خالــي را تجربه اي جالــب مي دانند. 
خنده دور لبــان دانيــال مي نشــيند و با شــيطنت مي گويد: 
»يك اكران خصوصــي مي خواهيم، البته بــراي حفظ موازين، 
فاصله اجتماعــي را رعايــت مي كنيم.« مي خواهند ســر صبر 
فيلم مورد نظرشــان را انتخاب كنند. من صبــر و طاقت آنها را 
 ندارم. از ســينما مي زنم بيرون و پا تند می كنم ســمت پرديس

 سينما آزادي.

ققنوسدرخاكستر
پرديس سينما آزادي ققنوس ســينماي ايران است. اين سينما 
كه در تقاطع خيابان شهيدبهشــتي )عباس آباد( و خيابان خالد 
اسامبولي )وزرا( قرار دارد تا امروز چند باري داغ آتش بر پيكرش 
نشسته و يك بار هم خاكسترش كرده است. اما سينما آزادي كه 
روزگاري شــهرفرنگ بود و از همه رنگ، براي دل هاي خســته از 
دورنگي ها از خاكستر بلند شد و در روزهاي اوجش از 120هزار نفر 

در  ماه پذيرايي مي كرد. 
اما حاال اين ســينماي 5ســالنه با ظرفيت هــزار و 100صندلی 
نمي تواند از خاكستر كرونا بلند شــود، بال و پر بزند و دوباره اوج 
گيرد.  جلوي سينما دو سه نفري ايستاده اند. مردي حدودا 40ساله 
از دم ورودي ســينما به داخل گردن مي كشد. به طرفش مي روم 
و مي پرســم قصد ديدن فيلم دارد يا نه. مي گويــد صرفا از روي 
كنجكاوي به داخل نگاه مي كرده و قصد سينمارفتن ندارد. اصا 
اهل سينما نيست و خيلي سال اســت كه پايش را داخل سينما 

نگذاشته است. 
با آب و تاب مي گويد هرچه سينماي ايران برايش بي جذابيت است، 
عاشق فيلم هندي است. دارد از شكوه و عظمت صحنه هاي موزون 
فيلم هاي هندي مي گويد كه چندمتر آن طرف تر صداي زوجي را 
مي شنوم كه با موبايل دارند قرار و مداري براي فيلم ديدن ترتيب 
مي دهند. از مرد فيلم هندي بين مي َكَنم و مي روم سمت شــان. 
محسن 36ساله و زهرا 31ساله زن و شوهرند و در زمان كرونا هم 
سينما رفته اند. در همين ايام كرونا، »شناي پروانه«، »خوب، بد، 
جلف2« و »خون شد« را روي پرده ديده اند و حاال مي خواهند با 
دوستانشان »خورشيد« را ببينند.  حتي يك بار هم در روزهاي اخير 
در ســينما فوتبال ديده اند. انگار ترسي از كرونا ندارند. مي گويند 
اتفاقا هردو كرونا گرفته اند و بســيار هم ســختي كشيده اند، اما 
طاقت خانه ماندن ندارند. تفريح شــان ســينما و تئاتر و كنسرت 
موسيقي اســت. از فيلم هايي كه در اين چند وقت ديده اند تقريبا 
همه را دوست داشــته اند جز »خون شد«. حتي مطمئن اند كه از 

»خورشيد« هم خوشش شان مي آيد.
 محســن مي گويد: »اگر فيلم جديدي اكران شــود، بافاصله با 
دوستانمان برنامه مي ريزيم و مي رويم سينما. تعداد تماشاگران 
سينما آنقدر زياد نيست كه خطري براي سامتي داشته باشد ولي 
اگر سينما شلوغ شــود، عاقانه نيست كه سامتي مان را به خطر 
بيندازيم. اتفاقا فيلم ديدن در اين روزها از روزهاي شلوغ بي خطرتر 
است. با اين روند كند واكسيناسيون اگر سينماها شلوغ شود، حتما 
خيلي ها كرونا مي گيرند. ما هم تا وقتي كه سينما خلوت است، به 

سينما مي آييم اما بعدش نه.« 
از آنها خداحافظي مي كنم و كمي منتظر مي مانم اما ديگر كسي 
دور و بر سينما نمي آيد. نرم نرمك از سينما دور مي شوم، يك لحظه 
سر مي چرخانم و سينما آزادي را از نظر می گذرانم... يعني ققنوس 

دوباره از خاكستر برمي خيزد؟
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شورايصدورپروانهساختدرجلســهاخيرباچهارفيلمنامه
موافقتكردوبعدازمدتهاركــوددراكرانفيلم،باالخرهفيلمخبر

سينمايي»ديناميت«اكرانميشودورايزنيهابراياكران»روز
صفر«و»درختگردو«ادامهدارد.

به گزارش همشهري، فيلمنامه هاي »نطق نويس« به تهيه كنندگي فرشته طائرپور و 
كارگرداني نگار آذربايجاني و نويسندگي مشترك فرشته طائرپور و پويا مهدوي زاده، 

»طپش دريا« به تهيه كنندگــي محمدرضا محمدي، كارگردانــي ميرزا ابوالفضل 
عطارزورآبادي و نويســندگي جاويد ســبحاني، »پلي در غبار« بــه تهيه كنندگي 
سعيد بشــيري، كارگرداني مسعود مددي و نويسندگي مشــترك مسعود مددي و 
ميترا تيموريان و »پرندگاني كه خــواب مي بينند« بــه تهيه كنندگي، كارگرداني 
و نويســندگي بهنام بهزادي موافقت شوراي ساخت سازمان ســينمايي را گرفتند. 
همچنين در جلسه ديروز مقرر شد فيلم سينمايي »ديناميت« به كارگرداني مسعود 
اطيابي و تهيه كنندگي ابراهيم عامريان از چهارشنبه اين هفته به نمايش در آيد. طبق 
رايزني هايي كه با صاحبان اين فيلم شده در نهايت به اكران فيلم شان رضايت داده اند. 
به گفته مرتضي شايسته، دبير شوراي صنفي نمايش از ميان 2فيلم »درخت گردو« به 
كارگرداني محمدحسين مهدويان و »روز صفر« به كارگرداني سعيد ملكان هم كه هر 
دو براي اكران اعام آمادگي كرده اند، يك فيلم انتخاب و براي آغاز اكران از اين هفته 

يا هفته آينده درباره آن تصميم گيري خواهد شد.

اوجگيريگيشههايسينماهايجهاندرعصرپساكرونا

بازگشتتندوآتشينتماشاگران
بهسينما

تسريع در روند واكسيناسيون و كاهش 
محدوديت ها در ســالن هاي سينما در 
آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي دوباره تماشاگران را با سينما 
آشتي داده است. اما همچنان آمار باكس آفيس نشانگر آن است كه اين 
كشورها از نظر ميزان فروش فيلم ها در گيشه سينماها با فاصله زيادي 
از چين عقب هستند. اخيرا فيلم هاي »يك مكان آرام، قسمت2« و 
»سريع و خشن9«، نه تنها در گيشــه آمريكاي شمالي كه در گيشه 
برخي از كشورهاي اروپايي كه به تدريج در حال خروج از بحران شيوع 
كرونا هستند، ركوردشكني كرده است. از سويي ديگر چين همچنان 
در صدر فروش فيلم ها در گيشه قرار گرفته و اخيرا نيز فيلم »1921« 
با موضوع تاسيس حزب كمونيست چين، در اين كشور با اقبال باالي 

تماشاگران سينما روبه رو شده است.

ركوردشكني»سريعوخشن9«

فيلم »سريع و خشــن9« به كارگرداني »جاســتين لين« و بازي 
»وين ديزل« و »ميشــله رودريگز« در نخستين هفته پس از اكران 
با 70ميليون دالر فروش در گيشه 4هزار و 179سينما در آمريكاي 
شمالي ركورد فروش فيلم »يك مكان آرام، قسمت2« در نخستين 
آخر هفته پس از اكران را شكست؛ ركوردي كه نشان از سرعت گرفتن 
روند بازگشت ســينما به دوران پيشــاكرونا دارد. »يك مكان آرام، 
قســمت2« در دو روز اول پس از اكــران، 48.3ميليون دالر فروش 

كرده بود.
سري فيلم هاي »سريع و خشن« در چين طرفداران زيادي دارد. از 
334.9ميليون دالر فروش فيلم »سريع و خشن9« در 8بازار جهاني، 

اين فيلم در چين دست كم 135ميليون دالر فروش كرده است.
در مكزيك كه از كشورهايي اســت كه مردم آن از طرفداران سري 
فيلم هاي »سريع و خشن« هستند، فيلم »سريع و خشن9« تا كنون 
10.7ميليون دالر فروش كرده است. در بريتانيا و ايرلند نيز »سريع و 
خشن9« در 4روز اول اكران خود، 8.3ميليون دالر فروش كرده است. 
پيش تر پرفروش ترين فيلم اكران شده در بريتانيا و ايرلند در دوران 

پساكرونا فيلم »تنت« با 7.4ميليون دالر بود.
فيلم »سريع و خشن9« اكنون 33درصد مسير »سريع و خشن8« را 
در گيشه جهاني پيموده، »سريع و خشن8« كه در دوران پيشاكرونا و 

در سال2017 اكران شده بود، 1.24ميليارد دالر فروخته بود.

يكمكانآرام؛دومينپرفروشآمريكايي

فيلم »يك مكان آرام، قســمت2« نيز تا پيش از »سريع و خشن9« 
ركوردهاي زيادي را در گيشه شكسته بود. اين فيلم در دو روز اول پس 
از اكران خود توانسته بود ركورد پرفروش ترين فيلم دوران پساكرونا 
را به خود اختصاص دهد؛ ركوردي كه اخيرا توسط »سريع و خشن9« 
شكسته شــد. اين فيلم درنهايت پس از فروش 248ميليون دالري، 

پنجمين فيلم پرفروش  سال لقب گرفت.

فراربزرگچينبهصدرجدول
اما نگاهي به جدول پرفروش ترين فيلم هاي دنيا نشانگر آن است كه 
باكس آفيس چين با فاصله زيادي از گيشه سينماهاي آمريكا پيشي 
گرفته و آمريكا همچنان نتوانسته در دوران پساكرونا جايگاه خود را 
به عنوان كشور توليدكننده پرفروش ترين فيلم هاي جهان دوباره باز 
پس بگيرد. آمار ميانه  ماه ژوئن سال جاري نشانگر آن است كه فروش 
فيلم ها در گيشه سينماهاي چين نسبت به سال قبل همين زمان، 
1.175درصد افزايش يافته است. آمار فروش فيلم ها در باكس آفيس 
چين نشانگر آن است كه اين كشــور از نظر ميزان فروش در گيشه 

سينماها در حال رسيدن به دوران پيش از كروناست.

پرفروشهاي2021
پرفروش ترين فيلم هاي سال در دوران پساكرونا و دوران بازگشايي 
دوباره سينما عبارتند از: فيلم چيني »ســام مادر« به كارگرداني 
»جيا لينگ« محصول كمپاني »ليان ري پيكچرز« با مجموع فروش 
847ميليون و 390هزار دالر، »كارآگاه چايناتاون« محصول ديگر 
چين به كارگرداني »چن سيچنگ« ساخته كمپاني »واندا پيكچرز« 
با مجموع فروش 702ميليون و 700هــزار دالر، »گودزيا در برابر 
كينگ كنگ« محصول آمريكا ســاخته كمپاني هاي »وارنر بروز « 
و »توهو« با 443ميليون و 15هزار دالر و »ســريع و خشــن9« به 
كارگرداني »جاســتين لين« محصول كمپاني يونيورســال كه در 
مجموع 404ميليون و 852هــزار دالر فروش كــرده و تا كنون در 
رده چهارمين فيلم پرفروش دنيا قــرار دارد. فيلم »يك مكان آرام، 
قســمت2« هم با 248ميليون دالر فروش، پنجمين فيلم پرفروش 

سال2021 است.

سينمای جهان

آرشنهاوندي
مترجم

ياوريگانه
روزنامه نگار

بهزادي و آذربايجاني فيلم مي سازند

»ديناميت«براياكران

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

»زخمكاري«نخســتين
محمدحســينسريال ســريال

مهدوياندرشبكهنمايش
خانگــي،برگرفتــهازرمــانمحمود
حسينيزادباعنوان»بيستزخمكاري«
توليدوازهفتهاولخردادازفيليموپخش
شد؛سرياليبابازيجوادعزتي،هانيه
توسلي،رعناآزاديور،سعيدچنگيزيان
و...كهحاالبهقسمتچهارمرسيده،اما
نامرمانازتيتراژســريالحذفشده
است؛اتفاقيكهچندانمرسومنيستو
نهمهدويانكارگردانسريالونهفيليمو

دليلشرانميدانند.

رمانيكهسرزبانهاافتاد
حذف نام رمان زماني رخ داد كه عنوان شــد، 
چاپ اين كتاب اواخر سال گذشته و همزمان 
با توليد سريال توقيف شده است؛ موضوعي كه 
چشمه به آن واكنش نشــان داده و نويسنده 
كتاب نيز در پاسخ به همشهري درباره حذف 
نام رمان گفت: »اطاع زيادي از موضوع ندارم 
و نشر چشمه درباره توقيف كتاب اطاعيه اي را 
صادر كرده است.« وي همچنين توضيح داد: 

»اين رمان از آذر و دي ماه سال گذشته)1399( 
با شروع تهيه ســريال لغو مجوز شد. االن هم 
براي پخش اين سريال ظاهرا گفته شده اسم 
كتاب از روي آن برداشته شود و از بخش چهارم 

ديگر اسم كتاب در تيتراژ سريال نيست.«

بيخبريكارگردانسريال
زماني كه قرار بود مهدويان سريال خودش را 
از رمان حسيني زاد بســازد، اين نويسنده در 
گفت وگويي كه با همشــهري داشت از جلسه 
يك ساعته خود با سازندگان گفته بود و اينكه 
مهدويان در اين جلسه ابهاماتي را كه داشت، 
برطرف كرده بود و همچنين حسيني زاد اضافه 
كرد: »در آن جلسه توصيه كردم كه سريال را 
خيلي طوالني نكنيد؛ چون كتاب سرعت خود 
را دارد و بسيار موجز هست و رماني نيست كه 
شرح و بسط زيادي داشته باشد و گفتم سريال 

را بين 10تا12 قسمت بسازند.«
حاال مدت ها از زمان توليد ســريال مي گذرد 
و پخش آن به قســمت چهارم رسيده و ديگر 
خبري از نام رمان در تيتراژ نيســت. فيليمو 
توضيحي دربــاره حذف نام رمــان نمي دهد 
و عنوان مي كنــد كه دليل ايــن كار را بايد از 
ساترا پيگيري كرد و محمدحسين مهدويان، 
كارگردان اين سريال نيز به همشهري توضيح 
مي دهد: »دليل حذف نام رمان را از ساترا جويا 

شديم، اما حرف درستي در اين باره نمي زنند.« 

فروشخوبزخمكاريوتوقيفش
رمان »بيســت زخم كاري« نوشــته محمود 
حسيني زاد در ســال1395 و پس از انتظاري 
10ساله براي كسب مجوز نشر در نشر چشمه 

منتشر شد. 
چشمه به عنوان ناشــر مدعي است كه پس از 
پخش قسمت اول سريال »زخم كاري« چاپ 
چهارم كتاب »بيســت زخم كاري« نوشــته 
محمود حسيني زاد در فروشگاه هاي كتاب نشر 
چشمه به پايان رسيده اســت. اين رمان قرار 
بود به چاپ هاي بيشتر نيز برسد تا اينكه خبر 

توقيف كتاب از ارشاد منتشر شد.

رمانتوقيفشدهپرفروشميشد؛نامش
حذفشد

علي ســعد، معــاون كاربــران و تنظيم گري 
اجتماعي ساترا درباره حذف نام رمان »بيست 
زخم كاري« از تيتراژ ســريال »زخم كاري« 
مي گويد: »با توجه به افزايش تعداد محتواهاي 
نمايش درخواستي و ضرورت ايجاد فرايند هاي 
چابك، كارگزارهايي با ساترا همكاري مي كنند 
كه كار نظارت بر كيفيت و تطبيق را عهده دار 
هستند. ســاترا با هدف افزايش اثربخشي در 
امور و بهينه سازي  فرايندها، اليه كارشناسي 

و نخبگاني را برون ســپاري كــرده و خودش 
نظارت اصلي بر رسانه و عملكرد كارگزاري ها 
را برعهده دارد. بعد از پخش 2قسمت از سريال 
»زخم كاري« كارگزار جديد بنــا به داليل و 
استدالالتي كه عموما متأثر از تصميم وزارت 
فرهنگ و ارشــاد درباره جمع آوري نسخ اين 
كتاب از فروشگاه ها بوده، تصميم گرفت كه نام 

رمان از تيتراژ حذف شود.«
سعد در ادامه توضيح داد: »البته اين نكته نيز 
وجود دارد كه اگر ســازندگان، ناشر يا پلتفرم 
مربوطه شكايتي در اين مورد داشته باشند در 
ساترا ما به شكايت رسيدگي خواهيم كرد كه 
تا كنون صحبتي از شكايت نشده است.« البته 
شــنيده ها از يك منبع آگاه نيز وجود دارد كه 

عاوه بر توقيف كتاب از سوي ارشاد، دليل ديگر 
بحث محتوايي در رمان بــوده و اينكه با توجه 
به توقيف كتاب، نام رمان در ســريال تبليغي 
در فروش اثر نباشــد. اين نگاه ها و اتفاقات در 
سيســتم مديريت دولتي كه هميشه نتيجه 
عكس در جامعه داده اســت، همچنان ادامه 
دارد؛ اينكه ارشاد چرا كتاب را توقيف مي كند 
به دنبال آن ســاترا به عنوان يك نهاد نظارتي 
به دليل همان توقيف و جلوگيري از پرفروش 

شدن رمان نامش را حذف مي كند.
 نام حذف مي شــود اما مانند هميشــه چاپ 
كتاب به شكل هاي مختلف صورت مي گيرد و 
مخاطبان هم به هر شكلي درصدد تهيه كتاب 

خواهند بود. 

زخم سریال برتن رمان
توافق جمعی برای حذف نام نويسنده
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گزارش ميداني همشهري
 از تماشاگراني كه در روزهاي كرونا

تنهايي پرهياهو به سينما می روند 
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كيوسك

 بامداد روز گذشــته نيروي 
هوايــي آمريــكا مواضــع گزارش

نيروهاي حشد شعبي در مرز 
سوريه و عراق )گذرگاه البوكمال( را مورد 
هدف قــرار داد. به گزارش شــبكه عراقي 
االتجاه، 4تن از نيروهاي حشــد شعبي در 
جريان اين حمله به شــهادت رســيدند. 
ســاعاتي بعــد، گــروه »گردان هــاي 
سيدالشهداء« وابسته به حشد شعبي ضمن 
تأييد اين خبر و انتشار اسامي شهدا اعالم 
كرد يكي از قربانيان اين حمله، مســئول 
اطالعات محرمانه لشكر14 در سازمان حشد 
شعبي بوده است. گردان هاي سيدالشهداء 
همچنين در بيانيه كوتاه خود تأكيد كرد: »از 
هم اكنــون جنگ نامحــدود ميــان ما و 
اشغالگران آمريكايي آغاز شده و هيچ يك از 
منافع اين كشور در خاك عزيز عراق در امان 
نخواهد بود.« در ســوي ديگر، سخنگوي 
پنتاگون اين حملــه را در چارچوب برنامه 
»مهار شبه نظاميان مورد حمايت ايران در 
كشــورهاي عربي« توصيف كرده و گفت: 
فرمــان ايــن حمله توســط جــو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا، صادر شده است. جان 
كربي همچنين افزود: حمالت صبح دوشنبه 
به مواضع شبه نظاميان مورد حمايت ايران، 
پاســخي به نقض مكــرر حريــم امنيتي 
نيروهاي آمريكايي در خاك عراق بوده است.

پيش بيني ها درباره افزايش تنش
رسانه هاي نزديك به حشــد شعبي، ظهر 
روز گذشته ســاعاتي پس از وقوع حمالت 

جديد در البوكمال، از برگزاري نشســتي 
ميان ســران گروه هاي محور مقاومت در 
عراق خبر دادند. براســاس گزارش شبكه 
الميادين به نقل از يــك منبع آگاه، در اين 
نشست توافق شده پاسخي درخور به تجاوز 
نظامي آمريكا و نقض حريــم هوايي عراق 
توســط جنگنده هاي اين كشور داده شود. 
»گردان هاي اهل حق« بــه رهبري قيس 
الخزعلي نيز با انتشار بيانيه اي ضمن بيان 
برخي جزئيات اين نشست در بغداد اعالم 
كرد: برخي جريان هاي عمدتا وابســته به 
دولت تالش مي كنند مقاومت را از اجراي 
پاســخ نظامي درخور به آمريكا، با تأكيد بر 
پيامدهاي تقابل نظامي با اين كشور منصرف 
كنند. اما اين تالش ها در ســايه پافشاري 
گروه هاي مقاومت بر حق حاكميتي عراق 

بي نتيجه مي ماند.
همچنين »ائتالف فتح« به عنوان شــاخه 
سياسي حشد شعبي در پارلمان عراق نيز با 

صدور بيانيه اي اعالم كرد: ما حضور نظاميان 
آمريكا در خاك عراق را مصداق اشغالگري 
به شــمار مي آوريم؛ آنان به بهانــه مبارزه 
با تروريســم در خاك عراق حضــور دارند 
درحالي كه نتيجه عمليات آنان، شــهادت 
نيروهاي حشد شعبي است. از سوي ديگر 
كمال الحســناوي، فرمانده شبه نظاميان 
»حركه االبدال« ضمــن تأكيد بر ضرورت 
پاسخ به تجاوزهاي نظامي آمريكا به تندي از 
سكوت دولت مصطفي الكاظمي در اين باره 
انتقاد كرد. او در مصاحبه با روزنامه العربي 
الجديد گفت: ســكوت آقاي نخست وزير 
براي ما تعجب آور اســت؛ آمريــكا با نقض 
حريم هوايي كشــور 4تن از نيروهايي را به 
شهادت رسانده كه جزئي از ساختار نظامي 
رسمي عراق و تحت امر فرماندهي كل قوا 
بوده اند. همزمان با تشديد نشانه ها مبني بر 
احتمال درگيري ميداني عليه مراكز نظامي- 
ديپلماتيك آمريكا، به نظر مي رسد بار ديگر 

فشارهاي پارلماني بر دولت الكاظمي براي 
پيگيري پرونده اخراج نظاميان آمريكايي 
از خاك عراق نيز افزايش يابد. پارلمان عراق 
در آخرين هفته هاي باقيمانده از عمر دولت 
عادل عبدالمهدي، قطعنامه اي غيرالزام آور 
را تصويب كرد كه طي بيش از يك ســال 
گذشته عمال به حاشيه رفته است؛ به گونه اي 
كه هيچ برنامه اي از سوي دولت جديد براي 
اجرا يا حتي پيگيري آن مشاهده نمي شود. 
قطعنامه ضرورت اخــراج نيروهاي نظامي 
آمريكا از خاك عراق، پس از ترور شــهيد 
قاسم سليماني و ابومهدي المهندس و در 
سايه غيبت تعدادي از نمايندگان اهل سنت 

و كرد در پارلمان عراق به تصويب رسيد.

گردان هاي سيدالشهداء
نام گردان هــاي سيدالشــهداء به عنوان 
گروهي كه از ســوي پنتاگون بــا فرمان 
رئيس جمهور آمريكا مــورد حمله هوايي 

دولت جديد رژيم صهيونيستي براساس 
برنامه از پيش تعيين شــده اعالم كرده 
براي الحاق بخش سوم از سرزمين هاي 
كرانه غربي به اراضي اشغال شده آماده 
شده اســت. اين مناطق از كرانه غربي 
در قالب شهرك سازي  هاي غيرقانوني 
تحت كنترل اســرائيل قرار گرفته اند. 
شهروندان فلسطيني تحت فشارهاي 
شديد اسرائيل ناچار به كوچ اجباري از 

اين مناطق هستند.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

 ممنوعيت فعاليت بايننس
در انگليس

اشغال سرزمين هاي جديد 
فلسطيني با كوچ اجباري شهروندان

اداره امور مالي انگليس فعاليت بايننس، 
يكــي از بزرگ تريــن صرافي هاي ارز 
ديجيتال در جهان، را در اين كشــور 
ممنوع اعالم كرد. اين تصميم درحالي 
نهايي شــده كه معامالت ارز ديجيتال 
در انگليــس داراي قوانيــن مصوب 
نيست. دولت انگليس همه شركت هاي 
ارائه دهنده خدمــات مرتبط با ارزهاي 
ديجيتال را ملزم به ثبت نام و نشان دادن 
انطباق فعاليتشان با قوانين ضد پولشويي 
كرده اما تاكنون فقط 5شركت ثبت نام 

كرده اند.

جهان نما

بازندگان انتخابات فرانسه

10 مــاه مانــده بــه انتخابات 
رياســت جمهوري در فرانســه، 
 آرايش سياســي در اين كشور

رفته رفته شــكل مي گيــرد و تمايل راي دهندگان بــه احزاب و 
گرايش هاي سياسي عيان مي شــود. در گام نخست، چشم همه 
به انتخابات محلي فرانســه بود كه با شكســت نامزدهاي جريان 

راست افراطي اين كشور و همچنين حزب حاكم همراه شد.
انتخابات محلي فرانســه كه طــي 2هفته برگزار شــد، مقدمه 
انتخابات رياست جمهوري است كه تصور مي شد امانوئل مكرون، 
رئيس جمهور كنونــي و مارين لوپن، رهبر حزب راســت افراطي 
اجتماع ملي )جبهه ملي ســابق( 2قطب اصلي آن باشند. نتايج 

انتخابات محلي اما اين نگاه را با ترديد جدي روبه رو كرده است.
در دور دوم و نهايي انتخابات محلي كه نتايج آن ديروز اعالم شد، 
حزب اجتماع ملي نتوانست در هيچ يك از مناطق قدرت را به دست 
بگيرد. تمركز اين حزب روي ناحيه پروانس-آلپ-كوت دازور در 
جنوب شرق فرانســه بود. ناحيه پروانس يكي از 26ناحيه فرانسه 
است كه خود شــامل 6منطقه اســت. مارين لوپن اميد داشت با 
پيروزي نامزد مورد حمايتش در اين منطقه، اســتارت انتخابات 
رياســت جمهوري را بزند اما با پشــت كردن مردم به او و البته به 
انتخابات، برنامه هايش بي نتيجه ماند. تيري مارياني، نامزد حزب 
اجتماع ملي، انتخابات را به رنو موزليير از حزب جمهوريخواهان 
كه گرايش راســت ميانه دارد، باخت. نامزدهاي چپ گراي حزب 
سوسياليســت از رقابت در اين منطقه كناره گيــري كردند تا به 
جمهوريخواهان كمك كنند، نامزد حزب راســت افراطي اجتماع 
ملي را شكست دهد. اتحاد چپ ها و راست هاي ميانه براي شكست 

راست هاي افراطي در فرانسه سابقه طوالني دارد.

مارين لوپــن رقباي خود را متهم كرد كه براي شكســت حزبش 
تباني كرده اند. او به هوادارانش گفت: »قصد داشتيم كنترل ناحيه 
پروانس را در دست بگيريم تا به مردم قدرت مديريت خود را نشان 
دهيم اما آنها اين امكان را از ما گرفتند.« حزب مارين لوپن تاكنون 

در هيچ انتخابات محلي پيروز نشده است.
ناحيه او-دو-فرانس در نزديكي شهر بندري كاله در شمال فرانسه 
هم يكي از اميدهاي اول مارين لوپن بود امــا نامزد اين حزب در 
شمال هم ميدان را به نامزد حزب محافظه كار واگذار كرد. بحران 
پناهجويان فرانسه را هم همچون ديگر كشورهاي اروپايي درگير 
كرده است. شهر كاله يكي از مناطقي است كه طي سال هاي اخير 
به محل زندگي پناهجويان غيرقانوني تبديل شده است. آنها سعي 
دارند از بندر كاله و از طريق دريا خود را به انگليس برسانند. ناتواني 
دولت مكرون در حل بحران پناهجويان، باعث شده تا راست هاي 
افراطي در منطقه كاله دست به تبليغات گسترده عليه سياست هاي 
دولت بزنند. راســت هاي افراطي به شدت تمايالت ضدمهاجرتي 
دارند و تصور مي كردند دســت كم در اين منطقه مي توانند مردم 

را با خود همراه كنند.

مكرون، بازنده دوم
بازنده ديگر اما امانوئل مكرون بود. رئيس جمهور جوان فرانسه براي 
نخستين بار حزبش را در انتخابات محلي شركت مي داد. در دور 
قبلي انتخابات، يعني در سال2015، حزب او هنوز تاسيس نشده 
بود. مكرون تصور مي كرد كه هــر نامزدي از حزب حركت به جلو 
در انتخابات محلي شركت كند، نتيجه خواهد گرفت. اما عملكرد 
ضعيف دولت او طي ســال هاي اخير باعث شده تا مردم دست كم 
در مورد اداره شهرها و مناطق محلي به حزب حاكم اعتماد نكنند.

به نوشته يورونيوز، در پاريس، جمهوريخواهان كه همراهي گسترده 
راست ميانه و حتي بخشي از حزب سوسياليست را با خود داشتند، 
موفق به شكست ائتالف گسترده چپ )سبزها، سوسياليت و فرانسه 
تسليم ناپذير( شــدند. در ديگر مناطق نيز هرجا نامزدهاي حزب 
جمهوريخواهان قدرت را در دست داشته اند، در موقعيت خود ابقا 
شده اند. اين اتفاق نشان مي دهد مردم فرانسه ممكن است بار ديگر 
در انتخابات 2022آراي خود را به نفع جمهوريخواهان به صندوق ها 
بيندازند. حزب جمهوريخواهان تا ســال 2015با نام اتحاد براي 
جنبش مردمي شناخته مي شد. رهبري اين حزب در دست نيكالي 
ساركوزي است كه بين ســال هاي 2007تا2012 رئيس جمهور 
فرانســه بود. اين حزب با ادغام احزاب گوناگون راســت گرا تحت 
رهبري ژاك شيراك در ســال2002 تأسيس شد و تا سال2015 
بزرگ ترين و اصلي ترين حزب در جناح راســت فرانسه بود. حزب 

جمهوريخواهان اكنون يكي از 4حزب اصلي فرانسه است.

چالش دمكراسي فرانسوي
غير از مكرون، بازنده ديگر انتخابات را بايد صندوق هاي راي دانست. 
فقط 35درصد از واجدان شرايط رأي دهي در پاي صندوق هاي رأي 
حاضر شدند. البته هميشــه انتخابات محلي در مقايسه با انتخابات 
رياست جمهوري از استقبال كمتري روبه رو مي شود اما آمار انتخابات 
اخير بسيار متفاوت از دوره هاي قبلي بوده است. در سال 2015حدود 
50درصد از واجدان شــرايط رأي دهي در انتخابات شركت كردند. 
نااميدي مردم از سياســت هاي دولت مكــرون و همچنين نااميدي 
آنها از احزاب سياســي براي بهبود اوضاع معيشــت، يكي از داليل 
اصلي قهر آنها با صندوق هاي رأي بوده است. اين وضعيت در حالي 
رقم خورد كه تمام رهبران سياســي فرانسه مردم را به مشاركت در 
دور دوم فراخوانده بودند. به نوشــته روزنامه فرانســوي لوپريزين، 
ميزان مشــاركت در انتخابات محلي امسال در 32دوره برگزاري آن 
سابقه نداشته است. به نوشــته روزنامه لوپوئن، لوپن ركورد تاريخي 
عدم مشاركت فرانسوي ها در انتخابات را »شكست دمكراسي« خوانده 
است. روزنامه لوموند در سرمقاله خود بعد از انتخابات نوشته است: 
»هيچ جنبش و هيــچ حزبي نمي تواند ضرورت آشــتي دادن مردم 
فرانسه با سياست را ناديده بگيرد.« اين روزنامه از »اعتصاب در مقابل 
صندوق رأي« سخن گفته و نوشته كه رفتار مردم كامال آگاهانه بوده 
و بهانه هايي از قبيل ترس از كرونا به هيچ وجــه نمي تواند وضعيت 

كنوني را توجيه كند.

هند به گواه متخصصان 
در آســتانه موج ســوم 
شيوع ويروس كروناست 
و ادامه بحران كرونا نه تنها فرايند احياي اقتصادي 
اين كشــور را با مانع روبه رو كــرده، بلكه صنايع 
مهم جهــان از حمل ونقل گرفته تا داروســازي را 
نيز زمينگير كرده اســت. ســومين اقتصاد بزرگ 
آسيا چندين  ماه اســت كه با موج دوم شيوع كرونا 
دست به گريبان است و هر روز صدها هزار مورد ابتال 
و هزاران فوتي جديد در اين كشــور ثبت مي شود. 
اقتصاددانــان كه پيش بيني كــرده بودند هند در 
سال جاري ميالدي رشد اقتصادي 2رقمي را تجربه 
مي كند، حاال از حرفشان عقب نشــيني كرده اند. 
اين وضعيت براي هند كه ســال گذشــته در پي 
اجراي قرنطينه سراسري ناشــي از موج اول، يك 
ركود بي ســابقه را تجربه كرد، زنگ خطر است. به 
گزارش ســي ان ان، درآمد ناخالص داخلي هند كه 
پنجمين اقتصاد جهان است، در سال 2020حدود 
8درصد كاهش پيدا كرد. ركود تجربه شده در هند 
طي 25ســال گذشته در اين كشــور هرگز سابقه 
نداشته اســت. عالوه بر اين، شــرايط امروز هند 
بحراني تازه براي كشورهايي است كه اقتصادشان 
متكي به هند است. با اينكه برخي مقامات محلي 
محدوديت هاي ســختگيرانه اي اعمــال كرده اند، 
نارندرا مودي، نخست وزير هند، اين بار قرنطينه و 
تعطيلي سراسري كشور را نپذيرفته است. با وجود 
اين، صنايع مختلف در سراسر جهان كه وابستگي 
زيادي به نيروي كار هند دارند، چشم نگران خود 
را به اين كشــور دوخته اند. اگر بحــران عميق تر 
شود، وضعيت بسياري از بخش ها از پوشاك و دارو 
گرفته تا خدمات مالي و حمل ونقل به هم مي ريزد. 
كشورهاي مختلف، به ويژه اروپايي ها و آمريكا بيم 
آن را دارند كــه بحران هند، رونــد احياي اقتصاد 

جهان در سال جاري ميالدي را به خطر بيندازد.

حمل ونقل كاال
براساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 80درصد 
تجارت كاالهاي جهاني از مسير دريا انجام مي شود و 
هندي ها اصلي ترين نيروي كار اين بخش را تشكيل 
مي دهند. بيش از 200هزار نفر از 1.7ميليون خدمه 
حمل ونقل دريايي جهان، هندي هستند كه بسياري 
از آنها مناصب باال و مهمي هم دارند. كارشناســان 
معتقدند كه اگر بحران دهلي مديريت نشود، زنجيره 
توليد در جهان به دليل كمبود نيرو از هم گسيخته 

خواهد شد.
ازآنجا كه خيلي از كشورها، پروازهاي هند را متوقف 
كرده اند، نقل و انتقال نيروهاي هندي به بندرهاي 
سراســر جهان غيرممكن شده اســت. فعاالن اين 
صنعت مي گويند كه اگر خدمه كشــتي ها امكان 
پرواز پيدا نكنند، هم صنعت حمل ونقل به بن بست 
مي خورد و هم بحران انســاني ايجاد مي شود زيرا 
نيروها نمي توانند شيفت هاي خود را جابه جا كنند.

همه گيري كرونا سال گذشته نيز صنعت حمل ونقل 
دريايي جهان را دچار بحران كرد. حدود 200هزار 
خدمه به دليل بسته شدن بنادر و لغو پروازها، ماه ها 
روي آب ســرگردان بودند تا جايي كــه برخي به 
كشتي ها لقب زندان شناور را داده بودند. اين نگراني 
وجود دارد كه درصــورت ادامــه وضعيت كنوني 
كرونا در هند، بحران حمل و نقلي ســال گذشــته 
دوباره تكرار شــود. هم اكنون، حركت كشتي ها با 
تأخيرهاي زيادي انجام مي شود. برخي كشورها مثل 
امارات، سنگاپور و چين، محدوديت هاي قرنطينه اي 
سختگيرانه اي براي كشتي هايي كه از هند مي آيند، 
اعمال كرده اند. راهكار كارشناسان براي اين مشكل، 
واكسيناسيون كاركنان صنعت كشتيراني است اما 

عملي شدن آن به اين سادگي ها نيست.

واكسن و دارو
برنامه واكسيناسيون در جهان نيز به دليل بحران 

كرونا در هند با مانع روبه رو شــده است. اين كشور 
بيش از 60درصد واكســن هاي جهــان را توليد 
مي كند. ظرفيت توليد باالي مؤسســه سرم سازي 
هند به عنوان بزرگ ترين توليدكننده واكســن در 
جهان، اين كشور را به عضو حياتي برنامه كوواكس 
تبديل كرده است. كوواكس، برنامه جهاني توزيع 
عادالنه واكســن در جهان اســت كه واكسن هاي 
ارزان يا رايــگان در اختيار كشــورهاي كم درآمد 

قرار مي دهد.
مؤسسه سرم سازي هند سال گذشته متعهد شد كه 
200ميليون دوز واكسن كرونا براي 92كشور جهان 
توليد كند. اما امســال با توجه به واكسينه شــدن 
فقط 2درصد از جمعيت اين كشــور و شيوع موج 
دوم كرونا، دولت هند واكسيناســيون مردم خود 
را در اولويت قرار داده و جلوي صادرات واكســن را 
گرفته است. اما كمبود واكسن، تنها خطري نيست 
كه درنتيجه شيوع كرونا در هند، صنعت داروسازي 
جهان را تهديــد مي كند. اين كشــور، بزرگ ترين 
توليدكننده داروهاي ژنريك در جهان است. اين نوع 
داروها تأثير يكســان اما قيمت كمتري از داروهاي 
تجاري برند دارند. براســاس مطالعه اي كه ســال 
گذشــته در آمريكا انجام شــده، داروهاي ژنريك 
90درصد نسخه هاي پزشكي در آمريكا را تشكيل 

مي دهند و يك ســوم قرص هايي كه در اين كشور 
مصرف مي شود، توليد هند است.

از سوي ديگر، داروسازان هند 70درصد مواداوليه 
خود را از چين وارد مي كنند كه شــيوع كرونا اين 
زنجيره توليد را آسيب پذير كرده است. 2 ماه قبل، 
شركت هواپيمايي سيچوان چين، پروازهاي باري 
به هند را به طور موقت متوقف كرد. اين باعث شــد 
جمعي از صادركنندگان هند در نامه اي به ســفير 
اين كشور در پكن نسبت به عواقب اين تصميم در 
زنجيره توليد دارو در جهان هشدار دهند و خواستار 
رسيدگي به آن شوند. قطع زنجيره توليد داروهاي 
هندي، مي تواند در ادامه بحران كرونا، به بسياري از 

بيماران در سراسر جهان آسيب وارد كند.

صنعت پوشاك
هنــد يكــي از بزرگ تريــن توليدكننــدگان و 
صادركننــدگان پوشــاك در جهان اســت. اين 
صنعت هند هم اكنون با كمبــود جدي نيروي كار 
روبه روست. در خيلي از كارخانه هاي توليد پوشاك 
در پنجاب، دهلي و بنگلور، 50درصد نيروها به دليل 
شيوع كرونا نتوانســته اند در محل كار خود حاضر 
شوند و كارخانه ها كه هنوز زير فشار قرنطينه سال 
گذشــته قدعلم نكرده اند، نگران وضعيت سالمت 

كاركنان شان هستند. براي مثال يكي از كارخانه ها 
مجبور شــده براي كارمندانش محل اقامت فراهم 

كند تا روند توليد مختل نشود.
به دنبال اين مشــكالت، ميزان توليــد و صادرات 
پوشــاك هند در ســال گذشــته به ترتيب 30و 
24درصد كاهش داشــت. اين در حالي است كه با 
توجه به شرايط نامعلوم كرونا نمي توان چشم انداز 

اميدواركننده اي براي سال جديد ترسيم كرد.
دهلي همچنيــن دومين صادركننــده لباس هاي 
چرمــي و چهارمين صادركننــده كاالهاي چرمي 
در جهان اســت. هنــد همچنين با توليد ســاالنه 
حــدود 3ميليــارد جفت كفــش، بعــد از چين 
دوميــن توليدكننده كفش در دنياســت. ســال 
گذشــته همه گيــري كرونــا ضربه ســنگيني به 
صنعت چرم ســازي هند وارد كــرد. روند احياي 
كسب وكارهاي اين بخش در طول ماه هاي گذشته 
آغاز شــده بود كه موج اخير كرونا دوباره منجر به 

تعطيلي گسترده آن شد.

خدمات مالي
به غيراز حمل ونقل كاال و توليد دارو و لباس، بانك ها 
و شركت هاي مالي بزرگ جهان نيز به هند و نيروي 
كار اين كشور وابسته هســتند. خيلي از شركت ها 
به دليل حضور نيروي كار تحصيل كرده و ارزان در 
هند طي دهه هاي اخير بخش زيادي از واحدهاي 
پشــتيباني و آي تي خود را به اين كشــور منتقل 
كرده اند. تقريبا 4.4ميليــون نفر در هند در بخش 
آي تي و مديريت بازرگاني مشــغول به كار هستند. 
حاال با شيوع كرونا برخي شركت ها مجبور شده اند 
دفاتر خود را به كشــورهاي ديگر منتقل كنند، به 
دوركاري روي بياورنــد يا مهلــت تحويل پروژه ها 
را تمديد كنند. اما دوركاري هم مشــكالت خاص 
خود را ايجــاد كرده زيرا برخــي كارمندان مجبور 
هســتند از اقوام بيمار خود در منزل مراقبت كنند 
و از ســوي ديگر به دليل دسترسي آنها به اطالعات 
حســاس شــركت و مشــتريان، بحث مشكالت 
امنيتــي و حفاظت از اطالعات پيش آمده اســت. 
برخي شركت ها براي كاهش فشــار به كارمندان 
هندي كه بسياري از آنها يا بيمار هستند يا بايد از 
اعضاي بيمار خانواده خود مراقبت كنند، كار را به 

كشورهاي ديگر منتقل كرده اند.

   چرا البوكمال مهم است؟
نام گذرگاه البوكمال براي نخستين بار در جريان آخرين نبردهاي 
شهري محور مقاومت عليه داعش در سال2018 بر سر زبان ها افتاد. 
اين منطقه، آخرين بخش از زنجيره اي بود كه با آزادي آن توســط 
حشد شعبي، ارتباط زميني داعش در عراق و سوريه قطع مي شد. 
رســانه هاي عربي از اين گذرگاه به عنوان شــريان حياتي ائتالف 
كشورهاي ايران، عراق و سوريه به همراه حزب اهلل لبنان نام برده اند. 
اما آمريكا طي 3سال گذشته بارها حمالت خونيني را عليه مواضع 
نظاميان حشد شــعبي در اين منطقه انجام داده است. حتي دولت 
سابق عراق به نخســت وزيري عادل عبدالمهدي به دليل اصرار بر 
گشــايش بخش اقتصادي اين گذرگاه به طور جدي از سوي آمريكا 
و متحدانش تحت فشار قرار گرفت. شبكه الحره عراق )وابسته به 
دولت آمريكا( سال2019 در گزارشي، علت نگراني واشنگتن نسبت 
به وضعيت اين گذرگاه را »امنيت اسرائيل« دانست. در گزارش اين 
شبكه آمده بود: ايران سرانجام موفق شده به شاهراه زميني براي 

ارتباط مستقيم با متحدان خود تا سواحل مديترانه دست يابد. بر 
اين اساس، حساسيت البوكمال براي امنيت اسرائيل، دست كمي 

از ارتفاعات جوالن ندارد.

دولت بايدن بار ديگر مواضع نيروهاي وابسته به حشد شعبي در منطقه مرزي البوكمال را بمباران كرده است
آمريكا نگران گذرگاه استراتژيك عراق- سوريه

قرار گرفته، از روز گذشته به طور گسترده 
در رســانه هاي عربي و انگليســي منتشر 
شــده اســت. گردان هاي سيدالشهداء را 
مي توان سومين گروه نظامي مهم در حشد 
شعبي به شمار آورد كه عالوه بر نبرد عليه 
داعش، در حمايت از دولت ســوريه براي 
مبارزه با تروريســم نيز نقش داشته است. 
آمريكا تاكنــون چندين بار ايــن گروه را 
به دست داشــتن در حمــالت پهپادي و 
راكتي عليه مواضع نظاميان اين كشور در 
پايگاه هاي حرير اربيل و عين االسد االنبار 
متهم كرده؛ اگرچه تا كنون هيچ سندي دال 
بر تأييد اين اتهامات از سوي دولت آمريكا 
منتشر نشده است. فرماندهي اين گروه كه 
در اواخر سال2013 تاسيس شده با هاشم 
بنيان، ملقب به ابو آالء الوالئي است. او در 
دهه هاي 80 و 90ميــالدي تحت تعقيب 
سازمان اطالعات حزب بعث قرار داشت اما 
پس از سقوط صدام به كشورش بازگشت. 
گفته مي شــود گردان هاي سيدالشهداء 
بيش از 4هزار نيروي مسلح تعليم ديده دارد 
كه در جريان نبردهاي استان هاي نينوا و 
االنبار با داعش نقــش مهمي ايفا كرده اند. 
به ادعاي روزنامه العربي الجديد، حاشــيه 
دمشــق و محور البوكمال نيــز مهم ترين 
مواضع گردان هاي سيدالشهداء در سوريه 

به حساب مي آيد.
اين دومين بار از زمــان روي كار آمدن جو 
بايدن است كه مواضع نيروهاي گردان هاي 
سيدالشهداء توسط جنگنده هاي آمريكايي 
مورد هدف قرار مي گيــرد. پيش از اين نيز 
حمــالت مشــابهي در نيمه ارديبهشــت 
ســال جاري عليــه مواضــع اين گــروه و 
همچنيــن گردان هاي حــزب اهلل با فرمان 
رئيس جمهور جديد آمريكا صورت گرفته 
بــود. روزنامه العربي الجديد مدعي اســت 
حمالت بامداد دوشــنبه در منطقه الهري 
در عمق 8كيلومتري خاك سوريه صورت 
گرفته است. اين مناطق ازجمله مهم ترين 
بســترهاي شــبكه هاي زيرزميني داعش 
به شمار مي روند كه نيازمند نظارت دائمي 
از ســوي نيروهاي نظامي ضد تروريســم 
هســتند. اگرچه نيروهاي ائتالف آمريكا و 
حتي شبه نظاميان كرد، به فاصله كوتاهي 
پس از پايان درگيري هاي مستقيم، مناطق 
بياباني را به دليل هزينه هاي باال و شــرايط 
سخت زيســت محيطي ترك كرده اند اما 
پايگاه هاي حشد شعبي همچنان در محور 
البوكمال-قائم بــراي حفظ امنيت منطقه 
و جلوگيري از بازگشت داعش فعال است. 
هفته گذشــته شــبكه الميادين به نقل از 
يك منبع ميداني مدعي شده بود نيروهاي 
مســتقر در منطقه البوكمــال، تحركات 
مشكوكي را از ســوي جنگنده هاي آمريكا 
و همچنين نيروهاي اين كشــور در پايگاه 
التنــف )نزديك گــذرگاه البوكمال( رصد 
كرده اند. بر اين اساس مي توان گفت حمله 
بامداد دوشنبه به گردان هاي سيد الشهداء، 
برنامه اي از پيش تعيين شده توسط ارتش 
آمريكا براي ضربه به نيروهاي مقاومت در 

مرز عراق و سوريه بوده است. 

چشم نگران صنايع جهان به هند
ادامه وضعيت بحراني كرونا در هند، فعاليت صنايع مهم جهان ازجمله 

حمل ونقل، داروسازي و توليد پوشاك را با چالشي بي سابقه روبه رو كرده است

 سمانه معظمي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

محمدامين خرمي
روزنامه نگار
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معمار مي شدند، تجسم آنها از شهر خيالي و خانه هايش امير حميدي نويد اگر فيلمسازان مشهور ســينما به جاي فيلم ساختن 
چه شكلي بود؟ شهري پر از نشانه شناسي كه يادآوري هاي آنها حافظه قوي مي خواهد 
و توان مضاعف؛ چرا كه گم شدن در اين جهان شهر سينمايي لمس تجربه اي تازه از 

جنسي ديگر است.
 شهري كه ساكنانش سينه فيلي هايي هستند كه قرار است در جغرافياي شهر مرموز 
و ناشناخته با آدرس هايي نه چندان سرراست بايد پرسه بزنند و گم و پيدا بشوند در 
هزارتوي داستان ها و رفاقت كنند با آدم هايي كه از فيلم ها مي آيند. قصد فدريكو بابينا 
طراح و معمار ايتاليايي از تجسم شهري سينمايي- خيالي هر چه باشد يك شهرك 
سينمايي نيست، شــهري با دكورهاي يكبار مصرف كه براي فيلمي برپا و برچيده 
مي شوند نيست. شهرهاي او يكسر با درونمايه هاي فيلمسازان برگزيده همخوان و 
همسو است. نكته اي كه با دقت در شكل و شمايل ساختمان هاي طراحي شده اين 
پوسترها قابل فهم است. او جايي گفته فيلمسازان درحقيقت معماران سينما هستند و 
سكانس هاي فيلم ها معماري، فيلمنامه ها ساختمان و ساكنان آنها همان كاراكترهاي 
فيلم ها هســتند. از اين منظر ويژگي هاي شهر او شــهري با خيابان هاي يكطرفه و 
ساختمان هاي عجيب است كه گاهي دلهره و تعليق به سراغمان مي آيد و گاه فضايي 
پر از رمز و راز در جغرافياي شهري مدرن يقه مان را مي گيرد؛ اينها نباشد گشتن دنبال 
خانه دوست در روستاي پشته احتماال تمامي نخواهد داشت. در خانه بعدي احتماال 

ميهماني عجيبي برپاست كه شرط حضور در آن چشماني كامال باز بسته است. 
خانه اي كه روح كيشلوفســكي در آن دميده شــده شهري اســت كه عميق ترين 
احساسات بشري را مي شود درآن به وضوح لمس كرد. با فضاي فيلسوفانه فيلم هاي 
تاركوفسكي با آدم هايي كه درك و نگاهشان به زندگي گونه اي ديگر است؛ چه كنيم؟ 
اصال اينها به كنار با دنياي علمي تخيلي جورج لوكاس چه كنيم؟ و يا فانتزي  بازي هاي 
ذهني ســينماي تيم برتن؟ چند خيابان آنطرف تر هم كه جنگ ستارگان برپاست. 
ما كه هنوز تازه از گرد راه دور و دراز افسانه ها و فرهنگ سنتي شرق  دور و سينماي 
ژانگ ييمو آمده ايم اينها را چگونه بايد درك كنيم؛ ما ساكنان سينه فيلي شهر رؤيا زده.

شهر سينه فيلي

ورزش دوستان هم اهميت ويژه اي دارد و خيلي ها از فاطمه عباسي المپيــك نه فقــط براي ورزشــكاران كــه براي 
پير و جوان اين رويداد ورزشي را دنبال مي كنند. امسال، سال المپيك است و از 
كشور ما هم تعدادي ورزشكار براي شــركت در اين رويداد برگزيده شده اند. به 
همين مناســبت و در آســتانه بازي هاي 2021 مســئوالن مجموعه فرهنگي 
گردشگري عباس آباد در تهران برنامه هاي جذاب و سرگرم كننده اي براي هفته 
المپيك تدارك ديده اند و قرار اســت با برگزاري اين برنامه ها، كاروان اعزامي به 

المپيك را بدرقه كنند. 
اين برنامه ها از پنجم تيرماه شروع شــده و تا دهم تير ادامه دارد و تمام كساني 
كه دلشان براي ورزش مي تپد و حتي كساني كه ميانه اي با ورزش و ورزشكاران 
ندارند اما دلشان مي خواهد سرگرم شــوند، مي توانند با حضور در اين مجموعه، 

در اين برنامه ها شركت كنند.
 برنامه هاي ميداني كه در اين 2هفته در حال اجراســت، شامل مراسم آييني و 
ورزش هاي پهلواني اســت كه مناجات خواني، پرده خواني و چاوش خواني را در 
برمي گيرد. در كنار اينها يك نمايشگاه عكس برگزار شده با موضوعات ورزشي كه 
قطعا تماشايي است و يك كارگاه هنري عروسك سازي  و تصويرگري نيز برپاست 

كه مي توانيد از آن ديدن كنيد.
 همچنين پخش 9فيلم مرتبط، اجراي گروه هاي موسيقي اقوام و رونمايي از چند 
آلبوم موسيقي شامل آهنگ هاي حماسي و قهرماني از ديگر برنامه هاي تدارك 

ديده شده در اين هفته فرهنگي است. 
به جز همه اينها، عصرانه كارتون پل طبيعــت كه تا حاال 5دوره آن با موضوعات 
متنوع شــهري برگزار شده است و ششــمين دوره اين رويداد به هفته المپيك 
اختصاص دارد نيز برگزار مي شــود. در اين برنامه 60كارتونيست حضور دارند و 

آثاري را با موضوع المپيك و ورزشكاران به نمايش مي گذارند.

تهران -توكيو

بانك مركزی گزارش بازار مسكن 
شهر تهران در خرداد امسال را 
منتشر كرد كه نشان می دهد 
میانگین قیمت مسكن در 

پایتخت به مرز ۳۰ میلیون تومان 
صعود كرده و متوسط قیمت هر 
مترمربع، 29/6میلیون تومان 
برآورد شده است. متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد 

مسكونی در تهران در خرداد 
امسال 29 میلیون و 6۷۳ هزار و 
6۰۰ تومان اعالم شده كه نسبت 
به اردیبهشت امسال افزایش   

۳درصدی و نسبت به خرداد سال 
گذشته رشد 56/6درصدی دارد.

میلیون

بیشترین متوسط قیمت در 
منطقه یك تهران با متری 66 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اتفاق 
افتاده و كمترین متوسط قیمت 
به منطقه ۱۸ با متری ۱2 میلیون و 
6۱۰ هزار تومان اختصاص دارد.

66.300.000
تومان

براساس گزارش بانك مركزی، 
بیشترین سهم تعداد معامالت 

مسكن در خرداد امسال به 
واحدهای مسكونی واقع در دامنه 
قیمتی ۱5 تا 2۰ میلیون تومان با 

سهم ۱۸/6درصد اختصاص دارد. 
همچنین بیشترین معامالت 

مسكن به واحدهای با متراژ 6۰ تا 
۷۰ مترمربع با سهم ۱4/۸درصد 
از كل معامالت مسكن خرداد 

امسال تعلق یافته است.

درصد

درحالي كه آلــوده كــردن اقيانوس ها 
به دليل تغذيــه ماهي هــا درنهايت به 
آلودگي زنجيره  غذايي انســان منتهي 
مي شود اما آمار ها نشــان از افزايش اين 
آلودگي و هنگفت بودن آن دارد. به گزارش 
شركت بسته بندي )RAJA( كه منابعي 
همچون ديلي ميل، يورونيوز و گاردين  آنها 
را منتشر كرده است،  فقط هند در سال 
2020ميالدي 126ميليون و 500هزار 
كيلوگرم پالستيك در اقيانوس ها تخليه 
كرده است. اگرچه اين آمار مختص به مقام 
اول زباله ريزي به اقيانوس هاست اما اگر از 
اين موضوع آگاه شويم كه كشور ديگري 
به نام چين هم 70ميليــون و 700هزار 
كيلوگرم پالســتيك به دريا ها مي ريزد 
متوجه ابعاد اين آلودگي مي شويم. اين 
آمار ها در حالي واقعيت غيرقابل انكاري 
كه همانا آلودگي اقيانوس ها را خاطرنشان 
مي كند كه وجود ضايعات پالســتيكي 
در اقيانــوس حيوانات دريايــي و تنوع 
زيســتي اقيانوس ها را از ميــان مي برد. 
كشــورهايي كه توليد ناخالص داخلي 
باالتري دارند بيشتر اين آسيب ها را وارد 
مي كنند. ذرات ريز پالســتيك معروف 
به ميكروپالســتيك ها )ماده اي كه در 
سطح جهان ممنوع اســت و بيشتر در 
مواد آرايشــي يافت مي شود(. اين ذرات 
حاوي مواد شيميايي سمي هستند كه 
توسط ماهي ها مصرف شده و درنهايت 
وارد زنجيره غذايي انســان مي شــوند. 
كارشناســان مي گويند: مــا مي توانيم 
از راه هــاي مقــرون به صرفــه، مصرف 
پالســتيك خود را كاهــش دهيم اما 
ساده ترين آنها ، جايگزيني پالستيك هاي 
يكبار مصرف با گزينه هاي قابل استفاده 
مجدد است. براي نمونه خريد يك بطري 
آب قابل استفاده مجدد يا يك ليوان قهوه 
قابل استفاده مجدد در طوالني مدت در 
هزينه شما صرفه جويي مي كند و در عين 

حال براي محيط زيست هم مفيد است.

اقيانوس پالستيكي

عدد خبر
حافظ

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نكرد
ياد حريف شهر و رفيق سفر نكرد

گرينويچ

تا داغي ديگر، بدرود
مونا محور

دوستي داشــتم كه هميشه مي گفت قبل از  
انجام هر كاري يا زدن هــر حرفي آن را مرور 
كن و انتهاي آن يك جمله پرسشــي »خب، 
كه چي؟« اضافه كن. اگر جوابي كه داشــتي 
قانع كننده بود آن كار يا حــرف را انجام بده 

يا بگو.
حاال يك هفتــه از وقوع حادثــه دردناك 
ســقوط اتوبوس خبرنــگاران گذشــته، 
اشك ها و بغض ها فروكش كرده و استوري 
و پســت هاي هيجاني در فضــاي مجازي 
كمرنگ شده است. خاك سرد است و سردي 
خاك تمام دنياي ما را فراگرفته است. حاال 
خبرنگاران كم كم به كارهايشان برگشته اند 
و دنبال خبرهاي داغ براي كسب نان حالل 
مي گردند. رئيس ســازمان محيط زيست 
كشور هم حادثه را طبيعي و معمولي خوانده 
و شايد امروز حتي نام مهشاد و ريحانه را هم 

از ياد برده باشد اما هنوز بعد از اين چند روز 
هيچ گزارشي از تور ســتاد احياي درياچه 
اروميه منتشر نشده و هيچ گزارش مكتوب 
يا تصويري يا صوتي اي در رســانه ها درباره 
اين دستاورد منتشر نشده است. بازديد 26  
خبرنگار از يك تونل نيمــه كاره و رونمايي 
دولت دوازدهــم از آخرين اقدامات خودش 
براي احياي اين درياچه هيچ كجا رسانه اي 
نشده است. انگار فقط قرار بود بيست و چند 
نفر خبرنگار سالم و پر اميد بروند و بازمانده ها 
با غصه و غم ، افســرده و بي انگيزه برگردند. 
كاش حداقل يك گزارش دست و پا شكسته 
نوشــته مي شــد و يكي دو عكــس خبري 
ضميمه بود در خبرگزاري هــا و روزنامه ها 
تا الاقل اين همه هزينه جانــي و روحي به 
پيكر رسانه اي كشــور تحميل نمي شد.  آيا 
حاال كــه اهميت پروژه آنقــدر زياد بود كه 
براي رونمايــي از وضعيت اجرايش بايد 26 
نفر از بهترين هاى حوزه رســانه در بخش 

محيط زيست روانه محل مي شدند، كسي به 
اين فكر نكرد كه رسم احترام و مهمان نوازي 
و البته حرفه اي بودن را پيشــه كند و اين 

عزيزان را روي چشم بگذارد؟

درهاي مديريت در كشــور ما هميشه روي 
پاشنه هر چه پيش آيد خوش آيد مي چرخد 
و بايد منتظر بود تا حادثــه اي ديگر و داغي 

جديد...

دغدغه

عكس شرح
 دعوت به 
 لبخند زدن 
در اين روزهای 
گرم و کالفه 
تابستان، مثل 
 آب خنک، 
 حالمان را 
جا می آورد



خروج قطار از  مسیر تاریخي
قطار تهران-مشهد در مسیر عبور از محدوده تاریخی »تپه حصار« در جنوب دامغان 

می گذرد اما قرار است مسیر جدید تعیین شود 
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اشکان جهان آرای
خبرنگار

سال هاست که قطار تهران-مشهد در بخشــی از مسیر 926 
کیلومتری خود وقتی قرار است از جنوب دامغان رد شود باید 
از میان بقایای تپه ای بگذرد کــه باقیمانده تمدن ایرانی هزاره 
چهارم پیش از میالد اســت. مجموعه ای تاریخی که شهریور 
1310 به عنوان چهلمین اثر ملی ایران به ثبت رســید و حاال 
می توانست به عنوان یکی از آثار ثبت شده جهانی مطرح باشد.

عبور راه آهن از میان میراث بیش از هفت هزار ساله تپه حصار 
دامغان را می شود، عبور تخریب گرانه مدرنیته نه از دل تاریخ، 
بلکه از روی بقایای آن دانســت. تپه حصار در حوالی روستای 
حیدرآباد دامغان مجموعه ای ارزشــمند از نشانه های تمدن 
تاریخی در ایران است که ویژگی های ثبت جهانی را هم دارد، اما 
رد شدن خط آهن از بین این تپه تاریخی هفت هزار ساله سبب 

شده ثبت جهانی آن در حال حاضر ممکن نباشد.
دوستداران میراث فرهنگی و مدیران این حوزه اخیرا در تالش 
برآمدند تا گامی برای تغییر مسیر ریل و نجات تپه حصار بردارند. 

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان سمنان نیز در گفت وگو با همشهری از برنامه ریزی های 
جدی و رایزنی های مهم برای تحقق طرح خروج راه آهن از این 
محوطه تاریخی خبر می دهد و می گویــد: راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران موافقت خود را با اجرای این طرح اعالم کرده و 
اکنون نیز در حال برنامه ریزی و مذاکرات برای گام های نخست 

مطالعاتی هستیم.
»حمیدرضا دوست محمدی« تپه حصار را یکی از آثار تاریخی 
مهم جهانی و از منابع اصلی تپه های عصر آهن دنیا بیان می کند 
و می گوید: این تپه به دلیل همین ویژگی ها و ارزش های مهم 
تاریخی، واجد شرایط ثبت جهانی اســت. مجموعه مشهور و 
ارزشمندی مانند چغازنبیل بین 2500 تا 2700 سال قدمت 
دارد، اما تاریخ تپه حصار به هفت هزار سال می رسد که اهمیت 

و ارزش باالی این مجموعه تاریخی و میراثی را نشان می دهد.

موافقت راه آهن برای جابجایی ریل
این مسئول به دســتور وزیر راه وشهرســازی برای مساعدت 
راه آهن جمهوری اسالمی به منظور جابجایی ریل اشاره می کند 

و می افزاید: با همکاری خانه تســنیم دامغــان، وزارت میراث 
فرهنگی و اداره کل میــراث فرهنگی، اقداماتی انجام شــد و 
رایزنی هایی در سطح راه آهن جمهوری اسالمی داشتیم که به 
دستور وزیر راه وشهرســازی در این زمینه منجر شد. دو هفته 
پیش نیز در دامغان جلســه ای با همین موضوع برگزار شد تا 

برنامه ریزی برای آغاز مطالعات طرح انجام شود.
بنا به اظهارات سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی سمنان، 
طی روزهای اخیر با حضور مدیرکل حفاظت از زیرساخت های 
راه آهن، مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها و بافت های تاریخی 
و مدیران استانی و شهرستانی، بازدیدی از این محدوده برای 
اجرایی شدن طرح جابجایی خط آهن انجام شد و موضوع به طور 

میدانی مورد بررسی قرار گرفت. 
دوســت محمدی از آغاز مطالعات اولیه جابجایــی راه آهن از 
محــدوده تپه حصار خبر می دهــد و می گوید: کارشناســان 
پیشــنهادهایی را برای جابجایی ریل از ضلع شمالی مجموعه 
مطرح کردند که نیازمند مطالعات و بررســی های بیشتر است 
تا محل جدید ریل از نظر باستان شناسی مشکلی نداشته باشد.

وی اظهار می کند: این طرح باید به گونه ای انجام شود که مسیر 

جدید در نظر گرفته شده برای قطار، سبب آسیب به الیه های 
باستان شناسی در نقطه ای دیگر نشود. تا کنون توافق های خوبی 
انجام شد و امیدواریم در ادامه مسیر به تکمیل مطالعات منجر 
شود تا پس از آزادســازی، کار اجرایی انتقال ریل از داخل تپه 
به خارج عرصه ثبت ملی را بتوانیم آغاز کنیم. تحقق این هدف 
با توجه به اعتبارات خوبی که وزارت میراث فرهنگی برای تپه 
حصار در نظر می گیرد، قطعا سکوی پرتابی برای ثبت جهانی 
این میراث ارزشمند تاریخی می شــود که آرزوی دوستداران 

میراث فرهنگی و مردم منطقه است.

گام های بعدی احیا و ثبت جهانی
البته رســیدن به فاز اجرایی این پروژه صرفا وابسته به اجرای 
مطالعات و تأمین اعتبار ریل گذاری در مسیری جدید نیست و 
به گفته دوست محمدی پس از انجام مطالعات، تالشی استانی و 
حتی ملی برای مسائلی مانند تملک زمین های مورد نیاز اجرای 
طرح، ضروری به نظر می رسد. اما در حال حاضر اولویت اصلی 
به ثمر رسیدن مطالعات، اجرای طرح اســت. سرپرست اداره 
کل میراث فرهنگی سمنان به جلسه روز سه شنبه ) یکم تیر( 

اشاره می کند و می گوید: در آن نشست توافقاتی انجام شد که بر 
اساس آن وزارت میراث فرهنگی و راه آهن جمهوری اسالمی به 
طور هم زمان و با مشارکت هم کارهای پژوهشی و مطالعاتی این 

جابجایی را پیش ببرند.
این محوطه تاریخی ارزشمند حدود 58 هکتار عرصه و حریم 
دارد که در صورت حل مشــکل عبور قطار از میان آن، قابلیت 

تبدیل شدن به یک سایت موزه معتبر جهانی را دارد. 
سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی ســمنان می گوید: 
برنامه های توسعه در تپه حصار باید به سمت ایجاد سایت موزه 
حرکت کند. برای تحقق این هدف نیز گام نخســت جابجایی 
ریل و گام مهم بعدی تملک زمین های مورد نیاز برای احیای 
محوطه و جلوگیری از بروز آسیب های مختلف انسانی و حیوانی 
اســت. چون در حال حاضر این مجموعه از تردد ماشین آالت 
کشاورزی و حضور احشام آسیب هایی می بیند. البته در بخشی 
از این مجموعه مســیرهای چوبی تعریف شده که گردشگران 
به صورت حساب شده وارد مجموعه شوند. اما برای حفاظت 
بیشــتر و درســت  از تپه حصار به اجرای برنامه های متعددی 

نیاز داریم.

4 3 2

خطر، بیخ گوش 
خانه های تاریخی 

اصفهان

 فاصله علم و عمل
 از دانشگاه تا کارگاه

 رکوردداران جوان 
فناوري نانو در بوشهر



22 3 0 2 3 4 4 2
   سه شنبه 8 تير 1400    شماره 8256 

 رکوردداران جوان فناوري نانو در بوشهر
 »مجتبی خشنود« مدیر پژوهش سرای شهيد خوشبخت از فراز و فرودهای پيشرفت فناوري نانو 

و موفقيت های دانش آموزان استان در عرصه های ملی و بين المللی می گوید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان معتقد است تا وضعيت سرمایه گذار قبلی 
مشخص نشود، نمی توان پروژه را به سرمایه گذار جدید سپرد

زهرا ماندنیان فرد
خبرنگار

هم اکنون یکی از فعال ترین پارک های 
علــم و فنــاوری کشــور در حــوزه 
شرکت های فناور مربوط به علم نانو، 
پارک علم و فناوری خليج فارس استان 
بوشهر است. اما کمبود نيروی انسانی 

پيگير و عالقه مند داریم

اوایل دهه 90 مقدمات حضور و فعاليت 
فناوری نانو که از رشــته هــای نوپا در 
کشور محسوب می شود در شهر بوشهر و 
در سطح آموزش پرورش این استان فراهم شد. در آن 
روزها چشم انداز روشــنی برای آینده این رشته نوپا 
تصور نمی شد اما با تالش شبانه روزی، موانع موجود 
از پيش رو برداشته شد. به طوری که در قالب برنامه 
5ساله، موفقيت ها و رتبه  های ممتازی توسط خشنود 
و شاگردانش در عرصه ملی و بين المللی به دست آمد. 
در ادامه گفت وگوی همشــهری با مجتبی خشنود، 
بنيان گذار رشــته نانو در آموزش و پرورش اســتان 

بوشهر را می خوانيد.  
موضوع نانو در استان بوشهر از کی و 

چگونه آغاز شد؟ 
از ســال 90 با توجــه بــه عالقه مندی و رشــته 
تحصيلی ام، یک برنامه 5 ساله را در جلسه حضوری 
ستاد توسعه فناوری ریاســت جمهوری ارائه دادم. 
پس از آن با تمام توان کار را شروع و فناوری نانو را به 
آموزش و پرورش استان وارد کردم. این آغاز فعاليت 
علمی استان در رشــته نانو بود. برگزاری نمایشگاه 
کشــوری نانو فناوری در دانشــگاه خليج فارس و 
آموزش بيش از 2هزار نفــر از دانش آموزان از دیگر 
اقدامات بــود و در نهایت موفق شــدیم با همکاری 
نهادهای اجرایی و علمی اســتان، این رشــته را در 

سطح عالی قرار دهيم.

در این مسیر چه کسانی نقش آفرینی 
بیشتری داشتند؟

در طی این مسير که رسما از ســال 9۱ شروع شد، 
مدیران کل آمــوزش و پرورش اســتان و برخی از 
اعضای هيات علمی دانشگاه خليج فارس، همکاری 
شایســته ای داشــتند. در ســال های 92 تا 9۶ نيز 
دبيرخانه کشــوری فناوری نانو به اســتان بوشهر و 
به ميزبانی پژوهش ســرای شهيد خوشبخت بوشهر 
تعلق گرفت. وزارت آموزش و پرورش، اســتانداری 
و فرمانداری و مدیران آموزش و پرورش شهرســتان 

بوشهر همکاری مناسبی را در این زمينه داشتند.
در حال حاضر جایگاه نانو اســتان در 

سطح ملی و بین المللی چگونه است؟
استان بوشهر تا سال 9۶ جزو پيشتازان این علم نوین 
در کشور بود و در آموزش و پرورش کشور نيز طی 3 
سال از 93 تا 95 بی رقيب و اســتان برتر کشور بود. 
همچنين در سطح بين المللی اســاتيد دانشگاهی 
استان پژوهش های بســيار موثری را در این رابطه 

داشتند.
فرآیند انتخاب دانش آموزان مستعد در 

حوزه فناوری نانو چگونه بود؟
در سال 9۴، استان بوشــهر در طرحی خالقانه برای 
اولين بار در کشــور درس نانو را به ســبد درســی 
متوســطه دوره دوم وارد کرد و 5هزار دانش آموز به 
طور مستقيم با این علم آشنا شدند. در همان سال با 
برنامه ریزی مدون 5 ساله که از سال 9۱ شروع شد، 
انقالب علمی نوینی در استان رقم خورد که تا اکنون 
نيز ادامــه دارد. در برگزاری دوره هــای تخصصی با 

حضور اساتيد برتر کشور، استعدادهای نوینی از بين 
دانش آموزان استان کشف شــد و به جرات می توان 
گفت جهاد علمی در علم نانو در اســتان بوشهر رقم 

خورد و استان های دیگر از بوشهر الگو گرفتند.
دانش آموزانی کــه می  خواهند در این 

حوزه فعالیت کنند باید از کجا شروع کنند؟
کســانی که عالقه مند بــه فعاليت در این رشــته 
هســتند، می توانند از مقطع ابتدایی با اســتفاده از 
مراجع علمی که برای این مقطع تهيه شــده است و 
شرکت در دوره های آموزشی که در پژوهش سراهای 
دانش آموزی سطح استان و کشور  برگزار می شود و 
همچنين شــرکت در المپياد کشوری نانو فناوری از 

پایه نهم، شروع کنند.
موفقیت های علمی اســتان در  این 

سال ها چه بود؟
در این ســال ها به ویژه در ۶ سال منتهی به سال 9۸ 
استان بوشــهر موفقيت های چشمگيری را به دست 
آورد. این استان با کســب چندین مدال نقره و برنز 
و دیپلم افتخار در المپياد کشــوری نانو فناوری، 3 
سال پياپی به عنوان اســتان برتر در ترویج علم نانو  

شناخته شد.
آیا تجهیزات و امکانات در رسیدن به 

این نتایج تاثیر داشت؟
در ســال 93 با حضور معاون فناوری معاونت توسعه 
فناوری ریاســت جمهوری، معــاون وزیر آموزش و 
پــرورش، نماینــده ولی فقيه در اســتان بوشــهر، 
مسئوالن استانی، مسئوالن ســتاد توسعه فناوری 
نانو کشــور، مدیران برتر پژوهش ســراهای کشور 

و با همــت خيرین علمی، 
مجهزتریــن آزمایشــگاه 
فناوری نانــو دانش آموزی 
کشــور در پژوهش ســرای 
شهيد خوشــبخت استان 
افتتاح شــد. تجهيزات این 
آزمایشگاه نقش بسزایی در 

موفقيت استان و دانش آموزان در رقابت های ملی و 
جشنواره های پژوهشی کشور داشت.

اکنون وضعیت امکانات استان را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در حال حاضر دو پژوهش سرا در استان بوشهر مجهز 
به این تجهيزات هستند و همچنين اخيرا در دانشگاه 
خليج فارس آزمایشگاه تخصصی فناوری نانو  افتتاح 

شده است.
دانش آموزان کالن شهرها در مقایسه 
با ســایر نقاط کشــور از نظر رتبه آوری ملی در 
رشته های علمی شــرایط بهتری دارند. آیا این 

موضوع درباره رشته نانو هم صادق است؟
خير. در این زمينه استان های محروم البته در سطح 
دانش آموزی موفق بوده اند و پرچم دار این علم نوین 
هستند. دليل آن هم در کنار حمایت مسئوالن، حضور 
افراد خالق و عالقه مند به این علم اســت که بدون 
چشم داشت، دست به جهاد علمی می زنند. وگرنه باز 

هم کالن شهرها حرف اول را می زدند.
چــه توصیــه ای بــه دانش آموزان 

عالقه مند به فعالیت در این رشته دارید؟
توصيه ای کــه به دانش آمــوزان عالقه منــد دارم، 

خودباوری و ایجــاد انگيزه در خود اســت. حمایت 
مجدانه خانواده ها از دانش آموزان نيز سبب پيشرفت 
علمی و اجتماعی آنها و همچنين پيشرفت استان و 
کشور می شود. روزی که فعاليت خود را در این زمينه 
آغاز کردم، کمتر کســی فکر می کرد دانش آموزان 

استان بوشهر طالیه دار این علم در کشور شوند.
من برای موفقيت اســتانم در این علــم خالصانه و 

مجدانه تالش کــردم و چون به هدف 
واالی خود ایمان داشــتم از هيچ کوششی فروگذار 
نکردم. امروز با افتخار اعالم می کنم، هر وقت از نانو در 
سطح دانش آموزی صحبت می شود نام استان بوشهر 

به زبان می آید.
چه کمبودهایی در این حوزه احساس 

می کنید؟
هم اکنون یکی از فعال ترین پارک های علم و فناوری 
کشور در حوزه شرکت های فناور مربوط به علم نانو، 
پارک علم و فناوری خليج فارس استان بوشهر است. اما 
کمبود نيروی انسانی پيگير و عالقه مند داریم. کسانی 
که این راه پر از موفقيت را ادامه دهند و استان بوشهر 
را در همه زمينه های علمی نوین پيشتاز کنند و البته 

حمایت مسئوالن از این نيروهای جوان و با استعداد.
***

افتخاراتی چون، پژوهش ســرای برتر کشور )2بار(، 
پژوهش سرای برتر استان )5بار(، دبيرخانه کشوری 
نانو فناوری )۶سال(، داشتن مجهزترین آزمایشگاه 
نانو فناوری دانش آموزی کشــور، افتتاح ســه مرکز 
علمی پژوهشــی پارک علم و خالقيت و آزمایشگاه 
زمين شناســی و زیســت فناوری در کارنامه استان 

بوشهر می درخشد.

ســال ۱3۸۴ که کلنگ فوالد ازنــا به زمين  خــورد، قرار بود 
برای ۱500 نفر اشتغال مســتقيم و سه برابر این عدد اشتغال 
غيرمســتقيم ایجاد کند اما کســی فکرش را نمی کرد بعد از 
۱7 سال این پروژه بالتکليف و ناتمام بماند. مشکالت قضایی 
ســرمایه گذار و تحریم ها از جمله مواردی است که به عنوان 
دالیل این ناتمامی ذکر می شود. با وجود پيشرفت فيزیکی 90 
درصدی بعيد اســت افتتاح این پروژه به عمر دولت دوازدهم 

برسد.

مذاکره با پیمانکار جدید
فرماندار ازنا با بيان این که اعتبار ساخت این پروژه ۱70 ميليون 
یورو بود و تاکنون 90 درصد پيشــرفت فيزیکی دارد، درباره 
علت بالتکليفی آن به همشــهری توضيح می دهد: مشکالت 
امنيتی و قضایی سرمایه گذار باعث بالتکليفی این پروژه است 
و قرار شــده تا چند وقت دیگر ســرمایه گذار جدید جایگزین 
سرمایه گذار قبلی شود. سرمایه گذار جدید نيز پيدا و مذاکره 

با او آغاز شده است.
حشــمت بهمنی درباره جزئيات پروژه می گویــد: این پروژه 
یک ميليون و 200 هزار تن، توليد فوالد خواهد داشت و برای 
هزار و 500 نفر اشتغال مستقيم و ســه برابر این عدد اشتغال 
غيرمستقيم ایجاد خواهد کرد. در فاز دوم نيز ۸00 هزار تن به 
توليد آن اضافه و به تبع بر اشــتغالزایی آن افزوده خواهد شد. 
عالوه بر اشتغالزایی بهبود فضای کسب و کار، توانمندی نيروی 

کار و ایجاد توسعه پایدار به دنبال خواهد داشت.

پایان ضرب االجل سه ماهه
در سفری که رئيس قوه قضائيه به استان لرستان داشت، برای 
تعيين تکليف این پروژه ضرب االجل ســه ماهه تعيين کرد. 
فرماندار ازنا در این باره می گوید: با این شرایط به نظر می رسد، 

پروژه تا چند ماه آینده تعيين تکليف شود.
بهمنی درباره مشکالت این پروژه که ۱7 سال به طول انجاميده، 
توضيح می دهــد: از ابتدا روند اجرای پــروژه کند بود و بعدها 
سرعت گرفت. وقتی عمليات اجرایی یک پروژه آغاز می شود، 
زمين های آن باید تملک و استعالمات الزم گرفته و رفع معارض 

شود. همچنين آب و برق و گاز و سایر خدمات آن تأمين باشد. 
ضمن این که این پروژه شرایط خاص خودش را داشت؛ ماشين 
آالت آن مدتی در گمرک گرفتار بود و تحریم ها بر مشــکالت 
آن اضافه کرد. وی با تاکيد بر این که چيزی به افتتاح فوالد ازنا 
نمانده، می گوید: اقدامات سخت افزاری این مجموعه به پایان 
رسيده و همه کارهای آن انجام شده است و با تغيير سرمایه گذار 
می توان به افتتاح پروژه تا چند ماه آینده اميدوار بود. البته بعيد 
می دانم این اتفاق در دولت فعلی بيفتد و احتماال به دولت بعدی 
خواهد رسيد. تا دولت با ســرمایه گذار جدید به توافق برسد، 

زمان می برد.

در گرو تصمیم دستگاه قضا
اما معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار لرستان معتقد 
است تا وضعيت ســرمایه گذار قبلی مشخص نشود، نمی توان 
پروژه را به سرمایه گذار جدید سپرد. اسد عبداللهی می گوید: 
اکنون سرمایه گذار پروژه در زندان است. تخلفات او ربطی به 
فوالد ازنا ندارد اما تا وضعيت او تعيين تکليف نشود، نمی توان 
پروژه را به سرمایه گذار جدید سپرد. چند گروه سرمایه گذاری 
از جمله فوالد مبارکه و گروه هلدینگ سرمایه گذاری انتخاب، 
برای خرید پروژه اعالم آمادگی کرده اند. بخش دولتی هم آماده 
خرید پروژه است اما به لحاظ قانونی فعال نمی توان کاری کرد. 
بخش عمده تسهيالت این پروژه از سوی بانک صنعت معدن 

پرداخت شده و ممکن است بانک بخواهد آن را تملک کند.
عبداللهی با بيان این که فوالد ازنا یکی از چهار پروژه ای بود که 
رئيس محترم قوه قضائيه در سفر خود برای تعيين تکليف آن 
ضرب االجل تعيين کرد، تأکيد می کند این مهلت تمام شــده 
اما پروژه هنوز تعيين تکليف نشده است. همه چيز بستگی به 
دســتگاه قضایی دارد. فوالد ازنا، پروژه بزرگی است و برای آن 

سرمایه گذاری زیادی انجام شده اما فعال ناتمام مانده است.
شهرســتان ازنا ۸0 هزار نفر جمعيت دارد و با زیرساخت های 
خوبی که برای آن فراهم شده، می توان گفت وضعيت اشتغال 
مطلوبی دارد. می توان اميدوار بود با افتتاح فوالد این شهرستان، 
جمعيت چند هزار نفری در آن مشــغول به فعاليت شــوند. 
25 درصد گندم لرستان در این شهرســتان توليد می شود و 
واحدهای توليدی متعددی در آن فعال هستند. وجود راه های 
دسترسی مناســب و امنيتی که در شهرســتان برقرار است، 

می تواند به ترغيب سرمایه گذاران کمک کند.

بيش از یک ماه از زلزله 5/5 ریشــتری در خراســان شمالی 
می گذرد. با اینکه زلزله منجر به تخریب ۱302 واحد مسکونی 
شــد، اما هيات دولت هنوز تســهيالت بانکی مورد نياز برای 
بازســازی مناطق زلزله زده را مصوب نکرده است. روستایيان 
زلزله زده توان مالی بازسازی واحدهای مسکونی خود را ندارند 
و مسئوالن استانی با توجه به شــرایط اقليمی منطقه و شروع 

سرما تا چند ماه دیگر، نگران وضعيت چادرنشينان هستند.

نقشه برداری رایگان
مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی با بيان 
اینکه آواربرداری واحدهای غيرقابل سکونت در منطقه انجام 
و ۶50 فقره پرونده برای بازسازی واحدهای مسکونی مناطق 
زلزله زده استان تشکيل شده است، می گوید: با راه اندازی ستاد 
بازسازی مناطق خســارت دیده از زلزله، تشکيل پرونده برای 

بازسازی واحدهای آسيب دیده در حال انجام است.
علی محمدی از پی کنی ۱2 واحد مسکونی در مناطق خسارت 
دیده خبر می دهد و می افزاید: تهيه نقشه برای برای بازسازی 
واحدهای مسکونی خســارت دیده و همچنين صدور پروانه و 

آواربرداری به صورت رایگان انجام می شود.

بازسازی در انتظار اعتبار
معــاون امور بازســازی و مســکن بنيــاد انقالب اســالمی 
خراسان شــمالی هم با بيان اینکه تسهيالت قرض الحسنه به 
زلزله زدگان پرداخت می شــود، می گوید: زلزله زدگان به ازای 
هر واحد مسکونی آســيب دیده 300 ميليون ریال تسهيالت 
قرض الحسنه دریافت می کنند اما تعداد این تسهيالت بسيار 

محدود است.
علی روحانی تاکيد می کند که در حال حاضر فقط ۱۱5 فقره 
تســهيالت با ســقف 300 ميليون ریال قابل پرداخت است و 
می افزاید: مردم برای بازسازی منازل دغدغه تسهيالت دارند، 

اما این تسهيالت هنوز در هيات دولت مصوب نشده است.
به گفته وی، زلزله در شهرســتان های جاجرم، گرمه و مانه و 
سملقان به ۱302 واحد مسکونی خسارت زده است که ۱2۴5 
واحد مسکونی در روستاها و شهرها نياز به بازسازی و 57 واحد 

نياز به تعمير دارند.

دغدغه سرپناه
تاخير در تصویب تســهيالت بازســازی برای مــردم مناطق 
زلزله زده خراسان شــمالی تجربه تکراری است. سال 9۶ هم  
وقوع زلزله در اردیبهشت و هم زمانی آن با برگزاری انتخابات 
دوازدهمين دوره ریاست جمهوری موجب شد تسهيالت مورد 
نياز برای بازســازی در مهر ماه تصویب شود. حاال مردم نگران 

هستند این اتفاق بار دیگر تکرار شود.
مدیر کل مدیریت بحران خراسان شمالی هم این نگرانی را تایيد 
می کند و به همشهری می گوید: تصویب نشدن اعتبار در هيات 
دولت ما را نگران کرده است. تا چند ماه دیگر هوا به شدت سرد 

می شود و مردم نمی توانند در چادر بمانند.
جواد نظری اظهار اميدواری می کند، هيات دولت هر چه زودتر 
اعتبار مورد نياز برای بازسازی مناطق زلزله زده را تصویب کند 

تا بنياد مسکن بتواند کار بازسازی را پيش ببرد.
او از پيگيری مصوب استان برای دریافت اعتبار خبر می دهد و 
اظهار می کند: این آسيب کشوری است و زلزله زدگان بوشهر 

هم شرایط مشابه با خراسان شمالی دارند.
مدیر کل مدیریت بحران خراسان شمالی به توزیع 370 چادر 
در ميان زلزله زدگان اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر 

2۱0 خانوار در چادر زندگی می کنند و بقيه به خانه های خود 
بازگشتند. زندگی در چادر سخت است، یک لحظه خود را جای 
آن ها بگذارید. تا جایی که توانستيم سعی کردیم مشکالت را کم 

کنيم، اما به هر حال سرپناه دغدغه اصلی این خانواده هاست.

استان زلزله خیز
زمين لرزه ای به بزرگی 5/5ریشتر ساعت 3/3۴دقيقه بامداد 
روز دوشنبه 27 اردیبهشت مناطقی از جنوب خراسان شمالی 
و شهر »سنخواست« و روستاهای اطراف را لرزاند و با گذشت 
حدود پنج ساعت از نخســتين زمين لرزه، 2 زمين لرزه 5/۴ 
و ۴/2 ریشــتری دیگر در بخش های سنخواست و شوقان در 
شهرستان جاجرم به ثبت رسيد. اســتان خراسان شمالی از 
دیدگاه لرزه زمين ساختی در زون کپه داغ قرار دارد که دارای 
گسل های فعال و مهمی اســت و با حرکات خود موجب وقوع 
زمين لرزه های مخرب می شوند. مهم ترین گسل های خراسان 
شمالی، گسل اسفراین است که با درازای حدود ۱70 کيلومتر و 
راستای شمال باختری- جنوب خاوری واقع شده که از حاشيه 
شمال خاوری شهر اســفراین می گذرد. گسل باغان- گرماب 
نيز گسلی است با درازای 55 تا50 کيلومتر و راستای شمال، 
شمال باختری - جنوب، جنوب خاوری واقع است. براساس آمار 
موجود در سده اخير ۱3 زمين لرزه با قدرت بيش از 5/5ریشتر 

در خراسان شمالی رخ داده است.
 

مورد مشابه بوشهر
به گزارش همشهری، ارزیابی خسارت های زلزله 5/9 ریشتری 
بوشهر به پایان رسيده و به ستاد بحران کشور تحویل داده شده 
است. حاال زلزله زدگان این استان منتظر تصميم گيری هيأت 

دولت برای پرداخت تسهيالت جبران خسارت هستند.
بنابر اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر، در مجموع 
حدود ۴00 خانه روستایی در این اســتان تحت تأثير زلزله به 
تعمير یا بازسازی نياز دارند. جهانگير دهقانی خسارت را مربوط 
به 20روستا می داند که از ميان آن ها 7روستای بخش مرکزی 
گناوه یعنی شول، کلر، گمارون، بهمن یاری، کمالی، اسالم آباد 
و تاج ملکی، بيشترین خســارت را دیده اند. زلزله 5/9ریشتری 
بوشهر ســاعت۱۱:۱۱ روز یکشــنبه 29فروردین مرز فارس و 
بوشــهر را لرزاند و مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفيزیک  دانشگاه 
تهران، کانون آن را در حوالی بندرگناوه و در عمق ۱0کيلومتری 
زمين اعــالم کرد. این زلزله عــالوه بر بندر دیلم 2۱روســتا با 

۴553نفرجمعيت  را هم در گناوه تحت تأثير قرار داد.

بالتکلیفی 17 ساله فوالد ازنا
فاطمه کاظمی

خبرنگار

مریم جعفری
خبرنگار

زلزله زدگان خراسان شمالی در انتظار رای  دولت
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 فاصله علم و عمل
 از دانشگاه تا کارگاه

همشهری در این گزارش میزان فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان هایی با بیشترین دانشگاه و نسبت آن با جمعیت بیکار را بررسی کرده است

آخرین آمار وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری درباره جمعیت دانشــجویی مربوط به ســال تحصیلی

 
 ۹۸-۹۷ است که نشان می دهد در مقایسه با سال تحصیلی قبل از آن ۲۴۲ هزار و ۷۲۶ نفر افزایش داشته  
است. بنابر آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موسسات آموزش عالی 
کشور ۳ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ دانشجو در حال تحصیل بودند که از این تعداد یک میلیون و ۶۳۸ هزار 
و ۷۸۳ نفر دانشــجویان )یعنی بیش از نیمی از آنها( در گروه علوم انسانی، ۲۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر در گروه 
علوم پایه، ۲۴۴ هزار و ۹۲۷ نفر در گروه علوم پزشکی، ۸۹۶ هزار و ۶۴۵ نفر در گروه فنی و مهندسی، ۱۲۷ 
هزار و ۱۳۹ نفر در گروه کشاورزی و دامپزشکی و ۲۵۵ هزار و ۵۵۸ نفر در گروه هنر مشغول به تحصیل 
هستند.بررسی توزیع دانشجویان کشــور در دوره های تحصیلی نشان می دهد ۵۱۱ هزار و ۹۵۰ نفر در 
دوره کاردانی، ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷ نفر در دوره کارشناسی، ۵۹۸ هزار و ۸۹۰ نفر در دوره کارشناسی 
ارشد، ۹۳ هزار و ۳۳۵ نفر در دوره دکتری حرفه ای و ۱۵۲ هزار و ۶ نفر در دوره دکتری تخصصی مشغول 
به تحصیل هستند.۱۸۹ هزار و ۶۱۷ نفر در دانشگاه های وابسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۰۴ 
هزار و ۳۲۵ نفر در دانشگاه پیام نور، ۱۷۶ هزار و ۱۰۱ نفر در دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۹۱ هزار و 
۸۴۴ نفر در دانشگاه فنی و حرفه ای، ۹۵۷۹ نفر در دانشگاه فرهنگیان، ۴۵ هزار و ۵۸۴ نفر در دانشگاه های 
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۶ هزار و ۲۸۴ نفر در دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، ۲۸۰ هزار و ۱۷۱ نفر در دانشگاه آزاد اسالمی و ۹۸ هزار و ۶۱۰ نفر 
در موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ثبت نام کردند.بر اساس آمار دیگری، تهران با تعداد 
۲۰۲ هزار و ۷۸۵ نفر، خراسان رضوی با ۶۷ هزار و ۹۶۶ نفر، اصفهان با ۶۴ هزار و ۵۰۱ نفر، مازندران با ۵۷ 
هزار و ۵۳۱ نفر بیشترین پذیرش ثبت نام شدگان جدید را در میان استان های کشور دارا هستند.ایالم با 
تعداد ۸۵۵۴ نفر، خراسان شمالی با ۹۷۳۴ نفر، چهار محال و بختیاری با ۱۰ هزار و ۲۴۸ نفر و کهگیلویه 
و بویراحمد با تعداد ۱۱ هزار و ۶۰۶ نفر کمترین پذیرش ثبت نام شدگان را داشتند.رسیدن فصل کنکور 
استانی که بیشترین آمار دانشگاه و پذیرش را داشته اند، بررسی کنیم. دانشگاه ها و هچنین فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان، بهانه ای بود تا آمار اشتغال دانشجویان در ۳ 

اصفهان 
اصفهان با ۱۹۰ دانشگاه و ۱۲ هزار و ۸۶۷ دانشجو در سال ۹۸-۹۹ یکی از استان هایی است که بیشترین 
جمعیت دانشگاهیان را در خود جای داده. هر سال دانشجویان زیادی از دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور 
و علمی - کاربردی در سراسر استان فارغ التحصیل می شوند، اما با وجود صنعتی بودن استان و فعالیت 
کارگاه ها و کارخانه ها و صنایع مادر، نرخ باالی۴۰درصد برای بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی در 
این استان نگران کننده است. بنا برگزارش ســازمان برنامه ریزی و مدیریت بودجه استان، آمار اشتغال 
استان در سال گذشته با در نظر گرفتن جمعیت ۱۵ سال به باال شامل؛ تعداد شاغالن یک میلیون و ۵۱۷ 
هزار و ۹۷۱ نفر و تعداد بیکاران ۱۸۵ هزار و ۹۵۳ نفر بوده که بر همین اســاس، نرخ مشارکت اقتصادی 
۴۱/۴ درصد و نرخ بیکاری ۱۰/۹ و نسبت اشتغال ۳۹/۶ اســت. از صد در صد شاغالن ۲۷/۱ درصد و از 
صد در صد بیکاران استان ۴۵/۴ درصد دارای تحصیالت عالیه هستند.در طرح »پایش وضعیت اشتغال 
دانش آموختگان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور« وزارت علوم در سال ۹۹، اصفهان 
همراه اســتان های یزد و چهارمحال و بختیاری در گروه ۶ و در رتبه دوم نــرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
دانشگاهی قرار گرفته است. همین طرح، اصفهان را در رتبه ششم برای اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
قرار داده است که دانشگاه صنعتی با نرخ اشتغال ۷۱/۷۸ در بین دانشگاه های اصفهان باالترین نرخ اشتغال 
فارغ التحصیالن دانشگاهی را داشــته. علیرغم فضای صنعتی و کار و اشتغال در استان اصفهان، بیکاری 
نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی نرخ افزایشی داشته است. یک کارشناس ارشد کارآفرینی و اشتغال 
با اشــاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد فارغ التحصیالنی که هر سال جذب بازار کار می شوند وجود ندارد، 
می گوید: در اصفهان  چیزی به عنوان نبود شغل یا بیکاری مطلق  وجود ندارد بلکه مساله اصلی تعادل و 
توازن نداشتن بین عرضه و تقاضا در بازار کار اســت. به این معنی که بین مشاغل مورد نیاز در بازار کار و 
مهارت ها و توقعات  فارغ التحصیالن هماهنگی وجود ندارد. سطح انتظار متقاضیان تحصیلکرده متناسب 
با مشاغل عرضه شده نیست.میثم نجفی به پایین بودن سطح دستمزد نسبت به هزینه ها و تورم موجود در 
جامعه به عنوان یکی از علل اصلی بیکاری تحصیلکرده ها عالوه بر نداشتن توانایی و مهارت های مورد نیاز 
بازار کار اشاره می کند و می افزاید: تحصیلکرده های دانشگاهی به خصوص در مدارج باال تصور و برداشت 
درستی از محیط کار  ندارند.وی ادامه می دهد: در حال حاضر تعداد زیادی از کارگاه های صنعتی اصفهان 
نیازمند نیروی متخصص هستند ولی به علت سطح پایین مهارت کارجویان، قادر به تامین نیروی انسانی 
مورد نیاز خویش نیستند. ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت، سازمان فنی و حرفه ای و اصناف یکی از نقاط 
ضعف سیستم آموزشی است. آموزش های فنی وحرفه ای باید در دوران تحصیالت مدرسه و دانشگاه و پس 
از آن، مورد توجه قرار بگیرد. فاصله علم و عمل در کشور ما از گذرگاه مهارت آموزی و کارآفرینی می گذرد. 

خراسان رضوی 
خراسان رضوی از نظر تعداد آمار دانشجویان مشــغول به تحصیل، بعد از استان های تهران و اصفهان 
رتبه سوم را در کل کشور دارد. حدود ۲۰۰ موسســه آموزش عالی مختلف در خراسان رضوی فعالیت 
می کنند و حدود ۲۷۰هزار نفر در زیرنظام های مختلف آموزش عالی این اســتان به تحصیل اشتغال 
دارند.۱۰دانشگاه که جزو زیرنظام های دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری هستند 
هم در استان فعالیت می کنند، همچنین دانشــگاه های پیام نور، علمی کاربردی، آزاد اسالمی، فنی و 
حرفه ای، فرهنگیان و موسســات غیرانتفاعی نیز در اکثر شهرستان های خراسان رضوی دارای شعبه 
و مشغول به ارائه خدمات آموزشی به ۲۷۰هزار دانشجو در استان هستند .دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مشهد امسال حدود ۹ هزار دانشجو جذب کرد و به گفته رئیس این دانشگاه با ۱۳ درصد افزایش نسبت 
به سال ۹۹ طی ۲ ســال متوالی رتبه اول کشور را از این نظر به دســت آورده است.در حال حاضر ۶۰ 
هزار دانشجو در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی در استان خراسان رضوی مشغول به تحصیل 
هستند که ۲۵ درصد این تعداد در مقطع کارشناسی ارشد بوده و حدود ۳۳ هزار دانشجو در واحد مشهد 
مشغول تحصیلند.۸ درصد از دانشــجویان این دانشگاه در خراســان رضوی را دانشجویان غیرایرانی 
تشکیل می دهند و ۲۶۰۰ دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تحصیل می کنند.تعداد 
دانشجویانی که بعد از فراغت از تحصیل مشغول به کار می شوند بین رشته ها و همچنین دانشگاه های 
مختلف متفاوت است. به طور مثال اکثر دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بعد از اتمام تحصیل جذب 
بازار کار می شوند و همچنین ۱۰۰درصد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بعد از فارغ التحصیلی در مراکز 
آموزشی اشتغال می یابند. در دانشگاه فردوسی مشهد یک پایش در زمینه اشتغال بعد از تحصیل انجام 
و طی آن مشخص شد که بیش از ۷۰ درصد از دانش آموختگان رشــته زبان انگلیسی در جایگاه های 
تخصصی این رشته به کار مشغول می شوند. در حوزه رشته های فنی مرتبط با صنعت، مهندسی شیمی 
و پتروشیمی و همچنین رشته های روانشناسی و حقوق نیز درصد اشتغال به کار بیشتری نسبت به دیگر 
رشته ها وجود دارد. رشته های علمی کاربردی شغل محور هستند و مراکز این دانشگاه در حوزه شغلی 
خودشان فعالیت می کنند، همچنین آموزش ها به صورت کاماًل تخصصی انجام می شود.در حال حاضر 
که با شیوع ویروس کرونا روبه رو هستیم، رشته هایی علمی کاربردی نیز باید مانند مشاغل طبقه بندی 
شده و در اولویت برگزاری کالس های حضوری قرار بگیرند. آموزش عالی در رتبه سوم کرونا طبقه بندی 
شده است، اما بعضی از حوزه های آموزشی باید در گروه یک و ۲ طبقه بندی قرار بگیرند تا کالس های 
حضوری در جلسات بیشتری برگزاری شود. این موضوع توسط مدیران آموزش عالی مطرح شده، اما 
تاکنون به نتیجه نرسیده است.در حوزه مهارت افزایی که نیازمند تمرین و کالس های حضوری است، 
برگزاری کالس های مجازی باعث پایین آمدن کیفیت در آموزش می شود.دانشگاه ها تالش می کنند تا از 
تاثیر منفی بر روند آموزشی جلوگیری کنند، مثال در استان خراسان رضوی در زمان هایی که رنگ بندی 
کرونایی از شرایط قرمز به زرد و آبی تغییر پیدا می کند، کالس های عملی و کارگاهی به صورت حضوری 
برگزار می شــود، تا با اســتفاده از این فرصت ها نواقص آموزش غیرحضوری برطرف شود.طبق آمار و 
تحقیقاتی که در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است در ۳ سال گذشته ۴۰درصد دانش آموختگان 

جذب بازار کار شدند و ۶۰درصد دیگر جویای کار هستند.

مازندران
مازندران با داشتن ۷۷ دانشگاه و مرکز آموزش عالی، بیشترین سهم را از نظر داشتن مراکز دانشگاهی در 
استان ها دارد. البته در این آمار، واحدهای علمی کاربردی قرار ندارد و با احتساب این مراکز آموزشی تعداد 
واحدهای دانشگاهی مازندران به بیش از ۱۷۰ واحد هم می رسد. در مجموع طبق آمار موجود بیش از ۱۴۰ 
هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی مازندران تحصیل می کنند که در حال حاضر عمده آن ها بومی هستند. 
بخش مهمی از این دانشجویان را نیز افرادی تشکیل می دهند که در کنار فعالیت شغلی خود برای ارتقای 
سازمانی مشغول تحصیل دانشگاهی هستند. به همین دلیل نیز ســهم دانشگاه های دولتی در مازندران 
کمتر از ۱۵ درصد مجموع دانشجویان این استان است که جمعیتی حدود ۲۳ هزار نفر را شامل می شود و 
کمتر از میانگین ملی دانشجویان دانشگاه های دولتی است. اما میانگین جمعیت دانشجویی دانشگاه های 
غیرانتفاعی مازندران حدود ۳برابر میانگین ملی این مراکز است. در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار دانشجو در 
مراکز غیرانتفاعی مازندران تحصیل می کنند. همچنین حدود ۱۴ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور مازندران 
و ۴۳ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد این استان مشغول تحصیل هستند و باقی جمعیت دانشجویی استان هم 
مربوط به مراکز علمی-کاربردی است. پراکندگی و تعدد مراکز دانشگاهی در مازندران سبب شده که آمار 
دقیقی از تعداد دانش آموختگان بیکار این استان وجود نداشته باشد. برای مثال در حوزه کشاورزی به ادعای 
برخی مسئوالن استان حدود ۹ هزار دانش آموخته دانشگاهی این حوزه در استان بیکار هستند یا در بخش 
مهندسی ساختمان تعداد مهندسان بیکار استان حدود ۲۰ هزار نفر تخمین زده می شود. عده ای نیز از رقم 
حدود ۱۷ هزار نفری مجموع دانش آموختگان مازندران سخن می گویند. اما یک پژوهش انجام شده توسط 
مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه مرکزی این استان، نشان می دهد 
۵۳ درصد دانش آموختگان رشته-گرایش های مختلف در ۳ مقطع دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی 
مربوط به دوره مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴ جذب بازار کار شدند که درصد اشتغال مقطع دکترا ۸۰ درصد، 

کارشناسی ارشد ۶۲ درصد و کارشناسی ۴۹ درصد بوده است.

رنا
س: اي

عك

آخرین آمار اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی

به گــزارش همشــهری و بر اســاس آمــار دفتر 

ارتباط بــا صنعت و جامعــه وزارت علوم ۵۰ درصد 

فارغ التحصیــالن کارشناســی، ۶۵ درصــد از 

فارغ التحصیالن ارشد و ۸۴ درصد فارغ التحصیالن 

دکتری در ســطح کشــور جذب بازار کار شده اند. 

همچنین بیشــترین میــزان اشــتغال در مقطع 

کارشناســی مربوط به دانشــگاه های صنعتی قم، 

صنعتی شریف و کردســتان و در مقطع کارشناسی 

ارشد دانشگاه های گلستان و علم و صنعت و در مقطع 

دکتری دانشگاه های الزهرا قم و صنعتی سهند است.



خطر، بیخ گوش خانه های تاریخی اصفهان
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    زمان بیرون قرار دادن زباله
شهروندان در بعضی از مکان ها زمان بيرون گذاشتن زباله را رعايت نمي كنند و به دليل 
تجمع زباله ها موجب آزار ديگر شهروندان مي شوند. نمونه اين اتفاق در برخی خيابان های 

اصفهان می افتد. لطفا شهرداری به رفع اين مشکل اقدام كند.
محمدی از اصفهان

   شست و شوی خودروها در بلوار ناهارخوران
با توجه به اينکه در محدوده جاده ناهارخوران تابلوهای زيادی با تذكر ممنوعيت شست 
و شوی اتومبيل نصب شده است، اما هر جمعه تعداد زيادی از شهروندان بدون توجه به 
حريم تفريحی و تابلوهای نصب شده به شست و شوی خودورهای خود اقدام می كنند. 

اين اتفاق سيمای شهری را بر هم می زند. لطفا مسئوالن نظارت كنند.
یک شهروند از گلستان  

  منطقه گردشگری خدا آفرین اینترنت ندارد 
خداآفرين از مناطق گردشگرپذير آذربايجان شرقی است، اما هيچ يک از اپراتورهای تلفن 
همراه قادر به ارائه اينترنت در اين منطقه نيستند. اين در حالی است كه به دليل توريستی 

بودن منطقه امکان استفاده از اينترنت ضروری است.
یک شهروند از آذربایجان شرقی

   فاضالب محمدشهر در جوی آب 
محمدشهر حد فاصل كوچه الله و كوچه شهيد اســماعيل مصدق بعد از ترميم حاشيه 
خيابان بتن ريخته شده و آسفالت نشده است و آب فاضالبی كه از سر ولدآباد بايد در جوی 

بريزد، مستقيم وارد خيابان و جوی آب می شود.
سرایی از محمدشهر البرز

  بازسازی بافت فرسوده زنجان
اغلب ســاختمان های موجود در خيابان ســبزه ميدان تا چهارراه، قديمی هستند و نياز 
 به بازســازی دارند. از مســئوالن می خواهيم نگذارند بافت قديمی ايــن خيابان از بين

 برود.
جمشیدی از زنجان

   تردد تاکسی های فرسوده در قم
برای كالنشهر زيارتی چون قم كه ســاالنه ده ها ميليون زائر و مسافر داخلی و خارجی را 
ميزباني مي كند، زيبنده نيست تاكسی های فرسوده در هسته مركزی شهر تردد كنند. اگر 
مالکان اين تاكسی ها تمايلی به استفاده از تسهيالت برای تعويض تاكسی ندارند، می توان 
 با هماهنگی پليس راهنمايی و رانندگی از ورود آنها به هســته مركزی شهر جلوگيری

 كرد.
یک شهروند از قم

   خاموش بودن پله های برقی
پله های برقی ضلع غربی پل عابر پياده مقابل كلينيک طوبی در ســاری برخی از روزها 
خاموش است. در حالی كه اين پله برای رفت وآمد بســياری از افراد مسن و بيمار مورد 
اســتفاده قرار می گيرد و خاموش بودن آن برای اين افراد مشــکل ايجاد می كند. لطفا 

شهرداری اين پله ها را در ساعت های پيک تردد روشن نگه دارد.
احمدزاده از مازندران

بافت تاريخی، نقش جهان را از شمال و جنوب و شرق 
و غرب در برگرفته اســت. خيابان های هاتف، نشاط، 
حکيم و عبدالرزاق با وجود توســعه شهر در دوران 
قاجار و پهلوی، هويت تاريخی و بافت سنتی خود 
را حفظ كرده اند. تا دهه 40شمسی خبری از ثبت 
حريم آثار تاريخی نبود و پــس از آن هم كه ثبت 
حريم آغاز شد، حريم اطراف ميدان نقش جهان 

به درستی تبيين نشده است. 
يک كارشناس ارشد ميراث فرهنگی در اين باره 
می گويد: »ثبت حرايم از دهه 40 شــروع شد و 
تا 93 حدود 160 اثر به ثبت رســيد. از سال 93 
ميراث فرهنگی اصفهان ثبت حريم را تســريع 

كرد.«
شهرام اميری با بيان اينکه حرايم ثبت شده از 160 
اثر در سال 93 به 510 اثر در حال حاضر رسيده است، 
می افزايد: »از جمله اين حريم ها، حريم ميدان نقش 
جهان بود كه پهنه وسيعی دارد و محيطی كه پيرامون 
آن در طول اين 400 سال ساخت و ساز و برداشت شده، 

بسيار وسيع است.« 
به گفته وی، كارهای ثبت حريم ميدان از سال94 تا 96 انجام 
شد و وسعت مناطق و فراوانی جمعيت ساكن در اطراف ميدان و 

پويايی آن كار تعيين حد و حدود را دشوار كرده بود.

خانه های بالتکلیف تاریخی
ميدان نقش جهان از زمان صفويه تاكنون عليرغم فراز و نشيب ها به حيات 
خود ادامه داده است. اين كارشناس ميراث فرهنگی با اشاره به تعداد مغازه های 
ميدان می گويد: »در الين اول ميدان حدود 500 مغازه و فروشگاه در حال فعاليت 
هستند. همچنين تعداد زيادي تيمچه، كاروانسرا و فروشگاه در بازار بزرگ قيصريه فعاليت 
می كنند كه بزرگترين مركز صنايع دســتی جهان را در استانی كه يک سوم صنايع دستی 

جهان را دارد، شکل داده اند.«

هر چند كارگاه های فعال صنايع دستی در ميدان بيش از 100 سال است كه مشغول فعاليت 
هســتند و برای جلوگيری از آسيب بافت تاريخی كنترل می شــوند، اما بخش عظيمی از 
فعاليت بزرگترين بازار صنايع دستی جهان در خيابان های منتهی به ميدان صورت می گيرد.

يکی از فعاالن صنايع دســتی ميدان می گويد: »خانه های قديمی در خيابان هاتف و نشاط 
اغلب به كارگاه و توليدی تبديل شده اند. دسترسی راحت و نزديکی به ميدان نقش جهان، 

دليل اصلی انتخاب اين خانه ها برای كارگاه است.«
مجدالدين تاج همچنين با اشاره به وضعيت نامطلوب اين خانه ها كه رها شده اند، می افزايد: 
»به شورای شهر پيشنهاد شده است كه شهرک صنايع دســتی ايجاد كنند تا كارگاه های 

صنايع دستی در يک جا تجميع شوند.«

اهمیت فرهنگ سازی
بيشتر خانه های تاريخی مالک خصوصی دارند و دولت هم نمی تواند از آن ها نگهداری كند 
چون نياز به مراقبت مداوم دارند و در صورت مرمت هم، اگر مدام به امور آنها رسيدگی نشود، 

سرنوشت خوبی نخواهند داشت.
خانه هايی كه ثبت ملی نشده اند و مالکان آن ها آگاهی الزم را برای حفظ شان ندارند در كوچه 
پس كوچه های حکيم، نشاط و عبدالرزاق به سکونتگاه مهاجرانی تبديل شده اند كه از ارزش 

اثر بی  اطالع هستند. 
فرهنگ سازی در بين مردم و مالکان و جذب سرمايه های سرگردان به سمت احيای خانه های 
تاريخی و تغيير كاربری آن ها به اقامتگاه بوم گردی، ســفره خانه ســنتی و خدمات ديگر 

گردشگری تنها راه نجات صدها خانه تاريخی اصفهان است. 
شهرام اميری، كارشناس ميراث فرهنگی با اشاره به صدمه هايی كه 60-70 سال بی توجهی 
به بافت تاريخی وارد كرده است، می گويد: »اين صدمه ها به سرعت قابل جبران نيست، اما 
فرهنگ سازی در اين حوزه موجب شده است مالکانی كه در دهه 70 و 80 برای اجازه تخريب 
خانه های تاريخی صف می بستند تا قبل از اپيدمی كرونا برای تغيير كاربری يا فروش آن به 

سرمايه گذاران بخش خصوصی صنعت گردشگری در صف بايستند.«

***
 هنوز هم شــمار زيادی از خانه های تاريخــی اصفهان به داليل متعدد مــورد بی مهری و 
بی توجهی و در معرض ويرانی هستند؛ خانه هايی كه پيرامون آن ها ديگر بافت تاريخی ای 

وجود ندارد.

صدای همشهری

زهرا تاجیکی
خبرنگار

حال و روز دامداران استان فارس اين روزها تعريفی ندارد. افزايش 
هزينه های توليد، فشار ناشی از خشکســالی و مسائل مربوط به 
تامين خوراک دام و تورم موجود در بازار در كنار ناهمخوانی دخل 
و خرج موجب شده است عمده دامداران قيد نگهداری از دام  مولد خود را بزنند 
و آن را برای كشتار بفروشند. عده ای هم دســت از فعاليت كشيده اند و برای 
گذران زندگی و تســويه چک هايشــان، آهــن آالت، تجهيــزات گاوداری و 
دامداری هايشان را می فروشند. استمرار معضل خشکسالی از يک سو و افزايش 
60 تا 70 درصدی قيمت خوراک دام و مواد اوليه كنسانتره از سوی ديگر، موجب 
شده است طی يک سال گذشته صنعت دامداری كه نقش مهمی در اقتصاد و 
معيشت خانوارهای روستايی فارس دارد با ورشکستگی دست و پنجه نرم كند.

 مشقت های تأمین علوفه 
كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند اهميت دام، نهاده های دامی و 
محصوالت پروتئينی كمتر از 2محصول برنج و گندم در كشور نيست و افزايش 
توليد در بخش گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ و ساير محصوالت دامی در 

گرو حمايت از دامداران و حفظ دارايی دام و طيور در كشور است. 
اما عالوه بر مشکالت موجود در تامين نهاده های دامی، خشکسالی هم زخمی 
كاری بر پيکر صنعت پرورش دام سنگين و سبک وارد كرده و نزديک به يک سال 
اســت كه دامداران فارس با كمبود علوفه و گرانی افسار گسيخته آن دست و 

پنجه نرم می كنند. 
در اين ميان دالالن و به اصطالح همان چوب داران، آتش بيار معركه شده اند 
و از اين آب گل آلود ماهی می گيرند. آن ها گوســفندی كه گوشت آن در بازار 
تا كيلويی 140 هزار تومان به فروش می رسد را در قالب دام زنده كيلويی 20 

هزار تومان می خرند.
صمد حاجی زاده، يکی از دامداران شهرستان فســا در اين باره به همشهری 
می گويد: علوفه، كاه و يونجه با قيمت های گزاف به مقصد اصفهان و يزد بارگيری 
می شود و برخي مسئوالن در جواب انتقاد ما درباره خروج كاه، يونجه و علوفه 
فسا، بحث عرضه و تقاضا را مطرح می كنند. اگر قرار بر عرضه و تقاضاست، من 

هم می توانم همه دام هايم را در بندرعباس به چوبداران بفروشــم تا دام كشور 
قاچاق شود، كاری كه خيلی از دامداران مجبور شده اند انجام دهند. 

يک دامدار از بخش ايزدخواست شهرستان زرين دشت هم به مشقت های تأمين 
علوفه اشاره می كند و می گويد: برای تأمين كاه مجبوريم از زرين دشت به المرد 
برويم، زيرا به دليل خشکسالی های اخير در شهرستان زرين دشت نه كاه گير 

می آيد و نه نهاده های دامی.
»مســعود عزتی« اضافه می كند: دولت نهاده های دامــی را قطره چکانی به 
ما می دهد و به همين دليل دامدار مجبور اســت نهاده ها را با قيمت های باال 
خريداری كند و به خورد دام ها بدهد. االن كاه ســفيد در اوج برداشت گندم 
كيلويی3 هزار تومان اســت كه متأســفانه به دليل نبود نظارت كافی ادارات 
مربوطه، دالل ها با انبار كردن يا ارســال به مناطق ديگر، كاه را در زمستان تا 

كيلويی 10 هزارتومان می فروشند.

 دست دالالن را کوتاه کنید 
يک دامدار و بهره بردار باغی و كشاورزی شهرستان داراب به مشکالت دامداران 
اين شهرستان اشاره می كند و می گويد: مهمترين مشکل دامداری آن هم در 
اوج خشکســالی منطقه، هزينه نگهداری آن است. سال گذشته همين موقع 
كاه و كلش گندم كيلويی 300 تا 400 تومــان، يونجه 1700 تا 2 هزارتومان، 
جو 1600و گوشت هم كيلويی 70 تا 80 هزارتومان بود، اما امسال كاه و كلش 
كيلويی 3 هزار تومان، يعنی حدود 9 تا 10 برابر قيمت پارسال به فروش می رود. 
يونجه حدود 3برابر پارسال و قيمت جو هم 4برابر نسبت به سال گذشته شده 
است. با يک حساب سر انگشتی می توان گفت حداقل بايد گوشت هم 3برابر 
قيمت پارسال شود، اما گوشت كه بايد 240هزار تومان باشد با قيمت 120هزار 

تومان به فروش می رسد.
محسن ميرزاده با بيان اينکه شهرستان داراب قابليت تأمين علوفه مازاد بر نياز 
نيز دارد، اضافه می كند: چرا دالل ها علوفه و نهاده های دامی اين شهرستان را 
در انبارها دپو يا با قيمت های نجومی به مناطق ديگر كشور ارسال می كنند و 
در اين ميان نهادهای مربوطه نظارت كافی بر اين موضوع ندارند؟ مشــکالت 
بهره برداران بخش دامی اين شهرستان زياد اســت كه بايد بررسی و برای آن 
چاره انديشی و دست دالالن هم كوتاه شود، زيرا بيشتر روستاييان اين منطقه از 
فارس دامدارند و خيلی از آن ها زير نظر امور عشاير نيستند و سهميه ای هم به 

آن ها اختصاص داده نمی شود و از حمايت دولت برخوردار نيستند.

 فروش دام برای تامین نهاده
يکی ديگر از دامداران مرودشــتی با بيان اينکه يک دامدار برای به دنيا آوردن 
يک گوساله بايد زحمت بسياري بکشد، می گويد: متاسفانه دامداران به دليل 
نداشــتن پول و برای گذران زندگی و امرار معاش ديگر اجــازه توليدمثل به 
گاوها را نمی دهند و گاوهای ماده را قبل از باردار شدن به كشتارگاه می برند و 

گوشت شان را می فروشند.
به گفته امير مزيدی، مسئوالن جهاد كشــاورزی فقط به دامدارانی كه تعداد 
دامشان بيش از 100 راس است و بيش از يک تن شير توليد كنند، نهاده دامی 

با تعرفه دولتی اختصاص می دهند. 
او می افزايد: متاسفانه مسئوالن، نهاده های دامی را در اختيار كارخانه داران قرار 
می دهند و كارخانه داران هر بار بــا آوردن بهانه آن را با تأخير و فقط به صورت 
نقدی در اختيار دامداران می گذارند. نداشــتن نقدينگی موجب شــده است 
دامداران از خريد نهاده های دامی جا بمانند در حالی كه دالالن با استفاده از اين 
فرصت نهاده های دامی را از كارخانه داران خريداری می كنند و با قيمتی گران تر 

از حد مصوب به دامداران می فروشند.
مزيدی بــا توضيح اينکه متاســفانه در حال حاضر دامداران بــرای گذراندن 
امورات شان، تاسيسات و آهن آالت دامداری های خود را می فروشند، می گويد: 
بيشتر انبارهای آذوقه در مرودشت به دليل مشکالت مالی دامداران خالی شده 
است. در شرايط فعلی دامداران برای امرار معاش زن و بچه هايشان، گاوهايشان 
را می فروشند و پول حاصل از آن را صرف تأمين نهاده و هزينه های ديگر گاو ها 
می كنند. بســياری از گاوداری ها هم از فعاليت دست كشيده اند يا ورشکست 

شده اند.

 ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان دامی 
معاون بهبود توليدات دامی سازمان جهاد كشاورزی فارس با قبول مشکالت 
دامداران و گرانی نهاده ها به همشهری می گويد: با توجه به خشکسالی حاكم 
توانستيم بخش قابل توجهی از نهاده های دامی را در قالب جو، ذرت و سويا از 
طريق كارخانه های خوراک دام، بين دامداران توزيع كنيم. در 4ماه پايان سال، 
75 هزار تن نهاده خام توليد كرديم و تحويل توليدكنندگان داديم. امسال ابتدا 
10 هزار تن خوراک جو و ذرت را برای دام ســبک بين عشاير توزيع كرديم و 
اكنون نيز در حال توزيع 20 هزار تن جــو و ذرت در قالب نهاده خام برای دام 

سبک روستايی و عشايری هستيم. 
كرامت اهلل كيومرثی می افزايد: به گاوداری هايی كــه پروانه دارند به صورت 
ماهانه ســويا، جو و ذرت از ســامانه بازارگاه برای 30 روز مصرف بارگزاری 
می شود و دامداران از اين سامانه می توانند اين نهاده ها را خريداری كنند. برای 
دام سبک نيز توليدكنندگان می توانند نهاده ها و خوراک دام را از كارخانه ها 

بخرند. 
وی درباره ارسال نهاده ها به اســتان های ديگر هم توضيح می دهد: نهاده ها 2 
دسته هستند، يک سری از نهاده ها مثل جو، ذرت و سويا ارسال نمی شود و بين 
دامداران استان توزيع می شود، اما گندم و علوفه و كاه به دليل توليد بيشتر از 

نياز داخلی در استان به استان های همسايه فرستاده می شود. 
به گفته اين مسئول، گرانی قيمت نهاده ها به علت شرايط اقتصادی كشور است 
و نمی توان در اين زمينه ورود كرد. او می گويد: ما ســعی داريم از محل اعتبار 
خشکسالی كه به استان تعلق می گيرد به دامداران تسهيالت پرداخت كنيم 
تا نقدينگی واحدهای توليدی تامين شود و دالالن و واسطه ها نتوانند جوالن 
دهند. همچنين دام عشايری را بی واســطه خريداری خواهيم كرد تا دالالن 

نتوانند سوءاستفاده و دام را با قيمت پايين خريداری كنند.

دامداران فارس در دام ورشکستگی

 سه شنبه 8 تير 1400 
شماره 8256 

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي كه منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآيند. برای بازگو كردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگيريد.

جشنواره هزار رنگ در عروسی عشاير بازفت
عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

میدان نقش جهــان با مســاحت بیش از 85هــزار متری، دومیــن میدان 
تاریخی جهــان اســت کــه در مرکز شــهر و در قلــب بافــت تاریخی 
اصفهــان قرار گرفتــه. خانه هــای تاریخی، بخــش مهمی از ایــن بافت را 
تشــکیل می دهند که بدون آن ها، بافت تاریخی بی معناســت. به طور کلی در اســتان اصفهــان 600خانه تاریخی 
وجود دارد که بیش از نیمــی از این خانه ها در شــهر اصفهان قرار گرفته انــد. برخی از این خانه هــا ثبت ملی، اما 
برخی توســط مالکان به حال خود رها شــده اند. برخی هم که هنوز سرپا هســتند در اطراف میدان نقش جهان به 
کارگاه های صنایع دستی، انبار بازاریان یا ســکونتگاه خانواده های مهاجر افغانســتانی و پاکستانی تبدیل شده اند.

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

عكس: باشگاه خبرنگاران جوان
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