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 شهادت
2محيط بان زنجاني

  خيالتان راحت
 صعود   مي كنيم

آرايش كرونايي 
جنبش دانشجويي 
براي خرداد 1400

2شكارچي غيرمجاز به اتهام قتل 
2مدافع محيط زيست دستگير شدند

 گفت وگو با عليرضا بيرانوند
درباره بازي هاي سخت تيم ملي

و  شرايطش در بلژيك | 17

كم وكيف فعاليت  انتخاباتي 
دانشگاه ها در گفت وگو با معاونان 

فرهنگي وزارت علوم و دانشگاه آزاد 

يك روز پــس از درگيــري خونين 
محيط بانان زنجاني با شــكارچيان 
غيرمجاز كه به شــهادت مظلومانه 
2محيط بان منجر شده بود پيكرهاي 
اين دو شهيد كشف و عامالن جنايت 
دستگير شدند. صفحه21 را بخوانيد.

بيش از يك سال از غيرحضوري شدن 
آمــوزش در دانشــگاه ها به دليــل 
شــيوع كرونا مي گذرد و همزمان 
با مجازي شــدن كالس ها، ســاير 
فعاليت هاي دانشجويي نيز به صورت 
مجــازي در حال پيگيري اســت. 

صفحه10 را بخوانيد.

سرمقاله
عمليات ســاخت 130هزار واحد مسكن 

بركت و بهره بــرداري از 30هــزار واحد سالمت
مســكن محرومان با حضور محمد مخبر، 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره(، محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرســازي  و علي نيكزاد، نايــب رئيس مجلس 

شوراي اسالمي آغاز شد. 
محمد مخبر گفت: يكــي از وظايــف حاكميت تأمين 
مســكن اســت. ســاالنه به بيش از يك ميليون واحد 
مسكوني نيازمند هســتيم و در بهترين شرايط؛ تاكنون 
ســاالنه حدود 800هزار واحد ساخته شــده است و بر 
همين اساس با كسري 300 تا 400هزار واحد مواجهيم. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( از ساخت 100 هزار 
واحد مسكن ملي از سوي ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 

طي بازه زماني 18ماهه خبر داد و گفت: ساخت مسكن 
عالوه بر افزايش رفاه اجتماعي در پيشبرد صنايع و كنترل 
تورم و اشتغال نقش اساســي دارد و ما تمام توان خود را 

براي كمك به دولت در جهت رفع محروميت و افزايش 
اشتغال در كشور به كار مي گيريم. 

همچنين همه دســتگاه ها بايد كمك كننــد تا بتوانيم 
درجهت پيشبرد اهداف كشور و رفاه اجتماعي، كنترل 
تورم، محروميت زدايي و اشــتغال اقــدام مؤثري انجام 

دهيم. 
رئيس ســتاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( همچنين 
درحاشــيه مراســم به آخرين وضعيت توليد واكســن 
كووايران بركت اشاره كرد و گفت: فاز يك تمام شده و فاز 2 

به مرحله 50 درصد رسيده و اميد 
است اجازه دهند به سرعت فاز 3 را 

در فروردين شروع كنيم. آماده هستيم تا به محض اينكه 
اجازه دهند فاز3  مطالعات باليني را شروع كنيم. 

فاز يك سايت توليد انبوه واكسن به اتمام رسيده است

هراس از كرونا بار ديگر با آمارهاي تكان دهنده مرگ و ابتال، برگشت. مسئوالن مردم را 
سرزنش مي كنند، مردم مسئوالن را مقصر مي دانند و موج جديد بيماري هم شهر به 
شهر در حال پيشروي است. انتقاد از آنچه بايد مي شد و نشد و اعتراض درباره وضعيتي 
كه كارشناسان و حتي بخشي از خود مسئوالن وقوع آن را پيش بيني كرده  بودند، ما را 
از شرايط بحراني كه داريم بيرون نمي برد. به داليلي كه شرح آن مفصل است، اميدي 
به اعمال قرنطينه يكپارچه و منسجم نيســت و واكسن هم فعال در دسترس نخواهد 

بود. پس چه بايد كرد؟ 
آنچه هركدام از ما فعال از دســتمان برمي آيد اين است كه خودمان به فكر حفاظت از 

جان خود و اعضاي خانواده و عزيزان مان باشيم.
بيشتر از يك سال اســت كه كرونا روند عادي زندگي همه ما را دگرگون كرده است. 
پروتكل هاي زندگي در روزگار پاندمي با توجه به تحقيقات پزشــكي در همين مدت 
تغييرات مداومي داشــته و به مرور به يك ثبات نســبي رسيده اســت. برخي از اين 
پروتكل ها ازجمله زدن 2 ماســك )و تعويض آن در دوره هاي زماني كوتاه(، رعايت 
فاصله اجتماعي و پرهيز از قرارگرفتن در محيط هاي شــلوِغ بدون تهويه تا زماني كه 
بخش مهمي از جمعيت جهان واكسينه شوند، بايد با جديت رعايت شوند و راه گريزي 
از آنها نيست. الگوي جديد ابتال به كرونا كه خانوادگي و گروهي است نشان مي دهد كه 
جمع هاي دوستانه و خانوادگي بستر خوبي براي اين ويروس به شدت واگيردار شده اند. 
محروم شدن از ديدارهاي خانوادگي حتما طاقت فرساست. اما براي حفظ جان ديگران 
و خودمان چاره اي جز اين وجود ندارد. ممكن است هركدام از ما به دليل موقعيت شغلي 

و كاري متزلزلي كه داريم يا سختگيري كارفرما و مشترياني كه با آنها سروكار داريم 
مجبور باشــيم برخالف توصيه هاي عمومي همچنان هر روز از وسايل نقليه عمومي 
استفاده كنيم يا در محيط هايي حاضر شويم كه ريسك ابتال در آنها باالست. در چنين 
شرايطي بايد عالوه بر رعايت سفت و سخت پروتكل هاي عمومي )مثل ماسك و رعايت 
فاصله اجتماعي( در حد امكان توصيه هاي عمومي بهداشتي مانند مصرف ويتامين ها 

و مواد مكمل و ساير نكات بهداشتي را مورد توجه قرار دهيم.
ميزان ابتال بــه كرونا ديروز به رقم حيرت انگيز 17 هزارنفر رســيده و ممكن اســت 
تصميم گيران را قانع كند كه دوره زماني محــدودي را قرنطينه عمومي اعالم كنند. 
هركدام از ما در اين دوره موظف هستيم كه هم خودمان رفت وآمدمان را محدود كنيم و 
هم اگر رفت وآمد افراد ديگري تابع تصميم ماست، حداكثر همراهي را با تصميم گيران 

داشته باشيم.
معناي مستقيم كنترل كرونا، مرگ كمتر دوستان ، آشنايان و همشهري هاي ماست. 
حتي اگر به تصميمات دولت انتقاد داريم، رعايــت اين نكات عمومي و تالش جمعي 

براي كنترل كرونا مي تواند مقداري از شدت پاندمي بكاهد.
يادمان باشد كه واكسيناسيوِن دست كم نيمي از 80 ميليون نفر ايراني حتي در شرايط 
عادي غيرتحريمي و غيررقابتي هم ممكن بود بيش از يك سال به طول بينجامد و حاال 
كه شرايط پيچيده تر هم شده اســت اين زمان طوالني تر خواهد شد و بايد در شرايط 

فعلي از خودمان و اطرافيان مان حفاظت كنيم.
نكته آخر اينكه حتي با واكسيناســيون همه جمعيت جهان هم، كرونا به اين زودي 
نمي رود؛ بلكه همواره كنار ما خواهد زيست و بهترين واكسن ها هم تا 5 درصد خطا را 
به طور قطعي نشان داده اند. اين واقعيت ها نشان مي دهد كه زيستن با كرونا تقديري 
است كه در زندگي سال هاي آينده همه ما نوشته شده است و بايد رفتارهاي روزمره 
زندگي خانوادگي، شــغلي و اجتماعي مان را با آن تنظيم كنيم و بخش مهمي از اين 
تغيير به دولت ها و تصميم گيران حاكميتي اختصاص ندارد و بايد خود شــهروندان 

دست به كار شوند.

سخني با مردم 

پيروزحناچي در جلسه شوراي شهر
از اداره پايتخت در سال99 گفت

 بعد از ابراز رضايت همه طرف ها از نشست ديروز وين
مذاكرات روز جمعه ادامه خواهد يافت

  بهره برداري از 39كيلومتر خط مترو  و 26ايستگاه جديد
  توسعه 300كيلومتر مسيرهاي دوچرخه و پياده راه

  اضافه كردن120 اتوبوس  و 120ميني بوس
  رعايت انضباط مالي و فيزيكي در شهر

شهردار تهران كه ديروز با دوچرخه از محل ســكونت به خيابان بهشت رفته 
بود، در صحن پارلمان شــهري پايتخت حضور يافت تا خالصه گزارشــي از 
اقدامات انجام شده طي ســال 1399 را ارائه و سپس به اقدامات صورت گرفته 
براي ريل گذاري توسعه تهران در مسير صحيح اشاره كند. صفحه7 را بخوانيد.

 نخستين بارقه هاي احياي برجام ديروز از »گراندهتل« وين روشن شد. جايي كه ايران 
و ديگر اعضاي توافق هسته اي براي رايزني درباره چگونگي بازگشت به برجام مهمان 
آن بودند.  مذاكرات ديروز ميان ايران و 1+4 )آلمان، انگليس، فرانسه، روسيه و چين( 
برگزار شد. نمايندگان آمريكا هم در وين حضور داشتند اما مذاكره مستقيمي ميان ايران 
وآمريكا برگزار نشد. خبر »موفقيت آميز بودن« نشست را ميخائيل اوليانوف، نماينده 
روسيه داد و نماينده اتحاديه اروپا هم در توييتي بر آن صحه گذاشت. انريكه مورا هم 
نشست اول كميسيون مشترك برجام در وين را »سازنده« دانست و از اتحاد در زمينه 
روند ديپلماتيك با 2 گروه كارشناسي، هسته اي و رفع تحريم، نوشت.  صفحه2 را بخوانيد.

گزارش
 سال سخت

تفاهم  براي احياي  برجام

همشهري اقدامات ضروري براي عبور از روزهاي قرمز را در گفت وگو با  پزشــكان، فعاالن اجتماعي، اعضاي اتاق بازرگاني و  اصناف،  
اعضاي شوراي شهر،كارشناسان حوزه هاي فرهنگ، رسانه و فناوري و رئيس انجمن دفاتر خدمات مسافرتي ايران  بررسي كرده است

محدوديت ها را برگردانيد
رعايت پروتكل ها را جدي بگيريد
تنها راه نجات، واكسيناسيون است

با مردم شفاف صحبت كنيد

ادامه در 
صفحه21

خيلی فـوری



2   چهارشنبه 18 فروردين 1400   شماره 8189 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

امير محمد حسينی
خبرنگار

 نخســتين بارقه هاي احياي برجــام ديروز از 
»گراندهتل« وين روشن شد. جايي كه ايران و برجام

ديگر اعضاي توافق هسته اي براي رايزني درباره 
چگونگي بازگشت به برجام مهمان آن بودند.  مذاكرات ديروز 
ميان ايران و 1+4 )آلمان، انگليس، فرانســه، روسيه و چين( 
برگزار شــد. نمايندگان آمريكا هم در وين حضور داشتند اما 
مذاكره مســتقيمي ميان ايــران وآمريكا برگزار نشــد. خبر 
»موفقيت آميز بودن« نشســت را ميخائيل اوليانوف، نماينده 
روســيه داد و نماينده اتحاديه اروپا هم در توييتي بر آن صحه 
گذاشت. انريكه مورا هم نشست اول كميسيون مشترك برجام 
در وين را »سازنده« دانست و از اتحاد در زمينه روند ديپلماتيك 
با 2 گروه كارشناسي، هسته اي و رفع تحريم، نوشت. 2 گروهي 
كه از نمايندگان همه طرف ها تشــكيل شده و طبق مذاكرات 
ديروز قرار است اقدامات ملموســي كه تهران و واشنگتن بايد 
براي احياي كامل اجراي برجام انجام دهند را شناسايي كنند.
روندي كه قرار است تا 72 ساعت ادامه يابد و بعد از آن دستاورد 
اين 2 تيم در نشســت روز جمعه در كميســيون برجام مورد 

بررسي قرار مي گيرد.

 2 نشست موازي براي رفع چالش ها 
به گفته ميخائيل اوليانوف نماينده روسيه اين گروه به سرعت 
كار خود را آغاز كرده اســت. حتي گفته شــده كه پس از اين 
جلسه، 2 نشست كارشناسي موازي ميان اعضاي كميسيون 
مشــترك برجام يكي درباره رفع تحريم هاي آمريكا و ديگري 
درباره بازگشــت ايران به تعهدات اتمي تشكيل شد. اما اينكه 
اين دو گروه چه زماني به نتيجه مي رسند هنوز مشخص نيست. 
با اين همه به گفته مذاكره كنندگان قطعا احياي برجام زمان بر 
خواهد بود. نماينده دولت آمريكا در امور ايران در همين زمينه 
گفت ضرورتي نمي بيند كه قبل از انتخابات مذاكرات به نتيجه 
برسد اما »اگر بتوانيم قبل از انتخابات به تفاهم برسيم، خوب 
است.« رابرت مالي، رئيس هيأت مذاكره كننده آمريكا در وين 
همچنين تأكيد كرد كه »اگر هم نتوانيم، با هر كسي كه سر كار 
باشد، اين مسير را ادامه مي دهيم.« در سوي ديگر تكرار موضع 
رسمي ايران نيز نخستين اظهارنظر رئيس هيأت ايراني يعني 
عباس عراقچي بود. معاون وزيرخارجه گفت كه رفع تحريم هاي 
آمريكا، نخســتين و ضروري ترين اقدام جهت احياي برجام 
است و ايران آمادگي كامل دارد به محض رفع تحريم ها و پس 

از راستي آزمايي آن، اقدامات جبراني هسته اي خود را متوقف 
كند و به اجراي كامل برجام برگردد.

 موضع مهمانان هتل همسايه 
 درست چند قدم آن ســوتر از »گراندهتل«،  هيأت آمريكايي 
مهمان »هتل امپريال« بــود. وزارت خارجه ايــران پيش از 
اين بارهــا اعالم كرده بــود كه هيچ گونه مذاكره مســتقيم و 
غيرمستقيمي با آمريكا در جريان نيســت. سخنگوي وزارت 
خارجه هم پيش از اين نشســت گفت: »اينكه 1+4در كجا و 
چگونه با اياالت متحده صحبت مي كند به خود آنها مربوط است 
كه در واشنگتن مذاكره كند يا وين يا هر پايتخت ديگري كه 
مدنظر خودشان است.« با اين همه فاصله سه دقيقه اي محل 
استقرار 2 هيأت به اروپايي ها و نمايندگان روسيه و چين امكان 

رفت وآمد بين 2 هتل را مي داد.

بازگشت به مسير اصلي برجام با تالش اروپا
نماينده اتحاديه اروپا پس از نشســت ديروز گفت كه به عنوان 
هماهنگ كننده، ارتباط جداگانه با طرف هــا ازجمله آمريكا 
را شدت مي بخشد. شــبكه الجزيره هم به نقل از اتحاديه اروپا 
نوشــت: »ما مي خواهيم توافق هســته اي را به مسير اصلي 
برگردانيم و طرف هاي آن را به پايبنــدي به الزاماتش مجاب 
كنيم.« با اين همه اينكه كميســيون كارشناســي بر سر چه 

شرايطي به توافق مي رسند هنوز مشــخص نيست. اما ديروز 
نماينده آمريكا در مصاحبه با پايگاه »ان . پي .آر« در پاسخ به اينكه 
دولت آمريكا درصورت بازگشت به برجام در توافق بعدي دنبال 
چه خواهد بود گفت: »چيزي كه دنبال آن خواهيم بود، اول از 
همه، توافقي طوالني تر خواهد بود.«  در ايران اما علي شمخاني،  
دبير شوراي عالي امنيت ملي همزمان با برگزاري اين نشست 
در توييتي در اين زمينه تأكيد كرد كــه »امكان ورود ايران به 
مذاكرات فرابرجامي تحت هيچ شرايطي وجود نخواهد داشت.«

 نشست كميســيون مشــترك 4 روز بعد از نشستي مجازي 
تشكيل شــد كه اعضاي كميسيون مشــترك به درخواست 
تروئيكاي اروپا تشكيل دادند. تصميم ادامه مذاكرات به شكل 
حضوري در وين نشان از تغيير وضعيتي ملموس مي داد. تاجايي 
كه علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي مذاكرات روز 
جمعه را »نويدبخش« دانست و گفت كه با ورود به مسائل فني 
بحث »اول تو، اول تو« دور زده مي شود. اشاره صالحي به تأكيد 
ايران و آمريكا پس از روي كار آمدن دولت بايدن بر موضع خود 
بود. هنگامي كه از يك ســو ايران تأكيد كــرده كه پس از لغو 
تحريم ها به تعهدات خود در قالب برجام عمل مي كند و آمريكا 
لغو تحريم ها را منوط به بازگشت ايران كرد. حال بايد منتظر 
ماند و ديد كه 2 كميســيون تعيين شــده چه زماني و چطور 
مقدمات احياي برجام و لغو تحريم ها را فراهم مي كنند. اتفاقي 

كه هيچ كس درباره زمان دقيق آن اظهارنظري نمي كند.

  عراقچي: به محض رفع تحريم ها
  اقدامات جبراني را متوقف كرده

 و به اجراي كامل برجام برمي گرديم

  رابرت مالي: واشنگتن بعد از 
 بازگشت به برجام دنبال توافق طوالني تر

 با ايران خواهد بود

  اتحاديه اروپا: هدف گفت وگو ها
 ماهيت تحريم هاي اعمال شده عليه ايران است  

و مي توان آنها را برداشت 

نشست كميسيون مشترك برجام، با حضور نمايندگان ايران و 1+4 در گراند هتل وين  برگزار شد،هيات آمريكايي چند 
متر دورتر و در هتل امپريال مستقر بودند.

مجمعتفاهم براي  احياي برجام 

قضايی

  FATF كفه سنگين تر مخالفان
براساس اعالم برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي لوايح 
FATF در دستور كار امروز اين مجمع قرار دارد؛ موضوعي كه در 2سال 

اخير فرازونشيب هاي بسياري را پشت سر گذاشته و به نظر مي رسد به 
مراحل پاياني خود نزديك مي شود.

بررســي مجدد اين لوايح با درخواســت رئيس جمهوري و موافقت 
رهبرمعظم انقالب، در دستوركار مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
قرار گرفت   و بر همين اساس هم بود كه در آن مقطع برخي از اعضاي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام از تغيير نسبي موازنه ميان مخالفان و 
موافقان در ميان اعضاي مجمع خبر دادند؛ موضوعي كه البته ديري 
نپاييد و مخالفت ها بــا تصويب  FATF به ويژه ازســوي نمايندگان 
اصولگراي مجلس دوباره ازســر گرفته شد. اكنون اما همزمان با آغاز 
فرايند مذاكرات برجامي كه جمعه گذشــته به صورت مجازي كليد 
خورد و ديروز در وين پيگيري شد، بررسي لوايح FATF در مجمع نيز 
وارد مرحله تازه اي شده و قرار اســت امروز بحث ها پيرامون آن ادامه 
يابد، آن هم در شرايطي كه به نظر مي رســد فضا براي تصويب لوايح 
آنچنان مساعد نيســت و اعضا همچنان با ابهام ها و نگراني ها درباره 
پيامدهاي پيوســتن به FATF مواجهند؛ موضوعي كه در روزهاي 
اخير و در مصاحبه برخي اعضاي مجمع با رســانه ها عيان بود. آنچه 
از صحبت هاي اخير اعضــا به ويژه احمد توكلــي، مصباحي مقدم و 
مجتهد شبستري برمي آيد، نشان مي دهد همچنان نبايد چشم انتظار 
گشايشي در زمينه تصويب لوايح FATF در مجمع تشخيص  مصلحت  

نظام بود.

 نقش ديوان عالي كشور 
در تضمين سالمت قضايي 

ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه گفت: بنا دارم با بدنه دستگاه قضايي 
ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محور هاي كار من است و ارتباط 
با مديران بخشي از كار است و ارتباط با كساني كه در ميدان هستند 
مي تواند بسيار نقش آفرين باشد. او همچنين با اشاره به نقش ديوان 
عالي كشور در تضمين سالمت در تصميم گيري ها و تأثير اين مهم در 
ارتقاي سالمت دستگاه قضايي گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در 
پرونده ها، در تصميمات نادرست و آراي داراي مشكل متبلور مي شود؛ 
لذا تدقيق نظر در پرونده ها از سوي قضات ديوان عالي كشور مي تواند 
اين آرا و تصميم گيري هاي داراي مشكل را در دستگاه قضايي به حداقل 
برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات كند كه مرجعي به عنوان ديوان 
عالي كشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش آفريني هرگونه 
روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصميمات قضايي مي شود./ ميزان

 جوالن مجدد كوويدـ19 در تهران و 
چند كالنشهر سبب به صدا درآمدن نظر سنجی

آژير وضعيت قرمز كرونا شــده است؛ 
وضعيت نگران كننده و احتماال فاجعه آفريني كه اگر 
براي آن تدبيري جدي اتخاذ نشود، كام ايران را تلخ 
خواهد كرد. ترس از تكرار روزهاي سياه پاييز گذشته 
و حتي احتمال درگيري شمار بيشتر مبتاليان در 
موج چهارم كرونا سبب طرح اين پرسش شده است 
كه در اين روزهاي حســاس حاكميت و به صورت 
ويژه تر قوه مجريه چه وظيفه اي در قبال مردم دارد و 
متقابال مردم در اين مــوج فراگير چه وظيفه اي بر 
عهده دارند؛ به ويژه اينكه تامين واكســن و اجراي 
طرح واكسيناسيون عمومي به داليل متعدد حداقل 

تا اطالع ثانوني در كشور ما شدني نيست.
در همين راســتا از عبداهلل رمضان زاده، سخنگوي 
دولت اصالحات و استاندار اسبق كردستان، مجتبي 
توانگر، نماينده اصولگراي مجلس و عضو كميسيون 
اقتصادي و علي اصغر باقر زاده، نايب رئيس كميسيون 
بهداشت پرسيديم كه »با شرايط پيش آمده چه بايد 
كرد و چه اقدامي در شــرايط بروزيافته مؤثرترين 
گام است؟« هر ســه به رغم تفاوت ديدگاه هايي كه 
در تحليل موضوع داشــتند، اما قرنطينه كامل دو 
هفته اي شهرهاي قرمز را تنها راه حل براي جلوگيري 

از تشديد وخامت شرايط دانستند.
عبــداهلل رمضــان زاده، 
سخنگوي دولت اصالحات: 
هجوم مردم به بازارها و مراكز 
خريد پيش از تعطيالت نوروز و 
پس از آن موج عظيم سفرهاي 
نوروزي مردم كه البته با مجوز عجيب دولت انجام 
شد،  حكايت از اين دارد كه دولت و ملت كمر به قتل 

خود بسته اند و كسي به فكر عاقبت اين روند نبود. 
اگــر دولت را بــه تصميــم اشــتباه، بي درايتي و 
بي تدبيري و انفعال در تصميم گيري درست متهم 
كنيم، سؤال اساسي تر اين است كه مردم چرا كمر به 
قتل خود بســتند و با زير پا گذاشتن پروتكل هاي 
بهداشتي سالمت خود و عزيزانشــان را چنين به 
مخاطره انداختند. درســت اســت كه دولت بايد 
سختگيرانه و قاطعانه برخورد مي كرد و وظيفه اش در 
قبال مردم را با وضع قوانين بجا و بموقع انجام مي داد 
و مقصر اصلي اين شــرايط دولت اســت كه مجوز 
سفرهاي برون شهري را در تعطيالت نوروزي صادر 
كرد، اما به هــر حال شــرايط پيش آمده محصول 
روندي اســت كه دولت و ملت گام به گام هم آن را 
ايجاد كرده اند. اما پاسخ اين ســؤال كه در شرايط 
فعلي چه كاري براي كنترل اين شــرايط مي توان 
انجام داد كه زيان و خسران آن كمتر باشد، اين است 
كه تهران و هر شــهري كه وضعيت قرمــز دارد و 
جوالن كرونا در آن قابل پيش بيني است بايد هر چه 
سريع تر حداقل براي 2هفته قرنطينه كامل شود. اين 
اقدام ضرورتي است كه اگر به آن توجه نشود نتايج 
تلخ و پرهزينه اي را براي كشــور و مردم به ارمغان 

خواهد آورد. 
علي اصغــر باقــر زاده، 
كميســيون  نايب رئيس 
بهداشت: از نظر كميسيون 
بهداشــت تنها راه خــروج از 
وضعيت بروزيافتــه قرنطينه 
كامل است. ما نگران هســتيم چراكه در روزهای 
آينده توفان سهمگيني از آمار مبتاليان، بستري ها و 
فوتي ها را خواهيم داشــت. براي افرادي كه امروز 
مبتال هستند كاري نمي توان كرد، اما حداقل كساني 

كه مسافرت نرفتند نبايد به دليل مراوده با اين افراد 
مبتال شوند تا چرخه ادامه دار شود. تاجايي كه من 
اطالع دارم وزارت بهداشت هم با پيشنهاد قرنطينه 
كامل مخالف نيست، اما ســتاد مقابله با كرونا بايد 
تصميم نهايي را بگيرد و پاسخگوي عواقب تصميم 
خود باشد؛ چراكه آمار اين روزها مرتبط با مبتاليان 
قبل و اوايل تعطيالت نوروز است. كساني كه در ايام 
عيد مبتال شدند هنوز وارد سيكل بيماران نشده اند. 
براســاس پيش بيني ما در روزهاي آينده به مراتب 
آمارها افزايــش پيدا مي كند و مــوج جديد كرونا، 
بيمارزايي و مرگ ومير باالتري نيز دارد. »گونه هاي 
ويروس« نيز در اغلب تست ها از نوع انگليسي است. 
مجتبي توانگــر، نماينده 
اصولگرای تهران: شــرايط 
پيش آمده نتيجــه عدم ورود 
قاطعانه دولت بــراي كنترل 
شرايطي بود كه پيش بيني بروز 
آن با ساده ترين روش هاي محاسباتي عيان مي شد. 
به هر حال اما دولت كه وظيفه دفاع از جان مردم را 
برعهده دارد، چشم بر خطر فزاينده كرونا و تحميل 
خسارات  ناشي از آن بســت و در آستانه تعطيالت 
دوهفته اي نوروز بدون هيچ استدالل منطقي راه را 
براي سفرهاي برون شهري باز كرد؛ مجوزي كه حاال 
بايد پاسخ بدهد چرا و بر چه اساسي شرايط حاضر را 
براي مردم به ارمغــان آورده و درنهايت و در كمال 
ناباوري مردم را مقصر شرايط مي داند و از پذيرش 
مسئوليت سر باز مي زند، در اين شرايط دولت بايد 2 
اقدام عاجل و اساسي را در دستور كار قرار دهد؛ اول 
قرنطينه كامل شهرهاي قرمز به مدت حداقل 10روز 
و ديگر برداشتن موانع بر سر راه توليد واكسن كرونا 

در داخل كشور.

ضرورت قرنطينه دو هفته اي شهرهاي قرمز 

پاسخ ربيعي به همشهري درباره گراني مايحتاج و تامين واكسن:
  آثارشيرين اقدامات دولت به كام جامعه

 خواهد نشست
چرايي »گراني  و كمبود اقالم مايحتاج عمومي« و»عدم تامين واكسن كرونا 

براي ايرانيان همپاي كشــورهاي منطقه« 2محــور اصلي مورد بحث در دولت
نشست خبري سخنگوي دولت بود. پرسش هايي كه ديگر نسبت دادن آن 
به تحريم  ها، رسانه ها و افكار عمومي را قانع نمي  كنند. انتشار تصاوير گسترده از صف هاي 
طوالني خريد مرغ و فروشگاه هاي خالي از برخي اقالم ضروري اگر خوراك رسانه هاي 
مخالف سياسي در خارج اســت، در داخل ســبد غذايي عموم مردم را تهديد مي كند. 
سالمت مردم هفته ها و ماه هاست در انتظار يك برنامه شفاف و وعده قاطع و عملي براي 
واكسيناسيون عمومي كرونا در كشور به سر مي برد.  اســحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور ابتداي هفته در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان خراسان رضوي گفته 
بود: »اين افتخار نيست كه مردم ايران در سختي زندگي كنند و براي خريد مرغ ساعت ها 
در صف بايستند، ما شرمنده ملت هستيم و از مردم بزرگ ايران به خاطر شرايط سخت 
زندگي آنها عذرخواهي مي كنيم.« صحبت هاي جهانگيري اين ضميمه مهم را داشت كه 
»بايد بتوانيم طوري دولت را تحويل دهيم كه مردم را واكســينه كرده باشيم.« كارنامه 
عملكردي دولت در 4ماه پاياني فعاليت خــود به ارائه برخي نمره هاي باال در اين بخش 
براي جمع بندي و قضاوت مناسب مردم نياز دارد. همشهري با استناد به همين بخش از 
سخنان جهانگيري از علي ربيعي، سخنگوي دولت پرسيد »آيا اينكه از حدود يك ميليون 
دوز واكســن وارداتي هنوز اكثر آنها به كادر درمان تلقيح نشــده يــا ضعف نظارتي در 
جلوگيري از تخلفات توزيع مرغ را ناشــي از نواقص مديريتي در كنترل اقتصاد كشور و 
تهيه واكسن نمي  دانيد؟« گفت: دولت و هر نهادي كه ادعا كند در آن نواقص مديريتي، 
سياستي يا اجرايي وجود ندارد، حرف گزاف و نادرست است. نقص مديريتي نه منحصر 
به اين دولت است، نه منحصر به كشور ماست و نه منحصر به يك قوه و نهاد است. اتفاقا 
عذرخواهي دربرابر مردم يك امر پسنديده اســت. آقاي جهانگيري وقتي اين بحث را 
مطرح مي كند درباره آثار تحريم و مشكالت كشور در فروش نفت و مقايسه با درآمدهاي 
ارزي ايران در سال90 بحث مي كند. آقاي جهانگيري مي گويد آمريكايي ها در سال97 
و با اعمال جنگ اقتصادي فكر مي كردند كه ملت ايران براي هميشــه در صف خواهد 
ايستاد كه البته ايستادن در صف با پوشك شروع شد و آنان به دنبال اين بودند كه در همه 
كاالها چنين شــرايطي را براي مردم ايران رقم بزنند و در 22بهمن97 به ايران بيايند. 
ايشان دارد يك مقايسه مي كند؛ مي گويد از آثار تحريم ها نارسايي ها مي آيد. بخشي از 
سؤال همشهري طرح اين مسئله بود كه »داده هاي جهاني حكايت از آن دارند ايران از 
برنامه واكسيناسيون بسيار عقب تر است. در خاورميانه بسياري از همسايگان ما از 20 تا 
80 درصد مردم خود را واكسينه كرده اند ولي ايران هنوز زير  0.2  درصد است. آيا قائل 
به اين عقب ماندگي هستيد؟ « گفت: واكسيناسيون را بدون ديدن واقعيت نمي توانيد 
مقايسه كنيد. البته برخي از مقايسه ها نيز وقتي وضعيت كرونا در كشورها بيرون مي آيد 
مشخص مي شود. شما نمي توانيد يك مقايسه بدون محدوديت ها انجام دهيد و برخي 
مقايسه ها با كشورهاي كوچك جمعيتي كه يك قدرت البي گري و جاسوسي كل دنيا 
دستشان اســت را مالك قرار دهيد. وی افزود: رئيس جمهور شــخصا به صورت روزانه 
پيشرفت در زمينه خريد و توليد را رصد مي كند. به نظر من اقدامي كه ما در زمينه توليد 
آغاز كرديم، با تأخير آثار شيرينش بر كام جامعه خواهد نشست. هم گروه پاستور دارد با 
موفقيت جلو مي رود، هم بركت با موفقيت جلو مي رود و هم يكي از توليدكنندگان بزرگ 
واكسن براي كار در ايران ابراز تمايل كرده اســت؛ روس ها نيز مي خواهند توليدشان با 
ايران را مشترك كنند و همين كاري كه دارد در رازي صورت مي گيرد، 4كانون اصلي 
توليد واكسن ما هستند. ربيعی گفت: بركت همين دستگاه هاي توليدش را نصب كرده 
اســت. اميدواريم بقيه هم دســتگاه هاي توليد خــود را نصب كنند. ما بــراي تامين 

مواداوليه شان اقدامات زيربنايي را انجام داده ايم. ما در خريد هم كوتاهي نكرده ايم.  
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6 عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري براي مهار شيوع كرونا در شرايط فعلي پيشنهادهايی را عنوان كردند

ضرورت واكسيناسيون و قرنطينه تهران
موج چهارم كرونا بعد از سفر، عيد ديدني   و سيزده به در رسيد و آمار 
درگذشتگان كرونا را سه رقمي كرد. ميزان ابتال در تهران به شدت 
زياد شده و ستاد مقابله با كرونا پيشنهاد كرده است كه شهر 10روز 
تعطيل شود. سال گذشــته محدوديت ها در هفته بعد از تعطيالت 
نوروز خيلي سختگيرانه تر  از اكنون بود، شايد به اين دليل كه هنوز 
روش هاي مختلف انتقال بيماري و شيوه مقابله با آن شناخته نشده 
بود. امسال هم پيش و هم پس از عيد، كســب وكار ها باز و معابر و 
وسايل حمل ونقل عمومي شلوغ هســتند. در اسفند ماه مسئوالن 
بهداشــتي بار ها درباره انتقال ويروس كوويد-19 هشدار دادند اما 
سيل مســافران نوروزي و جنب و جوش هاي شب عيد به هيچ كدام 
از اين  هشدار ها اهميتي نداد. ستاد ملي مقابله با كرونا كه مسئول 
تصميم گيري هاي اصلي درباره كروناســت هم رفت وآمد و تجمع 
عمومي را ممنوع نكرد و زماني كه رنگ شــهر ها از نارنجي به قرمز 

تغيير كرد، بيماري بيشتر از حدي كه بتوان آن را مهار كرد، منتقل 
شده بود. واكسيناسيون هم جزئي اســت و هنوز به حدي نرسيده 
كه بتواند مانعي در مقابل انتقال بيماري محســوب شود. سينما ها 
و ورزشگاه ها بسته شدند. از آنجا كه سال گذشته طرح ترافيك در 
مقاطعي لغو شده بود، دوباره اين موضوع مطرح شده است. در تجربه 
بيش از يك سال گذشته، هر بار كه سختگيري ها و محدوديت هاي 
كرونا كاهش پيدا كرد بيماري به صورت يك موج بزرگ بازگشت. با 
وجود اينكه همه مي دانند استفاده از ماسك و حفظ فاصله اجتماعي 
مهم ترين روش جلوگيري از انتقال اين بيماري است، باز هم روزانه 
افراد زيادي را مي بينيم كه ماسك نمي زنند و زندگي خود و ديگران 
را به خطر مي اندازند. شهرداري از نظر قانوني تابع تصميم هاي ستاد 
ملي كروناست. در اين بين اعضاي شوراي شهر بر نظارت دقيق تر و 

اجراي قرنطينه و تعطيلي پايتخت تأكيد دارند.

يادداشت

واقع بين باشيم

»مــردم رعايت كنند؛  هــر آن امكان 
دارد موج جديــدي از شــيوع كرونا 
آغاز شــود؛ وارد پيك چهارم شده ايم 
و به حرف هايمان گوش نكردند، بهار ســختي در پيش است؛ در 
واكسيناســيون با محدوديت هاي جدي روبه رو هستيم«؛ اينها 
عبارت هايي است كه نه فقط در چند روز اخير از سوي مسئوالن 
مطرح شده بلكه طي 412روزي كه از اعالم رسمي شيوع كرونا 
در كشــور مي گذرد، بارها و به  گونه هاي مختلف از زبان مديراني 
كه نقش اصلي را در مديريت اين بحران و ويروس بر عهده دارند، 
شــنيده ايم. آنچنان كه گاهي مترو و اتوبوس به داشــتن نقش 
نخست در دامن زدن به شيوع كرونا متهم شده اند تا طرح ترافيك 
در ابتداي ســال99 براي مدت زماني لغو شــود، گاهي حضور 
در ســوپرماركت ها و رســتوران ها و بعد هم اينكه چرا مردم در 
نوروز1400 سفر رفتند. بعدها تحقيقات مشخص كرد كه مترو و 
اتوبوس، در ســيزدهمين رديف مكان هاي شيوع كرونا هستند و 
لغو محدوديت هاي ترافيكي، هيچ تأثيري بر كاهش شيوع كرونا 

نداشته است.
اينكه شهروندان بايد موضوع بهداشت، استفاده از ماسك، پرهيز 
از تردد غيرضروري در شهر، ضدعفوني كردن، اجتناب از تجمع 
و دورهمي ها و همه توصيه هاي اصولي را همواره مورد توجه قرار 
دهند، بسيار اهميت دارد و ضروري است. اما سؤال اينجاست كه 
آيا در شهرهاي كوچك يا استان هايي مانند هرمزگان، خوزستان 
و ايالم هم مترو يا محدوديت هاي طــرح ترافيك وجود دارد كه 
اينگونه كرونا جوالن مي دهد؟ آيا همــه پيكان هاي بيداد كردن 

كوويد-19را بايد به سمت مردم گرفت؟
اكنون گفته مي شود واردات واكسن با دشواري هاي زيادي روبه رو 
شــده. اگر همين االن فرض بگيريم تحريم ها يكباره برداشــته 
شده اند، باز هم مي توانيم اميدوار باشيم كه به زودي واكسن مورد 
نياز براي افراد داراي اولويت يك، تامين مي شود؟ يا واقعيت آن 
است كه كشورهاي ديگر زودتر ثبت ســفارش كرده اند و تا دوز 
واكسن هاي الزم ساخته شده و نوبت به كشور ما برسد، چندين  

ماه ديگر زمان خواهد برد. 
بنابراين از نظر نگارنده بايد واقع بينانه بــا موضوع رفتار كرد. به 
ياد دارم كه دكتر عليرضا زالي، فرمانده ســتاد مقابله با كرونا در 
كالنشهر تهران اوايل سال گذشته يك روز به چند ايستگاه مترو 
رفت و پس از مشاهده شلوغي ايستگاه ها و واگن ها رو به دوربين 
صداوسيما گفت: »مردم بايد رعايت كنند و به نظر مي رسد مترو 
پاسخگوي نيازها نيســت.« اما  اي كاش او مي گفت كه نياز مترو 
چيست و چه حمايت هايي از مجلس و دولت مي طلبد تا اينگونه 
مسافران در ساعات پيك مترو، فشــرده به هم سوار قطار نشوند. 
 اي كاش گفته مي شد كه شــهرداري تهران با تمام بي مهري ها و 
كمبودهاي مالي، در شرايطي كه همه از تحريم ها گاليه مي كنند، 
توانست دست كم 39كيلومتر مترو را گسترش دهد و 26ايستگاه 

جديد را به خطوط اضافه كند.
در واپســين روزهاي سال گذشــته نيز دكتر عبدالرضا رحماني 
فضلي، وزير كشور در گفت وگويي تلويزيوني، از اين گفت كه به 
هرحال مردم خسته شده اند و نياز به ســفر دارند، خيلي ها بايد 
به شهرســتاني ديگر بروند تا بتوانند پــس از مدت ها به خانواده 
خود سر بزنند. شــايد خيلي ها حرف او را تأييد كنند اما پرسش 
اينجاست كه آيا تمام اصول ســفر رعايت شد؟ آيا اطالعات الزم 
هنگام سفر با خودرو دائم گوشزد مي شد كه مسافران چه نكاتي 
را بايد رعايت كنند؟ به نظر مي رســد در اين مورد غفلت بزرگي 
صورت گرفت و خوراك الزم از ســوي رســانه ملي تامين نشد. 
البته كه پس از گذشت 13ماه و نيم از شيوع كرونا ظواهر امر هم، 
از عادي انگاري برخي مردم و برخــي مديران، حكايت مي كند و 
بايد سختگيري هايي دوباره اعمال شود. صدالبته كه توصيه هاي 
بهداشتي در بيلبوردها هم كمتر از سال گذشته به چشم مي خورد 

و نظارت ها روي چند بخش كمتر شده است.
به طور نمونه در ورودي تعــدادي از درمانگاه ها ميزان دماي بدن 
و اكســيژن خون مراجعان پيش از ورود اندازه گيري مي شد، اما 
اكنون برخي مراكز درماني شهرداري نه تنها چنين كاري را انجام 
نمي دهند بلكه حتي مخزن هاي ضدعفوني كننده دســت خالي 
است؛ انگار كه آنها هم از روي برخي بيمارستان ها و مراكز درماني 
الگوبرداري كرده اند. بنابراين اگرچه اعضاي شورا انتقاداتي را به 
درستي نسبت به دولت مطرح مي كنند اما به نظر بايد نظارت شان 

را بر رعايت چنين مسائلي قوي تر كنند.
آنها بــازوان كمكي مثل كارشناســان، نيروهاي شــهرداري و 

شوراياران را دارند. 

حامد فوقاني
دبير  گروه شهر

با اجراي طرح هاي ويژه از سوي مديريت شهري و با همكاري اداره ميراث فرهنگي شهرري 

 حيات دوباره در چشمه علي جاري مي شود
زهرا كريمي

خبر نگار

تماشاي كتيبه نقش برجسته به روي 
ديــواره بــاالي چشــمه علي براي گزارش

گردشگران و شــهروندان لذتبخش 
اســت؛ ديواره اي كه بر حســب گــذر زمان طي 
8هزار سال شاهد رويدادهاي زشت و زيباي بسياري  
بوده است. نورپردازي و ساماندهي آب تني كودكان 
و شست وشوي قاليچه براي ميزباني گردشگران از 
اقدامات خوب اداره ميراث فرهنگي ري و شهرداري 
اين منطقه از تهران بود. اما از طرفي خشك شدن آب 
چشــمه در ســال هاي پيش و اخيرا هــم وجود 
موزاييك هاي شكســته در كف چشــمه و وجود 
جلبك ها در مسير آن هم نشاني از بي مهري به اين 
چشمه جوشان تاريخي است. همه اين داليل و ساير 
موارد سهم مؤثري در بي رمق شــدن حيات بناي 
تاريخي دارد و موجبات عدم عالقه گردشگران براي 
بازديد را مهيا كرده اســت. به همين خاطر مديريت 
شهري بنا دارد تا با اقداماتي ويژه، حيات را دوباره به 
اين چشــمه باقدمــت در بخش تاريخــي تهران 

بازگرداند.
رئيس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي 
شــهر درباره اهميت اين چشــمه تاريخي گفت: 
»چشــمه علي به عنــوان بنايي تاريخــي قدمتي 
چند هزار ساله دارد و از گذشته هاي دور به چشمه 
سورنا شهرت داشــت و اكنون با بررسي كاشفان و 
باستان شناسان و كشف ظروف سفالينه قدمت آن 
به 6هزار سال قبل از ميالد بر مي گردد. اين چشمه 
با ســبقه اي قديمي، طي چند ســال اخير بسيار 
آســيب ديد و حتي در زماني خشك شد.« حسن 
خليل آبادي افزود: »خوشــبختانه با پيگيري هايي 
كه در شــوراي پنجم صورت گرفت، آب چشــمه 
جوشان شد. به عنوان نمونه اي ديگر، ساخت بزرگراه 

شهيد كريمي در شهرري است. ساخت اين بزرگراه 
دليلي شــد تا بناهايي كه در يك راسته قرار دارند 
از هم فاصله بگيرند و شــاهد كاهــش پاخوري و 
حضور توريست در بناهايي مانند چشمه علي باشيم 
درصورتي كه اين بنا به لحــاظ نقش هويتي كه در 
شهرري دارد مي تواند در مناسبت هاي مختلف سال 
ميزبان هزاران گردشــگر باشد. بنابراين طرح پهنه 
»راگا« را با هدف حفظ و احياي هويت منطقه ري 
و نگهداشت بناهاي به جا مانده از تاريخ به شوراي 
پنجم ارائه داده ايــم. در اين طرح دليل تشــكيل 
جلبك ها در چشمه بررســي خواهد شد. حفاظت 
براي پيشگيري از يكســري شست وشوها و ايجاد 
امنيت يكي از چند هدف طرح ارائه شده به شوراي 
شهربراي همين منظور است. اميدواريم با تصويب 
اين طرح در سال 1400شــاهد بازپيرايي و حضور 

گردشگران به منطقه باشيم.« 

از كف سازي تا جلوگيري از آب تني
رئيس اداره ميــراث فرهنگي شــهرري نيز درباره 
اقداماتي كه براي حفظ و احياي اين بناي تاريخي 
انجام داده است به همشهري گفت: »بناي تاريخي 
چشمه علي هنوز بعد از گذشــت سال ها بر حسب 
ســنت قديمي اهالي بومي، پاتوقي براي شســتن 
فرش ها و بازي بچه هاست. به همين منظور كودكان 
در ايام نوروز براي آب تني موزاييك ها را مي گذاشتند 
تا به ســمت ديگر بنا بروند و همه اين موزاييك ها 
به كف چشــمه افتاده اند و به دليل نوع آب چشمه 
جلبك هايي هم تشــكيل شده اســت.برای احيا و 

ساماندهي بنا و پيشگيري از تخريب آن برنامه هاي 
خوبي امسال در پيش رو داريم.«

 او افزود: »اواخر ســال 1399اين بنــا جدا از آنكه 
ميراث تاريخي بــود به عنوان ميــراث طبيعي نيز 
معرفي شد. بنابراين حفظ و نگهداشت از بنا و چشمه 
از وظايف اصلي به شــمار مي رود و اهميت فراواني 
دارد. در همين راستا شهرداري منطقه 20 يك طرح 
براي محوطه پيراموني آن ارائه داد و يك طرح نيز 
اداره ميراث فرهنگي براي اجرا ارائه كرد. براي اجراي 
طرح كلي نياز به برپايي جلسه است تا به نقطه نظرات 

مشترك دست يابيم و هر چه سريع تر اقدامات الزم 
براي شروع يك كار اصولي را آغاز خواهيم كرد. در 
طرح »ساماندهي، حفاظت و احياي چشمه علي« 
به طور جدي به موضوعات مختلف رسيدگي خواهد 
شــد و مهم ترين آنها جلوگيري از حضور كودكان 
براي آب تني، بررســي نوع آب و نحوه پاكســازي 
كف چشمه، مرمت اصالحي نقش برجسته كتيبه، 
پيشگيري از تجمع براي شست وشوي گليم و قاليچه 
درنظر گرفته شده اســت. طرح ديگر كه همچنان 
مانند سابق با تامين بودجه در حال پيگيري است 

خريداري خانه هاي مسكوني در حريم اين بناست. 
براي خريداري بناهايي در حريم درجه يك و درجه 
دو واقع شده اند كه هر ساله با تامين بودجه تعدادي 
از خانه ها خريداري مي شــوند.« نوروزتقي پور در 
بخشي از صحبت هايش به مشاركت ساكنان بومي 
براي حفظ اين اثر ملي اشــاره كــرد و گفت: »ري 
به دليل قدمت زيــادي كه دارد خاســتگاه تمدن 
ايران معرفي مي شود و اين منطقه بناهاي تاريخي 
و باارزشي دارد و شهروندان براي حفظ آثار ارزشمند 
موجود در منطقه وظيفه مهمي به عهده دارند و بايد 
دست مشاركت و همكاري به اداره ميراث فرهنگي 
و شهرداري منطقه بدهند تا در سال1400 شاهد 
حضور گردشــگران از همه مناطق شــهر تهران، 

كشورمان ايران و جهان باشيم.« 
شهردار منطقه20 نيز درباره اقدامات صورت گرفته 
به همشــهري گفت:»بحث نگهداري اثر تاريخي 
به عهده اداره ميراث فرهنگي ري اســت و اما چون 
اين منطقه داراي سبقه اي تاريخي است و بناهاي 
باشــكوهي را در دل خود جاي داده حفظ بناهاي 
تاريخي و منظر شــهري و جذب گردشگر اهميت 
بسياری خواهد داشت. بنابراين براي ساماندهي و 
رسيدگي به محوطه بنا، قبل از سال جديد جلساتي 
را با آقاي رحيــم زاده، رئيس اســبق اداره ميراث 
فرهنگي شهرري برگزار كرده ايم و طرح موردنظر 
را نيز در اين جلســات ارائه كرديم و به تأييد رسيد 
و بايد طرح در كميته فني اداره ميراث فرهنگي نيز 
مطرح مي شد و هنوز اين كميته تشكيل نشده است. 
چنانچه اين كميته تشكيل شود اقدامات الزم ديگر 
براي كف سازي  محوطه پيراموني، مبلمان شهري، 
نصب تابلو، پاكســازي و جمــع آوري زباله، تجهيز 
نورپردازي و ســاير موارد نيز انجام خواهد شد. اما 
دخل و تصــرف در اثر تاريخــي در حيطه وظايف 
شهرداري تعريف نشده است و به عهده اداره ميراث 

فرهنگي است.«

   سيدمحمود ميرلوحي ، رئيس كميته اقتصادي شورای شهر تهران
متأسفانه مسئوالن در نوروز امسال از تجربه نوروز سال1399  

بهره نبردند و برنامه ريزي براي كنترل و پيشگيري ويروس كرونا 
آنگونه كه بايد، صورت نگرفت و حاال با موج چهارم شيوع اين 
ويروس مواجه شده ايم. در واقع صحبت و انديشه هاي كنوني به  
عبارتي گوياي ضرب المثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. 
پايتخت در سال گذشته التهاب و اضطرابی شديد را تجربه كرد؛ 
در حالي كه متأسفانه امسال چندان به سفر نرفتن يا پروتكل هاي 
بهداشتي و اجتماعي رعايت نشد و حاال با عواقب آن مواجه شده ايم و ويروس سريع تر از آنچه 
فكرش را كنيم در حال شيوع است. آمارها اينطور نشان مي دهد كه شرايط خوبي نسبت به 
گذشته نداريم. آمار فوتي ها و مبتاليان در مقايسه با گذشته 3برابر شده است. يك دوره اي 
6هزار نفر در هر روز مبتال بودند و اكنون اين تعداد به بيش از 17هزار نفر رسيده؛ تعداد فوتي ها 
هم طي يك دوره زماني به عدد دورقمي كاهش پيدا كرد، اما اكنون دوباره عدد آن 3رقمي شده و 
روي موج صعودي قرار دارد. معلوم هم نيست كه روزهاي آتي چه وضعيتي پيدا خواهد كرد. الزم 
است اشاره كنم كه درمان اين بيماري با ساخت و توليد واكسن در آمريكا و اروپا با اولويت مردم 
كشورهاي خودشان حل شد. دولتمردان كشورمان براي دريافت واكسن از كشورهاي مختلف 
پيشقدم شدند اما متأسفانه عملي نشد و به كشور نرسيد و اين روند خيلي كند در حال انجام 
است. بنابراين به نظر مي آيد تا زماني كه توليد واكسن در داخل يا دريافت آن از ساير كشورها 
تامين نشده بايد براي حل اين مشكل به  گونه اي برنامه ريزي شود كه تاب آوري مردم باال برود و 
سالمتي مردم حفظ شود و به مرحله بحراني نرسيم. مسئوالن بايد رودربايستي را كنار بگذارند 

و قوانين را به طور جدي در پايتخت و شهرهاي بزرگ اعمال كنند. 

 مسئوالن در اعمال قوانين رودربايستي را كنار بگذارند 
   محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران 

شرايط واقعا بحراني است و ســتاد ملي كرونا جلساتي را 
برگزار كرده است. من قبال توضيح داده ام كه تعطيلي طرح 
ترافيك يا ادامه آن به شوراي شهر بستگي ندارد. قرنطينه 
كردن شهر هم جز وظايف ما نيســت. ما كميته مربوط به 
كرونا را فعال  كرده ايم و مسائل را رصد مي كنيم مخصوصا 
آماري كه از بهشت زهرا مي گيريم. متوفيان كرونا در بهشت 
زهرای تهران به عدد كمتر از 20 رسيده و تثبيت شده بود 
اما االن به عدد باالي 50 و نزديك به 60 رسيده ايم. در 2روز اخير عدد تقريبا ثابت بود اما 
بايد ببينيم آيا اضافه خواهد شــد يا نه و بر مبناي آن تصميم بگيريم. اخيرا گزارشي از 
اتحاديه بين المللي حمل ونقل عمومي به دست ما رسيده كه بيان مي كند اگر مسافران 
مدت كمي مثال نيم ساعت در واگن هاي مترو و اتوبوس بمانند خطر براي آنها كمتر است. 
درباره تهويه واگن هاي مترو هم تصميم گرفته شد كه هواي داخل واگن گردش پيدا نكند 
و بيشتر با هواي بيرون جابه جا شود و اين اتفاق افتاده است. تعداد مسافران مترو هنوز 
زياد نشده است. قبال اينطور بود كه در مدت عيد تعداد مسافران به كمتر از 300هزار سفر 
در روز مي رسيد. من فكر مي كنم در هفته آينده تعداد مسافران بيشتر مي شود و به نسبت 
همين افزايش مسافران تصميم گيري خواهد شد. تأخير فرايند واكسيناسيون در كشور 
كه تاكنون به يك درصد هم نرسيده وعقب ماندن از واكسيناسيون نسبت به بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته و حتي درحال توسعه براي افكار عمومي قابل پذيرش نيست. اين 
تأخير، خسارات بسيار بيشتري از هزينه واكسيناسيون به نظام سالمت، اقتصاد، آموزش 

و فضاي عمومي جامعه وارد مي كند.

تأخير در واكسيناسيون قابل پذيرش نيست
   علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران

االن موضوع قرنطينه و تعطيلي مشاغل غيرضروري را مطرح   
مي كنند. من فكر مي  كنم با توجــه به وضعيتي كه پيش  آمده 
بايد اين پيشنهاد را مورد توجه قرار داد. با توجه به اينكه آمار 
فوتي هاي تهران افزايش محسوس داشته است و به نزديك 
3برابر قبل رسيده است بايد محدوديت هايي را اجرا كرد كه 
صرفا متوجه شهروند نباشــد. برخي مشاغل كه غيرضروري 
است بايد تعطيل شود تا بتوانيم از اين بحران بگذريم.  كاري كه 
شايد در نگاه اول جذابيت داشته باشد برداشتن طرح ترافيك است اما بررسي هاي كارشناسي 
نشان مي دهد كه نقش زيادي ندارد. گفته مي شود كه اگر طرح ترافيك برداشته شود تراكم 
جمعيت در وسايل حمل ونقل عمومي كمتر مي شود اما اين كار اگرچه ممكن است افكار عمومي 
را تا حدي قانع كند اما در زمينه سالمت تأثيري ندارد. برخي هم تأكيد بر حفظ طرح ترافيك را 
به درآمد شهرداري از اين راه نسبت مي دهند كه صحيح نيست. حتي اخيرا بعضي از مسئوالن 
بهداشــتي هم اين موضوع را مطرح كردند اما اين كار، نمي تواند نتيجه بخش باشد.  مجموع 
ارزيابي ها و بررسي هايي كه در يك سال اخير انجام شده است نشان مي دهد كه در شرايط 
»پيك« غيراز مشاغل گروه اول، ضروري است بايد به سمت تعطيلي يا كاهش حضور شهروندان 
و شاغالن برويم و اقدامات مربوط به فاصله گذاري اجتماعي را با جديت بيشتري دنبال كنيم. 
درباره واكسن هم اين مطالبه عمومي وجود دارد كه در شيوه مديريت واكسيناسيون شفافيت 
بيشتري نشان داده شود. مردم در اين باره ابهاماتي دارند و نمي دانند چطور دارد عمل مي شود . 
االن قواعد خوبي براي واكسيناسيون اجرا مي شود اما حتي براي اعضاي شوراي شهر هم دقيقا 

روشن نيست كه به چه ترتيبي عمل مي شود.

لغو طرح ترافيك تأثيري بر كرونا ندارد

    مجيد فرهانی، رئيس كميته نظارت و بودجه شورای شهر تهران
شرايط پايتخت و شهرهاي بزرگ كشــور بعد از تعطيالت نوروزي از لحاظ شيوع 
ويروس كرونا چندان رضايت بخش نيست و بايد هر چه سريع تر براي كنترل آن 
ســتادهاي مســئول برنامه ريزي هاي الزم را اجرا كنند. در ايجاد چنين شرايط 
حادي كه ســالمتي طيف هاي مختلف را تهديد مي كند  3گروه مسئولند. گروه 
اول دولت است كه بايد قاطعيت در اجرا و برخورد را اعمال كند؛ به طور مثال بايد 

محدوديت هاي بيشتري را در نوروز امسال اعمال مي كرد و از طرفي هم انتظار ملت 
اين بود تا واكسن هاي الزم براي درمان را از كشورهاي سازنده پيش خريد مي كردند 

كه متأسفانه اين قاطعيت ديده نشد. 
گروه دوم ملت هستند و بايد در چنين شرايطي با توجه به تجربه سال گذشته براي 
رفت وآمدهاي خانوادگي اعضاي خانواده محدوديت قائل مي شدند كه متأسفانه 
همكاري و مشاركت خوبي ديده نشد اما هنوز هم فرصت باقي است و مي توان براي 

خريد رفتن، حضور در مهماني ها و اماكن گردشــگري آن را مديريت كنند. گروه 
سوم شركت ها و سازمان ها هستند كه بايد با ايجاد فرهنگ دوركاري كارمندان و 
رعايت پروتكل ها با شيوع ويروس مقابله كنند. اميد داريم با دست به  دست دادن 
هر 3گروه مهم نام  برده، شاهد پايين آمدن آمار مبتاليان و فوتي ها در روزهاي آتي 
باشيم. در اين ميان اعمال محدوديت هاي دوباره مي تواند تا حدي جلوي شيوع 

بيشتر از اين كرونا را بگيرد.

هنوز برای اعمال محدوديت فرصت باقيست

   زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران 
ســال گذشــته به دليــل اينكه  

دستگاه هاي اجرايي هنوز نتوانسته 
بودند كار و جايگاه خودشان در مقابله 
با كرونا را به درســتي معين كنند، 
شهرداري به سرعت اقداماتي مانند 
ضدعفوني كردن معابر و مترو را انجام 
داده بود. به تدريج با آشنايي بيشتر با 
روش هاي انتقال بيماري اين برنامه ها تغيير كرد. مثال مشخص شد كه 
مي توان با حفظ فاصله در فضاي باز مانند بوستان ها حضور داشت. 
يا اينكه امروز ضدعفوني معابر را نداريم. شهرداري هم تابع ستاد 
كروناســت. مثال زماني كه تصميم گرفته مي شود نيمي از كاركنان 

در محل كار حضور داشته باشــند، اين كار انجام مي شود. يا وقتي 
گفته مي شود باشگاه ها تعطيل شوند، مجموعه هاي ورزشي تحت 
پوشش شهرداري بسته مي شوند. جايي كه شهرداري پيشگام است 
و هيچ يك از دستگاه ها نمي توانند به آن ورود كنند مسائل مربوط به 
متوفيان و بهشت زهراست. االن اين سازمان تمام خدمات خود را 
با رعايت آيين نامه ها انجام مي دهد. سازمان پسماند هم از اين نوع 
است و به همين شيوه كار جمع آوري و دفن زباله ها را انجام مي دهد. 
ضروري ترين اقدام در اين زمينه تعطيلي مشــاغل غيرضروري و 
قرنطينه است. در كشــور هاي ديگر هم با ورود هر موج جديد اين 
كار انجام مي شــود. تا وقتي كه نتوانيم همه افراد را واكسينه كنيم 
بايد قرنطينه را انجام دهيم. اميدوارم با تعطيلي و قرنطينه 10روزه 

شهر به آرامش برسد.

مانند ديگر كشور ها بايد قرنطينه و تعطيلي را اجرا كنيم
   شهربانو اماني، رئيس كميته حمل و نقل  شوراي شهر تهران

بيش از يك سال از شيوع كرونا در كشور 
گذشــته و در اين مدت تجربه اي سخت 
اما گرانقدري داشــتيم. بايــد بتوانيم با 
يك مديريت واحد از انتشار اين ويروس 
جلوگيري كنيم تا تعداد مبتاليان كاهش 
پيدا كنــد. اين اتفاق اما نيفتاده اســت؛ 
درحالي كه با مديريت واحد از اسفند98 
مي شد كارهاي بسياري براي مهار كرونا انجام داد. در تهران و بسياري از 
شهرها تمهيداتي انديشيده شد، مانند ممنوعيت تردد شبانه ولي به نتيجه 
مناسبي نرسيده است. در كشورهاي ديگر واكسن كرونا كشف و ساخته 
شد و مورد استفاده قرار گرفت. اما واكسن به قدري كه بايد وارد كشور شود، 

نشد و برخي از كشورهاي همجوار نيز واكسن نفروختند. با همه اينها، در 
اسفند سال گذشته، ايام رجب و شعبان موضوع كرونا چندان جدي گرفته 
نشد و به نوعي عادي انگارانه به مسئله نگاه كردند. بخشي از مردم نيز كرونا 
را جدي نگرفتند، درحالي كه كرونا از رگ گردن به آدم نزديك تر است. 
هم اكنون تعداد فوتي هاي ناشــي از كرونا نسبت به اسفند سال گذشته 
3برابر افزايش يافته است. با مسئوالن بهشت زهرا)س( صحبت مي كردم 
كه شرايط دشــواري را در اين دوران تجربه مي كنند. آنها مي گفتند كه 
شرايط سختي داريم و دعا كنيد. تطهيركنندگان دز اول واكسن را دريافت 
كرده اند، ولي واكسن قطره چكاني شده و هنوز دز دوم واكسن را نزده اند. 
اكنون كه در اين شرايط سخت قرار گرفته ايم، تنها دولت مقصر نيست و 
رسانه ملي هم نقش زيادي داشــته است. در عين حال، خيلي ها ذي نفع 

بوده اند تا وضعيت بحران امروز را تجربه كنيم.

مديريت واحد الزم است

خبر

 تأكيد بر لزوم نگهداشت اصولي 
از پروژه ساماندهي خيابان وليعصر 

معــاون فني و عمراني شــهرداري تهــران، بر اهميــت تدوين 
يك دستورالعمل مناســب به منظور نگهداشــت اصولي پروژه 
ســاماندهي خيابان وليعصر تأكيد كرد. به گزارش همشــهري، 
صفا صبوري ديلمي در جريان بازديد ميداني از پروژه ساماندهي 
خيابان وليعصر در محل تقاطع با خيابان زرتشت، با تأكيد بر اينكه 
اين پروژه بايد در زمان تحويل به بهره بردار از يك دســتورالعمل 
مناسب نگهداري برخوردار باشد، از دست اندركاران اجرايي پروژه 
خواست تا مالحظات مربوط به كنترل و آرام سازي  جريان ترافيك 
در محــل تقاطع هاي خيابان وليعصر ضمــن هماهنگي كامل با 
ضوابط و استانداردهاي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري 

تهران طراحي و اجرا شود. 
ســاماندهي خيابان وليعصر كه به تازگي در دستور كار سازمان 
عمراني مناطق شــهرداري تهران قرار گرفته است، پروژه اي در 
جهت ارتقاي كيفي اين معبر تاريخي از طريق مناسب ســازي  و 
توجه به ضرورت هاي انســان مداري در فضاهاي شــهري بوده و 
عالوه بر مرمت و ســاماندهي انهار و پياده روها و احياي درختان، 
آرام ســازي  جريان ترافيك در محل تقاطع ها را نيز مدنظر قرار 

داده است.
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كرونا

قرنطينه زدايي با گفتاردرماني

دريافت كد رهگيري براي  مسكن
همــه معامالت مســكن، 
دوباره اجباري مي شــود؛ 
اين معناي دقيق رأي مثبت نمايندگان 
مجلس به ماده 19طــرح جهش توليد و 
تأمين مسكن اســت كه در جلسه علني 

ديروز مجلس ثبت شد.
به گــزارش همشــهري، الزامي شــدن 
دريافت كد رهگيري براي همه معامالت 
حــوزه امــالك و مســتغالت، ايده اي 
شفاف ســاز اســت كه از 13سال پيش 
مطرح شــده بود، امــا بي دقتي در وضع 
مصوبه اي كه اين الزام را به قانون تبديل 
مي كرد باعث شد به واسطه مغايرت هاي 
ذاتي آن با قوانين ســازماني اين حوزه، 
عماًل اهداف سياســتگذار محقق نشود. 
حاال بايد ديــد آيا نماينــدگان مجلس 
همچنان بي توجه بــه مغايرت هاي اين 
الزام، راه را براي غيرشــفاف ماندن اين 
حــوزه بازمي گذارند يا قانونــي متقن و 

بي اشكال به تصويب مي رسانند؟

سرنوشت يك ايده شفاف ساز
هيــأت وزيــران دولــت نهم در ســال 
1387مصوبــه اي را به تصويب رســاند 
كه به موجب آن براي ســاماندهي بازار 
مســكن و امكان نظارت و دسترسي به 
اطالعات مربــوط به تمامــي معامالت 
امالك، ســامانه اي تحت عنوان سامانه 
اطالعات امالك و مســتغالت )ســامانه 
رهگيري( تشكيل و ثبت هرگونه معامله 
در دفاتر اسناد رســمي راجع به عين يا 
منفعت امالك و مســتغالت اعم از بيع، 
اجاره، وكالت، هبه، صلــح و... بدون كد 
رهگيري ممنوع اعالم شد. با اين اتفاق، 
امكانات ويژه اي براي رصد واقعيت هاي 
بازار امالك و مستغالت در اختيار متوليان 
امر به خصوص در وزارت راه و شهرسازي، 
مركز آمــار و بانك مركزي قــرار گرفت 
كه آخرين ســطح واقعي قيمت مسكن، 
اجاره بها، حجم معامالت، وضعيت ركود و 
رونق و حتي تكاپوي سرمايه داران خاص 
در بازار امالك و مستغالت را رصد كنند. 
اما از دي ماه 1394هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري در جريان رسيدگي به يك 
اعتراض درباره وجود مغايرت قانوني در 
مصوبه 7 بندي ســال 87 هيأت دولت، 
بندهاي 5 و 6 ايــن مصوبه را ابطال كرد. 
براســاس اين رأي، »الزام به داشتن كد 
رهگيري براي اخذ مفاصاحساب مالياتي 
و صدور سند محضري در دفترخانه ها« 
به دليل مغايرت بــا قوانيــن مربوط به 
فعاليت ســازمان امور مالياتــي و دفاتر 
اسناد رسمي حذف شــده، اما در عمل، 

فضايي فراهم آمد كه دوباره ســايه ابهام 
نبود شفافيت بر بخش بزرگي از تحوالت 

حوزه امالك و مستغالت ايجاد شود.
البته در همين شــرايط، اتحاديه صنف 
مشــاوران امالك بنا بــه قوانين صنفي 
اعالم كرد كه فارغ از رأي ديوان عدالت، 
بنگاه هاي مشــاور امالك مكلف هستند 
بــراي همــه معامالتــي كــه در حوزه 
امالك و مســتغالت انجــام مي دهند، 
با ثبت در ســامانه امالك و مستغالت، 
كد رهگيــري صادر كنند، امــا به دنبال 
حذف الزام داشــتن كــد رهگيري براي 
اخذ مفاصاحساب مالياتي و صدور سند 
محضري در دفترخانه ها، عماًل راه دومي 
هم براي معامله گــران بازار باز شــد تا 
معامالت خود را قانوني اما به دور از چشم 

ناظران و سياســتگذاران حــوزه امالك 
به خصوص مسكن انجام دهند.

پاشنه آشيل مالياتي
در بخشنامه صادرشــده از طرف هيأت 
عمومي ديــوان عدالــت اداري در 29 
دي مــاه 1394كه بــر ابطــال 2بند از 
مصوبه 21 دي ماه 87 هيأت دولت تأكيد 
داشــت، تكليف دفاتر اســناد رسمي و 
ســازمان امور مالياتي از بابت اســتعالم 
كد رهگيري معامالت ملــك را مغاير با 
2قانون مربوط به اسناد رسمي و خدمات 
دســتگاه هاي دولتي تشخيص داد و اين 
دو بند را ابطال كرد. به اين ترتيب، با حكم 
هيأت عمومي ديوان عدالــت اداري كه 
الزم االجراست، حريم رهگيري معامالت 

ملك به صنف مشــاوران امالك محدود 
شــد؛ هرچند دوپاره شدن مصوبه دولت 
براي كد رهگيــري باعث شــد باوجود 
نظارت صنفي اتحاديه امالك، راه تخلف 
براي ثبت نكــردن معامــالت بنگاه ها 
در ســامانه كد رهگيري نيز بــاز بماند و 
نسخه هاي  3برگي بنگاهي ها هيچ وقت 
از رونق نيفتد؛ تا جايي كه رئيس اتحاديه 
مشاوران امالك مي گويد: فقط 60 درصد 
معامالت مســكن به صدور كد رهگيري 
منجر مي شود و 40درصد باقيمانده را در 

سامانه ثبت نمي كنند.
از سوي ديگر، خروج بخشي از معامالت 
حــوزه امالك و مســتغالت از ســامانه 
شفاف ســاز كد رهگيري، عماًل شرايطي 
ايجاد كــرد كه سياســتگذار قــادر به 
شناســايي محل ســكونت افراد و رصد 

خانه هاي خالي نباشد. 
برقراري ارتباط ميان كد ملي و كد پستي 
كه اينك با تالش چندســاله وزارت راه و 
شهرسازي و با استفاده از همه بانك هاي 
اطالعاتي در زمينه امالك، اشــتراكات 
آب، برق و گاز مسكوني، ثبت و... در حال 
انجام است، مي توانست با الزام همگاني 
كد رهگيري با ســادگي بيشتري انجام 
شــود. با توجه به اينكه خانه هاي خالي 
از ابتداي ســال 1395بايد شناسايي و 
مشمول پرداخت ماليات مي شدند، حذف 
الزام همگاني براي صــدور كد رهگيري 
در حوزه امالك و مســتغالت باعث شد 
نه سياســتگذار قادر به شناسايي دقيق 
خانه هاي خالي و دريافت ماليات از آنها 
باشــد و نه برنامه ريزي هاي انجام شده 
براي ســاماندهي بازار اجاره و مسكن به 

هدف مطلوب برسد.

صندوق بين المللي پول در گزارشي درباره چشم انداز بازار كار دنيا در عصر  بازار
كرونا مي گويد: به رغم سازگاري هاي چشمگير و حمايت هاي سياسي قابل 
توجهي كه در بسياري از اقتصادها انجام شده، آشفتگي اقتصادي و جابه جايي 
بازار كار ناشي از شوك همه گيري كوويد-19، همچنان ادامه دارد و تأثير نابرابري بر كاركنان 

و كارگران داشته است.
اين گزارش نشان مي دهد: با شيوع كرونا جوانان و افراد كم مهارت كه قبال نيز نرخ بيكاري 
باالتري داشتند، بيش از ســايرين تحت تأثير همه گيري قرار گرفته اند. به گفته اين نهاد، 
سياست هاي حفظ اشتغال مي تواند به كاهش جداشدن شاغالن، به ويژه براي افراد كم مهارت 
كمك كند و اقدامات براي حمايت از جابه جايي مجدد نيروي كار مي تواند چشم اندازهاي 
كاريابي را افزايش دهد. اين نهاد بين المللي مي گويد: كرونا باعث سرعت گرفتن نابرابري 
در بازار كار بين گروه هاي جمعيتي شده و اين شوك به بخش هايي كه نسبت به اتوماسيون 
آســيب پذيرتر هســتند، ضربه بزرگ تري را وارد كرده و در اقتصادهاي در حال توسعه و 
بازارهاي نوظهور، به طور متوسط، بيكاري زنان نسبت به مردان افزايش بيشتري را تجربه 
كرده درحالي كه در اقتصادهاي پيشــرفته تفاوت زيادي بين تغييرات مزبور براي 2 گروه 
جنسي ندارد هرچند ركود ناشي از همه گيري احتماال هزينه هاي قابل توجهي براي افراد 

بيكار شده، به خصوص نيروي كار با مهارت پايين دارد.
صندوق بين المللي پول مي گويد: به طور متوســط، كاركناني كه مجــدداً در حرفه هايي 
متفاوت با تجربه شغلي قبلي خود مشغول مي شوند، با كاهش 15درصدي متوسط درآمد 
همراه خواهند شد و نيروهاي كار با مهارت پايين به احتمال زياد در زمان ركود اقتصاد بيكار 
خواهند شد و افرادي كه دنبال تغيير شغل باشند هم بايد در انتظار رنج كاهش درآمد باشند.

اين گزارش مي افزايد: سياست هاي حفظ اشــتغال مانند درنظرگرفتن يارانه دستمزد و 
برنامه هاي كاري كوتاه مدت در كاهش شــاغالن مؤثر هســتند، اما براي يك شوك گذرا 
و نامتقارن نظير تأثير متفاوت قرنطينه يا افزايش شــديد فاصلــه اجتماعي بر بخش ها، 
سياست هاي حفظ اشتغال در كاهش بيكاري و ارائه بيمه درآمدي كوتاه مدت بسيار قدرتمند 
عمل مي كند. افزون بر اينكه براي يك شوك دائمي ازجمله تغيير دائمي تقاضا در بخش هاي 
مختلف يا كاهش بهره وري در برخي از بخش ها، سياست هاي تخصيص مجدد نيروي كار 
كه باعث ايجاد شغل مي شود، عملكرد بهتري در طوالني مدت دارد و به رسيدن به تعادل 

مجدد سرعت مي بخشد.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، درصورتي كه شوك تركيبي از مولفه هاي شوك 
ناپايدار و دائمي باشد، بسته سياستي كه همزمان با فراگيري فاصله اجتماعي، به دنبال حفظ 
اشتغال است و پس از رفع آن، به تخصيص مجدد نيروي كار مي پردازد، بهتر مي تواند پويايي 

بيكاري را كاهش دهد.
به گفته اين نهاد بين المللي، در اقتصادهاي پيشــرفته، شديدترين افت در حوزه بازرگاني 
عمده فروشي و خرده فروشــي، حمل ونقل، اســكان و اقامت و خدمات مواد غذايي، هنر و 
سرگرمي بوده كه نسبت به بحران هاي پيشين طي 50ســال گذشته، كه عمدتاً صنعت 
ساخت وساز بيشترين اثر منفي را متوجه شده بودند، متفاوت است البته برخي بخش ها، 
مانند اطالعات و ارتباطــات، مالي و بيمه طي دوره همه گيري افزايش اشــتغال را تجربه 

كرده اند.
صندوق بين المللي پول با ارزيابي سياســت هاي حمايتي دولت ها بــر نابرابري درآمدها 
مي گويد: با تمركز بــر فقيرترين نيروهاي كار در يك پنجم پايانــي توزيع درآمدي اوليه، 
روشن است كه اينگونه افراد بيشترين بهره را از سياست حمايتي حفظ اشتغال، به خصوص 
در كوتاه مدت، دريافت مي كنند و بسته هاي سياســتي حتي در ميان مدت براي اين افراد 

عملكرد بهتري دارد.

بازگشت ابزار شفاف ساز به بازار مسكنضربه سنگين كرونا بر بازار كار دنيا
با تصويب مجلس، دريافت كد رهگيري براي همه معامالت حوزه امالك و مستغالت حتي خارج از صنف مشاوران امالك نيز اجباري مي شود

اخذ كد رهگیري معامالت مسکن دوباره الزامي شد
نمايندگان مجلس در نشست علني ديروز )سه شنبه، 17 فروردين ماه( در جريان 
بررسي جزئيات طرح جهش توليد و تأمين مسکن، با ماده 19 اين طرح با 163 رأي 
موافق، 2 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر در جلسه موافقت 
كردند. در ماده 19 آمده است: در راســتاي رصد و نظارت بر بازار مسکن درج كليه 
معامالت خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش، رهن و اجاره مســکن در سامانه 
ثبت معامالت امالك و مستغالت كشــور و اخذ كد رهگيري الزامي است. بيش از 
5سال از حذف الزام دريافت كد رهگيري براي معامالت مسکن خارج از شبکه صنف 
مشاوران امالك مي گذرد و ابهام ايجادشده در حوزه امالك و مسکن به واسطه همين 
حذف الزام باعث شده سياستگذاران براي راستي آزمايي اطالعات مربوط به ارتباط 
كد ملي و كد پستي سرپرستان خانوار، به خوداظهاري اجباري متوسل شوند. حاال 
دوباره كورسوي اميدي براي شفاف ســازي در يکي از پرابهام ترين و تاريك ترين 
بازار هاي اقتصاد ايران پيدا شده و نمايندگان مجلس در راستاي رصد و نظارت بر 
بازار مسکن با الزام اخذ كد رهگيري معامالت مسکن موافقت كرده اند. البته اين بار 
براي محکم كاري، بايد همه مغايرت هاي احتمالي اين الزام با ساير قواعد و قوانين، 
با اصالح قوانين و بخشنامه هاي موجود برطرف شود تا امکان فرار از اتاق شيشه اي 

حوزه امالك و مستغالت وجود نداشته باشد.

كث
م

بنگاه هاي اقتصــادي و توليدي به 2دليل تمايلي به شــركت در 
طرح هاي احتمالي قرنطينه شهرها ندارند؛ اول اينكه در دوره  قبلي 
قرنطينه، حمايت هاي وعده شده براي عبور از كرونا با آنچه واقعا 
اجرا شده تفاوت جدي داشته و دوم اينكه وضعيت مالي بنگاه ها و 
همچنين شرايط بازار و تعهداتشان اجازه توقف يا كاهش چشمگير 

فعاليت ها را نمي دهد.
به گزارش همشهري، در دوره هاي قبلي شيوع كرونا، فعاليت هاي 
اقتصادي به محدوديت هــاي فاصله گذاري اجتماعي تن دادند و 
درمقابل وعده هايي از دولت گرفتند تا هزينه هاي محدودسازي 
فعاليت را پشت سر بگذارند؛ حاال اما در شرايطي كه خيز جديد 
شيوع كرونا آغاز شده و موج چهارم بيماري كوويد-19 به راه افتاده 
اســت، بنگاه هاي اقتصادي و توليدي از محدود شدن وعده هاي 
عبور از كرونا به حــرف و گفتاردرماني گاليــه دارند و به فعاالن 
اقتصادي حق مي دهند كه به طرح هــاي احتمالي قرنطينه  تن 
ندهند. البته آنگونه كه صاحب نظران بخش خصوصي مي گويند، 
بنگاه ها در دوره اول كرونا با صرف هزينه هاي ســنگين، الزامات 
همزيستي با اين ويروس را مهيا كرده اند و توانايي تداوم فعاليت 

در دوره قرنطينه با رعايت توصيه هاي بهداشتي را دارند.

حمايت  به جاي حرف
بحث درخصوص قرنطينه جدي شهرها 
با به راه افتادن موج چهارم شيوع كرونا 
داغ شده، اما مقاومت هاي پيدا و پنهاني 
به خصوص از سوي فعاالن اقتصادي و 
بنگاه هاي توليدي، خدماتي و صنفي 
در مقابل اجــراي طرح هاي احتمالي 

قرنطينه وجود دارد.  نايب رئيس اتــاق بازرگاني، صنايع، معاون 
و كشــاورزي ايران مي گويد: در ماه هاي نخست شــيوع كرونا، 
بنگاه هاي اقتصادي زيان سنگيني متقبل شدند تا خود را با شرايط 
بهداشتي و پروتكل هاي مقابله با شيوع كرونا هماهنگ كنند و به 
شيوه هاي مختلف نظير كاهش مقياس فعاليت، دوركاري و حتي 

تعطيلي با حركت ملي براي مهار كرونا همراه شدند. 
حسين ســالح ورزي در گفت وگو با همشهري، مي افزايد: در آن 
دوره با وجود اينكه شرايط نامســاعد اقتصادي و درآمدي دولت 
قابل  درك بود، دولتمردان براي حمايت از بنگاه ها و فعاليت هاي 
آسيب ديده از كرونا به حمايت در حد حرف و گفتاردرماني بسنده 

كردند. 
او با اشاره به اينكه در اين شــرايط حمايت هايي نظير تخفيف يا 
بخشش ماليات و حق بيمه نيروي كار عمال اتفاق نيفتاد و نهايتا در 
قالب به تعويق انداختن اخذ ماليات و مهلت دادن براي پرداخت 

بخشي از بدهي ها به بيمه بسنده شد. 
ســالح ورزي در پاســخ به موضع گيري بنگاه هــاي اقتصادي و 
فعاليت هاي توليدي بخش خصوصي به طرح احتمالي قرنطينه 
در موج چهارم كرونا، مي گويد: بحث قرنطينه بيشتر حوزه اصناف 
و خدمات را درگير مي كنــد. گرچه حوزه توليد نيز به واســطه 
انتقال نيروي كار از طريق حمل ونقل عمومي مي تواند مشــمول 
محدوديت ها شود؛ اما در سال جاري با توجه به افزايش چشمگير 
مزد طبق مصوبه شوراي عالي كار و به تبع آن رشد حق بيمه تأمين 
اجتماعي و همچنيــن باال رفتن هزينه هــا در دوره كرونا و افول 
درآمدها در شرايط نامساعد اقتصادي، اجراي هرگونه محدوديت 
اجتماعي يا قرنطينه بايد با درنظر گرفتن حمايت هاي مالي واقعي 
و فوري باشــد وگرنه حتي درصورت موفقيت اجراي اين طرح ها 
با تعزير و اجبار، تبعات فشــار هزينه اي بــه بنگاه ها و نيروي كار 

مشكل آفرين خواهد شد. 
اين فعال اقتصادي، با اشــاره بــه اين كه بنگاه هــاي اقتصادي 
در قبال تعويق تعهــدات داخلي و خارجي خود بــا هزينه هاي 
سرسام آور مواجه خواهند شد و ســمت عرضه در اقتصاد ايران 
نيز قادر به تحمل شــوك  نيســت، تأكيد مي كند: همانگونه كه 
تاكنون كميته اقتصادي ستاد مقابله با كرونا، بررسي و مشورت  
 خوبي جهت اجراي محدوديت براي حوزه توليد داشته است، در 
محدوديت يــا قرنطينه هاي احتمالي جديد نيز بايد اين شــيوه 

ادامه پيدا كند.

مردم متعهد بودند
پدرام ســلطاني، نايب رئيس پيشين 
اتاق ايران در گفت وگو با همشــهري، 
با تأكيد بر اينكــه مخالفت با قرنطينه 
در همه كشــورها به نوعي وجود دارد، 
مي گويد: انســان به عنوان يك موجود 
اجتماعي براي مدتي مي تواند از زندگي 

معمولي فاصله بگيــرد و از يك جايي به بعد حاضــر به اين كار 
نيست. به همين دليل در بســياري از كشورها، مردم حتي براي 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي نظير زدن ماسك، اعتراض و تجمع 
كردند؛ اما در ايران واقعا تا جايي كه به مردم مربوط بوده، همراهي 

مساعدي با توصيه هاي دوره كرونا داشته اند. 
سلطاني در مقايسه همراهي مردم ايران و ساير كشورها با قواعد 
دوره كرونا مي افزايد: مســافران و آشناياني كه در يك سال اخير 
از اروپا و آمريكا به ايران سفر كرده اند، همگي گواهي داده اند كه 
ميزان رعايت توصيه هاي بهداشتي توسط مردم ايران در بسياري 

موارد از مردم اروپا و آمريكا نيز جدي تر و بهتر بوده است.
 او سوءمديريت در كنترل شيوع كرونا را بيش از همراهي نكردن 
مردم و كسب وكارها مقصر مي داند و معتقد است: در كشورهايي 
كه دولت توان يا عزم جبران خسارت بنگاه ها و كسب وكارها را در 
جريان محدوديت هاي كرونا ندارد، مردم از منظر اقتصادي مجبور 
به شكستن پروتكل ها هســتند؛ اما در ايران باوجود اينكه دولت 
به دليل تنگناي مالي، كســري بودجه و حتي سوءمديريت قادر 
به كنترل اوضاع نبوده، باز هم شكستن قرنطينه و كاهش رعايت 

پروتكل ها با شدت كمتري اتفاق افتاده است.
 به عقيده اين فعال اقتصادي، در يك ســال گذشــته بسياري از 
بنگاه ها و كسب وكارها، خود را با دوركاري كرونا تطبيق داده اند، 
اما در حــوزه اصناف و خدمات كه فعاليت هــا به حضور فيزيكي 
گره  خورده، اجراي قرنطينــه و محدوديت نيازمند حمايت مالي 

دولت است.

 همشهري در گفت وگو با فعاالن بخش خصوصي 
طرح تعطيلي مشاغل براي كنترل كرونا را بررسي مي كند

صاحب نظران بخش خصوصي معتقدند اجراي هرگونه 
محدوديت يا قرنطينه براي مقابله با كرونا بايد با حمايت مالي 

واقعي و فوري دولت همراه باشد

يك ماه از وعده رئيس مجلس  گزارش
براي ســامان دادن به بازارها 
»ظــرف 24 تا 48ســاعت 
آينده«  مي گذرد و همچنان بــازار مرغ در 
ايران آشفته است. 16اسفند سال گذشته بود 
كه محمدباقر قاليباف با حضور در نشســت 
فوق العاده كميسيون هاي اقتصاد، صنايع و 
معادن و كشاورزي مجلس در حضور وزراي 
صمت و جهادكشاورزي اعالم كرد: از امروز تا 
25اســفند و تا 15فروردين بايــد با دقت 
وضعيت بازار را كنترل كنيم و بازار شب عيد 
در 5روز پاياني ســال تنظيم شــود و ظرف 
48ســاعت آينده آرامش را به شبكه توزيع 
برگردانيم. عيد1400 اما كام همه را تلخ كرد 
و صف ها براي خريد مرغ دولتي نشان داد كه 
با جلسه گذاشتن و وعده  دادن و مداخله دولت 
و  نمي گيــرد  آرام  بــازار  و مجلــس، 

تصميم گيرندگان به جاي اتخاذ يك سياست 
درســت و اقتصادي براي ســامان دادن به 
وضعيت توليد و عرضه گوشت مرغ، سياست 
سياســي كردن مرغ را در پيــش گرفته كه 
نتيجه آن تشــكيل قرارگاه ساماندهي مرغ 
دولتــی و اعمال محدوديت هــاي عجيب و 
غريــب بــود ازجملــه اينكه فــروش مرغ 

قطعه بندي شده هم ممنوع شد.
ديروز و پس از گذشــت يك ماه از آن جلسه 
فوق العاده اين بار نمايندگان در صحن علني 
مجلس به بحــث درباره بازار آشــفته مرغ 
پرداختند و برايند صحبت هــا و انتقادهاي 
آنها هم از آشفتگي و اختالف نظر شديد بين 
نمايندگان حكايت داشت تا جايي كه يكي 
رئيس جمهــوري و بانك مركــزي را مقصر 
اعالم كرد و ديگري دنبال اســتيضاح حسن 
روحاني بــود و آن ديگري خواســتار ورود 

نهادهاي امنيتي به بازار مرغ شــد. انتقادها 
و اظهارنظرهايــي كه به وضــوح از نگراني 
نمايندگان حكايت دارند و البته گوياي اين 
واقعيت اســت كه آنها به جاي ورود به متن، 

دچار حاشيه  شده اند.

عذرخواهی وزير جهاد
كاظم خــاوازي، وزير جهادكشــاورزي در 
جلســه ديروز، با تأييد احتكار مرغ در بازار 
گفت: نياز تهران به مرغ 1200تن اســت. 
به گفته او حتي در روزي كه در 3شــيفت 
1000تن مرغ بسته بندي شد، مشكل رفع 
نشد چون شــاهد تخلفات گسترده اي در 
اين حوزه هستيم. او مدعي شد: از آنجا كه 
قدرت خريد طي ماه هاي گذشته افزايشي 
نداشته، بايد ريشــه اتفاقات بازار مرغ را در 
جاي ديگري جســت وجو كــرد. اين عضو 

كابينه دولت بــا بيان اينكــه اتفاقات بازار 
مرغ موجب شــد دولــت كارگروهي براي 
حل مشــكالت اين حوزه تشكيل دهد كه 
مسئوليت آن با وزير جهادكشاورزي است، 
ادامه داد: در 3روز كاري با برگزاري جلسات 
و هماهنگي ها توانســتيم قيمت هــا را تا 
حدودي سامان دهيم، تنها در استان هاي 
كهگيلويــه و بويراحمــد، آذربايجــان و 
سيستان مشــكالتي وجود دارد. خاوازي 
تأكيد كرد: براساس تصميم سران 3 قوا تمام 
مسئوليت هاي تجاري در بخش كشاورزي 
ازجمله واردات، صــادرات و تنظيم بازار بر 
عهده جهادكشاورزي نيست، عالوه بر اين 
براســاس مصوبه هيأت وزيران مسئوليت 
تنظيم بازار شــكر، روغن، برنج و گوشــت 
برعهده جهادكشاورزي نيســت. او با بيان 
اينكه به نمايندگي از دولت از مردم به دليل 
اتفاقات بازار مرغ عذرخواهي مي كنم، ادامه 
داد: اميدواريم با تشــكيل كارگــروه ويژه 

آرامش به بازار مرغ در كل كشور بازگردد.

مقصرتراشی اشتباهی
سيد جالل ســاداتي نژاد، رئيس كميسيون 
كشاورزي مجلس هم گزارشي درباره شرايط 
اين روزهاي بازار مرغ ارائه كرد، گزارشي كه به 
جاي پرداختن به مشكالت مرغداران و موانع 
بر سر راه توليد مرغ، بيشتر به مقصرتراشي 
گرايش داشت. به گفته اين نماينده مجلس 
ميزان توليد مــرغ به 2.5ميليــون تن هم 
رسيده، اما شرايط به گونه اي است كه مردم 
مجبور به ايســتادن در صف هــاي طوالني 
شده اند و در شرايطي هستيم كه براي تامين 
نياز بازار داخلي بــه واردات 50هزار تن مرغ 

مجبور شده ايم.
او تصميمات غيركارشناسي رئيس جمهوري، 
نظارت نكــردن وزارت كشــور، تصميمات 
غيرفني و نقــص نظــارت وزارت صنعت، 
تصميمات غيرصحيح وزارت جهادكشاورزي 
و تامين نشدن ارز در بانك مركزي را 5عامل 
گراني گوشت مرغ اعالم كرد و افزود: توزيع 
ارز رانتي 4200تومانــي و ناتواني نظارت بر 
آن در حــوزه نهاده هاي دامــي باعث ايجاد 
رانت و كمبود ايــن نهاده ها در بازار شــده 

است. نماينده كاشــان در عين حال مدعي 
شــد بانك مركزي حتي حاضــر به رعايت 
تهاتر كاالها نيز نبوده و باعث شده 3ميليون 
تن نهــاده دامي در گمرك رســوب كند. او 
آمار اشــتباه جوجه ريزي در سامانه وزارت 
جهادكشــاورزي، ملزم كردن مرغداران به 
تحويل مرغ 45روزه و اختصاص 4كيلو دان 
مرغ، نداشــتن برنامه براي توليد نهاده هاي 
دامي در داخــل و نبــود برنامه ريزي براي 
استفاده از خوراك دام آماده را از ديگر عوامل 
نابساماني در بازار مرغ دانست و تأكيد كرد: 
ضرورت دارد هر چه سريع تر قانون انتزاع اجرا 
شود و اختيارات قانوني تنظيم بازار به وزارت 

جهاد بازگردد.

برداشت متفاوت نمايندگان
در اين نشست محمد علي نقدعلي، نماينده 
خميني شهر اما مدعي بود 3460مرغدار در 
سراســر ايران نهاده هاي دامي با نرخ دولتي 
دريافت كرده اما مرغشان را احتكار كرده اند. 
اما در مقابل سهراب گيالني، نماينده شوشتر 
انتقاد داشــت كه چرا 80درصد نهاده هاي 
دامي از خــارج تأمين مي شــود درصورتي 
كه امكان توليد اين محصوالت در كشــور 
وجود دارد. او به نقل از وزير جهادكشاورزي 
گفت كه 3460واحد توليد مرغ در كشــور 
فعاليت مي كنند كه همگي آنها نهاده هايي 

بــا ارز 4200تومانی دريافــت كرده اند اما 
مرغ توليدي خود را به نرخ تنظيم بازار ارائه 

نكرده اند.

قاليباف و تکرار مشکالت مديريتی
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس اما  مانند 
هميشه مشكالت را ناشي از مديريت دولت 
دانست و اعالم كرد: مهلت مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در سال98 درباره قانون 
تمركز وظايف بين وزارتخانه هاي كشاورزي و 
صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا كه 
تمديد مجدد آن در جلسه شوراي هماهنگي 
اقتصادي به تصويب نرســيد، مقرر شد در 
نخستين جلسه امســال اين موضوع تعيين 
تكليف شــده و وظايف به مسير قانوني خود 
بازگردند.  او افزود: يكي از اشكاالت اساسي 
 و جدي كه موجب نابساماني هاي موجود در 
حوزه مــرغ و تخم مرغ شــده، اشــكاالت 
ســاختاري و مديريتي است؛ زنجيره توليد، 
توزيع و نظارت اين نابساماني را ايجاد كرده 

است. 
او با بيان اينكه خواســت مجلس، بازگشت 
وظايف وزارت جهادكشــاورزي به مســير 
قانوني اســت، ادامه داد: وزيــران صنعت و 
جهادكشــاورزي نيز با ايــن موضوع موافق 
هســتند، بنابراين بــا اين تصميــم قطعا 

نابساماني موجود پايان مي يابد.

ارسال پرونده مرغ به محکمه
در پايان اين نشست بهارستان نشينان، به زعم خود، مقصران اصلي وضع بازار مرغ و 
عوامل گراني ها را شناسايي و گزارش آن را براي رسيدگي به قوه قضاييه ارسال كردند. 
چنان كه ديروز، گزارش كميسيون اقتصادي درباره گراني و نابساماني هاي اخير بازار 
به استناد ماده234 آيين نامه داخلي مجلس با 202رأي موافق، 8رأي مخالف و بدون 
رأي ممتنع از مجموع 238نماينده حاضر به تصويب رسيد و براي رسيدگي بيشتر 
به قوه قضاييه ارسال شد. حاال بايد منتظر ماند و ديد آيا تدبير مجلسي ها بازارها را 
آرام مي كند و واقعا با رسيدگي قضايي چاره ساز خواهد بود؟ به گزارش همشهري، 
تجربه دخالت هاي دولت ها و مجلس در بديهي ترين روندهاي اقتصادي و اســتفاده 
از قوه قضاييه براي برخورد با مقصران احتمالي نه تنها باعث ثبات در بازارها و بهبود 
معيشت نشده بلکه در بلندمدت به دليل ايجاد نااطميناني در سطوح تصميم گيري و 
تشديد مداخالت غيركارشناسي، روند توليد و عرضه كاالها را دچار اختالل مي سازد. 
اكنون كه مرغ به گوشت عزا و عروسي ميهماني سياستمداران تبديل شده، نگاه مردم 
اما به توليدكنندگان است كه توليد خود را افزايش دهند اما توليدكنندگان هم منتظر 

تصميم سازان هستند كه دست از دخالت بردارند.

كث
م

 سیاست مرغی 
يا مرغ سیاسی

همشهري نشست ويژه مجلس و انتقادهاي 
نمايندگان از وضعيت بازار مرغ را بررسی مي كند



5 2   چهارشنبه 18 فروردين 1400   شماره 8189 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

تعطیلي مشاغل؛ حركت از نو
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران با بيان اينکه پس از قرمز اعالم شدن شرايط شيوع كرونا در تهران، روند تعطيلي مشاغل و كسب وكارها نيز 
به همان ترتيبي خواهد بود كه اين محدوديت ها و ممنوعيت ها در دوره هاي قبلي شيوع اين بيماري اعمال يا رفع شده، گفت: با اين روند ابتدا 

فعاليت مشاغل گروه 4 و سپس 3 و 2 شغلي محدود و ممنوع خواهد شد. 
شکريه،  افزود: فعاليت واحدهاي صنفي در كالنشهر تهران تنها به كسب وكارهاي گروه يك مانند نانوايي ها، سوپر ماركت  ها، مراكز بهداشتي 
و درماني، آتش  نشاني و ساير مشــاغلي كه مايحتاج يا خدمات ضروري مورد نياز مردم را تامين مي كنند آن هم با رعايت كامل پروتکل هاي 
بهداشتي محدود خواهد شد و فعاليت بقيه صنوف و كسب وكارها مطابق با شرايط و ميزان شيوع كرونا محدود و يا تعطيل مي شود. او با بيان 
اينکه به نظر مي رسد ابتدا مشاغل گروه4 مانند تاالرهاي پذيرايي، قهوه خانه هاي سنتي، باشگاه هاي ورزشي، آرايشگاه هاي زنانه و... تعطيل 
شوند، افزود: اصناف هنوز از آسيب هاي مرحله اول تا سوم شيوع كرونا رها نشده و با بدهي هاي بانکي و چك هاي برگشتي دست و پنجه نرم 

مي كنند اما هيچ خبري از ارائه بسته هاي حمايت قبلي دولت به اصناف نيست.

كث
م

رئيس اتــاق اصناف تهــران در 
گفت وگو با همشهري: تعطيلي 
مشاغل هنوز رســما به اصناف 
اعالم نشده اما با مشخص شدن 
و ابــالغ نتايج نشســت ســتاد 
ملي مقابلــه با كرونا تــا امروز، 
چهارشــنبه، دور تازه تعطيلي 
مشاغل و كسب وكارها از شنبه 

هفته آينده آغاز مي شود

باال گرفتن تب شــيوع كرونا و  گزارش
اعالم وضعيت قرمز در تهران، از 
16فرورديــن مــاه، موجــب 
بازگشت شرايط قرنطينه و تعطيلي مشاغل و 
كســب وكارها شــد. به گفته فعاالن صنفي، 
به احتمال زياد از شنبه هفته آينده، قرنطينه و 
تعطيلي براي مشــاغل گروه 2 تــا 4 اعمال 

خواهد شد.
به گزارش همشــهري، همزمان با فراگيري 
موج چهارم شــيوع كرونا، اغلب مشــاغل و 
كســب وكارها مجبورند طي چند روز آينده 
دور تازه اي از تعطيلي را تجربه كنند. اگرچه 
هنوز همه واحدهاي صنفي در سطح كالنشهر 
تهران به فعاليت خود ادامــه مي دهند، اما با 
مشخص شدن نتايج نشست ستاد ملي مقابله 
با كرونا و ابالغ آن به اتاق اصناف ايران و تهران، 
محدوديت و تعطيلي هاي كرونايي مشــاغل 
يك بار ديگر از ســر گرفته خواهد شد. ديروز 
ايــرج حريرچي، معاون كل وزير بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكي از احتمال تعطيلي 
10روزه تهران خبر داد و گفت: درخواســت 
فعاليت مشاغل گروه يك در تهران را داده ايم، 
درخواست شــده بقيه مشــاغل در تعطيلي 
كامل باشــند. همچنين نادر توكلي، معاون 
درمان ســتاد مقابله با كروناي استان تهران 
نيز از ارائه پيشنهاد قرنطينه 10روزه تهران به 
ستاد ملي كرونا خبر داد. با اين حال، مسئوالن 
تشكل هاي صنفي هم از تداوم فعاليت مشاغل 
و كســب وكارها در تهران تا زمان تصويب و 
اعالم رسمي مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا 
خبر مي دهند اما با اشاره به نشست ديروز اين 
ستاد در وزارت كشور تأكيد مي كنند احتمال 
دور  تازه تعطيلي مشــاغل و كسب وكارهاي 

گروه يك از شنبه هفته آينده زياد است.

دور تازه تعطيلي مشاغل در راه است 
رئيس اتاق اصنــاف تهــران در گفت وگو با 
همشهري تأكيد كرد: هنوز ستاد ملي مقابله با 
كرونا در مورد قرمز شدن شرايط شهر تهران يا 
وضعيت كسب وكارها و مشاغل، به طور رسمي 
چيزي به اتاق اصناف اعــالم و ابالغ نكرده و 
فعاالن صنفــي نيز از طريق اخبــار جرايد از 
تغيير وضعيت كالنشهر تهران به قرمز مطلع 
شده  اند. قاسم نوده فراهاني، با اشاره به اينكه 
فعال همه مشاغل و كســب وكارها طبق روال 

گذشته باز است و به فعاليت ادامه مي دهند، 
افزود: مشخص شــدن اينكه چه مشاغلي و از 
چه ســاعتي در دور تازه همه گيري كرونا   با 
كدام شــرايط مجاز به فعاليت خواهند بود، 
منوط به تعيين و ابالغ نتايج نشســت  ستاد 
ملي مقابله با كرونا به اصناف است. او با تأكيد 
بر اينكه با توجه به ابالغ نشدن مصوبات ستاد 
ملي مقابله با كرونا به اتاق اصناف هنوز چيزي 
در مورد تعطيلي و شرايط فعاليت به واحدهاي 
صنفي ابالغ نكرده ايم، گفت: با اعالم نتايج اين 
نشست مشخص خواهد شد كه چه مشاغلي 
در دور تازه همه گيري كرونا تعطيل يا مجاز 
به فعاليت خواهند بود. نوده فراهاني با اشاره به 
اينكه احتماال نتايج نشست ستاد ملي مقابله 
با كرونا امروز )چهارشــنبه( بــه اتاق اصناف 
ايران و تهران ابالغ خواهد شد، افزود: با توجه 
به اينكه در 2روز پاياني هفته)پنجشــنبه و 
جمعه( اغلب مشاغل و كسب وكارها تعطيل 
شــده يا حجم فعاليت آنهــا كاهش مي يابد، 
اين احتمال وجود دارد كه دور تازه تعطيلي 
مشاغل و كسب وكارها با قرمز شدن وضعيت 
شيوع كرونا در تهران از شنبه هفته آينده ابالغ 
و اجرايي شود. او تأكيد كرد با توجه به وضعيت 
همه گيري اين بيماري و آمار باالي مرگ ومير 
احتمال تعطيلي مشاغل گروه 2 تا 4 از ابتداي 

هفته آينده بسيار زياد است.

اصناف؛ بازنده اصلي موج تازه شيوع كرونا
رئيس اتاق اصناف تهران با اشــاره به فشــار 
همه گيري كرونا بر مشــاغل و كسب وكارها، 
گفت: در شــرايطي كه خيلي از شــهروندان 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي  كنند و 
آمار مرگ ومير كرونا ظرف چند روز از روزانه 
70 تا 80 نفر به 172نفر افزايش يافته است، 
نمي توان براي رعايت اين پروتكل ها باالي سر 
هر نفر يك سرباز گذاشت يا انتظار داشت تا 
با تعطيلي مشاغل و كسب وكارها شيوع اين 
بيماري متوقف شود اما اصناف نيز چاره اي جز 
تعطيلي كسب وكارشان براي كمك به مقابله 

با اين بيماري ندارند.
نوده فراهاني با بيان اينكه متأســفانه بازهم 
فشــار اقتصادي همه گيري كرونــا متوجه 
مشاغل و كسب وكارهايي خواهد شد كه قبال 
نيز پروتكل هاي بهداشتي را براي آغاز به كار 
مجدد رعايت كرده اند، افــزود: اتاق اصناف 

پيش از اين پيشــنهاد تعطيلي يك هفته  اي 
همه مشاغل و كسب وكارها حتي اغلب مشاغل 
گروه يك را به ستاد ملي مقابله با كرونا ارائه 
كرده اما متأســفانه تا كنون پاســخي به اين 

پيشنهادها داده نشده است.
او تأكيد كرد: ضربه رعايت نشدن پروتكل هاي 
بهداشتي با افزايش شمار ابتال  و مرگ ومير به 
مردم و سپس به واحدهاي صنفي مي خورد 
كه در شــرايط فشــار اقتصادي به ســختي 
روزگار مي گذرانند. او با اشاره به اينكه برخي 
وعده هاي مطرح براي بسته حمايتي به اين 
مشــاغل نيز تا كنون اجرايي نشــده است، 
افزود: به احتمــال زياد با قرمز اعالم شــدن 
شرايط شــيوع كرونا در تهران همه مشاغل 
و كسب وكارهاي مشــمول فهرست 2، 3 و 4 
گروه شغلي با اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا 

تعطيل مي شود.

سايه دور تازه تعطيلي بر 3ميليون اشتغال صنفي 
نايب رئيس اول اتــاق اصناف ايــران نيز در 
گفت وگو با همشــهري از احتمال بازگشت 
موج تازه تعطيلي مشــاغل و كسب وكارها با 
قرمز اعالم شــدن وضعيت كالنشــهر تهران 
خبر داد و گفت: متأســفانه دور اول تعطيلي 
مشــاغل، نزديك به 3ميليون شغل موجود 
در واحدهاي صنفــي را تحت تأثير قرار داده 
و به سوي تعطيلي ســوق مي دهد. متأسفانه 
اصناف تا كنون هيچ بسته حمايتي از دولت، 
در طول موج يك تا 3 شــيوع كرونا دريافت 
نكرده اند و بازهم فشــار اصلــي موج چهارم 
شــيوع كرونا به واحدهــاي صنفي تحميل 
مي شــود. جالل الدين محمد شكريه، افزود: 
اگرچــه هنوز دور تــازه تعطيلي مشــاغل و 
كسب وكارها به اتاق اصناف ايران ابالغ نشده 
اما براساس اعالم قبلي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا درصورت قرمز شــدن وضعيت شهرها، 
تنها مشاغل گروه يك كه مايحتاج و خدمات 
ضروري به مردم ارائه مي كنند آن هم با رعايت 
همه پروتكل هاي بهداشتي مجاز به فعاليت 
خواهند بــود. او تأكيد كرد: اعمــال دور تازه 
تعطيلي مشاغل در تهران يا ساير شهرها منوط 
به اعالم رســمي مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كرونا توسط فرمانداري و استانداري هاست. 
هم اكنون در شهر رشت نيز با توجه به اينكه 
شــرايط همه گيري كرونا به رنگ زرد است، 
جلسه اي براي كم و كيف فعاليت و يا تعطيلي 
واحدهاي صنفي درصورت قرمزشدن شرايط 

شيوع همه گيري كرونا برپا شده است.

درپي چند  ماه اجراي طرح دامنه نوســان  بورس
نامتقارن، تازه ترين خبرها نشــان مي دهد 
سازمان بورس در تالش است ظرف چند ماه 
آينده دامنه نوسان سهام را بازتر كند، اين خبر را ديروز يك 
عضو شوراي بورس هم تأييد كرد. همزمان ظرف چند روز 
گذشته در اتفاقي نادر و براي نخستين بار يك مقام ارشد 

بازار سرمايه هم از افزايش دامنه نوسان دفاع كرد.
به گزارش همشهري، 3دهه اســت كه گفتمان حذف يا 
افزايش دامنه نوســان در بورس مطرح است اما در طول 
همه اين سال ها با وجود آنكه كارشناسان تأكيد كرده اند 
دامنه نوسان آثار مخربي بر بازار سهام دارد، مسئوالن بازار 
سرمايه بر ادامه رويه قبلي تأكيد كرده اند. هم اكنون بورس 

تهران يكــي از محدودترين دامنه هاي 
نوسان را در ســطح جهان دارد. دامنه 
نوســان در اغلب بورس ها بيــن 15 تا 
50درصد اســت و حتي در بورس هاي 
آمريكا، آلمان و انگلستان دامنه نوسان 
قيمت وجود ندارد و از دامنه نوسان فقط 

در مواقع اضطراري استفاده مي شود.
در آخرين نمونه از افزايش دامنه نوسان، 
بورس هــاي كره جنوبــي و يونــان در 
ســال2015 دامنه نوسان قيمت سهام 

شركت ها را از 15درصد به 30درصد افزايش دادند.

دامنه نوسان با بورس چه كرده است؟
تجارب گذشته از به كارگيري دامنه نوسان در بازار سهام 
ايران نشان مي دهد يكي از داليل بروز پديده »سرخطي«، 
به عنوان يك پديده ويرانگر و مخرب در بازار سهام، وجود 

دامنه نوسان محدود است.
پديده سرخطي كه تقريبا منحصر به بازار سهام ايران است، 
به برخي معامله گران اين امــكان را مي دهد كه از طريق 
دسترســي به ابزارهاي فني معامالتي در باالي صف هاي 
خريد و فروش قرار بگيرند و از ايــن طريق منافع خود را 
بيشينه كنند. به بيان ديگر اين پديده خود يك ابزار بزرگ 

توزيع رانت در بازار سهام است.
تجارب 3دهه به كارگيري دامنه نوســان محدود در بازار 
سهام ايران همچنين نشان مي دهد دامنه نوسان محدود، 
به بروز پديده صف نشيني و ايجاد هيجان در بورس منجر 
شده اســت. برخي ســهامداران بزرگ كه اتفاقا خود از 
مدافعان اصلي محدوديت دامنه نوسان در بورس هستند 
از طريق تشــكيل همين صف ها به هيجان در بازار دامن 
مي زنند و از اين طريق منافع زيادي به دســت مي آورند. 
هم اكنون صف هاي خريد و فروش ابــزاري مخرب و در 
اختيار برخي سهامداران بزرگ، براي بازي با سهامداران 

كوچك و افزايش سود آنهاست.
درعين حال كارشناسان تأكيد دارند دامنه نوسان محدود، 
فضاي تحليلي بازار ســهام را از بين برده، به اين معنا كه 
ســهامداران بدون دانش و اطالعات كافي صرفا با تكيه 
بر تشــكيل صف هاي خريدو فــروش تقاضا هاي خود را 
در صف ها ثبت مي كنند و همين موضوع موجب شــده 
سهامداران به تحليل در بازار سهام توجهي نداشته باشند، 
اين پديده همچنين به تشديد بحران صف نشيني و هيجان 
در بورس منجر شده است. شاهد اين مدعا معامالت بازار 
سهام از ابتداي امسال تاكنون اســت؛ در طول چند روز 
گذشته نماد دست كم 500شــركت در صف هاي خريدو 

فروش قفل شده است.
به زعم تحليلگران با از بين رفتــن فضاي تحليلي در بازار 
سرمايه عرصه سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم به طور 
كامل از بين مي رود و سهامداراني كه هيچ اطالعاتي از بازار 
سرمايه ندارند جرأت پيدا مي كنند كه بدون دانش فني 
الزم وارد بازار سهام شوند و از اين طريق، هم بازار سهام با 
هيجان هاي افراطي و كاذب مواجه مي شود و هم بعضي 

سهامداران خرد، متحمل زيان هاي سنگين مي شوند.
همچنين وجود دامنه نوســان مانــع از تنظيم طبيعي 
قيمت ها و باعث ايجــاد قيمت هاي غير واقعــي در بازار 
مي شود. از سوي ديگر اين قانون، نقدشوندگي بازار و حجم 
معامالت را هم به شدت كاهش مي دهد و با كاهش سياليت 
بازار امكان رسيدن به تعادل طبيعي را ميان فروشندگان 
و خريــداران در بورس از بين مي بــرد. اگرچه اين قانون 
براي جلوگيــري از نوســانات قيمت در يــك روز وضع 
شده اما مطالعات نشــان مي دهد قيمت ها در بازه زماني 
بلندمدت در نهايت به سوي قيمت هاي تعادلي و طبيعي 
حركت مي كنند و اين محدوديت ها صرفا زمان رسيدن به 

قيمت هاي تعادلي را افزايش مي دهد.

حذف دامنه نوسان تا چند  ماه آينده
حاال تازه ترين خبرهاي دريافتي نشان مي دهد مقدمات 
افزايش دامنه نوســان در بازارســهام فراهم شــده، قرار 
است ظرف چند  ماه آينده در اين باره تصميم گيري شود. 
نخستين بار در اواخر بهمن ماه پارســال و زماني كه قرار 
بود دامنه نوســان نامتقارن در بورس به كار گرفته شود، 

محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان بورس از امكان 
حذف يا افزايش دامنه نوسان خبر داد و گفت: تغيير دامنه 
نوسان در شرايط خاص با ايجاد بستر زماني مناسب، مسير 
تحليل را هموار مي كند، هرگاه شرايط اقتصادي از ثبات 
بيشتري برخوردار باشــد امكان افزايش يا حذف دامنه 

نوسان وجود خواهد داشت.
حاال گويا مطالعاتي كه به همين منظورانجام شــده، به 
پايان رسيده و مقامات ســازمان بورس با استناد به اين 
مطالعات به اين نتيجه رســيده اند كه تا قبل از خرداد ماه 
دست به كار شوند و اقدامات عملي را براي افزايش دامنه 
نوســان آغاز كنند.اين خبري اســت كه ديروز حسين 
ســالح ورزي، عضو شــوراي بورس هم آن را تأييد كرد و 
گفت: نــگاه غالب اين اســت كه دامنه 
نوسان بايد به تدريج باز و بيشتر شود و 
سازمان بورس هم برنامه هايي در اين باره 
دارد. به نظر مي رسد تا قبل از انتخابات 

رياست جمهوري اين امر اتفاق بيفتد.
چند روز قبل نيز در يك اتفاق نادر يك 
مقام ارشد بازار سرمايه از افزايش دامنه 
نوسان در بورس دفاع كرد و گفت: ممكن 
است زماني اعالم شــود كه براي بهبود 
وضعيت بازار سرمايه، دامنه نوسان حذف 
شود يا دامنه نوسان 10درصدي وجود داشته باشد كه بين 

اين دو، گزينه حذف دامنه نوسان را انتخاب مي كنم.
امير هاموني، مديرعامل فرابــورس با بيان اينكه به لحاظ 
كارشناســي مدافع برداشته شــدن دامنه نوسان هستم 
گفت: تا مدت زماني در »تابلو ج بازار پايه« دامنه نوســان 
وجود نداشت، اما »تابلو ب« با دامنه نوسان 10درصدي 
همــراه بود، تحــت اين شــرايط »تابلو ب« كــه داراي 
محدوديت نوسان بود نوسان بيشتري را نسبت به »تابلو 
ج« تجربه كرد كه هيچ دامنه نوساني را نداشت.به اعتقاد 
او برداشته شدن دامنه نوسان بورس اقدام مثبتي است كه 

مي تواند باعث ايجاد نظم در معامالت شود.
اين ديدگاه ها در شــرايطي اعالم مي شود كه در گذشته 
مديران اجرايي و مقامات مســئول در بازار سرمايه كمتر 
مدافع افزايش دامنه نوســان در بورس بودند و حتي در 

موارد زيادي به شدت با آن مخالفت مي كردند.

ريشه هاي ناكارايي
اغلب كارشناسان خبره و تحليلگران درباره ناكارايي دامنه 
نوسان محدود در بازار سهام اتفاق نظر دارند و بر اين باورند 
كه افزايش يا حذف آن مي تواند تالطم هاي بازار ســهام 
را كمتر و فقط محدود به دوره هــاي بحراني كند. ميثم 
هاشم خاني، تحليلگر اقتصادي درباره آثار زيانبار اعمال 
دامنه نوسان محدود در بازار سهام مي گويد: محدوديت 
دامنه نوسان، همان سدي است كه سرعت نقدشوندگي 
ســهام را در بازار كند كرده است. مقررات بازار سرمايه ما 
نيازمند اصالح اســت و مهم ترين قانوني كه بايد اصالح 
شود، محدوديت دامنه نوســان است. معتقدم آنچه مانع 
اصالح مقررات دست وپاگير در بازار سرمايه شده، منافع 
برخي گروه هاي ذينفعي است كه اتفاقا از صف هاي خريد و 
فروش، بهره مي برند. او تأكيد مي كند: واقعيت اين است كه 
بعضي سهامداران بزرگ، اعم از حقيقي يا حقوقي، از ايجاد 
صف به عنوان ابزاري براي تهييج ســهامداران خرد بهره 
مي گيرند تا خود از اين نوسانات هيجاني و صف هاي مكرر، 
منتفع شوند. منطقا بازار ســرمايه بايد به برخي اتفاقات ، 
رويداد ها و اظهارنظر ها واكنش نشان دهد؛ اما تجربه نشان 
داده محدوديت دامنه نوسان موجب شده بسياري مواقع، 
شدت واكنش بازار به رويدادها، بيش از حد باشد. به گفته 
او براي حركت منطقي تر بازار،محدوديت دامنه نوســان 

بايد حذف شود.
هاشــم خاني ادامه مي دهد: حذف دامنه نوســان لزوما 
به معناي فراز و فرود هاي عجيــب و غيرمنطقي در بازار 
نيســت. كما اينكه هم اكنون بازار امــالك يا خودرو هم 
محدوديت دامنه نوسان ندارند؛ ولي خريدار و فروشنده با 
توجه به شرايط بازار قيمت را تعيين مي كنند و هر از گاهي 
هم به سبب اتفاقات خاصي قيمت ها بيش از حد معمول 

افت يا رشد مي كنند.
سعيد ذوالفقاري، مديرعامل كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان 
هم در اين باره مي گويد: اگر بازار ســرمايه رشــد كرده، 
ابزارهاي اين بازار هم بايد متناســب با رشد بازار سرمايه 
توسعه يابد. محدود كردن بازار اصال اقدام مناسبي نيست 
و به نظر مي رسد بهترين راهكار براي بهبود وضعيت بازار 

سرمايه، حذف يا افزايش دامنه نوسان است.
او مي افزايد: اين كار شايد از حجم معامالت بكاهد ولي بازار 
سرمايه را تحليلي تر خواهد كرد. در بسياري از بورس هاي 
بزرگ دنيا هم با دامنه نوسان بسيار باالتر از بازار سرمايه 
ما، معامالت رواني در جريان است و قيمت سازي  هم انجام 
نمي شود. رســيدن به فضاي تحليل و كاهش سفته بازي 
در اين بازار، راهي جــز افزايش يا حذف دامنه نوســان 

معامالت ندارد.

درگفت وگوي همشهري با رئيس اتاق اصناف تهران و نايب رئيس اول اتاق ايران اعالم شد

به احتمال زياد مشاغل گروه 2 تا 4 در تهران از شنبه تعطيل مي شود

ديروز يك عضو شوراي بورس خبر افزايش دامنه نوسان را تأييد كرد

موج تازه تعطیلي مشاغل از شنبه

خيز بورس براي افزايش دامنه نوسان چهره روز

 بازگشت به معامالت آتي سکه
با ابداعي مبتکرانه

3 ســال بعد از توقف معامــالت آتي 
سكه در بورس كاال، به اتهام اثر گذاري 
بر بازار نقد كه بعدها مشــخص شــد 
اتهام بي اساســي بــوده اســت حاال 
سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاال  حامد 
كه در اين مدت پيگير آغاز به كار دوباره 
اين معامالت بود مي گويد: در ســال1400 با ضمانت واحد هاي 
صندوق هاي ســرمايه گذاري طال، دوباره بازار مبادالت اوراق آتي 

سكه طال ايجاد خواهد شد و بازار به حركت خود ادامه خواهد داد.
از اواسط سال1396 بحث هاي زيادي بر سر ادامه كار بازار معامالت 
آتي سكه در بورس كاال آغاز شد؛ مقامات بانك مركزي بر اين باور 
بودند كه علت رشد قيمت ســكه در بازار آزاد، بازار معامالت آتي 

بورس كاالست. 
اين بحث ها درنهايت موجب شد بازار معامالت آتي سكه، كه پويايي 
زيادي به مبادالت بازار ســرمايه داده بود، در 20فروردين1397 
براي هميشه تعطيل شود. در آن زمان قيمت هر سكه به 3ميليون و 
700هزار تومان رسيده بود اما تعطيلي اين معامالت هرگز به توقف 
رشد قيمت طال و سكه منجر نشد. چند ماه بعد از آن قيمت هر سكه 
به 5ميليون تومان و اكنون به محدوده 11ميليون  تومان رســيده 
است. رشد قيمت سكه در طول اين سال ها اثبات كرد اين فرضيه 
كه معامالت آتي سكه در بورس كاال دليل رشد قيمت سكه بوده از 
اساس باطل بوده است. همان زمان هم اغلب مطالعات نشان مي داد 
قيمت ها در بازار معامالت آتي بورس كاال، از بازار نقد تأثير مي گيرد 
و عكس اين شرايط حاكم نيست، با اين حال معامالت آتي سكه با 

دليل اعتراض هاي غيرعملي متوقف شد.
حاال با گذشت 3ســال با اســتفاده از يك ايده مبتكرانه از سوي 
مديرعامل بورس كاال قرار است دوباره در سال1400 با استفاده از 
ضمانت واحد هاي صندوق هاي سرمايه گذاري طال، معامالت اوراق 

آتي طال راه اندازي شود.
اين ابتكار علمي و عملي مديرعامل بورس كاالســت كه بر اساس 
آن واحدهاي )يونيت( صندوق هاي ســرمايه گذاري طال به عنوان 
دارايي پايه در معامالت آتي سكه مورد اســتفاده قرار مي گيرد و 
با ضمانت آنها زمينه اجرايي آغاز به كار دوباره معامالت آتي سكه 

فراهم مي شود.
اين روش جديد كــه ابداعــي نوآورانه تلقي مي شــود مي تواند 
حساسيت هاي قبلي را كه در مورد معامالت آتي سكه وجود داشت، 
از بين ببرد و در عين حال به نياز برخي فعاالن بازار در زمينه پوشش 
ريسك قيمت طال كمك كند؛ زيرا بسياري از فعاالن بازار هاي مالي 
نيازمند آن هستند كه از طريق معامالت آتي سكه ريسك هاي خود 

را در بازار هاي مالي پوشش دهند.

پنير خامه اي؛ كيلويي50هزار تومان 

قيمت انواع پنير هم مثل ديگر اقالم لبني چندين بار  سوپرماركت
در يك ســال گذشــته باال رفت و اين گراني ها در 
محصوالت غيريارانه اي بسيار بيشتر بود. پنير سفيد، 
تنها پنيري است كه در ميان اقالم حمايتي لبني قرار دارد و ديگر 
انواع پنير قيمت شان از سوي شــركت هاي توليدي و با توجه به 

هزينه توليد تعيين مي شود.
اين موضوع باعث شــده قيمت پنيرهاي خامه اي در بازار افزايش 
يابد و هر 100گرم آن 5هزار تومان قيمت داشته باشد. مصرف پنير 
خامه اي نه تنها براي صبحانه و بنا بر ذائقه افراد، نسبتا باالست بلكه 
از آنجايي كه اين نوع پنير براي تهيه انواع دسرها هم مورد استفاده 
قرار مي گيرد تقاضا براي آن به گفته فروشندگان بسيار زياد و رو به 

افزايش است. 
تعداد زياد برندهاي موجود در بازار هم از رشد تقاضا و افزايش رقابت 
ميان توليدكنندگان خبر مي دهد. پاك، پــگاه، كاله، دامداران و 
ميهن توليدكنندگان سنتي و قديمي لبنيات در كشور طبيعتا پنير 
خامه اي هم توليد مي كنند و مي ماس، چوپان، كيبي، پاژن، صباح 
و ويلي، برندهاي نسبتا جوان تر در اين عرصه به شمار مي روند كه 
به نظر مي رسد جاي خود را نيز در بازار به خوبي باز كرده اند و سهم 

بااليي از بازار مصرف را به خود اختصاص داده اند.
قيمت نسبتا باالي پنير خامه اي باعث شده بيشتر بسته بندي هاي 
اين محصول 100گرمي باشد و هم اكنون بزرگ ترين بسته بندي 
پنير خامه اي در بازار 350گرمي است. گران ترين برند پنير خامه اي 
با توجه به مشاهدات خبرنگار همشهري، برند گاو خندان است كه 

بسته 240گرمي آن 37هزار تومان قيمت خورده است.

تابلوي قیمت بعضي از انواع پنیر خامه اي در سوپرمارکت هاي تهران
قیمت- تومانمشخصاتبرند

1005.000گرميدامداران
18013.200گرميکیبي
1005.000گرميپاژن
20013.000گرميآلیما

24037.000گرميگاو خندان
1005.000گرميپگاه
1004.500گرميپاک
35024.000گرميکیبي
1005.500گرميچوپان
24017.500گرمي- شیشه ايصباح
35019.500گرميويلي
1006.000گرميکاله

1005.400گرميمیهن
20013.000گرميمي ماس

نــوده فراهاني: اتــاق اصناف 
پيش از اين پيشنهاد تعطيلي 
يك هفتــه اي همه مشــاغل 
و كســب وكارها حتــي اغلب 
مشــاغل گروه يك را به ستاد 
ملي مقابله با كرونا ارائه كرده 
اما پاسخي دريافت نكرده است

جالل الديــن محمد شــكريه: 
متأســفانه اصناف تا كنون هيچ 
حمايتي از دولت در موج يك تا 
3 شيوع كرونا دريافت نكرده اند 
و بازهم فشار اصلي موج چهارم 
شيوع كرونا به واحدهاي صنفي 

تحميل مي شود

 احتمــاال دامنــه 
نوسان قيمت سهام 
تا خرداد ماه  افزايش 

مي يابد

علي ابراهيمي
خبرنگار
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سالمت 

تجربه هاي موفق استاني  در عبور كرونا 
كرونا در موج چهارم به ســخت ترين روزهايش رسيده؛ روزهايي 
كه متخصصان و مســئوالن حوزه سالمت هشــدارش را پيش از 
سال گذشــته و تعطيالت نوروز داده بودند و موج جديد را به دليل 
ميزان شــيوع، افزايش مبتاليان و مرگ و ميرهــا، خطرناك تر از 
هميشه مي دانســتند. وضعيتي كه موجب شده حتي استان هاي 
داراي كارنامه موفق در پيك هاي گذشــته هم براي عبور از كرونا 

چالش هايي را تجربه كنند.
به گزارش گروه ايرانشــهر، در نخســتين پيك كرونا از ميان تمام 
اســتان هاي كشــور، كهگيلويه وبويراحمــد به عنوان نخســتين 
اســتان موفق  در مقابله با كرونا مطرح شــد. آن زمان مســئوالن 
كهگيلويه وبويراحمد و دانشگاه علوم پزشكي با وجود امكانات محدود 
با چنگ و دندان به اين موفقيت رسيدند و همراهي مردم در رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي را مورد تقدير قرار دادند. آن هم درحالي كه 
پيش بيني مي شــد كهگيلويه وبويراحمد به دليل روابط گسترده 
مردم و نوع آب وهوا، شيوع گسترده اي را تجربه كند اما غربالگري 
98.5درصدي علوم پزشكي استان و اعمال محدوديت ها براي افراد 
با تســت مثبت، چنين موفقيتي را براي آنها رقم زد. )در آن مقطع 

درصد كشوري 85 درصد عنوان شد(
در پيك بعدي پرچمداران موفقيت در كنترل ويروس كرونا همدان، 
فارس، بوشــهر و باز هم كهگيلويه و بويراحمــد بودند. همداني ها 
همراهي شــبكه تبليغي اســتان را با فعاالن عرصه ســالمت در 
پيشــگيري از كرونا تجربه كردند و عالوه بر آن گروه معتمدين و 
افراد صاحب نفوذ را در هر شهرستان راه اندازي كردند تا در اجراي 
توصيه هاي بهداشــتي و تأكيد بر رعايت پروتكل ها  از سوي مردم 

نقش پررنگي داشته باشند.
بوشهري ها در پايان پيك دوم روزهاي متوالي بدون فوتي را تجربه 
كردند و جزو 3استان اول در رعايت پروتكل هاي بهداشتي و استفاده 
از ماســك قرار گرفتند. اتفاقي كه به جز محدوديت هاي سراسري 
با قوانين سختگيرانه در ادارات و همكاري هاي بين بخشي همراه 
شد. با تصميم متفاوت مديران استان تمام مديران  كل  در ارگان  و 
سازمان هاي مختلف موظف به پاسخگويي در قبال رعايت نشدن 
پروتكل هاي بهداشــتي بودند كه ممكن بود به جريمه آنها منجر 
شود. اتفاقي كه موجب شد رعايت دستورالعمل ها در ادارات بوشهر 
به بيش از 95درصد هم برسد. صدا و ســيماي استان هم يك پاي 
همراهي ها با كادر درمان بود و مؤثرترين اطالع رساني ها از طريق 
اين نهاد به مردم اعالم مي شد. به همين دليل اطالعات به طور مؤثر 

به شهروندان مي رسيد كه نتيجه آن پذيرش توصيه ها بود.
ابتكارات فارسي ها پس از پيك سوم براي مقابله با ويروس كرونا به 
تمام كشور ابالغ شد. هوشمندســازي مدارس، ارتقاي نقاهتگاه ها 
به بيمارســتان پشــتيبان، تغيير خط توليد كارخانه ها، پرداخت 
تسهيالت به كادر درمان و فعال شدن راه هاي ارتباطي مردم با ستاد 
استاني مقابله با كرونا، افزايش تخت هاي بيمارستاني، تشويق و تنبيه 
اصناف در رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي، توزيع داروي بيماران در 
منازل و توليد واكسن ازجمله اقداماتي بود كه موجب شد مردم اين 
استان نســبت به محدوديت  و قرنطينه ها همراهي بيشتري نشان 
دهند. آن هم درحالي كه واحدهاي توليدي حتي يك روز هم تعطيل 
نشدند و تنها در مقاطعي فعاليت اصناف با مدت زمان كمتري انجام 

شد تا آسيب كمتري در اين حوزه به فعاالن وارد شود.
گيالني ها هم در خالل تمام بحران هاي كرونايي ســال گذشته 
يك تجربه خوب را براي تجهيز بخش هاي درمان به 10دستگاه 
سي تي اســكن يا افزايش 180تخت ICU رقم زدند. اتفاقي كه 
موجب شد اين استان به دليل شرايط گردشگرپذيري در بحران 
بيماري، مشكالت كمبود تخت را كمتر تجربه كند. تبريز  هم يكي 
از مناطق موفق در مواجهه و عبور از پيك كرونا بود. پاييز 99كه 
پيك سوم كرونا در كشــور رقم خورد يكي از عملكردهاي جالب 
مسئوالن مركز اســتان اســتفاده از ظرفيت افراد بانفوذ در ميان 
مردم بود تا شهروندان را به رعايت پروتكل ها دعوت كنند. اتفاقي 
كه به كاهش حضور آنها در بازار و افزايــش رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي منجر شد.

بازگشايي جاده پونل بعد از 6ماه
جاده ارتباطي خلخال-پونل كه ابتداي پاييز گذشته با نخستين 
بارش برف مسدود شــده بود، دوباره باز شد. بهمن گير بودن اين 
جاده در فصل زمستان به همراه كوالك و مه موجب مي شود هر 
ســال آن بخش از اين جاده كه در اردبيل قرار دارد بيش از 6ماه 
بسته شود و ساكنان اردبيل و گيالن را مجبور كند از جاده اسالم 
به خلخال براي رفت وآمد بين 2استان استفاده كنند. هرچند در 
بخش متعلق به اردبيل اين جاده منطقه مسكوني وجود ندارد، اما 
ساكنان گيالني سوي ديگر جاده هر ســال مجبور به ترك محل 
زندگي خود و سكونت در كوهپايه مي شــوند تا از برف و سرما در 

امان باشند.
عکس: ايرنا

عكس نوشت

گره پروژه هاي خراسان شمالي باز مي شود 
معاون هماهنگي امور عمراني استانداری خراسان شمالی بودجه 487ميليارد توماني 

براي رفع محروميت هاي استان را مناسب توصيف، اما تأكيد كرد توسعه متوازن و 
تكميل پروژه هاي نيمه تمام ده ها برابر اين عدد اعتبار نياز دارد 

تخصيص 487ميليــارد تومان اعتبار مجــزا از بودجه 
محروميت زدايي كشــور و افزايش بودجه آبرساني به 
روستاها، خراسان شمالي ها را به بازشدن گره هاي كور 
پروژه هاي نيمه تمام اميدوار كرد. خراسان شمالي به عنوان يكي از استان هاي محروم،  از ركود 
و توقف در اجراي پروژه هاي نيمه تمام به دليل كمبود اعتبار به شــدت رنج مي برد. مشــكل 
جاده هاي استاني و روســتايي، غفلت از ظرفيت باالي كشــاورزي، نبود راه آهن، فرودگاه و 
بزرگراه، بحران آبي ناشي از پروژه هاي نيمه كاره با درصد پيشرفت فيزيكي باال، گذرگاه مرزي 
غيرفعال باجگيران، تخصيص نيافتن سهميه سوخت مرزنشينان برخالف ساير مناطق مرزي 
كشور، سطح پايين پوشش تامين اجتماعي و... موجب رشد منفي جمعيت و كاهش اشتغال 

و پايين بودن شاخص هاي سرانه در حوزه هاي مختلف اين استان شده است.
اما ديــروز نماينده شــيروان در مجلس شــوراي اســالمي از اختصــاص 2/6درصد بودجه 
محروميت زدايي كشور به خراسان شمالی خبر داد و گفت: »امسال 19هزار و 500ميليارد تومان 
اعتبار با هدف رفع محروميت اســتان هاي كم برخوردار به همراه برش استاني آن تصويب شد 
كه سهم خراسان شمالي از اين رقم 487ميليارد تومان است.« به گفته »علي جدي« بودجه اي 
هم براي آبرساني به روستاهاي خراسان شمالي تخصيص پيدا كرده و سهم استان از اين بودجه 

220ميليارد تومان و اين رقم در مقايسه با سال هاي گذشته تقريباً دو و نيم برابر شده است. 
معاون هماهنگي امور عمراني اســتاندار خراســان شــمالي 
در گفت وگو با همشــهري با اشــاره به اختصــاص اين بودجه 
براي تمام اســتان هاي كمتر توســعه يافته و محروم  مي گويد: 
»خراسان شمالي در بخش هاي مختلف و زيرساخت هاي اصلي 
مثل راه آهن، فــرودگاه و بزرگراه همچنين راه هاي روســتايي 
محروميت هاي زيادي را تجربه مي كند. در بخش آب آشاميدني، 
تامين آب بخش صنعت و كشاورزي هم با مشكالت قابل توجهي مواجه هستيم كه اميدواريم 
با تكميل آيين نامه اين بودجه و كمك هاي دولت بتوانيم در بخش هاي ذكر شده به ويژه توسعه 
زيرساخت هاي شهري و روســتايي اقدامات مناســبي را انجام دهيم.«  »غالمرضا هوايي« 
تخصيص بودجه 487ميليارد توماني براي رفع محروميت هاي اســتان را خوب اما ناكافي 
مي داند و مي افزايد: »براي بســياري از مناطق كم برخوردار خراسان شمالي نمي توان كلمه 
محروم را به كار برد، زيرا همه روستاهاي ما از برق، آب و گاز برخوردار هستند، اما وسعت نياز 
استان براي توسعه متوازن ده ها برابر اين عدد است.« به گفته وي، خراسان شمالي به عنوان 
يكي از استان هاي محروم كشور مطرح است و اين بودجه 487ميليارد توماني رقم خوبي براي 
تحول در توسعه است كه مي تواند بخشي از چالش هاي مالي پروژه هاي نيمه تمام را رفع كند، 
اما اين مبلغ به هيچ وجه عقب ماندگي هاي ما در مقايسه با استان هاي مجاور را جبران نخواهد 
كرد.  اين مســئول به بودجه هاي محروميت زدايي از ابتداي انقالب تاكنون اشاره مي كند و 
مي افزايد: »اعتبار مناطق محروم در ســال هاي مختلف جهش هاي خوبي داشــت. پيش تر 
تبصره37 )قانون احكام دائمي برنامه هاي توســعه اي كشور( هر سال در قانون بودجه تكرار 
مي شد و بعدها بخشي از تبصره 25 )ضوابط اجرايي قانون بودجه( به اين حوزه اختصاص پيدا 
كرد و اكنون مسئوليت اين حوزه بر عهده سازمان دولتي توسعه مناطق محروم و روستايي 
اســت.« هوايي درباره اولويت هاي اســتانداري براي تكميل طرح هاي نيمه تمام هم عنوان 
مي كند: »انتقال آب از درياي عمان، توسعه فوالد، توسعه فرودگاه بجنورد، ساخت فرودگاه در 
جاجرم و اتصال خراسان شمالي به راه آهن در جاجرم به عنوان اولويت هاي عمراني و صنعتي 
استان مطرح است. همچنين در حوزه  گردشــگري هم يك مجموعه بسيار عظيم تفريحي، 
تاريخي و فرهنگي در بجنورد ايجاد خواهد شد. شهر گردشگري فاروج و تكميل بزرگراه هاي 
استان كه از سمت مشهد به گلستان می رسد هم ديگر طرح اولويت دار استانداري است كه تا 
تيرماه تكميل خواهد شد.« يكي از پروژه هاي صنعتي راكد خراسان شمالي، كارخانه سيمان 
است و معاون هماهنگي امور عمراني استاندار در اين باره  مي گويد: »اين كارخانه سيمان مربوط 
به سه راهي آشخانه سمنگان به سمت راز  و  جرگالن است كه قرار بود آستان قدس رضوي در 
آن سرمايه گذاري كند و بحث سرمايه  گذاري دولت و اعتبار دولتي در آن مطرح نبود. البته 
كارخانه سيمان بجنورد خراسان شــمالي با ظرفيت توليد 1/5ميليون تن فعال است كه ما 
فقط 40درصد آن را مصرف مي كنيم. به همين دليل براي تامين ســيمان مورد نياز داخل 
استان مشكلي نداريم، اما با تكميل مجتمع سيمان سمنگان مي توانيم بخشي از توليد را از 
طريق بنادر استان هاي شمالي به كشور همسايه يعنی تركمنستان يا كشورهاي آسياي ميانه 
صادرات كنيم. به دنبال رفع مشكالت اين كارخانه و توافق با آستان قدس رضوي هستيم و با 

ورود سرمايه گذار عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.«

بودجه

 سرانه فضاهاي آموزشي كشور براساس 
اعالم ســازمان نوســازي مدارس گزارش

5/21مترمربع اســت. در شرايطي كه 
سرانه استاندارد هدف گذاري شده در سند تحول 
بنيادين 8/39مترمربع تعيين شده، 9استان هنوز 
به ميانگين فعلي كشوري هم نرسيده اند و در اين 
شرايط البرز، سيستان و بلوچستان و آذربايجان 

 غربي كمترين سرانه را دارند.
سيستان و بلوچســتان در حالي كمترين سرانه 
فضاي آموزشــي يعني 2مترمربــع پايين تر از 
ميانگين كشــوري را در اختيار دارد كه اين عدد 
در شهرستاني مانند سراوان حتي تا 1/5مترمربع 
كاهش مي يابد. وضع در منطقه مرزي بم پشــت 
اســفناك تر اســت و اين بخش با وجود داشتن 
121روســتا و جمعيت بيش از 25هزار نفري فقط 
90مدرسه ابتدايي و 8مدرسه متوسطه اول و يك 
مدرسه متوســطه دوم دارد؛ مدارسي كه اغلب 
نه ســقف محکمي دارند و نه ديوار استواري اما 
بناي خشت و گلي و سست شــان هم نتوانسته 
 رؤياي تحصيل را در ميان بسياري از اهالي منطقه

برآورده كند.

سرنوشت تلخ
پسران بم پشت

فريــدون درازهي، يكي 
از همــان دانش آموزاني 
اســت كه قرار بود درس 
بخوانــد و با يك شــغل 
نان و آب دار كمك خرج 
پدر پيــر، مــادر بيمار 
و 6بــرادر كوچك تــر از 
خودش باشد، اما روستاي آنها يعني گربن مانند بسياري از 
روستاهاي منطقه نه مدرسه متوسطه داشت و نه راه درست 

و حسابي كه بتوان تا شهر آمد.
فريــدون تــا كالس پنجــم درس خوانده و حــاال مانند 
پسرهاي بم پشــت شــاگرد راننده گازوئيل كش هاست؛ 
گازوئيل كش هايي كه البته براي تــردد از مرز چند ماهي 
است به مشكل خورده اند و در روزهاي اخير هم نيروهاي 

مرزي پاكستان از عبور و مرورشان جلوگيري مي كنند.
فريدون با گازوئيل كشي كمك خرج خانه است و پول هايش 
را جمع مي كند تا مادر بيمــارش را براي درمان به زاهدان 
ببرد. او در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند كه سرنوشت 
بچه هاي بم پشــت به ويژه در روســتاهاي مرزي، در نبود 

مدرسه، راه و كار سرنوشت تلخي است.
اول مهر سال گذشته بود كه در روستاي هم جوارشان يعني 
كاتاگر در 8كيلومتري سيركان 2دانش آموز كالس هفتمي 
در مسير بازگشت از مدرسه تصادف مي كنند و يكي همان 

جا فوت مي كند و دومي به كما مي رود.
 

يك زنجيره باطل
كمبــود مدرســه در 
شهرستان هاي مرزي 
سيستان وبلوچســتان 
مشــكلي ديرين است، 
اما آنچه بــار ديگر اين 
موضوع را به دغدغه اي 
براي اهالي بدل كرده، 
ناآرامي هاي مرز سراوان 
در روزهاي پاياني سال 
گذشته بود. اسفند سال گذشته بعد از چند روز ممنوعيت 
خروج ســوخت بران، تجمع و درگيري در پاســگاه مرزي 
شمه سر و حواشي بعد از آن موجب شد بسياري از مسئوالن 
استاني، امام جمعه و مردم به محروميت تاريخي منطقه، 
بيكاري و مشكالت اقتصادي اشــاره كنند. اغلب  آنها اين 
موضوع را نتيجه بي ســوادي و محروميت هاي آموزشــي 
مي دانستند؛ اتفاقي كه موجب شده است اغلب پسران بعد 
از دوران ابتدايي به سوخت بري روي بياورند و دختران هم 
در خانه ســوزن دوزي كنند تا بلكه بتوانند باري از دوش 

خانواده بردارند.
شهرام، 16ساله از اهالي روستاي شــادي كلگ از همين 
پسراني است كه بعد از پايان دوره ابتدايي ناچار به انتخاب 

سوخت بري شــده و حاال تا مي تواند بچه هاي روستا را به 
درس خواندن تشــويق مي كند، بلكه ايــن زنجيره باطل 

جايي پاره شود.
شهرام اين روزها به جاي آماده شــدن براي كنكور و فكر 
دانشگاه به اصرار مادر سوخت كشــي مي كند. هر بار سفر 
او 2هفته زمان مي برد و پول اندكــي كه از اين راه پرخطر 
به دست مي آورد، عالوه بر كمك خرج خانواده، پس اندازي 

براي شروع زندگي مشتركش خواهد بود.
شهرام به همشهري توضيح مي دهد كه روستا راه درست و 
حسابي ندارد و طي راه 4كيلومتري روستا به سيركان چند 
ســاعت زمان مي برد و آن قدر خراب است كه همان چند 

ساعت هم به دردسرش نمي ارزد.

راه ناهموار تحصيل
بخش بم پشت پراكندگي 
زيــادي  دارد، اما درصد 
كمي از جاده هاي منطقه 
آسفالت شــده و راه هاي 
خاكــي، كوهســتاني و 
صعب العبور امكان تردد 
راحت و بي دردســر را از 
اهالي گرفته است. اهالي 
منطقه نه فقط براي تحصيل كه حتي براي درمان و تامين 
آب آشــاميدني و مايحتاج هــم راه عبــوري ندارند و اگر 
بخواهند به مركز بخش يا مركز شهرســتان يعني سراوان 
تردد كنند به ناچار بايد سراغ ماشــين هاي شاسي بلند و 
تويوتا بروند؛ كدام خانواده راضي مي شــود بچه اش براي 
تحصيل با اين ماشــين ها و در جاده هــاي خطرناك چند 

ساعت در راه باشد؟
معلم مدرسه روستاي مرزي حق آباد كه براي تردد از مركز 
شهرستان تا روستا گاهي تا 2روز در راه است تأكيد مي كند 
جز در مركز بخش در روســتاها مدارس دخترانه و پسرانه 
كافي وجود ندارد و به دليل پراكندگي زياد و راه خراب اگر 
دانش آموزي بخواهد براي تحصيل در متوسطه اول يا دوم 
به شهر برود، بايد راه 5كيلومتري را يك ساعت در راه باشد 

كه آن هم خطر زيادي براي دانش آموزان دارد.
او توضيــح مي دهــد يكي از مــواردي كه موجب شــده 
دانش آموزان نتوانند ادامه تحصيل بدهند، همين معضل 
راه است. مشكلي كه از زاويه اي ديگر اجازه ورود درست و 
حسابي مدرسه سازان و مصالح را هم به روستاها نمي دهد 
چون باربري مصالح با اين راه هاي خراب هزينه بااليي دارد.

قرباني شرايط 
دختران اين منطقه اوضاعشان از پســران بدتر است. اگر 
پسري كار كند، پول در بياورد، ســختي را به جان بخرد، 
شايد بتواند براي تحصيل به مدرسه برود. اما دختران كمتر 
چنين شانســي پيدا مي كنند. كم نيستند دختراني كه به 
دليل نداشتن مدرسه در روســتا و نبود راه و دوري شهر يا 

مختلط بودن مدارس، فرصت تحصيل را از دست داده اند.
سودابه با وجود عالقه زياد به تحصيل، قرباني همين شرايط 
شده است. او حاال چهل ساله است، اما مي گويد كه حتي تا 
زاهدان هم نمي تواند به تنهايي سفر كند، زيرا سواد ندارد و 

از گم شدن در شهر مي ترسد.
پدرش كشاورز بوده است و تا كالس پنجم تحصيل كرده. 
نه روستايشان مدرسه داشته و نه پدر وسيله اي داشته كه 
بخواهد دختر را به شــهر ببرد و بياورد. حاال او مانده و يك 
دنيا حســرت كه حاال خود را در قالب نگراني براي آينده 
بچه هاي امروز خود را نشان مي دهد: »دلم مي خواست معلم 
مي شدم تا به همه بچه هاي بم پشت درس بدهم. چند وقت 
پيش رفته بودم بانك و حتي نمي توانســتم يك فرم ساده 
را پر كنم. يك تبعه پاكستاني فرمم را پر كرد. خجالت آور 
نيست كه يك ايراني نتواند زبان خودش را بنويسد؟ يعني 
ما نمي توانيم يك مدرسه براي بچه هاي روستاهاي مرزي 

بسازيم؟ چقدر استعداد بايد فداي اين محروميت شود؟«
دختراني مثل او كم نيستند مثل سودابه كه با 37سال سن، 
بعد از بيكاري شوهر بي سوادش، نه مي تواند كاري براي خود 
دست  و پا كند و نه در دوره آموزش مجازي و شيوع كرونا 

6بچه قد و نيم قدش را آموزش دهد.
سرنوشت بچه هاي سودابه مشخص نيست. سرنوشت همه 
بچه هاي شبيه به آنها در بم پشت هم. يكي مادرش تنهاست 
و نمي تواند راه برود و تنها بماند. يكي پدرش مريض است و 

رسيدگي مي خواهد و نمي توان او را تنها گذاشت.
 انگار سرنوشــت محتومي برايشــان رقم خورده باشــد؛
پسران سوخت كشي كنند و دختران به عقد سوخت كشها 

دربيايند.

  
جمعيت روســتاها در سيستان وبلوچســتان بسيار زياد 
است. هر روستا حداقل 40دانش آموز دارد كه مجبورند در 
چند كالس محدود با ســقف و ديوار لرزان تحصيل كنند. 
معلم ها هم از مركز شهرستان سراوان 2روز در راه هستند 
تا به روستاها برسند و همين شرايط موجب شده خيلي ها 
قيد معلمي در مناطق مــرزي را بزنند. آمار ترك تحصيل 
در اين استان هم باالست. هر ســال در هر روستا بيش از 
10دانش آمــوز در پايه هاي پنجم يا ششــم ابتدايي ترك 
تحصيل مي كنند؛ اگر بخت يارشان باشد و در همان چند 
كالس ابتدايي ديوار مدرسه اي خراب نشود، بخاري آتش 

نگيرد يا سقف كالسي روي سر بچه ها هوار نشود.

محرومیت؛ تقدير كودكان سراوان
كمبود مدرسه در شهرستان سراوان زنجيره   اي از محروميت را در اين منطقه مرزي ايجاد كرده

و موجب شده كودكان سرنوشتي تلخ داشته باشند؛ سوخت بري و كارگري 

سيده زهرا عباسي 
خبر نگار

رشد جمعیت، چالش مدرسه سازي در سیستان وبلوچستان
بنابرآمار آموزش و پروش سيستان وبلوچستان ساالنه 
25تا 35هزار نفر به جمعيت دانش آموزي اين اســتان 
محروم اضافه مي شود كه به طور ميانگين به هزار كالس 
درس نياز دارند. اين در حالي اســت كه ميانگين ساخت 
كالس درس در اين استان هزار مورد طي يك سال است 
و عمال با همه ساخت وسازها سرانه آموزشي در اين استان 

پهناور افزايش نمي يابد.
مديركل نوسازي، توســعه و تجهيز مدارس سيستان و 
بلوچستان در اين باره به همشــهري مي گويد:  »سرانه 
فضاي آموزشي در اين استان يکي مانده به آخر در جدول 
استان ها و 3/33مترمربع يعني 2مترمربع كمتر از ميانگين 

كشوري است.«
»رضا سرحدي« با بيان اينکه در مجموع سيستان وبلوچستان نياز به  يك ميليون و 500هزار مترمربع فضاي آموزشي 
دارد تا به ميانگين فعلي كشور برسد، مي افزايد: »رفع اين كمبود تا رسيدن به ميانگين فضاي آموزشي 9هزار ميليارد 

تومان اعتبار نياز دارد و اين عدد ساخت فضاي آموزشي بدون درنظر گرفتن هزينه تجهيزات است.«
وي 2استان سيستان و بلوچستان البرز را تنها استان هايي مي داند كه سرانه فضاي آموزشي شان زير 4مترمربع است 
و مي گويد: »كمبود استان به طور كلي 6هزار كالس درس است كه رفع اين كمبود با توجه به جمعيتي كه هر سال به آمار 
دانش آموزان اضافه مي شود، نسخه متفاوتي با ديگر استان ها دارد. رشد جمعيت در كشور 0/6درصد اما در استان 

4درصد است و جمعيت دانش آموزي ما 7برابر متوسط كشوري رشد مي كند.«
 مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس سيستان و بلوچستان با اشاره به حضور خيران در نهضت مدرسه سازي 
در يکي دو سال گذشته توضيح مي دهد:» سيستان و بلوچستان در ابتداي سال90 از نظر جذب خيران رتبه بيست 
و نهم را داشت درحالي كه اين رتبه در سال99 به دوم رسيد. ما در سال گذشته 180ميليارد تومان اعتبار خيران را 

براي مدرسه سازي جذب كرديم.«
او ادامه مي دهد: »سال گذشته نوسازي مدارس كشور روزي 29كالس درس تحويل دانش آموزان داد كه 10درصد 
آن سهم سيستان وبلوچستان بود. فعاليت خيران در مدرسه سازي 2امتياز دارد. اول اينکه تعدادي مدرسه ساخته 

مي شود و دوم اينکه، دولت مکلف مي شود پروژه آنها را تکميل كند.«

كث
م

كــم نيســتند دخترانی كه بــه دليل 
نداشتن مدرسه در روســتا و نبود راه و 
دوری شــهر يا مختلط بودن مدارس، 

فرصت تحصيل را از دست داده اند

مريم سرخوش  
خبر نگار
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نظر اعضا درمورد اقدامات فرهنگي شهرداري
پس از اتمام ارائه گزارش اقدامات فرهنگي نوروز1400 شهرداري تهران برخي  اعضا  نظراتي 
داشــتند از جمله حجت نظري كه به بخش نامه حذف حاجي فيروز انتقاد كرد.  مغفول ماندن 
طرح1400 را ناهيد خداكرمي مطرح كرد و گفت: »انتظار داشتيم كه عالوه بر معاونت اجتماعي و 
فرهنگي، ساير معاونت هاي شهرداري هم فعاليت هاي خود را با برنامه هاي رويداد1400 عجين 
كنند كه چنين موردي مشاهده نشد. درمورد حاجي فيروز همان اشتباه روز طبيعت تکرار شد. 
نامگذاري سيزده بدر به روز طبيعت اقدامي اشــتباه بود؛ چرا كه سيزده بدر صرفا سيزده بدر 
است.« سيدحسن رسولي هم در واكنش به بخشنامه حذف حاجي فيروز از برنامه هاي شهرداري 
اينگونه واكنش نشان داد و گفت كه »معتقدم در جامعه ايراني گسلي به نام سفيد پوستي يا 
رنگين پوستي وجود ندارد و اين رويکرد بايد اصالح و بازنگري شود.« علي اعطا در اعتراض به 
حذف حاجي فيروز گفت: »شهرداري بايد اجازه دهد بحث و گفت وگوي علمي در رابطه با تبلور 
نژاد پرستي در حاجي فيروز در پژوهشگاه ها و دانشگاه ها انجام شود و بر مبناي چند فرضيه 
مطرح شده، بخشنامه صادر نکند.«  زهرا نژاد بهرام هم در پايان گفت: »سنت شليك توپ در 
تهران سابقه داشته و بازگشت به اين سنت با رعايت اصول ايمني يك ضرورت است اما درباره 
حاجي فيروز بايد توجه كنيم كه آيا اساسا حاجي فيروز مسئله امروز تهران بوده است يا خير؟ 
و موضوع ديگر اينکه آيا ضرورت داشته كه بدون هيچ گونه پيشينه و آموزش، اين اقدام انجام 

شود؟«

كث
م

جلسه شــوراي شــهر تهران، روز 
گذشــته در حالي برگزار شــد كه شورا

پيروز حناچي، شهردار تهران طبق 
روال سه شنبه هاي هر هفته مسير ميدان توحيد 
تا خيابان بهشت را ركاب زد و پس از حاضر شدن 
در محل كارش، بــراي ارائه گــزارش اقدامات 
انجام شده سال گذشــته، به صحن شوراي شهر 
تهران رفت. جلسه ديروز عالوه بر شهردار تهران، 
ميزبان محمدرضــا جوادي يگانــه، معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري هم بود و از اين رو 
اعضــاي پارلمــان شــهري اليحه مربــوط به 
توانمندسازي زنان سرپرســت خانوار را بررسي 

كردند و به يك فوريت آن رأي مثبت دادند.
به گزارش همشــهري، اشــتغال زنان سرپرست 
خانوار همواره دغدغه مديريت شــهري بوده  و از 
اين رو مراكز كارآفريني كوثر در مناطق راه اندازي 
شد؛ مراكزي كه در آنها كالس هاي آموزشي در 
بخش هاي خياطي، آشپزي، قاليبافي، گلدوزي 
و... برگزار مي شــود و زناني كه بنــا به هر دليلي 
سرپرســتي خانواده را به عهده دارند، با شركت 
در آنها، هنرهاي مورد عالقه شان را مي آموزند و 
وارد بازار كار مي شوند. حال مديريت شهري براي 
حمايت هرچه بيشــتر از  اين قشر اليحه »طرح 
جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار« را به 

شورا ارائه داده است. 
محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي و 
فرهنگي شــهرداري تهران در تشريح اين اليحه 
گفت كه نمي توان آمار دقيقي از زنان سرپرست 
خانوار ارائه داد اما مي تــوان گفت كه تعداد اين 
زنــان در تهران زياد اســت و با توجــه به اينكه 
مسئوليت امرار معاش خانواده را به عهده دارند، 
نيازمند حمايت هســتند. او ادامه داد: »قبل از 
هر اقدامي ضروري است تا يك سامانه اطالعاتي 
براي زنان سرپرست خانوار ايجاد شود و بسته هاي 
آموزشــي و خدماتي در اختيار آنهــا قرار گيرد. 
مهارت آموزي زنان در مراكز كوثر انجام مي شود 
اما براي اشتغالشــان در فضاهايــي مثل مترو و 
عرضه محصوالت در فروشگاه هاي شهروند بايد 
امكاني فراهم شود. نياز اساسي اين زنان هر چند 
مالي است، اما بيش از هر چيز بايد حمايت شوند 
تا با مهارت هاي خود بتواننــد مخارج زندگي را 
تأمين كنند.« پس از پايان صحبت هاي جوادي 
يگانه، برخي از اعضا نظرات خود را ارائه دادند و 
در نهايت هم يك فوريت ايــن اليحه با توجه به 
محدوديت زماني كه تا پايان كار اين دوره شوراي 

شهر وجود دارد، تصويب شد.

تشريح برنامه هاي استقبال از بهار1400
محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي و 
فرهنگي شهردار تهران ديروز آمده بود تا گزارشي 
از اقدامات شهرداري تهران در نوروز و بهار1400 

نيز ارائه كند. او در ابتداي صحبت هايش گفت كه 
چهارمين سالي است كه نوروز را برگزار  كرديم و 

در اين موضوع به بلوغ رسيده ايم. 
معــاون  شــهردار  ادامــه داد: »در ســال هاي 
گذشته برنامه هاي نوروزي شــهرداري از سوم 
يا چهارم نوروز شــروع مي شــد و همواره تذكر 
اعضاي شــوراي شــهر اين بود كه برنامه ها بايد 
قبل از نوروز برگزار شــوند. از اين رو برنامه هاي 
نــوروز1400 را به گونــه اي برنامه ريزي كرديم 
كه از 20اسفند اجرايي شوند.« جوادي يگانه در 
تشريح برنامه هاي پيش بيني شده گفت: »توجه 
به تنوع قومي و گويشي، گروه هاي سني مختلف 
به ويژه كودكان، معيارهاي اصلي در برنامه ريزي ها 
بودند. همچنين با توجه به اينكه ســال گذشته 
حدود 17هزار نفــر از شــهروندان تهراني براثر 
كرونا فوت كردند و خانواده هاي زيادي سوگوار 
و داغدار شــدند، برنامه سوگ هم اهميت داشت 
و ســعي كرديم به طور شايســته در اين بخش 
برنامه ريزي كنيم تا هم  نشان دهنده ابراز همدري 
با اين خانواده ها باشــد و هم به نوعي آالم آنها را 

كاهش دهيم.« 
معاون  امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران 
با بيان اينكه شــورا و شــهرداري صحبت هاي 
قابل اعتنايي دارند كه بايد به گوش مردم برسد، 
گفت كه در ايام نوروز از ظرفيت نوپديد شــبكه 
اجتماعي كالب هاوس استفاده كرديم و اعضاي 
شوراي شهر فعاالنه حضور داشتند و مباحثي هم 

مطرح شد و مورد توجه مردم قرار گرفت.

كارناوال هاي نوروزي در شهر
مهم ترين برنامه شهرداري تهران كارناوال نوروزي 
تهران1400 بود كه از 20اسفند تا 12فروردين 

در قالب 500برنامه در تمــام مناطق و محالت 
اجرا شــد. جوادي يگانه در توضيح بيشــتر اين 
برنامه گفت: »اين كارناوال شامل سين سالمتي، 
حاجي فيروزها، تخم مرغ هاي رنگي، عروســك 
اقوام، عمو نوروز و عروســك هاي غول پيكر بود. 
يكي از ســنت هاي قدرتمند مردم تهران ســفر 
رفتن در ايام نوروز اســت كه امســال امكان آن 
فراهم نبود. ما براي اينكه فضاي سفر را زنده كنيم 
از 5 تا 12 فروردين 63 اجراي موســيقي محلي 
اقوام ايراني و افغانستان را داشتيم كه بسيار مورد 
اســتقبال قرار گرفت. اين برنامه ابتدا در پارك 
دانشجو اجرا مي شد اما به علت ازدحام جمعيت 
به بوستان گفتگو منتقل شــد.« به گفته او اين 
برنامه مورد استقبال خوب شهروندان قرار گرفت 
و ازاين رو مي تواند سال هاي آينده هم تكرار شود.

حركت تريلي پيك اميد در حريم تهران
به گفتــه جــوادي يگانــه، برنامه اســتقبال از 
نوروز1400 فقط ويژه شهروندان پايتخت نبوده  و 
حاشيه نشينان هم از اين برنامه ها بهره مند شدند: 
»تريلي پيــك اميد برنامه ويژه ســاكنان حريم 
تهران بود كه از ســال هاي قبل هم اجرا مي شد 
و امسال هم در محله هايي كه امكان تردد تريلي 
بود، اين برنامه را اجرا كرديم.« برگزاري 8كنسرت 
در گرمخانه ها هــم از برنامه هــاي ويژه1400 
مديريت شهري تهران بود كه اجراي اين برنامه 
لحظات شــادي براي مددجويان ايجــاد كرد. 
ارسال 18هزار بسته براي خانواده هاي داغدار كار 
مهم و ارزشمند ديگري است كه جوادي يگانه با 
اشاره به آن گفت اين كار در قالب برنامه »رفتگان 
بي برگشــت« با همكاري روزنامه همشــهري و 
پست انجام شــد. اين بســته ها در راستاي ابراز 

همدري بــا خانواده هاي داغدار ناشــي از كرونا 
ارسال شده است.«

جشن هاي ورود به 1400
امسال جشن سال تحويل 30اسفند ماه در ميدان 
آزادي برگزارشد؛ ميداني كه ورودي غربي تهران 
و اصلي  ترين پالزاي پايتخت محسوب مي شود. 
به گفته جوادي يگانه، برگزاري جشن تحويل سال 
در اين ميدان كه اكثر مــردم با آن خاطره دارند، 
جذاب بوده اســت: »اجراي چنين برنامه هايي 
قطعا مورد اقبال عمومي مردم است و اميدواريم 
در  ماه مبارك رمضان و ايام تابســتان بتوانيم در 
اين ميدان برنامه اجرا كنيم.« همزمان با تحويل 
ســال، 16توپ در ميدان آزادي توســط ارتش 
شليك شد كه به گفته معاون اجتماعي و فرهنگي 
شهردار تهران شليك توپ در سال تحويل، سنت 
خوب تهراني است كه بايد احيا شــود. البته در 
سال هاي بعد بايد دقت بيشــتري صورت گيرد 
چرا كه برج آزادي از ميراث تهران است كه بايد از 

آن محافظت شود.

بودن يا نبودن حاجي فيروز
موضوع بخشنامه حذف حاجي فيروز از برنامه هاي 
نوروزي اواخر سال گذشــته و اوايل سال1400، 
واكنش هــا و بازتاب هــاي متعــددي داشــت. 
محمدرضا جوادي يگانه در جلســه روز گذشته 
پارلمان شــهري در توضيح ايــن موضوع گفت: 
»مسئله حاجي فيروز 4بعد متفاوت دارد؛ اول بعد 
اساطيري آن است كه به سياوش، نگهباني از آتش 
و بازگشت از دنياي مردگان برمي گردد. بعد دوم 
آن هنري اســت كه به عنوان هنر عمومي و هنر 
شهري شناخته مي شود. بخش سوم آن تاريخي 
 و بازگشت به برده داري در ايران به ويژه در دوره 
قاجار است. بعد چهارم آن اجتماعي است و اينكه 
بخشي از مردم كه پوست تيره تري دارند، از اين 
موضوع ناراحت مي شوند و اين موضوع را توهين 

به خود تلقي مي كنند.« 
او در ادامه عنوان كرد كه برنامه هاي شــهرداري 
بايــد به گونه اي باشــد كه توهين به بخشــي از 
مردم ايران تلقي نشــود: »به همين دليل براي 
حاجي فيروزهايــي كه در كارناوال شــهرداري 
تهران استفاده مي شــد، اين بخشنامه را داديم. 
اتفاقا در هميــن كارنــاوال و در روزهاي بعدي 
حاجي فيروزها از صورت غيرسياه استفاده كردند 
و مردم هم خوشحال شدند. هر چند برخي اعالم 
مي كنند اين اقدام شهرداري نمايشي بود اما اين 
موضوع يكي از مثبت ترين اقدامات شهر تهران در 
بهبود فضاي فرهنگي در تهران است.« اين مقام 
مســئول تأكيد كرد كه در تهــران نبايد لهجه و 
لباس ديگران مسخره شود. نبايد مردم پاكستان 

و افغانستان مسخره شوند.

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز يك فوريت طرحي را براي حمايت و افزايش مهارت زنان سرپرست خانوار به تصويب رساندند 

زنان نان آور توانمند مي شوند

39كيلومتر خط مترو و 26ايستگاه جديد 
براي تهراني ها
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ورود به ســال1400 قطعا نقطه عطفي در تاريخ معاصر تهران 
خواهد بود و همانطوري كه امروز به وقايع سال1300 مراجعه 
مي كنيم در آينده هم نسبت به اين روزها همين نگاه مي شود. 
اگر مروري كوتاه بر سال99 داشته باشيم و ببينيم چه اقداماتي 
در مديريت شــهري پايتخت انجام داديــم، بايد بگويم به طور 
قطع سال گذشته يكي از سخت ترين سال هاي نظام مديريت 
شهري بعد از انقالب اسالمي بود كه پشت  سر گذاشتيم. تورم 
شديد كه تأثير خود را بر افزايش بهاي خدمات در شهر گذاشته 
بود و همراهي آن با كاهش درآمدها و شرايط كرونايي، ازجمله 

شرايطي است كه بر مديريت شهري غالب بود.
در كنار همه ســختي ها و مشــكالت، رعايت انضباط مالي و 
فيزيكي در شــهر را انتخاب كرديم و به  خاطر قول هايي كه به 
مردم داديم، امسال كه سال انتخابات و تغيير است بايد تالش 
كنيم اين نگاه ادامه پيدا كند؛ فارغ از اينكه چه كسي مدير شهر 
انتخاب مي شود. اميدواريم هر كسي كه مدير شهر مي شود اين 

نگاه را تعقيب كند، چراكه اين ريل گذاشته شده است.

   بيش از 90درصد بودجه محقق شد
اگر بخواهيم اشــاره اي كوتاه به اقدامات سال99 داشته باشيم 
مي توان گفت كه تا اوايل اسفند حدود 77درصد بودجه نقد و 
غيرنقد محقق شد ولي در روزهاي آخر سال هم به خاطر منابع 
ماليات ارزش افزوده و اتفاقاتي كه در تحقق بودجه غيرنقد افتاد، 
تحقق بودجه را باالي 90درصد نشان مي دهد كه البته بخشي از 
درآمد به ويژه درآمدهاي غيرنقد هنوز در سامانه ننشسته كه در 
اين صورت آمار بيشتر مي بود. همچنين در واپسين روزهاي سال 
گذشته مسئله اوراق مشاركت سال99 با عامليت بانك شهر را 
حل كرديم و در جلسه اي كه با مسئوالن بانك مركزي برگزار 

شد موضوع عامليت بانك شهر پذيرفته شد.

   تالش براي بورسي شدن همشهري و شهروند 
طبق قولي كه داديم ســال گذشــته موضوع بورســي شدن 
مؤسسه همشهري و شركت شهروند را پيگيري كرديم. شركت 
شهروند مشكالت كمتري براي ورود به بورس دارد اما مؤسسه 
همشهري به دليل زيان انباشته اي كه از قبل داشته، مشكالت 

بيشتري دارد.

   بهره برداري از 24 رام قطار و ساخت يك رام قطار ملي
يكي از تحوالت سال گذشته در حوزه حمل ونقل مربوط به مترو 
است و ميزان افتتاح تعداد ايستگاه هاي مترو و بهره برداري از 
خطوط قابل توجه بوده است. بهره برداري از 39كيلومتر خط 
مترو و 26ايســتگاه جديد، بهره برداري از 7.5كيلومتر خط6 
و افتتاح ايستگاه هاي جديد شهيد ســتاري، تربيت مدرس، 
يادگار امام، اشرفي اصفهاني در خط6 و ايستگاه هاي اميركبير، 
برج ميالد، دوالب، قيام و آهنگ در خط7، موارد مهمي هستند 
كه مي توان به آنها اشــاره كرد. همچنين طبق قولي كه داده 
بوديم هيچ كدام از ايســتگاه ها را بدون مناسب سازي  افتتاح 
نكرديم. به همين دليل سال گذشته 104دستگاه پله برقي و 
57آسانسور در ايستگاه ها نصب و بهره برداري شدند. از اقدامات 
مهم ديگر مي توان به بهره برداري از 24رام قطار كه 168واگن 
يك طبقه دارد و يك رام قطار 3واگنه ملي كه عمليات ساخت 
آن، سال گذشته به اتمام رسيد و فردا با حضور رئيس جمهور 
رونمايي مي شود، اشاره كرد. انتشــار اوراق مشاركت به مبلغ 
3750ميليارد تومان و 3هزار ميليارد اوراق مشــاركت بابت 
اورهال كردن ناوگان مترو هم كارهاي ديگري هستند كه سال 

گذشته پيگيري و انجام شدند.

   وضعيت اتوبوسراني و تاكسيراني بهبود پيدا كرد
ناوگان اتوبوسراني تهران فرسوده است و نياز به نوسازي دارد كه 
سال گذشته موفق شديم با اضافه كردن120دستگاه اتوبوس و 
120دستگاه ميني بوس تا حدودي به بهبود اين ناوگان كمك 
كنيم. همچنين بازســازي 555دســتگاه اتوبوس دوكابين و 
نوســازي 4هزار و 332دستگاه تاكســي هم انجام شده است. 
توسعه سامانه هاي هوشمند حمل ونقل اقدامي بوده كه از طريق 
اين ســامانه تا حدودي به بهبود وضعيت ناوگان اتوبوسراني و 

تاكسيراني كمك شده است.

   بهره بــرداري از بزرگــراه نجفي رســتگار و 700تن 
آسفالت ريزي با قيمت 50درصد ارزان تر

طرح هاي عمراني متعددي در ســال گذشته اجرا شده است 
كه اهم آنها بهره برداري از بخش آخر بزرگراه شــهيد نجفي 
رســتگار به طول 7كيلومتر و تبديل خيابان استاد معين به 
خيابان اجتماعي بوده اســت. خياباني كه بــا اجراي طرح ها 
و ايده هاي خالقانه مورد توجه شــهروندان منطقه9 و ســاير 
پايتخت نشينان قرار گرفته اســت. افتتاح بال غربي زيرگذر 
گلوبندك هم  اواخر سال گذشته محقق شد و تا خرداد1400 
بال شرقي بهره برداري مي شود. اجراي پروژه هاي هيدروليكي 
شهر كه به صورت فيزيكي قابل مشــاهده نيستند اما مشكل 
آب ماندگي در زمان بارندگي ها را برطرف مي كنند و با اجراي 
اين پروژه ديگر مشكل آبگرفتگي شــديد را در ميدان آزادي 
نخواهيم داشــت. موضوع ديگر كاهش هزينه ها در استفاده 
از آســفالت بود كه سال گذشــته تالش كرديم در طرح هاي 
عمراني از آسفالت هاي شركت های خود استفاده كنيم. حدود 
700هزار تن آسفالت استفاده شــد كه 50درصد ارزان تر از 
شركت هاي بخش خصوصي بوده است. پيگيري محور قطار 
تهران-تبريز به طول 9كيلومتر، باغ نيايش در خيابان عالمه، 
پل باغ خيالستان زندگي در محله سبالن هم از اقدامات ديگر 

مديريت شهري در سال گذشته بوده اند.

   مسيرهاي دوچرخه 300كيلومتر توسعه يافت
سال گذشته ساخت مسير دوچرخه در دستور كار بود و موفق 
شديم حدود 300كيلومتر مســير پياده و دوچرخه را توسعه 
دهيم؛ موضوعي كه سازمان بهداشتي جهاني هم روي آن تأكيد 
دارد، چراكه در شرايط كرونايي يكي از راهكارهايي كه مي توان 
فاصله اجتماعي را رعايت كرد موضوع دوچرخه است و از اين رو 
خيلي از شــهرهاي جهان بحث مســير دوچرخه را با جديت 
پيگيري مي كنند و ما هم بر حسب وظيفه اين كار را انجام داديم.

   امکان استفاده از تسهيالت دولت براي نوسازي بافت 
فرسوده فراهم شد

سال گذشته به همت همكاران در حوزه شهر سازي  هم اقدامات 
خوبي صورت گرفت كه مي توانم به پروژه فداييان اسالم اشاره 
كنم كه بعد از ســال ها موفق شــديم بحث افزودن بافت هاي 
فرسوده در كميسيون ماده5 و شــوراي عالي شهر سازي  را به 
تصويب برسانيم و از اين رو بخش هايي كه شرايط اضافه شدن 
به بافت فرسوده را داشتند امكان استفاده از تسهيالت دولت را 
براي نوسازي اين بافت ها پيدا كردند. ساماندهي نفرآباد شهرري 
با نگاه معماري ايراني اسالمي، محله كن و فرحزاد  هم به تصويب 
رسيد. نگاه جديد به ميدانگاه هاي شهري و بهره برداري از آنها، 
اقدام ديگري بود كه اميدوارم اين موضوع با شــدت و جديت 
پيگيري شود. بازنگري در طرح تفصيلي محدوده 108هكتاري 
برج ميالد و گود خطرناك برج و شيوه بارگذاري آن هم در اين 
طرح ديده شد و ابالغ طرح تفصيلي منطقه22 از ديگر اقدامات 
در حوزه شهر سازي  بود كه به نوعي مي توان از آنها به نيكي ياد 

كرد.

   نخستين بودجه  ريزي خاص و كاهش نيروي انساني 
 شيوه بودجه ريزي سال1400 در حوزه برنامه ريزي و بودجه، 
كار بزرگي بود كه براي نخستين بار انجام شد و تحوالت زيادي 
به وجود آورد. همچنين ارزيابي عملكرد سازمان ها و شركت ها 
به  صورت علمي و كاهش نيروي انســاني به زير 60هزار نفر از 

اتفاقات خوشايند است.

   در گير فضاي انتخاباتي نخواهيم شد
 سال99 با وجود همه مشكالت و شرايط سخت، سال پربركتي 
بود؛ از اين رو كه توانستيم با حمايت شما اعضاي شوراي شهر، 
در آستانه انتخابات با آرامش شــهر را اداره كنيم و امسال هم 
همين كار را خواهيم كــرد و درگير فضاي انتخاباتي نخواهيم 

شد.

پيروز حناچي در جلسه شوراي شهر تهران و در قالب ارائه گزارش عملكرد سال99 اعالم كرد

شهردار تهران كه ديروز با دوچرخه از محل سکونت به خيابان بهشت آمده بود، در صحن پارلمان شهري پايتخت 
حضور يافت تا خالصه گزارشي از اقدامات انجام شده طي سال 1399 را ارائه و سپس به اقدامات صورت گرفته شهردار

براي ريل گذاري توسعه تهران در مسير صحيح اشاره كند. مواردي كه پيروز حناچي در جلسه شورا گفت را در 
ادامه مي خوانيد.

8 اقدام مهم شهري سال 1399 از زبان شهردار تهران
عملیات انجام شدهرديف

بهره برداري از 39کیلومتر خط مترو و 26ايستگاه جديد1
 بهره برداري از 24رام قطار که 168واگن يك طبقه دارد و ساخت يك رام قطار 3واگنه ملي2
 اضافه کردن120دستگاه اتوبوس و 120دستگاه میني بوس3
بهره برداري از بزرگراه شهید نجفي رستگار4
700تن آسفالت ريزي با قیمت 50درصد ارزان تر5
توسعه 300کیلومتر مسیرهاي دوچرخه6
فراهم شدن امكان استفاده از تسهیالت دولت براي نوسازي بافت فرسوده7
کاهش نیروي انساني به زير 60هزار نفر8

در جلسه ديروز پارلمان شهري، احمد مسجد جامعي هر چند اقدامات مديريت شهري در نوروز1400 را 
كامل و جامع نمي دانست اما از مديريت شهري تشــكر كرد و فرصت را غنيمت شمرد و به موضوع  ماه پيشنهاد

مبارك رمضان اشاره كرد و گفت: »برنامه هاي نوروز1400 اجرا شده اند و مي توان از نواقص موجود درس 
گرفت و در برنامه ريزي هاي آتي از تكرار آنها جلوگيري كرد. بنابراين با توجه به اينكه  ماه مبارك رمضان در پيش است، 
بهتر است از حاال برنامه ريزي ها انجام شود؛ چرا كه  ماه رمضان امسال اوج زندگي شبانه است. وقتي مي گوييم رمضان 
سال1400 يعني 1400سال از هجرت نبي گرامي اسالم)ص( به مدينه و منشأ مدنيت و شهرنشيني گذشته است و 

در برنامه هاي سال1400 موردي نديدم كه به اين مسئله توجه شود.« 
اين عضو شوراي شهر پيشــنهاد احياي نقاره خانه ها در  ماه رمضان را داد و گفت كه سنت نقاره زني در تهران، ري و 
شميرانات وجود داشته و امروز در موزه امامزاده صالح هنوز هم وسايل نقاره خانه هست: »باتوجه به ظرفيت هايي كه در 
تهران وجود دارد، بهتر است درمورد اين موضوع برنامه  ريزي انجام شود تا بتوانيم با رعايت برخي از اصول اين مكان ها 
را احيا كنيم. به عنوان مثال، سردر باغ ملي مي تواند نقاره خانه شود كه در دوره پيش هم براي بازسازي آن هزينه زيادي 
شد تا آماده بهره برداري شود.« او بار ديگر به اين موضوع تأكيد كرد و گفت: »با برگزاري نقاره زني در  ماه رمضان قطعا 
 ماه رمضان متفاوتي خواهيم داشت به ويژه اينكه پاندمي كرونا شديدتر شده  و امكان برگزاري مراسم ملي و مذهبي در 
فضاي بسته وجود ندارد و فضاهاي عمومي شهر براي برگزاري مراسم مذهبي با حضور باشكوه شهروندان مي تواند در 

چنين زمان ملتهبي تأثيرگذار باشد.«

احياي نقاره خانه ها  در  ماه مبارك رمضان
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تازه هاي نشر

  پنج صدا
رمان »پنج صدا« نوشته »غائب طعمه 
فرمان« را موســي اســوار به فارسي 

برگردانده است.
غائب طعمه فرمان ازجمله نويسندگان 
مطرح عراقي است كه به دليل پرداختن 
به بطن جامعه عراق به شدت موردتوجه 
قرار گرفته است. داستان در عراق پيش 
از انقالب 14ژوييه 1958و در سال هاي 
آخر سلطنت و حكومت دست نشانده 

انگليس شكل مي گيرد. نويسنده وضع روشنفكران 
عراقي را در آن برهه در اثر خود ترسيم كرده است. غساني كنفافي، 
نويسنده و روزنامه نگار فلسطيني درباره كتاب »پنج صدا« نوشته 
اســت: »رمان پنج صدا يكي از بهترين  رمان ها در ادبيات مدرن 
عربي است. نويسنده آن، غائب طعمه فرمان، يكي از بهترين هايي 
است كه قلم به دســت دارند. از نخستين سطر اين رمان احساس 
كردم در ميان انگشتان مردي پراستعداد سير مي كنم. مرا تا اعماق 
عراق و اعماق مردمش به ســفر برد و ارزش و معناي ادب معاصر 
را در آن ديار، كه هميشه در پديد آوردن آثار هنرمندانه پيشگام 
بوده است، به آن بازگرداند و چيزي به من ارزاني كرد كه دائم در 
جســت وجوي آن بودم و نمي يافتم!…« غائب طعمه فرمان در 
1927در يكي از محله هاي قديمي بغــداد به نام »ُمَربعه« به دنيا 
آمد و ســال1990 در مسكو درگذشت. نشــر هرمس اين كتاب 
را در 400صفحه با شمارگان هزار نسخه به بهاي 70هزار تومان 

منتشر كرده است.

  پرنده اي از پادشاهي آسمان
»پرنده اي از پادشاهي آسمان« نوشته 
پارسا پيكر، كتاب كم حجمي است كه 
به تازگي با ترجمه شــبنم سميعيان،از 
سوي انتشارات آفتابكاران منتشر شده 
است. نســخه اصلي كتاب سال 2018 
منتشر شده است. پارسا پيكر، نويسنده 
و گردآورنده كتاب، روانشناسي است 
كه با زنداني ها كار مي كند. او براي تهيه 
اين كتاب، مفهوم آزادي را براي 2زنداني 

مددجوي خــود مطرح كرده و آنها هــم درباره اين مفهوم 
مطالبي نوشته و نقاشي هايي كشيده اند.

پيكر طي دو سال و نيم، با بيش از 300 زنداني مالقات و با آنها كار 
كرده تا استعدادهاي آنها را شناسايي كند. او در همين راستا، بنياد 
آزادي در قفس را تاسيس كرده است. آدريان و داميان دو زنداني اي 
هستند كه مطالب و تصاوير كتاب »پرنده اي از پادشاهي آسمان« 
را تهيه كرده اند. اين كتاب 48 صفحه اي با شمارگان300 نسخه به 

بهاي 30 هزار تومان منتشر شده است.

دريچه

  ابن سينا به چه كارمان مي آيد؟
هفتمين نشست از مجموعه درس گفتارهايي 
درباره بوعلي ســينا، امروز، چهارشنبه 18 
فروردين ساعت 11 صبح با سخنراني سيد 
نصراهلل موسويان، عضو هيأت علمي پژوهشگاه 
دانش هاي بنيادي، باعنوان »ابن سينا به چه 
كارمان مي آيد؟« اختصاص دارد كه به صورت 
مجازي پخــش خواهد شــد. عالقه مندان 
مي توانند اين درس گفتار را از اينســتاگرام 
ket-  مركز فرهنگي شــهركتاب به نشاني

abofarhang، تلگرام اين مركز به نشــاني 

bookcitycc و صفحه اين مركز در ســايت 

آپارات پيگيري كنند.

  برپايي همايش مجــازي عطار 
نيشابوري

 همايــش علمــي– فرهنگي دوســاالنه
 شيخ فريدالدين عطار نيشابوري به صورت 
مجازي برگزار مي شــود. به گزارش روابط 
عمومي كميسيون ملي يونســكو، ايران با 
مشاركت اين كميسيون و به همت معاونت 
اســتانداري و فرمانداري ويژه، شهرداري 
و مؤسسه آموزش عالي ســبحان نيشابور 
همايــش علمــي– فرهنگــي )مجازي( 
دوساالنه شيخ فريدالدين عطار نيشابوري 
20 فروردين 1400 از ساعت 21 تا 22:30 
ttps://www.sky- )در بستر فضاي مجازي: 
room.online/ch/sobhan۹۶۳۸۵۲/
sayehdarkhorshi( برگزار خواهد شد.

  افزايــش فــروش كتاب هــاي 
الکترونيك در 2021

در ابتداي ســال 2021تنها در مــاه ژانويه 
ميــزان فــروش كتاب هــاي الكترونيك  
21درصد نســبت به دوره مشــابه در سال 
2020افزايش داشــته كه اين امر در تاريخ 
فروش اين كتاب ها بي سابقه بوده است. به 
گزارش بوك ريدر، فروش كتاب الكترونيك 
آمريكا در سال گذشته نسبت به سال هاي 
قبل تر چنان افزايش داشته است كه بسياري 
از ســايت هاي فروش اين كتاب ها بازار اين 
نوع كتاب ها را به كيك داغ تشبيه كرده اند 
كه مدت كمي پــس  از توليــد ، به فروش 

رفته اند.

عباس پژمان، از عملكرد مردم و مسئوالن براي مقابله با كرونا مي گويد

نیازمند  واكسن كافي و برنامه ريزي منسجم هستیم
شــيوع كرونا اين روزها در بســياري از شهرهاي 
كوچك و بــزرگ ايران در ســنين مختلف قرباني 
مي گيرد. عده اي نبود واكسن را دليل خيز دوباره 
اين ويروس مرموز مي دانند و ديگراني هم رعايت 
نشدن كامل دستورالعمل هاي بهداشتي را مزيد بر 
علت عنوان مي كنند. در اين بــاره با عباس پژمان، 
نويسنده، مترجم و پژوهشگر كه پزشك هم هست، 

گپي كوتاه زده ايم.

مردم و مسئوالن كرونا را جدي نگرفته اند
من و بســياري ديگر بر اين باوريــم كه هيچ كس، 
نه مــردم و نه مســئوالن آنطور كه بايد و شــايد 
مســئله كرونا را جدي نگرفته انــد. عباس پژمان، 
پزشك، نويســنده و مترجم با بيان اين مطلب به 
همشهري مي گويد: »اگر اوايل شيوع كرونا مردم تا 
حدودي سختي ها را تحمل كرده و خود را قرنطينه 
مي كردند، تا به اين حد شاهد شيوع ويروس كرونا 
نبوديم، اما متأســفانه اين كار ميســر نشد، چون 
اوضاع اقتصادي به گونه اي بود كــه مردم بايد كار 

مي كردند تا زندگي شان بچرخد. البته در اين بين 
دولت هم بي تقصير نبود و بايد امكانات و كاالهاي 
مورد نياز مــردم را تامين مي كرد تــا آنها بتوانند 
در خانه بمانند و شــرايط قرنطينه را رعايت كنند. 
از سوي ديگر  در زمان آغاز شــيوع ويروس كرونا 
مســئوالن تعلل كردند و خيلي ديــر ورود چنين 
ويروسي را به كشور اطالع رســاني كردند. اگر آنها 
زودتر درباره اين ويروس اطالع رساني مي كردند، 

آنقدر شيوع كرونا گسترده نمي شد.«

ناشــناخته بودن ويــروس و اطالعات غلط 
پزشکان

دكتر پژمان به عملكرد مسئوالن در زمينه كنترل 
كرونا نمره قبولي نمي دهد؛ » ناشناخته بودن اين 
ويروس و اطالعات غلطي كه پزشــكان مي دادند 
در اين ماجرا بي تأثير نبود. حتي عده اي از پزشكان 
وجود چنين ويروسي را تكذيب مي كردند. بنابراين 
اقدامات پيشــگيرانه الزم انجام نشد. در كنار همه 
اينها، يكسري اعتقادات رواج داشت كه طرفداران 
طب ســنتي از اين اعتقادات سوء استفاده كردند 
و اقدامات طب نوين را زير ســؤال بردند و در اين 
ميان خيلي ها هم حرف آنها را مالك قرار دادند. در 

مجموع تمام اقدامات پيشگيرانه بايد انجام مي شد 
كه متأسفانه انجام نشد. «

واكسينه شدن 50تا 60درصدي
پژمــان مي گويــد: »جلوگيري از شــيوع چنين 
ويروسي كار راحتي نيست و به همين دليل مرتب 
شاهد شدت گرفتن اين ويروس در كشور هستيم. 
حتي كشور ما تا مدت ها تكنولوژي توليد واكسن را 
در كشور نداشت و براي مدت زمان زيادي درگير 
اين موضوع بود كه واكسن را از كجا تهيه كند. هنوز 
هم واكســن آنطور كه بايد تهيه نشده است. حتي 
كادر درمان هم به طور كامل واكســينه نشده اند، 
درصورتي كه در كشــورهاي ديگر واكسينه شدن 
به طور جدي در حال انجام است اما هنوز در كشور 
ما مشخص نيست اصال واكسن كافي وجود خواهد 
داشت يا نه. به نظرم براي مقابله با كرونا الزم است 
مســئوالن برنامه ريزي منســجمی در اين زمينه 
داشته باشند و بايد همه در اين زمينه به يك اتفاق 
نظر برسند. همچنين بايد واكســن به مقدار الزم 
تهيه شود و طي چند ماه آينده 50يا 60درصد مردم 
واكسينه شوند. در غيراينصورت حاال حاالها نبايد 
انتظار داشته باشيم كه اين ويروس از بين ما برود.«

مسئوالن نمايشــگاه كتاب لندن گفته اند قرار است تصميم نهايي چگونگي 
برگزاري اين نمايشگاه را اواسط ماه آوريل اعالم كنند. به گزارش پابليشينگ 
پرسپكتيو، با وجود اينكه بسياري از نمايشــگاه هاي كتاب در سراسر جهان 
به دليل شيوع ويروس كرونا مجازي برگزار مي شوند، چند نمايشگاه مهم كتاب 
در كشورهاي اروپايي مثل نمايشگاه كتاب فرانكفورت قصد دارند به صورت 
تلفيقي برگزار شوند. مسئوالن نمايشگاه كتاب لندن هم گفته اند قرار است 
تصميم نهايي چگونگي برگزاري اين نمايشگاه را اواسط ماه آوريل اعالم كنند.

25هزار ناشر از 100كشور جهان
مسئوالن نمايشگاه كتاب لندن به خاطر محدوديت هاي موجود در پروازها 
و مســافرت ها در كشــورهاي مختلف جهان اعالم كردند كــه هنوز براي 
برگزاري فيزيكي نمايشگاه مردد هســتند و قرار است تصميم نهايي فرمت 
اين نمايشگاه را اتخاذ كنند. نمايشــگاه كتاب لندن هر سال معموال در  ماه 
آوريل برگزار مي شود؛ ولي امسال مســئوالن اين نمايشگاه مثل نمايشگاه 
كتاب كودك بولونيا تاريخ برگزاري نمايشــگاه را به  ماه ژوئن موكول كرده 
بودند. اين نمايشگاه ســال 1971 توســط »كليو بينگلي و ليونل لونتال« 
پايه ريزي شد. هم اكنون اين نمايشــگاه يكي از رويدادهاي اثرگذار صنعت 

نشر در سطح دنياست و ســاالنه بيش از 25هزار ناشر، كتابفروش، مسئول 
خريد كتابخانه ها، نويسندگان و مترجمان از 100 كشور دنيا در آن حضور 
مي يابند. در كنار نمايشگاه، سمينارها و جلســات تخصصي مرتبط با نشر 
نيز برگزار مي شود. نمايشــگاه كتاب لندن از نظر حجم و اندازه محصوالت 
ارائه شده، پس از نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت، دومين نمايشگاه 
مهم جهان محسوب مي شود و به قطب اصلي كتاب انگليسي در قاره اروپا 
شهرت پيدا كرده است. پيش از اين مسئوالن نمايشگاه كتاب به اين اميد كه 
مشكالت مربوط به شيوع ويروس كرونا كاهش پيدا كند، برگزاري فيزيكي 
نمايشگاه را به  ماه ژوئن موكول كرده بودند كه حاال اين تصميم نيز با شك  و 

ترديد روبه رو شده است.

 كروناي جهش يافته
نمايشگاه كتاب لندن قرار بود از دهم تا دوازدهم  ماه مارس برگزار شود ولي 
به دليل شيوع كروناي جهش يافته انگليسي برگزاري اين نمايشگاه لغو شد. 
بسياري از ناشران بزرگ دنيا مثل پنگوئن و هارپركالينز پيش از اعالم لغو 
نمايشگاه از شــركت در آن انصراف داده بودند. ناشران دليل كناره گيري از 

نمايشگاه را حفظ سالمتي كاركنان خود اعالم كردند. 

نامشخص بودن فرمت نمايشگاه كتاب لندن با 25هزار ناشر
نمايشگاه هاي بين المللي كتاب 

زير سايه كرونا

سعيده مرادي
خبرنگار
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 70درصــد مجــوز شــكار در قرق هــاي 
 حيات 
اختصاصي با تصميم قرق دارها مي تواند به وحش

اتباع بيگانه فروخته شود. 2 سال است كه 
كرونا مانع از حضور گردشــگران خارجي شكار تروفه در 
ايران شده است و اين اتفاق، حفاظت از طريق قرق داري 
بخش خصوصي را با مشــكل روبه رو كرده است. به گفته 
مديركل حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت 
محيط زيست، سال گذشــته از 93مجوز شكار كه براي 
قرق هاي اختصاصي صادر شد، 73مجوز )75درصد( تحقق 
يافت كه البته درآمد حاصل از فروش مجوز شكار نيز كفاف 
هزينه هاي حفاظت را نمي دهــد و در نتيجه قرق بان ها 
به تدريج بايد به ســمت تامين هزينه ها از مسيري غيراز 

شكار بروند.
شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت و مديريت 
حيات وحــش در گفت وگــو بــا همشــهري مي گويد: 
سال99 مجوز شــكار براي هيچ تبعه خارجي در مناطق 
حفاظت شده صادر نشد. درحالي كه فرصت شكار در مناطق 
قرق در سال99 بيشتر از سال قبل بود و فرصت آن نيز از 
اواخر دي ماه تا 15 اسفندماه بود. اما برنامه مديريت قرق ها 
متفاوت از مناطق حفاظت شده است و سال گذشته بسيار 
كمتر از ميزان پيش بيني شده در آيين نامه شكار و صيد به 

قرق ها مجوز داده شد.
به گفته او، براي صدور مجوز شكار در قرق هاي اختصاصي 
عملكرد قرق ها ارزيابي مي شود و افزايش جمعيت گونه نيز 
در زيستگاه سنجيده مي شــود و البته براي صدور مجوز 
شكار، جمعيت حيات وحش قابل شكار )نر باالي 9سال( 
در قرق مدنظر است. همچنين مشاهدات جمعيت باالي 

5سال نر گونه هاي قابل شكار نيز درنظر گرفته مي شود.
براساس آيين نامه شكار و صيد تنها در قرق هايي اجازه صيد 
و شكار داده مي شود كه رشد جمعيت در آنها مشاهده و 
ارزيابي شده باشد. به گفته شهاب الدين منتظمي، ميانگين 
رشد يكساله جمعيت حيات وحش در مناطق قرق، سال 
گذشته به طور ميانگين و در 4قرق اختصاصي 8درصد بود 
كه براساس قانون، درصورت رشد جمعيت گونه ها مي توان 
به قرق دار اجازه برداشت 3تا 6درصد از جمعيت نر باالي 
9ســال گونه هاي حيات وحش را داد. با اين حال ســال 
گذشته تنها كمتر از 3درصد مجوز شكار در قرق ها داده 
شد و هيچ مجوزي براي شــكار در مناطق آزاد و حفاظت 

شده صادر نشد.

حكايت شكارگاه هاي خصوصي از قرق اختصاصي جداست 
و به گفته مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش، 
برخي افراد متقاضي شكار گونه هاي نر مازاد كه در مراكز 
تكثير پرورش يافته اند در شكارگاه خصوصي خود هستند 
كه اگر مراكز تكثير رشد بيشتري داشته باشند مي توانند 
جايگزين مناطق آزاد شوند. چون شــكارگاه خصوصي 
متفاوت از قرق اختصاصي است. در قرق اختصاصي فقط 
جمعيت گونه هاي منطقه افزايش مي يابند و در شكارگاه 
اختصاصي، صرفا گونه هاي تكثير شــده مي توانند پروانه 
شكار داشته باشند. قرق يك عرصه طبيعي است و صرفا 
براي شكار مورد استفاده قرار نمي گيرد. قرق ها همچنين 
مناطق حفاظت شده خصوصي هســتند كه با مشاركت 
بخش خصوصي اقدامات حفاظتي از حيات وحش در آنها 
انجام مي شود و اشــتغال زايي و افزايش امنيت زيستگاه 

حيات وحش نتيجه قرق باني در اين مناطق است.
هم اكنون حدود 70درخواســت قرق داري به ســازمان 
حفاظت محيط زيست ارســال شده است كه كارشناسي 
30پرونده انجام شــده و تأييد نهايي ايجاد آنها منوط به 
كارشناسي مشترك سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت 
محيط زيســت و گرفتن تأييديه شــوراي عالي حفاظت 
محيط زيست است كه البته در آخرين جلسه اين شورا در 
سال99 با هيچ مجوز جديدي براي ايجاد قرق اختصاصي 
موافقت نشد. حتي به گفته مدير دفتر حفاظت و مديريت 
حيات وحش، فرصت رسيدگي به اين موضوع هم فراهم 

نشد.
بخشــي از درآمد حاصــل از شــكار به صنــدوق ملي 
محيط زيست واريز مي شود و ســال گذشته نيز روزنامه 
همشهري در گزارشي از هزينه كرد درآمد 4ميليارد توماني 
صندوق در اين بخش خبر داد. از 437 مجوز شكار چهارپا 
شامل كل، قوچ، آهو و گراز به دليل كرونا فقط 20درصد 
تحقق يافت و همه آنها متعلق به اتبــاع داخلي بود. اين 
درآمد حاصل از شكار در مناطق آزاد و حفاظت شده بود. 
اما درآمد حاصل از شكار در مناطق قرق اختصاصي صرفا 
براي گسترش امر حفاظت استفاده مي شود و شهاب الدين 
منتظمي، مديركل حفاظــت و مديريت حيات وحش با 
اشاره به اين مطلب مي گويد: درآمد حاصل از فروش پروانه 
شكار بايد در چارچوب حفاظت در منطقه استفاده شود. 
در نتيجه سود چنداني از اين طريق فارغ از هزينه ها نصيب 
قرق دار نمي شود. 4ميليارد توماني هم كه سال گذشته از 
درآمد شكار به دست آمد صرفا متعلق به پروانه هاي ويژه اي 
بود كه سازمان حفاظت محيط زيست به مناطق غير از قرق 

در سال98 داد.
با اين حساب اگر قرق دارها نتوانند مشتري خارجي بيابند، 
عمال قرق باني كاري هزينه بر با ســود حداقلي است. در 
نتيجه قرق دارها بايد به سمت درآمدهاي پايدارتر از شكار 
بروند و به جايي برسند كه حتي شــكار را حذف كنند و 
هزينه هاي حفاظت را از محلي غيراز فروش پروانه شكار 

تامين كنند.

قرق هاي اختصاصي از 2 سال قبل تاكنون رنگ شكارچي خارجي به خود نديده اند و قرق دارها ديگر 
توان تامين هزينه نگهداري از حيات وحش را ندارند

قرق ها خالي از شکارچیان خارجی خبرهای كوتاه

  طرح تشکيل وزارتخانه هاي انرژي، آب و محيط زيست 
در مجلس

طرح تشــكيل وزارتخانه هاي انــرژي، آب و محيط زيســت ديروز 
به ايســتگاه بهارســتان رســيد. به گزارش ايرنا، در نشست جلسه 
علني سه شــنبه مجلس طرح تشــكيل وزارتخانه هاي انرژي، آب و 
محيط زيست اعالم وصول شد. طرفداران محيط زيست و منابع طبيعي 
كشور، سال هاست براي ارتقاي سطح حفاظت از محيط زيست و منابع 

طبيعي كشور، ارتقاي سازمان به وزارتخانه را دنبال مي كنند.

  فالمينگوهاي مهاجر به بختگان خشك رسيدند
فالمينگوهاي مهاجر طي روزهاي اخير به رســم هر سال به درياچه 
بختگان مهاجرت كرده اند اما بستر تقريبا خشك درياچه جايي براي 
زندگي آنها نيست. به گزارش مهر، درياچه اي كه سال گذشته حقابه 
55 ميليون مترمكعبي را گرفت، امســال چشم انتظار تخصيص آب 
مانده اســت. بختگان بزرگ ترين درياچه اســتان فارس و زيستگاه 
پرندگاني است كه از روسيه و دشــت هاي سيبري به ايران مهاجرت 
مي كنند. درياچه بختگان در حدود 3500 كيلومترمربع وسعت دارد 
و رودخانه های سيوند و كر اصلي ترين منبع تغذيه آن است. نبي اهلل 
مرادي، معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست فارس در اين باره 
از تقاضاي كتبي براي تأمين حقابه درياچه بختگان خبر داد و گفت: 
انتظار داريم امســال حقابه بختگان از سوي سازمان آب تأمين شود 
كه اين ميزان حداقل به 70 ميليون مترمكعب مي رسد. مرادي افزود: 
متأسفانه بارندگي ها بســيار كم بود و پديده تبخير آب هم زياد است 
از اين رو درياچه هاي فارس به ويژه بختگان در خشكي به سرمي برند 
و اميدواريم با رها سازي  آب دســت كم وضعيت بختگان بهبود يابد. 
وي با ابراز اميدواري گفــت: با توجه به تقاضاي موجــود اميدواريم 

ارديبهشت ماه رهاسازي آب را براي درياچه شاهد باشيم.

  مخالفت مركز حفاظت فك خزري با طرح گردشگري 
آشوراده

مدير مركز حفاظت فك خزري ايران با انتشار نامه اي ضمن انتقاد از 
اجراي پروژه گردشگري آشوراده تأكيد كرده است كه اجراي اين پروژه 

خالف موازين حفاظتي از فك خزري و به شدت مخرب است.
به گزارش ايسنا، در نامه امير صياد شيرازي مدير اين مركز خطاب به 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران آمده است:» باتوجه به اصرار 
دولت مبني بر اجراي پروژه گردشــگري در جزيره آشــوراده، مركز 
حفاظت فك خزري ايران الزم مي داند كــه مخالفت خود را باتوجه 
به خطر آسيب جدي به قلمرو زيســتي اين گونه در معرض انقراض 
براي چندمين بار اعالم كند.« متأسفانه سواحل درياي خزر در كشور 
ايران در مقايسه با ساير كشورهاي همســايه خزر، شاهد بيشترين 
ميزان تخريب در طول ساليان گذشته بوده است. درعين حال يكي از 
مهم ترين عوامل تهديد گونه فك خزري از دست رفتن زيستگاه هاي 
ساحلي و دريايي اســت؛ چراكه اين موجودات براي ساحل گذراني 
نيازمند محيطي بكر و آرام و به دور از فعاليت هاي انســاني هستند؛ 
بنابراين به دليل تصاحب بي حد و حصر ســواحل در كشور ايران تنها 

نقاط كوچك و محدودي از آن دست نخورده باقي مانده اند.

زهرا رفيعي
خبرنگار

 رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران:
آمادگي  تعطيلی تورها هستيم 

نوروز امسال كار خود را كرد و بيش از 100ميليون سفر جاده اي در كشور 
و پيــش از آن بازارهاي شــلوغ خريد شــب عيد و بعدتــر مهماني ها و گردشگری

دورهمي هــاي خانوادگي براي ديــد و بازديد نوروزي در شــرايطي كه 
التماس هاي عاجزانه وزير بهداشــت و كادر درمان كشــور براي ســفر نرفتن مردم و 
خودداري از ديدوبازديدهاي عيدانه در فقدان واكسن موردنياز براي مهار كرونا در كشور 
شنيده نشد، ســرانجام ايران را وارد فاز قرمز كرونايي كرد و نيمي از شهرهاي كشور به 

وضعيت قرمز و برخي ديگر به رنگ نارنجي درآمدند.
براســاس اعالم مســئوالن مقابله با كرونا در ايران درصورت تداوم مماشات با كروناي 
جهش يافته و عدم اعمال ســريع تدابير ســختگيرانه براي مهار موج چهارم كرونا كه 
خانواده هاي ايراني را در تعداد باال روانه بيمارستان هاي كشور كرده است و آمار مرگ 
روزانه را به بيش از دوبرابر رسانده و شيب ابتال به كرونا را به قله رسانده است، پيش بيني 

مي شود روزهاي سياهي در هفته آينده در انتظار شهروندان ايراني باشد.
متوليان بخش خصوصي سفر و گردشگري اما به همشــهري اعالم كرده اند درصورت 
تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا براي قفل كردن شهرهاي قرمز و تعطيلي كامل و حتي 
اعمال قرنطينه كامل، بخش خصوصي صنعت گردشگري كشور حاضر به همكاري كامل 

با هدف مهار موج چهارم كرونا در ايران است.
در همين رابطه حرمت اهلل رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي 
و جهانگردي ايران كه بيشــترين تعداد شــركت ها و دفاتر خدمات مسافرتي كشور را 
زير پوشــش خود دارد به همشهري اعالم كرد: اگر چنانچه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
مصوبه اي درخصوص تعطيلي تمامي واحدها به منظور جلوگيري از شــيوع بيشــتر 
كروناي جهش يافته و مهار موج چهارم كرونا براي روزها و هفته هاي آينده داشته باشد، 
بخش خصوصي صنعت گردشگري كشور براساس مسئوليت اجتماعي خود نه تنها اين 
مصوبات را الزم االجرا مي داند كه حتي حاضر به اعالم بسيج عمومي براي همكاري در 

مهار كروناست.
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران با اعالم اينكه نبايد 
تصور كرد تقصير اصلي افزايش شيب كرونا در كشور بر دوش صنعت گردشگري است، 
تأكيد كرد: فعاالن صنعت گردشگري در كشــور نيز از مردم هستند و چنانچه موضوع 
قرنطينه كامل كشــور و تعطيلي تمامي واحدهاي صنفي در ستاد ملي مقابله با كرونا 
تصويب شود اين مصوبه را اعمال خواهد كرد و انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي 
نيز با صدور بخشنامه به تمامي دفاتر خدمات مسافرتي از آنها خواهد خواست هيچ گونه 

خدمات مرتبط با سفر به مردم ندهند.
حرمت اهلل رفيعي افزود: انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران 
به همراه ديگر بخش هاي صنعت گردشگري خود را ملزم به همكاري با ستاد ملي مقابله 
با كرونا در مهار موج چهارم كرونا در كشور مي داند و با اجراي كامل مصوبات ستاد ملي 
مقابله با كرونا آماده اعالم بسيج عمومي براي همكاري در جلوگيري از شيب صعودي 

ابتال به كرونا در كشور است. 
چنانچه ستاد ملي مقابله با كرونا در جهت منافع عمومي تصميم به تعطيلي كامل كشور 
بگيرد، همچون گذشــته خود را ملزم به همكاري مي دانيم و همچون سال گذشته كه 
براساس مسئوليت اجتماعي صنعت گردشگري از مردم خواستيم سفر نروند، اين بار نيز 
از ارائه خدمات مرتبط با سفر و گردشگري به طور كامل خودداري مي كنيم تا به مهار 

كرونا در كشور كمك كنيم.
او گفت: وقتي پاي ســالمت عمومي مردم در ميان است همه با هم بايد دست به دست 

هم بدهيم.
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 بيش از يك سال از غيرحضوري شدن 
گزارش 
آموزش در دانشــگاه ها به دليل شيوع خبري

كرونا مي گذرد و همزمــان با مجازي 
شدن كالس ها، ساير فعاليت هاي دانشجويي كه در 
قالب تشكل هاي اسالمي، كانون هاي فرهنگي هنري، 
شــوراهاي صنفــي، انجمن هاي علمي، نشــريات 
دانشجويي و... ظهور و بروز پيدا مي كند نيز به صورت 

مجازي در حال پيگيري است.
تا پيش از دوران اپيدمي كرونا كه فعاليت هاي جمعي 
و متكثر دانشجويي در بستر حضور در محيط دانشگاه 
شكل مي گرفت، صداي جريان هاي دانشجويي بلندتر 
شنيده مي شد و بازخورد بيروني بيشتري هم داشت.

صداي دانشــجو يك بار به خاطر مشكالت صنفي، بار 
ديگر به واسطه برگزاري يك جشنواره هنري با نمايش 
آثار دانشــجويي در رويدادي علمي شنيده مي شد و 
ديگر بار با پرسيدن ســؤاالت تند و تيز از چهره هاي 

سياسي در ميتينگ ها و مناظره ها.
امروز اما خبــري از دانشــجويان در زمينه پيگيري 
مطالبات صنفي ازجملــه رفع كمبودهــا در حوزه 
خوابگاه، تغذيه و ديگر خدمات رفاهي نيست و بيشتر 
جشنواره هاي فرهنگي و علمي هم مجازي شده اند. 
ديگر درهاي تاالرهاي خاطره ساز و تاريخ ساز دانشگاه ها 
به روي دانشجوياني كه منطق و تحليل  و شور و حرارت 
آرمان خواهانه شان را در مناسبت هايي مانند 16آذر 
)روز دانشــجو( يا در فصل هايي نظير انتخابات بر سر 
رئيس جمهور، كانديداهاي رياست جمهوري و ديگر 
سردمداران و چهره هاي سياسي و...فرياد مي كردند، 
باز نمي شود. البته در چند سال گذشته و پيش از شيوع 
كرونا نيز كمتر از فضاي پرشــور سياسي و صنفي در 
دانشگاه ها خبري بود و صندلي هاي خالي از دانشجو 
در بسياري از برنامه هاي سياسي، به نوعي راوي رخوت 
حاكم بر جنبش دانشجويي بود. در يك سال اخير كه 
همدستي كرونا با آن رخوت رقم خورده، فعاليت هاي 
جمعي دانشجويي كمرنگ تر نيز شده است؛ هر چند 

كه هنوز نفس مي كشد.

مجازي شدن، فرصت يا تهديد؟
اين روزها در زمينه فعاليت هاي سياسي، تاالرهاي 
مجازي جاي سالن هاي دانشگاه ها را گرفته و تكرار 

نوســتالژي هاي دوران دانشــجويي و شنيدن، نقد 
كردن و واكنش نشــان دادن نســبت به وعده هاي 
پرشمار و رنگانگ، در فضايي جديد شكل مي گيرد. 
اين تغيير، در كنار كاســتي ها، فرصت هايي نيز در 
دل خود به همــراه دارد. از آن جمله اينكه مجازي 
شدن برنامه هاي دانشجويي، عماًل فرصت هايي براي 
افزايش گسترده مشــاركت دانشجويان در برنامه ها 
ايجاد مي كند. اگر در گذشته امكان برگزاري برنامه 
جدي سياســي و انتخاباتي در بعضي دانشــگاه ها 
فراهم نبود يا دانشــجويان عالقه منــد در خيلي از 
دانشگاه هاي كشور-كه كانون برگزاري برنامه هاي 
سياســي و انتخاباتي نبودند- فرصت حضور در اين 
نوع مراسم را به دست نمي آوردند، با شرايط جديد، 
همه دانشــجويان از اقصي نقاط كشور مي توانند در 
برنامه هاي انتخاباتي داغي كه معموال در دانشگاه هاي 
معروف مانند تهران، اميركبير، شــريف و... برگزار 

مي شود، شركت كنند.
با وجود تغييراتي كه كرونا ايجــاد كرده و همچنين 
رخوت حاكم بر فضاي سياســي دانشگاه هاي كشور 
در آستانه دو انتخابات مهم پيش رو، هنوز هم تصوير 
مورد انتظار جامعه از جريان دانشجويي، ايفاي نوعي 
مرجعيت در ساخت و جهت دهي به تحوالت سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي جامعه است. اما بايد ديد در شرايط 

فعلي، جنبش دانشجويي مي تواند چنين ظرفيتي از 
خود بروز داده و همچنان به عنوان يك كانون تأثيرگذار 
در تغيير و تحول هاي سياسي عمل كند. براي رسيدن 
به پاسخ اين سؤال با غالمرضا غفاري، معاون فرهنگي 
و اجتماعي وزير علوم، تحقيقات و فنــاوري و فرزاد 
جهان بين، معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد 
اسالمي به گفت وگو نشســتيم و به بررسي وضعيت 
آمادگي دانشگاه ها و سياســت هاي جديد آنها براي 
برگزاري برنامه هاي سياسي و انتخاباتي تشكل هاي 

دانشجويي در آستانه انتخابات 1400پرداختيم.

برنامه هاي انتخاباتي دانشــگاه آزاد شــروع 
شد  

فــرزاد جهان بين، معــاون فرهنگي و دانشــجويي 
دانشگاه آزاد اسالمي در گفت وگو با همشهري از ابالغ 
سياست هاي انتخاباتي به واحدهاي دانشگاهي خبر 
داد و گفت:»در بحث دو انتخابات پيش رو، خط قرمز 
دانشگاه ورود افراد منتســب به دانشگاه به نفع گروه 
يا شخص خاص در انتخابات اســت. دانشگاه به هيچ 
نحو اجازه نمي دهد كه از منابع و امكانات به نفع افراد 
و جريان ها استفاده شود. البته تشكل ها مي توانند به 
انتخاب خود وارد اين فضا شوند، ليست دهند و نشست 
برگزار كنند. ما بايد بسترساز باشيم نه اينكه به جاي 

تشكل ها فكر و عمل كنيم.« 
معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي با 
بيان اينكه » اصل بر آزادي فعاليت تمام ســليقه ها و 
عاليق در چارچوب روال هاي قانوني اســت.« كليات 
ابالغيه انتخاباتي به واحدهاي دانشگاه آزاد را به اين 

شرح اعالم كرد: 
ـ دانشــگاه به هيچ وجه اجازه نخواهــد داد منابع و 
امكانات دانشگاه له يا عليه جريان خاصي به كار گرفته 

شود.
ـ در مقطع تبليغات رسمي، حضور تمام افرادي كه مورد 
تأييد شوراي نگهبان قرار گرفتند، با اطالع رياست واحد 
دانشگاهي در دانشگاه مجاز است. اين حضور مي تواند 
در قالب  سخنراني و تبيين مواضع، پرسش و پاسخ و 

مناظره باشد.
ـ حضور نمايندگان كانديداها يا ديگران با تأييد هيأت 
نظارت در قالب سخنراني، پرسش و پاسخ و مناظره 

مجاز است.
ـ قبل از روزهاي رســمي تبليغات انتخاباتي، تبليغ 
مستقيم ممنوع است. حضور افراد بدون تبليغ مستقيم 
و در قالب سخنراني، پرسش و پاسخ و مناظره و با تأييد 

هيأت نظارت مجاز است.
ـ هيأت هاي نظارت با رعايت عدالت و در چارچوب اين 
ضوابط، زمينه را براي طرح تمام ساليق و ديدگاه ها و با 

هدف كمك به مشاركت حداكثري و شناخت و انتخاب 
اصلح در محيط دانشگاه فراهم آورند.

جهان بين با بيان اينكه دانشــگاه آزاد اسالمي داراي 
110تشكل اسالمي دانشجويي و 40تشكل استادي 
فعال، 467نشريه دانشــجويي و حدود 1300كانون 
است، درباره زمان آغاز فعاليت اين تشكل ها با نگاه به 
انتخابات رياست جمهوري 1400، گفت:»تشكل ها در 
برخي استان ها حتي در تعطيالت نوروزي به صورت 
مجازي ميزبان برخي كانديداهاي احتمالي بوده اند. 
مركز امام خميني)ره( و انقالب اسالمي نيز 3 نشست 
پيش از سال جديد با موضوع انتخابات ويژه استادان 

برگزار كرد.«

مقابل استفاده ابزاري از تشکل هاي دانشجويي 
مي ايستيم 

وي با نقد آنچه به عنوان »تشكل هاي كاغذي، وابسته 
و انتخاباتي« نام برد، گفت: »به دنبال واقعي ســازي 
تشكل هاي دانشجويي هستيم. يعني منفعل كردن 
و تماشاچي كردن تشكل ها، استفاده ابزاري و تقليل 
نقش آنها در حد شركت كننده در برنامه ها و مهندسي 
كردن تشكل ها كه منجر به ايجاد يك دانشگاه منفعل و 
تك صدايي مي شود، در سياست هاي كلي دانشگاه آزاد 
در قبال تشكل ها جايي ندارد و اگر در جايي اين رويه 

مشاهده شود، برخورد مي كنيم.«

تعيين ضرب االجــل براي برگــزاري انتخابات 
تشکل ها 

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشــگاه آزاد اسالمي 
درخصوص وضعيت برگزاري انتخابات تشــكل هاي 
دانشــجويي با توجه بــه اينكه بيش از يك ســال از 
غيرحضــوري شــدن آمــوزش و حضور نداشــتن 
دانشــجويان در محيط دانشــگاه مي گــذرد، نيز به 
همشــهري توضيح داد:» با توجه به شــرايط كرونا، 
بستر برگزاري انتخابات تشكل ها به صورت مجازي از 
طريق سامانه اي با عنوان »سامانه امتداد« فراهم شده 
و انتخابات حدود نيمي از تشكل ها از طريق اين سامانه 

انجام شده است.«
وي افزود:»طبق قانون، تا پايان ارديبهشــت فرصت 
داده ايم تا تشكل هايي كه 2سال از آخرين انتخابات آنها 
گذشته است، انتخابات جديد برگزار كنند. تشكل هايي 
كه تا مهلت اعالم شده نسبت به برگزاري انتخابات شان 

اقدام نكنند، لغو مجوز خواهند شد.« 

همشهري از كم وكيف فعاليت  انتخاباتي دانشگاه ها در آستانه انتخابات  در گفت وگو با معاونان فرهنگي وزارت علوم و دانشگاه آزاد گزارش مي دهد 

آرايش كرونايي جنبش دانشجويي براي خرداد 1400
 نيما شايان

خبر نگار

غالمرضا غفاري، معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، تحقيقات 
و فناوري درباره سياست هاي انتخاباتي دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي تحت پوشــش اين وزارتخانه، به همشهري گفت:» با توجه به 
اوج گيري شيوع كرونا، برنامه هاي تشکل هاي دانشجويي به صورت 
مجازي خواهد بود. البته هنوز دستورالعمل جديدي براي برنامه هاي 
دانشجويي در ايام انتخابات رياست جمهوري 1400به دانشگاه ها ابالغ 
نشده، اما مشخص است كه تشکل هاي دانشجويي بايد مانند دوران 
قبل از كرونا، روال قانوني را براي برگزاري برنامه ها رعايت كنند. يعني 
همانگونه كه تشکل هاي اسالمي در گذشته براي دعوت از چهره ها 
جهت سخنراني يا مناظره، از هيأت نظارت دانشگاه مجوز مي گرفتند، 
در شرايط شيوع كرونا كه فعاليت ها غيرحضوري و مجازي شده است 
هم الزم است درخواست خود را براي هرگونه دعوت و برگزاري برنامه 
به معاونت فرهنگي دانشگاه ارائه دهند و نسبت به اخذ مجوز و تأييد 

هيأت نظارت دانشگاه اقدام كنند.«
معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، تحقيقات و فناوري به سؤاالت 
همشهري درباره وضعيت فعاليت تشکل هاي دانشجويي و برگزاري 
برنامه هاي آنها در آستانه انتخابات رياست جمهوري 1400پاسخ داد 

كه در ادامه مي خوانيد:
در شرايطي كه برنامه هاي تشکل هاي دانشجويي ديگر 
در تاالرهاي دانشگاه برگزار نمي شوند، چرا باز هم به اخذ مجوز از 

دانشگاه نياز دارند؟
در برنامه اي كه با تابلو و اعتبار يك تشکل دانشجويي برگزار مي شود، 
چه در داخل فضاي فيزيکي دانشگاه و چه به صورت مجازي، الزم است 
مقررات و  شأن دانشگاه در آن رعايت شود. بنابراين اينکه برنامه در 
خارج فضاي فيزيکي دانشگاه و در يك محيط مجازي برگزار  شود، 
زمينه اي براي ناديده گرفته شــدن مقررات و آيين نامه هاي مربوط 
به فعاليت تشکل هاي دانشجويي را ايجاد نمي كند. بنابراين همان 
نظارت هايي كه هميشه از سوي دانشــگاه بر برنامه هاي تشکل ها 
صورت مي گرفته، در شرايط جديد دوران كرونا كه برنامه ها مجازي 
اســت نيز انجام خواهد شــد و اجراي مقررات و دستورالعمل ها 

گريزناپذير است.
 تشــکل هاي دانشــجويي در چه بازه  زماني مجاز به 
برگزاري برنامه هاي سياسي با محوريت انتخابات رياست جمهوري 

1400هستند؟
دو نوع فعاليت در زمينه انتخابات از سوي تشکل هاي دانشجويي انجام 
مي شــود. براي برنامه هايي كه به صورت عمومي به مبحث انتخابات 
مي پردازند و رويکــرد آنها ناظر بر دعوت به افزايش مشــاركت در 
انتخابات اســت، در قبل از آغاز زمان رسمي تبليغات انتخاباتي نيز 
مجوز صادر مي شود اما اگر يك تشکل دانشجويي بخواهد از افراد و 
چهره هايي كه به طور مشخص از يك جناح و كانديدا حمايت مي كنند، 

دعوت كند؛ حتما بايــد آن برنامه در بازه 
 زماني قانوني تبليغات انتخاباتي برگزار شود.

 جزئيات مجوز برنامه هاي انتخاباتي 
دانشگاه ها

ادامه مطلب در 
صفحه 12
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   بانك مركزي ژاپن وارد شد
 بانك ژاپن )BOJ( از روز دوشنبه آزمايش هايي را براي بررسي امکان انتشار ارز ديجيتال اختصاصي خود 
آغاز كرد و به تالش ساير بانك هاي مركزي كه هدف آنها مطابقت با نوآوري در بخش خصوصي است، پيوست. 
اين بانك در بيانيه اي اعالم كرد كه مرحله اول آزمايش تا مارس2022 انجام مي شود و شامل آزمايش امکان 
فني صدور، توزيع و بازخريد ارز ديجيتال بانك مركزي )CBDC( خواهد بود. پس از آن، BOJ به مرحله 
دوم آزمايش ها كه عملکردهاي دقيق تر ازجمله تعيين محدوديت مقدار CBDC هر نهاد را بررسي مي كند، 

وارد مي شود.

 روز گذشــته محمدجعفر منتظري، 
دادستان كل كشــور در حاشيه يك اينترنت

مراســم رســمي اعــالم كــرد كه 
دستگاه هاي مختلف نيازهاي خود را اعالم كنند تا 
براســاس اين نيازها، دبيرخانه كارگــروه تعيين 
مصاديق مجرمانه)كميته فيلترينگ( نسبت به رفع 
فيلتر بعضي از سايت ها براي اين دستگاه ها اقدامات 
الزم را انجــام دهد. ســجاد بنابي، معــاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعــات هم يك روز پيش از 
اظهارات منتظري اعالم كرده بود كه كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانــه تصميم به رفــع فيلتر برخي 
 ســايت ها ازجمله يوتيــوب براي افــرادي چون 
خبرنگاران، استادان و دانشجويان گرفته است. اين 
موضوع طي روزهاي گذشته نظرات مختلفي را در 
پي داشته اســت. برخي رفع فيلتر براي بعضي از 
اقشار جامعه را گامي مثبت در جهت رفع فيلترينگ 
در آينده براي همــگان مي دانند و گروهي هم اين 
اقدام را طبقاتي كردن دسترســي بــه اينترنت و 
تبعيض ميان آحــاد يك جامعه تلقــي مي كنند. 
منتظري همچنيــن از عدم تصميم گيري در مورد 
فيلترينگ كالب هاوس سخن گفته بود كه تأييدي 
بر نظر وزير ارتباطات و فنــاوري اطالعات ارزيابي 
مي شود كه گفته بود، بعيد مي داند برنامه اي براي 
فيلتر اين شبكه وجود داشته باشد و تا كنون بحثي 

در اين مورد مطرح نشده است.

نگاه مثبت به رفع فيلتر
هنوز بســياري از مردم محدوديت هــاي مرتبط با 
ويدئو را در دهــه 60 به خاطر دارنــد. روزهايي كه 
همراه داشــتن يك نوار ويدئو ممكن بود  روزها وقت 
شما را بگيرد تا از خود، رفع اتهام كنيد. با اين حال، 
به تدريج فروشگاه هاي كاالهاي فرهنگي و به عبارتي 
ويدئوكلوپ ها شــروع به فعاليت كردند و فيلم هايي 
با محتواي مجــاز را عرضه كردند. اين فروشــگاه ها 
در واقع سيگنال هاي مثبتي از رفع محدوديت هاي 

خريد و فروش و نگهداري دستگاه هاي ويدئو به مردم 
ارسال مي كردند.

 يك منبع آگاه كه از فعاالن حوزه آي سي تي كشور 
است در گفت وگو با همشهري مي گويد: »اين موضوع 
را بايد نشانه اي مثبت براي رفع فيلترينگ تلقي كرد، 
چراكه شــروع يك برخورد واقع بينانه با اين موضوع 

است.«
با اين ديدگاه، اگر اين اتفــاق صورت بگيرد، حداقل 
بخشي از مردم مي توانند به سايت هايي كه بسياري 
از نيازهاي مشــروع و قانوني آنها را برطرف مي كند، 

دسترسي داشته باشند.
او بر اين باور اســت كه »باالخره رفــع فيلترينگ از 
جايي بايد آغاز شود و اين حركت، به شكل گام به گام 

و به تدريج، امكان پذير است.«

استدالل مخالفان در بوته نقد
با اين حال، در نقطه مقابل، شــاهد نظراتي هستيم 
كه گفته هاي معاون وزير ارتباطات و دادســتان كل 
كشور را به معني طبقه بندي و سلسله مراتبي كردن 

دسترسي به اينترنت مي دانند.
اين منبع آگاه، در واكنش به اينگونه نظرات معتقد 
اســت كه »نگاه مخالفان اين موضــوع، درصورتي 
مي تواند درست باشــد كه مانند اوايل رواج اينترنت 
در كشــور، فيلترينگي وجود نداشته باشد و ناگهان 
حاكميت تصميم بگيرد كه فيلترينگ عمومي را اجرا 

و همزمان، عده اي را از فيلترينگ مستثني كند.«
او ادامه مي دهد: »امــا االن فيلترينگ براي همه در 
حال اجراســت و اين تصميم دادســتاني به معناي 
شروع و طبقه بندي براي رفع يا كاهش فيلترينگ در 

كل كشور است.«
البته بعضي از نظرات بدبينانه هم مطرح شده، مبني 
بر اينكه حاكميت، كاهش فيلترينگ براي گروه هاي 
اعالم شده )خبرنگاران، دانشگاهيان و پزشكان( را با 
هدف رصد فعاليت هاي مجــازي آنها طراحي كرده 
است. درحالي كه اين كارشناس حوزه آي سي تي اين 
نگاه را رد مي كند و مي گويد: »اگر قرار بر اين كار باشد 
از طريق سيم كارتي كه به نام اين افراد است، مي توان 

فعاليت هاي آنها را رصد كرد.«

كاهش تدريجي محدوديت ها
زماني ويدئو و ماهواره در كشــور مــا ممنوع بود و 
قوانيني هم درباره محدوديت  ماهــواره در مجلس 
تدوين و تصويب شد. حتي زماني كه يك شركت نياز 
به يك خط تلفن براي فكس نامه هاي اداري داشت، 
ملزم به دريافت مجوز از مراجــع ذيربط بود  و اجازه 
نداشت از خط ديگري براي فكس استفاده كند، اما 
شرايط زماني و فناوري هاي نوين، اين محدوديت ها 
را رفع كرد. به نظر مي رسد كه در مورد فيلترينگ هم 

به تدريج شاهد چنين اتفاقي خواهيم بود.
صحبت هاي محمدجــواد آذري جهرمــي، وزير 
ارتباطات و فنــاوري اطالعات كــه چندي پيش 
از حذف فيلترينگ در آينده خبــر داده بود، گواه 
اين مدعاســت. او گفته بود: »توســعه تكنولوژي 
و بالكچيــن و اينترنــت ماهــواره اي و... باعــث 
منسوخ شــدن فيلترينگ مي شود.« آذري جهرمي 
همچنيــن در گفت وگويــي تاكيد كــرده بود كه 
»اينترنت ماهواره اي خواهد آمــد و مردم ما هم از 
آن استفاده خواهند كرد. تكنولوژي هراسي همواره 
در كشور ما وجود دارد، اما بايد بپذيريم كه اينترنت 

ماهواره اي خواهد آمد.«

دايره محدود اقشار مجاز
سينا تفنگچي، استاد دانشگاه پيام نور و كارشناس 
رســانه هاي نوين هم در گفت وگو با همشهري در 
مورد واژه »سلســله مراتب« در طرحي كه از سوي 
 رئيس ســازمان پدافند غيرعامل تحت عنوان طرح

سلسله مراتبي كردن دسترسي به اينترنت اعالم شد، 
گفته بود: »اين واژه »نظامي انديشي« و طبقه بندي 
كردن اطالعات را در ذهن متبادر مي كند و صرفا مانع 

از كسب تجربه هاي جديد مي شود.«
او به اين مســئله اشــاره كرده بود كه بــا اين طرح 
»بسياري از كســاني كه نياز به دسترسي مشروع به 
اطالعات و محتواي اينترنت دارند، از اين دايره خارج 
مي شوند. به عنوان مثال، پژوهشگران و محققاني كه 
محصل نبوده و به نهادهاي پژوهشي و دانشگاهي نيز 
وابسته نيستند، چگونه مي توانند براي مطالعات خود 

از اينترنت استفاده كنند؟«

 ركوردشکني 2تريليون دالري
بازار ارزهاي ديجيتال

رمزارزهاي دنيا با رشد عجيب خود مرزهاي قبلي را پشت سر گذاشته اند و برخي كارشناسان 
پيش بيني مي كنند كه روند بازار ارزهاي ديجيتال فعال ادامه دار خواهد بود

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

همکاري براي خودمختاري كاميون ها
كاميون هاي خودران يك استارت آپ اواخر امسال بدون 
راننده در بزرگراه هاي آركانزاس به حركت درخواهند آمد

حضور وســايل نقليه خودران آرزويي ديرينه براي بشــر محسوب 
 مي شــود، به طــوري كــه در بســياري از فيلم ها و ســريال هاي

علمي-تخيلــي، اين امر به وضوح قابل مشــاهده اســت. اين روزها 
بسياري از استارت آپ ها و همچنين شــركت هاي خودروسازي در 
نقاط گوناگون جهان به دنبال محقق كردن اين آرزو هستند. بسياري 
از اين موارد اما با همكاري مشــترك و نزديك شدن چند شركت با 
يكديگر صورت مي گيرد و در عين حال نياز به جذب ســرمايه هاي 
قابل توجه و البته كســب مجوزهايي از مقامات مسئول و فني دارد. 
اســتارت آپ خودروهاي خودران گاتيك )Gatik( در سيليكون ولي 
و شركت ايسوزو آمريكاي شمالي ديروز )سه شنبه( اعالم كردند كه 
براي ساخت كاميون هاي تحويل كاالي خودمختار كه گاتيك از آنها 
براي خدمات رساني به مشتريان خرده فروشي خود استفاده مي كند، با 
يكديگر همكاري خواهند كرد. به گزارش رويترز، گاتيك كه با شركت 
فروشــگاه هاي زنجيره والمارت در آركانزاس و لوئيزيانا و همچنين 
شركت هاي البال در كانادا همكاري مي كند تا كاالهاي خود را از انبار 
با استفاده از كاميون هاي خودمختار با رانندگان ايمني به فروشگاه ها 
تحويل دهد، اين روزها حســابي رونق در تجارت خود را حس كرده، 
زيرا همه گيري بيماري كوويد-19، فروش فروشگاه هاي مواد غذايي را 
افزايش داده است. گوتام نارانگ، مؤسس و مديرعامل اين استارت آپ 
در اين خصوص مي گويد: »آنچه مي توانم به اشتراك بگذارم، درآمدي 
براي ميليون ها نفر است. بنابراين اين يك سرويس رايگان نيست كه ما 
ارائه دهيم.« او همچنين گفت كه الگوي تجاري گاتيك هم اكنون ارائه 
خدمات تحويل به خرده فروشان با استفاده از فناوري رانندگي خودكار 

است و نه فروش فناوري به خودروسازان. 

شــركت هاي كاميون هاي خودران، به ويژه آنهايي كــه كاالها را از 
انبار به انبار ديگر منتقل مي كننــد و در بزرگراه ها مي رانند، با توجه 
به سرمايه گذاران مشتاق به اســتفاده از فناوري نوظهور، مورد توجه 
بســياري قرار گرفته اند. با اين حال بايد به اين مهم اشــاره كرد كه 
هنوز هم اين فناوري سال ها با حذف كامل راننده فاصله دارد. نارانگ 
مي گويد كه گاتيك و والمارت قصد دارند اواخر امسال تحويل كامال 
بدون راننده را در آركانزاس آزمايش كنند. او در اين خصوص گفت: 
»ما در واقع با كميسيون بزرگراه ايالتي آركانزاس مذاكراتي داشته ايم 
تا مجوز خارج كردن راننده از كاميون را به دســت آوريم. اين مهم در  
ماه دسامبر گذشــته به تصويب رسيده اســت.« گاتيك كه تاكنون 
توانسته نزديك به 30ميليون دالر سرمايه جمع آوري كند مي گويد 
كه كاميون هاي اين اســتارت آپ متعلق به يك اپراتور بزرگ ناوبري 
است كه نامش را افشــا نمي كند. گاتيك پيش از اين از شاسي فورد 
ترانزيت براي ناوگان موجود كاميون هاي تحويل خودمختار استفاده 
كرده است. به گفته نارانگ، صندوق ســرمايه گذاري خطرپذير بيل 
فورد، رئيس اجرايي شركت فورد موتور يكي از سرمايه گذاران اوليه در 
استارت آپ گاتيك بوده است. شاون اسكينر، رئيس بخش كاميون هاي 
تجاري ايسوزو در آمريكاي شــمالي مي گويد، همكاري بين شركت 
ايسوزو و استارت آپ گاتيك محدود به اياالت متحده و كانادا مي شود 
و ايسوزو پشتيباني مهندسي از گاتيك براي مقاوم سازي كاميون هاي 

متوسط سريN خود را ارائه مي دهد.
اســتارت آپ گاتيك در ســال2017 و توســط تعدادي از بزرگان و 
پيشكسوتان صنعت فناوري خودمختار تاسيس شد و دفاتر خود را در 
شــهرهاي پالو آلتو و تورنتو راه اندازي كرد. ماموريت اين شركت اين 
است كه كاالها را با استفاده از وسايل نقليه خودمختار با خيال راحت 
و به صورتي كارآمد به مشــتريان تحويل دهد. گاتيك با ناوگان خود 
كه متشكل از كاميون هاي سبك تا متوسط مي شود، راه را در تحويل 
نيمه خودمختار پيش برده اســت. اين شــركت روي حوزه تداركات 
ميان مدت تجارت به تجارت )B2B( براي صنايع خرده فروشي متمركز 
است و به مشتريان خود اين امكان را مي دهد تا زنجيره تامين شان را با 
شرايطي كامال اقتصادي، بهينه كنند. يكي از مهم ترين برنامه هاي اين 
استارت آپ كاهش نيروي انساني و همچنين كاهش هزينه ها بوده و 
در مقابل به دنبال بهره وري باالتر است. درحال حاضر رانندگاني براي 
اطمينان از ايمني رانندگي خــودران درون كاميون ها حضور دارند؛ 
بنابراين فعال نمي توان درخصوص عبارت كامال خودران ســخني به 
ميان آورد؛ اگرچه مقامات استارت آپ مي گويند كه مجوزهاي الزم 
براي بيرون آوردن راننده از كاميون را در آركانزاس به دست آورده اند، 
اما با اين حال به طور دقيق مشخص نيست كه كدام بزرگراه ها در اين 
ايالت مدنظر مقامات بوده و كاميون هاي خودران گاتيك مي توانند در 
آنها بدون حضور راننده ايمني به خدمات رساني خود مشغول باشند. 
در عين حال بسياري ديگر از شركت هاي توليدكننده فناوري وسايل 
نقليه خودران در نقاط مختلف جهان در حال كسب مجوزهاي حضور 
در بزرگراه ها هستند. با وجود اين به نظر مي رسد كه اعتماد كردن به 

كاميوني كه راننده ندارد، كمي سخت است!

انتشار يك ويدئو از نمايش عجيب روبات هاي چهارپاي 
يك شــركت چيني باعث ايجاد ترس و دلهره در بين 
كاربران در شــبكه هاي اجتماعي شــده اســت. اين 
كاربران توييتر معتقدند اين نمايش روباتيك مي تواند 
نشان دهنده آغاز سلطه روبات ها بر دنياي انسان ها باشد. 
به گزارش ديلي ميل، »غلبه روبات بر انسان« خميرمايه 
اصلي بســياري از فيلم هاي تخيلي بوده و هســت اما 
ويدئوي منتشرشده در توييتر اين ايده را مطرح كرد كه 

اين اتفاق خيلي هم دور از ذهن نيست.
اخيــرا يك كاربــر توييتــر كليپي از شــركت چيني 
يونيتري)Unitree( به اشــتراك گذاشــت كه در آن 
دســته اي از روبات هاي چهارپا به صورت يكپارچه در 
حال حركت هســتند. اين روبات ها مجهــز به هوش 
مصنوعي به شكل ســگ و با نام الينگو با درك عميق، 
عملكرد ورزشــي انفجاري بــاال و ســطح محافظت 

پيشرفته، طراحي شده اند.
در اين ويدئو ده ها روبات به صورت همزمان به شــكل 
چهاردســت و پا روي زمين حركت مي كردند؛ بعد به 
حالت نيم خيز درآمده به ســمت جلو خم مي شــدند 
و ســپس به حالــت اوليه خــود بازمي گشــتند. اين 
تصوير ترســناك واكنش هاي طنز و دلهــره آوري از 
ســوي كاربران توييتر به همراه داشــت، تا جايي كه 
برخي آن را با صحنه هايي از فيلم ترميناتور و ســريال 

بلك ميرر)BlackMirror( مقايسه كردند.
شركت يونيتري اين نوآوري را در نمايشگاه الكترونيك 
مصرفي CES(2020( رونمايي كرد. اين روبات با وزن 
12كيلوگرم از يك باتري بهره مي برد كه تا 2ســاعت 
انرژي آن را تامين مي كند. الينگو با اين حال به  خاطر 
ســرعتي كه دارد مورد توجه قرار گرفته است، چراكه 
مي توانــد 10متر در ثانيــه يا 11كيلومتر در ســاعت 

حركت كند. اگرچه ظاهري شــبيه به Spot معروف 
BostonDynamics دارد، اما ديدن ده ها حركتي كه 

انگار فرمان يافته از يك فرماندار است، باعث ايجاد ترس 
در ميان كاربران توييتر شده است.

يكي از كاربراني كه از تماشاي اين ويدئو ترسيده بود با 
ابراز نگراني نوشت: احتماال چين تصميم دارد با ارتشي 
از اين تكنولوژي بــه جنگ آمريكا بــرود. درحالي كه 
ديگري اين صحنه ها را شبيه به اپيزود متال هد سريال 
بلك ميرر كه در سال2017 منتشــر شد، مي دانست. 
در آن ســريال تصاويري از فرار انســان ها از دســت 
آدم كش هايي شــبيه به ســگ هاي روباتيك نمايش 

داده شده بود.
با اين حال، يونيتري ســرنگوني نژاد بشر توسط الينگو 
را پيش بيني نمي كند، بلكه آن را راهي براي كمك به 
وظايف دنياي واقعي مي داند. اين روبات قادر است وزني 
بالغ بر 5كيلوگرم را حمــل كند كه مي توان آن را براي 
همــكاري در كارخانه ها و به جــاي كارگران حمل بار 

جايگزين كرد.

موج چهارم كرونا در حالي در سراسر كشور فراگير 
مي شود كه بيش از يك سال از شيوع اين ويروس در فناوري

كشور مي گذرد. اگرچه امكانات كشور براي كنترل 
اين شرايط وارد ميدان شده و از ابزارهاي موجود و افراد متخصص 
بهره گرفته شد، اما بعضي از كارشناسان بر اين باورند آنچنان كه 
الزم بود، طي اين مدت از فناوري براي مهار اين پاندمي خطرناك 
استفاده نشده است. اين موضوع البته منحصر به كشور ما نبود و 
حتي بعضي از كشورهاي پيشرفته هم كمتر در اين زمينه موفق 
بودند. با اين حال كشورهايي هم بودند كه با بهره گيري واقع بينانه 
از تكنولوژي در كاهش شيوع ويروس موفق عمل كردند. استفاده 
از روبات ها، ابزارهاي تشخيص بيماري و اپليكيشن هاي رديابي 
بيماري، نمونه هايي از نقش آفرينــي فناوري در كنترل بيماري 

كوويد-19 بود.
ايمان بيك، كارشناس فناوري اطالعات در گفت وگو با همشهري 
در اين مورد معتقد است كه ما در مقايســه با بعضي از كشورها 
مانند فنالند و استراليا يا بعضي از كشورهاي اروپايي در استفاده 

از فناوري براي كنترل شيوع كرونا عقب تر بوده ايم.
او مي گويد: »به عنوان مثال، اين كشورها از فناوري رديابي تماس 
)contact tracing( اســتفاده مي كردند و البته از فناوري هاي 

ديگر هم استفاده كردند.«

در كشــور ما هم اپليكيشــني به نام »ماسك« با اســتفاده از 
همين فناوري در ابتدا تــالش كرد تا بيمــاران را رديابي كند، 
امــا دغدغه هاي حريم خصوصي باعث شــد كــه قابليت مكان 

جغرافيايي از اين اپليكيشن حذف شود.
بيك در مورد نقش آفريني حوزه آي ســي تي در شــرايط فعلي 
مي گويد: »عمده فعاليت در حوزه آي ســي تي و آنچه در مورد 
كنترل كرونا به كار مي آيد، درواقع دسترسي به خدمات آنالين، 
پلتفرم ها و خدمات خريد اســت. البته پيش از شــيوع كرونا ما 
بعضي از اين قابليت ها را داشتيم. در اين ميان، از بعضي امكانات 
مانند شبكه شــاد هم محروم بوديم و هنوز يك سيستم مناسب 
براي آموزش هاي دانشگاهي در اختيار نداريم و اكنون بعضي از 
دانشگاه ها از سيستم هايي استفاده مي كنند كه عملكرد مناسبي 

ندارند.« 
اين روزنامه نگار حوزه فناوري به سالي كه گذشت اشاره مي كند 
و ادامه مي دهد: »ما يك سال وقت داشتيم كه برنامه ريزي هاي 
بهتري براي اين روزها كه با موج چهارم كرونا دست و پنجه نرم 
مي كنيم، داشته باشيم. اما مانند بعضي امور ديگر، به نظر مي رسد 

كه در اين مورد هم سهل انگاري شده است.«
نكته ديگري كه در اين روزها دوباره مطرح شده بحث دوركاري 
كاركنان بخش خصوصي و دولتي است، اما به نظر مي رسد با وجود 
تالش هايي كه براي ارائه خدمات در زمينــه دولت الكترونيك 

مطرح شده، بخش دولتي هنوز با كاستي هايي روبه روست.
اين كارشــناس حوزه ديجيتال و فناوري اطالعات در اين مورد 
مي گويد: »در مورد زيرساخت هاي دوركاري، در بخش خصوصي 
از ابزارهاي موجود استفاده شد و قرار هم نبود كه دولت ابزارهايي 
را براي دوركاري فراهــم كند. با اين حال، به نظر مي رســد كه 
ســازمان هاي دولتي نه تنها از نظر زيرساخت هاي فناوري، بلكه 
از نظر زيرســاخت هاي فرهنگي و حقوقي براي دوركاري دچار 

مشكل هستند.«
به گفته او؛ »از زمــان دولت آقاي احمدي نــژاد بحث دوركاري 
مطرح بوده اما هيچ وقت اين زيرســاخت ها و زمينه ها را فراهم 

نكرديم.« 
بيك مي گويد: »به نظر مــن ضمن تقويت دولــت الكترونيك، 
بايد ســاير زمينه ها و قوانين و مقررات دســت وپاگير سيستم 
بوروكراتيك ما هم متناسب با شرايط دوركاري تغيير كند. اگرچه 
بديهي اســت كه ما به فناوري و ابزارهاي فناورانه نياز داريم، اما 
فناوري فقط يك ابزار اســت و ما تا زماني كه ذهنيت خود را در 
دستگاه هاي دولتي نسبت به دوركاري اصالح نكنيم، پيشرفت 
چنداني حاصل نخواهد شد. درست است كه با اجراي دوركاري و 
استفاده از ابزارهاي فناوري مرتبط با آن، فرهنگ اين شيوه كار 
هم گسترش پيدا خواهد كرد، اما سيستم قانونگذاري و اداري ما 

بايد دستخوش تغيير و تحول شود.«

نمايش ترسناك ارتش روباتيك چين 

دومینوي رفع فیلترينگ 
رقم مي خورد؟

منابع آگاه مي گويند با وجود موضع گيري هاي 
منفي، رفع فيلترينگ پلتفرم هاي مهم براي 

اقشاري از مردم مي تواند به تدريج باعث آزادتر 
شدن اينترنت شود 

 جاي خالي فناوري
در روزهاي كرونايي

در حالي كه موج جديدي از بيماري كوويد-19 در كشور 
 شروع شده اما استفاده از فناوري هاي جديد براي دوركاري

و مبارزه با اين بيماري جدي گرفته نمي شود

طبق آخرين اطالعات به دست آمده 
از رديابي و تجزيه و تحليل داده ها، رمزارز

ارزش بازار رمزارزها روز دوشنبه به 
باالترين قيمت خود يعنــي 2.02تريليون دالر 
رســيد كه علت اصلي آن را بايد در ســودهاي 
چند ماه گذشــته جســت وجو كرد كه نظرها را 
به خود جلب كرده و تقاضاي سرمايه گذاران براي 
حضور در اين بازار را به شــدت افزايــش داد. به 
گزارش رويترز، گلســنود يكي از ارائه دهندگان 
بالكچين در يك گزارش تحقيقاتي اعالم كرده، 
اين واقعيت كه بيت كويــن براي مدت يك هفته 
ارزشــي بالغ بر يك تريليــون دالر را در بازار در 
اختيار داشته است، رأي اعتماد كافي به اين ارز 
ديجيتال و به طور كلي رمزارزها مي تواند به حساب 
بيايد. فعاليت زنجيره اي با تقويت حجم معامالت، 
يكي از عوامل افزايــش ارزش بيت كوين در اين 

روزها محسوب مي شود.
از ســوي ديگر برخي رمزارزهاي ارزان قيمت نيز 
در هفته هاي گذشته با رشــد فزاينده اي روبه رو 
بوده اند. درحالي كه دوج كوين با يك توييت ايالن 
ماســك با اين مضمون كه دوج كويــن را به  ماه 
خواهم برد، در يك روز 15درصد به ارزشش افزوده 
شد، 2 رمزارز استالر و وين نيز توانسته اند با رشد 
فوق العاده اي روبه رو شــوند. اســتالر در اواخر ماه 
نوامبر ســال2020، يعني اوايل آذرمــاه كمتر از 
2300تومان معامله مي شد، اما قيمت اين رمزارز 
در روز گذشته )سه شنبه( از 14هزارو400تومان 
نيز فراتر رفت. وين اما در مدت كوتاهي رشــدي 
300درصدي را به خود ديده كه هيجان بيشتري 
را نيز به بازار ارزهاي ديجيتال وارد كرده اســت. 
به نظر مي رسد، سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال 
كوچك تر، اگرچه پرخطر است، اما مي تواند بسيار 
سودده تر از ارزهاي بســيار گران قيمتي همچون 
بيت كوين و اتريوم باشــد. با اين حال بايد به اين 
نكته نيز اشــاره كرد كه بيت كوين امسال بيش از 
صددرصد رشد داشــته، درحالي كه اتريوم تقريبا 
رشدي 190درصدي را به خود ديده است. هر دو 

رمزارز به طور گسترده اي بهتر از كارايي خود نشان 
مي دهند كه البته با ورود شركت ها و سرمايه گذاران 
بزرگ به دنيــاي ارزهاي ديجيتــال اين موضوع 
طبيعتا تقويت نيز خواهد شد. با اين وصف و با وجود 
رونق بازار بيت كوين و اتريوم، به نظر مي رســد كه 
طي ماه هاي آينده شاهد افت و يا كاهش آنچناني 
بازار رمزارزها نباشيم. البته همه به خوبي مي دانند 

كه اين بازار تا چه اندازه شكننده بوده است.

پايان دوران نوسان منفي؟
يكــي از بزرگ ترين چالش هايي كــه بيت كوين 
همواره در طول ســال ها با آن دســت وپنجه نرم 
كرده، بي ثباتي بدنام اين رمزارز بوده است و اين امر 
نه تنها ســرمايه گذاران را در برخي موارد ترساند، 
بلكه در بازار ســاير ارزهاي ديجيتال نيز به شدت 
تأثيرگذار بود. در ماه گذشته اما بيت كوين باالي 
50هزار دالر باقي مانده است كه اين نشانه خوبي 
بوده كه به گفته برخي تحليلگران باعث سودآوري 
ساير ارزهاي ديجيتال شده است؛ خصوصا اتريوم 
كه ركوردهاي فوق العــاده اي را نيز جابه جا كرده 
اســت. همچنين مي توان به اين موضوع اشــاره 
كرد كه نوســان هاي بيت كوين از نوامبر ســال 
گذشــته ميالدي به حداقل خود رســيده است. 
بســياري از فعاالن در حوزه ارزهــاي ديجيتال 
اما همچنان به رونــد بازار خوش بين هســتند. 
وب ســايت بيت كوين منيجر در گزارشي با اشاره 
به ركوردشكني بازار رمزارزها نقل قول هايي را نيز 
از چند كارشناس آورده است. »جاناتان هبيكت« 
يكي از شــركاي شــركت بالكچيــن »مونراك 
كپيتال« درباره بازار كنوني رمزارزها اعتقاد جالبي 
دارد. او در اين خصوص مي گويد: »افراد فراواني را 
مي شناســم كه منتظر افزايش سرمايه گذاري در 
بيت كوين، اتريوم و ساير  كوين هاي بزرگ هستند 
كه تعدادشــان نيز كم نيســت. به نظرم در آينده  
نزديك بازار خرسي )بازاري كه مدتي دچار افت 
و ركود شده و ســقوطي بيش از 20درصد دارد( 

ديده نمي شود.«
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مينــو محــرز، عضو كميتــه كشــوري مقابلــه بــا كرونــا در گفت وگو با 
همشــهري: وضعيت تهران از حالت قرمز هم گذشــته اســت. تنها راه حل 
فــوري، تعطيلــي موقت تهــران و آغــاز واكسيناســيون عمومي اســت

كرونا خطاب به ستاد ملي، نوشته شده تا با تعطيلي  همشهري در گفت وگو با كارشناسان و متخصصان، راهكارهاي فوري براي جلوگيري از شدت شيوع كرونا را بررسي كرد
موقت تهران موافقت شود: »پيش بيني ما وقوع يك 
فاجعه براي تهران است.« به گفته محرز، بررسي هاي 
مركز ويروس شناسي نشــان مي دهد كه 90درصد 
نمونه هاي  كرونايي كه از تهران برايشان فرستاده اند، 

كروناي انگليسي بوده است.

 پروتکل هاي وضعيت قرمز اجرا شود
با اينكه محرز و زالي، قرنطينه را راهكاري مناسب 
براي توقف زنجيره شيوع مي دانند، اما نادر توكلي، 
معاون درمان ســتاد مقابلــه با كرونــاي تهران با 
اعمال محدوديت ها موافق تر است. او به همشهري 
مي گويد، براســاس پروتكل وضعيت قرمز شهرها، 
بايد محدوديت ها عملي شود؛ هر چند كه مي توان 
تعطيلي تهران را هم پيشــنهاد كرد، اما قاعدتا اين 
اتفاق امكان پذير نيســت: »فرمانده ستاد مقابله با 
كروناي تهران، پيشنهاد تعطيلي تهران را داده، اما 
هنوز در ستاد ملي مصوب نشده است، مسئله مهم تر 
از تعطيلي، اعمال نظارت بر اجراي پروتكل هاست؛ 
به هر حال تصميم گيري نهايي درباره وضعيت فعلي 

با ستاد ملي مقابله با كروناست.«

  بايد قبل از ورود به پيك، اقدام صورت مي گرفت
در اين وضعيت، داوود پيام طبرســي، رئيس بخش 
عفوني بيمارســتان مسيح دانشوري و عضو كميته 
علمي ستاد ملي مبارزه با كرونا، اما همچنان اقدام 
فوري را تعطيلــي 10روزه مي داند؛ با اينكه معتقد 
است كه تمام اين اقدامات بايد پيش از ورود به پيك 
چهارم كرونا صورت مي گرفت تا ميزان مرگ ومير باال 
نرود، اما اين اتفاق نيفتاد و حاال كادر درمان به شدت 
تحت فشار است. او به همشهري مي گويد، معموال 
راهكارها براي پيش از ورود به كروناست، اما شايد 
تعطيلي موقت، فشــار را از كادر درمان كم كند. او 
منتقد سياست هاي اعمال محدوديت هاي كرونايي 
براي تعطيالت نوروز است و معتقد است كه همين 
سياست ها وضعيت فعلي را رقم زده است؛ اتفاقي كه 
با شرايط واكسيناسيون در كشور، اميدي به اصالح 
آن نيست: »در مدت 10روز نمي توان واكسن مورد 
نياز را تامين كرد، تعطيلي مي تواند در شدت شيوع، 
وقفه ايجاد كند، اما فرصتي براي تامين واكســن 
نيست.« طبرســي مي گويد، در شرايط فعلي تنها 
راهي كه كشور را از شيوع بيشــتر نجات مي دهد، 
واكسيناسيون اســت: »اوضاع كشور خوب نيست، 
واردات واكسن بايد روال خود را طي كند و تامين آن 
وظيفه دولت است؛ هر چند كه واكسني وجود ندارد 

تا بخواهند بخرند.«
 قبح زدايــي در رفتارهــاي غيربهداشــتي و 
عادي انگاري شرايط، انتقاد علي تاجرنيا، معاون 
سازمان نظام پزشــكي از وضعيت موجود است. 
او به همشــهري مي گويد، وضعيت تهران قرمز 
اســت، اما ترددها و تجمع ها مانند گذشته است 
و عمال پروتكل ها اجرا نمي شــود. تعطيلي تهران 
و جلوگيري از ترددها كافي نيست، بايد سفرهاي 
خارجي هم محدود شــود: »تجربه نشــان داده 
كه كاهــش ترددها و حذف تجمع هــا، منجر به 
جلوگيري از شدت شــيوع شده است.« او نسبت 
به سياســت هاي كنترلي دولت براي تعطيالت 
نوروز، انتقاد مي كند. به گفته او، رعايت پروتكل ها 
و اعمال محدوديت ها در تعطيالت نوروز، رها شد. 
با توصيه هاي اخالقي نمي توان جلوي شيوع كرونا 
را گرفت. او در ارتباط با واكسيناســيون به عنوان 
راهكاري براي كنترل شــيوع هــم مي گويد كه 
بسياري از كشورها، بيشتر از ظرفيت خود اقدام 
به خريد واكســن كرده اند و ســازمان بهداشت 
جهاني براي ســهميه كوواكس كشورها، ضعيف 
عمل كرده است؛ هر چند كه اقدام ايران براي ثبت 
ســفارش هم ديرهنگام بود. با اين همه سازمان 
نظام پزشــكي به عنوان بخش غيردولتي آمادگي 
واردات بخشي از واكســن به كشور را دارد: »ما از 
مدت ها قبل نگراني خــود را اعالم كرده ايم، بايد 
به مجموعه دولت براي واردات واكســن، فشــار 
بيشتري وارد شــود، دولت بايد عزم خود را براي 
واردات واكسن جزم كند و به روند توليدات داخلي 

سرعت بخشد.«

ديروز ركورد تعداد مبتاليان كرونا در 4 ماه گذشته  
شكسته شد؛ به طوري كه در يك شبانه روز، 17هزار 
و430بيمار جديد به فهرســت مبتاليان به كرونا 
اضافه شــد. پيش از اين، باالترين آمــار مبتاليان 
روزانه، در هفتم آذر سال گذشته با 14هزار و 51نفر 
ثبت شــده بود؛ يعني 130روز پيــش، آن هم در 
پاييزي كه تاكنون شديدترين وضعيت شيوع كرونا 
در كشور بوده اســت و حاال به نظر مي رسد شرايط 
از پاييز سال گذشــته هم پيشــي خواهد گرفت. 
2روز اســت تهران در وضعيت قرمز قــرار گرفته، 
103بيمارستان اين استان درگير كرونا هستند و 
همين وضعيت سبب شــده تا جلسه اي اضطراري 
براي اين شهر برگزار شــود. آمار مبتاليان كرونا در 
تهران در يك شــبانه روز، يك هزار و 100نفر اعالم 
شده كه به گفته فرمانده عمليات مقابله با كروناي 

تهران، از ابتداي شيوع كرونا، بي سابقه بوده است. در 
اين شرايط، فرمانده عمليات مقابله با كروناي تهران، 
چاره كار را تعطيلي 7تــا 10روزه تهران مي داند. او 
پيشنهادش را در نامه اي براي رئيس جمهوري، وزير 
كشور و وزير بهداشت فرستاده است. عليرضا زالي 
نگران است، وضعيتي كه از شيوع كرونا در خوزستان 
ايجاد شده بود، براي تهران هم تكرار شود. با گذشت 
كمتر از 20روز از شروع سال جديد، روند فوتي هاي 
كرونا، همچنان صعودي اســت. با اينكه تنها 5روز 
از پايان تعطيــالت نوروز مي گــذرد، متخصصان 
مي گويند كشور به طور رســمي وارد پيك چهارم 
كرونا شده و بايد منتظر وخامت اوضاع در هفته هاي 
آينده ماند. هم اكنون 88شهرستان وضعيت قرمز، 
139شهرســتان وضعيت نارنجي، 198شهرستان 
وضعيت زرد و 23شهرستان وضعيت آبي را تجربه 

مي كنند. كشور در حال ورود به مرحله سخت تري از 
كروناست، خبرهاي نگران كننده اي از بيمارستان ها 
به گوش مي رســد و خطر تكرار پاييز ســياه سال 

گذشته مطرح مي شود.

تعطيلي تهران و واكسيناســيون عمومي تنها 
چاره  كار

تعدادي از متخصصان و كارشناســان حوزه درمان 
و جامعه شناســان، پيشــنهاد هايي را  براي خروج 
اضطــراري از بحران پيــش رو و اقدامات فوری كه 
بايد صورت گيرد ارائــه مي كنند. مينو محرز، عضو 
كميته كشوري مقابله با كرونا يكی از آنهاست. او به 
همشهري مي گويد: بايد اقدامات سختگيرانه تري 
براي كنترل شيوع كرونا انجام شود. به گفته محرز، 
وضعيت تهران از قرمز هم باالتر است و بيمارستان ها 

شــرايط خوبي ندارند: »مرگ ومير به ســرعت باال 
رفته، اغلب بيماران، درگير كروناي انگليســي اند، 
ســرعت انتقال به شدت باالســت و تعداد بيماران 
بدحال بيشتر شده است.« با اينكه نخستين محموله 
واكسن آسترازنكا پس از  3هفته تاخير روز گذشته 
آن هم به كمترين ميزان ممكن، وارد كشور شده و 
هنوز توليد واكسن داخلي به نتيجه نرسيده است، 
اما محرز تنها چاره كار را واكسيناســيون عمومي  
مي داند: »بايد همچنان به مردم گوشــزد شود كه 
فاصله گــذاري اجتماعي را رعايت كنند، ماســك 
بزنند و دستشــان را به طور مرتب بشــويند، واقعا 
جان مردم در خطر اســت.« او معتقد است يكي از 
راهكارها بــراي جلوگيري از افزايــش موارد ابتال، 
اعمال جريمه براي قانون شــكنان ماســك است. 
حتي تأكيد مي كند كه ايــن افراد عالوه بر جريمه، 
بايد برايشان مجازات زندان هم درنظر گرفته شود. 
عضو كميته علمي مقابله با كرونا، با فرمانده ســتاد 
مقابله با كروناي تهران، هم نظر است و مي گويد كه 
بايد تهران 5تا 7روز تعطيل شود. او قرنطينه را يكي 
از راهكارهاي فوري و فوتي براي جلوگيري از شدت 
شــيوع مطرح مي كند: »تمام مكان هاي تجمعي 
بايد تعطيل شود، همه بايد در خانه بمانند تا بتوان 
جلوي شيوع بيشتر را گرفت.« او مي گويد: در همين 
زمينه هم نامه اي از سوي كميته كشوري مقابله با 

اقدامات فوری برای عبور از روزهای قرمز

 جزئيات مجوز برنامه هاي 
انتخاباتي دانشگاه ها

 با توجه به اينکه برگزاري مجازي برنامه ها 
امکان شركت دانشجويان سراسر كشور را 
در برنامه تدارك ديده شده از سوي تشکل 
دانشجويي يك دانشــگاه فراهم مي كند، 
آيا هيأت هاي نظارت نيز براي صدور مجوز 
برگزاري فرادانشگاهي برنامه هاي انتخاباتي 

تشکل ها همکاري خواهند كرد؟
براي برگــزاري برنامه هاي تشــكل هاي اســالمي، 
كانون هــاي فرهنگــي و انجمن هــاي علمي، حتي 
در زمان قبل از كرونا كه برنامه هــا حضوري برگزار 
مي شد، هم مواردي وجود داشــت كه يك تشكل يا 
نهاد دانشجويي در درخواست مجوز برگزاري برنامه، 
عنوان مي كرد كه قصد دارد برنامه اش در مقياســي 
فراتر از يك دانشگاه و به صورت بين دانشگاهي برگزار 
شود. بنابراين در شرايط فعلي هم اگر يك تشكل در 
دانشگاه بخواهد جامعه هدف و مخاطبان برنامه هاي 
مجازي كه در آستانه انتخابات  1400طراحي مي كند، 
فراتر از دانشجويان همان دانشگاه باشد، مي تواند نوع 
تقاضاي مجوز خود را متناسب با مقياس و دسترسي 

و سطح بندي مورد نظرش به هيأت نظارت ارائه كند.
 يكي از ويژگي هاي تشــكل هاي دانشجويي، سيال 
بودن آنها با برگزاري انتخابات ساالنه و تعيين اعضاي 
جديد در اركان آنها از جمله شوراي مركزي و... است. 
غيرحضوري شــدن آمــوزش طي بيش 
از يك ســال اخير، چه تأثيري بر برگزاري 

انتخابات  تشکل هاداشته است؟ 
در يك ســال گذشــته، عمده تشــكل هاي اسالمي كه 
زمان انتخابات شان فرا رســيده بود، از طريق سامانه ها و 
زيرســاخت هاي الكترونيكي كه براي برگزاري انتخابات 
مجازي در دانشــگاه ها پيش بيني شــده است، نسبت به 
برگزاري انتخابات به صورت مجازي اقــدام كردند. حتي 
اتحاديه هاي تشــكل هاي اســالمي نيز در سال گذشته 
انتخابات برگزار كردند. بنابراين غيرحضوري شدن آموزش ها 
و حضور غيرفيزيكي دانشجويان در محيط دانشگاه موجب 
معطل ماندن اجراي قوانيــن مربوط به برگزاري انتخابات 
تشكل ها و نهادهاي دانشجويي نشــد. حتي براي تعيين 
نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشجويي در هيأت 
مركزي نظارت بر نشريات كه هر ساله در نشست مديران 
مسئول نشريات دانشجويي سراسر كشور انتخاب مي شدند 

نيز در سال 1399انتخابات مجازي برگزار شد.
سرنوشــت تشــکل هايي كــه از زمان 
انتخابات شان گذشته و هنوز با تركيب اعضاي 

سابق در حال فعاليت هستند، چه مي شود؟ 
اختيار درباره نحوه برخورد با اين تشــكل ها، با دانشگاه 
و طبق آيين نامه هاست. دانشــگاه مي تواند براي تعيين 
مهلت جهت برگزاري انتخابات تشــكل هايي كه در اين 
زمينه تأخير دارنــد، تصميم گيري كند و به آنها فرصت 

دهد.

 برگزاري آزمون زبان 
وزارت بهداشت لغو شد

برگزاري شــصت و يكمين دوره آزمــون زبان وزارت 
بهداشت كه قرار بود 19 فروردين ماه جاري برگزار شود 
به دليل شيوع كرونا و تعدد شــهرهاي قرمز به تعويق 
افتاد. با اعالم مركز ســنجش آموزش پزشكي وزارت 
بهداشت و با توجه به شرايط فعلي تعدد شهرهاي قرمز 
در كشور و براساس رصد وضعيت ابتال و انتقال كرونا 
ويروس جديد و ضرورت اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
مربوطه، شصت و يكمين دوره آزمون MHLE كه قرار 
بود در روز پنجشنبه، 19 فروردين سال جاري برگزار 
شود، لغو مي شود. زمان برگزاري اين آزمون، متعاقبا با 
درنظر گرفتن شرايط همه گيري بيماري، تصميم گيري 

می شود و نتيجه به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

 تورهاي تركيه لغو مي شود
سخنگوي وزارت كشور از ابالغ تصميم ستاد ملي مديريت 
كرونا مبني بر لغو فوري تور تركيه به تمام شركت هاي 
گردشگري خبر داد. سلمان ساماني با اشاره به اينكه پس 
از وصول نامه وزارت بهداشت، درباره لغو تردد مسافري با 
تركيه، موضوع به كميته امنيتي اجتماعي و انتظامي ستاد 
ملي مديريت كرونا ارجاع شد، گفت: »جمع بندي اعضاي 
كميته كه پس از تعامل با 5دستگاه تخصصي مرتبط با 
امور مرز، شكل گرفت، به ستاد ملي مديريت كرونا ارائه 
و نهايتاً به دستگاه هاي ذيربط ابالغ شد. براساس تصميم 
ابالغي از سوي ستاد ملي مديريت كرونا، مقرر شد وزارت 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشــگري، لغو تور 
تركيه را فورا به تمام شركت هاي گردشگري ابالغ كند.« 
به گفته او، همچنين مقرر شد، جمعيت هالل احمر نسبت 
به ارتقاي مراقبت هاي بهداشــتي در مرزهاي زميني و 
هوايي با تركيه و تشديد كنترل دقيق مسافران ورودي از 
كشور تركيه در مرزهاي زميني و هوايي اقدام عاجل كند؛ 
» براساس تصميم ابالغ شده، مقرر شده است كه وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت امور 
خارجه و وزارت راه و شهرسازي نسبت به تعيين مراكز 
آزمايشگاهي مورد تأييد در خارج اقدام كند و اطالع رساني 
الزم در اين ارتباط از طريق وزارتخانه هاي راه و شهرسازي 
و امور خارجه به شهروندان و شــركت هاي هواپيمايي 
انجام مي شــود تا پس از اطالع رساني الزم، افراد صرفا با 
ارائه گواهي سالمت معتبر مورد تأييد وارد كشور شوند.«

ادامه از  صفحه 10

میز خبر 

زهرا جعفرزاده
خبرنگار

مجيد رضاييان/ استاد دانشگاه و پژوهشگر روزنامه نگاري
در علم ارتباطات، معتقديم كه زيرساخت اعتماد، رابطه دوسويه 
است. آنجا كه اين ارتباط شــکل نگيرد و در كنار آن به وعده هاي 
داده شده، عمل نشود، اعتماد كاهش مي يابد. از سوي ديگر وقتي 
جامعه چشم انداز روشني نداشته باشــد و پشتوانه حمايتي براي 
خود نبيند، دست به تقابلي مي زند كه ممکن است در آن خودش 
هم آسيب ببيند نظير آنچه در نوروز امسال رخ داد. در اين شکل از 
بحران كه حاال در قالب كرونا نمود پيدا كرده، پيشنهاد و راه حل ما 
اين است كه با مردم به زبان ديگري سخن بگوييم. رسانه و پزشکان 
مثلثي را با مردم تشکيل دهند و نقش حمايتي را به عهده گيرند. به 

آنها توضيح دهند كه اگر بخواهند با دولت كه نتوانسته واكسن وارد كند يا در كرونا از آنها حمايت 
معيشتي الزم را داشته باشد، تقابل كنند، خودشان هم آسيب هاي جدي مي بينند. بايد براي مردم 
جا بيندازيم كه تا زمان تامين واكسن، خودشان بايد به فکر خودشان باشند و از جانشان محافظت 
كنند. تأكيد شديد دارم كه رسانه بايد زبانش را تغيير دهد و با صراحت بيشتري مطالبه گري كند تا 
مردم قدرت آن را باور كنند و به آن پناه ببرند. آن وقت به صورت خودكار اعتماد صورت مي گيرد و 
مردم قانع مي شوند كه پروتکل ها را رعايت كنند. از طرفي پزشکان با زبان شفاف به مردم بگويند 
كه واكسينه كردن سراسري تا پايان سال ديگر به طول  مي انجامد و در اين بازه زماني آنها بايد سبك 
زندگي شان را تغيير دهند تا شاهد گسترش اين بيماري در كشور نباشيم. به نظر من عملکرد خوب 
رسانه ها و پزشکان در موج قبلي باعث شد كه مردم به آنها اعتماد كنند و زمينه كاهش بيماري را 
فراهم آورند. حاال هم وقت اين است كه بسيج عمومي رســانه ها فوري دست به كار شود و در اين 

زمينه نقش آفريني كند.

غالمرضا ظريفيان/ استاد دانشگاه
متأسفانه تامين واكسن كه مي توانست فرصتي براي بازسازي چهره دولت 
در افکار عمومي شود، از دست رفته  . فرصتي كه مي توانست در گرم شدن 
فضاي انتخابات رياست جمهوري هم مؤثر باشد و ميزان مشاركت مردم را 
افزايش دهد. از سوي ديگر شفاف و دقيق براي مردم تبيين نشد كه واكسينه 
كردن كل كشور زمان زيادي مي برد و بايد صبوري و خودمراقبتي پيشه 
كنند. اعالم اخباري كه دسترسي به واكسن داخلي را زود توصيف مي كرد 
و بعد از آن اعالم قطعي تهيه واكسن از كشورهاي ديگر باعث شد كه مردم 
نسبت به رعايت قوانين بهداشتي ضعيف تر عمل كنند، چون مطمئن بودند 
كه به زودي واكسينه مي شوند درحالي كه سازمان بهداشت جهاني اعالم 

كرده فرايند واكسيناسيون در كل جهان تا سال2024 به طول مي انجامد. نبايد اجازه مي داديم كه مردم خسته 
از كرونا، خودشان را رها كنند؛ اقناع آنها زودتر از اينها بايد كليد مي خورد. بايد اين موضوع را در افکار عمومي 
به زبان هاي گوناگون ازجمله پخش فيلم از بيمارستان ها و مراكز درماني، گفت وگو با پزشکان اين بيمارستان ها، 
روند تهيه واكسن از زبان متخصصان اين حوزه، مشکالت و موانع واردات واكسن و... به مردم گفته مي شد و 
در كنار آن قوانين جدي از سوي دولت ادامه پيدا مي كرد. همين االن بسياري از مردم در خانه خودشان يا در 
اطرافيانشان با بيماراني كه در نوروز مبتال به كرونا شدند، روبه رو هستند. از همين منظر كه خيلي نزديك و قابل 
ملموس براي آنهاست، مي توان توضيح داد كه ادامه روند مسافرت ها، عبور و مرور غيرضروري و رعايت نکردن 
پروتکل ها چه تبعات سنگيني را در هفته هاي آينده مي تواند براي خانواده ها به ارمغان بياورد. از طرفي حاكميت 
بايد اهتمام خود را براي تهيه هرچه سريع تر واكسن به مردم نشان دهد و دست از اين آشفتگي و وعده هاي 
مبهم بردارد. اگر با مردم صادقانه و شفاف صحبت شود، خودشان قوانين بهداشتي را رعايت مي كنند و خود را 

در مواجه با كرونا مصون نگه مي دارند.

مردم را از طريق خودشان اقناع كنيممثلث رسانه، پزشك و مردم شكل گيرد گفتار یک
گفتار دو

تنها فعالیت مشاغل سطح يك در شرايط قرمز مجاز است
قبال وزارت بهداشت اعالم كرده بود بايد در شهرستان هاي قرمز فعاليت مشاغل گروه 2، 3و 4به مدت 2 هفته تعطيل شود. در اين وضعيت تنها يك گروه مي تواند فعاليت 
داشته باشد؛ يعني مشاغل گروه يك. گروه شغلي يك، شامل تمام گروه هاي امدادي و درماني، گروه هايي كه براي تامين مايحتاج و ارزاق مردم فعاليت دارند و همچنين 
خدمات اضطراري مي شود. همچنين در وضعيت قرمز، حضور كاركنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروري به نصف كاهش پيدا مي كند و ارائه دهندگان خدمات غيرضروري 

هم به دوسوم خواهد رسيد و مابقي دوركار مي شوند. همچنين در اين وضعيت تمام مراكز آموزشي )آموزشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و...( به طور كامل تعطيل مي شوند. كث
م

يرنا
س: ا

عك



درون بيرون 
محصول تازه پيكسار در رفت و برگشت به دنياي مادي و غيرمادي 

نگاهي مثبت انديشانه  را ترويج می دهد 

جايي در ميانه هاي فيلم درســت وقتي 
كه جو گاردنر و 22 به عالم خاكي پرتاب 
مي شوند، اشتباهي روح 22 به كالبد جو 
گاردنر وارد مي شــود و گاردنر هم در كالبد يك گربه فرو مي رود. 
شخصيت مخالف خواني كه زماني نامعلوم اما بسيار طوالني را به 
ســرگرداني و بي عالقگي و بي انگيزگي براي ورود به دنياي مادي 
گذرانده حاال به كالبد جو گاردنر آمده و گاردنر با كوهي از انگيزه 
بايد در قالب گربه اي به نام آقاي ميتيز تجربه زيستي تازه اي را از سر 
بگذراند. اين همان موقعيت مفرح، بامزه و سرگرم كننده اي است كه 
در بزنگاهي درست سر رسيده تا هم قصه پيش برود، هم كاراكترها 
تجربه اي براي تحول از ســر بگذرانند و هم جانمايه فيلم در اين 
انيميشن درگير با متافيزيك، غناي بيشتري بيابد . با يك جابه جايي 

محملي براي همه اين اتفاقات فراهم مي شود.

زياد سخت نگيريد
 از انيميشــن »روح« به عنوان تكلمه اي بر كارتون »درون بيرون« نام 
برده شده؛ مقايســه اي كه البته محصول تازه پيكسار را خيلي سربلند 
از ميدان به بيرون نمي فرستد. نكته اما اينجاست كه هميشه نمي شود 
فيلمي با كيفيت درون بيرون ساخت. و نكته ديگر اينكه روح اصال فيلم 
بدي نيست. فيلم درس قناعت به تماشاگرش مي دهد و در مورد خودش 
هم مي شود قانع بود و خيلي سخت نگرفت  و از اين ضيافت تماشايي و 
به لحاظ بصري جذاب لذت برد . همينطور از طراحي دقيق و درست دو 

كاراكتر اصلي فيلم جو گاردنر و 22.
روح فيلمي است سرگرم كننده و خوش پرداخت كه با استادي ساخته 

شده است.

زندگي رقت انگيز يا شگفت انگيز 
 جو گاردنر شيفته و شيدايي كه در آستانه رسيدن به خواسته ديرينش 
به كما رفته و حاال مي كوشــد به زندگي بازگردد بــا كاراكتري همراه 
مي شود كه درست عكس اوست. سازندگان روح از قاعده آشنايي كه بر 
مبنايش زوج هاي نا همگون كنار هم قرار مي گيرند استفاده مي كنند. 
آنچه از نظر جو گاردنر فوق العاده اســت براي 22 هيچ جاذبه اي ندارد. 
زندگي همان قدر كه مي تواند شگفت انگيز باشد ممكن است رقت انگيز 

هم به نظر برسد.
 

متحول شدن
 عوض شــدن نظر 22 درباره زندگي، ابتدا مهم ترين هدف جو گاردنر 
است )چون سرنوشتش به اين تحول گره خورده است( و در گام بعدي 
اين مهم ترين چالش خالقان روح در مسيري است كه در پيش گرفته اند. 
به همين دليل در سناريو قصه تحول 22 بيشتر از هر چيزي جدي گرفته 
مي شود. البته بديهي است كه تحول شخصيت به شكل تدريجي صورت 
مي گيرد و در طول يك پروسه و با انواع و اقسام اتفاق ، 22 به مرور متحول 

مي شود.

قهرمان هدفمند 
 روح با قهرمان هدفمندش جلو مي رود. با جو گاردنري كه ابتدا سعي 
دارد 22 را راه بيندازد. كاري كه هيچ كس باور ندارد امكان پذير باشــد . 
جو گاردنر اما به عشق زندگي و بازگشــت همه تالش اش را مي كند. از 
دست دادن زندگي درست در لحظه اي كه موفقيتي بزرگ در انتظارش 
است موضوعي نيست كه جو گاردنر بتواند راحت با آن كنار بيايد. پس 
ما قهرمان هدفمندي داريم كه با همراهي 22 بي انگيزه اما بامزه سفري 

اوديسه وار را آغاز مي كند.

 هنر لذت بردن از زندگي
 22 براي لذت بردن از زندگي كار خيلي سختي را در پيش ندارد. او با 
وجود خام دستي، بي تجربگي و بي انگيزگي وقتي در جسم جو گاردنر 
حضور مي يابد، به مرور از زيســتن لذت مي برد. حاال او مجوز حضور در 
زمين را گرفته درحالي كه از نظر جو گاردنر، چه اهميتي دارد كه 22 با 
آن روحيه اي كه از چيزهاي بي اهميت لذت مي برد به زندگي دســت 
يابد. پس جو گاردنر با يك برخورد تند 22 را كه قباًل روحي ســرگردان 
اما سرخوش بوده را به آشفتگي مي رساند و با مجوز او خودش به زندگي 
و اين بار به كالبد خودش بازمي گردد. همه  چيز همانطور كه جو گاردنر 
مي خواهد پيش مي رود؛ شاهد موفقيت در آغوش اش است ولي خبري از 
رضايت دروني نيست. هنر لذت بردن از زندگي را همان روح سرگرداني 

مي دانست كه ابتدا اصال رضايت نمي داد زيستن را تجربه كند.

قاعده بازي
 روح در نتيجه گيري نهايي كامال قاعده بازي را رعايت مي كند. همه  چيز 
طبق قاعده و انتظار پيش مي رود و ماجرا به فرجام مي رسد. پيام فيلم و 
شعار قدر لحظه هايمان را بدانيم آنقدر دراماتيك شده كه تأثير گذار از كار 
درآيد. درباره ميزان و عمق اين تأثير مي شود چون و چرا كرد اما مي شود 
هم خيلي سخت نگرفت . روح انيميشني جذاب و تماشايي است و همين 

كفايت می كند.

يادداشت يك

مسعود پويا
روزنامه نگار
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روح

اين شماره

سعيد مروتی
روزنامه نگار

تولدی 
ديگر

آيا انيميشن »روح«
 روايتي ساده  و  همه فهم

 از مضامين هستي شناسانه است؟

   انيميشن معناگرا؛ كارتوني كه فقط براي بچه ها 
ساخته نشده و بزرگســاالن را هم مخاطب خود 
مي داند؛ توضيح و تفســير و تحليل درباره مفهوم 
زندگي، عالم پس از مــرگ و تخيل درباره جهاني 
كه هميشه هاله اي از ابهام پيرامونش وجود دارد. 
طبيعي و بديهي اســت كه در محصول استوديو 
پيكسار نبايد انتظار پاسخ هاي تلخ و نااميد كننده 

به پرسش هاي ازلي ابدي داشته باشيم.
انيميشــن »روح« به عنوان مطرح ترين و پر سر و 
صدا ترين كارتون ســال كه منتقدان ستايش اش 
كرده اند و حــاال در انتظار دريافت جايزه اســكار 
است، چنين اثري است. فيلمي نمونه اي از استوديو 
پيكسار كه در اين سال ها نشان داده به گسترش 
دامنه مخاطبان، رفتن ســمت مضامين فلسفي و 

جاه طلبي هاي تكنيكي عالقه مند است.

معلم موسيقي اي كه هميشه در تالش براي حضور 
در گروهي بــوده تا توانايي هــاي نوازندگي اش را 
نمايان كند، در آســتانه رســيدن به موفقيت، بر 
اثر حادثه اي به كما مي رود و اين آغازي اســت بر 
خيال پردازي هاي سازندگان فيلم. انطباق فانتزي 
با ژانر )انيميشن( كار را راحت تر مي كند و سابقه 
ذهني تماشاگر از تماشاي محصوالت قبلي پيكسار 
هم به تسهيل ماجرا ياري مي رساند. براي مخاطب 
پيگير انيميشن هاي پيكســار روح خيلي تجربه 

غافلگير كننده و عجيب و غريبي نيست.
   مقدمــه و در واقع پــرده اول فيلم، مــا را با 
شخصيت اصلي و دغدغه هايش آشنا مي كند. جو 
گاردنر عشق موسيقي است و از مهم ترين قرار كاري 
زندگي اش سربلند بيرون آمده. يك معارفه كوتاه 
و بعد سقوط و كما و رفتن به عالمي كه پيكسار در 
ترسيم فضاي فانتزي و غريبش موفق عمل مي كند. 
آنچه در ادامه مي بينيم شــايد منطقي نباشد ولي 
غيرقابل باور هم نيســت. شــوك ناشي از سقوط 

و پرتاب به عالمي غريب هنوز با تماشــاگر است؛ 
عالمي كه فقــط ارواح را راهي جهان پس از مرگ 
نمي كند و در مقابل عده اي هم آماده ورود به دنياي 
فاني مي شوند. پس كافي است قهرمان جايش را 
عوض كند و از صف يكي به صف ديگري بپيوندد. 
مي دانيم كه موضوع به اين سادگي نيست و خالقان 
انيميشــن روح ما را به همراه جو گاردنر به اينجا 
كشانده اند كه دفترچه كد و رمز بگشايند و برايمان 
پيام صادر كنند. نكته اينجاست كه پيكسار معموالً 
در كارتون هايش اين كار را با مهارت انجام مي دهد. 
پيامي هم كه فيلم مي خواهد بدهد تفسيري است 
آشــنا از مفهوم و ارزش زندگي  . اينكه لحظه مهم 
اســت و هنر لذت بردن از چيزهاي به ظاهر ساده 
اهميت دارد. اينكه نبايد خيلي غم روزگار را خورد و 
نبايد براي اهداف بلندپروازانه همه زندگي را با تمام 
جزئيات به ظاهر ساده و كم اهميتش براي رسيدن 
به نقطه آرماني تاخت زد. اين شايد توصيه مشفقانه 
سازندگان روح به تماشاگر باشد كه فرانك كاپرا وار 

انيميشن 
روح به شکل 

محافظه كارانه اي 
نداي تولدي ديگر 

سر مي دهد. 
ارزش هايي كه 

سازندگان و 
ايده پردازان 

فيلم از آن دم 
مي زنند برخالف 
ظاهر گول زننده 

و هستي شناسانه 
نوعي فلسفه 

عاميانه را نمايندگي 
مي كند كه به شما 

مي گويد در اين 
دو روز دنيا كيفش 
را بکنيد و زيادي 

حرص نخوريد. تازه 
معلوم هم نيست 

كه اگر  به چيزي كه 
مي خواهيد برسيد 

رضايت دروني 
به دست آوريد

مي خواهند بگويند »زندگي شگفت انگيزي است«.
انيميشــن روح به شــكل محافظه كارانه اي نداي 
تولدي ديگر سر مي دهد. ارزش هايي كه سازندگان 
و ايده پردازان فيلم از آن دم مي زنند برخالف ظاهر 
گول زننده و هستي شناســانه، نوعي فلسفه عاميانه 
را نمايندگي مي كند كه به شما مي گويد در اين دو 
روز دنيا كيفش را بكنيد و زيــادي حرص نخوريد. 
تازه معلوم هم نيست كه اگر  به چيزي كه مي خواهيد 
برسيد رضايت دروني به دســت آوريد. ممكن است 
مثل جو گاردنر با بدبختي از آن دنيا هم برگرديد و در 
اجراي موسيقي اي كه آرزويش را داشتيد درخشان 
ظاهر شويد ولي باز هم راضي نشويد. در عوض طعم 
پيتزا و افتادن برگ ها را دريابيد و از آنها لذت ببريد. اما 
آيا ما مي توانيم مثل 22 روح سرگرداني كه بدون هيچ 
تجربه زيســتي به اين جهان پرتاب شده و همه  چيز 
برايش تازگي دارد از جزئي ترين رخدادهاي زندگي 

لذت ببريم؟ 
   جو گاردنر ماموريتش را كــه با موفقيت انجام 
مي دهد پاداش مي گيرد. پاداش اش هم بازگشــت 
به زندگي اســت كه برايش حكم تولــدي ديگر را 
دارد. حاال او تجربه اي را از سر گذرانده كه زيستن 
برايش ارزشي ديگر يافته است. اينكه پيام فيلم مثل 
جمله هاي انگيزشي است كه مشابه آن را در فضاي 
مجازي زيــاد مي بينيم خيلي مهم نيســت. آنچه 
اهميت دارد توانايي پيكسار در خلق كارتوني است 
كه تماشاگر را با جهان بينی »گنج قاروني«اش همراه 
مي سازد. توانايي در خلق دنيايي جذاب و تماشايي 
با تكنيكي كه قابل توجه است. مي شود خيلي ماجرا 
را جدي نگرفت و از اين تجربه فن ساالرانه لذت برد. 
اگر همراهي با منطق فيلم و لذت بردن از هر پديده 
و رخدادي كار ساده اي نباشد، دست كم لذت بردن 
از كارتون خوش ساختي كه قصه اش را خوب روايت 
مي كند و ريتم همگون و منسجم را از كف نمي دهد 

كار نسبتا ساده اي است.

شناسنامه 
 soul روح

كارگردان: پيت داكتر، نويسندگان: پيت داكتر، مايك جونز و كمپ پاورز، موسيقي: 
ترنت رزنر و آتيکوس راس، صداپيشگان: جيمي فاكس، تينا في، ريچل هاوس، 
گراهام نورتون، آليس براگا، ريچارد آيوادي، فليسيا رشاد، دانل راوينگر، آنجال 

بست و داويد ديگز، تهيه كننده: دانا موراي، محصول: پيکسار و ديزني  .2020
جو گاردنر كه معلم موسيقي است پس از سال ها به آرزويش مي رسد و به يك 
گروه موسيقي جاز راه مي يابد. جو گاردنر كه سر از پا نمي شناسد در خيابان 
به داخل چاه فاضالبي كه دريچه اش كنار رفته سقوط مي كند و به كما مي رود. 
حاال روح جو گاردنر در عالمي است كه بايد آماده ورود به دنياي پس از مرگ 
شود. او در عالم پيش از مرگ است و مي كوشد راهي براي بازگشت به زندگي 
بيابد . آشنايي با روحي به نام 22 كه انگيزه اي براي آمدن به كره خاكي ندارد، 

همه  چيز را وابسته به سرشت و سرنوشت اين روح سرگردان مي كند و...  .
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اين شماره

دم را غنيمت دان
انيميشن روح، لذت بردن از زندگي و اساسا فلسفه زيستن را در لحظاتي 

كه معموال براي اهدافي مهم تر هدرشان مي دهيم، جست وجو مي كند

در روزگاري به ســر مي بريم كه اكثرمــان گويا درون 
يك شــهربازي گير كرده ايم و براي سپري شدن زمان 
از يك بازي ســراغ بازي ديگر مي رويم. تجمل گرايي، 
زياده خواهي، فرصت طلبي و... سال هاست امري عادي شده و همه شــب وروزمان دنبال راهي براي 
به دست آوردن خواسته هايمان هستيم. از آخرين باري كه از تماشاي غروب آفتاب لذت برده ايم چقدر 
گذشته؟ طي سال چندبار به چرخش زمين فكر كرده ايم و متحير شده ايم؟ شكوفه ها تا چند روز يا چند 
ساعت برايمان نويد بهار را مي دهند؟ گويا به همه شگفتي هاي زندگي عادت كرده ايم و بي توجه. مدام 
در تقالي چيزي هستيم كه خوشحالي به دست آوردنش با پيداشدن خواسته اي ديگر از بين مي رود. 
تماشاي انيميشن »روح« مي تواند تلنگري باشد تا راه گريزي از شهربازي بيابيم و زندگي كنيم. اين 

فرصت كوتاه چيزي جز حيرت كردن نيست.
زندگي جو گاردنر در فيلم روح به شكلي نمادين شيوه زيست انســان معاصر را نمايندگي مي كند. 

شخصيتي كه هدفي براي خودش تعريف كرده و وقتي به آن مي رسد احساس پوچي مي كند.
يك معلم موسيقي كه پيشنهاد نوازندگي در يك گروه جاز باعث مي شود از خودبي خود شود. عشق بي حد 
و حصر جو گاردنر به موسيقي موتور محركه درام نيز اســت. او درحالي كه قرار است با يك گروه موسيقي 
همراهي كند از فرط هيجان سر به آسمان مي سايد و زير پايش را نمي بيند. نتيجه، سقوطي دردناك داخل 
چاهي است كه جو متوجه برداشته شدن دريچه اش نمي شود، سقوط مي كند و ظاهراً به كما مي رود. بعد از 
آن ما او را در جايي مي بينيم كه گويي عالم برزخ است؛ جايي كه روح انسان ها آماده ورود به جهان پس از مرگ 
مي شوند. عشق گاردنر به موسيقي و بختي كه به او رو كرده بود، انگيزه اي قوي براي ايستادن مقابل تقدير 
)مرگ( است؛ تالشي كه همه چالش ها و رخدادهاي بعدي اثر را رقم مي زند. همراهي با روحي به نام 22 كه 
برخالف جو، هدف و انگيزه اي براي زيستن ندارد و حاال سرنوشت جو به او گره خورده، محملي است براي 
سازندگان فيلم تا هم قصه را پيش ببرند و هم فلسفه زيستن را بازخواني كنند. انيميشن روح نسخه ای تازه از 
توصيه قديمي »دم را غنيمت دان« ارائه مي دهد. فيلم به زباني ساده مي گويد آن قدر در جنگل غرق نشويد 
كه درختان را نبينيد چراكه زيستن براي نفس زندگي باارزش و شگفت انگيز است نه الزاما براي هدف ها 
و آرمان هايي كه گاهي براي رسيدن به آنها بايد انبوهي از لحظه هاي غيرقابل بازگشت را از دست بدهيم. 
وقتي 22 در كالبد جو گاردنر براي نخستين بار زيستن در اين كره خاكي را تجربه مي كند از جزئي ترين 
لحظه ها و معمولي ترين رخدادها لذت مي برد. كاري كه جو گاردنر هرگز انجامش نداده بود. در بزنگاهي 
مهم جو گاردنر به 22 كه براي نخستين بار انگيزه زيستن در دنيا را يافته مي گويد: »اين چيزهاي معمولي 
مهم نيستند. اينها هدف هاي واقعي نيستند«. و خودش اين امكان را مي يابد كه بازگردد و به هدف مهمش 
)اجراي موسيقي( برسد. اجرايي كه موفقيت آميز از كار در مي آيد ولي بعد از رسيدن به اين هدف بزرگ آنچه 
سراغ جو گاردنر مي آيد همان احساسي است كه خيلي از ماها در مقاطعي از زندگي تجربه اش كرده ايم. يك 
نداي دروني كه ساده و خودماني اش اين جمله آشناست: »خب كه چي؟!« كه آن آرمان و هدفي كه مدت ها 
برايش جنگيده ايم آن قدر ها كه انتظار داشتيم فوق العاده نيست. اين جانمايه انيميشن روح است. سازندگان 
فيلم اجازه مي دهند جو گاردنر تا ته خط برود و بازگردد. بازگردد تا 22 را كه حس بي ارزش بودن و بي هدفي 
مي كند را بيابد و بگويد كه حق با او بوده؛ كه همين چيزهاي معمولي مي توانند هدف زندگي باشند. گاردنر 
مي تواند 22 را كه روح سرگرداني شده به آرامش برساند و از خودش بگذرد تا او به زمين بيايد و از زندگي 
لذت ببرد.؛ كاري كه خودش موفق به انجامش نشده و اساسا بعد از رسيدن به هدفش احساس مي كند ديگر 
ماموريتي براي زيستن ندارد. پاداش جو گاردنر كه 22 را احيا كرده يافتن فرصتي ديگر براي زندگي است. 
جمله پاياني جو گاردنر درباره هدفش از زندگي فشرده همه آن چيزي است كه فيلم قصد بيانش را دارد: 

»خيلي مطمئن نيستم اما مي دانم كه مي خواهم در هر دقيقه اش زندگي كنم«.

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

»روح« گام جاه طلبانه ديگري از پيکسار در عرصه پويانمايي است كه به نسبت ديگر توليدات 
اين كمپاني به طرز قابل توجهي از سينماي كودك محور فاصله دارد و تالش مي كند جايگاه 
انيميشن را به عنوان ژانري جدي در ســينما تثبيت كند و بگويد اينگونه ظرفيت خالقيت، 
بلندپروازي، قصه گويي و پرداختن به مفاهيم عميق و آمال و آرمان هاي بشري تا بلنداي خيال را دارد و ابزاري را دراختيار دارد كه ديگر 
ژانرها از آن بي بهره اند. روح با سوژه اي نو و روايتي جذاب و پخته ثابت مي كند كه ديگر مخاطبينش فقط كودكان نيستند. ساخت فيلمي 
درباره جو گاردنر، معلم نوازندگي يك گروه موسيقي در دبيرســتان كه همواره رؤياي اجراي جاز در صحنه را داشته اما در يك قدمي 
رسيدن به آرزويش، در اثر حادثه اي سر از دنياي پيش از تولد در مي آورد. اين فضاسازي ها و آمدوشد ميان دنياي حاضر و دنياي پيش از 
تولد در شرايطي كه هر لحظه امکان رجعت به دنياي پس از مرگ وجود دارد را فقط از استوديويي مثل پيکسار مي توان انتظار داشت كه 
تجربه فروپاشي ذهنيت ها، پرورش قصه جديد و بازآفريني چشم اندازهاي نو را در كارنامه دارد. در اين گفت وگو پيت داكتر )كارگردان و 
سناريست(، كمپ پاورز )دستيار كارگردان و فيلمنامه نويس( و دانا موراي )تهيه كننده( درباره تضاد ميان خالقيت و عمل گرايي، موسيقي 

عالي انيميشن روح و تصميمشان براي انتخاب يك سياهپوست براي شخصيت اصلي قصه صحبت كرده اند...

پيش از آنکه به موضوع اصلي گفت وگو بپردازيم، نکته 
جالبي در تيتراژ به نظرم آمد: قدرداني از رايان كوگلر! رايان چه 

مشاركتي در روح داشت؟
پيت داكتر: او اهل اوكلند بود و ما براي پروژه در امري ويل مســتقر 
بوديم. استوديويي كه در اختيار داشــتيم خيلي بزرگ بود و فضاي 
كاري هم دوستانه و صميمي. رايان هم به دنبال يك جاي دنج و خلوت 
براي فكركردن و نوشتن سناريوهاي جديدش بود. به همين خاطر ما 
هم از فرصت حضور او بهره  برديم؛ هم در جلسات يادداشت نويسي و 
تبادل نظر درباره جزئيات فيلمنامه از نظراتش استفاده كرديم و هم 
وقت و بي وقت در طول پروژه از او مشاوره مي گرفتيم. رايان واقعا مرد 

خوب و بامعرفتي است.
بسيار خب. در نيمه نخست فيلم صحنه اي هست كه 
در آن جو با لحظاتي از زندگي اش روبه رو مي شود كه او را به هم 
مي ريزد. تقريبا در دقايق پاياني نيــز بعضي از همان لحظات با 
نگاهي نو تکرار مي شوند. آيا اين صحنه هاي »پيکسار كالسيکي« 
با برنامه ريزي قبلي ساخته شدند؟ منظورم را بهتر برسانم، تعمدي 
در كار بود تا مخاطب را آن قدرتحت تأثير قرار دهيد كه اشك از 

گوشه چشمش سرازير شود؟
پيت داكتر: اين صحنه پس از سه مرحله بازنگري، نهايي شد. البته 
از ابتداي كار تداعي يا بهتر بگويم تجلــي صحنه هايي از زندگي جو 
)با صداپيشــگي جيمي فاكس( در عالم خلســه را درنظر داشتم. با 
خودم گفتم خيلي زيبا و احساســي مي شــود كه ايــن پيوند با دنيا 
به واسطه موســيقي و با پيانو برقرار شود كه همواره شور زندگي را در 
جو برمي انگيخت. او فكر مي كرد تنها  ســاز مورد عالقه اش است كه 
مي تواند براي دست و پنجه نرم كردن با مرگ و فرار از سردرگمي در 
يوسمينار )جهان پيش از تولد( به او توان دوباره دهد و او را به جايي كه 
به آن تعلق دارد، بازگرداند. اما اينكه اين ارتباط جز پيانو و موسيقي به 
انگيزه هاي ديگري در زندگي تعميم يابد از كشفيات بعدي ام بود )مي 

خندد(. مي دانستم چنين صحنه اي در عالم خلسه خواهيم داشت؛ جو 
در لحظاتي از زندگي اش قدم مي زد كه تأثيرگذار بودند و فكر كردم 
خوب مي شود اگر با همين رويكرد پيش برويم و در پي خلق صحنه هاي 
احساسي بيشتري باشيم كه همدلي مخاطب را برانگيزد. فكر كنم سه 
يا چهار بار اتود اين صحنه ها را زديم و يكي از اعضاي گروه پيشنهاد داد 

تا همه را باهم ادغام كنيم تا بهترينش حاصل شود.
كمپ پاورز: دقيقا همينطور اســت كه پيتر مي گويــد. اول ايده 
گردش جو در موزه زندگي اش مطرح شد. كه قرار بود به نوعي قياس 
صحنه هايي از لحظات رنج و ناكامــي و لحظات الهام بخش زندگي او 
باشد. بعد از چند مرحله بازنگري و مشــورت با دوستان صاحب نظر 
گفتيم »اگر از زاويه ديگري به آن نگاه كنيم، اين لحظات ناكامي و از 
دست رفته هم به نوعي لحظات متعالي در زندگي هستند« با اين ديد 
كه همه لحظات خوب و بد در فرصت زندگي و زنده بودن او رقم خورده 
و نوعي موفقيت به حســاب مي آمد. جو منصفانه خود و زندگي اش را 
قضاوت نمي كرد اما وقتي از دريچه نگاه 22 به همان داشته ها نگاه كرد 
و زندگي را جور ديگري ديد، روزمرگي ها و دلخوشــي هاي ساده هم 
به نظرش خيره كننده آمدند. به همين خاطر وقتي در پايان فيلم پشت 
پيانو مي نشيند، نگاه هاي گذرايش به ته مانده پيتزا يا آبنبات چوبي، 
قرقره و...، همه اشــاراتي به خاطرات 22 در جســم او هستند. و اين 
شروع نگاه تازه او به زندگي با مرور گذشته است. ما در جلسات بررسي 
فيلمنامه بحث مي كرديم كه اين بهانه هاي ســاده چه باشد كه براي 
همه ســنين و همه آدم هايي كه فيلم را مي بينند، ملموس باشــد؛ 
لذت هايي مثل طعم دلچسب غذا، نواي گوشنواز آواز يك گنجشك يا 
موسيقي گيتاريست كز كرده در ازدحام ايستگاه مترو، نسيم روح افزاي 
يك روز عادي يــا كالم محبت آميز و همراهي عزيزاني كه دوســتت 
دارند... اينها لذت هايي در زندگي هستند كه همه از آنها غافليم و باز 

به دنبال معجزه خوشبختي مي گرديم...
موسيقي آن صحنه حيرت انگيز است. به نظر مي رسد 

زندگي شگفت انگیزي است
گفت وگو با سازندگان انيميشن روح

كه اين قطعه هم كارگرداني شده باشد. اگر اينطور بوده، چطور نظر 
شما در خلق موسيقي براي آن سکانس بزرگ احساسي به ترنت 

رزنر و آتيکوس راس كمك كرده است؟
پيت داكتر: آنها در تمام طول پروژه كنار ما بودند و عالوه بر كليات در 
روند جزئيات و تبادل نظرهاي ما درباره قصه، شخصيت ها و تغييراتي 
كه در هر مرحله اعمال مي كردند، قرار مي گرفتند. در اين كار، كامال 
متفاوت از روش هاي معمول گذشته كار كرديم. معموال وقتي پروژه 
تمام مي شد و فيلمبرداري را مي بستيم، فردي مثل مايكل جاكينو يا 
هر كدام از آهنگسازان بزرگ را پاي كار مي آورديم و از او مي خواستيم 
براي اين فيلم يك موسيقي بنويسد.... اما در روح آنها با كليات سناريو 
و توضيحات ما كه از موسيقي چه انتظاري داريم، چند قطعه را ابتداي 
كار آماده كردند. فكر مي كنم آن موسيقي خاص كه در سكانس مدنظر 
شماســت، درباره پوچي و فرسودگي اســت. ما فقط از چند عبارت 
توصيفي براي راهنمايي آنها اســتفاده كرديم: ريــل انتقال ارواح به 

پيت داكتر:
با خودم گفتم 

خيلي زيبا و 
احساسي مي شود 
كه اين پيوند با دنيا 
به واسطه موسيقي 

و با پيانو برقرار 
شود كه همواره 

شور زندگي را در 
جو برمي انگيخت. 
او فکر مي كرد تنها  

ساز مورد عالقه اش 
است كه مي تواند 

براي دست و 
پنجه نرم كردن 
با مرگ و فرار از 

سردرگمي در 
يوسمينار )جهان 
پيش از تولد( به او 
توان دوباره دهد 
و او را به جايي كه 
به آن تعلق دارد، 

بازگرداند

گامي به پيش 
براي پيکسار

استوديو پيكسار كه در اين 
سال ها با دنباله سازي  هاي 
متعدد و مكرر بيشتر 
حس عقب گرد را منتقل 
مي كرد و نگاه رو به جلو را 
به فراموشي سپرده بود، با 
انيميشن »روح« به مسير 
اصلي بازگشته است. اثري 
كه عميق، هوشمندانه و 
سريع و خوش ريتم است 
و با محوريت موسيقي جاز 
ساخته شده، يك لحظه 
هم شما را رها نمي كند.

كوين هارتلي- توتال 
فيلم

تجربه اي 
لذتبخش

انيميشن روح احتماال 
بهترين و الهام بخش ترين 

اثر پيكسار محسوب 
نمي شود اما اين پويانمايي 

با موسيقي بسيار 
زيبايش در تركيب با 

شخصيت هاي جذابش، 
تجربه اي لذتبخش را 

براي تماشاگر به ارمغان 
مي آورد.

مالي فريمن- اسکرين 
رنت

انيميشن 
سياهان

اين نخستين اثر بلند 
پيكسار با گروهي كه 

عمدتا سياهپوست 
هستند و حضور بازيگري 

سياهپوست در نقش 
اصلي )جيمي فاكس 

فوق العاده( با داستاني 
درباره ريشه هاي موسيقي 

جاز، مفهوم زندگي 
و مرگ را به تصوير 

مي كشد. اين اوج موفقيت 
در دنياي انيميشن است.

پيتر تراورس-اي 
بي سي

يك اثر 
كالسيك

انيميشن روح در آينده 
به اثري كالسيك تبديل 
خواهد شد. البته در اين 
مسير بايد صبور باشيم. 
توضيح دادن و تفسير و 
توصيفش خيلي دشوار 
است چون فيلم بيشتر 
از قسمت هاي مفهومي 
مصور تشكيل شده است.
جو مورگنسون- وال 
استريت ژورنال

ناهيد پيشور
مترجم و روزنامه نگار
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اين شماره

كمپ پاورز: بله واقعا من تا اينجا عالوه بر شــرايط با آدم هاي زيادي 
مبارزه كرده ام. هيچ كس نمي خواست بپذيرد كه نوشتن يك كار جدي 
و يك شغل واقعي است. خيلي برايشان عجيب بود. امسال كه فيلم هاي 
كمي اكران و منتشر شد، نمي دانم چطور به خانواده ام بگويم كه حاصل 
كارم چيست؟ هميشه نمايشنامه نويس بودم و قطعا موضوع تئاتر با 
فيلم سينمايي كامال متفاوت اســت. نمايش ها روي استيج تئاترها 
جان مي گيرند و خانواده ام وقتي به تماشــاخانه مي آمدند و اعضاي 
گروهم را مي ديدند، كمي مرا جدي مي گرفتند. اما حاال وقتي پيش از 
تماشاي انيميشن روح، تبليغات رنگارنگ ديزني و شركت هاي ديگر 
را مي بينند، وقتي بگويم من اين فيلم سينمايي را نوشتم، مي گويند 
»با ما شوخي مي كني؟« حتي اگر چيزي نگويند، عجيب ذهنشان را 
مي خوانم... مادرم هنوز بعد از اين همه سال و اينكه من راه زندگي ام را 
پيدا كرده ام، به من مي گويد: »خب، كمپ حاال بايد فالن كار را انجام 

دهي يا فالن جا آن طور برخورد كني...«
دانا مورای: خانواده من هم كامال مشــوقم بودند و شــايد قدري 
بي تفاوت! گاهي به شوخي مي گفتم چون فرزند سوم خانواده هستم 
زياد برايشان فرقي نمي كند چه مي كنم )مي خندد(. مي گفتند تو هر 

جا باشي و هر كاري كني، خوبي و موفقي!
در فيلم صحنه اي وجود دارد كــه در آن 22 در طول 
زمان حضورش در يوسمينار )جهان پيش از تولد( با راهنماهاي 
)مجموعه اي از همــه ميدان هاي كوآنتومي جهان هســتي( 
متعدد و مختلفي روبه رو مي شود. در آنجا به نام هاي آشنايي از 
چهره هاي مشــهور تاريخي برمي خوريم. اما فکر كنم جو رنفت 
)فيلمنامه نويس پيکسار كه در سال2005 درگذشت( هم آنجا بود 
كه همه دوستش داشتند و مورد احترام همه بود. آيا نام اشخاص 

مهم ديگري هم روي آن ديوار بود كه شايد به چشم ما نيامده و 
متوجه شان نشديم؟!

پيت داكتر: بله. ما مي خواستيم يك ديوار پر از برچسب نام بهترين ها 
را داشته باشيم. به همين خاطر دستمان براي انتخاب افراد باز بود. يكي 
از افراد مهم ديگر مدنظر ما جو گرانت، از سناريست هاي سرشناس و 
شــخصيت هاي تأثيرگذار والت ديزني در دهه40 بود. من نامش را 
شنيده بودم اما متأسفانه وقتي 95ساله شد، او را از نزديك شناختم 
و بايد اعتراف كنم كه براي من راهنماي بزرگي بود. همينطور مايك، 
پدر فرانك اوز، كارگردان و هنرپيشه آمريكايي. او هم در اوكلند زندگي 
مي كرد و ما آخر هفته ها او را مي ديديم. او يك مرد فوق العاده و پر از 

شور زندگي بود...
كمپ پاورز: ارشميدس هم انتخاب من بود كه خيلي روي آن اصرار 
داشتم. چون از كودكي به دانش يونان باســتان عالقه داشتم و اسم 

ارشميدس هميشه برايم جالب و الهام بخش بود...
دانا مورای: به عنوان تهيه كننده بايد بگويم كه آن ديوار خيلي دردناك 
بود چون مثل اين بود كه ما همه اين بهترين ها را داشتيم و حتي آنها 
با وجود بهترين بودن، فرصت محدودي براي زندگي داشتند. يك نفر 
هميشه در دفتر من بود كه درباره آنها و گذشته شان به من اطالعات 

مي داد.
پيت داكتر: توماس جفرسن هم بود....

دانا مورای: بايد بگويم كه متأســفانه اينترنت دارد تاريخ و گذشته 
همه را نابود مي كند.

وقتي كه تصميم گرفتيد فيلم بي واسطه در ديزني پالس 
منتشر شود، هيچ صحبتي پيش نيامد كه آن لحظه اي كه  تري بعد 
از تيتراژ مي گويد »فيلم تمام شــد، به خانه هايتان برگرديد« را 

ديار باقي، درگاه زمين )حفره عظيم از دنياي پيش از تولد به زمين( 
و منشأ ريشه هاي شخصيتي و جرقه هاي ذهني كاراكترها در جريان 
زيرداستان ها و... اميدوار بوديم كه زبان موسيقي ناگفته ها را بگويد. 
واقعا در برخي صحنه ها مثل آن ســكانس عالي از كار در آمد. به طور 
كلي رسيدن جو به پوچي و نيستي اهداف گذرا و سرشارشدن از حس 

زندگي مدنظر ما بود.
دانا مورای: اين رويه، تجربه جالب و خوبي بود، چراكه ترنت همان 
حس و حال جو بعد از كنســرت را داشــت. مي گفت: »من آن حال 
عجيب او را به ياد مي آورم. هيجان بازي در استاديوم را داشتم«. البته 
ما حرف هايــش را نمي فهميديم. وقتي با كار ضبط شــده آمد، همه 

دوستش داشتيم و انگشت به دهان مانده بوديم.
كمپ پاورز: او سه، چهار قطعه آورده بود كه همه به اتفاق با نخستين بار 
شنيدن، تأييدشان كرديم. گفتم پيتر، فكر كنم كه هرآن زير گريه بزني...

پيت داكتر: بله، واقعا همينطور بود...

كمپ پاورز: نخســتين باري كه شنيده بود، حســابي احساساتي 
شده بود.

به نظر مي رسد كه يکي از مهم ترين ايده هاي فيلم تضاد 
ميان خالقيت و عمل گرايي است. شما به عنوان افرادي خالق اگر 
مي خواستيد كاری مطمئن تر و كم ريسك تر بسازيد، شايد كار به 
اين خوبي درنمي آمد... كمي درباره پيامي كه مي خواستيد با اين 

فيلم به دنيا بدهيد، صحبت كنيد...
پيت داكتر:پيكسار پر است از آدم هايي كه برخالف نظر خانواده شان 
كه مي خواستند دكتر و مهندس شوند، هنرمندان موفقي شدند. پدر و 
مادر من هنرمند بودند و من مدام آنها را سرزنش مي كردم كه چرا مرا 
در اين راه قرار داده اند. چرا مشكلي پيش راهم نبود تا با آن بجنگم... 
آنها مشوق من بودند و نقش مهمي در موفقيت هاي حرفه اي ام داشتند. 
من آن طور كه بايد، شــايد مثل بقيه يا كمپ كه براي موقعيت شان 

تالش كردند و جنگيده اند، فرصت برخورد با چالش ها را نداشته ام.

حذف كنيد؟
پيت داكتر: )مي خندد( نه راستش... هرچند يك بار به ذهنم رسيده 
بود. »يك لحظه صبر كنيد. راســت مي گوييد. همه در خانه هايشان 

بودند. چرا بايد بگوييم به خانه هايتان برگرديد؟!«
كمپ پاورز: البته نه در كره و چند كشور معدود ديگر مثل چين... آنها 

فيلم را در سينما تماشا مي كنند.
درست است. ايده انتقال روح جو به گربه از كجا آمد؟ 
در طول پروژه به آن رسيديد يا از قبل مطرح شده بود و به آن فکر 

كرده بوديد؟ 
كمپ پاورز: فكر كنــم ايده مايك جونز )سناريســت دوم كار( بود. 

درست مي گويم؟
 پيت داكتر: بله. جو براي بازگشــت به زندگي بايــد لحظاتي از 
زندگي اش را در قالب »نيمه خود« به 22 نشــان مي داد. ما مرحله 
به مرحله درباره آن حرف مي زديم، صحنــه را مي گرفتيم و پيش 
مي برديم، دست نگه مي داشــتيم، صحنه را مي ديديم و درباره آن 
بحث مي كرديم. و دوباره صحنه بعد از اول... . مانده بوديم كه چطور 
ميان جو و »نيمه اش )روحش(« تعامــل برقرار كنيم. آن وقت بود 
كه مايك اين ايده را داد كه جو به زمين برگــردد، اما جاي آن دو 
عوض شــود، تا از زاويه ديگري زندگي خودش را ببيند. اين دقيقا 
همان چيزي بود كه قبال هم ما مي خواستيم. به هرحال اين ايده را 
پياده كرديم اما دو ديدگاه در اين باره وجود داشــت؛ يكي »خيلي 
عالي جواب داد« و ديگر اينكه »انگار چنين چيزي را قبال يك جايي 
ديده ايم...« وقتي در اين باره تحقيق كرديم ديديم كه متأسفانه چند 
فيلم درباره سياهپوســتان آمريكايي و هنرپيشه هاي سياهپوست 
وجود داشته و در انيميشن اين ايده نوعي كليشه محسوب مي شد. 
اما مهم نبود كه ما مبتكر اين كار باشيم. فقط مي خواستيم زندگي 
جو را نشان دهيم. جو دونيمه شــده بود؛ با اينكه در بدن خودش 
نبود اما شــاهد بوديم كه در همه كوچه ها و خيابان هاي آشنايش 
پرسه مي زد، با آدم هاي زندگي عادي اش در ارتباط بود و در حقيقت 
زندگي مي كرد. به هر حال ما تالشمان را كرديم و اميدواريم مردم 

هم آن را دوست داشته باشند.
كمپ پاورز: با تصميم آني 22 شــاهد جدايي يكباره او از جو بوديم 
كه نشان از هجوم شور و اشتياق او به زندگي داشت. 22 به خوبي جو، 
تمام اين كارها را در بدن او انجام مي داد. در واقع جو توانست به خودش 
برگردد چون هرچند در جسم گربه حضور داشت اما كنترل كامل بر 

بدنش را از دست نداد... .
slashfilm :منبع

25دسامبر 2020

نقص هاي 
دوست داشتني 
زندگي

درس به يادماندني 
انيميشن روح كه اثري 
دوست داشتني و ناقص 
است، اين است: هر لحظه 
عمر ارزش اش را دارد كه 
بيشترين لذت را از آن 
ببريم. روح دقيقا اثري 
است كه همين لحظه ها را 
شامل مي شود.

جاستين چنگ- 
لس آنجلس تايمز

شکوه بصري
انيميشن روح به لحاظ 

بصري واقعا باشكوه است 
و با لحظه هايي كه در 
اغلب اوقات خنده دار 
است، مفهومي عميق 
را به تماشاگر منتقل 

مي كند. اين اثري است 
كه حتما بايد روي پرده 
بزرگ سينما به نمايش 
درمي آمد. عمق و شكوه 

فيلم در قاب تلويزيون 
چنان كه بايد، نمايان 

نيست.
وندی ايده/ اسکرين ديلی

سفر خيال انگيز 
مثل برخی از آهنگ های 
جاز، انيميشن روح هم از 
چارچوبی سنتی تبعيت 

می كند؛ جوری كه در 
انتها همه چيز بديهی 

و در عين حال قابل 
قبول به نظر می رسد. 

نتيجه اينكه نقطه پايانی 
داستان بديهی و كامال 
پذيرفتنی است. به اين 
وجود تمام  ترتيب و با
جاه طلبی هايی كه در 
روح به چشم می خورد 

و طرح داستانی خالقانه 
و مبتكرانه اش باز هم با 
انيميشنی مواجهيم كه 
پايانی قابل پيش بينی 

دارد. با اين همه و با وجود 
تمام اين تفاسير، تماشای 
انيميشن روح مانند يك 

 سفر خيال انگيز است. 
كليم آفتاب/ ايندی واير

كم قدر تر از 
آنچه به نظر 
مي رسد

اين درست كه انيميشن 
روح قلب بزرگي دارد و 
حسابي مخاطب را به فكر 
فرو مي برد اما واقعيت اين 
است كه فيلم در اندازه 
بهترين هاي پيكسار 
نيست. درواقع فيلم 
آن قدر كه بايد خنده دار، 
جذاب و از نظر احساسي 
ارزشمند نيست.
جيم وجوودا - اي 
جي آن

دانا موراي تهيه كنندهكمپ پاورز فيلمنامه نويسپيت داكتركارگردان انيميشن روح
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انيميشن  از هزاره سوم

واز بر بال های خيال پر
غر زدن هــاي منتقداني كه از انحطاط انيميشــن مي گويند را زياد 
جدي نگيريد. تسليم ســاليقي كه در مواردي اصال معلوم نيست 
حرف حسابشان چيســت، نشــويد. انتخاب 10 انيميشن از هزاره 
ســوم و بيرون ماندن تعداد قابل توجهي از فيلم ها )مثال رتتويي، درون بيرون، كمپاني هيوالها، در 
جست وجوي نمو، وال اي و...( نشان مي دهد در اين سال ها انيميشن خوب كم نداشته ايم. تازه اگر 
كارتون هاي اروپايي و آسيايي را هم درنظر بگيريم با انبوهي اثر جذاب مواجه مي شويم. اما درباره 
اين فيلم ها؛ انيميشن هايي كه الزاما بهترين هاي نوع نيستند ولي به داليلي كه كوشيده شده در اين 

متن هاي مختصر، به آنها پرداخته شود آثار مهمي هستند.

شاهرخ شانجانی
روزنامه نگار

شرك
 shrek 

2001
دميدن روحي تازه به قصه اي قديمي؛ محصولي موفق از دريم وركز كه روايتي جذاب 
و خيال پردازانه از عشق غولي سبز به شاهزاده خانم گرفتار طلسم را با مهارت تكنيكي 
قابل توجه و انسجامي درخور همراه مي كند. به همراه شرك كه نقطه اتكاي اثر است، 
بايد از كاراكتر االغ ياد كرد كه طنز و مالحت قابل توجهي به فيلم مي بخشــد. اندرو 
آدامسون و ويكي جانســون، كارگردان هاي »شــرك« قواعد بازي را با مهارت اجرا 
مي كنند. فيلم به صورت توامان بچه ها و بزرگ ترها را جذب مي كند و نخستين اسكار 
پويانمايي بلند را به دست مي آورد. با موفقيت تجاري فوق العاده فيلم، طبيعي بود كه 
دنباله ها هم از راه برسند؛ شرك هاي بعدي كه هر 4-3 سال يك بار از راه مي رسيدند هم 

در مجموع مسير موفقيت آميز نسخه اول را ادامه دادند.

هتل ترانسيلوانيا
hotel transylvania 
2012

انيميشن هيواليي كه مشخصاً براي بچه ها ساخته شده و با موفقيت مي تواند سرگرمشان 
كند. »هتل ترانسيلوانيا« از موج كارتون هايي كه مخاطب بزرگسال را هم هدف قرار مي دهد، 
تبعيت نمي كند. اين كارتوني است كه از ابتدا قرار بوده بچه هاي زير 10سال را جذب كند. 
هيوالي جذاب و دوست داشــتني فيلم كار را پيش مي برد و چالش اصلي از جايي شــكل 
مي گيرد كه يك انسان از جشن تولد هيواليي سر در مي آورد. جانتان سر به هوا با ماويس 
آشنا و به او عالقه مند مي شود. اين ساخته گندي تارتاكوفسكي كه شباهت نام خانوادگي اش 
به هنري ساز معروف روسي هم خودش نكته بامزه اي اســت، روايتي كارتوني از ماجراي 
دراكوال به دست مي دهد كه بچه ها دوســتش دارند و دنباله هايش هم به موفقيت تجاري 
رسيدند. منتقدان خيلي شيفته فيلم نشدند كه طبيعي هم بود. جيمز براردينلي درباره اش 
نوشت: اين فيلم فقط، يك توهين ديگر به خون آشام عزيز دنياي سينما )دراكوال( است كه 
در اين سال ها فيلم هاي زيادي برايش ساخته شده است؛ نمونه مثال زدني برخورد غلط با 

كارتون جذابي كه مخاطبش بچه ها هستند نه منتقدان.

وتوپيا ز
zootopia 
2016

محصولي از والت ديزني و عرض اندامي از اين كمپاني قديمي انيميشــن كه هم سود 
سرشاري در گيشه به دست آورد و هم جوايز گلدن گلوب و اسكار را به عنوان بهترين 
انيميشن سال دريافت كرد. ماجراي خرگوشــي به نام جودي هاپس كه با وجود جثه 
كوچكش افسر پليس موفقي مي شود. طبق سنت زوج سازي  جودي با روباه حيله گر 
و كالهبرداري به نام نيك همراه مي شــود تا راز پرونده اي جنايــي را فاش كند. فيلم 
مفهوم هاي به ظاهر ثابت را به چالش مي كشــد؛ خرگوش به ظاهر ضعيفي كه از تمام 
آزمون هاي دشوار در نهايت ســربلند بيرون مي آيد و روباهي كه الزاما مكار نيست و 
مي تواند قلب پاكي داشته باشــد. فيلم با انبوهي از حيواناتي كه در فضاي شهري قرار 
گرفته و لباس انسان ها را بر تن كرده اند سرفصلي هم در باب مدنيت و بدويت مي گشايد 
كه به خوبي با پالت داستاني پيوند مي يابد و به آن جذابيت و غناي بيشتري مي بخشد. 
»زوتوپيا« نشانه عزم جدي ديزني براي تغيير مسير است؛ اينكه قديمي ترين كارخانه 
روياپردازي هاليوود هم مي تواند به روز شود و كارتون جذاب و تماشايي امروزي بسازد.

كوكو
coco 
2017

ماجراي شــور انگيز پســربچه اي به نام ميگل كه شيفته موســيقي است درحالي كه 
خانواده اش مخالف سرسخت موزيك هســتند. انيميشن سه بعدي »كوكو« محصول 
مشترك پيكسار و ديزني، بيشــتر از هر كارتون ديگري در هزاره سوم از تماشاگرانش 
اشك مي ستاند. كوكو فيلمي است كه پايه هاي درامش را بر مبناي احساسات و عواطف 
انساني بنا مي كند. بردن ميگل به دنياي مردگان و تكيه بر فرهنگ و سنن مكزيكي و 
مراسم آييني روز مرگ در نهايت به فيلمي در ستايش خانواده و موسيقي مي انجامد. 
حاشيه صوتي غني فيلم سهم و نقش زيادي در موفقيتش دارد؛ چنانچه كوكو عالوه بر 
اسكار بهترين انيميشن، اسكار بهترين ترانه را هم دريافت كرد. كوكو بخش عمده اي 
از جذابيتــش را از دنياي مردگان مي گيــرد. اين نوع ورود به عالم مردگان و اساســا 
پرداختن به مرگ در انيميشــن هاي پيكسار مسبوق به ســابقه است. آنچه در كوكو 
به عنوان انيميشني كه در سطح جهاني ديده شد و مورد توجه قرار گرفت تازگي دارد، 
تأثير پذيري اش از فرهنگ مكزيكي است. كوكو فيلم آيين ها و مناسبات و سنت هاست 
و بيش از هر چيز فيلم خانواده، ريشه و پيوند خوني؛ اينكه مامان كوكو هنوز پدرش را 
فراموش نكرده و اينكه مردگان نياز دارند توسط بازماندگانشان به ياد آورده شوند. كوكو 

در همين نقاط است كه تماشاگرش را تحت تأثير قرار مي دهد.

باال
up 
2009

همراهي كارل فردريكســون هفتاد و هشت ساله با پسربچه اي هشت ســاله در سفر با بالون، 
ضيافتي است از رنگ و نور و زنده كردن تصويري رؤيايي از آرزو هايي به ظاهر دست نيافتني. 
بالون خانه كارل است كه هزاران بادكنك به آن متصل شده تا به پرواز دربيايد. انيميشن »باال« 
مفهوم زندگي را واكاوي مي كند و در سفري اوديسه وار با دو كاراكتر از دو نسل متفاوت، الگوي 
قرار دادن زوج هاي ناهمگون در كنار يكديگر را به شكلي جذاب به كار مي گيرد تا بر تداوم، معجزه 

زيستن و يافتن فرصت هاي تازه براي يافتن معنا 
براي ادامه دادن و لذت بــردن از زندگي تأكيد 
كند. پير مرد افسرده حال و پسر بچه بامزه در 
نهايت به يك نقطه مي رسند. در انتهاي فيلم 
آنها تجربه اي را از سر گذرانده اند كه نگاهشان 
به هســتي را متحول كرده است. شخصيت 
الهام بخش فيلم، الي همسر از دست رفته كارل 
است. اوست كه به فيلم غنا و معنايي مضاعف 
مي بخشد. رؤياي پرواز، يافتن فرصت و معنا و 
امكان، با معجزه عشق پيوند مي يابد. سفر به 
سرزمين هاي ناشناخته و تمام نشدن زندگي در 
آستانه هشتاد سالگي، تفسيري است از زندگي 

كه با زيبايي بصري همراه شده است.

ماشين ها
cars 
2006

اين محصول مشترك پيكسار و ديزني، كارتوني است با حس و حالي كه روزگار سپري شده را 
بيشتر تداعي مي كند و حال و هوايي بيشتر مردانه كه شخصيت محوري اش اتومبيل مسابقه اي 

به نام مك كويين است. جان لستر كارگردان 
»ماشين ها«، كارتونش را بيشتر براي مخاطب 
بزرگســال ســاخته و در مرحله بعد بيشتر 
پسر بچه ها عشق تماشاي اين كارتون محسوب 
مي شوند. در روزگاري كه انيميشن ها هر چه 
مي گذرد بيشتر شبيه بازي هاي كامپيوتري 
مي شوند، ماشين ها بر مبناي مهارت، رفاقت 
و البته جنون سرعت قصه اش را پيش مي برد. 
لحن واقع گراي فيلم و كمي گرد و خاك كه در 
پس نماها به چشم مي خورد و استفاده از پل 
نيومن به عنوان صداپيشه دكتر هادسن هورنت، 

حكم خامه روي كيك را دارد.

شگفت انگيز ها
the incredibles 
2004

از بهترين انيميشن هاي ابر قهرماني اين ســال ها و احتماال مفرح ترين آنها كه در آن زندگي 
يك خانواده ابر قهرمان دســتمايه قرار مي گيرد تا هيجان، تخيل و حــس طنز امكان تبلور 

بيابند. »شــگفت انگيز ها« مقدمه اي بر سري 
انيميشــن هاي موفقي اســت كه ميانشان 
هميــن قســمت اول شــاخص تر به نظــر 
مي رســد ولي فمينيست ها قســمت دوم را 
به واســطه پررنگ تر شــدن نقش ابر قهرمان 
زن و خانه نشــيني ابر قهرمان مرد، بيشــتر 
مي پسندند. سري شگفت انگيز ها كارتون مورد 
عالقه پسر بچه ها در سراسر دنيا است؛ سراسر 
حادثه و اكشن و تعقيب و گريز نفس گيري كه 
گرچه در دنباله اش كمي تكراري مي شود ولي 
آمار فروش و تداوم سنت دنباله سازي  مي گويد 
شگفت انگيز ها همچنان محبوب و پولساز است.

داستان اسباب بازی 3
toy story 3 

 2010  
ورسيون هاي مختلفي كه بعد از انيميشن »داستان اسباب بازي«)1995( ساخته شدند 
همگي از جان مايه، كاراكترها و حتي رخدادهاي نسخه درخشــان اوليه بهره بردند و 
جملگي هم آثار موفقي از كار درآمدند . هرچند نخستين قسمت از داستان اسباب بازي 
همچنان بر دنباله ها برتري دارد و به راحتي مي توان آن را يكي از 10انيميشن برتر تاريخ 
سينما ناميد ولي دنباله ها هم براي خودشــان حكايتي دارند. از ميان دنباله ها داستان 
اسباب بازي 3 هم كيفيت قابل توجه تري دارد و هم به موفقيت افزون تري رسيده است. 
پرفروش ترين فيلم سال 2010 و برنده جايزه اسكار بهترين انيميشن به انتظار 11ساله 
دوستداران داستان اسباب بازي خاتمه داد. در اينجا اندي پسر بچه قسمت هاي قبلي 
بزرگ شده و قصد رفتن به دانشگاه را دارد. او ميان اسباب بازي هايش وودي را انتخاب 
مي كند تا با خود به كالج ببرد و بقيه اســباب بازي ها سر از مهد كودكي درمي آورند كه 
توسط تعدادي اســباب بازي خالفكار هدايت مي شود. مثل هميشــه وودي در كانون 
حوادث حضور دارد ؛ كابوي دوست داشتني كه از سينماي وسترن به داستان اسباب بازي 

آمده تا شمايل قهرمان كالسيك را زنده نگه 
دارد. درحالي كه رفيقش باز اليترقهرماني 
امروزي تر، تكنولوژيك تر و به همان اندازه 
آسيب پذير تر اســت. فيلم در پس روايت 
داستان ساده و سرراستش، جاي تفسير ها 
و تعبير هاي فرامتنــي را هم باز مي گذارد. 
احتماال كمتر كارتوني در اين ســال ها به 
اندازه داستان اسباب بازي با تعابير مختلف 
مواجه شــده و دليلش هم شايد اين باشد 
كه اين سري انيميشــن به شدت از سوي 
منتقدان تحويل گرفته شده اند. حتي پاي 
رقابت هاي سياسي، جناح ها و احزاب هم به 

اين تفسير ها راه پيدا كرده است .

عصر يخبندان
ice age 
2002

فصلي تازه در دنياي انيميشــن؛ روايت داستاني از گذشــته هاي خيلي دور و روزگار 
عصر يخبندان در كره خاكي با حيواناتي بامزه و دوست داشــتني كه تماشاگران را در 
اوايل هزاره ســوم ذوق زده كرد. جالب اينكه »عصر يخبندان« نخستين تجربه بلند 
سينمايي سازندگانش )كريس وج و كارلوس سالدانا( بود و آنها در نخستين كارتونشان 
يكي از بهترين هاي همه اين ســال ها را خلق كردند. تركيب »سيد« بانمك و تنبل و 
دردسر آفرين با »ماني« جدي و مصمم فوق العاده از كار درآمده. البته آنچه تبديل به 
برند عصر يخبندان مي شود، سنجابي اســت كه به صورت پاساژ در دل روايت حضور 
دارد و مصايب و پشتكار شگفت انگيزش در دستيابي و حراست از بلوطش آن قدر گل 
مي كند كه تبديل به مهم ترين شمايل عصر يخبندان مي شود و در دنباله هاي بعدي 

هم حضور مي يابد.

شهر اشباح
spirited away 
2001

شــهرت جهاني هايايو ميازاكي نابغه و سلطان انيميشــن ژاپن با اين فيلم اوج گرفت و 
چشمان تماشاگران در سراسر دنيا با تخيلي شــگفت انگيز و جهاني كه به صورت توامان 
غريب و متقاعد كننده است، خيره شد؛ ماجراي چهيرو، دختر بچه اي كه وقتي با والدينش 
به گردش خارج از شهر مي رود، گم مي شــود و در محيطي عجيب و غريب با حوادث و 

موجوداتي شگفت انگيز مواجه مي شود. آنچه 
»شهر اشباح« را به ياد ماندني مي سازد تخيل 
نبوغ آميز خالقش اســت و توانايي در خلق 
محيط، كاراكترها و رخدادهايي كه مشابه 
آن را هيــچ كارتون هاليــوودي ارائه نداده 
بود. موفقيت تجاري گســترده شهر اشباح، 
استقبال شور انگيز تماشــاگران و ستايش 
منتقدان با جايزه اســكار بهترين انيميشن 
همراه شد. شــهرت و اعتبار شــهر اشباح 
باعث ديده شدن كارهاي قبلي سازنده اش و 

جدي گرفتن فيلم هاي بعدي اش شد.

انیمیشن
روح

اين شماره
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   بيرانوند  در گفت و گو با همشهري ورزشي از بازي هاي سخت تيم ملي و 
 شرايطش در بلژيك مي گويد، و از 700هزار يورويي   كه به پرسپوليس رساند

 در حالي كه مي توانست آنها را از اين سود كالن محروم كند

      مصايب عیسي      ادامه خوش شانسي پرسپولیس در حذفي    كره شمالي چراغ اول را روشن كرد!
با افزايش دوباره آمار کرونا در جهان، کره شمالي رسما  از المپیك توکیو انصراف 

داد، بیم آن مي رود کشورهاي ديگر هم تصمیم مشابهي بگیرند 
  محسن خلیلي براي قرمزها قرعه اي برداشت که تعداد سرچ هاي بندرعامري را در گوگل 

چندبرابر کرد. استقالل هم مثل دور قبل  با قرعه لیگ برتري روبه رو شد
 آل کثیر به چند دلیل کار سختي 

در پرسپولیس دارد 

20 18 19

عليرضا بيرانوند بعــد از آنکه چند بازي 
تيم ملي را به دليل مصدوميت از دست داد 
در مسابقه دوستانه مقابل سوريه به ميدان 
رفت و عملکرد درخشــاني هم از خود به 
نمايش گذاشت. او با چند مهار خوب و دو 
پاس بلند براي مهاجمان، يکي از بازيکنان 
برتر زمين بود تا يك بار ديگر آمادگي اش 
را به رخ ديگر رقيبان بکشــد. دروازه بان 
آنتورپ بلژيك كه حاال دوباره حضورش را 
در پست شماره يك تيم ملي تثبيت كرده به 

سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

   بعد از بازي با ســوريه خيلي ها 
نکته مثبت اين مسابقه را حضور مجدد و 
پرقدرت شما در دروازه تيم ملي مي دانند. 
نظر خودت در مورد اين مسئله و روند فني 

بازي با سوريه چيست؟
واقعا بازي ســختي بود چون ســوريه 
به هرحال تيم خوبي است. شرايط من هم 
خدا را شــکر خيلي خوب بود چون بدون 
هيچ مصدوميتي وارد اردوي تيم ملي شدم. 
البته زياد هم از تيم ملي دور نبودم. فکر 
كنم 2بازي بود كه با هماهنگي كادر فني و 
به خاطر مصدوميت نتوانستم در اردو باشم. 
اما خدا را شکر در شــرايط خيلي خوبي 
برگشتم و توانستم به تيم ملي كمك كنم. 
شرايط تيم ملي هم االن خيلي خوب است. 
حاال ديگر مردم بايــد برايمان دعا كنند. 
شرايط سختي است. انشاءاهلل بتوانيم مردم 

را خوشحال كنيم و اتفاقات خوبي بيفتد.

  با وجود پيروزي مقابل سوريه از 
سبك بازي تيم ملي انتقادات زيادي شد. 

نظر شما در اين باره چيست؟
من هم اتفاقا خواندم. بعضي ســايت ها را 
مي ديدم كه نوشــته بودند از سبك بازي 
تيم ملي راضي نيســتند ولي من خودم 
واقعــا خيلي راضي بــودم، مخصوصا در 
نيمه اول. در نيمه دوم شايد به قول آقاي 
اســکوچيچ كمي از هماهنگي الزم دور 
شــديم ولي با تمريناتي كه مي بينم آقاي 
اسکوچيچ برگزار مي كند روزبه روز شرايط 
تيم بهتر مي شود. اسکوچيچ دارد به بچه ها 
تاكتيك هاي خيلــي جديد ياد مي دهد و 
برنامه هاي خاصي دارد. مطمئن باشــيد 
اتفاقات خيلي خوبي براي تيم ملي مي افتد. 
االن وقت انتقاد نيســت. همه مي دانيم 
شرايط خيلي سخت اســت. من انتظارم 
از رســانه ها اين اســت كه واقعا حمايت 
كنند. مي بينم مثال مي نويسند كه سوريه 
با تيم دومش آمد. درحالي كه 
اصال اين خبرها نيســت. 
قدرتمندي  تيم  سوريه 

اســت. به هرحال هر تيمــي درون خود 
پوســت اندازي دارد. بازيکنــان جديد 
مي آورند. بايــد بگويــم تيم ملي ما هم 
بازيکنان جديد داشت و پنج شش بازيکن 

جديد دعوت شده اند.

  يعني اعتقاد داري ما هم در 
تيم ملي پوست اندازي داشتيم؟

بله مثال دفاع راست و چپ ما نخستين 
بازي شــان را براي تيم ملــي انجام 
مي دادند. آنها اين فرصت را داشتند 
كه خودشان را در قالب تيم ملي نشان 
دهند. از رسانه ها مي خواهم كه واقعا 
حمايت كنند تا قدرت تيم ملي به 
تمام تيم هاي آسيايي نشان داده 
شود. خداي نکرده نيايند تيم ملي 
را مقابل رقبايش ضعيف نشان 
بدهند. مثال بحرين همين چند 
وقت قبل باخته بود، من ديدم 
رســانه ها زدند بحرين با تيم 
دوم خود باخــت! چه دليلي 
بنويســند؟  اينگونه  دارد 
چه اصراري اســت كه اين 
موضوع بازتاب گســترده 
داده شود! اين چيزها اصال 
خوشــحال كننده نيست. 
دنبــال كردن ايــن اخبار 
مي تواند جو تيم ملي را به هم 

بريزد. من خودم اين اتفاقات 
را مي بينــم واقعــا ناراحت 

مي شوم. اميدوارم از امروز شروع 
به حمايت كنند و بــه تيم ملي روحيه 

بدهند تا اتفاقات خوبي بيفتد.

  برخي از كارشناســان فوتبال 
خيلي به شــرايط اين روزهاي تيم ملي 
اميدوار نيســتند و معتقدند اگر تيم ملي 
موفق شود روي توانايي تك ستاره هايي 

نظير خودت است.
همه ما بايد زحمت بکشيم، تالش كنيم و 
تمركز داشته باشيم. واقعا شرايط سخت 
اســت. بحرين هم ميزبان است. تيم ملي 
يك نفر يا دو نفر نيســت. 24-23 نفريم 
كه همگي بايد زحمت بکشــيم و با تمركز 
تمرينات خيلي خوبي انجــام دهيم. من 
در اين اردو نخستين بارم بود كه با آقاي 
اسکوچيچ تمرين مي كردم و خدا را شکر 
ديدم كه خيلي دارند زحمت مي كشــند. 
دائما در اتاق ميتينــگ و آناليز بودند و 
حريفان را آناليــز مي كردند. با كادري كه 
آوردند دارند خيلي تالش مي كنند و من 
مطمئنم موفق مي شــويم. مطمئنم چون 

تمــام بازيکنان خيلي 
خــوب و باكيفيت اند و 

همه در تيم هايشــان بهترين عملکرد را 
دارند.

محمد زارعي
خبر نگار

23:30

23:30

بايرن مونيخ

پورتو

پاري سن ژرمن

    بدون لوا و كرونايي ها

    جاي طارمي خالي

ادامه   در 
صفحه18

چلسي
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قرعه كشي مرحله يك  هشتم نهايي جام حذفي ايران ديروز برگزار 
شــد و 16تيم اين مرحله رقباي خود را شــناختند. نكته جالب 
اين بود كه پرســپوليس باز هم به تيمي از ليگ2 برخورد كرد تا 
خوش شــانس ترين تيم اين فصل در قرعه هاي جام حذفي باشد. 
در اين مرحله 10تيم از ليگ برتر، 5تيــم از ليگ يك و فقط يك 
تيم از ليگ2 حضور دارند كه همان يك تيم ليگ2 به پرسپوليس 
خورد. جالب تر اينكه ميزباني هم به تيم شاهين بندرعامري رسيد 
تا پرسپوليس به بوشــهر برود و در مرحله بعدي از امتياز ميزباني 

استفاده كند. 
سپاهان هم ميهمان خوشه طاليي ساوه شــد كه شرايط ميزباني 
در ســاوه را ندارد و بايــد در تهران از صدرنشــين ليگ پذيرايي 
كند. در ميان مدعيان قهرماني، ســخت ترين قرعه به اســتقالل 
رسيد كه بايد با ذوب آهن روبه رو شــود. استقالل در مرحله قبلي 

هم ميهمان پيكان بــود و حاال بايد دومين حريــف ليگ برتري 
را از پيش رو بــردارد. 8بازي ايــن مرحله كه هنــوز تاريخ آنها 
 اعالم نشــده به شــرح زير اســت. نام تيم هاي ميزبان اول آمده 

است.

  استقالل تهران - ذوب آهن اصفهان
  شاهين بندرعامري - پرسپوليس تهران

  آلومينيوم اراك - تراكتور تبريز
  خوشه طاليي ساوه - سپاهان اصفهان
  گل گهر سيرجان - پارس جنوبي جم

  قشقايي شيراز - فوالد خوزستان
  نساجي قائمشهر - ملوان انزلي

  خيبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان

  ادامه خوش شانسي پرسپوليس در جام حذفي
  محسن خليلي براي قرمزها قرعه اي برداشت كه تعداد سرچ هاي بندرعامري را در گوگل چندبرابر كرد
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نكته بازي

آماربازي

از نظر شما همه جذابند

شما كاپيتان تيم هستي؟

جمله سال

حامد پاكدل، مهاجم آلومينيوم اراك 
در جملــه اي تاريخي گفته: »فكر 
نمي كردم عليرضا منصوريان اينقدر 
جذاب باشد.« اين جمله خودبه خود 
يك طوري است كه دل آدم ريش 
مي شود. حاال از اينكه بگذريم، ما به شما 
قول مي دهيم اگر محمود فكري و حميد درخشان هم سرمربي 
آلومينيوم شده بودند، پاكدل همين حرف را در مورد آنها مي زد. 
باالخره با بازيكني طرف هستيم كه نيم فصل اول بعد از گلزني 
به پرسپوليس شادي نكرد، جلوي استقالل استوك آبي پوشيد 
و براي ابراز تمايل به حضور در باشگاه سرشناس تبريزي، سوار 
تراكتور شد و عكس انداخت. اين همه چراغ سبز همزمان به همه 
مدعيان، در تاريخ سابقه ندارد؛ بنابراين از نظر پاكدل همه تيم ها 
دوست داشتني و همه مربيان جذاب هستند. فقط متحيريم 

چطوري قلب يك آدم مي تواند اينقدر بزرگ و جادار باشد.

كريم انصاري فــرد بازيكن بداخالقي 
نيست؛ بنابراين جنجال پيش آمده 
براي او در رختكن آاك يونان را نبايد 
خيلي جدي گرفت. شايد اين فقط 
يك اتفاق، ناشــي از عصبانيت بعد 
از باخت بوده باشد. رســانه هاي يونان 
مدعي شده بودند كريم به سرمربي تيمش گفته: »اگر نمي تواني 
به ما كمك كني برو«، اما خودش توضيح داده: »نظرم اين بود كه 
همه ما از خودمان انتقاد كنيم و اگر نمي توانيم كمك حال تيم 
باشــيم، بايد برويم.« بين اين دو روايت فرق هست، اما حتي در 
شكل دوم هم برخورد انصاري فرد قابل دفاع نيست. اين حرف ها را 
معموال كاپيتان ها و بزرگ ترهاي تيم به زبان مي آورند؛ مگر كريم 
كاپيتان آاك است كه در رختكن نطق مي كند؟ فوتبال ايران كه 
شــرايط خاص خودش را دارد، اما حداقل در اروپا اين مسائل را 

مراعات كنيد.

بعد از بازي با پديده انتقادها از مهاجمان 
گل نزن پرسپوليس به اوج رسيده و 
هر كارشناســي از يك زاويه به اين 
موضوع نگاه مي كند. جمله سال را 
در اين مورد اما مرتضي كرماني مقدم 
گفته: »در پرسپوليس همه از مهاجمان 
گل مي خواهند.« اين االن يعني چه؟ مثال در تيم هاي ديگر همه از 
مهاجمان چه چيزي مي خواهند؟ آفسايد؟ خطا؟ گل به خودي؟ يا 
مثال انتظار داشتيد در پرسپوليس از مدافعان گل بخواهند؟ اصوال 
بخش زيادي از توليد محتواي رسانه اي در فوتبال ايران را همين 
بديهي گويي ها تشكيل مي دهد؛ مثال اين گزارشگران فوتبال را 
ببينيد؛ چهره يحيي گل محمدي پخش مي شود و طرف با لحني 
حماسي مي گويد: »سرمربي پرسپوليس به برد فكر مي كند.« خب، 
انتظار داشتيد به باخت فكر كند؟ يا مثال دنبال راهي براي بازاندن 

تيمش باشد؟ خداوكيلي اينها چيست كه مي گوييد؟

متريكا

نساجي قائمشهر با كسب نمره7.9 از 10 
بهترين تيم هفته نوزدهــم ليگ از نگاه 7/9

متريكا شد. نســاجي بعد از هفته اول كه 
آلومينيــوم را در اراك برد ديگر هيچ برد 
خارج از خانــه اي نداشــت تا اينكــه باالخــره در ايــن هفته نفت 
مسجدســليمان را شكســت داد و به دومين برد متوالي اش با ساكت 
الهامي رسيد. شاگردان الهامي در اين هفته مالكيت بيش از 60درصدي 
در زمين حريف داشتند. نســاجي يكي از تيم هاي قلدر هفته هم بود 
چون بيش از 54درصد نبردهاي زمين را پيروز شد. در اين هفته فقط 
پرسپوليس تعداد شوت بيشتري از نساجي زد و در شوت در چارچوب 
هم نســاجي يكي از 3تيم برتر هفته بود. اين تيم فقط يك بار فرصت 

شوت در چارچوب را به حريفش داد.

بهترين بازيكــن هفته نوزدهــم از نگاه 
آناليزورهاي متريكا، يونس شاكري است 9/24

كه با ثبت نخستين هت تريك عمرش در 
ليگ برتر نمره عالي9.24 از 10 را دريافت 
كرده است. در اين فصل فقط گادوين منشا و پيمان بابايي هت تريك 
كرده بودند كه هت تريك بابايي هم با 3پنالتي به دست آمد. اما شاكري 
اين هفته با زدن 3گل در 20دقيقه، عالوه بر اينكه سومين هت تريك 
فصل را به نام خودش سند زد، كوتاه ترين فاصله زماني براي هت تريك 
را هم به نام خودش ثبت كرد. بيشترين شــوت را در اين هفته ميالد 
جهاني)ذوب آهن( زد اما بيشــترين شــوت در چارچــوب را يونس 
شاكري)3شوت( زد كه هر 3شوتش هم گل شد. شاكري با اين 3گل به 

اندازه تمام 13بازي قبلي اش در اين فصل گل زد و 6گله شد.

محسن فروزان از فوالد با كسب نمره7/98 
بهترين دروازه بان هفته نوزدهم ليگ برتر 7/98

شد. فروزان در جريان تساوي بدون گل 
مقابل آلومينيوم 4واكنش تماشــايي و 
2خروج موفق داشت و يكي از سخت ترين كلين شيت هاي فصل را رقم 
زد. بعد از او ميالد فراهاني)پديده( با نمره7.65 و عليرضا رضايي)پيكان( 
با نمره7/61 ديگر دروازه بان هاي موفق هفته بودند. در ميان مدافعان 
فرشــاد محمدي مهر)ذوب آهن( به نمره7/94 رسيد و بهترين مدافع 
هفته شد. در خط مياني هم حسين زامهران)نساجي( كه براي تيمش 
همه كار كرد با يك گل و يك پاس گل به نمره8/34 رســيد و بهترين 
هافبك هفته نوزدهم بود. بهترين مهاجم هفته هم طبعا همان بهترين 
بازيكــن هفتــه يعنــي يونــس شــاكري)گل گهر( بــود و اميــن 

قاسمي نژاد)پديده( پشت سر او قرار گرفت.

فعال خبري از تعطيلي ليگ نيست
سهيل مهدي، رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ 
در خصوص شــايعه تعطيلي ليگ برتر گفته است: 
»مسابقات فوتبال در شهرهاي قرمز با رعايت شديدتر 
پروتكل ها برگزار خواهد شــد. دستورالعمل ها قبال 
مصوب شده و ســتاد ملي مقابله با كرونا اين موضوع 
را تأييد كرده است. تا زماني كه بحث قرنطينه اعالم 
نشود مسابقات ليگ را برگزار خواهيم كرد. سابقه اين 
را داشته ايم كه در شهرهاي قرمز مسابقات را برگزار 
كنيم. خواهش من اين است كه با توجه به موج چهارم 
پيش آمده تيم  ها دقت الزم را انجام دهند تا سالمت شان 

به خطر نيفتد و مسابقات هم با وقفه روبه رو نشود.«

فوتبال ايران
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  خیالتان راحت
 به جام جهاني صعود مي كنیم 

   بيرانوند از بازي هاي سخت تيم ملي و شرايطش در بلژيك مي گويد، و از 700هزار يورويي
  كه به پرسپوليس رساند در حالي كه مي توانست آنها را از اين سود كالن محروم كند

  گرماي خردادمــاه بحرين و 
اتفاقات حاشيه اي كه بحريني ها در بازي 
رفت براي ما پيش آوردند بيشتر نگران مان مي كند. نظرت 

در اين باره چيست؟
بله. شرايط خيلي ســختي اســت. فكر مي كنم قبل از اينكه به 
بحرين برويم يك اردوي هفت هشت روزه داريم كه آب وهواي 
محل اردو شــبيه بحرين خواهد بود. حاال يا كيش خواهد بود يا 
قطر يا دوبي. مطمئنا اردو بايد يك جايي باشــد كه آب وهوايش 
شــبيه بحرين باشــد. در كل مي دانم كه اتفاقات خيلي خوبي 

مي افتد. مردم برايمان دعا كنند.

  در بازي رفت كه به بحرين رفتيد امکانات شان 
خوب بود؟

آن زمان كرونا وجود نداشــت و هواداران هم آمده بودند. واقعا 
اذيت شديم. بيشــتر هم از لحاظ روحي و رواني اذيت شديم. به 
سرود كشورمان بي احترامي كردند و وقتي عكس العمل بچه ها را 
مي ديدم مشخص بود كه از لحاظ روحي رواني عذاب مي كشند. 
اما مطمئن باشــيد اين بار مي رويم كه دست پر برگرديم و هيچ 
چاره اي هم جز اين نداريم. يعني بايد نتايجي بگيريم كه تيم ملي 

به عنوان تيم اول صعود كند.

  به نظرت چرا تيمي كــه دوره قبل بعد از برزيل 
به عنوان دومين تيم به جام جهاني صعــود كرد دچار اين 
سراشيبي شد كه حاال صعودش از مرحله اول مقدماتي هم 

سخت شده است؟
خب فوتبال باال و پايين زياد دارد. براي همه تيم ها اين اتفاقات 
مي افتد. حاال يك ركوردي بود كــه در دوره قبل زديم اما االن 
واقعا شرايط سخت شــده اســت. مي دانم كه مردم از ما انتظار 
دارند. اين بار شايد نتوانيم جزو نخستين تيم ها باشيم ولي مردم 
عزيز مطمئن باشند و خيالشان راحت باشد كه در نهايت صعود 

مي كنيم.

  بعد از بازي با سوريه به ركورد 24كلين شيت در 
تيم ملي رسيدي و از ركورد مرحوم ناصر حجازي عبور كردي. 
حاال در رده چهارم دروازه بان هاي تيم ملي هستي و احتماال 
به زودي ركوردهاي جديدتري هــم از خودت به جا خواهي 

گذاشت. چه احساسي داري؟
مطمئنا افتخار بزرگي است و اتفاق مهمي در زندگي ورزشي من 

حساب مي شود. قبل از بازي با سوريه نمي دانستم اگر كلين شيت 
كنم از ركورد مرحوم حجازي رد مي شــوم. بعــد از بازي ديدم 
سايت ها و رســانه ها زده بودند. به هرحال من فقط به بازي فكر 
مي كنم. تمركزم فقط روي موفقيت تيم ملي اســت و هيچ وقت 
آرزو نداشتم كه ركورد كسي را بشكنم. قبال هم گفته ام عليرضا 
بيرانوند هيچ آرزويــي ندارد. فقط تا جايي كــه مي توانم تالش 
مي كنم و زحمت مي كشــم، اين موفقيت ها خودشان يكي يكي 
به دست مي آيند. من سعي خودم را مي كنم و رو به جلو مي روم. 

ان شاءاهلل كه اتفاقات خوبي برايم بيفتد.

  در تيم آنتورپ بلژيك بعد از فراز و نشيب هايي كه 
داشتي در نهايت به تركيب اصلي رسيدي اما مصدوميت ها 
هم خيلي آزارت داد. شرايط كلي ات هم اكنون چطور است؟

بله ابتدا شرايط ســختي در آنتورپ داشــتم اما خدا را شكر از 
نيم فصل دوم توانســتم اســتارت بازي كردن را بزنم. بازي هاي 
خيلي خوبي انجام دادم ولي متأسفانه در بازي با رنجرز در ليگ 
اروپا بود كه مصدوم شدم. باز خودم را رساندم اما متأسفانه دوباره 
دچار مصدوميت خيلي بدي شدم و  ســه چهار بازي متوالي را 
از دســت دادم. به هرحال بعد از آن نياز به ريكاوري داشتم كه 
نتوانستم بازي كنم. ولي االن با شــرايط خيلي خوبي به بلژيك 
مي روم چــون با تيم ملي بوده ام و در شــرايط بــازي قرار دارم. 
ان شاءاهلل كه بتوانم بهتر كار كنم و با جلب نظر كادر فني دوباره 

فيكس شوم.

 با توجه به شرايطي كه در بلژيك داري قصد نداري 
باشگاهت را عوض كني؟

نه، به نظرم در آنتورپ شــرايط خوبي دارم. البته بستگي به نظر 
باشگاه هم دارد. باشگاه يك قرارداد سه چهار ساله با من بسته و 
هر اتفاقي كه بيفتد به قــراردادم پايبندم. البته اين را هم بگويم 
جايي كه بدانم به روند كارم لطمه مي خورد يعني شرايط بازي 
كردن را از دست مي دهم تصميم جديدي مي گيرم. بايد ببينم 
چطور مي شود. بازي هاي مقدماتي جام جهاني و خود جام جهاني 
نزديك است. بايد در تيم باشگاهي ام بازي كنم و مطمئنا هر وقت 

در شرايط بازي باشم مي توانم به تيم ملي كمك كنم.

 در كل از پيوستن به تيم آنتورپ راضي هستي؟
بله. تيم خيلي بزرگي است. ما در ليگ اروپا بازي كرديم. آن هم 
مقابل تيم هاي بزرگي مانند تاتنهام و رنجرز. االن تيم دوم ليگ 

بلژيك هستيم و فكر مي كنم دو ســه بازي ديگر به پلي آف اول 
بلژيك مي رويم. در كل آنتورپ تيم خيلي خوبي است كه قهرمان 

جام حذفي بلژيك شده و بازيكنان خوبي هم دارد.

  وضعيت مطالباتت از پرسپوليس چه شد؟
موضوع را بــه وكيلم ســپردم و او دارد كارهــا را پيش مي برد. 
به هرحال يك پولي است كه حق طبيعي من است آن را بگيرم. 
من براي پرسپوليس زحمت كشيده ام. پرسپوليس هم مي داند 
كه واقعا اين پول حق من اســت. چون مي توانســتم كاري كنم 
كه از انتقالم حتي يك يورو هم دســت پرســپوليس را نگيرد 
ولي 700هزار يورو به خزانه اين باشگاه واريز كردم. مي دانستم 
پرسپوليس شرايط سختي دارد. از طرفي برانكو هم شكايت كرده 
بود و براي اينكه نگذارم پنجره نقل وانتقاالت باشگاه بسته شود 
اين كار را كردم. به خاطر اينكه برايم زحمت كشــيدند و بزرگم 
كردند. حاال هم اميدوارم پول من را بدهند. پرونده را به دســت 
وكيلم دادم و نمي دانم تا كجا جلو رفته است. فقط اميدوارم هر 
اتفاقي كه مي افتد هم براي من خوب باشد هم براي پرسپوليس.

  بعد از سال ها زحمت در پرسپوليس و اينکه بعد 
از جدايي 700هزار يورو هم براي باشگاه سود داشتيد، به نظر 
مي رسيد مديريت سابق باشگاه به نوعي مي خواستند شما 

را مقابل هواداران قرار دهند.
هواداران مي دانند علي بيرانوند آدم ركي است. اصال اينطور نيست 
كه يك مدير بتواند بيايد مرا جلــوي هواداران بگذارد. هواداران 
مرا خوب مي شناســند. مي دانند وقتي عصبي مي شــوم چقدر 
حرف هايم را رك مي زنم. اينها را ثابت كرده ام. هميشه هم گفته ام 
از هيچ كس هم نمي ترسم. دارم زحمت مي كشم. نه كسي پشتم 
است، نه كســي پارتي ام. يك مصاحبه هايي عليه مديران قبلي 
پرســپوليس كرده ام كه هر اتفاقي مي افتد هواداران حرف هايم 
را به عنوان مثال و ضرب المثل پخــش مي كنند كه بيرانوند يك 

حرفي زد و حرفش چقدر درست بود.

 جعفر ســميعي به عنــوان مديرعامل جديد 
پرسپوليس به نظر در پرداخت بدهي ها موفق عمل كرده و 

شايد بدهي شما را هم پرداخت كند.
من با ايشــان در ارتبــاط نيســتم امــا اميــدوارم بتوانند به 
 پرســپوليس كمك كنند و اتفاقات خوبي را براي باشــگاه رقم

 بزنند.

ادامه از 
صفحه 17
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جاي طارمي خالي
پورتو بدون گلزن ايراني اش كه بعد از گل به يووه طلسم 

شده به مصاف چلسي مي رود
اگر مهدي طارمي براي گرفتن كارت زرد دومش در بازي برگشت مقابل يوونتوس 
آن همه اصرار نداشت، امشب مي توانستيم پاري سن ژرمن- بايرن مونيخ را ناديده 
بگيريم و بنشينيم پاي بازي پورتو- چلسي كه معلوم نيست چرا يوفا اين بازي ها را 
همزمان برگزار مي كند. طارمي بعد از گلزني به يوونتوس در همان دقيقه اول ديدار 
رفت ناگهاني طلسم شد. روزنامه اوژوگو چاپ پرتغال درباره او نوشته: »طارمي با 

پشت به ســمت دروازه مي رود«! او در 8بازي آخر پورتو و يك بازي براي تيم ملي 
ايران پايش به گلزني باز نشــده و نزديك به 900دقيقه است كه گلي وارد دروازه 
حريفان نكرده است. او مقابل سانتاكالرا يك گل خالي را از دست داد و با اينكه يك 
پنالتي گرفت نتوانست عملكردي از جنس بازي هميشگي اش ارائه كند. هواداران 
پورتو بنري زده اند با اين مضمــون كه طارمي حاضر اســت گل نزند، اما پنالتي 
بگيرد. فصل گذشته او در تيم ريوآوه حداكثر 5بازي بدون گلزني مانده بود. حاال 
او اين شانس را دارد با توجه به ناديده گرفته شدن 3پنالتي يووه در 2ديدار رفت و 
برگشت مقابل پورتو، حضور در مرحله يك چهارم پاياني ليگ قهرمانان اروپا را هم 
در ديدار برگشت با چلسي تجربه كند. سرجيو اوليويرا كه زننده هر دو گل پورتو به 
يووه در بازي برگشت بود براي ديدار امشب محروم است. در طرف مقابل چلسي 
با توماس توخل سرانجام موفق شد ببازد! اين سرمربي آلماني كه جانشين لمپارد 

شده، اين هفته با نتيجه عجيب 2-5 به وست بروم باخت. آخرين باري كه چلسي 
در استمفوردبريج 5 گل دريافت كرده بود برمي گردد به سال2012 كه در همان 
فصل چلسي فاتح ليگ قهرمانان اروپا شد. چلسي و پورتو هيچ كدام براي قهرماني 
اين فصل شانسي ندارند. در پرتغال اسپورتينگ بعد از فروش فرناندز به منچستر به 
تيمي مهارنشدني تبديل شده و با اختالف در صدر قرار دارد. در انگليس هم چلسي 
سايه ليورپول را پشت سرش احساس مي كند و ممكن است حتي نتواند سهميه 
ليگ قهرمانان را براي فصل آينده بگيرد. اردوي چلسي هم پس از اين باخت ناآرام 
بود و در جريان يك جلسه تمريني كپا با روديگر دست به يقه و درگير شدند. ريس 
جيمز و آسپيليكوئتا هم با هم درگيري مختصري داشتند كه اينها نشان مي دهد 
جو تيم دوباره متشنج شده. اسالوكو وينچيچ به عنوان داور ديدار پورتو و چلسي 

انتخاب شده است.

جهان

فوتبال ايران

واران كرونا گرفت

پرس رقيب پيدا كرد

رئال مادريد كم مصــدوم و محروم 
داشــت حاال بايد براي مدتي قيد 
رافائــل واران را هــم بزنــد. روز 
گذشــته و در فاصله چند ساعت 
تا بــازي حســاس بــا ليورپول، 
باشــگاه رئال مادريد اعالم كرد مدافع 
فرانسوي اش به كرونا مبتال شده و نه تنها بازي با ليورپول را از 
دست داده، بلكه به ال كالسيكو هفته آينده هم نمي رسد. البته 
اين شكل خوش بينانه ماجراست چراكه هيچ بعيد نيست واران 
بازي برگشت با ليورپول و حتي ديدار با ختافه در الليگا را هم 
از دست بدهد. اين در حالي اســت كه رئال براي ال  كالسيكو 
سرخيو راموس را هم به دليل مصدوميت در اختيار ندارد و حاال 

بايد با زوج ناچو- ميليتائو به مصاف بارسا برود.

درحالي كه به نظر مي رسيد با توجه 
به اعالم زودهنگام مهلت ثبت نام 
براي انتخابات رياســت باشــگاه 
رئال مادريد از سوي فلورنتينو پرس 
هيچ نامزدي وارد كارزار انتخاباتي 
نشود، ريكلمه براي مبارزه با پرس اعالم 
آمادگي كرد. انريكه ريكلمه گفــت كمي براي ثبت نام زود بود 
و او خودش را براي ماه ژوئــن آماده كرده بود اما اين نامزد كلي 
وعده و وعيد داد. او قول داد قرارداد سرخيو راموس را به دلخواه 
كاپيتان تمديد كند، به جاي زيدان با يورگــن كلوپ يا رائول 
قرارداد ببندد، هالند را كه با مدير برنامه هايش ديدار كرده، براي 
رئال بخرد و... . خود فلورنتينو هم با وعده خريد لوييس فيگو از 
بارسلونا براي اولين بار به عنوان رئيس باشگاه انتخاب شده بود. 
يكي از شروطي كه براي نامزدهاي رياست رئال تعيين شده اين 
است كه كانديداي رياست بايد اسپانيايي باشد تا به اين ترتيب 
اختيار باشــگاه به دســت ثروتمندان خارجي و تاجران نفتي 
نيفتد. داوطلبان بايد دست كم 20سال سابقه عضويت رسمي 
در باشگاه داشته باشند كه ريكلمه وارد سال بيست ويكم شده 
است. هر فرد بايد معادل 15درصد بودجه باشگاه يعني حدود 
125ميليون يورو وثيقــه بگذارد. ريكلمه مبلــغ مورد نظر را 
90ميليون يورو تخمين زده كه هم اكنــون در حال تهيه آن 
است: »اگر انتخابات در ماه ژوئن بود صددرصد كانديدا مي شدم. 
سعي خواهيم كرد بهترين بازيكنان دنيا را جذب كنيم. زيدان 
سرمربي ما نخواهد بود. كريســتيانو رونالدو را برمي گردانم.« 
پيش بيني مي شد ويسنته بولودا هم براي انتخابات نامزد شود 
كه اين اتفاق نيفتاد. اگر تصميم ريكلمه قطعي باشد، انتخابات 
رياست باشگاه رئال مادريد در تاريخ 29آوريل برگزار و فرد پيروز 
انتخابات تا سال2025سكاندار باشگاه خواهد شد. اگر ريكلمه 
پا پس بكشد، فلورنتينو پرس بدون برگزاري انتخابات يك دوره 
چهار ساله ديگر هم رئيس باقي خواهد ماند تا با الپورتا 4سال 

ديگر با هم رقابت ال كالسيكووار كنند.

در تعطيــالت نــوروزي زمزمه هاي 
زيادي در مورد انصراف محمدرضا 
زنوزي از اداره ماشين سازي و كنار 
كشيدن اين باشــگاه از ليگ برتر 
به گوش رسيد. آن زمان مسئوالن 
استاني هر طور شده زنوزي را منصرف 
كردند و او باالي ســر تيم ماند. با اين حال مشخص بود وقتي 
قرار به اداره باشــگاه با اين همه اكراه باشد، نتيجه كار چندان 
موفقيت آميز نخواهد بود. ماشين ســازي در شروع مسابقات 
ليگ برتر با نتيجه 3 بر يك برابر گل گهر سيرجان تن به شكست 
داد. اين دوازدهمين باخت تيم تبريزي طي 19هفته بود. آنها با 
9امتياز در قعر جدول رده بندي قرار دارند و با تيم باالي سرشان 
يعني نســاجي اختالفي 7امتيازي پيدا كرده انــد. فانوس به 
دست هاي ليگ اعم از همين نساجي يا سايپا و ذوب آهن شديدا 
شور بقا دارند، اما در ماشين ســازي كوچك ترين اثري از اين 
انرژي نيست. آنها براي اين بازي آخر حتي سرمربي هم نداشتند، 
بنابراين به نظر مي رسد سقوط به دسته اول را پذيرفته اند و فقط 
منتظرند فصل تمام شود. در تاريخ ليگ برتر تا به حال چندين 
تيم اين شكلي داشته ايم، اما زنوزي با ثروتي كه دارد مي توانست 
الاقل پايان آبرومندانه تري براي باشــگاه 53ساله تبريزي رقم 

بزند. افسوس كه ظاهرا چنين اراده اي وجود ندارد.

نقل قول

تازه ترين واكنش راموس به شــايعات تمديد قــراردادش با 
رئال مادريد: من اين حق را براي خودم قائلم كه در مورد آينده ام 
هرگونه تصميمي را اتخاذ كنم. هم اكنون احساس كامال خوبي 
دارم و در بهترين ســطح ممکن كار خواهم كرد. در واقع اگر 
بخواهد غير از اين باشــد در خانه مي مانم. اينکه در اين سن و 

سال كماكان عملکرد خوبي ارائه مي دهم هرگز اتفاقي نيست.

بدون لوا و كرونايي ها
فينال فصل قبل ليگ قهرمانان امشب تکرار دارد

عمال انصراف داده!
 ماشين سازي را بايد نخستين سقوط كرده

 ليگ بيستم دانست

از قرار معلوم مصاحبه اي از قول عيسي 
آل كثير منتشر شده كه او در آن خودش 
را پايان دهنــده مشــكالت خط حمله 
پرســپوليس دانســته و ســاير قضايا. 
طبيعتا انتشار چنين حرف هايي به مذاق 
ساير بازيكنان خوش نيامده و آنها بين 
خودشان اين سؤال را مطرح كرده اند كه 
»پس ما چه كاره هستيم؟« موضوع به 
گوش آل كثير رسيده و او هم ادعا كرده 
3 ماه است مصاحبه اي با رسانه ها نداشته 
است. اين ادعا در حالي مطرح مي شود 
كه در اين مدت نقــل قول هاي زيادي 
از اين بازيكن منتشر شده و بعيد است 
همه آنها خيالي يا فضايي بوده باشــند. 
به هر تقدير نشانه ها و داليلي وجود دارد 
كه نشان مي دهد آل كثير در بازگشت به 
ميادين كار سختي دارد و شايد شرايط 
در پرسپوليس برايش آنقدرها هم گل و 

بلبل نباشد.
اول: آل كثير 6ماه محروم بوده؛ نه تنها از 
بازي، بلكه حتي حق حضور در تمرينات 
گروهي را هم نداشته اســت. بنابراين 
طبيعتا آماده نيست و طول مي كشد تا 
به شرايط ايده آل برســد. اين در حالي 

اســت كه افكار عمومي توقع دارد 
عيســي بالفاصله بعد از پايان 
محروميتش بهترين بازي ها را 

ارائه بدهد.
دوم: فرم بازي آل كثير بســيار 

شبيه شــهريار مغانلو 

است و احتمال قابل توجهي وجود دارد 
بين اين دو نفر فقط يكي به بازي گرفته 
شود. در اين صورت عيسي اصال هماورد 
آساني ندارد. مغانلو با دردسرهاي زياد از 
سانتاكالرا جذب شده و بازيكن بدي هم 
نيست. او به راحتي تسليم هيچ رقيبي 

نخواهد شد.
ســوم: در مورد محبوبيت آل كثير در 
رختكن پرســپوليس هــم ترديدهاي 
زيادي وجود دارد. اگر يادتان باشد چند 
هفته پيش جالل حسيني به تندي به 
او تاخت و براي نخستين بار مسئوليت 
محروميت اين بازيكــن را گردن رفتار 
بچگانه خودش انداخت. بعد هم وكيل 
باشگاه پرسپوليس به صراحت اعالم كرد 
عده اي از بازيكنان اين تيم حاضر نشدند 
در پرونده فرجام خواهي به سود عيسي 
شهادت بدهند. حاال هم كه داستان اين 
مصاحبه، تركش هاي بعدش و تكذيب 
آل كثير پيش آمده اســت. نمي دانيم 
زير پوســت تيم چه مي گذرد، اما الاقل 
نشانه ها طوري نيســت كه حكايت از 
صميميت بازيكنان با آل كثير داشــته 
باشد. شايد هم برخي نفرات تيم از اينكه 
سهم زيادي از فيناليست شدن 
سرخپوشــان در آسيا به نام 
اين بازيكن نوشته شد دلخور 
هســتند. به هر تقدير گذر 
زمان اين مسائل را روشن تر 

خواهد كرد.

پيروزي برابر ســايپا، ششمين برد پياپي سپاهان 
در ليگ بيستم بود. اين 3امتياز به طاليي پوشان 
اصفهاني كمك كرد با 40امتياز از 19بازي بر صدر 
جدول رده بندي تکيه بزنند. حــاال آنها 2امتياز 
بيشتر از پرســپوليس دارند، اما فقط به اين دليل 
نيست كه بايد سپاهان را مدعي اول كسب عنوان 
قهرمانــي بدانيم. به نظر مي رســد تيم پرمهره و 
متوازن محرم نويدكيا در موقعيت خوبي براي پاره 
كردن نوار قهرماني هاي پرســپوليس قرار گرفته 
است. سرخابي ها اگر قصد دارند مانع از كوچ جام 
به اصفهان شــوند، بايد كار را بيش از اينها جدي 

بگيرند.

  عبور از ميانگين قهرماني
تقريبا دو ثلث از ليگ برتر گذشــته و كورس قهرماني 
تثبيت شده اســت. بنابراين اعداد جدول ديگر خام و 
غيرقابل استناد نيستند. در تاريخ ليگ برتر ايران هرگز 
سابقه نداشته تيمي به طور ميانگين از هر بازي 2امتياز 
كسب كند و قهرمان نشــود. هم اكنون سپاهان از اين 
معدل عبور كرده است. تيم اصفهاني از هر بازي ليگ 
امسال به طور متوســط 2.1امتياز كسب كرده است. 
البته پرســپوليس هم با 38امتياز از 19بازي ميانگين 
2امتياز را دارد، اما طبيعتا كارش بــراي مقابله با اين 

سپاهان بسيار سخت است.

  ضعف دفاعي برطرف شده
ســپاهان در جريان 6پيروزي اخيرش 15گل به ثمر 
رسانده و تنها 2گل خورده است. اين در حالي است كه 
آنها در اين بازه زماني مسابقات دشواري ازجمله برابر 
اســتقالل، ذوب آهن، گل گهر و تراكتور برگزار كردند. 
بزرگ ترين ضعف ســپاهان از ابتداي ليگ بيســتم، 
مسائل دفاعي بود. آنها در 13بازي نخست فصل 17گل 
دريافت كردند، اما حاال در 6بازي فقط 2گل مي خورند 
و اين يك پيشرفت بسيار محسوس است. معموال تيمي 
كه زياد گل بخورد قهرمان نخواهد شد. سپاهان هم اگر 
با شــرايط ابتداي فصل پيش مي رفت بخت چنداني 
نداشت، اما امروز آنها اســتحكام دفاعي بيشتري پيدا 

كرده اند كه اين بسيار مهم است.

  فرصت سوزي نمي كنند
مهاجمان سپاهان برخالف پرسپوليسي ها چندان اهل 
فرصت سوزي نيستند. آنها گل خالي بيرون نمي زنند و 
اين مسئله مي تواند به تيم شان كمك كند. غيراز كسب 
امتيازات بيشتر، سپاهان به همين دليل تفاضل گل بهتري 
هم نسبت به پرســپوليس دارد. تيم اصفهاني در بحث 
تفاضل يك گل از پرسپوليس جلو است. اين شايد امروز 
خيلي مهم به نظر نرسد، اما فراموش نكنيد پرسپوليس 

ليگ پانزدهم را فقط به خاطر 3تفاضل گل از دست داد.

  ميزباني هاي بيشتري دارند
سپاهان تا پايان فصل 5بازي بيرون از خانه ديگر دارد. 
اين 5 تقابــل به ترتيب برابر نســاجي مازندران، فوالد، 
پيكان، شهرخودرو و استقالل خواهد بود. پرسپوليس 
اما 6بازي بيرون از خانه خواهد داشت و اين يعني يك 
مهماني بيشتر. سرخپوشان تا پايان فصل به ترتيب بايد 
در خانه ذوب آهن، ســپاهان، مس رفســنجان، فوالد، 
ماشين ســازي و پيكان به ميدان بروند. تــازه يكي از 
بازي هاي خانگي پرسپوليس در چارچوب داربي تهران 
برابر استقالل است كه دشــواري هاي خاص خودش را 
دارد. ناگفته نماند نبرد رودرروي پرسپوليس و سپاهان 

در دور برگشت هم در اصفهان برگزار خواهد شد.

  آسيايي نيستند
پرســپوليس و اســتقالل به عنوان 2 ضلع ديگر مثلث 
قهرماني به زودي درگير مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
خواهند شد، اما ســپاهان براي اين فصل مجوز حضور 
در اين رقابت ها را به دست نياورده است. اين شايد يك 
توفيق اجباري باشد تا زردپوشان با تمركز بيشتر روي 
مسابقات ليگ، شانس شان براي قهرماني در فصل جاري 

را افزايش بدهند.

  غر نمي زنند
بر خالف پرســپوليس كه امســال به غــر زدن افتاده، 
سپاهاني ها جو آرام تري دارند. مصاحبه ها معقول تر است 

و اثري از بهانه جويي ديده نمي شود. 
زمين چمن ورزشگاه شــهر قدس در همين بازي آخر 
سپاهان برابر ســايپا افتضاح بود، اما كسي در اين مورد 
حرف نزد. اصال بدترين زمين امســال، باتالقي بود كه 
سپاهان در آن 3بر يك به نفت مسجدسليمان باخت، اما 
باز كسي در اين تيم شكايتي نداشت. پرسپوليس اما به 
همه  چيز اعتراض دارد و همزمان مشغول جنگ رسانه اي 
تمام عيار با استقالل هم هست. با اين روند جاي تعجبي 

نخواهد داشت اگر رؤياي گالت، بر باد برود.

مصايب عيسي
آل كثير كار سختي در پرسپوليس دارد؛ به چند دليل

سپاهان؛ بخت اول جام
6دليل براي اينكه ممكن است نوار 
قهرماني هاي پرسپوليس پاره شود

كاناوارو، مدافع ســابق يووه و تيم ملي ايتاليا:   وقتي يوونتوس 
آندره آ را انتخاب كرد، به خوبي مي دانست كه او تجربه ندارد و 
منطقي است كه براي پخته شدن به زمان نياز داشته باشد. اخراج 

او در اين مقطع اشتباه خواهد بود.

   لواندوفسكي به تنهايي بيش از 7 تيم از 
18 تيم بوندس ليــگا گل زده و همچنان 
باالتر از رونالدو و مسي و ديگران شانس 
اول كفش طالي فصل اروپا محســوب 
مي شود. 9 تيم ليگ برتري، 8 تيم سري آ و 
10 تيم الليگايي از لواندوفسكي كمتر گل 
زده انــد.او اخيرا به پاس دســتاوردهاي 
برجسته ورزشــي و ارتقاي سطح ورزش 
لهســتان در ناحيه بين المللي توســط 
رئيس جمهور لهستان مفتخر به دريافت 
نشــان فرمانده اي )درجه 3( شده. گفته 
مي شود شايد لوا بتواند به بازي برگشت 
برسد اما احتمالش ضعيف است. هواداران 
اين تيــم مصدوميت كيميــچ را مثال 
مي زنند كه قرار بود او را 4ماه از فوتبال دور 
نگه دارد اما زمــان اين غيبت 
خيلي كمتر بود. لواندوفسكي 
كه در بــازي مقابل آندورا طي 
63 دقيقــه بازي 

2 گل زد و در نهايت به علت احساس درد 
در زانو تعويض شد، به دليل پيچ خوردگي 
رباط زانوي پاي راست بايد 4 هفته دور از 
ميادين باشد. در غياب مهاجم لهستاني 
احتماال گنابري يا مولر در نوك خط حمله 
بازي كنند و چوپوموتينگ ذخيره مهاجم 
نوك باشد، بازيكني كه از همين پاريس به 

باواريا آمده است.
   بايرني ها كه فصل را متزلزل آغاز كرده 
بودند اين هفته موفق شدند اليپزيش را 
كه نزديك ترين تعقيب كننده آنها در صدر 
جدول بود، يك بر صفر از پيش رو بردارند 
و اختالف امتيــاز با اين تيــم را به عدد 

7برسانند.
   حاال يك ركــورد تاريخي در اختيار 
شاگردان هانسي فليك است؛ گلزني در 
62ديــدار پياپــي حتــي در روزي كه 
لواندوفسكي نيســت. آخرين بازي كه 
 بـــايرن در گـلـــزني ناكـــام بــود 

9فوريه 2020بوده است.
    توماس مولر هم تعداد پاس گل هاي 
خــود در ايــن فصــل را بــه عــدد 
عجيب15رساند. او در 10بازي اخير ليگ 
روي 11گل نقــش داشــته؛ 4گل و 

7پاس گل.
    بايرن مونيخ در روزهايي كه لوكاس 
ارنانــدس را در تركيــب اصلــي دارد 

شكست ناپذير است؛ 19برد و 4تساوي.
    مانوئــل نويــر كه 2روز اســت وارد 
35سالگي شده، در اين فصل خيلي گل 
خورده است. او در 27بازي بوندس ليگايي 
35گل دريافت كرده و تنها 7كلين شيت 
داشته است. در مجموع در 38بازي اين 
فصل در تمام رقابت هــا و 3470دقيقه 
بــازي 45گل دريافت كــرده و فقط در 
11مسابقه گلي نخورده؛ تقريبا ميانگين 

هر 77دقيقه يك گل.
    فليــك به عنــوان ســرمربي در 

بوندس ليگا به ركورد 50مسابقه 
رسيد؛ 40برد، 5تساوي، 5باخت و 

از همه مهم تر 151گل زده.
    بايرن 19بار در اين مرحله حضور 
داشــته كه يكي بيشــتر از ركورد 
بارسلوناست كه امسال در يك چهارم 

پاياني غايب است.
    غايبان تأييد شده پاري سن ژرمن 

مقابل بايرن مونيخ، وراتي و فلورنتزي 
)كرونا(، پاردس، كورزاوا، ايكاردي، لتليه و 

برنات هستند.
    متئــو الهــوس، داور جنجالــي و 
پراشتباه اسپانيايي قضاوت اين ديدار را 
به عهــده دارد. او تا به حــال 3 بار براي 
پاري سن ژرمن قضاوت كرده كه يكي از 
آنها مقابل همين بايرن بوده؛ پاري ســن 
ژرمن 3- صفر بايــرن مونيخ )2017(، 
پاري سن ژرمن 1- 2دورتموند )2019(، 

پاري سن ژرمن 1-2يونايتد )2021(.

    الهوس اگر يــك كارت زرد به 
نيمار بدهد، اين بازيكن كه در جدال 
رفت وبرگشــت مقابل بارسا غايب 
بود، بازي برگشت با بايرن را هم از 
دست خواهد داد. در روزهاي اخير 
شايعاتي درباره تمديد قرارداد او 
منتشر شده و شــايعه عجيبي 
درباره درخواســت به الپورتا 
بــراي بازگرداندنــش بــه 
بارســلونا. او در بازي با ليل با 
بازيكن حريف در راهروي منتهي 
به رختكن درگير شــد و ممكن اســت 
3جلســه محــروم شــود و بــازي بــا 
استراســبورگ، ســنت اتين و مسابقه 
يك چهارم نهايي جام حذفي فرانسه را از 
دست بدهد. نيمار يك گل با لباس بارسا به 

بايرن زده است.
    پاريس كه فصل قبل براي هفتمين بار 
در 8ســال آخر و بــراي نهميــن بار در 

تاريخــش قهرمان 
فرانسه شد، امســال به نظر 

مي رسد شانس كمي نسبت به ليل و ليون 
براي تكرار اين عنوان داشته باشد.

    پاريس فصل قبل پيش از باخت يك 
هيچ در فينــال، در 34مســابقه پياپي 
اروپايي گل زده و بــا ركورد رئال مادريد 
مساوي كرده بود. آنها اين فصل هم در هر 

8مسابقه موفق به گلزني شده اند.
    دنيلوي پرتغالي به اين بازي رسيد و 
ماركينيوش مجبور نخواهد بود مثل فصل 
گذشته در پســت هافبك دفاعي براي 

پي اس جي به ميدان برود.
  در چهار رويارويي گذشته 3 بار بايرن 
به برتــري دســت يافته و يك بــار تيم 

فرانسوي.

امشــب نيمه دوم مرحله يك چهارم پاياني ليــگ قهرمانان اروپا برگزار مي شــود كه بازي جذاب تر 
امشــب را بايد تکرار فينــال فصل قبل هميــن تورنمنت بدانيــم، جايي كــه بايرن مونيخ بدون 
لواندوفســکي بايد به مصاف پاري ســن ژرمن بدون وراتي بــرود. بايرن كه فينال فصــل قبل را با 
نتيجه يك بر صفر از حريف فرانســوي برده و داغ اين جام را روي دل ناصر الخليفي گذاشــته بود، 
 نســبت به تيم فصل قبل كمتر ترســناك به نظر مي رســد. آنها در ليگ قهرمانان فصل گذشــته

 8-2بارسلونا را برده بودند و پاري سن ژرمن امســال همان بارسلونا را 1-4در ورزشگاه حريف 
شکست داد. شايد اگر لواندوفسکي در فيفادي مصدوم و مبتال به ويروس فيفا نمي شد االن 

مي شد شانس بايرن را براي صعود بيش از حريف دانست اما بدون لوا اوضاع فرق دارد.
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بهمن ماه سال98 شيوع 
ويروس كرونــا در ايران 
رسما اعالم شد و بالفاصله 
ستاد ملي كرونا بسياري از مشاغل را تعطيل كرد كه باشگاه هاي ورزشي 
يكي از آنها بود. سال99 براي باشگاه داران سال خوبي نبود و بيشتر ايام 
ســال را تعطيل بودند. حاال در فروردين سال1400 مجددا با دستور 
ستاد ملي كرونا فعاليت تمام باشگاه هاي ورزشي تهران تا اطالع ثانوي 

تعطيل اعالم شده است.
رضا خرم، رئيس گروه نظارت بر فعاليت باشگاه هاي اداره كل ورزش 

و جوانان استان تهران گفت: »با قرمز شدن تهران از نظر شيوع كرونا، 
3000باشگاه و مكان ورزشي آبي و چند منظوره در حوزه هاي چهارگانه 
تهران )شمال غرب، شــمال شــرق، جنوب غرب و جنوب شرق( و 
شهرستان هاي ري و شميرانات تا رسيدن به شرايط زرد و آبي تعطيل 
شدند. درصورت بي توجهي مديران به دستورالعمل ستاد ملي كرونا، با 

آنها برخورد قانوني خواهد شد.« 
تعطيلي مجدد باشــگاه ها باعث اعتراض بســياري از باشگاه داران و 
مربيان شده است. وحيد بزرگي مدير باشگاه سردار جنگل در اين باره 
به همشهري گفت: »واقعا راه حل مهار كرونا اين است كه باشگاه ها را 

تعطيل كنيم؟ قبل از عيد نمي شد با ممانعت از سفر از گسترش كرونا 
جلوگيري كرد؟ آقاي وزير قبل از عيد نوروز فقط درخواست مي كرد 
كه سفر نرويد، رعايت كنيد تا كرونا گسترش پيدا نكند. براي تعطيلي 
باشگاه ها شرايط طور ديگري است باشگاه  را تعطيل كنيد يا مي آيند 
باشگاه را پلمب مي كنند! داستان باشــگاه داري از »در حال نابودي« 
گذشته و عمال نابود شده اســت. كرايه ملك را چطوري بايد بدهيم 
وقتي كار نكرده ايم؟ مالك هم مقصر نيست زندگي اش دارد ازاين راه 
مي چرخد، اگر كرايه نگيرد چطور مي خواهد امرار معاش كند؟ سؤال 
من فقط اين است كه آقايان مسئول از واكسن كه خبري نيست، هنوز 
يك ميليون نفر هم واكسن نزده اند، در نوروز هم كه هيچ منعي براي 

سفر نبود، پس چطور داريد كرونا  را مديريت مي كنيد؟« 
عليرضا نوبخت، دبير هيأت بدنسازي و پرورش اندام استان تهران درباره 
تعطيلي باشگاه هاي تهران به همشهري گفت: »با قرار گرفتن تهران در 
شرايط قرمز ستاد ملي كرونا دستور به تعطيلي باشگاه ها داد. بيش از 
يك سال است كه عالوه بر باشگاه ها، رستوران ها، پاساژها، استخرها و 

بسياري از مشاغل ديگر هم درگير  ماجرای تعطيلي هستند. واقعيت 
ماجرا اين است كه با شيوع كرونا باشگاه  داران آسيب زيادي ديده اند. 
تا جايي كه ما اطالع داريم تنها در تهران بيش از 300باشگاه بدنسازي 
تعطيل شده اند و اين يعني بيكاري صدها مربي و پرسنل باشگاه كه 
اثر مخربي در درازمدت خواهد داشت. فروش دستگاه هاي دست دوم 
بدنسازي به شــدت افزايش پيدا كرده، اين مسئله هم نشانه تعطيلي  
باشگاه هاست. شرايط قرمز را جامعه بدنسازي به خوبي درك مي كند 
ولي اي كاش مســئوالن هم هواي باشــگاه داران،  مربيان و پرسنل 
باشگاه ها را داشته باشــند كه در بدترين شرايط چند دهه اخير خود 

به سرمي برند.« 
مشخص نيست دوباره كي مجوز بازگشايي به باشگاه هاي بدنسازي 
داده مي شود. در نوبت قبل تعطيلي باشگاه ها وعده هايي به باشگاه داران 
و مربيان داده شد كه بسياري از آنها عملي نشد. قرار بود وزارت ورزش و 
جوانان مبلغي را به صورت وام به مربيان و باشگاه داران بدهد كه بيش از 

نيمي از باشگاه داران و مربيان مي گويند موفق به دريافت آن نشده اند.

  كرونا  كركره  3هزار باشگاه ورزشي را پايين كشيد
   با ورود به پيك چهارم، فعاليت هاي ورزشي در تهران دوباره ممنوع شد
  برخي   از صاحبان اماكن ورزشي مي گويند شرايط آنها بحراني است 
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9- بندگــي در برابر حق- 

طفوليت- بله روسي
10- دشــوار- نشان دادن- 

روزگاران
11- افراد تحت سرپرستي 

رئيس خانواده- بناشده
12- نــــــوك بي نوك!- 
لمس كردن- سخن چرند و 

بي معني
13- دســتوري نظامــي- 
به طور امانــت- ضربه اي در 

بوكس
14- محصولـــــي مانند 
كاشــي- طبيعــت- حائل 

ميان دو چيز
15- خداي هنــدو- نوعي 
چســب نجــاري- عارضه 

پوستي روي انگشتان
  

عمودي:
1- افســار- كتابي نوشته 
سيدمهدي شــجاعي كه به 
فراز هايي از زندگي حضرت 

علي اكبر)ع( مي پردازد
2- قطعي بــراي كتاب- از 

الف تا ي- مفيد و مؤثر
3- كفايت كننده- چشمداشت- 

رنگ
4- اراده- حاصل تأثير چند 

عامل- سراب
5- معادل فارســي خليج- 

دوره اي از زندگي زنان
6- منشــي- آخرين نبرد 

ناپلئون بناپارت- شخص
7- نشــاط - اهــل شــهر 

بادگيرها- هديه دادن
8-  ساز و برگ زين اسب - 

ينگه دنيايي- شور
9- بالش- تصــور و خيال- 

زمين آماده كشت
10- عيــد ويتنامي هــا- 

استعمال- رسوا و بي آبرو

11- مربــوط- عنوانــي بــراي 
ملكه هاي روسيه

12- انباره- مشورت- زياده خواهي
13- ســنگ ســبز قيمتي شبيه 

عقيق- باشگاه- محصول درخت
14- رســتني- دلگيرشــدن- از 

زبان هاي زنده دنيا
15- ششمين پادشــاه قاجار كه 
بــا مشــروطيت بنــاي مخالفت 

گذاشت- صميمي
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

931856274
648372591
275941863
564297318
192483756
387165429
759638142
423519687
816724935

متوسط
   5     3
  8  6   1  
 2      9 4
  6  8  4   
   3  5    
  7  9  5   
9 4      6  
 1   2  8   
8     3    971245863

546389271
328716549
163854927
287931654
459627138
635498712
814572396
792163485

ساده

متوسط

764519283
398462715
521738694
156287439
289345176
437196528
945871362
613924857
872653941

سخت

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

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

كره شــمالي به دليل آنچه ترس از شيوع 
ويــروس كرونا عنوان شــده، از حضور در 
المپيك توكيــو انصــراف داد. گاردين و 
 «SportsDPRK»  ســي ان ان به نقل از
كه رســانه دولتي متمركز بر امور ورزشي 
در كره شــمالي اســت، گــزارش دادند 
كه مقامات اين كشــور اعالم كرده اند در 
بازي هاي المپيك تابستاني پيش رو شركت 
نخواهند كرد تا از ورزشكاران خود در برابر 
بحران بهداشــت عمومي جهان ناشي از 
شيوع بيماري كوويد-19محافظت كنند. 
طبق گزارش اين رســانه كره شمالي، اين 
تصميم توسط كميته المپيك كره شمالي 
و پس از برگزاري جلسه اي آنالين از طريق 
ويدئوكنفرانس با اعضاي كميته و مقامات 
ورزشي در تاريخ 25مارس)5فروردين( در 

پيونگ يانگ اتخاذ شده است.
پس از بايكوت المپيك 1984لس آنجلس و 
المپيك 1988سئول، نخستين بار است كه 
كره شمالي در اين مسابقات شركت نخواهد 
كرد. بازي هاي المپيك تابستاني قرار است 
در تاريــخ 23جوالي)يك مــرداد( آغاز و 
تا تاريخ 8آگوســت)17مرداد( ادامه پيدا 
كند. طبق گزارش سي ان ان، كره شمالي در 
سال2020 براي جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونا در اين كشور تصميم گرفته بود تقريبا 
تمام روابط خود با جهان خارج را قطع كند. 

اين كشور شيوع گسترده ويروس كرونا را 
گزارش نكرده است و هيچ نشانه اي هم از آن 
وجود نداشته است، هر چند كارشناسان به 
ادعاي پيونگ يانگ درباره اينكه حتي يك 
مورد ابتال به اين ويروس در اين كشور وجود 
ندارد، شك دارند. به گفته سفارت روسيه 
در پيونگ يانــگ، ديپلمات ها و امدادگران 
خارجي به دليل كمبــود كاال و محدوديت 
شديد در زندگي روزمره، در ماه هاي اخير 

دسته جمعي از اين كشور رفته اند.
به دنبال انصراف كره شمالي، سايت اتحاديه 
جهاني كشتي نام كشتي گيران اين كشور 
را كه قــرار بود در مســابقات گزينشــي 
قزاقســتان شــركت كنند، حذف كرده 
است و هيچ كشــتي گيري از كره شمالي 
در آلماتــي به روي تشــك نخواهد رفت. 
انصراف كره شــمالي در حالي رخ داده كه 
هفته گذشته كره جنوبي پيشنهاد برگزاري 
مشــترك بازي هاي المپيك2032 با اين 
كشــور را به كميته بين المللــي المپيك 
داده بود. سال گذشته كشورهاي آمريكا، 
كانادا و انگلســتان اعــالم كردند چنانچه 
المپيك 2020توكيو به تعويق نيفتد، در 
اين بازي ها شركت نخواهند كرد. بعد از اين 
تهديدها بود كه كميته بين المللي المپيك 
و مقامات ژاپني با تعويق يكساله المپيك 

موافقت كردند.

كره شمالي چراغ 
اول را روشن كرد!

 با افزايش دوباره آمار كرونا در جهان، كره شمالي رسما 
از المپيك توكيو انصراف داد، بيم آن مي رود كشورهاي 
ديگر هم تصميم مشابهي بگيرند 

ديروز رئيس فدراســيون جهاني بدنسازي وارد ايران شده. 
اينكه چرا بايد در اين وضعيت قرمز كرونايي، مهمان خارجي 
دعوت كنيم به كنار، موضوع جالب تر مالقات هاي بي شماري 
است كه براي او تدارك ديده اند. ما كه نمي دانيم آقاي رافائل 
ســانتونجا دقيقا كجاي ورزش جهان هســتند ولي حتما 
مديران ورزش ايران در ايشــان چيزي ديده اند كه از وزير 
ورزش تا رئيس كميته ملي المپيك و معاون وزير به نوبت به 
وي وقت مالقات داده اند. ما اگر جاي آقاي سانتونجا باشيم، 
دفعه بعد كه آمديم تهران به كمتــر از رئيس جمهور وقت 

مالقات نمي دهيم.

كاش يك نفر از مسئوالن فدراســيون فوتبال و سازمان ليگ 
بپرسد هدفشان از برگزاري مسابقات ليگ چيست؟ بازي ها كه 
تماشاگر ندارد، تلويزيون هم كه بابت پخشش پولي نمي دهد، 
باشــگاه ها درآمد قابل توجه ديگري هم ندارند و روزبه روز به 
بدهي هايشان اضافه مي شود. آخر ســر هم كه هزار تومان به 
تيم قهرمان جايزه نمي دهند. حاال درنظر بگيريد همين ليگ 
كه برگزار  شدن و نشدنش تفاوت زيادي ندارد، در روزگاري كه 
همه مسابقات ورزشي در كشور به خاطر كرونا تعطيل مي شوند، 
مستثني مي شــود و مي تواند به كارش ادامه بدهد. ما كه نه، 
ولي شايد كساني باشــند تعطيلي ليگ براي شان نشانه اي از 

وخيم شدن اوضاع باشد و هشدارها را جدي بگيرند.

شــهاب عزيزي خادم، رئيس فدراســيون فوتبال، به خاطر 
انتخاب يك آدم ناشناس به سرپرستي تيم ملي، گوشه رينگ 
رفته. شايد اين بدترين شروع يك رئيس فدراسيون در همه 
سال هايي باشــد كه ما يادمان مي آيد. اينكه يكي اول كار 
اينقدر با دست ودلبازي، پست هاي مهم را به رفقايش هديه 
بدهد و متوجه عواقبش نباشد، نوبر است.  آش به قدري شور 
شده كه دوستان نزديك عزيزي خادم هم حاضر نيستند از او 
دفاع كنند. تعدادي از آنها خودشان را به بي اطالعي مي زنند 
و عده اي هم ادعا مي كنند كه به او گفته بودند كه نبايد اين 
حكم را بزند. ديروز شايعه شد كه ممكن است عزيزي خادم 
تصميمش را عوض كند و كســي ديگر را به جاي مجتبي 
خورشيدي سرپرست تيم ملي كند. كاش شهامت اين كار 

را داشته باشد.

آن مرد از خارج آمد

چرا ليگ فوتبال تعطيل نمي شود؟

آقاي عزيزي خادم شهامت داشته باش
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  رستوران ها، پياده روهاي پل رومي را اشغال كرده اند
درحالي كه بسياري از اصناف تعطيل شده اند يا كارشان محدود شده 
است، كبابي ها محدوده پل رومي در خيابان شريعتي باالتر از پل رومي 
روبه روي پمپ بنزين اســدي همچنان داير هستند و با كلي صندلي 
پياده رو را اشغال كرده اند و ضمن اشغال پياده رو چهره زشتي به شهر 
داده اند. نكته بدتر اينكه در اين ايام كرونا كبابي هاي يادشده هميشه 

شلوغ و مملو از مشتري هستند!
رضا از پل رومي 

  پلوپز 8نفره خريدم 6نفره درآمد
به تازگي پلوپــزي از يك برند معــروف داخلــي خريده ايم كه روي 
جعبه آن 8نفره درج شــده؛ درحالي كه گنجايش آن 6نفره اســت. 
درخواســت تعويض يا دريافت پلوپز ديگري حتي بــا قيمت باالتر 
كرديم، اما متأسفانه ترتيب اثري داده نشد. از سازمان بازرسي بر كار 

توليد كنندگان داخلي، درخواست نظارت و پيگيري داريم.
 سيدعباس ميرقاسمي از تهران

  اعطاي تسهيالت و جانبازي به رزمندگان ارتش چه شد؟
 رزمندگان ارتش مزايايي ندارند. كارت ايثار كه به تعدادي از رزمندگان 
ارتش داده شده داراي اعتبار نيست و حتي با وجود اعطاي كد براي 
سهميه كنكور، اين سهميه در مورد رزمندگان لحاظ نمي شود. قرار 
بود به رزمندگان داراي ســوابق باالي جبهه تسهيالتي ازجمله بيمه 
درماني و جانبازي 5درصدي و... بدهند كه به رغم ابالغ مصوبه مجلس 

اجرايي نمي شود.
شهبازي از مالير

  تبريز الگوي بسيار خوبي براي مديريت است
در شهر تبريز با وجود همه مشكالت كنوني كشور همچنان گدا نيست، 
 معتاد متجاهر ديده نمي شود، زباله اي در شهر ديده نمي شود و بيكاري 
سرگردان نيســت. مسئوالن بررســي كنند كه تبريز چگونه در اين 
موقعيت همچنان در اين وضع به سر مي برد و از آن براي مديريت كل 

كشور الگوبرداري كنند.
حسين پور از تبريز

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................

02123023337
02123023916

با مردم

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

سؤال از شما، پيگيري از ما

جزئيات جنايت »گاوزن« شرور معروف مازندران
مهدي معروف به مهدي گاوزن، 

يكــي از معروف ترين اشــرار داخلي
مازندران كه پس از قتل جواني 
در يكي از روستاهاي شهرستان بابل در حال 
فرار به سمت يكي از شــهرهاي مرزي بود، 

دستگير شد.
به گزارش همشــهري چند روز پيش اهالي 
روســتاي گتاب در حوالي شهرستان بابل با 
شنيدن صداي شليك گلوله كه از يكي از باغ ها 
به گوش مي رسيد راهي آنجا شدند. داخل باغ 
پســر جواني غرق در خون روي زمين افتاده 
بود و همزمان شــاهدان 2 مرد را ديدند كه با 
خروج از باغ سوار يك خودروي پژو شده و از 

محل گريختند.
با گزارش ماجرا به پليــس و اورژانس جوان 
مجروح كه هــدف اصابت تيرهاي شــليك 
شده از يك سالح شــكاري قرار گرفته بود به 
بيمارستان منتقل شد اما شدت جراحات او 
به حدي بود كه تالش پزشــكان براي نجات 
جانش فايده اي نداشــت و وي به كام مرگ 

فرو رفت.
كارآگاهان پليــس در تحقيقات اوليه هويت 
مقتول را كه مردي 32ســاله بود شناسايي 
كردند و در بررسي هاي تخصصي معلوم شد 
كه يكي از اشرار معروف مازندران به نام مهدي 

و معروف به گاوزن در اين جنايت نقش دارد.
تحقيقات نشان داد كه اين مرد از مدتي قبل با 
مقتول اختالفات شخصي داشته است. او روز 
حادثه همراه يكي از دوستانش سراغ مقتول 
كه در بابل حضور داشته رفته و به بهانه اي او 
را سوار خودروي پژو كرده بود. سپس همگي 
آنها راهي روستاي گتاب و پس از آن وارد يك 
باغ شده بودند.  پس از ورود به اين باغ بود كه 
مهدي و همدستش با استفاده از يك سالح 
شكاري به سمت مقتول شليك كرده و پس از 

كشتن او هر دو از محل گريختند.

شرور معروف
با اين اطالعات دســتور بازداشــت مهدي و 
همدستش صادر شد. بررسي ها نشان مي داد 
اين مرد كه به گاوزن معروف اســت از اشرار 
مشهور مازندران است كه چند سال پيش هم 
در جريان كل كل و كري خواني هاي اشرار براي 
هم در فضاي مجازي، كليپ هاي مختلفي از او 
منتشر شده بود. تحقيقات همچنين مشخص 
كرد وي كه طرفداران زيادي در فضاي مجازي 
پيدا كرده پيش از اين هم از ســوي پليس به 

جرم شرارت دستگير شده است.
كارآگاهان متوجه شدند كه اين شرور معروف 
پس ارتكاب جنايت احتماال قصد فرار از كشور 
را دارد. درســت همانند اتفاقي كه چند سال 
پيش براي يكي ديگر از اشرار معروف كشور 
رخ داد و او نيز پس از قتل يكي از دوستانش 
در تهران قصد فرار از كشور را داشت اما در مرز 

تركيه دستگير شد.
در اين شــرايط مأموران بــراي اينكه اجازه 
ندهند مهدي گاوزن موفق به فرار شــود به 
بررســي هاي تخصصي خود ادامــه دادند تا 
اينكه متوجه شدند او و همدستش به همراه 
3 نفر از اشرار مازندران سوار بر يك خودروي 
پژو از اســتان مازندران خارج شــده و قصد 
فرار به يكي از شــهرهاي مرزي را دارند. در 
ادامه، مسير حركت اين افراد شناسايي شد و 
درنهايت پليس توانست در ورودي شهرستان 
قم درحالي كــه احتمال مي رفــت متهمان 
مسلح باشند، خودروي آنها را در يك ترافيك 
ساختگي متوقف و شرور معروف را به همراه 
4شرور ديگر در يك عمليات ضربتي دستگير 
كند. متهمان پس از دســتگيري در اختيار 
پليس مازندران قرار گرفتنــد و تحقيقات از 
مهدي و همدســتش براي روشن شدن اين 
مســئله كه كدام يك از آنها اقدام به شليك 

مرگبار به جوان 32ساله كرده اند ادامه دارد.

قاچاقچي بين المللي خود را خلبان جا زد

 نقشه شوم سارقان خشن
در روز سيزده بدر

 صدور كيفرخواست براي ۱۰نفر 
از مقصران سقوط هواپيماي اوكرايني

مرد تبهكار وقتي از دختري خواستگاري كرد و جواب منفي شنيد، دست به انتقام جويي هولناك زد

 شهادت
2محيط بان زنجاني

يك روز پــس از درگيري خونين 
محيط بانان زنجاني با شكارچيان رويداد

غيرمجاز كه به شهادت مظلومانه 
2 محيط بان منجر شــده بود پيكرهاي اين دو 

شهيد كشف و عامالن جنايت دستگير شدند.
به گزارش همشهري، ساعت18:30 روز دوشنبه 
2نفر از محيط بانــان در منطقه فيله خاصه واقع 
در اســتان زنجان به سرنشــينان يك دستگاه 
نيسان مشكوك شــدند و به آنها دستور ايست 
دادند. اين منطقه زيســتگاه گونه هاي مختلفي 
مثل آهوي ايراني، گراز و پرندگاني چون كبك، 
باقرقره و انواع پرندگان شكاري است و ممكن بود 
سرنشينان نيسان از شكارچيان غيرمجاز باشند. 
به همين دليل محيط بانان قصد بررسي خودروي 
مظنونان را داشــتند. با وجود دستور ايست به 
سرنشينان نيسان اما آنها سرعت خودرو را بيشتر 
و تالش كردند فرار كنند. تصميم شــكارچيان 
براي فرار و تــالش محيط بانان بــراي متوقف 
كردن آنها به تعقيــب و گريزي تمــام تبديل 
شد. شكارچيان به ســوي جاده زنجان- قزوين 
گريختند و اين تعقيب و گريز حدود يك ساعت 
طول كشيد و اين ماجرا از طريق بيسيم و تلفن 
همراه به مســئوالن محيط زيست اعالم شد اما 

دقايقي بعد خودروي شكارچيان وارد جاده اي 
فرعي شد. اين در حالي بود كه ارتباط محيط بانان 
با مركز قطع شده بود. آنها در جاده فرعي هم به 
تعقيب مظنونان ادامه دادنــد اما در يك لحظه 
خودروي آنها توقف كرد و 2 شكارچي غيرمجاز 
در اقدامي ناجوانمردانه شــروع بــه تيراندازي 
به ســوي محيط بانان كردند و هــر دونفر را به 

شهادت رساندند.
ساعتي از اين حادثه گذشــته بود اما هيچ كس 
از سرنوشت 2محيط بان وظيفه شناس اطالعي 
نداشــت. تاريكي هوا هــم موجب شــده بود 
جســت وجو براي يافتن آنها بي نتيجه باشــد. 
به همين دليــل جســت وجوها از صبح ديروز 
بار ديگر از سرگرفته شــد تا اينكه اعضاي تيم 
جست وجو پيكرهاي بي جان 2 محيط بان شهيد 
به نام هاي مهــدي مجلل و ميكائيل هاشــمي 
را درحالي كه كنــار خودروي شــان افتاده بود 
كشف كردند. شــواهد كشف شــده در صحنه 
جنايت حاكي از آن بود كه آنها غافلگير شــده 
و در حركتي ناجوانمردانه به قتل رســيده اند. 
همچنين پوكه هاي فشنگ كشف شده در آنجا 
نشــان مي داد كه شــكارچيان با سالح جنگي 
تيراندازي كرده اند. با وجود اينكه عامالن جنايت 

تالش كرده بودند ردي از خود به جا نگذارند اما 
در همان ســاعت هاي اوليه مأموران پليس به 
اطالعاتي درباره هويت آنان دست پيدا و تالش ها 

براي دستگيري شان را آغاز كردند.

دستگيري شكارچيان قاتل
گروه هاي مختلفي از پليس آگاهي استان زنجان 
درپي دستگيري عامالن شــهادت محيط بانان 
بودند تا اينكه ساعتي بعد آنها موفق شدند يكي 
از شكارچيان را دستگير كنند. سرهنگ جعفر 
رحمتي، رئيــس پليس آگاهي اســتان زنجان 

در اين باره گفت: پس از وقــوع اين حادثه تلخ 
كارشناسان پليس آگاهي در محل حادثه حاضر 
شدند و جزئيات به دقت بررســي شد و در اين 
ميان به ردپايي از 2مظنون دست يافتيم و يكي 
از متهمان دستگير شــد. وي ادامه داد: پس از 
دستگيري مظنون اول، اقدامات براي دستگيري 
دومين متهم ادامه يافت و ساعتي بعد او نيز به دام 
افتاد. سرهنگ رحمتي در ادامه گفت: احتمال 
اينكه افراد بيشتري در اين درگيري دخيل بوده 
باشند وجود دارد و در بازرسي از منزل متهمان 
گوشت شكار و اسلحه كشف شد و تحقيقات از 

2شكارچي غيرمجاز به اتهام قتل 
2مدافع محيط زيست دستگير شدند

به سامانه 137شكايت كنيد دوره گردها جمع آوري مي شوند
در ماه هاي گذشــته تماس ها و پيام هاي زيادي درخصوص مزاحمت 
صوتي دوره گردها و اشغال فضاي خيابان ها توسط وانت بارهاي دوره گرد 
از گوشه و كنار كشور به خصوص تهران داشتيم. سؤال شما را از مدير 
روابط عمومي شهربان شهرداري تهران پيگيري كرديم. اميد داريم كه 

صداهاي آالينده از اطراف محيط زندگي و محله شما كم شود.
محمدصادق زماني، مدير روابط عمومي شهربان و حريم بان شهرداري 
تهران در اين زمينه به خبرنگار همشهري گفت: اين دوره گردها ساعت 
كاري مشخصي ندارند و محل اسكان آنها نيز امكان نظارت آني و آنالين 
ندارد؛ بنابراين نظارت مستقيم ما بر آنها تقريبا نشدني است.»مديريت  
شهري« پيشنهاد مي كند شهروندان محترم با سامانه 137شهرداري 
تهران كه مربوط به ثبت درخواست هاي شهروندان در حوزه اختيارات 
و وظايف شهرداري اســت، درخواســت خود را مطرح و كد پيگيري 
دريافت كنند. پس از ثبت پيام در سامانه 137 شهرداري هاي نواحي 
در اسرع وقت اكيپ هاي انضباط شهري را به محل اعزام مي كنند و رفع 

مزاحمت از اهالي آن محدوده و منطقه صورت مي گيرد.
زماني ضمنا با تأكيد بر اينكه وظيفه ما در مجموعه شهرداري و  شهربان 
پاسخگويي به درخواست و شكايات مردم است در پاسخ به اينكه اگر 
شهروندان پس از تماس با 137 نتيجه نگرفتند و كماكان مشكل شان 
پابرجا بود چــه كنند، يادآور شــد: در اين صورت شــهروندان عزيز 
مي توانند با تماس با شماره 1888كه مختص ثبت شكايات مردمي از 
نحوه پيگيري درخواستشان است، موضوع را مطرح كنند و يقين داشته 
باشند كه همكاران ما در شهرداري تهران تمام تالششان را براي رفع 

مشكل و مزاحمت ايجاد شده انجام خواهند داد.
وي تأكيد كرد: اين روند در مورد همه درخواست ها و شكايات مردمي 
از قبيل سد معبر بساط گستران، تخلفات ساخت وساز در شهر و حريم 

و سدمعبر ساختماني صدق مي كند.

 فاز يك سايت توليد انبوه واكسن
به اتمام رسيده است

مخبر افزود: فاز يك سايت توليد انبوه واكسن به  ادامه از 
اتمام رسيده و آماده است و به محض اينكه اجازه صفحه اول

دهند، فاز3 مطالعات باليني را شروع مي كنيم، توليد انبوه با ظرفيت  
3ميليون دوز هم  شروع مي شود. كارخانه راه افتاده و  سايت فاز دوم 
توليد انبوه هم كه ظرفيــت 12ميليون دوز در مــاه دارد مقدمات و 
ساختمانش تمام شده و تجهيزاتش در حال نصب است و تا آخر خرداد 

و اوايل تيرماه فاز دوم توليد انبوه هم به نتيجه مي رسد. 
به گفته وي در فاز يك، 56 نفر تحت مطالعه قرار گرفتند. در فاز دوم بايد 
300نفر واكسن بزنند و تحت مطالعات باليني قرار بگيرند كه تا كنون 
150 نفر تزريق انجام داده اند و در فاز3 حدود 20 هزار نفر هســتند و 
به نظر مي رســد به محض اينكه به نيمه فاز3 برسيم واكسيناسيون 
عمومي در حد توليدات ستاد شروع مي شود. تقريبا 6مسير را دنبال 

مي كنيم كه به مرحله انساني  رسيده است.
محمد اسالمی، وزيرراه و شهرسازی نيز در اين مراسم از ستاد اجرايی 
فرمان امام )ره( برای توجه به طرح های مسكن قدردانی كرد و گفت: 
تمام فكر، برنامه و اراده ما اين است كه با رونق مسكن بتوانيم پايداری 
توليد را پايه گذاری كنيم چراكه معتقديم رونق مســكن باعث رونق 
توليد، توسعه اشتغال، رفاه و منزلت اجتماعی می شود. وی با اشاره به 
اينكه 10 هزار پروژه در سطح كشور برای مسكن تعريف كرديم، افزود: 
اين پروژه ها، طرح هايی هستند كه از سوی خود مردم برای احداث خانه، 
مجتمع سازی و همچنين مشاركت با بخش خصوصی انجام می شود 
از ســويی ديگر برای رونق مسكن در كشــور آيين نامه هايی اصالح و 
همچنين قوانينی در هيأت دولت مصوب كرديم كه اميدواريم باعث 
رونق ساخت مسكن در كشور شود. وزير راه و شهرسازی گفت:  در بحث 
مسكن ملی، ستاد اجرايی فرمان امام )ره( يك چهارم پروژه ها را تقبل 

كرده است و اين اقدام ستاد اجرايی بسيار ارزشمند است.

دختر جوان ســال ها بود كه تصور مي كرد خواستگارش 
خلبان اســت اما وقتي متوجه شــد كه او يك دروغگوي 
حرفه اي بوده و قاچاقچي بين المللي مواد مخدر است، جواب 
منفي داد و همين مسئله برايش گران تمام شد. خواستگار 
تبهكار براي انتقام جويي، نقشه آدم ربايي و شكنجه هولناك 

كشيد و فراري شد.
به  گزارش همشهري، اواخر هفته گذشته دختري جوان 
قدم در دادسراي جنايي تهران گذاشت تا از خواستگارش 
به اتهام شــكنجه خونين و آدم ربايي شكايت كند. وي در 
توضيح ماجرا گفت: 4سال قبل به همراه دوستانم به كوه 
رفته بودم كه با پسري به نام ســياوش آشنا شدم. اوايل با 
يكديگر چت مي كرديم اما كم كم رابطه مان جدي تر شد. 
او به من ابراز عالقه كرد و گفت تحصيلكرده و خلبان است. 
من حرف هاي او را باور كرده بودم چــرا كه او هر از گاهي 
مي گفت كه قرار اســت خلبان يك پرواز خارجي باشد و 
مدتي ايران نيســت. عالوه بر اين هر وقت سر قرار مي آمد 
سوار بر يك ماشــين مدل باال بود و همه اينها باعث شد تا 
باور كنم او يك مرد تحصيلكرده و پولدار است. من اما خبر 
نداشتم كه او نمايش بازي مي كند و يك تبهكار حرفه اي 
است. سياوش خيلي خوب مي دانست چطور نقش بازي 

كند و در همه اين سال ها فريبم بدهد.

تماس يك فرد ناشناس 
شــاكي كه دختري 24ساله اســت در ادامه گفت: رابطه 
من و ســياوش ادامه داشــت تا اينكه مدتي قبل موضوع 
خواســتگاري و ازدواج را مطرح كرد. مــن هم به او جواب 
مثبت دادم تا اينكه يك تماس همه   چيز را تغيير داد. وي 
ادامه داد: در رؤياي ازدواج با سياوش بودم و تصور مي كردم 
كه زندگي خوبي در انتظارم است تا اينكه پيش از مراسم 
خواستگاري فردي ناشــناس به من زنگ زد. او گفت كه 
سياوش در همه اين سال ها فريبم داده است. او گفت كه وي 
نه تنها خلبان نيست بلكه يك قاچاقچي حرفه اي مواد مخدر 
است. فرد ناشناس مي گفت سياوش نوچه هاي زيادي دارد 
و برخي از آنها در خارج از كشور زندگي مي كنند. باور كردن 
حرف هايي كه مي شنيدم برايم سخت بود. فكر مي كردم كه 
همه آنها دروغ است و فردي از روي حسادت اين حرف ها 
را بازگو كرده است. اما دروغ نبود چرا كه چند وقت بعد با 
كمك يكي از دوستانم شروع به تحقيق درخصوص زندگي 
سياوش كرديم و متوجه شــديم او خلبان نيست. اگرچه 
پولدار بود و ماشين هاي مدل باال هم متعلق به  خودش بود 

اما همه اينها را با پول قاچاق مواد به  دست آورده بود؛ حتي 
خانه و ويالهاي اعيانــي اش را. وقتي پي به اين راز بزرگ و 
حقايق زندگي ســياوش بردم تصميم گرفتم به اين رابطه 
پايان بدهم. به همين دليل با سياوش صحبت كردم و گفتم 
همه حقايق زندگي او را مي دانم و ديگر حاضر نيستم با او 
ازدواج كنم. به او جواب منفي دادم و سياوش خيلي از اين 
موضوع عصباني شد. مي گفت تحقيرش كرده ام و تهديد 
كرد كه به  خاطر اين تحقير انتقــام مي گيرد. دختر جوان 
ادامه داد: تهديد كردم كه اگر باليي ســرم بيــاورد او را لو 
مي دهم تا اينكه روز حادثه درحالي كه از خانه خارج شده 
بودم تا به خريد بروم سياوش سد راهم شد. او به زور مرا سوار 
ماشينش كرد و چند ساعتي در خيابان چرخيد. به  شدت 
عصباني بود و شــروع كرد به ضرب و شتم من. شكنجه ام 
كرد و با وسيله اي كه همراهش بود 2تا از ناخن هايم را كند. 
درحالي كه به شدت دچار خونريزي شده بودم و درد شديدي 
داشتم مرا كنار خيابان رها كرد و گفت اين سزاي كسي است 

كه او را تحقير كند. 
با شكايت اين دختر جوان، پرونده اي تشكيل شده و قاضي 
حبيب اهلل صادقي بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي 

تهران دستور بازداشت متهم را صادر كرده است.

پليس پايتخت در جست و جوي 2مرد نقابدار 
است كه با حمله به يك خانه وياليي، زني تنها 
را مورد آزار و اذيت قرار داده و دست به سرقت 

اموالش زدند.
به گــزارش همشــهري، ســاعت 5صبح 
چهاردهم فروردين ماه بود كه زني هراسان 
با 110تماس گرفت و وقتي اپراتور پاسخ داد 
گفت:» 2سارق به خانه ام حمله كرده و مرا در 
اتاقي زنداني كرده اند. به ســختي قفل در را 

شكستم و فورا به پليس زنگ زدم.«
بعد از اين تماس، تيمــي از مأموران راهي 
آدرسي كه زن جوان اعالم كرده بود شدند؛ 
خانــه اي وياليــي در شــمال پايتخت. زن 
تماس گيرنده گفت: همســرم بــراي انجام 
يك ماموريــت كاري از تهران خارج شــد و 
من در خانه تنها بودم. روز سيزده بدر داخل 
خانه وياليي ام نشسته و ســرگرم تماشاي 
تلويزيون بــودم. ناگهان صدايــي از داخل 
حياط شنيدم و براي سركشي به آنجا رفتم. 
ناگهان با 2مرد ناشــناس كه نقاب به چهره 
داشــتند روبه رو شدم. وحشــت زده شروع 
كردم به فرياد كشيدن و كمك خواستن. اما 
يكي از مردان نقابدار به سمتم هجوم آورد و 
چاقويي روي پهلويم گذاشت. او تهديد كرد 

كه اگر سكوت نكنم جانم را مي گيرد. من هم 
از شدت ترس ســكوت كردم و آنها با تهديد 
چاقو مرا به داخل يكي از اتاق ها بردند. 2مرد 
مهاجم با تهديد مرا مــورد آزار و اذيت قرار 
دادند و در اتاقي حبسم كردند. وي ادامه داد: 
آنها با تهديد از من خواســتند تا جاي پول و 
طالهايم را به آنها نشان بدهم. من هم از ترس 
جانم جاي گاوصندوق را گفتم و رمزش را در 
اختيارشان قرار دادم. دزدان شيطان صفت 
در را قفل كردند و درحالي كه دست و پايم را 
بسته بودند مرا در اتاق رها كردند. از شامگاه 
13فروردين تا ساعت 4صبح روز بعد در اتاق 
زنداني بودم و از ترسم جرأت نمي كردم تكان 
بخورم. پلك روي هم نگذاشتم و وقتي ديدم 
سرو صدا قطع شده به سختي تالش كردم تا 
دست و پايم را باز كنم. قفل در را شكستم و از 
اتاق خارج شدم. پس از آن به پليس زنگ زدم 

و در خواست كمك كردم.
با اين شــكايت، پرونده اي در اين خصوص 
تشــكيل شــده و گروهي از مأموران اداره 
شــانزدهم پليس آگاهي تهران با دســتور 
بازپرس جنايي تهران تحقيقات خود را براي 
شناسايي و بازداشت سارقان شيطان صفت 

آغاز كرده است.

دادستان سابق نظامي تهران از صدور كيفرخواســت براي 10نفر از مقصران در حادثه سقوط 
هواپيماي اوكرايني خبر داد.

به  گزارش همشهري، غالمعباس تركي، دادستان سابق نظامي استان تهران در مراسم توديع و 
معارفه دادستان جديد نظامي استان تهران كه صبح ديروز برگزار شد با اشاره به پرونده سقوط 
هواپيماي اوكرايني گفت: براي 10نفر از مقصران كه در اين زمينه دخيل بودند كيفرخواست صادر 
شد كه در دادگاه نتيجه گيري هاي الزم گرفته مي شود. در همين حال حجت االسالم والمسلمين 
شكراهلل بهرامي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز درباره اين پرونده گفت: كار پرونده 
سقوط هواپيماي اوكرايني در دادسرا تمام شد، كيفرخواست امضا شده و ان شاءاهلل در دادگاه به 
آن رسيدگي خواهد شد. براساس اين گزارش، پرواز شماره752 هواپيمايي بين المللي اوكراين 
ساعت6:19 بامداد روز 18دي ماه سال98 از فرودگاه امام خميني)ره( به مقصد كي اف به پرواز 
درآمد اما دقايقي بعد به  اشتباه هدف موشك هاي پدافند هوايي قرار گرفت و همه 176سرنشين 

آن جان خود را از دست دادند.

دستگيرشدگان ادامه دارد.

حادثه به روايت دادستان
در همين حال، محسن كرمي، دادستان عمومي 
و انقالب مركز استان زنجان نيز جزئيات بيشتري 
از اين حادثه را بازگو كرد و گفت: دوشنبه شب 
2 محيط بان ســاعي منطقه حفاظت شده قره 
بوطه زنجان هنگام انجام وظيفه توسط افرادي 
با سالح كالشــينكف به ضرب گلوله به شهادت 

رسيدند. 
پس از اطالع از اين موضوع اقدامات الزم و فني 
با سرعت براي بازداشت اين افراد در دستور كار 
قرار گرفت. وي با بيان اينكه ايــن افراد در اين 
منطقه حفاظت شده در حال شــكار بودند كه 
با محيط بانان درگير مي شوند، افزود: متأسفانه 
در اين درگيــري اين دو محيط بان به شــكل 
ناجوانمردانه اي به شهادت رسيدند اما با بررسي 
و پيگيري هايي كه بالفاصله پــس از وقوع اين 
جنايت صورت گرفت يكــي از عوامل اصلي به 
سرعت دستگير شد و از خانه اين فرد يك الشه 

آهوي شكار شده نيز كشف شد. 
دومين متهم نيز پس از فرار به يكي از استان هاي 
مجاور شناسايي و با اعطاي نيابت فوري به مرجع 
مربوطه در شهر ميانه دستگير شد. اين فرد كه 
قصد درگيري با مأموران و فرار را داشــت اما در 
اجراي نقشــه اش ناكام ماند. به گفته دادستان 
زنجان از منزل متهم دوم 3 اســلحه شكاري و 
همچنين دستگاه پركردن فشنگ كشف شده 
اســت كه نشــان از حرفه اي بودن اين افراد در 
زمينه اقدامات غيرقانوني مي دهد. به گفته وي 
متهمان در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.

خودروي محيط بانان

ميكائيل هاشمي، محيط بان جديد

پوكه كشف شده در محل جنايت

مهدي مجلل، محيط بان جديد
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بعد از تمام شــدن ســريال هاي نــوروزي، 
شــبكه هاي ســيما خــود را بــراي پخش گزارش

سريال هاي ويژه ماه رمضان آماده مي كنند. 
هر چند از ميان مجموعه هاي نوروزي سريالي جز »نون. خ« 
سعيد آقاخاني نتوانست رضايت بينندگان را به دست آورد. 
بايد ديــد در روزهاي اوج درگيــري با ويــروس كرونا و 
خانه نشيني مردم بعد از افطار سريال هاي توليد شده براي 
رمضان چقدر رضايت بخش مي شــود. سريال هايي كه در 
همين ماه ها و در روزهاي كرونايي توليد شــده است. در 
ميان گزينه هاي موجود 2ســريال بهروز و عليرضا افخمي 
ديده مي شــود و فصل چهارم »بچه مهندس« هم از ديگر 
سريال هايي است كه در شب هاي رمضان روي آنتن مي  رود. 
كارگردان »ستايش« قرار است سريال جديد خود را در اين 

شب ها پخش كند.

تماشاي سريال ماورايي در شب هاي رمضان
سال هاست كه تلويزيون از سريال هايي با مضامين ماورايي 
دور بود. دهه 80ساخت اين سريال ها در تلويزيون مرسوم 
شــده بود كه مي توان گفت عليرضا افخمي در اين زمينه 
سريال هايي را توليد كرد. افخمي با ساخت سريال »او يك 
فرشــته بود« كه در رمضان 1384 از شبكه 2 پخش شد، 
گونه اي جديد با نام ماورايي را به تلويزيون آورد و پس از آن 

در همين ژانر »پنج كيلومتر تا بهشت« را ساخت.
 حاال از او در رمضان 1400ســوژه اي همچون گذشته را 
درنظر گرفته. »دعوت نحس« كــه بعدها به نام »احضار« 
تغيير نام داد عنوان اين سريال است كه از نامش مضمونش 
نيز مشخص است. عليرضا افخمي پيش تر »تب سرد«، »او 
يك فرشته بود«، »پنجمين خورشيد« و »پنج كيلومتر تا 
بهشت« را در پرونده كاري خود ثبت كرده است. البته گروه 
توليد همچنان براي رساندن سريال كار مي كنند. افسانه 
چهره آزاد، علي دهكردي، خيام وقار كاشاني، درسا بختيار، 
غزال نظر، صالح ميرزاآقايي، آرش مجيدي و... از بازيگران 

اين سريال هستند. 

فصل چهارم بچه مهندس با تغيير بازيگر اصلي
شــبكه2 هم درنظر دارد فصل چهارم »بچه مهندس« را 
پخش كند. كمتر پيش آمده كه توليد سريال هاي فصلي در 

ايران به فصل3 و يا چهارم خود برسد اما گروه توليد »بچه 
مهندس« انگار با برنامه ريــزي مي خواهند توليد و پخش 
اين سريال را ادامه دهند سريالي كه در فصل هاي قبلي هم 
بيننده خود را داشته است. فصل اول سريال رمضان97 روي 
آنتن رفت و فصل دوم نيز زمستان97 پخش شد. اما فصل 
سوم با يك فاصله تقريبا طوالني رمضان99 در كنداكتور 
شــبكه قرار گرفت و حاال فصل چهارم رمضان امسال روي 
آنتن مي رود. سريالي كه نقش اول آن براي حضور دوباره اش 
دستمزد زيادي خواست و سازندگان ترجيح دادند دست 
رد به اين درخواست نامتعارف بزنند و در نهايت محمدرضا 
رهبري جايگزين روزبه حصاري شد. كارگرداني اين فصل 
را احمد كاوري بر عهده دارد ســريالي كه ساختش را علي 
غفاري كليد زد. گروه سازنده در اين روزهاي كرونا همچنان 

مشغول ساخت هستند تا آن را به آنتن شبكه 2 برسانند.

كارگردان »ستايش« با »ياور« مي آيد
سعيد سلطاني، كارگردان ســريال »ستايش« هم اين بار 
»ياور« را به تلويزيون مي آورد. اين ســريال 30قســمتي 
ملودرامي اجتماعي اســت كه در برخي از قســمت ها نيز 

با ژانر معمايي همراه شده اســت.داريوش ارجمند، اميد 
عليمرداني، ارسالن قاسمي، محمد حاتمي، زهرا سعيدي، 
شبنم فرشــادجو، فقيهه ســلطاني، مهوش افشارزاده و 
اســماعيل محرابي ازجمله بازيگران اين سريال هستند و 

ارجمند هم در اين سريال نقش »ياور« را بازي مي كند.

»رعد و برق« بهروز افخمي
حاال ديگر اسم بهروز افخمي براي همه آشناست نه به خاطر 
آثار تصويري اش بلكه به خاطــر اظهارنظرهايي كه در اين 
مدت از او منتشــر و در فضاي مجازي پخش شده است. او 
 در كنار اظهارنظرهاي خود در اين ماه ها مشــغول ساخت 
»رعد و برق« هم بود. ســريالي كه موضوعش به سيل هاي 
نوروز سال گذشــته پرداخته است. اين مجموعه پنجمين 
سريال افخمي اســت و شــبكه5 در رمضان آن را پخش 
مي كند. اين سريال در اســتان هاي مختلف تصويربرداري 
شــده و حاال در مراحل فني خود قرار دارد. محمد فيلي، 
مهران رجبي، شهين تسليمي، مختار سائقي، شهرام قائدي، 
مهدي زمين پرداز، مرتضــي كاظمي و... ازجمله بازيگران 

اين مجموعه هستند.

»ياور«، »رعد و برق«،  »بچه مهندس« و  
»احضار« پخش خود را آغاز مي كنند تلويزيون برگ برنده دارد؟!

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

يادداشت

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

درگذشت عزالدين المناصره درحقيقت نشانه پايان نسل طاليي 
شاعران فلسطين است. شاعران فلســطين سال ها نه تنها ادبيات 
وطن اشغال شده شان را نمايندگي مي كردند كه زماني ستاره هاي 
شعر جهان عرب بودند و بســياري از آنها شهرت جهاني داشتند؛ 
محمود درويش، سميح القاسم، معين بسيســو، فدوي طوقان، 
مريد البرغوثي و... . حاال شعر فلسطين هيچ كدام از آنها را ندارد و 
بايد چشم به راه شاعران جواني چون تميم البرغوثي )فرزند مريد( 
و غياث المدهون باشد كه نام فلسطين را دست كم در ادبيات زنده 

نگه دارند.
عزالدين المناصره مثل همه ستاره هاي نسل طاليي شعر فلسطين 
شاعري را از سال هاي دهه 60ميالدي آغاز كرد. نام او در سال هاي 
پاياني دهه 60 ميالدي در كنار محمود درويش و سميح القاسم 
و توفيق زياد به عنوان 4 شاعر بزرگ فلسطين قرار مي گرفت، اما 
به مرور زمان كمتر شعر ســرود و شخصيت دانشگاهي او در مقام 

تحليلگر و منتقد ادبيات و هنر از شاعري اش پيشي گرفت.
زندگي عزالدين المناصره مثل بســياري از شاعران فلسطيني به 
سكونت در كشورهاي گوناگون گذشت. او در 1946 در بني نعيم 
از توابع الخليل در فلســطين به دنيا آمد. از 1964 به تفاريق ايام 
سال هايي را در قاهره، اردن، بيروت، صوفيه، الجزيره و...  توأمان به 
شاعري و تحصيل و روزنامه نگاري و مبارزه گذراند و گاهي نيز به 

كشور اشغال شده خود رفت و آمد مي كرد.
المناصره تحصيالت خود را در رشته »زبان عربي و علوم اسالمي« 
در دانشــگاه قاهره آغاز كرد و درنهايت در دهــه 80ميالدي از 
دانشگاه صوفيه بلغارستان در رشته »نقد مدرن و ادبيات تطبيقي« 
دكتري گرفت. از سال 1991نيز در اردن مقيم شد و تا پايان عمر به 

تدريس در دانشگاه فيالدلفياي امان مشغول بود.
»اي انگورهاي الخليل«، »خروج از درياي ميت«، »خاطرات درياي 
ميت« »جفرا«، »آسمان سقف ندارد« و » او را سبز كفن كرديم« 
ازجمله دفترهاي شعر المناصره اســت. »مشكله قصيده النثر«، 
»هنر فيگوراتيو فلسطين« )دو جلد(، »سينماي اسرائيل در قرن 
بيستم«، »نقد شعر در قرن بيستم« و »نقد تطبيقي مدرن« ازجمله 

آثار پژوهشي اوست.
امپرياليسم زباني يكي از طرح هاي اصلي پژوهشي المناصره بوده 
است. مســئله جهاني شدن و بررسي اســتيالي زباني زبان هاي 
انگليسي و فرانســه در كشــورهايي كه پيش تر تحت سلطه آنها 
بوده اند و محوريت اروپايي و آمريكايي زبان ازجمله مسائلي است 
كه او در حوزه ادبيات تطبيقي ذيل عنوان امپرياليسم زباني بررسي 

كرده است.
ويژگي ديگري كه عزالدين المناصره را از شــاعران فلســطيني 
متمايز مي كند، حضور او در صف مبارزان فلســطيني اســت. او 
به جز فعاليت هاي سياســي و ادبي در جبهه ادبيات مقاومت، در 
قيام  هاي عمومي فلسطينيان نيز حاضر مي شد و شخصيت او در 
مقام شاعر يا استاد دانشگاه سبب نمي شد كه او از حضور در ميان 
عموم فلســطينيان دست بكشد. عكسي هســت كه او را سوار بر 
كاميوني پس از شكسته شدن محاصره بيروت در دهه 80ميالدي 

نشان مي دهد.
  

خبــر درگذشــت عزالدين 
المناصره را شامگاه دوشنبه 
موسي بيدج، شاعر و مترجم 
نام آشــناي شــعر عرب، در 
صفحه اينستاگرام خود اعالم 
كرد. »صبر ايــوب« عنوان 
تنها مجموعه شعر مستقل 
المناصره اســت كه موسي 

بيدج در سال 1375 در سلسله كتاب هاي شعر مقاومت فلسطين 
به فارسي برگردانده است.

مكان ها در شعر شاعران فلســطين جايگاهي فراتر از موقعيت 
جغرافيايي دارند. نام يك روستا و شهر يا نام وطن براي شاعراني 
كه وطن ندارند، گاه دستمايه تغزل قرار مي گيرد، گاه دستمايه 
تفلســف. هر بار به شــكلي درمي آيد؛ گاه به صورت يك انسان 
تشــخص مي يابد، گاه موجودي ديگر مي شود، گاه وطن است، 
گاه مادر. جفرا در شعر عزالدين المناصره چنين جايگاهي دارد 
و به جز اينكه نام يكي از دفترهاي شــعر المناصره اســت، در 
بسياري از شعرهاي او تكرار شده. مارسل خليفه، خواننده نامدار 
عرب، شعر جفرا را خوانده است. سطرهايي كه در ذيل آمده از 

شعر جفراي عزالدين المناصره به ترجمه موسي بيدج است.
بــراي درختان عاشــق مي خوانم/ بــراي پياده روهاي ســخت 
مي خوانم، براي عشــق مي خوانــم/ براي بانويــي مي خوانم كه 
در ســبد انجيــرش رمــز و راز مي برد/ ســبدي كــه آرزوهاي 
 در تبعيــد را مي بــرد/ بــراي دوســتانم در زنــدان مي خوانم

و براي »جفرا« خواهم خواند.
براي شعر نوشته شــده روي پياده روهاي شهيدان گمنام، / براي 

كارگران اخراج شده/ و براي جفرا خواهم خواند. 
 در نبود مادر، جفرا مادر من است/ در اسارت، جفرا ميهن من است، 
 گلي است كه از جنگل زيتون ســراغ دارد، / و از بال زدن كبوتران

و از اشعار براي فقيران. 
جفرا/ هر كه جفرا را دوســت ندارد، / بگذار سرش را در زمين داغ 

مدفون كند. 
تير از كمان رها كردم و گفتم: »قاتل خواهد مرد«– اما/ آن چشمان 
غول زرد را سوراخ نكند، بيابان بر او چيره مي شود/ جفرا انگور است، 

گردنبندي دارد از سنبل. 
 جفرا، آيا به بيروت پرواز كرده؟/ جفرا پشــت پنجره بود، گريان. 
 جفرا شــعر مي خواند و راز مدفون شده اش در ســاحل »اكر« را

فاش مي كرد و مي خواند. 
و براي چشــمان تو، جفرا، خواهم خواند/ خواهم خواند/ خواهم 

خواند

مشــخص شــدن برندگان جوايز »انجمن بازيگران 
ســينما« تا حد زيادي پيش بيني  ها درباره برندگان 
احتمالي جوايز اسكار و به ويژه در بخش بهترين فيلم را 

دچار تغيير كرده است.
دنيل مونتگومري در مطلبي در ســايت »گلد دربي« 
تغييرات احتمالي در رونــد پيش بيني هاي برندگان 

جوايز اسكار 2021را مرور كرده است.
جوايز »انجمن بازيگران ســينما« مانند گلدن گلوب 
ازجمله مراسمي اســت كه تا حد زيادي روند انتخاب 
بهترين هــا در مراســم جوايز اســكار را مشــخص 
مي كند. با توجه بــه اينكه مجمــوع بازيگران حاضر 
 در فيلــم »دادگاه شــيكاگو 7« برتريــن جايــزه 
»انجمن  بازيگران سينما« را از آن خود كرده اند، شانس 
اين فيلم براي دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين 
فيلم به طور قابل توجهي افزايش يافته است. البته بايد 
اين مسئله را نيز مدنظر قرار داد كه از مجموع برندگان 
25دوره قبلي مراسم جوايز »انجمن بازيگران سينما« 
تنها برنده 12دوره از اين جوايز توانسته جايزه اسكار 
در رشــته بهترين فيلم را دريافت كند؛ بنابراين برنده 
شدن مجموع بازيگران فيلم »دادگاه شيكاگو 7« لزوما 
به اين معنا نيست كه اين فيلم بتواند آراي الزم اعضاي 
آكادمي اسكار براي كسب جايزه بهترين فيلم را از آن 
خود كند. البته پس از ناكامي هاي اين فيلم در مراسم 
گلدن گلوب، مي توان موفقيت فيلم »شــيكاگو 7« در 
جوايز »انجمن بازيگران سينما« را گامي پيش رو براي 
كسب جايزه اسكار بهترين فيلم، توصيف كرد. از نظر 
برخي منتقدان فيلم هاي »شكسپير عاشق«)1998(، 
»تصــادف«)2005(، »اســپات اليت« )2015( و 
»پارازيــت«)2019( كه پس از بــردن جايزه اصلي 
»انجمن بازيگران سينما« توانسته بودند جايزه اسكار 
در چندين رشته و ازجمله بهترين فيلم را از آن خود 
كنند، لزوما بهترين فيلم هــاي دوران خود نبودند و 
انتخاب آنها از سوي اعضاي آكادمي اسكار نااميد كننده 
بود. از اين منظر مي توان فيلم »دادگاه شيكاگو 7« را 

نيز يك اسب سياه واقعي دانست.
جوايز »انجمن بازيگران سينما« اما از جهتي ديگر نيز 
شانس برخي از فيلم ها و بازيگران مطرح را براي كسب 
جايزه در مراسم اسكار 2021كاهش داده است. اگرچه 
آنتوني هاپكينز و اوليويا كلمن بازيگران فيلم »پدر« 
پيش تر نيز از شــانس بااليي براي كسب جوايز اسكار 
در رشته بهترين بازيگر مرد و بهترين بازيگر زن مكمل 
برخوردار نبودند، اما عدم موفقيت اين 2بازيگر در كسب 
جايزه در مراسم »انجمن بازيگران سينما« سبب شده 
تا شانس شان براي دريافت جايزه در اسكار2021بيش 

از پيش كمرنگ تر از گذشته شود.
كري موليگان، بازيگر فيلم »زن جوان اميدواركننده« 
كه در رشــته بهتريــن بازيگــر زن اســكار كانديدا 
 شــده نتوانســت جايزه بهتريــن بازيگــر زن را از 
»انجمن بازيگران ســينما« دريافت كند. او همچنين 
در بفتاي 2021به عنوان نامزد دريافت جايزه بهترين 
بازيگر زن انتخاب نشده و همين مسئله شانس او را براي 
دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين بازيگر كمرنگ تر 

از گذشته كرده است.
اما ويوال ديويس، بازيگر فيلم »ما ريني باتم« با كسب 
جايزه »انجمن بازيگران ســينما« در رشته بهترين 
بازيگر زن گامي ديگر خود را به جايزه اسكار نزديك تر 
كرد. دنيل كالويا نيز با كسب جايزه بهترين بازيگر نقش 
مكمل مرد به خاطر بازي در فيلم »يهودا و مسيح سياه« 
از اميدوارترين بازيگران براي دريافت جايزه اسكار در 

همين رشته است.
فيلم »مانك« تنها در رشته بهترين بازيگر مرد نامزد 
دريافت جايزه »انجمن بازيگران سينما« شده بود، كه 
گري اولدمن در رقابت با چادويك بازمن، بازيگر فقيد 
فيلم »ماريني باتم«، جايزه را به بازمن واگذار كرد. اما 
فيلم »مانك« به دليل دستاوردهاي فني و خوش ساخت 
بودن، همچنان ازجمله كانديداهــاي اصلي دريافت 

جايزه اسكار در رشته بهترين فيلم است.
ناكامــي فرانســس مك دورمنــد، بازيگــر فيلم 
»كوچ نشينان« در كسب جايزه بهترين بازيگر زن 
»انجمن بازيگران سينما« نيز مي تواند شانس اين 
فيلم در كسب جوايز اسكار و به ويژه جايزه در رشته 

بهترين فيلم را كمرنگ كند.

بدعت ها و شگفتي هاي اسکار 2021
كاترين شــرود، نويســنده گاردين نيز مراسم اسكار 
2021را از نظر بدعت ها و شگفتي هايي كه در انتخاب 
نامزدها در رشــته هاي مختلف صــورت گرفته مورد 

ارزيابي قرار داده است.
انتخاب همزمان 2زن براي رشــته بهترين كارگردان، 
انتخاب2 بازيگر آسيايي تبار براي رشته بهترين بازيگر 
مرد سال و نامزدي 9رنگين پوست را مي توان از بارز ترين 
نكات مراسم انتخابي نامزدهاي اسكار 2021ارزيابي كرد. 
كلوئه ژائو براي فيلم »سرزمين كوچ نشينان« و امرالد فنل 
به خاطر ساخت فيلم »زن جوان اميدواركننده«، نامزد 
دريافت جايزه اســكار بهترين كارگرداني شده اند. اين 
نخستين باري است كه بيش از يك زن در رشته بهترين 
كارگرداني نامزد دريافت جايزه مي شــود. در 92دوره 
قبلي تنها 5زن براي كســب جايزه بهترين كارگردان 
نامزد شده بودند و از اين ميان تنها كاترين بيگلو توانسته 
بود در سال 2010به دليل ساخت فيلم »مهلكه« جايزه 

اسكار را از آن خود كند.

2زن براي بهترين كارگرداني
امرالد فنل كه بيشــتر به عنوان يك بازيگر شــناخته 
مي شود، در سريال »تاج« ســاخته نتفليكس نيز در 
نقش كاميال پاركر باولز، همسر پرنس جارلز بازي كرده 
 است. اكنون اما او براي ســاخت نخستين فيلم خود 
»زن جوان اميدواركننده« كانديداي دريافت اســكار 

بهترين كارگرداني شده است. 
»زن جوان اميدواركننده« فيلمي كمدي – انتقام جويانه 
است كه به دليل موضوع جالب خود در رشته بهترين 
فيلم، بهترين فيلمنامه غيراقتباسي و بهترين بازيگر 
زن)كري موليــگان( نيز نامزد دريافت جايزه اســكار 

شده است.

كلوئه ژائو اما با فيلم »سرزمين كوچ نشينان« به عنوان 
يكــي از اميدهاي اصلــي دريافت جايزه در رشــته 
بهترين كارگردان و بهترين فيلم پا به رقابت با ســاير 
كارگردان ها در اسكار 2021خواهد گذاشت. »سرزمين 
كوچ نشــينان« يك درام قصيده وار و غم انگيز درباره 
زندگي آمريكايي هاي مســن محروم مانده از حقوق 
شهروندي، در مسير يك جاده بي انتهاست. فرانسس 
مك دورمند بازي درخشاني در اين فيلم از خود ارائه 

داده است.

آسيايي ها و رنگين پوستان اسکار 2021
9نفر از نامزدهاي حاضر در اسكار 2021رنگين پوست 
خواهند بود؛ درحالي كه در سال 2020تنها يك نامزد 
رنگين پوست به نام هريت ســينتيا اريوو براي مراسم 

نهايي اسكار انتخاب شده بود.
در اين دوره از مراســم اســكار، ريز احمد براي بازي 
در فيلم »آواي متال«، اســتيون يئون براي بازي در 
فيلم»ميناري« و چادويــك بازمن براي بازي در فيلم 
»ما ريني باتــم« در زمره كانديداهاي رنگين پوســت 

حاضر در رشته بهترين بازيگر مرد هستند.
امســال براي نخســتين بار در تاريخ 93 ساله اسكار، 
2بازيگر داراي تبار آسيايي به نام ريز احمد و استيون 
يئون به طور همزمان براي رشــته بهترين بازيگر مرد 

انتخاب شده اند.
چادويك بازمــن كه به دليــل بيماري ســرطان در 
43سالگي در اوت 2020درگذشــت، در طول تاريخ 
برگزاري مراسم اســكار، يكي از 7نفري است كه پس 
از مرگشــان نامزد دريافت جايزه شده است. تا كنون 
هيث لچر و پيتر فينچ تنها بازيگراني بوده    اند كه پس از 

مرگشان جايزه اسكار به آنها تعلق گرفته است.
ويــوال ديويس، همبــازي چادويك بازمــن در فيلم 
»ما ريني باتم« و آندرا دي، بازيگر فيلم »اياالت متحده 
در برابر تعطيالت بيلي« 2بازيگر زن رنگين پوســتي 

هســتند كه با ونســا كربي، بازيگر فيلــم »تكه هاي 
يك زن«، كري موليــگان، بازيگر فيلــم» زن جوان 
اميدواركننــده« و فرانســس مك دورمنــد، بازيگر 
»سرزمين كوچ نشينان« در رشته بهترين بازيگران زن 

سال به رقابت خواهند پرداخت.
ماريا باكالووا بازيگر نوظهوري اســت كه توانســته با 
درخشش در »بورات2« به فهرست نهايي نامزدهاي 
دريافت جايــزه بهترين بازيگر زن نقــش مكمل راه 
يابد. »بورات2« همچنين در بخش بهترين فيلمنامه 

اقتباسي نامزد جايزه اسكار شده است.
ساشــا بارون كوهن، بازيگر اصلي نقش »بورات2« اما 
در فهرســت بهترين بازيگر مرد براي ايفاي نقش در 
»بورات2« جاي نگرفت. با اين حال او توانست به خاطر 
بازي در نقش »آبي هافمن« در فيلم »دادگاه شيكاگو 
7« در فهرســت كانديداهاي دريافت جايزه بهترين 

بازيگر مرد نقش مكمل قرار بگيرد.

بيشترين تعداد نامزدي ها
فيلم هيجان انگيز و ترســناك »دادگاه شــيكاگو 7« 
به كارگرداني آرون ســوركين كه دربــاره اعترضات 
ضد فرهنگ حاكم در كنوانسيون ملي حزب دمكرات در 
سال 1968است، در 6رشته كانديداي دريافت جايزه 
اسكار شده اســت. فيلم هاي »پدر«، »يهودا و مسيح 
سياه«، »ميناري«، »ســرزمين كوچ نشينان« و فيلم 
»آواي متال« هم هركدام در 6رشته كانديداي دريافت 
جايزه اسكار شده اند و از نظر تعداد نامزدي پشت سر 

فيلم »مانك« جاي گرفته اند.

كالکتيو و كجا مي روي آيدا؟ در رقابت براي اسکار
فيلم هاي»كالكتيو«)روماني(، »بار ديگر«)دانمارك( 
و »كجا مي روي آيدا؟«)بوسني و هرزگوين( نيز براي 
رشته بهترين فيلم بين المللي اسكار انتخاب شده   و از 

بخت بااليي براي كسب جايزه اسكار برخوردارند.

سبدي كه آرزوهاي 
در تبعيد را مي برد

چند سطر در سوگ عزالدين 
المناصره، شاعر نامدار 

 فلسطيني كه بر اثر
 كرونا درگذشت

اميدواران و نااميدها
پيش بيني هايي درباره نتايج مراسم سينمايي اسكار

يهودا و مسیح سیاه مانك ما رينی باتم دادگاه شیکاگو

هليا نصيري
خبرنگار

 مديران تئاتري از تزريق مسكن موقت
 براي اين روزهای كرونايی مي گويند

حفظ روحيه مهم است 
آژير قرمز در پايتخت به صدا 
درآمده؛ نه واكسني هست و نه 
آنقدر وضعيت اقتصادي خوب است كه با عرضه بسته هاي حمايتي 
بتوان گرهي از انبوه مشکالت را باز كرد. در نخستين روز اعالم تغيير 
رنگ تهران از نارنجي به كرونا نخستين اقدام تعطيلي سالن هاي 
تئاتر و سينما بود. شايد اين يك مسکن موقت باشد اما قرار است چه 
اتفاقي بيفتد؟ مديران مركز هنرهاي نمايشي و خانه تئاتر هر كدام 
در سمت خود از راهکارهاي برون رفت صحبت كردند اما هيچ كدام 

هم به اين راهکارها و اجرايي شدنش اميدوار نبودند.

اميدي به بهبود اوضاع نيست
شــهرام گيل آبادي، مديرعامل خانه تئاتر به همشــهري مي گويد: 
»واقعيت اين است گمگشــتي حال حاضر اين مملكت نتيجه عدم 
 مديريت در اين سال ها و ماه هاي اخير است. اين عدم مديريت عالوه 
بر حوزه هاي هنر و فرهنگ در حوزه هاي ديگر هم ديده مي شــود. 
فكر مي كنم اگر همه  چيز در دســت  مردم بود، مردم و قشر هنرمند 
مجبور نبودند با اين انسداد جدي روبه رو شوند.« وي در ادامه دليل 
انسداد موجود را نبود چشم انداز عنوان مي كند:»در ماه هاي گذشته 
پديده هاي متعدد و هشدارها مطرح شد و آن زمان به راحتي مي شد 
آينده محتملي رو ترسيم كرد، اما اين عدم  ترسيم آينده محتمل باعث 
شده نه چشم اندازي داشته باشيم و نه با رويكرد مثبتي مواجه شويم.
اساسا به نظر مسئوالن در هر بخش و حوزه اي حركت گنگي داشتند و 
يكي از آنها نوروز و سفرهاي نوروزي بود.تناقضی در گفتار مسئوالن 
وجود داشت و در نهايت تمام تقصيرها به گردن مردم افتاد. توپ به 
زمين مردم پرت شــد. اين مدل مقصريابي در همه حوزه ها ازجمله 
هنر وجود دارد و با توجه به اين، اميدي به بهبود اوضاع زمانه با توجه 
به شرايط مديريتي و اقتصادي وجود ندارد. چه مسكن فوري مي توان 
تزريق كرد. قرنطينه كردن به معيشت آسيب بيشتری مي زند. واكسن 
را با چه بودجه اي و از كجا مي توانند خريداري كنند. راستش به نظر 
مي رســد اين مقطع مي تواند درســي براي آيندگان باشد تا عبرت 
بگيرند.« گيل آبادي همچنين از نبود هدف گذاري ها و در ادامه اعمال 
سياست هاي ناقص مي گويد و اينكه همه  چيز به اين شكل است كه 

مردم تنها در سختي روزگار خود را مي گذرانند.«

تعطيلي تبعاتی دارد، اما چاره اي نداريم
ابراهيم گله دارزاده، مدير مجموعه تئاترشهر نيز با عنوان اين مطلب 
كه نمي تــوان به طوركلي براي اين موضوع نســخه اي پيچيد و بايد 
كارها به شكل كارشناسي و سريع انجام و عملياتي شود به همشهري 
مي گويد:»هم اكنون بحث فقط وضعيت معيشت و اقتصاد نيست بحث 
سالمت رواني و حفظ روحيه نيز مهم است. تبعاتي كه وجود دارد و به 
مرور ديده مي شود. هنرهاي مختلف ازجمله نمايش مي تواند به اين 
موضوع كمك كند اما نكته اين است كه خود تئاتر درگير مشكالت 
متعددی است.« وي با تأكيد بر اين نكته كه بعضي از مباحث در حوزه 
تخصص و مسئوليت من نيست، اضافه مي كند: »تعطيلي تئاتر تبعات 
خود را دارد اما وقتي مجبور هستيم بايد انجام دهيم چرا كه سالمت 
مهم تر است.ما نمي توانيم همه تئاتر كشــور را بر دوش پلتفرم ها و 
فضاي مجازي بيندازيم؛ چرا كه بــه داليل مختلف اين امكان وجود 
ندارد اما در همين وضعيت مي توان از فضاهاي باز استفاده كرد و اينكه 
با برنامه ريزي دقيق، مسئوالن باري از دوش اهالي تئاتر بردارند و خود 
گروه ها هم براي اجرا در فضاهاي باز تداركاتی ببينند. البته اين نظر 
هم ايده اي است كه با طوالني شدن تعطيلي ها مي تواند با برنامه ريزي 
اجرايي شــود. ممكن است واكسني نرســد و ممكن است وضعيت 
همچنان سخت باشــد اما مي توان با برنامه ريزي كمي از مشكالت 

را كم كنيم.«

سريال بچه مهندس سريال احضار
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كيوسك

حدود 3دهه است كه زندگي 
قوم مسلمان هزاره، يكي از گزارش

اقليت هاي شيعه پاكستان، 
در وحشت و آزار و كشتار خالصه مي شود. 
بيشــتر جمعيت اين كشور، سني مذهب 
هستند و گروه هاي افراطي سني، اقليت 
هزاره را مرتد مي دانند. مقامات دولتي نيز 
از پذيرفتن هر مســئوليتي در قبال اين 
گروه كــه در بيــن اقليت هاي ســاكن 
پاكســتان تاكنون با بيشــترين ميزان 
خشونت از سوي سني هاي افراطي روبه رو 

بوده اند، شانه خالي مي كنند.
به گزارش گاردين، گروه هاي افراطي سني 
ازجمله لشــكر جهنگوي، ســپاه صحابه 
و اخيرا داعش، سال هاســت كه شيعيان 
هزاره را هدف حمالت خود قرار مي دهند. 
براســاس گزارش كميسيون ملي حقوق 
بشر پاكستان در ســال2019، دست كم 
509نفر از شــيعيان هزاره از سال2013 
به دليل اعتقادشان كشــته شده اند. اين 
نهاد مســتقل و غيرانتفاعي اعالم كرده 
كه از ســال 2009 تــا 2014 نيز حدود 
هزار مســلمان هزاره اي در درگيري هاي 
عقيدتي جــان خود را از دســت دادند و 
هــزاران نفــر نيز زخمــي شــده اند. در 
سال2014، ديده بان حقوق بشر گزارشي 
62صفحه اي درباره آزار شيعيان هزاره در 
بلوچستان با عنوان »ما مردگان متحرك 

هستيم« منتشر كرد.
مســئوالن دولتي در پاكســتان با ايجاد 
ايست بازرسي و حصاركشــي در اطراف 
مناطق مهرآباد و هزاره در شــهر كويته، 
مركز استان بلوچســتان كه600هزار نفر 
از شيعيان در آن زندگي مي كنند، وانمود 
مي كنند كه تالش دارند تا از آنها محافظت 
كنند. اما مــردم هزاره، ايــن اقدامات را 
كافي نمي داننــد و خواهان حقوق برابر و 
رسيدگي دولت به مشكالت شان هستند.

كشتار معدن
آخرين بار حــدود 3 ماه پيــش 10نفر از 
مســلمانان هــزاره كه در معــدن زغال 
سنگ در شهر مچ اســتان بلوچستان كار 
مي كردند به طرز وحشــيانه اي به دست 
گروه داعش كشته شــدند. عمران خان، 
نخست وزير پاكستان از اين حمله به عنوان 
يك »اقدام تروريســتي غيرانساني« ياد 
كرد، اما اين واكنش براي قوم هزاره كافي 

نبود.
خانواده هاي قربانيان كشــتار داعش در 
تظاهراتي بي ســابقه در پاكســتان پيكر 
اين 10كارگــر را به خيابــان  آوردند و با 
وجود سرماي شديد در خيابان ها ماندند 

تا دولت به مطالبات شان رسيدگي كند. 
آنها يك هفته در خيابان ماندند و گفتند تا 
زماني كه نخست وزير به خواسته هايشان 
گوش نكند، اجساد را دفن نخواهند كرد. 
عمران خان اما در پاســخ، آنها را متهم به 
باج خواهي كرد و گفت تا وقتي كه اجساد 
به خاك سپرده نشــوند، حاضر نيست با 

خانواده ها مالقات كند.
در نهايت قربانيان فاجعه مچ، در يك گور 
دسته جمعي در منطقه هزاره در حاشيه 
شهر كويته دفن شدند. قبرستان هزاره كه 
ظرفيت آن در حال پُر شدن است، مملو از 
عكس هاي مردان، زنان و كودكان اين قوم 

است كه اغلب كشته شده اند.

سرنوشت شوم هزاره ها
بيشتر مســلمانان هزاره ســاكن كويته، 
اصالتــا افغــان و از نژاد مغول هســتند. 
ســركوب اين قوم در دهه1880 موجب 
شد تا آنها به كشــورهاي اطراف ازجمله 
پاكستان پناه ببرند. موج اعمال خشونت 
عليه اين قوم در پاكســتان 100ســال 
بعــد يعنــي از دهــه1980 و در زمان 
حكومت ديكتاتــوري محمد ضياءالحق، 

رئيس جمهور وقت اين كشور آغاز شد.
به نوشــته الجزيره، سال هاست كه غير از 
آنها كه مقيم پاكستان شــده اند، خيلي 
از هزاره هاي ســاكن اســتان دايكندي 
افغانستان نيز براي امرار معاش به صورت 
فصلي به پاكســتان مي آيند تا در معادن 
زغال ســنگ كار كنند. گفته مي شــود 
كارگران اين معادن ماهانه حدود 150دالر 

درآمد دارند.
احمد شــاه يكي از قربانيان حادثه معدن 
است. او كه آرزوهاي بزرگي داشت با اينكه 
فقط 17ســالش بود، يكي از سخت ترين 
و خطرناك ترين شــغل هاي جهان را در 
معادن بلوچســتان، واقع در جنوب غربي 
پاكستان تجربه مي كرد. احمد شاه قصد 
داشــت كه آنقدر درآمد داشــته باشد تا 
بتوانــد هزينه هاي تحصيلــش را تأمين 
كند و خود را از زندگي سخت در جامعه 
هزاره در پاكستان برهاند. اما او اين آرزو 

را به گور برد.
صــادق، پســرخاله شــاه نيــز در ميان 
كارگراني بود كه در كشتار مچ جان خود 
را از دست دادند. او هزينه زندگي همسر، 
فرزندان و 6خواهــرش را تأمين مي كرد. 
يكي از خواهرانش مي گويد: »اين جانيان 
تنها 10نفر را نكشــتند، بلكه 10خانواده 
را نابود كردند. 2دهه اســت كه مردم ما 
بيرحمانه كشته مي شوند، اما هنوز هيچ 
مجرمي در اين زمينه دســتگير نشــده 

است.«
علي، يكــي از مــردم هزاره پاكســتان 
مي گويد: »ما در زندان زندگي مي كنيم. 

مردان و جوانان ما جــرأت بيرون رفتن 
ندارند. اگر بيرون بروند، كشته مي شوند. 
قبرستان هاي ما پُر از اجساد مردان جوان 
اســت و ديگر جايي ندارد. هر سال تعداد 
زيادي كشته مي دهيم. با اين حال، عمران 
خان مي گويــد كه ما قصــد باج خواهي 

داريم. او يك سنگدل است.«
چمن علي يكي ديگر از قربانيان كشــتار 
مچ، يكي از افرادي بود كه هر زمســتان 
از افغانســتان به كويته سفر مي كرد تا در 
معدن كار كند. خواهرش مي گويد: »من 
هميشــه نگران بودم كه مبادا به دســت 
طالبان بيفتد. فكر مي كردم در پاكستان 
جايش امن تر است، اما درنهايت آنجا جان 

خود را از دست داد.«
يكي از جوانان هزاره كــه كمپيني به نام 
»آينده از آن جوانان است« در فيسبوك 
راه اندازی كرده مي گويد: »نسل ما در يك 
قفس زندگي كرده است. ما از بيم جانمان 
خانه هايمان را روي كوه ها مي ســازيم و 
جرأت بيرون رفتن و ديدن ديگر مناطق 
كويته را نداريم. حتي مي ترســيم كه با 

ديگر اقوام هزاره، مالقات داشته باشيم.«

جنبش جدايي طلب بلوچ
اما از نظر نســيم جاويد، نويسنده و فعال 
سياسي، خشونت ها عليه قوم هزاره فقط 
دليل فرقه اي و اعتقادي ندارد: »من فكر 
نمي كنم كــه هزاره اي ها فقــط به دليل 
اعتقادشان مورد خشونت قرار مي گيرند. 
دليل اصلــي آن منحرف كــردن افكار 
عمومي از جنبش جدايي طلب بلوچ است. 
اين منطقه همچنين بــه قطب فعاليت 
گروه هاي بين المللي مانند طالبان تبديل 

شده است.«
طــي 20ســال اخيــر يــك جنبــش 
جدايي طلب در بلوچســتان، فقيرترين 
استان پاكستان كه در مجاورت مرز ايران 
قرار دارد، فعال شــده اســت. جاويد كه 
در مغــازه اش مهر و جانماز مي فروشــد، 
هميشه يك اسلحه كوچك با خود دارد. 
او مي گويد: »ما زير سايه اسلحه و ترس 
زندگي مي كنيم. اگــر مقامات امنيتي 
نقشي در كشتارها ندارند، چرا تا االن 
هيچ كس را در اين زمينه دســتگير 

نكرده اند؟«
تنها راهي كه بــراي خيلي از مردم 
هزاره  باقی مانده، مهاجرت است. 
يكي از آنها بــه گاردين گفته كه تا 
به حال 3بار تالش كرده تا از مسير 
ايران و تركيه خود را به اروپا برساند، 

اما هر بار ناكام مانده است. با اين حال 
او كه هيچ آينده روشني براي امثال خود 
در پاكســتان و افغانستان متصور نيست، 
تصميم دارد كه اگر فرصتي دست بدهد 

دوباره راهي اروپا شود.

با كاهش ميزان ابتال و مرگ ومير در شــهرهاي 
انگليس، نخست وزير اين كشور اعالم كرد كه 
درصورت ادامه روند كنونــي، دولت  ماه آينده 
قرنطينه و محدوديت هاي تردد در شــهرها را 
كاهش مي دهد. اين هفته رستوران ها و كافه ها در 
انگليس بازگشايي شدند. بوريس جانسون اعالم 
كرد كه سفرهاي خارجي نيز ممكن است از  ماه 
آينده آغاز شود. نيمي از مردم در انگليس واكسن 

كرونا را دريافت كرده اند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه تايمز ]انگليس[

كودكان، قرباني كودتاچيان 
ميانمار

 عربستان؛ متهم اول كودتا
در اردن

كاهش محدوديت هاي كرونايي 
انگليس؛ يك   ماه ديگر

نيويورك تايمز در گزارشــي به قرباني شدن 
كودكان در درگيري هاي ميانمار پرداخته است. 
اين روزنامه نوشته كه دست كم 40نفر از مردمي 
كه طي روزهاي اخير به  دست نظاميان كودتاچي 
در اين كشور كشته شــده اند، كودك بوده اند. 
نيويورك تايمز تصوير »آيه ميات« دختر 10ساله 
ميانماري را كه اخيرا كشته شده در صفحه اول 
خود منتشر كرده و به كشورهاي جهان در مورد 
سكوت در برابر ارتش ميانمار هشدار داده است. 
ارتش ميانمار پيش از اين در كشــتاري وسيع، 
اقليت مســلمان روهينگيا را به خاك و خون 

كشيد شده بود.

روزنامه االخبار در گزارش مفصلي به بررسي 
ابعاد مختلف حوادث اخير اردن پرداخته است. 
به نوشته اين روزنامه، اگرچه سخن از توطئه 
بزرگ عليه ملك عبداهلل مي تواند مبالغه آميز 
باشــد اما هويت نيروهاي دستگيرشده در 
جريان تحوالت اخير نشــان دهنده نگراني 
اردن از نفوذ عربستان سعودي در دستگاه هاي 
امنيتي و اقتصادي اين كشــور است. االخبار 
همچنين شــهامت عبداهلل بــراي مقابله با 
دوستان عربستان در اردن را با روي كار آمدن 

بايدن در واشنگتن مرتبط دانسته است.

نگاه

توافق با چين و تأمين منافع ملي ايران

برنامــه همكاري جامع ايــران و چين 
به عنوان ســندي اســتراتژيك ميان 
2طرف امضا شــده اما همانطور كه از 
سوي وزارت خارجه اعالم شده، اين سند، يك سند الزام آور نيست. 
اين سند در واقع يك نقشه راه اســت و براي رسميت پيدا كردن 
همكاري ها كه بر مبنــاي آن، بايد بخش هــاي مختلف دولتي و 
خصوصي 2كشور با يكديگر به تفاهم دست پيدا كنند. در چارچوب 
اين سند، پكن و تهران اعالم كرده اند كه قصد دارند طي 25سال، 
همكاري نزديكي باهم داشته باشند. اين همكاري در قالب 5برنامه 
5ساله دنبال خواهد شد. همكاري در چارچوب برنامه هاي 5ساله، 
ايده بسيار خوبي است و همچون برنامه هاي آمايش سرزمين كه 
در چارچوب برنامه هاي 5ساله تنظيم مي شوند، اين ايده مي تواند 

به نتيجه مطلوب تري براي هر 2طرف منجر شود.
طبق توافق، قرار است چين بيش از 400ميليارد دالر در اقتصاد 
ايران ســرمايه گذاري كند. به نظر مي رســد بخــش اعظم اين 
سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران انجام شود؛ هم در بخش هاي 
اكتشاف، استخراج، بهره برداري و هم در صنايع باالدستي همچون 
پتروشيمي . گفته مي شود چين قرار اســت خود مشتري اصلي 
محصوالت توليد شــده در صنايع جديد پتروشيمي ايران باشد. 
سرمايه گذاري  چيني ها در ايران متوجه حوزه هاي فراموش شده 
نيز خواهد بود. ســرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران يكي 
از اهداف گنجانده شده در سند جامع همكاري 25ساله 2كشور 
است. سواحل مكران، در فاصله بين جاســك و چابهار، ظرفيت 
بسيار بااليي براي ايجاد زيرســاخت هاي گردشگري دارد. چين 
هم ظرفيت بااليي براي اعزام گردشگر دارد و قرار است در منطقه 

مكران سرمايه گذاري خوبي انجام دهد.

فارغ از اينها، بخش مهمي از توافق 2كشــور، حضور فعال تر ايران 
در »ابتكار كمربند و راه« چين است. اين طرح 2مسير اصلي دارد؛ 
يك مسير دريايي و يك مسير زميني. در مسير زميني، 6كريدور 
تعريف شده كه كاالهاي چيني را به جهان خارج صادر مي كنند 
و از جهان خارج، نيازهاي چيــن را به خصوص در زمينه مواد خام 
تامين مي كنند. ايران در مســير كريدور چين به آسياي غربي و 
مركزي قرار دارد اما هم اكنون از اين مســير اســتفاده نمي شود. 
در منطقه، شــبكه راه هاي زميني ايران از نظر فني و زيرساختي 
وضعيت مناسبي دارند و قوانين كشــور نيز در اين زمينه چندان 
دست و پا گير نيستند. اينها مزيت هاي ايران براي همكاري با چين 
در زمينه ابتكار كمربند و راه است. برخالف برخي اظهارنظرهاي 
غيركارشناسي، مســير عبوري از ايران، مسير فرعي نيست، بلكه 
يكي از 6كريدور اصلي اســت كه چين براي رسيدن به بازارهای 
هدف طراحي كرده اســت. اين كريدور از آســياي مركزي عبور 
كرده، وارد ايران مي شود و به تركيه و در نهايت به اروپا مي رود. اين 
كريدور، اقتصاد ايران را به اقتصاد تركيه و اقتصاد هر 2كشور را به 

اقتصاد چين گره خواهد زد.
چين چارچوب همكاري مشتركي هم با پاكســتان تعريف كرده 
است. چيني ها يك كريدور اقتصادي با پاكستان تعريف كرده اند كه 
CPEC ناميده مي شود. چين قرار است در مجموع 70ميليارد دالر 

در زيرساخت هاي حمل ونقل اين كريدور در پاكستان سرمايه گذاري 
كند. بندر گوادر در حاشــيه درياي عرب، هاب اصلي اين كريدور 
خواهد بود كه در ادامــه با عبور از خاك پاكســتان به خاك چين 
مي رود. ظرفيت ساالنه گوادر قرار است به 450ميليون تن برسد. 
چين قصد دارد نفت خام مورد نيــاز خود را از خليج فارس و درياي 
عمان به درياي عرب منتقل كند و از آنجا از مسير گوادر  و از طريق 
خط لوله به خاك خود برســاند. فراموش نكنيم كــه در كنار اين 
پروژه عظيم چين در پاكستان، ايران در بندر چابهار در يك پروژه 
بسيار مهم با هند در حال همكاري است. اين در شرايطي است كه 
هند و چين، 2رقيب سرسخت يكديگر هستند. اساسا چين برنامه 
توسعه بندر گوادر را براي تضعيف هند مورد توجه قرار داده است. 
الزم است ايران در اين رابطه درايت به خرج دهد و هوشيارانه بين 
پكن و دهلي نو به گونه اي موازنه ايجاد كند كــه بتواند منافع ملي 
خود را تامين كند. اين شرايط بدون شك قدرت چانه زني و قدرت 

ژئوپليتيكی ايران را تقويت خواهد كرد.
ايران در كنار كريدور ابتكار كمربند و راه مي تواند از زنجيره ارزش 
جهاني چين هم بهره مند شود. يعني بخشي از كاالي منتقل شده 
در اين كريدور را مي توان در ايران مونتاژ كرد و صنايع ايران به اين 
صورت وارد زنجيره ارزش صنعت چين شــود. كوتاهي مســافت، 
نيروهاي انساني متخصص و ارزان، انرژي ارزان و فراوان، مونتاژ كاال 
در كشور را براي شركت هاي چيني كه قصد دارند كاال به اروپا صادر 

كنند، به صرفه خواهد بود.
واقعيت اين اســت كه در جابه جايي كاال در دنياي امــروز، برد با 
كريدورهاي دريايي است و همچنان در مسافت هاي طوالني، هزينه 
حمل ونقل زميني بيشتر است؛ به خصوص در جايي كه حمل و نقل 
تركيبي شامل ريلي و جاده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. نمي توان 
از محل كسب درآمد از ترانزيت كاال در چارچوب كريدور هاي ابتكار 
كمربند و راه، براي ايران آينده اي متصور بود. بدون شــك، حضور 
ايران در كريدور اقتصادي چين، به ارتقاي موقعيت كشور و همچنين 
گره خوردن اقتصاد ما با اقتصادهاي چين و كشورهاي مسير منجر 
خواهد شد اما بايد توجه داشت كه ســاخت، نگهداري و مديريت 
جاده ها و مسيرهاي ريلي هزينه بر است و تكيه به درآمد حاصل از 
ترانزيت، آنقدرها چشمگير نخواهد بود. بلكه ايران بايد در چارچوب 

همكاري جامع با چين، خود را وارد زنجيره ارزش اين كشور كند.
ايران بايد بــراي اجرايي كــردن برنامه همــكاري جامع با چين 
هم جديت داشــته باشــد و هم بتواند هماهنگي هاي الزم ميان 
دستگاه هاي دولتي از يك سو و ميان دولت و بخش خصوصي را از 
سوي ديگر ايجاد كند. به طور كلي اجرايي كردن اين توافق نيازمند 
ايجاد سازوكاري است كه در آن تدبير و هماهنگي بسيار بااليي در 

داخل كشور وجود داشته باشد.

دور باطل در اسرائيل
نتانياهو در حالی براي چهارمين بار طی 2سال گذشته مكلف به تشكيل 

دولت اسرائيل شده كه باز هم اكثريت پارلمانی را در اختيار ندارد

روويــن ريوليــن، رئيس جمهــور رژيم 
صهيونيستي ظهر روز گذشته پس از پايان 
رايزني هاي پارلماني، با صــدور فرماني، 
بنيامين نتانياهو را مكلف به تشكيل كابينه جديد اسرائيل كرد. نتانياهو 
براساس اين فرمان 28روز براي تشكيل دولت فرصت دارد. در پيام ويولين 
كه به لحاظ سياسي از مخالفان نتانياهو به شمار مي رود، آمده است: »با وجود 
آنكه نه نخست وزير مكلف و نه ساير نامزدهاي اين پست، به حداقل آراي 
الزم براي تشكيل دولت دست نيافته اند، اما به موجب قانون، آقاي نتانياهو 

را به تشكيل دولت در سريع ترين زمان ممكن دعوت مي كنم.« 
برمبناي قانون اساسي رژيم صهيونيســتي، تشكيل دولت به رأي حداقل 
61نفر از نمايندگان مجلس »كنســت« نياز دارد؛ اين در حالي اســت كه 
نتانياهو در رايزني هاي پارلماني روزهاي دوشنبه و سه شنبه تنها موفق به 
اخذ 52رأي شده است. پس از او نيز يائير الپيد، رئيس ائتالف آبي-سفيد 
)نظاميان سكوالر( 45رأي و نفتالي بنت، رئيس ائتالف يهوديان حريدي تنها 
7رأي به دست آورده اند. به اين ترتيب پيش بيني مي شود مسير نتانياهو براي 
تشكيل دولت نسبت به 3دوره گذشته سخت تر باشد؛ اگرچه در اين ميان، 
بحران كرونا و نگراني از پيامدهاي عدم تشكيل دولت در درازمدت مي تواند 

به اهرم فشاري عليه مخالفان رئيس حزب ليكود تبديل شود.
روزنامه هاآرتص با اشــاره به پايان رايزني هاي پارلمانــي براي انتخاب 
نخست وزير اسرائيل مي نويسد: حتي اگر نتانياهو بتواند 7كرسي نفتالي بنت 
در كنست را با خود همراه كند، باز هم با حدنصاب 61رأي فاصله دارد؛ بنابراين 
از هم اكنون روشن است كه راه او براي تشكيل دولت هموار نيست. در عين 
حال بايد توجه داشت كه موانع اين مسير براي مخالفان نتانياهو )مخصوصا 
الپيد و بني گانتز( نيز به مراتب بيشتر است چرا كه دست كم 16رأي با كسب 

حد نصاب قانوني در پارلمان فاصله دارند.

اميد نتانياهو به ائتالف عربی
با توجه به آنكه اردوگاه مخالفان نتانياهو تشكيل دولت به رياست او را 
خط قرمز خود اعالم كرده، گزينه هاي چنداني پيش روي رئيس حزب 
ليكود قرار ندارد. نتانياهو در درجه اول، ناگزير از ائتالف با نفتالي بنت 
براي كسب 7كرسي پارلماني است؛ ائتالفي كه بدون شك از طريق 
اعطاي امتيازات سياسي و اجتماعي جديد به روحانيون حريدي و 
پايگاه اجتماعي آنان، نظير معافيت هاي سربازي و بخشيدن چندين 
وزارتخانه حاصل خواهد شد، اما در مرحله بعد و براي كسب 2كرسي 
باقيمانده، مهم ترين فرصت پيش روي نتانياهو، ائتالف احزاب عربي 
و مخصوصا جنبش اسالمي به رياست منصور عباس است. جالب آنكه 
نمايندگان عرب كنست با عدم حضور در رايزني هاي دو روزه پارلمان 

از مشاركت در انتخاب نخست وزير امتناع كرده اند.
به گزارش روزنامه العربي الجديــد، كمپين نتانياهو تالش مي كند از 
طريق اعطاي امتيازاتي جديد و تشويق كننده براي شهروندان عرب، 
نظير كاهش فشارها براي بازديد از مسجداالقصي، تسهيل سفرهاي 
هوايي از تل آويو به امارات و حتي ديگر كشورهاي عربي زمينه را براي 
ائتالف با احزاب عربي فراهم كند. در مقابل اما هرگونه اعطاي امتياز به 
شهروندان عرب با مخالفت جدي روحانيون حريدي و احزاب راست 
افراطي اســرائيل )ديگر متحدان مهم نتانياهو( روبه رو خواهد شد. 
حساسيت اين وضعيت براي نتانياهو زماني بيشتر روشن مي شود كه 
بدانيم او تنها 28روز براي باز كردن اين گره پيچيده سياسي فرصت 
دارد؛ آن هم درحالي كه فرايند محاكمه وي به منظور بررسي 3اتهام 

سياسي و اقتصادي از روز دوشنبه مجددا آغاز شده است.

خطر لغو مصونيت سياسی
بنيامين نتانياهو از اوايل ســال2019 با چالش پرونده هاي قضايي و لغو 
مصونيت سياسي روبه روست. به نوشته هاآرتص، تحقيقات پليس درباره 
نقش نتانياهو و همسرش در فساد سياسي-اقتصادي، تا كنون چندين 
بار به دليل مصونيت سياسي وي متوقف شده است. بر اين اساس، ماراتن 
كسب كرسي هاي پارلمان براي تشــكيل دولت از منظر نتانياهو تنها 
نبردي سياسي نيست؛ چرا كه سرنوشت وي به اين معادالت گره خورده 
است. لئات بن اريه، دادستان كل رژيم صهيونيستي روز يكشنبه و تنها 
يك روز مانده به آغاز دادگاه نتانياهو در اظهاراتي بي سابقه گفت: او از 
قدرت خود به شكل نامشروع استفاده كرده؛ رياست دولت در اسرائيل 
طي سال هاي گذشــته به بنگاهي براي بازي هاي سياسي و اقتصادي 
تبديل شده كه هدف نهايي از آنها، باقي ماندن نتانياهو در قدرت است. 
يائر الپيد، رقيب ســكوالر نتانياهو نيز روز گذشته پس از اعالم تكليف 
وي توسط رئيس جمهور گفت: تشكيل دولت جديد اسرائيل به رياست 
نتانياهو يك ننگ براي همه ماســت. افكار عمومي مي داند كه او طي 
سال هاي گذشته مرتكب فساد شــده و از قدرت براي منافع 

شخصي خود سوء استفاده كرده است.
تمام اينها در حالي است كه دامنه اختالفات بر سر باقي ماندن 
نتانياهو در قدرت حتي به پايگاه تاريخي او، يعني حزب ليكود 
نيز گسترش يافته است. هم اكنون يكي از رقباي مطرح 
نتانياهو براي منصب نخست وزيري، جدعون ساعر، 
متحد پيشين وي و يكي از سران سابق حزب ليكود 
است كه در سال ميالدي گذشته با هدف شركت 
در رقابت هاي انتخاباتي از اين حزب خارج شد و 
حزب »اميد جديد« را تاسيس كرد. اگرچه اين 
حزب برخالف پيش بيني ها با اقبال گسترده اي 
در انتخابات روبه رو نشد، اما همچنان مي تواند 
نقش مهمي در تضعيف پايگاه سياســي و 

اجتماعي نتانياهو داشته باشد.
روزنامه العربي الجديد با اشاره به اين تحوالت 
مي نويسد: فرصت هاي سياسي نتانياهو براي 
تشكيل دولت جديد هنوز به پايان نرسيده، اما 
از سوي ديگر اجماع بي ســابقه اي عليه او در سطوح 
سياسي، قضايي و حتي نظامي-امنيتي شكل گرفته 
است؛ اجماعي كه در سايه خروج ترامپ از كاخ سفيد 
و روي كار آمدن جو بايدن مي تواند چالش هاي جديدي 

براي او خلق كند.

 اقليت شيعيان هزاره پاكستان خواستار پايان خشونت  گروه هاي افراطي سني
و تأمين امنيت شان از سوي دولت هستند

زخم كهنه كشتار بر تن شيعيان پاكستان

 بهرام اميراحمديان
كارشناس اوراسيا

سمانه معظمي
روزنامه نگار

 مسكو به دنبال ايفاي نقش بيشتر
در مذاكرات صلح افغانستان

وزير خارجه روسيه اعالم كرده كه اين كشور قصد دارد براي رسيدن به صلح در 
افغانستان، »فرمت مسكو« را دوباره فعال كند. فرمت مسكو به مذاكرات ميان آسيا

دولت مركزي افغانستان و ســران طالبان گفته مي شود كه طي سال گذشته 
چندين بار برگزار شــد. اين سخنان ســرگئی الوروف در حالي مطرح مي شود كه آمريكا با 
حمايت سازمان ملل، قرار است نشست مذاكرات صلح افغانستان را به زودي در تركيه برگزار 

كند. 
فرمت مسكو قرار است با حضور هند، همسايه هاي افغانستان و آمريكا برگزار شود و به گفته 
مســكو، جامع ترين مذاكرات براي پايان جنگ در افغانستان است. آمريكايي ها كه يك سال 
قبل با طالبان به يك توافق صلح رسيده اند اما چندان تمايلي به فعال كردن روسيه در مذاكرات 

صلح افغانستان ندارند. 
به گزارش رويترز، وزير خارجه روسيه گفته است: چنين تركيبی اجازه می دهد كمك به فرايند 
سازش ملی بر پايه يك اتفاق نظر گسترده تر منطقه ای صورت پذيرد. همانطور كه فرايند صلح 

افغانستان پيش می رود، ما در نظر داريم تا كار اين مكانيسم را از سر بگيريم.

 سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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عدد خبر  حضرت امير المؤمنين علی ع: 
 برترين عبادت ها بيداری ديدگان است 

به ياد خدای سبحان.
  اذان ظهر:  13:06 غروب آفتاب:19:31

 اذان مغرب: 19:49  نيمه شب شرعی: 00:23
 اذان صبح: 5:15  طلوع آفتاب: 6:41

نام خيابان وليعصر كه به 
گوش می رســد، اول رد سمیهجاهدعطاییان

پای درخت های چنار سر به فلك كشيده اش ذهن را 
نوازش می كند. انــگار هر كدام مان به اندازه شــاخ و 
برگ های هر درخت از اين خيابــان خاطره داريم. هر 
چنار هم اندازه كلی حادثه حرف دارد. شاهد جانداری 
برای كلی اتفاق تلخ يا شيرين است. همين درخت های 
پيرسال در مقابل آلودگی هوا كه مثل سنجاقی به سينه 
تهران متصل شده، قد علم می كنند و بی سرو صدا تمام 
زورشان را برای ما می زنند... چقدر مقدمه چينی الزم 
است كه بگوييم هر درخت چنار حكم يك فرشته نجات 
را دارد؛ يكی از همين ها 2روزی می شود كه از بُن و ريشه 
افتاده و زمين را با احتياط كامل بوسه زده است. شايد 

افتادنش با آن قد رعنا و شــاخ و برگ های بهاری اش 
می توانســت جان يك عابر را به خطر بيندازد اما جز 
خسارت به چند خودرو، رد پای ديگری از خود به يادگار 
نگذاشته اســت. شــايد از دعای مادران، همسران يا 
عزيزاِن عابر پياده موقع بدرقه و خداحافظی هر روزه شان 
با خبر بوده كه آبستن هيچ حادثه تلخی نشده. يا شايد 
كمر درخت هم از ناماليماتی های اين روزهايمان خسته 
و شكسته شده كه رفتن را به ماندن ترجيح داده... كسی 
نمی داند همان لحظه آخر كه قامتش خم شد و جان 
داد، چه خاطرات ريز و درشتی را به چشم ديد، لحظه 
تحمل دردناك كشيده شدن چاقو بر تنه، كم لطفی های 
بعضی عابــراِن از خــدا بی خبر يا حتــی تحمل درد 
درخت های ديگری كه از حماقت يا بی قانونی جانشان 

را گرفتند...! وقتی درخت با آن قامت رعنا خم شــد، 
گوشی به دست ها بيكار نماندند و صحنه مرگ را روی 
گوشــی ها ثبت كردند. كســی از حرف دل موبايل به 
دست های هميشه در صحنه خبر ندارد كه زمان لمس 
صفحه گوشی برای ثبت يك تصوير به چه می انديشند 
اما چهره های ماسك زده شان ماتم داشت. مثل اينكه 
سوگوار يك انسان وارسته و اسم و رسم داری هستند... 
حاال وقتی تصاوير دست به دست چرخيد از پوسيدگی 
و بيماری درخت خبر دادند كه كاش زودتر برای درمان 
بيماری های قارچی اش كاری می كردند كه جلوی چشم 
عابران يا مسافران نشسته در اتوبوس ها جان ندهد... 
خاك و زمين كه خانه درخت بودند چه سوگواری و خأل 

بزرگی دارند اين روزها... .

درخت رعنا جان داد

می شود. درست می گويند، اما اين مثال قديم ترها فاطمهعباسی می گويند هر كس از والده اش قهر می كند خواننده 
كاربرد بيشتری داشت. در روزگار فعلی برای خواننده شدن ديگر نيازی به قهر و 
دعوا و شكست عشقی نيســت. حتی صدای خوب و شش دانگ هم نمی خواهد، 
اين معضل كوچكی است كه در استوديو و به يمن دستگاه های جديد و مهارت 
آهنگساز حل می شود. همين كه پول داشته باشيد كافی است. يك آهنگساز و 
تنظيم كننده پيدا می كنيد، سركيسه را شل می كنيد و تمام. به همين راحتی به 

جرگه خوانندگان پيوسته ايد.
اوايل دهه80  خواننــدگان نوظهور و البته در مواردی بی اســتعداد با يك موج 
بزرگ و ناگهانی از موســيقی زيرزمينی به مردم معرفی شدند. در همان سال ها 
جوانان ايرانی اين امكان را پيدا كردند كه تنها با پول خرج كردن و البته با كمك 
دالل های موســيقی صدای خود را در كوتاه تريــن زمان ممكن به 
گوش همه مردم كشور برسانند. البته بی انصافی است اگر ظهور 
تعداد انگشت شماری اســتعداد درخشان را در اين ميان ناديده 
بگيريم؛ اما غالبا افرادی كه به اين ترتيب به شهرت می رسيدند، 
يا به كشورهای ديگر مهاجرت می كردند يا بعد از خواندن چند 
تك آهنگ و ته كشيدن پولشــان، فراموش می شدند. حاال كار 
برای خواننده های نوظهور راحت تر هم شده و ديگر نيازی 
به زيرزمينی خواندن ندارند و می توانند به راحتی مجوز 
بگيرند. برای مثال دفتر موسيقی معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در هفته آخر سال1399 و 
هفته اول فروردين ماه سال 1400 مجوز 166 تك آهنگ 
و 11 آلبوم موسيقی را صادر كرده است! البته كه ميدان 
دادن به جوانان و كشف استعدادهايشان )اگر استعدادی 
داشته باشند( خوب اســت، اما كاش آثار فاخر هم به همين 

سادگی مجوز می گرفتند.

بفرما مجوز

بيشــتر اپليكيشــن های مســيريابی 
به امكان تشخيص فشــردگی ترافيك 
مجهز هستند و به وسيله آن كاربر ها به 
مسير هايی راهنمايی می شوند كه از آن 
مســير می توانند ترافيك را دور بزنند و 
زودتر به مسير برسند. اكنون گوگل مپ 
به عنوان پيشرفته ترين مسيرياب جهان با 
فعال كردن واقعيت افزوده برای مسيريابی 
در برخــی فرودگاه ها و ايســتگاه های 
حمل ونقل و مراكز خريد، امكان ديگری 
شــامل دور زدن آلودگی هــوا را به اين 
اپليكيشن افزوده است. عالوه بر راهنمايی 
دقيق تر برای ســامانه های حمل ونقل، 
گوگل نوع جديدی از مسيريابی را اضافه 
می كند كه برای مصرف بهينه  ســوخت 
برنامه ريزی شده است. اگر مسير مناسب 
بــرای مصــرف بهينه ســوخت، دارای 
زمان رســيدن)ETA( تقريبا يكسان با 
سريع ترين مسير باشد، گوگل مپ به طور 
پيش فرض آن را در اولويت قرار می دهد. 
ارائه  اين ويژگی تازه، از اواخر سال2021 
بــرای اندرويــد و iOS در آمريكا آغاز 
می شــود. گوگل همچنين هشدارهايی 
را برای ورود بــه مناطق با آاليندگی كم 
كه ورود خودروهايی با سطح مشخصی 
از آاليندگی مجاز نيست)طرح ترافيك(، 
فراهم می كند. به نظر می رســد كه اروپا 
با توجه به قوانين سختگيرانه در زمينه  
مديريت آاليندگی، در اولويت اين ويژگی 
قرار دارد زيرا از ژوئن امسال در فرانسه، 
آلمان، هلند، اسپانيا و انگليس برای هر 
دو سيســتم عامل اندرويد و iOS فعال 
خواهد شد و به تدريج برای ساير شهرها 

هم در دسترس قرار می گيرد.

دور زدن آلودگی 
با گوگل مپ

قطارهنردرایستگاهدوبی
 بزرگ ترين نمايشگاه آثار بنكسی در دوبی 

تا نيمه شب ها ميزبان عالقه مندان است
كرونا قطــار هنــر را در بســياری از  كشــور های دنيا از ريل خــارج كرد. مهدیاگلمحمدی
واقعيتی كه به گواه آمار نشان می دهد فعاليت دست اندركاران تمام 
اقسام هفتگانه هنر درگير ركودی بی سابقه است و مخاطب  هم ديگر 
دغدغه هنری چندانی در اين كشور ها ندارد. برخی از اين كشور ها 
مانند يونان، ايران و مصر از منظر تاريخی مهد تمدن و هنر هستند. 
در چنين شرايطی ناگهان خبر می رسد كه بزرگ ترين نمايشگاه آثار 
ديوارنگاری هنرمند مشهوری مانند بنكسی شامل 120اثر در فضايی 
به وسعت يك هزار مترمربع در دوبی برگزار شد.  بله تا نيمه شب! اين 
نمايشگاه هنری كه تا سی ام ژوئن برقرار است تا چند ساعت پس از 
نيمه شــب بازديد كننده دارد و بحث درباره مفاهيم عميق اين آثار 
ميان بازديد كننده ها ادامه دارد. آن هم در شرايطی كه كلوپ های 
شــبانه ويژه كشــور های گردشــگرپذير همچنان باز هســتند و 
بازديد كننده ها می توانند كلوپ ها را انتخاب كنند اما آنها بنكسی را 
انتخاب كرده اند. اين پرسش پيش می آيد كه چرا بنكسی؟ پاسخ به 
اين پرسش نياز به مهارت در مخاطب شناسی هنری دارد و بنابراين 
به يــادآوری چند نكته واضــح و بی نياز از ديــدگاه تخصصی يك 

كارشناس، بسنده می كنيم.
نخست اينكه بنكسی از انگشت شــمار هنرمندان مشهوری است 
كه هيچ گاه حاضر به افشــای نام واقعی اش نشد و به صورت گمنام 
با همين نام مســتعار آثارش را سفره چشــم های مخاطبان كرد. 
ديگر آنكه ديوارنگاره های او كه با اشاره به مفاهيم عميق سياسی و 
فلسفه اخالق خلق می شوند كپی شان آزاد است و هنرمند برگزاری 
نمايشگاه آنها را منوط به اجازه خود نكرده است. درحالی كه آثار او با 
قيمت  چند ميليون دالر همچنان ركورد قيمت آثار هنری را جابه جا 
می كند. همچنين ارزش هنری آثار بنكســی هم جوری است كه 
حتی منتقدانی كه هيچ اثری از زير تيغ تيز نقد آنها نمی گريزد هم 

كارهايش را می ستايند.

زندگی پديا
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مکث
وقتي آقا مرتضي دوباره كامران صدا مي شود… 
 مرتضي آويني از آن دســته آدم هايي است كه جداي از روايت 

فتح هايش كه شــب هاي جمعه پخش مي شد بعد از نبودنش، انسیهشهرستانكي
بيشتر شناخته و نقل زبان ها شد. هر چند سال يك بار هم يك مستندي، فيلمي، قطعه اي چيزي 
از او پخش مي شود تا دوباره نام او سر زبان ها بيفتد و در بعضي موارد صداي خانواده اين شهيد 

دربيايد.
چند شبي است شبكه 3 سيما برنامه اي با عنوان »آقا مرتضي« را روي آنتن مي برد كه در 
تيزرهاي تبليغاتي اين مجموعه روي عبارت »بدون سانسور« براي اين مجموعه 7 قسمتي 
تأكيد شده است؛ روايتي بدون سانسور از شهيد آويني. نگاه هم كه بكني بدون سانسوربودن 
آن را متوجه مي شوي. تلويزيون اين بار به داستان عشقي آقا مرتضي البته از ديدگاه رسمي 
هم اشاره كرده و بيشتر از مرتضي او را كامران )نام قبلي اش( خوانده است. اما بعد از پخش 
دو قسمت از اين مجموعه دوباره صداي خانواده اين شهيد درآمده است كه اين مرتضايي كه 
شما معرفي كرديد مرتضاي اصل! نيست. عالوه بر اين حسين معززي نيا همسر كوثر آويني، 
فرزند شهيد آويني نيز در نامه اي كه به علي عسگري، رياست سازمان صدا وسيما نوشته به 
موضوع استفاده بدون اجازه از راش هاي يك مجموعه تلويزيوني قديمي كه او درباره آويني 
ساخته بوده اشاره و اعتراض كرده است. به گفته معززي نيا عالوه بر استفاده از راش هاي اين 
مجموعه از راش هاي كنار گذاشته شده  فيلم مستند »مرتضي و ما« به كارگرداني كيومرث 
پوراحمد هم در اين مجموعه استفاده شده است. داماد خانواده آويني در صفحه شخصي خود 
در اينستاگرام همچنين گفته عالوه بر اينها از اقالم تصويري شخصي و خصوصي، عكس ها 
و فيلم هايي از سيدمرتضي آويني كه تاكنون منتشر نشده و تحت مالكيت خانواده  شهيد 
آويني است در اين برنامه استفاده شده است و حاال آنها تصميم دارند از طريق قضايي براي 

حل اين اختالف پيش آمده اقدام كنند.
اما موضوعي كه در اين بين مطرح مي شود اين است كه در واقعيت مالكيت اين راش ها با كيست؟ 
با تهيه كننده، كارگردان، تدوينگر، سازمان صدا و سيما يا مؤسسه اوج؟ كه هر چند اگر مالكيت 
مادي را متعلق به هر كس بدانيم نمي توانيم از مالكيت معنوي، فكر و ايده آن چشم پوشي كنيم.

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
شمشاد خانه پرور ما از كه كمتر است

حافظ

رئیس كمیته تخصصی ارزیابی 
سیالب كمیته ملی سدهای بزرگ 
ایران اعالم كرده كه افزایش تنش 
آبی در فصل تابستان سال۱۴۰۰ 

به دلیل كاهش بارندگی های سال 
آبی جاری بسیار محتمل است و 

پیش بینی می شود حدود ۲۰۰شهر 
ایران با این معضل روبه رو شوند. 

براساس آخرین آمار وزارت نیرو، 
میزان منابع آب تجدیدشونده كشور 

به كمتر از ۱۰۰میلیارد مترمكعب 
رسیده است. براساس این 

شاخص، برای هر ایرانی در حدود 
۱۱۰۰مترمكعب آب وجود دارد و 
براساس شاخص های دیگر كه 

معیار آن مصرف ۴۰درصد آب های 
تجدیدشونده است نیز وضعیت 
ایران به هیچ وجه مناسب نیست.

در ایران به گواه آمار، ساالنه حدود 
۸۰درصد از منابع تجدیدپذیر را 

مصرف می كنیم! 

یكی از مهم ترین پیامدهای تنش 
آب، پدیده فرونشست زمین است. 
اكنون براساس برخی از گزارش ها، 
فرونشست زمین در برخی از مناطق 

كشور به بیش از ۳۰سانتی متر 
رسیده است.

 200
شهر 

 100
میلیارد

80 
درصد

30 
سانتی متر

تنش تابستانی
عدد خبر

در ايــن فروردين مــاه به 
اين عكس سعيد قاسمی 
با موضوع دورهمی شــب 
يلدا در اهــر نگاهی بكنيد 
كه در مســابقه عكاســی 
اينستاگرامی هيپا در امارات 
با موضوع خانــواده جايزه 
گرفته اســت و با خودتان 
فكر كنيد انگار همين ديروز 
بود كه جمع هايمان جمع 

بود، كرونا نبود و...

رقابت جهانی برای جذب كادر درمان
 تا پيش از شــيوع 

كرونــا، در جهان دكتربهرامصلواتی
نبرد و رقابت سهمگينی در ميان كشورها برای 
جذب و شــكار نخبگان علمی و فناوری در 
جريان بود، اما حاال ايــن رقابت، رنگ و بوی 
كرونايی گرفته اســت و با توجــه به اهميت 
روزافزون تامين و حفظ كادر بهداشت و درمان 
در دوران كرونا، مسئله حفظ يا مهاجرت كادر 
درمان تبديل به يك چالش حياتی و اولويت 
كليدی برای بسياری از كشورها شده است. 
چالش مهاجرت يا نگهداشتن كادر بهداشت و 
درمان در جهان در نتيجه بر هم كنش توأمان 

2دسته نيروی رانشی و كششی است.
اكنون ما شــاهد افزايش ميل به مهاجرت و 
شــكل گيری مــوج جديــدی از مهاجرت 
نيروهای متخصــص در حوزه های مختلف 
بهداشــت و درمان از سوی كشورهای كمتر 
توسعه يافته بر اثر كشش برنامه های جذاب 
پيشنهادی توسط كشــورهای توسعه يافته 
هستيم. كشورهای توســعه يافته كه همواره 
برای حفظ شــيب رشد توســعه اقتصادی 
خود، از فرمول واردات و جذب ســرمايه های 
انسانی ديگر كشــورها به نحو مناسب بهره  
برده اند، در تالشــند از اين فرمول در تامين 
كادر بهداشت و درمان مورد نياز خود مجدداً 
در دوران كرونا و حتی پساكرونا بهره بگيرند؛ 
بنابراين در تالشند تا با معرفی و پياده سازی  

برنامه ها و تســهيالت جذاب ازجمله ويزای 
سريع و رايگان، معرفی فرصت های شغلی با 
درآمدهای باال، كادر بهداشت و درمان ديگر 
كشورها به ويژه كشــورهای در حال توسعه 
ازجمله ايران را متقاعد و متمايل به مهاجرت 
كنند. در يك سال گذشــته، آمريكا كه برای 
بيشتر دسته های مهاجرتی اعم از نيروی كار 
و پناهجويان و حتی دانشجويان محدوديت 
جدی ايجاد كرده، برنامه ويژه ای برای جذب 
كادر بهداشت و درمان از خارج درنظر گرفته 
است. ديگر كشــورهای توسعه يافته ازجمله 
كانادا، انگليس و آلمان هم برنامه های مختلفی 

در اين زمينه دارند.
بديهی است كه كشورهای كمتر توسعه يافته 
بيشترين آســيب اقتصادی و اجتماعی را از 
پديده كرونا ديده اند و بالطبــع نيروی كادر 
بهداشت و درمان آنان به رغم تمام فداكاری ها 
و زحمات شان، متحمل فشار كاری روزافزون و 
آسيب های روحی بيشتری شده اند. در نتيجه 
ميل به مهاجرت و نهايتــاً اقدام به مهاجرت 
در ميان كادر بهداشــت و درمــان اين گروه 
از كشــورها بر اثر نيروهای رانشــی موجود 
اعم از فشــارهای كاری و اقتصادی افزايش 

چشمگيری پيدا می كند.
 اين فشارها برای كادر بهداشت و درمان ايران 
هم بيش از حد معمول بوده اســت. شرايط 
اقتصادی ناشــی از تحريم كــه حتی اثرات 

قابل توجهی در تامين تجهيزات پزشــكی و 
واكســن داشته و ســطح حمايت های مالی 
و غيرمالی از كادر درمــان كه در صف مقدم 
مبارزه با كرونا هســتند، در مقايسه با ساير 
كشــورها ناچيز بوده يا تناسبی با فشارهای 
كاری و روحی آنها نداشــته است. رصدخانه 
مهاجرت ايران در گزارشــی كه در بهار سال 
1399منتشر كرد، نسبت به پديده خستگی 
مفرط كادر بهداشــت و درمان و شكل گيری 
موج احتمالی مهاجرت در ميان آنها هشدار 
داده بود. اخيراً از سوی سازمان نظام پزشكی، 
آماری مبنی بر افزايش »ميل به مهاجرت« يا 
»اقدام به مهاجرت« در ميان كادر بهداشت و 
درمان نيز منتشر شده است كه پديده دور از 

ذهنی به نظر نمی رسد.
اما پيشــنهاد به مســئوالن حوزه بهداشت 
و درمــان در اين زمينه در وهلــه اول، ارائه و 
تقويت بسته های تشويقی و حمايتی )مالی 
و غيرمالی( در سريع ترين زمان ممكن برای 
بهبود روحيه كادر درمان و در وهله بعدی، با 
توجه به هزينه و زمان قابل توجه الزم جهت 
تربيت و پــرورش كادر بهداشــت و درمان، 
تشويق دانشجويان ايرانی مشغول به تحصيل 
در رشته های پزشكی در خارج از كشور است.

* مدير رصدخانه مهاجرت ايران )وابســته به 
پژوهشکده سياستگذاری دانشگاه شريف( 

زنده ماندن و دوام آوردن و جوانه زدن تعبير می شود.بهداشت نامگذاري كرد. امسال روز جهانی بهداشت در سايه كوويد 19 تنها با مجمع جهانی بهداشت از سال 1950 به بعد، هفتم آوريل )امروز(را روز جهانی 
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