رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

حمایت از بازار سرمایه
به معنی هدایت دستوری نیست

در پاسداشت سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی

در سوگ هنر مردمی
در صفحه آخر بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید
سال بیست و هفتم شماره  7601دوشنبه  23فروردین  29 1400شعبان  16 1442صفحه

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1500تومان Monday 12 Apr 2021
شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
معضالت نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» میگوید

گزارش «ایران» از چگونگی اجرای محدودیتهای کرونایی
و سونامی کرونا در شهرها

سیاهی
کرونا

مذاکرات ارزی
نخستوزیر کره جنوبی در تهران

هزینههای اقتصادی کالنی
به نظام تحمیل میشود
3

دور زدن محدودیتها
ممنوع

 -فوت  ۲۵8بیمار کووید 19در کشور دیروز ثبت شد

 گزارشی از رونق دوباره و چالش برانگیز دوره های موفقیت و تفکرمثبت در سال کرونا
دیروز دومین روز از محدودیتهای  10روزه شــهرهای قرمز به پایان
رســید .تعداد فوتیهای کرونایــی اما مرز  ۲۵0نفــر را رد کرد .تعداد
مراجعه کنندگان به بیمارستانها عدد  ۲1هزار را پشت سرگذاشت
و نام اغلب کسانی که در نوروز بدون توجه به هشدارها و اخطارها بار
سفر بسته بودند؛ غافلگیرانه در این لیست بلند باال نشست .تهران

که تا همین چند هفته پیش تعداد فوتیهایش را به یک رقمی شدن
نزدیــک کرده بود حاال با اوج دوباره کرونا در خیزش موج چهارم به
عــدد  70فوتی درروز رســیده تاحدی که نگرانیهــا از نبود قبر خالی
بــرای فوتیهای احتمالی در هفتههای آینده به یکی از دغدغههای
جدی تبدیل شده است.
صفحات  5و  6را بخوانید

آمرین حرکت تروریستی در نطنز را
ناکام خواهیم گذاشت

2

وزارت اقتصاد خطاب به  1۲بانک:

President.ir

«چونگ ســیه کیون» ،نخستوزیر کرهجنوبی
در شــرایطی روز گذشــته در ســفری دو روزه راهی
تهــران شــد کــه بیتردیــد رابطــه تهران و ســئول
در بحرانیتریــن وضعیــت ممکــن قــرار دارد.
تحریمهــای نامتعــارف دولــت ســابق امریــکا
علیــه ایــران کــه روند اجــرای توافــق هســتهای را
هــم تخریب کــرد ،کره جنوبی را که پیشــتر یکی از
بزرگترین مشــتریان نفتــی ایران بــود ،به تغییر
در مواضع دوستانه خود نسبت به تهران ترغیب
کرد .چنانکه انباشت حدود  7میلیارد دالر از اموال
ایران در این کشــور که حاصل فروش نفت و عدم
دریافــت پول حاصــل از آن به دلیــل تحریمهای
بانکی بود ،از جمله رویدادهایی بود که نشــان داد
مقامهای کــره جنوبی چنــدان ارادهای برای حل
آن ندارند.
کره جنوبی که در سال  ۲017و پس از دستیابی
ایران و قدرتهای بزرگ به توافق هستهای ،یکی
از بزرگتریــن خریــداران نفت ایران بــود ،پس از
خروج امریکا از برجام و بازگشــت تحریمها عماً

خرید نفت از تهران را متوقف کرد و پس از اعمال
تحریمهــای یکجانبــه امریــکا علیه نظــام بانکی
ایــران ،به بهانه تحریم واشــنگتن از پرداخت پول
نفتی کــه از ایــران خریداری کــرده ،اجتنــاب کرد.
کــره جنوبی پیــش از پایــان یافتــن معافیتهای
نفتــی که ترامپ در قبال برخی از خریداران نفتی
ایــران در نظــر گرفتــه بــود ،حجــم گســتردهای از
نفت و محصوالت پتروشــیمی ایران را خریداری
کــرده بود که پــول حاصل از آن بنــا به گفته بانک
مرکزی ایــران به  7میلیــارد دالر میرســید .قابل
انتظــار بــود کــه تحریمهــای ســختگیرانه دولــت
وقــت امریکا بر رونــد انتقال پولی کــه کره جنوبی
باید به ایران پرداخت کند ،تأثیرگذار باشد اما این
در حالــی بود که مقامهای کــره با پیروی بیچون
و چــرا از تحریمهــای امریکایی تمایلــی به یافتن
ابتکار عمل جهت بازگرداندن بدهیهای خود به
تهران نداشــتند .چه تهران در مقابل پیشنهادات
متوالــی بــرای مذاکره دربــاره این موضــوع با این
پاســخ از ســوی مقامهــای کــرهای روبهرو شــد که

حال و بایستههاي
سیاست آب و برق

اگر صنعت آب و برق از جمله دغدغههایتان
است این مجموعه را از دست ندهید

8

 ۲۵سال تالش برای بازاریابی و برندسازی یک محصول سنتی و تاریخی

جهانیسازی فرش ترکمن به سبک بانوی ترکمن

10

اولتیماتوموزارتارتباطات
به سه اپراتور مختل کننده «کالب هاوس»

13

تأملی درباب دموکراتیک شدن فرهنگ در جوامع امروزی

«دموکراسی»
و «فرهنگ» چگونه همکالم شدند؟

11

محصوالت چند رسانهای «ایران»

استودیو خبر
«ایران»

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.

سال بیست و هفتم
شماره 7600
یکشنبه
 22فروردین 1400
 28شعبان 1442

روز گذشــته در بدعتــی
یادداشت عجیــب و مغــــــایرتی
صریــح بــا قانــون190 ،
نماینــده مجلـــــس از
رئیسجمهوریبهدلیل
آنچــه «ابــاغ نکــردن
نعمت احمدی قوانیــن» خواندهاند ،به
حقوقدان قــوه قضائیــه شــکایت
کردند .این شــکایت درحالی اســت کــه قانون،
فراینــد ابــاغ قوانین را مشــخص کــرده و گفته
کــه درصورت ابــاغ نکردن رئیــس جمهوری،
رئیس مجلــس میتواند قانون را ابــاغ کند .از
این رو این شکایت اساساًموضوعیت ندارد .زیرا
در طــرح دعاوی ،با چیزی بــه نام فعل یا ترک
فعل مجرمانه روبهرو هســتیم که در این مورد
خاص ،ما چنین فعل یا ترک فعلی را مشاهده
نمیکنیم .به عنوان مثال ،ممکن اســت گفته
شــود به مســافرت نروید و اگر مسافرت رفتید،
فان مقدار جریمه خواهید شد .در این صورت
میتوان کســی کــه قانون را اجــرا نکرده جریمه
کرد ،اما در این مورد خاص ،این مســأله مطرح
است که اگر این فعل خاص ،یعنی اباغ قانون
را ،فرد مشــخص شــده یعنی رئیس جمهوری
انجــام نــداد ،فــرد دیگــری ،در اینجــا رئیــس
مجلــس ،ایــن کار را خواهــد کرد .بــه طور کلی،
برابــر تبصره ذیل ماده یــک قانون مدنی ،بعد
از آنکه قوانین ســیر تشــریفات تصویبی خود را
در مجلس و شورای نگهبان طی و جنبه قانون
پیدا کردند ،بایــد برای اجرا اباغ شــوند .قانون
گفتهاسترئیسجمهوریبهعنوانرئیسقوه
مجریه ،اباغ قوانین را برعهده دارد .تا سال 60
مشــکلی در اباغ قوانین وجود نداشــت .در آن
زمــان در دوره آقای بنی صدر ،او برخی قوانین
مصوبمجلسرااباغنمیکرد.
ادامه در صفحه 2

گفتگو با دکتر احسان مصطفوی عضوکمیته اپیدمیولوژی کووید۱۹
درباره شرایط تهران
پیش بینی روزهای سخت و دشوار برای تهران دور از ذهن نیست
کاربران در شبکه های اجتماعی با هشتگ تهران درباره شرایط کرونا
اظهار نگرانی کردند

www.ion.ir
@irannewspaper
@radioiran20

موضوع این قسمت:

رادیو ایران20
شماره 461
 22فروردین 1400

بررسی دالیل اوج گرفتن کرونا در تهران و کشور

شالق کرونا بر تن تنهای تهران

هر  6دقیقه یکنفر در کشور و هر  16دقیقه یکنفر در تهران
جان خود را از دست میدهد

عکس :ابوالفضل نسایی  /ایران

پای فردا
بر شانههای امروز

مجموعهای جامع شامل نقد و بررسی
شش دهه مدیریت صنعت آب و برق
ایران در  400صفحه گرد آمده است.
وضعیتموجود،بایستههایسیاست
آب و برق برای فردای پایدارتر و تجربهای
را که باید به مدیریت آینده منتقل گردد تا
چشماندازی روشنتر در سده جدید
گشوده شود ،در این مجموعه
خواهیدخواند.

نرخ سود بانکی را رعایت نکنید
جریمه میشوید

پانصد و چهل و شش

بزودی
منتشر
میشود

صفحه  2را بخوانید

صفحه  5را بخوانید

شکایتبالموضوع

واکنش رئیس سازمان انرژی اتمی به اقدام علیه تاسیسات نطنز :

دلیل بازنگرداندن پولهای ایران ،اتصال سیستم
بانکــی و مالــی این کشــور بــه سیســتم بانکهای
امریــکا اســت و چون بانــک مرکزی ایــران هم در
لیســت تحریمهای امریکا قرار دارد ،ســئول قادر
بــه دور زدن تحریمهــای امریــکا و بازگردانــدن
پولهای توقیفی تهران نیســت.در مواجهه با این
بهانه جوییها بود که مقامهای ایرانی رایزنیهای
گستردهای را با کره جنوبی آغاز کردند که در ادامه،
راهکاری را مطرح کردند که مورد قبول امریکا هم
قرار گرفت و بر اســاس آن قرار شد که کره جنوبی
پول نفت ایران را به ســازوکار مالی «اینســتکس»
پرداخــت کند تا تهــران بتواند کاالهــای مورد نیاز
پزشکی ،کشاورزی و غذایی خود را خریداری کند،
اما این در حالی بود که کره جنوبی تنها به ارســال
کاالهای خاص و حدود دو میلیون کیت شناسایی
بیمــاری کرونا به ارزش  ۵00هزار دالر بســنده کرد
و از ورود جدی بــه عرصه بازپرداخت بدهیهای
خود به تهران پرهیز کرد.

اکنــــــــون و در آغـــــــــاز
یادداشت ســـــــــال  1۴00مـــــــــوج
چهـــــــارم همهگیــــری
کرونــا ســهمگینتر از
امــواج دیگـــــر سراســر
کشــــــور را درنوردیــده
و تعــداد مبتایــان بــه
سیمین کاظمی طـــــرز نگرانکننـــــده و
جامعهشناس
وحشــــــتآوری رو بــه
افزایش است .این موج جدید در حالی کشور را
فرا گرفته که با کشف واکسن و تولید و توزیع آن
در سطح جهانی ،امید آن میرفت که نصیبی
هــم به ایران برســد و رنج ناشــی از همهگیری
به پایان برســد .در واقع در شرایطی که واکسن
به یک مطالبه ملی تبدیل شــد و بحث درباره
کیفیت واکسنها در جریان بود ،غفلت از الزام
و اجرا و رعایت پروتکلهای بهداشــتی نیز رخ
داد و در نهایت نه تنها واکسن تأمین نشد ...

باالتر از سیاهی

کرکره مغازهها پایین ،اما باز هستند
و مترو روزهای شلوغی را سپری میکند

رادیو ایران 20
@irannewspaper
@radioiran20

بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی
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سیاسی

دوشنبه  23فروردین 1400
سال بیستوهفتم
شماره 7601

اعالم جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات

نخســتین جلسه رسیدگی به اتهامات حســن میرکاظمی معروف به حسن رعیت
و ســایر متهمــان ،به اتهــام مشــارکت در اخالل عمــده در نظام پولی و ارزی کشــور
روز گذشــته به ریاست قاضی بابایی برگزار شــد .به گزارش قوه قضائیه ،جعفرزاده
نماینده دادســتان در این جلســه با بیان اینکه در این پرونده با یک شــبکه فســادی
مواجه هستیم که مجموعهای از جرایم از اخالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور تا
ضربه به محیط زیست را رقم زدند ،اظهار کرد :در برههای که یک فرد عادی برای
گرفتن وام باید مدتها در نوبت باشــد و ضامن و وثایق معرفی کند شــبکه فســاد
میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیالت به میزان  ۴۰۰میلیون یورو
و در جای دیگر نیز به میزان  ۵هزار میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه تسهیالت مورد نظر از  ۳۰سالگی تا  ۴۰سالگی
دریافت شده بود ،دلیل این امر را ارتباط ویژه با برخی مسئوالن و مفسدان اقتصادی
مثل اکبر طبری ،قاضی منصوری و بابک زنجانی عنوان کرد و افزود :شــبکه رعیت
در قالب هفت شــرکت از ســه بانک آینده ،گردشگری و کشــاورزی تسهیالت ریالی
دریافــت کــرد و به حســاب پنج بانک دیگــر ریخــت و از این طریــق پیشپرداخت
حوالههــای ارزی خــود را تأمین کرد و اصطالحاً از این جیب به آن جیب گذاشــت،
حال آنکه قرار بود با آن تسهیالت دریافتی مواد اولیه وارد کند.
جعفــرزاده ،در تشــریح عناوین اتهامی حســن میرکاظمی ،نخســتین مــورد را
مشارکت در اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کالن ارزی
و ریالــی با تقلب از بانکها معــادل  ۴۰۰میلیون یورو و بیش از  ۵هزار میلیارد ریال
منجر به اخالل در نظام اقتصادی کشــور با وصف سردســتگی عنوان کرد .به گفته
قاضی ،جلسه بعدی دادگاه بعداً برگزار میشود.

حدود  7میلیارد دالر از درآمدهای ایران در بانک های کره جنوبی مســدود شده است

اخبــــار

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت

مذاکرات ارزی در تهران

گــروه سیاســی /نخســتوزیر کــره
جنوبی که با اســتقبال محمد اسالمی
وزیــر راه و شهرســازی وارد فــرودگاه
مهرآبــاد تهران شــد ،ســاعتی بعد در
مجموعــه ســعدآباد مــورد اســتقبال
رســمی اســحاق جهانگیــری ،معاون
اول رئیــس جمهوری قــرار گرفت .به
گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری پس
از استقبال رســمی از نخستوزیر کره
جنوبــی ،مذاکرات خصوصــی خود را
بــا وی آغاز کرد .دو طرف درخصوص
راهکارهــای توســعه روابــط تهــران
 ســئول و مهمتریــن موضوعــاتمورد عالقه طرفیــن گفتوگو کردند.
پــس از مراســم اســتقبال ،مذاکــرات
دوجانبه معاون اول رئیس جمهوری
و نخســتوزیر کــره جنوبــی دربــاره
توسعه روابط دوجانبه ،همکاریهای
اقتصــادی و بویــژه رفع موانــع بانکی
آغاز شد .براساس گزارش خبرگزاری
یونهــاپ انتظــار مــیرود که کیــون در
جریــان ســفر ســه روزه خود بــه ایران
کــه سهشــنبه بــه پایــان میرســد ،در
مــورد راههــای بهبــود روابط ســئول و
تهران و سایر موارد گفتوگو کند .این
دیدار اولین سفر یک نخستوزیر کره
جنوبی در  ۴۴ســال گذشــته به تهران
اســت .نخســتوزیر کــره جنوبــی در
تهران با محمد باقــر قالیباف ،رئیس
مجلس و علی الریجانی مشــاور رهبر
معظم انقالب اسالمی دیدار میکند.
عالوه بر این ،نخستوزیر کره جنوبی
قرار است با مقامات شرکتهای این
کشــور که در ایران فعالیت میکنند از
جمله سامسونگ الکترونیک ،الجی
الکترونیکــس و شــرکت اسکای
نتورک نیز دیدار کند.
«چونــگ ســیه کیــون» ،نخســتوزیر
کــره جنوبی در شــرایطی روز گذشــته
در ســفری ســه روزه راهی تهران شــد
کــه بیتردید رابطه تهران و ســئول در
بحرانیتریــن وضعیــت ممکــن قرار
دارد .تحریمهــای نامتعــارف دولــت
ســابق امریــکا علیــه ایــران کــه رونــد
اجرای توافق هســتهای را هم تخریب
کــرد ،کره جنوبــی را که پیشــتر یکی از
بزرگترین مشتریان نفتی ایران بود،

بــه تغییــر در مواضــع دوســتانه خود
نســبت به تهران ترغیب کرد .چنانکه
انباشت حدود  7میلیارد دالر از اموال
ایران در این کشــور که حاصل فروش
نفــت و عــدم دریافت پــول حاصل از
آن به دلیل تحریمهای بانکی بود ،از
جملــه رویدادهایی بود که نشــان داد
مقامهای کره جنوبی چندان ارادهای
برای حل آن ندارند.
کره جنوبی که در سال  ۲۰۱7و پس
از دســتیابی ایران و قدرتهای بزرگ
به توافق هستهای ،یکی از بزرگترین
خریــداران نفــت ایــران بــود ،پــس از
خــروج امریــکا از برجــام و بازگشــت
تحریمهــا عمالً خرید نفــت از تهران
را متوقــف کــرد و پــس از اعمــال
تحریمهــای یکجانبــه امریــکا علیــه
نظــام بانکی ایــران ،به بهانــه تحریم
واشــنگتن از پرداخت پــول نفتی که از
ایران خریداری کرده ،اجتناب کرد.
کــره جنوبی پیــش از پایــان یافتن
معافیتهــای نفتــی کــه ترامــپ در
قبال برخــی از خریــداران نفتی ایران
در نظــر گرفته بود ،حجم گســتردهای
از نفت و محصوالت پتروشیمی ایران
را خریداری کــرده بود که پول حاصل
از آن بنــا به گفته بانــک مرکزی ایران
بــه  7میلیــارد دالر میرســید .قابــل
انتظار بود که تحریمهای سختگیرانه
دولــت وقــت امریــکا بــر رونــد انتقال
پولــی کــه کــره جنوبی بایــد بــه ایران
پرداخــت کنــد ،تأثیرگــذار باشــد امــا
ایــن در حالی بود کــه مقامهای کره با
پیــروی بیچــون و چــرا از تحریمهای
امریکایــی تمایلــی بــه یافتــن ابتــکار
عمل جهــت بازگردانــدن بدهیهای
خــود بــه تهران نداشــتند .چــه تهران
در مقابــل پیشــنهادات متوالــی برای
مذاکــره دربــاره ایــن موضــوع بــا این
پاسخ از سوی مقامهای کرهای روبهرو
شــد که دلیــل بازنگردانــدن پولهای
ایران ،اتصال سیســتم بانکــی و مالی
ایــن کشــور بــه سیســتم بانکهــای
امریــکا اســت و چــون بانــک مرکــزی
ایــران هــم در لیســت تحریمهــای
امریــکا قرار دارد ،ســئول قــادر به دور
زدن تحریمهای امریکا و بازگرداندن

پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری

معــاون سیاســی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه مواضــع ایران درخصوص
موضوع برجام و مذاکرات صرفاً از سوی مقامات وزارت امور خارجه اعالم میشود،
گفت :هرگونه نقلقول یا اخبار منتشرشــده منتســب به منابع آگاه یا منابع نزدیک
بــه هیــأت مذاکره کننده و امثال آن فاقد اعتبار اســت .به گزارش ایرنا ،ســیدعباس
عراقچــی درخصوص مطالبی که بعضــاً به نقل از منابــع آگاه نزدیک به مذاکرات
وین منتشــر میشــود ،با تأکید بر اینکــه «وزارت امــور خارجه رونــد گفتوگوها را با
جزئیات و در سریعترین زمان ممکن به مقامات ارشد نظام گزارش کرده و هرگونه
موضعگیری رسمی یا مذاکراتی را منطبق با دستورالعملها و سیاستهای ابالغی
دنبال میکند» افزود« :نشر مطالب پراکنده و غیردقیق از قول منابع بینام و نشان و
انتساب آن به عنوان موضع جمهوری اسالمی ایران میتواند آثار مخربی بر فضای
مذاکــرات و بر راهبردهــای هیأت مذاکرهکننده گذاشــته و عالوه بر ســردرگم کردن
طرفهــای خارجــی ،روی افکار عمومی نیــز تأثیر منفی بگذارد ».گفتنی اســت در
روزهای اخیر شبکه پرس تیوی اخباری را به نقل از منابع نامعلوم و به اسم منابع
نزدیک به تیم مذاکرهکننده منتشر کرده است.
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بعد از  44ســال نخست وزیر کره جنوبی به ایران آمد

گروهسیاســی/زمانبندی انتخابات  ۱۴۰۰اعالم شــد .بر اساس جدول زمانبندی که
از ســوی معاونت سیاســی وزارت کشــور برای برگــزاری انتخابات ســیزدهمین دوره
ریاســت جمهوری اعالم شــده انتشــار اســامی نامزدهــای نهایی انتخابات ریاســت
جمهــوری  ۵و  ۶خــرداد انجام خواهد شــد .داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری
از  ۲۱تا  ۲5اردیبهشــت فرصت دارند که برای نامنویســی اقدام کنند .بر اســاس این
تقویم انتخاباتی شــورای نگهبــان در دو بازه زمانی  5روزه (مجموعــاً  ۱۰روز) از  ۲6تا
 ۳۱اردیبهشــت مــاه به صالحیت داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری رســیدگی
خواهد کرد .به گزارش ایسنا و بر اساس اظهارات جمال عرف رئیس ستاد انتخابات
کشور ثبتنام شرکتکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری حضوری است .این در
حالی است که برای ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا ،میاندورهای
مجلــس و میانــدورهای خبــرگان توأمــان به صورت حضــوری و مجازی انجام شــد.
عرف درباره ضرورت حضور داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری در وزارت کشور
برای ثبتنام گفت :براســاس قانون تالش میکنیم در وزارت کشــور تمهیدات الزم
را از حیث پروتکلهای بهداشــتی رعایت کنیم .به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور
تا پیش از پایان فرصت ثبتنام داوطلبان انتخابات شــوراهای روســتا در روز گذشته
بیش از  5۰هزار نفر اقدام به ثبتنام کردند و به گفته او زنان ســهم قابل توجهی از
داوطلبان را به خود اختصاص دادند .به گزارش ایرنا روز گذشته یک جبهه سیاسی به
مجموعه تشکلهای ائتالفی فعال در انتخابات افزوده شد« .جبهه جهادگران ایران
اســالمی» جبههای است که دیروز در بیانیهای از ورود رسمی خود به عنوان جریانی
مســتقل بــه صحنه انتخابات خبــر داد .در این بیانیه از این جبهه بــا عنوان «جریان
ســوم» یاد شــده و تأکید کردهاند که داوطلب اختصاصی را برای انتخابات ریاســت
جمهــوری تا اول اردیبهشــت معرفــی میکنند .روز گذشــته در حالــی که یک عضو
شــورای مرکزی حزب مؤتلفه اســالمی در گفتوگویی اظهار داشــت :اصولگرایان تا
روز ثبتنام منتظر اعالم نظر آقای رئیسی میمانند و البته درباره آن در حال رایزنی
هســتند .اما پس از این اظهارنظر حمیدرضا ترقی که در جبهه پایداری چهرههایی
مانند فتاح ،علی نیکزاد و سعید جلیلی به عنوان کاندیدا مطرح هستند؛ نیکزاد نایب
رئیس مجلس شورای اسالمی تأیید درستی احتمال نامزدیاش را به زمان ثبتنام
انتخابات احاله داد و به گزارش برنا ،یک عضو جبهه پایداری هم حمایت این جبهه
از قاضیزاده هاشــمی و سعید جلیلی را رد کرد و گفت که آنها عضویتی در پایداری
نداشــتهاند و جبهه پایداری از آنها حمایتی نخواهد داشت .در سمت اصالحطلبان
دیــروز علیمحمــد نمازی عضو شــورای مرکــزی کارگــزاران درباره حضور اســحاق
جهانگیری و محمدرضا عارف در انتخابات  ۱۴۰۰توضیح داد و با بیان اینکه عارف در
انتخابات  ۱4۰۰حضور مییابد ،جهانگیری را در اینباره بر سر دو راهی کاندیدا شدن
یا نشدن دانست که به باور او در نهایت کاندیدا نخواهد شد .جواد امام ،فعال سیاسی
اصالحطلب نیز از اصرار طیفی از اصالحطلبان برای حضور سیدحسن خمینی در
انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت :سیدحسن خمینی یکی از کاندیداهای
حداکثــری اصالحات اســت که در جبهه در مــورد او صحبتهای زیادی میشــود و
احزاب و شخصیتها به دنبال این بودند که او را متقاعد کنند .ولی تا امروز نپذیرفته
است .اگر بپذیرند یکی از کاندیداهای مورد اجماع جبهه خواهند بود .دیروز همچنین
لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتوگویی اعالم کرد که قصدی
برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

عراقچی :اخباری که از قول «منابع آگاه نزدیک به
مذاکرات وین» منتشر میشود ،فاقد اعتبار است
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پولهای توقیفی تهران نیست.
در مواجهــه با این بهانــه جوییها
بود کــه مقامهای ایرانــی رایزنیهای
گستردهای را با کره جنوبی آغاز کردند
که در ادامه ،راهکاری را مطرح کردند
که مورد قبول امریکا هم قرار گرفت و
بر اســاس آن قرار شــد که کره جنوبی
پــول نفت ایــران را بــه ســازوکار مالی
«اینســتکس» پرداخت کنــد تا تهران
بتوانــد کاالهــای مــورد نیــاز پزشــکی،
کشــاورزی و غذایی خــود را خریداری
کنــد ،امــا ایــن در حالــی بــود کــه کره
جنوبی تنها به ارســال کاالهای خاص
و حــدود دو میلیــون کیــت شناســایی
بیمــاری کرونــا بــه ارزش  ۵۰۰هــزار
دالر بســنده کــرد و از ورود جــدی بــه
عرصــه بازپرداخت بدهیهــای خود
بــه تهــران پرهیــز کــرد .همچنیــن در
ادامــه تالشها کارگروهی موســوم به
«کارگــروه تجارت بشردوســتانه» بین
وزارت بهداشــت ایــران و کــره جنوبی
شــکل گرفــت .ایــن کانــال سوئیســی
در فوریــه ســال  ۲۰۲۰به عنــوان راهی
بــرای صادرات لوازم بشردوســتانه به
ایران با تصویــب دولت ترامپ ایجاد
شــد .بر اســاس ایــن طرح ،مقرر شــد
کاالهای بشردوســتانه ماننــد داروها و

مواد غذایی با پرداخت تضمین شده
توســط بانکهــای ســوئیس در ایــن
کشور خریداری و به ایران صادر شود.
عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل
بانــک مرکزی ایران دربــاره این طرح
که در زمســتان ســال گذشــته بــه طور
جدی مطرح شــد ،گفته بــود که «کره
جنوبــی خــود خواســتار مذاکــره برای
پرداخــت شــده اســت و راه را بــه آنها
نشــان دادهایــم و دســتور پرداخــت
صــادر شــده ،بنابرایــن هــر زمانــی
کــه بخواهنــد ایــن پرداخــت انجــام
میشــود ».اما بــا وجود ایــن تالشها
و پیگیریهــای مســتمر از ســوی
مقامهــای کشــورمان ،ایــن راهــکار
هم تنهــا به انتقال رقمــی کمتر از ۲۰
میلیــون دالر از پولهــای بلوکه شــده
بــرای خرید دارو و تجهیزات پزشــکی
منجر شد.
 ëتوقیف نفتکش کره
دی مــاه ســال گذشــته همزمان با
تــالش تهران بــرای آزادســازی اموال
بلوکه شده خود در کره جنوبی ،نیروی
دریایــی ســپاه از توقیــف یــک فرونــد
شــناور کره جنوبــی به نــام «هانکوک
چیامی» ،به دلیل نقض پروتکلهای
زیســتمحیطی در خلیج فارس خبر

داد .ایــن در حالی بود که رســانههای
خارجــی توقیــف نفتکــش کــرهای را
اقــدام تالفیجویانــه ایــران در برابــر
اموال بلوکه شــده خود ارزیابی کردند
اما مقامهــای ایرانی ضمــن تأکید بر
لزوم بازگرداندن اموال خود از ســئول
خواســتند که از سیاســی کردن مسأله
توقیــف کشــتی خــود در خلیج فارس
پرهیــز کننــد .مقامهــای کشــورمان با
رد اتهامــات مربــوط بــه گروگانگیری
نفتکش کــره جنوبی تأکیــد کردند که
این سئول اســت که داراییهای ایران
را گروگان نگه داشته است.
در پــی همیــن رویــداد بــود کــه
«چویــی جونــگ کان» ،معــاون وزیــر
خارجه کره جنوبی راهی تهران شد تا
ضمن بحث درباره موضوع پولهای
بلوکــه شــده درخصــوص آزادی
نفتکش و خدمــه آن گفتوگو کند .او
در این سفر که نتیجهای هم به دنبال
نداشــت ،بــا ســید عبــاس عراقچــی،
معــاون وزیر خارجه ایــران دیدار کرد
و مقــام ایرانی ضمــن رد این ادعا که
ایران بــا اهداف سیاســی نفتکش کره
جنوبــی را توقیــف کــرده اســت ،به او
یادآور شد که داراییهای تهران بیش
از تحریمهــای نامشــروع واشــنگتن،

بــه دلیل عــدم وجود اراده سیاســی از
طرف دولت کره جنوبی مسدود شده
اســت .بــا وجــود اینکــه هنــوز تکلیف
بدهــی  7میلیــاردی کــره جنوبــی بــه
ایران مشــخص نشــده اســت ،بیستم
فروردیــن مــاه جــاری نفتکــش کــره
جنوبــی از ســوی ایــران آزاد شــد.
خبرگــزاری کــرهای «یونهــاپ» ادعــا
کــرد کــه ایــن اتفــاق در زمانــی افتاده
است که سئول و تهران احتماالً بر سر
آزادی  7میلیارد دالر پول بلوکه شــده
ایران در کره جنوبی پیشــرفتهایی را
داشتهاند.
 ëانتظار تهران از این سفر
نخســتوزیر کره جنوبی در چنین
شــرایطی روز گذشــته بــه تهران ســفر
کــرده اســت« .چونــگ ســیه کیــون»
کــه احتمــال کاندیداتــوریاش بــرای
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال
آینــده کــره مطــرح اســت ،میکوشــد
از فرصــت حضــور در تهــران بــرای
عادیســازی مناســبات دو کشور بهره
گیــرد و عالوه بر پایان دادن به بحران
جــاری در روابــط دوکشــور ،زمینــه را
بــرای ترمیــم و بهبــود روابــط فراهم
نمایــد .نخســتوزیر کــره جنوبــی در
سفر سه روزه خود به تهران ،عالوه بر
مذاکره با اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیــس جمهــوری کشــورمان ،بــا
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی و
علــی الریجانــی نیز دیــدار و گفتوگو
میکند .پیشــتر ســعید خطیــبزاده،
ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران در
نشســتی خبــری ،دربــاره ایــن ســفر
خطــاب بــه مقامهــای کــره جنوبــی
گفته بود« :انتظار داریم نخســتوزیر
کــره جنوبــی کــه عــازم ایــران اســت،
راهحلهایــی بــرای آزادســازی منابع
مسدود شده ایران در کره را با خودش
بیاورد .این موضوع روابط دوجانبه را
در یکــی دو ســال اخیــر شــدیداً تحت
تأثیر خود قرار داده اســت ».او افزود:
«این ســفر میتوانــد در ارتقای روابط
و برخــی ســوءتفاهمات کمــک کنــد و
امیدواریم نخستوزیر کره با دستپر
و بــا راهحلهــای اجرایــی و عملیاتی
وارد ایران شود».

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

حادثه نطنز صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است
صالحی :ایران حق خود برای اقدام علیه عاملین ،آمرین و مباشرین این حرکت تروریستی را محفوظ می دارد
تأسیسات هستهای نطنز بامداد یکشنبه
بار دیگر با وقوع حادثه روبهرو شد .این
خبــر را بهــروز کمالونــدی ،ســخنگوی
سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد .او
با اعالم بروز حادثه در بخشــی از شبکه
توزیع برق تأسیســات غنیســازی نطنز
گفــت که ایــن حادثه صدمات انســانی
و آلودگــی بــه دنبال نداشــته و علل آن
در دســت بررســی اســت .ایــن حادثــه
یــک روز پــس از پانزدهمیــن ســالروز
ملــی فنــاوری هســتهای روی داد .در
همیــن روز با دســتور رئیــس جمهوری
گازدهــی بــه ماشــینهای نســل جدید
ســانتریفیوژ در مجتمــع غنیســازی
نطنز انجام و همچنین تست مکانیکی
ســانتریفیوژ  IR-9آغــاز شــد و مرکــز
مونتــاژ ســانتریفیوژهای نســل جدیــد
هــم مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
پیشتر و در تیرماه ســال گذشته بود که
مرکز مونتــاژ ســانتریفیوژها در محوطه

باز ســایت نطنــز دچــار حادثه شــد .به
گفته ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی،
ایــن ســوله بــه لحــاظ مــواد رادیواکتیــو
غیر فعــال بــوده و حادثــه علیرغــم
اینکه تلفات جانی نداشــت ،خســارات
مادی گســتردهای بــه بار آورد .شــورای
عالــی امنیــت ملــی کشــورمان بعــد از
ایــن حادثه اعــالم کرد که بررســیهای
فنــی و امنیتــی انجــام شــده از ســوی
دســتگاههای ذیربــط ،علــت وقــوع
حادثــه در مجتمــع غنیســازی نطنز را
بــه صــورت دقیق مشــخص کــرده ولی
بــه دلیــل برخــی مالحظــات امنیتــی
علــت و چگونگی بروز حادثــه در زمان
مناســب اعــالم میشــود .دو مــاه پس
از ایــن اتفــاق هــم ســخنگوی ســازمان
انــرژی اتمی با اعالم اینکه حادثه نطنز
متأسفانه جنبه خرابکاری داشت ،خبر
داد کــه ســازمانهای امنیتــی عوامــل
ایــن خرابکاری را کشــف کردهاند .تکرار

حادثه در بامداد یکشــنبه در تأسیسات
هســتهای نطنز در حالــی صورت گرفته
اســت کــه ســخنگوی ســازمان انــرژی
اتمــی با اعــالم اینکه علت ایــن حادثه
در دســت بررســی اســت ،بــه احتمــال
خرابــکاری دوبــاره در ایــن مرکــز مهم
هســتهای اشــارهای نکرده و گفته است
کــه هنــوز اطالعاتــی در ایــن رابطــه بــه
دست نیامده است .علی اکبر صالحی،
رئیس ســازمان انرژی اتمی شنبه شب
در گفتوگویــی تلویزیونــی با اشــاره به
مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید
کــه در ســالروز ملــی فنــاوری هســتهای
افتتــاح شــد ،گفــت« :ســالن مونتــاژ
ســانتریفیوژ ما را دشمن چند ماه پیش
منفجر کرد ،ولی باز نایستادیم و سالنی
را که جبران کننده ســالن از دست رفته
است به صورت موقت برپا کردیم .االن
در دل کوه و نزدیک نطنز شــبانه روز در
حال کار هســتیم که سالنهای حساس

را بــه دل کــوه میبریــم و امیدواریــم
ســالنهای مــورد نظــر ســال آینــده در
دل کــوه آماده شــود و این تأسیســات را
به آنجــا منتقل کنیم ».دیروز همچنین
علــی اکبــر صالحــی ،رئیــس ســازمان
انــرژی اتمــی در اطالعیــهای در همین

بــاره نوشــت :اقدامــی کــه علیــه مرکــز
غنــی ســازی نطنــز انجــام شــد ،نشــان
دهنده شکست مخالفان پیشرفتهای
صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری
از توســعه چشــمگیر صنعت هستهای
از یک ســو و مذاکرات موفــق برای رفع

تحریمهای ظالمانه است .در روز ملی
فناوری هستهای ،آخرین دستاوردهای
دانشــمندان جــوان و پرتالش کشــور به
نمایــش گذاشــته شــد و همزمــان نیــز
چشــمانداز رفع تحریم ها کامالً آشکار
شد.
بــه گــزارش « ایــران» صالحی افــزوده:
جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم
کردن ایــن حرکت مذبوحانه ،تأکید بر
ضرورت برخــورد جامعه بینالمللی و
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی با این
تروریســم هســتهای ،حق خــود را برای
اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین
محفوظ می دارد .همچنین برای ناکام
گذاشــتن اهــداف آمریــن ایــن حرکــت
تروریســتی ،جمهوری اســالمی ایران با
جدیــت گســترش فنــاوری هســتهای از
یک ســو و تالش بــرای رفع تحریمهای
ظالمانه از سوی دیگر را همچنان ادامه
خواهد داد.

ادامه از صفحه اول

شکایت بالموضوع
از آنجا که قانون ساکت بود که اگر رئیس
جمهــوری قانون را ابالغ نکــرد ،چه باید
کــرد ،در دوره ریاســت آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی بر مجلس شــورای اسالمی،
تبصرهای به مــاده  ۱قانون مدنی اضافه
و در آن گفتــه شــد اگر رئیــس جمهوری
قانونی را بــرای ابالغ به روزنامه رســمی
ارسال نکرد ،رئیس مجلس قانون را برای
انتشار به روزنامه رسمی ارسال میکند و
ایــن روزنامــه هم موظف اســت قانون را
منتشــر کند .بنابرایــن ،در ایــن تبصره یا
در مفــاد دیگر قانون ،بــرای ابالغ نکردن
قانــون ،جرمــی بــرای رئیــس جمهوری
قائل نشده است .البته نباید از خاطر برد
که مســأله ابالغ نکردن قوانین ،جدای از
مســأله اجرا نکردن قوانین است .به این

ترتیــب که اگــر در مــواردی قوانیــن اجرا
نشوند ،یا رئیس جمهوری قانونی را اجرا
نکنــد ،در این صورت اســت کــه میتوان
شکایت کرد .کما اینکه در دولت گذشته،
آقــای احمدی نژاد میگفــت من قانون
را قبول نــدارم که البته هیچ گاه مجلس
وقت علیه ایشــان اقدامی نکرد .اما حاال
در ماههــای آخــر دولــت آقــای روحانی،
نمایندگان محترم نه به دلیل اجرا ،بلکه
صرفــاً به خاطــر ابــالغ نکردن از ایشــان
شــکایت کردهاند .این شــکایت درحالی
است که قانون راه جایگزین ابالغ قوانین
را در صورت اســتنکاف رئیس جمهوری
مشخص کرده و هیچ عنوان مجرمانهای
بــرای آن تعریف نکرده اســت .بنابراین
قانــون در زمینــه ابــالغ نکــردن قوانین،

شــرط تخلفی را ذکر یا قید نکرده اســت.
در ایــن صورت شــاید این ســؤال مطرح
شــود کــه حــال ،پــس از طــرح شــکایت
نمایندگان ،واکنش دستگاه قضا به نامه
ایــن نمایندگان چه خواهد بــود؟ به باور
من ،دستگاه قضا اساساًنمیتواند نسبت
بــه ایــن مســأله ورود کنــد .زیــرا در امــور
کیفــری ،اصل ،قانونی بــودن مجازاتها
اســت .در قانون چیزی به عنوان «عقاب
بال بیان» نداریم .به عبارت دیگر ،قانون
باید مشخص کند که اگر این کار را کردید
یــا ایــن کار را نکردیــد ،فالن مجــازات در
انتظار شما است .اما در اینجا صرفاً گفته
شــد اگر رئیــس جمهوری قانــون را ابالغ
نکرد ،رئیــس مجلس ابــالغ میکند ،به
این ترتیب قانون هیــچ مجازاتی را برای

رئیــس جمهــوری در نظــر نگرفتــه و در
این صورت نیازی نیست که قوه قضائیه
نســبت به این نامه عملی را انجام دهد.
به نظر میرســد ریشه همه این مباحث
را بایــد در ایــن واقعیت جســتوجو کرد
که مجلس یازدهم ،مجلس کم اطالعی
راجع به امور قانونگذاری است .حتی در
جایــی گفتم کــه کاش بــرای نمایندگان
محترم ،دوره آشــنایی با حقوق اساســی
برگزار میشد تا بدانند شرح وظایفشان
چیســت .بــه هــر رو ،وقتــی بیــش از 9۰
نماینــده مجلــس دهــم رد صالحیــت
میشوند و بســیاری از نمایندگان فعلی
هم ســابقه قانونگذاری ندارند ،خروجی
مجلــس چیــزی غیــر از ایــن نمیتوانــد
باشد.
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معاون حقوقی رئیس جمهوری:

فضای بررسی لوایح  FATFکارشناسانهتر شده است

برش

گروه سیاسی /در آســتانه تصمیمگیری نهایی مجمع
تشــخیص مصلحت نظام درباره لوایــح  ،FATFلعیا
جنیــدی معــاون حقوقی رئیــس جمهــوری میگوید
فضای بررسی این لوایح در مجمع کارشناسانهتر شده
است .چیزی که از نظر او به معنای افزایش امیدواری
برای تأیید لوایح پالرمو و  CFTاست .این در شرایطی
است که احتماالً دستور کار هفته جاری صحن مجمع
تشــخیص مصلحت نظام بررسی همین لوایح باشد.
قرار بود این جلسه چهارشنبه هفته گذشته برگزار شود
که در نهایت اعالم شــد بر اساس خواست ستاد کرونا
این جلسه لغو شده است .در همان روز احمد توکلی،
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام به «ایســنا»
گفت که این جلســه قرار اســت با مهیا شدن امکانات
برگــزاری مجازی آن در هفته جاری برقرار شــود .البته
توکلــی هم ایــن خبر را با قطعیت کامــل اعالم نکرده
بود و مسئوالن مجمع هم هنوز به شکل رسمی اعالم
نکردهاند که این جلسه دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد
شد.
دیــروز لعیا جنیــدی درباره وضعیت ایــن لوایح و
چشــمانداز پیش رو به «ایرنــا» گفت« :هرچند درباره
تأییــد یا عدم تأیید لوایــح مرتبط با  FATFدر مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام نمیتوان نظــر قاطعانه
داد ،اما با توجه به کارشناسانهتر شدن فضای بررسی
 ،FATFایــن امیدواری بــرای تأیید ایــن لوایح ،وجود
دارد ».معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری افــزوده
اســت« :تأییــد یا عــدم تأییــد این لوایــح واقعــاً قابل
پیشبینــی نیســت و نمیتــوان قاطعانه نظــر داد اما
فضــا در مقایســه بــا فضای تنــد اولیه تعدیل شــده و
بیشــتر به فضای بحث کارشناســی تبدیل شده است.
نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشســتها
دالیــل و نظرات خود را بیان میکنند و هرچه نظرات
کارشناســانهتر میشــود ،امیدواری بیشــتر میشود».
وی گفتــه اســت« :دولــت لوایــح مرتبــط بــا  FATFرا
تقریبــاً از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم
به مجلس ارســال کرده بود.البته ایــن لوایح از حدود
 12ســال پیش همواره در دســتور قرار داشــته اســت و

خریــد غیرممکــن میشــود .بــه عنوان
مثال در طرحهای توسعهای ما نیازمند
یــک مشــارکت بینالمللی هســتیم که
فقــدان این ارتبــاط ،این مشــارکتها را
متوقف میکند .اینها چیزهایی نیســت
کــه از نظــر صاحبنظران اقتصــادی دور
باشــد و آنهــا را نبیننــد و حتمــاً از ایــن
مشکالت مطلع هستند .به همین دلیل
طی دوران گوناگــون ،وزرای مختلف ،از
آقای شمسالدین حســینی (در دولت
آقای احمدی نژاد) تا آقای طیبنیا (در
دولــت آقای روحانی) برای پیوســتن به
«اف.ای.تی.اف» تالش کردند.
 ëبرخیهــا نگــران ایــن هســتند کــه در
صورت پیوســتن بــه «اف.ای.تــی.اف»
اطالعات ما به خارج منتقل شــود ،بویژه
اطالعاتی کــه از نظر امنیت ملی برای ما
مهماست.

نظراتــی از همه قوای ســه گانه گرفته شــده بود و این
ســوابق موجــود اســت ».جنیدی با اشــاره بــه فرآیند
بررســی ایــن لوایــح در مجلــس و شــورای نگهبــان،
دربــاره موضع اعضــای مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام درباره این لوایح طی یک ســال گذشــته گفت:
«بیشــترین دغدغه اعضای مجمع مســأله تحریمها
بــود و ایــن نگرانی وجود داشــت کــه با الحــاق به این
معاهدات ممکن اســت که برخی از اطالعات مربوط
بــه اقدامــات ما برای کاهش آثار تحریم افشــا شــود و
همین امر مانع از تصمیمگیری درباره این معاهدات
بــود ».معاون حقوقی رئیس جمهــوری با بیان اینکه
ایــن لوایح مبنای توفیق مــا در فعالیتهای تجاری و
اقتصادی اســت ،یادآورشــده اســت« :تعیین تکلیف
این لوایح صادرات ما را تســهیل کرده و عواید ناشــی
از صــادرات ما را بهدلیل کاهــش هزینه انتقال وجوه،
افزایــش میدهــد ،در واقــع ایــن لوایــح بــرای تحقق
جهــش تولیــد ،پشــتیبانی از تولیــد و مانعزداییها که
شــعارهای سال گذشته و امســال ما هستند ،ضرورت
دارد ».وی همچنین گفته اســت« :به همین دلیل و با
توجه به الزاماتی که ذکر شــد ،قرار شــد تا کارشناسان
دولت در نشســتهای بررســی لوایــح  FATFحضور
یابنــد و بــا ارائه نظــرات کارشناســی روی این موضوع
بحث و بررسی کنند».
جنیدی در حالی از افزایش امید به تأیید این لوایح
سخن گفته که اوایل اسفندماه گذشته هم نشانههایی
از ایــن تحــول در مواضــع برخی اعضــای مجمع که تا
قبل از آن در جبهه مخالفان  FATFبودند ،دیده شــد.
در همیــن فضا بود که محمدرضا باهنر ،عضو مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام روز  12اســفندماه گفــت:
« FATFبــه احتمال زیــاد تصویب میشــود ولی حق
تحفظ باید در کنار این موضوع بررســی شــود که امروز
هــم فقــط حق تحفظ ها مورد بررســی اســت ».با این
سوابق اما مسأله اصلی این روزها این است که جلسه
نهایی مجمع برای بررســی این موضوع در چه زمانی
برقــرار خواهد شــد .جلســهای که قــرار بود اســفندماه
برگزار شود اما تا امروز به تعویق افتاده.

ممکن است و میتوان تحفظهایی
در نظــر گرفــت .بــه هــر حــال میتوان
تبصرههــا و مــوادی بــرای حمایــت از
شرایط خودمان ،حفظ استقالل و عدم
امکان دسترسی آنان به اطالعاتی که ما
نمیخواهیم به آنها دسترسی پیدا کنند
پیشــنهاد یا عملیاتی کــرد .اما موضوع
اصلی که باید بــه آن توجه کرد انتخاب
بین دو گزینه اســت؛ پیوستن به اقتصاد
جهانی یا نپیوستن به اقتصاد جهانی.
 ëحوزههــای کاری و عملکــرد آقــای
شریعتمداری از ابتدای انقالب مشخص
اســت .این نکته از ایــنرو اهمیت دارد
که برخــی از مخالفان پیوســتن ایران به
«اف.ای.تــی.اف» بــه گونــهای برخــورد
میکنند که گویــی افراد یــا وزرای حامی
پیوستنایرانبه«اف.ای.تی.اف»خائن
هستند یا در بهترین حالت ،واقعیتها

را نمیداننــد و مخاطــرات را نمیبینند.
چطور میشود به رغم همه فشارهایی که
برای تصویب نشــدن «اف.ای.تی.اف»
وجودندارد،شماواردشدیدوازتصویب
اینلوایححمایتکردید؟
مــن احســاس تکلیــف و وظیفــه
میکنــم .بــه عنوان یــک ایرانــی که دل
در گرو این ملت دارد و میداند بخشــی
از مســائلی کــه امــروز بــه مــردم فشــار
مــیآورد ،ناشــی از هزینههــای این نوع
اتفاقات و مربوط به افزایش هزینههای
مبــادالت اقتصــادی اســت کــه باعــث
میشــود کاالها گرانتر به دســت مردم
برســد ،وظیفه خود میدانســتم در این
زمینه ورود کنم.
 ëامــا همــان طــور کــه گفتــم ،بســیاری
معتقدند اساساً بدون «اف.ای.تی.اف»
هیچ مشــکلی برای اقتصاد ایــران ایجاد

کدخدایی :طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری رد شد
گــروه سیاســی /طــرح اصــالح قانــون
انتخابــات ریاســت جمهــوری مغایر با
اصل  110قانون اساســی شــناخته شــد.
ایــن خبری اســت کــه دیروز ســخنگوی
شــورای نگهبان طی یــک توئیت اعالم
کــرد .بــا ایــن توصیــف حاال سرنوشــت
طرحــی کــه بهارســتانیها از ابتــدای
آغــاز بــه کار ایــن دوره مجلس روی آن
اصــرار داشــتند و تأکیــد میکردند باید
به انتخابات  1400برســد ،با سرنوشــتی
نامعلــوم مواجه شــد .تنها چیز معلوم
در ایــن بیــن ایــن اســت کــه انتخابــات
پیــش رو بــر اســاس همــان ســازوکار
گذشته برگزار میشود.
دیروز عباســعلی کدخدایــی در توئیتی
نوشــت« :طرح اصالح موادی از قانون

انتخابــات ریاســت جمهوری بــه دلیل
باقــی مانــدن برخــی ایــرادات مطــرح
شــده از ســوی هیــأت عالــی نظــارت
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
مغایــر بنــد  2اصل  110شــناخته شــد و
مراتــب بــه مجلــس اعــالم شــد .اصل
 110قانــون اساســی دربــاره وظایــف و
اختیــارات رهبــری اســت و بنــد  2ایــن
اصل شــامل «نظارت بر حســن اجرای
سیاستهای کلی نظام» .بدین ترتیب
به نظر میرســد که ایراد قانون اساسی
ناظــر بــه سیاســتهای کلــی انتخابات
باشــد که مهرماه ســال  95توسط رهبر
معظم انقالب ابالغ شده بود.
طرح اصــالح قانون انتخابات ریاســت
جمهوری از اولین طرحهای ارائه شده

توســط نمایندگان مجلس یازدهم بود
کــه در  22مــرداد مــاه  ،99یعنــی تنهــا
حــدود  2مــاه و نیــم پس از آغــاز به کار
ایــن مجلــس اعــالم وصــول شــد .این
طــرح از همــان ابتــدا محــل انتقــادات
و ایــرادات فراوانــی قــرار گرفــت .از
جملــه ایــن ســؤال مطــرح بود کــه چرا
مجلســیها علیرغــم معطلــی بیــش
از یکســاله الیحه جامــع انتخابات که
توســط دولت و با کار کارشناســی بیش
از  2سال تهیه شده بود ،طرحی موازی
را به این ســرعت و با عجلــه به جریان
انداختنــد .بــر همین اســاس بســیاری
از ناظــران محتــوا و جزئیــات این طرح
را بــدون مبنــای منطقــی حقوقــی و
کیفیــت الزم ارزیابــی کردنــد .حتــی

احــزاب سیاســی هــم اعــالم کردند که
برخــالف الیحــه جامــع انتخابــات ،در
جریان تدوین این طرح هیچ مشــورتی
با آنها نشــده اســت .بجز ایــن جزئیات
ایــن طرح هــم مــورد انتقاداتــی جدی
قرار داشــت؛ از تعیین حدود  50شــرط
جدید برای احراز صالحیت نامزدهای
انتخابــات ریاســت جمهــوری گرفته تا
مکلــف کردن نامزدها بــه دادن برنامه
بــه شــورای نگهبــان و تأیید آن توســط
این شــورا .در همان موعد بررســی این
طــرح در مجلس هم بارها ایــن انتقاد
مطــرح شــده بــود کــه چنیــن مــواردی
توسط شورای نگهبان پذیرفته نخواهد
شــد و این بــدان معناســت که مجلس
صرفــاً وقــت خــود را بر ســر طرحی که

بیسرانجام خواهد ماند ،تلف میکند.
پیشــتر در نیمه بهمنمــاه هم مصوبه
مجلســیها مورد ایراد شــورای نگهبان
قــرار گرفتــه بــود .در آن مقطــع ذکــر
ســمتهایی بــرای ســوابق نامزدهــای
ریاســت جمهــوری ،امــکان ثبــت نــام
اســاتید دانشــگاه با رتبه اســتاد تمامی
یا دانشــیار با ده ســال ســابقه تدریس و
مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه
تدریس در ســطوح عالــی و ممنوعیت
داشــتن تابعیــت یــا اقامــت دائــم از
کشــورهای بیگانــه توســط داوطلــب،
والدیــن ،همســر و فرزنــدان نامزدها از
موارد مورد ایراد شورای نگهبان بود که
بعدتر توسط مجلس اصالح شد .حاال
امــا با ایراد اخیری که ناظر به اصل 110

قانون اساسی توسط شورای نگهبان به
ایــن مصوبه گرفته شــده اســت معلوم
نیســت سرنوشــت ایــن طــرح بــه کجــا
خواهــد رســید .آیــا مجلــس بــا اصــرار
مجــدد خود ایــن مصوبه را بــه مجمع
تشــخیص مصلحت نظام میفرســتد
یــا اینکــه در همیــن مرحلــه از ادامــه
اصرارهای خود منصرف میشــود؟ اما
شاید سؤال مهمتر این باشد که با توجه
بــه اتفــاق رخ داده برای ایــن مصوبه و
تحقق پیشبینی اکثر کارشناسان مبنی
بر مغایرت این طرح با قانون اساســی،
آیا بررســی الیحــه جامــع انتخابات که
از اســفندماه ســال  1۳97در بهارستان
معطــل مانــده ،کلیــد خواهد خــورد یا
خیر؟

روایت نیویورک تایمز از تنبیه امریکا توسط ایران
خبــر دیگــر اینکــه ،شــورای ســردبیری روزنامــه نیویــورک تایمــز در
یادداشــتی دربــاره برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) به بررســی
رویکــرد امریــکا درقبال ایــن توافق پرداخــت و تأکید کرد کــه اکنون تنها
یک مهلت زمانی کوتاه برای بازگشــت ایران و ایاالت متحده به شــروط
برجام وجود دارد .به گزارش ایســنا ،در بخشــی از این یادداشت با اشاره
بــه مذاکــرات وین و مخالفــت تندروها در واشــنگتن با بازگشــت امریکا
بــه برجام آمــده :در ایــن مرحله ،رویکــرد تندروها مخالف عقل ســلیم
اســت .اگــر ایاالت متحــده از پایبندی بــه توافق اول امتنــاع میکند ،چرا
ایرانیان برای تبعیت امریکا از قرارداد دوم به آن اعتماد داشته باشند؟
نیویــورک تایمز افزود :حقیقت ناراحت کننده این اســت که تحریمهای
«فشــار حداکثــری» پایدار نیســتند .ایــن تحریمهــا موجب تغییــر رفتار
ایــران نشــد و دقیقاً برعکــس ،ایران بــرای تنبیه ایاالت متحــده به دلیل
خــودداری از اجــرای تعهداتــش بــه توقف مرحلــه به مرحلــه تعهدات
هســتهای خود پرداخت تا به واشنگتن نشان دهد که جهان بدون توافق
هســتهای چگونه خواهد بود .روزنامه نیوروک تایمز در ادامه به قرارداد
جدید ایران و چین برای یک همکاری  25ساله اشاره و تصریح کرد :این
تعامــالت نشــان میدهد که روســیه و چین برای مدت زمــان طوالنی از
تحریمهای امریکا تبعیت نخواهند کرد.

مطهری:خوشبینم
شــنیدیم که ،علی مطهری در گفتوگوی مفصلی با سایت جماران
گفتــه کــه بــه عملکرد شــورای نگهبــان در انتخابــات پیش رو خوشــبین
اســت .او در توضیح چرایی این خوشــبینی گفته :بــه خاطر اینکه در این
دور از انتخابات ما بشــدت نیازمند مشــارکت باالی مردم هســتیم و این
مشارکت باال پیام روشنی برای همه دنیا دارد و تأثیر مستقیمی در وضع
اقتصادی و روابط خارجی ما خواهد داشــت .اگر مشــارکت پایین باشد،
ضربهای به کشــور و نظام جمهوری اســالمی خواهد بــود .لذا حتماً باید
کاری کنند که مشارکت باال باشد و مردم احساس کنند که سلیقه آنها نیز
در میان کاندیداها وجود دارد.
وی افــزود :اگــر بنا باشــد چند نفر همفکــر از یک گروه خــاص در میدان
حاضر باشند دیگر شور و شوقی برای شرکت در انتخابات پیدا نمیشود
و این به صالح کشور نیست .به نظر من صرف اینکه افراد شرایط عامی
را که در قانون اساســی آمده دارا باشــند و محکومیــت مهم اقتصادی یا
اخالقی نداشــته باشند ،برای تأیید صالحیت آنها کافی است .باید بقیه
کار را بــه عهــده مــردم گذاشــت .فکر میکنم ایــن بار شــورای نگهبان با
ســعه صدر بیشــتری برخورد میکند .مخصوصاً اینکــه رهبر انقالب هم
بر این مســأله تأکید کردهاند و گفتهاند که میزان مشــارکت مسأله بسیار
مهمی است.

روسیه :مخالفان جایگزینی برای برجام ندارند
دســت آخــر اینکــه ،یــک مقــام روس تأکیــد کرد که سیاســت فشــار
حداکثــری علیــه ایــران به پیشــرفت برنامــه هســتهای این کشــور منجر
شــد .به گزارش جمــاران ،میخائیــل اولیانوف نماینده دائم روســیه نزد
ســازمانهای بینالمللــی در وین با انتشــار یک پیام در حســاب کاربری
خود در توئیتر ،نوشــت :تعداد زیــادی از مخالفان برجام وجود دارند که
به هیچ وجه قادر نیستند جایگزینی مناسب برای احیای آن ارائه دهند.
اولیانــوف بــا اشــاره به مقالــه اخیــر روزنامه عرب نیــوز درباره بازگشــت
امریکا به برجام تصریح کرد :ادامه سیاســت فشــار حداکثری به توسعه
برنامــه هســتهای ایران فراتر از محدودیتهــای برجام و تنش در خلیج
فارس منجر شد.

شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری به دستگاه
قضایی میرود
مجلس

چهارشــنبه گذشــته جلســه مجمــع
تشخیص مصلحت نظام برای بررسی
مســأله تصویب یا عدم تصویب لوایح
مرتبــط بــا «اف.ای.تــی.اف» لغو شــد.
امــا یک روز پیش از این جلســه ،محمد
شــریعتمداری ،وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی ،در توئیتــی خواســتار
تصویب ایــن لوایح و پیوســتن ایران به
«اف.ای.تــی.اف» شــد .شــریعتمداری
در ایــن توئیــت دو اســتدالل ارائــه کرد؛
نخســت اینکــه بــا انتشــار تصویــر نامه
شــمسالدین حســینی ،وزیــر اقتصــاد
دولــت دهــم نشــان داد که پیوســتن به
«اف.ای.تی.اف» مســألهای فراجناحی
و خواســت همــه دولتها بوده اســت،
مضــاف بــر آن ،او بــا تکیــه بــر تجــارب
شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه،
هزینــه انــزوای ایــران از نظــام بانکــی
جهانــی را بــاال توصیــف کــرد .دربــاره
اســتداللها و دغدغههــای وزیر تعاون
نسبت به پیوســتن به «اف.ای.تی.اف»
و تصویب لوایح باقی مانده ،چهارشنبه
گذشــته در حاشــیه دولت با او گفتوگو
کردیــم .محمد شــریعتمداری معتقد
اســت که درصورت تصویب نشدن این
لوایــح ،ایران نــه تنها از نظــر اقتصادی
منــزوی خواهــد شــد و ایــن در شــأن
هجدهمیــن اقتصاد دنیا نیســت ،بلکه
هزینه خرید کاال یا خدمات و انتقال آنها
به کشــور نیز به مراتــب افزایش خواهد
یافت .این گفتوگو را بخوانید.
 ëشما سهشنبه گذشــته با انتشار توئیتی
که حاوی تصویر نامه آقای شمسالدین
حســینی ،وزیر اقتصــاد دولــت دهم به
مجلسشورایاسالمیبود،اشارهکردید
کهپیوستنبه«اف.ای.تی.اف»مسألهای
فراتــر از این دولــت و آن دولت اســت
و درعیــن حــال ،گفتید بنا به مشــکالتی
که شــرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه
شــما دارند ،پیوســتن به این نهــاد مالی
بینالمللــی ضــروری اســت .چــرا وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه
رسیده اســت که باید دغدغه خود مبنی
بر پیوســتن ایران به «اف.ای.تی.اف» را
مطرحکند؟
بهطــور کلــی ضوابــط بانکــی و
اقتصــادی تعییــن شــده از ســوی
«اف.ای.تــی.اف» بــه عنــوان قواعــد
بینالمللی برای همه نظامهای بانکی
در دنیــا الزمالرعایه اســت .اگر کشــورها
عضــو این نظــام یــا رعایت کننــده این
مجموعــه قواعــد شــناخته نشــوند ،در
فهرست کشــورهای خاکســتری یا سیاه
نظام بانکداری جهانــی قرار میگیرند،
به این معنی که شورای بانکداری «اف.
ای.تــی.اف» این کشــورها یــا بانکهای
ایــن کشــورها را در زمــره بانکهایــی
تعریف و تعیین میکند که این کشورها
قوانیــن ذیربط را تصویــب نکردند و از
نظــر آنــان به ایــن معنی اســت که این
کشورها نظام بانکی شفاف ندارند .بنابر
فرض این ســازمان ،وقتــی این قواعد یا
ضوابط در این کشــورها تصویب نشــده
و از سوی بانکهای آنها اجرا نمیشود،
ایــن احتمال وجود دارد که اقتصادهای
ســیاه ماننــد قاچــاق در آن کشــورها
وجود داشــته باشــد .بنابراین براســاس
این ضوابــط ،نظام بانکــی بینالمللی
را میترســانند یــا بــه آنــان نســبت بــه
همــکاری بــا نظــام بانکی این کشــورها
مانند ایران هشدار میدهند.
 ëبنابرایــن ،بــرای اینکه ایــران متهم به
داشتن یک اقتصاد سیاه نشود ،باید این
مجموعه قواعــد یا لوایح باقــی مانده را
تصویبکند؟

البتــه امــروز وضعیــت اقتصــادی
ایــران ،با توجه به تعامل ســازندهای که
مورد تأکید رهبر معظم انقالب هســت
و هــم از ایــن جهت که در دنیــای امروز
امــکان زندگــی منــزوی بــدون ارتباط با
دنیا ،الاقل با همســایگان فعال اطراف
خودمــان وجــود نــدارد ،توجــه بــه این
مباحث ضــروری اســت .ضمــن اینکه
دیگــر امکان اینکــه ما پول خریــد کاال و
خدمــات را از طریــق غیربانکی منتقل
کنیم ،آن هم به صورت کامالً ســاده که
مطمــن شــویم پول بــه دســت خریدار
یــا فروشــنده میرســد یــا کامــل حمل
میشــود ،وجود ندارد .بنابراین تنها راه
ممکن و ســالم در عصر حاضر ،مســیر
مبــادالت بیــن بانکی اســت .اگــر ما در
چنین شــرایطی ،مســیر دیگری برویم،
غیــر از مســیری که همه دنیا یــا بیش از
 180کشــور به مســیر دیگــری رفتند و به
قاعدهای پیوســتند ،اگر ما از این مســیر
نرویم ،استثنا شــویم و بگوییم ما یکی،
ایــن کار را نمیکنیم ،نتیجه این خواهد
بود که ما امکان همکاری بانکی با نظام
جهانی را پیدا نمیکنیم.
 ëامــا مخالفــان میگویند نپیوســتن به
«اف.ای.تــی.اف» هزینهای برای کشــور
ندارد و ما میتوانیم بدون تصویب این
لوایح هم کارهای اقتصــادی خود با دنیا
راانجامدهیم.
اگر ما کشور خود را از مجموعه قواعد
پذیرفتــه شــده نظــام بانکــی و بــه ایــن
ترتیــب از خود نظام بانکی دنیا اســتثنا
کنیــم ،در ایــن صورت و البته بــه ناچار،
واســطههایی بــرای نقــل و انتقالهــای
پول بین ایران و جهان پیدا میشوند که
صرافها ،مؤسســههای مالــی گمنام و
بانکهای کوچکی که سرمایه آنها اندک
اســت ،از آن جمله هســتند .یک ویژگی
ایــن مؤسســهها ،صرافــی یــا بانکهای
کوچک این اســت که اگر تحریم شــوند
یا با آنان برخورد شود ،برایشان اهمیت
فوقالعادهای ندارد .لــذا اگر ما نتوانیم
بــه صــورت ســالم و براســاس قواعــد
«اف.ای.تــی.اف» بــا نظام بانکــی دنیا
کار کنیم ،این قبیل مؤسســات در زمینه
نقل و انتقاالت مالی منابع کشور مهمی
ماننــد ایــران فعــال خواهنــد شــد .آنها
برای انجام این کارشــان حتماً پولهای
اضافهتــری را از ایران درخواســت کرده
یا پولهای بیشــتری را صورت حســاب
میکنند .ایــن افزایش هزینــه مبادالت
در زمــان تحریــم گاه بــه  20درصد هم
افزایش یافــت .در کنار این ،کســانی که
در کشــورهای مختلــف دنیــا به مــا کاال
میفروشــند ،از آنجایــی کــه میداننــد
مــا امــکان پرداخــت نقــد و از طریــق
نظــام بانکــی بــه آنــان نداریــم ،چیزی
به نــام «شــیوه فروش ویــژه بــه ایران»
یــا بــه اصطــالح IRANIANTERM
مطرح میکننــد که مطابــق آن قیمت
کاالی خــود را نســبت بــه یــک معامله
معمولی ،به مراتب افزایش میدهند.
همچنین در کنار فروشــندهها ،کســانی
کــه میخواهند کاالیــی را برای ما حمل
کننــد نیــز به همیــن ترتیــب ،میگویند
ایرانیان نمیتوانند پول خود را به شیوه
مطمئــن پرداخت کنند ،لذا هزینه نقل
و انتقــال بار و کاال را نیز برای ما افزایش
میدهند .همــه اینها در مجموع هزینه
قابــل مالحظه اقتصــادی را بــه نظام و
به مردم تحمیــل میکند .مضافاً اینکه
براســاس این شــیوهها گاهی خرید کاال،
خرید خدمات یا نقل و انتقال کاال اساساً
غیرممکــن میشــود ،یعنــی در برخی
خریدهــا کــه منابــع خریــد ما ســنگین
اســت ،اگــر نتوانیــم از طریــق سیســتم
بانکهای جهــان اقدام کنیم ،عمالً آن

نمیشود.
واقعیت این اســت که مــا همچنان
در تأمین بخشــی از مواد اولیه مورد نیاز
خود برای قراردادن آنها در فرایند تولید
و تبدیــل به یــک کاالی نهایــی ،نیازمند
تعامل با دنیا و نیازمند واردات این مواد
اولیــه هســتیم ،همانطــور کــه نیازمند
صــادرات هســتیم و بایــد محصــوالت
خــود را بیــش از نیــاز جمعیــت 80
میلیونی کشور تولید کرده ،به کشورهای
دیگر صادر کنیم تا منابع ارزی کشــور را
تأمیــن کنیــم و در ادامــه ،از طریــق این
منابع ارزی بتوانیم ســایر نیازهای خود
را تأمیــن کنیــم .از ســوی دیگــر ،در کنار
واردات مــواد اولیــه از خــارج ،نیازمنــد
واردات برخــی کاالهــای واســطهای و
سرمایهای هم هستیم .در این صورت،
قطــع کــردن ارتبــاط بانکــی مــا بــا دنیا
غیرممکن اســت .قطع ارتبــاط اقتصاد
ایــران با نظام بانکی دنیا و انزوای ایران
بزرگ ،با ابعادی که اقتصاد ایران دارد،
امــر غیرمقــدوری اســت .مگر میشــود
کشوری با این ابعاد فعالیت اقتصادی،
به عنوان هجدهمیــن اقتصاد جهان را
منزوی نگه داشت؟ حتماً کشور ما باید
در تعامــل با اقتصاد جهانــی کار کند .از
ایــنرو این تکلیف من اســت .به عنوان
یــک کارگزار و به عنــوان یک خدمتگزار
نظــام جمهوری اســالمی ایــران ،که در
جاهای گوناگــون فعالیت کرده اســت،
احســاس میکنــم اگــر در ایــن زمینــه
ســکوت کنم ،شــاید برخــی از مؤمنین،
رفقــا و دوســتان بگوینــد اگــر این قضیه
اینقــدر اهمیت دارد ،چــرا فالنی درباره
آن صحبت نکرد؟ ما برای اینکه بگوییم
نظــر ما هم همین اســت ،در این زمینه
اظهــار نظــر کردیم .نظــر ما این اســت
کــه بایــد با رعایــت همه قواعــد ،اصول
و حفــظ اســتقالل جمهــوری اســالمی
ایران ،شرایط مطلوب برای همکاری با
اقتصاد بینالملل را فراهم کنیم.
 ëآیــا شــرکتهای زیرمجموعــه شــما
گزارشــی دادهانــد که به دلیل نپیوســتن
به «اف.ای.تی.اف» با مشــکالتی در نقل
و انتقــال پــول بیــن بانکهــای ایــران و
بانکهایدیگرکشورهامواجهشدهایم؟
امــروز کشــور مــا دچــار یــک بیماری
ســه گانــه تحریــم ،کرونــا و اخیــراً
«اف.ای.تــی.اف» اســت .ســهم هرکدام
از ایــن معضــالت در عــدم نفعهــا یا در
زیانهــای وارده بــه کشــور بهطــور دقیق
مشــخص نیســت .امــا بهطــور طبیعــی
هرکــدام از اینهــا ،یعنــی تحریم یــا قرار
گرفتــن در فهرســت ســیاه «اف.ای.تی.
اف» مشکالتی شبیه هم دارد .به عنوان
مثــال ،وقتــی میخواهیم واکســن کرونا
وارد کنیــم ،میبینیــم در نقــل و انتقــال
پــول بــا مشــکل مواجــه میشــویم کــه
بخشــی از آن به تحریــم بازمیگردد ،اما
همانهایــی که امــروز به خاطــر تحریم
بــا مــا کار نمیکننــد ،به مــا میگویند اگر
تحریــم را هــم بردارنــد و شــما هنــوز به
«اف.ای.تــی.اف» نپیوســته باشــید ،مــا
نمیتوانیــم بــا شــما همــکاری کنیــم.
همیــن حــاال مــا را تهدیــد میکننــد کــه
در صــورت نپیوســتن بــه ایــن قواعــد و
«اف.ای.تــی.اف» بــا شــما کار نخواهیم
کــرد؛ امــا چــون مــا همچنــان مهلــت
تصویب لوایح را داریم ،هنوز آثار واقعی
قــرار گرفتــن در فهرســت ســیاه «اف.
ای.تی.اف» به طــور کامل برای ما ظاهر
نشــده اســت .اما اگــر کامالً اینطور شــود
و طرفهــای خارجــی از اینکــه ایــران به
«اف.ای.تی.اف» بپیوندد ناامید شوند و
مطمئن شوند که ایران لوایح باقی مانده
را تصویب نخواهد کرد ،طبیعتاً ما بیشتر
تأثیر آنها را متوجه خواهیم شد.

دیگه چه خبر؟

هزینههایاقتصادیکالنیبهنظامتحمیلمیشود

خبــر اول اینکه ،رئیس دفتر رئیــس جمهوری گفت :راه مذاکره برای
آزادی اتباع زندانی در خارج را نبســتیم و به دنبال این هســتیم که همه
زندانیانمــان را در امریــکا یا ســایر کشــورها آزاد کنیم .محمــود واعظی
در پاســخ به ســؤالی درباره تبــادل زندانیان بین ایران امریــکا و اینکه آیا
مذاکــرهای در ایــن زمینه صورت گرفته اســت یــا خیر ،به تســنیم گفت:
ایــن موضــوع همیشــه مطرح بــوده و ما هیچــگاه مخالفــت نکردهایم و
همیشــه بین ما و دیگران مطرح اســت .وی افزود :سرنوشت اتباع ما در
امریکا یا ســایر کشــورها که زندانی هســتند مهم اســت و به دنبال آزادی
آنها هستیم و اگر ببینیم گشایشی در این زمینه وجود داشته باشد حتماً
در ایــن جهــت تالش خواهیم کــرد ،چراکه در دنیا این مســأله به عنوان
یــک اقدام بشردوســتانه مطرح اســت .واعظــی تصریح کرد :بــرای این
موضــوع از طریق واســطهها گفتوگوهایــی صورت میگیرد تــا بتوانیم
همه زندانیانمان را در امریکا یا سایر کشورها آزاد کنیم.

در حالــی که تعــداد قابل توجهــی از طرحهایی که مجلــس در ماههای
اخیر تصویب کرده دخالت در اجرا محســوب میشود و حدود  11الیحه
دولــت در مجلــس اعــالم وصول نشــده ،نمایندگان مجلس در جلســه
علنــی دیروز بــا گزارش کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلــس در مورد
اســتنکاف رئیــس جمهــوری از اجرای مــاده یک قانون مدنــی موافقت
کردنــد .بــه گــزارش ایرنا ،ســید کاظــم دلخوش ،ســخنگوی کمیســیون
قضایــی و حقوقــی مجلــس گفــت :مطابــق اصــل  12۳قانون اساســی،
رئیــس جمهوری موظف اســت مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرســی
را پــس از طــی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مســئوالن
بگذارد و دستور انتشار آن را صادر نماید.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اســتعالم صــورت گرفتــه از معاونــت قوانیــن
مجلــس ،جنــاب آقــای حســن روحانــی از زمان تصدی پســت ریاســت
جمهوری از امضای صدور دســتور انتشــار ابالغ  1۳فقره قانون مصوب
شــورای اســالمی اســتنکاف نموده اســت .نماینــدگان با ارجــاع گزارش
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیسجمهوری
از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند.

ادعای نماینده مجلس درباره
مرکز پژوهشهای مجلس
نماینده گرمســار در مجلس خواســتار شفافسازی در مورد عملکرد
ســاختار ســازمانی مرکــز پژوهشهــا و همچنیــن اخبــاری مبنــی بــر
پرداختهای نامتعارف و خارج از روابط اســتخدامی در این مرکز شــد.
به گزارش ایسنا ،اردشیر مطهری با بیان اینکه مجلس نماد قانونگرایی
است و انتظار میرود قانون را بیش از این رعایت کند ،در تذکری گفت:
اخیراً در مرکز پژوهشها که کالً  ۵معاونت در ساختار سازمانی دارد1۴ ،
معاون با حکم رئیس مرکز پژوهشها منصوب شده.
وی خطــاب بــه رئیــس مجلــس افــزود :از آقــای قالیبــاف کــه هیأت
امنای مرکز پژوهشها اســت تقاضا دارم نســبت به اصالح این ساختار
ســازمانی اقــدام کند .مطهــری مدعی شــد :همچنین اخبــاری مبنی بر
پرداختهای نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی در مرکز
پژوهشها به گوش میرسد که الزم است شفافسازی شود.
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پاورقـی

 32روایتگمشده
جنبش اصالح طلبانه سال ۱۹۷۰
بعد از نابود شــدن برخی تانکهای ســوری ،تازه کشف کردند که این عملیات
نیازمند پشــتیبانی هوایی است« .حافظ اســد» این درخواست عجیب آنها را
نپذیرفت ،زیرا بر این باور بود که چنین مداخله گستردهای با توجه به پیامدهای
عربی و بینالمللی آن ،بویژه از ســوی «اســرائیل»؛ تحمل نخواهد شد .اضافه
بر اینکه برداشت شخصی «اســد» این بود که پیروزی «عرفات» ،ایجاد میهن
جایگزین «فلسطین» را در «اردن» تسریع خواهد کرد ،اما شکست «عرفات»
اگر اتفاق بیفتد ،عقبگردی بزرگ برای قضیه «فلسطین» خواهد بود« .حافظ
اسد»احساسمیکردباوجودعضویتدرهردورهبریکشوریوقومی«حزب
بعث» ،و پست وزارت دفاعی و فرماندهی نیروی هوایی ،خارج از گردونه قدرت
قرار گرفته اســت .بویژه پس از برگزاری دهمین کنگره قومی فوقالعاده حزب
با دستور «صالح جدید» در تاریخ  30اکتبر  ۱۹70و بدون هماهنگی حقیقی با
«حافظ اســد» که با هوشــمندی ،زندگی «جدید» را از دسیسهای نجات داد که
«سلیم حاطوم» ،در «سویدا» در سپتامبر ۱۹۶۶برای او چیده بود.

اثرات و پیامدهای منفی کارشکنیهای بوروکراتیک
محتملتریــن دلیــل آن این بــود که مــادورو و نیروهای وفادار بــه او بخوبی
میدانســتند که ســرکوب میتوانــد ارتش و حتــی مقامات ارشــد نظامی را
عصبانی و در نتیجه به ایســتادگی در برابر رژیم ترغیب کند .نه مادورو و نه
کوباییهایــی کــه او را هدایت میکردند قصد نداشــتند دســت به چنین کار
پرمخاطرهای (ســرکوب شــدید) بزنند و این شرایط حتی تا همین امروز نیز
به قوت خود باقی اســت .من در اول ماه مه ،نشست کمیته مدیران شورای
امنیت ملی را تشکیل دادم تا درباره اقداماتی که باید انجام دهیم ،گفتوگو
کنیم .هر یک از اعضا پیشــنهادهایی داشــتند که اکثر آنهــا را پذیرفتیم ولی
این پرســش مهــم که «چرا همه ایــن اقدامات یا اکثــر آنها را در مــاه ژانویه
انجــام ندادیم؟» همچنان بیپاســخ مانده بود .اکنــون زمانی بود که اثرات
و پیامدهــای منفــی آن همــه کارشــکنیهای بوروکراتیــک بیشــتر از قبل به
چشــم میآمد و فقدان پایمردی و اراده مســتحکم در اتاق بیضی نیز دیگر
به موضوعی کامالً علنی تبدیل شــده بود .با وجود اینکه اساساً هر دو طرف
دعــوا مجدداً در همان وضعیت پیــش از ناآرامیهای  30آوریل قرار گرفته
بودند ولی به هیچ عنوان نمیتوانستیم وانمود کنیم که این اتفاقات چیزی
جز شکست مخالفان بوده است.

ویــروس کرونــا همچنــان در آلمــان
میتازد و مردم بخشی از مشکالت را به
گردن حــزب حاکم دموکرات مســیحی
میاندازنــد ،آرمیــن الشــت جانشــین
آنــگال مــرکل در این حــزب ،میخواهد
به هر قیمتی که شده ،نامزد حزب خود
بــرای صدراعظمــی آلمــان باشــد .امــا
نظرســنجیها حکایت از این دارد که او
نزد مردم آلمان محبوب نیست.

موفقیــت انگلیــس در ســاخت و
تولید واکســن کرونا ،تصور میشــد
بــرای ایــن کشــور رویــدادی عالــی
باشــد .امــا تحقیقات جدید نشــان
میدهــد همــه چیــز آن گونــه کــه
بوریــس جانســون ،نخســتوزیر
بریتانیــا آرزوی آن را داشــت ،پیش
نرفتــه اســت و شــک و تردیدهایــی
درباره آن وجود دارد.

ویروس کرونا باعث شد دانشآموزان
و دانشجویان یک سال را به طور کامل
از دســت بدهنــد .نــه تنهــا کالسهای
مجــازی باعــث عقــب مانــدن آنــان
از دروس شــد کــه تحقیقاتــی کــه در
امریــکا انجــام شــده نشــان میدهــد
 7.7میلیــون دانشآمــوز در مقطــع
متوســطه ،بهخاطــر مســائل مالــی از
تحصیل بازماندند.

تئوری پیچیده پایان مداخله در خاورمیانه
رابین رایت

ستوننویس نیویورکر
مترجم :زهره صفاری
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زمانــی که «جــو بایدن» ،ریاســت جمهوری
امریــکا را برعهــده گرفــت ،شــمار نظامیان
امریکایــی در چهــار کشــور عــراق ،ســوریه،
افغانســتان و لبنــان کــه صحنــه نمایــش
عملیاتــی امریــکا در خاورمیانــه بــه شــمار
میرفتند به حدود 2درصد بیشینه نیروها در
سالهای اخیر رسید .بدون شک این تعداد
دیگر قــادر به نبرد نیســتند و مأموریتهای
آنهــا محــدود بــه حمایــت از همپیمانــان
منطقــهای ،ترســیم نقشــه اســتراتژیک،
همکاری اطالعاتی و گاهی پشتیبانی نیروی
هوایی و تسهیل فرایند صلح منطقهای شده
اســت .در شــرایط فعلــی امریــکا نمیتواند
در هیــچ یــک از ایــن کشــورها خــود را پیروز
بداند چرا که عــالوه بر ضعف قوای نظامی
متحدان منطقهایاش ،بحران سیاســی در
هر یک از این کشــورها حتی اوضــاع را برای
امریکاییهاوخیمترمیکند.
از زمــان سیســرون تا وینســتون چرچیل
و ریچــارد نیکســون ،همــه سیاســتمداران
بهدنبــال «صلــح غرورآمیــز» بــرای پایــان
حضور نظامــی در منطقه بودنــد« .بایدن»
نیــز چهارمیــن رئیــس جمهوری اســت که
در قــرن  2۱ســعی دارد بــه ایــن هــدف در
خاورمیانــه و جنــوب آســیا دســت یابــد .اما

میــراث «بایدن» در این بیــن از دو راه خارج
نیست یا رهایی امریکا از باتالق آشوبهای
خاورمیانــه یا ثبت نام خود بهعنوان رهبری
کــه بســتر پــرورش داعش در ســوریه ،شــبه
نظامیان مسلح در عراق و لبنان و طالبان در
افغانستان را فراهم آورد .در این بین میراث
«بایدن» میراث «امریکا» خواهد بود.
براســاس آخرین آمار پنتاگون ،دو ســال
پــس از ســقوط داعــش همچنــان  8تــا ۱6
هزار داعشــی امنیــت در عراق و ســوریه را با
اقدامــات تکفیــری تروریســتی بــه مخاطره
میاندازنــد و در ایــن بیــن جنگندههــای
امریکایــی در مــرز عراق و ســوریه ســعی در
ســرکوب آنهــا دارنــد اما حتی اگــر منطقه از
وجــود داعشــیها نیــز پــاک شــود ،احتمال
ســر بــرآوردن تکفیریهای دیگــر همچنان
تهدیدات را تداوم میبخشد .چرا که عادت
بد رؤســای جمهوری امریکایــی صفآرایی
نظامــی بــرای شکســت یــک «شــرور» بــا
بسترســازی تولد اشــراری به مراتــب بزرگتر
در بعدی منطقهای و جهانی اســت .نمونه
واقعی آن نیز عراق فعلی به شمار میرود.
در ایــن روزهــا در ســوریه نیز تنهــا اقدام
نظامــی امریکاییهــا ،پرتــاب بــدون هدف
خمپارههــای  ۱55میلیمتری به بیابانهای
اطراف اســت تا تنها حضورشــان در منطقه
را نشــان دهند .بواقع حضور نظامی امریکا،
پوششــی برای متحدان منطقهایاش است
تا بتوانند در یافتن راهکار مناقشــات کشــدار
سوریهنقشیایفاکنند.نیروهایاندکامریکا

درگذشت «رمزی کالرک»
دادستان اسبق امریکا
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اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

editorial@irannewspaper.ir

گروه جهــان« /رمزی کالرک» ،دادســتان
کل امریــکا در دوره ریاســت جمهــوری
«لیندون جانسون» و مدافع حقوق بشر و
منتقد سیاستهای امریکا ،در خانه خود
در منهتن درگذشت.
به گــزارش «نیویورک تایمــز» ،پرونده
کاری «رمزی کالرک» هرچند پرونده درخشــانی بود ،اما گاه لکههای
سیاهی نیز در آن دیده میشد .او که زمانی مدافع حقوق سیاه پوستان
درامریکا بود و در دهه  ۱۹60نقش برجستهای در تهیه و تدوین قوانین
مدنی امریکا داشــت ،در چند پرونده مربوط به افراد بدنام ،بهعنوان
وکیل مدافع این افراد حاضر شــد .از جمله این افراد صدام حســین،
دیکتاتــور عــراق و «اســلوبودان میلوشــویچ» ،قصاب بالــکان بودند.
«کالرک» دردو ســالی کــه دادســتان کل امریکا بــود ،اقدامات مهمی
را انجــام داد .او علیــه تفکیــک نژادی در مدارس شــمال امریکا قیام
کــرد و در تدوین قوانین مدنی ســال  ۱۹68از جمله مســکن عادالنه،
نقش برجســتهای داشــت .او همچنین کســی بــود که دســتور توقف
اعدامهای فدرال و ســاخت زندان را صادر و ممنوعیت شنود تلفنی
در پروندههــای جنایی را اعالم کرد .امــا وقتی همین اقدامات باعث
پایــان همــکاری او با دولت «لیندون جانســون» شــد ،تبدیل به یکی
از منتقدان سرســخت دولتهــای امریکا بهخاطر سیاســت خارجی
کلی که همواره بر امریکا حکفرما اســت ،شــد .زمانی که «جانســون»
انتخابات را به «ریچارد نیکسون» واگذار کرد« ،کالرک» شغل خود را
وکالــت محرومان در مناطق بویژه بومی امریکا قرار داد .او همچنین
از منتقــدان جنگ ویتنام بــود« .رمزی کالرک» در ایران نیز بواســطه
دیــدار او در دی مــاه  ۱357با «امام خمینی»(ره) در نوفللوشــاتو در
بحبوحه انقالب شــناخته شــده بود .او که به همراه «ریچارد فالک»،
استاد دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی و «دان لوئی» ،نماینده
ســازمانهاى مذهبــی امریکا بعد از ســفر به ایران بــه پاریس و نوفل
لوشاتو رفته بود ،پس از این دیدار ،در اظهاراتی گفته بود« :حل بحران
ایران بدون مشارکت آیتاهلل خمینی ممکن نیست».

امریکا
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در لبنان نیز مســئولیت آمــوزش نظامیان و
گروههای ضدتروریستی این کشور را برعهده
دارند .شرایط در این کشور با توجه به بحران
سیاســی دولــت و ورشکســتگی اقتصــادی
آن بــه مراتــب دشــوارتر اســت .اما بــا توجه
بــه گرســنگی نظامیــان و حضــور گروههای
مقاومتقدرتمندیمانندحزباهللدرهمه
زمینهها،امریکاخیلیپیشترصحنهگردانی
را در لبنان از دست داده است .در این شرایط
مهمترین تصمیم «بایدن» در افغانســتان
خواهد بــود .جایی که نیمــی از قلمروی آن
در اختیــار طالبان اســت و دولت این کشــور
پیشــنهاد امریــکا بــرای اشــتراک قــدرت بــا
طالبــان را نپذیرفتــه اســت .از طــرف دیگــر
طبــق توافــق واشــنگتن و طالبــان ،آخریــن
نظامیــان این کشــور نیز تــا اول مــاه مه باید
خاک افغانســتان را ترک کنند .شرایطی که
ضربهای اساســی به بدنه ارتش افغانستان

خواهد زد .همچنین پیشبینی تولد القاعده
تحت لوای حکومت طالبان تهدیدی بزرگ
برای امریکا در دو سه سال آینده خواهد بود.
مــروری بــر شــرایط ایــن چهــار کشــور،
تصمیمگیری را برای «بایدن» بسیار دشوار
کرده است چرا که هر  4کشور یا بحرانزدهاند
یا با بحرانی بالقوه روبهرو هستند؛ موضوعی
که بیــش از  70درصــد امریکاییهــا را برای
خــروج نظامیــان ایــن کشــور از خاورمیانــه
هــمرأی کــرده اســت .ژنــرال مک مســتر ،از
فرماندهــان کهنــهکار امریکا معتقد اســت
امریــکا به ســه دلیــل؛ رقابــت بر ســر منابع
انــرژی با روســیه و چین ،حضــور تکفیریها
و همچنین تبعــات بلندمدت خروج باید از
مداخله در خاورمیانه دســت بکشد .اما این
تصمیم به ظاهر آسان به نظر میرسد اما در
عمل سیاست هولانگیز و پیچیدهای است.
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قانون ،محیطبان و جنگلبان را محدود نکرده اســت

گزارههای اشتباه در حق قانونی استفاده محیطبانان از سالح

دور زدن محدودیتها ممنوع

گــزارش «ایران» از چگونگی اجرای محدودیتهای کرونایی ورعایت پروتکلهای بهداشــتی درپایتخت

حمیده امینی فرد
خبرنگار

علی محمدی /ایران

جز تعــدادی بیرون بر؛ مابقی رســتورانها تعطیل
شدهاند .ما هم بازرس داریم که مرتب سر میزنند
و اگر کســی تخلــف کند با او برخورد میشــود .البته
از ابتــدای کرونا تنها  ۱۰درصد اخطار داشــتهایم که
مربوط به همه تخلفات بوده و پلمب نداشــتهایم؛
امــا بیشــترین اعــالم شــکایات از طــرف مــردم بــه
رعایت نکردن اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی
در رستورانها بر میگردد ».او با بیان اینکه از تعداد
هــزار رســتوران در تهران در طول ایــن مدت حدود
 ۲۵تــا  ۳۰درصد جوازشــان را باطل کردهاند؛ ادامه
میدهد«:تعدادی تغییر شغل داده و تعدادی هم
ورشکست شده اند؛ چراکه جز ماههای محدودی از
سال گذشته و عید امسال درمجموع تعطیل بودند
درحالیکه عوارض پســماند و مالیــات و بیمه و ..را
باید پرداخت میکردند».
 ëرفتوآمد کارمندان بخش خصوصی در شهر!
اتوبوسهــا در برخی مســیرها همچنان شــلوغ
هســتند .ســاعت پیک ســفرهای درون شــهری که
معمــوالً در ســاعت  ۸بــه اوج میرســد؛ بــا انبــوه
جمعیتــی مواجه اســت کــه از مســیرهای مختلف
به میدان ونک آمدهاند .در میان مســافران بیشــتر
کارمند هســتند .خانم رضوانی کارمند یک شرکت
بازرگانــی نیمه خصوصی اســت .میگویــد نه تنها
تعــداد کارمندان کاهــش نیافته و دورکار نشــدهاند
کــه اتفاقــاً بهخاطــر تــرس از تعدیــل همــه ســرکار
میآیند .آقای امیری هم معاون یکی از بانکهای
خصوصــی اســت .او میگوید بهخاطر مســئولیتی
که دارد مجبور اســت سرکارحاضر باشد و از طرفی
کارمندانشــان هــم نمیتواننــد دورکار شــوند چون
ملزومــات کارشــان حضــوری اســت« .بســیاری از
کارمندان در خانههای کوچک و با وجود سروصدای
فرزندانشــان ترجیح میدهند دورکار نباشند ».این
درحالی است که عیســی فرهادی ،فرماندار تهران
تأکید کرده که حضور یک سوم از کارمندان در همه
دستگاههای اجرایی الزم و ضروری است و بازرسی
فرمانداری تهران بر نحوه عملکرد این دســتگاهها
نظارت دارد!
محمــود ترفــع ،مدیرعامــل اتوبوســرانی هم با
تأییــد ازدحام و شــلوغی اتوبوسها طی این دو روز
به «ایران» میگوید«:برخالف انتظارمان با توجه به
محدودیتهای ســختگیرانه اما از تعداد مسافران
اتوبوس کم نشــده است .البته ما هنوز آمار دقیق را
احصا نکردهایم اما شــواهد میدانی نشان میدهد

که تعداد مسافران کاهش قابل مالحظهای نداشته
و شــاید بهتر باشــد که بگویم اصالً کاهشی نداشته
اســت .اتوبوسها البتــه با همان تعــداد و ظرفیت
قبلی و سرفاصله تعیین شــده حرکت میکنند اما
در ســاعتهای پیــک حجم مســافران بســیار زیاد
میشود و امکان اجرای فاصلهگذاری وجود ندارد.
چه آنکه ظرفیت اتوبوســرانی حتی در شــرایط غیر
کرونایــی هــم در تهــران جوابگو نیســت و بــا وجود
اضافه شــدن  ۲۵۰دســتگاه جدید در سال گذشته و
احتماالً افزودن  ۴۰۰تا  ۵۰۰دســتگاه در سال جدید
بازهم ناوگان نیاز به اتوبوس دارد».
 ëمترو یک ایستگاه شلوغ یک ایستگاه خلوت!
متــروی تهــران در طــول ایــن دو روز بــا
تصاویرمتناقضــی روبــهرو بــوده اســت .برخــی
ایســتگاهها بویــژه در خطــوط کــم مســافر مثــل ۳
بشــدت خلــوت گــزارش شــده و در مقابــل برخــی
ایستگاهها همچون فلکه صادقیه با حجم زیادی از
مسافر روبهروست.
خانــم رمضــانزاده کارمنــد یــک شــرکت
مهاجرتی اســت که جزو مشاغل گروه دو محسوب
میشــود امــا میگوید تعطیــل نیســتند و او هم به
ناچار باید از مترو اســتفاده کند چراکه تاکســی های
خطی همه دربســتی شــدهاند و هزینه تاکسیهای
اینترنتــی هــم برایــش بــه صرفــه نیســت .ضمــن
اینکــه از حــاال دغدغــه افزایــش نرخ بلیــت هم به
دغدغههــای دیگــرش اضافه شــده و میگوید باید
دید اصالً ســرکار آمدن با  ۴میلیــون حقوق ماهانه
توجیــه اقتصــادی دارد یــا نه! آقای عباســی هم که
در صنــف تجهیــزات آب ســرد کن اســت دریکی از
کوچههــای فرعــی خیابــان ســعدی مغــازه دارد و
میگوید« :کامالً باز هســتیم؛ نه ابالغیهای دادهاند
و نه اصالً میدانیم جزو کدام گروه شغلی هستیم.
کســی هــم با مــا کاری نداشــته .نمیشــود کــه پول
مالیــات و عــوارض را بدهیــم امــا کرکــره را پاییــن
بکشــیم! تعطیــالت عیــد را بســته بودیم حــاال که
وقــت باز کردن اســت میگویند ببندیــد!» فرنوش
نوبخــت ،مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری متروی
تهران بــه «ایران» میگوید«:شــلوغی که از متروی
تهــران درطول این دو روز منتشــر شــده نه در همه
ایستگاهها که در ایستگاههای تقاطعی بعضاً دیده
میشــد ،اما برخی با سیاهنمایی میخواهند نشان
دهند که این وضعیت در همه ایستگاهها و در تمام
ســاعات روز وجود دارد؛ درحالیکه اینطور نیست

و تعداد مســافران متــرو در طول این مدت از بیش
از  ۸۰۰هــزار نفــر هفته گذشــته تا  ۶۰۰هــزار و اندی
در ایــن دو روز نــزول کرده و ایــن یعنی ما با کاهش
مســافر مواجه بوده ایــم؛ ضمن اینکه به هیچ وجه
ازظرفیــت واگنها و ســرفاصله حرکت قطارها کم
نشده و روال سابق ادامه دارد .همچنین مأموران ما
با جدیت ورودی ها را کنترل کرده و مسافران بدون
ماسک اجازه ورود ندارند ».اگرچه برخی مسافران
معتقدند که نسبت به گذشته سختگیری کمتری
در ورودیهــا انجام میشــود و بعضــاً برخی بدون
ماســک وارد شده و تعداد مسافران هم آنقدر زیاد
اســت که نمیشــود برای هر فرد یک مأمور کنترل
گذاشــت .البتــه برخی شــهروندان همچنــان از دو
ماسک اســتفاده کرده و به مســافران بدون ماسک
هــم کمک میکننــد؛ در ایســتگاههای نزدیک بازار
تهران به علت تعطیلی؛مسافران کمتری مشاهده
میشود و جالب اینکه از تعداد دستفروشان در این
ایستگاهها هم کم شــده اگرچه باز تعدادی درحال
فروش کاالهایشان هستند.
 ëکاهش شــیب کرونا با تصمیم صحیح و همراهی
مردم
محسن هاشمی هم با بیان اینکه تعداد فوتیها
در تهــران از عــدد  ۷۰عبــور کرده اســت ،تأکید کرد
هر زمان از ســوی مســئوالن شــاهد اقتدار ،تصمیم
صحیح و همراهی مردم بودیم ،شیب کرونا منفی
شــده اســت ازطرفــی راه مبــارزه بــا کرونا از مســیر
واکسیناســیون کامل در کشور میگذرد و کشورهایی
که این مسیر را طی کردند در حال عبور از این مسیر
هستند .به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی گفت که
افــراط وتفریــط در اظهارنظرهای رســمی ،موجب
میشــود تا افــکار عمومی به بازار شــایعات و اخبار
غیررســمی در شــبکههای اجتماعی روی بیاورند و
نسبت به تنظیم رفتار خود در جامعه دچار مشکل
شــوند و باید صحبتها قاطع باشــد تا مردم به آن
عمــل کننــد .وی ادامــه داد :همچنیــن بــا توجه به
نقش مؤثر ازدحام در سیستم حملونقل عمومی
در تشــدید بیمــاری کرونا ،از دولــت میخواهیم در
کنار توجه تبلیغاتی به حملونقل عمومی تهران،
گــره کــور شــده تأمیــن اتوبــوس و واگــن را بازکند و
بــا تشــکیل جلســهای بــا حضــور رئیسجمهــوری
ناهماهنگــی میان دســتگاههای اجرایی و سیســتم
بانکی را در تأمیــن اعتبار تولید ناوگان حمل ونقل
عمومی تهران برطرف کند.
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سونامی کرونا در شهرها
فریبا خان احمدی
خبرنگار

اســتاندار تهران دیروز در حاشــیه اولین جلســه هیأت امنــای پارک علم و فناوری ســامت
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران اظهــار داشــت :برخــی دســتگاههای ملــی و وزارتخانهها
تبعیتپذیری نسبت به دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا ندارند و به قدر الزم همکاری
نمیکنند .انوشیروان محسنی بندپی افزود :قرنطینه کامل که به منزله تعطیلی همه جا باشد را
نمیشــود اجرا کرد ،به طور مثال اگر جلسات راهاندازی پارک علم و فناوری سامت حتی یک
روز زودتر با رعایت پروتکلهای بهداشتی شکل بگیرد ،به نفع کشور است .محسنی بر رعایت
دستورالعملهای بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا تأکید کرد و گفت :براساس مصوبات این
مجموعه مشاغل بجز گروه یک ،باید تعطیل باشند .وی گفت :امروز دو جلسه برگزار میشود
که یکی از آنها در دفتر وزیر بهداشت با حضور اعضای کمیته امنیتی ،اجتماعی ،انتظامی ستاد
ملی کرونا و دیگری هم در اســتانداری ،با حضور اعضای ســتاد مدیریت کرونای تهران است،
همه این جلســات در راســتای اتخاذ تدابیر درست و مناسب برگزار میشــود .استاندار تهران
افزود :روند کرونا در کشور صعودی اســت و همان طوری که پیشبینی میشد ،رعایت نشدن
فاصلهگــذاری اجتماعی ،شــلوغی بازار در شــب عید ،تراکم جمعیت ،عروســیها ،بازشــدن
تاالرها و مخصوصاً ویروس جهش یافته انگلیســی که در سراسر کشور چرخش پیدا کرده ،روند
رو به افزایش بیماری را در همه استانها فراهم کرده است.

برش

منحنــی آمــار مــرگ و میــر بــر اثــر ابتال بــه کرونا
دیــروز بــا فــوت  ۲5۸بیمــار دوبــاره اوج گرفــت.
عدد و رقمهای فوتیها یک مرتبه دچار جهشی
فزاینده شــد و شــمار جانباختگان روزانه بیماری
کوویــد ۱9از مــرز  ۲5۰فوتــی عبــور کــرد و منحنی
مــرگ و میــر روی عــدد  ۲5۸قربانــی و  ۲۱هــزار
و  6۳بیمارمبتــال در روز قــرار گرفــت .بــه تعبیــر
ســخنگوی وزارت بهداشــت ســرعت افزایــش
بســتری در هفته ســوم موج جدید کرونا نزدیک
به چهــار برابر مدت مشــابه در موجهــای دوم و
ســوم بیماری است .سیما سادات الری میگوید:
کرونــا ایــن بــار ســرکشتر و مهاجمتــر اســت و
ویروس جهش یافته قدرت ســرایت باالیی دارد
و در کشــور غالب شــده اســت و هرگونه تالش از
ســوی پرســنل ســختکوش نظام ســالمت بدون
همکاری مردم در عمل به توصیههای بهداشتی
به نتیجه مطلوب نمیرســد .او در ادامه از مردم
درخواســت کــرده در خانه بماننــد و کادر درمان
را در ایــن مســیر ســخت یــاری کننــد و فرامــوش
نکننــد که اجرای محدودیتهــای مصوب بدون
همــکاری آنها به نتیجه مطلوب نخواهد رســید.
هشــدارها و اعمــال محدودیتهــای شــدید
کرونایی بیانگر این واقعیت اســت که با عصیان
مــوج چهــارم یک جنــگ تمام عیــار بــا کرونا در
کشــور آغاز شــده و طبــق گفته تحلیلگــران حوزه
اجتماعــی؛ تغییــر در رفتــار تکتــک مــردم و
مسئوالن و نهادهای نظارتی راه حل اصلی چیره
شدن بر این بیماری و مقابله با این جنگ نابرابر
اســت .اعضــای ســتاد مقابله بــا کرونــا در تهران
شــمار جانباختــگان بیمــاری از مــرز  ۲5۰نفــر را

حاصل افزایش بیسابقه موارد ابتال و بستری در
هفتههــای اخیر میدانند .فرمانده ســتاد مقابله
بــا کرونــا در پایتخــت وضعیت بســیار ســختی را
بــرای تهران پیشبینی کرده اســت .در این میان
اخبــار نگرانکننــدهای از وضعیــت اســتانهای
مختلف کشور نیز به گوش میرسد .عالوه بر این
همچنیــن رؤســای دانشــگاههای علوم پزشــکی
کشــور از اشــغال تختهای بیمارســتانی از سوی
بیمــاران مبتــال بــه کرونــا ابــراز نگرانــی میکنند
و معتقدنــد اعمــال تعطیلــی از ســوی ســتاد
ملــی مقابلــه بــا کرونا با وجود فشــارهای شــدید
اقتصــادی دولــت یــک فرصــت طالیی اســت و
مردم باید مو به مو دســتورات ستاد ملی مقابله
با کرونا را رعایت کنند.
همچنیــن وزیــر بهداشــت نیــز در توضیــح
آخریــن وضعیــت بیمــاری کوویــد ۱9در کشــور
هشــدار داد؛ هفتــه آینــده منتظر خیز ســنگینتر
موارد بســتری بیماری در کشــور هســتیم ،نقشــه
کشــور به مراتب قرمزتر و حتی به سمت سیاهی
خواهــد رفــت .اگــر توجــه نشــود و دقــت نکنیــم
فروردین و بهار بسیار سختی را خواهیم داشت.
بنابر آخرین اعالم سخنگوی وزارت بهداشت
در  ۲4ســاعت منتهی به روز گذشــته و بر اســاس
معیارهــای قطعــی تشــخیصی ۲۱ ،هــزار و 6۰۳
بیمار جدید مبتال به کووید ۱9در کشــور شناسایی
شد که دو هزار و  ۷۸۰نفر از آنها بستری شدند .با
وجود این مجموع بیماران کووید ۱9در کشــور به
دو میلیون و  ۷۰هزار و  ۱۴۱نفر رسید .بنا به اعالم
ســخنگوی وزارت بهداشــت وضعیــت در ۲۵۷
شهرستان قرمز و  ۱۲9شهرستان نارنجی گزارش
شــده و بر اســاس مصوبات ســتاد ملی مقابله با
کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت

استاندار تهران :برخی وزارتخانهها
از دستورالعمل ستاد ملی کرونا تبعیت نمیکنند

قرمــز و نارنجــی ممنــوع اســت .همچنیــن ۵۱
شهرســتان در وضعیت زرد و فقط  ۱۱شهرســتان
در وضعیت آبی قرار دارند.
 ëضرورت برخورد با قانونشکنان
محدودیتهای کرونایی
عضــو کمیتــه اپیدمیولــوژی کوویــد ۱9وزارت
بهداشــت درباره لزوم همکاری مــردم با اعمال
محدودیتهــای  ۱۰روزه بهمنظــور کاهش موارد
جدیــد بیماری بــه «ایــران» میگویــد :تقریبــاً از
اوایــل هفتــه دوم فروردیــن ماه کشــور بــه نوعی
درگیر پیک جدید اپیدمی شــده است .این پیک،
در اســتانهای مختلــف شــدت متفاوتــی دارد

و در بعضــی شــدیدتر از بقیــه اســت؛ ولــی روند
کلــی اپیدمی کووید ۱9در کشــور در مورد بیماران
سرپایی و بستری یک روند صعودی بوده است و
این روند درباره موارد مرگ نیز در چند روز اخیر
نشان داده شده است.
احســان مصطفــوی در ادامــه دربــاره لــزوم
اعمال محدودیتهــای کرونایی میافزاید :یکی
از علــل اصلی ایجاد پیک جدید متأثر از افزایش
دیــد و بازدیدهــای ایــام عیــد و تعطیــالت چنــد
هفتــهای کشــور بوده اســت .تأثیر مســافرتهای
نــوروزی نیــز به نوعــی با توجــه به اینکــه مقصد
اغلــب مســافران ،منــزل دوســتان و اقــوام بوده

اســت بــه شــکلی ،مشــابه دورهمیهــای عیــد
محســوب میشــود ،در عیــن حال که مســافرت
خطــر حضــور مســافران در مکانهــای پرتجمع
را نیــز بیشــتر میکنــد .بنابرایــن بــا افزایــش
دورهمیها ،افرادی که در یک سال اخیر رعایت
کــرده بودنــد و مبتال نشــده بودند ،بســتری برای
ابتال در آنها فراهم شد .اپیدمیولوژیست انستیتو
پاســتور ایران میگوید :تصمیم اخیر محدودیت
 ۱۰روزه کــه از روز شــنبه اعمــال شــده اســت،
خــاص ایران نیســت و اغلب کشــورها متناســب
بــا شــدت گرفتــن بیمــاری و بــرای جلوگیــری
از آســیب بیشــتر بــه مــردم و نظــام ســالمت،
محدودیتهایــی را اعمال میکننــد؛ همانطور
کــه در بعضــی از کشــورهای اروپایــی و امریکایی
نیــز محدودیتهــای چنــد هفتهای بــرای کنترل
نســبی اوضــاع مجــدداً در روزهــای اخیــر اتخــاذ
شــده است .مشخص است که این محدودیتها
میتوانــد در کمتــر کــردن گردش ویــروس و اوج
گرفتــن بیشــتر پیک اپیدمــی نقش ایفــا کند؛ اما
الزمه کسب پاسخ مطلوب در این محدودیتها
این اســت که نظارت مناسبی هم صورت بگیرد
و برای قانونشــکنان قوانین تنبیهی دیده شود و
در عین حال باید بتوانیــم تأثیر محدودیتهای
وضع شده را در زمانهای مختلف ارزیابی کنیم.
انتظــار این اســت در کنــار بحــث محدودیتها،
سیاست دسترسی به واکســن همچنان بهعنوان
اولویــت اول نظــام ســالمت دنبــال شــود و ایــن
سیاســت را از طریــق واردات و حمایــت از تولید
داخــل بــه طــور جــدی دنبــال کنیــم .بــا اعمال
تمهیدات درســت و در صــورت همراهی مردم،
میتوانیــم ایــن پیک اپیدمی را نیز بــا موارد ابتال
و مرگ کمتر از حد پیشبینی شده بگذرانیم.

جامعهشناس

اکنون و در آغاز سال  ۱۴۰۰موج چهارم همهگیری کرونا سهمگینتر از
امواج دیگر سراسر کشور را درنوردیده و تعداد مبتالیان به طرز نگران
کننده و وحشــتآوری رو به افزایش اســت .این مــوج جدید در حالی
کشــور را فــرا گرفته که با کشــف واکســن و تولید و توزیع آن در ســطح
جهانی ،امید آن میرفت که نصیبی هم به ایران برســد و رنج ناشی
از همهگیری به پایان برســد .در واقع در شــرایطی که واکســن به یک
مطالبه ملی تبدیل شــد و بحــث درباره کیفیت واکســنها در جریان
بود ،غفلت از الزام و اجرا و رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز رخ داد
و در نهایت نه تنها واکسن تأمین نشد که به دلیل رها کردن پروتکلها
پیشــروی اپیدمی کروناویروس تا آنجا سرعت و شدت گرفت که نوع
جهــش یافته ویروس با موج چهارم ،کشــور را در بهــت و حیرت فرو
بــرد .طبیعی اســت که با وقــوع موج چهــارم ،این ســؤال پیش بیاید
کــه مقصــر وضع فعلی کیســت؟ آیا دولــت ما را به این روز کشــاند یا
ملــت .دولت بــود که به دلیل تحریــم و موانع ایجاد شــده در خرید
واکســن وعدم سختگیری در اجرای پروتکلهای بهداشتی ،منجر به
طغیان بیماری شد یا ملت بود که با ترجیح برنامههای جشن نوروز
به ســالمت ،زمینه انتشــار بیماری را فراهم کرد .پاســخ به این سؤال
میتواند متأثر از دیدگاه ما به مســائل اجتماعی باشــد ،اینکه نگاه به
ســاختار باشــد یا به عاملیت فردی .اما برای پاســخ لزومــاً نمیتوان
یکــی از ایــن دو را انتخــاب کــرد ،بلکه میتــوان تلفیقــی از عاملیت و
ســاختار را در بروز چنین وضعی مســئول دانست .در بروز همهگیری
وظایف دولتها مشخص است ،برنامهریزی برای ساختن وضعیت
بــه گونــهای که زنجیره انتقال بیماری شکســته شــود ،مثــل تعطیلی
سراســری ،حمایــت از تهیدســتان و گروههــای آســیب پذیر ،فراهــم
کردن شــرایط تشــخیص و درمان بیماری و در نهایت واکسیناســیون
عمومــی اما در ایران پیشــبرد برنامههای پیشــگیرانه دولتی همراه با
این مالحظه بوده اســت که در شرایط نابسامان اقتصادی ،تعطیلی
کســب و کارها موجــب بروز نارضایتی و عصیانهای جدید نشــود ،از
ایــن رو هیــچ گاه در تعطیلی کســب و کارها اجباری مشــاهده نشــده
و همیــن عاملــی در کنتــرل نشــدن اپیدمــی بــوده اســت .در مــورد
واکسیناســیون هــم که آنقــدر موانع خارجی و محــدود کننده بوده که
هنوز پرســنل بهداشــتی و درمانی هم به طور کامل واکسینه نشدهاند
و گروههــای پرخطر همچنان در انتظارند .از ســوی دیگر اگر عاملیت
فــردی را برجســته کنیــم ،طوالنی شــدن زمان همهگیری و خســتگی
عمومــی از وضعیــت غیرنرمال و میل به بازگشــت بــه زندگی عادی
موجب شد اهمیت بیماری و قدرت سرایت آن دستکم گرفته شود
و در فقدان ســختگیری دولتی درخصوص مســافرت و دید و بازدید،
بسیاری به روال هرساله مشغول به جا آوردن آداب نوروز و مسافرت
شــوند و بشــود آنچه نباید میشــد؛ هجوم موج ســهمگینی از شــیوع
بیماری و افزایش مرگ و میر روزانه.
اکنــون در میانــه موج چهارم ،در حالی که وحشــت از بیماری و مرگ
بر جامعه ســایه افکنده و کادرهای درمان خســتهتر از همیشــه برای
کنتــرل بیمــاری به تکاپــو افتادهاند ،انتظــار میرود که ایــن بار درس
عبــرت را بــه دقت فرا بگیریــم که باید در مقابله با کرونا هوشــیارتر و
آمادهتر باشیم و از یاد نبریم تنها راه کنترل کرونا ،پیشگیری از شیوع
بیماری است ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی و تسریع و تعجیل در
واکسیناسیون عمومی .در پایان به یاد بیاوریم پیام سازمان بهداشت
جهانی را که دسترســی به واکســن ،تســت و درمان کووید  ۱9یک حق
همگانی اســت و اجرای این شــعار برعهده دولتهــا از جمله دولت
ایــران اســت .مردم حق دارند تســت رایــگان بدهند ،رایــگان درمان
شــوند و به طور رایگان واکســینه شــوند .در کنار این حقوق الزم است
به مسئولیت فردی خود عمل کنند و به پروتکلهای بهداشتی که به
سالمت جامعه کمک میکند ،پایبند باشند.

خبـــر

دیــروز دومیــن روز از محدودیتهــای  ۱۰روزه
شــهرهای قرمز بــه پایان رســید .تعــداد فوتیهای
کرونایــی اما مرز  ۲۵۰نفر را رد کرد .تعداد مراجعه
کننــدگان بــه بیمارســتانها عــدد  ۲۱هزار را پشــت
سرگذاشــت و نام اغلب کســانی که در نــوروز بدون
توجه به هشــدارها و اخطارها بار ســفر بسته بودند؛
غافلگیرانه در این لیســت بلند باال نشســت .تهران
که تا همین چند هفتــه پیش تعداد فوتیهایش را
بــه یک رقمی شــدن نزدیــک کرده بود حــاال با اوج
دوبــاره کرونــا در خیزش مــوج چهارم بــه عدد ۷۰
فوتــی درروز رســیده تاحــدی کــه نگرانیهــا از نبود
قبــر خالی بــرای فوتیهای احتمالــی در هفتههای
آینــده بــه یکــی از دغدغههــای جدی تبدیل شــده
اســت .خیلیهــا بــا انتقــاد از بــاز گذاشــتن مســیر
ســفرها و جدی نگرفتن نشانههای موج چهارم در
نوروزامســال انگشــت اتهــام را به ســمت دولتیها
گرفتهاند اما ســؤال اصلی را باید از همه ما پرســید
«چرا به ســهممان بهعنوان یک شهروند ،کارمند،
فروشنده ،خانه دار و ...در فرصت طالیی عید عمل
نکردیم؟»
در دومیــن روز ازمحدودیتهــای جدیــد در
شرایطی که رنگ تهران قرمز نه! رو به سیاهی است؛
بیمارســتانها جای خالــی برای پذیــرش ندارند و
شهر با تعطیلی مشاغل گروههای دوم و سوم باید
به حالت نیمه تعطیل درآمده باشد؛ اما همچنان
کرکــره بنگاههای امالک ،خشکبارها،شــرکت بیمه
در خیابــان نامجــو در ســبالن جنوبــی باالســت و
وانتیهــای هندوانه و چرخ دســتیهای گوجه ســبز
هــم در خیابانهــا مشــتری دارنــد و جالــب اینکــه
در میــان مغازه دارهــا برخیهــا حتی ماســک هم
نزدهانــد .یکــی از فروشــندهها میگویــد کــه تقریباً
تمامــی اقوامشــان کــه به شــیراز ســفر کــرده بودند
کرونا گرفتهاند و حال دو نفرشــان وخیم اســت .اما
او هم چون چک داشــته؛ نمیتوانسته تعطیل کند
و خانه نشین شود! میگوید مرگ تقدیر است نباید
بــا سرنوشــت جنگید! خانمــی که درحــال خرید از
اوســت هم با لبخند میگوید که هفته گذشته عقد
کنــان بــرادرزادهاش در یکی از بــاغ تاالرهای تهران
بــوده اســت و حــاال آمــده برای پاگشــای عــروس و
دامــاد خرید کند .چون همــه فامیل به ترتیب باید
میهمانــی بدهنــد! او هــم یکبــار کرونــا گرفتــه و به
خیال خودش دیگر نمیگیرد و میگوید«:مثل یک
سرماخوردگی بود چرا مردم را آنقدر میترسانید!»
 ëتاالرها نابود شدند
خســرو ابراهیمــی؛ رئیــس اتحادیــه تاالرهــای
تهران با تأکید بر اینکه هیچ تاالری در این مدت باز
نبوده و به ورشکســتگی کامل رسیدهاند به «ایران»
میگوید«:ما نابود شدیم؛ اما در مقابل دفاتر اسناد
رســمی؛ زیرزمینهــا؛ باغهــا؛ پشــت بام خانهها از
بیچارگــی ما خــوب پــول در آوردند .مردم مراســم
گرفتند اما به جیب ما نرفت .ما هم با اینکه بســته
بودیم و درآمدی نداشــتیم هم مالیات دادیم هم
جرایــم وصول شــد و هم عــوارض پرداختیم!» در
جلوی یکــی از بستنی فروشــیهای معروف تهران
در خیابــان نوبنیــاد هم تعداد زیادی از مشــتریها
صــف کشــیدهاند و کســی اجــازه ورود بــه داخــل را
نــدارد؛ اما در خیابان همجوار مــردم بدون رعایت
فاصلهگذاری در  ۲۰ســانتی هم ایستاده و تعدادی

هم ماســکها را برداشــته و درحال خوردن بستنی
اند .اگرچه پاســاژها کامالً تعطیل شده اما در راسته
خیابــان اصلی تعــدادی از لباس فروشــیها بدون
مشــتری کرکرههــا را نیمــه بــاز گذاشــتهاند .آقــای
مغــازه دار میگوید« :تا بانکها باز هســتند ما هم
باز میگذاریم! صفهای مرغ پر از کرونا بود کســی
جلویش را نگرفت! زورشان به کاسبی رسیده که در
این یکسال به خاک سیاه نشسته .چرا باید مالیات و
عوارض بدهیم وقتی تعطیل هستیم».
بــه یکــی از آرایشــگاههای معــروف تهــران در
خیابان اندرزگو زنگ میزنم .خانم منشی براحتی
برای روز دوشــنبه وقت میدهد .تنها تأکیدش این
اســت که باید بــدون همراه و با ماســک بیایید .این
آرایشــگاه با درآمد میلیاردی حتی تابلوی رســمی
ندارد و نه تنها مشمول مالیات و عوارض نمیشود
کــه حتــی نظارتــی بــر فعالیــت آن در دوران کرونا
وجود ندارد .در کنار این آرایشــگاه تعــداد زیادی از
آرایشــگاههای لوکس تهران در شــمال شــهر بدون
تابلــوی تبلیغاتــی فعالیــت میکنند .یکــی از آنها
میگوید که به علت شــیوع کرونــا بازدید عروس را
کنسل کردهایم اما ســایر خدماتمان درحال انجام
اســت .تعداد مشــتری آرایشــگاهها اگرچــه بهگفته
مدیرســالن نسبت به ســالهای قبل کمتر شده اما
پیش از عید تعداد پرشمار مشتریان باعث شده تا
در شــیفتهای نیمه شب هم خدمات ارائه دهند.
بهگفتــه او اغلب مشــتریها عــازم ســفر بودهاند و
جالب اینکــه اکنون برخی هایشــان بــرای ترمیم و
تمدید خدماتشان مثل کاشت ناخن و رنگ مجبور
شدهاند دوباره به آرایشگاه مراجعه کنند!
 ëباالی شهرخبری از فعالیت های شغلی نیست
خیابــان میردامــاد؛ آفریقــا؛ پاســداران و ونــک
نســبت بــه روزهــای قبــل خلوتتــر شــدهاند و جز
مشــاغل گــروه اول؛ تقریبــاً خبری از فعالیت ســایر
مشاغل نیست .رستورانها هم با نیمه باز گذاشتن
درهای خــود فروش غیــر حضوری دارنــد و تعداد
پیکهــای بیرون برخــود را افزایــش دادهاند .حتی
برخی که اصــرار به ورود دارند هم با واکنش منفی
روبــهرو میشــوند .از خیابــان پاســداران بهســمت
ســید خندان هم با وجود شــلوغیهای همیشــگی
امــا تعــداد عابــران بســیار کــم اســت و تاکســیها
اغلــب خالــی از مســافرند .یکــی از رانندههــای
تاکســی بــا اعتراض میگویــد که دوباره به کســادی
افتادهانــد و در شــهر پرنده پر نمیزنــد! او میگوید
دوبــاره وضعیــت کمی آرام شــده وبه روال ســابق
بــر میگــردد مگر اینکــه به همه واکســن بزننــد! او
ادعــا میکنــد که همــه اقوامش در آلمان واکســینه
شــدهاند .یــک راننده دیگــر در وســط حرفهای او
میپرد و میگوید« :همه ما گرفتهایم دیگر ترســی
نداردو شماهم برو و زندگی ات را بکن!» در مقابل
اما تنها مسافر تاکسی که یک ماسک پارچهای و سه
الیــه زده با ناراحتی میگوید«:ایــن آمارها تازه غیر
رســمی است شــما ببینید در تهران اینهمه تلفات
دادهایم کل کشــور چه خبر است من خودم دوباره
اســترس از دســت دادن عزیزانم را گرفتهام .کرونا
شوخی بردارنیست».
 ëرستورانهاتعطیلاست
ســیدعلی اصغرمیرابراهیمــی رئیــس اتحادیه
رســتوران دارهــا با تأکیــد براینکــه عالوه بــر وزارت
بهداشــت و اماکــن؛ اتحادیــه نیز بر کار رســتورانها
نظارت دارد به «ایران» میگوید«:از روز چهارشنبه

یادداشت

خیز بلند کرونا در شهرهای نیمه تعطیل

سیمین کاظمی

ارسال الیحه اصالح ضوابط مربوط به اجازه
زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیأت دولت

معاونــت امــور زنــان و خانــواده رئیسجمهــوری الیحــه «اصــالح
ضوابــط مربــوط به اجازه زوج در صدور گذرنامــه زوجه» را به هیأت
دولت ارائه کرد.
بهگزارش ایســنا ،با توجه به مشــکالت ناشــی از سوءاســتفاده زوج از
حــق قانونی خــود درخصوص اعــالم رضایت برای صــدور گذرنامه
زوجــه و در نتیجــه تهدید بنیــان نهاد خانواده ،معاونــت امور زنان و
خانــواده رئیسجمهــوری الیحه اصالح بنــد ( )۳مــاده ( )۱۸قانون
گذرنامــه و الحــاق پنج تبصره بــه مــواد ( ۱۸و  )۱9آن را درخصوص
اصــالح ضوابــط مربــوط بــه اجــازه زوج در صــدور گذرنامــه زوجــه
بــه هیــأت دولــت ارائــه کــرده اســت .در ایــن گــزارش آمــده اســت:
براســاس بنــد ( )۳مــاده ( )۱۸قانون گذرنامه ،صــدور گذرنامه برای
زنــان شــوهردار منــوط به موافقت کتبی شــوهر اســت ،موضوعی که
موجب میشــود گاهی مــردان از آن بهعنــوان ابزاری برای فشــار بر
زوجه اســتفاده نمایند تــا وی را در ازای موافقت یــا عدم موافقت با
خــروج وی از کشــور ،ملزم به انجام یــا عدم انجــام کاری نماید یا از
این حق قانونی با عنوان اهرمی برای ایذا و آزار زوجه استفاده کنند،
مســألهای که مغایر با هــدف کالن قانونگــذار در تکریم و حمایت از
جایگاه زن بهعنوان همســر و جایگاه زن بهعنوان مادر است .ضمن
آنکه بر مبنای ماده ( )۱9قانون گذرنامه ،شــوهر این اختیار قانونی را
دارد تا بعد از اعالم رضایت به خروج زن از کشــور و بعد از صدور یا
تمدید گذرنامه ،از اجازه خود عدول کرده و مانع خروج زن از کشــور
شــود و به اینصورت و با سوءاســتفاده از حق قانونــی خود ،زن را در
دور باطل گرفتار نماید.
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سال بیست و هفتم
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علی محمدی  /ایران

لیــدا از جملــه کســانی اســت کــه ایــن روزهــا
در یکــی از ایــن دورههــا ثبتنام کــرده و حاال
هر روز به شــوق ایــن از خواب بیدار میشــود
کــه کاســش شــروع شــود و او همکاســیها
و اســتاد را ببینــد و از تجربههایشــان بــا هــم
صحبــت کنند .خودش هــم هرچه در کاس
یــاد میگیرد در صفحه شــخصیاش با بقیه
به اشــتراک میگذارد چــون بهنظرش حیف
اســت دوســتانش در این تجربــه فوقالعاده
با او شــریک نشــوند« .این یک ســال بهخاطر
کرونا کار خاصی ندارم و بیشــتر خانه هستم.
حــس کردم دارم کمکم افســرده میشــوم تا
اینکه اتفاقی در اینســتاگرام با این دوره آشــنا
شــدم .مــا هر روز یــک ســاعت دور هم جمع
میشویم و حرفهای خوبی میزنیم .به هم
انرژی میدهیــم و اطمینان پیدا میکنیم که
بهتریــن اتفاقات پیش رویمان اســت .من به
شــخصه تأثیر این دوره را به چشم در زندگی
خودم دیــدهام .اصاً همه چیــزم از اینرو به
آن رو شــده .نگاهــم به زندگی عوض شــده و
حاال میدانم باید روی هدفم متمرکز شوم تا
به آن برسم».
لیدا برای رســیدن به این آرامش ســاعتی 50
هــزار تومان پرداخت میکنــد که البته بهنظر
خــودش در مقابل انرژی و انگیــزهای که پیدا
میکند رقم زیادی نیست.
بــرای راحلــه از دیگــر کســانی که جــذب این
نــوع برنامه هــا شــده هــم ایــن یــک راه گریز
است از آنچه باعث اضطراب و پریشانیاش
میشــود« .دلــم میخواهد از فضایــی که در
آن هســتم و مملــو از ناامیــدی و اندوه اســت
دور شــوم .وقتــی بــا آدمهایی کــه حرفهای
امیدوار کننده میزنند برخورد میکنم خیلی
حالــم خوب میشــود .قباً هــم در دورههای
موفقیت شــرکت کــرده بــودم و نتیجهاش تا
وقتی کاسها جریان داشت خوب بود اما اگر
شــرکت نمیکردم بعد از مدتــی باز تفکرات
منفی ســراغم میآمــد .االن هــم خیلی پول
شرکت در دورههای آناین را ندارم اما سعی
میکنــم هر صفحهای را که حرفهای خوبی
در آن میزنند دنبال کنم و الگو بگیرم».
راحلــه تــا بــه حــال بــه روانشــناس و مشــاور
مراجعــه نکــرده و تــاش دارد مشــکاتش
را بههمیــن شــکل حــل کنــد .او نشــانههای
افســردگی دارد امــا اطمینــان دارد بــا همین
کارهــا حالش خوب میشــود چون هیچ چیز

رونق دوباره و چالش برانگیز دوره های موفقیت و تفکر مثبت در سال کرونا

افسرده ای؟ مثبت اندیش باش
مریم طالشی

انگیزشــیاند برای همین خیلــی زود جذب
کســانی میشــوند کــه از ایــن جــور حرفهــا
خــوب بلدنــد .نمونــهاش همیــن آقایی که
توی اینستاگرام حسابی داشت برای خودش
فالوئر جمــع میکرد ،آن هم بــا همین جور
حرفهــا کــه همــه دوســت دارنــد بشــنوند.
خیلیهــا دنبــال راز موفقیتانــد؛ آن هــم
موفقیت فوری و بیدردســر .پیش خودشان
خیــال میکنند بــا مثبتاندیشــی همه چیز
حــل میشــود .آدمهــای مثبتاندیــش را
الگــو قــرار میدهنــد و ســعی میکننــد راه و
روش شــان را شــبیه آنهــا کننــد .مثــل آنهــا
حرف بزنند و به رؤیاهایشان فکر کنند .برای
خودشــان دفترچه یا تابلوی آرزوها درســت
میکننــد تا مثاً طــی تاریخ تعیین شــده به
خانــه و ماشــین و زندگــی رؤیایی خودشــان
برســند .البته که قرار نیست کار خاصی برای
رسیدن به آن بکنند جز تفکر مثبت.
دورههــای تفکــر مثبــت و راه زندگــی و راه

گزارش نویس

قــرار اســت بــزودی خیلــی موفــق شــود .در
زندگــی شــخصی و کارش پیشــرفت کنــد و
درهــای موفقیت و شــادکامی بــه رویش باز
شــود .البتــه هنــوز کــه کاری پیــدا نکــرده و از
شــما چه پنهان از وقتی کــه فهمیده کائنات
بهترینهــا را بــدون تــاش نصیــب آدم
میکنــد ،یــک جورهایــی از صرافــت دنبــال
کار گشــتن هــم افتــاده .حاال دیگــر اطمینان
پیــدا کــرده کــه یــک کار نــان و آبــدار و البتــه
بیزحمت ،خودش میآید و سر راهش قرار
میگیرد .پس بهتر است بنشیند و در آرامش
به نــدای دلش گــوش کند و بــا تفکر مثبت،
منتظر بهترینها باشد.
شــما هــم حتمــاً روایتهــای اینچنینــی را
سراغ دارید .کم نیستند آدمهایی که به قول
خودشان به این حرفها خیلی اعتقاد دارند.
آنها دائم دنبال حرفهای مثبت و جمات

موفقیــت و از ایــن دســت همیشــه برگــزار
میشــده امــا اگر خاطرتان باشــد ایــن قبیل
آموزشهــا در مقاطــع زمانــی خاصــی در
گذشــته رونق زیادی داشــتند و شــاید بشــود
گفت در چند ســال اخیر دیگــر آنچنان مثل
قبل مورد توجه قرار نگرفتهاند .این روزها اما
دوبــاره بازار این قبیل آموزشها و بهعبارتی
القائات گرم شــده اســت طــوری کــه در این
یک ســالی که درگیر کرونا و مشــکات ناشی
از آن هســتیم ،شــاهد ســربرآوردن هــر روزه
صاحبنظــران در امر مثبت اندیشــی آناین
خصوصــاً در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
هســتیم .دیگر تشــخیص میان متخصص و
غیرمتخصــص هــم راحت نیســت .هرکس
ادعــا میکنــد بهتــر از دیگــران میدانــد.
دورههــای مجــازی گاه به قیمت بــاال برگزار
میشــوند و شرکت کنندگان هم راضی از راه
انرژی بخشــی هســتند که پیش پایشان قرار
گرفته است.

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3یكبار دیده شود
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افقي:
 -1از جملـ ــه گیاهـ ــان دارويي قديمي
اروپـ ــا و چیـ ــن -رئیسجمهـ ــوری

عمودي:
 -1مکاني توريسـ ــتي در «الموت» قزوين -گاه سر در گم
ميشود!
-2دامنبلند-مقابل«پشتک»-واژهتوضیح
-3زيرا-دانشگاه-گروهيازمردم
 -4منفک -سوراخ -حالت فشـ ــرده فايلها -پرندهاي
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دوره ها تمرکزشان
بیشتر بر انگیزش
است اما اين
انگیزش مبتنی
بر حقايق نیست.
وقتی پايه حرفتان را
می گذاريد بر اينکه
فقط بايد مثبت ها را
ببینید و به منفی ها
توجه نکنید خب
اين مبتنی بر حقايق
نیست چون در
زندگی هر فرد منفی
هايی هم وجود دارد
و اتفاقاً توجه به
همان منفی ها شايد
شخص را بیشتر هل
بدهد به سمت تغییر
در سبک زندگیاش

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

افقي:
جدول -1نامخانوادگي-متضاد«يأس»
عــادي -2نوعيپاسکاري-ياخته-رزمايش
-3بهغذاميزنند!-بزرگ-خوابشیرين
 -4نــرم افزار ســاخت آبجکتهــاي دو بعــدي -گزيده
چیزي-آحاد-با«فتق»میآيد
-5سازپرسوز-کجرو-واگیر
 -6اســرار آمیز -ســازمان نظامي ســنتي ايران-ســازي
عرفاني
-7آمادهکردن-لباسيزنانه-وسني
-8پسزبانمحرميخودديگرست/همدلي...
-9هذيان-کدخدايامروزي-مستمري
-10جنسپرزور!-نانينازک!-زمانها
-11حجاببرتر-پیکرانسان-دشمنزائو!
-12قطره-خوب-شالوده-گال
-13گوشهوپهلو-فريادبلند-پیشکار
 -14پیامبــري کــه نامــش دو بــار در قــرآن آمــده -امر به
ماندن-ريزهکردنناندرشیرياآبگوشت
-15مقاطعهکار-ماهتجديديها
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بهتر از تفکر مثبت نیست.
دکتر سید احسان طوســی ،روانپزشک اما در
این باره حرفهای جالب توجهی دارد« :این
آشــفته بــازار االن آنقدر متنوع اســت و افراد
مختلف در آن کارهــای مختلف میکنند که
واقعاً نمیشــود در یک طبقه قرارشــان داد.
چیــزی کــه معلوم اســت این کــه اکثــر اینها
تمرکزشان بر ایجاد انگیزه در فرد است البته
بعضــی به اشــتباه لفــظ روانشناســی مثبت
را برایشــان بــه کار میبرنــد .واقعیتــش این
اســت که این کارها جذاب است اما اینکه آیا
مؤثر اســت یا نــه باید گفت صرفــاً آن زمانی
که فرد در آن کاسها شــرکت میکند و این
ویدئوهــا را میبیند ممکن اســت لذت ببرد
امــا در مورد تأثیرشــان چیــز خاصی معلوم
نیســت .اصــاً بررســی ایــن کــه اینهــا چقدر
مؤثرنــد کار ســختی اســت از آن جهت که در
جرگه شــبه علــم هســتند یعنی هیــچ گزاره
علمــی را مطرح نمیکننــد و مبتنی بر هیچ
دالیــل علمــی نیســتند و داوری علمــی هم
نمیشود دربارهاش کرد .فرض بگیرید ادعا
میکننــد اگر بخواهــی و اراده کنی ،همه چیز
ممکــن اســت و میتوانی بر همــه چیز غلبه
کنی .میتوانی بیماریهایــت را درمان کنی.
میتوانی از کارتن خوابی به ثروتمندی برسی
و خــب همــه اینهــا قابــل داوری و آزمایــش
نیســت چــون اگــر برایشــان شــاهد بیاورید و
بگوییــد فــان کــس فان چیــز را خواســت و
نشــد ،میگویند البد به اندازه کافی نخواسته
است.
البته فقــط هم مال ایران نیســتند ولی اینجا
خیلی دارد بهشان توجه میشود و بابت این
توجــه از مردم پول میگیرند .در دوره بحران
کرونــا همانطــور کــه توجــه به چیــزی مثل
عنبرنســارا بیشــتر شــد ،توجه به این دورهها
هم بیشــتر میشــود .در مورد دلیل به وجود
آمــدن این مســأله باید گفت که در کشــور ما
متأســفانه نهادها بویژه نهاد دانشــگاه وعلم
جایگاهشــان از دســت رفتــه و مــردم به آنها
توجهی ندارند .حتــی نقش نهاد خانواده در
مدیریــت رفتــار جمعیت خیلی کمتر شــده
است .وقتی نهاد دانشگاه بین مردم با توجه
روبهرو نشــود همانقدر که شبه علم در سایر
رشتههای پزشکی میتواند دخالت کند اینجا
در روانشناسی هم میتواند دخالت کند».
دکتــر طوســی امــا توجــه را بــه نکتــه مهمی

جلــب میکنــد« :ایــن دورهها تمرکز بیشــتر
بــر انگیزش اســت اما ایــن انگیــزش مبتنی
بــر حقایــق نیســت .وقتــی پایــه حرفتــان را
میگذاریــد بــر اینکــه فقــط بایــد مثبتها را
ببینیــد و بــه منفیهــا توجه نکنیــد خب این
مبتنــی بــر حقایــق نیســت چــون در زندگی
هر فــرد منفیهایی هــم وجــود دارد و اتفاقاً
توجــه بــه همــان منفیها شــاید شــخص را
بیشــتر هل بدهد به ســمت تغییر در ســبک
زندگــیاش .اما اینها چــون اوالً مبتنی بر فرد
نیســت و یک چیزهایی کلی برای همه گفته
میشــود و ثانیاً فقــط دارد چیزهای مثبت را
میبیند ،انگیزشــی که در فــرد ایجاد میکند
پایــدار نیســت و فقــط همــان موقــع کــه آن
جلسه برگزار میشود جوابگوست و فرد چند
ســاعت ،چنــد روز یا چنــد هفتــه در خودش
انگیــزه احســاس میکنــد که بیشــتر کار کند،
بیشــتر درس بخوانــد یا هر چیز ولــی این اثر
کــم کم از بین میرود اما ضرری که میتواند
داشته باشد این اســت که هیچ نظارتی روی
اینها نیســت و فرد ممکن اســت بدون اینکه
یک کتــاب روانشناســی خوانده باشــد صرفاً
بــا توجه به این که این بازار پر رونق اســت به
این کار بپردازد و از این بازار کســب سود کند.
ممکن اســت سوءاســتفادههای بزرگ اتفاق
بیفتد که فقط هم مالی نیست .ممکن است
افــراد به لحــاظ روانی زیــان ببینند .مشــکل
دیگــری که روشهــای غیرعلمــی دارند این
اســت که دخالت در روند درمــان بیماریها
میکنند .اگر در حدی باشــند که فقط به فرد
انــرژی مثبت بدهــد و او را به انگیــزه وادارد،
اشــکالی شــاید نداشــته باشــد امــا وقتــی در
درمــان بیماریهــا مداخلــه میکنــد مثاً به
فردی که دارای افســردگی اســت میگوید تو
افســردهای امــا دارو نخور مثبت فکــر کن در
این حالت ممکن اســت حالش بدتر شــود و
خــدای نکرده خودکشــی کند .این مشــکل را
جاهای دیگر هم میبینیم فردی که سرطان
دارد ممکن است درماناش را عقب بیندازد
بهخاطر اینکه کســی به او گفته فــان داروی
گیاهی یا جوشانده را بخورد .در کل هر جا در
یک مسأله علمی پای شبه علم و مداخات
غیرعلمی به میــان میآید ،اولین ضرری که
میزند این اســت که ممکن اســت فــرد را از
مراحل درمانش دورتــر کند و این خطرناک
است».
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نوکیسههاجایعالینسبهاراگرفتند

«ایران» از چرخش اقتصاد جهان به سمت آسیا گزارش میدهد

عطیه لباف
خبرنگار

آمارهــای رشــد اقتصــادی و توســعهای
جهــان نشــان میدهــد کــه کشــورهای
آســیایی از نظر اقتصادی در حال سبقت
گرفتــن از کشــورهای اروپایــی و امریکایی
هستند .گزارش اخیر صندوق بینالمللی
پول بخوبی نشــان میدهد که در  5ســال
آتــی چین بیش از یک پنجم کل افزایش
تولیــد ناخالــص داخلــی جهان به رشــد
اقتصادی دنیا کمک خواهد کرد و به این
ترتیــب در زمینه تولیــد ناخالص داخلی
پیشــرو خواهد شــد .به این ترتیــب که در
ســالهای  2021تــا  2022اقتصــاد چیــن
 20.4درصــد رشــد را تجربه میکند .پس
از آن ،امریکا با  14.8درصد در مقام دوم
قرار میگیرد.
در ادامه گزارش صندوق بینالمللی
پول ،رتبه ســوم و چهارم نیز به دو کشــور
آسیایی تعلق میگیرد .هند با  8.4درصد
و ژاپــن بــا  3.5درصــد رشــد اقتصــادی
جایگاههــای بعــدی ایــن جــدول رشــد
اقتصادی را به خود اختصاص میدهند.
اما این تمام ماجرا نیست .اقتصاددانان
قــرن  21را قــرن آســیا میداننــد .آنهــا
معتقدند که آسیا بهدلیل رشد اقتصادی
و روند دموگرافیک (ویژگیهای جمعیت
شــناختی) در قــرن بیســت و یکــم نقش
غالب را در اقتصاد جهان داشــته باشند.
اقتصادهای آسیایی در مسیر بزرگتر شدن
هســتند و حتــی در ســال  2020و با وجود
انقبــاض اقتصــادی ناشــی از همهگیری
کرونا این مســأله را به نمایش گذاشــتند.
آســیاییها از نظر برابری قــدرت خرید از
مابقی جهان در سال  2020جلوتر بودند.
در ایــن زمینــه فریــدون مجلســی،
تحلیلگر اقتصــاد بینالملل بــه «ایران»
میگوید :اقتصاد جهان در حال چرخش
به ســمت آسیاســت .کشــورهای آسیایی
در مســیر قــدرت گرفتــن و تبدیل شــدن
به یــک رقیب بــرای غرب هســتند .البته

تمام آسیا« ،چین» نیست و آسیا در حال
حاضــر یک قــدرت بزرگ جهانی اســت
کــه  60درصد از جمعیت جهان و حدود
 40درصــد از تولیــد ناخالص داخلی دنیا
را -از نظــر برابری قــدرت خرید -به خود
اختصاص داده اســت .او ادامه میدهد:
اما نباید اینگونه اندیشید که امریکا و اروپا
از اهمیــت میافتنــد .بلکــه ســرانه تولید
ناخالص داخلی و درآمد ســرانه در آسیا
به سبب جمعیت زیاد آن همچنان کمتر
از کشوری نظیر امریکا باقی خواهد ماند.
تنها تغییری که در نظام اقتصادی جهان
رخ خواهــد داد این اســت کــه دیگر غرب
قدرت بالمنازع اقتصادی جهان نخواهد
بــود .از این پس اروپاییهــا و امریکاییها
مجبورند در معادالت خود آســیاییها را
جدیتــر بگیرند و بــه رقابــت بازرگانی با
آنها بپردازند.
 ëشاهکارچیندررهاییفقر
مجلســی با اشــاره به اینکه در قرن 21
امریکا همچنان از قدرتهای برتر جهان
خواهــد بــود ،ادامــه میدهــد :امــا بــرای
غولــی مثل چین کــه در  40ســال اخیر از
فقــر شــروع کــرده و اکنــون به ایــن نقطه
رســیده ،میتــوان گفــت که یک شــاهکار
اســت .برای دیگر کشــورهای آســیایی که
سالها زیر فشار و استعمار غرب بودهاند
نیز چنین اســت .شــک نکنید که اقتصاد
جهــان و بهصــورت کلــی حرکــت جهان
رو به آسیاســت .ضمن آنکــه قدرتهای
سیاسی ،نظامی و حتی اجتماعی آسیا نیز
که از قدرت اقتصادی نشأت میگیرد ،رو
به فزونی است .این کارشناس اقتصادی
و سیاســی عرصــه بینالملل با اشــاره به
وفور منابع ارزان رشــد اقتصادی در آسیا
و رهاشدگی از سلطه غرب اذعان میکند:
اکنون غرب مجبور است که با وجود گران
تمام شــدن مــواد اولیه صنعتــی خود به
رقابت با تولیدات ارزان آسیایی بپردازد و
این مسأله بسیار مهمی است .او با اشاره
بــه توســعه روزافزون در کشــورهای دیگر

آسیایی مانند اندونزی ،عربستان و دیگر
کشورهای عربی میگوید :اما جای تأسف
اســت کــه شــاخصهای جهانــی نشــان
میدهد روسیه آنچنان که شایسته است
در سالهای آتی رشد اقتصادی را تجربه
نخواهد کرد .کشوری که از منابع طبیعی،
انســانی ،مالــی و تکنولوژیکــی زیــادی
برخــوردار اســت اما پیشبینــی صندوق
بینالمللی پــول برای رشــد اقتصادی 5
سال آتی آن  2.9درصد است .با این حال
تصــور میکنم بهتــر از پیشبینیها جلو
خواهد رفت.
 ëبایدباتمامدنیاارتباطبرقرارکنیم
مجلسی معتقد است که اگرچه آسیا
و بویــژه چیــن ،هنــد و ژاپــن بســرعت در
حال توسعه هستند اما نباید تمام روابط
خود را معطوف به این کشــورها کنیم .او
با اشــاره به ســند همکاری  25ساله ایران
و چین میگوید :این همکاری برای ایران
نیــز یک فرصت مهم اســت و از محصور
مانــدن اقتصــاد ایــران چند قــدم بهتر و
باالتر ارزیابی میشود .اما نباید تنها طرف
تعامالت اقتصــادی ایــران ،تأمینکننده
نیازها و مشــتری محصــوالت و تولیدات
کشــور چیــن و بــه طــور کلــی چند کشــور
محدود باشــند .باید تعامالت اقتصادی
را بســیار گســترده کنیــم .هر کاالیــی را به

گزارش

قرن  ،21قرن آسیا خواهد شد؟

بهترین مشــتری بفروشــیم و نیازهــا را از
ارزانترین منبع تأمین کنیم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران کشــوری
غنی اســت ادامه میدهد :برخی دســت
به مقایســه ایــران با طرفهای شکســت
خورده قراردادهای چیــن زدهاند .این به
هیــچ وجه درســت نیســت .ایــران مانند
آن کشــورها نیســت و قطعــاً در روابــط
بــا چین نیــز آینــدهای مانند آن کشــورها
نخواهد داشــت .اما الزم اســت کــه برای
بهبــود تعامالت با دنیا و گرفتن ســهمی
از کشورهای توســعهیافته آسیا تعامالت
بینالمللــی را گســترده کنیم و دســت از
خودتحریمــی برداریــم .برای مثــال چرا
باید بهدنبــال تحریم خود و قــرار گرفتن
در لیســت ســیاه اف ای تــی اف باشــیم؛
درحالــی که غالب کشــورهای دنیا هر روز
برای بهبــود و ارتقای اقتصاد خود تالش
میکننــد .ایــران میتوانــد جــزو همــان
کشــورهایی باشــد که قرن  21را تبدیل به
قرن آسیا میکنند.
 ëاهمیت توســعه همزمــان کیفی و کمی
اقتصاد
در طــول  50ســال گذشــته ،درآمــد
سرانه ژاپن ،سنگاپور ،کره جنوبی و تایوان
بســرعت افزایش یافته و با ســطح غرب
همگام شده اســت .چین ،هند ،اندونزی

و ویتنــام نیــز هم اکنــون همین مســیر را
دنبال میکنند و انتظار میرود که آسیا در
دهههای آینده بشدت رشد کند.
وودمکنــزی در گزارشــی پیشبینــی
میکند که تا ســال  ،2040بیش از نیمی از
تولید ناخالص داخلی جهان و  40درصد
از مصــرف جهانی متعلق به این منطقه
باشــد .فریدون برکشلی ،کارشناس ارشد
اقتصــادی و انــرژی در این زمینــه با بیان
اینکــه آینــده جهــان آســیایی اســت ،بــه
«ایــران» میگویــد :یــک نکتــه را در ایــن
رشــد باید در نظر داشــت و آن هم رشــد
کمــی در کنار کیفی اســت .توســعه کیفی
حاال یــک بحث مهم اقتصــاد اجتماعی
اســت .توسعه شتابان با ریسک بنبست
همراه اســت و موجب از همگســیختگی
اجتماعی میشــود .بویژه در کشــورهایی
ماننــد هنــد ،بایــد بــه ایــن مســأله توجه
بیشــتری شــود .بــه اعتقــاد کارشناســان؛
آســیا اگرچه در حال رشد سریع است و با
تمرکز روی توسعه کمی و کیفی میتواند
به توسعه پایدار برسد اما یک گزینه هنوز
بــرای تضمین این رشــد مغفــول مانده
اســت .تنهــا گزینهای که برای رســیدن به
قرن آسیایی کم است ،اتحاد بین رهبران
آسیایی است و باید روی این مسأله بویژه
در شرق آسیا بیشتر تمرکز شود.

یکی از ســؤاالتی که ذهنها را به
خود مشغول کرده این است که
تفــاوت بخش خصوصــی ایران
بــا بخــش خصوصــی جوامــع
فتح اهلل تاری
پیشرفته در چیست؟
استاد دانشگاه
در پاســخ بــه ایــن دغدغــه
عالمه طباطبایی
بایــد بگویم که تفاوت یاد شــده
را میتــوان در دو محــور دنبــال کــرد .نکتــه اول ،در رابطــه با
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی ایران اســت و نکتــه دوم،
عوامل اثرگذار و تصمیمگیری این افراد در کشور است.
در رابطــه بــا نکتــه اول و مبحــث ســرمایهگذاران بخــش
خصوصی باید گفت که نوعاً این افراد ســرمایهگذار هستند و
در بحث مدیریتی کارکرد خوبی ندارند؛ از اینرو باید بین دو
مقوله مدیریــت و کارفرمایی تفکیک قائل شــد و این چیزی
است که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار میگیرد.
کلیدیترین نکته دوم ،موضوع مقررات است که این امر
ضمن آنکه بر عملکرد بخش خصوصی اثر میگذارد سبب
خواهــد شــد مقرراتــی وضع شــود کــه بنگاههــای خصوصی
کامالً خصوصی فرض شــوند این در حالی اســت که در واقع
هیچکدام آنها خصوصی نیســتند .اگر بــه موضوعات عنوان
شــده دقیقتر پرداخته شــود قطعاً بخش خصوصی واقعی
کشور بسیار کوچک خواهد بود.
زمانیکــه وضعیت نهادهــا ،بنگاهها و امثالهــم که دولت
ســهم بســیار اندکــی در آنهــا دارد را رصــد کنیــد میبینیــد
کــه در نهایــت دولت بــرای ایــن مجموعههــا تصمیمگیری
میکنــد .نمونــه بــارز ایــن گفتههــا را میتــوان در بانکهای
ملت ،صادرات ،ایران خودرو و ســایپا دید.گفته میشود این
شــرکتها به بخش خصوصی واگذار شــده است اما در واقع
چنین نیســت و عمــالً دولت تصمیم گیر اســت .زمانیکه در
بنگاههای بزرگ و کوچک ،خصوصیسازی واقعی رخ نداده
طبیعــی اســت کــه ما بخــش خصوصــی واقعــی و قدرتمند
نداشــته باشــیم و همین امر ســبب میشــود که در مقایســه
بخش خصوصی ایران و جوامع پیشرفته عقب ماندگیهای
ایــن حــوزه لمس شــود .بخش خصوصــی جوامع پیشــرفته
بســیار قدرتمنــد هســتند و خودشــان بــرای واحــد تولیدی و
صنعتــی تصمیم میگیرند و همواره چشــم به تصمیمهای
دولتی ندارند .اما در ایران به جهت وابســتگیهای متعددی
کــه وجــود دارد بخــش خصوصــی واقعــی بســیار ضعیف و
کوچک اســت .مشکل دیگر که باید به آن پرداخته شود عدم
توجه بخش خصوصی به منافع عمومی کشــور است .بعضاً
بخش خصوصــی وارد یک فعالیت میشــود منافع جامعه
را در نظــر نمیگیــرد و همیــن امــر باعــث میشــود عمدتــاً
واگذاریها به بخش خصوصی واقعی و غیر واقعی شکست
بخــورد .مجموعههــای هپکــو ،هفــت تپــه و آذرآب از جمله
آن هســتند .مجموعههــای یــاد شــده به جهت زیــان دهی و
مشــکالت فراوان به دولت برگردانده و از سویی مدیریت آن

به دولت واگذار شده است.
البتــه بایــد به ایــن نکته هــم توجه شــود؛ به غیــر از آنکه
بعضاً بخــش خصوصی بــه منافع عمومی توجــه نمیکند،
واگذاریهای اشــتباه هم بشــدت در اداره امور چالش آفرین
است .بخش خصوصی انگیزه سودهای سریع ،فوری و کوتاه
مــدت دارد که آن را هــم از فروش اموال به دســت میآورد؛
آنهایی که سرمایهگذاران قوی ،با بنیه و دغدغه اقتصاد کشور
را دارند و داشــتند بســیار کم اســت؛ از جمله افــراد موفق در
این حوزه میتوان به مرحوم عالی نســب اشاره کرد؛ افرادی
مانند وی بســیار کم شدهاند و بخش خصوصی فعلی بیشتر
رفتــار نوکیســه ها را نشــان میدهنــد کــه بعضــاً از رانــت بــه
جایگاهی رسیدند.
زمانــی بود که مــا صحبت از شــبه دولتیهــا میکردیم و
برخیها از جهل خودشــان به این صحبــت ما میخندیدند
امــا اکنون همه واقف شــدند که شــبه دولتی چیســت؟ حال
ایــن روزهــا به شــبه دولتی خصولتــی میگویند .ایــن گروهها
زیر مجموعه بخش مختلف دولتی هستند و بشدت اقتصاد
کشــور را گرفتــار کردنــد .خصولتیهــا در هزینه کــردن حاتم
طایی هســتند و دلشــان برای اقتصاد و منافع عمومی کشــور
نمیسوزد.
مســأله دیگری کــه باعث تفاوت بخــش خصوصی ایران
با جوامع پیشــرفته میشــود این اســت کــه بخش خصوصی
ایران همیشــه لنگ تسهیالت بانکی اســت؛ این در شرایطی
میباشــد که در سایر کشــورها چنین نیست .حال سؤال دیگر
این اســت که چرا بخش خصوصی کشــورمان همیشــه لنگ
تســهیالت اســت؟ برای اینکه بخــش خصوصــی میداند با
دریافــت تســهیالت بانکی با نرخ ســود حداکثــر  25درصد و
خرید داراییهای مختلف میتواند بسرعت سود کند چرا که
کشور با تورم  40درصدی روبهرو است.
ســودی کــه در بخــش تولیــد بــه دســت میآیــد حاصــل
چرخش ســرمایه اســت .یعنــی اگر کاالی فروردیــن ماه با 10
درصــد ســود تولید میشــود در ماههــای آتی هــم ادامه پیدا
میکند ،همین  10درصدها ســود  120درصدی برای یکســال
دارد .اما نمیدانیم چرا همواره بخش خصوصی از وضعیت
خود ناله میکند و مرتب میگوید در حال ورشکستگی است.
بخــش خصوصــی میگویــد مــا ســرمایه داریــم اما ســرمایه
در گــردش نداریــم ،مگــر میشــود همــه بنگاههــای تولیدی
و صنعتی مشــکل ســرمایه در گردش داشته باشــند؟ بر این
اســاس بخــش خصوصــی مانند جوجهای شــده کــه همواره
دهانش باز است و نیاز به غذا و کمک دارد .دولت و بانکها
نیز باید همواره در دهان این جوجهها غذا بگذارند.
در جمعبنــدی بایــد عنــوان کــرد که تفــاوت زیــادی بین
بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی جوامع پیشــرفته
وجــود دارد و تــا زمانیکــه خصولتیهــا فعــال باشــند بخش
خصوصی واقعی هم که ســهم بسیار اندکی در اقتصاد دارد
نمیتواند فعاالنه عمل کند.

اقتصادی

دوشنبه  23فروردین 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7601

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

اخبار اقتصادی

حمایت از بازار سرمایه
به معنی هدایت دستوری نیست

دویســت و شانزدهمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه
بــه ریاســت رئیس جمهــوری برگزار شــد و رئیس ســازمان برنامــه و بودجه،
گزارشــی از پیشــرفت و تکمیل پروژههای زیربنایی و خدمات عمومی کشــور
ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطاعرســانی ریاســت جمهوری ،حسن روحانی با اشاره به
عــزم و التزام دولت بــه اتمام پروژههایی که طبق برنامهریزی میبایســت تا
پایــان کار دولت دوازدهم به نتیجه و بهرهبرداری برســد ،گفت :از مهمترین
تصمیمــات در دولتهای یازدهم و دوازدهم اتمــام پروژهها در موعد مقرر
بــوده و بــر ایــن اســاس تمــام دســتگاهها و نهادهــای دولتــی همــواره تاش
کردهاند پروژههای کشــور براســاس زمان بندیهــا و برنامهریزیها به نتیجه
و اتمام برسد.
روحانی با اشــاره به اثر منفی و ســابقه طوالنی شــدن دوره ساخت پروژههای
ناتمام در روند توســعه کشور ،گفت :دولت تدبیر و امید تاش دارد به پدیده
پروژههــای ناتمــام که خود متأســفانه میراثدار آن بوده پایــان دهد و دولت
آینده را با مشکات ناشی از آن مواجه نکند ،از این منظر همان طور که بارها
در جلسات گوناگون تأکید و تصریح شده همه دستگاهها موظفند پروژههای
در دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهرهبرداری کنند.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکه شــعار جهــش تولید در ســال گذشــته نیز با
اهتمام بر اتمام پروژهها در موعد مقرر و مطابق برنامهریزیها تحقق یافت،
افزود :در چارچوب تأکید و توصیههای مقام معظم رهبری همه دســتگاهها
بایــد بــه وظایف خــود در ایــن زمینه عمــل کنند و ایــن دولت تــا آخرین روز
فعالیت و مســئولیت خود این موضوع را ســرلوحه کار خود قرار داده و هیچ
دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژهها تعلل یا اهمال کند.
در ایــن جلســه همچنیــن گــزارش تحلیلــی نوســانات بــازار ســرمایه ارائــه و
راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش ،با بیان اینکه سیاست مستمر دولت
حمایت از بازار ســرمایه بوده است ،گفت :در سال جاری که سال پشتیبانی و
مانعزدایی از تولید نامگذاری شــده اســت ،سعی دولت بر این است تا موانع
رشــد بازار ســرمایه را مرتفــع کند و تاش خواهــد کرد همراه بــا آموزشها و
ایجاد تمهیدات الزم ،مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در راســتای چابکســازی و اجرای اصل
 44قانون اساسی بویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع
بــرای مردم محــور کردن اقتصــاد و شفافســازی اقتصادی ،از بازار ســرمایه
حمایــت میکند و ســهام بنگاهها و مؤسســات دولتی را عرضه کــرده و ادامه
خواهد داد ،اظهار داشت :حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری
نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل میکند.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکه در شــرایط جنــگ اقتصــادی میبایســت همه با
حساســیت و مراقبــت در زمینــه مســائل اقتصادی اظهــار نظر کننــد ،گفت:
فعاالن سیاســی نبایــد اظهار نظر اقتصادی را با اظهار نظر سیاســی یکســان
بپندارند.
رئیس جمهوری تصریح کرد :ایجاد فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار
ســرمایه و نقشآفرینــی کامل و اثربخش آنها مقولهای اســت کــه با آگاهی و
ارزیابــی ،تنظیم و اجــرای مؤثر و کامل قوانین و مقــررات اجرایی و نظارتی و
همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا میتواند مفید باشد.

لغو پرواز ایرالینهای متخلف قانونی شد
معــاون اول رئیسجمهوری آییننامه اجرایی بخشــی از قانون هواپیمایی
کشــوری درباره مجاز بودن ســازمان هواپیمایی برای لغو پرواز ایرالینهای
متخلف را اباغ کرد .اســحاق جهانگیری ،آییننامه جدید اجرایی ماده 22
قانــون هواپیمایی کشــوری مصــوب  1328با موضوع رســیدگی به تخلفات
شــرکتهای هواپیمایــی و لغــو پروازهــا یــا حتــی مجوزهای این شــرکتها
را کــه در جلســه  15فروردیــن هیأت وزیران به تصویب رســیده بــود به وزیر
راه و شهرســازی ابــاغ کــرد .براســاس ماده  2ایــن مصوبه بــرای وزارت راه
(ســازمان هواپیمایــی کشــوری) اختیاراتــی در نظــر گرفته شــده ،آییننامه
مــوارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره
یــا توقیف وســایل پرنــده متخلف تعیین شــده اســت .همچنین بر اســاس
مــاده  6آییننامه مذکور ،اگر اشــخاصی که بر اســاس مقــررات برای انجام
فعالیــت در صنعــت هوانــوردی نیاز به اخذ گواهینامه از ســازمان نداشــته
باشــند مرتکب تخلفی شــوند که ایمنــی را تحت تأثیر قرار دهند ،ســازمان
هواپیمایی کشــوری میتواند تشکیات مربوط به شخص متخلف را مکلف
به عدم استفاده از خدمات شخص مورد نظر کند /.تسنیم
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وزارت اقتصاد خطاب به  12بانک:

نرخسودبانکیرارعایتنکنید،جریمهمیشوید

گــروه اقتصــادی | بانکهــای کشــور
درصــورت دریافــت و پرداخــت ســود
باالتــر از نرخ مصوب بــا مالیات جریمه
میشــوند .در روز  21فروردیــن مــاه
وزیراموراقتصــادی و دارایــی درنامــهای
خطــاب بــه  12مدیرعامــل بانکی تحت
نظــارت ایــن وزارتخانــه (ملــی ،ســپه،
مســکن ،کشــاورزی ،ملــت ،تجــارت،
صــادرات ،رفاه ،توســعه تعاون ،پســت
بانــک ،صنعــت و معــدن و توســعه
صادرات) ،هشــدار داد اگــر بانکها نرخ
مصوب شــورای پــول و اعتبــار را رعایت
نکننــد ،باید جریمــه مالیاتــی پرداخت
کنند.
فرهــاد دژپســند درایــن نامــه اعــام
کــرده اســت :با توجــه به لــزوم حمایت
از تولید در راســتای تحقق شــعار سال و
پیرو تأکیدات قبلــی ،بانکها موظف به
رعایــت دقیــق نرخهای ســود ســپرده و
تســهیات مصوب شــورای پول و اعتبار
هستند.
وی بــه بانکهــا اخطــار داده اســت
کــه نرخهای باالتــر از نرخهــای مصوب
شــورای پــول و اعتبــار جــزو هزینههــای
قابل قبول مالیاتی محســوب نمیشوند
و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش
ســازمان حسابرســی موظــف بــه انجام
اقدام مورد نظر دانسته است.
 ëسازمان حسابرسی دست به کارشد
پــس از رســانهای شــدن نامــه
وزیراقتصــاد بــه بانکهــا ،معــاون
اموربانکــی وی نیز توضیحات بیشــتری
دربــاره برنامه جدید وزارت اقتصاد داد.
براســاس گفتههای عبــاس معمارنژاد،
ســازمان حسابرســی مســئول بررســی
تخلفــات بانکهــا در نــرخ ســود شــده
است.
معــاون امــور بانکــی وزارت اقتصــاد
گفــت :بانکهایــی کــه ســقف پرداخت

ســود مصوب شــورای اقتصاد را رعایت
نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود
را نیز بپردازند.
معمارنژاد با تأیید نامه وزیر اقتصاد
بــه بانکهــا بــرای رعایت ســقف ســود
مصــوب افــزود :ســود مصــوب بــرای
ســپردههای یــک ســاله  16درصــد و دو
ساله  18درصد است ضمن اینکه سقف
ســود تســهیات  18درصد تعیین شــده
است و به میزانی که بانکها سود بیشتر
از نــرخ مصــوب پرداخت کننــد عاوه بر
اینکه به صاحب ســپرده ،سود پرداخت
کردهاند مشــمول پرداخــت مالیات هم
میشوند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اباغیــه،
مشــمول همــه حســابها از ســال قبــل
میشــود و به جهت یادآوری تکرار شده
اســت گفت :ســال مالی جدیــد بانکها
هنــوز فــرا نرســیده اســت از ایــنرو بــه
ســازمان حسابرســی اعــام کردیــم کــه
در حسابرســیها مشــخص کننــد که آیا
بانکها نرخ مصــوب را رعایت کردهاند
یا خیر؟
معمارنــژاد افــزود :ســازمان
حسابرســی بایــد میــزان عــدم رعایــت
بانکها را در نرخ ســودها اعام کند و بر
اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت
مالیــات ایــن اضافــه پرداختهــا اقدام
خواهد کرد .وی اضافه کرد :ممکن است
بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده
یــا دریافــت ســود تســهیات تخلفاتــی
مرتکــب شــوند که ســازمان حسابرســی
بــا بررســیهای خود ،موارد را مشــخص
میکنــد و پس از تأییــد مصداق تخلف،
آن مــورد تخلــف بــه ســازمان مالیاتــی
معرفی خواهد شد.
گفتنــی اســت درآخریــن روز تیرمــاه
ســال گذشــته ،نرخهــای ســود بانکــی
اصاح شده توسط شــورای پول و اعتبار
بــه پیشــنهاد بانــک مرکــزی بــه شــبکه

بانکی اباغ شــد .براساس اباغیه بانک
مرکــزی بــه بانکهــا نرخ ســود ســپرده
ســرمایهگذاری کوتــاه مــدت عــادی 10
درصد ،نرخ سود ســپرده سرمایهگذاری
کوتــاه مدت ســه ماهــه  12درصــد ،نرخ
سود ســپرده ســرمایهگذاری کوتاه مدت
شــش ماهه  14درصد ،نرخ ســود سپرده
سرمایهگذاری یک ساله  16درصد و نرخ
ســود ســپرده ســرمایهگذاری دوساله 18
درصد اعام شده است.
 ëنگاه متفاوت به نرخ سود
از دهههــای گذشــته همــواره در نگاه
بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد به نرخ
ســود تفاوت وجود داشــته اســت .بانک
مرکزی بهعنــوان مســئول اصلی کنترل
نــرخ تــورم ،از ابــزار نــرخ بهــره بــرای
مدیریــت بــازار و مهــار تــورم اســتفاده
میکنــد .درهمین راســتا زمانــی که این
بانک برای نخســتین بار برای نرخ تورم
هدف تعییــن و اعام کرد کــه نرخ تورم
درســال  99را بــه  22درصــد میرســاند،
اهمیت نرخ ســود بخصوص نرخ ســود
بین بانکی که تأثیر مستقیم بر نرخ سود
میگذارد ،بیشــتر شــد .برهمین اســاس
برخــی کارشناســان اعتقــاد داشــتند که
بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل نــرخ تورم
باالی سال گذشته باید اقدام به افزایش
نــرخ ســود میکــرد .امــا درســوی دیگــر
وزارت اقتصــاد قــرار دارد کــه بهعنــوان
متولــی بازارســرمایه ،نگــران میلیونها
ســهامداری اســت کــه بهدلیل نوســان و
ریــزش شــاخص متضــرر شــدهاند .این
درحالــی اســت کــه افزایــش نــرخ ســود
سپردههای بانکی بهعنوان یکی از رقبای
بورس میتواند باعث کاهش شــاخص
شــود .بدیــن ترتیــب وزیراقتصــاد طــی
ماههــای اخیریکــی از مدافعــان کاهش
یــا حداقــل ثبات نرخ ســود بانکــی بوده
است.

وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات
خود درباره احتمال تغییر در نرخ ســود
بانکــی بیان کــرده که تغییر ایــن متغیر
اقتصــادی بــا توجه بــه شــرایط طبیعی
اســت امــا ایــن امــر بایــد مــورد بررســی
بیشــتری قــرار گرفتــه و بتدریــج انجــام
شــود .درهمین راســتا وزارت اقتصاد بر
ضــرورت رعایــت نرخ ســود مصــوب به
بانکهای زیرمجموعه خود تأکید کرده
است.
پیــش از این نیــز عبدالناصــر همتی
رئیس کل بانک مرکــزی ،باال رفتن نرخ
ســود بین بانکی بهعنوان یکــی از دالیل
ریزش بورس درنیمه دوم ســال گذشته
را رد کرده بود.
 3520 ëهزارمیلیــارد تومــان ســپرده
دربانکها
بررســی حجــم ســپردههای بانکــی
براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکزی
درپایان آذرماه پارســال نشان میدهد

کــه حجم ســپردهها به بیــش از 3520
هزارمیلیارد تومان رســیده اســت .این
درحالی اســت که از ابتدای سالجاری
ســپردههای بانکــی رونــد صعــودی
داشــته اســت بهطوری کــه درفروردین
ماه امســال ســپردههای بانکــی 2776
هــزار میلیــارد تومــان بوده کــه بتدریج
بــه بیــش از  3500هزارمیلیــارد تومان
رســیده اســت .درواقــع پــس از رونــد
نزولی شــاخص بورس ،سرمایهگذاران
ریسک گریز ترجیح دادهاند که سرمایه
خــود را دربانکهــا ســپردهگذاری کنند
که ریســک آن صفر است .این درحالی
اســت کــه بــا توجــه بــه نــرخ تــورم باال
درســال گذشــته نــرخ بهــره واقعــی در
اســفند مــاه  99بــه منفــی  18درصــد
رســیده اســت .چــرا کــه حداکثــر نــرخ
ســود ســپرده  18درصــد و نــرخ تــورم
اســفند  36.4درصــد بــوده اســت .بــه
طور میانگین نرخ تورم درســال گذشته
 29.7درصد اســت که همچنان فاصله

معنــاداری بــا نــرخ ســود ســپرده دارد
و درواقــع ســپردهگذاران ســود منفــی
دریافت میکنند.
نگاهــی بــه میزان رشــد ســپردههای
بانکــی بــا شــاخص و بازدهــی بــورس
رابطــه معناداری را به تصویر میکشــد.
درفروردیــن ســال گذشــته کــه حجــم
سپردهها  2776هزارمیلیارد تومان بود،
میزان رشد آن نسبت به ماه مشابه سال
قبل آن  33.3درصد بود که این رقم در
اردیبهشت ماه با  34.1درصد به 2857
هزارمیلیــارد تومان و درخــرداد با 34.7
درصــد بــه  2932هزارمیلیــارد تومــان
رســید .اما از مهرماه ســال گذشــته رشد
سپردهها شتاب گرفته است.
در شــرایطی کــه رشــد ماهانــه مانده
ســپردههای بانکــی تــا خــرداد ســال
گذشــته درمحدوده  2درصد بوده است،
درتیرمــاه بهدلیــل افزایــش نــرخ ســود
بانکی به  4.2درصد رسیده که درمهرماه
به  4.4درصد افزایش یافته است.

فروش مرغ بیش از نرخ مصوب مجاز نیست
گروه اقتصــادی| نایب رئیــس کانون
انجمن صنفی مرغداران گوشــتی اعام
کرد که در کل کشــور باید مــرغ با قیمت
مصوب  2۴هزار و  900تومان توزیع شود
و اگــر چنیــن اتفاقــی نمیافتد سیســتم
توزیع با مشکاتی همراه است.
حبیــب اســداهلل نــژاد در گفتوگــو
با ایســنا با بیــان اینکــه همه مرغــداران
مــرغ زنده را بــا قیمت هر کیلــو  17هزار
و  100تومــان تحویل کشــتارگاه میدهند
و ایــن رقم در برخی اســتانها کمتر هم
میشــود ،گفــت :بنابرایــن در کل کشــور
باید مــرغ با قیمت مصوب توزیع شــود
و هیچ فروشــگاهی مجاز به فروش مرغ

باالتر از  2۴هزار و  900تومان نیســت .اگر
چنیــن موضوعــی در حال وقوع اســت،
سیستم توزیع همچنان مشکل دارد.
وی ادامــه داد :براســاس آنالیزهایی
که انجام داده بودیــم نرخ مصوب مرغ
باید بیشتر از این مقدار میشد ولی چون
بــازار نیازمنــد ثبــات بــود تولیدکنندگان
قیمت مصوب را پذیرفتنــد و آن را اجرا
میکننــد؛ امــا موضوعــی که بایــد به آن
توجه شــود قیمت جوجه یکروزه است
که به بیش از  ۶000تومان رسیده است و
با قیمت مصوب  ۴200تومان به دســت
تولیــد کننــده نمیرســد؛ در حالــی کــه
قیمت جوجه یــکروزه بر مرغ حدود 7

درصد اثر تورمی دارد.
نایــب رئیــس کانون انجمــن صنفی
مرغــداران گوشــتی کشــور اضافــه کــرد:
همچنــان نهاده با  10تــا  1۵روز تأخیر به
دســت مرغدار میرســد که این مشــکل
هم باید حل شود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا
تخصیــص  100درصــدی ذرت و کنجاله
ســویای دولتــی تــا  ۵0روز بــه واحدهای
مرغــداری مشــکات مرغــداران را در
تأمیــن نهــاده حل کرده اســت یــا خیر؟
گفــت :تخصیــص این مقــدار نهــاده در
یک بــازه زمانی مشــخص اقــدام فنی و
کارشناســی نیســت و با تخلیه واحدهای
مرغــداری در  ۵0روز موافــق نیســتیم،
زیرا تخلیه به شــرایط واحدهای تولیدی
و کیفیــت نهــاده بســتگی دارد و نســخه
واحــدی نیســت کــه بتــوان بــرای همــه
مرغداریها اجرا کرد.
اســداهلل نــژاد افــزود :در برخــی
اســتانها مــرغ در بــازه  ۴0تــا  ۴2روز بــه
وزن مناســب میرســد و واحــد قابلیــت
تخلیه دارد ،برخی اســتانها نیز ممکن
اســت کیفیت نهاده یا شــرایط محیطی
باعث شــود مرغ دیرتر به وزن مناســب
برسد .یعنی شرایط تولید زمان تخلیه را
مشخص میکند ،اگرچه همین مصوبه
تخلیه در  ۵0روز هم در برخی اســتانها
اجرا نمیشود.
وی در ادامــه تصریح کرد :اگر مرغی
مثاً در  ۴0روز به وزن ایدهآل برســد و تا
 ۵0روز بــه آن دان داده شــود ایــن نهاده

تبدیــل به کود شــده و صرفــه اقتصادی
نــدارد .اگــر هــم مرغــدار نهــاده اضافی
را نگــه دارد که ممکن اســت بازار ســیاه
نهــاده ایجــاد شــود .بنابرایــن ســهمیه
نهاده دامی باید براساس نیاز مرغداران
باشد.
نایــب رئیــس کانون انجمــن صنفی
مرغداران گوشــتی کشور با بیان اینکه در
حــال حاضر بیــش از  ۵کیلوگــرم نهاده
برای هر قطعه مرغ به مرغداران تعلق
میگیــرد ،گفت :بــرای هر مــرغ  ۴کیلو و
 800گــرم تــا  ۵کیلــو نهاده کافی اســت؛
یعنــی بایــد ســهم نهــاده کاهــش یابــد
و از آن طــرف زمــان تخلیــه واحدهــای
مرغداری به تولیدکنندگان واگذار شود.
 ëثبت سفارش نهادههای دامی متوقف
نشده است
در همیــن حــال وزارت جهــاد
کشــاورزی موضوع توقف ثبت ســفارش
نهادههــای دامــی را کــه توســط یکــی از
اعضــای اتــاق بازرگانــی تهــران مطــرح
شده بود ،رد کرد.
کاوه زرگــران ،عضــو اتــاق بازرگانــی
تهران اعام کرده بود که از  20اسفندماه
تاکنــون بــه دلیــل جابهجایــی اختیارات
از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
(صمــت) بــه وزارت جهــاد کشــاورزی،
هیــچ ثبتسفارشــی در حــوزه نهادههــا
انجام نشده و حتی برخی محمولههایی
که وارد شــده نیز به دلیل نقص مدارک
و مشــخص نبــودن نهاد متولــی ،امکان
پهلوگیــری و تخلیــه نیافتهاند و به دلیل

وجــود بوروکراســی دولتــی ،واردات
نهادهها توسط بخش خصوصی مختل
شده است.
وی همچنیــن در بخشــی از
صحبتهایــش بــه ایــن موضوع اشــاره
کــرده بــود که تأمیــن نهادههــا و واردات
آن مانند گذشــته در شــرایط معمول به
ســر نمیبرد و از حدود یک ماه گذشــته
بــه دلیل جابهجایی اختیــارات از وزارت
صمت بــه وزارت جهاد کشــاورزی هیچ
ثبت سفارشــی در حــوزه نهادهها انجام
نشده است.
بــه گفتــه وی ایــن توقــف یــک ماهه
در رونــد ثبــت ســفارش ،آثــار خــود را
در ماههــای آینــده نشــان خواهــد داد
و احتمــاالً وضعیــت تولیــد مــرغ در
هفتههای آتی دچار مشکل خواهد شد.
صحبتهــای ایــن عضــو اتــاق
بازرگانــی تهــران امــا بــا واکنــش وزارت
جهاد کشــاورزی همراه شــد و سرپرست
دفتــر خدمــات بازرگانــی معاونــت
توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

ضمــن رد ادعــای توقف ثبت ســفارش
نهادههــای دامــی اعــام کــرد کــه ثبت
ســفارش نهادههای دامی متوقف نشده
بلکه در مقطعــی وزارت صمت این کار
را انجام میداد و هماکنون ادامه این کار
را وزارت جهاد کشاورزی انجام میدهد.
الزم بــه ذکــر اســت که پیشتــر ثبت
ســفارش واردات نهادههــای دامــی و
پیگیــری امــور مرتبــط بــا آن در وزارت
صمــت انجام میشــد که در اســفندماه
ســال گذشته این وظیفه به وزارت جهاد
کشاورزی واگذار شد.
حســن عباســی معروفــان همچنین
تعطیــات ایــام نــوروز را علــت ایجــاد
وقفــه در تخصیــص ارز دانســت و گفت
کــه در ایــن فاصله بــه دلیــل تعطیات
ایــام نــوروز ،بانــک مرکــزی بــرای ثبــت
ســفارشها تخصیــص ارز انجــام نداده
که این مسأله مورد اعتراض همگان بود
اما در جلسه روز گذشته با نماینده بانک
مرکــزی این این موضوع مطرح شــد که
تخصیص ارز از هفته جاری آغاز شود.

گزارش

تورم در ایران به کدام سمت میرود؟

اســتیو هانکه ،اســتاد اقتصــاد کاربردی دانشــگاه جان
هاپکینــز امریــکا کــه تخصــص وی در بررســی تــورم
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است معتقد
اســت که احیــای برجام میتواند به کاهــش نرخ تورم
کمک کند .او در گفتوگو با ایسنا معتقد است که نرخ
تــورم ایران در حال حاضر حدود  58درصد اســت که
پیشبینی تورم صندوق بینالمللی پول که نرخ تورم
ایــران را تــا پایــان امســال  36.5درصــد بــرآورد کرده،
میتواند درست باشد.
صنــدوق بینالمللــی پــول در گــزارش اخیــر خــود از
چشمانداز اقتصادی جهان ،روی عقیده خود مبنی بر
کاهشــی شدن نرخ تورم ایران اســتوار مانده است .این
نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امســال  3۶.۵درصد
پیشبینی کرده که  1.۵درصد از برآورد قبلی این نهاد
بیشتر است .صندوق بینالمللی پول همچنین اعام
کرده اســت کــه با از ســرگیری رونــد نزولی نــرخ تورم،
در ســال  2022شــاهد تــورم  27.۵درصــدی در ایــران

خواهیم بود .ایران در سالهای  2019و  2018به ترتیب
تورمهای  2۶و  2۵درصدی را تجربه کرده بود.
در رابطــه بــا ســناریوهای احتمالی نرخ تــورم ایران در
کوتــاه مــدت ،اســتیو هانکــه ،اســتاد اقتصــاد کاربردی
دانشــگاه جــان هاپکینــز در بالتیمــور امریــکا و یکی از
متخصصان مطرح جهانی در حــوزه هیأتهای ارزی
(نهــادی که وظیفه حفــظ برابری ارزش پــول ملی در
برابر دیگــر ارزها را برعهده دارد) در گفتوگو با ایســنا
اظهــار کــرد :دو عامل دارای بیشــترین تأثیــر روی نرخ
تــورم را دارد؛ سیاســتهای بانــک مرکــزی و اطمینان
مردم به ریال در آینده.
 ëپیشبینی صندوق بینالمللی پول از نرخ تورم قابل
باوراست
وی با بیان اینکه ایران یکی از کشــورهای با تورم باال در
جهــان اســت ،گفت :طبق محاســبات من ،نــرخ تورم
ایــران در حــال حاضــر  ۵8درصــد اســت .بــا توجه به
ایــن نرخ تورم ،پیشبینی صنــدوق بینالمللی پول از

تورم 3۶.۵درصدی ایران تا پایان ســالجاری میادی
باورپذیر است.
این اســتاد اقتصاد در رابطه با علل بــاال بودن تورم در
ســالهای اخیر خاطرنشان کرد :ترکیب دو عامل رشد
بیــش از حــد پایه پولــی و کم بودن اطمینــان مردم به
ریال اصلیترین دالیل تورم باال در ایران هستند.
 ëپیامدهایاحتمالیاحیایبرجامروینرختورم
بــا توجه به از ســرگیری مذاکرات هســتهای بیــن ایران
و طرفهــای خارجــی برجــام ،برخــی از گمانهزنیها
حاکی از احتمال بازگشــت طرفیــن به توافقات برجام
و رفع تحریمهای امریکا دارد .هانکه در این خصوص
گفت :سیاســتهای بانک مرکزی و اطمینان مردم به
ریال چیزهایی هســتند که (مســیر آینده) تورم به آنها
بســتگی دارد .اگر برجام احیا شود و اطمینان عمومی
بازگــردد ،این مســأله میتواند نقطه آغــازی بر اجرای
برخی سیاستها باشــد که در نهایت منجر به کاهش
نرخ تورم شود.
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قانون ،محیطبان و جنگلبان را محدود نکرده است

حجم ذخیره آب سد اکباتان همدان به نیمه رسید

محمد داسمه
حقوقدان

متأســفانه محیطزیســت ایران هفته
گذشــته در یــک حادثــه بســیار تلــخ دو
محیطبــان دیگــر خــود را از دســت داد.
شــکارچیان غیرمجاز با اســلحه شکاری
مهــدی مجلــل و میکائیــل هاشــمی
حافظان آهوهای منطقه حفاظت شده
فیلــه خاصــه در زنجان را بــا تیر خالص
بــه شــهادت رســاندند .ایــن حادثه تلخ
دوبــاره موضــوع اســتفاده محیطبانــان
و جنگلبانهــا از اســلحه را موضــوع روز
رســانهها و شــبکههای اجتماعــی کــرد.
بعــد از هــر حادثه غــم انگیز و از دســت
رفتــن یــک محیطبــان یــا جنگلبــان،
جامعــه شــاهد گزارههــای اشــتباهی از
ســوی برخــی از مــردم و حتــی نخبگان
اســت .این گزارهها هم بر خالف مسائل
حقوقــی و قوانیــن و مقــررات موضوعه
اســت و هم متأسفانه تبعات بدی دارد.
آیــا جنگلبانهــا و محیطبانهــا ضابــط
محســوب میشــوند؟ بــرای پاســخ بــه
این ســؤال تکــراری باید به قانــون آیین
دادرسی کیفری مراجعه کرد .در بخش
دوم فصــل دوم ایــن قانــون ،در مــاده
 ۲۹ذیــل عنــوان ضابطــان دادگســتری
و تکالیــف آنهــا ،ضابطــان را شــامل

ضابطــان عــام و خاص دانســته اســت.
ضابــط عــام شــامل نیــروی انتظامــی
میشــود ،ضابــط خــاص هــم شــامل
وزارت اطالعــات ،رؤســا ،معاونیــن و
مأمــوران ســازمان زندانهــا ،ســازمان
اطالعــات ســپاه و نیروهــای مقاومــت
بســیج اســت .در شــق آخــر مــاده ۲۹
تصریح شده« :همچنین سایر نیروهای
مســلح در مواردی که بــه موجب قانون
وظایــف ضابطــان به آنها محول شــده،
ضابط محسوب میشوند».
مــاده یک قانــون حمایــت قضایی و
بیمه از مأموران یگان حفاظت تصریح
دارد که محیطبانها و جنگلبانها ضابط
خــاص قضایی محســوب میشــوند .آیا
آنهــا میتوانند از ســالح اســتفاده کنند؟
متأســفانه بســیاری بــه اشــتباه اعــالم
میکننــد محیطبانهــا و جنگلبانهــا
حق اســتفاده از ســالح ندارند .این گزاره
اشــتباه به چه نتیجهای میرســد؟ ما در
فقــه و قانــون مجــازات اســالمی چیزی
بهنــام «تجــری» داریــم .ایــن موضــوع
زمانی کاربردی میشــود کــه محیطبان
در یــک وضعیت انفعال قــرار میگیرد
و متخلــف یــا متخلفــان بــا گســتاخی با
او رفتــار میکننــد .حتــی ایــن گســتاخی
شــامل شــرایط روحی ایجاد شــده برای
محیطبان هم میشــود .یعنی متخلف
احســاس میکنــد محیطبــان نمیتواند
از ســالحی کــه در دســت دارد اســتفاده
کند لــذا با او گســتاخانهتر رفتــار میکند

گذشــته و میانگین بلنــد مدت و کاهش
بارشها در اســتان طی سال آبی جاری
از نشانههای خشکسالی است.
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد۲۴۰ :
میلیمتــر بــارش طی ســال آبــی جاری
(مهرمــاه ســال  ۹۹تاکنــون) در اســتان
البرز به ثبت رســیده که نسبت به مدت

و علنیتــر پــا در مناطــق میگــذارد .در
صورتــی که تمام ضابطین عام و خاص
میتواننــد بــر مبنــا و مبتنــی بــر الگــوی
قانــون نحــوه بکارگیــری ســالح توســط
نیروهــای مســلح ،در مــوارد ضــروری از
سالح استفاده کنند .طبق ماده  ۳قانون
آیین دادرســی کیفری ،ریاست و نظارت
بــر تمــام ضابطــان برعهده دادســتانی
اســت .بنابــر ایــن اختیــار اســتفاده از
ســالح توسط ضابطان بر اســاس قانون
بکارگیــری ســالح ،هــم در کارت حمــل
ســالح ،هم در دســتورات کتبی و هم در
تعلیمــات حقوقی به آنها تفهیم شــده
اســت .امــا قانــون بکارگیری ســالح چه
اختیاراتــی بــه محیطبانان داده اســت؟
طبــق قانون حمایت قضایــی و بیمهای
از مأمــوران یــگان حفاظت کــه در ماده
یک مشمول محیطبانها و جنگلبانها
میشــود ،مأمــوران یــگان حفاظــت
مشــمول بندهای  ۱تــا  ۳مــاده  ۳قانون
بکارگیری ســالح توسط نیروهای مسلح
میشــوند .یعنــی بــر اســاس بندهــای
 ۲ ،۱و  ۳محیطبــان میتوانــد بــا احــراز
شــرایط در لحظهای کــه در آن قرار دارد
در مواجهه با یــک متخلف یا متخلفین
از ایــن اختیــار ذاتــی و قانونــی اســتفاده
کنــد .بنــد یــک اشــعار دارد محیطبــان
بــرای دفــاع از خــود در برابر کســی که از
ســالح ســرد یا گــرم اســتفاده میکند در
حیــن وظیفــه در مناطــق چهارگانــه که
شــامل پارکملــی ،اثــر ملــی طبیعــی،

پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت
شــده یــا مناطــق آزاد میشــود میتواند
از ســالح اســتفاده کنــد .بنــد  ۲مــاده ۳
قانون بکارگیری ســالح توســط مأموران
نیروی مســلح هم میگویــد ،محیطبان
بــرای دفــاع از خود در برابــر یک یا چند
نفــر که بــدون ســالح گرم یــا ســرد به او
حملــه میآورنــد ولــی اوضــاع و احوال
طوری اســت که بدون بکارگیری ســالح
مدافعه شــخصی امکان پذیر نیست ،او
میتواند از سالح استفاده کند .همچنین
اگــر مأمــوران یگان حفاظــت در مناطق
چهارگانه مشــاهده کنند یک یا چند نفر
مــورد حمله واقع شــدند ،در صورتی که
بــرای محیطبان احراز شــود ،جــان آنها
در خطــر اســت ،میتوانــد بــرای نجات
جانشــان از ســالح ســازمانی خــودش
اســتفاده کنــد .اینجــا مهاجــم میتواند

یک نفر باشــد .ســالها پیش از تصویب
قانون حمایت قضایی و بیمهای از یگان
حفاظت ،یک مشــکل وجود داشت .اگر
قبــالً محیطبان یا جنگلبانی در راســتای
وظیفــه خــود از ســالح اســتفاده میکرد
یــا بابــت اعمــال و اقداماتش خســارت
مســئولیت مدنــی به کســی وارد میکرد
مثــالً شیشــه خــودروی کســی را تخریب
میکــرد در دادگاه آن محیطبــان بــه
جرم شــبه عمد محکوم می شد .جرم
شــبه عمــد جرمــی اســت کــه مجــازات
آن پرداخــت دیــه اســت نــه قصــاص.
تفــاوت محیطبان بــا ضابطــان این بود
کــه در ضابطیــن عام ،نیــروی انتظامی،
مســئولیت پرداخــت دیــه و خســارت
مدنی را بر عهده داشت .اما این شرایط
برای محیطبانان نبود .بر فرض اگر یکی
از محیطبانها شــرایط قانونی را رعایت

ســال گذشــته  ۱۲۸میلیمتــر کاهــش
بارشهــا را نشــان میدهــد .وی تأکیــد
کــرد که همچنیــن این بارشها نســبت
بــه میانگیــن بلندمــدت حــدود ۴۰
میلیمتــر کاهش یافتــه اســت .بهاروند
احمدی اظهار داشــت :متأســفانه برای
بارشهــای بهــاری چشــمانداز خوبــی

نداریــم و پیشبینیهــا کاهش بارشها
را نشــان میدهــد .این مســئول بــا بیان
اینکــه به لحاظ دما بین دو تا ســه درجه
افزایــش داریــم ،گفــت :میــزان دمــای
هوای اســتان نســبت به بلنــد مدت نیز
افزایــش دارد .مدیــرکل هواشناســی
البــرز خاطرنشــان کــرد :گزارشهــای

هواشناســی درخصــوص وضعیــت
بارشــی به دســتگاههای اجرایــی متولی
امــور آب ،کشــاورزی و بحــران اســتان
ارائــه شــده و زنگ هشــدار خشکســالی
را بــرای حــوزه کشــاورزی و منابع آب به
صــدا درآوردهایــم .بهارونــد احمدی با
اشــاره بــه اینکــه میبایســت پراکنــش

نمیکــرد بــه جــرم شــبه عمــد محکوم
میشد اما االن این قانون تصحیح شده
اســت .فرض ما این است که محیطبان
قانون نحــوه بکارگیری ســالح را رعایت
نکــرده و محکوم به پرداخت دیه شــده
اســت ،طبــق قانــون حمایــت قضایی و
بیمــهای از محیطبانهــا و جنگلبانهــا،
ســازمان جنگلهــا یــا محیطزیســت
مســئول پرداخت دیه و خســارت مدنی
در قبــال محیطبانهــا و جنگلبــان هــا
بــه آنهاســت .بنابرایــن این دو ســازمان
بــر اســاس مــواردی کــه اتفــاق میافتد
خســارت و دیه را پرداخــت میکنند .در
جایی نیز خواندم مســئولی گفته اســت
محیطبــان حــق تیرانــدازی هوایــی کــه
بتوانــد شــکارچی و متخلــف را مغلوب
یــا به نحوی وادار به تســلیم کند ،ندارد،
در صورتــی کــه چنیــن نیســت .وقتــی
محیطبان ضابط خاص و مشمول نحوه
بکارگیری سالح است ،تبصره  ۳ماده ۳
این قانون مشمول او میشود .تبصره۳
با بند  ۳متفاوت است.
تبصــره  ۳اشــعار دارد مأمــوران
مســلح در کلیــه موارد منــدرج در قانون
در صورتــی که قانون بکارگیری ســالح را
رعایت کنند مجاز به اســتفاده از اسلحه
انــد .یعنــی اوالً چــارهای جــز بکارگیری
ســالح نداشــته باشــند و ثانیاً در صورت
امکان مراتب تیر هوایی ،تیراندازی کمر
بــه پایین و...را رعایــت کنند .این تبصره
شامل محیطبانان هم میشود.

زنگ خطر خشکسالی در البرز به صدا درآمده است
کرج  -مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره
بــه کاهــش بارندگیهــا در ســال زراعی
جــاری اعــالم کــرد کــه زنــگ خطــر کم
آبی و خشکســالی در این استان به صدا
درآمده است.
به گزارش ایرنــا ،آرش بهاروند احمدی
گفت :افزایش دمای هوا نسبت به سال

مکانــی و زمانــی بارشهــا بایــد مــورد
توجه قرار گیرد ،گفت :در فصل کاشــت
و داشــت محصــوالت زراعی بهدســت
آمدن محصول مناســب نیازمند بارش
مســتمر و نرمال در هر منطقه است که
در سال زراعی جاری البرز شاهد چنین
وضعیتی نبوده است.

ایران در ایران

گزارههای اشتباه در حق قانونی استفاده محیطبانان از سالح

همدان  -مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان گفت :با گذشت  ۶ماه
از سال آبی جاری ۵۱ ،درصد از حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان پر است.
به گزارش ایرنا  ،منصور ســتوده با بیان اینکه از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون
 ۲۵۹میلیمتر بارش در استان همدان ثبت شده است ،افزود :این در حالی است
که در مدت مشــابه ســال گذشــته میزان بارندگی  ۳۵۴میلیمتر و در بلندمدت
 ۲۶۰میلیمتــر گــزارش شــده اســت .وی عنوان کرد :میــزان بارندگی در اســتان
همدان نســبت به ســال گذشــته  ۲۷درصد و نســبت به بلندمدت یک درصد
کاهش داشــته اســت که بهمنظور جبران این کاهش ،انتظار بارندگی بیشــتری
در ماههای آینده داریم .ســتوده با اشــاره به اینکه گنجایش مخزن ســد اکباتان
 ۳۶میلیــون متــر مکعب
اســت ،اظهار داشت :هم
اکنــون  ۵۱درصد این ســد
پر اســت و در حال حاضر
در هــر ثانیــه نزدیــک بــه
 ۰.۷۵مترمکعــب آب از
آن برداشــت میشــود.
وی حجــم آب ســد
آبشینه را نیز پنج میلیون
مترمکعــب معــادل  ۱۰۰درصــد ظرفیت آن بیــان کرد و گفت :حجم آب ســد
شیرینسو  ۳.۲میلیون مترمکعب است که  ۷۳درصد آن پر است .مدیرعامل
شــرکت آب منطقــهای اســتان همدان بــا بیان اینکــه  ۱۰۰درصد ظرفیت ســد
کالن مالیر پر اســت ،یادآور شــد ۶۶ :درصد ســد سرابی تویســرکان و  ۱۶درصد
ســد شــنجور رزن نیــز پر اســت که امیدواریم همه ســدهای اســتان همــدان در
بارندگیهای آتی ســیراب شــوند .همدان از  ۱۵ســال پیش تاکنون همواره جزو
استانهای در معرض خشکسالی است.

ثبت اثر باغ و عمارت قوامی نیشابور در فهرست آثار ملی
نیشابور -اثر باغ و عمارت قوامی نیشابور در فهرست آثار ملی ثبت شد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایع دســتی نیشــابور گفت :باغ
و عمــارت تاریخــی قوامی نیشــابور بهشــماره  ۱۳۷در اســفند  ۱۳۹۹در شــورای
ثبــت معاونت میــراث فرهنگی وزارت میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دســتی کشــور مــورد تأیید
و تصویــب قــرار گرفــت و
مراتــب ثبــت ایــن اثــر به
مراجــع قانونــی مربــوط
ابالغ شد.
اســماعیل
محمــد
اعتمــادی افــزود :بــا ثبت
ایــن اثــر در فهرســت آثار
ملــی ایــن اثــر تاریخــی
بــزودی تعیین تکلیف و با ورود ســرمایهگذار بخش خصوصی یا تحویل آن به
شهرداری ،به یکی از جاذبههای گردشگری و فرهنگی نیشابور تبدیل میشود.
وی گفــت :این بــاغ و عمارت زیبا در مجاورت باغ امین االســالمی و متعلق به
خانــدان قوامــی دارای فضاهــای متعدد پس از درگذشــت مالــک اصلی باغ،
بهحال خود رها و بخشی از درختان باغ خشک و بهعلت نبود مراقبت ،قسمتی
از عمارت مرکزی آن بشدت تخریب شده است.
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وسعت دریاچه ارومیه بیش از  ۱۵۰۰کیلومتر مربع افزایش یافت

ممنوعیت صید ماهی شوریده در خوزستان و بوشهر
اهواز  -ممنوعیت صید ماهی شوریده در صیدگاههای استان خوزستان و بوشهر ادامه دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما ،مدیرکل شیات خوزستان با اعام این خبر گفت :براساس
تحقیقات پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور کمیته مدیریت صید استان تصمیم گرفت
تا صدور مجوز صید ماهی شــوریده از تاریخ  ۲۰اســفند ماه و همچنین صید ،حمل ،تخلیه
و بارگیــری اینگونــه در کلیه صیدگاهها و بنادر صیادی اســتان تا اطاع ثانوی ممنوع شــود.
فتــحاهلل ابوعلی افزود :این تصمیم بهدلیل آغاز فصــل تخمریزی این گونه ماهی با ارزش
اتخــاذ شــده اســت تا به این ترتیب از وارد شــدن صدمــات جبرانناپذیر به ذخایــر با ارزش
آبزیان جلوگیری شود.

جهانیسازی فرش ترکمن به سبک بانوی ترکمن
حمیده گودرزی
خبرنگار

فــرش ترکمن بــا نقشهای پرتکرار هندســی
ســاده و تلفیــق آن بــا نمادهــای طبیعــت
و محیــط زندگــی طوایــف ترکمــن از چــادر
گرفتــه تــا اســب و بــز و گوســفند و گل و بوتــه،
ویژگیهای منحصر به خاســتگاه جغرافیایی
و فرهنگــی و اجتماعــی مــردم ترکمــن را در
خود جمع کرده و با همین ویژگیها شــاخص
شــده اســت .نقشهای «آینــه گل»« ،طغرل
گل»« ،قوچــاق گل»« ،گل آیــدی» و ...هریک
افــزون بر اینکه از یــک طایفه ترکمن برآمده،
خاســتگاهش ،زندگی تاریخی این قوم ریشــه
دار و دیرینــه اســت .ماننــد همــه محصوالت
ســنتی و فرهنگــی ایــران ،فــرش ترکمــن در
دنیــای کســب و کار امــروز بیــش از همــه نیاز
بــه برندســازی ،نظــام دهــی شــیوه تولیــد
ســنتی و بازاریابــی علمی و متفاوت با ســبک
ســنتی دارد .از ســویی تنوعســازی محصول و
انعطــاف متناســب با ســایق مشــتری و بازار
هــم از الزامات توســعه بازار این فــرش زیبا و
ارزشمند است.
دکتــر زلیخــا عادلی اهــل بنــدر ترکمن از
 ۲۵ســال پیش قــدم در همین راه گذاشــته و
اکنــون در جایــگاه کارآفرین و عامل توســعه
خوشــه فرش در اســتان گلســتان قرار گرفته
اســت .او در گفتوگــو بــا خبرنــگار «ایــران»
فرازونشــیبهای ایــن ســالها را مــرور
میکنــد و میگویــد« :همانطور کــه میدانید
دختــران بندر ترکمــن از کودکــی قالیبافی را
از مادرانشــان یــاد میگیرنــد و بــه طبــع من
نیــز این هنــر را از مادرم آموختم .اما شــروع
فعالیتهایم در این زمینه از  ۲5ســال پیش
با آموزش در یک مرکز بســیج خواهران آغاز
شــد .البتــه در آن زمــان تخصــص چندانــی
در ایــن زمینه نداشــتم و وقتی متوجه شــدم
کمیســیون امور بانوان در علی آباد شروع به
آمــوزش قالیبافــی کرده اســت ،بــا اینکه این
مرکز از خانهمان دور بود و رفت و برگشت به
آنجا حدود یکســاعت و نیم زمان میبرد اما
بر حســب عاقــهام در این کاسها شــرکت
کردم و بهطور تخصصی این هنر را آموختم.

همــان زمان من دانشــجوی رشــته مدیریت
بازرگانی دانشــگاه پیام نور نیــز بودم و وقتی
متوجه شــدم دانشــگاه علمــی و کاربردی در
رشته قالیبافی دانشــجو میپذیرد فکر کردم
که این فرصت مناســبی اســت برای رسیدن
به اهدافم .از ســویی دیگــر از آنجایی که هنر
و رشــته اصلی زنــان بنــدر ترکمــن قالیبافی
بود و تخصص من در این رشــته میتوانست
فرصت مناســبی برای کسب و کار و برقراری
ارتبــاط بــا همشــهریانم باشــد ،بافاصلــه
از دانشــگاه پیــام نــور انصــراف و در رشــته
قالیبافی تحصیاتم را ادامه دادم».
 ëبرپایی نمایشگاه سرآغاز امید به آینده
وی کــه همزمــان بــا تحصیــل و آمــوزش
قالیبافــی در کار و دانــش ،شــرکت تعاونــی
صنایع دســتی و فرش دســتباف ترکمن را نیز
تأســیس کرده بود ،میافزاید« :ابتدای کارم با
ایجاد یک نمایشــگاه و فروشگاه آغاز و سپس
ایــن محــل مرکــزی بــرای حضــور مشــتریان
داخلــی و خارجــی شــد .همان موقــع متوجه
شــدم کــه ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی
بــرای ارائــه خدمــات مــواد اولیــه قالیبافــی
اســت .در حقیقت این نمایشــگاه و فروشــگاه
ســرآغازی برای کسب و کارم شــد .خیلی زود
تجار داخلی و خارجی برای بســتن قرارداد به
دفترم آمده و من نیز نمونه طرحها و کارها را
در اختیارشان قرار میدادم».
وی دربــاره علــت انتخــاب هنــر اصیــل
ایرانــی بهعنــوان رشــته تحصیلــی و شــغل
میافزایــد« :وقتــی یک فــرد بعد از  4ســال
تحصیل در یک رشته متوجه شود نمیتواند
اطاعــات علمیاش را تبدیل به تخصص و
عمل کند به طبع انگیزه و اعتماد به نفسش
پایین میآید ،چرا که رشــته تحصیلی باعث
همافزایــی اطاعــات علمی ،فنــی و عملی
فرد شده و او را به سمت موفقیت میکشاند.
بههمیــن خاطــر رشــته دانشــگاهیام را
تغییــر دادم و درســم را در دانشــگاه علمــی
و کاربــردی شــهید هاشــمینژاد مشــهد در
مقطــع کاردانــی و بعــد کارشناســی ادامــه
دادم و در مقطع کارشناســی ارشــد در رشته
مدیریت آموزشــی فارغالتحصیل شدم .اما

ایران

پویش «جاده پاکیزه» در آذربایجان شرقی
تبریز -مدیرکل حفاظت محیطزیست استان آذربایجان شرقی از آغاز پویش «جاده پاکیزه»
در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز آذربایجان شــرقی ،حسن عباسنژاد گفت :هدف از
این پویش رســیدن به محیط زیســتی سالم و طبیعت زیبا اســت .وی با بیان اینکه پسماند
یکی از مهمترین مشــکات محیطزیســتی اســت ،ادامه داد :در این بین افزایش روزافزون
زبالههای پاستیکی و در عین حال رهاسازی آنها در محیط زیست از جمله معضاتی ست
که اســتان بــا آن مواجه اســت .عباسنــژاد ادامه داد :این پویش از شهرســتان شبســتر و در
جادههای ارتباطی این شــهر شروع شده است .مدیر کل حفاظت محیطزیست آذربایجان
شــرقی بــا تأکیــد بر لــزوم همراهــی رســانهها از عموم مــردم و دوســتداران محیط زیســت
درخواست کرد که به این پویش بپیوندند.
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 ۲۵سال تالش برای بازاریابی و برندسازی یک محصول سنتی و تاریخی

ایران در ایران

ارومیه -رئیس دفتر استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه وسعت دریاچه به
بیش از  ۲هزار و  9۱۷کیلومتر مربع رســیده اســت ،گفت :وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به
قبل از تشکیل ستاد و آغاز اقدامات عملی برای احیای آن در سال  ۱۳9۴بیش از یکهزار و
 ۵۸۲کیلومتر مربع افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا ،فرهاد سرخوش با اعام اینکه تراز دریاچه ارومیه به یکهزار و  ۲۷۱متر و ۴۳
ســانتیمتر رسیده است ،اظهار داشــت :اقدامات دولت تدبیر و امید از سال  ۱۳9۳در احیای
نگین آبی آذربایجان ســبب شــده تا تراز آن نسبت به کمترین میزان ثبت شده بیش از یک
متر و  ۳9ســانتیمتر افزایش یابد .وی در رابطه با میزان آب دریاچه ارومیه نیز گفت :حجم
آب دریاچه نیز از مرز سه میلیارد و  ۸۱۰میلیون مترمکعب گذشته که نسبت به سال ۱۳9۴
و قبــل از آغاز اقدامات عملی ســتاد احیا بیش از پنج برابر افزایش یافته اســت .ســرخوش
بــا اعــام اینکه طرحهــای مهم
انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه
تــا پایــان دولــت بتدریــج بــه
بهرهبــرداری میرســد ،افــزود:
طــرح انتقــال آب از جنــوب
آذربایجانغربــی توســط رئیس
جمهوری افتتاح میشود .وی با
بیــان اینکــه دریاچــه ارومیه یک
حوضه آبی بســته است و میزان
تبخیر آب آن در فصل گرما ســبب کاهش تراز آن میشــود ،گفت :طرحهای انتقال آب به
دریاچه ارومیه ســبب جبران میزان تبخیر این دریاچه شده و پیشبینی میشود ساالنه تراز
آن حــدود یک متر افزایش یابد .نمودار تغییرات  ۳۰ســاله دریاچه ارومیه بر پایه دادههای
ماهــوارهای نشــان میدهد که این دریاچه هنــوز با روزهای خوب خود فاصلــه زیادی دارد و
افزایش بارشها و اســتفاده بهینه از منابع آبی براســاس سیاستهای ستاد احیای دریاچه
ارومیه میتواند ضمن ادامه روند افزایش تراز آب این دریاچه ،به احیای کامل آن بینجامد.
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نیم  ëدر حــال حاضر بیشــتر فعالیت هایــم در زمینه تولید و توســعه خوشــه ای و
نگاه بخش بازارهای خارجی و در زمینه تأمین مــواد اولیه و در بخش هایی از جمله
شناســایی بافنــدگان و ایجاد یــک مجتمــع متمرکــز قالیبافی اســت و جهت
معرفــی فرش ترکمــن در نمایشــگاه های مختلفی کــه در کشــورهای آلمان ،چیــن ،ایتالیا،
قزاقستان ،امارات ،ترکیه برپا بود شرکت کردم که با استقبال بسیار خوبی رو به رو شدیم
از آنجایــی کــه همیشــه آرزوی داشــتن یــک
دانشگاه تخصصی یا مرکز علمی و کاربردی
در زمینــه فنی قالیبافی داشــتم ،آموزشــگاه
فنــی و حرفــهای در رشــته قالیبافــی را
راهاندازی کــردم .از آنجایی که فعالیتهای
گســتردهای در زمینه قالیبافی داشتم اقدام
به تدوین اســتاندارد و کتاب نقوش قالیبافی
ترکمــن کــردم و حــدود  9ســال نیــز در کار و
دانش و  6سال هم در دانشگاه جامع علمی
و کاربــردی اســتان گلســتان دروس شــیوه
تولیــد بافــت یــک و دو و مرمــت را تدریــس
کــردم و گاهــی نیــز کارورزی دانشــجویان را
میپذیرفتم که این باعث شد افتخار دکتری

درجه یک هنری را بهدست آورم».
 ëرونق فرش بندرترکمن در بازارهای خارجی
زلیخــا عادلــی در ادامه با اشــاره بــه اینکه
بــازار فرش بنــدر ترکمــن متنــوع و پرطرفدار
اســت ،میگوید« :حضور توریســتها در شهر
بندرترکمن بســیار پر رنگ اســت و مشــتریان
خــاص خودش را دارد .درواقع رونق کســب و
کار در این شهر زیاد است».
وی میافزایــد« :در حــال حاضــر بیشــتر
فعالیتهایــم در زمینــه تولیــد و توســعه
خوشــهای و بخــش بازارهــای خارجــی و در
زمینــه تأمیــن مــواد اولیــه و در بخشهایــی
از جملــه شناســایی بافنــدگان و ایجــاد یــک

مجتمــع متمرکــز قالیبافــی اســت و جهــت
معرفــی فــرش ترکمــن در نمایشــگاههای
مختلفــی کــه در کشــورهای آلمــان ،چیــن،
ایتالیا ،قزاقســتان ،امــارات و ترکیــه برپا بود
شــرکت کــردم که بــا اســتقبال بســیار خوبی
روبهرو شدیم .بهنظرم در کشورهای آسیایی
میشــود خیلــی موفــق شــد چــون آخریــن
تجربــه نمایشــگاهی کــه در عمان داشــتیم
بســیار موفــق بــود و بازدیدکننــدگان زیادی
خواهان فرشهای ترکمن بودند».
 ëتنوع و گستردگی نقوش فرش ترکمن
وی همچنیــن دربــاره نقــوش بــهکار رفته
در فرشهــای ترکمــن میگویــد« :نقــوش
بهکار رفته در قالیهای دســتباف بندرترکمن
بســیار گســترده اســت .اغلــب نقوش ســنتی
بندرترکمــن و همچنیــن نقــوش برگرفتــه از
اســتانهای دیگــر از جملــه شــیراز و نقــوش
هندســی اســتان خراســان و سیســتان و
بلوچستان است که به جهت تنوع و گستردگی
فرشهای دســتباف از این شهر و استانها در
بندرترکمــن نیــز عرضــه می شــود .همچنین
بافنــدگان بندر ترکمن بهدلیــل آموزشهایی
که دیدهاند به تابلوبافی هم بســیار عاقهمند
هســتند و در اینجــا تابلوفرشهــای تبریــز نیز
بافته میشود».
وی میگویــد :آموزش ،تکنولــوژی ،ارتقای
مهــارت ،برندســازی در حــوزه توســعه بــازار
و اعتمادســازی میتوانــد باعــث بــاال رفتــن
ســرمایه اجتماعــی و برقــراری ارتباطــات
گســترده در زمینه کســب و کار فرش دستباف
شود ،بهطوری که با این فرصتهای بهدست
آمــده میتوانیم در توســعه بازارهای داخلی
و خارجــی کارهــای بســیار موفقــی انجــام
دهیــم .او میافزایــد« :اداره صنایــع دســتی و
میــراث فرهنگی و گردشــگری اســتان ســعی
دارد یکســری از صنایع دســتی را که در استان
مغفــول مانده اســت معرفی کــرده و به آنها
رونــق دهد .این اداره با ایجــاد مرکز خاق در
صنایع دســتی که من بهعنوان مدیر این مرکز
هستم سعی دارد یکسری از رشتههای هنری
را زنــده کنــد و هنرمندانــی را در ایــن زمینهها
پرورش دهد».

انديشه

دوشنبه  23فروردين 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7601
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اتفاقاتی که در غیاب «فلسفه»
و«فیلسوف»میافتد؟
دکتر نصراهلل حکمت

استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

گروهــی بر آننــد که فلســفه یعنــی «به
 1مفهــوم در آوردن واقعیــات زمانــه» و
تالش دارند «نســبت فلسفه با واقعیات زندگی
امــروز را تبیین کنند» و میپرســند «آیا فلســفه
توانســته اســت واقعیــات زمانــه را بــه مفهــوم
درآورد؟» در مقام پاسخ به این گروه باید گفت:
جایــگاه و منزلــت معرفتی فلســفه ،برتــر از آن
اســت که بخواهد صرفــاً «واقعیات زمانه» را به
مفهوم درآورد .این تعبیر یا تعریف از فلســفه،
عالوه بر اینکه با حقیقت فلسفه انطباق ندارد،
دارای این قابلیت است که آرامآرام به فلسفه،
شــکلی پوپولیســتی و کمیک دهد .آری فلسفه،
در ذیل منزلت معرفتی خود میتواند واقعیات
زمانــه را نیــز بــه مفهــوم درآورد و در قالبهای
زبانی توصیف کند.

فیلسوفان ،درهر دوران ،آیینههای
احوال دوران خویشند و مردم
هر عصر اگر بخواهند خود را و
روزگارشان را بشناسند ،میتوانند
خود را و احوال عصرشان را در
اندیشهها و تفکرات فیلسوف و
متفکر عصر خود ببینند و بخوانند
و بشناسند .اما سخن در این است
که امروزه فلسفه و فیلسوف،
غایباند .بنابراین مردم از احوال
وجودی خود بیخبرند و نسبت
خود را با حقایق عالم نمیشناسند
و در نتیجه میان آنان و میان درک
درستی از احوال زندگی و واقعیات
روزگار ،شکافی ژرف پدید آمده
است.
فیلســوفان ،درهــر دوران ،آیینههــای
 3احوال دوران خویشــند و مردم هرعصر
اگــر بخواهند خود را و روزگارشــان را بشناســند،
میتواننــد خــود را و احــوال عصرشــان را در
اندیشــهها و تفکــرات فیلســوف و متفکــر عصر
خود ببینند و بخوانند و بشناســند .اما ســخن در
ایــن اســت که جامعه امــروز ما از آنجــا که هیچ
احســاس نیازی به فلســفه و فیلســوف و متفکر
نــدارد ،فیلســوفان ایــن جامعــه ،بــه آیینههای
شکســتهای تبدیل شــدهاند کــه در کنــج انزوای
خویش ،حســرت و افســوس میخورنــد و فردا،
مــردم ایــن ســرزمین ،چهــره چروکیــده و
درهمشکســته پــدران شــان را در ایــن آیینههــا
خواهند دید.

«دموکراسی»و«فرهنگ»
چگونه همکالم شدند؟

ايران

جایــگاه حقیقــی فلســفه ،اندیشــیدن و
 2تفکــر اصیل در بــاب مســائلی بنیادین
اســت که به موقعیت وجودی انســان در جهان
هستی میپردازد و میخواهد نسبت آدمی را با
حقایق عالم معلوم کند و راه تقرب او را به این
حقایــق همــوار نمایــد و ســرانجام چگونگــی
زیســتن او را برپایــه حقایق نشــانش دهد .آنک
واقعیــات هــر دوران ،درون ایــن طــرح کلــی،
مفهومسازی میشود.
واقعیــت زندگــی امــروز بشــر ،ایــن اســت کــه
عــالوه بــر اینکــه از حیــث زیســتی در چنبــره
ابزارهــا و ادوات زندگــی گرفتــار آمــده و درون
ایــن ابزارهــا کــه فرآوردههــای فنــاوری و دانش
تجربی اســت اصل زندگی را از دســت داده و با
همین ابزارها و اســباب زندگی دلخوش اســت،
امنیــت معرفتی خویش را نیــز از کف داده و در
هزارتــوی یک «حباب معرفتــی» گرفتار آمده و
به ناگزیــر ،به زیســتن در«جهانالنــه» رضایت
داده است.
در نتیجــه هــم بهلحــاظ جهانــی و هــم بــه
شــکلی مضاعــف در ایــن ســرزمین ،فلســفه و
فیلســوف ،غایبانــد .بخصــوص در ایــن مرز و
بــوم ،فلســفه و فیلســوف ،جایگاه شایستهشــان
را ندارنــد ،بنابرایــن مــردم از احــوال وجــودی
خــود بیخبرنــد و نســبت خــود را بــا حقایــق
عالــم نمیشناســند و در نتیجــه میــان آنــان
و میــان درک درســتی از احــوال زندگــی و
واقعیــات روزگار ،شــکافی هولنــاک پدیــد آمده
است.

تأملی درباب دموکراتیک شدن فرهنگ در جوامع امروزی

دکتر پرویز اجاللی
جامعهشناس

دموکراتیــک شــدن فرهنــگ یعنی چــه و چــه ارتباطی بــا جامعه امــروز مــا دارد؟ اصطالح
«دموکراتیک شدن فرهنگ» را کارل مانهایم ،جامعهشناس ،در  88سال پیش در یک مقاله
بنا نهاد .این مقاله را من پیش از این ترجمه کردهام و نخستین بار درسال  1384توسط نشر نی
منتشر شده و تاکنون چندبار به تجدید چاپ رسیده است .تا پیش از این مقاله و برای بسیاری
از متفکــران حتی هم اکنون« ،دموکراســی» مفهومی بوده اســت متعلق به حوزه سیاســت
کــه در عرصههــای دیگر صالحیــت ورود ندارد .اما مانهایــم چنین نمیاندیشــد و بر این باور
اســت که «دموکراسی سیاســی صرفاً یکی از تظاهرات یک اصل کلی فرهنگی است .در واقع
دموکراسی پدیدهای ســاختاری و جامعهشناسانه اســت که هم در حوزه تنگ سیاست قابل
بحث است و هم در قلمرو وسیعی مثل کلیت پویش فرهنگی» .بهنظر مانهایم دموکراتیک
شــدن کل فرهنگ در دوران جدید ،سرنوشــت مقدر همه جوامع اســت و بــه هیچوجه از آن
گریزی نیست و نتیجه تحوالتی است که کم و بیش همه با آن آشناییم.
دموکراسی فرهنـگی
در حــوزه فرهنــگ« ،دموکراســی» را چگونه
میتوان فهمید و پیدایــی آن را چگونه میتوان
توضیــح داد؟ بــرای توضیح معنــای «فرهنگ
دموکراتیــک» ،مانهایــم چنــد اصــل را پیــش
میکشد؛
نخســتین اصل ،باور بــه برابری ماهوی همه
انسانهاســت .منظور از برابری در اینجا برابری
از نظــر ماهیــت وجــودی و اشــتراک در انســان
بودن اســت .اگر افراد آزاد باشند که رقابت کنند
قطعاً بعضی به جایگاههای واالتری میرســند
و گروهــی در منزلگاههــای پایینتــری آرام
میگیرند ،به شرط آنکه همه از یک نقطه شروع
کنند و شرایط مساوی برای رقابت وجود داشته
باشــد .برای همین جامعهشناســان از «برابری
اجتماعی» ســخن میگویند؛ یعنی برخورداری
یکســان گروهها (طبقــات -اقشــار)ي اجتماعی
از حقــوق و امکانات و محدودیتهای یکســان.
اگر «برابری اجتماعــی» بهوجود آید همه افراد
به هــر گــروه اجتماعی که تعلق داشــته باشــند
از فرصتهــای برابر بــرای رقابــت برخوردارند
و در میــدان رقابــت خــود جایــگاه و منزلــت
اجتماعی خود را تعیین میکنند و هیچ عاملی
مثــل تعلق به گروههــای نژادی ،دینــی ،قومی،
شــغلی ،جنســی و ...آنان را از فرصتهای برابر
برای رقابت جهت کســب امتیازات اجتماعی و
اقتصادی محروم نمیکند.
مانهایــم باور بــه برابری ماهوی انســانها را
اصل کلی فرهنگی میداند که اصل دموکراسی
سیاســی در واقــع جلــوه معینی از آن اســت .به
زبــان مانهایــم «دموکراســی سیاســی از ایــنرو
مشارکت همگان در قدرت سیاسی را میپذیرد
که پیش از این برابری همه انسانها را پیشفرض
کرده و سلســله مراتبهای جامعه ســنتی و هر
نوع سلسله مراتب جدید که انسانها را از پیش
به رتبههای پایین و باال تقسیم میکند ،رد کرده
است».
اصــل دوم یــک فرهنــگ دموکراتیــک
«اســتقالل فــرد» در اندیشــیدن و بــاور داشــتن
است .در فرهنگ جامعه قدیم ،انسان محکوم
به پذیرش اندیشــههای پیشــینیان اســت که در
قالب ســنت (بــه معنــای جامعهشناســی آن)
متجسد شده است .این اندیشهها توسط بزرگان
در همــه ســطوح (از خانــواده گرفتــه تــا محله و
شــهر و ایل و روستا تا کشــور و پادشاه) نگهداری
و رعایت میشــود و زیر پا گذاردن این هنجارها،
کــه معجونی از هنجارهای عرفــی و دینیاند که
مقدس یا دنیوی پنداشته میشوند ،در جامعه
سنتی کژروی به شمار آمده و با کیفرهای شدید
یا ضعیف برحســب مورد پاسخ داده میشوند.
امــا در فرهنــگ دموکراتیــک هــر فــرد موجــود
مستقلی اســت با فردیت زنده که بهطور فردی
پدیدههــا را تفســیر میکند .هر کس بــرای خود
کسی است که حق دارد بهطور مستقل بیندیشد
و نظر خود را ابراز کند و برخالف فرهنگ ســنتی
توســط گروه کنترل نمیشــود« .در فرهنگهای
پیش دموکراتیک مردم عادت نداشــتند چنین
بپندارند که میتوانند با کســب دانش و استفاده
طبیعی از استعداد دماغی خود باورهای سنتی
را نقد کنند؛ حتــی نخبگان فرهمند هم حقایق

نوین را به اســم خودشــان مطــرح نمیکردند و
مدعی میشــدند که به آنان الهام شده است یا
اینکــه باورهای اصیل را که توســط پیشــینیان به
انحراف کشیده شده بود احیا کردهاند».
در نتیجــه اگــر در جامعــه قدیــم افــراد بــه
خاطــر شــباهت و همســانی کــه باهــم داشــتند
اجتماعــی همبســته تشــکیل میدادنــد (نوعی
از همبســتگی اجتماعی که امیــل دورکیم آن را
مکانیکــی میخواند)؛ در جامعــه جدید از آنجا
که با فردیتهای زنده و مستقل رو به رو هستیم
«همبســتگی اجتماعــی» بایــد در هــر لحظه از
طریــق تنــش و منازعــه و نهایتــاً مصالحــه از نو
خلق شــود .این نوع همبســتگی را که در واقع بر
اساس تفاوت و تکمیلکنندگی بهوجود میآید
نــه شــباهت ،دورکیــم «همبســتگی تــنوار» یــا
«همبستگی ارگانیکی» میخواند.
خود خنثیسازی دموکراسی
امــا دموکراســی «خــود خنثیســاز» اســت و
همواره در معرض خطر بینظمی و هرجومرج
قــرار دارد؛ زیــرا علیاالصــول همــه واحدهــای
اجتماعی مدعی اظهار وجود هستند و نمیتوان
مطمئــن بود که بــا هم مصالحه کننــد .در واقع
فراینــد خودجــوش دموکراســیگرایی فرهنگی
(که میتواند توسط سیاستهای آگاهانه دولت
و نخبگان جامعه مدنی تقویت شود یا برعکس
در اثــر گرایشهــای ضــد دموکراتیــک آنهــا از
ســرعتش کاســته شــود؛ هرچنــد هرگــز متوقف
نمیشــود) از ســویی نیروهای حیاتی افراد را به
حرکــت درمیآورد و از ســوی دیگر میبایســت
راههایــی بــرای جلوگیری از ســرریز ایــن نیروها
و خنثیســازی بخشــی از آنــان بیابــد .نظــم و
وحدت همواره باید از نو خلق شــود .همانطور
کــه دموکراتیــک شــدن فرهنــگ پیش مــیرود
گروههــای افــراد بــه واحدهــای مســتقل فردی
تبدیل میشــوند و از سلطه جمعهای سنتی به
در میآیند.
طبیعــی اســت کــه در مراحــل اولیــه
مردمســاالریگرایی این فردیتهای آزاد شــده
مســئولیتهای اجتماعــی خــود را بهعنــوان
مشــارکتکنندگان مســتقل ســازنده یــا مــروج
هنجارهای فرهنگی نفهمنــد و برعهده نگیرند
و ناسازگاریها و تضادهای اجتماعی را افزایش
دهند و ســردرگمی بهوجود آورند و با شــرایطی
روبهرو شــویم کــه در آن فردگرایــی و گروهگرایی
خودخواهانه و غیرمســئوالنه جای فردیتهای
زنده مسئولیتپذیر را بگیرند و چه در سیاست و
چه در فرهنگ انسداد بهوجود آورند( .نمیتوان
به این نکته اشــاره نکرد که بویژه در کشــورهایی
که نظام آموزشــی ضعیف و ناکاراســت؛ فضای
مجــازی نمونــه روشــنی از ایــن ســردرگمی و
فردگرایی غیرمســئوالنه است که اگر با یادگیری
جمعــی جبــران نشــود ،ممکــن اســت فرهنگ
دموکراتیک را خنثی کند)
منظــور از «انســداد» وضعیتــی اســت کــه
نیروهــای مختلــف اجتماعی یکدیگــر را خنثی
میکننــد و توانایــی حرکت به جلــو را از جامعه
میگیرند .آنگاه که به انســداد نزدیک میشویم
چند وضعیت ممکن است اتفاق افتد؛ نخست،
از آنجــا کــه همــه اقشــار و طبقــات بــا یکدیگر و
همزمــان بــه مرحلــه اســتقالل نمیرســند و در

مراحــل اول اقشــار باالیی که امکانات بیشــتری
دارند مستقل میشوند و این اقشار باالیی امکان
بیشــتری بــرای مصالحه و ســازگاری دارنــد و تا
مدتهــا میتوانند میان تضادها و ســازگاریها
تعــادل ایجاد کنند .در این مرحله نوعی ائتالف
بیــن نخبگان جدید و قدیم ،جامعه را مدیریت
میکنــد .اما چند دهه میگــذرد وکم کم گروهها
و طبقــات پایینتــر کــه فرهنــگ دموکراتیــک
یافتهاند وارد میدان میشــوند و تعادل سابق را
بهم میزنند .تضادها و ناهمزمانیها و شــکاف
میان اطالعات و مهارتهای سیاسی و فرهنگی
گروههــا و طبقــات قدیمــی و گروههایــی که تازه
وارد عرصــه فرهنــگ و سیاســت شــدهاند ،بــاال
میگیــرد .حال اگــر اوضاع به ترتیبــی پیش رود
کــه ورود تدریجی گروههــای گوناگون اجتماعی
در عرصــه فعالیتهــای اقتصادی-اجتماعــی
و سیاســی-فرهنگی ایــن فرصــت را بــرای آنها
فراهم آورد که مرحله سخت و رنجبار فراگیری
اجتماعی را طــی کنند از دل فرایند دموکراتیک
شــدن ،یــک «جامعــه پیشــرفته دموکراتیــک»
پدیدار میشــود که میتوانــد تضادها را حداقل
تا دورهای طوالنی مدیریت کند و ساز و کارهایی
درونی بــرای دگرگونی مســالمتآمیز در درون

دگرگونیهــای اساســی در عرصههــای گوناگون
زندگــی از سیاســت تا خانــواده برجای گذاشــته
است .موانع و مقاومتها در مقابل دموکراتیک
شــدن مانــع پیشــرفت فراینــد نشــده امــا بویژه
در نیــم قرن اخیــر به فردگرایی غیرمســئوالنه و
افــراط و تفریــط یعنی بریدن یکباره از ســنت یا
برعکس کوشــش بــرای حفــظ یا حتــی احیای
ویژگیهــای فرهنگی ســنتی نــاکارا و ناهمزمان
انجامیده است.
از همــان زمــان کــه برخــی از اعیان و اشــراف
جهان ندیده و باسواد انتقاد از شیوه مملکتداری
شــاه قاجــار را آغــاز کردنــد ،دموکراتیــک شــدن
فرهنــگ سیاســی در میــان طبقات حاکم شــروع
شــده بود .این گروه خواســتار اصالحات سیاســی
شدند که در آغاز هنوز مبهم بود .پیوستن بازاریان
و بویــژه طبقه تاجر و صنعتگــر که با جهان خارج
داد و ســتد داشــتند به طرفداران حرکت سیاسی
جدید نیرو بخشــید و ائتــالف نیروهایی که برخی
بــه فرهنــگ سیاســی دموکراتیک تعلق داشــتند
و گروهــی کــه میــان ســنت و تجــدد دو دل مانده
بودنــد و گــروه ســومی کــه اساســاً با ایــن فرهنگ
نوین مخالف بودند و پیوستنشــان به حرکت به
منظــور جابهجایی قــدرت میان اقشــار قدرتمند

اصطالح «دموکراتیک شدن فرهنگ» را کارل مانهایم،
جامعهشناس ،در  88سال پیش در یک مقاله بنا نهاد .به نظر او،
دموکراتیک شدن کل فرهنگ در دوران جدید ،سرنوشت مقدر
همه جوامع است و بههیچ وجه از آن گریزی نیست .برای بسیاری
از متفکران« ،دموکراسی» مفهومی بوده است متعلق به حوزه
سیاست که در عرصههای دیگر صالحیت ورود ندارد ،اما مانهایم
چنین نمیاندیشد و بر این باور است که «دموکراسی سیاسی صرفاً
یکی از تظاهرات یک اصل کلی فرهنگی است .در واقع دموکراسی
پدیدهای ساختاری و جامعهشناسانه است که هم در حوزه تنگ
سیاست قابل بحث است و هم در قلمرو وسیعی
مثل کلیت پویش فرهنگی»
خود بهوجود آورد .اما اگر چنین نشــد انسداد با
دیکتاتوری شکســته میشــود .دیکتاتــوری که از
ائتالف میان برخی اقشــار علیه اقشار و طبقات
دیگر شــکل میگیرد و با اعمــال زور نوعی نظم
اجتماعــی مبتنــی بــر اجبــار بهوجود مــیآورد؛
نظمی که به هر حال زیــاد نمیتواند دوام آورد
و معمــوالً با انقــالب یا ظهور دیکتاتــوری دیگر
پایان مییابد.
در هــر صــورت فراینــد دموکراتیــک شــدن
فرهنــگ گریزناپذیــر اســت و ادامــه مییابــد و
نهایتــاً این فردیتهای مســتقل میبایســت در
فرایند یادگیری اجتماعی بتوانند ســازمانهای
خــود و نخبگان نماینــده خود را بهوجــود آورند
و در عرصــه فرهنــگ و سیاســت ،جامعــه
مدنــی و دولــت ،میــان خــود تعــادل ایجــاد
کننــد؛ تعادلهایــی کــه ثبــات و نظــم بهوجــود
آورد هرچنــد کــه ایــن ثبــات و نظم بــا تحوالت
اقتصــادی و تکنولوژیکــی و فرهنگــی هرچنــد
یک بــار به هم میخورد و جامعــهای که از نظر
فرهنگــی دموکراتیــک شــده باشــد بایــد بتواند
ایــن دگرگونیهــا را بهصــورت مســالمتآمیز
و بــا اســتفاده از نعمــت بحــث و گفتوگــوی
آزاد مدیریــت کنــد .ایــن وظیفــه ســازمانهای
نمایندگی اقشار و گروههای گوناگون اجتماعی و
نخبگانی است که با نمایندگی از سوی این اقشار
ایــن ســازمانهای اقتصادی ،سیاســی یا مدنی
(فرهنگی) را اداره میکنند.
دموکراتیک شدن فرهنگ در ایران
در ایــران هــم فراینــد دموکراتیــک شــدن
فرهنــگ بــا شــتاب قابل توجــه در جریــان بوده
است و با وجود مقاومت شدید فرهنگ قدیمی
و نیروهــای اجتماعــی و سیاســی حامــی آن،

بود؛ به پیروزی انقالب مشــروطه انجامید .قانون
اساســی مشــروطه اساســاً بر مبنای یــک فرهنگ
سیاســی دموکراتیــک نوشــته شــد و از آن پس هر
چنــد فرایند دموکراتیک شــدن فرهنگ سیاســی
نــو به کنــدی پیش رفته و فراز و فــرود و عقبگرد و
پرش به جلو بسیار داشته اما در هر حال در ذهن
و دل مــردم روز به روز بیشــتر جای گرفته اســت.
امــروزه افرادی کــه در عرصه فرهنگ سیاســی با
توجیهاتــی کــه اقشــار قدرتمند میســازند از حق
خــود بــرای مشــارکت در تصمیمگیری سیاســی
استعفا میدهند ،اقلیتی بیش نیستند و اکثر آنان
نیــز ایــن کار را از روی مصلحت انجــام میدهند
نه بــه خاطر باور داشــتن به نابرابــری ذاتی میان
نخبگان حکومتگر و ایشــان .جامعه مدنی روز به
روز قویتر میشــود و روز به روز اقشــار جدیدتری
بــرای مطرح کردن مطالبات و اندیشــههای خود
ســازمان مییابند و در جامعه مدنی و رســانهها،
مستقل از حکومت ،حضور مییابند.
از سیاســت کــه بگذریــم نیروهــای دیگــری
کــه از ســویی نقــش مهمــی در دموکراتیــک
شــدن فرهنــگ دارنــد و از ســوی دیگــر خــود
جلــوهگاه تحقــق ایــن فراینــد هســتند نظــام
آموزشــی و رسانهها هســتند .بزرگترین تغییری
کــه بــا دموکراتیــک شــدن فراینــد آمــوزش در
آموزشــگاهها در هــر ســطحی اتفــاق میافتــد
کاســته شــدن فاصله معلم و شــاگرد است .در
نظام ســنتی معلم« ،دانای کل» تصور میشد؛
دانایــی که بــرای آموختــن از او شایســته بود که
شــاگرد آفاق و انفس را درمینوردد و مراد خود
را بیابد و مریدش بشــود .فاصله معلم و شاگرد
در آموزشــگاههای ایــران در طول زمان پیوســته
رو بــه کاهش بوده اســت و در فرهنگ و ذهنیت

متعلمان عمدتاً امروزه معلم انسانی معمولی
تلقی میشــود که گاه زیــاد میداند وگاه کم .گاه
حرفهــای درســت میزنــد و گاه غلــط؛ بــه هر
حال منزلت اجتماعی متفاوت با شاگرد ندارد.
در اینجا سیاستهای آموزشی و آموزشگاهداری
نقشــی تعییــن کننــده در تثبیــت یــک رابطــه
مســئوالنه و از نظر اجتماعــی برابر میان معلم
و شــاگرد دارد( .بدیهی است که معلم و شاگرد
از لحاظ دانش قاعدتاً باهم برابر نیســتند وگرنه
آموزش معنا نمییابد .مســأله در اینجا برابری
در منزلت اجتماعی است)
اگر سیاست آموزشی از حذف فاصله حمایت
کنــد ایــن رابطــه جدیــد و دموکراتیــک برقــرار
میشود .اما اگر سیاست آموزشی بر حفظ فاصله
معلم و شــاگرد و تلقین اجباری رفتار و باورهای
مورد پســند اقشــار حاکم در مدرســه بر شاگردان
و در متــون درســی اصــرار کنــد و بحــث آزاد کــه
هسته مرکز فرهنگ آموزشــی دموکراتیک است
در آموزشــگاهها محــدود شــود ،آموزشــگاهها به
محل منازعه دائمــی میان متعلمان عصیانگر،
فردگرا و غیرمســئول با معلمــان غیرمنعطف و
بیتحمل تبدیل خواهد شد .نتیجه کار در شرایط
وجــود الگوهــای آموزشــی قوی خارج از مدرســه
مثــل فضــای مجــازی و خانواده ،شکســت کامل
آموزشــگاه در انجــام وظیفــه خــود خواهــد بود؛
اتفاقی که در ایران امروز با وجود تالش معلمان
مسئولیتشناس و آگاه در حال افتادن است.
رســانهها هم مثل آموزش و پرورش نقشــی
حیاتــی در شــرایط دموکراتیــک شــدن فرهنگ
دارنــد .رســانههای جمعی شــهروندان را آگاه و
جهانگــرا بــار میآورند .افــراد باســواد و مطلع
از اوضــاع جهــان نیز جــز با قانع شــدن عقلی و
احساســی هیچ اندیشه یا هنجاری را نمیتوانند
بپذیرند .البته رســانهها این توانایی را هم دارند
کــه فردیتهــای آزاد شــده را گمــراه کننــد .امــا
برگشت به شــیوههای ســنتی اطاعت از بزرگان
طایفــه و محلــه و دیــن و حکومــت دیگــر در
دنیای امروز مشــکلی را حل نمیکند بلکه تنها
راه رقابــت مســالمتآمیز فکــری در رســانهها
(مجازی و واقعی) و مدرسهها و در زمین واقعی
این رقابت یعنی جامعه مدنی آزاد است.
خانــواده نیــز یکــی دیگــر از عرصههــای
تحقــق و همچنین تجلی فرهنــگ دموکراتیک
اســت .اولیــن تغییــر در همســریابی اســت .در
جامعــه ســنتی ازدواج عمدتاً قــراردادی میان
دو خانــواده یــا خاندان اســت و نقــش انتخاب
فردی در آن بســیار کمرنگ است .دموکراتیک
شــدن فرهنــگ ازدواج به معنای این اســت که
خواســت و تمایــل زوجیــن اهمیــت درجه اول
مییابد .تغییر دوم در رابطه میان زن و شــوهر
و والدین و فرزندان اتفاق میافتد .در اینجا هم
تفاوت همــان کاهش فاصله اجتماعی اســت.
در جامعه ســنتی دو فاصله بسیار عمیق میان
انســانها وجــود دارد؛ یکــی فاصلــه بر اســاس
ســن و دیگری فاصله بر اســاس جنــس .در آن
جامعه دانش عمدتاً شــفاهی است و از طریق
انتقال تجربه از پیران به جوانان اتفاق میافتد.
کــودکان و نوجوانــان بــه خاطر نداشــتن تجربه
حق تصمیمگیریهای مهم را ندارند و در همه
امور زندگی تا سالهای باالی عمر تابع نظرات
بزرگان خانواده و نه فقط والدین هستند.
وقتــی فرهنــگ دموکراتیــک میشــود فاصله
فرزندانــی کــه از آمــوزش همگانــی بهرهمندند و
به رســانهها دسترســی دارند با والدین شان کمتر
میشــود .گســترش شــبکه اینترنــت و ابزارهــای
الکترونیکــی مثــل تلفنهــای همــراه و لپتــاپ
و غیــره کــه کار بــا آنهــا نیازمند ســرعت و چابکی
است که نزد نسل جوانتر پیدا میشود به آگاهی
کودکان و نوجوانان افزوده است و به همین دلیل
از فاصله اجتماعی با والدینشــان کاســته است.
حتــی برخــی از متخصصــان تعلیــم و تربیت از
خطر خودمختار شدن فرزندان و کاستن از نقش
والدیــن در اجتماعــی شــدن فرزنــدان همچــون
مشکلی اجتماعی یاد کردهاند.
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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تشریح کرد

سهم  44درصدی موتورسواران در تصادفات

ابهام در پرونده قتل راننده تاکسی

گروه حــوادث ۲ /مرد جوان که بــرای تفریح به کوههای جالیر ســاوه
رفتــه امــا راه شــان را گــم کــرده بودنــد بــا تــالش  ۱۶ســاعته نجاتگران
جمعیت هالل احمر این شهرستان پیدا شدند.
ســیدلقمان حســینی رئیس جمعیت هــالل احمر ســاوه در این باره
به ایســنا ،گفت :گزارش ناپدید شــدن دو مرد  ۴۵و  ۳۴ســاله در کوههای
اطــراف روســتای جالیر از طــرف مرکز پاســخگویی به حوادث و ســوانح
جمعیت هالل احمر اســتان مرکزی (تلفن  )۱۱۲اعالم شــد و بالفاصله
دو تیم امداد و نجات به محل اعزام شدند .با توجه به گستردگی منطقه
و تاریکی هوا جســتوجو تا ساعت چهار بامداد با همکاری افراد محلی
ادامه داشت اما موفق به یافتن افراد نشدیم .با توجه به تماس تلفنی با
افراد ناپدید شده و اطمینان از سالمت آنها از ساعت  ۷صبح جستوجو
دوباره ادامه یافت که خوشــبختانه حدود ساعت  ۱۲ظهر یکشنبه هر دو
نفر توسط تیم امداد و نجات پیدا شدند و پس از درمان سرپایی و تغذیه
اضطــراری به محــل اســتقرار آمبوالنس انتقــال داده شــدند.وی گفت:
ایــن دو نفــر جهت تفریــح به این منطقه رفتــه بودند ،با توجــه به اینکه
هیچگونــه تجهیزاتــی همراه خود نداشــتند ،پس از طی کردن مســافت
طوالنی و شروع بارش باران مسیر برگشت را گم کرده بودند.

مرگمشکوک
پسرجوان

ازقصاصعروسگذشتند
گــروه حــوادث /زن جوانــی کــه همســر
معتــادش را به قتل رســانده و جســدش را
زیــر علوفههــای گاوداری مخفــی کرده بود
پــس از  ۱۰ســال بــا بخشــش اولیــای دم به
زندگی بازگشت.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال  9۰و بــا
گــزارش قتــل نگهبــان گاوداری در ورامین
آغــاز شــد .صبــح  ۲۳خــرداد زمانــی کــه
صاحــب گاوداری به ســراغ علوفهها رفت
ناگهــان با جســد نگهبــان درحالــی که دور
گــردن او طنابــی پیچیــده شــده بــود روبرو
می شــود .وی بالفاصلــه موضــوع قتــل و
کشف جسد را به همسر مقتول خبر داد.
امــا زن جوان که دچار عذاب وجدان شــده
بــود بالفاصلــه به قتــل همســرش اعتراف
کرد.
بهدنبال کشــف جســد و اعتراف زن جوان،
بازپــرس جنایــی و تیــم بررســی صحنــه
جــرم راهی محــل شــده و تحقیقــات آغاز
شــد .مهوش با اعتــراف به قتــل در مقابل
بازپرس جنایی گفت :همسرم معتاد بود و
بههر بهانهای مــن و دختر کوچکم را کتک
میزد .از دست او چندین بار شکایت کردم
و حتی میخواســتم جدا شوم اما بیفایده

بود .گاهی اوقات هم به من تهمت میزد،
درگیریهــای ما ادامه داشــت تــا اینکه روز
حادثه امیر دخترمان را برای خرید ســیگار
بیرون فرســتاد .زمانی که دخترم برگشــت
امیــر از او باقــی پــول را خواســت و بچــهام
گفت ســیگار گــران شــده و باقــی ماندهای
نداشــت .او هم بهخاطر گران شدن سیگار
دختــرم را با کابــل برق تا حــد مرگ کتک
زد .مــن خواســتم از دخترم دفــاع کنم که
بــا چکمــه گاوداری توی ســرم زد .من هم
بــه پزشــکی قانونــی رفتــم و از او شــکایت
کــردم .امــا وقتی بــه خانه برگشــتم امیر از
ماجرا باخبر شــد و دوبــاره تهدیدهایش را
شروع کرد گفتم طالقم بده اما گفت هرگز
طالقــت نمیدهــم و من هــم تصمیم به
قتل او گرفتم.
مهوش درخصوص قتل همســرش گفت:

ایمیلخودکشی

ازایرانبهمرکزبحرانواشنگتن

دردورهمیدوستانه

چنــد قرص خواب آور تهیــه کردم و داخل
نوشــیدنی به امیر دادم .پس از خوردن آن
بــه ســمت گاوداری رفــت و کمکــم داروها
روی او اثر گذاشــت نیمه هوش روی زمین
گاوداری افتــاد .بــا طنــاب او را خفــه کردم
و جســد را میــان علوفههــا مخفــی کــردم.
امــا هنــوز ســاعتی از جنایت نگذشــته بود
کــه پشــیمان شــدم و تلفنی موضــوع را به
خانوادهام گفتم .ساعتی بعد هم صاحب
گاوداری بــه ســراغم آمد و از قتل شــوهرم
گفــت و مــن کــه طاقــت عــذاب وجــدان
جنایتی که مرتکب شده بودم  ،نداشتم راز
قتل را برای او هم برمال کردم.
 ëحکم قصاص
بــا اعتراف مهــوش و تأیید ســالمت روانی
او ،قضــات شــعبه  ۱۱۳دادگاه باتوجــه بــه
خواســته اولیای دم حکم قصاص را صادر

کردند.
حکــم مهــوش در شــعبه  ۱۴دیــوان عالــی
کشــور مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بــا تأییــد
حکــم ،پرونــده بــرای اجــرا به شــعبه دوم
دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد.
در ایــن مــدت دو بــار زن جوان پــای چوبه
دار رفت اما با تالش واحد صلح و ســازش
دادســرای امور جنایی تهران به سرپرستی
محمــد شــهریاری و حمیدرضــا کیاســتی
نیــا ،دادیــار شــعبه دوم دادســرای امــور
جنایــی پایتخــت توانســتند از اولیــای دم
مهلــت بگیرند .با نزدیک شــدن بــه پایان
مهلــت با جلســات متعــددی که از ســوی
سرپرســت دادســرای امور جنایی پایتخت
برگزار شد ،درنهایت اولیای دم از قصاص
عروس شــان به خاطر رضــای خدا و دختر
متهم گذشت کردند.

گــروه حــوادث /ســارقانی کــه بــا
پنچر کردن الستیک خودروی بانوان
در شــیراز ســرقت میکردند توســط
پلیــس آگاهــی این اســتان دســتگیر
شدند.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،بــا شــکایت چنــد راننــده
زن مبنی بر ســرقت خودروهایشــان
در منطقــه گلدشــت معالیآبــاد
شــیراز ،رســیدگی بــه موضــوع در

دســتور کار مأمــوران پلیــس آگاهــی
اســتان قرار گرفت .پس از تحقیقات
اولیه مشــخص شــد کــه شــیوه همه
ســرقتها به یک شــکل بوده است.
شــاکیها مدعی شــدند وقتــی برای
ســوار شــدن به خودرویشــان که کنار
خیابان پارک بوده نزدیک شــدند با
مشــاهده الســتیک خودرو کــه پنچر
بــود بهدنبال شــخصی بــرای کمک
بودنــد که مــردی در حدود  4۰ســاله

بـــــازداشت
دندانپـــزشکشیشهای
باسالحجنگی
گروه حوادث /مرد دندانپزشــک که
در حــال مصرف شیشــه در خودرواش
بــود در حالــی دســتگیر شــد کــه یــک
قبضه سالح جنگی نیز همراه داشت.

ســرهنگ «ســلمان آدینهونــد»
فرمانــده یــگان امــداد پلیــس اســتان
تهــران در تشــریح جزئیــات ایــن خبر
اظهار داشت :روز شنبه مأموران گشت

قتل سه کودک به دست مادر

زن امریکایی پــس از قتل  ۳فرزند کوچکش
در خانــه بــا یک خــودروی وانــت ســرقتی پا به
فرار گذاشــت.به گزارش کرایم ،متهــم «لیلیانا
کاریلــو»  ۳۰ســاله فرزندان خــود را در خانهاش
در لــس آنجلس امریکا به قتل رســانده و قصد
فرار داشته است.
گزارشهــای پلیــس لــس آنجلــس نشــان
می دهد که مادر بزرگ کودکان هنگام بازگشت

گروه حوادث /پســر جوان که با دوستانش برای تفریح
بیرون رفته بود  ۲4ســاعت بعد مجروح و خونین به خانه
برگشت و جان باخت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــد روز
قبــل گــزارش مــرگ مشــکوک پســر جوانــی در یکــی از
بیمارستانهای پایتخت به بازپرس کشیک قتل اعالم شد.
بدنبــال اعالم ایــن خبر تحقیقــات به دســتور بازپرس
مصطفی واحدی آغاز شــد .بررســیها نشــان میداد پسر
جــوان چنــد روز قبل زمانی کــه آثار جراحــت روی بدنش
داشــته به بیمارســتان منتقل شــده اما باوجود تالشهای
پرسنل بیمارستان تسلیم مرگ شده است.
در تحقیــق از خانواده پســر جوان ،مــادرش گفت :چند
روز قبــل ســه نفر از دوســتان پســرم دنبال او آمده و ســوار
بــر خــودروی پراید پســرم رضا خانــه را تــرک کردند .چند
ســاعتی که گذشــت نگران پسرم شــدم چند باری به رضا
زنگ زدم اما پاسخ نمیداد.
حــدود  ۲۴ســاعت بعــد ،ناگهان زنگ خانــه به صدا
درآمــد .وقتــی در را بــاز کــردم از دیــدن بــدن نیمه جان
پســرم در حالــی کــه آثار ضــرب و جــرح روی بدنش بود
شــوکه شــدم .از خودروی پسرم و دوســتانش هم خبری
نبود .او را فوراً به بیمارســتان انتقال دادم اما متأســفانه
پسرم فوت کرد.
بدنبــال اظهــارات زن جــوان بازپــرس شــعبه یازدهم
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت دســتور شناســایی و
بازداشــت سه دوســت رضا را صادر کرد .همچنین دستور
انتقال جسد به پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت
مرگ پسر جوان نیز از سوی بازپرس جنایی صادر شد.

سرقت خودرو با شگرد پنچری

گــروه حوادث /پســر مشــهدی که با ارســال ایمیل بــه «مرکز
بحــران واشــنگتن» مدعــی شــده بود قصــد خودکشــی دارد ،با
دخالت پلیس بینالملل و نیروی انتظامی شناسایی شد.
ســرهنگ جــواد جهانشــیری ،رئیس پلیــس فضــای تولید و
تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در تشریح
ایــن خبــر به ایرنا گفت :این جوان  ۲۳ســاله با ارســال پیامی در
قالب پســت الکترونیکــی (ایمیل) به «مرکز بحران واشــنگتن»
اعــالم کــرده بود کــه قصــد خودکشــی دارد .پلیــس بینالملل
نیــز «گزارش خودکشــی فردی در ایران» را منتشــر کرد بنابراین
رســیدگی به این موضوع با فوریت در دســتور کار پلیس فتا قرار
گرفــت.وی ادامــه داد :بر اســاس تحقیقات مشــخص شــد این
فرد در حوزه خراســان رضوی ایمیلی را حــاوی «بحران روحی
روانی و قصد خودکشــی» به مرکز بحران واشنگتن ارسال کرده
بنابرایــن در پــی اقدامات فنی تخصصــی ،رد وی در کمتر از دو
ســاعت گرفته ،شناســایی و به پلیــس فتا در مشــهد فراخوانده
شــد.رئیس پلیــس فتــا خراســان رضوی گفــت :این فــرد که به
اعتــراف اعضای خانوادهاش داروی مربوط به مشــکالت روانی
مصرف میکنــد ،انگیزه خود را از این اقدام عجیب ،ســرگرمی
اعالم کرد .همچنین مشخص شد وی پیش از این هم اقدام به
تماسهای غیرواقعی و مزاحمتآمیز با اورژانس فوریتهای
پزشکی و سازمان آتشنشانی کرده است.
ســرهنگ جهانشــیری گفت :جوان متخلف پس از مراقبت
و توجیه الزم از سوی پلیس ،در اختیار والدینش قرار گرفت.

حوادث جهان
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گــروه حوادث/رســیدگی به پرونــده قتل یک راننــده تاکســی در حالی در
شعبه هم عرض دادگاه برگزار شد که قضات با احضار شاهدان درگیری
بهدنبال رفع ابهامات پرونده هستند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از پاییز سال
 96بــا درگیــری مرگبــار دو راننده تاکســی در یکــی از خیابانهــای جنوب
تهــران آغــاز شــد .پس از گــزارش درگیــری بالفاصلــه مأمــوران به محل
اعــزام شــدند و مشــخص شــد کــه یکــی از رانندهها بهنام قاســم توســط
راننده دیگری بهنام محســن بشــدت مجروح شــده که در ادامه قاسم به
بیمارســتان منتقل شــد و ســاعاتی بعد هم وی به سبب خونریزی شدید
در ناحیه سفیدران جان باخت.
بــا دســتگیری متهم ،وی درگیــری با قاســم را پذیرفت ولی ادعــا کرد که
او ضربــهای بــه مقتول نزده اســت .در ادامه مأموران به ســراغ شــاهدان
درگیری رفتند که همه آنها هم با تأیید اظهارات متهم گفتند :درگیری از
طرف مقتول شــروع شــد و محسن تالش میکرد تا از درگیری بگریزد اما
قاســم دست بردار نبود و مدام به محسن حمله میکرد تا اینکه محسن
قمهای را از ماشــین بیرون آورد تا قاســم بترســد و عقب بکشــد اما او باز
هم حمله کرد و در نهایت قمه به پایش خورد اما ما ندیدیم که محسن
ضربهای به مقتول بزند.
پــس از آن متهــم در شــعبه  ۱۱دادگاه کیفری یک اســتان تهران محاکمه
شــد و بازهم اتهام قتل عمد را نپذیرفت با این حال بر اساس مستندات
و درخواســت اولیای دم متهم به قصاص محکوم شــد .پس از آن متهم
بــه حکــم اعتراض کــرد و دیوان عالی کشــور حکــم را نقــض و پرونده به
شــعبه همعرض فرستاده شــد .بهاینترتیب پرونده در شعبه  ۱۲دادگاه
کیفری استان تهران تحت رسیدگی قرار گرفت.
در ایــن جلســه دادگاه متهــم بازهــم اتهــام قتــل را رد کرد و مدعی شــد
مقتول خودش مقصر بوده و من هیچ ضربهای به مقتول نزدهام.
بــا پایــان اظهــارات متهم قضات شــعبه  ۱۲بــرای تصمیمگیــری در این
زمینــه تحقیقــات خــود را آغاز کردنــد و از متهم پرســیدند آیــا میتوانی
شــاهدان درگیــری را بــه دادگاه معرفــی کنی که متهم اســامی شــاهدان
درگیــری را کــه از همــکاران متهم و مقتــول بودند در اختیــار قضات قرار
داد و قضات برای تحقیق درباره ادعای متهم مبنی بر اینکه ضربهای به
مقتول نزده و مســت بودن مقتول ،شاهدان را احضار کردند و قرار شد تا
پس از تکمیل تحقیقات و اظهارات شاهدان رأی صادر شود.

اخبار

گروه حوادث/تداوم شــرایط کرونایی در تهران ،تردد موتورســیکلت را
افزایــش داده و همین موضوع ســوانح مربوط به موتورســیکلت را نیز
افزایــش خواهــد داد .ســردار محمــد حســین حمیدی ،رئیــس پلیس
راهــور تهران بزرگ در نشســت خبری صبح دیروز بــا بیان این مطلب
گفــت :تــردد موتورســیکلتها در ســال گذشــته در تهــران  ۱۵درصــد
افزایش داشــت و حدود  ۴۴درصد از تصادفات تهران در ســال گذشته
نیز مربوط به موتورســیکلت بود که نســبت به سالهای گذشته هشت
درصد افزایش داشت.
رئیس پلیــس راهور پایتخت درباره برخورد با تخلفاتی همچون پوشــاندن
پالک توسط وسایلنقلیه بخصوص موتورسیکلتها نیز گفت :پلیس در این
رابطــه طرحهای مختلفی دارد البته طرح موتوریار برای تخلفاتی اســت که
توسط راکبان موتورسیکلت صورت میگیرد نه جرایمی که توسط آنها انجام
میشود ،حداقل روزی  ۴۰تا  ۵۰مورد برخورد با افرادی داریم که پالک وسیله
نقلیه خود را میپوشانند.
وی درباره اجرای طرح موتوریار نیز گفت :حدود  ۳۷هزار موتورســیکلت
کــه بهدلیل تخلفات بایــد به پارکینگ هدایت میشــدند ،با اجرای طرح
موتوریار ازســوی راهور تهران بزرگ ،به پارکینگ منتقل نشــدند و راکبان
آنها آموزش دیدند؛ این طرح در ســالجاری در  ۲۰۰نقطه از شهر تهران
اجرا خواهد شد.
ســردار حمیدی همچنین با اشــاره به خاموشیهای معابر تهران در بهمن
ســال گذشــته نیز گفت :خاموشی معابر در بهمن سال گذشــته  ۲6نفر را به
کام مرگ کشاند اما با افزایش روشناییها تعداد جانباختگان که اغلب عابر
پیاده بودند کاهش یافت .سال گذشته حدود  ۴۰درصد از تصادفات مربوط
بــه عابرانپیــاده بــود که اقدامــات زیادی صورت گرفت تا توانســتیم ســهم
عابرانپیاده در تصادفات را کاهش دهیم.
حمیدی خاطرنشــان کرد :متأســفانه کارتنخوابهایی که در حاشیه معابر
تهران تردد دارند ،در ســال گذشــته ســهم زیــادی در تصادفات داشــتند که
تالشهای زیادی برای جمعآوری آنها صورت میگیرد اما کافی نیست.
 ëتعویض پالکهای شهرستانی ساکن تهران
حمیــدی دربــاره اینکه آیا پالکهای غیربومی که ســالهای ســال در تهران
تردد داشــته ،با اجــرای محدودیتهای کرونایی ،مشــمول جریمه خواهند
شــد نیز گفت :تهران نزدیک به چهار میلیون ســفر و تردد دارد که از حاشیه
شهر و شهرستانهای اطراف تهران به هسته مرکزی استان تهران آمده و به
مبدأ خود باز میگردند و عمده ترددهای این وسایل نقلیه در تهران صورت
میگیــرد بنابراین در بین این چهار میلیون تردد ،پالکهای شهرســتان نیز
وجود دارد.
وی ادامه داد :بههمین منظور محدودیتهای کرونایی در شهر تهران برای
عبور و مرور و خروج را در هســته خارج از شــهر تهــران در نظر گرفتند یعنی
گفتند مالک عبور از تهران ،استان تهران باشد .افرادی که با پالک شهرستان
در تهــران تردد دارند اگر ســاکن تهران هســتند طبق قانــون باید پالکهای
خود را تعویض کنند اما اگر تردد در حوزه کاری و استان تهران باشد مشکلی
نــدارد و برخوردی با آنها صورت نمیگیرد و اعمال قانونی برای آنها انجام
نمیشود.
بــه گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ،البتــه در ورودیها و خروجیهای
استان ،ورود پالکهای غیربومی و خروج پالکهای بومی کنترل میشود.
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بــه خانه با اجســاد خونیــن نوههای  ۳ســاله۲ ،
ســاله و  6ماههاش روبهرو شده و با اداره پلیس
تمــاس گرفتــه اســت؛ مأمــوران پلیــس چنــد
ســاعت پــس از جنایــات ایــن زن را در حالیکه
تــالش میکرد با یک خــودرو فرار کند متوقف و
دســتگیر کردند.ســخنگوی پلیس اعالم کرد که
ایــن زن بایــد در بازجویی انگیزه خــود را از قتل
فرزندانش با چاقوی آشپزخانه بیان کند.

تمساح  8متری پسربچه را بلعید

جسد پســر  8ساله که از سوی
یــک تمســاح  8متــری بلعیــده
شــده بــود بــا کمــک روســتاییان
بیرون کشیده شد.
به گزارش میرر ،این پسربچه
در حال شنا در رودخانه اندونزی
بوده که توسط تمساح غول پیکر
بلعیده شد.
بــا ناپدیــد شــدن ایــن کودک
جســتوجوها بــرای یافتــن
وی آغــاز شــد و روســتاییان
«کالیمانتان» با دیدن شــکم برآمده تمســاح او را شــکار کرده و بعد از پاره کردن شــکم این حیوان
جسد پسربچه را بیرون کشیدند.
بــه گفتــه مقامهای محلــی ،روســتاییان اغلب بــرای اســتحمام و آوردن آب برای پخــت و پز به
رودخانه میروند و تمســاحها نیز از این فرصت اســتفاده کرده و کودکان را میبلعند.رئیس آژانس
حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد که در ســال  ۲۰۱۳میالدی در این منطقه مجوز پرورش تمســاح
آب شــور گرفته شــد به شــرطی که بــرای بومیان منطقــه مزاحمتی ایجــاد نکند اما بهنظر میرســد
تمساحها دردسرساز شده از اینرو باید ایمنسازی بیشتری در این منطقه صورت گیرد.

میمون انگشت یک بچه را کند
میمون باغ وحشــی در کشــور پرتغال انگشــت پســر 5
ساله را که به قفسش نزدیک شده بود ،کند.
بــه گــزارش دیلی میل ،این پســر خردســال بــه همراه
خانــوادهاش در حــال بازدیــد از قفــس میمونهــای بــاغ
وحش «سانتو ایناسیو» پرتغال بود که دستش را به سمت
قفــس دراز کــرد امــا ناگهــان میمــون
انگشــت این پسر را گاز گرفته و به
حدی کشــید که انگشــت بچه
قطع شــد.در پی این حادثه
پسربچه فوراً به بیمارستان
منتقــل شــده اســت .در پی
گزارشهای موجــود پس از
حادثه یکی از افســران پلیس
انگشت پسربچه را پیدا کرده و به
پزشــکان تحویل داد اما روشن نیست
که آیا انگشت دوباره پیوند شده است یا نه؟
سخنگوی باغوحش بیان کرد که بارها به مردم هشدار
داده شده که به قفس حیوانات بیش از حد نزدیک نشوند
زیرا احتمال وقوع چنین حوادثی همیشه وجود دارد.

به آنها نزدیک شده و به بهانه اینکه
در ایــن نزدیکــی پنچرگیری نیســت
بــه آنهــا پیشــنهاد کمک مــیداد اما
پس از تعویض الســتیک با ترفندی
سوئیچ را گرفته و بالفاصله خودرو را
سرقت میکرد.
ســرهنگ کاووس حبیبــی رئیس
پلیس آگاهی اســتان فــارس ،در این
باره گفت :مأمــوران پلیس آگاهی با
اقدامــات فنی و تخصصی و بررســی

انتظامــی یــگان امــداد پلیــس تهــران
حیــن گشــت در محــدوده امامــزاده
حســن (ع) متوجه فردی شــدند که در
داخــل خودرواش کنار خیابان در حال
استعمال مواد مخدر بود.
وی با اشــاره به اینکه متهم پاســخ
درستی به ســؤاالت مأموران نمیداد،
عنــوان کــرد :در بررســیهای بیشــتر از
داخــل خودرواش مقداری مواد مخدر
و یک قبضه ســالح جنگــی و تعداد ۱۰
فشــنگ کشــف شــد .تحقیقــات اولیــه
بــرای احــراز هویت متهم آغاز شــد که

جغرافیای جرم ،موفق شــدند  ۲نفر
سارق را که همدست یکدیگر بودند،
شناســایی و دســتگیر کنند .متهمان
در بازجویــی اولیــه بــه ســرقت ۳
دستگاه سواری در شیراز اقرار کردند
و پــس از ســیر مراحل قانونــی روانه
زندان شدند.
در بازرســی از مخفیگاه ســارقان،
 ۳دســتگاه ســواری برلیانــس،
ام ویام و پژو پارس کشف شد.

وی بــا نشــان دادن کارت هویتــیاش
خــود را بــه مأمــوران دندانپزشــک
معرفــی کــرد .متهم بــه همــراه اموال
مکشــوفه بــرای تحقیقــات تکمیلــی
در اختیــار مأمــوران کالنتــری پلیــس
پیشگیری قرار گرفت.
ایــن مقــام پلیســی در پایــان از
شــهروندان خواســت کــه هرگونــه
موضــوع و اخبــار مشــکوک را از طریق
تماس با ســامانه  ۱۱۰بــه پلیس اطالع
دهنــد تا اقدامــات قانونــی الزم انجام
شود.

دو قتـــل

در پرونده افسر پنتاگون

افســر پنتاگــون به جــرم قتل دو مــرد و تهدیــد یک زن
کارتن خواب به مرگ با اســلحه دســتگیر و راهی زندان
شد.
به گزارش کرایم« ،دیوید هال دیکســون» افســر نیروی
پنتاگون امریکا روز شــنبه به قتل «دومینیک ویلیامز»
 32ســاله و «جیمز لیونل جانسون»  38ساله در پارک
تاکوما متهم شده است.
گزارشهــای پلیس نشــان میدهد این افســر پلیس در
یــک فیلم ضبط شــده اســلحه خــود را به ســمت زنی
بیخانمان که وارد البی یک آپارتمان شده گرفته و او را
تهدید به مرگ کرده است.با انتشار فیلم متهم دستگیر
و تحقیقات در ارتباط با تهدید زن و پرونده قتلهای این
افسر پلیس آغاز شد.
در آخرین اطالعات بهدست آمده روشن شد که متهم
پــس از تهدید زن بیخانمان اســپری فلفــل بهصورت
او پاشــیده تا وی را از ســاختمان دور کنــد .در تحقیقات
بیشتر روشن شــد که «دیوید» ادعا کرده دو قربانی را به
این دلیل کشــته که تصور میکرده آنها دو مجرم فراری
بودهانــد که بــا خودرو وارد پارک شــده و جــان مردم را
به خطــر انداختهاند این در حالی اســت که کارآگاهان
توضیحــات متهــم را کافی ندانســته و ادعاهــای ضد و
نقیضــی در گفتههــای ایــن افســر پنتاگــون یافتهاند از
اینرو تحقیقات بیشــتری در این ارتباط صورت خواهد
گرفت.
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اولتیماتوم وزارت ارتباطات به سه
اپراتور مختل کننده «کالب هاوس»

بازی سازان در گفت و گو با «ایران» مطرح کردند

سوسن صادقی
خبرنگار

بازی سازان کشورمان به «عدم صدور مجوز بموقع»،
«فیلترینــگ» و «ممیزیهای ســختگیرانه» بازیها از
ســوی معاونت نظارت بنیاد ملــی بازیهای رایانهای
اعتــراض دارنــد و ایــن اعتــراض را با صــدور بیانیهای
کــه به امضای  6۰۰نفر از بازی ســازان رســیده اســت،
مطرح کردند .در پی صــدور این بیانیه ،روزنامه ایران
به ســراغ فعاالن و کارشناسان این حوزه رفت تا بداند
مشــکل این قشر در سالی که باید موانع تولید از پیش
روی صنایع ،حتی از نوع صنعت گیم برداشــته شود،
چیست؟
 ëجنگ برای فیلتر نشدن
امین شهیدی مدیرعامل استودیو مکعب مشکی
و تدویــن کننده بیانیه بازی ســازان معتقد اســت هم
اکنون بازی سازان صنعت گیم با دو مشکل فیلترینگ
و ممیزیهــای ســختگیرانه بنیــاد ملــی بازیهــای
رایانهای روبهرو هستند.
شــهیدی گفــت :از یک ســو دنیا مــا را تحریم کرده
اســت و از ســوی دیگر با خودتحریمی مواجه هستیم.
بهعلت تحریم امکان استفاده از موتورهای بازیسازی
را نداریــم .از نــرم افزارهــای مدیریتــی نمیتوانیــم
اســتفاده کنیم .امکان نشــر بازیها و فــروش آن را در
مارکتهای خارجی نداریم و مجبوریم با هزار راه دور
زدن از این امکانات استفاده کنیم تا بازیها را مطابق
با فرهنگ ایرانی ســاخته و صــادر کنیم .از طرف دیگر
هــم به دالیــل ممیزیهــا و نظارتهای ســختگیرانه،
گیمهای تولید شده در داخل فیلتر میشوند.
وی افــزود :مدیریتی که خود باید حامی تولید گیم
در داخل با فرهنگ و عرف ایرانی باشد و در صادرات
آن به دیگر کشورها ما را یاری دهد ،خود به مانع جدی
برای این صنعت تبدیل شده بهطوریکه بزرگترین
حامی در حال ضربه زدن به صنعت گیم است.
این فعال گیم با اشــاره بــه اینکه در بخش نظارت
هیچ قانون صریح و شــفافی وجود ندارد و ممیزیها
ســلیقهای انجــام میشــود ،گفــت :ممیزی شــفاف و
دقیــق نیســت حتی بابــت یک آیکــون ،بیــرون بودن
چند تار موی یک کاراکتر بانو از مقنعه یا روسریاش،
بیــرون بــودن مچ دســت و حتــی دیالوگهــا ،بازیها
فیلتــر میشــود .بــازی ســازان بهعلت شــفاف نبودن

مصادیــق ،ســردرگم هســتند و باید ایــن مصادیق ،را
منتشر کنند تا تکلیف بازی سازان مشخص شود.
شــهیدی افزود :از ســوی دیگــر قبل از اینکــه برای
فیلترینگ اطاعرســانی شــود و بــازی ســازان بتوانند
مشــکاتی را که از نظر مسئوالن وجود داشت ،تعدیل
کننــد ،گیــم فیلتر میشــود .ایــن در حالی اســت باید
قبــل از آن به بازی ســازان اطاع میدادنــد و اگر رفع
نمیشد اقدام به فیلتر میکردند.
این فعال گیم در ادامه گفت :بازی سازان با هزاران
مشکل بازیها را میسازند و کاربر جمع میکنند .این
قشــر در تاش هستند با تولید بازیها مخاطبان خود
را در داخــل نگــه دارنــد تــا از بازیهــای مطابق عرف
ایرانی اســتفاده کنند ولی وقتــی یک بازی داخلی با 5
میلیون کاربر ناگهان فیلتر میشود ،کاربران بهسمت
بازیهای خارجی گرایش پیدا میکنند.
وی معتقــد اســت :تعامــل بــا بــازی ســازان هــم
بهحداقل رســیده و حتی نماینده کافه بازار را دیگر در
جلسات راه نمیدهند .اگر پیش از این برای صادرات
بــازی میجنگیدیــم االن بایــد در داخــل بــرای فیلتر
نشدن بازیها بجنگیم.
شــهیدی افــزود :بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای
پلتفرمــی را راهانــدازی کرده تا بازی ســازان بازیهای
خــود را ثبت کرده و بعد از  ۷تــا  ۱5روز مجوز دریافت
کنند.ایــن درحالی اســت که ماهها میگــذرد و بازیها
مجــوز نگرفتهانــد .با ادامــه این روند اکوسیســتم گیم
زمین میخورد.
این تولیدکننده گیــم اعتقاد دارد نهاد حمایتی که
هزینههــای زیــادی برای آن میشــود بایــد از صنعت
گیــم حمایــت و با نیروی انســانی محصــوالت بهتر با
ســرعت بیشــتری تولیــد کنــد و بــه درآمدزایی برســد
و انجــام ایــن کارهــا ابتــدا بــا تعامــل و حضــور افــراد
متخصص در ســاختار تصمیمگیری میســر میشود.
باید افرادی در سیســتم گیم باشــند که این صنعت را
درک کنند و سابقه بازیسازی داشته باشند و دغدغه
و مشــکات این قشــر را بدانند و مشکات را حل کنند
نه اینکه خود مانعی برای تولید باشند.
 ëکاربران در دام گیمهای غربی
حســن مهدی اصل مدیر عامل اســتودیوی سورنا
نیز اعتقاد دارد در مدیریت جدید بنیاد ملی بازیهای
رایانهای تغییراتی ایجاد شد که بعد از این تغییرات به
جای حمایت تنها با ممیزیهای ســختگیرانه مانع از

تولید گیم در کشور شدهاند و با اقدامهایی چون فیلتر
بازیها مانند همیشه تنها بهدنبال پاک کردن صورت
مسأله هستند.
مهدی اصل گفت :معموالً وقتی محتوایی مشکل
فرهنگــی و عرفــی و حتــی اســامی داشــته باشــد کل
محتــوا را حذف نمیکنند ،بلکــه به تولیدکننده محتوا
اعــام میکنند تــا تعدیل کند ،این در حالی اســت که
بسرعت کل محتوا را فیلتر و حذف میکنند.
این بازی ســاز با بیان اینکه نظارت ســختگیرانه در
بازیها عواقب بسیار بدی برای اکوسیستم گیم دارد،
گفــت :دهها هزار نفر با اکوسیســتم گیــم (تولیدکننده
بازیها ،فروشــگاهها ،فروشــندههای تجهیزات گیم و
کاربران) بهصورت مســتقیم و غیرمستقیم در ارتباط
هســتند و چندین میلیــون کاربر ایرانــی از محصوالت
تولید داخل استفاده میکنند بنابراین با انجام نظارت
و اعمــال سیاســتهای شــتابزده کل این اکوسیســتم
دچار اشــکال میشــود و بــا اقدامهای نســنجیده یک
اکوسیســتم را بــرای فعالیــت در ســالی که بایــد مانع
زدایی صورت بگیرد ،دلسرد میکنیم.
ایــن فعال حوزه گیــم اعتقاد دارد وقتــی به دالیل
بســیار سختگیرانه گیمهای تولید داخل را از دسترس
کاربــران ایرانــی بــا فیلترینــگ حــذف کنیــم براحتی
کاربران خود را با اســتفاده از فیلترشــکنها بهســمت
گیمهــای خارجــی کــه معمــوالً دارای صحنههــای
مستهجن و نابهنجار هستند ،سوق میدهیم.
وی در ادامــه گفــت :برخــی از مســئوالن دغدغــه
و تعهــد خــود را فرامــوش کردهانــد که کار آنها ســوق

دادن کاربــران بهســمت محصــوالت داخلــی اســت
امــا گویــا از تبعات ممیزیهای ســختگیرانه خود خبر
ندارنــد که عماً کاربران را بــه دامن گیمهای خارجی
میاندازند .آیا خطرات چند تار موی کاراکتر زن ایرانی
در بازی یا فانتزی بودن انیمیشنها طبق عرف ایرانی
تحریکآمیز است یا بازیهای سراسر برهنه غربی؟!
ایــن بــازی ســاز هشــدار داد سیاســتی کــه در پیــام
رسانها جواب نداد و کاربران را به سمت پلتفرمهای
خارجی ســوق داد هــم اکنون با مقررات ســختگیرانه
در حــوزه گیــم در حــال رخ دادن اســت .مهدی اصل
معتقد اســت با این شرایط سختگیرانه بازی سازهای
چند تا شــرکت تولیدکننده گیم هم که در کشــور باقی
ماندهاند ،مهاجــرت خواهند کرد تا کاربران بهصورت
کامل از محصوالت نابهنجار غربی استفاده کنند.
 ëنبود یک تعامل
عمــاد رحمانــی مدیرعامــل شــرکت بازی ســازی
رســانا شــکوه کویرهم معتقد اســت نظارت ســفت و
سختی که بخش نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای
در نظــر گرفتــه باعث شــده که تولیدکننــدگان بازیها
نتوانند در کار خود بدرستی برنامهریزی کنند.
رحمانــی گفــت :بــازی ســازان بــه ممیــزی نقدی
ندارند بلکه نقــدی که وجود دارد به معیارها و فرایند
بررســی بازیهاســت و با این کار ،تر و خشــک در حال
سوختن هستند .در یک برههای بدون پروانه و نظارت
بازیهــا تولیــد و روانــه بازار شــد کــه بعضــی از آنها با
فرهنــگ ایرانــی ســنخیتی نداشــت اما در عیــن حال
بازی ســازان زیادی هم بودنــد که بهصورت جدی و با

توجه به عرف جامعه بازیهایی را ساخته و وارد بازار
کردند که اکنون با ممیزیهای ســختگیرانه به مارکت
ایــن حوزه بخصــوص تلفن همراه لطمه زیــادی وارد
شده است.
ایــن بــازی ســاز اعتقــاد دارد در ســالی کــه بایــد از
تولیــد پشــتیبانی شــود و مانــع زدایــی صــورت بگیرد
بدون مشــورت و تعامل با بازی سازان در حال اجرای
ســاختاری هســتند کــه فقط بــه ضــرر تولید اســت در
صورتی که با تعامل و مشــورت با فعاالن این بازیها
براحتــی میتوان موانع را برداشــت و بــا ممیزیهای
سختگیرانه سد راه تولید نشد.
ایمان گلکار مدیرعامل استودیو بازیسازی کاریزما
نیــز معتقد اســت بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای با
فلســفه کمک به بازی سازها و کمک به رشد صنعت
بــازی در ایران تأســیس شــد و در دورههــای مختلف،
کمکهــای خوبی هم به بازی ســازها کــرد اما اجرای
سیســتم ممیزی دســت و پا گیر و تاریخ گذشته ،مانع
جدیدی برای بازی سازها ایجاد کرده است.
گلــکار گفــت :بــازی ســازان با مشــکات زیــادی از
جملــه تحریمهــا و ...دســت و پنجــه نــرم میکننــد و
رفتارهــای این چنینی از ســوی نهاد حمایتــی نه تنها
باعث دلســردی بازی ســازهای فعلی میشــود ،بلکه
باعث توقف رشــد این صنعت و خروج ســرمایههای
انسانی این حوزه خواهد شد.
وی افــزود :مشــکات اقتصــادی و نبــود حمایــت
از بــازی ســازها ،بــه خــودی خــود کار بــازی ســازان را
مشــکل کرده ،حال عدم اعتماد و داشــتن پیشــفرض
نامناســب نســبت به ایــن حــوزه ،ضربــه محکمی به
بــازی ســازها وارد خواهــد کــرد کــه ممکــن اســت بــه
نابودی این صنعت در کشور منجر شود .گلکار با بیان
اینکه مطمئناً تعامل با بازی ســازها و حمایت از آنها
میتواند بسیار کمک کننده باشد ،گفت :اگر قانونگذار
با دغدغهها و زاویه دید بازی ســازها آشــنایی بیشتری
داشته باشد و از حضور و کمک آنها در مشخص کردن
موانع تولید اســتفاده کنــد ،مطمئناً نتایــج و خروجی
قوانین بسیار بهتر خواهد شد.
گفتنی اســت روزنامه ایران بــا روابطعمومی بنیاد
ملــی بازیهــای رایانــهای بــرای گفتوگــو بــا «عقیل
منصوری» معــاون نظارتی این بنیاد تماس گرفت تا
حــرف های این بخش را نیز منعکس کند اما با وجود
پیگیریها ،معاونت حاضر به گفتوگو نشد.

اخبـــــار

«فیلترینگ» و «ممیزی های سختگیرانه» سد راه صنعت گیم

ســازمان تنظیــم مقــررات وزارت ارتباطات با ارســال
هشداری به سه اپراتور اصلی کشور به آنها  ۲۴ساعت
فرصــت داد تــا اختــال مشــهود در شــبکه اجتماعی
کاب هاوس را برطرف کنند.
بــه گــزارش «ایــران» ،این هشــدار با نامه حســین
فــاح جوشــقانی ،رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات
خطاب به مدیرعامل ســه اپراتور همراه اول ،ایرانسل
و مخابرات ایران اباغ شده است.
براســاس این گــزارش ،در این هشــدار ماده ۷۳۷
قانون مجازات اسامی که ایجاد اختال در ارتباطات
را جرمانــگاری کــرده مورد اســتناد قرار گرفته اســت.
البتــه بند ف ماده  ۳قانون وظایف و اختیارات وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات نیــز ایــن وزارتخانــه
را طبــق قانــون مأمــور حراســت و حفاظــت از تبادل
اطاعات در شبکههای اطاعرسانی مینماید.
متــن نامــه همچنین متذکــر میشــود ،در صورت
اســتمرار ایــن اختــال و با توجه بــه جمــعآوری ادله
فنــی ،گــزارش رخداد جرم بــرای پیگیــری قضایی به
دادســرا ارائــه و درخواســت پیگــرد قضایــی آمــران و
عامان این اختال ثبت و پیگیری خواهد شد.

اطالعات  ۱.۳میلیون کاربر
«کالب هاوس» هک شد
اطاعات شــخصی  ۱.۳میلیون کاربر شبکه اجتماعی
صوتــی کاب هــاوس بــه اینترنــت درز کــرده و از یک
انجمن هکری معروف سردرآورده است.
بــه گــزارش ایســنا ،ســایبرنیوز گــزارش کــرده کــه
اطاعات شخصی لو رفته کاربران کاب هاوس شامل
نــام ،نــام پروفایل شــبکه اجتماعــی و جزئیــات دیگر
اســت .کاب هــاوس دربــاره ایــن گــزارش اظهارنظــر
نکــرده اســت امــا اطاعــات فــاش شــده میتوانــد
خافکاران سایبری را قادر سازد از طریق عملیاتهای
فیشینگ یا سرقت هویت ،کاربران را هدف بگیرند.
گــزارش اخیر درباره درز اطاعات شــخصی کاب
هــاوس ،جدیدتریــن نمونــه از مواردی اســت که طی
یک هفته گذشته گزارش شدهاند.
گفتنــی اســت اپلیکیشــن کاب هــاوس کــه ورود
بــه آن تنهــا با دعــوت امکان پذیر اســت ،بــه کاربران
امکان میدهــد به بحث دربــاره موضوعات مختلف
در مکالمــات صوتــی یــا اتاقهــا بپردازند و اخیــراً ۱۰
میلیون کاربر هفتگی فعال گزارش کرده است .کاب
هــاوس بــه تازگی ســرگرم مذاکــره برای تأمیــن مالی
اســت کــه ارزش این شــرکت را به چهــار میلیارد دالر
خواهد رساند.
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علیرضا مرزبان ،مربی سپاهان در گفتوگو با «ایران»:

اخبار

سهمیههای کشتی آزاد ایران در توکیو کامل شد
در پایان رقابتهای کشــتی آزاد گزینشــی المپیک در قاره آســیا که به میزبانی
آلماتی قزاقستان برگزار شد ،امیرمحمد یزدانی در  ،۶۵یونس امامی در  ۷۴و
محمدحسینمحمدیاندر 9۷کیلوگرمبابرتریقاطعمقابلرقبایشانضمن
رســیدن به فینال با کســب  3سهمیه المپیک ۶ ،سهمیه کشــتی آزاد ایران در
المپیک توکیو را کامل کردند .به این ترتیب کشتی آزاد ایران با احتساب کسب3
سهمیهدررقابتهایجهانی 2019و 3سهمیهدررقابتهایگزینشیالمپیک
 2021در قاره آسیا ،به  ۶سهمیه کامل المپیک توکیو رسید .کشتی فرنگی ایران
نیز  ۵ســهمیه المپیــک را به دســت آورده و نماینــده وزن  ۸۷کیلوگــرم ایران
اردیبهشت برای کسب تنها سهمیه باقیمانده در رقابتهای جهانی گزینشی
المپیکشرکتمیکند.

دبیر :روی مدال المپیک حساب نکنید
علیرضا دبیر ،رئیس فدراسیون کشتی بعد از کسب  11سهمیه المپیک کشتی
آزاد و فرنگی عنوان کرد« :دوســتان مجلس و دولت با این اعتبارات نمیشــود.
کشتی مانند نفت ،فرش ،خاویار و انرژی هستهای ماست .کشتی برای خودمان
و مزیت رقابتی ماست .آقایان! این پولهایی که شما میدهید برای دالر 3000
تومان بوده اســت نه االن .دالر االن  ۸برابر شــده است .با اعتباراتی که میدهید
روی مــدال المپیــک نه در توکیو بلکه در بازیهای بعدی هم حســاب نکنید».
وی بیــان داشــت« :آقایان نمیچرخد ،دوســتان ما در مجلــس و دولت ببینید
کشتی روز به روز خراب میشود .اگر کشتی میخواهید در المپیک موفق شود در
جیبتان دست کنید و درست خرج کنید .با این پولها کشتی نمیچرخد .چون
کشتی را دوست دارم وظیفه خودم میدانستم بگویم .بحث من وزارت ورزش
نیست ،دولت و مجلس است .کشتی برای من نیست برند جمهوری اسالمی
است .وظیفه دولت و مجلس است که کمک کنند».

هوش باالی نویدکیا باعث پیشرفت سپاهان شد
روزبهروز کیفیت کاری ما بهتر میشود /پرسپولیس و استقالل برای قهرمانی شانس برابری با ما دارند
محمدمحمدی سدهی
خبرنگار

هفته بیســتم لیگ برتر فوتبال پنجشــنبه
گذشــته با برتری  2گله پرسپولیس مقابل
نساجی آغاز شد تا سرخها در جدال فشرده
با ســپاهان با یــک امتیاز اختــالف در صدر
جــدول بایســتند .در ادامــه مســابقات این
هفته سپاهان امروز در اصفهان به مصاف
نفــت مســجد ســلیمان خواهد رفــت تا با
پیروزی مقابل نفت رده دوازدهمی مجدداً
در صــدر جدول قرار بگیرد .ســپاهانیها با
آمدن محــرم نویدکیا و تغییرات مدیریتی
جــان تــازهای گرفتنــد و در فصــل بیســتم
در قامــت یکــی از مدعیان اصلی شــانس
قهرمانیدارند.
علیرضا مرزبان ،مربی تیم سپاهان در
ابتــدا در خصوص برتــری یک گله تیمش
مقابل ســایپا در هفته نوزدهم به خبرنگار
«ایران» گفت« :از برتری مقابل سایپا بسیار
خوشــحالیم چرا که بازی رفت مقابل این
تیم را از دست دادیم و با تساوی  1-1امتیاز
کامل ایــن بازی خانگی را کســب نکردیم.
در بازی برگشت نیاز ما بر این بود که سایپا
را در زمیــن خــودش نگــه داریــم و ســعی
کردیم بــا پرس بــاال به هدفمان برســیم
و خوشــبختانه به این مهم دســت یافتیم.
روزبهروز کیفیت کاری ما بهتر میشود».
او صحبتهــای خود را اینگونــه ادامه
داد« :در پنــج بــازی اول لیــگ بیســتم دو

سپاهان در پی انتقام و بازگشت به صدر

برش

دویســتوهفتاد و نهمین ال کالســیکوی تاریخ در حالی شــنبه شــب در ورزشگاه
آلفردو دی استفانو مادرید برگزار شد که رئال مادرید دیدار برگشت مقابل بارسلونا
را با پیروزی  1-2پشت سر گذاشت .شاگردان زینالدین زیدان با هر زحمتی که بود
موفق شــدند  3امتیاز حساس هفته سیام اللیگا را کسب کنند و باالتر از بارسلونا
بــا  66امتیاز موقتاً و تا پیش از دیدار دیشــب رئال بتیس و اتلتیکو مادرید به صدر
جــدول رســیدند .در این بــازی کریم بنزمــا ( )13و تونی کروس ( )2۸بــرای رئال و
مینگزا ( )59برای بارســا گلزنی کردند .دقیقه  90کاســمیرو با دو خطای پیاپی ،دو
کارت زرد پیاپی هم دریافت کرد و از بازی اخراج شد ولی بازی در نهایت با برتری
رئالخاتمهیافت.کروس،بهعنوانبهترینبازیکنمیدانانتخابشد.اصلیترین
بحث بازی در مورد صحنهای بود که مارتین بریتویت در نبرد با فرالند مندی نقش
بر زمین شــد اما خســوس خیل مانزانو داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشــت و
ضربه دروازه اعالم شد و رونالد کومان سرمربی بارسلونا بشدت نسبت به تصمیم
او اعتــراض کــرد .این مربی هلندی گفت« :نمیدانم چرا در اســپانیا  VARوجود
دارد؛ باز هم باید دهانمان را ببندیم ».زیدان هم گفت«:شــاید مشــکالتی داشته
باشــیم ،اما نباید از چیزی بترسیم؛ با شایستگی کامل پیروز شدیم».رئال مادرید
برای اولین بار از ســال  19۷۸و پس از  43ســال در ســه بازی پیاپی ال کالســیکو به
پیروزیرسید.همچنینآنهابرایاولینبارازفصل 200۷-۸طییکفصل،برنده
هر  2بازی ال کالســیکو شدند .ضمن اینکه لیونل مســی از سال  201۸طی  ۷بازی
اخیرخوددرالکالسیکوموفقبهگلزنینشدهاست.بنزماهمبهچهارمینبازیکن
تاریخ رئال تبدیل شد که بهطور پیاپی در هفت مسابقه گل میزند.

هفتــه بیســتم لیگ برتر کــه دیروز بــا برگــزاری  2دیدار ماشینســازی -
آلومینیــوم و مس  -ســایپا پیگیری شــد ،امروز با برگــزاری  2دیدار دیگر
ادامــه مییابــد .از ســاعت  1۷:30پیکان و گل گهر در ورزشــگاه شــهدای
شــهر قدس بــه مصاف هــم میرونــد .شــاگردان مهــدی تارتــار پس از
تســاوی بدون گل برابر استقالل باید برابر شاگردان امیر قلعه نویی قرار
بگیرند که در بازی قبل خود موفق شدند  1-3ماشینسازی را از پیش رو
بردارند .از ساعت  1۸:50هم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پذیرای نفت مسجدســلیمان است .شــاگردان محرم نویدکیا که بعد از
پیروزی  0-1برابر ســایپا 40 ،امتیازی شــدند ،بعد از پیروزی پرســپولیس
مقابــل نســاجی دوبــاره بــه رده دوم رفتند و حــاال برای رســیدن مجدد
میخواهنــد نفت را شکســت دهنــد و باخت بازی رفــت را جبران کنند.
مسجدسلیمانیها بعد از شکست  0-2مقابل نساجی که به خداحافظی
داریوش یزدی از بازیکنان این تیم منجر شد ،محمود فکری را بهعنوان
سرمربی جدیدشان انتخاب کردند و امیدوارند با او به موفقیت برسند.

شکســت داشــتیم و تیــم از نظــر تاکتیکی
کیفیت باالیی نداشــت ،از نظــر روحی هم
شــرایط تیم همینگونــه بود امــا بازیکنان
حسی که داشتند برای درست شدن شرایط
گذاشتندکهاینقابلتقدیراست.توانستیم
با جلســاتی که با محــرم نویدکیا داشــتیم
مســائل فنی را طبقهبندی کنیم و عالوه بر
اینمواردبدنسازیرابرایباالبردنکیفیت
بدنبازیکنانانجامدادیموجلساتخوبی
درمدیریتتاکتیکداشتیم».
این مربی سپاهان اظهار داشت« :یکی

از مســائلی کــه کمک میکنــد بتوانیم این
موضوعــات را عملــی کنیــم هوش بســیار
بــاالی محــرم نویدکیــا اســت .او در اروپــا
بــازی کــرده و دنیای مــدرن فوتبــال دنیا را
میشناســد .او ارزیابــی خــوب و درســتی از
مســائل دارد .او بــه همکاران خــود اعتماد
دارد و احســاس خوبــی بــه مــن میدهــد.
نمونــه بارز انتقال احســاس خــوب محرم
به بازیکنان ،بازگشــت سجاد شهباززاده به
روزهــای خوبش اســت .او بــا کمک محرم
توانســت احیــا شــود و بــا حضــور در صدر

گلزنــان لیــگ در بهتریــن وضعیــت قــرار
دارد».
مرزبــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع که
این موارد باعث شــد در مســیر خوبی قرار
بگیریم ،گفت« :محرم به بازیکنان اعتماد
میکنــد و ایــن موضــوع باعــث میشــود
بازیکنان از نظر فنی و روحی قویتر شوند و
باعث میشود بازیکنان با آرامش بسیار کار
خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.
رابطــه من بــا محــرم صددرصــد برادرانه
و فنی اســت و مــا در مورد تمامی مســائل
صحبت میکنیــم .خیلی خوب اســت که
اعتماد خوبی بین اعضای کادر فنی وجود
دارد و این اعتماد بین بازیکنان و مدیریت
وجود دارد که کمک میکند ما از این ثبات
بهبهتریننحوممکناستفادهکنیم».
او بــا اشــاره بــه بــازی بــا نفــت مســجد
ســلیمان بیان داشــت« :بــازی رفــت را در
مســجد ســلیمان باختیم و مــا در آن بازی
کیفیت بسیار بدی داشتیم و در حال حاضر
شــرایط بهگونهای اســت که نیاز مبرمی به
پیــروزی در این بــازی داریم .بــه این دلیل
بــازی ســختی برای مــا خواهد بــود چرا که
تیم مسجد سلیمان در ضربات ایستگاهی
تیــم خطرناکی اســت و عالوه بــر این آنها
در ضــد حمالت هم کیفیت باالیــی دارند
و تیم سختکوشی هســتند .احترام خاصی
برای این تیم قائل هســتیم و میدانیم که
روز سختی مقابل این تیم خواهیم داشت

اما ما محکوم هســتیم که هم بازی خوبی
انجــام دهیم و هم ایــن بازی را بــا پیروزی
پشتسربگذاریم».
مربــی ســپاهان بــا اشــاره بــه ایــن
موضــوع کــه در حــال حاضــر نمیتوانیــم
در مــورد قهرمانــی صحبت کنیــم ،گفت:
«پرســپولیس و اســتقالل بــرای قهرمانــی
شــانس برابری با ما دارند و پا به پای ما در
این مبارزه شرکت میکنند .ما باید باهوش
باشیم و بتوانیم بموقع امتیازات مورد نظر
را کسب کنیم .ما خودمان را مدعی اصلی

قهرمانــی نمیدانیم بلکه یکی از مدعیان
قهرمانی میدانیم .مسأله مهم این است
که مــا میتوانیــم امیــدواری صددرصدی
برای کســب ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا
داشته باشیم .در مرحله اول مجوز حضور
در لیــگ قهرمانــان آســیا را بــرای مــردم
خــوب اصفهــان خواهیــم داشــت .آرزوی
من این است که هواداران سپاهان مسائل
را انســانی ببینند چــون فوتبال اســت و هر
لحظهمیتوانیمشاهداتفاقاتغیرمنتظره
باشیم».

فوالدیها به ژاوی رسیدند
دیــدار تیمهــای فوالد و العیــن امارات در
قالــب مرحلــه پلــیآف لیــگ قهرمانــان
آسیا  2021شنبه شب در ورزشگاه بن فهد
ریاض برگزار شــد که ایــن دیدار با پیروزی
قاطــع  0-4فوالدیهــا بــه پایــان رســید تا
شــاگردان جواد نکونام بــه مرحله گروهی

رقابتهای لیــگ قهرمانان آســیا صعود
کننــد .اهوازیهــا کــه بهعنــوان اولین تیم
ایرانــی پــس از  3ســال به عربســتان رفته
بودنــد بــا گلهای صالــح حردانــی (،)۴1
لوســیانو پریرا ( ۴۷و  )۸۸و آیاندا پاتوسی
( )۵۵دســت به کار بزرگی زدنــد .فوالد با

ایــن پیروزی در گــروه  Dبا تیمهای الســد
قطــر ،النصــر عربســتان ،الوحــده اردن
همگــروه شــدند .پــس از پایان ایــن دیدار
لوسیانو پریرا بهعنوان بهترین بازیکن این
دیــدار انتخــاب شــد و گفت« :العیــن را با
جزئیات آنالیز کرده بودیم و میدانستیم

چه تیمی هســتند .خیلی خوشــحالیم که
توانســتیم از پلیآف عبــور کنیم و این برد
را به مــردم ایران ،خوزســتان و هــواداران
فــوالد تقدیــم میکنیم چــون آنهــا از ما
انتظــار برد داشــتند ،ایــن برد را بــه آنها
هدیه میکنیم».
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تدارک سیما برای سفره های افطار و سحر
گزارش روز

گروه فرهنگی /برنامههای ویژه افطار تلویزیون از آن
دســت برنامههایی اســت که مثل دیگــر برنامههای
مناســبتی ســال جایــگاه ویژه بــرای مخاطــب دارد.
«ماه عسل» با اجرای احسان علیخانی از مهمترین
ویــژه برنامههــای تلویزیون اســت که با تمــام فراز و
فرودهایش به برند تبدیل شــد .در این سالها البته
دیگر ویژه برنامههای افطار نتوانستند موفقیت این
برنامــه را تکرار و نام خــود را بهعنوان حریف جدی
مطــرح کنند .ســال گذشــته و با بســته شــدن پرونده

مــرگ افــرادی بود که در شــرایط مــرگ کلینیکی یا
خروج موقت روح از جســم قرار گرفتهاند .بهدنبال
همیــن موفقیــت امســال بخــش دوم ایــن برنامــه
آمــاده پخش شــده اســت .این شــبکه ویــژه برنامه
«ســحوری» بــا اجرای ســاعد باقری را بــرای پخش
ســحرگاهی در نظــر گرفتــه اســت .نامآشــناترین

مجری مناسبتی این ایام ،حسن سلطانی است که
اجرای ویژه برنامه ســحر شبکه یک با عنوان «ماه
خــدا» را بــر عهده دارد .این شــبکه همچون ســال
گذشته اجرای برنامه افطارش را به حجتاالسالم
برمایــی ســپرده اســت .کاظــم احمــدزاده دیگــر
مجــری شــناخته شــده مناســبتهای مذهبــی

تلویزیون ،اجرای برنامه «آدمهای خوب شهر» را
برای شــبکه دو ســیما برعهده دارد« .عقیق» ویژه
برنامه افطار شــبکه پنج اســت که اطالعاتی راجع
بــه مجــری این برنامه هنوز منتشــر نشــده اســت.
«خلوتگــه عارفــان» هــم در بخش ســحرگاه روی
آنتن شبکه تهران میرود.

از سوی وزیر فرهنگ صورت گرفت؛

خط خبر

کتاب

ابالغ  ۲شیوهنامه دسترسی آزاد به اطالعات
گروه فرهنگی /دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی
آزاد بــه اطالعات اعــالم کرد پــس از تأیید رئیس
جمهــوری  2شــیوهنامه انتشــار و دسترســی آزاد
بــه اطالعــات شــهرداریها و شــوراهای شــهر و
روســتا و شــیوهنامه انتشــار و دسترســی آزاد بــه
اطالعات قراردادها بــا هدف تصریح مفاد قانون
و تســهیل فرایند ارائــه اطالعات به شــهروندان و
تدقیق پاســخگویی به درخواستهای مردمی در
مؤسسات مشــمول تهیه و توســط وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به
اطالعات برای اجرای مؤسســات مشــمول قانون
ابالغ شــد .با گذشــت چهار ســال از اجرای قانون
انتشــار و دسترسی آزاد ،هم اکنون نزدیک به یک
هزار و  700دستگاه و مؤسسه مشمول قانون برای
ارائه اطالعات درخواستی مردم به سامانه www.
 iranfoia.irپیوستهاند .بررسی وضعیت فعالیت
دســتگاههای فعال در ســامانه حاکی از پیوســتن
 79۴شــهرداری و  ۵۶شــورای اســالمی
شــهر و روســتا بــه ســامانه اســت.
اگرچــه هــم به لحــاظ اتصــال و هم
پاسخگویی ضعیف هستند .بررسی
محتـــوایی درخواســـتهای
شـــهروندان از مؤســـسات
عمـــومی در این ســامانه
حاکــی از تمرکــز
بــر
درخواســتها
شــفافیت اقتصــادی

فرهنگ

کتابفروشیها هم از تعطیلی مشاغل در امان نماندند

آسیب کمبود کاغذ بیش از تعطیلی کتابفروشی هاست
حیات نشر در گرو اختصاص کاغذ با ارز  ۴۲۰۰تومانی
مریم شهبازی

خبرنگار

ضرورتهای وضعیت کرونایی کالنشهرهایی همچون
تهران ،کتابفروشیها را هم به تعطیلی کشاند؛ اتفاقی
کــه همراهی بیشــتر مردم بــا کتابفروشــیهای محلی
درخرید غیرحضوری کتاب و از ســویی تالش مسئوالن
دولتــی بــرای تحقق وعــده عرضــه کاغذ دولتــی با ارز
 4200تومانی را طلب میکند.
 ëمردم کتابفروشیهای محلی را تنها نگذارند
طــی روزهــای اخیــر و بهدنبــال درگیــری طیــف
گســتردهتری از مردم با بیماری کرونــا ،اتاق اصناف از
تعطیلی دوهفتهای مشــاغلی خبر داد که کتابفروشان
هــم از جملهشــان هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه
اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران بــرای خــروج
کتابفروشــان از ایــن فهرســت تــالش بســیاری کرد که
بینتیجه ماند.
محمدعلــی جعفریــه ،مدیــر
کتابفروشــی و نشــر ثالــث در ایــن
رابطــه بــه «ایــران» میگویــد«:
در شــرایط فعلــی ،کتابفروشــان
میتواننــد بــا فــروش غیرحضــوری
ارتبــاط خــود را بــا مخاطبــان حفظ
کننــد .طــی یــک ســال اخیــر بخــش قابلتوجهــی از
کتابفروشان و همچنین ناشران به بهرهگیری از فضای
مجــازی روی آوردهانــد .فــروش از طریــق ســایتها و
شــبکههای اجتماعی در میــان جامعــه کتابخوان هم
باعالقهمندی بیشتری دنبال میشود».

کم لطفی در حق
کتابفروشیها

برش

 ëبیســتوهفتمین دوره نمایشگاه
بینالمللی قرآن کریم بهدلیل شیوع
ویروس کرونــا بهصورت مجــازی به
مــدت  ۱۰روز از  ۱۱تــا  ۲۰اردیبهشــت
ماه مصادف بــا  ۱۸تا  ۲۷مــاه مبارک
رمضانبرگزارخواهدشد/.ایسنا
 ëفــرح نابلســی کــه بــا فیلــم کوتاه
«هدیــه» برنــده جایزه بفتا شــد ،این
جایــزه را به مردم فلســطین تقدیم و
بــرای آنهــا آزادی و برابــری آرزو کرد.
نابلســی که با این فیلم نامزد اســکار
بهتریــن فیلــم کوتــاه هــم شــده ،در
ســخنان خود پس از دریافت جایزه
بفتا گفــت« :تمام آنها کــه فیلم من
را دیدهانــد و حــاال در پلتفرمهــا در
دســترس تمام مردم جهان اســت،
شــما میدانید که چرا من این جایزه
را بــه مردم فلســطین اهــدا میکنم؛
کســانی کــه آزادی و برابری برایشــان
آرزوییدورودرازاست/».هنرآنالین
 ëشــهرام گیلآبــادی ،نویســنده،
کارگــردان و مدیرعامــل خانــه تئاتر،
مبتال بــه کرونا شــده و در حال حاضر
در خانــه تحــت درمــان اســت/ .
خبرآنالین
 ëمجموعــه نشســتهای «از
مختارنامه عطار تــا رباعیات خیام»
از سهشنبه این هفته در مرکز فرهنگی
شهرکتابآغازمیشود.اینبرنامهها
از روز سهشنبه  ۲۴فروردین آغاز شده
و تا  ۲۸اردیبهشــت ادامه مییابند و
هر هفته در آنها درباره رباعی فارسی
بویــژه رباعیــات عطــار و خیــام ،بــا
حضورصاحبنظرانورباعیپژوهان
بحــث و گفتوگــو میشــود.
نشســتهایی «از مختارنامــه عطار
تا رباعیات خیام» از حســاب کاربری
اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب
به نشــانی  ،ketabofarhangتلگرام
ایــن مرکز بــه نشــانی  bookcityccو
همینطور صفحه این مرکز فرهنگی
درپایگاهاینترنتیآپاراتبهطورزنده
پخشمیشوند/.مهر
 ëکتــاب گویــای «هنر خــوب زندگی
کردن» با صدای عادل فردوســیپور
منتشر شد .پیشفروش کتاب گویای
«هنــر خــوب زندگــی کــردن» از روز
سهشــنبه ۲۴ ،فروردیــن در فیدیبــو
شــروع میشــود و از  ۲۸فروردیــن در
دســترس قرار میگیرد .نشــر چشمه
این کتاب را ســال  ۹۷با ترجمه عادل
فردوســیپور و گروهــی از مترجمان
منتشرکردهاست/.خبرآنالین
« ëبنــدر بنــد» بهکارگردانــی منیژه
حکمــت در چهاردهمیــن حضــور
بینالمللــی خــود در ششــمین
جشنواره فیلمهای کوهستانی اولجو
کــه از  ۱۳تــا  ۲۲فروردیــن مــاه ســال
 ۱۴۰۰برگزار شــد ،جایــزه نتپک (بنیاد
توسعه ســینمای آسیا و اقیانوسیه) را
از آن خود کرد .مستند «نان مقدس»
ســاخته رحیــم ذبیحــی نیــز دیگــر
نماینده ســینمای ایران در جشنواره
فیلماولجوبود/.ایسنا
 ëخانهسینمابهدلیلشیوعویروس
کرونا تعطیل شــد .در اطالعیه خانه
سینما در خصوص تعطیلی  ۱۰روزه
ایــن خانه چنین آمده اســت :خانه
ســینما (جامعــه اصناف ســینمایی
کشــور) جهت رعایت پروتکلهای
بهداشتی و محدودیتهای اعالمی
در همراهــی بــا دیگــر بخشهــای
ســینمایی بــه مــدت  ۱۰روز تعطیــل
شد/.مهر
 ëفیلم سینمایی «درخت گردو» به
کارگردانی محمدحسین مهدویان و
تهیه کنندگی سیدمصطفی احمدی
بــرای نمایــش در چهــل و ســومین
دوره جشــنواره فیلم مســکو انتخاب
شــد .چهل و ســومین دوره جشنواره
بینالمللــی فیلــم مســکو از ۲۲تا۲۹
آوریــل  ۲( ۲۰۲۱تا  ۹اردیبهشــت ماه)
در مســکو روســیه برگــزار میشــود و
پخش بینالمللی این فیلم بر عهده
کمپانــی «الــی ایمیج» بــه مدیریت
الههنوبختاست/.ایسنا

«ماه عســل»«،مثل ماه» با اجرای رسالت بوذری با
وجــود الگوبرداری از این برنامه نتوانســت موفقیت
آن را تکــرار کند .با وجود ایــن همچنان کنجکاویها
نســبت به ویژه برنامه افطار شــبکه  3ســیما بیشــتر
از برنامههــای دیگر اســت .جواد شــیخ اکبــری دبیر
شــورای معــارف ســیما در گفتوگویــی کــه بــا مهــر
دربــاره ویــژه برنامههــای شــبکههای ســیما در مــاه
مبارک رمضان داشــته اطالعاتی درباره ویژه برنامه
افطار شــبکه  3ســیما اعــالم نکرده امــا طبق برخی

اخبــار ،قرار اســت امســال هم «مثل مــاه» با اجرای
رســالت بــوذری هــر شــب حوالــی ســاعت  19از این
شــبکه پخش شــود .همچنین نجمالدین شــریعتی
مجری مقبول برنامه «ســمت خــدا» اجرای برنامه
ســحرگاهی آن را برعهــده دارد« .زندگــی پــس از
زندگــی» که ســال گذشــته در ســاعات قبــل از افطار
روی آنتن شــبکه چهار ســیما رفت تجربــه متفاوتی
در حوزه برنامهســازی بود که تا حدودی مورد توجه
قــرار گرفــت .ایــن برنامه روایــت شــنیدنی از تجربه

ســتاد ملــی مقابلــه
بــا کرونــا در حـــــــــق
کتابفروشــان کملطفی
تعطیلــی
کــرده،
کتا بفر و شــی ها ی
محمود آموزگار
ناشر و نایبرئیس
دایــر در پاســاژها و
اول اتحادیه ناشران
تهران مجتمعهــای پوشــاک
و کتابفروشان
و ...قابلقبــول اســت.
امــا کتابفروشــیهای محـــــــــــــــلی و آنهایــی کــه
در خیابانهــا و مســتقل از مراکــز خریــد هســتند بــا
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی میتواننــد میزبان
مراجعهکنندگانباشند.
در اغلــب کشــورها همچــون آلمــان و بلژیــک ،طی
دورههای قرنطینه ،کتابفروشیها را در زمره مشاغل
ضروری قرار دادهاند .این نگاه تنها متوجه حمایت
از نشــر نیســت بلکه از این طریق مردم هم تشــویق
بــه در خانــه مانــدن میشــوند .تجربههــای جهانی
نشــان داده کتــاب میتواند راهکار خوبــی برای این
منظــور باشــد .نمیدانــم هنــوز امیــدی هســت کــه
کتابفروشــیها جــزء گــروه شــغلی یک قــرار بگیرند
یــا نه ،امــا وزارت ارشــاد در ایــن زمینه وظیفــه دارد
کاری کند.اما اگر این خواسته محقق نشود امیدوارم
کتابفروشان بتوانند با بهرهگیری از فروش اینترنتی و
تلفنی ارتباط خود را با مخاطبان حفظ کنند؛ باوجود
مشــکالت یک سال اخیر شاهد ورود قشــر تازهای از
مــردم بــه جامعــه کتابخوانــان بودهایم؛ به تالشــی
همگانی از ســوی مسئوالن و دســت اندرکاران برای
حفظ اینها نیاز داریم.

بااینحــال جعفریــه بهعنــوان یکــی از اهالــی نشــر
خواســتهای از مردم دارد؛ اینکه هــرگاه با تخفیفهای
نامتعارف روبهرو شــدند بااحتیاط بیشــتری دســت به
خریــد بزننــد .او میگوید« :توجه بیشــتر کتابفروشــان
بــه فضــای مجــازی طــی یــک ســال اخیــر ،مســألهای
اســت که هم وجــه مثبت و هــم تبعات منفی داشــته
اســت .متأســفانه برخی ،از جمله یکی از مشهورترین
اپلیکیشــنهای فــروش کاال دســت بــه فــروش آثــاری
میزنند که در زمره کتابهای کتابســازی شــده هستند
و بــرای آنهــا تخفیفهــای فریبنــدهای هــم درنظــر
میگیرند».
جعفریــه ادامــه میدهــد« :از آنجایــی کــه مــردم
چیــزی درباره پشــت پــرده ایــن تخفیفهــا نمیدانند
ایــن نحوه فروش لطمه زیادی به نشــرمان میزند .اگر
توجــه کنید در فهرســت کتابهای اینها ،آثــاری که از
نشــرهای شناخته شــده هســتند با تخفیفهای نهایت
 5تــا  10درصــدی فروختــه میشــوند .گذشــته از بحث
عرضه آثار کتابســازی شده ،برخی از این تخفیفها در
نتیجه بازیهایی ارائه میشوند که عموم چیزی از آنها
نمیدانند ».ناشــرانی که دســت به عرضــه کتابهای
کتابسازی شــده میزنند ازآنجاییکه ملزم به پرداخت
حقالزحمهای بابت ترجمه و ...نیستند قادر به فروش
آثــار خود بــا تخفیفهــای بــاال هســتند .کتابهایی که
اغلــب کپیهایی دستکاریشــده از آثار ناشــران معتبر
هســتند و به اســم مترجم دیگری روانه بازار میشوند.
به گفته این فعال نشــر ،اتحادیه ناشران و کتابفروشان
تهــران در حــال پیگیــری بــرای مقابلــه بــا عرضههای
اینچنینــی کتــاب اســت؛ بااینحــال جعفریــه معتقد
است که برخورد جدی با این سایتها و اپلیکیشنهای
فــروش نیازمنــد همــکاری همهجانبــه اتــاق اصنــاف،
وزارت ارشــاد و از ســویی وزارت ارتباطــات اســت؛ او
معتقد اســت پلیس فتا هم باید وارد این ماجرا شــود،
چراکه این جرم در فضای مجازی در حال وقوع است.
 ëمهمترین مسأله نشر تسریع تحقق وعده مسئوالن در
دسترسی به کاغذ دولتی است
جعفریــه بــا اشــاره بــه اینکــه از بحــث تعطیلیهــا
مهمتر ،کمبود کاغذ با ارز دولتی است ،ادامه میدهد:
«خــود مــن از اعضــای گــروه تخصیــص کاغــذ دولتی
بــه ناشــران هســتم ،در شــرایط فعلی ایــن اختصاص
کاغــذ بــه شــکل قطرهچکانــی انجــام میشــود .اگــر
چارهای اندیشیده نشود مشــکلی فراتر از خسارت این
تعطیلیهــا گریبــان نشــرمان را میگیــرد .البتــه آقای
روحانــی ،رئیسجمهــوری و همچنیــن آقــای نوبخت
و وزیر ارشــاد قولهایــی برای اختصاص کاغــذ با ارز 4
هــزار و  200تومانی به ناشــران دادهاند که هنوز محقق
نشده است».
جعفریــه میگویــد« :بهمحض آنکه قیمت پشــت
جلــد کتــاب از حــد مشــخصی فراتــر بــرود؛ از آنجایی
کــه مــردم کتــاب را کاالی ضــروری نمیداننــد آن را از
خریدهــای خود حذف میکنند .همین حاال اگر مبنای
کار ناشــران را بــر کاغــذ بــا ارز  4هــزار و  200تومانــی
بگذاریــم ،کاغــذ عرضهشــده بنــدی  150هــزار تومــان
میشــود .اما اگر کاغذ باقیمت آزاد عرضه شود هر بند
آن برابر با  700تا  800هزار تومان میشود».
به گفتــه این فعال نشــر در صورت چنیــن افزایش
قیمتــی بــرای هــر بند کاغــذ ،آنوقت اســت کــه کتاب
بــه فــرض  100هزارتومانــی حداقــل  250هــزار تومان
میشــود .ازآنجاییکــه جعفریــه خود از اعضــای گروه
تخصیــص کاغــذ دولتــی بــه ناشــران اســت ،ادامــه
میدهد«:امیدوارم وعدههای مســئوالن زودتر محقق

شــود چراکــه االن که بحــث برپایی نمایشــگاه مجازی
در تیرمــاه ســالجاری مطرح اســت اگر کاغذ بــا ارز 4
هــزار و  200تومانی به ناشــران اختصــاص پیدا نکند
دیگر ناشــران قادر به انتشار کتابی نیستند که در این
نمایشگاه عرضه کنند».

از جملــه شــفافیت آمارهــا و اطالعــات کمــی،
دسترســی به فـــــــــیشهای حقـــوقی مقامـــات و
مـــسئوالن ،قراردادهای مناقصه و مزایده و ســایر
انواع قراردادهای دولتی است که نشان میدهد از
مهمترین دغدغه شهروندان بوده است.
شــیوهنامه نحــوه دسترســی بــه اطالعــات
قراردادهــا ضمــن توضیــح انــواع قراردادهــای
مشــمول قانون برای انتشار عمومی و درخواست
فردی اطالعات با لحاظ ضرورت رعایت توافقات
و حقــوق خصوصی اشــخاص ،نســبت به انتشــار
و افشــای مفــاد آنهــا راهنمایــی الزم را صــورت
میدهد.شــیوهنامه دیگر با موضوع دسترســی به
اطالعات شــهرداری و شــوراهای اســالمی شهر و
روســتا به چگونگی دسترســی مردم به اطالعات
موجــود و نیــز نحــوه انتشــار اطالعــات الزم برای
مــردم از ســوی ایــن مؤسســات را تبیین و شــفاف
می کند .در واقع با ابالغ این دو شــیوهنامه بخش
قابل توجهی از ابهامــات در چگونگی اجرا و ارائه
اطالعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات رفع شده است و مردم با استفاده از آنها
میتواننــد مطالبه بهتری از مؤسســات مشــمول
قانون داشته باشند.
با ابالغ دو شــیوهنامه اخیر ،در مجموع از سال
 9۶تاکنــون  11شــیوهنامه موضوعــی بــرای اجرای
دقیقتــر مفــاد قانون و دسترســی ســریعتر مردم
به اطالعات مؤسســات مشمول توسط کمیسیون
تصویب و ابالغ شده است.

سال بیست و هفتم شماره  7601دوشنبه

 23فروردین 1400

تلفن 88761720 :نمابر 88761254 :ارتباط مردمی88769075 :
پیامک 3000451213 :روابط عمومی  /نشانی :تهران خیابان خرمشهر،شماره 208
صندوق پستی / 15875-5388 :امور مشترکین88748800 :

تئاتر تأثیر زیادی روی من داشته است

چاپ :شرکت چاپ جام جم  /سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی /چاپخانه
جام جم برتر برنا

اصغر فرهادی :تئاتر تأثیر بسیار زیادی بر جایگاه و کسی که هستم داشته و فرم و نگاه من در تئاتر شکل گرفته است .تئاتر را بیشتر
دوست دارم .رابطه تئاتر با مردم آزادتر و دموکراتیکتر است .در سینما مخاطب آن چیزی را میبیند که کارگردان میخواهد
اما در تئاتر یک اثر را میتوان با چشمهای گوناگون دید چرا که هر یک از تماشاچیان میتوانند توجه خود را به یکی از جزئیات
جلب کنند .با ایبسن یاد گرفتیم که میتوان از زوایای گوناگون به یک اثر نگاه کرد .در حوزه سینما هم به نظر من دو نوع
فیملساز وجود دارد؛ برخی از قلب و ناخودآگاه خود فیلم میسازند و برخی دیگر بر اساس منطق و دلیل .من بر اساس
قلب و ناخودآگاهم فیلم میسازم و به همین دلیل نمیتوانم همه چیز را کنترل کنم .در فیلمهایم نمیتوانم فرم
داخلی را از فرم جهانی متمایز کنم و یک فیلم داخلی در صورتی که بدرستی ساخته شود در همه نقاط جهان قابل
درک است و نباید مرزی میان فرم داخلی و جهانی وجود داشته باشد.

سازمان آگهیهاي روزنامه ایران :دارنده گواهینامه ایزو  9001از شركت NISCERT

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي
مدیرمسئول :مهدی شفیعی
سردبیر :جواد دلیری

اذان ظهر 13/05

سخن روز

اذان مغرب 19/54

تهران خیابان خرمشهر شماره  / 16پذیرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
http://irannewspaper.ir
نیمه شب شرعی 00/21

اذان صبح فردا 5/07

طلوع آفتاب فردا 6/34

امام علی (ع):
از کفاره گناهان بزرگ ،به فریاد مظلوم رسیدن و تسلّى دادن به افراد غمگین است.
نهج البالغه حکمت۲۴

نــــگاره

ایمان نوری نجفی

در پاسداشت سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی

مرغهای گران
قیمــت مــرغ و صفهــای
ماجرا آن هنوز هم خبرســاز اســت.
دیــروز که اعام شــد افزایش
 ۱۰۰درصدی قیمت مرغ در پایان سال  99ثبت
شــده است کاربرانى به این موضوع پرداختند و
از گرانى مرغ و کمبود آن نوشتند« :امروز شیش
جــا رفتــم مــرغ نداشــتن« ،».جالبــه شــترمرغ
هســت بلدرچین هست کبک هســت ولى مرغ
نیســت»« ،پوســت مرغ کیلویى  ۶هزار تومن»،
«کاش یکــى بیــاد به ما بگه چى شــد تــا قیمت
مرغ رفــت باال عرضهاش تو بــازار چندین برابر
شــد؟ یه مدته نســبت به صف مــرغ و قیمتش
بىتوجهــى مىکنیــد»« ،علــى دایــى دو کلمــه
درمــورد مرغ حــرف زده ،تو اینســتاگرام دارن با
تختى مقایسهاش میکنن»« ،رفتم مرغ قاچاقى
خریــدم .روغن هم اول گفت نداریم بعد گفت
شما آشنایى یکى آورد ۷9تومن .مىترسم چند
وقــت دیگه مثاً نــون هم بیفته دســت مافیا»،
«چــه فراینــدی روی مــرغ انجام میــدن که ران

در سوگ هنر مردمی

وضعیت قرمز کرونایى

#تهران
حرفهــای علیرضــا زالى،
فرمانــده ســتاد مبــارزه بــا
هشتـگ کرونــای تهــران و محســن
هاشــمى رئیــس شــورای شــهر تهــران دربــاره
وضعیــت بیماری کرونــا در این شــهر ،بازتاب
زیــادی داشــت .زالى گفــت هــر  ۱۶دقیقه یک
بیمــار مبتــا بــه کرونــا در تهــران جان خــود را
از دســت مىدهــد و محســن هاشــمى از جان
باختــن  ۷۰نفــر در یــک روز بــر اثــر بیمــاری
کرونــا در تهــران خبــر داد .ایــن نقــل قولها را
کاربــران زیــادی بازنشــر کردنــد و بــا نگرانى از
شرایط تهران نوشتند .بسیاری از آنها خواستار
ســریعتر شــدن روند واکسیناســیون و قرنطینه
تهــران هســتند« :گرمــا و دمکردگى بىســابقه
هوا .مسافران چپیده توی بىآرتىها و متروها.
خیابانهای شــلوغ و همه مشاغل مشغول به
کار .این موج کرونا همه ما
را بــا خود مىبــرد« ،».دوتا
دوســتانم و یک همسایه تا
حاال کرونا گرفتند .بسرعت
نــور مىتــازد و مىآیــد .نه
حریف مسئوالن مىشویم
و نــه حریــف مــردم! واهلل
دیشــب همســایه بغلــى
ما تولــد مفصلى داشــتند؛
نــه کســى بــه مــا رحمــش
مىآیــد نــه خودمــان بــه
خودمان رحم مىکنیم .به
قول هما روســتا :ما همــه مىمیریم ،به تهران
نمىرســیم!»« ،مــرگ  ۷۰نفــر در  ۲۴ســاعت
گذشــته در تهــران .آیا این آمار واقعى ســت یا
بایــد این رقم را چند برابر کرد؟ »« ،کرونا جان
مــا بچــه شهرســتانیم ،تهــران بــرای کارکردن
اومدیم .مرسى« ،».از صبح رفتیم بیمارستان
طالقانــى واکســن کرونــا بزنیــم بــرا پــدرم کــه
بیمــاری خــاص داره .اوالً ایــن همــه پــز میدن
کــه داریــم بیمــاران خــاص رو واکسیناســیون
مىکنیــم ،کاً دو تــا بیمارســتان تو تهــران این
کارو انجــام میــدن ،یکیشــون  ۲۵۰و اون یکــى

بخشی از صحبتهای این فیلمساز ایرانی در گفتوگو با روزنامه اسپانیایی 7 Canarias

 ۶۰۰دوز در هفتــه دارن .بــه مــا هــم کــه گفتن
همــه دوزهــای این هفته رو دیــروز زدیم تموم
شــد رفــت .اون یکــى بیمارســتانم که تا وســط
اردیبهشــت پــر شــده« ،».تعطیلــى شــهرهای
قرمــز هــم نمیتونــه جلــوی شــلوغى متــرو و
بــىآر تــى در تهــران رو بگیــره« ،».تلختریــن
شــوخى؛ تهــران تعطیــل اســت»« ،تعطیلــى
و اعمــال محدودیــت تهــران توهمــى بیــش
نیســت .ترافیک صبح تهران بیشتر از همیشه
و همــه جــا هم که شــکر خــدا بــا کرکــره پایین
بــازن»« ،هر  ۱۶دقیقه یک نفــر در تهران جان
خــودش رو از دســت میده بر اثــر کرونا ،جنگ
هــم اینقــدر تلفات نــداد»« ،خواندم که ســتاد
مبــارزه با کرونــا میگــه اینقدر درصــد از تهران
کرونا انگلیســیه و اینقدر درصد از مردم کشــور
کرونــا دارن .عزیــزم ما مىدونیم کرونا هســت
کاش شــما بهعنوان ســتاد
مبارزه با کرونا مىاومدی و
مىگفتى پس واکســن کو؟
چرا رونــدش اینقدر کنده؟
چــرا فقــط منتظر واکســن
ایرانــى موندیــم و واکســن
نمىخریــم»« ،خودمــون
بایــد بــه داد خودمــون
برســیم .بیمارســتانها جا
ندارند ،دوســتم دیشب در
بــه در بیمارســتانها شــد
و بعــد  ۴-۳ســاعت آخــر
پذیــرش نگرفت و پــدرش رو برگردوند خونه!
خصوصــى و دولتــى هــم نــداره ،جا نیســت»،
«دوستم دیروز تصادف کرده ،رفتم بیمارستان
شــب پیشــش باشــم و چیزی که دیدم ،تهران
افتضاحــه .خیلــى تعــداد کرونایىهــا زیــاده،
اوضــاع وحشــتناکه»« ،بیمارســتانهای تهران
تخت  ICUخالى برای کرونا ندارند...همکارم
که تو یه بیمارســتان دولتیه گفت مردم قبل از
اینکه بستری بشــن تو اورژانس فوت میکنن»،
«کرونا داره تهــران رو قتل عام
مىکنه».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

رو از کیلویــى  ۲۴.۵بــه  ۶۵مىرســونه .اعتراض
مىکنــم میــره بــرام فاکتــور میــاره که مــن فیله
رو کیلویــى  ۸۵مىخــرم .تو فاکتــورش مىبینم
کــه ران رو  ۳۰خریــده خودش .میگــم این چیه
پس؟ میگه این ران پاکنشــده اســت»« ،ایران
جاییه که وقتى میگن مرغ نیســت یا گرون شده
از فــرداش همه تشــنه میشــن که مــرغ بخرن و
تو صف وایســن ،حتى کســى که تــا دیروز از مرغ
بدش مىاومد« ،».اگه نهادههای دامى و غذای
طیور بهموقع از گمرک ترخیص و توزیع نشه....
باز هم قیمت مرغ اضافه میشــه روزهای آینده
قطعــاً»« ،ســالها بــود کــه مــرغ رو بهصــورت
قطعــه شــده و بســتهبندی شــده از ســوپرها
مىخریــدم .بعــد از دو هفتــه بىمرغــى ،دیگه
تســلیم شدم و مرغ درســته خریدم .موقع پاک
کــردن ،دختــرم رو صــدا کــردم بیاد یــاد بگیره،
چــون تا حــاال ندیــده بــود« ،».هر وقــت قیمت
مرغ پاییــن اومد اونوقت باور کنین دالر و ســکه
ارزون شده».

شــناخت درســت چهرههــای فرهنگــى بــدون
شــناخت جایــگاه تاریخــى آنــان ممکــن نیســت.
یاد
همانگونــه کــه پدیدههای فرهنگى در خــأ و بدون
زمینه پدید نمىآینــد ،نخبگان فرهنگى نیز از هیچ
اسماعیل علوی متولد نمىشــوند .بلکه در بستری متأثر از گذشته و
دبیر پایداری در شرایط تربیتى پیچیده محیط و دورهای که به آن
تعلق دارند سر برمىآورند ،مىبالند ،به آفرینش مىپردازند و بر الیههایى
از جامعه تأثیر مىگذارند .شــهید سید مرتضى آوینى نیز بر همین قاعده،
مولود زمینه و زمانهای بود که عاوه بر پیشینه فرهنگى ،از مجموع تحوالت
و مناســبات اجتماعى و فرهنگى عصر خود تأثیر گرفته و در ادامه توانست
تأثیرگذار باشــد .تا آنجا که موفق شــد با هنر خود عظمت و خصیصههای
فرهنگى نســل اول انقاب را به ارزش و فرصتى تجدیدپذیر تبدیل کرده و
از بین جوانان و سایر اقشار برای آن همدالن و همراهانى همیشگى بیابد و
راه و مرام ایثار و ازخودگذشتگى را بر جاده صواب و انصاف فراروی آیندگان
قرار داده و خاطرهای خوش و درخشان از آن باقى گذارد.
هنر به عنوان بهترین و مؤثرترین وســیله ارتباطى و به مثابه زبانى رســا
و مشــترک ،امکانى بــرای ثبت ،ضبــط و انعکاس پدیدههــای اجتماعى -
فرهنگــى و باقــى گــذاردن میــراث تاریخى برای نســلهای بعد محســوب
است .سید مرتضى آوینى از جایگاه یک هنرمند به معرفى ،بسط و توسعه
فرهنگ غنى جبهه پرداخت و جایگاه ممتاز آن را شناساند و سربلندیهای
مردم ایران در این ارتباط را تبیین نمود .از این رو مىتوان هنر سید مرتضى
را تاشــى معنوی برشــمرد که خصیصههای یک دوره اســتثنایى را بازتاب
داده و ماندگار کرد.
او این رســالت را در هنری یافت که خود بــدان عنوان «هنر دینى» داده
اســت و در تبییــن آن مىگویــد« :هنــر دینى ،هنری اســت کــه در ذیل دین
محقق شــده باشــد و این حقیقتى اســت متمایــز از آنکه هنر امــروز ،امری
مذهبى را همچون موضوع کار خود برگزید ».آوینى هنر دینى را در قالب و
صورت شــعر کهن ،معماری قدیم ایران ،موسیقى مقامى و ...یافته و آنها
را همان حقیقت دین و نتیجه تاریخى تاش انسان برای تقرب به حقیقت
مطلــق برمىشــمرد .وی معتقد اســت هنر تهــى از معنویــت از آنجا آغاز
مىشــود که اراده آزاد هنرمند ،اشــیا را از صورت طبیعى و شــأن ازلىشــان

قابلیتهای نمایشگاه مجازی
در دوران کرونا
یادداشت

لیلی گلستان

مدیر گالری گلستان

گالــری گلســتان در تعطیــات نــوروز  ۱4۰۰بهصــورت
آنایــن نمایشــگاه برگــزار کرد .بایــد بگویم کــه میزان
اســتقبال و فروش این نمایشگاه نســبت به سال های
گذشته بســیار خوب بوده اســت .مردم در خانه بودند
و از نمایشــگاه و فضاهای هنری اســتقبال گســتردهای
کردند .این استقبال تنها مربوط به تهران و ایران نبود،
بلکه فروش بسیار خوبى هم در خارج از کشور داشتیم.
بســیاری از ایرانیــان مقیم آلمــان ،ســوئیس ،امریکا و
ژاپن پیشــنهاد خرید آثار هنری را دادند و آثارمان را به
آنها فروختیم.

جالب اســت کــه بگویم زمانى کــه کرونا نبــود ،همواره که نمایشــگاهى را
بهصورت فیزیکى و حضوری برگزار مىکردیم و سپس آثار را در سایت گالری
گلســتان مىگذاشــتیم تا این اندازه اســتقبال نمىشــد .باید بگویــم که اوایل
آمدن کرونا من هم ناامید بودم چون با فضای مجازی و قابلیتها و امکانات
آن زیاد آشــنا نبودم اما برگزاری نمایشگاه مجازی «صد اثر صد هنرمند» راه
را به ما نشــان داد و نتیجه گرفتم که این کار شــدنى است .به همین دلیل هر
 ۲۰روز یــک بار نمایشــگاه مجازی برگــزار کردیم و فروش آثارمان هم بســیار
خــوب بــود .همیــن باعث شــد هنرمندانــى کــه از قبل و در ســال  99بــه آنها
وقــت نمایشــگاه داده بودیم ،اما کرونا امکان برگزاری نمایشــگاه حضوری را
نمىداد ،راغب شوند که بهصورت آناین نمایشگاه بگذارند .و فروش خوبى
هم داشــته باشــند .بىشــک فــروش گالری گلســتان بهصــورت آناین بیش
از فروشــمان در نمایشــگاه اســت و تقریبــاً مىتــوان گفت فــروش دو برابری
داشتهایم .گالریهای دیگر کمتر دیدهام که بهصورت آناین نمایشگاه برگزار
کرده باشــند .برای همیــن من به تمام همکارانم پیام دادم که وقت شــان را
بــرای نمایشــگاههای آنایــن صرف کنند و تشــویق شــان کردم تــا بهصورت
آناین نمایشــگاه برگزار کنند ،تا مردم هم بیش از گذشــته به سمت گالری و
خرید آثار هنری حرکت کنند.

عکس
نوشت

مــوزه هنرهای معاصــر پیش از اینکــه به دلیل خیز چهــارم کرونا
تعطیل شــود نمایشــگاهی بهنــام «ارمغان» برگزار کــرده بود که
قرار بــود تــا  ۲۹فروردین ادامه داشــته باشــد .در کنار آثــار جعفر
روحبخش و حســین زندهرودی آثاری از فرامــرز پیالرام هنرمند
شاخص جنبش سقاخانهای در این نمایشــگاه به نمایش درآمد
که بعضی از آنها توسط منیژه میرعمادی طراح و نقاش به موزه
هنرهای معاصر اهدا شده بود.

کسی که به خودش
دروغ میگوید و
به دروغ خودش
گوش میدهد،
کارش به جایی
خواهد رسید که
هیچ حقیقتی را نه
از خودش و نه از
دیگران تشخیص
نخواهد داد.

ابله
فئودورداستایوفسکی
مترجم :سروش حبیبی

درباره اوتیسم و ماه جهانی آگاهیبخشی
اوتیسم

تفاوتی از نوع یک زندگی

بیرون مىآورد و توسط کام و صوت و نقش و حجم ،عوالم درونى خودش
را روایتگری مىکند .از اینرو شهید آوینى با طرح شعائر دینى در آثارش به
عنوان عنصری محوری به رواج هنر معنویتگرا مىپردازد و با اساس قرار
دادن اندیشــه توحیــدی ،کعبه را به نشــانه رمز و تمثیــل آن و حلقه ارتباط
ادیان توحیدی منشأ هنر معنوی وحقیقت آن مىداند .او دامنه افکار خود
را از باورمندی به توحید به عرصههای جدی اجتماع مىکشد و باطن قبله
را در دیگر دوســتى و ایثارگری مىیابد و بر جسم بىروح و تهى از معنویت
دینــداراران ظاهــری مىتــازد .آوینــى کار خــود را بــا روایت آنچه بــر «خان
گزیدهها» رفته است آغاز مىکند و با تاختن به ظلم منشأ گرفته از شرک و
خود پرســتى بر ســیاقهای معمول و جا افتاده مىخروشد .با شروع جنگ
به جبههها مىشــتابد و با معرفى شهروندان شهر آسمانى یادگار منحصر
به فرد از خود به یادگار مىگذارد در ادامه و در جستوجوی گمنامان جبهه
توحیــد خطر مىکند و پا به میدان مین مىگذارد و ســرانجام در آتش کین
دنیاپرستان و سلطهگستران گرفتار آمده و به فیض شهادت نائل مىآید.

تئاتر در ایران
از کودتا تا انقالب
کتابى که در حال حاضر مشغول مطالعه
آن هســتم کتــاب «تئاتــر در ایــران» (از
پیشنهاد
کودتا تا انقاب) نوشته ناصر حسینىمهر
اســت .متأســفانه ما در حــوزه تاریخ تئاتر
ایران کتاب کم داریم و این کتاب با وجود
اینکــه بازتابــى از نگرههــا و ســلیقههای
نویســنده نیــز هســت امــا مىتــوان گفت
کتابى اســت ارزشــمند و خواندنى به این
رحمت امینی دلیل که در طول مرور این تاریخ نزدیک،
مدرس دانشگاه از چهرههای شــاخصى نام برده مىشود
و درخصــوص تاریخــى کــه
آنهــا حضور داشــتهاند و تئاتر
را به امروز رســاندهاند ســخن
گفتــه مىشــود و هــم اینکــه
دیدگاههــای نســبتاً تــازهای
از ایــن دوران (هــر چنــد
همانطور که گفته شد برآمده
از نظر و نگره نویســنده) برای
مخاطبــان خــود و همچنیــن
اهالى تئاتر دربردارد.
کتــاب از مقطعــى خــاص
در تئاتــر ایــران کار را پى مىگیرد؛ مقطعى کــه تئاتر ایران در راه
دیگری قدم برمى داشــت ،راهى که بدرستى و بهطور طبیعى و
نیــز منطبق با ملزومات اجتماعى این ســرزمین به وجود آمده
بود .منظور دهه نخست و دوم قرن جدید خورشیدی و آن دوره
طایــى تئاتر در تهــران (بخصوص در تئاترهای الله زار) اســت
کــه با حضــور هنرمندانى مســتعد و اندیشــمند ارتباطى عمیق
و تنگاتنــگ با مخاطبان برقرار مىکرد و «تئاتر ملى» را ســامان
مــىداد و بعدها از دهــه چهل و پنجاه ،با حضور نمایشــگران و
نمایشنامهنویســانى بــا گرایشهایــى متفــاوت ،ســیر طبیعى و
واقعــى این هنر را در ایــران طى کرد؛ نمایشــگرانى که به نقش
تردیدناپذیر اجتماعى تئاتر پى برده بودند و آثارشــان منتقدانه
و روشنگرانه بود.
تصویــر زمانه و زندگى پیرامونشــان بود و همــواره بر لبه تیغ
سانســور راه مىرفتند تا اینکه ناگهان پژواک آوانگاردیســم اروپا
در گوش تئاتر ما پیچید.
کتــاب «تئاتــر در ایــران از کودتــا تــا انقــاب» را انتشــارات
«ماهریس» منتشر کرده است.

تا به حال در محیطهای شلوغ مثل فروشگاه،
سنگ
میهمانىها و اتوبوس و ...به بچههایى برخورد
کاغذ
کردهاید که گوشهایشان را بگیرند و خودشان
قیچی
را تــکان بدهنــد ،فریــاد بزننــد ،یا خودشــان را
بزننــد و به اصطاح دچار بهم ریختگى شــده
باشــند .بچههایى که وقتى صدایشان مىکنید
به شــما نگاه نمىکنند و هیچ تماس چشمى
ندارند ،یا نسبت به سایر همساالن کام ندارند
نلی محجوب و نمىتواننــد کلمــات را بدرســتى ادا کننــد،
فعال حوزه ادبیات وســواس روی چیدمــان وسایلشــان دارند ،از
کودک و نوجوان بغــل کــردن و لمــس شــدن گریزان هســتند؟
گاهى بچهای را دیدهاید که یک حرکت تکراری و اصطاحاً کلیشهای
انجام بدهد؟بچهای که کارهای خطرناکى بکند و درد را حس نکند؟
یا نوجوانانى که در رفتار و کام متفاوتتر از همساالن حرف مىزنند
و رفتار و کام شــما را اگر ایهام و ضربالمثل و کنایه داشــته باشــد،
درک نمىکنند.
با پدر و مادرهای مســتأصل برخورد داشتهاید و نگاه نگران شان
را از قضــاوت و نصیحــت شــنیدن ،نگــران از متهم شــدن بــه اینکه
بچهشــان را خوب ودرســت تربیت نکردهاند؟ یــا کارهایى را که باید
انجام مىدادند ،درســت انجام ندادهاند .آیا همکاری داشــتهاید که
از جابه جایى اتفاقى روی میزش بشــدت به هم بریزد؟ یا بدرســتى
نتواند احساسات دیگر همکاران را درک کند و نتواند صورت خوانى
کند و گیج بشــود؟ یا از یک دســت دادن ســاده گریزان باشــد ،رفتار
تکراری ،غذای تکراری و سر وقت و...
اینها مىتواند نشانههایى از اوتیسم باشد .در ماه جهانى آگاهى
بخشــى اوتیسم هســتیم .شما چقدر با اوتیسم آشــنا هستید؟ چقدر
دربــاره آن شــنیدهاید و
اطــاع داریــد؟ در بســیاری
از کشــورهای دنیا ،برای این
افــراد امکانــات ویــژه وجود
دارد و از خدمــات ویــژهای
برخوردارنــد و بــرای ادامــه
تحصیــل و کار ،تســهیاتى
برایشــان در نظــر گرفتــه
مىشــود .و همیــن باعــث
مىشود تا والدین از نگرانى
برچســب خــوردن بچــه و
محدودیتهــای اجتماعى
دورباشــند و نگــران آینــده
تحصیلــى و انتخاب شــغل
و ...نباشــند .هــر چنــد کــه
اوتیسم طیفهای گوناگون
دارد و حساســیت و درک و
ارتبــاط این بچهها با محیط
اطــراف و توانایىهایشــان
متفاوت اســت امــا معموالً
مشــترکات رفتــاری دارنــد.
معمــوالً هر صــدا و حرف و
صحبتى مىتواند برایشــان
صدایــى چنــد برابر داشــته
باشــد .بــا ســادهترین تغییر
محیطــى ،فصلــى و نــور و
جابه جایــى مىتوانند بهم
بریزند و چــون مهارتهای
اجتماعىشــان نســبت بــه
دیگر همســاالن در برقراری
ارتبــاط بــا دیگــران ضعیف
اســت ،اکثراً تنها هستند .متأســفانه در جامعه ما ،آموزش و پرورش
و رســانه ملــى اطاعــات جامــع و کافــى در اختیــار افــراد جامعه در
خصــوص اختاالت قــرار نمىدهد از طرفى هــم خانوادهها بهدلیل
نگرانىهایــى کــه بــه برخــى از آنهــا اشــاره شــد ایــن مــوارد را پنهان
مىکنند .اما در بسیاری از جوامع براحتى به آن پرداخته شده است،
مخصوصاً از طریق کتاب برای گروههای ســنى مختلف درگیر طیف
اوتیسم یا برای دیگرانى که باید یا مىخواهند بدانند .الزاماً بچههای
داخــل طیــف ممکن اســت مخاطــب اصلى نباشــند اما قطعــاً این
کتابهــا بــرای دیگــران مفید خواهد بــود تا بدانند که چــه در ذهن و
زندگى این افراد هست .اینکه بدانیم با همسایه ،همکاسى ،خواهر
و برادر ،دوست یا والدینى که درگیر این طیف هستند چطور برخورد
کنیم ،آنها دنیای اطراف را چطور مىبینند و ...این اطاعات مىتواند
به ارتباطى سالمتر و هدفمندتر کمک کند .باید بدانیم اوتیسم یک
بیماری نیست .یک تفاوت است و بهعنوان یک مسئولیت اجتماعى
اگــر آن را بشناســیم جامعهای امنتر ،ســالمتر و شــادابتر خواهیم
داشت و زندگى را برای خودمان و دیگران آسانتر خواهیم کرد.
 ëدر ادامــه به چند کتاب داســتانى با این موضوع اشــاره مىکنیم،
دو کتاب اول برای بزرگترهاست:
ماجرای عجیب ســگى در شب (مارک هادون/شیا ساسانى نیا/
افق) ،پروژه رزی (گرام سیمسیون /مهدی نسرین /مرکز)
 ëاین کتابها درباره نوجوان طیف اوتیسم است
مقــررات (ســینتیا لــرد /افــق) ،پاســتیلهای بنفش(کاترین اپل
گیــت /پرتقال) ،مــرغ مقلد (پاتریک ارســکین /افق) ،اقیانوســى در
ذهن(کلر وندر پول /پرتقال)
 ëکتابهای مربوط به کودکان
خط خطىهای من (شــاینا رادولف /کتاب پارک) ،پسری که دنبال
باد رفت ( میشل ورتینگتون /کتاب پارک ) ،برادرم اوتیسم دارد (جنیفر
مــور -مارینوس /نردبــان) ،همچنین در ســایت هدهد تقســیمبندی
کتابهــا بــرای کــودکان اوتیســم مشــخص شــده کــه مىتوانــد بــرای
خانوادهها کاربردی باشــد .دنیای بچههای اوتیســم ساده است بدون
دروغ و نیرنگ .با سادهترین کلمات و احساسات .بدون پیچیدگىهای
دنیای بزرگســاالن .آنها متفاوت هستند ،متفاوت نگاه مىکنند ،حس
مىکنند و زندگى مىکنند .اما در کنار ما و در این جامعه باید از حقوق
مناسب بهرهمند باشند و آگاهى ما این امکان را فراهم مىکند.

