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 پيام تسليت رهبر معظم انقالب 
در پي درگذشت احمد جبرائيل

نگاه
حشمت اهلل فالحت پيشه؛ نماينده سابق مجلس

 اين روزها مكررا از وقفه ايجاد شــده در مذاكرات 
وين براي احياي برجام ســخن رانده مي شــود و 
علل و فكت هاي خارجي و داخلي بســياري براي 
آنها شمرده مي شود، در مقابل اين فكت ها كه در بحث توقف مذاكرات مطرح 
مي شود. تأكيد هاي مكرر رئيس جمهور بر ضرورت حصول توافق و امكان لغو 
تحريم ها ظرف ۲۴ســاعت نيز قابل تأمل و بررسي اســت. اينكه چرا و چگونه 
روحاني از حصول توافقي ســخن مي گويد كه احتمال توقف آن قدرت گرفته 

موضوعي است كه نيازمند توجه و تحليل دقيقي است.
براي رسيدن به چرايي و چگونگي تأكيد روحاني بر احياي برجام و لغو تحريم ها 
طي يك روز الزم است مروري بر روند حصول برجام، توقف آن و از سري گيري 

مذاكرات احياي آن در وين بپردازيم.
واقعيت تلخ اين است كه بخشي از فرصت طاليي توافق براي احياي برجام كشته 
شد كه شــايد دليلش اين بود كه دوطرف با يك ديد حداكثري وارد مذاكرات 
شده بودند. اين ديد حداكثري در زمان امضاي برجام شكل گرفت كه چه بسا 
در آن زمان طبيعي بود.  در اين روند موضوع برجام قرار بر »همه يا هيچ« شد 
و به همين دليل هم اسم آن را برنامه جامع گذاشتند؛ برنامه اي كه بر سر همه 
مسائل آن توافق شده بود و قرار بود كه اگر بر سر چند مسئله توافق نشود بر سر 

هيچ چيز ديگر هم توافق صورت نگيرد.
اما در مذاكرات احياي برجام اين »همه يا هيــچ« به جاي اينكه روح حاكم بر 
مذاكرات وين براي احيا باشد، روح حاكم بر طرف هاي ايراني و آمريكايي شد؛ 
يعني طرف هاي ايراني و آمريكايي براي خود خطوط قرمزي را تعريف و تأكيد 
كردند كه طرف مقابل بايد اين خطوط قرمــز را رعايت كند و اگر رعايت نكند 
عمال هيچ توافقي صورت نمي گيرد. لذا ايــن »همه يا هيچ« كه اين بار در وين 
شكل گرفت با قاعده »همه يا هيچ« كه زمان امضاي برجام شكل گرفت، متفاوت 
بود. به همين دليل فرصت طاليي اوليه ديپلماسي براي احياي برجام از دست 
رفت. حال آنكه طرفين مي توانستند بر سر يك سري اصول كلي توافق كنند و 

بخشي از مسائل را به عنوان سنگ بنا براي آينده بگذارند.
البته واقعيت اين اســت كه اين طرف آمريكايي بود كه از برجام خارج شــد و 
طرف هاي اروپايي هم برجام را به درســتي اجرا نكردند. به همين دليل طرف 
ايراني با وسواس بيشتري ســعي كرد خطوط قرمز خود را مطرح كند و تالش 
كرد احياي برجام به گونه اي صورت بگيرد كه عالوه بر اينكه تحريم هاي زمان 
ترامپ برداشته مي شود مشكالت زمان اجراي برجام مانند مسائل بانكي و مالي 
و... هم پيش نيايد كه دوباره مانع بهره گيري جمهوري اســالمي ايران از پايان 

تحريم ها شود.
به هر حال اين فرصت از بين رفت. در اين بين هر چه فرصت طاليي اوليه از بين 
مي رفت، زمينه براي ايفاي نقش عوامل منفي ثالث هم فراهم تر شد. )منظور از 
عوامل منفي، عواملي هستند كه سعي مي كنند اختالفات ايران و آمريكا را به 
فراتر از مسائل هسته اي بكشانند. به صورت مشخص اينكه رژيم صهيونيستي 
در اين زمينه خيلي فعال تر شــد و ســعي كرد تعدادي موارد اختالفي تازه را 
مانند تهديد ادعايي عمق استراتژيك جمهوري اسالمي ايران را مطرح كند.( 
به عقيده من هر چه طرفين بيشتر زمان را بكشند، احتمال نقش آفريني عوامل 

ثالث بيشتر است.
واقعيت اين است كه اگر برجام در شــرايط كنوني احيا مي شد، فرش قرمزي 

بود براي دولت آينده و اين دولت مي توانست از مزاياي 
پايان تحريم ها استفاده كند ولي هرچه روند احياي آن 

طوالني تر شود، اين امكان وجود دارد كه  ساز وكارهايي درون كشورهاي طرف 
مذاكره شكل بگيرد كه اصل ديپلماسي را با مشكل مواجه كند.

چرا احياي برجام در دولت 
روحاني ضروري است

صفحه2

 پرس و جو از احوال باغ قيطريه

 آتش به پا نكنيم!

گزارشى از درختان بوستان 200 ساله كه در حال خشك شدن هستند

خطر آتش سوزى در طبيعت شميرانات با گرم شدن هوا و افزايش گردشگران بيشتر مى شود

ضميمه امروز همشهرى

 ساله كه در حال خشك شدن هستند

ضميمه امروز همشهرى

 ساله كه در حال خشك شدن هستندگزارشى از درختان بوستان 200 ساله كه در حال خشك شدن هستند

 3
  2

مناطق   1  
ضمیمه امروز همشهری استانی

    پیروزی تله کابین بر ناهارخوران 

  یار مهربان در دسترس کودکان ایران

  حیات به قنات های دامغان بازمی گردد

ادامه 
در صفحه 2

اسقاطی ها ديگر به گورستان نمی روند
گزارش ميداني همشهري از مراكز اسقاط خودرو كه به حالت نيمه فعال درآمده اند

 چند توصيه تخصصی درباره استفاده از ماسك كه در ميانه پيك پنجم 
و در نبود واكسن مهم ترين راه پيشگيري از ابتال به كرونا است 

   جزئيات واكسيناسيون  افراد باالی50سال در سيستان وبلوچستان

مشقت هاي تردد   شهری
بررسي چالش ها و مشكالت رفت وآمد روزهای كرونايی در تهران همراه با 

پيشنهادهايي كه به داشتن سفرهای شهري سالم كمك مي كند 

سد طالبان بر تجارت ايران و افغانستان
نگاهی به جزئيات تبادالت اقتصادی با افغانستان همزمان با رسيدن طالبان به ۲گذرگاه مرزی با ايران 

 طالبان کدام مناطق افغانستان را تصرف کرده  و چرا منطقه مرکزی این کشور همچنان در امان مانده است

صفحه هاي 4و23

صفحه 3

صفحه هاي 10و12

جلب رضایت مردم 
اولویت دولت 

سیزدهم 

بيوت مراجع در صفاييــه قم، صبح 
جمعه ميزبــان رئيــس دولت بعد 
بود. ســفر يك روزه ابراهيم رئيسي 
به شــهر قم با زيــارت حرم حضرت 
معصومه)س( شــروع شــد. رئيس 
جمهور منتخب در اين سفر با آيات 
عظام، نوري همداني، جعفر سبحاني، 
صافي گلپايگاني، مكارم شــيرازي، 
شبيری زنجانی و علوي گرگاني ديدار 
و گفت وگو كرد. او در اين ديدارها به 
علما نسبت به راه حل هاي عملي خود 
براي حل مشكالت كشــور و تغيير 
وضعيت به نفع مــردم اطمينان داد. 
رئيسي از آسيب اعتماد مردم سخن 
گفت و تأكيد كرد كه اين ســرمايه 
اصلي كشــور را باز خواهــد گرداند. 
مراجع نيز مشكالت و نابساماني هاي 
اقتصادي و معيشــتي مــردم را به 
رئيسي يادآور و خواستار جلب رضايت 

مردم شدند.  صفحه۲ را بخوانيد.

 جمعی از مراجع  قم در ديدار 
 رئيس جمهور منتخب با ايشان 

بر احيای اعتماد مردم تاكيد كردند

  مهم ترين شب 
زندگی مسی

برزيل _ آرژانتين؛  فينال كوپا آمريكا 
شايد نخستين جام ملي، هفتمين توپ 

طال را براي مسي به ارمغان بياورد
صفحه19
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يادداشت
مصطفي قانعي؛ رئيس كميته علمي ستاد مقابله با كرونا

اگر فرض را بر اين بگيريم كه ســويه غالب در كشور 
از نوع دلتا يا همان هندي است، بايد گفت كه اتصال 
اين ويروس به گيرنده هاي انســاني بسيار قوي تر از 
سويه هاي قبلي اســت و ايجاد بيماري شدت بيشتري نســبت به گذشته دارد. 
هنوز هيچ آمار رســمي مبني بر اينكه گردش ويروس در كشور ناشي از شيوع 
ويروس دلتا باشد، منتشر نشده، اما آنچه براي ما اهميت دارد، روند مرگ هاست 
كه در مواجهه با ويروس جهش يافته، با شــيب تند افزايشي مواجه نشده است. 
مهم ترين عامل براي افزايش نيافتن ميزان مرگ بيماران كرونايي در پيك پنجم، 
واكسيناسيون سالمنداني است كه در گذشته جان شان بيشتر در معرض خطر 

قرار داشت.
به طور واضح تحقيقات نشان داده  كه در پيك اخير، افراد مبتال كه واكسن زده اند، 
اصال ضايعه ريه پيدا نكرده  و تنها با تب و لرز مواجه شده اند. اين بدان معناست كه 
جان افراد سالمند با وجود بهره مندي از واكسن ديگر در خطر نيست. البته كاهش 
مرگ ومير عالوه بر واكسيناسيون چندين علت ديگر هم دارد. در همه گيري هاي 
قبلي بخش قابل توجهي از مردم مبتال شدند و با تشكيل آنتي بادي در بدن فرد 
بهبوديافته مي توان اينطور تعبير كرد كه يك نوبت واكسيناسيون صورت گرفته 
است؛ بنابراين افراد مبتال مي شوند، اما شدت بيماري طوري نيست كه منجر به 
بستري و مرگ آنها شود. نكته ديگر هم ورزيدگي كادر درمان است. آنها اكنون 
اين تجربه را دارند كه نسبت به گذشته بيماران و بيماري را بهتر مديريت كنند. 
انتقال امكانات به شهرستان هاي اطراف هم عامل ديگر كاهش مرگ وميرهاست. 
در اغلب شهرســتان هاي كشــور تخت آي ســي يو، بخش مراقبت هاي ويژه و 
اكســيژن هاي بيمارســتاني وجود دارد و بيماران ديگر بر اثر كمبود امكانات با 
مشكل مواجه نمي شوند. سطح آگاهي مردم در مقابله با بيماري را هم بايد در نظر 
گرفت. اما نكته مهم اينجاســت كه واكسيناسيون رده هاي سني باالي 70سال 
انجام شده و جمعيت سالمندي كه در ابتدا بيشتر با مرگ مواجه بودند، حاال از 
ايمني نسبي به دليل تزريق واكسن كرونا برخوردار شده اند و در مجموع اين انتظار 
را داريم كه در پيك جديد نسبت به دوره هاي قبلي مرگ بيشتري را تجربه نكنيم. 
اما اينكه انتظار داشته باشيم واكسن در همان دوران ابتدايي يا حداقل يك سال 
اول بهترين سد مقابله با بيماري به شــمار رود، هم اشتباه است. سياستگذاري 
كشورها براي واكسيناسيون در سال اول يك چيز است: »مردم نميرند؛ نه اينكه 
بيماري را نگيرند.« بنابراين واكسن مانع از ابتال نيست و تنها مانع مرگ مي شود. 
در انگليس، بحرين، آمريكا و... واكسيناســيون وســيع انجام شده و آمار مرگ 
به شــدت پايين آمده، اما هنوز موارد ابتال وجود دارد؛ بنابراين اگر كسي تصور 
كند واكسن زده و مبتال نمي شود، اشتباه اســت و احتمال انتقال ويروس از فرد 
بيمار به فرد واكسينه شــده وجود دارد و بالعكس افرادي كه واكسن زده اند هم 
مي توانند ناقل بيماري شوند. استناد آن هم به كشورهاي اروپايي است كه پس از 
واكسيناسيون گسترده در مسابقات اخير فوتبال ، الزام استفاده از ماسك را حذف 
كردند و االن با گسترش بيماري مواجه شده اند. مديريت كرونا تنها با برنامه ريزي 
ساالنه به دست مي آيد؛ سال اول بدون مرگ، سال دوم كاهش ميزان ابتال و سال 
سوم يافتن موارد خاص. حاال درباره كشور خودمان و اينكه چه كنيم تا پيك هاي 
بعدي با وجود واكسيناسيون گسترده در كشور رخ ندهد، هم تابع همين قوانين 
است. در ماه هاي پيش رو نبايد حذف فاصله گذاري و ماسك به سرعت رخ دهد، 
بلكه بايد اين اقدام با احتياط صورت گيرد تا پيك بعدي رخ ندهد. حتي كساني كه 

واكسن تزريق كرده اند هم بايد مانند گذشته پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند، ماســك بزنند و در دورهمي ها 

شركت نكنند. ساير افراد هم بايد به اين نكته توجه كنند كه روند واكسيناسيون 
بسيار كند است و بايد به طور جدي، نكات بهداشتي رعايت شود. 

 واكسيناسيون 
مانع مرگ مي شود
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رهبری

گزارش کوتاه

 پيام تسليت رهبر معظم انقالب 
در پي درگذشت احمد جبرائيل

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

خرابكاري در سيستم  توزيع برق 
واقعيت دارد؟

پيرو انتشــار خبري مبني بر خرابكاري 3نفر از پرسنل نيروگاهي 
در سيستم توزيع برق، عليرضا توکلي، مديرکل حراست شرکت 
مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي اعالم کرد: اين خبر تأييد 

نمي شود. 
وی  تصريح کرد: تاکنون هيچ مرجــع امنيتي خبر را تأييد نكرده 
و کليه نيروگاه هاي کشــور طبق روال در مــدار توليد قرار دارند. 
توکلي با اشاره به تالش بي وقفه پرسنل نيروگاهي در تامين برق 
کشور با وجود همه گيري کرونا، اين اتهامات را رد کرد. تكذيبيه 
حراســت شــرکت نيروي برق حرارتي درحالي خبر ساز شد که 
خبرگزاري فارس در خبري مدعي شــده بود که 3نفر از کارکنان 
يكي از نيروگاه هاي مهم برق ايران که وظيفه توليد و برق رساني به 
شهرهاي بزرگ را دارد، به اتهام همكاري با گروهك هاي ضد انقالب 
از سوي نهادهاي نظارتي شناسايي و دستگير شدند. فارس به نقل 
از يك منبع آگاه اعالم کرده بود که اين افراد در راســتاي تخريب 
و از کار انداختن بخشــي از نيروگاه و ايجاد قطعي هاي مكرر برق 
در برخي شهرهاي بزرگ فعاليت داشتند. در اعتراف هاي اين 3نفر 
هم مشخص شد سازماندهي آنها را بخشي از بدنه ضد انقالب خارج 

کشور بر عهده داشتند.
البته تكذيبيه شــرکت برق ســبب اصالح خبر فارس نشد و اين 
خبرگزاري دقايقي بعد از انتشــار توضيحات توکلــي بازهم در 
خبري اعالم کرد که ادعايش صحت دارد. اين خبرگزاري ديروز در 
توضيحي مجدد درباره ادعايش نوشت که برخي رسانه ها از قول 
يك مسئول حراستي در وزارت نيرو اين خبر را تكذيب کردند، اما 

پيگيري هاي مجدد نشان مي دهد خبر مذکور دقيق است.
فارس به نقل از يك منبع آگاه تأکيد کرده است که عمليات براي 
دستگيري بقيه مجرمان اين پرونده ادامه دارد و اطالعات تكميلي 

در آينده منتشر خواهد شد.

چرا احياي برجام در دولت روحاني 
ضروري است 

حتي اگر اين مذاکرات به دولت آينده هم منتقل 
شود، واقعيت اين است که بايد روح ديپلماتيك 
بر مذاکرات حاکم باشد. اگر روح ديپلماتيك بر مذاکرات حاکم شود، 
آن زمان اين قاعده همه يا هيچ به عنــوان يك مانع عمل نمي کند. به 
هرحال ما بايد بپذيريم که يك چالش اساسي وجود دارد و دشمنان 
جمهوري اسالمي ايران بر سر تحريم ايران سياست هاي خود را پيش 
برده و برنامه ريــزي کرده اند و االن بايد بپذيريم کــه اين مجال براي 
ديپلمات ها فراهم شود که در قالب اصل »اول توافق« سياست را پيش 
ببرند.  تجربه   پرونده هسته ای ايران نشان داد تا زماني که پرونده در 
شوراي عالي امنيت ملي بود و دبيرخانه مسئول آن بود هيچ توافقي شكل 
نگرفت، اما به محض اينكه پرونده به وزارت خارجه ارجاع شد منجر به 
امضاي برجام شد که همين برجام مورد تأييد همان شوراي عالي امنيت 
ملي هم قرار گرفت.  االن هم بايد تفويض اختيار بيشتري به ديپلمات ها 
صورت بگيرد تا هر چه زودتر برجام احيا شــود و از اين بن بست خارج 
شويم. به ويژه اينكه زمزمه هايي   شنيده مي شود که در دولت آينده دوباره 
پرونده هسته اي از وزارت خارجه گرفته و به شوراي عالي امنيت ملي 
داده شود. اين يعني تحميل دور باطل مجموعه اي ديگر از گفت وگوها 
و مذاکرات به موضوع هسته اي که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. چرا 
که به طور طبيعي همانطور که در آمريكا برخي سعي مي کنند موضوع 
هسته ای را به موارد ديگر ربط دهند، در داخل ايران هم عده اي سعي 
دارند چنين شرايطي را شكل دهند و اين قاعده »همه يا هيچ« که مطرح 
مي کنند عمال به موضوعي فراتر از برجام و موضوع هسته اي هم کشيده 
مي شود.  وقتي آقاي روحاني اين بحث را طرح کرد که اگر اجازه بدهند 
ما همين هفته توافق مي کنيم معنايش اين بود که او معتقد است اکنون 
هم هيأت مذاکره کننده ايراني در وين، به آن حد مقدوري از توافق که 
براساس تجربه برجام شكل گرفته بود رسيده اند و مي توانند توافق را امضا 
کنند. اما در داخل ايران جريانات مختلفي به ميزاني که دولت به آخر کار 
خود نزديك مي شد سعي مي کردند که با قدرت بيشتري مقابله کنند.

ضمن اينكه کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري هم سعي کردند که 
برجام را انتخاباتي نكنند اما واقعيت اين است که برجام انتخاباتي شد اما 
اکنون انتخابات هم برگزار شده و به سود مملكت است که در زمان همين 
دولت برجام احيا شود.احياي برجام، اگر به دولت آينده منتقل شود 
ناخواسته و با توجه به شرايط آغازين دولت جديد، چند  ماه بالتكليفي به 
موضوع احياي برجام و پايان تحريم ها تحميل مي شود و در عمل آقاي 
رئيسي مجبور خواهد شد که نخستين بودجه خود را به عنوان بودجه 
تحريمي ببندد. از اين رو بهتر است که شخص آقاي رئيسي همين االن 
رايزني هايي را صورت دهد براي اينكه دولت فعلي بتواند براساس يك حد 
مقدوري از يك توافق برجام را  احيا کند. حد مقدور به اين معناست که 
شايد همه خواسته هاي ايران را در بر نگيرد اما شاکله تحريم را برمي دارد 
و قابليت هسته ای ايران را حفظ مي کند و به ويژه اينكه شرايط انرژي بر 
و زمان بري را بر کشور تحريم نمي کند.واقعيت اين است که در مسائلي 
مانند بودجه و مشكالت مملكت فرقي بين رئيسي و روحاني، دولت هاي 
گذشته و حال و چپ و راست نيســت و همه نيازمند اين هستيم که 
گشايش هاي ناشي از رفع تحريم ها و احياي برجام هر چه سريع تر شكل 
بگيرد و موانعي که موجب تأخير در اين امر شــده برداشته   و اقتصاد 

کشور بسامان شود.

بيوت مراجع در صفاييه قم، 
صبح جمعه ميزبان رئيس مرجعيت

جمهور منتخب بود. ســفر 
يك روزه ابراهيم رئيســي به شهر قم با 
زيارت حرم حضرت معصومه)س( شروع 
شد. رئيس جمهور منتخب در اين سفر با 
آيات عظام موســی شــبيری زنجانی، 
حســين نوري همداني، جعفر سبحاني، 
صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي و علوي 
گرگاني ديدار و گفت وگو کرد. او در اين 
ديدارها به علما نســبت به راه حل هاي 
عملي خود براي حل مشــكالت کشور و 
تغيير وضعيت به نفع مردم اطمينان داد. 
رئيسي از آسيب اعتماد مردم سخن گفت 
و تأکيد کرد که اين سرمايه اصلي کشور را 
باز خواهد گرداند. مراجع نيز مشكالت و 
نابساماني هاي اقتصادي و معيشتي مردم 
را به رئيســي يادآور و خواســتار جلب 

رضايت مردم شدند.

با مردم باشيد و حقوق آنها را احيا كنيد
ديدارهــاي رئيس جمهور منتخب صبح 
جمعه با حضور در دفتر آيت اهلل حسين 
نوري همداني آغاز شــد. رئيسي در اين 
ديدار گفــت: مردم تكليــف خطيري را 
بر دوش ما گذاشــتند و مصمم هستيم 
به گونه اي عمل کنيم که مردم احساس 

کنند وضعيت متفاوت شده است. 
آيت اهلل نــوري همداني هم بــا تبريك 
بــه ابراهيم رئيســي به عنــوان رئيس 
ســيزدهمين دولت در نظام جمهوري 
اســالمي ايران، گفت: شــما متواضع، 
مردمي و شناخته شده هستيد، انتخاب 
شما از ســوي مردم به خاطر اين صورت 
گرفت که پرچم يك حرکت را به دســت 
گرفته ايد تا بــا آن عدالت و حق را حاکم 
کنيد. اين مرجع تقليد با بيان اينكه امير 
مؤمنان)ع( به مالك اشــتر مي فرمايند: 
»با مردم باشــيد و ميان مــردم برويد و 
به مشــكالت آنان پي بــرده و آن را حل 
کنيد«، تأکيد کرد: شــما هم بايد از اين 
ســخنان الهام بگيريد، با مردم باشيد و 
احياي حق کنيد. وي با اشاره به مشكالت 
مردم و اولويت سنجي در آن گفت: امروز 
مردم با مشــكالتي همچون اقتصادي، 
معيشــتي، بيــكاري و گرانــي روبه رو 
هستند، بايد دولت جديد اين مشكالت 
را درجه بندي کرده و معيشــت مردم را 
در اولويت قرار دهد. مــردم ما متدين و 
عالقه مند به نظام هستند. مسئوالن بايد 

سعي کنند رضايت مردم را جلب کنند.

اصالح روند موجود امكانپذير است
ابراهيم رئيســي همچنيــن در ديدار با 
آيت اهلل جعفر ســبحاني گفــت: به رغم 

همه مشكالت و کاســتي هايي که امروز 
در عرصه هــاي مختلف وجــود دارد به 
ظرفيت هاي کشــور و تــوان جوانان و 
نخبگان بــاور دارم و تالش خواهيم کرد 
وضعيــت موجود را به نفع مــردم تغيير 

دهيم.
 او با بيان اينكــه مردم نســبت به رفع 
مشكالت و کاستي هاي موجود به دولت 
مردمي اميد بسته اند، تصريح کرد: با وجود 
همه مشكالت و ســختي ها، چشم انداز 
آينده را روشــن مي دانــم و عميقاً باور 
دارم که اصالح روند موجــود امكانپذير 
است. آيت اهلل ســبحاني نيز اقدام وي در 
نظرخواهي از اقشــار مختلف را بســيار 

ارزشمند توصيف کرد و گفت: بي ترديد 
اين اقدام پسنديده و مجموع نظرات در 

رفع مشكالت مؤثر است.
 بايد سرمايه اجتماعي را احيا كنيم

رئيس جمهــور منتخــب همچنين در 
ديدار با آيت اهلل ناصر مكارم شــيرازي با 
بيان اينكه قبل از تشكيل دولت، مصمم 
هستيم جلساتي با مراجع، علما، نخبگان 
و گروه هاي مختلف مردمي داشته باشيم، 
گفت: امروز اعتماد مردم به خاطر برخي 
اقدامات نسنجيده آسيب ديده است و بايد 
اين اعتماد را که سرمايه اصلي کشورمان 
است احيا کنيم. ابراهيم رئيسي تصريح 
کرد: در نخســتين اقدام بايد ثبات را در 

بازار ايجاد کنيم؛ به گونه اي که وضعيت 
آينده، هم بــراي توليدکننده و هم براي 
مردم قابل پيش بيني باشــد. براســاس 
گزارش ايســنا، آيت اهلل مكارم شيرازي 
نيز در ايــن ديدار گفت: امــروز مردم از 
وضعيت معيشت و کســب وکار ناراضي 
هستند و بايد علت اصلي اين نارضايتي ها 
به درستي شناسايي و برطرف شود. او با 
تأکيد بر اينكه ســامان دادن به وضعيت 
نابسامان موجود امكانپذير است، تأکيد 
کرد: با همت، آمادگي و شــجاعتي که از 
رئيس جمهور منتخب مردم سراغ دارم، 
اين نابساماني ها مي تواند سامان پيدا کند. 
آيت اهلل مكارم شيرازي هوشياري و اعتماد 

نكردن به دشــمن را در عرصه سياست 
خارجي مورد تأکيد قــرار داد و گفت: در 
اين حوزه بايستي بر مبناي واقعيت ها و نه 
خوش باوري و با قاطعيت، شجاعت، تدبير 
و حسن عمل گام برداشت و يقين دارم که 

شما مرد اين کار هستيد.

اميدوارم بت شكن بمانيد
رئيســي همچنين در ديــدار با آيت اهلل 
محمدعلي علوي گرگانــي نقش دولت 
در رفع مشكالت مردم را مهم و اثرگذار 
دانســت و گفــت: مشــكالت کشــور 
راه حل هاي عملي دارد و با جلب اعتماد و 
مشارکت مردم مي توان موانع را برطرف 

کرد. اميدوارم دولت جديد بتواند اعتماد 
مردم را که دچار آســيب شــده مجدداً 
احيا و بازآفريني کــرده و گام به گام و با 
برنامه ريزي هاي دقيق، در زندگي مردم، 
گشــايش و بهبود ايجاد کنــد. آيت اهلل 
علوي گرگاني نيز با بيان اينكه شــما را 
شــخصيتي خدوم، خدمتگزار و دلسوز 
مي دانم و اطمينــان دارم که مي توانيد 
عملكرد موفقي داشته باشيد، تأکيد کرد: 
در عملكرد گذشته خود بت شكن بوديد 
و اميدوارم همچنان ابراهيم وار در مسير 
شكســتن بت هاي فســاد و ناکارآمدي 

موفق باشيد.

 آسايش را به زندگي مردم برگردانيد
رئيس جمهور منتخب در ديدار با آيت اهلل 
موسي شبيري زنجاني، گفت: بايد تالش 
کنيم اقتصاد و ســفره مردم به امكانات و 
ظرفيت هاي داخل کشور متصل شود و در 
اين صورت است که آسيب پذيري کشور 
در مقابل تكانه هاي مختلف کاهش پيدا 
مي کند. آيت اهلل موسي شبيري زنجاني 
نيز در اين ديدار ضمن خوشــامدگويي و 
تبريك پيروزي ســيدابراهيم رئيسي در 
انتخابات رياست جمهوري، گفت: امروز 
مردم در رنج و سختي هســتند و بايد با 
تالش شبانه روزي و مجاهدانه آرامش و 
آسايش را به زندگي مردم بازگرداند. اين 
مرجع تقليد، اخالص و مجاهدت صادقانه 
در رفع مشكالت مردم را مورد تأکيد قرار 
داد و گفت: اين وعده قطعي الهي است که 
راه هاي مختلفي را براي پيشــبرد امور، 
پيش روي تالشگران مخلص قرار مي دهد.

جلب رضايت مردم؛ اولويت دولت سيزدهم 
جمعي از مراجع قم در ديدار رئيس جمهور منتخب با ايشان بر احياي اعتماد مردم تأکيد کردند

ادامه از 
صفحه اول

پايان مذاكرات دوروزه افغان ها در تهران
دور نخست مذاکرات بين االفغاني در ايران با صدور بيانيه 

در ضرورت حصول صلح  به پايان رسيد
 وقفه مذاکرات وين وارد هفته 

چهــارم مي شــود. هنــوز ديپلماسی
تصميمــي دربــاره ادامــه 
گفت وگوهاي احياي برجام گرفته نشــده 
است. البته به گفته ديپلمات ها، هيأت ها بايد 
تصميم هاي نهايي بــراي توافق را بگيرند و 
تقريبا رايزني ها درباره متــن توافق در دور 
ششم به پايان رسيده است. سخنگوي وزارت 
خارجه آمريكا ديروز گفتــه که ايران هنوز 
آمادگي خود را براي دور بعدي گفت وگو به 
هماهنگ کننده اتحاديــه اروپا اعالم نكرده 
است. در اين سو اما سخنگوي وزارت خارجه 
ايران تأکيد کرده که توافق احياي برجام به 
تصميم طرف هاي ديگــر و به ويژه  آمريكا 
بستگي دارد. بنابراين به نظر مي رسد تهران و 
واشنگتن در آستانه توافق احياي برجام بار 
ديگر وارد نوعي بن بست شــده اند و حاضر 
نيستند که از مواضع خود عقب نشيني کنند. 
بن بستي که پيش از آغاز مذاکرات وين نيز 
وجود داشــت و در نهايت بــا نقش آفريني 
اروپايي ها به عنوان ميانجي طرفين وارد مسير 
ديپلماسي شدند. در اين بين اما مواضع حسن 
روحاني، رئيس جمهور ايران نيز بازتاب هاي 
زيادي داشته اســت.  مواضعي که چندان با 
موقعيت کنوني مذاکرات همخوان نيست. 

روحاني هفته گذشته در نشست هيأت دولت 
براي چندمين بار گفته کــه بايد تحريم را 
برداريم  و FATF را نهايي کنيم و »اينها ديگر 
دست خودمان است«. روحاني تأکيد کرده که 
»مي توانيم همين هفته تصميم بگيريم که 
آن را تمام کنيم يا مي توانيم تصميم بگيريم 
که ماه ها ادامه پيدا کند که اين بحث ديگري 
است«. اين در حالي است که طبق شنيده ها 
کميته اي براي بررســي متن نهايي توافق 
احتمالي در شوراي عالي امنيت ملي تشكيل 
شده که نمايندگاني از همه نهادهاي عالي و 
حتي نماينده هاي رئيس جمهور منتخب نيز 
در آن حضور دارند.  تصميــم نهايي درباره 

ادامه مذاکرات، پذيرش توافق يا قطع روند 
وين به عهده اين کميته است که همچنان 
خبري رسمي از کم وکيف کار آن نيست. در 
چنين شرايطي برخي هم به نقل از منابعي از 
برنامه جايگزين يا همان پلن »ب« اروپايي ها 
درصورت ادامه تعليق کنوني مذاکرات خبر 

داده اند.

 آيا پلن »ب« در راه است؟ 
مشخص نيست که در ســه هفته گذشته 
ســيگنال ها يا پيام هايي ميان طرف هاي 
مذاکره ردوبدل شده باشد. البته اروپايي ها، 
روســيه و چين همگي بر لزوم هدر ندادن 

زمــان تأکيد کردنــد و حتــي گفتند که 
مذاکرات وين نمي تواند تا ابد ادامه داشته 
باشد. هرچند درباره اينكه آنها تمايل دارند 
توافق احياي برجام را بــا دولت بعدي در 
ايران امضا کنند نيز گمانه زني هايي شــده 
است. سيدابراهيم رئيسي هم در نخستين 
نشست خبري خود موضعي معتدل درباره 
مذاکرات وين و برجــام اتخاذ و اعالم کرده 
که تيم ديپلماسي او با هيأت مذاکره کننده 
در تعامل و ارتباط است.  همچنين وزارت 
خارجه و سخنگوي دولت تأکيد کردند که 
تصميم گيري درباره مذاکرات وين در سطح 
سياست هاي کالن نظام اســت و بر عهده 

دولت فعلي و آينده نيست.
 با اين حال هنوز مشــخص نيست که گره 
وقفه در مذاکــرات وين به دســت   دولت 
دوازدهم باز مي شود يا ســيزدهم. چراکه 
طبــق گمانه زني ها درصــورت قطع روند 
ديپلماسي آمريكا در کنار متحدان اروپايي 
خود برنامه هــاي جايگزين را بــه اجرا در 
مي آورند. تفاوت تحريم ها و سياست فشار 
حداکثري آمريكا بــا دوران دونالد ترامپ 
نيز درست در همين نقطه است و امروز در 
ظاهر و در عمل همراهي اروپايي ها را با خود 

به همراه دارد.

احياي برجام در انتظار ازسرگيري مذاكرات وين 
از آخرين دور نشست هاي ايران و کشورهاي طرف برجام 28 روز مي گذرد و هنوز زمان دور جديد مذاکرات اعالم نشده است

دور نخست گفت وگوهاي 
سياست 
بين االفغانــي در تهران به خارجی

پايــان رســيد؛ آن هم در 
شرايطي که دوباره آتش جنگ در برخي 
نقاط افغانستان زبانه کشيده است. با اين 
همه هيأتــي از گروه طالبــان و هيأتي 
متشكل از نمايندگان دولت 2 روز پياپي 
پشت ميز مذاکره نشستند و در پايان هم 
با صدور اعالميــه اي بر لــزوم صلح در 

افغانستان به توافق رسيدند.
 آنها نشســت تهران را فرصــت و زمينه 
جديد براي تقويت راه حل سياسي معضل 
افغانستان دانستند و تأکيد کردند که در 
نزديك ترين فرصت دور بعدي مذاکرات 

از سر گرفته مي شود.
 محمدجواد ظريف هــم که در افتتاحيه 
اين نشست دو طرف را دعوت به گفت وگو 
کرده بود در پايان بار ديگر از لزوم »ايثار 
و گذشــت« براي به دســت آمدن صلح 

صحبت کرد. 
ظريف گفت کــه »شــجاعت در صلح 
مهم تر از شــجاعت در جنگ است، زيرا 
براي صلح بايد ايثار و گذشــت داشت و 
از خواسته هاي حداکثري چشم  پوشيد 
و به خواسته هاي طرف ديگر توجه کرد؛ 
خصوصــا در اين گفت وگوهــا که طرف 
ديگري وجود ندارد و هر دو طرف برادران 
هم و در جست وجوي صلح و آرامش براي 

ملت افغانستان هستند.«
 او با تأکيد بر اينكه ايران هميشــه آماده 
اســت تا در هر صورتي که افغانستاني ها 
مايل باشند گفت وگوها را تسهيل کند، 
گفت: »آنچه از شما مي خواهم اين است 
که از اين فرصت استفاده کنيد و هرچه 
زودتر جنگ را در افغانستان پايان دهيد 
و براي مردم افغانســتان فرصت توسعه 

فراهم آوريد.« 

تقبيح حمالت تروريستي در اعالميه 
مشترك طالبان و هيأت جمهوريت

نقش  آفريني ايران در روند حل منازعات 

افغانستان در حالي وارد مرحله جديدي 
شــده که عزم آمريكا نيز بــراي خروج 
از اين کشــور جزم اســت. جو بايدن، 
رئيس جمهور اين کشور گفته که حاضر 
نيست نسل ديگري از سربازان آمريكايي 
را به افغانســتان بفرستد و اين کشور به 
اهداف خود دســت پيدا کرده است. در 
اين بين برخي از تحليلگران نيز معتقدند 
که آمريــكا با پاپس کشــيدن از عرصه 
افغانســتان در پي تغيير زمين بازي در 

اين کشور است. 
چرا که در اين شرايط نيروهاي خارجي 
و در رأس آنهــا آمريكا ديگــر در مقابل 
طالبان حضــور ندارنــد و اولويت ها و 
نقش آفرينــي ايــن گروه دســتخوش 
تغييراتي مي شــود. با اين همه طالبان 
و هيأت جمهوريــت در پايان مذاکرات 
تهران در اعالميه خود تأکيد کردند: »هر 
دو جانب با درك مشــترك از خطرات 
ناشــي از ادامه جنــگ و صدمه اي که 
از آن متوجه سالمت کشــور مي شود، 
به  موافقت رســيدند که جنگ، راه حل 
مســئله افغانســتان نبوده و بايد همه 
تالش هــا در جهت رســيدن به راه حل 

سياسي و صلح آميز توجيه گردند.«   
همچنيــن در اين اعالميــه آمده : »هر 
دو جانــب تصميم گرفتند مــواردي را 
که ضرورت به مشــورت   بيشــتر دارد 
مانند ايجاد مكانيســم  گذار از جنگ به 
صلح دائمي، نظام اسالمي مورد توافق و 
نحوه دستيابي به آن طي نشست بعدي 
که در نزديك تريــن فرصت ممكن داير 
خواهد شــد مورد بحث قــرار داده، به 

نتيجه برسند.«
 نكته ديگــر اينجا بود کــه در اعالميه 
مشــترك طالبــان نيــز حمــالت به 
»خانه هــاي مردم، مكاتب، مســاجد و 
شــفاخانه ها« را که باعث تلفات ملكي 
مي گردند و همچنين تخريب تاسيسات 
عامه را به  شدت تقبيح کرده، خواستار به 

سزا رساندن عاملين آن شدند.

    تكذيب خبر فوت ۴ زنداني 
رئيــس ســازمان زندان هــا ضمن تكذيــب »خبر 
رســانه هاي اپوزيســيون مبني بر فوت 4زنداني در 
زندان تهران بــزرگ در اثر کرونــا« گفت: الحمدهلل 
زندان ها و ســالمت زندانيان تحت کنترل اســت. به 
گزارش ايسنا، محمدمهدي حاج محمدي در توييتر 
نوشــت:»مردم و خانواده هاي زندانيان از خبر دروغ 
رســانه هاي اپوزيســيون مبني بر فوت 4زنداني در 
زندان تهران بزرگ در اثر کرونا نگران نشوند. نگراني 
شما هدف اينهاســت. ديروز هم مثل روزهاي ديگر، 
1265تست از زندانيان گرفته شد. الحمدهلل زندان ها 

و سالمت زندانيان تحت کنترل است.«

  شكايت از روحاني به دادستاني كل كشور 
نصــراهلل پژمانفر، رئيس کميســيون اصــل90 و  از 
چهره هاي شناخته شده جريان پايداري در مجلس از 
ارسال شكايت از روحاني به دادستاني کل کشور خبر 
داد و نوشت: پرونده جهت رســيدگي و اعمال قانون 
 به دادستان کل کشــور به عنوان مدعي العموم ارسال 

شد.
 او در اين باره در حســاب شــخصي اش در توييتر 
نوشــت: در پي شــكايت بيش از 330هزار نفر به 
کميســيون اصل90 درخصوص تخلفــات آقاي 
روحاني در مديريت ارز، بعد از جمع آوري مستندات 
و تكميل پرونده، جهت رسيدگي و اعمال قانون به 
دادستان کل کشــور به عنوان مدعي العموم ارسال 

شد.

   مشاوران رئيس قوه قضاييه نبايد فقط از 
اصولگرايان باشند

محســن رهامي، حقوقدان و فعال سياسي اصالح طلب 
گفت: مشــاوران رئيس قوه نبايد فقــط از اصولگرايان 
باشــند بلكه بايد از هر جناح و گروهي در بين مشاوران 
ايشان حضور داشته باشند. او در رابطه با تماس رئيس 
جديد قوه قضا با برخي فعاالن سياسي براي نظرخواهي 
و راه اندازي سامانه براي پيشنهادها به برنا، گفت: به نظر 
من رئيس دستگاه قوه قضا و در کل اين دستگاه بايد با 
نهادهايي که در اين حوزه کار مي کنند و تخصص دارند 
ازجمله کانون وکال ارتباط مستمر داشته باشند؛ کانون 
وکال مجموعه اي از حقوقدانان باســابقه کشــور است . 
همچنين بايد از استادان با ســابقه حقوق نظرخواهي 

کنند. اين اشخاص مي توانند راهگشا باشند.

اخبار کوتاه

اولين مهمان خارجي 
تحليف رئيسي مشخص شد

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

محل مجلس برگزار مي شود.

ث
مك
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كرونا و گرما دست در دست هم داده اند تا تردد 
در شــهرهاي بزرگ با امــا و اگرهــا و البته گزارش

مشقت هاي فراوان انجام شود.
به گزارش همشهري، بي ترديد رفت وآمد در تهران با جمعيت 
9ميليوني ساكن و جمعيت 4ميليونی شناوري كه هر روز از 
شهرهای اقماري و حاشيه اي به پايتخت مي آيند، اين روزها 
دشوارتر از هر موقع ديگر اســت. در اين بين، براي راحت تر 
شدن تردد شــهروندان، تصميم گرفته شد تا از امروز ساعت 
اجراي طرح هاي ترافيكي كمي دســتخوش تغيير شــود. 
به گفته ســيدمناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران، اجراي طرح ترافيك از شنبه)19تيرماه( از 
ساعت8:۳0تا16 است و از ساعت1۳ خروج خودروها از طرح 
رايگان و آزاد خواهد بود؛ اين در حالي اســت تردد خودروي 
ســاكنان محدوده طرح ترافيك نيز در هميــن محدوده از 
ساعت1۳ آزاد خواهد بود و تردد آنها جهت بازگشت رايگان 

است.
بنابراين براي تردد در تهران بايد با مديريت رفتار كرد؛ چراكه 
مترو در ساعات پيك صبحگاهي و عصرگاهي غلغله مي شود و 
اتوبوس هم گاهي شبيه به سونای خشك. متأسفانه كرونا هم از 
اين وضعيت تنگي هوا و شلوغي كمال بهره را مي برد و عده اي 
را بيمار خــود مي كند. تعجب برانگيز هم نيســت كه يكباره 
در جنوب به شمال مســيرهاي بي آرتي )مثل بزرگراه هاي 
شهيد چمران و امام علي( ببينيم اتوبوس دوكابيني از شدت 
گرماي هوا ديگر تــوان باال رفتن راه را نــدارد؛ مثل خيلي از 
شهرونداني كه چند روزي است از شــدت دماي هوا بي تاب 
شده اند و خدا خدا مي كنند هوا كمي خنك شود. تحريم ها از 
يكسو و نرسيدن منابع مالي دولتي طي 2دهه اخير از سوي 
ديگر، آنچنان به ناوگان اتوبوسراني لطمه زده كه با وجود همه 
تالش هاي صورت گرفته از ســوي مديريت شــهري باز هم 
وضعيت فعلي تا نقطه مطلوب فاصله بسيار دارد. نبود قطعات 
يدكي نيز مزيد بر علت شده و اســتفاده از كولر، به برخي از 
اتوبوس هاي دوكابين به ويژه در مسيرهاي سربااليي آسيب 
وارد می كند. با اين حال، شركت اتوبوســراني سعي كرده با 
سيلي صورت اين بخش را سرخ نگه دارد و خدمت رساني در 
خطوط مختلف، هيچ گاه قطع نشــده و دچار مشكل اساسي 
نشود. محمود ترفع، مديرعامل شركت اتوبوسراني در اين باره 
مي گويد: »در شرايط كرونا درآمدمان به شدت كاهش يافته و 
از طرفي افزايش تورم و نرخ ارز را شاهد بوده ايم. با وجود اين، 
حدود 400دستگاه اتوبوس تا پايان سال99 توسط اين دوره 
از مديريت شهري خريداري و به ناوگان اضافه شد و امسال هم 
بنا داريم 500 دستگاه ديگر ناوگان نو براي تهران خريداري 
و تهيه كنيم، ولي نبايد فراموش كرد هم اكنون ۳500دستگاه 
اتوبوس تهران فرســوده اســت و با توجه به عدم اختصاص 
اعتبار براي خريد اتوبوس هاي جديد از ســوي دولت به آمار 
اتوبوس هاي فرسوده افزوده شده اســت؛ به همين خاطر ما 

تالش كرده ايم اقداماتي را براي بازسازي و اورهال اتوبوس هاي 
فرسوده انجام دهيم و از محل تبصره 18نيز اقداماتي در اين 
راستا صورت گرفته است. با همه اينها نياز اتوبوسراني خيلي 

بيشتر از اينهاست.«
او يكي از مشكالت كنوني اتوبوسراني را تعويض مخازن گاز 
منقضي شده عنوان مي كند و مي گويد: »700دستگاه اتوبوس 
به  اين خاطر متوقف هســتند و اگر وارد ناوگان شوند، كمك 
بزرگي به حمل ونقل عمومي مي كنند. تامين مخازن گاز به 
استناد اسناد باالدستي بر عهده دولت است. سال97 تعدادي 
از مخازن اتوبوس ها را با منابع دولتي جايگزين كرديم و حدود 
يك سال است كه پيگيري هايي براي ساير اتوبوس هايي كه 
با اين مشكل مواجه هســتند، انجام داده ايم كه خوشبختانه 
نتيجه بخش بوده اســت. شماره حســابي اعالم كرده ايم كه 
دولت بخش نخست مبالغ مورد نياز را براي تعويض مخازن 

گاز اتوبوس ها در اختيارمان قرار دهد.«

خنك شدن تاكسي ها با پروتكل هاي بهداشتي
در اين غوغاي گرما و كرونا، موضوع كولر تاكسي ها هم ماجرايي 
شده است. طي روزهاي گذشــته تعداد زيادي از شهروندان، 
نسبت به اســتفاده نكردن رانندگان تاكســي از كولر گاليه 
كرده اند. رانندگان نيز در مقابل به پروتكل هاي بهداشتي اشاره 
مي كنند و مي گويند طبق بخشــنامه ها نبايد كولر خودرو را 
روشن كنند. از آن طرف، برخي مسافران تصاويری از خرابي 
باالبر شيشه خودروها در شبكه هاي اجتماعي منتشر كرده اند 
و گفته اند: »حاال كه كولر نمي زنيد، حداقل دستگيره و باالبر 

شيشه ها را درست كنيد.« 
گراني و كمبود قطعات شــامل حال خودروها هم مي شود. 
به گفته تعدادي از رانندگان تاكسي، سرويس دوره اي و تعويض 
قطعات آنقدر گران شده است كه با كرايه هاي فعلي جابه جايي 
مســافران خطي براي آنها نمي صرفد. به گفته اميرحســين 
اكبري، راننده خط ميدان وليعصر- ميدان ونك، قطعات بيش 
از 100برابر افزايش قيمت داشته اند و چرخ زندگي تاكسيرانان 
در شرايط اقتصادي كنوني به سختي مي چرخد. او مي گويد: 
»مســافران حق دارند به دليل روشن نكردن كولر از ما گاليه 
كنند، اما به اين موضوع هم توجه كنيد، خودرويي كه فرسوده 
است چگونه مي توان به باتري فشــار اضافي وارد كرد و كولر 
گرفت؟  ما هم مثل مسافران، داخل تاكسي هستيم و دوست 
داريم تاكسي خنك باشد، اما واقعا نمي توان كولر تاكسي هايي 
را كه بيش از 10تا 15سال از عمرشان مي گذرد، روشن كرد.« 
استفاده از كولر در تاكسي حق مسافران است و در مصوبه نرخ 
كرايه ها هم به اين موضوع توجه و هزينه استفاده از كولر در 
روزهاي گرم و بخاري در روزهاي سرد، لحاظ شده است. حال 
اين سؤال مطرح مي شود، آيا ناديده گرفتن اين حق كه مسافر 
بهاي آن را هم مي پردازد، درست است؟ به نظر مي رسد پاسخ 
اين سؤال را بايد مسئوالن بدهند نه تاكسيرانان؛ چراكه متهم 

اصلي در ماجراي روشــن نكردن كولر تاكسي ها، به نوسازي 
اين ناوگان بازمي گردد كه از سال 95با جديت شروع شد، اما 
همچنان شاهد فرسودگي بيش از 50درصدي تاكسي ها در 

پايتخت هستيم.

اعتراض فايده اي ندارد
مشاجره هاي لفظي و گاها درگيري هاي فيزيكي در روزهاي 
اخير ميان مسافران و تاكســيرانان آنقدر بوده كه باعث شده 
مسافران از حق خودشان چشم پوشــي كنند. مسافران اين 
روزهاي گرم براي جلوگيري از ايجاد هرگونه تنش ضرب المثل 
»لقايش را به عطايش بخشيدن« را تكرار مي كنند و به جاي 
اينكه از راننده ها بخواهند كولر روشن كنند و با پرخاش برخي 
از آنها مواجه شوند، سكوت مي كنند و در حسرت باد خنك 
ثانيه ها را مي شمارند تا به مقصد برسند. مريم رياحي، مسافر 
ميدان هفتم تير مي گويد: »چندين بار از راننده ها درخواست 
كردم كولر روشن كنند، اما تعدادي از آنها با لحن تند جواب 
دادند كه فكر كردم اشتباه از سوي من بوده است. وقتي نظارتي 
روي عملكرد راننده ها نباشــد، قطعا بروز چنين رفتارهايي 
دور از انتظار نخواهد بود.« درخواســت كرايه اضافي در قبال 
روشن كردن كولر هم موضوع ديگري است كه با گرم شدن 
هوا، مطرح شده است. اميد حسيني نژاد، مسافر ميدان انقالب 
به آزادي در تأييد اين موضوع مي گويد: »شخصا در چند خط 
از راننده ها خواستم كولر روشن كنند كه بحث كرايه اضافي را 
مطرح كردند.« البته اين در حالي است كه شهروندان مي توانند 
تخلفات تاكسيرانان را در سامانه 1888 ثبت كنند، اما برخي از 

مسافران معتقدند به پيام هاي ثبت شده رسيدگي نمي شود.

منتظر ابالغيه وزارت بهداشت هستيم
اســتفاده از كولــر در تاكســي و به طور كلي تمام وســايل 
حمل ونقل عمومي، حق مســافران اســت، اما بايد پذيرفت 
ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه تاكسيراني فرسوده است و 
براي خدمت رساني بهتر به مسافران و رعايت حق و حقوق آنها 
چاره اي جز نوسازي نيست. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور با تأييد اين مطلب، روشن نكردن كولر را عمل 
به پروتكل های وزارت بهداشت مي داند و مي گويد: »همزمان 
با شــيوع كرونا وزارت بهداشت در راســتاي حفظ سالمت 
شهروندان و جلوگيري از شيوع بيشتر بيماري، پروتكل هايي 
را تعيين و به ســازمان ها، نهادها و ارگان ها ارســال كرد. در 
بخشــي از پروتكل هاي ارسالي به ســازمان تاكسيراني ذكر 
شده كه هنگام فعاليت و جابه جايي مسافران همه شيشه ها 
بايد پايين باشــند. اين دســتورالعمل در فصول سرد سال 
هم رعايت شــد و تاكسيرانان همواره شيشــه ها را به ميزان 
كمي پايين نگه داشتند. با گرم شدن هوا هم وضعيت به اين 
منوال است و قطعا با چنين شرايطي نمي توان كولر را روشن 
كرد. پس آنچه از سوي تاكســيرانان انجام مي شود، عمل به 
پروتكل هاي ستاد مقابله با كروناســت.« مرتضي ضامني با 
اشاره به اينكه وزارت بهداشــت هنوز پروتكل هاي جديدي 
ابالغ نكرده اســت، مي گويد: »درصــورت تغيير پروتكل ها، 
وزارت بهداشت موظف است آن را ابالغ كند كه هنوز چيزي به 
سازمان و اتحاديه ارسال نشده و درصورت دريافت پروتكل های 
جديد كه منوط به بالمانع بودن اســتفاده كولر در تاكسي ها 
باشد، راننده ها موظف به اين كار مي شــوند و با نظارت اين 
موضوع را پيگيري مي كنيم.« اين مقام مسئول درخصوص 
فرسوده بودن تاكســي ها هم مي گويد كه ناوگان تاكسيراني 
نه تنها در تهران بلكه در كشور به شدت فرسوده است و فرايند 
نوسازي بايد تسهيل شود. او ادامه مي دهد: »حدود ۳20هزار 
دستگاه تاكسي در كشور وجود دارد كه 240هزار دستگاه به 
سن فرسودگي رسيده اند و سازمان و اتحاديه تاكسيراني به 
تنهايی قادر به نوسازي آنها نيستند.«  به گفته ضامني از سال 
95 تاكنون حدود 11هزار و 500دســتگاه تاكسي نوسازي 
شده اند: »قطعا اين تعداد كفايت نمي كند و اميدواريم با روي 
كار آمدن دولت جديد شاهد حمايت هاي جدي از اين ناوگان 
باشيم تا بتوانيم با استانداردسازي تاكسي ها خدمت رساني را 

به حد مطلوب برسانيم.«

بالتكليفي تاكسيرانان
محمد روشني، رئيس سازمان تاكسيراني شهر تهران هم با بيان 
اينكه تاكسيرانان قشر زحمتكشي هستند و مدام مورد قضاوت 
قرار مي گيرند، مي گويد: »تاكســيرانان در روزهاي كرونايي با 
اعمال محدوديت ها پاي كار آمدند و جانفشاني كردند و بيش 
از ۳00تاكسيران تاكنون بر اثر ابتال به كرونا فوت كرده اند. بايد 
بپذيريم ناوگان تاكسيراني به شدت فرسوده است و تاكسيرانان 
نياز به حمايت دارند. يك روز وزارت بهداشت مي گويد كه كولر 
روشن نكنيد و روز ديگر اين حرف نقض مي شود. وزارت بهداشت 
چنين موارد مهمي را بايد به طور رسمي و با استفاده از رسانه ها 
عنوان كند تا همــه مردم در جريان قرار بگيرند و مســئوالن 

مربوطه هم تكليف خود را بدانند.« 

مشقت هاي تردد شهري
بررسي چالش ها و مشكالت رفت وآمد در روزهاي كرونايي در شهر تهران همراه با پيشنهادهايي كه 

به داشتن سفر شهري سالم كمك مي كند 

يادداشت

لزوم  تداوم برنامه »تهران هوشمند« 
بر مسير جاري

هوشمندســازي پايتخت در ابتداي دوره 
مديريت شــهري فعلي و بــا هدف حل 
ريشه اي مشــكالت كالنشــهر تهران، با 
ايجاد شوراي راهبردي تهران هوشمند به منظور اتخاذ تصميم هاي 
كالن و برنامه تهران هوشمند در ســطح اجرا آغاز شد. اين روزها در 
حالي وارد سال چهارم اجرايي شــدن »تهران هوشمند« مي شويم 
كه از فاز فرهنگســازي و اطالع رساني و همچنين پايلوت پروژه هاي 
هوشمندسازي عبور كرده، بخش قابل توجهي از شهروندان تهراني 
كم وبيش از خدمات مرتبط با اين برنامه اطالع دارند و اثرات اجراي 

آن در بخشي از زندگي روزمره شهروندان عزيز ملموس است.
 هوشمندسازي يك مسير است و نمي توان خاتمه اي برايش متصور 
شــد؛ چراكه نيازهاي فناورانه و تكنولوژي ها مدام در حال توسعه و 
تغيير هستند؛ بنابراين در مسير هوشــمندي بايد گام به گام پيش 
رفت. آنچنان كه روندها نشان مي دهد شهرداري و سازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات شهرداري)فاوا( در ابتدا بايد زيرساخت هايي را 
فراهم مي كرد كه بر بستر آنها سرويس هايي به مردم ارائه شود و همه 
اينها بر مبناي داده اتفاق بيفتــد. تركيب اليه هاي داده اي مختلف و 
سپس تحليل آنها در گام بعدي يك اقدام رو به جلو در هوشمندسازي 
به شمار مي رفت.  فاز سوم، اجراي پروژه هاي پايلوت و بررسي نقاط 
قوت و ضعف آنها بود. در فاز چهارم بايد سرويس ها در قالب يك بستر 

يكپارچه ارائه و شهر به مثابه يك پلتفرم ديده مي شد.
در اين مســير، ســؤال اصلي اين است كه بايد هوشــمندي ابتدا با 
شهرداري شروع مي شد يا شهر؟ برای اين منظور تصميم گرفته شده 
كه هر دو بخــش، جداگانه و هماهنگ پيش بروند و اين كار بســيار 
سنگيني است. بنابراين آنچه در دوره بعدي مديريت شهري انتظار 
مي رود اين است كه اين راه سخت، جداگانه و در عين حال هماهنگ 
باهم را همچنان اينگونه جلو ببرد تا شهروندان بيش از پيش از مزاياي 
هوشمندي برخوردار شــوند. براي اهميت پيش روي در اين مسير 
بايد گفت 70درصد هزينه و توان براي تقويت زيرساخت ها و اصالح 
فرايندهاي داخلي صرف شــده و نتيجه بخش هم بوده است. يكي از 
چالش هاي عمده اين بوده كه هر حوزه با حــوزه ديگر تفاوت هايي 
داشت و انرژي خاص خود را مي طلبيد. در بسياري از مواقع سازمان 
فاوا همراهي ساير بخش هاي شهرداري را داشته و كار سريع تر پيش 
رفته، اما به گفته مديران عالي شهري، در برخي موارد متأسفانه قضيه 

پيچيدگي بيشتري داشته است.
البته نمي توان ادعا كرد كه هم اكنون شــهر تهــران، به طور كامل 
»هوشمند« شده اســت. چه اين امر در وهله اول به دليل اختيارات 
شهرداري تهران در اداره شــهر تهران محدود بوده و در وهله دوم به 
امكانات و منابع محدود شهرداري وابسته است كه اولويت بندي بين 
اقدامات را طلب مي كند و حتي درصورت در دست بودن اختيارات 
تام، تحقق هوشمندســازي همه جانبه شــهري مانند تهران در اين 

مدت قابل انجام نبود.
 اما دستاوردهاي اين برنامه تاكنون، مانند الكترونيكي و غيرحضوري 
شــدن حداقل نيمي از استعالمات بين دســتگاهي در همين مدت 
شيوع ويروس كرونا و افزايش دامنه كاربرد اپليكيشن »تهران من« 
به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات شهروندي از طرح ترافيك و پارك 
حاشيه اي به پرداخت قبوض اصلي شهرداري، عوارض، مفاصاحساب 
و خالفي خودرو و موتورسيكلت، پرداخت يكپارچه قبوض خدمات 
شهري مانند آب و برق و گاز از طريق خدمت امالك من، دريافت انواع 
اطالعات متني، صوتي و تصويري از شهروندان روي1۳7و خدمات 
ديگر و چشم انداز روشني كه اجرايي شدن قطعات مختلف پازل تهران 
هوشمند در زمينه توانمند شدن زيست بوم نوآوري شهري، توسعه 
مقياس پذير خدمات و افزايش كارايي سيستم ها به دست مي دهند، 
نويدبخش مؤثر بــودن اتخاذ راهكاري آزموده شــده و راهبردي در 

مديريت شهري تهران است.
درواقع با شــيوع كرونا توان بيشــتري بر ارائه غيرحضوري خدمات 
متمركز شده است. به گونه اي كه سامانه پرداخت تاكسي ها )شهرپي( 
و يكپارچه شدن بستر پرداخت و حذف پول نقد، اطالع رساني درباره 
كسب وكارهاي خدماتي در پايتخت يا بليت هاي مجازي مترو با كد 
QR روي تلفن همراه و بســياري خدمات غيرحضوري ديگر در اين 

دوره آغاز يا تقويت شد.
منطقه غيرحضوري، يكي ديگر از پايلوت هايي است كه در اين دوره 
شروع شده و انتظار مي رود در آينده با توجه به رشد تكنولوژي توسعه 
يابد و شهروند براي دريافت ســرويس به مناطق شهرداري مراجعه 
نكند. درواقع پــس از يك بار احراز هويت، شــهروند ديگر لزومي به 

مراجعه براي هيچ كاري نخواهد داشت.
  مسئله داده در اين دوره از مديريت شهري كامال برجسته و به اهميت 
آن پي برده شــد؛ به نحوي كه هم اكنون روزانه بين 8تا 10ميليون 
عكس از پالك هاي خودروهاي شهروندان ثبت مي شود؛ درحالي كه 
تحليل و نگهداري از چنين حجمي از داده كار بسيار بزرگي به حساب 
مي آيد كه براي مديريت آن در اين سال ها با استفاده از تكنولوژي هاي 
نوين، شهرداري توانســت برخي چالش هاي اين حوزه را رفع كند. 
يكي از امكانات منحصر به فردي كه شهردار تهران در اين دوره براي 
تصميم گيري هاي مديريتي در اختيار دارد، دسترسي آني و برخط به 
تمام داده هاي هر قسمت از شهرداري و شهر است. اين داده ها در قالب 
داشبورد، توان تحليل و تصميم گيري بهتر را به مديريت ارشد شهري 
مي دهد. اين امكاني به روز است و هم اكنون در دنيا براي هر تصميمي 
به داده هاي آنالين مراجعه مي شود و از روش هاي نوين براي تحليل 

آنها استفاده مي كنند.
 البته، بايــد اضافــه كنم كــه پيشــرفت همه جانبــه در مواقعي 
مســتلزم دخالت حداكثري حاكميت و ورود به ســطح اجرايي در 
 جزئي ترين موارد بــوده و در مواردي حتي نيازمنــد مقررات زدايي

 )deregulation( اســت. به طور مثال، همزمان با شــيوع كرونا، 
دولت هايي كه دخالت حداكثري را در دســتور كار قرار داده و اقدام 
به مقررات گذاري در اين زمينه كردند )كشــورهاي شــرق آسيا و 
اقيانوسيه( به توفيقات خوبي دست يافتند و كشورهايي كه عدم اقدام 

پيشه كردند )مانند اياالت متحده( با نتايج دردناكي مواجه شدند. 
بنابراين  آنچه امروز به گلوگاه اصلي توســعه شــهر و كشور تبديل 
شده است و در تهران هوشــمند نيز در حد توان به سوي آن حركت 
شده، نياز به تدوين قوانين و مقرراتي اســت كه با تعريف بازارهاي 
جديد و پشتيباني از سرمايه گذاري، سرمايه هاي موجود در كشور را 
به سوي خدمات مولدي سوق دهد كه از سويي به رفع نيازهاي مردم 
منجر شــده و از ســوي ديگر، درآمدهاي پايدار براي شخص و نهاد 

سرمايه گذار، شهر و كشور به همراه داشته باشد.

  علي يقطين
IT كارشناس حوزه 

براي اينكه اين روزها با حضور كرونا و گرماي شديد هوا در تهران تردد كنيد، بهتر است چند نكته ساده را درنظر بگيريد.
 مديريت زمان سفر از همه  چيز مهم تر است. اينكه براي چه كاري از خانه خارج مي شويد، اهميت زيادي دارد. اگر مي توانيد 

كار اداري را ساعت 10صبح به بعد انجام دهيد، حتما پس از اين ساعت به محل مراجعه كنيد؛ چراكه پيش از ساعت 10، پيك 1
تردد شهروندان است.

 همچنان از ساعت 10شب تا 3صبح ممنوعيت تردد با خودروي شخصي اعمال مي شود؛ بنابراين اگر قصد استفاده از خودروي 
شخصي را داريد، خارج از اين محدوده زماني تردد كنيد.2

اپليكيشن هاي »تهران من« و رايا )Raya( را حتما دانلود كنيد. با تهران من مي توانيد حتي بليت تك سفره مترو بخريد يا 
كارت بليت تان را شارژ كنيد. با رايا نيز می توانيد بهترين مسيرهاي تردد با ناوگان حمل ونقل عمومي را انتخاب كنيد. تنها 3

كافي است مبدأ و مقصد را مشخص كنيد تا به شما بگويد از چه خطوطی بايد بهره ببريد.
 تا جايي كه امكان دارد، صبح ها قبل از ساعت 6:30از خانه بيرون بزنيد و به محل كار برويد.   تا حد ممكن بازگشت 

از محل كار به خانه را پيش از ساعت 16 يا پس از ساعت 20:30انجام دهيد.4
 هرقدر كه ممكن اســت از حضور در مناطق مركزي تهران، به ويژه مناطق 6، 11و 12خودداري كنيد. بهتر اســت بدانيد 

مناطق6و12 با نرخ 16درصد، بيشترين سفرهاي توليدشده در شهر تهران را جذب  مي كنند.5
 درنظر داشته باشيد محدوديت هاي طرح ترافيك از ساعت ۸:30 تا 16 اجرا مي شود، اما با تصميم جديد، خروج از طرح از 

ساعت13 به بعد رايگان است. ساكنان محدوده طرح هم پس از ساعت13 مي توانند رايگان در محدوده تردد كنند.6
يادتان نرود همچنان دوچرخه، يكي از بهترين وسايل نقليه براي تردد در شهر است. اگر دوچرخه نداريد، اپليكيشن هاي 

بيدود و دوچرخه را نصب كنيد و از مزاياي دوچرخه هاي اشتراكي بهره مند شويد. دوچرخه سواري هم به حفظ سالمتي تان 7
كمك مي كند و هم خودبه خود باعث رعايت فاصله گذاري اجتماعي و فيزيكي در ترددها مي شود.

نكاتي براي تردد در شهر

راه اندازي مركز درماني آسيب ديدگان اجتماعي 
در جنوب تهران

با امضای تفاهمنامه همكاري دوجانبه ســازمان خدمات اجتماعي شهر تهران و شركت 
شهر سالم، مقرر شد نخستين مركز درماني ويژه آسيب ديدگان اجتماعي و خدمات رساني 
پاراكلينيكي در منطقه19 پايتخت راه اندازي شــود. به گزارش همشــهري، معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در مراسم امضای اين تفاهمنامه گفت: بي شك حذف 
و طرد آسيب هاي اجتماعي و افراد آسيب ديده از چهره شهرها نه تنها امكان پذير نيست بلكه 
به مراتب زيان بارتر است. براساس علوم جامعه شناسي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي 
در شهري همچون تهران، رويكردهاي امنيتي و فاصله گذاري ميان مردم آسيب ديده و ساير 
شهروندان، هرگز مؤثر نبوده و نيستند. محمدرضا جوادي يگانه افزود: يكي از مشكالت در 
اين مسير مقاومت و نارضايتي مردم از راه اندازي گرمخانه ها در برخي محالت بوده كه همواره 
شهرداري را با چالش هاي فراواني مواجه كرده است. درحالي كه همگي بايد بپذيريم اين 

دغدغه ها بخشي از بدنه كالنشهرهاست و هيچ گاه قابل حذف نبوده و نيست.
وي به خدمات ارزشمند سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي طي 2 سال گذشته 
اشاره كرد و گفت: سازمان رفاه وخدمات اجتماعي شهر تهران در سال1۳98 تعداد 100نفر 
از افرادي را كه نه تنها از اجتماع بلكه از خانواده طرد شده بودند، به آغوش خانواده هايشان 
بازگرداند. اتفاق بزرگي كه آمار آن در سال گذشته به 257نفر رسيده است. بي شك تداوم 
مسير اين اعتمادسازي و بازگرداندن دوباره سالمت به افرادي كه سال ها درگير اعتياد و ساير 
آسيب هاي اجتماعي بوده اند نياز به مساعدت بيشتري از سوي شهروندان و مسئوالن دارد. 
در ادامه اين جلسه معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه  انساني و امور شوراي شهردار تهران 
نيز با تقدير از خدمات 2سال گذشته مديريت شــهري در حوزه خدمات اجتماعي گفت: 
بسيار خرسنديم بگوييم كه در 2سال گذشته هيچ بي سرپناهي در شهر تهران بر اثر سرما 
جان خود را از دست نداده است. حامد مظاهريان امضا و اجراي تفاهمنامه همكاري مشترك 
ميان مجموعه هاي شــهري را اتفاقي فرخنده خواند و گفت: بي شك راه اندازي نخستين 
مركز درماني ويژه آســيب ديدگان اجتماعي پايتخت در پي مشــاركت ۳ مجموعه فعال 
سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي؛ شركت شهر سالم و شهرداري منطقه19 
با توجه به تمام تعامالت و هماهنگي ها و با گذر از بوروكراســي اداري، مدل و الگويي است 
كه براي بسياري از شهروندان آسيب ديده تهراني مؤثر خواهد بود. در بخش ديگري از اين 
مراسم، مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران نيز به 
هزينه هاي درمان مددجويان و افراد جامعه هدف ســازمان متبوع خود اشاره كرد و گفت: 
هزينه درمان افراد آسيب ديده و طرد شده از اجتماع، ساالنه دست كم 20ميليارد ريال است 
كه با احتساب كمك هاي مؤسسه هاي خيريه اين مبلغ بيشتر مي شود. سيدمالك حسيني 
با انتقاد از عملكرد برخي بيمارستان ها در ارائه خدمات به افراد آسيب ديده اجتماعي گفت: 
بيمارستان ها بسياري از مددجويان را پذيرش نمي كنند، اين موضوع به چالش جدي براي ما 
بدل شده است. امضای تفاهمنامه همكاري مشترك سازمان رفاه و شركت شهر سالم مي تواند 
راهگشاي بسياري از مشكالت درماني افراد آسيب ديده اجتماعي و مددجويان باشد. اميدوارم 
در آينده نزديك با همكاري بيشتر شركت شهرســالم بتوانيم براي مددجويان كلينيك 
دندانپزشكي نيز تاسيس كنيم. حميد چوبينه، مديرعامل شركت شهرسالم نيز در اين مراسم 
به تأكيد شهردار تهران بر حمايت از اقشار آسيب پذير شهر تهران اشاره كرد و گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با همكاري سازمان رفاه، اين خدمت رساني در منطقه جنوب 
شرق تهران به صورت ويژه و خاص در دستور كار است تا ارائه خدمات در اين منطقه محدود 
به تعداد خاصي نماند و براي قشرهاي مختلف عملي شود. در پايان اين نشست علي توكلي، 
شهردار منطقه19 اعالم كرد: اين مركز هم اكنون مشغول خدمت رساني است. تجهيزات الزم 
و استقرار متخصصان از هفته آينده انجام خواهد شد تا تمام مددجويان در هر نقطه اي از شهر 

بتوانند با مراجعه به اين مركز از خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي بهره مند شوند.

برق مترو قطع نمي شود
  قطعي هاي اخير شبكه برق شــامل مترو نمی شــود و در عين حال تأخيري هم از بابت 
خدمات رساني قطارها در اين بخش گزارش نشده است. به گزارش همشهري، مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو تهران درباره اينكه آيا قطعي هاي برق شامل حال ناوگان حمل ونقل 
ريلي تهران شده يا نه و آيا سامانه تهويه واگن هاي مترو دچار مشكل شده اند، گفت: گزارشي 
از خاموشي ايستگاه هاي مترو قطارها ناشي از برق نداريم چراكه اولويت اول تامين برق در 
شهر تهران مربوط به چند بخش مهم است. اين توافقي است كه وزارت نيرو و شركت توزيع 
نيروي برق با مترو دارد و مترو به هيچ عنوان از برق محروم نيست. علي عبداهلل پور با تأكيد 
بر اينكه همه ايستگاه هاي مترو داراي برق هستند اضافه كرد: با برق داشتن ايستگاه، برق 
ريل هاي حركتي هم تامين خواهد شد. تأخيري هم از اين بابت كه قطاري خاموش شده 
باشد، نداشتيم. او درباره خاموشي تهويه واگن ها گفت: ممكن است بعضي از واگن ها به دليل 
باال رفتن شدت گرما لحظاتي در خاموشي به سر ببرند. اما اين عموميت ندارد. او در پاسخ 
به اينكه شهرداري كار خود را به پيمانكار ســپرده اما درصورت پرداخت نشدن حقوق از 
سوي پيمانكار، موظف است پس از 2 ماه، حقوق و دستمزد كارگران تحت قرارداد پيمانكار 
را پرداخت كند گفت: اين درست است. اگر كارگري اعتراض كند كه حقوقم را از پيمانكار 
نگرفته ام و بيش از 2 ماه حقوق كارگر پرداخت نشده است، شركت بهره برداري مترو فهرست 
بيمه كارگران را مي گيرد و مستقيما حقوق را به حساب پيمانكار واريز مي كند. اما چنين 
مسئله اي براي شركت بهره برداري مترو اتفاق نيفتاده. در خط 5 چند شركت پيمانكار داريم 
كه پرداخت هاي آنها را به موقع داده ايم و مشــكلي در اين زمينه نيست. عبداهلل پور گفت: 
ارزيابي عملكرد پيمانكاران انجام مي شود. ممكن است طي سال يك مرتبه چنين اتفاقي 
رخ دهد و اعتراضي در پي داشته باشد و با توافق دو طرف مسئله حل شود. اما اگر ادامه پيدا 
كند و پيمانكار حقوق كارگران را ندهد قطعا خلع يد خواهد شد و حتي اگر يك مرتبه هم 
در طول مدت حضور پيمانكار رخ دهد در انتهاي قرار داد تمديد نمي شود و اجازه حضور 

پيمانكار در مناقصات بعدي داده نمي شود.

معاينه فني براي ترخيص خودروهاي توقيفي 
مدير امور اجرايي معاينه فني خودروهاي كشور گفت: پليس راهنمايي و رانندگي درنظر 
دارد 226هزار دستگاه خودروي توقيفي را در مدت 2 ماه ترخيص كند. با توجه به اهميت 
كنترل آاليندگي وســايل نقليه و وفق ماده6  قانون هواي پاك و آيين نامه جديد ماده8  
قانون هواي پاك، گرفتن معاينه فني براي همه وسايل نقليه الزامي است. عبداهلل متولي در 
گفت وگو با ايسنا، افزود: به همين دليل الزم است مالكان اين خودروها پس از ترخيص براي 
اخذ گواهي معاينه فني اقدام كنند. در اين زمينه همه مراكز معاينه فني در سراسر كشور 

آماده ارائه خدمات به مالكين اين خودروها هستند.
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   چه خبر از واكسيناسيون رانندگان تاكسي و اتوبوس
رانندگان اتوبوس و تاكسي به دليل نوع شغل شان و در ارتباط بودن با صدها شهروند طي هر شبانه روز بايد در اولويت تزريق واكسن كرونا 
قرار بگيرند. اين در حالي است كه هنوز واكسن چنداني به اين دو بخش تعلق نگرفته و  به همين خاطر تعداد زيادي از راننده ها به كرونا 
مبتال شده اند يا جان شان را از دست داده اند. اگرچه آمار دقيقي از فوتي هاي رانندگان تاكسي و اتوبوس در دست نيست، اما سيدمناف 
هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران مي گويد، بيش از 300 راننده تاكسي، 5راننده اتوبوس و 1 يا 2 راهبر قطار مترو در 
تهران بر اثر كرونا جان خود را از دست داده اند و خانواده هاي زيادي از آنها نيز درگير شده اند. او به همين دليل، واكسيناسيون راننده هاي 
تاكسي و اتوبوس را بااهميت اعالم مي كند و مي گويد: »واكسيناسيون رانندگان، يعني كمك به قطع زنجيره كرونا؛ چراكه آنها در روز با 
صدها نفر ارتباط دارند. اگرچه رعايت نكات بهداشتي به رانندگان آموزش داده شده و وسايل نقليه عمومي كاورهاي جداكننده دارند، 
اما به هرحال كرونا بسيار چموش تر از تصورهاست.« او در عين حال از دستور رئيس جمهور براي پيگيري واكسيناسيون رانندگان تاكسي 
و اتوبوس خبر مي دهد و مي گويد: »متأسفانه هنوز بعد از اين دستور بازخوردي از وزارت بهداشت نداشته ايم. اميدوار بوديم در نيمه 
نخست تيرماه كار واكسيناسيون اين قشر آغاز شود. با توجه به اينكه روزانه ۸0 هزار تاكسي در شهر تهران تردد مي كند، اميدوارم در 

نهايت از ابتداي  ماه آينده واكسيناسيون راننده هاي حمل ونقل عمومي در دستور كار قرار گيرد.« 
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   پايانه مركزي ميلك؛ آخرين گذرگاه
گرچه دو گذرگاه مرزي ايران و افغانستان در كنترل طالبان قرار دارد و تجارت از اين مرز كاماًل متوقف 
شده اما پايانه مرزي ميلك به عنوان تنها مرز رسمي استان سيستان و بلوچستان با كشور افغانستان 
همچنان فعال است و مي تواند بخشي از تجارت ضروري افغانستان را پوشش دهد. اين پايانه مرزي در 
شرايط عادي، تردد حدود ۳۰۰دستگاه كاميون صادراتي و ترانزيتي را به مقصد افغانستان پوشش مي دهد 
و در ماجراي آتش سوزي مهيب 25بهمن در گمرك اسالم قلعه واليت هرات و توقف تردد از مرز دوغارون، 
براي پذيرش كاميون هاي تجاري مرز دوغارون اعالم آمادگي كرده بود. در آن زمان، ايوب كرد، مديركل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي سيستان و بلوچستان اعالم كرده بود كه اين پايانه مرزي مي تواند با افزايش 
ساعت كاري و نيرو، ظرفيت خود را به دو برابر افزايش دهد؛ اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا با پيشروي 
سريع طالبان در خاك افغانستان،   محموله هاي تجاري ورودي از مرز ميلك به خاك اين كشور مي تواند 
بدون مشكل تا مقصد نهايي در شهرهاي افغانستان و كانون هاي جمعيتي اين كشور طي مسير كند؟ يكي 
از اعضاي اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان به همشهري مي گويد: تجار ايراني براي ارسال كاالهاي 
صادراتي خود به افغانستان منتظر اعالم نظر مشتريان خود به خصوص در هرات هستند. با توجه به اينكه 
شهر هرات به كنترل طالبان درآمده است، فعاًل تجار افغانستاني درخواستي براي ارسال محموله هاي 
خريداري شده نداده اند؛ از اين رو حتي اگر امكان شيفت صادرات كاال از مرز دوغارون به مرز ميلك نيز 

وجود داشته باشد، فعاًل طرف افغانستاني عالقه اي به اين كار ندارد و بايد منتظر ماند.

مشاهدات همشــهري از ادامه فعاليت عادي 
كســبه در مناطق مختلف پايتخــت، اعم از 
بازار تجريش، پاســاژ ونك، خيابان وليعصر، 
فروشندگان لوازم ورزشي در ميدان منيريه، 
صنــوف فعــال در بــازار بــزرگ و پذيرش 
مشتري در رســتوران ها، اغذيه فروشي ها و 

فست فودهاي سطح شهر تهران حكايت دارد

به منظور حل مشكالت صنعت برق
سازمان بورس، خواستار حذف 
قيمت گذاري دستوري برق شد

براي نخستين بار يك نهاد اقتصادي به صورت رسمي  بورس
خواستار حذف قيمت گذاري دستوري در يك صنعت 
شد. رئيس سازمان بورس با ارسال نامه اي به وزير نيرو 
ابعاد تازه اي از اثرات قيمت گذاري دستوري را تشريح و تأكيد كرد: براي 
حل مشكالت صنعت برق بايد قيمت گذاري دستوري حذف و نقش 
وزارت نيرو از كسي كه هم برق توليد مي كند و هم سياستگذار است، 
تغيير كند. به گزارش همشهري، قيمت گذاري دستوري، صنعت برق 
را فلج كرده است. البته اين فقط مختص صنعت برق نيست و صنايع 
زيادي درگير اين سياست هستند. كارشناسان مي گويند با وجود آنكه 
حذف قيمت گذاري دستوري پيچيدگي هاي زيادي دارد، اما اقتصاد 
ايران چاره اي ندارد جز اينكه از طريــق راهكارهايي، قيمت گذاري 
دستوري را حذف كند. يكي از صنايعي كه در طول روز هاي گذشته در 
كانون توجه رســانه ها و مردم قرار گرفت، صنعت برق است كه بروز 
مشكالتي در اين صنعت منجر به افزايش خاموشي ها شده است. به زعم 
تحليلگران ريشــه اصلي مشــكالتي كه در اين صنعت وجود دارد 
قيمت گذاري دستوري از سوي دولت است كه منجر به زيان سنگين 
نيروگاه ها شده است. آن طور كه سازمان بورس استدالل كرده است 
نيروگاه هاي كشور هم اكنون با مشكالتي از قبيل مطالبات سنگين از 
دولت، مشكل سياستگذاري، بدهي هاي ارزي سنگين، قيمت گذاري 
غيراصولي، سياستگذاري ناصحيح، سرمايه گذاري و كاهش دسترسي 
به منابع ارزي مواجه هستند. نگاهي به اين مشكالت نشان مي دهد كه 
بخش عمده آنها ناشي از بي پولي نيروگاه است كه ريشه اصلي آن در 
قيمت گذاري دستوري است. بر همين اساس رئيس سازمان بورس با 
استناد به ماده18 قانون توســعه ابزار ها و نهاد هاي مالي جديد اعالم 
كرده است كه دولت بايد دست از قيمت گذاري دستوري در صنايعي 
كه كاالهايشان در بورس مبادله مي شود بردارد. براين اساس الزم است 
سازوكاري به كار گرفته شود كه قيمت برق طبق مكانيزم بورس انرژي 
تعيين شــود؛ به نحوي كه بخش عمده مبادالت برق كشور از طريق 

بورس انرژي و با عرضه نيروگاه هاي بخش خصوصي انجام شود.
رئيس سازمان بورس همچنين با تشريح ساير مشكالت صنعت برق 
استدالل كرده اســت، يكي ديگر از مشكالت صنعت برق بدهي هاي 
سنگين وزارت نيرو به نيروگاه است كه حجم مطالبات فقط 10نيروگاه 
كشور كه سهام شان در بورس مبادله مي شود از دولت به 3100ميليارد 
تومان رسيده است. تفكيك نشدن نهاد تنظيم گر از توليد كننده برق 
و اجرا نشدن قانون برنامه پنجم كه مطابق آن قيمت برق بايد ساالنه 

تعديل شود، ديگر مشكالت اين صنعت عنوان شده است.
ســازمان بورس همچنين تأكيــد كرده بدهي هاي ســنگين ارزي 
نيروگاه ها به صندوق توسعه ملي يكي از مشكالت اساسي اين صنعت 
اســت؛ چراكه برخي از نيروگاه ها در سال هاي گذشــته با استفاده 
از تسهيالت صندوق توسعه ملي ساخته شــده اند و حاال كه قيمت 
ارز گران شــده اســت، نيروگاه ها بايد براي تامين ارز مورد نياز براي 
بازپرداخت بدهي هاي صندوق توسعه ملي، منابع مالي سنگيني صرف 
كنند. سازمان بورس همچنين به لغو مجوز هاي صادراتي نيروگاه ها 
به عنوان پنجمين مشكل اين صنعت اشــاره و تأكيد كرده است كه 
نيروگاه ها براي تامين برخي قطعات و لوازم يدكــي خود به ارز نياز 
دارند، اما لغو مجوز هاي صادراتي، دسترســي به منابع ارزي را براي 
اين نيروگاه ها دشوار كرده است. اجرا نشدن ماده12 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير كه براساس آن ساالنه به وزارت نفت و نيرو اجازه داده 
مي شــود 100ميليارد دالر به صورت ارزي براي ساخت نيروگاه هاي 
جديد از محل صرفه جويي ســوخت مصرفي هزينــه كنند و اجراي 

قيمت گذاري دستوري در اين صنعت، ديگر مشكالت بوده است.

   راهكار ها چيست؟
سازمان بورس پيشنهاد كرده است، قيمت برق در بورس انرژي و از طريق 
نظام عرضه و تقاضا مشخص شود و يك نهاد تنظيم گر بازار برق هم متشكل 
از فعاالن صنعت برق تشكيل شود. سازمان بورس گفته است وزارت نيرو، 
براي جلوگيري از قيمت گذاري دســتوري مي تواند برق بخش خانگي، 
كشاورزي و عمومي را از طريق سازوكارهاي معامالتي خود تامين كند و 
تمامی مشتركان صنعتي و تجاري برق هم ملزم شوند برق مورد نيازشان را 
از طريق بورس انرژي به قيمت رقابتي خريداري كنند. رئيس سازمان بورس 
همچنين پيشنهاد كرده بخشي از طلب نيروگاه ها با مصرف كننده هاي 
بزرگ و همچنين بخشي از بدهي مالياتي نيروگاه ها با طلب شان از وزارت 

نيرو تهاتر شود تا بخشي از مشكالت مالي نيروگاه ها حل شود.

اصناف زير بار تعطيلي كسب وكارها  نرفته اند
همشهري از پشت پرده تداوم فعاليت صنوف در موج پنجم كرونا گزارش مي دهد

آمار هــا نشــان مي دهــد صرف نظر از  انرژی
خشكسالي و كاهش توليد برق كه منجر 
به كمبود برق شده است، حجم مصرف 
برق هم به شكل عجيبي در سال جاري افزايش يافته و با 
يك شيب صعودي غيرمتعارف كه به نظر نمي رسد ناشي 
از گرماي هوا يا اســتخراج رمز ارزها باشد مواجه شده 

است. 
به گــزارش همشــهري، مقامات مســئول مي گويند 
خاموشي ها به اين دليل است كه توليد برق كاهش پيدا 
كرده و مصرف هم افزايش يافته است. هرچند سخنان 
مقامات مسئول غلط نيســت اما آمار ها اين سخنان را 
به طور كامل تأييد نمي كنند و به نظر مي رســد حلقه 
گمشده اي از اطالعات پشت پرده وجود دارد كه مقامات 

مسئول آنها را فاش نمي كنند.
ابهام ها و عالمت سؤال هاي بزرگ، به شايعات هم دامن 
زده و منجر به افزايش گمانه زني ها در مورد خاموشي هاي 
اخير و مشكالت صنعت برق شــده است، به طوري كه 
ظرف چند روز گذشته شايعاتي در مورد خرابكاري در 
صنعت برق و حتي حمالت سايبري مطرح هم شد حتي 
گفته شد به دليل خرابكاري سه تن از پرسنل نيروگاهي 
در سيســتم توزيع برق اين افراد دســتگير شده اند كه 
توسط مقامات رسمي تكذيب شد. اما آمار ها اطالعات 
تازه مي دهند كه نشان مي دهد مشكل كمبود برق فراتر 
از خشكسالي و افزايش مصرف است و احتماال همين ها 

به ابهام ها دامن زده است.

رشد غيرعادي مصرف
آمار ها نشــان مي دهد ميزان مصرف برق هر ســال با 
وجود افزايش دمــا بين يك تا 3درصد رشــد مي كند 
درحالي كه ميزان مصرف برق در ســال جاري به شكل 
عجيبي تا 14درصد رشــد كرده اســت. اين اطالعات 
نشان مي دهد ساالنه به طور متوسط بين 500تا1500 
مگاوات بر ميزان مصرف برق كشور اضافه مي شود و در 

بسياري از ســال ها به طور ميانگين فقط 500مگاوات 
به برق مصرفي كشور اضافه شــده است، حتي به گفته 
ســخنگوي صنعت برق ايران هر درجه افزايش دماي 
هوا باعث باال رفتن 1500 مگاوات مصرف برق مي شود، 
اما در رويدادي عجيب امســال بيش از 8هزار مگاوات 
به مصرف برق كشــور اضافه شده اســت و اين رويداد 
نمي تواند ناشي از استخراج بيت كوين يا افزايش دماي 
هوا و كاهش منابع آبي سد ها به دليل خشكسالي باشد. 
اين اطالعات نشان مي دهد در سال هاي98و99 به طور 
ميانگين در حدود يك درصد به مصرف برق اضافه شده 
است و تفاوت روز هاي اوج مصرف به ترتيب 537و619 

مگاوات بوده است.
 بيشترين ميزان افزايش مصرف برق در طول چند سال 
گذشته مربوط به ســال1397 بود كه مصرف برق در 
روز هاي اوج 3درصد رشد كرد و برقي كه در اوج مصرف 
در20تير ماه1397 مصرف شد 1656مگاوات بيشتر از 
ســال1396 بود. اين اطالعات نشان مي دهد كه حجم 
تقاضاي مصرفي برق كه اكنون به بيش از 66هزار مگاوات 
رسيده است هيچ تناســبي با مصرف برق در سال هاي 
آينده ندارد. به اين معنا كه حتي اگر گرماي هوا منجر 
به فعاليت مداوم خنك كننده ها هم شــده باشد باز هم 

افزايش مصرف برق تا اين حد طبيعي نيست.

علت، خشكسالي و بيت كوين نيست
برخي بررسي ها نشــان مي دهد علت افزايش تقاضاي 
برق نمي تواند ناشي از استخرج بيت كوين يا خشكسالي 
باشد و احتماال عوامل ديگري منجر به رشد مصرف برق 
تا سطح 8هزار مگاوات شده اند. براي اينكه متوجه شويم 
افزايش سطح مصرف برق در سال جاري تا چه حد زياد 
است بايد به اين نكته توجه كنيم كه اين ميزان مصرف 
اضافه، معادل برق مصرفي برخي كشــور هاي كوچك 
جهان اســت. هم اكنون ميزان توليد برق در 90كشور 

جهان كمتر از 8هزار مگاوات است.

نيروهــاي طالبــان به دنبال  تجارت
پيشــروي هايي كــه در خاك 
افغانستان داشته اند، در آخرين 
روز از هفته گذشــته، دو گذرگاه مرزي اسالم 
قلعــه و ابونصر فراهــي را پــس از درگيري 
مسلحانه با نيروهاي دولتي به تصرف درآوردند 
و فعاليت هاي تجاري ايران و افغانستان در اين 

دو گذرگاه كامال متوقف شد.
به گزارش همشــهري، ايران و افغانســتان با 
945كيلومتر مــرز خاكي مشــترك، داراي 
3گمرك مرزي فعال دوغارون )اسالم قلعه(، 
ماهيرود )ابونصر فراهــي( و ميلك )نيمروز( 
هستند. بخش عمده صادرات كاالهاي ايراني 
به اين كشور از گذرگاه  دوغارون )اسالم قلعه( 
انجام مي شود؛ اما حاال 2گمرك مرزي اسالم 
قلعه و ابونصــر فراهي افغانســتان به كنترل 
طالبان درآمده و عماًل بخــش عمده تجارت 
دو كشور متوقف شده است. گمرك ايران نيز 
به دنبال اين اتفــاق از بازرگانان و تجار ايراني 
خواسته است از ارسال كاال يا مراجعه به اين دو 

گمرك خودداري كنند.

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

است. گمرك دوغارون )اسالم قلعه(، بيشترين 
بخش از تجارت كااليي ايران و افغانســتان را 
به خود اختصاص مي دهــد. گمرك ماهيرود 
)ابونصــر فراهي( نيز ســهم بااليــي از تردد 
كاميون هاي حامل مشتقات نفتي دارد.   فعاًل 
هر دوي اين گمركات به تصرف طالبان درآمده 

و تجارت در آنها متوقف شده است.

بازار افغانستان در تنگنا
براساس آمارهاي رسمي، ارزش كل صادرات 
ايران بــه افغانســتان در ســال1399 بالغ 
بــر 2.7ميليــارد دالر بوده اســت كه حدود 
400ميليون دالر از آن بــه كاالهاي نفتي و 
2ميلياردو306 ميليون دالر از آن به صادرات 
كاالهاي غيرنفتي اختصاص داشــته اســت. 
براســاس داده هاي گمرك ايران، 42درصد 
از كل صــادرات ايران به اين كشــور متمركز 
بر محصوالت كشــاورزي و غذايي است.اقالم 
فلزي، پليمري و فوالدي نيز ســهم عمده از 
صادرات كاالهاي غيركشــاورزي و غذايي را 
به خود اختصاص داده است. در حقيقت، ايران 
بزرگ ترين صادركننده كاال به افغانستان است. 
در سال گذشته حدود 8درصد از صادرات ايران 
به اين كشــور اختصاص پيدا كرده؛ ازاين رو 
هرگونه محدودسازي تجارت مرزي ميان دو 
كشــور مي تواند به بروز تنش و تنگنا در بازار 
افغانستان منجر شود. براساس آمارهايي كه 
مسئوالن گمركي ايران اظهار مي كنند، روزانه 
حدود 500كاميون حامل كاالهــاي ايراني 
و ترانزيتــي از گمرك دوغــارون وارد خاك 

افغانستان مي شوند.
اين گذرگاه بزرگ ترين معبــر تجاري ميان 
2 كشور است كه حاال با حمله نظامي طالبان 
ســقوط كرده و اداره آن در اختيار نيروهاي 
دولتي افغانستان نيست. وابستگي افغانستان 
به تجارت ايــران به ويژه از مــرز دوغارون در 
حالي است كه محمد كوهگرد، مدير گمرك 
دوغارون در گفت وگو با رسانه ها ضمن تشريح 
وضعيت ايران و افغانستان، مي گويد: با توجه به 
تحوالت اخير در گمرك اسالم قلعه، هم اكنون 
فعاليت هاي تجاري و انجام تشريفات گمركي 
در مرز دوغــارون متوقف شــده و نمي توان 
چشم انداز روشــني از عادي شــدن شرايط 
تجارت و اجراي تشريفات گمركي در شرايط 

عادي ارائه كرد.

با گذشت 6روز از ابالغيه ستاد ملي مقابله با  اشتغال
كرونــا و اتاق اصناف ايــران براي تعطيلي 
مشاغل در تهران، كركره مغازه هاي اغلب 
واحدهاي صنفي مشمول گروه 2تا4 شغلي همچنان باز 
است. به گزارش همشهري، با شيوع دور پنجم همه گيري 
كرونا، ستاد ملي مقابله با كرونا و اتاق هاي اصناف ايران و 
تهران از ابــالغ مصوباتي تــازه، بــراي تعطيلي حداقل 
دوهفته اي مشاغل مشمول گروه 2تا4 شغلي در تهران و 
ساير شهرها و شهرستان هاي قرمز، از يكشنبه هفته گذشته 
خبر دادند و تأكيد كردند؛ بازرســان اتاق اصناف و وزارت 
بهداشــت در قالب گشــت هاي مشــترك اعمــال اين 
محدوديت ها و پروتكل هاي بهداشتي مرتبط را رصد و با 
واحدهــاي صنفي متخلف برخــورد خواهند كــرد، اما 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري از كم و كيف 
اجراي اين مصوبات، تا پايان هفته گذشته، از اجرايي نشدن 
ايــن مصوبــات و تأكيــد فعاالن صنفــي بــر بازبودن 
كسب وكارشان، حكايت دارد. مسئوالن صنفي و كاسباني 
كه با همشهري گفت وگو كرده اند، اغلب مي گويند؛ ركود 
شديد كســب وكارها و كاهش قدرت خريد، موجب شده 
حاشيه سود صنوف به حداقل ممكن كاهش يابد، در نتيجه 
فعاالن صنفــي كه در 17 مــاه گذشــته 4دور تعطيلي 
كسب وكارشان را، در كنار محقق نشدن بسته هاي حمايتي 
دولت، شاهد بوده اند، ديگر عمال در دور پنجم نمي توانند 

محدوديت هاي اعالم شده را اعمال كنند.
برخي كسبه و مالكان واحدهاي صنفي در خيابان وليعصر، 
ميدان منيريه، پاســاژ ونك و بازار تهــران درگفت وگو با 
همشهري تأكيد كردند؛ اين بار حاضرند حتي با پرداخت 
جريمه به عنوان هزينه باال بودن كركره مغازه هايشــان، 
به فعاليت خود ادامه دهند زيرا تعطيلي كسب وكارشان 
ديگر امكان پذير نيست. مقاومت اصناف در مقابل اجراي 
ممنوعيت هــا و محدوديت هاي دور پنجم شــيوع كرونا 
در شرايطي است كه پيش از اين نيز قاسم نوده فراهاني، 
رئيس اتاق اصناف تهران ضمن گاليه از تحميل بار مقابله 
با همه گيري كرونا بر دوش اصناف و برخورد تبعيض آميز 
مسئوالن با نحوه فعاليت مشــاغل مختلف، در نامه اي به 
انوشيروان محسني بندپي، استاندارد تهران اعالم كرده 
بود امكان نافرماني و اعتراضات اجتماعي صنوف، به دليل 
اصرار بر تعطيلي كسب وكارشان در دور جديد، وجود دارد. 
همزمان برخي صنوف ماننــد اتحاديه طال و جواهر نيز از 
برخورد تبعيض آميز در اجراي ابالغيه ســتاد ملي كرونا 

خبر داده و از آن گاليه كرده اند.

كركره هاي باز مشاغل از شمال تا جنوب تهران
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از اجراي دور تازه 
تعطيلي مشاغل و كســب وكارها در كالنشهر تهران در 
مناطقي مانند؛ ميدان ونك، خيابان وليعصر، ميدان منيريه، 
بازار بزرگ تهران و ميدان صادقيه از بازبودن كركره همه 
مشاغل ممنوعه مشمول گروه 2تا4 شغلي در كنار مشاغل 
گروه يك تا پايان هفته گذشــته حكايــت دارد. با وجود 
مراجعه بازرسان به برخي مراكز خريد و پاساژها در مناطق 
شمالي شهر تهران مانند پاســاژ ونك و تأكيد بر ضرورت 
تعطيلي محل كســب وكارها، فعاالن صنفي از پذيرش و 
اجراي اين مصوبات خودداري مي كنند و بر تداوم فعاليت 
به دليل شرايط نامســاعد اقتصادي و ضرر و زيان ناشي از 

اجراي 4دور محدوديت هاي كرونايي اصرار دارند.
اين گزارش حاكي است: اين روزها كركره اغلب مغازه ها، 
از واحدهاي فروش پوشاك و كيف و كفش گرفته تا اغلب 
رســتوران ها، اغذيه فروشي ها، فســت فود ها در مناطق 
پررفت وآمــدي نظير ونك و حوالي خيابان ســتارخان و 
ميدان صادقيه باالست. حتي برخي صنوف كه كاالهاي 
لوكس مانند لوازم جانبي خودرو، اعم از ضبط، باند، روكش 
و رينگ را عرضه مي كنند به فعاليت خود، فارغ از هرگونه 
ممنوعيت و محدوديت مصوب، ادامه مي دهند. اين روند 
در طول مسير شمال به جنوب خيابان وليعصر از ميدان 
تجريش تا ميدان وليعصر، منيريه، خيابان 15خرداد و بازار 

بزرگ تهران نيز مشاهده مي شود.

اصناف ناگزير از مقابله به مثل 
برخي فعاالن صنفي مشمول گروه 2تا4 شغلي در گفت وگو 
با خبرنگار همشــهري با بيان اينكه ديگر قــادر به ادامه 
تعطيلي كسب وكار خود در شــرايط ركود بازار نيستند، 
اعالم كردند اصناف در دور تازه تعطيلي مشاغل چاره اي 
جز ادامه فعاليــت و بازبودن مغازه هايشــان ندارند. يك 
فروشــنده پوشــاك باالتر از ميدان وليعصر در پاسخ به 
خبرنگار همشــهري در مورد علت تعطيل نكردن مغازه 
خود، با وجود صدور ابالغيه جديد ســتاد ملي مقابله با 
كرونا، گفت: صنف پوشاك ازجمله صنوف آسيب پذيري 
است كه به ناحق در فهرســت گروه2 شغلي قرار گرفته، 
فعاالن اين صنف بازار شب عيد امسال را به دليل تعطيلي 
مشاغل از دست دادند، در نتيجه بسياري از كاسبان حوزه 

پوشــاك يا تغيير شــغل داده اند يا اينكه با زيان و بدهي 
دســت و پنجه نرم مي كنند. ناصر اكرمــي، افزود: اغلب 
سياســتگذاران از كم و كيف فعاليت صنوف در شــرايط 
ركود بازار اطالعي ندارند، بســياري از واحدهاي صنفي 
فروش پوشاك به دليل افت شــديد فروش در طول روز 
حتي قادر به تامين هزينه حامل هاي انرژي، اجاره بهاي 
مغازه وحقوق و دستمزد كارگرانشان نيستند. او با انتقاد 
از حمايــت ناكافي دولت از فعاالن ايــن صنف در 4دوره 
قبلي تعطيلي مشاغل، گفت: آيا كسي تضمين مي دهد با 
تعطيلي مغازه، ماليات، بيمه، عوارض شهرداري، اجاره بها و 
حقوق و دستمزد پرسنل پرداخت شود. متأسفانه تنها راه 
مقابله با كرونا تعطيلي كسب وكار اصناف قلمداد مي شود 
اما ديگر شرايط اكنون به گونه اي است كه واحدهاي صنفي 
حتي به بهاي پرداخت جريمه و برخوردهاي تعزيراتي نيز 
قادر به تعطيلي كسب وكارشان نيســتند زيرا اغلب اين 
واحدها عمال ورشكسته شده و با انبوه بدهي و چك هاي 
برگشتي مواجهند. بسياري از فروشندگان، پوشاك را به 
اميد فروش و كسب ســود، چكي از شركت هاي توليدي 
خريداري كرده اند اما به دليل ركود شــديد بازار و كاهش 
قدرت خريد، حتي قادر به تامين هزينه هاي جاري محل 
كسب وكار خود نيز نيستند. اين فروشنده پوشاك و كيف و 
كفش تأكيد كرد، در چنين شرايطي اصناف نيز براي حفظ 
بقاي خود ناگزير به مقابله به مثل و رعايت نكردن مصوبات 
اتاق اصناف ايران و ستاد ملي مقابله با كرونا، براي تعطيلي 

كسب وكارشان هستند.

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

از انجام اين كارنيست، افزود: حتي در شرايطي كه كركره 
مغازه باال و تمام وقت فعاليت مي كنيم نيز مشتري و فروش 
چنداني نداريم. درگذشته، تابستان، فصل بيشترين فروش 
محصوالت ورزشــي بود اما حاال كسبه از يك سو به دليل 
كمبود و گراني جنس با مشكل تامين كاال مواجهند و از 
سوي ديگر به دليل باال بودن قيمت ها، از مشتري خبري 
نيســت؛ با وجود اين براي حفظ و بقاي خــود ناگزير به 
بازكردن مغازه و ادامه فعاليت هستيم. او با گاليه از قطعي 
گسترده و طوالني مدت برق در اين راســته بازار، گفت: 
متأسفانه مشخص نيست كه چگونه برق واحدهاي صنفي 
اين راسته بازار به صورت يك در ميان قطع مي شود و به نظر 
مي رسد مسئوالن با قطعي برق سعي در تنبيه اصناف در 
اين گرماي ظهر تابستان دارند. اين خاموشي و گرما اغلب 
كسبه را عصباني و كالفه كرده و معدود مشترياني را كه 
قصد خريد دارند نيز فراري مي دهد. به گفته اين فروشنده 
متأسفانه اكنون سرقت از مغازه ها به دليل ناتواني و كاهش 
قدرت خريد مردم نيز افزايش يافته و فروشندگان ناگزير 
هستند تا براي مراقبت از اجناس فروشگاه تعداد بيشتري 
كارگر را به خدمــت بگيرند كه اين موضــوع نيز هزينه 
اضافي را به فعاالن صنفي تحميل مي كند اما با اين شرايط 
مسئوالن ســتاد ملي مقابله با كرونا و اتاق اصناف ايران با 
تكيه بر برخوردهاي نظارتي حكم به تعطيلي مشــاغلي 
مي دهند كه در شــرايط اقتصادي كنوني حتي با شرايط 

عادي نيز قادر به مديريت هزينه و درآمد خود نيستند.

پشت پرده بازماندن مشاغل و سكوت معنادار بازرسان
مسئوالن اتاق اصناف ايران و تهران در پاسخ به پيگيري 
خبرنگار همشــهري از هرگونه اظهارنظر در مورد چرايي 
بازماندن مشاغل و كسب وكارها در دور پنجم همه گيري 
كرونا خودداري مي كنند. به نظر مي رســد اين ســكوت 
معنادار به نوعي بيانگر رضايت ضمني بازرســي اصناف 
و گشت هاي مشــترك آنها با وزارت بهداشت براي تداوم 
فعاليت واحدهاي صنفي است. يكي از مسئوالن صنفي 
در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه در دوره قبل)موج 
چهارم( همه گيــري كرونا دراواخر فرورديــن كه تعداد 
زيادي از شهرهاي كشــور قرمز و حجم بااليي از تعطيلي 
مشاغل را شاهد بوديم، مســئوالن به اين نتيجه رسيدند 
كه اصناف بيش از اين ظرفيت تعطيلي را ندارند. به گفته او 
مقرر شد تا در دوره چهارم همه گيري كرونا نيز با تعطيلي 
مشاغل آزمايش شود كه سهم تعطيلي اصناف در افزايش 
يا كاهش مرگ ومير وشيوع كرونا چقدر است و با اعمال آن 
محدوديت ها مشخص شد كه فعاليت اصناف نقش چنداني 
در اين همه گيري نــدارد. اين مقام صنفــي تأكيد كرد، 
مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا به اين نتيجه رسيد كه 
تعطيلي اصناف با سهم حداكثر 15درصدي در همه گيري 
كرونا و شرايط اقتصادي كنوني آن هم در روزهاي پاياني 
دولت چندان گره گشــا نخواهد بود با وجود اين به دليل 
نگراني از نظر شيوع كرونا مقرر شــده تا با اعالم وضعيت 
قرمز، فهرست مشاغلي كه فعاليت آنها ممنوع است اعالم 
و از آنها و مردم خواسته شــود تا پروتكل ها و توصيه هاي 
بهداشتي را رعايت كنند. همچنين با توجه به اينكه اكنون 
فصل اظهارنامه مالياتي اســت و اصناف بــا قطعي برق و 
گراني ها دست و پنجه نرم مي كنند، درصورت موج پنجم 
تعطيلي صنوف، كسبه آسيب زيادي خواهند ديد چرا كه 
با توجه به افزايش 35درصدي اخير قيمت ها، واحدهاي 
صنفي حتي بــراي خريد و جايگزينــي كاالهاي عرضه 
شده نيز با مشكل مواجه هستند؛  بر اين اساس ممنوعيت 
فعاليت اعالم شده اما براي اجري آن سختگيري نمي شود 
و تأكيد اصلي بر اجراي دقيق پروتكل هاي بهداشــتي در 
بين مردم و اصناف اســت و واحدهــاي صنفي به رعايت 
حداكثري پروتكل ها ملزم هستند. به گفته او در دور پنجم 
همه گيري كرونا، استراتژي آن است كه اصناف با رعايت 
حداكثري پروتكل هاي بهداشتي به فعاليت صنفي خود نيز 
ادامه دهند و به نوعي تداوم فعاليت با شرايط كرونايي را 
تجربه كنند. مردم نيز، واحدهاي صنفي متخلف در رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي را، گزارش كنند.

گزارش ميداني همشــهري نشان مي دهد با 
وجود مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مبني 
بر تعطيلي كسب وكارهاي گروه 2تا4شغلي از 
يكشنبه هفته گذشته، كركره همه مشاغل در 
روزهاي پاياني هفته گذشــته باال بود. به نظر 
مي رســد مســئوالن دولتي و اصناف تأكيد 

چنداني بر اجراي اين محدوديت ها ندارند

سد طالبان بر تجارت ايران و افغانستان
از 3گذرگاه مرزي ايران با كشور افغانستان، 2گذرگاه به دست نيروهاي 

طالبان افتاده و عمالً تجارت ايران از اين دو نقطه متوقف شده است

نتايج يك بررســي تحقيقي از رونــد افزايش تقاضاي 
مصرف برق در سال  جاري نشان مي دهد كه علت افزايش 
تقاضاي برق ناشي از استخراج بيت كوين يا خشكسالي 
نيســت. بهمن اجدري و عليرضا كديور در اين بررسي 
تحقيقاتي اســتدالل مي كنند: مجموع برقي كه براي 
استخراج بيت كوين صرف مي شود 121تراوات ساعت 
تخمين زده شده است. همچنين گفته شده 4٫5درصد 
از بيت كوين دنيا در ايران استخراج مي شود. اين مقدار 
معادل 5٫4 تراوات ساعت مصرف برق است. اگر مصرف 
برق ايران را با توجه به روند ســال هاي گذشته كشور 
280تراوات ســاعت درنظر بگيريم، نتيجه مي گيريم 
تقريبــا 2درصد مصرف بــرق ايران صرف اســتخراج 

بيت كوين مي شود.
آنها همچنين استدالل مي كنند مقايسه ميانگين دماي 
ســه  ماه اول سال1400 با ســال1399 نشان مي دهد 
ميانگيــن دما در شــهرهاي پرجمعيت ايران بيشــتر 
اســت. نكته قابل توجه ثبت حداكثر دمــاي باالتر در 
سال جاري است. به بيان ديگر عالوه بر اينكه ميانگين 
دماي سال جاري باالتر است، ركوردهاي جديدي نيز در 
حداكثر دما ثبت شده است. اما بررسي ميانگين دماي 
روزانه طيف گسترده تري از شهرهاي پرجمعيت ايران 
نشان مي دهد روند گرما دســت كم در 107روز ابتداي 
سال جاري تغييرات شديدي نسبت به چند سال گذشته 
نداشته است.  به طور دقيق تر، در زاهدان، كرمان و بوشهر 
ميانگين دماي روزانه نسبت به سال1396 كمتر يا بسيار 
مشابه است. در بقيه سال هاي مورد مقايسه نيز ميانگين 
دما رفتار مشابهي دارد به همين دليل بررسي هاي انجام 
شده نشان مي دهد دماي باالي هوا توضيح كافي براي 
افزايش مصرف برق نيست و ريشــه افزايش تقاضا در 

مصرف برق را بايد در عوامل ديگري جست وجو كرد.

تغييرات ساالنه مصرف برق كشور

مقدار مصرف تاريخسال
در پيك

درصد 
تغيير

مقدار تغيير 
مگاوات

–۴۴۲ ،۸۵۵ مرداد۱۳۹۶

۶۵۶ ،۰۹۸۳۱ ،۲۰۵۷ تير۱۳۹۷
۶۳۵۳۵۳۷ ،۳۱۵۷ تير۱۳۹۸
۲۵۴۱۶۱۹ ،۳۱۵۸ تير۱۳۹۹
۰۰۳ ،۲۵۷۱۴۸ ،۱۴۶۶ تير۱۴۰۰

رشد عجيب مصرف برق
در شرايطي كه ساالنه بين 500تا1500 مگاوات به مصرف برق كشور اضافه مي شد 

امسال در رويدادي عجيب، بيش از 8هزار مگاوات به مصرف برق كشور اضافه شده است
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 »شب اول خواب ديدم در كابل 
بمــب و انفجار شــده و من هم گزارش

گرفتار شــدم.«؛ احمد 21 ساله 
كه همين 3-2هفته پيش از كابل به حاشــيه 
تهران رســيده، خاطــره اش را نيمه تمام رها 
مي كند، ماسك سياه شده و خيس عرق اش را 
پايين مي آورد، سري به ســمت خودروهاي 
اســقاطي مي چرخاند و با بغضي پنهان ادامه 
مي دهد: »بيدار كه شدم دور تا دور رختخوابم، 
همين ماشــين هاي لِه  و لورده بود؛ انگار بمب 
بزرگي منفجر شده باشــد. بعــد از آن خواب، 
اينجا مرا ياد انفجارهاي كابل جان مي اندازد.« 
جايي كــه ايــن كارگــر افغانســتاني را ياد 
خيابان هاي وطن  در لحظــات پس از بمب و 
ويراني مي اندازد، يكي از ده ها مراكز اســقاط 
خودرو در شــهرك صنعتي شــمس آباد و در 
۷0كيلومتري پايتخت ايران اســت. وســط 
گرماي ظهر اواسط تير، جنوب تهران، بغض  و 
ســكوت كارگران چندان طوالني و كش دار 
نمي شود و احمد هم با جمله اي تازه، سكوت 
گرماي ظهر را مي شكند؛ »اينجا كارگرها همه 
وطن دار هستند. همين كه تنها نيستيم خوب 
اســت.«؛ احمد كه با فرغون پر از ســيم هاي 
خردشده و رنگي دور مي شود، گويي رد نگاه ها 
را هم باخود مي برد؛ تا چشم كار مي كند دشتي 
از بتن است و چندين رديف هم خودروهايي كه 
خســته از عمري دويدن، انگار بــا آرامش در 
انتظــار مراحل دفــن در اين گورســتان اند. 
كم رمقي گورستان خودروهاي فرسوده البته 
بازار مرگ را در سمتي ديگر و در بين انسان ها 
رونق بخشيده است؛ آمار رسمي مي گويد كه 
ساالنه نزديك به 40هزار ايراني بر اثر آلودگي 
هوا جان مي دهند و چنــد 10 هزار نفر هم در 
تصادفــات هميــن فلزات خســته متحرك، 
عضوي از بــدن خود را از دســت مي دهند يا 

اينكه راهي گورستان مي شوند.

 از 4طبقه خودرو تلنبارشده تا دشت خالي
تا هميــن چند ســال پيش هنــگام خروج 
از 3 ســمت بدون كوه تهران، قبرســتاني از 
خودروهاي پوســيده خودنمايي مي كرد اما 
حاال به هر طرف كه ســر بزني با نگهباني تنها 
و چندين خودروی خســته روبه رو مي شوي 
كه از تعطيلي مراكز اســقاط مي گويند. آنها 
همه آدرس »شــمس آباد« را مي  دهند؛ »اگه 
مي خواي روند اسقاط رو ببيني برو شمس آباد. 
اونجا هميشه فعاله و همه جور ماشين و موتور 
و كاميون پيدا مي شه؛ 65كيلومتر توي مسير 
تهران- قم كه رفتي، برو ســمت جاده قديم. 

بعدش هم برو داخل شهرك صنعتي. همه رو 
بردن اونجا.« 

شهرك شــمس آباد را بايد با خروج از جنوب 
تهران و پشت سرگذاشــتن فرودگاه امام پيدا 
كرد. نگهبان ايستاده كنار در نخستين مركز 
مي گويد كه اينجا خبري نيست؛ » بعضي روزا 
صاحب شركت مي آد و خيلي وقت ها نمي آد. 
شــما ماشــيني مي بيني كه كار و كارگري 
بخواد؟ همين چندسال پيش تمام اين دشت، 
4طبقه خــودرو روي هم تلنبار بــود اما االن 
همين چند ماشــين مونده، خودتون ببينيد 
ديگه.« روزگار كم رونق مراكز اسقاط را همين 
خيابان هاي خلــوت فرياد مي زنــد اما بحث 
يكي دو مركز كه نيســت؛ شمس آباد بيش از 
10شركت اســقاط خودرو دارد و هر جنبنده 
چرخ داري از پايتخت ايران براي دفن بايد به 
اينجا منتقل شود. فاصله كارگاه ها زياد است و 
پشت هر در بزرگ، چندين هكتار دشت خلوت 
است كه در گوشــه  و كنار آن چندين خودرو 
ديده مي شود. مرد ميانســالي كه لباس فرم 
سبزرنگي پوشيده، شيلنگ آب را داخل بلوار 
جابه جا مي كند و مي گويد اينجا روزگاري غوغا 
بوده است؛ »اين سكوت و خلوتي را باور نكنيد. 
همين چندسال پيش اينجا ترافيك بود؛ شلوغ 
شلوغ. يك بار سر همين چهارراه پشت سرتون، 
يك تاكسي زير كاميون پرس شد؛ راننده آمده 
بود كه تاكسي را اسقاط كند و تاكسي نو بگيرد 
ولي كاميون را نمي دانم. تاكســي پرس شد و 
راننده اش فوت كرد. از بس اينجا بروبيا داشت 

اما چندسالي است كه خبري نيست.« 
پاي صحبت هر فردي در شمس آباد بنشينيد، 
ماجرا همين كسادی بازار و بي رونقي اسقاط 

خودرو است.

ماشين فرسوده؛ دورريختني ندارد
مصطفي جودي، فعال صنعت خودرو و عضو 
پيشــين هيأت مديره انجمــن صنفي مراكز 
اســقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده، مرد 
ميانسالي است كه حدود 1۷ سال پيش قدم 
در اين صنعت گذاشــت و يكي از بزرگ ترين 
مراكز اســقاط ايران را بنا كرد. او نخســتين 
مرحله اســقاط يك خودرو را تشكيل پرونده 
و طي كردن مراحل قانونــي در دفاتر پليس 
مي داند. »مسير سرنوشــت: رفاقت تعطيل«؛ 
اين نوشته پشــت پيكاني اســت كه حاال در 
دومين مرحله اســقاط به انتظار نشســته و 
جودي هم با يك دست به آن تكيه مي دهد و با 
دست ديگر دومين مرحله از تشريفات اسقاط 
را توضيح مي دهد؛ »در مرحله بعد حتما بايد 
افسر و كارشــناس راهور حضور داشته باشند 
كه تأييد كنند اين ماشــين، اتاق، شاســي و 
موتور، مربوط به همان پرونده اســت.« دليل 

اين سختگيري هم پيشــگيري از كار خالف 
يا جايگزين كردن با ماشين هاي دزدي است. 
بايد ســقف اتاق برداشته شود، ستون ها برش 
بخورد، موتور سوراخ شــود و شاسي و پالك 
هم نابود شــود. مردي كه نزديك به دو دهه 
خاكســپاري صدها هزار خودروی شخصي، 
كاميون و موتور سيكلت را از نزديك به چشم 
ديده، با مثالي معروف ايــن مرحله را توضيح 
مي دهد: »عشــاير مي گويند گوســفند هيچ 
دورريختني ندارد؛ از پوست و كله پاچه بگيريد 
تا دل و روده. ماشــين براي مراكز اسقاط هم 
همين هســت، همه  چيزش بازيافت مي شود. 
موتور سوراخ مي شــود كه در خودرويي ديگر 
استفاده نشــود، بدنه هم كه بايد پرس شود 
و شاسي هم كه شــبيه پالك اســت. بعد از 
اين مرحلــه، هرچيزي با قابليت اســتفاده يا 
بازيافت، از ماشــين جدا مي شــود. از شيشه 
گرفته تا الســتيك  و آينه و انواع سيم و دل  و 
روده. وسايل داخلي ماشين، صندلي ها، موكت 
و همه وسايل پالســتيكي جدا مي شوند و در 
مرحله بعدي، ســراغ فني ماشين مي رويم.« 
دل و روده را با خنده مي گويد و نام اين مرحله 
را »دمونتاژ« مي خواند. هرجاي اين صحرا را 
كه نگاه كني با اعضا و جــوارح خودروهاي از 
دنيا رفته، روبه رو مي شوي؛ درهاي جدا شده 
ولي ايستاده در كنار هم، صندلي ها تلنبارشده 
روي هم، موكت هاي خاك خورده و هرچيزي 
كه روزگاري در دل اين دستگاه فلزي مشغول 

زندگي بوده است.
در اين صحراي گرم از خودرويي با ده ها سال 
زندگي و خاطره كه با پاي خود به اين گورستان 
آمده، تپه اي از فلز پرس شده به جاي مي ماند. به 
هر مرحله كه نزديك مي شويم يكي دو كارگر 
مشغول به كار، با »سالم حاج آقا« دست از كار 
مي كشــند و نوبت به توضيحات صاحب اين 
شركت مي رســد؛ »خالصه ما اين جا مرحله 
به مرحله پيــش مي رويم. اين دســتگاه ها را 
مي بينيد اينجا خاك مي خوردند؟ 5-4 سال 
پيش هر كدام500-400ميليون براي ما آب 
خوردند كه هر كدام براي يك مرحله از كارند 
اما وقتي كه تعداد ماشين ها زياد باشد به صرفه 
است كه روشن كنيم نه براي اين 8-۷ اسقاط 

هفتگي و ماهانه.« 
چندصدمتر آن طرف  تر، دســتگاهي شــبيه 
به بيل مكانيكي با دســتي بزرگ و انگشتاني 
شبيه به چنگك آماده است كه بدنه خالي شده 
ماشــيني را به قطعــه اي فلز تبديــل كند؛ 
انگشتانش را الي اسكلت خالي و سنگين بدنه 
خودرو فرو مي برد و آن را به دســتگاه پرس يا 
مچاله كن مي سپارد، چند دقيقه بعد از موجود 
متحرك با چند دهه عمر و چندده هزار و حتي 
گاهي چندصدهزار كيلومتر حركت و ســفر، 
فقط يك فلز مچاله شده باقي مي ماند؛ بي آنكه 
كسي بداند آن هم روزگاري نام ونشاني داشته 
و ده ها انسان را به سفرهاي تلخ وشيرين برده 
و برايشان خاطره ها ساخته. او به سرعت عازم 
سفري ديگر به كوره هاي ذوب آهن مي شود تا 
شــايد وقتي ديگر در قامتي تازه پا به زندگي 

جديد بگذارد.

بر نارفيقان شرم باد 
تا همين 3سال پيش نزديك به ۷هزار كارگر 
روزهاي خود را در كارگاه اســقاط ماشــين 
مي گذراندنــد و 30 هــزار نفر هــم به طور 

غيرمســتقيم از اين راه نــان مي خوردند اما 
حاال اين جمعيت نزديك به 40هزارنفري به 
كمتر از 3-2هزار نفر رسيده اســت. در همين 
سال ها هم اســقاط خودرو از سالي دست كم 
صدهزار دستگاه به كمتر از 3-2 هزار خودرو 

رسيده است.
 »كارگران مهاجر 4-3ســال پيش هم جايي 
در آمار رســمي نداشــتند، حاال هم شمرده 
نمي شــوند اما به كار خود ادامه مي دهند.«؛ 
اين را مدير يكي ديگر از همين شــركت هاي 
نيمه فعال اسقاط وســط توضيحاتش درباره 
بي مهري مسئوالن مي گفت؛ خالصه حرفش 
اين بود كه از چندسال پيش هم ماشين براي 
اسقاط كم شد و هم اينكه به دليل به كارگرفتن 
كارگران غيرمجــاز چندصدميليون جريمه 
برايش صادر شده و حاال كارگاهش نيمه فعال 
اســت. كار در كارگاه هاي اســقاط، سخت و 
طاقت فرساســت و كارگــران ايراني چندان 
رغبتي به اين كار نشان نمي دهند. اما داستان 
احمد كه از 9-8 صبح تا حوالي غروب فرغون 
پر و خالي مي كنــد، فــرق دارد. او گله اي از 
سختي كار نمي كند؛ »كار باالخره كار است، 
سخت نيســت ولي گرم اســت. غريبي هم 
هست.« مي گويد البته تنهاي تنها هم نيست؛ 
»اينجا وطن دارا هستند. همين حميد رفيق 
مكتبخانه ام اســت.« 40-30متر آن طرف تر 
و در گوشــه اي از اين كارگاه اسقاط خودرو، 
سالني است كه ســيم هاي خودرو را بازيافت 
مي كند و حميد هم در گوشه اي از آن به كارش 
مشغول است. در اين بخش از كارگاه، روكش و 
رشته هاي سيم از هم جدا مي شوند و درنهايت 
از روكش، لواشك هاي پالستيكي و از رشته ها 
هم خرده فلزات رنگي به جاي مي ماند. مشابه 
زندگي اين روزهاي بشــر در هر گوشه از كره 
خاكي، حميد هم با ماســك بخشي از صورت 
خود را پوشانده است. ماسك احمد و حميد و 
كارگران ده ها شغل ديگر البته نه براي مراقبت 
از ورود ويروس كرونا به بــدن كه براي فرار از 
گرد و خاك يا دود غليظ به جا مانده از اسقاط 

است.

 چگونه نوسازي خاك گرفت؟
آمار كارگران و حتي خودروهاي فرسوده اي كه 
اسقاط مي شوند، دقيق نيست اما در گذشته 

اوضاع جور ديگري بوده است.
»سال 98 تنها 8 هزار خودرو از مجموع 360 
هزار دستگاه فرسوده اسقاط شد. همچنين در 
ســال99، 3ميليون خودرو فرسوده در ايران 
وجود داشــت كه در افق1404 اين تعداد به 
8 ميليون خواهد رســيد؛ اين در حالي است 
كه اگر قرار باشد با روند اسقاط سال98 پيش 
برويم، هزارســال ديگر تازه نوبت خودروهاي 
فرسوده ســال99 مي شــود.«؛ اين جمالت 
بخشي از ســخنان محمود مشهدي شريف، 
رئيس وقــت انجمن صنفي مراكز اســقاط و 
بازيافت خودروهاي فرسوده در بهمن99 است 
كه به شدت از روند كند اسقاط خودرو در ايران 
انتقاد كرده و گفته اســت اســقاط و بازيافت 

براساس قانون و برنامه پيش نمي رود.

  اما قانون دراين باره چه مي گويد؟ 
داستان تالش و برنامه ريزي براي از بين بردن 
خودروهاي فرســوده و جايگزين كردن آنها 
با خودروهاي تازه به ســال 56 برمي گردد؛ به 

دوراني كه در آســمان ايران چنــدان اثري از 
اين آلودگي  وحشــت زاي اين روزها نبود و در 
خيابــان  و جاده ها هم هنوز چنيــن ترافيكي 
ديده نمي شد. در بيش از 4 دهه، سال به سال، 
تعداد خودرو و موتورســيكلت ها با شــتاب و 
شــيبي چشــمگير افزايش پيدا كرد اما روند 
اسقاط و نوسازي نه تنها رشــدي نداشت كه 
دراين چند ســال گذشــته عقبگرد هم كرده 
است. زمزمه هاي نوسازي سال 56، نزديك به 
2 دهه خاموش شد تا اينكه ناگزير كار به قانون 
و مصوبه هيأت دولت و قانون هواي پاك رسيد. 
اواســط دهه 80 اسقاط به ســرعت و جديت 
بااليي آغاز شد و سال85-84  ساالنه بيش از 
200تا 400 هزار خودرو اسقاط مي شد. مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي مي گويد 
كه اواخر دهه 80، هيأت دولت وقت »آيين نامه 
از رده خارج كردن خودروهاي فرســوده« را 
مصوب كرد كه اســقاط را دست كم وظيفه 2 
گروه مي دانســت: از يك طرف خودروسازان 
موظف شدند كه متناســب با توليد خودروي 
تازه، تعــدادي هم خودروي فرســوده از رده 
خارج كنند و از طرف ديگر براي واردكنندگان 
خودرو هــم وظيفه مشــابهي تعريف شــد. 
ماده6اين آيين نامه مي گويد: »خودرو ســازان 
و موتور سيكلت سازان موظفند از ابتداي سال 
1388حداقل معــادل 30درصد توليد ماهانه 
خود گواهي اسقاط به ســتاد تحويل دهند.« 
عالوه براين ماده 10 هم مي گويد:  »پس از تأييد 
اسقاط خودرو در پايگاه اطالعاتي ستاد توسط 
كارشناس مقيم، گواهي اسقاط خودرو جهت 
استفاده براي شماره گذاري خودروهاي وارداتي 
يا استفاده از تخفيفات گمركي و سود بازرگاني 
توسط ستاد صادر و به نيروي انتظامي و گمرك 
جمهوري اســالمي ايران اعالم مي شود.« به 
اين موارد مــاده  8 از قانون هــواي پاك را هم 
بايد اضافه كرد: »تمامي اشــخاص حقيقي و 
حقوقي مالك وســايل نقليه موتــوري اعم از 
سبك، نيمه سنگين، سنگين و موتورسيكلت 
مكلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به 
سن فرسودگي از رده خارج كنند و مسئوليت 
خود را از اين جهت، نزد يكي از مؤسسات بيمه 
داخلي تحت نظارت بيمــه مركزي جمهوري 
اسالمي ايران بيمه كنند.« اين قوانين، هر كدام 
مواد و تبصره هاي ديگري هم دارد كه همه به 
زباني ســاده يك خواســته و وظيفه قانوني را 
مطرح مي كند؛ »هر شــهروند، نهاد يا شركت 
خصوصي و دولتي كه وسيله نقليه دارد، هنگام 
رسيدن اين وسيله به سن فرسودگي بايد آن 
را اســقاط كند.« اما واگذاركردن اين وظيفه 
به شــهروندان بدون حمايــت و كمك دولت 
ممكن است بي ســرانجام باشــد و به همين 
دليل دولت هم موظف است با وام هاي كم بهره 
يا كمك هــاي بالعوض شــهروندان را به اين 
نوســازي ترغيب كند، اتفاقي كه در سال هاي 

گذشته كمرنگ شده است.

 اگرچه همين حاال آمارهاي متفاوتي از تعداد 
خودروهاي فرســوده ايران از زبان مسئوالن 
مختلف شــنيده مي شــود امــا در كمترين 
حالت، نزديك به 8ميليون خودرو، كاميون و 
موتورسيكلت فرسوده وجود دارد كه روزبه روز 
هم بر تعداد آنها افزوده مي شــود. ريشــه اين 
افزايش خودروهاي فرسوده و نيمه تعطيل شدن 
برخي از ايــن كارگاه هاي اســقاط اما به چند 
مورد برمي گــردد؛ يكي اينكه در ســال هاي 
گذشــته و پس از تحريم هاي بي سابقه آمريكا 

عليه ايران، عمال واردات خودرو به كشــور به 
صفر رســيد و حتي قانوني هم در اين زمينه 
و در ســال 96 به تصويب رســيد كه واردات 
خودرو را ممنوع مي كرد. واردنشــدن خودرو 
خودبه خود اين وظيفه اســقاط خودرو براي 
دريافت مجــوز واردات را هــم از روي دوش 
واردكنندگان ســاقط كرد. در ســمت ديگر 
هم در اين سال ها خودروســازان وظيفه خود 
براي اســقاط خودروي فرسوده را پشت گوش 
انداخته اند. ضلع سوم اين مثلث هزينه ساز اما به 
شهروندان برمي گردد؛ در شرايط تحريم شديد، 
تورم افسارگسيخته و همچنين رشد ناگهاني 
قيمت خــودرو ديگر امكان اجبــار يا ترغيب 
شهروندان به نوسازي خودروي فرسوده وجود 
نداشت و دســتگاه هاي ناظر هم در اين زمينه 

چندان پيگير نشدند.
 همدســتي پنهان اين 3 عامل حاال پايتخت 
ايران و بسياري از كالنشــهرهاي كشور را به 
محل جــوالن خودروهاي فرســوده تبديل 
كرده اســت. در هر گوشــه از مراكز اسقاط 
خودروهاي فرسوده و در شهرك شمس آباد، 
روايــت كاملــي از اين داســتان ســقوط را 
مي توان از زبان مديران اين كارگاه ها شــنيد؛ 
از هر ســمت و جهتي كــه بحث باز شــود، 
ساكنان اين روزهاي شــمس آباد سفره دلي 
پردرد و قصــه اي طوالنــي را مي گشــايند 

 كه پايانش مثنــوي هفتادمن كاغذ اســت.

 چرا اسقاط خودرو زندگي بخش است؟
آخرين مرحله اســقاط خــودرو، نزديك به 
ديوار انتهايــي كارگاه بزرگ اســت. جودي 
)صاحب اين كارگاه( وارد مسير پرپيچ وخمي 
مي شــود. از دري فلزي در انتهاي كارگاه كه 
مي گذرد، گويي بهار درســت پس از تابستان 
ســر بر مي آورد. نهال هاي پسته، درخت هاي 
انار به گل نشسته، بوته هاي كدوتنبل و انواع 
صيفي جات در زميني به عــرض چندده متر 
و طولي برابر طول كارگاه اســقاط خودنمايي 
مي كنند؛ باغي است پنهان در بين خودروها و 
ابزارهاي اسقاط شده. هرچقدر كه »حاج آقا« 
دل پري در مسير رفت دارد حاال با دل خوشي 
از به محصول نشستن اين باغ و سال كاشت هر 
نهال مي گويد. هواي دلنشين و صداي پرندگان 
و چندين مرغ و خروس. بحث هاي مسير رفت 
را عوض مي كند؛ حيات دوباره در گورستاني 
كه حاال بي رونق اســت؟ »اين بــاغ براي من 
مثل همين كشتن ماشين هاي فرسوده است. 
مي دانيد چرا؟ چون اين ماشــين ها آلودگي 
مي ســازند و با آن جان آدميزاد را مي گيرند، 
مصرف سوخت كشــور را باال مي برند و بدتر 
اينكه آمــار تصادفات را زيــاد مي كنند. براي 
همين مي گويم كه كاشتن گل و گياه با اسقاط 
خودروهاي فرسوده براي من فرقي ندارد، هر 
دو زندگي را به شهر و انسان بر مي گردانند. اما 

حيف و صد حيف.« 
بهمن 99رئيــس مركز تحقيقــات آلودگي 
هواي دانشــگاه علوم پزشــكي تهران اعالم 
كرد كه »مطالعات نشــان مي دهد هر ســال 
حدود 40 هزار نفر در كشور به دليل مواجهه 
با غلظــت آاليندگــي ذرات معلــق كمتر از 
5/ 2 ميكــرون در هوا جان خود را از دســت 
مي دهند كه اين تعداد تقريبا معادل 10 درصد 
كل موارد فوتي ها در ايران اســت.« به مرگ 
ســاالنه 40 هزار نفر بر اثر آلودگي هوا، آمار 
تصادفات رانندگي را هــم اضافه كنيد؛ مرگ 
روزانه بيــش از 40 نفر و معلوليــت بيش از 
900 نفر. عالوه بر چنيــن هزينه اي كه از عمر 
ايرانيان مي شود و خســارت سرسام آوري كه 
بر بودجه كشــور مي زند، ميــزان هزينه زايي 
اين خودروهاي فرســوده براي يك شهروند و 
كشور هم چشمگير اســت. جودي مي گويد: 
»يك سواري با 30-20 سال عمر، هم هزينه 
سوختش زياد اســت و هم اينكه مدام جريمه 
مي شود و در كل ضرر روي ضرر است. االن هم 
مردم ضرر جسمي و مالي مي بينند و هم كشور 
و دولت.«. حاال بار ديگر خودروهاي رهاشده 
در محوطه نمايان مي شوند. شيشه ميني بوس 
كه پشت به باغ در انتظار اســقاط رها شده با 
كلماتي رنگ و رو رفته پيداست: »نازك آراي 
تن ســاقه گلي /كه به جانش كشتم و به جان 

دادمش آب/ دريغا به برم مي شكنند...«

 محمدباقرزاده
خبر نگار

گزارش ميداني همشهري از مراكز اسقاط خودرو كه به حالت نيمه فعال درآمده اند

اسقاطي ها ديگر به گورستان نمي روند 
 درحالي كه آمار جان باختن ايرانيان براثر آلودگي هوا 

و تصادفات رانندگي رشدی چشمگير دارد اما روند نوسازي خودروها بسيار كند است

   مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران: سال گذشته 3هزار تاكسي نوسازي شدند
در شرايط كنوني كه درآمد تاكسيرانان كاهش پيدا كرده و بيماري كرونا حرفه آنها را تحت تأثير خود قرار داده، 
نوسازي ناوگان تاكسيراني در درجه چندم اهميت قرار گرفته است. در تهران 80هزار تاكسي وجود دارد كه 
تعداد زيادي از آنها بيش از 10سال عمر دارند و بايد نوسازي شوند. اين كار قبال با وام هاي 30ميليون توماني 
امكان پذير بود اما اكنون با وام كمتر از 100ميليون تومان نمي توان به سراغ آن رفت. به گفته محمد روشني، 
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكســيراني تهران در سال گذشته حدود 3هزار دستگاه در تهران 
نوسازي شده اند كه 78درصد آنها دوگانه سوز و 13درصد تك سوز بودند. براي امسال نيز بنا بود 10هزار وام 
نوسازي تاكسي هاي فرسوده به مبلغ ۹0ميليون تومان و كارمزد 4درصد به تاكسيرانان  داده شود تا 16هزار 
تاكسي تهران مورد بازسازي قرار گيرد اما هنوز آماري از تحقق اين هدف منتشر نشده است. دركنار موضوع 
بازسازي، مصوبه تعميرات 21هزار دستگاه تاكسي از 3منبع مالي مختلف دريافت شده ولي براي انجام هر كاري 
بايد در انتظار اعالم فهرست قيمت هاي ايران خودرو ماند تا بتوان اقدامي انجام داد كه تاكنون اين فهرست 

اعالم نشده است. 

مراكز اسقاط خودرو از حالت خصولتي خارج شوند 

اسقاط خودروهاي فرسوده  موضوع و عملي اســت كه هم به نفع مردم، هم 
دولت و هم مراكزي است كه با صرف هزينه فراوان و بدون كمك دولت قدم 
در اين وادي گذاشته اند. ما در سال1385 كه كار شروع شد آمار بسيار خوبي 
داشتيم و در سال نزديك به 360هزار اسقاط خودرو انجام مي  داديم. اين روند 
در دولت يازدهم و دوازدهم البته ادامه پيدا نكرد و در اين دولت آمار حتي در 
يكي از سال ها به پايين تر از 10هزار خودرو رسيد. در اين سال ها يا انگيزه اي 

براي اين كار نبود يا اينكه مشكالت اجازه نمي داد.
يك بحث ديگر درباره اسقاط خودرو، وضعيت مراكز اسقاط است كه تاكنون 
به حدود 220مركز مجوز اسقاط داده شد اما در دولت كنوني حدود 80درصد 
مراكز تعطيل شدند و آن 20درصد باقي مانده هم با ظرفيت بسيار پايين به كار 
خود ادامه مي دادند و عمال نيمه فعال اند. در اين سال ها كارگران فراواني بيكار 

شدند و سرمايه هاي زيادي راكد ماند و از بين رفت.
 از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده براي دولت و كشور سود فراواني دارد؛ 
يك بخش اين سود شامل جلوگيري از مصرف بي رويه سوخت و جلوگيري از 
كشتارهاي جاده اي مي شود و بخش ديگر موضوع كاهش آلودگي  هواست و 

اين مزايا براي مردم هم هست.
مسئله ديگري كه بايد به آن اشــاره كنم، موتورسيكلت هاي فرسوده است 
كه يكي از منابع آلودگي هواي كشــور به شــمار مي آيند ولي عمال تالشي 

براي از رده خارج كردن آنها نمي شود. در اين زمينه تنها موتورسيكلت هاي 
با شرايط خاص يا مواردي كه در دست نهادهاي مختلف باقي مانده بود براي 
اوراق به مراكز فرســتاده شــد و اين با برنامه دقيق براي از رده خارج كردن 

موتورسيكلت هاي فرسوده متفاوت است.
اما چرا اين روند به حالت تعطيلي و غيرفعال كشــيده شــده است؟ يكي از 
داليل به جايگاه ستاد برمي گردد كه در اين ســال ها به شدت كاهش پيدا 
كرده؛ مثال ســتاد حمل ونقل ســوخت پيش تر زيرنظر رئيس جمهور بود و 
رئيس ستاد هم مشاور رئيس جمهور بود اما يك مرتبه اين جايگاه تغيير كرد و 
ستاد بخشي از معاونت اجرايي رئيس جمهور شد و حتي از اين هم تنزل پيدا 
كرد و به مجموعه وزارت راه منتقلش كردند و حاال رئيس ستاد در حد يك 
مديركل هم نيست. اين باعث مي شود كه انجام روند قانوني و كارهاي اداري 

با مشكالت فراوان روبه رو شود.
اسقاط خودروي فرسوده مستقيم با سرمايه كشور و سالمت مردم در ارتباط 
اســت و ما مي خواهيم و اميدواريم كه در دولت جديد اين شــرايط تغيير 
كند و توجه جدي به قوانين و مصوبات موجود در اين زمينه شــود. بهترين 
راه حل، اجراي مصوبات و قوانين اســت كه متأسفانه در اين دولت مصوبات 
تصويب شده در زمان خودشان را هم اجرايي نكردند و حتي برخي موارد را 
هم حذف كردند. دولت ها اگر همين قوانيــن و مصوبات قبلي را اجرا كنند، 
امر اسقاط رونق خواهد گرفت. عالوه براين خودروساز و واردكننده به عنوان 

مجري اسقاط بايد وارد ميدان شوند و وظيفه قانوني خود را اجرا كنند.
پيشنهاد ديگر اين است كه مراكز اســقاط را به صورت يك صنف ببينند و 

شرايط اين كار و حوزه از حالت خصولتي خارج شود؛ االن بخشي از اين كار 
خصوصي و برخي انگار دولتي است؛ مثال موقع سرمايه گذاري مي گويند كار 
خصوصي است و سرمايه بايد از شخص و شــركت متقاضي باشد اما هنگام 
برنامه ريزي مي گويند اين كار دولتي اســت. اگر اين كار به خود ما و مراكز 

واگذار شود، برنامه هاي خوبي داريم كه به نفع دولت و مردم خواهد بود.

محمدحسين گودرزي
رئيس كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت خودرو
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»ســال 98 تنها 8 هزار خودرو از 
مجموع 360 هزار دستگاه فرسوده 
اسقاط شد. همچنين در سال99، 
3ميليون خودرو فرسوده در ايران 
وجود داشــت كه در افق1404 
اين تعداد بــه 8 ميليون خواهد 
رسيد؛ اين در حالي است كه اگر 
قرار باشد با روند اسقاط سال98 
پيش برويم، هزارسال ديگر تازه 
نوبت خودروهاي فرسوده سال99 

مي شود.«
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خبرهاي كوتاه

آتشسوزيگستردهدرجنگلومرتعنارك
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري گچساران از آتش سوزي گسترده 
در جنگل ها و مراتع ارتفاعات منطقه نارك اين شهرســتان خبر داد. 
مجيد نظري به ايسنا گفت: آتش ســوزي از ساعت23 روز پنجشنبه 
شروع شد. او گفت: 80 نيرو در حال تالش براي مهار آتش در اين منطقه 
هستند و براي مهار به موقع و سريع تر درخواست كمك داريم. رئيس 
اداره منابع طبيعي شهرستان گچساران افزود: به دليل سخت گذر بودن 
منطقه، براي كنترل و مهار به موقع و سريع تر آتش سوزي درخواست 
بالگرد شــد و يك فروند بالگرد در حال اعزام به منطقه است. نظري 
درخصوص علت و برآورد اوليه از ميزان خسارات وارده تصريح كرد: هنوز 
علت اين آتش سوزي معلوم نيست و ميزان خسارات وارده نيز پس از 
مهار آتش مشخص مي شود. به گفته او، عمده پوشش جنگلي منطقه 

نارك كه دچار آتش سوزي شده، بلوط و زالزالك است.

اهداي4تنعلوفهبهحياتوحشقميشلو
نماينــده مجمع فعاالن زيســت محيطي ايــران و مديرعامل انجمن 
دوستداران محيط زيست شهرستان تيران و كرون از اهداي 4 تن علوفه 
و ساخت يك آبشخور براي حيات وحش پناهگاه قميشلو خبر داد. مهدي 
دادخواه تيراني به مهر گفت: پويش نــذر مهرباني با هدف جمع آوري 
كمك هاي مردمي براي حيات وحش پارك ملي و پناهگاه قميشــلو 
حدود 3هفته پيش آغاز شــد و در 2روز فعاليت با اقبال خوب روبه رو 
شد. وي با اشاره به توقف فعاليت اين پويش، افزود: با كمك  مردم در يك 
مدت كوتاه، تاكنون در 2مرحله حدود 4تن علوفه )يونجه( پرس شده به 
پاسگاه محيط باني پارك ملي قميشلو تحويل شده و مجدد علوفه تازه 
خريداري و به اين منطقه ارسال مي شود. اين فعال محيط زيست گفت: 
صدها رأس گونه علفخوار ازجمله آهو در پي خشكسالي منطقه را ترك 
كردند كه شايد نيمي از آنها دوباره به پناهگاه بازنگردند و شماري از اين 

حيوانات نيز در اين مدت كشته يا تلف شده اند.

سمپوزيوميكصدسالگردشگريايرانبرگزارميشود
سمپوزيوم يكصد ســال گردشــگري ايران هفته آخر مهرماه برگزار 
مي شود. اين ســمپوزيوم از انديشــمندان، اســتادان، متخصصان و 
صاحب نظران براي انجــام مطالعات، گردآوري مســتندات و تدوين 
يادداشت هاي علمي و تاريخي، به منظور آمادگي براي آغاز سده جديد 
خورشيدي، با هدف بازخواني روند تاريخي و سير تحوالت و عوامل مؤثر 
در موفقيت ها و آسيب شناسي  سفر و گردشگري در سده14 دعوت به 
همكاري كرده است. به گزارش برگزاركنندگان اين سمپوزيوم، يكصد 
سال گردشــگري ايران با محورهاي »ســفر و حمل ونقل«، »اقامت 
و مهمان نــوازي«، »پذيرايي، غذا و نوشــيدني«، »جاذبه ها و مقاصد 
گردشــگري« و »خدمات مسافرتي و گردشــگري«، در 23 كارگروه 
تخصصي در راستاي اهداف تعيين شده گام برداشته و به صورت آنالين 
و حضوري در 2۷و28مهرماه امسال برگزار مي شود. برگزاركنندگان اين 
رويداد معتقدند مروري بر اولين هاي گردشگري ايران در سده اخير نشان 
خواهد داد چه افراد، سازمان ها و نهادهايي به منظور معرفي و ترويج اين 
سرزمين گام هاي مهمي برداشته اند و نقاط موفقيت و برجسته تاريخ 

يكصد سال اخير گردشگري كشور به منصه  ظهور گذاشته خواهد شد.

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار
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 واكنش هاي مثبت و منفي فعاالن محيط زيست به صدور 
احكام جايگزين حبس و جزاي نقدي براي متخلفان محيط زيستي

 شمشير دولبه مجازات جايگزين 
در جرائم محيط زيستي

مرحله اجرا با نظارت كارشناس انجام شود، 
بسيار مفيد است.

كهرم معتقد است: »مجازات هاي جايگزين 
در حوزه محيط زيست به صورت گسترده 
و جدي در آفريقا در حال اجرا ســت. آنجا 
شكارچي ها را ملزم مي كنند در كالس  هاي 
تئوري و عملي محيط زيســت شــركت 
كنند.3 جنبه مثبت در ايــن اقدام وجود 
دارد؛ اول اينكه مي توانــد حس ترحم را 
در متخلفان محيط زيســتي نســبت به 
حيات وحش و طبيعت بيــدار كند. دوم، 
دوره محكوميت افــراد، دوره خدمت به 
محيط زيســت باشــد و بــاري از دوش 
محيط بان ها و دوستداران محيط زيست 
برداشته شود. جنبه مثبت سوم هم زندان 
نرفتن است. زندان، دانشگاه جرم و جنايت 
است و خالفكار خرده پا در اين مكان تبديل 

به مجرم حرفه اي مي شود.«
 كهرم معتقد است مجازات كردن متخلفان 

محيط زيستي به اين شيوه نياز به راهنمايي 
دارد تا تأثيرگذار باشــد. به گفته او، »بايد 
متخلفان به درستي توجيه شوند. به عنوان 
مثال، اگر شــكارچي محكوم به نوشــتن 
مقاله براي قوچ و ميش هايي كه شكاركرده 
مي شــود، يا شــكارچي پرنده محكوم به 
غذادادن به پرندگان و... بايد فرد محكوم 
بداند چرا اينطور مجازات شــده است. او 
بايد بداند قرار نيســت تحقير شود و بايد 
توجيه شود كه قرار نيست نقره داغ شود. 
محكومي كه با غــذا دادن بــه پرنده ها و 
مقاله نوشتن در مورد آنها مجازات مي شود، 
از ابتدا بايد متوجه شــود كه هدف از اين 
مجازات انتقال ذره اي عشق و عالقه نسبت 
به طبيعت به اوست. به عنوان مثال، 4سال 
پيش يكي از قضات، شــكارچي پرندگان 
را به نوشــتن مقاله در مورد آنها محكوم 
كرد. بعد از نوشتن مقاله تازه آن شكارچي 
متوجه شد كه در فصل النه گذاري اقدام به 

شكار كرده، او با نوشتن آن مقاله دانست 
كه پرنده هايي كه شكار كرده، پدر و مادر 
بوده انــد و جوجه هاي آنهــا در النه ها در 
انتظار بازگشت شــان بودند. وقتي از اين 
زاويه به پرنده ها نگاه كرد، حس ترحم در 
او بيدار شد و ديگر هيچ وقت وسوسه شكار 

به سرش نزد.«
اين بوم شناس با بيان اينكه علم و آگاهي 
قضات دربــاره محيط زيســت و طبيعت 
نقش اساسي در صدور مجازات هاي مؤثر 
دارد، مي گويد: »سال ها پيش در خراسان 
جنوبي، فردي يوزپلنگــي را با خودروي 
شخصي اش به عمد زير گرفت و تلف كرد. 
وقتي پاي ميز محاكمه آمد، مدعي شــد 
كه آن حيوان قصد خوردن او و پســربچه 
14ساله اش را داشــته، در نهايت محكمه 
هم باور كرد كه يك يوزپلنگ 25كيلوگرمي 
مي توانسته آن مرد 80كيلويي را بخورد و 
فرد تبرئه شد. بنابراين در صدور مجازات 

جايگزين حبس در حوزه محيط زيســت 
مولفه اصلي علم و آگاهي است. چون بايد 
مجازات ها به صورت كارشناسي انتخاب، 
صادر و اجرا شوند تا كاركرد مؤثرتر داشته 

باشند.«

مجازاتجايگزينبياثراست
محمد علي يكتا نيك، كارشــناس و فعال 
محيط زيســت به عنوان يكي از مخالفان 
مجازات هاي جايگزين حبــس در حوزه 
محيط زيست در گفت وگو با همشهري از 
غيركارشناسي بودن اينگونه آرا مي  گويد: 
»غذارســاني به حيوانات كار ســاده اي 
نيســت و بايد با كارشناســي انجام شود. 
اين اقدام مانند يك شمشير دولبه است؛ 
در شرايطي بســيار واجب و حياتي و در 
شرايطي مي تواند بســيار خطرناك باشد. 
غذارساني به حيات وحش اقدامي نيست كه 
آن را به عهده يك متخلف سپرد. اين اقدام 

به حيات وحش اگر غيراصولي انجام شود 
موجب از بين بردن شعاع خطر جانوران و به 
هم خوردن نظام طبيعي منطقه مي شود.«

 يكتا نيك معتقداست اگر كشتي حفاظت 
از محيط زيست به گل نشســته، فقط به 
اين خاطر اســت كه قانون اجرا نمي شود: 
»رأي ها و تعيين مجازات هاي ســليقه اي 
به شدت مخرب است. اين رأي ها به نوعي 
اجرا نكردن قانون است. اگر متخلفي جرمي 
را مرتكب شده و اين جرم محرز شده، بايد 
به صورت دقيق و ســختگيرانه قانون  اجرا 
شــود. در اين باره پرداخــت جريمه هاي 
نقدي به عقيده من بسيار مؤثرتر است تا 

مجازات هايي مانند دانه پاشي و...«
او ادامه مي دهد: »وقتي اين قانون تبديل 
مي شود به مجازات هاي جايگزين، درست 
مانند اين اســت كه بگوييــم كاري به كار 
شكارچيان نداشته باشيد و بگذاريد كارشان 

را انجام دهند!«
اين فعال محيط زيســت احكام جايگزين 
حبــس را نمي پذيرد و معتقد اســت اين 
رأي ها هيچ گونــه بازدارندگــي به دنبال 
ندارد. او مي گويد: »پيام اينگونه مجازات ها 
براي متخلفان اين اســت كــه در دادگاه 
نهايتا موظف مي شــوي مقاله بنويسي و 
به حيوانات غذا بدهي، كســي هم نظارت 
نمي كند كــه انجام مي دهي يــا نه. پس 
ارزشــش را دارد كه تخلف كنيم. به نظرم 
اينگونه رأي ها هيچ فرقــي با حكم برائت 
نــدارد. ما بايد بــه قانون پايبند باشــيم. 
رأي هايي مانند دانه پاشي، زباله جمع كردن 

از طبيعت و... فرقي با برائت ندارند.«
 با وجــود اينكه مخالفــان و موافقان اين 
رويكرد به شدت به نظر خود پايبند هستند 
و مســتندات و ادله خود را ارائه مي دهند، 
اما هر دو ديدگاه در نقطــه اي تالقي پيدا 
مي كند. هر دو جناح مخالف و موافق صدور 
مجازات هاي جايگزين حبــس در حوزه 
محيط زيســت، معتقدند كه مجازات هاي 
جايگزين حبس بايد به صورت كارشناسي 
صادر و اجرا شــود. مخالفان اين رويكرد 
به دليــل غيركارشناســي بودن رأي ها و 
سرسري گرفته شــدن آن در مرحله اجرا، 
آن را به كلي رد مي كنند و مخرب مي دانند. 
موافقان نيز ضمن قبول كاستي ها در زمينه 
صدور و اجرا، اما نســبت بــه اين رويكرد 
 ابراز اميدواري مي كننــد و آن را يك گام

به جلو مي دانند.

5حيــوان آزار و متخلــف 
محيط
محيط زيستي به علوفه رساني زيست

و دانه رســاني بــه آهوان و 
پرندگان در هفته گذشته محكوم شدند. 
افــرادي كــه اقدام بــه  آزارســگ ها  در 
شهرستان پارس آباد مغان كرده بودند، به 
ارائه خدمات عمومي تعليف آهوان در سايت 
تكثيــر آهوي مغــان و دانه  پاشــي براي 
پرندگان محكوم شده اند. متهمان مكلف 
شــدند زيــر نظــارت اداره حفاظــت 
محيط زيست و واحد اجراي احكام كيفري، 
به مدت 120 ســاعت با هزينه شــخصي 
نسبت به تعليف آهوان در سايت تكثير و 
احياي آهوي مغــان و دانه پاشــي براي 
پرندگان حمايت شده و مهاجر اقدام كنند.

از 5ســال پيش صدور احــكام جايگزين 
حبس براي متخلفان محيط زيست مطرح 
شد. مجازات هاي جايگزين حبس در دنيا 
به مجازات هاي اجتماعي معروف است و 
هدف از آن، بازداشتن مجرمان از تخلف از 
طريق ايجاد حس ترحم، مهرباني و از همه 
مهم تر آگاهي نسبت به آسيبي است كه به 

واسطه ارتكاب به جرم وارد كرده اند.
 اغلب رأي هاي جايگزين حبس، مجرم را 
به محل ارتكاب جرم بازمي گرداند اما اين بار 
او موظف اســت به جاي آسيب رساندن، 
خدمت كنــد. ايــن رويكــرد در حوزه 
محيط زيست موافقان و مخالفاني نيز دارد. 
برخي كارشناسان معتقدند اگر در مرحله 
اجرا نظارت كافي و كارشناسي انجام شود، 
اينگونه مجازات ها مؤثر است. اما برخي از 
بيخ و بن مخالف اين سبك و سياق هستند. 
آنها معتقدند ايــن رأي ها هيچ تأثيري در 
كاهش تخلفات محيط زيستي ندارد و تنها 
پاك كردن صورت مسئله است. مخالفان 
مجازات هاي جايگزين حبــس در حوزه 
محيط زيست، صدور چنين رأي هايي را با 

صدور حكم برائت همتراز مي دانند.

مجازاتمفيددرحوزهمحيطزيست
اســماعيل كهــرم، بوم شــناس يكي از 
موافقان صدور رأي هاي جايگزين حبس 
در پرونده هاي محيط زيســت اســت كه 
در گفت وگو با همشــهري از لزوم نظارت 
در اجراي احكام مي گويــد، اگر احكام در 
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 دهه80 بود كه نخســتين 
كافه كتاب ايــران به همت گزارش

انتشــارات روشــنگران و 
مطالعات زنــان با عنوان پاتــوق فرهنگي 
تهران شــكل گرفت و شــعار آن »كتاب 
خواندن با يك فنجان چاي« بود. به مرور 
اين فضاي تلفيقي از كتــاب و كافه مورد 
توجه اهالي فرهنگ و هنر قرار گرفت و در 
پي آن كافه كتاب هاي بعدي پشت سر هم 
در هر گوشه اي از شــهر افتتاح شدند و به 
مرور تعدادشــان رو به افزايش گذاشــت. 
خــرداد ســال99 »اتحاديــه ناشــران و 
كتابفروشــان تهــران« به عنــوان متولي 
كافه كتاب هاي پايتخت معرفي شد و شروع 
به صدور مجوز براي اين كسب وكار كرد. به 
اين ترتيب، هم فعاليــت اين كافه كتاب ها 
وجهه قانوني و رسمي پيدا كرد و هم به آنها 
هويت مستقلي بخشيد تا به نوعي فعاليت 
كافه كتاب ها از ديگر كافه ها تفكيك شود. 
اين كافه ها به پاتوقي براي دانشــجويان، 
نويسندگان، روزنامه نگاران و عالقه مندان به 
فلسفه و هنر تبديل شده؛ تا جايي كه رد پاي 
افراد سرشناس حوزه تئاتر و سينما و كتاب 
هم در كافه كتاب ها ديده مي شود. با وجود 
اين، كافه كتاب ها هم در اين روزها به دليل 
شــيوع ويروس كرونا و تعطيلي مدارس و 
دانشگاه ها و برخي كسب و كارها حال و روز 
خوبي ندارند و اغلب مشتريان و مخاطبان 
خودشان را از دست داده اند و كار بسياري از 

آنها به تعطيلي كشيده است.
نخســتين ســؤالي كه درخصــوص اين 
موضــوع مطرح مي شــود اين اســت كه 
كافه كتاب چيســت و چه تفاوتي با ديگر 
كافه ها و كافي شاپ ها دارد؟ رئيس اتحاديه 
ناشران و كتابفروشــان تهران درخصوص 
كافه كتاب هــا بــه همشــهري مي گويد: 
»كافه كتاب و كافي شاپ در بخش كافه با 
هم مشترك هستند، اما درحقيقت عرضه 
كتاب و فعاليت كتابفروشي، مشخصه اصلي 

»كافه كتاب« است و مشمول دريافت مجوز 
از اتحاديه ناشران و كتابفروشان مي شود؛ 
بنابراين كافه كتاب با كافه اي كه يك قفسه 
كتاب دارد، بسيار متفاوت است.« هومان 
حسن پور در ادامه مي گويد واحد هايي كه 
به عنوان كافه كتاب فعاليت مي كنند و هنوز 
مجوز اين كار را دريافت نكرده اند، با رعايت 
شروط و احراز شرايط اعالم شده مي توانند 
براي دريافت مجــوز »كافه كتاب« اقدام 
كنند يا اگر تمايلي به انجام اين كار ندارند 
بايد با عنوان كافي شــاپ به كارشان ادامه 
دهند: »تاكنون اســتقبال از كافه كتاب ها 
خوب بوده اســت، اما گاهي ممكن است 
افراد به دليل اختالف زياد فعاليت شــان با 
معيارهاي يــك كافه كتاب ترجيح بدهند 
در قالب كافي شــاپ فعاليت خودشان را 

ادامه دهند.«

تفاوت كافه كتاب و كافي شاپ 
هومان حسن پور در ادامه درباره شرايط 
دريافت مجوز بــراي فعاليت كافه كتاب 
مي گويــد: »براي تأســيس كافه كتاب، 
افراد متقاضي بايد ابتدا كتابفروش باشند. 
نبايد فرامــوش كنيم هــدف از اين كار 
افزايش ويترين كتاب در كشــور است، 
نه ايجاد فرصتي براي اســتفاده ديگران 
از اســم كتابفروشــي! دومين شرط هم 
اختصاص 70درصد فضاي كافه به فروش 
كتاب اســت و در كنار آن بايد به افرادي 
كه عالقه منــد به كتابخوانــي يا بحث و 
تبادل نظــر در اين خصوص هســتند، 
خدمات و امكاناتي ارائه شــود. بايد اين 
فرهنگ در ميــان صنــف و متقاضيان 
صنف ايجاد شــود كه فــروش كتاب در 
قالب كافه كتاب، اولويت ها و بايسته هايي 
دارد كه همه آنها بايد درنظر گرفته شده 
و رعايت شود. همچنين شرط سوم براي 
راه انــدازي كافه كتاب، داشــتن پروانه 

كسب كتابفروشــي از اتحاديه 
ناشــران و كتابفروشــان 
تهران توسط فرد متقاضي 

است.«

دريچهكافه كتاب چيست و شيوع كرونا چه تأثيري بر اين كسب وكار نوظهور داشته است؟ 

كتاب »چگونه مانند يــك امپراتور فكر كنيم« 
نوشته دونالد رابرتسون است كه نخستين بار در 
سال 2019 منتشر شد. رابرتسون در اين كتاب 
به مخاطبان خود نشــان مي دهد كه »ماركوس 
اورليــوس« چگونــه از بينش هاي فلســفي و 
اقدامات درماني استفاده مي كرد تا كنترل خود 
بر عواطفش را گسترده تر ســازد و سختي هاي 
بزرگ را تحمل كند. رابرتسون سپس مخاطبان 
خود را راهنمايي مي كند تا بتوانند اين روش ها 
را در زندگي خــود به كار ببندنــد. اين كتاب با 
تركيب داستان هايي جذاب از زندگي »ماركوس 
اورليوس« و اطالعاتي ارزشــمند از روانشناسي 
مدرن، فلســفه »رواقي گــري« را به شــكلي 
كاربردي و همه فهم توضيح مي دهد و راهنمايي 
عالي را براي مواجهه بــا چالش هاي اخالقي و 
روان شــناختي زندگي مدرن ارائه مي كند. اين 
كتاب بــه تازگي با ترجمه مجتبــي علي اكبر و 
سارا حسيني معيني به  همت نشر كتاب پارسه 
منتشر شده است. نشســت نقد و بررسي كتاب 
»چگونه مانند يك امپراتور فكر كنيم« سه شنبه 
22تير ساعت 11صبح با حضور محمد يوسفي، 
حسين فراستخواه و مترجمان كتاب به  صورت 
مجازي برگزار مي شود. عالقه مندان مي توانند 
اين نشســت را از اينســتاگرام مركز فرهنگي 
شهركتاب به نشاني: ketabofarhang، كانال 
تلگرام bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت 

آپارات پيگيري كنند.

چگونه مانند يك امپراتور 
فكركنيم

روزگار ناخوش پاتوق هاي جدید فرهنگي
سعيده مرادي

خبر نگار

تازه هاي نشر

  آخرين شيطان
»آخرين شــيطان« نوشته ايســاك باشويس 
زينگر را ســپاس ريوندي به فارسي برگردانده 
و نشــر ماهي آن را منتشــر كرده است. كتاب 

مجموعه اي از 9داستان كوتاه است.
نويســنده كتاب يك يهودي اســت و مذهب 
در تمام داســتان هاي اين كتــاب كامال قابل 
مشاهده است و در اكثر قسمت هاي داستان ها 
شــيطان حضور دارد و معموال يك حكم ديني 

نقض مي شود و در ادامه داستان به تفســير همين نقض مي پردازد. 
داستان خون كتاب آخرين شــيطان، درباره نحوه كشتن حيوانات و 
غذاي حالل است، داســتان در مورد قصابي است كه عالقه زيادي به 
كشــتن و ذبح حيوانات دارد. در واقع عالقه به خون ريختن دارد و به 
همين دليل شهوت در او زنده مي شود و در مسير گناه قرار مي گيرد 
و... در داستان ديگري از اين كتاب، شيطان از يك ابر شيطان يا همان 
شاه شــيطان ها دســتور مي گيرد و اوامر او را اطاعت مي كند. كار او 
به گناه كشاندن خاخام  يك شهر اســت، زيرا بقيه شيطان ها در اين 

ماموريت ناكام مانده اند.
ايساك باشــويس زينگر)1991-1902( داستان نويسي يهودي با 
مليتي لهستاني، آمريكايي است كه سال1978 برنده جايزه ادبي نوبل 
و برنده جايزه كتاب ملي شده است. اين كتاب 184صفحه اي به بهاي 

33هزار تومان منتشر شده است.

  سمفوني پاستورال
»سمفوني پاستورال« نوشته آندره ژيد با ترجمه 

اسكندر آبادي را نشر ماهي منتشر كرده است.
داستان كتاب درباره كشيشي متاهل با مذهب 
پروتستان است كه در خانه اي كوچك، همراه 
همسر و 5 فرزندش زندگي مي كند و در جريان 
داستان، سرپرستي دختري نابينا به نام ژرترود 
را نيز به عهده مي گيرد. جريان از اين قرار است 

كه كشيش بر بالين پيرزني در حال احتضار مي رود 
كه در خانه پيرزن دختر برادر او كه نابينا و الل است زندگي مي كند و 
كشيش براساس وظيفه ديني اش سرپرستي دختر را به عهده مي گيرد 
تا او را از منجالب فقر و بي كسي نجات بدهد. با تالش و صبوري زياد 
آموزش دختر را شــروع مي كند و پس از چندي متوجه عالقه شديد 
خود به ژرترود مي شــود كه روزبه روز بيشتر مي شود و از طرفي پسر 
بزرگ كشيش دلباخته دختر شده و در داســتان يك مثلث عشقي 
به وجود آمده است... پل گيوم آندره ژيد، نويسنده مشهور فرانسوي 
سال1896 در پاريس به دنيا آمده و در سال1947 برنده جايزه ادبي 
نوبل شد. وي ســال1951 در 55سالگي درگذشــت. ازجمله آثار او 
»مائده هاي زميني«، »ضد اخالق«، »ســفر به كنگو«، »بازگشت به 

چاد« و »سكه سازان« است.
سمفوني پاستورال در 96صفحه به بهاي 14هزار تومان منتشر شده 

است.

صدها كافه كتاب اجاره اي تعطيل شدند 
 از زماني كه ويروس كرونا شــيوع پيدا 
كرد، اغلب كســب وكارها دچار مشكل 
شــد و كافه كتاب ها هم از اين موضوع 
مســتثنا نبودند. مديريــت كافه كتاب 
نشــر ثالث در خيابان كريم خان با بيان 
اين مطلب به همشــهري گفــت: »ما 
مشتريان ثابت خودمان را داريم كه هر 
روز به اين كافه كتاب مي آيند، اما به دليل 
شــيوع كرونا بســياري از كافه كتاب ها 
تعطيل شــد. به عنوان مثــال در همين 
محدوده تا آنجا كه اطــالع دارم حدود 
100كافــه و كافه كتاب تعطيل شــد. 
ملك اين كافه كتاب ها اجــاره اي بود و 
به دليــل قرنطينــه و تعطيلي ها فروش 
نداشــتند و درنتيجه از پــس پرداخت 
اجــاره برنيامدند و كسب وكارشــان را 
تعطيل كردند، اما خوشبختانه اكنون كه 
همه محدوديت هاي كرونايي كمتر شده 
كم كم همه  چيز درحال بازگشت به روال 

سابق است.«
سارا جعفريه افزود: »اگرچه در بازه هاي 
زماني قرنطينه، كافه كتاب ها هم تعطيل 

شــدند و اين تعطيلي ها هم به نفع 
هيچكس نبوده و نيســت، اما از 
وقتي قرنطينه تمام شد و اجازه 
بازگشــايي كافه كتــاب و ادامه 
كار را دريافت كرديم، به سرعت 

كسب وكارمان به روال 
سابق بازگشــت. در 
مــورد كافه كتــاب 

خودمان هــم بايد بگويــم نه تنها تعداد 
مشتريان و مخاطبان ما نسبت به دوران 
كرونا كاهش نداشــته، بلكه افزايش هم 
پيدا كرده اســت. فكــر مي كنم دليلش 
هم اين باشــد كه مــردم در اين مدت 
متوجه شــده اند بايد مطالعه كنند و در 
اين روزها سرگرمي ديگري ندارند. براي 
مطالعه هم يا بايد به اماكني از اين دست 
بيايند يا در خانــه بمانند و مطالعه كنند 
يا فيلم ببينند.« جعفريه بــا بيان اينكه 
هم اكنون كافه كتاب هــا مكان هايي امن 
براي مطالعه اند، افــزود: »در اين اوضاع 
و احوال كرونايي بسياري از مردم بدون 
دغدغه به اينجــا مي آيند و در يك مكان 
امن كتاب موردنظرشــان را مي خوانند 
و در كنار مطالعه بــا يكديگر گپ وگفت 
مي كننــد. ما حتــي مشــترياني داريم 
كه روزانــه 3يا4ســاعت در اينجا اوقات 
خود را سپري مي كنند. البته گفتن اين 
موضوع هــم اهميت دارد كــه به منظور 
رعايت پروتكل هــا و جلوگيري از ابتالي 
مشتريان مان به ويروس كرونا نمي گذاريم 
فضاي كافه كتاب شــلوغ شود و وقتي 
تعداد مراجعه كننــدگان از يك 
حد بيشتر شــود، ديگر كسي 
را پذيــرش نمي كنيم. همين 
موضــوع باعــث مي شــود تا 
مشــتريان در ايــن مــكان 
امنيــت  احســاس 
بيشــتري داشــته 

باشند.«

تعطيلي دانشــگاه ها، كافه كتاب ها را از 
رونق انداخت

تا قبل از شــيوع ويروس كرونا ما مشتريان 
خودمان را داشــتيم كه اغلب دانشجويان 
بودند و در بعضي از روزها اينجا حتي جاي 
ســوزن انداختن هم نبود، اما وقتي كرونا 
شيوع پيدا كرد و دانشگاه ها تعطيل شدند در 
نتيجه آن كافه كتاب ها هم از رونق افتادند. 
اميرعبــاس تقوي، سرپرســت كافه كتاب 
»كافه كراســه« در خيابان پورسينا با بيان 
اين مطلب به همشــهري گفــت: »حدود 
3سال است كه اين كافه كتاب را راه اندازي 
كرده ايم و مانند ساير كافه كتاب هاي حوالي 
خيابان انقالب و دانشــگاه تهــران، تقريباً 
90 درصد مشتريان ما دانشجويان هستند؛ 
يعني اگر روزانه 50 نفر مشــتري داشــته 
باشيم، بيشــتر از 40نفر آنها دانشجويان 
دانشگاه تهران و دانشگاه اميركبير هستند. 
با توجه بــه اين موضــوع پس از شــيوع 
ويروس كرونــا و تعطيلي دانشــگاه ها، در 
اين مدت ديگر مشتري چنداني نداشتيم. 
هم اكنون بيشتر مشتريان ما يا دانشجويان 
شهرستاني مقطع كارشناسي ارشد و دكتري 
هســتند كه براي كارهاي پايان نامه شان 
مجبورند به صورت حضوري در دانشــگاه 
حضور داشته باشــند يا رهگذراني هستند 
كه اتفاقي از اين حوالي عبــور مي كنند و 
گاهي هم به كافه كتاب مي آيند. در مجموع 
از دانشــجويان كه مشــتري هاي اصلي ما 
بودند، ديگر خبري نيســت. اگر دانشگاه ها 
دوباره بازگشايي شوند، قطعاً كافه كتاب ها 
نيز رونق خواهندگرفت و به روال سابق 
خودشان برمي گردند. معتقدم 
كه بعد از پايــان بحران كرونا 
تعداد مشــتريان مثل سابق 
زيــاد مي شــود و بســياري از 
كافه ها و كافه كتاب ها كه در اين 
مدت تعطيل شــده اند، 
مي تواننــد دوباره 
فعاليتشان را از 

سر بگيرند.«
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جزئيات واكسيناسيون  افراد باالی 
50سال    در سيستان وبلوچستان

سيستان وبلوچســتان 3ميليون و 51هزار نفر 
جمعيت دارد كه 2.3درصد از آنها باالي 65ساله 
هستند. با توجه به شيوع گسترده كروناي دلتا 
و اوضاع بحراني اين اســتان، واكسيناسيون 
افراد باالي 50سال سيســتان و بلوچستان از 
 ديروز )جمعه( با واكســن ايراني »كوو بركت« 

آغاز شد.
 سخنگوي علوم پزشكي زاهدان با بيان اينكه 
روز دوشــنبه 14تير نخستين محموله واكسن 
كووبركت به استان سيستان و بلوچستان تحويل 
داده شد، به همشهري مي گويد: اين محموله در 
مجموع شامل 40هزار و 100دوز بود كه 7600دوز 
به دانشگاه علوم پزشكي زابل، 15هزار و 500دوز 
به دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و 17هزار دوز 
به دانشگاه علوم پزشــكي ايرانشهر تحويل 

داده شد. 
 محمدهادي عباســي  با بيــان اينكه برخالف 
روزهاي گذشته و استقبال پايين مردم، استقبال 
زاهداني ها از واكسن كووبركت همه را شگفت زده 
كرده است، مي افزايد: در ساير شهرستان ها هم 
استقبال زياد بود، اما استقبال در زاهدان به حدي 
بود كه در برخي مراكز تجميعي واكسن به پايان 
رسيد و از مردم عذرخواهي كرديم و خواستيم 

امروز به مراكز مراجعه كنند. 
او با بيان اينكه براي افراد باالي 60سال واكسن 
سينوفارم و افراد باالي 50سال واكسن كووبركت 
تزريق مي شود، ادامه مي دهد: خوشبختانه در 
روستاها هم مشــكلي نداريم، زيرا همه افراد 
روستايي ،پرونده الكترونيك سالمت دارند و 
شبكه بهداشت هر منطقه دقيقا مي داند چند نفر 
مشمول دريافت واكسن هستند. واكسيناسيون 
افراد روستايي از سوي مراقبان سالمت انجام 

مي شود.
به گفته وي، با برنامه ريزي هاي صورت گرفته با 
كمك وزارت بهداشت پيامك واكسيناسيون 
براي افراد باالي 50سال ارسال مي شود تا اين 

كار با نظم انجام شود.

ث
مك

تزريق نخستين دوز واكسن كووبركت در سيستان و بلوچستان به استاندار

2 خانه بهداشت براي 28هزار نفر 
دهيار روســتاي ســرجنگان در بخش بم پشت 
شهرستان سراوان با 700نفر جمعيت و 300خانوار 
به همشهري مي گويد: مركز بخش بم پشت يعني 
شهر ســيركان 3500نفر جمعيت دارد و آمار كل 
بخش به 28نفر مي رسد. با وجود اين جمعيت باال 
اما در كل بم پشت فقط 4مركز بهداشت وجود دارد 
كه در مورتي، كشتگان، ميدان و خود شهرستان 
سيركان هستند، اما از همين تعداد كم هم مراكز 

بهداشت مورتي و ميدان اصال پذيرش ندارند.
ذاكر درزاده، با بيان اينكه روزانه بيش از 80درصد 
تست هاي كرونا در بخش بم پشت مثبت مي شود، 

مي افزايد: شهرستان، 117روســتا در نقطه صفر 
مرزي دارد كه براي تست بايد به سيركان مراجعه 
كنند، اما به دليل مســافت زيــاد و راه هاي خراب 
اصال به مراكز بهداشــت مراجعــه نمي كنند و در 
آمار هم محاسبه نمي شــوند. او تأكيد مي كند كه 
اطالع رســاني كافي به مردم صــورت گرفته، اما 
بسياري از شــهروندان رعايت نمي كنند و حتي 
توزيع  ماســك رايگان در ميان روستاييان هم بر 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي اثرگذار نبوده است. 
به گفته ذاكــري، بخش 28هزارنفري بم پشــت 
فقط يك نيروي آزمايشــگاهي دارد كه كفاف اين 

جمعيت را نمي دهد.

راه، همچنان مانع است
رئيس مركز بهداشــت ســراوان هم ايــن آمار را 
رد نمي كند. احمد ســپاهيان با بيــان اينكه آمار 
تست هاي مثبت شهر ســيركان از روز پنجشنبه 
افزايش يافته است، به همشهري مي گويد: از دو روز 
پيش آمار تست ها و همينطور موارد مثبت افزايش 
يافت و فقط در يك روز تست بيش از 20نفر مثبت 
شد كه اغلب شان اهل خود سيركان هستند. خيلي 
از روستاها به گفته بخشدار مبتاليان زيادي دارند، 
اما راضي نمي شوند تست بدهند؛ هرچه از طريق 
ائمه جمعه، شــوراها و معتمدان تالش كرده ايم، 
متأسفانه مراجعه نمي كنند. او پراكندگي روستاها، 
جمعيت زياد و بعد مسافت بين روستاها را عاملي 
براي استقبال كم روســتاييان مي داند و توضيح 
مي دهد: شبكه بهداشــت آمادگي دارد درصورت 
اعالم نياز دهيار يا بخشدار تيم هايي با تست سريع 
براي غربالگري به روستاها اعزام كند، اما هنوز در 

اين باره درخواستي نشده است.
سپاهيان با بيان اينكه غربالگري اطرافيان بيماران 
مانند همه مناطق كشور انجام مي شود، می گويد: 
3مركز 16ســاعته تشــخيص كرونا در سيركان، 
گلشن و بخش مركزي ســراوان فعال است و در 
صورت نياز از تست هاي تشخيص سريع استفاده 
مي شود، اما بسياري از روستاييان به دليل فاصله 
زياد و مسير سخت، حاضر به انجام تست نمي شوند.

به گفته او، روســتاها از 10 تا 60كيلومتر با مركز 
بخش فاصله دارند و حتي اگر فردي از روستاهاي 
نزديك هم قرار باشد به مركز شهرستان بيايد مسير 

20دقيقه اي را بايد سه چهارساعت در راه باشد.

بم پشت؛ بدون آب و اينترنت 
قرنطينه روستاها و شهرها به صورت كلي از سوي 
ستاد استاني كرونا انجام شده، اما فعاالن اجتماعي، 
كادر درمان و مســئوالن شهرستان معتقدند آمار 
مبتاليان واقعي نيست و احتماال در روزهاي آينده 
با موج جديدي از بيماري به ويژه در بخش بم پشت 
مواجه باشيم. يكي از كاركنان مركز خدمات جامع 
سالمت سيركان هم اين موضوع را تأييد مي كند و 
به همشهري مي گويد: شرايط خوب نيست. مشكل 
اصلي اين اســت كه مردم رعايــت نمي كنند، اما 
امكانات هم بسيار كم و نزديك به صفر است. حتي 
آب به عنوان مهم ترين نياز براي رعايت بهداشــت 
هميشه قطع است و از سوي ديگر آنتن دهي ضعيف 
اينترنت موجب شده براي پيگيري بيماران و به ويژه 

آنهايي كه واكسن زده اند، دچار مشكل شويم.
كمبود كيت آزمايشگاهي و نيروي انساني و فاصله 
زياد روستاها تا مركز بخش، از مشكالتي است كه 
اين فرد به آن اشاره و تأكيد مي كند كه حداقل در 

اين شرايط مســئوالن به وضعيت اينترنت و آب 
بهداشتي رسيدگي كنند.

حال سراوان خوب نيست
حاج باراني درازهي، ســرطايفه و رئيس شــوراي 
بخش و شهرســتان ســراوان هم نظري مشابه با 
اين عضو كادر درمان دارد. او با بيان اينكه امكانات 
بهداشتي در شهرستان ضعيف است، به همشهري 
مي گويد: شهرستان ســراوان دو بيمارستان دارد. 
بيمارســتان رازي كه وضعيــت نامطلوبي دارد و 
كهنه و قديمي اســت و بيمارســتان ايرانمهر هم 
آنقدر تجهيزات  ندارد. چند روز پيش از حاضران در 
بيمارستان شنيدم كه تخت هاي بستري جا ندارند و 
در اين شرايط چطور از مردم انتظار داريم ساعت ها 
مســير صعب العبور را طي كنند و بــراي درمان 
به شهرســتان بيايند؟ طبيعي اســت كه ترجيح 
مي دهند در خانه بمانند و خودبه خود درمان شوند.

حاج باراني درازهي به كمبود پزشك متخصص هم 
اشاره مي كند و مي افزايد: كل شهرستان 2پزشك 
متخصص عفوني دارد كه در يكي دو روز گذشته 
به شهرســتان آمده اند. از رســانه ها مي خواهيم 
ايــن كمبودها را به گوش مســئوالن برســانند، 
 شيوع بيماري روزبه روز شــديدتر مي شود و حال 

سراوان خوب نيست.

  
طبق آمار ســازمان نظام پزشــكي در شهرستان 
ســراوان با بيش از 160هزار نفر جمعيت حدود 
60پزشــك فعاليــت مي كنند؛ 3پزشــك براي 
هر 10هزارنفر كــه اغلب اين پزشــكان در مركز 

شهرستان به فعاليت مشغول هستند. 
حاال و در نبود زيرساخت كافي از راه و آب گرفته تا 
تجهيزات پزشكي، كرونا در سراوان جوالن مي دهد. 
اهالي مي گويند سنگ براي پاي لنگ است و پاي 
 سراوان هم سال هاست در محروميت هاي ديرينه

لنگ مي زند.

پيگيري

ساخت و ساز غيرمجاز در حاشيه تبريز
در روزهاي گذشته فيلم هايي 
از تخريــب گســترده چند 
ساختمان در كوي الله تبريز 
از سوي مأموران شهرداري در فضاي مجازي منتشر شد. در اين 
فيلم ها چند لودر و ده ها مأمور شهرداري با لباس فرم ديده مي شوند 
كه ديوارهاي ساخته شده از بلوك هاي سيماني را خراب مي كنند. 
پيگيري هاي خبرنگار همشهري در تبريز نشان مي دهد اين ماجرا 
از چند هفته قبل شروع شده و به بسياري از مالكان اين زمين ها 
كه در منطقه آخماقيه قرار دارد، تذكر داده شده بود. 2هفته قبل 
تعدادي از افرادي كه اخطار تخريب دريافت كرده بودند با حضور در 
محل برگزاري جلسات شوراي شهر تبريز به اين اخطارها اعتراض 
كردند.يكي از شــهروندان حاضر در اين اعتراض به همشــهري 
مي گويد: ساخت وسازها در محروم ترين نقطه آخماقيه انجام شده 

و فقط در حد حصاركشي است.
ســليم اباذري ادامه مي دهد: داخل اين حصاركشــي ها خانه اي 
ساخته نشده اســت. مردم اين منطقه فقير و محروم هستند، اما 
شهرداري تبريز برايشان تخلف ســاختماني منظور كرده و حكم 
قانوني براي تخريب هم گرفته است. اين شهروند تأكيد مي كند: 
خواست ما از شوراي شهر تبريز جلوگيري از اين تخريب و احترام 

به حق قانوني مان است.
اما شهردار تبريز در اين زمينه از ساخت وسازهاي افسارگريخته 
در حاشيه تبريز گله مي كند و مي گويد: از شوراي شهر خواستار 
اختيار بيشتر در برخورد با اين تخلفات هستيم. متأسفانه عده اي از 

خألهاي قانوني در اين زمينه سوءاستفاده مي كنند.
ايرج شــهين باهر ادامه مي دهــد: خأل زماني كه يكــي،  دوماهه 
گذشــته در جريان تبليغات و انتخابات شــوراي شــهر رخ داد، 
موجب سوءاستفاده عده اي متخلف شده است. وي تأكيد مي كند: 
شهرداري تبريز جز با دريافت حكم قانوني نمي خواهد و نمي تواند 
اقدام به تخريب كند و درخواســت ما از شــهروندان همراهي با 
تصميمات قانوني است كه در مجموع به نفع بافت شهر و مديريت 
شهري است. يكي از مشاوران امالك خيابان ابوذر منطقه آخماقيه 
تبريز از افزايش قيمت زمين منطقه در پي حصاركشي مالكان خبر 
مي دهد و مي گويد: با افزايش ويال سازي  در جاده منتهي به امامزاده 
سيدمحمد انديشه، برخي افراد اقدام به حصاركشي زمين هاي اين 
منطقه مي كنند و به تدريج بدون دريافت پروانه از شهرداري داخل 
حصارها خانه  مي سازند. همين موضوع موجب افزايش تصاعدي 

قيمت زمين در اين منطقه شده است.
عباس نظري ادامــه مي دهد: اين زمين ها اغلــب آب و برق و گاز 
ندارند، ولي با چند متر حفاري مي توان در اين منطقه به آب رسيد 
و همين دسترسي آســان به آب موجب شــده زمينه ويالسازي 
براي اين افراد فراهم شــود.  وي مي افزايد: افراد با حصاركشــي 
در متراژهاي 500تا700 متري اقدام به فروش قولنامه اي زمين 

مي كنند و هيچ سند رسمي براي اين امالك وجود ندارد.

سيدمرتضي احمدپور
خبرنگار

 راه صعب العبور 
مقابله با كرونا  در سراوان

شيوع گسترده كرونا در مناطق محروم سراوان
در كنار نداشتن راه دسترسي و امكانات بهداشتي كافي موجب نگراني  

درباره اين شهرستان محروم سيستان و بلوچستان شده است 

سراوان با 3بخش مركزي، 
بم پشت و مهرگان و بيش از گزارش 

160هزار نفر جمعيت، يكي 
محروم تريــن شهرســتان هاي  از 
سيستان وبلوچستان محسوب مي شود؛ 
شهرســتاني مرزي كــه پراكندگي 
جمعيت، فاصله روســتاها و مشكالت 

زيرساختي در حوزه راه، خدمات رساني 
به آن را با مشكل مواجه كرده است.

همه اين محروميت ها دست به دست هم 
داده تا حاال و در روزهاي بحراني شيوع 
كرونا، سراوان بيش از شهرستان هاي 
ديگر آسيب ببيند. روزانه تعدادي تست 
مثبت كرونا در اين شهرســتان ثبت 
مي شــود،  اما بنا به گفته كادر درمان 
و مسئوالن شهرســتان عدد واقعي 

مبتاليان حداقل 10برابر است.

  سيده زهرا عباسي
خبرنگار

  
 بيمارستان ايرانمهر

آماده پذيرش بيماران كرونايي 

براساس اعالم دانشــگاه علوم پزشكي زاهدان عالوه 
بر بيمارســتان 200تختخوابي رازي، بيمارســتان 
220تختخوابي ايرانمهر در ســراوان آماده پذيرش 
بيماران است تا در صورت نياز از آن استفاده كنند، اما 
در موارد خاص ازجمله مشكالت روستاييان، شبكه هاي 
بهداشــت و درمان آمادگي دارند درصورت اعالم نياز 
دهياران يا بخشداران، تيم هاي تست تشخيص سريع 

كرونا و غربالگري را به مناطق اعزام كنند.

شرايط بحرانی كرونا در سراوان     عكس: خبرگزاری فارس
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 نگراني فزاينده از خنثي شدن 
اثربخشي واكســن ها در برابر دانش

گونه دلتا ويروس كرونا، زمزمه 
استفاده از دوز سوم به عنوان تقويت كننده را 
بيشتر كرده است. گزارش ها نشان داده است 
كه واكسيناسيون با برندهاي ساخت چين در 
كشورهاي در حال توسعه نتوانسته در مقابله با 
ويروس دلتا كه از هند سربرآورده، موفق باشد. 
اين اتفاق برخي از كشــورها را بر آن داشته 
اســت تا به دنبال ارائه دوزهاي ســوم براي 
تقويت ايمني در برابر سويه هاي آلوده كننده تر 
ويروس باشند. اگرچه هنوز شواهد قطعي در 
مورد نياز به دوزهاي به اصطالح تقويت كننده 
اثبات نشده است، مقامات بهداشتي از تايلند 
تــا بحرين و امــارات تصميــم گرفته اند كه 
دوزهاي اضافي را بــه برخي از افــراد كه با 
واكسن هاي چيني ســينوفارم، سينووك و 

آسترازنكا واكسينه شده اند، توصيه كنند.
در كشــورهايي مانند مغولســتان و امارات 
كه ســطح بااليي از پوشــش واكسيناسيون 
به ويژه در سالمندان با پلتفرم قديمي و مبتني 
بر ويروس ضعيف شــده، انجام شــده است، 
افزايش موارد ابتال متوقف نشده است. حتي 
در »سيشل«، 5نفر از افرادي كه با آسترازنكا 
به طور كامل)دو دوز( واكسينه شده بودند، در 

اثر كرونا درگذشته اند.

ميزان اثربخشي واكسن هاي چيني در 
برابر دلتا

محققان مي گويند حتي جهش دلتا به اندازه 
كافي براي كم كردن اثر واكسن هاي مبتني 
بر پلتفرم mRNA مانند مدرنــا و فايزر نيز 
قدرتمند اســت. اين يعني اثربخشي اين دو 
واكســن در برابر گونه دلتا به زير 90درصد 
مي رسد. مطالعات نيز نشان مي دهد اثربخشي 
واكسن انگليسي-سوئدي آسترازنكا مبتني بر 
ويروس وكتور در برابر عفونت هاي عالمت دار 
كه با اين واريانــت اتفاق مي افتــد كمتر از 
60درصد است؛ هرچند مي تواند تا 90درصد 

از بستري شدن جلوگيري كند.
بســياري از مقامات بهداشــتي كشورها 
اميدوارند كــه يــك دوز تقويت كننده از 
واكســن چه از نــوع mRNA و چه فرمت 
قديم، ايمني در برابــر ويروس را به ويژه در 
شــرايطي كه به روزهاي سرد سال نزديك 

مي شويم،  افزايش دهد.
برخالف توسعه دهندگان غربي، شركت هاي 
چيني سينووك و سينوفارم جزئيات بسيار 
كمي را درباره محافظت واكسن در برابر گونه 
دلتا منتشر كرده اند. شائو ييمينگ يك محقق 
از مركز كنترل و پيشگيري بيماري ها در چين 
بدون اشاره به جزئيات بيشتر مي گويد: در ماه 
می مطالعات اوليه نشان داد كه واكسن هاي 
چيني همچنان در برابــر واريانتي كه از هند 

ظهور كرده، اثربخش است.
دو واكســن مبتني بر ويروس غيرفعال شده 
كه توسط سينوفارم ساخته شده است 73 تا 

78درصد در برابر كوويد عالمت دار در فاز سوم 
باليني اثربخشي داشــتند. اما نتايج متفاوت 
از كارآزمايي باليني ســينووك در سراســر 
برزيل، اندونزي و تركيه با اثربخشــي 50تا 
80درصدي، ترديدها دربــاره نحوه عملكرد 

آن را برانگيخت.
نيكوالي پتروفسكي، اســتاد كالج پزشكي 
و بهداشــت عمومي در دانشــگاه فليندرس 
اســتراليا مي گويد: مــا متوجه شــديم كه 
واكسن هاي ضعيف تر به نظر مي رسد قدرت 
خود را در برابر كوويد-19خيلي زود از دست 
مي دهند؛ به ويژه در برابر رشــته واريانت ها. 

حتي بهترين واكسن ها در برابر عفونت هاي 
واريانت كم مي آورند.

آسترازنكا و مقابله با دلتا
طبق مطالعات علمي انجام شده واكسن هاي 
فايزر و آســترازنكا در برابر گونه هاي جديد 

ويروس كرونا مانند دلتا و كاپا مؤثر هستند.
اين مطالعه كه توســط محققان دانشــگاه 
آكسفورد انجام شده و در ژورنال Cell منتشر 
شده است، نشــان داده  توانايي آنتي بادي ها 
در خون افرادي كه دو دوز واكسن گرفته اند 
براي خنثي سازي  عفونت دلتا، بسيار باالست. 
هفته گذشته، تجزيه و تحليل توسط بهداشت 
عمومي انگلســتان)PHE( نشــان داد كه 
واكسن هاي ســاخته شده توســط فايزر و 
آسترازنكا، محافظت بيش از 90درصدي در 
برابر بستري شدن به دليل عفونت با نوع دلتا 

را ارائه مي دهند.
به گفته ژونگ نانشان يك اپيدميولوژيست، 
محققان دريافتند كه واكسن هاي چيني در 
كاهش ريسك ابتال به نوع عالمت دار يا شديد 

با دلتا، اثربخش هستند.

آسيايي ها در صف دوزهاي تقويتي
در خاورميانه، برخي كشــورها به افرادي كه 
ماه ها پيش واكسيناســيون خــود را انجام 
داده انــد، دريافت دوز تقويتي از ســينوفارم 
يا فايــزر را پيشــنهاد كرده انــد. در تايلند 
برنامه ريزي براي استفاد از واكسن آسترازنكا و 
فايزر به عنوان تقويت كننده براي كادر درمان 
كه قبال سينووك دريافت كرده اند،  انجام شده 
است. در اندونزي نيز به دليل اينكه برخي از 
كادر درمان باوجود واكسيناســيون كامل با 
سينووك و آسترازنكا درگذشتند،  به پزشكان 

توصيه شده براي دوز تقويتي مراجعه كنند.
مطالعات اوليه در تايلند نشان مي دهد كه دوز 
اول سينووك با يك دوز آسترازنكا سه يا چهار 
هفته بعد، به جواب ايمني بهتري نسبت به دو 
دوز ســينووك، منجر شده است. حتي چين 
كه بيش از 1/4ميليارد نفر از جمعيت خود را 
با واكسن هاي داخلي، ايمن سازي  كرده بود، 
مطالعاتي براي مفيد بودن دوز تقويت كننده 

را آغاز كرده است.
 دولت تركيــه هم حدود 2 هفته اســت كه 
تزريق دوز تقويتي يا سوم با واكسن فايزر را به 
كادر درمان خود آغاز كرده است. كادر درمان 
تركيه مدت ها پيش دو دوز واكسن سينووك 

ساخت چين را دريافت كرده بودند.

   دوز تقویتی فایزر در راه است
البرت بورال، مديرعامل شركت فايزر چند روز پيش اعالم كرد كه اين شركت معتقد است دوز 
تقويت كننده براي حفظ مقدار محافظت باال در برابر كوويد، حياتي است. مطالعات اوليه درباره 
دوز تقويت كننده اين را نشان مي دهد. بنابراين اين شركت داروسازي در پي دريافت مجوز از 
سازمان غذا و داروي آمريكا تا  ماه آگوست )شــهريور( است تا سومين دوز از واكسن خود را 

به عنوان تقويت كننده ثبت كند.

كشورهايي كه به ويژه از واكسن هاي ساخت چين و 
آسترازنكا استفاده كرده اند تالش گسترده اي را براي 
تزريق دوز تقويتي يا سوم به مردم خود آغاز كرده اند

بخشــي از كاربران اينترنت و موبايل 
هفته گذشته، همزمان با قطعي مكرر 
برق، قطعــي اينترنــت و اختالل در 
شــبكه ارتباطي موبايل را هم تجربه 
كردند. پيش از اين، اگــر قطعي برق 
اتفاق مي افتاد، اينترنت قطع نمي شد 
و مكالمات موبايلــي هم دچار اختالل 
نمي شــد، مگر اينكه زمان قطعي برق 
بيش از يك مدت زمان مشخص ادامه 
مي يافت. اين اتفاق ناشــي از عملكرد 
نامناســب باتري هــاي تغذيه كننده 
ســايت هاي اپراتورهاست. آن طور كه 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفته، 
تعدادي از اين باتري ها يا فاسد شده اند 
يا به ســرقت رفته اند. حاال ســازمان 
تنظيم مقــررات راديويي گزارشــي 
از »آخريــن وضعيت پايــداري منابع 
تغذيه پشتيبان سايت هاي اپراتورها« 
منتشر كرده كه مربوط به بازديدهاي 
9 ماه اخير است و به تفكيك وضعيت 
منابع تغذيه اپراتورهاي كشــور را در 
مناطق مختلف توصيف كرده اســت. 
اين گزارش نشــان مي دهد كه به طور 
ميانگين 2اپراتور مسلط كشور بيش از 
50درصد يا باتري هاي پشتيبان داراي 
پايداري مطلوب ندارند يا اساســا فاقد 

باتري پشتيبان هستند.
در اين گــزارش اعالم شــده كه طي 
9 ماه اخير، در مجمــوع  1197بازديد 
از سايت هاي اپراتورها انجام شده است. 
اين بازديدها از 553سايت همراه اول، 
397سايت ايرانسل، 199سايت رايتل 
و 48سايت هاي وب انجام گرفته است.

بررســي و تحليل گــزارش بازديدها 
كه به اپراتورها منعكس شــده نشان 
مي دهد كه از 553 بازديد انجام شده 
از ســايت هاي همراه اول، 258سايت 
داراي باتري پشــتيبان بــا پايداري 
مطلوب بوده اســت. در واقع، كمتر از 
46/7درصد از سايت هاي مورد بازديد، 

توانايي پشــتيباني با پايداري مطلوب 
را در زمــان بحــران، ازجمله قطعي 
برق داشــته اند. اين در حالي است كه 
295سايت و به عبارتي 53/3درصد از 
سايت ها يا باتري پشتيبان نداشته اند 
يا اگر باتري داشته اند، اين باتري ها به 
هر دليلي از پايداري مطلوب برخوردار 

نبوده اند.
همچنين از 397بازديد انجام شده از 
سايت هاي ايرانسل، تعداد 203سايت 
يــا به عبارتــي 51/3درصــد داراي 
باتري پشــتيبان با پايداري مطلوب و 
194سايت)48/7درصد( فاقد باتري 
پشــتيبان يا داراي باتري پشتيبان با 

پايداري نامطلوب بوده اند.

عالوه بــر ايــن، از  199بازديد انجام 
شــده از ســايت هاي رايتــل، تعداد 
134سايت)حدود 67/5درصد( داراي 
باتري پشــتيبان با پايداري مطلوب و 
65ســايت)حدود 32/5( فاقد باتري 
پشــتيبان يا داراي باتري پشتيبان با 

پايداري نامطلوب بوده اند.
اين در حالي اســت كــه از 48بازديد 
انجام شــده از ســايت هاي هاي وب، 
تعداد 26ســايت)54/2درصد( داراي 
باتري پشــتيبان با پايداري مطلوب و 
22سايت)45/8(  فاقد باتري پشتيبان 
يا داراي باتري پشــتيبان با پايداري 

نامطلوب بوده اند.
به عبارت ديگر، از مجموع بازديدهاي 
انجــام شــده طي 9 مــاه گذشــته، 
621ســايت از باتري هاي پشتيبان با 
پايداري مطلوب برخــوردار بوده اند و 
576سايت يا باتري پشتيبان نداشته اند 
يا داراي باتري پشــتيبان با پايداري 

نامطلوب بوده اند. 

وضعیت بحرانی باتري دکل هاي موبایل
 گزارش مركز مانيتورينگ شبكه ارتباطی نشانگر آن است كه نيمی از 

سايت هاي بازديد شده 2اپراتور مسلط كشور يا باتري مناسب نداشته يا كال 
باتري براي مواقع قطع برق ندارند

تقاضای دوز سوم برای 
عمادالدين قاسمي پناهمقابله با سویه دلتا

خبر نگار

دنياي رمزارز

بازار داغ كيف پول هاي سخت افزاري 
براي امنيت رمزارز

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

ديجيتال خود را به صورت آفاليــن در آن ذخيره  و درصورت نياز به 
مديريت بودجه، مي توانيد آن را به رايانه متصل كنيد. البته بايد اشاره 
داشت كه براي خريد، ذخيره يا ارســال بيت كوين نيازي به داشتن 
كيف پول ســخت افزاري نداريد، اما خريد كيف پول سخت افزاري 
مي تواند با كاهش خطر ســرقت بيت كوين يا رمزارزهاي ديگر شما، 
امنيت را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. كيف پول  سخت افزاري 
در اصل نوعي ذخيره سازي آفالين ارزهاي ديجيتال محسوب مي شود 
كه كليدهاي خصوصي كاربر )اطالعات مهم مورد استفاده براي مجاز 
كردن تراكنش هاي خروجي در شبكه بالكچين( را در يك دستگاه 
سخت افزاري امن ذخيره مي كند. درحالي كه در  ماه آوريل گذشته 
معامالت ارزهاي ديجيتال در جهان از مرز 2تريليون دالر گذشت، 
امنيت كيف هاي پــول ديجيتال به طور ويــژه اي بااهميت تر از قبل 
شد. كيف پول هايي كه شــما از طريق تلفن هاي همراه به آن متصل 
مي شــويد براي كار نيازمند اتصال به اينترنت هســتند؛ اتصالي كه 
به صورت دائم بايد باشد كه اين موضوع خطر هك شدن را به ميزان 
قابل مالحظه اي افزايش مي دهد. يك كيف پول سخت افزاري تنها 
زماني كه آن را به يك دستگاه مانند رايانه، لپ تاپ، موبايل يا تبلت 
وصل مي كنيد مي تواند به اينترنت متصل شــود. بنابراين پرواضح 
است كه در اين شرايط خطر هك شــدن و سرقت ارزهاي ديجيتال 
شما به شــدت كاهش پيدا مي كند. قيمت متوســط يك كيف پول 

سخت افزاري حدود 60يورو است.

زهرا خلجي
خبر نگار
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نيازمندانهنوزماسكميخواهند
اسفند سال98، يعني اوايل شيوع كرونا، زماني كه درباره تأثير استفاده از ماسك، تأكيد شد، سازمان هاي مردم نهاد كه براي گروه هاي آسيب ديده فعاليت مي كردند، براي 
حمايت از اين افراد، تصميم به توليد ماسك و توزيع رايگان آن گرفتند. زنان و مردان تحت پوشش آنها كه تا پيش از كرونا، صنايع دستي توليد مي كردند و مي فروختند، 
اين بار دست به كار دوختن ماسك شدند تا هم درآمدزايي آنها ادامه داشته باشد و هم افرادي در برابر كرونا مصون شوند. يكي از اين گروه ها، تيم مركز توانمند سازي  آواي 
ماندگار دروازه غار بود. علي اكبر اسماعيل پور، مدير اين مركز، درباره فعاليت ماسك دوزي اين گروه به همشهري مي گويد: »اوايل شيوع كرونا، مواد ضدعفوني كننده 
و ماسك سخت پيدا مي شد و خيلي گران بود. به همين دليل براي خيلي ها تامين ماسك امكان نداشت. اين مركز هم براساس مسئوليت اجتماعي خود اقدام به توليد 
ماسك و توزيع رايگان آن در بين اهالي محله هرندي و بين انجمن هاي حامي كودكان در شبكه ياري كرد.« براساس اعالم اسماعيل پور، وسايل اوليه توليد اين ماسك ها، با 
كمك هاي مردمي خريده شد و زنان توانمند مجموعه، با رعايت پروتكل ها و فاصله اجتماعي، داوطلب توليد ماسك شدند؛ »اوايل با كمپين »با هم مي شه« در محله هرندي 
كار شروع شد. پس از آن به طور مستقل به توزيع ماسك هاي دوخته و ضد عفوني شده پرداختيم كه البته اين روند هنوز هم ادامه دارد. هم اكنون هم ساكنان محله دروازه 
غار كه اطالع دارند مؤسسه ماسك رايگان در اختيار آنان مي گذارد، مراجعه مي كنند و ماسك دريافت مي كنند. اما توزيع آن مانند گذشته نيست.« به گفته اسماعيل پور، 
اوايل شيوع بيماري كرونا، سازمان انرژي اتمي، ماسك ها را رايگان استريل مي كرد و در اختيار مركز قرار مي داد، اما پس از مدتي چون امكان استريل رايگان براي سازمان 
انرژي اتمي وجود نداشت و براي مركز هم پرداخت هزينه ضد عفوني مقدور نبود، هم اكنون ماسك هاي توليدي در خود مجموعه ضدعفوني و توزيع مي شوند. تاكنون مركز 
توانمند سازي انجمن آواي ماندگار بيش از 45هزار ماسك رايگان توزيع كرده است. همچنين در چند نوبت بسته هاي غذايي و وسايل ضدعفوني كننده با كمك هاي مردمي 
تامين و در محل توزيع شده است. مدير اين مركز اين را هم اضافه مي كند كه: »به دليل تجارب تلخ گذشته و با به وجود آمدن بازار سياه  كش  ماسك و سيم بند و... مجبور 
به خريد كش ماسك تا كيلويي 350هزارتومان هم شديم. البته اين مركز هنوز هم توزيع رايگان ماسك را بخشي از وظايف مؤسسه مي داند اما اينكه چرا توليد و توزيع 
رايگان آن كم شده شايد به دليل در دسترس بودن آسان ماسك، واردات تجهيزات توليد پيشرفته و اشباع شدن بازار باشد.« او تأكيد مي كند كه گروه هاي آسيب پذير 
و طبقات پايين جامعه همچنان به توزيع ماسك رايگان نياز دارند. شايد يكي از موضوعات مهم براي هماهنگي بيشتر افراد در استفاده از ماسك، رساندن آن به افراد 

نيازمند و همچنين توزيع مواد ضدعفوني كننده رايگان به آنها باشد.

ث
مك

آمــار مبتاليــان  ديروز

16596
واکسن های تزريق شده)دوز(

6658695
آمــار جان باختگان ديروز
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کل آمــار جان باختگان

85543

هم اکنون کنتــرل بيماري 
کرونا ابزارهاي خودش را دارد 
که يكي از آنها واکسن است. 
درست اســت که مسئوالن 
کشور، در گذشته در اين باره 
کوتاهي کرده انــد و اگر ما 
در مطالعات واکســن  هاي 
خارجي شرکت مي کرديم، 
قطعا امكان دسترسي به واکسن براي کشورمان زودتر 
امكان پذير مي شد اما نكته اينجاســت که ما در توليد 
واکسن داخلي هم با تعلل وزارت بهداشت مواجه بوديم 
و واکسن ها بسيار دير به مرحله تأييد رسيد. دليل آن هم 
اين بود که مسئوالن وزارت بهداشت، در ابتدا اعتقادي 
به تزريق واکسن نداشــتند و معتقد بودند که کرونا با 
ايمني گله اي درمان مي شــود. هم اکنــون، مهم ترين 
مسئله، تهيه واکسن است، آن هم درحالي که کشورهاي 
همسايه ازجمله عراق، ترکيه و ارمنستان واکسيناسيون 
خودشــان را پيگيري کرده اند و حاال واکسيناســيون 
گردشگران و خارجي ها را انجام مي دهند. بنابراين بايد 
براي تامين و تهيه واکسن هاي خارجي ديپلماسي فعال 
را به کار بگيريم. هرچند که امكان تهيه و دسترســي 
واکسن هاي روسي، چيني و هندي ساده تر است اما به 
اعتقاد من در کنار آن، بايد کميته علمي يك بار ديگر 
درباره واکســن هاي آمريكايي و انگليسي يك بررسي 
علمي انجام دهد. اين درست که در ابتدا درباره خطرات 
فايزر و آسترازنكا ســؤاالتي وجود داشــت اما اکنون 
500ميليون نفر در جهان واکسن فايزر تزريق کرده اند. 
اين واکســن برخالف تصور اوليه که عنوان مي شــد 
عوارض جدي دارد، عوارض آنچناني در مقايسه با خود 
بيماري نداشته است. ممكن است اين مسائل هم مطرح 
شود که آمريكايي ها و کشورهاي اروپايي  به ما واکسن 
نمي دهند. اينها هميشه روش هاي استعماري داشتند و 
به سالمت جامعه بشري ضرر زده اند. اما مي توان همين 
مسائل را به عنوان ابزار فشــار عليه خودشان استفاده 
کنيم؛ چرا که به خوبي مي دانيم اين بيماري همه گيري 
جهاني است و اگر دنيا نتواند طي يك سال آينده آن را 
کنترل کند، با وجود واکسيناسيون درهمين کشورها 
هم اگر با جهش ويروس مواجه شويم، از مهار ويروس 
به وسيله واکسن هم خارج مي شويم. در اين وضعيت ، 
مهم ترين اقدام، تقويت واکســن هاي داخلي اســت و 
تمام امكانات براي توليد آنها بايد به کار گرفته شــود. 
تعلل در تأييد واکسن هاي داخلي توجيه پذير نيست، 
حاال که 2واکسن مجوز مصرف اضطراري گرفته اند بايد 
به دنبال فعال کردن ظرفيت ها براي توليد بيشتر باشيم. 
اين معنا ندارد که ما در حوزه واکسن داخلي تنها 5 تا 
10ميليون توليد ماهانه داشــته باشيم. حتي با وجود 
ماهانه 10ميليون واکسن هم يك ســال و اندي طول 
خواهد کشــيد تا تمام جمعيت هدف کشور واکسينه 
شوند. ما بايد تا مهر امسال حداقل 60درصد جمعيت 
کشور را واکســينه کنيم اما همين شرايط هم براي ما 
فراهم نيست.عملكرد وزارت بهداشت در واکسيناسيون 
اصال قابل قبول نيســت، در ارتباط با واکسيناســيون 
سالمندان، شــاهد آشــفتگي عجيبي بوديم. وزارت 
بهداشت در واکسيناسيون افراد باالي 70سال زمينگير 
شد و صف هاي چند ساعته و تجمعات خطرآفرين مؤيد 
همين مسئله است. آنها به هيچ نهادي اجازه ورود به اين 
موضوع را ندادند، درحالي که بايد در بحث واکسيناسيون 
بسيج امكانات و نيرو صورت مي گرفت. با اين اوصاف اگر 
همين امروز هم ميليون ها دوز واکسن داشته باشيم، با 
اين وضعيت، امكان خوب پيش رفتن واکسيناســيون 
وجود نخواهد داشــت. وزارت بهداشت عنوان مي کند 
بخش خصوصي در واردات واکسن موفق نبود اما شخصا 
اعتقاد دارم که در اين باره تضاد منافع وجود دارد و  شايد 

عده اي نمي خواهند ما واکسن خارجي وارد کنيم.

بايد تا مهر ماه حداقل 60 درصد 
جمعيت کشور واکسينه شوند

مويد علويان
معاون اسبق وزارت 

بهداشت

نگاه

نكته اينجاســت که رنگ بندي شــهرها و اعالم پيك در 
کشورمان براساس معيار بســتري ها صورت مي گيرد و 
اگر صبر کنيم تــا روند واکسيناســيون تكميل و ميزان 
بســتري ها کمتر شــود، آن وقت پيك جديدي را تجربه 
نخواهيم کرد. بايد واکسيناســيون انجام شود تا بستري 
و مرگ نداشته باشــيم و به تدريج و طي سال هاي آينده 
پيك هاي کلي در شــهرها و اســتان ها صورت نخواهد 
گرفت و تنها شاهد همه گيري خانوادگي خواهيم بود که 
آن هم با واکسيناسيون همگاني و ايمن کردن 70درصد 
جمعيت، به تدريج کاهش پيدا مي کند؛ بنابراين مردم اگر 
يك تاب آوري 5، 6 ماهه تا تكميل چرخه واکسيناسيون در 
کشور داشته باشــند، مي توانند مطمئن شوند که شانس 
زنده ماندنشان  بيشتر خواهد شد. به خوبي مي دانيم که آنها 
خسته شده اند و کســب وکارها با مشكالت زيادي مواجه 
شده، اين نكته مهمي است، اما شــايد يك فرصت کوتاه 
رعايت پروتكل ها بتواند مــا را از بحران نجات دهد. نقطه 
عطف واکسيناسيون همگاني کاهش انواع موتاسيون ها 
و جهش هاســت. اما نكته مهم تر اين اســت که حتي با 
تكميل احتمالي واکسيناسيون در ايران تا بهمن امسال و 
کشورهاي ديگر، کشورهاي محروم و فقيري خواهند بود 
که دسترسي به واکسن ندارند و به دليل قطع نشدن زنجيره 
انتقال جهش هاي جديد ويروس را خواهند داشــت. اين 
مسئله مي تواند تهديدي جدي براي کشورهايي باشد که 
واکسيناسيون خود را تكميل کرده اند؛ بنابراين مديريت 
شيوع، نيازمند دسترسي تمام مردم دنيا به واکسن و عدالت 

در توزيع آن است.

 واکسيناسيون 
مانع از مرگ مي شود 

ادامه از صفحه اول

ماســك را توصيه کرد. هم اکنون که در کشــور ما 
واکسيناسيون بسيار کند و شــيوع بيماري بسيار 
زياد اســت، بنابراين حتما همه موارد ايمني بايد 

رعايت شود.

 ايمني ماسك يك اليه، 50 درصد و ماسك 3اليه 
95درصد است

اردا کياني، متخصص ريه و دانشــيار بيماري هاي 
ريه دانشگاه شهيد بهشتي به همشهري مي گويد: 
»استفاده از ماسك و ميزان کاهش انتقال ترشحات 
دهاني توســط آن سال هاســت به اثبات رسيده، 
اولين بار با شــيوع بيماري کوويد-19 بررســي 
استفاده از ماسك در يك کشــتي تفريحي، لزوم 
استفاده از آن را براي کاهش خطر انتقال بيماري 
بيشتر ثابت کرد. مطالعه افراد در 2کشتي تفريحي 
نشان داد تست سرولوژي افرادي که ماسك نزده 
بودند حدود 80درصد و گروه ديگري که ماســك 
زده بودند تنها 17درصد بود. به تدريج بررسي هاي 
بيشتر بر عوامل کاهنده بيماري نشان داد، ماسك 
يك اليه حدود 50درصد، 2اليه 75درصد و ماسك 
3اليه حدود 95درصد، احتمال ابتال به بيماري را 
کاهش مي دهد. البته نوع ماســك هم در ميزان 
محافظت آن مؤثر اســت. بنابراين بهتر است اليه 
داخلي ماسك هاي 3اليه حتما هيدروفيل يعني 
جاذب مايــع و اليه بيروني آن هــم دافع مايعات 
باشــد.« به گفته کياني، بر همين اساس، هر زمان 
داخل ماســك به هر دليلي حتي به دليل تنفس 
خود فرد، خيس شد بايد آن را عوض کرد، چرا که 
به تدريج کارايي اش را از دســت مي دهد. دانشيار 
بيماري هاي ريه دانشگاه شهيد بهشتی مي گويد: 
»وقتي تهويه مناسب باشد به ويژه وقتي 2پنجره 
روبه روي هم باز باشــند و به اصطالح کوران شود، 
مي توان از ماسك يك اليه استفاده کرد، اما هر وقت 
از تهويه مناسب مطمئن نباشــيم، به ويژه وقتي 
تعداد افراد در يك مكان زياد باشــد، بهتر است از 
2ماسك استفاده شود. در هواي آزاد هم اگر فاصله 
بيشــتر از يك ونيم متر باشــد، مي توان از ماسك 
استفاده نكرد، به شرط اينكه در وضعيت قرمز قرار 
نداشته باشــيم. البته با توجه به اينكه در خيابان 
اغلب تعداد افراد زياد اســت و معلوم هم نيســت 
افراد در چه فاصله اي از هم قرار مي گيرند، بنابراين 
بايد حتما از ماسك استفاده شود.« کياني به نكات 
ديگري هم اشاره مي کند و آن هم نحوه استفاده از 
ماسك اســت. به گفته او، نمي توان ماسك را مدام 
باال و پايين کرد يا برداشت و دوباره از آن استفاده 
کرد: »توجه داشته باشــيم با هر بار لمس ماسك، 
دست حتما بايد شسته يا ضدعفوني شود. گذاشتن 
ماســك زيربيني يا چانه، بدترين کاري است که 
مي توان انجام داد، يعني ماسك به هيچ وجه نبايد 
جابه جا شــود. براي خوردن و آشاميدن در محل 
کار يا هر جاي ديگري بهتر اســت قبــل و بعد از 
برداشتن ماسك، حتما دست ها را شست، ماسك 
را در محفظه اي در بســته قرار دارد و بعد دوباره از 

آن استفاده کرد.« 

چطور از ماسك هاي پارچه اي  استفاده كنيم؟
کياني در ادامه، به نحوه اســتفاده از ماســك هاي 
پارچه اي اشاره مي کند. او مي گويد که اين ماسك ها، 
حتما بايد پس از 24ساعت در دماي 60درجه با آب 
و صابون شسته شوند، اما ماسك هاي يك بار مصرف 
قابليت شست وشو ندارند. نكته مهم ديگر در استفاده 
از ماســك، طرز استفاده درســت آن است، يعني 
ماسك حتما بايد روي صورت فيكس شود و بيني 
را هم پوشــش دهد ضمن اينكه اطراف ماسك هم 
نبايد هيچ منفذي داشته باشد. همين موضوع لزوم 
استفاده از 2ماسك را بيشتر ثابت مي کند، همچنين 
افراد هنگام انتخاب ماسك بايد توجه داشته باشند 
ماسك حتما بايد اندازه صورت آنها باشد.« براساس 
اعالم کياني، هنگام استفاده از ماسك هاي فيلتردار 
حتما بايد از ماســك هاي پارچه اي هــم روي آن 
استفاده شود. در غيراين صورت، ترشحات دهاني 

مي تواند به ديگران منتقل شود.

واكسن منافاتي با ماسك ندارد 
با آغاز واکسيناسيون در ميان سالمندان، نگراني از 
کاهش رعايت پروتكل ها هم بيشــتر شد، خيلي ها 
تمايل کمتري به اســتفاده از ماسك پيدا کردند و 
دورهمي ها را شــروع کردند. امــا کياني مي گويد، 
بيشترين زمان درگيري کرونا وقتي است که مردم 
دوز اول واکســن را زده اند و تصور مي کنند، ديگر 
نيازي به ماســك ندارند. درحالي که پس از تزريق 
دوز اول واکســن، تنها 2تا4هفته براي فرد ايمني 
ايجاد مي شود و اين در شــرايطي است که بيماري 
ريشه کن نشده اســت؛ »تمام عوامل پيشگيري و 
کاهنده بيماري ازجمله فاصله اجتماعي و استفاده 
از ماســك حتما بايد رعايت شوند.« به گفته کياني 
استفاده از سربند يا ماسك هاي پارچه اي به تنهايي 
محافظت خوبي در برابر بيماري به افراد نمي دهد. اما 

همين اندازه هم بهتر از نزدن ماسك است.

 شيب تند ابتال، شيوع جهش جديد کرونا، روند کند 
واکسيناسيون و حاال هم کاهش رعايت پروتكل هاي 
بهداشتی؛ اين روايت ســاده اي از زندگي ايرانيان 
در پيك پنجم کروناســت. هنوز راه طوالني براي 
واکســينه شــدن 70 درصد جمعيت کشور باقي 
است، واکســن به اندازه کافي در دسترس نيست، 
جهش هاي جديد و خطرناك کرونا در حال چرخش 
است و در اين وضعيت، گروهي به خيال ايمن بودن 
)چه با واکســن و چه با ابتال به بيماري( ماسك ها 
را برداشــته اند و آزادانه حرکت می کنند، رستوران 
مي روند، دورهمي مي گيرنــد و به پروتكل ها دهن 
کنجي مي کنند، همه اينها در شــرايطي است که 
تاکيد مي شود حتي پس از تزريق واکسن، همچنان 
با جديت پروتكل ها که از همه آنها مهم تر، استفاده 
از ماسك است، رعايت شــود. با شيوع جهش  دلتا، 
تاکيد متخصصان بر استفاده از دو ماسك نه فقط در 
مكان هاي عمومي بلكه در فضاهاي معمولي است. 
بررسي ها نشان مي دهد، ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي به حدود 68 درصد رسيده که آمار بسيار 
پاييني اســت. در اين وضعيت، هشــدارها درباره 
استفاده از ماسك، دوباره از سر گرفته شده است، چرا 
که گزارش هاي  رسيده از شهرهاي مختلف، حكايت 
از تمايل نداشتن مردم به اســتفاده از ماسك دارد. 
خستگي از وضعيت فعلي، گرما و احساس خفگي، از 
داليل کمتر استفاده کردن از ماسك عنوان مي شود.

 از 2ماسك استفاده كنيد
تهمينه بي آزار، متخصص بيماري هاي عفوني است 
و به خوبي درباره پيامدهاي استفاده نكردن از ماسك 
اطالع دارد. او که از نزديك با بيماران مبتال به کرونا 
در ارتباط اســت، به همشــهري مي گويد: »شيوع 
بيماري هاي ويروسي و عفوني قدمت زيادي دارند 
و امكان انتقــال آنها هم اغلب باالســت. طي يك 
ســال ونيم گذشته، با شــيوع ويروس کرونا درباره 
ويژگي هاي اين بيماري و ضرورت استفاده از ماسك، 
اطالع رساني عمومي انجام شد. مشاهدات ساختار 
ويروس کرونا در اين مدت نشــان مي دهد، با توجه 
به ميزان انتقال بسيار باالي آن، استفاده از ماسك 
بسيار اهميت دارد؛ ماسكي که از سوي افراد استفاده 
مي شود، عالوه بر اينكه خود فرد را در برابر ويروس 
محافظت مي کند، طرف مقابــل را هم در معرض 
خطر بيمارشدن قرار نمي دهد. همين مسئله بر اين 
موضوع صحه مي گذارد که تا چه ميزان استفاده از 
ماسك در مكان هاي عمومي مي تواند مؤثر باشد«. 

اوايل امســال بود که ماجراي استفاده از دوماسك 
براي محافظت بيشتر در برابر کرونا، مطرح شد. آن 
زمان نتيجه تحقيقاتي منتشر شد که نشان مي داد، 
اســتفاده از دوماســك، مي تواند تأثير کارآمدي 
فيلتر کردن ذرات به اندازه کروناويروس را دوبرابر 
کند و از رســيدن اين ذرات به بينــي و دهان فرد 
جلوگيري کند. نتايج اين تحقيق نشان داد که يك 
ماســك جراحي بدون تغيير در انــدازه آن، حدود 
60-40درصد در جلوگيــري از ذرات اندازه کرونا 
مؤثر است و ماســك پارچه اي حدود 40درصد. به 
استناد اين تحقيق، زماني که ماسك پارچه اي روي 
ماسك جراحي قرار مي گيرد، کارآمدي فيلتراسيون 
آن حدود 20درصــد بهتر مي شــود. هنگامي که 
ماسك پارچه اي روي ماسك جراحي قرار مي گيرد، 
ماســك هاي پارچه اي بــا از بين بردن شــكاف ها 

متخصصان عفوني و ريه مي گويند واکســن زدن منافاتي با زدن ماســك ندارد. هر جايي که 
فاصله افراد کمتر از 2  متر باشــد حتما بايد از 2 ماسك استفاده شــود. با شيوع جهش هاي 
جديد کرونا، بهتر است، هميشــه از 2 ماسك استفاده شــود، حتي در جمع هاي خانوادگي 
که افراد ديگري به غير از  اعضاي خانواده حضور دارند هم بايد از 2 ماســك اســتفاده شــود

گزارش همشهري از تأکيد دوباره بر استفاده از ماســك، به عنوان مهم ترين 
راه پيشــگيري از ابتــال بــه کرونا همزمــان با رونــد کند واکسيناســيون

و نزديك نگه داشــتن ماســك جراحي به صورت، 
به طور مداوم بيني و دهان را مي پوشــانند. بي آزار 
هم نتيجه اين تحقيقات را تأييد مي کند و مي گويد: 
»ماسك دوم مي تواند منافذ کناري ماسك زيري را 
بپوشاند. ماسك جراحي يا پزشكي زيرين، حتما بايد 
3اليه باشد و از باالي بيني تا پايين غبغب را کامال 
بپوشاند. با توجه به اينكه در شرايط پرخطر احتمال 
اينكه همه ما ناقل باشيم زياد است، به همين دليل، 
بهتر است از ماسك هاي ان95 سوپاپ دار، استفاده 
نكنيم چون ســوپاپ آن هنگام بازدم باز مي شود و 
بازدم را بيرون مي دهــد، بنابراين نمي تواند ايمني 
براي طرف مقابل داشــته باشــد و اين ماسك ها 
مخصوص کادر درمان است. ماسك هاي ان95 هم 
اگر در جاهاي پرخطري مانند بيمارستان استفاده 
نشده باشد مي توان کنار گذاشت و دوباره استفاده 
کرد.« با اين همه امــا اين متخصص تأکيد مي کند 
که اگر از ماسك هاي ســاده پزشكي 3اليه درست 
استفاده شود کفايت مي کند؛ »استفاده از دوماسك 
جراحي روي هم توصيه نشــده، چون پوشــاندن 
کناره هاي ماسك موضوع بسيار مهمي است که با 
قرار دادن ماسك پارچه اي دوم اين اتفاق مي افتد نه 
با دو ماسك جراحي.« براساس اعالم بي آزار، نبايد از 
ماسك هاي پارچه اي به تنهايي استفاده کرد. البته 
مطالعات در اين خصوص هنوز کامل نيستند؛ »هر 
جايي که فاصله افراد کمتر از 2متر باشد حتما بايد 
از 2ماسك اســتفاده شــود. البته اين روزها که در 
شرايط پر خطر انتقال ويروس و جهش هاي جديد 
قرار داريم، بهتر است هميشه از دوماسك استفاده 
کنيم، حتي در جمع هاي خانوادگي که افراد ديگري 
به غير از اعضاي خانواده حضــور دارند هم بايد از 
2ماسك اســتفاده شــود. اگر در خانه فرد بيماري 
زندگي مي کند، تمام اعضاي خانواده بايد 2ماسك 
بزنند. استفاده از يك ماسك پزشكي و يك ماسك 
پارچه اي، همچنين منافذ را بهتر مي پوشاند ماسك 
3اليه را هم تبديل به 4اليه مي کند. درصورتي که با 
امتحان دوماسك پزشكي روي هم مي توانيم ببينيم 

کناره و گوشه هاي ماسك ها پوشانده نمي شوند.«
در کنــار تأثيــر دورهمي هــا و رعايت نكــردن 
فاصله گــذاري اجتماعــي، رســتوران ها يكي از 
مكان هايي شناخته مي شوند که ريسك بااليي در 

انتقال ويروس دارند. با اينكه آمار دقيقي از ســهم 
اين مكان ها در شيوع کرونا، به دست نيامده اما ايرج 
حريرچي، معاون کل وزارت بهداشت، رستوران ها 
و غذاخوري ها را يكي از عوامل شيوع کرونا معرفي 
کرد؛ چراکه در اين مكان ، افراد از ماســك استفاده 
نمي کنند. در ارتباط با اهميت ماســك زدن و غذا 
خوردن، بي  آزار به نكته  ديگري اشــاره مي کند. او 
مي گويد: »اگر براي غذا خوردن مجبور به برداشتن 
ماسك باشيم، حتما بايد به فضاي بازي مثل بالكن 
يا جايي که شــخص ديگري حضور ندارد، برويم، 
چنانچه چنين امكاني وجود نداشــت، حتما بايد 

فاصله اجتماعي را رعايت کنيم. «

استفاده از ماسك، جدي تر از قبل
اواخــر فروردين امســال بود که مرکــز کنترل و 
پيشــگيري از بيماري هاي آمريكا، با انتشار نتيجه 
يك بررســي اعالم کرد که خطر ابتــال به ويروس 
کرونا از سطوح کم اســت و هوا عامل اصلي انتشار 
ويروس به شــمار مي رود. نتيجه همين بررسي بر 
ضرورت استفاده از ماسك بيش از گذشته، تأکيد 
مي کند.  بي آزار هم با تأکيد بــر اين نكته، توضيح 
ديگري را اضافه مي کند: »احتمال انتقال ويروس 
کرونا از طريق سطوح بســيار کم شده، مگر اينكه 
کسي در يك ســاعت اخير در آن ناحيه عطسه يا 
سرفه کرده باشد. اما سرايت پذيري ويروس به دليل 
جهش هاي مختلفي که داشته، بيشتر شده است. 
همين موضوع لزوم شستن دست را بيشتر مي کند. 
شست و شوي دست  هميشه در بيماري هاي تنفسي 
موضوع بســيار مهمي تلقي مي شود. توجه داشته 
باشــيم برخي بيماري ها از طريق قطرات تنفسي 
بزرگ منتقل مي شــوند، اما بعضــي بيماري هاي 
تنفسي مانند بيماري کرونا از طريق قطرات تنفسي 
کوچك هم به ديگران سرايت مي کنند. به همين 
دليل استفاده از ماســك مي تواند به عنوان يكي از 
راه هاي منتقل نشــدن آن به ديگران درنظر گرفته 
شود. بنابراين حتي بيشــتر از گذشته به استفاده 
از ماســك توصيه مي شود«. براســاس اعالم اين 
متخصص عفوني، در بيماري هاي تنفســي انتقال 
قطرات تنفسي به ديگران بســيار مهم است. اين 
موضوع تنها شامل حال عطسه يا سرفه نمي شود؛ 

»توجه داشته باشيم انتقال بخارات تنفسي تا 2متر 
هم ادامه دارد، به اين ترتيب اســتفاده از ماســك 
هنگام شيوع بيماري هاي ســخت تنفسي الزامي 
است. البته هنگام عطســه يا سرفه احتمال انتقال 
قطرات تنفسي بيشــتر مي شــود. بنابراين شايد 
حتي پوشيدن ماسك هم در چنين مواقعي کافي 
نباشد و هميشه بايد فاصله مناسب افراد از همديگر 

رعايت شود.« 

افت قابل توجه رعايت پروتكل هاي بهداشتي
بررسي ها نشــان مي دهد که در روزهاي اخير و در 
آستانه ورود به پيك پنجم، ميزان رعايت پروتكل ها 
افت قابل توجهي کرده، تا جايي که براساس اعالم 
وزارت بهداشــت به حدود 68تا69درصد رسيده 
که اين عدد بســيار پايين اســت. در هفته اي که 
تعداد شهرهاي قرمز به 143و تعداد شهرهاي آبي 
کشورمان به عدد صفر رســيده کاهش استفاده از 
ماسك، رعايت نكردن فاصله گذاري ها و برگزار شدن 
دورهمي ها، روند تند ابتال را رقم زده است. مسئوالن 
نظام سالمت مي گويند براي کاهش تعداد شهرهاي 
قرمز دستورالعمل هاي بهداشتي بايد به رعايت بيش 
از 85درصد برسد. بي آزار هم به همين موضوع اشاره 
مي کند. به گفته او، ميزان استفاده مردم از ماسك 
با توجه به گرما و خســتگي آنها، کمتر شده است. 
کساني هم که واکسن زده اند   کمتر اين مسائل را 
رعايت مي کنند. درحالي که نبايد فراموش کرد، تا 
زماني که بيش از 70درصد مردم يك کشور واکسينه 
نشوند و همچنين مطالعات کافي براي بررسي روند 
انتقال ويروس انجام نشــده باشد، نمي توان رعايت 
نكردن بعضي پروتكل ها ازجمله استفاده نكردن از 

ماسك همچنان تنها پناه ماست

ماسك هاي پارچه اي حتما بايد پس 
از 24 ساعت در دماي 60 درجه با آب 
و صابون شسته شوند، اما ماسك هاي 
يك بار مصرف قابليت شست و شو 

ندارند

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

صورت آنها باشد

يكتا فراهاني
خبرنگار

هر
س: م

عك
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ناجيان پنهاِن نويسندگان بزرگ

 چه كسي پايان
 »آرزوهاي بزرگ« را رقم زد؟

»بيشتر ويراستاران، نويسندگاني شكســت خورده هستند«. اين بخشي از 
جمله اي است درباره ويراستاران، منسوب به شاعر و نويسنده مشهور و برنده 
نوبل ادبيات، تي. اس. اليوت. او كه خود عالوه بر عنوان نويسنده عنوان هاي 
شاعر، ناشر، منتقد ادبي و نمايشنامه نويس را هم در سوابقش دارد، به عنوان 
ويراستار هم فعاليت مي كرده. اما ويراستاري بخشي از آثار او عالوه بر ازرا پاوند 
مشهور، براي ســال ها به عهده فردي به نام رابرت ژيرو بود؛ ناشر و ويراستار 
مشهوري كه ويراستاري آثار ادبي مشهوري را در قرن بيستم به عهده داشت. 

آثار افرادي نظير جورج اورول، ويرجينيا وولف و توماس مرتون. 

اقتصادي نيا، ويراستار درباره زندگي حرفه ای  خود به ما مي گويد

 وسواس در جابه جايي
 نيم ميلي متري تشديدها

 همه لحظه هاي گفت وگو، صداي خنده هايش، با فروتني وصف نشدني اش پر 
شده است. او از دغدغه ها و موضوعات آزاردهنده دنياي ويراستارها مي گويد. 
سايه اقتصادي نيا، سال ها دستيار احمد ســميعي گيالني، مترجم، نويسنده 
و ويراستار برجســته فرهنگستان زبان و ادب فارســي بوده، ياد گرفته و حاال 
آموخته هايش را به ديگران مي آموزد. او عالوه بر ســميعي گيالني در محضر 
استادان شناخته شده اي چون مرحوم ابوالحسن نجفي، حسين سامعي، علي 
صلح جو و عبدالحسين آذرنگ نيز بوده است. »له و عليه ويرايش« از كتاب هاي 

اقتصادي نياست كه فضاي جديدي را از دنياي ويراستارها ترسيم مي كند. 

 آموزش ويراستاري
 و خأل ويراستار حرفه اي
 بررسي قيمت كالس هاي آموزش ويراستاري

 و عملكرد مؤسسات فعال در اين حوزه 
  از آنجا كه ويراستاري، اصل بسيار مهمي در توليد محتواي علمي كتاب ها 
و مقاالت است، آموزش حرفه اي اين مهارت، اهميت زيادي در حوزه نشر و 
البته رسانه دارد. از متداول ترين راه هاي كسب اين مهارت، شركت در دوره ها 
و كالس هاي مؤسسات متولي در زمينه آموزش ويراستاري است. مشاهده 
عملكرد ويراســتاران در حوزه كتاب، مقاله و حتي رسانه اما نشان مي دهد 
بسياري از كساني كه با مدرك اين مؤسسات مشغول به كار شده اند، توان و 

مهارت كافي را در اين زمينه ندارند. 
16 1415

يك ويراستار قهار به يادم بياوريد كه نوشته هايش هوش از سر 
آدم ببرد. چنان كه وقتي از عبور باد از ميان درخت هاي لخِت 1

زمستان مي نويسند، آدم عين شاخه هاي خوابيده زير برف، وقت خواندن 
درجا يخ بزند. بيهوده عبارت »ويراستاري كه نويسنده اي شگفت انگيز 
بود« را به موتور جست و جوي ذهن نسپاريد؛ چنين موجودي، دست باال 
شخصيتي خيالي اســت كه در ذهن يك رمان نويس زندگي مي كند. 
بيرون؟ در واقعيت به نظر نمي رسد دنيا به حدي جاي قشنگي شده باشد 
كه آدم هايش چنين دغدغه هايي داشته باشند. ما كه هيچ، اصال هيچ، ما 
هيچ، ما نگاه ولي آنجا كه االن داريد بهش فكر مي كنيد هم دور از ذهن 
است كه دغدغه هاي روشنفكري به اينجا رسيده باشد كه: چرا دنياي ما 
ويراستاري ندارد كه نويسنده اي شگفت انگيز هم باشد؟ چرا؟ چرا؟ آه 
چرا؟ چنين دغدغه اي، هرجا باشيد و درهرحالي و خالصه هر طور به 
جهان هستي نگاه كنيد، باز هم خيلي شيرين تر از مزه كره زمين به نظر 
مي رســد. از اين گذشــته، دنيا – در هر زمانه اي – به انــدازه كافي از 
جادوگري بعضي ها بــا فكر و كلمه حيران مانده كه از فكر كســي هم 
نگذرد: »چرا ويراستاري نداريم كه ويرانگرانه هم بنويسد؟« دست باال، 
آدم مي تواند اينطور موضوع را ببيند كه چرا بهترين ويراستارهايي كه 
مي شناسد يا اصال نمي نويســند يا... وقتي مي نويسند آدم به خودش 

مي گويد: كاش هرگز ننوشته بودند.

 يكي از جالب ترين حقايقي كه بسياري از اهالي فلسفه بعد از 
سال ها كندوكاو در ذهن خودشان و تا آنجا كه محدوديت هاي 2

فيزيكي و توانايي هاي متافيزيكي شان اجازه داده، در ذهن ديگران 
انجام داده اند، اين بوده كه اصوال آدم با دانستن همه  چيز يا دست كم 
تالش براي دانســتن همه  چيز، خودش را بيچاره مي كند. چيزي – 
بيش و كم – شبيه به داستان ايكاروس كه وقتي به خورشيد خيلي 
نزديك شد، بال هايش سوخت و سقوط كرد. زياد دانستن خطرناك 
است... ولي قرار نيســت اين متن در ادامه تبديل به داستاني جنايي 
بشــود، پس به آن زاويه ماجرا كاري نداريم، در محدوده بحث باقي 
مي مانيم و اينكه زياد دانستن بيشتر به كار آنهايي مي آيد كه قرار است 
آموزش بدهند. درست مثل معلم ادبيات كه وظيفه اش ياد دادن تمام 
زير و زبرهاي زبان فارسي به بچه هاي كالس است. او چون خودش را 
براي نبرد با هر پرسش احتمالي آماده مي كند، بايد مسلح باشد. او مثل 
قطار فشنگ، از دور كمر تا زير گردن، كلمه و مترادف و مضاف اليه و 
هزار قيد و بند ديگر به دور خود پيچيده است؛ چه كسي مي تواند زير 
اين سنگيني خفقان آور دستوري، روي زمين دراز بكشد، لپ تاپ را 
روي سينه اش بگذارد و خوش خوشك با كلمه ها بازي كند؟ حبس ابد 
در خط كشي هاي دســتوري مي تواند فلج كننده باشد. در حدي كه 
چنــان در دام »بيرون نزدن از خــط« گير مي افتــي كه هيچ چيز 

نمي نويسي مبادا اشتباه زده باشي.

حاال تازه »به يك ويراستار چيره دست نيازمندم« مفهوم پيدا 
مي كند. درســت در همان لحظه هايي كه نطفه نوشــته اي 3

درخشــان در ذهن نويسنده اي بسته مي شــود كه روي زمين دراز 
كشيده يا روي مبل ولو شده و با كلمه ها عشق بازي مي كند. درست در 
همين صحنه از داستان، بايد به اين فكر كنيم كه چه كسي بايد اين 
الماس هاي تراش نخورده را صيقلي كند؟ اين اگر نباشد – اگر نبود – 
دنيا اين همه رمان شگفت انگيز، اين همه افسونگري به خود مي ديد. 
دســت كم وقتي شــروع مي كنيم به كندوكاو در زندگي خصوصي 
غول هاي داستان نويســي تاريخ جهان، درباره خيلي هايشان به اين 
پرسش منطقي مي رسيم كه »آنها با اين حال، شب و روزشان، اصال 
روي پا بند بودند؟!« آن خيال هاي شگفت انگيز اغلب خوب ويرايش 
شده اند كه چنين درخشان در يادمان مانده اند. گرچه بديهي است كه 
»هميشه پشت نويسنده اي موفق، ويراستاري چيره دست ايستاده 
اســت« ولي اينجا داســتان درونمايه اي غم انگيز پيدا مي كند؛ به 
نويسنده هاي شگفت انگيز و داستان هاي ويرانگري فكر كن كه هرگز 
به دنيا نيامدند، چون ويراستاري نبود كه پشت شان بزند، راه نفس شان 

را باز كند و بندناف ببرد.

 ويراستار برجسته اي كه نويسنده اي شگفت انگيز است شبيه 
به اسب تك شــاخ، به يقين افســانه اي بيش نيست. نياز به 4

آسمان ريســمان و توضيح و تفصيل هم نيست؛ نويسنده تمام عيار، 
اصوال خودخواه تر از آن اســت كــه »ايجــازش« را  - بي دريغ-  به 
نوشته هاي ديگران ببخشد. اين از آن خودگذشتگي هايي است كه 
فقط از ويراستاري برمي آيد كه آن قدر زياد مي داند كه درست فهميده 
باشد؛ نوشتن، بي گمان دشوارترين كار جهان است. آن »نوشتني« كه 
او شناخته است، به واقع از ذهن انســان نبايد، بربيايد! وقتي اين را 
مي داني... اين را مي داني و ترجيح مي دهي به جاي آتش برافروختن، 
كنار آتش ديگران بايستي و هرجا الزم بود هيزمش را بيشتر كني كه 
خوب بسوزاند. عنوان هاي جاودانه تاريخ داستان نويسي بي گمان از 
همين جادو به وجود آمده اند؛ آن لحظه اي كه دست تقدير ويراستاري 
چيره دست را در راه نويســنده اي مادرزاد قرار مي دهد. اينكه چنين 
رويدادي زياد هم در تاريخ رخ نداده، نشــان مي دهد تقدير چندان 
عالقه اي هم به ادبيات ندارد. با اين همه، اين  هم هست كه اصوال اگر 
ويراستار چيره دستي پيدا كنيد، حتي مي توانيد با استعدادي دست 
و پا شكسته هم در بازار كتاب اسم و رسمي براي خودتان دست و پا 
كنيد. چنين كه ريچارد براتيگان در »اتوبوس پير« تعريف مي كند: »... 
دوســتم مي گفت او براي آدم همه كار مي كند. فقط نوشــته ها را 
مي دهــي بــه او و بعد انــگاري كــه معجزه شــده باشــد، امال و 
نقطه گذاري هاي درست و جذاب، اين قدر قشنگ كه اشك توي چشم 
آدم پر مي شود و پاراگراف ها همه مثل معبدهاي يوناني مي  شوند و 

تازه او جمله ها را هم براي آدم كامل مي كند«.

يادداشت يك

گذري بر آنچه ويراستاري در ايران از سر گذراند

ویراستاری
این شماره

پیش از ظهور ويراستار
پيش از تاســيس انتشــارات فرانكلين در ســال 
1334ويراستاري با معناي امروزي وجود نداشت. 
پس از رونق صنعت چــاپ، مطبوعات و پا گرفتن 
ترجمه، اين عرصه شــكل تازه اي به خود گرفت. 
اما همه ايــن اتفاقــات در فرانكليــن رخ داد. از 
آخوندزاده و ميرزاملكم خان كه پيشگامان تغيير 
خط فارسي بودند تا سيدمحمدعلي جمالزاده كه 
به ساده نويسي اهميت مي داد و محمدعلي فروغي 
كه نقش جدي تري در اين ميان ايفا و فرهنگستان 
ايران را تاســيس كرد و تقي زاده كه طرفدار تغيير 
خط فارسي به التين بود و بعدها از اين كار منصرف 
شد و در لزوم حفظ خط فارسي مقاله ها نوشت تا 
احمد كسروي، پرويز ناتل خانلري، صادق هدايت و 
بسياري ديگر در اين ميان در به وجود آمدن سنتي 

چون ويراستاري در نشر ايران، بي تأثير نبودند.
اما در اين ميــان و در تاريخ معاصــر، نام مرتضي 
كيوان، از روشــنفكراني كه در 1333اعدام شد، 
در ذهن و آثار نويســنده ها و شــاعران عصر ما از 
قلم نيفتاده است. كيوان كه از اعضاي حزب توده 
بود، در حلقه دوســتاني قرار گرفت كه اغلب آنها 
شاعر و نويسنده بودند. آنطور كه اطرافيان درباره 
او مي گوينــد، كيوان نوشــته هاي اطرافيان خود 
را مي خواند و با نگاهي نقادانه و ويراســتارانه قلم 
نويســنده را اصالح مي كرد. كاري كه بعدها به آن 
ويرايش گفتند. آن هم نه ويرايش مالنقطي، بلكه 
عالي ترين ســطح ويرايش. گفته مي شود مرتضي 
كيوان نويسنده پرور بود. اين از آن روست كه نقشي 
كه او براي اطرافيان ايفا مي كرد، نقش اديتورهايي 
بود كه در غرب بر آثار نويســندگان بزرگ اعمال 
مي شــد. نجف دريابندري درباره او مي گويد كه 
كيوان با خودنويس اش غلط هاي اماليي و انشايي 
روزنامه ها و مجله ها را مي گرفــت و روزنامه هاي 

منتشر شده را ويرايش مي كرد. او در واقع نخستين 
ويراستار ايران بود و بســياري از شعرها، نوشته ها 
و ترجمه ها، پيش از چاپ از نظر او مي گذشــت و 
دســتكاري مي شــد. يعني همان كاري كه به آن 
ويرايش مي گويند. دريابندري خود را نيز يكي از 

آن جمله افراد مي داند.

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

امروز ما اين حرفه را به شكل جدي تري دنبال كنيم. 
ميرشمس الدين اديب سلطاني از 1346تا 1356در 
فرانكليــن كار كــرد. او در اين ســال ها دو كتاب 
نوشــت؛ يكي»درآمدي بر چگونگي خط فارسي« 
و ديگري »راهنماي آماده ســاختن كتاب« كه هر 
دو از مهم ترين كتاب هاي موجود در خط فارســي 
و انتشار كتاب هستند. اما عبدالحسين آذرنگ در 
سال 1351زيرنظر دريابندري و كريم امامي كار را 
در مؤسسه آغاز كرد. سرنوشت فرانكلين نيز مانند 
بسياري از سازمان ها و مؤسسه هاي آن دوران بعد 
از انقالب تغيير كرد. مؤسســه اي كه ويراستاري را 
در نشــر ايران به امري ثابت و مهم بدل كرده بود، 

از بين رفت.

پس از فرانكلین چه بر فن ويرايش گذشت؟
 انحالل فرانكلين باعث شــد هر يك از چهره هاي 
سرشناس در اين مؤسســه، مسيري را در زندگي 
برگزينند. ويراســتاري امروز ميراثــي از نام ها و 
مكاني اســت كه شــرح آن پيش از ايــن رفت. با 
از بيــن رفتن فرانكليــن اين مؤسســه چند پاره 
شد. ابتدا به سازمان انتشــارات و آموزش انقالب 
اســالمي تغيير نام داد كه وظيفه اش چاپ كتاب 
درسي بود. در 1372با شركت انتشارات علمي و 
فرهنگي كه جانشــين بنگاه ترجمه و نشر كتاب 
شده بود، ادغام شــد. از اين رو از دل بنگاه ترجمه 
و نشــر كتاب و فرانكلين نشــر علمي و فرهنگي 
پا به عرصه گذاشــت. مركز نشــر دانشگاهي كه 
در 1359و طبــق مصوبه ســتاد انقالب فرهنگي 
تاسيس شده بود، از نيمه دوم دهه 60اصلي ترين 
و معتبرترين نهاد ويرايش شــد. اين مركز نه تنها 
تمركزش بر مسائل نظري ويرايش و آماده سازي 
كتاب در مقــاالت مندرج در مجله نشــر دانش و 
برگزاري ســمينارهاي نشــر كتاب هايي در اين 

زمينه، كه آموزش ويرايش بود و توانست با برگزاري 
دوره هاي تخصصي ويرايش و ترجمه، ميراث نسل 
اول فرانكليــن را پيش از نابودي به نســل بعدي 
منتقل كند.  جز مركز نشــر دانشگاهي نهادهاي 
ديگري به مســائل ويرايش توجه كردند كه از آن 
جمله مي توان به انتشارات اميركبير، شوراي عالي 
ويرايش سازمان صدا و سيما، فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، انتشــارات سروش و پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي اشاره كرد. در سازمان 
صدا و سيما از 1370شورايي به نام »شوراي عالي 
ويرايش« تشكيل شد كه وظيفه اصلي آن تهذيب 
زبان فارســي كاركنان و توليدات اين سازمان بود 
و بخشي از ســرمايه علمي فرانكلين در اين شورا 
حضور داشتند. در اين دوره فرهنگستان وجهه اي 
آكادميك و محافظه كارانه داشــت. هرچند نهاد 
اصلي سياستگذاري در عرصه خط و زبان فارسي 
به حساب مي آمد، اما نفوذي ميان مردم و جوانان 
پيدا نكرد. مركز نشر دانشــگاهي هم كه ناشري 
خوشنام بود، با استفاده از منابع مالي شوراي عالي 
انقالب فرهنگي و سپس وزارت فرهنگ و آموزش 
عالي، ديگر نهادي دولتي به نظر مي رســيد. از آن 
پس بود كه كم كم نهادهاي خصوصي پا گرفتند. 
اين نهادها معموال نه بودجه داشــتند و نه دفتر و 
مركز عريض و طويلي. مجله آدينه و دنياي سخن 

ازجمله مهم ترين اين نهادها بودند.

احیاي دوباره ويراستاري و شخصي سازي يك فن
با انتشار كتاب »غلط ننويسيم« ابوالحسن نجفي 
در 1366در مركز نشر دانشگاهي و نقد محمدرضا 
باطني درباره آن، در مجله آدينه، ويرايش دوباره، 
پس از ســال ها از محاق خارج و به بحث روز بدل 
شد. همين امر باعث شد بحث بر سر غلط و درست 
خط و زبــان يكي از مهم ترين مســائل اين مجله 
شده و در 1371گروهي از كساني كه در آدينه كار 
مي كردند، شورايي تشكيل دهند به نام »شوراي 
بازنگري رسم الخط فارســي«. بعدتر روشنفكران 
و نويســندگان ايران هر يك با اتكا بر علم و روش 
خود، رسم الخطي را در سال هاي گذشته به زبان 
فارسي پيشنهاد كردند؛ از شاملو گرفته تا داريوش 
آشوري كه خود در مؤسسه فرانكلين كار مي كرد 
و رسم الخط مخصوص خود را در آثارش پيشنهاد 
كرده و بــه كار گرفت. در دهه هــاي 70و 80 اين 
الگو در فضاي نشــر ادامه پيدا كرد و نويسندگان 
و مترجماني چون بابك احمــدي و پيام يزدانجو 
با اتخاذ رســم الخط خاص در كتاب هايشان اين 
مســير را ادامه دادند. امروز نيــز ويرايش نه تنها 
يكي از مهم ترين بخش هاي هر نشــر، رســانه و 
مطبوعه اي به حســاب مي آيد و متخصصان خود 
را در اين باره به كار گرفته، كه با گســترش بيش از 
پيش كالس هايي براي آمــوزش اين فن، به امري 
مهم در سواد و به كارگيري آن در زندگي شخصي و 

حرفه اي افراد بدل شده است.

مؤسسه فرانكلین، 
آغازگر فن ويرايش 

در ايران است. 
اين مؤسسه كه 

در 1334به همت 
همايون صنعتي زاده 
كرماني تاسیس شد، 

نخستین بنگاهي 
بود كه انتشار كتاب 

را با معیارهاي 
غربي)مؤسسه 

فرانكلین در آمريكا( 
تطبیق مي داد. 

بسیاري از كساني 
كه آنها را به عنوان 

پیشكسوتان 
ويرايش مي شناسیم، 
از فرانكلین كار خود 

را شروع كرده اند

... انگار معجزه شده باشد
 چند پاراگراف درباره ويراستار و داستان هاي

 هرگز به دنيا نيامده

مدتي پیش انتشــارات علمي 
و فرهنگــي نخســتین موزه 
انتشارات را در ايران داير كرد. 
خبر خوشايندي كه در ســیل اخبار بد و ناخوشــايند اين روزها، 
به راحتي به آن بي توجهي شد يا بهتر اســت بگويیم چندان مورد 
استقبال قرار نگرفت. در روزگاري كه موزه ها با هر موج شیوع كرونا 
تعطیل مي شــوند و در دوره هاي داير بودن و فعالیت شان، با تكیه 
بر پروتكل هاي بهداشتي، چندان مورد اســتقبال قرار نمي گیرد، 
موزه اي تازه ، آن هم براي گروهي خاص و عالقه مند به تاريخ نشر اين 

سرزمین چقدر مي تواند مورد استقبال قرار بگیرد؟ موزه اي كه در روز 
نخست افتتاح، چهره هاي ارزشــمندي چون احمد سمیعي گیالني، 
پدر ويراستاري ايران، ژاله آموزگار، اسطوره شناس، علي دهباشي 
و بسیاري ديگر در آن حضور داشتند. اما در اين پرونده قرار است به 
ويراستاري و شكل گیري آن در ادبیات و نشر زبان فارسي اشاره هايي 
كنیم. براي تهیه اين گزارش كه درباره تاريخچه ويراستاري در ايران 
است، عالوه بر موزه انتشارات علمي و فرهنگي و اسناد ارائه شده در 
آن، به كتاب »له و علیه ويرايش« سايه اقتصادي نیا هم رجوع كرده و 

از آن ياري هايي جسته ايم.

شهرام فرهنگي
روزنامه نگار

نگار حسینخاني
روزنامه نگار

به ياِد ناجيان  متن های پرغلط



در باب اهل اصطالح و گل هاي الله 

درباره ويراستاري خيلي حرف ها گفته مي شود 
و بخش مهمي از اين گفته ها، گفته هاي مولفان 
و مترجماني است كه زبان مادري خود را به خوبي 
نمي دانند ولي مدعي اند كــه وارثان حقيقي آن و واجــدان حق آب وگل اند. 
ويراستار پديده جديدي اســت. متناظر انگليسي ويراستار، يعني editor، از 
1712ميالدي )10ســال پيش از پايان حكومت صفويان( به معناي فردي 
 كه مواد و متريال نوشتاري را براي چاپ و انتشار آماده مي كند، به كار مي رود.

 editor از ريشــه التين edere اســت به معناي »توليدكــردن، زاييدن، 
ارائه دادن«. ولي ويراســتار از ريشه ايراني باســتان rad به معني »آراستن و 
ترتيب دادن« است. بنابراين يكي از مســائل به برابرگذاري فارسي براي اين 
اصطالح اروپايي برمي گردد: ما در ايران به كسي كه آن قدر گستاخ است كه نه 
فقط به خود رخصت مي دهد، بلكه حق خود مي داند كه توليدات گران مان را 
»بويرايد« )شاخ وبرگ اضافه را بزند، شلختگي ها را صاف وصوف كند( و »سبك 
شخصيِ« هردمبيِل ما فاضالن دهر را فاسد كند، مي گوييم ويراستار. ولي در 
اروپا به كسي كه توليد مي كند، مي زايد، پيش مي نهد و از اين مسير متريال 
اصلي را احيا مي كند، مي گويند editor. اينكه سردبير نشريه و مدير نشر هم 
editor خطاب مي شود به همين اعتبار اســت. بايد يك بار براي هميشه به 
مولفان و مترجمان گفت كه معني واقعي ويراستار چيست و بايد به آنها تأكيد 
كرد كه تا وقتي امتحان امال و انشاي واقعي نداده و نمره قبولي نگرفته باشند، 

حق ندارند خود را مولف بخوانند؛ صاحب سبك پيشكش.
بخش دوم مسئله به شخص ويراستار برمي گردد و همين بخش است كه بيشتر 
موضوع سؤال اين يادداشت است: آيا زياده كاري ويراستاران آن هم در حوزه هاي 
مختلف وسواسي شان نمي كند؟ آيا ويراســتاري مانع نوشتن نيست؟ قدما 
اصطالحي دارند: »اهل اصطالح«. اهل اصطالح يعني متخصص ترمينولوژي 
يك حوزه خاص؛ مثال فلسفه يا منطق يا بالغت. به راحتي نمي شود اهل اصطالح 
شد. ويراستار بايد اهل اصطالح باشد. ولي اهل اصطالح بودن جز در يك حوزه 
خاص بي معناست؛ يعني ويراستار گل هاي الله مي خورد كه با بيست واندي و 
سي واندي سال سن، در حوزه هاي مختلف كار مي كند. در اين سن وسال تسال 
و گاوس هم باشي در يكي دو حوزه بيشتر زمان نداشته اي اهل اصطالح شوي. 
و بايد به ياد داشت كه اين اهل اصطالح بودن شرط الزم براي ويرايش است نه 
شرط كافي. اين سويه تخصصي ماجراست كه ويراستار متخصص مثال در حوزه 
متون شطرنج مي سازد. ولي ويراستار بايد حائز ويژگي هاي عمومي هم باشد. 
در زبان فارسي، ويراستار بايد به لحاظ درزماني )diachronic( ريشه شناسي 
را آن قدر كه بتواند ريشــه عناصر و مواد زباني را درصورت نياز از منابع معتبر 
استخراج كند، بداند. همچنين بايد به لحاظ همزماني )synchronic( صرفي 
و نحوي، يعني عالم به دستور زبان باشد. قدري زبان شناسي دانستن در حد 
آواشناسي و واج شناسي و زبان شناسي تاريخي تأثيرات شگفتي بر خروجي كار 
يك ويراستار دارد. دانش ويراستار از متون نثر كالسيك، واجد اهميت حياتي 
است. منظور توان روخواني نســخه هاي جوان پسند مدرس صادقي نيست؛ 
منظور نثر كالسيك است. هر ويراستاري در هر حوزه كاري بايد بتواند مثال 
تاريخ سيستان تصحيح بهار »و« تاريخ بيهقي تصحيح ياحقي »و« كليله و دمنه 
تصحيح مينوي را بي لكنت زبان از رو بخواند و بفهمد؛ منشآت خاقاني پيشكش.

ويراستاري كه اين مايه را داشته باشد، اوال زياده كاري نمي كند، ثانيا براي زبان 
آن قدر حرمت قايل است كه به صرف حضور در يك كارگاه و اخذ يك مدرك 
حتي نه مقوايي كه كاغذي، براي مولف و مترجمي از نســل هاي قبل از خود 
نسخه هاي ارغواني نپيچد، ثالثا مي فهمد كه زبان بستر بروز و ظهور حد اعالي 
ظرفيت هاي آدميزادي آدميزاد است و بايد به تبلور اين ظرفيت ها كمك كرد نه 
كه مانعش شد، رابعا مي فهمد كه مهم ترين كاركرد زبان، در چند سطح مختلف 
و نه فقط در نخستين سطح، كاركرد ارتباطي است و بايد اين ارتباط را فروتنانه 

ارج گذاشت، خامسا مثل آدم كارش را مي كند و زنبق  نمي خورد.
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ويراستاری
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عكس:  مهرداد اسكويی

تالش براي فهم و انتقال درست مفاهيم

بخشش، الزم نيست اعدامش كنيد
بخشش الزم نيست، اعدامش كنيد

اين مثال قديمي و كليشه اي جايگاه ويراستار و 
ويراستاري در يك زبان را به خوبي مشخص مي كند. با وجود گذشت سال ها 
و تأكيد بزرگان و صاحب نظران حوزه ادبيات و دستور زبان فارسي بر اهميت 

ويراستاري، هنوز هم برخي افراد از اهميت آن غافل هستند.
به يــاد دارم در ســال1384 يكي از همكارانــم در مطبوعــات، به دليل 
عدم به كار گيري يك ويرگول در متن مصاحبه اش با سعيد حجاريان، تا پاي 
مرگ پيش رفت. بنابراين توجه داشته باشيم كه در جهان امروز هم مثال 

»بخشش، الزم نيست اعدامش كنيد« مصداق دارد.
ويراستاري و ويرايش از ويراستن به معني پيراستن و منظم كردن در برابر 
كلمه »اديت« كه واژه فرنگي است اســتفاده مي شود. ويراستاري در واقع 
قدمي مهم به منظور حفظ پويايي يك زبان، تكميل و بررسي ابعاد مختلف 
نوشته است. ويراســتار عالوه بر هماهنگ كردن كار نويسنده يا مترجم از 
نظر دســتور زبان و آيين نگارش، ايرادها و اشكال ها را نيز برطرف و نوشته 
را از زوايد پاك مي كند و متني شســته  رفته و پالوده تحويل مي دهد. او با 
به كارگيري روش صحيح دستور زبان فارســي متني به دست مي دهد كه 
خواننده از خواندن آن اظهاِر رضايت مي كند چراكــه ديگر از پرگويي ها، 
انشانويسي ها و حواشي بيهوده در متِن اصلي خبري نيست و متن روان در 
دست خواننده اســت. بزرگان و صاحب نظران حوزه ادبيات و دستور زبان 
فارسي، ويراســتاري را اقدامي ضروري براي فهم و انتقال درست مفاهيم 
موجود در يك متن مي دانند. كتاب »غلط ننويسيم« استاد ابوالحسن نجفي 
يكي از نمونه هاي در دسترس براي درك اهميت عمل ويراستاري در متون 
فارسي است كه خوانش آن كمك شــاياني به نگارش همه فارسي زبان ها 
مي كند. به طور كلي ويرايش يك متن يا همان ويراســتاري، به سه دسته 
ويراســتن محتوايي، ويراستن ادبي و ويراســتن فني تقسيم مي شود. در 
ويرايش محتوايي ويراســتار ممكن اســت تا حد نظارت در كار مترجم يا 
مولف پيش برود و در هر علمي )موضوع نوشته( تابع قواعد آن علم، رعايت 
اصول روانشناسي، طبقه بندي موضوعي و... است. اين نوع ويرايش شامل 
كنترل صحت مطالب و اصالح ناهماهنگي هاي موجود در متن مي شــود. 
اظهارنظرهاي علمي و اساسي، اصالح اشكاالت علمي )با هماهنگي مولف 
يا مترجم(، اضافه كــردن پاورقي و توضيحات ضــروري و تضمين صحت 
متن ترجمه، ازجمله مهم ترين نكاتي اســت كه در ويراســتن يك متن از 
لحاظ محتوايي بايد بدان توجه داشت. در ويراستن ادبي اما مباحثي مانند: 
درست نويســي، واژه گزيني، اصالح جمله بندي به لحاظ دستوري، اصالح 
واژه ها، عبارت ها و جمالت متناقض، نامفهوم و مبهم، رعايت رســم الخط 
و نشــانه گذاري اهميت فراواني دارد و گويي اصل كار يك ويراستار در اين 
قسمت خالصه مي شود. ويراستن فني يا مصور آخرين قسمت از ويراستن 
يك نوشته است كه تنظيم و ترتيب فهرست ها، جداول، تصويرها، شماره 
حروف و در كل اصالح شــكل ظاهري و آرايش كتاب را شــامل مي شود. 
در ويراســتن فني يك متن بايد توجه داشته باشــيم كه پاراگراف بندي، 
شماره گذاري ها، جدول ها، نمودارها و تصاوير، فهرست مطالب و... به درستي 

و در محل مناسب قرار گرفته باشند.

وسواس در جابه جايي 
نيم ميلي متري تشديدها

سايه اقتصادي نيا، پژوهشگر ادبيات فارسي درباره زندگي ويراستارانه خود به ما مي گويد
 همه لحظه هاي گفت وگو با صداي خنده ها و فروتني وصف نشــدني اش پر شده است. او از دغدغه ها 
و موضوعات آزاردهنده دنياي ويراســتارها مي گويد. ســايه اقتصادي نيا، ســال ها دستيار احمد 
سميعي گيالني، مترجم، نويسنده و ويراستار برجسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي بوده، ياد گرفته 
و حاال آموخته هايش را به ديگران مي آموزد. او عالوه بر سميعي گيالني در محضر استادان شناخته شده اي چون مرحوم ابوالحسن نجفي، 
حسين سامعي، علي صلح جو و عبدالحسين آذرنگ نيز بوده است. »له و عليه ويرايش« از كتاب هاي اقتصادي نياست كه فضاي جديدي را از 
دنياي ويراستارها ترسيم مي كند. ما در اين گفت وگو با او درباره تأثير كمال گرايي و ذهن دقيق ويراستارها در زندگي روزمره صحبت كرده ايم. 
اقتصادي نيا معتقد است كه بسياري از ويراستارها دچار نوعي اختالل وسواس فكري و عملي هستند. البته همه اين حرف ها با چاشني خنده 

همراه است. مثل وقتي مي گويد:»يكي از جوك هاي بين ما مربوط به وسواسي بودن مان است«.

شما همچنان در فرهنگستان زبان و ادب فارسي مشغول كار 
ويراستاري هستيد؟

چند سالي است كه از فرهنگستان جدا شده ام و در آمريكا به تدريس زبان و 
ادبيات مدرن فارسي در دانشگاه جورج تان اشتغال دارم. در زمينه  ويرايش 

هم تمركزم را بيشتر بر آموزش ويراستاري گذاشته ام.
چرا؟

به دليل اينكه احساس كردم از اين طريق مفيدترم و بهتر است كه آنچه را 
در مكتب استادان نسل اول فرا گرفته ام به افراد بيشتري ياد بدهم. اگر قلم 
ويرايش دست بگيرم، در نهايت هر سال مي توانم چند عنوان كتاب را ويرايش 
كنم؟ اما اگر بخواهم آنچه را كه خود آموخته ام آموزش بدهم يا مكتوب كنم، 
مي توانم براي تعداد بيشتري از ويراستاران نسل بعد مفيد باشم. بنابراين كمي 
از اينكه قلم ويرايش به دست بگيرم، دور شده ام؛  مگر اينكه به كتابي عالقه  
خاصي داشته باشم يا نويســنده و مترجم كتاب فردي باشد كه از سوداي 

همكاري با او نتوانم صرف نظر كنم.
اين فاصله به علت خستگي از فضاي ويراستاري است كه در 

كتاب تان به آن اشاره كرديد يا داليل ديگري دارد؟
تنها دليلش اولويت بندي زمان و انرژي اســت؛ وگرنه  من از حوزه ويرايش 
خارج نشده ام. اينكه از ويراستاري در نشر به حوزه آموزش برويم يا ويراستار 
مطبوعات باشيم يا درباره  ويرايش بنويسيم، تفاوتي در ماهيت كار ما ايجاد 
نمي كند. به هر حال در حــوزه ويرايش فعاليت مي كنم و فقط دســت به 
اولويت بندي زده ام. من در مقطعي فكر كردم بهتر اســت تا آموخته هايم را 

به ديگران ياد بدهم.
در كتاب »له و عليــه ويرايش« از صفــت ايثارگر براي 
ويراستارهايي كه در اين مسير مانده اند استفاده كرديد. هنوز معتقديد 
كه ويراستار ايثارگر است؟ از كاري كه انجام مي دهيد راضي هستيد يا 

همچنان دچار خستگي مي شويد؟
نه تنها همچنان بر لغت ايثار بايد تأكيد كرد، بلكه با ديدن شاگرداني كه به 
كالس هاي ويرايش مي پيوندند بايد بيشتر بر درستي اين نگاه پاي فشرد. 
افراد زيادي به كالس هاي يادگيري ويرايش ملحق مي شوند اما تعداد كمي 
از آنها در اين مسير تداوم دارند و باقي مي مانند. زماني من در دفتر شخصي 
خودم كالس هاي ويراســتاري برگزار مي كردم و همه تالشــم اين بود كه 
آموخته هايم از استادان نسل اول را به نسل بعدي منتقل كنم، اين را به عنوان 
وظيفه اي فرهنگي براي خودم تعريف كرده  بودم. تعدادي در اين كالس ها 
حضور پيدا مي كردنــد اما گمان مي كنيد چند نفر حاضــر بودند به عنوان 

ويراستار حرفه اي فعاليت كنند؟ خيلي كم.
دليل اين اتفاق چيست؟

يكي از كساني كه در اين كالس ها حاضر بود، پس از چند سال به من مراجعه 
كرد و گفت كه »خانــم اقتصادي نيا براي من كار داريــد؟« من هم با گرمي 
اســتقبال كردم. اما او در نهايت با بيان جمله اي واقعيت تلخي را بيان كرد. 
گفت:»هر كاري باشد انجام مي دهم جز ويرايش!« دليل بيان چنين نظرات 
و همچنين تعداد كم افرادي كه در حوزه ويراســتاري باقي مي مانند، همان 
ايثار است. اين كار نه نام دارد، نه نان. بنابراين صفت ايثارگر به ويراستارهاي 
حرفه اي صدق مي كند. براي معلم ويرايش چه جوابي خجالت آورتر از اين است 
كه شاگردش بعد از 3سال بگويد حاضر به انجام هر كاري  جز ويرايش است؟!

در واقع ايــن نگراني وجود دارد كه حلقه ويراســتارهاي 
حرفه اي مدام كوچك تر شود؟

بله، به طور قطع اينگونه است. چراكه آن حد از زحمت، در كنار پرورش دادن 
نگاه انتقادي و پژوهشي، متناسب با درآمد به دست آمده از ويراستاري نيست؛ 
بنابراين درجه اي از ايثار و سماجت نياز است تا فردي در اين حرفه باقي بماند. 
ما شاهديم كه ويراستاري براي بسياري ميدان  گذار است و از اين حوزه عبور 

مي كنند و وارد فضاي ترجمه، نويسندگي و... مي شوند.
چه اتفاقي در دنياي ويراستاري شما را چنان جذب كرده كه 

پس از اين همه سال ويراستار باقي مانده ايد؟
لذت زبان ورزي و پرورش ديد و شــم انتقادي موجب شــد تا در اين حرفه 
باقي بمانم.  اينكه هم عيوب را بيابم و براي رفع آنها تالش كنم، هم با يافتن 
زيبايي ها جانم را سرشار كنم. من منتقد ادبي هم هستم و به اين ترتيب بايد 
بگويم كه اين وجه انتقادي در كارهاي ديگر من بازتاب يافته است. آن ديد 
انتقادي در ويرايش مربوط به حوزه زبان است و در ادبيات در حوزه ساخت، 
فرم و محتوا. ما با ويرايش صاحب شم انتقادي مي شويم. نگاه مان را پرورش 
مي دهيم تا ديد انتقادي و پژوهشي داشته باشيم، بگرديم و ببينيم كه چه 
چيزي ناساز است تا آن را رفع كنيم و در مقابل هم نكات سازگار را ستايش 
كنيم. بايد بدانيم كه ويرايش با نقد، همسر و هم بر است. اين هم كناري براي 

من جذاب بود و من را در حوزه ويراستاري ماندگار كرد.
شما در صحبت هايتان به اين موضوع اشاره 
كرديد كه بسياري از شاگردهايتان به اين دليل در اين 
مسير نماندند كه ويرايش نان و نام نداشت. اما مشكل 
اصلي بسياري از ويراســتارها اين است كه نفر دوم 
محسوب مي شوند و پشت نام نويسنده قرار مي گيرند، 

اين براي شما آزاردهنده نيست؟ 
من هميشه سركالس هايم يك مثال از مرحوم محمدعلي 

حميدرفيعي - كه اســتاد من در مركز نشر دانشگاهي 
بودند -  بيان مي كنم. ايشــان مي گفتند كه ويراستار 
مانند پزشك بيهوشي اســت، زماني كه فرد جراحي 
مي كند و در نهايت به سالمت از بيمارستان مرخص 
مي شود، همه به او مي گويند كه جراح تو چه كسي 
بود؟ نام جراح مهم است و فرد نام پزشك بيهوشي 
را اصال نشــنيده و جوياي نام او هم نمي شــود. 
پزشك بيهوشي نفر دوم اســت و نامش پشت 
سر نام پزشك جراح قرار مي گيرد اما اگر پزشك 

بيهوشي به درستي كارش را انجام ندهد، بيمار با خطر مرگ روبه رو مي شود. 
نقش پزشك بيهوشي كمتر از نقش جراح نيست اما نام پزشك بيهوشي هرگز 
مطرح نمي شود. نكته مهم اين است كه پزشك بيهوشي اين نقش را پذيرفته 
و هيچ وقت معترض نيست كه چرا اسم جراح مهم تر از من است. خيلي هم 
به شغلش مفتخر است. ويراســتار هم بايد از همان ابتدا كه وارد اين عرصه 
مي شود، بداند كه چنين جايگاهي دارد و در گذر زمان مدعي نشود كه چرا 
اسم نويسنده و مترجم روي جلد كتاب است اما نامي از من نيست. از نظر من، 
اين حرف ها غرغر است. ويراستارهايي كه چنين دغدغه هايي دارند، افرادي 
هستند كه شرح وظايف شان به آنها تفهيم نشده است. اگر فردي مي خواهد 
نامش مطرح شود، برود و كتاب خودش را بنويسد. اگر كسي كه سوداي نام 

دارد به سمت ويراستاري مي آيد، جاي درستي نايستاده است.
چرا؟

چون هميشه فكر مي كنند كه به آنها ظلم شده و مدام مي گويند چرا ما را 
نديدند. ويراستارها بايد قبول كنند كه نقش شان همين است. جايگاه درست 
براي بعضي از ويراستارها تعريف نشده، معلم هاي ما بايد اين تعريف درست 
را به همه ياد مي دادند. استاد سميعي معلم من بود، فردي كه كتاب »از صبا 
تا نيما« را به عنوان اثري ارزشمند ويرايش كرد.  اين كتاب سال هاست منبع 
درسي تمام دانشجويان ادبيات است. او اين كتاب را از ورق  پاره هايي پراكنده 
به مرجعي درخشان بدل كرد، اما اسم او هيچ جا نيامده است. معلم من همين 
آقاي سميعي بود، فردي كه جايگاه خودشان را قبول كرده بود و مي دانست 
كه نقش اش همين است و خيلي هم به آن مفتخر است. دومين درسي كه من 
در كارگاه هاي ويرايش به آن پرداخته ام، اخالق ويرايش است. در اين مبحث 
به شاگردها مي گويم كه خانم و آقايان جاي شما همين جاست؛ صندلي بغل 
راننده، نه صندلي راننده. اگر افراد شرح وظايف خود را بشناسند، مدام غر 
نمي زنند و مطلب مترجم و نويسنده را بي ارزش نمي كنند تا كار خود را با 

ارزش جلوه دهند.
علي صلح جو، در گفت وگويي قديمي در پاسخ به پرسشي 
مي گويد: »ويراستار هميشه به خودش مي گويد بهتر است انواع غلط 
ممكن را در نوشته ها يا ترجمه ها ببيند و تصحيح كند و سپس به ترجمه 
بپردازد، متأسفانه گاه اين دوره، همه عمر را مي گيرد. در واقع ويراستار 
اعتماد به نفس الزم براي نوشتن، ترجمه كردن را ندارد«. ما مي توانيم 
بگوييم كه ويراستارهاي حرفه اي و شناخته شده آرمانگرايي در نوشتن 
را مدنظر دارند، به همين دليل به سمت ويراستاري آمده اند؟ آيا اين 

آرمانگرايي به زندگي ويراستارها هم كشيده مي شود؟
اين سؤالي است كه خودم هم با آن روبه رو هستم. از خودم مي پرسم كه 
آيا من كمال طلب بودم و بعد ويراســتار شدم يا كمال طلب و آرمانگرايي 
عارضه شغلي من است و در واقع چون ويراســتار شدم، ياد گرفتم كه به 

كم قانع نشوم؟
هيچ وقت به جوابي دست نيافتيد؟

نه! آقاي صلح جو مي گويد كه آرمانگراها، ويراستار مي شوند چون به كمال 
مطلوب عالقه دارند و مي خواهند متن در بهترين شكل خود تجلي پيدا كند 
اما من نمي دانم كه آيا چون آرمانگرا بودم، ويراستار شدم تا متن را به متني 
بهتر تبديل كنم يا اينكه چون ويراستاري تبديل به شغلم شد و با ويرايش 

زندگي كردم، نگاهم در زندگي به تدريج كمال گرايانه شد.
در كنار اين نگاه آرمانگرايانه ما شــاهد آن هســتيم كه 
ويراستارها افراد دقيقي هستند، چرا كه عادت به ديدن غلط ها دارند. 
آيا ويراستارها با توجه به نوع كاري كه انجام مي دهند در زندگي شخصي 
نيز افراد دقيق و حساس تري هستند و ايرادها بيشتر توجه شان را جلب 

مي كند؟

بله! اين نگاه نيز مانند آرمانگرايي است، نه تنها اشتباهات بلكه زيبايي ها نيز 
همين قدر به چشم ما مي آيد. به عبارت ديگر، همانطور كه كژي ها در يك متن 

ما را آزار مي دهد، از درستي ها و سازمندي ها نيز لذت وافر مي بريم.
در زندگي شخصي و تعامل با افراد نيز همينطور است؟

بله! عيناً همينطور است. من اين سؤال را بارها از خودم پرسيده ام كه آيا وسواس 
در ايجاد زيبايي و زدودن زشــتي عارضه شغل ماست يا ما ويراستارها چون 
وسواسي هستيم، جذب اين شغل مي شويم؟ من وسواس افراطي را به معناي 
باليني به كار مي برم و منظورم OCD اســت. از نظر من اغلب دوســتان، 
همكاران و استادانم در حوزه ويراســتاري دچار اختالل وسواس هستند. ما 
مي خواهيم كه همه خطوط موازي باشند، نمي توانيم طاقت بياوريم كه يك 
تشديد به اندازه نيم ميلي متر جابه جا شود. اين وسواس افراطي)OCD( در 
زندگي شخصي هم وجود دارد.  اگر دو قاب به ديوار قرينه نصب نشده باشند، 
نمي توانم به آن ديوار نگاه كنم. اگر دو فرش در خانه ام كنار هم پهن شده باشند 
و خطوط اين دو فرش ذره اي از قرينگي خارج شوند، نمي توانم به آنها نگاه كنم.
با توجه به اينكه اشاره كرديد جمعي از ويراستارهاي اطراف 
شما دچار اين وسواس هســتند، همچنان نمي دانيد كه اين وسواس 

به دليل كار است يا خير؟ 
دقيقاً! اين سؤالي است كه من هم جوابي براي آن ندارم. )خنده( به استادهايم 
كه نگاه مي كنم، متوجه مي شوم فردي مانند مرحوم نجفي – كه براي من 
بسيار عزيز بودند- به وضوح وسواس داشت. اين وســواس آشكار بود. اگر 
وســيله اي روي ميز و به طور كلي تركيب زندگي  تــكان مي خورد، عصبي 
مي شد. حتي اگر ورقي از روي ميز جا به جا مي شد، استاد ناراحت مي شد. من 
هم همينطورم، اگر قلم يا كاغذي يا فايلي جا به جا شود، نظم فكري ام به هم 

مي ريزد چون ويرايش يعني انضباط و انسجام.
پس مي توانيم بگوييم كه وســواس بيماري شــايع ميان 

ويراستارهاست؟
نمي توانم به صحبت هايم عموميت ببخشم، چون نسبت به همه ويراستاران 
جهان كه شناخت ندارم. اما خودم و بســياري از هم حرفه اي هايم اينگونه 
هستيم. جالب است بدانيد كه من و همكاران صميمي ام ساعت ها به خودمان 
مي خنديم و يكي از جوك هاي بين مان مربوط به وسواسي بودن مان است. 
)خنده( مثال من به دوستم مي گويم، اين تشديد نيم ميلي تر در متن جابه جا 
شد، تو رواني نشدي؟ او هم جواب مي دهد كه دوست داشتم كاغذ را پاره كنم! 
اين رفتار در بخش هاي مختلف زندگي و حتي چيدمان وسايل خانه مان نيز 
بازتاب پيدا مي كند. اگر بخواهم دو شمعدان را به ديوار بكوبم و يكي از ميخ ها 

جابه جا به ديوار وصل شود، طاقت نمي آورم. )خنده(
با اين توصيف ها وقتي در شهر قدم مي زنيد و چشم تان به 

تابلوهاي تبليغاتي پر ايراد مي افتد، وضعيت بدتر نمي شود؟
خيلي وضعيت بدتر مي شود. با چشمانم و در مغزم هر كدام از اين تابلوها را 
از بين مي برم و پاره مي كنم، اما بايد بگويم كه در همين حد هم دقتم براي 
ديدن زيبايي باالست. وقتي مي بينم يك گلدان رنگي را در گوشه اي از شهر 
گذاشته اند، دلم براي آن زيبايي پر مي كشد. وقتي يك صف مرتب در نانوايي 
مي بينم، احسنت مي گويم چون انضباط اصل ويرايش است و بايد همه  چيز 
در نظم محض باشد. من عاشــق ايرانم، ولي يكي از بزرگ ترين محسنات 

زندگي ام در آمريكا را امكان لذت بردن از نظم عمومي مي دانم.
اين ميزان دقت روي ديگري هم دارد، ويراستاران در نوشتن 
دقت و حساسيت بااليي دارند، همين حساسيت موجب مي شود تا افراد 
از تعامل مكتوب با آنها هراس داشته باشند. تا به حال براي شما پيش 
آمده است كه فردي بخواهد در شبكه اجتماعي پيامي را برايتان بفرستد 
و نگران اين باشد كه مبادا متني كه نوشته از نظر ويرايشي مشكل داشته 

باشد؟ مواجهه شما با اين اضطراب اطرافيان تان چگونه است؟
بارها اين اتفاق افتاده. مثال فردي كه اهل كتاب نيست و مي خواهد پيام كوتاه 
روزمره اي به من بدهد، احتياط مي كند كه اين پيام درست و بدون ايراد باشد. 
بسياري هم به من مي گويند كه »براي شما دو كلمه نوشتن سخت است«. 
ولي از نظر من هر چيزي به جاي خويش نيكوست. هر فردي در هر زمينه اي 
تخصص دارد و صاحب بينشي شده است. همانطور كه من نمي توانم به جاي 
يك بّنا، ديواري را بچينم، از يك بنا هم توقع ندارم كه در كار من حرفه اي باشد. 
من به همه مي گويم كه راحت باشيد و در نوشتن روزمره سخت نگيريد. قرار 
نيست من از روي پيام هاي خصوصي به افراد نمره بدهم! جامعه كه كالس 
امال و انشا نيست. متأسفانه ديده ام كه همكارانم قلم قرمز به دست مي گيرند 
و در فضاي مجازي پر از غلط از همه ايراد مي گيرند. اما واقعيت اين است كه 
نمي توان از همه افراد با سطوح مختلف تحصيالت و حساسيت ها انتظار داشته 
باشيم كه همه قواعد ويرايشي را رعايت كنند. نبايد از همه طلبكار بود، حتي 
از نويسنده و مترجم. من حتي زماني كه مستقيما با نويسنده يا مترجم كار 
مي كنم، مي گويم كه خودتان را دربند رسم الخط قرار ندهيد، اين كار من است، 

شما فقط بنويسيد و نيروي خود را صرف خالقيت ادبي كنيد.
اينكه مي گويند ويراستارها مالنقطي هستند يك عيب است؟

نه! ما بايد مالنقطي باشيم، اينكه عيب حساب نمي شود، ُحسن ماست!
بدترين اتفاقي كه در حوزه ويراستاري ممكن است شما را 

ناراحت كند، چيست؟ 
زماني كه مترجم تقصير و گناه خود را به گردن ويراســتار مي اندازد، بســيار 
ناراحت كننده اســت. به عنوان مثال مترجم در ترجمه يك لغت لغزش دارد و 
ويراستار هم متوجه نشده، چون ويراستار لغت به لغت كار را ترجمه نمي كند و تنها 
لغزش هاي متن را اصالح مي كند. زماني كه مترجم نامدار و مشهور باشد، ويراستار 
واژه به واژه آن متن را ويرايش نمي كند. در اين ميان وقتي خطا برمال مي شود، 
مترجم گناه را به گردن ويراستار مي اندازد، اتفاقي كه موجب آزار من شده است.

در حوزه ويراستاري كاري در دست تأليف داريد؟
يكي ســري مجموعه مقاالت ديگر مانند كتاب له و عليه ويرايش در دست 

تأليف دارم و اميدوارم براي جلد دوم كتاب منتشر شوند.
نكات خاصي درباره ويراستاري وجود دارد كه در كتاب به 

آن اشاره نكرده باشيد؟
همين اختالل وسواس فكري-عملي كه به آن اشاره كرده بودم. شايد براي 
هم حرفه هاي من خوشايند نباشد، اما من به اين موضوع مي خندم و 
ابايي ندارم با دوستان و همكاران صميمي ام درباره اش حرف بزنم. 
هميشه به خودم مي گويم كه در گذشــته هم اينطوري بودم؟ 
وقتي اتاقم به هم ريخته بود چه كار مي كردم؟ بعد خودم جواب 
مي دهم كه در نوجواني شلخته بودي، اما حاال اگر وسيله اي 

در جاي خود قرار نداشته باشد، نمي توانم تحمل كنم.
پس مي توان در رابطه با شــما به اين سؤال 

جواب داد كه ويرايش شما را وسواسي كرد.
بله. )خنده( شــايد براي من اين عارضه شــغلي بوده. 
تمرين مدام براي اينكه هر چيزي درست سرجاي خود 
باشد، ما را مانند ارتشــي ها تربيت مي كند. استاد 
نجفي همينطور زندگي مي كرد. استاد آذرنگ 
و استاد ســميعي به نظم معروف  هستند و 
استاد اديب سلطاني كه مثل اعالست. نظم در 
توازي، قرينگي، نظم زماني و... جزو مواردي 
هستند كه حساسيت ويراستارها را تحريك 
مي كنند و همه اين موارد نشانهOCD است!

اقتصادی نيا: 
زماني كه 

مترجم تقصير 
و گناه خود را به 
گردن ويراستار 

مي اندازد، بسيار 
ناراحت كننده 
است. به عنوان 

مثال مترجم 
در ترجمه يك 

لغت لغزش دارد 
و ويراستار هم 

متوجه نشده، چون 
ويراستار لغت به 

لغت كار را ترجمه 
نمي كند و تنها 

لغزش هاي متن 
را اصالح مي كند. 
زماني كه مترجم 
نامدار و مشهور 
باشد، ويراستار 
واژه به واژه آن 
متن را ويرايش 

نمي كند. در اين 
ميان وقتي خطا 
برمال مي شود، 

مترجم گناه را به 
گردن ويراستار 

مي اندازد

اقتصادی نيا: 
تمرين مدام 

براي اينكه هر 
چيزي درست 
سرجاي خود 

باشد، ما را مانند 
ارتشي ها تربيت 

مي كند. استاد 
نجفي همينطور 
زندگي مي كرد. 
استاد آذرنگ و 
استاد سميعي 
به نظم معروف  

هستند و استاد 
اديب سلطاني كه 

مثل اعالست. 
نظم در توازي، 
قرينگي، نظم 
زماني و... جزو 

مواردي هستند 
كه حساسيت 
ويراستارها را 

تحريك مي كنند 
و همه اين موارد 

نشانه OCD است!

ليال شريف
روزنامه نگار
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محمد خلفي
روزنامه نگار

ويراستاری
این شماره

آموزش ويراستاري و خأل ويراستار حرفه اي
بررسي قیمت كالس هاي آموزش ويراستاري و عملكرد مؤسسات 

فعال در اين حوزه 

  از آنجا كه ويراســتاري، اصل بسيار 
مهمي در توليد محتواي علمي كتاب ها 
و مقاالت است، آموزش حرفه اي اين 
مهارت، اهميت زيادي در حوزه نشر و البته رسانه دارد. از متداول ترين 
راه هاي كسب اين مهارت، شــركت در دوره ها و كالس هاي مؤسسات 
متولي در زمينه آموزش ويراستاري است. مشاهده عملكرد ويراستاران 
در حوزه كتاب، مقاله و حتي رسانه اما نشان مي دهد بسياري از كساني 
كه با مدرك اين مؤسسات مشغول به كار شده اند، توان و مهارت كافي را 
در اين زمينه ندارند. گزارش پيش رو، ضمن اشاره به اهميت ويراستاري و 
انواع آن، نگاهي به هزينه آموزش ويراستاري و عملكرد مؤسسات فعال 

در اين حوزه كرده است.

آموزش ويراستاري و اهميت آن
آشنايي با فن يا علم ويراستاري، نخستین بار از طريق ارتباط با محافل علمي 
در غرب ايجاد شــد و در ادامه رشد و گسترش يافت. ويراســتاري در انواع و 
اشكال مختلفي كه وجود دارد، چند هدف عمده را دنبال مي كند؛ اين اهداف، 
حول يك محور اصلي يعني محافظت از زبان مبدأ و جلوگیري از آشفتگي آن 
صورت بندي و تعريف مي شوند. به اين معنا كه ويراست متن، زبان نوشتار را 
از ايهام، ابهام و مغلق نويسي دور و پیرايش مي كند. اين مسئله از آن رو حائز 
اهمیت است كه بدانیم ايهام، ابهام و غموض در واژه ها و متون سبب مي شود 
كه نويسندگان، متفكرين و اصحاب آرا و انديشه، قادر نباشند منظور و مقصود 
خود را به راحتي و درستي به خوانندگان و مخاطبانشان ابالغ كنند؛ از همین 
رو، آموزش ويراستاري و تربیت ويراستاران حرفه اي در راستاي تقويت حوزه 

نشر و گسترش دانش بسیار مهم است.

انواع ويراست و اهميت آن در آموزش ويراستاري
ويراســتار براي محافظت از زبان مبدأ و دوركردن آن از آشفتگي، مجهز به 
طیفي از قواعد و اصول تخصصي است. به صورت كلي، بخشي از اين قواعد در 
حوزه ويرايش فني قرار دارد و بخشي ديگر در حیطه ويرايش زباني؛ به شكل 
جزئي تر اما مي توان از چند نوع تخصص و قاعده در بحث ويراستاري و آموزش 
آن نام برد، ازجمله ويرايش صوري يا فني، ويرايش زباني، ويرايش استنادي 
و مرجع شناسي، ويرايش ترجمه، ويرايش رايانه اي و فرايند تولید كتاب. يك 
ويراستار خوب بايد در همه موارد نامبرده داراي تخصص بوده و بتواند براي 
مثال از طريق كاربســت تخصص خود در حوزه ويراست ساختاري در متن، 
انسجام، ســازگاري و هماهنگي ايجاد كرده و همچنین با اعمال جابه جايي 
و تقدم و تأخر در آن، نوشــتار را منسجم و مناسب ســازي كند. يا در حوزه 
آموزش ويراست استنادي، ويراستار آموزش مي بیند كه چگونه صحت و سقم 
و دقت يك متن كه مي تواند كتاب يا مقاله باشــد را از حیث استنادي يعني 
مستندبودن داده ها و اطالعات بررسي كند. اين كار به خواننده كمك مي كند 
كه بتواند به راحتي به منابعي كه نويسنده از آنها استفاده كرده، دسترسي پیدا 
كند. در بحث ويراست ادبي كه بخش مهمي از آموزش ويراستاري در دوره ها و 
كارگاه هاي مختلف است، بُعد زيبايي شناختي متن مهم است. به اين معنا كه 

ويراستار مي آموزد چطور به فصیح و بلیغ كردن يك متن كمك كند.

مؤسسات متولي در آموزش ويراستاري
به دنبال كالس ها و كارگاه هاي آموزش ويراستاري كه بگرديد، به انبوهي از 
مؤسسات برمي خوريد كه ادعا دارند ويراستاري حرفه اي را بین يك تا 5 ماه به 
شما آموزش مي دهند. دوره آموزشي بعضي از آنها حتي 12يا 15جلسه است. 
مؤسسه ويراستاران، خانه ويراستاران چوك، مؤسسه بهاران، مؤسسه سینا، 
هفت اقلیم و شهركتاب، تنها تعدادي از مؤسسات پرشماري هستند كه آموزش 
ويراســتاري براي متقاضیان را برعهده دارند. اين كالس ها و كارگاه ها اغلب 
مورد توجه و استقبال زيادي قرار مي گیرند، براي مثال مؤسسه ويراستاران در 
چند ماه اخیر، 530نفر را در 16كارگاه مجازي پذيرش كرده است. شیوع كرونا 
سبك و سیاق كار مؤسسات ويراســتاري را تا اندازه زيادي تغییر داده، يعني 
عالوه بر برگزاري كالس هاي آنالين، اغلب مؤسسات اقدام به فروش بسته ها، 
كتاب و فیلم هاي آموزش ويراستاري مي كنند. اين بسته ها كه ادعا مي شود 
شامل بیش از 10نوع آموزش متنوع در حوزه ويراســتاري است، با قیمتي 
حدود 400تا 600هزار تومان به فروش مي رسند. هزينه برگزاري كالس هاي 
آموزش ويراستاري نیز بین 700هزار تا يك میلیون و 500هزار تومان با توجه 
به حجم آموزش و تعداد جلسات متفاوت است. براي مثال، گذراندن دوره اي 
12جلسه اي در مؤسسه ويراستاران، 700هزار تومان هزينه برمي دارد. شهريه 
كالس هاي پاكیزه نويسي و درست نويسي 3ماهه در مؤسسه هفت اقلیم نیز 
يك میلیون و 500هزار تومان است. تمام مؤسساتي كه كار آموزش ويراستاري 

را برعهده دارند، در پايان دوره، مدرك نیز ارائه مي كنند.
در كنار مؤسســاتي كه شرح شــان رفت، انجمن صنفي ويراستاران، مركز 
نشر دانشــگاهي و جهاد دانشگاهي دانشــگاه تهران، از قديمي ترين و البته 
مشهورترين مؤسساتي هســتند كه در زمینه برگزاري كالس هاي آموزش 
ويراستاري فعال  هستند. انجمن صنفي ويراستاران و مركز نشر دانشگاهي، 
اخیرا به صورت مشــترك و در قالب همكاري، اقدام به برگزاري كالس هاي 
ويراستاري كرده اند. كالس هاي اين مؤسسات اغلب 7ماهه است و به صورت 
3روز در هفته برگزار مي شود. اين مؤسســات از زمان شیوع كرونا به اين سو، 
كالس هاي خود را به صورت غیرحضوري و آنالين برگزار مي كنند. قیمت هر 
دوره آموزش ويراستاري در مؤسساتي چون انجمن صنفي ويراستاران و مركز 
نشر دانشگاهي، يك میلیون و 600هزار تومان در روزهاي پیشاكرونا بوده كه 

امكان پرداخت به صورت اقساطي در 3 قسط نیز براي متقاضي وجود دارد.

آموزش ويراستاري يا كارگاه توليد مدرك!
پرسش مهم درباره مؤسسات پرشمار آموزش ويراستاري، كیفیت كار و خروجي 
آنهاست. ويراستاران حرفه اي و متخصصان اين فن بر اين باورند كه آموختن اين 
مهارت و حرفه، مستلزم تمرين مستمر، طوالني و تحت نظر استادان برجسته 
است، درحالي كه مؤسسات مذكور پروسه اي كه نزديك به يك سال به طول 
مي انجامد را در قالب چند ســي دي فیلم يا تنها 12جلسه به شكل تئوري به 
پايان مي رسانند! در اغلب اين مؤسســات، هدف نهايي براي برگزاركنندگان 
كالس هاي آموزش ويراستاري، پول است و آنچه براي متقاضیان اهمیت دارد، 
صرفاً كسب مدرك و يافتن كاري پاره وقت به وسیله آن است. يكي از ناشران 
دولتي در اين باره مي گويد:»ساالنه از صدها نفر كه از مؤسسات مختلف و حتي 
مؤسســات معروف و باســابقه مدرك دارند، رزومه و مصاحبه مي گیريم، اما 
متأسفانه اغلب افراد تقريباً آموزشي نديده و ويراستاري بلد نیستند! همه آنچه 
مي دانند بسیار مكانیكي، كلیشه اي و غیركاربردي است.« مشكل ديگري كه 
در حوزه آموزش ويراستاري وجود دارد، اين است كه منابعي كه مؤسسات در 
قالب كتاب يا بسته آموزشي معرفي مي كنند، ضعیف، ناكافي و ناقص است و 
فرد با خواندن آنها ويراستاري نمي آموزد. يكي ديگر از داليل ضعف و ناكارآمدي 
مؤسســات آموزش ويراستاري، به مسلط نبودن علمي اســتادان و مدرسان 
مباحث برمي گردد، درحالي كه در گذشته استادان بسیار قدرتمندي در حوزه 
ويراستاري مسئولیت تدريس و آموزش در مؤسساتي مانند مركز نشر را برعهده 
داشتند. در كنار ضعف استادان و نقص منابع، روش هاي تدريس و آموزش نیز 
داراي اشكال است و با متدهاي حرفه اي فاصله دارد. مجموعه اين عوامل در 
كنار هم سبب شده كه جريان تربیت ويراستار حرفه اي و مجرب با مشكل مواجه 
شود. مصداق اين مدعا، وجود صدها ترجمه، كتاب و مقاله اي است كه ساالنه 

به صورت آشفته، غیرمنسجم، مبهم و غیرعلمي، منتشر مي شود.

 چشم سوم
و انديشه  حفظ ميراث

ايده هايي پراكنده درباره  كاري كه ويراستار مي كند
سه اشاره گذرا

  تحقق برخي مســائل 
تنها به واســطه  استقبال 
فرهنگ رســمي ممكن 
نیست. مســائلي هم در 
كارند كه شــیوه  مواجهه  
اقلیت بــا آنها، در روندي 
تاريخــي، به مــرور بــه 
برخورداري شان از حرمت 
اجتماعي و تشــخص حرفه اي  مي انجامد. ويرايش 
هنوز يك مسئله نیســت يا به عبارتي بهتر، هنوز به 
مسئله بدل نشده. در محدوده اي اجتماعي، تجسم 
توجه به يك دغدغه و شــايد يك باور  است: انديشه  
حفظ میــراث، به نحوي  كه گويي انتقــال میراث به 
سرزمین فكري آيندگان تنها از طريق طرح مكتوب 
اندوخته هاي امروز شدني  باشد. دغدغه اي جدي )و 
حتي حیاتي( كه طبعا براي عموم مطرح نیست، اما 
دغدغه  خواصي است كه بنا به جبري تاريخي همیشه 

در اقلیتند: باور تاوان دارد.
  ويرايش خوِد زبان را نشانه رفته است و شايد از معدود 
زمینه هايي ا ســت كه در مواجهه  با بحث ازلي- ابدي 
نســبت فرم و محتوا تكلیف روشني دارد: در ويرايش، 
هم فرم نوشــته ممكن اســت تابع محتوا باشد و هم 

محتوا تابِع فرم.
  ويراســتار، اينجا، اغلب در ديرترين زمان ممكن از 
راه مي رسد. وقتي مطلب شكلي تقريبا نهايي به  خود 
گرفته و اتفاق ها چنان كه بايد انگار افتاده اند و كار از كار 
گذشته است، وقتي جهان متن ساخته شده. گرچه او 

نوش داروي بعِد مرگ سهراب نیست. نمي تواند باشد.

نقطه  صفر
توجه نويسنده به استراتژي نوشتن از الزامات كار اوست. 
و استراتژي، در ســاده ترين حالت، يعني راه و روش. با 
اين  حساب، نويسنده طبعا بايد مجهز به ويراستار دروني 
باشد: ويرايِش مرحله صفر، ويرايِش ابتدا  به ساكن. پس 
چگونه است كه گاهي )اغلب؟(، بي گذار از مرحله  صفر، 
خود را پرتاب شده به مرحله اول ديده ايم؟ ساده تر اينكه 
مطلبي كه خوانده ايم تمام شده به نظر رسیده، اما انگار 
)اصطالحا( كار نمي كرده، انگار نمي توانسته كار كند. 
جدا از شیوه  جمله نويسي نويســنده و جدا از ضرورت 
توجه به علت وجودي پاراگراف، جهاني در كار اســت 
كه بايد منعقد شــود، جهاني كه گاهي شكل مي گیرد 
و گاهي امكان شــكل گیري آن بالكل منتفي ا ست. به 
تجربه  تماشاي فیلم شبیه است: به تماشا مي نشیني و 
فیلم تا انتها نگهت مي دارد. تمام كه مي شود، به خودت 
كه مي آيي، حس مي كني چیزهايي بايد مي بودند كه 

جاي شان خالي ا ســت. نقش ويراستار كلنجار رفتن با 
امكان به وجود  آمدن همان حس است.

اختراع چرخ
باور كم وبیش رايج میان غیرمتخصصان اين است كه 
نويسنده مي داند چه مي خواهد و مي تواند خواسته اش 
را به بهترين وجهي بــا كلمات تقديــم بیننده كند. 
چنین ديدگاهي  طبیعي ا ســت كه به ويراستار اعتقاد 
نداشته باشد و او را به رسمیت نشناسد. اما خواسته هاي 
نويســنده از جنس ذهنیات هســتند و وقتي به واژه 
بدل مي شــوند عینیت پیدا مي كنند. پیمايش مسیر 
تغییر و تحول ذهنیت به عینیت متكي به محاســبات 
رياضي واري ا ســت كه كیفیت پیمايــش را تضمین 
كنند؛ كاري كه ويراســتار مي كند. نكته اي كه جهان 
انگلیسي زبان دهه هاست به آن پي برده منتها در ايران 
همیشه بحث بر سر اختراع مجدد چرخ است؛ چرا كه 
ساليق متنوعند و تفاهم بر ســر اصولي تعیین كننده 

غیرممكن.

بي سليقگي
تمام آتش هــا از گور درك غلط از معني ســلیقه بلند 
مي شود. مردم، در مقام مخاطبان نوشته ها، اصوال سلیقه  
را امري دلبخواهي تلقي مي كننــد و هرچند به لزوم 
دخالت معیار در قضاوت هاي شخصي صحه مي گذارند، 
در نهايت هرجا از اســتدالل ناتوان مي مانند به بحث 
شیرين سلیقه پناه مي برند و ارتكاب خود را چنان امري 
جايز معرفي مي كنند. در باطن جمله  »سلیقه ســت 
ديگه« نوعي خشــونت نرم پنهان اســت كه از فقدان 
داوري و فقدان اتكا به معیار برخاسته. ويراستار هست 

كه معیارها را تثبیت يا معیارهايي نو را تعريف كند.

بي معياري
ساده ترين و آشــناترين نتیجه  بي اعتنايي آگاهانه به 
معیار در جمله نويســي، آشــفتگي تصويري ناشي از 
همنشیني واحدهاي مختلف جمله ها و عبارت هاست. 
شلوغي و سروصدا موجب انحراف توجه است و مخاطب 
را از خواسته  اصلي دور و دورتر مي كند. ويراستار هست 
كه ارتباط را ممكنـ  و تســهیلـ  كند. نويسنده، با هر 
شــكلي از جهان بیني، تنها به واســطه  كلمات قادر به 
ارتباط با ديگري اســت و كلمات تاريخ دارند، در گذر 
ســال ها و قرن ها، بار معنايي مشخصي پیدا كرده اند و 
متكي به معاني تثبیت شده اي هم در جمالت مختلف 
نشسته و معاني را ساخته اند. ويراستار هست كه نگذارد 
تاريخ به مسیر خطا برود. ويراستار هست كه مانع الصاق 
يا تحمیل معنايي خارج از ظرفیت واژه ها شود. ويراستار 
هست تا از وجاهت كلمات حراست كند. او چشم سوم 

نويسنده است. چشم ذهن تاريخي او.

شلخته نويسان در پیام رسان ها چه تأثیري بر ادبیات مي گذارند؟

فاصله  زياد گفتار و نوشتار
زهرا دلپذير، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسي، خالصه نويسي در فضاي مجازي، 

خالصه خواني را تشديد كرده و موجب شده تا نسلي معتاد و مشتغل بر عبارات و 
بندهاي كوتاه ظهور كنند

 زبان فارســي از مؤلفه هاي اصلي هويت ملي ايرانيان است؛ بنابراين 
حفظ و پاسداشــت اين زبان از گزند ناهنجاري ها نقش بسيار مهمي در 
انسجام بخشي و تحكيم هويت فرهنگي ما و انتقال آن به نسل هاي بعدي 
دارد. در چند سال اخير گسترش فناوري و دنياي ديجيتال، تأثيري ژرف بر همه ابعاد جامعه ازجمله اقتصاد، علم، 
فرهنگ، رسانه و... داشته. بديهي است زبان فارسي نيز از گزند دنياي مجازي در امان نمانده و آنچه ما امروز در 
فضاي مجازي مي خوانيم و مي شنويم با فارسي اصيل و سره تفاوت زيادي دارد. آميختن شعر و نثر شاعرانه با زبان 
معيار علمي، يكسان نبودن سبك نوشتاري، آشفتگي رسم الخط و دخالت سليقه هاي شخصي، وجود غلط هاي 
اماليي بي شمار، مبهم بودن جمالت به داليلي چون معلوم نبودن جاي ضمير، حذف هاي نابجا، جمالت مركب و 
طوالني، بي توجهي به معناي دقيق كلمات، تأثيرپذيري بيش از حد از زبان محاوره و شكسته گويي و راه يافتن 
واژگان بيگانه مخفي، بخشي از آسيب هاي فضاي مجازي به پيكره زبان فارسي هستند. اما بايد ديد ادامه اين 
روند تا چه اندازه به ادبيات و زبان فارسي آسيب مي زند. زهرا دلپذير، پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي پيامدهاي 

شلخته نويسي در پيام رسان ها بر زبان فارسي را با همشهري در ميان گذاشته است.

عوامل آسيب زا را بشناسيم
از جمله داليل شلخته نويسي 
در فضاي مجازي مي توان به 
فراگیر شدن استفاده از فضاي 
مجازي در بین اقشار گوناگون، 
سهل الوصول بودن، تنوع باالي 
اين فضا و شتاب زياد انتقال اطالعات اشاره كرد؛ امروزه همه 
افراد به گوشي تلفن همراه و نرم افزارهاي گوناگوني چون 
تلگرام، واتساپ، اينستاگرام و... دسترسي دارند. گسترش 
شبكه هاي اجتماعي امكان تعامل گسترده با افراد گوناگون 
را فراهم كرده و جذابیت هاي بسیاري دارد. كاربران اين فضا 
به راحتي مي توانند ظرف چند ثانیه حجم بااليي از مطالب 
را به مخاطبان خود منتقل كنند؛ در نوشــتن اين مطالب 
معموال چه از نظر اماليي و شیوه درست نگارش حروف و چه 
از نظر معنايي دقت نظر الزم وجود ندارد و قواعد اين حوزه 

رعايت نمي شود. 
در واقع فضاي مجازي اين امكان را بــراي كاربران فراهم 
مي كند كه هر چه به ذهن شــان مي آيد بنويسند. نوشتن 
بايد با انديشه و تفكر همراه باشد، اما مطالب فضاي مجازي 
معموال بدون تعمق و انديشــه كافي نوشــته مي شوند و 
همین مسئله مشــكل آفرين شده اســت. از سوي ديگر 
شكســته گويي كه قبال در گفت وگوهاي محاوره اي ديده 
مي شــد، امروزه به فضاي مجازي نیز سرايت كرده و شاهد 

انواع و اقسام تجربه هاي خودجوش براي ابداع خطي هستیم 
كه احساسات افراد را منتقل كند. همانطور كه مي دانید در 
زبان فارسي فاصله  بین صورت گفتاري و نوشتاري بسیار زياد 
است. يعني عمال مجبوريم به گونه اي حرف بزنیم و به گونه اي 
ديگر بنويسیم. اين فاصله اگر مديريت نشود به زبان آسیب 
مي رســاند. افزون بر اين، بیشــتر كاربران فضاي مجازي، 
مطالعه اندكي دارند و با اصول نگارش و درست نويسي آشنا 
نیستند. امروزه سرانه مطالعه كتاب پايین تر از گذشته است 
و يكي از مهم ترين داليل آن گسترش فضاي مجازي است؛ 
زيرا افراد به جاي مراجعه به منابع معتبر و مطالعه كتاب و 
رسانه هاي نوشــتاري مثل روزنامه و مجله، اطالعات مورد 
نیاز خود را از فضاي مجازي تامین مي كنند. بیشتر كاربران 
فضاي مجازي حوصله درست نويســي و درســت خواني 
مطالبي كه در اين فضا منتشر مي شود را ندارند. زيرا به كوتاه 

و خالصه خواندن عادت كرده اند. 
ســیل اطالعات در اين فضا كه مفید هم نیست و نیز وقت 
كم، خالصه خواني را تشديد كرده و مفصل خواني تبديل به 
خالصه خواني شده است. خالصه نويسي از يك سو جمالت 
را كوتاه و ناقص مي كند و از ســوي ديگر سبب استفاده از 
افعال نامناسب در جمله ها مي شود. فضاي مجازي بیشتر 
براي پرسش هاي كوتاه مناسب است تا پاسخ هاي طوالني؛ 
اين ويژگي ها سبب شده نسلي معتاد و مشتغل بر عبارات 
و بندهاي كوتاه ظهور كنند و نوع ديگري از گفتن و نوشتن  

رواج يابد. رسم الخط فارسي نیز از گزند اين آسیب ها در امان 
نمانده و واژه هايي اشــتباه در میان مردم رايج شده است. 
نوشتن »سپاســگذارم« به جاي »سپاسگزارم«، »عاقا« به 
جاي »آقا«، »تعقیر« به جاي »تغییر« و »توجیح« به جاي 
»توجیه«، ازجمله رسم الخط هاي اشتباه است كه در فضاي 
مجازي رواج يافته و حتي كاربــرد آنها براي كاربران عادي 

شده است.
البته ساختار جمله در فضاي مجازي همیشه خالصه و كوتاه 
نیست. گاهي در شبكه هاي اجتماعي به ويژه در گروه ها و 
كانال هاي تلگرامي با جمله هاي طوالني و پیچیده و مبهم 

مواجهیم كه به ساختار زبان آسیب مي زند.
نكته ديگر كه نبايــد آن را ناديده گرفــت، ورود واژه هاي 
مخفي ســاخت جوانان به فضاي مجازي است؛ از آنجا كه 
طیف گسترده اي از كاربران شبكه هاي مجازي نوجوانان و 
جوانان هستند و در بین اين گروه سني واژه ها و اصطالحات 
مخفي زيــادي رواج دارد، اين اصطالحــات به تدريج در 
فضاي مجازي نیز رواج يافته. از ســوي ديگر میل به جلب 
توجه و تمايل به متفاوت بودن اين گروه ســني با ديگران، 
سبب شوخي كردن آنها با واژه ها مي شود. در نتیجه افعال 
و واژه هاي جديدي مانند »بزنــگ«، »بحرف« و... در میان 
مخاطبان فضاي مجازي بســیار افزايش پیدا كرده است. 
پذيرفتن اين اشتباهات به عمد يا سهو، آگاهانه يا ناآگاهانه 
تا حدي اجتناب ناپذير است و شايد بر دانش زباني افراد بالغ 

كه بعد از يادگیري كامل زبان فارسي با شبكه هاي مجازي 
آشنا شده اند، تأثیر منفي نداشته باشد، اما در نهايت جايگاه 
شلخته نويسي در نوشتار فارسي را به مرور محكم مي كند 
و مي تواند به عنوان زنگ خطري براي تحريف زبان فارسي 

باشد.
يادآوري اين نكته بايسته است كه شلخته نويسي مختص 
فضاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي نیست و گاهي در 
رسانه هايي مثل نشريات مكتوب و آنالين نیز غلط نويسي 

رواج دارد.

راهكارهاي رفع شلخته نويسي
پیش از بیــان راهكارها بايــد بر اين نكتــه تأكید كرد كه 
شلخته نويسي در فضاي مجازي مختص زبان فارسي نیست 
و همه كشــورهاي جهان با آن دســت به گريبانند، اما در 
كشورهاي پیشرفته اين معضل به خوبي مديريت مي شود. 
براي نمونه پیوستي به فرهنگ النگمن به نام »زبان مجازي« 
افزوده شده كه شامل واژه هاي مصطلح در محیط وب است. 
پس در مرتبه نخست بايد اين واقعیت را بشناسیم، بپذيريم 
و بدانیم كه شلخته نويســي در عصر ارتباطات، با توجه به 
گسترش فناوري هاي نوين، امري طبیعي است و بايد ضمن 
پرهیز از تعصب بي جا، تمهیداتي براي مبارزه با اين پديده 
بینديشیم؛ زيرا اگر براي رفع آسیب هاي همراه با اين تحول 
تالش نكنیم، ممكن است در نهايت، امكان تفاهم نوشتاري 
در زبان فارســي را از دست بدهیم و انســجام و استحكام 

نوشتاري و گفتاري اين زبان كهن خدشه دار شود.
فرهنگسازي از اقدامات اساسي براي جلوگیري از گسست 
فرهنگ زباني است. ما براي رفع اين چالش نوين نیازمند 
آموزش صحیح و اصولي هستیم. بايد به افراد جامعه به ويژه 
جوانان كه بیشــترين كاربران فضاي مجازي را تشــكیل 
مي دهند اصول درست نويسي آموخته و ضرورت استفاده از 
واژه ها و رسم الخط صحیح تفهیم شود. متأسفانه در زمینه 
آسیب هاي زباني فضاي مجازي، رصد علمي دقیقي انجام 
نشده است و بايد نهادهاي متولي مانند فرهنگستان زبان 
و ادبیات فارسي، رســانه هاي جمعي مانند صدا و سیما و 
مطبوعات، آموزش و پرورش و... براي آگاه ســازي جامعه 
در اين باره گام بردارند و معیار و اســلوب درست زبان را به 
مردم آموزش دهند. تهیه و نصب نرم افزارهاي خطاياب زبان 
فارسي روي گوشي هاي تلفن همراه و رايانه  هاي شخصي 
مي تواند راه حل مناسبي براي تقويت دامنه واژگاني و اصالح 

خطاهاي كاربران و فضاهاي مجازي باشد.
گفتني است اخیرا تدوين برنامه زبان و خط ملي در فضاي 
مجازي، بازنگري در رســم الخط و استانداردســازي در 
فضاي وب در دستور كار فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
قرار گرفته و امیدواريم با اجرايي شدن آن شاهد تغییرات 

مثبتي در اين عرصه باشیم.

مرضيه حسينی
روزنامه نگار

در ايران، 
سال هاست كه 

نوشتن امري 
ميلي ا ست. البته 

درنظر عموم 
مردم كه طبعا 

اكثريت جامعه را 
هميشه تشكيل 
داده اند به شكل 

مرموزي چنين جا 
افتاده كه توانايي 

جمله نويسي 
از مصاديق 

نويسندگي ا ست، و 
توانايي هم نشاني 

جمله ها از 
مصاديق هنر در 
نويسندگي. فرم 

همچنان عرصه اي 
مهجور و كم ارج 

تلقي مي شود: 
مهم اين است كه 
حرف مان را بزنيم 
)چه شفاهي، چه 

مكتوب( تا زده 
باشيم. حرف را، 
در پرسپكتيوي 
تاريخي، در كنار 

حرف هاي ديگران 
نمي نشانيم و 

قالب مناسب آن 
را جست وجو 

نمي كنيم

پرسش مهم 
درباره مؤسسات 
پرشمار آموزش 

ويراستاري، 
كيفيت كار و 

خروجي آنهاست. 
ويراستاران 

حرفه اي و 
متخصصان اين 
فن بر اين باورند 
كه آموختن اين 
مهارت و حرفه، 
مستلزم تمرين 
مستمر، طوالني 

و تحت نظر 
استادان برجسته 
است، درحالي كه 
مؤسسات مذكور 

پروسه اي كه 
نزديك به يك سال 
به طول مي انجامد 

را در قالب چند 
سي دي فيلم يا 

تنها 12جلسه به 
شكل تئوري به 

پايان مي رسانند!

رسالت فرم
ويرايش با فرم درگیر اســت، فرم در مقام سیستمي 
كه تمام امكانــات زبان را به كار مي گیــرد تا معنا را 
خلق كند. ويراستار با يك كل اولیه )ايده هاي قبل از 
آغاز نوشتن( و يك كل پاياني )ايده هاي شكل گرفته 
در متن نوشته شــده ( مواجه اســت. او تمام تالش 
خود را به كار مي گیرد تا ســیر تكوين ايده  اولیه را، 
با اقتدا به ســنت هاي نگارش و با علم به زمینه هاي 
بروز و ظهــور ابداعات مختلف زباني، تــا انتها رصد 
كند، با اســتانداردها بســنجد و درصورت ضرورت، 
استانداردهايي جديد براي عبور نوشته از بحران هاي 
احتمالي )نامفهومي اســتنباط غلــط و...( تعريف 
كند. ويراســتار در جســت وجوي راه هاي ارتباط با 

انديشه هاست و با جهان.

روزنامه، مجله، كتاب
در ايران، سال هاست كه نوشــتن امري میلي ا ست. 
البته درنظــر عموم مردم كه طبعــا اكثريت جامعه 
را همیشه تشــكیل داده اند به شكل مرموزي چنین 
جا افتاده كــه توانايــي جمله نويســي از مصاديق 
نويسندگي ا ســت و توانايي هم نشــاني جمله ها از 
مصاديق هنر در نويسندگي. فرم همچنان عرصه اي 
مهجور و كم ارج تلقي مي شــود: مهم اين اســت كه 
حرف مان را بزنیم )چه شــفاهي، چه مكتوب( تا زده 
باشیم. حرف را، در پرســپكتیوي تاريخي، در كنار 
حرف هاي ديگران نمي نشانیم و قالب مناسب آن را 
جست وجو نمي كنیم. »حرف را بنداز زمین صاحبش 
برمي داره.« چنین باوري ديگر به شــكل گفتن فكر 
نمي كند. چنین باوري كلمات را از روح تهي مي انگارد 
و آنها را اجسامي مي داند كه هرجايي مي شود نشاند. 
يادداشت شفاهي، كه همچنان تركیبي به  يادگار مانده 
از اقوام ياجوج وماجوج به نظر مي رسد، نتیجه  منطقي 
چنین ديدگاهي ا ست. حرف پشت حرف پشت حرف 
پشت حرف، بي التزام به چیدماني ازپیش انديشیده. 

شلیك حرف.
زبان كامــال متاثــر از جهان بینــي اقوام اســت. با 
انحطاط جهان بیني شــان دچار شلختگي مي شود. 

اگر بپذيريم كه ابتــذال )در مفهوم وســیع كلمه( 
به تماعي عرصه هــاي زندگي روزمره مــان راه پیدا 
كرده، ارائه تحلیلي موجز از وضعیت ويرايش چندان 
دشــوار به نظر نخواهد رســید. روزنامــه را مردمي 
مي خوانند كه شــاخك هاي حسي شــان هنوز كار 
مي كنند. كتــاب و مجله را كســاني مي خوانند كه 
مايلند بیشــتر فكر  كنند. معیار پي آمد )دستاورِد؟( 
منطقي تداوم چرخه  فكر كردن و نتیجه گرفتن است 
و سلیقه )به لحاظ روان شناختي( بر بستر معیارهايي 
ناخودآگاه مي نشــیند و رشــد مي كند. ما از تاريخ 
اطالع نداريم، از تاريــخ واژه ها. هر بار مايلیم تاريخ را 
)به شیوه اي »سلیقه اي«( از نو بنويسیم. هر ارتكابي 
را در شلختگي هاي زباني به حساب گام هاي آغازين 
تاريخ نوين مي گذاريم و خطاهاي محرز را لغزش هايي 
مجاز مي انگاريم. ويرايش، به سیاق خود زبان، وابسته  
به طول  موج عواطف انساني جامعه است. اگر برخوردار 
از تشــخص الزم )حتي میان متخصصان( نیســت، 
اتكا به قیاس وضعیت نشــر خود با ديگران )ناشران 
مقیم ايالت همیشه آشــناي خارج( شايد به نتايجي 
تماما مشكل گشا منجر نشود. ســنت هاي مختلف 
نوشــتن، در غرب، به رسمیت شــناخته مي شوند و 
ســیر تكامل شــان موضوع پژوهش هاي تاريخي و 
جامعه شــناختي قرار مي گیرد تا نتايج آنها، در مقام 
قوانیني جديد يا به روزشده، براي كاربران زبان تجويز 
شــوند. روزنامه ها و مجالت در حكم آزمايشگاه هاي 
پوســت اندازي هاي زبان اند. در چنــان فرهنگي كه 
معتقــد به مرور رونــد تاريخي زبان اســت بايد هم 
ويراســتار چنان وجهه اي داشته باشــد كه دبیران 
صفحات، در وهله نخست، ضرورتا خود را ويراستاراني 
فني بدانند )معادل دبیر ارشد يا سردبیر در انگلیسي 
chief editor است. اديتور ارشد. ويراستار ارشد(. و 
ما هنوز در آرزوي برقراري امكاني براي اختراع چرخ 
و فراموش كردن دســتاوردهاي تاريخیم. بررســي 
ريشــه هاي ازدســت رفتن تعلق خاطر ايراني ها به 
اســتفاده  صحیح از امكانات زبان را مي شود از نقاط 
آغاز آسیب شناسي هاي احتمالي در باب كم اهمیتي 

جايگاه ويراستاري قلمداد كرد.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار



سارا مهربان
روزنامه نگار

درنگ16 2شنبه 19 تیر 1400  شماره 8265  3 0 2 3 4 4 2

ويراستاري و شهر
كسره اضافه و ويراستاِر اضافي!

بــرِف زمســتان مي باريد و 
خیابان ساكت و خلوت بود. 
راننده تاكســي درست جلِو 
پايم نگه داشت. اوايل دهه هفتاد بود كه آن برِف سنگیِن كم سابقه باريد. مرد 
كه از طرز صحبتش معلوم بود اهل مطالعه است بخاري  را برايم روشن كرد. 
زمستان بود اما نه از آن زمستان ها كه »كسي سر بر نیارد كرد پاسخ گفتن و 
ديدار ياران را«. هنوز براي گپ وگفت هاي معمولي با غريبه ها حال و مجاِل 
كافي بود. همین بود كه تا بیايم روي صندلي جاگیر شــوم و برف  را از سر و 
لباسم بتكانم از مقصد و كارم پرسید. وقتي گفتم »ويراستارم« نمي دانستم 
كه تا خوِد میدان هفت تیر بايد درباره اينكه دقیقاً چه كار مي كنم توضیح بدهم 

تا برايش معلوم شود كه شغلم چیست.
آن سال ها و ســال هاي پیش از آن، با اينكه كمتر كسي مي دانست ويرايش 
يعني چه، شهر چهره پاكیزه تري داشــت. از بیلبوردها و بنرها و آگهي هاي 
تبلیغاتي پر از غلط خبري نبود. در اخبار صداوسیما و برنامه هاي تلويزيوني 
كمتر واژه نادرستي به گوشمان مي خورد و در مجالت و روزنامه ها غلط هاي 

اماليي عجیب وغريب و عارضه هكسره نمي ديديم.
اين روزها، با اينكه اغلب افراد با واژه هاي ويرايش و ويراســتاري آشنايند و 
دوره هاي تخصصي و عمومي زيادي در شهر، در مؤسسات و مراكز گوناگون، 
براي آموزش اصول ويرايش برگزار مي شود، اما آفت هاي زيادي به جاِن زبان 
و خِط فارسي افتاده اند. مدت هاست كه چشم مان به ديدِن »ه«هاي اضافه در 
آخر خیلي از كلمات عادت كرده. استفاده از ه به جاي كسره نسبت متأسفانه 
به نوشته هاي روزانه افراد در شبكه هاي اجتماعي و پیام هاي شخصي محدود 
نمي شود. در زيرنويس برنامه هاي خبري و تلويزيوني، در زيرنويس هاي مثاًل 
فارســي فیلم ها، در روزنامه ها و پايگاه هاي خبري اينترنتي، در بیلبوردها و 
تبلیغات شهري و حتي در بعضي نشــريات و كتاب ها اين »ه«هاي اضافه را 
مي بینیم كه عموماً خواندن را دشوار مي كنند و گاه دستمايه استهزا مي شوند، 
مثِل »دسته  او را گرفت تا با هم از خیابان رد شوند« به جاي »دسِت او را گرفت 
تا با هم از خیابان رد شوند«. و حاال چندي است كه حالت برعكِس اين عارضه 
هم ديده مي شود كه آن استفاده از كسره به جاي ه در پايان كلمه است، مثل 
همان »عیِد و عیديش« در بیلبورد تبلیغاتي بانــك آينده به جاي »عیده و 
عیديش«. به گمان من، مشــكل اصلي اين اســت كه ويراستاران كاربلد در 
جايگاه مطلوب خود قرار نگرفته اند و عموماً در رسانه ها نیروي متخصص به كار 
گرفته نمي شود. گاه، كسي كه فقط دانش آموخته زبان وادبیات فارسي است 
يا يك دوره كوتاه مدِت ويرايش را گذرانده خود را ويراستار مي داند و رسانه ها 
هم چون نمي خواهند دستمزد منصفانه اي به ويراستاران بدهند معموالً از 

همین نیروهاي كم تجربه استفاده مي كنند.
امروز، با فعالیت گروه هاي مختلفي كه در رسانه هاي مجازي فعالیت  مي كنند 
و سعي دارند درست نويسي را رواج دهند، به جايي رسیده ايم كه خیلي ها به 
ويرايش حساس شــده اند و حتي در پیام هاي روزانه شخصي مواردي مثل 
نیم فاصله را رعايت مي كنند. در مقابل، بســیاري هنــوز ويرايش را چندان 
جدي نمي گیرند. عده اي هم فكر مي كنند كه ويرايش به طوركلي تخصِص 
خاصي نیست و خودشــان از عهده آن برمي آيند. آنها ويراستار را موجودي 
اضافي مي دانند كه فقط از متن ايراد مي گیرد و بنابراين ضرورتي نمي بینند 
نوشته هايشان را براي ويرايش به او بدهند. درحالي كه به زعم من، عالوه بر 
نشريات و رسانه ها، هر فرد يا سلبريتي پرمخاطب و هر سازماني كه پوستر 
و آگهي چاپ مي كند، كانال تلگرام و صفحه اينســتاگرام دارد و به طوركلي 
سروكارش با واژه هاست، بايد پیش از انتشاِر متن هايش از ويراستاري ماهر 
مشورت بگیرد تا هر روز در استوري ها و پست هاي سلبريتي ها و مسئوالن 
و حتي نويسندگان، در بیلبوردها و تبلیغات شهري و نشريات، و در هر آنچه 

منتشر مي شود اِشكال ويرايشي و غلط اماليي نبینیم.

برگ آخر

ويراستاري طاقت فرسا
 اما شيرين است

ويراستاري كتاب براي كمك به خلق اثري ارزشمند، اهمیت بسیاري دارد
ويرايش ادبي كتاب از عوامل مهم، در خواندني شــدن 
اثر است و مي تواند به فروش آن نيز كمك كند. هرچند 
ويراستار نقش مهمي در توليد و آماده كردن كتاب براي 
انتشار ايفا مي كند، اما حرفه اش چندان براي عموم شناخته شده  نيست و درك درستي از ضرورت اين 
كار وجود ندارد. ثمين نبي پور، مترجم و ويراستار ادبيات داستاني است. او معتقد است: »در حوزه كتاب، 
با دو بخش داستان و ناداستان مواجهيم. داستان، كتاب هايي در حوزه ادبيات، و نا داستان موضوعات 

علمي، نظري، جامعه شناسي و... را شامل مي شود. هر دو بخش نيز ويراستاران تخصصي خود را دارند«.

فتانه احدي 
روزنامهنگار

سميرا مصطفي نژاد 
روزنامه نگار

ژيرو در دفاع از الیوت در برابر ايــن نقل قول كه درواقع 
عبارتي مشــهور و رايج در آن دوران درباره ويراستاران 
بود، در خاطره اي شخصي و در پاسخ الیوت به اين سؤال 
كه آيا واقعا ويراســتاران نويســندگاني شكست خورده 
هستند، اشاره كرده اســت: »اولین بار تي. اس. الیوت را 
در ســال 1946مالقات كردم، زماني كه در هاركورت 
ويراستار بودم. به تازگي سي ســالگي را رد كرده بودم و 
الیوت اواخر پنجاه ســالگي اش بود. آن روز به دفتر رفتم 
تا با فرانك مورلي ناهار بخــورم اما او بايد به قراري ديگر 
مي رفت كه من از آن بي اطــالع بودم. از اين رو زماني كه 
الیوت گفت: آقاي ژيرو مي توانم شــما را به ناهار دعوت 
كنم؟ من مات و مبهوت شــدم. مثل ايــن بود كه براي 
ناهارخوردن با يــك بناي تاريخي از من دعوت شــده 
باشد، مانده بودم كه چه بايد به او بگويم. سمت خیابان 
قديمي ريتز-كارلتون رفتیم، يك روز زيباي بهاري بود و 
رستوران فضاي باز كه به باغ ژاپني مشهور بود، به تازگي 
باز شــده بود. الیوت بهترين و مهربانانه ترين شیوه براي 
شكستن سردي فضا را به كار گرفت و موقع نشستن از من 
پرسید: از زبان يك ويراستار به ويراستاري ديگر بگويید 
ببینم كه شما هم اين قدر با نويسندگان مشكل داريد؟ 
اين ســؤال او باعث شــد هر دو بخنديم و فضا راحت تر 
شود. خاطره انگیزترين گفته او در آن روز زماني بیان شد 
كه از او پرسیدم: آيا با اين شــرح كه بیشتر ويراستاران 
نويسندگاني شكست خورده هستند موافقید؟ و او پاسخ 

داد: شايد، اما بیشتر نويسندگان هم همین طورند«.
چنین نقل قول هايي، چه به نويســندگان بزرگ نسبت 
داده شده باشند يا نه، حاكي از اختالف عقیده اي است 
كه درباره ارزش كار نويسندگان و ويراستاران در جهان 
ادبیات وجود داشــته و دارد. گروهي، نويســندگان را 
خالقان اصلي آثار ادبي بزرگ در جهان مي شناســند و 
گروهي ويراســتاران را. عده اي معتقدند نويسندگان از 
اين رو شكست مي خورند كه توانايي ويرايش درست آثار 

خود را ندارند، عده اي مانند آنچه گفته شد ويراستاران را 
نويسندگاني شكست خورده مي دانند و عده اي ديگر بر 
اين باورند ويراستار بايد در نويسندگي تبحر باال داشته 
باشد تا بتواند در ويراستاري هم موفق شود. شايد هر يك 
از اين ديدگاه ها درباره يك اثر ادبي مشهور يا غیرمشهور 
در جهان درست باشد، اما نكته غیرقابل انكار اين است كه 
در هر شرايطي نمي توان نقش ويراستاران را در موفقیت 

آثار ادبي و آثار مكتوب در جهان ناديده گرفت.

مكسول پركينز، ناجي بزرگان
ويراســتار آثار نويســندگان شــهیري چون اســكات 
فیتزجرالد، ارنســت همینگوي و توماس ولف، پركینز 
يكي از تأثیرگذارترين ويراستاران جهان به شمار مي رود. 
او در سال1910 در انتشارات چارلز اسكريبنرز مشغول 
به كار شد و برخالف سیاســت اين انتشارات كه ترجیح 
مي داد با نويســندگان قديمي تري مانند هنري جیمز 
كار كند، تصمیم گرفت به دنبال نويســندگان جوان تر 
برود و نخستین كشــف بزرگش را در سال1919 انجام 
داد: اسكات فیتزجرالد. هیچ كس جز پركینز از نخستین 
رمان فیتزجرالد كه »خودشیفته رمانتیك« نام داشت، 
اســتقبال نكرد اما انتشــارات اين رمان را رد كرد. پس 
از آن پركینز آن قدر با فیتزجرالــد روي كتاب كار كرد 
تا انتشــارات آن را پذيرفت. اين كتاب با نام »اين سوي 
بهشت« منتشر شــد و به نمادي از نسل جديد ادبیات 
تبديل شد كه همواره به پركینز نســبت داده مي شود. 
موفقیت رمان ديگر فیتزجرالد، »گتسبي بزرگ« هم از 
دانش ويراستاري پركینز بهره فراوان برده بود. فیتزجرالد، 
پركینز را با ارنست همینگوي آشنا كرد. پركینز نیز بر سر 
چاپ كتاب »خورشــید همچنان مي دمد« با اعتقادات 
سنت گرايانه اعضاي انتشــارات و حمله آنها به جمالت 
جســورانه همینگوي در اين رمان جنگیــد. موفقیت 
تجاري رمان بعدي همینگوي، »وداع با اسلحه« توانست 

صداي منتقدان پركینز كه توانايي هاي ويراستاري او را 
زير سؤال مي بردند، براي همیشــه خاموش كند. با اين 
همه بزرگ ترين چالش حرفــه اي پركینز زماني بود كه 
با توماس وولف و بي انضباطي هنري او ســروكله مي زد. 
وولف بسیار طوالني مي نوشــت و به شدت به هر جمله 
از آثارش وابستگي داشت. پس از جدال فراوان، پركینز 
90هزار كلمه از نخستین رمان او با عنوان »به خانه نظر 
كن فرشته« را حذف كرد. رمان بعدي وولف »از زمان و 
رود« محصول2 سال جدال خونین میان پركینز و وولف 
بر سر طوالني نوشتن وولف و الزام به حفظ حجم رمان 
از ســوي پركینز بود. وولف در ابتدا قدردان كشف شدن 
به دســت پركینز و بهره بردن از راهنمايي هاي او بود اما 
با افزايش شهرت، از شــنیدن اينكه شهرتش را مديون 
ويراستارش اســت، به شدت خشمگین  شــد. او پس از 
درگیري هاي فراوان، كار با انتشــارات اسكريبنرز را رها 
كرد. با وجود اين پركینز پس از مرگ وولف مجري ادبي 
آثار او باقي ماند و وولف همواره از او به عنوان نزديك ترين 

دوستش ياد مي كرد.

پايان بد آرزوهاي بزرگ
ادوارد بولور لیتون، نويسنده و سیاستمداري انگلیسي بود 
كه فعالیت سیاسي اش وسیع تر از حیات ادبي اش بود. اما 
ردپاي او در ادبیات انگلستان چند نشانگر ريز و درشت 
دارد. براي مثال عبارت هاي »قلم قدرتمندتر از شمشیر 
است« و خط آغازگر كلیشه اي »يك شب تاريك و توفاني 
بود« در ادبیات انگلستان را به او نســبت مي دهند. اما 
اصلي ترين اثرگذاري او روي پايان بندي يكي از رمان هاي 
مشــهور چارلز ديكنز بود. ديكنز و لیتون به اين شهرت 
داشتند كه دائما رمان هاي يكديگر را ويرايش مي كردند. 
اگرچه تخمین اثرگذاري ويرايش هاي ديكنز بر آثار لیتون 
دشوار است اما تأثیر ويرايش لیتون دست كم بر يكي از 
آثار مشهور ديكنز آشكار اســت؛ تأثیري كه امروز آن را 

گروهي، نويسندگان 
را خالقان اصلي آثار 
ادبي بزرگ در جهان 

مي شناسند و گروهي 
ويراستاران را. عده اي 
معتقدند نويسندگان 

از اين رو شكست 
مي خورند كه توانايي 

ويرايش درست 
آثار خود را ندارند، 
عده اي مانند آنچه 

گفته شد ويراستاران 
را نويسندگاني 

شكست خورده مي دانند 
و عده اي ديگر بر اين 

باورند ويراستار بايد در 
نويسندگي تبحر باال 

داشته باشد تا بتواند در 
ويراستاري هم موفق 

شود

چه كسي پايان »آرزوهاي بزرگ« را رقم زد؟

نمونه اي بارز از توصیه هاي نادرست ويرايشي توصیف 
مي كنند. لیتون به ديكنز اصرار كرد كه نســخه اصلي 
ويرايش شــده رمان آرزوهاي بزرگ بیش از اندازه تلخ 
و سیاه است و ديكنز را قانع كرد تا پايان بندي جديدي 
براي رمانش بنويســد، پاياني كه در آن، ازدواج پیپ و 
استال، شخصیت هاي اصلي داستان به عنوان يك احتمال 
ممكن مطرح باقي بماند. تفاوت میان اين پايان بندي و 
پايان بندي اصلي طي قرن هاي متوالي بحث و جدل هاي 
فراواني بر سر شايســتگي هاي نســبي هريك از اين 

پايان بندي ها به راه انداخت.

گوردون ليش و قطع عضو آثار كارِور
قطعا لحظاتــي در تاريخ ادبیات جهان بوده اســت كه 
ويرايش هاي خشــن و ضربتي به طور كامــل اثر يك 
نويسنده را به بهترين شكل ممكن تبديل كرده باشد. 
براي مثال گوردون لیش، ويراستاري است كه به ايجاد 
تغییرات اساســي و حذف بخش زيــادي از مجموعه 
داستان هاي »وقتي از عشق حرف مي زنیم، از چه سخن 
مي گويیم« اثر ريموند كارور مشهور است. گفته مي شود 
لیش گاه بیش از نیمي از نسخه اصلي داستان هاي كارور 
را حذف مي كرد و سپس جزئیات و روايت هاي خود را 
كه مناســب تر مي ديد به آن مي افزود. در ابتدا كارور از 
لیش درخواســت كرد تا آنچه از داستان هايش حذف 
كرده را بازگرداند و تهديد كرد اگر كتاب با اين حجم از 
حذفیات كار شود ديگر هرگز نخواهد نوشت. اما به تدريج 
تغییرات را پذيرفت و نتیجه اين ســبك از حذفیات و 
تغییرات به خلق يكي از بهترين مجموعه هاي كالسیك 
داستان كوتاه در آمريكا منجر شد. شیوه هاي ويراستاري 
لیش به شكل گیري سبك مینیمالیستي كه شاخصه 
آثار كارور اســت، كمك فراواني كرد. كارور نسبت به 
تأثیرگذاري لیش بر آثارش احساســات ضدونقیضي 
داشت، گاه نســبت به تالش هاي لیش حس قدرداني 
داشــت و گاه رفتارهايش به گونه اي بــود گويي لیش 
داستان هايش را ذبح كرده است. كارور ويراستاري هاي 
لیش را جراحي قطع عضو و پیوند عضو آثارش توصیف 
مي كرد تا بتوان آنها را درون جعبه اي چپاند و در جعبه را 
بست. كارور در اواخر عمرش تصمیم گرفت نسخه هاي 
ويرايش نشده آثارش را هم منتشر كند و انتشار اين آثار 
پس از مرگش نشان داد تا چه اندازه احتمال موفقیت 

آنها بدون ويراستاري لیش، پايین و ضعیف بوده است.

دشمن خونين  پو 
»ادگار آلن پــو« و »روفوس ويلمــوت گريزولد« قطعا 
دوســتان هم نبودند. درواقع،  بیشــتر اوقات اين دو از 
يكديگر متنفر بودنــد،  اگرچه در حلقــه فعالیت هاي 
حرفه اي همیشــه متصل به يكديگر ديده مي شــدند. 
آنها در روزنامه ها و به صورت حضوري به يكديگر حمله 
مي كردند و اتهام مي زدند. حرفه  آنها به اندازه اي به هم 
نزديك بود كــه حضور هم را بــر نمي تابیدند و عاقبت 
يكديگر را رها كردند. گريزولد به اندازه اي از پو متنفر بود 
كه پس از مرگ او ترحیم نامه اي تمسخرآمیز و تلخ براي 
نیويورك تريبیون نوشــت: »ادگار آلن پو مرده است. او 
پريروز در بالتیمور مرد. اين اعالمیه خیلي ها را بهت زده و 
تعداد كمي را غمگین خواهد كرد«. اين اعالمیه ترحیم با 
نام مستعار لودويگ منتشر شد اما بالفاصله هويت اصلي 
نگارنده آن افشا شــد. با وجود تمامي اين درگیري ها، 
گريزولد پس از مرگ پو مديريت ادبي آثار او را به عهده 
گرفت و مجموعه اي از آثار پو را پس از مرگش ويراستاري 
و منتشر كرد؛ ازجمله نسخه اي به شــدت نادقیق و پر 
اشكال با نام »خاطرات نويســنده«. البته سود حاصل 

از چاپ اين مجموعه آثار هرگز به دست اقوام پو نرسید.

»بيشتر ويراستاران، نويسندگاني شكست خورده 
هســتند«. اين بخشــي از جمله اي است درباره 
ويراستاران، منسوب به شاعر و نويسنده مشهور 
و برنده نوبل ادبيات، تــي. اس. اليوت. او كه خود 
عالوه بر عنوان نويسنده عنوان هاي شاعر، ناشر، 
منتقد ادبي و نمايشنامه نويس را هم در سوابقش 
دارد، به عنوان ويراســتار هم فعاليت مي كرده. اما 
ويراستاري بخشــي از آثار او عالوه بر ازرا پاوند 
مشهور، براي ســال ها به عهده فردي به نام رابرت 
ژيرو بود؛ ناشر و ويراستار مشهوري كه ويراستاري 
آثار ادبي مشــهوري را در قرن بيســتم به عهده 
داشت. آثار افرادي نظير جورج اورول، ويرجينيا 
وولف و توماس مرتون. او همچنين چاپ نخستين 
آثار نويسندگاني نظير ســوزان سانتاگ و ويليام 
گديس را به عهده گرفت و هفت اثــر برنده نوبل 
از اليوت، ايزاك بشويس ســينگر، درك والكات، 
نادين گورديمر، سيموس هيني، ويليام گولدين و 

الكساندر سولژنيتسين را ويرايش كرد.

ارتباط مثبت نويسنده و ويراستار
نقطــه عطــف در كار 
ويراستاري اثر كجاست 
و ويراســتار چگونــه 
مي تواند اثري را با توجه 
بــه ارزش واقعــي اش 
تصحیح كنــد؟ نبي پور 
مي گويد: »ويرايش داستان شامل دو بخش تالیف و 
ترجمه است. در آثار تالیفي، ارتباط مثبت ويراستار 
و نويسنده در روند كار بســیار مهم است، چراكه 
دومین فیلتر پس از نويســنده، ويراستار آن است 
كه با پیدا كردن ايرادهاي ســاختاري مي تواند به 
خلق اثري خوب كمك  كنــد. در ترجمه نیز، اگر 
ويراستار به زبان مبدا مســلط باشد و ادبیات زبان 
اصلي را بشناســد، مي تواند ويرايش مطلوب تري 
انجام دهد. در آثار ترجمه اي، ويراستار پلي است 
بین دو زبان. پس بايد با لحن نويســنده آشنا بوده 
و آثار و ترجمه هاي ديگري از او خوانده باشد تا در 

ويرايش ترجمه موفق عمل كند«.
بعضــي افــراد حرفــه ويراســتاري را به خوبي 
نمي شناسند و كار ويراستار را در حد غلط گیري و 
تصحیح عالئم نوشتاري تقلیل مي دهد، درحالي كه 
چنین نیســت. به گفته ثمین نبي پــور، جابه جا 

كردن ويرگول بعد از نهاد جملــه، ابتدايي ترين 
يا ساده ترين كاري اســت كه ويراستار بايد انجام 
دهد. پیدا كردن غلط اماليي و اصالح عالئم، عملي 
همیشگي و ساده در ويراستاري محسوب مي شود، 
درحالي كه ويراستار بايد استعداد و هوش الزم را 
براي كمك به نويســنده در ارائه اثر مورد نظرش 

داشته باشد.

ويراستار جست وجوگر است 
به نظر مي رســد ويراســتاري وراي تصور غالب، 
فني اســت كه بايد مدام در آن جست وجوگر بود؛ 
»ويراستار جست وجوگر است و با جست وجوگري 
مي توانــد در آفرينــش اثري ارزشــمند مداخله 
كند. اينكه ويراستار 5ســاعت پشت میز بنشیند 
و در زماني مشخص، كار مورد نظر را تحويل دهد، 
درست نیســت. ويراســتاري مطالعه و يادگیري 
مداوم است. به نظر مطالعه از اركان اصلي ويرايش 
باشد و ويراستار كتابخوان حرفه اي است. اين كار 
اصال امري ذاتي و طبیعي نیست. كار ويراستاري 
نیاز به صــرف وقت، مطالعه و دقت فــراوان دارد. 
كاري طاقت فرسا و البته شیرين است. همین هم 
باعث شده اين حرفه را با همه سختي هايش ادامه 
دهم«. نبي پور وقتي اينها را مي گويد، از وضعیت 

صنعت نشر كشــور نیز بي خبر نیست. نشر كتاب 
در سال هاي اخیر در شرايطي قرار گرفته كه نه تنها 
در بخش ويراستاري، بلكه در ســاير بخش ها نیز 
 آش دهان ســوزي براي اهالي فرهنگ به حساب 
نمي آيد. شايد مهم ترين دلیل آن نیز بي انگیزگي 
نیروهاي كار تازه نفس به اين حرفه، كمبود امكانات 
مالي و... باشد. میزان دستمزدها در اين كار پايین 
است و نبايد انتظار داشت كه افراد زيادي متقاضي 
يادگیري اين حرفه باشــند. ويراســتار نشر افق 
توضیح مي دهــد: »اين كار به تنهايــي نمي تواند 
تامین كننده مخارج افراد باشد، چراكه دستمزدها 
پايین است. حتي براي كتاب هاي گران قیمت نیز 

دستمزدهاي مطلوبي پرداخت نمي شود«.

به روز بودن ويراستار
به روز كــردن اطالعات و مطالعه پیوســته منابع 
مختلف در بهبود هرچه بیشــتر جايگاه ويراستار 
مؤثر خواهد بود. به عبارتي ويراستار بايد با ابزار كار 
خود آشنا باشد و آن را به روز نگه دارد. در سال هاي 
گذشــته ويرايش روي كاغذ انجام مي شد و متن 
ويراســته به مولف يا مترجم تحويل مي شد تا آن 
اشكاالت تصحیح شــود. نبي پور مي گويد: »دقیقا 
همین رويه، نقطه آغاز بسیاري از فجايع بود. گاهي 

در تصحیح متن اشتباهاتي رخ مي داد يا نكاتي از 
قلم مي افتاد كه ويراستار را مجبور به دوباره خواني 
متن مي كرد. اما چند سال است كه ويرايش متن ها 
در نرم افزار word انجام مي شود. ويراستار اينگونه 
مي تواند همگام با تغییرات و پیشرفت، در نوع كار 

خود نیز تغییر و پیشرفت كند«.
 امروزه با تغییر شــرايط كار، در حوزه ويراستاري 
نیز تغییراتي رخ داده است. بايد ديد در بازاري كه 
انگیزه الزم چه در حوزه نشر اثر و چه منابع مالي آن 
وجود ندارد، ويراستاران چگونه روزگار مي گذرانند؟ 
نبي پور كه معتقد است ويراستاران فعالند و با دانش 
كافي كار مي كنند؛ »در سال هاي اخیر با توجه به 
اهمیت آمــوزش در حوزه ويراســتاري، وضعیت 
ويراستاران بهتر از گذشته است. هرچند ريزبیني 
و نوع كار مي تواند ذاتي ويراستار باشد. ويراستاران 
زيرك بارها باعث نجات كتاب ها شده اند. هرچند 
بعضي نیز كارشان شلخته است. بنابراين نمي توان 
نظري داد كه به همه ويراستاران تعمیم پیدا كند. 
در كار ويراســتاري ســؤاالتي به ذهن مي رسد يا 
زبان به دلیل خاصیت زايايي مدام در تغییر است، 
پس استفاده از كتاب هاي ويراستاري و كتاب هاي 
فرهنگســتان ادب مي تواند كمك مؤثري در اين 

راه باشد«.

سال ها پيش رماني از نويسنده اي ترك مطالعه مي كردم كه به فارسي برگردانده شده بود. 
اتفاقا اين كتاب، آن سال، برنده جايزه   ادبي در تركيه شد. داستاني پركشش و جالب داشت، 
اما ويراستاري آن به اندازه اي پرغلط و اشتباه بود كه باعث شد تاب نياوردم و با مدادي شروع 
به غلط گيري كنم. به همين دليل، هر يك از ما گاهي الزم است به اندازه خودمان از حرفه ويراستاري سر در بياوريم. براي 

رسيدن به اين هدف كتاب هايي بسياري به چاپ رسيده كه در اينجا چند نمونه موفق را معرفي مي كنيم.

غلط ننويسيم
در كتاب »غلط ننويسیم« ابوالحسن نجفي، سعي شده تا 
اشتباهات متداول و رايج در زبان فارسي براي خوانندگان 
شرح داده شود. نويســنده با داليل موجود درست يا غلط 
بودن را شــرح مي دهد و عالوه بر آن، بــا ذكر مثال هاي 
متعدد، درك نكات ارائه شده را براي خواننده آسان و دلپذير 
مي كند. در اين كتاب، عالوه بر اشــتباهات رايج در زبان 
فارسي، مانند غلط اماليي، غلط نگارشي، استفاده نادرست 
كلمه ها، غلط هــاي صرفي و نحوي، دربــاره گرته برداري 

واژگاني نیز آورده شده است.

نكته هاي ويرايش
»نكته هاي ويرايش« علي صلح جو، در قالب نوشــته هاي 
پراكنده اســت و نويســنده اين نكات را تبديل به كتابي 
آموزشــي نكرده. اگرچه كتاب به صورت يادداشــت هاي 
پراكنده چاپ شده، اما فهرستي دقیق و شفاف دارد. نگارنده 
با ذكر نمونه هاي مختلف، مقايسه نظرات و ذكر خطاهاي 
پیش آمده، درك مفاهیم را براي خواننده آسان كرده است.

نگارش و ويرايش
»نــگارش و ويرايش« احمد ســمیعي گیالنــي از ديگر 
كتاب هاي مهم در حوزه ويرايش اســت. اين كتاب از دو 
بخش نگارش و ويرايش تشكیل شده و منبع مناسبي براي 
آموزش اصول ويرايش و نگارش است. در اين كتاب انواع 
ويرايش و مراحل خدمات ويرايشي را خواهید شناخت و 

تفاوت ويرايش فني و زباني را به روشني درمي يابید.

آموزش ويراستاري و درست نويسي
حســن ذوالفقاري بــا كتاب »آمــوزش ويراســتاري و 
درست نويســي« در بخش اول، شــما را با مباحثي مانند 
نشانه گذاري، عددنويسي، آوانگاري، امالي صحیح واژگان، 
مستندسازي و كتاب آرايي، پیوسته نويسي و جدانويسي، 

سال نگاري و فرمول نويسي آشنا مي كند. در بخش دوم نیز 
با مباحثي مانند خطاهاي واژگاني، تعبیري، اصطالحي و 
همچنین، خطاهاي دستوري، ازجمله ناهماهنگي نهاد با 
فعل، حذف بي قرينه فعل و مجهول نابجا آَشنا خواهید شد.

بهتر بنويسيم
كتاب »بهتر بنويسیم« رضا بابايي به شما درست نويسي، 
ساده نويسي و زيبانويسي را آموزش مي دهد. او با مباحثي 
مانند غلط هاي اماليي و نگارشي، سازگاري و همبستگي 
واژگان، پرهیز از حشو، كاربرد صنايع ادبي در كالم، غناي 
واژگان، زبان گفتار، كوتاه نويسي و تنوع در ساختار جمله و 

تعابیر آشنا خواهد كرد.

بازانديشي در مباحثي از نشر و ويرايش
عبدالحســین آذرنگ در »بازانديشي در مباحثي از نشر و 
ويرايش« بسیاري از مباحث را براي نخستین بار در زبان 
فارســي مطرح مي كند. از اين رو مي توان ايــن كتاب را 
زمینه اي براي بحث و بررسي هاي بیشتر دانست. نوشته هاي 
اين كتاب ارزش پژوهشي و كاربرد آموزشي و خودآموزي 
دارد. ناشران، برنامه ريزان و سیاستگذاران نشر و ويرايش، 
ويراســتاران و حتي بســیاري از عناصر تولیدي كتاب، 
روزنامه نگاران، رسانه گران و دانشجوياني كه دوره هاي نشر و 
ويرايش را مي گذرانند، مخاطبان بالفعل اين كتاب هستند.

آموزش ويراستاري و درست نويسي
»آموزش ويراستاري و درست نويسي« حسن ذوالفقاري 
درست نويسي را به خوانندگان زبان فارسي مي آموزد. در 
اين كتاب مي توان به زبان ســاده نگارش اشاره كرد كه با 
نثري گويا و شیوا، امكان درك و تفهیم مطالب را براي همه 
خوانندگان امكان پذير كرده و با تكنیك هاي آموزشــي، 
نظیر دسته بندي و استفاده از جدول، ارائه مطلب را آسان تر 

مي كند. 

جدال با كلمات 

ویراستاری
این شماره

ليال صمدي
ويراستاروروزنامهنگار

ناجيان پنهان نويسندگان بزرگ 

تی اس الیوت از جمله نويسندگان و شاعرانی بود كه ويراستاری می كرد. هرچند ويراستارانی چون ازرا پاوند و رابرت ژيرو بعضی آثار 
او را ويرايش می كردند.



  مهم ترين شب زندگي مسي
برزيل- آرژانتين در فينال كوپا آمريكا؛ شايد نخستين جام ملي، هفتمين توپ طال را براي مسي به ارمغان بياورد

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

   به والسكو هم بازيكن 
تحميل مي كردند

     اسمش آلومينيوم
 خودش فوالد

     زرد پررنگ
 زرد كمرنگ

     اول هفته نارنجي
20 آخر هفته قرمز 18
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استقالل سايپا
19:50

آلومينيوم پرسپوليس
20:55

آرژانتين برزيل 

04:30
فردا 

نفت آبادان سپاهان
20:45
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گيريم همه آنها دزد...
خلف وعده با طرف خارجي و پنهان شدن پشت پوپوليسم

بهروز رسايلي| هروويه ميليچ، مدافع استقالل بار ديگر به بهانه عدم وصول 
بموقع مطالباتش قهر كرد و از ايران رفت. او كه قبال سابقه خروج از ايران 
شــب بعد از داربي تهران را داشــت، اين بار چند روز پيش از شهرآورد 
حذفي عازم كشورش شــد تا خيال همه را راحت كند. بعد هم باشگاه 
استقالل بيانيه داده و با مقايسه رفتار ميليچ و رادوشوويچ و نيز اشاره به 
مديربرنامه هاي مشترك آنها، اعالم كرده زير بار باج خواهي نخواهد رفت. 
اين بخش از بيانيه اســتقالل بامزه است: »ميليچ رقمي از باشگاه طلب 
دارد و در عين حال، ارقام غيرمتعارف و غيرقابل قبولي را به عنوان خسارت 

ديركرد مطالبه كرده است.« 
براساس يك ترفند قديمي، باشگاه هاي ايراني سعي مي كنند در چنين 
مواقعي بازيكن يا مربي طلبكار خارجي را رودرروي هواداران قرار بدهند 
و از زيربار پذيرفتن مسئوليت شــانه خالي كنند. يك بيانيه تند و تيز 
صادر و چند مصاحبه منتشر مي شــود. هواداران هم شروع مي كنند به 
اطالق القابي همچون بي غيرت و بي تعصب به طــرف خارجي و همه 
يادشان مي رود گريبان مدير مقصر را بگيرند. حاال ممكن است در كفش 
دوستان عزيز خارجي هم ريگ وجود داشته باشد و آنها از سوءاستفاده 
و تيغ زدن طرف ايراني بدشان نيايد، اما هر طور كه حساب كنيم مقصر 

اول چنين وضعيتي مديران ايراني هستند.پرسش اينجاست كه اساسا 
چرا باشگاه هاي ما با بدحسابي اجازه مي دهند كار اينقدر بيخ پيدا كند 
و بازيكن خارجي با مديربرنامه هاي فرصت طلبش در موضع قدرت قرار 
بگيرند؟  شما حتي اگر با بدترين و شيادترين آدم هاي جهان هم طرف 
باشــيد، اين فرصت را داريد كه براســاس قرارداد درست پول بدهيد و 
براساس همان قرارداد، كار دقيق و منظم بخواهيد. در چنين شرايطي 
بازيكن حتي جرأت نخواهد داشت در يك جلسه تمريني تأخير كند، 

چه برسد به اينكه راهي كشورش شود و به قول شما از آنجا باج بخواهد.
تلخ ترين و اصال زهرمارترين بخش ماجرا هم اينجاســت كه اول تا آخر 
باشگاه هاي ايراني بايد اين پول ها را بدهند، اما با اين مدل بدحسابي، هم 
تحقير مي شوند، هم جريمه اضافي مي پردازند و هم نمي توانند از خدمات 
بازيكنان در طول دوره قرارداد اســتفاده كنند. االن ميليچ كجاست؟ 
رادوشوويچ كجاست؟ آنها در مهم ترين مقطع فصل در خانه نشسته اند و 
يقينا پول همين استراحت در منزل را هم از باشگاه هاي ايراني خواهند 
گرفت. چرا؟ چون مديران ما بعد از اين همه تجربه تلخ هنوز ياد نگرفته اند 
پول طرف خارجي را به موقع بدهند و در مواقع بحران صرفا مي كوشند با 

انتشار مواضع پوپوليستي، در كوتاه مدت هواداران را راضي كنند.

سرگرم ليگ، در فكر حذفي
مدعيان ليگ امشب در هفته۲۷ به ميدان مي روند اما نصف حواس شان هم به جام حذفي است

نكته بازي

آماربازي

پول بده، اصال نباش!

محروم از كجا؟

اصل حرفي كه كنعاني زد

بازيكنان پرسپوليس شروع كرده اند به 
اعتراض رگباري عليه مديران باشگاه 
و خواهان دريافت حق و حقوق شان 
هستند. باشگاه هم تا خرخره بدهكار 
است و به نظر نمي رسد فعال خبري از 
پول باشد. در نتيجه استادان عزيز سميعي 
و صدري، مديرعامل و رئيس هيأت مديره سر تمرين حاضر شده اند 
و با بازيكنان مالقات كرده اند. حقيقتش اگر از ما مي پرسيد، بعيد 
مي دانيم فوتباليست جماعت ميانه اي با »حرف درماني« داشته 
باشند؛ يعني اينها ترجيح مي دهند پيامك واريز مرتب و منظم، 
به موقع براي شان ارســال شــود، در اين صورت حتي اگر اسم 
مديرعامل را نمي دانستند هم هيچ اهميتي ندارد! اين هم كه گاهي 
از بازيكنان مي شنويد: »مديران باشگاه سراغي از ما نمي گيرند.« 
دقيقا يعني چرا پول نمي دهند. شما پول بده؛ اصال نيا، اصال نباش. 

باور كنيد فوتباليست هاي عزيز عين خيال شان هم نخواهد بود!

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

كرده اند. ببخشيد؛ خطيبي دقيقا از چي محروم است؟

كنعانــي زادگان  محمدحســين 
همچنان اصــرار دارد ويدئويي كه 
از او مي بينيم، صداگذاري شده و 
اين بازيكن توهيني بــه هواداران 
استقالل نكرده اســت. او در كميته 
اخالق هم همين حرف ها را تكرار كرده 
و گفته شــكايت مي كند! خب االن كه دقت مي كنيم متوجه 
مي شويم حق با حسين است. داستان اينطوري است كه هوادار 
استقالل در اتوبان مزاحم او شده و كري خوانده، كنعاني هم گفته: 
»يك چيزي بگويم ناراحت نمي شوي؟« طرف گفته نه، كنعاني 
هم ادامه داده: »هموطن گرامي؛ برو درس بخوان، وارد دانشگاه شو 
و براي كشور عزيزمان ثمربخش باش. از شما به عنوان يك شهروند 
فرهيخته انتظار دارم با اهتمام به كسب دانش، پرچم ايران عزيز 
را در مرتفع ترين قلل علمي جهان به اهتزاز دربياوري.« بعد هم به 

سرعت دور شده. خداوكيلي اين محروميت دارد؟

متريكا

هفته بيست وهفتم مسابقات ليگ برتر فوتبال 
ايران امشب آغاز مي شود. 6تيم ليگ برتري بايد 
پنجشنبه اين هفته )۲4تيرماه( در جام حذفي به 
ميدان بروند و به همين دليل بازي هاي اين 6تيم 
امشب برگزار مي شود تا آنها فرصت كافي براي 
رسيدن به بازي حذفي داشته باشند. 3بازي 
ديگر اين هفته هم سه شنبه ۲۲تير انجام خواهد 
شد. مهم ترين بازي هاي امشب طبيعتا بازهم 
بازي هاي ۲ تيم صدرنشين است كه همچنان 
رقابت شانه به شانه اي را با اختالف ۲امتيازي در 

صدر جدول پي مي گيرند.

  پرسپوليس- آلومينيوم
اسمش آلومينيوم، خودش فوالد

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

با پرسپوليس اضافه كرد. پرسپوليس كه در بازي رفت 
بدون مدافع به اراك رفته بــود در هفته هاي اخير هم 
مصدمان زيادي داشت اما حاال فقط آل كثير و كاميابي نيا 
را در اختيار ندارد. سرخپوشان كه همچنان سپاهان را در 
يك قدمي خود مي بينند، امشب هم بايد به دنبال 3امتياز 
باشند و هم به فكر حفظ سالمتي بازيكنان خود براي 

داربي حساس روز پنجشنبه.

  سپاهان -  نفت آبادان
زرد پررنگ، زرد كمرنگ

در روزي كه ممكن است پرسپوليس در تله آلومينيوم 
گرفتار شود، سپاهان به نســبت بازي آسان تري دارد. 
شاگردان نويدكيا هفته گذشته مقابل پيكان به دردسر 
افتادند و 2امتياز حساس از كف دادند. اما اين هفته در 
مصاف با آباداني ها احتماال اوضاع بهتري خواهند داشت. 
در روزهايي كه سجاد شهباززاده افت كرده، وظيفه او به 
دوش هافبك ها افتاده و گل هاي سپاهان را آنها مي زنند. 
سپاهان از هفته بيستم به بعد بازي هايش را يكي در ميان 
مي برد و مساوي مي كند. بردهاي خانگي و مساوي هاي 
خارج از خانه، روند ثابت اصفهاني ها در هفته هاي اخير 
بوده و طبق اين رونــد اين هفته نوبت پيروزي بر نفت 
است. بازي رفت 2تيم در آبادان هم با برتري 2 بر يك 

سپاهان تمام شد.

   سايپا-  استقالل
اول هفته نارنجي؛ آخر هفته قرمز

اين بازي براي اســتقاللي ها يادآور يك خاطره تلخ 
است. بازي رفت 2تيم را سايپا با تك گل حسين مالكي 
برد و آن نخستين شكست اســتقالل بعد از 9هفته 
شكست ناپذيري بود. تيم محمود فكري دقيقا از همان 
بازي دچار افت وخيز شــد و تيمي كه 9بازي نباخته 
بود در 5بازي بعدي اش 2بار باخت و فقط يك بار برد تا 
فكري برود و عليه اتاق فكر مصاحبه كند. جانشين او اما 
هيچ اتاق فكري در خارج از باشگاه نمي شناسد و تمام 
مصاحبه هايش عليه مديرعامل باشگاه است. تكليف 
تيم مجيدي در ليگ روشن است؛ اين تيم نه از رتبه 
سوم باالتر خواهد رفت و نه پايين تر. او امشب بيشتر 
از بردن ســايپا به حفظ آمادگي بازيكنان و سالمتي 
ساق هايشــان فكر مي  كند تا روز پنجشنبه در داربي 
همه آنچه در اين فصل از دست داده را يكجا بازگرداند.

   تراكتور - گل گهر
امير و فيروز؛ نبردي به قدمت تاريخ

در فاصله 4هفته تا پايان ليگ، 6تيم براي كسب رتبه 
چهارم و كسب يك سهميه احتمالي در آسيا رقابت 
مي كنند. جدال امشب فيروز كريمي و قلعه نويي در 
تبريز، رويارويي 2تيم از همان 6تيم اســت. گل گهر 

هفته گذشته با يك پنالتي در لحظه آخر پيروز شد 
و فاصله اش با تراكتور همان 2امتيازي است كه با آن 
پنالتي گرفت. فاصله اي كه تبريزي ها خيلي دوست 
دارند با پيروزي در بازي امشب آن را از ميان بردارند. 
محرومان پرتعداد تراكتور در مقابل استقالل، امشب 
به ميدان برمي گردند تا شايد با بردن گل گهر خودشان 
را به رتبه چهارم نزديك كننــد. بازي رفت 2تيم در 
سيرجان پر از دعوا و درگيري بود و با نتيجه 2 بر يك 

به سود تراكتور تمام شد.

   فوالد - ماشين سازي
نكو به دنبال هت تريك

فوالد آنقدر سخت مي بَرد كه بعيد نيست امشب در 
خانه خودش مقابل تيم آخر جدول هم به دردســر 
بيفتد. تيم نكونــام متخصص خــوب دفاع كردن و 
امتيازگرفتن از تيم هاي بزرگ اســت اما در بخش 
هجومي مشــكالتي دارد كه گل زدن و پيروزشدن 
را براي اين تيم ســخت مي كند. فوالد البته در اين 
فصل 2بار ماشين سازي را شكست داده است؛ يك بار 
در بازي رفت ليگ با تك گل پاتوسي و يك بار هم در 
جام حذفي با هت تريك لوسيانو پريرا. هر دو بازي هم 
در تبريز بود و امشب در اهواز فوالد به دنبال هت تريك 

در بردن ماشين سازي است.

مهدي ترابي باالخره وارد جدول رده بندي 

بازيكنان ليگ شد و با امتياز 7/11از 10در 7.11
صدر جدول قرار گرفت. سايت مرجع متريكا 
يك جــدول رده بنــدي از بازيكنان ليگ 
منتشر مي كند كه تمامي بازيكنان براســاس ميانگين امتيازاتي كه در 
بازي ها به دست آورده اند در اين جدول رتبه بندي مي شوند. تا هفته قبل 
سجاد شهباززاده )سپاهان( و امين قاسمي نژاد )پديده( در صدر اين جدول 
بودند و بهترين بازيكنان ليگ بيستم محسوب مي شدند. مهدي ترابي كه 
از نيم فصل به پرسپوليس پيوسته امتيازات خوبي كسب كرده و ميانگين 
امتيازاتش در اين هفته ها باالتر از سجاد و قاسمي نژاد بود. اما شرط قرار 
گرفتن در اين جدول، حضور در يك ســوم بازي هاي فصل است. ترابي 
باالخره اين هفته با رسيدن به آمار 9بازي از 26بازي وارد جدول شد و با 
ميانگين امتياز7/11باالتر از قاسمي نژاد )7/00( و شهباززاده )6/93( در 

صدر قرار گرفت.

اما تيم هــاي ليگ برتر نيز درســت مثل 

بازيكنان يك جدول رده بندي در ســايت 7.31
متريكا دارند كه در اين جدول ســپاهان با 
اختالفي ناچيز باالتر از پرسپوليس نشسته 
و صدرنشين است. كيفيت فني سپاهان و نمراتي كه اين تيم در 26بازي اش 
از متريكا گرفته، حاال زردپوشان را با ميانگين امتياز 7/31از 10به بهترين 
تيم ليگ از لحاظ كيفي تبديل كرده است. پرسپوليس با اختالفي ناچيز و 
با ميانگين نمره 7/30پشت سر سپاهان است و ممكن است در هفته هاي 
آتي اين رده بندي را تغيير دهد. بين اين دو تيم با تيم هاي ســوم به بعد 
اختالف فاحشي وجود دارد. چنان كه استقالل با ميانگين امتياز 7/09در 

رتبه سوم است و گل گهر )7/07( و فوالد )7/04( چهارم و پنجم هستند.

 از آنجا كه امتيازدهي بــه دروازه بان ها با 

بازيكنان ساير پست ها فرمول متفاوتي دارد، 6.99
در سايت متريكا دروازه بان هاي ليگ برتر 
هم براي خودشان جدول جداگانه اي دارند. 
جالب اينجاست كه در جدول دروازه بان ها رشيد مظاهري با وجود اينكه 
5هفته است نيمكت نشين شده همچنان در صدر گلرهاي ليگ قرار دارد. 
رشيد 17بازي براي استقالل انجام داده و با ميانگين 0/5گل خورده در هر 
بازي و 8كلين شيت به امتياز 6/99رســيده است. حسين پورحميدي 
)آلومينيوم( با اختالفي بسيار كم نسبت به مظاهري در رتبه دوم است و 
حامد لك با امتياز 6/97در رتبه سوم قرار دارد. دروازه بان پرسپوليس البته 
با 14كلين شيت در اين زمينه ركورددار است اما در مجموع سومين گلر 
برتر ليگ محسوب مي شود. حسين حسيني هم در رتبه چهارم قرار دارد.

مسابقات هفته بيست وهفتم ليگ برتر امروز و فردا برگزار مي شود و 
اين در حالي است كه تمام مدعيان امشب بايد به مصاف رقبا بروند. 
در اين ميان طبيعتا عمده نگاه ها به ۲ مســابقه سايپا- استقالل و 
پرسپوليس- آلومينيوم اراك دوخته خواهد شد. اين دو بازي غيراز 
حساسيت جدولي، براي سرخابي ها جنبه هاي جذاب ديگري هم دارد. 
شايد حرف زدن از »انتقام« هم بيراه نباشد، اما هر چه هست تقابل هاي 

امشب فقط »فوتبال« نيست.

  كمك فرهاد به سقوط فراز؟
اســتقالل كه اين هفته ها روند بســيار خوبي پيدا كرده، امشب در 
حالي ميهمان سايپا خواهد بود كه اين بازي به شدت در سرنوشت 

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

سقوط تيم كمالوند و ابطال بسياري از تحليل ها كمك كند.

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

 شود.

  شب 2انتقام داغ
2نكته جذاب در مورد نبرد امروز سرخابي ها برابر رقبا

نقل قول

يحيي گل محمــدي در كنفرانس مطبوعاتي 
پيش از بازي با آلومينيوم:   »مي بينيم برخي 
تيم ها چگونه از يك صحنه اي كه آفسايد بوده 
و گل زدند، شلوغ كاري و هوچي گري كردند. 
متأسفانه در ليگ ما و فوتبال مان باب و رايج 
شده است كه هر تيمي بيشــتر اعتراض و 
هوچي گري مي كند، بيشتر امتياز مي گيرد. 
اين مسئله در يكي دو سال اخير خيلي باب 
شده اســت. به جاي اينكه تمركزشان روي 
فوتبال و تيم باشــد، فقط درباره اين و آن 
صحبت مي كنند؛ از مديرعامــل گرفته تا 
ســرمربيان حريف. در يكي دو هفته اخير 
صحبت هايي شده است كه حتي بار حقوقي 
دارد و به باشگاه مقابل فشار وارد مي شود. آنها 
هر چيزي از دهان شان در مي آيد مي گويند 
و متأســفانه فدراســيون فوتبال، كميته 
انضباطي و كميته اخالق هم واكنشي نشان 
نمي دهند. انگار اين افــراد مصونيت دارند. 
آنها خيلي راحت تهمــت مي زنند و به تيم 
حريف توهين مي كنند و فدراسيون برخوردي 
انجام نمي دهد. فدراسيون بايد خيلي قوي با 
آنها برخورد كند. خيلي از تيم ها هستند كه 
مشكل مالي ندارند و وقتي روبه روي ما بازي 
مي كنند، انگيزه بااليي دارند و پاداش شان 
۲برابر مي شود. تيمي مقابل ما بازي مي كرد 
كه براي مســاوي 50ميليون و براي برد 90تا 
80ميليون پاداش براي آنها تعيين شده بود. ما 
با همه اينها مبارزه مي كنيم. ما ۲ هفته ديگر با 
حريفي بازي داريم كه از حاال براي آنها پاداش 
تعيين كرده اند. اين نشان مي دهد پرسپوليس 
راه خودش را پيدا كرده، از ما ترس پيدا كردند 

و شايد اين مسائل براي ما طبيعي باشد.«

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

در خدمت  خواهم بود.«

برنامه

شنبه 19 تير 1400

سهشنبه ۲۲ تير 1400

سايپا-استقالل

مس رفسنجان-پيكان

نفت  مسجدسليمان-ذوب آهن

نساجی - پديده

تراکتور-گل گهرسيرجان

سپاهان-صنعت نفت آبادان

پرسپوليس-آلومينيوم اراک

فوالد-ماشين سازی تبريز

19:50

20:30

21:00

20:15

20:45

20:55

21:30

هفته  بيست و هفتم

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم  رتبه

2255 13 35 1 10 15 26 پرسپوليس 1 

2253 22 44 3 8 15 26 سپاهان 2 

1347 16 29 5 8 13 26 استقالل 3 

38- 28 28 10 5 11 26 گل گهرسيرجان 4 

137- 27 26 9 7 10 26 شهرخودرو 5 

237- 26 24 5 13 8 26 آلومينيوم اراک 6 

636 17 23 6 12 8 26 فوالد 7 

136 24 25 8 9 9 26 تراکتور 8 

135- 26 25 7 11 8 26 پيكان 9 

133- 21 20 9 9 8 26 صنعت نفت آبادان 10 

831- 26 18 11 7 8 26 مس رفسنجان 11 

628- 23 17 10 10 6 26 نفت  مسجدسليمان 12 

726- 28 21 14 5 7 26 نساجی مازندران 13 

823- 32 24 11 11 4 26 ذوب آهن 14 

923- 26 17 11 11 4 26 سايپا 15 

2114- 39 18 16 8 2 26 ماشين سازی تبريز 16 
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به ياد جام جهاني 2018
بيرانوند سر از ليگ پرتغال درآورد

عليرضا بيرانوند، دروازه بان اول تيم ملي فوتبال ايران كه پس از جدايي از 
پرسپوليس زياد رنگ فوتبال را نديده بود، به صورت قرضي از باشگاه رويال 

آنتورپ بلژيك به ليگ پرتغال رفت و براي يك فصل با بواويشتا قرارداد بست. 
باشگاه بواويشتا 118سال پيش توسط كارگران نساجي تاسيس شد و شايد بتوان گفت 

همان نساجي خودمان است. لقب اين تيم »شطرنجي ها« و »پلنگ ها« است كه دليل 
نامگذاري آنها پيراهن شطرنجي شان است. سرمربي اين تيم ژزوالدو فريرا است كه در 
تيم هاي زيادي ازجمله السد قطر، پورتو و بنفيكاي پرتغال، سانتوس برزيل و ماالگاي 
اسپانيا مربيگري كرده. بواويشتا تنها يك بار در فصل 2001-2000قهرمان ليگ برتر 
شده اما 9قهرماني هم پيش از تغيير نام در ليگ دارد. فصل قبل آنها سيزدهم شدند و 
در جام حذفي هم در همان مرحله دوم از دور رقابت ها كنار رفتند. رقيب همشهري آنها 

پورتو است كه جدال بين دو تيم به داربي اينويستا شهرت دارد.
بيرانوند كه پرسپوليس را در اواخر فصل پيش رها كرده بود، در آنتورپ روز خوش و روي 

خوش نديد. او بيشتر مواقع دروازه بان سوم تيم بود اما 2 بار توانست در ليگ 
اروپا و مقابل تاتنهام و رنجرز گالســكو به ميدان برود و 167دقيقه درون 
دروازه اين تيم بايستد. در ژوپيترليگ هم 10 بار و در مجموع 845دقيقه 
در تركيب قرار گرفت و 11گل خورد و 4 بار هم موفق به كلين شيت شد. 
فعال تنها يك ســال از قرارداد سه ســاله او با آنتورپ طي شده. آنتورپ 
كه به توصيه ويلموتس اقدام به خريــد دروازه بان ايراني كرد، هيچ وقت 
از اين خريد راضي نبــود، همانطور كه ما از قرارداد بــا ويلموتس رضايت 
نداشتيم. احتمال بازگشت او به باشگاه بلژيكي اندك اســت و بيرانوند بايد از 
فرصت هايي كه در ليگ برتر پرتغال و مقابل تيم هاي بزرگ تر به دست مي آورد استفاده 
كند و آينده اش را رقم بزند؛ همان كاري كه طارمي در تيم درجه دومي ريوآوه كرد و به 
پورتو ارتقا يافت. او از پرتغال خاطرات خوبي دارد كه به جام جهاني2018مربوط مي شود 
كه توانست در رويارويي با تيم ملي اين كشور ضربه پنالتي كريستيانو رونالدو را مهار و 
ايران را 4امتيازي كند. فصل آينده بين او و پيام نيازمند )پورتيموننزه( در ليگ پرتغال 
و عابدزاده كه به الليگاي2هبوط كرده، رقابت ســختي بر سر پوشيدن پيراهن شماره 
يك تيم ملي شكل مي گيرد. همين االن مهدي طارمي و علي عليپور در اين ليگ بازي 
مي كنند و شهريار مغانلو هم عضو باشگاه سانتاكالراست اما بعيد است فصل بعد هم در 

اين ليگ به ميدان برود.

  مهم ترين شب زندگي مسي
برزيل- آرژانتين در فينال كوپا آمريكا؛ شايد نخستين جام ملي، هفتمين توپ طال را براي مسي به ارمغان بياورد

 مردودترين گل سال
انگليس روي گل دوم به دانمارك هيچ منكري 

نبود كه نكرد!
رقابت هاي يورو باعث شد برخي مربيان شغل 
خود را از دست بدهند و برخي ديگر با وجود 
نتايج نامناسب در سمت خود ابقا شوند. شايد 
هيجان انگيزترين اتفاق مي توانست بركناري 
ديديه دشان از سرمربيگري تيم ملي فرانسه 
و جايگزيني زين الدين زيدان به جاي او باشد 
اما فدراسيون فوتبال فرانسه تصميم گرفت 
دشان را تا جام جهاني نگه دارد. به نظر مي رسد 
حمايت مكرون، رئيس جمهوري فرانسه دليل 
اين تصميم باشــد. درباره او گفته مي شد كه 
در بازگرداندن كريم بنزما به تيم ملي نقشي 
كليدي بازي كرده و از دشان خواسته بود مهاجم 
رئال مادريد را برگرداند. شايد رابطه اي كه بر 
همين اساس شكل گرفته، باعث ابقاي دشان 
شده. سرمربي فرانسه البته عملكردي موفق 
در تيم ملي داشته و يك قهرماني جام جهاني و 
يك نايب قهرماني يورو براي اين تيم به ارمغان 
آورده اســت. نوئل لوگرا رئيس فدراسيون 
فوتبال فرانسه در گفت وگو با روزنامه فيگارو 
پاريس در پاســخ به اين پرسش كه آيا دشان 
سرمربي تيم ملي فرانسه مي ماند، گفت: »پاسخ 
بله است. من روز چهارشــنبه با او صحبتي 
طوالني در شــهر گنگان داشتم. اين مسئله 
ظرف 3 دقيقه حل و فصل شــد. دشان عالقه 
بســيار زيادي براي ادامه كار دارد، درست 
همانطور كه من هم مي خواستم.« دشان سال 
آينده 10 سال حضورش روي نيمكت فرانسه 
را تكميل مي كند. او كه از ســال2012در اين 
پست مشغول به كار شده، در 117بازي، 76برد 

با خروس ها به دست آورده است.
     همــه مربيــان تيم هــاي حاضــر در 
يورو2020مثل دشان خوشبخت نبودند. يكي 
از اين مربيان بدشانس سرمربي مقدونيه بود 
كه خيلي زود از ســمتش بركنار شد. گونش 
هم مي توانست يكي ديگر از اخراجي ها باشد 
اما او فعال حاضر به استعفا نشده و اعالم كرده 
برنامه اي براي ايــن كار ندارد. يواخيم لوو هم 
كه از قبل مشخص بود بايد جاي خودش را به 

هانسي فليك بدهد، حتي درصورت قهرماني!
      استانيسالو چرچسوف، سرمربي 57ساله 
روسيه كه از 5ســال پيش سرمربي اين تيم 
بوده، با فدراسيون فوتبال بر سر قطع همكاري 
به توافق دست يافته. از يواخيم لوو به عنوان 
گزينه جانشيني چرچسوف نام برده مي شود.

      در رده باشگاهي هم اتفاقات زيادي رخ داد. 
نخستين تغيير بزرگ روي نيمكت رئال كليد 
خورد و زيدان از رئال مادريد رفت تا آنچلوتي از 

اورتون به رئال برگردد.
      رافا بنيتس در ميــان اعتراض هواداران 
ليورپــول و اورتون، جــاي آنچلوتي را روي 

نيمكت آبي ها گرفت.
      مورينيو پس از اخراج از تاتنهام و مدتي 

استراحت جاي فونسكا را در آاس رم گرفت.
      تاتنهام با سرمربي پرتغالي فصل قبل ولوز 
يعني نونو اسپريتو به توفق رسيد، جاي نونو 

در ولوز را برونــو الژي گرفت كه هموطن او و 
سرمربي فصل قبل بنفيكا ليسبون است.

      گتوزو كه با فيورنتينا قرارداد بسته بود به 
هواي رفتن به تاتنهام با اين تيم فسخ كرد اما با 

لندني ها هم به توافق نرسيد.
      پاتريك ويه را، اسطوره آرسنال با قراردادي 
3 ساله هدايت كريســتال پاالس را به عهده 

گرفت.
      كونته كه مدنظر رئال و تاتنهام بود پس از 
قهرمان كردن اينتر هنوز با باشگاهي به توافق 

نرسيده است.
      اينتر هم ســرمربي موفق سال هاي اخير 
التزيو يعني سيمونه اينتزاگي را جانشين كونته 
كرده و مائوريتزيو ساري هم جاي اينتزاگي را 

روي نيمكت التزيو گرفته.
      در يوونتوس پس از بركناري پيرلو، آلگري 
بعد از 2 سال به تيم برگشته تا شايد اين تيم را 

به مسير قهرماني برگرداند.
      تياگو موتا پس از طي كردن سلسله مراتب، 
سرمربي تيم رده پانزدهمي فصل قبل سري آ 
يعني اسپتزيا شد. او مربيگري را از تيم جوانان 
پاري سن ژرمن آغاز كرد و مدتي هم سرمربي 

جنوا بود.
      ديه گو سيمئونه يكي از گزينه هاي اينتر 
بود اما گران ترين ســرمربي جهان كجا برود 
از اتلتيكو بهتر؟ در اين باشــگاه كسي انتظار 
قهرماني ندارد، همين كه با بزرگان به رقابت 
بپردازند براي شــان كافي است اما سرمربي 
آرژانتيني براي آنها جام هم مي آورد. سيمئونه 
2 سال ديگر و تا تابستان2024 قراردادش را 

تمديد كرده است.
      درباره استيون جرارد گفته مي شد كه پس 
از فصلي كامال موفق در رنجرز گالسكو به ليگ 
برتر مي رود اما اين اتفاق نيفتاد. فرانك لمپارد 
هم كه گزينه چند تيم در ليگ برتر بود، هنوز 

پس از چلسي با باشگاهي به توافق نرسيده.
      در بوندس ليگا ناگلزمان به آرزويش رسيد و 
به جاي فليك سرمربي بايرن مونيخ شد؛ تيمي 
كه عشق دوران كودكي اش بود. جسي مارش 
آمريكايي هم سالزبورگ اتريش را به مقصد 

اليپزيش ترك كرد و جانشين ناگلزمان شد.
      ُرز از مونشن گالدباخ به دورتموند رفت و 
ترزيچ، سرمربي فصل قبل دورتموند به عنوان 

مدير ورزشي در همين باشگاه انتخاب شد.
       تيري آنري هم كه همه حقوقش به عنوان 
دســتيار مارتينس در تيم ملي بلژيك را به 
خيريه كمك كرده، انتظار دارد تيمي در سطح 
يك يا 2 در ليگ هاي معتبر به او پيشنهاد بدهد.
      خبرهايي هم درباره آينده لوييس انريكه 
شنيده مي شود. شايعه شده بود كه گوارديوال 
پس از رد پيشنهاد الپورتا كه از او خواسته بود 
به بارسلونا برگردد، انريكه را پيشنهاد كرده. 
كومان يك فصل ديگر با بارسا قرارداد دارد اما 
كافي است كمي بلغزد، آنگاه انريكه بالفاصله به 

نيمكت اين تيم بازخواهد گشت.

نيمكت بازي
هيچ وقت اين همه جابه جايي مربيان بين باشگاه هاي اروپايي رخ نداده بود

پنالتي ديرهنگامي كه ماكلي، داور هلندي ديدار نيمه نهايي يورو به سود 
انگليس اعالم كرد، صداي همــه را درآورد. تقريبا همه دنيا غير از خود 
رحيم اســترلينگ اعتراف كردند كه پنالتي اشتباه بوده و ماكلي نبايد 
به نظر كمك داور ويدئويي اعتماد مي كرد. آرسن ونگر گفته تعجب مي كند 
كه چرا ماكلي خودش نرفت كنار زمين تا صحنه را روي مانيتور چك كند. 
كاربران شبكه هاي اجتماعي هم كميك ها و جوك هايي درباره اين صحنه 
ساختند. مثال عكس ملكه انگليس را در اتاق VAR فتوشاپ كردند و طعنه 
كه اين پنالتي با دستور ملكه اعالم شده است. استرلينگ هم با حالت هاي 

شيرجه و شنا سوژه فتوشاپ هاي كاربران بود.
در صحنه آهسته چندان مشخص نيست كه آيا برخوردي بين استرلينگ و 
مدافع دانمارك صورت گرفته يا خير، اما حتي درصورت برخورد و گذشتن 
از دايو هنرمندانه مهاجم تيم ميزبان هم خيلي ها به 2 دليل گل انگليس 
را مردود مي دانند؛ اول اينكه هنگام ورود استرلينگ به محوطه جريمه 
دانمارك يك توپ ديگر هم داخل زمين بود و قانون در اين باره صراحت 
دارد كه بازي بايد متوقف شود، اما داور و كمك هايش و حتي كمك داور 
ويدئويي هيچ كدام به اين موضوع دقت نكردند. البته مسعود مرادي در 
كارشناسي داوري اش مدعي شده چون توپ دوم در جريان بازي نبوده و 
باعث اشتباه بازيكني نشده، تصميم داور در دستور به ادامه بازي درست 
بوده است. البته خيلي از كارشناسان و كاربران فضاي مجازي با مرادي 
هم نظر نيستند و اعتقاد دارند داور به اشتباه دستور به ادامه بازي داده 
اســت. دليل ديگر مردود بودن گل دوم انگليس هم تخلف تماشاگران 
انگليســي هنگام ضربه پنالتي هري كين به سمت دروازه بان دانمارك 
بوده. در تصاوير كامال مشخص است كه تماشاگران انگليسي هنگام ضربه 
پنالتي با ليزر تمركز كسپر اشمايكل را به هم زده اند و اين خودش خالف 
قانون است. خالصه، انگليس در كسب گل برتري هيچ منكري نبود كه 
نكرده باشد!  يوفا گفته قصد دارد درباره اين تخلفات تحقيقاتي انجام 
دهد اما تغييري در نتيجه ايجاد نخواهد شد. در بيانيه يوفا آمده: »مراحل 
انضباطي پس از بازي يورو 2020 در مرحلــه نيمه نهايي بين انگليس و 
دانمارك كه در 7ژوئيه در ورزشگاه ومبلي لندن برگزار شد، آغاز شده 
است.« اتهامات عليه انگليس عبارتند از استفاده از نشانگر ليزر توسط 
طرفداران اين تيم، ايجاد مزاحمت طرفداران اين تيم هنگام پخش سرود 
ملي و آتش بازي توســط طرفداران اين تيم. اين پرونده توسط مرجع 

كنترل، اخالق و انضباط يوفا )CEDB( رسيدگي خواهد شد.
دني ماكلي كه يك پليس است و در كنارش داوري را هم ادامه مي دهد، 
داور پراشتباهي است و انتخاب او براي اين بازي اصوال كاري نادرست بوده 

است. او همان داوري است كه در ثانيه پاياني ديدار پرتغال با صربستان 
وقتي كريستيانو رونالدو گل برتري پرتغال را وارد دروازه حريف كرد، آن 
گل را نپذيرفت. البته در آن مسابقات كه رقابت هاي انتخابي جام جهاني 
در قاره اروپا بود، VAR وجود نداشت چون همه كشورها امكان استفاده از 
سيستم كمك داور ويدئويي را نداشتند. ماكلي بعدا در مصاحبه با روزنامه 
پرتغالي ابوال به خاطر آن اشــتباه از پرتغالي ها عذرخواهي كرد. آن گل 
صحيح مي توانست شانس پرتغالي ها براي صعود به جام جهاني را افزايش 
دهد و در عين حال كريستيانو رونالدو را به تنهايي در صدر جدول بهترين 
گلزنان ملي تاريخ فوتبال جاي دهد. رونالدو به خاطر آن اشــتباه االن 
مجبور است عنوان خود را با علي دايي با 109گل ملي به اشتراك بگذارد. 
ماكلي اگر وظايف پليسي اش را هم به همين شكل انجام دهد، شهروندان 
درستكار به پشت ميله هاي زندان مي  روند و دزدها و خالفكارها به اجتماع 
برمي گردند! معلوم نيست چرا يوفا اينقدر به اين داور بها مي دهد. او ديدار 
رفت رئال مادريد با چلســي در ورزشگاه دي استفانو را هم سوت زد كه 

سي امين داوري اش در ليگ قهرمانان بود. بازي انگليس و دانمارك هم 
چهارمين قضاوتش در يوروي امسال بود. او ديدار افتتاحيه يورو2020 
بين ايتاليا و تركيه را ســوت زد كه در آن مسابقه هم دست كم 3 مورد 
صحنه مشكوك به پنالتي رخ داد كه غير از يكي بقيه را حتي به VAR هم 
نبرد. پس از آن اشتباهات به نظر مي رسيد مثل متئو الهوس اسپانيايي كه 
يك پنالتي اشتباه در ديدار با پرتغال براي فرانسه گرفت و از يورو حذف 

شد، ماكلي هم كنار گذاشته شود اما اين اتفاق نيفتاد. فصل قبل 
هم فينال ليگ اروپا بين اينتر و سويا به او سپرده شده بود. 
اشتباهات او حتي براي داوران الليگا هم كه بدترين داوران 
اروپا محسوب مي شوند، قفل است! بعضي داوران سوگلي 

يوفا هســتند ازجمله همين ماكلي يا جونيت چاكر يا 
الهوس كه همه جزو پراشتباه ترين داوران 

اروپا به حســاب 
مي آيند.

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

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

شــده، به 3 ماه پيش برمي گردد كه انگليسي ها 
1-2لهستان را در چارچوب رقابت هاي انتخابي 
جام جهاني2022بردند. او در ليگ قهرمانان اين 
فصل بازي بين ليورپول و رئال مادريد و همچنين 
پاريس و منچسترسيتي را قضاوت كرد كه البته 
هيچ كدام مشــكل خاصي نداشت. شغل ديگر او 
جز داوري، كاسبي است. كويپرس در كشورش 
يك سوپرماركت دارد در كنار يك سالن آرايش، 
هر دو در شــهر اولدنزال هلنــد. او فينال هاي 
زيادي را سوت زده؛ ازجمله فينال قهرماني زير 

17سال و زير 21سال اروپا، 
سوپرجام اروپا در سال2011، 
فينال ليگ اروپــا2013، 
فينال جام كنفدراسيون ها 
در همان سال، فينال ليگ 
قهرمانان2014بيــن رئال و 
اتلتيكو كه رئــال 1-4برد، 
فينال ليــگ اروپا2018بين 
اتلتيكو و سويا و فينال جام 

جهاني2017جوانان.

عابدزاده در سرزمين گمشده
چرا دروازه بان ماريتيمو،  الليگاي2را انتخاب كرد؟

درحالي كه فصل آينده پيــام نيازمند و عليرضا 
بيرانوند، 2 دروازه بان ايراني به ليگ برتر پرتغال 
مي پيوندند، امير عابدزاده كه 2 فصل كامال موفق 
درون دروازه ماريتيمو قرار داشــت، از اين ليگ 
جدا شــد و به الليگاي2رفت. تيم فصل آينده او 
كامال گمنام اســت؛ پونفرادينا كه سال آينده با 
عابدزاده صدمين ســال تاســيس خود را جشن 
مي گيرد. اين تيم حتي در الليگاي2هم ســابقه 
چنداني ندارد و كال 8 ســال در اين سطح بازي 
كرده كه بهترين رتبه اش 2 بــار مقام هفتمي و 
يك مقام هشــتمي اســت و بقيه موارد رتبه اي 
به دســت آورده كــه به واســطه آن به دســته 

پايين تر سقوط كرده. پونفرادينا 
سال2019پس از 3 فصل غيبت به 

الليگاي2بازگشت و فصل قبل هم در 
اين ليگ 22تيمه در جايگاه هشتم جدول 

قرار گرفت. ورزشگاه اين باشگاه به نام ال ترونين 
با 8400نفر گنجايش در شــهر پونفرادينا واقع 
شده اســت. لقب اين تيم بالنكوياسولس است 
به معناي آبي وسفيدها كه پيراهن آنها هم شبيه 
اســپانيول اســت. در تركيب فعلي اين تيم نام 
بازيكناني از برزيل، روماني، كلمبيا، مالي و نيجر 

ديده مي شود.
درحالي كه همگان از اين انتخاب تعجب كرده اند 

و آن را عقبگرد مي دانند، احمدرضا 
عابدزاده در پســتي اينستاگرامي 
خطاب به فرزندش نوشت كه به او 
افتخار مي كند و برايش خوشحال 
است كه به آرزويش كه بازي در 
الليگاست نزديك شده و به ليگي 
بهتر رفته است. اين در حالي است كه 
در الليگاي2به زحمت بشــود نام چند تيم 
درجه چندمي اســپانيايي را ديد اما عابدزاده در 
ليگ پرتغال مقابــل تيم هايي مثل پورتو، بنفيكا 
و اسپورتينگ بازي مي كرد و مي درخشيد. شايد 
با صعود پونفرادينا به الليگا يــا برخورد اين تيم 
در همين فصــل با بزرگاني مثل بارســلونا، رئال 
و اتلتيكو مادريــد، عابدزاده 28ســاله بتواند به 
هدفش برسد و با درخشش جلوي چشم بزرگان، 

باشگاهي بزرگ تر براي خودش پيدا كند.

امشــب كمي زودتر بخوابيد چون اين شانس را داريد كه 
ســاعت4:30فردا صبح فينال كوپا آمريكا بين برزيل ميزبان و 
آرژانتين را از تلويزيون تماشا كنيد. اين فينال و فينال 23:30 
فرداشب آخرين مســابقه هاي فوتبال در فصل جاري است و 
كال فوتبال به مدت حدود يك ماه ديگر و بازگشايي رقابت هاي 
باشگاهي فوتبال در اروپا تعطيل مي شود. شايد اگر يكي از اين 
دو تيم به فينال نمي رسيدند، دنبال كردن آن اينقدر هيجان انگيز 
نمي شد. رويارويي مسي و نيمار تنها يكي از جذابيت هاي اين مسابقه 
است. شايد فردا صبح زود به وقت تهران مهم ترين اتفاق زندگي مسي رقم بخورد. 
او سال هاست به اتهام كم كاري براي تيم ملي آرژانتين مورد شماتت و انتقاد قرار 
مي گيرد. آرژانتيني ها ادعا مي كنند كه ستاره تيم شــان بهترين بازيكن تاريخ 
بارسلونا و نه آرژانتين است. او هنوز هيچ جامي با تيم ملي نبرده. يك بار در فينال 

جام جهاني2014 در همين برزيل مقابل آلمان شانس كسب جام با پيراهن تيم 
ملي را داشت اما آلمان برنده شد. او 2 بار هم در فينال كوپا آمريكا به شيلي باخت و 
از رسيدن به جام باز ماند. همه نشانه ها از اهميت بازي فردا صبح براي مسي خبر 
مي دهند؛ او در بازي با كلمبيا كه به پنالتي كشيده شد، با درد قوزك پاي خونين 
به بازي ادامه داد چون برايش مهم بود تيم به فينال برســد و شانس قهرماني از 
دست نرود. بعد از پيروزي در ضربات پنالتي هم به سمت يري مينا رفت و برايش 
كري خواند. مسي حتي به بالتكليفي اش در بارسلونا هم اهميتي نمي دهد و فعال 
برايش مهم نيســت الليگا با تمديد قرارداد او و ثبت قــرارداد خريدهاي جديد 
به دليل عبور از سقف پرداخت دســتمزد بازيكنان توسط باشگاه مخالف است. 
مسي فقط يك چيز مي خواهد؛ بردن تيم دوستش، نيمار و لمس كردن نخستين 
جام ملي؛ چيزي كه بارها درباره ارزش آن حرف زده و گفته حاضر اســت همه 
عنوان هاي شــخصي اش را بدهد و يك جام براي آرژانتين بياورد تا منتقدانش 

ساكت شوند. با اين دســتاورد هم طرفداران تيم ملي آرژانتين ساكت مي شوند 
هم رئالي ها كه هميشــه به او طعنه مي زنند كه بازيكن تك باشگاهي است و در 
هيچ تيم ديگري غير از بارســلونا نمي تواند موفق شود. مسي كه سال2020 را 
چندان موفق سپري نكرد، در 2021 دوباره پوست انداخت و در 34بازي در سال 
جديد ميالدي 46گل و پاس گل ثبت كرد و 26بار جايزه بهترين بازيكن زمين 
را گرفت. او در 5بازي آرژانتين در كوپاي امســال 4گل و 5پاس گل ثبت كرده 

كه در هر كدام آمارش دو برابر نيمار است. برزيل 9قهرماني در اين تورنمنت 
دارد و درصورت تكرار عنوان قهرماني دوره قبلش تعداد قهرماني هايش 

را دورقمي مي كند. آرژانتين درصورت قهرماني از لحاظ تعداد 
جام هاي اين تورنمنت به ركورد 15جام اروگوئه مي رســد. 
پاراگوئه، شــيلي و پرو هر كدام 2بار و كلمبيا و بوليوي هم 

هر كدام يك بار فاتح اين جام شده اند.
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توكيو بدون تماشاگر

خوشحالي دختر تيرانداز از پرچمداري

شوراي پزشكي فدراسيون پزشكي ورزشي به پريسا جهانفكريان 
اجازه نداد به المپيك برود. به نظر مي رسد او از اين تصميم شوكه شده 
و فعال سكوت كرده است. جهانفكريان نخستين سهميه المپيكي 
وزنه برداري زنان را گرفته اما با اطمينان فدراسيون از اينكه شانسي 
براي رفتن به المپيك ندارد، چندروز قبل از نهايي شدن سهميه، 
تاندون سرشانه اش را جراحي كرد. بعد از انصراف ورزشكار ساموايي و 
اضافه شدن جهانفكريان به فهرست ورزشكاران المپيكي، فدراسيون 
وزنه برداري ايران با نظرخواهي از پزشك معالج جهانفكريان مدعي 
شد او مشكلي براي رفتن به المپيك ندارد. اما گفته مي شود پزشكان 
فدراسيون پزشكي ورزشي تشخيص داده اند جهانفكريان تا روز 

مسابقه حتي نمي تواند دستش را باز كند.

تامايو ماروكاوا، وزير المپيك ژاپن روز پنجشنبه خبر داد بازي هاي 
المپيك بدون تماشاگر برگزار مي شود. پيش از اين ژاپني ها اعالم 
كرده بودند تعدادي از تماشــاگران داخلي مي توانند در سالن 
مسابقات حضور داشته باشــند اما وضعيت اضطراري كرونا در 
ژاپن، آنها را مجبور كرد تصميم ديگري بگيرند. اين تصميم در 
نشست توماس باخ، رئيس كميته بين المللي المپيك با مسئوالن 
برگزاري بازي ها گرفته شد. ژاپني ها گفته اند در مسابقات دوي 
ماراتن هم تماشاگران به خيابان نيايند و از پشت پنجره ها مسابقه 
را ببينند. اين تصميم مخالفان برگزاري بازي ها  را خوشــحال 
مي كند اما گفته مي شود ژاپن به خاطر نفروختن بليت المپيك و 

پارالمپيك حدود 820 ميليون دالر ضرر مي كند.

هانيه رستميان، تيراندازي اســت كه كنار صمد نيكخواه بهرامي 
پرچم كاروان ايران را به دست مي گيرد. در بازي  هاي المپيك توكيو 
براي نخستين بار كاروان ها 2 پرچمدار دارد. كميته ملي المپيك 
ايران كه ابتــدا بهرامي، كاپيتان تيم ملي بســكتبال را پرچمدار 
معرفي كرده بود، رستميان را هم به عنوان پرچمدار دوم انتخاب 
كرد. رستميان بعد از اين انتخاب به سايت فدراسيون وزنه برداري 
گفت: »خيلي خوشحالم و برايم افتخار بزرگي است كه  ستاد عالي 
بازي هاي المپيك من را به عنوان پرچمدار زن كاروان ايران انتخاب 
كرد. اميدوارم همه ورزشكاران در همه رشته هاي المپيك موفق 
باشند و اتفاق هاي خوبي براي كاروان ايران بيفتد. از همه مردم ايران 

هم مي خواهم مانند هميشه ما را همراهي و برايمان دعا كنند.«

منهاي فوتبال

دختر وزنه بردار در شوك نرفتن به المپيك

جنجال هاي انتخاب 12بازيكن المپيكي واليبــال هنوز ادامه دارد. فرهاد 
قائمي حذفش را به مافياي واليبال ربط داد، محمدرضا حضرت پور همه  چيز 
را به خدا سپرده است. پوريا فياضي هم كه ترجيح داد براي هميشه از تيم 
ملي خداحافظي كند. اميرحسين اسفنديار سكوت كرده و برديا سعادت هم 
در چند جمله از آلكنو و فرصتي كه بهش داده شد، تشكر كرد. حاال نوبت پدر 
محمدطاهر وادي است كه بگويد پسرش به خاطر مسائل فني از تيم كنار 
گذاشته نشد و البي گري بعضي از افراد، شانس رفتن به المپيك را از او گرفت. 
محمدطاهر وادي، پاسور تيم ملي بود و در ليگ ملت ها هم در چند بازي در 
تركيب اصلي بازي كرد. محمدطاهر بعد از حذف از تيم المپيكي سكوت كرده 
است، اما پدرش، ابراهيم وادي كه خودش استعدادياب و مربي واليبال است، 

در گفت وگو با همشهري مدعي  شده كه حق پسرش پايمال شده است. 

  از نظر فني جاي محمدطاهر را در تيم ملي مي دانيد؟ 
من به عنوان پدر نمي توانم از محمدطاهر دفاع كنم اما به عنوان يك مربي از او دفاع 
مي كنم. آمار او در ليگ ملت ها را ببينيد و با بقيه مقايسه كنيد، او تكنيك هايي را 
كه يك پاسور بايد داشته باشد، دارد. در بازي با ژاپن چند دريافت به پاسور رسيد؟ 
ولي باز هم ست سوم را با اختالف كم باختيم. در بازي با صربستان شريفي، عابديني 
و سعادت نخستين بازي شان را انجام دادند، شفيعي هم قرار بود بعد از آن بازي به 
ايران برگردد. در اين شرايط تيم خيلي خوب بازي كرد. اگر يكي از سرعتي زن هايي 

كه به المپيك مي روند، در آن بازي بودند، شرايط خيلي فرق مي كرد.

  شما او را بهتر از سعيد معروف و جواد كريمي مي بينيد؟ 
از سعيد انتقاد زياد شد، اما او براي خودش وزنه اي است و اگر در تيم راه هم برود، 

مي تواند كمك بزرگي باشد. وقتي يك بازيكن را بزرگ مي كنيم، به همان اندازه 
كه عملكرد مثبتش روي تيم تأثير مي گذارد، يك پاس اشتباه هم بدهد، مي تواند 
تأثير منفي بگذارد. هر اشتباهي كه مي كند به چشم مي آيد. اين حق سعيد است 
كه در المپيك باشد. اما چرا بازيكني كه يك سال روي نيمكت نشسته و از نظر 
مربي تيم ملي آمادگي جسمي و ذهني مناسبي نداشته بايد با شانتاژ يك عده 

به تيم اضافه شود؟ 

  منظورتان جواد كريمي است؟
بله. آلكنو نفراتش را قبل از ليگ ملت ها انتخاب كرد و گفت كريمي مناسب تيم 
نيست. اما اواسط ليگ با فشار و شانتاژ بعضي ها به تيم اضافه شد و حاال هم به 
المپيك مي رود. بازيكنان هر كدام پست تخصصي دارند. وظيفه اصلي موسوي 
دفاع وسط اســت، حاال اگر توپ گيري كرد و ســرويس خوب زد، يك حسن 
بهش اضافه مي شود. اگر پاسوري انتخاب مي كنيم كه ساير تكنيك هايش از 
پاس دادنش بهتر است، به تيم ضربه زده ايم. فدراسيون حق را به شايسته ها بدهد. 
جامعه واليبال مورد مواخذه عوام قرار گرفته، همه مي پرسند اين چه وضعي 

است؟ اين شرايطي كه حاكم شده، براي فدراسيون خوب نيست.

  گفته مي شود سن محمد طاهر باالست و بهتر است به يك 
جوان ميدان داده شود.

محمدطاهر 32سالش است و جواد 29ســال. عيب ندارد او هم باشد. اما چرا 
محمدطاهر را حذف مي كنند؟ من هم مي گويم تيم بايد پشتوانه داشته باشد. تيم 
جوانان و نوجوانان قهرمان جهان شدند، پاسور آن تيم ها كجاست؟ فصل پيش 
در ليگ 12فينال برگزار كرديم، محمدطاهر در اين بازي ها بود و فشار سنگيني 

را تحمل كرد، اما او را كنار مي گذاريم و بازيكني را مي بريم كه نمي دانم البي يا 
هر چيز ديگري داشته. ان شاءاهلل كه نظر، نظر آلكنو و نظر افراد فني فدراسيون 
است. پسر من يكي از هزاران بازيكني است كه در تيم ملي نيست. اما نه به آقاي 

داورزني زنگ مي زنم و نه فرد ديگري.

  شما هم به مافيا اعتقاد داريد؟ 
جامعه واليبال مي داند چه خبر است. به ما مي  گفتند براي اينكه پسرت در تيم 
باشد به فالني زنگ بزن. مي گويم كي؟ مي گويند فالن خبرنگار. گردن خودشان 

ولي در 2 سايت نوشته اند كه جواد كريمي با البي و پول پدرش انتخاب شده.

  چرا اسم اين افراد را نمي گوييد؟
وجدانا نمي دانم كي هستند. اما نمي شود يك نفر فشار بياورد و به تيم ملي برود. 
مربيان درجه 3 هم از اين شــرايط چندششان مي شود مي گويند اين بازيكن 
كه بهتر از آن يكي است. بنده خدا آلكنو انتخابش را كرده بود. محمدطاهر را 

مي پرستيد. پاس هاي او را صددرصد قبول داشت.

  اما واقعا آلكنو قبول مي كند كه بقيه براي تيم ملي تصميم 
بگيرند؟ 

افالطون هم به ايران بيايد، ما كاري را كه مي خواهيم انجام مي دهيم. در جلسه 
انتخاب سرمربي گفتم ما مربي ديكتاتوري مثل والسكو مي خواهيم، گفتند 
والسكو ديكتاتور نبود، ديسيپلين داشت اما من مي گويم اگر ديكتاتور نبود، 
در واليبال ما دوام نمي آورد. هر چند يك جاهايي به والسكو هم بازيكن تحميل 

مي شد.

حضرت پور: خدا جاي حق  نشسته
محمدرضا حضرت پــور دل پري 
دارد. از نظــر بعضي هــا او حتي 
مي توانســت ليبروي اول تيم در 
المپيك باشد اما آلكنو روي نامش 
خط كشيد. حضرت پور هم حذف 
شدنش را طبيعي نمي داند. او به 
فارس مي گويد: »2 سال هر شب 
خواب المپيك را ديدم. هر كسي 
جاي من بود آرزو مي  كرد تيم ملي 
نتيجه نگيرد، اما از صميم قلب براي 
تيم آرزوي موفقيت دارم. اگر فرد 
يا افرادي جمع شــدند و مرا خط 
زدند، ايرادي ندارد چون معتقدم 
خدا جاي حق نشســته و خداي 
ما هم خيلي بزرگ اســت. مردم 
همه  چيز را مي بينند و خيلي خوب 

موضوعات را متوجه مي شوند.« 

فياضي: تصميم سختي بود
پوريا فياضي چهارشــنبه براي 
هميشه از تيم ملي خداحافظي 
كرد درحالي كه تنها 28سال دارد. 
او تنها بازيكني اســت كه بعد از 
رفتنش از تيم، آلكنو درباره اش 
صحبت كرد: »تأسف بار است كه 
براي رسيدن تو به المپيك زمان 
كافي نداريم. افسوس مي خورم 
كه در المپيك تو همراه تيم ملي 

نيستي.« 
فياضي 2 ماه و نيــم پيش براي 
دومين بار زانويش را جراحي كرد 
و طوالني بودن دوران ريكاوري 
اجازه نــداد در المپيك كنار تيم 
باشد. او به ورزش 3 گفته است كه 
چه تصميم سختي گرفته است: 
»تصميم ســختي بود ولي گاهي 
وقت هــا مجبــوري تصميماتي 
بگيري كه مايل بــه انجام آنها 
نيســتي. تيم ملي براي من تمام 
شــد. 3 طالقه اش كردم و ديگر 

قصد بازگشت ندارم.«
او اعتراضي بــه تصميم آلكنو 
ندارد:  »من آمادگي صد درصدي 
نداشتم. زانويم را جراحي كردم 
و بعد كرونا گرفتم و ريكاوري ام 
20روز عقب افتاد. مربي زمان الزم 
براي انتظار كشيدن را ندارد و بايد 

زودتر تصميمش را بگيرد.«

به والسكو هم بازيكن تحميل مي کردند
 اعتراض ها به ليست نهايي تيم ملي واليبال در المپيك ادامه دارد، بعد از قائمي اين بار پدر محمدطاهر وادي، پاسور خط خورده تيم مدعي است 

بازيكنان تيم ملي واليبال با البي و نظر بعضي از خبرنگاران انتخاب مي شوند
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2- شــگرد- از رهبــران 
مقاومت اسالمي فلسطين 
كه به دســت اســرائيل به 

شهادت رسيد
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6- مــن بــه... لبــت  اي 
دوســت گرفتار شدم- نام 
امام زمان)عج(- بزرگ منش
7- گل ســرخ- چند وزير- 

پدرمرده
8- تعجــب زنانه- برودت- 

گريز- دومين دو رقمي
9- مــرگ- نزديكــي به 
خداوند- قصيده سراي عهد 

قاجار
10- خــوردن غذاي اندك 
براي رفع گرسنگي- داخل- 

زخم
11- ســخن شــمرده- 
دستگاهي براي تهيه تصوير 

نوشته ها
12- ميزبان المپيك2004- 

با آب پاك كردن- دلخواه

13- دشمن ارزاني است- 
ورزشــي گروهي- شــب 

سي ام آذر
14- از آثار شــهيدمرتضي 

مطهري- تكرار حرفي
15- اشــاره بــه نزديك- 

مباح- اهل روستا
  

عمودي:
1- از اقوام ايراني- دشمني- 

باخبر
2- شــاخه اي از رياضيات- 

دنباله- زمزمه كردن
3- سرشــار- علم بررسي 
خواص مختلف آب هاي كره 

زمين
4- ممتــد- گيــاه- بركت 

سفره
5- از ساز هاي آييني ايران- 

ظالم- مربوط به ديشب
6- بخش پايانــي- معيار- 

سوسن زرد
7- دندان فيــل- دوره ها- 

مسيحي
8- بسيار شــگفت انگيز- 
موضوعــي را دوبــــــاره 

بررسي كردن
9- نوعــي نــان ضخيم- 
مشــرف به موت- اتومبيل 

آلماني

10- جاي پا- بــازار- ضربه اي در 
بدمينتون

11- پيداكردن- اعتراف كردن- 
محكم كردن

12- نوعي تسهيالت بانكي- شيره 
خشكيده گون- كارگروه

13- دلجويي و نوازش- فرستادن
14- قســمت اســتوانه اي چاه- 

وسطي- كميابي
15- شيريني فروش- از شبكه هاي 

تلويزيوني كشورمان- كمك

قاتشممتاخهعشا
رمرمتختينزهنيس
متشراوسسكاكتك
هننورابايربا
اماالطمشوواچ

زنكيديردصنتب
املعاسردادقد
نحلوستوجوجزار
وبايميلررقمف
اتبيهاديهافش

تبهوموليزرما
لخيرملواسيرش
مايقشمهايسسار
يماكداشناتسربط
ذمرتميلهيلكيه 15
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

345978261
829416735
671523489
283164597
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592631874
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 2     5  7
 6 8   9    
3  1   8   4
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  شيرهاي بدون ويتامين افزوده هم توليد شود
در سال هاي اخير در اغلب شيرهاي توليدي ويتامين هاي دي به صورت 
افزودني وجود دارد كه باعث مي شود مصرف اين شيرها براي همه اقشار 
به خصوص نوزادان غيرممكن شود. طبق نظر همه پزشكان ويتامين 
بيش از حد در نوزادان مي تواند باعث آسيب هاي جدي شود و جا دارد 
فقط بخشي از شيرها به صورت دستي داراي ويتامين باشند تا استفاده 

از شير براي همه گروه هاي سني آسان تر باشد.
شريفي از يزد 

  بوستان بهشت مادران نيازمند بهسازي و نظافت است
بوستان بهشت مادران تهران محل مناسبي براي فعاليت هاي تفريحي 
و ورزشي بانوان اســت اما در قسمت هايي نياز به بهسازي و تعميرات 
دارد. به عنوان نمونه رختكن مجموعه فاقد يك تهويه ســاده است و 
محوطه خارج رختكن هم به محل انباشــت زباله تبديل شده و اصال 

نظافت نمي شود.
خليلي از تهران 

  مشاغل مزاحم از دل گوهردشت كرج جمع آوري شوند
در خيابان رستاخيز گوهردشت كه در دل بافت مسكوني است مجتمع 
تعميرگاهي زياد است. ســرو صدا، آاليندگي، بوي بنزين، زباله هاي 
صنعتي و آمد و شد بسيار تبديل به معضل جدي ساكنان شده است. 
بارها با 137تماس گرفته و از بازرسي شهرداري منطقه7 كرج تقاضا 
كرده ايم سري به نبش خيابان14 شــرقي بزند و به اين موضوع ورود 
كرده و اين مشاغل آالينده را به بيرون شهر منتقل كنند اما تاكنون 

نتيجه اي نگرفته ايم.
حريان از رستاخيز كرج

  مسئوالن فقط از چند برابرشدن حقوق ها نگويند
مســئوالن همانطور كه از چند برابر شدن حقوق ها مي گويند از چند 
ده برابر شدن هزينه ها هم بگويند كه كمر خانواده ها را شكسته است. 
چه افتخاري دارد چند برابر شدن حقوق وقتي به نصف هزينه ها هم 

نمي رسد زيرا پول مان ارزش اش را باخته است.
فضل اللهي از تهران 

  واردات واكسن بهترين گزينه براي كنترل شيوع كروناست
در شرايط كنوني كه واكسن هاي ايراني در مرحله آزمون و خطا هستند 
و چند واكسن بين المللي هستند كه در همه دنيا استفاده شده و كارساز 
بوده اند بهترين راه، واردات واكسن است تا در آينده نزديك متخصصان 
و دانشمندان ايراني بتوانند واكسن را به مرحله توليد انبوه برسانند و 
همچنين مشكالت زيرساختي توليد حل شده باشد. اگر به همين روال 

ادامه دهند هر روز جمعيت بيشتري از كشور را از دست خواهيم داد.
مرداني از املش 

  اداره آب يك درخت را از جا درآورد و رها كرد 
در خيابان 17شهريور ميدان امام حسين، نبش ثاراهلل اداره آب يك 
درخت بزرگ را از ريشه درآورد كه كار خودش را پيش ببرد. آيا اهميت 
ندارد كه يك اداره درخت بزرگي را نابود كند؟ از شهرداري تقاضا داريم 

پيگير اين موضوع و نظاير آن باشد.
موسي گودرزي از تهران 

  برخي پزشكان قراردادهاي بيمه اي خود را لغو كرده اند
پرداخت ناهماهنگ هزينه هاي بيمه ها به پزشكان طرف قرارداد و نيز 
نبود زيرساختي براي وصل شدن به شبكه تامين اجتماعي براي اطالع 
از اعتبار بيمه و نبود دفترچه كاغذي باعث شده بسياري از پزشكان 
قراردادهاي خود را لغو كرده و بيماران را فقط به صورت آزاد پذيرش 
كنند كه در شهر كوچكي مانند گناوه اين موضوع بسيار آزاردهنده و 

تحميل كننده هزينه بسياري بر خانواده هاست.
محمدحسين خامسي از گناوه 

  سهام عدالت متوفيان همچنان بالتكليف
به رغم چنديــن بار اطالع رســاني و نيز اعالم ســامانه اي براي ثبت 
مشخصات وراث متوفيان و اعالم در بخش هاي مختلف خبري، هنوز 
سهام عدالت متوفيان بالتكليف است و معلوم نيست چه بر سر سهم 

عدالت درگذشتگان مي آيد.
عالي نسب از سنندج

  عذرخواهي كردن مسئوالن، مشكلي را حل نمي كند
اينكه مسئوالن عذرخواهي كنند در ايران فرهنگ نشده است و اين 
فرهنگ زماني معنادار است كه پس از عذرخواهي، مشكل حل شود و 
موضوع به وجود آمده باعث ازبين رفتن جان و مال انسان ها يا آسيب به 
كشور نشده باشد. نمي شود كه زندگي مردم فلج شود و بعد عذرخواهي 

كنيم يا جاني از بين برود و با عذرخواهي موضوع حل شود.
بيات از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  اخاذي هاي سريالي
 با تهيه فيلم سياه 

پليس پايتخت در تعقيب زن و مردي است كه 
با ربودن يك زن جوان و تهيه فيلم سياه از او 

دست به اخاذي سريالي از وي زده بودند.
به گزارش همشــهري، هفته گذشــته زني 
33ساله به دادسراي جنايي تهران رفت و گفت 
در دام يك زن و مرد ســارق و باج گير افتاده 
اســت. وي توضيح داد: 6 ماه قبل براي خريد 
به پاساژي در تهران رفتم. پس از خريد سوار 
يك ماشين مسافركش شــدم اما در صندلي 
عقب زني پايــش را روي صندلي دراز كرده و 
مدعي بود كه پادرد دارد و بايد پاهايش را روي 
صندلي بگــذارد. او محترمانه از من خواهش 
كرد در صندلي جلو بنشينم و مي توانيم كرايه 
را نصف نصف بپردازيم و از راننده بخواهيم كه 
مسافر ديگري سوار نكند. من هم قبول كردم و 

ماشين حركت كرد. 
وي ادامه داد:  راننده در بين راه تغيير مســير 
داد و وارد خياباني فرعي شــد. وقتي اعتراض 
كردم گفــت قصد دارد از مســير خلوت تري 
برود. زني كه در صندلي عقب نشسته و نقش 
مسافر را بازي مي كرد هم از من خواست آرام 
باشم و گفت راننده حتما از جاي خلوت تري 
مي رود تا ما را به مقصد برساند. اما به هر دوي 
آنها مشكوك شدم و  از راننده خواستم توقف 
كند. او اما به حرفم توجه نكرد و فرياد كشيدم 
و دستانم را روي دستگيره در گذاشتم كه آن 
را باز كنم اما ناگهان زني كه در صندلي عقب 
نشســته بود چاقويي روي پهلويم گذاشت و 
تهديد كرد كه اگر بيشــتر تقال كنم جانم را 
مي گيرد. همان لحظه مرد جوان هم چاقويي 
از زير صندلي اش بيرون آورد و به ســمت من 
گرفت. شوكه شده بودم و تازه فهميدم در دام 

افراد خالفكار گرفتار شده ام.
شــاكي گفــت: از تــرس جانم ناچــار بودم 
ســكوت كنم. آنهــا در جاي خلوتــي توقف 
كردند و با تهديد كيفم را كه داخل آن حدود 
800هزارتومــان پول به همــراه كارت هاي 
عابربانكم و رمزش بود ســرقت كردند. عالوه 
بر اين تمام طالهايي كــه همراهم بود را هم 
گرفتند. اما اين پايان نقشه آنها نبود. آنها به زور 
لباسم را درآوردند و فيلم سياه از من گرفتند و 
بعد تهديد كردند كه اگر شكايت كنم فيلم را در 
فضاي مجازي منتشر كرده و آبرويم را مي برند. 
پس از آن در حوالي خانه ام رهايم كردند و من 
آن شــب از ترس حتي به همسرم هم حرفي 
نزدم. به حدي از اين اتفاق ترســيده بودم كه 
شب ها كابوس مي ديدم اما جرأت نمي كردم 
به كسي حرفي بزنم. ســارقان چند روز بعد با 
شماره موبايلم تماس گرفتند و تهديد كردند 
كه اگر پول به حسابشان واريز نكنم فيلم را در 
فضاي مجازي منتشر مي كنند. آنها گفتند كه 
اگر پول را واريز كنم، فيلم را پاك مي كنند اما 
به قولشان عمل نكردند. آنها در مدت 6 ماه در 
دو مرحله از من اخاذي كردند و چند روز قبل 
تماس گرفتند تا براي ســومين بار باج گيري 
كنند و چون مي دانستم دست بردار نخواهند 
بود، تصميم گرفتم اين راز را  براي همسرم فاش 
كنم. وقتي همسرم متوجه شد كه چه باليي بر 
سر من آمده است، خواست نزد پليس بياييم و 
با اصرار او تصميم به شكايت گرفتم تا آدم ربايان 

باج گير هرچه زودتر دستگير شوند.
با اين شــكايت، پرونده اي تشــكيل شــد و 
گروهي از مأمــوران پليس آگاهــي تهران با 
دستور قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس شعبه 
چهارم دادســراي جنايي تهران مأمور شدند 
تا با ســرنخ هايي كه از متهمان به دست آمده، 
آنها را دســتگير كنند و به تبهكاري هايشان 

پايان بدهند.

شگرد عجيب خواهر و برادر براي كالهبرداري اينترنتي
دختر جوان در نقش خدمتكار و نظافتچي وارد خانه ها 

مي شد و از آنجا اقدام به خريدهاي اينترنتي مي كرد و با داخلي
همدستي برادرش و ترفند عجيبي كه در پيش گرفته 

بود دست به كالهبرداري هاي ميليوني مي زد.
به گــزارش همشــهري، راز كالهبرداري هاي اين خواهــر و برادر با 
شكايت تعدادي از مالباختگان فاش شد. مالباختگان همگي صاحبان 
فروشگاه هاي اينترنتي بودند كه در دام متهمان گرفتار شده و اموالشان 

كه عمدتا گوشي هاي ميليوني بود را از دست داده بودند.
يكي از آنها به مأموران گفت: چند روز پيش دختر جواني كه خودش 
را نازگل معرفي كرده بود به تلفن مغازه ام زنگ زد و درخواست خريد 
2گوشي سامسونگ به مبلغ 100ميليون تومان كرد. او نشاني خانه اش 
در تهرانسر را اعالم كرد و قرار شد گوشي ها را با پيك برايش بفرستم و 
او پس از دريافت آنها، پولش را از طريق دستگاه پز كه در اختيار پيك 

بود پرداخت كند.
وي ادامه داد: پيك فروشگاه گوشي ها را به آدرسي كه دختر جوان داده 
بود، برد. آنجا ساختماني 3طبقه بود و وقتي پيك رسيد دختر جوان 
از ساختمان بيرون آمد و گوشي ها را از پيك گرفت اما هنگام پرداخت 
پول، گفت كه كارت عابربانكش را اشتباهي آورده است و به داخل خانه 
برگشت تا كارت ديگري بياورد. پيك فروشگاه منتظر برگشت آن دختر 
بود كه در همان لحظه در پاركينگ باز شد و يك خودروي پژو پارس 
سفيد از آنجا بيرون آمد و با سرعت زياد دور شد. داخل ماشين همان 
دختري بود كه گوشي ها را از پيك گرفته بود اما پيك هنوز متوجه اين 
ماجرا نشده بود. او چند دقيقه ديگر هم منتظر ماند اما وقتي خبري از آن 
دختر نشد، زنگ خانه را زد اما در كمال تعجب شنيد كه هيچ دختري 
با آن مشخصات در آن ساختمان زندگي نمي كرد و در حقيقت دختر 
جوان يك كالهبردار بوده كه با اين شگرد گوشي ها را سرقت كرده و 

بدون پرداخت پول، متواري شده بود.

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

خالي از ســكنه بود و در طبقه ســوم يك خانم مسن زندگي مي كرد 
كه 2فرزند داشت. يكي از فرزندان او جواني به نام بهزاد بود كه وقتي 
مأموران تلفن همراهش را بررسي كردند معلوم شد كه وي 5روز قبل 
از سرقت با دختر سارق يعني نازگل تماس تلفني داشته است. بهزاد 
وقتي شنيد كه سرقت كار نازگل بوده است به مأموران گفت: من خبر 
نداشتم كه اين دختر، يك سارق است. مدتي قبل مادرم قصد نظافت 
خانه را داشــت و به دنبال نظافتچي مي گشــتيم كه از طريق فضاي 
مجازي با نازگل آشنا شدم. با او تماس گرفتم و براي نظافت خانه مان 
قرار گذاشتيم و او به خانه آمد و كارهاي نظافت را انجام مي داد و من خبر 
نداشتم از داخل خانه ما با فروشگاه اينترنتي تماس گرفته و سفارش 
گوشي هاي گران قيمت داده و با اين شــگرد دست به كالهبرداري و 

سرقت زده است.

برادر همدست خواهر 
با اظهارات پسر جوان، تحقيقات براي ردگيري نازگل كه با اين شگرد 
دست به سرقت از چند فروشگاه اينترنتي ديگر هم زده بود ادامه يافت. 
كارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران در پرس و جو از مالباخته ها 
و بررسي شــماره تلفن هايي كه دختر جوان با آنها تماس گرفته بود 
درنهايت به سرنخ هايي از وي دست يافتند و مخفيگاه او را در منطقه 
تهرانسر شناسايي كردند. دستور بازداشــت وي صادر شد و مأموران 
موفق شدند دختر سارق را در يك عمليات ضربتي دستگير كنند. اين 
متهم پس از انتقال به اداره آگاهي در بازجويي ها گفت: كالهبرداري ها 
را با همدستي برادرم انجام مي دادم. ابتدا به عنوان نظافتچي و خدمتكار 
در فضاي مجازي آگهي مي دادم و وقتي كسي تماس مي گرفت و براي 

نظافت به خانه اش مي رفتم، نقشه ام را عملي مي كردم.
وي ادامه داد: زماني كه براي نظافت مي رفتم، برادرم هم با ماشينش 
مي آمد. وارد پاركينگ مي شديم و برادرم داخل ماشين مي ماند. من 
مشغول نظافت مي شدم و در فرصتي مناسب با فروشگاه هايي كه از قبل 
شناسايي كرده و با آنها براي خريد صحبت كرده بودم، تماس مي گرفتم 
و سفارش گوشي هاي گران قيمت مي دادم. وقتي پيك مغازه مي رسيد، 
به مقابل در مي رفتم تا مطمئن شود كه در آن ساختمان زندگي مي كنم. 
بعد گوشي ها را مي گرفتم و با اين بهانه كه كارت عابربانك را اشتباهي 
آورده ام به داخل خانه برمي گشتم و پيك مقابل در منتظر مي ماند. من با 
در دست داشتن گوشي  ها وارد پاركينگ و سوار ماشين برادرم مي شدم 
و طوري مخفي مي شدم كه پيك مرا نبيند. بعد برادرم ماشين را روشن 

مي كرد و از پاركينگ خارج مي شد و هر دو فرار مي كرديم.
به گفته ســرهنگ كيانوش ناصري، رئيس پايگاه پنجم پليس آگاهي 
تهران، متهمان در جريــان بازجويي  ها با ارتكاب 11فقره ســرقت و 
كالهبرداري با اين شگرد اعتراف كردند كه ارزش اموال سرقت شده 
از سوي آنها 500ميليون تومان برآورد شده است. وي با اشاره به اينكه 
هر دو متهم با قرار قانوني راهي زندان شدند به شهروندان و صاحبان 
فروشــگاه هاي اينترنتي توصيه كرد كه در زمان انجام معامله، مراقب 
شگردهاي مختلف كالهبرداران باشــند و صرفا به حضور خريدار در 
مقابل خانه اطمينان كرده و سعي كنند كاال را همزمان با واريز وجه به 

حسابشان تحويل خريدار دهند.

نقشه 5ميلياردي مأموران قالبي براي سرقت عتيقه هاي قالبي

ديدن اتفاقي قاتلي 
كه 7سال فراري بود

7سال پيش قاتل محكوم به قصاص 
در راه انتقال بــه دادگاه در يكي از دادسرا

شهرهاي غربي كشور موفق به فرار 
شــد و پس از آن به تهران گريخــت و زندگي 
مخفيانه اي در پيش گرفت، اما يك اتفاق رازش را 

فاش كرد و باعث دستگيري او شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مرد جواني به 
يكي از كالنتري هاي تهران رفت و گفت كه يك 

قاتل فراري را شناسايي كرده است.
او توضيح داد: من اهل غرب كشور هستم و چند 
روز قبل براي انجام كاري به تهران آمدم. در حال 
گذر از يكي از خيابان هاي جنوب تهران بودم كه 
ناگهان يكي از همشــهريانم به نام ناصر را ديدم. 
ناصر ســال ها بود كه به اتهام قتل عمد فراري و 
تحت تعقيب پليس شهرمان بود. او 7سال پيش 
زماني كه از زندان بــه دادگاه انتقال يافته بود تا 
كارهاي قانوني پرونده اش انجام شود با همكاري 
نوچه هايش از دســت مأموران فرار كرد و ديگر 
كســي وي را نديد. ناصر فردي بود كه همه از او 
حساب مي بردند و براي همه قدرت نمايي مي كرد 
و در اين سال ها هيچ كس از مخفيگاهش اطالعي 
نداشت و نمي دانست كه كجا پنهان شده است. 
برخي در شــهر مي گفتند كه احتماال او از ايران 

خارج شده و برخي هم مي گفتند كه با تغيير چهره 
و هويت جعلي در يكي از شهرها زندگي مي كند. 
تا اينكه او را به صــورت اتفاقي ديدم و با توجه به 
اختالفات شديدي كه بين خانواده من و ناصر در 
شهرمان پيش آمده بود، تعقيبش كردم و حتي 

آدرس خانه اش را به دست آوردم.

 بازداشت قاتل فراري
مأموران پليس پايتخت با شنيدن اظهارات اين 
فرد، به اســتعالم از دادگاه شهر آنها پرداختند و 
معلوم شد كه مرد جوان حقيقت را گفته است. 
بررسي ها نشان مي داد كه ناصر سال ها پيش به 
اتهام قتل عمد دستگير و به قصاص محكوم شده 
بود، اما سال93 موفق شــده بود در راه انتقال به 
دادگاه فرار كند. با اين اطالعات، مأموران پليس 
پايتخت به همراه مأموران پليس شهر غربي كه 
راهي تهران شده بودند، به آدرسي رفتند كه مرد 
جوان از مخفيگاه ناصر داده بود و موفق شدند او را 

در جنوب تهران دستگير كنند.

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

مرتكب شــده بود. در آن ســال او بــا فردي در 
محله شان بر سر كري خواني اختالف پيدا كرده 
و روز حادثه درحالي كه سوار بر خودروي نيسان 
بود، آن فرد را عمدا زيــر گرفته و باعث قتل وي 
شده بود. اگرچه او در ابتدا به قتل اعتراف كرده 
بود، اما بعد منكر شــد و ادعا كــرد كه تصادف، 
عمدي نبــوده و يك حادثه اتفاقي بوده اســت. 
پس از آن پدر ناصر مبلغ ديه را به خانواده قرباني 
پرداخت كرد و متهم پس از فرار از اتهام قتل عمد 

و قصاص از زندان آزاد شد.
2سال از آن ماجرا گذشت تا اينكه سال93 يك 
درگيري طايفه اي بين خانــواده ناصر و طايفه 
ديگري اتفــاق افتاد. اختالف ايــن دو طايفه به 
زخمي شدن چند نفر و قتل مردي جوان منجر 
شد. عامل جنايت كســي جز ناصر نبود كه در 
درگيري با 18ضربه چاقو، جان مقتول را گرفته 
بود. او خيلي زود دســتگير و پس از محاكمه در 
دادگاه به قصاص محكوم شد، اما در زندان نقشه 

فرار كشيد و از همدستانش كمك خواست. يك 
روز كه او درحال انتقال به دادگاه بود، همدستانش 
به كمك وي رفتند و با حمله به خودروي حمل 
مجرم، او را كه دســتبند به دست داشت فراري 

دادند.
7ســال پس از اين ماجرا، ناصر كه در پايتخت 
دســتگير شــده بود در بازجويي ها به ارتكاب 
جنايت و فــرار اعتراف كرد و گفــت: در جريان 
درگيري طايفه اي، به شــدت عصباني شــدم و 
نتوانســتم خشــمم را كنترل كنم و دست به 

جنايت زدم.
 پس از آن چون حكم قصاصم صادر شــده بود و 
اولياي دم اصرار بر اجراي آن داشتند و رايزني ها و 
مذاكرات خانواده ام براي گرفتن رضايت بي فايده 
بود، نقشه فرار كشــيدم و به تهران گريختم، اما 
پس از 7سال زندگي مخفيانه دستگير شدم. متهم 
پس از دستگيري در اختيار پليس شهر غربي قرار 

گرفت و به زندان اين شهر منتقل شد.

اين مرد پس ازكشتن يك مرد و پرداخت ديه از زندان 

آزاد شد، اما 2سال بعد فرد ديگري را به قتل رساند

عبور بدون بليت از گيت هاي مترو معضلي فرهنگي است
روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان 2نفر با يك بليت در ايستگاه محمديه در 
ستون با مردم روز پنجم تيرماه پاسخ داده است: احتراما ضمن تشكر 
از مسافرگرامي، به اطالع مي رساند عبور بدون بليت برخي مسافران 
از گيت هاي مسافري به عنوان يك معضل اجتماعي و فرهنگي است 
كه از ابتداي بهره برداري در ايستگاه هاي خطوط مترو وجود داشته 
و صرفاً مربوط به ايســتگاه محمديه يا خط هفت نيســت. با وجود 
اين پرســنل ايســتگاه هاي مترو با آمادگي كامل و در كمال احترام 
و وظيفه شناســي براي مقابله با اين معضل تالش مي كنند و گاهي 
اوقات اصرار و پافشاري برخي از همكاران براي جلوگيري از عبور بدون 
بليت برخي مسافران از گيت، كار به درگيري لفظي و حتي اهانت به 
مأموران ايستگاه ها انجام مي شود كه سوابق آن موجود است. در همين 
راستا معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري مترو، با 
ساخت كليپ و انتشار برنامه هاي فرهنگي مستمر، تمامي تالش خود 
را در جهت فرهنگسازي  و نهادينه كردن فرهنگ استفاده صحيح از 
مترو و احترام به حقوق ديگران انجام داده است. ضمن اينكه شركت 
بهره برداري مترو از اين گروه از مسافران انتظار دارد در اين خصوص، 
پرســنل حاضر در ايســتگاه ها را كه قصد خدمت خالصانه به آنان را 

دارند، ياري كنند.

 3مصدوم در خروج 
قطار از ريل در گرمسار

خروج قطار باري از ريل در حوالي گرمســار باعث 
مصدوميت 3نفر شد.

به گزارش همشهري، اين قطار باري حوالي ظهر روز 
پنجشنبه 17تيرماه در حوالي ايستگاه ياتري آرادان 
از ريل خارج شد. محمد خاني، مديرعامل هالل احمر 
استان ســمنان در اين باره گفت: ســاعت 11:04  
پنجشنبه حادثه خروج قطار باري از ريل در حوالي 
ايستگاه راه آهن ياتري واقع در شهرستان آرادان اعالم 
شد. بالفاصله پس از اعالم اين سانحه عوامل امدادي 
هالل احمر آرادان به محل وقوع آن اعزام  شــده و به 
مصدومان امدادرساني كردند. وي ادامه داد: در اين 
حادثه 3نفر از سرنشينان قطار مصدوم شده بودند 
كه به بيمارستان شهيد معتمدي شهرستان گرمسار 
اعزام شدند و حال يكي از آنها كه لوكوموتيوران بود، 

چندان مساعد نيست.
در همين حــال راه آهن جمهوري اســالمي نيز در 
اطالعيه اي اعالم كرد: نقــص فني موجب فرار يك 
قطار باري در محدوده ده نمــك - ياتري در حوالي 
گرمسار شده و خوشــبختانه اين سانحه هيچ گونه 
خسارت مالي و جاني دربر نداشــته است. ايستگاه 
ياتري در غرب استان سمنان و در شهرستان آرادان 
واقع شده است. اين ايستگاه در مسير راه آهن تهران 
- مشهد حد فاصل گرمسار- سمنان واقع شده است.

مغازه دار ورشكسته براي جبران ناكامي اش تصميم به 
خريد و فروش عتيقه گرفت. او 5ميليارد تومان براي 
خريد عتيقه هزينه كرد اما يــك هفته بعد مأموران 
قالبي عتيقه ها را از چنگش بيرون كشيدند و معلوم 
شد عتيقه ها هم قالبي بوده است. به گزارش همشهري، 
تحقيقات پليس در اين باره از اوايل مرداد ماه امسال 
با مراجعه شــاكي به كالنتري 105سنايي آغاز شد. 
اين مرد در توضيح آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران 
گفت: چند روز قبل چند نفر به خانه ام آمدند و گفتند 
مأموران مبارزه با قاچاق هستند و با همين ادعا خانه ام 
را بازرســي كردند و در نهايت چند شــيء عتيقه را 
كه چند روز قبل خريده بودم با خــود بردند و از من 

خواستند يك روز بعد به كالنتري بروم.

پاي مأموران قالبي در ميان است
شاكي كه مغازه داري ورشكسته است در اين باره گفت: 
مدت ها مغازه موبايل فروشــي داشــتم، اما به خاطر 
نوســانات قيمت دالر و مشــكالت مالي كه داشتم 
ورشكست شــدم. نمي دانســتم چطور مشكالتم را 
برطرف كنم. يكي از دوستان قديمي ام كه از مشكالتم 
خبر داشت. سراغم آمد و فردي به نام ارسالن را به من 
معرفي كرد. او گفت ارسالن راهي سراغ دارد كه با آن 
پول خوبي نصيبم مي شــود و مي توانم مشكالتم را 
برطرف كنم.   ارسالن در كار فروش عتيقه بود و وعده 

داد با كمك او همه مشكالتم برطرف مي شود.
شــاكي در ادامــه گفــت: ارســالن پيشــنهاد 

وسوســه كننده اي براي خريد عتيقــه داد. او مدعي 
بود كه بعد از مدتي با فروش اين عتيقه ها كلي پول به 
جيب مي زنم و ورشكستگي ام جبران مي شود. با اينكه 
آن زمان پولي نداشتم اما از دوستانم حدود 5ميليارد و 
300ميليون تومان قرض گرفتم. از ارسالن چند ظرف 
عتيقه خريدم. آن روز به خانه مجردي ارسالن رفتم و 
او عتيقه ها را تحويلم داد و گفت به زودي مي توانم آنها 

را بفروشم و سود زيادي نصيبم مي شود.
مالباخانه در ادامه گفت: اميدوار بودم با اين كار همه 
مشكالتم برطرف شود اما يك روز زنگ خانه به صدا 
در آمد و چند نفر وارد شــدند. آنها مي گفتند مأمور 
هستند و گزارش شده كه من در خانه ام اجناس عتيقه 
نگهــداري مي كنم. آنها همه جا را به دقت بازرســي 

كردند و توانستند عتيقه ها را پيدا كنند.  عتيقه ها را با 
خود بردند و گفتند بايد روز بعد به كالنتري بروم. حاال 

متوجه شده ام كه آنها مأموران قالبي بودند.

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

ديگرش نيز در تهران دستگير شدند.

دل بستن به عتيقه هاي قالبي
وقتي ارســالن تحت بازجويي قــرار گرفت جزئيات 
بيشتري از اين ماجرا برمال شد. آنطور كه او مي گفت 
عتيقه هايي كه به شاكي فروخته شده بود قالبي بود. 
او گفت: عتيقه ها قالبــي بــود و ارزش آنها بيش از 
200ميليون تومان نبود. ابتدا چند روز با شــاكي كه 

از دوستان قديمي يكديگر بوديم صحبت كردم تا او 
راضي شد عتيقه بخرد. سپس يكي از دوستانم را به او 
معرفي كردم و او هم عتيقه هاي قالبي را به او فروخت. 
از اين طريق بيش از 5ميليارد تومان پول نصيب مان 
شد. دوستم غافل از همه جا به عتيقه هاي قالبي دل 
بسته بود و اميدوار بود با فروش آنها ورشكستگي اش 
جبران شــود. متهم در ادامه گفت: با اينكه از طريق 
فروش عتيقه هــاي قالبي پول زيــادي نصيب من و 
همدستانم شده بود اما اگر شاكي تصميم به فروش 
عتيقه ها مي گرفت همه  چيز از بين مي رفت؛ چرا كه 
خريدار با يك نگاه متوجه قالبي بودن عتيقه ها مي شد 
و آن وقت ما دچار دردسر مي شديم. به همين دليل 
تصميم گرفتيم مرحله دوم نقشــه مان را اجرا كنيم. 
من كه از نگهداري عتيقه هاي قالبي در خانه دوستم با 
خبر بودم همدستانم را به خانه او فرستادم تا به عنوان 
مأمور پليس آنجا را بازرسي كنند. آنها هم نقش شان 
را به خوبي بازي كردند و توانستند عتيقه ها را از خانه 
شاكي بيرون ببرند. چون با اجراي اين نقشه توانسته 
بوديم پول خوبي به دســت بياوريم قصد داشتيم با 
همين عتيقه هاي قالبي و با تكرار نقشه از افراد ديگري 

نيز كالهبرداري كنيم اما دستگير شديم.
سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ 
با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: به دنبال اعترافات 
متهم اصلي و همدستانش، هم اكنون آنها در اختيار 
كارآگاهــان اداره پنجم پليس آگاهي قــرار دارند و 

تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.
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مستندهاييكهساختهنميشوند
توقف ساخت مستندي درباره پرونده   قتل بابك خرمدين 

قابــل پيش بيني بود كــه خانواده 
زنده ياد بابك خرمدين به ســادگي 
از كنار انتشار خبر ساخت مستندي 
درباره او نمي گذرند. نامه سرگشاده خواهر مقتول كه در خبرگزاري 
ايسنا منتشــر شــد، فعال نقطه پاياني بر پروژه اي است كه هنوز 
ساخته نشده، به محاق رفته است. اعتراض به ساخت فيلم و سريال 
درباره بعضي افراد و مشــاغل، از سوي وابســتگان و بازماندگان 
شــخصيت ها در ســينماي ايران، ماجرايي تكراري و مهم ترين 
عامل براي بي عالقگي به توليد آثار بيوگرافي است. اگرچه داستان 
سينماي مستند با سينماي داستاني تفاوت دارد و مستندسازي 
درباره شخصيت هاي مهم يا جنجالي، مي تواند جذاب و پرمخاطب 

باشد اما همين مشكالت مانع از ساخت چنين آثاري مي شود.
روند ساخت فيلم و مستند درباره شخصيت ها در ايران، مسيري آشنا و 
هميشگي دارد. طبق قانوني نانوشته، پيش از توليد، رضايت نزديكان و 
خانواده شخصيت اصلي فيلم گرفته مي شود. اين موضوع، ماده قانوني 
مشخص ندارد اما خانواده شخصيتي كه درباره او فيلم ساخته شده، 
پس از توليد مي توانند عليه سازندگان شكايت كرده و مانع از اكران 
فيلم شوند. نكته اينجاست كه اغلب آثار بيوگرافي با همكاري خانواده 
افراد ساخته مي شود. در ايران، درباره شخصيت ها، قرائت هاي رسمي 
و غيررســمي وجود دارد كه معموال خانواده و بازماندگان، دلشــان 
نمي خواهد مخالف قرائت محبوبشــان، فيلم ساخته شوند. بنابراين، 
فيلم ها و مســتندها، با همراهي و همكاري خانواده شخصيت اصلي 
يا به سفارش خانواده و نزديكان شــخصيت ساخته مي شوند. نمونه 
موفق چنين مستندهايي »بانو قدس ايران« )مصطفي رزاق كريمي( 
است كه براي نخستين بار تصويري از همسر امام خميني)ره( در آن 
ارائه مي شود. حضور اعضاي خانواده امام)ره( در اين فيلم نشان دهنده 
موافقت آنها درباره توليد و ضمانتي براي نمايش آن است؛ اتفاقي كه 
در مستند »سرد سبز« )ناصر صفاريان( هم افتاده است. مادر و خواهر 
فروغ فرخزاد در اين فيلم مقابل دوربين رفته اند و اين همراهي، مسير 

نمايش مستند را هموار كرده است.
درباره مستندسازي با موضوع پرونده هاي خونين و ناگوار، ماجرا كمي 
فرق دارد. حساسيت ها نسبت به چنين پرونده هايي آن قدر باالست 
كه كار، از همان آغاز متوقف مي شــود. مگر آنكه سازنده فيلم، بدون 
خبرسازي و با فاصله گرفتن از التهاب روزهاي نخست، دست به ساخت 
آن بزند. »كارت قرمز« )مهناز افضلي( يكي از بهترين مســتندهايي 
است كه درباره پرونده جنجالي شهال جاهد و ناصر محمدخاني ساخته 
شده و وجوه مختلف شخصيت و رابطه اين دو را به تصوير كشيده است. 
احتماال اگر افضلي هم پيش از توليد، خبر ساخت فيلمش را رسانه اي 
مي كرد، اگر روند ســاخت متوقف نمي شد، به مشكل برمي خورد. در 
سينمايي كه همســر وحيد مرادي مي تواند عليه ارائه تصويري كه 
او گمان مي كند شبيه مرادي است، تصميم به شكايت از سازندگان 
»شناي پروانه« )محمد كارت( بگيرد، ساخت فيلم و مستند بيوگرافي 
بسيار دشوار و دردسرساز است. شايد اگر ســازندگان مستند بابك 
خرمدين، سوابق مستندسازي داشــتند، متوجه اين موضوع بوده و 
خبر توليد فيلم را در شرايطي كه پرونده باز است، علني نمي كردند. 
مستندسازان به طور غيررسمي به اين موضوع، انتقاد دارند و احتمال 
صدور بيانيه درباره نظارت بيشتر بر روند صدور مجوز مستندسازي و 
ارجاع آن به صنوف مستندسازان وجود دارد.  طبق قانون، تا زماني كه 
پرونده اي باز است و جرمي عليه متهمي ثابت نشده، نمي توان درباره 
او فيلم ساخت؛ مگر آن فيلم، گزارشي باشــد بدون موضع گيري. از 
سوي ديگر، وكالي دادگســتري توصيه مي كنند درباره فيلم هايي با 
موضوع هاي واقعي، فيلمســاز مي تواند به معاونت پيشگيري از جرم 
قوه قضاييه مراجعه كند، با دستور مقام قضايي و همكاري آنها، روند 
دسترســي به اطالعات و مدارك تسريع و تســهيل مي شود. در اين 
صورت و با دريافت مجوز، در پي شكايت احتمالي خانواده و نزديكان، 

مشكلي براي نمايش فيلم پيش نمي آيد.

اولين فيلــم ايراني حاضر در كن، امروز نخســتين 
نمايش جهانی خود را تجربــه مي كند. فيلم »جاده 
خاكي« ساخته پناه پناهي، فرزند جعفر پناهي امروز 
در كن به عنوان نامزد بخش »دوربين طالي كن« 2نوبت در ساعت هاي 8:30صبح 
و 20:30شــب  به نمايش درمي آيد. نوبت ديگــر نمايش اين فيلــم روز 25تير 
ساعت19:30 است. پناه پناهي پيش از اين، تدوين فيلم »3 رخ« ساخته پدرش 
را بر عهده داشت. او با فيلمش در بخش غيررسمي دو هفته كارگردانان جشنواره 
كن حضور دارد. »جاده خاكي« فيلمي جاده اي است كه داستان سفر يك خانواده 
در يك چشم انداز ناهموار را روايت می كند. حسن معجوني، پانته آ پناهي ها، رايان 

سرلك، امين سيميار و بهرام ارك در آن بازي كرده اند. 

جعفرپناهيباتوفانابدي
جعفر پناهي با فيلم مشترك »ســال توفان ابدي« نيز در بخش نمايش هاي ويژه 
جشــنواره كن حضور دارد. »ســال توفان ابدي« را 7كارگردان مطرح از سراسر 
دنيا ساخته اند. اين فيلم با مشاركت جعفر پناهي  ســينماگر ايراني، آنتوني ِچن  
كارگردان سنگاپوري، ماليك ويتال  فيلمساز آمريكايي، لورا پويتراس كارگردان 
زن آمريكايي، دومينگا سوتومايور فيلمساز اهل شــيلي، ديويد الوري كارگردان 
آمريكايي و اپيچاتپونگ ويراستاكول كارگردان تايلندي ساخته شده است. موضوع 

»سال توفان ابدي« نامه اي عاشقانه به سينماست.

رقابتارتودنسيبراينخلطاليفيلمكوتاه
فيلم كوتاه »ارتودنســي« ديگــر فيلم ايراني 

حاضر در جشنواره كن است.
 »ارتودنسي« به كارگرداني محمد ميقاني در 
روز 25تير در سالن نمايش فيلم دبوسي شهر 
كن همراه 9فيلم ديگر ايــن بخش به نمايش 

درخواهد آمد.
فيلم »ارتودنســي« به رابطه دوستي 2دختر 

نوجوان ورزشكار مي پردازد. 

متديمونبامردابدركن
 مت ديمون 50ســاله با نقش آفريني در فيلم 
»مرداب«)Stillwater( سر و صداي زيادي 
به پا كرده است. اين فيلم در بخش غيررقابتي 
جشــنواره كن به نمايش درآمده است. فيلم 
»مرداب« به كارگردانــي تام مك كارتي پس 
از نمايش در كن به مدت 4دقيقه مورد تشويق 
تماشاگران قرار گرفت. در اين فيلم مت ديمون 
در نقش يك كارگر ساختماني بخش صنعت 
نفت آمريكا در اوكالهما با نام بيل بيكر ظاهر 

شده كه دخترش آليسيون )آبيگيل برسلين( را به اتهام قتل هم اتاقي اش، لينا در 
مارسي بازداشت كرده اند. او از كار بيكار شده و به رغم داشتن يك گذشته بد، قصد 
دارد دخترش را آزاد كند. فيلم از سوي منتقدان ازجمله فيلم هاي موفقي كه روابط 
بين فرهنگي در آنها به تصوير كشيده شده، ارزيابي شده است. برخي از منتقدان نيز 
داستان فيلم را به دليل قابل پيش بيني بودن سرانجام كار، ضعيف ارزيابي كرده اند، 
اما به باور منتقدان بازي درخشان مت ديمون در اين فيلم مي تواند براي نخستين بار 

و پس از چندبار نامزدي، يك جايزه اسكار نصيب او كند. 
فيلم هاي »بندتا« ساخته پل ورهوفن، »شكست« به كارگرداني كاترين كارسيني، 
»روز پرچم« ســاخته شــان پن نيز از مهم ترين فيلم هاي به نمايش درآمده در 

روزهاي جمعه و شنبه در بخش رقابتي جشنواره كن بودند.

از 30بهمن1398كه به طور رسمي ورود كرونا به ايران اعالم 
شد تا امروز، تهران به رنگ قرمز خو كرده است. خو كردن به 
رنگ قرمزـ  كه رنگ خطر و هشدار استـ  نه از سر استقامت 
و استواري كه از روي ناچاري است، وگرنه كيست كه نخواهد 
سرخي اين روزگار سياه به سرآيد و ترس از بيماري و مرگ 
و كرونا به آخر برسد. هرگاه كه كرونا خيز مي گيرد و تهران 
رخت سرخ هول به تن مي كند، آدم ها بيشتر به جدي گرفتن 
تهديد و مخاطره ويروســي كه ديگر با زندگي شان عجين 
شدهـ  اما هنوز غريبه استـ  تمايل نشان مي دهند؛ كمتر به 
اماكن عمومي مي روند و بيشــتر به رعايت فاصله با ديگران 
اهميت مي دهند. اين سرخ شدن تهران و دور شدن آدم ها 
از هم و سفت وسخت تر شــدن پروتكل ها، خيلي مشاغل را 
كباب كرده و سينماها نيز يكي از قربانيان اين وضع هستند. 
با اينكه سينماها مي توانند در رنگ قرمز كرونايي باز باشند 
و فعاليت كنند، اما تجربه اين يك سال و 5ماه و 18روز نشان 
داده كه مردم عالقه اي به سينما رفتن در وضعيت قرمز ندارند 
حتي اگر كمدي جديدي مثــل »ديناميت« با بازي پژمان 
جمشيدي و احمد مهران فر هم اكران شده باشد. سينماهاي 
تهران بازند، اما از تماشــاگر خبري نيست. در اين گزارش 
وضع و حال ســينماهاي غرب پايتخت را بررسي كرده ايم 
و نتايج ناخوشايند آن حاكي از تعطيلي حداقل 4سينما در 

اين محدوده است.

»زندگي«درحضوركروناوآفتابسوزان
»پرديس ســينمايي زندگي« واقع در بلوار آيت اهلل كاشاني 
و بلوار اباذر يكي از ســينماهايي اســت كــه فيلم كمدي 
»ديناميت« را در 2ســالن و در مجموع در 8سانس اكران 
مي كند. اگر كرونا نبود، آنهايي كه اهل سينما رفتن هستند 
بدشان نمي آمد كه براي فرار از آفتاب تفته تهران و 2ساعت 
ســرگرمي، اين ســينما را جان پناه كنند. ولي هنوز كرونا 
هســت و خيال كوتاه آمدن هم ندارد. با اينكه ســاعت از 
6عصر گذشته، اما آسفالت جلوي سينما هنوز مشتعل است. 
پرنده جلوي در ســينما پر نمي زند. با تشديد محدوديت ها 
در روزهاي گذشته، شهر خلوت تر شــده و گرماي هوا هم 
بر خلوتي افزوده اســت. خنكاي داخل مجتمعي كه سينما 
زندگي در طبقه آخر آن قرار دارد، مرهمي بر شعله زخمي 
اســت. چند تايي از فروشــگاه هاي داخــل مجتمع هنوز 
تعطيل اند و آنهايي هم كه باز هستند مشتري چنداني ندارند. 
در طبقه رستوران و فست فود هم خبري نيست. طبقه سينما 

از طبقات پايين خلوت تر است. به يكي از سايت هاي فروش 
اينترنتي بليت سينما ســر مي زنم تا ببينم چند بليت براي 
سانس هاي بعد رزرو شده است. 4بليت براي سانس 7عصر و 
5بليت براي سانس 8شب. مدتي جلوي گيشه بليت فروشي 
پا به پا مي كنم تا شايد كسي از راه برسد و درباره آمدنش به 
سينما گپ بزنيم. كسي نمي آيد. مردم حق دارند كه در اين 
وضعيت از رفتن به زير يك سقف با آدم هاي غريبه بترسند 
و آنهايي هم كه ترســي از اين بابت ندارند، شايد بي خبرند 
كه سينماها بازند. پرديس سينمايي زندگي جز ديناميت، 
»خورشيد« مجيد مجيدي و فيلم هاي خارجي »احضار 3«، 
انيميشن »اژدهاســوار« و »گودزيال در برابر كونگ« را هم 
نشان مي دهد. بعيد است كه حتي اتحاد گودزيال و كونگ و 

تجهيزشان به ديناميت هم براي شكست كرونا كافي باشد.

كرونا»مگامال«رابهتعطيليكشاند
در سايت سينماتيكت درباره »پرديس سينمايي مگامال« 
نوشته شده: »اين ســينما يكي از جديدترين و مدرن ترين 
سينماهاي كشور به شمار مي رود. از مهم ترين مزيت هاي 
سينما مگامال، مي توان به 10سالن اختصاصي و نوساز اين 
مجموعه و ظرفيت 1400نفري آن اشــاره كرد.« اما اگر به 
سايت هاي خريد اينترنتي بليت سينما سري بزنيد، خواهيد 
ديد كه كرونا و بي تدبيري ها اين سينماي مدرن و تازه ساز را 
به زانو درآورده و 10سالن اين سينما هيچ فيلمي براي اكران 
ندارند. پرديس ســينمايي مگامال واقع در فاز دوم شهرك 
اكباتان اين روزها هيچ فيلمي نشان نمي دهد. محمد قنبري، 
مدير اين پرديس سينمايي در گفت وگويي در ارديبهشت 
امسال درباره فعاليت سينماها در شرايط كرونايي گفته بود: 
»از اسفند98 كه سينماها تعطيل شد وقتي دوباره سينماها 
را باز كرديم با يك ســوم نيرو بود. مجبور شديم مابقي را به 
اداره بيمه، براي بيمه بيكاري معرفي كنيم و با يك سوم، آن 
يكي دو ماه را آغاز كرديم. بعد دوباره 4 ماه تعطيل شــديم. 
از جشنواره فيلم فجر مجدد ســينماها بازگشايي شد. حاال 
جشــنواره با رعايت پروتكل ها و ظرفيت 30درصد برگزار 
شد. بعد دوباره رســيديم به اينكه اكران عيد چه فيلم هايي 
باشد كه متأسفانه باز ســر اينكه وضعيت مشخص نبود كه 
اوضاع كلي به چه شكلي پيش مي رود، خيلي ها حاضر نبودند 
فيلم هايشان را براي اكران بدهند... عمال از اسفند98 تا االن، 
هيچ اتفاق خاصي در ســينماها نيفتاده و هيچ حمايتي كه 
واقعا بايد بشود، به نظرم نشده از سينماها.« از اين گفته هاي 
مدير پرديس ســينمايي مگامال مي تــوان دريافت حتي 
سينمايي مدرن با 1400صندلي هم در شرايط بي تدبيري 
مديران و بي ميلي مردم به سينما رفتن نمي تواند روي پاي 

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

آسودهنخواب»كورش«!
در ميان سينماهاي غرب تهران وضعيت »پرديس سينمايي 
كورش« از همه بهتر است. اين سينما كه از زمان افتتاحش 
در ســال1393 به يكي از پاتوق هاي اصلي ســينماروهاي 
پايتخت تبديل شــده، در پيش از كرونــا معموال بهترين 
آمار تماشاگر و فروش را در ميان سينماهاي سراسر كشور 
داشت. هم اكنون هم بيشترين تعداد فيلم ايراني و خارجي 
و هنر و تجربه در اين سينما به روي پرده مي رود. فيلم هاي 
»ديناميت« )در 5ســالن و 11ســانس(، »هفته اي يك بار 
آدم  باش« )3سانس(، »خورشــيد« )3سانس(، »تكخال« 
)2ســانس(، »خون شــد« )2 ســانس(، »آن شب« )يك 
سانس(، »شناي پروانه« )يك سانس(، »پسر« )يك سانس(، 
»آبجي« )يك سانس(، »احضار2« )يك سانس( و »احضار3« 
)2سانس( در اين ســينما نمايش داده مي شود. اين سينما 
12سالن و 2هزار و 800صندلي دارد كه همين موضوع باعث 
مي شود بهتر بتواند پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كند و 
كساني كه تمايل به فيلم ديدن در ايام كرونا دارند، با خيال 
راحت تري بتوانند به اين سينما سر بزنند. هرچند اين سينما 
با روزهاي خوش و پرشكوه گذشته اش فاصله زيادي دارد اما 
آمار بليت فروشي آن نه فقط با ديگر سينماهاي غرب تهران 
بلكه با تمام سينماهاي پايتخت و حتي كشور متفاوت است 
و مردم استقبال بيشتري از آن مي كنند. اگر واكسيناسيون 
عمومي هرچه زودتر انجام شود و كرونا سر به نزول بگذارد، 
كورش احتماال نخســتين سينماي كشــور خواهد بود كه 

سريع تر از سايرين به روزهاي خوشش برمي گردد.

ياسمنهجري
روزنامه نگار

نگاه

اوليننمايشجادهخاكيازايران
مت ديمون همه نگاه ها  را جذب »مرداب« كرده است

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

در غـرب خبـري نيست

   تعطيلي 3سينماي غرب پايتخت
از »سمرقند« تا »المپيك«

»پرديسسينماييسمرقند«واقعدرجنتآبادجنوبيكه
داراي3سالنودرمجموع420صندلياست،برنامهاكرانش
خالياست.»ســينمااريكهايرانيان«نيزبايكسالناصلي
بهگنجايش806نفرو3ســالنكوچكتركــهدرمجموع
483صندليدارند،فيلميبراياكراننداردواينسينماراهم
بايدجزوسينماهايتعطيلشدهغربتهرانبهحسابآورد.
»سينمايدهكدهالمپيك«كهبهعنوانقديميترينسينماي
غربتهرانشناختهميشودودرســال1342راهاندازي
شده،فيلمينمايشنميدهدوآنراهمميتوانبهفهرست

سينماهايتعطيلشدهغربپايتختافزود.

گزارش همشهری از تعطيلی 4 سينما در غرب پايتخت
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روزنامه نگار
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اهداء خون سالم          اهداء زندگي

   روي خط خبر
  نيروهاي امنيتي و كاركنان گمرك گذرگاه اسالم  
قلعه، همزمان با حمله طالبان بــه خاك ايران پناه 

آورده اند. 
  جنگ در اســتان بدخشــان در شــمال شرق 
افغانســتان، به دروازه هاي مركز آن يعني شــهر 

فيض آباد رسيده است.
  ژنرال جالل يفتلي، فرمانده نيروهاي ويژه ارتش، 
ديروز با استعفا از سمت خود به بدخشان رفت تا گروه 
مقاومت مردمي اين منطقه را فرماندهي كند. او گفت: 

»يا پيروز مي شويم، يا خود را دفن مي كنيم.«
  رئس ســتاد ارتش انگليس هشــدار داده كه با 
خروج نيروهاي خارجي، اين احتمال وجود دارد كه 

افغانستان در مسير جنگ داخلي قرار گيرد.
  جو بايدن در پاسخ به خبرنگاران گفت كه حكومت 
افغانســتان ســقوط نمي كند. او گفت كه حكومت 
افغانســتان ۳۰۰هزار نيروي مسلح دارد درحالي كه 

شمار جنگجويان طالبان به ۷۵هزار نفر مي رسد.
  شهاب الدين دالور، سرپرســت هيأت اعزامي 
طالبان به مسكو گفت: اگر بخواهيم در دو هفته تمام 

افغانستان را زير سلطه خود درمي آوريم.

 سعيدالحاج
كارشناس امور تركيه

كيوسك

 آتــش جنگ در افغانســتان بــه اغلب 
اســتان ها )واليت ها( و شهرســتان ها گزارش

)ولسؤالي  ها( رسيده و به جز چند منطقه، 
باقي مناطق اين كشور يا به دست طالبان افتاده يا صحنه 
درگيري ميان نيروهاي ارتش و طالبان اســت. اندك 
مناطقي كه هنوز پاي طالبان  به آنها باز نشده، مناطقي 
هستند كه از چند ماه قبل گروه هاي مقاومت مردمي در 
آنها شكل گرفته است؛ ازجمله منطقه هزاره جات در قلب 
افغانستان. هر آنچه طي دهه هاي اخير در افغانستان در 
جريان بوده، رنگ و بوي قوميتي داشته است. طالبان كه 
در دهه 1990به قدرت رسيد، پشتون ها دست باال پيدا 
كردند و هزاره ها قتل عام شدند. تاجيك ها و ازبك ها هم 
همچون هزاره ها قرباني قدرت طلبي طالبان شــدند؛ 
چراكه طالبان، پشتون است و پشتون ها هميشه ادعاي 
حكومت بر سرزمين افغان ها را داشته اند. براي هزاره ها 
تجربه سال هاي حكومت طالبان آنقدر گران تمام شده 
كه مي دانند خود بايد به فكر تامين امنيت شان باشند. 
مردم هزاره پس از سقوط حكومت طالبان هم بي دفاع 
ماندند. گزارشــي در روزنامه نيويورك تايمز نشــان 
مي دهد از سال 2016تاكنون، يعني طي 5سال، حدود 
770نفر از هزاره ها فقط در كابل كشته شده اند. طي اين 
ســال ها غير از طالبان، گروه داعش نيــز در حمالت 
تروريستي خود، هزاره ها را هدف قرار داده است. از سال 
گذشته كه حمالت عليه هزاره ها شدت گرفت، ضرورت 
تشكيل گروه هاي مسلح مردمي براي تامين امنيت اين 
قوم رفته رفته در محافل سياســي آنها شنيده مي شد. 
اواخر فروردين امسال، يعني زماني كه دولت آمريكا و 
طالبان برسر يك جدول زمانبندي براي خروج از خاك 
افغانستان به نتيجه رسيدند، زنگ خطر براي هزاره ها به 
صدا در آمد. همزمان، حمالت تروريستي عليه محله هاي 
هزاره نشين كابل نيز شدت مي گرفت. مدارس، مساجد، 
مراكز اخذ راي، سالن هاي عروسي، باشگاه ها و بازارهاي 

محلي هزاره ها هدف حمالت تروريستي قرار گرفتند.
نتيجه آن شد آنهايي كه براي رسيدن به مطالبات شان 
اعتراض مدني و راهپيمايي مي كردند، سالح به دست 
گرفتند. ذوالفقار اميد، از سياســتمداران قوم هزاره و 
يكي از رهبران جنبش روشــنايي، همزمــان با اعالم 
تصميم آمريكا براي خروج از افغانستان، گروهي مسلح 
متشكل از 800نفر را در منطقه هزاره جات سازماندهي 
كرد. هزاره ها بين 20تا25درصد از جمعيت 34ميليوني 
افغانستان را تشــكيل مي دهند. هزاره جات به منطقه 
وسيعي در مركز افغانســتان گفته مي شود كه شامل 

اســتان هاي محل زندگي قوم هزاره است. استان هاي 
باميان، دايكندي، غور و بخش هايی از غزني، اروزگان، 
پــروان، وردك، بلخ، بغالن، ســمنگان، ســرپل جزو 
هزاره جات به شــمار مي روند. گروه وابسته به ذوالفقار 
اميد در هســته هاي كوچك تر تقسيم شــده و وظيفه 

تامين امنيت مناطق خود را به عهده دارند.
گروه وابســته به عبدالغني عليپور، گروه ديگري است 
كه از مدت ها قبل در اســتان وردك، در مجاورت كابل 
فعاليت داشــته اســت. عبدالغني عليپور، معروف به 
فرمانده شمشير، فرمانده شاخص شبه نظامي در منطقه 
هزاره جات است. نيروهاي او مستقل از نيروهاي ارتش 
و پليس، در استان هاي وردك، غور و دايكندي امنيت 
جاده ها و شــهرها را تامين مي كنند. فعاليت نيروهاي 
عليپور به درگيري ميان آنها با نيروهاي دولتي نيز منجر 
شده است؛ درگيري هايي كه سال گذشته به بازداشت 
كوتاه مدت او منجر شد. او معتقد اســت كه اگر مردم 
هزاره دســت به ســالح نبرند، »تاريخ تكرار مي شود و 

هزاره ها بار ديگر قتل عام مي شوند«.
هزاره ها طي سال هاي اخير موفق شده  اند در نهادهاي 
دولتي به مناصب مهمي دست پيدا كنند. منطقه غرب 
كابل، محل اصلي زندگي آنها در پايتخت است. بسياري 
از آنها در دانشــگاه ها تحصيل كرده اند و اكنون بخش 
مهمي از جامعه افغانستان را شكل مي دهند. طي 2دهه 

گذشــته، هزاره ها برخالف ديگر قوميت ها، گروه هاي 
مســلح مختص به خود را نداشــته اند. تغيير شرايط و 
شدت گرفتن درگيري ها اما اكنون هزاره ها را هم به جمع 

گروه هاي مسلح افغان اضافه كرده است.

امنيت قوميت ها در دست گروه هاي شبه نظامي
تجربه ســال هاي حكومت طالبان به اقليت هاي قومي 
در افغانستان يادآوري كرده كه بايد خود به فكر تامين 
امنيت شان باشــند. غير از هزاره ها كه تا همين اواخر 
نيروهاي مســلح خود را نداشــتند، ديگر قوميت هاي 
افغان، بعد از سقوط حكومت طالبان هرگز سالح خود را 
زمين نگذاشتند. در واقع، تاجيك ها و ازبك ها هميشه 
نيروهاي مسلح خود را داشته اند. طي هفته هاي اخير با 
شدت گرفتن حمالت طالبان عليه شهرها و روستاها در 
مناطق شمال افغانستان، دولت اين كشور دست ياري 
به ســمت گروه ها و احزاب دراز كرد و خواستار بسيج 
مردمي عليه طالبان شد. نتيجه آن شد كه بسياري از 
رهبران مجاهدين افغان، با بسيج نيروهاي خود در كنار 

ارتش و پليس قرار گرفتند.
احمد مســعود، فرزند 32ساله احمدشــاه مسعود، در 
منطقه پنجشــير گروه مســلح خود را دارد. بسياري 
معتقدند او جوان است و تجربه كافي براي هدايت اين 
گروه را ندارد اما همراهي برخي چهره هاي جهادي قوم 

تاجيك كه با پدر او هم سنگر بوده اند، احمد مسعود را به 
چهره اي تأثير گذار در استان پنجشير تبديل كرده است.

ژنرال عبدالرشيد دوستم كه اخيرا به درجه مارشالي 
نيز رســيده، هميشــه يك پاي معادالت نظامي و 
سياسي افغانســتان بوده اســت. او متهم به كشتار 
مردم در جنگ داخلي افغانســتان است. دوستم از 
قوم ازبك اســت و همچنان نيروهاي مسلح خود را 
در استان جوزجان در اختيار دارد. حضور او در اين 
منطقه، باعث جلوگيري از پيشروي گسترده طالبان 

شده است.
عطامحمد نــور، از فرماندهان مجاهدين افغان اســت 
كه طــي هفته هاي اخير بــار ديگر نيروهــاي خود را 
ســازماندهي كرده و به اســتان بلخ رفته است. او نيز 
تاجيك تبار است و قول داده با همكاري نيروهاي ارتش، 
مناطقي از استان بلخ را كه به دست طالبان افتاده بازپس  
گيرد. شهر مزارشريف مركز بلخ، يكي از مهم ترين مراكز 

اقتصادي افغانستان به شمار مي رود.
اما از ميان رهبــران مجاهدين، نگاه هاي بســياري به 
اسماعيل خان بوده است. اسماعيل خان، تاجيك تبار 
اســت و ســابقه طوالني در جنگيدن عليه طالبان در 
دهه 1990دارد. او ديروز با برگزاري همايشي، تشكيل 
»حركت مقاومت مردمي حوزه غــرب« را اعالم كرد. 
اســماعيل خان، از مقتدرترين چهره هاي جهادي در 
استان هرات و غرب افغانستان اســت و اكنون كه پاي 
طالبان به اين منطقه باز شــده، وعده شكست طالبان 
را داده اســت. او پيــش از اين گفته بود كــه مي تواند 
500هزار نفر را براي شكست طالبان بسيج كند. ورود 
اســماعيل خان به جنگ در حالي اتفــاق مي افتد كه 
طالبان با پيشروي در اســتان هرات، 13شهرستان از 
مجموع 15شهرستان آن  را تصرف كرده است. گذرگاه 
مرزي اسالم قلعه، در مرز ايران نيز جزو مناطقي است 

كه ديروز به دست طالبان افتاد. 

شيعيان هزاره با تشكيل گروه هاي مقاومت مردمي توانسته اند مناطق تحت كنترل خود را از گزند 
حمالت طالبان حفظ كنند

هزاره جات؛ دژ مستحكم مقابل طالبان

بــا گذشــت چنــد  مــاه از اعتراضات 
مسالمت آميز اما بي فايده مخالفان كودتا 
در ميانمار، به تدريج نشانه هايي از گرايش 
مخالفان به سوي اعتراضات مسلحانه عليه 
ارتش ديده مي شود. شوراي نظاميان حاكم 
بر ميانمار، پس از كودتا سركوب گسترده 
مخالفان را در دســتور كار خود قرار داده 

است.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

ترك افغانستان

مخالفان كودتاي ميانمار مسلح 
مي شوند

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

است.

نگاه

دولت جو بايــدن با اســتقبال گرم و 
تعجب آور از يك مقام ميان رده سعودي آمريكا

در ســفر بــه واشــنگتن، از مواضع 
سرسختانه پيشين خود در قبال عربستان كوتاه آمده 
و خود را براي تغيير وضعيت در روابط با رياض آماده 
مي كنــد. به گزارش ســي ان ان، خالد بن ســلمان ، 
جانشين وزير دفاع و برادر محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان با مقامات ارشد امنيتي دولت آمريكا ازجمله 
جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي او، لويد آستين وزير 
دفاع، ژنرال مايك ميلي رئيس ستاد مشترك ارتش و 
آنتوني بلينكن وزيرخارجه مالقات كرده اســت. اين 
سفر البته جنجال برانگيز نبوده و منابعي به سي ان ان 
گفته اند كه برخي مقامات وزارت دفاع آمريكا، از اينكه 
به اين شاهزاده چنين دسترسي وسيعي به مقامات 

ارشد آمريكايي داده شده به شدت گاليه كرده اند.
اما جدي شدن مشــكالت پيش روي دولت آمريكا 
– اوج گيري دوباره طالبان، جنگ در يمن، مذاكرات 

متزلزل هسته اي با ايران، افزايش قيمت سوخت در 
آمريكا در آســتانه مسافرت هاي گســترده مردم در 
دوران پسا كرونا- باعث شده است تا نقش عربستان 
ســعودي براي حل آنها، دوباره بســيار مهم شود و 
آمريكا به اين نتيجه رســيده كه نمي تواند عربستان 

را ناديده بگيرد.
رفتار واشنگتن با بن سلمان از 5 ماه قبل كه آمريكا در 
گزارشي به اين نتيجه  رسيده بود كه وليعهد عربستان 
شخصا و مستقيما قتل جمال خاشقچي، روزنامه نگار 
سرشناس سعودي را تأييد كرده تغييرات جدی كرد. 
ده ها فرد سعودي كه واشنگتن گفته با نقض حقوق 
بشــر ارتباط دارند، تحريم شــده اند و از آن مهم تر، 
آمريكا حمايت خود از ســعودي ها در جنگ يمن را 

قطع كرده است.
و حاال بازگشت به همان رفتار قديمي، باعث شده تا 
بحث در وزارت خارجه باال بگيرد. مقامات، به خصوص 
از دسترســي هاي گســترده اي كه به برادر 33ساله 

بن سلمان داده شده ناراحت هســتند. منابع درون 
وزارت خارجه، گفته اند كه معاون وزير دفاع يك كشور 
خارجي، از نظر جايگاه بسيار رده  پايين تر از آن است 
كه بتواند در سفر به واشنگتن با وزير خارجه مالقات 
كند. آنها همچنين از رفتار زننده ســفارت عربستان 
در واشنگتن ناراحت هستند. چند مقام ارشد وزارت 
خارجه، سه شنبه شب براي شــام به اقامتگاه سفير 
دعوت شــده بودند اما تنها ســاعتي پيش از شروع 
مراسم از ســفارت به آنها اطالع داده شد كه مراسم 

لغو شده است.
مالقات شــاهزاده ســعودي با بلينكن، در فهرست 
مالقات هاي عمومي وزير خارجه ثبت نشــده بود و 
سفر او هم قبل از انجام آن رسما اعالم نشده بود. دليل 
اين كار احتماال اين بوده كه سفر او در خفا و پنهاني 
انجام شود. آنتوني بلينكن پيش از اين گفته بود كه 
 دولت جديد آمريكا رفتار ويــژه و جانبدارانه دولت

دونالد ترامپ با عربستان را قطع خواهد كرد و ديگر 
نقض حقوق بشــر توسط ســعودي ها را هم ناديده 
نخواهند گرفــت. با اين حال در همــان زمان اعالم 
شد كه آمريكا همكاري و حمايت از اين پادشاهي را 

به خاطر منافع مشترك ادامه خواهد داد.
آمريكايي ها اميدوارند اين مالقات و دسترسي هاي 
غيرمعمولي كه به معاون وزير دفاع عربستان داده اند، 
ســعودي ها را ترغيب كند تا در مســائل خاصي در 

منطقه، با واشنگتن همكاري كنند.
انرژي، يك مسئله بسيار مهم براي هر2 كشور است. 
كاخ سفيد سه شنبه در بيانيه اي گفت كه ساليوان و 
بن ســلمان درباره اهميت هماهنگ سازي تالش ها 
براي تضمين بهبود اقتصــاد جهاني با هم گفت وگو 

كرده اند.

شركت خدمات مالي گلدمن ساكس هشدار داده كه 
بعد از ناكامي اوپك براي توافق براي افزايش توليد، 
خطر ســقوط منابع جهاني نفت به شــدت افزايش 
يافته است. بايدن به خاطر تأكيدش بر محيط زيست 
نمي تواند به صورت علني از عربستان سعودي بخواهد 
كه توليد خود را باال ببرد اما از ســوي ديگر، افزايش 
قيمت نفت مي تواند تورم را در آمريكا باال ببرد و اين 
مسئله هم اكنون هم به جمهوريخواهان، بهانه حمله 

را به بايدن داده است.
عربستان همچنين مي تواند نقش ميانجيگري فعالي 
را در افغانستان داشته باشد؛ جايي كه دولت بايدن 
حدود 90درصد نظامي هاي آمريكايي را خارج كرده 
است. نهادهاي اطالعاتي آمريكا هشدار داده اند كه 
در وضعيت كنوني، اين احتمال وجود دارد كه بين 

6تا12هفته، دولت مركزي افغانستان سقوط كند.
در مذاكرات بيــن 2 طرف، همــكاري احتمالي در 
ديگر مناطق ازجمله شاخ آفريقا، جايي كه عربستان 
مي تواند به ثبات آن كمــك كند هم مورد بحث قرار 
گرفته است. عربستان همچنين در يمن بازيگر اصلي 
اســت؛ جايي كه مقامات دولت بايــدن اميدوارند از 

شدت درگيري ها و بحران انساني كاسته شود. 

روي خوش دولت بايدن به سعودي ها
استقبال گرم از معاون وزير دفاع عربستان، نشانه اي از تغيير موضع واشنگتن در قبال رياض است 

آيا تركيه در افغانستان مي ماند؟

پس از سخنان رجب طيب اردوغان 
در حاشيه آخرين نشست سران ناتو 
مبني بر آمادگي نيروهاي تركيه براي 
تامين امنيت فرودگاه كابل، مسئله حضور تركيه در افغانستان به 
يكي از مهم ترين محورهاي روابط واشنگتن و آنكارا تبديل شده 
است. بدون شك برنامه آمريكا براي خروج از كابل داليل مختلفي 
دارد؛ ازجمله نتايج منفي حضور اين كشــور در افغانستان، تغيير 
اولويت هاي سياست خارجي به سوي چين و همچنين معادالت 
داخلي. اما با وجود اين روشن است كه آمريكا نمي خواهد تأثير و 
نفوذ خود در اين كشور آسيايي را به طور كلي از دست دهد. بر اين 
اساس، واشــنگتن به دنبال بازيگري است كه قادر باشد دست كم 
بخشي از اين نفوذ را حفظ كرده و خأل حضور آمريكا در افغانستان 

را پر كند؛ بازيگري كه به نظر مي رسد تركيه باشد.
در اين زمينه بايد توجه داشت كه افغانستاني ها و مشخصا جنبش 
طالبان، تركيه را همچون آمريكا ندانســته و موضع خصمانه اي 
نسبت به اين كشور مســلمان ندارند. از سوي ديگر، بخش عمده 
نقش تركيه به عنوان يك عضو ناتو در افغانســتان طي سال هاي 
گذشته، به كلي دور از ماموريت هاي جنگي بوده است. به همين 
دليل، شهر استانبول براي ميزباني از مذاكرات صلح بين االفغاني 
با مشاركت قطر انتخاب شد؛ مذاكراتي كه البته به دليل مخالفت 
طالبان براي شــركت در آن به تعويق افتاد. مهم ترين محورهاي 
ماموريتي نيروهاي تركيه در افغانستان طي سال هاي گذشته بر 
آموزش نيروهاي امنيتي، مديريت برخي پروژه هاي عمراني، حفظ 
امنيت مناطق حاشيه اي كابل و البته اداره بخش نظامي فرودگاه 
بين المللي اين شــهر متمركز بوده اســت. براساس گزارش هاي 
موجود، هم اكنــون مجموعا 500نيــروي نظامــي از تركيه در 
افغانســتان حضور دارند. اما دولت اردوغان طي ماه هاي گذشته 
مسائلي را به عنوان شروط اســتراتژيك خود براي توسعه حضور 
نظامي تركيه در افغانستان و پر كردن خأل آمريكا مطرح كرده كه 

مي توان آنها را در 3مورد خالصه كرد:
اداره امنيتي و نظامي پرونده افغانستان به تنهايي بر عهده 

تركيه نباشد. آنكارا در حقيقت خواهان حضور مجموعه اي 1
از نيروهاي وابسته به كشورهاي مختلف است كه فرماندهي آن در 

اختيار تركيه باشد.
كشــورهاي پاكســتان و مجارســتان به عنوان شركاي 

استراتژيك تركيه در پرونده افغانستان نقش آفريني داشته 2
باشــند: پاكســتان به دليل همســايگي و نفوذ در افغانستان و 
مجارستان نيز براســاس عضويت در اتحاديه اروپا و حمايت هاي 

غربي ای كه مي تواند با خود به همراه داشته باشد.
تضمين امنيت نيروهاي تركيه در افغانستان؛ مسئله اي كه 

نيازمند تعهد ناتو به تامين لجستيكي نيروهاي ميداني، ۳
مخصوصا درصورت وخيم شدن شرايط و همچنين توافق مقدماتي 

با طالبان براي  تعرض نكردن به اين نيروها است.

چالش ها و موانع
براساس آنچه گذشت به رغم تمايل آشكار تركيه براي نقش آفريني 
در افغانستان، تصميم نهايي به 3عامل بازمي گردد: پاسخ آمريكا 
به شــروط تركيه، وضعيت ميداني و البته موضع رسمي طالبان. 
در مرحله اول به نظر نمي رســد آمريكا مخالفت اساسي با شروط 
مطرح شده از سوي تركيه داشته باشد. اما نكته با اهميت در اين 
ميان، موضع آمريكا نسبت به شروط غيرعلني تركيه خواهد بود. 
مي دانيم كه اردوغان تالش مي كند پرونده حضور در افغانستان را 
به كارتي براي مذاكره با آمريكا بر سر پرونده موشك هاي اس400 
تبديل كند. بر اين اساس بايد ديد دولت بايدن چه موضعي در قبال 
مجموعه شــروط علني و غيرعلني تركيه خواهد داشت. با توجه 
به حساسيت اين پرونده در معادالت داخلي تركيه و فشار برخي 
احزاب اپوزيسيون، دولت اردوغان قطعا حاضر نيست بدون اخذ 
ضمانت هاي اساسي از جانب آمريكا و ناتو، نيروهاي نظامي تركيه 

را روانه افغانستان كند.
اما مهم ترين چالش پيش روي تركيه براي حضور در افغانستان، 
موضع جنبش طالبان است؛ به ويژه پس از پيشروي هاي اخير اين 
گروه. اگرچه مواضع مقدماتي طالبــان تا كنون بيانگر مخالفت با 
حضور تركيه در كابل اســت، اما در عين حال مي توان پيام هاي 
متفاوتي را نيز در ســخنان مقامات ارشد اين گروه مشاهده كرد؛ 
ازجمله سخنان اخير محمد نعيم، سخنگوي طالبان كه بر اهميت 
روابط دوستان با تركيه به عنوان يك كشور مسلمان تأكيد كرده 
 اســت. بنابراين مي توان انتظار داشــت اولويت تركيه در مقطع
پيش رو، تالش براي اقناع طالبان و تأكيد بر اين گزاره خواهد بود 
كه حضور تركيه در افغانســتان، ارتباطي با تكميل سياست هاي 
جهاني آمريكا يا ناتو در اين كشــور ندارد. در ايــن زمينه، بدون 
شك كشورهاي پاكستان و قطر نقش تعيين كننده اي براي بهبود 
موضعيت تركيه نزد طالبان خواهند داشت. به اين ترتيب، آينده 
حضور تركيه در افغانستان منوط به موفقيت اين كشور در تامين 
حمايت هاي سياســي-ميداني از جانب آمريكا و ناتو و همچنين 
توافق با طالبان و كسب رضايت اين گروه است؛ چرا كه در غيراين 
صورت، تهديدها ناشي از حضور نظامي در افغانستان براي تركيه 

بيش از فرصت هاي آن خواهد بود.
منبع: الجزيره

تحت كنترل دولت
مناطق درگيري

تحت كنترل طالبان
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فراه

هرات

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

طبق برآورد رسانه هاي افغانستان، شمار شهرستان هاي تحت كنترل طالبان به 2۰4رسيده است. بيشتر اين مناطق 
طي 2 ماه گذشته و در جريان تشديد حمالت طالبان به دست اين گروه افتاده است. به اين ترتيب، تقريبا ۵۰درصد 
خاك افغانستان تحت كنترل طالبان است. در نقشه، منطقه اي كه در قلب افغانستان از گزند حمالت طالبان در امان 
مانده، منطقه هزاره جات است كه تحت كنترل نيروهاي شبه نظامي هزاره قرار دارد. ديگر مناطقي كه مورد حمله 

طالبان قرار نگرفته نيز مناطقي است كه در سايه ضعف دولت، تحت كنترل گروه هاي مسلح محلي قرار دارند.
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آهازگاوميشآباد

مســتأجر شــدن كســي خبر دادند كه دومين فرد سامان رضایی فضاي توييتر و باقي شــبكه هاي اجتماعي ناگهان از 
ثروتمند جهان است. او كه حاال خانه  مستأجري اش فقط 36مترمربع مساحت دارد 
صاحب شركت هايي است كه مســاحت تمام آنها به اندازه يك شهر كوچك است و 
گســتره دربرگيري اينترنت ماهواره اي اش موســوم به اســتارلينك چيزي حدود 
510/100/000 كيلومترمربع يعني مساحت كل كره زمين خواهد شد. ايالن ماسك 
صاحب، مدير و بنيانگذار شركت هاي اسپيس ايكس و تسال با ثروتي برابر 160ميليارد 
و 600ميليون دالر تصميم دارد آخرين خانه اش را بفروشــد و ساكن اين خانه تاشو 
شود. شخصيتي كه جاه طلبي هاي علمي اش باعث شد خالق شخصيت هاي مارول، 
مرد  آهني را با الهام از او خلق و وارد عالم سينما كند. ماسك حدود يك سال پيش طي 
توييتي اعالم كرده بود كه براي تامين سرمايه گذاري در شركت هاي تحت مديريتش 
چند تصميم دارد. اكنون او اعالم كرده اســت كه يكي از اين تصميم هايش كاهش 
بهره مندي شخص خود او از حاشيه سود شركت هايش است تا زودتر به اهداف خود 
برسند. پادشاه عالم فناوري از سال گذشته تا به حال 6 واحد مسكوني خود به ارزش 
97ميليون دالر را فروخته اســت. او مي گويد به خانه هاي كوچك عالقه دارد و تمام 
تمركز خود را روي گسترش اينترنت ماهواره اي اســتارلينك معطوف كرده است. 
ماسك كه بر پايه شــاخص ميلياردرهاي بلومبرگ هم اكنون با ثروت خالص 181 
ميليارد دالري پس از جف بــزوس، بنيانگذار آمازون دومين فــرد ثروتمند جهان 
اســت؛اين واحــد آپارتماني36متــري را از شــركت فضايــي خصوصــي 
اسپيس ايكس)SpaceX( كه خود مؤسس آن است، اجاره كرده است. مرد آهني عالم 
فناوري اكنون فقط يك ملك دارد كه شامل يك زيربناي هزار و 486 مترمربعي در 
زميني 47 هكتاري است كه در بورلي هيلز كاليفرنيا واقع شده است. ماسك اخيرا اين 

ملك را به قيمت 37.5 ميليون دالر براي فروش آگهي كرد.

مرد آهني مستأجر شد

تورم در امارات متحده عربي در شرايطي 
بيست وپنجمين ســقوط خود را تجربه 
مي كند كه نخستين زن فضانورد جهان 
عرب هم قرار اســت صعود خود به باالي 
جو را از ســكوي همين مليت آغاز كند. 
به گــزارش تريدينگ اكونوميكس، نرخ 
تورم در اين كشــور كه همسايه جنوبي 
ايران اســت و اتفاقا روي دريايي از منابع 
گازي و نفتــي خوابيده اســت به منفي 
2.68درصد رســيد. البتــه اين كاهش 
قيمت ها براي بيست وپنجمين بار است 
كه ثبت مي شــود. برگرديم به نخستين 
زن فضانورد جهان عــرب كه در همين 
كشــور زندگي مي كند. نورا مطروشي، 
27ســاله دانش آموخته رشته مهندسي 
مكانيك به گفته خودش مانند تمام زنان 
كشور هاي اسالمي روياهايش را دوست 
داشته است. او كه نمي توان گفت بخت 
يارش بوده به كمك مسئوالن و مقامات 
كشورش توانسته پله هاي ترقي و رسيدن 
به آرزويش را كه همانا فضانوري بود، طي 
كند. حاال او از ميان 4هــزار نفري كه در 
آزمون انتخاب فضانورد شــركت كرده 
بودند، برگزيده شــده و براي طي كردن 
دوره آموزشي به تگزاس آمريكا مي رود. 
پيشنهاد اين دختر جوان اماراتي به زناني 
كه به دنبال آرزوهاي خود هســتند اين 
است: »اگر من از پس انجام كاري بربيايم، 
تو نيز مي تواني چنين كني. اگر كسي اين 
كار را قبل از تو انجام نداده، فقط پيش برو و 
نخستين باش. اگر واقعا عالقه مند به كاري 
هستيد كه انجام مي دهيد بايد از خودتان 
سختكوشي به خرج دهيد و چشم انتظار 

فرصت ها باشيد.« 

امارات، تگزاس، فضا

زندگي پديا

گرينويچعدد خبر

سحر با باد مي گفتم حديث 
آرزومندي

خطاب آمد كه واثق شو به 
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زبان بســته ها در انــدك اميد مسعود مير آن تصاوير هوايــي از غلت زدن 
باقيمانده براي زندگي شان، انگار ما را از غصه به زمين زد. بله بله، 
مي دانيم كه كمبود آب و شهادت هاي تصويري مبني بر اين 
كمبود و قحطي مايه حيات، در روزهاي گذشته دل خيلي ها را 
خون كرده اســت اما شما بايد خوزســتاني باشيد يا اهالي 
خوزستان را خوب بشناسيد تا درك كنيد تقالي گاوميش ها 
براي زنده ماندن در آن گل و الي در حال تبخير زيِر زور آفتاب 

جنوب، چقدر محزون است.
از خوزستان حرف مي زنيم، از گاوميش ها، از ارتباط تنگاتنگ 
احساسي و اقتصادي آدم ها با چهارپايان مغرور و مهربان شان، از 
مسير يکطرفه زندگي در گاوميش آباد، از مردماني كه تنها منبع 
درآمدشان فروش شير همين گاوميش هاست و اين وابستگي 
در طول ساليان سال رابطه اي عاشقانه ميان دام و دامدار ايجاد 

كرده است.
حاال كه از آن ويدئوي غمگنانه منتشر شده در فضاي مجازي 
مي نويســيم و با خودمان دوره مي كنيم كه بي آبي نه بحران 
فرداي اين سرزمين كه دغدغه اكنون اين ديار است،  بد نيست 
2 موضوع را با هم مرور كنيــم. اول اينکه گاوميش آباد صرفا 
نام يك منطقه در خوزستان نيســت و در هر منطقه حوالي 
رودخانه كه جريان آب، زندگي را زمزمه كند مناطقي به نام 
گاوميش آباد به وجود آمده اســت. مصداقش اينکه در جوار 
دزفول، اهواز، شادگان، سوسنگرد، هويزه، بستان، خرمشهر 
و آبادان گاوميش آباد وجود دارد. آب كه باشــد زندگي نطفه 
مي بندد و در خوزستان هم كه عرب ها و بختياري ها، قوميت هاي 
تعيين كننده هستند  عرب ها بيشتر گاوميش پرورش مي دهند 
و بختياري ها بز و گوسفند.دوم اينکه عالقه و محبتی كه معموال 
از سنين كودكي ميان بچه هاي گاوميش آباد به حيوان وجود 

دارد البته كامال متفاوت اســت با آن چيزي كه اين روزها در 
شهرها ميان آدم بزرگ ها و بچه هايشان با حيوانات خانگي 
وجود دارد. در گاوميش آبادها رابطه بچه و بزرگ با گاوميش ها 
رابطه اي سراسر احساس است و مانند رابطه هاي شهري انسان 
و حيوان خانگي در اين روزها اصال فانتزي نيست. اين تجربه 
زيست و تبادل حسي بين انسان و حيوان در گاوميش آبادها 
چنان عميق است كه مي توان ادعا كرد بغض غريب مردمان 
اين مناطق در سال هاي كم بارش و خشك نه فقط براي معضل 
ارتزاق در جامعه تك محصولي شان، كه براي شرايط بد تحميلي 

به گاوميش ها- اين عزيزكرده هاي جنوبي- است.
حاال كه اين كلمات به مهماني چشــمانتان آمدند دوباره آن 
تصاوير هوايي از غلت زدن زبان بسته ها در اندك اميد باقيمانده 
براي زندگي شــان را تماشــا كنيد.حاال ديگر اندوه اهالي 

گاوميش آباد الاقل مهجور و بي راوي نيست...

اين مردم نامرئی
در كتاب »آن ميلر ديگر« كه مي گويد: »تنها چيزي كه بايد از فریبا خاني توبياس وولف، نويسنده و خاطره نويس آمريکايي جمله اي دارد 
آينده بداني اين است كه همه  چيز بدتر مي شود.«  اما توبياس وولف، من نمي خواهم اين جمله 
را باور كنم. دوست دارم دخترم با اميد روزهاي بهتر بزرگ شود. دوست دارم نسل آينده با 
اميد بزرگ شود و روزهاي آينده برايش زيبا باشد.  حاال اما برق رفته است به دخترم گفتم: 
»وقتي قديم برق مي رفت يا خاموشي بود به  خاطر جنگ و حمله هاي هوايي ما يك چراغ 
گردسوز روشن مي كرديم.« بايد برايش شکل چراغ گردسوز را بکشم چون نمي داند يا بايد 
برويم در صفحه هاي خانه هاي قديمي چراغ گردسوز روي رف ها را نشانش بدهم. مي گويم ما 
مي نشستيم در تاريکي دور گردسوز و عموي بزرگم با سايه انگشتانش براي ما خرگوش 
درست مي كرد... رو به شمع برايش خرگوش درست مي كنم. در كتاب درسي آن سال ها شکل 
درست كردن پرنده را هم به ما ياد داده بودند آن را هم اجرا مي كنم. مجتمع هايي كه مثل ما 
پرواحد هستند و آب به كمك پمپ به جريان مي افتد مسائل و مصائب دارند، قطعي برق يعني 
قطعي آب. همسايه باال كه زن سالمندي است به  خاطر تاريکي راه پله زمين خورده   و در 
بيمارستان بستري است. بسياري از بيمارستان ها و مراكز درماني با وضع قرمز شهرها از كرونا 
با بي برقي دچار مشکالت مي شوند و جان بيماران در خطر است. ساعت ها بدون آب و برق در 
تابستان  سر كردن بسيار سخت... هنوز برنامه مدوني براي بي برقي به مردم ارائه نشده است. 
كودكان و نوجوانان در خانه هستند، به خاطر كرونا نمي توانند پارك بروند. نمي توانند به 
خيابان، باشگاه و كالس بروند و از كالس هاي حضوري هم برخوردار نيستند و ورزشگاه ها و 

استخرها هم تعطيل است. بنابراين آنها امکان ديدن فيلم و يا كالس هاي غيرحضوري را از 
دست مي دهند. گرما آزاردهنده است. 2سال پيش زمزمه توليد بيت كوين يا رمزارز بلند شد. 
خيلي از كارگاه ها، كار توليد و دردسرهايش را به لقايش بخشيدند و مزرعه رمزارز درست 
كردند. در دهه هاي گذشته بحث توسعه توليد برق و برنامه ريزي براي نيازها و افزايش توليد 
برق به محاق رفت، مثل خيلي از برنامه ها... اگر چه ايران، مي تواند به خاطر صحراها و آفتابش 
از ظرفيت انرژي خورشيدي بهره بگيرد كه نگرفته است. در ضمن كاًل براي بهبود سيستم 
آبياري در كشاورزي هم دست روي دست گذاشتيم و آسمان هم خساست كرد و كم باراني 
پدر تاالب ها و دشت ها و كشور را درآورد و همه  اينها باعث شده است تا منابع آب زيرزميني 
را هم از دست بدهيم... ما ساكن يك فالت گسترده هســتيم كه آب و برق كافي ندارد. 
جنگل هاي بلوط و هيركاني اش هم در آتش بي مهري سوخته... انگار مردم هم نامرئي شده ا ند. 
مسئوالن فقط در زمان انتخابات يادشان مي افتد كه چيزي به نام مردم هم هست... بعد مردم 
انگار در حباب  حرف مي زنند. ما در اين فالت گسترده با يك دنيا تاريخ و تمدن و رويداد 
نشسته ايم. منتظر واكسيناسيون و مهار كرونا كه همچنان مي تازد و قرباني مي گيرد و خيلي 
از خانواده هاي ايراني را عزادار كرده است. منتظر پاسخ به قطعي برق. البته ما مردم نامرئي 
هستيم و كسي پاسخ نمي دهد. اين نحوه برخورد با مردم ايجاد نااميدي مي كند. اميل سيوران 
متفکر رومانيايي مي گويد:» نااميدي جمعي مهم ترين عامل انهدام ملت هاست. ملتي كه دچار 
آن شود، هرگز نخواهد توانست دوباره روي پاي خود بايستد.« اما نگذاريم به اين مرحله 

برسيم. كافي است مردم را ببينيد و بشنويد و الاقل توضيح دهيد... .



 پیروزی تله کابین 
بر ناهارخوران 
اگرچه مسئوالن استان معتقدند اجرای طرح تله کابین آسیبی به جنگل های 
ناهارخوران نمی زند، اما دغدغه فعاالن زیست محیطی همچنان پابرجاست
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ستاره حجتی
خبرنگار

 ناهارخوران از جاذبه های مهم اســتان گلستان و شهر گرگان 
به حساب می آید که هر روزه گردشگران بسیاری از نقاط مختلف 
استان و کشور وارد این منطقه می شوند و زیبایی های کم نظیر 
آن، توجه شــان را جلب می کند. با توجه به این موضوع مدتی 
است حاشــیه های اجرای یک طرح گردشگری دراین منطقه، 
توجه های بسیاری را به سوی خود جلب کرده و مناقشه برانگیز 
شده است؛ اجرای طرح تله کابین در ناهارخوران اگرچه می تواند 
نقش اساسی در تقویت زیرساخت های گردشگری منطقه ایفا 
کند، اما ازسوی دیگر نگرانی های گســترده ای را نیز درمیان 

فعاالن زیست محیطی استان به همراه داشته است.
با وجود مخالفت بیش از ۵۰نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
علوم کشــاورزی و منابع طبیعی و انجمن های مــردم نهاد با 
اجرای این طرح در جنگل ناهارخوران گرگان، در آخرین جلسه 
شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، ساخت تله کابین در 
محدوده جنگل های هیرکانی منطقه ناهارخوران تایید شــد؛ 
موضوعی که درصورت درنظر نگرفتن تبعات زیســت محیطی 
آن، می تواند آثار زیانباری برای این منطقه جذاب گردشگری 

استان و شهر گرگان به همراه داشته باشد.

مناقشه برسر جانمایی یک طرح
باوجود مخالفت های فراوان با اجرای طرح ســاخت تله کابین 

در ناهارخوران، در جلســه ای که درنهایت اجرای این طرح در 
محدوده جنگل های هیرکانی منطقه ناهارخوران گرگان مورد 
تأیید قرار گرفت، مقرر شد که موارد ابهام مجددا در کمیته ای 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما این موضوع درحالی مطرح 
می شود که گویا عمال اجرای این طرح تأیید شده و دغدغه های 

زیست محیطی همچنان پابرجاست.
 دغدغه های فعاالن زیست محیطی درحالی  مطرح می شود که 
این طرح در دی ماه سال گذشته مجوزهای مربوط را از وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری کشور، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، کمیته فنی جنگل های شمال، 
اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان، شرکت توزیع نیروی 
برق گلســتان و همچنین کمیســیون ماده ۱۲ اداره کل راه و 
شهرسازی استان گلســتان دریافت کرده است. همچنین در 
هجدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که 
به صورت ارتباط ویدئوکنفرانسی با مسئوالن مرتبط استانی در 
دفتر معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری برگزار شد، به 

تصویب رسید.
براســاس این مصوبه، محــل اجرای پــروژه از مجــاور بلوار 
ناهارخوران کمی باالتــر از مجتمع باباطاهر آغاز و با شــیب 
۱۹درصد متمایل به سمت یال غربی انجام می شود. این طرح 
ســپس از یال غربی، تحت زاویه ۳۳درجه به سمت جنوب و 
درنهایت روی یال جنوبــی و در محدوده ارتفاع ۹۶۰متری، به 

ایستگاه مقصد منتهی می شود.
همچنین طول این مســیر حدود ۳کیلومتر و اختالف ارتفاع 

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

دغدغه ها و وعده ها
 استاندار گلســتان درباره اجرای طرح تله کابین در منطقه ای 
که محل مناقشه میان دولت و سمن های محیط زیستی است، 
می گوید: اجرای این طرح به تصویب شــورای عالی معماری و 
شهرسازی رسیده است و ازنظر زیست محیطی خطری منطقه 

ناهارخواران را تهدید نمی کند.
هادی حق شــناس ادامه می دهد: این پروژه بــا رعایت کامل 
مالحظات محیط زیستی و با ساخت ۳ایستگاه و به طول ۳هزار 
و ۱۰۰متر اجرا خواهد شد و به شــهروندان و حامیان محیط 
زیست اطمینان خواهیم داد که در جریان اجرای این طرح حتی 

یک درخت هم قطع نمی شود.
وعده های استاندار در زمینه حفاظت از محیط زیست منطقه 
در جریان اجرای طرح ساخت تله کابین درحالی  مطرح می شود 
که به نظر می رســد دغدغه های فعاالن زیست محیطی استان 
همچنان پابرجاســت و این قول ها دل نگرانی های آنان را کم 

نکرده است.

کوچک نشان دادن تبعات محیط زیستی
عضو هیأت علمی دانشگاه منابع طبیعی گلستان و از مشاوران 
اجرای این طرح دراین باره می گوید: همه انتقادها و نکاتی که 
برای ارائه در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی باید به 
دقت بررسی می شد، براساس ابعاد طرح آماده و در گزارشی به 

نمایندگی از اعضای هیأت علمی، ارائه شد.
مریم شــهبازی ادامه می دهد: فکر می کنــم موافقان اجرای 
طرح با کوچک نشــان دادن تبعات محیط زیستی و همچنین 
ارائــه اطالعات غلط دربــاره ترافیک، ظرفیت گردشــگری و 
میزان تــاب آوری منطقه، خواســتار اجرای هرچه ســریع تر 
آن شــدند و ازســوی دیگر این موضوع را درخواســت عموم 
مردم عنوان کردند، درحالی که می دانیم سال هاســت کمپین 
 مردمی برای تغییــر جانمایی اجرای طــرح تله کابین درحال

 فعالیت است. 
وی اظهار می کند: در هر صورت اگرچه قرار شــد در کمیته ای 
موارد ابهام مجددا مورد بررســی قرار گیرد، اما به نظر می رسد 
اجرای این طرح عمال مورد تأیید قرار گرفته اســت؛ موضوعی 
که حامیان اجرای طرح به آن توجه نمی کنند این اســت که 
مخالفتی با اصل اجرای طرح وجود نــدارد، بلکه منطقه اجرا 

باید تغییر کند.

خطر در کمین گونه های گیاهی ارزشمند
شــهبازی می افزاید: این طرح در حالی تایید شده است که با 
محاسبه های اولیه ما و براساس درصد پوشش گیاهی، با انجام 

این طرح و تعریض جاده دسترســی بــرای حمل تجهیزات و 
دکل ها صدها درخت ارزشــمند ممرز، بلوط و ... قطع خواهد 
شد. در بخش هایی از جنگل هیرکانی که موزه زنده و متعلق به 
دوران سوم زمین شناسی با قدمت بیش از ۵۰میلیون سال است، 
گونه های ارزشمند زیادی از بین می روند. همچنین برای ساخت 
فونداسیون های این تله کابین هزاران تن خاک نباتی برداشته 

شده و هزاران تن بتن ریخته خواهد شد.
وی تصریح  می کند: ازسوی دیگر براســاس گزارش مشاوران 
طرح، احتمال زلزله خیــزی منطقه نیز باالســت؛ موضوعی 
 کــه در بررســی های فنی اجــرای طــرح باید مــورد توجه

 قرار گیرد.
شهبازی همچنین می گوید: برای اینکه گزارش ارزیابی اثرات 
محیط زیستی انجام نشود، ابعاد طرح را کمتر از ۵هکتار عنوان 
کردند؛ درحالی که براساس مشخصاتی که در خود طرح وجود 
داشت، با ســاخت ایســتگاه میانی و مقصد و نصب ۱۷دکل، 
مساحت اشــغال طرح حداقل ۱۶هکتار اســت. ازسوی دیگر 
موضوع مهار آب های سطحی و دفع پســاب و همچنین قطع 
درختان اساسا در طرح دیده نشده است. این مسائل، مواردی 
است که رســانه ها باید نسبت به آن حساس باشــند و آنها را 

بررسی کنند.
وی اضافه می کند: درحال حاضر نیز تراکم گردشــگر بیش از 
ظرفیت برد محیط زیستی منطقه وجود دارد و ساخت تله کابین 
دراین منطقه نه تنها هیچ توجیهی نــدارد، بلکه موجب ایجاد 

مشکالت ترافیکی بزرگ و موارد دیگر می شود.
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حیات به قنات های 
دامغان بازمی گردد

 یار مهربان
 در دسترس 

کودکان ایران

سرانه مطالعه در کشورهای جهان از اهمیت باالیی برخوردار است و وقتی پای 
کودکان و نوجوانان در میان باشد، این موضوع اهمیتی دوچندان می یابد. در 
استان های مختلف تاکنون تالش شده اســت تا عالوه بر افزایش کلی سرانه 
مطالعه و ترغیب مردم به کتابخوانی، حوزه کودکان و نوجوانان به صورت ویژه 

مورد توجه قرار گیرد.



یار مهربان در دسترس کودکان ایران
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همشهریدرپروندهویژهایوضعیتتولیدوعرضهکتابدرحوزهادبیاتکودکانونوجوانانرادراستانهابررسیکردهاست

سرانه مطالعه در کشورهای جهان از اهمیت باالیی برخوردار است و وقتی پای کودکان و نوجوانان در میان باشد، این موضوع اهمیتی دوچندان می یابد. 
در استان های مختلف تاکنون تالش شده است تا عالوه بر افزایش کلی سرانه مطالعه و ترغیب مردم به کتابخوانی، حوزه کودکان و نوجوانان به صورت ویژه 
مورد توجه قرار گیرد. کودکان تصمیم سازان آینده هستند و آشنایی آنها با ادبیات ایران و جهان و افزایش میزان عالقه آنها به کتابخوانی می تواند دریچه ای 
به سوی آگاهی و شناخت را به رویشان بگشاید. در همین راستا دراین گزارش جایگاه ادبیات کودک به تفکیک در استان های مختلف مورد بررسی قرار 
گرفته و شاخص هایی مانند میزان استقبال و فروش کتاب های کودک و نوجوان در استان، وضعیت فروشگاه های تخصصی کتاب کودک یا فروشگاه هایی 
که کتاب های کودک و نوجوان را به صورت ویژه تر عرضه می کنند مورد توجه قرار گرفته است. ازسوی دیگر نویسندگان استانی حوزه ادبیات کودک و 

نوجوان نیز دراین گزارش در کانون توجه بوده اند.

قمجایگاهبرجستهایدرزمینهتولید،پخشوهمچنینسرانهمطالعهکتابهایحوزه

قم
کــودکونوجــوانداردوازنظرمیزانصــادراتکتابکــودکونوجواننیز

بیرقیبتریناستاناست.ایناستانچهازنظرفروشوواگذاریحقامتیاز
کتابوچهچاپوارســالکتاببهکشورهایحاشــیهخلیجفارس،رتبه
نخســتراداردوتاکنونبیشازهزارو۵۰۰عنوانکتابکودکازطریق
ناشرانقمیبه18زبانمختلفدنیاچاپشدهاست.اینشهردربخشکتاب
دینیکودکنیزصاحبسبکوادبیاتیخاصدرایراناست.بیشترینتعدادنویسندگانکتاب
کودکدینیهمدرقمحضوردارندوبهعنوانمثالشرکتپاتوقکهبیشترینکتابهایحوزه
کودکونوجوانراپخشمیکند،درقمفعالیتدارد.اگرچهقمدارایفروشگاهبزرگیکههمه
کتابهایچاپشدهدراینحوزهراداشتهباشد،نیستامادرمجتمعناشران،فروشگاهبزرگ
دنیایکتاب،فروشگاهرنگینکمانوسایرکتابفروشیهایتخصصیوغیرتخصصی،کتابهای
اینحوزهبهصورتویژهعرضهمیشــود.توجــهبهکتابهایحوزهکــودکونوجواندرقم
بهگونهایاستکهانجمنویژهناشــرانکودکونوجواندرایناســتانتاسیسشدهاستو

درحالحاضر۵۰ناشرعضواینانجمنهستند.همچنین1۰ناشربهصورتجدیدراینعرصهفعالیتمیکنندو
چندناشرهمکارکردبینالمللیدارند.

باوجوداینکهاستانمرکزی46ناشــرفعالدارد،اماهیچیکبهصورتتخصصیدرحوزهکودکو

مرکزی
نوجوانفعالیــتنمیکننــد.همچنین۵8کتابفروشــیدرایناســتانوجــوددارد،اماتعداد
کتابفروشیهایتخصصیکودکونوجوانبهتعدادانگشــتانیکدستنیزنمیرسدومسئوالن
ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاذعاندارندکهرتبهایناستاندرحوزهانتشاراتمناسبنیست.
»کتابنهال«بامدیریتمحمدشاملو،مهمترینکتابفروشیتخصصیکودکونوجواندراراکاست
وازآنجاکهاینکتابفروشیدرمنطقهپرترددیقرارندارد،برنامههایمتنوعیرااجراکردهکهیکی
ازآنهافروشاینترنتیاستوبهاینترتیب»کتابنهال«دراینزمینهبهویژهدرروزهایشیوعکرونا۲تا۳برابررشد
داشتهاست.جالباســتکهبرخیپدیدآورندگانکتاب،آثارخودرادرتهرانوقمچاپمیکنندونمونهآنمهدی
رجبی،نویسندهبرجستهحوزهکودکونوجواناستکهتاکنونبیشاز۳۰جلدکتابکودکونوجواندرانتشارات
خارجازاستانمرکزیچاپکردهاست.ایننویسندهدرخمینبهدنیاآمدهوبرایبعضیآثارشموفقبهکسبجوایز
ورتبههایبرگزیدهدرجشنوارههایبینالمللی،ملیواستانیشدهاست.کتابهای»کنسروغول«و»ساندویچساز
مودماسبیباف«ازایننویسندهدرفهرستکالغسفید)فهرستکتابهایارزشمندبرایکودکانونوجوانان(قرار

گرفتهاست.

درچندسالاخیرتوجهبهنیازهایفرهنگیکودکانونوجواناندرسمنانپررنگترازگذشته

سمنان
شدهوبهدلیلبرخیاقدامهایانجامشده،اکنونسمنانیکیاز1۲شهرنمونهدوستدارکودک
کشورمحسوبمیشود.هرچندهنوزکتابفروشیتخصصیبرایعرضهکتابکودکدرشهرهای
سمنانوجودندارد،اما14ســالقبلتنهاکتابخانهتلفنیکودکانایرانبانام»رنگینکمان«
ازسویشهرداریسمنانتاسیسشدکههنوزهمفعالیتمیکند.تاسیسکافهکتابویژهکودکان
همازبرنامههایشهرداریسمناندرحوزهکتابخوانیکودکاناست.سمنانازسال1۳9۲نیزبا
طراحیجایزهادبیدوساالنه»آهویکومش«باهدفتقویتداستاننویسیدرکودکانوخانوادههاوبرگزاریآن
درگسترهملی،گامجدیتریدرحوزهادبیاتکودکونوجوانبرداشت.درنخستیندورهاینجایزهادبی،اسماعیل
همتینویسندهوپژوهشگرشناختهشدهادبیاتکودکونوجوانبهعنواندبیرفعالیتداشت.آثاریمانند»رنجها
وامیدهایمقدسآداوویسا«،»موجودیبهناماولی«،»بامانیهاوچندموجوددیگر«و»گنجشکهایهمسایه
کویر«ازایننویسندهسمنانیموردتوجهمخاطبانادبیاتکودکونوجوانکشورقرارگرفتهوکتاب»آنچهدوست

دارمودوستندارم«بهقلماوبهزبانانگلیسیهممنتشرشدهاست.

مازندران
چندسالیمیشودکهمیزاناستقبالازخریدکتابهایکودکونوجواندرمازندرانبهدلیل
افزایشتعدادفروشگاههایکتاببیشترشده،اماهنوزمرکزیافروشگاهیویژهعرضهکتابهای
کودکونوجوانراهاندازینشدهاست.تنهایکفروشگاهبانام»کانون«درساریوجودداردکه
مجموعهایازبازیها،نوشتافزار،کتابهاوسرگرمیهایکودکانونوجوانانازتولیداتکانون
پرورشفکریرادرکنارهمعرضهمیکند.امااختصاصبخشیازکتابفروشیهایشاخصومطرح
ازجملهشهرکتابهادرتمامشهرهایمازندرانبهکتابکودکونوجوان،سببشدهگرایشخانوادههاوکودکان
بهاینکتابهابیشترشود.مشاهدههایمیدانیواظهاراتفروشندگاننیزنشانمیدهدبخشمهمیازفروشاین
فروشگاههابهکتابکودکاختصاصداردومعموالدرطرحهایفروشیارانهایفصلیکتابنیزبخشیازسبدخرید
کتابمازندرانیهابهکتابکودکاختصاصدارد.ایناستانچهرههایشاخصیدرادبیاتکودکونوجواندارد
کهمیتواناز»انوشــهمنادی«نویسندهشــاخصکشــورومؤلفآثاریمانند»کرهطالیی«،»سوزهسوزه«و
»بازگرداندهشــده«درحوزهنوجوانیادکرد.»زینبطاهری«مترجماهلقائمشهرنیزسالهاستکهبهصورت

تخصصیکتابهایداستانکودکونوجوانرابهزبانفارسیترجمهمیکند.

استقبالازادبیاتکودکدراستاناصفهاننسبتاًمطلوباستوچندناشربهصورتویژهدرحوزه

اصفهان
ادبیاتکودککارمیکنندکهازآنهامیتوانبهنشر»نوشته«،انتشارات»مهرستان«)دربخشکودک
ونوجوانبامحوریتخانواده(،انتشارات»فرهنگمردم«و»صورتی«اشارهکرد.هرچنددرسطح
استانکتابفروشیتخصصیکودکوجودندارد،اماکتابفروشیهاییهمچونانتشارات»نوشته«و
شعبکتابفروشیشــهرکتابوجوددارندکهبخشکودکونوجوانآنهانســبتاًقویتراست.در
کتابفروشیهایشهرستانهانیزکتابهایکودکبهصورتپراکندهعرضهمیشود.ازجملهفعاالن
ادبیاتکودکاصفهانمیتوانبهبنفشهرسولیاناشارهکردکهدرزمینهشعر،داستانوترجمهکتابکودکفعالیت
میکندوانتشارات»حوضنقاشی«ویویژهادبیاتکودکاناست.تاقبلازپاندمیکروناناشرانکتابکودکدراصفهان

نمایشگاههاییبرگزارمیکردند،امادر۲سالاخیرخبریازایندستنمایشگاههانیست.

حوزهادبیاتکودکونوجواندرچهارمحالوبختیاریوضعیتمناســبینداردوبامراجعهبه
چهارمحال
وبختیاری

کتابفروشیهاوبررسیکتباینحوزه،میتواندریافتکتابهاییکهعرضهمیشود،سطحکیفی
وزیباییبصریالزمرانداردیامتناسببانیازروزوسلیقهکودکونوجواننیست.درمجموع۲تا
۳فروشگاهبرایعرضهکتابکودکونوجواندرشهرکرد،درمرکزاستان،وجودداردوبنابهگفته
مسئوالناینکتابفروشــیها،مردمهمازخریدکتاباستقبالنمیکنند.تعدادتولیداتکتاب
کودکونوجواننیزدرایناستانانگشتشماراست،بهطوریکهسالگذشتهاز۳کتاب»ننهرضا
پرستومیشود«،»قصههایتربیتی«و»ایکبوترچطوراست«درایناستانرونماییشد.برخینویسندگاناین
استاندرحوزهادبیاتکودکونوجوانفعالندکهیکیازآنهاسجادخالقینافچیاست.ویسالگذشتهبارمان»مه
ودود«دربخشکودکونوجوانتوانسترتبهنخست»جشنوارهشعروداستانانقالب«راازآنخودکند.رمان»مه
ودود«ازاتفاقاتیدردورانپهلویاولحکایتمیکندوشخصیتاصلیآن،کهیکپسرنوجواناست،دراینرمان

بهیکبلوغفکریمیرسد.

اجرای۲طرح»پیــکامید«و»تســهیلگریکتابخوانــی«درمناطقحاشــیهایومحروم
آذربایجان

غربی

آذربایجانغربیبهویژهدرنقاطکوهستانیوصعبالعبورموجبشدهتادردورانکرونا،کتابخوانی
برایکودکانتعطیلنشــود.ازابتدایســالجاریهمبیشاز4هزارجلدکتابباموضوعهای
مختلفبهبیشاز۳۵کتابخانهتخصصیکودکونوجوانایناستاناهداشدهکهاینکتابهادر
۲۲عنواندرقالبشعر،قصهورمانویژهگروههایمختلفسنیکودکانبودهاست.درحالحاضر
۲۳کتابخانهثابت،8کتابخانهسیارو4کتابخانهپستیویژهکودکونوجواندرآذربایجانغربی
فعالهستند.»حسناخورشیدی«نویسندهجوانآذربایجانغربییکیازفعاالنحوزهکودکونوجواناست.وی
کهدرسال1۳67درمهابادبهدنیاآمدهاست،در1۲سالگینخستینشعرخودراسرود.ویدردانشگاهدررشته
حقوقتحصیلکردوفارغالتحصیلشدوبهتازگیکتابیبانام»خالخالوکه«رابهعنواننخستیناثرخوددرحوزه

ادبیاتکودکونوجوانمنتشرکرد.

اســتانکرماندرحوزهادبیاتکــودکونوجوان،وضعیتمنحصربهفردیداردو»هوشــنگ

کرمان
مرادیکرمانی«و»احمدرضااحمدی«۲نویســندهصاحبنامکشــوراهلکرمانهســتند.
مرادیکرمانیکهاورابا»قصههایمجید«میشناســند،تاکنونچندبــارنامزددریافتجایزه
»آستریدلیندگرن«شدهاستکهبهنوعینوبلادبیاتکودکبهشمارمیرود.احمدرضااحمدی
نیزادبیاتشاعرانهوسوررئالرانمایندگیمیکندونامآوراســت.درحالیکهایندونویسنده
میتوانستندظرفیتیبرایاستانباشند،اماادبیاتحوزهکودکونوجوانکرمانوضعیتخوبی
نداردوآمارفروشکتابهایکودکونوجواندرکرمان،قابلقیاسباشهرهاییمانندشیراز،مشهدوتهراننیست
ویکیازکمفروشتریناستانهادراینحوزهمحسوبمیشود.درکرمانفروشگاهتخصصیکتابکودکونوجوان
وجودنداردویککتابفروشیمربوطبهکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانهمکهازدهه۵۰فعالبود،دردهه9۰
تعطیلشدویکفروشگاهخصوصیدیگرنیزکه۲تا۳سالقبلافتتاحشدهبود،دررکودفرورفت.ازسویدیگردر
دوسهسالاخیرکتابهاییباعنوانکودکازسویافرادیکهمتخصصادبیاتکودکنیستنددرکرمانمنتشر

میشودکهکیفیتمناسبیندارد.

ادبیاتکودکونوجواندراستانالبرزجایگاهباالییدارد

البرز
ودرنمایشگاههایاستانیکتابنیزکههرسالبرگزار
میشــود،کتابهایاینحــوزهفروشباالیــیدارد.
درحالحاضرچندمرکزفروشکتابدرنقاطمختلف
استانفعالندوســالگذشتهنیزنخســتینکتابخانه
عمومیتخصصیکودکونوجــوانبانام»قاصدک«با
منابعوتجهیزاتویژهگروهسنیکودکونوجوانهمراهباجاذبههایبصری
دراستانافتتاحشدتااینگروهسنیدرفضاییجذابودلنشین،تجربه
خوشیازخواندنرابهیادسپارند.همچنینچندانجمنادبینویسندگان
کــودکونوجواننیــزدرالبرزفعالهســتندوظرفیتخوبــیدرمیان
نویسندگاناینعرصهوجوددارد،»سپیدهنازبار«،»ظریفهرویین«و»سمیه
سیدنیا«نیزازنویسندگانحوزهکودکونوجواناستانهستند.همچنینیکیازبرنامههاییکهمرکزآفرینشهای

ادبیبرایکودکاندارد،حمایتازکودکانونوجوانانیاستکهبهنویسندگیعالقهدارند.

بررسیهانشانمیدهدکتابهایحوزهادبیاتکودکدرخراسانجنوبیپسازرمان،بیشترینمیزان

خراسان
جنوبی

فروشراداشتهاندوکودکانایناستاندرجامباشگاههایکتابخوانینیز،کهطرحیپویابرایفعالکردن
باشگاههایکتابخوانیکودکونوجواندرسراسرکشوراست،خوشدرخشیدهاند.کودکانونوجوانان
هراستاندرگروههای1۲نفریدراینطرحفرهنگیشرکتمیکنندوپسازنقدوبررسییککتاب
ازسویهرگروه،ارائهدهندهبهتریننقدبهعنوانتیمبرترانتخابمیشود.خراسانجنوبیدراینجشنواره
هموارهحضوریفعالداردوهرسالحدود۳۰۰نفرازکودکانونوجواناناستاندراینرویدادفرهنگی
مشارکتدارند.سالگذشته»مهسااسالمی«ازبیرجندبهعنوانمروجبرترنوجوانکتابخوانیدرجامباشگاههایکتابخوانی
کشورمعرفیشد.سال1۳98همنخستینکتابخانهتخصصیکودک»یارمهربان«درشهرستانطبسافتتاحشد.»عبدالرضا

صمدی«ازنویسندگانوشاعرانخراسانجنوبیاستکهبیشترآثارشمربوطبهادبیاتکودکونوجواناست.

دراستاناردبیلهیچتشکلدولتییاغیردولتیباعنوان»انجمننویسندگانکودکونوجوان«

اردبیل
وجودنداردتافعالیتمنسجمومستمریبرایهماندیشینویسندگاناینحوزهوارتقایسطح
دانشآنهاانجامدهد.بهاینترتیبادبیاتوشعرکودکدراستانمهجورماندهوآنطورکهباید،
بهاینمقولهتوجهنمیشود.برهمیناساسنیازبهساماندهیتولیداتبرایتحولدرکیفیسازی
ادبیاتکودکاحساسمیشود.هرچنددرایناستانکتابفروشیویژهکودکانوجودنداردوفقط
بخشــیازکتابفروشــیهایبزرگبهکتابکودکاختصاصدارد،امابیشــترینمخاطبان
کتابخانههایعمومیراکودکانونوجوانانتشــکیلمیدهند.»محمدپاشــاپور«باتخلصپاشا»موغانلی«،از

نویســندگانحوزهکودکاستاناســت.ویمتولدســال1۳68دریکیازروستاهایتوابع
شهرستانگرمیمغانبانام»شاهتپهسی«استکهازهماندورانکودکیعالقهزیادیبه

شعروزبانمادریداشت.کتابهایویبیشــتردرردهسنیکودکانوبهزبانترکی
استودرسال1۳9۲یککتابشعرترکیباعنوان»جیرتدان«وکتابیدیگرباعنوان
»آخماقتولکو«ودرسال1۳96نیزکتابیباعنوان»دوزلوچپیش«بهچاپرساند.

درخراسانرضوی۲14کتابخانهمشارکتیونهادیبا۲میلیون

خراسان
رضوی

و۵۰۰هزارنسخهکتاب،۲4۰کتابداروهمچنین48ایستگاه
مطالعهفعالیــتمیکنند.همچنین41درصــدازکلتعداد
کتابهاییکهازکتابخانههایعمومیخراسانرضویبهامانت
گرفتهمیشوند،کتابهایویژهکودکانونوجوانانهستند.در

یکســالاخیر7۰۰هزارنســخهکتابدربخشهایکودکو
نوجوانازکتابخانههایعمومیفعالدرسطحخراسانرضویبهامانتگرفتهشده

است.هماینک»بخشویژهکودک«درکتابخانههایعمومیایناستاندایروبهامکانات
بازی،سرگرمیمطالعهدرمحلکتابخانهبرایاینگروهســنیمجهزاست.فعالیتهای

فرهنگیازقبیلنشستهایجمعخوانیکتاب،برگزاریکالسهایآموزشیویژهکودکانو
والدین،قصهگویی،نویسندگی،شعرخوانی،نقاشیوکاردستیهمدرکتابخانههای

عمومیخراسانرضویبرگزارمیشود.یکیازنویسندگانمطرححوزهادبیات
کودکخراسانرضوی»محمودبرآبادی«استکهسال1۳۳1درسبزوار
متولدشد.وینویسندگیراازدهه1۳۵۰برایکودکانونوجوانانآغاز
کردوتاکنونبیشاز7۰عنوانکتابدرزمینــهکودکونوجوانرابه

چاپرساندهاست.
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پیشینه ادبیات کودکان و نوجوانان در قزوین به سال ۱۳۵۵ باز می گردد که در آن زمان نخستین ناشر قزوینی 

قزوین
کتابی با عنوان »آی بچه های خوب« منتشر کرد. اکنون اما چند سالی می شود که ناشران قزوینی فعالیت های 
خوبی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داشته اند، تا جایی که می توان قزوین را از قطب های نشر کتاب های 
کودک و نوجوان درایران به حساب آورد. با توجه به اینکه تنوع و میزان فروش کتاب ها در حوزه کودک و نوجوان 
بیشتر از حوزه بزرگساالن است، ناشران استان بیشتر دراین حوزه فعالیت می کنند. دراین میان باوجود افزایش 
تولید کتاب های حوزه کودک و نوجوان در سال های اخیر، استان قزوین هنوز فاصله زیادی با استانداردهای 
ملی و جهانی وجود دارد و خرید کتاب برای کودک یا نوجوان هنوز به دغدغه جدی خانواده ها تبدیل نشده و بیشتر فروش در 

نمایشگاه های کتاب شکل می گیرد. 

 استان یزد که مفتخر به وجود »مهدی آذریزدی« پدر ادبیات کودک و نوجوان است و کتاب هایی 

یزد
مانند »قصه های خوب برای بچه های خوب« از وی به یادگار مانده، تنها یک کتابخانه تخصصی 
کودک و نوجوان، آن هم در کانون پرورش فکری دارد. این کتابخانه کتاب های به روز این حوزه را 
که در شورای بررسی تولیدات کودکان و نوجوانان تأیید می شود، ارائه می کند. این کتابخانه قبل 
از کرونا با استقبال خوبی همراه بود و این استقبال با وجود شیوع بیماری کرونا همچنان مناسب 
است. بعد از »مهدی آذریزدی« نویسنده ای درحد و اندازه وی در استان وجود ندارد، اما »بابک 
صابری« را هم می توان یکی از افراد موفق دراین زمینه دانست. وی که متولد ۱۳۴۴ است، تاکنون داستان های زیادی 
برای کودکان نوشــته و با وجودی که انتشارات دارد، تعداد کمی از آنها را منتشــر کرده است. همین آثار اندک به 
زبان های انگلیسی، فرانسه، چینی، ایتالیایی ترجمه شــده و مورد استقبال بچه های سراسر دنیا قرار گرفته است. 
صابری همچنین جایزه »کوله پشتی سال« را که به بهترین کتاب های تصویری اعطا می شود، از آلمان دریافت کرده 

است.

در استان زنجان توجه ویژه ای به تولید آثار در حوزه کتاب کودک نمی شود و با وجود نویسندگان 

زنجان
خوب استان دراین حوزه، به دلیل نبود حمایت کافی، نویسندگان ترجیح می دهند در حوزه های 
دیگر قلم بزنند. درحالی که سال 98 دراین استان  2۵جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان چاپ 
شد، سال گذشته شاهد چاپ اثری دراستان نبودیم و مسئوالن بخشی از این افت را به دلیل چاپ 
آثار نویسندگان در استان های دیگر عنوان می کنند. نویسندگان کتاب کودک معتقدند نیاز به 
تولید آثار، مطابق با فرهنگ بومی استان، برای کودکان و نوجوانان احساس می شود و در کنار تولید 
آثار ملی، باید چاپ آثاری مطابق با فرهنگ این اســتان نیز مورد حمایت قرارگیرد. اینها درحالی است که اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان نیز از خرید حمایتی آثار حوزه کودک خبر می دهد. »فاطمه قشمی« از نویسندگان 
زنجانی  در حوزه کتاب کودک و نوجوان، معقتد است تقویت ادبیات کودک و نوجوان دراین استان، تنها از طریق چند 

نهاد پیگیری و نیاز به حمایت بیشتری برای تولید آثار متنوع در حوزه کودک احساس می شود.

۳0کتابخانه ثابت و ۱0کتابخانه ســیار و پســتی کودک و نوجوان در آذربایجان شرقی فعالیت 
آذربایجان 

 شرقی

می کنند. این درحالی اســت که ۷درصد از کل کتابفروشــی های کشــور، به آذربایجان شرقی 
اختصاص دارد. از آغاز سال جاری نیز عالوه بر ۳0کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان موجود در 
استان، 60کتابخانه شامل 20کتابخانه در تبریز و ۴0کتابخانه در شهرهای دیگر استان به فروش 
ویژه کتاب کودک و نوجوان اقدام کرده اند. میزان فروش کتاب های کودک و نوجوان مقاوم دوم را 
دراین استان کسب کرده است. در ۳ماهه گذشته ازسال نیز کتاب هایی با موضوع  داستان مصور، 
آب و همچنین طنز حوزه کودک و نوجوان بیشترین نشر و فروش را داشته اند. یکی از نویسندگان مطرح استان دراین 
حوزه، عبدالمجید نجفی اســت که فروردین ۱۳۳8 در تبریز به دنیا آمد و پس از تحصیل در دبســتان حکمت و 
دبیرستان دهخدا، درسال ۱۳۵6 وارد دانشگاه تبریز شد. عالقه به مجله و کتاب و داستان، وی را در مهر ۱۳6۳ وارد 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرد. در سال ۱۳68رمان های »برف آباد« و مجموعه داستان »کت پشمی« 
از وی منتشر شد. از نجفی تاکنون تعدادی رمان، مجموعه داستان و بازآفرینی متون کهن فارسی منتشر شده و برای 

برخی آثار نیز جوایزی دریافت کرده است.

استقبال از کتاب های حوزه کودک و نوجوان به ویژه در زمینه کتاب های درسی و  کمک آموزشی، در 

همدان
همدان مطلوب ارزیابی می شود. از زمان شیوع کرونا و قرنطینه در مقاطعی، شهرداری و اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اقدام به برگزاری طرح هایی در حوزه فروش اینترنتی کتاب کردند که بیشترین میزان 
فروش مربوطه به کودک و نوجوان بوده اســت. اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در 
سال گذشته مجوز چاپ ۴۵عنوان کتاب کودک و نوجوان را صادر کرد که 20عنوان برای کودکان 
و بقیه مربوط به حوزه نوجوانان است و شعر، نقاشی، داستان و ... را دربر می گیرد. در ۳ماهه نخست 
ســال جاری نیز مجوز چاپ ۷کتاب دراین حوزه صادر شــده  و ۳عنوان کتاب نیز مــورد حمایت این اداره کل 
قرارگرفته اســت. همچنین ۴۵0نســخه از این ۳عنوان کتاب خریداری و درمیان کودکان و نوجوانان توزیع 
شده است. در همدان تنها یک ناشر تخصصی به نام »پوپک نقره ای« در حوزه کتاب کودک و نوجوان فعالیت 
می کند که فعال نیمه فعال است. ازسوی دیگرهمدان مرکز تخصصی عرضه کتاب کودک و نوجوان ندارد، اما همه 
کتابفروشی ها بخشــی را به این حوزه اختصاص داده اند. »مصطفی رحماندوست«، »اسداهلل شعبانی«، »یاور 
همدانی«، »بابک نیک طلب«،»جواد محقق همدانــی« و»غالمرضا بکتاش« از فعاالن حوزه کودک و نوجوان 

دراین استان به شمار می روند.
      

  
ادبیات کودک و نوجوان در استان کردستان به جایگاه مناسب خود 

کردستان

                                  
نرسیده است، اما تالش  ها در حوزه فرهنگی برای تقویت آن همچنان 
ادامه دارد. برهمین اساس شاهد انتشار کتاب های ارزشمند و قابل 
تأملی دراین حوزه هستیم که البته ســهم کتاب هایی که به زبان 
کردی و با تکیه بر فرهنگ بومی و محلی منتشر می شود، کم است و 
این موضوع بر میزان استقبال کودکان و نوجوانان از کتاب های حوزه 
خود بی تاثیر نیست. ازجمله نویسندگان کردستانی این حوزه می توان از »هادی 
یوسفی« نام برد. او متولد ۱۳۵۵ و دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 
شــهید باهنر کرمان و عضو هیأت علمی دانشــگاه پیام نور کردســتان است. 
شاهنامه، ادب حماسی کردی، ادبیات تطبیقی به ویژه ادبیات کردی و فارسی و 
ادبیات کودکان از بخش های مورد توجه این نویسنده و پژوهشگر توانمند است 
و چاپ کتاب »کردستان و ادب حماسی« در قالب دانشنامه فرهنگ، هنر و تمدن 
کردستان در حوزه هنری و کتاب »تیکوشانی بی  وچان به ره و ئامانجی ژیان« در 
کنار ده ها مقاله علمی و پژوهشی ازجمله نتایج تالش های اوست. وی عالقه خاصی 

به احیای ادبیات کودک و نوجوان در استان 
کردستان دارد. کتاب شــعر کردی با عنوان 
»ریوی بی ناز و راوچی فیلباز« نشــان دهنده 
تالش و توان یوسفی در حوزه ادبیات کودک و 

نوجوان این دیار است.

در استان بوشــهر که تجربه کســب عنوان »پایتخت کتاب« را در ســال 9۵ در کارنامه دارد، 

بوشهر
کتابفروشی که به صورت تخصصی در حوزه کودکان فعالیت چشمگیر و مستمری داشته باشد، به 
آن معنا وجود ندارد و بیشتر کتاب های این حوزه در بخشی از معدود کتابفروشی های سطح شهر 
بوشهر و همچنین برازجان به عالقه مندان و خانواده ها عرضه می شود، اما به همت کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان، به تازگی فروشگاه های محصوالت فرهنگی برپا شده است که به 
صورت تخصصی دراین حوزه فعالیــت می کنند و تا حدودی توانســته اند جای خالی کتابخانه 
تخصصی در حوزه کودک و نوجوان را پر کنند. ازجمله نویسندگان فعال در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در استان 
بوشهر نیز می توان به عبداهلل علی پور، شاعر ساکن کنگان، آمنه رمضانی صاحب چند اثر متعدد و خالقانه و همچنین 

زهرا مویدی، لیال پورنبی و خاتون شهرآشوب اشاره کرد.

استان گلستان با جمعیتی در حدود 2میلیون نفر، کتابفروشی یا مراکز ویژه عرضه و فروش کتاب 

گلستان
کودک و نوجوان ندارد. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان نیز عدد دقیقی از فروش کتاب 
این حوزه ندارد. به گفته عبدالرحمن اونق، نویســنده ترکمن و عضــو انجمن قلم ایران، در نبود 
فروشگاه های عرضه تخصصی کتاب کودک و نوجوان و کم کاری برخی نهادهای مسئول در توسعه 
فرهنگ مطالعه میان کودکان و نوجوانان، کانون پرورش فکری اســتان با 28مرکز سیار و ثابت، 
به عنوان تنها محل مراجعه کودکان و نوجوانان کتابخوان و خانواده هایشان است. اما دراین میان 
حسین میرکاظمی، داستان نویس نام آشنای حوزه کودک ونوجوان در گرگان است؛ معلمی که حتی در کالس های 
درس هم از شاگردانش می خواست نوارقصه هایی از رویاهایشان پر کنند. آثاری به قلم میرکاظمی مانند »یورت« 

برنده چند جایزه ادبی و اثری از او به نام »االمان« به زبان آلمانی ترجمه شده است. 

سیستان و بلوچستان، استانی محروم در همه زمینه ها بوده و نمود این محرومیت در حوزه فرهنگی 
سیستان و 
بلوچستان

بیش از سایر بخش هاست. البته در چند سال گذشته گام های موثری ازسوی سازمان ها و نهادهای 
متولی فرهنگی و بخش خصوص در استان برداشته شده و کتابخانه های روستایی فراوانی در نقاط 
مختلف گشایش یافته است که همگی زمینه ساز ارتقای فرهنگی استان شده است. اکنون دیگر 
سیستان و بلوچستان در کانون توجه  قرار گرفته، تا جایی که نویسندگان حوزه ادبیات کودک از 
نقاط مختلف کشور به این استان سفر می کنند و به ترغیب کودکان و نوجوانان برای کتابخوانی 
می پردازند. همچنین در سیستان وبلوچستان نویسندگان خوبی حضور دارند که دائم در تالش برای تغییر وضعیت 
استان هستند و از آنها می توان به »محسن سنچولی پردل« اشاره کرد. وی معتقد است که ادبیات کودک و نوجوان 
استان شرایط مناسبی ندارد و دلیل آن، خأل و نبود یک برنامه مدون، هدف دار و استراتژی معین دراین حوزه است و 
همین موضــوع تاکنون مانــع تولید یک اثــر خوب و ماندگار در اســتان شــده اســت. منابــع کتابخانه های 
سیستان وبلوچستان هم جوابگوی نیازها نیست؛ هرچند خیران زیادی با ارسال بسته های فرهنگی از اقصی نقاط 

کشور به استان درصدد رفع محرومیت فرهنگی استان هستند.

 درسال های اخیر با تالش برخی نویسندگان و شــاعران شاهد رشد ادبیات کودک و نوجوان در 

کرمانشاه

 
اســتان کرمانشــاه بوده ایم. یکی از اتفاق های مثبت حوزه ادبیات کودک و نوجوان، پیوند زبان 
»کردی« با دنیای شیرین و جذاب ادبیات کودک و نوجوان بوده است که این پیوند مبارک از استان 
کرمانشاه آغاز شد. آثار حوزه ادبیات کودک و نوجوان که به زبان کردی به چاپ رسید، با استقبال 
مخاطبان مواجه شد. چند هفته نامه نیز صفحاتی را به ادبیات کودک و نوجوان اختصاص دادند. 
موفقیت های بین المللی ادبیات کودک و نوجوان استان در سطح بین المللی نیز قابل توجه بوده و 
کتاب »یخی که عاشق خورشید شد« از رضا موزونی، نویسنده مطرح استان کرمانشاه، به چند زبان ترجمه شده است. 
»محمدجواد محبت« یکی از شاعران  کرمانشاهی حوزه کودک و نوجوان کشور است که کودکان و نوجوانان دیروز 
و امروز، با شعر »دو کاج« وی در کتاب های درسی مقطع ابتدایی آشنا هستند. از دیگر شاعران می توان به »فاطمه 
ناظری«، »نوشین نوری« و »سمیه قبادی« اشار کرد که چراغ ادبیات کودک و نوجوان را در استان کرمانشاه روشن 

نگه داشته اند.

شیوع ویروس کرونا در کشور برخی چالش ها و مشــکالت و تعطیلی کتابخانه و مراکز کانون 

هرمزگان
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان را به دنبال داشته است. به این ترتیب شیوه های 
جدید آموزشی با اســتفاده از ظرفیت های فضای مجازی جایگزین شــیوه حضوری شده و 
آموزش های فرهنگی، هنری و ادبی، آموزشی و اسالمی نیز توسط کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان هرمزگان درحال برگزاری است. کودکان و نوجوانان امیدهای آینده هر جامعه 
هستند و ورود به دنیای آنها و ژرف نگری در رفتار و گفتار کودکان و نوجوانان، توجه دقیقی را 
می طلبد چراکه نگرش های بعدی جوانان به ســال های نخســتین زندگی آنها بســتگی دارد. بنابراین باید با 
کتابخوانی به سالمت و روان آن ها توجه ویژه ای داشته باشیم. برهمین اساس هم هست که استان هرمزگان در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان و همچنین تولید و عرضه کتاب های این حوزه نیازمند انجام اقدام های ویژه تری 

است.

گیالنی ها ســال گذشــته در ۴طرح فروش فصلی کتاب با خرید بیش از ۳2میلیارد ریال کتاب، 

گیالن
استقبال بسیار خوبی از خرید یارانه ای کتاب داشــتند و این استان درمیان استان های پرفروش 
کتاب طرح های فصلی قرار گرفت. اگرچه دراین طرح ها درمجموع 89هزار و ۵۱۵جلد کتاب توسط 
گیالنی ها خریداری شد، اما بررسی وضعیت فروش کتاب کودکان در گیالن چندان مناسب نیست. 
چند کتاب فروشی مطرح رشت ازجمله »فرازمند«، »آسمان« و »بدر« که پرفروش ترین ها در حوزه 
کتاب هستند، آمار فروش کتاب کودک را مطلوب توصیف نکردند، اما استقبال از کتاب کودک در 
کتابفروشی های تخصصی مانند »باز باران« بهتر بوده است. این کتابفروشی در بازه زمانی ۱۷ تا 2۴خرداد در قالب 
طرح بهارانه کتاب هزار و ۱00جلد کتاب کودک به فروش رساند. »حمید وثیرش«، موسس کتابفروشی »بازباران«، 
چند سالی است که ازطریق گروه های حمایتی، برای کودکان مناطق محروم »توپ« به عنوان نماد بازی و تکاپوی 

شیرین کودکی و »کتاب« نماد دانایی و آگاهی ارسال می کند. 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان سال گذشته مجوز چاپ ۱۴عنوان و امسال مجوز 8عنوان 

لرستان

 
کتاب کودک و نوجوان را صادر کرده است که در مقایسه با استان های همجوار، آمار کمی به حساب 
می آید. مسئوالن لرستان تخصصی بودن حوزه کودک و نوجوان و همچنین هزینه های باالی چاپ 
کتاب دراین حوزه را از دالیل استقبال کم نویسندگان از این حوزه می دانند. لرستان نشر تخصصی 
کودک و نوجوان ندارد، اما امسال در شرف صدور یک مجوز انتشاراتی دراین زمینه است. همچنین 
تنها کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان استان چندی قبل به محاق رفت، از آن زمان هیچ مرکز 
تخصصی عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی حوزه کودک و نوجوان در این استان فعال نیست و کتابفروشی ها صرفا 
چند قفسه از مغازه شان را به این بخش اختصاص داده اند. ملیحه پوریان، نسرین فریدونی، آذر کاکاوند و نیلوفر شمس 

نویسندگان شاخص حوزه کودک و نوجوان لرستان محسوب می شوند.

در ایالم با تاخیری چندساله شعر و داستان کودک شکل گرفت. در اوایل سال ۱۳92 با پیشنهاد 

ایالم
خالقانه عمران خودآموز )معاون وقت و مدیرکل فعلی فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان ایالم( و 
میزبانی و تالش انجمن ادبی وقت ایوان به مدیریت علی محمد محمدی، برای نخستین بار دبیرخانه 
دائمی یک جشنواره تخصصی شعر کودک کردی در شهرستان ایوان با عنوان »منال و مه لوچگ« 
تشکیل شد؛ جشنواره ای بی سابقه در اســتان  ایالم که توانست بالندگی نهال نوپای شعر کودک 
کردی ما را رقم بزند. بسیاری از شاعران ایالم با اشتیاق فراوان برای مشارکت در این رویداد دلنشین 
فرهنگی، دست به خلق آثار کودک کردی زدند. این جشنواره در پاییز ۱۳92 برگزار شد و چهره های جوان و تازه ای 
را به جریان ادبیات کودک معرفی کرد؛ رویدادی که سال ۱۳99 نیز چهارمین دوره خود را با عنوان جشنواره شعر 
کودک کردی »منال« پشت سر گذاشت. در فاصله ســال ۱۳92 تا امروز، جریان شــعر و ادبیات مناالن در ایالم 
چهره های خالق و تازه ای را به خود دیده است. بسیاری از افرادی که پیش تر سرایش شعر کودک را آغاز کرده بودند، 
با جدیت دراین دهه بر دامنه  فعالیت خود افزودند و مهم تر اینکه عالوه بر شعر، داستان های کودکانه کردی نیز در 
ایالم نگاشته شد. انتشار ده ها عنوان کتاب مانند »کوورپه«، »ئه ور و خوه ر«، »موشلی موشان« و »نه ورووزانه« بخشی 

از این فعالیت هاست.

ادبیات کودک در خراســان شــمالی، به عنوان یکی از بخش های مؤثر فرهنگی، با کاستی ها و 

خراسان 
شمالی

ضعف های متعددی روبه رو اســت، به گونه ای که این بخش از قالب گرفته تا مضمون و محتوا، 
نیازمند توجه اساســی اســت. نبود کتاب های غنی از روح کودکی و همچنین کم تعداد بودن 
نویســندگان خوش ذوق و آگاه به فضای مورد نیاز کودک از خالءهایی است که در حوزه ادبیات 
کودک خراسان شمالی دیده می شود. نوشین شعبانی، شاعر حوزه کودکان در خراسان شمالی 
معتقد است که در حوزه ادبیات کودک، باید نویســندگانی پای کار بیایند که دوست دارند برای 
کودکان بنویسند و همچنین ذوق ادبی و تخیل سرشار داشته باشند، چراکه دراین وادی تنها دغدغه نان و جویای 
نام بودن نتیجه نامناسبی درپی خواهد داشت.سمیرا ســاداتی، یکی دیگر از فعاالن حوزه ادبیات کودک خراسان 
شمالی نیز می گوید که ادبیات کودک دراین استان نیازمند یک انجمن مجزا و خاص است که در تمام شهرستان ها 
فعالیت داشته باشد. خراسان شمالی هم از نظر کتاب کودک هم از لحاظ ناشر و هم تعداد نویسنده ضعف دارد و یکی 

از استان هایی است که دراین حیطه در رده های پایین کشوری قرار  می گیرد. 

استان فارس از خاستگاه های مهم ادبیات کودک و نوجوان است؛ حوزه ای که متاسفانه در 2دهه 

فارس
گذشته، با وجود اهمیتش، کمتر به آن پرداخته شده است. صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی فارس معتقد است این استان را می توان با داشــته های معنوی و تربیتی ویژه خود، از 
خاستگاه های ادبیات کودک و نوجوان کشور دانست؛ از عصر سعدی بزرگ تا به امروز که بهترین 
نویســنده های کودک و نوجوان مانند احمد اکبرپور، فرهاد حســن زاده، محمدرضا سرشــار 
)رهگذر(، رضا شیرازی و... از آن برخاسته اند و به رشد و نمو این دیار در زمینه ادبیات کودک و 
نوجوان کمک کرده اند. امروزه کودکان و نوجوانان در استفاده از فضای مجازی از دیگران پیشی گرفته اند از این رو 
باید محتوای مناســب مبتنی بر اصول پرورشــی ادبیات کودک و نوجوان را در قالب های گوناگون در این فضا به 
کودکان و نوجوانانمان ارائه کنیم. اینها درحالی است که براساس اعالم انجمن کتاب استان فارس، امکان استفاده 
اعضای باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان از یارانه خرید کتاب الکترونیک فراهم شده و اعضای باشگاه های 
کتابخوانی با وارد کردن کد ملی می توانند اقدام بــه ثبت نام و خرید کتاب الکترونیــک کنند و با پرداخت فقط 
۳0هزارتومان، امکان استفاده از ۳۵00عنوان کتاب دیجیتال )متنی و صوتی( به ارزش ۱00هزارتومان را به مدت 

یک سال داشته باشند.

استان خوزستان نویسندگان و شــاعران زیادی دارد؛ از احمد محمود گرفته تا قیصر امین پور. 

خوزستان

 
نویسندگان کودک و نوجوان زیادی هم از این دیار به عالم ادبیات معرفی شده اند که می توان یکی 
از معاصران شان را جمشید خانیان دانســت. با همه اینها و در شــرایطی که برخی کتاب های 
نویسندگان این دیار مانند فیروز جزایری دوما به شهرت جهانی رسیده است، اما کمبود فضای 
مطالعه و زیرساخت های توزیع کتاب  کودک و نوجوان، حسرتی برای این استان برجا گذاشته. 
مراکز توزیع و فروش کتاب های کودک و نوجوان به چند فروشگاه کانون پرورش فکری محدود 
شده که شهروندان در نقاط مختلف باید مسیر زیادی را برای رسیدن به آن طی کنند. در شهرهای کوچک تر 
یا روستاها هم که عموما خبری نیست و شاید فعاالن اجتماعی و خیران چند کتاب کودک و نوجوان به دست 
بچه های مناطق محروم برسانند. مدارس خوزستان به عنوان یکی از راه های دسترسی کودکان و نوجوانان به 
کتاب مناسب گروه سنی شان هم یا کتابخانه ندارند یا کتاب های به روز و جدید در اختیارشان نیست. به همین 
دلیل هم بود که طرح »ایمک« یا ارسال یارمهربان به کتابخوان دراین استان آغاز به کار کرد تا افراد نیازمند و 
خانوارهای مناطق حاشیه ای و کم برخوردار را زیرپوشش قرار دهد؛ دراین طرح بخشی از هزینه های توزیع کتاب 

ازسوی استانداری پرداخت می شود.

محرومیت ها در کهگیلویه وبویراحمد عالوه بر زیرساخت ها، راه خود را به هنر و ادبیات هم باز 
کهگیلویه 

 و بویراحمد

کرده است. به جز چند نویســنده قدیمی و این اواخر، مرحوم حســین پناهی، آن قدر شاعر و 
نویسنده ای از این استان جنوبی به عالقه مندان ادبیات به ویژه ادبیات کودک و نوجوان، معرفی 
نشده است. حتی به گفته کارشناسان استان، ادبیات کودک و نوجوان در کهگیلویه وبویراحمد 
در ابتدای راه است و تقریبا نویســنده هایی که فعالیت می کنند، نسل اول این حوزه محسوب 
می شوند. این درحالی اســت که زیســت بوم کهگیلویه وبویراحمد و جغرافیای خاص آن هم 
الهام بخش داستان نویسی بسیاری از نویسنده ها بوده و هم با توجه به رئالیسم جادویی فرهنگ عامه این استان، به 
خوبی قابلیت تولید و عرضه داستان های جذاب و خواندنی برای رده سنی بزرگسال و کودک و نوجوان را دارد. به غیر 
از اینکه نویسندگان به دلیل محرومیت های گسترده استان به منابع کافی دسترسی ندارند، توزیع کتاب چه در سطح 
بزرگسال و چه کودک و نوجوان، به ســختی و محدود انجام می شــود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کهگیلویه وبویراحمد ۱9مرکز فرهنگی و هنری دارد که از این تعداد ۱0 مورد ثابت، ۷مورد ســیار و 2 مورد پستی 
هستند. با راه اندازی سایت فروش اینترنتی کتاب کودک و نوجوان، بیش از 2هزار کتاب عرضه شده است که توانسته 

بخشی از کمبود مراکز فروش و توزیع کتاب را جبران کند.
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    نظافت نامنظم کوچه ها در کیانمهر کرج
کیانمهر از مناطق پرجمعیت در مهرشهر کرج است که جمعیت زیادی را در خود جا داده است، 
اما خدمت رسانی شهری دراین منطقه چندان منظم انجام نمی شود و این موضوع مشکالت 
بسیاری را برای شهروندان به وجود آورده است. متاسفانه نظافت برخی کوچه های این منطقه 
نظم مشخصی ندارد. از مسئوالن مربوط در شهرداری کرج درخواست می کنیم هرچه سریع تر 

به این موضوع رسیدگی کنند.
الوندی از کرج

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

را به خطر بیندارند.
مهری تدین از بوشهر

صدای همشهری

 شنبه 19تير 1400 
شماره 8265 

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

گنبد سلطانیه در زنجان- عکس: صادق میری

استان ایالم سینما ندارد و ساخت »سینما امید« هم با گذشت ایالمی ها، ناامید از سینما امید
نزدیک به 2سال همچنان سرنوشت نامعلومی دارد

 حیات 
به قنات های دامغان 

بازمی گردد
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کشاورزی در دامغان وابستگی زیادی به آب قنات ها دارد، اما 
سیالب نیمه اردیبهشت امسال در دامغان خسارت هایی به 
برخی قنات های این شهرستان وارد کرد که سبب شد امسال 
اقداماتی بسیار گســترده تر از کارهای مرمتی هرساله برای 

بهره برداری از قنات های دامغان مورد نیاز باشد.
این سیالب اگرچه سبب شــد ذخایر منابع آبی زیرزمینی 
دراین منطقه افزایش یابد، اما به دلیــل تخریب تعدادی از 
قنات ها، دسترسی برخی کشــاورزان دامغانی به آب مورد 
نیاز و کافی قطع شد و به همین دلیل درحال حاضر بسیاری 
از کشاورزان به ویژه در جنوب دامغان، برای تأمین آب مورد 
نیاز زمین های خود در سال زراعی جاری با مشکالتی مواجه 

هستند.
علی سرکاری، یکی از کشاورزان دامغانی دراین باره می گوید: 
سیل اردیبهشت  ماه بسیاری از قنات های ما را پر کرده و راه 
انتقال آب مســدود شده اســت. تاکنون بارها برای رفع این 
مشکل پیگیری های الزم را انجام داده ایم، اما هنوز قنات ها 
بازسازی و احیا نشده است. ادامه این وضعیت باعث وارد آمدن 

خسارت مالی قابل توجهی به کشاورزان می شود. از مسئوالن 
می خواهیم دست کم یک بیل مکانیکی در اختیارمان بگذارند 

تا قنات ها را دوباره احیا کنیم.

خسارت 12میلیارد ریالی
براســاس اعالم اداره جهاد کشــاورزی دامغان، ســیلی که 
اردیبهشــت ماه امســال دراین منطقه رخ داد، بیش از یک 
میلیارد و 200میلیون تومان به زیرســاخت های کشاورزی 
خسارت وارد کرد که بخش عمده این خسارت ها نیز مربوط 
به قنات ها بود ه است. 5رشــته قنات »تلخوی«، »معلمان«، 
»حسینیان«، »سینگ« و »بندیخاب« را دچار آسیب کرد 
که میزان خسارت ریالی به قنات ها بیش از یک میلیارد تومان 

برآورد می شود.
 درحال حاضر نیز اداره جهاد کشاورزی دامغان و سازمان جهاد 
کشاورزی سمنان در تالشند با جذب اعتبارهای موردنیاز و 
انجام برخی اقدام های مرمتی، قنات های آســیب دیده این 

مناطق را به چرخه انتقال و توزیع آب برگردانند.
مدیر اداره آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد 
کشاورزی ســمنان دراین باره می گوید: در سیالب هایی که 
اردیبهشت ماه امسال رخ داد، 5رشته قنات در مناطق جنوبی 

دامغان دچار خسارت شدند که بیشترین خسارت ها مربوط 
به قنات معلمان بود. حدود 550متر از مسیر این قنات براثر 
سیالب به طورکامل ریزش کرد که با این خسارت گسترده، 
عمال آبی که کشــاورزان و مردم به واسطه فعالیت این قنات 

استفاده می کردند، از دسترس خارج شد.

اقدام های جایگزین
»حسین شاهینی« از پیگیری اقدام های مرمتی برای احیای 
قنات معلمان خبر می دهد و اظهار می کند: همکاران در اداره 
جهاد کشاورزی برای رفع این مشکالت، مجموعه اقدام هایی 
را پیش بینی کردند که بخشی از آنها انجام شده و بخشی دیگر 
نیز همچنان درحال پیگیری و انجام است. انتقال آب به وسیله 
لوله به جای مسیر تخریب شده قنات، از اقدام های اصلی است 
که در دستورکار قرار دارد تا فرایند انتقال آب دراین منطقه 

برای کشاورزان متوقف نشود.
وی می افزاید: همکاران ما برای طول این مسیر 550متری 
لوله انتقال آبی را پیش بینی کرده اند که به وسیله یک پمپ، 
آب را از میله چاه هایی که در قسمت باالیی قنات وجود دارد، 
پمپاژ کند تا آب در مظهر قنات )خروجی قنات( در دسترس 
مردم باشد.این مســئول درباره میزان پیشــرفت عملیات 

بهسازی و احیای قنات معلمان نیز عنوان می کند: از حدود 
550متری که بیشترین خسارت را دیده بود، ریزش برداری 
حدود 250متر انجام شد و پاالنه گذاری نیز اکنون برای همین 
مسیر درحال انجام است تا برای آینده از استحکام بیشتری 
برخوردار باشد و جلوی خسارت های احتمالی بعدی گرفته 
شود. برنامه ریزی ما این است که با تالش همکاران، عملیات 
مرمت و بازگرداندن قنات ها به چرخه انتقال و توزیع آب مورد 

نیاز مردم منطقه تا پایان تیرماه به سرانجام برسد.

مرمت مستمر قنات ها
سازمان جهاد کشاورزی سمنان در سال گذشته نیز مرمت و 
بازسازی 23رشته قنات به طول 60هزار و 550متر را انجام 
داده بود. 125رشــته قنات موجود دراین شهرستان، بخش 
مهمی از آب مورد نیاز کشــاورزی و حتی آشامیدنی برخی 
روستاهای این شهرســتان را تأمین می کند که سبب شده 
دامغان در سطح کشــور، از جمله شهرستان هایی محسوب 
شود که کشاورزی آن به آب قنات وابستگی زیادی دارد. به 
همین دلیل نیز مرمت هرساله قنات ها، از برنامه های مستمر 
اداره جهاد کشاورزی دامغان و سازمان جهاد کشاورزی استان 

سمنان است.

اشکان جهان آرای
خبرنگار

5 رشته قنات آسیب دیده از سیل اردیبهشت ماه   امسال 
درجنوب دامغان ، تا پایان تیرماه به چرخه توزیع آب     

کشاورزی این منطقه متصل می شود

اســتان ایالم با جمعیتی بیــش از 580هزارنفــر، در کنار همه 
محرومیت هایی که دارد، از امکانات فرهنگی مناسب هم بهره ای 
نبرده و تنها سینمای این استان نیز چند سال پیش به ویرانه و 
پس از آن به محل پارکینگ خودروها تبدیل شــد؛ حاال مردم 
ایالم از استان شان به عنوان استانی بدون سینما نام می برند و به 
اسکلتی فلزی که قرار است در آینده ای نامعلوم تبدیل به سینما 
»امید« شود، دل خوش کرده اند تا شاید بتوانند فیلم های روز را 

روی پرده نقره ای تماشا کنند. 

  از سینما خاطراتش مانده
سال 92 بود که سینما قدس، تنها سینمای شهر و استان ایالم 
با خاک یکسان شــد تا روی ویرانه های این ســینما، سینمایی 
امروزی با تجهیزات به روز سبز شود؛ وعده ای که هیچ گاه عملی 
نشد. 8سال است که سینما قدس ایالم تبدیل به زمینی خاکی 
برای پارک خودروها شده و 18سال هم از متروکه ماندن سینما 

هنر آبدانان می گذرد.
وحید باغی ۴2ساله از شهروندانی است که همیشه یک پای ثابت 
سینما قدس ایالم بود. او به همشهری می گوید: از دوره نوجوانی 
پایم به سینما باز شد و هر وقت که از خیابان رد می شدم، به دنبال 
نام جدیدی روی تابلو بزرگ و ســفید رنگ ســینما بودم. هنوز 
خاطراتم را در راهروی سینما، مغازه اغذیه فروشی و 

بلیت فروشــی جست وجو 
می کنــم؛ عکس هایــی با 
کاغذ های مخصوص که فقط 

روی دیوار ورودی سینما بود. حاال اما همان سینما هم دیگر وجود 
خارجی ندارد تا بتوانم بچه هایم را برای دیدن فیلم به سینما ببرم. 
االن جای ساختمان تنها سینمای شهر، خودرو پارک می کنند تا 

بتوانند از بازار خرید کنند.
امیر حسن زاده، یکی دیگر از شــهروندان جوان ایالمی، با بیان 
اینکــه بعضی از فیلم ها در ســالن اجتماعات ســاختمان اداره 
ارشاد نمایش داده می شود، به همشهری می گوید: اگر بخواهیم 
فیلم های روز را تماشا کنیم، باید کلی منتظر بمانیم تا در سالن 
اجتماعات ارشــاد روی پرده نمایش داده شــود که آن هم تنها 
برخی از فیلم ها و به صورت محدود است. اینکه ما انتظار داشته 
باشیم شهرمان حداقل یک سینمای مستقل داشت باشد، توقع 

زیادی نیست.
وی ادامه می دهد: اگر سینما در شــهر ایالم وجود داشته باشد، 
مردم مجبور نیستند به سینما فرهنگ یا همان سالن اجتماعات 
مجتمع فرهنگ و ارشاد بیایند. این مکان، اختصاصی برای سینما 
نیســت. هم ظرفیت صندلی ها بسیار کم است و هم 
استاندارد های الزم مانند دیگر ســینما ها در نقاط 
مختلف کشور را ندارد. چند ســال پیش هم وعده 
ساخت سینما امید را دادند که آن هم هنوز به نتیجه 

نرسیده است.

  فرجام یک طرح ناتمام
قرار بود شــهر ایالم، در طرح پردیس 
سینمایی امید و در راستای تحقق 

برنامه کالن وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی باهدف 

دسترسی فرهنگی و افزایش توان زیرساختی سینمای کشور در 
شهرهای فاقد سالن سینما، که دارای جمعیت بیشتری هستند، 
با محوریت شهرداری ها، صاحب سالن سینما شود که این طرح 
نیز بعد از گذشت سال ها درحد ساخت چند ستون به حال خود 

رها شده است.
 16مرداد سال 1398 کلنگ ساخت سینما امید شهر ایالم توسط 
شهرداری با مشــارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
ایالم به زمین زده شده تا شاید بتوان نبود سینما را دراین شهر 
جبران کرد، اما با گذشت نزدیک به 2سال این سینمای شهر ایالم 

همچنان سرنوشت نامعلومی دارد.
معاون فنی و عمرانی شهردار ایالم یکی از دالیل طوالنی شدن 
پروژه سینمایی امید شهر ایالم را حجم باالی خاک برداری عنوان 
می کند و می گوید: با توجه بــه محوطه 15هزار مترمکعبی این 
مجموعه فرهنگی، مرحله خاک برداری و آماده کردن بستر کار 
برای پیمانکار مربوطه به مدت 5ماه به طول انجامید که این خود 
می تواند یکی از دالیل مهم به تعویق افتادن بهره برداری از این 

طرح فرهنگی باشد.
علی رضازاده، درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه عنوان می کند: 
اســکلت بندی و نصب ســتون هایی در اندازه های مختلف بین 
5 تا 11متری به دلیل وجود ۴ســالن ســینمایی مجزا از موارد 
50درصد پیشرفت فیزیکی این طرح فرهنگی است. فاز اصلی و 
پایانی سینما امید اکنون طی درج آگهی در رسانه های مختلف به 
مناقصه گذاشته شده است و با پیمانکاران درحال مذاکره هستیم. 
امیدواریم با مشخص شدن برنده مناقصه، مراحل 

پایانــی کار انجام و 
این پروژه تکمیل 

شود.

به گفته این مسئول، براساس برآوردهای اولیه، 5میلیارد تومان 
برای این پروژه فرهنگی پیش بینی شده که تاکنون یک میلیارد 
و 500میلیون تومان آن هزینه شــده و بــرای تکمیل طرح، به 

3میلیارد و 500میلیون تومان دیگر نیاز است.

  سالن اجتماعات، جایگزین سینما
مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی ایالم نیز عنوان »استان بدون 
سینما« را برای ایالم قبول ندارد و به همشهری می گوید: سینما 
قدس مالک خصوصی داشــت و با اینکه دراین چند سال که از 
تخریب این ســینما می گذرد، ما بارها با مالک این بنا صحبت 
کردیم و قول مســاعدت داده ایم، اما کم کاری ازســوی مالک 
بوده است و نمی توان مالک را مجبور به ساخت سینمای جدیدی 

کرد.
عمران خودآموز با بیان اینکه سالن اجتماعات اداره ارشاد اکنون 
به سینما تبدیل شده است، می افزاید: تجهیزات به روز سینما را 
به سالن اجتماعات اداره ارشاد آوردیم تا مردم بتوانند به راحتی 
فیلم های روز را دراین سالن تماشا کنند. حتی در زمان جشنواره 
فیلم فجر نیز فیلم های جشنواره را برای شهروندان دراین سالن 

اکران کردیم.
وی ادامه می دهد: همچنین در شــهرهای ایــوان و آبدانان نیز 
سالن های اجتماعات اداره های ارشاد این شهرستان ها به سینما 
تبدیل شده و به زودی در شهرستان های ملک شاهی، دره دشت 
و چرداول نیز ســالن اجتماعات ارشــاد به تجهیزات روز مجهز 

می شود و این سالن ها نیز حکم سینما را پیدا خواهند کرد.
این مســئول معتقد است فرقی میان این ســالن ها و سینمای 
مســتقل وجود ندارد و اضافه می کند: سعی ما براین است که تا 

تکمیل شدن سینما امید، زیرساخت های فرهنگی را در استان 
افزایش دهیم و مردم بتوانند فیلم های اکران شده را به روز ببینند.

  حمایت از بخش خصوصی
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان ایالم درباره وقفه به 
وجود آمده در ساخت سینما امید نیز می گوید: با توجه به اینکه 
شــهرداری ایالم مجری پروژه ســینمایی امید بوده، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی نیز به عنوان یکی از متولیان فرهنگی 
استان، دراین زمینه حمایت های الزم را از پروژه انجام داده است، 
اما شیوع کرونا سبب شد ساخت این سینما به تعویق بیفتد، اما 
با رفع مشــکالت موجود و جایگزینی پیمانکار جدید، عملیات 
اجرایی سینما امید شهر ایالم به زودی ازسر گرفته خواهد شد و 
سعی ما این است که تا آخر تابستان حداقل فاز یک این پروژه که 

همان ساخت و تکمیل بناست، به بهره برداری برسد.
خودآموز با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی درصدد 
کمک به شــهرداری در زمینه تأمین منابع مالی باهدف تکمیل 
هرچه سریع تر پروژه ســینما امید است، می افزاید: این اداره کل 
تاکنون 700میلیون تومان از طریق سازمان سینمایی کشور به 
این پروژه تزریق کرده و همچنین برای تکمیل آن یک میلیارد 
تومان دیگر اختصاص داده شده است و امیدواریم سال آینده این 

پروژه به طورکامل افتتاح شود.
می کنــد: اداره ارشــاد از وی همچنیــن اضافــه 
صــی  برای ســاخت ســینما در بخش خصو
خواهد کرد و شــهرداری نیز شهرهای ایالم حمایت 
این بخش خواهد بود.آماده دادن امکانات به 

مریم عبدلی
خبرنگار
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