
مردم؛ محور مکتب امام 

فصل آشتی با کوچه های غریب

گفتارهایی از عماد افروغ، محمد هاشمی، مجید انصاری و داود فیرحی

همشهری در گفت و گو با کارشناسان سیاسی و فرهنگی به بررسی جایگاه مردم در اندیشه و مکتب امام خمینی )ره( پرداخت

 هم ابتال بیشتر شد ه
هم مرگ و میر

   وزیر بهداشت با انتقاد از عادی انگاری کرونا در 
کشور: به جان خودتان و همکارانم رحم کنید

   فراموشی همه گیری کرونا و بی توجهی به 
فاصله گذاری اجتماعی موجب افزایش آمار مبتالیان 

در برخی استان ها شده است

زاگرس بيابان مي شود

چشم انتظار 
مشتریان گریزپا

جنگل هاي زاگرسي به دلیل فشارهاي انساني، تغییر 
اقلیم و آتش سوزي هاي متعدد توان ترمیم را از دست 

داده و در حال خشک شدن است 

 مردم در میانه بیم و امید به تدریج حضور بیشتری
 در فضاهای عمومی پیدا می کنند

 گزارشي از برخي کوچه هاي فراموش شده و با هویت تهران
 که قابليت پياده راه سازي دارند و کوچه های کوچکی که احيا شده اند

رستوران ها و کافه ها باز شده ا  ند اما هنوز هیچ چیز مثل 
قبل نیست

هشدار سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به وضعیت 
پرمخاطره کرونا:
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 کنترل بحران آمریکا 
در دست کيست؟

35ميليون تن 
دورریز مواد غذایی 

ایران در سال

حلقه پرتو درمجلس

آمار هــدر رفــت مــواد غذایی در 
شــهرهای بــزرگ ایــران دوبرابر 

میانگین جهانی است

فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم 
با حضور روحانیون نزدیک به آیت اهلل 
مصباح یزدي و چهره هاي پایداري 
مي تواند سمت و سوي سیاسي این 

مجلس را  تحت تأثیر قرار دهد

 جالب تریــن احــکام صادر شــده 
جایگزین حبس در ایران
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نگاهیادداشت
رحمان قهرمانپور؛ کارشناس مسائل بين المللمجيد فراهاني؛ عضو شورای شهر تهران

طي بیش از یک قرن گذشــته شــخصیت هاي 
برجســته اي در جهان اســالم ظهور کرده اند که 
براي تقویت و حاکمیت اسالم اقدامات گسترده اي 
را انجام داده اند اما تنها شــخصیتي که توانســت 
اسالم را به بلوك قدرتمندي در نظام بین الملل تبدیل کند بنیانگذار انقالب 
اسالمي حضرت امام خمیني)ره( بود. امام خمیني )ره( حرکت حق طلبانه و 
اسالمگرایانه خود را از دوران اســتبداد رضا خاني که به سبب سیاست هاي 
انگلیس و شــخص رضا خان، روحانیت و حوزه هاي علمیه در انزوا بودند آغاز 
کرد و توانســت با تدوین آثاري همانند کتاب ارزشمند کشف االسرار با دفاع 
قاطع و مستدل از اسالم و ترسیم دورنماي حاکمیت اسالم نخستین ایده ها و 
سخنان خود درباره حکومت اسالمي را بیان کند و نخستین گام هاي جهاني 
کردن حکومت و نهضت اســالمي را بردارد که جرقه آن در سال۱۳۴۱ و در 
ماجراي انجمن هاي ایالتي و والیتي و اعتراض به حکومت شاه زده شد. هدف 
او اسالم بود و در این راه نوراني و پربرکت، جز رضاي خدا را در نظر نمي گرفت 
و از مخالفت ها و دشمني هایي که چه از سوي رژیم شاه و چه برخي روحانیون 
واپسگرا اعمال مي شد پروا و هراسي به دل راه نمي داد. پس از رحلت آیت اهلل 
بروجردي مرجع عالیقدر شیعه، امام خمیني)ره( پرچمدار آگاه کردن توده هاي 
مردم علیه ظلم و بي عدالتي حکومت شد و تأثیر گذاري ایشان در آگاهي بخشي 
به جامعه و افشاي جنایت و مظالم رژیم دست نشانده انگلیس به حدي رسید 
که حضور امام در کشور را مساوي زوال حکومت تلقي مي کردند و امام را در 
آبان ســال ۱۳۴2 در قم دســتگیر و به ترکیه تبعید کردند. طبعا تبعید امام 
نتوانست شعله هاي آگاهي و انقالب را خاموش کند و در سال هاي بعد حتي با 
وجود محدودیت هاي بیشتر و سختگیري هاي گسترده تر علیه امام ، مردم و 
انقالبیون داخل کشور، انقالب اسالمي به پیروزي رسید. این روزها و در آستانه 

سالگرد رحلت حضرت امام خمیني)ره(، به نظر مي رسد 
نیاز به بازخواني و بازفهم میراث گرانبها و ارزشــمند وي 

یعني جمهوري اسالمي در حوزه هاي مختلف چه فکري و چه رفتاري احساس 
مي شود. 

 وضعیت آشــفته این روزهاي آمریکا دست کم طي 5 دهه 
گذشته سابقه نداشته اســت. دولت براي کنترل اوضاع در 
برخي  ایالت ها به اعزام نیروهــاي گارد ملي و اعالم مقررات 
منع رفت و آمد متوسل شده است؛ وضعیتي که در آمریکا بعد 
از ترور مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش سیاهپوستان در سال۱968 بي سابقه بوده است. 
وقایع این روزهاي آمریکا را از ۳منظر مي توان مورد تحلیل قرار داد. ۱- مسئله تبعیض نژادي، 
بارزترین ویژگي اعتراض هاي اخیر است. جنبش مدني که مارتین لوتر کینگ در دهه۱960 
به راه انداخت، در نهایت به لغو تبعیض هاي حقوقي و قانوني علیه سیاهان آمریکایي منجر 
شد اما تبعیض هاي موجود در ساختارهاي فرهنگي و حتي سیاسي آمریکا، همواره به طور 
نانوشته وجود داشــته و همچنان هم وجود دارد. هنوز بخشي از سفیدپوستان آمریکایي، 
سیاهپوستان را شهروندان درجه2 و حتي فرودست جامعه تلقي مي کنند. اعتراض  به این 
تبعیض ها همیشه در جامعه آمریکا به صورت ساختاري جریان داشته است. حتي در دوره 
قبل، زماني که رئیس جمهور آمریکا خود یک سیاهپوســت بود، اینگونه اعتراض ها وجود 
داشت. مسائل نژادي همیشه یکي از مهم ترین مسائل آمریکا بوده و در فضاي سیاسي این 
کشور نمود برجسته اي داشته است. همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سیاهپوستان حق 
زندگي در آمریکا را دارند یا خیر؟ خود سیاهپوستان آمریکا معتقدند در ساخت این کشور 
نقش داشته اند - چه در زماني که به شکل برده در جامعه آمریکا حضور داشته اند و چه بعد از 
آن - و به همین دلیل بهره مندي از مزایاي زندگي در آمریکا را همچون سفیدپوستان حق 
خود مي دانند. 2- نکته دیگر در تفاوت اعتراض هاي فعلي با اعتراض هاي قبلي است. اکنون 
رئیس جمهوري در قدرت است که به صورت آشکارا از ناسیونالیسم سفیدپوستان حمایت 
مي کند و معتقد است که آمریکا ســرزمین سفیدپوستان است. دونالد ترامپ هم با حضور 
مهاجران و هم با حضور رنگین پوستان در این کشــور مخالف است. این نخستین بار طي 
60سال گذشته است که یک رئیس جمهور در آمریکا با صراحت از گروه هاي سفیدپوست 
افراطي حمایت مي کند. ترامپ دقیقا در نقطه مقابــل پدران بنیانگذار آمریکایي قرار دارد 

که بر حقوق برابر ساکنان آمریکا، احترام به تنوع و تساهل و تسامح 
تأکید مي کردند. براي نخستین بار اســت که ارتش با هدف کنترل 

اعتراض هاي مدني وارد میدان شده است. ســابق بر این، اغلب، نیروهاي پلیس بودند که 
مدیریت اوضاع را در چنین شرایطي در دست داشتند.

3ویژگي اعتراض هاي آمریکاامام خميني)ره( و مردم
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حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
به مناسبت رهبري ۱۴خردادماه 

ســالروز  سي و يكمين 
رحلت حضرت امام خميني رحمت اهلل، 
در يك ســخنراني زنده تلويزيوني با 
ملت ايران ســخن خواهند گفت. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي، بيانات رهبر انقالب ساعت۱۱ 
روز چهارشنبه، از سايت، اينستاگرام و 
توييتر KHAMENEI.IR و شبكه هاي 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
به  صورت زنده پخش خواهد شــد. 
مراسم سالگرد رحلت بنيانگذار كبير 
انقالب اسالمي كه هر سال با سخنراني 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در حرم مطهر 
امام خميني)ره( برگزار مي شد، با توجه 
به دستورالعمل هاي بهداشتي ستاد 
ملي مبــارزه با كرونا مبنــي بر عدم 
 برگزاري تجمعات، امســال در حرم 

مطهر برگزار نمي شود.

همشهري در گفت وگو با كارشناسان سياسي و فرهنگي به بررسي جايگاه مردم 
در انديشه و مكتب امام خميني )ره( می پردازد

سخنراني تلويزيوني رهبر معظم انقالب در 
سي ويكمين سالروز رحلت امام خميني)ره(

افــروغ: ما با انديشــه هاي 
حضرت امام چــه در بعد 
آزادي و چه در بعد اخالق 
و معنويت و به طور خاص در 

زمينه عدالت اجتماعي بسيار فاصله داريم

محمدهاشــمي: در حوزه 
جمهوريــت و مقبوليــت 
امروز مشــاهده مي كنيم 
كه در مقايسه با زمان حيات 

امام خيلي از چيزها را از دست داده ايم

فيرحي:مشكلی كه خود امام 
هم به آن اشاره كردند اين 
بود كه نسل دوم حكومت ها 
كه فرزندان مسئوالن باشند 

اصال نمی دانند قضيه محروميت چيست

عماد افــروغ در گفت وگويي با همشــهري درخصوص 
مبناي تشخيص و شناخت تفكر واقعي امام)ره( با وجود 
برداشــت ها و قرائت هاي مختلف سياسي گفت: مواضع 
و ســخنان يك متفكر و رهبر سياسي به مثابه يك متن 
است. خيلي طبيعي است كه قرائت هاي مختلف از يك 
متن صورت بگيرد. هر قرائتي مبتني بر منافع و عاليق و 
پيش فرض هايي شكل مي گيرد. وجود قرائت ها، تعابير و 
برداشت هاي مختلف از يك متن هيچ منع و مشكلي ندارد 
و اتفاقا امري طبيعي است. افروغ ادامه داد: مشكل از آنجا 
آغاز مي شود كه هر قرائتي خود را مطلق و صواب تلقي كند 
و حاضر به گفت وگو با قرائت هاي ديگران نباشد و آنها را 
مطلقا نفي كند. اين چهره سياســي با اشاره به »نسبيت 
معرفتي« و »نسبيت داوري« به عنوان 2مفهوم كليدي 
براي مطالعه يك تفكر سياسي گفت: همانطور كه اشاره 
كردم نسبيت معرفتي امري قابل قبول است و قرائت هاي 
مختلف از يك متن طبيعي اســت. اما نســبيت داوري 
قابل قبول نيســت؛ ما نمي توانيم بگوييم كه هر معرفتي 
درست است. در اين شــرايط، ما با كثرتي از »ادعاهاي 
درســت« مواجه خواهيم شــد كه يك »نسبي گرايي 
راديكال« را رقم خواهد زد. بنابراين راه روشن و صحيح 
اين اســت كه قرائت هاي مختلف بــا يكديگر گفت وگو 
كنند و با منطق و شرايط گفت وگو و نيز وجه روانشناختي 
گفت وگو آشنايي داشته باشند. در اين شرايط، نبايد يكي 
از طرفين براي قطع گفت وگو با ديگري تالش كند و سعي 

بر سركوب طرف مقابل خود داشته باشد.
اين نماينده پيشين مجلس با تأكيد بر ضرورت گفت وگو 
ميان قرائت هــاي مختلف از يك تفكر و متن سياســي 
افزود: اين يك امر شناخته شــده و تعريف شده اي است 
كه قرائت هاي مختلف درباره اختالفات خود به گفت وگو 
بنشينند. اين گفت وگو بايد مستند، مستدل و معتبر باشد 
و برخاسته از ادعاهاي كلي همراه با شور و احساس نباشد. 
بنابراين هر قرائتي كه مطلق درنظــر بگيرد و حاضر به 
گفت وگو با ديگران نباشد و خود را از خطا بري بداند، اين 

قرائت قطعا صواب نيست.
افروغ درباره تناســب تفكرات سياســي امروز كشور با 
تفكر، روش و منش و انديشــه هاي امــام)ره( گفت: ما 
با انديشــه هاي حضرت امام چه در بعــد آزادي و چه در 
بعد اخالق و معنويت و به طور خــاص در زمينه عدالت 
اجتماعي بسيار فاصله داريم. اين فاصله مربوط به يك يا 
2گروه نمي شود بلكه تمام گروه هاي سياسي شناخته شده 

در كشور از انديشه هاي امام دور هستند و فهم عميق از 
گفتمان انقالب اسالمي و انديشه هاي امام ندارند. اتفاقا 
يكي از معضالت جامعه ما اين است كه نه تنها فهم دقيق 
و عمل متناظري وجود ندارد، بلكه متأسفانه انديشه هاي 
امام در جهت منافع شخصي و گروهي مصادره شده است.

كاهش مقبوليت؛ فاصله گيري از انديشه امام
محمد هاشمي، عضو پيشين مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در گفت وگويي با همشهري در پاسخ به اين سؤال 
كه حاكميت جمهوري اسالمي طي ســال هاي پس از 
امام تا چه اندازه در مســير تفكر امام حركت كرده است، 
به 2مبناي مشروعيت و مقبوليت به عنوان مالك ارزيابي 
حكومت و ميزان اتكاي حكومت به مردم اشــاره كرد و 
گفت: پس از پيروزي انقالب در نخســتين رأي گيري، 
حدود 98درصد مردم به امام و خواست ايشان رأي دادند. 
اين ميزان رأي و مشــاركت مردم در انتخابات به عنوان 
مقبوليت نظام جمهوري اسالمي و وجه مردمي انقالب 
درنظر گرفته مي شــود. طي ســال هاي پس از انقالب 
ميزان مشــاركت مردم به تدريج كاهش پيــدا كرده و از 
حدود 80درصد اوايل انقالب به كمتــر از 10درصد در 
برخي از حوزه هاي انتخابيــه در انتخابات اخير مجلس 
رسيده است. هاشــمي افزود: آيا مجلســي كه با حدود 
10درصد از آراي مردم تشــكيل شــود، همان مجلسي 
است كه امام مي خواست؟ آيا ما راه امام را طي كرده ايم 
تا به اين مجلس رســيده ايم يا به بيراهه رفته ايم؟  وي با 
اشاره به كاهش ضريب مقبوليت كارگزاران، دستگاه ها 
و برخي از مسئوالن نظام گفت: مقبوليت مردم نسبت به 
عملكردها و تصميمات امروز ما كاهش پيدا كرده است. 
او در تشريح نسبت مشروعيت و مقبوليت نظام، به يكي 
از وصاياي حضرت رسول)ص( به حضرت علي)ع( اشاره 
كرد كه فرمودند تو از جانب خدا انتخاب شــدي و ولي 
مردم هستي، اما اگر مردم تو را نخواستند، رهايشان كن. 
بنابراين نظام جمهوري اسالمي هم نيازمند مشروعيت 
است و هم نيازمند مقبوليت. هاشــمي با اشاره به اصل 
سوم قانون اساسي گفت: اســالميت و جمهوريت نظام 
2ركن تفكيك ناپذير هستند. اسالميت در اينجا، همان 
مشروعيت نظام اســت و مقبوليت نيز همان جمهوريت 
نظام و ميزان مشاركت مردم در انتخابات است. صرف نظر 
از مسائل شــرعي و مشــروعيت نظام، با توجه كاهش 
مشــاركت مردم، در حوزه جمهوريت و مقبوليت امروز 

مشاهده مي كنيم كه در مقايسه با زمان حيات امام خيلي 
از چيزها را از دست داده ايم.

حكومت مستضعفان در انديشه امام
داوود فيرحي، اســتاد علوم سياسي دانشــگاه تهران و 
پژوهشگر انديشه سياسي اسالم طي سخناني در نشست 
تخصصي جامعه، مردم و آســيب هاي اجتماعي از منظر 
امام خميني، درخصوص جايگاه مستضعفان در ادبيات 
امام گفت: حكومت مستضعفان يعني حاكمان در شرايط 
و وضعيتي زندگي مي كنند كه جامعه را بفهمند و چنين 
حكومتي، حكومت مستضعفان است كه درد محروميت را 
چشيده باشد. امام خميني خود مصداق تجربه محروميت 
بودند و با پوست و گوشــت و استخوان شان تلخي آن را 
چشــيده بودند. به همين دليل ايشــان تأكيد داشتند 
رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزرا و نمايندگان مجلس 
بايد محروميت را تجربه كرده باشند؛ در غير اين صورت 

نمي توانند سياستگذار سالمت باشند. 
به گزارش ايســنا، فيرحي متذكر شد: مشكلي كه وجود 
دارد و خود امام هم به آن اشاره كردند اين بود كه نسل دوم 
حكومت ها كه فرزندان مسئوالن باشند اصال نمي دانند 
قضيه محروميت چيست. فرزندان مسئوالن محروميت 
نمي كشــند و اصال نمي توانند درد و تلخي محروميت را 
درك كنند. اين اســتاد دانشــگاه در ادامه به تأكيد امام 
درخصوص تامين نان و معاش مستضعفان توسط دولت ها 
اشاره كرد و افزود: امام از مسئوالن خواستند در قضيه نان 
كاري كنند كه اغنياء ميهمان فقرا شوند. دولت در سطح 
4حوزه بزرگ كاال و خدمات بايد ثروتمندان را ميهمان 
فقرا كند. نان، بهداشت، درمان و آموزش همگاني ازجمله 
آنهاســت. اگر قرار بر گرفتن ماليات از ثروتمندان است، 
اين كار نبايد از طريق وضع ماليات قيمت نان، بهداشت، 
درمان و آموزش همگاني انجام شود؛ بلكه اين ماليات بايد 
از دارايي ها و كاالهاي ســرمايه اي ثروتمندان اخذ شود. 
خصوصي سازي  در اين 4حوزه از ابتدا اشتباه بود. ما هم 
مي توانيم مثل نروژ بــراي درآمدهاي نفتي مان صندوق 
ذخيره ارزي تشكيل دهيم اما از طريق درآمدهاي مالياتي 
كشور را اداره كنيم و از محل سود صندوق ذخيره ارزي 
به مردم خدمات بهداشتي و تغذيه اي بدهيم. امام اصال 
دنبال يك دولت سوسياليست نبودند بلكه دنبال جبران 
نابرابري هاي في مابين اقشار ضعيف و تهيدست جامعه با 

ثروتمندان جامعه بودند.

مراسم ســالگرد بنيانگذار انقالب براي نخستين بار 
پس از 31سال به علت شــيوع ويروس كرونا برگزار 
نمي شود و حرم امام خميني)ره( پذيراي ميهمانان 
نخواهد بود. ستاد مركزي بزرگداشت امام خميني)ره( 
در اطالعيه اي با انتشــار اين خبر اعالم كرده است: 
»اجتماع عظيم و ميليوني پيروان حضرت امام خميني 
)سالم اهلل عليه( در مراسم بزرگداشت 14خرداد در 
حرم مطهر آن حضرت امسال بنا به توصيه مسئوالن 
بهداشتي كشور و ســتاد ملي مبارزه با كرونا برگزار 
نخواهد شــد و از اين بابت توليت آســتان حضرت 
امام)ره( و خدمتگزاران به زائران آن حضرت در ستاد 
مركزي بزرگداشــت حضرت امام)ره( از كاروان هاي 
زيارتي و صدها هزار تن دلباختگاني كه از سراســر 
كشور متقاضي شركت در اين همايش بزرگ هستند 
و همچنين هزاران ميهمان زائري كه از كشــورهاي 
مجاور و نقاط مختلف جهان قصد مشــاركت در اين 

گردهمايي معنوي و با شــكوه داشته اند عذرخواهي 
مي نمايد.« توضيحات محمدعلي انصاري، دبير ستاد 
مركزي بزرگداشــت امام خميني)ره( حكايت از آن 
دارد كه ظاهرا هزينه و بودجه برگزاري مراسم امسال 
صرف امور خير و ايجاد اشتغال مي شود. ستاد اجرايي 
فرمان امــام)ره( متولي هزينه كرد ايــن برنامه هاي 
جايگزين است. انصاري با بيان اينكه از روز 13خرداد، 
برنامه هايي در راستاي محروميت زدايي كليد خواهد 
خورد گفته: »ســتاد اجرايي فرمان امام)ره(، مرحله 
د وم حماسه مواسات را از حرم امام آغاز و 4 ميليون 
بسته مواد پروتئيني را در سراسر كشور توزيع خواهد 
كرد. قرارداد ايجاد 180هزار شغل براي آسيب ديدگان 
كرونا از طرف ســتاد فرمان امام و 7بانك در روز 13 
خرداد امضا مي شــود. همچنين براي 3 هزار و 500 
خانواده محروم داراي دو معلول، مســكن ســاخته 

خواهد شد.«

توصيه به مطالعه آثار امام و ادعيه جاي مراسم
ستاد مركزي بزرگداشــت امام خميني)ره( در ادامه 
اطالعيه خود به زائــران توصيه كــرده مطالعه آثار 
امام)ره( ازجمله صحيفه، وصيتنامه سياســي الهي و 
زندگينامه را جايگزين لغو حضور در مراسم حضوري 
امســال كنند. همچنين  در اين اطالعيه آمده است: 
»در شب و روز 14و 15خرداد امسال عاشقان حضرت 
امــام)ره( مي توانند ياد امام خميني)ره( و شــهداي 
سرافراز انقالب اسالمي و دفاع مقدس و شهداي مدافع 
حرم خصوصا سردار شــهيد حاج قاسم سليماني كه 
همه ســاله از طريق همكاري همه جانبه سپاه قدس 
در برنامه هاي سفر ميهمانان زائر از كشورهاي مختلف 
فعاالنه در برگزاري مراسم 14خرداد مشاركت داشتند 
را با قرائت قرآن كريم و زيارتنامــه و ادعيه وارده در 
بزرگداشت مجاهدان و عالمان وارسته از اولياي دين 
و نثار ثواب آن به روح ملكوتي حضرت امام و يادگاران 
ايشان و ياوران شهيد او و نيز شهداي خدمت و مدافعان 
ســالمت و جانباختگان حادثه كرونا گرامي بدارند و 

براي شفاي مبتاليان به كرونا طلب عافيت كنند.«

لغو مراسم حضوري سالگرد ارتحال امام)ره(

انقالبي گري و پيروي از خط و راه رهبر و بنيانگذار انقالب امروزه سكه 
رايج سياست كشور است؛ بسياري از گروه ها و دسته جات سياسي اعم ياد

از چپ و راست با وجود اختالف نظرها و اختالف سليقه ها، عناوين و 
القابي با اين مضمون را براي خود برگزيده اند تا ميزان پايبندي خود به اصول انقالب 
را به تصوير بكشند. هر يك از اين گروه ها، روايت ها و قرائت هاي خود را از انديشه هاي 
امام عرضه مي كنند و خود و تشكل متبوع خود را پيرو راستين انقالب و رهبر انقالب 
مي دانند و بعضا ديگران را به اين متهم مي كنند كه از مسير انقالب منحرف شده و يا 

به بيراهه رفته اند. به مناسبت ارتحال حضرت امام خميني)ره(، بنيانگذار انقالب 
اســالمي در گفت وگو با كارشناسان و فعاالن سياســي، مهم ترين شاخصه هاي 
انقالبي گري و انديشــه هاي امام)ره( را بازخواني كرده  ايم. آنها پاسخ مي دهند كه 
مالك ها، شاخصه ها و مباني پيروي از خط و انديشه امام كدامند، مفهوم انقالبي گري 
در ادبيات و انديشــه امام چيست و آيا جامعه امروز و شــرايط و فضاي سياسي و 
اجتماعي كشور محصول پيروي از انديشه بنيانگذار انقالب بوده  يا انقالب از مسير 

واقعي خود منحرف شده است.

مردم؛ محور مکتب امام

انقالبي گري به معناي تأمين منافع مردم
مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سؤال همشهري 
كه »با توجه اينكه گروه ها و احزاب سياسي با قرائت هاي مختلف از تفكر امام، همگي 
مدعي پيروي از خط و انديشه امام هستند، چگونه مي توان مسير و راه امام را از ميان 
روايت هاي مختلف تشخيص داد؟« گفت: اينكه بسياري از گروه هاي سياسي ادعاي 
پيروي از خط امام را دارند و بعضا در تابلو، لوگو و نام آنها به اين موضوع اشاره شده است، 
نشان دهنده اين است كه خط و راه امام همچنان در جامعه مورد عالقه و اعتماد مردم 
است و فعاالن سياسي هم خود را مفتخر به اين موضوع مي دانند. بايد اين موضوع را 

قدر شناخت و تقويت كرد.
انصاري با بيان اينكه خط و راه امام چيزي جدا  از خط اسالم راستين و به تعبير خود او 
اسالم ناب محمدي نيست، گفت: خط امام مانند اصل اسالم و قرآن كريم يك سري 
محكمات و اصول ثابت و بنياديني دارد كه به دليــل همخواني آن با فطرت، كرامت 
انساني، اهداف وحي و قرآن و خداوند متعال تغييرپذير نيست. اما تاكتيك ها، روش ها 
و راهكار به مقتضاي زمان ممكن اســت تغيير كند. اين چهره سياسي اصالح طلب 
افزود: كساني كه ادعاي پيروي از راه امام مي كنند، ممكن است دو دسته باشند؛ يك 
دسته ممكن است به خاطر مصلحت و منافع خودشان بدون اعتقاد و التزام صرفا ادعا 
كنند. اما عده ديگر به ادعايي كه مي كنند، اعتقاد دارند و مايل هستند كه در اين مسير 
حركت كنند. در صدر اسالم هم جرياني مشابه با دسته اول بودند كه قرآن از آنها با 
عنوان جريان نفاق ياد مي كند؛ جرياني كه با اسالم و پيامبر مخالف بودند اما با توسعه و 
استقرار اسالم در مدينه، اين دسته در ادعا مسلمان شدند و در حقيقت همان اهداف 
دشمنان اســالم را دنبال مي كردند. قرآن اين گروه را بدتر از كفار معرفي مي كند. 
انصاري افزود: امام نيز در جريان انقالب اسالمي اين تعبير را درباره منافقين به كار 
بردند و فرمودند كه منافقين از كفار بدتر هستند. اين جريان با تفكر امام هيچ گونه 
همخواني نداشتند، اما زماني كه اقبال گسترده مردم به امام و انقالب را ديدند، چهره 
عوض كرده و به حسب ظاهر، خود را طرفدار خلق و مردم و انقالب نشان دادند. اين 
گروه دشمني هاي خود را در عمل ادامه دادند و نهايتا اين گروه كه ادعاي انقالبي گري 
آنها گوش فلك را كر كرده بود، با دشمنان انقالب و مردم ايران و با صدام حسين همراه 
شدند. معاون سابق رئيس جمهور درباره دسته دوم از مدعيان انقالبي گري تصريح كرد: 
در دسته مقابل، جرياناتي هستند كه صادقانه راه امام و انقالب را قبول دارند. در اينجا 
تبعيت از راه و انديشه امام امري نسبي است؛ همچنان كه ايمان نسبي است. ممكن 
اســت افراد و گروه هايي پايبندتر از ديگران باشند، اما ديگران هم به هرحال كليت 
انقالب اسالمي و راه امام را پذيرفته اند و هرچند ممكن است در عمل برخي سستي ها 
وجود داشته باشد، اما از ديد قرآن شاخص ارزيابي صداقت مدعيان هر مكتب، اقدامات 
عملي آنهاست نه ِصرف ادعا. انصاري با اشاره به روحيه مخالفت امام  با انحصارطلبي 
در قدرت و طرد ديگران،گفت: ايشــان قدرت را امانتي الهي براي خدمت به مردم 
مي دانستند، بنابراين اقداماتي كه براي حصر ديگران از سوي رقبا انجام مي شد، امام 
آن را بر نمي تافتند. متأسفانه امروز ما شاهد هستيم كه برخي با عنوان انقالبي گري و با 
عنوان حزب اللهي نسبت به طبقات متوسط جامعه، به جوان ها، به احزاب و گروه هاي 
ديگر از يك نگاه منفي برخوردارند. برخورد اين گروه به گونه اي است كه گويي ديگران 
از خط امام و انقالب خارج هستند و انقالبي گري را عمدتا در نوعي پرخاش و تندخويي 
و برخورد قهرآميز با ديگران تعريف مي كننــد. درحالي كه انقالبي گري از نگاه امام 
عبارت از اين بود كه منافع مردم متناســب با زمان و مكان به درستي تامين شود. 
بنابراين، يكجا انقالبي گري مبارزه با شاه بود و جاي ديگر راه اندازي جهادسازندگي 
و خدمت به محرومان و در دوران دفاع مقــدس، انقالبي گري در جنگيدن و مبارزه 
بود. امام انقالبي گري را در عمل براي تامين منافع مردم و اسالم تفسير مي كردند و 
معتقد بودند كه در اين ميدان همه بايد با هم باشند. عضو مجمع تشخيص مصلحت 

نظام با اشاره به اهميت موضوع وحدت و اتحاد در انديشه امام افزود: امام وحدت را 
رمز پيروزي و منطبق با اصل توحيد و آموزه هاي اصل دين اســالم و هرگونه اقدام 
تفرقه انگيز و دسته بندي در جامعه را ناشــي از هواي نفس مي دانستند. ايشان در 
عين حالي كه تشكل ها و احزاب را به رسميت مي شناختند و آنها را تقويت مي كردند، 
هميشه بر وحدت كلمه تأكيد داشتند و معتقد بودند كه تمام گروه ها و آحاد جامعه در 
اهداف كالن و در تامين منافع ملي بايد متحد باشند. انصاري در خصوص شاخصه هاي 
تفكر و انديشه هاي امام خميني، خداباوري و ايمان و پايبندي ايشان به خداباوري در 
عرفان عملي و عرفان نظري، به مردم باوري در انديشه امام خميني اشاره كرد و گفت: 
امام به عنوان مرجع تقليد و عالم ديني براي سعادتمندي جامعه و كمك به مردم بدون 
منت و بدون هيچ نيت دنيايي تالش مي كردند و به شدت به رأي مردم، انتخاب مردم و 
آسايش مردم باور داشتند. امام معتقد بودند كه اگر مردم آگاه شوند و حقايق براي آنها 
آشكار شود، خود آنها جلوتر از مسئوالن حركت مي كنند. تكيه، اعتماد و ابتناي امام 
به مردم به گونه اي بود كه از باور ايشان هيچ قدرت استبدادي و زورگويي نمي تواند در 
برابر آن مقاومت كند. به همين سبب امام گروهي را كه به دنبال اقدامات مسلحانه عليه 

حكومت شاه براي پيروزي انقالب بودند، بر نمي تابيدند.
انصاري با اشاره به انديشــه هاي امام پيرامون مفهوم واليت فقيه، گفت: امام واليت 
فقيه را براي تامين منافع مردم و براي استقرار قانون بر جامعه مي دانستند و هرگز 
تصويري از واليت فقيه كه مقابله اي با قانونگرايي و نظم اجتماعي و حاكميت مردم 
داشته باشد، نداشتند و تأكيد مي كردند كه اساســا واليت فقيه براي اين است كه 
قدرت مردم را به صحنه بياورد. ايشــان مردم را ولي نعمتان و صاحبان اصلي كشور 
مي دانستند. انتخابگري مردم به عنوان اصول ثابت انديشه امام در كنار واليت فقيه 
بود و منافاتي با دمكراسي نداشــت. به طور كلي، ابتناي امور كشور به رأي و انتخاب 

مردم در تمام سطوح بود.
انصاري خاطرنشان كرد كه امام با هر نوع تفسيري از قانون اساسي كه مردم را نامحرم 
بداند، بجد مخالف بودند و با آن برخورد مي كردند. بــه گفته انصاري، امام در حوزه 
مسائل ديني روي  تعميق مسائل ديني تأكيد زيادي داشتند. به همين سبب شهيد 
مطهري و شهيد بهشتي را ترويج مي كنند. امام جرياني را كه تمام امور و اعتقادات 
مردم را به دست طبقه مداح و طبقه واعظ كم سواد بسپارد، بر نمي تابيد و مطلقا موافق 
ورود اين گروه به سياست نبود.  شأن مداح در همان چارچوب كه تاريخ را به درستي 
روايت كنند و مراسمات را زنده نگه دارند، مورد تأييد بود. هرگونه غلو و بزرگنمايي و 
حركت هاي سخيف و به بازي گرفتن آموزه هاي ديني مردم، در حد خواب و خواب نمايي 

با مخالفت امام همراه بود.

ث
مك
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 ارزيابــي دارا و ندار از زاويه 
سير كردن شكم خود. آنجا گزارش

كه فرد ندار يك لقمه غذا را 
در سطل آشغال جست وجو مي كند و فرد 
دارا بــا ناديــده گرفتــن، »غــذا« را به 
دورريختني تبديل مي كند. تصوير افرادي 
كــه روزانه بــراي يك لقمه غذا ســر در 
ســطل هاي زباله كرده اند، ديگر تصوير 
تازه اي نيست. بي خانمان ها و گرسنه هايي 
كه براي هر وعده غذايي زباله ها را زيرورو 
مي كنند، درحالي كه ايران با داشتن تنها 
يك درصــد از جمعيت جهــان ركورد 
2.7درصــد از دورريختنــي غذايي را در 
اختيــار دارد. آمارها نشــان مي دهد كه 
كشــورهاي توســعه يافته نســبت بــه 

كشورهاي ديگر كمتر اسراف مي كنند.
در كالنشــهر تهران نيز به عنوان پايتخت 
ايــران، آمــار دورريختني مــواد غذايي 
باالســت. البته آمار دقيقي براي نشــان 
دادن ميزان پسماند مواد غذايي در تهران 
وجود نــدارد، اما ميزان توليد پســماند 
 تر در پايتخــت خبر از باال بــودن ميزان 
پسماند مواد غذايي مي دهد. مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شهر تهران در 
اين رابطه به همشهري مي گويد: »ما در 
بحث توليد پسماند وضعيت بدي نداريم. 
يعني توليد پسماند ما براي هر نفر حدود 
700گرم است و در خيلي جاها آمار بيشتر 
از اينهاست. يك دليلش اين است كه در 
كشورهاي ديگر توليدات اكثرا بسته بندي 
دارد و به اين ترتيب، پسماند خشك است 
كه اين آمــار را باال مي برد. بــه هر حال، 
آنها مكانيســم هايي دارند و تفكيك هم 

به نحو بهتــري انجام مي شــود، در عين 
حال، بــراي اين بســته بندي ها عوارض 
هم پرداخت مي كننــد و اين پول هزينه 
بازيافــت مي شــود.« صدرالدين عليپور 
ادامه مي دهد: »براي ما متأســفانه عمده 
پسماند،  تر است. در واقع 60 تا 65درصد 
توليد پســماند  تر داريم و خود اين نشان 
مي دهد كه عمده اين پســماند تر، همان 
دورريختني هاي غذا و تركيبات آلي است. 
در آمارهاي كلي كــه در دنيا هرازگاهي 
انجام مي شود، كشور ما 2 تا 2.5برابر رقم 
ميانگين توليد پســماند  تر و مواد غذايي 
را دارد. آمارها نشــان مي دهد كه ميزان 
پسماند  تر ايران از كل اتحاديه اروپا )حدود 

90ميليون تن( بيشتر است.« 

غذاي18ميليوننفرهدرميرود
آمارها عجيب و غريب است. با هدر نرفتن 
غذا در ايران مي توان غذاي بي خانمان هاي 
كشــور را حدود يك هزار و 285ســال 
تامين كرد. عجيب اســت، اما هم اكنون 
14هزار بي خانمــان در تهران وجود دارد 
و هدررفت غــذا در ايران معــادل غذاي 
ساالنه 18ميليون نفر اســت. اين آماري 
است كه در گزارش فائو )سازمان خواربار 
و كشــاورزي ملل متحد( آمده اســت. 
به گزارش فائو، در جهان حدود 58ميليارد 
وعده غذايي در سال دور ريخته مي شود. 
40درصد مواد غذايــي در آمريكا به هدر 
مي رود و در آســياي ميانــه و خاورميانه 
وضعيت به همين شكل و حتي نامناسب تر 
است. بيشترين دورريختني غذا در جهان 
متعلق به عربستان اســت و هر شهروند 
عربستاني ســاالنه حدود 427كيلوگرم 
غذا دور مي ريزد. البته دورريز مواد غذايي 
تنها شامل اســراف كردن تك تك مردم 

نيست و محصوالت كشــاورزي، صنعت 
غذايي و رســتوران ها نقش بيشتري در 
هدررفت مواد غذايي دارند. ســهم ايران 
نيز در هدررفت غذايــي دوبرابر ميانگين 
جهاني است. آماري كه مديرعامل سازمان 
مديريت پســماند نه تأييد مي كند و نه 
تكذيب. عليپور درباره اينكه چه بايد كرد، 
توضيح مي دهد: »نكاتي هست كه بايد به 
آن توجه كنيم؛ حاال از ديدگاه حفظ منابع 
غذايي، حفظ منابع انرژي و موضوعاتي از 
اين دست. همچنين ايجاد آلودگي كه اين 
ميزان مواد آلي و غذايي مانند توليد شيرابه 
و تجزيه آن مي كند. همين ها خســارت 
مي زند و به نظر من، بايد به آن توجه كرد. 
مهم ترين دليل اين اســت كــه به بحث 
آموزش بايد توجه شود. با وجود اينكه در 
موضوعات ديني بر پرهيز از اسراف تأكيد 
شده هم اكنون نيز مشكالتي مانند تامين 
مواد غذايي در افرادي كه نيازمند هستند، 
وجود دارد و متأسفانه كار درستي به نظر 
نمي رســد.« او مي گويد: »در بسياري از 
كشورها مواد غذايي مختلف به مقدار كم 
استفاده مي شود، اما ما در مورد نان و برنج 
دورريز زيادي داريم. همينطور در سيستم 
نگهداري و بســته بندي كه ممكن است 
براي ميوه جات باشد، بعضا دچار مشكل 
هســتيم و اين موضوعات همزمان سبب 

افزايش دورريز مواد غذايي مي شود.« 

تفكيكبهجايدفن
آيا در شــهر تهران با اجــراي طرح كاپ 
مي تــوان تــا حــدودي از دورريختني ها 
جلوگيري كرد. اين پرسشــي اســت كه 
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر 
تهران چنين مي گويد: »طرح كاپ يك طرح 
كلي و هدف اصلــي آن در حوزه ماموريت 
شهرداري اســت. يعني ما اقداماتي انجام 
دهيم كه نهايتا پســماند به معناي چيزي 
كه ما دفن مي كنيم، كمتر باشــد. ما اما در 
شهرداري در توليد پســماند چه به لحاظ 
وظيفه قانوني و چه به لحــاظ موضوعات 
كاري نقشــي نداريم. البته در حوزه كاري 
خودمان تالش مي كنيم بازيافت را بيشتر 
كنيم و مواد آلي باقيمانــده تبديل به كود 
شــود يا ريجكتي كه مانده را در زباله سوز 
استفاده كرده و توليد انرژي داشته باشيم. 
يعني كارهايي انجام دهيــم كه عمليات 
دفن كمتر صورت بگيــرد. در واقع حلقه 
قبل از توليد پســماند طبق قانون پسماند 
متوليان مشخصي دارد. اگر سيستم تنبيهي 
و تشويقي وجود داشــته باشد، بهتر است. 
مثال اگر شما پسماند بيشتري داشته باشيد، 
عوارض آن را مي پردازيد. اين سيستم براي 
كارخانه ها جواب مي دهد. فرهنگسازي از 
صداوســيما كه در قانون هم آمده. در واقع 
موضوع آموزش و آگاه سازي خيلي مي تواند 
تأثير بگذارد.«  اكنون بيشــتر از 100روز 

است كه ايران با بحران شيوع بيماري كرونا 
مواجه شده اســت. بحران كرونا، رويكرد 
سازمان پسماند شهرداري تهران را تغيير 
داده است. به اين شكل كه پسماند روزانه 
شهر تفكيك نمي شود و شهرداري رويكرد 
دفن پسماند را در دستور كار قرار داده است. 
عليپور در اين رابطه مي گويد: »در سيستم 
رژيم توليد پســماند تغيير خاصي صورت 
نگرفته است. طبيعتا پسماند يك بار مصرف 
مانند ماســك و دستكش بيشــتر شده و 
به طور مشخص حجم پسماند افزايش يافته 
است. ما در اين مدت به دليل بحران كرونا 
سيستم تفكيك نداشتيم و مجبور بوديم 
همه اين پســماند را دفن كنيم. اين كار ما 
را سخت مي كرد اما با محافظت از كارگران 
خود به تدريج داريم روند تفكيك را شروع 
مي كنيم. اگر همه پسماند روزانه تهران را 
دفن كنيم، زمين براي دفــن كم مي آيد، 
بحث شيرابه مطرح مي شــود و همينطور 
مشــكالت ديگر. تالش اين است كه دفن 
پســماند را به حداقل برسانيم.« در بحران 
بيماري كرونا و تعطيلي رستوران ها ميزان 
دورريزهاي مواد غذايي كاهش يافته است. 
با همه اينها، دورريختني هاي مواد غذايي 
در دوران تحريم كشور بيشتر از قبل ذهن ها 
را درگير مي كند؛ اينكه چگونه با انديشيدن 
تمهيداتي مي توان در عين اسراف نكردن، 

هواي بي خانمان ها را هم داشت. 

آمار هدررفت مواد غذايي در شهرهاي بزرگ ايران 
بيش از دوبرابر ميانگين جهاني است

عكس:اميرادهم غذاهايسالمگاهيدرحاليدورريختهميشوندكهميتوانندوعدهغذاييگرسنگانباشند.

35میلیون تن دورریز 
مواد غذایی ایران در سال

محمودمواليي
خبر نگار

يادداشت

1۴خرداد،پيونداماموملت

»ايــن انقالب بي نــام خمينــي در هيچ 
جاي جهان شناخته شــده نيست«. اين 
دقيق ترين و رسا ترين توصيفي است كه رهبر معظم انقالب از 
عمق تأثير گذاري يكي از برترين چهره هاي جهان اسالم بيان 
كرده اند. شخصيتي اســتثنايي و تاريخ ســاز كه اين روز ها در 
آستانه سالگرد ارتحال ملكوتي وي قرار داريم. امام خميني)ره( 
شخصيتي كم نظير، عارفي پاكباخته، فيلسوفي ژرف نگر، فقيهي 
دانشمند و سياستمداري بزرگ بود كه توانست اسالم سياسي 
را به عنوان ضلعي از اضالع قدرت در نظام بين الملل معرفي كند. 
امام خميني در جامعه اي ظهور كرد كه حاكمان آن، دين ستيزي 
و استبداد را تلفيق كرده و تالش جدي و گسترده اي را صورت 
داده بودند كه بــا حاكميت ناسيوناليســم افراطي كه بيش از 
ايران، خاندان پهلوي در مركز توجه آن قرار داشــتند رگه ها و 
ريشه هاي پيوند دهنده هويت ايراني و اسالمي را قطع كنند. در 
چنين فضايي و درست پس از تصويب اليحه انجمن هاي ايالتي 
و واليتي كه با اعتراض علما و روحانيون همراه بود نقش تاريخي 
و دامنه تأثير گذاري امام)ره( نمايان شــد. امام خميني)ره( كه 
بعد از رحلت آيت اهلل بروجردي نافذ ترين مرجع ديني محسوب 
مي شد با احساس خطر نسبت به اســالم و ارزش هاي اسالمي 
در ســخنراني كوبنده اي اين تصميم نادرست رژيم را محكوم 
كرد و رژيم شاه كه آگاهي بخشــي امام ، نفوذ و اثر گذاري كالم 
نوراني او را خطري بزرگ براي حاكميــت خود تلقي مي كرد 
در اقدامي از ســر اســتيصال و درماندگي امام را تبعيد كرد. 
برخالف تحليل ها، امام و سخنان و آرمان هاي وي نه در تضاد با 
ملي گرايي و ايران گرايي كه در تقابل با سوء استفاده و مصادره 
حس ميهن پرستي از سوي شاه و خانواده او بود كه در پوشش 
آن هر صداي مخالفي را سركوب مي كرد و در تحليلي نادرست 
احســاس مي كرد با دور كردن امام از جامعه و مردم مي تواند 
حوزه هاي علميه و روحانيت به عنــوان عالي ترين نماد عرصه 
عمومي و جامعه مدني كه مي توانســت در برابر زياده خواهي 
حكومت قرار بگيرد و آن را مهار كند در انزوا قرار دهد. طبعا اين 
تحليل هم مانند بسياري از تفســير هاي پيشين اشتباه بود. به 
هر ترتيب نهضت اسالمي كه از خرداد سال42 آغاز شده بود در 
بهمن ماه57 به پيروزي رسيد و نهضت اسالمي به نظام اسالمي 
ارتقا پيدا كرد و امروز جمهوري اسالمي، به مثابه ميراث گرانبها 
و ثمره مجاهدت ها و شــهادت هاي فرزندان ايــران در يكي از 
تاريخي ترين و حساس ترين مقاطع تاريخ ايران توانسته است در 
هجوم دسيسه ها، در يورش دشمني ها و در خروش التهاب ها، 
كشتي انقالب را به زعامت فرزند خلف خميني كبير هدايت و 
رهبري كند. امروز و در آســتانه رحلت معمار كبير انقالب كه 
با اتكاي به مــردم و اتكال به خداوند تبارك و تعالي توانســت 
ملت هاي مســلمان منطقه و جهان را با الهام بخشي از انقالب 
ايران از خطر اســتعمار و اســتبداد آگاه كند و جهان اسالم را 
به بلوكي قدرتمند در محاســبات اقتصادي، سياسي و نظامي 
جهان بدل كند، جمهوري اســالمي نه يــك كلمه كم نه يك 
كلمه زياد به عنــوان راهبرد و دكترين اصلــي نظام كه بارها از 
سوي رهبر معظم انقالب بر تحقق كامل و جامع آن تأكيد شده 
است به عنوان حبل المتين و معيار وفاق ملي ملت ايران راه را بر 
تفسير ها و تحليل هاي معارض و متعارض از جمهوري اسالمي 
ايران سد مي كند و در ذيل اين گفتمان فكري و گفتار نظري، 
استقالل سياســي و اقتصادي، حمايت از ملت هاي ستمديده 
و جريان مقاومت در منطقه و جهــان، توجه به توليد داخلي و 
اقتصاد ملي، مبارزه با فساد و توجه به معيشت مردم اهميت پيدا 
مي كند. بديهي اســت مردم در نظام جمهوري اسالمي عاملي 
مشروعيت بخش و استراتژيك به شمار مي آيد كه اعتماد متقابل 
حاكميت و جامعه را به عنصري اساسي و قدرت آفرين بدل كرده 
است و همه اين شاخص ها برآمده و بركشــيده از افكار و آراي 
امام راحلي است كه در مكتب او جوانان غيوري برخاستند كه 
8سال از تماميت ارضي كشــور دفاع كردند. در آستانه سالگرد 
رحلت امام، ابعاد وجودي و سياســي و فقهي اين شــخصيت 
كم نظير جهان اسالم نيازمند بازخواني دوباره است. بازخواني 
و بازفهمــي اي كه از درون مكتب و گفتمان امام)ره( و مفســر 
بزرگ آن رهبر معظم انقالب، مي توان راهكار ها و سازوكار هايي 
اســتخراج كرد كه با نگاه آزادي خواهانه  ، اســتقالل طلبانه و 
عدالت گرايانه مبتني بر آموزه ها و انگاره هاي ديني بســياري 

از مشكالت و بحران هاي كنوني را با رمز وحدت برطرف كند.

رونماييازاپليكيشندوچرخه

همزمان بــا روز جهاني دوچرخه ســواري، اپليكيشــن موبايلي 
»دوچرخه« توسط شهردار تهران رونمايي خواهد شد. به گزارش 
همشــهري، اپليكيشــن دوچرخه كه امروز سه شــنبه رونمايي 
مي شــود، در جهت تحقق اهداف »تهران هوشــمند« در ترويج 
حمل و نقل عمومي و پاك توليد شده است. اين اقدامات كه پيش تر 
با طرح سه شنبه هاي بدون خودرو آغاز شده بود، حاال با توليد اين 
اپليكيشن، ظرفيت هاي تازه اي در توسعه اســتفاده از دوچرخه 
به عنوان يكي از روش هاي حمل ونقل درون شهري ايجاد مي كند. از 
مهم ترين ويژگي هاي اين نرم افزار موبايلي، مسيريابي هاي مناسب 
دوچرخه سواران براســاس حالت ها و شرايط مختلف است، بدين 
صورت كه امكان مسيريابي با شرايط مختلفي ازجمله راحت ترين 
مسير، كوتاه ترين مسير ارائه خدمات و يا مسير متداخل با مترو در 

اين اپليكيشن وجود خواهد داشت.
امكان اشتراك گذاري مسيرها و مسافت  طي شده و ارسال تصاوير 
از مســيرهاي مناسب دوچرخه ســواري نيز براي كاربران فراهم 
شده است. مشــاهده نزديكترين فروشگاه هاي دوچرخه فروشي، 
پاركينگ هاي مســقف دوچرخــه، تعميرگاه هــاي دوچرخه و 
ايستگاه هاي دوچرخه اشتراكي از ديگر ويژگي هاي اين نرم افزار 
اســت. همچنين امكان اطالع رســاني در مورد انواع كمپين ها و 
رويدادهاي مهم دوچرخه ســواري در سطح شــهر تهران در اين 
اپليكيشن پيش بيني شده است. امكان مشاهده جزئيات سفرهاي 
قبلي، ميزان انرژي مصرف شــده توســط دوچرخه سوار، تماس 
اضطراري به هنگام بروز حادثه، ثبت گزارش مشــكالت و موانع 
موجود در مسيرهاي دوچرخه سواري از ديگر امكانات اين نرم افزار 

است.

تورجفرهادي
شهردار منطقه6 شهرداري تهران

خبر

توقفاجرايطرحترافيك،
آلودگيهوارابحرانيميكند

راهكار صحيح ترافيكي در شرايط فعلي، نه 
اصرار به اجراي طــرح ترافيك بدون فراهم 
كردن تمهيدات مناســب اســت و نه آزاد 
كردن خودروي شــخصي از محدوديت ها 
و بي توجهي به راهكارهاي همه شــمول و 
افتادن در دام بحران هاي قريب الوقوع ديگر.

به گزارش شهر، شهاب الدين كرمانشاهي، 
كارشــناس ترافيك و عضو هيــأت علمي 
دانشكده شهرسازي دانشگاه تهران با بيان 
اينكه با توقف طرح ترافيــك نمي توان در 
نيمه دوم سال با شــرايط فعلي وضعيت را 
گذراند، افزود:»باتوجــه به پيش بيني هاي 
وزارت بهداشت مبني بر اوج بيماري كرونا 
در فصل پاييز، اگر مسئوالن به نزاع اجرا يا 
عدم  اجراي طرح ترافيك بپردازند، فرصت 
كوتاه 3 ماهه براي تصميم گيري هم از دست 

خواهد رفت.«
اين كارشــناس با اعــالم اينكــه در پاييز 
عالوه بر بحران كرونا، بحران آلودگي هوا و 
ترافيك گريبانگير تهران خواهد شد، اضافه 
كرد:»وزارت بهداشــت درســت مي گويد 
كه اگر مترو شلوغ شــود گسترش ويروس 
كرونا در شــهر تهران هم بيشتر مي شود. 
البته شــهرداري هم درســت اظهار كرده 
چرا كه پايتخت در نيمه دوم ســال با وقوع 
پديده وارونگي هوا كه خود ساالنه به مرگ 
زودرس 5 هزار تهراني منجر مي شود، مواجه 

خواهد شد.«
او تأكيد كرد:» تابســتان فرصتي اســت تا 
وزارت بهداشت و شهرداري به يك تصميم 

واحد در اين باره برسند.«
كرمانشــاهي با بيان اينكه ديگر از ابتداي 
پاييز، فرصت آزمون و خطا براي مسئوالن 
وجود ندارد و بايد راه حل اساسي در اين 3 ماه 
پيش رو پيدا شود، يادآوري كرد: »درصورت 
توقف طرح ترافيك، ممكن است كه تهران 
به وضعيت اضطــرار آلودگي هــوا، يعني 
شاخص بيشتر از 200 برسد و شهر تخليه 

اضطراري شود.«
او درباره راه حل هاي اجرايي براي جلوگيري 
از گســترش ويروس كرونا، گفت:»يكي از 
مهم ترين اقداماتي كه مي توان در وضعيت 
فعلي انجام داد، شناور شدن ساعات كاري و 

ساعات اجراي طرح ترافيك است.«
اين كارشناس با بيان اينكه بايد راهكارهاي 
پايدار را با اســتفاده از تجــارب بين المللي 
و تــوان داخلــي بررســي و اجــرا كرد، 
افزود:»نزديك به 3هزار دســتگاه اتوبوس 
خالي در تهران وجود دارد؛ چرا كه مسافران 
اتوبوس در بخش هايي غيراز خطوط تندروي 
ويژه، كاهش يافته انــد. اتوبوس هاي خالي 
مي توانند به عنوان سرويس كارمندان به كار 

گرفته شوند.«
عضو هيأت علمي دانشــكده شهرســازي 
دانشگاه تهران در ادامه بيان كرد:»همچنين 
رزرو صندلي در اتوبوس هاي دربستي اقدام 
بســيار خوبي اســت كه 2 ماه گذشته يك 
شركت اســتارتاپي در اين راســتا فعاليت 
خود را آغاز كرد. درضمن توسعه تسهيالت 
پيــاده روي و دوچرخــه ســواري ازجمله 

راهكارهاي محتمل هستند.«

پــارك جنگلــي چيتگــر در حــال 
خدمات رســاني به مردم با شــيوه اي سالمت

جديد اســت كه با منع ورود وسايل 
نقليه شــخصي به محوطــه پــارك، ضمن حفظ 
فاصله گذاري اجتماعي، امنيت فضا و شهروندان را 

تأمين كرده است.
زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميســيون سالمت، 
محيط زيســت و خدمات شهري شــوراي اسالمي 
تهران درباره اخباري كه درباره تعطيلي پارك چيتگر 
مطرح است به خبرنگار شهر گفت:» پارك چيتگر 
يكي از پارك هاي بزرگ شــهر تهران است كه بايد 
براي شهروندان حفظ شــود و در نگهداري آن بايد 

برنامه ريزي دقيق وجود داشته باشد.«
او ادامــه داد:» در اين ايام به واســطه بحران كرونا 
بســياري از فعاليت ها تعطيل بود و به همين دليل 
نيز حضور در پارك ها ممنوع شــد. در همين مدت 
شهرداري منطقه 22 فرصت پيدا كرد كه نسبت به 
اقداماتي در جهت بهسازي، حفظ و حراست فضاي 
سبز، درختان و نحوه آبياري پارك چيتگر اقدام كند 

و فعاليت هايي را انجام دهد.«
نوري با اشاره به اينكه شهرداري منطقه 22 به خوبي 

به اين موضوع پرداخت، بيان كرد:» كارهايي كه در 
گذشته به واسطه حضور مردم قادر به انجام آنها نبود 
را در اين ايام انجام داد و اقدام خوب ديگري كه اين 
شهرداري انجام داد ممنوعيت حضور مردم با وسايل 

نقليه در محوطه پارك بود.«
اين عضو شــوراي شــهر گفت:»به دليل شــرايط 
پيش آمده حضور مردم با وســيله نقليه شــخصي 
در پارك چيتگر ممنوع شده اســت كه از نظر بنده 

به عنوان رئيس كميسيون سالمت شورا اتفاق بسيار 
خوبي است و من از آن دفاع مي كنم و اميدوارم ساير 
پارك هاي جنگلــي تهران نيز از ايــن ايده تبعيت 

كنند.«
او افزود:» پارك هاي جنگلي نبايد تبديل به خيابان ها 
و پاركينگ هاي شهر شوند بنابراين در پارك ها نبايد 
تردد وسيله نقليه انجام شــود و نبايد پارك محل نا 
امني براي شهروندان باشــد. الگوي پارك چيتگر 

ممنوعيتورودخودروهايشخصيبهچيتگر

پيروز حناچي، شــهردار تهران در روز 
جهاني دوچرخه به رسم سه  شنبه هاي شهر

بدون خــودرو تا محــل كارش ركاب 
مي زند. گردهمايي دوچرخه سواران به مناسبت روز 
شهر تهران، امروز سه شــنبه 13 خرداد ماه برگزار جهاني دوچرخه با همراهي گروه هاي دوچرخه سوار 

مي شود و پيروز حناچي، شهردار تهران هم به رسم 
سه شنبه هاي بدون خودرو، مسيري را تا ساختمان 

مركزي شهرداري تهران با دوچرخه طي مي كند.
يعقوب آزاده دل، مدير واحد سيســتم هاي توسعه 
حمل ونقل پاك شــهر تهــران، با اعــالم اين خبر 
گفت:»گردهمايي دوچرخه سواران به مناسبت روز 
جهاني دوچرخه )امروز سه شنبه 13 خرداد( ساعت 

18 در پارك شهر برگزار مي شود.«
او در ادامــه دربــاره تشــريح برنامه هــاي رويداد 

»روز جهانــي دوچرخه ســواري«، گفت:»افتتاح 
اپليكيشــن دوچرخه، اختتاميه مســابقه نقاشي و 
شــعار دوچرخه دانش آمــوزان در دوره قرنطينه و 
تقدير از دانش آموزان برتــر و همچنين ارائه بيانيه 
دوچرخه سواران شهر تهران ازجمله برنامه هاي روز 

جهاني دوچرخه در پايتخت است.«
مدير واحد سيســتم هاي توسعه حمل ونقل پاك از 
شهروندان خواست ضمن رعايت فاصله اجتماعي در 

اين گردهمايي از ماسك و دستكش استفاده كنند.

پاركشهرميزبان
دوچرخهسوارانپايتخت

وضعيت جهان

  براســاس گــزارش فائــو: 
870ميليون نفر معادل يك 
هشتم جمعيت جهان غذاي كافي 

براي خوردن ندارند.

  رستوران هاي چيني براي مشتريان 
خود ظروف  نيم پرس قرار داده است.

  فقط در آمريكا، 40درصد از مواد 
غذايــي توليــدي هــر ســال دور ريخته 

مي شود.

  هر شهروند عربستان ساالنه حدود 

427كيلوگرم غذا دور مي ريزد.
  هر شــهروند اماراتي ســاالنه حدود 

196كيلوگرم هدررفت غذا دارد.
  در ميان كشــورهاي توســعه يافته، 
آمريــكا و دانمــارك بيشــترين ميــزان 

هدررفت غذايي را دارند.

  باالتريــن ســطح دورريز غــذا براي 
عربستان است.

  در بريتانيــا دورريــز غــذا 
10ميليون تن است.

  در رســتوران هاي آلمــان 
درصورت اســراف از طريق كد 

ملي جريمه مي شوند.

  در كره جنوبــي رســتوران ها ميانگين دقيق غذاي مشــتريان را 
محاسبه كرده و براساس ميزان غذا قيمت گذاري مي كنند.

وضعيت ايران

   ميــزان هدررفــت غذايــي 
ايــران 2.7درصد كل جهان 

است.

   حدود 9ميليون 
ايرانی در دهك هاي 
اول و دوم هســتند 
و درآمدشــان كفــاف 
را  مناســب  تغذيــه 

نمي دهد.

  ســاالنه 100ميليون تن محصوالت 
كشــاورزي در ايــران توليــد مي شــود و 
30درصــدش پيــش از مصرف بــه داليل 

مختلف تلف مي شود.

علمــي  انجمــن     
اقتصادي شهري ايران، 
35ميليــون  ارزش 
غــذاي دور ريختــه را 
نزديــك بــه 38هزار 
ميليارد تومان برآورد 

كرده است.

   ميزان دورريز غذا در ايران 
وپايی برابري  بــا 10كشور ار

مي كند.

    ضايعــات مــواد غذايــي در 
ايــران معــادل 35ميليــون تن 
در ســال و در اتحاديــه اروپــا با 
27كشور عضو حدود 90ميليون 

تن است.

در  غــذا  هدررفــت     
ايــران معــادل غــذاي ســاالنه 

15ميليون نفر است.

به اين ترتيب اســت كه شــهروندان قبل از ورودي 
پارك وسيله نقليه خود را پارك مي كنند و به وسيله 
ماشين هاي برقي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد در 

داخل پارك تردد مي كنند.«
صدراعظم نوري با بيان اينكه درنظرســنجي هاي 
انجام شده شــهروندان از اين روند راضي بوده اند، 
گفت:» شهرداري منطقه، 7دستگاه ماشين برقي را 
در چيتگر مورد بهره برداري قرار داده، 10 دستگاه 
ديگر نيز از سازمان زيباسازي گرفته اند و به اين شكل 

مشكل رفت وآمد به داخل پارك حل شده است.«
رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شــوراي اســالمي تهران اظهار كرد:»بحث 
تعطيلي پارك اصال مطرح نيست بلكه با شيوه جديد 
به مردم كمك شده است كه فاصله اجتماعي را حفظ 
كنند و البته به حفظ فضاي سبز، مقابله با آلودگي 

هوا و امنيت نيز كمك كرده اند.«
 او از روندي كه در درياچه خيلج فارس در منطقه22 
پيش گرفته شده است، انتقاد كرد و افزود:» هر شب 
جمعيت زيادي در اطراف ايــن منطقه حضور پيدا 
مي كنند و فاصله اجتماعي را نيز رعايت نمي كنند 
كه اين امر به شدت مي تواند مانع توقف زنجيره انتقال 
بيماري شــود و هر يك از اين افــراد مي توانند يك 
كاميون از افراد را بيمار كنند. مردم بايد به مديريت 

شهري براي توقف بيماري كمك كنند.«

   شرایط ویژه طرح ترافیك براي 
آژانس و اسنپ

درصورتاجرايمجددطــرحترافيكدر
تهرانشرايطويژهايبرايرانندگانآژانس
واسنپدرنظرگرفتهشدهكهنيازيبهطرح

ترافيكنخواهندداشت.
بهگزارششهر،درحاليكهدرروزهايگذشته
بهنقلازمنابعيدرشورايشهرتهراناعالم
شدهكهاحتمالآغازمجددطرحترافيكدر
تهرانازروزشنبهوجوددارد،اماهنوزهيچ
منبعرسميدرســتادمليمبارزهباكروناو
شهرداريتهرانآغازاجرايطرحترافيك
ازروزشنبهراتأييدنكردهاست.بااينحال
حسنخليلآبادي،عضوشورايشهرتهران
دراينبارهبهتسهيالتويژهبرايرانندگان
آژانسواســنپخبردادكهنيازيبهخريد

طرحترافيكنخواهندداشت.
اينعضوشورايشــهرتهرانافزود:»تنها
ماشينهايشخصيهســتندكهدراجراي
مجددطرحدرصورتتمايــلبرايورودبه
محدودهطرحترافيــكملزمبهخريدطرح
هستند.همچنينكســانيكهدرمحدوده
طرحترافيكزندگيميكننــدنيزبايدبه
سياقسابقعملكردهوبرايخريدطرحدر

سامانهاقدامكنند.«
پيشازاينمحسنهاشــميرفسنجاني،
رئيسشورايشــهرتهراننيزاينخبررا
تأييدكردهوگفتهبودكهقراراســتطرح
ترافيكدرتهراناز1۷خردادآغازشــود.
اجرايمجددطرحترافيكدرتهرانقراربود
بعدازتعطيالتعيدسعيدفطرآغازشودكه
بامخالفتستادمليمبارزهباكروناهمراهشد
وبهاينترتيبتصميمگيريدراينبارهنيز
بهاينستادواگذارشدهاست.درعينحال
برخيازاعضايشورايشهراعالمكردهاندكه
ستادمليمبارزهباكرونادراينبارهبهتصميم
نهاييرسيدهامااينستادهنوزخبرمنتشر
شدهازسوياعضايشــورايشهرتهرانرا

تأييدنكردهاست.
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يك روز بعد از عملياتي شدن هواپيماي فوكر ۱۰۰شركت هواپيمايي آسمان از تهران به مقصد كرمانشاه، 
اين هواپيما مجددا دچار نقص فني و با نيمه كاره گذاشتن پرواز اهواز به تهران مجبور به فرود اضطراري در 
فرودگاه اهواز شد. 

پژوهشكده پولي و بانكي با 
انتشار گزارشي 3سياست كالن

اساسي براي مقابله با آثار 
اقتصادي كرونا را اعالم كرد و خواستار آن 
شد كه بخش سالمت و دارو در اولويت 
تخصيص بسته حمايتي مالي و پولي قرار 
گيرد و دولت براي تأمين منابع مالي الزم 
براي توسعه بخش بهداشــت و درمان 

اوراق بدهي منتشر كند.
به گزارش همشهري، آثار اقتصادي كرونا 
اكنون يكي از دغدغه هــاي ايران و همه 
كشورهايي است كه با اين ويروس درگير 
هستند. از زمان شيوع اين ويروس تاكنون 
كشــورهاي مختلفي تالش كرده اند تا 
از طريق سياســت هاي پولــي و مالي، 
آسيب هاي اقتصادي ناشي از شيوع كرونا 
را كم كنند. بااين حال به نظر مي رسد براي 

جلوگيري از آثار اقتصادي كرونا و شيوع 
دوباره آن نياز به اقدامات جدي تري است؛ 
بر همين اساس پژوهشكده پولي و بانكي 
با انتشــار يك گزارش مفصل 3سياست 
اصلي و 10پيشــنهاد تكميلــي را براي 
مقابله با آثار اقتصــادي كرونا ارائه كرده 
و خواستار آن شده است كه بودجه بخش 
بهداشت و ســالمت كاهش پيدا نكند. 
از ديد پژوهشــكده پولي و بانكي تحقق 
رشد اين راهبرد سه گانه شامل تخصيص 
بسته مالي و پولي براي مساعدت به رشد 
اقتصادي، تقويت تقاضا در حوزه سالمت 
و دارو و برنامه ريزي مالي و اعتباري براي 
تشويق توليد بخش كشاورزي و تحقق 

امنيت غذايي است.

تقويت سيستم درماني
آن طور كه پژوهشــكده پولــي و بانكي 
بررســي كرده اســت، با توجه به اين 
واقعيت كه ميزان آســيب وارد شده به 

كشــورها در گروي مدت زمان كشــف 
روش هــاي درماني و غلبــه بر ويروس 
كروناســت، الزم اســت تدابيري براي 
تقويت سيســتم هاي درماني از طريق 
اختصاص كمك هــاي دولتي به بخش 
بهداشت و درمان انجام شود؛ زيرا ريسك 
مهار نشــدن ويروس كرونــا مي تواند 
كاهش مستمر نرخ رشــد اقتصادي و 
افت بازارهاي مالي را در پي داشته باشد 
و درنتيجــه آن، بودجه سياســت هاي 
حمايتــي تكافوي جبران آســيب ها را 
نكند.به همين دليل بايد بخش سالمت 
و دارو در اولويت تخصيص بسته حمايتي 
مالي و پولي قرار گيرد. دولت همچنين 
بايد براي تأمين منابــع مالي مورد نياز 
براي توســعه بخش بهداشت و سالمت 
اوراق بدهي نظير صكوك منتشر كند و از 
طريق جمع آوري پس انداز مردم در بازار 
سرمايه، منابع مالي الزم براي مقابله با 
كرونا و همينطور توسعه زيرساخت ها را 

فراهم كند.

تدوين بسته هاي پولي مالي
پژوهشــكده پولي و بانكي همچنين به 
 عنوان يكي ديگر از سياســت هايي كه 
مي تواند بعد از شيوع كرونا مدنظر قرار 
بگيرد پيشنهاد كرده است بسته مالي و 
پولي براي مســاعدت به رشد اقتصادي 

تخصيص پيدا كند.
بر اين اساس بايد برنامه هاي حمايت مالي 
خانوارها و برخي از بنگاه هاي آسيب ديده 
در قالــب سياســت هاي پولــي و مالي 

انبساطي تدوين شــود.اين تأمين اعتبار 
با توجه به آثار ســريع و وسيع كرونا بايد 
در مقياسي وسيع و به صورت عاجل انجام 
شود تا اشــتغال، توليد و زنجيره تأمين، 
دچار كمترين آسيب شود.براي تحقق اين 
سياست الزم است خانوارها و بنگاه هاي 
نيازمند به حمايت مالي شناسايي شوند. 
به عالوه، با هماهنگي سياست هاي مالي و 
پولي بسته حمايتي تدوين شود.همچنين 
اجراي برنامه هايــي نظير تضمين وام ها، 
تأمين مالي كاالهاي واسطه اي، پوشش 
بخشــي از ســود وام ها، لحاظ برخي از 

معافيت ها، در دستور كار قرار گيرد.

حمايت مالي از بخش كشاورزي
يكي ديگر از برنامه هايــي كه بايد براي 
مقابله با آثار اقتصادي كرونا انجام شود، 

برنامه ريزي مالي و اعتباري براي تشويق 
توليد بخش كشــاورزي و تحقق امنيت 
غذايي اســت.با توجه به بارندگي هاي 
خوب امسال با حمايت مالي براي تأمين 
نهاده هاي كشــاورزي، مي توان شاهد 
رشــد قابل توجه توليد اين بخش بود و 
از اين مجرا امنيــت غذايي را نيز تأمين 
كرد. عرضــه بخش كشــاورزي در افق 
3تا ۴ ماه آينده كشش پذير است. چون 
چرخه توليد در اين بخش در كوتاه  مدت 
پرثمر است، حمايت مالي و اعتباري از 
اين بخش تبعات تورمي محدودي دارد و 
درصد بااليي از اعتبارات از چرخه توليد 
قابل بازگشت است. به عالوه، بايد توجه 
داشت كه براي اقشار آسيب پذير، هزينه 
خــوراك از جنبه اقتصــادي و رواني با 

اهميت است.

پژوهشكده پولي و بانكي با انتشار گزارشي خواستار آن شد كه بخش سالمت و دارو در اولويت تخصيص بسته حمايتي مالي و پولي قرار گيرد
خطربازگشتكروناباكاهشبودجهسالمت

نبض بازار سهام

به دنبال رشد نماگر هاي بورس در مبادالت ديروز ارزش كل بازار سهام 
1.7درصد معادل 75هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

ديروز شــاخص كل بورس تهران بــا يك صعود پرقــدرت 17هزارو 
659واحد معادل 1.82درصد افزايش يافــت و به محدوده 988هزار 
واحد رسيد. به نظر مي رسد شاخص كل بورس تهران آرام آرام از روند 
نزولي فاصله مي گيرد و ممكن است رالي صعودي جديدي را آغاز كند. 
با اين حال از نظر تكنيكي چنانچه شــاخص كل بورس تهران ظرف 
روز هاي آينده دوباره با نزول مواجه شــود، ايــن امكان وجود داردكه 
تا منطقه 916هزار واحد افت كند. امــا در اين منطقه با يك حمايت 

پرقدرت مواجه است و مي تواند دوباره مسير صعودي را از سر بگيرد.
اين روز ها همچنين بازار سهام توجه ويژه اي به نرخ سود دارد. با توجه به 
آنكه احتمال مي رود نرخ سود بانكي تحت تأثير عمليات بازار باز با كاهش 
مواجه شود سرمايه گذاران اخبار مربوط به كاهش نرخ سود اسناد خزانه 
اسالمي را دنبال مي كنند. به ويژه آنكه نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي 

با يك افت ديگر اكنون به محدوده 13.8تا 1۴.5درصد رسيده است.
 در ماه هاي قبل ابتدا بازده اسناد خزانه اسالمي معادل نرخ سود بانكي 
كاهش مي يافت و بعد از آن نرخ سود بانكي كاهش پيدا مي كرد. بنابراين 
اغلب ســرمايه گذاران بر اين باورند كه كاهش نرخ سود اسناد خزانه 
اسالمي به معناي تحوالت تازه اي در كاهش نرخ سود بانكي در نيمه 
دوم سال است. از نظر بنيادي كاهش نرخ سود بانكي به عنوان يك مولفه 
پرقدرت مي تواند منجر به رشد نسبت قيمت به درآمد بورس و رشد 
شاخص ها شود. ديروز همچنين به دنبال توقف معامالت پااليشگاه ها 
در روز يكشنبه به دليل انتشار گزارش هاي جديد در مورد تسعير نرخ 
ارز، پااليش نفت بندرعباس با اعالم اثر تغيير نرخ تسعير ارز فراورده هاي 
صادراتي ســال 97 از افزايش 72 درصدي سود خالص هر سهم خبر 
داد. روز يكشــنبه نيز پااليشــگاه نفت الوان  اعالم كرده بود سودش 
افزايش يافته است. به نظر مي رسد با اعالم گزارش هاي جديد از سوي 
پااليشگاه ها سهام اين شركت ها پس از بازگشايي با استقبال خريداران 
مواجه شود و زمينه رشد شاخص را فراهم كند.  همچنين گفته مي شود 
به زودي سهام شركت دارو ســازي  دانا در بورس عرضه خواهد شد كه 

شركت هاي گروه شفا و تيپيكو سهامدار آن هستند.
نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز

درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر
 شاخص كل

988,072176591,82واحد

 ارزش معامالت
24,67-3479-10621ميليارد تومان

 تعداد معامالت
13,80-261,335-1,633,000دفعه

 ارزش بازار
4451751,71هزارميليارد تومان

خبرهاي كوتاه

  بانك هاي اسالمي به آخر خط رسيدند
سرانجام بساط بانك حكمت ايرانيان و مهر اقتصاد 
در راستاي سياســت خروج نظامي ها از بانكداري 
جمع و در بانك سپه ادغام شــدند و تا پايان امسال 
قرار است بانك هاي انصار و  قوامين هم در بانك سپه 
ادغام شوند. رئيس كل بانك مركزي هم اعالم كرد: 
مؤسســه اعتباري كوثر تا پايان  ماه خرداد در بانك 

سپه ادغام مي شود.

  شرط پرداخت يارانه نقدي نوزادان 
هيأت وزيران پرداخت يارانه نقدي به نوزادان تازه  
متولد شــده را تغيير داد و به اين ترتيب پرداخت 
يارانه نقدي بــه فرزندان متولد شــده خانوارهاي 
يارانه بگير، مشــروط به تأييــد وزارت كار و وجود 
منابع مالي است. به اين ترتيب از اين پس، نوزادان 
به شرطي يارانه نقدي مي گيرند كه دولت پولي در 

بساط داشته باشد.

  مصرف آب تهران ركورد زد
محمدرضا بختيــاري، مديرعامــل آب و فاضالب 
اســتان تهران از افزايش 20درصــدي مصرف آب 
تهران نسبت به مدت مشــابه سال گذشته خبر داد 
و اعالم كرد: بر اين اساس ركورد مصرف آب تهران 
طي 50سال اخير شكسته شد. وي افزود: روز شنبه 
پيك لحظه اي مصرف آب به 51مترمكعب در ثانيه 

رسيده بود كه چنين مصرفي بي سابقه بوده است.

  توافق نفتي تمديد مي شود
اوپك و روسيه به توافق بر سر تمديد قرارداد كنوني 
كاهش توليدات نفت نزديك تر شده و انتظار مي رود 
اين توافق براي يك يا 2 ماه ديگر تمديد شــود. به 
گزارش رويترز، براســاس اعالم 2منبع آگاه اوپك 
پالس، مســكو و اوپك در حال بحــث و تبادل نظر 

درخصوص تمديد توافق جاري هستند.

بانك ها فقط قسط خرداد را بگيرندبازنشستگان بدون خانه وام مسكن مي گيرندواردات خودرو به شرط سرمايه گذاري خارجي

شرط جديد گمرك براي واردات محدود 
خودروهاي خارجي باالي 2500سي سي، 
گمانه زني دربــاره احتمال آزادســازي 
واردات را افزايــش داده اســت. مهرداد 
جمال ارونقــي، معاون فنــي گمرك اما 
مي گويد: ورود موقت 3 دستگاه خودروي 

سواري خارجي تنها محدود به ســرمايه گذاري خارجي است. وي افزود: آن دسته از 
سرمايه گذاران خارجي كه مجوز قانوني الزم را دريافت كرده اند، پس از شروع عمليات 
اجرايي طرح و ورود تمام يا بخشــي از سرمايه خارجي به كشــور مي توانند به ازاي 
هر هزار دالر سرمايه گذاري حداكثر تا سقف 3 دســتگاه خودروي سواري نو با طي 

تشريفات گمركي وارد كنند.

دولت با پرداخت وام مســكن ارزان براي 
بازنشستگان بدون خانه موافقت كرد. قرار 
اســت اين وام به ۴0هزار بازنشسته داده 
شود و سقف فردي تسهيالت پرداختي در 
كالنشهر ها 50ميليون تومان و ساير شهر ها 
و روستا ها ۴00ميليون تومان خواهد بود. 

دولت نرخ سود اين وام را براي بازنشستگان تهراني 9درصد، مراكز استان ها 7درصد 
و ساير مناطق شهري و روســتايي چهار درصد تعيين كرده است. البته بازنشستگاني 
كه مي خواهند از اين وام اســتفاده كنند بايد در 10ســال گذشته خود و همسرشان 
خانه نداشته باشند و يا از وام خريد يا ساخت اســتفاده نكرده باشند و 5سال از زمان 

بازنشستگي آنها گذشته باشد و حقوق شان كمتر از 3ميليون تومان باشد.

بانك مركزی اعالم كرد: بانك ها نبايد بيش از 
يك قسط از مشــموالن طرح امهال اقساط 
وام های قرض الحسنه ماه های اسفند 98 و 
فرورديــن و ارديبهشــت 99 دريافت كنند. 
اين گــزارش می افزايد: بعضــی از بانك ها از 
حساب ســپرده برخی از دريافت كنندگان 

قرض الحسنه كه بنا به مصوبه شــورای پول و اعتبار در اواخر سال گذشته و به واسطه شيوع 
بيماری كرونا مشمول امهال اقساط ماه های اسفند 1398، فروردين و ارديبهشت 1399 شده 
بودند، در خرداد ماه 1399  بيش از يك قسط برداشت كرده اند كه اين موضوع خالف قانون 
تلقی می شود. بانك مركزی می گويد: چنانچه از حساب سپرده وام گيرندگان  يا ضامن آنها 
رشد ۱.7 درصدي ارزش بازار سهامبابت اقساط امهال شده برداشت شده است،  افراد می توانند از بانك های متخلف شكايت كنند.

99۰

 985

98۰

975

97۰

حد965
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

شاخص كل بورس تهران ديروز ۱.8 درصد افزايش يافت.

آمارهــاي صنايــع لبني ايــران از كاهش 
18.7درصدي سرانه مصرف شير و لبنيات لبنيات

در كشور و سقوط مصرف ساالنه از 95كيلو 
به 80كيلو حكايت دارد؛ اين در حالي اســت كه براساس 
توصيه هاي سازمان بهداشــت جهاني، هر فرد بايد ساالنه 
150كيلوگرم شــير و مواد لبني مصرف كند و در ســند 
چشم انداز 1۴0۴نيز سرانه مصرف لبنيات كشور 120كيلو 
برآورد شده بود. به گزارش همشهري، توليد شير خام در 
ايران در چهار دهه گذشته با جهش ۴.8برابر مواجه شده و 
از حــدود 2.3ميليون تن در ابتداي انقــالب به بيش از 1 
ميليون تن در سال 98رسيده است. اين جهش چشمگير 
در توليد از يك سو به خودكفايي كشور در توليد مواد لبني 
منجر شده و از سوي ديگر ايران را به يكي از صادركنندگان 
اين محصوالت تبديل كرده اســت؛ اما همزمان به واسطه 
افزايش فشار معيشتي به مردم، به خصوص در دهك هاي 
فقير و متوسط، مصرف داخلي اين اقالم به تدريج كم و كمتر 
شده و تقريباً به نصف ميانگين توصيه شده توسط سازمان 

بهداشت جهاني رسيده است.

 بي مهري به شير مدارس
سرانه مصرف ساالنه لبنيات در ايران هم اكنون 80 كيلوگرم 
اســت كه با 150 كيلوگرم توصيه شده سازمان بهداشت 
جهاني و همينطور 120 كيلوگرم هدف گذاري شــده در 
سند چشم انداز 1۴0۴ فاصله چشمگيري دارد. در حقيقت 
فعاًل سرانه مصرف شير و لبنيات در ايران معادل 53درصد 
ميزان توصيه شــده از سوي ســازمان بهداشت جهاني و 
66درصد هدف گذاري سند چشم انداز است. اين كاهش 
مصرف سرانه از يك سو ناشي از رشد قيمت اقالم خوراكي و 
حذف تدريجي اقالم لبني از سبد مصرف خانوارهاست و از 
سوي ديگر نتيجه حذف شير رايگان از برنامه غذايي مدارس 
است كه بعد از دولت اصالحات دچار سياست هاي انقباضي 
شد. حتي برنامه توزيع شير رايگان در مدارس 8استان كم 
برخوردار كه قرار بود در سال گذشته انجام شود، به قدري 
ناقص و غيرمستمر انجام شــد كه عماًل تأثير چنداني در 
بهبود مصرف سرانه شــير و لبنيات در كشــور نداشت. 
متوليان انجمن صنايع فراورده هاي لبني كشور معتقدند 
حدود دوسوم از كاهش 18.7درصدي سرانه مصرف شير 

كشور ناشي از حذف شير رايگان مدارس بوده كه با احياي 
اين طرح مي تواند بازيابي شود.

لبنيات و توسعه مناطق محروم
ساختار ســنتي توليد لبنيات در ايران باعث شده بخش 
قابل توجهي از شير كشــور در مناطق روستايي و نقاط 
كمتر توسعه يافته و حتي محروم توليد شود؛ اما به واسطه 
تحميل هزينه ســربار صنايع لبني به قيمت محصوالت 
نهايي اين صنعــت، كاهش قدرت خريد بــازار داخلي و 
محدوديت و مشــكالت در صادرات محصــوالت لبني، 
در اغلب دوره ها قيمت خريد شــير يا همــان ماده اوليه 
صنايع لبني با قيمتي ناعادالنه و فاقد حاشيه سود معقول 
براي دامداران تعيين شده كه مســتقيم و غيرمستقيم 
به چالشــي براي توســعه اين بخش بااهميت از اقتصاد 
ايران تبديل شده است. به عنوان مثال، در اوايل دهه90 
به واسطه تشديد خشكســالي در كشور و افزايش قيمت 
نهاده هاي دامي، دولت وقت قيمت خريد تضميني شير 
را به باالي هزار و ۴00تومان رســاند اما صنايع لبني در 
بهترين حالت قيمت پيشنهادي خود را 30درصد كمتر 
از قيمت تضميني تعيين كردند و ازآنجايي كه دامداران 
قادر به انباشت شــير نبودند، به ناچار تا سال96 با همين 
فرايند با صنايــع لبني كنار آمدند. در حقيقت توســعه 
پايين دستي صنعت كشاورزي ايران در حوزه توليد شير 
باعث شكل گيري رقابت در فروش شير شده و قيمت را به 
نفع صنايع لبني و مصرف كنندگان نهايي كاهش داده و 
در مقابل شرايط توليدكننده حوزه كشاورزي را بدتر كرده 
است. به گزارش همشهري، رفع مشكالت صنايع لبني و 
محدوديت هاي قيمت گذاري در ايــن حوزه مي تواند به 
كليدي براي توسعه ماندگار كشور از مسير كمك به حوزه 
توليد كشاورزي تبديل شود و اهداف صادراتي محصوالت 

لبني را نيز محقق كند.

وزارت كار، افزايش حق مسكن را 
اهرمي براي ترميم دســتمزد مزد

كارگــران مي دانــد كــه البته 
موردقبول طرف كارگري نيســت؛ اما همين 
پيشنهاد يك طرفه نيز در 2 ماه گذشته زير سايه 
مقاومت در برابر بازنگري مزد 99 مسكوت مانده 
اســت. حاال آنگونه كه نماينــده كارگران در 
شوراي عالي كار مي گويد مقرر شده شنبه آينده، 
نشست اين شورا، با دستور جلسه افزايش حق 
مســكن كارگران و اصالح يك بنــد از آيين 
دادرســي كار برگزار شــود كه موضوع اصالح 
دســتمزد نيز از طرف گروه كارگــري در اين 
نشست مطرح خواهد شد. به گزارش همشهري، 
پس از تصويب حداقل دستمزد كارگران در سال 
99با رأي گيري نماينــدگان دولت و كارفرما و 
مخالفت طــرف كارگري با تركيــب افزايش 
دســتمزد، فشــار براي بازنگــري در مصوبه 
شــوراي عالي كار و بازنگــري در دســتمزد 
99افزايش يافت. در اين شرايط، از يك سو طرف 
كارفرمايي حتي همين ميــزان افزايش را نيز 
خارج از توان بنگاه هاي اقتصادي مي دانست و 
هرگونه بازنگري در مصوبه مزدي را رد مي كرد و 
از سوي ديگر وزارت كار به نمايندگي از دولت 
تالش داشــت دو طرف كارگــر و كارفرما را با 

كمترين هزينه به توافق برساند.

مانور ترميم مزد با افزايش حق مسكن
در جريان مصوبه مزد 99، شــركاي اجتماعي 
توافق كردند حق مسكن كارگري از 100هزار 
تومان به 200هزار تومان افزايش يابد، اما اعمال 
اين افزايش در دريافتي كارگران نيازمند تصويب 
هيأت وزيران بود و ازاين رو بنا شد بعد از توافق در 
شوراي عالي كار، اين پيشنهاد به هيأت وزيران 
ارسال شــود. در اين ميان با تشديد اعتراضات 
طرف كارگــري به مصوبه مــزد 99، پيگيري 

تصويب افزايش حق مســكن نيز به بهانه هاي 
مختلف مورد بي توجهي قرار گرفت تا تكليف 
اختالف نظر شــركاي اجتماعــي در ماجراي 
دستمزد روشن شود. در اين ميان حتي وقتي 
مقام معظم رهبري نيز بر ضرورت تنظيم عادالنه 
مقررات و قواعد مربوط به كارگران تأكيد كرد، 
باز هم طرف دولت و كارفرمايي حركتي براي 
بازنگري در مصوبه دوجانبه مزد 99انجام نداد و 
فقط تالش كرد با مانور بر افزايش حق مسكن، 
اعتراض هاي كارگري به دستمزد را خنثي كند.

شكايت هاي كارگري در پيچ وخم عدالتخانه
در كنار اعتراضاتي كه گــروه كارگري از طريق 
رسانه ها در مورد مصوبه مزد 99 اعالم كردند، 
۴تشكل كارگري دســت به كار پيگيري قانوني 
تخلف شــوراي عالي كار در تعيين دســتمزد 
99شدند و با همكاري كميسيون حقوق عامه 
كانون وكالي قوه قضاييه به ديوان عدالت اداري 
شــكايت بردند. پس از ثبت اين شــكايت ها، 
نمايندگان كارگران در ديدار با ســيدابراهيم 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه در هفته كارگر، از او 
خواستند بر پيگيري اين مطالبات در دستگاه 
قضا تأكيد كند. رئيسي نيز ضمن اعالم آمادگي 
دستگاه قضا براي رفع ورجوع مشكل كارگران، به 
سازمان بازرسي كل كشور دستور داد با برگزاري 
جلسات كارشناسي با شركاي اجتماعي، مسائل 
و مشكالت مطرح شــده را احصا و براي تسريع 
فرآيند پيگيري مطالبات در اختيار متوليان امر 
قرار دهد. حاال اما، در شرايطي كه بيش از ۴0روز 
از ثبت نخستين شــكايت كارگران در ديوان 
عدالت مي گذرد و جلسات آنها با سازمان بازرسي 
نيز برگزار شــده، همچنان خبري از همراهي 
براي بازنگري در مصوبه مزد 99نيست و تقريباً 
همه اخبار اين حوزه زير سايه افزايش 100هزار 
توماني حق مسكن كارگري مسكوت مانده است.

بازارهاي ارز و طالي تهران در روز گذشــته با رشد قيمت مواجه 
شد و به جز قيمت دالر آمريكا كه 30تومان كاهش يافت، قيمت 
انواع ارز و مســكوك طال بين 0.5 تا 2درصد رشد كرد. تا ساعت 
17ديروز، قيمت هر سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 2درصد 
رشــد از 7ميليون و۴50تومان گذشت و ركورد بيشترين افزايش 

قيمت را به خود اختصاص داد.
 نماي ديروز بازار ارز و طالي تهران در شبكه 

صرافي هاي مجاز )تومان(

قيمتعنوان
ميزان تغيير

درصدمقدار
0,18-30-17,070دالر آمريكا

18,60990,05يورو
21,9481780,82پوند انگليس
4,862320,66درهم امارات

2,613210,81لير تركيه
2,505220,89يوان چين
7,465,000153,0002,09سكه امامي

7,250,000100,0001,4سكه بهار آزادي
3,750,00020,0000,54نيم سكه
2,040,00010,0000,49ربع سكه

1,100,00010,0000,92سكه گرمي 
728,8009,4001,31هر گرم طالي 18عيار

جدول ارز و طال مربوط به ساعت ۱7روز گذشته است

سكه گران شد

صادرات گالب ايران به 4۰ كشور دنيا

طال و ارز

گالب گيری صنعتی است ديرپا در ايران زمين. 
كارشناس بهداشــت در يكی از كارگاه های 
گالب گيری در حــال كنترل كيفيت گل های 
محمدی اســت تا عطر خوش گالب ايرانی 
همچنان پرآوازه بماند. توجه به صنعت گل و گالب در كشــور 
می تواند عالوه بر اشتغال زايی در روستاهای ايران راه را برای  
ارزآوری از محل صادرات اين محصول به بيش از 4۰ كشور دنيا از 
جمله آلمان، ايتاليا، امارات، سوئد، ژاپن، تركيه، فرانسه و كويت 

هموار سازد. عكس/ خبرگزاری مهر

 عكس
خبر

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

مصرف ساالنه شير و لبنيات هر ايراني نسبت به 20سال قبل 18.7درصد كاهش دارد

اجرايسياستهايتكميلي
پژوهشكده پولي و بانكي همچنين دركنار تعيين راهبرد سه گانه پيشنهاد كرده است اقدامات 
۱۰گانه اي در بخش پولي و مالي به اجرا دربيايد.براين اساس الزم است برنامه هاي استفاده از 
اوراق گواهي اعتباري مولد گام تسريع شود، از ظرفيت عمليات بازار باز براي مديريت نرخ 
سود حداكثر استفاده شود و استانداردهاي تبديل  شدن تسهيالت جاري به تسهيالت معوق، 
مشكوك الوصول و غيرجاري براي دوره موقتي تســهيل شود. همچنين بايد وثيقه گيري 
وام هاي بنگاه هاي توليدي و خدماتي تسهيل شــود، بانك ها مكلف شوند اموال مازادشان 
را بفروشند، براي پرداخت ماليات، عوارض، قبوض و غيره مخصوصاً براي بنگاه هاي توليدي 
و خدماتي و اقشار آسيب پذير مهلت داده شــود و براي بنگاه هاي فعال در پارك هاي علم و 
فناوري و ساير مكان هاي وابسته به نهادها و شركت هاي دولتي 3ماه معافيت پرداخت اجاره 
 بها داده شود.پژوهشكده پولي و بانكي همچنين پيشنهاد كرده است دولت براي تأمين منابع 

مالي مورد نيازش به  ويژه در بخش سالمت اوراق بدهي منتشر كند.

غفلتازظرفيت3ميليارددالري
بنا بر اطالعات مركز آمار ايران، توليد شير خام در كشور ساالنه به 8ميليون تن مي رسد كه حدود 6ميليون تن آن جذب صنعت لبنيات 
مي شود. همچنين ظرفيت كل كارخانه هاي صنايع لبني كشور برحسب مجوز بهره برداري صادر شده از وزارت صنعت به ۱6ميليون تن و 
برحسب فعاليت واقعي حدود ۱۲ميليون تن است. همچنين آمارهاي انجمن صنايع لبني از صادرات 45۰هزار تن محصوالت لبني به ارزش 
75۰ميليون دالر حكايت دارد كه در مقايسه با صادرات بسياري از حوزه هاي توليدي كشور، رقم قابل توجهي محسوب مي شود؛ اما فعاالن 
اين حوزه معتقدند صنايع لبني ايران چنان ظرفيتي دارد كه مي تواند در يك چشم انداز 5ساله، صادرات خود را به 3ميليارد دالر هم برساند. 
البته تحقق اين امر نيازمند توقف دخالت دولت در قيمت گذاري و  تقويت بازارهاي صادراتي اين صنعت، احياي طرح توزيع شير رايگان در 

مدارس، جلوگيري از تحميل تورم به معيشت مردم و كاهش قدرت خريد تقاضاست.

آوارگيحقمسكن
به دنبال بيانات مقام معظم رهبري در ارتباط تصويري به مناسبت هفته كارگر، محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اعالم كرد كه اين وزارتخانه به دنبال پر كردن خأل دستمزدي كارگران است و افزايش حق مسكن 
را اهرمي براي رشد دستمزد كارگران عنوان كرد. در ادامه مقرر شد جلسه شوراي عالي كار در روز چهارشنبه ۲4 
ارديبهشت ماه براي تعيين حق مسكن كارگران تشكيل شود كه البته با عزل وزير صنعت از سوي رئيس جمهور، 
عماًل برگزاري اين جلسه از رسميت افتاد و به زمان ديگري موكول شد. به گزارش همشهري، همچنان برگزاري 
جلسه شوراي عالي كار براي بررسي حق مسكن كارگران بالتكليف است اما علي خدائي، نماينده كارگران در 
شوراي عالي كار به همشهري مي گويد: نشست شوراي عالي كار مقرر بود سه شنبه هفته جاري )امروز( برگزار 
شود كه به داليلي برگزاري آن به شنبه آينده موكول شد. او با اشاره به اينكه در دعوت نامه نشست شوراي عالي 
كار مستقيماً به اصالح دستمزد اشاره اي نشده است، مي افزايد: اين نشست با دستور جلسه افزايش حق مسكن 
كارگران و اصالح يك بند از آيين دادرســي كار برگزار مي شود و طرف كارگري در اين نشست موضوع اصالح 
دستمزد را نيز مطرح خواهد كرد. به گفته او، طرف كارگري همچنان بر درخواست بازنگري مصوبه مزدي و اصالح 
حداقل دستمزد و تركيب آن اصرار دارد و از منظر قانوني نيز مي توان اين درخواست را ذيل عنوان ساير مسائل 

مربوط به حوزه كار در جلسه شورا مطرح و پيگيري كرد.

بازنگري مزد كارگران به شنبه افتادسرانه مصرف شير ايرانيان آب رفت



5 2 سه شنبه 13 خرداد 99  شماره 7955 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 1

زهرارفيعي
خبر نگار

  آتش در زاگــرس با دســتان خالي تر از 
محيط
هميشــه عاشــقان طبيعت، پس از 4روز زيست

خاموش شد. محيط زيســت ايران اما در 
آتشــي مهيب تر مي ســوزد. خشــكيدگي ســرزمين، 
ازدست رفتن آب هاي زيرزميني، آلودگي فراگير خاك و 
آب، ريزگردهاي فلج كننده، تخريب زيستگاه ها و منابع 
طبيعي، نابودي تنوع زيستي و مديريت ناكارآمد، بخشی 
از آتش فراگيري است كه مي توان در آستانه روز جهاني 
محيط زيست و آغاز هفته محيط زيست در كشور به آن 

اشاره كرد.

طرحهايخطرناكانتقالآب
فاطمــه ظفرنــژاد، پژوهشــگر حــوزه آب مهم ترين 
چالش محيط زيستي اين روزهاي كشــور را انتقال آب 
بين حوضه اي مي داند و به همشــهري مي گويد: موضوع 
3طرح انتقال آب در كشور مطرح است كه هرسه اساسا 
اشتباه است. انتقال آب بهشت آباد از كارون به اصفهان، 
كرمان و رفسنجان كه از سال ها پيش مطرح بود و در همه 
زمان ها بدنه كارشناسي وزارت نيرو با اجراي آن مخالف 
بود. اين طرح ها هيچ گونه توجيــه اجتماعي، اقتصادي، 

محيط زيســتي و امنيتي ندارد و از همان سال ها مردم 
محلي و فعاالن محيط زيست به آن معترض بودند.

ظفرنــژاد البته پيش تــر و در يك ســخنراني در مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، داليل علمي 
مخالفت خود با طرح هاي انتقــال آب را ارائه كرد و حاال 
به همشــهري مي گويد: انتقال آب بــراي هر دو حوضه 
آبخيز دهنده و گيرنده خطرناك اســت. اين طرح اثرات 
منفي براي نظام آب شناختي، پوشش گياهي و جانوري، 
ســفره هاي آب زيرزميني و پيكره هاي آبي هردو حوضه 
آبخيز دارد. همچنين با اثرات مخربي كه در جوامع مولد 
حوضه  دهنده ايجاد مي كند، سبك زندگي مردمان ساكن 
در حوضه گيرنده را هم تغييــر مي دهد، ضمن اينكه به 
ايجاد مناقشات اجتماعي بين دو حوضه و تهديد امنيت 

ملي منجر مي شود.
او در توضيــح تأثيــرات انتقــال آب خوزســتان بــه 
ســرزمين هاي مجاور مي گويد: هورالعظيم با ســاخت 
چندين سد در حوضه آبخيز باالدست در 4كشور ازجمله 
ايران، از بين رفته و عدم تامين حقابه تاالب، ريزگردهاي 
فلج كننده  نصيب مردم خوزســتان كرد. خوزســتان با 
تمدني بيش از 5هزار سال، هم اكنون مهاجرفرست ترين 
استان كشور شده است. اجراي پروژه انتقال آب كارون به 
كوير مركزي، البته امنيــت غذايي را هم تهديد مي كند. 
محصوالت تابســتاني خوزســتان در خودكفايي كشور 

نقشی مهم دارد و اين درحالي است كه اراضي كشاورزي 
در اين اســتان با ضبط حقابه ها در باالدســت، از دست 
مي رود و اراضي ديم و سفره هاي آب زيرزميني به شدت 

آسيب مي بيند.
كارون كــه روزگاري محل زندگي نهنگ ها و كوســه ها 
بود حاال خالي از ماهي هاي بومي شده است؛ اين نه تنها 
معاش ســاكنان اطراف رودخانه را محــدود كرده، بلكه 
آسيب زيادي به پوشــش جانوري و گياهي منطقه وارد 

كرده است.
به گفته فاطمه ظفرنژاد نتيجه الغري كارون، از بين رفتن 
زيســتگاه جانوران آبزي و كنار آبزي است. او مي گويد: 
كارون ســفره هاي آب زيرزمينــي كشــاورزان مناطق 
دوردست را نيز پرآب مي كرد، خودكفايي كشاورزي اصل 
اساسي توسعه پايدار است كه با انتقال آب بين حوضه اي 
از بين مي رود. كاهش رطوبت منطقــه نيز گياهان يك 
تا دوســاله را از بين مي برد و زمينه براي آتش ســوزي 

جنگل هاي زاگرسي آماده مي شود.
اين پژوهشگر آب و توسعه پايدار با اشاره به خشك شدن 
تاالب شــادگان كه روزگاري با ســيالب هاي بهاري و 
زمستاني كارون پرآب مي شــد، مي گويد: با دستكاري 
ناشيانه و مهندسي تهاجمي در حال تخريب محيط زيست 
هستيم و ديگر چيزي از تمدن خوزستان باقي نخواهيم 

گذاشت.

بهرهبردارياستثمارگونه
آتش سوزي هاي وسيع در زاگرس بيشتر از هميشه نشان 
داد كه براي بسياري از مديران كشور حفظ محيط زيست 
اولويت نيست. اگر كمك هاي مردمي نبود، آتش دامان 
مناطق وسيع تري را مي گرفت. به اعتقاد هادي كيادليري، 
دبير مراجع كنوانسيون تنوع زيستي كشور، در كشوري 
كه 83درصد ســرزمين خشــك و نيمه خشك است و 
تنها 7درصد جنگل دارد، براي حفظ محيط زيست بايد 
بيشتر تالش كرد. او در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
در مرحله اي از توسعه هستيم كه خيلي بي محابا از منابع 
طبيعي استفاده مي كنيم. هنوز مسئوالن فكر مي كنند 
نمي توان همزمان با توسعه صنعت، محيط زيست را حفظ 
كرد. اين برداشت غلط از توسعه باعث مي شود در آينده اي 
نه چندان دور استقالل و پايداري ســرزمين را از دست 
دهيم. منابع طبيعي زماني تجديدپذير خواهند بود كه 
فرصت احيا به آنها داده شود. رئيس دانشكده كشاورزي 
و منابع طبيعي دانشــگاه آزاد مي گويد: بيش از اندازه با 
تخريب منابع طبيعي بر محيط زيســت فشار آورديم و 

به راحتي نمي توان آن را جبران كرد.
بر اساس آمار رســمي 42درصد از جنگل هاي شمال رو 
به قهقراست. اوضاع در زاگرس به مراتب بدتر است و در 
اكوسيستم شكننده ايران، بهره كشي از طبيعت در حد 
استثمار است. نتيجه بسياري از تصميمات نادرست امروز 

را چند سال بعد خواهيم ديد.

زاگرسبيابانميشود
  جنگل هاي زاگرسي به دليل فشارهاي انساني، 

تغيير اقليم و آتش سوزي هاي متعدد توان ترميم را 
از دست داده و زاگرس بيابان مي شود 

الهاممصدقيراد
خبرنگار

در  آتش ســوزي  110فقــره 
منابع
جنگل هاي زاگرسي و جنوب كشور طبيعي

تنها در هفته اي كه گذشت رخ داد.
جنگل هاي زاگرســي ايران با وسعت 6ميليون 
هكتار، 40درصد جنگل هاي كشــور را تشكيل 
مي دهند و از مهم ترين منابع تامين آب شيرين 

كشور هستند.
برآورد مي شــود 40درصد آب شــيرين ايران 
توســط جنگل هاي زاگرســي تامين مي شود 
و درختــان قــد كشــيده در ايــن عرصه آب 
قابل توجهي از بارش هــا را به دل زمين هدايت 
مي كننــد. تعدد آتش ســوزي ها در اين عرصه 
جنگلي كه طي سال هاي اخير افزايش داشته، 
فشاري مضاعف بر ديگر فشارهاي وارد آمده بر 
رويشگاه هاي زاگرسي وارد آورده و جنگل هاي 
زاگرســي را به بيابان شــدن نزديك مي كند. 
كارشناســان جنگل ابتداي سال جاري هشدار 
داده بودند كه جنگل هاي زاگرســي در فصول 
گرم امســال با آتش سوزي  گســترده مواجه 

مي شوند.
 فرمانده يــگان حفاظت ســازمان جنگل ها نيز 
ديروز اعالم كرد، طي هفته گذشــته 110مورد 
آتش سوزي در جنگل هاي جنوب و زاگرس رخ 
داد. اين ميزان عدد قابل توجهي در ابتداي فصل 

گرما اســت و نگراني از آتش سوزي جنگل ها در 
تابستان گرم را بيشتر مي كند

.
رويشگاههايزاگرسيترميمنميشوند

جنگل هاي زاگرســي به دليل منبــع ارتزاق و 
معيشت روســتاييان، وضعيتي شكننده دارند. 
روســتاييان منطقه وابســته به جنگل هستند 
و شــخم زدن يك ميليون هكتار از زيراشكوب 
درختان در رويشــگاه هاي زاگرســي به منظور 
كشــاورزي و حضور قابــل توجــه دام در اين 
عرصه نشان از وابستگي معيشــت روستاييان 
به اين جنگل ها دارد. همين فشــارها وضعيت 
زاگرس را آسيب پذير و شــكننده كرد و آفات و 

خشكيدگي هاي وسيع به همراه آورد.
2ميليون هكتار از وسعت 6هكتاري رويشگاه هاي 
زاگرسي كشــور گرفتار زوال و نابودي شده اند 
و وقتي فشــارهاي ناشــي از تغيير اقليم نيز به 
آن افزوده شود، اكوسيســتم زاگرس را نيازمند 
مراقبــت بيشــتر مي كنــد. امــا بي توجهي ها 
وســعت 6ميليون هكتاري جنگل هاي زاگرس 
را به بيابان تبديل مي كند. به تمام اين فشارها، 
 آتش سوزي هاي متعدد هم كه افزوده شود، ديگر 

جنگل هاي زاگرسي توان ترميم ندارند.
وقتي جنگل هاي زاگرســي كــه 40درصد آب 
شيرين كشــور را تامين مي كنند از بين بروند، 
بخش قابل توجهي از آب شــيرين كشور تامين 
نخواهد شد و از بين رفتن درختان نيز فرسايش 

شــديد خاك را به دنبــال دارد و جذب 70تن 
گردوغبار كه از كاركردهــاي يك هكتار جنگل 

است با خدشه روبه رو مي شود.  
كارشناســان جنگل معتقدند، حــرارت 60 تا 
100درجه سانتي گراد اگر به اليه زيرين پوست 
درختان سرايت كند، اليه زاينده را از بين مي برد 
و درخت نابود مي شــود. در آتش ســوزي هاي 
شــديد برخي رويشــگاه هاي جنگلــي، بعد از 
چندين دهه درختان دوباره ترميم مي شوند كه 
بين 50 تا 100سال زمان مي برد. اين اتفاق اما 
در مورد جنگل هاي زاگرسي ايران بسيار بعيد 
است. چون اين محدوده تحت فشارهاي مضاعف 
قرار دارد و نمي توان به بازگشت دوباره درختان 

اميد داشت.

بلوطپارسيدرمعرضنابودي
درختان بلــوط، حــدود 80درصــد درختان 
جنگل هاي زاگرسي را به خود اختصاص داده اند. 
بلوط ايراني يا بلوط پارســي گونــه انحصاري 
جنگل هاي زاگرســي اســت كه با آتش گرفتن 
اين جنگل ها، بلــوط منحصر به فــرد و خاص 
ايران نيز از بين مي رود  كه به گفته  كارشناسان، 
جنگل هاي بلوط ايران گونه هاي جانوري مرتبط 
همچون ســنجاب ايراني هم وجود دارند كه با 
آتش گرفتن و از بين رفتــن درختان بلوط اين 
گونه ارزشمند و اكوسيســتم مرتبط با آن هم از 

دست مي رود كه ديگر قابل جبران نيست.

يچيپدناباقشوغا
يهاسامادابرون
لسريريزوويارد
راميورديلكها
اسنادرگلورينم

تبدالواندونش
يزاردبناجابدا
كبسادادهشوهي
تواناهووتيعمج
درمانيلبنحوا
ندتستقافرينيب

خرروهارهدياز
وهايهتيمهايشم
دمماكلاليرادا
ينتسبالسعروبنز
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افقی:
همــكاري  ســازمان   -1  
اقتصادي- نوعي آجيل- رغبت

2- لباس رستم- كنايه از سخن 
ماليم و خوشايند است

3- سازمان فضانوردي آمريكا- 
حاالت چهره هنرپيشــه- مرغ 

سعادت
4- فرخنده- لوالي پا- زدانش 

دل پير... بود
5- ايالتي در آمريكا- فشار دادن

6- دهــان- امتــداد- معادل 
فارسي اخطاريه

7- همگاني- تفت داده و بريان 
شده- به حد مطلوب نرسيده

8- بخشــي از لولــه گوارش 
پرندگان- نمي شنود

9- ويــروس ووهــان- برادر 
حضرت موسي)ع(- پيكار

10- نوعي موشــك نظامي- 
مولد الكتريسيته- دانه معطر

جنــگل-  و  الهه مــاه   -11
همداستان كليله

12-  ماه سوم ميالدي- نوعي 
بــازي براي ســنجش مهارت 

هدف گيري- فراق
13- كركس- تاالب ديدني در 

دامنه قله دماوند- حاذق
14- تفأل با قرآن- نوعي  آش 

نذري
15- لباس اتاق عمل- تقويم- 

گيسوي تاب داده
  

عمودی:
1- كتاب كليلــه و دمنه را به 
زبان عربي ترجمه كرد- كلمه 

پرسشي- تخم مرغ انگليسي
2- گوشــت به ســيخ كشيده 
شــده- پايتخــت لســوتو- 

خبرگزاري ايتاليا
3- كاخ تاريخي لويي سيزدهم- 

درخشان- روئيدن
4- سودمند- شاهكار معماري 

سلجوقي در شهر مراغه
5- نت سوم- دانش نگهداري 

و طبقه بندي كتاب ها- شالوده
6- غــذاي شــب- زندانيان- 

اداره اي از تشكيالت قضايي
7- خدمتكار زن- عطشــان- 

اهل نيست
8- آنچه از بين رفته است- خانه 

دوم كارمند
9- انتخاب- مربــوط به هنر- 

همزاد
10- نوعي اختالل بينايي- لوله 
باريك در ســاقه گياه- سوره 

هفتادوهشتم قرآن
11- تكرار حرفي- گواهي پايان 

تحصيالت دانشگاهي- طرف
12- شــهري در خراســان 

جنوبي- يخ زده
13- قــارچ ذره بيني در خمير 

ترش- ســوره اي كه نام آن به 
خط سير ستارگان اشاره دارد- 

پايتخت زيمبابوه
14- پول چين- هر وســيله اي 
كه اخبار و اطالعات را به مردم 

مي رساند- هديه دادن
15- مــردار- آخريــن حرف 
يونانــي- مثنــوي عرفانــي 

شيخ محمود شبستري

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3664
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

173942685
694538127
825617493
367284951
451793268
982165734
236871549
749356812
518429376

متوسط

 1  9  8   
      7  9
2       5 4
    7  8  
 6  1  4  2 
  7  8    
9 5       6
4  1      
   2  3  1 675123498

812479536
493685712
251348679
746951823
938762145
389517264
567234981
124896357

ساده
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  40درصد آب شيرين كشور از جنگل هاي 
زاگرسي تامين مي شود كه با از بين رفتن اين 

رويشگاه تامين آب شيرين با بحران مواجه مي شود
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متــن كـامـل در سایت

رتبه سوم قزوین در جذب سرمایه گذاری خارجی
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت قزوین گفت: طبق آمار وزارت صمت در سال ۹۸، قزوین رتبه سوم 
در جذب سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داد. کامران لشگری 
افزود: در سال ۹۸، قزوین 5 سرمایه گذار خارجی جذب کرده بود.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

با نمایندگان مجلس یازدهم

 بازارچه  »یزدان«
 گره گشای بخشی از محرومیت خراسان  جنوبی 

آغاز به کار مجلس یازدهم، امید تازه ای در میان مردم به ویژه 
مناطق محروم ایجاد کرده است تا شاید طی 4 سال پیش رو 
گره بخشی از مشکالت شان به دســت نمایندگان جدید باز 
شود. در خراسان  جنوبی، مردم بیش از هر چیز با مشکل فقر، 
بیکاری و کم آبی مواجه هستند. یکی از 4 نماینده این استان 
معتقد اســت احیا و راه اندازی بازارچه مــرزی »یزدان« در 

شهرستان زیرکوه، راه حل بخشی از این مشکالت خواهد بود. 
نماینده قائنات در مجلس شورای اسالمی از رسانه ها و مسئوالن می خواهد توجه بیشتری به 
این بازارچه داشته باشند، زیرا احیای آن عالوه بر اشتغال زایی در شهرستان محروم زیرکوه، 
برای کل استان مفید خواهد بود.  سلمان اســحاقی به فرآوری زرشک و زعفران به عنوان 
2 محصول مهم و استراتژیک کشاورزی خراسان  جنوبی هم اشاره می کند و به همشهری 
می گوید: اگر سرمایه گذاران به ســمت فرآوری زرشــک و زعفران بروند، اشتغال زایی و 
سودآوری اقتصادی مطلوبی خواهد داشــت، زیرا این محصوالت در حوزه بین المللی هم 
پایگاه مناسبی برای عرضه دارند. او تسهیل دسترسی مردم به زمین کشاورزی و برداشت 
آب را هم یکی از راه  های برون رفت از محرومیت در خراسان  جنوبی می داند که می تواند به 
کمک 2 راه حل قبلی بیاید.  نماینده قائنات در مجلس شــورای اسالمی در حوزه انتخابیه 
خود یعنی قائنات از مجموعه فوالد یاد می کند که با پیشرفت فیزیکی زیاد، تا پایان سال 
می تواند به بهره برداری برسد و بیکاری را در منطقه کاهش دهد. البته این امید به تسهیل 
و تسریع امور باقی مانده بستگی دارد که قرار است نمایندگان پیگیر آن باشند.  مشکل آب 
آشامیدنی در اغلب روستاهای خراسان  جنوبی وجود دارد به طوری که در برخی روستاها 
چون محمدآباد، جبار، کولی و بزناباد به دلیل شوری آب، دست و صورت مردم پوسته پوسته 
شده است. پیشنهاد کوتاه مدت اسحاقی برای رفع این مشکل کمک خیران است، هرچند 
او از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در یکی کردن آبفای شهری با روستایی استقبال می کند 
و امیدوار است این کار به بهبود وضعیت آب آشــامیدنی روستاها در کل کشور بینجامد.  
پیگیری برای بهبود وضعیت بهداشت  و درمان در شهرستان های مرزی از جمله زیرکوه و 
قائن و تاسیس بیمارستان در این منطقه هم از وعده هایی است که اسحاقی برای ارتقای 
سطح زندگی در حوزه انتخابیه خود، می دهد و تاکید می کند استاندار از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی پیگیر این موضوع است.  او در پایان از جلسه های مشترک و تصمیم 
4 نماینده استان خبر و توضیح می دهد که قرار است نمایندگان منافع استان را در اولویت 

قرار دهند تا در ادامه، مشکالت حوزه های انتخابیه نیز رفع شود. 

این روزها باز هم شــاهد تلف شدن ماهی های 
رودخانه »قره ســو« در کرمانشــاه هســتیم؛ کرمانشاه

رودخانه ای که در گذشته تنها رودخانه دائمی 
شهر کرمانشاه و منبع آب آشامیدنی اهالی بود، اما در سال های 
اخیر به دلیــل تخلیه فاضالب های شــهری، کشــاورزی و 
پساب های صنعتی هر روز با یک فاجعه جدید روبه رو می شود. 
رودخانه قره سو در 2 دهه اخیر با ورود فاضالب های صنعتی و 
خانگی به زه کش فاضالب تبدیل شده است و نهادهای نظارتی 
و حفاظت از محیط  زیســت هم تاکنون گامی برای نجات این 
رودخانه برنداشته اند و حاال قرار است مشکل این رودخانه در 
جلسه هیات دولت مطرح شود. معاون نظارت و پایش اداره کل 
حفاظت محیط  زیست کرمانشــاه با اشاره به پیگیری دوساله 
اداره حفاظت از محیط  زیست برای بهبود وضعیت »قره سو« به 
همشــهری توضیح می دهد که نهادهای متولی این موضوع با 
بحران جدی اعتباری و مالی برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب 

کرمانشاه رو به رو هستند.
آذر ولی زاده با بیان این که چند بار در جلســه های اســتانی، 
موضوع نجات »قره ســو« از آلودگی هــا و ورود فاضالب ها به 
آن مطرح شده است، می افزاید: قرار بر راه اندازی تصفیه خانه 
فاصالب مدول دوم و ســوم بود که هنوز جوابــی از اداره های 
مربوطه نگرفته ایم. در واقع پاسخ این بود که کاری نمی توانند 
برای راه انــدازی تصفیه خانه انجام دهنــد. در حال حاضر هم 
ریاست سازمان محیط زیســت را در جریان گذاشته ایم و قرار 
است مشکل »قره سو« از سوی سازمان محیط  زیست در جلسه 
هیات دولت مطرح شــود. وی همچنین با بیان این که ششم 
خرداد امسال، در پی پایش های معمول و متداول از رودخانه ، 

موضوع تلف شــدن ماهی در کنار رودخانه قره سو کشف شد، 
می گوید: بعد از مشــخص شــدن موضوع، پایش رودخانه و 
نمونه گیری از بخش های مختلف آغاز شد و علت مرگ ماهی ها 
بعد از اعالم نتایج آزمایشگاهی مشــخص می شود.  ولی زاده 
با اشــاره به حجم عظیم فاضالب تصفیه نشده شهر کرمانشاه 
در رودخانه و ورود فاضالب از سمت چم بشیر، مشخص شدن 
دلیل آلودگی را زمان بر می داند، اما تلفات را از هزار متر پایین تر 
از پل امام حســین )ع( تا کمی بعد از پل معــروف به لب آب 
عنوان می کند.  او با بیان این که دوسوم فاضالب تصفیه نشده 
کرمانشاه وارد رودخانه »قره سو« می شود، اظهار می کند: هنوز 
آمار دقیقی از تلفات ماهی ها در دست نیست. با توجه به این که 
ماهی های تلف شده ریز بودند و به دست آوردن آمار تلفات بر 
اساس فرمول خاصی انجام می شــود، در آینده درباره تعداد 

ماهی های تلف شده اطالع رسانی خواهیم کرد.
ولی زاده البته به نکته دیگری هم اشاره می کند و آن تاثیر شیوع 
کرونا بر افزایش آلودگی رودخانه اســت. به گفته وی،  با توجه 
به افزایش استفاده از شــوینده ها، فاضالب های خانگی چند 
برابر شده است و همین مســئله موجب تلف شدن موجودات 

کنارآبزی در آینده خواهد شد.

 بعد از کشف اشــیای تاریخی در میدان مرکزی 
همدان، قرار شد این اشیا به جای دفن زیر بتون، همدان

در یک سایت موزه به نمایش درآید. اما با گذشت 
3 سال، فقط یک حفره در قلب همدان ایجاد شده است که هیچ 

شباهتی به سایت موزه ندارد. 
در طول سال های گذشــته سرنوشت سایت موزه با وعده هایی 
چون چند ماه دیگر، آغاز سال نو، تا رویداد 2018 و تا اجالس 
راه ابریشــم گره خورده بود و حاال هم این وعده ها به »شــاید 
وقتی دیگر« بدل شــده اند. میراث فرهنگی استان مسئولیت 
را گردن مسکن و شهرســازی می اندازد، مسکن و شهرسازی 
پای شهرداری را وسط می کشد و شــهرداری هم خود را فقط 
ناظر می داند. پیچیدگی شــرایط این پروژه کار را به شــورای 
شهر هم کشانده اســت تا جایی که آن را دلیلی برای کم کاری 

شهردار می دانند. 
اما شهردار همدان معتقد است این موضوع ربطی به شهرداری 
ندارد و اشتباه مســئوالن میراث فرهنگی چنین وضعیتی را 
رقم زده. عباس صوفی به همشــهری می گوید: زمانی که قرار 
شــد نقطه مرکزی میدان به جای آبنما به موزه تبدیل شود، 
ستاد بازآفرینی کشور، مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان 
بودجه برای ســاخت این سایت موزه به مســکن و شهرسازی 
اختصاص داد و هم زمان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی کشور نیز 250 میلیون تومان برای ساخت آن 
در نظر گرفت. وی می افزاید: شــرط مسکن و شهرسازی برای 
تامین هزینه ســایت موزه، امضای قرارداد آن بود، اما اداره کل 
میراث فرهنگی بدون هماهنگی نقشــه ای برای ســایت موزه 
طراحی، مناقصه را برگزار و فونداسیون آن را تهیه کرد. نقشه 

تهیه شده از سوی میراث فرهنگی با نقشه مسکن و شهرسازی 
تفاوت داشت و از سوی دیگر، وزیر گردشگری، میراث فرهنگی 
و صنایع دستی در سفر به همدان تغییراتی در نقشه سایت موزه 
اعمال کرد. این عوامل موجب شد بودجه  مسکن و شهرسازی 
برای ساخت این سایت موزه کافی نباشد و پیمانکار نتواند طرح 
را اجرا کند. صوفی با بیان  این که شهرداری فقط نقش نظارتی 
در این پروژه دارد، توضیح می دهد: طبق برآورد آخرین جلسه 
درباره سایت موزه، با در نظر گرفتن تغییرات نقشه و تورم، پروژه 
به 2 میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه نیاز دارد. مســکن و 
شهرســازی قبال یک میلیارد تومان به پیمانکار پرداخته بود و 
به همین دلیل قرار شــد پروژه را مجددا به پیمان بگذارد یک 
میلیارد تومانی هم که باید بر بودجه پروژه اضافه شود، دوباره 
باید از ستاد بازآفرینی کشور پیگیری شود که این موضوع عمال 

از اختیار شهرداری خارج است.
ساخت سایت موزه در دایره دوست داشتنی همدان می توانست 
به یک ظرفیت استثنایی گردشگری برای کشور تبدیل شود، 
اما فعال ناهماهنگی این اتفاق را به یک رویا تبدیل کرده است و 
شهروندان هر روز فقط گودالی را مشاهده می کنند که هر چند 

وقت یک بار دور آن حصاری کشیده می شود. 

فرحناز چراغی
کرمانشاه - خبرنگار

فاطمه کاظمی
همدان - خبرنگار

حفره در قلب همدانپرونده»قره سو« در هیات دولت

برداشت گل گاوزبان در گرگان
برداشــت گیاه دارویی گل گاوزبان در خیابان صیاد شیرازی 

گزارش 
تصویری

گرگان در نزدیکی روستای توشــن در حال انجام است. به 
گزارش تسنیم، ۱۷۰ تا ۱۸۰ هکتار از اراضی استان به کشت گل 
 گاوزبان اختصاص یافته اســت و به طور میانگین هر ســال بین 5۰۰ تا ۷۰۰ 

کیلوگرم گل  گاوزبان خشک شده در گلستان تولید می شود.
ســاالنه حدود ۱6۰۰ تن گیاه دارویی از 3 هزار هکتار از اراضی گلســتان 

جمع آوری و روانه بازار می شود.

رفته رفته اغلب مشاغل، بعد از 3 ماه دورکاری یا 
تعطیلی، کار خود را از سر گرفته اند و عالوه بر گزارش

افزایــش ترددهــای درون و برون شــهری، با 
فراموش کــردن خطر کرونــا، بی توجهی بــه رعایت موارد 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی، آمار ابتــال در برخی 
استان ها شیب فزاینده ای به خود گرفته است. افزایش آمار 
مبتالیان به حدی است که مسئوالن بهداشت و درمان استانی 
و کارشناسان نسبت به بازگشت روزهای بحرانی اسفندماه و 
افزایش آمار بیماران بستری هشدار می دهند و معتقدند اگر 
این شرایط کنترل نشود، ممکن است حتی آمار مرگ و میر 

هم افزایش یابد. 

افزایش 5۰ درصدی مبتالیان در بوشهر 
در بوشهر در یکی - دو هفته اخیر، آمار مبتالیان از حدود 500 
نفر به بیش از هزار نفر رسیده و مســئوالن استانی را به ویژه 

برای 2 شهرستان بوشهر و دشتستان نگران کرده است. 
رئیس علوم پزشکی بوشهر البته تاکید می کند که فعال بیش از 
90 درصد افراد شناسایی شده بیماران سرپایی و فاقد عالمت 
هستند، اما اگر این آمار از حدود مشخصی باالتر برود، احتمال 
افزایش بیماران بستری وجود دارد که کادر درمان را با مشکل 

مواجه خواهد کرد. 
سعید کشمیری، پیشنهاد ستاد اســتانی مقابله با کرونا در 
بوشهر را قرنطینه محلی و منطقه ای می داند تا شرایط کنترل 
شود ؛ هرچند به گفته وی، فعال به اداره ها یا مراکزی که آمار 
مبتالیانشان باالست پیشنهاد تعطیلی یک هفته تا 10 روزه 

داده می شود. 
او رفتارهای اجتماعی مردم و حضور در مراسم یا تجمع ها و 
حضور شاغالن بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در اداره ها 
را یکی از دالیل مهم افزایش آمار مبتالیان می داند و می گوید 
که مسئوالن بوشهر با آموزش و جداســازی بیماران یا افراد 

مشکوک سعی در قطع این زنجیره دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، از بازرسی اداره بهداشت 
و اســتانداری هم خبر می دهد و می گوید: بــه مراکزی که 

پروتکل ها را رعایت نمی کنند، تذکر می دهند. 
به گفته وی، تاکنون حدود هزار مبتال در بوشــهر شناسایی 
شده است که از این تعداد 13 نفر فوت کرده اند و حدود 450 
نفر بهبودی کامل یافته اند و 450 نفــر در قرنطینه خانگی 

هستند و 50 نفر هم در بیمارستان ها بستری. 

آینده کرونا؛ سخت تر از گذشته
صحبت های رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
- درمانی آذربایجان  غربی هم شبیه به کشمیری است. افزایش 
آمار ابتال، وضعیت قرمز اغلب شهرستان ها و زنگ خطر پیک 

دوم کرونا از مهم ترین نگرانی های جواد آقازاده اســت. او از 
انجام روزانه بیش از 500 تست کرونا در استان خبر می دهد و 
به همشهری می گوید: از یک هفته گذشته تعداد مبتالیان به 
بیماری کرونا در استان افزایش یافته و زنگ خطر پیک دوم 

به صدا درآمده است.
جواد آقازاده با تاکید بر این که به دلیل افزایش شیوع ویروس 
باید پروتکل های بهداشتی جدی گرفته شود، می افزاید: در 
صورت بی توجهی به این موضــوع، وضعیت طی هفته آینده 

بدتر خواهد شد.
وی ارومیه، خوی، ســلماس و بوکان را شهرســتان هایی با 
بیشــترین تعداد مبتالیان معرفی و اظهار می کند: با 4 مورد 
فوتی جدید )2مورد از تــکاب، یک مورد از خوی و یک مورد 
میاندوآب( تعداد فوتی های استان تا یازدهم خرداد به 224 

مورد افزایش یافته است. 

آقــازاده بی تفاوتی برخی افــراد جامعه بــه رعایت موازین 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را بسیار خطرناک می داند 
و پیش بینی می کند آینده شــیوع بیماری کرونا سخت تر از 
گذشته باشد. او معتقد است برای کنترل این بیماری نیازمند 

همکاری، همدلی و آموزش هستیم.
 

زنگ خطر در کردستان هم به صدا درآمد
زنگ خطر در کردستان هم به صدا درآمده است و در روزهای 
گذشته آمار مبتالیان به  کووید 19  در سنندج، سقز و مریوان 
افزایش قابل توجهی داشته است. به گفته معاون امور بهداشتی 
کردســتان، احتمال افزایش مجدد موارد بســتری و شدید 

کووید 19 در هفته های آینده وجود دارد. 
ابراهیم قادری باتوجه به احتمــال افزایش مرگ و میر در اثر 
کووید 19 در روزهای آینده توصیه می کند عموم مردم باید در 

اطالع رسانی و دادن هشدارهای الزم به خانواده خود نسبت به 
خطر این ویروس منحوس، خصوصا افراد دارای بیماری های 

مزمن، به صورت وسیع اقدام کنند.

وضعیت قرمز نیشابور 
در نیشابور هم با وجود کاهش آمار در اردیبهشت ماه، در دهه 
اول خرداد آمار مبتالیان نسبت به مدت مشابه ماه قبل بیش 
از 50 درصد افزایش یافته است و این شهرستان را بار دیگر در 

وضعیت هشدار قرار داده.
فرماندار نیشــابور می گوید: متاســفانه آمار تلفات ناشی از 
ویروس  کرونا از ابتدا تا دهم خردادماه افزایشــی بوده و وارد 

پیک جدیدی شده  ایم.
علیرضا قامتی تاکید می کند که مردم باید بدانند شرایط کرونا 
هنوز تغییر نکرده است و اگر روال به همین شکل ادامه داشته 
باشد و مردم همکاری نکنند، ناگزیر در بخش هایی محدودیت   

اعمال می شود.

راه حل دزفول 
در خوزستان هم شرایط بحرانی است و بر اساس آمار، حدود 
25 درصد مبتالیان کشوری در این استان شناسایی می شوند. 
با این حال دزفول که ماه گذشته شرایط بحرانی را پشت سر 
می گذاشت، حاال شــرایطش بهبود یافته اســت و به دنبال 

راه حلی برای کنترل بحران است.
معاون آموزشــی تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
دزفول با بیان این که این دانشگاه با افزایش ظرفیت آزمایشگاه 
کرونا ســعی دارد بیماران کم عالمت را هم در همان مراحل 
ابتدایی غربالگری کند به همشــهری می گویــد: این اقدام 
تشــخیصی در دزفول برای اولین بار انجام می شود، اما باید 
توجه داشت با این کار نمونه های بیشتری گرفته می شود و 

تعداد مبتالیان افزایش خواهد یافت.
البته جای نگرانی وجود ندارد چون افزایش این آزمایش باعث 
می شود که افراد مثبت کم عالمت شناسایی و از ارتباط آنها با 
افراد دیگر جلوگیری شود. این اقدام به نوعی کمک به سالمت 

و مبتال نشدن دیگران خواهد بود.
میثم مرد سلطانی از آمادگی علوم پزشکی دزفول برای انجام 
روزانه 300 تا 700 تست کرونا خبر می دهد و تاکید می کند 
که این شهرستان از نظر تعداد تست به نسبت جمعیت یکی از 

باالترین شاخص ها را در کشور دارد. 
  

طبق نظر سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
روزهای اخیر، اعتقاد به فاصله گذاری اجتماعی در میان مردم 
از 90 درصد به 30، ترس از کرونا از 70 درصد به 24 درصد، 
اعتقاد به در خانه ماندن از 82 درصــد به 30 درصد کاهش 
یافته است. این آمارها، در کنار افزایش سفرهای بین شهری 
و رفتار بی محابای مردم، زنگ خطری است که باید از سوی 

مسئوالن جدی گرفته شود.  

کرونا همچنان تهدید می کند
 فراموشی همه گیری کرونا و بی توجهی به فاصله گذاری اجتماعی موجب افزایش آمار مبتالیان در برخی استان ها شده است

و کارشناسان پیش بینی می کنند ادامه این روند منجر به افزایش بیماران بستری و مرگ ومیر خواهد شد
سیده زهرا عباسی

خبرنگار 

   هشدار یک متخصص   به مردم 
یک متخصص بیماری های عفونی با بیان این که عمده استان هایی که در موج اول، موارد بیماری نداشتند با 
افزایش ترددها شاهد افزایش آمار مبتالیان هستند به همشهری می گوید: آمار باالی مبتالیان در روزهای 
اول در برخی از استان ها موجب شده است در حال حاضر به شرایط ثبات برسند. مسعود مردانی تهران، 
گیالن، مازندران، قم و اصفهان را استان هایی  می داند که به شرایط ثبات رسیده اند، اما به گفته وی، موج 
جدید شیوع کرونا در خوزستان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در جریان است 

و اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود فاجعه جنوب به استان های دیگر هم تسری خواهد یافت. 
مردانی هم نگران افزایش آمار بستری و هم موارد انتقالی به آی .سی .یو است و توضیح می دهد که با افزایش 
آمار مبتالیان و بی توجهی مردم در هفته های آینده شاهد افزایش موارد بستری خواهیم بود. او ادامه می دهد:  رعایت موارد بهداشتی 
نصف شده، ترس از کرونا ریخته، مسافرت چندبرابر شده و به همین دلیل گردش ویروس افزایش یافته است و اگر این موارد جدی گرفته 

نشود ممکن است به روزهای اول بحران یعنی اسفندماه برگردیم.

طبق نظر سنجی وزارت بهداشت اعتقاد به در خانه ماندن از ۸2 درصد به 3۰ درصد کاهش یافته است. / عکس : صدا و سیما
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گزارشي از كوچه هاي فراموش شده و با هويت تهران كه قابليت پياده راه سازي دارند  و كوچه هاي قديمي  كه احيا شده اند

فصل آشتي با كوچه هاي غريب
پريسااميرقاسمخاني

خبر نگار

خبرهاي كوتاه

همكاريجمعيتمبارزهبااســتعمال
دخانياتباادارهكلسالمتشهرداري

اداره كل سالمت شهرداري تهران همزمان با 
فرارسيدن 11 خردادماه مصادف با 31مه و روز 
جهاني بدون دخانيات، از امضاي صورتجلسه 
همكاري ميان اداره كل ســالمت شهرداري 
تهران و جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات 
ايران خبــر داد. به گزارش همشــهري ، در 
اين نشست كه به ميزباني جمعيت مبارزه با 
استعمال دخانيات ايران برگزار شد، محمدرضا 
مسجدي، گفت: اين سازمان به عنوان نهادي 
كه با بهداشت و ســالمت مردم سروكار دارد، 
در تالش اســت تا افراد جامعــه را از مضرات 
دخانيات آگاه كرده و با همكاري در اين زمينه 
طرح هاي فرهنگي مطلوب تري را براي كاهش 
و كنترل مصرف دخانيات در جامعه اجرا كند. 
دبيركل جمعيت همچنين اظهــار كرد: آمار 
جهاني ميزان مرگ ومير ناشي از بيماري هاي 
استعمال دخانيات حدود 60 هزار نفر است كه 
در همين چند ماه اخيــر درگيري همگاني به 
بحران كرونا، حدود 15 هزار نفر جان خود را 
به علت بيماري هاي ناشي از استعمال دخانيات 
از دست داده اند و متأســفانه در اين شرايط، 
هيچ گونه توجهي به دوبرابر شــدن اين آمار و 
اثرات تشديدكننده مصرف دخانيات در ابتال 
به بيماري كرونا نشــده اســت. مسجدي در 
پايان با تأكيد بر مشــاركت اداره كل سالمت 
شهرداري تهران در آگاه سازي  و اطالع رساني 
بموقع به شهروندان، افزود: با توجه به ميزان 
دسترسي اداره كل سالمت به صورت بي واسطه 
به شــهروندان از طريق خانه هاي سالمت و 
اقدامات مؤثري كه از ابتداي شــرايط بحراني 
شيوع بيماري كرونا از اين طريق صورت گرفته 
اســت، اميدواريم در زمينه اطالع رســاني و 
آگاه سازي  شهروندان از خطرات افزايش دهنده 
مصرف انواع دخانيات در ميزان ابتال به بيماري 
كرونا اقدامات مشتركي صورت گيرد. در ادامه 
زينب نصيري، مديركل اداره سالمت شهرداري 
تهران با اشاره به ظرفيت هاي رسانه اي حوزه 
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري 
تهران درخصوص اطالع رساني به جامعه، افزود: 
اداره كل سالمت شهرداري تهران آمادگي خود 
را در زمينه همكاري و توسعه ايده هاي جمعيت 
در راستاي سالمت جامعه بدون دخانيات اعالم 
مي دارد و تمام تالش خود را در اين زمينه به كار 

مي گيرد.

ورودمينيبوسبهناوگانحملونقل
عموميمنطقه2

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري منطقه2 
از ورود ميني بوس به ناوگان حمل ونقل عمومي 
منطقه خبر داد. به گزارش همشهري، اميرحسين 
حيدرنيا، معاون حمل ونقــل و ترافيك منطقه 
با اعالم ايــن خبر، گفت: با توجه بــه ضرورت و 
اهميت نوســازي ناوگان حمل ونقل فرسوده در 
راستاي خدمات رساني مناسب به شهروندان و 
كاهش آالينده هاي زيســت محيطي، تغيير مد 
حمل ونقل از اتوبوس به ميني بوس در دســتور 
كار قرار گرفــت. او افزود: اين طرح براســاس 
مصوبه سازمان حمل ونقل و ترافيك شهر تهران 
مبني بر شناسايي خطوط كم مســافر و تغيير 
ظرفيت از اتوبوس به ميني بوس در خط ميدان 
صنعت- شــهرك تامين اجتماعي اجرا شــد. 
معــاون حمل ونقل و ترافيك منطقــه 2با بيان 
اينكه سرويس دهي در ميني بوس ها نيز مطابق 
با خطوط اتوبوسراني طراحي شده است، افزود: 
اين خط ميني بوس همانند خطوط اتوبوسراني 
مجهز به برنامه زمانبندي حركت و كارتخوان و 
توقف در ايستگاه هاي مشــخص است. او گفت: 
با اجراي طرح مد حمل ونقل، سرويس دهي در 
خط ميدان صنعت –شــهرك تامين اجتماعي 
توسط 8دســتگاه ميني بوس مجهز به سيستم 

خنك كننده انجام مي شود.

بازتاباقداماتسازمانرفاهدرسايت
متـروپليس

 )metropolic( سازمان بين المللي متـروپليس
كه تجربه هاي مشترك شهرداري هاي بزرگ براي 
مقابله با ويروس كرونا را در سايت  »شهرهايي 
براي سالمت جهاني« درج مي كند در جديدترين 
گزارش خود، اقدامات و برنامه هاي سازمان رفاه، 
خدمات و مشــاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران در مقابله با ويــروس كرونا براي كودكان 
كار را در بخش »شهرهايي براي سالمت جهاني« 
به عنوان اقداماتي قابل تحســين منعكس كرد. 
به گزارش همشــهري، در متن منتشــر شده 
روي ســايت متروپليس، فعاليت ها در 2 بخش 
ارائه خدمت بــه بي خانمان ها و كــودكان كار 
درج شده است.  اتحاديه كالنشهرهاي مهم 
جهان موسوم به »متروپليس« سال 198۴ 
ميالدي با 137 عضو و بــا هدف ارائه راه حل 
براي مشكالت كالنشهرها به ابتكار شهرداري 
پاريس بنيانگذاري شــد و در ســال 1985 
در مونترال كانادا آغــاز به كار كرد. ماموريت 
سازمان جهاني كالنشهر متروپليس شامل 
ايجاد همــكاري ميان شــهرها درخصوص 
مشكالتي كه كالنشــهرها با آن مواجهند، 
معرفــي و نمايندگي كالنشــهرهاي مهم 
جهان و همكاري با سازمان هاي بين المللي، 
سازمان هاي شهري ديگر و جامعه شهري و 
تسهيل مبادله دانش در ميان شبكه اعضاست.

ما در آستانه يك تغيير بزرگ هستيم. تغييري كه نه خود خواسته بلكه به 
جبر بروز بيماري همه گير كرونا رخ داده است. در طول ماه هاي گذشته، 
زندگي همه شهروندان در سراسر جهان تغيير كرده  است. با شيوع كرونا 
در جهان و اجراي برنامه هاي قرنطينه گسترده در سراسر جهان، بسياري 
از شــركت هاي بزرگ و كوچك »دوركاري« را در دستور كار خود قرار 
دادند. بسياري از كاركنان، از شركت ها به خانه هايشان رفتند و از خانه 
كارشان را پيش بردند. در تمام اين روزها، مفهوم خانه نه تنها جايي صرفا 

براي استراحت كه محلي براي كار نيز قلمداد شد.

تا پيش از اين خانه، الگوي كاملي براي آرامش و گذران اوقات فراغت و 
البته استراحت بود. با بروز كرونا در سراسر جهان، حاال خانه ها عالوه بر 
محلي براي استراحت و زندگي، جايي هم براي كار هستند. شايد اين 
تلقي خانه سازي در شهرها، جهان را دچار تحولي بنيادين كند. اينكه 
طراحي خانه ها در جهان نه تنها براي زندگي كه براي كار نيز بايد صورت 

گيرد. 
اين مفهوم نه فقط در خانه سازي كه حتي در شهرسازي نيز مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. شايد از اين پس شهرســازان ، معماران و طراحان 
شهري، كمتر به فضاها و عرصه هاي عمومي همانند سابق تكيه كنند. 
شايد حتي تعريف طراحان مبلمان شهري از عناصري مانند نيمكت نيز 
تغيير كند و به جاي نيمكت هاي 3 نفره، حجم انبوهي از نيمكت هاي 

تك نفره در طراحي هاي بعد از اين مورد توجه قرار گيرد.
شــايد از اين پس، ديگر ازدحام در مراكــز و عرصه هاي عمومي مالك 

جدي براي سرزندگي شهري نباشد و تعريف فعاليت هاي اوقات فراغت 
در قاموس شهرها دچار تغيير شود.

واقعيت اين است كه شــيوع كرونا تلقي ما از بسياري از مسائل زندگي 
را دچار تغيير كرده  است. كســي چه مي داند؛ شايد در آينده و با تداوم 
ويروس كرونا يا ويروس هاي مشابه  آن شعارهاي مديران شهري از توسعه 
فضاهاي عمومي و همگاني و توسعه حمل ونقل عمومي، به حضور بيشتر 
شهروندان درخانه هايشان تغيير كند. شايد مديران شهري در آينده با 
شعار »در خانه بمانيد، همه خدمات را به شما عرضه مي كنيم« بتوانند 
نظر بسياري از شهروندان را به خود جلب كنند و بتوانند اداره امور شهرها 

را در دست بگيرند.
هرچه هست، شيوع كرونا باعث تغييري اساسي در زندگي ما شده  است. 
بر اين اساس امكان تغيير بسياري از قوانين و حتي ارزش هاي اجتماعي 
نيز وجود دارد. در واقع آنچه كرونا به ما شــهروندان شهرهاي بزرگ و 

كوچك ياد داد، تكيه كردن بر تنهايي هايمان بود. ما كوله بار فعاليت هاي 
اجتماعي را بر دوش گرفتيــم و به خانه هايمان رفتيــم و حاال در اين 

انديشه ايم كه تغييرات پيش رو، ما را به كدام سمت مي برد.
هرچه هست كرونا يك پديده اســت كه با تكيه بر مفاهيم گسترده و از 
قبل مطرح شده، جهان ما را در آستانه تغييري بزرگ قرار داده و شايد 
بهتر است خودمان را براي ظهور جهاني تازه آماده كنيم؛ جهاني كه در 
آن هم مفاهيم شهرسازي و طراحي شهري و هم مفاهيم معماري كه تا 

به امروز به آن رسيديم بايد باز تعريف شوند.
درســت كه جهان پيش رو، جهاني شايسته و بايســته نخواهد بود و با 
آرمانشهر بشري فاصله زيادي خواهد داشت، همانطور كه جهان پيش 
از كرونا نيز بود. اما هر اندازه ما بيشــتر با جهان پيش رو همراه  باشيم و 
قوانين تازه اي براي مواجهه با آن وضــع كنيم، قطعا زندگي بهتري در 

آينده خواهيم داشت.

كروناوماوتغييراتدرراه
ليالدرخشان
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كوچه اي در خيابان وليعصر باالتر از ســه راه جمهوري؛ جايي كه شــايد خيلي ها از 
كنارش رد شده باشند و اصال توجه نكرده باشند كه اينجا كوچه اي بسيار كوتاه است 
كه پشت آن فضايي دنج و محصور بين 3ســاختمان وجود دارد و جان مي دهد براي 

ايجاد يك  كافه  يا گالري. 
كوچه درست پشت سينما آسيا قرار گرفته و در جوار پاساژ ديباست. احياي اين كوچه 
مي تواند به وضعيت فضاي ناامن شــبانه آنجا بســيار كمك كند و حتي عاملي براي 

افزايش ايمني ساختمان هاي اطراف باشد.

كوچه پارك واقع در محله ازگل تهران يكي از معدود كوچه هايي است كه از يك سمت 
به پارك و از سمت ديگر به باغي پر از درختان سبز منتهي مي شود. در اين كوچه مردم 
مي توانند تهران را در البه الي شاخ و برگ درختان و صداي انواع پرنده هايي كه امروز 
در تهران گم شده اند مانند بلبل، سار و... پيدا كنند. اين كوچه كوتاه براي تهراني ها 
مملو از خاطره است و مي تواند با پياده راه سازي به محلي براي حضور مردم بدل شود. 
مردمي كه به دنبال خاطرات كوچه باغي هاي تهران قديم هســتند و برايشان ديدن 

گونه هاي مختلف پرندگان ايجاد آرامش و نشاط مي كند.

سينما آسيا
كوچه

پارك
كوچه

در محله سوهانك تهران يك خيابان سربااليي است كه به كوچه اي به نام مسجد منتهي 
مي شود. اطراف كوچه خانه هايي با نماي كاهگلي و در و پنجره هاي هاللي ديده مي شود 
و سمت شمالي، امامزاده محله است كه در حياط كوچك آن قديمي ترين و نخستين 
موجود زنده شميران يعني درخت هفت چنار نفس مي كشد. اين كوچه فراموش شده 
مي تواند با احيا و پياده راه ســازي به محلي بــراي حضور مــردم و روايت خاطره ها، 
نمايشگاه  هاي نقاشي، موسيقي و... بدل شود. به عالوه مي توانيم تهران را كه زماني به 
شهر چنارستان معروف بوده در اين كوچه كه چنار هزارساله را در خود دارد، زنده كنيم.

مسجد
كوچه

در محله اراج درســت در مركز محله و بافت قديمي كوچه اي است كه به كوچه سبز 
شهرت دارد. سمت شــمالي كوچه، ديواري كوتاه و كاهگلي است. بافت سنگ چين 
ديوار، نشان از يك باغ قديمي دارد.  اين ديوار در واقع متعلق به قديمي ترين باغ اراج 
است كه امروز رو به ويراني است، ولي مردم از آن خاطرات بي شمار دارند. باغ توسط 
مديريت شهري تملك شده است و قرار اســت به پارك تبديل شود. كوچه سبز كنار 
پارك مي تواند به عنوان يك پياده راه براي حضور مردم و برگزاري انواع جشنواره ها، 

براي آشنايي با فرهنگ و آداب رسوم تهراني ها باشد.

سبز 
كوچه

در شمال محله خليج فارس شمالي و چسبيده به خطوط ريلي تهران-تبريز، كوچه 
بلفكه جنوبي يكي از واجب ترين جاهايي اســت كه بايد سر و سامان پيدا كند؛ حتي 
زودتر از اجراي طرح نيلوفري كه براســاس آن قرار است اراضي روسطحي خطوطي 
كه به زيرزمين رفته اند، ســاماندهي شود. اينجا كوچه اي اســت كه مي تواند اهالي 

شهرك هاي سينا، خليج فارس و فربت را از وضعيت ناامن فعلي نجات دهد.

لب خط 
كوچه

در سربااليي دارآباد رودخانه اي است كه هنوز از كوه هاي شميران نشات مي گيرد و 
كنار آن كوچه اي است كه به كوچه رودخانه شهرت دارد. اين كوچه عريض و بزرگ 
هم اكنون خالي مانده و محلي براي حضور سواره است؛ درحالي كه با پياده راه سازي 
ضمن نزديكي تهراني ها به طبيعت و رودخانــه مي تواند يادآور خاطراتي براي مردم 
باشــد كه روزگاري كنار رودخانه هاي تهران اوقات فراغت خود را سپري مي كردند. 
ايجاد كافه هاي چوبي هماهنگي خاصي مي تواند با كوچه داشــته باشــد. همچنين 

پياده راه سازي كوچه، بر امنيت محله مي افزايد.

رودخانه 
كوچه

حوالي كوچه شهيد محمودي در 10متري ارامنه محله نظام آباد، كوچه اي است كه 
2 خيابان باال و پايين را به  هم وصل مي كند. اين كوچه آنقدر باريك است كه موتور هم 
نمي تواند از آن عبور كند. مشكل آنجاست كه  اهالي محترم ارامنه مي گويند كوچه 
گاهي محل بزهكاري و زورگيري مي شــود.جان دادن به اين كوچه يعني امن كردن 
محل. البته از اين دست كوچه ها با كمي عرض بيشتر در اين محدوده زياد وجود دارد.

ارامنه
كوچه

كوچه دوستي ايران و ايتاليا با پرچم هاي رنگي 2كشــور و به نام كوچه گل يخ پس 
از بلوار شهيد اندرزگو واقع شده اســت. اين كوچه از يك طرف به باغ و خانه سفارت 
ايتاليا واز طرف ديگر به خيابان فرمانيه مي رســد. كوچه به علت همجواري با باغ و 
خانه ســفارت ايتاليا و وجود مغازه ها و كافه هاي فراوان در اطراف و حضور مردم در 
بلوار اندرزگو مي تواند مكان خوبي براي پياده راه سازي باشد و به عنوان كوچه دوستي 
ايران و ايتاليا، مركزي براي عرضه فرهنگ و آداب و رســوم 2كشور باشد. به عالوه 
پياده راه سازي كوچه از برخي آسيب هاي اجتماعي در بلوار اندرزگو و حضور سواره 
مي كاهد و محل خوبي براي زيست شبانه است كه مي تواند به درآمد پايدار شهري 

نيز كمك كند.

گل يخ
كوچه
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500كيلومتر پياده راه سازي 
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همينكوچههــايازيادرفته
تهراننشاتگيرد.مااگربعضي
نقاطتهرانراهمازجنسطال
كنيم،بازمــردمنميآيند.در
پيادهراهمردمبايداحســاس
امنيت،آرامــش،حستعلق
ومكثداشتهباشــند.براي
پيادهراهسازيبايدآنقدرآن
مكانراتقويتكنيمكهمردم
تمايلداشتهباشــنددرآن
حضورپيداكننــد.نگاهمابه
پيادهراهسازيبايدكيفيباشد
نهكمي...بهعنوانمثالچراما
ميخواهيمدراللهزارپيادهروي
كنيم؟چوناللهزاربرايمردم
تهراننوســتالژيدارد؛ولي
اكنونكيفيتپيادهراههايما
مطلوبنيست.درپيادهراههاي
رم،بارســلون،لندن،ميالنو
پاريسميلبهراهرفتنوجود
دارد،چونپيادهراههابامردم
حرفميزنند.وليدرتهران
پيادهراههابــهمردمپرخاش

ميكنند.

در طرح تفصيلي كوچه هاي پرخاطره ديده نشدند
|عليرضافدوي|كارشناسشهري

مشكلعمدهمادرپيادهراهسازيكوچههايتهران،طرحتفصيلياست.مادرطرحتفصيلي
پيادهراهسازيكوچههايپرخاطرهرالحاظنكرديم.فقطديديمكهاينكوچههايقديميو
اغلبپرازخاطرهدرحالتخريبهستندوبرايهمينبهعنوانيكزبالهدانبهآنهانگاه
كرديمودرنهايتملكهاياطرافكوچهتجميعشدند؛درحاليكهبسياريازاينكوچههاي
فراموششدههويتفرهنگوتاريخچهشهرتهرانهســتندواگراينكوچههانباشند
ديگرجعفرشهيديوجودنخواهدداشتكهدربارهآنهابنويسد.ماميتوانيمبهمالكهاي
كوچهمعافيتهايشهرسازيبدهيم.يعنيبهصاحبملكاعالمكنيماگركوچه2متريرا
حفظيااحياكنيد،هزينهنوسازيساختمانپايينميآيديااجازهدادهميشوددركوچه،
كافهراهاندازيكنند.چراكافههايمابايددرخيابانهاياصليباشند؟چراكافههاداخل
كوچههايفرعيكهمردمازآنهاخاطرهدارندشكلنميگيرند؟چوندرطرحتفصيلي،كافه
بايدجاييباشدكههرسيمترفضايكپاركينگداشتهباشدواينيعنيحكومتسوارهبر
پياده...درحاليكهدرپيادهراهسازيكوچههايپرخاطره،آنچهاولويتدارد،پيادههاهستند.
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محمدرضا زنوزي در مورد ميــزان هزينه هايش در تراكتور گفته: 
»فكر مي كنم تا االن حدود 110ميليارد تومان شــده باشــد.« 
به نظرمان مالك تراكتور در حال »شكسته نفســي« اســت! االن 
2 سال از حضور ايشان در باشــگاه مي گذرد و در اين مدت انواع و 
اقسام هزينه هاي نجومي انجام شده است. آقاي زنوزي هر 3 كاپيتان 
تيم ملي را به تبريز برد و امسال هم قراردادشان را تمديد كرد؛ آن 
هم درحالي كه مسعود شجاعي پيش تر بازگشتش به ليگ برتر را 
»شوخي« خوانده بود و احسان حاج صفي هم مدعي بود در ايران 
براي هيچ تيمي غير از سپاهان بازي نمي كند. به اينها اضافه كنيد 
يك وانت مربي و بازيكن بسيار گران قيمت خارجي را كه اصل و فرع 
پول شان را عالوه بر هزينه هاي جاري گرفتند و تازه مدعي غرامت 

هم شدند؛ يعني همه اينها روي هم شده 110ميليارد؟ چه جالب!

چطوري حساب كردي؟

جواد نكونام گفته: »اگر پاتوســي به ايران نيامد، سازمان ليگ بايد 
مسابقه ما با اســتقالل را عقب بيندازد.« واقعا چرا سازمان ليگ به 
پيشنهادهاي منطقي تيم هاي مختلف گوش نمي كند؟ خب، پاتوسي 
بازيكن مهمي است و همه بايد صبر كنيم تا بيايد. دير و زود دارد، اما 
سوخت و سوز ندارد. اين هفته نيامد، هفته بعد يا شايد  ماه بعد مي آيد. 
آقا جواد كه نمي تواند تيمش را بدون پاتوسي ارنج كند. حاال اين وسط 
اهميت چنداني هم ندارد كه 2 بازيكن خارجي استقالل خودشان 
را به تهران رسانده اند يا استنلي كي روش و كومان هم روز چهارشنبه 
مي رسند. اصال يك پيشنهاد هم براي پرسپوليسي ها داريم؛ آنها اگر 
به پيكان باختند، مي توانند اعتراض كنند كه بشار رسن و اوساگونا 
نيامدند يا دير آمدند و آماده نبودند؛ به همين دليل هم سازمان ليگ 

بايد بازي را تكرار كند. دور هم هستيم ديگر!

بشار نيامد چي؟

حاشيه هاي انتقال يحيي گل محمدي به پرسپوليس همچنان ادامه 
دارد. اول كه باشگاه شهرخودرو مدعي شد »تحت فشار« ناچار به 
صدور رضايتنامه يحيي شده است. بعد كه حساب و كتاب ها نشان 
داد حضور يحيي در پرسپوليس براي نيم فصل، از حضور زيدان در 
رئال مادريد پرخرج تر شده است. پس از آن نوبت به تعقيب و گريز 
مديران 2 باشگاه سر وصول مبلغ چك ها شد و تازه حاال كه نزديك 
به 5 ماه از اين جابه جايي مي گذرد، تازه مديران پرسپوليس اعالم 
كرده اند كه انتقال گل محمدي شــائبه دار بوده اســت. خب، اين 
همه عجله براي چيست؟ مي گذاشتيد فصل بعد يا 2 فصل ديگر 
اين موضوع را اعالم مي كرديد. آقايان طوري هم در مورد مشكالت 
اساسنامه اي اين انتقال حرف مي زنند كه انگار خودشان آن زمان 
هيچ سمتي در باشگاه نداشته اند. حاال انصاري فرد براي تغيير مربي 

هول بود، شما كجا تشريف داشتيد آقايان رسول پناه و هاشمي؟ 

مي گذاشتيد فصل بعد اعالم مي كرديد

نكته بازي

1  تا جايي كه حافظه ما ياري مي كند، پيش از اين 
باشگاه استقالل شوراي سياســتگذاري نداشته و 
بعيد است در اساسنامه باشگاه هم چنين جايگاهي 

تعريف شده باشد.
2   وقتي در چارت باشــگاه چيزي به نام شوراي 
سياستگذاري تعريف نشده باشد، طبيعي است كه 
وظايف و اختياراتش هم نامشخص باشد. اين شورا 
قرار اســت براي چه حوزه اي سياستگذاري كند؟ 
حوزه فني فوتبال؟ اگر اين است چرا يك چهره فني 
انتخاب نشــده؟ حوزه مديريتي يا حوزه اقتصادي 

و بازاريابــي؟ مهدي رحمتــي در كدام يك از اين 
حوزه ها فعال بوده و چه كارنامه اي دارد؟

3   مهــدي رحمتــي به عنــوان دبير شــوراي 
سياســتگذاري حكم گرفته اما كســي نمي داند 
اعضاي اين شورا چه كساني هستند. نه در وبسايت 
و نه در ديگر رسانه هاي رسمي باشگاه هم خبري 
درباره اعضاي شوراي سياستگذاري پيدا نمي شود. 
چطور مي شــود يك شــورا دبير داشــته باشد، 

درحالي كه هنوز هيچ عضوي ندارد؟
4   سياســتگذاري، وظيفه ذاتي هيأت مديره هر 

باشگاه اســت. اگر قرار باشد اين وظيفه به شخص 
يا اشخاص ديگري سپرده شــود، ديگر چه نيازي 

به وجود هيأت مديره است؟ 
تــا همين حــاال هــم دربــاره كاركــرد اعضاي 
هيأت مديره ترديد وجود داشــت و عده اي معتقد 
بودنــد در فوتبال ايــران، اعضــاي هيأت مديره 
باشگاه ها نه تنها كمكي نمي كنند كه بعضي وقت ها 
بــا اظهارنظرهاي بي ربط، دردســر هــم به وجود 
مي آورند. حاال اگر قرار باشد وظيفه سياستگذاري 
هم از آنهــا گرفته شــود، ديگر حضورشــان چه 

توجيهي خواهد داشت؟
5   سايت باشــگاه اســتقالل رزومه اي از مهدي 
رحمتي كه دبير شــوراي سياســتگذاري باشگاه 
شده، منتشر نكرده. جســت وجو براي پيداكردن 
سوابق او هم بي فايده است. حداقل در ورزش كسي 

او را نمي شناسد.

6   بعدها اگر قــرار باشــد دوره مديريت احمد 
سعادتمند در باشگاه اســتقالل را به ياد بياوريم، 
احتماال پيــش از هر چيزي، احــكام متعددي كه 
به اين و آن داده به ذهــن خواهد آمد. منتقدانش 
مي گوينــد برخــي از اين احــكام، لطــف آقاي 

مديرعامل به دوستانش است.

  انتصاب دبير شوراي نامرئي
  6نكته درباره حكم احمد سعادتمند، مديرعامل استقالل به فرد ناشناسي به نام مهدي رحمتي

»در راستاي رويكرد جديد باشگاه استقالل جهت استفاده از كارشناسان و نخبگان و توسعه فعاليت هاي پايدار، مهدي 
رحمتي با حكم مديرعامل استقالل به عنوان دبير شوراي سياستگذاري باشگاه استقالل منصوب شد.«اين خبر مبهم را 
سايت باشگاه استقالل يكشنبه گذشته، با عكسي از احمد سعادتمند در كنار فردي به نام مهدي رحمتي منتشر كرد. 

متن خبر هيچ توضيح اضافه اي نداشت.

با وجود اينكه اعالم شــده مســابقات ليگ برتر از 
28خرداد با انجام ديدار عقب افتاده فوالد و استقالل 
آغاز خواهد شد، هنوز كشمكش ها بر سر پيگيري يا 
عدم پيگيري ليگ نوزدهم ادامــه دارد. همه  چيز را 
خودتان بهتر مي دانيــد و جناح بندي به وجود آمده 
اصال نيازي به شرح بيشــتر ندارد. مخالفان دنبال 
فرار از ناكامي يــا صرفه جويي اقتصادي هســتند 
و موافقان هم صرفا چشــم انداز بهتــري در ادامه 
مســابقات مي بينند. با اين همه امــا، اگر فقط يك 
اســتدالل محكم براي دنبال كردن و تالش براي از 
سرگيري مســابقات وجود داشته باشد، آن هم اين 
است كه براي تعطيل كردن بازي ها دير نمي شود. 
در حقيقت الگويي كه بسياري از كشورهاي صاحب 
فوتبال دنيــا از آن پيروي كردنــد، همين بود. آنها 
صبر كردند و اجازه دادند ابتدا تكليف ويروس كرونا 
و شــكل مبارزه با آن مشخص شــود. اين پرهيز از 

شتاب زدگي موجب شد كشورهايي همچون آلمان، 
اســپانيا، ايتاليا و انگلســتان تصميم درست تري 
بگيرند. اين در حالي است كه وضع 2 كشور اسپانيا 
و ايتاليا در زمينه شيوع كرونا واقعا فاجعه بار بود، اما 

حاال ليگ هر دو كشور در آستانه بازگشايي است.
آينه عبرت در اين زمينه اما فرانسه است؛ كشوري 
كه در تصميمي عجيب خيلي سريع تسليم ويروس 
شد و حكم به تعطيلي مســابقات لوشامپيونه داد. 
هم اكنون مي بينيم كــه اقدام فرانســوي ها با چه 
واكنش هاي خشــمگينانه اي در داخل آن كشــور 
همراه شــده است. بســياري از فرانســوي ها اين 
تصميم را بــا كلماتي همچون حماقت و رســوايي 
توصيف مي كنند. در اين ميان شايد اعالم قهرماني 
پاري سن ژرمن كه فاصله زيادي با رقبا داشت چندان 
محل اعتراض واقع نشده باشد، اما تيمي مثل آميان 
كه به دســته پايين تر سقوط كرد، شــكايتش را به 

محاكم بين المللي كشانده و خودش را به در و ديوار 
مي كوبد. شايد اصال پيگيري حقوقي آميان به جايي 
نرسد، اما هر وجدان بيداري مي داند كه در حق اين 

تيم ظلم شده است.
مخلص كالم اينكه پرهيز از شــتاب زدگي و ميزان 
تاب آوري مديران فوتبال ايران در داســتان كرونا 
واقعا جالب توجه بود. االن همه ما خيلي خوشحاليم 
كه در روزهاي اوج شيوع و قرنطينه، حكم به تعطيلي 
مسابقات داده نشــد. هم اكنون با روايت هايي كه از 
ضعيف تر شدن ويروس، خلوت شدن بيمارستان ها 
و درمان سرپايي بســياري از مبتاليان وجود دارد، 
همه ما اين شانس را متصوريم كه ليگ برتر از اواخر 
همين ماه دنبال شود و هيجان به زندگي كسالت بار 
خيلي از مردم برگردد. مخالفان هم نگران نباشند؛ 
اگر بليت آنها برد و قرار شد ليگ را تعطيل كنند، چيز 
زيادي از دســت نرفته. فقط بازيكنان تحت تدابير 
بهداشتي، دو، سه هفته تمرين كرده اند. ما مي توانيم 
ليگ را يك ماه ديگــر تعطيل كنيم، اما كشــوري 
مثل فرانســه ديگر نمي تواند تصميم افتضاحش را 

اصالح كند.

  فرانسه؛ آينه عبرت
  براي تعطيل كردن ليگ، وقت كافي هست

 يك  پرسپوليسي در تمرين استقالل
تمرين ديروز استقاللي ها در سالن، يك ميهمان ويژه داشت؛ جواد كاظميان بازيكن سابق پرسپوليس و تيم ملي. 
كاظميان كه چند سالي به همراه فرهاد مجيدي در فوتبال امارات فعاليت مي كرد ديروز ميهمان تمرين استقالل 
بود و دقايقي با مجيدي صحبت كرد. كاظميان همچنين برخورد گرمي با مهدي قائدي داشت.

فوتبال ايران مخصوصا در يك سال گذشته مسير ورشكســتگي، ركود مالي و انزوا را سريع تر از هر زمان 
ديگري طي كرده است. كوچ چشمگير مربيان خارجي از ايران يكي از مهم ترين نشانه هاي اين بحران است؛ 
در پرسپوليس، استقالل، تراكتور و حتي تيم ملي شاهد تنزل سطح مربيان بوديم. از سوي ديگر مشكالت 
فراوان باشگاه ها در زمينه تسويه حساب با مربيان و بازيكنان خارجي شان باعث گشايش ده ها پرونده شكايت 
در فيفا و ساير دادگاه هاي بين المللي شده است. اساسا در ادامه همين روند بود كه وزارت ورزش تا اطالع 

ثانوي جذب مربي و بازيكن خارجي جديد را براي پرسپوليس و استقالل ممنوع كرد.
در چنين شرايطي اما به نظر مي رسد همه گيري ويروس كرونا، روند انزواي فوتبال ايران را جدي تر كرده 
باشد. در شرايط عادي هم ما پول كافي و شرايط مناسب براي همكاري با خارجي ها را نداشتيم؛ حاال اما 

كرونا هم اين قبيل تعامالت را سخت تر كرده است.
ظرف همين چند هفته گذشته، همكاري دستيار خارجي فرهاد مجيدي با استقالل قطع و قرارداد آنتوني 
استوكس با پرسپوليس فسخ شد. همچنين هر روز شــايعات زيادي در مورد عدم بازگشت رادولوويچ، 
سرمربي ذوب آهن و نيز ميشو كريستيچوويچ، سرمربي شاهين بوشهر به ايران به گوش مي رسد. البته در 
اين بين بوشهري ها خوش بين هستند و خبر داده اند ميشو در اردوي كرج به شاهين ملحق خواهد شد، 
اما مسئله سرمربي ذوب جدي اســت. به هر جهت حتي اگر اين چند  ماه را هم پشت سر بگذاريم، واقعا 
مشخص نيست براي فصل آينده امكان همكاري با همين چند بازمانده از بين مربيان و بازيكنان خارجي 
ليگ برتر وجود داشته باشد. هيچ دور از ذهن نيست ليگ بيســتم، فصلي با حداقل خارجي ها در تاريخ 

ليگ برتر باشد؛ محصول مشترك معضالت اقتصادي فوتبال ايران و ويروس كرونا.

  بنزين روي آتش
  آيا كرونا ليگ ايران را منزوي تر مي كند؟
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با اينكه فوتبال دنيا تعطيل است، واكنش ها 
به كشته شدن جورج فلويد، شهروند 46ساله 
سياهپوســت آمريكايي/ آفريقايي به دست 
پليس نژادپرست شهر مينياپليس در اياالت 
مينه سوتاي آمريكا به فوتبال هم رسيد. در 
بازي هاي يكشنبه شب بوندس ليگا جيدون 
سانچو، بازيكن انگليسي تيم دورتموند و نيز 
اشرف حكيمي، بازيكن مراكشي اين تيم پس 
 از گلزني، لباسي را نشان دادند كه روي آن با 
دستخط مشابه نوشته بود عدالت براي جورج 
فلويد. ماركوس تورام، بازيكن سياهپوست 
تيم مونشن گالدباخ هم پس  از گلزني با يكي از 
ژست هاي ضدنژادپرستي عليه سياهپوستان 
شــادي كرد. در ديدار شــالكه و وردربرمن 
هم وســتون مك كني، بازيكــن ملي پوش 
 Justice( آمريكايي شالكه با بستن بازوبند
for George( با هم وطن سياهپوســتش 
ابراز همدردي كرده بود. آنتوني اوجاه، گلزن 
يونيون برلين و بازيكن آن زمان تيم ماينتس، 
در سال2014در واكنش به اتفاقي مشابه كه 
براي اريك گارنر افتاده بود، روي پيراهنش 
نوشــته بود: »نمي توانم نفس بكشم« و به 

همين دليل شديدا توبيخ شد.

فوتبال خودش از نژادپرســتي رنج مي برد 
اما به اندازه سياهپوســتان آمريكا و جنبش 
»آنتيفــا« در ايــاالت متحده كه شــامل 
مجموعــه اي از گروه هــاي چپ مبــارز و 
ضدفاشيسم عملگرا هستند و اخيرا از سوي 
ترامپ برچسب تروريست خورده اند، قدرت 
ندارد. فوتبالي ها در واكنش به نژادپرســتي 
حاكم بر برخــي ليگ ها و ورزشــگاه هاي 
اروپــا و پرتاب موز به سمت شــان يا تحمل 
صداي ميمون كه تماشــاگران روي سكوها 
از خودشان درمي آورند، فقط مي توانند موز 
پرتاب شده را مثل دني آلوز بخورند يا مثل 
بالوتلي گريــه كنند. آنهــا نمي توانند مثل 
همتاهــاي آمريكايي خــود در اعتراض به 
نژادپرستان شهر را به آشوب و آتش بكشند و 
عده اي در آن سوي دنيا براي شان شمع روشن 
كنند. حركت سانچو و ديگران واكنش هايي را 
هم برانگيخت. طبق قوانين فيفا نبايد سياست 
و مذهب را با فوتبال مخلــوط كرد. حركت 
ســانچو جداي از اينكه به خاطــر درآوردن 
پيراهن برايش يــك كارت زرد بــه همراه 
آورد، جريمه هايي هم در برخواهد داشت. از 
سال2014 هم فيفا قانوني گذاشت كه نشان 

دادن پيغام هاي شــخصي در فوتبال به هر 
شكلي ممنوع است.

خود ســانچو پس از بــازي دربــاره فلويد 
و هت تريــك 57دقيقه اي خــودش گفت: 
»اولين هت تريك دوران حرفه اي. شــخصا 
لحظه تلخ و شــيريني را تجربه كردم چون 
امروز در دنيا اتفاقــات مهم تري رخ مي دهد 
كه ما بايد به آنها رســيدگي كنيم و دست 
به دست هم بدهيم تا تغييري ايجاد شود. بايد 
يكدل باشيم و براي عدالت مبارزه كنيم. ما 
همراه هم قوي تر هستيم! عدالت براي جورج 
فلويد.« چهره هاي ورزشي ديگري هم به اين 

واقعه واكنش نشان داده اند:
  مايكل جردن درباره درگذشــت جورج 
فلويد: صداي متحد ما بايد براي تغيير قوانين 

روي رهبران مان فشار بگذارد.
  كريم عبدالجبار، اسطوره بسكتبال آمريكا: 
ويروس نژادپرســتي، مرگبارتــر از ويروس 

كروناست.
  لوييس هميلتون: فرمول يك درباره جورج 
فلويد ســاكت مانده چون اين ورزش تحت 

سلطه سفيدپوستان است.
  كيليان امباپه نيز در توييتر خود خواستار 

اجراي عدالت براي جورج فلويد شد.
  فاوره، ســرمربي دورتموند در واكنش به 
حركت ســانچو در حمايت از جورج فلويد: 
متوجه خوشحالي سانچو نشدم و اهميتي به 

اين موضوع نمي دهم.

        
ركوردهاي سانچوي منچستري

سانچو با ثبت نخســتين هت تريك عمرش 
يك ركــورد جديــد بــراي بوندس ليگا بر 

جاي گذاشت؛ نخستين بازيكني كه موفق 
مي شــود +15گل و +15پاس گل در يك 
فصل ثبــت كنــد )17گل و 16پاس گل(. 
همچنين از اين لحاظ نخستين بازيكن اين 
فصل در 5ليگ معتبر اروپايي هم به شــمار 
مي رود؛ ضمن اينكه اين بازيكن 20ســاله 
به جوان تريــن بازيكن تاريــخ بوندس ليگا 
تبديل شد كه به 30گل زده در اين رقابت ها 
مي رسد و نخستين بازيكن انگليسي است 
كه از ســال1989 به اين ســو در يك ليگ 

خارجي موفق به هت تريك مي شود. دقيقا 
31ســال پيش در چنين روزي استين در 
ليگ فرانسه هت تريك كرده بود. از باشگاه 
منچســتريونايتد هــم خبر مي رســد كه 
توافق هاي شــخصي با اين بازيكن به دست 
آمده و تنها توافق مالي بــا دورتموند براي 
انتقال او به اولدترافورد باقي مانده اســت. 
سولشــر درنظــر دارد براي تقويــت قواي 
هجومي تيم اقدام به خريد ســانچو و كاي 

هاورتس )لوركوزن( كند.

بهروز رسايلي| براي مدتي طوالني امير قلعه نويي سعي كرد وارد كشمكش ها 
بر سر برگزاري يا عدم  برگزاري مسابقات ليگ نشود. تكيه  كالم او در اين 
مدت »تمكين از قانون« بود. با اين حال با جدي شدن برگزاري بازي ها، امير 
هم اين هفته سكوتش را شكست و در يك مصاحبه راديويي مدعي شد 
االن وقت حرف زدن از فوتبال نيست. او گفت شرايط كشور عادي نشده 
و نبايد بازي ها را از سر گرفت. البته كه آدم هاي اين جبهه پرشمارند، اما 
دست كم در مورد قلعه نويي اينطور به نظر مي رسد كه او براي رسيدن به 
اين جمع بندي اشتباه كرده است. نيمه كاره ماندن فصل در وضعيت فعلي 
به هيچ وجه به سود سرمربي سپاهان نيست؛ هرچند با او چند پرسش و 

ابهام ديگر هم داريم.
  چرا قلعه نويي اشتباه مي كند؟

مالكان مخالف دنبال اين هستند كه با لغو مسابقات كمي كمتر خرج كنند، اما 
تعطيلي ليگ به سود جيب قلعه نويي نيســت؛ تازه شايد در اين صورت او براي 
دريافت تتمه قراردادش هم دچار مشكل شود. لغو مسابقات حتي از نظر فني و 
حيثيتي هم به نفع امير نيست. اگر به بازي ها برگرديم، به هر حال تيم او هنوز 
فرصت قهرماني در ليگ را دارد. همچنين اين مربي مي تواند با فتح جام حذفي از 
خودش اعاده حيثيت حرفه اي كند. االن اما اگر در اين شرايط سوت پايان فصل 
به صدا دربيايد، قلعه نويي در قامت يك بازنده تمام عيار به خانه بازخواهد گشت. 
در اين شرايط او كسي خواهد بود كه با تصميم غلطش مبني بر عدم حضور در 
ميدان، جام قهرماني را به پرسپوليس هديه كرد و خودش براي هفتمين سال 
متوالي از رسيدن به اين افتخار محروم ماند. با اين اوصاف واقعا مشخص نيست 
سپاهان هم برنامه اي براي ادامه همكاري با قلعه نويي داشته باشد. تداوم ليگ اما 

به او براي رسيدن به موقعيتي تازه كمك خواهد كرد.
  چرا استدالل قلعه نويي غلط است؟

عمده مخالفان برگزاري ليگ فقط يك بهانه اصلي دارند و آن حفاظت از جان 
بازيكنان است، قلعه نويي اما در مصاحبه اش به صحراي مشكالت مالي مردم و 
شرايط غيرعادي كشور زده؛ چيزي كه ارتباطش با لغو مسابقات مشخص نيست. 
خب برگزار نشــدن بازي ها چه كمكي مي تواند به مردم بكند؟ طبيعتا هيچ. به 

هر حال اغلب شهروندان -متأسفانه- در همين شرايط ناچار به حضور در محل 
كارشان شده اند و همدالنه تر اين است كه قشر مرفه فوتباليست را هم در كنار 
خودشان و در شرايطي مشابه ببينند. درنظر گرفتن يك معافيت اضافي براي 
فوتبال، كدام درد را از مردم گرفتار درمان خواهد كرد؟ كدام گره را باز مي كند؟

  چرا نمي شود قلعه نويي را باور كرد؟
امير قلعه نويي ازجمله افرادي بوده كه در اين سال ها به دفعات در مورد ارزش 
سرگرمي آفريني فوتبال حرف زده. به وفور مي توان مصاحبه از او پيدا كرد كه 
فوتبال را در دسته معدود ســرگرمي هاي ايرانيان قرار داده و به درستي براي 
بيزينس خودش اعتبار قائل شده است. اصال اگر عبارت »تنها دلخوشي مردم« را 
در كنار نام قلعه نويي گوگل كنيد، به يك فوج از اين مصاحبه ها خواهيد رسيد. به 
همين دليل هم ديدگاه امروز او مبني بر لزوم لغو ليگ قابل هضم نيست و به نظر 
مي رسد بيشتر يك بهانه براي فرار از ناكامي باشد. به هر حال مردم االن از نظر 
روحي بسيار خسته و آزرده هستند و اصال بدشان نمي آيد كمي فوتبال ببينند؛ 
فوتبالي كه حتي در دوران جنگ هم تعطيل نشد و حتي ركورد پرتماشاگرترين 
داربي تاريخ تهران در همين دوره به ثبت رسيد. آن دلخوشي كه امير هميشه 
پزش را داده، اتفاقا امروز كليدي تر از هر زمان ديگري است. اين واقعيتي است كه 
حتي استقاللي هايي مثل وريا غفوري، پرويز برومند و علي جباري بزرگ هم طي 
همين 2روز گذشته روي آن صحه گذاشته اند. امير هم اينها را مي داند، اما به نظر 

مي رسد مشكل او چيز ديگري باشد.
  چرا قلعه نويي بايد دست بجنباند؟

بعد از مثبت از آب درآمدن تست كروناي اميد نورافكن، تمرينات سپاهان تعطيل 
شده است. نمي دانيم االن كه شما اين مطلب را مي خوانيد تمرين طاليي پوشان 
از سر گرفته شده يا نه؛ اما به نظر مي رسد قلعه نويي بايد دست بجنباند. اين تعلل 
او در آماده كردن تيمش هم شبيه دست دســت كردن براي حضور در زمين و 
بازي با پرسپوليس شده است. وسط همه اين قيل و قال ها، رقبا دارند خودشان 
را آماده مي كنند. براي قلعه نويي و سپاهان بد است كه ظرف مدتي چنين كوتاه، 

براي دومين بار از يك سوراخ گزيده شوند. بهانه كافي است؛ از تونل باال بياييد.

 عدالت براي جورج فلويد

  چرا قلعه نويي مخالف ازسرگيري ليگ است؟
  4دليل كه ثابت مي كند مواضع تازه سرمربي سپاهان اشتباه است

  همزمان با ناآرامي هاي داخلي آمريكا، چند ستاره بوندس ليگا به مرگ 
 فلويد واكنش نشان دادند

نصف پرسپوليس شاكي اند
7ميليارد توماني كه كارگزار باشگاه به تازگي پرداخت 

كرده و نحوه تقسيم آن دردسرساز شده است
مديران باشگاه پرسپوليس بعد از جدايي انصاري فرد اعالم كردند كه ديگر 
با كارگزار اين باشگاه كار نخواهند كرد اما خيلي زود نظرشان تغيير كرد و 
در نهايت تصميم گرفتند با اين شركت ادامه همكاري بدهند. اين كارگزار 
بعد از عقد قرارداد جديد در نخستين گام مبلغ 7ميليارد تومان به باشگاه 
پرداخت كرد. مديران باشگاه بعد از وصول اين مبلغ اعالم كردند كه با وجود 
طلب برانكو و كالدرون، اين مبلغ را بين بازيكنان تقسيم خواهند كرد تا 
سرخپوشان قسمتي از مطالبات خود را دريافت كنند. اما همين پول و نحوه 
تقسيم آن به حاشيه جديدي در پرسپوليس تبديل شده است. گويا از بين 
بازيكنان تيم تنها چند ستاره مبلغ قابل توجهي از طلب خود را دريافت 
كرده اند و ساير بازيكنان سهم ناچيزي از اين پول داشته اند. حتي شنيده 
مي شود كه چند بازيكن جوان تيم هيچ سهمي از اين پول نداشته اند. به 
3بازيكن خارجي تيم نيز هيچ پولي تعلق نگرفته و به آنها اعالم شده است 
كه بعد از بازگشت به ايران با حضور در باشگاه قسمتي از طلب آنها پرداخت 
خواهد شد. اينكه باشگاه پرسپوليس چه سياستي براي تقسيم اين پول 
داشته عالمت سؤال بزرگي است كه باعث شده ساير بازيكنان تيم حسابي 
از اين موضوع دلخور باشند. يكي از بازيكناني كه از اين پرداخت ها حسابي 
دلخور شده محمد انصاري است. انصاري روز گذشته به خاطر اين موضوع 
به باشگاه پرسپوليس رفت و خواهان توضيح از باشگاه شد. حاال بايد ديد 
كه مديران پرسپوليس براي رفع دلخوري نيمي از بازيكنان چه واكنشي 

نشان خواهند داد.

فكري: الزم نيست ليگ تعطيل شود
 فوتبال شغل بازيكن هاست، سرگرمي نيست

 كه تعطيلش كنيم
محمد زارعي|  سرمربي نساجي اعتقاد دارد مشكل كرونا در باشگاه هاي 
ليگ برتري آن قدرها هم كه مي گويند حاد نيست و بزرگ ترين مشكل 
تيم ها براي شروع ليگ، مشكالت مالي است. محمود فكري به همشهري 
گفت: »شرايط سخت اقتصادي كه قبل از كرونا بد بود، بعد از كرونا بدتر 
هم شــده و همه تيم ها چه خصوصي و چه دولتي دچار مشكالت مالي 
شده اند. وزارت ورزش االن بايد توجه بيشتري به تيم ها داشته باشد و 
كمك هاي بيشتري بكند چون با توجه به پروتكل ها، هزينه هاي تيم ها 
باالتر رفته است. همين مشكالت مالي باعث شده تا خيلي از باشگاه ها 
دنبال تعطيلي بازي ها باشند. البته ما تمرينات خود را پيگيري مي كنيم 
و براي شروع بازي ها آماده مي شويم. اما فشار مالي هم اذيت مان مي كند 

و بايد كمك شود.«
با وجود اينكه مسئوالن باشگاه نســاجي به همراه 3باشگاه ديگر نامه 
انصراف از ليگ را امضا كرده اند، فكري مي گويد الزم نيســت بازي ها 
لغو شوند! »به نظر من الزم نيست بازي ها لغو شــود چون اگر در پاييز 
موج دوم كرونا برســد آن موقع بايد فصل بعد را هــم لغو كنيم. به  هر 
حال كرونا مشكلي نيست كه به زودي از شر آن راحت شويم. االن همه 
مشاغل آزاد شده، فوتبال هم با رعايت مسائل بهداشتي مي تواند برگزار 
شود. امنيت در فوتبال از خيلي شــغل هاي ديگر بيشتر است.« فكري 
درباره اينكه با برگزاري ليگ ممكن است جان بازيكنان به خطر بيفتد 
گفت: »مگر در 6-5  ماه گذشــته بين بازيكنان اتفــاق خاصي افتاد؟ 
اگر هم كســي كرونا گرفت به مرحله حاد نرسيد و بيماري راحت دفع 
شد. دليلي ندارد بترسيم. خيلي از مردم به خاطر مسائل اقتصادي سر 
مشاغل خود برگشته اند، فوتبال هم ســرگرمي نيست و شغل بازيكن 
محسوب مي شود.«البته سرمربي نساجي 2 انتقاد هم به سازمان ليگ 
دارد: »اولين ايراد، فاصله كم بازي هاســت. ما فوتباليست ها و امكانات 
اروپايي ها را نداريم كه هر 5روز يك بار بازي برگزار كنيم و اين موضوع 
باعث مصدوميت بازيكنان مي شود. موضوع بعدي هم شروع بازي ها بدون 
برگزاري ديدارهاي دوستانه است. مربيان بدون برگزاري بازي دوستانه 
نمي دانند شرايط تيم شان چگونه است. بايد اجازه بدهند تيم ها بازي 

دوستانه داشته باشند.«

گزارش

گفت وگو

الليگااز22خرداداستارتميخورد
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ اسپانيا، برنامه هفته هاي بيست وهشتم و بيست ونهم ليگ دسته اول اين كشور را اعالم كردند. 
بر اين اساس، فصل متوقف شده با داربي سويل بين سويا و بتيس در روز پنجشنبه 22خردادماه از سر گرفته مي شود. بارسلونا 

در آغاز بازي ها، شنبه 24خرداد به مصاف مايوركا مي رود و رئال هم 25خرداد از ايبار پذيرايي خواهد كرد.

اميرحسين اعظمي|  بازيكنان و باشگاه هاي ليگ برتري 
همچنان نظرهاي متفاوتي درخصوص برگزاري و به پايان 
رسيدن بازي هاي اين فصل دارند. باشگاه تراكتور هم با 
توجه به مصاحبه هاي چند روز اخير محمدرضا زنوزي، 
خواهان تعطيلي ليگ اســت و البته طبيعي است كه 
بازيكنان اين تيم هم تمايل چنداني براي ادامه بازي ها  
نداشته باشــند. ميثم تيموري، مدافع چپ تراكتور 
درخصوص وضعيت برگزاري مســابقات ليگ برتر به 

سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.
    تو هم معتقدي كــه بازي هاي ليگ برتر 

بايد لغو شود؟
خودتان مي دانيد كه شــرايط چقدر سخت است. بحث من 
قهرماني نيست و مهم ترين مســئله هم اكنون حفظ جان 
انسان ها ست، چه از نظر بيماري كرونا و چه مصدوميتي كه 

ممكن است سراغ بازيكنان بيايد.
   ظاهــرا در صفحــات مجــازي از چند 
فوتباليست ازجمله تو انتقاد شده كه چرا دسته جمعي 

بيرون مي رويد يا ورزش مي كنيد؟
اول اين را بايد بگويم كه من مجرد هستم و مدت ها ست كه 
خانواده ام را نديده ام، در ضمن بحث مــن روي اين بيماري 
نيست. ما مدت ها ست كه تمركز نداريم و اين موضوع ممكن 
اســت بيش از هر چيزي به بازيكنان آسيب بزند. شايد يك 
فوتباليســت كرونا نگيرد ولي مي دانيد همين ذهن درگير 
ممكن اســت چه ضرري به بازيكنان بزند. اگر من در تمرين 
يا بازي يك لحظه زانويــم بچرخد و ربــاط صليبي بدهم، 

چه كســي در دوران مصدوميت به فكر من مي افتد؟ من در 
پارس جنوبي رباط پاره كردم و ماشــينم را فروختم تا خرج 
امورات زندگي ام كنم. ما اگر مصدوم شويم يك ريال هم كف 

دستمان نمي گذارند.
   قبول داري كه فوتبال ايران با توجه به از 
بين نرفتن ويروس كرونا، خودش را بايد با اين شرايط 

تطبيق دهد؟
باور كنيد االن شــرايط سخت اســت و ما از لحاظ امكانات 
سخت افزاري و رعايت پروتكل هاي بهداشتي قابل قياس با 
انگليس، آلمان و اسپانيا نيستيم. شما مي بينيد كه تيم هاي 
ايراني از لحاظ مالي و امكانات در چه وضعيتي هستند، رعايت 
اين پروتكل واقعا سخت است و باشگاه ها هم كه درآمد ندارند. 
خيلي از باشگاه ها ازجمله تراكتور هم كه به صورت شخصي 
اداره مي شوند. از طرفي بحث اين بيماري هم مطرح است و 
بسياري از بازيكنان نگران خانواده هايشان هستند. به طور 
مثال، در تيم ما اكثر بازيكنان متاهل هستند كه بچه كوچك 

دارند يا برخي بازيكنان پدر و مادر مسن دارند.
   فكر مي كني تعطيلي ليگ راه درستي است؟

االن وضعيت در خيلي از شهرها قرمز است. در همين تبريز يا 
اهواز، حتي مشهد هم شرايط خوبي ندارد و تهران هم كه همه 
مي دانند چه خبر است. وقتي شرايط مناسب نيست، چرا بايد 
به فكر برگزاري بازي ها باشيم. اگر مي توانند بهترين امكانات 
ممكن را در حد تيم هاي اروپايي فراهم كنند، بازي ها برگزار 
شود ولي اين كار شدني نيست. وقتي جان انسان ها در خطر 

است، چرا بايد فوتبال برگزار شود؟

 تيموري: مصدوم شويم، هيچ كس يك ريال
  كف دستمان نمي گذارد

 وقتي جان انسان ها در خطر است، چرا بايد فوتبال برگزار شود؟ 
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ليلي خرسند
سياووشي: ورود زنان به ورزشگاه سياسي شدخبرنگار

بحث ورود زنان به اســتاديوم هاي ورزشــي هم از مهم ترين 
دغدغه هاي زنان است. يكي از زناني كه در مجلس دهم پيگير 
باز شدن درهاي ورزشگاه ها به روي زنان بود، طيبه سياووشي 
است. او مي گويد: »در بحث ورود زنان به ورزشگاه ها كه تبديل 
به يك بحث سياسي شده ما از بعد نظارتي آن وارد شديم. هيچ 
قانوني براي منع ورود زنان به ورزشــگاه وجود ندارد. همه زنان 
اعم از مسلمان و غيرمسلمان اين اجازه را دارند. در كشور ما چه 
منعي وجود دارد؟ يك زماني ما پشت سرمان را نگاه مي كرديم 
و مي گفتيم عربستان سعودي هست و آنها هم اجازه نمي دهند. 
االن كه عربستان هم اجازه مي دهد. تنها كشوري كه همچنان 
سختگيرانه با اين موضوع برخورد مي كند، ايران است. ما از جايگاه 
قانوني به اين موضوع ورود پيدا كرديم. وقتي قانوني براي منع 
وجود ندارد، شما بايد اجازه ورود بدهيد. چرا بايد زنان پشت در 
ورزشگاه ها دستگير شوند و فراكسيون زنان براي آزادي آنها ورود 
پيدا كند. در بازي ايران و كامبوج كه بازي مهمي هم نبود، هزاران 
زن وارد ورزشگاه شدند و ديدند كه مشكلي هم پيش نيامد. خوب 

است كه ما اين مسئله را در داخل حل كنيم.« 
سياووشــي مي افزايد: »ما درخارج از كشور بابت خيلي چيزها 
هزينه داديم، ولي در حوزه زنان هم بابت ممنوعيت ورود زنان 
به ورزشگاه هزينه داديم؛ از اين مسئله  نبايد غافل شويم. اين 
موضوع از مشكالت جامعه زنان است. من نماينده تهران بودم، 
براي زنان تهران بايد اين كار را مي كردم، اين مطالبه زنان تهران 
بود. مي گفتند اين مطالبه زنان فالن شهر نيست، اگر زنان يك 
شهر نمي خواستند به ورزشگاه بروند، مسئله خودشان بود. اما 
به نظر من اين مسئله مطالبه بيشتر زنان بود. در عسلويه و جم هم 
ديديم كه زنان به همراه نماينده شان وارد ورزشگاه شدند و بازي 
را تماشا كردند.«   يكي از موضوعاتي كه در روزهاي گذشته هم 
بعد از كشته شدن »رومينا« دختر 13ساله به دست پدرش دوباره 
مورد توجه قرار گرفت، قانون حمايت از كودكان  و نوجوانان بود. 
سياووشــي درباره اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان 
توضيح مي دهد: »اليحه هايي را در مجلس داشتيم كه بيش از 
10سال مورد بررســي قرار نگرفته و كامال رها شده بودند؛ چون 
دغدغه نبودند يا اينكه امكان تصويب شان به وجود نيامده بود. 
يكي از اين اليحه ها، اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان 
بود. اين موضوع يكي از مهم ترين مسائلي بود كه براي من مطرح 
بود؛ چون در حوزه كودكان كار كرده بودم، برايم مهم بود كه اين 
كار را بتوانم به سرانجام برســانم. خوشبختانه با آگاهي بخشي 
سمن هايي كه در اين حوزه فعاليت دارند، سمينارهايي در سراسر 
ايران برگزار شد و من ده ها سخنراني در اين نشست ها، سمينارها 
و برنامه ها داشتم كه اليحه به تصويب رسيد و اميدوارم به تأييد 
نهايي شوراي نگهبان برسد و توسط رئيس جمهور ابالغ شود. 
خيلي از سمن ها منتظر هستند و اين اليحه تأثير خيلي مهمي 
مي تواند در آينده بچه ها و كشورمان داشــته باشد.«  ماده18 
قانون گذرنامه زنان را ملزم كرده است كه براي خروج از كشور 
اذن همسر  داشته باشند. اصالح اين قانون گذرنامه به نفع زنان از 
برنامه هاي اصلي زنان مجلس بود اما به نتيجه نرسيد. سياووشي 
مي گويد: »پيگير شديم تا اين قانون را اصالح كنيم. نشست هاي 
فقهي داشــتيم و فارق از جناح، دوستاني كه فقه بلد هستند و 
تسلط دارند، گفتند كه براساس فقه پويا مي توانيم اين قانون را 
براي همه زنان حذف كنيم. ما گفتيــم در مرحله اول اين قانون 
براي زنان ورزشكار، هنرمند و... اصالح شود؛ مثال اگر همسر اجازه 
نداد و دادستان تا 48ساعت نظرش را اعالم نكرد، وزارت مربوطه 
مثل وزارت ورزش يا وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ و آموزش عالي 
و وزارت اقتصاد مي تواند اين اجازه را بدهد كه زن از كشور خارج 
شود. اين از طرف بسياري از زنان به عنوان تبعيض قلمداد شد 
و چون هجمه خيلي زياد بود، من و ديگر زنان مجلس پيگيري 

بيشتري نكرديم و اين طرح هم به جايي نرسيد.« 

   زنان نماينده مجلس دهم معتقدند؛ دستاوردهاي زيادي داشته اند كه كمتر به آنها توجه شده است
   منتقدان مي گويند: نمايندگان زن در مجلس دهم اگرچه پرتعداد بودند اما در پيگيري بخشي از 

مطالبات مهم زنان، موفقيت چنداني نداشتند

مطالبات بي سرانجام، حواله به مجلس يازدهم زنان و كودكان؛ اين دو گروهي اند كه در بزنگاه ها، بحران  ها 
و حتي در همين زندگي روزمره بيش از ديگران در معرض 
آسيب بوده اند. يكي از داليلي كه براي اين آسيب ها مطرح 
مي شود، فقدان قوانين حمايت كننده يا نداشتن ضمانتي 
براي اجراي قوانين موجود است. يكي از تفاوت هاي مجلس 
دهم با ديگر مجالس پيش از خود حضور 17نماينده زن در 
اين مجلس بود. بيشــترين تعداد نماينده زن در مقايسه 
با دوره هاي قبل. اما آيا حضور پرتعــداد زنان در مجلس 
توانست شرايط بهتري را براي ديگر زنان در جامعه مهيا 
كند؟ زنان نماينده در اين دوره چه كردند و آيا دســتاورد 
قابل دفاعي دارند؟  مجلس دهم روزهاي گذشته كارش را 
تمام كرد اما هنوز نمايندگان زن با انتقادات زيادي روبه رو 
هســتند. منتقدان آنها معتقدند كه زنان عضو مجلس در 
اين دوره در جايگاه نمايندگي نتوانســتند از قوانيني كه 
بايد به نفع زنان مصوب مي شد، به اندازه كافي و در جايگاه 
نمايندگاني تأثيرگذار حمايت كنند. قانون منع خشونت 
عليه زنان، قانون منع كودك همســري، قانون حمايت از 
كودك، بخشــي از مهم ترين مطالبات بي سرانجام است 
كه در اين دوره در دســتور كار مجلس قرار گرفت اما به 

سرانجامي نرسيد. 
در مقابل نمايندگاني كه در اين سال ها به دنبال تصويب 
قوانيني به نفع زنان بودند، از خودشان و فعاليت هايشان 
دفاع مي كنند. پروانه مافي، عضو فراكسيون زنان مجلس 
فعاليت هاي مجلس در اين دوره را بــه نفع زنان مي داند: 
»زنان نماينده در مجلس دهم، دستاوردهاي مهمي را در 
حوزه زنان كسب كردند. اين فعاليت ها در اقشار مختلف 
زنان بود و بر قشر خاصي متمركز نشد. اين مجلس توانست 
حداقل براي هر قشــري يك فعاليت را به نتيجه برساند. 
مجلس دهم همه اقشــار زنان را مورد توجه داشــت؛ از 
زن نخبه و هنرمند گرفته تا زن خانــه دار.«  او بيمه زنان، 
حمايت و پشــتيباني از اقتصاد خانواده از طريق توسعه 
مشــاغل خانوادگي و موارد ديگري مثل افزايش باروري 
كه در قانون برنامه توسعه 5 ساله ششم ديده شده بود را 
ازجمله برنامه هاي حمايتي به نفع زنان و خانواده مي داند؛ با 
تأكيد بر اينكه »هدف اصلي نمايندگان حمايت از خانواده 
و همه زنان و كاهش آســيب هاي اجتماعي بوده است.« 
آنطور كه مافي مي  گويد، هدف اين بود كه در انتهاي برنامه 
25درصد از آســيب ها كاهش پيدا كند. بعضي از طرح ها 
و اليحه ها تصويب شــد و بعضي ها ابالغ و بعضي ها هم به 
مجلس بعدي موكول شد. به گفته مافي، چند قانون نياز 
اصلي زنان و كودكان بود، بعضي از اين قوانين به تصويب 
رسيد و بعضي نه. او به چند مورد از اين طرح ها و لوايح اشاره 
مي كند؛ ازجمله زنان سرپرست خانوار و مشكالت زيادي 
كه با آن مواجه هستند: »آمار زنان سرپرست خانوار رو به 
افزايش است. هم اكنون تعداد آنها بيش از 3 ميليون نفر 

است. وظيفه اصلي حكومت و حاكميت رسيدگي به زناني 
است كه سرپرست خانوار هستند؛ زناني كه نان آور خانواده 
هستند. تأكيد زيادي در مباني ديني و قانون اساسي شده 
كه بعد از اينكه زن، مرد و نان آور قانوني و رسمي اش را از 
دســت مي دهد، حاكميت بايد جانشين اين نان آور شود. 
حكومت بايد ايــن زن را كمك كنــد و رهايش نكند. در 
مجلس دهم توانستيم رديف اعتباري براي زنان سرپرست 
خانوار در بودجه هاي ســال1395 تا 1398 بگيريم و اين 
بودجه پايدار شد.« به گفته مافي، يكي از مصوبه هاي مهم 
مجلس براي زنان در بحث اسيدپاشي بود: »در گذشته نه 
خيلي دور ديديم كه چطور بحث اسيدپاشــي، آرامش و 
امنيت را از كشور گرفته بود؛ اتفاقاتي كه در اصفهان، تهران 
و بعضي از شــهرهاي ديگر افتاد، باعث شد كه كل كشور 
از نظر امنيت تحت الشــعاع قرار بگيرد. قانون جدي براي 
مقابله با كسي كه اين كار شــنيع را انجام مي دهد، وجود 
نداشت. ما روي قانون اسيدپاشــي به دقت كار و فعاليت 

كرديم و قانوني را تصويب كرديم كه هم مجازات سنگين 
براي كسي كه اين بزه را انجام مي دهد، درنظر گرفته شد 
و هم دولت موظف شد از بزه ديده حمايت كند. اين قانون 
از شــوراي نگهبان هم تأييديه گرفت.« به گفته مافي، از 
ديگر دســتاوردهاي مجلس در اين دوره، پيگيري اليحه 
منع خشونت عليه زنان است؛ هر چند كه هنوز به تصويب 
نرسيده: »اين اليحه از قوه مجريه به قوه قضاييه رفته بود 
تا در حوزه حقوقي قوه قضاييه مسائل و مشكالتش به طور 
كامل ديده و بازنگري حقوقي و قضايي روي آن انجام شود. 
اين اليحه آنجا مانده بود. ما پيگيري هاي متعددي حتي از 
طريق رئيس مجلس داشتيم. بيش از 2 بار در ارتباط با اين 
موضوع با رئيس قوه قضاييه ديدار و نشست داشتيم. اين 
ديدارها تأثير داشت و با پيگيري هاي مداوم، نامه نگاري ها، 
نشست ها و صحبت ها كار اين اليحه در قوه قضاييه به پايان 
رســيد و از اين قوه بيرون آمد.«  به گفته مافي، اين اليحه 
به كميسيون لوايح دولت رفت و تقريبا كارش تمام  شده 

بود: »خيلي تالش كرديم كه به مجلس دهم برســد و در 
آن مجلس قانوني شود اما گيرهايي كه در كميسيون لوايح 
دولت داشت، فرصت را از ما گرفت، اما به زودي به مجلس 
يازدهم مي رسد و از نمايندگان مجلس يازدهم مي خواهم 
به اين اليحه توجه جدي داشــته باشند و اين اليحه را به 
قانون تبديل كنند.«  تابعيت فرزندان زنان ايراني حاصل از 
ازدواج با مردان خارجي از ديگر مصوبه هاي مهم مجلس 
دهم بود. مافي در اين بــاره مي گويد: »تعداد فرزنداني كه 
بدون شناسنامه و بدون هويت بودند، كم نبود. گاهي آمار 2 
ميليون نفر داده مي شد. ما باالخره توانستيم مجلس را قانع 
كنيم و اين اليحه مصوبه  خودش را بگيرد. 8 ، 7 ماه پيش 
اين قانون مصوب شد اما قوه مجريه براي اجرا تعلل داشت. 
براي اجرا هم از ابزار نظارتي خودمان استفاده كرديم و قوه 
مجريه را وادار كرديم آيين نامه هاي اين قانون را بنويسد و 

تنظيم و اجرايي كند.«
مافي تأكيد مي كند كه مجلس در اين دوره براي مقابله با 

كودك همسري تالش هاي زيادي كرده است: »كودكاني 
كه حتي زير سن شــرعي و قانوني از طريق پدر، برادر يا 
عوامل ديگر مجبور به ازدواج مي شــوند، كــم نبودند. ما 
اين آمار را به خصوص در حاشيه شــهر مشهد داشتيم و 
شــكاياتي در اين مورد بود. اين موضوع را از طريق علما و 
مراجع هم دنبال كرديم و نظرا ت مراجع تقليد متعددي 
را در اين موضوع جويا شديم. رســانه ها هم خيلي به اين 
موضوع پرداختند. درنظر داشــتيم كه سن مشخصي را 
براي ازدواج دختران قانوني كنيــم.« او با بيان اينكه اگر 
مجلس در اين زمينه موفق به تصويب قانوني نشد به اين 
دليل اســت كه در اين حوزه افراط و تفريط وجود دارد. 
مافي مي گويد: »بعضي ها حتي 16 و بعضي ها 18سالگي 
را مطرح مي كردند، ولي نمايندگان شهرســتان هايي كه 
بيشــتر به كودك همســري دچار بودند، اعتقادشان اين 
بود كه نبايد اين مانع ســني را بگذاريم؛ چراكه مشكالت 
فرهنگي و اجتماعي پيش مي آيد. ما مراعات اين شهرها را 
كرديم. 13سالگي عدد شرعي و عرفي است و براي اينكه 
اين سن را براي كف ازدواج قرار بدهيم، نسبتا مناسب بود. 
در مجلس بحث هاي مختلفي شد و اين طرح رأي نياورد، 
ولي باز ما بيكار ننشستيم و با دولت وارد مذاكره شديم و 
دولت خوشبختانه از نتايج تالش ها و فعاليت هاي مجلس 
استفاده كرد و توانست 13سال را به عنوان كف سن ازدواج 
قانوني كند. بر اين اســاس در اين عدد سني، ازدواج جرم 
محسوب مي شود و كســي كه اين كار را انجام مي دهد، 
تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد.«  مافي به دستاوردهاي 
ديگري هم اشاره مي كند؛ ازجمله در حوزه خانواده و ازدواج 
جوانان: »مجلس وقت قانون مناسبي را درسال 1384 ورود 
و قانوني را مصوب كرده و به دستگاه هاي مجري ابالغ شده 
بود؛ به دستگاه هايي مثل وزارت ورزش و جوانان، وزارت 
مسكن، وزارت اقتصاد و دارايي، شهرداري و... اما آنها در اجرا 
تعلل كردند. در دولت هاي نهم و دهم به اين قانون اهميت 
ندادند. اگر اين قانون خوب را اجرا مي كردند، شايد بسياري 
از مشكالت ازدواج جوانان حل مي شد و امروز يك موضوع 
بغرنج نبود. اين قانون حتي مسكن ازدواج اولي  ها را در نظر 
گرفته؛ مسكني كه خيلي ارزان قيمت است، به مدت 3 سال 
در اختيار زوج اســت تا آنها بتوانند مستقل شوند. قانون 
حتي هزينه هاي ازدواج و وامي كه قرار است داده شود را 
به خوبي پيش بيني كرده است. يكي از كارها اين بود كه 
تالش كرديم وام ازدواج در بودجه هاي ساالنه افزايش پيدا 
كند. رقم قابل توجهي هم براي اين كار اختصاص داده شد. 
اميدواريم مجلس يازدهم پيگيري هاي الزم را داشته باشد 
تا اين قانون خاصيت اجرايي خودش را به دست بياورد.« 
مجلس دهم مصوبات ديگري هــم براي حمايت از زنان و 
خانواده داشت؛ مصوب شدن كاهش ساعت كاري زناني 
كه فرزند معلول و بيمار دارند يا زناني كه از بيمار يا معلولي 
پرستاري مي كنند، يا فرزندي زير 6سال دارند و معافيت 
از خدمت وظيفــه عمومي يكي از فرزندانــي كه يكي از 

والدينشان معلول يا ناتوان است.
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حضــور 12شــاگرد  آيــت اهلل 
مصباح يزدي، رئيس مؤسســه مجلس

امام خمينــي)ره( در مجلــس 
يازدهم روزهاي دشــوار و پرفراز و نشيبي را 
براي دولت اعتدالگرای روحاني رقم خواهد زد؛ 
طيفي صريح اللهجه كه در 7سال گذشته رويه 
دولت در امور سياسي، فرهنگي و اقتصادي را 
به كرات نقد كــرده و بيشــترين تقابل با قوه 
مجريه را در فضاي رسانه اي داشته اند. طيفي 
كه در جبهه پايداري و نزديكي به آن ظهور و 
بــروز يافته انــد و حــال شــمار زيــادي از 
تأثيرگذارانــش به بهارســتان رســيده اند؛ 
چهره هايي مثل مجتبي ذوالنوری، سيدمحمود 
نبويان و حســين جاللي كــه از حلقه ياران 
نزديك به آيــت اهلل مصباح يزدي هســتند 
مي توانند سمت و سوي سياسي مجلس را در 

روزهاي آينده تعيين كنند.
اهميت حضور آنان زماني دوچندان خواهد شد 
كه ادعاي انتخاباتي پايداري ها مبني بر اينكه 
هركدام قابليت همراه كردن حداقل 10نماينده 
مجلس يازدهم را دارنــد جدي گرفته و به ياد 
آورده شــود كه جبهه پايداري، ياران ديروز و 
امروز احمدي نژاد را با فاصله اي كم و قابل حل 

در دل خود جاي مي دهد.
پايداري ها نشان داده اند كه با تصاحب اكثريت 
كرسي هاي هيأت رئيســه مجلس يازدهم و 
رايزني هاي حساب شده بر ســر كرسي هاي 

رياست كميســيون ها، پرچمدار اتفاقات در 
مجلس يازدهم خواهند شد و بيراه نيست اگر 
بگوييم مجلسي ها در 4ســال آينده راهي را 
مي روند كه اين طيف برايشان هموار مي كنند؛ 
مســيري كه با حضور 12روحاني پاي كار و 
متعهد به اين جريان كه همگي مهر شاگردي 
مصباح يــزدي را در كارنامه شــان دارند، در 
سياســت داخلي و امور فرهنگي عيان و قابل 
حدس خواهد بــود. در كنار جمــع 12نفره 
شــاگردان مصباح در بهارســتان نزديكي و 
هم طيفي 20روحاني ديگر در امور سياســي 
با آنها سبب خواهد شد كه صداي روحانيون و 
تأثيرگذاري شان در روزهاي آينده پررنگ تر از 
ادوار گذشته شود. ناگفته پيداست كه صراحت 
لهجه همگي آنها در نقد سياست هاي فرهنگي 
و اجتماعــي دولــت و در رأس آن تاختن به 
حسن روحاني، وجه مشترك همگي آنهاست 
كه قطعا بر ســبك و فضاي مراودات مجلس 
يازدهم و دولت دوازدهم تأثير خواهد گذاشت.

روحانيون مشهور مجلس يازدهم 
در ايــن دوره از مجلس شــوراي اســالمي 
34روحاني به كرســي نمايندگي رسيده اند. 
در ميان آنها كه قريب به 11درصد راه يافتگان 
مجلس يازدهم را شــامل مي شــوند، اسامي 
سيدرضا تقوي عضو شاخص جامعه روحانيت، 
مرتضي آقاتهراني دبيــركل جبهه پايداري، 

سيدمحمود نبويان و نصراهلل پژمانفر از ديگر 
چهره هاي منتسب به جبهه پايداري، مجتبي 
ذوالنوري، نماينده  فعال قم در مجلس دهم كه 
در مجلس يازدهم پيشكسوت هم طيفي هايش 
محسوب مي شود، حسين جاللي رئيس دفتر 
آيت اهلل مصباح )همان نماينــده اي كه اخيرا 
با ايده ختم روزانه قرآن در جلســات مجلس 
در بين شــبكه هاي مجازي به شهرت رسيده 
است(، بيشــتر از ديگران خودنمايي مي كند. 
اگرچه از گعده روحانيــون نزديك به آيت اهلل 
مصباح مي توان به حضور ســيدناصر موسوي 
الرگاني، موسي غضنفرآبادي، احد آزادي خواه، 
سيدجواد حسيني كيا و حسين زاده بحريني 
نيز اشاره كرد. در اين فهرست نام محمدرضا 
ميرتاج الديني، معــاون پارلماني احمدي نژاد 
نيز چندان ناهمگن و غريبــه نخواهد بود. به 
اين ترتيــب اين طيف، 12روحانــي پايه كار 
دارد كه به خوبي مي توانند ديدگاه استاد شان 
در بهارســتان را منعكس كنند و پيش برنده 

اهداف آن باشند.
جمعي كه در فراكسيون روحانيت مجلس 
گرد هم خواهند آمــد، چهره هايي مخالف 
برجام و منتقد دولت، مخالف FATF، پالرمو، 
CFT و منتقد سياســت خارجي و سياست 
فرهنگــي دولت هســتند. دولــت در يك 
ســال آينده حتي اگر بتواند با بقيه مجلس 
كنار بيايد، بعيد اســت بتواند با اين جمع از 

روحانيون مجلس به توافقي برسد.

نگاهي به حضور روحانيون در ادوار مجلس 
در ادوار 10گانه مجلس شــوراي اســالمي، 
مجلس اول با 164نماينده روحاني ركورددار 
بيشترين حضور روحانيون است اما بعد از آن 

سير نزولي تعداد رأي آوري روحانيون شروع 
مي شود تا آنجا كه در مجلس ششم اين تعداد 

به 35روحاني مي رسد.
در مجلس هفتم و هشتم تعداد روحانيون در 
خانه ملت دوباره افزايش پيدا مي كند اما پس 
از آن در مجلس نهم حضــور آنها كمرنگ تر 

مي شود و يكباره مجلس دهم ركورد كمترين 
نمايندگان روحاني را با 17نماينده مي شكند؛ 
اما در مجلس يازدهم دوباره شاهد رشد شمار 
حضور روحانيون هســتيم به طوري كه تعداد 
آنها در مجلس يازدهم به 32نماينده افزايش 

پيدا مي كند.

فراكسيون روحانيت مجلس يازدهم با حضور روحانيون نزديك به آيت اهلل مصباح يزدي و 
چهره هاي پايداري مي تواند سمت و سوي سياسي اين مجلس را  تحت تأثير قرار دهد

كافه مجلس

  پيــام رئيس مجلس چين و ســوريه به 
قاليباف

 لي جان شــو، رئيس پارلمان چين بــا صدور پيامي 
ضمن تبريك انتخاب محمدباقر قاليباف به رياست 
مجلس شوراي اسالمي، خواســتار تقويت ارتباط و 
همكاري پارلمان چين و مجلس شــوراي اسالمي 
ايران شد و تصريح كرد: چين خواهان ترويج و توسعه 
مداوم روابط جامع و مشاركت راهبردي با ايران است. 
به گزارش همشهري، همچنين حموده صباغ، رئيس 
مجلس ســوريه با صدور پيامي ضمن آرزوي توفيق 
براي قاليباف، رئيس مجلس شــوراي اســالمي در 
ايفاي مسئوليت هاي خود، بر تداوم همكاري پارلماني 
سوريه و ايران در دور جديد و تحكيم روابط برادرانه 

2ملت و 2كشور تأكيد كرد.

  تكليف اعتبارنامه دلخوش فردا روشــن 
مي شود

سخنگوي شعبه دهم مجلس شوراي اسالمي گفت 
كه احتماال نظر نهايي اين شــعبه درباره اعتبارنامه 
كاظم دلخــوش و محمدصالحي فــردا صبح اعالم 
مي شــود. كمــال علي پــور در گفت وگو با ايســنا 
اظهاركرد: در جلسه روز گذشته شعبه دهم معترضان 
به اعتبارنامه آقاي دلخوش  مــوارد اعتراض خود را 
مطرح كردند و آقاي دلخوش نيز مطالب را شنيد و 
دفاعياتش را طرح كرد. همچنين خانم الهيان اعتراض 
خود را درباره اعتبارنامه آقاي محمد صالحي مطرح 
كرد ولي فرصت به شنيدن اظهارات ايشان نرسيد. 
نهايتا قرار شد 3نفر از اعضاي شــعبه در اين رابطه 
بررسي هايي انجام دهند. عليپور اضافه كرد: در مورد 
اعتراضات به اعتبار نامه آقــاي دلخوش مكاتبه اي با 
شوراي نگهبان صورت گرفته و شوراي نگهبان اعالم 
كرده از 2موضوع مطرح شده يك موضوع بررسي شده 
و موردي نبوده و موضوع دوم هم جديد است و بايد در 

مجلس بررسي شود.

  اولين ميهمانان جلسه غيرعلني مجلس
محمدحســين فرهنگي، درباره جلســه غيرعلني 
مجلس شوراي اســالمي در روز سه شــنبه، گفت: 
ساعتي از جلســه  امروز مجلس شــوراي اسالمي 
به صورت غيرعلني و با دستور كار بررسي مشكالت 
معيشتي و اقتصادي و بررســي راهكارهاي افزايش 
جهش توليد كه شعار سال است، برگزار خواهد شد. 
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي افزود: 
در جلسه غيرعلني امروز موضوعات كالن اقتصادي 
و معيشــتي در كشور با حضور مســئوالن دولتي و 
مربوطه مورد بحث و بررســي قــرار خواهد گرفت. 
به گزارش خبرآنالين، وي درباره افراد دعوت شــده 
از دولت گفت: وزراي اقتصادي دولت در اين جلسه 
حضور خواهند داشــت و برخي از نمايندگان مردم 
هم ديدگاه هاي خود را درباره مشكالت معيشتي و 

اقتصادي مطرح خواهند كرد.

  چرا ميرسليم كنار نرفت
احمد كريمي اصفهاني، عضو حزب موتلفه اسالمي در 
گفت وگو با خبرآنالين درخصوص دليل رأي پايين 
مصطفي ميرسليم در انتخابات رياست مجلس، گفت: 
نمايندگان خواست خود را در رئيس فعلي ديدند و 
حتما خواست شان در شرايط رياست آقاي ميرسليم 
تامين نمي شده چون ايشــان فردي ارزشي است و 
شايد خيلي چيزها برايشان قابل قبول نباشد. ما هم 
نمي توانيم بگوييم نمايندگان چرا به فرد ديگري رأي 
دادند. رأي نمايندگان از نظر خودشان صحيح بوده 
و حاال هم بايد مورد قبول ما باشد. كريمي اصفهاني 
درباره دليل عدم كناره گيري ميرســليم از انتخابات 
رياست مجلس با وجود اينكه رأي باالي محمدباقر 
قاليباف مشخص شده بود، اظهار كرد: ايشان ماندند 
براي اينكه در آينده مشخص شود و همه بدانند كه 
نتيجه رأي ندادن يا رأي دادن به هركس چه خواهد 
بود. اين موضوع قابل توجهي اســت كــه افراد روي 
آراي خود تأمل كنند كه اگر به آقاي ميرسليم رأي 
مي دادند، چه منفعت ها يا ضررهايي داشت و حاال با 

رأي به آقاي قاليباف چه خواهد شد.

  تاجگردون براي دفاع نرفت
احمد نادري، نماينده مردم تهران گفت: در جلســه 
ديروز كــه به منظور بررســي اعتراض تعــدادي از 
نمايندگان مجلس بر اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
منتخب مردم گچساران تشكيل شد، تاجگردون براي 
دفاع از خود حاضر نشــد. به گزارش فارس، نماينده 
مردم تهران در مجلس گفــت:  نمايندگان معترض 
طي نامه اي به هيأت رئيســه خواســتار اختصاص 
زمان بيشتري براي رسيدگي اعتبارنامه تاجگردون 
شــدند. نادري ادامه داد: ما )معترضان به اعتبارنامه 
تاجگــردون( همچنين مجددا نامــه اي جداگانه   به 
شوراي نگهبان براي رســيدگي بيشتر به اعتبارنامه 

تاجگردون ارسال كرديم.

  مجلس فراكسيون فضاي مجازي تشكيل 
مي دهد

رضا تقي پور، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اســالمي در گفت وگو با فــارس، درباره تشــكيل 
كميســيون ويژه فناوري اطالعات، فضاي مجازي و 
اقتصاد ديجيتال، اظهار داشــت: ضرورت پرداختن 
به قوانين حوزه فضاي مجازي در شــرايط فعلي در 
دنيا روشن است، اين در حالي است كه متأسفانه در 
يك دهه گذشته خأل زيادي در حوزه قوانين فضاي 
مجازي در كشورمان داشته ايم. وي افزود: فرصت هاي 
بسيار زيادي براي توسعه كسب و كار در فضاي مجازي 
و حوزه اقتصادي ديجيتال وجود دارد كه بايد قوانين 
الزم درجهت حمايت از آن باشد اين درحالي است 
كه به دليل فقدان قوانين، حمايت الزم از اين مشاغل 

و صاحبان دانش و سرمايه صورت نمي گيرد.

حلقه پرتو در مجلس

ايران و ونزوئال به همكاري مشــترك در 
 سياست
دوران تحريم ادامه مي دهند، اين پيامي خارجي

است كه در 2 روز اخير 2 مقام ديپلماتيك 
ايران به دنيا مخابــره كرده اند. ديروز آخرين نفتكش از 

كاروان نفتكش هاي ايران به ونزوئال رسيد.
سيد عباس موســوي، ســخنگوي وزارت خارجه روز 
گذشته در پاسخ به سؤالي در ارتباط با اعزام نفتكش هاي 
ايراني به ونزوئال با دفاع از ايــن اقدام و با تأكيد بر اينكه 
براساس تجارت مشروع بين المللي صورت گرفته است در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا بار ديگر اين اتفاق خواهد افتاد 
گفت: اگر ونزوئال در مورد صادرات محموله هاي جديد 
تقاضايي را مطرح كند با تمهيداتي كه انديشيده شده و 
خواهند شد به اين كشور و ساير كشورهاي نيازمند به 

اين محموله ها، صادرات انجام خواهيم داد.
وي خاطرنشــان كرد: آنچه از ديد جمهوري اســالمي 
رخ داده، يك تجارت مشــروع اســت كه 2كشور حق 
دارند از آزادي تجارت برخوردار باشند، اما از آنجايي كه 
آمريكايي ها به قلدري و يكجانبه گرايي عادت كرده اند، 
اين مسئله را قبول نكردند. ايران و ونزوئال تحريم نيستند، 
بلكه مورد تحريم يكجانبه و ظالمانه از ســوي آمريكا 

هستند كه هيچ كشوري ملزم به رعايت آن نيست.
2روز قبل هم غالمرضا انصاري، معاون اقتصادي وزارت 
خارجه ايران از تنظيم برنامه بازگشــت نفتكش هاي 

رسيده به كشورخبر داده بود.
وي تأكيد كرد: نفتكش هاي ايراني بدون هيچ حادثه و 
گرفتاري توليدات پايين دستي ما را به ونزوئال رساندند و 

همكاري بسيار خوبي ميان 2 كشور وجود دارد.
انصاري با بيان اينكه ونزوئال درخواست تعمير تاسيسات 
خود را از جمهوري اسالمي ايران داشته كه اين موضوع 
در حال بررسي است ادامه داد: ونزوئال يكي از بازارهاي 
خوب براي توليدات پايين دســتي و نفت ما به شــمار 
مي رود و درصورتي كه متقاضي باشــند مي توانيم در 

بخش هاي مختلف اين همكاري ها را ادامه دهيم.
در 3 هفته اخير كارواني متشكل از 5نفتكش فاكسون، 
فورچون، پتونيا ، فارســت و كالول رهســپار درياي 
كارائيب شدند و در شرايطي كه ارتش آمريكا تهديد 
به توقيف اين نفتكش ها كرده بود با اســكورت ارتش 
و جنگنده هاي ونزوئال يك به يك در سواحل ونزوئال 
پهلو گرفتند كه آخرين نفتكش ايران ديروز به مقصد 

رسيد.

2 نفتكش ايران هفته گذشته ســوخت خود را تخليه 
 كردنــد و آخر هفته بنادر شــركت ملي نفــت ونزوئال 

)PDVSA( را ترك كردند.
 براســاس آمار ســايت هاي رصد دريايــي، فورچون 
)Fortune( روز يكشنبه به سمت بندرعباس حركت 
كرد كه احتمــاال پس از 2هفته ايــران و ونزوئال تحت 
تحريم هاي آمريكا قرار دارند و واشنگتن در حال رصد 
اين عرضه سوخت است و به دولت، بنادر، كشتي داران 
و بيمه گران هشدار داده اســت كه درصورت كمك به 

نفتكش ها با اقدامات تحريمي مواجه خواهند شد.
در بيشتر از1800پمپ بنزين در ونزوئال، خودروداران 
مي توانند ماهانه 60تا 120ليتــر بنزين با نرخ يارانه اي 
حدود 2.5دالر در هر ليتر خريداري كنند. بيش از اين 

مقادير ديگر شامل يارانه نمي شود و گران تر است.
در 10روز اخير و همزمان با ورود نخســتين محموله 
سوخت ايران به ونزوئال، موجي از پيام هاي تشكر فعاالن 
فضاي مجازي در ونزوئال در شبكه هاي اجتماعي به راه 

افتاده بود.
آمريكا از ماه گذشته مدعي شــده بود كه ايران در حال 
انتقال تجهيــزات تعمير و نگهداري پااليشــگاه هاي 

ونزوئالست و در ازاي آن 9تن طال از طريق هواپيماهاي 
ماهان به ايران منتقل شــده، اما اين ادعا را سيدعباس 
موسوي، سخنگوي وزارت خارجه و حجت اهلل سلطاني 

سفير ايران در ونزوئال تكذيب كردند.
مايك پمپئو، وزيــر خارجه آمريكا بــه بهانه دور زدن 
تحريم هاي آمريكا توسط ايران و ونزوئال خواستار تحريم 

هواپيمايي ماهان شده بود.
ايــران و ونزوئال از زمان رياســت جمهوري هوگو چاوز 
و محمــود احمدي نــژاد روابط خود را بيــش از پيش 

گسترش دادند كه اين روابط به همكاري هاي اقتصادي 
چند وجهي منجر شد؛ به شــكلي كه ايران پروژه هاي 
ساخت وساز مســكن در ونزوئال را اجرا كرد و نيز خط 

توليد خودرو را در اين كشور به راه انداخت.
ايــران و ونزوئــال همچنين بانــك مشــتركي براي 
همكاري هاي اقتصادي ايجاد كردند، اما همه پروژه هاي 
مشترك شامل بانك، ساخت مســكن و توليد خودرو 
به دليل وضعيت بحراني اقتصــادي در ونزوئال به محاق 

رفته است.

بازگشت نفتكش ها از ونزوئال براي بارگيري
  سخنگوي وزارت خارجه: اگر ونزوئال در مورد صادرات محموله هاي 

جديد، تقاضايي را مطرح كند صادرات انجام خواهد شد
 معاون وزير خارجه: ونزوئال درخواست تعمير تاسيسات خود را از 
جمهوري اسالمي ايران داشته كه اين موضوع در حال بررسي است

   آقا تهراني، مراد پايداري ها
جبهه پايداري قريب به 10سال پيش و با عيان شدن ماجراي خانه نشيني محمود احمدي نژاد متولد شد؛ تشكلي سياسي كه از همان ابتدا دبيركلي اش به مرتضي 
آقا تهراني رسيد؛ شاگرد شناخته شده  مصباح يزدي كه 6سالي معلم اخالق كابينه احمدي نژاد بود. مؤسسه مصباح يزدي كه پيش تر ها عنوان باقر العلوم را داشت 
و حاال به نام مؤسسه پژوهشي امام خميني)ره( شناخته مي شود، سال1۳۷1 آقاتهراني را براي تحصيل به كانادا فرستاده بود و از آنجا به آمريكا رفت. ماجراي 
گرين كارت گرفتن او همواره حاشيه اي است كه درمورد او مطرح مي شود.  او همواره تأكيد مي كند سال هاست گرين كارتش باطل شده است. خروج آنها از دولت 
به معناي رودررويي شان با احمدي نژاد نيست و همچنان در كليات با هم هم نظرند و مشاور يكديگر. مويد اين امر تأكيد و اصرار محمود احمدي نژاد براي حضورش 
در مجالس هشتم و نهم بوده است. آقاتهراني در انتخابات مجلس دهم هم كانديدا شد اما اقبال مردم از فهرست اميد، او و يارانش را ناكام گذاشت. حاال اما در يكي 
از دو قطب اصلي فهرست اصلي تهران وارد بهارستان شده و به جد مشغول حساب و كتاب براي پيشبرد اهدافش در مجلس شوراي اسالمي است و اعتبارش 

نزد ديگر نمايندگان هم طيفش همچون استاد و شاگردي است و شاگردان گوش به فرمان زيادي در بهارستان دارد و سخن و تصميماتش حجت پايداري هاست.

   نبويان؛ مدافع اسالمي سازي  دانشگاه ها
 55ساله است و عضو جبهه پايداري و دانشيار گروه فلسفه مؤسسه 
امام خميني است و از شاگردان پا در ركاب محمد تقي مصباح يزدي. 
او پيش تر در دوره نهم مجلس شوراي اسالمي  عضو شوراي مركزي 
فراكسيون اصولگرايان مجلس بود و در انتخابات دهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي همچون ديگر اصولگرايان همراهي مردم با فهرست 
اميد، او را در ورود به بهارســتان ناكام گذاشت. نبويان از منتقدان 
اصلي مذاكرات هسته اي در دولت روحاني است و در چند سخنراني 
و مناظره، به انتقاد از اين مذاكرات پرداخته است. در مباحث فرهنگي 
هم به دنبال اسالمي سازي علم در دانشگاه هاست و از اسالمي سازي  
علوم انســاني حمايت مي كند. از جمله مواردي كه اخيرا او را در 
رسانه ها مطرح كرد، ادعاي عجيبش در مورد سردار سليماني بود، كه 
مدعي شد دولت يازدهم به آمريكا تعهد داده است در قبال برداشتن 
موانع بانكي، قاسم سليماني را به آمريكا تحويل دهد؛ ادعايي كه 
مورد تكذيب وزارت خارجه قرار گرفــت و محمد جواد ظريف در 
پاسخ به او گفت درصورتي كه نبويان عذرخواهي و توبه نكند، اين 
مسئله را پيگيري حقوقي خواهد كرد. او ارديبهشت سال گذشته 
در يك مناظره دانشــجويي با مصطفي تاجزاده، فعال اصالح طلب 
مدعي شده بود برجام ما را به سمت جنگ برده است. وي گفته بود 
تفكر اين است كه ما و مردم بي عرضه هستيم و بايد مذاكره كنيم. 
اين تفكر 2دستاورد دارد؛ يكي برجام و ديگري هم CFT كه االن 

دنبال آن هستند.

   لبخند به سفير؛ آتش زدن برجام
 مجتبي ذوالنوري، نماينده قم و از پايداري هاي دوآتشه 
در مجلس دهم است كه برجام را پشت تريبون به آتش 
كشيد و از مخالفان جدي پيوستن ايران به اف اي تي اف 
است  كه در باره آن در صحن مجلس  نامه مي نوشت 
و امضا براي طومار جمــع آوري مي كرد، فرصتي هم 
اگر دست مي داد، حســن روحاني در صدر دولت را 
تهديد به استيضاح و بركناري مي كرد. در همين راستا 
هم يك بار طرح ســؤال او را كليد زد و روحاني را به 
مجلس كشاند و ديگر بار استيضاح رئيس جمهور را 
به جريان انداخت كه در نهايت به سرانجام نرسيد. از 
اقدامات او در قبال دولت روحاني مي توان به انتشار 
بيانيه اي بدون امضا در كازيه نمايندگان اشــاره كرد 
كه خواستار اجراي ماده606 قانون مجازات اسالمي 
براي حسن روحاني شده بود. درنهايت هم وقتي كه 
اعالم شد  متن منتشر شده از سوي او چاپ و منتشر 
شــده، به جمع خبرنگاران آمد و گفت: وظيفه من به 
زير كشيدن آقاي رئيس جمهور است. به رغم اين رويه 
او اما وقتي به رياست كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي رســيد و در اين مقام موظف به ديدارهاي 
ديپلماتيك شد، لبخندش در ديدار با سفير انگليس 
برايش چنان حاشيه ساز شد كه مجبور شد مكررا در 
اين باره موضع گيري كند و تفاوت رفتارش در آتش زدن 
برجام با لبخند به سفير انگليس را شرح دهد. ذوالنوري 
پيش از نمايندگي در مجلس سال ها جانشين نماينده 
ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوده  است.

سيدناصر موسوي الرگاني، نماينده اصولگراي 
فالورجان كه در مجلس نهم، دهم و يازدهم حضور 
داشته و دارد. وي در اين مجلس به جمع اعضاي 
هيأت رئيسه مجلس هم راه يافته است. تصوير او در 
جمع اعضاي مجلس دهم كه علم مخالفت با CFT و 
پيوستن به FATF را برداشته بودند، يكي از قاب هاي 
ماندگار مجلس دهم بود.

مجيد ناصري نژاد، نماينده مردم شادگان يكي 
از اعضاي فراكسيون روحانيون مجلس است كه 
در مجلس دهم هم حضور داشت. اين تصوير از 

نزديك شدن او به حسن روحاني در جلسه تقديم 
اليحه بودجه98 به يكي از قاب هاي ماندگار مجلس 

دهم تبديل شد. او معترض به بي توجهي دولت به آب 
استان خوزستان بود.عكس: ايرنا
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تارانتينودرتظاهراتضدنژادپرستي
تصاويريازحضوركوئنتينتارانتينو،كارگردانمشهورآمريكاييدرتظاهراتيكهدر
اعتراضبهكشتهشدنجورجفلويدونژادپرستيدرآمريكاانجامگرفتهدرشبكههاي
اجتماعيانتشاريافتهاســت.اينتصاويرازكوئنتينتارانتينودرحاليانتشاريافتهكه
براساسگزارشويوننيوز،سالنسينمايمتعلقبهويبانامسينمايجديدبورليهيلز
دريكيازشبهايتظاهراتضدنژادپرستي،ازسويمهاجمانيناشناسموردحملهقرار

گرفتهوصدماتزياديبهآنواردشدهاست.

»كتابخم«رمانبرگزيدهمهرگان
دربخشرمان»كتاِبَخم«نوشــتهعليرضاسيفالديني
بهعنوانبرگزيدهانتخابشــد.رمانهاي»آتِشَزندان«
نوشتهابراهيمدمشناسو»شــكوفهعناب«نوشتهرضا
جوالييبهعنوانرمانتحسينشــدهو»ط«نوشتهزاهد
بارخداو»كوچشامار«نوشتهفرهادحيدريگورانبهعنوان

تقديرشدگانجايزهمعرفيشدند.

جايزهداستانكوتاهبراي»آهايمامان«
دربخشداســتانكوتاه»آهايمامان«نوشــتهاحمد
حســنزادهبهعنوانبهترينمجموعهداســتانكوتاه
انتخابشد.همچنين»او«ازمحمدكلباسيو»خاطرات
يكدروغگو«نوشــتهنســيموهابيبهعنوانمجموعه
داستانكوتاهتحسينشده،و»دوازدهنتبرايسكوت«
نوشتهكيوانصادقيو»بوطيقايشيطان«نوشتهعليرضا
لبشبهعنوانمجموعهداستانهايشايستهتقديراين
دورهازجايزه»مهرگانادب«معرفيشدند.جواداسحاقيان،
هلناوليايينيا،حسينآتشپرور،پروينسالجقه،سياوش
گلشــيري،ليالصادقيوابوالفضلحسينيداوريبخش
رمانجايزهرابهعهدهداشتند.درمجموع۹۳۴اثردربخش
داستانكوتاهو1۰2۴اثردربخشداستانبلندورماندر

دبيرخانهجايزهمهرگانارزيابيوداوريشدهاست.

قادر آشنا، مدير مركز هنرهاي نمايشي از 
پرداخت بخشــي از بدهي هاي مركز به تئاتر

هنرمندان خبــر داد و توضيــح داد: »از 
11ميليارد بدهي مركز به هنرمنــدان تئاتر 5ميليارد 
تومان پرداخت شده و مابقي نيز در حال پيگيري براي 

پرداخت است.«
به گزارش همشــهري، اوايل دهه۸0 گروه هاي تئاتري 
با گسترش تماشــاخانه هاي دولتي و خصوصي افزايش 
يافتند. عالوه بر گروه هاي فعال تئاتري هر سال به جمع 
خانواده تئاتر در شاخه هاي مختلف اضافه شده، اما اين 
افزايش به لحاظ مالي هيچ هماهنگي و توازني نداشت. 
در آن سال ها تئاتر با وجود گسترش فعاليت ها با بودجه 
يك ميليارد و ۸00ميليون توماني روزگار خود را سپري 
مي كرد و در اين ميان بدهكار بودن، ميراثي بود كه از يك 

مدير به مدير ديگر مي رسيد.
در اين سال ها افزايش بودجه تئاتر با وضعيت اقتصادي 
روز جامعه،  افزايش هزينه هــا و تورم هيچ گاه هماهنگ 
نبوده و نيســت. با اينكه بودجه تئاتــر اواخر دهه۸0 به 
7ميليارد تومان و بعدها به 11ميليــارد تومان افزايش 
يافت، اما باز هم توازني برقرار نشــد و حتي امروز تئاتر 
با بودجه22 ميليارد توماني در مقايسه با بودجه سينما 
در پله هاي پايين قرار گرفتــه و همچنان اين بدهكاري 
وجود دارد. حاال تئاتر 22ميليارد اعتبار دارد، اما سينما 
توانســته با اعتبار 220ميليارد تومانــي به حيات خود 
ادامه دهد. اعتبار تئاتر نسبت به سال گذشته 15درصد 
كاهش داشته و همين امر باعث ايجاد مشكالت زيادي 

شده است.

بدهي11ميلياردتوماني
مركز هنرهاي نمايشــي اســفند ماه ســال گذشته با 

11ميليارد بدهي و تعطيلي ناشي از ويروس كرونا به قادر 
آشنا رسيد. قادر آشنا از مديران بدنه وزارت ارشاد است 
كه سال ها پيش نيز تجربه مديريت مركز را عهده دار بود. 
حاال اين مدير درصدد است كه بدهي مركز به هنرمندان 
تئاتر را در اولويت كاري خود قرار دهد. آشنا درباره ميزان 
بدهي ها و نحوه پرداخت آن به همشهري مي گويد: »در 
سال گذشته گروه هايي كه اجرا داشتند از مركز طلبكار 
بودند، با پيگيري مديريت قبلي و بعد پيگيري هايي كه 
انجام شد، توانســتيم پرداختي هنرمندان تا پايان آبان 
سال گذشــته را بپردازيم كه مبلغ آن 5ميليارد تومان 

بود.« 

اميدواريبهبعدازتعطيالت
آشنا در ادامه با اشاره به بدهي حدود 11 ميليارد تومانی 
كه در حال حاضر 7 ميليارد تومان آن باقي مانده است، 
توضيح مي دهد: »با صحبت ها و پيگيري هايي كه صورت 
گرفته  و با تالش وزير ارشــاد دســتور پرداخت مابقي 
بدهي ها نيز داده شــده و وزير دستور دادند كه به زودي 
پرداختي ها صورت گيرد و منتظر صدور چك هستيم.« 
وي ادامه مي دهد: »اولويت ما اين اســت كه ابتدا بدهي 
هنرمندان تئاتر را بپردازيم و اين تسويه قرار بود تا پايان 
ارديبهشت ماه صورت بگيرد اما به دليل تقارن با تعطيالت 
به خرداد ماه موكول شــد. اميدوارم برنامه اي كه لحاظ 

كرديم را بتوانيم عملي كنيم.« 

كمكهزينهبرايبخشخصوصي
يكي از مشــكالت موجود كه به خاطر تعطيلي سالن ها 
برديگر مشكالت افزوده شده، وضعيت سالن هاي نمايش 
در بخش خصوصي است و آسيب هايي  كه به اين بخش 
وارد شده. آشنا در اين باره مي گويد: »در تالش هستيم 
كه كمك بودجه اي براي اين بخش بگيريم و پيگيرش 
هستيم و صحبت ها و قول هاي مساعدي در اين زمينه 

داده شده است.«

جايزه مهرگان آرام و آهسته و پيوسته در 
طول همه سال هاي گذشته پيش آمده و كتاب

اكنون برگزيــدگان دوره هاي نوزدهم و 
بيستم خود را معرفي كرده اســت تا چراغ جايزه هاي 
خصوصي در ادبيات ايران روشــن بماند. مهرگان از آن 
جهت اهميت دارد كه به عنوان يك جايزه خصوصي، با 
وجود همه فرازها و فرودها، 20دوره استمرار داشته است 
و همواره كوشــيده اســت به همه آثار منتشر شده در 
گستره ادبيات ايران و ادبيات فارسي زبانان توجه كند، 
به ويژه آثاري كه اغلب از چشم رسانه ها و خوانندگان و 
تحليلگران حوزه ادبيات دور مي مانند. شنبه و يكشنبه 
اختتاميه دوره نوزدهم و بيستم جايزه مهرگان، به شكل 
مجازي، در شبكه هاي اجتماعي برگزار شد و برگزيدگان 
جايزه در بخش رمان و داستان كوتاه و بخش ويژه از ميان 

آثار منتشر شده در سال1396 و 1397 معرفي شدند.

تأخيردربرگزاريجايزهبهنفعبررسيآثار
اما آيا فاصله طوالني ميان انتشار اثر و اعالم برگزيدگان 
سبب نمي شــود كه خوانندگان اثر را فراموش كنند و 
جايزه عمال تأثير الزم را نداشته باشد؟ عليرضا زرگر، دبير 
جايزه مهرگان، در پاســخ به اين پرسش مي گويد: »در 
بسياري از جايزه ها به دليل زمان اندكي كه براي داوري 
وجود دارد، شــتاب كار باال مي گيرد كه سبب مي شود 
بسياري از آثار به سرعت خوانده شود يا گاه اصال خوانده 
نشود. ويژگي جايزه مهرگان اين است كه دست كم هيچ 
اثري از قلم نمي افتد. فرصت كافي براي برگزاري جايزه 
سبب مي شود كه داوران همه آثار را به دقت مطالعه كنند 
و همه آثار رسيده بدون اينكه تحت تأثير شرايط بيروني 

قرار بگيرند، ارزيابي شوند.«
با اين همه، جايــزه مهرگان اين بار با تأخير بيشــتري 
نسبت به دوره هاي ديگر برگزار شد. دبير جايزه مهرگان 
درباره تأخير در برگزاري دوره فعلي مي گويد: »معموال 
اختتاميه جايزه مهرگان در مهر و آبان برگزار مي شود. 
امسال هم ما تقريبا كارها را تا آن زمان انجام داده بوديم و 
فهرست هايمان آماده بود. اما برگزاري اختتاميه با وقايع 
آبان مصادف شد. شــرايط خودمان و شرايط اجتماعي 
جامعه به گونه اي نبود كه بتوانيم جايزه را برگزار كنيم. 
بعد وقوع رخدادهاي پي در پي و بعد شيوع ويروس كرونا 
سبب شد كه جايزه تا االن به تعويق بيفتد. اما ديديم كه 
بيش از اين نمي توانيم جايزه را به تعويق بيندازيم. در 
عين حال االن دوره بيست و يكم و بيست و دوم آغاز شده 
اســت و تعويق در برگزاري دوره هاي نوزدهم و بيستم 

سبب مي شد كه كارهاي دوره هاي آينده 
عقب بيفتد. لذا مجبور شديم جايزه را به 

شكل مجازي برگزار كنيم.«
در عين حــال، عليرضــا زرگر از 
نبود بســترهاي الزم بــراي انجام 

فعاليت هــاي مجــازي مي گويــد: 

»كاش در روزگاري كه شيوع ويروس كرونا سبب شده 
است بســياري از اتفاق ها به شكل مجازي برگزار شود، 
كوشش هاي بيشــتري براي توســعه زيرساخت هاي 
اينترنتي در ايران انجام مي شــد. ما ابتدا قصد داشتيم 
اختتاميه را به شكل زنده در اينســتاگرام برگزار كنيم 
اما ديديم كه حضور داوران و برگزيدگان در اقصي  نقاط 
ايران و ضعف سرعت اينترنت در شهرهاي دور از مركز 
مانع از اين مي شود كه برنامه به شكل زنده برگزار شود. 
براي همين ويدئوهاي داوران و برگزيدگان را در كانال 
تلگرام جايزه بارگذاري كرديم تا عالقه مندان سر فرصت 

بتوانند آنها را تماشا كنند«.

مهرگانطالييدرروزهايبعدازكرونا
همزمان با برگزاري بيستمين دوره جايزه مهرگان قرار 
بود جايزه اي با عنوان مهرگان طاليي نيز برگزار شــود. 
مهرگان طاليي جايزه اي است كه به برگزيده برگزيدگان 
جايزه مهرگان تعلق مي گيرد. برگزيدگان بيست دوره 
جايزه مهرگان در فرايندي داوري مي شوند و يك اثر در 
هر حوزه به عنوان اثر برگزيده معرفي خواهد شد. عليرضا 
زرگر از برگزاري مهرگان طاليــي در آينده اي نزديك 
خبر مي دهــد: »ارزش و اهميت جايزه مهرگان طاليي 
به اندازه اي است كه جا دارد صبر كنيم تا شرايط فعلي 
بگذرد و در فرصتي مناســب برنامه به شكل حضوري 
برگزار شــود. به محض اينكه جامعه به شــرايط عادي 
برگردد و خطر شيوع ويروس كرونا از بين برود، مهرگان 
طاليي برگزار خواهد شــد.«  مهرگان علم هر سال به 
برگزيدگان حوزه محيط زيست تعلق مي گيرد. به گفته 
عليرضا زرگر، برگزيدگان جايزه مهرگان محيط زيست 

نيز تا يك ماه آينده معرفي خواهند شد.

مهرگانزبانمادري؛جايزهايبرايزبانهايبومي
امسال جايزه مهرگان بخش ويژه اي با عنوان 
ادبيات زبان مادري به جايــزه افزود؛ آثار 
نويســندگان ايراني كه به زبان هاي ديگر 
بومي نوشته مي شوند. در اين بخش رمان 
»آخرين روزهاي زندگي هالله« نوشته عطا 

نهايي به عنوان برگزيــده و »پرنده ها ديگر 
نمي ترسند« نوشته رقيه كبيري به عنوان اثر 

تقديرشده معرفي شدند.
عليرضا زرگر، دبيــر جايزه 

مهرگان دربــاره بخش 
ويژه مهرگان امسال 

مي گويد: »وقتي به فارسي نويسان خارج از ايران توجه 
مي كنيم، چه ايرادي دارد كه به نويسندگان ايراني كه 
به زبان هاي بومي مي نويسند، هم توجه كنيم؟ چنين 
جايزه اي سبب تقويت ادبيات بومي و توجه به زبان هاي 

فراموش شده مي شود«.

مهرگانخارجازايران؛داورانمشغولكارند
مهرگان ادب نويسندگان فارســي زبان خارج از ايران 
نيز جايزه ديگري است كه در دوره نوزدهم و بيستم به 
مهرگان اضافه شده. به گفته دبير جايزه مهرگان »تاكنون 
131اثر از نويسندگان ايراني خارج از ايران و نويسندگان 
كشورهاي تاجيكستان و افغانستان در اين بخش داوري 
شــده اند. اما هنوز داوران به نتيجه نهايي نرســيده اند. 
برگزاري اين بخش دشواري هايي داشته است كه سبب 

شده هنوز برگزيدگان معلوم نشوند.« 

2دورهآيندهنيزدوساالنهاست
عليرضا زرگر در پايان گفت و گوي خود به همشــهري 
مي گويد: »ما اميدواريم جايزه مهرگان دوباره به شكل 
ساالنه برگزار شــود. اما دوره بيست و يكم و بيست و دوم 
نيز دوســاالنه برگزار خواهد شــد. دوره بيست و يكم و 
بيست و دوم جايزه مهرگان شامل آثاري است كه در سال 
139۸ و 1399 منتشر مي شوند. مراحل اوليه برگزاري 
جايزه آغاز شده و مثل دوره هاي گذشته گزارش مراحل 
مختلف جايزه از طريق بيانيه هاي دبيرخانه اعالم خواهد 
شد.« شايد بهتر باشــد جايزه مهرگان تنوع بخش هاي 
خود را كمتر كند تا بتواند جايزه را به شــكل ســاالنه 
برگزار كند يا دســت كم داوري و برگزاري بخش هاي 
ويژه را به فرصتي ميان جايزه مهرگان ادب موكول كند 
تا هم مهرگان ادب به صورت ســاالنه برگزار شود و هم 
جايزه هاي ويژه تمايز و تشخص بيشتري 

پيدا كنند.
 آنچــه در ذهن خواننــدگان رمان و 
داستان فارسي از جايزه مهرگان نقش 
بسته، انتخاب و توجه به آثاري است 
كه معمــوال از نظرهــا دور مانده اند، 
امــا تأخيرهاي طوالنــي در برگزاري 
جايزه سبب مي شــود كه تأثير جايزه 
كمتر و نــام مهرگان در 
ذهن بسياري از 
ن  نندگا ا خو
فرامــوش 

شود.

عليرضا زرگر از دشواري برگزاري جايزه هاي خصوصي مي گويد

ايستگاهبيستممهرگان
مهرگان برگزيدگان  3بخش ديگر خود را  به زودي معرفي مي كند

بهدنبال7ميلياردتومان
مدير مركز هنرهای نمايشی از پرداخت بدهی ها به هنرمندان خبر داد

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

عكس:رضامعطريان نمايشابرشلوارپوش
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از حذف قیمت های مجازی تا  باال ماندن فاصله نرخ كارخانه و بازار 
حذف قیمت از آگهی های فضای مجازی اقدام دیگر مسئوالن ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار خودرو 
بوده است. اقدامی كه موجب شده تا فروشندگان خودرو با درج  قیمت توافقی به جای نرخ پیشنهادی خودرو 
به عدم شفافیت در كشف قیمت خودرو در بازار دامن زنند. موضوعی كه با مخالفت سایت های فروش مجازی خودرو 
مواجه شده. این فروشندگان با درج عباراتی در ذیل آگهی های فروش خودرو با ابراز نارضایتی از این تصمیم ستاد 
تنظیم بازار تأكید كرده اند كه پیامد این اقدام، عدم شفافیت قیمت های خودرو و افزایش تماس های تلفنی و پیگیری 
خریداران و فروشندگان برای كشف قیمت های واقعی خودرو بوده و عمال موجب بالتكلیفی خریداران و فروشندگان 
خودرو شده و به تشدید ركود حاكم بر بازار خودرو دامن زده است. از سوی دیگر حلقه برخوردهای نظارتی ستاد 
تنظیم بازار برای كنترل ثبت نام، عرضه و فروش خودروهای پرتقاضای داخلی در شرایطی روزبه روز تنگ تر می شود 
كه هنوز هم اختالف نجومی قیمت خودرو در كارخانه و بازار موجب شده تا حجم عظیمی از متقاضیان خودرو به امید 
خرید با قیمت مصوب در طرح فروش ویژه خودروسازان ثبت نام كنند. بررسی قیمت های كنونی حاشیه بازار و مقایسه 
آن با قیمت های مصوبی كه به تازگی توسط شورای رقابت اعالم و در طرح فروش ویژه خودرو اعمال شده، نشان دهنده 
اختالف بی حساب و كتاب قیمت از كارخانه تا بازار آزاد خودرو است؛ اختالفی كه موجب شده تا در بازار خودرو همه 

فروشنده باشند و خریداران صرفاً به امید طرح های پیش فروش و فروش ویژه باشند.

 فاصله نرخ كارخانه و بازار نرخ حاشيه بازار نرخ مصوبنوع خودرو

 TU5 79.709.800135.000.00055.890.200پژو پارس

71.۶45.800122.000.00050.345.200پژو 20۶ تيپ 2 

 SLX 405 ۶8.395.800128.000.00059.۶04.200پژو

75.047.900125.000.00049.952.100رانا 

54.040.00079.000.00024.9۶0.000تيبا 

۶0.۶20.00085.000.00024.380.000تيبا 2 

۶1.240.00090.000.00028.7۶0.000ساينا

48.540.00088.000.00039.4۶0.000وانت سايپا 151 

221.905.200320.000.00098.094.800پيكاپ دوكابين ريچ 

15۶.023.700170.000.00013.97۶.300نيسان ديزل

اختالف نرخ كارخانه و حاشیه بازار برخي خودروهاي داخلي )قیمت ها/ تومان(

نخستین دور پیش ثبت نام برای عرضه برخی محصوالت ایران خودرو 
و سایپا به پایان رسیده و این مشــتریان در انتظار قرار گرفتن در 
فهرست برندهای خوش شانس قرعه كشی برای تكمیل فرایند خرید 
و ضوابطی هستند كه هر روز توسط وزارت صنعت و خودروسازان 
دچار تغییر می شود. پس از حذف الزام پرداخت 50درصدی قیمت 
خودرو در مرحله پیش ثبت نام، خودروسازان نیز مشتریان را مكلف 
به پرداخت همه وجه خرید خودرو به فاصله كوتاهی بعد از ثبت نام 
كرده و زمزمه های تغییر مجدد شــرایط پیش ثبت نام خودرو در 
مراحل بعدی نیز به گوش می رسد. به گفته مدیر عامل ایران خودور 
تا روز یكشنبه 11 خرداد ماه جاری بیش از 3میلیون نفر برای خرید 
15 هزار محصول این شركت در طرح فروش فوق العاده خودرو پیش 
ثبت نام كردند. فرشاد مقیمی با بیان این كه جمعه 16 خرداد ماه 
جاری فهرست افراد واجد شرایط كه در این طرح ثبت نام كرده اند 
اعالم می شود، گفت: روز شنبه 17 خرداد ماه  نیز قرعه كشی با حضور 
همه دستگاه های نظارتی انجام و روند تحویل خودرو به مردم آغاز 
می شود. همچنین در هفته بعد از آن پیش فروش ۴5 هزار دستگاه 
خودرو شروع خواهد شــد كه تنوع بیشتری نسبت به پیش فروش 
كنونی دارد. همچنین به نظر می رســد با توجه به وضعیت پیش 
ثبت نام تقاضا برای حدود 10 محصول عرضه شــده ســایپا نیز به 
بیش از 2 میلیون نفر برسد كه با این روند شانس بیش از 5 میلیون 
متقاضی برای برنده شدن در قرعه كشی، پیش خرید خودرو به كمتر 

از نیم درصد می رسد.

پوست اندازی فروش فوق العاده خودرو
دور تازه قیمت گذاری و تنظیم بازار خودروهای پرتیراژ داخلی از 
ابتدای خرداد ماه جاری با بازگشت شورای رقابت به تعیین و ابالغ 
دستورالعمل قیمت گذاری در حالی رقم خورد كه بازار خودرو طی 
3 ماه گذشــته متاثر از افزایش نرخ ارز، كاهش شدید تیراژ تولید 
و عرضه و مشكالت ناشی از هزینه تمام شــده تامین مواداولیه و 
قطعات، سونامی بی سابقه گرانی را تجربه كرد. عبور قیمت پراید از 
مرز 100میلیون تومان و رسیدن نرخ پژو 206تیپ دو به بیش از 
150میلیون تومان مهر تأییدی بر ناكارآمدی قیمت گذاری خودرو 
در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار آن هم در شرایطی بود كه 
پیگیری های حقوقی و قانونی شورای رقابت موجب حكم مراجع 
ذیربط به بازگشت این شــورا به عرصه قیمت گذاری خودروهای 
پرتقاضا شــد اما تفاوت دور جدید قیمت گذاری و فروش دولتی 
خودروهای داخلی با ســنوات گذشــته سخت تر شــدن ضوابط 
ثبت نام و فروش خودرو برای عرضه خودرو به مشــتریان واقعی و 

حذف دالل بازی از بازار خودرو بود. تنگ تر شدن حلقه برخوردهای 
تعزیراتی در مراحل پیش ثبت نام، ثبت نام، تحویل و حتی فروش 
خودرو در حاشیه بازار شرایط حدود چهاردهه گذشته بازار خودرو 
را تداعی می كند. عالوه بر ضوابط اعالم شده قبلی فروش خودرو به 
شیوه قرعه كشی و سهمیه بندی متولیان تنظیم بازار در دور جدید 
پیش ثبت نام خودور تكالیفی را پیش روی متقاضیان خرید خودرو 
از شركت های خودروسازی قرار دادند كه فاقد كار كارشناسی الزم 
بوده و موجب سردرگمی و گالیه آنها شد و در نهایت نیز مسئوالن 
وزارت صنعت و متولیان تنظیم بازار را ناگزیر به عقب نشــینی از 
این شــروط كرد. ضرورت ارائه چك صیاد متعلــق به متقاضیان 
پیش ثبت نام خودرو نخستین پیش شــرطی بود كه در این دوره 
پیش فروش خودرو رنگ باخت. در ادامه الزام مشتریان به پرداخت 
50درصد نرخ مصوب خودرو در مرحله پیش ثبت نام واكنش های 
متفاوتی را به دنبال داشت و منجر به حذف این پیش شرط شد اما 
به نظر می رســد این پایان تغییر ضوابط تازه فروش و پیش فروش 
خودروهــای پرتقاضای داخلی نیســت؛ چرا كه برخی شــروط 
پیش بینی شده در دوره جدید عرضه خودرو مانند الزام مشتریان 
به فروش خودرو بعد از یك سال آن هم به نرخ حداكثر 10درصد 
باالتر از قیمت های مصوب خودروســازان فاقد پشتوانه اجرایی و 
كارشناسی الزم است. همچنین گمانه زنی هایی در مورد افزودن 
الزامات جدید در مراحل بعدی پیش ثبت نام خودرو مانند شــرط 
داشــتن هر خانواده یك خودرو به گوش می رسد كه باید منتظر 
ماند و دید این شرط و شــروط تا چه حد قادر به ساماندهی بازار با 
حذف دالل ها و كاهش شكاف قیمت مصوب كارخانه و حاشیه بازار 

خودروهای پرتیراژ داخلی خواهد بود.

الزامات تازه خودروسازان 
پس از حذف الزام واریز 50درصد مبلغ خــودرو در مرحله پیش 
ثبت نام، ایران خودرو و ســایپا در بیانیه ای مشترك اعالم كردند 
برندگان قرعه كشی خرید خودرو باید طی ۴8ساعت مبلغ خودرو 
را به حساب خودروساز واریز كنند. در این بیانیه اعالم شده كه پیرو 
جلسه 9خردادماه ســال جاری كمیته خودرو كه با حضور اعضای 
كمیته برگزار شده، به اطالع كلیه متقاضیان حضور در فرایند فروش 
فوق العاده ویژه ایام عید سعید فطر می رساند:  برای اطمینان بخشی 
به افكار عمومی در صحت و دقت قرعه كشــی، نهادهای نظارتی 
و رسانه ها در تمامی مراحل قرعه كشــی، حضور خواهند داشت. 
همچنین بالفاصله پس از اتمام فرایند قرعه كشی، اطالع رسانی الزم 
در سایت هر یك از خودروســازان به تفكیك خودرو انجام خواهد 

شد و متقاضیان مكلفند ظرف ۴8ساعت پس از اعالم منتخبان از 
سوی خودروسازان، نسبت به تكمیل وجه اقدام كنند ضمن اینكه 
درصورت عدم واریز وجه، اســامی نفرات جایگزین از محل رزرو، 
توسط خودروساز و با تأیید دستگاه های نظارتی اعالم می شود. در 
این بیانیه همچنین تأكید شده است كه صرفاً سند فروش خودرو 
از سوی خودروســاز، با درج عبارت »ترهین یكســاله در فروش 
فوق العاده«، به خریداران تحویل و شناسنامه مالكیت خودرو )برگ 
سبز( از سوی پلیس راهور تحویل خودروساز شده كه پس از اتمام 
دوران ترهین، از سوی خودروسازان، تحویل خریدار خواهد شد. از 
سوی دیگر تأكید شده است كه با توجه به مفاد قرارداد فروش؛ امكان 
فروش وكالتی خودروهای ثبت نامی از سوی متقاضیان در دوران 

ترهین وجود نخواهد داشت. 

قرعه كشی  و رشد تقاضای پیش ثبت نام خودرو 
براساس تازه ترین مصوبات كمیته خودرو، مقرر شده تا پیش فروش 
یكساله 75هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان اجرایي شود. 
همچنین از هفتــه آینده تحویل 22 تا 25 هزار دســتگاه خودرو 
توسط خودروســازان صورت خواهد گرفت. گرچه با آغاز مرحله 
نخست پیش ثبت نام از قیمت برخی محصوالت ایران خودرو و سایپا 
رونمایی شد  اما هنوز قیمت مصوب سایر محصوالت ایران خودرو 
و سایپا مشخص نیســت. این در حالی اســت كه مقرر شده تا به 
غیراز فروش فوق العاده  ای كه هفتم خــرداد كلید خورد، تا پایان 
امسال چهار مرحله دیگر از فروش فوق العاده توسط خودروسازان 
اجرا شــود. همزمان با فروش فوق العاده خودروسازان تنها قیمت 
جدید 11 محصول شركت های خودروســازی شامل ۴ محصول 
ایران خودرو ) پــارس    TU5 ، پژو 206تیپ2، پژو SLX ۴05 و 
رانا( مشخص شد و فعال تكلیف قیمت دیگر محصوالت ایران خودرو 
مانند دنا، پژو 206 تیپ 5، پژو 207 و سمند مشخص نیست. اما 
رضا شیوا،  رئیس شورای رقابت از تعیین تكلیف و تصویب میانگین 
افزایش قیمت 23درصدی 8 محصول دیگر ایران خودرو كه قبال 
مشمول ضوابط  قیمت گذاری این شورا نبوده خبر داده است. سایپا 
نیز قیمت جدید 7محصول خود )تیبای معمولی، تیبا2، ســاینا، 
وانت پراید، نیسان دوگانه سوز، نیسان دیزل و پیكاپ دوكابین( را 
اعالم كرده است. این تعیین قیمت ها در حالی است كه پس از حذف 
قانون الزام چك برای ثبت نام خودرو، وزارت صمت نسبت به حذف 
پرداخت مبلغ ودیعه قبل از قرعه كشی اقدام كرد. پیش شرطی كه به 
گفته كارشناسان موجب افزایش تقاضای خرید و بازگشت دالل ها 
به پیش ثبت نام این خودروها شده است. عضو هیأت علمی گروه 

احتمال دور زدن 
فروش فوق العاده 
 سعید موتمنی، 
رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران 
و فروشندگان 
خودرو در گفت وگو 
با همشهری: وقتی 
فاصله قیمتی كارخانه 
و حاشیه بازار خودرو 
زیاد باشد، فاصله ای 
كه حتی اكنون به 
40تا 50میلیون 
تومان رسیده، همه 
می خواهند از این 
بازار منفعتی به دست 
آورند و الزاماتی مانند 
یك سال عدم فروش 
و نظارت بر عرضه 
این خودروها در بازار 
كارساز نخواهد بود؛ 
چرا كه مشتریان 
راه های دور زدن 
این الزامات را پیدا 
می كنند. حتی برخی 
بدون سند نسبت 
به خرید و فروش 
این خودروها اقدام 
می كنند. این موضوع 
5سال پیش نیز در 
مورد خودروهای 
لوكس وارداتی 
سهمیه جانبازان كه 
حق فروش نداشت 
اجرایی شد و این 
خودروها به راحتی در 
بازار خرید و فروش 
شد

افزايش
 43 درصدی 
قيمت ها
عضو انجمن صنفی 
كارخانجات ماكارونی: 
اسناد ما حاكی از 
آن است كه افزایش 
هزینه های تولید 
همواره بیش از ارقامی 
بوده كه برای افزایش 
قیمت پیشنهاد شده 
اما قیمت پیشنهادی 
توسط سازمان 
حمایت تعدیل 
می شود. امسال نیز 
افزایش قیمت حدود 
52درصدی پیشنهاد 
شده بود كه سازمان 
حمایت در نهایت با 
افزایش 43درصدی 
قیمت ها موافقت كرد

حباب قيمت حبوبات شكسته می شود

از ابتداي امسال قیمت بیشتر 
اقالم موادغذایــي جز مرغ 
و تخم مرغ بــا افزایش مواجه 
شد و در این میان رشد شدید 
قیمت حبوبات بیش از سایرین 
خبرساز شد تا جایي كه با این 
افزایش قیمت ها نرخ هر كیلوگرم از برخي اقالم حبوبات و 
خواربار در بازار خرده فروشي به 30هزار تومان هم رسید. 
این افزایش قیمت ها موجب شــد تا پس از گراني گوشت 
قرمز و لبنیات، ســهم حبوبات به عنوان كاالي جایگزین 
مواد پروتئیني در سبد مصرفي خانوارها به خصوص اقشار 
كم درآمد كاهش یابد. حذف ارز دولتي و مشكالت تخصیص 
ارز براي اقالم وارداتي حبوبات باز هم متهم اصلي گراني این 
محصوالت در بازار معرفي مي شود. با محمد آقاطاهر، رئیس 

اتحادیه بنكداران موادغذایي گفت و گو كرده ایم.

دلیل افزایش شدید قیمت حبوبات از ابتداي 
امسال چیست؟

بعد از شیوع كرونا با توجه به نیاز مردم و كادر درماني به كاالهاي 
بهداشــت محور، دولت ترخیص این كاالهــا از گمرك را در 
اولویت قرار داد و در نتیجه ترخیص دیگر اقالم با تأخیر مواجه 
شد. با آغاز ترخیص حبوبات از گمرك قیمت ها روند كاهشي 
به خود مي گیرد. عدس تاكنون بیشترین ترخیص و بیشترین 
كاهش قیمت را داشته ولي در بقیه اقالم همچنان باید منتظر 
بمانیم تا ورود كاالها از گمركات بازار را تنظیم كند و قیمت ها 

مناسب تر شود.
چرا با وجود تولید داخلي، واردات حبوبات تا این 

حد در تعیین قیمت تأثیرگذار بوده است؟
تولید داخلي كشــور در زمینه حبوبات دست كم تا ۴ ماه و در 
برخي اقالم حتي تا 10 ماه مي تواند تقاضاي بازار را تامین كند 
ولي واردات تنظیم كننده بازار اســت و طي فصولي كه تولید 
انجام نمي شود مي تواند با تامین تقاضا، قیمت بازار را ثابت نگه 
دارد. البته نیاز كشور به واردات هریك از اقالم متفاوت است، 
در عدس ما بیشترین نیاز را به واردات داریم و در نخود به دلیل 

حجم باالتر تولید، نیاز به واردات كمتر است.
نرخ خرده فروشي حبوبات تا چند درصد باید 

باالتر از قیمت عمده فروشي باشد؟
خواربارفروشان مجازند تا 15درصد باالتر از نرخ عمده فروشي، 
اقالمشان را به فروش برســانند ولي امروز این قانون رعایت 
نمي شــود و قیمت خرده فروشــي بسیار بیشــتر است. این 
مشــكل به ویژه در فروشــگاه هاي زنجیره اي و بزرگ بسیار 
پررنگ تر اســت. در این فروشــگاه ها حبوبات و برخي دیگر 
از كاالها با قیمت بســیار باالیي به فروش مي رسد ولي براي 
پوشش این گرانفروشي از تخفیف هاي گسترده اي استفاده 
مي شود كه خریدار را به اشتباه مي اندازد. درحالي كه قیمت 
هر بسته حبوبات در این فروشگاه ها با همه تخفیفات عرضه 
شده، از قیمت واقعي و نرخ مغازه هاي سطح شهر كه حبوبات 
فله عرضه مي كنند بســیار بیشتر اســت. تا جایي كه برخي 
عمده فروشــان نیز براي اینكه حبوبات با قیمت مناسب در 
اختیار مردم قرار گیــرد، با وجود منع قانونــي و صنفي، در 

فروشگاه هایشان به خرده فروشي هم اقدام مي كنند.
كنترل و نظارت بر قیمت گذاري محصوالت در 

فروشگاه هاي زنجیره اي به چه شكلي باید انجام شود؟
در این زمینه باید خود اصناف و همچنین ســازمان تعزیرات 
وارد عمل شوند و از روند قیمت گذاري سلیقه اي كه امروز در 
فروشــگاه هاي بزرگ جریان دارد جلوگیري كنند. هم اكنون 
این فروشگاه ها كاالها را بسته بندي و به دلخواه قیمت گذاري 
مي كنند. البته تعزیرات چندین بار نمونه هایي را براي كشف 
قیمت به اتحادیه ارسال كرد كه نظر كارشناسي اتحادیه منجر به 
جریمه فروشگاه شد. در دیگر كاالها نیز اتحادیه ها باید در تعیین 
قیمت اقالم عرضه شده در فروشگاه هاي بزرگ طرف مشورت 

نهادهاي نظارتي باشند.
چه عواملي بر قیمت خرده فروشي حبوبات در 

بازار مصرف تأثیرگذار است؟
 قیمت جهاني حبوبات معموال ثابت اســت و تحت شــرایط 
خاصي مثل تغییرات آب و هوایي و بارندگي ها ممكن است تناژ 
تولید و قیمت آن دچار نوســان و تغییر شود. امروز كشاورزان 
ما از قیمت هاي جهاني باخبرند و محصولشــان را متناسب با 
قیمت هاي جهاني به فروش مي رسانند. هزینه هاي تولید در 
كشــور در هر زمینه اي همواره در حال افزایــش بوده و براي 
كشاورزان هم شرایط به همین صورت است. درنتیجه نمي توان 
انتظار داشت كشــاورز محصولش را ارزان به فروش برساند. 
گذشته از این آنچه در تعیین و تثبیت قیمت بازار نقش مهمي 
بازي مي كند مدیریت صادرات و واردات اســت. واردات باید 
به موقع انجام شود تا بازار با كمبود مواجه نشود چون كاهش 
عرضه كاال افزایش قیمت را به دنبال دارد؛ مشكلي كه امروز با آن 
مواجه هستیم. در بعضي اقالم مثل نخود هم در فصل برداشت 
با مازاد تولید مواجه هســتیم كه قیمت بــازار را گاهي به زیر 
قیمت تمام شده تولید مي رساند. مدیریت و صادرات به موقع 
در این موارد نیز تثبیت قیمت را به همراه دارد و از ضرر و زیان 
كشاورز جلوگیري مي كند. امروز ما در هیچ یك از اقالم حبوبات 
به خودكفایي نرسیده ایم و حتي در نخود هم مازاد تقاضا مقطعي 
است. عالوه بر عدس كه بیشترین واردات رابه خود اختصاص 
داده در لوبیا قرمز و لوبیا سفید هم واردات نسبتا باالست و در 
چنین شرایطي مدیریت عرضه و تقاضا و صادرات و واردات در 

كنترل بازار نقش مهمي دارد.
پیش بیني شما از چشم انداز بازار حبوبات طي 

چند ماه آینده چیست؟
اكنون در زمینه حبوبات با حباب قیمت مواجهیم و قیمت ها 
واقعي نیســت كه با توجه به كمبود كاال در بازار، این اتفاق 
طبیعي و البته گذراست. پیش بیني ما این است كه ورود اقالم 
وارداتي به كشور حباب قیمت را از بین ببرد و قیمت  حبوبات 
به واقعیت نزدیك تر شود. البته قیمت ها به میزان قبل از عید 
برنمي گردد ولي كاهش قیمت را شــاهد خواهیم بود. امروز 
بعضي از اقالم تا دوبرابر نسبت به قبل از عید گران تر شده اند و 
با توجه به اینكه ارز تخصیصي به واردات حبوبات نیز از دولتي 
به نیمایي تغییر پیدا كرده نمي توان انتظار داشــت كاهش 

قیمت زیادي را شاهد باشیم.

چشم انداز مبهم فروش فوق العاده خودرو گفت وگو

طی چند روز گذشته قیمت ماكارونی افزایش یافت و از 10خرداد یعنی نخستین روز 
كاری بعد از  ماه رمضان این افزایش قیمت رسانه ای شد. قیمت ماكارونی، سال قبل هم 
در آستانه  ماه رمضان 70درصد افزایش را تجربه كرد و افزایش قیمت گندم دلیل آن 
اعالم شد. امسال نیز همین عامل به عنوان تأثیرگذارترین دلیل رشد قیمت عنوان شده است. سال97در كمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 98 یارانه آرد صنعتی حذف و با این اقدام یك هزار میلیارد تومان صرفه جویی شد. یك هزار میلیارد 
تومان صرفه  جویی شده از محل حذف یارانه صنعت در اختیار وزارت جهادكشاورزی قرار گرفت تا قیمت خرید تضمینی 
گندم را به یك  هزار و 700تومان برساند. با حذف یارانه آرد صنعتی، قیمت این كاال كه ماده اولیه تولید ماكارونی است 
به شدت افزایش یافت و كارخانه ها را با مشكالتی مواجه كرد تا جایی كه تولید نیز تا حدودی كاهش یافت. امروز نیز تاثیر 
كمبود آرد و قیمت باالی آن برای بخش صنعت متهم اصلی گرانی ماكارونی است. با این حال طی 2، 3سال اخیر هیچ 

كاالیی بدون افزایش قیمت نمانده و اقالم وابسته به ارز این رشد قیمت را به صورت جهشی تجربه كرده اند.

فعاالن صنفی افزایش هزینه های تولیــد را دلیل گرانی كاال و 
خدمات می دانند و تولیدكنندگان حوزه صنعت ماكارونی نیز 
از این قاعده مستثنا نیستند. مشــاور انجمن صنایع ماكارونی 
در گفت وگو با همشــهری مهم ترین دلیل این تغییر قیمت را 
افزایش بهای گندم در اختیار صنایع عنوان می كند و می گوید: 
واردات گندم چندسالی اســت كه برای حمایت از تولید داخل 
و دســتیابی به  خودكفایی ممنوع شــده و كارخانه های تولید 
ماكارونی گندم مورد نیازشــان را از محل تولیدات داخلی كه 
توسط شركت بازرگانی دولتی ایران خریداری می شود، تامین 
می كنند. تعیین قیمت گندم نیز توسط شورای اقتصاد و هیأت 
دولت انجام می شود و دولت قیمت این گندم را نسبت به سال 

گذشته بیش از ۴6درصد افزایش داده است، امسال قیمت خرید 
تضمینی گندم از كشاورز در هر كیلوگرم 2هزار و500تومان و 
قیمت فروش آن به بخش صنعت 2هــزار و 700تومان تعیین 
شده است؛ درحالی كه سال گذشته این گندم كیلویی یك هزار و 

850تومان به كارخانه ها فروخته می شد.

قیمت پیشنهادی باالتر بود
براساس مصوبات ســتاد تنظیم بازار، ماكارونی جزو كاالهایی 
است كه مشــمول قیمت تثبیتی نیســت و قیمت آن توسط 
دولت تعیین نمی شود اما فعاالن این صنعت معتقدند همه ساله 
محصوالتشان از سوی سازمان حمایت با تعدیل قیمت مواجه 

گزارش دو    

شمارش معكوس برای قرعه كشی ثبت نام قطعی حدود 22 تا 25 هزار خودرو پیش ثبت نام شده 
ایران خودرو و سایپا از هفته آینده در حالی آغاز شده است كه براساس تازه ترین آمارها شانس 
متقاضیان واجد شرایط برای تامین خودرو مورد نیاز خانواده شان با این شیوه عرضه كمتر از نیم 
درصد است. پیش ثبت نام بیش از 5 میلیون متقاضی برای شركت در التاری قرعه كشی و برنده شدن ثبت نام قطعی و تحویل گرفتن 
این خودروها تا 3 ماه بعد از تكمیل وجه در حالی با ایجاد فشار روانی بر قیمت خودروهای پرتقاضا در حاشیه بازار، زمینه نزولی 
شدن قیمت ها را فراهم كرده كه با وجود افزایش 10تا 23درصدی قیمت محصوالت سایپا و ایران خودرو، هنوز هم شكاف قیمت 
حاشیه بازار و نرخ مصوب این خودروها زیاد است. فعاالن بازار این شیوه عرضه را داروی شفابخشی برای درمان درد گرانی خودرو 
تلقی نمی كنند.  با این شرایط می توان تنها دستاورد مشخص دور جدید قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی را تشدید ركود 
بازار بحران زده خودرو تلقی كرد، بازاری كه از ابتدای امسال به دلیل رشد دالل بازی روی خوش به خود ندیده و موجب سردرگمی 
خریداران و از سكه افتادن كسب و كار صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو شده است. عالوه بر آن اعالم شروط تازه برای 
تبلیغ و فروش آگهی خودرو در فضای مجازی مانند ممنوعیت درج قیمت و جایگزینی آن با نرخ توافقی، مشكالت تازه ای را برای 
خریداران و فروشندگان خودرو ایجاد كرده و تعداد تماس های فعاالن این عرصه برای كشف قیمت خودروهای صفر كیلومتر و 
كاركرده در حاشیه بازار را افزایش داده است. نابسامانی ای كه به بازار خودروهای وارداتی نیز تسری یافته و میزان اثر گذاری آن در 

ركود بازار حتی بیش از گرانی ناشی از افزایش بی رویه نرخ ارز طی چند هفته اخیر بوده است.

فرخنده رفائی
خبرنگار

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

می شود و در راستای حمایت از مصرف كنندگان با بهایی كمتر 
از نرخ پیشنهادی و بهای واقعی تولید به فروش می رسد. رسول 
مژده شفق در این زمینه می گوید: آنالیز اسناد و مدارك صنعت 
ماكارونی نشان می دهد افزایش هزینه های تولید همواره بیش 
از ارقامی بوده است كه برای افزایش قیمت ها پیشنهاد شده اما 
با هماهنگی هایی كه انجام می شود این قیمت ها توسط سازمان 
حمایت تعدیل می شــود، امســال نیز افزایــش قیمت حدود 
52درصدی پیشنهاد شده بود كه سازمان حمایت در نهایت با 
افزایش ۴3درصدی قیمت ها موافقت كرد. بر این اساس بعد از 
این، قیمت هر بسته ماكارونی 700گرمی از 5هزار و 200تومان 
به 7هزار و 800تومان افزایش خواهــد یافت. البته قیمتی كه 
در ســوپرماركت ها گفته می شود رندتر اســت؛ نرخ ماكارونی 
رشته ای در سوپرماركت ها از 5هزار و500تومان به 8هزار تومان 
و ماكارونی شكلی از بســته ای ۴هزار و 500تومان به 6هزار و 

500تومان رسیده است.

قیمت پایین ماكارونی نسبت به دیگر كاالها
چند سالی اســت كه صنعت ماكارونی در هیچ زمینه ای از یارانه 
دولتي ای بهــره نمی برد و فعاالن این صنعــت معتقدند با توجه 
به طیف گسترده مصرف كنندگان كه بیشتر از طبقه متوسط و 
پایین جامعه هســتند، همواره احتیاط الزم را در افزایش قیمت 
لحاظ كرده اند اما برای ادامه فعالیت باید محصوالتشان را با بهای 
واقعی تولید، عرضه كنند. مژده شــفق كــه به عنوان مدیرعامل 
یكی از شــركت های تولیدی ماكارونی نیز فعالیت دارد در دفاع 
از تصمیم كارخانجات برای افزایش قیمت محصوالت ماكارونی 
می افزاید: اكنون در  ماه سوم سال هستیم و خود دولت و شركت 
بازرگانی دولتی ایران از ابتدای ســال قیمت گندم را برای بخش 
صنعت به 2هــزار و 700تومان افزایش داده اســت؛ درحالی كه 

صنعت ماكارونی تا هفته اول خردادماه با وجود افزایش هزینه ها، 
محصوالتشان را با قیمت سال گذشته به بازار عرضه كردند تا با 
توجه به وضعیت اقتصادی ناشی از كرونا و همچنین شرایط ویژه  
ماه رمضان فشار بیشــتری به مصرف كنندگان وارد نشود. اما با 
هماهنگی هایی كه با وزارت صمت صورت گرفت قرار بر این شد كه 
افزایش قیمت ماكارونی بعد از  ماه مبارك رمضان اعمال شود كه 
عمال از تاریخ 6خرداد محصوالت با قیمت جدید به بازار عرضه شد.

تأثیر افزایش قیمت بر بازار
ماكارونی هم به دلیل ســرعت تهیــه غذا و هــم از لحاظ تنوع 
چاشنی های افزودنی به آن در سبد خرید خانوارها جایگاه ویژه ای 
دارد. گذشته از این، محبوبیت این غذا در میان كودكان و جوانان 
باعث می شود خانواده های بیشتری آن را در فهرست غذای هفتگی 
خود قرار دهند و از این لحاظ، جایگاه و در نتیجه افزایش قیمت این 
كاال باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. غیر از مرغ كه به دلیل شرایط 
خاص ناشــي از شــیوع كرونا با كاهش قیمت مواجه شد، دیگر 
كاالهای اساســی در یكی، دو سال اخیر و حتی چند ماه گذشته 
روند افزایش قیمت را شاهد بوده اند و با توجه به كاهش محسوس 
قدرت خرید مردم با تورم موجود، برخی از آنها مثل گوشت قرمز و 
برنج ایرانی از سبد خرید بخشی از خانوارها حذف شده اند. با گران 
شدن ماكارونی بیم آن می رود كه تهیه این غذا هم برای بسیاری از 
خانوارها سخت تر و سفره آنها بیش از پیش كوچك تر شود. مژده 
شفق، البته معتقد است چنین اتفاقی رخ نخواهد داد چون در مقام 
مقایسه، ماكارونی هنوز جزو اقالم ارزان طبقه بندی می شود. البته 
آمارها نیز از افزایش سرانه مصرف ماكارونی در كشور حكایت دارد 
و به نظر می رســد به ویژه در یكی، دوسال اخیر كه گوشت، برنج، 
روغن و دیگر كاالها افزایش قیمت را با شیبی تند تجربه كرده اند، 

گرایش به مصرف ماكارونی افزایش داشته است.

چرا ماكارونی گران شد؟
افزایش قیمت آرد و دیگر مواداولیه و هزینه های تولید به تازگی ۴3درصد به قیمت ماكارونی اضافه 

كرده است؛ افزایش قیمتی كه فعاالن این صنف معتقدند باید 2ماه زودتر انجام می شد 

مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینكه قرعه كشی ملی 
كه خودروسازان به راه انداخته اند، تقاضا را برای خرید خودرو بیشتر 
می كند، گفت: با قرعه كشی ملی كه خودروسازان به راه انداخته اند، 
هر ایرانی به خود می گوید چرا من در این اعانه ملی شركت نكنم؟ 
امیرحسین كاكایی، افزود: با این قیمت گذاری ها كه شورای رقابت 
انجام داده، هر كس این شانس را دارد كه وقتی قرعه به نامش بیفتد 
با هر مقدار پول كه وارد شده، به دلیل اختالف فاحش قیمت كارخانه 
و بازار حدود همان مقدار سود ببرد. او افزود: در نتیجه هر زمان كه 
فرصتی برای ثبت نام خودرو ایجاد می شــود، افراد زیادی هجوم 
می آورند و می خواهند شانس خود را امتحان كنند. امروز به جای 
حل مسئله داریم مسئله ایجاد می كنیم، زیرا دغدغه مردم این شده 
كه چطور در این قرعه كشی شركت كنند. حذف الزام پیش پرداخت 
50درصدی مبلغ خودرو در مرحله نام نویسی موجب شده تا دالالن 
به پیش ثبت نام این خودروها هجوم آورده و تا 10 میلیون تومان برای 
استفاده از اطالعات هویتی و گواهینامه در نام نویسی پیش فروش 

خودرو پرداخت   كنند.

بازار ؛ چشم انتظار تحقق وعده  رشد عرضه خودرو 
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
در گفت وگو با همشهری در مورد تأثیر تغییرات پی درپی شرایط 
پیش ثبت نام خودرو بر تقاضای بازار گفــت: هجوم 5 میلیون نفر 
برای پیش ثبت نام 22 تا 25هزار خودرو بیانگر این ذهنیت است 
كه اغلب این متقاضیان برای كسب درآمد ثبت نام كرده و متقاضی 
واقعی خرید خودرو نیستند. در واقع این شیوه تقاضا، بیانگر بازگشت 
سودجویان به بازار خودرو است. سعید موتمنی، افزود: وقتی فاصله 
قیمت كارخانه و حاشیه بازار خودرو زیاد باشد، فاصله ای كه حتی 
اكنون به ۴0تا 50میلیون تومان رســیده، همه می خواهند از این 
بازار منفعتی به دســت آورند اما درصورتی كه نظــارت واقعی بر 
عرضه خودرو وجود داشته باشــد و میزان عرضه خودرو افزایش 
یابد، می تواند به كاهش و تثبیت قیمت ها كمك كند. با این وجود 
حتی با الزامات فعلی نیز ممكن است یك خانواده چند نفره كه همه 
اعضای آن دارای پالك فعال نبوده یا قبال محصوالت خودروسازان 
را نخریده اند نیز برای ثبت نام اقدام كنند. او افزود: متأسفانه تقاضای 
كاذب در بازار خودرو هنوز وجود دارد و حتی شــیوه جدید عرضه 
خودرو نیز قــادر به از بین بردن متناســب فاصله قیمتی كارخانه 
وحاشیه بازار خودرو نبوده اســت. موتمنی تأكید كرد كه الزاماتی 
مانند یك سال عدم فروش و نظارت بر عرضه این خودروها در بازار 
كارساز نخواهد بود؛ چرا كه مشتریان راه های دور زدن این الزامات 
را پیدا می كنند. حتی برخی بدون ســند نسبت به خرید و فروش 
این خودروها اقدام می كنند این موضوع 5سال پیش نیز در مورد 
خودروهای لوكس وارداتی سهمیه جانبازان كه حق فروش نداشت 
نیز اجرایی شد و این خودروها به راحتی در بازار خرید و فروش شد. او 
با تأكید بر اینكه این فاصله قیمتی زیاد بالی جان بازار خودرو شده و 
به تشدید تقاضای كاذب در بازار دامن زده است، افزود: اگر مسئوالن 
تنظیم بازار از نخستین مرحله ثبت نام و عرضه خودرو به خوبی عبور 
كرده و خودروسازان و وزارت صنعت به موقع به تعهدات خود برای 
عرضه خودرو تا3 ماه آینده عمل كنند، قطعا تعداد ثبت نام كنندگان 
در مراحل بعدی كم خواهد شــد. او افزود: آنچه مسلم است در هر 
صورت خطر نبود نظارت بر توزیع و مشكالت ثبت نام كه قبال باعث 
می شد یك نفر با وجود چندین بار تالش قادر به ثبت نام نباشد اما 
برخی افراد به راحتی چند صد دستگاه خوردو را ثبت نام می كردند، 

با اتخاذ شیوه های تازه توسط برخی واسطه ها وجود دارد.
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این شمارهدرنگ

حکمجایگزین

جالب ترين احكام صادرشده جايگزين حبس در ايران

جایگزینزندان
استفاده از حكم 

انجام خدمات 
عام المنفعه و كار 
داوطلبانه نيز در 
دهه 90ميالدي 
براي نخستين 
بار در سيستم 
كيفري كشور 

فنالند پياده شد. 
در آن زمان اگر 

حكم حبس فرد 
مجرم تا 8  ماه يا 

كمتر بود، به حكم 
دادگاه به انجام 

خدمات عمومي 
در جامعه مجبور 

مي شد. مدت 
زمان انجام اين 
خدمات نيز بين 
20 تا 200ساعت 
متفاوت بود. هر 

يك روز حكم 
زندان برابر با 

انجام يك ساعت 
كار داوطلبانه 

است 

گزارش

تغییراتقانون
سازمان ملل 
مي گويد كه 
استفاده از 

مجازات هايي كه 
در قانون نيامده، 

نشان دهنده 
تغيير اساسي 

در رويكرد 
دستگاه هاي 

قضايي نسبت به 
جرم، متخلفان 

و جايگاه آنها 
در جامعه است. 

استفاده از احكام 
جايگزين حبس 

زماني كه با 
حمايت كافي از 
مجرمان همراه 

باشد، به اين قشر 
آسيب پذير ياري 
مي دهد تا بدون 

بازگشت دوباره به 
الگوهاي رفتاري 

مجرمانه، به 
زندگي بازگردند

تاريخچه حبس جايگزين در ايران و جهان

بخشش، زندان الزم نيست 
 

ســازمان ملل متحد از اواسط 
دهه50 ميالدي برنامه اصالح 
زندان ها را آغاز كرد كه استفاده 
از احكام جايگزيــن نيز جزو اهداف اين برنامه در راســتاي دفاع از 
حقوق بشــر بود. ازدحام بيش از حد جمعيت و هزينه هاي گزاف 
نگهداري از زندانيان تقريبا در همه سيســتم هاي قضايي سراسر 
جهان يكي از نگراني هاي اصلي است. سازمان ملل متحد مي گويد 
ازدحام جمعيت علت اصلي نقض حقوق بشر در زندان هاست. تقريباً 
در همه كشورهايي كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
متحد در آنها قرار دارد )كه ايران هم يكي از آنهاســت( راه حل هاي 
مربوط به كنترل ازدحام جمعيت در زندان ها بايد مورد بررســي و 

اجرا قرار گيرد.
اگرچه با ساختن زندان هاي جديد مي توان ازدحام جمعيت را كاهش 
داد، اما تجربه نشان مي دهد كه غلبه بر اثرات مضر زندان با ساخت 
زندان هاي جديد محقق نمي شود. عالوه بر اين، ساخت زندان هاي 
جديد و حفاظت از آنها براي دولت ها بســيار گران تمام مي شــود. 
در نتيجه بسياري از اسناد بين المللي به اســتفاده از گزينه احكام 
جايگزين حبس به منظور كاهش اثرات مخرب جدا كردن افراد از 

جامعه توصيه مي كنند.
ســازمان ملل مي گويد كه اســتفاده از مجازات هايي كه در قانون 
نيامده، نشان دهنده تغيير اساسي در رويكرد دستگاه هاي قضايي 
نســبت به جرم، متخلفان و جايگاه آنها در جامعه است. استفاده از 
احكام جايگزين حبس زماني كه با حمايت كافي از مجرمان همراه 
باشد، به اين قشر آسيب پذير ياري مي دهد تا بدون بازگشت دوباره 
به الگوهاي رفتاري مجرمانه، به زندگــي بازگردند. اجراي احكام 

جايگزين فرايندي است كه در درازمدت به جامعه كمك مي كند.
احكام جايگزين حبس در دنيا انواع مختلفي دارند: حبس خانگي، 
مانيتور الكترونيكي در منزل )متخلف فقط براي حضور در محدوده 
و مكان هاي مشخص شده توسط دادگاه حق خارج شدن از منزل را 
دارد(، پرداخت جزاي نقدي از طرف متخلف به دادگاه، انجام خدمات 
عمومي )كار بدون حقوق براي يك سازمان غيردولتي(، شركت در 
جلسات مشــاوره و درماني براي بعضي افراد مثل مجرمان جنسي 
و جرائم مربوط به مواد مخــدر، همچنين تحقير عمومي مجرم كه 

به ندرت از آن استفاده مي شود.
در اروپا اصالحات پس از جنگ جهانــي دوم، بر اين موضوع تأكيد 
داشت كه شــدت مجازات با جرم فرد محكوم تطابق داشته باشد. 
در سال1965سوئد آيين دادرسي كيفري جديدي را منتشر كرد 
كه در آن دســتورالعمل هاي نويني در برخورد بــا مجرمان آورده 
شد. اين دستورات شامل عفوهاي مشــروط، تفاوت مجازات براي 
متخلفيني كه براي نخســتين بار مرتكب جرم مي شوند و استفاده 
بيشتر از جريمه هاي جايگزين زندان مي شد. استفاده از عفو مشروط 
باعث كاهش چشمگير تعداد زنان داراي حبس طوالني مدت شد. 
احكام جايگزين زندان، عفو مشروط و سطح نظارت بر متخلفان در 

كشورهاي مختلف اروپا با هم تفاوت دارد.
سوئد در استفاده از نظارت الكترونيك در منزل نيز پيشگام بود و از 
دهه 90ميالدي اين سيستم را اجرا كرد. ابتدا نظارت سه ماهه بود 
و بعد در سال2005 به 6 ماه افزايش يافت. يعني متهم تا 6 ماه فقط 
در محدوده اي كه از سوي دادگاه براي او تعيين شده حق خروج از 

منزل و رفت وآمد را دارد.
استفاده از حكم انجام خدمات عام المنفعه و كار داوطلبانه نيز در دهه 
90ميالدي براي نخستين بار در سيستم كيفري كشور فنالند پياده 
شد. در آن زمان اگر حكم حبس فرد مجرم تا 8  ماه يا كمتر بود، به حكم 
دادگاه به انجام خدمات عمومي در جامعه مجبور مي شد. مدت زمان 
انجام اين خدمات نيز بين 20 تا 200ساعت متفاوت بود. هر يك روز 
حكم زندان برابر با انجام يك ساعت كار داوطلبانه است. نظام عدالت 
كيفري فرانسه نيز داراي مقررات پيشرفته اي در زمينه جايگزين هاي 
مجازات زندان و از جمله، كار عام المنفعه اســت. كار عام المنفعه در 
فرانسه، براي نخستين بار به موجب يكي از قوانين مصوب مجلس و 

به اتفاق آراي تمام احزاب سياسي، در دهم ژوئن 1983معرفي شد.

نخستين قانون جدي تبديل مجازات حبس در ايران
در ايران اما، كل ماجرا از ســال1373 برابر با سال 1994 آغاز شد. 
اين زماني بود كه نخســتين قانون جدي در زمينه تبديل مجازات 
حبس و جايگزيني آن به تصويب رسيد. بند يك ماده 3 اين قانون 
مي گفت: »در هر مورد كــه در قوانين حداكثر مجــازات كمتر از 
3 ماه حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي اســت، از 
اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيــري حكم به جزاي نقدي 
صادر مي شود«. از اينجا بود كه در بســياري از موارد، مجازات هاي 
حبس به ســاير مجازات هاي اجتماعي و... تبديل شد اما استفاده 
بيشتر از مجازات هاي جايگزين زندان نيازمند اصالح دوباره قانون 
بود. استفاده از احكام جايگزين حبس در سياست هاي قوه قضاييه 
جاي بيشتري باز كرده بود. در نتيجه اليحه مجازات هاي اجتماعي 
جايگزين زندان در ســال1384 تهيه و به مجلس شوراي اسالمي 
فرستاده شد. كليات اين اليحه باالخره در 7مرداد 1387به تصويب 
رسيد. اما پس از آن اتفاق خاصي درخصوص اين اليحه رخ نداد و پس 
از گذشت سال ها از تهيه آن به سرانجام نرسيد. باالخره قانون مذكور 
در مورد كاهش تعداد زندانيان در ســال 1392به تأييد و تصويب 
شوراي نگهبان رسيد. پس از آن در همين سال، دستورالعمل هايي 
براي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها از سوي 
قوه قضاييه كشور ابالغ شد. اين دســتورالعمل كه 29ماده داشت، 
تسهيل شرايط ارائه وثيقه از سوي متهمان، زنداني نشدن معتادان 
تحت هيچ شرايطي و معرفي آنها به مراكز ترك اعتياد، انجام كار و 
خدمات عام المنفعه رايگان، پرداخت جــزاي نقدي روزانه به جاي 
حبس، تخفيف مجازات اطفال و نوجوانان بزهكار، تغيير و تسهيل 
شرايط آزادي مشروط با بررسي اخالق و رفتار زندانيان، محروميت 
از حقوق اجتماعي مثل منــع از رانندگي به جاي حبس و... را در بر 
مي گرفت. پس از اين تاريخ بود كه تعداد احكام اجتماعي جايگزين 
حبس در ايران باال رفت. پيش از اين البته چنين احكامي به ندرت 
داده مي شد. مثال در ســال88 يك قاضي مردي را كه از پرداخت 
نفقه خودداري مي كرد، به دادن ساالنه 10شاخه گل به همسرش و 
استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج در هر سال و البته 
پرداخت به موقع نفقه موظف كرد. يا در سال91 دادگاهي در استان 
فارس، 6 جوان را كه به جرم شكار غيرمجاز دستگير شده بودند به 
نوشتن مقاله با موضوع اهميت محيط زيست محكوم كرد؛ مواردي 
كه بعد از تصويب قانون حبس جايگزين در كشــور، تعدادشــان 

روزبه روز بيشتر شد.

زندان جاي »همه« نيست
وكال و نماينده هاي مجلس از اما  و  اگرهاي صدور حكم 

جايگزين حبس در ايران مي گويند

از آنجا كه برگردي، ديگر همان آدم 
سابق نيســتي. مهم نيست براي 
چه پايت به زندان باز شده باشد؛ پشت ميله ها ماندن و ساعت ها، روزها و سال ها با آدم هاي آنجا 
زندگي كردن، تو را نرم  نرم تغيير مي دهد. »حبس زدايي« از جرايم سبك و متهماني كه آزادي آنها، 
آزاري به جامعه نمي رساند، مدت هاست در كشورهاي پيشرفته در دستور كار قرار دارد. كسي كه 
سهوا با عابر پياده تصادف مي كند، نويسنده اي كه چيزي عليه قوانين موجود مي نويسد، شاعري 
كه شعري تند و تيز مي سرايد، سارقي كه براي نخستين بار دست به سرقت غيرخطرناك زده تا 
ناني سر سفره اي ببرد؛ جاي خيلي ها در زندان نيست. باالخره، قانونگذار قانون مجازات اسالمي 
مصوب 1٣92 با مدنظر قرار دادن برخي يافته هاي كيفرشناسي، صدور حكم جايگزين را به مفاد 
قانون اضافه كرد؛ چرا كه پژوهش ها در سراسر جهان نشان مي دهد كه حبس هاي كوتاه مدت برای 
جرم اولي ها، آثار مخربي بر فرد مي گذارد و ضرر آن از سودش بيشتر است. ٣سال بعد يعني در 
سال 95، رئيس وقت دستگاه قضايي كشور بخشنامه ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري 
زندان ها را صادر كرد. اين بخشنامه كه در ٣٣ ماده تدوين شده است به تشريح چگونگي اعمال 
مجازات هاي جايگزين حبس مي پردازد و وظايف سازمان ها و دستگاه هاي تابع قوه قضاييه را دراين 
خصوص شرح مي دهد. كم كم بعد از اين بخشنامه ها،  بعضي از قضات حاضر به تغيير رويكرد سابق 
خود شدند و براي تعدادي از محكومان، حكم هاي خالقانه، متناسب با جرم و مفيد براي جامعه صادر 
كردند. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه در سال گذشته، 10۶هزار حكم جايگزين توسط 

قضات سراسر كشور صادر شده است.
 استان آذربايجان شرقي در اين زمينه رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بيشترين احكام 
مجازات جايگزين حبس براي جرائمي كه با امنيت مردم ارتباط نداشته، در سال هاي 97و 98، در 
اين استان صادر شده است؛ احكامي مثل حفظ ٣0 جزء قرآن كريم يا فعاليت در حرفه آموزي فرش 
و كفش در زندان هاي آذربايجان. امروز همشهري در يك نظرسنجي، پاي صحبت وكال و نمايندگان 
مجلس نشسته و اما و اگرهاي حبس زدايي را بررسي كرده است. كارشناسان بر اين باورند كه هر 
نهادي در صورتي كه به شكل مناسب از روش جايگزيني حبس استفاده كند بي شك مي تواند 
به كاهش وقوع جرم كمك كند. حبس زدايي »حتما به نفع جامعه و مفيد به حال مرتكبان اعمال 
مجرمانه« است؛ زيرا از يك سو باعث مي شود در هزينه اي كه صرف نگهداري بيهوده اينگونه افراد 
در زندان ها مي شود، صرفه جويي شده و از سوي ديگر امكان يادگيري آموزه هايي كه اين افراد از 

آن آگاه نيستند)از زندانيان باسابقه( را از بين مي برد.

مائده اميني- ليال شريف- خديجه نوروزي
روزنامه نگار

محكوم به كتاب

 اسفند سال97بود كه شعبه 2۶ دادگاه انقالب بخشــي از حكمي كه براي يكي 
از محكومان سياســي آورد، خواندن و رونويسي از ٣كتاب  را اعالم كرد. ازجمله 
»داستان سيستان« رضا اميرخاني. اين كتاب درباره سفر سال1٣81 رهبر انقالب به 
استان سيستان و بلوچستان بود كه البته حكمش باعث اعتراض اميرخاني شد. يا قاضي جواني در استان گلستان 
براي اينكه يك متخلف قطع درختان، مجازات شود حكم كرد متهم چند اصله نهال و درخت بكارد تا هم ضرري 
كه به جنگل و منابع طبيعي و مراتع زده جبران شود و هم اينكه ديگراني پيدا نشوند كه در آينده دست به چنين 
كاري بزنند. يا در سال92 يكي از قضات دادگاه انقالب شهرستان نايين در بخشي از احكام قضايي، محكومان 
را به تهيه و خريد كتاب و لوازم كمك آموزشي براي مدارس محروم سيستان و بلوچستان ملزم مي كرد. صدور 
احكام جايگزين حبس نه تنها اصل و رويه خوبي است بلكه در دنيا متداول شده و به جاي فرستادن مجرمان به 

زندان، آنان را به شيوه ديگري مجازات مي كند.

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار

ميالد پناهي پور 
 وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان 

نعمت احمدي 
وكيل و حقوقدان

حكممتهمانبهحيوانآزاری 
ماجراي معروف سگ كشــي در اســتان اردبيل را به خاطر مي آوريد؟ 

تصميم دادگاه بــراي اين متهم عجيب بود. زيرا متهم سگ كشــي به 1
74ضربه شالق و هفته اي يك جلسه آموزش نحوه برخورد با حيوانات به مدت 
يك سال محكوم شــد. شــايد صدور چنين حكمي عجيب به نظر برسد اما 

ترفندي بود براي اصالح.
 در سال88 مردي در اســتان فارس يك رأس االغ زنده را عمدا با بنزين 

آتش زد. ماجرا از اين قرار بود كه االغــي بي صاحب وارد مزرعه كاهوي 2
كشاورز شده و به او خسارت زده بود. حكم او تحمل 50 ضربه شالق بود كه با شرايط ديگري معلق شد تا 
درصورت اجراي آن، محكوميت شالق اجرا نشود. در رأي دادگاه آمده بود: محكوم عليه مكلف است به جاي 
تحمل شالق و به عنوان مجازات جايگزين اوال نسبت به فراگيري20حديث از معصومين)ع( با مضامين 
مهرباني و رفتار شايســته با حيوانات اقدام كند، ثانيا به مدت يك سال از كاشــتن كاهو در مزرعه خود 

خودداري كرده و ثالثا يك رأس االغ بي صاحب را به مدت 3 ماه نگهداري و تغذيه كند.
 متخلف پرونده مباشر عرضه و فروش 32 قطعه پرنده كوكر و قمري، در دادگاه شهرستان گميشان 

محكوم به تحمل 6ماه حبس تعزيري شد. اين پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجديد نظر استان ٣
گلستان ارسال و اين دادگاه با بررسي پرونده و اعمال تخفيف، حكم حبس او را به مدت يك سال معلق و 
او را مكلف كرد كه براي آشنايي بيشتر با چگونگي حفاظت محيط زيست، هفته اي يك روز براي آموزش 
محيط باني و شناخت آثار مخرب شكار غيرمجاز در اداره حفاظت محيط زيست بندر تركمن و گميشان 

حاضر شده، پس از يادگيري، اين موارد را به ديگران آموزش دهد.

حكممتهمبهدزدی
 ســارق باتري خودرويی نوجواني 16ســاله و دانش آموز است. او با پرداخت 

خسارت شاكي رضايتش را به دست آورد و چون سابقه كيفري نداشت و به جرم 
خود اقرار كرد دادگاه او را مستحق مدارا دانست و حبس وي را به مدت 2سال 
تعليق كرد. اما موظف شد با عضويت در كتابخانه عمومي شهر، ماهانه و به مدت 
يك سال 5 جلد كتاب با موضوعات ديني، اخالقي، اجتماعي و فرهنگي مطالعه 

و آن را خالصه كند. 
كتابدار نسبت به تأييد صحت مطالعه كتاب ها با بررسي دقيق اقدام خواهد كرد. درصورت استنكاف متهم 
از اين امر براي بار اول يك سال به مدت تعليق قبل اضافه مي شود و درصورت تخلف براي بار دوم مجازات 

حبس او اجرا مي شود.

حكممتهمانبهقتلغيرعمد
 متهمي كه مرتكب قتل غيرعمد 4نفر در يك تصادف شده بود را به انجام 

1200ساعت خدمات عمومي براي كمك به بيماراني كه همراه ندارند، 1
در 3 بيمارســتان محكوم كردند. جالب اســت كه اين فرد آ ن قدر كار خود را 
به خوبي انجام داد كه پس از مدت مذكور، در يكي از بيمارســتان ها به عنوان 

نيروي رسمي مشغول به كار شد.
 دانشجوي پزشكي زاهداني كه در تصادف، مرتكب قتل غيرعمد شده 

بود به 500ساعت تدريس رياضي و فيزيك به دانش آموزان بي بضاعت 2
در شهر زاهدان، محكوم شد.

هيأت مديره يك مجتمع مسكوني به علت كوتاهي در سرويس آسانســور و فوت يك نفر در آن، 
محكوم شدند به تدريس در آموزشگاه ها، مدارس، كاشت درخت و اصالح نباتات.٣

 در تصادف يك دستگاه كاميون با سواري در جاده گنبد -مينودشت عده اي كشته و مجروح شدند. 
راننده كاميون نيز محكوم به قتل غيرعمد شد. دادگاه، متهم را از جنبه خصوصي جرم به پرداخت 4

ديه در حق شكات و از جنبه عمومي به 2سال حبس محكوم كرد. چون متهم سابقه كيفري نداشت، دادگاه 
او را به شــركت در دوره آموزش مقررات راهنمايي و رانندگي به مدت 100 ســاعت و به عنوان مجازات 
تكميلي او را به پذيرش و تحت تكفل قرار دادن 4كودك يتيم محتاج از ايتام تحت پوشش كميته امداد، 

محكوم كرد.
  يك پزشك متخصص در كهنوج به همراه كادر پزشكي در حادثه مرگ يك مادر باردار هنگام زايمان 

مقصر شناخته شدند. قاضي پس از درنظر گرفتن مجازات مالي براي خاطيان اين پرونده حكم كرد 5
تا آنها اقدام به نوشتن مقاله اي درباره بررسي علل و راه هاي پيشگيري از مرگ مادر و نوزاد بر اثر سزارين 
كنند و اين مقاالت توسط استادان دانشگاه و مجامع علمي تأييد شوند. همچنين گذراندن دوره آموزشي 

نيز ازجمله احكامي بود كه براي متهمان اين پرونده صادر شد.

کاستن از محدوديت هاي صدور حكم جايگزين 
فرهنگِ حبس زدايي بايد با 
رعايت حقوق شاكي توسعه 
پيدا كند. مجازات جايگزين 
حبس كه از سال 92وارد ايران شــد، نوآوري قابل توجهي بود كه همچنان 
اجراي آن با محدوديت هايي مواجه است. هم اكنون قضات صرفا در مواجهه 
با جرايم محدود و خفيفــي مي توانند به جايگزيني حبــس رأي دهند و 
محدوديت ها به نوعي دست آنها را براي نوآوري و تسهيل شرايط بسته است. 
قانون هم اكنون براي اقسام معدودي از جرايم، اجازه صدور حكم جايگزين 

را مي دهد؛ چرا كه دايره شمول در اين حوزه بسيار كوچك و محدود است.
استفاده از مجازات جايگزين براي برخي جرايم مثل جرايم امنيتي ممنوع 
اعالم شده است. طبق نص صريح قانون، صدور مجازات هاي جايگزين حبس، 
براي جرايم امنيتي چه داخلي و چه خارجي ممنوع اســت و اين در حالي 
اســت كه اتفاقا بايد احكام جايگزين حبس براي اين دسته از متهمان كه 

خطري براي جامعه ندارند، صادر شود.

امروزه در بسياري از كشورها، اســتفاده از حكم جايگزين با شمول و تنوع 
گسترده تر مرسوم شده اســت كه البته قانون اين نوع صدور حكم در اين 
كشورها، قدمت زيادي نسبت به كشور ما دارد. به نظر مي رسد اگر به صورت 
ضابطه مند، دست قضات براي صدور چنين احكامي باز شود، مسلما می توان 
كمك بيشتري به توســعه حكم جايگزين كرد و به هدف واقعي كه پشت 

طراحي چنين احكامي وجود دارد، رسيد.
براي اصالح وضع موجود و حركت به ســمت حكم هاي جايگزين بيشتر، 
مي توانيم هم شمول ميزان و تعداد جرايم با امكان جايگزيني را گسترده تر 
كنيم، هم اقسام مجازات هاي جايگزين حبس را افزايش دهيم. البته نبايد 
فراموش كنيم كه استفاده از حكم جايگزين حبس، نياز به سازوكار قانوني 
مناسب دارد. نبايد حقوقي از شكات پرونده ها در اين ميان تضعيف شود؛مثال 
در شرايطي كه متهم ضرري مالي،  معنوي، حيثيتي و...به شاكي وارد كرده 
نبايد پرونده با صدور يك مجازات جايگزين سبك بسته شود كه اين روند نه 

به صالح جامعه است نه به صالح دستگاه قضايي كشور.

حبس بايد آخرين گزينه روي ميز قاضي باشد 
حبس نبايد نخستين حربه باشد. نبايد به 
راحتي آبروي افراد را ببريم و قبح ارتكاب 
جرم را بريزيم. بر اســاس قانون كشــور 
ما، درباره مجازات هاي شــرعي اصالحي نمي توان انجام داد و مجازات 
جايگزين براي آنها درنظر گرفت اما در مورد ســاير انــواع مجازات ها 
مي توانيم پيگير صدور حكم هاي جايگزين باشــيم؛ چرا كه حدود اين 
مجازات ها را قانونگذار تعيين كرده است. هنگام صدور حكم براي يك 
مجرم مي توان با بررسي سابقه، تحصيالت، خانواده و شرايطي كه فرد در 
آن قرار داشته، نسبت به تعيين حد و نوع مجازات واكنش هاي متفاوتي 

نشان داد و مجازات هاي متناسب تري تدوين كرد.
خيلي از ضابطين قضايي متأســفانه امروز حبس را نخســتين حربه 
مي دانند و چندان تمايلي به صدور حكم هاي جايگزين ندارند. درحالي كه 
خيلي اوقات وقتي كسي را به زندان مي فرســتيم، او را براي ارتكاب به 
جرم هاي بيشتر و خطرناك تر آماده كرده ايم. اين در حالي است كه در 
دين اسالم،  چيزي به نام حبس نداريم و اين در حالي است كه در كشور 

اسالمي ما،  عناوين جرمي كمي را مي توان با حكم جايگزين مجازات كرد. 
حكم هاي جايگزيني مثل آبياري گل هاي خيابان  وليعصر يا حفظ كردن 
و رونويسي از احاديث مربوط به حيوان آزاري از حكم هاي جالبي بودند 
كه من خود در جريان صدور آنها بودم. شك نكنيد تأثير اين قسم حكم ها 
بر مجرماني كه پاي شان به دادگاه ها براي جرم هاي سبك باز مي شود، 

بسيار بيشتر از زنداني شدن و در زندان ماندن است.
يكي از مواردي كه ترديدهايــی براي صدور احــكام جايگزين ايجاد 
مي كند، نظارت بر اجراي درست آنهاست اما واقعيت اين است كه مثال 
در حكم آبياري گل ها، با ارگان مربوطه، يعني شهرداري، هماهنگي هاي 
الزم انجام مي شود. در مورد ساير احكام هم نظارت بر اجراي احكام هم 
به عهده دادگاه است و عموما افرادي براي اجراي درست احكام در محل 
حضور پيدا خواهند كرد. در واقع مشكل اين است كه ما هنوز اصل صدور 
حكم جايگزين را كامال نپذيرفته ايم. بايد بپذيريم كه مجرمان با جرايم 
سبك بايد با رفعت مواجه شوند نه برخوردهاي قهري. مجازات، تنبيه 

متهم و تشعيف جامعه است نه چيزي بيشتر، نه چيزي كمتر.
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یکی از احکام جایگزین جالب 
2 متخلف شكار و صيد در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كاله قاضي در جنوب شرقي شهر اصفهان به اتهام شكار يك راس بزكوهي، 

به تحمل 2 سال حبس تعزيري محكوم شدند. اما به دليل نداشتن سابقه كيفري  ملزم به همكاري الزم با اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان محل زندگي خود كرد و هر دو ماه يك بار به واحد اجراي احكام مراجعه و ۴۰بار عبارت »من انسان خوب و متمدني هستم، شكار 
حيوانات و بدرفتاري با آنها باعث سنگدل شدن انسان مي شود؛ من دوست ندارم انسان سنگدلي باشم پس حيوانات را شكار نمي كنم و به 

آنها آزار نمي رسانم چرا كه عواقب تغيير در اكوسيستم در درجه اول متوجه نوع بشر خواهد بود.« را رونويسي كنند.
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این شمارهدرنگ

حکم جایگزین

 رفتاردرماني و مديريت خشم  
جايگزين زندان

جايگزين هاي جالب براي حبس نرفتن  در كشورهاي ديگر 
جهان چيستند؟

زندان هــا اكنــون بخش هاي 
نظام هــاي  جدايي ناپذيــر 
حقوقي هركشــوري به شمار 
مي روند. سياستگذاران و دولت ها زندان را به عنوان مجازاتي 
معمول درنظر گرفته و تالشي براي يافتن جايگزيني براي آنها 
نمي كنند. با اين همه نبايد زندان را به عنوان شكلي طبيعي از 
مجازات پذيرفت. به گفته دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل 
متحد، زندان در برخی از كشورها اخيرا به عنوان مجازات به كار 
گرفته مي شود و ممكن است براي فرهنگ بومي كه براي سال ها 
از حكم هاي جايگزين براي مهار جرائم اســتفاده مي كردند، 
ناآشنا باشد. عالوه بر اين، حبس در نقطه مقابل بازتواني و تلفيق 
دوباره مجرمان خرده پا با جامعه قرار گرفته است و هيچ مدركي 
مبني بر تأثير زندان ها در افزايش امنيت جوامع در دست نيست. 
افزايش جمعيت زندان ها به معنــي از بين رفتن حقوق اوليه 
زنداني، كاهش استاندارد هاي زندان، افزايش هزينه هاي زندان 

و بي اثر شدن مجازات خواهد شد.
پژوهش هاي علمي زيادي نشان داده اند زندان  تنها بر كاهش 
آمار جرم و امن ساختن جوامع تأثير ندارد بلكه با ايجاد زمينه 
براي آشــنايي مجرمان با يكديگر يا قــراردادن زندانيان در 
معرض خشونت و سوءاستفاده، مي تواند به تشديد نرخ جرم 
در جامعه كمك كند. عالوه بر اين دشواري يافتن شغل پس از 
پايان حبس و درآمدزايي احتمال بازگشت زندانيان به زندان 
را افزايش مي دهد. از اين رو بحث تفكيك جرائم و استفاده از 
احكام جايگزين براي جرائم خرد، سال ها مورد بحث و بررسي 

قرار گرفته است.

حكم هاي جايگزين در ديگر كشورها
در كنــار جريمه هاي نقدي يــا پرداخت وثيقه، اســتفاده از 
كمپ هاي بازپروري، مشاركت در برنامه هاي مديريت خشم، 
رفتاردرماني و بهبود عزت نفس از جمله مجازات هاي جايگزين 
براي مجرمان خرده پا با جرائم سبك در راستاي كاهش نرخ 
جرم و جمعيت زندانيان در كشورهاي مختلف جهان است؛ 
براي مثال كانادا مجرمان مبتدي را به جاي فرستادن به زندان، 
 در طرح هايي مشاركت مي دهد كه به مجرمان كمك مي شود 
تا دست به تكرار جرم نزنند. در آمريكا، به صورت خاص در شهر 
نيويورك، برنامه اي با 4دســته بندي براي جايگزيني حكم 
زندان مورد اســتفاده قرار مي گيرد. در اين برنامه جرائم به 4 
دسته عمومي، معتادان، زنان و جوانان تقسيم مي شود و شامل 
هدايت مجرمان خرده پا به سوي برنامه هاي گروهي و درماني 
و خدمات اجتماعي متفاوت است. در كشورهاي اروپايي نيز 
حبس در خانــه، كارهاي اجباري بدون حقوق، شــركت در 
دوره هاي اجباري مشاوره و رفتار درماني از جمله مجازات هاي 
جايگزيني هســتند كه از به زندان افتــادن مجرمان تازه كار 
جلوگيري مي كنند؛ براي مثال در كرواسي بزهكاران تازه كار و 
به ويژه نوجوانان براي مدتي در مراكز خاص بازپروري نگهداري 
مي شوند تا در جلسات مشاوره و درمان شركت كنند، و در عين 
حال اجازه دارند حين مشاركت در اين برنامه ها به تحصيالت 
خود نيز ادامه بدهند يا در كالس هاي آموزشي موردعالقه خود 
شركت كنند. تمركز در اين مراكز عالوه بر آموزش بزهكاران، 
ريشــه يابي علل وقوع جرم با همكاري قضــات، مددكاران و 

قربانيان است.

حكم هاي جايگزين عجيب
اما در كنار اين حكم هاي جايگزين، قضات، به ويژه در آمريكا 
براي خرج كردن ابتــكار عمل در صدور حكم دســت بازي 
دارند. نمونه جذاب در اين حوزه قاضي آمريكايي به نام مايكل 
سيكونتي است كه در سال 2015به واسطه حكم هاي جايگزين 
عجيب و غريبي كه در دادگاهش در پنسيلوانياي اوهايو صادر 
مي كرد، به چهره اي مشهور در فضاي مجازي تبديل شد. هدف 
حكم هاي عجيب و غريب او جلوگيري از زندان افتادن مجرمان 

خرده پا بود.
قاضي سيكونتي در صدور حكم هايش تنوع را نيز رعايت مي كرد 
و ممكن بود مجازات هايي مختلف، از پوشيدن لباس جوجه تا 
پاشيدن مايعي دارونما )اسپري فلفل تقلبي( به صورت متهم را 
براي مجرمان تعيين كند. يكي از جالب توجه ترين حكم هاي او 
براي نوجوان 18ساله اي بود كه كرايه يك تاكسي را پرداخت 
نكرده بود. قاضي به او اجازه داد بين 30روز حبس يا 40كيلومتر 
پياده روي در ازاي كرايه پرداخت نشده تاكسي، يكي را انتخاب 
كند. اين قاضي براي متهم ديگري كه به جرم حيوان آزاري با 
حبسي 90روزه مواجه بود، حكم 8ســاعت جمع آوري زباله 
در قبرســتان زباله ها را صادر كرد. متهمــي ديگر كه با جرم 
دوچرخه دزدي با حكم 60روز زندان مواجه بود، به 10روز ارائه 
خدمات اجتماعي محكوم شــد. سيكونتي همچنين سارقي 
18ساله كه از يك فروشــگاه فيلم هاي ويدئويي فيلمي را به 
ســرقت برده  بود را مجبور كرد 3روز با چشم بندي بر صورت 
كنار در ورودي اين فروشگاه بايستد، يا 30روز به زندان برود، 
 كه البته متهم حكم اول را انتخاب كرد. اين قاضي معتقد است 
قانون مكتوب به تنهايي توانايي برقراري عدالت را ندارد. مجازات 
بايد با نوع اتهام همخواني داشته باشد. او معتقد است بيشتر 
مردم اقدام به جرم را از يك كالهبرداري بزرگ آغاز نمي كنند، 
جرم ها از موارد كوچك آغاز و به تدريج بزرگ تر مي شوند. اگر 
اين مجرمان خرده پا به زندان بروند، ذهن تبهكارشان پرورش 
مي يابد و هرچه در اين زمينه نابغه تر شوند، جرائم بزرگ تري 

را مرتكب مي شوند.
از موارد جالب توجه ديگر صدور حكم هاي جايگزين حبس يك 
قاضي در كليولند براي زني به نام شينا هاردين است. اين زن با 
ناديده گرفتن نشان توقف يك اتوبوس مدرسه، خودروي خود 
را وارد پياده رو كرده  بود تا سريع تر از ترافيك ايجاد شده توسط 
دانش آموزاني كه در حال پياده شدن از اتوبوس بودند فرار كند. 
در دادگاه عالوه بر توقيف گواهينامه، قاضي پينكي كار، براي 
او جريمه نقدي تعيين و اين زن را مجبور كرد به مدت 2روز در 
مسيري پرترافيك با تابلويي در دســت كنار خيابان بايستد. 
روي تابلو نوشته شده بود: »تنها يك احمق براي مواجه نشدن 

با اتوبوس مدرسه در پياده رو مي راند.«

گزارش

محمدعلي پورمختار 
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم 

عليرضا دقيقي 
وكيل پايه يك دادگستري 

سميرا رحيمي 
خبرنگار

پاکسازی به جای 
حبس

شكارچي غيرمجازي 
كه اقدام به شكار 

يك راس ميش 
وحشي در شهرستان 

فيروزكوه كرده بود 
توسط قاضي پرونده 

موظف به تامين علوفه 
حيوانات وحشي در 
فصل سرد به ميزان 
۵۰۰ كيلوگرم ماهانه 

و به مدت 2 سال و 
همچنين پاكسازي 

منطقه حفاظت شده 
از زباله با نظارت 

اداره محيط زيست 
شهرستان فيروزكوه 

شد

ضد زندان
پژوهش هاي علمي 
زيادي نشان داده اند 
زندان  تنها بر كاهش 
آمار جرم و امن 
ساختن جوامع تأثير 
ندارد بلكه با ايجاد 
زمينه براي آشنايي 
مجرمان با يكديگر يا 
قراردادن زندانيان 
در معرض خشونت و 
سوءاستفاده، مي تواند 
به تشديد نرخ جرم در 
جامعه كمك كند

حكم متهمان به آزار خانواده
 در سال88 در يكي از شعب دادگاه هاي استان فارس، مردي محكوم شد كه 

به همسرش ساالنه 10روز گل هديه كند، در غيراين صورت با 3 ماه و يك روز 1
حبس مواجه خواهد شد. اين مرد كه زندگي را رها كرده بود و همسرش را ضرب و شتم 
مي كرد، با توجه به اينكه سابقه كيفري نداشت، براي اصالح تحكيم مباني خانوادگي 
و زندگي مشترك، محكوميت او به مدت 3 سال معلق شد، مشروط بر اينكه به موقع 
نفقه زوجه را پرداخت و با او خوشرويي كند. او بايد به مدت 3 سال هر سال 10روز يك 
شاخه گل به همسرش هديه كند، به نحوي كه پايان نوبت دهم، سالگرد ازدواج زوجين باشد. استفاده از نصايح 
يكي از علماي مذهبي به تشخيص دادستان در سالروز ازدواج و خودداري از استعمال سيگار و مواد دخاني ديگر 

موارد محكوميت بود.
در شعبه چهارم دادگاه عمومي استان البرز نيز حكمي صادر شد كه بازتاب پيدا كرد. ماجرا از اين قرار بود؛ 

مردي از همسرش شــكايت مي كند و براي اثبات ادعاي خود وارد صفحه اينستاگرامش مي شود. قاضي 2
چون اين كار را غيرقانوني دانست، شكايت را رد كرد تا حريم خصوصي زن حفظ شود. زيرا تحصيل دليل از طريق 

نامشروع مانع از محكوميت متهم مي شود.

حكم متهمان به اخالل در نظم عمومی
جواني از اهالي روستاي خوشاب كه با قطع برق در يادواره شهدا اخالل ايجاد كرده 

بود، به جاي فرستاده شدن به زندان يا جريمه نقدي، موظف به پژوهش و تهيه 1
مقاله درباره شهدا شد. متهم مكلف شد مقاله اي كامل و ماشين نويسي شده و مصور درباره 
زندگي شهداي روستاي خوشاب شهرستان فراشبند مشتمل بر مشخصات سجلي، سن 
در زمان شهادت، محل شهادت و عملياتي كه شهيد در آن حضور داشته و خالصه اي از 
آن عمليات، مدت حضور اين شــهدا در جبهه و وصيت نامه و عكس هاي آنها تهيه و به 

دادگاه و حوزه مقاومت بسيج سپاه تحويل دهد.
به دليل شكايت راهنمايي و رانندگي زرقان از 2 فرد به اتهام توهين و تمرد به مأمور راهنمايي و رانندگي، رئيس 

دادگاه اين دو نفر را به مجازات آموزش به جاي حبس محكوم كرد. اين دو نفر مكلف شدند تا هر ماه و به مدت 2
شش ماه به سرپرست راهنمايي و رانندگي زرقان مراجعه و گواهي حسن اخالق و برخورد با مأموران راهنمايي و 
رانندگي اخذ و تقديم دادگاه كنند. از سوي ديگر هر يك از متهمان موظف شدند با پوشيدن لباس مخصوص هميار 

پليس با راهنمايي و رانندگي زرقان همكاري و گواهي آن را تقديم دادگاه كنند.
در شيراز، جوان متهم به ضرب و شتم در مسابقه فوتبال به انجام تحقيقات در زمينه جوانمردي محكوم 

شد.3
 مديرعامل يك شركت به دليل رعايت نكردن مقررات دولتي به خريدن كتاب براي دانشگاه باهنر كرمان 

محكوم شد.۴
يكي از رستوران هايي كه به دليل رعايت نكردن بهداشت عمومي متهم شده بود، به تهيه و توزيع غذا براي افراد 

بي بضاعت محكوم شد.۵
 وقتي مردي ۷2ساله به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق جوجه ريزي غيرمجاز و رعايت نكردن مقررات 

بهداشتي محكوم به يك سال حبس شد، قاضي حكم جالبي برايش صادر كرد. قاضي پرونده به دليل نداشتن سابقه 6
كيفري متهم، اظهار ندامت او و كهولت سنش، مرد را مكلف كرد در ۷2ساعت از تاريخ ابالغ حكم، حداقل 50 ميليون تومان 
وسايل گرمايشي به آسيب ديدگان زلزله اخير آذربايجان شرقي برساند و رسيد آن را تحويل واحد اجراي احكام كيفري دهد.
 8نفر از عوامل حمل مشروبات الكلي در شهرســتان رودان، 2سال قبل در حكمي به جاي مجازات حبس، 

محكوم به تهيه و تنظيم مقاله درباره مضرات مشروبات الكلي شــدند. اين متهمان مكلف شدند احاديث 7
معصومين درباره مضرات مشروبات الكلي را حفظ كنند.

 يك راننده اهل بندرعباس به علت بي توجهي به حق عابر پياده با عابري تصادف كرده و موجب مجروح شدن 
او شد. او با حكم قاضي محكوم شــد كه به مدت 2۷0 ســاعت در خدمات عمومي رايگان براي خط كشي 8

گذرگاه هاي عابر پياده مشاركت كند. اين حكم به جاي 4ماه حبسي بود كه بايد براي اين راننده بي توجه صادر مي شد.
 رئيس شعبه 102 كيفري شهرستان عنبرآباد استان كرمان متخلفي را كه به مأمور دولت هنگام انجام وظيفه توهين 

لفظي كرده بود به جاي مجازات حبس تعزيري به تبليغ حمايت از كاالي ايراني زيرنظر اتاق اصناف و فعاليت در 9
پيام رسان داخلي سروش و ايتا محكوم كرد.

حكم متهم به آسيب به محيط زيست
 6 جوان به دليل ورود به منطقه حفاظت شده پارك ملي بمو و شكار غيرمجاز بره 

آهو، محكوم به حبس شدند، اما دادرس دادگاه عمومي استان فارس ضمن تعليق 1
حبس متهمان، 4نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهميت محيط زيست محكوم كرد.

 2جوان كه متهم به برداشت 20 كيلوگرم مرجان از سواحل بوشهر بودند، بنابر 
حكم قاضي پرونده به جاي زندان و جريمه نقدي، به مدت 3 ماه روزهاي جمعه 2

بايد ساحل بوشهر را از ميدان رئيسعلي دلواري تا گمرك پاكسازي مي كردند.
 2 متخلف شكار و صيد در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كاله قاضي در جنوب شرقي شهر اصفهان به 

اتهام شــكار يك راس بزكوهي، توهين به مقامات و مأموران دولت و تمرد نسبت به مأموران حين انجام 3
وظيفه به تحمل 2 سال حبس تعزيري محكوم شدند. اما به دليل نداشتن سابقه كيفري و تخفيف به لحاظ جوان 
بودن و پيش بيني اصالح مرتكبان، ملزم به همكاري الزم با اداره حفاظت محيط زيست شهرستان محل زندگي 
خود كرد تا در زمينه حفاظت از حيات وحش به خصوص تغذيه حيوانات در فصول سرد در مناطق حفاظت شده 
كمك كنند. و هر دو ماه يك بار به واحد اجراي احكام مراجعه و 40بار عبارت »من انسان خوب و متمدني هستم، 
شكار حيوانات و بدرفتاري با آنها باعث سنگدل شدن انسان مي شود؛ من دوست ندارم انسان سنگدلي باشم پس 
حيوانات را شكار نمي كنم و به آنها آزار نمي رسانم چرا كه عواقب تغيير در اكوسيستم در درجه اول متوجه نوع 
بشر خواهد بود.« را رونويسي كنند. محكومان بايد تحقيقي يك صفحه اي در هر جلسه راجع به يكي از گونه هاي 
جانوري بومي ايران كه در معرض انقراض است، انجام دهند و نيز گواهي همكاري اداره محيط زيست به همراه 

گواهي عدم سوء پيشينه خود را در يك روز مانده به پايان تعليق به دادستان ارائه كنند.
 فردي كه به دليل شكار غيرمجاز متهم شده بود به ساخت آبشخور براي محيط زيست محكوم 

شد.۴
 شكارچي غيرمجازي كه اقدام به شكار يك راس ميش وحشي در شهرســتان فيروزكوه كرده بود توسط 

قاضي پرونده موظف به تامين علوفه حيوانات وحشي در فصل سرد به ميزان 500 كيلوگرم ماهانه و به مدت ۵
2 سال و همچنين پاكسازي منطقه حفاظت شده از زباله با نظارت اداره محيط زيست شهرستان فيروزكوه شد.

مجازات هاي حبس بر بسياري از جرائم اثرگذاري ندارند 
صدور احكام جايگزين حبس خواســت عموم مردم و جزو 
برنامه هاي قوه قضاييه اســت. حبس آثار و تبعــات زيانبار 
اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي با خــود به همراه مي آورد 
و با توجه به وجود امكان قانوني براي صــدور مجازات جايگزين حبس اين ظرفيت از ســوي برخي از قضات 
مورد اقبال قرار گرفته است. خوشبختانه نگاه كلي قضات و محاكم به صدور احكام جايگزين حبس مثبت است 
اما گسترش اين نگاه نيازمند شناخت بيشتر قاضي ها نسبت به اين موضوع و ايجاد ظرفيت هاي قانوني است. به 
جز موارد محدودي كه قانون الزام به حبس دارد، در ساير موارد نياز به صدور حكم حبس نيست، بر همين مبنا 
بخشنامه هاي رياست قوه قضاييه صادر شد و برخي از قضات هم به جاي صدور حكم حبس، دست به صدور حكم 

جايگزين به وسيله انجام كارهاي خدماتي، فرهنگي و گاهي اقتصادي زدند.
اين اتفاقات موجب دوري مجرمان از تبعات حبس شده و از سوي ديگر زمينه انجام خدمات مثبت را فراهم كرده 
است. بايد اميد داشت كه صدور چنين احكامي فراگيرتر شــود. اتفاقي كه در شرايط كرونا رخ داد و نزديك به 
100هزار نفر از زندانيان مرخص شدند، حركت شايسته اي بود. بايد گفت كه زندان و حبس كردن افراد به معني 
حل مشكل نيست، هر چند در برخي از موارد، حبس به عنوان يك مجازات درنظر گرفته شده اما در بسياري از 
جرائم، مجازات هاي حبس خيلي اثرگذار نيست و بايد تالش كرد با استفاده از مجازات جايگزين از توانايي افراد 

در مسير خدمت به جامعه بهره برد.

دست باز قاضي در صدور حكم 
 بيشتر مجازات هايي كه توسط قانونگذار تعيين شده پشتوانه 
مطالعاتي تكرارپذيري ندارد. ايــن مجازات ها مبناي علمي 
اثبات شده اي ندارد و مشخص نيست مقدار مجازات ها از كجا 
آورده مي شود و بر چه مبنايي است. بنابراين تكليفي كه قانونگذار بر عهده مجري قوه قضاييه مي گذارد، بار مالي 
زيادي دارد و پيوست مالي مشخصي هم ندارد؛ يعني به ازاي هر فردي كه وارد زندان مي شود تا پايان دوره جرم، 

هزينه كرد مشخصي از قبل تعيين نمي شود.
 با درنظر گرفتن چنين مســائلي به نظر مي رســد مجازات هاي جايگزين فكر خوبي باشد ولي موقتي است و 
نمي توان آن را قاعده كرد. پس بايد ريشه هاي كار را اصالح كرد. در واقع بايد از قانونگذار پرسيد آيا اقدام مجدد 
به كارهاي مجرمانه پس از تحمل حبس نشان مي دهد كه فرد مجازات شده است؟ مگر هدف جامعه از مجازات 
افراد اين نيست كه فرد مجددا مرتكب جرم نشود. بنابراين قانونگذار بايد به اين نكته توجه كند كه براي رسيدن 

به هدف غايي از چه ابزارهايي استفاده مي كند. 
مجازات هاي جايگزين گرچه در اين برهه خوب است ولي دست قاضي را در صدور حكم خيلي باز مي گذارد و 
در كنار محاسن متعددش، مفسده هاي زيادي را هم ايجاد خواهد كرد. ممكن است يك قاضي با كلي وارسی و 
باال و پايين كردن يك رأي را به يك مجازات جايگزين تبديل كند. البته قانونگذار محدوديت هايي را قائل شده 

كه يك قاضي بايد آنها را نيز درنظر بگيرد.

حسن نوروزي 
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم 

زندان براي جرائم مالي و غيرعمد معنا ندارد 
موارد زندان در اســالم بسيار اندك است اما متأســفانه قوانين كيفري و مجازاتي ما با 
الهام گيري از قوانين غرب در اكثر موارد بر بحث حبس تأكيد دارد. بررسي هاي ميداني، 
اين واقعيت را گوشزد مي كند كه حبس فايده اي ندارد، در همين راستا نظام، قوه قضاييه 

و كميسيون حقوقي مجلس به احكام جايگزين حبس توجه  ويژه اي نشان دادند.
مواد 60تا 90قانون مجازات اسالمي بحث مجازات جايگزين حبس را مطرح كرده  و اعتقاد ما اين است كه قضات محترم بايد بر اساس 
قوانين، متناسب با جرم  افراد و بر حسب مورد به مجازات جايگزين حبس روي بياورند. حبس هاي طوالني خيلي گره گشا نيستند و تأثير 

مثبتي بر مجرمان ندارد. بنابراين شناخت دقيق قاضي از متهم و اعطاي حكم متناسب، مي تواند حالل مشكالت باشد.
زماني كه بنده قاضي بودم، وقتي حكم به مجازات جايگزين حبس مي دادم، خيلي از مشكالت به خوبي حل مي شد. حتي به جرأت مي توانم 
بگويم كه براي اتهامات سبك، مجازات جايگزين بهترين راهكار است و در اين موارد اصال زندان معنا ندارد. نبايد به دنبال پر كردن زندان ها 
بود. ما به عنوان يك كشور اسالمي كه نگاه خاصي به انسان داريم، بايد با تكيه بر مجازات جايگزين حبس دست به اقدام بزنيم؛ چرا كه در 

جرائم مالي،  غيرعمد و... زندان معنا ندارد.

نگاه نمايندگان قانون
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گالری

در تاريخ هنر مدرن ايران، ماركو گريگوريان يكي از درخشان ترين نام هاست؛ هنرمندي ايراني - ارمني كه در هر دو  
كشور شخصيتي شناخته شده است. ماركو سال هاي اصلي بالندگي و فعاليت حرفه اي خود را در ايران سپري كرد 
و يكي از اصلي ترين شخصيت هاي هنر مدرن ايران است؛ هنرمندي كه او را با  عنوان »نقاش خاك« مي شناسند. تلفيق رويكرد مدرن هنرمندانه و كوشش براي اجراي دوباره سنت ها، هنري است كه 

سبب شكوفايي هنر مدرن ايران مي شود. هر كدام از هنرمندان بخشي از سنت ايراني 
را انتخاب مي كنند و هر كدام رويكردي متفاوت به ســنت دارند. توجه به مؤلفه هاي 
سنتي-مذهبي و اجراي امروزي آنها سبب شــكل گيري گرايش سقاخانه مي شود. 
خاك، كاهگل و كوير دستمايه خلق آثار بسياري در هنر ايران بوده است. هنرمندان 
نامداري مثل غالمحسين نامي و پرويز كالنتري را به همين ها مي شناسند، اما ماركو 

گريگوريان پيشتاز همه اين هنرمندان است.

گريگوريان در سال1349 از سوي دانشكده هنرهاي زيبا براي تدريس دعوت شــد و به ايران بازگشت. وي يكي از 
بنيان گذاران گروه نقاشان آزاد و مجسمه ســازان در ســال1354 بود. فرامرز پيالرام، عبدالرضا دريابيگي، مسعود 
عربشاهي، ماركو گريگوريان، سيراك ملكونيان، مرتضي مميز و غالمحسين نامي 4نمايشگاه برگزار كردند و در هر يك 
تجربه هاي جديدي در هنرهاي تجسمي ارائه دادند. گريگوريان پس از انقالب اسالمي، ايران را ترك كرد و يك سال 
بعد در نيويورك، به ياد نقاش ارمني، آرشيل گوركي )ُوستانيك مانوك آدويان( گالري گوركي را تأسيس كرد. او طي 
سال هاي 1981 تا1985 بارها كارهاي خاكي و همچنين چيدمانش را در اين گالري به نمايش گذاشت. همچنين 
مجموعه هاي بسياري كه شامل آثار هنري قديم و جديد ايراني، از ساخت هاي مفرغي گرفته تا تابلوهاي زنديه و قاجاريه 
و تابلوهاي شاهنامه اي آندره سوروگين )درويش( و نقاشي هاي قهوه خانه اي را كه خود از ايران به همراه برده بود در اين 
گالري به نمايش گذاشت. در سال1989، ماركو به دعوت اتحاديه نقاشان شوروي سابق به آنجا سفر كرد و از شهرهاي 
مسكو، لنينگراد و ايروان ديدن كرد و پس از آن، تصميم گرفت براي ادامه زندگي به ارمنستان برود. در سال1990، 
هنگامي كه ارمنستان استقالل يافت، به ارمنستان رفت و در سال1991 آثار كاهگلي اش را در ايروان به نمايش گذاشت.

گريگوريان در ســال1339 نمايشگاهي از 13اثر خود در اســتوديو ميثاقيه ترتيب داد. نمايشگاه »دروازه 
آشويتس« شامل 12نقاشي پيوسته )هر يك به طول 3متر( بود كه متأثر از جنگ دوم جهاني و كوره هاي 
آدم سوزي خلق شده بودند. ســيزدهمين قطعه در ادامه نقاشــي هاي فيگوراتيو قبلي، اثري انتزاعي بود 
و در آن ســطحي با خاك و خاكستر ساخته شــده اســت. ماركو گريگوريان در مقدمه كتابي درباره اين 
نمايشگاه مي نويســد: »اين فرياد من اســت، دلهره آميز و مهيب. گرهي اســت كه در عمق تاريك روحم 
باز شده و اينك آرامشــي درون خود احســاس مي كنم، زيرا راهي از درون عاصي و ملتهب خود به دنياي 
عيني يافتــه ام. از دروازه آفرينش اينك فريادي خســته و دردناك به گوش شــما مي رســانم كه دنباله 
فرياد بشــري اســت كه از بدو تاريخ تا به امروز لحظه اي آرام نيافته اســت. اين فريادي است كه تاريخ از 
اعماق شــعله ور خود و به آن هنگام كه انســان براي بهزيستي قيام كرده است، مي كشــد و عقده بشري 
 است كه راهي براي گشــودن خود يافته اســت. اگر اين راه، پر پيچ وخم و تاريك است، من جز اين راهي 

براي گشودن عقده ديرينه ام نشناخته ام«.

زندگي ماركو گريگوريان در كشورها و فرهنگ هاي گوناگون مي گذرد. او در سال 1304 
در كروپتكين روسيه به دنيا آمد. خانواده او در زمان قتل عام ارامنه در تركيه از وان به قارس 
و بعد به روسيه مهاجرت كردند. در 1309 همراه خانواده اش به تبريز آمد. بعد چند سالي را 
در تهران و آبادان و اصفهان كه شهرهاي اصلي ارامنه در ايران هستند، گذراند. در مدرسه 

كانانيان در جلفاي اصفهان درس خواند و ديپلم گرفت. در سال1319 خانواده گريگوريان 
به تهران بازگشــت و ماركو وارد كالج آمريكايي تهران شــد. در ســال1327 در مدرسه 
كمال الملك شروع به آموزش نقاشي كرد. ماركو در سال 1329 به ايتاليا رفت و در آكادمي 
هنرهاي زيباي رم تحصيل كرد و در سال 1334 فارغ التحصيل شد و بعد به ايران بازگشت.

خاكها،كاهگلها،تـركها
چند قاب از زندگی و كارنامه هنری ماركو گریگوریان

توجه به مؤلفه هاي زندگي سنتي ايراني، مثل نان، آبگوشت و... سبب خلق مجموعه اي 
ديگر در كارنامه ماركو مي شود. باز هم اعتمادبه نفس او در اجراي مؤلفه هاي زندگي 
روزمره سنتي به عنوان اثر هنري است كه آثار متفاوتي را خلق مي كند؛ كارهايي كه 
بسيار ايراني است و هم توجه تماشاگران و كارشناسان غربي را به خود جلب كرده و 
هم سبب توجه عموم مخاطبان به اين آثار شده است. ماركو گريگوريان، هنرمندي 
چندوجهي است كه هم در مقام نقاش و هم به عنوان استاد دانشگاه و نيز در دوره اي 
به عنوان گالري دار )گالري استتيك( و پژوهشگر حوزه هنرهاي سنتي ايران، در تاريخ 

معاصر هنر ايران تأثيرگذار بوده است.

جالب است بدانيد كه ماركو گريگوريان تجربه بازي در سينما را نيز در كارنامه دارد؛ »آرامش قبل از توفان«، 
»كليد«، »گرگ صحرا«،  »طالي سفيد«، »آخرين گذرگاه«، »شهر بزرگ« و »مردي در طوفان« از فيلم هايي 

است كه ماركو در آنها به ايفاي نقش پرداخته است.

  ماركو گريگوريان به همراه سيمين غفاري در نمايي از فيلم »مردي در طوفان« )1351( به كارگرداني خسرو پرويزي

خاك ها و كاهگل ها و ترك هاي خاك در آثار ماركو نظمي هندسي مي يابند و كارهايي 
را پيش چشم مي گذراند كه در هنر مدرن ايران نظير ندارد. اعتماد به نفس او در اجراي 
نقش هاي برجسته كاهگل و عدم تقيد به چارچوب بوم، سبب خلق آثاري مي شود كه 
به عنوان آثار هنري متفاوت، از يك ســو تصويري تازه از هنر مدرن ايران پيش چشم 
تماشاگران و جست و  گران غربي مي گذارد و از سوي ديگر حتي براي عموم تماشاگران 

ايراني نيز چشمگير است.

وي در سال هاي1991- 1992ميالدي، مجموعه كم  نظير خود را به ايروان منتقل كرد و آن را به نام 
»مجموعه ماركو و سابرينا گريگوريان« در موزه اي به نام موزه خاورميانه كه خود آن را تأسيس كرده 
بود، جاي داد و اين آثار را به مردم ارمنستان اهدا كرد. او اين اشيا را طي 40سال گردآوري كـرده 
بود. در اين مجموعه، آثار روسي، هنرهاي دستي خاورميانه و اروپا نيز ديده مي شود. بخش هنرهاي 
ايراني اين موزه منحصر به فرد و شامل اشــياي تمدن هاي پيش از آريايي، از هزاره چهارم پيش از 
ميالد، ازجمله سفال هاي ايالم، مفرغ لرستان و همچنين اشياي مربوط به دوران پيش از اسالم، 
فرهنگ اسالمي، هنر دوره قاجاريه، زنديه و نقاشي قهوه خانه اي و آثار هنرهاي كاربردي و دستي 
مردم ايران و... است. اين اشيا در 4تاالر، با نام هاي ماركو گريگوريان، اسالمي، روسي و اروپايي جاي 
گرفته اند. بعدها او دومين گالري خود را در دهكده گارني در نزديكي ايروان تأسيس كرد و ماه هايي از 
سال را همواره آنجا گذراند و هنرمندان بسياري را به بازديد و ارائه اثر در گالري تازه خود دعوت كرد.

ماركو گريگوريان در 5شهريور 1386بر اثر ايست قلبي در ايروان درگذشت. آثار او در موزه هنرهاي 
مدرن نيويورك، موزه ملي ايتاليا در رم، موزه هنرهاي معاصر تهران، موزه هنرهاي معاصر كرمان، 
موزه ملي ارمنستان، موزه ساردارآباد )ارمنستان(، موزه هنرهاي مدرن ارمنستان و موزه پاراجانف 
و همچنين در مجموعه هاي شخصي نلسن راكفلر )شاهكارهاي هنر مدرن نيويورك(، مجموعه 

بانك مركزي نيكوزيا )قبرس( و مجموعه هاي شخصي ديگر، نگهداري مي شوند.

مهرداد طبرسي
روزنامه نگار
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  خودروسازها قيمت پاياني خودرو را به مشتري اعالم كنند
اخيرا شوراي رقابت ميزان افزايش قيمت خودروها را اعالم كرد و الزم 
است با توجه به آيتم هاي مختلفي كه در فاكتور فروش از جمله ماليات 
بر ارزش افزوده و بيمه و ديگر ارقامي كــه در فاكتور فروش كارخانه 
مي آيد، كارخانه هاي خودروسازي قيمت پاياني و كامل فاكتور را به 
مشتري اعالم كنند تا مشتري زمان پرداخت دچار شوك و سوء تفاهم 
نشود. قيمت اعالمي كارخانه چندميليوني با اين فاكتورهاي نهايي 

فرق دارد.
محمدحسين عسگري از تهران 

  بالتكليفي مالكان زمين هاي پرواز اروميه 
بعد از چند سال و آمد و شد چندين مدير در استان و شهرستان، تكليف 
صاحبان زمين هاي پرواز واقع در پشــت پارك جنگلي اروميه هنوز 

معلوم نيست. چرا با سرمايه مردم بازي مي كنند.
آقايی از اروميه 

  اردوهاي جهادي براي نشاندن آتش زاگرس به ميدان بيايند
همه ساله در فصل بهار و تابستان اردوهاي جهادي با حضور دانشجويان 
و دانش آموزان در گوشه و كنار كشور برگزار مي شود كه اثرات آن براي 
روستاها و نقاطي كه حضور دارند خوب و سازنده است. از اين گروه هاي 

ارزشمند براي نشاندن آتش در زاگرس بهره بگيرند.
طالبي از ياسوج

  آب پرامالح در ضلع جنوبي خيابان ميرداماد
از ســازمان آب و فاضالب ســؤال داريم كه چرا آب منطقه3 تهران 
خصوصا ضلع جنوبي ميرداماد، پر از امالك آهكي است؟ به گونه اي كه 
به محض پر كردن آب، ليوان پر از امالح آهك مي شود و مردم اين آب 

را مي خورند كه كمترين عارضه آن سنگ كليه است.
احمدي از تهران 

  سازوكار فروش سهام عدالت از كارگزاري كي ايجاد مي شود؟
در مورد فروش سهام عدالت كســاني كه كد بورسي دارند و با صفحه 
معامالت آنالين كار مي كنند هيچ تدبيري نشده است جز اينكه همه 
كارگزاري ها يك لينك جدا روي صفحه اصلي گذاشته اند و سهامداران 
بورس نمي توانند سهام عدالت خود را در سبد معامالت خود ببينند و 

اين يعني سازوكاري براي اين منظور درنظر نگرفته اند.
دالوري از كرمانشاه 

  پله برقي پل عابر گيشا خراب است
باالبر پله برقي پل عابر پياده اتوبان چمران، تقاطع گيشا از هر دو طرف 
غربي و شرقي آن مدت هاست خراب است و تعمير نمي شود و مشكالت 

زيادي براي سالمندان و بيماران ايجاد كرده است.
كاوه از تهران 

  احكام پرسنل بيمارستان ها چه شد
وزارت بهداشــت تا امــروز احكام جديد پرســنل بيمارســتان ها و 
كادردرماني را صادر نكرده است. يعني بعد از گذشت 3ماه از سال هنوز 
وقت صدور احكام جديد نشده است؟ اين رفتار حق كساني كه براي 

نابودي كرونا جانفشاني كردند نيست.
انصافي از رشت

  سنگين ترين مجازات ها براي قاتل رومينا اجرا شود
ماجراي قتل دختر نوجوان تالشــي روح جامعه را آزرده خاطر كرده 
اســت و از قوه قضاييه تقاضا داريم ســنگين ترين مجازات ها را براي 
قاتل يا قاتــالن درنظر بگيرند تا ديگر چنين جراتــي در فردي براي 
 قتل پيدا نشود و تصور اين نباشد كه قانون حامي اين نوع قتل است.

 چرا پدر اين دختر٬ دخترش را به خاطر فرار و ارتباط با پسري جوان 
به قتل رسانده است؟!

 ثباتي از شهريار

  تبليغات چاي خارجي از صدا و سيما به چه معناست؟
مگر قرار نبود اجناسي كه امكان توليد داخلي آنها وجود دارد، از خارج 
وارد نشــوند؟ پس چگونه است كه در صداوســيماي ملي همه روزه 

كاالهاي خارجي به خصوص چاي هندي تبليغ مي شود؟
بهادريان از تهران

امام خميني)ره( و مردم 
انقالبي كه با كنار هم قــرار دادن جمهوريت و  ادامه از 

اسالميت ثابت كرد همزيستي و تجميع دين و صفحه اول
دمكراسي نه فقط يك شعار روشنفكرانه كه يك راهبرد جدي و عميق 
است  و برخالف نظر طرفداران حكومت اسالمي و  البته پيروان حكومت 
سكوالر در ايران، جمهوري اسالمي ايده و ساختاري قابل دفاع و محكم 
است كه با اصالح برخي رويه ها و رفتار هايي كه مي كوشند جمهوريت 
را در برابر اســالميت قرار دهند يا يكي را عليه ديگري تقويت كنند، 
الگويي كارآمد براي زندگي اجتماعي و فردي عزتمدارانه اســت كه 
تركيب جمهوريت و اسالميت آن را متفاوت از تئوري ها و مدل هاي 

حكومتي ديگر مي كند.
 اينك كه در آستانه سالگردي ديگر از رحلت جانسوز امام راحل)ره( 
قرار گرفته ايم باز هم همان پرسش هميشگي مطرح است كه اهداف 
و هويت جمهوري اســالمي كه پديده اي تأثير گذار و تحول آفرين در 
دهه هاي اخير نظام بين الملل و معادالت دولت هاي جهان اســت تا 
چه اندازه محقق شده اســت و مردم كه امام خميني)ره( همواره در 
بيانات خود به لزوم اتكاي حكومت به مردم، عدم تحميل اراده بر مردم، 
رضايت مردم و نظارت مردم اشاره و تأكيد داشتند تا چه اندازه خود 
را مالك جمهوري اسالمي مي دانند؟ اين پرسش ها مي تواند ما را در 
حفاظت از جمهوري اسالمي به عنوان ميراث اسالمي و ايراني ما ياري 
كند و با اصالح برخي انحراف ها و رفتار هاي نادرست، آن را به الگويي 
بي بديل و بي نظير در جهان اسالم و عرصه بين الملل بدل كنيم. بدون 
شك نظام جمهوري اسالمي با مردم شكل گرفت، با مردم تثبيت شد 
و با مردم تداوم پيدا مي كند. و براساس همين نگاه است كه رضايت و 
اعتماد مردم مي تواند شاخصي اساسي و اصلي باشد كه به كمك آن 
ميزان دســتيابي به اهداف بلند انقالب و جمهوري اسالمي را رصد 
كنيم؛ مردمي كه امام )ره( آنان را ولي نعمت خطاب مي كرد و صاحبان 

اصلي كشور مي دانست.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

كشف 12ميلياردي 
خودروهاي احتكاري 

55دستگاه انواع خودروهاي داخلي و خارجي 
كه در 2پاركينگ در مركز تهران احتكار شده 
بود، توقيف شــد. به گزارش همشــهري، روز 
يكشــنبه گزارشــي در اختيار پليس امنيت 
تهران قرار گرفت كه نشــان مــي داد مالكان 
2پاركينگ در مركز شــهر اقــدام به دپوي 
خودرو كرده اند. بررســي ها حكايــت از اين 
داشــت كه پاركينگ ها در 2مجتمع تجاري 
در ميدان فردوسي و ميدان حر هستند كه با 
دستور قضايي، تيمي از مأموران به محل اعزام 
شدند. در همين حال، سردار علي ذوالقدري، 
رئيس پليس امنيــت عمومي پايتخت گفت: 
تحقيقات نشــان مي داد كه احتكار كنندگان 
قصد دارند در فرصت مناسبي خودروها را به 
فروش برسانند. وي بيان داشت: مأموران وقتي 
در عملياتي غافلگير كننــده وارد پاركينگ ها 
شدند، 55دستگاه انواع خودرو شامل 9دستگاه 
پژو206، 4دســتگاه جك، 12دستگاه تيبا، 
3دســتگاه دنا، 3دســتگاه رانا، يك دستگاه 
هايما، 5دستگاه پژو405، يك دستگاه مزدا3، 
8دستگاه ســاينا و 9دســتگاه پرايد كشف و 
مالكان پاركينگ ها را دستگير كردند. سردار 
ذوالقــدري با بيــان اينكــه ارزش خودرو ها 
12ميليارد تومان برآورد شــده است، افزود: 

متهمان در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.

كشف عتيقه از خودروي سمند 
راننده ســمند كه قاچاقچي عتيقه بــود در جريان عمليات 
تعقيب و گريز دستگير شــد. به گزارش همشهري، ساعت 
16روز يكشنبه مأموران گشت انتظامي يگان امداد تهران در 
اتوبان آزادگان به يك دستگاه خودروي سمند مظنون شدند و 
دستور توقف خودرو را دادند. اما راننده خودرو به جاي توقف، 
سرعت ماشين را بيشتر كرد تا متواري شود اما عمليات تعقيب 
و گريز آغاز شــد تا اينكه مأموران موفق شدند او را دستگير 
كنند. در بازرســي از داخل خودرو، تعدادي اشياي تاريخي 
شامل تبر، كوزه و بشقاب، دستبند و انگشتر،شي فلزي، قمقمه 
و سكه كشف كردند. عالوه بر اين يك دستگاه چاپ كارت عابر 
بانك، مهر بانك رفاه، يك قبضه اسلحه پالستيكي و يك قبضه 
سالح سرد از داخل خودرو كشف شد.  به گفته سرهنگ دالور 
القاصي مهر، فرمانده يگان امداد پليس پايتخت، عتيقه هاي 
كشف شــده براي تعيين قدمت در اختيار كارشناسان قرار 
گرفتند. همچنين قاچاقچي عتيقه بــراي انجام تحقيقات 

بيشتر در اختيار قاضي پرونده قرار گرفت.

»زلزله آمد، كمد تكان خورد و روي 
بهار كوچولو افتاد« اين حادثه تلخي داخلي

بود كه هفته گذشته به دنبال وقوع 
زمين لرزه اي خفيف در تهران اتفاق افتاد و موجب 
مرگ مغزي دختري 2ســاله شد. هرچند در اين 
حادثه پدر و مادر بهاركوچولو جگرگوشه شان را از 
دست دادند و داغدار او شدند، اما با تصميم بزرگ 
آنها، اعضاي بدن بهار به 4بيمار نيازمند، زندگي 

دوباره بخشيد.
به گزارش همشهري، روز سوم خرداد، بهاركوچولو 
كه فقط 2بهار از زندگي اش مي گذشت مثل هر روز 
در خانه شــان در منطقه قرچك ورامين مشغول 
بازي بود. 2سالي مي شد كه با به دنيا آمدن او، دنيا 
براي پدر و مادرش رنگ و بوي ديگري گرفته بود. 
آن روز او غرق در بازي هــاي كودكانه اش بود كه 
ناگهان زمين شروع به لرزيدن كرد. حادثه اي كه 
بهاركوچولو تا آن زمــان آن را تجربه نكرده بود. با 
اينكه زلزله چندان شديد نبود اما باعث شد كمدي 
كه در اتاق بود در جاي خود حركت كرده و سقوط 
كند. آن زمان در آنجا هيچ كس به جز بهار نبود و 
كمد درست روي او سقوط كرد. زمين لرزه و صداي 
سقوط كمد از يك سو و فرياد دختربچه از سوي 
ديگر باعث شــد مادر بهار سراسيمه خودش را به 
آنجا برساند. او صحنه اي را كه به چشم مي ديد باور 

نداشــت. كمد روي دخترش افتاده و او را گرفتار 
كرده بود. زن همزمان كه فرياد مي كشيد و كمك 
مي خواست با زحمت توانســت كمد را كنار بزند. 
دقايقي بعد وقتي چند نفر از همســايه ها نيز سر 
رسيدند با درخواست آنها اورژانس سر رسيد و پيكر 

نيمه جان دختربچه به بيمارستان منتقل شد.

بيم و اميد در بيمارستان
بررســي هاي اوليه در بيمارســتان نشان مي داد 
سقوط كمد روي دختربچه آنچنان صدمه اي به او 
وارد كرده كه قلبش از تپش ايستاده و به مغزش 
نيز آسيب شديدي وارد شده است. با وجود اين، 
تالش كادر پزشــكي براي نجات جان دختربچه 
آغاز شد و دقايقي بعد با تالش نفسگير پزشكان، 
قلب بهار بار ديگر به تپش افتاد. احياي موفق بهار 
اميدها براي بازگشت او به زندگي را دوچندان كرد. 
با وجود اين بخش هاي مهمي از مغز او آسيب ديده 
بود. در اين شرايط بود كه بهار به بيمارستان رسول 
اكرم)ص( منتقل و تالش ها بــراي جراحي مغز 
او آغاز شد. بررسي شــرايط مغزي بهار به عليرضا 
طبيب خوئي، يكي از اساتيد جراحي مغز سپرده 
شد. او و اعضاي تيم پزشكي جراحي مغز و اعصاب 
پيش از اين موفق شده بودند در جراحي هايي نادر، 
چندين كودك را كه دچار حادثه شده بودند نجات 

دهند و حاال در برابــر موقعيت تازه اي قرار گرفته 
بودند. با وجود تالش هاي تيم پزشكي براي نجات 
بهار، اما بخش هاي اصلي مغز او از كار افتاده بود. در 
اين شرايط متخصصان بعد از مشورت با يكديگر 
اعالم كردند؛ دختر 2ساله دچار مرگ مغزي شده 

و به زندگي برنمي گردد.

تصميم بزرگ 
با قطعي شــدن مرگ مغزي بهار تنها راه اهداي 
اعضاي بدن او بــه بيماران نيازمند بــود. در اين 
شرايط بود كه مسئوالن واحد پيوند اعضا وارد عمل 
شدند. يزدان شفي خاني، پزشك هماهنگ كننده 
ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران در بيمارستان 
رســول اكرم، در اين باره به همشهري مي گويد: 
»براي قطعي شــدن مرگ مغزي هر فرد، تيمي 
متشكل از 5پزشك متخصص بايد در اين باره نظر 

كارشناسي بدهند. در اين مورد هم بعد از تشكيل 
اين تيم و بررسي شرايط باليني بيمار، مسجل شد 
كه او به زندگي بر نمي گردد. در اين شــرايط روز 
دهم خرداد اين موضوع را با خانواده بهاركوچولو 
در ميان گذاشــتيم و آنها بــراي تصميم گيري 
 فرصــت خواســتند.« وي ادامــه مي دهــد:
» تصميم گيري در چنين شرايطي دشوار است، 
اما چند ساعت بعد پدر و مادر بهار با وجود شرايط 
سختي كه داشتند اعالم كردند؛ حاضرند اعضاي 
بدن فرزندشــان به بيماران نيازمند اهدا شود. به 
اين ترتيب بعد از انجام تشريفات قانوني آنها برگه 
رضايتنامــه را امضا كردند.« اين پزشــك درباره 
اعضاي جداسازي شده از دختربچه مي گويد:» بعد 
از بررسي شرايط بيمار كبد، كليه ها و دريچه هاي 
قلب جداسازي و به بيماران نيازمند كه مدت ها رنج 

مي كشيدند پيوند زده شد.«

سقوط كمد در جريان زلزله هفته گذشته تهران، موجب مرگ مغزي دختري 2ساله شد

عروسي مجلل
داماد كه مهندس اســت چند  ماه قبل در فضاي مجازي با عروس آشــنا شد و به 
خواستگاري اش رفت. اگرچه اختالفات طبقاتي داشتند اما چون عاشق يكديگر 
بودند خانواده ها مخالفتي نكردند. مادرزن اصرار داشــت كه بايد بعد از كرونا و باز 
شدن باغ و تاالرها، عروسي مجللي براي دخترش بگيرد اما او سرمايه اي نداشت و 

همين باعث شد تا نقشه دزدي بكشد.

به اين فكر نكردي كه ممكن است لو بروي؟
اگر حتي يك درصد هم فكر مي كردم كه لو مي روم هرگز چنين نقشه اي نمي كشيدم. با آبرويم 
كه نمي خواستم بازي كنم. من 27سال ســن دارم و تا به حال پايم به كالنتري باز نشده بود. 
اگر تازه كار نبودم كه به همين راحتي لو نمي رفتم. من فقط مي خواستم به پول برسم تا پيش 

خانواده همسرم كم نياورم.
چرا با وجود اختالفات طبقاتي كه داشتيد به خواستگاري رفتي؟

عاشق بودم. چند ماه قبل با ستاره در فضاي مجازي آشنا شدم. عضو يك گروه دوستي بوديم 
كه با هم چت كرديم. بعد از چند روز قرار گذاشتيم و دلباخته يكديگر شديم. او ساكن شمال 
تهران بود و من جنوب. وضع مالي شان خيلي خوب بود اما من در حد متوسط هم نبودم. با اين 
حال اصال اهميتي نداديم و تصميم به ازدواج گرفتيم. به خواستگاري اش رفتم و بعد از مدتي 

با يكديگر عقد كرديم.
انگيزه اصلي ات از سرقت چه بود؟

مادرزنم اصرار داشت كه بايد بعد از كرونا مراسم عقد و عروسي مجلل بگيري. مي گفت پيش 
دوست و فاميل آبرو دارد و من تا قبل از كرونا مهماني هاي آنها رفته بودم و واقعا شوكه شدم از 
اين همه تجمالت. نمي توانستم عروسي معمولي بگيرم. مادرزنم مي گفت اگر عروسي درست و 
حسابي نگيري آبرويمان مي رود. با اين شرايط مالي بد چطور مي توانستم عروسي مجلل بگيرم. 
در اين اوضاع گراني دو دو تا چهار تا كه مي كردم سرم سوت مي كشيد از هزينه هاي سرسام آور.

شغل خودت چيست؟
مهندسم و در يك شركت خصوصي كار مي كنم. در آمد خيلي بااليي ندارم و كسي هم نبود تا 

مرا حمايت مالي كند. اين شد كه وسوسه سرقت طال و جواهرات خانه مادرزنم به جانم افتاد.
از روز سرقت بگو؟

دزدان اجير شده از دوســتانم بودند. قبل از اجراي اين نقشه ماجراي سرقت را با آنها در ميان 
گذاشتم. قبول كرده بودند كه هم به خاطر پول و هم به خاطر رفاقت وارد اين بازي شوند. روز 
حادثه هم طبق برنامه به خانه مادرزنم رفتم. بايد فيلم بازي مي كردم تا كسي به من مشكوك 
نشود اما اصال حواسم به دوربين هاي مداربسته نبود. چند ساعت قبل از سرقت با دزدان قرار 
گذاشتم و نقشه را مرور كرديم. از قبل مي دانستم كه مادربزرگ ستاره؛ نامزد عقد كرده ام، قرار 
است طالهايش را به خانه آنها بياورد. حتي جاي طالها را به دزدان گفتم و بعد منتظر نشستم تا 
آنها در نقش مأمور وارد خانه مادرزنم شوند. حتي براي اينكه كسي به من مشكوك نشود دزدان 

مرا زخمي كردند، اما در نهايت ماجرا لو رفت.

گو
ت و

گف

شكايت از تيم پزشكي به خاطر مرگ جنين و نوزاد 
در 2حادثه جداگانه جنين مادر باردار و نوزاد 5روزه اي 
در 2بيمارســتان مختلف جانشــان را از دست دادند و 

خانواده هايشان از تيم پزشكي شكايت كردند.
به گزارش همشهري، ساعت 13يكشنبه، مأمور كالنتري 
148انقالب با قاضي مصطفي واحدي، كشيك جنايي 
تهران تماس گرفت و خبر از مرگ جنين 8ماهه اي داد. با 
دستور قاضي تحقيقات در اين خصوص آغاز و مشخص 
شد كه زني جوان 8ماهه باردار بوده كه ناگهان حالش بد 
مي شود. وي ساكن شهرستان رباط كريم بود و خانواده 
او، فورا وي را به بيمارستاني در رباط كريم انتقال دادند. 
زن جوان هر لحظه حالش وخيم تر مي شد به همين دليل 
وي براي ادامه درمان به بيمارســتاني در تهران انتقال 
يافت. اگرچه پزشكان زن جوان را از خطر مرگ نجات 
دادند اما جنين 8ماهه او زنده نماند. به دنبال مرگ جنين، 
خانواده وي از تيم پزشكي بيمارستان رباط كريم شكايت 
كرده اند و مي گويند سهل انگاري كادر درمان باعث شد 

تا فرزند مادر باردار جانش را از دست بدهد. با اين شكايت 
پرونده اي درخصوص قصور پزشكي تشكيل شده و تحت 

رسيدگي قرار گرفته است. 
هنوز يك ســاعت از اعالم اين گزارش نگذشته بود كه 
اين بار مأموران كالنتري 106نامجــو با قاضي جنايي 
تهران تماس گرفت و گزارش مرگ نوزاد 5روزه اي را به 
او اعالم كرد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه اين نوزاد 
پسر 5روز قبل در يكي از بيمارستان هاي تهران متولد 
شد اما پزشكان اعالم كردند كه نوزاد اجازه ترخيص از 
بيمارستان را ندارد و بايد بســتري شود. بعد از گذشت 
5روز از تولد نوزاد، وي به كام مرگ رفت و خانواده او از 
كادر درمان بيمارستان شكايت كرده اند. آنها مي گويند 
نوزاد سالم به دنيا آمد و مشكلي نداشت به همين دليل 
قصور پزشكي را دليل مرگ نوزاد مي دانند. با اين شكايت 
پرونده اي در اين خصوص تشــكيل و براي رســيدگي 

بيشتر به دادسراي جرايم پزشكي فرستاده شد.

داماد 27ساله 3سارق اجير كرد تا به خانه 
مادرزنش دستبرد بزنند، اما چون تازه كار 
بود فكرش را نمي كرد كه اگر چند ساعت 
قبل از اجراي نقشه سرقت با دزدان قرار 

مالقات بگذارد، دستش رو مي شود.
به گزارش همشهري،  چند روز پيش زني 
با 110تماس گرفت و درحالي كه وحشت 
زده بود و صدايش مي لرزيــد به اپراتور 
پليس گفت كه 3نفــر به خانه اش هجوم 
آوردند و پس از زخمــي كردن دامادش 
دست به سرقت طال و جواهرات زده اند. به 
گفته اين زن ارزش طال و جواهرات بيش 

از يك ميليارد تومان بود.
 بعد از اين تمــاس، مأموران راهي محل 
ســرقت كه خانه اي وياليي در شــمال 
تهران بود شــدند و به محض ورود، خانه 
را كامال به هم ريخته ديدند. اين درحالي 
بود كه داماد خانــواده از ناحيه پا زخمي 
شــده بود و زن صاحبخانه سراســيمه 
فرياد مي زد دزدان تمــام طالهايش را 
دزديدند و گريختند. مأمــوران در ابتدا 
به تحقيق از صاحبخانه پرداختند كه او 
در تحقيقات گفت: چند روزي است كه 
مادرم ميهمان خانه ما شده است. او تمام 
طال و جواهراتش را به خانه من آورده بود 
تا در گاوصندوق خانه ما باشــد. چون او 
معمــوال خانه نبود و پيــش بچه هايش 
مي رفت. به همين دليــل مي گفت بهتر 
اســت طالها را در خانه اش نگه ندارد از 
ترس اينكــه مبادا ســارقان به خانه اش 
دســتبرد بزنند اما خبر نداشت كه قرار 

است دزد به خانه من حمله كند. 
وي ادامه داد: روز حادثه دخترم به همراه 
دامادم كه چند ماه قبــل با يكديگر عقد 
كرده اند نيــز در خانه ام بودنــد. ناگهان 
صداي زنگ خانه به صــدا در آمد و مرد 
جواني خود را مأمور گاز معرفي كرد. به 
خيال اينكه واقعا مأمور اســت در را باز 
كردم و با خود گفتم مثل هميشه كنتور 
را مي خواند و بعد در را بســته و مي رود. 
اما ناگهان 3مــرد در ورودي را باز كردند 
و وارد خانه ام شــدند. آنها با تهديد ما را 
به گوشه اي از خانه بردند و دست و پاي 
دامادم را كه قصد داشت با آنها درگير شود 
بستند و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. 
مردان خشــن با تهديد از ما خواستند تا 
هرچه پول، طال و اموال بــاارزش داريم 
تحويلشان بدهيم. وي ادامه داد: از ترس 

جانمان هرچه طال در دستمان بود بيرون 
آورديم و به آنها داديم. در ادامه دو نفر از 
دزدان نيز به اتاق خواب رفتند و تمام طال 
و جواهرات من، دخترم و مــادرم را كه 

پيش من امانت بود، سرقت كردند.

راز سرقت در دوربين هاي مداربسته
يافته هــاي كارآگاهان حكايــت از اين 
داشــت كه ســارقان به خانه آشــنايي 
كامل داشــته و مي دانستند كه طالهاي 

صاحبخانه در كدام اتاق است. 
كارآگاهــان در ادامــه بــه بررســي 
تصاويردوربين هاي مداربســته اطراف 
محل سرقت پرداختند و با بازبيني تصاوير 
آن پي به راز سرقت بردند. تصاوير نشان 
مي داد كه چند ساعت قبل از حادثه داماد 
خانواده درحالي كه سوار بر ماشينش بود 
خود را به مقابل خانه مادرزنش رساند. او 
داخل ماشــين منتظر بود تا اينكه 3مرد 
جوان رسيدند.آنها كسي جز دزدان خشن 
نبودند كه به خانه زن صاحبخانه دستبرد 
زدند. تصاوير نشــان مي داد كــه داماد 
خانواده در حال گفت وگو با سارقان بود 
و همين تصاوير ثبت شده نشان مي داد 
كه كســي جز داماد خانواده طراح نقشه 

دزدي نيست.

اقرار
با اين سرنخ به دســت آمده، كارآگاهان 
با دستور قاضي رضا بهشــتي، بازپرس 
دادسراي ويژه سرقت بازداشت داماد را در 
دستور كار خود قرار دادند و او 24ساعت 
پس از دزدي بازداشت شد. اگرچه منكر 
سرقت بود و اصرار داشت كه بيگناه است 
اما وقتــي تصاويردوربين مداربســته را 
مقابــل او قرار دادنــد تازه داماد چاره اي 
جز اقرار به ســرقت نديد. او اعتراف كرد 
كه نقشــه ســرقت از خانه مادرزنش را 
طراحي كرده و براي اجراي اين سناريو، 
3دزد اجير كرده اســت. با اعتراف داماد، 
3همدست او دســتگير شدند و مقداري 
از طالها در مخفيگاه آنها كشــف شــد. 
اين درحالي بود كه دزدان پس از دزدي 

مقداري از طالها را فروخته بودند. 
در ادامه مالخر طالها نيز دســتگير شد 
و متهمان براي انجام تحقيقات بيشــتر 
در اختيار مأمــوران پليس آگاهي تهران 

قرار گرفتند.

تپش قلب بهاركوچولو پس از مرگ

رهايي گروگان، در كمتر از ۳ساعتعروسي مجلل؛ انگيزه داماد براي سرقت از خانه مادرزن
مردان مســلح با گروگان گرفتن مرد 
جواني قصد اخاذي از خانــواده اش را 
داشتند اما اين باجگيري مسلحانه فقط 
3ساعت طول كشيد و با دستگيري يكي 
از آدم ربايان، جوان ربوده شــده نجات 

پيدا كرد.
به گزارش همشهري، ظهر روز يكشنبه 
مرد 30ساله اي به صورت پياده از خيابان 
امام خميني شهرستان زهك در استان 
سيستان و بلوچســتان مي گذشت كه 
ناگهان يك پــژو405 كنــار او توقف 
كرد و 4سرنشين آن به زور وي را سوار 
خودروي شــان كرده و فرار كردند. اين 
آدم ربايي خيلي سريع اتفاق افتاد و پيش 
از آنكه شاهدان بتوانند واكنشي از خود 

نشان دهند از آنجا دور شدند.
با حضور مأموران پليس در محل حادثه 
تحقيقات در اين خصوص آغاز شــد. 
هنوز معلوم نبود آدم ربايان چه كساني 
هستند و با چه انگيزه اي دست به اين 

آدم ربايي زده اند. 
با وجود اين ســاعتي بعــد مأموران به 
اطالعاتي درباره يكي از آدم ربايان دست 
يافتند و در شــرايطي كه يك ساعت از 
آدم ربايي مي گذشــت توانستند وي را 
در مخفيگاهش دستگير كنند اما هنوز 
از سرنوشت گروگان و 3آدم رباي ديگر 
اطالعاتي وجود نداشــت. وقتي متهم 

دستگير شده تحت بازجويي قرار گرفت 
معلوم شــد انگيزه آدم ربايان از ربودن 
مرد 30ســاله اختالفات مالي است. او 
محل اسارت مرد جوان را هم به پليس 
اعالم كــرد اما پيش از آنكــه عمليات 
رهايي گروگان آغاز شود گروگانگيران 

مرد جوان را رها كردند.
سردار احمد طاهري، جانشين فرمانده 
انتظامي استان سيستان و بلوچستان 
در اين باره گفت: تيم هاي عمليات ويژه 
پليس آگاهي زهك با بررسي اظهارات 
شاهدان عيني محل حادثه و سرنخ هاي 
موجود تحقيقات گسترده اي را آغاز و 
يكي از گروگانگيران را شناســايي و در 
كمتر از يك ساعت در يكي از روستاهاي 

حاشيه شهر زهك دستگير كردند.
وي ادامــه داد: ديگر اعضــاي اين باند 
كه خود را در يــك قدمي قانون گرفتار 
مي ديدند گروگان را در كمتر از 3ساعت 
در يكي از روســتاهاي همان محدوده 
رها كردند. در بازجويي هــاي اوليه از 
متهم دستگير شده اين پرونده مشخص 
شد كه انگيزه آنها از اين گروگانگيري 

اختالفات مالي بوده است.
به گفته جانشــين فرمانــده انتظامي 
سيستان و بلوچســتان تالش ها براي 
دســتگيري متهمان ديگر اين پرونده 

همچنان ادامه دارد.
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مهديهتقويراد
خبرنگار

 مردم انگار از بند زندان آزاد 
شده  باشــند؛ بيرون آمده از گزارش

چهارديواري خود قرنطينگي 
و بريده از احســاس انســداد خانه نشيني. 
فضاهاي عمومي شهرها رفته رفته جمعيت 

بيشتري مي گيرد.
در بهاري كه شــبيه هيچ يك از بهارهاي 
گذشته نبوده، مردم تبعيد  شدگاني بودند 
به كنج خانه ها، رانده شــدگان از فضاهاي 
عمومي به فضاهاي خصوصــي آن هم در 
خوش آب وهوا ترين روزهاي ســال؛ همه 
اينها از بيــم كرونا. حاال 3 ماه بعد اســت. 
كرونا همچنان قرباني مي گيرد. عددهاي 
مرگ ومير و ابتال باال و پاييــن مي رود اما 
كركره ها باال رفته است. آدم هاي ترسيده 
براي زندگي و سازگاري با ويروسي كه فعال 
ماندني اســت، تالش مي كنند هرچند كه 
هنوز هيچ چيز به گذشته نمي ماند؛ كافه ها 
و رستوران ها در انتظار مشتريان از دست 
رفته اند و كافه نشينان و رستوران گردها در 
خوف و رجاي بازگشت به فضاهاي عمومي 

و روشن كردن چراغ زندگي.
درهاي قرنطينــه خودخواســته به روي 
مردم باز شده و شهروندان با رعايت نكات 
و پروتكل هاي بهداشتي مي خواهند زندگي 
را اين بــار همــراه كرونا را از ســر بگيرند. 
پارك ها، بوستان ها، كافه ها و رستوران ها و 
فضاهاي عمومي به تدريج جمعيت بيشتري 
به خود مي بيند. در تهران ســاحل درياچه 
خليج فــارس در غربي تريــن نقطه تهران 
همانند بوســتان ها پذيراي مردمي شده 
كه از قرنطينه خانگي به  ســتوه آمده اند و 
تصميم گرفته اند تا ساعتي از روزشان را در 
كنار درياچه سپري كنند. بوي جوجه كباب 
در محوطه پيچيده و بچه ها و بزرگســاالن 
با ماسك بر صورت و دســتكش بر دست 
بر سر ســفره هاي يكبارمصرف نشسته اند. 
ديگر بوستان ها هم از اين قاعده مستثني 
نيستند، مردم با رعايت فاصله اجتماعي يا 
بدون رعايت آن زير اندازهاي رنگ به رنگ را 
پهن كرده و در هواي گرم خرداد نشسته اند.

در اين ميان بسياري از مشاغل هم به مرور 
شــروع به كار كرده اند؛ مثل رستوران ها و 
كافه ها كه تا پيــش از قرنطينه رفت وآمد 
زيادي داشتند و با حضور كرونا در زندگي ها 
به تعطيلي دچار شدند. حاال زندگي به طور 
تدريجي به شــهر و به فضاهــاي عمومي 
بازمي گردد اما با شيبي آهسته و با تغييراتي 

در سبك و سياق آنچه در گذشته بود و آنچه 
حاال بايد باشد.

منوهاالغرميشوند
رســتوران دوطبقه اي در ميانــه خيابان 
وليعصر ســومين روز بازگشــايي پس از 
تعطيالتي طوالني مدت ناشي از شيوع كرونا 
را سپري مي كند. سالن رســتوران خالي 
از جمعيت اســت و به نظر مي رسد پرسنل 
هم آماده پذيرايي نيســتند، آشپزخانه اما 
آماده است. سرآشپز رستوران مردي است 
ميانسال كه به »همشهري«  مي گويد: »ما 
جزو رستوران هاي شلوغ اين منطقه بوديم، 
مخصوصا براي ظهر ســفارش هاي زيادي 
داشــتيم چون اين منطقه اداري اســت و 
كارمندان زياد ســفارش غذا مي دهند اما 
االن حجم غذاي روز را به يك پنجم كاهش 

داديم. همين هم مي ماند.«
اگر اوضاع بــه همين منــوال پيش برود، 
مديريت اين رستوران هم تصميم مي گيرد 
مثل ديگر كافه ها و رستوران ها در فهرست 
پرتنوع و بلند باالي رستورانش تجديد نظري 
داشته باشد. او مي گويد: »منوي متنوع يكي 
از امتيازهاي هر رستوراني است. ما تالش 
كرده بوديم منويي با تنوع غذاهاي ايراني، 
فرنگــي و همچنين تعــدادي از غذاهاي 
محلي داشته باشيم. اتفاقا غذاهاي محلي ما 

هميشه فروش بيشتري داشت اما با شرايط 
فعلي و هزينه باالي مواداوليه ممكن است 
الزم باشــد كه در منو تجديد نظر كنيم.« 
در اين رستوران نســبتا بزرگ انتظار اين 
بوده كه پس از بازگشايي و بازگشت به كار 
دست كم سفارش هاي تلفني بيشتر باشد: 
»براي وعده ناهار كه شلوغ ترين زمان كاري 
ما بوده ســفارش ها به شــدت افت كرده و 
شب ها هم مشــتري هاي معدودي داريم 
كه بيشــتر مشتري كافي شــاپ مجموعه 
هستند.«  تصميم گرفتن براي تغيير منوها 
يكي از تغييرات و تصميماتي است كه بيشتر 
رستوران داران و مديران كافه ها اين روزها به 
آن فكر مي كنند. كرونا و احتياط هاي مالزم 
با آن منجر به تغييراتــي در انتخاب مردم 
شده، هر چند كه زمان بيشتري الزم است 
براي جمع بندي و تصميم گيري درباره اين 
تغيير ذائقه مردم. پيگيري همشهري از چند 
رستوران و كافه نشان مي دهد سفارش  هاي 
مربوط به ســاالد و غذاهاي سرد به شدت 
كاهش پيدا كرده اســت. مدير كافه اي در 
بلــوار ميرداماد از حذف همه ســاالدها تا 
اطالع ثانوي خبر مي دهد و به همشــهري 
مي گويــد: »ما خودمــان تصميم گرفتيم 
بعد از بازگشايي ساالد نداشته باشيم، اما از 
همكارانم شنيده ام كه تقريبا هيچ سفارشي 
براي ســاالد ندارنــد. يا نوشــيدني هاي 

دست سازي  كه قبال خيلي پرمشتري بود 
را االن مردم با نگراني ســفارش مي دهند. 
بخشي از اين اتفاق به ضرر ماست. كافه ما 
به ساالدهاي تازه و متنوع اش شناخته شده 
بود كه االن امكان ســرو آن نيست. به تبع 
مشتري هايي كه براي ساالد خوردن اينجا 

مي آمدند را هم از دست داده ايم.«

مسئوليتهايتازهبرايپرسنلقديمي
ســوي ديگر خيابان وليعصــر، جايي كه 
اتوبوس هاي تندرو در رفت وآمد مداومند، 
كارگراني با لباس هاي يكدست جعبه هاي 
پيتزا را حمل مي كنند. »حســن« يكي از 
آنهاست كه 10روز است سر كارش برگشته: 
»ماه هاي قبل هم حقوق ما را دادند، هفته 
قبل هم گفتند برگرديم ســر كار. به اندازه 
قبل شلوغ نيست اما هر شب تعداد مردمي 
كه مي آيند بيشــتر مي شــود.« در سالن 
رستوراني كه حسن در آشپزخانه اش كار 
مي كند، همه كاركنان ماســك به چهره 
دارند و دستكش به دســت. در انتهاي هر 
رديفي از صندلي  ها يك نفر ايستاده مجهز 
به مــواد ضد عفوني كننده، يكــي از آنها 
مي گويد: »قبال ما فيش سفارش مشتريان 
را مي گرفتيم و غذاها را سر ميز مي برديم اما 
االن هر كســي خودش بايد برود و تحويل 
بگيرد اما مسئوليت ضدعفوني كردن مرتب 

ميز و صندلي ها با ماست.« 
همكار ديگر او »مرتضي« اســت. به جاي 
توزيع غذا در ســالن و جمع آوري فيش ها 
در اتاقكي كوچك روبه روي در ورودي تب و 
ميزان اكسيژن خون مشتريان را مي سنجد: 
»واال كار من از همه خطرناك تر است، اما 
شكر كه برگشتيم سر كار.« رستوراني كه 
او در آن كار مي كند، يكي از رستوران هاي 
زنجيره اي تهران اســت. به نظر مي رســد 
شعبه هاي رستوران هاي زنجيره اي زودتر 
توانسته اند اعتماد مشتريان را جلب كنند. 
مدير اين شعبه مي گويد انتظار اين حجم 
مراجعه مردم را نداشته: »به نظرم مردم از 
خانه نشستن خسته شــده بودند. شنيدم 
كه رســتوران هاي ديگر خلوت هستند اما 
وضعيت ما بد نيست. البته هنوز به ميزان 
فروش دوران پيش از كرونا نرسيده ايم. ما 

با نيمي از ظرفيت نيروها و پرســنل كار را 
شروع كرديم اما از امشب به تعداد ديگري از 
آنها هم گفته ام سر كارشان برگردند، چون 
شب ها خيلي شلوغ اســت و سفارش هاي 

مردم دير آماده مي شود.«

صاحبملكبخشيد،دولتنبخشيد
اما سوي ديگر ماجرا رستوران ها و كافه هايي 
هســتند كه هنوز نتوانســته اند از زير بار 
تعطيلي كمر شكن شــيوع كرونا سر بلند 
كنند. محمد، صاحب كافــه اي در خيابان 
مطهري كه نيروهــاي خود را هنوز تعديل 
نكرده، به همشــهري مي گويــد: »در اين 
مدت به سختي توانستم  حقوق كارمندانم 
را پرداخت كنم. با وجود اين، حساب وكتاب 
كردم و ديدم اگــر كارمندانــم را تعديل 
مي كردم، بيشتر ضرر مي كردم؛  چراكه بعد 
از بازگشايي كافه بايد دوباره نيروي جديد 
مي گرفتم و حداقل 3 ماه زمان مي برد تا به 
نيروها آموزش كافــه داري بدهيم و همين 
مسئله باعث ضرر چندين برابري مي شد.« 
محمــد در ايــن مــدت حقوق پرســنل 
كافه را تــا حدي پرداخت كــرده اما همه 
نيروهايش هنوز سر كار برنگشته اند: »دوباره 
برگرداندن نيروهايم به كافه ســخت بود، 
چون تعدادي از نيروها  يا در تهران نبودند 
و يا در منازل خود مشــغول كارهاي ديگر 

شده بودند.« 
پرداخت هزينه آب، برق، گاز و تلفن كافه 
هزينه هاي اضافي ديگــري بود كه در اين 
مدت به صاحبان كافه ها تحميل شد آنطور 
كه محمد مي گويد، صاحــب مغازه بعد از 
بسته شدن كافه، اجاره چند ماه را بخشيد 
اما با اينكه حدود 3 ماه كافه بسته بود، غير 
از هزينه هاي آب و گاز، بــرق و تلفن بايد 
ماليات مشــاغل و درآمــد را هم پرداخت 
كنيــم، كاش ســازمان هاي دولتــي هم 
براي نگرفتن ماليــات و عوارض و... فكري 
مي كردند تا در اين وضعيــت خواب بازار، 
معيشتمان بيشــتر از اين ضرر نكند. حاال 
و با باز شدن دوباره كافه، من مثل بسياري 
از هم صنفي هايم بــراي خريد مواداوليه به 
مشكل برخوردم و به سختي توانستم دوباره 

كافه را راه اندازي كنم.« 

   بيكاران خانوادگي
اشكان،صاحبكافهاي8سالهدرخيابانميرزايشيرازياستكهاطالعيازوامي
كهقراربودهدولتپرداختكند،ندارد.حاالميگويد:»منفقطدراينحدشنيدهام
كهبههرشغليبهتناسبآسيبيكهبهآنشغلواردشده،دولتمبلغيراپرداخت
ميكند.«اوبااشارهبهاينكهدرچندماهاخيرحدود150ميليونتومانمتضررشده
است،ميگويد:»مناعتراضيبهاينكهچراصاحبملكهزينهاجارهمغازهرابهمن
نبخشيدهندارم،چونشيوعكرونانهتقصيرمنبودهونهصاحبملك،آخراينماه
همچكدارمكهبايدسرموعدمقررپرداختشودوباوجودكاسبينداشتهدرماههاي
اخيرنميدانمچطورميتوانمرقمچكراپركنم.«اشكانبههمراهخانوادهاشكافه
راادارهميكردندوزندگيشانباكافهآميختهبوده:»بعدازاتمامكارهمهدرخانه
دورهمجمعميشديموخاطراتجالبيكههرروزبرايماناتفاقميافتدراتعريف
ميكرديم.اماحاالفضايخانهمانتلخشدهمثلهمانقهوهاسپرسودوبليكهدست
مردمميداديم.حدود80درصدافتمشتريداشتيم.طولميكشدتامردمبتوانند
دوبارهاعتمادكنندوبهزندگيعاديخودبازگردند.هركدامازاعضايخانوادهمنبه
نوعيازاينفشارروحيآسيبديدهاند،كاشدوبارهبههمانوضعسابقبرگرديم.«
مشــتريها-اگرچهباكميهراسازابتالبهويروسكرونــا-امايكييكيوارد
رستورانهاوكافههاميشوند.ميزانپختوپزآشپزهاازگذشتهبسياركمترشده،
كبابهاواستيكهابهدليلنوعپختشانكمترسروميشوند،كمترمشتريساالد
فصلوديگرانواعساالدراسفارشميدهد،اماحضورمشتريها-هرچندكم-باعث
دلخوشيرستوراندارهاوكافهدارهاشدهاست.مديرانرستورانهاوكافههابه
آيندهاميدزياديدارند؛آيندهايكهشايددوبارهجاييبرايسوزنانداختندرمحل
كسبشاننباشدومشتريهازمانزياديراپشتدررستورانصرفميكنندتا

جاييبراينشستنوصرفغذاپيداكنند.

ث
مك

كي چي گفت؟

خبر

چند و چون

   حسين ذوالفقاري

اصنــافوواحدهــاي
بازگشاييشدهدرصورت

بيتوجهيبهاصولوپروتكلهاي
بهداشتيبهسرعتوبدونكموكاست
بامحدوديتهايقبلــيمواجهخواهند
شــد.رئيسكميتهاجتماعيوانتظامي
ستادمديريتكرونابابياناينحرفها
گفتهاستكهصنفهايمتخلفباپلمب
وتعطيليمواجهخواهندشــد.»حسين
ذوالفقاري«بهايلناگفته،اولويتســتاد
مليمديريتبيماريكرونــا،صيانتو
مراقبتازســالمتمردماستونبايدبا
تداومبازگشاييها،اينعالمترابهجامعه
بدهيمكههمهچيزدرحالعاديشدن
است.بهگفتهاوگزارشهاازبرخينقاط
كشورحكايتازافزايششمارمبتاليان

درهفتهاخيراست.

رئيس كميته اجتماعي ستاد مديريت كرونا

   مينو رفيعي

بعــدازشــيوعكرونا
خــاص شــرايط و
كشــور بيمارســتانهاي
غربالگريبيناييكودكان3تا6ســالهو
شنواييسنجينوزادانمدتيمتوقفشد.
حاالباتهيهپروتكلغربالگريدرشرايط
ويژهوابالغآنبهاســتانهااينفرايند
مجدداشروعشدهاست.اينخبررارفيعي،
معاونسازمانبهزيســتياعالمكردهو
گفتهاست:اينفراينددرشرايطفعليبه
شكلپيچيدهتراماايمنترانجامميشود
تامشكليبراينوزادانايجادنشود.برنامه
كشــوريغربالگريبيناييكودكانكه
هرســالآبانماهانجامميشد،بهدليل
احتمالشدتيافتنشيوعكرونادرنيمه

دومامسالبهتيرماهمنتقلشدهاست.

معاون پيشگيري سازمان بهزيستي

  مسعود مرداني

متخصــص يــك
بيماريهايعفونيگفت:

بهنظرميرسدترسمردم
ازكروناريختهاستودرمقايسهباقبل
كمتربهداشتفرديواجتماعيرارعايت
ميكنند.»مســعودمرداني«كهعضو
ستادمليمقابلهباكروناهمهست،گفته
نگرانيهادربارهشيوعكرونابيشترشده
است.بهگفتهاواستانهايخوزستان،
سيســتانوبلوچســتان،كرمانشاهو
هرمزگاندرحالگذرانموجدوماپيدمي
هستندودرتهرانهمموجدومبهصورت
بسيارآهســتهوبطئيپيشميرود.او
گفتهدرصورتبيتفاوتيمردموناديده
گرفتنپروتكلهايبهداشتيورعايت
نكردنفاصلهاجتماعي،بايدمنتظرموج

سومهمباشيم.

عضو ستاد ملي مقابله با كرونا

5 نكته ضد كرونايي براي رستوران ها و كافه   ها
غذابهشرطسالمت

جاللالدينميرزايرزاز
رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور  

 با بازگشايي رستوران ها و هتل ها در روزهاي اخير، رعايت نكات بهداشتي 
براي سالمت همه شهروندان ضروري تر به  نظر مي رسد. اگرچه رستوران ها 
و كافه ها در روزهاي پيش از بروز و شيوع كرونا و شرايط عادي جامعه هم 
به صورت پيوسته توسط مأموران بهداشت كنترل مي شدند، اما در شرايط 
فعلي كه كوويد-19همچنان در دنيا قرباني مي گيرد و افراد زيادي را مبتال 
كرده است، صاحبان مشاغلي همچون رستوران دارها و كافه دارها بايد نكات 

بهداشتي را بيش از گذشته رعايت كنند.
 نخســتين موضوعي كه بايد به آن توجه شود، ساختار فيزيكي 

رستوران يا كافه است، شرايط نگهداري مواد غذايي و تجهيزاتي كه 1
در اين مكان  ها به كار مي رود بايد به دقت مورد ارزيابي قرار بگيرند. ملزوماتي 
همچون يخچال و فريزر، ديگ هاي پخت و فريز مواد غذايي، تخته هايي 
مربوط به قطعه قطعه كردن مرغ و گوشت و تخته مخصوص برش كردن 
سبزي بايد مدام مورد بررسي قرار گرفته و تمام سطوح رويي و زيرين آنها به 
دقت و براساس پروتكل هاي بهداشتي وزارت بهداشت كه در اختيار صاحبان 

اين مشاغل قرار داده شده، به دقت ضد عفوني شوند.
مسئله بعدي در رستوران ها و كافه ها، نيروي انساني اين مراكز است. اگر چه 
در شرايط عادي افرادي كه در اين مشاغل فعاليت داشتند هم بايد كارت 
بهداشت دريافت مي كردند، اما در شرايط فعلي داشتن اين كارت بهداشت به 
تنهايي كافي نيست و بايد براي ادامه شروع به كار اين افراد در سامانه كوويد- 

19ثبت نام كرده و شاخص هاي سالمتي آنها مورد بررسي قرار بگيرد.
طبخ غذا، مسئله مهم ديگري است كه بايد رعايت شود. براساس 

دستورالعمل وزارت بهداشت طبخ غذا، گوشت و مرغ بايد به صورت 2
كامل و حداقل در دماي 70درجه سانتيگراد باشد. درخصوص پخت استيك 
كه معموال بخشي از آن نيم پز باقي مي ماند، براساس اين دستورالعمل، پخت 
اين نوع سفارشات نيز ممنوع اســت و كباب ها نيز درصورت درخواست 
مشتري بايد به صورت كامل پخته شود، به گونه اي كه گوشت، نيم پز باقي 

نماند.
مسئله بعدي درخصوص فعاليت رستوران ها، سرو غذاي بيرون بر 

3
 

است كه در اين صورت بهتر است خانواده ها قبل از صرف،  غذا را 
حتي درصورت گرم بودن در دماي 70درجه سانتيگراد به مدت 5تا 10دقيقه 
ديگر گرم نگه دارند. بعد از اين مدت، اقدام به صرف غذا كنند. خانواده ها بايد 
نسبت به اين مسئله دقت الزم را داشته باشند كه اگرچه صنف رستوران دار 
و كافه ها مجاز به بازگشايي مشاغل خود شده اند، اما درصورت حضور در اين 
مراكز حتما بايد رعايت فاصله اجتماعي رعايت شده و از ضد  عفوني شدن 
ميز، اقالم روي ميز همچون نمكدان و... اطمينان حاصل كنند و درصورت 
امكان از ظروف يكبار مصرف براي سرو غذا استفاده كنند و حتما قبل از 
نشســتن پشــت ميزهايي كه رعايت فاصله گذاري در آنها رعايت شده، 

دست هاي خود را مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت شستشو دهند.
مسئله ديگري كه نبايد از نظر دور داشت منوي رستوران هاست، 

منوي رســتوران طي روز بارها و بارها دست به دست مي شود و 4
مي تواند منبع مؤثري در شيوع ويروس كرونا باشد، پس بهتر است كه هم منو 
قابل ضد عفوني باشد و هم همراه منو، محلول ضد عفوني به مشتريان داده 

شود تا دستان خود را قبل از تماس با منو ضد عفوني كنند.
ساالد يكي از عناصر مهم در كنار غذاســت. در ايام پيش رو كه 

همچنان سايه ويروس كرونا بر كشورمان سنگيني مي كند، بهتر 5
است كه بوفه هاي ســاالد در رســتوران ها و هتل ها تعطيل شود و اقالم 
موردنظر مشتريان به صورت بسته بندي و در ظروف يك نفره براي مشتري 
ارائه شود. در كنار تمام توصيه هايي كه مي شود، بهترين راه براي منتقل 
نشدن ويروس كرونا، شستشوي مدام دست ها و دوري از مواردي است كه 

احتمال ابتال به اين ويروس را زياد مي كند.

رستوران ها و كافه ها باز شده ا  ند اما هيچ چيز مثل قبل نيست

چشم انتظار مشتريان گريزپا
مردم در ميانه بيم و اميد به تدريج حضور بيشتري در فضاهاي عمومي پيدا مي كنند

عادي انگاري كرونا از سوي مردم صداي 
اعتراض وزير بهداشت را بلند كرده است. كرونا

او مي گويد اگرچه ما در ماه هاي گذشته 
در مهار كرونا دستاوردهايي داشته ايم، اما با اين روالي 
كه اكنون حاكم شده، ما دقيقه 90 از گوشه هاي زمين 

گل خواهيم خورد.
سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ديروز از وضعيــت كنوني و نحوه مواجهــه با بيماري 

كرونا به شــدت انتقــاد كرد. 
انتقاد او متوجه كســاني است 
كه معتقدند كرونا مهار شــده 
و همه  چيز به شــرايط عادي 

برگشته است.
نمكــي در حاشــيه برنامــه 
كشوري شــدن طرح هر خانه 
يك پايگاه ســالمت در جمع 
خبرنــگاران از مشــاهداتش 
در ســفر به مشــهد مقدس 
گفــت و بي توجهــي مــردم 
بــه پروتكل هاي بهداشــتي 
را تكان دهنــده و غم انگيــز 
خواند:  من ديروز به دســتور 
رئيس جمهــوري به مشــهد 
مقدس مشرف شــدم و واقعا 

در رفت و برگشــت صحنه هاي غم انگيــزي ديدم. در 
هواپيمايي سوار شــدم كه مردم كيپ تا كيپ نشسته 
بودند، گرچه ماســك را هم همكاران پرواز مي دادند، 
اما از آنجا كه يك ربع تا پرواز طول كشــيد، ماسك ها 
را برمي داشــتند و در فضايــي دم كرده بــا يكديگر 

صحبت مي كردند. هركســي از ســرزميني آمده بود. 
اين موضوعمن را به عنوان وزير بهداشــت كه بعد از 3 
ماه، نخستين سفرم را مي رفتم و شما رسانه ها مي دانيد 
كه طي اين چند ماه ما چه كشــيديم تا غول پريشان و 
وحشي را مهار كرديم و تمام روح و روان مان گرفته شد. 
تمام اين وضعيت به روح و روان من مانند شالق بود كه 
اين چگونه نشستن و فاصله گذاري است. در صحن حرم 

مطهر هم به نحوه ديگري غصه خورديم. 
نمكي ادامه داد: متأســفانه 2 
اتفاق بد در حال وقوع اســت؛ 
يكي اينكه مردم فكر مي كنند 
كه كرونا تمام شــده است. اين 
تصور مردم براي ما 2 پيام دارد؛ 
يكي اينكه وقتي مــردم دل به 
دريا مي زنند، خاطرشان جمع 
است كه حكومت، دولت و وزارت 
بهداشت كنارشان هست و براي 
ما پيامي مثبت است كه مردم 
به دولت و وزارت بهداشت شان 
اعتماد دارند، اما يك پيام منفي 
هــم دارد و آن اينكــه مــردم 
نمي دانند كه كرونا مي تواند به 
همين راحتي بازگــردد. بار ها 
اين را اعالم كرده ام كه ما دقيقه 
90 از گوشه هاي زمين گل خواهيم خورد و امروز اين را 
به رئيس جمهوري عرض كردم كه يكي از نگراني هاي 

عمده من عادي انگاري كرونا از سوي مردم است.
نمكي تأكيد كرد: دوم اينكه متأسفانه برخي مسئوالن 
هم تصور كرده اند كه كرونا تمام شــده و همواره به من 

فشار مي آورند كه اينجا و آنجا را باز كنيم. آقايي از فالن 
ستاد يا فالن وزارتخانه باورشان شده كه همه  چيز عادي 
است، همه جا را راه بيندازيم. فالن ليگ را راه بيندازيم؛ 
اينطور نيست، كرونا نه تنها تمام نشده، بلكه هر لحظه 

ممكن است دچار پيك خطرناك شويم.

هرچهگفتيم،كسيگوشنكرد
نمكي ادامه داد: از طرفي يك باور غلط شــكل گرفته 
بود كه در فصل گرما كرونا جمع مي شود كه اين باور 
غلط به دليل نگاهي بود كه به اجداد قبلي اين ويروس 
مانند سارس و مرس داشتيم كه روز اول به همكارانم 
گفتم كه اين ويروس هيچ شباهتي به اجدادش ندارد 
و فريبش را نخوريد. او گفت: اكنون در اســتان هاي 
سيستان و بلوچستان، كرمانشــاه، هرمزگان گرفتار 
پيك هســتيم. ما مرگ ها را به زيــر 30 كاهش داده 
بوديم و ايــن يعني واقعا نفس مان گرفته شــد تا اين 
اتفاق افتاد؛ آن هم در اوج تحريم؛ اما ديروز 50 درصد از 
مرگ هايمان براي  3استان بود. حال اگر خدايي نكرده 
اين اتفاق استمرار پيدا كند، مرگ ها مي تواند دوباره 
سه رقمي شود، تعداد قابل توجهي از عزيزان مان را از 
دست بدهيم و آبرويي كه در عرصه بين المللي داريم، 

از دست دهيم.
وزير بهداشــت افزود: هرچه از مردم خواهش كرديم 
كه عروســي و عزا برگزار نكنيد، امــا گوش نكردند و 
در اســتاني مانند خوزستان همه مراســم را برگزار 
كردند و قبيله اي آمدند و رفتند و روبوســي و هلهله 
كردند، اما ما مي دانستيم كه اين يك زنگ خطر است 
براي شــيون هاي آينده. هرچه هم گفتيم متأسفانه 
كسي گوش نكرد. نمكي گفت: در هفته گذشته تمام 

همكاران ستادي آواره استان هايي بودند كه روند ابتال 
در آنها صعودي بوده و من هم شــب تا صبح با آنها در 
تماس بوده ام. مديريت اين كار بســيار سخت است. 
كشــوري در اوج تحريم، با بي پولي و گرفتاري و هزار 

دغدغه بايد كرونا را مديريت كند.

ماهمخستهميشويم
وي افزود: مــا همزمان با اينكه داريــم كرونا را جمع 
مي كنيم، درگير ساير بيماري هاي عفوني و هر ساله 
هم خواهيم شد. وقتي همه خوشحالند كه امسال در 
سيستان و بلوچستان بارندگي خوب بوده، ما گرفتار 
آب هاي راكد و ماالريا هم مي شويم. بايد همه اينها را 
ببينيم و نمي توان از يكي از اين مســائل غفلت كرد. 
به همين دليــل از مردم خواهــش مي كنم كه كمي 
به ما و همكاران من و به جان خودشــان رحم كنند، 
فاصله گذاري را جدي بگيرند، اســتفاده از ماسك را 
جدي بگيرند. حتي مي بينم كه برخي از اصحاب رسانه 
هم ماســك را جدي نمي گيرند. زيرا هوا گرم است و 
خسته مي شوند.ما هم خسته مي شويم. فكر كنيد كه 
ما چقدر بايد در طول شبانه روز تحمل كنيم. خواهشم 
اين اســت كه مردم بدانند كه كرونا تمام نشده و هر 

لحظه ممكن است دوباره ما را غافلگير كند.

او با بيان اينكــه با وجود همه امكانات تشــخيصي و 
آزمايشگاهي كه ايجاد كرديم، نبايد غفلت كنيم، افزود: 
ايجاد اين امكانات به اين معني نيست كه اگر لحظه اي 
غفلت كنيــم، ضربه نمي خوريم. ما بــا پورياي ولي و 
تختي كشــتي نمي گيريم، بلكه با ويروس چموشي 
كشــتي مي گيريم كه نگاه نمي كنــد در كجاي بدن 
التهاب هست و به آنجا نفوذ نكند، بلكه او نگاه مي كند 
كه از كجا بهتر مي تواند لطمه بزند و آنجاست كه ما را 

گرفتار كرده و مرگ ومير را باال مي برد.

كروناچموشترشدهاست
وزير بهداشت درباره برخي اظهارات مبني بر ضعيف تر 
و آرام تر شدن فعاليت كرونا، گفت: اين ويروس نه تنها 
آرام تر و نجيب تر نشده، بلكه به مراتب نانجيب تر شده 
است. ما در خوزســتان مي بينيم كه جوانان را از بين 
مي برد. در سيستان و بلوچســتان افراد 32 ساله و ۴0 
ساله را از دست داديم. 3 روز پيش در بندرعباس پرستار 
۴2 ساله ما فوت كرد، هيچ بيماري زمينه اي هم نداشت 
اما از بين رفت؛ بنابراين ويروس نه تنها آرام نشده بلكه 
يك چهره چموش تري را هم در برخي جا ها از خودش 
بروز مي دهد؛ بنابراين مسئله بسيار جدي است و نبايد 

از كنار آن ساده بگذريم.

انتقاد شديد وزير بهداشت از عادي انگاري كرونا در كشور

به جان خودتان و همكارانم رحم كنيد
سعيد نمكي: برخي مسئوالن تصور كرده اند كرونا تمام شده، مدام به من فشار مي آورند كه 

اينجا و آنجا را باز كنيم

ويروس كرونا نه تنها آرام تر 
و نجيب تــر نشــده، بلكه 
به مراتب نانجيب تر شــده 
اســت. ما در خوزســتان 
مي بينيم كه جوانــان را از 
بين مي برد. در سيســتان و 
بلوچستان افراد 32 ساله و 

۴0ساله را از دست داديم

هشدار سخنگوي وزارت بهداشت:
همابتالبيشترشدهاست

هممرگومير
ســخنگوي وزارت بهداشــت از شناســايي 
2979مورد جديد كوويد-19 در كشور خبر داد.

به گزارش همشهري، كيانوش جهانپور ديروز 
با اشاره به افزايش نســبي موارد مثبت كرونا 
در كشور نســبت به روزهاي اخير، گفت: تا 
12خرداد1399 و براساس معيارهاي قطعي 
تشــخيصي، 2هزار و 979 بيمار جديد مبتال 
به كوويد-19 در كشــور شناســايي شد. به 
گفته او، از بين مبتاليــان جديد، 652 مورد 
بستري و دو هزار و 327 مورد از افراد در تماس 
با مبتاليان بودند كه شناسايي شدند. به اين 
ترتيب مجموع بيماران كوويد-19 در كشور 

به 15۴ هزار و ۴۴5 نفر رسيد.
جهانپور درباره افزايش نسبي فوتي هاي كرونا 
نسبت به روزهاي گذشــته، گفت:  81بيمار 
كوويد-19 جان خــود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان ايــن بيماري به 7هزار 
و 878 نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت 
افزود: خوشــبختانه تا كنون 121هزار و ۴نفر 
از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارســتان ها 
ترخيــص شــده اند. 2578نفــر از بيماران 
مبتال به كوويد-19 در وضعيت شــديد اين 
بيماري تحــت مراقبت قرار دارنــد. به گفته 
سخنگوي وزارت بهداشت، تا كنون 955هزار 
و 865 آزمايش تشــخيص كوويــد-19 در 
كشور انجام شــده اســت. او با تأكيد بر لزوم 
رعايت موازين بهداشــت فردي و اجتماعي 
و رعايت فاصله گــذاري اجتماعي، گفت: در 
برخي استان ها و نواحي كشور گزارش هايي از 
نوعي سهل انگاري در مراعات نكات بهداشت 
فردي و اجتماعي و فاصله گذاري ها و همچنين 
استفاده از ماسك را شــاهد هستيم و حتي 
شــكايت هاي مردمي از برخــي تخلفات در 
مشاغل را نيز داريم و در روزهاي گذشته موارد 
را همكارانمان مورد بررســي قرار دادند و در 
روزهاي آتي گزارش موارد برخورد قانوني با 
خاطيان رعايت پروتكل هاي بهداشتي ابالغي 

را اعالم خواهيم كرد.

گزارشدو
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كيوسك

 آمريكا، يك هفته است در آتش 
خشــم معترضان بــه رفتارهاي گزارش

نژادپرســتانه پليس مي سوزد و 
برخورد خشن پليس با معترضان، مردم اين كشور 
و دنيا را شوكه كرده است. با اين حال آمريكايي ها 
بسيار خوش شانس هســتند كه قانون اساسي، 
بسياري از تصميم گيري ها در موارد بحران را به 
فرمانداران اياالت و شهرداري ها داده است، چون 
آخرين چيزي كه جامعه ملتهب آمريكايي در اين 
روزها نياز دارد، رويكــرد مديريت بحران دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكاست. اوضاع در آمريكا 
در پي كشته شدن يك سياهپوست به نام جورج 
فلويد توسط يك افسر پليس در مينياپليس به هم 
ريخته شد و هزاران نفر در شــهرهاي مختلف 
آمريكا، عليه نژادپرستي پليس به خيابان ريختند. 
برخوردهاي خشــن با مــردم باعث شــده كه 
معترضان در كانادا، انگليــس، نيوزيلند، آلمان، 
مكزيــك و ايتاليــا هــم در همبســتگي بــا 
رنگين پوستان آمريكا مقابل ســفارتخانه هاي 
آمريكا اعتراض كننــد. ترامپ، در نخســتين 
واكنش ها به اعتراض ها در كشورش، معترضان را 
»اوباش« خوانــد و تهديد كرد كــه از نيروهاي 
نظامي عليه آنها استفاده خواهد كرد. او در ادامه، 
لحن تند خود را ادامه داد و بسياري از منتقدان او 
را متهم مي كنند كه روي آتش خشم مردم بنزين 
ريخته اســت. ترامپ در توييتــر، نه تنها عمال 
هوادارانش را تحريك كرده در مقابل معترضان 
موضع بگيرند و به نوعــي درگيري داخلي دامن 
مي زند كه به فرمانداران و شــهرداران فشار وارد 

مي كند از گارد ملي استفاده كنند.
گارد ملي، يكي از قديمي ترين واحدهاي نظامي 
در ارتش آمريكاست كه سابقه فعاليت آن به دوران 
استعمار انگليس در آمريكا بازمي گردد. اين نيروي 
نظامي كه براي اســتفاده در بحران هاي داخلي 
به كار گرفته مي شود، از نيروهاي ذخيره تشكيل 
شده و تمامي اياالت و قلمروهاي آمريكا به عالوه 
واشنگتن پايتخت اين كشور، گارد مخصوص خود 
را دارند. تصميم درباره اعزام نيروهاي گارد ملي 
به صورت سنتي با فرمانداران اياالت و دولت هاي 
محلي آمريكاست اما ترامپ در ابتداي اعتراض ها 
و اغتشاش ها در آمريكا تهديد كرد كه از نيروهاي 
نظامي عليه مردم استفاده خواهد كرد. هرچند 
قانون در آمريــكا درباره حاكميــت دولت هاي 
محلي براي استفاده از گارد ملي واضح است اما 
رئيس جمهور آمريكا در شرايط خاصي مي تواند 
از گارد ملي يــا ديگر نيروهاي فعــال ارتش در 
بحران هاي داخلي اســتفاده كنــد و اين اتفاق، 
پيش تر هم افتاده اســت. براي نمونه جورج اچ 
دبليو بوش در جريان آشــوب  و غارت گسترده 
لس آنجلس در سال1992، شخصا حدود 4هزار 
ســرباز را به لس آنجلس اعزام كــرد تا به پليس 

كمك كنند.در شــهرهاي بزرگ آمريكايي هم 
كنترل پليــس در حوزه اختيارات شــهرداران 
است و رئيس پليس هر شــهر، با نظر و موافقت 
شهردار انتخاب مي شود و به او گزارش مي دهد. در 
شهرهاي كوچك تر كه مبناي اداره شهر »سيستم 
شهردارمحور« نيســت و »سيستم شورامحور« 
برقرار اســت، رئيس پليس به شــوراي شهر و 
شورايي از مقامات ارشد شهري پاسخگوست. با 
توجه به اين ساختارهاي قانوني است كه ترامپ در 
توييتر به فرمانداران و شهرداران عمدتا دمكرات 
حمله مي كنــد و به آنها فشــار وارد مي كند كه 
از گارد ملي اســتفاده كنند و نظم را به شهرها 
بازگرداننــد. او البته به مايك اســپر، وزير دفاع 
آمريكا دستور داده اســت تا گزينه هاي نظامي 
براي مهار اعتراض ها را بررســي كند و پنتاگون 
برخي واحدهاي دژباني ارتش را به مناطق ملتهب 
اعزام كرده است. شهرداران و فرمانداران مناطق 
درگير در روزهاي اخير، بدترين روزهاي زندگي 
كاري خود را سپري مي كنند و كوچك ترين اقدام 
نادرست زيردستانشــان،  به خصوص نيروهاي 
پليس، فشــار زيادي به آنها وارد مي كند. هرچه 
ايالت ها و شهرها پرآشــوب تر بوده اند، مقامات 
درگير هم بيشتر در رســانه ها بوده اند و عملكرد 
آنها بيشــتر زير ذره بين بوده است. برخي از اين 

افراد اينها هستند: 

بيل ده بالزيو؛ شهردار نيويورك 

اعتراض ها و آشوب گسترده در نيويورك، فاجعه 
در پس يك فاجعه است؛ اين شهر به تازگي از چاله 
همه گيري كشــنده ويروس كرونا كمي آسوده 
شــده بود كه در چاه اعتراض هاي خشــونت بار 
افتاده اســت. بيل ده بالزيو شهردار دمكرات اين 
شهر، همچون ديگر شهرداران و مقامات ايالتي 
در آمريكا، آشــوب ها و غارت های فروشــگاه ها 
را محكــوم كرده امــا موضع گيــري اش درباره 
زير گرفتن مردم توســط يك خودروي پليس 
چالش برانگيز بوده است. در يك اتفاق كه توجه 
زيادي به آن شد، يك افســر پليس بعد از آنكه 
ماشينش توسط معترضان محاصره شد، حركت 
كرد و مردم را زير گرفت. بالزيو در واكنش گفته 
بود مردم هم كار خطرناكي كردند كه ماشين را 
دوره كردند و افسر پليس، طبق دستورالعمل ها 
عمل كرده اســت. نام بالزيو همچنين به خاطر 
دســتگيري دختــرش كيــارا در اعتراض هاي 

نيويورك سر زبان ها افتاد.

تيم والتس؛ فرماندار مينه سوتا 

همه درگيري ها از مينياپليس در ايالت مينه سوتا 
شروع شد و طبيعي است كه نام والتس بيشتر 
از هر فرماندار ديگري اين روزها در رســانه ها 
باشــد. والتس، دمكراتي كه در نخستين دوره 
فرمانداري خود در مينه سوتا با جدي ترين بحران 
دوران كاري اش مواجه شده، براي نخستين بار 
از جنــگ جهاني دوم به بعد بــه گارد ملي اين 
ايالت به صــورت كامل آماده باش داده اســت. 
سرگرد سابق گارد ملي، يكي از نخستين مقامات 
آمريكايي است كه تئوري حضور افراد غيربومي 
در آشوب ها را مطرح كرده است. او در ماجراي 
دستگيري خبرنگاران سي ان ان هنگام اجراي 
زنده در مينياپليس، شخصا مسئوليت اين اتفاق 

را به عهده گرفت و معذرت خواهي كرد.

جيكوب فري؛ شهردار مينياپليس

شهردار مينياپليس، در نخستين دوره كاری اش 
در شهرداري، به خاطر توجه به اقليت ها و تالش 
براي خانه دار كردن مردم فقير، مورد ستايش قرار 
داشت تا اينكه بحران قتل جورج فلويد پيش آمد. 
او در نخستين واكنش ها، به شــدت از اين رفتار 
افسر پليس انتقاد كرد و خواستار دادگاهي شدن 
او شد. فری در صحبت هايش، درحالي كه جلوي 
اشــك هايش را گرفته بود از 400سال ظلم در 
حق سياهپوستان در مينياپليس صحبت كرد. 
با اين حــال، ضعف مديريت او و دســتورش به 
نيروهاي پليس براي خالي كردن يك پاسگاه در 
شب جمعه، انتقادهاي زيادي را متوجه  شهردار 
مينياپليس كرده اســت. اين پاسگاه پليس، در 

نهايت توسط معترضان به آتش كشيده شد.

موريل بوزر؛ شهردار واشنگتن

آشــوب ها در هيــچ كجــاي آمريكا بــه اندازه 
واشنگتن حساســيت برانگيز نبوده است. حجم 
اعتراض ها در مقابل كاخ ســفيد، به قدري بوده 
كه ســرويس مخفي آمريكا جمعه شب ترامپ و 
خانواده اش را به يك سنگر زيرزميني در بخش 
شرقي كاخ سفيد برده است. موريل بوزر شهردار 
رنگين پوســت و دمكرات پايتخــت آمريكا، در 
واشنگتن حكومت نظامي اعالم كرده و نيروهاي 
گارد ملي را فراخوانده است. او البته با صراحت از 

ترامپ خواسته تا از نوشتن توييت هاي تفرقه انگيز 
دســت بردارد و به اتحاد ملي كمك كند. او در 
توييتر به ترامپ حمله كرده و گفته است برخالف 
او كه پشت ديوارهاي كاخ سفيد پنهان شده، در 
كنار مردمي كه از حق آزادي بيان خود استفاده 

مي كنند مي ماند.

كيشا لنس باتومز؛ شهردار آتالنتا

هيچ شهرداري در آمريكا اين روزها همچون 
كيشــا لنس باتومز محبوب نيست. شهردار 
رنگين پوست آتالنتا، به خاطر مديريت عالي اش 
در جلوگيري از خشونت ها در زادگاهش، خود 
را يك گام ديگر به عرصه هاي ملي نزديك كرده 
و بسياري معتقدند او بيش از هر كس ديگري 
شايستگي دارد تا در صورت پيروزي بايدن در 
انتخابات رياســت جمهوري، معاون او باشد. 
لنس باتومز با صحبت هاي مستقيم با مردم و 
تصميم هاي صريح اجازه نداده است اعتراض ها 
در زادگاه مارتين لوتر كينگ شــكل آشوب 
گســترده به  خود بگيرنــد. او به خاطر اخراج 
فوري 2افســر پليس به دليل برخورد بسيار 
خشــن با يك مرد و يك زن تمجيد مي شود. 
باتومــز صراحتا گفته كه ترامپ بهتر اســت 
در اين شــرايط كمتر صحبت كند تا شرايط 

آرام شود.

گارد ملي، نيروهاي پليس، فرمانداران و شهرداران، هر 
كدام در قانون نقشي براي مهار و سركوب شورش ها دارند

كنترل بحران آمريكا 
در دست كيست؟

   آمريكا بر لبه پرتگاه؛ افزايش 
اعتراض ها

   خشم و آشوب آمريكا را 
در بر گرفت

   بحران و خشم در حال افزايش، 
آمريكا را متشنج كرده است

   نتيجه كالبدشكافي مشخص كرد: 
يك فلسطيني اوتيسمي و بدون سالح 

به خاطر 2 گلوله شليك شده توسط 
پليس كشته شده است

   كشور در عذاب و طغيان

   هشدار روساي شركت هاي 
مسافرتي: قرنطينه شركت هاي ما را 

نابود مي كند

ادامه از 
صفحه اول

جواد نصرتي
خبرنگار

روزنامه نگاران در آتش خشم و خشونت
همزمان با افزايش خشونت ها در آمريكا در اعتراض به نژادپرستي، حمله به 
روزنامه نگاران از سوي پليس و معترضان افزايش يافته و باعث نگراني هاي 
گسترده شده است. در نخستين برخورد، نيروهاي پليس خبرنگار سي ان ان 
را هنگام پخش زنده دستگير كردند. از آن روز به بعد، پليس با گلوله پالستيكي 
به چند خبرنگار شليك كرده و حتي برخي عكاسان به شدت مجروح شده اند. 

به گزارش كميته خبرنگاران براي آزادي رسانه ها، بيش از 15خبرنگار به خاطر 
اصابت گلوله هاي پالستيكي در چند روز اخير مجروح شده اند. يك مصيبت 
ديگر براي خبرنگاران، حمالت معترضان خشــمگين است به گونه اي كه 
براساس گزارش كميته خبرنگاران، 6 خبرنگار ديگر هم توسط معترضان يا 
مهاجمان ناشناس مجروح شده اند. كميته محافظت از خبرنگاران در بيانيه اي 
حمله به خبرنگاران را »اتفاقي غيرقابل قبول« خوانده و از مقامات در شهرها 

خواسته است تا پليس از خبرنگاران حمايت كند.

جزر و مد كرونا در خاورميانه

صبح روز دوشنبه سرانجام محدوديت هاي 
اعمال شده براي رفت وآمد ميان 15استان بين الملل

تركيه با هدف جلوگيري از انتشار ويروس 
كرونا به طور كامل خاتمــه يافت؛ رخدادي كه با توجه به 
كارنامه مثبت تركيه از اواخر سال گذشته مي تواند نقطه 
عطفي مهم در فرايند مبارزه با اين ويروس ناشناخته باشد. 
از سوي ديگر اما شرايط كشورهايي نظير مصر و يا حتي 
امارات در اين زمينه چندان مطلوب نيســت. براســاس 
آمارهاي رســمي منتشــر شــده، ميزان ابتــال و مرگ 
شهروندان مصري بر اثر ويروس كرونا طي روزهاي اخير 
به باالترين ســطح خود رسيده اســت؛ اگرچه همچنان 
تدابير جدي از ســوي دولت سيســي براي مقابله با اين 

وضعيت ديده نمي شود.
 در امارات نيز صعود مجدد آمار مبتاليان كه بعد از توقف 
محدوديت هاي ارتباطي، مخصوصا در دوبي ايجاد شده، 
افكار عمومي اين كشور را به طور جدي نگران كرده است، 
تا جايي كه براســاس اعالم امارت ابوظبي، قرنطينه اين 
امارت كه شامل منع آمد و شــد از خارج به داخل آن يا 
بالعكس اســت از امروز به مدت يك هفته مجددا از سر 

گرفته مي شود.

تركيه؛ كارنامه موفق
برنامه قرنطينه سراسري در تركيه كه با توجه به آمارهاي 
منتشر شــده، نتايج كامال مثبتي نيز به همراه داشته از 
ابتداي  ماه آوريل به دســتور وزارت كشور آغاز شده بود. 
اين برنامه شــامل 2محور اصلي »منــع رفت وآمد ميان 
15اســتان« و همچنين »محدوديت هاي گسترده براي 
حركت داخلي اين استان ها« مي شد؛ محدوديت هايي كه 
از ابتداي هفته گذشته به تدريج كاهش يافته و سرانجام در 
صبح روز دوشنبه به كلي تمام شد. به اين ترتيب زندگي 
شــهروندان تركيه در اســتان هاي بزرگي نظير آنكارا، 
استانبول، غازي انتاب، ازمير، قونيه، وان و... به روند عادي 

بازگشته است.
رجب طيــب اردوغان، رئيس جمهور تركيه پنجشــنبه 
هفته گذشته براي نخســتين بار از لغو تدريجي برنامه 
قرنطينه، بعد از »پيروزي در نبرد مهار كرونا« خبر داد و 
از شهروندان اين كشور خواست با رعايت اصول آموزش 
داده شــده از طريق رســانه هاي عمومي، فعاليت هاي 
اقتصادي و اجتماعــي خود را از ســر بگيرند. در همين 
چارچوب و براســاس دســتور اردوغان، جمعه گذشته 
نخســتين نمازجمعه سراســري در تركيه بعد از انتشار 
ويروس كرونا برگزار شــد. البته براساس فتواي شوراي 
مفتيان تركيه، نمازگزاران با فاصلــه حدودا 2متري در 
اماكن عمدتا سرباز كنار يكديگر جمع شده و اين فريضه 

ديني را به جا آوردند.
براســاس آخرين آمار وزارت بهداشت تركيه، از مجموع 
164هزار مبتال در اين كشــور، تعداد بهبوديافتگان به 
بيش از 127هزار تن و تعــداد متوفيان نيز به 4540نفر 

رسيده است.

مصر و امارات؛ بازگشت بحران
در سوي ديگر منطقه، اما تعداد مبتاليان و درگذشتگان 
بر اثر كرونا در كشور مصر طي روزهاي اخير شاهد روند 
تصاعدي بوده است. به گفته وزارت كشور مصر، تنها در 
روز دوشنبه، 1536شهروند به اين ويروس مبتال شده و 

46تن نيز جان خود را از دست داده اند. 
بر اين اســاس، مجموع تعداد مبتاليان در اين كشور به 
25هزار نفر و تعداد درگذشتگان نيز به بيش از 6هزار تن 
رسيده اســت؛ آماري كه البته به گفته نهادهاي مدني و 
حقوق بشري مصر تنها بيانگر بخش محدودي از وضعيت 
موجود در اين كشور بعد از انتشار ويروس است. ازجمله 
مي توان به بيانيه اتحاديه پزشكان مصر اشاره كرد كه در 
آن ضمن انتقاد از دولت به دليل لغو كامل محدوديت ها، 
از افزايش آمار مرگ پزشــكان طي هفته هاي گذشــته 

خبر داد. بر اين اســاس دولت مصر كه محدوديت هاي 
ارتباطي را از عيد فطر به اين ســو لغو كرده بود، بار ديگر 
تصميم گرفت براي حضور شهروندان در اماكن عمومي 
و همچنين حركت وسايل نقليه، برخي محدوديت هاي 
ساعتي را كه از اســتاني به اســتان ديگر متفاوت است 

وضع كند.
در امارات نيز ميــزان نارضايتي ها از عملكــرد دولت، با 
وجود تبليغات گســترده رو به افزايش اســت. براساس 
اطالعات رسمي منتشر شده، اين كشور تا كنون بيش از 
34هزار مبتال و 264مورد مرگ داشته است؛ آماري كه 
پس از لغو محدوديت هاي ارتباطي در دوبي، ازجمله منع 
آمد و شد شهروندان در ساعات پاياني روز، سير تصاعدي 

پيدا كرده است. بر همين اساس، امارت ابوظبي به تنهايي 
اعالم كرده در واكنش به نگراني هاي ايجاد شــده ميان 
شهروندان، ورود و خروج از ابوظبي را به مدت يك هفته 
ممنوع كرده است. به اين ترتيب گذرگاه هاي زميني ميان 
ابوظبي با العين و الظفره از صبح روز گذشته مسدود شد.

امارات ازجمله كشــورهاي عربي بود كه محدوديت هاي 
ارتباطي داخلي و حتي فراتــر از آن، لغو پروازها به چين 
را بســيار ديرهنگام آغاز كرد. گفته مي شود حجم باالي 
مبادالت تجاري ميان امــارات و چين و همچنين تعداد 
قابل توجه كارگران چيني حاضر در امارت هاي مختلف 
اين كشور ازجمله داليل تأخير در تصميم گيري رهبران 

اماراتي بوده است.

همزمان با كاهش محدوديت هاي ارتباطي در تركيه، قرنطينه 
ابوظبي به دليل افزايش آمار مبتاليان در امارات از سرگرفته شد

ورود ارتش بــه بحران اخير، 
نشان دهنده نگاهي است كه 
ترامپ به موضــوع دارد. اين رويكــرد مي تواند در 
بلندمدت، اختالف نژادي را در آمريكا تشديد كند. 
به همين دليل است كه حتي سفيدپوستان مخالف 
نژادپرستي وارد اعتراض ها شده اند و مخالفت خود 

را با رويكرد ترامپ اعالم مي كنند. 
3- مسئله سومي كه در پيوند با اعتراض ها اهميت 
پيدا مي كند، مسئله انتخابات پيش رو در آمريكاست. 
هر دو حزب دمكرات و جمهوريخواه تالش مي كنند 

از اعتراض ها به نفع خود بهره بگيرند. 
باراك اوباما، جو بايدن و ديگر دمكرات ها به صراحت 
از عملكرد ترامپ انتقاد كرده اند. آنها ســعي دارند 
به واسطه اين اعتراض ها 2مســير را دنبال كنند؛ 
اول اينكه، تــالش مي كننــد رأي اكثريت مطلق 
سياهپوستان را به نفع جو بايدن به دست بياورند. 
به هر حال، بخشي از سياهپوســتان در انتخابات 
ســال2016 به دونالد ترامپ رأي داده اند و اكنون 
دور كردن اين عده از نامزد جمهوريخواهان و ريختن 
آراي آنها به سبد بايدن، براي دمكرات ها از اهميت 
بااليي برخوردار اســت. دوم اينكه، سعي خواهند 
كرد فعــاالن مدني جوان طرفدار برني ســندرز را 
قانع كنند كه به نفع جو بايدن وارد عمل شده و پاي 
صندوق هاي رأي حاضر شوند. طرفداران سندرز، 
تا به امروز تفاوتي ميان بايدن و ترامپ نمي ديدند 
اما وقايع اخير ممكن اســت آنهــا را قانع كند كه 
براي رهايي از شــر ترامپ، بايد به نفع بايدن وارد 
عمل شوند. جلب آراي سياهپوستان و نسل جوان 
هوادار برني سندرز، براي حزب دمكرات از اهميت 
بســيار زيادي برخوردار است و مي تواند سرنوشت 
انتخابات را تغيير دهد. به همين دليل اســت كه 
دمكرات ها از االن اين دو گروه را تشويق مي كنند 
كه در انتخابات رياســت جمهوري كه حدود 6 ماه 
ديگر برگزار مي شود، به نفع بايدن پاي صندوق ها 
حاضر شــوند. هرچند بايد پذيرفت كه جو بايدن 
در برابر دونالد ترامپ، در فعاليت انتخاباتي بســيار 
ضعيف عمل كرده است و حمايت اوباما و ديگران 
نمي تواند فضا را به نفع او تغيير دهد، چرا كه او خود 
بايد بتواند رقابت كند و در مناظره ها در برابر ترامپ 
بدرخشد. بايدن تا به اينجا، نشان داده در برابر رقيب 
جمهوريخواه از شــانس كمتري برخوردار است. از 
سوي ديگر، دونالد ترامپ سعي مي كند از موقعيت 
پيش آمده براي مســتحكم كردن پايگاه رأي خود 
و تقويت انگيــزه هوادارانش بهــره بگيرد. بخش 
قابل توجهــي از حاميان ترامپ، سفيدپوســتاني 
هستند كه با اغلب سياست هاي او ازجمله مخالفت 
با حضور مهاجران در جامعه آمريكا، موافقند. ترامپ 
براي مصمم  تر كردن اينها، تمام قد وارد ماجرا شده 
است. وارد كردن ارتش براي مقابله با اعتراض هاي 
سياهپوستان، اقدامي در همين راستا ست. دونالد 
ترامپ ســعي دارد فضا را به گونه اي تغيير دهد كه 
همان تعداد سفيدپوستاني هم كه به او رأي نداده 
بودند، اين بار پاي صندوق حاضر شــوند و از ترس 
سياهپوســتان به او رأي دهند. در چنين فضايي 
مي  توان گفت نقش آراي شناور در انتخابات پيش رو، 
از هميشه سرنوشت ســازتر خواهد بود. به عبارت 
ديگر، آنهايي كــه تعلق به هيچ يــك از 2 اردوگاه 
دمكرات و جمهوريخواه ندارند، اين بار سرنوشــت 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا را تعيين مي كنند. 
بعد از پايان اعتراض ها، بدون شك پايگاه رأي هر دو 
طرف محكم تر خواهد شد و هواداران هر دو حزب با 
انگيزه بيشتري پاي صندوق ها حاضر خواهند شد. 
در چنين فضاي دو قطبي ســنگيني، آراي شناور 

هستند كه تعيين كننده خواهند بود.

3ويژگي اعتراض هاي آمريكا

از سرگيري محدود قيد و بندهاي 
ارتباطي در عراق

دولت عراق نيز از روز دوشــنبه برخــي محدوديت هاي 
ارتباطي، ازجمله ايست هاي بازرســي كرونا در بغداد را 
مجددا از سر گرفت. البته مدت زمان اجراي اين برنامه صرفا 
24ساعته است و به گفته وزير كشور عراق، درصورت لزوم، 
تمديد خواهد شد. به گزارش خبرگزاري دولتي العراقيه، آمار 
مبتاليان به ويروس كرونا طي 2 روز گذشته تنها در پايتخت 
اين كشور به بيش از 700تن رسيده است؛ روندي كه ظاهرا 
ريشه در لغو يكباره محدوديت هاي ارتباطي، بعد از عيد فطر 
دارد. اين در حالي است كه به نظر مي رسد شهروندان عراقي 
به دليل نارضايتي از شرايط معيشتي و سياسي بار ديگر براي 

از سرگيري اعتراضات خياباني آماده مي شوند.
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ترامپدرپناهگاهزيرزميني
واشــنگتن: رئيس جمهــوري آمريــكا از تــرس 
تظاهركنندگاني كه اطراف كاخ سفيد تجمع كرده بودند، 
به يك پناهگاه زيرزميني منتقل شد. به گزارش اسپوتنيك 
به نقل از نيويورك تايمز، دونالد ترامپ درپي تجمع گروهي 
از معترضان به نژادپرستي در اطراف كاخ سفيد، براي مدت 
كوتاهي به يك پناهگاه زيرزميني منتقل شد. ترامپ براي 
كمتر از يك ساعت در پناهگاه زيرزميني كاخ سفيد بوده 

و خارج شده است.

كمپيننهبهپالستيكدريونان
آتن: دولــت يونان بــراي جلوگيــري از  اســتفاده از 
ظروف يكبار مصــرف كمپين راه اندازي كرده اســت. 
به گزارش اســپوتنيك، كوســتيس هژيداكيس، وزير 
محيط زيســت و انرژي و چند شــركت غيردولتي براي 
 جمع آوري زباله ها به ساحل شينيا در شرق آتيكا آمدند. 
ســاالنه بيش از 26ميليون تن زباله پالستيكي در اروپا 
جمع آوري مي شــود و اين رقم در جهــان چندين برابر 

است.

كشفبزرگترينمنطقهآتشفشاني
ولينگتون:  گروهي از محققــان زمين شناســي در اعماق 
 نيوزيلند نشــانه هايي از يــك حباب غول پيكــر ماگما به نام 
superplume را كشــف كردنــد كه در گذشــته منجر به 
بزرگ ترين فعاليت آتشفشــاني روي زمين مي شد. به گزارش 
اسپوتنيك، جريان سنگ مذاب در عمق 3 هزار كيلومتري از مرز 
بيروني هسته زمين حدود 120ميليون سال پيش بيرون آمده و 
به سرعت در قالب superplume _ )توده فرضي از سنگ هاي 
بسيار داغ موجود در گوشته زمين( به سطح سياره زمين رسيد.

ضرر4ميليارددالريدانشگاهها
كانبرا:  نشريه اينكوايري استراليا روز دوشنبه گزارش 
داد كه شيوع بيماري كرونا موجب شده است 3 تا 4، 6 
ميليارد دالر به دانشــگاه هاي اين كشور خسارت وارد 
شــود و 21هزار شــغل نيز در معرض خطر جدي قرار 
گيرند. براساس اين گزارش، دانشــجويان بين المللي 
ســاالنه 39ميليارد دالر براي اين كشور درآمد دارند و 
اين ميزان 26درصد از عايدات اين دانشگاه ها را تشكيل 

مي دهد.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: رزقك يطلبك فارح نفسك من طلبه؛ 
روزي تو، تو را مي جويد پس خويشتن را از جست وجوي آن آسوده و راحت كن.
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تاريخبهروايتانسان
گاهي توصيه مي شود كه به جاي تاريخ، رمان 
بخوانيد يا دست كم بيشــتر رمان بخوانيد. 
اما چرا؟ گفته مي شــود كه تاريخ، نگاه كلي 

و عمودي به انسان ها و تقابل هاي انساني 
است. اما رمان ها، نگاهي جزئي و دروني 
و منحصربه فرد به همين انســان ها 

دارند. به همين دليل، رمان ها باعث مي شوند تا انساني تر و 
اجتماعي تر و جزئي تر به وقايع و تضادها و تصادم هاي فرد و 
اجتماع نگاه كنيد و در نهايت، اينها باعث مي شوند تا از آن 

نگاه صفر و يك و تصلب مآبانه دور شويد.
حاال تصور كنيد كه بخواهيم با شــيوه افراد خالق به اين 
دو نگاه كنيم؛ يعني به جاي اينكــه يكي از اين دو را براي 
نگريستن به اطراف و پيرامون انتخاب كنيم، از خودمان 
بپرســيم كه چرا هر دو نه؟ يعني نگاهي رماني به تاريخ 
داشته باشــيم؛ همان چيزي كه شايد بتوان تحت عنوان 
رمان هاي تاريخي و رئاليســتي و... از آن  يــاد كرد. بله، 
اين طوري هم به تاريخ احترام  گذارده ايم؛ هم از نگاه انساني 

و جزئي و منحصربه فرد دور نيفتاده ايم.
نگاه به واقعــه اي چون پانزدهم خرداد نيز چنين اســت. 
فرصتي دست داد و مطلبي بدين منظور براي همشهري 
نوشتم كه هفته پيش چاپ شد. تا پيش از اين، من هم مثل 
بيشتر شما نگاهم تاريخي و كلي و صفر و يكي بود. اينكه 
اعتراضي شــده و برخوردي صورت گرفته و شهدايي هم 
تقديم شده اند و البته مجروحاني و اينكه حاال اين ماجرا 
پاس داشته مي شــود. اما چنين نگاهي، به واقع اجحافي 
است به رگه هاي انساني و جزئي تر چنين واقعه اي و البته 

هر واقعه ديگري.
برادر پدربزرگ مادري همسرم، يكي از شهداي اين واقعه 
در قم بود. يك فرد معمولي كه احســاس تكليفي كرد و 
رفت و به شهادت رسيد. پدربزرگ مادري همسرم، با اينكه 
اين اواخر ضعف بينايي شديدي داشت و نمي توانست راه 
برود، ولي هرازچندي پياده به آرامســتاني كه برادرش 
در آن دفن شــده بود، مي رفت و فاتحه اي مي فرســتاد. 
مي گفت غريب است، كسي را ندارد، حيف است كه نرويم 
و هميشه برايم سؤال بود كه چرا يك انسان، بايد برود و 
جانش را بدهــد براي عقيده و ايــده اي؟ و اين آدم، مگر 
براي خودش مركز جهان نبــود؟ مگر هر كدام مان براي 
خودمان مركز جهان نبوده و نيستيم؟ به قول شاملو، مگر 
نه آنكه »وارطان/ بهار، خنده زد و ارغوان شكفت/در خانه، 
زير پنجره، گل داد ياس پير/دست از گمان بدار/با مرگ 
نحس پنجه ميفكن/بودن به از نبود شدن خاصه در بهار...« 
پس چطور مي شود عده اي، دســت از عزيزترين داشته 
خود، يعني جان شان شسته و »ســرافراز، دندان خشم 
بر جگر خسته« بســته و مي روند؟ و مگر پاسخ به همين  
كنجكاوي ها نيســت كه تاريخ را، انساني مي كند؟ و مگر 
چنين نگاهي، واقع پذيرتر و باورپذيرتر نمي تواند باشد؟ 

عيسيمحمدينگاه
روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهريبومرنگ
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيشرضوانيه
ويترينروزنامه نگار

چطورنانسالمتريانتخابكنيم؟
انتخاب نان ســالم را با توجه بــه نوع آرد آن 
شــروع كنيد؛ آردي كه از غــالت )گندم، 
جو، جوي دوسر، چاودار و..( كامل به دست 

مي آيد، سالم تر است.
دانــه كامل غله شــامل يك غــالف بيروني 

)سبوس(، يك رويان ريز )گياهك( و 
منبع نشاســته اي براي اين گياهك 
)اندوســپرم( اســت. اين سه جزء 
دانه كامل غله حــاوي مقدار زيادي 

ويتامين هاي بي، مواد معدنــي، آنتي اكســيدان ها و فيبرهاي 
خوراكي هستند.

آرد سفيد كه از غالت تصفيه شده و بدون سبوس به دست مي آيد، 
اين خواص تغذيه اي را ندارد. در اين آردهاي تصفيه  شده سبوس 
و گياهك دانه غله زدوده مي شوند و آرد نرم تري به دست مي آيد 

كه ماندگاري بيشتري دارد.
نان هاي تهيه شــده از اين آردهاي سفيد به سرعت در روده ها 
هضم مي شــوند و مي توانند باعث باال رفتن سريع قند خون 

شوند.
بسياري از نان هاي سفيد شيرين شــده و حاوي قندهايي از 
منابع گوناگون هستند كه تأثيرشــان را بر قند خون بيشتر 

مي كند.
همچنين بايد به سالم بودن اجزاي ديگر نان ها ازجمله رنگ هاي 
كاراملي يا مواد نگهدارنــده اي كه براي پف كــردن نان، حفظ 
رطوبت و ماندگاري بيشتر به آنها افزوده مي شوند، توجه داشته 

باشيد.
هنگامي كه مي خواهيد نان انتخاب كنيد، به عناوين تبليغي روي 
بســته آن مثال چند غله بودن اعتماد نكنيد. ايــن عناوين لزوما 
به معناي آن نيســتند كه غالت كامل در تهيه نان به كار رفته اند. 
تهيه شــدن از غالت كامل بايد در اول فهرست اجزاي نان روي 

بسته ذكر شده باشد.
بهتــر اســت از نان هايي كــه اجــزاي تشــكيل دهنده زيادي 
دارند، پرهيــز كنيــد، به خصوص اگر در فهرســت ايــن اجزا 
 آردهاي تصفيه شــده، اجزايي بــا پســوند »اوز« )قندها( مانند 
دكســتروز، گلوكــز، فروكتوز، مالتوز، ســوكروز آمده باشــد و 
همچنين نام هايي كه برايتان نا آشنا هستند، مثال مونوگليسريد 
و دي گليسيريد )تركيبات امولسيون كننده  بهبود دهنده خمير( 

آمده باشد.
همچنيــن بايد به ميــزان كالــري و ســاير مواد مغــذي نان 
در روي بســته آن دقــت كنيــد. هر وعــده نان )يــك برش( 
 معــادل حــدود 30 گــرم در شــرايط مطلــوب بايــد حاوي 
كمتر از 80 كالري، كمتر از 100 ميلي گرم سديم يا نمك، كمتر 
از 3 گرم قند )بدون قند افزوده(، دست كم 3 گرم فيبر و 15 گرم 

كربوهيدرات باشد.

كيگفتهياچيگفته؟
چند ســال قبل در آژانســي با 
راننده صحبت مي كــردم. او 
در ميان حرف هايش جمله اي 

را به زبان آورد كه نگاه من 
را بــه زندگي تغيير 

داد. آقايــي كــه 
آن لحظه پشــت 

فرمان اتومبيل نشسته بود تا من را به مقصدم برساند، 
اهل مطالعه و تحقيق بــود و خيلــي زود به يكي از 
دوستانم تبديل شد كه هميشه براي صحبت كردن با 
او مشتاق هستم. اين را نمي گويم كه خودم را فردي 
با شخصيت و تفكري بالغ جلوه دهم. بايد بدانيد، در 
گذشته تصور مي كردم براي شنيدن حرف هاي خوب 
بايد حتما بليت بخريم و در سالن همايش بنشينيم و 
سخنران را تشــويق كنيم. اما كم كم دريافتم حقايق 
مفيد در ميان خــود مردم پنهان شــده؛ فقط بايد با 
صبر و حوصله آن را جســت وجو كرد. براي خيلي از 
ما دشوار اســت كه نكته هاي خوب را از ميان سخن 
ديگران انتخاب كنيم، چــون نگاه مان به موضوعات 
سياسي و اجتماعي و گاهي نژادپرستانه آلوده است. 
با اينكه فردي حــرف خوبي زده اما آن را نشــنيده 
مي گيريم؛ چون جهت گيري جناحي يا حتي لهجه و 
قوميتش را نمي پسنديم. هيچ وقت در دوران تحصيل 
به ما نياموختند كه مهم نيست چه كسي گفته، بلكه 
مهم اين اســت كه چه گفته. از نظر عــوام در تاريخ 
چهره اي منفورتر از »آدولف هيتلــر« نداريم، اما آيا 
در سخنراني ها و يادداشت هاي پيشواي رايش آلمان 
بزرگ هيچ نكته  مفيدي وجود نــدارد؟ چون هيتلر 
اســت، بايد هر چيزي را كه به او مرتبط باشــد نابود 
كنيم؟ ســال 93 چند جمله آموزنده را كه به ذهنم 
رسيده بود، الكي به نقل از نويسندگان مشهور دنيا در 
تلگرام منتشر كردم. آن پست ها بسيار مورد استقبال 
قرار گرفت و دســت به دست شــد، اما اگر زيرشان 
مي نوشتم كه اينها حرف هاي فرورتيش است، بسيار 
كمتر به آن توجه مي شد؛ چون شبكه هاي اجتماعي 
و رسانه ها، افكار عمومي را به سمت »كي گفته« هل 
داده اند؛ چون »چي گفته« برايشان كليك آور نيست؛ 
براي همين اگر يك كارشــناس حرفي بزند شنيده 
نمي شــود اما وقتي يك ســلبريتي همان سخن را 
بازنشــر كند، در جامعه موج ايجاد مي شود. بنابراين، 
افكار عمومي، خودش بزرگ ترين سانسورچي حقايق 
است و در مقابل آن شايعه و ناداني و ناآگاهي را ترويج 

مي كند.

مسائلژئوفيزيكدرآبورسوب
مســائل ژئوفيزيك در آب و 
رسوب كتابي اســت نوشته 
خليــل رضايــي، داريوش 
محمودي و مجيد دشتي كه 
انتشــارات آراد آن را منتشر 

كرده است.
ژئوفيزيــك علمي اســت 
كه ســاختار درونــي زمين 
را بدون تخريــب و حفاري 

بررســي مي كند. هدف اصلي روش هاي 
ژئوفيزيكي، بررسي آن قسمت از درون زمين است كه 
نمي توان مستقيماً مشــاهده كرد. به طور كلي اهداف 
گوناگوني از قبيل اكتشــاف و تعيين دقيق عمق سطح 
آب هاي زيرســطحي و منابع معدني زيرزميني، منابع 
ژئوترمال، بررســي و تحليل اثر ســاختگاه در مناطق 
شهري، احداث زيرساخت سازه هاي مهندسي پراهميت 
نظير سدها، فرودگاه ها، تونل ها و ساختمان هاي مرتفع، 
تحليل پايداري و شــيوه هاي پايدارســازي شيب ها، 
تنها برخي كاربردهاي امروزي ژئوفيزيك را تشــكيل 

مي دهند.
در پيش گفتــار كتاب آمده اســت: »علــم ژئوفيزيك 
روزبه روز درحال پيشرفت و گذر از مرزهاي دانش است. 
از سوي ديگر مسائلي كه با مطالعات ژئوفيزيكي كم عمق 
و متمركز بر سطح زمين مي توان براي يافتن پاسخ آنها 
تالش كرد نيز درحال افزايش هستند. اغلب اين مسائل 
بر خاك و رسوبات ســطحي كواترنر و خصوصيات آنها 
تأكيد داشته و بالطبع آب و رطوبت خاك به عنوان يكي 
از مهم ترين ويژگي هاي موجود در محيط نقش مهمي را 
در بروز يا حل مشكالت و معضالت پروژه هاي مهندسي 
بازي مي كند. با توجه به محدوديت هاي موجود از يك سو 
و تجربه هاي نگارنده در پروژه هاي روز كشــور، در اين 
كتاب تالش شده تا تنها مســائل مهم و كاربردي آب و 

خاك در ژئوفيزيك مورد اشاره قرار گيرند.«
ژئوالكتريــك، روش هــاي تخميــن پارامترهــاي 
هيدروژئوفيزيكي در مقياس صحرايي، يك تخمين گر 
خطي متوالي براي توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي، 
فرآيندهــاي منطقه غيراشــباع، بيوژئوفيزيك يا تأثير 
فرآيندهــاي باكتريايي روي ويژگي هــاي ژئوفيزيكي 
مناطــق كم عمق، كاربــرد روش هــاي ژئوفيزيكي در 
آبخوان هاي ساحلي و مشخصات ژئوالكتريكي مكان هاي 

دفن زباله عناوين 7 فصل اين كتاب 236صفحه اند.
اين كتاب با شمارگان 500نســخه، به بهاي 58هزار و 

500تومان منتشر شده است.

درانتظارپاسخمستدل
يادداشت بانو ســحر قديمي را، در روزنامه همشهري، مورخ 
12خرداد 1399در صفحه آخر خواندم. مي دانيد كه همسر 

ارجمندشان، مرحوم اميركاووس باالزاده را بي خبر و بدون 
رضايت خانواده بهار در مــزار مرحوم ملك مهرداد بهار، در 
قطعه هنرمندان واقع در بهشــت زهراي تهران، به خاك 

سپرده اند. با اداي احترام به ياد و خاطره زنده ياد باالزاده به دو سه نكته زير اشاره اي 
كوتاه مي كنم.

در غروب جمعه 9خرداد99، پس از مشــاهده مزار دگرگون شده ملك مهرداد بهار، 
به بانو قديمي تلفن كردم. از گذشــته مي دانســتم كه اميركاووس باالزاده شاگرد 
دايي مهرداد بوده؛ گفت وگويش با بهار را خوانده بودم و نيز كتاب »مهر و داد و بهار« 
كه پس از مرگ استادش منتشــر كرده بود. هرگز او را »گمنام« خطاب نكرده ايم. 
روحش شاد باد، ولي موضوع گفت وگو در اصل چيز ديگري است كه به آن اشاره نشده.
مادرم، بانو چهرزاد بهار و من، پس از تسليت درگذشت همسرشان، خواستار توضيح 
درباره اقدام غيرقانوني، بدون اطالع خانواده بهار، شديم. به آگاهي بانو قديمي رساندم 
كه پيرو ســند مالكيت صادره از دفتر مركزي بهشــت زهرا در تاريخ آبان 73در اين 
قطعه فقط وابستگان سببي و نسبي مرحوم بهار را مي توان دفن كرد و اقدام ايشان 
بدون آگاهي خانواده بهار و رضايت همســر و فرزندان ايشان بوده است. توضيحات 
بانو قديمي، به گمانم، روشنگر نبود. پس به اطالع ايشان رساندم كه با وزارت ارشاد 
اسالمي و شوراي اسالمي شهر تهران و مديريت بهشت زهرا، براي بازگشت حقوق 
از دست رفته خانواده بهار، نامه نگاري خواهيم كرد. پيرو سند مالكيت محل مزار، در 
اين محل، جز وابستگان نزديك مرحوم بهار، دفن كسي ديگر قانوني نيست. عالوه 
بر اين، با بانو دكتر زهره سرمد، همسر مهرداد بهار و فرزندان ايشان آقاي كاوه بهار ، 
خانم فرغانه بهار و آقاي ميالد بهار در اين مورد هرگز مذاكره اي نكرده اند. پس استدعا 
كرديم جنازه مرحوم باالزاده از مزار بهار به جاي مناسب ديگري منتقل شود و سنگ 

مزار اصلي نيز دوباره در محل نصب شود.
تاكنون خانواده بهــار در نامه نگاري با 
وزارت ارشاد اسالمي، شوراي اسالمي 
شــهر تهران و مديران بهشــت زهرا، 
درباره زيرپا گذاشــتن حقوق خانواده 
بهار و غصب مقبره مرحوم مهرداد بهار 
در قطعه هنرمندان واقع در بهشــت 
زهرا، ضمايم پنج گانه زيــر را تقديم 
كرده و در انتظار پاســخ مســتدل از 

جانب ايشان است: 
الف ـ نامــه آقاي مهنــدس كاوه بهار 
 ـ فرزند ارشــد زنده ياد دكتر مهرداد 
بهار  ـ به نمايندگي از جانب بانو دكتر 
زهره سرمد  ـ همسر مرحوم بهار  ـ و نيز 
خانم فرغانه بهــار و آقاي ميالد بهار  ـ 
دو فرزند ديگــر آن مرحوم  ـ به همراه 

امضاي ايشان براي بازگشت حقوق از دست رفته شان.
ب ـ نامه به امضاي بانو چهرزاد بهار  ـ خواهر مهرداد بهار  ـ در شرح آنچه بدون رضايت 

و آگاهي خانواده بهار رخ داده است.
پ ـ سند رسمي و معتبر مقبره محل تدفين مهرداد بهار، صادرشده در آبان 1373، 
در دفتر مركزي بهشت زهرا، با قيد اين نكته كه در اين مزار فقط وابستگان سببي و 

نسبي مرحوم بهار را مي توان دفن كرد.
ت ـ تصوير سنگ مزار اصلي متعلق به مرحوم بهار كه بي خبر و بدون اطالع خانواده 

بهار برداشته اند.
ث ـ تصوير سنگ جديدي كه بدون آگاهي خانواده بهار كار گذاشته اند.

يادداشت

پيشبينيآتشسوزيباهوش
مصنوعي

هوش مصنوعي مي تواند الگويي از روند باال رفتن درجه 
حرارت هوا و احتمال وقوع آتش سوزي در مناطق مختلف 
كره زميــن را ارائه دهد.دانشــمندان درصدد هســتند 
 تا با اســتفاده از توانايي هاي فناوري هــوش مصنوعي 
)Artificial Intelligence( موقعيت هــاي جغرافيايي 
مستعد براي وقوع آتش ســوزي را شناسايي و روش هاي 
الزم بــراي جلوگيري از ايــن اتفاق را پيشــنهاد كنند. 
به گــزارش ديلي ميل، عكس هاي ماهــواره اي به خوبي 
مي توانند مناطــق جنگلي و نواحي اي را كه بيشــتر در 
خطر حريق قرار دارند نشــان دهند. تا كنون دانشمندان 
براي سنجش احتمال وقوع آتش ســوزي در جنگل ها، 
نمونه هاي مختلفي از گياهان موجود در منطقه اي خاص 
را جمع آوري كرده و ميزان آب موجود در آنها را بررسي 
مي كردند. چنين فرايندي بسيار طوالني و دشوار است، 
زيرا در مناطــق جنگلي بزرگ بايــد از نواحي مختلفي 
نمونه هاي گياهي را جمع آوري و آنهــا را مورد آزمايش 
قرار داد. امــا به كمك هوش مصنوعــي فرايند اين مهم 

تسهيل مي شود.

دانستني ها
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افشينمعاصر
 خواهر زاده مهرداد بهار

اداياحترامروزنامهنگارانبهجانباختگان
كادردرمانكرونا

همزمــان بــا صدميــن روز 
همه گيــري ويــروس كرونا در 
كشور، از يادمان مجازي جامعه 
روزنامه نگاري براي 110پزشك، 
پرستار و كادر درمان جانباخته 
در راه نجات بيمــاران مبتال به 
كرونا رونمايي شــد. اين يادمان 

كه با عنوان پروژه »سپيداران« از امروز در دسترس قرار گرفته، از سوي گروهي از 
روزنامه نگاران و به نشانه اداي احترام جامعه روزنامه نگاري به ازخودگذشتگي جامعه 
پزشكي و سالمت كشور اجرا شده است. اسامي و اطالعات پزشكان، پرستاران و ديگر 
اعضاي كادر درمان جانباخته در دوره شيوع ويروس كرونا در وب سايت سپيداران در 
دسترس قرار گرفته است. طبق اطالعات منتشر شده در اين وب سايت، حدود 40نفر 
از روزنامه نگاران از رسانه هاي آنالين و چاپي در اين پروژه كه به صورت داوطلبانه 
انجام شــده، دخيل بوده  و اطالعات افراد را گردآوري و تدوين كرده اند. وب سايت 

سپيداران به نشاني www.sepidaaran.ir در دسترس قرار دارد.
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