
  در 6روز گذشــته 1708 حريــق فعال 
در جنگل هــا و 287 هشــدار حريــق در 
عرصه هاي طبيعي ايران توســط ناســا و 

ديده بان جهاني جنگل رصد شد 
  تصاوير ناسا از آتش ســوزي جنگل هاي 
زاگرســي مشــخص كرد ديگر چيــزي از 

بلوط زارهاي خائيز برجاي نمانده است  

  همشهری جزئيات بارگذاری در فضای 
15هکتاری پادگان06 را بررسی كرد

  امروز احــداث بوســتان عمومی در 
فضــای 35 هکتــاری پــادگان قديمی 
واقــع در پاســداران آغــاز می شــود؛ 
 فضايی كه ارتش به شــهر تهــران هديه

 داده است

 مبادله 
در اوج مخاصمه

جزئيات تبادل مجيد طاهري و مايکل وايت 2 زنداني بين ايران و آمريکا 

 يك فرماندار سابق آمريکا براي اين تبادل 
از يك سال پيش با محمد جواد ظريف ديدار مي كرد

ايران و آمريکا در اوج تنــش و درحالي كــه در دوران ترامپ 
به خصوص 6 ماه اخيــر بارها تا مرز منازعــه نظامي هم پيش 
رفته انــد، براي دومين بار بــه يك توافق رســيدند و به تبادل 
زندانيان پرداختند؛  توافقي كــه آنقدر رئيس جمهور آمريکا را 
ذوق زده كرد كه در يك بازه چند ساعته 2بار از ايران تشکر كرد. 
دونالد ترامپ كه اين روزها تحت فشــار شرايط داخلي آمريکا 

و اعتراض هاي گسترده عليه نژادپرستي 
قرار دارد، بالفاصلــه بعد از آزادي مايکل 

وايت، كهنه ســرباز آمريکايي از زندان هاي ايــران در توييتي 
نوشت: »تشکر از ايران. تا انتخابات آمريکا صبر نکنيد تا بخواهيد 
يك ماجراي بزرگ درست كنيد. من برنده مي شوم. شما االن به 

توافق بهتري مي رسيد!«

صفحه2 را 
بخوانيد
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راز تداوم انقالب
 روايت هايی از چگونگی انتخاب جانشين

برای بنيانگذار انقالب اسالمی

ژنرال ها عليه ترامپ

افزايش 3برابري 
استفاده از دوچرخه

مقام هاي كنوني و سابق پنتاگون، از 
تهديد ترامپ براي استقرار ارتش در 

خيابان ها انتقاد كرده اند

استفاده از دوچرخه هاي اشتراكي 
و شخصي از يك رشــد صعودي از 

ابتداي سال برخوردار بوده است
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يادداشت
مينو محرز ؛ عضو كميته كشوري ستاد مقابله با كرونا

در دوره اول شــيوع كرونا، كشور شــاهد اوج گيري 
بيماري و ابتالي تعداد زيادي از شهروندان به ويروس 
بود. دليل اين موضوع ناشــي از نبود آگاهي در چگونگي برخورد با بيماري و نبود 
پروتکل هاي دقيق بهداشتي براي كاهش ابتال بود. با اجراي طرح هاي فاصله گذاري 
اجتماعي و محدوديت در فعاليت مشاغل و كسب و كارها و همچنين ترس ناشي از 
ابتال به بيماري در مردم، بسياري در خانه ها ماندند و حاضر نشدند در جامعه حضور 
پيدا كنند. اينها فاكتورهاي مهمي در مواجهه با موج اول كرونا در كشور بود كه با 
اتکاي به آنها موفق شديم رشد بيماري را مديريت كنيم. به اين دليل تعداد مبتاليان 
به بيماري هر روز كمتر از قبل شد. به موازات كاهش تعداد مبتاليان، محدوديت هاي 
اجتماعي ايجاد شده كاهش پيدا كرد و كسب و كارها يکي پس از ديگري فعاليت 
خود را از سر گرفتند. اين موضوع سبب شد مردم تصور كنند بيماري به پايان رسيده 
است و با اين تصور، بار ديگر شاهد اشتباهاتي از سوي شهروندان هستيم كه در دوره 

قبل از شيوع گسترده بيماري آن را مرتکب مي شدند.
بايد تأكيد كنم اين ويروس حســاب و كتاب ندارد. ويروس 
كرونا رفتاري ماننــد ويروس هاي همنوع خــود ندارد و در 

 هر لحظه ممکن اســت با كاهش محدوديت هــا و رعايت نکــردن فاصله گذاري
 اوج بگيرد. 

آي آدم ها! 
كرونا تمام نشده است

بدون ماسك بيرون نرويد
ايران نخستين مقصد موج دوم كرونا 

در جهان

  بسياری از استان های كشور طی چند روز اخير مجددا
از نظر شيوع كرونا در وضع هشدار قرار گرفته اند |6

  موج دوم كرونا در ايران آغاز شده و گردشگران همچنان 
به تسخير جاده هاي شمال كشور ادامه مي دهند| 5

1708 آتش سوزي 
در 6روز

رويش بوستان ارتش 
در 06

12

ادامه در 
صفحه21

پايان حضور دولت در 
فوتبال  پس از 18سال

وزارت ورزش و جوانــان بــا حذف 
وزير و معاونــش از مجمع فوتبال 

موافقت كرد
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ايــران و آمريــكا در اوج تنش و 
درحالي كــه در دوران ترامپ به ديپلماسي

خصوص 6 ماه اخيــر بارها تا مرز 
منازعه نظامي هم پيش رفته اند، براي دومين بار 
به يــك توافق رســيدند و به تبــادل زندانيان 
پرداختند؛  توافقي كه آنقدر رئيس جمهور آمريكا 
را ذوق زده كرد كه در يك بازه چند ساعته 2بار از 
ايران تشكر كرد. دونالد ترامپ كه اين روزها تحت 
فشــار شــرايط داخلي آمريكا و اعتراض هاي 
گسترده عليه نژادپرستي قرار دارد، بالفاصله بعد 
از آزادي مايكل وايت، كهنه ســرباز آمريكايي از 
زندان هاي ايران در توييتي نوشــت: »تشكر از 
ايران. تا انتخابات آمريكا صبر نكنيد تا بخواهيد 
يك ماجراي بزرگ درســت كنيــد. من برنده 

مي شوم. شما االن به توافق بهتري مي رسيد!« 
هفته گذشته آزادي ناگهاني سيروس عسگري، 
پژوهشگر ايراني زنداني در آمريكا گمانه هايي را 
درباره احتمال كليد خوردن فاز تازه اي از تبادل 
زندانيان ايجاد كرد اما ابتدا وزارت خارجه ايران 
اين احتمال را رد كرد و ســپس وزارت خارجه 
آمريكا با اســتناد به موضع وزارت خارجه ايران 
اعالم كرد عسكري در چارچوب تبادل آزاد نشده، 
اما كامال مشخص است كه اگر توافق پشت پرده اي 
نبود، فرداي روزي كه عسگري به ايران رسيد، 
رئيس جمهور آمريكا خبــر آزادي يك تبعه اين 

كشور را در توييتر نمي داد.
دونالد ترامــپ عصر روز پنجشــنبه در توييتر 
نوشت خوشحال است كه اعالم مي كند مايكل 
وايت، كهنه سرباز آمريكايي كه در ايران زنداني 
بوده، آزاد شــده و با يك هواپيماي سوئيسي از 
ايران خارج شده است. هنوز ساعتي از نشر اين 
خبر نگذشته بود كه رسانه هاي آمريكايي خبر 
دادند آزادي وايت در چارچــوب يك عمليات 
تبادل محقق شده است اما نه تبادل با سيروس 
عسكري، بلكه ايراني اي كه دولت آمريكا تن به 
آزادي او داده، يك پزشك به نام مجيد طاهري 
بوده كه حدود 33سال ســاكن ايالت فلوريداي 
آمريكا بــوده و از 16 ماه قبل توســط آمريكا به 
دور زدن تحريم هاي ايران متهم و زنداني شــده 
است.  16 ماه قبل همان مقطعي است كه مايكل 
وايت در ايران بازداشت شــده بود و اين مقارنه 
شاهدي براي گروگانگيري شــهروند ايراني با 
هدف تبادل توســط دولت آمريكا ست. مايكل 
وايت 16 ماه قبل زماني كه بــراي ديدار با يك 
دختر ايراني به مشهد سفر كرده بود، بازداشت 
شــد كه مقامات ايران بازداشــت او را بر اساس 

شكايت خصوصي اعالم كردند.

ممنونم ايران! 
دونالد ترامپ با اشاره به گفت وگوي تلفني اش با 
مايكل وايت در زوريخ،  در توييتر نوشت: از زماني 
كه من ســر كار آمده ام، ما بيش از ۴۰گروگان و 
زنداني آمريكايي را به خانــه آورده ايم. ممنونم 

ايران! اين نشان داد كه توافق ممكن است.
او در توييتي ديگر براي بار دوم از ايران تشــكر 
كرد و نوشت: خيلي خوب اســت كه مايكل به 
خانه اش بازگشته اســت. وي تازه رسيده است. 
بسيار هيجان زده هستم. از ايران متشكرم. تا پس 
از انتخابات آمريكا براي انعقاد توافقي بزرگ صبر 
نكنيد. ترامپ سال گذشته هم تبادل ژائو وانگ، 
شهروند آمريكايي- چيني با مسعود سليماني، 
تبعه ايراني را نشانه اي اعالم كرد كه مي توان با 
ايران به توافق هاي ديگر رسيد اما كمتر از يك  ماه 
بعد با صدور فرمان ترور سردار سليماني در عراق 
عمال همه پروژه هاي مذاكره بين ايران و آمريكا 
به محاق رفت و حتي ايران دست به اقدام نظامي 
عليه آمريكا و در انتقام ترور ســردار سليماني 
زد اما حاال به نظر مي رســد دوبــاره كانال هاي 
مذاكراتي بين ايران و آمريكا فعال شده اند، اما در 
سطوح پايين و با واسطه. محمدجواد ظريف، وزير 
امورخارجه نخستين مقام رسمي ايران بود كه 
خبر تبادل مجيد طاهري و مايكل وايت، زندانيان 

ايراني و آمريكايي را تأييد كرد.
ظريف در توييتر نوشت: خوشــحالم كه دكتر 
مجيد طاهــري و مايــكل وايت بــه زودي به 
خانواده هاي خــود مي پيوندند. خوشــبختانه 
پروفسور سيروس عســگري روز چهارشنبه به 
جمع خانواده خود بازگشت. اين اتفاق مي تواند 
براي همه زندانيان رخ بدهد. نبايد آنها دستچين 
شــوند. گروگان هاي ايراني كه در دست اياالت 

متحده و يا به نيابــت از اياالت متحده اســير 
شده اند، بايد به خانه خود باز گردند. گفته مي شود 
حدود 2۰ايرانــي ديگر بــه بهانه هاي مختلف 
ازجملــه دور زدن تحريم هاي ايــران در آمريكا 
زنداني هســتند و متقابال تعدادي از شهروندان 
ايراني كه تابعيت آمريكا را دارند، به داليل امنيتي 

زنداني هستند.
به گزارش همشــهري، ســيد عباس موسوي، 
ســخنگوي وزارت امور خارجه در توضيح خبر 
آزادي مايكل وايت، تبعه آمريكا اتهام او را جرايم 
امنيتي و نيز شكايت شاكيان خصوصي عنوان 
كرد و در اين رابطه گفت: با جلب رضايت مادي 
و معنوي شاكيان خصوصي توسط آقاي وايت،  
نامبرده در مورد ساير جرايم خود مشمول رأفت 
اسالمي شده و با توجه به گذراندن بخشي از دوره 
محكوميت خود   و با در نظر داشــتن مالحظات 

حقوق بشري، آزاد و از كشور خارج شد.

جزئيات مذاكره
آنچه در البه الي اخبار مربوط به تبادل 2زنداني  
بين ايران و آمريكا قابل توجه است، تالش هاي 
يك فرماندار سابق آمريكا در اين پرونده است. 
»بيل ريچاردسون« كه بين سال هاي 2۰۰3 تا 
2۰11 فرماندار ايالت نيومكزيكو بوده، در توييتر 
خود مدعي شــده بود در جريان مذاكرات براي 
آزادي »مايكل وايت« از ايران »به طور منظم« 
با مقام هاي ارشــد ايران ديدار كرده است. بيل 
ريچاردسون نوشت: من يك سال براي اطمينان 
از آزادي وايت تالش كردم. من با مقامات ارشد 
ايراني ازجمله محمدجواد ظريف و مجيدتخت 
روانچي ديدارهايي داشــتم. همراه با اين پيام، 
پيوند مربوط به بيانيه اي از »مركز ريچاردسون« 
كه در آن توضيحات كامل تري درباره اين ديدارها 
ارائه شده،  منتشر شده است. در اين بيانيه آمده 
است كه مذاكرات فرماندار ريچاردسون با توجه 
به باال بودن تنش ها ميان ايران و آمريكا و تبادل 
خشــونت ميان آنها طي ماه هاي اخير پيچيده 
بودند. سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور 
خارجه با تأييد ديدار هاي »بيل ريچاردســون« 
با محمد جواد ظريــف طي چند ماه گذشــته 
بــراي آزادي »مايكل وايت« تبعــه آمريكايي 
زنداني در ايران گفت: مــا همواره به تالش هاي 
انسان دوستانه كه منجر به »آزادي گروگان هاي 
ايراني در آمريكا و خارج از آن« شود، پاسخ مثبت 
داده و استقبال كرده ايم. در جريان تبادل وايت و 
طاهري، قوه قضاييه،  وزارت اطالعات، دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي  و نيز سفارت سوئيس 

در تهران همكاري داشته اند.

سوئيس و قطر ميانجي بودند
براساس بيانيه اي كه مركز ريچاردسون منتشر 
كرده، دولت قطر يكي از واســطه ها براي تبادل 
زندانيان بوده است. در بيانيه مركز ريچاردسون 
آمده اســت: »فرماندار ريچاردســون و مركز 
ريچاردســون مايلند از دولت قطر نيز به دليل 
مشاركتش در كمك به آزاد كردن كساني كه به 
غلط بازداشت مي شوند، تشكر كند. تالش هاي 
قطر و طرف هاي ديگر معمــوال كوچك نمايي 
مي شــوند و بنابراين مردم آمريكا كمتر از آنها 
خبر دارند. همچنين وزارت خارجه سوئيس در 
بيانيه اي كه روز پنجشنبه منتشر كرده،  نوشته 
است: سوئيس نقش خود را در اقدام بشردوستانه 
كه منجر به آزادي مايكل وايت و مجيد طاهري 
شده تأييد مي كند. در ادامه بيانيه آمده بود كه 
سوئيس آماده اســت تبادالت بيشتري را ميان 

2كشور تسهيل كند.
وايت بعد از شيوع ويروس كرونا در كشور،  طبق 
بخشــنامه عمومي رئيس قوه قضاييه مشمول 
مرخصي شــده و به دليــل عدم برخــورداري 
از خويشــاوند در ايران، به درخواســت سفارت 

ســوئيس به عنوان حافظ منافــع دولت اياالت 
متحده، در اختيار آن سفارت قرار گرفته و در اين 
مدت به دليل بروز برخي عالئم مشكوك به كرونا، 

نامبرده تحت درمان قرار داشته است.
عمليات تبادل زندانيان ايــران و آمريكا در آذر 
سال گذشته هم با وســاطت سوئيس انجام شد 
و محمد جواد ظريف در ســفر به زوريخ مسعود 
سليماني را با خود به تهران آورد و متقابال برايان 
هوك مسئول ميز ايران در وزارت خارجه آمريكا 
هم متولي بازگرداندن تبعه آمريكايي بود. هوك 
در جريان آزادي مايكل وايت هم به زوريخ سفر 

كرد و او را تحويل گرفت.

غافلگيري اكتبر
در ادبيات سياسي آمريكا از اتفاقات تأثيرگذاري 

كه در آســتانه انتخابات رياست جمهوري اين 
كشور رخ مي دهد، به عنوان »غافلگيري اكتبر« 
ياد مي شــود. اشــاره ترامپ در توييت خود به 
انتخابات پيــش روي آمريــكا در واقع كنايه اي 
به همين غافلگيري هــا دارد. معروف ترين اين 
اتفاقات به انتخابات 198۰ آمريكا برمي گردد كه 
تحت تأثير تسخير النه جاسوسي،  گروگانگيري 
آمريكايي هــا در ايران و ناتوانــي جيمي كارتر 
در آزادي گروگان هــا بــه نفع رونالــد ريگان 
جمهوريخواه تمام شــد. بعدها روايت است كه 
كارتر در يك جمله معــروف گفته بود انتخابات 

را به آيت اهلل خميني باخته است نه به ريگان.
 براي دونالد ترامپ توافق دوباره با ايران به معناي 
برگ برنده در انتخابات رياست جمهوري آبان ماه 
پيش رو اســت. با اين حال، محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه كشورمان توييت هاي ترامپ 
را در توييتر بي پاسخ نگذاشت و به او پاسخ داد: 
ما، برخالف اقدامات زيردســتان شما، به تبادل 
انسان دوستانه دست يافتيم. ما زماني كه شما وارد 
دفتر رياست جمهوري شديد، توافقي داشتيم. 
ايران و ديگر اعضاي برجام هرگــز ميز را ترك 
نكردند. مشاوران شــما كه اكثرا تا االن اخراج 
شده اند، قمار احمقانه اي انجام دادند. اينكه چه 
زماني بخواهيد آن را اصالح كنيد، به تصميم شما 

بستگي دارد.

واكنش رهبر معظم انقالب به 
تحوالت آمريكا

رهبر انقاب اســامي در بخــش پاياني 
سخنانشــان،  آشــفتگي جبهه دشمنان 
جمهوري اسامي را نتيجه اعتماد ملت ايران 
به پروردگار خواندند و خاطرنشــان كردند: 
يك بخش از جبهه دشمنان ايران،  شوروي 
بود كه با آن وضع فروپاشــيد و بخش ديگر 
آن آمريكا است كه امروز وضع آشفته آن را 

همه مي بينند.
حضرت آيت اهلل خامنــه اي حوادث جاري 
اين روزهاي آمريكا را بروز واقعيات پنهان 
نگه داشته شــده آمريكا دانستند و گفتند: 
زانو زدن پليس روي گردن يك سياهپوست و 
فشار دادن آن تا جان باختن شخص و تماشاي 
اين صحنه از طرف چند پليس ديگر،  چيز 
جديدي نيست بلكه همان اخاق و طبيعت 
حكومت آمريكا است كه قبًا نيز با بسياري 
از كشــورهاي دنيا مثل افغانستان،  عراق،  
سوريه و قبل از آن در ويتنام،  همين كارها 

را كرده اند.
ايشــان شــعار امروز مردم آمريكا يعني 
»نمي توانيم نفس بكشيم« را حرف دل همه 
ملت هاي تحت ظلم دانســتند و افزودند: 
البته آمريكايي ها با رفتارهايشــان در دنيا 
رسوا شــده اند. آن از مديريت ضعيف شان 
در كرونا كه به علت فســاد موجود در هيأت 
حاكمه آمريكا،  تلفات و مبتايان به بيماري 
در آمريكا چندين برابر كشورهاي ديگر است 
و اين هم از برخورد وقيحانه شان با مردم كه 
آشــكارا جنايت مي كنند،  عذرخواهي هم 
نمي كنند و بعد هم مي گويند حقوق بشــر،  
انگار آن مرد سياهي كه كشته شد،  بشر نبود 

و حقوقي نداشت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به احساس 
خجالت و سرافكندگي به جاي ملت آمريكا 
از حكومت هاي خود و حكومت فعلي شــان 
افزودند: با اين وضــع پيش آمده،  برخي از 
ايراني هاي داخل يا خارج از كشــور هم كه 
شغل شان حمايت از آمريكا و بزك آن بود،  

ديگر نمي توانند سر بلند كنند.
رهبر انقاب اسامي در پايان ابراز اميدواري 
كردند كه خداوند حوادث عالم را به نفع ملت 
ايران و اقتدار روزافزون جمهوري اسامي 
پيش ببرد و روح امام بزرگوار و شهيد عزيز 

سليماني را با اولياي خود محشور فرمايد.
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رهبر معظم انقالب اسالمي صبح 
چهارشنبه در ســخنراني زنده رهبري

تلويزيوني به مناســبت سالگرد 
ارتحال امام خمينــي)ره( بنيانگذار جمهوري 
اســالمي،  »تحول خواهــي،  تحول انگيزي و 
تحول آفريني« را از مهم ترين خصوصيات امام 
راحل عظيم الشأن خواندند و تأكيد كردند: براي 
زنده ماندن انقالب بايد بــا درس آموزي از اين 
ويژگي نرم افــزاري و عملياتي امــام،  رويكرد 
تحولي و گرايش پرشــتاب به »بهتر شــدن و 
حركت جهشي« را،  در همه زمينه ها به خصوص 
در زمينه هايــي كــه بي تحركي يــا عقبگرد 

داشته ايم با جديت دنبال كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري،  حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره 
به روحيه تحول خواهي امــام از دوران جواني،  
افزودند: امام به روش پيامبران سرشت نهفته 
و غرايز معنوي انسان ها را بيدار مي كرد كه اين 
ويژگي ده ها سال قبل از آغاز نهضت اسالمي نيز 
در درس اخالق منقلب كننده ايشان در حوزه 

علميه قم مشهود بود.
ايشان،  امام خميني را »امام تحول« ناميدند و 
افزودند: امام از دوران مبارزات تا پايان حيات 
مباركشــان در ميدان عمل نيز در نقش يك 
فرمانده بي نظير،  روند تحول خواهي را رهبري 
و اقيانوس عظيم ملت ايران را در مسير تحقق 

اهداف توفاني و متالطم هدايت مي كرد.
رهبر انقالب اسالمي در تبيين تحوالت ايجاد 
شــده در پرتو روحيه تحول آفرينــي امام،  به 
»تبديــل روحيــه خمودگي و تســليم ملت 
ايران به روحيه اي مطالبه گر« اشــاره كردند و 
افزودند: امام عظيم الشأن،  ملت ايران را از ملتي 
بي تحرك كه فقط به فكر زندگي شخصي خود 
بود،  به ملتي مطالبه گر و حاضر در ميدان تغيير 
داد كه اين ويژگي از آغاز نهضت در سال ۴1 و 
پس از آن 15 خرداد ۴2 تا مبارزات منتهي به 
پيروزي انقالب و سال هاي بعد از آن،  نمايان و 

مشهود است.
ايجاد تحول در نــگاه حقارت پندارانه ملت در 
برابر »قدرت هاي خارجي و حتي مســئوالن 
دون پايه رژيم پهلوي به ملتي داراي اعتماد به 
نفس و عزت ملي و مؤثر در سرنوشت كشور« 
دومين نكته اي بود كه رهبر انقالب در تبيين 
نتايج روحيه تحول خواهي امام خميني به آن 

پرداختند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي »تحول در مطالبات 
اساسي مردم از خواسته هاي بسيار محدود به 
مطالباتي همچون استقالل و آزادي« و »تحول 
در نگاه مردم به ديــن از يك چارچوب عادي و 
فردي به يك مكتب نظام ساز وتمدن ساز« را از 
ديگر آثار تعيين كننده نــگاه تحول خواه رهبر 

كبير انقالب اسالمي برشمردند.
ايشــان در بيان نكته اي ديگر در همين زمينه 
افزودند: در شــروع نهضت اسالمي هيچ افقي 
از آينــده در ذهن ملت نبود اما امــام اين نگاه 
بي افق را به نگاه كنوني ملت يعني تشكيل امت 
اســالمي و ايجاد تمدن نوين اسالمي در افق 

آينده متحول كرد.
رهبر انقالب »ايجــاد تحول در مباني معرفتي 
كاربردي و وارد كردن فقه در عرصه نظام سازي 
و اداره كشــور« و نيز »پافشــاري بــر تعبد و 
معنويت در عيــن نگاه نوگرايانه به مســائل« 
را 2 نتيجه بــارز نگاه تحول انگيــز امام راحل 

برشمردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي »تحول اساســي در 
نگاه به جوانان و نســل جوان« را از ديگر آثار 
مبارك و عميق رويكــرد تحولي امام خميني 
خواندند و افزودند: ســپردن كارهاي بزرگ به 
جوانان و استفاده از آنان به عنوان ثروت و ذخيره 
ملي،  روش روشن امام بود؛ البته آن بزرگوار در 
عين حال به افراد غيرجوان نيز به عنوان ثروت 
ملي اعتماد مي كردند كه ايــن واقعيت نيز در 
انتصابات ايشــان مشهود اســت و اكنون نيز 
همچنان كه گفته ايم بايد همين نگاه و روش 

مدنظر باشد.
ايشــان در تبيين ديگر نتايج بسيار مهم نگاه 
تحول خواه امام،  ايستادگي و تحقير ابرقدرت ها 
را مورد توجه قرار دادند و افزودند: زماني كسي 
حتي تصور نمي كرد بشــود روي حرف آمريكا 
حرف زد اما امام خميني با ايجاد تحول در نگاه 
به ابرقدرت ها،  آنها را تحقيــر و ثابت كرد كه 
زورگويان جهاني ضربه پذيرند كه اين حقيقت 
در فروپاشي شوروي سابق و اوضاع امروز آمريكا 

مشهود است.
رهبر انقالب اســالمي با تأكيد بر اينكه امام،  
»امام تحول« بود افزودند: مهم ترين نكته اين 
است كه امام كه عامل اصلي اين تحوالت بود،  

به درستي همه آنها را از خدا مي دانست.
ايشان نكته مهم ديگر در روحيه تحول انگيز امام 
را نگاه ايشان به اهميت تحول روحي و اعتقادي 
در جوانان دانستند و در جمع بندي اين بخش 
از سخنانشــان افزودند: درسي كه ما از روحيه 
و حركت تحولي امام مي گيريم اين اســت كه 
بايد حركــت تحول آفريــن در همه بخش ها 
ادامه داشته باشــد،  اگرچه كشور و انقالب در 
3۰سال گذشــته از رويكرد تحولي امام فاصله 

نگرفته است.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي،  »پيشــرفت ها و 
حركت علمي كشور«،  »توانمندي هاي دفاعي 
و رسيدن به نزديكي مرز بازدارندگي« و »چهره 
قدرتمند جمهوري اسالمي در عرصه سياسي« 
را نمونه هايــي از پيشــرفت و حركت تحولي 
در دوران بعد از امام برشــمردند و خاطرنشان 
كردند: در اين 3۰ ســال با وجود پيشــرفت و 
تحول در عرصه هاي گوناگون،  در برخي موارد 
زيرساخت هاي تحول به وجود آمد اما به فعليت 
نرسيد و در برخي موارد هم عقبگرد و پسرفت 

داشتيم كه تأسف بار و غيرقابل قبول است.

ايشــان،  نقطه مقابل انقالب را كه طبيعت آن 
»نوآوري،  تحول،  پيشــرفت و جهش« است،  
»ارتجــاع« خواندند و افزودند: پيشــرفت و يا 
پسرفت انقالب ها بستگي به اراده انسان ها دارد 
زيرا اگر انسان ها در مسير درست حركت نكنند،  
خداوند نعمت خود را از آنهــا خواهد گرفت،  
بنابراين بايد به شدت مراقب بود كه دچار چنين 

وضعيتي نشويم.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه »ما قادر 
هســتيم در بخش هاي مختلف تمدني كشور 
و نظام،  تحول ايجاد كنيــم و از بنده،  جوانان،  
نخبگان و مردم انتظار است به فكر ايجاد تحول 
در بخش هاي مختلف باشيم«،  به برخي الزامات 

ايجاد تحول اشاره كردند.
»قانع نبودن به داشــته ها و داشــتن روحيه 
تحول خواهي و پيشــرفت مستمر و افزودن بر 
داشته ها« نخستين نكته اي بود كه رهبر انقالب 
به آن اشــاره كردند و گفتنــد: تحول خواهي 
لزوماً به  معناي اعتراض نيست و يا نبايد حتماً 
بعد از شكســت به فكر تحول افتاد بلكه تحول 
يعني ميل مستمر به شــتاب و سرعت گرفتن 
در حركــت و اجتناب از تحجر و پافشــاري بر 
مشــهورات غلط. حضرت آيت اهلل خامنه اي،  
تحول صحيح را نيازمند پشتوانه فكري دانستند 
و با تأكيد بر لزوم تحــول در مقوله »عدالت« 
افزودند: تحول بايد مبتني بر يك انديشه متقن و 
شكل يافته باشد؛ همچنان كه هر حركت تحولي 
امام،  مبتني بر مباني معرفتي اســالم بود زيرا 
اگر چنين پشتوانه فكري وجود نداشته باشد،  
تحول غلط خواهد بود و ثبات قدم وجود نخواهد 
داشت. ايشان در همين خصوص به برخي افراد 
انقالبي و عالقه مند در اوايل انقالب اشاره كردند 
و گفتند: اين افراد چون پايه هاي فكري و ايماني 
مستحكم و متين و پشتوانه هاي عقالني محكم 
نداشتند،  بعد از گذر از دوران جواني و مراحل 
مختلف زندگي،  به همان فسيل هايي تبديل 
شدند كه انقالب براي مقابله با آن فسيل هاي 

كجرو به  وجود آمده بود.
ايشــان با تأكيد بر اينكــه تحــول را نبايد با 
»اســتحاله فكري« اشــتباه گرفت،  افزودند: 
تحول بايد رو به جلو باشد در حالي  كه مسائلي 
همچون تجدد و غربگرايي كه در دوران پهلوي 
مطرح شد،  سلب هويت ديني و ملي و تاريخي 

ملت ايران و به عبارتي »مرگ تمدني« بود.
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشــان كردند: در 
تحول،  ســرعت مهم اســت اما اين سرعت با 
شتابزدگي و كارهاي عجوالنه سطحي متفاوت 
اســت ضمن آنكه در تحول بايد يك دســت 

هدايتگر مطمئن وجود داشته باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به چند نمونه 
از مواردي كه در كشــور نيازمند تحول است،  
اشــاره كردند و افزودند: در مسائل اقتصادي 
»قطع وابستگي اقتصاد از نفت و بودجه بندي 
عملياتي«،  در مســائل آموزشي »فايده محور 
و عمقــي و كاربردي شــدن دروس در مراكز 
آموزشي«،  در مسائل اجتماعي »تأمين عدالت« 
و در مسائل خانواده و موضوع ريشه كني اعتياد و 
همچنين جلوگيري از پير شدن كشور،  نيازمند 

حركت هاي تحولي هستيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي شرط ايجاد تحول را 
»نترسيدن از دشمن و دشمني ها« برشمردند 
و افزودند: در مقابل هر اقدام مثبت و كار مهم،  
مخالفاني وجــود دارد؛  مثاًل در فضاي مجازي 
غالباً نوع مخالفت ها تيز و آزاردهنده اســت يا 
جبهه وسيعي از دشمن خارجي وجود دارد كه 
با هر حركت به صالح كشور،  مقابله مي كند و 
امپراتوري تبليغاتي وابسته به صهيونيست ها نيز 
آن را مي كوبد ولي در انجام يك كار حساب شده،  
نبايد مالحظه اين مخالفت ها و دشــمني ها را 
كرد. ايشــان راه غلبه بر ترس از دشمني ها را 
حضور نيروهاي جوان،  نترس و بدون مالحظه 
در صحنه دانســتند و گفتند: حضور نيروهاي 
جوان يعني استفاده از فكر،  روحيه،  جسارت 

و اقدام جوانان.

سيروس عسگري دانشمند ايراني قبل از مجيد طاهري آزاد شد و به كشور برگشت.

مايكل وايت-سمت چپ- كهنه سرباز آمريكايي 16 ماه در ايران بازداشت بود.

رهبر معظم انقالب اسالمي در سخنان تلويزيوني به مناسبت سالگرد ارتحال امام خميني)ره(:

درس امام براي امروز استمرار تحول است 
انقاب نبايد دچار ارتجاع شود

جزئيات تبادل مجيد طاهري و مايكل وايت بين ايران و آمريكا 

  يك فرماندار سابق آمريكا براي 
اين تبادل از يك سال پيش با 
محمد جواد ظريف ديدار مي كرد

  قطر و سوئيس 2كشوري بودند 
كه در جريان اين تبادل نقش 

واسطه را بازي كردند

  ترامپ از ايران خواسته 
است براي انجام يك توافق تا 

انتخابات آمريكا صبر نكند

  وايت بعد از بخشنامه قوه قضاييه براي مرخصي به زندانيان،  
به درخواست سفارت سوئيس به عنوان حافظ منافع دولت 

اياالت متحده،  در اختيار آن سفارت قرار گرفته است

مبادله در اوج مخاصمه

عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه، افزايش تحريم هاي 
 سياست
اتحاديه اروپا و آمريكا عليه مردم سوريه را اقدامي غيرقانوني و خالف خارجي

مباني انسان دوستانه خواند و ضمن محكوم كردن آنها گفت: جمهوري 
اسالمي ايران حمايت خود را از دولت و مردم مقاوم سوريه اعالم داشته و خواستار 
برچيده شدن و لغو تمامي تحريم هاي ضد بشري عليه اين كشور است تا بتوانند عالوه 
بر تامين نيازمندي هاي اوليه خــود، خرابي هاي ناشــي از هجمه هاي گروه هاي 
تروريستي مورد حمايت غرب به زيرساخت هاي اين كشور را با كمك جامعه جهاني 
بازسازي كنند. اتحاديه اروپا پنجشنبه گذشته تحريم هاي وضع شده ضد مقامات 
ارشد و بلندپايه سوريه و برخي نهاد هاي اين كشور را براي يكسال ديگر تمديد كرد. 

قانون آمريكا عليه سوريه موسوم به »سزار« هم وارد فاز اجرايي شده است.

رئيس جمهور پنجشنبه گذشته در مراسم 
افتتاح پروژه هاي وزارت نيرو در استان هاي دولت

بوشــهر و آذربايجــان غربي با اشــاره به 
اعتراضات و ناآرامي هاي آمريكا گفت: امروز يكي از بدترين 
روزهاي تاريخ سياسي و اجتماعي آمريكا را شاهد هستيم. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، حسن 
روحاني با محكوم كردن حوادث اخير آمريكا تصريح كرد: 
اظهار همدردي مي كنيم نسبت به همه مردم آمريكا كه 
امروز در خيابان ها هستند و تظاهرات مي كنند و به شدت 
جناياتي را كه امروز در آمريكا واقع مي شود و كاخ سفيدي 

حمايت ايران از سوريهبدترين روزهاي آمريكا را كه فرمان ايــن جنايت ها را صــادر مي كنند، محكوم 
مي كنيم. انجيل كتاب آسماني است و كتاب مقدس كتابي 
است كه همه مردم را به صلح و آرامش و انسانيت دعوت 
مي كند، انجيل كتابي نيست كه فرمان قتل بي گناهان را 
صادر كند. شرم آور است رئيس جمهوري كه مي خواهد 
عليه ملت خود اقدام كند دست به كتاب آسماني مي برد و 
انجيل را بلند مي كند. اين باعث خشم همه اديان ابراهيمي 
است چون كتاب مقدس براي ما هم مقدس است ما هم به 
انجيل احترام مي گذاريم ما هم به عيسي مسيح احترام 
مي گذاريم، اين كتب آســماني براي مــا محترم و عزيز 
هســتند، حاال هركجا توســط هر پيامبري كه از جانب 

خداوند بر او نازل شده است.

پاسخ ظريف به ترامپ: مشاوران شما كه اكثرا تا االن اخراج شده اند قمار احمقانه اي انجام دادند، 
اينكه چه زماني بخواهيد آن را اصاح كنيد، به تصميم شما بستگي دارد.

درخواست مجدد فرانسه از ايران
وزير امور خارجه فرانسه روز جمعه در بيانيه اي گفت: امروز بار ديگر رسما از طرف فرانسه از ايران آزادي 
فوري خانم عادلخواه را خواستار مي شوم. به  گزارش ايسنا به نقل از رويترز، ژان ايو لودريان همچنين 
با طرح درخواستش افزود: شرايط پيش رو تنها مي تواند تأثيري منفي بر روابط دوجانبه ميان ايران و 
فرانسه بگذارد و تنها منجر به كاهش حائز اهميت اعتماد ميان دو كشور خواهد شد. او پيش از اين گفته 
بود: »اين محكوميت براساس هيچ عنصر جدي شكل نگرفته و انگيزه سياسي دارد.« 27ارديبهشت ماه 
امسال وكيل فريبا عادلخواه در توييتر خود نوشت: »موكلش به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي به 
۵ سال و بابت عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام به يكسال حبس از سوي شعبه 1۵ دادگاه انقاب محكوم 

شده است.« 
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همشهري جزئيات بارگذاري در فضاي 15هكتاري 
پادگان06 را بررسي كرد

امروز احداث بوستان عمومي در فضاي 35هكتاري پادگان قديمي 
واقع در پاسداران آغاز مي شود؛ فضايي كه ارتش به شهر تهران 

هديه داده است رويش بوستان 
 ارتش در زمين 06
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امــروز در تعامــل 
گسترده ميان ارتش 
و شــهرداري، مراحل 
تبديل پادگان معروف06 به بوستان بزرگ ارتش 
در محله پاسداران آغاز مي شــود. بر اين اساس 
70درصد اين فضاي سبز بزرگ كه از چند دوره 
تاريخي قبل در اختيار نهاد هاي دولتي و نظامي 
بود، براي استفاده عمومي به روي شهروندان باز 

مي شــود و در مقابل ارتش اجازه ساخت وساز در 
30درصد باقيمانده آن را خواهد داشــت. البته 
يك روش ديگر تغيير كاربري پادگان از نظامي به 
مسكوني بود كه باعث تبديل آن به شهرك بزرگي 
مي شــد، البته شهرداري مي توانســت از اين راه 
درآمد كالني كسب كند و ارتش نيز صاحب امالك 
گران قيمتي در خيابان پاسداران مي شد اما بخشي 
از آخرين بازمانده هاي فضاي سبز در تهران از ميان 

مي رفت. موافقت 3ارگان شوراي عالي معماري و 
شهرسازي، شهرداري، ارتش و همين طور ديگر 
نهاد ها مانند وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت 
ميراث فرهنگي و گردشگري باعث شد تا بخشي 
از باغ هاي قديمي »سلطنت آباد« به شكل فضاي 
عمومي شهري درآيند.اولين بار در سال هاي 70 
و با گذر از شــرايط دفاع مقــدس موضوع انتقال 
پادگان ها و اراضي نظامي به خارج از شهر مطرح 

و مقرر شد زمين هاي نظامي براي تامين خدمات 
شهري واگذار شود اما اين نظريه به قانون تبديل 
نشــد. در اواخر دهه80 موضوع انتقال پادگان ها 
تبديل به قانون شد ولي در اين قانون تأكيد شد كه 
شهرداري ها بايد براي تبديل پادگان ها، پول آن  را 
پرداخت و به اصطالح زمين هاي پادگان را بخرند. 
اين زمين ها به قيمت 35درصد امالك پيرامون با 
كاربري مسكوني قيمت گذاري مي شد. روش ديگر 

محمد سرابي
خبر نگار

هر ساخت وسازي بايد با پروانه قانوني باشد

محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسالمي 
شهر تهران

طبق قاعده هر نوع ساخت وســاز در مابقي پادگان06 بايد با »صدور 
پروانه ساخت و ساز« انجام شود. زماني كه قرار است براي يك پالك 
پروانه ساخت وساز صادر شود  ؛ نقشــه بارگذاري ها، جانمايي دقيق 
ساختمان ها، ميزان سطح اشغال و نوع كاربري ساختمان ها بايد مثل 
همه پروژه هاي ديگري كه ساخته مي شــود ، مشخص باشد. متراژ و 
طبقات مورد نظر در فرايند تصميم گيري در شــوراي عالي معماري 
و شهرسازي مشــخص شــده، اما كاربري ها از مسكوني، خدماتي، 
گردشگري يا تفرجگاهي بايد به همراه جانمايي دقيق آن با مقياس هاي 

صدور پروانه در شهرداري منطقه تعيين شود.
متأســفانه در موارد مشابه مثل مجلس شــوراي اسالمي جانمايي 
ساختمان ها براساس اين روال انجام نشد. از طرف ديگر اخيرا 2اتفاق 
در زمينه ساخت وساز در شهر باعث شده است تناقض هايي به وجود 
بيايد كه يكي از آنها اجازه »بلندمرتبه ســازي« در اراضي باقيمانده 
از پادگان06 و ديگري حذف »پاركينگ« از ساختمان پالسكو است 
كه هردو برخالف قاعده رايج براي ديگر ســاخت و سازها در تهران 

محسوب مي شود. اين يك مقدار نگران كننده است، اما به هرحال جاي 
خوشحالي دارد كه بخش بزرگي از يك فضاي شهري به عرصه همگاني 

تبديل مي شود و با هديه ارتش، در اختيار مردم قرار مي گيرد.
شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال1393 بلندمرتبه سازي  در 
شهرتهران را متوقف كرد تا مطالعات الزم انجام شود و همه پيوست هاي 
مطالعاتي بلندمرتبه سازي  در شهر تهران با همه ابعاد مورد بررسي قرار 
گيرد. اين بررسي ها هنوز نهايي نشده، پس هرگونه بلندمرتبه سازي  
در تهران ممنوع است. اينكه در پادگان06 اجازه بلندمرتبه سازي  با 
طبقات زياد داده شود، نوعي تناقض محسوب مي شود. شوراي عالي 
شهرسازي و معماري در جلسه آخر كه بنده در آن حضور نداشتم اين 
مجوز را داده است. البته ارتش هم براي حفظ زيربناي مورد نياز خود 
اين كار را انجام مي دهد ولي بلندمرتبه سازي  نياز به رعايت الزامات 
فراواني دارد كه بررسي آنها هنوز به نتيجه نرسيده است. اگر در سال96 
نمايندگان شوراي شهر در شوراي عالي حضور نداشتند بارگذاري در 
پادگان06 خيلي بيشــتر از اينها مي شد. قبال هماهنگي بين معاونت 
شهرسازي وقت و دبيرخانه شوراي عالي انجام شده بود تا اين كار با 
بارگذاري نزديك به 1.7ميليون مترمربع )زيربنا( انجام شود. اما بعد 

از اينكه نمايندگان شوراي شهر با قاطعيت 
در جلسه شوراي عالي شهرسازي مخالفت 
كردند، نماينده وزارت كشور هم با ما همراهي 
كرد و نهايتا قرار شد 70درصد پادگان معادل 
34هكتار واگذار شــود و سند آن هم به نام 

شهرداري منتقل شود. بارگذاري ارتش هم به حدود 600هزار مترمربع 
)زيربنا( كاهش پيدا كرد. از طرف ديگر براساس الزامات وزارت ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛ در ســطح 50هكتار پادگان 
چندهزار مترمربع بناي تاريخي از دوره هاي گوناگون به صورت پراكنده 
وجود دارد و ميراث عقيده داشت كه اين ساختمان ها نبايد تخريب 
شوند. به همين دليل بارگذاري ها بر محدوده ورودي پادگان متمركز 
شــده كه در اختيار ارتش باقي مي ماند. ما نيز در پي كاهش بيشتر 
سهم ارتش كه در اين زمينه با شهرداري همكاري مسئوالنه اي داشته 
است، نيستيم اما بايد به اصول شهرسازي هم توجه كرد. البته اينطور 
كه اعالم شده، اصول شهرســازي فعلي در پادگان06 رعايت خواهد 
شد و اگر چنين باشد، در فضاي بزرگ 15هكتاري نبايد انتظار ساخت 

بناهاي بلند را داشت.

   بوستانی در خيابان پاسداران
امير سرتيپ عبدالحسين مفيد، فرمانده اطالعات قرارگاه كربال در دفاع مقدس

   آخرين واحد مستقر در پادگان 06 پيش از پيروزي انقالب، مركز آموزش درجه داري گارد شاهنشاهي بود كه 
در قسمت كوچكي از ضلع شمال غربي و مجاور خيابان سلطنت آباد )پاسداران فعلي( در اختيار شركت پيمانكاري 
آمريكايي به نام »خليج« وابسته به مستشاري نظامي قرار داشت. بعد از پيروزي انقالب اين محل به پادگان استقرار 
تيپ3 لشكر يك سابق اختصاص پيدا كرد كه دوباره در دهه۸0 به مركز آموزش درجه داري و پادگان جواداالئمه)ع( 
تبديل شــد. آخرين تغييرات كاربردي اين پادگان كه ديگر جنبه نظامي نداشت، مربوط به ساخت وساز براي 

كاركنان ارتش بود كه به نتيجه اي نرسيد. حال با توافقات صورت گرفته اقدامات خوشايندي انجام مي شود.
حميدرضا آقاجاني، دبير شوراياري محله پاسداران

   تاريخ هنوز در اين ساختمان ها جريان دارد و حيف اســت اگر شهرداري تهران آنها را ناديده بگيرد، البته 
شنيده ها حاكي از اين است كه قرار است ايجاد فضاي سبز با حفظ عمارت هاي ديگر داراي ارزش تاريخي انجام 
شود. پيشنهاد شوراياري هم تبديل اين ســاختمان ها به موزه و ايجاد بوستان و سوله هاي چندمنظوره براي 

مواقع اضطراري است.
محمدرضا نوريان، مدير مراكز فرهنگي منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد

   آنچه اهميت مي يابد تعريفي است كه مديريت شهري از پادگان06 به عنوان فضاي عمومي شهري خواهند 
داشت. ارزش باالي ملكي و برخي محدوديت هاي ديگر موجب شده تا اين بخش از منطقه4 تهران از بوستان ها 
و فضاهاي فرهنگي و گردشگري در مقياس منطقه اي خالي باشد. اميدوارم فضاي عمومي كه قرار است جاي اين 
فضاي نظامي را بگيرد، عرصه اي هدفمند، پاسخگوي با مطالبات شهري و شهروندي و نيز كارا و يادگاري مناسب 

و ماندگار براي نسل هاي بعدي باشد.

جزئياتي از مجوز 
بارگذاري در 

پادگان 06

630هزار مترمربع 
مجموع زيربناي قابل احداث

250هزار مترمربع
مسكوني

157هزار مترمربع 
اداري

125 هزار متربع 
تجاري

63 هزار مترمربع 
گردشگري، تفريحي و فرهنگي

35هزار مترمربع 
آموزشي، ورزشي و درماني و ساير 
خدمات پشتيبان سكونت محله اي

 حداكثر سطح اشغال احداثات 
در سهم ارتش جمهوري اسالمي 

40درصد سهم عرصه )تقريبا معادل 
60هزار مترمربع(  تعيين شده كه 
اين سطح حداكثر تا طبقه چهارم 

خواهد بود.

ميزان كاهش سطح اشغال طبقات 
باالتر و تعداد طبقات با رعايت 

مالحظات مربوط به ديد و منظر و 
ايجاد بدنه هاي متخلخل و نفوذپذير 
)به لحاظ بصري( وهمچنين ضوابط 

استقرار و معماري ساختمان هاي بلند 
مصوب1397/7/16 شوراي عالي تا 
سقف زيربناي فوق  براساس طراحي 

شهري خواهد بود.

باتوجه به محدوديت هاي تأمين 
سرانه هاي عمومي در منطقه و حوزه 

پيراموني كنترل سقف جمعيت پذيري 
طرح حداكثر در ۵هزار نفر ضروري 

است.

رعايت ضوابط تأمين پاركينگ مطابق 
با طرح تفصيلي تهران براي همه 

كاربري ها الزامي است.

اين بود كه 40درصد مســاحت زمين به خدمات 
عمومــي اختصاص يابد و 60درصــد ديگر براي 
تامين هزينه هاي پادگان بارگذاري شود. معاون 
شهرسازي شهرداري تهران در اين باره مي گويد: 
»برخــي از پادگان ها در طــرح تفصيلي مصوب 
سال91 به جاي آنكه كاربري نظامي داشته باشند، 
به پهنه »M« و »S« تبديل شدند كه اجازه كار، 
فعاليت و سكونت دارد و در نتيجه هزينه تملك 
سنگين تر از گذشته شــد. در سال92 شهرداري 
منطقه4 توافقي با ارتش براي بارگذاري پادگان06 
مطابق پهنه بندي طرح تفصيلــي انجام داد و در 
آن مقرر شد 70درصد زمين هاي اين پادگان به 
پارك عمومي و 30درصد نيز معادل يك ميليون و 

600هزار مترمربع بارگزاري شود.« 
عبدالرضا گلپايگاني بيان كرد: »در اين طرح قطعا 
به فضاي سبز نيز آسيب وارد مي شد زيرا طراحي 
به گونه اي بود كه فضاي ســبزي كه قرار بود در 
اختيار مردم باشد عمال به عنوان فضاي مركز مدني 
پاسداران مورد اســتفاده قرار مي گرفت. شوراي 
شــهر، ميراث فرهنگي و دبير وقت شوراي عالي 
شهرسازي و معماري به اين طرح اعتراض كردند.«

مذاكره مجدد ارتش و شهرداري
 از ســال97، با دســتور پيروز حناچي، شهردار 
تهران، مذاكره با ارتش مجددا آغاز و به دليل اينكه 
وســعت پادگان06 )مركز آمــوزش درجه داري 
جواداالئمه)ع(( بيش از 10هكتــار بود، طرح به 
شوراي عالي شهرســازي و معماري ارجاع شد. 
تصميم نهايــي اين بود كه ارتــش در 15هكتار 
باقيمانده از پــادگان06 با قاعــده تراكم عادي 
محدوده پاسداران يعني 300درصد ساخت وساز 

انجام دهــد كه به حــدود 450هــزار مترمربع 
مي رسيد. نزديك 110هزار مترمربع هم مساحت 
ساختمان هايي بود كه در بوستان پراكنده هستند 
و به شهرداري تحويل داده مي شود كه اين عدد به 
مساحت ساخت وساز ارتش افزوده شد و در نهايت 

عدد 630هزار مترمربع به دست آمد.
حــال گلپايگاني با اشــاره بــه اينكــه در اين 
پادگان 3برج مســكوني، 2بــرج اداري- تجاري 
و يك هتل ساخته خواهد شــد، تأكيد مي كند: 
»جمعيت پذيري اين فضا، زماني كه پادگان بود، 
6هزار نفر بوده و حاال در طرح تصويب شــده به 
2700نفر كاهش يافته اســت. نــوع بارگذاري و 
چينش ساختمان ها به گونه اي است كه دسترسي 
اصلــي از بزرگــراه شهيد صيادشــيرازي به آن 
تامين شده و دسترســي از خيابان پاسداران به 
كمترين ميزان منظور شــده اســت. همچنين 
حدود 1/5هكتار از ســهم 15هكتــاري ارتش 
به عنوان عرصه تاريخي ثبت شده است كه اجازه 
ساخت وساز در آن وجود ندارد« معاون شهرسازي 
شهرداري تهران با اشاره به تفاوت امالك بوستان 
ياس و واليت، با پادگان06 گفت: »نيروي انتظامي 
بوستان واليت را از ارتش خريده بود و قصد داشت 
بارگذاري سنگين مســكوني در 280هكتار اين 
بوستان انجام دهد؛ ولي مقام معظم رهبري با اين 
بارگذاري موافق نبودند و شهرداري تهران نيز اين 
اراضي را از بنياد تعاون ناجا و ارتش خريد. بوستان 
ياس فاطمي نيز در كمربند سبز تهران قرار دارد كه 
با دستور مقام معظم رهبري، بخشي از زمين هاي 
ارتش كه در سال هاي گذشته به فضاي سبز تبديل 
شده بود، به نام بوستان ياس فاطمي به شهرداري 

تهران تحويل شد.«

فيلمی از تبديل پادگان 06 
به بوستان ارتش را ...
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برگشت قيمت نفت به باالي ۴۰دالر
قيمت هر بشكه نفت خام برنت به عنوان نفت شاخص، در معامالت ديروز بازار جهاني نفت به 4۰دالر و ۱۹سنت رسيد. 
به گزارش رويترز، رشد قيمت نفت به واسطه انتظارات معامله گران از برگزاري نشست اوپك است كه به گفت وگو 
درباره تمديد كاهش توليد نفت اختصاص دارد.

رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه مي گويــد: امروز كالن

جزئيــات برنامــه اصالح 
ســاختار بودجــه به مجلس مــي رود و 
رئيس كل بانك مركزي هم به مجلس پيام 
داده كه براي كنتــرل نقدينگي و تورم، 
اصالح رابطه بانك مركزي و دخل و خرج 
بودجه كشور يك ضرورت است. اظهارنظر 
اين 2 چهره اقتصادي نشان مي دهد كه 
نسخه ضدتورمي و رهايي بودجه كشور از 
درآمدهاي به شــدت افت كرده نفتي به 
تأييد سران نظام رسيده و قرار است مبناي 
ريل گذاري اقتصاد ايران در ســال هاي 
آينده باشــد. با اين حــال چالش اصلي 
رويكــرد نمايندگان جديــد مجلس در 
پذيرش نســخه پيشــنهادي دولت و يا 
چكش كاري آن خواهد بود. چند روز پس 
از اكران وضعيت اقتصادي ايران از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلــس، محمدباقر 
نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
وعبدالناصــر همتي، رئيــس كل بانك 
مركزي هفته گذشته با حضور در صحن 
علني مجلس سياست هاي دولت و بانك 
مركزي را با نمايندگان در ميان گذاشتند 
و قرار است اين هفته فرهاد دژپسند، وزير 
اقتصاد راهي خانه ملت شود تا بلكه سطح 
توافق بين مجلــس و دولت براي عبور از 

چالش هاي اقتصادي افزايش يابد.

جبران كسري بودجه بدون تورم
به گزارش همشــهري، سياست رسمي 
بانك مركزي به گفته همتي اين است كه 
كسري بودجه دولت نبايد منجر به رشد 
پايه پولي شود و به سمت كاهش تدريجي 
نرخ تورم برويم و اين اتفاق با اســتفاده از 
عمليات بازار باز خواهد افتاد. او با اشاره به 
موضع گيري اخير رئيس جمهور مبني بر 
اينكه دولت بنا ندارد دست در جيب بانك 
مركزي كند، با اشــاره به رويكرد تامين 

نقدينگي دولت از طريق حراج اوراق خزانه 
خطاب به نمايندگان مجلس تأكيد كرد: 
نمايندگان و دولت بايد هزينه ها را كنترل 
كنند و كنترل استقراض از بانك مركزي 

را جدي بگيرند.

دالرهاي ارزان در راه كانادا
رئيس كل بانك مركزي كه به نظر نگران 
تشديد فشــارها براي حراج ارزها جهت 
كاهش تصنعي نرخ ارز اســت، به تزريق 
280ميليارد دالر از منابع ارزي در 15سال 
گذشته اشاره و فاش كرد كه بسياري از اين 
ارزها به صورت سرمايه از كشور خارج شده 
است. همتي با اشاره به چالش رانت ارزي 
از يك واقعيت تلخ پرده برداشت و گفت: 
ما وقتي جلوي تزريق ارز به بازار را گرفتيم 
خيلي ها گفتند ما نمي توانيم اقساطمان 
را در كانادا و جاهاي ديگر پرداخت كنيم 
چرا كه با ســود باالي 25درصدي كه از 
بانك هــا مي گرفتند و تبديــل آن به ارز 

3000يا 4000توماني اقساط خانه هاي 
خريداري شده در خارج را مي پرداختند. 
يعني به خريد ملك در خارج ازكشــور 
سوبســيد مي داديم اما از اواســط سال 
97سياست هاي ارزي را اصالح كرده ايم 
و به ســمت مديريت علمي ارز و تأمين 
كاالهاي اساسي دارو و مواداوليه رفته ايم.

دسترسي محدود به منابع ارزي
رئيــس كل بانك مركزي با بيــان اينكه 
نرخ ارز تعديل خواهد شد، به نمايندگان 
جديد مجلس يادآوري كرد كه كشورهاي 
مختلف ازجمله كره و حتي عراق كه با آن 
رابطه خوب و دوستانه اي داريم به خاطر 
فشار آمريكا بر بانك ها و بانك مركزي شان 
اجازه نيافتند منابع ارزي ايران را در اختيار 
ما بگذارند. همتي تصريــح كرد: ذخاير 
ارزي بانك مركزي خوب و كافي است اما 
دسترسي به آنها را با مشكل روبه رو كردند، 
البته براي رفع اين موضوع در حال مذاكره 

مجلس درآزمون رهايي  ازتورم و بودجه نفتي
نمايندگان جديد با پيشنهاد دولت همراهي مي كنند؟

نبض بازار سهام

همه نماگر هاي بورس در هفته قبل رشــد كردنــد و ارزش معامالت 
به عنــوان يكي از مهم تريــن نماگرهاي بــازار ســهام در هفته قبل 

31.5درصد رشد كرد. 
پس از 2هفته نزول، هفته قبل بازار سهام وارد يك روند صعودي شد؛ 
به طوري كه شاخص كل بورس تهران در مبادالت هفته قبل در مجموع 
با 55هزار و 42واحد افزايش معادل 5.6درصد رشد كرد. با توجه به آنكه 
شاخص بورس بيانگر ميزان بازده سرمايه گذاري در بورس است، اين 
ارقام به معناي آن است كه سهامداران توانسته اند در هفته قبل به طور 
ميانگين 5.6درصد بازده به دست بياورند. هفته قبل همچنين ميزان 
دادوستد سهامداران 12هزار و 743ميليارد تومان يعني رقمي معادل 
31.5درصد رشد كرد و سرمايه گذاران جمعا 53هزار و 191ميليارد 
تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس مبادله كردند. ارزش معامالت 
بازار سهام يكي از مهم ترين نماگر هاي بازار سرمايه است كه چشم انداز 
آينده بازار سهام را ترسيم مي كند. به طور كلي افزايش ارزش معامالت 
مي تواند منجر به تحرك بازار و رشــد همه نماگر هاي بورس ازجمله 
شاخص بورس شود؛ بنابر اين پيش بيني مي شود در صورت تداوم روند 
صعودي ارزش معامالت در هفته جاري، شاخص كل بورس تهران در 
هفته جاري هم با رشد مواجه شــود. هفته قبل همچنين ارزش كل 
شــركت هاي بورس 5.3درصد يعني رقمي معادل 235هزار ميليارد 
تومان افزايش يافت و ارزش كل بازار سهام )بورس تهران و فرابورس( به 

4625هزار ميليارد تومان معادل 272ميليارد دالر رسيد.
 با اين ميزان رشد اكنون بازار سهام در رده30 بازار سهام بزرگ دنياست 
و در جدول بزرگ ترين بازار هاي ســهام دنيا در كنار بورس استانبول 
ايســتاده اســت. يكي از اتفاق هاي مهم هفته قبــل توقف معامالت 
پااليشگاه به دليل اصالح سود در اثر تغيير نرخ تسعير ارز هاي صادراتي 
اين شركت ها بود. در واقع انتشار گزارش جديد از سوي پااليشگاه نفت 
الوان كه با نماد شاوان در بورس شناخته مي شود منجر شد نماد همه 
پااليشگاه ها در بورس متوقف شود و از اين شركت ها خواسته شود تا 
گزارش هاي جديدي در مورد تأثير نرخ ارز بر ميزان سود آوري شــان 
اعالم كنند. پااليشگاه الوان با انتشار صورت هاي مالي حسابرسي نشده 
منتهي به اســفند98 از تغيير گزارش اصالحي مربوط به رديف ساير 
درآمدهاي عملياتي به مبلغ 312ميليــارد تومان خبر داده بود كه در 
اثر تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي سال97 از سوي وزارت 

نفت ابالغ شده است.
بعد از آنكه پااليشــگاه نفت الوان اعالم كرد ســودش افزايش يافته، 
پااليش نفت بندرعباس هم با اعالم اثر تغيير نرخ تسعير ارز فرآورده هاي 
صادراتي سال97 از افزايش 72درصدي ســود خالص هر سهم خبر 
داد. بر اين اســاس به احتمال زياد ايــن هفته بازار ســهام در انتظار 
انتشار گزارش هاي جديد مالي ســاير پااليشگاه خواهد ماند و انتشار 
گزارش هاي اميدوار كننده از سوي ساير پااليشگاه ها مي تواند اثر مثبتي 

بر معامالت بورس داشته باشد.

جدول نماگر هاي بازار سهام در هفته گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,028,537550425,6شاخص كل
531911274331,5ارزش معامالت

46252355,3ارزش بازار

خبرهاي كوتاه

  كاهش حقــوق گمركــي واردات برنج به 
۱۰درصد

ستاد تنظيم بازار در راستاي گزارش رصد و پايش وضعيت 
بازار و بررسي آخرين تغييرات قيمت كاالهاي اساسي و 
ضروري، تصويب كرد حقوق ورودي برنج از 25درصد به 
10درصد كاهش يابد. اين مصوبه به دســتگاه هاي عضو 

ستاد ابالغ شده و ملزم به اجراي آن هستند.
 

  گراني در كمين بليت قطار
 شوراي عالي هماهنگي ترابري در نشست 6خرداد با افزايش 
20درصدي قيمت بليت قطارهاي مسافري و 50درصدي 
قيمت بليت قطارهاي حومــه اي موافقت كرد. اين مصوبه 
بايد براي نهايي شدن به تأييد وزير راه و شهرسازي برسد تا 

قيمت هاي جديد از ابتداي تيرماه اعمال شود.

  بازگشايي مرز تجاري ايران و تركيه
مرز بازرگان به عنوان مهم ترين مبــدأ تجارت زميني 
ايران و تركيه پس از 3ماه و نيم توقف فعاليت، از ساعت 
10و 30 دقيقه صبح روز پنجشنبه با اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي بازگشايي شد و كاميون هاي ايراني و تركيه اي 
براي ترانزيت و تعامل تجاري ميان 2كشور فعال شدند.

  كاهش قيمت جهانی طال
در معامالت ديــروز بازارهای جهانــی، قيمت فلزات 
گران بها كاهش يافت و بهاي هر اونس طال با 8 دالر افت 
به هزار و 704 دالر و 90 سنت رسيد. دليل كاهش قيمت 
فلزات گران بها، افزايش ريسك پذيری سرمايه گذاران و 
حركت نقدينگي به ســمت بازارهای پرريسك به اميد 

بهبود اوضاع بوده است.

  تمديد قرارداد صادرات برق ايران به عراق
براساس آخرين مذاكرات صورت گرفته ميان مقامات 
ايراني و عراقي مقرر شد تا همكاري هاي اين 2كشور در 
حوزه برق افزايش يابد و طبق اعالم وزير نيروي ايران، 
قرارداد 2ســاله صادرات برق به عراق، ميان 2كشور به 

امضا رسيده است.

آغاز ثبت نام پيش فروش خودرو از فرداشارژ سهميه كارت سوخت از زمان صدورآزاد سازي منابع ارزي مسدود شده

در گفت وگوي حســن روحانــي، رئيس 
 جمهوري بــا عبدالناصر همتــي، رئيس 
 كل بانك مركزي، آخريــن پيگيري ها در 
راستاي تسهيل و تسريع استفاده از منابع 
ارزي براي تأمين كاالهاي اساســي، دارو 
و مواد اوليه مطرح شــد و تداوم پيگيري 

اقدامات بانك مركزي براي آزادســازي منابع ارزي مسدودشده كشور در بانك هاي 
خارجي و همراهي بيشــتر صادركنندگان براي تأمين ارز واردات مورد نياز كشور را 
ضروري دانست. روحاني همچنين اقدام بانك مركزي در آغاز عمليات بازار باز و عرضه 
اوراق خزانه و دولتي براي تأمين كسري بودجه دولت از طريق نقدينگي بازار را تجربه 
موفقي توصيف كرد و بر تداوم انضباط مالي دولت و تأمين كسري موردنياز بودجه كشور 

از محل نقدينگي بازار به جاي استقراض از بانك مركزي تأكيد كرد.

سخنگوي شــركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي مي گويد: سهميه كارت هاي سوختي كه 
براي نخستين بار صادر مي شود، از زمان صدور 
آن محاسبه شارژ مي شود و زمان درخواست 
كارت تأثيري در سهميه ندارد؛ به طور مثال 
اگر فــردي در خردادماه درخواســت كارت 

سوخت بدهد و كارت او در تيرماه صادر شود، سهميه سوخت آن شخص از زمان صدور كارت 
شارژ مي شود. به گزارش همشــهري، فاطمه كاهي در مورد سهميه سوخت كارت هايي كه 
به دليل مفقودي به صورت المثني صادر شده اند، مي افزايد: سهميه اين كارت درصورتي كه 
هنگام مفقودي شارژ بوده و مورد سوءاســتفاده قرار نگرفته باشد، در كارت جديد نيز شارژ 
خواهد بود. به گفته او، محدوديتي در صدور كارت المثني سوخت وجود ندارد و در شرايط 

مفقود شدن كارت يا داليل ديگر كارت سوخت المثني جديد صادر مي شود.

با اتمام مهلت ثبت نــام در فروش فوق العاده 
25هزار خــودرو در هفته گذشــته، يكي از 
شركت هاي خودروسازي اعالم كرده است: 
مراسم قرعه كشي تخصيص 15هزار دستگاه 
از 4مدل از محصوالت خــود در قالب طرح 
فروش فوق العاده را امروز با حضور نمايندگان 

وزارت صنعت، دادستاني كل كشور، سازمان بازرســي، پليس راهور ناجا و ساير نهادهاي 
ذيربط برگزار مي كند و از فردا نيز ثبت نام از متقاضيان براي پيش فروش 45هزار دستگاه از 
محصوالت خود را آغاز خواهد كرد. اين پيش فروش براي 12مدل خودرو از فردا 18خرداد 
آغاز مي شود و زمان تحويل آن نيز 4ماهه تا يكساله خواهد بود. برندگان اين پيش فروش نيز 
مانند فروش فوق العاده با قرعه كشي مشخص مي شوند و همچنان ثبت نام افراد داراي پالك 

رشد 3۱/5درصدي ارزش معامالت جاري يا كساني كه در 36 ماه گذشته خودرو ثبت نام كرده اند، ممنوع است.
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 ارزش كل معامالت بازار سهام هفته قبل 3۱/5درصد رشد كرد 
و به 53هزار و ۱۹۱ميليارد تومان رسيد.

آمار هــا نشــان مي دهد ميزان ســود 
شــركت هاي بورس در 6 ماه گذشــته بورس

دست كم 12هزار ميليارد تومان معادل 
7.5درصد رشــد كرده اســت. به گزارش همشهري، 
شــاخص هاي بورس از ابتداي سال تاكنون 90درصد 
رشد كرده اند. يكي از نگراني هاي صاحب نظران در مورد 
رشد پر شتاب شــاخص هاي بورس ميزان سودآوري 
شــركت هاي بورس است. به زعم بســياري از فعاالن 
اقتصادي، رشد قيمت سهام شركت ها زماني مي تواند 
منطقي باشد كه ميزان ســود شركت ها هم به تناسب 
رشد قيمت ســهام افزايش يابد. تحليلگران بنيادي با 
استناد به نســبت قيمت به درآمد شركت ها معتقدند 
چنانچه ميزان رشد قيمت سهام يك شركت هم راستا با 
افزايش درآمد ها و سود اين شــركت نباشد در قيمت 
سهام اين شركت حباب شــكل گرفته است. بر همين 
اساس تحليلگران با محاسبه نسبتي تحت عنوان نسبت 
قيمت به درآمد، به اندازه گيــري رابطه ميزان درآمد 
واقعي يك شركت با قيمت سهام آن شركت مي پردازند.

نسبت قيمت به درآمد فعلي 
هم اكنون ميانگين نســبت قيمت به درآمد بورس 

تهران در محدوده 14مرتبه است. در نيم قرن گذشته 
اين نســبت عمدتا بين 5تا 8مرتبه در نوسان بوده و 
حتي در برخي از ســال ها تا 10مرتبه هم رشدكرده 
اســت. به زعم برخي تحليلگران نســبت قيمت به 
درآمد مناســب براي بازار ســهام ايران عددي بين 
4.5تا6.5مرتبه است و درصورت رشد اين نسبت به 
ارقام بيشــتر، مي توان گفت در بورس حباب شكل 
گرفته اســت. با اين حال بين اين نسبت و نرخ بهره 
هم رابطه اي وجود دارد، به طوري كه هرچه نرخ بهره 
كاهش يابد اين قابليت در بورس ايجاد مي شــود كه 
نســبت قيمت به درآمد بورس افزايش يابد. از اواخر 
پارســال تاكنون بانك مركزي تالش كرده است از 
طريق عمليات بازار باز نرخ بهره بين بانكي را كاهش 
دهد در نتيجه بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه 
رشد نسبت قيمت به درآمد بورس تهران تا 14مرتبه 
حاصل تالش بانك مركزي براي كاهش نرخ بهره است 
و در بازار سهام حبابي شكل نگرفته است چرا كه يكي 
از مهم ترين مولفه هاي اقتصاد ايران يعني نرخ بهره در 
حال كاهش است. گواه اين موضوع كاهش نرخ اسناد 
خزانه اسالمي تا 13.5درصد ظرف هفته گذشته است 
كه سينگالي براي كاهش نرخ بهره واقعي است. از نظر 

ساختاري بين نسبت قيمت به درآمد بازارسهام و نظام 
بانكي يك رابطه معنادار وجود دارد و زماني كه نرخ 
بهره كاهش پيدا مي كند نسبت قيمت به درآمد نظام 
بانكي رشــد مي كند و به تناسب آن نسبت قيمت به 
درآمد بازار سهام هم افزايش مي يابد. نسبت قيمت به 
درآمد مولفه اي است كه نشان مي دهد اصل سرمايه 
در چه دوره اي به ســرمايه گذار بازمي گردد و يكي از 
مهم ترين عوامل تصميم گيري براي سرمايه گذاري 
در همه بازار هاست. در چنين شرايطي هرچه مقدار 
سودآوري شــركت هاي بورس افزايش يابد مي توان 
گفت اين نسبت تمايل به كاهش پيدا كرده و مي تواند 
پتانسيلي براي رشد شاخص هاي بورس باشد. از طرف 

ديگر رشد سود شركت هاي بورس به معناي آن است 
كه رشد قيمت هاي سهام منطقي است.

رشد 7.5درصدي سود
با وجود آنكــه با درنظر گرفتن ميــزان تورم نمي توان 
گفت سود شركت هاي بورس رشد قابل توجهي داشته 
و از نوسان قيمت سهام شركت ها پشتيباني مي كند، 
اما بررسي هاي آماري نشــان مي دهد كه ميزان سود 
شركت هاي بورس در 6 ماه گذشــته يعني از آبان ماه 
پارســال تاكنون رقمي معادل 12هزار و 100ميليارد 

تومان معادل 7.5درصد افزايش يافته است.
آن طوركه گزارش هاي مديريت آمار و اطالعات بورس 

تهران نشان مي دهد، جمع كل سود شركت هاي بورس 
در پايان ارديبهشت ماه به رقم 170هزار ميليارد تومان 
رســيده اســت درحالي كه 6 ماه پيش جمع كل سود 

شركت هاي بورس 158هزار ميليارد تومان بود.
ايــن داده ها همچنيــن مي دهد در اين مــدت گروه 
انبوه سازي  و امالك و مســتغالت با بيشترين ميزان 
رشد در ســودآوري مواجه بوده اند، به طوري كه جمع 
كل سود 8شركت فعال در اين صنعت در 6 ماه گذشته 
205ميليارد تومان معادل 137درصد رشــد كرده و 

اكنون به 356ميليارد تومان رسيده است.
پس از اين صنعت، بيشترين رشد سود مربوط به گروه 
استخراج ساير معادن و الستيك و پالستيك بوده است. 
ميزان سود اين 2صنعت در 6 ماه گذشته به ترتيب 128و 

90درصد افزايش يافته است.
هم اكنون بيشــترين ميزان ســود مربوط به صنعت 
محصوالت شــيميايي است، شــركت هاي اين گروه 
كه عمدتا شامل شــركت هاي پتروشيمي هستند در 
ارديبهشت امسال جمعا 45هزارو 400ميليارد تومان 
سود شناسايي شده اســت. فوالد سازان، پااليشگاه ها 
و صنعت بانكداري از ديگر صنايعي هستند كه بخش 
عمده سود شناسايي شــده در بازار ســهام را به خود 
اختصاص داده اند. جمع كل سود شركت هاي فعال در 
گروه فلزات اساسي 34هزار ميليارد تومان و پااليشگاه ها 
21هزار ميليارد تومان اســت. بانك ها نيز در تازه ترين 
گزارش هاي خود مشــخص كرده اند كــه جمع كل 
سودشان به 17هزارو 186ميليارد تومان رسيده است.

ضعف سياســتگذاري هاي مســكني در 
سال هاي گذشته، بازار اجاره را نيز در سايه مسكن

التهاب بازار مسكن با تنش و تورم مواجه 
كرده و اينك مسئوالن وزارت راه و شهرسازي، در سالگرد 
اجرايي نشدن بســته حمايت از بازار اجاره كه در سال 
گذشته از ســوي معاون وقت مســكن و ساختمان اين 
وزارتخانــه مطــرح شــده بود، دوبــاره دســت به كار 

گفتاردرماني براي ساماندهي بازار اجاره شده اند.
به گزارش همشهري، در ســال98 و همزمان با تخليه 
اثرات تورمي جهش قيمت مسكن در بازار اجاره، وزارت 
راه و شهرسازي از ورود شركت هاي حرفه اي اجاره داري 
به بازار خبر داد كــه قرار بود بــا مديريت كردن روابط 
موجر و مستأجر و همچنين تســريع و تسهيل عرضه 
واحدهاي استيجاري به بازار، از رشد غيرمتعارف قيمت 
اجاره جلوگيري كنند؛ البته اين طــرح هرگز اجرايي 

نشد و ســازوكار بازار اجاره نيز بر همان سياق قبلي و با 
افزايش فشار به مستأجران ادامه پيدا كرد. حاال اما، در 
شرايطي كه دوباره بازار اجاره در آستانه فصل جابه جايي 
با تخليه تورم مســكن مواجه شده و مســتأجران را در 
سايه تضعيف شــديد قدرت خريد به دردسر انداخته، 
محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزير راه 
و شهرسازي دوباره از تدوين طرح اجاره داري حرفه اي 
و ورود دولت به تنظيم گري بازار اجاره خبر داده است. 
محمودزاده مي گويد: گروهي از كارشناســان معتقدند 
ورود دولــت از منظر سياســتگذاري و تنظيم گري به 
بازار اجاره جايز نيســت و گروه ديگري نيز به مداخله 
يا همان ورود دولت بــه بازار اجاره اعتقــاد دارند؛ اين 
در حالي اســت كه براســاس آمار، تعــداد خانوارهاي 
مستأجر كشور در سال هاي 85 تا 95 حدود 30درصد 
افزايش يافته و اين ميزان در تهران به 42درصد رسيده 

و براســاس تجربه، رهاكردن بازار اجاره به اين اميد كه 
سطح اجاره بها با توان پرداخت مســتأجران متناسب 
مي شود، جوابگو و قابل قبول نيست و الزم است دولت 
به عنوان سياستگذار و تنظيم كننده بازار اجاره مسكن 
براي حمايت از دهك هاي نيازمند مداخله كند. معاون 
مسكن و ساختمان وزير راه با تأكيد بر اينكه اين آمارها 
به خوبي عدم موفقيت بازار در تنظيم متغيرها به شكل 
خودكار و بدون ورود دولت را مشــخص مي كند، گفت: 
طرح اجــاره داري حرفه اي در وزارت راه و شهرســازي 
تدوين شده كه در آن به عوامل مختلف و در عين مؤثر 
بر روند اجاره بها و رابطه مالك و مستأجر پرداخته شده 
و همچنين براي زمان اجاره داري و ميزان رشــد مجاز 
اجاره بها نيز پيش بيني هايي در طــرح مذكور صورت 
گرفته اســت. محمودزاده ابراز اميــدواري كرده كه با 
تصويب اين طرح شــرايط براي راه اندازي شركت هاي 
اجاره داري حرفه اي و عرضه انبوه واحد مسكوني اجاره اي 
در شــهرهاي بزرگ ازجمله تهران فراهم و روند رشد 

ساالنه اجاره بها محدود شود.

چالش كودكان آبادان با بحران بي آبي

برخي روستاهاي آبادان اين روزها سخت گرفتار 
بحران بي آبي هستند. كودكان آباداني به جاي 
بازي كردن، اين روزها سرگرم  تامين آب هستند 
و تالش مي كنند تا كام خانواده شان تشنه نماند. 
روستاي تنگه 3 تنها يكي از روستاهاي شــهرآبادان با ۱5۰۰ نفر 
جمعيت و 375 خانوار است كه 6 ماه است با بحران آب مواجه است و 
آبرساني به اين روستا با تانكر صورت مي گيرد. البته كيفيت آب هم 
چندان مطلوب نيست. آيا وزارت نيرو امسال مي تواند به رنج بي آبي 

در روستاهاي استان خوزستان پايان دهد؟

   167هزار ميليارد تومان كسري بودجه دولت
رئيس سازمان برنامه و بودجه ميزان كسري بودجه يا به گفته  او  ناترازي منابع دولت را ۱67هزار ميليارد 
تومان اعالم و خطاب به نمايندگان جديد مجلس اظهار كرد: براي رفع اين وضعيت بايد صرفه جويي در 
مصارف بودجه صورت گيرد تا منابع جديد شناسايي شود. به گزارش همشهري، ماه هاي آينده قدرت 
كارشناسي مجلس يازدهم در عرصه اقتصادي محك خواهد خورد و بايد ديد آيا آنها با واقعيت هاي 
اقتصادي ازجمله افت شديد رشــد اقتصادي، خطر تشديد بيكاري و تضعيف سرمايه گذاري كنار 

خواهند آمد و با دولت همراه مي شوند يا اينكه مسير جديدي را در پيش مي گيرند؟

 رشد ۱2هزار ميليارد توماني 
سود شركت هاي بورس

ساماندهي بازار اجاره با گفتاردرماني

هستيم تا منابع را در اختيار بگيريم. او با 
بيان اينكه بايد بين سياست تجاري و ارزي 
هماهنگي باشد، گفت: در سياست هاي 
پولي قطعا به سمت ثبات اقتصادي و مهار 

تورم حركت خواهيم كرد.

واقعيت هاي بودجه ايراني
محمدباقــر نوبخت، در جلســه علني روز 
سه شنبه مجلس پيشــنهاد داد تا هفته اي 
يك بار جلسه اي فوق العاده و غيررسمي در 
مجلس براي بررسي وضعيت اقتصادي ايران 
برگزار شود. او با اشاره به برخي دستاوردهاي 
دولت در مقابله با فقر و ايجاد اشتغال اعالم 
كرد: دولت اصالح ساختار بودجه بر مبناي 
حذف نفت از اقتصاد كشــور را به مجلس 
يازدهم مي دهد. رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه در عين حال با بيــان اينكه ميزان 
درآمدهاي ناشــي از صادرات نفت و گاز از 
119ميليارد دالر در سال 90به 8.9ميليارد 
دالر در ســال گذشــته افت كرده، افزود: 
ميزان درآمد ارزي كشور در سال جاري در 
جلسه غيرعلني اعالم خواهد كرد. سكاندار 
نهاد برنامه و بودجه كشور در عين حال به 
نمايندگان يادآوري كرد كه شاخص رشد 
اقتصادي با هدف 8درصدي برنامه ششــم 
توسعه فاصله بسياري دارد كه دليل اصلي 
آن تأثير تحريم هاســت. موضوعي كه در 
همان نشست سه شــنبه مجلس از سوي 
برخــي چهره هاي اصولگــراي مجلس به 
چالش كشيده شد چرا كه آنها تأكيد داشتند 
كه افت شاخص رشد اقتصادي كشور ربطي 
به تحريم ها ندارد. اما نوبخت تأكيد كرد كه 
كاهش نرخ تورم به زير 10درصد در فاصله 
ســال هاي 94تا 96به دليل فشار ناشي از 
تحريم ها دوباره افزايشي شده است. وي با 
تأكيد بر اينكه مجلــس بايد در كنار دولت 
قرار گيرد تا وابستگي بودجه از نفت كاهش 
پيدا كند، گفت: آمادگــي آن را داريم كه 
اصالح ســاختار بودجه را در مجلس ارائه 
كنيم و آن را به شــكل قانــون به تصويب 

برسانيم.

 عكس
خبر

   رصد پرونده بانك هاي ضعيف
همتي: بانك مركزي برخي از بانك ها و مؤسسات ناتراز را با مجوز شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي تحت سرپرستي قرار داده و وضعيت آنها در حال كنترل است. البته مديريت 
بعضي از بانك هاي بزرگ كه ايجاد مشــكل مي كردند و نرخ سود و بهره را در بازار به هم 
مي زدند از سهامداران آن جدا كرديم و مديريت آنها را اصالح كرديم تا بتوانند تراز آن 
بانك ها را اصالح كنند. هم اكنون اضافه برداشت تقريبا نصف شده و بدهي بانك ها به بانك 
مركزي نزديك به 4۰درصد در سال گذشته كاهش پيدا كرده است، تمام هدف ما اين است 

كه بانك ها را از فشار رشد نقدينگي خالص و نقدينگي را در كشور كنترل كنيم.
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 جنگل ها و منابع طبيعي ايران همچنان 
منابع
در آتش بهار داغ مي ســوزند و براساس طبيعي

آنچــه ديده بــان جهانــي جنــگل از 
آتش ســوزي در مناطق جنگلي ايران در 6 روز گذشته 
منتشر كرد، خوزستان با 579مورد، فارس با 301مورد، 
بوشــهر با 190مورد، ايالم با 181مــورد و اصفهان با 
156مورد آتش ســوزي در جنگل ها روبه رو شدند كه 
آتش سوزي در برخي از اين مناطق همچنان فعال است.

به گزارش همشــهري، ديده بان جهاني جنگل براساس 
نقشه هاي ماهواره هاي مختلف ناســا اعالم كرده است 
كه آمار اعالم شــده شــامل آتش ســوزي هاي فعال و 
هشــدار آتش در عرصه هاي طبيعي ايران است و پس 
از استان هاي ذكر شده، عرصه هاي طبيعي كهگيلويه و 
بويراحمد، هرمزگان، خراسان رضوي، تهران و كرمانشاه 
در رتبه بعدي آتش سوزي عرصه هاي طبيعي قرار دارند.

براساس نقشه هاي منتشر شده توسط ديده بان جهاني 
جنگل از 12 تا 15خردادماه 1708آتش ســوزي فعال 
در عرصه هاي طبيعي كشــور به وقوع پيوسته است و 
هشــدار آتش ســوزي در 287عرصه طبيعي ديگر نيز 
مشاهده شده است. براســاس اين اعالم تنها در 5 روز 
گذشــته 1 درصد ديگر از مناطق حفاظت شده كشور 

در آتش سوختند. 

ناساروايتگرنابوديجنگلهايزاگرس
بررسي هاي همشهري از تصاوير منتشر شده توسط ناسا 
و ديده بان جهاني جنگل از آتش سوزي مناطق حفاظت 

شــده و طبيعي ايران طي هفته گذشــته نيز مشخص 
كرد، عرصه زيادي از جنگل هاي زاگرســي ايران در مرز 
خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد در منطقه خائيز تبديل 
به خاكستر شده و از بلوط زارهاي ارزشمند زاگرس در اين 

منطقه چيزي برجاي نمانده است.
مشاهده تصاوير ناسا همچنين مشخص مي كند گزارش 
روز چهارشنبه همشهري با عنوان زاگرس بيابان مي شود 
بدون ارتباط با تصاوير منتشر شده از سوي ناسا نيست و 
اين منطقه در آتش سوزي اخير كه حدود 2هفته به طول 
انجاميده و هنوز نيز آتش سوزي در آن ادامه دارد عرصه 
زيادي از رويشگاه هاي جنگلي خود را از دست داده است.
براســاس تصاوير ناسا بخشــي از منطقه حفاظت شده 
خائيز نيز طعمه حريق شده و بلوط زارهاي زاگرسي در 

بيش از نيمي از اين منطقه خاكستر شده اند. 
آتش ســوزي در عرصه هاي طبيعــي و پارك هاي ملي 
كشور البته در هفته گذشته افزايش يافت و بلوط زارهاي 
زاگرســي داالهو در استان كرمانشــاه را نيز فراگرفت. 
پارك هاي طبيعي همچون پــارك چيتگر تهران هم از 
آتش در بهار داغ كشور در امان نماندند و اگرچه وسعت 
آتش سوزي آنها در مقايسه با مناطق طبيعي صعب العبور 
كشور ناچيز بود اما بخشي از ريه هاي تنفسي تهران نيز 

از دست رفت.

ريههايتنفسيايرانقربانياختالف
ماجــراي اطفاي حريــق در منطقه زاگــرس ايران در 
هفته هاي گذشــته به يك جنجال تبديل شــد و اقدام 

سريع براي آن انجام نشــد. دليل تعلل در اطفاي حريق 
جنگل هاي زاگرس، بدهي 30ميليارد توماني ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري به وزارت دفاع بابت اعزام 
بالگرد براي خامــوش كردن آتش جنگل هاي كشــور 
اعالم شد و رفع اين اختالف تنها زماني با دستور رييس 
سازمان برنامه و بودجه براي تخصيص 15ميليارد تومان 
اعتبار به سازمان جنگل ها براي پرداخت بدهي به وزارت 
دفاع به پايان رسيد كه ديگر جاني در رگ هاي زاگرس 
باقي نماند و بخش وسيعي از رويشگاه هاي زاگرسي در 

شعله هاي آتش منطقه خائيز خاكستر شد.

60هزارهكتارجنگلدر5سالاخيرنابودشد
رضا بياني، مديركل دفتر مهندسي و مطالعات سازمان 
جنگل ها اما ديروز و درست در روز جهاني محيط زيست 
خبر از تخريب ســاالنه 12هزار هکتار جنگل در كشور 
آن هم در فاصله ســال هاي 2015 تا 2020 داده است. 
بر اساس آنچه او گفته است تنها در 5سال اخير 60هزار 
هکتــار از جنگل هاي كشــور به دليل حريــق، آفات و 
بيماري، سدسازي، جاده كشــي، فعاليت هاي عمراني و 

قاچاق چوب نابود شده است.
آنطور كــه بياني به ايســنا خبر داده اســت، وســعت 
جنگل های زاگرس نيز نسبت به دهه های گذشته كاهش 
يافته است. به گفته او، تا ســال1390 ساالنه بين 18 تا 
20هزار هکتار آتش سوزی در اراضی جنگلی رخ می داد 
كه طی ســال های اخير اين عدد به حدود 3هزار هکتار 

رسيده است.

در 6روز گذشــته 1708 حريق فعال در جنگل ها و 287 هشدار 
حريق در عرصه هاي طبيعي ايران توسط ناسا و ديده بان جهاني 

جنگل رصد شد  

ديده بان جهاني جنگل درباره مناطق جنگلي ايران گزارش كرد:

1708 آتش سوزي 
در 6 روز

ســفرهاي بي محاباي ايراني ها در عصر 
پاندومي كرونا و شيوع گسترده بيماري گردشگري

در ايران ادامه دارد. در تعطيالت هفته 
گذشته خطر ابتال به كرونا هم نتوانست از ترددهاي 
وســيع جــاده اي در مســيرهاي شــمالي بکاهد و 
التماس هاي وزير بهداشت پيش از آغاز تعطيالت براي 

خودداري از سفر نيز بي نتيجه بود.
آمار پليس راهنمايي و رانندگي كشور مشخص كرده 
است كه در تعطيالت هفته گذشته سفرهاي جاده اي 
ايراني ها نسبت به تعطيالت عيد فطر تنها 14درصد 
كاهش داشته و شهرهاي شمالي ايران تا عصر ديروز 
همچنان ميزبان موج وســيعي از مسافراني بودند كه 
تعطيالت چند روزه را بار ديگر بر خود قرنطينگي در 
عصر شيوع كرونا ترجيح دادند. به گزارش همشهري، 
ســفر همچنان عامل طغيان كروناست و توصيه هاي 
وزارت ميراث فرهنگي با موضوع سفر هوشمند كه به 
تصويب ستاد ملي مقابله با كرونا هم رسيد تا سفرها 
تنها درصورت ضرورت با حفظ تدابير بهداشتي صورت 

بگيرد، براي ايراني ها تبديل به يك شوخي شد.

تداومسفرهايبدونمالحظه
سازمان هاي مرتبط با ســفر در كنترل سفر ايراني ها 
در تعطيالت عيد فطر و تعطيــالت خردادماه عاجز 
ماندند. رئيس پليس راهور كشــور، عصر ديروز اعالم 
كرد 74درصد مسافران شــمالي همچنان در مقصد 

مانده اند كه بايد به شهرهاي خود بازگردند.
تصاوير منتشر شده از موج سفرهاي جاده اي ايراني ها 
البته در دومين مرحله از شــيوع كرونا در كشور كه 
رئيس پليس راهور ناجا از آن با عنوان »سفرهاي بدون 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي« نام برده اســت، بار 
ديگر بي تفاوتي مسافران نسبت به رعايت پروتکل هاي 

بهداشتي را عيان كرد.

ايران در آســتانه ورود به موج دوم شــيوع كرونا قرار 
گرفته و اين موج در برخي اســتان هاي كشــور آغاز 
شده است. اما در همين شرايط نيز ايراني ها سفر را بر 
گريز از بيماري و مرگ ترجيح مي دهند و بي مالحظه 
راهي شهرهاي شمالي كه همچنان در معرض ابتال و 

گسترش بيماري كرونا قرار دارند مي شوند.

مسافرانريسكابتالبهكروناراباالبردهاند
مشــاهدات صورت گرفتــه از ترافيك هاي جاده اي 
طوالني در مســير خط شــمالي كشــور مشخص 
كرده اســت كه ايراني ها حتي درخصوص استفاده 
از ابزارهاي ضروري بهداشــتي همچون ماســك و 
مواد ضدعفوني كننده نســبت به ماه هاي گذشــته 
بي تفاوت شــده اند. اگر تا 2ماه قبل جاده هاي ايران 
عاري از خودرو بود و بعضا حتي در ترددهاي شهري 
نيز رانندگان و مســافران از ماســك و دستکش و 
مــواد ضدعفوني كننده براي گريــز از ابتال به كرونا 
استفاده مي كردند، سفرهاي 2دوره اخير نشان داد 
كه ايراني ها حتي حساســيت هاي اوليه در مقابله با 
كرونا را كنار گذاشته اند. آمارهاي سازمان بهداشت 
جهاني و ســتاد مقابله با كرونا مشخص كرده است 
كه ريسك ابتال به كرونا در ســفر بسيار باالست و بر 
همين اساس نيز سازمان بهداشت جهاني سفر را در 
نخستين فهرست ممنوعيت ها در دوره جوالن كرونا 
در جهان قرار داد. سفر هنوز هم در برخي كشورهاي 
اروپايي و حتي كشورهاي همســايه ايران در رديف 
ممنوعيت هاي سختگيرانه اســت، اما در ايران سفر 
همچنان در صدر اولويت هاي عمومي است و ايراني ها 
از هر فرصتي براي راهي شــدن به جاده هاي كشور 

استفاده مي كنند.
وزارت ميراث فرهنگي و معاونت گردشگري هيچ اقدام 
مستمري براي ترغيب ايراني ها براي خودداري از سفر 
انجام نداده اند و قرار است در جلسات بعدي ستاد ملي 
مديريت و مقابله با كرونا راه اندازي تورهاي گردشگري 

هم در صدر برنامه هاي ستاد قرار بگيرد.

بيتوجهيمسافرانبهالتماسهايوزيربهداشت
هفته گذشته وزير بهداشت ايران با التماس از ايراني ها 
خواست به جان خودشــان و همکارانش رحم كنند و 
از ســفرهاي غيرضروري خودداري كنند. ايراني ها اما 
التماس و هشــدار كادر درمان را هم جدي نگرفتند و 
لذت بردن از ســفرهاي كرونايــي را در صدر نيازهاي 
خود قرار دادند. مهران حســني، معاون گردشــگري 
اداره كل ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي 
استان مازندران به ايرنا خبر داد كه در 10روز نخست 
خردادماه 2ميليون مســافر به اســتان مازندران سفر 
كردند. مركز مديريت راه ها هــم اعالم كرد 400هزار 
خودرو تنها از تهران و كرج عازم مازندران شدند.پيشتر 
نيز پيش بيني شــده بود حجم ســفرهاي جاده اي به 
شهرهاي شمالي كشــور در تعطيالت نيمه خردادماه 
نســبت به تعطيالت عيد فطر با كاهش مواجه شود، 
اما براســاس اعالم فرمانده پليس راه ناجا، ســفر در 
نيمه خرداد تنها 14درصد نســبت به تعطيالت عيد 
فطر كاهش داشــت. ولي تيموري، معاون گردشگري 
و دبير كميته گردشــگري و فضاهاي ورزشــي ستاد 
ملي مديريت بيماري كرونا هفته گذشته خبر داد كه 
تمامي حلقه هاي زنجيره خدمات گردشــگري كشور 
اعم از مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي، 
سايت ها و مراكز فرهنگي-تاريخي و طبيعت گردي فعال 
هســتند و محدوديتي براي برنامه ريزي، ساماندهي و 
اجراي تورهاي گردشــگري در داخل كشــور وجود 
ندارد. اين اظهارات در شــرايطي صــورت گرفت كه 
سفر در قالب تور همچنان تعطيل است و ايراني ها نيز 
عالقه اي براي ســفرهاي گروهي كنترل شده در قالب 
تور ندارند. به همين دليل است كه جاده هاي كشور در 
تعطيالت چند روزه مملو از خودرو مي شود و مسافران 
به جاده هاي شمالي سرريز مي شوند.  اكنون با برچيدن 
محدوديت هاي سفر، آمار ابتال به كرونا نيز روند افزايشي 
گرفته و بار ديگر ايران را در موج دوم شــيوع گسترده 
كرونا با روند افزايشي ابتال و مرگ ومير ناشي از كوويد19 

غرق مي كند و مهار كرونا را دشوارتر مي كند.

تسخيرهولناك
جادهها
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   طی ۲4 ساعت گذشــته ۲۸۸۶ بیمار جدید 
مبتال به کرونا در کشــور شناسایی شده اند که گزارش

حدود 10 درصــد از این مبتالیــان مربوط به 
خوزستان هستند؛ عالوه بر خوزســتان، آمار ابتال در تهران، 
مازنــدران، گیالن، خراســان جنوبی، اصفهــان، هرمزگان، 
آذربایجان  شــرقی، سیستان وبلوچستان، گیالن، کردستان، 
همدان، بوشهر، ایالم، فارس،  کرمانشاه و لرستان همچنان رو 
به افزایش است و کارشناسان پیش بینی  می کنند با شرایط 

فعلی روند صعودی همچنان ادامه داشته باشد. 
به گزارش گروه ایرانشهر، هرچند کیانوش جهانپور، سخنگوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید می کند که 
هنوز در موج اول بیماری هستیم، اما در همان نمودار موج اول، 
بسیاری از استان ها روند افزایشی دارند تا جایی که هرمزگان، 
کردستان، کرمان، کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان  شرقی و  غربی 

در شرایط هشدار جدی قرار گرفته اند. 

درخواست محدودیت های جدید برای 
هرمزگان 

بی توجهی به هشدارها در هرمزگان موجب 
شده اســت معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان از ستاد ملی کرونا بخواهد 
از هفته آینده محدودیت هایی در ســطح 
استان برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا 

اعمال کند.
محمد حسین پور با اشــاره به آمار دو هفته 
اخیر، شرایط این اســتان را بسیار بحرانی 
و شــکننده اعــالم و تاکیــد می کند اگر 

محدودیت ها اعمال نشــود و و اصول بهداشتی به طور جدی 
رعایت نگردد، ممکن اســت هفته آینده این استان با چالش 
جدی روبه رو شود. به گفته حسین پور، در ۲4 ساعت گذشته 
یک نفر به دلیل کرونا در این استان جان خود را از دست داده 

است. 

کرمانشاه روی مرز خطر
هشــدارها در کرمانشاه به حدی جدی اســت که مسئوالن 
استانی تاکید می کنند اگر روند افزایشی همین طور ادامه داشته 

باشد، امکانات درمانی پاسخگوی نیاز نخواهد بود. 
سخنگوی ستاد کرونای کرمانشاه با تاکید بر اینکه شرایط این 
استان خوب نیست به همشــهری می گوید: مردم رفتارهای 
کنترل شده روزهای اول خود را کنار گذاشته اند و هم اکنون 
شــاید ۲0 تا 30 درصــد پروتکل های بهداشــتی را رعایت 

می کنند. 
ابراهیم شکیبا می افزاید: در ماه های گذشته که مردم رعایت 
می کردند و شــرایط قرنطینه برپا بود، ابتال یک روند منطقی 
داشت و سیستم بهداشت و درمان پاسخگوی تعداد مبتالیان 
بود، اما اگر شــرایط فعلی اســتمرار پیدا کند و آمار بیماران 
نیازمند بستری و آی سی یو بیشتر شود، نمی توانیم پاسخگو 

باشیم. 
وی شروع روند افزایشی در این استان را از دو سه هفته پیش 
می داند و توضیح می دهد: عالوه بــر پایان قرنطینه و رعایت 
نکردن مردم، تصمیم گیری  درباره فروش سهام عدالت و فروش 

ویژه ماشــین مردم را به دفاتر پیشــخوان 
دولت و بانک ها کشــانده است. این کار در 
شرایط فعلی چه ضرورتی داشت؟ از سوی 
دیگر، مردم در زمان حضور در آرامستان ها، 
بازارها و مناطق مرکزی شــهر اصال فاصله 
اجتماعی را رعایت نمی کننــد و هرچه از 
آنها درخواســت می کنیم بیماری را جدی 

نمی گیرند. 
شکیبا همچنین از بی توجهی به مصوبه های 
ســتاد کرونا گالیه می کند که نه ضمانت 
اجرایی دارند و نه از سوی شهروندان رعایت 
می شــوند. او با این توضیــح می گوید: ما 
تاکنون 33 مصوبه داشته ایم، اما اگر 100 مصوبه هم داشته 

باشیم، بدون اجرا هیچ سودی ندارد. 
شکیبا آخرین آمار استان را شناسایی ۲۲5 مورد مثبت و ۲7 
مورد بستری می داند و تاکید می کند ویروس رفتار مرموزی 
دارد و آینده آن قابل پیش بینی نیست، اما اگر اوضاع به همین 

روال پیش رود، حتما اوضاع بدتر خواهد شد. 

رشد تصاعدی کرونا در بوشهر 
بوشهر هم مانند هرمزگان و خوزســتان از ابتدای خرداد در 
شرایط هشدار به سر می برد و مســئوالن علوم پزشکی این 

استان از رشد تصاعدی شیوع ویروس خبر 
می دهد. 

رئیس علوم پزشکی بوشــهر با بیان اینکه 
اغلب افراد شناسایی شــده، افراد در تماس 
با بیماران بوده اند، به همشهری می گوید: 
این مسئله نشان می دهد مردم پروتکل های 

بهداشتی را رعایت نمی کنند.
سعید کشمیری با اشــاره به کاهش توان 
پزشکی استان و خستگی کادر درمان از این 
روند توضیح می دهد که اگر شیب افزایش 
بیماری به همین شــکل اســتمرار داشته 
باشد، آمار بستری و مرگ  و  میر هم افزایش 

خواهد یافت.

او بر اعمال محدودیت های بیشــتر تاکید 
می کند، اما معتقد اســت اگر حتی شرایط 
قرنطینه چند بار دیگر هم اعمال شود ولی 
بعد از پایان محدودیت مردم به همین شکل 
بی محابا رفتــار کنند، رونــد ابتال افزایش 

خواهد شد.
کشــمیری تنها منطق مبــارزه با بیماری 
کرونا در شرایط فعلی را باور مردم به رعایت 
پروتکل های بهداشتی می داند و از تشدید 
نظارت، مداخله در مراسم هایی مثل جشن، 
افزایش آموزش در صدا و سیمای استانی و 

شبکه های مجازی، افزایش نظارت بر عملکرد اداره ها، اجباری 
کردن ماسک، برخورد جدی با افرادی که رعایت نمی کنند و 
یافتن راه حلی برای تضمین در خانــه ماندن افراد آلوده خبر 

می دهد. 
رئیس علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه در ۲4 ساعت گذشته 
۲00 مورد مثبت شناسایی شده است، از بستری 70 نفر در 

کل استان خبر می دهد. 

افزایش مبتالیان در ایالم و خراسان جنوبی 
ایالم هرچند جزو اســتان هایی نیست که از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی هشدار گرفته باشد،  اما رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی این اســتان تاکید می کند 
که بی توجهی به فاصله گــذاری اجتماعی 
و رعایــت نکردن پروتکل های بهداشــتی 
موجب افزایش مبتالیان بــه کرونا و اعالم 

خطر شده است.
محمد کریمیان با تاکید بر اینکه ادامه این 
شــرایط مســتلزم اعمال محدودیت های 
پیشــگیرانه اســت، می گویــد: از مردم 
انتظار رعایــت پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعی و از مسئوالن انتظار 
اعمال محدودیت های بازدارنده و پیشگیرانه 
را دارم. در خراسان  جنوبی نیز شرایط مشابه 
با ایالم است. آنطور که معاون دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند می گوید، به علت رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی و فاصله اجتماعی از سوی برخی از مردم شاهد صعود 
شمار مبتالیان در استان بوده ایم. کامبیز مهدی زاده نیز مانند 
کریمیان از مردم می خواهد نکات بهداشتی را رعایت کنند تا 
در روزهای آینده بتوان به نزول آمار امیدوار بود؛ اتفاقی که البته 

در اغلب استان های کشور پیش بینی نمی شود. 

مسافران کار دست گیالن و مازندران دادند
تعطیالت خرداد، مســافران زیادی را راهی شهرهای شمالی 
کشــور کرد. همانطور که مســئوالن پیش بینی کرده بودند 
موج سفرها موجب سیر صعودی بیماری کرونا در استان های 
مازندران و گیالن شد؛ به طوری که ارسالن ساالری، رئیس 
علوم پزشکی گیالن با ابراز نگرانی از افزایش شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا از افزایش آمار بستری ها هم خبر می دهد و از 

احتمال پیک جدیدی در گیالن می گوید. 
در مازندران نیز شــرایط به ویژه در بابل به ســامان نیســت. 
سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با انتقــاد از بی توجهی بــه فاصله گذاری 
فیزیکی و هوشــمند، تاکیــد می کند که 
موج ســفرها و کاهش رفتارهای بهداشتی 
عواقب جبران ناپذیری درپی خواهد داشت. 
وی شمار افراد مشــکوک به کرونا ویروس 
بستری شــده را ۲50 نفر اعــالم و تصریح 
می کند که برای خروج از وضعیت هشدار 
و جلوگیــری از تبعات ســوء اجتماعی و 
اقتصادی به ویژه حفظ سالمت و جان مردم 
شریف اســتان باید پروتکل های بهداشتی 
و طرح فاصله گذاری هوشــمند با جدیت 

رعایت شود.

امید به فروکش کرونا 
هرچند آمار مبتالیان در خوزستان افزایش قابل توجهی داشته 
است، اما مسئوالن این اســتان امیدوارند با ادامه غربالگری و 
نیز کنترل های بیشتر موج کرونا تا پایان خرداد در خوزستان 
فروکش کند.  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با 
بیان اینکه در ۲4 گذشته 7۸۲ مورد مثبت سرپایی و بستری در 
خوزستان شناسایی شده است به همشهری می گوید: از ابتدای 
بیماری تاکنون 1۸ هزار و ۲0۶ بیمار در اســتان شناســایی 
شده اند و در حال حاضر، ۶99 بیمار در بیمارستان های استان 
بستری هستند. همچنین در ۲4 ســاعت گذشته 15 نفر در 
خوزســتان فوت کرده اند که از این تعداد، 5 مورد مربوط به 

دزفول، ۸ مورد اهواز و ۲ مورد آبادان بوده است.
او با تاکید بر اینکه پیک بیماری در خوزستان دیر شروع شده 
اســت، اظهار امیدواری می کند که با کنترل های بیشتر موج 

بیماری تا پایان خرداد کنترل شود.

تردد مسافران و افزایش کرونا در اصفهان 
در اصفهان نیز آمارها نشــان می دهد بیماری سیر صعودی 
دارد و مسئوالن استانی دلیل اصلی آن را بی توجهی مردم و 
ســفر می دانند. کمال حیدری، معاون دانشگاه علوم  پزشکی 
اصفهان به استثنای 5 شهرستان دارای وضعیت سفید هستند، 
بقیه شهرســتان های اســتان را دارای وضعیت زرد می داند 
که مناسبت ها، تردد مســافران به اصفهان و... در افزایش آن 

بی تاثیر نخواهد بود.
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متــن كـامـل در سایت

آغاز پروازهای رشت- بندرعباس از ١٨ خرداد
روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از برقراری یک مسیر پروازی جدید بین رشت و بندرعباس و 
انجام نخستین پرواز در روز یکشنبه ١٨ خرداد خبر داد. این پروازها در 
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می شود. 
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صدای استان ها

02١-23023405 پیام های خود را با این شماره در میان 
ostanha@ hamshahri.orgبگذارید

   آرامگاه روستای پیریونس، نیازمند توجه 
آرامگاه روستای پیریونس در ســقز جاذبه گردشگری است، اما متاسفانه 

وضع نظافت بسیار نامناسبی دارد. لطفا متولیان امر در این باره اقدام کنند.
یک شهروند از کردستان 

   درخواست از هم استانی ها
با گرم شدن هوا، آتش ســوزی در مراتع و منابع طبیعی کرمانشاه به شدت 
افزایش می یابد. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد عامل این آتش سوزی ها 
ناشی از خطای انسانی است، خواهشمندم مردم در زمان حضور در طبیعت 

بیشتر دقت کنند. 
یک فعال محیط زیست از کرمانشاه

   توقف کامیون ها در حاشیه جاده کنارگذر
ساکن شهرک مهرآوران یزد هستم. مناطق مسکونی حاشیه جاده کنارگذر از 
توقف و پارک کامیون ها در امان نیستند؛ این در حالی است که برخی مالکان 
این خودروها در این مناطق ساکن نیستند و تنها به دلیل مجاورت با جاده 

کنارگذر و نیمه ساز بودن این مناطق، خودرو خود را آنجا پارک می کنند.
احمدی از یزد 

   خیابان های باریک
چرا برای خیابان های جدید، برخالف خیابان های قدیمی مثل سعادت آباد، 
بلوار دانشگاه، بزرگمهر یا سروش، مسیرهای تعریف شده و اختصاصی مثل 
مسیر تردد اتوبوس در نظر گرفته نشده است؟ این وضعیت مشکل تردد را 

بیشتر می کند.
یک شهروند از اصفهان 

   منطقه  خو ش آب وهوا بدون امکانات
منطقه حصار با وجود آب و هوای خوب، از نظر زیباسازی کوچه ها و معابر و 
خیابان ها مورد بی توجهی قرار گرفته است. از مسئوالن تقاضا دارم به صورت 

ویژه به این محله رسیدگی کنند.
یک شهروند از البرز 

روزنه

توسعه آذربایجان غربی بر مدار آب

 در سال مزین به نام جهش تولید، افزایش تولید کشاورزی و امنیت غذایی یکی از مهم ترین 
راهکارها برای برون رفت از معضالت اقتصادی به شــمار می رود که مســتلزم فراهم کردن 

زیرساخت  با سرمایه گذاری  در ابعاد مختلف توسعه و بهره برداری از منابع آبی خواهد بود.  
آذربایجان غربی با مساحت 37 هزار و 370 کیلومتر مربع شامل 4 حوضه آبریز فرعی ارس، 
ارومیه، سفیدرود و مرزی غرب است. میانگین ســاالنه نزوالت جوی این استان حدود 4۲0 
میلیمتر و متوسط ساالنه حجم آن حدود 15/7 میلیارد متر مکعب است و بخش اعظمی از منابع 
آب استان برای کشاورزی مصرف می شود.  امروزه یکی از مشکالت عمده کشور و همچنین 
آذربایجان غربی، مصرف نامناسب آب در بخش کشاورزی است که شامل بیش از 90 درصد از 
مصارف منابع سطحی استان می شود. در این میان، استفاده از روش های آبیاری سنتی از عوامل 
موثر در افزایش مصرف، کاهش راندمان و هدررفت آب محسوب می شود. همچنین کاهش 
آورد رودخانه های استان در چند دهه اخیر و تداوم مصرف آب سطحی به صورت ثقلی به ویژه در 
مقطع ورودی به دریاچه ارومیه در بروز مشکالت زیست محیطی این دریاچه تأثیر بسزایی داشته 
است.  لذا برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع و مصارف آب و بهبود بهره وری آب به ویژه در بخش 
کشاورزی یک ضرورت انکارناپذیر است که تاثیر زیادی در توازن مصارف آب و توسعه منطقه ای 
خواهد داشت.  یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود این وضعیت، استفاده از روش های علمی و 
بهره گیری از تجربه های جهانی در بهبود شرایط و اجرای شبکه های مدرن آبیاری و صرفه جویی 
در مصرف آب سطحی و ایجاد شرایط الزم برای احیای نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه است. 
در راستای مهار، بهره گیری و استفاده بهینه از منابع آب های سطحی استان، طرح های مهم 
و استراتژیکی در آذربایجان  غربی به بهره برداری رسیده یا در دست اجراست که از این میان، 
می توان به سدهای در دست بهره برداری شهرچای، شهید کاظمی، ارس، دیریک، زوال، آق چای، 
سردشت و سیلوه و سدهای در دست اجرای چپرآباد، کرم آباد و شبکه های  آبیاری و زه کشی 
غازان، آق چای، حاشیه ارس، نازلو، باراندوز، شهرچای، زوال، دیریک، حسنلو و زرینه رود اشاره 
کرد.  از سوی دیگر، موضوع بسیار مهم در این استان، توجه ویژه به احیای دریاچه ارومیه است 
که وزارت نیرو اقدامات موثری در این باره انجام داده اســت. از مهم ترین اقدامات می توان به 
برنامه ریزی کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی طی 5 سال از منابع آب حوضه، طرح های 
عملیاتی انتقال آب رودخانه ها به پیکره آبي دریاچه، اجرای طرح های انتقال آب به حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه، برنامه ریزی انتقال پساب تصفیه خانه های حوضه آبریز به دریاچه، ساخت سد 
چراغ ویس در باالدست سد شهید کاظمي بوکان با هدف تأمین آب آشامیدنی سقز و کمک 
به افزایش رهاسازی آب از سد بوکان و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
به منظور ساماندهی چاه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه اشاره کرد. یکی از طرح های بسیار 
مهم برای تامین بخشی از حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه، سیستم انتقال آب سیلوه- 
جلدیان- چپرآباد است که سد سیلوه و سیستم انتقال جلدیان طی سال های گذشته افتتاح 
شده است و سد چپرآباد به عنوان مخزن تنظیم کننده منابع آب انتقالی و آب حوضه باالدست 
در پنجمین هفته از پویش #هر_هفته_الف_ب_ایران  توسط رئیس جمهوری بهره برداری 
شد. با بهره برداری از این سد به عنوان آخرین حلقه از سامانه انتقال آب از سد سیلوه به پیکره 
دریاچه ارومیه با حجم سرمایه گذاری بیش از 300 میلیارد تومان، ساالنه حدود 44 میلیون 
متر مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل می شود. سد مخزني چپرآباد با ارتفاع 3۲ متر از نوع 
سد خاکی با هسته رسی به طول تاج 4۸۸ متر و حجم مخزن 3۸/4 میلیون متر مکعب با هدف 
تامین آب آشامیدنی حدود 1۲/3 م.م.م برای شهرهای نقده، اشنویه و نالوس و همچنین تامین 
آب 1053 هکتار از اراضی حقابه بر رودخانه کانی رش و  انتقال حدود 44 میلیون مترمکعب آب 
به پیکره دریاچه ارومیه از طریق رودخانه کانی رش و گدارچای و با حجم سرمایه گذاری بیش 

از ۲30 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

امید زارعی منش
مدیر دفتر فنی و مهندسی حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه شرکت مدیریت منابع آب ایران

کرونا در خوزستان،  تهران، 
مازندران، گیالن، خراسان  
جنوبی، اصفهان، هرمزگان، 
آذربایجان  شرقی، سیستان 
 وبلوچســتان، گیــالن، 
کردستان، همدان، بوشهر، 
ایالم، فارس،  کرمانشــاه و 

لرستان رو به افزایش است

هشدارها در کرمانشاه 
اســت  جدی  به حدی 
که مســئوالن استانی 
تاکید می کنند اگر روند 
افزایشی همین طور ادامه 
داشته باشــد، امکانات 
درمانی پاسخگوی نیاز 

نخواهد بود

هرچند آمــار مبتالیان 
در خوزســتان افزایش 
داشــته  قابل توجهی 
اســت، اما مســئوالن 
این اســتان امیدوارند 
با ادامه غربالگری ونیز 
کنترل های بیشتر موج 
کرونا تا پایان خرداد در 

خوزستان فروکش کند

    بعد از چند روز گرم، هواشناسی از امروز )شنبه( 
تا دوشنبه هفته جاری، برای7 استان کشور، آب و هوا

بارندگی، آب گرفتگی و صاعقه پیش بینی کرده 
است. این در حالی است که اداره کل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است طی 5 روز آینده، 
ســرعت وزش باد در برخی از استان ها موجب خیزش گرد و 

خاک خواهد شد.
به گزارش گروه ایرانشــهر، امروز )شــنبه( 1۶ خــرداد در 
شمال آذربایجان شــرقی، ارتفاعات اردبیل، ارتفاعات شرقی 
چهارمحال وبختیــاری و کهگیلویه وبویراحمــد، ارتفاعات 
جنوبی اصفهان، غرب هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان 
و برخی نقاط گلســتان رگبار پراکنده باران همراه با رعد و 
برق پیش بینی می شود. در نیمه شــمالی آذربایجان غربی، 
گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات 
سمنان و ارتفاعات شرقی تهران نیز رگبار باران گاهی با رعد 
و برق دور از انتظار نیست. این وضع روز یکشنبه 1۸ خرداد 
در خراسان شمالی، شمال خراسان  رضوی، ارتفاعات شمالی 

سمنان و ارتفاعات شرق تهران پیش بینی می شود.
روز دوشــنبه 19 خرداد نیز در شمال خراسان رضوی، شرق 
خراسان شــمالی و شــرق هرمزگان، رگبار پراکنــده باران 

پیش بینی می شود.
همچنین پیش بینی ها نشان می دهد طی 5 روز آینده در بیشتر 
مناطق کشور سرعت وزش باد قابل مالحظه است و در برخی 
نقاط به ویژه در مناطقی از شرق و جنوب شرق، مرکز، جنوب 
و جنوب غرب می تواند موجب خیزش گرد و خاک شــود. از 
روز شنبه با نفوذ جریان های خنک شمالی کاهش دما در نوار 
شمالی کشــور رخ می دهد و تا اواسط هفته آینده این هوای 
خنک در نوار شمالی کشور ماندگار است. همچنین روزهای 

شنبه و یکشنبه 17 و 1۸ خرداد دریای خزر مواج است.
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، هواشناسی درباره 
آب گرفتگــی معابر عمومــی و برخورد صاعقه در شــمال 
آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، نوار غربی اردبیل و 
ارتفاعات مازندران در روز شنبه، ارتفاعات و شرق مازندران، 
گلستان،  خراسان شمالی و شمال خراســان  رضوی در روز 

یکشنبه و خراسان شمالی و شمال خراســان رضوی در روز 
دوشنبه هشدار داده است. 

سیالبی شدن مسیل ها در خراسان شمالی
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان شمالی هم با اشاره 
با فعالیت سامانه بارشی از احتمال سیالبی شدن مسیل ها در 
روزهای ابتدایی هفته جاری خبر داد و گفت: با فعال شــدن 
سامانه بارشی از امروز )شنبه(، مردم استان در مناطق مختلف 
از جمله نواحی شرقی و شمالی شاهد وزش باد شدید با احتمال 
گرد و خاک خواهند بود. مهری هاشمی دوین تاکید کرد: طی 
روزهای آتی کاهش محسوس دما دور از انتظار نیست و مردم، 
کاهش 10 تا 14 درجه ای دما به ویژه در گرم ترین ساعات روز 

شنبه تا دوشنبه را تجربه می کنند.

کاهش محسوس دما در اردبیل و زنجان 
مدیر کل هواشناسی اردبیل هم با اشاره به اینکه استان هفته 
پر بارشی همراه با کاهش دما را در پیش دارد، عنوان کرد: با 

نفوذ سامانه بارشی در غالب مناطق استان مخصوصاً در نواحی 
شمالی و نوار غربی وزش تندبادهای لحظه ای و کاهش دمای 
هوا بین 4 تــا 7 درجه و رگبار باران توأم بــا رعد و برق پیش 
بینی می شود. ســیاوش محمدی افزود: طی هفته جاری در 
بعضی نقاط از جمله اردبیل، سرعین، نمین، هیر، نیر، ارشق، 
ایردموسی، انگوت، مشگین شهر، گردنه های الماس و قره آغاج، 
حیران، لنگان و صایین و بلندی های منتهی به گیالن هوا ابری 

و همراه با بارش خفیف باران خواهد بود. 
وی تاکید کرد: خودداری از کوهنوردی و حضور در حواشی و 
بستر رودخانه ها، مسیل ها، کوهپایه ها و فضاهای روباز به خاطر 
خطرهای سیالب، تگرگ و صاعقه به هنگام بارش و اغتشاشات 

جوی توصیه می شود.
اداره کل هواشناسی استان زنجان از نفوذ توده هوای خنک 
به استان و کاهش دما در اغلب مناطق خبر داد و اعالم کرد: از 
امروز )شنبه( با نفوذ توده هوای خنک به استان کاهش دما در 
اغلب مناطق پیش بینی می شود و این خنکی نسبی هوا تا روز 

دوشنبه در استان برقرار خواهد بود.

باران و گرد  و خاک در راه است 

خیز دوباره کرونا
 بسیاری از استان های کشور طی چند روز اخیر مجددا از نظر شیوع کرونا در وضع هشدار قرار گرفته اند 

و مسئوالن علوم پزشکی استان ها تاکید می کنند مردم باید این ویروس مرموز را جدی بگیرند
سیده زهرا عباسی

 خبرنگار

کارشناسان تاکید می کنند در حال حاضر تنها راه کنترل کرونا رعایت فاصله گذاری اجتماعی است./عکس: تسنیم
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اين بــار هــم مثل 7بار گذشــته 
همه  چيز روي هواست. 78روز از گزارش

سال 99 گذشته و طي اين مدت 
7بار اعالم شده كه طرح ترافيك در تهران اجرا 
مي شــود، اما هر بار به علتي متوقف مانده است. 
جديدترين خبر در اين باره را رئيس شوراي شهر 
تهران داد كه اعالم كرد طرح به صورت آزمايشي 
اجرا مي شود، اما اين نوع اجرا معني اي جز توقف 

طرح براي هشتمين بار ندارد.
پيش از تعطيالت نيمه خــرداد بود كه معاون 
وزير بهداشت و يك عضو شوراي شهر تهران 
از اجراي طرح ترافيك از 17خرداد خبر داده 
بودند. حاال در شــرايطي كه قرار است اجراي 
طرح ترافيك در تهران از ســرگرفته شــود، 
محسن هاشمي رفســنجاني، رئيس شوراي 
شــهر تهران با توجه به افزايش روند ابتال به 
كرونا از احتمال آزمايشــي بودن آن ســخن 
گفته است. شــهردار تهران هم خبر داده كه 
تالش مي كنيم ساعات آغاز و پايان طرح طبق 
ساعت كار كاركنان دولت تنظيم شود. با اين 
حال، وزير بهداشت از عدم رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در مترو و اتوبوس انتقاد و تأكيد كرده 
اگر اجراي طرح ترافيك موجب تراكم جمعيت 
در حمل ونقل عمومي شود و فاصله گذاري ها 
رعايت نشود، حتما جلوي آن را خواهيم گرفت. 
حال بايد ديد با اوج گيري دوباره كرونا در تهران 
از يك طرف و افزايش ترافيك شهري از طرف 

ديگر، طرح براي بار هشتم لغو مي شود يا نه؟

افزايش ترافيك تهران
عدم اجــراي طــرح ترافيك موجب شــده 
ترافيك معابر شهري هر بار نسبت به گذشته 
افزايش بيشتري پيدا كند. آمار مركز كنترل 

ترافيك تهران نشــان مي دهــد معابر داراي 
ترافيك تهران در هفته پاياني ارديبهشت ماه 
امسال نســبت به 2هفته پاياني فروردين ماه، 
20۴ درصد افزايش داشــته اســت. مساحت 
معابــر داراي ازدحام ترافيــك در بازه زماني 
17 ارديبهشت ماه امســال نسبت به ميانگين 
روزهاي كاري 2هفته انتهايــي فروردين ماه 
امسال در محدوده طرح ترافيك، 167 درصد 
افزايش داشته است. همچنين مساحت معابر 
داراي ازدحام ترافيك در ايــن بازه زماني در 
محدوده كنترل آلودگي هوا و در معابر اصلي 
كل شــهر به ترتيب 1۴8درصد و 138درصد 
افزايش داشته است. در ضمن مساحت معابر 
داراي ازدحــام ترافيك در بــازه زماني هفته 
پاياني ارديبهشت ماه امسال نسبت به ميانگين 
روزهــاي كاري 2هفته پايانــي فروردين ماه 
امســال، در محدوده طرح ترافيك، محدوده 
كنتــرل آلودگي هوا و معابر اصلي كل شــهر 
به ترتيب 20۴درصد، 17۴ درصد و 158درصد 
افزايش داشته اســت. ازجمله داليل ضرورت 
اجراي مجدد طرح ترافيك مي توان به افزايش 
ترافيك معابر اصلي در محدوده هاي مركزي 
شهر، افزايش تردد ســنگين وسايل نقليه در 
محدوده ها و به تبع آن افزايش زمان ترافيك، 
اشباع فضاي پارك حاشيه اي و توقف به صورت 
پارك دوبله و كاهــش ظرفيت تردد در معابر، 
افزايش ســفرهاي غيرضــروري و همچنين 
افزايش تردد در محدوده هاي مركزي و به تبع 

آن افزايش آلودگي هوا اشاره كرد.

جلوگيري از ورود بدون ماسك به اتوبوس ها
ورود مســافران به اتوبوس هاي تهران بدون 
ماسك ممنوع است. محمود ترفع، مديرعامل 
شركت واحد اتوبوســراني تهران در اين باره از 
اجراي پروتكل ابالغــي جديد گفت و تصريح 
كرد: چاره اي جز سختگيري و ممانعت از ورود 

شهروندان بدون ماسك به اتوبوس نداريم. از 
همه شهروندان درخواست مي كنيم چنانچه 
قصد دارند از ناوگان اتوبوسراني استفاده كنند، 
حتما ماسك به همراه داشــته باشند. وي در 
مورد شهرونداني كه به هر علت ماسك به همراه 
ندارند، گفت: براي اين گروه از شهروندان نيز 
تدابيري انديشيده شده ازجمله عرضه ماسك 
با قيمت مصوب در بيش از 60پايانه و ايستگاه 
پرمســافر خطوط تندرو تا اگر شــهروندي 
ماسك نداشت و خواست از اتوبوس استفاده 
كند، اين امــكان برايش فراهم باشــد كه در 
محل، ماســك تهيه كند. مديرعامل شركت 
واحد اتوبوســراني تهران با تأكيد بر اينكه به 
موجب توصيه هاي بهداشتي، اقتضاي حضور 
شهروندان در خارج از منزل و در سطح شهر، 
استفاده از ماسك است، خاطرنشان كرد: البته 
اين ضرورت در فضاهايي كــه جمعي از افراد 
در آن حضور مي يابند، مضاعف مي شــود و از 
اين رو، از شــهروندان عزيز درخواست داريم 
هنگام سوار شــدن به اتوبوس، لزوما از ماسك 

استفاده كنند.

برخوردهاي سختگيرانه  در مترو
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه از برنامه ريزي براي افزايش احتمالي 
ظرفيت مســافران در مترو با اجــراي طرح 
ترافيــك خبر داد. فرنــوش نوبخت گفت: در 
آن دوران ساعت حركت قطارها را در خطوط 
حفظ خواهيم كــرد و درخصــوص افزايش 
ظرفيت مسافر نيز در حال برنامه ريزي هستيم. 
بايد ببينيــم افزايش مســافران مترو در چه 
خطوطي بيشــتر اســت و اگر اين افزايش به 
حدي باشد كه نيازي به افزايش قطار نباشد، 
راجع به نحوه افزايش ظرفيت نيز برنامه ريزي 
خواهيم كرد تا بتوانيم فاصله گذاري اجتماعي 
را حفظ كنيم. نوبخت درباره اينكه آيا برنامه 

ويژه اي براي خطوطي كه با افزايش بيشــتر 
مسافر روبه رو مي شوند به ويژه خطوط تقاطعي 
درنظر گرفته شده است؟ گفت: در ايستگاه هاي 
تقاطعي اين امكان را نداريــم كه قطار توقف 
نداشته باشد، ســرفاصله حركت قطارها را در 
برخي ايســتگاه ها كاهش داديــم، در خط3 
اين ســرفاصله را از 7 دقيقه بــه 6دقيقه و در 
خط2 از 3.5دقيقه به 3 دقيقه كاهش داديم 
كه اقدام بسيار سختي براي ما بوده، اما به آن 
دست يافته ايم. مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با تأكيد بر اينكه متروي 
تهران با حداكثر ظرفيت در حال فعاليت است، 
گفت: در ســاعت غيرپيك در حال بررسي و 
برنامه ريزي هستيم و به مردم توصيه مي كنيم 
كه زمان حركت خود در مترو را براي ساعات 
غيرپيــك برنامه ريزي كنند تا از شــلوغي و 
ازدحام در ساعت پيك جلوگيري شود. نوبخت 
ادامه داد: به مردم توصيه مي كنيم كه به خاطر 
حفظ جان خودشان از سفرهاي غيرضروري 
خودداري كنند و ســفر خود در خطوط مترو 

را طوري تنظيــم كنند كه با ســاعت پيك 
مســافر مواجه نشــوند. نوبخت از شهروندان 
درخواســت كرد هنگام حضور در مترو حتما 
از ماسك استفاده كنند. او گفت: برابر مصوبه 
ستاد ملي مبارزه با كرونا استفاده از ماسك در 
شبكه مترو الزامي اســت و با نظارت بيشتري 
در ايستگاه هاي مترو در حال اجرا ست و همه 
بايد براي حفظ سالمت خود از ماسك استفاده 
كنند. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا برخورد 
سختگيرانه تري در مترو با كساني كه از ماسك 
استفاده نمي كنند انجام مي شود يا خير؟ گفت: 
برخودرهاي ســختگيرانه تري در حال انجام 
است. البته در شــأن مردم نيست كه مدام به 
آنها تذكر بدهيم و بايد به گونه اي رفتار كنيم 
كه به  شأن و شخصيت مردم برنخورد. برخي 
 مسافران مترو رعايت نمي كنند و ما درخواست 
داريم كه همه مراعات كنند؛ چراكه اين يك 
مسئوليت اجتماعي است و عدم استفاده حتي 
يك نفر از ماســك مي تواند بر ســالمت فرد 

ديگري اثرگذار باشد.

78روز از سال99 گذشته اما  هنوز اجراي طرح ترافيك تهران در هاله اي از ابهام قرار دارد

  از امروز ناوگان حمل ونقل عمومي با تمام ظرفيت در حال خدمت رساني خواهد بود و 
مسافران براي استفاده از مترو و اتوبوس، بايد حتما از ماسك استفاده كنند

معماي طرح ترافيك
سيدمحمد فخار

خبر نگار

سرخه حصار در مسير تبديل به قطب گردشگري
 بوســتان جنگلي ســرخه حصار به قطب 

 فضاي 
سبز

گردشگري تبديل مي شــود. اين بوستان 
بزرگ كه در شرق تهران قرار دارد، امسال 
اعتبار 135ميلياردتوماني دارد تا پروژه هاي مختلفي در آن 
انجام شود. اين اعتبار براي قطب گردشگري سرخه حصار 
به منطقه 13ابالغ و در قالب بودجه شهرداري تهران لحاظ 
شده است. سرخه حصار از گذشته و از زمان قاجار اهميت 
ويژه اي در پايتخت داشته و اوايل انقالب نيز به عنوان پارك 
ملي ثبت شده است. منطقه 13در منتهي اليه بخش شرقي 
تهران است و سرخه حصار در اين منطقه از شرق به بزرگراه 
ياســيني مي رســد. معاون امور اجتماعــي و فرهنگي 
شــهرداري منطقه 13درباره اعتبــار اختصاص  يافته به 
بوستان ســرخه حصار  مي گويد: »اين مقوله يك رديف 
اعتباري مستمر در چند سال گذشته بوده بدين ترتيب كه 
براي منطقه 13 هر ساله اعتباري درنظر گرفته مي شده كه 
امسال با يك رشد قابل توجه به 135 ميليارد تومان رسيده 
است.«  رشد قابل توجه بودجه اين بوستان سبب شده تا 2 
 ماه آينده پروژه هاي مختلفي مانند آسفالت، خط كشي، 
فضاي سبز، سرويس هاي بهداشــتي، آالچيق، مبلمان 
شــهري و مســير دوچرخه ســواري 8كيلومتــري در 
سرخه حصار اجرا شود. هم اكنون فراخوان انتخاب مشاور 
براي اجراي اين پروژه ها انجام شده است. سجاد سبحاني 
مي گويد: »بخشي از اين اعتبار صرف پروژه هاي زيرساختي 
خواهد شد كه فضاي طبيعي بوستان سرخه حصار را جهت 
استفاده شهروندان آماده مي كند. اين پروژه ها عمدتا شامل 
آسفالت، خط كشي، فضاي سبز، سرويس هاي بهداشتي، 
آالچيق و مبلمان شهري است. بخشــي از اين آسفالت 
مربوط به مسير دوچرخه سواري بوستان جنگلي سرخه 
حصار اســت كه يكي از بزرگ ترين پيست هاي دوچرخه 
سواري كشور و شايد بزرگ ترين پيست دوچرخه سواري 

شهر تهران به مسافت 8 كيلومتر باشد.« 

افزايش سرانه فضاي سبز در منطقه 13
به گزارش همشــهري، در دويست و هفدهمين جلسه 
شوراي شــهر تهران شــوراياران منطقه 13نيز حضور 
داشتند و يكي از چالش هاي اين منطقه را كمبود سرانه 
فضاي سبز عنوان كردند. اين در حالي است كه بخشي 
از سرخه حصار در اين منطقه پتانسيل بااليي براي باال 
بردن سرانه فضاي سبز دارد. موضوعي كه اعضاي شوراي 
شهر تهران به آن اشــاره كردند و زهرا صدراعظم نوري، 
رئيس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران گفت كه 
بايد درخصوص طرح گردشگري منطقه 13در منطقه 
سرخه حصار مطالعات زيست محيطي و اجتماعي انجام 
و مجوزهاي زيست محيطي اخذ شود. در نهايت اينكه 
شهردار منطقه اين مطالعات را انجام و به شورا ارائه كند.

ديگر اعضاي شوراي شهر نيز معتقد هستند كه در منطقه 
سرخه حصار پتانسيل گردشگري خوبي وجود دارد كه 
با كمك سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي 
مي تواند پروژه هاي اقتصادي ســازگار با محيط زيست 

تعريف شود. به هر نحو، بوستان سرخه حصار به قدري 
قابليت دارد كه به قطب گردشگري تبديل شود. معاون 
امور اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه 13درباره احيا 
و نوسازي پيست دوچرخه سواري سرخه حصار مي گويد: 
»اين پيست كه يك مسير دوچرخه سواري جنگلي است، 
از قبل وجود داشته و اكنون در حال احيا و نوسازي است. 
پروژه هاي ديگري نيز قرار است انجام شود تا يك مقصد 
گردشگري براي شــهر تهران تعريف و بخشي از اوقات 

فراغت شهروندان در اين بوستان سپري شود.« 
بوســتان جنگلي ســرخه حصار يكــي از بزرگ ترين 
پارك هاي ملي و جزو قديمي ترين شكارگاه هاي جنگلي 
حفاظت شده از دوران قاجار است كه مساحتي در حدود 
9200هكتار دارد و در شرق پايتخت واقع شده است. پس 
از پيروزي انقالب اسالمي اين بوستان جنگلي كه همه 
قسمت هاي آن به جز بخش شمال شرقي تحت كنترل 
و حفاظت سازمان محيط زيست قرار دارد به پارك ملي 

تغيير نام داد.

 1۰ دستگاه خوددريافت 
پسماند خشك نصب مي شود 

به زودي 10 دستگاه مكانيزه خوددريافت پســماند خشك )RVM( در مناطق 
مختلف شهر تهران نصب مي شود. 

به گزارش همشهري، مديرعامل ســازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در 
اين باره گفت:  »با نصب دستگاه هاي RVM شهروندان تهراني با ارائه بطري هاي 
استفاده شــده و قابل بازيافت مي توانند مبالغ مربوط به آن محصول را به صورت 
مكانيزه دريافت كنند. اين دستگاه ها حين استفاده به صورت آنالين تحت نظارت 
سازمان قرار دارند و مي توانند در ميادين ميوه و تره بار، فروشگاه هاي بزرگ، مراكز 

خريد و... نصب شوند.« 
صدرالدين عليپور ادامه داد: »كاهش حجم زباله و هزينه هاي جمع آوري، تقويت 
فرهنگ شهروندي در حوزه تفكيك پسماند از مبدا و كاهش نيروي انساني براي 

جمع آوري زباله هاي شهري از داليل استفاده از دستگاه هاي RVM است.«

خبر

هم
ر اد

 امي
ي/
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مش
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   افزايش 3برابري استفاده از دوچرخه 
استفاده شهروندان از دوچرخه هاي شخصي و اشتراكي در دوران كرونا 3برابر نسبت به گذشته افزايش يافته 
است.يعقوب آزاده دل، مدير واحد توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك شهرداري تهران در اين باره گفت: استفاده 
از دوچرخه هاي اشتراكي و شخصي از يك رشد صعودي از ابتداي سال برخوردار بوده و همچنان تمايل مردم به 
استفاده از دوچرخه در روزهاي كرونايي سير صعودي دارد. وي با بيان اينكه ستاد ملي كرونا براي كاهش تردد 
سفرها از ناوگان حمل ونقل عمومي تنها استفاده از ماشين هاي شخصي را آزاد كرد، افزود: اين دوران بهترين 
فرصت براي ترويج فرهنگ دوچرخه سواري بود كه از اين فرصت استفاده نكرديم. مدير واحد توسعه سيستم هاي 
حمل ونقل پاك شــهرداري تهران ادامه داد: نمي دانم چرا زماني كه بحث از تردد مي شود، صرفا استفاده از 
حمل ونقل شخصي تبليغ مي شود و استفاده از دوچرخه و پياده روي تبليغ نمي شود. اين مسئول خاطرنشان كرد: 
هدف گذاري براي توسعه دوچرخه هاي اشتراكي و شخصي تدوين شده و تا سال 1۴۰1 بايد ۴۰درصد از سفرهاي 
پايتخت توسط دوچرخه هاي اشتراكي و همچنين ۶۰درصد از سفرها نيز توسط دوچرخه هاي شخصي انجام 
 شود. گفتني است روز سه شنبه، 13 خرداد، همزمان با روز جهاني دوچرخه ، همايش همگاني دوچرخه سواري 

                    درپارك شهر تهران نيز برگزار شد.

با لغو محدوديت هاي تردد، ترافيك تهران دست كم 2۰۴درصد افزايش يافته است.
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   غيبت اسماعيلي در تمرين استقالل
اســتقالل يك بازي درون تيمي را در زمين شماره2 
مجموعه ورزشي آزادي پشت درهاي بسته برگزار كرد 
و اين بازي با تساوي 3-3 به پايان رسيد. در اين بازي 
مرتضي تبريزي 2گل براي تيم سرمه اي به ثمر رساند 
و ارسالن مطهري هم 2گل براي تيم طوسي زد. فرشيد 
اسماعيلي در اين بازي به ميدان نرفت، دكتر نوروزي 
معاون پزشكي باشگاه استقالل، دليل غيبت اسماعيلي 
را خستگي و جلوگيري از مصدوميت احتمالي در بازي 
درون تيمي آبي ها عنوان كرد. استقالل صبح ديروز در 
مجموعه ســام فيت تمرين كرد. اين تمرين به كار با 
وزنه اختصاص داشت، شــيخ دياباته كه در اين مدت 
تمرين اختصاصي انجام داده بود، در اين بخش در كنار 

بازيكنان كار با وزنه را انجام داد.

   بازگشت كي روش به ايران
بازيكنان سپاهان كه اين روزها تمريناتشان را در زمين 
باغ فردوس پشت ســر مي گذارند، روز گذشته دوباره 
تست كرونا دادند. ســپاهاني ها ديروز در ادامه اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي، چهارمين مرحله از تست كرونا 
را پشت سر گذاشــتند. پيش از اين و با انجام سومين 
تست، به صورت رسمي اعالم شد كه يكي از اعضاي كادر 
تداركات تيم به همراه اميد نورافكن و يك بازيكن جوان 
ديگر به كرونا مبتال شــده اند؛ افرادي كه در اين روزها 
دوران قرنطينه را پشت سر مي گذارند و به زودي براي 
ارزيابي شرايط شان دوباره تست خواهند داد. خبر ديگر 
در مورد سپاهان، بازگشت استنلي كي روش به ايران 
است. چند روز پيش والديمير كومان هافبك مجاري 
سپاهان به ايران آمد و كي روش استنلي مهاجم برزيلي 

زردپوشان هم امروز به ايران مي رسد.

   جاللي: تيم ما خيلي كار دارد
گل گهر در يك بازي دوســتانه برابر نساجي شكست 
خورد. اين بازي دوســتانه با برتري 2 بر يك نساجي 
به پايان رســيد. مجيد جاللي درخصوص مهيا شدن 
اين بازي دوستانه مي گويد:» چند روز قبل براي انجام 
اين ديدار درخواست مجوز كرديم كه به ما گفتند بايد 
به صورت كتبي درخواست بدهيد. بعد از سوي باشگاه 
درخواست رسمي ارسال شــد و در نهايت به صورت 
شفاهي به ما اعالم كردند كه مشكلي براي انجام مسابقه 
نيست. البته به ما گفتند پيش از انجام مسابقه پزشكان 2 
تيم بايد با هم در ارتباط باشند تا نكات بهداشتي به طور 
كامل رعايت شود. اين ديدار بعد از نزديك به ٨٠ روز 
تعطيلي انجام شد كه نشان داد تيم ما نياز به كار دارد 

تا دوباره به شرايط خوب قبل از تعطيالت برگردد.«

فوتبال ايران

خبري منتشر شده كه اعضاي تيم نفت مسجد سليمان براي اينكه 
بدهي 4٠٠ميليوني كمپ برگزاري اردو را ندهند يواشكي از صحنه 
جيم شده اند و به بهانه كرونا از كمپ رفته اند. به نظر مي رسد كه فرار از 
صحنه هاي مختلف دارد در فوتبال ما باب مي شود. اولش يك تيم به 
بهانه اردوي تركيه از بازي سوپرجام طفره رفت. بعدش آن يكي تيم 
به بهانه هاي عجيب يك ساعت دير به ورزشگاه رسيد و بازي برگزار 
نشد. اين يكي هم سوژه عجيب جديدي اســت كه در نوع خودش 
كم نظير است. خدا كند كه اين مدل جيم شدن ها در فوتبال ايران 
باب نشود. ما چيزهاي عجيب و غريب در فوتبال ايران ديده ايم و هيچ 
بعيد نيست به زودي يكي از تيم ها مثال بين دونيمه مسابقه ديگر به 
زمين برنگردد و به بهانه اينكه كار فوري داشته اند از همان رختكن 

صحنه را ترك كنند!

فرار مسري شده؟

همچنان هشدار مي دهيم كه بازيكنان پرسپوليس نبايد از حاال 
قهرماني خودشــان را قطعي بدانند. هنوز يك ســوم مسابقات 
باقي مانده و اگر قرمزها در باد فاصله امتياز خوب شــان بخوابند، 
همه  چيز را از دست رفته خواهند ديد. اين خيلي زشت است كه بعد 
از اين همه اصرار به برگزاري مسابقات و تكرار يوميه عبارت »پوكر«، 
حاال ناگهان پرسپوليس جام را از دست بدهد. در اين شرايط شايد 
وظيفه كادرفني باشد كه بازيكنان را هوشيار كنند، اما مصاحبه اخير 
يحيي گل محدي نشان مي دهد خود آقاي سرمربي نياز به كنترل 
احساسات دارد! يحيي از چالش 6قهرماني متوالي پرسپوليس حرف 
زده كه البته خيلي جذاب است، اما به سر بردن در اين روياها، شايد 
گران تمام شود. آدمي كه موقع باال رفتن از پله ها از ابتدا پله دهم را 

نگاه كند، احتماال در همان پله اول زمين خواهد خورد.

شما فعال اين يكي را قطعي كن!

پارســال در نخســتين فصل تملك تراكتور توسط زنوزي، اين 
تيم از كسب ســهميه آســيايي بي نصيب ماند. آن زمان آقاي 
مالك خيلي تالش كــرد با محروم كردن شــهرخودرو )متحد 
استراتژيك كنوني!( سهميه اين باشگاه را براي تراكتور بگيرد، 
اما نشد. به نظرمان زنوزي خيلي هم نبايد بابت اين اتفاق ناراحت 
باشد. االن برنامه ليگ قهرمانان اعالم و مشخص شده مسابقات 
باقي مانده از 4هفته پاياني دور گروهي بايد ظرف 15روز، از اواخر 
شهريور برگزار شود. اين برنامه يعني هر 3روز يك بازي، آن هم در 
زمين بي طرف. حاال شما تصور كنيد جناب زنوزي كه براي انجام 
هفته اي يك بازي در ادامه ليگ برتر اين همه مقاومت مي كند و 
داد و قال راه انداخته، با برنامه فشرده ليگ قهرمانان چه مي كرد؟ 
البته كه زور استاد به AFC نمي رسد، اما همان بهتر كه تراكتور 

امسال در آسيا نيست!

همان بهتر كه سهميه نگرفتيد

نكته بازي

 بهروز رسايلي| باالخره بعد از مدت ها بالتكليفي، 
كنفدراسيون فوتبال آسيا برنامه اوليه زماني براي 
از سرگيري رقابت هاي ليگ قهرمانان را اعالم كرد. 
بر اين اســاس قرار شده مســابقات باقي مانده از 
مرحله گروهي و البته تك بازي يك هشتم نهايي، 
بين روزهاي 24شهريور تا هشتم مهرماه به صورت 
متمركز در كشــوري كه بعدا انتخاب خواهد شد، 
برگزار شــود. اين يعني تيم هاي غرب و شرق هر 
كدام يك جا جمع مي شوند و بدون تماشاگر، 4 يا 
5بازي را ظرف 15روز انجــام مي دهند. البته اين 
برنامه هنوز هم كامال قطعي نيست، اما ذكر چند 

نكته در مورد آن مي تواند خالي از لطف نباشد.

  جنجال پوچ ميزباني
ماه ها پيش اعالم شد باشگاه هاي ايراني به خاطر 
محدوديت هــاي اعمال شــده در پروازهــاي 
بين المللي، بايد تمامي مسابقات اين فصل شان در 
ليگ قهرمانان آسيا را در زمين بي طرف ميزباني 
كنند. اين مســئله خشــم نمايندگان كشورمان 
را به دنبــال آورد و با تهديد آنها بــه كناره گيري 
دسته جمعي همراه شــد. در ادامه كنفدراسيون 
فوتبال آسيا پيشنهاد كرد مسابقات دور رفت همه 
تيم هاي ايراني در خانه رقبا برگزار و ميزباني هاي 
ما به دور برگشت موكول شــود. بعد از كلي سفر 
و جلســه و تأييد و تكذيب، باالخره اين پيشنهاد 

پذيرفته و اجرايي شــد، اما بعد از 2بازي خارج از 
خانه، كرونا كل مســابقات را تعطيل كرد و حاال 
هم تمامي ديدارهــا به صورت متمركــز برگزار 
خواهد شد؛ اين يعني تمام آن دعواها و چند هفته 
كشمكش و درگيري و استرس، كامال پوچ و عبث 

از آب درآمد. خسته نباشي ويروس! 

  رفت و برگشت مضحك
مســخره ترين بخش داســتان برگزاري متمركز 
بازي ها، 2ديدار رفت و برگشت سوم است. مثال االن 
بازي سوم گروهي استقالل برابر الوحده امارات باقي 
مانده است؛ در شرايط جديد آبي ها بايد 2بار پياپي 
به عنوان رفت و برگشت در يك ورزشگاه خالي مثال 
در قطر، به مصاف نماينده امارات بروند. اين واقعا 
جوك است. هيچ جاي تاريخ نمي بينيد مسابقاتي 
كه به صورت تورنمنت متمركز با يك ميزبان برگزار 
مي شوند )مثل جام جهاني، جام ملت ها و...( رفت و 
برگشت داشته باشــند، اما االن AFC ناچار است 
اين كار را انجام بدهد، چــون در غير اين صورت 
جدول ناقص خواهد ماند. ببينيد كه يك ويروس 

چه بالهايي سر فوتبال جهان آورده است!

  ساق هايي كه بايد آهنين باشند
بدون شــك بزرگ ترين ويژگي برنامه اعالم شده، 
فشردگي و سنگيني آن است. بر اين اساس تيم ها 

بايد هر 3روز يك بار بازي كنند. اگر تيمي از مرحله 
گروهي اوت شــود، ظرف 12روز اول بايد 4بازي 
انجام بدهد و اگر تيمي به مرحله يك هشتم نهايي 
برسد، طي 15روز مكلف به برگزاري 5بازي خواهد 
بود. اين يك برنامه بسيار ســخت و جدي است 
كه به معني واقعي كلمه ســاق آهني مي خواهد. 
مسلما نقش بدنسازي درست، آمادگي جسماني 
باال و برخورداري از نيمكت قدرتمند در پشــت 
سر گذاشــتن اين مرحله بســيار تعيين كننده 

خواهد بود.

  ليگ بيستم از مهرماه؟
به طور طبيعي هر فصل ليگ برتر در ايران از اوايل 
مرداد ماه آغاز مي شده است، اما االن ليگ نوزدهم 

اواســط اين  ماه خاتمه مي يابد؛ تــازه اگر اتفاق 
خاصي رخ ندهد! بنابراين به نظر مي رســد ليگ 
بيستم بعد از پايان مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
يعني از هشتم مهرماه آغاز خواهد شد. بعيد است 
سازمان ليگ مثال به دنبال آغاز مسابقات از اوايل 
شهريور باشــد، چون بالفاصله ناچار خواهد شد 
4نماينده ايــران را 2٠روز از تقويــم خارج كند. 
بنابراين ليگ جديد با پايان ماموريت آسيايي ها 
استارت مي خورد؛ باز مشروط به اينكه اوايل پاييز 
خبري از پيــك دوم كرونا نباشــد. در هر صورت 
انتظار مي رود ليگ بيســتم يكي از فشرده ترين 
فصول فوتبالي ســال هاي اخير باشــد؛ ليگي كه 
به طور طبيعي دو ماه ونيم ديرتر از حد استاندارد 

آغاز مي شود. 

حيف از آن همه دعوا!
4نكته در مورد برنامه اعالم شده براي ليگ قهرمانان آسيا

 ايتاليا همزمان با الليگا
هفته آينده همزمان با آغاز الليگا، دور برگشت مرحله نيمه نهايي كوپا ايتاليا هم برگزار مي شود: يوونتوس-ميالن 
)12ژوئن - 23خرداد( بازي رفت 1-1 به پايان رسيد. ناپولي-اينتر )13ژوئن - 24خرداد( بازي رفت با برتري 1-صفر 
ناپولي به پايان رسيد. فينال هم )17ژوئن - 28خرداد( در ورزشگاه المپيكو برگزار مي شود البته بدون تماشاگر.

خبر غيرمنتظره براي پرسپوليسي ها، آسيب ديدگي محمد انصاري 
از ناحيه زانو بود؛ مصدوميتي مشــكوك به پارگي رباط صليبي كه 

قرار شده نظر نهايي پزشكان در مورد آن تا روز يكشنبه اعالم شود. 
طبيعتا هر تحليلي در اين مورد، بايد بعد از اعالم نتيجه آزمايش ها 
ارائه شــود، اما اگر پيش بيني اوليه در مورد پارگــي رباط انصاري 
درست باشد، او و پرسپوليس با يك گرفتاري درست و حسابي مواجه 
شــده اند. اين دومين پارگي رباط حاج محمد است. او قبال در بازي 
برگشت فينال ليگ قهرمانان آسيا از اين ناحيه مصدوم شده بود و 
اهالي فوتبال مي دانند كه 2 پارگي رباط براي يك بازيكن حرفه اي، 

حتي ممكن است آينده او را به خطر بيندازد.
از سوي ديگر پرسپوليســي ها هم كه تا به حال با در اختيار داشتن 
انصاري و محمد نادري خيال شان از سمت چپ خط دفاعي راحت 
بود، حاال يكي از اين دو نفر را از دست داده اند و فقط نادري را دارند. 

جالب اينجاســت كه خود نادري هم اوايل تيرماه بــا پايان قرارداد 
قرضي اش در اختيار كورتريك قرار خواهد گرفت و شايد حتي براي 
استفاده از او تا آخر اين فصل هم نياز به توافق با باشگاه بلژيكي باشد. 
اگر فرض كنيم همه  چيز خوب پيش برود و نادري ماندگار شــود، 
دوري چند ماهه انصاري پرسپوليسي ها را وادار خواهد كرد به فكر 
خريد يك مدافع چپ ذخيره باشــند؛ اگرچه محسن ربيع خواه هم 
قابليت بازي در اين پســت را دارد. به هر حال پارگي رباط انصاري 
خبر بسيار بدي است كه بخشــي از معادالت فني سرخپوشان را به 
هم مي ريزد. گفتني است اين بازيكن تا پايان ليگ بيستم با باشگاه 
پرســپوليس قرارداد دارد و در هــر صورت بازيكن ايــن تيم باقي 

خواهد ماند.

  چپ پرسپوليس خالي 
مي شود؟

اگر مصدوميت انصاري رباط باشد و  نادري   در تيم 
نماند، قرمزها دچار كمبود خواهند شد
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به دنبال تهديــد فيفا، دولت ايران با حــذف وزير ورزش و 
معاونش از مجمع فدراسيون فوتبال موافقت كرد.

به اين ترتيب پس از نزديك به 18سال، دولت امكان دخالت 
مستقيم در اداره فدراسيون فوتبال را از دست مي دهد.

سال1381، تبصره اي به ماده10 اساسنامه  فدراسيون هاي 
ورزشي ايران اضافه شده كه حق بركناري رئيس فدراسيون 

را به رئيس سازمان تربيت بدني مي داد.
همان تبصره، اختالفات فيفا با فدراســيون فوتبال ايران 
را جرقه زد. در ســال1385 به دنبال پافشــاري سازمان 
تربيت بدني ايران بر حفظ آن تبصره و البته بركناري محمد 
دادكان، رئيس وقت فدراسيون، فيفا فوتبال ايران را تعليق 
كرد. برداشتن تعليق منوط به نوشــتن اساسنامه تازه اي 
شد كه امروز فيفا به بندهايي از همان اساسنامه هم ايراد 

گرفته است.
طبق اساسنامه فعلي فدراســيون فوتبال، رئيس سازمان 
تربيت بدني )كه حاال وزير ورزش شده( و معاونش از اعضاي 

مجمع هستند. فيفا اخيرا به برخي از مواد اساسنامه ايران 
ايراد گرفته. يكي از آنها ماده22 است كه در آن وزير ورزش 

و معاونش عضو مجمع و داراي حق رأي معرفي شده اند.
مهدي محمدنبي، دبيركل فدراسيون فوتبال ديروز در برنامه 
تلويزيوني ورزش و مردم، تلويحا تأييد كرد كه فدراسيون 
ايران با حــذف وزير از مجمع موافقت كرده اســت. گفته 
مي شود اين موافقت پس از جلسات متعدد ميان مديران 
فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان به دست آمده 
است. نبي گفت: »ما موارد مدنظر فيفا را رعايت كرديم و در 
اين بخش مشكلي نخواهيم داشت. از وزارت ورزش تشكر 

مي كنيم كه با ما همراهي كردند.«
مازيار ناظمي، سخنگوي پيشــين وزارت ورزش و جوانان 
كه حاال مشاور رسانه اي وزير است، در توييتر بدون اشاره 
صريح به حذف وزير از مجمع فوتبال نوشت: »فوتبال در 
اين ســرزمين غروب نمي كند! با تدبير و گذشت، ورزش 
ايران عزيز از اين دامگه حادثه هم عبور كرد.« به نظر مي رسد 

منظور او از دامگه حادثه، خطر تعليق دوباره فوتبال ايران 
باشد. برخي منابع خبري مدعي شده بودند كه فيفا به زودي 

فوتبال ايران را تعليق خواهد كرد.
بر اساس شنيده ها فدراسيون بين المللي فوتبال، فيفا، عالوه 
بر حذف وزير ورزش و معاونش از مجمع، خواستار چند تغيير 
ديگر در اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران شده است. طبق 
اساسنامه فعلي اركان حقوقي و قضايي فدراسيون مانند 
رئيس كميته انضباطي و رئيس كميته اخالق توسط رئيس 
فدراسيون انتخاب مي شــوند. فيفا معتقد است در چنين 
شرايطي آنها استقالل نخواهند داشت و نمي توانند برخالف 
ميل رئيس فدراسيون رأي صادر كنند. مهدي محمدنبي 
مي گويد فدراســيون ايران در نامه جديــدي كه به فيفا 
مي فرستد، پذيرفته است از اين پس انتخاب اركان قضايي 

و حقوقي از اختيارات مجمع فدراسيون باشد نه رئيس.
طبق گفته دبيركل فدراسيون فوتبال ايران، يكي ديگر از 
تغييرات در اساســنامه، حذف پيش شرط سابقه 10سال 

مديريت براي كانديداهاي رياست فدراسيون است. گفته 
مي شود در اساســنامه جديد بازيكنان ملي پوش به شرط 
آنكه بيش از 100بازي ملي داشته باشند، مي توانند نامزد 
رياست فدراسيون شوند، بدون آنكه نياز به سابقه مديريت 

داشته باشند.
با وجود همــه اين اصالحــات، به نظر مي رســد يكي از 
جدي ترين چالش هاي فدراسيون فوتبال ايران با فيفا، ماده 
يك اساسنامه باشد. در اساسنامه فعلي، فدراسيون، »نهادي 
غيردولتي« معرفي شده است، با وجود اين مجلس شوراي 
اسالمي مي گويد اين اساسنامه هيچ گاه نه به تأييد مجلس 

رسيده و نه حتي خود دولت آن را تصويب كرده است.
نبي در بخشي ديگر از گفت وگوي ديروز اشاره اي تلويحي 
به ماده يك اساسنامه كرد: »در بخش ماهيت فدراسيون 
هم مطابق قوانين كشــور عمل كرديم.« قوانين كشــور، 
فدراســيون هاي ورزشــي را نهادهاي عمومي غيردولتي 

مي داند. آيا واقعا فيفا با چنين موضوعي كنار آمده است؟

اميرحسين اعظمي

محمد نصرتي مدافع سابق تيم ملي كه هم اكنون هدايت تيم دسته اول اكسين البرز 
را بر عهده دارد، موافق ادامه يافتن مسابقات فوتبال در ايران است. او تأكيد مي كند 
كه فوتبال هم بايد خودش را با بيماري كرونا تطبيق بدهد و تعطيلي مسابقات 
نمي تواند چيزي را تغيير دهد. نصرتي به سؤاالت خبرنگار همشهري پاسخ مي دهد.
   شما موافق برگزاري مجدد بازي هاي ليگ برتر و ليگ 

دسته اول هستيد؟
بله، من موافقم كه بازي ها برگزار شود. االن همه مشاغل فعاليت مي كنند و خون 
فوتباليست ها رنگين تر از بقيه مردم جامعه نيست. البته بايد بگويم رعايت اين 
پروتكلي كه وزارت بهداشت ارائه داده، شدني نيست ولي نبايد اينطور باشد كه مدام 

به تعطيلي فوتبال فكر كنيم. فعال كه كرونا از بين نرفته و زمان ريشه كن شدن اين 
بيماري مشخص نيست، ما نبايد مدام منتظر تعطيلي فوتبال باشيم. اعتقاد من اين 
است كه فوتبال هم بايد خودش را با بيماري كرونا تطبيق بدهد و تعطيلي مسابقات 
نمي تواند چيزي را تغيير دهد. ما بايد بهداشت فردي را رعايت كنيم و بازي ها هم 

بايد برگزار شود.
    آيا بعد از 3 ماه تعطيلي، براي شما سخت نيست كه تيمتان 

را آماده بازي ها كنيد؟
طبيعتا خيلي سخت است و خيلي ها بابت اين بيماري اســترس دارند و نگران 
هستند. جالب اينجاست كه هنوز به ما نمي گويند بازي ها قرار است برگزار شود يا 

خير كه اين بالتكليفي از هر چيزي بدتر است.
    وضعيت در ليگ برتر هم آشفته است و برخي معتقدند 
كه فقط پرسپوليس فشار مي آورد كه بازي ها برگزار شود. نظر شما 

چيست؟
آنهايي كه مي گويند فوتبال تعطيل شود در مورد ليگ فصل بعد چه نظري دارند؟ 
مگر مي شــود فوتبال را تا پايان كرونا تعطيل كرد؟ من معتقدم تكليف قهرمان 
ليگ برتر مشخص است، چون پرسپوليس فاصله خوبي با ديگر رقيبانش ايجاد 
كرده و منطق مي گويد كه اين تيم شانس اول قهرماني است. مسئله مهم تعيين 

نماينده هاي ايران در ليگ قهرمانان، مشخص شدن سقوط كننده ها و تيم هايي 
است كه قرار است از ليگ دسته اول به ليگ برتر صعود كنند. مگر مي توان به راحتي 

اين كار را با تعطيلی بازي ها انجام داد؟ من معتقدم كه بازي ها بايد برگزار شود.
   در مورد احتمال تعليق فوتبال ايران چه صحبتي داريد؟

قطعا اساسنامه فدراسيون فوتبال ايراد دارد و بايد درست شود. هدف فيفا توسعه و 
پرورش فوتبال در فضايي سالم است، در ضمن فيفا معتقد است كه فوتبال بايد از 
سياست جدا باشد. اميدوارم درنهايت همه  چيز درست شود و خطري فوتبال ما را 

تهديد نكند. البته من بايد به موضوع ديگري هم اشاره كنم.
   چه موضوعي؟

من تعجب مي كنم كه چرا باشگاه ها و فدراسيون ما نمي توانند با مربيان و بازيكنان 
يك قرارداد محكم ببندند تا پول بيت المال را اينگونه خرج جريمه ها نكنيم! ما در 
زمينه مديريت در خيلي از مشاغل مشكل داريم و بايد هزار مدير در بخش هاي 
مختلف از خارج بياوريم تا مديريت كردن را هم ياد بگيريم. متأسفانه بسياري از 
مديران با بي تدبيري از لحاظ مالي به فوتبال ما ضربه مي زنند، اين مديران متخلف 
كه كار هم بلد نيســتند بايد مجازات شوند. اين درســت نيست كه يك مدير با 
بي تدبيري چنين فاجعه اي ايجاد كند ولي هيچ ارگاني واكنش نشان ندهد. واقعا 

چرا مديران متخلف مجازات نمي شوند؟

 پايان حضور دولت در فوتبال 
پس از 18سال

نصرتي: چرا مديران متخلف 
مجازات نمي شوند؟

خون فوتباليست ها رنگين تر از ديگر مردم 
جامعه نيست

وزارت ورزش و جوانان با حذف وزير و معاونش از مجمع فوتبال موافقت 
كرد. دبيركل فدراسيون مي گويد ديگر خطر تعليق وجود ندارد

   تعطيلي تمرينات نفت آبادان
كادر فني تيم فوتبال صنعت نفت آبادان بعد از مثبت اعالم 
شدن تست 7نفر از اعضاي اين تيم كه 6نفرشان بازيكن 
هستند، تمرينات اين تيم را تعطيل كرد. البته اين تعطيلي 
كوتاه مدت بوده و كادر فني به بازيكنان اعالم كرده كه از 
آبادان خارج نشــوند. در ضمن نفراتي هم كه تست آنها 
مثبت بوده فعال در قرنطينه هستند. قرار است تمامي 
اعضاي صنعت نفت ازجمله 7نفري كه تست آنها مثبت 
بوده است، روز شنبه يا يكشنبه دوباره تست كرونا بدهند.

   فرار مسجدسليماني ها از اردو!
تيم فوتبال نفت مسجدســليمان اردوي آمادگي خود 
قبل از شروع فصل را در كمپ مجهز تمريني احمدآباد 
مســتوفي تهران برپا كرد و در حالي تصميم داشت از 
ششــم خردادماه تا اوايل تيرمــاه در اين كمپ تمرين 
كند كه از سال گذشــته نيز ۴00 ميليون تومان به اين 
مجموعه بدهكار بود. آنطور كه ورزش سه مدعي شده 
اعضاي تيم نفت مسجدسليمان بعد از گذشت يك هفته 
از تمرينات شان، از هتل محل اقامت خود در احمدآباد 
مستوفي گريختند تا مطالبات اين مجموعه را پرداخت 
نكنند. ماجرا از اين قرار است كه كارت هاي بازي بازيكنان 
نفت مسجدسليمان در اختيار مديريت كمپ عصر انقالب 
قرار داشته ولي اعضاي اين تيم به بهانه تست دوم كرونا 
و انجام بازي دوستانه، كارت هاي خود را از مديريت اين 
هتل دريافت كرده، از هتل خارج شده و به هتل مشهد 
در شهر تهران انتقال يافتند! پس از اين اتفاق، شاگردان 
مهدي تارتار ديگر به كمپ عصر انقــالب در احمدآباد 
مستوفي برنگشتند و در ادامه مشــخص شد كه تمام 
اعضاي اين تيم وسايل خود را جمع آوري كرده و بدون 
تسويه حساب و هماهنگي با كاركنان اين كمپ تمريني، 

از هتل گريخته اند.

   خبر خوب كالدرون به پرسپوليسي ها
سرمربي پيشــين پرســپوليس براي همكاري با اين 
باشــگاه براي رســيدن به توافق بعد از شكايت به فيفا 
پاسخ اميدواركننده اي داده اســت. مهدي خواجه وند 
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس ضمن اعالم اين خبر 
گفت: »مديــر برنامه هاي كالدرون با تقاضاي باشــگاه 
پرسپوليس براي رســيدن به توافق مالي موافقت كرده 
و ما هم براي ارائه جزئيات پيشنهادي خود به كالدرون 
تالش مي كنيم.« مسئوالن باشگاه پرسپوليس نسبت 
به نشست حضوري با كالدرون و مدير برنامه هاي او در 
كشورهاي همسايه براي حل اين مشكل نيز ابراز تمايل 
كرده اند و در صورت موافقت طرفيــن تا يك ماه آينده 

جلسه اي برگزار مي شود.

فوتبال ايران

 اگر به قهرماني اميد داشتند 
براي تعطيلي ليگ نمي جنگيدند

كنعاني: كاش كرونا تمام شود تا با هوادارانمان جشن 
قهرماني بگيريم

مدافع پرسپوليس اين روزها به همراه ســاير بازيكنان تيم سخت 
تالش مي كند تا با شروع رقابت هاي ليگ براي چهارمين بار قهرماني 
ليگ را به دست بياورند. محمدرضا كنعاني زادگان البته اعتقاد دارد 
كه فكرش را هم نمي كرده اســت كه تيم ها اينطور نااميد باشند و 
قطعا اگر اختالف كمتر بود آنها اعتراضي به آغاز بازي ها نمي كردند. 
كنعاني زادگان درخصوص شرايط اين روزهاي خودش با همشهري 

گفت وگو كرد:
   شرايط پرسپوليس را چطور مي بيني؟

ما در چند روز گذشته تمرينات بسيار خوبي را انجام داديم و واقعا 
بايد بگويم كه از لحاظ بدني آمادگي بسيار خوبي داريم. البته اين را 
هم بگويم كه در اين مدت بازيكنان تيم با وجود تعطيلي مسابقات 
آمادگي خود را حفظ كردنــد و حاال كامال آماده اين هســتيم تا 

نخستين بازي خود را با قدرت انجام دهيم.
  به نظر مي رسد كه پرسپوليس كار سختي براي 

قهرماني نداشته باشد.
درست است كه ما 10امتياز اختالف داريم اما اگر بخواهيم از حاال 
خودمان را قهرمان بدانيم به مشــكل مي خوريم. بيشتر بازي هاي 
باقيمانده ما با تيم هاي پايين جدول است. آنها در خطر سقوط قرار 
دارند و چيزي براي از دست دادن ندارند و قطعا با تمام وجود برابر 

ما بازي خواهند كرد.
 هنوز هم بعضي از تيم هــا خواهان تعطيلي 

ليگ هستند.
ما فوتباليست هستيم و اين شغل ما اســت. بايد بازي كنيم و كار 
ديگري نداريم. همانطور كه ســاير مردم كار مي كنند ما هم بايد 
فوتبال بازي كنيم. من مطمئن هستم كه اگر تيم هايي كه خواهان 
تعطيلي ليگ هستند اختالف 2، 3امتيازي هم با ما داشتند، تمام 
تالش خود را مي كردند تا ليگ برگزار شــود. البته يك نكته را هم 

بايد بگويم.
 چه نكته اي را؟

براي من جالب است كه ساير تيم هاي مدعي ما را از حاال قهرمان 
مي دانند و براي قهرماني ديگر اميدي ندارند و قطعا اگر كوچك ترين 

اميدي داشتند، اينطور براي تعطيلي ليگ نمي جنگيدند.
  با تمام اين شرايط همه هواداران منتظر آغاز 

ليگ هستند.
هواداران هميشه از ما حمايت كرده اند و ما هم مي خواهيم حاال كه 
آنها نيستند در اين شرايط سخت آنها را خوشحال كنيم. فقط آرزو 
مي كنم كاش اين بيماري زودتر تمام شود تا اگر شد قهرماني را با 

هوادارانمان جشن بگيريم.

گفت وگو

 ديه گو كاستا هم رديف مسي و رونالدو
بعد از مسي، رونالدو، ژابي آلونسو و... نوبت ديه گو كاستا رسيد كه به جريمه و حبس محكوم شود. البته محكوميت او 
ربطي به خشونت و بازي ناجوانمردانه اش ندارد؛ او هم ظاهرا فرار مالياتي داشته و به همين  خاطر با احتساب جريمه 

به پرداخت يك ميليون و 100هزار يورو و 6 ماه حبس محكوم شده.
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منهاي فوتبال

  تأييد محروميت 2دختر دوچرخه سوار 
ايران 

فاطمه هداوند و مائده نظري 2بانوي ركابزن ايران 
در سال201۸ تست دوپينگشان مثبت شده بود 
كه اكنون بعد از گذشت 2سال، اتحاديه جهاني 
دوچرخه سواري نام آنها را از ليست ورزشكاران 
تعليق شده درآورد و وارد ليست محرومان كرد. 
نظري تا 19 فوريه 2022 )30 بهمن1۴00( و 
هداوند تا 17 فوريــه 2022)2۸ بهمن1۴00( 
محروم هستند. شــنيده ها حكايت از اين دارد 
حكم محروميت اين دو دوچرخه ســوار همان 
2سال پيش ابالغ شده كه فدراسيون از انتشار آن 
ممانعت كرده است. با درز اين خبر به شبكه هاي 
خارجي فدراسيون به ناچار پس از 2سال اين خبر 

را اعالم كرده است.

  قهرمان كشتي جهان در صف معترضان 
آمريكا

همزمان با گسترش اعتراضات در آمريكا پس از 
قتل جورج فلويد يكي از شهروندان سياهپوست 
در مينياپليس آمريكا به دســت پليس، فرانك 
چاميــزو آزادكار سياهپوســت و عنــوان دار 
كشــتي جهان نيز در ميان معترضان تبعيض 
نژادي در نيويورك حاضر شــد. چاميزو آزادكار 
كوبايي االصل ايتاليا و دارنده 2طالي جهان و يك 
برنز المپيك دست نوشته اي داشت كه روي آن 
نوشته شده بود: »جان سياهپوستان ارزش دارد«. 

  ردپاي رئيس جمهــور آذربايجان در 
پرونده وزنه برداري

كميته بين المللي المپيك اعالم كرد:»مطالب 
عنوان شده در گزارش مك الرن در مورد تاماش 
آيان بســيار نگران كننده اســت. همانطور كه 
در گزارش هم عنوان شده اســت ما از گذشته 
فدراسيون جهاني وزنه برداري را ملزم كرده ايم 
برنامه ضد دوپينگ خود را به طور جدي دنبال كند 
و حتي سهميه هاي وزنه برداري هم در المپيك 
توكيو به ميزان قابل توجهي كاهش داده شد.« 
تاماش آيان اندكي پس از آغاز تحقيقات از سمت 
افتخاري خود در كميته بين المللي المپيك هم 
استعفا داد. در بخشي از گزارش مك الرن، نامه 
الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان به چشم 
مي خورد كه خطاب به آيان از تأخير در تعليق 
ورزشكاران اين كشــور كه دوپينگ شان مثبت 

بوده تشكر كرده است.

 ليلي خرسند| ونوس زرين خاك 
دوچرخه
سواري

 
دومين دوچرخه ســوار ايراني بود 
كه در كمتــر از يك مــاه به دليل 
تصادف جــاده اي جانش را از دســت داد. روز 
جهانــي  روز  14خــرداد،  چهارشــنبه 
دوچرخه ســواري، درحالي كه ونوس در تقاطع 
اتوبــان شــيخ فضل اهلل نــوري و حكيــم كنار 
دوچرخه اش ايســتاده و منتظر مربي اش بود، 
ماشيني به او زد و فرار كرد. شدت ضربه اي كه به 
او خورده بود، به حدي شــديد بــود كه قبل از 
رسيدن نيروهاي امدادي، جانش را از دست داد. 
16ارديبهشــت  هم مهيــار فرزانــه عضو تيم 
دوچرخه سواري نوجوانان ايران، به دليل تصادف 
دچار مرگ مغزي شد. چند ساعت بعد خانواده او 

رضايت دادند و اعضاي بدن مهيار اهدا شد.

  قهرمان يا انسان؟
اطالعات زيادي از زرين خاك در دست نيست. 
دوســتان او در فضــاي مجازي نوشــته اند كه 
ونوس مادر يك فرزند بوده و در رشته هاي يوگا، 
كيك بوكســينگ، دراگون بــوت و كوهنوردي 
فعال بوده و عضو دوچرخه ســواران تهراني بود 
و زيرنظر هيأت دوچرخه سواري تهران فعاليت 
مي كــرد. حتي بعضــي مدعي شــده اند كه او 
عضو تيم ملي هم بوده. خســرو قمري، رئيس 
فدراسيون دوچرخه سواري بعد از كشته شدن 
فرزانه مدعي شــده بود كه او بدون هماهنگي با 
هيأت دوچرخه سواري يزد براي تمرين به خيابان 
رفته بود و به همين دليل دچار سانحه شد. اين 
بار بعد از كشــته شــدن زرين خاك فدراسيون 
واكنشــي مشــابه به اين اتفاق داشــت. تنها 
خبري كه در سايت فدراســيون ديده مي شود، 
گفت وگوي كوتاه از اميد سراجي، رئيس هيأت 
دوچرخه سواري تهران است. در تيتر خبر به نقل 
از ســراجي آمده اســت: »بانوي فوت شده يك 
شــهروند آماتور بوده و ربطي به هيأت اســتان 

تهران ندارد.« 
ســراجي در صحبت هايش تالش كرده تا ثابت 

كند اين اتفاق ربطي به مســئوالن فدراسيون 
و هيأت دوچرخه ســواري تهران ندارد. او گفته 
زرين خاك نه عضو هيأت دوچرخه سواري تهران 
بوده و نه عضو باشــگاهي در تهــران: »او فقط 
به عنوان يك شــهروند آماتور در ســطح شهر و 
اتوبان ها دوچرخه سواري مي كرد.« سراجي، خود 
زرين خاك را در اين اتفاق مقصر مي داند: »اين 
شهروند دوچرخه سوار بدون اسكورت و رعايت 

موارد ايمني در حال دوچرخه سواري بود.«
صحبت هــاي قمري و ســراج شــبهه برانگيز 
اســت. اگر دوچرخه ســواري با هيأت مربوطه 
هماهنگي هــاي الزم را انجــام بدهــد يــا اگر 
دوچرخه سواري اسكورت داشته باشد، مي تواند 
تمرين ايمني داشته باشد؟ همه دوچرخه سواران 
براي اينكــه دچار حادثــه نشــوند حتما بايد 
اسكورت داشــته باشــند؟  و اينكه زرين خاك 
دوچرخه ســوار آماتور بوده يا عضــو تيم ملي؟ 
قمري و ســراج ديروز تماس هاي همشهري را 
بي پاسخ گذاشتند اما قادر ميزباني از قهرمانان 
ســابق دوچرخه ســواري ايران به بعضي از اين 
ســؤاالت جواب داد. او امنيت را مشــكل اصلي 
دوچرخه ســواري ايران مي داند، مشــكلي كه 
با اســكورت حل نمي شــود. ميزباني قبل از هر 
چيزي از مسئوالن ايراد مي گيرد كه چرا گفته اند 
زرين خاك دوچرخه ســوار آماتور بــوده : »چه 
فرقي مي كند او آماتور باشد يا حرفه اي. مگر قرار 
است همه قهرمان باشــند؟ او يك انسان بوده؛ 
ورزشــكاري كه موقع دوچرخه ســواري كشته 

شده است.« 

  مشكلي به نام فرهنگ
تأكيد فدراســيون اين اســت كه حادثه جزئي 
از ورزش دوچرخه سواري اســت. قمري بعد از 
تصادف فرزانه به ورزش سه گفته بود: »در همه 
دنيا طبيعت دوچرخه ســواري با حوادث عجين 
شده اســت و ركابزن بايد براي حوادث آمادگي 
داشته باشد.« ميزباني اين حرف قمري را تأييد 
مي كند اما با يــك تفاوت: »بلــه اين يك بحث  

بين المللي است. اما اگر در ژاپن يك درصد و در 
اروپا 5 درصد احتمال خطر براي دوچرخه سواران 
وجود داشته باشد، در ايران اين احتمال 20 تا 30 
درصد است.« او دليل اين درصد باال را فرهنگ 
مردم مي دانــد: »فرهنگ حاكــم در رانندگي 
مردم ايــران باعث تصادفات مي شــود. مردم ما 
هميشــه در عجله هســتند. از روز اولي كه من 
دوچرخه سواري را شــروع كردم تا روز آخر، هر 
روزي كه مي خواســتم تمرين كنم بزرگ ترين 
دغدغه ام اين بود كه مي توانم تمرين ايمن داشته 
باشم؟ از نظر راننده ها، دوچرخه سواران در جاده 
اضافي اند. وقتي اين تفكر هست، من يا هر كسي 
رئيس فدراسيون باشد، كاري نمي تواند بكند.« 
از نظر ميزباني براي اينكه دوچرخه ســواران در 
امنيت تمرين كننــد يا بايد جــاده اختصاصي 
براي تمرين آنهــا درنظر گرفته شــود يا اينكه 
تيم كاملي آنها را اســكورت كنــد: »هيچ يك از 
2كار را نمي شــود انجام داد. نه مي شود جاده اي 
را براي تمرينات بست و نه اينقدر بودجه هست 
كه بشود تجهيزات كامل و اسكورت كامل براي 
دوچرخه سواران درنظر گرفت. در تمرينات تيم 
ملي هم اســكورت كامل نيســت؛ چه برسد به 

تمرينات دوچرخه  سواران آماتور.«
ميزبانــي اســكورت را تضمين كننــده ايمني 
دوچرخه سواران نمي داند: »اسكورت ها از پشت 
دوچرخه سواران را حمايت مي كنند. موقعي كه 
ما تمرين مي كرديم، يك آمبوالنس پشــت تيم 

مي آمد. وقتي يك كاميون با تريلي اش با سرعت 
مي آيد، آمبوالنس چه كار مي تواند انجام بدهد؟ 
خود آمبوالنس هم له مي شود. در بيشتر مواقع 
رانندگان از جاده فرعي جلــوي ما مي پيچيدند 

درحالي كه اسكورت پشت ما بود.« 
در همه سال هاي گذشته دوچرخه سواري حادثه 
كم نداشته اما كمتر كسي هم به فكر فرهنگسازي 
بوده. هم اكنــون طرفداران دوچرخه ســواري 
كمپينــي را بــه راه انداخته انــد و از رانندگان 
خواسته اند تا فاصله يك ونيم متري با دوچرخه ها 
را رعايت كنند. از نظر ميزباني تا زماني كه رسانه 
ملي روي اين موضوع كار نكنــد، اتفاق خاصي 
نمي افتد: »فرهنگسازي بايد از رسانه ملي انجام 
شــود. تا تلويزيون براي تغيير فرهنگ رانندگي 
مردم برنامه نســازد، اتفاقي نمي افتد. كسي كه 
پشت فرمان است بايد به اين فكر كند، آن كسي 

كه پشت دوچرخه نشسته، بچه خودش است.«
در اين چند روز برخالف مســئوالن فدراسيون 
دوچرخه ســواري، افكار عمومــي واكنش هاي 
زيادي به كشته شدن زرين خاك داشته اند. نظر 
بعضي ها اين اســت كه راهنمايي و رانندگي نه 
قانوني بــراي حمايت از دوچرخه ســواران دارد 
و نه به رانندگان آموزش مي دهــد كه چطور با 
دوچرخه ســواران برخورد كنند. بعضي ها مثل 
رئيس هيأت تهران او را مقصر دانسته اند: »اتوبان 
جاي تمرين اســت؟« و جواب به اين ايراد اين 
است كه دوچرخه سواران كجا بايد تمرين كنند؟

خبر

همه منتظر پاسخ آنتورپ
بيرانوند: بگذاريد با افتخار به بلژيك بيايم

دروازه بان اول پرسپوليس و تيم ملي بعد از قرارداد با تيم آنتورپ حاال 
بايد خود را به بلژيك برساند تا در تست پزشكي اين تيم شركت كند. 
باشگاه بلژيكي خواهان حضور بيرو در كنار ساير نفرات است و به اين 
دروازه بان اعالم كرده كه بايد بعد از تســت پزشكي در تمرينات تيم 
هم شركت كند. مسئوالن باشــگاه آنتورپ از دروازه بان پرسپوليس 
خواسته اند با توجه به آغاز تمرينات، روز چهارشنبه به اردوي اين تيم 
اضافه شود و تست هاي پزشكي را هم پشت سر بگذارد. اين درحالي 
است كه سفر بيرانوند به بلژيك قطعي نيست و هنوز مشخص نيست 
بيرانوند چه زماني به اين كشور پرواز خواهد كرد. آنتورپ طبق برنامه 
بايد 11مرداد به مصاف كالب بروژ در فينال جام حذفي بلژيك برود 
و به همين خاطر بيرانوند به احتمال زياد درصورت سفر به بلژيك در 
اردوي اين تيم ماندني مي شــود. با وجود اين بيرانوند روز گذشــته 
يك بار ديگر توسط وكيل خود، با ارســال نامه اي به باشگاه آنتورپ 
از اين تيم خواست تا اجازه دهد اين دروازه بان بعد از تست پزشكي 
به ايران بازگردد و بعد از پايان ليگ دوباره به تمرينات آنتورپ اضافه 
شود. بيرانوند در قسمتي از نامه خود نوشت:» براي من مهم است كه 
همراه پرسپوليس براي چهارمين بار قهرمان شوم و كار خودم را در 
پرسپوليس تمام كنم. اجازه بدهيد تا اين اتفاق براي من رخ دهد و من 
با افتخار به بلژيك بيايم.« با وجود نامه بيرو مسئوالن باشگاه آنتورپ 
هنوز پاســخي به نامه بيرو نداده اند و هم اكنون بيرانوند و كادر فني 
پرسپوليس منتظر پاسخ اين تيم بلژيكي هستند. درصورتي كه پاسخ 
آنتورپ مثبت باشد بيرو تا پايان ليگ مي تواند پرسپوليس را همراهي 
كند و در جام حذفي هم به ميدان برود اما در غير اين صورت بيرانوند 
بايد با نخستين پرواز راهي بلژيك شود و در صورت رخ دادن اين اتفاق 

پرسپوليس بايد بدون بيرو و تنها با رادو به راه خود ادامه دهد.

  رونالدو جانشين بيرانوند؟
ساسان زمانه دروازه بان ســابق استقالل كه 
درخشش زيادي در مســابقات پايه داشت 
ايــن فصــل در تمرينــات تيم بزرگســال 

پرسپوليس نيز حضور دارد و به عنوان گلر 
سوم در پرســپوليس تمرين مي كند. 

زمانه كه شباهت بســيار زيادي به 
كريستيانو رونالدو دارد، در تمرينات 

سرخپوشــان هم به نام 
و  لــد نا و ر
ب  خطــا
مي شــود و 
حاال با توجه 

بــه جدايــي احتمالي 
بيرانوند گلــر دوم تيم 

خواهد بود.

 رونالدوي يك ميليارد دالري
كريستيانو رونالدو، با گزارش فوربز به نخستين بازيكن تاريخ فوتبال تبديل شد كه به ثروتي يك ميليارد دالري 
رسيده است. او سومين ورزشكاري است كه به ثروت يك ميليارد دالري مي رسد؛ پس از تايگر وودز)گلف( و فلويد 
مي ودر)بوكس(. ليونل مسي هم ممكن است سال آينده به اين جمع بپيوندد.

جادههاييكهجانميگيرند
دومين دوچرخه سوار ايراني در يك ماه گذشته در تصادف كشته شد
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گزارش

عكس خبر

قوه قضاييه براي نخستين بار درباره حساب هاي بانكي اين قوه  و ميزان سود حاصل از 
سپرده هاي دستگاه قضايي و نحوه هزينه كرد آنها گزارش داده است؛ اين گزارش داراي 

2محور اصلي است: »منشأ اين حساب ها« و »سود حاصل از سپرده ها«.
موضوع حساب هاي بانكي قوه قضاييه از اواخر سال 95و در دوره رياست آيت اهلل آملي 
الريجاني بر دستگاه قضاييه حاشيه ساز شــد؛ ماجراي 63حساب قوه قضاييه، ابتدا 
توسط كانال ها و شبكه هاي معاند فارسي زبان و سپس در رسانه ها و محافل سياسي 
داخل كشور مورد توجه قرار گرفت. در پي شائبه هاي مطرح شده درباره اين موضوع، 
علي طيب نيا، وزير وقت اقتصاد در دولت يازدهم، وجود 63حساب بانكي به نام رئيس 
قوه قضاييه را تأييد كرد و توضيح داد: »از 20سال پيش با هماهنگي خزانه كل كشور و 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجموعه مبالغي با رعايت حدود قانوني و موازين 
شرعي براي قوه قضاييه به صورت سپرده در سيستم بانكي كشور قرار گرفته است.« 
طيب نيا افزود: »وجوه حاصل از سود مبالغ سپرده شــده قوه قضاييه نزد بانك ها، با 
هماهنگي نهادهايي همچون خزانه كل كشور و بانك مركزي بوده است و لذا مطالبي 

كه در برخي سايت ها در اين زمينه منتشر شده صحيح نيست.«
در پي باال گرفتن دعواها درباره  حساب هاي رئيس قوه قضاييه، صادق آملي الريجاني 
طي سخناني در آذرماه 95به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: »اين مسئله مربوط 
است به سال 7۴ يعني21 سال پيش. در زمان رؤساي سابق و اسبق قوه قضاييه با اجازه 
رهبري، اموال مربوط به قوه قضاييه به حسابي به نام قوه قضاييه واريز مي شود و اينكه 

مي گويند حساب شخصي است، صد درصد كذب است.«
در همان زمان، ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون حقوقي مجلس درباره چرايي افتتاح 
حساب هاي قوه قضاييه به نام شخص رئيس قوه توضيح داد: »بانك ها حاضر نبودند به 
حساب هاي بانكي قوه قضاييه سود بدهند؛ به همين دليل اين مبالغ به حساب هاي 

شخصي منتقل شد تا بتوان از سود آن استفاده كرد.«
در گزارشي كه قوه قضاييه درباره منشأ حســاب هاي قوه قضاييه منتشر كرده، آمده 
است: »منشأ وجوه اين حســاب ها، به آنجابازمي گردد كه سال ها قبل )حدود3دهه 
پيش( مديران وقت دستگاه قضايي اعالم كردند كه بودجه مصّوب، تكافوي هزينه هاي 
ضروري و نياز هاي روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضايي را نمي دهد و الزم 
است افزون بر بودجه مصّوب، براي رفع اين نياز ها، چاره اي انديشيده شود.« اين گزارش 
مي افزايد: با توجه به محدوديت ها و تنگنا هاي شــديد بودجه اي قوه قضاييه در ادوار 
مختلف، راهكاري مطرح شد كه همان راه، منشأ حساب هاي كنوني گرديد. براساس 
اين راهكار و پس از استيذان از مقام معظم رهبري دام ظله العالي و طي مراحل قانوني 
و اداري، مبلغ معيني از خزانه جمهوري اسالمي ايران به صورت »غير قابل برداشت« و 
صرفاً بلوكه شده در حساب )يا حساب هايي( متمركز نزد بانك دولتي »ملي« سپرده 

شده و صرفاً از محل سود آن، برخي حوائج و ضروريات دستگاه قضايي برطرف شود.
در بخش دوم گزارش قوه قضاييه به ميزان ســود حســاب هاي بانكي و نحوه هزينه 
كرد آن پرداخته شده اســت. بنابر اين گزارش، كل سود متعلقه به اين حساب ها در 
سال 1398، مبلغ ۴30 ميليارد تومان بوده است كه از اين ميزان در سال 98 حدود 
۴00ميليارد تومان هزينه شده است. حدود 130 ميليارد تومان از اين مبلغ، مستقيما 
به دادگستري استان ها و به ميزان حدود 270 ميليارد تومان نيز به سازمان هاي وابسته 
و واحد هاي ستادي اداري تخصيص يافته كه اكثر اين مبالغ نيز با واسطه در استان ها 

هزينه گرديده است.

وعدهرئيسيبرايشفافسازي
حاشيه ها درباره 63حساب بانكي رئيس قوه قضاييه تا پايان دوره رياست آملي الريجاني و 
انتصاب سيدابراهيم رئيسي به رياست اين قوه ادامه پيدا كرد؛ موضوع حساب هاي بانكي 
و ابهام زدايي از عملكردهاي مالي دستگاه قضايي مورد توجه رئيسي قرار گرفت؛ رئيسي 
در نخستين اظهارات پيرامون اين موضوع در تيرماه 98گفت: »آن حساب ها 63 حساب 
نيست و اين عدد درستي نبود كه اعالم شد. اين حساب ها امكاني براي قوه قضاييه بود 
كه آنجايي كه بودجه دولتي و مصوب نمي تواند مشكالت را حل كند، از آن براي رفع 
مشكالت و ارائه خدمات به مردم در قوه قضاييه استفاده كند.« رئيس جديد قوه قضاييه 
از تقليل اين حساب ها به 5 حساب خبر داد و گفت: » استفاده از اين حساب ها با امضاي 
رئيس قوه قضاييه بوده؛ اما از روزي كه من آمده ام، 3 امضاء براي اين چك ها قرار دادم.« 
رئيسي همچنين وعده داد كه هم درآمد اين حساب ها و هم هزينه هاي آن و نيز درآمدها 

و هزينه هاي سنوات گذشته را براي عموم مردم اطالع رساني كند.
گزارش ديروز قوه قضاييه درخصوص نحوه هزينه كرد سود حساب هاي سپرده دستگاه 
قضا در واقع گامي براي تحقق اين وعده رئيسي و شفاف سازي  عملكردهاي مالي قوه 

قضاييه بود كه به دور از حاشيه سازي  ها و سياسي كاري هاي گذشته صورت گرفت.

درپنجمينجلسهرسيدگيبهپروندهروحاهللزمدرخصوصهمكاريويباهنگامهشهيدي
وشاديصدرمطالبيمطرحومشخصشدمتهمازهنگامهشهيديبراياموراتآمدنيوزپول
قرضگرفتهاست.براساسگزارشميزان،درجلسهدادگاههفتهقبلمديركانالتلگرامي
ضدانقالبآمدنيوز،روحاهللزمدرپاسخبهيكسؤالقاضيدادگاهمبنيبرهمكارياشبا
هنگامهشهيديگفت:»يكبارازاوپولگرفتم.«قاضيصلواتيبهنقلازاعترافاتهنگامه
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رادرچنگخودبگيرم.اوبهمناعتمادداردوهرخبريراكهبگويمكارميكند.فرانسهبهاو
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بهاوميگفتمتوچهجورروزنامهنگاريهستيكهاينطورخبرمينويسي.مطالبيراكهاو
ميفرستادخودمويرايشميكردمواينطورنبودكهاوويرايشكند.«شهيديبهاتهامافترا،
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حسابرسيبهحسابها

ماجرايخواستگاريروحاهللزم
ازهنگامهشهيدي

آيت اهلل احمد جنتی با اشاره به تصميم امام در بركناری 
آيت اهلل منتظری گفت: درباره اين آقايی كه نام برديد، 
اوال آن روزی كه در مجلس خبرگان برای ايشــان رأی 
گرفتند من كسی بودم كه رأی ندادم، مخالف هم بودم، 
چون شناخت داشتم و می دانستم جايگاه او با جايگاه 
امام)ره( قابل قياس نيســت. به هرحال آنها رأی دادند 
و من هم از قلب ايشان اطالع ندارم ولی مطمئن هستم 
ايشان از اين امر خوششان نيامد، ولی اين تصميمی بود 
كه گرفته شد و بايد محترم دانســت. ايشان آرام آرام با 
اين حركت می كرد. رفــت و آمدهايی بود، پيام گرفتن 
و پيام دادن هايی بود. ايشــان)امام( از همه بيشتر او را 
می شناخت. ناراحتی هايی ايجاد شد و امام)ره( تحمل 
و صبر كرد. اينكه چه كســانی بر او اثر می گذارند، چه 
كسانی با او رفت و آمد دارند، چه تاثيری از اشخاص می 
گيرد. تا يك زمانی كه به اين نتيجه رسيد با او نمی توان 

كار كرد، آنی تصميم گرفت.
به گزارش همشهري، رئيس مجلس خبرگان رهبری 
ادامه داد: امام می دانســت او عده زيادی طرفدار دارد و 
اين طرفداران نمی توانند تحمل كنند، ناراحت می شوند 
و اوقات اينها تلخ می شــود و عصبانی می شــوند ولی 
براساس وظيفه شــرعی! آنی تصميم گرفتند و شبانه 
عكس ها را پايين كشيدند. ايشان مالحظه اين و آن را 
نمی كرد و از بهترين كارهای ايشان اين بود. اگر خدای 
ناكرده امام)ره( اين كار را نكرده بود امروز مملكت به كلی 
و همه دستاوردها از بين می رفت. جنتی با اشاره به باورها 

درباره جانشينی حضرت امام در ايام رحلت ايشان گفت: 
همه فكر می كردند اگر روزی امام)ره( از دنيا برود، اين 
انقالب وابسته به امام)ره( است و با رفتن او همه چيز به 
هم می خورد. باور نمی كردند كسی بتواند جای امام)ره( 
را بگيرد. دبير شورای نگهبان افزود: من به ياد دارم همان 
شب هايی كه شب رحلت حضرت امام)ره( بود، در دفتر 
ايشان در جماران نشسته بوديم، دوستان در اين صحبت 
بودند كه ممكن اســت اين اتفاق بيفتد، ما بايد زودتر 
مرزها را ببنديم، دشــمن حمله می كند، از مرزها وارد 
می شوند و مملكت را اشغال می كنند، زودتر بايد به فكر 
مرزها باشيم. اين فكر به ذهن همه كس می آمد، جلسه 

خبرگان تشكيل شد. مسئله اين بود كه بايد چه كار كنيم 
و جای ايشان بايد چه كسی باشد؟

جنتی با اشــاره به طرح موضوع رهبری شــورايی در 
مجلس خبرگان گفت: يك نظری بــود كه نظر خوبی 
نبود و مخالفت می شد. خيلی افراد ديگر هم مخالفت 
می كردند كه شورايی كنيم. می گفتند كسی را كه بتوانيم 
جای امام)ره( بنشانيم نداريم. وقتی يك نفر را نداريم كه 
جايگزين باشد ناچار چند نفر را بايد پيدا كنيم و رهبری 
شورايی باشد و حكومت شورايی باشد و جای امام را شورا 
پر كند. اين يك نظر بود كه با اين نظر مخالفت شد و از 
جمله كسانی كه مخالفت می كردند من بودم. صحبتی 

هم آنجا كردم و گفتم اين طور نمی شود، شورا نمی تواند 
جای امام)ره( را پر كند.

وی با اشاره به تصميم خبرگان برای انتخاب فرد به عنوان 
رهبر افزود: باالخره مقام معظم رهبری مطرح شد. آقای 
هاشمی را خداوند رحمت كند جمله ای از امام)ره( بيان 
كرد و مشكل را حل كرد كه نظر امام)ره( همين بود كه 
بعد از خود ايشان آيت اهلل خامنه ای می تواند جای ايشان 
باشد و می تواند همين طور اداره كند. همين سخن كار 
خودش را كرد. برخی در عين حال كه ترديد داشتند، 
چون بيان امام)ره( مطرح شــد، جرأت نمی كردند در 
مقابل حرف امام)ره( حرفی بزنند و كسی را هم نداشتند 

روايت هايی از چگونگی انتخاب جانشين برای بنيانگذار انقالب اسالمی

راز تداوم انقالب

درروزهــایمنتهــیبــهرحلــتحضرت
امامخمينی)ره(،بســياریازيارانايشانبايك
نگرانیمهموعمدهمواجــهبودند؛اينكهپساز
رحلتامام،سرنوشــتانقالبنوپاورهبریآن
چهخواهدشد؟چهكســیمیتواندجایامامرا
پركند؟درحالیكهفرورديــنماه1368يعنی
حدود2ماهقبلازرحلــتامام،آيتاهللمنتظری
ازقائممقامیرهبریانقالبعزلشدهبود،پس
ازرحلتامام،بايددربارهرهبریانقالبوتعيين
جانشيناماميكتصميمتاريخیوحياتیگرفته
میشــد.تصميمیكهمتولیآنمجلسخبرگان
بود.آنچهدرجلساتخبرگانگذشتوبهانتخاب
آيتاهللخامنهایبهعنوانرهبــرانقالبمنجر
شد،ناگفتههایبسياردارد.طی31سالگذشته
روايتهایگوناگونیازنحــوهانتخابآيتاهلل
خامنهایمنتشرشدهاست.امسالنيزبهمناسبت
ايامرحلتامام،شاهدبرخیروايتهااززبانياران
اماموانقالببوديم.آيتاهللاحمدجنتیوآيتاهلل
مرتضيمقتدايیطیهفتهگذشــتهباحضوردر
ويژهبرنامهتلويزيونی»بنيانگذار«روايتهايیرا
ازچگونگیانتخابجانشينامامخمينی)ره(نقل

كردهاندكهنكاتمهمیرادرخوددارد.

كه معرفی كنند. صرفنظر از صحبت امام)ره(، ايشــان 
نباشد چه كسی باشــد؟ خود ايشان هم صحبت هايی 
كه آن روز كردند و برخی دشمنان سوءاستفاده كردند، 
آمادگی برای اين كار نداشتند؛ يعنی اين جايگاه را طوری 
می دانستند كه می گفتند من نمی توانم جای امام)ره( را 
پر كنم. همان جمله را فرمودند، ولی باز هم كار خدا بود. 

بررسیگزينههایرهبری
آيت اهلل مرتضي مقتدايی، قائم مقام جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم و از شــاگردان به نام امام خمينی)ره( 
نيز از ســاعت های پس از رحلت امام و جلسه خبرگان 
رهبری در 1۴ خرداد روايت می كند و می گويد: هنوز 
هيچ فكری نكرده بوديم. نمی دانستيم چه چيزی پيش 
خواهد آمد. واقعا نمی دانستيم چه چيزی پيش می آيد. 
آنجا صحبت شد و روی افراد صحبت می كردند. اول روی 
مراجع بزرگوار از جمله آيت اهلل اراكی، آيت اهلل العظمی 
گلپايگانی و امثالهم صحبت می كردند. انتقاداتی می شد 
و از آنها رد می شــدند. از افراد ديگری صحبت می شد. 
صحبت زياد بود، تا مغرب ادامه داشت و به نتيجه نرسيد. 
آقايان اعالم كردند جلسه بعد از نماز مغرب ادامه دارد. 
آيت اهلل مقتدايی ادامه داد: جلسه را بعد از نماز مغرب 
ادامه دادند. باز هم شب به نتيجه نرسيدند كه آيا يك 
نفر را تعيين كنند يا شورا تشكيل دهند. به فردا صبح  
موكول شد. روز بعد عنايات پروردگار شامل شد. آنجا 
تقريباً باالتفاق آقايان اين نظر را داشــتند كه شورای 
رهبری صحيح نيســت؛ فقط يك نفر به عنوان رهبر 
تعيين شود، آن  هم انگشــت روی شخص مقام معظم 
رهبری گذاشتند. مسن تر از ايشان بودند، كسانی كه 
شايد از نظر علمی در رتبه باالتر بودند، حضور داشتند، 
اما آنكه جامع جميع اوصاف باشــد، هم از نظر علمی 
مجتهد مسلم، هم از نظر مديريت دارای تجربه و دارای 
تدبير و بتواند اداره كند، از نظر دشمن شناســی، وضع 
موجود را بشناسد، كسی كه جامع اين صفات است از 
نظر تقوا تقوای الزم در حد مرجعيت و رهبری را دارد؛ 

لذا روی ايشان تكيه كردند.
وی درباره تصميم نهايی خبرگان گفت: همان قبل از 
ظهر از طرف خبرگان اعالم شــد كه نظر خبرگان اين 
اســت كه بعد از امام)ره(، حضرت آيــت اهلل خامنه ای 
رهبر باشند. از آنجا هم چون مديريت ايشان در دوران 
رياست جمهوری بود، مردم هم شناخت داشتند. وقتی 
اعالم شــد هيچ اعتراضی نشــد، نه اغتشاشی شد، نه 
سروصدايی بلند شد. همينقدر كه اعالم شد رهبری با 
آيت اهلل خامنه ای است، تمام حوزه های علميه، دانشگاه، 
بازار، مردم، كسبه و... باالتفاق پذيرفتند و بحمداهلل آن 
زمان خود ماها كه رأی داديم شناختی راكه  االن داريم، 
نداشــتيم. نمی دانستيم ايشــان چطور اداره می كند. 
باالخره می گفتيم ان شاءاهلل خوب است و همانند زمان 
امام)ره( اداره می شود اما اطمينان نداشتيم. هر چه پيش 
آمد، اعتماد آقايان بيشتر شد كه اگر االن هم بنا می شد 

رهبر تعيين كنند آقايان از ايشان نمی گذشتند.

 قوه قضاييه براي نخستين بار درباره حساب هاي بانكي اين قوه 
و سود اين حساب ها و نيز هزينه كرد آن گزارش داد
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   شما رهبر بشويد

 كل سود متعلقه به حساب هاي قوه قضاييه در سال 1398
مبلغ ۴30 ميليارد تومان بوده است
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گزارش

مديركل امور بيمه شدگان تأمين اجتماعي: 
بيمه بيكاري كرونا تا فردا به 150هزارنفر 

پرداخت مي شود
صادق خسروي عليا

خبرنگار

نيمه خرداد هم سپري شد و كارگراني كه بيش از 3 ماه در بحران كرونا بيكار 
شــده اند، هنوز هيچ مقرري دريافت نكرده اند. تا به حال چندين بار وعده 
پرداخت بيمه بيكاري به كارگران داده شــده، آخرين بار مسئوالن وعده 
دادند پيش از عيد فطر مرحله اول مقرري بيمه بيكاري پرداخت شود اما اين 
وعده هم عملي نشد، حاال مسئوالن به كارگران بيكار مي گويند در انتظار 
فردا باشيد. 3ماه پيش 5هزار ميليارد تومان اعتبار از سوي دولت به صندوق 
بيمه بيكاري اختصاص داده شد تا مرهمي براي زخم هاي سيل كارگران 
بيكار باشد. هرچند بعد از اين همه مدت تا به حال فقط هزار و 286ميليارد 
تومان از كل بودجه 5هزار ميلياردي مورد نياز، تامين شده اما همين اعتبارات 
هم هنوز به دست بيكاران نرسيده اســت.  مهدي شكوري، مديركل امور 
بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي در گفت وگو با همشهري مي گويد 
يك ميليون و 261هزار نفر از اسفند98 تا پايان ارديبهشت99 براي دريافت 
بيمه بيكاري ناشي از كرونا ثبت نام كرده اند و مشمول دريافت مقرري هستند. 
به گفته شكوري، علت تأخير در پرداخت هاي بيمه بيكاري، اشكال در شماره 
حساب هايي است كه مشموالن به سازمان پيامك كرده اند: »با وجود اينكه 
بارها اعالم شد كه مشموالن شماره حساب خود را پيامك كنند اما تعداد 
زيادي از آنها، شماره حساب يكي از اعضاي خانواده يا نزديكان خود را ارسال 
كرده اند. به رغم اينكه پيش تر به مردم اعالم كرديم مقرري بيمه بيكاري كرونا 
تا قبل از تعطيالت عيد فطر به حسابشان واريز مي شود اما به دليل ناهمخواني 
شماره حساب ها با نام برخي مشموالن به مشكالت زيادي برخورده ايم و 
پرداختي ها به تعويق افتاده است.« مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين 
اجتماعي از علت ديگري كه باعث به تعويق افتادن پرداختي هاي عيد فطر 
شده، مي گويد: »مسئله بعدي ارائه شماره شباست. ابتدا به ما اعالم كردند 
مشموالن شماره حساب خود را پيامك كنند اما بعد خزانه براي تسهيل در 
پرداخت ها اعالم كرد كه شماره شــبای افراد را در اختيارشان قرار دهيم. 
دريافت شماره شبا از مشموالن زمان بر است و نياز به بررسي بيشتري دارد، 
به همين خاطر با توجه به اشكاالتي كه در ارسال شماره حساب توسط افراد 
به وجود آمده، ديگر سراغ مشموالن نرفتيم و براي تسريع اين پروسه خودمان 
دست به كار شديم و با همكاري 6بانك عامل ظرف چند روز شماره حساب ها 
با كد ملي صحت سنجي شد و همچنين شماره شبای مشموالن هم احصا 
شد.«  او ادامه مي دهد: »سه شنبه هفته گذشته تا پايان روز كاري، شماره 
شبای 150هزار نفر از درخواست كنندگان بيمه بيكاري اسفند98 احصا شد 
و آماده پرداخت است اما اجراي اين پروسه با تعطيالت عيد فطر همزمان 
شد و به تعويق افتاد. تا فردا يعني يكشنبه 18خرداد مرحله اول بيمه بيكاري 
كرونا به حساب هاي افراد واريز مي شود. همچنان شماره شبای 91هزار نفر از 
مشموالن اسفند98 دچار اشكال است كه ناچاريم آن را تصحيح كنيم تا در 

مرحله دوم پرداخت شود.«

مهديه تقوي راد
خبر نگار

پيش از آنكه پاييز برسد نمودار كرونا در ايران خودش را 
باال كشيد. پنجشنبه اي كه گذشت، روز مهمي بود. شمار كرونا

مبتاليان به 3574نفر رسيد و ركورد زد؛ باالترين آمار 
ابتال از نخستين روز بروز و شيوع كرونا در ايران. منحني صعودي پس 
از 3روز متوالي و رســيدن به آمار روزانه بيش از 3هزار مبتال، ديروز 
كاهش يافت و روي عدد2886 ايستاد. حاال مردم مي پرسند آيا موج 
دوم كرونا در ايران آغاز شده يا اين تغييرات آماري معناي ديگري دارد.

به گزارش همشهري، نمودارهاي منتشر شده از سوي كميته اپيدمي 
وزارت بهداشت ايران نشان مي دهد كه تعداد مبتاليان در ايران از نيمه 
ارديبهشت و تقريبا همزمان با لغو محدوديت هاي كرونايي و بازگشايي 
اصناف در ايران روند ابتال سير صعودي گرفته است. باالترين آمار در 
پانزدهم خرداد ثبت شده است. مسعود مرداني، عضو كميته علمي ستاد 

مقابله با كرونا به همشهري مي گويد: »بروز موارد 
جديد بيماري كرونا به باالترين حد خود از زمان 
شروع اپيدمي اين بيماري در ايران رسيده است؛ 
البته كه اين مسئله ممكن است به چند دليل 
باشد. نخست اينكه سيستم بيماريابي ما بهتر از 
اوايل شيوع اين بيماري در كشورمان كار مي كند، 
دومين مسئله اين اســت كه محدوديت هاي 
رفت وآمد در شهر برداشته شده و مراجعه افراد 
عالمت دار به آزمايشــگاه ها بيشتر شده است. 
زماني در تهران فقط تعداد انگشــت شــماري 
آزمايشگاه كار تشخيص كرونا را انجام مي دادند، 
ولي االن بيش از يكصد آزمايشگاه براي تشخيص 
مولكولي در دســترس اســت و موارد بيماري 

بيشتري نيز مشخص مي شود.«
مردانــي ادامــه داد: »ســومين مســئله كه 
نگران كننده نيز هســت، اين اســت كه مردم 
تصور مي كنند با برداشتن محدوديت ها، كرونا 
تمام شده و به مســافرت رفته اند؛  اين در حالي 
است كه هم سازمان بهداشت جهاني و هم ستاد 
ملي مقابله با كرونا بارهــا و بارها اعالم كرده كه 
درصورت بازگشــايي ادارات، سازمان ها، مراكز 
زيارتي و ديگر مراكز عمومي، مسافرت ها لجام 
گسيخته مي شود و همين مسئله باعث افزايش 
زنجيره انتقال بيماري در كشــور شده و انتقال 

بيماري را تسهيل مي كند.« 
او موج مسافرت ها را بسيار نگران كننده دانست و 
افزود: »اين مسئله يكي از نشانه هاي بدي است 

كه مي تواند اپيدمي اين بيماري را به وضعيتي بدتر از آنچه تا كنون بوده 
تبديل كند. هم اكنون اگرچه موارد مرگ ومير در ميان مبتاليان به كرونا 
كمتر شده، اما بروز موارد جديد بيماري به باالترين حد خود از ابتداي 

شيوع اپيدمي در كشورمان رسيده است.« 
عضو كميته علمي ستاد مقابله با كرونا با تأكيد بر اينكه موج دوم شيوع 
كرونا در مناطقي كه در چند  ماه اخير در معرض ابتال نبوده اند بيشتر 
اتفاق افتاده و مي افتد، ادامه داد: »استان هاي بوشهر، كرمان، سيستان 
و بلوچستان كه در تعطيالت نوروز تعداد كمي ابتال به اين بيماري را 
داشتند، اما زماني كه در معرض ويروس قرار گرفتند تعداد زيادي از 
شهروندان شان به اين بيماري مبتال شــدند و اين موج دوم مي تواند 
درصورت رعايت نكردن موارد بهداشتي استان هاي مختلف ديگر را به 

اپيدمي دوباره اين بيماري دچار كند.«
مرداني با تاكيد بر اينكــه دولت هم اكنون در مقابلــه با اين بيماري 
سهل انگاري مي كند،  گفت: »تعداد زيادي از شهروندان در تعطيالت 
خرداد، بدون توجه به هشدارهاي ستاد ملي مقابله با كرونا به مسافرت 
رفتند، اما از شهروندان خواهش مي كنم براي هفته 
آخر خرداد و تعطيلي 28خرداد ماه به هيچ عنوان 
براي ســفر برنامه ريزي نكنند و بهترين راه براي 
جلوگيري از ســفرهاي پرمخاطره شهروندان در 
اين روزها همان كاري است كه در نوروز انجام شد 
و از ورود پالك هاي غيربومي به شهرها جلوگيري 

شد.«
او ادامه داد: »افرادي كه در تعطيالت نيمه خرداد به 
تعطيالت رفتند، با دست خود باعث شيوع اپيدمي 
دوباره بيماري در كشور و استان هاي محل سكونت 
خود مي شــوند و با اين وضعيت امكان اين وجود 
دارد كه ما تا آخر ســال هم نتوانيم اين بيماري را 

كنترل كنيم.«
مرداني تأكيد كــرد كه  اين بيمــاري طي 12 تا 
14روز بعد از ابتال، خود را در بدن فرد بيمار نشان 
مي دهد؛ بنابراين ما انتظار تعداد زيادي از مبتاليان 
به اين بيماري را – كه نيمه خرداد به مســافرت 
رفته اند - طي 2 هفته آينده خواهيم داشت، همين 
مسئله نيز كار شبكه بهداشــت و درمان كشور را 

سخت تر مي كند.
ديــروز كيانوش جهانپــور، ســخنگوي وزارت 
بهداشــت هم گفــت كه تــا شــانزدهم خرداد 
براساس معيارهاي قطعي تشــخيصي، 2هزار و 
886 بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در كشــور 
شناســايي شــده  و از بين مبتاليان جديد، 527 
مــورد بســتري و 2 هــزار و 359 تن)حدود 82 
درصــد از موارد جديــد( افــرادي بوده اند كه در 

تماس با مبتاليان كرونا گرفته بودند.بــا جان باختن 63 بيمار ديگر، 
 مجموع درگذشتگان اين بيماري به 8 هزار و 134 نفر رسيده است.

گرما كار را خراب كرد
اسفند پارسال و فروردين امســال در كوران نگراني ها و انتشار اخبار 
كرونا، خبري تأييد نشده در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شد 
اينكه:»گرماي هوا، ويروس كرونا را از بين مي  برد.« شاهد اين مدعا در 
آن مقطع، آمار پايين تر ابتال به اين بيماري در مناطق داراي آب و هواي 
گرم بود. اين ديدگاه از نظر علمي رد و جزو باورهاي نادرســت درباره 
كرونا خوانده شد، اما از دهه اول ارديبهشت با افزايش آمار مبتاليان در 
جنوب ايران و اعالم وضعيت قرمز در استان هاي داراي آب و هواي گرم، 

مردم همه اميدشان به گرما را از دست دادند. 
گرم تر شــدن هوا نه تنها راه چاره اي براي كرونا نبوده كه بر مشكالت 
افزوده است. مردمي كه در اســفند و فروردين از ماسك و دستكش 
استفاده مي كردند و از بيم انتقال ويروس جلوي پيشخوان مغازه ها را 
با نايلون هاي ضخيم پوشانده بودند در گرماي زود هنگام و تابستاني 
كه به نظر مي رسد امسال چند هفته زودتر خودي نشان داده، تحمل 
ماسك بر چهره را ندارند. همانطور كه بسياري از مغازه داران از گرماي 
پشت نايلون هاي پيشخوان خسته شــده اند. محمد كه مغازه بقالي 
كوچكي در مركز شهر دارد تا همين يك هفته قبل پيشخوان را با نايلون 
سراسري پوشانده بود، اما از چهارشنبه نايلون را جمع كرده و مي گويد: 
گرماي هوا به شدت آزاردهنده است و پشت اين فضاي بسته نفسش 
تنگ مي شود. به نظر مي رسد آدم هايي كه مثل محمد فكر مي كنند، 
تعدادشان روزبه روز بيشتر مي شود. بســياري از مشتريان اين بقالي 
كوچك، براي حساب و كتاب پشت دخل مغازه كوچك صف كشيده اند، 
اغلب بدون استفاده از ماسك و خبري هم از فاصله اجتماعي نيست. اين 
تغيير رفتار در كنار آغاز سفرهاي بين شهري، تأثيرش را در افزايش آمار 

مبتاليان نشان مي دهد. 
مردم در حالي استفاده از ماسك را كنار گذاشــته يا درباره آن تعلل 
مي كنند كه سازمان جهاني بهداشت هم پيش تر اعالم كرده مؤثرترين 
راه براي پيشگيري و شكستن زنجيره انتقال استفاده از ماسك در كنار 

رعايت فاصله اجتماعي است. آلمان به عنوان يكي از كشورهاي موفق 
در كنترل كرونا، از زمان بازگشــايي مراكز عمومي دولت استفاده از 
ماسك را اجباري كرده است. كارشناسان مي گويند سختگيري درباره 
رعايت بهداشت فردي از طريق ابزارهاي قانوني بايد بخشي از فرايند 
كنترل و مبارزه با كرونا باشد چراكه مردم به تدريج حساسيت شان را 
براي مراقبت از دست مي دهند. ديروز حسن روحاني، رئيس جمهوري 
از وزير صمت درخواست كرد تا توليد كافي و توزيع دقيق ماسك را با 
هدف قرارگرفتن مكفي آن در دسترس عامه مردم در صدر توجه خود 
قرار دهد. مقامات بهداشــتي يكي از ساده ترين راه هاي پيشگيري از 
انتقال كرونا را استفاده از ماسك مي دانند، اما به گفته متخصصان داليل 
متعددي وجود دارد كه برخي افراد از اين روش ساده پيروي نمي كنند.
براي مثال پيش تر روانشناس و استاديار روانپزشكي و علوم رفتاري 
دانشــگاهي در شــيكاگو درباره اينكه چرا مردم از ماسك استفاده 
نمي كنند، گفته بود: اين سؤال ساده پاسخ هاي پيچيده اي دارد؛ اول 
اينكه برخي افراد اين تهديد را ناچيز مي شمارند. اين تهديد يك واقعيت 
عيني نيست، بلكه انتزاعي است و پيشگيري را نمي توان اندازه گيري 
كرد. بعد از تقريبا 2  ماه قرنطينه مردم دچار »خستگي ذهني« شده اند. 
آنان مدام در حال محاسبه سود و زيان كارهاي روزمره هستند، مثال 
اينكه به فروشگاه مواد غذايي با ماسك بروند يا خير و برخي ديگر نيز در 

جست وجوي راه ميانبر هستند.
به گفته استاد ارتباطات دانشگاه ميشيگان مردم به طورمعمول مايل 
نيســتند به آنان گفته شــود كه چه كار انجام دهند به همين دليل 
عكس العمل هاي متفاوت نشان مي دهند. مثال اگر در جشني به آنان 
گفته شــود كه نبايد كاري بكنند افراد براي دوباره به دســت آوردن 
احساس انتخاب و كنترل دست به انتخاب هاي ديگر مي زنند مثال غذاي 
ديگري را امتحان مي كنند يا ممكن است نسبت به فردي كه آنان را از 
آزادي عمل بازداشته رفتاري ناشي از عصبانيت داشته باشند. برخي 
از گروهاي ســني مثال نوجوانان براي رفتارهايي با خطر بيشتر مثال 
استفاده نكردن از ماسك مستعدتر هستند. دليل ديگر براي ماسك 
نزدن افراد اين اســت كه آنان به توصيه هاي مداوم اعتقادي ندارند و 

توصيه ها را بيهوده مي دانند.

ايران نخستين  مقصد موج دوم كرونا در جهان

بدون ماسك بيرون نرويد

 2هفته آينده وضعيت 
پرمخاطره اي خواهيم 

داشت
بايــد در   دولــت 
تعطيــالت 28خرداد 
مانع از سفرهاي برون 

شهري شود 
 دولــت در مقابلــه 
با بيمــاري در مقطع 
كنوني ســهل انگاري 

مي كند
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 يك بام و دو هواي كرونايي
فعاليت مساجد، ارگان هاي دولتي، دانشگاه ها و... يك بام و دوهواست، 
اگر وضعيت كرونايي خوب و مساعد است؛ چرا همه جا فعال نيست 
و اگر خوب نيست، چرا عده خاصي در معرض خطر ابتال به كرونا قرار 

بگيرند.
اميري از تهران 

  خيابان هاي شهريار و انديشه پر از دست انداز و چاله
خيابان هاي شهريار و فازهاي مختلف شهر انديشه شهريار پرازچاله 
ودست انداز ناشي از كندن خيابان جهت فاضالب وغيره است. اغلب 

كنده كاري ها هم كار آبفا و مخابرات است.
شهروند ساكن شهريار

  نشستن روي چمن، آزاد يا ممنوع؟
 مگر چمن هاي پارك اللــه يا ملت يا... با چمن پــارك گفتگو، فرق 
مي كند كه در آن پارك ها نشســتن خانواده ها روي چمن آزاد است، 
اما در پارك گفتگو به محض نشستن روي چمن يك لشكر از نگهبان 
و باغبان و موتور سوار و مسئول شيفت و... به شما حمله ور مي شوند 
و مانع از اســتفاده از چمن مي گردند؟ واقعاً بين چمن هاي پارك ها 

تفاوتي هست؟
كاوه از تهران 

 صداوسيما نمي گيرد ماهواره كيفيتش عالي
در زابل شبكه هاي صدا و سيما اغلب دريافت نمي شوند يا با پارازيت 
قابل دريافتند، اما تمام شــبكه هاي ماهواره اي با كيفيت عالي قابل 
دريافت هستند. چگونه بايد پاسخگوي هجمه فرهنگي جبران ناپذير 

اين شبكه ها در نبود صداوسيما با همه نقاط ضعف و قوتش بود.
ميرولي از زابل

  مددسراي اميد كولر ندارد
مددسراي اميد واقع در اتوبان فتح تهران كه زمستان ها گرمخانه افراد 
بي پناه است، هيچ وسيله سرمايشي ندارد. 100نفر از مددجويان اين 
مددسرا از گرما مريض شده اند. از خيرين و مسئوالن تقاضاي توجه 

داريم.
 جمعي از مددجويان

  با مقصران آتش سوزي هاي عمدي برخورد جدي شود
مسئوالن بيشتر بررسي كنند و هر جايي كه تعمدي در آتش سوزي ها 
بود با خاطيان با اشــد مجازات برخورد كنند تا ديگر كسي نتواند به 

داليل شخصي يا بي دقتي هكتارها طبيعت را نابود كند.
عنبري از ياسوج 

  سهميه بنزين رانندگان اسنپ واريز نشد
چرا در اين شــرايط كرونا كــه اقتصاد اين ميزان ضعيف شــده و ما 
رانندگان اسنپ مانند تاكسي ها وظيفه خود را انجام مي دهيم، سهميه 
بنزين ما 2 ماه است كه واريز نشده؟ از مسئوالن اسنپ هم كه پيگير 

مي شويم مي گويند دست ما نيست و بايد مسئوالن به فكر باشند.
مرصوص از تهران 

  پارك دوبله، خيابان هاي دزفول را قفل كرده است
از پليس راهنمايي و رانندگي دزفــول تقاضا داريم كه در عملكردش 
نسبت به پارك دوبله خودروها جدي تر باشد و با اعمال قانون و جريمه 

جلوي برهم زنندگان نظم شهر را بگيرند.
محمد مروتي دزفول

 پرسنل شركتي هنوز به رقم سال 98حقوق مي گيرند
3 ماه ازسال 99مي گذرد، اما حقوق سال 99را هنوز مثل سال98مي دهند. 

آيا اين حمايت از كارگراست؟ چه كسي به داد مي رسد؟
سليمانيان از تبريز

آي آدم ها! كرونا تمام نشده است
اگر امروز دنيا موفق شده است تا حدودي شيوع  ادامه از 

ابتدايي بيمــاري را كنتــرل كنــد، همه اين صفحه اول
موفقيت ها ناشي از محدوديت ها و فاصله گذاري ها بوده است؛ چرا كه 
هيچ روش ديگري براي مديريت اين بيماري وجود ندارد. اگر مردم فكر 
كنند بيماري تمام  شده است و بدون مراقبت هاي الزم در جامعه حضور 
پيدا كنند، شيوع دوباره آغاز مي شود. متأسفانه در جامعه اين تصور 
وجود دارد كه بيماري هر چقدر شــيوع پيدا كند ضعيف تر مي شود؛ 
درحالي كه اين، تصوري غلط است چرا كه هيچ نشانه اي از اين موضوع 
وجود ندارد. اين ويروس عجيب، هوشمند و داراي توانايي براي تغييرات 
لحظه اي است و گرماي هوا و موارد ديگر نمي تواند براي از بين بردن آن 
مفيد باشد. ويروس از فرد به فرد منتقل مي شود و گرماي محيط كمكي 
به جلوگيري از شيوع آن نمي كند، به همين دليل اكنون شاهد هستيم 
كه در استان خوزستان مردم به شدت با اين بيماري درگير شده اند و 
در ديگر استان هاي جنوب كشــور هم بيماري افزايش يافته و تعداد 

زيادي را مبتال كرده است.
نكته مهم ديگر اين است كه بيماري از نظر ژنتيك هيچ تغيير بزرگ يا 
مهمي نسبت به ويروس در دوره اول نكرده است، ضعيف تر يا قوي تر 
از قبل نشده و درست هماني است كه قباًل بوده،  بنابراين همه تأكيد 
ما بر توجه بيشتر مردم به اين نكته است كه اگر مراكزي باز شده اند اما 
نياز ضروري براي مراجعه به آنها وجود ندارد، مردم رعايت كنند و به 

اين  جاها مراجعه نكنند.
اين نگران كننده است كه در زندگي روزمره تغييراتي به سمت زندگي 
به روال پيش از دوران شيوع كرونا ديده مي شود. بازگشايي ها در همه 
جاي جهان و ازجمله ايران با تأكيد بر ضــرورت تداوم مراقبت هاي 
فردي و به ويژه استفاده از ماسك انجام شده اما مردم خسته شده اند و 
ماسك ها را كنار گذاشته اند؛ درحالي كه اين بيماري تمام نشده و هر 
روز تعداد زيادي از افراد به اين ويروس مبتال مي شوند. در مكان هاي 
عمومي بايد توجه و مراقبت مردم بيشتر و حساسيت آنها به رعايت 
فاصله  اجتماعي مضاعف باشــد، اما در عمل شــرايط ديگري حاكم 
است. مردم در رستوران ها بدون استفاده از ماسك و دستكش و بدون 
رعايت فاصله  اجتماعي حاضر مي شوند و حتي قليان مصرف مي كنند؛ 
درحالي كه پيش تر بارها گفته شده و هشدار داده ايم كه اين رفتارها در 

شرايط فعلي پرخطر است و قابل  قبول نيست.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

زنگ خطر در آتش سوزي 
پارك هاي پايتخت

آتش ســوزي در چنــد پــارك پايتخت در 
يك هفته، زنگ خطــر را درخصوص ايمني 

پارك هاي شهر به صدا در آورده است.
به گزارش همشهري، شــامگاه يكشنبه هفته 
گذشــته وقوع آتش ســوزي در بخشــي از 
بوستان واليت آتش نشانان را به آنجا كشاند. 
هرچند آتش ســوزي در بخشي از زمين هاي 
باير اتفاق افتاده بود، اما شــعله ها به سرعت 
در حال گســترش بود تا اينكه آتش نشــانان 
توانســتند آن را خاموش كنند. به دنبال اين 
حادثه گمانه زني هــا درخصوص عمدي بودن 
اين آتش سوزي آغاز شد و مركز اطالع رساني 
پليس پايتخــت از دســتگيري 3مظنون در 
اين خصوص خبــر داد. حدود 24ســاعت از 
وقوع اين حادثه مي گذشــت كه اين بار آتش 
به جان يكي ديگر از پارك هــاي تهران افتاد. 
حدود ساعت 9شب دوشنبه آتش نشانان براي 
مهار آتش سوزي راهي ضلع شــمالي پارك 
چيتگر شدند. ســيدجالل ملكي، سخنگوي 
آتش نشاني تهران در اين باره گفت: حادثه در 
زميني به مساحت حدود 2هزار مترمربع رخ 
داده و تعدادي درخت و بوته هاي داخل پارك 
در آتش مي سوخت و آتش در حال گسترش 
بود. هنگام اطفاي حريق مشاهده شد كه آتش 
به يك كانكــس كه داخل آن پــر از لوله هاي 
پلي اتيلن بود، ســرايت كرده است. وي ادامه 
داد: سرانجام آتش نشانان موفق به مهار كامل 
آتش سوزي شدند. اين حادثه نيز گمانه زني ها 
درخصوص عمدي بودن آتش ســوزي را آغاز 
كرد تا اينكــه زهرا صدراعظم نــوري، رئيس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شــوراي اســالمي شــهر تهران روز 
سه شنبه در دويست و هفدهمين جلسه شورا 
گفت: در انتهاي شمال غربي بوستان چيتگر 
به دليل وجود اموال پلي اتيلن، آتش ســوزي 
رخ داد كه عمدي بود. وي از معاونت خدمات 
شــهري و مديريت منطقه درخواست كرد با 
توجه به شرايط گرماي هوا و مسائل سياسي- 
اجتماعي نظارت كافي بر شهرها انجام شود تا 
چنين اتفاقاتي نيفتد. سومين حادثه اما ظهر 
روز 13خرداد در پارك جنگلي افرا در حوالي 
بزرگراه آزادگان رخ داد و آتش نشــانان بعد از 
حدود يك ساعت تالش توانســتند آن را كه 
حدود 2هــزار مترمربع بــود، خاموش كنند. 
اما آخرين آتش ســوزي شامگاه پنجشنبه در 
نزديكي پارك چيتگر اتفاق افتاد. سيدجالل 
ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران در اين باره 
گفت: حوالي ساعت 23 پنجشنبه 15خرداد 
حادثه حريق در يك قطعــه زمين در خيابان 
جوزاني غربي بلوار طبيعت به ســامانه 125 
اطالع داده شد كه درپي آن ستاد فرماندهي 

آتش نشانان را به محل حادثه اعزام كرد.
 وي گفت: با حضور عوامل آتش نشاني در محل 
مشاهده شد كه حريق در يك زمين شخصي 
كه داخلش ساخت و سازي  وجود نداشت، رخ 
داده و در پي آن علف هاي هرز دچار حريق شده 
بود كه بالفاصله نسبت به اطفاي آن اقدام شد. 
ملكي ادامه داد: با توجه به نزديكي محل حريق 
بــه درياچه و پارك چيتگر حساســيت هايي 
پيرامون آن ايجاد شده بود كه خوشبختانه اين 

حريق خسارت جاني به دنبال نداشت.

جنايت بر سر معامله 
سنگ هاي قيمتي 

درگيري 2 جوان بر ســر معامله ســنگ هاي 
قيمتي پايان خوشــي نداشت و به قتل منجر 
شد. به گزارش همشــهري، بامداد سه شنبه 
گذشــته، مأمور كالنتري خاني آباد با قاضي 
شفيعي كشيك جنايي تهران تماس گرفت و 
گزارش قتل جوان 21ساله اي را به او اعالم كرد. 
ماجرا از اين قرار بود كــه مقتول در درگيري 
با ضربات شيشه نوشــابه زخمي شده و در راه 
انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات 
جانش را از دست داده بود. يافته ها حكايت از 
اين داشت كه مقتول و قاتل در ايستگاه تاكسي 
حوالي نعمت آباد با يكديگر درگير شــده اند. 
عامل جنايت جواني حدودا 35ســاله بود كه 
شــاهدان مي گفتند بر سر معامله سنگ هاي 
قيمتي با مقتول درگير شده بود. قاتل در حالي 
كه شيشه نوشابه در دستش بود، ناگهان شيشه 
را شكست و چند ضربه به مقتول زد و پا به فرار 
گذاشت. در اين شــرايط گروهي از ماموران 
اداره دهم پليس آگاهي تهران با دستور قاضي 
جنايي تهران تحقيقات خود را براي شناسايي 

و بازداشت قاتل فراري آغاز كردند.

زني براي فرار از زندگي با شوهرش، 
سناريوي خيالي كودك ربايي طراحي داخلي

كرد و مدعي شــد مردي شرور براي 
انتقام جويي كودكش را ربوده است اما در تحقيقات 
دست او رو شد. با اين حال مرد شرور دستگير شد 
چرا كه بعد از شــكايت از او براي انتقام دســت به 

تخريب خودرو و خانه پدر كودك زد.
به گزارش همشهري، ماجرا از اين قرار بود كه چند 
روز قبل مردي جوان سراسيمه خودش را به اداره 

پليس رساند و خبر از ربوده شدن كودكش داد. 
وي گفت: فريد يكي از اشرار محل، كودك 4ساله ام 
را ربوده است. او مدت هاست كه با من اختالف دارد و 
حاال براي انتقام جويي چنين نقشه اي كشيده است.

وي ادامه داد: ساعتي قبل همسرم به همراه فرزندم 
از خانه خارج شــد اما چند لحظه بعد درحالي كه 
به شدت مضطرب بود برگشــت و گفت فريد با زور 
و تهديد بچه را از دست او گرفته است. همسرم اين 
جمله را به من گفت و ازخانه بيرون رفت تا هرطور 
شده فرزندمان را پس بگيرد. من هم فورا خودم را به 

اداره پليس رساندم تا از فريد شكايت كنم. 
او ادامه داد: اختالف ما بر سر قماربازي است. هردو 
شرط بندي و قمار بازي مي كنيم. اغلب او مي برد و 

مي دانم تقلب مي كند.
 هم بر ســر اين موضوع اختالف داشــتيم و هم او 
مدام ايراد مي گرفت كه چرا به همســر و فرزندت 
بي احترامي مي كني و رفتــار خوبي نداري. حتي 
يك بار بر سر اين مسئله درگير شديم و يكديگر را 
مورد ضرب و شتم قرار داديم. حاال مي ترسم مبادا 

او باليي بر سر كودكم بياورد.

گزارش تخريب
با اين شكايت، پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد 
و با دستوربازپرس جنايي تهران، گروهي از مأموران 
پليس آگاهي تهران تحقيقات خود را آغاز كردند. 
بررسي ها حكايت از اين داشت فريد سابقه شرارت 
دارد و بارها زندان را تجربه كرده است. درحالي كه 
جســت و جو براي بازداشــت وي ادامه داشت به 
پليس خبر رسيد كه فريد مقابل خانه پدر كودك 
رفته و با سنگ شيشه پنجره ها را شكسته و عالوه 
بر آن  خودروي يكي از همسايه ها  را تخريب كرده 
است. با اعالم اين گزارش مأموران در محل حاضر 
شدند و فريد شرور تحت تعقيب را در حالي دستگير 
كردند كه قمه به دســت در محل حضور داشت. او 
به اتهام تخريب و كودك ربايي بازداشت شد اما در 
بازجويي ها منكر ربودن كودك شد. فريد به تخريب 
خانه و ماشــين اقرار كرد و انگيــزه اش را اختالف 
قديمي با شاكي دانست اما هنوز از سرنوشت كودك 
خبري نبود. در اين شرايط مأموران جست وجوي 
خود را شــروع كردند تا اينكه مشخص شد ماجرا 
كودك ربايي نيست و مادر كودك به دليل اختالفاتي 
كه با همسرش داشته چنين ادعايي مطرح كرده تا 
به همراه فرزندش از خانه شــوهر فرار كند. اين زن 
چون مي دانسته فريد شــرور سابقه دار با شوهرش 
اختالف دارد به دروغ مدعي شده كه وي، كودكشان 
را ربوده و داستان خيالي طراحي كرده است؛ چرا كه 
احتمال مي داد شوهرش به سراغ مرد شرور مي رود 
و دردرگيري باليي ســر او مــي آورد، همين باعث 
مي شد تا او از شر شــوهرش رها شود اما تصوراتش 

اشتباه از آب در آمد.

اختالف قديمي
او دانست و گفت وقتي شنيده كه از او به اتهام كودك ربايي شكايت كرده تصميم گرفته انتقامش را و به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت. انگيزه اش را از تخريب خانه پدر كودك اختالف قديمي با اگرچه مشخص شد كه فريد كودك ربا نيست اما او به اتهام تخريب، توهين و تهديد بازداشت شد 

بگيرد.

چرا با پدر كودك كه از تو شكايت كرده اختالف داشتي؟
از من كينه به دل بگيرد. البته فقط همين ماجرا نبود؛ ما قمار باز بوديم و به خاطر برد و باخت هم با هم مشكل داشتيم.بگيرم كه درگير شديم. او به من گفت به تو ربطي ندارد كه با همسرم چطور بر خورد مي كنم. همين باعث شد كه او خيابان مشغول كتك زدن همسرش بود. با ديدن اين صحنه نتوانستم تحمل كنم و جلو رفتم. خواستم دستش را من و سعيد بچه محل هستيم و مدت هاست كه يكديگر را مي شناسيم. اما درگيري ما زماني شروع شد كه او در 

چرا؟
چون او هميشه مي باخت اما بازي من خوب بود. همين باعث مي شد كه آتش كينه در دلش هر بار شعله ور تر از قبل 

شود تا اينكه چند ماه قبل از من انتقام گرفت.
چطور انتقام گرفت؟

روز حادثه داخل خانه سعيد در حال قمار بازي بوديم كه ناگهان سعيد دست و پايم را بست و شروع كرد به كتك 
زدنم. مرا در اتاق حبس كرد و آنقدر شكنجه ام داد تا از هوش رفتم..

چطور از دستش نجات پيدا كردي؟
رساندند. چند روز در كما بودم و بعد از اينكه به هوش آمدم ترسيدم از سعيد شكايت كنم چون قمار بازي مي كرديم شنيد و با كمك برادر ديگرم نجاتم دادند. آنها در را شكستند و وارد خانه شدند،  سعيد رفته بود و مرا به بيمارستان قضا برادرم به صورت اتفاقي در حال عبور از كوچه بود چون مــا هم در همان محل زندگي مي كنيم. او صداي مرا وقتي به هوش آمدم متوجه شدم كسي داخل اتاق نيست و فورا خود را به مقابل پنجره رسانم و كمك خواستم. از 

چرا همسرش مدعي شد كه تو كودكش را ربوده اي و بعد تو خانه سعيد را تخريب كردي؟و فكر مي كردم پاي خودم گير باشد.
كودك ربايي به من زده بود، مقابل خانه اش رفتم و شيشه هاي درورودي و آيفون خانه اش را تخريب كردم. حتي كودك ربايي نيست. من هم به خاطر انتقام از سعيد كه مرا گروگان گرفت و شكنجه داد تا به كما رفتم و حاال تهمت همسرش اختالف دارم ، به دروغ مدعي شد كه من كودك ربا هستم اما بعد مشخص شد كه بيگناهم و اصال ماجرا اين بار چنين دروغي مطرح كرده تا فرزندش را با خود ببرد. از سوي ديگر چون مي دانست من سابقه شرارت و با سعيد و همسرش به شدت با هم اختالف داشتند به حدي كه بارها زن جوان قهر كرده و به خانه پدرش رفته بود. 

وقتي همسايه اش اعتراض كرد خودروي او را هم تخريب كردم.
پيش از اين چندبار به زندان رفته اي؟

5بار به اتهام درگيري و شرارت بازداشت شده ام. من از اشرار سطح يك بودم اما االن سطح دو شده ام.

گو
ت و

گف

غرق شدن كشــتي باري كه از خرمشــهر به سوي عراق 
حركت كرده بود موجب جان باختن يكي از سرنشينان آن 
و نجات يافتن 4نفر ديگر شد. اين حادثه در حالي رخ داد كه 
تالش ها براي يافتن 2 سرنشين ديگر اين كشتي تاكنون 

بي نتيجه مانده است.
به گزارش همشهري، اين شناور باري به نام بهبهان كه بار 
آن سراميك بود، روز سه شنبه، 13 خرداد با 7خدمه، بندر 
خرمشهر را به سوي بندر ام القصر عراق ترك كرد. مسير اين 
كشتي در كانال آبي خورعبداهلل ادامه داشت تا اينكه ساعت 
30دقيقه بامداد ديروز در شــرايطي كه كشتي بهبهان در 

محدوده آب هاي عراق قرار داشت دچار حادثه شد.
نادر پسنده، مديركل ايمني و حفاظت دريايي سازمان بنادر 
و دريانوردي در اين باره به ايرنا گفت: شناور باري بهبهان 
7خدمه داشت كه يكي از آنها به نام جمال مطرقي در اين 
حادثه جان خود را از دســت داد و 4نفــر ديگر به نام هاي 
عبدالشهيد حميداوي، عبدالزهرا حاكمي، علي عامري و 
محمد عثماني نجات يافتند. همچنين 2نفر ديگر شــامل 
يك خدمه ايراني و يك خدمه هندي اين كشتي نيز مفقود 

شده اند و تالش ها براي يافتن آنها ادامه دارد.
پسنده در ادامه گفت: هماهنگي براي اعزام تيم هاي امداد 
و نجات از سوي ايران انجام شده است و در حال اعزام براي 
همكاري و مشاركت با تيم هاي امداد و نجات عراقي جهت 
جست وجو برای يافتن 2 نفر ديگر هستيم. به گفته پسنده 

اين كشتي از نوع شناور زير500 فلزي است.
از سوي ديگر سيدموسي عليزاده طباطبايي، معاون سفير 
ايران در عراق نيز درخصوص ادامــه تالش ها براي نجات 
2سرنشين مفقود شده اين كشتي گفت: با همكاري خوب 
مقامات عراقي در استان بصره 4 سرنشين لنج تجاري ايراني 
كه در بندر »ام القصر« بصره غرق شده است، نجات يافتند 
و تالش ها براي يافتن 2 نفر ديگر در جريان است. او به ايسنا 
گفت: اين كشــتي تجاري منتظر ورود به بندر ام القصر در 
بصره بود ولي بر اثر توفان غرق شــد و به دنبال آن سفارت 

ايران در بغداد و سركنسولگري ايران در بصره اين موضوع 
را با مقامات عراقي پيگيري كردند و در همين چارچوب از 
طرف سركنسولگري ايران در بصره افرادي به محل براي 

بررسي دقيق تر موضوع اعزام شدند.
اين ديپلمات كشــورمان در عــراق ادامــه داد: 4 نفر از 
سرنشينان اين كشتي زنده هستند و اقدامات براي بازگشت 
آنها به كشــور در حال انجام است، متأســفانه يك نفر از 
سرنشينان اين كشتي فوت كرده و 2 نفر ديگر از سرنشينان 
كه يك ايراني و يك هندي هســتند، مفقود شــده اند و 

تالش ها براي پيگيري وضعيت آنها آغاز شده است.
در همين حال خبرهاي رسيده از محل وقوع حادثه حاكي 
از آن اســت كه شــناور ناجي براي يافتن مفقود شدگان 
به عراق اعزام شده است. نوراهلل اســعدي، مديركل بندر 
و دريانوردي خرمشهر به ايســنا گفت: براي اعزام شناور 
تجسس به آب هاي عراق نياز به مجوز دولت عراق بود كه 
هماهنگي هاي الزم انجام و شناور به آب هاي عراق فرستاده 
شد. از ظهر جمعه شناور تجسس ناجي 17 به محل حادثه 
رسيده و در حال جست وجوي مفقودين است. به گفته وي 
شرايط آب هاي شمال غربي خليج فارس نامساعد است، اما 
با وجود اين شرايط، عمليات جست وجو در حال انجام است 

و تا زمان پيدا شدن مفقودين ادامه خواهد داشت.
مديركل بندر و دريانوردي خرمشــهر همچنين از اعزام 
يدك كــش خليج فارس بــه همراه كارشناســان دريايي 
به منظور ارائه گزارش دقيق تر از حادثه شناور باري بهبهان 
خبر داد و افزود: عالوه بر شــناور ناجي 17 كه براي انجام 
عمليات جســت وجو و نجات دريايــي در منطقه حضور 
پيدا كرده، يدك كش خليج فارس نيز از بندر خرمشــهر 
به اين منطقه اعزام شده اســت. اين يدك كش به همراه 
كارشناسان دريايي متشكل از سرپرست معاونت دريايي و 
رئيس اداره ايمني كانال، رئيس اداره دريايي و رئيس امداد 
و نجات دريايي به منطقه حادثه اعزام شده است تا جزئيات 

دقيق تري از اين حادثه روشن شود.

خودروي حامل مهاجران غيرقانوني كه پس از 
ورود به كشــورمان از يزد عبور مي كرد به دليل 
برخورد با گاردريل دچار آتش ســوزي شــد و 
3مهاجر افغان كه داخل صنــدوق عقب بودند 

جان باختند.
به گزارش همشهري، روز 14خردادماه امسال 
مأموران پليس مهريز در اسان يزد هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري به چند دستگاه خودرو كه 
ضمن قاچاق اتباع بيگانه غيرمجاز، مواد مخدر نيز 
قاچاق مي كردند مشكوك شدند و دستور ايست 
دادند. مأموران با استفاده از عالئم هشدار دهنده 
موفق به متوقف كردن 3خودرو و دســتگيري 
تعدادي اتباع بيگانه غيرمجاز و كشف مقداري 
مواد مخدر شــدند اما راننده يكي از خودرو ها با 
بي توجهي به فرمان ايست تالش كرد با استفاده 

از سيستم دودزا فرار كند.
سردار بهداني فرد، فرمانده انتظامي استان يزد در 
اين باره گفت: در جريان اين فرار مأموران به سوي 
خودروي حامل مهاجران غيرقانوني تيراندازي 
كردند و الســتيك آن را هدف قرار دادند اما با 
وجود پنچري الســتيك، اين خــودرو بيش از 
8كيلومتر به حركت ادامــه داد تا اينكه به علت 
داغ شــدن رينگ ها بر اثر اصطكاك و استفاده 
از سيستم احتراق و دودزا، خودرو آتش گرفت 

و راننده نتوانست آن را كنترل كند و با گاردريل 
برخورد كرد.

فرمانده انتظامي اســتان يزد در ادامه گفت: در 
اين حادثه متأسفانه 3 نفر از اتباع غيرمجاز كه 
در صندوق عقب بودند بر اثر آتش ســوزي، در 
دم فوت و 8نفر نيز به بيمارستان منتقل شدند. 
از اين تعداد 4نفر به صورت ســر پايي درمان و 
از بيمارستان ترخيص شدند. همچنين راننده 
خودرو به همراه چند نفر ديگر از سرنشينان اين 
خودرو فرار كردند كه تالش ها براي دستگيري 
آنها ادامــه دارد. در همين حال، ترحمي معاون 
سياســي امنيتي اســتاندار يزد در اين باره به 
خبرگزاري صداوســيما گفت: به همه مالكان و 
رانندگان خودرو هاي حامل اتباع بيگانه غيرمجاز 
و مواد مخدر براي تردد در محور هاي مواصالتي 
استان يزد هشــدار مي دهم كه با آنها برخورد 
جدي و قاطع خواهد شد. قطعا ورود اتباع بيگانه 
فقط با پروتكل هاي بين المللي و با كارت آمايش 
و با پاسپورت، مجاز است. از سوي ديگر مرتضي 
خرمي رايزن كنســولگري افغانستان در شهر 
زاهدان تعداد سرنشــينان اين خودرو را 14نفر 
اعالم كرد و گفت يكي از آنها از اتباع پاكســتان 
بود و بررسي ها درخصوص چگونگي وقوع اين 

حادثه آغاز شده است.

كودك ربايي؛ داستان خيالي 
براي فرار از دست شوهر

 جزئيات غرق شدن كشتي ايراني
در آب هاي عراق

 مرگ هولناك 3مهاجر غيرقانوني
در اثرآتش سوزي خودرو

حادثه در سرسره بادي شــهربازي توچال 
موجب مصدوميت 5نفر شــد. اين حادثه 
عصر پنجشنبه اتفاق افتاد و به دنبال آن 5نفر 

مصدوم شدند. 
محمد تقــي زاده، معاون امــور هماهنگي 
و عمراني اســتانداري تهران در اين باره به 
ايســنا گفت: اين حادثه 5مصدوم داشــته 

و درپي آن 4 وســيله اين شهربازي پلمب 
شده اســت. وي ادامه داد: عصر پنجشنبه 
سرسره بادي شــهربازي كوچك ايستگاه 
يكم توچال دچار مشكل شد. هنگام وقوع 
حادثه 15نفر از اين وســيله بازي استفاده 
مي كردند كه 5نفر مصدوم شدند و يكي از 
آنها حالش وخيم گزارش شــده است. وي 

ادامه داد: شوراي فني استان تهران در سال 
گذشته مصوبه اي داشت كه طي آن اداره كل 
استاندارد براساس وظيفه ذاتي مأمور شده 
بود همه شهربازي هاي استان تهران را چك و 
بازبيني كند كه اتفاقا درپي اين بازبيني ها به 
اين شهربازي اخطار الزم داده و تأكيد شده 
بود از وسايلي كه مجوز ساالنه و استاندارد 

دريافت نكرده اند استفاده نكند. 
معاون اســتاندار تهــران ادامــه داد: حق 

بهره بــرداري از اين وســايل منوط به طي 
فرايند الزم كســب مجوزها و استانداردها 
شده بود كه متأســفانه بهره بردار اين كار را 
انجام نداده و در آستانه تعطيالت اين اتفاق 
در شهربازي ايســتگاه اول توچال رخ داده 
اســت. تقي زاده تأكيد كرد: درحال حاضر 
4دستگاه اين شهربازي پلمب شده و به اين 
ترتيب از فعاليت آنها تا كسب مجوز ساالنه 

جلوگيري خواهد شد.

5مصدوم در حادثه سرسره بادي توچال
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جانكيوزاك؛
درگيريباپليس

جــان كيــوزاك 
بازيگــر آمريكايي 
نيــز كــه فعاالنه 
تـظاهـــرات  در 
ضد نژادپرستي در 
آمريكا از زمان قتل 
جورج فلويد حضور 
يافته است، ويدئوهايي از نزديك شدن يك پليس با 
باتوم به  خود در اكانتش در توييتر انتشار داده است. 
به گزارش ويونيوز، در يكــي از اين تصاوير به  نظر 
مي رسد پليس با باتوم خود چندين بار به دوچرخه 
جان كيوزاك ضربه مي زند. همچنين در اين ويدئو 
افسر پليسي ديده مي شود كه خطاب به وي فرياد 
مي زند از اينجا گمشــو. جان كيوزاك در جريان 
تظاهرات سوار بر دوچرخه اش فيلم هاي زيادي از 
غارت هاي انجام گرفته و سوزانده شدن خودروها 
در جريان تظاهرات اعتراضي عليه نژادپرستي در 
آمريكا گرفته اســت. كيوزاك ضمن انتشــار اين 
تصاوير در حســاب توييتري خود نوشــته است: 
پليس ها از اينكه من در حــال فيلمبرداري از يك 
خودروي در حال ســوختن هســتم خوش شان 
نيامد و بــه دوچرخه ام با باتوم ضربــه زدند. جان 
كيوزاك همچنين اوضاع در شــهرهاي آمريكا را 
فاجعه بار توصيف كرده و گفته است اين وضعيت 
مي تواند نشانگر آغازي بر پايان دوران كريه و زشت 

رياست جمهوري دونالد ترامپ باشد.

مارياكري؛ترانه
اعتراض

در پي كشته شدن 
جــورج فلويد در 
ذهن ماريــا كري 
نيز مانند بسياري 
از مــردم آمريــكا 
پرسش هاي زيادي 
ايجاد شده است. به 
گزارش نيوز الگون، ماريا كري نيز در ويدئويي كه 
به تازگي در شبكه هاي اجتماعي انتشار داده است، 
قطعه كوچكي از آهنگ »بايد راهي پيدا شــود« 
را در واكنش به حادثه كشــته شدن جورج فلويد 
خوانده اســت. او آهنگ بايد راهي پيدا شود را در 
سال1990 اجرا كرده بود. او در اين ويدئو اينطور 
توضيح داده است كه من آهنگ » بايد راهي پيدا 
شود« را براي نخستين آلبوم موسيقي خود نوشته 

بودم. اما با توجه به وقايع دردناك امروزي همچنان 
در جست وجوي پاسخ دادن به اين پرسش هستم 
كه آيا مي توان راهي پيدا كرد. ما بايد در وضعيت 
كنوني تغيير ايجاد كنيم. مــا نمي توانيم خاموش 

بمانيم.

بيانسه؛اينستاگرام
اعتراضي

ننده  بيانســه خوا
آمريكايي  مشهور 
و برنــده جايــزه 
گرمــي نيــز بــا 
انتشــار ويدئويي 
اينســتاگرام  در 
از هــواداران خود 
خواســت نســبت به مرگ جورج فلويد واكنش 
نشــان دهند. به گزارش ســي ان ان، او در پستي 
ويدئويي گفت: روح ما )با ديدن صحنه مرگ فجيع 
جورج فلويد(، جريحه دار شده، قلب ما شكسته و 
تنفر درون ما شعله ور شده. ما نمي توانيم اين درد 
را عادي سازي  كنيم. روي ســخن من تنها، مردم 
سياهپوست نيست. اگر شما سفيد، سياه، قهوه اي و 
از هر نژادي در ميانه اينها هستيد مطمئنم از موج 
نژادپرستي كه اكنون در آمريكا رواج دارد، احساس 

سرخوردگي و نااميدي مي كنيد.

ريحانا؛واكنشبه
يكقتل

ننده  ريحانــا خوا
آمريكايي  مشهور 
نيــز در صفحــه 
اينستاگرامي خود 
با انتشار تصويري از 
جورج فلويد نسبت 
به قتل وي توسط 
پليس در مينياپليس واكنش نشــان داده است. 
ريحانا در صفحه اينستاگرام خود در اين باره نوشته 
است: در روزهاي اخير حجم زياد و غيرقابل تحملي 
از تخريب، خشم، ناراحتي را احساس كرده ام اين 
حجم عظيم غم و اندوه و نارضايتي اكنون بر قلبم 
سنگيني مي كند تا جايي كه تالش مي كنم خود را 
براي نشنيدن صداي ناراحت كننده جورج فلويد در 
آخرين لحظات زندگي اش، از شبكه هاي اجتماعي 
دور نگه دارم. اگر فردي كه در برابر دســتگيري از 
خود مقاومت نشان مي دهد، بايد كشته شود، پس 

چه باليي بايد بر سر يك قاتل آورد؟

اوپراوينفري؛
گفتوگويويژه

اوپــرا وينفــري 
مجري و سلبريتي 
مشهور آمريكايي 
نيــز در صفحــه 
اينســتاگرام خود 
دربــاره حادثــه 
قتل جورج فلويد 
نوشت: در حال حالجي اين مسئله هستم كه چه 
واژگاني براي بيان اين لحظات مناسب تر هستند. 
من همچنان نمي توانم تصويــر زانويي كه روي 
گلوي جورج فلويد قرار داده شــده بود را از ذهن 
خود پاك كنم. هر روز صبح و زماني كه از خواب 
براي انجام كارهاي روزانــه خود برمي خيزم اين 
تصوير به مغزم هجوم مــي آورد. حتي زماني كه 
براي خود قهوه مي ريزم يا بندهاي كفش هايم را 
گره مي زنم مدام از سر غم و ناراحتي آه مي كشم 

و مي گويم: او مستحق چنين سرنوشتي نبود.
به گزارش ســي ان ان، اوپرا وينفري اعالم كرده 
كه در برنامه اي ويژه در 2شــب ميزبان رهبران 
سياهپوســت آمريكا خواهد بود و با آنها درباره 
مســائل مرتبط با تظاهرات اعتراض آميز پس از 
كشــته شــدن جورج فلويد به گفت وگو خواهد 

نشست.

اعتراضيكرپر؛
آيسكيوب

براساس جديد ترين 
اخبار آيس كيوب 
خــوانـنـــده رپ 
آمريكايي نيز اعالم 
كــرده از حضور در 
برنامــه پرمخاطب 
صبح بخير آمريكا 
انصراف داده اســت. او اعالم كرد كــه در اعتراض 
به كشته شــدن جورج فلويد در اين برنامه حضور 

نخواهد يافت. 
آيس كيوب در حســاب كاربــري توييتر خود در 
اين باره نوشت: از همه كساني كه انتظار داشتند من 
را در برنامه صبح بخير آمريكا ببينند، عذرخواهي 
مي كنم. اما پــس از اتفاقــات مينياپليس كه به 
كشته شــدن جورج فلويد انجاميد حس و حالم 
مناسب حضور در برنامه صبح بخير آمريكا نيست 
و نمي توانم با حس و حالــي خوب به مردم آمريكا 

صبح بخير بگويم.

يادداشت

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

بيشــتر فرزندان و نواده هاي حــاج ميرزا علي اكبــر كتابفروش 
خوانساري ناشر شــدند. خانداني كه ما امروز آنها را به نام علمي 
مي شناسيم و ناشراني كه سال ها بخشي از پيكره اصلي نشر ايران 
بوده اند، فرزندان محمداسماعيل علمي و نوادگان ميرزاعلي اكبر 
به شمار مي روند. كساني كه واردات و انتشار و فروش كتاب را از 
دوره قاجار آغاز كردند و از چاپ سنگي به حروف سربي رسيدند.

فعاليت انتشــاراتي خاندان علمي، از شــركت تضامني علمي و 
پسران )محمداســماعيل علمي( آغاز مي شــود و در نسل  هاي 
بعد ادامه پيدا مي كند. چاپ و نشــر ميراثي است كه اگر يكي از 
فرزندان يا نوادگان آن را ادامه ندهد، ديگري آن را پي مي گيرد. 
در اين خانــدان به نام هاي بزرگي برمي خوريم كه ســال ها ذيل 
عنوان انتشارات علمي و شــركت تضامني علمي به فعاليت نشر 
ادامه مي دهند و بعد در نسل هاي بعد يكي يكي مستقل مي شوند 
و انتشــاراتي هاي بزرگي چون »جاويــدان«، »علم«، »علمي«، 

»سخن« و... را شكل مي دهند كه تا امروز نيز فعاليت مي كنند.
محمود علمي يكي از اعضاي اين خانواده بزرگ اســت. محمود 
فرزند محمدحســن، نوه حاج محمداســماعيل بود كه در سال 
130۴ به دنيا مي آيد و به اقتضاي شــغل خانوادگي از سال هاي 
نوجواني و جواني وارد نشر ايران مي شــود و به همراه ابوالقاسم 

علمي انتشارات جاويدان را تأسيس مي كند.
انتشــارات جاويدان كتاب هاي محمدعلي فروغي، علي دشتي، 
ابوالقاســم پاينده، صادق هدايت، صادق چوبك، حســين مكي 
و بســياري ديگر از نام هاي بزرگ را براي نخســتين بار منتشر 
مي كند. كليات سعدي به تصحيح محمدعلي فروغي نخستين بار 
در انتشارات جاويدان منتشر مي شــود، همچنين نهج الفصاحه 
ابوالقاســم پاينده. ناشــر كتاب هاي صادق هدايت نيز تا سال ها 
انتشارات جاويدان اســت و هنوز هم نســخه هاي افست همان 

كتاب هاست كه در پياده روهاي خيابان انقالب عرضه مي شود.
فعاليت انتشارات جاويدان در سال هاي بعد رو به افول مي رود اما 
ديگر عموزادگان و فرزندان و نوادگان خانواده علمي فعاليت نشر 
را ادامه مي دهند، انتشارات سخن، انتشارات علم، انتشارات علمي 
ازجمله ناشران بزرگ سال هاي دهه 60 و 70 هستند كه در ميان 

آنها سخن از بقيه نامدارتر است.
در دهه80، ســعيدرضا علمي، يكي از نوه هــاي خانواده علمي، 
انتشارات جاويدان را با نام »بدرقه جاويدان« احيا و كتابفروشي 
»بدرقه جاويدان« را در تقاطع خيابــان ولي عصر و فاطمي داير 
مي كند تا هم حرفــه خانوادگــي را ادامه دهد و هم نــام رو به 

فراموشي يكي از انتشاراتي ها را زنده كند.
محمود علمي كمتر درباره نشر سخن گفت يا بهتر است بگوييم 
كمتر براي روايت تاريخ شفاهي نشر به سراغ او رفتند. اما او ازجمله 
كساني بود كه حرف هاي بسياري درباره تاريخ نشر ايران و اوج و 

افول ناشران در سينه داشت.
محمود علمي، چهار شــنبه1۴خرداد در 95سالگي درگذشت. 
پيكر او ديروز در بهشــت زهرا به خاك سپرده شد. نام او در كنار 
ديگر اعضاي خانواده بزرگ علمي در صنعت نشر ايران جاويدان 

خواهد ماند.
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هفتــاد و ســومين جشــنواره 
بين المللي فيلم كن، با وجود عدم كن

 برگزاري به  دليل شــيوع ويروس 
كرونــا، فهرســتي از 56 فيلم منتخب امســال 
جشنواره را منتشــر كرد. به گزارش همشهري، 
»پير لســكيور« رئيس جشــنواره كن و »تيري 
فرمو« دبير باسابقه اين رويداد سينمايي در كاخ 

اليزه در مركز پاريس فهرستي متشكل از 56 فيلم 
را اعالم كــرد كه قرار بود امســال در بخش هاي 
مختلف هفتاد و سومين جشــنواره فيلم كن به 
نمايش گذاشته شوند اما بحران جهاني ويروس 
كرونا مانع از برگزاري اين رويداد مهم سينمايي 

جهان شد.
ايــن فيلم ها قرار اســت با برچســب »كن« در 

سريال درام »چرنوبيل« محصول اچ بي او 
و اسكاي با كســب نامزدي در 1۴ بخش جشنواره

ازجمله بهترين ميني ســريال، در ميان 
جوايز بفتاي تلويزيوني پيشتاز شد. به گزارش ورايتي، 
چرنوبيل با اين رقم توانسته است در ركوردي كه سال 
پيش »كشتن ايو« در تاريخ اين جوايز به جاي گذاشت و 
در 1۴ بخش نامزد كسب جايزه شد، شريك شود. اين 
سريال در بخش هاي مختلفي نامزد كسب جايزه شده 

است كه شامل طراحي لباس، كارگرداني، 
تدوين، گريم چهره و مو، موسيقي متن، 
عكاســي، نور، طراحي توليــد، گروه 

بازيگران، صــدا، جلوه هاي ويژه، 
نويسندگي، بازيگر اصلي مرد 

براي جــارد هريس، بهترين 
ميني ســريال و بازيگر مرد 
نقش مكمل براي اســتالن 

اسكارزگارد است.
همچنين »تــاج« محصول 

نتفليكس نامزد كسب 7جايزه 
در بخش هاي مختلف بفتا شد و 
سريال كمدي »فلي بگ« فوبي والر 
بريج محصول بي بي سي و آمازون و 
تريلر »وظيفه / شرم« نتفليكس نيز 
هر يك 6نامزدي به دست آوردند. 
»نيروي اهريمني او« اقتباســي 
از رمان فيليــپ پولمن محصول 

اگر كرونا نمي آمد و  دستور وزير ارشاد 
بــراي عرضــه گســترده فيلم هاي گزارش

ســينمايي در فضاي مجازي منتشر 
نمي شد احتماال فيلم »رحمان1۴00« همان فيلم 
20ميلياردي و در نيمــه راه از اكران بازمانده بهار 
1398بود كه تكرار اســمش هم منوچهر هادي را 
به عنوان كارگردان اين فيلــم كالفه مي كرد. بهار 
متفاوت و ويروسي 1399 اما سبب شد تا اين فيلم 
كه سال گذشته به دستور معاون نظارت و ارزشيابي 
ســازمان ســينمايي و به خاطر تخطي در اعمال 
بعضي موارد حذفي در تمامي نسخه هاي در حال 
اكران از پرده ســينماها پايين كشــيده  شــد، در 
ســامانه هاي عرضه آنالين فيلم در دسترس قرار 
گيرد. در واقع تالش وزير ارشاد و مديران سازمان 
سينمايي براي عرضه گسترده فيلم هاي سينماي 
ايران در فضاي مجازي گامي بود در جهت رعايت 
اصول قرنطينه و خانه نشــيني مردمــي كه بايد 
تعطيالت كشدار نوروز را نه با سينما و نه با مسافرت 

سر مي كردند.
رفع مشكل توقيف فيلم »رحمان 1۴00« هم براي 
همين مهم و تالش براي خانه نشين ماندن و سرگرم 
شدن مردمي در دســتور كار قرار گرفت كه بايد با 
احترام به قرنطينــه، از پس ويروس برمي آمدند. تا 
اينجاي كار اصال مشكلي نيست و ما هم با رضايت 
كامل از پس پرده درآمدن مجــدد فيلم منوچهر 

هادي )به رغم ســطحي بودنش( را بــه فال نيك 
گرفتيم اما ماجرا از آنجا كمي عجيب شد كه آقاي 
كارگردان به همراه خانواده تصميم گرفتند بي خيال 
كرونا و قرنطينــه و بي تفاوت به تمام هشــدارها 
براي پرهيــز از حضور در محيط هــاي عمومي و 
شــلوغ، روي بيلبوردها ضيافت شــام برپا كنند و 
مدل تبليغاتي يك رســتوران زنجيره اي شــوند. 
البته همه مي دانيم كه طبق مصوبات ســتاد ملي 
مبارزه با كرونا رســتوران ها منعي براي بازگشايي 
ندارند و البته ايــن را هــم پذيرفته ايم كه حضور 
اهالي فرهنگ در تبليغات محيطي، مشمول عيب 
و ايرادي نخواهد شــد اما نكته اينجاست كه وقتي 
يك كارگردان كه مســاعدت براي عرضه آنالين 
فيلمش و البته كمك براي در خانه ماندن مردم آنها 
را به رستوران گردي و رفتن و به تاالرهاي پذيرايي 

تشويق مي كند تناقض از حد مي گذرد.
اهالي فرهنگ و البته ســينمايي ها حق دارند كه 
به خاطر جايگاه اجتماعي و مقبوليت شان نزد مردم، 
درآمدهاي خوبي در جيب بگذارند اما در تمام دنيا 
حتي يك عضو خانواده سينما را هم نمي يابيد كه 
در اين روزها - حتي به رغم داشــتن قرارداد براي 
تبليغ رستوران و كافه- دســت به چنين انتحاري 
زده  باشد و پول را بر هر چيز ديگري مقدم بشمارد. 
اين ورژن 1399منوچهر هادي است، ورژن سراسر 
متناقض مردي كه هم از مردم خواســت در خانه 
بماننــد و فيلم ببينند و كرونا را شكســت دهند و 
هم آنها را با همسر و فرزندش به رفتن به رستوران 

دعوت مي كند... 

 پول درآوردن كارگردان» رحمان1۴00« در ايام قرنطينه
 با پايان اين دوران تغيير كرده است
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هنرمندان سينما و موسيقي آمريكا به تبعيض نژادي 
واكنش نشان مي دهند  دربرابرظلمت

بفتاي2020زيرتشعشعاتچرنوبيل
فيلم هاي كن هفتاد و سوم براي نمايش در ديگر جشنواره ها برچسب خوردند

شــماري از جشــنواره هاي طراز اول سينمايي ازكن،باعشقوكرونا
ازجملــه لوكارنــو، تلورايــد، تورنتــو، دوويل، 
سن سباستين، بوسان، نيويورك، ليون، ريو، رم، 
توكيو، مومباي، مادرل پالتا و ســاندنس به روي 
پرده بروند. با وجود اين برخي از آثار پذيرفته  شده 
امسال جشــنواره كن ترجيح داده اند از فهرست 
جشــنواره 2020 خارج شــوند و در جشنواره 
كــن 2021 رونمايي شــوند. جشــنواره فيلم 
سن سباستين اسپانيا نيز برخالف قوانين جاري 
خود، پذيرفته كه امســال فيلم هاي جشــنواره 
كــن 2020 را در بخش رقابتــي اصلي خود نيز 

پذيرش كند.
همچنيــن پنجــاه و نهميــن دوره بخش هفته 
منتقدان كن كه امســال به دليل بحران جهاني 
كرونا لغو شده است فهرســت فيلم هاي خود را 
منتشر كرد. 5 فيلم بلند و 10 فيلم كوتاه امسال 
برچســب »هفته منتقدان كن« در سينماهاي 
فرانسه و ديگر رويدادهاي سينمايي به روي پرده 
خواهند رفت. قرار است فيلم هاي بلند بخش هفته 
منتقدان كن امسال در بخشي ويژه از جشنواره 
فيلم هاي فرانسوي »آنگولم« به نمايش گذاشته 
شــوند كه از تاريخ 28 اوت تا دوم ســپتامبر در 
اين كشــور برگزار مي شــود. »پس از عشق« به 
كارگرداني »آليم خان«، »طال براي ســگ ها« 
بــه كارگرداني »آنا كازنوا كامبــت«، »ازدحام« 
به كارگرداني »جاســت فيليپو«، »آسمان هاي 
لبنان« به كارگرداني »كلوئي مازلو« و »جانوران« 
به كارگرداني »مائل ماراندين«؛ 5فيلم بلند اعالم 
شده در برنامه هفته منتقدان كن 2020 هستند.

بي بي سي و اچ بي او و »فضيلت ها« به قلم شين ميدوز 
و جك تورن بــراي چنل ۴ نيز در 5بخش شــانس 
دريافت بفتا را كسب كردند. »كشتن ايو« امسال در 
۴شاخه نامزدي بفتا را كسب كرد. به جز »كشتن ايو« 
در راس فهرست نامزدهاي بفتاي تلويزيوني، »تاج« 
سال 2017 توانسته بود 13نامزدي كسب كند و در 
ســال2018 نيز در 10 بخش نامزد شده بود. »تاالر 
گرگ« نيز در سال2016 موفق به كسب نامزدي در 
10 بخش شده بود. امسال در ميان نامزدها 22درصد 
شانس دريافت جوايز به چهره هاي رنگين پوست داده 
شــده اســت. در مجموع در ميان نامزدهاي امسال 
شبكه بي بي سي 79 نامزدي، شبكه اسكاي 
25 و نتفليكس با 2۴نامزدي بيشترين 
آمار نامــزدي را به خــود اختصاص 
داده اند. در حالي  كه قرار بود طبق 
برنامه تعيين شده جوايز بفتا در 
بهار 2020 اهدا شــود، معرفي 
نامزدها و اهداي جوايز به دليل 

شيوع كرونا به تعويق افتاد.
اكنون اهداي جوايز تلويزيوني 
31جوالي )10مرداد( و اهداي 
جوايز كرافت تلويزيوني 2هفته 
زودتر و در 17جوالي)27تير( 
انجام مي شــود. هر دوي اين 
رويدادهــا در اســتوديوهاي 
خالــي و بــا رعايــت فاصلــه 
اجتماعي برگزار مي شود و نامزدها 
جوايزشــان را به صورت مجازي 

دريافت مي كنند.
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كيوسك

 همزمان با گســترش اعتراض هــاي خياباني 
ضد نژادپرستي به تمام ايالت هاي آمريكا، تهديد گزارش

دونالد ترامپ در استفاده از نيروهاي ارتش براي 
مهار بحران، مخالفت بي ســابقه مقام هاي نظامي اين كشور را 

به دنبال داشته است.
10روز از آغاز اعتراض هاي آمريكا و درگيري شديد نيروهاي 
پليس با معترضان مي گذرد اما هيچ نشــانه اي از بهبود اوضاع 
ديده نمي شــود. در اين وضعيت، راه حــل دونالد ترامپ براي 
به دست گرفتن مديريت بحران، اســتقرار نيروهاي ارتش در 
خيابان هاســت؛ راه حلي كه در همين ابتــداي راه با مخالفت 
مقام هاي پنتاگون روبه رو شــده اســت. وزير دفاع آمريكا روز 
پنجشــنبه در اظهارنظري بي  ســابقه رو در روي رئيسش قرار 
گرفت و تأكيد كرد كه دولت آمريكا نبايــد از نيروهاي ارتش 
براي سركوب اعتراضات استفاده كند؛ اظهارنظري كه بالفاصله 
با اعالم موضع شماري از ژنرال هاي سرشــناس آمريكايي به 
چالشي تازه براي دونالد ترامپ تبديل شد. ترامپ روز دوشنبه 
تهديد كرده بود اگر ايالت ها نتوانند وضعيت آشوب خياباني را 
كنترل كنند، خود به عنــوان رئيس جمهور وارد عمل خواهد 
شد و با اســتفاده از قدرت نيروهاي ارتش، كنترل اوضاع را در 
دست خواهد گرفت. مارك اسپر در نشست خبري وزارت دفاع 
گفت: »استفاده از نيروهاي نظامي براي انجام وظايف نيروهاي 
پليس تنها به عنوان آخرين گزينه، آن هم در شرايط خاص بايد 
انجام شود.«  سخنان وزير دفاع آمريكا را رئيس ستاد مشترك 
نيروهاي مسلح اين كشــور تكميل كرد تا براي همه مشخص 
شــود، نظاميان آمريكا موافق دخالت نيروهــاي ارتش براي 
سركوب اعتراض هاي خياباني در اين كشــور نيستند. ژنرال 
مارك ميلي، رئيس ستاد مشترك، در نامه اي به نيروهاي مسلح 
آمريكا تأكيد كرد كه تمامي نيروهاي نظامي آمريكا براي دفاع 
از قانون اساسي اين كشور سوگند خورده اند؛ قانوني كه به گفته 
او به مردم آمريكا »حق آزادي بيان و تجمعات مسالمت آميز« 
را مي دهد. تقابل ميان رئيس جمهور و مقام هاي نظامي آمريكا 
در شرايطي اتفاق مي افتد كه ترامپ به خاطر ناتواني در مديريت 

بحران كرونا، تعطيلي كســب وكارها و اشــتباه هاي مكرر در 
برخورد با معترضان هدف انتقادهاي بســيار قرار گرفته است. 
استفاده ترامپ از نيروهاي گارد ملي براي مهار اعتراض ها در 
واشنگتن و تهديد به استفاده از نيروهاي ارتش در ديگر ايالت ها، 
حتي برخي اعضاي حزب جمهوريخواه را كه طرفدار او هستند  
هم نگران اوضاع كرده است. در واشنگتن، گفته مي شود شهردار 
دستور اخراج نيروهاي گارد ملي از هتل ها را صادر كرده است. 
حدود هزار و 200نيروي گارد ملي براي سركوب اعتراض ها از 
ايالت يوتا به واشنگتن اعزام شده اند و اكنون در هتل هاي اين 
شهر مستقر هستند. موريل بروزر، شهردار واشنگتن، چند روز 
پيش هدف انتقادهاي شديد ترامپ قرار گرفته بود و اقدام تازه 

بروزر، واكنش به سخنان ترامپ ارزيابي شده است.
در ميان اظهارنظرهاي مختلفي كه در مورد احتمال استقرار 
ارتش در شهرها مطرح شــده، موضع گيري تند ژنرال جيمز 
متيس، بيش از ديگران مورد توجه قرار گرفته است. وزير دفاع 
سابق آمريكا، در بيانيه اي نوشته است: »بايد با هر تفكري كه 
شــهرهاي آمريكا را ميدان نبرد تصور مي كند و مي خواهد با 
اعزام سربازان، بر خيابان ها غلبه كند، مقابله كرد.« متيس نيز 
همچون وزير دفاع كنوني آمريكا، استفاده از نيروي نظامي را 
به عنوان آخرين گزينه و تنها در شرايط خاص ضروري دانسته 
است. متيس نوشته است: »50 سال پيش كه به ارتش پيوستم، 
سوگند خوردم كه از قانون اساسي دفاع و از آن حمايت كنم. 
اما هرگز به خواب هم نمي ديــدم روزي بيايد كه نيروهايي كه 
همان سوگند را ياد مي كنند براي نقض حقوق قانون اساسي 
هموطنان خود دســتور بگيرند.« او برقراري نظم در شهرها و 
ايالت هاي آمريكا را وظيفه نيروهاي پليس دانسته و گفته است:  
»تقويت جنبه نظامي واكنش دولت به اعتراض ها، به رويارويي 

ميان ارتش و مردم منجر خواهد شد.« 
ژنرال متيس كه در 2سال اول رياست جمهوري دونالد ترامپ 
وزير دفــاع بود و در اعتراض به دســتور ترامــپ براي خروج 
نيروهاي آمريكايي از سوريه از سمتش استعفا كرد، در بيانيه اش 
شخص رئيس جمهور را هم هدف انتقاد قرار داده است. او نوشته 
است: »دونالد ترامپ نخستين رئيس جمهور در دوران زندگي 
من است كه سعي ندارد مردم آمريكا را متحد كند؛ حتي تظاهر 
هم نمي كند كه چنين قصدي دارد. در عوض او سعي مي كند 

بين ما تفرقه بيندازد. امروز شاهد تبعات 3سال تالش در اين 
مسير هستيم؛ شــاهد تبعات 3ســال نبود يك رهبري پخته 
هســتيم. ما مي توانيم بدون او متحد شويم.« متيس در بيانيه 
خود »تفرقه  بينداز و رهبري كن« را شــيوه نازي ها در جنگ 
جهاني دوم دانسته و به طور غيرمســتقيم، آن را همان روشي 

دانسته كه ترامپ در پيش گرفته است.
بيانيه تند متيس مثل زنگ خطري در جامعه آمريكا صدا كرده 
است. هشدار او باعث شد تا برخي چهره هاي جمهوريخواه نيز 
نسبت به سياست هاي ترامپ مســير انتقاد را در پيش بگيرد. 
ليزا موركووسكي، عضو جمهوريخواه مجلس سناي آمريكا به 
خبرنگاران گفت كه اين بيانيه حاوي حقايق غيرقابل انكاري 
است و اينكه او احتماال در انتخابات رياست جمهوري آمريكا از 

ترامپ حمايت نخواهد كرد.
مارتين دمپسي، رئيس ســابق ستاد مشترك نيروهاي مسلح 
آمريكا كه اكنون بازنشسته شده  نيز در يك گفت وگوي راديويي 
به انتقاد از رئيس جمهــور آمريكا پرداخت. او نيــز ايده اعزام 

نيروهاي ارتش به خيابان ها را »خطرناك« توصيف كرد.
همانطور كــه انتظار مي رفــت، دونالد ترامپ نيــز در مقابل 
انتقادهاي مطرح شده ساكت ننشسته است. خبرگزاري رويترز 
ديروز در گزارشــي خبر داد كه ترامپ در حال بررسي گزينه 
بركناري وزير دفاعش است. به نوشته رويترز، دستياران ترامپ 
اما به او هشدار داده اند كه اخراج وزير دفاع در وضعيت آشفته 
كنوني و در شرايطي كه حتي برخي نمايندگان جمهوريخواه 
كنگره هم از مارك اســپر دفاع كرده اند، وضعيت را بحراني تر 
خواهد كرد. ترامپ هنوز در مورد اســپر اظهارنظري نكرده اما 
در چند پست توييتري حسابي به ژنرال متيس تاخته است. او 
گفت كه تنها وجه مشتركش با اوباما اين بوده كه هر دو متيس 
را اخراج كرده اند. ترامپ نوشت: »من زندگي تازه اي به او دادم 
اما او هيچ وقت آدم موفقي نبود... من خودم لقب سگ ديوانه 
را به او دادم.« با اين حال، به نظر مي رسد مخالفت با او از سوي 
عالي ترين چهره هاي نظامي آمريكا باعث شــده تا او قدري از 
تصميمش براي اعزام نيروهاي ارتش به خيابان ها عقب نشيني 
كند. او ديروز در پاسخ به خبرنگاران قدري از موضع اوليه كوتاه 
آمد و گفت: »فكر نمي كنم الزم باشــد اين كار را انجام دهيم؛ 

البته من قدرتش را دارم.«

مقام هاي كنوني و سابق پنتاگون، از تهديد ترامپ براي 
استقرار ارتش در خيابان ها انتقاد كردند ژنرال هاعلیه ترامپ

   )شماره ويژه  درباره اعتراض به 
نژادپرستي در آمريكا(

   فرياد درد در مراسم يادبود 
فلويد؛ »زانوي تان را از روي گردن ما 

برداريد«

   اين بار آتش؛ خشونت پليس، نژاد 
و اعتراض در آمريكا

   دهمين شب اعتراض ها در آمريكا 
در پي برگزاري مراسم يادبود فلويد

   انقباض بزرگ در انتظار اقتصاد 
اروپا

مامور سابق سازمان سيا در گزارشي مفصل در نشريه پوليتيكو، ابعاد ناكامي شكست سازمان هاي اطالعاتي آمريكا در عربستان 
سازمان هاي اطالعاتي آمريكا در پرونده سعودي را مورد بررسي قرار داده است

 تنش هاي بي ســابقه در روابط واشنگتن و 
رياض طي سال هاي اخير بسياري را بر آن خاورميانه

داشته كه از زوايايي مختلف و البته عميق تر، 
مناســبات ميان اين 2 متحد اســتراتژيك در مناسبات 
خاورميانه و بازارهاي جهاني انرژي را مورد بررســي قرار 
دهند. از جمله اين موارد، گزارش جنجالي اخير نشــريه 
پوليتيكو درباره ناكامي سازمان هاي اطالعاتي آمريكا در 
پرونده عربســتان سعودي اســت؛ گزارشــي كه با مرور 
اظهارات تكان دهنده بروس ريدل، افســر سابق سازمان 
اطالعات آمريكا درباره همين موضوع در سال 2017آغاز 
مي شود. ريدل 40سال از عمر فعاليت هاي حرفه اي خود را 
صرف تمركز بر مناســبات اقتصادي، سياســي و امنيتي 
عربستان كرده است و بر اين اســاس، شناخت عميقي از 

اليه هاي آشكار و پنهان اين كشور دارد.
به باور اين افسر ســابق ســازمان اطالعات، روابط ميان 
عربســتان و آمريكا طي ســال هاي اخير در اثر 2 عامل، 
شاهد تحوالت اساسي و البته نگران كننده اي است. عامل 
اول تغيير مناسبات سياســي در رياض است؛ مناسباتي 

كه از ساختاري كالســيك و قابل پيش بيني طي 40سال 
گذشته به شكلي بسيار پيچيده و البته غيرقابل پيش بيني 
براي آمريكا تبديل شده اســت. عامل دوم به واشنگتن و 
تصميم ساكنان جديد كاخ ســفيد براي حمايت مطلق از 
رياض برمي گردد. ريدل در اين باره مي گويد: ترامپ چك 
سفيد امضا شده در اختيار سران سعودي قرار داده و به اين 
ترتيب باعث شده رفتار اين كشــور به  مراتب متهورانه تر 
از گذشته شــود. گزارش نشــريه پوليتيكو اما با مرور اين 
ســخنان و البته روايتي مفصل تر از وضعيت كنوني حاكم 
بر روابط رياض-واشــنگتن، مفهومي با عنوان »شكست 
سيستماتيك سازمان هاي اطالعاتي آمريكا« در عربستان 
را مطرح مي كند؛ به اين معنا كه سازمان هاي نام برده شده، 
نقش سنتي خود براي تأثيرگذاري بر تصميم گيري سياسي 

در پرونده سعودي را از دست داده اند.

مهندسي اطالعات
داگالس لندن، نويســنده گزارش پوليتيكو كه خود از 
مأموران سابق سازمان ســيا بوده، مي نويسد: پذيرش 
وليعهدي محمد بن ســلمان از ســوي ترامپ با وجود 
هشدارهاي بسياري از تحليلگران و كارشناسان امنيتي 
صورت گرفته است. به نظر مي رسد اين فرايند، مشابه 

موافقت اوباما با وليعهدي شاهزاده محمد بن نايف بوده؛ 
يعني با تكيه بر سازمان هاي اطالعاتي كه تا حد زيادي 
وارد مناسبات سياسي شده اند و داده هاي تأثيرگذار را 
به صورت مهندسي شــده در اختيار رئيس جمهور قرار 

مي دهند.
در اين گزارش همچنين آمده: نتايج چنين روش هايي براي 
منافع درازمدت آمريكا نگران كننده است. محمد بن سلمان 
طي همين چند ســالي كه به قدرت رســيده، مشكالت 
متعددي براي آمريكا توليد كرده اســت؛ از باز كردن پاي 
اين كشور به جنگ يمن تا ماجراي ترور جمال خاشقجي، 
ايجاد ناآرامــي در بازارهــاي انرژي و البتــه تماس هاي 
مستقيم با دشمنان اســتراتژيك آمريكا همچون روسيه، 

چين و حتي ايران!
به گفته داگالس لندن، تعامل آمريكا با عربستان همواره 
بر جمع آوري گسترده اطالعات و بررسي دقيق شيوه هاي 
ممكن براي تأثيرگذاري بر رفتار رهبران اين كشور عربي 
متكي بوده است؛ كشــوري كه ســاختارهاي سياسي-
اجتماعي عقب مانده اي داشــته و رابطه خوبي هم با هيچ 
نوعي از شفافيت ندارد! اكنون پادشاه 84ساله اين كشور 
كه از بيماري هاي كهولت ذهني، ازجمله فراموشي نيز رنج 
مي برد، به پوششي براي ماجراجويي هاي فرزندش تبديل 

شــده اســت. اين وضعيت به معناي نياز جدي تر آمريكا 
نسبت به گذشته براي جمع آوري دقيق اطالعات از داخل 
پادشاهي عربستان، مخصوصا خاندان آل سعود است. با اين 
حال ســازمان هاي اطالعاتي آمريكا، مخصوصا در 3دوره 
اخير، بيش از هر زمان ديگر سياســي شده اند و »هرگونه 
اطالعاتي كه تحليل هاي سياسي آنها را به چالش بكشد از 

مسير انتقال به مقامات باالدستي حذف مي كنند«.

غافلگيري واشنگتن از كودتاي بن سلمان
بخش ديگر اين گــزارش جنجالي دربــاره فرايند قدرت 
گرفتن محمد بن سلمان و حدف رقباي او، ازجمله شاهزاده 
بن نايف اســت. داگالس لندن اين حادثه را به مثابه وقوع 
كودتا در رياض مي داند؛ كودتايي كه البته واشــنگتن آن 
را پيش بيني نكرده بود! در اين گــزارش آمده: غافلگيري 
آمريكا نشان مي دهد كه سازمان هاي اطالعاتي اين كشور 
دست كم طي سال هاي 2015تا 2017در خوانش درست 
تحوالت سعودي ناكام بوده اند. به اين ترتيب آمريكا حاال 
بايــد از متحدي حمايت كند كه او را به شــكل درســت 

نمي شناسد!
پيامدهاي عميق تر اين وضعيت زماني بيشــتر روشــن 
مي شود كه بدانيم اكنون بخش مهمي از متحدان سنتي 

آمريكا در رياض يا در حصر خانگي به سر مي برند و يا به كلي 
از ساختار قدرت كنار گذاشته شــده اند و تمام اينها تنها 
ظرف 2سال به وقوع پيوسته است. بر اين اساس طبيعي 
است كه عربستان سعودي بارها آمريكا را در پرونده هاي 
گوناگون، از جنگ يمن گرفته تا محاصره قطر و البته مهم تر 
از همه، سقوط قيمت نفت، غافلگير كند. رهبري سعودي 
روزبه روز از دايره كنترل ســازمان هاي اطالعاتي آمريكا 

دورتر مي شود.

پمپئو و ترامپ؛ نقطه اوج بحران 
در بخش پاياني گزارش پوليتيكو، رفتارهاي دولت كنوني 
آمريكا نسبت به عربستان مورد بررسي قرار گرفته است. به 
نوشته داگالس لندن، پمپئو يكي از چهره هاي تأثيرگذار 
در اتخاذ سياست هايي است كه ســازمان هاي اطالعاتي 
آمريكا را در موقعيت كنوني قرار داده؛ چهره اي كه حاال و 
در دولت ترامپ به بيشترين حد از اختيارات و دسترسي ها 
در طول تاريخ فعاليت حرفه اي اش دســت يافته است. در 
اين گزارش آمده: تالش هاي كامال عيان پمپئو در كنگره 
براي توجيه فروش سالح به عربســتان، رويكرد حاكم بر 
دولت و دســتگاه هاي امنيتي در اين پرونــده را به خوبي 

نشان مي دهد. 

مقررات جديد حمل ونقل در استانبول

جمهوريخواهان، پشت ترامپ
اعضاي ارشد حزب جمهوريخواه قاطعانه از رويكرد رئيس جمهور 

آمريكا در رسيدگي به بحران اجتماعي در اين كشور حمايت كرده و 
انتقادها به او را رد كرده اند 

اعضاي ارشــد حزب جمهوريخواه، 
انتقادهاي بسيار تند از دونالد ترامپ، رويداد

رئيس جمهــور آمريــكا را ناديــده 
گرفته انــد و چنــد  مــاه مانــده بــه انتخابــات 
رياست جمهوري، تمام قد از او در ميانه آشوب عظيم 

اجتماعي در كشورشان دفاع مي كنند.
به گزارش ســي ان ان، آنها حتي انتقادهاي سخت 
و تند ژنرال جيم متيس يكي از همفكران پيشــين 
خود را هم ناديده گرفته اند. وزير دفاع پيشين دولت 
ترامپ، در يكي از تندترين انتقادها از ترامپ، گفته 
اســت كه رئيس جمهور آمريكا حتي تمايل ندارد 

وانمود كند كه به دنبال اتحاد است.
متيس، در ميان جمهوريخواهــان احترام زيادي 
دارد، اما سناتورهاي جمهوريخواه، در دعواي ترامپ 
و متيس، طرف اولي را گرفته اند. متيس بعد از آن از 
ترامپ انتقاد كرد كه رئيس جمهور آمريكا، تهديد 
كرد از نيروي نظامي براي بازگرداندن نظم به آمريكا 
استفاده خواهد كرد. ترامپ در توييتر پاسخ متيس 
را داده و از او به عنوان  ژنرالــي كه بيش از حد به او 

توجه شده، ياد كرده است.
سناتورهاي جمهوريخواه حتي در آشوبي كه ترامپ 
دوشنبه ايجاد كرد طرف او را گرفتند؛ هفته پيش 
نيروهاي امنيتي و پليس، بــه تظاهرات صلح آميز 
معترضان در جلوي كاخ ســفيد حمله كردند و با 
خشــونت تمام، مردم را عقب زدند تا ترامپ به يك 
كليســا برود و عكس يادگاري بيندازد. بسياري از 
سناتورها گفته اند ســعي در كوچك شمردن اين 

رويداد كرده و طرف ترامپ را گرفته اند.
اعتراض ها در آمريكا بعد از آن اوج گرفت كه جورج 
فلويد سياهپوست، توسط پليس در مينياپليس به 

طرز فجيعی كشته شد. 
ران جانســون، رئيس كميته امنيت داخلي و امور 
دولتي ســنا درباره انتقادهاي متيس گفته است: 
»ژنرال متيس مي تواند نظرات خودش را داشــته 
باشــد. او آزاد اســت كه عقايدش را بيان كند.« او 
درباره حادثه دوشــنبه هم گفته است: »من هنوز 

تصاوير چگونگي عقب راندن مردم را نديده ام.«
خبرنگاران پنجشنبه در سنا به سراغ ميچ مك كانل، 
رهبر اكثريت جمهوريخواهان هم رفتند اما او حاضر 

به پاسخگويي به آنها نشد.
سي ان ان گزارش داده كه ســناتورها به اين نتيجه 
رسيده اند كه موفقيت حزب آنها در انتخابات پاييز، 
تا حد زيادي به عملكرد ترامپ در نظرسنجي ها ربط 
دارد و نمي خواهند بــا موضع گيري عليه ترامپ در 

اين چند ماه، شانس موفقيت او را پايين بياورند.
تنها سناتور جمهوريخواهي كه درپي صحبت هاي 
ژنرال متيس عليه ترامپ موضع گرفته، خانم ليسا 

موركوفسكي، سناتور آالسكاست. در پي صحبت هاي 
او، ترامپ در توييتر به او حملــه كرد و وعده داد در 

انتخابات،  از رقيب او حمايت خواهد كرد.
بقيه ســناتورها اما يا از ترامپ حمايت كرده اند يا 
سكوت كرده اند. ســناتور تام تيليس درباره انتقاد 
متيس از ترامپ گفته است: »آنها سابقه طوالنی از 
عدم توافق با يكديگر دارند. من نمي خواهم در دعواي 

يك وزير سابق و رئيس جمهور قرار بگيرم.«
ليندزي گراهام، يكي از نزديك ترين اعضاي ارشد 
حزب جمهوريخــواه و رئيس كميته قضايي ســنا 
گفته است كه متيس حق دارد از ترامپ انتقاد كند 
اما مسئله فراتر از يك انتقاد ساده است؛ »اين روزها 
از نظر سياسي مد شده اســت كه ترامپ را مقصر 
هر چيزي نشــان بدهند و من اصال از اين مســئله 
خوشم نمي آيد. متيس مســتقيما به درون )بازي( 
سياست پريده است. من فكر مي كنم او از بسياري 
از اتفاق هايي كه در دنياي سياست در آمريكا روي 
مي دهد، خبر ندارد.« جان كورنين، سناتور تگزاس 
هم گفته است كه متيس با انتقاد از ترامپ، تنها به 
يك سمت معادله نگاه كرده و همه واقعيت را مدنظر 
نداشته. چند ســناتور ديگر هم در دعواي متيس و 

ترامپ طرف رئيس جمهوري آمريكا را گرفته اند.
اما خارج از دايره جمهوريخواهان، اوضاع چندان به 
نفع ترامپ پيش نمي رود؛ نشريه هيل، گزارش داده 
است كه ترامپ در پي پيشي گرفتن جو بايدن، رقيب 
دمكرات خود در انتخابات پاييز درنظرسنجي ها، با 
گروهي از مقامات ارشد ستاد انتخاباتي خود ديدار 
كرده است. در چند نظرسنجي در ايالت هاي كليدي، 
مشخص شــده كه مردم اقبال بيشــتري به بايدن 
نشان داده اند و همين، زنگ خطر را براي ترامپ به 
صدا درآورده است. درنظرسنجي فاكس در آريزونا، 
بايدن 46 بــه 42درصد از ترامپ پيش اســت. در 
اوهايو هم 43درصد شــركت كنندگان گفته اند به 
ترامپ رأي خواهند داد؛ درحالي كه بايدن، انتخاب 
45درصد شركت كنندگان در انتخابات بوده است. 
در ويسكانســن هم بايدن 49 بــه 40درصد پيش 
است. درنظرسنجي دانشگاه كيني پاك در تگزاس 
هم بايدن )44درصد( با يك درصد اختالف از ترامپ 
پيش اســت. اين نتايج در ايالت هاي كليدي خبر 
بسيار بد و تكان دهنده براي ترامپ و كارزار او براي 
پيروزي مجدد به شمار مي رود و سي ان ان گزارش 
داده كه با همين نتايــج، ترامپ نمي تواند در پاييز، 

برنده انتخابات شود.
ترامپ در جلسه با اعضاي ارشد ستاد خود در كاخ 
سفيد درباره استراتژي انتخاباتي بحث كرده است. 
هيل گزارش داده اســت كه تيم انتخاباتي ترامپ 
مي خواهد در استراتژي جديد خود روي ارائه تصوير 
جديدي از شــخصيت بايدن تمركز كند و معاون 
پيشــين باراك اوباما در مقابل رنگين پوستان قرار 

مي گيرد.

با بازگشايي ادارات و شهرها در 
تركيه بعد از 2 مــاه قرنطينه، تركيه

مقامات شهري مقررات جديدي 
بــراي   حمل ونقــل عمومي در شــهرهاي 
پرجمعيت و پرگردشــگري مانند استانبول 
وضع كرده اند. به گزارش روزنامه حريت، در 
روزهاي گذشته مقامات شــهري استانبول 
مقرر كرده بودند كه اتوبوس و مترو نبايد بيش 
از 50درصد از ظرفيت خود مسافر سوار كنند. 
حاال اما در نشست مشترك استاندار، شهردار 
و شوراهاي شهر اســتانبول با حضور مقامات 
امنيتي و براســاس توصيه هاي متخصصان 
علمي و بخش درمان، در اتوبوس ها و متروي 
اين شهر، شمار مسافران ايستاده نبايد بيشتر 

از شمار مسافران نشسته باشد.

همچنين در داخــل اتوبوس ها، مســافران 
در صندلي هــا نبايد مســتقيم روبه روي هم 
بنشــينند. اگر ظرفيت اتوبــوس و مترو پر 
باشد، هيچ مسافري به داخل كابين  راه داده 
نمي شود. اگر مسافري اصرار كرد، راننده بايد 
نيروهاي امنيتي را خبر كند. در كشتي هايي 
كه مسافران را از منطقه آسيايي به اروپايي و 
بالعكس جابه جا مي كنند، همه مسافران بايد 

نشسته باشند.
همه وسايل حمل ونقل عمومي بايد مجهز به 
مواد ضدعفوني كننده دست باشند. مسافراني 
كه از مقررات تخطي كنند جريمه مي شوند. 
براساس آمار وب سايت ورلدميتر كه اطالعات 
كشورها را در اين زمينه دسته بندي و منتشر 
مي كند، تا عصر ديروز شمار مبتاليان به كرونا 

در تركيه 167هزار و 410نفر بوده است. شمار 
درگذشــتگان بر اثر اين ويروس 4630نفر 

بوده است.

اوج گيري كرونا در شرق
درحالي كه كشورهاي جهان از غرب تا شرق 
يك به يك درحال برداشتن محدوديت هاي 
چند ماهــه قرنطينه هســتند، آماركرونا در 
برخــي كشــورها درحال اوج گيري اســت. 
هنــد، پاكســتان و بنــگالدش ازجملــه 
كشورهايي هستند كه كرونا در آنها درحال 
اوج گيري است. هند ديروز 9800مورد ابتالي 
جديد را گزارش و پاكستان با 82مورد مرگ، 
ركورد جديدي در مرگ ومير روزانه را بر اثر 

كرونا ثبت كرده است.

از راست: مارك اسپر)وزير دفاع(، ژنرال جيمز متيس، ژنرال مارك ميلي، ژنرال مارتين دمپسي

جواد نصرتی
خبرنگار

سياوش فالح پور
خبرنگار

محمد امين خرمی
خبرنگار
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درشببســتوكليدشبهدلستانيداد

تقاضابرایبرچيدهشدنتنديس
بروكســل: حدود 30هزار نفر در بلژيــك با امضاي 
دو طومار خواســتار برچيدن تنديس هــای لئوپولد 
دوم، پادشاه اين كشــور در دوران اســتعمار شدند. 
به گزارش يورونيــوز، امضاكنندگان ايــن دو طومار 
 اينترنتــي بــا الهــام از اعتراض هــاي اخيــر عليه 
نژادپرســتي در آمريكا از مقامات بلژيك خواسته اند 
كه تنديس های لئوپولد دوم در شــهرهاي بروكسل و 

ال برچيده شود.

قتلبهدليلآزادكردنطوطي
الهور: پليس پاكســتان زن و شــوهري را بــه اتهام 
قتل خدمتكار خــود به دليل آزاد كــردن يك طوطی 
خانگــي بازداشــت كــرد. به گــزارش بي بي ســي، 
مقتول دختربچه 7ســاله اي به نام زهره بي بي اســت 
 كه حســن صديقــي و همســرش او را در خانه شــان 
در يك محله ثروتمند راولپندي در نزديكي اســام آباد 
استخدام كرده بودند تا از پسرشان كه او هم هفت ساله 

بود، مراقبت كند.

برتريحباباجتماعيبرفاصلهاجتماعي
لندن: نتيجه يكي از پژوهش هاي دانشمندان در دانشگاه 
آكسفورد بريتانيا نشــان مي دهد كه تشكيل »حباب هاي 
اجتماعي« مي تواند به شكل چشمگيري دامنه شيوع كرونا 
را محدود كند. به گزارش يورونيوز، براســاس اين گزارش، 
بهترين راه براي كاهش شــيوع ويروس كرونا آن است كه 
افراد تعامات روزمره خود را به تماس هاي كمابيش تكراري 
با گروهي اندك محدود كنند. به ايــن دامنه هاي محدود 

ارتباطات »حباب هاي اجتماعي« گفته مي شود.

بازنشستگياسطورهبازيهايكامپيوتري
پكن: اســطوره بازي هــاي كامپيوتري جهــان به علت 
مشكات جسمي و رواني، خود را در 23سالگي بازنشسته 
كرد. به گزارش بي بي سي، جيان ژيائو كه با نام مستعار اوزي 
)Uzi( در ليگ  هاي اين نوع بازي ها شركت مي كرد به علت 
شب بيداري هاي بسيار و استرس ناشي از اين نوع بازي ها 
از حرفه خود كنار كشيد. ژيائو از سال 2012ميادي پا به 
دنياي حرفه اي بازي هاي كامپيوتري گذاشــت. چيني ها 

در جهان بيشترين آمار اعتياد به اين نوع بازي ها را دارند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من اكتفي باليسير استغني عن الكثير؛ 
كسي كه به اندك اكتفا كند، از بسيار بي نياز گردد.

   اذان ظهر :  13:03    غروب آفتــاب: 20:18    اذان مغرب: 20:39
   نيمه شب شــرعي:00:10    اذان صبح: 4:03    طلوع آفتاب: 5:48

عكس: گاردين بازيدررودخانهآمازون-ايكيتوس/پرو

ازجان»فرهنگ«چهميخواهيم؟
در اين روزها كه بســاط خيلــي از خدمات 
فرهنگي كساد است و سينما، تئاتر، گالري و 
كتابفروشي ها همچون بيماران كرونا گرفته 
خاموش و تنگ نفس اند، دســته اي از آنها 

كه اجاقشان در اين وادي مي سوزد 
از فراخي وقت يا چه بدانم فشــار 
قرنطينه يا هر چه كه درســت بر 
نگارنده معلوم نيست، نظر و بيان 

شاد كم نگفته اند. برخي كه همچون مريدان شيوخ قرن نهمي، 
دل در گرو اكابر ادب و هنر دارند و يقه چاِك حضرات واالمقام 
اين عرصه اند، افسوس شمارگان دنبال كننده فان استاد را در 
اينستاگرام مي خورند و حيران از انبوه تماشاكنندگان »اليو« 
ســلبريتي ها، ماجراي اختاف تعداد دنبال كنندگان استاد و 
بهمان شاخ مجازي را به »فرهنگ« مردم ربط مي دهند. حاال 
اينكه در كدام واليت فرهنگ مداري مشايخ فرهنگي »فالوئر« 

بيشتري از اينفلوئنسرها دارند،  اهلل  اعلم!
ديگري عامِل افِت سليقه مخاطب تلويزيون را منتقد بامنازع 
و قدرقدرت رســانه تصويري مملكت مي شناســد. اين هم از 
آن حرف هاســت؛ في المثل آن آقاي منتقد درجه يك و استاد 
دانشــگاه كه در شبكه چهارم سيما در باب ســينماي ايران و 
جهان مو را از ماست مي كشــد، چقدر به مخاطبان آن شبكه 
مهجور افزوده و به كالبد ســليقه تصويــري عوام الناس، جان 

دميده، خدا مي داند!
عجيب تر از همه اما اين آخري ها بود. در شمال كشور واقعه اي 
تلخ و جانكاه رخ داده و روح جمعي جراحت خورده از قتل فجيع 
روميناست كه گرانمايه ارجمند سينما، در بادي امر به طعنه و 
سپس با شوريدگي تمام مي گويد اگر قاتل، فيلم او را ديده بود 
امكان داشت، دســت به چنين جنايتي نزند! البته امر محال، 
محال نيست اما چگونه ممكن است فردي كه حتي مي گويند 
در باب محاكمه پس از جنايت، تحقيق و كندوكاو كرده، با ديدن 
يك فيلم نظرش برگردد؟ تمام ايده هاي پيش گفته از زبان اهل 
فرهنگ و هنر از يك غلط خواني رايج و اشــتباه محاسباتي در 
معادله »فرهنگ« پرده برداري مي كند. واقع آن است: برخاف 
گمان برخي فعاالن فرهنگي، »فرهنگ« در بسياري از موارد و 
رويدادها نه تنها راه حل ارائه نمي كند، سلطه نمي اندازد و سيطره 
ندارد بلكه به تعبير آگامبن، سازگاري ناممكن دارد. به عبارت 
ديگر فرهنــگ نمي تواند موجب درهم تنيدگــي امر مهيج با 
خود باشد؛ بلكه يكسر خود را از رويداد پنهان مي كند و فاصله 
مي گيرد تا با دروني كردن رويدادهاي پياپي اندام واره هايي از 

خود بسازد؛ آن هم براي نسل هاي احتماال پسامعاصر.
از سوي ديگر فرهنگ نه تنها بر اميال »جنون« و »لذت« تأثير 
نفي و ابطال ندارد بلكه گاهي محرك نيز هست. به اين معنا كه هر 
چه بارقه هاي رواني، بازنمايانه تر و حتي تروماتيك تر باشد، بيشتر 
شانس رسوخ بر اليه هاي فرهنگي دارد و به تبع آن در كاالهاي 
هنري نيز بيشتر سايه مي افكند؛ در نتيجه اقبال بيشتري هم براي 
درك و جذب شدن دارد. در يك سنجش ظاهرگرا، كافي ست از 
خود بپرسيم چرا ويدئوهاي هرزه نگارانه يا شوخي هاي جنسي 
در فيلم ها هواداران ميليوني دارند؟ يا بــه چه دليل رمان هاي 
جنايي و فيلم هاي هراسناك، بيشتر باعث ترشح دوپامين در مغز 
مي شوند؟ عصر خوانش معصومانه و قدسي از فرهنگ مدت هاست 
به سر رسيده اســت. اينكه گمان كنيم فرهنگ و كاالهايش در 
چنبره تأدب و فرهيختگي محصور هســتند نيز خطا رفته ايم. 
فرهنگ اگر چه آموزش مي دهد، پيوند برقــرار مي كند و زبان 
مي سازد اما محرك آن براي برساختن، »رويداد« حاضر نيست. 
اصاح قواعد انساني هم بيشتر در قالب »نظريه هاي اجتماعي«، 
»بنيادهــاي حداقلي حقوقــي« و »سياســتگذاري عمومي« 

مي گنجد. فرهنگ در اين وادي تماشاگر و يادداشت بردار است.

احسانصفاپورنقد و نظر
روزنامهنگار

علیمالئكهپزشك همشهریيادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

محمدعليبدري
ويترينحفاظت گر ميراث فرهنگي

آيابايدمكملويتامينب۱2بخورم؟
ويتامين ب 12 يــا كوباالمين يك ماده 
اساســي براي حفظ ســامت مغز و 
اعصاب و نيز براي ساخته شدنDNAو 

سلول هاي خوني است.
ما معموالً ويتاميــن ب 12 را از رژيم 

غذايي به دست مي آوريم. گوشت 
قرمز، گوشت مرغ و ماهي، جگر، 
تخم مرغ و لبنيات، منابع غني 

اين ويتامين هستند.
براي اينكه جذب ويتامين ب 12 از مواد غذايي در روده ها 
انجام شــود، وجود 2 عامــل ديگر ضروري اســت: يكي 
اســيد معده كه به آزاد شــدن اين ويتامين از مواد غذايي 
كمك مي كند و دوم پروتئيني بــه نام »عامل داخلي« كه 
سلول هاي پوشش معده توليد مي كند. ويتامين آزاد شده 
از مواد غذايي با اتصال به »عامل داخلي« امكان جذب در 

روده ها را پيدا مي كند.
كمبود ويتامين ب 12در ســنين باالتر رخ مي دهد. علت 
اين اســت كه با افزايش سن، ميزان ترشــح اسيد معده 
كاهش مي يابد و استخراج ويتامين از مواد غذايي مشكل تر 
مي شــود. از علل ديگر كمبود ويتامين ب 12مي توان به 
مصرف داروهاي ضد  اســيد معده، مصــرف رژيم غذايي 
فاقد فرآورده هاي حيواني، جراحي هــاي كاهش وزن كه 
با برداشتن بخشــي از معده همراه هستند و بيماري هاي 
خودايمني كه پوشــش معده يا روده را تخريب مي كنند، 

اشاره كرد.
عائم اوليه كمبود ويتامين ب12 ممكن است چندان واضح 
نباشد و مثا به صورت ضعف عضاني بروز پيدا كند كه شما 
آن را به داليل ديگر نســبت دهيد.كمبود شديد ويتامين 
ب12 ممكن است به مشكات حفظ تعادل بدن، افسردگي، 
خستگي و ضعف شديد عضاني، اختال حافظه، بي حسي و 

گزگز كردن دست ها و پاها و كم خوني بينجامد.
درمان كمبود ويتامين ب 12 بسته به علت به وجود آورنده 
آن ممكن اســت صرفاً خوردن مقدار بيشتري از غذاهاي 
غني از ويتامين ب 12 يا مصرف نكردن داروي ضد اســيد 
باشــد. همچنين ممكن اســت مصرف مكمــل ويتامين 

ب12ضرورت پيدا كند.
اما اگر كمبود ويتامين ب 12 نداشــته باشيد، آيا مصرف 
مكمل آن براي پيشــگيري الزم اســت؟ اگــر گياهخوار 
باشــيد و فرآورده هاي حيواني مصرف نكنيد و همچنين 
در افراد در سنين باال كه بيشــتر در معرض خطر كمبود 
اين ويتامين هســتند، مصرف مولتي ويتاميني كه حاوي 
مقدار توصيه  شــده روزانه يعني 2.8 ميكروگرم ويتامين 
ب 12 باشد، مي تواند به پيشگيري از كمبود آن كمك كند.

چهنشاندهايم؟
قصه تلخ دخترك تالشــي، قصــه اي از زندگي در 

جامعه ماست كه از لحظه وقوع بخشي از تاريخ ما 
شده است؛ جامعه و تاريخ ما مردم هم روستايي 
دختــرك تا ما مــردم هموطــن او. مــا به چه 

چيزي»جامعه« مي گوييم و به چه چيزي 
»تاريخ«؟ اين مقدمه اي براي شروع يك 
رساله در باب جامعه و تاريخ نيست، 
بلكه پرسشی بنيادين براي رفع يك 

سو ءتفاهم ذهني است.
ذهن عاقه دارد تا چيزهايي با چند ويژگي يكســان را در دســته هايي 
مشترك دســته بندي كند و ســرانجام باقيمانده ويژگي ها را از اعضاي 
گروه به هم دســته اي ها تعميم دهد. به گفت وگوهــا در فضاي مجازي 
توجه كنيد. شباهت عكس يا لحن يك كاربر، كاربران مخالف را براساس 
طبقه بندي هاي ازپيــش  معين به نتيجه گيري ضمني مي رســاند. در 
ارتباطات اجتماعي بيــرون از فضاي مجازي هم ماجرا همين اســت. 
پيش فرض ها هستند كه با نســخه هايي ازپيش  پيچيده حكم مي كنند. 
فقط ذهن هاي چابك و ديده هاي دنياديده مي توانند خود را از اين مهلكه 
شناختي آزاد كنند. همين لَختي ذهن و درشتي ادراك ما را به فهم بَسيط 
و ُســلب از »جامعه« و البته »تاريخ«گرفتار كرده است. جامعه و اساساً 
هر اسم جمع، انتزاعي اســت كه ذهن از ويژگي مشترك افراد متفاوت 
مي كند. در واقع هيچ جمع و جمعيتي واقعيت بيروني ندارد. در دنياي 
بيرون »فرد«ها هستند و »ويژگي ها«يشان؛ ذهن ماست كه از ويژگي هاي 
مشترك، مفهوم تازه اي را انتزاع مي كند و نام جمع بر آن مي گذارد. تاريخ 
هم چنين است با اين تفاوت كه نســبت تاريخ به جامعه نسبت طول به 
عرض يك جادۀ دورآغاز و ديرانجام اســت. تاريخ روندي است كه ذهن 

از رفتارهاي ميليون ها »فرد«در يك بازه زماني معين انتزاع مي كند.
قصه دخترك تالشي نيز سرانجام يك بازه تاريخي است كه آغاز آن را 
هرجا تصور كنيم، در پايانش »ما« ايستاده ايم؛ بازه اي كه تأثير عوامل 
در آن هرچه به پايان نزديك تر باشــند، قوي تر مي شود. ما و مردمان 
پيش از ما، در طول تاريخ و در پهنه جامعه هر روز درختي نشانده ايم، 
هركدام به يك ذائقه، هر درخت با يك ميوه. صاحبان تصميم و تأثير 
البته درختاني بيشتر و قطورتر نشانده اند؛ درختاني كه تمام رمق خاك 
را به خود كشيده اند و تمام آب و آبادي را به پاي خود ريخته اند. آنچه در 
آن زندگي مي كنيم باغي خّرم باشد يا جنگلي آشفته محصول سال ها 
كاشت خودمان است، هركسي به قدر وسع خود. اكنون از چه مي ناليم؟ 
آنچه برمي داريم همان است كه نشانده ايم. اين ناله ها بيش از همه از 
گلوي صاحبان تصميم و تأثير كه بيرون مي آيند، گوش را مي خراشند.
پس از اين هم دست هاي ما از كاشت باز نمي ايستند. چند روز ديگر را 
تصور كنيم. در يك حادثه تلخ يا شيرين ديگر به پشت سر نگاه خواهيم 
كرد. خواهيم ديد كه به آنچه تا قتل دخترك تالشــي كاشته بوديم، 
به جنگلي كه براي او و براي هزاران مانند او ســاخته بوديم، درختاني 
تازه، درختاني كه دير يا زود به بار مي نشينند، افزوده ايم؛ درختاني كه 

»اكنون« مي كاريم.

اخبار
»اخبــار«  كتــاب 
نوشــته آلن دوباتن 
را مريم تقديســي به 
فارســي برگردانده و 
توسط نشــر ققنوس 
منتشر شــده است. 
نســخه اصلي كتاب 
ســال2014 توسط 
انتشــارات پنگوئن 

چاپ شده است.
آلن دوباتــن در اين كتــاب از ديدگاهي جديد به 
بررسي نمونه هاي رايج گزارش هاي خبري از قبيل 
سوانح هوايي، قتل، رســوايي سياسي و مصاحبه 
با شخصيت هاي سرشــناس پرداخته و سؤاالتي 
تفكربرانگيز مطرح كرده اســت: چرا گزارش هاي 
فجايع جذاب اند؟ چــرا به روابط عاشــقانه افراد 
مشهور توجه و عاقه نشــان مي دهيم؟ چرا وقتي 
سياســتمداري وجهه خود را از دســت مي دهد 
لبخند مي زنيــم؟ او در اين رونــد مخاطب را به 
سمت دركي روشن از نيرويي هدايت مي كند كه 
بيش از همــه بر نگاه ما به واقعيــت اثر مي گذارد. 
دوباتن، نويســنده كتاب هاي فلســفي مشهوري 
مانند »تسلي بخشي هاي فلسفي« مي گويد كتابش 
يك بعد آرمانشــهري هــم دارد و در آن، نه  فقط 
از چيســتي فعلي اخبار سؤال شــده، بلكه تاش 
شــده تا خواننده را وادار به تجسم وضعيت آن در 
آينده ســازد. او همچنين مي گويد جوامع مدرن 
هنوز ابتداي راه اين شــناخت قرار دارند كه به چه 
اخباري نياز دارند تا شكوفا شوند. گردآوري اخبار 
در بخش اعظــم تاريخ چنان ســخت و انتقالش 
هم چنان پرهزينه بوده كه ناگزيــر تأثيرات آن بر 
زندگي انسان ها محدود بوده است. اما امروز تقريبا 
هيچ  جايي در جهان نيست كه براي فرار از اخبار، 
بتوان به آن پناه برد. كتاب »اخبار« 8 بخش اصلي 
دارد كه بخش اول مقدمــه و بخش هاي دوم تا 
هشــتم به اين ترتيب اند: سياست، اخبار جهان، 
اقتصاد، شخصيت هاي سرشناس، فاجعه، مصرف 
و نتيجه گيري. دوباتن مي گويد كتابش يك كتاب 
راهنماي كوچك براي مصلحت همه انسان هاست 
و به اختصار به پيچيدگي هاي عادتي مي پردازد كه 
ظاهرا بيش از حد عادي و بي ضرر به  نظر مي رسد.

اين كتاب 254 صفحه اي با شمارگان هزار و 100 
نسخه به قيمت 32 هزار تومان منتشر شده است.

افسوسكهتوفيقرفت
حســن توفيــق، مدير و ســردبير 
سومين دوره روزنامه فكاهي توفيق 
روز يازدهم خرداد99 در 95سالگي 
درگذشت، ولي درگذشت او را درواقع 
بايد از زماني دانست كه روزنامه اش 
براي هميشــه توقيف شــد و غمي 
جانكاه بر دلش نشست كه هيچ گاه 
رهايش نكرد و به قول خودش پشتش 
دوتا شد. توفيق در زمان مديريت او 

به چنان تيراژي رســيد كه كفاف خوانندگان تهراني را نمي داد. جذابيت و گيرايي توفيق 
بيشــتر مديون كاريكاتورهاي روي جلد بود كه حاصل ذوق و قلم پخته شادروان حسن 
توفيق بود. از اين گذشته، مجمعي بود از معروف ترين شاعران و طنزپردازان كه نظايرشان 
در دهه هاي اخير پديد نيامده است. موضوعات اصلي توفيق گذشته از مسائل اجتماعي، 
بيشتر متوجه سررشته داري كشور بود با محتوايي به شدت انتقادي كه با شيرين زباني در 
قالب نظم و نثر و كاريكاتور مطرح مي شد. شــعار توفيق نيز كه در هر شماره باالي صفحه 
اول درج مي شد مبين همين ويژگي بود: چو حق تلخ است با شيرين زباني/ حكايت سركنم 

آن سان كه داني. 
به همين سبب برخي از مطالب توفيق بود كه خواننده آن سان كه از اوضاع زمانه باخبر بود، 
آنها را تعبير و تفسير مي كرد. ســخن از توفيق گفتن آن هم به اختصار دشوار است، ولي 
نكته هايي برجسته و ابتكاراتي شيرين در پرونده اين دستگاه منحصربه فرد تاريخ مطبوعات 
ايران مكتوم است كه 3سال پيش در ديداري با شادروان حسن توفيق شنيدم. غروب نوزدهم 
اسفند1396 بود كه به من زنگ زد. از آنجا كه مدت ها بود خبري از هم نداشتيم، خودش 

را معرفي كرد.
- سام، جناب بقايي.
- سام، جناب عالي؟

- من توفيق هستم، حسن توفيق.
- چقدر خوشحالم كه صداي شما را مي شنوم.

- با دكتر حسن خواجه نوري كه از نويسندگان ما بودند، ذكر خير شما بود، گفتم مي دانم 
متولد 20اسفند است. فردا براي عرض تبريك مي آيم.

فردا خانه ام به قدومش روشن شد. در 92سالگي همچنان مانند روزگار جواني خوش لباس 
و فاخر مي نمود. از هر دري سخن به ميان آمد؛ از مطبوعات آن ايام و اين ايام. پرسش عمده 
اين بود كه چرا نمي شود توفيق را دوباره منتشر كرد؟ تبسمي كرد و گفت: »هر نهالي زمين 
مساعد مي خواهد.« بعد صحبت از توقيف توفيق به ميان آمد. گفت: »هرچقدر مردم شيفته و 
شيداي توفيق بودند، حكومت چشم ديدنش را نداشت و از هر امكاني براي تضعيف ما استفاده 
مي كرد. يك روز از دفتر هويدا زنگ زدند كه آقاي نخســت وزير مي خواهند شما را ببينند. 
رفتم. هويدا پيشنهاد مشاركت دولت با روزنامه توفيق را داد. فهميدم مي خواهد ما را تطميع 
كند. گفتم اجازه بدهيد در اين باره فكر كنم. چند روز گذشت. منشي هويدا زنگ زد كه آقاي 
نخست وزير منتظر جواب هستند. گفتم »به ايشان بفرماييد چون مؤسسه ما از آغاز فعاليتش 
با حضرت عباس شريك بوده، نمي تواند با دو عباس شراكت داشته باشد.« كاريكاتورهاي 
روي جلد توفيق غالبا اختصاص داشت به هويدا كه بسيار انتقادآميز بود. توفيق براي هريك 
از افراد معروف اسمي فكاهي شبيه اسم اصلي ســاخته بود. براي مثال، به هويدا مي گفت 
»عصايي«. يكي از كاريكاتورهايي كه خشم هويدا را بسيار برانگيخت، اين بود كه پيرمردي 
عصازنان در حال عبور از خيابان بود كه راننده عجولي با فرياد به او مي گويد »عصايي تندتر 
برو«. پيرمرد در پاسخش مي گويد: »پسرم! من يك عمر با احترام زندگي كردم، چرا به من 
مي گويي عصايي.« اين كاريكاتور به هويدا بسيار گران آمد و چون ديد نتوانسته ما را تطميع 
كند، تصميم گرفت قرينه سازي كند. بنابراين با محسن دولو، كاريكاتوريست معروف مذاكره 
كرد و مجله كاريكاتور منتشر شد.  ولي حتي يك نسخه هم از تيراژ توفيق كاسته نشد. از اين 
گذشته كنايات و تعريضاتي كه توفيق با ايهام هاي مهارت آميز متوجه شخص شاه مي كرد نيز 
عامل ديگري در خصومت حاكميت با اين نشريه بود. ازجمله اينكه پس از به راه افتادن حزب 
رستاخيز كه شاه آن را »بهترين حزب دنيا« لقب داده و تعداد اعضاي آن را بيش از همه احزاب 
سياسي در دوره مشروطه دانسته بود، توفيق نيز حزب خران را كه از سال21 تأسيس كرده 
بود، با همان تعاريف مي ستود و صفحه آخر روزنامه را اختصاص داده بود به مطالب مربوط به 
اين حزب كه بر باالي صفحه اين بيت به شدت كنايه آميز را چاپ مي كرد: به سرطويله حزب 
خران نوشته اند به زر / كه نيست حزبي از اين حزب در جهان بهتر، كه يادآور بيت زير از حافظ 

است: بدين رواق زبرجد نوشته اند به زر/ كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند.
آن روز - بيستم اسفند 96- از برخي مضامين انتقادي روي جلد توفيق هم صحبت به ميان 
آمد. ازجمله كاريكاتوري كه دكتر اميني را در حال ساخي قانون انتخابات نشان مي دهد. 
در سال1340 كه علي اميني نخست وزير بود، بر آن شد تا اصاحاتي در كشور انجام دهد. 
در آن ايام يكي از جذاب ترين روي جلدهاي فكاهي توفيق به همين موضوع اختصاص يافت 
كه كار حسن توفيق است براساس اسطوره  قرباني در اديان ابراهيمي. نخست وزير يا به قول 
توفيق »صدراعظم امينه« كاردي براق به دست دارد كه بر آن نوشته شده »تصويب نامه« 
با گوسفندي زير پا كه كلمه »قانون انتخابات« بر آن ديده مي شود. نخست وزير مي خواهد 
به تصور خود انتخابات فرمايشي را از ميان بردارد، ولي ملت )كاكا توفيق( به هيأت فرشته اي 
درحالي كه گوش فرماندار را گرفته، بر باالي سر او به پرواز درمي آيد و با اشاره به فرماندار 
مطيع و منفعل كه مشكات انتخابات را متوجه او مي داند، خطاب به صدراعظم مي گويد: 

اگر داني كه قرباني ثوابه/ به اين بند كن كه اخاقش خرابه.
ذكر آن كاريكاتور خاطره انگيز اين توفيق را پيش آورد كه هر دو دوست با نسخه اي از توفيق 
60سال پيش عكسي به يادگار بگيرند. صحبتم با رفيق ديرين بسيار بيش از اينها بود كه در 
اين مختصر نمي گنجد، ولي وقتي پس از ساعتي آخرين جرعه چاي را نوشيد، نفسي تازه 
كرد و به خنده گفت: »همه الواتي من در زندگي همين نوشيدن چاي بود، آن هم كمرنگ.« 
بعد مكثي كرد و گفت: »تمام عمر بر ســر فرهنگ اين ملك رفت، ولي چه سود؟« گفتم 

سودش اينكه تا زبان فارسي هست، نام حسن توفيق هم هست.

زمان و زاويه

چاقيعاملتسريعپيريمغز
يك مطالعه جديد نشان داده اســت كه افزايش شاخص توده 
بدني و همينطور اندازه دور كمر، ســبب تســريع پيري مغز 
در بزرگســاالن مي شــود. به گزارش دويچه وله، متخصصان 
دانشكده پزشكي دانشگاه ميامي طي يك مطالعه شش ساله 
روي شــاخص توده بدني 1200نفر اعام كردند كه داشــتن 
شاخص باالتر از 30 و سايز كمر باالتر از 104سانتي متر، خطر 
نازك شدن قشر مغز و كاهش ماده سفيد مغز را افزايش مي دهد. 
حجم ماده سفيد مغز به طور طبيعي بر اثر افزايش سن كاهش 

مي يابد؛ ولي چاقي  اين روند را تسريع مي كند.
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