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اجازه دهد که منافع عالی ايران را به خطر بيندازند
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يازدهم براي حل مشكالت باالست.« پيروز حناچي، شهردار تهران اين را در نشست 
مجمع نمايندگان مردم تهران در مجلس گفت.
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علي سرتيپي: اگر دلسوزي براي 
سينما يعني مافيا،  من مافيا هستم

تلفات جنگل
  کارشناســان دربــاره فرضيــه 
عمدی بودن آتش سوزی در جنگل ها 

چه نظري دارند

  آتــش ســوزي جنگل هــا چه 
تاثيراتــي در وضعيــت طبيعت و 

سالمت خواهد گذاشت؟

  به ازاي هر بلوطي که در آتش اخير 
خاييز سوخت، يك ميليارد تومان از 

سرمايه هاي کشور هدر رفته است

يادداشت
حسن بهشتي پور؛  کارشناس سياست خارجي

قطعنامه اي که روز گذشته در شوراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي صادر شد از چند جنبه قابل 

تحليل است:

اين قطعنامه در درجه نخست به ايران آدرس غلط مي دهد از اين جهت 
که نشان مي دهد کشوري که بيشــترين همكاري را با آژانس داشته و 1

بيشترين بازرسي را پذيرفته و به شــهادت مديرکل قبلي و فعلي در چارچوب 
برجام تعهدات خود را انجام داده بيشتر از ديگران مجازات مي شود.

موضوع دوم موضع قاطع چين اســت که اهميت داشــت چيني ها با 
هوشمندي متوجه شــده اند که قطعنامه 3 کشــور اروپايي در مسير 2

سناريو و نقشه آمريكا و اسرائيل اســت که با هدف به بن بست کشاندن برجام 
طراحي شده تا همكاري ايران با آژانس پايان بيابد و پرونده ايران را به شوراي 
امنيت ببرند، چيني ها نه فقط به قطعنامه رأي منفي دادند که بيانيه هم صادر و 
تأکيد کردند اروپا با اين قطعنامه به روند برجام ضربه وارد و در مسير طراحي 

شده آمريكا حرکت مي کند.

نكته ديگر اين اســت اروپا که مدعي بود طرفدار برجام اســت عمال با 
طراحي اين قطعنامه مبتكر صدور قطعنامه شــوراي حكام عليه ايران 3

مي شود درحالي که اروپايي ها به تعهدات خود عمل نكرده و حتي اينستكس را 
اجرا نكرده اند و به اين ترتيب آنها نه تنها براي حفظ برجام کاري نكرده اند بلكه 
آب به آسياب ترامپ ريختند چرا که اگر اروپا خواهان برجام است اين مسير که 
در پيش گرفته مسير غلطي است که آنها در سال84 رفتند و نه تنها به نتيجه 
نرسيدند بلكه باعث پيچيده تر شدن اوضاع شدند، به عبارت ديگر اروپا در حال 

تكرار تجربه غلط گذشته است.

موضع برخي کشورهاي عضو شوراي حكام در رأي گيري اخير موضوع 
مهم ديگر بود، از 35عضو 2کشــور چين و روســيه رأي منفي دادند 4

7کشور ممتنع دادند و يك کشور غايب بود. از بين اين 7کشور که رأي ممتنع 
داده اند نام هند و پاکستان ديده مي شود که خودشان ان پي تي را قبول ندارند و 
نظارت آژانس را نمي پذيرند امــا براي همكاري ايران بــا آژانس رأي ممتنع 
مي دهند درحالي که از اين کشــور ها انتظار مي رفت در مقابل رويه غلط رأي 
منفي بدهند، يا اينكه از کشــورهاي عضو جنبش عدم تعهد مثل مصر انتظار 
مي رفت بــا درك تحوالتي که شــاهد و ناظــر بوده اند بــا قطعنامه همراهي 
نمي کردند چون همين اتفاق ممكن است در آينده براي خودشان هم رخ دهد.

ايران بايد ديپلماســي را فعال کند خيلي راحت است بگوييم کشورها 
به دليل ترس از آمريكا رأي مي دهند اين ساده ســازي  مســئله است. 5

ديپلماسي بايد بيشتر کار کند و با اعضاي شوراي حكام و غيرمتعهد ها رايزني 
داشته و مواضع خود را تبيين کند.

در آخر بايد تأکيد کرد قطعنامه اخير شــوراي حكام با هدف تخريب 
روابط ايران و آژانس طراحي شده تا آمريكا بهانه جديدي داشته باشد و 6

کشورها را عليه ايران متقاعد کند سياستي که ايران اتخاذ مي کند نبايد دشمني 
با آژانس باشــد، همكاري ايــران و آژانس مي تواند بهانه را از دســت آمريكا و 
اسرائيل بگيرد و دوستان ايران را همراه کند نبايد از نظر دور داشت اگر چين و 
روسيه نسبت به قطعنامه شوراي حكام موضع منفي دارند به خاطر اين است که 
مي دانند ايران نهايت همكاري با آژانس را داشــته اســت بنابراين بايد نقشه 
اختالف بين ايران و آژانس را خنثي کنيم و اجازه ندهيم آمريكا از آب گل آلود 

روابط ايران و آژانس براي باز کردن پاي ايران در شوراي امنيت ماهي بگيرد.

دام آمريكا براي برجام

ديدگاه
ميثم هاشم خاني؛ تحليلگر اقتصادي

جهش قيمت مسكن و افزايش قيمت در بازار اجاره، به 
شكل گيري موجي براي ساماندهي اين بازار منجر شده و 
رئيس جمهور نيز در دستور به رئيس کل بانك مرکزي و وزراي اقتصاد و راه و شهرسازي 
بر لزوم ساماندهي و مهار قيمت در اين دو بازار تأکيد کرده است. البته هنوز جزئيات 
ابزارهايي که قرار است براي اجراي دستور رئيس دولت به کار گرفته شود، رسانه اي 
نشده است، اما از منظر کارشناسي براي برخورد درست با تحوالت اين دو بازار بايد 
ابتدا عوامل اثرگذار بر اين تحوالت شناسايي شوند و هرگونه سياستي براساس همين 

عوامل اثرگذار به کار گرفته شود.
براي اين کار، ابتدا بايد موضوع قيمت مسكن و اجاره را بررسي کرد تا مشخص شود که 
به طور تقريبي عوامل اصلي اثرگذار بر قيمت مسكن کدام است و قيمت اجاره چطور 
رشد مي کند. بررسي هاي آماري نشان مي دهد که در بلندمدت، قيمت مسكن در ايران 
متناسب با نرخ دالر آزاد رشد مي کند و حتي وقفه هاي مقطعي در اين رابطه نيز باعث 

نمي شود همگرايي قيمت مسكن و دالر متوقف شود.
همچنين در بازار اجاره نيز با بررسي هاي آماري مي توان به اين نتيجه رسيد که قيمت 
اجاره در بلندمدت با نرخ رشد نقدينگي و چاپ پول همبستگي بااليي دارد و متناسب 
با ميانگين رشــد نقدينگي حرکت مي کند. البته در بازار اجاره نيز امكان وقفه هاي 
مقطعي در همگرايي رشد قيمت اجاره و نرخ رشد نقدينگي وجود دارد اما در دوره هاي 

چندساله، تغييرات اين دو تقريبا همسان است.
اين دو تحليل آماري به روشني نشان مي دهد که اگر بخواهيم به طور ريشه اي قيمت 
فروش يا اجاره مسكن را تعديل کنيم، به واسطه اينكه اين دو بازار با مقياس رشد نرخ 
دالر و افزايش نقدينگي رشد مي کنند، بايد قيمت دالر در بازار آزاد و نرخ رشد نقدينگي 
و چاپ پول را به شيوه علمي و اثربخش اصالح کنيم تا به تبع آن بازار مسكن و اجاره نيز 
ساماندهي شود. خارج از اين سناريو، تقريبا محال است که بتوان با راهكارهايي نظير 
حذف قيمت آگهي هاي اينترنتي يا حتي استفاده از ابزارهاي مالياتي تسهيل توليد، 
تغيير خاصي در روند قيمتي اين دو بازار ايجاد کرد. خارج از اين فرايند، تقريبا محال 
است کاري کنيم که قيمت مسكن کمتر از دالر رشد کند يا تغييرات قيمت در بازار 
اجاره از ميزان افزايش نقدينگي در ميان مدت کمتر باشد. حتي ارائه زمين و تسهيالت 
ارزان قيمت دولتي به ســازندگان نيز گرچه در کوتاه مدت مي توانــد بازار را با ثبات 
نسبي مواجه کند، اما در ميان مدت محصول نهايي توليدشده با همين زمين دولتي 
و تســهيالت ارزان قيمت نيز خود را به بازار آزاد مي رساند. در حقيقت حمايت هاي 
اينچنيني از بازار مسكن اگر بدون تغيير در 2 شاخص نرخ ارز و افزايش نقدينگي انجام 
شود، کارکردي به مثابه ارائه ارز دولتي به واردکنندگان دارد که درنهايت محصول نهايي 

وارد شده با آن با نرخ ارز آزاد قيمت گذاري خواهد شد.
حتي اعمال محدوديت هايي نظير محدوديت در تملك مسكن توسط خانوارها و افراد 
نيز گرچه طرفداران زيادي در رده قانونگــذاران و مجريان دارد، اما درنهايت فقط به 
پاك کردن صورت مسئله منجر مي شود و سرمايه ها را با اخراج از بازار مسكن به ديگر 
بازارهاي سرمايه اي گسيل مي کند؛ در نتيجه با اين سياست فرضا کسي که هزار واحد 
مسكوني در تملك داشته است، مجبور مي شود بخش عمده آن را در بازار بفروشد که 
به کاهش موقتي قيمت مسكن دامن مي زند اما در ادامه سرمايه او وارد بازارهايي نظير 

ارز، طال يا خودرو خواهد شد و اين بازارها را به تالطم مي اندازد.
آخرين گزارش صندوق بين المللی پول نشــان مي دهد در سال جاري باوجود شيوع 
کرونا 116کشور تورم زير 3درصد خواهند داشت. در ايران نيز با قبول اينكه قيمت 
مسكن هم به عنوان يك کاالي سرمايه اي عمدتا با نگاه به نرخ ارز رشد مي کند و بخش 
عمده رشد قيمت ارز نيز ناشي از تفاضل تورم داخلي و خارجي است، بايد رشد نرخ 
تورم و کاهش ارزش پول ملي را درمان کرد تا بازار مســكن، اجاره و ساير بازارهاي 

سرمايه اي نيز ساماندهي شود.

 درمان بازار مسكن
با كنترل تورم

نگاه
روزبه كردوني؛   رئيس مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 

اسب تروا و نابودي تروي به دســت يوناني ها )پس 
از 10سال مقاومت در مقابل محاصره( روايت همه 
ملت هايي است که جنگ و مبارزه را، نه در آوردگاه رزم که در بساط بزم ناشي 

از ساده انگاري و زودباوري واگذار مي کنند و نابود مي شوند.
نگاهي به تغيير رفتار مردم نســبت به کرونا )که در افزايش چشــمگير تلفات 
ناشي از اين ويروس عالمگير مشهود است(، تشديد منازعات دروني و دعواهاي 
سياسي )که از تحليل بيانات تصميم گيران سياسي قابل تشخيص است( و از بين 
رفتن اولويت مقابله با کرونا در حوزه عمومي )که از تحليل مواضع تأثيرگذاران 
سياستي مشخص است( نشــان از آن دارد که ايران ما که در چند  ماه گذشته 
الگويي موفق و پيروز در جنگ تمام عيار با کرونا از خود نشان داده بود، اکنون در 

جدال با کرونا محتمل است که شكست هاي سنگين متحمل شود.
مطابق گزارش روز جمعه، ســخنگوي وزارت بهداشــت، تعداد جانباختگان 
بيماري کرونا طي 24ساعت قبل در کشور 120نفر بوده است که اين آمار مشابه 
تعداد جانباختگان در اواخر فروردين ماه اســت. اين بدين معناست که تعداد 
مرگ ومير ناشــي از کرونا در کشــور بعد از يك دوره کاهش که حتي به تعداد 

35نفر در روز هم رسيده بود دوباره با شيب تند رو به افزايش است.
در اين ميان نشانه هايي از پايان انسجام و اتحاد بي سابقه اي بود که در 110روز 
اول مبارزه با کرونا بين نهادهاي حكومتي از يك سو و مردم با دولت )به معناي 
عام( از سوي ديگر شكل گرفته بود نيز به چشم مي خورد. به نظر مي رسد دوباره 
ابرهاي تيره منازعــات بي پايان، اتهامات متقابل، افتراي رقيبان سياســي، به 
حاشيه رفتن مسائل اصلي کشور در آســمان جامعه و سياست کشور در حال 
شكل گيري است. اين درحالي است که بدخواهان ايران که هدف اصلي تحريم ها 
بر کشور را شكستن استقامت رواني مردم عنوان کرده بودند، کامال هدفمند و 
خستگي ناپذير در کنار اثرات گسترده اقتصادي اجتماعي ويروس کرونا و تبعات 

تحريم هاي ظالمانه، روح و روان مردم را هدف قرار داده اند.
واقعيت اين اســت که آنچه امروز بيش از همه  چيز نگران کننده است آن است 
که کرونا با اسب ترواي ســاده انگاري، زودباوري، اطمينان کاذب، توهم پايان 
بيماري و برگزاري جشــن پيروزي، مقاومت چند ماهه ايرانيان مقابل خود را 

در هم بشكند.
به راستي در واکنش به اين وضعيت مسئوليت سياستگذاران و تصميم گيران 
چيست؟ به تعبير واتســالوهاول، »جامعه آينه سياستمداران خويش است.« 
بنابراين کساني که در ميدان سياست هستند بايد بدانند که رفتار و گفتار آنها 
به شدت بر پنداشت هاي جامعه و تغييرات رفتاري مردم اثرگذار است بنابراين 
براي اصالح بي تفاوتي و ساده انگاري مردم نسبت به کرونا مسئوليتي سنگين 

دارند.

كرونا و اسب ترواي 
ساده انگاري ما

دريچه
حميد هيدارن؛ کارشناس حوزه شهري

متروي تهــران با وجــود تمام محدوديت هــاي مالي و 
مشكالت اقتصادي که گريبانگير کل کشور بوده و مختص 
پايتخت نيست، در آستانه خلق رکوردي قابل توجه و اميدوارکننده است؛ برآورد هاي 
مالي چنين نشــان مي دهد که اگر مبلغي در حدود 4چهار هــزار ميليارد تومان به 
مرور زمان به شرکت راه آهن شــهري تهران و حومه طي ماه هاي آينده تزريق شود، 
امكان تكميل 17ايستگاه جديد در شــبكه حمل ونقل ريلي زيرزميني تهران وجود 
داشته و اين به معناي امكان اضافه شــدن تقربيا يك ميليون مسافر در روز به جمع 

استفاده کنندگان از مترو است.
همه مي دانيم که در شــرايط بغرنج تحريم هاي روزافزون بين المللي و همچنين مسائل 
نشأت گرفته از بيماري کرونا که اقتصاد جاري مملكت را تحت تأثير قرار داده، تامين بودجه 
براي حتي ضروري ترين نيازهاي روزمره کشــور چقدر سخت و دشوار است. با اين حال 
درآمدهاي تقليل يافته و اندك موجود را بايد به بهترين نحو ممكن و در مهم ترين مواضع 
عملياتي و اجتماعي صرف کنيم؛ توسعه حمل ونقل عمومي خصوصا در شرايط کنوني، 

قطعا يكي از همين اولويت هاست.
آمار چنين نشان مي دهد که 7ايستگاه در دست ساخت مترو از پيشرفت باالي ۹0درصد 
عمليات اجرايي ساختماني بهره مند بوده و با تزريق حداقل بودجه مورد نياز، مي توان به 
قاطعيت از افتتاح چنين ايستگاه هايي در نيمه دوم سال جاري سخن گفت. ضمن اينكه 
10ايستگاه ديگر نيز در شرف تكميل است که ميزان ميانگين پيشرفت فيزيكي آنها بيش 

از 80درصد است.
بهره برداري از 17ايســتگاه مورد نظر از آن جهت اهميت بيشــتري پيــدا مي کند که 
بدانيم با افتتاح آنها، پوشــش خدماتي مترو در چهارگوشــه شــهر به شكلي محسوس 
افزايش يافته و همپوشــاني خطوط هفتگانــه به ميزان قابل توجهــي ارتقا مي يابد. در 

شــكل جديد شــبكه قابل بهره برداري مترو، نقاط متعددي در 
مرکز، غرب و جنوب شــرقي تهران از اين سيســتم حمل ونقلي 

 منتفــع شــده و پراکندگي ايســتگاه ها، ســطح جامعي از مســاحت پايتخــت را در 
بر خواهد گرفت.

 خوشامدگويي 
به يك ميليون مسافر جديد
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 سوداگري مسكن
و مستغالت شهري

 جزئيات
 3جنايت خانوادگي 

دركرمان و آبادان

مقاله اي از عبــاس آخوندي درباره 
وضعيت مسكن کشور

 پس از قتل رومينا، 3جنايت 
خانوادگي در کشور افكار عمومي 

را جريحه دار کرد
  همــراه بــا يادداشــتي از 
امان اهلل قرايي مقــــدم، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

18
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آداب سينمارفتن درعصرجديد
 سالن هاي سينماي كشور پس از 100روز 
فردا بازگشايي مي شوند
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آخرين روزهاي برجام فرا رسيده 
اســت. توافق هســته اي ايران هستهاي

و1+5پس از خــروج آمريكا در 
ارديبهشت 2 سال قبل، روزبه روز نحيف تر شد 
تا جايــي كــه همكاري هاي ايــران و آژانس 
به عنوان آخرين حلقه باقيمانــده از برجام بر 
جاي مانده بود، اما با صدور قطعنامه شــوراي 
حــكام آژانــس بين المللي انــرژي اتمي و با 
ميانداري 3 كشــور بــد قــول اروپايي يعني 
انگليس، فرانسه و آلمان آخرين ستون توافق 

هسته اي هم به لرزه افتاد.
در روزهايــي كــه كرونــا همه نشســت ها 
و رفت وآمد هــاي ديپلماتيــك را تحت تأثير 
قرار داده اســت، موضوع ايران هنوز در عرصه 
ديپلماسي داغ است. 3 كشــور اروپايي پس از 
تالش براي گرفتن قطعنامه اجماعي مجازي 
عليه ايــران بــا رأي مخالف چيــن مواجه و 
مجبور شدند نشســت حضوري برگزار كنند و 
در نشســت حضوري هم 2 غول شرقي عرصه 
ديپلماسي يعني چين و روسيه به درخواست 
آنان دســت رد زدند تا شــوراي حكام پس از 
8سال نخستين قطعنامه عليه ايران را هرچند 

به صورت غيراجماعي به تصويب برساند.

آخرينقطعنامه
آخرين بار 22شهريور 91شوراي حكام با رأي 
مثبت 31كشور از جمله چين و روسيه و با رأي 
منفي كوبا و رأي ممتنع اكوادور، تونس و مصر 
عليه ايران قطعنامه صادر كرده بود كه موضوع 
آن دسترسي به پارچين بود، حاال شوراي حكام 
يك بار ديگر به بهانه دسترسي به 2 مكان پاي 
ايران را به شوراي حكام باز كرده است؛ موضوعي 
كه شايد مثل ســال هاي قبل با ارجاع پرونده 
هسته اي از شوراي حكام به شوراي امنيت به 
بازگشت قطعنامه هاي شــوراي امنيت عليه 
ايران بينجامد. قطعنامه هايي كه پس از توافق 
هسته اي در سال 94با قطعنامه 2231بايگاني 
شدند و اين روزها آمريكا به صرافت افتاده يا از 
طريق شــوراي امنيت و يا با بهانه عضويت در 
برجام قطعنامه هاي قبلي عليــه ايران را قبل 
از برچيده شدن تحريم تســليحاتي ايران در 

مهرماه امسال احيا كند.

نگاهبهچين
در جريان رأي گيــري اخير شــوراي حكام، 
نگاه ها به ميز چين متمركز بــود كه برخالف 
مشي هميشگي با صداي رساتر از قبل حتي با 
صراحت بيشتر از روسيه مخالفت علني خود را 

با قطعنامه ضد  ايراني اعالم كرد.

نماينده چين در نطق خود كه روز پنجشــنبه 
در چهارمين روز نشست مجازي شوراي حكام 
ارائه شد، آمريكا را عامل تشديد تنش ها بر سر 
پرونده هســته اي ايران توصيف كرده و گفته 
بود: »ريشــه اصلي اين وضعيت در رويه هاي 
يكجانبه و زورگويانه آمريكاست و گواه آن خروج 
يكجانبه اش از برجام و در پيش گرفتن سياست 

فشار حداكثري عليه ايران است.«
ميخائيــل اوليانــوف، نماينــده روســيه در 
ســازمان هاي بين المللــي هم اعــالم كرد: 
باور داريم ايــن قطعنامه مي توانــد مخرب و 

غيرسازنده باشد.

چيزيبرايپنهانكردننداريم
محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، پيش تر 
در واكنش به پيش نويــس اين قطعنامه گفته 
بود: »شــوراي حكام آژانس نبايد به دشمنان 
برجام اجازه دهد كه منافع عالي ايران را به خطر 
بيندازند... ما چيزي براي پنهان كردن نداريم.«
كاظم غريب آبادي، ســفير ايــران در آژانس 
بين المللي انرژي اتمــي در واكنش به تصويب 
قطعنامه ضد ايراني با بيان اينكه ســاالنه بيش 
از 33 دسترسي تكميلي از ايران انجام مي شود 
تأكيد كرد: اين قطعنامه چيزي جز زياده طلبي 
و فزون خواهي نيســت و ايران زياده طلبي را از 
جانب هر كشور و سازماني كه باشد، كاماًل رد 

مي كند.
به گفته او؛ » اين قطعنامــه نه موجب ترغيب 
ايران به ارائه دسترســي به آژانس براســاس 
ادعاهاي واهي و بي اساس مي شود و نه موجب 
اعمال فشار به آن. جمهوري اسالمي ايران، اين 
قطعنامه را كامال رد مي كنــد و اقدام مقتضي 
و مناســب را در واكنش بــه آن اتخاذ خواهد 
كرد كه مسئوليت و عواقب آن، بر عهده بانيان 
چنين قطعنامه اي خواهد بود.« سفير ايران در 
نصيحتي به آژانس خواســتار آن شد كه قدر 
همكاري هاي ايران را بدانــد و كاري نكند كه 
آخرين ســنگر چندجانبه گرايــي در وين فرو 

بپاشد و برجام نابود شود!

موضوعموردمناقشه
آژانس در ماه هاي اخير خواســتار بازرسي از 
2 نقطه بوده كه گفته مي شود يكي از اين 2 مكان 
در حوالي آباده واقع اســت و بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي پيش تر مدعي 

فعاليت مخفيانه اتمي در آن شده بود.
غريب آبادي در واكنش به اين درخواست هاي 
آژانس تأكيد كرده: ممكن است بپرسيد كه چرا 
ايران به طور اتوماتيك دسترسي به اين 2 مكان 

را ارائه نمي كند تا سياســي بودن آنها را اثبات 
كند. پاسخ، واضح است؛ به عنوان يك موضوع 
حاكميتي، هيچ كشــوري قلمرو خود را فقط 
براساس ادعاهاي مستمر مطرح شده از سوي 
دشمن خود، به روي بازرســي ها باز نمي كند، 
حتي اگر بديهي باشد كه نتيجه، نادرست بودن 

اين ادعاها را ثابت مي كند.

حاميانومخالفانقطعنامه
در نشست ديروز استراليا، بلژيك، برزيل، كانادا، 
استوني، فرانسه، آلمان، غنا، يونان، مجارستان، 
ايتاليا، ژاپن، كويت، مراكــش، نيجريه، نروژ، 
پاناما، عربســتان سعودي، ســوئد، انگليس، 
آمريكا، اروگوئه و آرژانتين به همراه اكوادور و 
مصر كه در قطعنامه قبلي به قطعنامه ضد ايراني 
رأي ممتنع داده بودند بــا قطعنامه ضد ايراني 
همراهي كردند اما آذربايجان، هند، مغولستان، 
نيجر، پاكستان، آفريقاي جنوبي و تايلند به اين 
قطعنامه رأي ممتنع دادند تا با 2 رأي مخالف 
چين و روســيه قطعنامه به رغم عدم  اجماع به 

تصويب برسد.

وزنكشيدرشورايامنيت
آمريكا در تالش اســت تا معافيت تحريم هاي 
تســليحاتي ايران را كه براساس برجام مهرماه 
امســال آغاز مي شــود لغو كند. قرار است به 
درخواست اين كشــور نشســتي در شوراي 
امنيت برگزار شــود، نكته حائر اهميت اينكه 
نشست شــوراي حكام 10روز قبل از نشست 
شوراي امنيت درباره ايران برگزار شده و شايد 
بتوان نتيجه اين نشســت را از هم اكنون وزن 
كشي نشســت شــوراي امنيت قلمداد كرد؛ 
چون آفريقاي جنوبي، نيجر، استوني، بل ژيك، 
دومينيكن، آلمان، اندونزي، ســنت وينسنت 
و گراناديس، تونس و ويتنــام اعضاي غيردائم 
شوراي امنيت هســتند كه در تصميم جديد 
هند، ايرلند، مكزيك و نروژ هم براي دوره بعد با 

4عضو غيردائم جايگزين شده اند.
البته ديروز رسانه هاي آمريكايي از دور تازه اي 
از رايزني ها خبــر دادند كه بــراي جلب نظر 
روســيه و چين در شــوراي امنيت در جريان 
است تا براســاس يكي از ايده ها بتوانند تحريم 
تســليحاتي ايران را به صورت محدود تمديد 
كنند تا شايد پس از انتخابات رياست جمهوري 

آمريكا، تحوالتي ديگر رخ دهد.
چين و روســيه پيش تر بــا تمديــد تحريم 
تسليحاتي ايران، مخالفت كرده بودند و ايران 
هم هشدار داده بود شايد در اين صورت از برجام 

يا ان پي تي خارج شود.

قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با ميانداري انگليس، آلمان و فرانسه 
آخرين ستون توافق هسته اي را هم به لرزه درآورد

درحاشيه سياست

ارتباططبريبابانداحمدينژاد
محمد مهاجري روزنامه نــگار اصولگرا در 
واكنش به دادگاه اكبر طبري با هشتگ هاي 
هاشمي شاهرودي، قوه قضاييه و احمدي نژاد 
نوشت: »شــنيده ام با شــروع رسيدگي به 
پرونده اكبر طبري، يكــي از مديران دولت 
احمدي نــژاد كه از زمان مرحوم هاشــمي 
شــاهرودي بــا قــوه قضاييــه ارتباطات 
مفسده انگيزي داشت قصد خروج از كشور 
را دارد كه به دليل كرونا هنوز موفق نشده. 
زمان مناســبي براي بررسي فسادهاي باند 
احمدي نژاد و رابطه شــان با طبري است.« 

)خبرآنالين(

انتقادجليليازراهبردمذاكرهظريف
ســعيد جليلــي، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام در توييتر نوشــت: »بدتر از 
فشار اقتصادي دشمن، آن است كه كساني 
در داخل كشــور با آنكه شاهد اين دشمني 
آشــكار هســتند، مي گويند اگر الزم باشد 
مجددا مذاكره خواهيم كــرد؛ مگر دفعات 
قبل كه الزم ديديد، چه فرجامي را به ارمغان 
آورديــد؟« اين اظهــارات جليلي درحالي 
مطرح شد كه وزير خارجه در گفت وگويي 
تأكيد كرده بود: »من طرفــدار منافع ملي 
ايران هســتم. اگر منافع ملي ايران و مردم 
مستلزم اين باشد كه مذاكره بكنيم، مذاكره 
مي كنم. در هيچ مذاكره اي شما نمي توانيد 
به طرف مقابل تــان اعتماد كنيــد. روابط 
بين الملل براساس بي اعتمادي است. براي 
همين اســت اگر قرار بود به كسي اعتماد 
كنيم، برجــام 150صفحه نمي شــد بلكه 
2صفحه مي شــد كه ما مي گفتيم ما سالح 
هسته اي نمي خواهيم و آنها هم مي گفتند 

تحريم ها را برمي داريم.«

پاسخهواپيماييماهانبهيكداستان
در پي انتشار گفت وگويي از شخصي به نام 
امير اســداللهي درباره پرواز ماهان و حمل 
بار ممنوعه و حضور سردار شهيد سليماني 
در اين پرواز، شركت هواپيمايي ماهان اعالم 
كرد نقل چنين داســتاني وهم آلود، زاييده 
ذهني خالق و داستان پرداز است و نمي تواند 
به هيچ روي دستاويزي براي دشمني هاي 
آتي معاندين شــود. به گــزارش جماران، 
شركت هواپيمايي ماهان اعالم آمادگي كرده 
است تا چنانچه هريك از رسانه هاي معاند، 
سند يا مدركي دال بر ادعاي مطرح شده در 
مورد اين پرواز اعم از تاريخ پرواز، شــماره 
پرواز يا هر ادعــاي ديگري دارنــد با ذكر 
جزئيات آن بيان نمايند تا مورد بررسي قرار 
دهد. در توضيحات شركت هواپيمايي ماهان 
آمده است: امروز كه ســردار رشيد اسالم، 
شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني به آرزوي 
ديرين خود رسيده، بعيد نيست كه عده اي 
بخواهند با جعل حكايت و طرح داستان هاي 
خيالي براي خود شــهرتي دست و پا كرده 
و آن شهيد عزيز را مديون جانفشاني خود 
قلمداد كنند... اين قرائــت خوش بينانه از 
نقل چنين حكايت هاي كذبي است؛ وا اسفا 
اگر در هم راستايي و هم داستاني با دشمنان 
كشور و به منظور مستند سازي  تخلف شركت 
هواپيمايي ماهان باشد تا براي تحريم هاي 
جديد مورد بهره برداري قرار گيرد يا ماهان 
را شــركتي نظامي معرفي نمايد و اعتماد 

عمومي را خدشه دار كند.

مبنايردصالحيتاحمدينژاد
حســن غفوري فــرد، عضو حــزب مؤتلفه 
اســالمي در گفت وگويــي بــا خبرآنالين 
درباره نامزدهاي احتمالي انتخابات1400 
به محمود احمدي نژاد اشــاره كرده و گفته 
اســت: در ماجراي ورود بــه انتخابات در 
سال96 شاهد بوديم كه رهبر انقالب با نهي 
آقاي احمدي نژاد حضور ايشان را به صالح 
ندانستند، آقاي احمدي نژاد هم پس از اطالع 
از نظر رهبري اعالم كرد كه از فرمايش رهبر 
انقالب اطاعت مي كند، اما در عمل همگان 
شاهد بودند كه او نظر مقام معظم رهبري را 
نيز ناديده گرفت. بنــده معتقدم فردي كه 
حرف خودش را هم تغيير مي دهد و بر آنچه 
موضوع اطاعت از نظــر مقام معظم رهبري 
بوده پايبند نمي مانــد، هرگز نمي تواند نظر 
مردم را بار ديگر به خود جلب كند. شــاهد 
بوديم كه بعد از سال96 آقاي احمدي نژاد 
بنا را بر مخالفت با محكم ترين اصول انقالب 
اسالمي گذاشته اند، كه يكي از همين اصول، 

اصل اساسي »واليت فقيه« است.

كرهایهاپولايرانرانمیدهند
معاون ديپلماسی اقتصادی وزير امور خارجه 
گفت: منابع مالــی ايــران در كره جنوبی، 
مرتبط به فروش ميعانــات گازی و بهترين 
محصوالت نفتی ايران اســت كه كره ای ها 
آن را دريافــت كرده اند. به گــزارش صدا 
و ســيما، غالمرضا انصاری بــا بيان اين كه 
»كره ای هــا تاكنــون از بازگرداندن منابع 
مالی به ايران امتناع كرده اند و ما رفتار كره 
جنوبی را نمی پسنديم«، اظهار داشت: رفتار 
دولت كره جنوبی در موضــوع منابع مالی 
كشورمان، رفتار بســيار غير دوستانه و غير 

حرفه ای است. 

بازي اروپا در زمين دشمنان برجام

جسد غالمرضا منصوري، يكي از متهمان پرونده فساد 
مالي اكبر طبري در بيرون از هتل محل اقامت خود قضايي

در روماني پيدا شــد. عصر روز گذشــته، اين خبر 
شوكه كننده در رسانه ها منتشر شد. به نوشته رسانه ها، منصوري 
از پنجره اتاق خود پرت شده است. وي هفته گذشته توسط پليس 
اينترپل دســتگير شــده بود اما با دســتور يك دادگاه محلي در 
بخارست )پايتخت روماني( اســترداد او به ايران، به تعويق افتاده 

بود.
منصوري، قاضي وقت اجرايي لواسان يكي از متهمان پرونده اكبر 
طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه بود كه نام او 
به عنوان متهم رديف نهم در كيفرخواست اين پرونده مطرح شد؛ 
وي به دريافت رشــوه بالغ بر 500هزار يورو از حسن نجفي متهم 
رديف دوم پرونده، متهم بود. منصوري ســاعاتي پس از برگزاري 
نخستين دادگاه طبري و طرح نام او در اين پرونده به عنوان متهم 
»متواري«، در يك پيام ويدئويي مدعي شد كه سفرش به خارج از 
كشور با هدف درمان صورت گرفته و به محض »باز شدن مرزها« به 
كشور بازمي گردد. او در اين پيام مدعي شد كه به جمهوري اسالمي 
و دستگاه قضايي ايمان كامل و اعتقاد راسخ دارد و به همين جهت 
در نخستين فرصت به سفارت ايران مراجعه كرده و براي حضور در 

دادگاه به كشور بازخواهد گشت. 
سخنگوي قوه قضاييه اظهارات منصوري در قالب آن فايل ويدئويي 
را »تبليغاتي« خوانده و گفته بود كه اين متهم فراري قصد بازگشت 
به ايران را نداشته است. غالمحسين اسماعيلي پيش از آن نيز در 
واكنش به ادعاي اين متهم براي بازگشــت به كشور گفت: امروز 
متخلفان در هر لباس و پوششــي ديگر از حاشــيه امن و حريم 
ممنوعه برخوردار نيســتند. برخورد قوه قضاييه با معدود عناصر 
فاسد درون قوه قضاييه، هم جدي و هم قاطع و عبرت آموز است. 
اما با گذشت 2روز، خبري از بازگشت قاضي متهم به كشور نشد تا 
اينكه نماينده دادستان در جلسه دوم دادگاه طبري در واكنش به 
سخنان منصوري گفت: »او هيچ گواهي پزشكي اي به دادسرا ارائه 
نداده و اگر ادعايي دارد آن را برابر اصل به ســفارت ايران تحويل 
دهد. او يك ماه بعد از دستگيري طبري از ايران خارج شد و تلفن 

خود را در ايران گذاشتند.« 
پس از انتشــار خبر مرگ قاضــي منصــوري ،  تلويزيون رومانی 
گزارشي منتشر شد كه از كشف جسد غالمرضا منصوری در هتلی 

واقع در بخارست خبر مي داد. 

تائيدمرگمنصوري
رئيس پليس بين الملل نيروی انتظامی گفــت: پيامی از اينترپل 
بخارست )كشور رومانی( دريافت كرديم مبنی بر اينكه برای فرد 
تحت تعقيب اعالن قرمز آقــای »غالمرضا منصوری« يك حادثه 
غيرمترقبه رخ داده و وی خــود را از پنجره هتل محل اقامتش در 

بخارست به پايين پرت كرده است.
سردار هادی شــيرزاد تصريح كرد: پليس بخارســت با تاكيد بر 

خودكشی آقای منصوری، فوت وی را تاييد كرده است.
رئيس پليس بين الملل ناجا خاطرنشــان كرد: تحقيقات در اين 
رابطه از سوی پليس بين الملل جمهوری اسالمی ايران ادامه دارد.

درخواستايرانازروماني
سيدعباس موسوی، سخنگوي وزارت خارجه عصر جمعه در پاسخ 
به پرسش خبرنگاران، ضمن تأييد خبر مربوط به درگذشت قاضی 
منصوری، گفت: منتظر دريافت گزارش رســمی علت اين حادثه 
هستيم و از مقامات رومانيايی درخواست داريم علت دقيق حادثه 

را رسما به ما اعالم كنند.
موسوی خاطرنشان كرد: ايشان مدتی قبل به سفارت ايران مراجعه 
و درباره نحوه بازگشت خود به ايران رايزنی كرده بود و از آنجا كه 
تحت تعقيب قوه قضاييه ايران از طريق پليس بين الملل بود، توسط 

پليس اينترپل رومانی دستگير شد. 
بر اين اساس ما از مقامات و پليس رومانی می خواهيم به وظايف 
قانونی خود عمل كرده و در خصوص نحوه و علت دقيق اين حادثه 

گزارش رسمی ارائه كند.

مرگمنصوريصدمهايبهپروندهنميزند
علی باقری، معاون بين الملل قوه قضاييه هم در گفت و گوی زنده 
تلويزيونی در رابطه با مرگ متهم، غالمرضا منصوری، در رومانی، 
گفت: مطلع شديم يكی از شــهروندان ايرانی در رومانی كه تحت 
تعقيب دســتگاه قضايی بود درگذشته است.  ســفارت ايران در 
بخارست و پليس اينترپل ايران پيگير موضوع هستند تا از زوايای 

حادثه مطلع شوند.
معاون امور بين الملل قــوه قضاييه افــزود: در تماس هايی كه با 
مقامات رومانيايی برقرار شده است، اين احتمال وجود دارد كه وی 
خودكشی كرده باشد. باقری با تاكيد بر اينكه اينترپل ايران پيگير 
اين موضوع است كه فردی كه تحت تعقيب دستگاه قضايی بوده 
بايد به گونه ای تحت نظر باشد كه صدمه ای به او وارد نشود، گفت: 
تعداد ديگری از متهمان تحت تعقيب در كشور های غربی داريم 
كه اين كشور ها همكاری خوبی برای استرداد آنها انجام نمی دهند.

دبير ستاد حقوق بشــر جمهوری اســالمی ايران ادامه داد: ابعاد 
مختلــف پرونده ای كه منصــوری درگير آن بود بــه دليل اينكه 
طرف های ديگر موضوع در اختيار قوه قضاييه هستند روشن است 
و نبود وی صدمه ای به ابعاد مختلــف پرونده وارد نمی كند. وی با 
تاكيد بر اينكه استرداد او می توانســت به بازگشت وجوه و اموال 
اختالس كرده وی و همچنين مجــازات او كمك می كرد، گفت: 
پرونده ابعادش روشن اســت و درگذشت اين فرد ايرادی به اتمام 

روشن پرونده وارد نمی كند.

مرگمرموزقاضيفراريدربخارست
ايران خواستار توضيح رسمي دولت روماني شد

پيكرفرماندهشهيدجواداهللكرمكهبهتازگيدرجريانتفحصشهدايمدافعحرمدرسوريهپيداشدهاست،همزمانبا
عكس
خبر

سالروزشهادتامامجعفرصادق)ع(درمحلهمهرآبادجنوبيتشييعشد.شهيدمدافعحرمجواداهللكرممتولددومتيرماه
سال۱۳۶۰واهلمحلهمهرآبادتهرانبود.

ويازمستشارانزبدهنظاميوفرماندهانمقاومتبودكهبرايدفاعازحرمعمهساداتداوطلبانهبهسوريهاعزامشد.
بهگزارشايرنا،او۳باردرسالهاي۹۳و۹۴درجريانجنگسوريهمجروحشدودرجريانحملهنيروهايتكفيريبهخانطوماندر
جنوبغربحلبدرزمانآتشبسدر۱۹ارديبهشتسال۹۵بهشهادترسيد.پيكرويدرمنطقهماندودرزمرهشهدايجاويداالثر
قرارگرفت.پيكرمطهرشهيدمدافعحرمجواداهللكرمپساز۴سالطيعملياتتفحصدرمنطقهخانطومانكشفوهويتششناسايي

شد./عكس:تسنيم

تشييعپيكرشهيدمدافعحرمجواداهللكرم

   تروئيکای اروپایی: از بازگشت تحریم های بين المللی عليه ایران حمایت نمی کنيم
وزرایامورخارجهكشورهایانگليس،فرانسهوآلمانروزجمعهدرپاياننشستخودكهپسازتصويبقطعنامهپيشنهادیآنهاعليهايراندرشورایحكامآژانسبينالمللی
انرژیاتمیبرگزارشد،طیبيانيهایمشترکمدعیشدندكهازفعالسازیبازگشتخودكارتحريمهایبينالمللیعليهايران)موسومبهاسنپبك(توسطآمريكاحمايت
نخواهندكرد.وزرایامورخارجهكشورهایاروپايیعضوبرجامدراينبيانيهاظهارداشتهاند:»ماقويًابراينباوريمكههرگونهتالشيكجانبهبرایفعالسازیبازگشت
خودكارتحريمهایسازمانملل]عليهايران[پيامدهاینامطلوبجدیدرشورایامنيتسازمانمللمتحدخواهدداشت.مانمیتوانيمازتصميمیكهباتالشهایكنونی
مابرایحفظبرجامدرتضاداست،حمايتكنيم.«دراينبيانيهبااشارهبهاينكهبرجامنقشكليدیدرتقويترژيممنعاشاعهسالحهایهستهایدرجهانايفامیكند،
ازآمريكابهدليلخروجازبرجامدرسال2۰۱8وبازگرداندنتحريمهایيكجانبهاينكشورعليهايرانانتقادشدهاست.طرفهایاروپايیبرجامضمنابرازتأسفازاين

تصميمآمريكامدعیشدهاندكهاززمانخروجآمريكاازبرجامتالشزيادیبرایحفظاينتوافقانجامدادهاند.
وزرایخارجهانگليس،آلمانوفرانسهدربخشديگریازبيانيهخود،ايرانراموردخطابقراردادهوگفتهاند:»ازسال2۰۱۹ايراناقداماتیرادرحوزههستهایصورت
دادهاستكهباتعهداتشذيلبرجاممغايرتدارد.ماعميقاًازايناقداماتكهبهشدتمزايایمرتبطبامنعاشاعهسالحهایهستهایدربرجامراتضعيفمیكند،نگرانيم.«
آنهادرادامهافزودهاند:»ماازايرانمیخواهيمكهدراينزمينهگفتوگوهاواقداماتاساسیرادرهماهنگیباماوسايرطرفهایباقیماندهدربرجام،دردستوركارقرار
دهد.مابهدنبالبرگزاریيكنشستدرسطحوزراهستيمتاازايرانبخواهيمكهباماهمكاریكندوپيشازتصميمگيری،ارزيابیكندكهماكجایفرآيندحلاختالفدر
برجامايستادهايم.«دربخشديگریازاينبيانيهبهقطعنامهپيشنهادی۳كشوراروپايیعليهايرانكهروزجمعهدرشورایحكامآژانسبينالمللیانرژیاتمیبهتصويب
رسيدنيزاشارهشدهاست.وزرایخارجهانگليس،آلمانوفرانسهدربيانيهخودبارديگرازايرانخواستهاندكهباآژانسبينالمللیانرژیاتمیهمكاریكاملداشتهباشد.
وزرایامورخارجه۳كشوراروپايیدرخصوصمنقضیشدنتحريمهایتسليحاتیشورایامنيتعليهايرانطیكمتراز۴ماهآيندهنيزاعالمكردهاند:»۳كشوراروپايی
بهاجرایكاملقطعنامه22۳۱كهدرسال2۰۱۵برایحمايتازبرجامصادرشده،پايبندهستند.بااينحال،مامعتقديمكهلغوبرنامهريزیشدهتحريمهایتسليحاتی

شورایامنيتكهطبققطعنامه22۳۱درماهاكتبر]مهرماه[انجاممیشود،تأثيراتمهمیبرامنيتوثباتمنطقهخواهدداشت.«
درادامهاينبيانيهآمدهاست:»مادوستداريمكهاينموضوعراباهمكارینزديكروسيهوچين،سايرطرفهایباقیماندهدربرجاموهمچنينديگراعضایشورایامنيت
سازمانمللوكشورهایذينفعبررسیكنيم.«اوايلارديبهشتماهسالجارینشريهآمريكايینيويورکتايمزگزارشدادكه»مايكپمپئو«،وزيرامورخارجهآمريكاقصد
داردبااستفادهازيكیازبندهایتوافقهستهای»برجام«،تحريمهایتسليحاتیعليهايرانراتمديدوياشورایامنيتسازمانمللمتحدرابهاعمالتحريمهايیديگر
عليهايرانواداركند.روزنامهنيويورکتايمزدراينرابطهنوشت:طرحوزيرامورخارجهآمريكابرتالشبرایپيشبرديكاستداللحقوقیمبنیبراينكهآمريكابهرغم
خروجازبرجامهمچنانيكیازطرفهایمشاركتكنندهدراينتوافقچندجانبهاست،استواراست.بااينحال،مقاماتجمهوریاسالمیايرانوبرخیديگرازكشورهای
عضوبرجامبارهاتأكيدكردهاندكهآمريكاازبرجامخارجشدهواساساًدرجايگاهینيستكهبخواهدبرایكشورهايیكههمچناندربرجامحضوردارند،تعيينتكليفكند.
جوزپبورلمسئولسياستخارجیاتحاديهاروپاطیهفتههایاخيرچندينباردرنشستهایخبریمختلفتأكيدكردهاستكهآمريكاازبرجامخارجشدهونمیتواند

باادعایاينكههمچنانعضوبرجاماست،ازطريقبرجامبرایتمديدتحريمهایتسليحاتیعليهايراناقدامكند.
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با وجود تنگناهاي شديد 
مالي، قطار توسعه متروي گزارش

تهران همچنان روي ريل 
حركت مي كند. اگرچه تعــداد باالي 
مسافران از يك سو و كمبود واگن ها از 
سوي ديگر باعث شــده انتظاراتي كه 
شــهروندان از حمل ونقل ريلي انبوه بر 
پايتخت دارند، برآورده نشود؛ با اين حال 
ساخت، توســعه و بهبود عملكرد مترو  
جزو اولويت هاي مديريت شهري تهران 
به حساب مي آيد. در اين ميان، يك چشم 
مترو به تامين اعتبارات مورد نياز است و 
چشــم ديگرش بــه مردمي كــه در 
ايســتگاه هاي فعلي به فاصله كمي از 
يكديگر منتظر رسيدن قطار هستند. با 
وجود اين، علي امام، مديرعامل شركت 
مترو به همشهري گفت: اگر منابع مالي 
مورد نياز به موقع برســد، تا پايان سال 

17ايستگاه جديد مترو تكميل شده و به 
بهره برداري خواهد رسيد. راه اندازي اين 
تعداد ايستگاه در بازه زماني يك ساله، در 
تاريخ ساخت و تجهيز متروي تهران يك 
 ركورد به حساب مي آيد. مديرعامل مترو 
گفت: » در اوراق مشاركت سال 139۸ 
می توانيم 1000 ميليارد تومان منتشر 
كنيم كه ايــن مهم تا آخــر تيرماه رخ 
می دهد. همچنين شهرداری در بودجه 
سال 1399، 2۸00 ميليارد تومان برای 
توسعه مترو در نظر گرفته كه اگر حداقل 
50 درصد آن محقق شود، مبلغی حدود 
1۴00 ميليــارد تومــان می توانيم به 
توســعه مترو تزريق كنيم. همچنين 
می توانيم از مجتمع های ايســتگاهی 
حدود 1000ميليارد تومان درآمدزايی 
داشته باشيم. منابع غيرنقدي نيز برای 
توســعه متــرو در نظر گرفته شــده و 
اميدواريم بتوانيم در صورت تحقق اين 
منابع مالی، نســبت به بهره برداری از 

17ايستگاه اقدام كنيم.«

تا پايان امسال، 17ايستگاه جديد مترو در تهران احداث خواهد 
شد كه از نظر عملكرد يك ساله يك  ركورد به حساب مي آيد

 مترو امسال
 ركورد مي زند

ذره بين

ارابه كيفيت زندگي

مترو هنوز هم به مثابه ارابه كيفيت در شهرهاي 
جهــان مي تازد. تــردد در شــهرها چنان به 
سختي هاي گوناگون گره خورده كه رهايي از هر بند آن، سرورآفرين 
است. درهم تنيدگي معضالت شهري سال هاست واحدهاي بشري را 
با نگراني هاي بنيادي روبه رو كرده و هر روز گرهي بر گره ديگر سايه 
مي افكند. در گرماگرم تنش هاي روزمره كه در بهترين حالت شامل 
ترافيك، آلودگي هاي زيست محيطي، افزايش هزينه هاي شهري و البته 
هدررفت زمان مي شود، سامانه اي وجود دارد كه زير شانه هاي تنش زا 
را مي گيرد و باري گران از گرده شهر برمي دارد. درست در ازدحام صف 
كيلومتري كه آهن پاره هاي متحرك پديد آورده اند، درست در سوداي 
حركت به چند مترو جلوتر و در ميان احتراق ميليون ها ليتر بنزين و 
سرمايه، در اليه  زيرين شهر، وسيله اي برقي هست كه سراب مردمان 
خيابان را تصوير مي كند. قيمت انــدك، ايمني تردد و از همه مهم تر 
سرعت باال؛ مگر براي افزايش كيفيت زندگي در يك سفر شهري به 
كدام كارويژه ديگر نياز است؟ همه اين مختصات در مترو جمع شده 
است. مديران شهري و حتي مديران دولتي براي دستيابي به چنين 
سامانه ترددي، سهم چشمگيري از بودجه هاي خود را صرف مي كنند. 
تنها در دوحه قطر كه تا سال2022 به ۴خط مترو مجهز خواهد شد، 
1۸ميليارد دالر هزينه شده است. اين البته گران ترين خط متروي دنيا 
نيســت اما مثالي زنده و حاضر بر اين مدعاست كه شهرهاي جهان، 
رســيدن به ســامانه مترو را در حد و اندازه هاي  ارابه كيفيت زندگي 

جدي مي گيرند.
در كشــور ما نيز مترو، همواركننده بسياري از مشــكالت است. در 
ساحت صرفه جويي سوخت تاكنون يافته هاي متعددي به دست آمده 
كه ارقام آن دهشتناك  است. هر ســفر درون شهري در كالنشهرهاي 
كشــور با مصرف 3.5ليتر ســوخت صورت مي گيرد. حال اگر مطابق 
قوانين باالدستي تا سال1۴02، يك ســوم ترددهاي شهري به مترو 
اختصاص يابد، در هر ســفر 2.5ليتر صرفه جويي خواهد شد كه اين 
يعني منفعت 70درصدي مترو به ســاير مدهاي حمل ونقلي تنها در 
بخش صرفه جويي. ناگفته پيداست كه آورد مالي مترو در بخش هاي 
ايمني تردد و افزايش ســرعت تردد نيز غيرقابل چشم پوشي است و 
بايد توجه و تمركزي جدي از سوي همه ابعاد حاكميتي بر توسعه آن 
صورت گيرد.در شرايط حاضر، شلوغي البته گربه سياه همه هنرهاي 
مترو ست و اين هماني است كه ابرشهر تهران با آن روبه روست. مشهد، 
تبريز، اصفهان، شيراز و ساير كالنشهرها هم در اين آسياب به نوبت قرار 
دارد و به زودي با آن دست و پنجه نرم خواهند كرد. در پايتخت البته 
وضعيت، وخامت بيشتري دارد و ويروس كرونا نيز تهديدي جدي براي 
توسعه چنين مد حمل ونقلي محســوب مي شود. در چنين شرايطي، 
يگانه منجي شهروندان از تنش هاي شهري نيازمند اعتناي بخش هاي 
باالدستي يعني دولت و مجلس است و بايد صداي كمك ارابه كيفيت 

زندگي را هرچه زودتر شنيد.

سيدمحمد فخار
روزنامه نگار

»پايتخت از محروميت هاي بزرگي در زمينه هاي فرهنگي و 
سرانه آموزشي برخوردار است اما به باور من، ظرفيت مجلس شهردار

يازدهم براي حل مشكالت باالست.« پيروز حناچي، شهردار 
تهران اين را در نشست مجمع نمايندگان مردم تهران در مجلس گفت. به 
گزارش همشهري، شهردار تهران همچنين با اشاره به نظرسنجي سال 96 
از مردم تهران، اظهار كرد: »مردم در اين نظرســنجي2 مشكل ترافيك و 
آلودگي هواي تهران را در اولويت مشكالت خود عنوان كردند و مشكالت 
اقتصادي و معضالت اجتماعي، اولويت بعدي شان بود.« او ادامه داد: »تهران 

به عنوان پايتخت ايران، شهري اســت كه با 700 كيلومترمربع و دست 
كم220 ســال قدمت، در روز 12.5 ميليون و در شــب ۸.5 ميليون نفر 
جمعيت دارد.21 درصد جمعيت ايران در استان تهران ساكن هستند و 
سهم اين شهر از توليد ناخالص ملي 25درصد است؛ درحالي كه تهران تنها 
2درصد مساحت كشور را تشــكيل مي دهد.« حناچي با بيان اينكه شهر 
تهران از محروميت هاي بزرگي در زمينه هاي فرهنگي و سرانه آموزشي 
برخوردار است، گفت: »هم اكنون حدود 75 تا ۸0 درصد هزينه هاي شهر 
از طريق ساخت وســاز تامين مي شــود و براي كاهش اين رقــم نياز به 
درآمدهاي پايدار اســت. در همين راســتا، 2 اليحه »درآمدهاي پايدار 
شهرداري ها« و »اليحه ماليات بر ارزش افزوده« مراحل پاياني تصويب خود 

را مي گذرانند كه تا حدي مي تواند اين مشكل را برطرف كند.«
كليددار پايتخت در بخش ديگري از سخنانش در ميان نمايندگان مردم 
تهران در مجلس شوراي اســالمي، خاطرنشان كرد: »توسعه حمل ونقل 
عمومي، معضل ترافيك و آلودگي هوا كه از نظر مردم بزرگ ترين مشكالت 

شهر تهران هستند را تاحد قابل قبولي كاهش مي دهد.«
به گفته مدير ارشد شهري پايتخت، »۸3 درصد آالينده هاي تهران را وسايل 
حمل ونقل توليد مي كنند و اين نشــان دهنده تأثير حمل ونقل بر ميزان 
آاليندگي است. با تالش هايي كه صورت گرفته، آلودگي هوا در تهران رو به 

كاهش است اما اين روند هنوز قابل قبول نيست.«
 او به توسعه حمل ونقل ريلي هم اشــاره كرد و افزود: »هم اكنون خطوط
6و 7مترو با پيشرفت فيزيكي بالغ بر 95 درصد به دليل نبود تجهيزات و 
منابع الزم به بهره برداري نرسيده است اما با كمك نمايندگان مي توان اين 
روند را تسريع كرد و اين دو خط را كه نقش مهمي در حمل ونقل عمومي 
دارند به بهره برداري رساند؛ ضمن اينكه با افتتاح اين دو خط، 7ايستگاه 

تقاطعي اين دو خط هم افتتاح و رينگ مترويي تهران تكميل مي شود.«
به گفته حناچي، تهران در ناوگان حمل ونقل عمومي نياز به 3هزار دستگاه 
اتوبوس و هزار ميني بوس دارد و هــزار اتوبوس دوكابين و 2 هزار اتوبوس 
تك كابين نياز به تعميرات اساســي دارند. در بخش حمل ونقل ريلي هم 

تهران هم اكنون به 1۴۸1 واگن مترو نياز دارد تا خطوط فعلي با سرفاصله 
مناسب فعال باشند؛ اين در حالي اســت كه تهران هم اكنون هزار و 507 
واگن مترو دارد كــه 30درصد آنها هم نياز به تعميرات اساســي دارند.« 
شــهردار تهران پيشــنهاد داد براي تكميل خطوط مترو و خريد واگن با 
كمك مجلس، مجوز استفاده از صندوق ذخيره ارزي صادر شود و از سويي 
دولت هم سهم 50درصدي خود از توسعه خطوط مترو را پرداخت كند. 
حناچي گفت: »متروي تهران براي تكميل خطوط و تامين واگن به 25 
هزار ميليارد تومان، اتوبوسراني 9 هزار ميليارد تومان و نيز تاكسيراني به 
2 هزار و 500 ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد.« شهردار تهران پس از 
سخنان نمايندگان مجلس كه درباره »طرح ترافيك« و علت اجراي آن با 
توجه به شيوع كرونا، بودجه فرهنگي، شبكه فاضالب و تسري خطوط مترو 
به شهرهاي حاشيه اي تهران سؤال داشتند، خاطرنشان كرد: »شهرداري 
به هيچ وجه با اهــداف مالي طرح ترافيك را احيا نكرد. تحقيقات نشــان 
مي داد كه سفرهاي غيرضروري به مركز شهر افزايش يافته بود و اين خود 

عاملي براي افزايش آمار كرونا بود. تصميم شهرداري براي طرح ترافيك 
با تأييد شخص وزير و ستاد كرونا انجام شد.« حناچي بر ضرورت تصويب 
اليحه نظام جامع مديريت شهري، تأكيد كرد و ادامه داد: »بايد وظايف و 
مسئوليت ها در مديريت شهري تناسب داشــته باشد و وظايفي بر عهده 
مديريت شهري گذاشته نشود كه در قبال آن هيچ اختياري ندارد. مديريت 
شهري تهران از تمام اقداماتي كه خطوط ريلي حاشيه شهر را گسترش 
مي دهد، حمايت مي كند و حاضر اســت با شهرهاي اطراف در اين زمينه 
همراهي كند.« او همچنين پس از جلســه با نمايندگان، اظهار كرد: »با 
توجه به سوابق حضور برخي نمايندگان در شــهرداري ها و شوراي شهر 
تهران اميد زيادي هست كه بتوان مشكالت شــهر تهران را با كمك اين 
نمايندگان حل كرد و با توجه به پتانسيل باالي نمايندگان تهران براي حل 
مشكالت شهري، شهرداري تهران آمادگي دارد براي حل معضالت شهري 
با مجلس شوراي اســالمي همكاري هاي الزم را داشته باشد. اميدوارم با 

كمك نمايندگان بار سنگين اين مشكالت از دوش مردم برداشته شود.«

شهردار تهران در نشست مجمع نمايندگان تهران در مجلس تأكيد كرد

ظرفيت باالي مجلس يازدهم 
براي حل مشكالت

خط نام ايستگاه
مرتبط

پيشرفت 
فيزيكي

87.9درصد3اقدسيه
76درصد4پروانه يا حكيم
97.3درصد6شهيدرضايي

92.6درصد6اميركبير
72.۱ درصد6تربيت مدرس
86.4درصد6شهرك آزمايش

99.5درصد6مرزداران
99.2درصد6يادگارامام)ره(
96.9درصد6اشرفي اصفهاني

92.7درصد6شهيدستاري
8۱.۱درصد7آهنگ

82.۱درصد7شهيدمحالتي
52.8درصد۱77شهريور
72.۱درصد7ميدان قيام

80.6درصد7باقرخان
64.6درصد7بوستان گفتگو

93.5درصد7برج ميالد

روزانه ۴0 هزار تن نخاله ســاختماني در 
تهران توليد مي شــود كه در راســتاي پسماند

بازچرخانــي اين پســماندها تاكنون 2 
كارخانه با ظرفيت استحصال روزانه 3 هزار و 300 تن در 
تهران فعال شده و 2كارخانه ديگر هم با همين ظرفيت 
در حال راه اندازي اســت. مهدي احمدمهرابي، معاون 
پسماندهاي ســاختماني و عمراني ســازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران، درباره اين خبر به شهر گفت: 
»روزانه 35 هزار تن نخاله ســاختماني در تهران توليد 
مي شود كه يكي از پسماندهاي پردردسر شهري به شمار 
مي روند. آمار اين نوع پســماند به فراخور ماه و وضعيت 
ساخت وساز تغيير مي كند اما با توجه به اينكه نخاله هاي 

ساختماني سرمايه ملي هســتند نبايد مانند پسماند 
عادي دفن شوند و بايد مجدد از آن استفاده كرد. بنابراين 
در 2 سال اخير سازمان مديريت پسماند به سمت اين 
رفته است كه استحصال مجدد از نخاله هاي ساختماني 
را در برنامه هاي خود داشته باشد.« او ادامه داد: »اكنون 
در اين راســتا 2كارخانه با ظرفيت بازچرخاني روزانه 3 
هزار و 300 تــن در تهران فعال هســتند كــه هم از 
نخاله هــاي ورودي و هــم از دپوهاي قديمــي براي 
استحصال اســتفاده مي كنند، تا دو ماه آينده هم يك 
كارخانه جديد شروع به فعاليت كرده و همچنين تا پايان 
ســال هم يك واحد ديگر كه هر 2 ظرفيت بازچرخاني 
روزانه 3 هزار و 300 تن نخاله ساختماني را دارند فعال 

مي شــود.« مهرابي درباره نحوه بازچرخاني نخاله هاي 
ساختماني يادآور شــد: »نخاله هاي ساختماني در اين 
كارخانه ها شكسته شده و جداسازي مي شود. آن گروهي 
كه مفيد و ارزشمند است با افزودني هايي مخلوط شده و 
يا به قطعات بتني اسفنجي تبديل شده كه براي كفپوش 
پياده روها استفاده مي شود. علت توليد كفپوش اسفنجي 
هم اين اســت كه مانع حركت روان آب شــده و سبب 
مي شود سفره هاي زيرزميني تغذيه شود. باقيمانده اين 
نخاله ها هم براي تبديل به ماســه، قلوه ســنگ، شن و 
خاك هاي باغچه اي به كارخانه منتقل مي شوند تا در امور 
مربوط به باغبانــي و زراعــي و پركــردن گودال ها و 

آسفالت ها استفاده شوند. 

تاسيس ۲ كارخانه جديد، براي بازچرخاني نخاله هاي ساختماني

شــوراي شــهر تهــران 
به دنبال آن اســت كه با شهرسازي

تصويــب اليحه بســته 
محرك اقتصادي در موضوع كميسيون 
ماده 100 شفاف سازي  انجام شود و منابع 
مالي كه هزينه شــده به جاي تخريب با 
پرداخت جريمه حفظ شــود. شهربانو 
امانــي، عضــو كميســيون عمــران و 
حمل ونقل شوراي شــهر تهران درباره 
كميســيون مــاده 100 و مصوبه اخير 
شوراي شــهر تهران درباره اليحه بسته 
محــرك اقتصــادي كه براســاس آن 
شهرداري تهران مي تواند 70 تا ۸0 هزار 
پرونده اي كه در كميسيون ماده 100، 
سال هاي طوالني متوقف شده را بررسي 
و كســب درآمد كند، به شــهر گفت: 
»اليحه اي كه شهرداري به شوراي شهر 
آورده بــود بر اين اســاس بــود كه در 
كميسيون ماده 100 به جاي قلع و قمع 

تخلفات، جريمه براساس شيوه مشخصي 
انجام شود. شوراي شهر تهران با توجه به 
اينكه هــم گزارش هــاي مردمي و هم 
گزارش هاي مناطق و نواحي را داشت كه 
براساس آن اليحه ارائه شده بود رأي داد 
و براساس اين رأي يك فرمول جايگزين 
قلع و قمع و تخريب تخلفات شد و آنها را 
تبديل به جريمه نقدي كــرد.« او ادامه 

داد: »نظر اين نيست كه اين اقدام مردم 
را به تخلف تشويق كند. شوراي پنجم و 
مديريت شهري تمام تالششان اين است 
كه صفر تا 100 صدور پروانه ساخت را 
به صورت آنالين و سيســتماتيك انجام 
دهند و بر اين اساس هر كسي كه قصد 
ساخت خانه را دارد با مراجعه به وبسايت 
مربوطه هم مي تواند قوانين را بررســي 

جريمه، جايگزين تخريب تخلفات ساختماني 

كل بودجه 
پيش بيني شده 
متروي تهران 

در سال99

كل منابع 
پيش بيني شده: 
7388ميليارد 

تومان

 بودجه 
مصوب شورا: 
28۱9ميليارد 

تومان

بودجه مربوط 
به سهم دولت: 
253ميليارد 

تومان

درآمد از مجتمع هاي 
ايستگاهي: 

2406ميليارد 
تومان

 اوراق 
مشاركت: 

۱9۱0ميليارد 
تومان

خوشامدگويي به يك ميليون مسافر جديد
اينها همه به شــرطي اســت كه بودجه مترو تا حدود قابل قبولي تامين 
شود؛ فارغ از شهرداري تهران كه راهكارهاي جديدي براي حمايت مالي 
از مترو انديشيده و در بازديد اخير شهردار تهران مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است، دولت 
نيز حتي اگر پولي براي تزريق به شــبكه حمل ونقل ريلي درون شهري ندارد اما مي تواند با 
ابزارهاي اجرايي و قانوني خود )مثل تهاتر بدهي شهرداري به بانك ها و مؤسسات ديگر با طلب 
شهرداري از سيستم دولتي و همچنين الزام بانك مركزي به تسهيل جاري شدن منابع ناشي 

از انتشار اوراق مشاركت( در اين برهه حساس، كمك حال باشد.
تمام آنچه گفته شــد مســتلزم قرارگرفتن موضوع حمل ونقل عمومي در فهرست اولويت هاي 
برنامه هاي اجرايي كشور است. در سايه چنين رويكردي، هم آسايش شهروندان ساكن در ابرشهر 
تهران بيش از پيش فراهم خواهد شد و هم توصيه استقبال از حمل ونقل عمومي به جاي استفاده 

بي رويه از وسايل نقليه شخصي، منطقي تر و قابل پذيرش تر به نظر خواهد آمد.

84/85درصد ميانگين پيشرفت عمليات 
اجرايي ساختماني  17 ايستگاه

تكميل 
17ايستگاه مترو 

با 60درصد تحقق 
منابع پيش بيني شده: 

4400ميليارد تومان
از 

ابتداي سال تا 
امروز ريالي بابت 

انجام عمليات عمراني به 
مترو اختصاص داده 

نشده است 

6 ايستگاه خط6، 
در قسمت شمالي 
حدفاصل ايستگاه 

تربيت مدرس تا شهيد 
ستاري هستند

2ايستگاه 
خط6 در قسمت 

جنوبي و در 10كيلومتري 
كه قبال افتتاح شده 

قرار دارند كه ايستگاه 
اميركبير و شهيد 

رضايي هستند

ايستگاه هاي 
بوستان گفتگو، برج 

ميالد، ميدان قيام، شهيد 
محالتي و آهنگ در خط7 

با پيشرفت قابل توجه 
آماده بهره برداري 

هستند

ايستگاه 
شهيد نواب صفوي 

كه تا پايان مرداد ماه 
راه اندازي مي شود جزو 

17ايستگاه مذكور عنوان 
نشده است

ساخت 
2پايانه آزادگان 

و اكباتان در 
دستور كار قرار 

دارد

ادامه از 
صفحه اول

كند و هم اينكه در مورد ملكي كه خريده 
است اطالعات به دست بياورد كه آيا در 
زمره امالك باغ قــرار مي گيرد يا خير و 
اصال چطور بايد پروانه ساخت آن را بگيرد 
و مراحــل را طــي كند. اين شــفافيت 
مي تواند به مــردم كمك كند كه ضمن 
آنكه سرگردان نشــوند از تخلفاتي كه 
احتماال اتفاق افتاده است نيز پيشگيري 
كنند.« اين عضو شــوراي شــهر گفت: 
»اكنون پرونده هاي زيادي وجود دارد كه 
از ســال هاي گذشــته مانده اســت و 
شهرداري معتقد است بايد تعيين تكليف 
شوند. هدف اين مصوبه اين بود كه منابع 
مالي كــه هزينه شــده و در عين حال 
تخلف هم انجام شده و كميسيون ماده 
100 قصد تخريب آن را دارد مي توانند 
براســاس اين فرمول جريمه شــوند و 
جريمه را پرداخت كننــد. اين فرمول 
ضرايبي دارد كه كامال شــفاف محاسبه 
مي شود و تمام سعي شورا در تصويب اين 
اليحه اين بود كه ضرايب بررسي شوند و 

تخلفي انجام نشود.« 

حامد فوقاني
دبير گروه شهر

پور
ناه 

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك
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نبض بازار

هفته گذشته شاخص كل بورس تهران نزديك به 76هزار واحد رشد كرد 
و بازده سهامداران 6.6درصد افزايش يافت. ارزش كل بازار سهام هم هفته 
قبل از مرز 300ميليارد دالر عبور كرد. به گزارش همشهري، دادوستد هاي 
هفته قبل بازار سهام در شــرايطي دنبال شد كه بخش عمده معامالت به 
سمت سهام شركت هاي خودروساز، پااليشگاه ها و بانك ها متمركز بود. با 
اين حال داده هاي آماري نشــان مي دهد كه در اواخر هفته قبل بخشي از 
نقدينگي از سهام پااليشگاه ها خارج شده و وارد سهام بانك ها شده است. با 
چنين رويه اي انتظار مي رود در هفته جاري سهام بانك ها با رشد بيشتري 
مواجه شود. تحليلگران مي گويند بدهي بانك ها به بانك مركزي با شيب 
تندي در حال كاهش است و چون بانك ها بابت اين بدهي، به بانك مركزي 
هزينه مالي مي دهند اين موضوع مي تواند منجر به كاهش هزينه هاي مالي 
بانك ها شــود و اين خبر مثبتي براي بانك ها تلقي مي شود. سهامداران 
هفته قبل درمجموع 74هزارو271ميليــارد تومان اوراق بهادار در بورس 
و فرابورس خريداري كردند كه نسبت به هفته قبل تر 7.8درصد كاهش 
نشان مي داد. با اين حال شــاخص كل بورس تهران توانست با 6.6درصد 
رشد به مرز يك ميليون و 230هزار واحد برسد. اين به معناي اين است كه 
سهامداران توانسته اند هفته قبل 6.6درصد بازده در طول يك هفته به دست 
بياورند.در پايان مبادالت هفته قبل ارزش كل بازار سهام هم به 5512هزار 
ميليارد تومان معادل 303ميليارد دالر رســيد و براي نخستين بار از مرز 

300ميليارد دالر عبور كرد.
هفته قبل همچنين رئيــس كل بانك مركزي در مــورد تامين ارز گفت 
ديگر مثل گذشــته در تامين ارز براي بخش هاي مختلف ازجمله واردات 
گشاده دستي نمي كنيم و آن را فقط براي تامين مواداوليه، دارو و كاالهاي 
اساســي اختصاص مي دهيم. اين خبر باتوجه به آنكه نرخ ارز در بازار آزاد 
به بيش از 18هزارو300تومان رسيده است مي تواند برحجم منابع ارزي 
در دست دولت بيفزايد. با اين وجود، اين روز ها شيب صعودي قيمت دالر 
تند تر شده است و اين موضوع مي تواند منجر به تحرك بيشتر شاخص هاي 
بورس شود. به طور كلي افزايش قيمت ارز مي تواند منجر به رشد نماگر هاي 
بورس شود. هم اكنون بازارهاي كاال و خدمات هم تحت تأثير رشد تورم و 
افزايش قيمت ارز با رشد تقاضا و قيمت مواجه شده اند. همگام با رشد قيمت 
دالر در بازار آزاد صرافي بانك ملي هم نرخ خود را به 17.880تومان رسانده 
است، اين نشان مي دهد كه بانك مركزي هم ارزيابي از كاهش قيمت دالر 
ندارد. همچنين آنطور كه خبر ها نشان مي دهد در هفته جاري سهام يك 
شركت جديد در فرابورس عرضه مي شود هم اكنون عرضه سهام 2شركت 
ســرمايه گذاري پويا و بيمه خاورميانه در دستور كار فرابورس است و اين 

هفته سهام يكي از اين 2شركت در بازار سهام عرضه خواهد شد.

نماگر هاي بازار سهام در هفته گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,229,67375,9956.59شاخص كل - واحد
ارزش معامالت  

7.86-6337-74271ميليارد تومان

ارزش بازار 
55123456.68 هزار ميليارد تومان

آغاز معامالت نخستين صندوق دولتي از 4تير

علی صحرايــی، مديرعامل بــورس تهران گفــت: صندوق 
سرمايه گذاري دارايی يكم كه از ســهام بانك ها و 2شركت 
بيمه ای دولتی تشكيل شده اســت، از چهارم تير در بورس 
قابل معامله خواهد بود. به گفته فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد، 
ارزش واحدهای اين صندوق تا كنون 2برابر شده و 3ميليون 
 و600هزار نفر واحد هــاي اين صنــدوق را خريداري كرده 
و قرار اســت تا 2 ماه آينــده پذيره نويســي دومين صندوق 

سرمايه گذاري دولتي نيز آغاز شود.

بازده 6/6درصدي سهامداران در هفته گذشته

خروج شركت هاي چيني از آمريكا

در حالی كه تنش ها بين واشــنگتن و پكن همچنــان در حال افزايش 
است، شــركت های چينی انتقال دارايی هاي خود از بورس های آمريكا 
به بورس هايی نظير شانگهای و هنگ كنگ را آغاز كرده اند. ترامپ پيش 
از اين شركت های چينی را به  سود بردن از بازارهای مالی آمريكا بدون 
رعايت اصول امنيتی متهم كرده بود و 60 روز به قانونگذاران مهلت داد 
تا محدوديت هايی امنيتی برای شركت های چينی فعال در بورس های 
آمريكا وضع كنند. به دنبال آن بورس نزدك آمريكا هم قوانين جديدی 
وضع كرده كه عرضه اوليه سهام را برای شركت های چينی دشوار مي كند.

واردات 1/4ميليون دستگاه تلفن همراه 

ســخنگوی گمرك ايران گفت: از ابتدای ســال تا بيســتم 
خرداد ماه بيش از يك ميليون و 400هزار دستگاه تلفن همراه 
وارد كشور شده است. روح اهلل لطيفی گفت: ادعای برخی افراد 
مبنی بر كمبود موبايل در بازار صحيح نيست؛ بلكه بيشتر از 
نياز بازار نيز تاكنون موبايل از گمركات ترخيص و عرضه شده 
است. به گفته او، مقايســه ميزان واردات طی سال جاری با 
مدت مشابه سال قبل، حكايت از رشد 145درصدی واردات 

تلفن همراه دارد.

1/5درصد پاداش پرداخت ماليات پيش از موعد

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: اگــر ماليات ها زودتر پرداخت 
شود، به ازای هر  ماه 1.5درصد پاداش تعلق می گيرد.فرهاد دژپسند 
با اشاره به مشوق های مالياتی، گفت: مشوق های مالياتی را تعريف 
كرديم و برای بخشودگی جرايم جدول زمانبندی خوبی ارائه داديم 
كه فعاالن اقتصادی بهتر است هرچه زودتر اقدام كنند. همچنين 
موديان مالياتی كه بتوانند ماليات را زودتر بپردازند، به ازای هر  ماه 
1.5درصد از پاداش برخوردار خواهند شد. او همچنين از راه اندازي 

پنجره واحد فيزيكی شروع كسب وكار در 4استان خبر داد.

پيرو دستور رئيس جمهور به 
مردان اقتصادي كابينه مبني بر مسكن

مهار قيمت مســكن و اجاره، 
وزارت راه و شهرسازي پيشنهادهاي خود را در 
اين زمينه به كميسيون اقتصادي دولت ارسال 
كرده كه احتماالً در هفتــه پيش رو تعيين 
تكليف خواهد شــد. همزمان گويا مقدمات 
ماليات ستاني از خانه هاي خالي نيز مهيا شده 
و احتمــاالً تــا اواخــر تابســتان امســال، 
اظهارنامه هــاي مالياتي ايــن واحدها براي 

مالكان آنها ارسال خواهد شد.

به گزارش همشهري، بازار مسكن تحت تأثير 
رشد تورم و عدم شفافيت مالياتي به بهشت 
سرمايه گذاران و سوداگران تبديل شده؛ اما 
دولت براي ســاماندهي اين بازار به برخورد 
با معلول اين شــرايط نظير خانه هاي خالي، 
گرانفروشــي و احتكار پرداخته است كه از 
منظر كارشناسي موفقيت آميز نخواهد بود. 
دولت و دســتگاه هاي متولي حوزه مسكن و 
ماليات اعتقاد دارند با اجراي اين سياست ها 
در كنار توجه به توليد مسكن، نابساماني فعلي 
بازارهاي مســكن و اجــاره را تعديل خواهد 

كرد؛ اما كارشناســان چندان با اين تصورات 
موافق نيستند.

نقايص ماليات بر خانه هاي خالي
محمد اســالمي، وزير راه و شهرسازي اظهار 
خوش بيني كرده است كه برگه هاي مالياتي 
خانه هــاي خالي در همين تابســتان صادر 
شود. براساس ماده 54 مكرر اصالحيه قانون 
ماليات هاي مستقيم مصوبه تير 94، خانه هايي 
كه بيشتر از يك سال خالي بمانند به صورت 
پلكاني مشمول پرداخت درصدي از ماليات 
متعلقه به اجاره آن واحد هســتند و سازمان 
امور مالياتي بايــد از طريق ســامانه اي كه 
وزارت راه و شهرســازي راه اندازي مي كند، 
نســبت به شناســايي اين واحدها و وصول 
ماليات اقدام كند. جالب اينكه قباًل براساس 
ماده 10 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 
1366، خانه هايــي كه بيــش از 6 ماه خالي 
مي ماندند مشــمول پرداخت ماليات بودند؛ 
اما ناكارآمدي اجراي اين قانون باعث شــده 
دريافت ماليات از خانه هاي خالي در اصالح 

قانون مالياتي مصوب سال 80 و با پيشنهاد 
معاونت مالياتي وزارت اقتصــاد به مجلس 
ششم منتفي شود. حاال در اوج بي ثباتي بازار 
مســكن و اجاره، دولت مصمم به اجراي اين 
قانون شده، اما كارشناسان معتقدند جداي 
از مصايب شناسايي و وصول ماليات خانه هاي 
خالي و همچنين بازدارنده نبودن مبلغ ماليات، 
به واســطه جنس خانه هاي خالي كه عمدتاً 
لوكس محسوب مي شوند، امكان تنظيم بازار 

اجاره با اين ابزار وجود ندارد.
به گزارش همشــهري، درصورت اجراي اين 
قانون، خانه هاي خالي از ســال 96مكلف به 
پرداخت ماليات هستند و در سال اول معادل 
50درصد ماليات متعلقه به اجاره، سال دوم 

يك برابر و از سال سوم معادل 1.5برابر ماليات 
بر اجاره بايد ماليات بپردازند؛ اما از ظاهر امر 
چنين برمي آيد كه حتي مجريان قانون هم 
اطالع چنداني از ذات اين قانون ندارند و فقط 
به جبر وضعيت، درصدد اجراي آن هستند؛ 
به عنوان مثال درحالي كه در قانون بودجه 99، 
كل ماليات متعلقه به خانه هاي خالي در سال 
دوم معادل 3درصد درآمد اجاره اعالم شده، 
محمود عليزاده، معاون فني و مالياتي سازمان 
امور مالياتي در گفت وگو بــا مهر، اين رقم را 
معادل 50درصد كل درآمد اجاره ساالنه، در 
سال سوم معادل 100درصد و در سال چهارم 
معادل 150درصد كل درآمد اجاره ســاالنه 

اعالم كرده است كه البته واقعيت ندارد.

دست اندازهاي ورود دولت به بازار مسكن
 دولت براي كنترل بازار مسكن به دنبال برخورد با اتفاقاتي است 

كه از نظر كارشناسان معلول عوامل اقتصادي است و بايد به صورت ريشه اي رفع شود

تغيير مسير جاده ترانزيتي خوزســتان دراستان چهارمحال و بختياري و 
 عكس
خبر

احداث سدكارون4)بدون ساخت پل قوسي( باعث شد بخش بزرگي از استان 
متروكه شــود. يكي از اين مناطق پرگذر و آباد منطقه مشــايخ است كه 
سال هاست از رونق افتاده بود و بيشتر اهالي منطقه از روستا به شهر مهاجرت 
كرده بودند اما با شناسايي پتانسيل هاي گردشگري منطقه، جوانان روستاي دوپالن ورزش هاي 
مهيج مانند رفتينگ )قايقراني در رودخانه هاي خروشان( را راه اندازي كردند. يك قايقران 
جوان دوپالني با فراگرفتن اين ورزش ها بزرگ ترين باشگاه قايق سواري و بانچي جامپينگ 
منطقه را احداث كرده است. زنان روستا با ورود گردشگران صنايع دستي را از سر گرفتند. 
بيشتر اهالي روستا از شهر به روستا برگشتند و كافه هاي كوچك روستا بازسازي شده و آماده 

پذيرايي از مسافران است. عكس:مريم آل مؤمن/ايرنا

بازگشت 
رونق به 

گردشگري 
دوپالن

تشكيل ستاد ساماندهي اجاره
محمــود محمــودزاده، معاون مســكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد: 
در راستاي اجراي دســتور رئيس جمهور 
درخصوص ساماندهي بازار اجاره بها و كنترل 
قيمت مسكن، پيشنهادهاي مشخص اين 
وزارت راه و شهرســازي بــه كميســيون 
اقتصادي دولت ارســال شــده تا در هفته 
پيش رو بررســي شــود. او جزئياتي از اين 
پيشــنهاد ها ارائه نكرده، اما اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي، كنتــرل قيمت نهاده هاي 
ساختماني و تسهيل توليد مسكن ازجمله 
مواردي اســت كه پيش  از اين مطرح شده 
بود و احتماالً در متن پيشــنهادي وزارت 
راه و شهرســازي نيز گنجانده شده است. 
در اين ميان گفته مي شود قرار است در هر 
استان ستاد ساماندهي بازار اجاره تشكيل 
شــود و با تعيين ســقف مجاز مبلغ اجاره 
براي هر منطقه شــهر، عماًل امكان افزايش 
رسمي قيمت ها در بازار اجاره منتفي شود. 
در فضاي مجازي تصويري از اين ســتاد در 
كرمانشاه منتشر شده كه در آن قيمت اجاره 
در مناطق مختلف مشخص شده و مشاوران 
امالك مكلف به رعايت آن شده اند. با اين كار 
گرچه در سند رسمي اجاره، از رشد قيمت 
جلوگيري مي شــود، اما به نظر مي رسد به 
رواج اسناد غيررسمي مبتني بر توافق موجر 

و مستأجر دامن بزند.

به دنبال آغاز تالش هايي براي آزاد سازي  
منابــع ارزي ايــران از كره جنوبي، بانك بانك

مركزي تــالش تــازه اي را بــراي ايجاد 
گشايش هاي ارزي از طريق عراق آغاز كرده است. با اين 
حال به نظر مي رســد توافق هاي جديد در عراق منجر به 
دسترسي به منابع ارزي نخواهد شد اما واردات كاالهاي 
اساسي و دارو را تسهيل خواهد كرد. به گزارش همشهري، 
به زعم تحليلگران بخشي از داليل رشد قيمت دالر جداي 
از تورم كه منجر به كاهش ارزش پول ملي شده، ناشي از 
فشار بر منابع ارزي كشور تحت تأثير تحريم هاي ظالمانه 
آمريكا عليه ايران اســت. با اين حال فشار بر منابع ارزي 
كشور فقط شــامل رشــد قيمت ارز و همينطور كاال و 
خدمات نمي شود و مي تواند منابع الزم براي واردات را هم 
تحت تأثير قرار دهد. بر همين اساس از يك ماه پيش بانك 
مركزي در تالش است تا بخشــي از منابع ارزي ايران در 
كره جنوبي كه گفته مي شود بين 6 تا 9ميليارد دالر است 
را از طريق مجاري حقوقي آزاد كند و در تازه ترين رويداد 
رئيس كل بانك مركزي در سفري كه اواخر هفته قبل به 
عراق داشت تالش هاي تازه اي را براي گشايش هاي ارزي 
براي واردات كاالهاي اساسي و دارو آغاز كرد. با اين حال 
اطالعات موجود نشــان مي دهد كه اين توافق منجر به 
افزايش سطح دسترسي به منابع ارزي ايران نخواهد شد و 

اين منابع صرف واردات كاالهاي اساسي و دارو می شود.

سفر به عراق
هم اكنون جابه جايي ارزهاي خارجي به كشــور با توجه 
به تحريم هاي آمريكا عليه اقتصاد ايران با دشواري هاي 
فراواني روبه روست و با توجه به اينكه عراق نيز تحت فشار 
اين تحريم ها امكان تسويه نقدي واردات خود را ندارد، 
به نظر مي رسد راهبرد واردات برخي كاالها به ايران، تنها 

گزينه موجود باشد.
بر همين اساس رئيس كل بانك مركزي در سفر يك روزه 

خود به عراق حتي با نخست وزير اين كشور هم ديدار كرد 
و توافق هايي براي اســتفاده از منابع بانك مركزي براي 

خريد كاالهاي اساسي و دارو انجام داد.
عبد الناصر همتي درباره نتايج گفت وگو هاي انجام شده 
با مقامات عراقي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: سال 
گذشــته توافقنامه خوبي، در خصوص نحوه استفاده از 
منابع ناشــي از صادرات گاز و برق به عراق امضا كرديم. 
ليكن به خاطر برخي مشكالت، تفاهمنامه به طور كامل 
عملياتي نشده بود. در مذاكرات عراق درخصوص نحوه 
اجراي تفاهمنامه و استفاده از منابع بانك مركزي براي 
خريد كاالهاي اساســي و دارو به نتايج خوبي رسيديم 
كه ان شــاءاهلل از هفته آينده مراحــل عملياتي آن آغاز 

خواهد شد.
مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق هم در جريان ديدار 
با همتي در اين باره گفت: شخصا دستور داده ام مشكالت 
مرتبط با پرداخت ايران حل شــود، ما به شما در شرايط 
ســخت موجود كمك مي كنيم، همانگونه كه ايران در 
شرايط دشوار در كنار ما بود. به گفته او عراق درخصوص 
حل مشكالت انتقال پول به شــيوه تامين مواد غذايي 
و كاالهاي اساســي با ايران توافق كامل دارد و همكاري 
الزم را به عمــل خواهد آورد. عالوه بــر اين تجار عراقي 
نيز عالقه مند به همكاري با ايران هستند. بخش عمده 
مطالبات ايران از عراق كه مشــخص نيست چقدر است 

مربوط به صادرات برق، گاز و فرآورده هاي نفتي است.

نحوه اجرا مهم است
يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
عراق درباره توافق انجام شــده براي گشايش هاي ارزي 
جديد گفت: بخش عمده اي از درآمد فعلي دولت عراق 
از طريق فروش نفت تامين مي شود و اين كشور در ازاي 
نفت خود، دالر تحويل مي گيرد. با توجه به تحريم هاي 
آمريكا و تسلطي كه اين كشــور بر روند جابه جايي دالر 

دارد، عراق نمي تواند واردات خود از ايران را مستقيما با 
دالرهايش تسويه كند.

به گفته او، جداي از صادرات بخش خصوصي، دولت ايران 
نيز به عراق برق و گاز صادر مي كند. دولت عراق مي تواند 
در ازاي اين صادرات به ايران دينار بدهد اما قطعا دينار 
عراق جهان شمول نيست و نمي توان در تمام بازارها از آن 
استفاده كرد. به عبارتي ما براي واردات كاالهاي مورد نياز 
خود بعضا به بازارهايي مراجعه مي كنيم كه لزوما در آنها 
دينار عراق معامله نمي شود. آل اسحاق درباره طرح جديد 
بانك مركزي گفت: با توجه به اينكه فعال امكان دريافت 
دالر وجود ندارد، اين طرح از مدت ها قبل مطرح بوده كه 
اگر تجار عراق بتوانند در ازاي ديناري كه متعلق به ايران 
است كاالهاي اساســي ايران را تهيه كنند، با يك طرح 

مشكالت چند بخش برطرف مي شود.
او اضافه كرد: از يك طرف ايران با اين طرح به منابع ارزي 
راكد خود در عراق تحرك داده و بخشي از واردات مورد 
نيازش را تامين مي كند، از سوي ديگر عراق بدهي هاي 
معوق خود به ما را پرداخت مي كنــد و از طرفی تجار يا 
شركت هاي فعال در اين حوزه نيز مي توانند از اين فعاليت 
سود كاري خود را ببرند؛ با اين حال بايد ديد با توجه به 
جديت بانك مركزي و مذاكرات انجام شــده، اين برنامه 

چگونه اجرايي خواهد شد.

تالش براي گشايش هاي ارزي جديد

   غفلت از ماليات بر عايدي مسكن
كارشناسان وخامت اوضاع بازار مسكن و اجاره را تابعي از بي ثباتي اقتصاد كالن و نرخ تورم باال مي دانند 
و معتقدند آفت اين بازارها، سرمايه اي شدن آنهاست و براي متعادل سازي بايد ضمن اصالح ساختارهاي 
اقتصادي، تالش كرد با اســتفاده از ابزارهاي شناخته شــده نظير ماليات بر عايدي، سهم واسطه گري و 
معامالت سرمايه گذاري در بازار مسكن را كاهش داد. آمارها نشان مي دهد در 3دهه گذشته سهم معامالت 
سرمايه گذاري در بازار مسكن 16برابر افزايش يافته كه اصلي ترين دليل آن تمايل نقدينگي به حفظ ارزش و 
كسب بازده در اين بازار بوده است؛ درحالي كه اگر مبحث دريافت ماليات از عايدي سوداگري و سرمايه گذاري 
مسكن در سايه قرار نمي گرفت و قواعدي براي تملك مسكن درنظر گرفته مي شد، قاعدتاً ولع خريد و خالي 
نگه داشتن مسكن فروكش مي كرد. البته پيش نياز استفاده درست از اين ابزار، كنترل نرخ تورم در بلندمدت 

و افزايش رشد توليد ناخالص داخلي است كه فعاًل در آتيه اقتصاد ايران امكان پذير به نظر نمي رسد.

   آزاد ســازي  منابع ارزي ايران در 
كره جنوبي

رئيس كل بانك مركزي گفت: با هماهنگي وزارت امور خارجه 
و با استفاده از روش هاي حقوقي و بين المللي پول هايمان را 
كه در بانك كره است مي گيريم. عبدالناصر همتي تأكيد كرد: 
اين منابع مالي متعلق به مردم ايران و بانك مركزي است كه 
در بانك هاي كره قرار دارد. او ابراز اميدواري كرد دولت كره 
به تعهدات خود در اين زمينــه عمل كند و به بهانه تحريم ها 
مانع دسترسي به اين منابع نشود. رئيس كل بانك مركزي با 
بيان اينكه بعضي از كشورها اعالم همكاري كرده اند كه منابع 
مالي را به ما بازگردانند گفت: يكي، دو كشور موافقت كردند و 
در حال بررسي و پيگيري هستيم. با بازگشت اين منابع مالي 
كاالهاي اساسي و داروي مورد نياز كشور را تامين خواهيم كرد.
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بوي نامطبوع

13- مخفف اگــر- بيماري 
عفونــي التهاب پــرده مغز- 

قابليت انجام كار
14- سازمان پيمـــــــان 
آتالنتيك شمالي- آژيـــــر 

خطر- گروه و دسته
15- تازه روييده- به گردش 

درآوردن

  
عمودي:

1- باب اول گلستان سعدي
2- چند وزير- كفايت كننده- 

باد و باران
3- آزردگي و اندوه- اســب 

حضرت علي)ع(- داخل
4- منفك- جســت وجوگر- 

مرطوب
5- كودك- سوغات سفر

6- مــزه خرمالــو- تــوكل 
كردن- شيوه رفتار

7- زين و برگ اسب- درختي 
با گل هاي خوشه اي خوشبو- 

لرزانك
8- ســاخت و پاخت- همراه 

باميه
9- آب دهان- ظالم- بزرگ 

و عظيم
10- دليري- خويشاوندان- 

تلخ
11- واحد پول مـــــالزي- 

بدون هوا
12- شــب خاطره انگيــز 

پاييز- بدون معطلي- ســوره 
هفتادوهشتم قرآن

13- روستا- سخن درگوشي- 
پريشان خاطر

14- پيشواي ديني زرتشتي- 
نمايشــنامه اي از فدريكــو 

گارسيا لوركا- غمگين
15- كنايه از مســخره كردن 

كسي است
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بیابان به مناطق دارای اقلیم فراخشك و خشك كه 
میزان متوسط بارندگی ساالنه آن كمتر از

 50 میلی متر و درصد پوشش گیاهی چندساله آن 
كمتر از 10درصد باشد، گفته می شود.

از مساحت كشور در اقلیم خشك و 
فراخشك قرار دارد كه ۳.1 برابر درصد 

جهانی است.

بارش كم، دامنه نوسان دمای شدید، دمای باال، 
تبخیر زیاد و پوشش گیاهی فقیر و پراكنده 

ازجمله ویژگی های بیابان است.

اثر  در  مي تواند  ریزگرد  و  بیابانزایي 
مانند  زمین شناسي  طبیعي  پدیده هاي 
تغییرات اقلیمي و كاهش بارندگي یا ناشي 
بوته كني،  مانند  انساني  فعالیت هاي  از 
چراي بي رویه دام در مرتع، تبدیل مراتع 
و  جاده سازي  معدن كاوي،  دیم زارها،  به 
توسعه غیراصولي شهرها و روستاها بدون 

توجه به آمایش سرزمیني ایجاد شود.

كاهش شدید سطح آب هاي زیرزمیني در 
اثر برداشت بي رویه آب، مهم ترین دلیل 

تشدید بیابانزایي در ایران است.

ســال گذشــته در ۲۲ اســتان كشــور، شــامل 
1۴0شهرســتان در ۴۴۸ موقعیــت، عملیــات  

بیابانزدایی انجام شده است.

كمتر از۱۰درصد

۱7.9
درصد 53.3

درصد

۰.5
هكتار

۰.22
هكتار

سرانه جهانی ايران 

كوير اراضی بدون 
پوشش

كمتر از5۰ ميلي متر

در مناطق بیابانی، تبخیر تقریبا دوبرابر بارش اســت 
و باد عامل اصلی تخریب و فرســایش اســت. خاك  در 
مناطق بیابانی نیز دارای مواد آلــی كم و اغلب جوان و 

ظعیف است.

را در خود جای 
داده است.

 خشكی های 
جهان

 ۱.2 
درصد

 پدیده های بیابانی 
فاقد پوشش 

 2.4 
درصد

  مناطق 
بیابانی جهان

 3.۰8 
درصد ایران

 6۱ 
درصد

اراضی 
بیابانی

۳0 میلیون هكتار از اراضی كشور در 
معرض بیابانی شدن قرار دارند كه از این 
مقدار 1۴ میلیون هكتار منطقه  بحرانی 

بیابانی هستند.

3۰.۰۰۰.۰۰۰هكتار
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 امسال 1۲1 هزار هكتار 
بیابانزدایي در كشور انجام مي شود.

نابودي 
پوشش گیاهي و 

از بین رفتن منابع تولید 
علوفه دام، افزایش رواناب و 

خطر سیل، شورشدن اراضي، از 
بین رفتن حیات وحش، فرسایش 
بادي و تولید ریزگردها و افزایش 

بیماري هاي تنفسي، تنها بخشي 
از نتایج جدي بیابانزایي در 

كشور است.

پدیده بیابانزایي و ریزگردها ۲0۹ دشت كشور 
ازجمله  كاشمر، تهران، مشهد، كاشان، سمنان، 
دامغان، گرمسار و رفسنجان را با مشكل مواجه 

كرده است.

۱.2 ميليارد هكتار
 اراضي طبیعي جهان 

در خطر بیابانزایي است.

 هم اكنون 1۸ استان و 
۹۸ شهرستان كشور درگیر پدیده 

بیابانزایي هستند.

آتش، دامن جنگل هاي هيركاني را هم گرفت

 همزمان با آتش سوزي هاي گسترده در 
منابع
جنگل هاي زاگرس كشور كه بخشي از طبيعي

آنها مهار و بخشي ديگر هنوز شعله ور 
اســت، روز پنجشــنبه نخستين آتش ســوزي در 
جنگل هاي مازندران در منطقه سياه بيشه گزارش شد 
و آنطور كه محيط زيست استان مازندران خبر داده 
اســت 500مترمربع از اراضي جنگلي مازندران در 

سياه بيشه طعمه حريق شد.
دليــل ايــن آتش ســوزي همچــون 97درصد از 
آتش ســوزي هاي جنگلي ايران عامل انساني بوده و 
گردشــگراني كه براي گذران تعطيالت در شرايط 
كرونايي كشــور بــه مازندران ســفر كــرده بودند 
با سهل انگاري سبب ايجاد نخســتين آتش سوزي 
سال99 در عرصه هاي جنگلي مازندران  در همسايگي 

جنگل هاي جهاني هيركاني شدند.
آتش سوزي سياه بيشه، حاال نگراني ها از گسترش آتش 
از غرب و جنوب غرب ايران به جنگل هاي سبز شمال 
را افزايش داده است و دليل افزايش نگراني ها هم وقوع 
آتش سوزي در 500مترمربع از 530هكتار از اراضي 
حفاظت شده شمال كشور در منطقه سياه بيشه است. 
1700هكتار اراضي جنگلي و مرتعي استان مازندران 
در محدوده مناطق حفاظت شده و خارج از اين مناطق 
با مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان 
جنگل ها قرار دارند و هردو دستگاه نيز چندي پيش 
هشدار داده بودند كه با افزايش گرماي هوا احتمال 
آتش سوزي به دليل خطاي انســاني در جنگل هاي 

شمال كشور وجود دارد.
سال گذشته براساس آنچه ايرنا خبر داد، 150هكتار از 
مناطق جنگلي و عرصه هاي طبيعي استان مازندران 
براثر آتش سوزي ناشي از خطاي انساني و سهل انگاري 

گردشگران در آتش سوخت.
آتش در سياه بيشه اما تنها دامان جنگل هاي مازندران 
را نگرفت و 4روز پيش از آن، آتش سوزي تعمدي در 

جنگل هاي پره سر در استان گيالن آغاز شد كه عامل 
اصلي آن به اعالم محمدمهدي مظفــري، فرماندار 
رضوانشهر، گردشگران بودند. آتش پره سر كه هنوز 
نيز به طور كامل مهار نشــده است اما، به جنگل هاي 
انبوه هيركاني ســرايت نكــرده و در همان محدوده 
جنگل هاي دست كاشت ســوزني برگ باقي مانده و 
3هكتار از جنگل هاي سوزني برگ منطقه را سوزانده 
است. جنگل هاي سوزني برگ رضوانشهر در استان 
گيالن براساس آنچه فرماندار اين شهرستان به ايرنا 
گفته است، آفت جنگل هاي گيالن شده، چون زمينه 
اشتعالزايي باال دارند و هرازگاهي دچار آتش سوزي 
مي شوند. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
گيالن اما از ســطحي بودن آتش سوزي جنگل هاي 

پره سر منطقه كالب گيالن خبر داده است.
اســتان گيالن 565هزار هكتار جنگل و 224هزار 
هكتار مرتع دارد كه آتش سوزي هاي ساالنه در فصل 

گرما برخي از اين مناطق را تهديد مي كند.
دورتر از خطه سبز شمال اما در جنوب شرق ايران در 
سيستان و بلوچستان، هشدارها نسبت به خطر آتش 
گرفتن تاالب هامون به دليل رويش زياد پوشش علفي 
افزايش يافت. پايگاه خبر هامون كه به پوشش اخبار 
استان سيستان و بلوچســتان مي پردازد، نسبت به 
آتش ســوزي احتمالي در تاالب هامون ابراز نگراني 
كرد و از مسئوالن خواست از همين حاال به فكر تهيه 
امكانات مهار آتش سوزي احتمالي تاالب هامون باشند. 
پوشــش علفي در تاالب هامون با تراكم باال و ارتفاع 
بيش از يك متر افزايش يافته و براســاس اعالم خبر 
هامون، سرعت خشــكيدگي تاالب هامون و خشك 
شدن پوشش گياهي اين تاالب احتمال آتش سوزي 
گسترده در هامون را شــدت بخشيده كه با توجه به 
نبود امكانات واكنش سريع اطفاي حريق در منطقه 
سيســتان، امكان مهار آتش احتمالي هامون توسط 

نيروهاي مردمي و با دست خالي ممكن نيست.
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   خرم آباد با جمعیتی نزدیک بــه 400هزارنفر 
به عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران مطرح است گپ

اما نسبت به دیگر شهرهای تاریخی کشور در زمینه 
توسعه و آبادانی پیشرفت چندانی نداشته. خیابان های کم عرض، 
نزدیک به ۱00کیلومتر معابرخاکی، کیفیت نامناسب آسفالت 
خیابان ها، مشکالت پل های تخریب شده براثر سیالب رودخانه 
داخل شهر، نبود پارکینگ، تسخیر معابر ازسوی دست فروشان، 
ساخت وسازهای غیراصولی و تصرف پیاده روها ازسوی مردم و 
کسبه، ناوگان نوسازی نشده حمل ونقل عمومی، سنگفرش های 
مستهلک، ساماندهی نشدن آب های ســطحی، چهره بسیار 
نامناسب ورودی های شهر و ده ها مورد دیگر طی دهه های اخیر 

از ضعف های خدمات شهری در مرکز استان بوده است.
بسیاری از کارشناسان انباشت پروژه های شهری خرم آباد را ناشی 
از محقق نشدن درآمدهای شهرداری و ورود پیمانکارانی با کارنامه 
نه چندان قوی به دلیل همین ضعف مالی می دانند؛ درآمدهایی 
که بخشی از آن با پرداخت عوارض ازسوی مردم تأمین می شود، 
اما متاسفانه بخش قابل توجهی از مردم این شهر عوارض پرداخت 
نمی کنند. هرچند چالش اصلی خرم آبادی ها در پرداخت نکردن 
عوارض، مشکالت معیشتی و اقتصادی ناشی از بیکاری عنوان 

می شــود، اما اتفاقاتی هم که در گذشته رخ 
داد و سوء استفاده از اموال شهرداری و تصرف 
غیرقانونی دراین اموال، سبب کم رنگ شدن 
اعتماد مردم و از دست رفتن همان تعامالت 
قبلی شــد تا مدیران فعلی هم برای اجرای 
پروژه ها موفقیت چندانــی در اخذ عوارض 

نداشته باشند.
با محمد شریفی مقدم، شهردارکنونی خرم آباد 
درباره بسیاری از طرح های در دست اجرای 
این سازمان از شروع آسفالت ریزی معابرخاکی 
خرم آباد تا اعمال محدودیت های کرونایی و 
تکمیل بسیاری از پروژه های خدمات شهری 
تا شهریور امسال صحبت کردیم که در ادامه 

می خوانید. 

تحویل 3پل به شهروندان تا پایان مرداد 
خــرم رود، پل هــای موقــت و دیواره های 

ساحلی اش معضل همیشــگی خرم آباد است؛ به ویژه در فصل 
بارش ها. سیالبش همیشــه بالی جان مردم می شود و همین 
فروردین امسال بود که طغیان آب ناشی از بارش های چندروزه، 
زن ۶۲ساله را به کام خود کشید. تخریب های سیالب هنوز روی 
پل های اناری، شــصت متری و کمالوند باقی مانده و در باریکه 
به جای مانده از دیواره کنار رودخانه خرم رود و محله های نزدیک 
آن، مردم چشــم انتظار افتتاح پل های مرمت شــده هستند تا 

مشکالت ترددشان رفع شود. 
شریفی مقدم  دراین باره به تخریب 3پل خرم آباد براثر سیالب 
فروردین 98 اشــاره کرد و گفت: »پروژه های سیالب خرم آباد 
در شهریورامسال تکمیل می شود و تا کمتر از ۲ماه آینده شاهد 
افتتاح پل های بهداری، اناری و کمالوند خواهیم بود. البته تردد 
روی پل بهداری از چهارشــنبه هفته گذشته میسر شده است. 
همچنین تالش می کنیم پل اناری  در تیر و پل آیت اهلل کمالوند 

در مرداد امسال به بهره برداری برسد.« 
شهردار خرم آباد درباره تاخیر ۱5 روزه در افتتاح پل بهداری بیان 
کرد: »عوامل متعددی در افتتاح نشــدن برخی طرح ها دخیل 
است. درباره این پل نیز مشــکالتی به وجود آمد که نتوانیم در 
زمان تعیین شده کار را تحویل دهیم. در زمان اجرای پل نیاز به 
جابه جایی لوله گاز و فاضالب داشتیم و باید هماهنگی های الزم با 

دو اداره مختلف انجام می شد.« 
وی ادامه داد:»پیرامون رودخانه خرم رود هم مکان هایی وجود 
دارند که با تخریب صددرصدی دیواره های ساحلی مواجه شدند. 
اصالح این دیواره ها در اولویت قرار دارد و تاکنون 70درصد آنها 
بازسازی شده اند. بخشی از این دیواره ها نزدیک پل حاجیان یا 
همان دیواره ســاحلی علوی قرار دارد که به پایان رسیده است. 
مشکالت مربوط به بســتر کل دیواره های ساحلی نیز مرتفع 
خواهد شــد تا با آغاز فصل بارش ها، مشکلی در بحث رودخانه 
وجود نداشته باشد. درعین حال حوزه عمرانی نیز درحال بررسی 
دیگر دیواره های ساحلی کمتر خسارت دیده است و درصورت نیاز 

به مقاوم سازی، اقدام های الزم دراین زمینه هم انجام می شو.« 
شــهردار خرم آباد همچنین درباره محله های کناری رودخانه 
خرم رود که با مشــکالت تردد مواجهنــد، اظهارکرد:»طرح 
مطالعاتی ترافیکی شهر خرم آباد هنوز به پایان نرسیده و در دست 
مشاور است. چنانچه در محله ای نیاز به ساخت پل باشد، دراین 
باره اقدام های الزم انجام می شــود. البته درکنار آن، طرح های 
بازآفرینی محالت فرسوده هم در دست اجراست که ازجمله آنها 
طرح »اقدام ملی« در محله اسدآبادی است. طرح بازآفرینی این 
محله در کمیسیون ماده5 مطرح و درطرح تفضیلی هم دیده 
شده و با همکاری بنیاد مسکن و شهرسازی و معاونت عمرانی 

استانداری انجام می شود.« 
وی با بیان اینکه اسدآبادی از محله های حاشیه نشین و قدیمی 
خرم آباد اســت که به دنبال افزایش سطح دسترسی برای تردد 
وسایل نقلیه هستیم، عنوان کرد: »بخشی از زمین های این منطقه 
تملک شده و تملک خانه های باقیمانده هم در ماه های آینده انجام 
خواهد شد تا مسیر آن بهسازی شود. درصورت نیاز به ساخت 

کانال یا پل نیز اقدام های الزم صورت می گیرد.« 

خرم آباد گنجایش افزایش خودرو را ندارد 
مشکالت خرم آبادی ها در حوزه شهری تنها پل هایش نیست و 
ترافیک همیشگی خیابان ها به ویژه در بخش مرکزی هم تبدیل 
به گرهی کور شده است. مردم معتقدند در سال های اخیر هیچ 
مسئولی در رأس شهرداری دغدغه رفع این ترافیک را نداشته 
است. حتی پلیس راهور لرستان نیز ازبین رفتن پل های خرم آباد را 
عامل برهم خوردن نظم ترافیکی و افزایش ترافیک درمرکز استان 
عنوان کرد و خواستار تسریع در ساخت پل های تخریب شده شد. 
مردم هم عملکرد شهرداری را نه دراین دوره که طی  سال های 
گذشته مناسب نمی دانند و پروژه های نیمه تمام این سازمان را 

مقصر حل نشدن ترافیک همیشگی خرم آباد عنوان می کنند. 

شهردار خرم آباد دراین باره اظهارکرد:»بافت 
هسته مرکزی شــهر، قدیمی است و دیگر 
فضایی برای تعریض نداریم. ازسوی دیگر، با 
آمار رو به رشد تردد خودروهای تک سرنشین 
مواجهیم که به هیچ وجه با فضای موجود شهر 
همخوانی ندارد. بهترین اتفاقی که می تواند 
به رفع بخشی از مشکالت ترافیک خرم آباد 
کمک کند، کاهش ســفرهای درون شهری 
با خودروهای شخصی اســت. سال هاست 
دغدغه تقویت فرهنگ  ترافیک دراین شهر 
مطرح اســت، اما بازهم با افزایش استفاده از 
خودروهای شــخصی مواجهیم. به جز زمان 
کنونی که به دلیل شیوع کرونا مردم ترجیح 
می دهند از خودروهای شخصی استفاده کنند 
و این موضوع قابل قبول است، اما در بقیه موارد 
همکاری مناسبی دراین زمینه وجود ندارد.«

وی ادامه داد:»نــاوگان حمل ونقل عمومی در مرکزشــهر که 
بیشترین مشکل ترافیکی را دارد، جوابگوی تردد روزانه است، 
اما شهروندان استقبال نمی کنند و بازهم همان ترافیک شدید 

خودروها را شاهدیم.« 
شریفی مقدم از اجرای طرح ساماندهی ترافیکی در هسته مرکزی 
شــهر خبرداد و افزود:»اجرای یک رینگ دراین بخش از شهر 
درمراحل پایانی است و طرح ترافیکی شــهر درآن دیده شده 
اســت. براین اســاس، یک محدوده ترافیکی درطرح تفضیلی 

خرم آباد تعریف شده که با اجرای آن، ورود 
خودروها به این منطقه با محدودیت مواجه 
خواهد شد؛ مانند طرح ترافیک یا طرح »زوج 
و فرد« که در شــهر تهران اجرا می شود. با 
اجرای آن پارکینگ هایــی قبل از محدوده 
مورد نظر ساخته می شود و پایش تصویری 
هم با نصب دوربین های ترافیکی انجام خواهد 
شد تا مردم ملزم به رعایت محدودیت های 
اعمال شــده باشــند. البته با تکمیل 3 پل 
بهداری، اناری و کمالوند تا اواسط تابستان، 

ترافیک تا حدود کاهش می یابد.« 

دردسرهای ساماندهی دستفروشان 
تسخیر معابر ازســوی دستفروشان و البته 
برخی کسبه نیز همیشه از دید مردم عامل 
نازیبا شدن چهره شهر است؛ اتفاقی که باعث 
شده کارشناسان شــهری پرستیژ این شهر 

را بسیار باال ندانند و انتظار داشته باشند که باالخره شهرداری 
تدبیری کارســاز برای رفع این معضل داشــته باشد؛ هرچند 
آمار بیکاری قابل توجه در لرســتان موجب شده بخش زیادی 
از مردم چاره ای جز دستفروشــی نداشته باشند. همچنین در 
روزهایی که کرونا امان مردم را بریده و معیشت و اقتصادشان را با 
مشکالت زیادی مواجه کرده، حضور دستفروشان در معابرشهری 
بیش ازگذشته به چشــم می خورد و به نظر می رسد مسئوالن 
مدیریت شهری خرم آباد مماشات بیشتری با این معضل دارند 
که این موضوع سبب شــده روزبه روز بر تعدادشان افزوده شود 
و پیاده روهای خرم آباد فضای کمتری برای تردد عابران داشته 

باشد. 
شــریفی مقدم دراین باره به طرح اجرایی ســال های گذشته  
اشاره می کند که با استقبال خوبی ازسوی مردم و دستفروشان 
مواجه نشــد. او عنوان کرد:»زمان حضــورم در بخش معاونت 
خدمات شــهری اقدام به راه اندازی بازارچه هایی کردیم که در 
روزهای خاص مثل روزبازارها فعالیت می کردند. این بازارچه ها 
درنقاط مختلف شهر قرار داشتند اما مورداستقبال قرارنگرفتند. 
نه مردم همکاری کردند، نه دستفروشان. متاسفانه موضوعی که 
سبب گسترش دستفروشی می شود، ترجیح برخی شهروندان 
برای خرید از این افراد اســت و رفتن به ایــن بازارچه ها مورد 

توجه شان نیست. 
شــهردار خرم آباد با بیان اینکه روان ســازی ترافیک مستلزم 
حضورنیافتن  دستفروشــان در معابرشهری است، تاکید کرد: 
»خواســته مردم از ما دوگانگی دارد، از یک ســو خواهان رفع 
سدمعبرها هستند، اما ازسوی دیگر در زمان رفع سد معبر، درگیر 
مسائل عاطفی و احساسی می شوند و با جمع آوری بساط آنها 
مخالفت می کنند. مردم ما به لحاظ عاطفی شرایط اقتصادی این 
دستفروشان را درک می کنند اما باید راهکاری درنظر بگیریم 
که بتوان این معضل را رفع کرد. باید عوامل مختلف دســت به 
دست هم دهند تا ورود مدیریت شهری به طرح های ساماندهی 
دستفروشان و سدمعبرها با موفقیت به سرانجام برسد. به استناد 
ماده55 قانون شهرداری ها سدمعبر، تخلف است و مردم به عنوان 
یک عامل مهم دراین طرح ساماندهی باید با ما همکاری کنند.« 
این مسئول سدمعبرها را دو نوع اعالم کرد و گفت: »مغازه هایی 

که سدمعبر می کنند، به استناد بند۲0 ماده55 قانون شهرداری ها 
در فرایند تذکرات قرار می گیرند، اما درباره دستفروشان تصمیم 
جدی برای ایجاد بازارهای هفتگی و جمع آوری آنها از معابرشهری 
داریم که در هفته های آینده اجرا می شود. حوزه خدمات شهری 
هم درحال بررسی اســت تا مکان بازارچه ها تغییر کند و شاید 

این بار مورد استقبال بیشتری قرار گیرد.«

آغاز طرح های آسفالت معابر 
هرچند شهرداری با مدیریت شــریفی مقدم در ماه های اخیر 
اقدام هایی برای زیباسازی شــهر انجام داده اما هنوز تا کسب 
رضایت شــهروندان برای جمع آوری زباله ها و زائدفروشــی ها 
درحاشیه شهر، تبدیل ورودی ها به منظره ای قابل قبول، نصب 
نمادهای شهری همخوان با فرهنگ این منطقه و از همه مهم تر 
آسفالت کوچه ها و خیابان ها فاصله زیادی دارد؛ کوچه هایی که 
برخی از آنها تاکنون حتی رنگ آسفالت را ندیده اند و برخی دیگر 

هم با وجود آسفالت ریزی، کیفیت  مناسبی ندارند. 
شــهردار خرم آباد به انتظار مــردم برای افزایــش طرح های 
آسفالت ریزی اشاره کرد و گفت:»مهم ترین دغدغه ما این است 
که مشکالت مردم درباره آسفالت  شدن محله ها و خیابان ها رفع 
شود. براین اساس شهرداری از ابتدای سال جاری چند قرارداد 
منعقد کرده که بخشی از آنها از همین امروز آغاز می شود. اولویت  
آسفالت ریزی نیز با محله هایی اســت که تاکنون هیچ اقدامی 
برای آنها صورت نگرفته است. از امروز کار آسفالت ریزی شهرک 
بسیجیان، آبشاران و برخی از معابر گلدشت آغاز می شود و در 
مرحله بعد نیز مناطقی که مشکل لکه گیری 
دارنــد را درنظرداریــم. امیدواریم با تکمیل 
این طرح تا پایان شهریور رضایت شهروندان 
جلب شود.«  وی همچنین درباره طرح های 
زیباسازی و نصب نمادهای شهری بیان کرد: 
»در هفته جــاری، نماد کتاب در پل شــهدا 
رونمایی می شود و طرح دیگر نیز رونمایی از 
المان نصب شــده در میدان بزرگ فردوسی 
خواهد بود. ســاماندهی ورودی خرم آباد از 
ســمت تهران نیز به صورت جــدی درحال 

انجام است«.

پایان انتظار برای شهربازی کیو 
آغاز دوباره تابستان و همان داستان تکراری 
شهربازی کیو. این مکان به عنوان بزرگ ترین 
شــهربازی رو باز خرم آباد حدود 5سال است 
تعطیل شده و با وجود اشــتیاق مردم برای 
بازگشایی همچنان بسته مانده است. شهرداری خرم آباد طی 
سال های اخیر در واگذاری، نوســازی و بازسازی این شهربازی 
به پیمانکار جدید موفق نبود اما خرداد امســال قراردادی را با 
بخش خصوصی منعقد کرد تا براساس پیش بینی های انجام شده 

طی ۱5ماه آینده درهای شهربازی کیو بازگشایی شود. 
شــهردار دراین باره عنوان کرد:»شــهربازی کیو پس از فسخ 
قرارداد با پیمانکار قبلی، باوجود فراخوان های متعدد به مرحله 

عقد قرارداد نرسید و یکی از دالیل آن، نبود 
پیمانکار قوی بود. اما امســال پروژه نوسازی 
شهربازی کیو را کلنگ زنی کردیم که قراراست 
با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی انجام 
شود و 30میلیارد تومان آورده برای این طرح 
خواهد داشت. همچنین 40دستگاه جدید 

دراین شهربازی نصب می شود.«
وی ادامه داد:»کلنگ نوسازی این محل اول 
خرداد به زمین خورد و فاز اول آن در ابتدای 

فروردین ۱400 به بهره برداری می رسد.« 
شــریفی درباره اقدامات شــهرداری برای 
افزایش سرانه فضای ســبز خرم آباد با ایجاد 
بوســتان ها و پارک های محلــی جدید نیز 
اظهارکرد:  » اکنون پارک قدیــم خرم آباد و 
پارک کودک را داریم. ساخت ۲ پارک بانوان 
راهم در منطقه۲ )محدوده پــارک معلم( و 
منطقه3 )گلدشت( پیش بینی کردیم. پارک 
گلدشت تا شهریور افتتاح می شود اما زمان 
تکمیل آن پایان سال خواهد بود. نقشه های 

ساخت پارک های محلی نیز در مرحله نهایی است و تا پایان سال 
9پارک در 3منطقه ساخته می شود. 

پروژه های شهری در اختیار پیمانکاران ضعیف 
شهرداری خرم آباد سال هاســت که با مشکالت عدیده مالی و 
البته درآمدزا نبودن طرح هایش مواجه است و این موضوع کار 
را برای مدیران فعلی مشــکل کرده است. اما نکته مهم در خأل 
مالی – اقتصادی شهرداری ورود پیمانکارانی است که کارنامه 

ضعیفی در اجرای پروژه ها دارند و همین مسئله سبب شده تا 
طرح های شــهری یا در نیمه راه نیمه تمام رها شوند یا پس از 
بهره برداری و گذشت زمان، کیفیت الزم را با وجود هزینه های 

کالن نداشته باشند. 
شریفی مقدم دراین باره اظهارکرد: »کمبود بودجه در سازمان 
شهرداری عوامل متعددی دارد که پرداختن به آنها دراین مقطع 
زمان بر است، اما شــهرداری با مشکالت عدیده ای دراین حوزه 
مواجه است. امسال نیز شرایط نامناسب تر شد و در 3ماه ابتدایی 
با توجه به شیوع کرونا در تحقق بودجه به صفر رسیدیم. هرچند 
طی سال های اخیر هم شهرداری در اخذ عوارض موفقیت های 
خوبی نداشته است، درحالی که درآمدزایی اصلی از این طریق 
محقق می شــود و با پرداخت بموقع آن ازســوی شهروندان، 
می توانیم به اهداف مان برای ایجاد شهری خوب و برخوردار از 

امکانات برسیم.« 
شهردار اما درباره واگذاری برخی پروژه های شهری به پیمانکاران 
ضعیف عنوان کرد: »فرایند واگذاری پیمان ها به صورت خاص و 
براساس آگهی های منتشرشده انجام می شود. دربرخی موارد 
خودمان می دانیم که پیمانکار طرف قرارداد قوی نیست و دراین 
شرایط، تجدید مناقصه می کنیم. اما زمان هایی هم وجود دارد که 
انتخاب ها محدود است و راهی جز واگذاری به پیمانکار ضعیف 
نداریم. چون گاهی پیش آمــده که در برخی پروژه ها فقط یک 
نفر شرکت می کند، دراین شرایط تنها تدبیر موجود نظارت و 
کنترل بیشتر اجرای پروژه هاست. هر پیمانکاری هم که بخواهد 
از چارچوب پیمانی که واگذار شده تخطی کند، خسارت  را از آنها 

خواهیم گرفت. 

بازگشت محدودیت های کرونایی
لرستان به لحاظ شیوع کرونا نیز در وضعیت قرمز به سر می برد و 
همچنان شرایط علوم پزشکی استان و کادر درمان برای مقابله با 
این بیماری سخت و طاقت فرساست. شهرداری نیز طی ماه های 
اخیر اقداماتی را برای گندزدایــی و ضدعفونی با تامین بودجه 
مستقیم از درآمدهای خود سازمان انجام داده است که همچنان 
ادامه دارد. اما به نظر می رسد درصورت رعایت نشدن پروتکل های 
بهداشتی ازسوی مردم، شرایط همچنان در وضعیت قرمز باقی 
بماند. به همین دلیل قرار اســت با اعمال برخی محدودیت ها، 
شیب صعودی کرونا در خرم آباد کنترل شود؛ محدودیت هایی 
که به گفته شهردار شــامل محدودیت های ترافیکی و تردد در 

آرامستان ها و بوستان های شهر خواهد بود. 
شریفی مقدم بیان کرد: » روز گذشته از سوی ستاد مقابله با کرونا 
دراستان به ما اعالم کردند تمام آرامستان ها با هدف جلوگیری 
از برگزاری مراســم تشــییع، تدفین و ترحیم، دوباره تعطیل 
شوند. محدودیت تردد در پارک ها نیز آغاز شده است. هرچند 
مردم با اجرای این طرح ها مخالفت می کنند اما تمام طرح ها و 
محدودیت هایی که در بحث کرونا مطرح می شود و شهرداری 
موظف به اجرای آن اســت تنها برای ســالمت خود آنهاست. 
هم اکنون تردد در بوســتان ها محدود و اطالع رســانی دراین 
زمینه انجام شده است. اما مردم باید خودشان رعایت کنند و از 
برگزاری دورهمی های عصرانه و شبانه در بوستان ها بپرهیزند. 
ما حتی تونل های نوری در پارک ها را روشن 
نمی کنیم، اما انتظار داریم خود شهروندان 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی درباره 

کرونا حساس باشند.« 

  
مجموعــه شــهری خرم آباد بــا توجه به 
ظرفیت های ویژه گردشگری آن همچنان 
بکــر و بی توجه مانــده اما متولیــان امور 
شــهری می توانند با توجه به این ویژگی، 
پروژه هایی را در آن انجام دهند که به بخشی 
درآمدزا تبدیل شــود. هرچند مشــکالت 
متعددی ازجمله کمبود منابع مالی دست 
شهرداری برای اجرای بسیاری از پروژه ها 
را بسته اســت، اما خود شهردار هم معتقد 
است بسیاری از نقاط شهری بدون استفاده 
مانده است و می توان طرح های نو را درآنها 
انجام داد؛ طرح هایی کــه درصورت اجرا، 
می توانند هزینه های اداره شهر را از دل خود 
استخراج و خرم آباد را به یک شهر مدرن و خوب تبدیل کنند. 
قراراست تا پایان امسال توسعه فضای سبز، ساماندهی سراب 
شهوا، زیرسازی و جدول گذاری، آسفالت و لکه گیری معابر و 
مناسب سازی پیاده روها، خرید مبلمان شهری، تملک امالک 
درمسیر تعریض و... ازسوی شهرداری انجام شود اما تحقق آنها 
و البته تمام موضوع هایی که به عنوان گالیه ازســوی مردم و 
مسئوالن شهرداری بیان می شــود، تنها یک چیز می خواهد؛ 

»همکاری مشترک«. 
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متــن كـامـل در سایت

اختصاص 2700 واحد مسکن مهر گیالن به طرح اقدام ملی 
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گیالن گفت: حدود 2700واحد مسکن مهر بدون متقاضی در استان به طرح 
اقدام ملی مسکن اختصاص یافت. رضا علی نیا افزود: این واحدهای مسکونی 
با 70 تا ۸0درصد پیشرفت در رشت، الهیجان، لنگرود و انزلی قرار دارند. 
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دغدغه  سال هاســت 
تقویت فرهنگ  ترافیک 
در خرم آباد مطرح است، 
امــا بازهم بــا افزایش 
استفاده از خودروهای 
شخصی مواجهیم. به جز 
زمان کنونی که به دلیل 
شــیوع کرونا استفاده 
مــردم از خودروهای 
شخصی قابل قبول است، 
اما در بقیه موارد همکاری 
مناســبی در این زمینه 

وجود ندارد

 فرایند واگذاری پیمان ها 
به صورت خاص و براساس 
منتشرشده  آگهی های 
انجام می شود. دربرخی 
موارد خودمان می دانیم 
که پیمانکار طرف قرارداد 
قوی نیســت و دراین 
شرایط، تجدید مناقصه 
می کنیم. اما زمان هایی 
هــم وجــود دارد که 
انتخاب ها محدود است 
و راهی جــز واگذاری به 

پیمانکار ضعیف نداریم

 از دیروز به دلیل شیوع 
دوبــاره کرونــا تمام 
آرامســتان ها با هدف 
جلوگیــری از برگزاری 
تدفین  تشییع،  مراسم 
و ترحیم تعطیل شــد. 
در  تــردد  محدودیت 
پارک ها نیز آغاز شــده 
اســت. تمام طرح ها و 
محدودیت هایی که اجرا 
می شود و شــهرداری 
موظف به اجرای آنهاست 
تنها برای سالمت خود 

مردم است 

حذف معابر خاکی از امروز، ساماندهی ترافیک به زودی 
شهردار خرم آباد در گفت وگو با همشهری مطرح کرد 

مریم سرخوش
 خبرنگار

محمد شریفی مقدم، شهردار خرم آباد،  با حضور در موسسه همشهری به سواالت خبرنگار گروه ایرانشهر پاسخ داد./ عکس: همشهری- امیر رستمی

 آخرین خبر 

6 استان در وضعیت قرمز کرونا 
براساس آخرین آمار اعالم شده ازســوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۶ 
استان خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و ایرانشهر در سیستان 

و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. 
به گزارش گروه ایرانشهر همشهری، ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۱5 
بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور خبر می دهد و می گوید: »مجموع جانباختگان 
این بیماری در کشور به 939۲ نفر رسیده است«.  سیما سادات الری با بیان اینکه تا 
30خرداد و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶۱5 بیمار جدید مبتال به کووید۱9 
در کشور شناسایی شــده اند که 98۶ مورد بستری شــدند، می افزاید: »روز گذشته 
۱۲0بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 939۲ نفر رسید«.

باالترین آمار ابتال در سنندج
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شناسایی ۲۱7بیمار جدید در این استان خبر 
می دهد و می گوید: »درحال حاضر 53۱ بیمار مشکوک به کرونا در کردستان بستری 

هستند و بیشترین شمار مبتالیان مربوط به سنندج است.«
فرزین رضاعی با بیان اینکه 83نفر بیمار مبتال به کرونا در بخش ویژه )آی. ســی.یو( 
بستری هســتند، می افزاید: »از ابتدا تاکنون ۲۲8 نفر براثر کرونا در کردستان فوت 
کرده اند که از این تعداد 50 نفر در سقز، 7۱ نفر در سنندج، ۲۱ نفر در قروه، ۲۱ نفر در 
بانه، ۱5 نفر در مریوان، ۱4 نفر در بیجار، ۲۱ نفر در کامیاران، ۱0 نفر در دیواندره و 5 

نفر در دهگالن جان باخته اند.«

افزایش مراجعه بیماران تنفسی در آذربایجان غربی
در آذربایجان غربی هم به دلیل افزایش آمار بیماران بدحال، دومین بیمارســتان در 
ارومیه هم به بیماران مبتال به کرونا اختصاص یافت. رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی آذربایجان غربی دراین باره می گوید: »به دلیل افزایش 
بیماران بدحال بیمارستان امام خمینی )ره( هم برای درمان بیماران کرونایی در ارومیه 

اختصاص یافت.«
جواد آقازاده بی توجهی به موارد پیشــگیری از بیماری کرونــا را عامل اصلی افزایش 
صعودی تعداد بیماران دراستان می داند و می افزاید: »شهروندان باید بیش از گذشته 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا میزان ابتال روز به روز کاهش یابد.«
به گفته وی، افزایش قابل توجه مراجعه بیماران با وضع حاد تنفســی در آذربایجان 
غربی، هشداری اساسی درباره ایجاد موج های جدید شیوع بیماری کروناست که نباید 

به آن بی توجه بود. 

کمبود تخت در هرمزگان 
در هرمزگان هم شرایط مناسب نیســت. ابتالی ۲50 نفر از کادر درمانی این استان و 
مرگ یک دختربچه ۱0ساله در نتیجه ابتال به کرونا آخرین اخبار نگران کننده ای است 
که از این استان به گوش می رسد. به گفته رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان، 
درحال حاضر 85درصد تخت های بیمارستانی هرمزگان تکمیل شده است و اگر آمار 
مبتالیان به همین شکل افزایش داشته باشد، بیمارستا ن های استان پاسخگوی نیاز 
نخواهند بود.  حسین فرشــیدی تاکید می کند: »500تخت ویژه به بیماران مبتال به 
کووید۱9 اختصاص داده شده است که 4۱0 تخت پر اســت و هر لحظه تعداد افراد 
بســتری افزایش می یابد و با وجود افزایش 48تخت جدید ویــژه مبتالیان، باز هم با 

کمبود مواجه خواهیم بود.« 

احتمال بازگشت محدودیت ها در خوزستان 
در خوزستان با توجه به استمرار شرایط قرمز، مســئوالن از احتمال بازگشت دوباره 
محدودیت ها خبر می دهند. ســخنگوی ســتاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان 
می گوید: »احتمال بازگشــت محدودیت ها و ممنوعیت ها دراین استان وجود دارد و 
منتظر نظر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه های ستاد ملی کرونا هستیم« 
به گفته رضا نجاتی، ممکن است که آمار مبتالیان در خوزستان روند ثابتی را طی کند، 

اما این استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد. 

بحران روزهای آینده در سیستان  و بلوچستان 
در اســتان سیســتان  و بلوچســتان نیز با وجود اینکه فعال وضعیت قرمز فقط برای 
شهرستان ایرانشهر اعالم شده است، اما مسئوالن علوم پزشکی پیش بینی می کنند 
احتماال تا ۱5روز آینده آمار روزانه بیماران کرونا مثبت اســتان بین ۲00 تا 300نفر 

خواهد بود و این، به معنی وضعیت قرمز در کل استان است. 

افزایش  بستری ها در بوشهر
در استان بوشــهر هم وضعیت قرمز حاکم است. مســئوالن علوم پزشکی این استان 
از افزایش آمار بســتری ها می گویند و عامل اصلــی آن را بی توجهی مردم به رعایت 
پروتکل های بهداشتی و شــلوغی و ازدحام در بازارها و مراکز خرید می دانند. سعید 
کشمیری، دبیر ستاد مبارزه با کرونای بوشهر عدد مبتالیان را 4هزارنفر اعالم می کند 

و می گوید که بیشتر این افراد در بوشهر بستری هستند. 
در شرایطی آمار وزارت بهداشــت، درمان و  آموزش پزشــکی وضعیت را در ۶استان 
قرمز نشان می دهد که استان های دیگری مانند آذربایجان شرقی، کرمانشاه، گیالن، 
گلســتان، مازندران، فارس، البرز، تهران، لرستان و بســیاری از استان های دیگر نیز 

وضعیت مناسبی ندارند.
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»كيفيت زندگي نه در 
تهران و نه در هيچ يك از گزارش

شهر هاي ديگر ايران به 
حــد متوســط شــهر هاي جهان 
نمي رسد. تهران نه تنها از معيار هاي 
مربــوط بــه پايتخت  كشــور هاي 
توسعه يافته جهان عقب تر است، بلكه 
در ميــان شــهر هاي منطقــه هم 
وضعيت نامطلوبي دارد«؛ اين نتيجه 
گزارش 6 مــاه اول ســال 2020 در 
سايت numbeo.com است. سايت 
نامبئو اطالعــات خــود را از منابع 
وسيعي به دست مي آورد اما 3موضوع 
اصلي »هزينــه زندگــي، ايمني و 
ســالمت« مهم ترين معيار هاي آن 
هســتند. اين ســايت مورد استناد 
برخي رسانه هاي جهاني قرار دارد اما 
چقدر مي توان به نظام رتبه بندي آن 

اطمينان داشت؟
در داخل كشــور هيچ نظامي براي 
ارزيابي و تعيين رتبه شــهر ها وجود 
نــدارد و مؤسســات خارجــي هم 
نماينــده  اي در تهــران ندارند كه 
بتوانند به صورت مستقيم اطالعات 
مورد نظر خود را به دســت بياورند. 
اصوال فعاليــت در زمينه گرد آوري 
اطالعات با محدوديت هاي سياسي و 
امنيتي روبه رو ست، بنابراين داده هاي 
مورد نظر از راه دور و با اســتفاده از 
ارزيابي هــاي پراكنــده جمع آوري 

مي شوند. نتيجه اينكه تهران در كنار 
شهرهاي آشــوب زده، فقير و درگير 

جنگ داخلي قرار مي گيرد.
بنا به آنچه سايت نامبئو منتشر كرده 
است، تهران در بين 227شهر جهان 
رتبه 225 از نظر شــاخص كيفيت 
زندگي را دارد و فقط 2شهر الگوس 
نيجريــه و كاراكاس ونزوئــال از آن 
پايين تر هستند. سال پيش اين رتبه 
216 بود و بين بمبئــي و قاهره قرار 
مي گرفــت. در ســال 2018 تهران 
بين 184شــهر رتبه 172 داشت و 
از مكزيكو ســيتي و دهلي  پايين تر 
بــود. در 2017 حدود 180شــهر 
ارزيابي شــد ند و تهران در رتبه 157 

قرار گرفت.
قديمي ترين ارزيابي اين ســايت در 
سال 2012 و با 61شهر انجام شد كه 

رتبه تهران در آن سال 58 بود.
اگر بخواهيــم اطالعات ســايت را 
براساس قاره به دست بياوريم، رتبه 
تهران بدتر اســت و در سال 2020 
درســت در قعر فهرســت 54شهر 
قرار دارد. اين سايت در همين سال 
»كشور« ايران را هم در بين 80كشور 
جهان در رتبه 77 شــاخص كيفيت 
زندگي قرار داده اســت. فقط كنيا، 
نيجريه و بنگالدش وضعيت بدتري 

دارند.
اطالعات مربوط به شــهر هاي ديگر 

ايران مانند اصفهان، تبريز و شــيراز  
نيز در اين سايت كامل نيست.

هزينههايتعيينكننده
افزايش قيمت مسكن كه در چند ماه 
شدت بيشتري گرفته، زندگي در اين 
شهر را مشــكل كرده است. در مدت 
چند ماه گذشــته كه كشــور درگير 
بيماري كرونا بــود، اجاره بها افزايش 
داشته و با توجه به اينكه قسمت زيادي 
از شهروندان تهراني مستأجر هستند، 
بر هزينه هاي زندگي آنها تأثير مستقيم 
گذاشــته اســت. كرونا از طرف ديگر 
درآمد هــا را كاهش داده اســت، زيرا 
برخي كســب و كار ها در اين چند  ماه 
فرصت فعاليــت نيافته اند درحالي كه 
سرپرستان خانوار بايد همچنان مخارج 

زندگي خانواده خود را تامين كنند.
رتبه بندي ســايت نامبئو براســاس 
8شــاخص اصلــي هر شــهر انجام 
مي شــود و در تهــران بدتريــن 
شــاخص »قدرت خريد« بــا عدد 
18اســت. »مخارج زندگي« 38 و 
»قيمت ملــك به نســبت درآمد« 
40 را نشــان مي دهنــد. »ايمني« 
46 و »مراقبت هاي بهداشــتي« 52 
هستند. اما تصور نكنيد كه اين اعداد 
به صورت »درصد« تعيين شــده و 
حداكثــر آنها 100اســت بلكه اين 
شاخص ها از 240 محاسبه مي شوند. 
با اين حســاب، وضعيت زندگي در 
تهران بايد كامال نااميد كننده باشد 
اما نكته بعدي اين اســت كه حتي 
بهترين شهر هاي اســتراليا و كانادا 
هم در »مخارج زندگي« به عدد 150 
نمي رسند و شــاخص كلي كيفيت 
زندگي در عالي ترين شــهر از 213 

باالتر نمي رود!
در كنــار اين اطالعات آمده اســت 
كه 150 تــا 370 نفــر در تهيه اين 
شــاخص  ها همكاري كرده اند. اگر 
مقصود جمعيت كســاني باشد كه 
به عنــوان شــهروندان تهرانــي به 
سؤاالت سايت پاســخ داده  اند، بايد 
گفت كه اين تعداد در شهر 9ميليون 
نفري تهران جمعيتي بســيار اندك 

محسوب مي شوند. 

 نبود ارزيابي و انتشار اطالعات درباره معيار هاي زندگي باعث شده كه مؤسسات بين المللي داده هاي 
كافي براي تعيين رتبه شهر هاي كشور نداشته باشند
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نبود نظام ارزيابي، رتبه تهران را كاهش  داد
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بهار99 امروز به ايستگاه پاياني خود رسيده 
و از فردا تابســتاني براي پايتخت نشينان آلودگيهوا

آغاز مي شــود كه چــراغ نگراني ها براي 
كيفيت هوايش از همين حاال روشــن شــده است. در 
روزهاي گذشته از سال جاري، متأسفانه هواي پايتخت 
صحنه نمايــش آالينده اي  بــه نام اُزن شــد و چنانچه 
كارشناساني نظير حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران به همشهري خبر داده اند، اُزن 
در تهران99، نســبت به مدت مشابه سال گذشته بسيار 
باالتر بوده است. با توجه به چنين مولفه نگران كننده اي 
مي توان انتظار اعــالم غلظت هاي بااليــي از اُزن را در 

تابستان داشته باشيم.

بهارچگونهگذشت؟
ابتداي هر سال گزارش هايي درخصوص كيفيت هواي 
سال گذشته منتشر مي شود كه نشان مي دهد سال هوايي 
تهران چگونه سپري شده است. اگرچه هنوز نسخه98 آن 
منتشر نشده اما آمار و ارقام ثبت شده حاصل از گزارش ها 
نشــان مي دهد ردپاي ازني كه برخي روزهاي سال98 
را آلوده كرد، امســال هم در بهار99 خودنمايي كرده و 
در تابســتان نيز بايد منتظر آمدن اُزن به آسمان تهران 
باشيم. اما درخصوص اينكه بهار امسال چگونه گذشت، 
آمار و ارقام ثبت شده در ايســتگاه هاي كنترل كيفيت 
هواي تهران نشــان مي دهد هوا 15روز پــاك، 72روز 
سالم )قابل قبول( و 6روز آلوده بوده است. اما نكته قابل 
توجه افزايش فزاينده غلظت اُزن در ايســتگاه هاي شهر 

بوده است.

چيستيوچرايياُزن
ازن اگرچه براي بسياري از شــهروندان به معناي جنس 
اليه جو زمين است اما در محيط زيست شهري به عنوان 
يكي از 6آالينده، هر روز اندازه گيري مي شود. از سال96 
و با تمركز و تجهيز دستگاه هاي اندازه گير اُزن در تهران، 
مشخص شــد اين آالينده به عنوان بازيگر ماه هاي گرم 
سال بايد جدي گرفته شــود. اين تمركز از جنس همان 
تمركزهايي بود كه سال89 درخصوص ذرات معلق كمتر 
از 2.5ميكرون در تهران رخ داد و از آن سال مشخص شد 
هواي شهر در بيشــتر روزها به واسطه اين آالينده آلوده 
مي شود. در بهار ســال97 ازن 4روز آلوده به هواي شهر 
تحميل كرد و اين عدد سال گذشته به 7 و امسال به 6روز 
رسيده است. البته اين آمار تنها معطوف به بهار است و در 
تابستان نيز اين آالينده حرف هايي براي گفتن داشته و 
دارد. ازن اگرچه آالينده اي ثانويه اســت كه مستقيم از 
منابع متحرك و ثابت توليد نمي شود اما پيش سازهاي آن 
مواد آلي فرار و اكسيدهاي نيتروژن است كه خودروهاي 

ديزلي، موتورســيكلت هاي فرســوده و بخارات بنزين 
پيش سازهاي آن هســتند و تمامي اين منابع در حضور 
گرما و نور خورشــيد، ازن را توليــد مي كنند. همچنين 
استفاده از ســوخت گازوئيل در نيروگاه ها و پااليشگاه ها 
مي تواند در افزايش غلظت اُزن نقش داشــته باشد. اگر 
اين آالينده كنترل نشود، مي تواند سبب تحريك سيستم 
تنفســي، ايجاد ســرفه، تحريك گلو، درد قفسه سينه، 
ايجاد و تشديد آســم و آلرژي و درصورت مواجهه مكرر 
ســبب تخريب بافت ريه شــود. اين عوارض در كودكان 
و ســالمندان و افراد داراي بيماري هاي تنفسي عوارض 
بســيار جدي تري را به همراه دارد. از اين رو در روزهاي 
آلوده بر پايه ازن، توصيه مي شــود كه در ساعات تابش 
شديد خورشيد حضور افراد در فضاهاي باز كاهش يابد. 
همچنين بهتر است كه گروه هاي حساس يعني كودكان، 
بانوان باردار، سالمندان و بيماران قلبي و ريوي در روزهايي 
كه شــاخص آالينده ازن افزايش مي يابد از فعاليت هاي 

طوالني و سنگين در فضاهاي باز خودداري كنند.

وضعيتنگرانكنندهتابستان
هواي امسال از نظر روزهاي آلوده شبيه سال گذشته بوده 
اما از نظر روزهاي پاك، 9درصد كاهش داشته است. اين 
در شرايطي است كه هر سال بيشترين شمار روزهاي پاك 
در 3ماهه بهار ثبت مي شــود و از اين نظر بي شك هواي 
امسال كم كيفيت تر از سال گذشته بوده است. البته اين 

تغيير كيفيت اگر با الگوي سال97 سپري مي شد، موجب 
نگراني نبود اما پيش بيني ها نشــان مي دهد تابســتان 
امسال، فصلي گرم با شدت تابش فراوان خورشيد خواهد 
بود و اين يعني بايد منتظر روزهاي آلوده  بيشتري از نظر 

ازن در هواي تهران باشيم.

كيفيتهوايامروزوفردا
نتايج حاصل از سامانه پيش بيني كيفيت هواي شهرداري 
تهران نشان مي دهد در پي برقراري شرايط مساعد جوي 
در روز جمعه 30خرداد، عوامل كافي براي توليد آالينده 
ازن در ســاعات بعدازظهر پديد آمد. در اين زمينه امروز 
شــنبه 31خرداد با كاهش تندي بــاد و همزمان با آغاز 
تردد خودروها در نخستين روز هفته، غلظت آالينده ها 
به ويژه ذرات معلق افزايش مي يابد و پيش بيني مي شود 
در پاره اي مناطق كيفيت هوا كاهش پيدا  كند. در طول 
روز نيز كاهش تندي باد در برخي ســاعات سبب تجمع 
آالينده  ازن شده، عالوه  بر  اين با افزايش غلظت ازن نسبت 
به روز گذشته در ساعات بعدازظهر روبه رو خواهيم شد 
كه مي تواند سبب كاهش كيفيت هوا در برخي مناطق 
شود. همچنين در اواخر وقت شنبه نيز در بيشتر مناطق 
افزايش غلظت ذرات معلق ناشــي از افزايش ترافيك و 
كاهش كيفيت هوا دور از انتظار نخواهد بود. بدين ترتيب 
ممكن است شــرايط براي آلوده شــدن هواي شهر در 

نخستين روز تابستان فراهم شود.

مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران 
گفــت:» طبــق نتايــج مــا اكثــر فضايسبز

آتش سوزي ها بر اثر بي احتياطي مردم 
بوده و بيشتر آسيب هاي واردشده هم متوجه گياهان 

خودرو شده است.«
به گزارش همشــهري، مهدي داوري كه در نشست 
خبري مشــترك با علي محمد مختاري، مديرعامل 
سازمان بوستان ها و اصغرعطايي، مديركل خدمات 
شهري شهرداري تهران سخن مي گفت، از رونمايي 
از تجهيزات مدرن آتش نشاني در مردادماه خبرداد و 
گفت:» روزبه روز تجهيزات خود را به روزتر مي كنيم. 
ايمني يك اصل امكان ناپذير است، آتش از مواردي 

است كه اگر غافل شويم ايجاد مي شود.«

او با بيان اينكه به اعتقاد ما 90درصد از آتش سوزي ها 
به دليل سهل انگاري است، خاطرنشان كرد:» تاكنون 
2500آتش سوزي در بوستان ها و پارك هاي تهران 
رخ داده كه 150مورد آنها در منابع طبيعي اطراف 

تهران بوده است.«

بهرهبردارياز50بوستانمحلهاي
علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شــهر تهران هم در اين نشست خبري 
گفت:» هميشه در طول سال تعدادي از بوستان هاي 
جديد مورد بهره برداري قرار مي گيرند. امســال هم 
قرار است حدود 50 بوســتان محله اي، منطقه اي و 
فرامنطقه اي طراحي و بهره برداري شود. ضمن اينكه 

3 بوستان منطقه اي و فرامنطقه اي تا 2.5 ماه ديگر به 
بهره برداري مي رسند.«

به گفته او، بوســتان زندگــي در محلــه هرندي، 
وثوق الدوله كه به دليل كرونا عقب افتاد و باغ گل ها 
ازجمله بوســتان هايي است كه بازگشــايي آنها در 

دستور كار قرار دارد.
 مديرعامل ســازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهر 
تهران اظهــار كرد:»هم اكنــون در 6 منطقه تهران 
11باغ را مورد تملــك قرار داديم كــه اميدواريم، 
بازگشايي  شــوند. همچنين عمليات عمراني 4باغ 
ايمان، دانش، آفرينش و بهشت شروع شده و فاز يك 

آن تا پايان سال مورد بهره برداري قرار مي گيرد.«
مختاري با اشــاره به آتش ســوزي هاي اخير گفت: 
»برخالف تصورات آتش سوزي ها زياد نشده چرا كه 
هرساله ما شاهد آتش سوزي در بوستان ها و پارك ها 

هستيم.«

توصيهايبهشهروندان
مديركل خدمات شــهري نيز در اين نشست خبري 
مشــترك كه در ساختمان شــهرداري برگزار شد، 
گفت:» در 69سال گذشته بارش اخير كه اسفندماه 
اتفاق افتاد بي سابقه بود و باعث ريزش آب از شمال 

به جنوب و رشد گياهان و علفزارها شد.«
اصغرعطايي افزود:» در سال 99هم بارشي داشتيم 
كه در 18دقيقــه اتفاق افتاد كه همه انتظار ســيل 

داشتيم اما اين اتفاق نيفتاد.« 
اين مدير شــهري تهران از مردم خواست از روشن 
كردن آتش در فضاي سبز خودداري كنند و كبريت 
و ته سيگار خود را زمين نيندازند؛ چرا كه با وزش باد 

امكان آتس سوزي وجود دارد.
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محمدحســينبوچاني،رئيسمركزمطالعاتوبرنامهريزي

شهرتهران
1200شهرماهيچوقتدريكســامانهرتبهبنديمنظمقرار
نگرفتهاندزيراماشــاخصهايزندگيدرشهرهاراسنجش
نميكنيم.دادههاييهمكهدربارهشهرهايخودمانجمعآوري
ميكنيم،براساسشاخصهايمؤسسههايبينالمللينيست
وبههميندليلمورداستفادهمســتقيمآنهاقرارنميگيرد.
برخيازاطالعاتهمهيچگاهانتشارپيدانميكنند.سازمانها،
شركتهاومؤسساتمختلفيدررتبهبنديشهرهايجهان
نقشداردونكتهايكهاهميتپيداميكندايناســتكهما
دركشورخودمانهيچمؤسسهاينداريمكهشهرهايايران
راچهبااستانداردهايبينالملليوچهبااستانداردهايملي

رتبهبنديكند.
ازنظرمديريت،مابراساسبرنامهريزيتصادفيكارميكنيم.
هرزمانييكمديرارشدبراساستجربهودانشيكهداردنوعي
ازتوسعهراپيشنهادميكندوبراييكدههمنابعماصرفايده
اوميشودودرآخرميبينيمكهاينايدهمشكليراحلنكرده
است.نمونهآنسرمايهگذاريبرايترافيكاست.درچنددهه
اخيربيشترينحجمسرمايهايكهدرشهرهامصرفشد،به
ساختبزرگراهوجذبنيرويانسانيبراياداراتاختصاص
پيداكرد.االنمشكلشهرتهرانترافيكوحجمزيادكارمندان
استونميدانيمكهشهرهايمانروبهپايداريهستندياخير.

يكمؤسسهمعتبردرعرصهبينالمللبرايجمعآوريدادههاي
خوديكروشداردونتايجآنهمقابلاعتناست.سؤالاين
اســتكهآياآنروشدربارهتهرانبهصورتكاملاجراشده
است.قاعدهايناستكهپشتيكصفحهگزارشمجموعه
بزرگيازاطالعاتوجودداشتهباشد.مثالبراياينكهسرمايه
اجتماعيشهرهارابســنجندبايدباساكنانصحبتكنندو
پرسشنامههاييراپركنندكهاجازهاينكارراندارنديابايداز
طريقوزارتخارجهمجوزدريافتكنند.وقتياينراهممكن
نباشد،ازنظرسنجيهاييكهدرايرانانجامشدهوروشعلمي

آنمشخصنيست،استفادهميكنند.
مدتيقبليكيازاينمؤسســاتكه3سالرتبهتهرانرادر

حوزهايمنيتعيينميكرد،جدولي
منتشركردكهدرآناصالنامتهران
نبود.اينتصورايجادشــدهبودكه
استانداردتهرانآنقدرافتكردهكه
ازجدولخارجشدهاست.مابهاين
مؤسسهايميلزديموجوابگرفتيم

كههرسالتعداديازشهرهابهصورت»تصادفي«ازفهرست
كنارگذاشتهميشــوندواينبهمعنايسقوطاستانداردهاي

شهرنيست.
بايدمديرانارشدكشــوردرحوزهاجراييونظارتيرابراي
جمعآوريوانتشاردادههامتقاعدكرد.متأسفانهدستگاههاي
كالناينكارراانجامنميدهند.اگرهمنميتوانيمهمهشهرها
راسنجشكنيم،حداقلبايدشــهرهايبيشاز100هزارنفر
جمعيتراباشــاخصهاييكهدراختيارداريمارزيابيكنيم.
بايدبدانيمكه20سالقبلدرشهريمثلزاهدانيااهوازميزان
حاشيهنشيني،تراكمخودروهاودسترسيبهآبسالمچقدر

بودهواالنچقدراست.
االنباشهردارتهرانبهتفاهمرسيديمكهدربارهرتبهبندي
شــهرها3كارانجامدهيم؛اولاينكهاطالعاتشهرتهرانرا
هرسالمشخصومنتشــركنيم.اينشاخصهاهمميتواند
عيني)آلودگيهوا،دسترســيبهمتروو...(ياذهني)اعتماد
شهروندانبهيكديگر،احساستعلقبهشهرو...(باشد.دوم
اينكهبتوانيمديگركالنشهرهارامتقاعدكنيمكهدادههايخود
رابراساساينشاخصهامنتشركنند.كارسومهمايناستكه
شاخصهايمابرايمؤسساتبينالملليقابلاستفادهباشد.اين
كارشروعشدهوبهدنبالتنظيمنظامنامهبرايآنهستيم.بدون
رصددائمشاخصهايتوسعهشهرينميدانيمآيندهشهرهابه

كدامجهتپيشخواهدرفت.
حوزهديپلماسيشهريدراينزمينهخيلياهميتدارد.بايد
بهصورتروشمندهمادبياتجهانيشهريراشناختوهم
دادههايمتناسبرامنتقلكرد.بايددرحوزهبينالمللتهران
رانمايشبدهيم.اگراينكارراانجامندهيم،تهرانبهدليلضعف

درارائهدادهها،دائمادررتبههايپايينقرارميگيرد.
ث

مك

چراغقرمز»اُزن«روشنشد
بهار امسال با 6روز آلوده بر اثر ازن گذشت و 
پيش بيني ها نشان مي دهد تابستان نيز اين 

آالينده در هواي تهران مهمان باشد

مقايسه كيفيت هواي 5سال اخير تهران هواي تهران در فصل بهار

آالينده اصليناسالم براي گروه هاي حساسسالمپاكسال/شاخص

ذرات معلق 9روز139511739
ذرات معلق 9روز13969759
ذرات معلق10روز /  ازن 4روز139787114
ازن 7روز139825617
ازن 6روز139915726

وقوع2500آتشسوزيدربوستانهايتهران
رونماييازتجهيزاتمدرنآتشنشانيتابهرهبردارياز50بوستانمحلهايدر

نشستخبريمشتركمديرانشهريتهران

پور
ناه

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك



2 شنبه 31 خرداد 99  شماره 7966 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

دژاگهديگربهتبريزبرنميگردد؟
اشكان دژاگه يكي از بازيكنان ملي پوش و تأثيرگذار 
تراكتور كه پس از شيوع بيماري كرونا به آلمان سفر 
كرده است، در ارتباط هاي مختلف با مديران باشگاه 
تراكتور از بازگشت به ايران ابراز نگراني كرده بود و در 
آخرين پيغام خود به مديران باشگاه تراكتور نيز اعالم 
كرده است كه ديگر قصدي براي بازگشت به تبريز 
ندارد. روز گذشته خبرگزاري تسنيم به اين موضوع 
اشــاره كرد كه اين هافبك ملي پوش كه قراردادي 
دالري با باشــگاه تراكتور دارد، حدود 75درصد از 
مبلغ قرارداد اين فصلش را دريافت كرده است و به نظر 
مي رسد درصورتي كه اتفاق خاص ديگري رخ ندهد، 
زمان پايان همكاري دژاگه با باشگاه تراكتور رسيده و 
اين بازيكن با وجود اينكه يك سال ديگر از قراردادش 
با سرخپوشــان تبريز باقي مانده است، ديگر در تيم 
تراكتور حضور نخواهد داشــت. در قرارداد دژاگه و 
باشگاه تراكتور ذكر شده است كه اين بازيكن براي 
هر فصل بايد با مديران اين باشــگاه به توافق برسد. 
جالب اينجاست كه در هفته هاي اخير وقتي رسانه ها 
از عدم بازگشت دژاگه به ايران خبر مي دادند، اين خبر 
بالفاصله توسط باشــگاه تراكتور تكذيب مي شد. با 
اين حال به نظر مي رسد دژاگه قصدي براي بازگشت 
ندارد و البته تصميم اين بازيكن در صفحات مجازي 
با انتقادهاي هواداران تراكتور همراه شده است. روز 
گذشته يكي از مسئوالن باشگاه تراكتور هم كه دوست 
نداشت نامش فاش شود به خبرنگار همشهري گفت: 
» دژاگه با الهامي صحبت كرده و گفته كه ديگر بعيد 
اســت به ايران برگردد. او يك فروشگاه و رستوران 
بزرگ در برلين دارد و هم اكنون با توجه به بيماري 
كرونا، روي بيزينس خودش تمركــز كرده و حتي 
گفته كه قســط آخر مبلغ قراردادش را هم دريافت 

نخواهد كرد.«
توقفدوبارهاستقاللدربازيدوستانه

اســتقالل و پيكان روز پنجشــنبه در زمين شماره 
2ورزشگاه آزادي و در ديداري دوستانه به مصاف هم 
رفتند كه اين ديدار به تساوي 2-2 انجاميد. مهدي 
قائدي و علي كريمي براي استقالل گل زدند و شهريار 
مغانلو و جابر انصاري هم گل هــاي پيكان را به ثمر 
رساندند. استقاللي ها ديروز هم يك جلسه تمريني را 
در سالن بدنسازي يكي از مجموعه هاي ورزشي تهران 
برگزار كردند. بازيكناني كه برابر پيكان به ميدان رفته 
بودند، زيرنظر رباني مربي بدنساز تيم ريكاوري كردند 
و ساير بازيكنان در ايستگاه هاي مشخص شده كار با 
دستگاه و وزنه را پشت سر گذاشتند. با تصميم كادر 

فني، تمرين امروز تعطيل خواهد بود.

فوتبال ايران

اواسط هفته گذشته بعد از انتشار نامه بازيكنان 7 باشگاه ليگ برتري 
در اعتراض به ازسرگيري مسابقات، رئيس كميته انضباطي مصاحبه 
كرد و گفت از اين به بعد با اين قبيل اقدامات و اظهارات تحريك كننده 
برخورد محكم خواهد شد. دقيقا از همان لحظه تا االن محمدرضا 
زنوزي 2 مصاحبه كرده، سايت باشــگاه تراكتور يك بيانيه داده و 
مالك شهرخودرو مشهد هم صريح تر از هميشه اعالم كرده تيمش 
را از رقابت ها كنار خواهد كشيد. واقعا كه آدم لذت مي برد وقتي اين 
همه قاطعيت و اقتدار را از كميته محترم انضباطي مي بيند. يعني 
اگر مقايسه كنيم، شيب اعتراضات قبل از تهديد كميته كندتر بود، 
اما هشدار صادر شده از سوي فدراسيون همه  چيز را بدتر كرد. اين 
همان كميته انضباطي است كه اول فصل هم مي گفت به تك تك 
مصاحبه هاي تحريك آميز واكنش نشان مي دهد، اما بعد از دو هفته 

همه  چيز فراموش شد.

به به؛ چه اقتداري

خبر آمده برانكو پيشنهاد تسويه حســاب با باشگاه پرسپوليس را 
رد كرده و گفته تكليف همه  چيز بايد در دادگاه عالي ورزش روشن 
شود. پرسپوليسي ها بيشتر از يك سال است كه سرمربي سابق و 
موفق شان را ســر مي دوانند. برانكو در اين مدت از باشگاه شكايت 
كرد و حكم گرفت، اما پرسپوليس پرونده را به دادگاه عالي ورزش 
برد. حاال به برانكو گفته اند بيا پولت را كامل بدهيم، اما مربي كروات 
قبول نكرده. به همين دليل هم كل هزينه هاي دادرسي فيفا و سپس 
هزينه هاي دادرسي در دادگاه عالي ورزش به اضافه جرايم مربوط 
به ديركرد به اصل رقم بدهي اضافه خواهد شد. وكيل برانكو مي گويد 
فقط 104هزار فرانك سوئيس هزينه ارسال اليحه موكالن اوست 
كه به عهده پرســپوليس خواهد بود؛ خرج شكايت خود باشگاه به 
كنار. بله؛ اين تاوان يك سال مسخره كردن يك آدم است. نوش جان!

تاوان تمسخر

در ازســرگيري مســابقات ليگ برتر ديگر خبري از 2 داور پشت 
دروازه نخواهد بود. اين داوران به خاطر خلوت شدن فضاي مسابقه و 
كاستن از ريسك ابتال به بيماري حذف شده اند كه خيلي هم اتفاق 
خوبي است. يعني اگر به اميد خدا كرونا هم رفت، مي شود به همين 
رويه ادامه داد. واقعيت آن است كه در دوران استفاده از اين 2 داور 
اضافي، به ندرت شاهد كمك آنها به اجراي عدالت در زمين مسابقه 
بوديم. غيراز چند تصميم صحيح و مؤثر كه تعدادش شايد به اندازه 
انگشتان يك دست هم نرسد، داوران پشت دروازه عمال كار خاصي 
انجام ندادند و بعضا در قبال وقوع فاحش ترين اشــتباهات پيش 
چشم خودشان سكوت كردند. حتي در بازي برگشت پرسپوليس- 
پارس جنوبي، داور پشت دروازه در اشتباهي عجيب خواهان اعالم 
پنالتي شد و البته خوش شانس بود كه داور وسط، پنالتي را برگرداند.

يك تصميم خوب كرونايي

نكته بازي

اميرحسين اعظمي| مرتضي تبريزي، مهاجم استقالل كه 
بعد از پوشيدن پيراهن اين تيم، روزهاي چندان خوبي را 
در فوتبال ايران تجربه نكرد، حاال حداقل 7 ماه بايد دور از 
ميادين فوتبال باشد. او در بازي دوستانه آبي ها برابر رايكا 
از ناحيه زانو آسيب ديد و بدترين خبر براي تبريزي پارگي 
رباط صليبي بود؛ خبري كه پزشكان استقالل هم آن را 
تأييد كردند. تبريزي يكي از خريدهاي پُرسر و صداي 
استقالل در ســال هاي اخير بود. او در ذوب آهن آنقدر 
درخشيد كه در نهايت استقالل در اوايل ليگ هجدهم 

اقدام به جذب اين بازيكن كرد. جالب اينجاست كه باشگاه 
استقالل براي گرفتن رضايت نامه تبريزي از ذوب آهن، 
مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان به اين باشگاه 

اصفهاني داد.
تبريزي در نخستين مسابقه اي كه براي استقالل انجام 
داد، با پيراهن اين تيم به تراكتور گل زد و برد آبي ها در 
آن بازي يك شروع فوق العاده را براي اين مهاجم رقم زد. 
تبريزي در آن فصل مجموعا 7گل براي استقالل به ثمر 
رســاند كه 5گل در ليگ برتر و 2 گل در ليگ قهرمانان 

آسيا بود. او در ليگ هجدهم شرايط بهتري نسبت به ليگ 
امسال داشت؛ هر چند كه آن زمان هم گاهي اوقات روي 
نيمكت مي نشست، تبريزي اما در ليگ نوزدهم تبديل به 
يك بازيكن نيمكت نشين شد و همين  باعث شد تا حتي 
يك گل هم نزند. تبريزي در 34 بازي رســمي كه براي 
استقالل در اين دو فصل انجام داده، فقط 7گل زده كه اين 
آمار خوبي براي مهاجم آبي ها نيست. جالب اينجاست كه 
تبريزي در اين دو فصل در بازي هاي دوستانه هميشه 
جزو گلزن هاي برتر استقالل بوده است. در نهايت هم، 

فصل جاري براي او بدون گل زده رسمي و مصدوميت 
در يك بازي دوســتانه به پايان رســيد. او در اين فصل 
روزهاي سياهي را در اســتقالل تجربه كرد و حتي در 
نيم فصل هم بحث جدايي اش از جمع آبي ها مطرح بود. 
ليگ امسال در نهايت براي مهاجم استقالل به بدترين 
شكل به پايان رسيد و حاال تبريزي بايد در چند  ماه آينده 
خودش را با فيزيوتراپي و ديگر مراحل درماني مربوط به 

اين مصدوميت سخت سرگرم كند.
چهارمينپارگيرباط

تبريزي بعد از داريوش شجاعيان، محسن كريمي و رضا 
آذري چهارمين بازيكني اســت كه در اين فصل دچار 
آسيب ديدگي از ناحيه رباط صليبي شد. كريمي در بازي 
با ذوب آهن و شجاعيان در بازي با سايپا مصدوم شدند و 
آذري هم در تمرينات اســتقالل رباط پاره كرد، اين در 
حالي است كه استقالل در فصل جاري با مصدوميت نسبتا 
طوالني تعدادي از بازيكنانش مواجه شده كه مي توان به 
فرشيد اسماعيلي، عارف غالمي، شيخ دياباته و سياوش 
يزداني اشــاره كرد. دكتر ستوده پزشك استقالل هم 2 
روز پيش در پيامي از تيم بدنسازي استقالل خواست كه 
چيدمان تمرينات را طوري طراحي كنند تا مصدومان 
استقالل در اين روزهاي تمرينات پساكرونايي كمتر شود.

قراردادتبريزيتمديدميشود؟
احمد سعادتمند، مديرعامل باشگاه استقالل بعد از قطعي 
شــدن پارگي رباط صليبي تبريزي، با انتشار پستي در 
صفحه شخصي خودش در اينســتاگرام، با نوشتن اين 
جمله از تبريزي حمايت كرد:» زود بر مي گردي. در فصل 
بعد هم در باشگاه خودت استقالل خواهي ماند.« تبريزي 
در مجموع مهاجمي نبود كه در اين 2سال انتظار هواداران 
استقالل را برآورده كند؛ هرچند كه شايد اگر بيشتر به او 
بازي مي رسيد شرايط فرق مي كرد. بايد منتظر ماند و ديد 
كه تبريزي درنهايت براي فصل آينده چه سرنوشتي پيدا 

خواهد كرد.

 ركوردشكني رئال در الليگا
باگليكهماركوآسنسيووارددروازهوالنسياكرد،يكركوردجديددرتاريخالليگابهثبترسيد.آ.اسنوشت:
رئالمادريدبا3گلوالنسيارابردوحاال20بازيكنمختلفرئالتوانستهانددرفصلجاريالليگاگلزنيكنندكه
درتاريخاينرقابتهابيسابقهاست.

استقالل روز چهارشنبه در يك بازي دوســتانه به مصاف رايكا بابل رفت و 
با نتيجه مساوي بدون گل متوقف شــد. نكته مهم اين بازي مصدوميت و 
تعويض 2بازيكن آبي پوش بود. بر اين اســاس ميالد زكي پور در نيمه اول و 
مرتضي تبريزي در نيمه دوم به دنبال آســيب ديدگي از زمين بازي بيرون 
رفتند. حاال آزمايش ها نشان مي دهد رباط صليبي تبريزي پاره شده و اين 
بازيكن نيز ماه ها دور از ميادين خواهد بود. اين اتفاق در كنار مصدوميت رضا 

آذري از ناحيه رباط صليبي باعث شد تا بار ديگر انتقادها از بازگشايي ليگ باال 
بگيرد. منتقدان عقيده دارند بدن بازيكنان آماده نيست و در اين شرايط آنها 
مدام مصدوم خواهند شد. اتفاقا بعد از پارگي رباط آذري، فرشيد اسماعيلي 
به همين بهانه به ازســرگيري رقابت هاي ليگ برتر طعنه زد و طي پيامي 
اينستاگرامي نوشت: »متأسفانه كســاني دارند براي فوتبال ايران تصميم 

مي گيرند كه آينده ما اصال برايشان مهم نيست.«
اگرچه منطقا ممكن است وقفه ايجاد شــده در ليگ برتر موجب افزايش 
احتمال مصدوميت بازيكنان شود، اما دست كم در مورد استقالل سخت است 
كه آسيب ديدگي چند بازيكن را ناشي از همين مسئله بدانيم. واقعيت آن 
است كه استقالل در سال هاي اخير ركورددار مصدوميت بين تيم هاي ليگ 
برتري بوده است. اگر به رباط صليبي باشد، فقط داريوش شجاعيان و محسن 
كريمي به اندازه نصف ليگ برتر رباط پاره كرده اند! استقالل دقيقا از ابتداي 

فصل تا نيمه دوم بهمن ماه گذشته 11بازيكن مصدوم داشته كه برخي از آنها 
مثل شيخ دياباته بيش از يك بار آسيب ديده بودند. زماني كه مهدي قائدي 
در نيمه اول بازي با الشــرطه عراق مصدوم شد و با چشمان اشكبار از زمين 
بيرون آمد، تعداد آسيب ديده هاي استقالل در آن مقطع به 8 نفر افزايش پيدا 
كرد؛ يعني درست در همان لحظه غير از قائدي، اين نفرات هم مصدوم بودند: 
عارف غالمي، داريوش شجاعيان، سياوش يزداني، فرشيد اسماعيلي، محمد 

بلبلي، شيخ دياباته و محسن كريمي.
اســتقالل در ليگ هجدهم با 16بازيكن مصدوم ركورد شكست و برخي به 
شوخي مي گفتند شايد آبي ها امسال دنبال حمله به ركورد خودشان هستند؛ 
بنابراين كرونا هر گناهي داشته باشد، ظاهرا مقصر مصدوميت استقاللي ها 
نيست؛ يعني تا االن كه آبي ها با همان شيب هميشگي مصدوم شده اند؛ تا 

ببينيم بعدا چه مي شود!

   اين يكي تقصير كرونا نيست
استقاللفقطتابهمنماهگذشته،ركورد11بازيكن

مصدومرادراختيارداشت

 تراژدي تبريزي
مهاجمناموفقآبيهابامصدوميتشديد

سريالناكاميهايشراكاملكرد



9 2 شنبه 31 خرداد 99  شماره 7966 ورزش 3 0 2 3 6 9 3

بهروز رسايلي| در 4 ماه گذشته شيوع ويروس كرونا 
تمام جهان را تحت تأثير قرار داده و جايي براي 
ساير مسائل باقي نگذاشته است. طبيعتا فوتبال 
هم از اين ماجرا مستثنا نبود. در اين مدت برگزاري 
مسابقات در نقاط مختلف دنيا و ازجمله ايران، 
تعطيل بود و حاال كم كم همه  چيز آماده از سرگيري 
مي شود. در كشــورمان عمده بحث ها طي 4 ماه 
گذشته مربوط به سرنوشت ليگ برتر در شرايط 
خاص كرونايي بود و همين مسئله باعث شد چند 
دغدغه مهم به طور كلي از ذهن هواداران و رسانه ها 
پاك شود. در اين مطلب، 6 مسئله فراموش شده در 

دوران كرونا را يادآوري مي كنيم.

  پرسپوليس مديرعامل ندارد
بامداد بيســتم اسفند سال گذشــته محمدحسن 
انصاري فرد در پي اختالف شديد با اعضاي هيأت مديره 
از سمتش استعفا كرد. دوران كوتاه مديريت انصاري فرد 
در پرسپوليس با ابهامات پرشــماري همراه بوده؛ تا 
جايي كه اخيرا شايعه شده سازمان بازرسي به برخي 
قراردادهاي منعقد شــده در اين مقطــع ورود كرده 
است. نكته جالب اما اينجاست كه از آن زمان تا به حال 
پرسپوليس بدون مديرعامل اداره مي شود. ابتدا گفته 
مي شــد مديرعامل جديد تا پايان سال و يا نهايتا در 
فروردين ماه انتخاب خواهد شد. مهرداد هاشمي هم 
همان روزها در تلويزيون از بررســي رزومه و مذاكره 
با نامزدها سخن گفت، اما االن سه ماه ونيم است كه 
خبري از معرفي مديرعامــل جديد يا حتي تكميل 
كادر هيأت مديره نيست. هيأت مديره سرخ ها فعال 
فقط 3عضو دارد كه از اين بين رغبتي مثل گذشته 
در حاشيه است و هاشمي هم با رسول پناه اختالف 
اساســي دارد. اين يعنــي قدرت در دســت جناب 
دندانپزشك اســت و ظاهرا ديگر عجله اي هم براي 

انتخاب مديرعامل جديد وجود ندارد.

   دعواي تراكتور و صداوسيما
باشگاه تراكتور كه معموال مدعي تضييع حقوق خود 
اســت و از اين بابت از همه گاليه دارد، اوايل اسفند 
به خاطر اســتفاده گزارشگر شــبكه3 از يك جمله 
طعنه آميز چندين بيانيه عليه صداوســيما منتشر 
كرد و مدعي شد از اين به بعد دوربين ها را به ورزشگاه 
يادگار امام راه نخواهد داد. بعد از آن مســابقات ليگ 
برتر متوقف شد، اما عجيب اينكه محمدرضا زنوزي 
حضوري بسيار پررنگ در همين رسانه داشته است. 
او شب عيد راهي برنامه پخش زنده در شبكه يك شد 
و پس از آن هم چندين مصاحبه راديويي و تلويزيوني 
با چاشني اتهام زني هاي تند داشته است. ظاهرا قهر 
تراكتور با صداوسيما شامل مالك باشگاه نمي شود! 
حاال بايد منتظر آغاز دوباره مسابقات باشيم و ببينيم 
تهديد باشگاه به راه ندادن دوربين ها عملياتي مي شود 
يا اين هم سرنوشتي مثل تهديد به انصراف از ليگ برتر 

خواهد داشت.
  انتخابات فدراسيون فوتبال

اسفند ماه تب انتخابات فدراســيون فوتبال باال بود. 
حتي نام نويسي از نامزدها هم صورت گرفت. بر اين 
اساس چهره هايي مثل محمدحسين قريب، حبيب 
كاشــاني، مهدي محمدنبي و... كانديداي رياست 
فدراسيون شــدند. با اين حال، با پيش آمدن بحث 
اصالح اساسنامه، تمامي نام نويسي ها باطل شد. االن 
همه منتظر تأييد پيش نويس اساسنامه از سوي فيفا 
هستند تا بعد از آن دوباره ثبت نام  انجام بگيرد و تاريخ 
انتخابات مشخص شود. طبيعتا در كشاكش كرونا، فعال 
كسي حال و حوصله حدس زدن در مورد رئيس بعدي 

و خط و ربط هايش را هم ندارد!
  غرامت اسكوچيچ

دراگان اســكوچيچ در حالــي طي يــك انتخاب 
بحث برانگيز سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان شد 

كه او عالوه بر ابهامات فني، با يك مســئله مالي هم 
مواجه بود. در حقيقت اين مربي كه به بهانه بيماري 
از هدايت صنعت نفت استعفا كرده و فورا سرمربي تيم 
ملي شده بود، بايد به باشگاه آباداني غرامت مي داد. 
نفتي ها هم مدتي پيگير ماجرا شدند، اما االن سرنوشت 

اين داستان نيز فراموش شده است.
  كمك داور ويدئويي

يكي از مهم ترين مسائل از ياد رفته، داستان كمك داور 
ويدئويي است. االن بيشــتر از يك سال مي شود كه 
براي استفاده از اين تكنولوژي در ليگ برتر امروز و فردا 
مي كنند. اگر خاطرتان باشد، حتي تست زني اوليه 
VAR با تجهيزات ساخته شده در داخل كشور، پيش 
از مهاجرت عليرضا فغاني توسط اين داور انجام شد. 
بعدتر به دفعات وعده دادند كه كمك داور ويدئويي 
ابتدا به صورت آفالين آزمايش شده و بعد به طور رسمي 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آخرين وعده براي 
بهره برداري از VAR هم بين دو نيم فصل ليگ نوزدهم 
بود، اما تعطيلي مسابقات به خاطر كرونا، همه  چيز را از 
ذهن مردم و مسئوالن برد. اتفاقا اين سه، چهار ماه شايد 
فرصت خوبي براي تجهيز استاديوم هاي خالي ليگ 
برتري به جايگاه دوربين ها و اتاق VAR بود، اما طبق 

معمول اين فرصت سوخت.
  سرمربي تيم اميد 

دي ماه سال گذشته در اتفاقي كامال تكراري تيم ملي 
اميد كشورمان از مسابقات مقدماتي المپيك حذف 
شد. هدايت اين تيم ابتدا بر عهده كرانچار، بعد فرهاد 
مجيدي و نهايتا حميد استيلي بود. امروز و بيشتر از 5 
 ماه بعد از آن اتفاق، هنوز كسي نمي داند سرنوشت تيم 
ملي اميد چيست، چه كسي جانشين استيلي خواهد 
شد و چه برنامه هايي دارد. تيم اميد هميشه در شرايط 
عادي هم پتانسيل خوبي براي فراموش شدن داشته، 

حاال شما فرض كنيد كرونا هم آمده باشد.

شايد در نگاه اول اينطور به نظر برسد كه كم اهميت ترين موضوع براي پرسپوليسي ها و استقاللي ها،  
تعقيب كردن سرنوشت تيم هاي فانوس به دست است. به هرحال آنها باالي جدول هستند و شايد 
دليلي نداشته باشد معادالت پايين جدول را زيرنظر بگيرند، اما امسال ممكن است اتفاقاتي بيفتد 
كه كامال به ضرر سرخابي ها باشد. در پايان ليگ نوزدهم 2تيم به دسته پايين تر سقوط مي كنند و 
هم اكنون 2تيم تهراني در جمع 3تيم پايين جدول قرار دارند. پايتخت در ليگ نوزدهم كال 4تيم 
داشت. بر اين اساس غيراز سرخابي ها،  پيكان و سايپا هم به عنوان نماينده تهران در مسابقات حاضر 
بودند. حاال همين 2تيم در كنار شاهين بوشهر،  3تيم انتهاي جدول را تشكيل داده اند. البته گل گهر 
سيرجان و پارس جنوبي جم هم روي پله هاي دوازدهم و سيزدهم قرار گرفته اند و خطر را احساس 

مي كنند،  اما در مجموع شرايط پيكان و سايپا بسيار خطرناك است و اين احتمال به طور جدي وجود 
دارد كه يكي از آنها يا حتي هر دو تيم به دسته پايين تر سقوط كنند؛ اتفاقي كه اگر رخ بدهد مستقيما 

به ضرر پرسپوليس و استقالل تمام خواهد شد.
  وقتي 37درصد ليگ تهراني بود!

طي همه سال هاي گذشته،  يكي از آپشن هاي نامرئي پرسپوليس و استقالل براي كسب امتيازات 
بيشتر و خيز براي قهرماني،  حضور تيم هاي پرشمار و متعدد تهراني بوده است. غيراز همين پيكان و 
سايپا كه معموال در ليگ برتر حاضر بوده اند،  به تناوب شاهد شركت تيم هايي همچون نفت تهران،  
راه آهن،  اســتيل آذين،  صباباطري و پاس در اين رده بوده ايم. حضور اين تيم ها در هر فصل ليگ 
برتر باعث مي شد پرسپوليس و استقالل از يك مسافرت برون شهري معاف شوند و بعضا اصال هر 
دو، بازي رفت و برگشت را در استاديوم آزادي برگزار كنند. اگر هم تيم هاي مقابل به بازي در زمين 
خودشان)مثال ورزشگاه تختي يا شهر قدس( اصرار مي كردند،  باز پرسپوليس و استقالل به راحتي از 
موهبت حضور هواداران خودي برخوردار مي شدند. جالب است بدانيد در ليگ هاي اول و دوم،  5تيم 

از 14تيم حاضر در ليگ برتر را تهراني ها تشكيل مي دادند و در ليگ پنجم،  4تيم تهراني به اين ترتيب 
روي پله هاي اول تا چهارم قرار گرفتند؛ استقالل،  پاس،  سايپا و صبا! در ليگ پنجم كه با حضور 16تيم 

برگزار مي شد،  تهران 6 نماينده داشت؛ يعني بيش از 37درصد كل ليگ،  پايتخت نشين بودند!
 براي نخستين بار سرخابي ها تنها مي مانند؟

تا به حال در تاريخ ليگ برتر سابقه نداشته پرسپوليس و اســتقالل تنها تيم هاي تهراني جدول 
باشند، اما ممكن است اين اتفاق در ليگ بيستم رخ دهد. هم اكنون پيكان با 15امتياز قعرنشين و 
سايپا با 19امتياز 2پله باالتر از اين تيم ايستاده است. اگر هر دوتيم سقوط كنند، ليگ بيستم يك 
ليگ ضد تهراني خواهد شد چرا كه هم اكنون چيدمان تيم هاي باالي جدول ليگ طوري است كه 
نمايندگان استان هاي ديگر شانس بيشتري براي صعود دارند. در اين دسته مس رفسنجان با 53امتياز 
خود را از بقيه كنده و مس كرمان،  خوشه طاليي ساوه و آلومينيوم اراك در تعقيب اين تيم هستند. 
بين تهراني ها بادران بهترين وضعيت را دارد؛ اين تيم، ششم جدول است و 5امتياز از تيم دوم يعني 

مس كرمان كمتر دارد.

ليگبيستم،ليگضدتهراني؟
   اتفاق مهم هفته هاي پاياني؛ پرسپوليس و استقالل،  هوادار پيكان و سايپا!

عاليشاه؛ برنده تنبيه بشار؟
در اتفاقي نادر، گل محمدي رسما عليه هافبك 

عراقي تيمش موضع گرفت
بازگشت بشار رسن به تهران با تأخير انجام شد؛ اتفاقي كه شايد براي 
هواداران پرســپوليس زياد آزاردهنده نبود و خيلــي از آنها حق را به 
بشار شاكي مي دادند، اما يحيي گل محمدي به اين موضوع واكنشي 
غيرمنتظره نشان داد. سرمربي پرسپوليس گفت: »مي دانم كه رسن 
به خاطر تأخير در دريافت مطالباتش با باشــگاه مشــكل داشت، اما 
مي توانســت به ايران بيايد و اينجا در موردش حرف بزند. از نظر من 
تأخير او غيرموجه بود.« شايد كمتر كسي انتظار داشت گل محمدي 
در مورد يك موضوع خاتمه يافته چنين جمله اي را در رسانه ها مطرح 
كند، اما به نظر مي رسد او خواسته اقتدارش را به رخ بكشد و گوشي را 
دست همه بدهد. يحيي تأخير بازيكني را غيرموجه خوانده كه با گل 
دقايق پاياني اش در داربي، اين مربي را از قبول شكستي بسيار دردناك 

مقابل فرهاد مجيدي نجات داد.
به هر تقدير حاال كه آقاي ســرمربي روي غيرموجه بودن تأخير بشار 
تأكيد كرده، قاعدتا او در بازگشايي مسابقات ليگ برتر جايي در تركيب 
اصلي نخواهد داشــت و بايد چند بازي بيرون بنشيند. در اين شرايط 
طبيعتا اولويت با بازيكناني است كه به موقع در تمرينات شركت كردند، 
منظم تر بودند و االن هم آمادگي بيشتري دارند. به اين ترتيب به نظر 
مي رسد شانس به اميد عاليشاه لبخند زده است. عاليشاه در نيم فصل 
اول خيلي كم به بازي گرفته مي شد و از اين مسئله شاكي بود. تغيير 
مربي و حضور يحيي گل محمدي هم شرايط او را بهتر نكرد و كاپيتان 
سوم سرخ ها روي نيمكت باقي ماند. حاال اما سلسله اتفاقاتي رخ داده 
كه احتماال وضعيت اميد را تغيير خواهد داد. از يك سو قرارداد آنتوني 
استوكس فسخ شده، از سوي ديگر اوســاگونا هنوز به ايران نيامده و 
اصال معلوم نيست كجاست، حاال هم كه ســرمربي از رفتار بشار ابراز 
دلخوري مي كند. مجموعه اينها يعني جا براي عاليشاه باز خواهد شد 
و هيچ عجيب نيست اگر در شروع مجدد ليگ، او را 

فيكس ببينيم.
يحيي تا قبل از فيكس كردن بشار رسن، از سيستم 
2-4-4اســتفاده مي كرد و 2 مهاجم نوك يعني 
علي عليپور و اوســاگونا را به طور همزمان به 
ميدان مي فرســتاد. در اين سيســتم وحيد 
اميري يك خــط عقب مي رفــت. بعدتر اما 
بشار فيكس شد، اوساگونا رفت روي نيمكت 
و اميــري در نقش مهاجم بازي كــرد. االن با 
بازگشت احتمالي بشار به نيمكت، باز اميري 
به خط هافبك اضافه مي شود تا يك مهاجم 
ديگر كنار عليپور قرار بگيرد؛ پستي كه فعال 
گزينه اي غيراز عاليشاه برايش وجود ندارد. 
اين شايد فرصتي كمياب براي عاليشاه باشد 

كه ميخ خودش را بكوبد.
 

گزارش

 ساري - يووه در وضعيت قرمز
گاتزتا دلو اسپرت مدعي شد كه سران يوونتوس پس از شكســت در فينال جام حذفي، به اين نتيجه رسيده اند 
كه ساري مربي ايده آلي براي شان محسوب نمي شود. شايد تنها قهرماني در ليگ قهرمانان ضامن بقاي ساري در 

يوونتوس باشد و حتي فتح سري آ نيز نمي تواند ناجي سرمربي سابق ناپولي و چلسي شود.
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فراموشيهايعصركرونا
  6 مسئله مهمي كه در هياهوي شيوع ويروس گم شد
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 شرط عجیب زنوزی برای فدراسیون
محمدرضا زنوزی مالک باشــگاه تراکتــور آخرین 
تالش هایش را برای برگزارنشــدن بازی های لیگ 
برتر انجام می دهد. جالب اینجاســت که مسئوالن 
فدراسیون فوتبال روز پنجشنبه و پس از جنجال های 
به وجودآمده درباره امضای طومار توسط 7باشگاه لیگ 
برتری، در تماسی با محمدرضا زنوزی به او پیشنهاد 
دادند با توجــه به اینکه در ایران حضــور ندارد، یک 
نماینده از سوی او در فدراسیون فوتبال حاضر شود 
و درباره اختالفات موجود در این زمینه صحبت کند. 
مالک باشگاه تراکتور اما باوجود صحبت های مطرح 
شــده میان طرفین، در نهایت با پیشنهاد مسئوالن 
فدراسیون فوتبال مخالفت کرده و خواهان برگزاری 
یک نشست مشترک با حضور نمایندگان 16باشگاه 
لیگ برتری و تصمیم گیری در آن جلسه شده است. 
زنوزی به عنوان اصلی ترین مخالف شروع لیگ، منتظر 
جواب فدراســیون فوتبال برای برگزاری نشســت 
مشترک بین مدیران 16باشگاه  لیگ برتری است و 
همچنان تصمیم دارد در صــورت عدم  برگزاری این 
نشست، طومار امضاشده توسط اعضای 7باشگاه لیگ 
برتری را به فیفا و AFC ارسال کند. جالب اینجاست 
که برخی بازیکنان و مربیان امضای این طومار را برای 
تعطیلی لیگ رد کرده و حتی برخی هم گفته اند که 
در جریان هدف های زنوزی برای امضای این طومار 

نبوده اند.
  بیرانوند در انتظار مسیر خروج

گلر ملی پوش پرســپولیس امیدوار است هرچه زودتر 
مشــکل مربوط به حضورش در بلژیک برطرف شود و 
رویای لژیونرشدنش را دنبال کند. باشگاه پرسپولیس با 
ارسال نامه ای به آنتورپ و توضیح در این باره، اعالم کرده 
به زودی مقدمات این سفر را مهیا خواهد کرد. بیرانوند 
امیدوار بود با همکاری صورت گرفته بتواند شانس حضور 
در دیدار فینال جام حذفی مقابل کلوب بروژ را نیز به دست 
بیاورد که اکنون با توجه به تاخیر صورت گرفته و جذب 
یک گلر فرانسوی شانس او کم و کمتر شده است. او برای 
حفظ آمادگی اش در تمرینات پرسپولیس حضوری فعال 
دارد و در انتظار مشخص شدن مسیر جدایی و حضورش 

در لیگ بلژیک است.
 پاتوسی ممکن است دیگر برنگردد

آیاندا پاتوسی هافبک اهل آفریقای جنوبی فوالد 
در حالی به ایران بازنگشــته که گفته می شــود 
پیشــنهادهایی از دیگر لیگ های آسیایی دارد. 
سایت کیک آف به نقل از رئیس باشگاه کیپ تاون 
آفریقای جنوبــی اعالم کرد که ایــن بازیکن از 

3کشور ایران، کره و امارات پیشنهاد دارد. 

گفت وگوفوتبال ایران

1  ُکشتي همان ِکشــتي به گل نشسته است که 
بیش از درد بي پولي باید نگران جنگ داخلي اش 
باشیم. دو قطبي در کشتي مســئله اي  است که 
بر همگان عیان شــده و ســرپوش گذاشــتن بر 
آن دیگر غیرممکــن به نظر مي رســد. از محمد 
طالیي پرسیده اند بزرگ ترین عیب کشتي گیران 

چیســت؟ جواب داده:»با هم زیاد اتحاد ندارند. 
ســعي مي کنند یک جاهایي از هم خرده بگیرند، 
شــاید یک کم جلوتر هم بروند مثــال همدیگر را 
خراب کنند که خودشان بزرگ شوند. این ایرادي 
است که من همیشه از وجودش غصه خورده ام.« 
طالیي راست مي گوید؛ هم اکنون رسول خادم یک 

طرف ایســتاده و دبیر طرف دیگر. هر دو قهرمان 
جهان و المپیک هستند و مشق سیاست را در دو 
دوره شوراي شهر فراگرفته اند. جنگ غیرعلني از 
مدت ها پیش آغاز شــده، کسي نمي داند رسول و 
دبیر دقیقا چه زماني به مشکل خوردند ولي هرچه 

گذشت شکاف اختالفشان عمیق تر شد.

2   با یکدیگــر وارد مجادله نمي شــوند ولي در 
جمع هــاي خصوصــي یکدیگــر را متلک باران 
مي کنند. تیم کشــي با قهرمانان عنواندار جهان 
و المپیک پدیده شوم دیگري است که این روزها 
شــاهدش هســتیم، کوچک ترها که اتفاقا مدال 
جهاني و المپیک هم در چنته دارند گســتاخانه 
جــواب بزرگ ترها را مي دهند کــه این تلخ ترین 
اتفاق در کشتي ایران است. همه اینها زنگ خطري 
است که گوشــش صداي هر شــنونده اي را کر 
مي کند ولي گوش شنوایي براي آن نیست و باید 
گفت »ادب«، میــراث آبا و اجدادي کشــتي در 
حال نابودي اســت. اینکه دستور دهید در فضاي 
مجازي خاستگاهي براي شما تشکیل شود و حاال 
با یک تیم فیلمبرداري در هر بحراني حاضر شوید 
اتفاقي قابل تامل است که سبب مي شود حال این 
روزهاي کشــتي را بهتر درک کنیم. کشتي لبه 

پرتگاه است، فیلم را رها کنید! 
3   دالر خدا تومان نفس کشــتي را گرفته، بهتر 
است اجازه دهند فدراسیون در یک جبهه شمشیر 
بزند. دغدغه دیگر براي کشتي در روزهاي بي پولي 
تیري است به پیکره نحیف کشــتي. شاید اغراق 
نباشــد اگر بگوییم کشــتي هیچ گاه مثل امروز 
اسیر دو دستگي نشــده بود. دوران سیروس پور، 
طالقاني، یزداني خرم، خطیب و حتي خادم بدون 
هیچ دودستگي به پایان رســید، نفرات رفتند و 
کاري با رئیس بعدي نداشتند. انتقاد همیشه بود 
ولي اینکه در فضاي مجازي به یکدیگر بتازند، هیچ 
زماني وجود نداشت. بودجه اولویت این روزهاي 
کشتي اســت ولي واجب تر از آن، مهار شعله هاي 
اختالف اســت که خیلي زود دوباره سر به فلک 

خواهید کشید.
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تراكتور فقط با 6بازیکن اصلي تمرین مي كند
میثم تیموري: تبریز در وضعیت قرمز است و ما خیلي 

استرس داریم
محمد زارعي| میثم تیموري، مدافع تراكتور مانند ســایر اعضاي 
تیم اعتقاد دارد با توجه به شــیوع بیماري كرونا بهتر است ادامه 
مسابقات لیگ برتر برگزار نشــود. نام او جزو بازیکناني است كه 
طومار لغو بازي هاي لیگ را امضا كرده اند. در همین ارتباط با تیموري 

گفت وگو كردیم كه صحبت مان به جاهاي دیگر نیز كشیده شد.

 در طوماري كه بازیکنــان چند تیم امضا كرده 
بودند نام تو هم دیده مي شد. چرا این طومار را امضا كردي؟

بله ایــن طومار براي لغو مســابقات لیگ بود. همیــن االن تیم ما دارد 
با 6بازیکن اصلي خود تمریــن مي کند. بقیه بازیکنــان از رده جوانان 
هستند. اشــکان دژاگه به همراه چند بازیکن دیگر ازجمله خارجي ها 
هنوز نیامده اند. آقاي شجاعي هم به تازگي آمده است. خیلي از بازیکنان 
هم مانند احسان حاج صفي، سعیدي مهر و خود من یک مقدار از ناحیه 
همسترینگ آســیب دیده ایم. در همین تمرینات تیم هاي لیگ  برتري 
شاهد هستیم که چند بازیکن رباط صلیبي پاره کرده  اند و در مصدومیت 
همسترینگ هم اگر فشــار بیشــتر بیاورید باعث پارگي رباط صلیبي 
مي شود. همین رضا آذري، جوان 20ساله رباط پاره کرده که همه اینها 
به خاطر فشار تمرینات و دوري از مسابقات بوده است. حاال اگر لیگ شروع 

شود وضعیت به مراتب بدتر هم مي شود.
 شرایط روحي بازیکنان در تمرینات چطور است؟

باور کنید همه اعصاب ها خراب است و همه نگرانند که در نهایت وضعیت 
چگونه خواهد شد. همه نگرانیم کسي از هم تیمي ها کرونا نداشته باشد که 
جان خودمان و حتي خانواده هایمان به خطر بیفتد. حاال من مجرد هستم 
اما خیلي از بازیکنان متأهل هستند. آقاي ساکت الهامي هم نمي داند چه 
کار کند. االن فقط تراکتورسازي نیست که به برگزاري ادامه مسابقات 

اعتراض دارد. به غیر از یک تیم همه تیم ها معترض هستند.
 اما خیلي ها مي گویند وقتي كشورهاي اروپایي 
لیگ خود را پیگیري مي كنند، ما هم باید همین كار را بکنیم. 

نظر شما چیست؟
مگر ما سیستم هاي ضدعفوني آنها را داریم؟ معلوم است که نداریم. ما 
نباید با آنها مقایسه شویم. ما خیلي از امکانات را نداریم. من خودم دستگاه 
ریکاوري را که 140تا 150میلیون تومان است خریدم، اما همه بازیکنان 
که نمي توانند بخرند. هر 5روز یک بار هم باید تســت کرونا بدهیم. ما 
70درصد قراردادمان را گرفتیم ولي مي توانم به صراحت بگویم خیلي از 
تیم ها نگرفته  اند. اما مدیران ما دنبال این نیستند که لیگ تعطیل شود 

تا به ما پول ندهند.
 آیا تبریز جزو استان هاي وضعیت قرمز است؟

بله، وضعیت تبریز قرمز اســت و ما با کلي تــرس در تمرینات حاضر 
مي شویم. حتي 6بازیکن در خوابگاه زندگي مي کنند و به همین خاطر 
بیشتر استرس دارند. خیلي اســتان هاي دیگر مانند خوزستان هم در 
وضعیت قرمز هســتند و نمي دانیم چگونه مي خواهیم براي برگزاري 

بازي ها به شهرهای دیگر سفر کنیم.

 شكست نيمار از بارسا 
نیمار در پرونده شــکایت مالیاتي از بارســا و تقاضاي غرامت 6.5میلیون یورویي شکســت خورد و طبق گزارش 
موندودپورتیوو، بارسا نه تنها برنده این جنگ حقوقي شده كه حاال ستاره برزیلي موظف است تا 6.7میلیون یورو نیز 
به عنوان غرامت به باشگاه سابقش پرداخت كند؛ اتفاقي كه شاید بازگشت او به بارسلونا را كامال تحت الشعاع قرار دهد.

هادي ســپهرزاد، قرباني مخالفت با مجید کیهاني شده 
است؟ سپهرزاد از قهرمانان سابق دوومیداني، چند سالي 
است که مربیگري مي کند. بعد از المپیک ریودوژانیرو 
و شکست احســان حدادي در این بازي ها، با تمرینات 
سپهرزاد بود که حدادي دوباره به پرتاب دیسک بازگشت. 
همین یک اتفاق کافي بود تا سپهرزاد به عنوان مربي برتر 
پرتاب دیسک ایران مطرح شود. بهنام شیري و حسین 
رسولي نفرات دوم و سوم پرتاب ایران با مربیگري او نقره 

و طالي آســیا را گرفتند؛ شــیري نایب قهرمان آسیا و 
رسولي قهرمان جوانان آسیا شد. اما به یکباره سپهرزاد با 

فدراسیون به مشکل خورد؛ مشکلي که هنوز ادامه دارد.
بعد از اتفاقات اخیر و ماندن حسین رسولي در بالروس 
به بهانه ازدواج، افراد نزدیک به کیهاني، رئیس ســابق 
فدراسیون که با ایرج عرب، سرپرست سابق فدراسیون هم 
همکاري داشتند، مدعي شدند رسولي به خاطر شرایطي 
که سپهرزاد برایش فراهم کرده بود، ترجیح داده است به 

ایران بازنگردد. ادعاي آنها این بود که سپهرزاد از رسولي 
و شیري تعهد کتبي گرفته بود که اگر مدالي گرفتند و 
پاداشي به آنها داده شد، 50درصد پاداش به او برسد. این 
موضوع در روزنامه همشهري چاپ شنبه 24خرداد مطرح 
شد. در همان گزارش سپهرزاد گرفتن این تعهد را تکذیب 
کرده بود اما بعضي از ذي نفعان در جامعه دوومیداني با 
همین گزارش، دوباره علیه او موضع گیري کردند. آنها 
که مدعي بودند کیهاني به خاطر تعهدي که ســپهرزاد 
از شاگردانش گرفته، او را کنار گذاشــته بود، با استناد 
به همین گزارش در تالش هســتند تا حقانیت کیهاني 
را که از نامزدهاي دوباره ریاست فدراسیون است، ثابت 
کنند اما پیگیري هاي همشهري چیز دیگري مي گوید. 
سپهرزاد دیگر حاضر نیست درباره این موضوع صحبت 

کند: »درباره چیزي که وجود نداشته، حرف نمي زنم.« 
اما تعداد کساني که حرف هاي ســپهرزاد را تأیید و از او 
حمایت مي کنند، کم نیستند. آنها مي  گویند در این چند 
سال او بیشترین کمک را به شــاگردانش کرده است؛ از 
خرید کفش و مکمل براي آنها گرفته تا مربیگري مجاني. 
گفته مي شود حتي در مدتي که سپهرزاد با فدراسیون 
قرارداد نداشت، بدون اینکه پولي از رسولي بگیرد، او را 
تمرین مي داد. اما بعد از اینکه سپهرزاد به کیهاني معترض 
شد که چرا شاگردانش مجبورند بدترین شرایط اردویي را 
تحمل کنند، شایعه شد که او از شاگردانش براي گرفتن 
پاداش، تعهد کتبي گرفته است. آن روزها حسین رسولي 
و بهنام شیري در فایل هاي صوتي، دادن این تعهد و دادن 

هر مبلغي به سپهرزاد را تکذیب کرده بودند.

  مربي ، قرباني حمايت از شاگردانش شد
   در مقابل شایعاتي كه علیه سپهرزاد، مربي پرتابگر دیسك مطرح شده، گفته مي شود او بیشترین حمایت

   را از شاگردانش داشت و حتي به خاطر همین حمایت، رابطه اش با رئیس فدراسیون وقت به هم خورد

   نمي خواهيد صلح كنيد؟
   براي  علیرضا  دبیر و رسول خادم كه اختالفات ادامه دارشان  بیش از بي پولي نفس  كشتي را گرفته است
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۴0روز پس از حادثه منجر به شهادت 
19تن از پرســنل ارتــش در آب  هاي دفاعي

جنوبي كشــور، نيروي دريايي ارتش 
پنجشنبه گذشته تمرين رزمي »شــهداي دريادل 
رمضان« را به ياد اين شهدا برگزار كرد. در اين رزمايش 
موشك هاي كروز دريايي برد كوتاه و بلند توليد وزارت 
دفاع در محدوده شمال اقيانوس هند و درياي عمان با 
موفقيت شليك شد. عصر روز يكشنبه 21ارديبهشت 
حين انجام تمرين دريايي توسط تعدادي از شناورهاي 
نيروي دريايي ارتش در آب هاي جاســك و چابهار، 
شناور پشتيباني ســبك كنارك دچار حادثه شد و 
تعدادي از دريادالن نيروي دريايي به شهادت رسيدند. 
براساس گزارش روابط عمومي ارتش، در تمرين رزمي 
نيروي دريايي ارتش موشــك هاي كــروز دريايي 
بردبلنــد، اهــداف پيش بيني شــده را در فاصلــه 
280كيلومتري منهدم كردند كه برد اين موشك ها، 
قابل افزايش است. موشك  هاي ساحل به دريا و دريا به 
درياي اين نيرو با بردهاي كوتــاه و بلند، همزمان از 
ساحل و عرشه شــناورهاي نيروي دريايي ارتش با 
موفقيت شليك شدند و اهداف تعيين شده را با دقت 

بسيار زياد مورد اصابت قرار دادند.

امير دريادار حسين خانزادي، فرمانده نيروي دريايي 
ارتش با موفقيت آميز خواندن تمرين رزم ســطحي 
شهداي دريادل رمضان و شليك موشك هاي بردبلند 
و كوتاه و اصابت بسيار دقيق به اهداف تعيين شده در 
دريا گفت: دستيابي به اين موفقيت جديد بومي با 
همت جوانان واليتمدار ايراني كه محصول همدلي 
و هماهنگي ميان نيروي دريايي ارتش و وزارت دفاع 
است، دست بلند جمهوري اسالمي براي مقابله با هر 
تهديدي عليه نظام و مردم بوده و روحيه خودباوري 

در نيروهاي مسلح را تقويت كرده است.

اميــر دريــادار حبيــب اهلل ســياري، معــاون 
هماهنگ كننده ارتش جمهوري اســالمي ايران در 
پايان تمرين رزم سطحي شــهداي دريادل رمضان 
شــليك موشــك هاي كروز را گامي اميدبخش در 
ارتقاي توان دفاعي و بازدارندگي دانســت و گفت: 
مســير روشــن خوداتكايي و قطع وابستگي هاي 
تجهيزاتي را با همت متخصصان وزارت دفاع، مراكز 
دانش بنيان و جهادگران ارتش و مجموعه نيروهاي 
مســلح، بدون توجه به تحريم هــاي ظالمانه طي 
خواهيم كرد و شــليك موفق موشك هاي بردبلند 

ما نشانه هايي از پيشرفت  چشــمگير در هم افزايي 
نيروهاي مسلح و صنايع دفاعي است.

سردار سرتيپ قاســم تقي زاده، جانشين وزير دفاع 
نيز با گراميداشــت ياد و خاطره شــهداي دريادل 
نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اســالمي 
ايران گفــت: وزارت دفــاع و پشــتيباني نيروهاي 
مسلح از هيچ تالشــي در جهت پشتيباني و ارتقای 
توان رزم نيروهاي مســلح فروگذار نخواهد كرد و 
توليد و تحويل دهي متنوع تريــن، پيچيده ترين و 
پيشــرفته ترين تجهيزات راهبردي در حوزه هاي 
رزم موشــكي، زميني، هوايي، دريايــي، پدافندي، 
الكترونيك و راداري برگ زريني در افتخارات وزارت 

دفاع بوده است. 
همزمان با اين تمرين امير دريادار خانزادي، فرمانده 
نيروي دريايي ارتش با خانواده شهداي حادثه كنارك 
ديدار و بر پاسداشت خون شهداي آن نيرو تأكيد و 
از صبر و روحيه خانواده شهدا تجليل كرد. بالگردها 
و شــناورهاي نيروي دريايي ارتش نيز با حضور در 
مشهد شهداي دريادل رمضان اين محل را گلباران و 
به مقام شامخ شهيدان واالمقام شناور كنارك اداي 

احترام كردند.

كافه مجلس

4وزيردوبارهبهمجلسميروند
 بنابر اعالم  محمدحسين فرهنگي، سخنگوي 
هيأت رئيسه مجلس، وزراي دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح، جهاد كشــاورزي، ارتباطات 
و فنــاوري اطالعات و كشــور بــا حضور در 
جلسات علني هفته جاري گزارشي از عملكرد 
وزارتخانه هــاي خــود و وضعيت كشــور به 

نمايندگان ارائه خواهند كرد. )خانه ملت( 

شرطتوبه
نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به موضوع فرصت توبه براي اكبر طبري 
كه اخيرا از ســوي معاون قوه قضاييه مطرح 
شــده، گفت: اين توبه را يا مــردم يا حضرت 
آقا بايد قبــول كنند؛  اگرچه توبــه مربوط به 
جرايم حدي بوده نه جرايم مرتبط با بيت المال. 
حجت االسالم سيدكاظم موسوي در گفت وگو 
با ايسنا، گفت: البته اين فرصت توبه بايد مبتني 
بر نظر قاضي پرونده و رئيس قوه قضاييه باشد 
كه آيا مي شود در اين موضوع با توبه از جزاي وي 

صرف نظر كرد يا خير.

هيأترئيسهضعيفاست
علي اصغر خاني، نماينده مردم شهرستان هاي 
شــاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسالمي 
در  توييتي ،گفت: حدود 80 نفر از نمايندگان 
نسبت به تركيب كميسيون ها معترض هستند، 
درحالي كه در برخــي از دوره هاي مجلس اين 
رقم به تعداد انگشتان دســت هم نبوده است 
و اين، عملكرد ضعيف هيأت رئيســه را نشان 

مي دهد.

قاليبافمشــاورانخودرامنصوب
كرد

محمدباقــر قاليباف، رئيس مجلس شــوراي 
اسالمي در حكمي حسين قربانزاده، دبيركل 
سابق جمعيت پيشرفت و عدالت و از حقوقدانان 
نزديك به خود را به عنوان مشــاور خود و دبير 
كارگروه مشورتي تحول مجلس منصوب كرد. 
همچنين سيدمحمود رضوي چهره سينمايي 
نزديك به قاليباف و تهيه كننده فيلم هايي مثل 
درباره الي،  ماجراي نيمروز، سيانور و خانه اي در 
خيابان چهل و يكم به عنوان مشاور فرهنگي و 

هنري رئيس مجلس منصوب شد.

گزارش

حملهسپاهبهمواضعتروريستها
منابع خبري عراق اعالم كرده اند، ايرج مسجدي، سفير ايران در 
پي حمالت سپاه پاسداران انقالب اسالمي به مواضع گروهك هاي 
تروريستي احضار شده است. وزارت خارجه عراق در بيانيه اي اعالم 
كرد كه احضار سفير ايران در اعتراض به آنچه بمباران روستاهاي 
مرزي در ارتفاعات آالنه از توابع شــهر حاج عمران واقع در استان 

اربيل اين كشور خوانده، صورت گرفته است.
همزمان با آغاز مرحله دوم عمليــات نيروهاي ارتش تركيه عليه 
عناصر گروهك پ ك ك، يگان توپخانه ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمي نيز مواضع گروهك هاي تروريستي و مسلح ضد انقالب 
فعال را در شمال شرق اســتان ســليمانيه عراق هدف قرار داد. 
به گزارش مشــرق، در جريان اين حمــالت توپخانه اي، مواضع 
گروهك هاي تروريستي مســلح ضد انقالب »پ ك ك و پژاك« 
در مناطق »دره آالنه، كيلي غزال، برده سوران« در حومه منطقه 
مرزي »حاج عمران« در شــمال عراق هدف گرفته شد. حمالت 
توپخانه اي سپاه پاسداران عليه گروهك هاي تروريستي در اقليم 
كردستان پس از رصدهاي دقيق ميداني صورت گرفت و پاسخي 
به افزايش حمالت نيروهاي مسلح ضد انقالب در ماه هاي گذشته 
بود كه بدون شك با هماهنگي بغداد انجام شد و مي تواند ادامه يابد. 
گروهك هاي مسلح ضد انقالب در  ماه هاي گذشته با حمايت محور 
سعودي و صهيونيستي تحركات خود را در مناطق مرزي مشترك 
با استان هاي آذربايجان غربي و كردســتان بيشتر كرده بودند و 
همچنين خط لوله گاز ايران به تركيه را منفجر كردند. برخي منابع 
ميداني و رسانه ها اعالم كرده اند حمالت ايران و تركيه به مواضع 
گروهك هاي تروريستي در شمال و شمال شرق عراق يك عمليات 
مشترك است و مدعي شده اند در سفر وزير امور خارجه كشورمان 
به تركيه برخورد با »پ ك ك و پژاك« بررســي شده و همچنين 
گمانه زني مي كنند درصورت تداوم حمالت، عمليات مشــترك 

تهران و آنكارا عليه تروريست ها علني خواهد شد.
مركز رزمايش اقتدار شهداي كرد مســلمان هم روز جمعه اعالم 
كرد: توپ باران مناطق مرزي كردســتان عــراق كه محل حضور 
تروريســت هاي حزب دمكرات و كومله اســت روز سه شــنبه و 

چهارشنبه از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي انجام شد.

موشك هاي برد كوتاه و بلند نيروي دريايي در رزمايش شهداي دريادل رمضان به هدف اصابت كرد

پرواز دوباره كروزهاي نيروي دريايي

   موشك هاي سوپرسونيك با سرعت چندبرابر صوت
فرماندهنيرويدرياييارتشبااشارهبهتوليدموشكهايپيشرفتهتردرآيندهگفت:توليدموشكهايسوپرسونيكرادر
آيندهنزديكدردستوركارخواهيمداشتكهدرآنهاموتورهايجديدتوربوفنبهكارگيريخواهندشدتابتوانندباسرعت
چندبرابرصوتحركتكنند.دريادارحسينخانزاديدربارهويژگيهاياينموشكهاتوضيحداد:درمجموعهموتورهاي
موشكينيرويدرياييارتشقطعاتغييراتياتفاقخواهدافتادكهاينموتورهابايددرجهحرارتباالتردرزمانطوالنيتر
راتحملكنند.درسامانههايسوخترسانيوسيستمناوبرينيرويدرياييارتشنيزقطعاتغييراتيخواهيمداشت.اوبا
بياناينكهامروزبهبردموشكي۳۰۰كيلومتردستيافتهايموبهزوديبهبردخيرهكنندهبيشترنيزخواهيمرسيد،ازبرنامه
نيرويدرياييارتشبرايساختموشكهاينسلطالييهخبردادوگفت:موشكهاييكهامروزبهصورتكروزاستفاده
كرديمازنسلمادونصوتهستندونزديكبهسرعتصوتپروازميكنند.همچنينبهگفتهاو؛»درمجموعهنيرويدريايي
بهدنبالعمودپرتابكردنموشكهاهستيمكهايناتفاقاينامكانرابهماخواهددادتاتعدادبيشتریازموشكهاراروي

عرشهكشتيهاجايدادهواهدافمتنوعتريرامورداصابتقراردهيم.«
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مدرسه

چند سناريو براي سال تحصيلي آينده
 معاون ابتدايي وزارت آموزش و پرورش:  مدارس ديگر به 

شيوه قبل بر نمي  گردد

»سال تحصيلي آينده چه مي شود؟« اين پرسشي است كه اغلب خانواده ها 
و معلمان هر روز از خود مي پرسند و حيران و سرگردان بين آمار رو به باالي 
مبتاليان كرونا و سكوت مسئوالن آموزش و پرورش مانده اند. چه والديني 
كه بايد فرزندانشان را براي كالس اول ابتدايي ثبت نام كنند، چه آنهايي 
كه بايد شهريه هنگفت مدارس غيردولتي را بپردازند. حتي معلمان هم 
نمي دانند براي سال تحصيلي آينده چگونه بايد كالس هاي درس را اداره 
كنند. در ميانه ترديدها و پيش بيني ناپذيري اين روزها در سايه كرونا، 
سرانجام يكي از معاونان وزير آموزش و پرورش سناريوهاي مختلف براي 
شروع سال تحصيلي آينده را بررسي و اعالم كرده است. رضوان حكيم زاده، 
معاون ابتدايي اين وزارتخانه در اين باره گفته است كه »وزارت آموزش و 
پرورش به دنبال غني ســازي  آموزش با استفاده از بستر فضاي آموزش 

آنالين و مدرسه تلويزيوني در كنار آموزش حضوري است.«
آموزش آنالين و مدرسه تلويزيوني 2روشــي بود كه وزارت آموزش و 
پرورش از ابتداي اسفند پارسال تا پايان سال تحصيلي 99-98 همزمان 
با همه گيري كرونا دنبال كرد. بسياري از دانش آموزان به ويژه در مناطق 
محروم، عشايري و روستايي با اين سبك آموزشي دچار چالش شدند. 
گزارش هاي زيادي از دانش آموزاني منتشر شد كه در مناطق مختلف ايران 
به داليل مختلف به وسايل هوشمند دسترسي نداشتند و تا پايان سال 
تحصيلي نتوانستند در كالس هاي آنالين شركت كنند. حكيم زاده تأكيد 
كرده كه مســئوالن آموزش و پرورش مدافع آموزش حضوري هستند 
اما كرونا دست آنها را بسته است: »ما در شرايطي قرار گرفتيم كه يا بايد 
آموزش را تداوم مي داديم يا به كلي سال تحصيلي را لغو مي كرديم؛ در 
واقع در يك شرايط اجبار قرار گرفتيم و حق انتخاب نداشتيم. براي سال 
تحصيلي بعد هم همينطور است. حتي اگر بر فرض همه زيرساخت ها 
فراهم باشد؛ همه دانش آموزان ابزار هوشمند در اختيار داشته و پهناي باند 
هم گسترش يابد، باز هم معتقديم تربيت از طريق آموزش حضوري بهتر 
محقق مي شود. در واقع مدافع بسته ماندن مدارس نيستيم، بلكه بايد با 
توجه به شرايط كشور تصميم گيري كنيم. اما خوب در اين روزها به اين 
نتيجه رسيديم كه ديگر به آموزش حضوري و آموزش آنالين به چشم يك 
دوگانه نگاه نمي كنيم.« آنطور كه حكيم زاده مي گويد آموزش مدارس 
ديگر به شيوه قبل برنمي  گردد و آموزش آنالين مكمل آموزش حضوري 
خواهد شد. اما براي درس هايي كه نياز به آموزش حضوري دارند، مدل 
حضوري دانش آموزان در مدارس تغيير مي كند: »احتماال در زمان آموزش 
حضوري با توجه به شروع برنامه درسي تغييراتي را ايجاد كنيم كه نگراني 
خانواده ها برطرف شود و در عين حال از سالمتي بچه ها اطمينان حاصل 
كنيم.« وزير آموزش و پرورش هم در شوراي اداري استان خراسان شمالي 
اين خبر را به شكل غيرمستقيم داده و گفته: »وزارت ارتباطات متعهد 
است كه تا پايان شهريور تمامي مدارس كشور را به اينترنت متصل كند. 
همچنين آن دسته از خانواده هايي كه به سيستم تبلت جهت حضور در 
شبكه آموزشي شاد دسترسي ندارند با بخش صنعت وارد گفت وگو شده 

و به زودي خبرهاي خوبي در اين حوزه منتشر خواهد شد.«

مهديه تقوي راد
خبر نگار

   از زمان آغــاز همه گيري كرونا در دنيا، 
مدام اعالم مي شد مرگ وميرهاي ناشي از گزارش 1

كوويد-19بيشتر مربوط به افراد باالي 
60سال، افراد با سيســتم ايمني ضعيف و مبتاليان به 
بيماري هاي زمينه اي است و گفته مي شد كودكان در 
برابر اين بيماري مصونيت بيشتري دارند. حاال با گذشت 
بيش از 6 ماه از همه گيري كرونا در دنيا، يافته هاي علمي 
تغييرات زيادي كرده اند. برخالف باورهاي رايج كرونا، 
نه تنها كودكان را مبتال مي كند، بلكه موجب مرگ ومير 
آنها مي شود؛ نزديك ترين مصداق دختر10ساله اي كه 
3 روز قبل در هرمزگان بر اثر ابتال به كرونا و بدون هيچ 

بيماري زمينه اي جان باخت.
تازه ترين مــورد فوت كرونايي مربــوط به كودكان در 
كشورمان 2 روز قبل در بندرعباس اتفاق افتاد. قرباني 
كرونا دختر 10ســاله اي بود كه با ريه آســيب ديده و 
نفس هــاي تنــگ چهاردهــم خــرداد در يكــي از 
بيمارســتان هاي هرمزگان بستري شــد، اما پس از 
14روز مبارزه با كوويد-19سرانجام 28خرداد جانش 
را از دست داد. او قبل از بيماري سفر تفريحي 4روزه به 
قشم داشته است. آنطور كه فاطمه نوروزيان، مدير روابط 
عمومي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان به »همشهري« 
مي گويد: ريه هاي كودك زمان مراجعه به بيمارستان، 
كامال درگير ويروس كرونا بوده است. او گفت: »متأسفانه 
خانواده زماني بيمار را به بيمارستان رساندند كه دچار 
تنگي نفس و سرفه و ميزان غلظت اكسيژن كودك هم 

به شدت پايين آمده بود.« 
به گفته او، براســاس شــرح حالي كه از خانواده بيمار 
گرفته شد، دايي بيمار كه مغازه دار بوده و خاله بيمار به 
كرونا مبتال شده بودند و اين دختر بچه هم به خانه آنها 
رفت وآمد داشته است؛ بنابراين 2 احتمال درخصوص 
نحوه ابتالي به بيماري وجود داشــت: سفر تفريحي 

خانوادگي به قشم و رفت وآمد با افراد مبتال.
مدير روابط عمومي دانشــگاه علوم پزشكي هرمزگان 

ادامه داد: »پدر، مادر و برادر متوفي نيز داراي عالئم كرونا 
بوده و آنها هم براي تســت كرونا مراجعه كرده بودند. 
تست مادر مثبت اعالم شده بود اما به دليل شلوغي مركز 
و حال مساعد پدر و برادر، آنها در نهايت از تست دادن 
منصرف مي شوند و مي روند، اما با توجه به اينكه تست 
مادر مثبت اعالم مي شــود، همه آنها توصيه به رعايت 
قرنطينه مي شوند و چون بيماري مادر چندان حاد نبوده 

در خانه مداوا مي شود.«
نوروزيــان گفــت:  »براســاس اظهارات همــكاران 
مديريت بيماري هاي مركز بهداشت شهرستان، برادر 
1۵ ســاله متوفي نيز بــا ثبت عالئم خود در ســامانه 
4030خود اظهاري انجام مي دهــد، اما پس از تماس 
همكاران مراقب سالمت از دادن اطالعات به همكاران 
مركز خدمات جامع سالمت خودداري و عنوان مي كند 
ما خانوادگي كرونا گرفته و بهبود پيدا كرده ايم و حال 

همه ما خوب است.«
نوروزيان ادامه داد:  »پيرو اظهارات پزشــكان معالج، 
متأســفانه در زمان مراجعه بيمار به بيمارستان دچار 
نارسايي حاد تنفسي و تنگي نفس شديد بوده و سي تي 
اسكن ريه هم درگيري ريه را به طور كامل نشان مي داد، 
همچنين آزمايشــات مربوط به كروناي وي نيز مثبت 
اعالم شد و با نظر پزشــكان فوق تخصص معالج تمام 
داروها و درمان هاي مورد نياز  براي وي استفاده شد اما 
متأسفانه به علت مراجعه دير هنگام درمان ها جواب نداد 

و بيمار جان خود را از دست داد.«

آمار ابتالي كودكان به كرونا باالست 
آمار مرگ ومير كــودكان در اثر ابتال بــه كرونا تنها به 
هرمزگان ختم نمي شــود، 24خرداد رئيس دانشكده 
علوم پزشــكي تربت جام از مرگ كودك 2 ساله بر اثر 
ابتال بــه كرونا خبر داد. 10ارديبهشــت هم 2نوجوان 
13ساله و يك كودك 2ســاله در اثر ابتال به كرونا در 
كردستان جان خود را از دســت دادند. آنطور كه آرزو 
فالحي، مدير روابط عمومي دانشــگاه علوم پزشــكي 
كردستان اعالم كرده، از ابتداي شيوع اين بيماري تا روز 
10ارديبهشت، ۵7 كودك زير ۵ سال مشكوك به كرونا 

در بيمارستان هاي استان بستري شده بودند كه از اين 
تعداد 11 نفر آنها به صورت قطعي به اين بيماري مبتال 
شده بودند. همچنين از ابتداي شيوع بيماري كرونا در 
كردستان تا روز 10ارديبهشت ۵6 كودك 6 تا 18 ساله 
مشكوك به اين ويروس بوده اند كه از اين آمار تست 33 

نفر آنان مثبت بوده است.
در ايران مهدهــاي كودك در حالي از هفته گذشــته 
آغاز به كار كرده اند كه خبرهاي نگران كننده اي درباره 
ابتالي كودكان به كرونا به گوش مي رسد.مينو محرز، 
متخصص بيماري هاي عفوني و گرمسيري و عضو كميته 
كشوري مبارزه با بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكي با بيان اينكه در بيمارستان 
كودكان مفيد، بخشــي براي درمان كــودكان مبتال 
به كرونا تخصيص داده شــده به »همشهري« گفت: 
»آمار ابتال و فوت جانباختگان ناشي از ويروس كوويد- 
19بدون ذكر سن و به صورت كلي اعالم مي شود، اما اين 
دليلي بر مبتال نشــدن كودكان به اين بيماري نيست.
همكاران ما در بيمارســتان مفيد مرتــب آمار ابتال و 
مرگ ومير آنها را در جلســه كميته كشوري مبارزه با 
بيماري هاي واگير اعالم مي كنند. در مجموع، بايد توجه 
داشت كه هرچند درصد ابتالي كودكان به اين ويروس 
كمتر از بزرگساالن و در مواردي بدون عالمت است، اما 
به معناي مبتال نشدن آنها نيست و موارد زيادي از ابتال و 
حتي ابتالي شديد به اين بيماري، روزانه ثبت مي شود و 

اين ويروس براي كودكان نيز مرگبار است.«
او ادامه داد:» وزارت بهداشت آمار تفكيكي سن و سال 
فوت شدگان ناشي از ابتال به ويروس كرونا را در اختيار 
دارد و اين وزارتخانه بايد براي هشدار دادن به خانواده ها 
درخصوص شيوع ويروس كرونا در ميان كودكان اين 

آمار را اعالم كند.«
محرز با بيان اينكه نخســتين بار در چين اعالم شــد 
كه كودكان زير 10 ســال به ويروس كوويد- 19مبتال 
نمي شــوند، گفت:» مدتي بعد مشــخص شد كه اين 
فرضيه درست نيست و موارد ابتالي كودكان هم ثبت 
شد. به مرور، اين فرضيه كه اين ويروس براي آنها مرگبار 
نيست هم رد شد و امروز در بيمارستان كودكان مفيد، 

بخشي را به كودكان مبتال به كرونا اختصاص داده اند و 
آمار كودكان مبتال به اين ويروس باالست.«  او ادامه داد: 
» ما با بازگشايي مهدكودك ها هم موافق نبوديم و هنوز 
هم معتقديم مهدها مكاني براي انتشار ويروس كرونا 

بين كودكان و انتقال آن به خانواده ها هستند.« 

هشدارهاي جهاني به پدرها و مادرها
در دنيا نيز تعدادي از كودكان بــه اين ويروس مبتال 
شده اند كه برخي بهبود پيدا كرده و برخي نيز جان خود 
را از دســت داده اند. در ابتدا عنوان مي شد كه كودكان 
بســتري به بيماري كاوازاكي مبتال هستند كه نوعي 
سندروم التهابي است كه فعاليت بيش از حد سيستم 
ايمني بــدن را موجب مي شــود و در نهايت منجر به 
اسهال شديد، تب، بثورات جلدي و ورم ملتحمه چشم 
مي شود و آنها كرونا نمي گيرند، اما در نهايت تأييد شد 
كه كودكان هم به اين ويروس مبتال مي شــوند. كومو، 
 فرماندار نيويورك هشدار داد كه تعداد زيادي از كودكان 
هنگام ورود به بيمارستان عالئم تنفسي نداشتند، اما 
نتيجه آزمايش ابتال به كرونا يا آزمايش پادتن مربوط 
به آن در همگي اين افراد مثبت بود. نيويورك تايمز هم 
پيش تر گزارش داده بود كــه  عالوه بر نيويورك، موارد 
ديگري از ابتال به اين بيمــاري در ايالت هاي لوييزيانا، 
مي سي سي پي و كاليفرنيا ديده شده است. همچنين 
پزشكان اروپايي در كشورهايي مانند انگليس، فرانسه، 
سوئيس، اســپانيا و ايتاليا موارد مشــابهي را گزارش 

كرده اند.
محققان مؤسســه ملي تحقيقات سالمت و دانشكده 

بهداشــت دانشــگاه علوم پزشكي دانشــگاه تهران، 
 درخصــوص عالئــم ابتالي كــودكان بــه ويروس
 كوويد -  19تحقيقاتي را انجام داده اند. براساس نتايج 
اين تحقيقات شايع ترين عالمت هاي ابتال در كودكان 
تب، سرفه، گلودرد، گرفتگي بيني، عطسه و آبريزش 
بيني اســت. براســاس نتايج اين تحقيق يك درصد 
كودكان مبتال بــه كوويد- 19زير 10ســال بوده اند. 
80درصد كودكان مبتال سابقه تماس با افراد مبتال و 
يا سفر به مناطق پر خطر را داشته اند. اما اين تحقيق 
نتيجه ديگري را هم داشته است: كودكان آلوده ممكن 
است بدون عالمت باشــند يا عالئم تب، سرفه خشك 
و خستگي را نشــان دهند. همچنين برخي كودكان 
عالئم تنفس فوقاني از جمله گرفتگي و آبريزش بيني 

داشته اند.
صندوق كودكان سازمان ملل متحد نيز پيش  تر با صدور 
بيانيه اي درباره امكان ابتالي كودكان به كرونا هشدار 
داده و اعالم كرده، تبعات ســهمگين مقابله با بحران 
سالمت كنوني مي تواند طي 6 ماه آينده به طور مستقيم 

به مرگ روزانه 6هزار كودك منتهي شود.
در بيانيه يونيسف آمده است: »بدبينانه ترين نسخه از 
3 سناريوي درنظر گرفته شده پس از بررسي نتايج يك 
تحقيق در دانشگاه جان هاپكينز آمريكا نشان مي دهد 
كه اختالل در ســنجش وضعيت ســالمت و پوشش 
درماني حاصل از معطوف شــدن تالش ها به مبارزه با 
شــيوع بيماري كوويد-19مي تواند ظرف 6 ماه زمينه 
مرگ حدود يك ميليون و 200 هزار كودك زير ۵ سال 

را در 118كشور جهان فراهم كند.« 

»همشهري« از جزئيات افزايش ابتالي كودكان به كرونا و مرگ كودك 10ساله هرمزگاني گزارش مي دهد

  مينو محرز، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا: ما همچنان مخالف بازگشايي مهدهاي كودك هستيم
  بخش ويژه اي براي درمان كودكان مبتال به كرونا در بيمارستان مفيد اختصاص يافته است

  وزارت بهداشت آمار شيوع كرونا در كودكان را اعالم كند

بخش ويژه كرونا در بيمارستان كودكان
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 كارشناسان درباره عمدی یا سهوی بودن آتش سوزی در جنگل های ایران چه نظری دارند؟ 
آتش سوزی جنگل ها چه تاثیراتی بر وضعیت طبیعت و سالمت می گذارد؟ 
سوزناك ترین آتش سوزی های جنگل در ایران چه زمانی اتفاق افتادند؟ 
مهم ترین دالیل آتش سوزی در جنگل های ایران كدام ها هستند؟ 
ایران در قیاس با كشورهای دیگر چگونه آتش را مهار می كند؟ 
كدام جنگل های ایران مستعد آتش سوزی هستند؟ 

صفحه های 18 و 19

قصهسوزناكجنگلها
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مسكن

اشاره: چندي پيش ســايت الف گزارشي با عنوان 
»آخوندي چه باليي بر سر بخش مسكن كشور آورد؟« 
منتشر كرد، عباس آخوندي كه از سال 93 تا 97 وزير 
راه و شهرســازي بود و امروز در دانشگاه مشغول 
تدريس است در پاســخ به گزارش، مقاله اي كامل 
درباره وضعيت مســكن كشور نوشــته است كه از 
جهات بســياري قابل تأمل است. ازاين رو همشهري 
اين مطلب را به طور كامل منتشر مي كند كه در زير از 

نظرتان مي گذرد. 

عباس آخوندي
استاد دانشگاه

زماني كه من مســئوليت وزارتخانــه را برعهده گرفتم، 
تعــداد واحدهاي تحويل شــده به مردم به ســختي به 
620هزار واحد مي رسيد؛ يعني 30درصد كل. 56درصد 
كل ســاخت خانه ها، 50درصد تأسيســات زيربنايي و 
بيش از 80درصد تأسيسات روبنايي پروژه هاي مسكن 
مهر در دروه مسئوليت اينجانب انجام شد. اين در حالي 
بود كه يك ريال اعتبار در قانــون بودجه براي اين طرح 
منظور نشده و با وجود كم توجهي دولت با پيگيري هاي 
روزانه من و همكارانم و از محل منابع داخلي وزارتخانه به 
پايان رسانديم. حجم كار انجام شده در دروان من بيش 
از 2برابر كار انجام شــده در دولت پيشــين بود. چگونه 
70درصد كار مسكن مهر انجام شده بود؟ لطفا به گزارش 
مدير مسئول مســكن مهر كه 3 ماه پس از خروج من از 
وزارتخانه  به اين آدرس bit.ly/2UIGNGd  اعالم كرده 

است، توجه فرماييد.
در گزارشي كه شما انتشــار داده ايد، آمده است كه »با 
تالش آخوندي، هيأت دولت در جلســه 8آبان ماه92، 
عمال دستور توقف مســكن مهر در دولت يازدهم صادر 
شد«. چرا دروغ مي گوييد؟ اين مجلس نهم بود كه طي 
بند5 تبصره2 قانون بودجه ســال1392 ادامه مسكن را 
متوقف كرده و اعطاي هرگونــه اعتباري به آن را ممنوع 
ساخته بود. شما عضو فعال و مؤثر آن مجلس بوديد و تمام 
اين اتفاق در زمان دولت دهم رخ داد. من اينقدر حريت 
و آزادگي داشتم و دارم كه بگويم من با اين طرح مخالف 
بودم و هســتم، ولي چون تعهد دولــت را تعهد حقوقي 
مي دانستم، تمام توان وزارتخانه را براي اتمام آن به كار 
گرفتم. لذا، افزون بر عملكرد پيش گفته، 245هزار واحد 
مســكوني ديگر را نيز به اتمام رسانده بودم ولي به دليل 
آنكه برخي از خدمات زيربنايي آن چــون برق، آب و يا 
فاضالبش وصل نبود، تحويــل متقاضيان نكرديم. چون 
ما نمي خواستيم مردم بين دستگاه هاي دولتي سرگردان 
شــوند. من از هرگونه نمايش و مردم فريبي به دور بودم. 
شما و بسياري از دوســتانتان همه اينها را مي دانيد و باز 
خالف مي گوييد. آيا آنقدر آزادگي داريد كه مســئوليت 

كاري كه انجام داديد را بپذيريد؟
ما بيش از يك ميليون و 40هزار خانه را در اين مدت به 
اتمام رسانديم و در اختيار متقاضيان عزيز قرارداديم. من 
مي توانستم دست كم هر هفته يك پروژه را افتتاح كنم و 
يكي از محبوب ترين وزيران در ميان گروه شما و بخشي 
از اذهان عمومي باشم. ليكن من از دين چنين يافتم كه 
در هيچ شرايطي نبايد دروغ گفت و تزوير كرد. اين آموزه 
پيامبر)ص( و امامان معصوم عليهم السالم است. مبناي 
عمل من روشــن بود. چون نمي خواســتم پروژه اي كه 
بنيان آن را نادرست مي دانســتم، ترويج كنم. پروژه اي 
كه از محل دســت بردن در جيب مردم چــه از طريق 
چاپ پول و چه از طريق جمع آوري اندوخته هاي مردم 
ضعيفي كه طالها و پس اندازهاي اندك و ُخرد خود را به 
امانت در اختيار دولت قرار داده بودند و آن از همان محل 
110هزار خانه بدون متقاضي شروع كرده بود، بر مبناي 
راستي استوار نبود. اين فرمان خداست: ال تَُقْم فيه أَبَدا 
 لَمْسجٌد أُسَس َعلَي التْقَوي مْن أَول يَْوٍم أََحق أَن تَُقوَم فيه 
)التوبه: 108(، هرگز در آنجا نايست، چراكه مسجدي كه 
از روز نخستين بر پايه تقوا بناشده، سزاوارتر است كه در 

آن ]به نماز[ ايستي.
افزون بر مطلب بــاال، 112هزار واحد يا بــه  دليل آنكه 
بر زمين غير احداث شــده بود يا با حكم دادگاه متوقف 
بود و يــا به دليــل اختالف هــا درون تعاوني هاي بدون 
تعلق سازماني مشــخص امكان ادامه نداشتند. شما كه 
مي گوييد اقتصاددان، متشــرع و طرفدار حق و عدالت 
هســتيد، آيا يك بار اعتراض كرديد كه اين كار خيانت 
در امانت بوده است؟ با اجازه چه كسي دولت پول مردم 
را در بيابان ها تلف و يا در اراضــي داراي معارض هزينه 
كرد؟ مگر اين سپرده مردم امانت در دست دولت نبود؟ 
چرا شفافيت و عدالت شما در اينجا ُگل نكرد؟ بسياري 
از دوستان و همفكران شما در مجلس  و مشخصا تعدادي 

ماليات بر خانه هاي خالي
و اما درباره ماليات بر خانه هاي خالي، دســت كم شما 
بهتر مي دانيد كه اين چيزي جز يك هياهوي تبليغاتي 
ضدرسانه نيســت؛ چراكه كل مبلغ ماليات وضع شده 
معادل اخذ ســالي 3.4ميليون تومــان از واحدهاي 
باالي 150مترمربــع در تهــران و 1.2ميليون تومان 
براي واحدهاي باالي 200مترمربع در ساير شهرهاي 
با جمعيت باالي 100هزار نفر است؛ يعني هيچ. چون 
بخش اعظم خانه هاي خالي از شمول ماليات خارج اند 
و آنها كه شامل اند مبلغ ماليات آنها نزديك صفر است. 
مشــكل اصلي اين ماليات از سال1352 تاكنون نحوه 
شناســايي واحد خالي بوده و چندين بــار مجلس آن 
را لغو كرده اســت. وزارتخانه در دوره مســئوليت من 
براســاس مطالعه تطبيقي كه با ســاير كشورها انجام 
داد، به اين نتيجه رســيد كه تنها راه موفقيت در اين 
كار، احاله مســئوليت به شهرداري هاســت كه داراي 
اطالعات محلي از واحدهاي خالي هستند. از قضا بعدها 
گزارشي را از وزارت امور اقتصادي و دارايي در همين 
باره ديدم كه بر همين نكته تأكيد كرده بود. از همين 
رو در تاريخ1397/4/31 اليحه اصالحيه دوفوريتي به 
دولت ارسال كردم. مطمئنا، شما از اين موضوع مطلع 
هســتيد ولي به جاي آنكه موضوع را باگذشت حدود 
2سال از تقديم اليحه، از دولت پيگيري كنيد، موضوع 
را به من نسبت مي دهيد. به اميد خدا در اين باره گزارش 
مســتقلي را تهيه و به مردم ارائه خواهم كرد تا معلوم 

شود »هر كه در او غش باشد.«
به هر روي، شرايط سخت است و مردم گرفتار. ليكن، 
مشكل مردم با دروغگويي و نســبت دروغ به ديگران 
دادن حل نمي شــود. بايد به دل مسئله رفت. واقعيت 
آن است كه در شرايط نبود رشــد اقتصادي، تجارت 
آزاد و مبادله بين المللي، بيش از هميشــه، سوداگري 
جايگزين توليد ثروت و خلق فرصت هاي كار و اشتغال 
شده است. در چنين فضايي همه  چيز از ارزش كاركردي 
خودش خارج شــده و به جاي آن ارزش ســوداگري 
پيدا كرده است؛ اتومبيل، ســهم، ارز، طال و زمين. در 
چنين فضايي، با شــيوع بيماري كرونا، تورم و بيكاري 
3ميليون نفر از شاغالن موجود كار سخت تر مي شود. 
شما به جاي طرح واقعي موضوع، بحث هاي حاشيه اي 
را به ميان مي كشــيد. اگر خيرخواه مردم  هســتيد، 
لطفا به اصل مســئله بپردازيد. اين كار نزد خدا و خلق 

پسنديده تر است.

از نمايندگان مشهد به من مي گفتند كه اين خانه هايي 
كه تحويل موكالن ما شده است، ناقص و ناتمام بوده، لذا 
مجددا تقاضا داريم كه شما بانك را مكلف كنيد تا به مردم 
وام تكميلي بدهد تا آنها را تكميل كنند. شــما مي دانيد 
كه هنوز هم تكميل تأسيســات زيربنايي و روبنايي اين 
طرح بيــش از 7هزارميليارد اعتبار نيــاز دارد كه عمال 
اعتباري براي آن در بودجه پيش بيني نشــده است. اين 
مصداق سنگي است كه كسي در چاه مي اندازد و صدها 
عاقل نمي توانند آن را بيرون بياورند. منتظر مي مانيم تا 
ببينيم اين دولت و دولت هاي بعدي و مجلس يازدهم در 
اين باره چه انجام مي دهند. ليكن، منظور من روي ديگر 

سكه مسكن مهر هم هست.
طرف ديگر آن سفره اي اســت كه براي عده اي سوداگر 
باز شده بود. براي ارجاع اين چندين هزار ميليارد تومان 
كار، كمتر مناقصه اي برگزار شد. شما كه بيش از 40سال 
است در حوزه سياستگذاري ملي هستيد، آيا نمي دانيد 
كه واگذاري چنديــن هزار ميليارد تومــان طرح بدون 
مناقصه متحمل چه ميزان فساد احتمالي است. من در 
دوره مسئوليتم هيچ گاه نخواســتم كه اين پاتيل را هم 
بزنم تا فضوالت احتمالي آن باال بيايد. شما مي دانيدكه 
ســاخت 55هزار واحد از همين طرح در سالي كه مقام 
معظم رهبري سال »توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه 
ايراني« نام نهادند به يك شركت تُرك، بدون مناقصه و 
براساس مذاكره واگذار شد. مگر اين طرح چه پيچيدگي 
فناورانه داشــت كه چنين اقدامي انجام شد؟ چرا شما و 
همفكرانتان كه به كوچك ترين مطلبي حساسيت نشان 

مي دهيد، در اين باره سكوت اختيار كرديد؟
اشكال من از منظر برخي همفكران شما، بي توجهي به 
مسكن مهر نيست. شما بهتر از هر كس مي دانيد كه من 
تا چه حد در اين باره زحمت كشيدم و مسئوليت اين بار را 
يك تنه به دوش كشيدم. اشكال من جمع كردن سفره اي 
است كه عده اي بر گرد آن نشسته بودند و به نام ضعيفان، 
شكم سيري ناپذير خود را پُر مي كردند؛ و اشكال شما اين 
اســت كه در دام آنها افتاده ايد. بگذاريد به همين اندازه 

اكتفا كنم.
شرح اين هجران و اين خون جگر/ اين زمان 

بگذار تا وقت دگر
شما آنقدر تاريخ و سياست مي دانيد كه بدانيد پهن كردن 
سفره از جيب مردم تا چه حد محبوبيت مي آورد. ليكن 
جمع كردن آن چه دشــمني ها كه بر نمي انگيزد؛ همان 
گرفتاري هايي كه موال اميرالمؤمنين با آن مواجه شــد. 
من هم اينقدر فهم داشتم كه اين را بفهمم. دوستان هم 
توصيه مي كردند، ولي آنكه با خداي خود عهد كرده كه 
امانتدار مردم و روراست و صادق باشد، اگر از شش جهت 

بر او تير و تهمت و ناروا ببارد، عهد خود را نمي شكند.
در گزارشي كه منتشر ساخته ايد مدعي بي عملي آخوندي 
در مقابله با سوداگري در بازار مسكن شده ايد. دست كم 
شــما مي دانيد كه من فارغ از موضع گيري سياسي در 
هر دو دوره اي كه مسئوليت داشــته ام، تمام قد در برابر 
سوداگري مسكن و مستغالت ايستادم و سوداگران زمين 
و ساختمان مخالفي سرســخت تر از من را سراغ ندارند. 
ولي، مشــخصا از ســال1384 با روي كار آمدن دولت 
نهم و همزمان با 12+2 سال مديريت شهري مبتني بر 
سوداگري مستغالت، جريان سوداگري در ايران شدت و 
ژرفاي بي ســابقه اي يافت؛ به نحوي كه هم اكنون بخش 
عمده اي از اقتصاد ايران در اختيار ســوداگران حقيقي 
و حقوقي است. نتيجه حاكميت ســوداگري بر اقتصاد 
نيز چيزي جز رانت و فساد و توســعه فقر نبود و نيست؛ 
همان پديده هايي كه هم اكنون، مغز استخوان گروه هاي 
كم درآمد و يا با درآمد متوسط را مي سوزاند. شوربختانه، 
شــما خواهي، نخواهي از لحاظ سياســي با اين جريان 

همراه هستيد.
من پيش از اين، پاسخ نامه پيشين شما را به اين آدرس 
https://bit.ly/2XVGHNB داده بــودم. چرا مجددا 
بدون آنكه آن را پاســخ دهيد، دروغ نشر مي دهيد؟ در 
آن نامه نوشــته بوديد كه »خانه هاي خالي از 633هزار 
واحد در سال1385 به 2ميليون و600هزار واحد افزايش 
يافت!«. اشاره درستي بود. البته نخستين كسي كه مسئله 
خانه هاي خالي را به عنوان نشان غلبه سوداگري در بازار 
مستغالت ايران مطرح كرد، من بودم و بدانيد كه تعداد 
خانه هاي خالي بيش از اين رقم است. مطابق آمارگيري 
سال1395، 2ميليون و200هزار خانه دوم هم وجود كه 
احتماال ميزان استفاده از آنها در سال 2هفته هم نمي شود 
و به طور منطقي بايد به اين رقم اضافه شود. پرسش اين 
اســت كه همه اين اتفاقات در چه بازه زماني و در دوره 
مسئوليت چه كســي رخ داده و منشأ آن چه بود؟ دقيقا، 
در بازه زماني بين 85 تا 95 و در دوره 10ســاله مدعي 

به اصطالح مديريت جهادي شهرداري تهران و دوره اي 
كه دولــت بزرگ ترين مداخله تاريخــي را تحت عنوان 
مسكن مهر در بازار مسكن داشت. در ادامه بحث، موضوع 
سوداگري مستغالت شــهري و اقتصاد مسكن در حدي 
كه اين يادداشت ظرفيت داشته باشد را بسط خواهم داد.

لطفا به نمودار يك توجه كنيد. قيمت مسكن همزمان با 
اجراي مسكن مهر، طي يك دوره 8ساله 6برابر و قيمت 
زمين كه قرار بود از قيمت تمام شده مسكن حذف شود، 
به 9برابــر در تهران افزايش يافت. نكته بســيار مهم در 
نمودار اول آنكه از ســال1384، شــاخص قيمت زمين 
و مسكن از شــاخص تورم فزون تر بوده است. اين اتفاق 
بسيار نادري در بازار مسكن طي يك دوره 50ساله بود. 
در سال هاي 1386-1385 با رشد قيمت زمين و مسكن 
شاخص بهاي آن تا 2برابر شــاخص تورم رشد كرد  و در 
ســال هاي 1389-1388 به رغم فروكش كردن قيمت 
زمين و مسكن، منحني شاخص آن هنوز از شاخص تورم 
باالتر بود. در سال هاي 1391-1390، هر 2شاخص روند 
صعودي يافته، ولي ميزان رشــد شاخص قيمت زمين و 
مسكن با 3برابر رشد نســبت به تورم حركت كرد. اين 
نتيجه واقعي سياســت مداخله دولت در بازار مسكن و 

مديريت سوداگرانه شــهرداري تهران بود. حال آنكه در 
تمام دوره 5ساله مديريت من در وزارت راه و شهرسازي 

تورم بخش مسكن همواره كمتر از تورم عمومي بود.
اگر آمــار مربوط به ســال هاي بــاالي 150000واحد 
مســكوني كه 40درصد بيش از اين ميانگين هســتند، 
از ســري زماني نمودار2 خــارج شــوند، ميانگين آمار 
پروانه هاي صادره 90هزار واحد مسكوني خواهد شد كه با 
واقعيت و عملكرد درازمدت سازگاري دارد و نشان دهنده 
دامنه ظرفيت ساخت وساز در شهر تهران طي يك دوره 
22ساله اســت. به هرروي، تنها طي 7سال 1386تا 92 
براي احداث يك ميليون و 142هزار واحد مســكوني، 
يعني 80 درصد باالتر از ميانگين، پروانه صادر شده است. 
آمار سال هاي نزديك تر به سال1392 كه سال انتخابات 
اســت، 2.5برابر ميانگين اســت. عمده اين پروانه ها در 
منطقه هاي يك الي 5 و 22 صادرشده اند. تنها طي اين 
22سال براي ساخت 2ميليون و395هزار واحد مسكوني 
معادل 88.7درصد تعداد كل خانوارهاي ســاكن تهران 
پروانه صادر شده است. با توجه به رواج تراكم فروشي در 
شهرداري، مي توان از اين رقم حجم توافق هاي خارج از 
مقررات قانوني و فساد احتمالي متضمن آن را حدس زد.

متوسط نرخ رشد تورم در بخش مسكن
ظرفيــت جمعيتي پيش بيني شــده در طــرح جامع 
شــهر تهران براي منطقه يــك 350هزارنفر اســت. 
درحالي كه هم اكنون ظرفيت ســكونتي ايجادشده در 
آن 650هزارنفر است و هنوز بيش از 35هزار واحد در 
حال ساخت است. آيا ساخت اين تعداد واحد مسكوني 
در يك منطقه اعياني شــهر با ضريــب قيمتي حدود 
5برابري نسبت به جنوب شهر نشان از رونق بازار مسكن 
دارد و يا تنها نشان سوداگرايي است؟ به گفته شهردار 
فعلي تهران »از ابتداي انقالب تا قبل از ســال85، در 
تهران تعدادي برج داشتيم. از سال85 تا سال96 تقريبا 
همان قدر برج ســاخته شــده. مثال از هزار ساختمان 
بلندي كــه در تهران داريم، مي توانيــم بگوييم حدود 
500مورد آن قبل از ســال 85 و بقيه بعد از ســال85 
ساخته شده است. اين عارضه اســت؛ براي اينكه همه 
اين 500ساختمان ساخته شــده نيز در جاي درست، 
ساخته نشده اند. اساســا اين حجم از بلندمرتبه سازي  
در منطقه22 نداشــتيم... منطقه22 اساسا همين االن 
هم بيشــتر از ظرفيتي كه در برنامه طــرح جامع براي 
آن پيش بيني شده، جمعيت پذيرفته و براي آن پروانه 
صادرشده است. در طرح جامع تهران، 350 يا 370هزار 
نفر ظرفيت براي آن ديده شده است... اينكه در 3سال 
متوالي، هر سال 30ميليون مترمربع پروانه صادر كنيد، 
به اين معني است كه اجازه داديد هر سال در اين شهر، 
يك شــهر 700، 600هزارنفري ايجاد شود. ما اصال به 
اين كار اعتقاد نداريم و آن را به مصلحت هم نمي دانيم. 

مطمئنا تبعاتي دارد كه جبران ناپذير است.«
هرچند من هيچ گاه در پي مقايسه نرخ تورم در بخش 
مسكن در دوران مسئوليتم در وزارتخانه با دوره پيشين 
نبودم، چــون عوامل مختلفي بر آن مؤثــر و دخيلند و 
هيچ وزيري نمي تواند ادعــاي قهرماني كند ليك حال 
كه شما مطلب را طرح كرده ايد، به جدول ها و نمودار 3 
الي 6 نگاه كنيد. نرخ متوسط رشد 5ساله بخش مسكن 
در دوره تصدي من 10.3درصد بوده است، درحالي كه 
نرخ ميانگين تورم عمومي در همين دوره 15.8درصد 
بوده است. حتي در نيمه اول 1397 كه بازار دچار شوك 
قيمتي مي شود، باز رشــد 5ماهه قيمت مسكن نسبت 
به 5 ماه سال پيشين 45درصد است درحالي كه همين 
شــاخص براي ارز 101درصد، ســهام در بازار بورس 
66درصد و طال 122درصد اســت. آيا باز هم مي توانيد 

آن ادعاهاي دروغ را با افتخار بازنشر كنيد؟

 سوداگري مسكن
و مستغالت شهري

نمودار1- روند 
شاخص هاي 
زمين، بهاي واحد 
مسكوني و تورم 
و همچنين روند 
قيمت متوسط يك 
مترمربع واحد 
مسكوني در شهر 
تهران

نمودار2- آمار 
واحدهاي 
مسكوني در 
پروانه هاي 
ساختماني در شهر 
تهران )اعداد هزار 
واحد( و نرخ رشد 
آنها

139113921393139413951396سال
304041414448.4شهر تهران

0.66.510 -45334.6نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل )درصد(

مردادتيرخردادارديبهشتفروردينسال 1397
55.859.864.969.974.3متوسط قيمت شهر تهران

27.632.641.952.961.3نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل )درصد(
-34.736.138.140.2متوسط قيمت كل كشور

-23.22621.740.5نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل )درصد(
-23.223.123.624.02متوسط قيمت مسكن كل كشور بدون شهر تهران

-16.815.916.321.9نرخ رشد قيمت مسكن كل كشور بدون تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل )درصد(

139113921393139413951396سال
154.7185.9208.6229234.2282متوسط اجاره بها )هزار ريال(

19.520.212.29.82.320.4نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل )درصد(

تيرخردادارديبهشتفروردينسال 1397
294327338351متوسط اجاره بها )هزار ريال(

19.925.629.727نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل )درصد(

متوسط قيمت يك مترمربع آپارتمان در كشور )مراكز استان ها( و شهر تهران )ميليون ريال(

تغييرات مربوط به بازار اجاره مسكن

متوسط قيمت يك مترمربع آپارتمان در كشور )مراكز استان ها( و شهر تهران )ميليون ريال(

متوسط قيمت 
يك مترمربع 

واحد مسكوني 
در شهر تهران 

)هزار ريال(

نرخ رشد
)درصد(

شاخص بهاي 
مصرف كننده 

)CPI(
)100=1390(

نرخ تورم

شاخص 
كرايه مسكن 

اجاره اي تمامي 
مناطق شهري
)100=1390(

نرخ رشد
نرخ بازاري )درصد(

شاخص كل نرخ رشددالر )ريال(
بورس

نرخ رشد
)درصد(

متوسط قيمت 
سكه طرح 

جديد )هزار 
ريال(

نرخ رشد
)درصد(

139129.649131112.626.07837.66710.231

139239.54633.4017634.7013620.831.83822.1079.015109.8010.6163.76
139341.76050.6020315.60157.215.6032.8003.0062.53220.90-9.6209.38-

139441.4170.80-22811.90176.812.5034.5015.2077.23023.509.3372.94-
139543.7235.602489.00194.29.8036.4405.6080.2193.9011.09718.85

139648.37610.602729.70210.38.3040.45311.0096.29020.0013.26319.52
45.44410.3015.80174.913.309.2020.6010.6945.33متوسط پنج ساله

متوسط قيمت 
يك مترمربع 

واحد مسكوني 
در شهر تهران 

)هزار ريال(

نرخ رشد 
نسبت به مدت 

مشابه سال 
قبل

)درصد(

شاخص بهاي 
مصرف كننده 

)CPI(
)100=1390(

نرخ تورم 
پنج ماهه 

نسبت به مدت 
مشابه سال 

قبل
)درصد(

شاخص 
كرايه مسكن 

اجاره اي تمامي 
مناطق شهري
)100=1390(

نرخ رشد 
نسبت به 

مدت مشابه 
سال قبل

نرخ بازاري 
دالر )ريال(

نرخ رشد 
نسبت به مدت 

مشابه سال 
قبل

)درصد(

شاخص كل 
بورس

نرخ رشد 
نسبت به 

مدت مشابه 
سال قبل
)درصد(

متوسط قيمت 
سكه طرح 

جديد )هزار 
ريال(

نرخ رشد 
نسبت به 

مدت مشابه 
سال قبل
)درصد(

 متوسط 5 ماه 
76.060101.613691066.227.014122.6--64.9524530313.6نخست 1397

مقايسه نرخ رشد متوسط 5 ساله بازار مسكن و ساير بازارها

شاخص هاي 
قيمت مسكن، 
سكه، ارز و بورس 
و مصرف كننده 
)به قيمت سال 
)100=1390



پافشاری های كودكانه 
روان ما از كودكی زخم ها و آسیب هایی را حمل می كند و عملكردش مطابق 
با همان دوران كودكی است. تا زمانی هم كه زخم های ما حتی به شكل نسبی 
بهبود پیدا نكند و برطرف نشــود، ما همچنان به شــكل بچگانــه ای در مقابل 
خواسته هایمان پافشاری و برای ماندن در رابطه اصرار می كنیم؛ درست مانند كودكی 
كه برای ماندن پیش مادرش اصرار دارد. برای كمك به چنین افرادی ابتدا باید وارد 
دنیای پدیدار شناختی آنها شد و بدون هیچ قضاوتی همراهی شان كرد. فراموش 
نكنیم در بسیاری موارد قضاوت ها باعث ایجاد زخم هایی در روان فرد می شوند كه 
گاهی هرگز نمی توان مرهمی برای درمان آنها پیدا كرد. بنابراین باید با ظرافت در 
چنین مواردی برخورد كرد و از برچســب زدن به فرد یا اجبار كردن او به پذیرش 
موضوع یا مسئله ای خودداری و با گفت وگو و استدالل او را به تغییر رویه یا اصالح 

روابطش با دیگران تشویق و ترغیب كرد.

روابط عاطفی، از مهم ترین مســائل زندگی 
بسیاری از ماست كه اگر بتوانیم در مدیریت آن 
موفق شویم، شانس برخورداری از همدلی و همدمی با فردی را خواهیم داشت 
كه در سختی ها و نامالیمات تنهایمان نمی گذارد. اما گاهی روابط عاطفی هم مثل 
خود زندگی، همانقدر كه آسان و لذتبخش به نظر می رسد، به همان اندازه هم 
می تواند سخت و پیچیده باشد. هنگامی كه 2شخص به دالیل مختلف نمی توانند 

رابطه خوبی با هم برقرار كنند مشكالتی بینشان ایجاد می شود كه گاهی هرقدر 
هم دنبال راه حل می گردند كمتر به جواب و پاســخی كه بتواند آرامشان كند 
دست پیدا می كنند. گاهی تعقیب راه های مختلف برای رسیدن به یك پاسخ، ما 
را بیشتر سردرگم می كند. برای بررسی بیشتر این موضوع با سجاد عباس زاده، 

روانشناس، گفت وگو كرده ایم.
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نسيم های 
احساسی

توجه داشته باشیم 
كه ساختارهای 

هیجانی و 
عاطفی سیستم 
تصمیم گیری ما 

به دانسته ها و 
تقسیم بندی های 

علمی و عرفی 
توجه نمی كنند. 

یعنی وقتی ما وارد 
رابطه ای می شویم 

كه احساساتمان 
با آن درگیر 

می شود، نمی توانیم 
تصمیم های درست و 

منطقی بگیریم

خودارزيابی در 
ارتباطات

 آنگاه كه وارد رابطه 
می شویم می توانیم 

خودمان را بهتر و 
بیشتر بشناسیم. 
وقتی ما امپراتور 
سرزمین تنهایی 

خودمان باشیم 
همیشه همانگونه كه 

می خواهیم رفتار و 
فكر می كنیم. با این 

روش به نظر می رسد 
از نوع فكر و رفتار 

خود راضی می شویم و 
آن را بهترین واكنش 
در مقابل رویدادهای 
اطراف خود ارزیابی 

می كنیم. اما در رابطه 
با دیگران متوجه 

خواهیم شد كه این 
فرمول نمی تواند 

نیازهای ما را تأمین 
كند.

قاب دیروزقاب امروز

آمارها می گوید در پایتخت 4300 كودك كار، زندگی می كنند. چرخ زندگی خانواده های بسیاری 
با كار این كودكان می چرخد.

عكس : باشگاه خبرنگاران- فروغ طاهر خانی

برج آزادی یكــی از مهم ترین 
نمادهای تهــران دیروز بود. هر 
چند امروز برج هــا و نمادهای 
دیگری با بــرج آزادی رقابت 
می كنند اما جای آن را نمی گیرند.

عكس مربوط به ســال 1354 
است.

با شما، برای شما
قرار اســت بنویسید... كوتاه اما بنویســید... ساده، روان، 
راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشنهادهای شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. 
در حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته 
هنوز هم هست( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به 
ستون پیش برویم و قدم هایمان را هر روز محكم تر كنیم و 

بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصی دارید... اگر موضوع 
و مســئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نســبت به 
موردی انتقاد یا اعتراضی دارید... اگــر فكر می كنید كه 
باید توجه جامعه یا مسئوالن را به نكته یا موضوعی جلب 
كنید... اگر پیشنهاد مشخصی برای حل مشكلی دارید... 
اگر نسبت به برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات 
مختلف شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و...  نظــر موافق یا مخالف دارید، آســتین بــاال بزنید و 
همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس نشسته اید یا در جمع 
و محفل دوستانه یا خانوادگی مشغول گپ وگفت هستید 
یا روی مبل و جلوی تلویزیــون و یا حتی توی تختخواب 
لم داده ایــد، آنچه را در ذهنتان می گــذرد و می خواهید 
آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن 
كوتاه بنویسید و برای ما پیامك كنید، تا بقیه خوانندگان 
روزنامــه و مردم و همینطور مســئوالن، ایــن نظرات و 
دیدگاه ها را ببیننــد و بدانند و بخوانند و شــاید همین 

اتفاق، سبب خیر و منشأ یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعــی، همان گذرنامه یــا مجوز ورود 
و انتشــار دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی 
روی آن تأكید داریم و مطمئنیم كه شــما هم به آن باور 
دارید و موقعیت ما را در انتشار آنها درك می كنید! اتفاقا 
همین ادب و اخالق اســت كه راه را برای رســیدن به آن 
باالها هموار می كند. قرار است برای رساندن این نظرات، 
دیدگاه ها و ایده های شما به دیگران با هم همدست شویم؛ 
مهم همین بزرگراه یكطرفه اســت، البته این بار از پایین 
به باال؛ بدون توقف، مســتمر و مســتدام.  در ابتدای این 
همراهی، با نظرات و دیدگاه های شما در قالب موضوعات 
آزاد شــروع می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه متوقف 
بمانیم؛ فكرهای دیگری هم داریــم و بنا داریم كه خیلی 
زود با طرح موضوع هــای هفتگی، جای شــما را خیلی 
بیشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم و از صحبت ها 
و نظرات و دیدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهیم كه 
متعلق به خود شماست و قرارنیســت پای مسئولی به آن 
باز شود!  برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك شماره 
تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد 
میانی آن شماره را ســتاره دار می كنیم تا فقط خودتان 

بدانید و بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبیــات خودتان 
بنویســید...  قرار هم همین اســت؛ بنویســید... ساده و 

كوتاه... ُرك و راست.
 پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام 
طول شــبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و 

دیدگاه های شماست.
****

 8420***0903– غزاله:
امیدواریم در همین ابتدای كار مجلس جدید، نمایندگان 
زن مجلس فعالیت بیشــتری داشته باشــند و خود را در 
تصمیم گیری هایی كه به نفع جامعه به خصوص قشر بانوان 
است، بیشتر و پررنگ تر نشان دهند. انجام كار كارشناسی 
و بررســی و مطالعه طرح ها و ایده هایی كــه می تواند در 
مجلس مطرح شود، باید یك تكلیف مهم برای نمایندگان 
زن مجلس باشد و نه فقط شنیدن نقطه نظرات دیگران و 

شركت در رأی گیری ها.

 6604***0912- محسن:
نمایندگان مجلس به ویژه در دوره جدید باید تكلیفشان را 
با خود و خدای خود روشن كنند و بدانند به ازای هر رأیی 
كه به طرح یا الیحه ای می دهند، چه موافق و چه مخالف، 
در پیشــگاه خداوند و تك تك مردم ایران مسئولند و باید 

خود را پاسخگو بدانند.

 8325***0913– احمد:
این آقایان و خانم هایی كه به مجلــس آمده اند و دور هم 
می نشــینند و برای مردم و مملكت تصمیــم می گیرند، 
بایــد اول از همه راه های فســاد و تباهی را بــرای خود و 
همكارانشان ببندند و در بین خود كسانی را برای نظارت 
جدی داشته باشند تا مانند برخی افراد در دوره های قبل 

راه خطا و دور از  شأن نمایندگی نروند.

 1821***0912– سهراب:
فكر می كنم كه  مجلس باید در دوره جدید اولویت های 
خود را در بخش هــای مختلف اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و... چه در حوزه داخلی و چه خارجی 
مشخص كند و برای آنها برنامه و طرح داشته باشد. هر 
یك از نمایندگان اســتان ها و شهرســتان ها نیز باید به 
پیروی از این مهم، اولویت های شــهر و اســتان خود را 
شناســایی و با مشورت با كارشناســان و صاحب نظران 
محلی و منطقه ای و شــناخت توانمندی ها و كمبودها، 
برنامه و طرح های خود را تدوین و بــرای اجرا و به ثمر 

رساندن آن تالش كنند.

 6407***0912– علیرضا:
ان شاءاهلل وقتی نمایندگان مجلس در دوره جدید مستقر 
شدند و روی صندلی های خود نشســتند،  درنظر داشته 
باشــند كه برای تكمیل و راه اندازی بسیاری از طرح های 
نیمه تمام كشــور همت كنند و موانع موجود بر ســر راه 
ادامــه كار و تكمیل آنهــا را هرچه زودتــر بردارند تا هم 
سرمایه گذاری های انجام شده به نتیجه برسد و هم مردم 
آن شــهر یا منطقه از مزایای طرح های مورد نظر استفاده 

كنند و شرایط برای توسعه مناطق بیشتر فراهم شود.
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رمزگشايي از روابط عاطفی
روابط عاطفی، بایدها و نبایدهایی دارد كه درصورت توجه به آنها می توان از بروز مشكالت بین فردی جلوگیری كرد

تعامالت 
معمول در روابط بین فردی 

یكی از سؤاالتی كه برای اغلب ما به وجود 
می آید این است كه چرا با وجود همه آموزه ها و نكاتی كه 

در كتاب ها، اینترنت، فضای مجازی و منابع دیگر در مورد چگونگی 
برقراری روابط عاطفی موفق كه دوطرف در آن بتوانند احساس خوبی را 

تجربه كنند هستیم، هنوز هم شاهد مشكالت بین فردی، خصوصا در حوزه 
زناشویی در جامعه ایم. با توجه به اینكه می توان این موضوع را از زوایای مختلف 

بررسی كرد فراموش نكنیم كه هرقدر آگاهی ما در این زمینه ها زیادتر شود؛ شانس 
رسیدن به تعامل معمول در زندگی و روابط بین فردی نیز بیشتر می شود. افزایش 
سطح آگاهی در هر زمینه ای حتما خوب است، اما لزوما به تنهایی كارساز نیست و 

نباید تنها با تكیه بر آموزه هایی كه كسب كرده ایم انتظار داشته باشیم همه 
روابط ما تنظیم شده و معمولی باشد. به نظر می رسد یكی از آسیب ها 

این است كه با افزایش آگاهی های ما، انتظارات مان هم به لحاظ 
میزان موفقیت، بیشتر می شود. به دلیل ناتوانی در تحقق 
انتظارها از خود، فرد دچار نارضایتی از خویشتن شده 

و این امر آسیب هایی ایجاد می كند كه باید 
برای جلوگیری از دامنه دارشدن آنها 

برنامه ریزی كند.

تأمین 
امنیت در روابط عاطفی

یكی از نیازهای افراد در روابط عاطفی داشتن 
امنیت است؛ البته امنیت حتما به معنای آن 

نیست كه تضمینی برای بودن همیشگی دوطرف 
در كنار یكدیگر وجود داشته باشد، اما برنامه ریزی ذهن 

و توجه نسبت به حمایت و برقراری امنیت در فضای رابطه، امری 
بسیار ضروری است. دوطرف رابطه نباید فكر كنند وقتی در رابطه عاطفی هستند، 

آزادند بدون توجه به خواست، عالقه و نیازهای طرف مقابل، مانند زمان تجرد دست به 
هر كار، اظهارنظر و فعالیتی كه میل انجامش را دارند، بزنند. داشتن تعهد باعث می شود 
رفتار افراد نظم و انضباط بیشتری داشته باشد و همین موضوع نیز منجر به رشد بیشتر 
آنها خواهد شد. البته ظاهرا به نظر می رسد مردها در روابط كمتر نیاز به امنیت دارند، اما 

قطعا این نگرش درست نیست و باید اصالح شود. همه افراد فارغ از جنسیت و اینكه 
كجای دنیا زندگی می كنند به یك رابطه امن نیاز دارند؛ روابطی كه احساس كنند در آن 

دیده می شوند و خودشان و خواسته هایشان برای طرف مقابل مهم است. تأمین 
امنیت در رابطه، موضوع مهمی است كه هر دو نفر در یك رابطه باید درصدد 

ایجاد آن باشند. برای تأمین امنیت باید میزان خودخواهی های دوطرف 
به حداقل خود برسد، ضمن اینكه الگویی هم كه ما از خانواده خود 

در تأمین امنیت و دادن توجه به دیگر اعضای خانواده 
می گیریم در نوع رفتارمان با طرف مقابل حائز 

اهمیت است.

دسته بندی 
روابط عاطفی 

می توان از منظرهای گوناگون به موضوع روابط 
عاطفی نگاه كرد. نوع رفتار افراد و علت آن هم در 

چگونگی روابط بسیار مؤثر است. در برخی بررسی ها به 
روابط عاطفی به شكل كالسه بندی نگریسته می شود و افراد را 

با توجه به طبقه بندی تیپ شخصیتی شان تفكیك می كنند. برخی 
نگاه های دیگر نیز وجود دارد كه براساس دیدگاه های پرفسور یونگ، 
فروید و یا الگوهای رفتاری و طرح واره ها شكل می گیرند. بعضی دیدگاه 

هم براساس بایدها و نبایدهایی برای دوطرف شكل می گیرند. باید و نبایدها 
اغلب از جنس دانش به شمار می آیند و مانند آموزه هایی هستند كه بر 
قسمتی از مغز ما اثر می گذارند و درواقع نمی گذارند كنترل زیادی بر 
رفتارهایمان داشته باشیم. حتی گاهی مقاومت ما را باالتر می برند، 

چراكه سیستم تصمیم گیری انسان، سیستمی هیجانی است 
كه رفتارها، انتخاب ها و واكنش ها ی ما را رقم می زند و 

بیشتر عواطف محور است تا دانش محور.

روابطی 
تحت تأثیر دیگران 

باور ما از دنیا، اطرافیان و روابطمان 
تا حدود زیادی تحت تأثیر خانواده و محیطی 

است كه در آن رشد كرده ایم. اما برای تغییر آن به 
منظور برخورداری از نتیجه بهتر در رابطه، ابتدا باید 

بدانیم در كدام موارد نیاز به تغییر داریم و چگونه برای تغییر 
آنها باید میزان آگاهی های خودمان را افزایش دهیم. البته در 
بسیاری موارد خودمان به تنهایی قادر به انجام این كار نیستیم 

و باید از متخصصان كمك بگیریم؛متخصصانی كه با علوم 
روانشناختی آشنایی داشته باشند و به آنها اطمینان داریم. 

باید با اجرای دستورالعمل ها و به كار گیری راهنمایی هایی 
كه از آنان كسب كرده ایم، مسیر زندگی و روابط 

خود را با دیگران تبیین كنیم و در راه 
درستی گام برداریم.

مقابله با 
هیجانات عاطفی 

توجه داشته باشیم كه ساختارهای هیجانی 
و عاطفی سیستم تصمیم گیری ما به دانسته ها و 

تقسیم بندی های علمی و عرفی توجه نمی كنند. یعنی وقتی 
ما وارد رابطه ای می شویم كه احساساتمان با آن درگیر می شود، 

نمی توانیم تصمیم های درست و منطقی بگیریم. به عنوان نمونه، در 
موضوع ازدواج با كسی كه در رابطه هستیم با اینكه به نظر می رسد فرد بالغ 
شده است و می تواند به درستی درباره این موضوع تصمیم گیری كند، اما 

واقعیت، چیز دیگری است. وقتی پای احساسات و عمق روابط به میان می آید 
ما همان كودكی می شویم كه نمی توانیم واقعیت را درست ببینیم و براساس 

آن عمل كنیم. در بسیاری از موارد همانطور كه نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم كودك متوجه گفته های دیگران شود، نمی توانیم از كسی كه 

در روابط عاطفی آسیب رسان است چنین انتظاری 
داشته باشیم.

روابط 
عاطفی هدفمند 

توجه داشته باشیم كه در یك رابطه 
عاطفی، هركس هدفی را دنبال می كند و به دنبال 

برطرف كردن نیازی است كه ممكن است در بعضی موارد 
كامال با یكدیگر متفاوت باشند؛ یعنی هر كس می تواند تعریف 

خاصی از رابطه و هدفش از برقراری آن داشته باشد. تمركزش هم در 
راستای برآورده شدن همان نیازهاست. در همین راستا اگر طرف مقابل 
هیچ توجهی به این موضوع نداشته باشد مجبور به اعتراض می شود. 

این اعتراض می تواند به شیوه های مختلفی نمود پیدا كند؛ یعنی گاهی با 
عصبانیت و پرخاشگری همراه می شود و در برخی موارد با قطع ارتباط. در 
چنین شرایطی مشكالت عاطفی افزایش می یابد و فرد ممكن است دچار 

افسردگی شود، در صورتی كه در پیش گرفتن رفتارهای جرأت مندانه 
همراه با قاطعیت به جای ناراحت شدن، قهر یا پرخاشگری نتیجه 
بسیار بهتری خواهد داشت. قهر، خشم و اجتناب، فقط رابطه 

را سرد می كند و می تواند به تدریج با بی تفاوتی و خاموشی 
همراه شود.

تأثیر رابطه 
در كسب شناخت از خود 

توجه داشته باشیم كه ما بیشتر از هر 
جای دیگر، آنگاه كه وارد رابطه می شویم می توانیم 
خودمان را بهتر و بیشتر بشناسیم. وقتی ما امپراتور 
سرزمین تنهایی خودمان باشیم همیشه همانگونه كه 

می خواهیم رفتار و فكر می كنیم. با این روش به نظر می رسد از 
نوع فكر و رفتار خود راضی می شویم و آن را بهترین واكنش در مقابل 

رویدادهای اطراف خود ارزیابی می كنیم. اما در رابطه با دیگران متوجه 
خواهیم شد كه این فرمول نمی تواند نیازهای ما را تأمین كند. در رابطه 

با دیگران، بیشتر متوجه ضعف های خودمان می شویم؛ درواقع 
روابط درست مانند آینه ای برای نمایش واقعی ما به  خودمان 
عمل می كنند و می توانند خطاهای رفتاری ما را اصالح كنند. 

به این ترتیب رابطه بد و خوب زمانی معنا پیدا می كند 
كه ما روابط دیگران را خارج از روابطشان قضاوت 

می كنیم.

مرزهای 
شباهت و تفاوت در رابطه 

درهر رابطه ای موضوعات مشابهی وجود دارد؛ 
یعنی وقتی نیازهای ما در یك ارتباط برآورده نمی شود 

واكنش های مختلفی خواهیم داشت؛ از قهر و دوری گرفته تا قطع 
كردن گوشی و اجتناب از دادن پاسخ كه ممكن است در هررابطه ای خود 
را به طرق مختلف نشان دهد. می توان گفت رابطه های ما در ظاهر خیلی 

متفاوت به نظر می رسند؛ یعنی رابطه های كاری، دوستانه، خانوادگی یا عاطفی 
شاید به ظاهر خیلی با هم فرق داشته باشند، اما با بررسی بیشتر متوجه می شویم 
كه فقط كاركردها، نقش ها و موضوعات بیرونی و عمق احساسات روابط، با هم فرق 
می كند. به همین دلیل می توان گفت داشتن هدف از همان ابتدای شروع رابطه 

بسیار مهم است. اگر چشم انداز دوطرف از رابطه و هدف آن در مغایرت 
كامل با همدیگر باشد طبیعتا چالش های زیادی به وجود خواهد 

آورد. مثال در روابط عاطفی وقتی قصد یك نفر ازدواج باشد، 
درصورتی كه دیگری به دالیل مختلف از آن سر باز می زند، 

مشكالتی رقم می خورد كه با توجه به خصوصیات 
رفتاری و منش افراد، شكل بروز آن هم 

متفاوت خواهد بود.
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یك استارتاپ سوئیسی به نام HMCARE می كوشد تا 
ماسكي شفاف، تولید و برای مصارف عمومی وارد بازار 
كند. مقامات این شركت گفته اند كه نخستین نمونه 
از این ماسك های شــفاف كه سازگار با محیط زیست 
هســتند به زودی مورد آزمایش نهایی قرار خواهند 

گرفت.

همزیستی با كرونا
به نظر می رسد كه دنیا كم كم پذیرفته كه 
باید با ویروس كرونای جدید همزیستی 
داشته باشد و از این رو به دنبال تقویت و 
بهبود ابزار دفاعی در مقابل این ویروس 
است. وب سایت تك كرانچ نوشت كه استارتاپ سوئیسی 
HMCARE موفق شــده یك میلیون فرانــك، معادل 
تقریبــی یك میلیــون و 50هــزار دالر بودجــه بــرای 
تجاری سازی ماسك های شفاف و سازگار با محیط زیست 

به دست آورد.

معرفی اچ ام كر
ســاخت فناوری ابتــكاری و نوآورانه در 
مراقبت ها، هدف این اســتارتاپ تازه كار 
است كه در اوایل سال2020 و با استارت 
برای تولید HelloMask راه اندازی شده 
اســت. در اصل ایده ســاخت این مدل ماسك باعث شد تا 
استارتاپ اچ ام كر تاسیس شود. در حال حاضر به نظر می رسد 
كه آنها از شــانس بســیار باالیی برای موفقیت برخوردار 
هســتند. حتی با پایان بحران كرونا، آنها می توانند امیدوار 
باشند كه ماسك های ابداعی شان همچنان مورد استفاده 
بسیاری در بیمارستان ها و مراكز درمانی و همچنین افراد 

مبتال به انواع سرماخوردگی و آنفلوآنزا قرار گیرد.

یك ایده
تیه ری پلت، ساشا پیر سیجانسكی، دایان 
باتارد و كالوس شوننبرگر، بنیانگذاران این 
استارتاپ، ایده ساخت ماسك شفاف را با 
الهام از شرایط كارمندان مراقبت  بهداشت 
مطرح كردند كه در دوران شیوع بیماری ابوال در سال20۱5، 
در بیمارستان كودكان كار می كردند و با وجود نزدیك بودن 
به بیماران نمی توانستند چهره خود را به آنها نشان دهند. 
والدین و نزدیكان بیماران نیز هنگام مالقات مجبور بودند 
بیشتر صورت خود را با ماسك بپوشانند. در اصل ماسك های 
شفاف قبل از این نیز وجود داشته اند، ولی آنها ماسك هایی 
معمولی هستند كه با داشتن یك پوشش پالستیكی، هنگام 
دم و بازدم، داخل آنها بخار ایجاد شــده و كاربر نمی تواند، 
راحت نفس بكشد. تیه ری پلت كه حاال مدیرعامل استارتاپ 
اچ ام كر است درخصوص ساخت نمونه ای از این ماسك ها به 
همكاران خود گفته است: باید ماسك شفافی بسازیم كه در 
یك محیط پزشكی به خوبی و با كیفیت باال و كارایی داشته 
باشــد. این ماســك باید به گونه ای باشــد كه اجازه رد و 
بدل شــدن هوا را بدهد، امــا در عین حــال ویروس ها و 

باكتری ها، شانس ورود نداشته باشند.

كار ساخت
متخصصان و پژوهشــگران اســتارتاپ 
اچ ام كر برای تهیه مواد مورد نیاز این بافت 
جدید، شــروع بــه همكاری بــا مركز 
مواداولیه سوئیسی امپا )Empa( كردند. 
امپا، آزمایشــگاه های فدرال علوم و فناوری مواد سوئیس 
است كه یك مؤسسه  تحقیقاتی بین رشته ای برای علوم و 
فناوری مواد كاربردی محسوب می شود. آنها از فیبرهای 
شفاف استفاده كردند تا ورقه های مورد نیاز برای ساخت 
ماســك را تولید كنند و در ادامه، این ورقه ها را به صورت 
ســه الیه درآوردند. محققان با این كار توانستند یك ماده 
انعطاف پذیر و قابل تنفس بسازند كه تقریبا شفاف است و 
به یك لیوان یخ زده شباهت دارد. این ماسك را هلوماسك 
)HelloMask( نامیده انــد. مواد تشــكیل دهنده چنین 
ماسكی را می توان به صورت فله ای و انبوه تولید كرد و آنها 

را مانند پارچه های معمولی به شكل ماسك درآورد.

ایده آل برای سرمایه گذاری
برای این استارتاپ، خوشبختانه جهانیان 
از ماســك های معمول خسته شده اند و 
ایــده شفاف ســازی، كامــال مناســب 
سرمایه گذاران بوده است و به همین دلیل 
هم آنها توانستند ســرمایه ای یك میلیون دالری به دست 
آورند كه این مســیر را برای ادامه كار تولید ماسك های 
شفاف هموارتر كرده اســت. در حالی  كه به نظر می رسد 
هلوماسك از اوایل سال202۱ به آسانی وارد بازار می شود، 
اما جامعه هدف، ابتدا پزشكان و كادر درمانی خواهد بود و 
سپس این ماسك ها برای عرضه عموم، در دسترس خواهد 

بود تا عامه مردم بتوانند از آنها استفاده كنند.

ایده استارتاپی ماسك شفاف
یك استارتاپ سوئیسی با ایده ای جالب و با 

استفاده از فناوری ای خاص، ماسكی ساخته كه 
صورت شما زیر آن پنهان نیست

جهان استارتاپی

 معضل بزرگ
مشكل اساسی 
این است كه آب 
بسیار پایدار است 
و انرژی زیادی 
الزم است تا پیوند 
آن شكسته شود. 
بزرگ ترین مانع 
در این مسیر، 
انرژی یا قدرت 
بیش از اندازه ای 
است كه اكسیژن 
را می سازد و 
تجزیه آب و تولید 
هیدروژن را 
سخت می كند

 انگيزه ساخت
باید ماسك 

شفافی بسازیم 
كه در یك محیط 
پزشكی به خوبی 

و با كیفیت باال 
كارایی داشته و 
به گونه ای باشد 

كه اجازه رد و 
بدل شدن هوا را 

بدهد، اما در عین 
حال ویروس ها و 

باكتری ها، شانس 
ورود نداشته 

نبرد داغ نسل های جدیدباشند
پلی استیشن و  ایكس باكس

بررســی اجمالی كنســول های جدید ســونی 
و مایكروســافت كــه قــرار اســت بازهــم با 
یكدیگــر رقابتــی تنگاتنگ داشــته باشــند

بزرگ ترین چالش بحث برانگیــز تمدن در قرن2۱، كاهش 
تولید گازهای گلخانه ای توسط انسان است؛ به خصوص اینكه 
جمعیت جهان درحال افزایش است و همراه با آن تقاضا برای 

انرژی نیز بیشتر می شود.
در این بین ایده استفاده از برق تجدیدپذیر برای تجزیه آب و 
تولید هیدروژن كه می تواند در سلول های سوختی ذخیره و 
استفاده شود به كورسوی امید تبدیل شده است. هم اكنون 

منابع انرژی بادی و خورشیدی، برای تجزیه آب، برق تولید 
می كنند. اســتفاده از برق تجدیدپذیر به ما ایــن اجازه را 
می دهد كه انرژی را برای زمانی كــه منابع تجدیدپذیر در 

دسترس نیست ذخیره كنیم.
مشكل اساسی البته این اســت كه آب بسیار پایدار است و 
انرژی زیادی الزم است تا پیوند آن شكسته شود. بزرگ ترین 
مانع در این مسیر، انرژی یا قدرت بیش از اندازه ای است كه 

 نجات جهان
با انرژی های كامالً تجدیدپذیر

دانشمندان كالج ترینیتی دوبلین قدم های بزرگی در مسیر حل 
یك معما برداشته اند كه براساس آن نیازهای مردم دنیا با انرژی تمیز و 

تجدیدپذیری تأمین خواهد شد كه تنها پسماند آن آب است

سرانجام انتظار عالقه مندان به كنسول های بازی به پایان رسید و چندی پیش 
در مراسمی رسمی شركت سونی از جدیدترین پلی استیشن خود رونمایی كرد. 
نخستین عكس های منتشرشده از این دستگاه مشخص كرد كه گمانه زنی های 
پیشین هیچ شباهتی به پلی استیشن5 نداشته است. حاال گیمرها، در انتظار عرضه عمومی آن در بازار هستند تا نسل 

جدیدی از كنسول های بازی را در روزهای بحرانی شیوع ویروس كرونا خریداری و قرنطینه اصلی را آغاز كنند!

غول های بازی جهان
در حالی  كه جسته و گریخته اخبار متفاوتی درخصوص رونمایی از كنسول های نسل جدید شركت های 
مختلف مانند آتاری، سگا، نینتندو و... منتشر می شود، شركت سونی غول جدید خود را به نمایش 
گذاشت تا نشان دهد كه قصد دارد همچنان در بازار بازی جهان در كنار مایكروسافت یكه تاز 
باشد. پلی استیشن5 و ایكس باكس ســری ایكس، همچنان بدون  شك اجازه عرض اندام 
به سایر كنســول ها را نخواهند داد و باید اقرار كرد كه دهه سوم قرن بیست ویكم نیز با 

قدرت نمایی این دو كنسول آغاز شده است.

انتظار شش ماهه
شركت سونی 6ماه انتظار كشید تا حسابی سروصدای ایكس باكس سری ایكس بخوابد 
سپس پلی استیشن5 خود را رونمایی كند. البته این شركت درخصوص تاریخ دقیق عرضه 
این محصول و همچنین قیمت نهایی آن حتی یك كلمه هم حرف نزده، اما دست كم اكنون 
مشخص شده كه PS5 زیر تلویزیون شما چه شكلی خواهد بود؛ اگرچه این موضوع از درجه 

اهمیت چندان باالیی برخوردار نیست. سونی در نخستین معرفی از پلی استیشن5، تعداد 22قطعه عكس از آن منتشر كرد.

پردازنده گرافیكی ضعیف تر
زمانی كه مشخصات PS5 اعالم شد، بسیاری از اهالی فن و گیمرهای حرفه ای به پایین بودن قدرت پردازنده 
گرافیكی این دستگاه در مقایســه با GPU ایكس باكس ایكس اشــاره كردند. هر دو دستگاه از پردازنده 
گرافیكی AMD RDNA2 سود می برند، با این حال مدلی كه روی ایكس باكس سری ایكس قرار دارد، 
سرعتش ۱2ترافالپس اســت، در صورتی كه GPU به كار رفته در پلی استیشــن5، سرعتی برابر با 

۱0/3ترافالپس دارد.

برتری بر ایكس باكس سری ایكس
یكی از برتری های ویژه و محسوس PS5 بر Xbox Series X مربوط به واقعیت مجازی 
)VR( می شود. PS5 كامال با هدست پلی استیشن VR سازگار است. این در حالی 
است كه مایكروسافت هنوز برنامه ای برای واقعیت مجازی ندارد كه این موضوع 
می تواند یك نقطه ضعف برای كنسول های ایكس باكس در مقابل پلی استیشن 

به حساب بیاید.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار
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نگاه دیگر

آیا ماسكی كه برای جلوگیری از ابتال به كووید-19به 
 صورت می زنید، واقعا می توانــد علیه ویروس مولد 
این بیماری به شــما كمك كند؟ خبر خوب این است 
كه 2شــركت ژاپنی به فناوری ای دست پیدا كرده اند 
كه می تواند با ایجاد الكتریسیته روی پارچه، به از بین 
رفتن هرگونه میكروارگانیسم مانند ویروس و باكتری 
كمك كند، اما تا زمان تجاري شدن این فناوری احتماال 

راه درازی در پیش داریم.

دستورالعمل های جدید سازمان بهداشت جهانی
شاید پیش از این، سازمان بهداشت جهانی و مركز كنترل و 
پیشگیری از بیماری ها استفاده از ماسك را برای جلوگیری 
از شیوع بیشتر ویروس كرونا چندان مهم نمی دانستند و 
زدن ماسك را فقط برای افراد بیمار یا افرادی كه از بیمار 
مراقبت می كردند، ضروری می دانســتند، اما با پیشروی 
این ویروس و ابتــای میلیون ها نفر و مــرگ صدها نفر، 
تحقیقات بیشتر نشان داد كه ویروس كرونای جدید بیشتر 
از سطوح، از تماس های فردی و به وسیله ذرات ریز هوایی 
منتشر شــده از دهن فرد ناقل، منتقل می شود. به همین 
دلیل در دستورالعمل های جدید سازمان بهداشت جهانی 
به همه افراد استفاده از ماسك به ویژه در فضاهای عمومی 

توصیه شده است.
اما استفاده از ماســك ها نیز محدودیت زمانی دارد و اگر 
بیش از محدوده زمانی استفاده شود، خود می تواند منشأ 
ابتا به بیماری كووید-19باشــد. برای همین دو شركت 
ژاپنی در چشــم انداز آینده خود ساخت ماسك پارچه ای 
الكترونیكی را در دستور كار قرار دادند. آنها امیدوارند كه 
رؤیای ساخت یك پارچه الكترونیكی جدید كه می توانند 
میكروارگانیسم های موجود روی پارچه را غیرفعال كنند 
را به واقعیت تبدیل كنند. براســاس گزارش AFP، این 
پارچه الكترونیك كه PIECLEX نامیده می شود از انرژی 
جنبشــی فرد برای تولید الكتریســیته كمك می كند تا 

باكتری ها و ویروس ها را از بین ببرد.
  Murata Manufacturing این دو شــركت به نام های 
 و Teijin Frontier پشــتیبان فنــاوری نســاجی،
 PIECLEX را برای اســتفاده در كنترل بو و محافظت از 

صورت ساخته اند.

طرح یك ادعا
سخنگوی شركت Murata می گوید: این ماسك پارچه ای 
روی 99/9درصد از باكتری ها و ویروس هایی كه آزمایش 
كرده ایم، برای جلوگیــری از تكثیر یا غیرفعال كردن آنها 
مؤثر بوده است. با این حال باید درنظر داشت كه این فقط 
گزارش شركت سازنده است و هنوز نحوه عملكرد و ساخت 
آن از سوی مجات علمی بررسی نشــده است، بنابراین 
همچنان باید با شــك و تردید نســبت به موفقیت نهایی 

آن نگاه كنیم.
شركت های مهندسی منســوجات هدفی واال برای ایفای 
نقشی مهم در جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری همه گیر 
كووید-19دارند، اما مسئله این است كه احتماال رسیدن 
به محصول نهایی مدتی طول خواهد كشید. از این گذشته 
دستیابی به پوشــش های محافظ بیولوژیكی و شیمیایی 
مانند PIECLEX برای مهندســان بسیار مشكل است، 
نه به دلیل كمبــود فناوری بلكه برای عدم دسترســی به 
ویروس ها یا باكتری هــای مورد نظر، چرا كه هر كســی 
نمی تواند بــه نمونه های SARS-CoV-2 ویروســی كه 

منجر به بیماری كووید-19می شود، دسترسی پیدا كند.

پارچه هاي ضد ميكروب
مطابق تحقیقات سال 2001 درباره پوشش های واكنشی، 
مطالعات نساجی ضد میكروبی به طوركلی برای آزمایش 
اثربخشی آنها به موارد جایگزین یا آنالوگ ها تكیه می كند. 
به عنوان مثال Bacillus globigii گونه ای از باكتری های 
رنگدانه سیاه اســت كه به عنوان آنالوگی برای گاز خردل 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. در حقیقــت، اطمینان از 
پوشش هایی مانند ماسك ها در برابر تهدیدهای بیولوژیكی 
یا شیمیایی واقعی كه دانشمندان برای محافظت در برابر 

آنها مورد آزمایش قرار داده اند، بسیار دشوار خواهد بود.
براســاس تحقیقــات ســال2017 در اصول نســاجی، 
ازبین برنده های باكتری ها و ویروس های ایجادشده برای 
پارچه های تجاری می توانند مقاومت باكتری در برابر این 

مواد را تحریك  كنند.

تردید درباره ویروس ها
 SilverClear اما هنوز پارچه هایی با فناوری هایی مانند
به بازار عرضه می شــوند. مولكول های موجــود در این 
پوشــش، حاوی 2نوع یون نقره هســتند كه با همكاری 
یكدیگر در دیواره باكتری ها نفوذ می كنند و مواد ژنتیك 
آن را از بین می برند. اما درباره ویروس، هنوز عملكردی از 

آن دیده نشده است.
هم اكنون فقط صحبت از ماسك های پارچه ای با عملكرد 
الكتریكی اســت و هنوز به مرحله بررسی دانشمندان هم 
نرسیده است، پس بهتر است همچنان به شستن دست ها 
و زدن ماســك در فضاهای عمومی مبادرت كنید و البته 
فاصله گذاری اجتماعی را نیز بیشتر از گذشته رعایت كنید.

از بین بردن كرونا با ماسك های آینده 
شركت های ژاپنی در حال توسعه ماسك هایی 

هستند كه با كمك الكتریسیته، باكتری ها و 
ویروس ها را از بین می برند

دست كم گرفتن 
 علم

علم پیش از این 
فعالیت برخی 

كاتالیست های 
واكنش دهنده را 
دست كم گرفته 

بود اما حاال با كنار 
زدن برخی موانع 

به نظر می رسد 
همه  چیز آسان تر 

شده است

 ماسك موثر
سخنگوی 
 Murata شركت
می گوید: این 
ماسك پارچه ای 
روی 99/9درصد 
از باكتری ها و 
ویروس هایی كه 
آزمایش كرده ایم، 
برای جلوگیری از 
تكثیر یا غیرفعال 
كردن آنها مؤثر 
بوده است

اكسیژن را می سازد و تجزیه آب و تولید هیدروژن را سخت 
می كند.

اگرچه عناصر مشــخصی در تقســیم آب مانند روتنیم یا 
ایریدیم )2مورد از فلزات اصطاحــاً نجیب جدول تناوبی( 
مؤثر هستند اما این مواد از لحاظ تجاری بسیار گران قیمت 
به حســاب می آیند. ســایر گزینه های ارزان تر هم از نظر 
كارایی و قدرت چندان تعریفی ندارند. در حقیقت هم اكنون 
هیچ كس نتوانســته كاتالیزوری در این رابطه پیدا كند كه 
هم مقرون به صرفه باشد و هم در یك مدت زمان مشخص 

كاربردی و قوی عمل كند.
خب، چنین معمایی چگونه باید حل شــود؟ برای حل این 
مشكل كیت و لیوان آزمایشگاهی و بوهای عجیب و غریب 

نیاز نیست، همه  چیز با یك كامپیوتر انجام می شود.

ابداع »جام مقدس«
كالج ترینیتــی، تیمی از شــیمی دان ها و فیزیك دان های 
نظری را با همراهی كامیپوترهای بسیار قدرتمند كنار هم 
چید؛ تا به قول خودشــان به »جام مقدس« كاتالیســت ها 

دست پیدا كنند.
این تیم با سرپرستی پروفسور مكس گارسیا ملهور در زمان 
تحقیق روی مولكول هایی تولید كننده اكسیژن به یك نتیجه 
حیاتی رسید؛ علم پیش از این فعالیت برخی كاتالیست های 
واكنش دهنده را دست كم گرفته است اما حاال با كنار زدن 

برخی موانع به نظر می رسد همه  چیز آسان تر شده است.
مایكل كریگ، نویسنده اصلی تحقیق ترینیتی برای استفاده 

از این روش بسیار هیجان زده است.
 او گفت: ما حاال می دانیم برای بهینه ســازی  به چه چیزی 
احتیاج داریم بنابراین هم اكنون فقط باید تركیب مورد نظر 

را پیدا كنیم.
این تیم اكنون قصد دارد تا قبــل از ارزیابی اینكه كدامیك 
از تركیبات بیشترین بازدهی را به دست می آورند، از هوش 
مصنوعی برای قرار دادن تعداد زیادی فلز و لیگاند فراوان در 
گلدان ذوب )كه آنها را برای تولیــد كاتالیزورها به یكدیگر 

می چسباند( استفاده كند.
پروفسور مكس گارسیا ملهور افزود: با توجه به افزایش نیاز 
برای یافتن راه حل هایی با استفاده از انرژی سبز، جای تعجب 

ندارد كه دانشــمندان مدتی در كمین شكار یك كاتالیزور 
جادویی باشند كه به ما امكان می دهد آب را به صورت مقرون 

به صرفه و به شكلی مطمئن بشكافیم.

كمك هوش مصنوعي
با این حال اصا اغراق آمیز نیست اگر بگوییم كه پیش از این 
چنین شكاری مثل پیدا كردن سوزن در انبار كاه بود. با اینكه 
نمی توانیم بگوییم به خط پایان رسیده ایم اما توانسته ایم تا 
حدودی كاه ها را كم كنیم و مطمئنیم كه هوش مصنوعی به 
ما كمك می كند تا همان مقدار باقیمانده را هم از بین ببریم 

و به نتایج خوبی برسیم.
او همچنین تأكید كرد: این تحقیق از چندین منظر بسیار 
هیجان انگیز اســت و می تواند در تبدیل كــردن جهان به 

مكانی پایدارتر نقشی باور نكردنی ایفا كند.
عاوه بر این، چنین اكتشافی نشــان می دهد هنگامی كه 
محققان رشته های مختلف گردهم می آیند و تخصص خود 
را به كار می گیرند تا مشكلی كه دنیا را متاثر كرده است حل 

كنند، چه اتفاقات مثبتی رخ می دهد.

PS5 ظاهر

پلی استیشــن5 با ظاهری بســیار زیبا و بدنه ای ســفیدرنگ 
می تواند، هم به صورت خوابیده و هم به صورت ایستاده قرار گیرد. 
به نظر می رسد كه همچون كنسول PS4، رنگ مشكی آن نیز 
به بازار عرضه خواهد شد. در جعبه بسته بندی شده این دستگاه، 
می توانید یك دسته، كابل HDMI و كابل برق را پیدا كنید. شما 
می توانید سایر تجهیزات ویژه مانند: هدفون مخصوص كه نامش 
پالس 3D است، دوربین HD، فلش مموری، دستگاه كنترل از راه 
دور و شارژر دسته ها را به صورت جداگانه خریداری كنید. البته 
در یكی از مدل های PS5 قرار است درایور حذف شود و بازی ها 
به صورت آناین و دانلودی در اختیار بازیكنان قرار گیرد. همین 
موضوع باعث باریك تر شدن كنسول و همچنین ارزان تر شدن 

آن خواهد شد.

دسته ها
كلیدهای دسته كنسول 
ماننــد  تقریبــا   PS5
دستگاه های PS4 است. 
در مــدل ســفیدرنگ، 
قسمتی از دسته مشكی 
اســت كه امكان دارد در 
كنســول های سیاه رنگ، 

این قسمت سفید باشد.

مدیا ریموت

دستگاه كنترل از راه دور، كار را برای گیمرها آسان تر كرده است. 
در كنسول های پیشین، چنین دستگاهی وجود نداشت، اما حاال 
شرایط به گونه ای است كه می توان از دستگاه كنترل از راه دور 
برای انجام برخی امور استفاده كرد. در كنسول های پیشین خود 

دسته های بازی نقش ریموت كنترل را ایفا می كرد.

هدفون
3D پالس یكــی از مزیت ها و 
برتری هــای  PS5 می توانــد 
به حســاب آید. ایــن هدفون 
متناســب با بازی های مختلف 
طراحی شده و در آن صداهایی 
را می توانیــد بشــنوید كه به 
این راحتی هــا از بلندگوهای 
تلویزیــون یــا هدفون هــای 

معمولی قابل شنیدن نیست.

بازی های جدید از راه می رسند

شركت سونی همزمان با رونمایی از كنسول جدید خود، چند بازی 
جدید را هم برای آن معرفی كرده تا گیمرها حسابی آماده ورود این 
 ،Demon’s Souls كنسول به بازار شوند. نسخه بازسازی شده
بازی دشمن شــرور8، هیتمن3 و چند بازی اختصاصی ازجمله 

بازی هایی است كه سونی برای PS5 درنظر گرفته است.

نگاهی دقیق تر به ایكس باكس سری ایكس
در حالی  كه اطالعات چندانی درخصوص پلی استیشــن5 منتشــر نشده و باید منتظر 
اعالن های بعدی شركت سونی باشیم، شركت مایكروسافت، اطالعات بیشتری را درباره 
نیرومندترین ایكس باكس خود ارائه كرده است. 6ماه پیش، Xbox Series X، سریع ترین 
و قدرتمندترین كنسول ساخته شده در جهان را معرفی كرد؛ كنسولی كه بازیكن در مركز 
توجه آن قرار دارد. نســل جدید ایكس باكس با 3ویژگی اصلی تعریف می شود: قدرت، 
سرعت و سازگاری. بیایید نگاهی به ویژگی ها و فناوری Xbox Series X با درنظرگرفتن 

این 3ویژگی بیندازیم.

قوی ترین ایكس باكس تاریخ
ابتدا تیم طراحان و سازندگان تصمیم به ارائه قدرتمندترین ایكس باكس ساخته شده گرفت و 
این باعث ایجاد بحث هاي در مورد چگونگی تعریف »قدرت« در نسل جدید كنسول ها شد. در 
نسل های گذشته، قدرت در درجه اول با نوآوری گرافیكی تعریف می شد: از گرافیك هشت بیتی 
به شــانزده بیتی، 2D به 3D، SD به HD و ســرانجام به 4K. اما امروزه گیمرها بیشتر و بیشتر 
خواستار بازی هایی با ســرعت 60فریم در ثانیه )fps(، با كیفیت تصویری باال و ورودی دقیق 
هستند. توسعه دهندگان راه حل هایی خاق مانند مقیاس گذاری رزولوشن پویا را ارائه دادند تا 
با درنظر گرفتن تعداد 60فریم در ثانیه، كیفیت باالی تصویر را حفظ كنند، اما محدودیت های 
سخت افزاری مانعی جدی در این راه محسوب می شد. این تغییری است كه در ایكس باكس سری 
ایكس رخ داده است. هدف، تنها بهتر به نظر رسیدن بازی ها نیست، بلكه بهتر ساخته شدن آنها 

نیز بوده است.
آنها می دانستند كه نیاز به ساخت كنســولی دارند كه بتواند بازی ها را به صورت 4K و با سرعت 
60فریم در ثانیه انجام دهد و هیچ گونه مشكلی هم برای آنها در ساخت و توسعه نداشته باشد. 
طراحان حتی تاش كردند تا سطح عملكردی را كه روی كنسول غیرممكن بود، ممكن كنند 
و به این ترتیب، نسل جدید از حداكثر 120فریم در ثانیه برای بازی های پرطرفدار و رقابتی هم 
پشتیبانی می كند. به منظور پشتیبانی از این نیازها، مایكروسافت همكاری طوالنی مدت خود 
را با شركت AMD كه سازنده پردازنده های اصلی است، تقویت كرد. آنها بیش از 15سال است 

كه در زمینه ساخت كنسول های Xbox 360 و Xbox One با مایكروسافت همكاری دارند.

عاملی به نام سرعت
اصول مهم بعدی سرعت اســت كه می توان آن را با روش های مختلف بســیاری تعریف كرد. 
دستگاه های مدرن انتظارات ما را نسبت به سرعت جابه جایی مان بین تجربیات یا اپلیكیشن ها 
تغییر داده اند. بیشتر ما می خواهیم بتوانیم فورا به یك تجربه برســیم یا به جایی برگردیم كه 
از آنجا آمده ایم. این امر بر تیم طراحی تأثیر گذاشــت، زیرا آنها می خواستند اطمینان حاصل 
كنند كه گیمرها را قادر می سازند وقت بیشتری را برای بازی صرف كنند و زمان كمتری انتظار 
بكشند. بخش بزرگی از رسیدن به چنین موضوع مهمی حول محور افزودن یك درایو اس اس دی 
)SSD( می چرخد. ما به حد نهایی عملكرد هارد درایوهای ســنتی رســیده ایم؛ بنابراین تیم 
سازنده می دانست كه برای ارائه كیفیت مورد نظرش در Xbox Series X باید روی هاردهای 
اس اس دی ســرمایه گذاری كند. این چیزی بود كه آنها برای نوآوری در محصول جدیدشــان 
می خواستند. طراحان می دانســتند كه چنین كاری می تواند یك تغییر اساسی در نسل جدید 

كنسول شان ایجاد كند.
پردازنده اصلی، مغز كنسول جدید اســت و پردازنده گرافیكی، قلب آن، اما معماری سرعت در 
ایكس باكس سری ایكس، روح كار محسوب می شود. در اصل می توان اینگونه بیان كرد كه این 
یكی از خاقانه ترین قسمت های كنسول جدید به حســاب می آید. این درباره انقابی است كه 

چگونه بازی ها بزرگ تر می شوند و می توانند دنیا را فتح كنند.

سازگاری
عامل سوم و آخر در Xbox Series X، ســازگاری است. سازندگان از طریق ایكس باكس وان، 

اشتیاق و تعهد خود را برای سازگاری نشــان داده اند و بازیكن و بازی های مورد 
عاقه شــان را در مركز فعالیت ها قرار داده اند. برای نســل بعدی، آنها از ابتدا 

می دانستند كه قصدشــان 2برابر كردن سازگاری اســت. این دیدگاه به 
تأثیرگذاری در طراحی سیستم كمك كرد و از طریق تركیبی از سخت افزار 
و نرم افزار، اطمینان داد كه هزاران بازی مربوط به كنســول های قبلی 
حتی بهتر از كنســول خود در ایكس باكس سری ایكس اجرا می شود. 
بازیكنان مزایای سخت افزار بهبود یافته ایكس باكس سری ایكس را برای 
بازی های كنســول های قدیمی، ازجمله تعداد فریم ها، وضوح باالتر و 

كیفیت تصویر بهتر مشاهده خواهند كرد.

PS5Xbox Series X

--قیمت

تعطیات 2020تعطیات 2020زمان ورود به بازار
 پشتیبانی

تمام بازی های Xbox One و بازی های منتخب Xbox 360 و تقریبا بیشتر بازی های PS4 از نسخه قبلی
Xbox بازی های اصلی

8هسته ای، 3/8گیگاهرتز، 8AMD Zen2 هسته ای، 3/5گیگاهرتز، AMD Zen2پردازنده
12ترافاپس 10/3AMD RDNA2ترافاپس AMD RDNA2پردازنده گرافیكی

16گیگابایت 16GDDR6گیگابایت GDDR6حافظه رم
یك ترابایت هارد اس اس دی NVMe منحصربه فرد825گیگابایت هارد اس اس دی منحصربه فردظرفیت

تا 8Kتا 8Kرزولوشن
تا 120فریمتا 120فریمتعداد فریم ها

4K اولترا HD بلوری4K اولترا HD بلو ریدرایو دیسك نوری

هالو اینفینایت، سنسوز ساگا: ِهل بلید2اسپایدرمن: مایلز مورالس، هوریزون2: غرب ممنوعه، گرندتوریزمو7بازی های اختصاصی

Xbox Series X و PS5 مقایسه فنی
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این شمارهدرنگ

تلفات جنگل

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

  تاكنــون اخباری مبنی بــر تعمدی بودن 
آتش سوزی ها مخابره نشده است. سخنگوی 
سازمان آتش نشــانی تهران آتش سوزی را 
اتفاقی هرســاله و تعمدی بودن آن را ضعیف می داند. اما استاندار تهران 
معتقد است ۲۰ درصد آتش ســوزی ها در تهران آتش سازی بوده است. 
انوشــیروان محســنی بندپی، اســتاندار تهران می گوید: »مواردی از 
آتش سوزی ها به صورت عمدی رخ داده كه مسببان آنها دستگیر شده اند«. 
با این حال بسیاری از كارشناسان معتقدند بخش اعظمی از آتش سوزی های 
اخیر غیرعمدی بوده و بارندگی های بی سابقه و رشد علوفه عامل اصلی بوده 
است؛ هرچند بخش قابل توجهی از این حوادث نیز عمدی گزارش شده. 
به عنوان مثال آتش سوزی پاالیشگاه تهران، آتش سوزی تبریز و... كه اصاًل 
در پوشش گیاهی نبوده از این دست به شمار می رود. با آتش سوزی پارك 
چیتگر و بخشــی از جنگل های كهگیلویه  و بویراحمد چند نفر به علت 
آتش سازی بازداشت شده اند. بررسی خبرهای آتش سوزی های اخیر نشان 

می دهد در مجموع نمی توان گفت این حوادث سازماندهی  شده است.

محمدعلی 
 یكتانیك
هر ساله 
آتش سوزی هایي 
به خصوص در منطقه 
زاگرس داشته ایم 
و این اصال مسئله 
تازه ای نیست. مثال 
متخلفانی در این 
منطقه سنجاب صید 
می كنند و برای صید 
این حیوان جنگل را 
آتش می زنند. زیرا 
سنجاب ها وقتی 
می ترسند، خود را 
به النه می رسانند. 
بعد وقتی حیوان را 
به تله انداختند برای 
گیرانداختن آن، 
درخت را می شكنند 
یا آن را آتش می زنند 
و حیوان را به دام 
می اندازند

 كاهش ايران 
 و  افزايش تركيه
ایران در ابتدای 
انقالب داشته های 
طبیعی بیشتری 
داشت اما از  سال 
٥٦ تا به  حال حجم 
عظیمی از منابع 
جنگلی را از دست 
داده ایم درصورتی 
كه جنگل های تركیه 
در این مدت، افزایش 
دوبرابری داشته اند

مروری بر سوزناك ترین آتش سوزی های جنگل در ایران

قصه سوزناك جنگل ها 
سال1389 به 2700هكتار از جنگل های ایران 

آسیب جدی وارد شد 

 جنگل ها در تمام این ســال ها 
بارها و بارها طعمه حریق شــدند 
و آب از آب تكان نخورده است. هنوز كه هنوز است بعد 
از صدها آتش ســوزی كوچك و بــزرگ در جنگل های 
كشور، بعد از هزاران اصله درخت كه سوختند و خاكستر 
شدند، باز آتش كه به جان جنگلی بیفتد، انگار دغدغه ای 
برای خاموش كردن آن وجود ندارد. هنوز كه هنوز است 
گردشگرانی هستند كه بی توجهی شان دامن همه ما  و همه 
ایران را می گیرد؛ پیرانشهر، سردشت، مریوان، گلستان، 
درخت های بلوط و چه بسیار حیوان های بی زبان... . بعضی 
آمارها می گویند مسبب 9٥درصد از آتش سوزی ها عامل 
انسانی است كه ۲۰ الی 3۰درصد این میزان به شكل عمدی 
انجام می شــود. در دهه های اخیر یك ششم مساحت 
جنگل های زاگرس به دالیل گوناگون از بین رفته است. 
طبق آمار های منابع طبیعی استان، ۷٥ فقره آتش سوزی 
در جنگل های كهگیلویه و بویراحمد در سال9٥ رخ داده 
كه در این آتش ســوزی ها 9٥۰هكتار از  این جنگل ها در 
آتش سوخت. همچنین در ســال9٦ )تا پایان آذرماه(، 
 11۰ آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع استان رخ داد كه 
در نتیجه آنها، ۷۰۰ هكتار از جنگل های اســتان از بین 
رفته است تا اینكه دوباره امســال نوبت زاگرس شد. اما 
سوزناك ترین جنگل سوزی های سال های اخیر در كدام 

استان ها اتفاق افتاده اند؟ 
سال سیاه جنگل های شمال ایران؛ هزاروسیصد و نود 

و هشت
سال 1389 سال سوگ جنگل ها در ایران بود. همین چند ماه 
پیش، وقتی خبر آتش در جنگل های استرالیا با تصویرهایی 
از كوآالهای ســوخته دســت به دست می شــد، داد فعاالن 
محیط زیست ایرانی درآمد كه این بال، گریبان جنگل های ایران 
را هم در سال89 گرفته نه رسانه های داخلی و نه رسانه های 
خارجی، آنطور كه باید به آن نپرداخته اند. برآوردهای محمد 
درویش،  كارشناس محیط زیست از ســال89، اینگونه است 
كه در این ســال، جنگل های ایران بیش از 3هــزار بار آتش 
گرفته اســت؛ یعنی هر روز 10بار جنگل هــا در ایران طعمه 
حریق شــده اند. در ســال89 از لحاظ تعداد، بیشترین مورد 
جنگل سوزی در پارك ملی گلستان به ثبت رسیده است. در این 
سال فقط در یك فقره آتش سوزی حدود هزارو۷00هكتار از 
پارك در آتش سوخت و آسیب دید. از مجموع آتش سوزی های 
مختلف، بیش از 120فقره در جنگل های گلستان رخ داد و به 

سطح حدود 2۷00هكتار از این عرصه ها خسارت وارد شد.
گلستان؛ هزار و سیصد و نود و سه 

هزار هكتار از جنگل های ناهارخوران، ســوخت و خاكســتر 
شد؛ آتشی كه یك هفته ادامه داشت و داغ درختان، گیاهان 
و حیوانات زبان بسته بسیاری  بر دل ایران گذاشت. سال93، 
سال سیاهی برای جنگل های گلستان بود. تابستان آن سال، 
هفتمین آتش سوزی پارك ملی گلســتان از شروع سال93 
بود، 100هكتار جنگل دچار آتش ســوزی شــد؛  آتشی كه 
علت آن هرگز مشخص نشد و با یاری محیط بانان، نیروهای 
آتش بان و مردم مهار شد. آتش كارش اینجا با گلستان تمام 
نشد و دی ماه همان سال هم به ناهارخوران رسید و گونه های 
مختلف گیاهی و جانوری را از بین برد. در این سال، جنگل های 
گلستان، 3 بار آتش را تجربه كردند كه براثر این آتش سوزی ها 
بخش هایی از جنگل های پارك ملی گلســتان، مینودشت، 
رامیان، علی آبادكتول و بخش كوچكی از جعفرآباد شهرستان 
گرگان، جنگل های دهنه زرین گل علی آباد و بخش عمده ای از 

ناهارخوران دچار حریق شده و ازبین رفتند.
بررسی ها نشان می دهد كه در سال1393 در سطح كل كشور 
6هزار و ۷00هكتار از مراتع و جنگل های كشــور در مناطق 
چهارگانه محیط زیســت اعم از پناهگاه حیات وحش و پارك 

ملی دچار طعمه حریق شدند.
مریوان؛ هزار و سیصد و نود و هفت 

جنگل های مریوان بارها و بارها در این سال ها قربانی شده اند. 
شهریور سال 9۷، جنگل های مریوان بیش از 10روز در آتش 
سوختند. جنگل های بلوط شهرستان مریوان در آتشی عمدی 
آن قدر شعله ور بودند كه بیش از هزار هكتار از این جنگل ها 
نابود شدند. در این مدت ۷0نفر از فعاالن انجمن سبز چیا و 
تعدادی از نیروهای روستاها برای اطفای آتش در كوهستان 
بودند اما هر بار بــا اطفای حریق دوباره این آتش شــعله ور 
می شــد؛ این آتش ها جان 4 نفر از آنها را گرفت. یك ســال 
بعد، در شــهریور 98 هم دوباره درخت های مریوان در آتش 
سوختند. 130 هكتار از جنگل های این شهرستان در چند روز 
از بین رفتند و خسارت این آتش سوزی را ۷00 میلیون تومان 
اعالم كردند. بیشتر درختانی كه در این منطقه طعمه آتش 
شده بود از گونه بلوط و بخشــی هم درختان زالزالك برآورد 
شدند. البته اینها تنها خاطرات تلخ جنگل های مریوان نبودند. 
در خرداد ماه امسال 9مورد آتش سوزی در جنگل های مریوان 
اتفاق افتاد و 10روز سیاه را برای گونه های گیاهی و جانوری 

این شهرستان رقم زد.
سوگ در زاگرس؛ هزار و سیصد و نود و نه 

نام خائیز امسال بر سر زبان ها افتاد. بیش از 40هكتار از منطقه 
خائیز در آتش سوزی اخیر خردادماه از بین رفت و تصاویری از 
گونه های حیوانی ســوخته در آتش در فضای مجازی دست 
به دست شد. تلخی ماجرا از آنجا دامنگیر همه ایران می شود 
كه براساس اعالم سازمان جنگل ها، 50درصد دام و 40درصد 
آب كشــور از طریق جنگل های زاگرس تامین می شود و این 
درحالی  است كه در هفته سوزان زاگرس، 40درصد جنگل های 
100هكتاری خائیز از بین رفتند. از سوی دیگر معیشت حدود 
یك و نیم میلیون نفر از مردم ساكن در این مناطق وابسته به 
جنگل های زاگرس است  كه حاال در معرض خطر جدی قرار 

گرفته. البته خرداد امسال، فقط خرداد سیاه زاگرس نبود.
براساس آنچه دید بان جهانی جنگل از آتش سوزی در مناطق 
جنگلی ایران در روزهای گذشته منتشر كرد، خوزستان با 5۷9 
مورد، فارس با 301مورد، بوشهر با 190مورد، ایالم با 181مورد 
و اصفهان با 156مورد آتش سوزی در جنگل ها در مدت یك 

هفته روبه رو شدند و حیات در آنها از بین رفت.

نظر كارشناسان درباره فرضیه عمدی بودن 
آتش سوزی در جنگل ها 

 واكاوي قتل 
شبه عمدجنگل ها

گزارش

آوین آزادی 
روزنامه نگار

 محمد درویش 
كارشناس و فعال محیط زیست 

تَرســالی احتمال آتش ســوزی در فصل گرم را 
بیشــتر می كند. به این دلیل كه طی سال های 
 تَر گونه های علفی بیشــتری در رویشگاه های 
جنگلی و مرتعی می  رویــد. این گونه های علفی 
از مرداد به بعد، خشــك می  شوند و منطقه را به 
یك انبار باروت تبدیــل می كنند. برای همین با 
یك شیشه رها شده در دل طبیعت كه به شكل 
ذره بینی عمل می كند، یا یك ته سیگار روشن كه 
از داخل ماشین در جاده در طبیعت رها می شود 
یا حتی با یك كمپ غیر اصولی برای برپایی آتش، 
ممكن است آتش سوزی ای رخ دهد كه نشود آن 
را مهار كرد. آتش  سوزی های عمدی در سال های 
ترسالی با شتاب بیشتری می تواند گسترش یابد 
و مهار آن می تواند خیلی خیلی سخت تر باشد. در 
منابع طبیعی ایران سودجویانی وجود دارند كه 
دشمن درختان هســتند. چون درخت سایه  ای 
می سازد كه این سایه اندازی موجب می شود علف 
كمتری بروید؛ بنابراین كســی كه دامدار است، 
این ســایه را به ضرر خودش می  داند، كسی كه 
كشاورز است، می  گوید ســایه این درخت اجازه 
رشــد خوب محصول را نمی  دهد و آن را دشمن 
خودش می  داند؛ بنابراین از روش های مختلفی 
مانند كف زنی و هرس بی  رویه استفاده می  كنند تا 
از شر این درخت ها خالص شوند. اما در مواقعی 
 كه ترســالی وجود دارد، ایــن كار نه تنها باعث 
خالص شدن از دست این درخت  ها نمی شود، بلكه 
موجب آتش سوزی هایی می شود كه بخش های 

زیادی از رویشگاه های جنگلی ما را نابود می كند.

محمدعلی یكتانیك
كارشناس محیط زیست

متأسفانه واقعیت تلخی درباره حفظ و پاسداشت 
میراث طبیعی وجود دارد. درباره این مســئله 
هیچ اقتداری از ســوی نهادهاي مسئول وجود 
ندارد. هیچ گاه آن اندازه كه باید درباره هر آنچه 
باعث آسیب ما به عرصه های طبیعی شده است، 
اعمال قانون نكرده ایم. هر ساله آتش سوزی هایي 
به خصوص در منطقه زاگرس داشــته ایم و این 
اصال مســئله تازه ای نیســت. مثال متخلفانی 
در این منطقه ســنجاب صید می كنند و برای 
صید این حیوان جنگل را آتــش می زنند. زیرا 
ســنجاب ها وقتی می ترســند، خود را به النه 
می رسانند. بعد وقتی حیوان را به تله انداختند 
برای گیر انداختن آن درخت را می شكنند یا آن 
را آتش می زنند و حیوان را بــه دام می اندازند. 
آتش به راحتی به مناطق دیگر سرایت می كند 
و از آنجا كه این محدوده نقاط دشــوارگذر دور 
از دســترس دارد، به راحتی نمی توان آتش را 
در آن منطقــه خاموش كرد. یــا منطقه خائیز 
خســارت زیادی دید چون 2دامــدار با هم به 
اختالف برخورده بودند. خیلــی وقت ها برای 
اینكه عرصه جنگلی را تبدیل به مرتع كنند یا 
زمین كشاورزی را گســترش دهند. همه اینها 
به این مربوط اســت كه حنای اجــرا و اعمال 
قانون در ایران درباره رســیدگی به مشكالت 
محیط زیستی بی رنگ اســت. رأی قاطعی در 

این باره وجود ندارد. من هــر روز برای رفتن به 
محیط كارم باید به استان البرز رفت وآمد كنم. 
امكان ندارد روزی شاهد آتش سوزی نباشم. این 
آتش سوزی ها عمدی است و نتیجه سهل انگاری. 
اما چرا سهل انگاری اتفاق می افتد؟ به این خاطر 
كه با مجرم قاطع برخورد نشــده و زمانی كه با 
جرم قاطع برخورد نشود، ایجاد تجری كرده و 
متخلف با خیال راحت به كارش ادامه می دهد. 
با ایجاد كمپینی 30دمنده خریداری شــد كه 
حتي متناسب با 5درصِد آن حجمی نیست كه 
هر ساله دچار حریق می شــود. قانون در كشور 
وجود دارد، اما اجرا نمی شــود. هیچ كس دلش 

برای محیط زیست نمی سوزد. 

رضا ساكی
فعال محیط زیست

شاید الزم باشد معنای روشن تری برای عمدی یا 
سهوی بودن به كار برد، زیرا گاهی عمد موضوع 
را در قالب مفاهیم سیاسی دسته بندی می كند. 
كشاورزان عمدا بعد از برداشت محصول با اتكا 
به روشی ســنتی زمین را آتش می زنند و این 
آتش ممكن است به عرصه های جنگلی سرایت 
كند. عمدی بودن آتش زدن به آن معنا نیست 
كه كســی برای آتش زدن منطقــه برنامه ای 
داشته باشد. اتفاق به این صورت رخ می دهد كه 
گردشگر آتش روشن كرده را خاموش نمی كند 
یا كشاورز در آتش زدن مزرعه خود احتیاط الزم 
را نمی كند و باعث آتش سوزی می شوند. ما وارد 
فصل خشك زاگرس شده ایم و از اول خردادماه 

تا آخر شهریورماه در این مناطق بارانی نمی بارد. 
باران نباریدن هم به این معنا نیست كه اصال در 
این مناطق باران نبارد، بلكــه حجم باران قابل 
اندازه گیری نیست. علف خشك و بادها نیز باعث 
سرایت آتش به دیگر مناطق می شود. البته باید 
درباره عمدی بودن این آتش سوزی ها به فراوانی 
آن نیز توجه كرد. مثال چند آتش سوزی مربوط 
به عملكرد افرادی است كه قصد داشتند منطقه 
را از درخت خالــی و در آن كشــاورزی كنند. 
به نظر بیشــتر آتش ســوزی ها از بی مباالتی و 
ناآگاهی نشات می گیرد. دعوای 2 دامدار بر سر 
مرتع یا زمین، ته سیگارها و شیشه هایی كه در 
طبیعت رها می كنیم ازجمله عوامل آتش سوزی 
است و آنقدر تعداد این موارد زیاد است كه گاهی 
باید منطقه به منطقه به شكل جداگانه ای آن را 
بررسی كرد. گاهی آتش سوزی در یك منطقه 
مشخص است؛ مثال در شمال اندیمشك یا شمال 
دزفول در بیشه زارها بیشــتر بر سر زمین های 
كشــاورزی با چنین مشــكلی روبه رو هستیم. 
هر ســال ما درگیر این آتش سوزی هستیم، اما 
حساسیت مقطعی و جریان سیالبی در خبر به 
درد نمی خورد. ما نیازمند آن هستیم رسانه ها به 
شكل روزانه سهمی به پرداختن اخبار زاگرس 
اختصاص دهنــد. آموزش در ایــن موارد الزم 
اســت، اما واقعا نمی دانیم جوابگو خواهد بود یا 
خیر؟ آن كســی كه در لرستان زندگی می كند 
و شاخص فالكت آن استان در كشور اول است، 
زیرا كارخانه ای برای كار وجود ندارد و بیكاران 
زیادی را شامل می شود، سهم آموزش در آنجا 
چگونه اســت كه به آن فرد بگوییم نبر و نكار. 
آموزش جایی كارایی دارد كه دیگر عرصه های 
اجتماعی و فرهنگی همپای زندگی افراد حركت 
كنند. ما در آموزش هم به بن بســت رسیده ایم 
زیرا جایگزین ها وجود ندارد. فرد به فكر درست 
كردن زغال و سیركردن شكم خود و خانواده اش 

خواهد بود، نه حفظ محیط زیست.

فرخ مستوفی
كارشناس محیط زیست

هیچ چیــز خودبه خود به وجــود نمی آید. پس 
احتمال زیادی به عمدی بودن این آتش سوزی ها 
وجود دارد. اما شاید بتوان اینگونه نگاه كرد كه 
نه با قصد قبلــی كه از روی ســهل انگاری این 
اتفاق افتاده باشد. مثال شیشه ای كه در طبیعت 
رها می شــود، مانند ذره بین عمــل می كند و 
ممكن اســت جنگلی را به آتش بكشــد. عمد 
در بی فرهنگی و نادانی اســت. رطوبت هوا در 
جنگل های شــمال پایین آمده و جنگل ها بنا 
به شرایط جوی مســتعد آتش سوزی هستند، 
بنابراین هر نوع خطای انسانی باعث آتش سوزی 
خواهد شد. همیشه پشــت یك فرضیه باید به 
بدترین حالت توجه كرد. اما رها كردن ته سیگار 
در طبیعت، بی توجهی و بی تفاوتــی در رفتار 
با طبیعت هم ممكن اســت باعث آتش سوزی  
یا قتل طبیعت شــود حاال چه عمد باشــد چه 
غیرعمــد. دیگر جنگل ســوخته اســت. این 
بی تفاوتی هزینه های زیــادی را به ما تحمیل 
خواهد كرد. با كاهــش غیرطبیعی رطوبت در 
ایران كه هر روز بیشــتر و بیشتر می شود، باید 
منتظر آتش سوزی های بزرگ تر بود، خصوصا 
در جنگل های شمال. هرچند آتش همیشه بد 
نیست و گاهی باعث ســاخت جنگل می شود، 
اما اگر مثل برزیل و اندونزی برای زمین خواری 
باشد، مشخص خواهد شد. در ایران دیگر زمین 
مسطحی باقی نمانده كه چنین رویه ای شكل 

بگیرد، هرچه هست بی مباالتی است.

ایران در قیاس با كشورهای دیگر چگونه آتش را مهار می كند؟

سوختن در آتش كمبود ها
 در جنگل های زاگرس كه بیشتر مستعد آتش سوزی است به  ازای 6تا 7هزار هكتار

 یك نیروی حفاظتی وجود دارد

شیوا نوروزی
روزنامه نگار

فراوانی بارندگی های ابتدای امسال موجب افزایش پوشش گیاهی 
علفزارها در مراتع و جنگل ها شده و انتظار می رود با گرم شدن هوا و 
ورود افراد در طبیعت و بعضًا بی احتیاطی در روشن و خاموش كردن 
آتش، همچنان با آتش سوزی های گسترده مواجه باشیم؛ آتشی كه در فقدان امكانات و تجهیزات 
سازمان منابع طبیعی كشور به جان جنگل ها افتاده و موجب كاهش ارزش حفاظتی آنها شده 
است؛ آن هم در كشوری كه ســرانه  جنگل برای هر نفر، كمتر از دو دهم هكتار و یك چهارم 
سرانه  جهانی اســت. در ادامه به امكانات، تجهیزات و اقدامات پیشگیرانه ایران در قیاس با 

استانداردهای جهانی اشاره می كنیم.

تجهیزات:
 كمبود نیروی انسانی

یكی از مهم ترین چالش های اداره منابع طبیعی 
كمبود نیروی انســانی در زمان وقوع حریق در 
جنگل ها و مراتع كشور اســت. برابر استاندارد 
جهانی برای هــر ۷14هكتار جنگل یك نیروی 
حفاظتی در نظر گرفته شده است در حالی كه در 
بیشتر آتش سوزی در مناطق حادثه دیده به ازای 
هر 3هزار هكتار، یك نیرو وجود دارد. در شمال 
كشور به ازای هزار هكتار یك نفر و در جنگل های 
زاگرس كه بیشتر مستعد آتش سوزی است به 
ازای 6تا ۷هزار هكتار یك نیروی حفاظتی وجود 
دارد و تعداد جنگل بانان 15درصد كمتر از نرم 
جهانی است. طبق گفته مســئوالن 80درصد 
محیط بانان به امكانات شــخصی اطفای حریق 

مجهز هستند.
 بالگردهایی كه دیر می رسند

منابع طبیعی به صورت مستقل بالگرد در اختیار 
ندارد و درصــورت اعالم نیاز بایــد وزارت دفاع 
در این زمینــه ورود پیدا كنــد. مدتی به خاطر 

تامین نشــدن اعتبــارات 50میلیــارد تومانی 
از ســوی دولت این وزارت بالگــرد نمی داد اما 
امسال با تامین اعتبارات 40فروند هلی كوپتر در 
16پایگاه آمادگی به حالت آماده باش درآمده اند. 
در ایران 99درصد اطفای حریق توسط نیروی 
انسانی انجام می شود ولی در مناطق دشوارگذر 
برای كشــف و مدیریت اطفای حریق از پهپاد، 
هواپیماهای تك سرنشین و دوسرنشین و بالگرد 
استفاده می شود. یكی از مهم ترین ایرادات وارده 
نیز بهنگام نرسیدن بالگردهاست و معموال زمانی 
می رسند كه عمال خســارات به سر حد ممكن 
رسیده اســت. اما جالب است بدانید دو هواپیما 
از ایتالیا، 140 آتش نشان به همراه 40 خودروی 
سنگین آتش نشانی از لهستان و 10 كارشناس 
ارشد آتش نشانی جنگل از فرانسه خود را به سوئد 
رساندند تا در مهار آتش ســوزی های گسترده 
جنگل در كشور سوئد مشاركت و همكاری كنند 
اما دریغ كه در كشــور ما بالگردها با طی روند 
اداری و بوروكراسی بعد از 2روز حریق در محل 
حاضر می شوند. در كشوری مانند چین اطفای 

حریق با استفاده از پرتاب موشك های مخصوص 
و در كوتاه ترین زمان شروع حریق انجام می شود.

 ظرفیت آبی كم خاموش كننده ها
تامیــن تجهیــزات و امكانــات لجســتیكی، 
خودرویی مدرن و خاموش كننده آتش همواره 
یكی از دغدغه های همیشــگی در اطفای حریق 
جنگل هاست كه ساالنه خسارات زیادی را متوجه 
منابع طبیعی كشــور می كند. به طور متوسط 
برای اطفای حریق هــای احتمالی از 2خودروی 
آتش نشــانی با ظرفیت 300لیتر در هر خودرو 
استفاده می شود درحالی كه طبق استانداردهای 
جهانی برای این منظور نیــاز به خودروهایی با 
ظرفیت باالی 2هزار لیتر است. امكانات اطفای 
حریق مربوط به خودرو مثل روت فایر و فلكسیبك 
از وزارت دفاع تحویل گرفته شــده و در اختیار 

ادارات استانی محیط زیست قرار می گیرد.
 دست خالی تیم های مردمی 

همواره هنــگام وقــوع آتــش در عرصه های 
منابع طبیعــی مردم محلی با دســت خالی در 
كنار نیروهای یگان حفاظت ســعی در اطفای 
حریق می كنند. درحالی كه بــه خاطر ندیدن 
آموزش های اولیه اطفای حریق جانشان به خطر 
می افتد و دچار سانحه ســوختگی می شوند و 
تحت پوشش بیمه نیستند. این جوامع امكانات 
اولیه در اختیار ندارند و در بیشتر موارد با دستان 
خالی و به كمك بیل اقدام به خاموش كردن آتش 
می كنند. درحالی كه می توان به جوامعی كه در 
حاشیه رویشگاه های جنگلی زندگی می كنند، 
آبپاش های معمولی با گالن های 20 لیتری داد 

كه به راحتی روی دوش حمل می شود. با این كار 
همان لحظات اول آتش خاموش می شود.
 نبود سختگیری در تردد به جنگل

تركیه مناطق قرقــی دارد كه ورود افراد ممنوع 
است و اگر كسی وارد شــود، مأموران حكم تیر 
دارند. در حالی كه مجازات ها در ایران سنگین و 
كارساز نیست. ایران در ابتدای انقالب داشته های 
طبیعی بیشتری داشــت اما از  ســال 56 تا به 
 حال حجم عظیمی از منابع جنگلی را از دست 
داده ایم درصورتی كه جنگل های تركیه در این 
مدت، افزایش دوبرابری داشــته اند. كسانی كه 
با بی احتیاطی و از روی غرض ورزی، اختالفات 
قومی و قبیله ای آتش سوزی ها را رقم می زنند، 
اگر به كشورهای دیگر بروند، حتما ممنوعیت ها 
را رعایت می كنند. در شمال كشور همه داسی 
به دست دارند تا برای كبابشان زغالی دست و پا 
كنند. منابع طبیعی هم می گوید به مزرعه داران 
بارها تذكر داده ایم كه بعد از برداشت محصول 
»پس َچر« )بقایای گیاهی به جا مانده در مزرعه( 
را آتش نزنند اما كســی گــوش نمی كند. روی 
تابلوی یكی از جنگل های ایتالیا نوشــته شده: 
در جنگل ها، حیوانات نیســتند كــه جنگل را 
كثیف می كنند بلكه انســان ها هســتند. پس 

خواهشمندیم مثل حیوانات رفتار كنید! 
اقدامات پیشگیرانه:

 عزم جدی اروپا در نگهداشت منابع سبز
در اروپــا از طریــق آتش هــای كنترل شــده 
كه معموال در ماه های زمســتانی در شرایطی 
تعریف شــده در جنگل برافروخته می شــوند، 
چوب های برداشت نشده كف جنگل كه مستعد 
آتش سوزی هســتند، از جنگل دور می شوند. 
از ســویی دولت های اروپایی عــزم جدی برای 
جنگل كاری دارند و از ســال 2001تا 2015، 
33درصد به جنگل های اروپا اضافه شده است. 
كشور آلمان با كاشت 1200هكتار جنگل كاری 
ظرف مدت 14سال توانسته است مقام نخست را 
كسب كند. درحالی كه ایران به عنوان یك كشور 

خشك و نیمه خشك نه تنها برنامه حساب شده ای 
برای جنگل كاری نداشته بلكه بسیاری از پوشش 
گیاهی خود را ظرف مدت 14ســال از دســت 
داده است. طبق آمارهای منتشر شده، بیش از 
60درصد جنگل های ایران تخریب شــده  یا در 

مرز نابودی قرار دارند.
 رصد نقاط بحرانی حساس به حریق 

10ســال حبس برای آتش زنندگان جنگل ها 
و مراتع، راه اندازی ســامانه 139در كنار سامانه 
1504برای گزارش هرگونــه تخلف، تخریب و 
تصرف در منابع طبیعــی، برگزاری كارگاه های 
آموزشــی اطفای حریق به بومی ها و نهادهای 
مردمی، راه انــدازی و ســاماندهی اكیپ های 
همیار طبیعت، شناسایی نقاط بحرانی و استقرار 
تجهیزات اطفای حریــق در آن محل ها و ایجاد 
آتش بر برای پیشگیری از آتش سوزی، گماردن 
اكیپ هــای ویژه اطفــای حریــق و ایجاد مقر 
دیده بانی برای دیده بانی مــدام از نقاط بحرانی 
شناسایی شــده، مقید كردن تمام ارگان های 
نظامی و غیرنظامی برای مشــاركت با سازمان 
منابع طبیعــی در زمان وقوع حریق، تشــدید 
حفاظت از مناطقی كه پوشش گیاهی انبوهی 
دارند و بیشــتر محل تــردد هســتند، تامین 
تجهیزات انفرادی مانند كوله پشــتی، كفش، 
چراغ قوه، دمنده، خاموش كــن و آتش كوب در 
همه اســتان ها با اختصاص بودجه 15میلیارد 
تومانی به سازمان، مشخص كردن نزدیك ترین 
محل های برداشــت آب و رصد مداوم پهپادها 
از نقاط بحرانی، برخی از برنامه های ســازمان 
منابع طبیعی كشــور در ســال 99برای اطفا و 
مدیریــت بهتر حریق جنگل ها و مراتع اســت. 
این ســازمان تاكنون بیش از 20میلیون هكتار 
قراردادهای حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی 
با جوامع محلی بسته است كه یكی از بندهای آن 
بحث پیشگیری، كنترل و اطفای حریق است و 
آمار آتش ســوزی در این مناطق در حد نزدیك 

به صفر است.



خــاك، آب و موجودات زنده 
از عوامل مؤثــر در تعادل و 
پایداری اكوسیستم جنگلی 
هستند كه هرسه آنها تحت تأثیر آتش سوزی های شدید 
تخریب می شــوند. باید دید با شیب تند آتش سوزی در 
جنگل های زاگرس و هیركانی، ایــران در آینده باید در 
انتظار چه تغییراتی در حوزه سالمت اكوسیستمی باشد؛ 
چرا كه با سوختن جنگل ها فقط درختان نیستند كه نابود 
می شوند بلكه با از بین رفتن مراتع، محل درآمد بخشی 
از اهالی مناطق جنگل نشین نیز از بین می رود. گونه های 
نامرغوب جای گونه های مرغــوب و بومی را می گیرند و 
سالمت دارویی انسان و جانوران به خطر می افتد. همچنین 
با صدمه وارده به خاك، امنیت غذایی ناشــی از رونق 
كشاورزی هم آسیب می بیند و ما به مرور با كاهش ارزش 

محافظتی و زیستی جنگل ها مواجه می شویم.

كدام جنگل های ایران مستعد آتش سوزی هستند؟

آتش در كمین جنگل های زاگرس 
و هیركانی

 پس از آتش ســوزی های 
اخیر بود كــه رئیس جمهور 
در گفت وگویی تلفنی با وزیر كشــور دســتور داد 
»استان های برخوردار از پوشش های جنگلی و مرتعی 
كه با فرارسیدن تابستان احتمال وقوع آتش سوزی 
در آنها وجود دارد، با هماهنگی ستاد بحران كشور، 
تمهیــدات و آمادگی های الزم را برای پیشــگیری 
از آتش ســوزی و در صورت لزوم اســتفاده از همه 
ظرفیت های مقابله ای و امدادی موجود و ممكن برای 
مقابله با رخداد احتمالی آتش سوزی، فراهم كنند.« 
این دستور از آنجا اهمیت دارد كه در 7سال اخیر )تا 
سال97( بیش از 11هزار حادثه  حریق در عرصه های 
جنگلی و مرتعی ایران به ثبت رســیده كه در نتیجه  
آن، بالغ بر 125هزار هكتار جنــگل و مرتع از میان 
رفته است. طی سال های اخیر آتش سوزی در مناطق 
جنگلی و مرتعی شمال و غرب ایران افزایش روز افزونی 
یافته اســت. در ادامه به برخی از مســتعدترین و 
آسیب پذیرترین جنگل های ایران دربرابر آتش سوزی 

اشاره می كنیم:
جنگل های زاگرس

منطقه زاگرس حــدود 30میلیون هكتار وســعت دارد 
كه در این 30میلیــون هكتار، 6میلیــون هكتار جنگل 
و تیپ جنگل ها نیز بلوط اســت. همچنیــن 180گونه 
درختی و درختچه در این جنگل ها وجود دارد. معیشت 
حدود یك و نیم میلیون نفر از مردم ساكن در این مناطق 
)11استان( وابسته به جنگل های زاگرس است و ۵0درصد 
دام و ۴0درصد آب كشــور از طریق این جنگل ها تامین 
می شود. این منطقه به علت تردد جمعیت بومی و محلی 
در جنگل ها یكی از مستعدترین مناطق آتش سوزی است.

جنگل های خائیز
جنگل های حفاظت شــده خائیــز به عنوان بخشــی از 
جنگل های زاگرسی واقع در استان كهگیلویه و بویراحمد و 
منطقه شكارممنوع كوه سیاه در استان بوشهر به دلیل قرار 
داشتن در معرض وزش باد شدید، دشوارگذر بودن منطقه، 
پوشش انبوه گیاهی، وسعت زیاد، شرایط باالی علوفه ای 
مراتع، كمبود نیروی انســانی و تجهیزات پشــتیبانی در 
عدم مهار و كنترل حریق مستعد آتش سوزی با شروع فصل 
گرماست. این منطقه گرمســیری با توجه به سخت گذر 
بودن، وجود صخره ها و گودال های عمیق در وقوع حریق 

به بالگردهای آب پاش و تجهیزات پشتیبانی نیاز دارد.
مناطق جنگلی لرستان

بر اساس آمار ده ســاله، جنگل ها و مراتع شهرستان های 
خرم آباد، چگنی، كوهدشت، الیگودرز، پلدختر و رومشكان 
لرســتان )غرب زاگــرس( از جمله مناطــق بحرانی در 
آتش ســوزی به شــمار می روند. چون اكثر حریق ها در 
مناطق دشــوارگذر و دور افتاده به وقــوع می پیوندد، لذا 
استقرار بالگرد یكی از نیازمندی های اصلی منابع طبیعی 

در استان است.
جنگل های مریوان كردستان

سال هاست كه جنگل های مریوان )از جنگل های زاگرس 
شــمالی( در آتش می ســوزند و با اینكه بیشترین عامل 
آتش سوزی این جنگل ها را عامل انسانی عنوان می كنند 
اما همچنان این جنگل ها در آتش می سوزد. البته گرمای 

هوای این منطقه نیز به این آتش سوزی ها دامن می زند.
جنگل های استان های گرمسیری

بادهای گرم و سوزان به ویژه در نواحی گرمسیری و حاره 
بســیار مضر اســت و موجب تبخیر و تعریق بیش از حد 
برگ ها و حتی خــود درختان می شــود و گاهی ممكن 
است برگ ها را ســوزانده و درختان را بخشكاند. بادهای 
تند سبب شكسته شدن و ریشه كن شدن و حركت دادن 
ریشه های درختان می شــود. به همین جهت جنگل ها و 
مراتع خوزستان، فارس، كرمان و یزد )غرب و جنوب غرب 
زاگرس( كه در معرض بادهای گرم و ســوزان و همچنین 
خشكی قرار دارند با شروع فصل گرما مستعد آتش سوزی 

هستند.
جنگل های هیركانی

مساحت جنگل های ۴0میلیون ســاله هیركانی ۵۵هزار 
كیلومترمربع اســت كه 2میلیون هكتــار آن در ایران و 
20هزار هكتار در آذربایجان قرار گرفته. ۵3درصد جنگل ها 
در مازندران، 26درصد در گیالن و 21درصد در گلستان 
قرار دارند. در دهه های گذشته آتش سوزی باعث تخریب 
این جنگل ها و از دســت رفتن تنوع گیاهی و جانوری آن 
شده اســت. حدود نیمی از این جنگل هــا از بین رفته و 
االن فقط از 10/3درصد آن حفاظت می شــود. كاج های 
انبوه در اســتان گیالن به  علت برگ سوزنی بودن قابلیت 

اشتعال دارد.
جنگل های نكا

منطقه جنگلی لیمونده نكا )به عنوان بخشی از جنگل های 
هیركانــی مازنــدران( در ارتفاعات جنگلــی و مناطق 
دشوار گذر واقع شــده است. زمین خشــك، وزش باد و 
جنگل های متراكم منطقه موجب می شــود تا هر ســاله  
شاهد شعله ور شدن آتش باشــیم. راش، ممرز، انجیلی و 
بوته زار پوشش گیاهی این جنگل های حساس به حریق 

هستند.
پارك ملی گلستان

جنگل های گلســتان هم به عنوان بخشی از جنگل های 
هیركانی مستعد آتش سوزی، مانند بسیاری از جنگل ها 
در مناطق دشوارگذر كوهستانی، هســتند و دسترسی 
به آن به راحتی و باپای پیاده ســاعت ها طول می كشــد. 
این در حالی اســت كه آتش، در ثانیه می تازد و خاكستر 
می كند و امدادرسانی در شیب ۷0 و 60 درجه و گرمای 
هوا، كاری بسیار زمان بر و طاقت فرساست. این جنگل ها 
دارای درختان  ســوزنی  برگ مانند كاج و سرو هستند 
كه قابلیت اشتعال را بیشــتر می كند. چون این درختان 
سرعت و قابلیت اشتعال بیشتری به نسبت درختان برگ 

پهن دارند.
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این شمارهدرنگ

تلفات جنگل

گزارش

شیوا نوروزی 
روزنامه نگار

زندگی جنگل ها
اگر سطح جنگل ها 
از بین رود، سرعت 

برخورد دانه های 
باران به خاك 

افزایش یافته و 
خاك، دانه ها را 

از هم می پاشاند. 
این مسئله باعث 

فرسایش خاك 
می شود و از طرفی 

چون خلل و فرج های 
خاك گرفته شده، 
امكان نفوذ آب به 

خاك از بین رفته و 
سیل های ویرانگر 

رخ می دهد

 بردبار، كارشناس منابع طبیعی: در آینده ای نه چندان دور 
با مشكل تامین منابع آبی مواجه خواهیم شد

آتش سوزی جنگل ها چه تأثیراتی بر طبیعت و سالمت زيست بوم هاخواهد گذاشت؟

آتشراهسيلرابازميكند
خدیجه نوروزی  

روزنامه نگار

منابع خاكی و آبی در معرض تهدید
مساحت فعلی جنگل های شمال 2میلیون و ۷3هزار هكتار 
و مساحت جنگل های زاگرس بین ۵تا 6میلیون هكتار است. 
تخریب جنگل ها به علت های مختلفی روي مي دهد ازجمله 
آتش سوزی ســاالنه 12هزار هكتار و در مقابل جنگل كاری 
11هزار و 800هكتار. با نگاهی به این آمار و ارقام در می یابیم 
كه با نابودی روزافزون جنگل ها روزبه روز بیشــتر با تخریب 
خاك روبه رو هستیم كه می تواند ســبب تغییر در پوشش و 
فعالیت های گیاهی شود. آتش سوزی های شدید در جنگل، 
همچنین با ایجــاد تركیبات آلی با خاصیــت آب گریزی در 
خاك منجر به كاهش نفوذپذیری آب شــده و بازده چرخه 

هیدرولوژیكی را كاهش می دهد.
دكتر سیدكاظم بردبار- عضو هیأت علمی مركز تحقیقات و 
منابع طبیعی فارس- در این خصوص می گوید: »با وضعیت 
نابودی جنگل ها كه رشد فزاینده ای هم طی این سال ها به خود 
گرفته نمی توان به تقویت اكوسیستم های بعد از جنگل شامل 
كشاورزی، صنعت و شهرسازی چشم امیدی داشت؛ چرا كه 
با تخریب جنگل ها به ویژه بر اثر آتش ســوزی، جاده سازی ، 
سدسازی و استخراج معادن نمی توان انتظار داشت كیفیت 
و كمیت آب ارتقا پیدا كنــد و خاك كه عامل اصلی تولید در 
بخش كشاورزی هست را بتوان حفظ كرد. بنابراین با نابودی 
جنگل ها، آب و خــاك كه 2 عامل اصلــی در امنیت غذایی 

انسان ها هستند به خطر می افتد«.
باید یادآور شد كه جنگل های زاگرس تامین كننده ۴۵درصد 
از آب شیرین كشورند و اصلی ترین رودخانه های ایران ازجمله 
كارون، دز، كرخه، مارون، سیروان، زاب و زاینده رود از زاگرس 
سرچشــمه می گیرند. بنابراین این جنگل هــا برای حیات 
طبیعی كشور نقش اساسی دارند و اگر از این مناطق حفاظت 

ویژه ای نشود در آینده ای نه چندان دور با مشكل تامین منابع 
آبی مواجه خواهیم شد.

تغییر اقلیم، وقوع سیل و مهاجرت  گیاهان
اگر سطح جنگل ها از بین رود، سرعت برخورد دانه های باران 
به خاك افزایش یافته و خاك، دانه ها را از هم می پاشاند. این 
مسئله باعث فرسایش خاك می شود و از طرفی چون خلل و 
فرج های خاك گرفته شــده، امكان نفوذ آب به خاك از بین 
رفته و سیل های ویرانگر رخ می دهد. بخشی از سیل های سال 
گذشته ناشی از تهی شدن ســطح ارتفاعات از جنگل است. 
عضو هیأت علمی مركز تحقیقات و منابع طبیعی فارس عنوان 
می كند: »بیشــتر مناطقی كه با آتش سوزی نابود می شوند، 
بیشــترین خســارات از ســیل را می بینند و رخداد چنین 
حوادثی در آینده رو به افزایش خواهد بود«. نابودی جنگل ها 
به مرور موجب تغییر اقلیم و به هم خوردن سیستم بارندگی 

و افزایش دما می شــود كــه تهدیدی جدی بــرای گیاهان 
است و  در درازمدت »مهاجرت گیاهان« را به دنبال خواهد 
داشت. گیاهان از ارتفاعات پایین به باال حركت می كنند و از 
عرض های جغرافیایی پایین به عرض جغرافیایی باال می روند. 
تنها اقدام درخصوص تغییر اقلیم سازگاری است، به طوری كه 

باید میزان فشار بر منابع طبیعی كاهش یابد.
نابودی گونه های گیاهی بومی

افزایش آتش سوزی ها به مرور به انقراض گونه های گیاهی و 
جانوری دامن می زند و برای امنیت غذایی، سالمت و كیفیت 
زندگی در كشور و از بعد باالتر در سراسر جهان، یك تهدید 
جدی به شمار می رود. كارشــناس منابع طبیعی می گوید: 
»انقراض گونه های گیاهی )ســتون فقرات اكوسیستم های 
روی زمین( به اندازه تغییرات اقلیمی مخاطره انگیز اســت و 
با ادامه وضعیت كنونی ما با دســت خود بنیادهای اقتصاد و 

معیشت مان را نابود می كنیم. به عنوان مثال آتش سوزی در 
جنگل های هیركانی،  یكی از متنوع ترین جنگل های دنیا از 
نظر گونه های گیاهی را با تهدید مواجه می كند. در گذشته 
در مناطقی كه پوشــش گیاهی آن پهن بــرگ بود و به علت 
حریق نابود می شــدند اقدام به كاشت درختان سریع الرشد 
مانند سوزنی برگ می كردند كه نادرست بود. غافل از اینكه 
این درختان در مقابل آفات مقاومت كمی داشتند و در زمان 
آتش سوزی بیشتر آســیب می دیدند. اما اكنون رویكرد به 
سمت كاشت گونه های بومی و محلی موجود همان منطقه 
است. گرچه انجام این اقدامات خوب است اما با منابع محدود 
بودجه ای نمی تــوان همگام با نابــودی گونه های گیاهی در 
اثر آتش ســوزی، از انقراض آنها جلوگیری كــرد. بنابراین 
با چالش های زیادی كه ســازمان جنگل هــا پیش رو دارد، 
نمی توان برای حفظ ایــن منابع، آینده روشــنی را متصور 
بود. اگر سازمان های متولی به سمت پیاده سازی  طرح های 
بیولوژیكی)پوشــش گیاهی( نروند باید روزبه روز بیشــتر 
نظاره گر نابودی منابع طبیعی باشــیم. گرچه اجرای چنین 
پروژه هایی با خاك ضعیف جنگل های ما و بارش كم، كاری 
سخت و زمانبر است اما در درازمدت موجب توسعه پایدار در 

این بخش می شود«.
جنگلی نخواهیم داشت

مواداولیه بســیاری از داروهایی كه برای درمان امراضی چون 
حمالت قلبی، ماالریا و برونشیت استفاده می شود، از جنگل های 
بارانی استخراج می شوند. بسیاری از جنگل های ایران به ویژه 
جنگل های هیركانی رویشــگاه گیاهان دارویی هســتند و 
آتش سوزی های گسترده موجب می شود تا این منابع دارویی به 
خطر بیفتند. عضو هیأت علمی مركز تحقیقات و منابع طبیعی 
فارس در مورد اهمیت حفظ جنگل ها با هدف تامین سالمت 
انسان ها می گوید: »شــاید این روزها كه بحران كرونا فراگیر 
شده و صحبت از فاصله گذاری فیزیكی است بیشتر به حفظ 
و نگهداشت سالمت اكوسیستم جنگل بها داده شود. اگر ما با 
نابودی جنگل ها، طبیعتی نداشته باشیم كه جمعیت میلیونی 
كشور بتوانند به آغوش آن پناه ببرند، مردم مجبور می شوند 
بعد از مدتی خانه نشینی به سمت تفرجگاه های متمركز بروند. 
این كار هم باعث می شود زنجیره انتقال همچنان ادامه داشته 
باشد. اما اگر طبیعت سرزنده باشد و مقوله گردشگری در مسیر 
درست قرار بگیرد می توان زنجیره انتقال كرونا را كندتر كرد تا 
بتوانیم زودتر از  این بحران عبور كنیم«. آلودگی خاك، آب و 
هوا  و پرتوهاي مضر بسیار باالست و این نشان دهنده این است 
كه شاخص های زیست محیطی كشور مطلوب و رو به بهبود 
نیست و سال به سال افت می كند. این امر برای سالمت انسانی 
و همچنین محیط زیست و اكوسیستم مشكل ایجاد می كند. 
برخی پژوهشگران محیط زیست كشــور می گویند با روند 

تخریب های كنونی تا 20سال آینده جنگل نخواهیم داشت.

آشنایی با مهم ترین دالیل آتس سوزی در جنگل های ایران

آتش نادانی
هر آتشی كه در جنگل پا می گیرد بخشی از فرهنگ، میراث و 
عقالنیت ما را با خود می ســوزاند. بدون شك فرزندان ما فردا 
از بی مباالتی مادران و پدران خود خجالت زده خواهند بود كه 
بی سوادی شان سرمایه هایشان را نفله كرده است. اما آتش سوزی امسال كه روزشمار 
پروپیمانی داشــت با همین ناآگاهی جمعی هیزم به خود افزود و دود كرد. كارشناسان 
دالیل زیادی برای آتش سوزی  برشمرده اند و باز هم مهم ترین آنها عوامل انسانی است. 
آتش سوزی هایی كه عمدا یا سهوا سرمایه های ملی مان را ســوزاند. از آنجایی كه هر 
آتش سوزی ای در جنگل 2 علت طبیعی و غیرطبیعی دارد، در این فرصت به بعضی از آنها  
اشاره می كنیم. در این باره از كمك محمدرضا نقوی زاده، كارشناس ارشد اداره كل منابع 

طبیعی خراسان رضوی بهره برده ایم.

آتش  طبیعت
در آتش سوزی های طبیعی، همانطور كه از 
نامش پیداست، طبیعت و حادثه های طبیعی 

در به وجود آمدن آن نقش دارند.
رعد و برق

آتش گرفتن گیاهان خشك بر اثر رعد و برق و 
صاعقه از دالیل آتش سوزی در جنگل هاست. 
اگر كسی  در دامنه كوه، جنگل یا در حاشیه 
دره ای پر درخت یا میــان درختان جنگلی 
زندگی می كند، محل ســكونت او همواره 
به علت فراوانی چوب و  مواد ســوختنی در 
معرض خطر آتش ســوزی قرار دارد. منشأ 
این نوع آتش ســوزی معموالً رعد و برق یا 
بروز اتفاقات غیرمنتظره است. آتش سوزی 
در طبیعت ســریعاً گســترش پیدا كرده و 
گیاهان ، درختان و منازل مسكونی را طعمه 
خود خواهد كرد . هر نقطه ای از ایران احتمال 
وقوع این نوع آتش سوزی می رود، اما منطقه 
شمال ، دامنه های البرز و زاگرس بیشتر در 

معرض خطر هستند.
وزش باد و نور خورشید

بر اثر وزش بادهای گرم و ســوزان در اواخر 
فصل تابســتان و پاییز، علوفه و مرتع یا كف 
جنگل، خشك می شــود و شاخ و برگ های 
خشك زیر درختان می ریزد؛ به این ترتیب 
جنگل از این مواد قابل ســوختن پوشیده 
می شــود. گاهی نیز آتش ســوزی بــر اثر 
ذره بینی شدن نور خورشــید است. در این 
حالت وســیله هایی مانند بطری، استكان 
و ته لیوان كــه روی زمیــن افتاده اند مثل 
یك ذره بین عمــل می كنند. یعنــی نور را 

از خورشید می گیرند و ســپس آن را روی 
برگ های خشــك زیر درختان می تابانند. 

در نتیجه باعث آتش گرفتن آنها می شوند.
آتِش ما

در آتش سوزی غیرطبیعی، انسان عامل اصلی 
است. انسان از زمان های گذشته تا امروز به 
عمد یا غیرعمد باعث از بین رفتن ثروتی به 
نام جنگل شده است. آتش سوزی غیرطبیعی 

هم دو نوع است؛ عمدی یا سهوی.
عمدي 

باقیمانده آتشــی كه رهگذران و كسانی كه 
برای تفریح به جنگل رفته اند یا شكارچیان و 
چوپانان در جنگل روشن می كنند و هنگام 
ترك محل خامــوش اش نمی كنند، ممكن 
اســت باعث خســارت های زیادی شود. یا 
آن دســته كه به غلط جنــگل را به زمین 
كشاورزی تبدیل كرده اند تا زمین بیشتری 
را زیركشــت محصول ببرند یا آنها كه برای 
ساختمان سازی بخشــی از جنگل را آتش 
می زنند، ازجمله كســانی هستند كه هیچ 

طرفی از زندگی در طبیعت نبرده اند.
سهوي

اما آتش ســوزی غیرعمدی با بی احتیاطی 
انســان ها پدید می آید. روشن كردن آتش 
برای درســت كردن چــای، پختــن غذا و 
ترك كردن محل بدون خاموش كردن آتش، 
انداختن كبریت نیم ســوخته ته سیگار در 
جنگل، بازی بچه ها با آتش، آتش زدن كاه، 
ساقه درو شده غالت و محصوالت كشاورزی 
در زمین های نزدیك جنگل از این دســت 

عوامل آتش سوزی هاست.

موارد مكرر آتش سوزی و  كارهایي كه نباید كرد

بطری شیشه ای و پالستیكی، خرده شیشه 
و اشیای مشابه در جنگل ها و مراتع رها 

نشود. این اشیا مانند عدسی ذره بین عمل 
می كند و موجب اشتعال علوفه خشك و 
مواد قابل اشتعال كف جنگل ها و مراتع 
شده و باعث ایجاد آتش سوزی می شود.

1
مواد شیشه ای را در 
طبیعت رها نكنید!

قبل از سوزاندن زباله در نواحی جنگلی ، 
الزم است به مقامات مسئول اطالع 

دهید و از آنها اجازه بگیرید. حداقل 3 متر 
اطراف آن زباله ها كاماًل تمیز شود و هنگام 
سوزاندن زباله  باید  دستگاه اطفای حریق 

در دسترس باشد.

4
 زباله ها را 
نسوزانید!

از روشن كردن آتش در نواحی جنگلی و 
مراتع خودداری كنید. برای روشن كردن 
آتش در مواقع ضروری، از جایگاه های 
ویژه یا سطوح بدون پوشش گیاهی 

استفاده و اطراف آتش را با سنگ محصور 
كنید. هنگام خاموش كردن آتش، بدون 
اطمینان از خاموش شدن كامل به وسیله 
آب یا مدفون كردن با خاك آتش را رها 

نكنید.

3
روشن كردن آتش و 
اطمینان از خاموش 

شدن آن!

گیاهان و علوفه سطح جنگل و مرتع را باید 
حتی االمكان با چرای دام و برداشت دستی 

كاهش داد و تنه های پوسیده و خشك 
درختان را پاكسازی كرد. در ضمن مرزهای 
خاكی مثل كانال، خاكریز و سنگ چین بین 
مزارع و حاشیه جنگل و مرتع ایجاد شود. از 
سوزاندن بقایای محصوالت كشاورزی در 

مزارع مجاور جنگل ها و مراتع خودداری شود. 
چمن های اطراف محل سكونت را باید كوتاه 
كرده ، برگ ها را جمع آوری و سقف خانه را از 
شاخ و برگ های زائد درختان پاكسازی كرد.

2
چرای دام برای 

كاهش علوفه زمین 
كشاورزی!

تراژدی بلوط ها و سنجاب ها 
به ازای هر بلوطی كه در آتش اخیر خائیز سوخت، یك میلیارد 

تومان از سرمایه های كشور هدر رفت 

قصه جنگل سوزی در ایران، تكراری 
است اما زبانه های آتش بر خائیز آنجا 
سوزان تر می شود كه این منطقه محافظت شده 
را محل زندگی گونه های كمیاب جانوری می نامند. براساس اعالم فائو، 
ایران ســاالنه 6هزار و 500هكتار از جنگل هایش را به دست آتش 
می دهد كه خرداد امسال قرعه به نام زاگرس و خائیز افتاد؛ آتشی كه 
دوباره به جان زیستگاه های جانوری افتاد و احتماال به زودی دوباره 
خبر كوچ سنجاب ها از این منطقه ارزشــمند مدتی در صدر اخبار 

رسانه ها خواهد نشست.
زاگرس، مهد درختان بلوط، زیستگاه سنجاب ها، كبك ها، گنجشك سانان، 
پرندگان شكاری، باالبان و عقاب هاست. در روزهای سیاه زاگرس، شعله های 
آتش آنقدر ادامه پیدا كردند كه جوجه های نابالغ و آشیانه های  پرندگانی 
كه فصل تخم گذاری و زادآوری آنها بود را هم از بیــن بردند؛ تا جایی كه 
زبانه ها حتی به آشیانه  عقاب ها هم كشیده شد. در آتش سوزی خائیز، بیشتر 
گونه هایی كه امكان جابه جایی ندارند مانند خزندگان و آشیانه های پرندگان 
یا پستانداران كوچك مانند سنجاب ها كه در تنه درختان النه دارند، آسیب 
دیده اند.جوندگان كه جزو زنجیره غذایی دیگر حیات وحش هســتند هم 
البته در امان نمانده اند. گفتنی اســت كه در جنگل ســوزی اخیر یكی از 

نیروهای اطفای حریق كشته و 3 نفر نیز مصدوم شدند.
داغ طالی سبز

منطقه خائیز، در تاریخ 23دی ماه 13۷۷در فهرست مناطق حفاظت شده 
كشور قرار گرفت. پوشش گیاهی این منطقه همانند اكثر مناطق جنگلی 
زاگرس درخت بلوط اســت و در كنار آن گیاهانی ماننــد بنه، كلخنگ، 
بادام وحشی، ارژن، خوشــك، گون و گیاهان دارویی به چشم می خورد. 
زاگرس خانه بلوط های ایرانی است تا جایی كه فعاالن محیط زیست جهان، 
بلوط ها را شناسنامه جنگل های این منطقه می دانند. هفتم فروردین در 
تقویم محیط زیستی ها روز جنگل های بلوط زاگرس ثبت شده و برنامه های 
فرهنگی مختلفی اجرا می شود تا توجه ها به این منابع ارزشمند طبیعی 
جلب شود. گزارش فعاالن محیط زیســت حاكی از این است كه پوشش 
منطقه ای كه دچار حریق شــده، بیشتر مرتعی اســت و پوشش جنگلی 
و درختی در ضلع شــمالی قرار دارد. گفتنی است منطقه زاگرس حدود 
30میلیون هكتار وســعت دارد كه در این 30 میلیــون هكتار، 6میلیون 
هكتار جنگل قــرار گرفته و تیپ جنگل ها نیز بلوط اســت. گونه مقاوم و 
خشكی پســندی كه قدمتی بیش از ۵هزار و ۵00سال دارند. 180 گونه 
درختی و درختچه در این جنگل ها وجود دارد كه هنوز مشخص نشده چه 
تعدادی از این گونه ها از بین رفته اند. بعضی روایت ها حكایت از آن دارد كه 
كارشناسان ارزش اكولوژیك و خدماتی یك درخت بلوط را كه اكنون در 
حال سوختن و از بین رفتن است حدود یك میلیارد تومان برآورد كرده اند.

زبان بسته های سوخته
تصویرهایی كه از جوجه تیغی ها و سنجاب های سوخته به رسانه ها رسید، 
خیلی ها را آتش زد. سنجاب ها، شاید كوآالهای زاگرس هستند؛ شناسنامه 
بلوطستان بزرگ ایران. سنجاب ها اگر در زاگرس نباشند، زیستگاه درختان 
بلوط آسیب می بیند. كوه خائیز محل زندگی گونه های جانوری بسیاری مانند 
گرگ، گراز، كفتار، شغال، جوجه تیغی، سیاه گوش، پلنگ، خرس قهوه ای، 
انواع پرندگان و گونه خزندگان است. اما كل و بز شاخص ترین گونه جانوری 
این منطقه هستند. تاكنون 90گونه جانوری در این منطقه شناسایی شده اند. 
بر اساس آخرین سرشماری انجام شده، در منطقه حفاظت شده خائیز بیش 
از 1۵00راس كل و بز زندگی می كنند. همچنین گونه های جانوری كمیابی 
مانند كاراكال )سیاه گوش(، پلنگ، عقاب، جغد شاخدار و جغد ماهی خوار در 
این منطقه دیده شده اند. البته تنوع پرندگان نیز در این منطقه بسیار زیاد 
است و كبك، انواع گنجشك سانان، پرندگان شكاری، باالبان و عقاب ها از 

پرندگان منطقه خائیز هستند.

مائده امینی 
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار



اگر این امكان برای شما فراهم باشــد كه درباره هر موضوعی كه 
دلتان می خواهد فیلم بسازید، بسته به میزان بلندپروازی تان، دو 
راه پیش روی شماست: می توانید فیلمی درباره انقالب كبیر فرانسه 
بسازید یا جنگ و جدل دو همســایه دیواربه دیوار؛ فیلمی درباره 
آخرالزمان عصر ما یا دختر كافه چی كه فریب یكی از مشــتری ها 
را می خورد؛ اثری درباره آخرین ســاعات زندگی یكی از قهرمانان 
جبهه مقاومت فرانسه یا تحقیقات پلیس درباره قتل زنی خیابانی. 
كل قضیه اینجا به شخصیت فردی شما برمی گردد، مهم این است 
كه نتیجه فیلم خوبی از آب دربیاید، كارگردانی و ساختار درست 
داشته باشد و در یك كالم سینمای قابل قبولی ارائه دهد. تنها وجه 
افتراق احتمالی میان آخرالزمان و وزن خیابانی، انقالب كبیر فرانسه 
و دخترك كافه چی، قهرمان جبهه مقاومت و جنگ و جدل میان 
دو همسایه در سطح جاه طلبی، موضوع است. تا اینجا و با این نگاه 
نتیجه می گیریم ما موضوعات مهم داریم و موضوعات بی اهمیت؛ 

حاال هركس موافق نیست دستش را بلند كند.
از حاال به بعد همه چیز خیلی ساده است. حدس اینكه كدام موضوع 
شایسته توجه بیشتری است خیلی سخت نیست. دو كاغذ سفید 
برمی داریم و روی اولی می نویســیم: »فیلمنامه آخرالزمان عصر 
ما«. بعد از یك جنگ اتمی هر نشانی از آدمیت از سطح كره زمین 
محو شده است. تنها آدم نجات یافته مرد رنگین پوستی است كه 
تك وتنها در نیویورك زندگی می كند. او تا حد توانش از پس زندگی 
برمی آید اما تنهایی به شدت آزارش می دهد. بعد از 2ماه می فهمد 
كه تنها نیست و زن سفیدپوستی هم از این فاجعه اتمی جان به در 
برده است. آنها همدیگر را مالقات می كنند و به هم دل می بازند اما 
مشــكالت نژادی راه آنها را برای رسیدن به خوشبختی سد كرده 
است. 2 ماه بعد سروكله مرد سفیدپوستی كه خود را با قایق نجات 
به آنجا رسانده پیدا می شود. او هم خواهان تصاحب زن است. مرد 
رنگین پوست ابتدا عقب می نشــیند اما بعد پا پیش می گذارد و به 
رقیب مرد دوم بدل می شود. مرد سفیدپوست تصمیم می گیرد با 
دوئل رقیب را از میدان به در كند. در شهری متروك و ویران، درست 
مقابل ساختمان ســازمان ملل متحد، 2مرد تا سر حد مرگ باهم 
می جنگند تا دیگر جنگی در جهان اتفاق نیفتد. این جنون انسانی 

است كه آخرالزمان عصر ما را رقم می زند.
 حاال كاغذ دوم را می گیریم و روی آن چنین می نویسیم: »فیلمنامه 
جنگ و جــدل میان دو همســایه«. در منطقه ناشــناخته ای از 
روستاهای جنوب فرانسه كشاورز فقیری زندگی می كند. او تا حد 
توانش از پس زندگی برمی آید اما تنهایی به شدت آزارش می دهد. 
روزی ســروكله آدم دیگری هم در آن حوالی پیدا می شود؛ زنی 
شهری كه ماشینش خراب شده و درمدتی كه آنجاست تحت تأثیر 
سادگی زندگی روستایی قرار می گیرد. كشاورز او را به مزرعه اش 
دعوت می كند، اطراف را به او نشــان می دهد و با زندگی بدوی در 
ده آشنایش می كند. طولی نمی كشد كه كشاورز عاشق می شود 
اما پایگاه اجتماعی روستایی او در قیاس با موقعیت اجتماعی زن 
شهری راه آنها را برای رســیدن به خوشبختی سد كرده است. در 
همین حال مرد روستایی دیگری كه مدت ها در شهر زندگی كرده 
و حاال دیگر حسابی شهری شده تصمیم می گیرد به ده بازگردد و 
در همسایگی مرد اول، سكونت كند. پس از مدتی او هم عاشق زن 
شهری می شود. مرد روستایی ابتدا عقب می نشیند اما بعد پا پیش 
می گذارد و به رقیب مرد دوم بدل می شود. مرد شهری شده تصمیم 
می گیرد با رقیب دوئل كند. در دشــتی بادخیز درجنوب فرانسه 
2مرد تا ســر حد مرگ باهم می جنگند و چه كسی می تواند ادعا 

كند اهالی ده از تماشای جنگ و جدل دو همسایه لذت نمی برند.
2برگه را با هم مقایسه و با دیگران مشورت می كنم و هر دو را برای 
چند تهیه كننده می فرستم. شــكی نیست كه موضوع آخرالزمان 
عصر ما موضوع مهم تری است درحالی  كه جنگ و جدل همسایه ها 
داستان كوچك، حوصله ســر بر و غیرجذابی دارد. با دركی كه از 
داستان اول دارم فیلمی می سازم كه به بزرگ ترین شكست دهه 
تبدیل  می شود. همه، بیشتر از همه خودم، تعجب می كنم و بعضی ها 
هم ممكن است گول بخورند و بگویند: »حتما فیلم مشكالتی داشته 
اما چنان موضوع مهمی دارد كه نمی شــود بی اعتنا از كنارش رد 
شــد«. می گویند دالیل زیادی وجود دارد مبنی بر اینكه موضوع 
آخرالزمان عصر ما موضوع جذابی اســت اما من خودم تا فیلمی 
ساخته نشده باشد نمی توانم درباره كیفیتش قضاوت كنم؛ شاید 

هم احمقم و به همین دلیل در زندگی به جایی نرسیدم.
وقتی دوباره موضوع دوم را نگاه می كنم می بینم دقیقا مثل اولی 
بی منطق است. از اولی وضعیت پایان جهان را جدا كنید و زمینی اش 
كنید، آن وقت می بینید كه به دوره ما تعلق نــدارد، اصال به هیچ 

حقــوق در یك تعریف كالســیك، مجموعــه قواعد و 
مقرراتی است كه در نظام های حقوقی ملی به روش های 
مختلف از سوی مؤسســات اجتماعی یا دولتی جهت 
تنظیم رفتار و تامیــن نظم اجتماعی ایجــاد و اعمال 
می شود. استدالل قواعد حقوقی، مبتنی بر رفتار عقالنی 

تجربه شــده در زندگی جمعی افراد 
برخوردار از آزادی و اختیار است. علم 
حقوق، دانش تحلیل و ســیر تحول 
قواعد حقوقی است. دانش حقوق تنها 
یك سرشناسه كلی اســت كه از آن 
زیرشاخه های متعددی ذیل 2 شاخه 
حقــوق عمومی و حقــوق خصوصی 
ایجاد شــده اســت. حقــوق جزایی 
شعبه ای از حقوق عمومی است. عنوان 
»حقوق جزایی انگلستان« یادآور آن 
اســت كه اغلب كتاب هــای حقوقی 

از سنت های فلســفی دوگانه، ســنت آنگلوساكسون 
)ملت هایی كه انگلیسی زبان رسمی آنهاست( و سنت 
قاره ای )اندیشه های حقوقی كه از ایده آلیسم آلمانی و 
ساختارگرایی تأثیر پذیرفتند و از وجهی هرمنوتیكی-
پدیدارشناسانه و آسیب شناسانه- برخوردارند( پیروی 
می كنند. برخی حقوق را به منزله سلسله اعصاب حیات 
جدید و به اصطالح زندگی مــدرن معرفی می كنند كه 
فقدان یا ناكارآمدی آن به اختالل شدید در این حیات 
جدید منجر می شود. از این رو مطلوبیت نظام حقوقی، 
فراتر از چارچوب شكلی، برای بقا و توسعه جامعه مطرح 
است. نظام حقوقی جدید در واقع، برای ماندگاری بالنده 
حیات فردی و جمعی انســان ها در عصر فلسفه، علم، 
صنعت، سیاســت، اخالق و دین ورزی مطرح و در این 

راستا قابل فهم و به كار گیری است. 
در همین رابطه، همواره این ســؤال مطرح اســت كه 
آیا قانون در پی تحدید آزادی هــا از طریق نظام حقوق 
جزایی اســت؟ این ازجمله ســؤال هایی است كه ذهن 
عالقه مندان علوم انسانی را درگیر خود می كند. تامین 
حداقل عدالت به معنای تامین و حفــظ اراده آزاد فرد 
است. با فراهم بودن اراده آزاد فرد است كه اصوال قضاوت 

نیك و بد میسر است.
پس از این مقدمه، سراغ معرفی و بررسی كتاب »حقوق 
جزایی انگلســتان« نوشــته الیوت و كوئین با ترجمه 
علی تحصیلی می رویم كه توســط نشر نی منتشر شده 
اســت. این كتاب با دیدی جامع و مختصــر به مبانی 
حقوق جزایی انگلســتان می پردازد و با شرحی روشن 
و پویا مباحث گوناگون این گســتره حقوقی را معرفی 
می كند. مولفان، كاترین الیوت و فرنسس كوئین، صرفا 
به توصیف جرائم و قوانین عرفــی و موضوعه مربوط به 
آنها بســنده نمی كنند و همچون ناظری بی طرف باقی 
نمی مانند بلكه در هر موضــوع و زمینه حقوقی عمال با 
مسائل فكری و انتقادی درگیر می شوند و در نهایت به 
شــرحی متوازن و در عین حال امروزی از اندیشه های 
حقوقی قدیم و جدید می رســند. با توجــه به عناوین 
متفاوت حوزه های حقوق عرفی و قوانین موضوعه، این 
سؤال مطرح است كه آیا این شاخه از دانش و شاخه های 
كاربردی آن از پیوستگی و تداوم برخوردارند. از یك سو 
تدابیر و راهكارهای كامال كالسیك و سنتی قرار دارند 
و از سوی دیگر با بروز تغییرات در سبك زندگی مردم، 
چشم اندازها و رهیافت های استداللی و اصالحی جدیدتر 
درك ما را از پدیده های مورد نظــر افزایش داده اند. با 
توجه به مسائل حاد اجتماعی و حقوقی معاصر، تأكید 
مولفان بر طرح مباحث گوناگون، اثر را هر چه بیشــتر 
روزآمد می كند. در این میان، آنچه بیشتر اهمیت دارد، 
احاطه مولفان بر گستره مسائل و موضوعات حقوقی و 
طرح نظرات نقادانه اســت. از این رو، ایــن اثر می تواند 
مدخلی مناسب برای آشنایی با مبانی و مفاهیم حقوق 
جزایی انگلستان و ســیر تحولی آن در آن كشور باشد. 
در موارد گوناگون، ریشــه های نظری قوانین در قواعد 
عرفی جامعه جست وجو  و ســپس نسبت آن با جامعه 
مدنی و قوانین موضوعه ســنجیده می شود. ساماندهی 
زندگی فرد و جامعــه، همچنین تعریــف و حمایت از 
آزادی فردی و در واقع جمع میان قانون و آزادی، یكی 
از بنیادی ترین مسائل در قلمرو حقوق عمومی است كه 
در این كتاب از نقشی محوری برخوردار است. مولفین، 
به رغم اختصار و فشــردگی مطالب، در هر فصل، هر بار 
پس از بیان اصل موضــوع، به مهم تریــن آرا و نظرات 
پیرامون آن و پرونده های تعیین كننده ای كه حول آن 
موضوع مطرح شده اند نیز می پردازند. نویسندگان اثر، 
ضمن بررســی پرونده های متعدد، همواره درصدد آن 
هستند تا مرز میان آزادی و قانون و به عبارت دیگر مرز 
میان رعایت قانون و بهره بردن از حق آزادی را به عنوان 
مهم ترین محور حقوق عمومی نشــان دهند. مولفین 
بارهــا و در وضعیت هــای گوناگون برای نشــان دادن 
كاســتی ها و محدودیت های قوانین، درنظریه و اجرا، 
خواننده را با افكار و آرای اساتید و حقوق دانان برجسته 

آشنا می كنند.
كتاب پیش رو به دلیل احاطــه مولفانش بر مباحث این 
گســتره حقوقی، به كتابی جامع و روزآمد بدل شده و 
به عنوان مرجع معتبر حقوق جزایی در دانشــكده های 

یاور یگانه
روزنامه نگار
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كلود شابرول در سال ۱۹۶2 با نوشتن این مطلب از جهان نقد خداحافظی كرد

موضوعبااهمیت،موضوعبیاهمیت
ارزش فیلم ها در سوژه ای كه طرح می كنند، نیست

 از مجله مووی
تا موج نو
هنگام نوشتن این 
مقاله شابرول دیگر 
با حرفه نقد فیلم 
وداع كرده بود و با 
ساختن »سرژ زیبا« 
و »پسرعموها« یكی 
از چهره های اصلی 
موج نو به حساب 
می آمد. مخاطب 
اصلی شابرول 
فیلمسازان بوده اند 
اما خواندن آن برای 
منتقدین سینما و 
تماشاگران پیگیرتر 
هم خالی از فایده 
نیست

كتاب بالینی 
دانشجویان 

رشته حقوق در 
بریتانیا

كتاب پیش رو به دلیل 
احاطه مولفانش بر 

مباحث این گستره 
حقوقی، به كتابی 

جامع و روزآمد بدل 
شده و به عنوان مرجع 

معتبر حقوق جزایی 
در دانشكده های 

حقوقی بریتانیا 
شناخته و بارها 

تجدید چاپ شده 
است

 حداقل عدالت
 و حفظ

 اراده آزاد فرد
كتابی برای آشنایی با مبانی و 

مفاهیم حقوق جزایی انگلستان و 
سیر تحولی آن
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  تعداد صفحات: 824
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حقوقی بریتانیا شناخته و بارها تجدید 
چاپ شــده اســت. فراتر از آن، این 
كتاب نه تنها در دانشكده های حقوقی 
موطن اصلی اش از شــهرت بسزایی 
برخوردار است بلكه میان آثار حقوقی 
ترجمه شــده به فارســی نیز جایگاه 
ویــژه ای دارد. كتاب حقــوق جزایی 
انگلســتان شــامل ۱۴ فصل، مقدمه 
مولفان و مقدمه مترجم است. عناوین 
فصل های كتاب عبارتنــد از: عناصر 
جرم، جرائم با مسئولیت مطلق، قتل 
عمد، قتل غیرعمد ارادی و غیرارادی، جرائم غیرمهلك 
علیه اشــخاص، تجاوز به عنف، جرائم غیرمتقلبانه علیه 
اموال، جرائم متقلبانه و فریبكارانــه علیه اموال، جرائم 
ناقص، شركای جرم یا معاونت در جرم، مسئولیت كیفری 
اشخاص حقوقی )شركت ها(، دفاعیات عمومی و نوشتن 
قانون جامع برای حقوق كیفری. در عین حال، فصل های 
كتاب را می توان در 2 گروه جای داد؛ گروهی از فصل ها 
براساس رفتار انسان های حقیقی است و برخی فصل ها 
به رفتار افراد حقوقی و شركت ها و فصلی نیز به دفاعیات 
اختصاص دارد. فصــل جداگانه ای نیز برای فهرســت 

جامع نویسی منظور شده است.
ســال ها پیش برخی فصل ها از ویرایش ســوم كتاب، 
به خاطر جامعیت مطالب، در ایران به فارســی ترجمه و 
حتی به عنوان مطالب درســی رشته حقوق معرفی شد. 
مولفان الیوت و كوئین بعدها تالیف خود را با تجدیدنظر 
و تا حد امكان با انعكاس یافته های نو به چاپ رساندند. 
كتاب حاضر ویرایش هشتم آن است كه در سال 20۱0با 
تغییرات اساسی منتشر شده است. مولفین اثر، مهارت و 
بالغت درخوری جهت بحث و بررسی و بازكردن دقیق 
آرای حقوقی به خرج داده اند كه برگردان آن به فارســی 
توجه و دقــت خاصــی را می طلبد؛ به ویــژه آنكه زبان 
فارسی در طرح و بررسی مباحث قضایی دارای پیشینه 
و شایستگی های مناسبی اســت و مجال احراز توانایی 
در درك و انتقال مباحث مطروحــه در دیگر نظام های 
حقوقی را می دهــد. در این ترجمه تالش بــر آن بوده 
است كه شــرط بیان صحیح ترجمه برای انتقال مقاصد 
پیچیده حقوقی جهت نشــان دادن ارتباط و پیوستگی 
مضامین با بیانی مستدل و عباراتی واضح تا حد ممكن 
رعایت شود. بدیهی است كه رعایت مالك های ترجمه 
خوب و توجه به استدالل و منطق قضایی، فراتر از رعایت 
جنبه های ادبی نگارش است. در همین رابطه، اتفاقا یكی 
دیگر از فواید آشــنایی با كتب حقوق جزایی انگلستان، 
آشنایی با نحوه استفاده دستگاه قضایی آن كشور از افكار 
عمومی، هیأت منصفه و شبكه های اجتماعی-رسانه ای 
و رهاشــدن از دام لفظ گرایی در حقوق است؛ چنانچه 
بتوان لفظ گرایی را بــه منزله اســتفاده از لغت یا ماده 
قانونــی در برابر مصادیق رفتاری درنظر گرفت. شــیوه 
فرانســوی مراجعه به آرای حقوقی، این آموزه را ترویج 
می دهد كه برای هرگونه رفتار و قضاوت حقوقی درباره 
آن، صرفا كافی اســت كه به ماده قانونی، تبصره یا بند 
مرتبط با آن رجوع شود و مطابق با اصل حقوقی مصداق 
آن قضاوت شود. درحالی كه این نوع از لفظ گرایی برای 
كشــور مبدا، به خاطر برخورداری از یك فرهنگ، زبان 
عمومی و فرهنگ حقوقی مشــترك، تا حدودی هنوز 
قابل استفاده است، كشور مقصد را برای استفاده از این 
روش با مشــكالتی دوچندان روبه رو می سازد؛ چون در 
واقع،استفاده از روش لفظ گرایی راه استفاده از فكر برای 
درنظرگرفتن وجوه معنایی، شناختی و اجتماعی مسائل 
در كشور مقصد را مسدود و یا با مشكل مواجه می سازد.

 همانطور كه تشریح شد، در این كتاب طیف وسیعی از 
مسائل اجتماعی كه مبتالبه جوامع زیادی هستند، مورد 

تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
 چنین ویژگی هــای مطلوبی نوید می دهــد كه كتاب 
پیش رو نه تنها برای دانشجویان رشته حقوق و رشته های 
مرتبط دیگــر بلكه بــرای بخش های وســیعی از افراد 
عالقه مند مفید و دلپذیر باشــد و آنان را در فهم مطالب 

حقوقی یاری دهد.
به غیر از ارائه گزینشی برخی قوانین موضوعه و واژگان 
توصیفی كه نویسندگان كتاب در كنار نمایه موضوعی 
ارائه داده اند، مترجم هرجا كه ضروری تشــخیص داد، 
نكات، مفاهیم، اســامی و عنوان ها را در پانویس جهت 
تدقیق مفاهیم و شفاف ترشــدن مطلب برای مخاطب 

كنجكاو فارسی زبان توضیح داده و تشریح كرده است.
در پایان هر فصل، چند صفحه به بخش پاســخ دهی به 
سؤاالت اختصاص دارد. گرچه هدف مولفان این كتاب 
در واقع، نوعی شبیه ســازی  تكالیف رایج در امتحانات 
پایان تحصیل برای دانشــجویان رشته حقوق است، در 
عین حال، این بخش، چه به عنوان یك مرور كلی مطالب 
عمده و چه به عنوان راه حل یابی و مسئله گشــایی برای 

هر خواننده غیرحرفه ای می تواند بسیار سودمند باشد.

دوره ای تعلق ندارد و حقیقتی هم در آن نیســت )موضوع جنگ 
و جدل میان همســایه ها این فرضیه را ثابت می كند(. آخرالزمان 
دوران ما آشغال است و درســت به همان دالیل موضوع جنگ و 
جدل میان همسایه ها هم زباله است. می خواهم به این نتیجه برسم 
كه تمام مالحظات سینمایی به كنار، موضوع مهم الزاما از موضوع 
پیش پاافتاده ارزشمندتر نیست. چنین تفكری اغلب تله مرغی است 

كه به تله انفجاری تبدیل می شود.
می توانیم از اینجا هم جلوتر برویــم: در نگاهی كلی تر، چیزی كه 
داســتان آخرالزمان  را مهم جلوه می دهد، خود موضوع نیســت، 
چراكه همین مضمون در طرح سســت و ضعیف داستان دوم هم 
به كار گرفته شده است، بلكه باورپذیری پایان جهان و طراحی صحنه 
است كه باعث می شود فكر كنیم با موضوع مهمی طرف هستیم، 
اما منظره شــهری متروك موقعیت های ســینمایی بیشتری از 
دهكده ای در جنوب فرانسه برای شما فراهم نمی كند )برعكس این 
معادله صادق تر است( ولی می تواند احمق هایی كه تابه حال چنین 
چیزهایی ندیده اند را تحت تأثیر قرار دهد. حواستان باشد احمق ها! 
»موضوعات مهم« تله ای است كه گرفتارش می شوید. آنچه در پی 

می آید فهرست جامعی است از این موضوعات:
الف: موضوعات مهم تاریخی

  آدم و حوا )به خصوص اگرلباس به تن داشــته باشند(؛ اگر اسامی 
را واضح و آشكار انتخاب كنید )مثال ایو یا اوا یا نام خانوادگی آدام( 
بعضی از تمثیل ها مجازند. آدم بد داستان هم باید حتما اغواگر باشد.

  ژاندارك )كه به دیگر آدم های مشــابه هم قابل تعمیم اســت(؛ 
بدكاره ای با قلبی از طال یا زن بدنامی كه عملی قهرمانانه از او سر 
می زند؛ پرستاری كه عضو جبهه مقاومت فرانسه است و با هیتلر 
روهم می ریزد تا مدارك مهمی را از او بدزدد؛ زنی كه قربانی جنگ 

سرد است؛ كودكان؛ مادران یا بعضی از افسران.
  انقالب كبیر فرانســه یا هر انقالب دیگری كه در دنیا در جریان 
است، تضادهای طبقاتی، اعتصابات رنجبران، تساوی حقوق نسوان.

  جنگ كه البتــه از آن متنفریم اما قهرمانان را هــم به ما ارزانی 
داشته است؛ عقاید خوب، عقاید بد. ژاندارك كامال این طبقه بندی 

را توصیف می كند.
  بمباران اتمی، به پایان رسیدن جهان.

ب: موضوعات مهم انسانی
  عشق كه با مشكالت زناشویی تعریف می شود )البته بدون دخالت 

اغواگر(؛ برخوردهای كوتاه، دلدادگی های پنهانی.
  دوستی برادرانه میان مردان: من مواظب برادرم هستم و مراقبم 

تا خطا نكند.
  من جالد خویشتنم؛ مردی در مغاك فروافتاده و با بازیابی توانش 

دوباره سربلند می كند.
  بهشــت ســبز؛ رازهای زندگی و دوران خوش كودكی؛ تقابل 

كودكان معصوم و بزرگساالن.
  مرگ؛ مردی در لحظات آخر زندگی بــه عقب نگاه می كند و از 
زندگی ای كه داشته شرمسار است، بی عاطفه بوده و هیچ عشقی به 

نوع بشر نداشته است.
  ایمان؛ چرا ایمانمان را از كف می دهیم؟

همه اش همین بود. فكر نمی كنم موضوع مهم یا موضوع غیرمهم 
داشته باشیم. هرچه موضوعات كوچك تر باشند باعظمت و شكوه 
بیشتری می توانیم پرداختشــان كنیم. راستش را بخواهید فقط 

راستی است كه حساب می شود.

كاوه جاللی
مترجم

مطلب زیر نوشته ای است از كلود شابرول كه در نخستین شماره مجله »مووی« به تاریخ ژوئن ۱۹۶2 به چاپ 
رسید. هنگام نوشــتن این مقاله شــابرول دیگر با حرفه نقد فیلم وداع كرده بود و با ساختن »سرژ زیبا« و 
»پسرعموها« یكی از چهره های اصلی موج نو به حساب می آمد. او در این مقاله با لحنی مطایبه آمیز یادآور می شود كه 
اهمیت هر فیلمی  نه در موضوع  بلكه در نوع و نحوه پرداخت موضوع است. هرچند چنین به نظر می رسد كه مخاطب 
اصلی شابرول فیلمسازان بوده اند اما خواندن آن برای منتقدین سینما و تماشاگران پیگیرتر هم خالی از فایده نیست. 
شابرول با پیش كشیدن موضوعی ظاهراً ساده متذكر می شود كه نباید گول اسامی، عناوین و موضوعات دهن پر كن را 
خورد؛ باید مراقب بود و در دام احمق ها نیفتاد. وقتی در روزگاری به سرمی بریم كه منتقدی در یك برنامه تلویزیونی برای 
گرفتن دست و جیغ و هورا و البته سرگرم كردن مخاطبانش مهم ترین سینماگران دنیا را تخطئه می كند یا منتقد دیگری 
در سایتی گمنام برای دیده شدن و گرفتن كلیك و الیك )همان دست و جیغ و هورای مجازی( الطائالت می بافد، جعل 
واقعیت می كند، آدرس غلط می دهد و آنچه در این میان مغفول مانده خود سینماســت، خواندن مطلبی از شابرول 
می تواند آدرس سرراست تری به مقصد باشد. اجازه بدهید همین اول، آخرش را بگوییم؛ مطلب شابرول اینگونه تمام 

می شود؛»راستش را بخواهید فقط راستی است كه حساب می شود«.

 علی تحصیلی
مترجم كتاب

فرهنگ
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   پشت پرده قتل هاي خانوادگي

اين روزهــا همه از وقوع 
قتل هــاي خانوادگــي 
صحبــت مي كننــد. از 
2قتلي كــه در روزهاي 
اخير در آبــادان اتفاق 
افتــاد و در جريــان آن 
2زن و دختر، اولي توسط 

برادرانش و ديگري توسط شوهرش به قتل رسيدند، تا 
قتل دختر جوان توسط پدرش در كرمان و كمي قبل تر 
قتل رومينا، دختر تالشي به دست پدرش كه افكار عمومي 
را به شدت آزرده كرد. حاال پرسش اساسي اين است كه 
آيا وقوع قتل هاي خانوادگي در كشور رو به رشد است؟ 
آيا خانواده ها با دختران و زنان نامهربان شده اند و آنها را 

تحت خشونت خانگي قرار مي دهند؟
در نگاه اول اينطور به نظر مي رسد كه قتل هاي خانوادگي 
رشدي فزاينده داشته اســت. همين چند پرونده كه به 
آنها اشاره شــد براي پايه قرار دادن اين تئوري كافي 
است اما در بررســي دقيق تر در خواهيم يافت كه وقوع 
چنين قتل هايي از سال هاي دور وجود داشته و قتل هاي 
خانوادگي هفته هاي اخير امتداد همان قتل هاست. هرچند 
اين حوادث تلخ و ناگوار است و بايد مانع وقوع حتي يك 
مورد از آنها شــد اما در حقيقت اتفاق تازه اي رخ نداده. 
چنين خشونت هايي عليه زنان و دختران همواره در بطن 
جامعه وجود داشــته اما اين روزها گسترش شبكه هاي 
اجتماعي و اطالع رساني لحظه اي موجب شده ديگر ديوار 
و حصاري وجود نداشته باشد. ديگر نمي شود رويدادي 
را از ديد افكار عمومي پنهان كرد. اين روزها گوشي هاي 
تلفن همراه، شبكه هاي اجتماعي و شهروندخبرنگاران 
گوي سبقت در اطالع رساني و افشاگري را از رسانه هاي 
رسمي ربوده و ميدان دار شده اند. پيش از اين ممكن بود 
ساالنه صدها حادثه تلخ، مشابه آنچه درباره 2قتل آبادان، 
كرمان و قتل رومينا شاهد بوديم اتفاق بيفتد اما هيچ كس 
از آن باخبر نشود اما حاال بازتاب چنين خبرهايي توسط 
رسانه هاي جديد موجب شــده تا اين رويدادها نمود 

بيشتري در جامعه پيدا كند. 
اما در چنين شرايطي ريشه قتل هاي خانوادگي را بايد در 
كجا جست وجو كرد؟ ريشه اين حوادث را بايد در فرهنگ 
جست وجو كرد. به طور مثال در برخي فرهنگ ها اينطور 
مرسوم است كه دختر از زماني كه متولد مي شود بايد در 
خدمت پدر و برادر باشد و شخصيت او تا مرحله خدمتكار 
تنزل پيدا مي كند. يا اينكــه در برخي فرهنگ ها گفته 
مي شود كه دختر بايد با پسرعمويش ازدواج كند و اين 
موضوع از بدو تولد عنوان و رفتار تحقيرآميزي با او مي شو 
د. كافي است دختر كوچك ترين نافرماني و سركشي از 
چنين فرهنگ هاي پوسيده اي انجام دهد تا دچار خشونت 
شود. رفتار خشونت آميز مراتبي دارد كه در باالترين حد 

آن به قتل منجر مي شود.
شايد تا پيش از اين در شهرهاي كوچك چنين حوادث 
تلخي رخ مي داد و هيچ وقت هــم هيچ كس متوجه آن 
نمي شد اما حاال شبكه هاي پرشمار اطالع رساني، فضاي 
مجازي و خبرنگاران بازتاب دهنــده چنين دردهايي 
هستند و اين قتل ها پنهان نمي ماند. حاال پرسش بنيادين 
اين اســت كه با وجود چنين فرهنگي كه ناموسش را 
قرباني مي كند، چه راهكاري براي كاهش خشــونت و 
اصالح فرهنگ هاي غلط وجود دارد؟ نخســتين گام 
براي كنترل و مهار چنين پديده هايي وضع قانون است، 
چراكه قانون، عامل فرهنگسازي  است. گام دوم كه كليد 
ماجراست بايد فرهنگسازي  باشد و بايد آن را از خانواده، 
كتاب هاي درسي، دانشگاه، رسانه ها و حتي از در و ديوار 

شهر آغاز كرد.
»ويلفردو پارتو« جامعه شناس ايتاليايي مي گويد: فرهنگ 
در خون ما رسوب كرده و ما مثل تنگ بلور هستيم؛ وقتي 
به تنگ آب ضربه بزنيد رســوبات آن بلند مي شود. در 
نتيجه مهار قتل هاي خانوادگي كار فرهنگي همه جانبه 
طلب مي كند چراكه اين موضوع در فرهنگ ما رســوخ 
كرده است. مثال وقتي يك نفر دختردار مي شود با نگاه 
ترحم آميز به او نگاه مي كنند. بعد از انتشار خبرهاي اين 
قتل ها در روزهاي گذشته نسل جوان واكنش هاي منفي 
نسبت به اين حوادث تلخ داشتند اما ممكن است افراد 
سالمند نســبت به اين نوع قتل ها موضع تندي نداشته 
باشند و مثال بگويند پدر است و دوست داشته فرزندش 
را بكشد. درحالي كه زن اساس زندگي است و زن و دختر 
مايملك هيچ كسي نيستند، اين نشان دهنده زمينه هاي 
فرهنگي است. روانشناسان مي گويند: در 284روزي كه 
بچه در رحم مادر اســت چارچوب زندگي او را در طول 
70سال زندگي تشكيل مي شود. بايد فرهنگ را از خانواده 
شروع كنيم. تا زماني كه فرهنگ و قانون اصالح نشود باز 

هم شاهد چنين رويدادهاي تلخي خواهيم بود.

  توليد كپسول تيوتكسين از سر گرفته شود
پسر 45ساله ام كه از بيماري اسكيزوفرني رنج مي برد، نيازمند مصرف 
داروي كپسول تيوتكسين 5ميلي گرم است كه از 12سال قبل مصرف 
مي كرده، اما متأسفانه اين دارو در بازار دارويي كشور نيست. پيش از 
اين، شــركت رازك دارو را توليد مي كرد كه از يك سال قبل ديگر آن 
را توليد نمي كند و شركت ديگري نيز توليد كننده اين داروي خاص 
نيست. پزشــكان توصيه مي كنند كه به جاي تيوتكسين داروهاي 
جايگزين مصرف كنيم كه نيازمند زمان و صرف وقت براي سازگاري 
فرزندم با 5تا 6قرص اســت كه به عنوان جايگزين اين قرص توصيه 
مي شود و تازه معلوم نيست كه براي درمان پسرم مفيد باشد يا خير. 
از طرفي امكان قطع مصرف قرص هم به گفته پزشكان به هيچ عنوان 
ميسر نيست. بماند كه قيمت اين دارو از 20هزارتومان به 150هزار 
تومان براي مصرف يك ماه افزايش يافته و تهيه آن براي من به عنوان 
بازنشسته ســخت و پيگيري هاي من از ســامانه 190 يا 1490 هم 
تاكنون به جايي نرسيده است. از مسئوالن وزارت بهداشت عاجزانه 
تقاضا مي كنم يا همان شركت قبلي را موظف به توليد كنند يا شركت 

ديگري توليد اين دارو را آغاز كند.
توكلي از تهران 

  افزايش قيمت لبنيات تا كجا
شركت هاي لبنياتي در طول سال به بهانه هاي مختلف، افزايش قيمت 
مي دهند كه با توجه به گراني همه  چيز چندان دور از ذهن نيست، اما 
اينكه قيمت ها باال بروند و بســته بندي ها كوچك تر شوند يا كيفيت 
كاهش يابد، واقعا كم فروشــي و بي انصافي اســت. حتي دوغ برخي 
شــركت ها به معناي واقعي آب سفيدرنگ اســت بي هيچ مزه اي. از 

مسئوالن ذيربط تقاضاي رسيدگي دارم.
رحيمي از كرج

 
  تلفن گوياي هواشناسي دائما خراب است

تلفن گوياي هواشناسي )سيستم هواگوي تلفني( كه با عنوان 134 
شناخته مي شود در برخي استان ها دچار قطعي و دائما خراب است. 
همچنين سامانه پيامكي 20134 و 2010134 نيز اغلب غيرفعال و 
داراي محدوديت در ارسال تعداد پيام از ايستگاه هاي روزانه است. از 

سازمان هواشناسي كشور تقاضاي رسيدگي فوري داريم.
ناصري از تهران 

  پارازيت فراوان در منطقه نواب
ميزان امواج پارازيت در منطقه نواب مابين مرتضوي و كميل به قدري 
زياد است كه ما در برخي ساعت ها قادر به ديدن شبكه هاي تلويزيون 
نيستيم. آيا ارگاني به فكر سالمتي و آســيبي كه اين امواج به مردم 

مي رسانند، هست؟ 
جوادي از تهران

  گراني و تورم، بيماران را به وادي نيستي سوق مي دهد
گراني و تورمي كه كشور را فراگرفته براي خانواده هايي كه بيمار خاص 
دارند يا حتي به دليل كرونا بيمار شده اند، چندين برابر سخت تر است. 
هم اكنون بيماران بسياري هستند كه كم آورده و درمان را رها كرده اند، 

مسئوالن براي اين قشر درمانده فكري بكنند.
ميثمي از لنگرود

  حقوق ناكافي مشاغل ساده و غيرفني
برخي مشاغل غيرفني و اصطالحا ساده مثل مشاغل خدماتي افزايش 
حقوق بسيار ناچيزي داشته اند كه هيچ تناسبي با درصد تورم موجود 
ندارد. كســاني كه اين افزايش حقوق را وضع كرده اند مگر نمي دانند 
كه معيشت و مخارج چندان فرقي بين فني و غيرفني و تحصيلكرده 

قائل نمي شود؟
فرهاد از تهران 

  مسدودي جاده رباط كريم به سفيدار 2ساله شد
تنها راه اصلي رباط كريم به شهرك سفيدار كه عمليات تعريض آن از 
2سال قبل شروع شده هنوز مسدود است و ساكنين شهرك براي رفتن 
به رباط كريم بايد مسافت زيادي را طي كنند. از شهرداري رباط كريم 

خواهشمند هستم كه رسيدگي كند.
احمد جارچي از رباط كريم

  هيچ پروتكل بهداشتي در استان بوشهر رعايت نمي شود
درحالي كه استان بوشــهر در وضعيت قرمز قرار دارد و افزايش تعداد 
مبتاليان نگراني ايجاد كرده است، بســياري از مردم بي توجه به اين 
وضعيت مشــغول زندگي، تفريح، كار و غيره هستند و گويا كرونا به 
بوشهر نيامده است. از مســئوالن تقاضاي اجراي قوانين سختگيرانه 

داريم.
ابوالعيني از بوشهر

  با افراد بدون ماسك در اتوبوس ها، به طور جدي برخورد شود
در اتوبوس هاي تهران افراد بي ماسك بسيارند، هيچ برخوردي با آنها 
نمي شود. حتي برخي افراد با آبريزش و سرفه بدون ماسك و دستكش 
سوار اتوبوس مي شوند. وقتي برخي افراد اهل رعايت نيستند، بايد با 

آنها برخورد جدي شود تا جان خود و ديگران را به خطر نيندازند.
چراغي از تهران 

  آب، مشكل خوزستان است نه تنها غيزانيه
اغلب مناطق خوزستان مشكل تأمين آب شرب دارند و اين مشكل در 
فصل گرم تابستان بيشتر خودش را نشان مي دهد. اين روزها كه مشكل 
غيزانيه سر زبان ها افتاده، داغ همه مردم خوزستان تازه شده است و 

از مسئوالن تقاضا داريم محض رضاي خدا به داد خوزستان برسند.
تباشري از اهواز

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دختر 14ساله؛ قرباني 
خواستگار اينستاگرامي

دختري 14ساله كه رؤياي زندگي در خارج از 
كشور را داشــت، در دام  اينستاگرامي پسري 

گرفتار شد كه نقشه شومي در سر دارد.
به گــزارش همشــهري، مدتي قبــل زن و 
شوهري به دادســراي جنايي تهران رفتند و 
از ناپديدشدن دختر 14ساله شان خبر دادند. 
پدر او گفت: دخترم به بهانه خريد از خانه خارج 
شد اما ديگر خبري از او نشد. همه جا را به دنبال 
او گشتيم تا اينكه به سراغ دفترچه خاطراتش 
رفتيم و با خواندن خاطرات او متوجه شديم كه 
به تازگي با پسري به نام سهراب در اينستاگرام 
آشنا شده است. او نوشته بود كه سهراب به او 
وعده زندگي در خارج از كشــور را داده است. 
حدس مي زنيم كه ســهراب از دخترمان خبر 
دارد. از سوي ديگر متوجه شديم كه دخترمان 
تمام مدارك شناسايي و طالهايش را برداشته 

و از خانه رفته است. 

ردي در شهر مرزي
پرونده اي درباره ناپديدشــدن دختر نوجوان 
تشكيل شد تا اينكه چند روز بعد دختر نوجوان 
با خانواده اش تماس گرفت و گفت در يكي از 
شهرهاي مرزي اســت. همين تماس او كافي 
بود تا خانواده وي راهي شــهر مرزي شــده و 
دخترشــان را به پايتخت برگردانند. او پس از 
حضور در دادســراي جنايي تهران از پسري 
20ساله به اتهام تجاوز و سرقت شكايت كرد 
و گفت:  به تازگي شكست عشقي خورده بودم 
تا اينكه  در اينستاگرام با پسري به نام سهراب 
آشــنا شــدم. به تدريج ارتباط من با سهراب 
صميمي تر شد و وقتي او شنيد عاشق زندگي 
در خارج از كشور هســتم به من وعده داد كه 
مي تواند مرا به اروپا برساند. از سوي ديگر او به 
من پيشنهاد ازدواج داد و مي گفت اگر با هم به 
خارج از كشور برويم، در آنجا ازدواج مي كنيم. 
اما براي رفتن به پول نياز داشتيم كه او پيشنهاد 
داد طالهايم را بردارم. من هم اين كار را كردم 
و به درخواست سهراب راهي يكي از شهرهاي 
مرزي شدم. او در آنجا خانه اي اجاره كرده بود 
كه مرا به آنجا برد و با تهديد به من تجاوز كرد 
و طالهايم را گرفت و حتي اقدام به تهيه فيلم 
ســياه كرد و  گفت اگر به كســي حرفي بزنم 
يا شــكايت كنم فيلم و عكس ها را در فضاي 

مجازي منتشر كرده و آبرويم را مي برد. 
بعد از اظهارات اين دختر نوجوان، به دســتور  
قاضي جنايي پسر 20ســاله بازداشت شد و 
در بازجويي ها به جرم خود اقرار كرد. او گفت: 
وقتي متوجه شدم كه دختر نوجوان شكست 
عشقي خورده و رؤياي زندگي در خارج از كشور 
را دارد فريبش دادم تا اموالش را سرقت كنم. 
خودم ساكن يكي از شهرهاي مرزي هستم كه 
به بهانه خروج از مــرز او را به محل زندگي ام 

كشاندم و نقشه ام را عملي كردم. 
پس از تحقيق از متهم و با توجه به اينكه جرم 
در يكي از شهرهاي مرزي كشور رخ داده بود، 
پرونده به دليل صدور قــرار عدم صالحيت به 

دادسراي محل فرستاده شد.

هفته گذشته شبكه هاي اجتماعي 
تحت تأثيــر اخبار تلــخ مربوط به داخلي

3جنايت خانوادگــي در كرمان و 
آبادان بود؛ جناياتي كه همانند ماجراي قتل رومينا، 
دختر نوجوان تالشــي، عامالن آنها از بســتگان 
قربانيان بودند و هر يك با انگيزه اي متفاوت مرتكب 
قتل شــده و در روزهــاي اخير افــكار عمومي را 

جريحه دار كردند.
نخستين جنايت خانوادگي كه هفته گذشته سوژه 
داغ شبكه هاي اجتماعي بود، ماجراي قتل زني به 
نام فاطمه بود؛ زن جواني كه بي رحمانه توســط 
شوهرش به قتل رسيد و پس از اين جنايت، قاتل 

راهي كالنتري شد و خودش را تسليم كرد.
فاطمه تنها 19ســال داشــت كه توســط شوهر  
23ساله اش به قتل رسيد. شوهرش، پسرعمويش 
بود و تحقيقات پليس از اين حكايت داشــت كه 
فاطمه به اجبار به عقد اين مرد درآمده بود. مأموران 
پليس در جريان تحقيقات انجام شــده دريافتند 
كه خواهر فاطمه ســال ها قبل تر با بــرادر قاتل 
ازدواج كرده بود اما بارها از ســوي شوهرش مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته و بيشتر اوقات سر و صورتش 
كبود بود. شــايد به همين دليل بود كه وقتي قرار 
شــد فاطمه به عقد برادر اين مرد در بيايد، با اين 
ازدواج مخالفت كرد و گفت كه دلش نمي خواهد با 
پسرعمويش ازدواج كند. به رغم مخالفت فاطمه، او 
به اجبار خانواده اش پاي سفره عقد با پسرعمويش 
كه كوچك ترين پســر خانواده اش بود، نشست؛ 
خانواده اي كه برخي از اعضاي آن براي پليس آشنا 
بودند و سوابقي در اداره پليس داشتند. فاطمه تنها 
2روز پس از عقد با پسرعمويش، از خانه گريخت و 
به مشهد فرار كرد. او همراه يكي از دوستانش راهي 
مشهد شــد به اميد اينكه زندگي تازه اي در آنجا 
شروع كند و تن به ازدواج اجباري با پسرعمويش 
ندهد. اما پس از فرار او، خانواده اش تالش زيادي 
كردند كه ردي از وي به دست آورند و در نهايت پس 
از گذشت حدود يك سال از اين ماجرا، موفق شدند 
او را پيدا كنند. تحقيقات پليس نشان مي دهد كه 
آنها با دختر جوان تماس گرفتنــد و با گفتن اين 
جمله كه او را بخشيده اند، از او خواستند كه به خانه 
برگردد. حتي به او گفته شد كه شوهرش نيز وي 
را بخشيده است و به اين ترتيب دختر جوان قبول 
كرد كه به خانه برگردد. اما وقتي وي از مشــهد به 
آبادان برگشــت و به خانه پدرش رفــت، پدر از او 
خواست با خوردن ســم، بدون درد و خونريزي به 
زندگي خودش پايان دهد ولي فاطمه قبول نكرد. 
پس از آن بود كه شــوهرش به بهانه حرف زدن با 
او، نزد فاطمه رفت و زماني كه بــا وي تنها بود، با 
استفاده از چاقو او را به قتل رساند و جسدش را به 
كنار شط بهمنشير برد و در آنجا رها كرد. پس از آن 
حدود ساعت 11:30شب راهي كالنتري شد و به 
قتل همسرش اعتراف كرد. با اعترافات هولناك اين 
مرد، مأموران راهي شط شدند و جسد دختر جوان 
را در آنجا ديدند. اين در حالي بود كه بررسي هاي 
پليس از اين حكايت داشت كه پيش از اين نيز در 
ميان اقوام مقتول چنين قتل  هاي خانوادگي صورت 
گرفته بود اما هر بار اين مسئله در ميان خانواده  حل 
شد و با اعالم رضايت، قاتل مدتي در زندان بوده و 
بعد آزاد شــده بود. ازجمله پدر فاطمه كه سال ها 
قبل تر خواهرش را به قتل رسانده بود يا يكي ديگر 
از بستگان او كه وي نيز همسرش را به قتل رسانده 
بود اما با رضايت خانواده مقتــول مدتي در زندان 

بوده و آزاد شده بود.
حاال و با قتل فاطمه، شوهرش)پســرعموي او( از 
سوي پليس دستگير شده و تحقيقات تكميلي در 
اين پرونده ادامه دارد اما آنچه بيشتر از همه محتمل 
است، اينكه سرنوشت قتل او نيز مانند سرنوشت 

جناياتي شــود كه پيش از اين در خانواده و ميان 
اقوام او رخ داده بود.

قتل دختر جوان در كرمان
قتل ديگري كه اين روزها جنجال زيادي به پا كرده، 
ماجراي قتل ريحانه، دختر كرماني به دست پدرش 
است. انتشار اين خبر تلخ با حاشيه هايي همراه بود؛ 
چرا كه در شــبكه هاي اجتماعي اعالم شد دختر 
جوان با تبر به قتل رسيده است؛ موضوعي كه پليس 
بالفاصله نسبت به آن واكنش نشان داد و اعالم كرد 
جزئيات منتشر شده درباره اين قتل صحيح نيست. 
كورش احمد يوسفي، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي اســتان كرمان در اين باره گفت: اختالف 
خانوادگي پدر و دختر 25ســاله اش و عصبانيت 
پدر باعث قتل دختر جواني در كرمان شده است. 
او ادامه داد: در پي اين اختالف و پس از جر و بحث 
صورت گرفته بين پدر و دختر، پدر هنگام عصبانيت 
يك ميله آهني به سمت دخترش پرتاب كرد كه با 

اصابت ميله به سر دختر، او جانش را از دست داد.
احمديوسفي در ادامه به شايعه ها درباره اين حادثه 
اشــاره كرد و گفت: مطالب عنوان شده در فضاي 
مجازي دربــاره اينكه دختر جوان بــا تبر به قتل 
رسيده، كذب است و در اين حادثه دختر به دليل 
ضربه ميله آهني به سرش فوت شــد. وي درباره 
اينكه گفته مي شــود پدر خانواده دچــار اعتياد 
بوده نيز گفت: اين فرد ســالم است و هيچ مشكل 
و يا اعتيادي نــدارد و هم اكنون در بازداشــت به 

سر مي برد.
از سوي ديگر، دادخدا ساالري، دادستان عمومي و 
انقالب مركز استان كرمان نيز جزئيات تازه تري از 
اين حادثه را بازگو كرد و گفت: برخي رسانه ها كه 
اغراض خاص خود را دنبال مي كنند، مسائلي را به 
دروغ به حادثه كشته شــدن دختر جوان كرماني 
به دست پدرش اضافه كرده اند كه در اين خصوص 
به اين رسانه ها هشدار داده مي شود. وي ادامه داد: 
به دنبال مشاجرات خانوادگي بين پدر و دختر اين 
خانواده، دختر جوان به دست پدرش كه حدود 50 
سال دارد، به قتل رسيد. وي درباره اعترافات اين 
مرد بعد از قتل دخترش، گفت: متهم در بازجويي ها 
اعالم كرد كه قصدي براي كشتن دخترش نداشته 
و فقط براي ترساندن فرزندش يك ميله فلزي آب 
را به ســمت او پرتاب كرده كه بر اثر اصابت ميله با 

سر، اين دختر فوت شد.
ساالري همچنين درباره خبرهاي منتشر شده از اين 
حادثه در فضاي مجازي، گفت: به هيچ عنوان در اين 
حادثه مسائل ناموسي و انتقام گيري مطرح نبوده و 
فقط مشاجرات خانوادگي دليل اين حادثه بوده و 
ساير عناوين مطرح شده در فضاي مجازي پيرامون 

اين حادثه كذب است.

خواهركشي در آبادان
آخرين جنايــت خانوادگي كه در هفته گذشــته 
رقم خورد نيز در شــهر آبادان اتفاق افتاد. قرباني 
اين جنايت زني جــوان و مــادر 3فرزند ازجمله 
دختري حدودا 15ساله بود. اين زن حدود ساعت 
10:30شامگاه 26خردادماه، درحالي كه به تازگي 
از زندان آزاد شده و در راه بازگشت به خانه بود، در 

خيابان بهار 9 آبادان توسط برادرش كه به كمين 
او نشســته بود، غافلگير شــد و با ضربات چاقو به 

قتل رسيد.
وقتي پليس در جريان اين جنايت قرار گرفت، راهي 
محل حادثه شد و با شناسايي هويت عامل جنايت، 
وي دستگير شد و به قتل خواهرش اعتراف كرد و 
مدعي شد كه او را بر سر مســائل ناموسي به قتل 

رسانده است.
با اعترافــات اين مــرد، تحقيقات پليــس آغاز و 
مشخص شد كه مقتول به همراه شوهر و 3فرزندش 
در خانــه اي در خيابان بهــار 9 آبــادان زندگي 
مي كردند؛ خانه اي كه در پاييز سال گذشته 2بار، 
يكي در آبان ماه و ديگري در آذرماه از ســوي افراد 

ناشناسي به رگبار بسته شده بود.
ماموران متوجه شدند كه در هر دو بار خانه مقتول 
از سوي اراذل و اوباش هدف تيراندازي قرار گرفته 
بود. به گفته همسايه ها، اين افراد به خانه مقتول 
رفت وآمدهاي مشكوكي داشــتند و در زماني كه 
شوهر وي كه يك كارگر ساده بود، در خانه حضور 
نداشت، به آنجا مي رفتند و دليل تيراندازي هايشان 
نيز زهرچشم گرفتن از فرزندان مقتول بوده تا از اين 

رفت وآمدها چيزي به پدرشان نگويند.
در ادامه تحقيقات معلوم شد كه فروردين امسال، 
شــوهر اين زن با پليس تماس گرفته و از حضور 
پسري ناشــناس در خانه اش خبر داده است. پس 
از آن مأموران راهي آنجا شدند و زن جوان و پسر 
ناشناس را دســتگير كردند. با اين حال، اين زن 
زماني كه در مسير انتقال از دادگستري به زندان 
بوده، توانسته با ترفندي از دست مأمور بدرقه فرار 
كند. فرار او اما زياد طول نكشيده و مأموران پليس 
موفق شدند اين زن را دوباره دستگير كنند و اين بار 

وي به زندان اهواز منتقل شد.
بررسي هاي پليس از اين حكايت داشت كه با انتقال 
زن جوان به زندان، برادران او كه متوجه ماجرا شده 
بودند، به شدت عصباني شده بودند. از سوي ديگر 
شوهر وي نيز درصدد بوده كه از او جدا شود. با اين 
حال زن جوان كه حدود 2ماه در زندان بوده، آزاد 
مي شود و ســاعاتي پس از آزادي اش درحالي كه 
راهي خانه اش بوده، لحظاتي پس از پياده شدن از 
تاكسي، هدف حمله برادرش كه در كمين او بوده، 
قرار گرفته و با حدود 7ضربه چاقو به قتل رسيده 
اســت. با اين اطالعات، براي برادر وي)قاتل( قرار 
بازداشت صادر شــد و تحقيقات تكميلي در اين 

پرونده ادامه دارد.

پشــت پرده حمله 5 مرد نقابدار به خانه زوج 
جوان كسي جز پسر همسايه نبود. پسر جواني داخلي

كه براي انتقام جويي نقشــه سرقت مسلحانه 
كشيد و براي اجراي آن 4دزد خشن اجير كرد.

به گزارش همشهري، يكي از روزهاي خرداد ماه امسال خانه 
زوجي جوان در شمال تهران هدف دستبرد قرار گرفت. ماجرا 
از اين قرار بود كه صبح روز حادثــه مرد جوان براي رفتن به 
محل كارش از خانه خارج شــد، درحالي كه همســرش در 
خانه سرگرم تماشــاي تلويزيون بود. لحظاتي پس از رفتن 
مرد، ناگهان زن جوان صداي كليدي را شنيد كه داخل قفل 
چرخيد. او به سمت در ورودي رفت اما ناگهان    5 مرد نقابدار 
را ديد كه وارد خانه اش شده بودند. زن جوان با ديدن آنها به 
وحشــت افتاد چرا كه يكي از مردان نقابدار مسلح بود و لوله 
اسلحه اش را به ســمت زن گرفته و تهديد كرد كه اگر جيغ 

بكشد و يا حرفي بزند ماشه را مي كشد.

گزارش سرقت مسلحانه
چند ساعت از اين ماجرا گذشته بود. حوالي عصر بود كه مرد 
خانواده بي خبر از همه جا از محل كارش به خانه بازگشــت. 
او با كليــد در را باز كــرد و وارد آپارتمان شــد اما با صحنه 
هولناكي مواجه شد. همه اثاثيه خانه به هم ريخته بود و هرچه 

همسرش را صدا زد پاسخي نشنيد. 
او سراســيمه اتاق ها را گشــت و در گوشــه يكي از اتاق ها 
همسرش را با دست و پا و دهان بســته ديد. فورا دست و پا 
و دهانش را بازكرد و از همســرش شنيد كه 5 مرد نقابدار به 
خانه اش دستبرد زده و با بستن دست و پا و دهانش، او را در 

اتاق حبس كرده اند.

صداي آشنا 
با گزارش ماجرا به پليس، تيمي از مأموران راهي محل سرقت 
شدند. زن جوان كه هنوز وحشتزده بود درباره جزئيات سرقت 
گفت: وقتي صداي چرخاندن كليد را شنيدم تصور كردم كه 
همسرم است اما ناگهان با 5 مرد نقابدار روبه رو شدم. آنها با 
اسلحه مرا تهديد به مرگ كردند و بعد دست و پايم را بسته 
و چسبي به دهانم زدند. دزدان مرا در اتاقي حبس كردند و 
بعد همه خانه ام را به هم ريختند تا دست به سرقت بزنند. زن 
جوان ادامه داد: وقتي شوهرم رسيد و دست و پايم را باز كرد 
متوجه شديم كه دزدان نقابدار همه پول ها، طال ها، لپ تاپ و 
اموال باارزش مان را به سرقت برده اند. اما من صداي يكي از 
آنها را شنيدم و مطمئنم او كسي جز پسرهمسايه مان نبود كه 

ما مدت هاست با او دچار اختالف شده ايم.
 وي ادامه داد: اين پسر جوان مدام در خانه اش مهماني برپا 
مي كند و با سر و صدا در نيمه هاي شب مزاحم استراحت ما 
مي شود. عالوه بر اين، از سقف خانه ما آب چكه مي كرد و او 
بايد كولر و فن را تعمير مي كرد تا مشكل چكه كردن آب در 
خانه ما حل شود اما گوشــش به حرف هاي ما بدهكار نبود 
و همين اذيت هاي او باعث شــده بود تا شــكايتي عليه اين 
پسرجوان مطرح كنيم. روز ســرقت هم من صداي او را كه 
آرام صحبت مي كرد شنيدم و تشخيص دادم خودش است. 
شكي ندارم كه او نقشه سرقت را كشيده و دسته كليد را هم 
نمي دانم چطور به دست آورده است. البته مدتي قبل دسته 

كليد همسرم گم شده بود.

بازداشت
گروهــي از مأمــوران اداره يكــم پليس آگاهــي تهران با 

دستورقاضي بهشــتي، بازپرس شــعبه دوم دادسراي ويژه 
سرقت مأمور رسيدگي به اين پرونده شدند. در گام نخست 
با اطالعاتي كه شــاكي در اختيار پليس قرار داد، دســتور 
بازداشت پسر همسايه صادر شد. اما او ساعتي بعد از سرقت 
فراري شده بود كه تحت تعقيب قرار گرفت. تحقيقات ادامه 
داشت تا اينكه مخفيگاه وي شناسايي و او 3روز قبل در خانه 
دوستش بازداشت شد. هرچند او مدعي بود كه بيگناه است 
اما مأموران بازجويي از وي را ادامه دادند تا اينكه پسرجوان 
راز سرقت مسلحانه را فاش كرد و انگيزه اش را انتقام جويي 
عنوان كرد. او مدعي شد كه براي اجراي اين نقشه 4دزد اجير 
كرده كه با اعترافات او جست و جو براي بازداشت اين 4نفر 

آغاز شده است.

جزئيات 3جنايت خانوادگي در كرمان و آبادان

صداي آشنا، راز سرقت مسلحانه را فاش كرد

پاسخ مسئوالن

پس از قتل رومينا، 3جنايت خانوادگي در كشور افكار عمومي را جريحه دار كرد

امكان سرقت سيم و كابل برق در محدوده تجريش وجود ندارد
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به دنبال انتشار 
مطلبي با عنوان صف ســيم چين ها در ميدان تجريــش در روزنامه 
همشهري روز دهم خرداد پاسخ داده است: »ضمن قدرداني از انعكاس 
اين مطلب به اطالع مي رساند عكس استفاده شده مربوط به ميدان 
تجريش نيســت؛ زيرا تمامي شــبكه هاي برق در اين محدوده خود 
نگهدار هستند و امكان سرقت كابل هاي برق و سيم هاي مسي از آنها 

ميسر نيست.«

قاتل فاطمه

از راست ريحانه و فاطمه دو نفر از مقتوالن

امان اهلل قرايي مقدم
جامعه شناس و استاد دانشگاه

كينه دردسرساز
متهم مي گويد كه از زوج همسايه كينه به دل داشته و به دنبال راهي براي انتقام بوده 
است تا اينكه يك روز به صورت اتفاقي به كليد خانه زوج جوان دست پيدا كرده و 

سناريوي اين سرقت مسلحانه را با اجير كردن 4سارق اجرا كرده است.

چطور كليد خانه همسايه به دستت رسيد؟
كامال اتفاقي بود. آن روز از آپارتمانم بيرون آمدم و در راه پله ها مقابل آسانسور ايستاده بودم. 
دكمه را زده بودم و منتظر بودم آسانســور برســد. همان لحظه مرد همسايه درحالي كه با 
موبايلش صحبت مي كرد از پله ها پايين آمد و درست از مقابل من رد شد. فكر مي كنم براي 
اينكه تماسش قطع نشود از آسانسور استفاده نكرده بود. دستانش در جيبش بود و درحالي كه 
با موبايلش صحبت مي كرد انگار به دنبال ســوئيچ ماشــينش هم مي گشت. ناگهان دسته 
كليدش روي زمين در راه پله ها افتاد اما خودش سرگرم صحبت بود و اصال متوجه نشد. فورا 
دسته كليد را برداشتم و حدس زدم كه براي آپارتمانشان است اما بايد مطمئن مي شدم. به 
همين دليل يك شب به كمين نشســتم و وقتي ديدم زوج همسايه از خانه بيرون رفتند به 
مقابل آپارتمانشان رفتم و دسته كليد را امتحان كردم. حدسم درست بود و كليد در ورودي 
آپارتمان آنها بود. آنها عليه من شكايت كرده بودند و از آنها كينه به دل داشتم و به همين دليل 

نقشه انتقام جويي كشيدم.
چرا از تو شكايت كرده بودند؟

مدام در زندگي من سرك مي كشيدند. مي گفتند سروصدا اذيتشان مي كند كه من هم به آنها 
گفتم اگر اذيت مي شويد از ساختمان برويد. مي گفتند بايد پول خرابي آپارتمانشان را كه به 
من ربطي نداشت، بدهم. مي گفتند سقف خانه شان چكه كرده است اما مشكل از آپارتمان 

خودشان بود.
از نقشه سرقت بگو؟

وقتي كليد را به دست آوردم موضوع را با يكي از بستگانم درميان گذاشتم. هدفم فقط اين بود 
كه زوج جوان را بترسانم خصوصا همسرش را كه خيلي به من بي احترامي كرده بود. از 4نفر 
ديگر هم كمك خواســتم و آنها هم به خاطر پول قبول كردند. من نياز مالي نداشتم و هدفم 
فقط انتقام جويي و ترساندن آنها بود. فرد ديگري كه فاميل نزديكم بود به خاطر كمك به من 
وارد اين بازي شد. درواقع به خاطر رفاقتي بود كه با من داشت اما دزدان اجيرشده به خاطر پول 
وارد ماجرا شدند. هرچه اموال سرقتي هم بود به 4دزد اجيرشده داديم اما زن جوان صداي مرا 

تشخيص داد و باعث شد لو برويم.
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نمايشگاه عكاسي ۹۹
كامرانشــيردل،محمدفرنود،محمود
كالري،هنگامــهگلســتان،آلفــرد
يعقوبزاده،سيفاهللصمديان،سعيد

صادقي،ساسانمؤيدي،كورشاديم،
مجيدبرزگر،ســاعدنيكذات،هوفر
حقيقي،مريمزندي،عطااهللطاهركناره،

عباسكوثري،ساتياراماميو...
بهانتخابفريدونفربود

30خردادتا30تير
خيابانكريمخانزند،خيابانايرانشهر،
روبــهرويپاركهنرمندان،بنبســت

نيكوشهر،پالك3،گالريهنرطهران

 ديگران
نمايشگاهانفراديسحرمختاري

30خردادتا۱۶تير
ضلعشــماليميدانوليعصــر،كوچه

شهامتي،پالك2۹،پلتفرم3
نمايشگاه انفرادي نقاشي

اميدبازماندگان
30خردادتا۱۶تير

خيابانسنايي،خيابانشاهين)خدري(،

پالك۱۸،گالرياُ
يكي ماه بود، آن ديگري بيشه

نمايشگاهانفراديمحمدرضاقرباني
30خردادتا۱0تير

ميرزايشيرازيشمالي،خياباندالويز،
پالك۱۸،گالريعصر

نظم پريشان
نمايشگاهنقاشيمهوشدولتآبادي

30خردادتا۹تير

خيابانمطهري،خيابانكوهنور،كوچه
پنجم،شماره۸،گالريهفتثمر

كارت پستال كاربافو
نمايشــگاهگروهيباآثــاريازيعقوب
عمامهپيچ،اكبرنيكانپور،عبدياسبقي،

آنهمحمدتاتاري،هانينجمو....
30خردادتا۱۱تير

خيابانكريمخان،خيابانسنايي،خيابان
سيزدهم،شماره2۱،گالريسايه

سكو۹۹
نمايشگاهگروهي
30خردادتا۱0تير

 فرمانيه،بلوارشــهيداندرزگو،خيابان
سليميشمالي،كوچهاميرنوري،پالك

۱۹،گالريشكوه
 رويداد بهاري

نمايشگاهگروهي
30خردادتا۴تير

خيابانشــريعتي،روبهرويشهركتاب،
پالك۶0۸طبقهدوم،نگارخانهانتظامي

َرش 
نمايشگاهنقاشيعليمعمري

بهانتخابمجتبياميني
30خردادتا۱۶تير

 خيابانسنايي،خيابانشاهين)خدري(،
پالك۱۸،طبقهدوم،فضايارديبهشت

 روي كاغذ

نمايشگاهگروهيطراحي
23خردادتا2۴مرداد

ميدانهفتتير،مفتحجنوبي،بنبست
شيروديپالك2۵،گالرياعتماد

نگاه گمشده
نمايشگاهگروهينقاشي

تا۶تير
خيابانمطهري،خيابانميرعماد،كوچه

دوازدهم،پالك۱۱،گالريويستا

آقايسرشلوغشايدعنوانيتكرارياما
مناسببااحواالتعليسرتيپيباشد.گفتوگو

اورادرحاليبــرايانجاممصاحبه
مالقاتكردمكهازيكطرفمشــغولرتقوفتق
تحويلگرفتنجديدترينپرديسسينماييپايتخت
بودوازســويديگرجزئياتانجامامورمربوطبه
ضدعفونيكردنومهياسازيسالنهايسينمايياش
برايروزاولتيرماهرارصدميكرد.سرتيپيبازيگر،
تهيهكننده،ســرمايهگذار،پخشكننــدهوالبته
سينماداراستامانامشبيشترازهمهعناوينشمعتبر
است.درآستانهبازگشاييسينماهاحرفهاياورا
دربارهسينمادردورانكرونا،مافياياكرانوروزهاي

آيندههنرهفتمبخوانيد.

آقايســرتيپيبهنظرشماسينماي
پساكروناچهشكلياست؟

واقعيتشايناســتكهنميدانيــماماقطعا،
قطعاوقطعاســينماهيچوقتازبيننخواهد
رفتوهيچچيزيجايســالنوپردهبزرگرا
نخواهدگرفتوايننكتهايقطعياســت،اما
اينمشكالتواينفرازونشيبهاواينويروس
بسياركوچكبهمااعالمكردكهبايدحواسمان
خيليجمعباشد.كروناسالنهاراتعطيلكرد
ووقتيمنوهمهاهاليسينمادراينمحيطها
قرارميگيريمغموجودمانرافراميگيردكه
چطوريكموجودســادهاينگونهزندگيمارا
تحتتأثيرقراردادهاست.درواقعمنمعتقدم
كرونامارابهخودمانآوردكهاگرمردمنباشند
ماهيچچيزينيستيمواينحضورمردمونشاط
مردماســتكهبههمهچيزازجملهسالنهاي

سينمارنگزندگيميبخشد.
اينتوقفاكرانيكالكبرايسينما
بهشمارميرود.سينمايايرانهمدربحثتوليد
بايكترمزمواجهشدوانبوهفيلمهايپشتخط
ماندهبراياكرانديگربهتعدادشانافزودهنشد
وهمبهبهانهاكرانآنالين،برخيآثاريكمحك
جديخوردند.نظرشمادراينخصوصچيست؟

ماتنهاكشــوريهســتيمكهفيلمسازانو
سازندگانآثارسينمايياشدوستدارندهر
چهفيلمتوليدميكننددرسينمااكرانشود.
دردنيافيلمهادســتهبنديميشوندكهآيا
اينفيلممناسبســالنسينماستيانهبايد
درفضاهايديگراكرانشــود.بهخاطرهمين
موضوعســينمايمادردنياازنظرتوليدرتبه
دوازدهمياســيزدهمرادارد،اماازنظرسالن
درقعرجدولهســتيموهرچندمدتياست
كهتعدادســالنهااضافهشدهاماهميشهاين
كمبودسالنوتعدادبااليفيلمهابرايسينماي
مادردسرسازبودهاســت.هميشهماتعدادي
فيلمداريمكهامكاناكرانبرايشــانفراهم
نميشودوبحثفيلمسوزيدركشورموضوع
تازهاينيست.حاالكروناماراباشرايطيمواجه
كردكهمجبورشويمفكركنيمكهتعدادياز
فيلمهايمانبرونددرفضايآنالينبهنمايش
درآيند.البتهمادردنياچيزيبهناماكرانآنالين
نداريمچونفيلميااكرانســالنميشوديا
همزمانعرضهاينترنتيهمخواهدداشــت.
شرايطماآنقدرخاصاســتكهاالنباهجوم
فيلمهابراياكرانآنالينمواجهشــدهايم؛
درحاليكهشرايطپوششاينتعدادمتقاضي

دركشوروجودندارد.
بحثزيرساختهاوكپيرايتوقاچاق

مدنظرتاناست؟
بله.اينفيلمهابااينموانعروبهروهستندواز
آنمهمتراينكهنميشودباچندتابيلبورديك
فيلمرابراينمايشدرفضايمجازيبهدرستي
معرفيكرد.موضوعديگراينكهنميتوانبدون
داشتنبرنامهخاصبرايتماشاگرانوبرآورد
دقيقازسطحتوقعآنها،يكدفعههفتهاي3
فيلمجديددراينترنتبهنمايشگذاشتوبعد

هممنتظرنتيجهخوبماند.
پروژهاكرانآناليندردورانكروناچه

كمداشت؟
امنيت.مابايدشرايطيبهوجودبياوريمكهاين
فيلمها2ساعتبعددرشبكههايماهوارهاي
بهنمايشدرنيايند.نكتهديگراينكهبايدروي
اينفيلمهاكاركردوبــهچندتبليغمحيطي
برايموفقيتفيلــمدلخوشنبود.نكتهديگر
اينكهاكرانآنالين،فيلمهايخاصخودشرا

ميخواهد؛بهعنوانمثالخروجدراكرانآنالين
ديدهنميشودچونآنفيلمبرايپردهبزرگ
ساختهشدهووقتيآنرادرموبايلميبيني
اصالكاروزحمتيكهبــرايصداوتصويراين
فيلمكشيدهشدهديدهنميشود.مناعتقاد
دارمهمانطوركهيكسريفيلمهااشتباهيدر
سينماهابهنمايشدرميآينديكسريفيلمها

هماشتباهيدراكرانآنالينعرضهشدند.
يكتئوريوجودداردكهقبالدرباره
هنروتجربههممطرحشدوآنهماينكهفيلميكه
فروشخوبينخواهدداشتبايددراكرانآنالين
تعريفشــود؛مثالخيليهادربارهفيلمابراهيم
حاتميكياچنيننظريداشــتندومعتقدبودند
اينفيلمرويپردهبااســتقبالمواجهنميشود.
فيلمآقايشهبازيهممشمولاينتئوريبود.با
پذيرفتناينتئوريميخواهمبپرسمآيااكراندر

اختيارفيلمهايبفروشاست؟
درهرصورتاينكليتدرستاستامافيلم

آقايحاتميكياميتوانستبيشتربفروشد.
البتهفراموشنكنيدكهدرهرصورتسينمابايد
جوابگويشرايطوهزينههايشباشد.سينما
دردنياهمســرگردانيدارد.سينمابرايزدن
حرفهاياجتماعيوسياسيخوباست،اما
شرايطخاصخودشراميطلبد.درپاريسهم
سينماهايياجارهميشودكهفيلمهايخاص
سياســييااجتماعيرابهنمايشدرآورندو
تماشاگرانمحدوديهمدارند.تأكيدميكنمما

سينمارابهعنوانسرگرميميبينيم.
شفافبگوييدكهنظرتاندربارهمافياي

اكرانچيست؟
منبارهاگفتهامكهاصالمبلغگردشماليدر
سينماچقدراســتكهمافياداشتهباشدولي
يكآدمهاييميآيندوسرمايهگذاريميكنند
درســينماومخصوصادرسالنسازيكهبايد
بهنظرآنهاهمتوجهداشت.اتفاقاهمهچيزدر
سينماشفافاســتوعملكردشرويپرده
است.ارتباطاتدرسينمامشخصاستامابه
نظرمآنقدردرســينماكمكارميشودكهاگر
يكســريآدمهابخواهنددرسينماكاركنند
ومثالاقتصادشراجلوببرندبهآنهاانگزده
ميشودوميگوينداينآقاازارتباطشاستفاده

كرد.راستشمننميفهمممافيايعنيچه؟
اگركاركردن،دويدن،تالشكردن،دلسوزاندن،
سالنخوبساختنوفيلمخوبتهيهوپخش
كردنبرايسينمايعنيمافيا،منمافياهستم.
ولياگرزدوبندوارتباطواينهامدنظرباشدمننه

اينچيزهاراميفهممونهآنرابلدم.
وليدرايندوقطبيموافقانومخالفان
اكرانوموضوعمافيايمدنظرحتيامثالبهمن

فرمانآراهمگاليهونكتهدارند.
باهمهاحتراميكهبرايايشانقائلمميگويم
شــمابايدفيلمراببينيدوبگوييدايناثرچرا
نرفتهدرسينماها؟دربارهفيلمآقايفرمانآرا
بگويمكهاوالقراربودفيلماكرانشــودولي
شــرايطخاصكروناييپيشآمداماباالخره
خروجيخودفيلمهممهماستديگر.مايك
مشكلاساسيداريم؛اينكهسالنسينماكم
داريمووقتيسالي۱۱0تا۱20فيلمميسازيم
كهبايددر۴00سالناكرانشودمشخصاست
كهاينسفرهبســياركوچكخواهدبود.فيلم
آقايفرمانآرابسيارفيلمخوبياستاماشرايط
اكرانبهلحاظاســتقبالسينماداررانداشت.
نگاهسينمادارهابانگاهكسيكهفيلمميسازدو
توليدميكنددربسياريجاهامتضاداستوما
نبايدتوقعداشتهباشيمكسيازمنافعخودش

بگذردوراضيشودبهاكرانفيلميكهدرگيشه
موفقنخواهدبود.

استداللعمومياالنبهاينشكلاست
كهفيلمهايسطحياكرانميگيرندوسينمادار
ميخواهدچراغســينمايشراروشننگهداردو
ازاينفيلمهااســتقبالميكندودرسويديگر
فيلمهايدغدغهمندبيرونگودميمانند.ايندو
نگاهواستداللنميتوانندبههمپيوندبخورند؟به
زبانســادهفيلمخوبواكرانخوبباهمجمع

نميشوند؟
توجهكنيدكهمســئلهاصليمانسالنهاي
بسياركماستواولبايداينراحلكنيم.بعد
اينكهتوليدمانرابايدكاهشدهيمچوناين
فيلمهايتوليديباالخرهبايداكرانشــوندو
وقتينميشوندصدايسازندگانبلندميشود.
حااليكبارآقايفرمانآراميگويدويكجاآقاي

الوندوپوراحمد...
باالخرهمابايدقبــولكنيمكهبافضايعرضه
وتقاضامواجهيم.منهميناالنبهدوســتانم
ميگفتمكهفقطنظافتهمينسينماييكهمادر
آننشستهايموگپميزنيمماهانه300ميليون
هزينهدارد.خب،سينمابايدپولدربياوردتااين
هزينههاراجبرانكند؛وگرنهچهكسيقراراست
اينپولهاراپرداختكند؟دربارهفيلمهايي
همكهمعتقدنداگرامكاناكرانداشتندفروش
خوبيراتجربهميكردندهممنازهمينتريبون
ميگويمكهبهاينعزيزان۵0ســالنسينما
ميدهماگربتوانندفقط30درصدظرفيتشرا
پركنند،منبهآقايفرمانآراوديگردوستانبا

اينشرايطسالنميدهم.
مديريتچندسالنسينمادركشوربر

عهدهشماست؟
حدود۵0تا.

چندصندلي؟
حدود20هزارتا.

يعنيچنددرصدظرفيتسينماهاي
كشوردراختيارآقايسرتيپياست؟

فكركنمحدوديكپنجم.
شمامعتقديدتوليددرسينمايايران
زياداست.بهنظرتانبعدازروزهايكرونااينمعادله

تغييرميكند؟
توليددرسينمايمابسيارزياداستومعتقدم
اينمعادلهتغييرميكنــدامابايدمنتظرماند
وديد.اگركهبهروالعاديبرگرديمبازتوليد

اضافهخواهدشدومشكالتادامهمييابد.
راهبرونرفتازاينبحرانچيســت؟
باالخرهبدنهسينمابامعضلبيكاريهممواجهاست.
گاماولافزايشظرفيتســالنهايسينمادر
كشوراســت.البتهسريالسازيهمبخشياز
اينبيكاريراجبرانميكند،امااگربخواهيم
دورنماييبرايســينمابســازيمبايدبگويم
سينماهايماپاســخگوي۵0درصدتوليدات
سينمايكشورهستندواگراينتعدادتوليد
رابخواهيمادامهدهيموبخواهيمهمه،رضايت
حداقليداشتهباشندبايدسالنهايمانرااقالبه

دوبرابرافزايشدهيم.
ماازنظرماليســالسينمايي۹۹رااز

دستدادهايم؟
بهطوركامل.

هيچاميدينيست؟
شايداواخرســالدرستشــودامافعالنه.
اميدوارمهمزمانبابازگشــاييســينماهاو
مراقبتهايماومردمرونقبهسينماهابازگردد.
فراموشنكنيمكههمهسالنهايمابهاندازه

جانيكانسانارزشندارد.

اگر دلسوزي براي سينما يعني مافيا 
من مافيا هستم

آداب سينما رفتن   عصر جديد
سالن هاي سينماي كشور قرار است از فردا بازگشايي شوند و بعد از 100 روز، اميد به زندگي  و هنر در سينماها اكران شود
تماشاگرانرويصندليهامينشينند،سالن،تاريكميشودوناگهانزندگيرويپردهسينماآغازخواهدشد.
دوبارههمهچيزرنگفراموشيميگيردوروزگارميشودهمانروزوشبجهانفيلموكوالككروناوهرمآفتاب

تابستانبااتمسفرمطبوعهنروصنعتقابلتحملخواهدشد.

كرونا و سينما
بايدادامهدادوزندگيراهنرمندانهپيشبرد
وحاالدرسالســختپايانقرنچهاردهم
خورشيدي،فصلدومســال،فصلمحبوب
مردموسينماخواهدبود.بازگشاييسينماها
بعدازوقفهايحدود۱00روزهحاالباشرايطي
متفاوترقمخواهدخوردوالبتهبايداعتماد
كردبهحرفآنانديشمندانيكهگفتند:زندگي
ماديگرهيچوقتبــهروزگارقبلازكروناباز
نخواهدگشت.الجرمفيلمديدنهمدرعصر
جديدآدابجديدداردواينگونهاســتكه
ديگربرايورودبهسالنســينمابايدقيددر
گوشيهاي2نفرهحينتماشايفيلمرافاكتور
گرفتوپذيرفتكهبهجايچككردنبليت،
سنجشدمايبدنبرايكنترلچيهايسالن

اهميتبيشتريدارد.
سينمادرعصرجديدحكايتتقالوتالشبراي
ادامهرفاقتباهنرهفتماستولوبادشواري
وهراس.حكايتادامهزندگيفيلموسالنو
تماشاگرعاشقاستدرروزهايبيازدحامو

قرنطينههايناخواستني.

آداب بازگشايي
توقفچندروزهياچندماههفعاليتيكســينمامعموالبهخاطرمشــكالت
اقتصادي،جابهجاييهايمالكيتييادرنهايتامورعمرانيوبازســازيهاي
مرتبطباآندرذهنماتعريفشدهبود.بازگشاييبعدازاينتوقفهاهممعموال
ختمميشدبهرفعمانعاصليوبعدهمادامهفعاليتباتنظيمقراردادنمايشو
احيانايكنظافتسريعبرايرفعخاطرهروزهايبيتماشاگريوخاكخوردن
سالنها.اينروزهااماكروناسببشدبازگشاييسينماهاآدابومقدماتخاصي
داشتهباشد.نمونهاشاينكهدريكقلممامورهايآتشنشانوواحدهايمرتبط
باسالمت،سالنهايسينماراباتجهيزاتجديدوابزارعجيبخودشانكامال
ضدعفونيكردند.مردانيبالباسهايويژهتالشميكنندتاسالنها،ازباجه
فروشبليتتاصندليهايســالنها،ازلوثوجودويروسپاكشوند؛مبادا
تماشاگريدردلشنگرانيراهيابدوبهجايتمركزبرحضورخلوتانسباسينما

بهدغدغههايكروناييمتصلشود.

پروتكل سالني
درروزهايگذشتهسازمانســينماييبابرگزارييككارگاهآموزشيبراي
ســينمادارهاوكاركنانآنهاآموزشهايجديدرابرايبازگشاييسينماهادر
دورانكرونادراختياراينافرادقرارداد.مهمترينآنهااجباريبودناستفادهاز
ماسكودستكشبرايهمهكاركنانسينماهاستوالبتهقوانينسفتوسخت
برايضدعفونيصندليهابعدازپايانهرسانس.بااجرايايندستورالعملها
ديگرفاصلهميانسانسهاحدود۱0دقيقهنيستو30دقيقهزمانبرايخروج
تماشاگرانازسالن،ضدعفونيكردنصندليهاوورودتماشاگرانسانسبعددر

نظرگرفتهشدهاست.

آيين جديد فيلم ديدن
كنارهمبنشينيم؟نه.اينسؤالوجوابرابگذاريددرمختصاتسالنسينماوكالم2ياچند
نفريكهميخواهندباهمبهتماشاييكفيلمبنشينند.ديگربيخيالشويدوبا2صندلي
فاصلهازكناردستيتانفيلمراببينيد.البتهاگرباافراديبهسينماميرويدكهازسالمتشان
مطمئنهستيد،ميتوانيدكنارهمبليتبگيريدامافراموشنكنيدكهميانشماوهمراهان
شمابا2ياچندنفرديگريكهميخواهندباشرايطمشابهشمافيلمببينند2صندليفاصله
خواهدبود.قبلازورودبهسالنسينماشماتبسنجيخواهيدشدواگراحيانااوضاعمساعد

نباشدودمايبدنتانعدداستاندارديرانشانندهد،نميتوانيدبهسالنواردشويد.

در

گفتوگوباعليسرتيپيكهاعتقاد
داردسينماهميشهزندهميماند

فرهاديلدا
روزنامهنگار
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كيوسك
 3روز مانده به آغاز فروش كتاب جنجالي جان 

بولتون در مــورد خاطرات حضــورش در كنار گزارش
دونالد ترامپ، كاخ ســفيد در حــال تقال براي 

توقيف اين كتاب در آخرين لحظات است.
كتاب 588صفحه اي بولتون با عنــوان »اتاقي كه در آن اتفاق 
افتاد« به مرور خاطرات او از 17 ماه حضورش به عنوان مشاور 
امنيت ملي دونالد ترامپ اختصاص دارد كه صدها هزار نسخه 
آن در كتابفروشي هاي سراسر آمريكا توزيع شده و قرار است 
فروش آن به طور همزمان از روز سه شنبه آغاز شود؛ كتابي كه 
كاخ ســفيد آن را حاوي اطالعات »فوق محرمانه« مي داند و 

خواستار توقف فروش آن شده است.
اگرچه فروش كتاب آغاز نشــده اما جنجالي ترين بخش هاي 
كتاب از هفته قبل در اختيار روزنامه هاي بزرگ آمريكا يعني 
نيويورك تايمز، واشنگتن پســت و وال اســتريت ژورنال قرار 
گرفته و اين روزنامه ها نيز در گزارش هاي مفصلي با آب  و تاب 
فراوان به ادعاهاي مطرح شده از سوي جان بولتون عليه دونالد 
ترامپ پرداخته اند. به اعتقاد بسياري، 6 ماه مانده به انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا و در شــرايطي كه نظرســنجي ها 
از پيش افتادن نامــزد دمكرات ها يعني جــو بايدن از ترامپ 
حكايت دارند، انتشار كتاب بولتون مي تواند به شدت به جايگاه 

ترامپ ضربه بزند.
كتاب بولتون حــاوي نقل قول ها و ادعاهايي اســت كه براي 
نخســتين بار منتشــر مي شــود و بخشــي از آنها مي تواند 
دونالد ترامپ را بار ديگر با يك بحران سياســي بر ســر ادامه 
رياست جمهوري اش مواجه كند. مهم ترين آنها، تأييد ادعاهاي 
مطرح شده در پرونده استيضاح ترامپ است كه سال گذشته 
او را تا پاي بركناري برد اما به مدد دوســتان جمهوريخواهش 
در مجلس سنا توانست به سالمت از آن عبور كند. بولتون كه 
17 ماه در كليدي ترين پســت امنيتي دولت آمريكا مشغول 
به كار بوده در كتاب خود نوشــته كه ترامپ كمك نظامي به 
اوكراين را متوقف كرد تا به رئيس جمهور اين كشور براي شروع 
تحقيقات درباره فساد مالي جو بايدن، نامزد حزب دمكرات و 

پسرش فشار آورد؛ اين همان موضوعي است كه سال گذشته 
اســتيضاح كنندگان ترامپ، ادله اصلي خود را حول آن شكل 
داده و به دليل »سوءاســتفاده از قدرت« خواستار بركناري او 
بودند. بولتون آن زمان اعالم كرد كه در پرونده اوكراين آماده 
شهادت دادن عليه ترامپ است اما سنا مانع حضور او در كنگره 
شد. وزارت دادگستري آمريكا به نمايندگي از دولت اين كشور 

با طرح شكايتي در دادگاه، »تهديد عليه امنيت ملي« را مبنا 
قرار داده و خواستار صدور رأي براي توقف فوري فروش كتاب 
بولتون شده اســت. بولتون كتابش را براساس گفت وگوهاي 
خصوصي خود بــا ترامپ طي مدت حضورش در كاخ ســفيد 
نوشته اســت و درواقع روايت كننده آن چيزي است كه پشت 
ديوارهاي كاخ سفيد و به دور از چشم خبرنگاران و بسياري از 
مقام هاي سياسي آمريكايي در جريان است. دونالد ترامپ اما 
گفت وگوهايش با بولتون را »محرمانه« خوانده و اعالم كرده كه 
انتشار اين گفت وگوها مي تواند براي بولتون »مشكالت قضايي« 
فراهم كند. بولتون اما در اليحه دفاعيــه اي كه به دادگاه ارائه 
داده، اتهام تهديد عليه امنيت ملي را رد كرده و اقدام دولت را 
ممانعت از جريان آزاد اطالعات دانسته است. همزمان، انجمن 
آزادي هاي مدني آمريكا كه يك سازمان غيرانتفاعي است، در 
بيانيه اي اعالم كرد كه هر تالشي از سوي ترامپ براي جلوگيري 

از انتشار كتاب بولتون را محكوم به شكست مي داند.

رودررو با ترامپ
با سروصدايي كه بر سر كتاب بولتون به راه افتاده، بسيار بعيد 
است كه كاخ ســفيد بتواند رأي توقيف اين كتاب را از دادگاه 
بگيرد. انتشار بخش هاي جنجالي كتاب پيش از آغاز فروش هم 
مي تواند تاكتيكي از سوي بولتون براي اعمال فشار عليه كاخ 

سفيد در روند شكايت باشد.
كتاب سراسر افشاگرايانه بولتون در سالگرد هدف قرار گرفتن 
هواپيماي بدون سرنشين آمريكا بر فراز آب هاي ايران منتشر 
مي شود و اين همان اتفاقي است كه نقطه آغاز جدايي ترامپ و 
بولتون به شمار مي رود. بولتون، جنگ طلب ترين عضو كابينه 
دونالد ترامپ بود و به سياســت هاي ضدايراني اش شــناخته 
مي شود. او در ماجراي ساقط شدن پهپاد آمريكايي، 2 كشور 

را تا آســتانه جنگ پيش برد اما تصميم ترامپ در لحظه  آخر 
تمام تالش هاي او طي بيش از يك ســال حضــورش در كاخ 
سفيد را بي ثمر گذاشــت. 3 ماه بعد، ترامپ گفت كه بولتون را 
به خاطر آنكه تالش مي كرد آمريكا را به ســمت جنگ ســوق 
دهد، »اخراج« كرده است. بولتون اما در پاسخ گفت كه به خاطر 

اختالف نظر با رئيس جمهور، از سمتش »استعفا« داده است.
به نظر مي رسد بولتون 9 ماه بعد از جدايي از ترامپ، بار ديگر به 
مركز توجه رســانه ها و مردم در آمريكا بازگشته تا انتقام خود 
را از رئيس ســابقش بگيرد. او در يك گفت وگوي تلويزيوني با 
شبكه اي بي ســي آمريكا كه قرار است مشروح آن فردا منتشر 
شود، براي نخســتين بار بي پرده در مورد ترامپ سخن گفت و 
او را مناسب رياســت جمهوري آمريكا ندانست. بولتون در اين 
گفت وگو كه بخش هاي كوتاهي از آن پخش شــده، مي گويد 
كه ترامپ در مورد نحوه اداره پست رياست جمهوري »به شدت 
ناآگاه« اســت. به گفته بولتون، ترامپ تنها به انتخاب مجدد 
به رياســت جمهوري فكر مي كند و به همين دليل به عواقب 

تصميم هايي كه مي گيرد، آگاه نيست.
بولتون همچنين مي گويد كه اگر تحقيقات استيضاح از ماجراي 
اوكراين فراتر مي رفت و شامل ساير ادعاهاي مداخله سياسي 
مي شد، نتيجه كار متفاوت بود. اشاره او به ادعاي دخالت روسيه 
در انتخابات رياست جمهوري آمريكا و مسائل سياست داخلي 
اين كشور است. او به شبكه اي بي سي مي گويد: »به اعتقاد من، 

پوتين فكر مي كند مي تواند خيلي راحت او را به بازي بگيرد.«
همانطور كه انتظار مي رفــت، دونالد ترامپ در چند پســت 
 توييتري به شــدت به بولتون به خاطر چاپ كتابش تاخت. او 
نوشت: »بسياري از سخناني كه او به من نسبت داده را من هرگز 
نگفته  ام و كامال تخيلي است. همه اينها را به اين دليل نوشته كه 

او را مثل سگ اخراج كردم!« 

انتشار كتاب جان بولتون 
عليه دونالد ترامپ، وضعيت 

او را در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري شكننده تر 

از هميشه كرده است

 انتقام 
بولتون

   200 تظاهرات در تل آويو عليه 
ضميمه كردن) كرانه باختري( 

   وزرا و نمايندگان مجلس بايد خود را 
قرنطينه كنند و تست بدهند) كويت (

   امارات و عربستان حمالت تركيه 
در شمال عراق را محكوم كردند

محمدامين خرمي
خبرنگار

5 ادعاي بولتون عليه ترامپ
جان بولتون در كتاب خود ادعاهاي بسياري را عليه دونالد ترامپ مطرح كرده كه جنجالي ترين آنها كه طي روزهاي اخير در 

3روزنامه نيويورك تايمز، واشنگتن پست و وال استريت ژورنال به چاپ رسيده به اين شرح است:

 تقاضاي كمك از چين: بولتون در كتاب خود ماجراي نشست سال گذشته ميان دونالد ترامپ و شي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين، در حاشيه نشست گروه 20در ژاپن را نقل كرده است. او نوشته است: ترامپ ناگهان موضوع بحث 1

را به سمت انتخابات آمريكا برد و از شي خواست براي پيروزي اش در انتخابات به او كمك كند. او به اهميت رأي كشاورزان در 
انتخابات اشاره كرد و از رئيس جمهور چين خواست در سال انتخابات، ميزان خريد گندم و سويا از آمريكا را افزايش دهد.

 رياست جمهوري بيش از 2دوره: بولتون نوشته كه ترامپ به رئيس جمهور چين گفته است مردم آمريكا اصرار دارند 
او با تغيير قانون اساسي، بيش از 2دوره در قدرت بماند. بولتون نوشته است: »شي در پاسخ به ترامپ گفت: آمريكا 2

بيش از حد انتخابات دارد. درحالي كه ترامپ سرش را به نشانه تأييد تكان مي داد، شي گفت: من ترجيح مي دهم مدت زمان 
بيشتري با شما كار كنم.«

انگليس، قدرت اتمي: انگليس بعد از آمريكا و شوروي، با آزمايش يك بمب هسته اي در سال1952، به سومين قدرت 
بزرگ هسته اي جهان تبديل شد. اما به نظر مي رسد رئيس جمهور آمريكا از اين مسئله بي اطالع بوده است. بولتون 3

نوشته كه در جريان نشست سال2018 با نخست وزير وقت انگليس ترزا مي، زماني كه يكي از حضار به انگليس به عنوان يك 
قدرت هسته اي اشاره كرد، ترامپ ناگهان پرسيد: جدي؟ شما قدرت هسته اي هستيد؟ 

 فنالند، بخشي از روسيه: بولتون در كتاب خود نوشته كه ترامپ پيش از نشست با والديمير پوتين در هلسينكي 
فنالند، از او پرسيده است كه آيا فنالند بخشي از روسيه است؟4

 تمسخر ترامپ: بولتون مي نويسد كه نزديك ترين اعضاي تيم ترامپ او را مخفيانه مسخره مي كنند. به نوشته او، 
مايك پومپئو، وزير خارجه آمريكا در جريان ديدار سال2018 ترامپ با رهبر كره شمالي روي تكه كاغذي درباره ترامپ 5

نوشت: چقدر مزخرف مي گويد.

ث
مك

جان بولتون كيست؟
جــان بولتــون 71ســاله، يكي از 
كهنه كارترين چهره هاي سياسي در 
آمريكاســت. او از 40سال پيش، هر 
زمان كه جمهوريخواهان در انتخابات 
رياست جمهوري پيروز شده اند، در 
دولت حضور داشــته است. پدرش 
آتش نشــان و مادرش خانه دار بوده 
است. او همان  ســال هايي كه بيل و 
هيالري كلينتون در دانشــگاه ييل 
آمريكا درس مي خواندند، از رشــته 
حقوق فارغ التحصيل شــد. بولتون 
از همان زمان دانشــجويي، تمايالت 
راست افراطي داشت و بعدها زماني 
كه در پســت هاي متعدد سياســي 
قرار گرفت، تندروي هايش را نشان 
داد. بولتون در دانشــگاه هميشه با 
دانشــجويان مخالف جنگ ويتنام 
درگير بود و جزو مخالفان قانون حقوق 
شــهروندي براي رفع تبعيض عليه 
سياهپوستان به شمار مي رفت. حضور 
او در ساختار دولت، به عنوان مشاور 
حقوقي آژانس توســعه بين المللي 
آمريكا )USAID( آغاز شد و سپس 
در پست هاي سياسي و مهم تر ادامه 
پيدا كرد. براي بولتون، رســيدن به 
پســت وزارت خارجه هميشه يك 
آرزو بوده كه هرگز محقق نشده است. 
با اين حال، در ســال 2005 از سوي 
جورج بوش به سمت نماينده آمريكا 
در ســازمان ملل انتخاب شد. بوش 
فردي را انتخاب كــرد كه مهم ترين 
ويژگي اش دشــمني با سازمان هاي 
بين المللــي و به خصوص ســازمان 
ملل بــود. دمكرات ها در كنگره مانع 
انتصاب او شدند اما جورج بوش كوتاه 
نيامد و با استفاده از يك خأل قانوني، 
بولتون را به اين سمت منصوب كرد. 
بولتون اما بعد از 16 ماه از اين سمت 
كنار گذاشته شد، ولي طي اين مدت 
جزو خبرسازترين چهره هاي سازمان 
ملل بود. »فاشيستي« خواندن مجمع 
عمومي سازمان ملل، جمله ماندگار او 
در اين دوره است. بولتون بهار سال 
گذشته از سوي ترامپ به سمت مشاور 
امنيت ملي منصوب شــد. دشمني 
با ايــران و عالقه به قدرت ســخت 
نظامي در كنار ضديت با سازمان هاي 
بين المللي ويژگي شــناخته شده 
بولتون بوده اســت. جنگ طلبي او 
را اما در نهايت همــان فردي كه او را 
پس از سال ها به كار دعوت كرده بود، 

مهار كرد.

در ادامه 
اعتراض هاي 

ضدنژادپرستي 
در آمريكا، 

عالوه بر كاهش 
قدرت و بودجه 

پليس، حذف 
برخي مجسمه ها 

كه نماد دوران 
برده داري در 

اياالت متحده 
هستند، به 

خواسته هاي 
معترضان تبديل 

شده است.
 Tjeerd :منبع

Royaards

مادر تحريم ها؛ راند آخر نبرد سوريه
با اجراي تحريم هاي سزار، هرگونه ارتباط اقتصادي با داخل سوريه مشمول تحريم هاي وزارت خزانه داري آمريكا مي شود

ســرانجام موعــد اجــراي بزرگ ترين 
تحريم هاي آمريكا عليه سوريه و حاميان خاورميانه

دولت اسد فرا رسيد؛ تحريم هايي كه به 
گفته روزنامه سعودي الشرق االوسط قرار است يك بار 
براي هميشــه، راه را بر حيات اقتصادي نظام ســوريه 
مســدود كند! دمشــق، تهران، بيروت و البته مسكو، 
اصلي ترين بازيگراني هستند كه به واسطه موج جديد 
تحريم ها مورد هدف قرار گرفته اند، اما ماجرا به اين نقطه 
ختم نمي شود چرا كه حتي نام برخي شركت هاي اماراتي 
هم در ميان ليســت تحريم هــا به چشــم مي خورد؛ 
شــركت هايي كه به گفته جيمــز جفــري، نماينده 
رئيس جمهور آمريكا در پرونده ســوريه، طي سال هاي 
گذشته به دولت اســد در دور زدن تحريم هاي آمريكا و 
اروپا كمك كرده اند. عبدالباري عطوان، نويسنده مشهور 
فلسطيني كه از حاميان دولت اسد و محور مقاومت به 
شمار مي رود در اين باره به شبكه المنار گفت: تحريم هاي 
ســزار آخرين تالش آمريكا براي تغييــر موازنه قوا در 
خاورميانه اســت؛ موازنه اي كه طي سال هاي اخير و با 
وجود تمام فشارهاي ميداني و سياسي تغيير نكرده است. 
سيدحسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان نيز در آخرين 
سخنراني خود با اشاره به اين موضوع گفت: هدف از وضع 
تحريم هاي ســزار، مخير كــردن ما ميــان مقاومت و 
گرسنگي است. به ادعاي خودشــان مي خواهند تمام 
راه ها و منافذ را براي هرگونه رابطه اقتصادي با ســوريه 
مسدود كنند. اما مقاومت همچون 9سال گذشته، باز هم 

دمشق را تنها نمي گذارد.
 

جزئيات قانون سزار
قانون ســزار شــامل مجموعه جديدي از تحريم هاي 
همه جانبــه عليه دولت ســوريه اســت كــه در اواخر 
سال2019 توسط دونالد ترامپ به تصويب رسيده و از 
روز چهارشنبه هفته گذشته نيز اجراي آن آغاز شد. سزار 
نام مستعار عكاسي است كه پيش از آغاز بحران داخلي 
سوريه در پليس نظامي اين كشور مشغول به فعاليت بود. 
او پس از انشقاق و فرار از ســوريه، آرشيو خود، ازجمله 
55هزار عكس محرمانه را منتشر كرد؛ عكس هايي كه 
براساس ادعاي او و همچنين ديده بان حقوق بشر سوريه، 
اقدامات غيرانســاني نيروهاي دولتي و نقض گسترده 
حقوق بشر را در اين كشور به اثبات مي رساند. انتشار اين 
تصاوير بازتاب گسترده اي در رسانه هاي آمريكا داشت؛ تا 
جايي كه در 2جلسه جداگانه در مجلس سنا و نمايندگان 

به نمايش گذاشته شد و براســاس آن در سال2016، 
مقدمات طرح جامع تحريم عليه نظام اسد فراهم شد.

براساس قانون سزار، بانك مركزي سوريه به عنوان نهادي 
غيرقانوني كه حامي مالي تروريسم است شناخته شده 
و هرگونه تعامل با آن مشمول تحريم وزارت خزانه داري 
آمريكا مي شــود. همچنين تمامــی ارتباطات تجاري 
و اقتصادي با داخل ســوريه، ازجمله صــادرات كاال يا 
سالح، همكاري تكنولوژيك، تامين برق، گاز، نفت و... 
نيز در چارچوب اين قانون قرار گرفته و منجر به تحريم 
عامل صادركننده خواهد شد. محمد عبداهلل، كارشناس 
اقتصادي در مصاحبه با شبكه بي بي سي عربي مي گويد: 
اگرچه در متن قانون اشاره اي به ممنوعيت صادرات غذا 
و دارو نشــده، اما تجربه تحريم هاي وزارت خزانه داري 
آمريكا به ما مي گويد با اجراي سزار، عمال راه بر واردات 
دارو و غذا به سوريه هم بســته خواهد شد. عبداهلل كه 
ازجمله مخالفان دولت سوريه است، افزود: معادله تحريم 
سزار يك معادله ناممكن است؛ به اين معنا كه بدون اين 
تحريم ها، دولت اسد همچنان قدرتمند باقي مي ماند، اما 
در سايه آن نيز بخش بزرگي از مردم سوريه دچار رنج و 

عذاب در زندگي روزمره خود خواهند شد.

افزايش فشارهاي اقتصادي؛ سقوط لير ادامه دارد
همزمان با آغاز اجراي تحريم هاي سزار، ارزش هر دالر 
در بازارهاي ســوريه به بيش از 3هزار لير رسيده است. 
اين رقم پيش از جنگ داخلي سوريه، بين 40 الي 45لير 
بود. براساس اطالعاتي كه در منابع محلي سوريه منتشر 
شده، بخشي از شركت هاي خارجي )عمدتا اماراتي( كه 

طي اين ســال ها در واردات كاال به داخل سوريه نقش 
داشتند به دنبال خروج از اين كشــور هستند. روزنامه 
العربي الجديد به نقل از يك تاجر در بازار حميديه دمشق 
مي نويسد: خروج شركت هاي اماراتي در پي تحريم هاي 
سزار قابل پيش بيني بود، اما جاي اين شركت ها به زودي 
توسط تجار ايراني و روســي پر خواهد شد. تمام اينها 
در حالي اســت كه حزب اهلل هم بر بــاز ماندن مرزهاي 
ميان ســوريه و لبنان، به رغم فشــارهاي آمريكا اصرار 
دارد. روزنامه االخبار با اشــاره به اين موضوع به نقل از 
منابع آگاه مي نويسد: حزب اهلل در پيام هاي جداگانه به 
احزاب لبناني تأكيد كرده، بستن مرزهاي سوريه و لبنان 
خط قرمز اين گروه است. طي روزهاي گذشته برخي از 
جريانات سياسي لبنان خواستار انسداد مرزهاي سوريه و 
توقف مبادالت تجاري با اين كشور شده بودند؛ براي مثال 
در بيانيه حزب نيروهاي لبناني به رهبري سمير جعجع 
آمده است: تأثير تحريم هاي آمريكا بر اقتصاد آسيب ديده 
لبنان بر كسي پوشيده نيست. ارتش بايد با اعمال كنترل 
بر مرزها ثابت كند كه حمايت از حقوق شهروندان لبناني 

در اولويت اين نيرو قرار دارد.
اگرچه نشــانه هاي اوليه گوياي آن اســت كه حمايت 
متحدان ســوريه از دولت اســد همچنان ادامه خواهد 
داشت، اما بدون شك اجراي تحريم هاي سزار وضعيت 
اقتصادي را در اين كشــور به مراتب نسبت به گذشته 
وخيم تر خواهد كرد، آن هم در شــرايطي كه مناطقي 
همچون ســويدا و الذقيه طي هفته هاي گذشته شاهد 
اعتراضات پراكنده شهروندان سوري به دليل گراني هاي 

اخير بوده است.
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200هزارپوندبراي36ساعتبازداشت
لندن: زن و شوهري كه به اشتباه 36ساعت تحت بازداشت 
پليس انگلستان بودند 200هزار پوند غرامت دريافت كردند. 
به گزارش اينديپندنت، خانه خانــم و آقاي گيت به دنبال 
پرواز چند پهپــاد بر فراز فرودگاه گتويك مورد ســوءظن 
پليس قرار گرفت و با اينكه پهپادي در آنجا يافت نشــد اما 
آنها توسط مامور هاي پليس بازداشــت شدند. با پيگيري 
وكيل اين خانواده، پليس ساسكس ضمن عذرخواهي از اين 

خانواده مبلغ 200هزار پوند به آنها جريمه پرداخت كرد.

جراحيكه50نفررابهكرونامبتالكرد
لسآنجلس: در  ماه آوريل يك جراح بازنشسته اهل نيويورك 
و مبتال به ويروس كرونا به لس آنجلس رفت تا در مركز ويژه 
مراقبت هاي رواني بســتري شــود. در پي آن يك پرستار 
32ســاله به همراه 9نفر ديگر در اثر ابتال بــه اين ويروس 
جان خود را از دســت دادند. به گزارش اينديپندنت، جراح 
ياد شده در هواپيما هم 499 مسافر و كاركنان فرودگاه را در 
معرض اين ويروس قرار داده است. تا به حال ابتالي 50نفر از 

اطرافيان اين جراح به كوويد-19 قطعي شده است.

100كيلواضافهوزنپسازقرنطينه
ووهان:  جوان 26ســاله اي در چين پــس از قرنطينه و 
در مدت 5مــاه 100كيلوگرم وزن اضافــه كرد و اكنون 
چاق ترين فرد اين شهر است. به گزارش آديتي سنترال، 
آقاي ژو اكنون به وزن 280كيلو رســيده و به دليل وزن 
بااليش در بيمارستان بستري اســت. به گفته پزشكان 
چيني ژو نمــادي از خطر افزايش وزن به دنبال شــيوع 
كروناســت و تمامي مردم جهان بايد نسبت به اين خطر 

هوشيار باشند.

استخدامقاتلبراياستفادهازبيمهعمر
دهلي: مردي در هند كه مي خواست خانواده اش از بيمه 
عمر او استفاده كنند براي پايان دادن به زندگي اش يك 
قاتل حرفه اي اســتخدام كرد. به گزارش آديتي سنترال، 
 او كه مغازه دار اســت پس از شــيوع كرونــا درآمدش 
 را از دســت داد و بــه افســردگي مبتــال شــد. 
ســرانجام او پس از مذاكره با 4قاتل به يكی از آنها 7هزار 
و 900دالر از پس اندازش را داد تا او را بكشد و در نهايت 

موفق شد.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: 
تفّأل بالخير تنجح؛ كار را به فال نيك بگيريد تا پيروز و كامياب شويد.
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ايرانفقطناميكزننيست!
كودك كه بودم فكر مي كردم »ايران« نام يك 
زن است. زني جوان و پرشور. با چشم هاي 
روشــن كه جليقه جين به تــن مي كرد و 

مهربان بود. كسي كه به روزهاي تابستان 
و تعطيل ما رنگ و جالي ديگر مي داد. 
او ما را به سمت رودخانه هاي اطراف 

كرج مي برد. به سبك و ســياق خودش، ماهي قزل آال صيد 
مي كرد؛ ديگر هيچ وقــت هيچ كجا، چنين روشــي را كه او 
استفاده مي كرد نديدم. بعد هيزم مي آورديم ماهي هاي تازه را 
در ماهيتابه داغ سرخ مي كرد و يك دل سير ماهي مي خورديم. 
ما را به گودترين بخش رودخانه مي برد و به ما شنا ياد مي داد.

كوچك كه بودم رودخانه هاي اطراف كرج، پر از قزل آالهاي 
سرمســت بود. نمي دانســتم وقتي اين رودخانه ها جايگاه 
زباله هاي مردمان شود؛ باران كم شــود و رودخانه ها كم آب، 

قزل آالها هم ناپديد مي شوند.
كودك كه بودم نمي دانستم ايران نام سرزمين مادري است. 
تاريخي پرفراز و فرود دارد. جغرافيــاي عجيب. جنگل هاي 
هيركاني سبز ميليون ساله. جنگل هاي بلوط زاگرس. همان 
جنگل هايي كه ســنجاب ها و گراز ها نقش مهمي در حفظ و 
نگهداري اش داشــتند اما آدم ها و سازمان ها نه... همان ها كه 

امسال هي سوختند و دل ما را سوزاندند.
ايران، نام ســرزمين قهرمانان و اســطوره هاي عجيبي است. 
جايگاه قهرماناني چون رســتم دســتان و آرش و ســياوش. 
جايگاه فردوســي، ســعدي، حافظ، ابوعلي ســينا، ابوريحان 
بيروني و... ايران، نام سرزمين اميركبير است؛ همان سرزمين 
تكنوكرات هاي تحصيل كرده كــه از دوران اميركبير به غرب 
فرستاده  شــدند تا براي  آبادي ايران بازگردند و خدمت كنند. 
اما هرچه گذشــت آنها كه رفتنــد ديگر باز نگشــتند. ايران 
در بين 91كشــور در حال توســعه، مقام اول فــرار مغزها را 
دارد. دانشــجوياني كه مي روند؛ ديگر باز نمي گردند. فاطمه 
محمدبيگي، نماينده مجلس گفت: »ضريب هوشي يا آي. كيوی 
ايراني ها از 104به 68 تنزل يافته اســت.« نمي دانم اين آمار 
چقدر درست است. او دليلش را عدم  ازدواج باهوش ها و بچه دار 

نشدن شان مي دانست اما فرار مغزها را دست كم نگيريم.
كودك كــه بــودم نمي دانســتم قتل هاي فاميلي چيســت. 
نمي دانستم روزي در خبرها  مي خوانم عموي دختري 16ساله  
به نام »فاطمه« او را از پنجره يك ســاختمان به بيرون پرتاب 
مي كند و او را به راحتي مي كشد. عموي من مرد مهرباني بود؛ 
يك موتورسيكلت غول پيكر داشت و مرا سوار موتور مي كرد و به 
زمين هاي كشاورزي و دورش مي برد تا آنجا النه سارها را پيدا 
كنم. در هم جــواري گندم ها، باغ هاي انگــور بود در كرت هاي 
انگور گل هاي بنفش و زرد را مي چيدم. انگور »مهدي خاني« و 
»فخري« مثل چراغ مي درخشيدند. نمي دانستم كم آبي همه 
آن رؤياي سبز را از بين مي برد و مهاجرت كارگران از شهرهاي 
ديگر به سمت تهران، تمام آن زمين ها را به شهرك هاي كوچك 
بدفرم بدل مي كند. كــودك كه بودم، نمي دانســتم نامادري 
سنگدل دختر 10 ساله را آنقدر كتك مي زند و به قتل مي رساند. 
نمي دانستم مادري مي تواند كودكش را جلوي دوربين روشن 

تلفن همراه، شكنجه دهد. دنيايم دنياي ساده اي بود.
كودك كه بودم نمي دانستم ايران نام يك كشور است. كشوري 
در آســياي غربي بــا 1/195/648 كيلومترمربع پهناوري، 
دومين كشور بزرگ خاورميانه. نمي دانستم اين كشور جايگاه 
استراتژيكي در منطقه خليج فارس دارد و تنگه هرمز در جنوب 
آن، مسيري حياتي براي انتقال نفت خام است. كودك كه بودم 
نمي دانستم ايران، كشوري نفت خيز است و بزرگ ترين ميدان 
نفتي آن ميدان نفتي اهواز است. اين ميدان با ذخيره درجاي 
65/5 ميليارد بشكه و ذخيره قابل برداشت 37 ميليارد بشكه، 
به عنوان سومين ميدان بزرگ نفتي جهان شناخته مي شود. 
نمي دانســتم كه روزي كارگري به خاطر تنگدســتي و فقر، 
خودش را باالي يكي از چاه هاي نفت در اهواز به دار می كشد. 

پارادوكس عجيبي است فقر و نفت.
كودك كه بودم براي دخترعموهايم نامه مي نوشــتم؛ چون 
پدرشان سال ها در جبهه سومار مي جنگيد. عمو كه از جبهه 
بازگشت ناراحت شد كه چرا پســتچي ها را معطل مي كنيد. 
ســربازهاي بســياری منتظر نامه خانواده هايشان هستند و 
خانواده هاي بســياري منتظر نامه هاي عزيزان شــان. ديگر 
نامه ننوشتيم. او گفت: » شما ها نمي فهميد يك عالم آدم در 
جبهه ها دارند از ايران دفاع مي كنند...« آن روز فهميدم ايران 

نام سرزميني است كه بايد از آن دفاع كرد.
زمان زيادي گذشت تا ياد گرفتم ايران نمي تواند تنها نام يك 
زن مهربان باشد؛ مفهمومي گسترده و پيچيده دارد كه وقتي 

عميق به آن فكر كنم؛ گريه ام مي گيرد.

فريباخانييادداشت
نويسنده و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

منصورهميرزاده
ويترينروانپزشك كودك و نوجوان

ماسكهايپوستيچقدرسودمندند؟
گرچه تبليغات بسياري درباره ماسك هاي 

پوستي صورت داراي رنگ ها و تركيبات 
متفاوت بــا ادعاي جوان كــردن دوباره 
پوست و رفع چين  و چروك ها مي شود، 
اما هيچ شــاهد علمي وجود ندارد كه 

اســتفاده از اين ماســك ها پوست 
صورت شــما را جوان تر كند. اگر 
پوستي سالم و شاداب داريد، لزومي 

ندارد از اين ماسك ها اســتفاده كنيد. البته برخي از اين 
ماسك ها ممكن است ســودمندي موقتي داشته باشند. 
برخي از اين ماسك ها به طور موقت جلوي از دست رفتن 
رطوبت پوســت را مي گيرند. اين ماســك ها  اليه نازكي 
از مــواد مرطوب كننده يا هومكتانت روي پوســت باقي 
مي گذارند كه رطوبت پوســت را به طور موقت تشــديد 
مي كنند و باعث مي شــوند تا مدتي چين  و چروك هاي 
پوست كاهش يابند و پوست نرم تر شود. اين  اليه همچنين 
مواد مؤثر موجود در ماسك را در برابر پوست نگه مي دارد 
و تأثير بخشي آنها را بيشتر و ســريع تر مي كند. با اينكه 
ماسك هاي پوستي عموما بي خطر هســتند، كيفيت و 
اجزاي مورد استفاده در آنها بسيار متفاوت است. ممكن 
اســت برخي از اجزاي موجود در اين ماســك ها به علت 
تحريك پوســت يا آلرژي، باعث قرمزي پوست، خارش 
يا پوسته هاي ريزي شــوند، بنابراين اگر پوستي حساس 
داريد، بهتر است ازاستفاده از  آنها پرهيز كنيد. همچنين 
بهتر است فهرست اجزاي به كار رفته در ماسك صورت 
را ترجيحا با مشورت متخصص پوست وارسي كنيد. اگر 
پوست خشك، تحريك شده يا پر چين  و چروكي داريد، 
ماسك هاي ماليم حاوي هيالورونيك اسيد، گليسيرين 
يا دائميتكون را انتخــاب كنيد. در افرادي كه پوســت 
لك دار دارند، ماسك هاي حاوي خاك رس، زغال، اسيد 
ساليســيليك، اســيد گاليكوليك يا روغن درخت چاي 
دست كم از لحاظ نظري مي توانند سودمند باشند، چراكه 
اين مواد باعث اليه برداري پوســت مي شــوند. البته اين 
تركيبات مي توانند باعث تحريك پوســت و پوسته ريزي 
هم بشوند. براي افرادي كه پوســت شاداب و  تر و تازه اي 
ندارند يا نشانه هاي پيري در پوست شان ظاهر شده است، 
ماسك هاي حاوي اسيد گاليكوليك يا رتينول مي توانند 
با  اليه برداري ماليم باعث درخشــان شدن پوست شوند. 
در مجموع، ماســكي وجود ندارد كه اثر معجزه آســا بر 
پوست صورت شما بگذارد. اما تا هنگامي كه انتظار بيش 
 از حد از ماسك هاي پوستي نداشــته باشيد و عارضه اي 
براي تان ايجاد نكنند، مي توانيد از آنها به  عنوان بخشي از 

مراقبت هاي پوستي معمول تان استفاده كنيد. 

چگونهبهكودكازسرطانوالدينبگوييم؟
توضيح سرطان به يك كودك براي اكثر 
والدين چالش برانگيز است. اگرچه اين 
مكالمات دشوار اســت، اما خيلي مهم 
هســتند. در واقع هيچ راه »درست« يا 
»اشــتباهي« وجود نــدارد كه چگونه 
بايد با كودكان درباره سرطان صحبت 
كنيم. در ادامه به چند نكته در اين  باره 

اشاره مي كنم.
   تشــخيص خود را مخفي نكنيد. بــدون آگاهي و اطالعات 
صحيح، كودك ممكن است فكر كند اوضاع خيلي بدتر از آنچه 
وجود دارد اســت. او همچنين ممكن است خود را مقصر بداند 

و براي تغيير در رفتار والدين يا خانواده خود را سرزنش كند.
   يك محيط باز و حمايتي ايجادكنيد. كودك را تشويق كنيد 
تا سؤاالت خود را بپرسد. بااين حال، كودك را مجبور نكنيد كه 
درباره همه   چيز صحبت كند، مگر تا زماني كه آماده  باشــد و 
خودش نيز بخواهد. بحث هاي ســاده و صادقانه را با استفاده از 

زبان و اصطالحات مناسب سن، ادامه دهيد.
   كودك معموال مي داند كه چيزي در حال اتفاق افتادن است، 
يا در نهايت متوجه خواهد شد، اما نگران است كه در اين مورد 
صحبت كند. اگر شــما »همه   چيز را مخفي كنيد« اين باعث 
مي شود كه سخت تر به شما يا بزرگساالن ديگر در آينده اعتماد 
كنند. اطمينان بخشــي كنيد، اما وعده هايي ندهيد كه واقعي 

نيست يا قادر به انجام آن نيستيد.
   اجازه دهيد كودك در مورد درمان شما بداند، ازجمله آنچه از 
نظر عوارض جانبي انتظار مي رود )به عنوان مثال، كاهش انرژي، 

ريزش مو، تهوع و غيره(.
   آماده  باشيد تا اطالعات و توضيحات را بيش از يك بار تكرار 
كنيد. قبول يا درك برخي از اطالعات ممكن است براي كودك 
دشوار باشــد. تكرار بيش از حد همان سؤال ممكن است راهي 
باشد براي يك كودك تا مطمئن شود مفاهيم را درست دريافته 

است.
   بعضي از كــودكان ممكن اســت بخواهند دربــاره افكار، 
احساسات و ترس خود صحبت كنند. كمك به كودكان براي پيدا 
كردن راه هايي براي ابراز افكار و احساساتشان اهميت دارد. آنها 
ممكن است با نقاشي، بازي با اسباب بازي ها يا نوشتن داستان 

راحت تر احساس خود را ابراز كنند.
   برنامــه خانوادگي را طبق روال عــادي به صورت ثابت نگه 
داريد. اين ثبات مي تواند براي كودكان، به ويژه در زمان استرس، 

احساس امنيت ايجاد كند.
   با معلمان كودك خود صحبت كنيــد. اجازه دهيد آنها در 
مورد تشخيص و درمان شما بدانند. آنها مي توانند به تغييراتي 
كه در خلق و خو و رفتار كودك شما و عملكرد تحصيلي او ايجاد 

مي شود آگاه شوند و به وي كمك كنند.

پردهخوان
رمان »پرده خوان« نوشــته 
گرت هوفمان را محمد همتي 

به فارسي برگردانده است.
 اين رمان با الهام از مهم ترين 
ســال هاي كودكي نويسنده 
در آلمان نــازي از دهه30  تا 
اواسط دهه40  ميالدي روايت 
شده است. پدربزرگ هوفمان 

يــك پرده خــوان بــوده؛ پرده خوان)يا 
پيش پرده خوان( در سال هاي اوليه اختراع سينما به 
كسي اطالق مي شد كه در مقابل پرده سينما مي ايستاد 
و داستان فيلم را براي تماشاگران تعريف مي كرد. اين 
سنتي بود كه پس از ناطق شدن سينما از رونق افتاد 
و عمال فراموش شــد. پدربزرگ نويســنده نيز از اين 
قاعده مستثنا  نبود. هرچند طبق توصيف هوفمان، او 
بسيار كوشيده است كه جلوي نمايش فيلم هاي ناطق 
را در شــهر محل زندگي خود بگيرد؛ كوششي عبث. 
»پرده خوان« گرت هوفمان شرح اين تراژدي كوچك 
تاريخ سينماست. او در اين كتاب با دستاويز قرار دادن 
زندگي پدربزرگش بخشي از تاريخ ملتهب امپراتوري 

رايش را نيز روايت كرده است.
گرت هوفمان، نويســنده آلماني ايــن  كتاب متولد 
ســال1931 در ليمباخ - زاكسن اســت. او در دوران 
نويسندگي اش،  گذاري از نمايشنامه نويسي راديويي 
به داستان و رمان داشته كه البته كار ساده اي هم نبوده 
است. به  اين  ترتيب اين  نويسنده اولين  رمان خود را در 
آستانه 50 سالگي نوشت كه برنده جايزه »اينگه بورگ 
باخمان« و باعث شد هوفمان از استادي زبان و ادبيات 
آلماني در دانشگاه استعفا دهد تا خود را وقف نوشتن 
كند. اين نويسنده از 1979 تا 1993، 17كتاب نوشت 
و ســال93 درگذشــت. آثار او به دقت زباني و قدرت 

متقاعدكنندگي باال شناخته مي شوند.
در بخشــي از  كتاب مي خوانيم: »بابابزرگ كالهش را 
توي دستش نگه داشته بود. بازوانش را از هم باز كرده 
بود. من پشت سرش بودم. كاش هنوز همان آدم قبلي 
بود، يا دســت كم ذره اي جوان تر! اما متأسفانه اينطور 
نبود و اين را همه جا احساس مي كرد. براي مثال االن 
به نسبت ســنش پله ها را زيادي تند باال رفته بود. اما 
نبايد مي گذاشت دوشيزه فريچه بفهمد. رفتيم به اتاق 
نشيمن. دوشيزه فريچه توي همان اتاق به دنيا آمده 
بود و البته نمي خواست كه همانجا هم بميرد.« نشر نو 
اين رمان 316 صفحه اي را بــه قيمت 48 هزار تومان 

منتشر كرده است.

آغازيكهفتهباچخوفبهصورتمجازي
نخســتين برنامه يك هفته با چخوف، فردا، 
ساعت 15 با عنوان »نوآوري هاي چخوف« با 
حضور زهرا محمدي، آبتين گلكار و علي اصغر 
محمدخانــي در مركز فرهنگي شــهركتاب 
به صورت مجازي برگزار مي شــود. به گزارش 
همشهري، خالقيت ادبي و آثار آنتون چخوف 
جايگاه ويژه اي در ادبيات جهان دارد كه اين 
امر مرهون سبك نوشــتاري و ادبي، شيوايي 
كالم، ويژگي هاي زبانــي، پويايي و خالقيت 

نويسنده است. چخوف را مي توان از نويسندگاني دانست كه براي نخستين بار در 
ادبيات جهان توانست تراژدي روزمرگي و مستاصل بودن انسان را در موقعيت هاي 
مختلف در معرض ديد و قضاوت خواننده قرار دهد. نوآوري هاي چخوف در عرصه 
داستان كوتاه، نمايشنامه و حتي شــعر و تأثير او بر بسياري از نويسندگان ايران و 
جهان غيرقابل انكار است.  عالقه مندان مي توانند اين نشست را از اينستاگرام مركز 
فرهنگي شهركتاب، به نشاني Instagram/bookcityculturalcenter به صورت 

زنده پيگيري كنند.

دريچه

محافظنامرئيكرونادرهواپيماها
يك شركت هواپيمايي طرحي مفهومي 
را براي جلوگيري از انتقال كروناويروس 
در فضاي هواپيما ارائــه داده كه به دليل 
استفاده از تهويه هوا، آن را محافظ نامرئي 
مي نامند. به گزارش  اي اي، اين شركت 

 »Teague« هواپيمايي پيشرو مستقر در سياتل ايالت متحده آمريكا موسوم به
مدعي است راه حل پيشگيري از انتقال كرونا در هواپيما ها، تهويه است. اين شركت 
راه حل خود را براي ايمن سازي  سفرهاي هوايي به وسيله استفاده از نوعي تهويه 
خاص پيشنهاد داده است. طرح مفهومي اين شركت »Teague AirShield« نام 

دارد و تهويه هاي ياد شده باالي سر مسافر ها نصب مي شود.

دانستني ها

ديابتوافزايشاحتمالشكستگياستخوان
پژوهشگران مطالعه اي روي بيماراني كه 
دچار شكستگي استخوان بودند انجام 
دادند و طي اين مطالعه متوجه شدند كه 
احتمال شكستگي استخوان در اشخاص 
ديابتي نوع يك بيشتر است. به گزارش 
ديلي ميل، آمارها نشان مي دهد بيماران 
نوع2 هم يك سوم بيشــتر از اشخاص 

غيرديابتي دچار شكستگي مي شوند. همچنين در موارد نوع2، اين خطر با استفاده 
از انسولين و مدت زمان ديابت افزايش مي يابد. تاتيان ويالكا، نويسنده اين مقاله از 
دانشگاه شفيلد اظهار كرد: ديابت مي تواند تعدادي از عوارض شناخته شده ازجمله 
مشكالت كليوي، از بين رفتن بينايي، مشكالت پا و آسيب عصبي را ايجاد كند. با 
اين حال، تا به حال بسياري از اشخاص مبتال به ديابت و پزشكان آنها از اين واقعيت 
آگاه نبودند كه آنها در معرض خطر بيشتري براي شكستگي استخوان نيز هستند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري، 31خرداد 1379
2شبكهبزرگراهيتهرانبهبهرهبرداريرسيد

بهره برداري از 16كيلومتر شبكه بزرگراهي شــهر تهران روز پنجشنبه با حضور 
سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري آغاز شد.

عمليات اجرايي اين طرح كه 7 هزار و 300متــر آن حد فاصل خيابان وليعصر- 
بزرگراه شــهيد اشــرفي اصفهاني به نام بزرگراه نيايش و 8 هزار و 500متر آن 
حدفاصل خيابان ايوانك - انتهاي خيابان سعادت آباد در فاز دوم بزرگراه يادگار 

امام قرار دارد، از 4 سال پيش آغاز شده بود.
بزرگراه نيايش يكي از مهم ترين بزرگراه هاي شرقي- غربي شهر تهران است كه 
عالوه بر كاستن ميزان قابل توجهي از بار ترافيكي صبحگاهي و عصرگاهي بزرگراه 
همت، مي تواند ترافيك عبوري را نهايتا از طريق بزرگراه مدرس به مناطق شمالي 

و شرقي شهر هدايت كند.
بزرگراه يادگار امام نيز براي كمك به بزرگراه هاي شــيخ فضل اهلل نوري و شهيد 
چمران و به منظور انتقال ترافيك مناطق جنوب غربي و غرب تهران به شــمال و 

شرق طراحي شده است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
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