
دالر در منطقه خطر
  روحاني: بانک مرکزی به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل 

از صادرات اخطار دهد و اسامی متخلفان را  به افکارعمومی اعالم کند
   رئيس جمهور: تحریم ها نقل و انتقال ارز را با دشواری روبه رو کرده 

و کرونا به بسته شدن مرزها و اختالل در واردات منجر شده است

در ميانه شهر راهي شاعرانه ما را به دور از هياهوي ماشين ها 
و صداي بوق و ترافيک و آلودگي هوا به سرگذشــت تهران 

پيوند مي زند؛ خياباني که از همه تصاویر ســخت روزگار خالي شده تا به پياده راه 
تبدیل شود. 
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گذر شاعرانه از شهریار
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شبكه ملي اطالعات؛ مكمل يا جايگزين 
 »مدینه فاضله برخي قطع اینترنت است«؛ شــاید این جمله محمد جواد آذري جهرمي كه چندي پيش آن را مطرح كرده بود، 
به خوبي حاال در شرایط فعلي، قصد و نيت این گروه را براي بستن همه  چيز نشان مي دهد. مدت هاست گروهي در كشور شبكه 
ملي اطالعات را معادل جدایي ایران از شبكه جهاني تلقي مي كنند و بر این عقيده با عناویني مثل اینترنت ملي پافشاري دارند.
سال هاست كه به صورت آشكار و پنهان 2 نگاه به صورت جدي درباره شبكه ملي اطالعات وجود دارد و تقابل این 2دیدگاه به 

خوبي در جلسه روز گذشته مجلس درباره شبكه ارتباطي كشور بار دیگر دیده شد.
دیدگاه وزارت ارتباطات طي سال هاي اخير این بوده  كه شبكه ملي اطالعات مكمل اینترنت است. در واقع توسعه شبكه ملي 
اطالعات براساس این دیدگاه كمك مي كند كه كاربران و كسب و كارها به استفاده از سرورها و خدمات فني داخلي با هزینه بسيار 
كمتر نسبت به استفاده از امكانات خارجي به استفاده از شبكه ارتباطي بپردازند. براساس همين دیدگاه است كه اكنون هزینه 
ترافيك استفاده از شبكه هاي خانگي و آنالین براي دیدن  فيلم و سریال رایگان یا نيم بهاست. همچنين كاربران با استفاده از 

شبكه ملي  اطالعات مي توانند سرعت بهتري را در دانلود یا پخش آنالین تجربه كنند.
در مقابل این نگاه اما دیدگاهي است كه شبكه ملي اطالعات را به صورت مطلق یا حداكثري جایگزین اینترنت مي داند. براساس این 
دیدگاه است كه باید همه پلتفرم ها، پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي خارجي در كشور فيلتر شوند تا مردم مجبور به استفاده از 
نمونه هاي داخلي باشند. این نگاه از سيستم عامل ویندوز گرفته تا موتور جست وجو و پيام رسان را شامل مي شود. براساس همين 
دیدگاه با وجود مخالفت هاي دولت، تلگرام، تویيتر، یوتيوب و بسياري دیگر از پلتفرم هاي جهاني فيلتر شدند و بازار فيلترشكن ها 
طي سال هاي اخير هر روز داغ تر شد. این گروه حتي با استفاده از لفظ اینترنت ملي، بدون درنظر گرفتن شرایط ایران و مقتضيات 

كشور به شدت متعقد به پياده كردن مدلي مانند چين در فضاي مجازي هستند كه حتي گوگل را هم فيلتر مي كند.
وزیر ارتباطات چندي پيش در مقابل این دیدگاه در مصاحبه با همشهري گفته بود: عده اي تعبيرشان از شبكه ملي اطالعات 
این است كه باید دور خودمان دیوار بكشيم. اســتقالل را با قطع ارتباط با دنيا مساوي مي دانند. استقالل معنایش این نيست 
كه ارتباطمان را با دنيا قطع كنيم. هر وقت از شــبكه ملي اطالعات صحبت مي كنند، كلمات فيلترینگ و حذف وابستگي به 

سرویس هاي خارجي را كنارش مي  آورند. این تعبير غلطي است.
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آموزشگاه هاي زبان: 
ما ورشكسته شده ایم

پایان عصر سریال هاي 
غيرتلویزیوني

 قربانيان  مجرم می شوند

گزارش همشهري  از پس لرزه هاي 
کرونا و بيکاري گســترده معلمان 

زبان هاي خارجي

در روزهــاي آینده هدایت شــبکه 
نمایش خانگي از سازمان سينمایي به 
سازمان صدا و سيما واگذار خواهد شد

 ویژگی های کســانی کــه مرتکب 
کودك آزاری جنســی می شوند، آنها 
قربانيان را چگونه انتخاب می کنند؟

دیدگاه
پویا عالء الدیني ؛ دانشيار گروه برنامه ریزي اجتماعي دانشگاه تهران

در کشور ما، نظم اجتماعي و شهري اغلب دچار 
اشکاالت عمده است و در شرایط عادي و مسائل 
پيش پا افتاده نيز شــاهد آشفتگي در حوزه هاي 

مختلف هستيم.
اکنون کــه در دوران شــيوع کرونا قــرار گرفته ایم و این بحــران جهاني 
است و سراســر دنيا گرفتار آن شــده ، طبيعتا نمي توان انتظار داشت که 
آشفتگي و بي انســجامي جامعه ایران کمتر از سابق شــود. این وضعيت 
 تا حد زیــادي به تصميمات و برنامه هاي دولت، طي ســال هاي گذشــته 

برمي گردد. 
وقتي دولت نتوانسته ســاختارهاي درســت اجراي برنامه هاي اجتماعي 
مناســب را صورت بندي کند و ارتباطش با مردم دچار اشــکال اســت، 
اکنون مجبور اســت با درایت و جدیت بسيار بيشتري کار کند تا نتيجه اي 
حاصل شــود. وقتي برنامه مشــخص حمایتي براي گروه هاي کم درآمد 
و کســاني که شــغل خود را در پي این بحــران از دســت داده اند تعریف 
نشده اســت، نمي توان به مردمي که درصد بسياري شــان نه از سر تفریح 
و به دليل اینکه حوصله شــان ســر رفته، بلکه براي کســب یک لقمه نان 
 قرنطينــه را مي شــکنند، گفت کــه در خانه بنشــينيد تا ســالمتي تان 

حفظ شود.
در شرایطي که مردم به دولت بي اعتماد هســتند و ساختارهاي ارتباطي 
بخش عمومي با نهادهاي محلي و نزدیک به مردم هم مشکل دارد، بي شک 
هرکاري چه اطالع رساني، چه بسيج همگاني و چه ارائه خدمات دچار مشکل 
مي شود و مردم همراهي نمي کنند. اگر کشــور آلمان در مقابله با بيماري 
کرونا موفق عمل کرده است، دليل آن به ارتباط و اثرگذاري این ساختارهاي 
محلي متشکل از بخش عمومي و نهادهاي مدني بر مردم برمي گردد. مردم 
آلمان عادت دارند که در شــهرها و محالت با بخش عمومي ارتباط داشته 
باشند و نتيجه این اعتماد متقابل، موفق  و کارآمدتر بودن برنامه ها به ویژه 

به هنگام بحران است.
البته از آنجا که مشــخص نيســت تا چه زماني بحران کرونا ادامه خواهد 
داشت، نمي توان از بخش عمومي انتظار عالي ترین نوع مدیریت را داشت. 
منظور و مقصود، مدیریت بهتر اســت. براي بهتر کار کردن باید فکر کرد و 
برنامه ریزي داشت. دولت باید حداقل درون خود منسجم و هماهنگ عمل 
کند، حرف هاي ضد  و نقيض نزند و صادقانه صحبت کند. اگر گرفتن تصميِم 

درست سخت است، حداقل تصميم هاي معقول بگيرد.
بعد از دولت، نقش مردم را هم در مقابله با این بحــران، مي توان از طریق 
نهادهاي جامعه مدني پررنگ کرد. اما اینجا باز پاي دولت وســط مي آید. 
دولت باید از ابزارهاي سياست اجتماعي اســتفاده و ارتباطش را با نهادها 
و سازمان هاي مردمي بيشتر و آنها را تشویق به ارائه منابع شان در شرایط 

بحراني کند. 
در مورد نهادهاي شبه دولتي و بنيادها تصميمات دولت باید الزام آور باشد. 
استفاده از این ظرفيت ها، آثار مثبتي خواهد داشت: هم توان دولت را افزایش 
مي دهد و هم سازمان هاي مختلف را که گاهي هرکدام ساز خود را مي زنند، 
دور هم جمع مي کند و چه بســا این شرایط زمينه ســاز انسجام و پایاني بر 
آشفتگي برنامه هاي اجتماعي و فعاليت هاي نهادهاي مدني در کشور شود.

براي اطالع رساني و تشــویق مردم، باید از ظرفيت رسانه هایي چون صدا و 
سيما نيز بيشتر بهره گرفته شــود. باالخره مردم وقتي استراتژي دولت را 
درست بدانند، بهتر رفتار مي کنند. تالش پيوسته در ارتباط گرفتن با مردم 
و جلب اعتماد آنان قطعاً تأثير زیادي بر عبور بهتــر از چنين بحران هایي 

خواهد گذاشت.

اعتماد مردم را برگردانيم

یادداشت
زهرا نژادبهرام؛  عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

وجود فضاهاي مکث و فضاهاي تعامالت اجتماعي 
و ارتباطات انساني، فرصتي کم نظير براي شهرهاي 
بزرگ به حســاب مي آیند. به ویژه اینکه در عرصه هاي عمومي که شــهرها از 
فشردگي و پيچيدگي هاي جزئي در فضاهاي کالبدي رنج مي برند، وجود چنين 
فضاهایي بسيار کمياب و در عين حال مورد نياز جدي براي زندگي شهري است.

پياده راه شهریار با استفاده از چنين رویکردي، تالشي بود براي اینکه بتواند در 
یک فضاي فشرده کالبدي و پيوستگي هاي سازه اي، یک فرصت مکث را براي 
حضور انسان ها آن هم در مرکز شــهر ایجاد کند. به ویژه اینکه این مرکز شهر 
مابين یک فضاي فرهنگي و یک فضاي سبز قرار داشت. از یک طرف تئاتر شهر، 
از یک طرف دیگر، تاالر وحدت و از یک سو، بوســتان دانشجو که لبه خيابان 
انقالب بود، فرصت اســتثنایي را براي ایجاد چنين فضــاي پياده راهي براي 
محدوده مرکزي شهر فراهم کرده است. محدوده اي که پيش از آن هریک از این 
فضاها به شکل جدا افتاده از یکدیگر قرار داشتند و هریک توانسته بودند فقط 
کارکرد اختصاصي داشته باشند. اما ایجاد پياده راه شهریار، نوعي پيوستگي ميان 
این فضاها به وجود آورد؛ یک پيوســتگي از جنس هم افزایي با کارکرد افزایش 
تعامل براي حضور بيشتر انسان ها در یک محدوده پياده راهي به طول 1500متر 
که تمام ظرفيت هاي الزم را براي تردد همه شهروندان داراست؛ فضایي  براي 
همه شهرونداني که دچار معلوليت هاي جســمي و حرکتي هستند؛ خصوصا 
براي نابينایان. آماده سازي  فضاي ســبز خياباني براي برخورداري شهروندان، 
ایجاد فضاي اختصاصي براي شهروندان عالقه مند به دوچرخه سواري، مبلمان 
شهري متناسب با فضاي مکث در این محدوده، تصویر تازه اي از زندگي شهري 
را در مرکز شهر تهران ایجاد کرده اســت؛ محدوده اي که پيش از این به شدت 
تحت تأثير حرکت خودرو قرار گرفته بود و ایــن، خودروها بودند که حاکميت 
تعامالت مربوط به حوزه مرکزي شهر را برعهده داشتند. به بيان دیگر، پياده راه 
شــهریار توانســت با دنبال کردن چنين رویکردي، به حاکميت خودروها در 
تعامالت مربوط به حوزه مرکزي شــهر پایان دهد و ایــن محدوده را به عرصه 
تعامالت انساني بدل کند. این موضوع در شــهري با مختصات تهران به واقع 
فرصت کم نظيري را پيش روي شهر و شهروندان قرار داده  است. هنگام اجراي 
طرح، کارشناســاني که این فضا را ارزیابي مي کردند، تجارب و تصاویر بسيار 
جالبي را از پياده روي هاي خانوادگي، حضور دوچرخه ســواران، سالمندان و 
حتي جوانان در این محدوده 1500متري شاهد بودند. در واقع این فضا، یک مد 
کامال مشخصي را براي بهره گيري از فضاي سبز، حضور در ميدانگاه ها، پياده راه 
و پالزاي محدود شهري ایجاد کرده ؛ فضایي از غرب تا خيابان کارگر، از شرق 
تا فردوسي، از جنوب تا خيابان امام خميني)ره( و از شمال تا بلوار کشاورز که 
چنين فضاي باز قابل اســتفاده اي براي حضور شهروندان در محدوده مرکزي 
شهر نداشتيم. از این رو پياده راه شهریار را شاید بتوان به نوعي تجربه اي تازه در 
عرصه تعامالت شهري و بازنمایي ایده آل هاي مدیریت شهري پنجم در مسير 
انسان محور شدن شهر تهران دانست. این درنگ گاه در واقع، تالشي است که 
تازه آغاز شــده و راه زیادي در پيش دارد، اما پياده راه هایي همچون شهریار و 

مشابه آن، قادرند تصویر ایده آل مورد نظر مدیریت شهري را تبيين کنند.
به هر روي، اميدواریم به زودي در عرصه خيابان هاي کامل، در عرصه بزنگاه ها 
در عمق بافت فرســوده و همچنين در عرصه پالزاهاي شهري بتوانيم تصاویر 
متعددي را از تعامل شــهروندان در ابعاد گوناگون داشــته باشــيم و حضور 
شــهروندان را فارغ از همه محدودیت هایي که وجود دارد در خيابان ببينيم. 
خيابان متعلق به انســان است و پالزاهاي شــهري، درنگ گاه ها و پياده راه ها، 

مدهاي سه گانه اي هستند که توانستند خيابان را دوباره به انسان برگردانند.

خيابان ها را دوباره به مردم 
برگردانيم
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»اگر سردار دل هاي ما، حاج قاسم عزیز را در 
بغداد به شهادت رســاندند، آیا جمهوري دانش

اسالمي منطقه رو خالي کرد؟«، »چرا باید 
یک پيام ساده بين 2 شــهروند ابتدا به خارج برود بعد به 
داخل بازگردد؟« شاید این 2جمله از سوي وزیر ارتباطات 
و ریاست مجلس به خوبي تفاوت 2دیدگاه را در بحث هاي 
روز گذشــته در بهارســتان و »خانه ملت«  درباره فضاي 
مجازي نشان دهد. روز گذشته محمد جواد آذري جهرمي، 

وزیر ارتباطات که بــه مجلس رفته بــود، بارها به خاطر 
باال بودن ترافيک اینترنت و فيلتر نکردن اینستاگرام مورد 
انتقاد قرار گرفت و او با مثالي از شــهادت ســردار قاسم 
سليماني در دفاع از دیدگاهش اعالم کرد که نباید ميداني 
مانند اینستاگرام را با فيلترینگ براي دشمن خالي کرد. 
ازســوي دیگر محمدباقر قاليباف که به تازگي بر صندلي 
ریاست مجلس تکيه زده، بارها از لجام گسيختگي فضاي 
مجازي گفت و حتــي در جایي با انتقاد از بيشــتر بودن 

مقابله با ترافيك اینترنت 
نمایندگان اصولگراي مجلس با تاختن به وزیر ارتباطات به خاطر فيلتر نشدن اینستاگرام، 

خواستار پياده سازي سياست هاي دولتي براي کم کردن ترافيک اینترنت شدند

ترافيک خارجي یا همان اینترنت در مقابل ترافيک داخلي 
یا شبکه ملي اطالعات از تعرفه گذاري در صنعت خودروي 
کشور مثال زد و خواستار آن شد که رشد حوزه داخلي و 
خارجي متناسب شود. روز گذشــته پس از ارائه گزارش 
عملکرد از ســوي وزیر ارتباطات، نماینــدگان اصولگرا 
به صورت خاص از سياستگذاري ها در قبال شبکه اجتماعي 
اینســتاگرام انتقاد کردند و دالیل آنچه توسعه نيافتگي 

شبکه ارتباطي مي خواندند را از وزیر جوان جویا شدند.
محمدباقر قاليباف در جلسه علني صبح روز گذشته و در 
جریان بررسي مسائل حوزه ارتباطات بر اهميت شبکه ملي 
اطالعات تأکيد کرد و گفت: این نياز همه مردم در شئونات 
مختلف زندگي است و از سوي دیگر امنيت ملي، عمومي، 

اجتماعي و اخالقي ما در گرو  شبکه ملي اطالعات است.
او ادامه داد: همين شــبکه ملي اطالعات که االن وجود 
دارد، داراي اشکاالتي است. ما عدم تناسب در رشد ترافيک 
داخلي و خارجي را داریم و آنقدر که رشد ترافيک در بخش 
خارجي است، در حوزه داخلي نتوانستيم کنترل کنيم، لذا 
نيازمند سياســت هاي تعدیلي و راهبردي هستيم که در 

اختيار این وزارتخانه است.
شاید بتوان به صورت صریح تر فحواي کالم اکثریت جدید و 
اصولگراي مجلس را در صحبت هاي نمایندگان آنها فهميد. 
فاطمه محمدبيگي، نماینده قزوین با بيان اینکه اختصاص 
نيمي از ترافيک اینترنت کشور براي اینستاگرام موضوعي 
ساختاري است، گفت: »طبق مصوبه هاي موجود در کشور 
نباید بيش از یک ســوم کل ترافيک داده هــا به مجموع 
پيام رسان هاي خارجي اختصاص یابد. افزایش ميزان جرائم 
رایانه اي، فروش اسلحه و مهمات در این فضا موجب نگراني 
بيشتر است. عدم فرهنگسازي، افزایش جمعيت کاربران 
باعث افزایش جرائم و حتي پيوستن به سایت هاي پورن 

است، آیا اقدامي در این باره انجام داده اید؟«
از ســوي دیگر، مصطفي طاهري، 
نماینده مردم زنجــان و طارم هم 

اعالم کرد که هم اکنون اینســتاگرام در کشــور جوالن 
مي دهد و موارد مشابه داخلي توان مقابله با آن را ندارند. 
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كارگری درخانه همسایه
 براساس آمار غيررسمی 36هزارایرانی با دریافت مجوز كار

 در اقليم كردستان عراق كارگری می كنند
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مسئوالن عالي قضايي همزمان با نخستين روز 
هفتــه قــوه قضاييــه بــا حضــور در حرم قضايي

امام خميني)ره( با آرمان هــاي امام راحل و 
انقاب اســامي تجديد ميثاق كردند. با اين مراسم، حضور 
مسئوالن در حرم امام خميني)ره( 4ماه پس از شيوع بيماري 

كرونا دوباره از سر گرفته شد. 
براساس گزارش مركز رســانه قوه قضاييه، آيت اهلل ابراهيم 
رئيسي در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه 
قوه قضاييه در اين 40سال تا چه اندازه توانسته است، ملجا و 
پناهگاه مردم باشد، با گراميداشت ياد و خاطره امام راحل)ره( 
و آيت اهلل شهيد دكتر بهشتي و شهداي هفتم تيرماه، گفت: در 
اين 40 ساله بعد از پيروزي انقاب اسامي، دستگاه قضايي 
مبتني بر فقه و حقوق اسامي، تاش هاي قابل توجهي را انجام 
داده است؛ ليكن با آنچه بايد، در اجراي عدالت فاصله دارد و 
بايد تاش كنيم كه اين فاصله كم و كمتر شــود. رئيسي با 
بيان اينكه از مهم ترين آموزه هاي امام خميني)ره( به همه ما، 
اجراي عدالت است، تصريح كرد: در چهاردهم خرداد امسال، 
رهبر معظم انقاب به عنوان بهترين شــاخص براي تبيين 
خط امام راحل)ره( فرمودند كه امام شخصيتي تحول گرا و 
تحول خواه است و يكي از ابعاد مهم تحولي امام خميني)ره(، 

تحول در اجراي عدالت است.

احساس اجراي عدالت
رئيس قوه قضاييه مسئله اجراي عدالت را مهم ترين اقدامي 
دانست كه بايد براي نظام اسامي در گام دوم انقاب صورت 
گيرد و افزود: منظور از اجراي عدالت اين است كه قانونگذاران 
در حوزه قانونگذاري، قانون عادالنه تصويب كنند؛ مجريان 
در حوزه اجرا، عادالنه اجرا كنند و قضات در حوزه قضاوت، 
عادالنه داوري كنند و مردم احســاس عدالت كنند. مردم 
احساس كنند اگر در گوشه اي از كشــور به آنها ظلمي شد 
و به دستگاه قضايي مراجعه كردند، به پدري مهربان رجوع 
كرده اند كه حتما حق آنها را باز خواهد ســتاند. اين نكته اي 
است كه به كار و تاش جدي نياز دارد. همه اقداماتي كه انجام 
شده، قابل تقدير است؛ اما كار متفاوت آن است كه حتما مردم 
در اين دوره احساس كنند كه اجراي عدالت صورت مي گيرد. 
او با تأكيد بر اينكه قانون گريزي و نظارت گريزي ضدارزش و 
قانونگرايي و نظارت پذيري ارزش است، گفت: تمام مديران 
بايد در اجراي قانون تاش كنند و هيچ كســي به خود اجازه 

ندهد كه قانون گريزي كند و همگان نظارت، خصوصا نظارت 
مردم را به عنوان يك اصل بپذيرند. رئيسي تصريح كرد: امروز 
رهبر معظم انقاب اسامي هم در اينگونه موارد به ما تأكيد 
دارند؛ به طور مثال هر دستگاهي آمار و ارقامي دارد و به هر 
دستگاه مراجعه كنيم مي گويد طبق اين آمار كار كرده ام و 
سؤالي كه هميشه رهبر معظم انقاب به درستي از همه ما 
مسئوالن دارند، اين است كه آيا در خروجي كار، رضايت مردم 
افزايش پيدا كرده و اعتمادشان بيشتر شده است؟ در دوره 
تحول درنظر داريم با نگاه به كرامت مردم، هم كرامت قاضي، 
هم كرامت ارباب رجوع، هم كرامت كارمندان و هم كرامت 

متهم، كرامت همه در دستگاه قضايي رعايت شود.

حقوق بشر امام، نه اعالميه حقوق بشر
او در ادامه با بيــان اينكه اگر موضوع حقوق بشــر را مطرح 
مي كنيم، منظور حقوق بشــري اســت كه امــام)ره( به ما 
آموخته اند، گفت: اين حقوق بشــر از متن دين سرچشمه 
گرفته و توجه به حقوق انسان دارد و اين موضوع نه به دليل 
آن است كه اعاميه حقوق بشر اينطور مي گويد و ديگراني 
به عنوان سازمان هاي حقوق بشري مي گويند، بلكه به دليل آن 
است كه متن انقابمان و آموزه هاي امام بزرگوارمان به عنوان 
بنيانگذار اين نظام، توجه به حقوق انســان است. رئيس قوه 
قضاييه تصريح كرد: اســاس قانون اساسي، توجه به حقوق 
انسان و اساس آموزه هاي ديني ما توجه به حقوق بشر است و 
اينكه توجه مي كنيم و مي گوييم در كجاي دنيا امروز حقوق 
انسان ها تضييع شده اســت، از باب آموزه هاي امام بزرگوار، 

مقام معظم رهبري و ارزش هاي متن انقاب ماست. 
وي در ادامه در پاسخ به سؤالي در مورد ويژگي هاي شخصيتي 
و انقابي شهيد بهشتي و نقش ايشان در قوه قضاييه، اظهار 
كرد: از ويژگي هاي مهم مرحوم شهيد بهشتي واليت مداري 
بود و آن روزهايي كه به ايشان بسيار اهانت مي كردند و او را 
مورد ظلم و ســتم قرار مي دادند، يادم هست كه در مسجد 
الجواد در مقابل عده اي كــه مي گفتند چرا حرف نمي زنيد، 
فريادشان اين بود كه امام به ما فرموده اند سكوت و سكوت. 
آنجايي كه ايشان پاي خود و آبرويش مطرح است، وقتي بحث 
واليت مداري است، خيلي قهرمانانه مي گويد: اگر من امروز 
حرف نمي زنم، به خاطر امر امام است؛ چون امام فرموده اند كه 
نبايد ما جامعه را دچار تزلزل كنيم؛ لذا واليت مداري دكتر 

بهشتي زبانزد خاص و عام است.

تجديد ميثاق رئيس قوه قضاييه و مسئوالن عالي قضايي با آرمان هاي  امام)ره(

كافه مجلس

  حداد عــادل كلمه ديگــري به جاي 
محروميت بسازد

معين الدين ســعيدي، نماينده مردم چابهار 
در مجلس يازدهم با اشاره به محروميت هاي 
حوزه انتخابيه خود گفــت: ديگر نمي توان بر 
وضعيت اين سرزمين و مردم آن واژه محروم 
را وضع كرد. پس از آقاي غامعلي حدادعادل 
مي خواهم كه اصطاح جديدي براي وضعيت 
مردم و اين سرزمين انتخاب كند. به گزارش 
ايسنا، وي در مورد وضعيت شهرهاي جنوبي 
ايران گفت: اين سرزمين ها سرشار از تناقض 
است، سرشار از فرصت ها و تهديدها، از يك سو 
نعمت هايي كه به مردمان عطا شده و از سوي 
ديگر پايين ترين شاخص هاي توسعه انساني 
مثل آموزش، بهداشت، راه روستايي، پوشش 

مخابراتي و...

  سالطين گوشت يك شبه ميلياردر شدند
عبدالرضا مصري، نماينده مردم كرمانشاه روز 
گذشته پس از گزارش وزير جهادكشاورزي با 
اشاره به صدور دستور ممنوعيت صادرات دام از 
سوي كاظم خاوازي، وزير جهاد عنوان كرد: با 
اين حال معاون وزير دستورهاي ديگري صادر 
مي كند و با وجود اينكه دامداران حق صادرات 
ندارند، با مجوزهاي شخصي اقدام به صادرات 
دام از ســوي برخي دامداران بــا رانت كردند 
كه چك هاي صادره در اين باره موجود اســت 
و معاونت وزارت جهاد دســت اندركار صدور 
مجوزهاي غيرقانوني بوده است. او گفت: فرداي 
همان روز كه فروش گوشت طبق ارز نيمايي 
صورت گرفت ساطين گوشت كه گوشت را با 
ارز 4200 توماني وارد كرده بودند با ارز نيمايي 
فروختند و يك شــبه صدها ميليارد تومان به 

جيب زدند و وزارت جهاد فقط تماشا كرد.

  معضل گوجه از احمدي نژاد تا قاليباف
محمود احمدي نژاد هنگام ارائه اليحه بودجه 
سال 86در صحن علني جمله معروفي درباره 
قيمت گوجه فرنگي گفت كــه همچنان در 
گوشــه و كنايه هاي محافل سياســي از آن 
ياد مي شــود. او در واكنش بــه اعتراض هاي 
نمايندگان كه مي گفتند قيمت گوجه به 3هزار 
تومان رسيده اســت  -3هزار تومان سال 86- 
گفته بود: » بياييد از ميدان  تره بار نزديك منزل 
ما خريد كنيد كه گوجه كيلويي ۱200 تومان 
اســت«! معضل گوجه انگار بعد از گذشــت 
۱3سال هنوز به عنوان يك مسئله در كشور حل 
نشده است. ديروز محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس بعد از گزارش وزير جهادكشــاورزي 
به الگوهاي غلط كشت در كشور اشاره كرد و 
گفت: موضوع ديگر الگوهاي كشت و نمونه هاي 
بسياري است كه وزارت جهادكشاورزي از آن 
مطلع است، اما پس از چند دهه بايد تدبير شود 
كه از چه الگويي قصد اســتفاده داريم. امروز 
در برخي از استان هاي جنوبي گوجه فرنگي 
كيلويي ۱80 تومان قيمت گذاري مي شود اين 

چه معني و انگيزه اي براي كشاورز دارد؟

  با يك  اي ميل مشكل حل مي شود
حســينعلي حاجي دليگانــي، نماينده مردم 
شاهين شهر ديروز در نطق ميان دستور خود 
با انتقاد از اينكه دولت الكترونيك ايجاد نشده 
است گفت: بوروكراســي و كاغذبازي طاقت 
را از مــردم گرفته اما اگرچــه برخاف همه 
قوانين دولت الكترونيك ايجاد نشد به ياري 
خدا مجلس الكترونيك محقق مي شــود تا 
شــهروندي براي دادن يك نامــه به نماينده 
خود زير آفتاب بدون سايبان بهارستان معطل 
نشود، تا يك روســتايي بتواند نامه خود را در 
ســريع ترين زمان ممكن با تلفن همراه خود 
به دســت نمايندگان مجلس و كميسيون ها 
برساند. تقليل دولت و مجلس الكترونيك از 
ســوي حاجي دليگاني به ارسال يك نامه در 
حالي صورت مي گيرد كه با يك راهكار ساده 
مي توان همين معضلي كه اين نماينده فعال 
مجلس به آن اشــاره كرد را حل كرد، كافي 
اســت نمايندگان آدرس  اي ميل خودشــان 
را در اختيار موكانشــان قرار دهند و روزانه 
 اي ميل هايشان را هم چك كنند و پاسخ دهند 
تا شــهروندان براي دادن يك نامه زير آفتاب 

بدون سايبان بهارستان معطل نشوند.

با اجراي عدالت فاصله داريم

يكي از نمايندگان مجلس ديروز تصوير محمدعلي رضايي آتش نشان شهرستان فيروزآباد را روي ميز خود گذاشته 
 عكس
بود. محمدعلي رضايي آتش نشان شهرستان فيروزآباد هفته گذشته پس از اعزام براي خاموش كردن آتش مراتع شهر خبر

به  خاطر واژگون شدن ماشين آتش نشاني جان باخت./ عكس: مهر

پــس از 2مــاه تلخي در 
روابط ايران و افغانستان خارجي

ديپلمات ها دســت به كار 
شدند تا مناسبات 2كشــور همسايه و 
فارســي زبان منطقه بهتر شود. حنيف 
اتمر، سرپرست وزارت خارجه جمهوري 
اسامي افغانســتان ديروز در رأس يك 
هيــأت بلندپايه سياســي، اقتصادي و 

امنيتي به ايران سفر كرد. 
به گفته ســخنگوي وزارت امورخارجه، 
اين هيأت در طول 2روز حضور خود در 
كشورمان ضمن ماقات با محمدجواد 
ظريف، وزيــر امور خارجــه جمهوري 
اسامي ايران و ساير مقامات كشورمان 
در موضوعات مختلــف و در چارچوب 
كارگروه هــاي ســند همكاري هــاي 
جامع ايران وافغانســتان، همكاري هاي 
اقتصــادي، همكاري هــاي مــرزي، 
همكاري هاي مربوط به اتباع افغانستان، 
همكاري هاي رســانه اي، همكاري هاي 
امنيتــي، همكاري هاي بهداشــتي و 
كارگروه همكاري هاي آب و انرژي ديدار 

و گفت وگو خواهند كرد.
در جريان ديدار هــاي ظريف و اتمر كه 
در 3دور برگزار شــد، آخرين تحوالت 
روابط دوجانبه ازجملــه همكاري هاي 
سياســي، اقتصادي، امنيتي، فرهنگي، 
مرزي، اتباع و پناهجويان، حمل ونقل و 
ديگر موضوعات مورد عاقه گفت وگو و 
تبادل نظر شد. سند همكاري هاي جامع 
2كشور ازجمله محورهاي اين گفت وگو 
بود كه مقرر شــد حداكثر تا 3 ماه آينده 

نهايي شود.
هيأت بلندپايه كشور همسايه افغانستان 
طــي 2روز در قالب 8كميتــه توافقات 
وزراي امور خارجه 2كشــور را بررسي و 

پيگيري مي كنند.
محمــود واعظــي، رئيــس دفتــر 
رئيس جمهــوري در ايــن رابطــه در 
حســاب كاربري خود در توييتر نوشت: 
هوشياري دولت افغانستان در جلوگيري 

از دامن زدن به ايران هراسي كه سناريوي 
طراحي شــده از سوي دشــمنان براي 
تخريــب روابــط برادرانه بيــن 2ملت 
اســت و فراموش نكردن ميهمان نوازي 
ســخاوتمندانه دولت و ملت ايران طي 
دهه هاي اخير از 3ميليــون نفر از اتباع 
افغانستان، در راســتاي منافع ملي آن 

كشور است.
پس از انتشــار اخباري مبنــي بر وقوع 
حادثه براي برخي اتباع افغانســتان در 
مناطق مــرزي ايــران و اعتراضات در 
افغانستان كه باعث آسيب ديدن اماكن 
ديپلماتيــك كشــورمان شــد ديروز 
سرپرســت وزارت خارجه افغانستان به 
تهران آمد تا با رايزنــي با همتاي ايراني 

مانع تخريب روابط 2كشور شوند.
به گزارش همشــهري، ۱2ارديبهشت 
امسال انتشار تصاويري از اجساد برخي 
اتباع افغانستان كه گفته شده بود توسط 
مرزبانان ايراني در رودخانه مرزي 2كشور 
غرق شده اند باعث تنش در روابط 2كشور 
شد. ايران هرگونه برخورد مرزبانان خود 
با پناهجويان افغانســتاني را از بيخ و بن 
تكذيب و از طرف افغانستاني درخواست 
كرد به صورت مشترك ادعاهاي موجود 
را بررسي كنند. هنوز يك ماه از آن غائله 
نگذشــته بود كه اين بار خبر شــليك 
مأموران ايراني بــه يك خودروي حامل 
اتباع افغانســتان خبرساز شــد. اين بار 
نيروي انتظامي تأييد كــرد كه پس از 
اخطار به راننده خودرويي كه به دستور 
پليس براي توقف گوش نداده به سمت 
الستيك آن شليك كرده و اصرار راننده 
قاچاقچي انسان براي حركت روي رينگ 
خودرو باعث جرقه و آتش گرفتن خودرو 
شده كه در نتيجه آن اتباع افغانستاني كه 
در خودرو حضور داشته اند جان باخته اند.

وقوع اين 2حادثه پياپي باعث شــد در 
افغانستان شــيطنت هايي عليه روابط 
2كشــور شــكل بگيرد. همان روزهاي 
نخست انتشــار خبر غرق شــدن اتباع 

افغانستان در رودخانه هريرود، سفارت 
آمريكا در افغانســتان و وزيــر خارجه 
اين كشــور براي تخريب روابط ايران و 
افغانســتان وارد عمل شده بودند كه در 
ادامه تجمعاتي ضد ايراني در برابر سفارت 
و كنســولگري هاي ايران در افغانستان 
شكل گرفت و به پرچم ايران و ساختمان 
سفارت كشورمان اهانت شد و در پي آن 
ايران سفير افغانستان را احضار كرد. پس 
از تنش اخير در روابط ايران و افغانستان، 
ايران يك هيأت بلندپايه با حضور محسن 
بهاروند؛ معاون حقوقــي وزير خارجه، 
سيدرسول موسوي؛ دستيار وزير خارجه 
و نماينده مرزباني ايران را به كابل فرستاد 
تا با مقامات افغان درباره جزئيات حادثه 

غرق شدن اتباع افغانستان رايزني كنند.

نخستين جلسه بررسي حادثه مذكور با 
توجه به قرارداد كميســارياي سرحدي 
)مرزبانان( ۱335، 25ارديبهشــت ماه، 
با حضور هيأتي متشكل از كارشناسان 
مرزباني كشــور افغانســتان و ايران و با 
حضور در محل مورد ادعا برگزار شــد و 
موضوعات به طور ميداني مورد بررسي 

قرار گرفت.
در اين نشســت 2طرف به نتيجه مورد 
نظر دســت پيدا نكرده بودند. ظريف و 
اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان 
2۱ارديبهشــت نيز با هم تلفني رايزني 
و توافــق كردند تا 2كشــور با همكاري 
يكديگر و با تشــكيل هيأتي مشترك، 
حادثه به  وقوع پيوسته در مرز مشترك 

2كشور را مورد رسيدگي قرار دهند.

مجلس يازدهــم در شــروع دومين  ماه 
فعاليت خود، تا حــدودي مواضعش در مجلس

حوزه سياست خارجي و برجام را تبيين 
كرد؛ رويكردهايي كه زاويه معناداري با مجلس دهم و 

نطق هاي علي الريجاني رئيس آن داشتند. 
بيانيه محكوميت 237نفري آنان در واكنش به قطعنامه 
اخير شــوراي حكام آژانس بين المللي انــرژي اتمي، 
همسويي حداكثري نمايندگان در لغو اجراي داوطلبانه 
پروتكل الحاقي را به همراه داشت. برخي از آنان خروج 
 )NPT( از معاهده منع گسترش ســاح هاي هسته اي
را خواستار شــدند و برخي ديگر هم خروج از برجام را 

طلب كردند.

قاليباف: دوران كوتاه آمدن ها گذشته است
رئيس مجلس با بيان اينكه »براي حفظ حقوق و عزت 
ايران و براي تضمين پيشرفت و آرامش كشور راهي جز 
ايستادگي و مقاومت هوشمندانه و تدبير و خردمندي 
انقابي وجــود ندارد« گفت: رفتار دشــمن در اين ايام 
گزينه مقاومــت فعال را به  يك گزينــه راهبردي براي 
ملت ايران تبديل كرده است. پشــت سر اين سياست 
اجماع كامل ملي و سياسي وجود دارد و اراده ملت ايران 
ضامن و پشتيبان است. از همه كشورهاي غربي و كساني 
كه در اتاق هاي در بسته مي نشــينند و عليه ملت ايران 
توطئه مي كنند مي خواهم به آن اجماع ملي و سياسي 
توجه داشــته باشــند. ملت ايران راه مقاومت فعال را 
برگزيده است. اين مطالبه قاطع ملت ايران و مورد اجماع 
مسئوالن است و مسيري جز اين در ماه هاي آينده وجود 

نخواهد داشت. 
قاليبــاف در توييــت خود هم به اين مســئله اشــاره 
كرد و نوشــت: »به هيچ وجه اجازه تخطــي آژانس از 
چارچوب هاي قانوني داده نمي شــود. مقاومت فعال و 

هوشــمندانه، راهبرد جديد ملت ايران اســت. دوران 
كوتاه آمدن ها گذشته است و ايران همكاري را فقط در 

قبال همكاري مي پذيرد.« 
237نماينده مجلس نيز در بيانيه خودشان در واكنش به 
گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره مسائل 
هسته اي ايران تصريح كردند: »مجلس شوراي اسامي 
از دولت مي خواهد اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را 
متوقف و نظارت ها را معلق كند. اميد اســت كه آژانس 
اين رويه خطرناك را تغييــر و نظام پادماني را به صورت 
مستقل و حرفه اي بنا نهد كه از فشارهاي سياسي بعضي 

اعضاي شوراي حكام به دور است.«

مذاكره مضر است
رئيس مجلس اما در نطق اول تيرماه خود با بيان اينكه 
امروز در بين مسئوالن نظام اسامي در اين باره كه آمريكا 
و رژيم صهيونيستي قادر به دستيابي به هيچ يك از اهداف 
خود در عرصه بين المللي و منطقه اي نيســت، اجماع و 
اتفاق نظر كامل وجــود دارد و به هيچ وجه و تحت هيچ 
شــرايطي اجازه تخطي آژانس از چارچوب هاي قانوني 
داده نخواهد شد، تصريح كرد: ملت ايران با اراده سياسي 
اخير خود كه در ماه هاي گذشته به بهترين وجه آشكار 
شد بنده و نمايندگان افتخار آن را داريم، بر همه تفكرات 
سازش گرانه و معامله گرانه مهر باطل زده و راه مقاومت 
فعال را با قــدرت انتخاب كرده اســت. البته ما مخالف 
ديپلماسي و مذاكره نيستيم اما عقيده داريم مذاكره با 
آمريكا مطلقا مضر و ممنوع است. مذاكره با كشورهاي 
اروپايي بايد با حداكثر بي اعتمــادي و مذاكره با آژانس 
بايد با اطمينان از اســتقال آنها از قدرت هاي سلطه گر 
صورت گيرد و مذاكره با بقيه كشورها نيز براساس اين 
شــاخص  طراحي مي شــود كه در صحنه هاي حساس 
چقدر از حقوق و منافع ملت ايران حمايت مي كنند. ما 

مجلس در واكنش به قطعنامه شوراي حكام، خواستار خروج ايران از N.P.T  شد

ميهمان ايران

مذاكره مطلقا ممنوع

فضاي خبري سنگين مايه تعجب و تأسف بود
محمد حنيف اتمر ديروز با علي شــمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
هم ديدار كرد. در اين ديدار شمخاني با اظهار تأسف از جان باختن گروهي 
از اتباع افغاني كه غيرقانوني وارد ايران شــده بودند خاطرنشان ساخت: 
در حالي  كه نيروهاي انتظامي ايران هيچ گونه نقشــي در شكل گيري اين 
رخدادها نداشته اند، فضاي خبري سنگين و غيرمستند ايجاد شده از سوي 
برخي مسئوالن و رسانه هاي افغانستان مايه تعجب و تأسف است. وي افزود: 
مستندات غيرقابل ترديدي در رد ادعاهاي مطرح شده عليه ايران وجود 
دارد كه در صورت اراده طرف افغانستاني مي تواند فارغ از فضاسازي هاي 
غيرسازنده مورد بررسي قرار بگيرد. محمد حنيف اتمر، سرپرست وزارت 
خارجه افغانســتان نيز در اين ديدار با قدرداني از همراهي و حمايت هاي 
مستمر، مؤثر و همه جانبه جمهوري اسالمي از دولت و ملت افغانستان در 
طول ســال هاي متمادي، بر اراده دولت و ملت افغانستان براي گسترش 

روابط في مابين تأكيد كرد.

ث
مك

اعتقاد داريم هر نوع مذاكره بايد از موضع قدرت و با اتكا به 
اراده مستحكم ملت ايران و توانمندي هاي دستگاه هاي 

مسئول و نهادهاي انقابي صورت گيرد.

كفن برجام پوسيد
برخي ديگر از نمايندگان مجلس هم درخال تذكرات 
و نطق هاي روز يكشنبه خود نشــانه هاي شفاف تري از 
راهبرد و رويكرد مجلس در چارچوب ســخنان رئيس 
مجلس به دســت دادند. نصراهلل پژمانفر، نماينده مردم 
مشــهد كه مخالفت هاي او با برجام مشــهور است، با 
اشاره به قطعنامه ضد ايراني شــوراي حكام در تذكري 
به رئيس جمهور گفت: آقــاي رئيس جمهور برجام مرد 
و هفت كفن پوســاند، دولــت در واكنش بــه اقدامات 
غيرمنتظره كشورهاي اروپايي ديگر نبايد درخصوص 
 NPT خروج از برجام سخن گويد، بايد درباره خروج از
صحبت شــود. چون با مجموعه اي طرف هســتيم كه 
ظالمانه درباره ما تصميم گيري مي كنند. محسن دهنوي 
نماينده مردم تهران گفت: »دولت آقاي روحاني صنعت 
هســته اي را با برجام تعطيل كرد.« حســن نوروزي، 
نماينده مردم رباط كريم هم در نطق ميان دستور خود با 
انتقاد از برجام گفت: »جديدترين گابي برجام تصويب 
قطعنامه ضد ايراني آژانس بين المللي انرژي اتمي است 
كه در 2 روز گذشته به پيشنهاد كشورهاي غربي فرانسه، 
آلمان و انگليس عليه كشــورمان صورت گرفت.« او در 
ادامه صحبت هايش تأكيد داشت: »امروز از اين مجلس 
حزب اللهي انتظار دارم، خــروج از NPT را اگر چه دير 
شده است تصويب كند، چرا كه فاجعه برجام يك سند 
طايي براي آمريكا شــد كه از طرفــي مدعي خروج از 
برجام مي شود و از طرفي ايران را با اصرار در برجام نگه 
مي دارد و اين يعني برد- برد به نفع آمريكا. پس بياييم 
برد- برد آمريكا را در برجــام با خروج از NPT به باخت 

آنها تبديل كنيم.«
جواد كريمي قدوســي، نماينده مردم مشــهد و عضو 
كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز 
در مواضعي همسو با قاطبه اصولگرايان مجلس يازدهم 
توييت كرده بود: »وقتش رســيده كــه كار را مجلس 
يازدهم تمام كند و زنجيري كه 7 سال آقايان روحاني، 
ظريف، عراقچي و جريان نفوذ با اسم رمز برجام بر گردن 
امت اسام انداختند تا ما را تسليم نظام سلطه كنند با 

خروج از NPT پاره و به اين رنج پايان دهد.«
اين توييت كريمي قدوسي با واكنش مخالفان متعددي 
روبه رو شد كه اشتباه وي در نگارش MPT جاي NPT را 
يادآوري مي كردند. آنها از كريمي قدوسي خواستند اگر او 
و همفكرانش خواهان خروج ايران از برجام و معاهده منع 
گسترش ساح هاي هسته اي هستند، جاي توييت هاي 
جنجال برانگيز و تنش آفرين در فضــاي مجازي، آن را 

تبديل به طرح و قانون كنند. 
حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور نيز در واكنش به 
همين توييت خطاب به كريمي قدوسي عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نوشت: »اگر دوباره 
اتهام زني را شروع نمي كنيد آيا ممكن است به دو سؤال 
پاسخ دهيد! آيا شما و بزرگ ترهايتان فكر كرده ايد بعد 
از خروج ايران از ان پي تي، ديگر كشورها ازجمله چين 
و روسيه چه مي كنند؟ پاسخ ايران به اقدامات احتمالي 

ديگران چه بايد باشد؟«

 سرپرست وزارت خارجه افغانستان براي مذاكره 
و رفع سوءتفاهم هاي بين 2كشور ديروز به تهران آمد

زان
 مي

ري
گزا

خبر
س: 

عك
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در ميانه شهر راهي شاعرانه 
مــا را بــه دور از هياهوي گزارش

ماشــين ها و صداي بوق و 
ترافيك و آلودگي هوا به سرگذشت تهران 
پيوند مي زند؛ خياباني كه از همه تصاوير 
سخت روزگار خالي شــده تا به پياده راه 
تبديل شــود. در اين پياده راه رويت آثار 
تاريخي و فرهنگي روح را نوازش مي دهد 
و ســر راه مان صداي موســيقي، صداي 
دكلمه نمايشــنامه چخوف و... به گوش 
مي رسد. در جايي از پايتخت كه به پهنه 
رودكي شهرت دارد و از شمال به خيابان 

انقالب، جنوب نوفل لوشاتو، شرق حافظ 
و غرب وليعصر مي رسد. پهنه اي كه قرار 
است شهر را انسان محورتر از قبل بكند. 
همــان شــهر انســان محوري كــه 

مديريت شهري درپي  آن است.
امروز صبح پيروز حناچي، شهردار تهران 

و برخي اعضاي شــوراي شــهر و جمعي 
از بازيگــران و هنرمندان، بــراي افتتاح 
پياده راه شــهريار در پهنه رودكي حضور 
پيدا مي كنند. با اين افتتاح شاهد تبديل 
يك گذر در يكي از نقاط مركزي تهران به 
پاتوق فرهنگي و هنري كه در پهنه رودكي 

به عنــوان بزرگ ترين پــروژه فرهنگي و 
هنري شــهر قرار گرفتــه، خواهيم بود. 
عمليات عمراني پياده راه شــهريار پاييز 
سال 98، از سوي سازمان زيباسازي شهر 
تهران و بــا همكاري شــهرداري منطقه 
11آغاز شــد و چنــدي پيش بــه پايان 

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

نگاه

پياده راه شهريار؛
گامي در تحقق شهر انسان محور

امروز و پس از چندين ماه تالِش خستگي ناپذيِر 
همكارانم در ســازمان زيباسازي شهر تهران، 
بهره برداري از پياده راه شــهريار آغاز مي شــود. اين پروژه، بخشي از 
طرح ساماندهي پهنه فرهنگي و هنري رودكي است: طرحي ملي با 
رويكردي فرهنگي.پهنه فرهنگي رودكي، از شمال به خيابان انقالب، 
از جنوب به خيابان نوفل لوشاتو، از شــرق به خيابان حافظ و از غرب 
به خيابان وليعصر محدود مي شــود كه در آن حدود 40ســاختمان 
تاريخي و ارزشمند شناسايي شده است.پهنه رودكي در قلب تهران 
و در منطقه اي به بهره برداري خواهد رسيد كه از قديم به عنوان يكي 
از مناطق بااصالت شناخته شده است و دقيقا به همين دليل مديريت 
شهري و شوراي اسالمي شــهر تهران تصميم گرفت تا با اجراي اين 
پروژه در چنين بافت تاريخي و ارزشــمند نه تنهــا از اصالت و هويت 
بافت قديم تهران صيانت و حفاظت شــود بلكه بتوان اين محله را كه 
در ســال هاي اخير به بافتي اداري و خدماتي و بي دفاع مبدل شــده 
اســت، به فضا و عملكرد فرهنگي و هنري شهري بازگرداند و به يكي 
از صحنه هاي حضور و فعاليت كنشــگران فرهنگ و هنر ارتقا دهد.

اقدامات طراحي و مطالعة طرح از 2 سال پيش و عمليات اجرايي اين 
طرح در مرداد ماه سال گذشته آغاز شــد و با آنكه براي افتتاح آن در 
اسفند ماه سال گذشته برنامه ريزي شــده بود، به علت شيوع ويروس 
كرونا و محدوديت هاي ايجاد شده براي جذب كارگران و فعاليت آنها، 
طرح كمي به تعويق افتاد و امروز، بعد از 3ماه تأخير، اين گذرگاه براي 

شهروندان عزيز تهران آماده بهره برداري مي شود.
به دليل بافت ارزشمند و معماري تاريخي آن كه به دهه 20بازمي گردد، 
مرمت و پيرايش بناها و جدارهاي اين محدوده نيز در يك سال انجام 
شده و در حال تكميل است.پهنة رودكي را با قاطعيت مي توان يكي از 
فرهنگي ترين و فاخرترين طرح هاي شهري پايتخت دانست، طرحي 
كه شعار تهران شهري براي همه را محقق مي سازد و بر اهميت فرهنگ 
و هنر به عنوان نيروي پيشران و مقوم زيست شهري و به واقع پنجره اي 
براي تنفس هواي تازه شهر تأكيد دارد؛ اين رويداد منطبق با رويكرِد 
تازه مديريت شهري است كه تهران را شهري انسان محور تلقي مي كند 

و بر اهميِت انسان در تعامالِت و حيات شهري تأكيد دارد.
به باور من، ساماندهي پالزاي فرهنگي شهري، مهم ترين ضرورِت اين 
روزهاي پايتخت اســت و باتوجه به ضرورت ايجاد و توسعه فضاهاي 
فرهنگي با محوريت فعاليت هنرمنــدان و اهالي فرهنگ و هنر، اين 
طرح همچنان با جديت ادامه مي يابد و پياده راه گذر شهريار، نخستين 
گام از اجراي اين طرح است كه امروز بهره برداري مي شود. اين طرح و 
طرح هاي مشابه، مانند روحي است كه در كالبِد شهر دميده مي شود و 
تهران را به شهري براي زندگي ارتقا مي دهد. در اين پهنه كه به زودي 
شاهد بهره برداري نهايي از آن خواهيم بود، هم مكان و فضايي براي 
فعاالن حوزة كتاب درنظر گرفته شده و هم فضايي براي فعاالن حوزة 
موسيقي، خوشنويسي، هنرهاي تجســمي و تئاتر. علت انتخاب اين 
فعاليت ها براي اين منطقه در كنار حمايت از حيات فرهنگي شــهر، 
تشويق حيات شبانه در محدوده اي است كه سال ها از زندگي شبانه 
محروم بوده اســت. اين طرح كه در قلب مكان ها و فضاهاي فرهنگي 
و هنري مهم تهران قرار گرفته است، به مانند گذر ارتباطي مي تواند 
پيوند دهنده اين هنرها براي شهروندان آن باشد و اين منطقه  تهران 
را به پاتوق مهم فرهنگي هنري و حوزه عمومي مبدل كند. باور راسخ 
دارم كه تحقق شعار تهران شهري براي همه جز با توجه به فرهنگ و 
هنر در كنار بهره برداري از پروژه هاي شهري ممكن نيست و طرح پهنه 

رودكي و پروژه پياده راه شهريار گامي است در اين راه.

اعالم مشموالن تخفيف كارت بليت مترو
ســربازان، خانواده شــهدا، افــراد تحت پوشــش كميتــه امداد و 
بازنشستگان مشــمول تخفيف كارت بليت الكترونيك حمل ونقل 
عمومي مي شوند.به گزارش همشــهري، سيدمناف هاشمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران با اشــاره به انعقاد تفاهمنامه 
ميان شهرداري تهران و شــركت ايران خودرو جهت تأمين اتوبوس 
براي پايتخت، اظهار داشت: روز شــنبه اين تفاهمنامه منعقد شد و 
300 دستگاه ميني بوس و 500 دستگاه اتوبوس طي يكسال توسط 
شركت ايران خودرو براي پايتخت ساخته خواهد شد. وي افزود: البته 
براساس قراردادها مقرر شده اســت كه تا قبل از پاييز 120دستگاه 
اتوبوس و 130 دستگاه ميني بوس به شهردار تهران تحويل داده شود. 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران ادامه داد: 400ميليارد 
تومان ارزش ريالي تفاهمنامه خريد اتوبوس از شركت ايران خودرو 
است كه شهرداري بخشي از آن را به عنوان پيش پرداخت ارائه مي كند 
و بقيه مبلغ به صورت نقــد و غيرنقد پرداخت خواهد شــد. معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در مورد يك فوريت طرح اقدام 
يكپارچه ســازي بليت الكترونيك كه اعضاي شــوراي شهر آن را به 
تصويب رساندند، گفت: براساس اين طرح به سربازان، خانواده شهدا، 
افراد تحت پوشش كميته امداد و بازنشستگان تخفيف كارت بليت 
الكترونيك حمل ونقل عمومي داده مي شود كه عالوه بر يك فوريت 

طرح، كليات آن هم به تصويب رسيد.

افزايش 6 برابري قيمت خريد  اتوبوس 
نسبت به سال 89

هزينه خريد يك دستگاه اتوبوس در سال 1399 نسبت به سال 1389، 
حدود 6برابر افزايش يافته است. اين در حالي است كه دولت از سال 

1389 تاكنون هيچ اتوبوسي به شهرداري تهران تحويل نداده است.
به گــزارش همشــهري، محمود ترفــع، مديرعامل شــركت واحد 
اتوبوسراني تهران با اعالم اينكه هزينه خريد هر اتوبوس در سال 1399 
نسبت به 10 سال گذشــته، 6 برابر شده است، گفت: بخشي از منابع 
مالي تفاهمنامه 800 دستگاه اتوبوس، از محل اوراق مشاركت است. 
اگر قرار باشد كه 800 دستگاه اتوبوس به صورت كامل به شهرداري 
تهران تحويل داده شــود، بايد تمامي اوراق مشاركت را صرف خريد 
200 دستگاه از اتوبوس هاي اين تفاهمنامه كرد. مديرعامل شركت 
واحد اتوبوسراني تهران درباره اينكه آيا قرار است در كنار داخلي سازي ، 
اتوبوس از خارج هم وارد شود، گفت: باتوجه به مصوبه دولت، واردات 

اتوبوس ها ممنوع است. 

برزين ضرغامي
مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران

شهروندان در كاهش پسماند و هزينه هاي 
مربوط به دفن آن نقش پُررنگي دارند

واگن هاي مترو دفن 
مي شوند! 

بيشتر از اينكه توليد پسماند شهروندان 
تهراني خشك باشد  تر است؛ درحالي كه 
اگر آمار پسماند خشك باالتر بود، اتفاق 
بهتري رخ مي داد. شهروندان پايتخت 
روزانه كمتر از 7هزار تــن زباله توليد 
مي كنند كــه اگر رطوبت پســماندها 
گرفتــه شــود، هزينــه 500ميليارد 
توماني دفن پســماند به نيمه مي رسد. 
گرفتن رطوبت پسماند اغلب در دسِت 
خانواده هاســت كه عالوه بر «تفكيك 
زبالــه از مبداء» پيــش از خارج كردن 
كيســه زباله از خانه كارهــاي ديگري 

هم مي توانند انجــام دهند. البته نقش 
ســازمان صداوســيما و شــهرداري 
تهران در فرهنگســازي ايــن موضوع 
بســيار پُراهميت به نظر مي رســد، اما 
هر يك از شهروندان كالنشهر تهران با 
رعايت برخي مسائل در زمينه پسماند 
مي تواننــد در كاهــش هزينه، كاهش 
آلودگي و... نقش آفرين باشــند. سرانه 
پسماند خانگي به ازاي هر نفر 700گرم 
اســت، يعني هر فرد با گرفتن رطوبت 
زباله توليد كرده خود و تفكيك زباله تر 
و خشك سبب كاهش شيرابه مي شود؛ 
شــيرابه اي كه به محيط زيست آسيب 
مي زند و در نهايت اين آسيب رســاني 

متوجه مردم مي شود.

محمود مواليي
خبر نگار

  500ميليارد
هزينه پسماندهاي 

غيرقابل بازيافت

اگر توليد زباله روزانه تهراني ها را 7هزار تن درنظر 
بگيريم، ساالنه وزن اين پسماند به 2ميليون و 555هزار تن 

مي رسد؛ يعني باالرفتن هزينه انتقال و دفن زباله.

در ماه هاي نخست شيوع ويروس كرونا در تهران تمامي پسماند 
شهر دفن مي شد، اما در شرايط عادي شهرداري تهران ساالنه 

500ميليارد تومان هزينه جمع آوري پسماند غيرقابل بازيافتي 
مي كند كه پس از انتقال به منطقه آرادكوه در زمين دفن مي شوند.

قبل از شيوع 
كرونا، سازمان 
پسماند شهرداري 
تهران سيستم 
مخازن گذاري 
را به صورت 
پايلوت انجام 
دادند. نتيجه اين 
بود كه در زمان 
كوتاهي منجر 
به كاهش دفن 
پسماند از حدود 
7هزارو200 تن 
به 4هزارو800 
تن شد.

 هر ميلي ليتر 
شيرابه 100ميليون 
باكتري مضر و نهفته 

دارد.

شيرابه زباله 
موجب انتقال بيش 
از 120نوع بيماري 

حاد مي شود.

60تا 65درصد 
توليد پسماند ، 
زباله تر است.

عمده زباله   تر 
دورريختني هاي 

غذا و تركيبات آلي 
است.

بيشتر 
دورريختني ها نان و 

برنج است.

اپليكيشن 
«جارو» و «بي زي»  

براي جمع آوري 
پسماند خشك 
در دسترس 

شهروندان است.

اجراي پايلوت 
طرح كاپ هم اكنون 

در 4 منطقه 6، 
16، 21و 22انجام 

مي شود.

با رعايت موارد 
مربوط به كاهش 

توليد زباله، ساالنه 
250 ميليارد تومان 
در هزينه جمع آوري 

پسماند صرفه 
جويي مي شود.

ساالنه 
14 واگن مترو 
مي توان خريد.

100اتوبوس 
دوكابين مي توان 

خريد 
(هر اتوبوس 2,5ميليارد 

تومان است)

 يك صفحه  
اينستاگرامي 
تحت عنوان 

طرح كاپ هست 
كه شهروندان 

مي توانند نظرات 
و ايده هاي خود را 

ارائه دهند.

با 250ميليارد 
تومان

چه كار مي توان
انجام داد؟

چطور حجم 
پسماند را كاهش 

دهيم؟

با رهاكــردن هر تــن زباله در 
فاضــالب 500ليتــر شــيرابه 

خارج مي شود.

از  بســياري  در  امــروزه 
ســينك هاي  آشــپزخانه ها 
ظرفشــويي به همان انــدازه كه محلي 
براي ظرف شســتن هستند، محلي هم 
براي ريختن زباله هايي نظير تفاله چاي، 
پوست ميوه و حتي كاغذ خرده هم وجود 
دارد و اهميتي هم ندارد كه دائم زير 

شير آب بر وزن آنها اضافه مي شود.

روزانه در هــر خانه اي حداقل 
يك بــار تفاله چــاي دور ريخته 
مي شــود. تفاله اي كه رطوبت بسياري 
دارد و قرار گرفتن اين تفاله در كيسه 
زباله معمــوال تمام زباله داخل كيســه 
خيس مي شود. درحالي كه تفاله را قبل 
از دور ريختن داخل آبچكان قرار داده 
تــا خشــك شــود. در اين صــورت در 
كاهش شيرابه نيز بسيار كمك خواهد 

شد.

نحــوه اســتفاده از آبچــكان 
مسئله اي اســت كه در منازل 
مسكوني، واحدهاي تجاري و يا ادارات 
به درستي رعايت نمي شود و بيشتر از 
اينكه به عنوان يك وسيله براي گرفتن 
رطوبت زباله به آن نگريســته شــود، 
به عنوان يــك مخزن كوچــك زباله كه 
همواره زير شــير آب است، نگريسته 

شده است.

ضدعفوني كيسه هاي پالستيكي 
در دوران بحــران كرونــا كار 
دشواري است. با جايگزيني كيسه هاي 
پارچــه اي بــا كيســه هاي پالســتيكي 
مي توانيد هــر بار بعــد از خريــد اين 
كيســه ها را شست وشــو دهيــد و 

ضدعفوني كنيد.

به اندازه مصرف حداكثر 3روز 
نان خريداري كنيد يا نان بيشتر 

را در فريزر بگذاريد.

براي ته مانــده مواد غذايي هم 
سعي كنيد، آب اضافي شان را 
قبــل از دور ريختــن جدا كنيــد. مثال 
به راحتي مي توان آب اضافي همراه با 
پوست طالبي يا خربزه را در سينك خالي 

كرد و سپس پوست آن را دور ريخت.

مي توانيــد به جاي اســتفاده از 
مايــع  كوچــك  قوطي هــاي 
ظرفشويي و دستشويي، يك  جامايعي 
كنار سينك يا روشويي نصب كنيد و هر 
از گاهــي آنهــا را بــا مايع هــاي گالنــي 

پركنيد.

7هزار هزار 
48004800 تنتن

تنتن

500500ميليارد ميليارد 
تومانتومان

 منتظر افتتاح چهار گذر 
فرهنگي و هنري هستيم

  مهــرداد مال عزيــزي، 
شهرساز

اين خبر خوشحال كننده اي  
است كه باالخره مديريت 
شــهري بعــد از قريب به 
40سال به ســمت و سوي 
احياي گذرهــاي قديمي، 
پياده محوري و پياده روها 
پيش مــي رود و به دنبال 
شهري انسانگراست، ولي 
پياده محــور كردن خيابان 
شهريار بايد به سمت تغيير 
كاربــري فرهنگي و هنري 
اين گذر پيش بــرود. فكر 
ايجاد پهنه رودكي شــايد 
به بيــش از 20ســال قبل 
بازمي گــردد، ولــي تا به 
حال جديتــي در آن وجود 
نداشته است. در مديريت 
شــهري جديد اين جديت 
اعمال شــده است. اكنون 
در محور اصلي شهريار آثار 
ارزشــمند تاريخي وجود 
دارند و اين محور دو بناي 
با هويت تئاترشــهر و تاالر 
رودكي را به هم وصل مي كند 
در اصل گذر شهريار، خيابان 
تاريخي مانــدگار و زيبايي 
است كه با پياده محور كردن 
آن مديريت شهري بر حفظ 
و نقش اصلي خيابان تأكيد 
خواهد كرد. امروز مديريت 
اين  شهري تصميم گرفته 
پهنه را حفاظــت كند هر 
چند دير اقدام كرده است 
ولي همين اقــدام دير هم، 
فرخنده است. مرحله بعد 
بايد افتتــاح 4 گذر كتاب، 
نمايش، هنر و موســيقي 
در پهنــه رودكي باشــد. 
چون اصل افتتــاح پروژه 
پياده محوري، ايجاد رونق و 
عرصه هاي فرهنگي و هنري 
و جايي براي حضور پررنگ 

مردم است.

كث
م

 گفت وگو با كارشناسان درباره پياده راه شهريار كه امروز در محدوده بزرگ ترين پهنه فرهنگي- هنري 
پايتخت افتتاح مي شود

گذر شاعرانه از شهريار

رســيد. به گفته نصراهللا آباديان شهردار 
منطقه11تهران، انــواع درختچه و گل و 
گياه در فضاي سبز اين پياده راه كاشته شد 
تا همه  چيز براي گذر آرام و در عين حال با 
نشاط براي شهروندان آماده شود. پياده راه 
شهريار داراي 3 الين فضاي سبز در ضلع 
شمال، جنوب و مياني اســت و طراحي 
فضاي ســبز آن به دليل وجود مكان هاي 
فرهنگي و هنري مانند تاالر وحدت، تاالر 
رودكي و هنرستان موسيقي بسيار دقيق 
مورد توجه قــرار گرفته اســت. به بهانه 
افتتاح اين پياده راه نظر برخي كارشناسان 

شهري را جويا شديم.

افتتاح پياده راه شهريار بايد به رونق 
شهري منجر شود

  سيد محمد بهشتي، عضو شوراي عالي 
ميراث فرهنگي و گردشگري

پهنه رودكــي جايي 
اســت كه مراكز مهم 
فرهنگــي و هنــري 
شهر مانند تئاتر شهر 
و تاالر وحدت در آن 

قرار گرفته اند و مي خواهــد به يك فضاي 
شهري پررونق و پرنشــاط تبديل شود. ما 
بايد بدانيم پهنه رودكي يك پروژه نيســت 
كه امروز افتتاح شود و بعد فردا تمام شود، 
بلكه يك فرآيند است كه ادامه دارد. با افتتاح 
پياده راه شــهريار در پهنه رودكي بنا بر اين 
است كه در جهت ســاماندهي يك عرصه 
شهري فعاليتي تازه آغاز شــود. فرايندي 
كه بيشتر از آنكه جنبه ساخت وساز داشته 
باشد، جنبه فرهنگي و هنري دارد. ما بايد 
ارزش هاي پهنه را احيا كنيم. اتفاقي كه بايد 
بيفتد اين است كه ارزش هاي پهنه شناخته 
شوند. پهنه غبارروبي و از انواع محصوالت 
فرهنگي و هنري در آن پرده برداري شود تا 
به مرور بتواند به رونق زندگي شهري منجر 
شود. البته اين رونق و فعاليت ها بايد به شكل 
طبيعي اتفاق بيفتد. شايد در ابتدا مديريت 
شــهري ناچار باشــد كه وارد عمل شود، 
ولي حضور مديريت شــهري بايد به صورت 
موقتي و نيابتي باشد.  فعاليت ها بايد توسط 
مردم و بخش خصوصي ادامــه پيدا كند و 
نقش مديريت شهري بيشــتر حمايتگر و 
تسهيل كننده باشد. در اين صورت پهنه به 
خواست و ميل مردم و با مشاركت آنها رنگ 

و بوي زندگي پيدا خواهد كرد.

پیاده راه شھریار در یك نگاه 

موقعیــت مکانــی: واقــع در قلــب 
بزرگ ترين پهنه فرهنگي و هنري پايتخت، 

رودكي

2قطــب  مشــخصات:اتصال دهنده 

فرهنگي و هنري شــهر يعني تئاترشــهر و 
تاالر رودكي

تعداد آثــار ارزشــمند پیرامونی: 
100اثر 

ونی:40اثر  تعداد آثار ارزشمند در
طول گذر:  1500متر 

طول زمان عملیات عمرانی: 10ماه
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فيلم عمليات 
اجرايي گذر 

شهريار  را با اسكن 
اين كد ببينيد
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اجراي دستور حسن روحاني؛اسامي 
متخلفان ارزي رسانه اي مي شود

به دنبال دســتور رئيس جمهــور براي اعالم 
اســامي متخلفان ارزي ديروز بانك مركزي 
اعالم كرد:درصورت عدم برگشت ارز توسط 
ساير صادركنندگان، مطابق مقررات، اسامي 
متخلفان در رسانه ها انتشــار مي يابد.بانك 
مركزي تأكيد كرده است:متأسفانه تعدادي از 
صادر كنندگان با وجود گذشت مدت طوالني 
از تاريخ صدور كاال و خدمــات هنوز ارزهاي 
صادراتي را به چرخه اقتصاد كشور بازنگرداندند 
از اين رو بانك مركزي ضمــن تأكيد دوباره به 
صادركنندگان براي تسريع در برگشت ارزهاي 
حاصل از صادرات خود طي سال هاي 1397و 
1398تا پايان تيرماه سال جاري، اعالم مي كند 
درصورت عدم برگشــت ارز مطابق مصوبات 
هيأت وزيران و مصوبات شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، اســامي تمام صادركنندگان كاال و 
خدماتي كه ارزهاي صادراتي را مطابق ترتيبات 
اعالمي اين بانك به صورت شــفاف به چرخه 
اقتصادي كشور برنمي گردانند را در رسانه ها 
انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه 
افراد و كساني در جهت منافع شخصي خود باعث 
تالطم در نرخ ارز و تحميل هزينه هاي سرسام آور 
به آحاد جامعه مي شوند.بانك مركزي همچنين 
در ادامه اطالعيه خود خطاب به آن دســته از 
صادركنندگاني كه تاكنون نسبت به بازگشت 
ارز حاصل از صادراتشان اقدام نكرده اندآورده 
است: درنظر گرفتن فرصت زماني حداكثر 4ماه 
از تاريخ صدور كاال براي برگشت ارز صادراتي، 
براي فراهم كردن شرايط و امكان برگشت ارز به 
كشور است، لذا انتظار مي رود صادر كنندگان با 
تسريع در برگشت ارز صادراتي مصالح و منافع 

جامعه را مدنظر قرار دهند.

ث
مك

نبض بازار

طال و ارز

ارزش كل معامالت بازار سهام در مبادالت روز گذشته 23درصد رشد 
كرد و شاخص كل بورس هم با 2.38درصد رشد به  كار خود پايان داد.

به گزارش همشــهري، در مبادالت روز گذشته بازار سهام شاخص كل 
بورس تهران به روند صعودي خود ادامــه داد و با 30هزار واحد افزايش 
براي نخســتين بار از مرز يك ميليون و 300هزار واحــد عبور كرد. با 
اين مقدار رشــد بيش از 128هزار ميليارد تومان به ارزش شركت هاي 
حاضر در بورس و فرابورس اضافه شــد و ارزش كل بازار ســهام ايران 
به 5815هزار ميليارد تومان معادل 293ميليارد دالر رســيد.در دادو 
ستد هاي روز گذشته مالكيت شركت هاي حقوقي در شركت هاي شستا، 
بانك پاسارگاد، بانك ملت، توسعه صنايع بهشهر و صنايع شيميايي ايران 
افزايش يافت و اين ســهامداران بخش زيادي از سهام اين شركت ها را 
خريداري كردند. ديروز همچنين بيشترين تقاضاي ثبت شده مربوط 
به ســهام ايران خودرو، سايپا، بانك پارســيان و بانك صادرات بود. اين 
روزها ســهامداران در تالش براي خريد ســهام بانك ها و شركت هاي 
خودرو سازي  هســتند و بخش زيادي از نقدينگي در حال ورود به اين 
2صنعت است؛ ضمن اينكه ظرف چند روز گذشته بخشي از نقدينگي از 
سهام شركت هاي دارو سازي  خارج شده است. ديروز همچنين سهامداران 
حقيقي توجه ويژه اي به سهام شــركت هاي نيروگاه دماوند، بانك دي، 
حفاري شــمال، مپنا و بانك صادرات نشــان دادند و تقاضا براي خريد 
سهام اين شــركت ها افزايش يافت.در دادوستد هاي ديروز در مجموع 
فوالد مباركه اصفهان، پتروشيمي خليج فارس، ملي صنايع مس، شستا 
و همراه اول بيشترين نقش را در صعود شاخص داشتند و جمعا بيش از 
13هزار واحد اثر مثبت روي شاخص بورس برجاي گذاشتند.آنطور كه 
برخي خبر هاي غيررسمي نشان مي دهد، دولت قصد دارد بعد از فروش 
9هزار ميليارد تومان اوراق بدهي 4ساله با نرخ 15.6درصد به زودي اوراق 
بدهي تازه تري را با همين نرخ در بازار سرمايه به فروش برساند. چنانچه 
اين اخبار صحت داشته باشد اميد به ثبات و روند رو به رشد بازار سهام 
بيشتر مي شود. اين خبر به معناي اين است كه بانك مركزي نرخ بهره را 
در همين محدوده تنظيم كرده و كاهش نرخ بهره از محدوده 20درصد 

تا محدوده 15درصد خبر مثبتي براي بازار سهام محسوب مي شود.

 نماگرهاي بازارسهام در مبادالت ديروز 
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,300,828302012,38شاخص كل- واحد
ارزش معامالت 
21199393422,79ميليارد تومان

2,549,239339,27815,35تعداد معامالت
 ارزش بازار

58151282,25 هزار ميليارد تومان

تورم خردادماه 27/8درصد اعالم شد

مركز آمار ايران نــرخ تورم 12ماهه منتهی بــه خرداد99 را 
27.8درصد اعالم كرد كه نســبت به ماه قبل 2درصد كاهش 
نشان می دهد. در اين ماه نرخ تورم ماهانه به 2درصد رسيده 
كه نســبت به ماه قبل 0.5درصد كاهش دارد و بخش عمده 
آن ناشــی از رشــد 2.4درصدی تورم در گــروه خوراكی ها، 
آشاميدنی ها و دخانيات بوده اســت؛ درحالی كه تورم ماهانه 
گروه كاالهای غيرخوراكــی و خدمــات از 1.8درصد فراتر 

نرفته است.

رشد 23درصدي ارزش معامالت

اجرای مصوبه اصالح مزد99 از تيرماه

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی كار مبنی 
بر اصالح دســتمزد99 را به همه كارفرمايــان و كارگاه های 
مشــمول قانون كار ابالغ كرد. بر اســاس ايــن ابالغيه، كليه 
اصالحات انجام شده در مصوبه مزد99 از ابتدای تيرماه اجرايی 
می شود و مالک محاسبه دستمزد سه ماهه بهار امسال همان 
مصوبه مــزدی 29فروردين خواهد بود. ضمنا حق مســكن 
300هزارتومانی تا قبــل از تصويب هيات وزيــران پرداخت 

نخواهد شد.

خريد تضمينی 3/5ميليون تن گندم

شــركت بازرگانی دولتی ايران اعالم كــرد: از ابتدای فصل 
برداشــت گندم تاكنون، ميزان خريد تضمينی اين محصول 
به 3ميليون و 529هزار تن رسيده كه نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل 4درصد افزايــش يافته اســت. ارزش گندم های 
خريداری شده بيش از 8.9هزار ميليارد تومان برآورد شده و 
استان های خوزستان با 1.2ميليون تن، گلستان با 670هزار 
تن، فارس 429هزار تن و ايالم با 203هزار تن پيشتاز خريد 

گندم بوده اند.

سهميه بنزين وانت بارها تغيير كرد

ســخنگوی شــركت ملی پخش فرآورده هــای نفتی اعالم 
كرد از ابتدای تيرماه، ســهميه بنزين وانت بارها تغيير كرده 
است؛ بر اين اساس ســهميه وانت های كم مصرف بنزينی از 
 200ليتر به 150ليتر و سهميه وانت های پرمصرف بنزينی از
 300 ليتر به 250ليتر كاهش يافته اســت. به گفته فاطمه 
كاهی سهميه اعتباری خودروهای وانت بار عمومی كه از سوی 
وزارتخانه های صنعت، راه و كشور احراز شده اند به 150ليتر 

افزايش پيدا می كند.
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 2.3درصد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

ديروز تالطم در بازار طال و ارز بيشتر شــد و سرعت رشد قيمت در هر 
دو بازار بيشتر شد.در مبادالت روز گذشــته قيمت هر دالر آمريكا در 
صرافي هاي مجاز با 197تومان رشــد به 18هزارو 799تومان رسيد. با 
اين حال، قيمت هر دالر آمريكا تا لحظه تنظيم اين گزارش در بازار آزاد 
و چهار راه استانبول حتي به 19هزارو 800تومان هم رسيد. به موازات 
رشد قيمت دالر، ديروز قيمت ساير ارز هاي رايج هم بين 2 تا 2.5درصد 
رشد كرد. به موازات رشد قيمت دالر، قيمت ســكه هم ركورد تازه اي 
ثبت كرد و براي نخستين بار از مرز 8ميليون تومان عبور كرد به طوري 
كه قيمت هر سكه امامي با 200هزار تومان رشد به 8ميليون و40هزار 
تومان و قيمت هر سكه بهار آزادي با 250هزار تومان افزايش به 7ميليون 
و 950هزار تومان رسيد.محمد كشــتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طال 
و جواهر درباره رشد قيمت ســكه گفت: ازصبح شنبه با افزايش شديد 
قيمت ارز شاهد افزايش قيمت طال و سكه بوده ايم.  وي با بيان اينكه براي 
نخستين بار قيمت سكه از 8ميليون تومان فراتر رفته و ركورد جديدي را 
به ثبت رسانده است، افزود: معامالت سكه طبق روال قبل انجام مي شود و 
دادوستدها روال عادي را طي مي كند، به همين دليل حباب سكه نسبت 
به هفته قبل كاهش يافته و به كمتر از 200هزار تومان رسيده است و اين 

 نشان مي دهد كه تقاضاي اضافي براي سكه در بازار نداريم.
قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت17 ديروز 

)ارقام به تومان(
درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نوع دارايي 

187991971,06دالر
209023001,46يورو

243665482,3پوند انگليس
53961202,27درهم امارات

2885642,27لير تركيه
2798632,3يوان چين
145113262,3دالر كانادا
8,040,0002000002,55سكه امامي

7,950,0002500003,25سكه بهار آزادي
4,050,000500001,25نيم سكه
2,250,000500002,27ربع سكه

رشد 200هزار توماني قيمت سكه

برنج كاري يكي از فعاليت هاي رايج كشاورزان در مناطق حاشيه زاينده رود 
 عكس
اعم از لنجان، مباركه و...  است كه در سال هاي اخير به  واسطه خشكسالي و خبر

كم آبي كم رنگ تر شده است؛ اما همچنان  اين فعاليت با مقياسي كوچك تر از 
قبل در برخي مناطق ادامه دارد. امسال كشاورزان منطقه مباركه اصفهان مترصد كاشت 
اين محصول شده اند؛ هرچند اگر آب كافي نداشته باشند خسارت هاي سنگيني متحمل 

مي شوند. / عكس:  تسنيم، مرتضي صالحي

نشاكاري در مباركه اصفهان

   ديروز قيمت دالر آمريكا ركورد تازه اي در اقتصاد 
ايران ثبت كرد و به محدوده 19هزارو500تومان ارز

در بازار آزاد رســيد، اين موضوع بازار طال را هم 
متالطم كرد و منجر شد قيمت هر سكه ركورد تازه اي ثبت كند و 
براي نخستين بار از مرز 8ميليون تومان عبور كند. همزمان با اين 
رويداد حسن روحاني، رئيس جمهوري با اعالم اينكه تحريم ها 
نقل و انتقال ارز را با دشواري مواجه كرده است خواستار برخورد 
بانك مركزي با متخلفان ارزي شد. اين سخنان نشان مي دهد كه 

فشار بر منابع ارزي كشور بيشتر شده است.
به گزارش همشهري، بررسي تحركات دولت و بانك مركزي در 
يك  ماه گذشته نشان مي دهد كه چالش نقل و انتقال ارز و فشار 
بر منابع ارزي كشور بيشتر از قبل شده و اين همان نكته كليدي 
در تند تر شدن شيب صعودي قيمت ارز است. به طوركلي افزايش 
قيمت ارز ناشي از عوامل مختلفي است اما تورم و روند عرضه و 
تقاضا از مجموعه عوامل پرقدرت در رشد قيمت ارز هستند كه 
مي توانند زمينه هاي رشد قيمت را بيش از ساير عوامل فراهم 
كنند چرا كه تورم منجر به كاهش ارزش پول ملي مي شــود و 
عرضه و تقاضا هم به عنوان يك عامل پرقدرت ديگر، نقش كليدي 

در روند قيمت دالر بازي مي كند.
جداي از تورم موجود در كشــور، كاهش جريانات ورود ارز به 
كشور مي تواند روند عرضه و تقاضاي ارز را با چالش مواجه كند و 
منجر به رشد قيمت ها شود به همين دليل كارشناسان از مدت ها 
پيش نســبت به نقش تحريم ها كه مي تواند جريان ورود ارز به 
كشور را محدود كند هشدار داده بودند.به دليل ساختاردولتي 
اقتصاد ايران بخش عمده ارز در اختيار بانك مركزي است و اين 
بانك عمده ترين عرضه كننده ارز در كشور است با اين حال بعد 
از كاهش شديد فروش نفت ناشي از تحريم ها و كاهش دسترسي 
بانك مركزي به چنين منابع ارزي، صادركننده هاي غيرنفتي نيز 
به يكي ديگر از بازيگران اصلي بازار ارز تبديل شدند و عرضه ارز 
توسط آنها در بازار نيز مي تواند نقش تعيين كننده اي در تعيين 
قيمت ارز داشته باشد بنابراين چنانچه عرضه ارز توسط آنها با 
تأخير انجام شود مي تواند طرف عرضه را در تبادالت ارزي داخلي 
و همچنين تامين مصارف ارزي تضعيف كند.با اين حال آنطور كه 
شواهد نشان مي دهد و ديروز هم حسن روحاني رئيس جمهور 
به آن اشاره كرد همه ماجرا مربوط به تزريق ارز هاي غيرنفتي به 
اقتصاد نيست و بخش مهمي از تالطم هاي ارزي و رشد پرشتاب 
قيمت ارز كه به بازار طال هم سرايت كرده است ناشي از اعمال 
تحريم هاي ظالمانه آمريكا عليه ايران و مشكالتي است كه در 
نقل و انتقال ارز به وجود آمده و حتي از بهمن پارسال بر شدت آن 
اضافه شده است. آنطور كه رئيس جمهور ديروز گفت تحريم ها 

نقل و انتقال ارز را با دشواري زيادي مواجه كرده است.

فشار به منابع ارزي كشور
به طوركلي ميزان منابع ارزي كشورها ازجمله اطالعات محرمانه 
و طبقه بندي شده اي اســت كه اطالعات آن منتشر نمي شود، 
به ويژه براي ايران كه بخش مهمي از تحريم هاي آمريكا جريانات 
مالي و منابع ارزي كشور را نشانه رفته است. اين منابع ارزي براي 
كشورها ازجمله كشوري با ساختار اقتصاد ايران كه بخش عمده 
اقتصاد آن دولتي است و منابع اصلي ارز در دست بانك مركزي 
است نقش زيادي را در تعيين قيمت ارز دارد چرا كه عرضه كننده 

اصلي ارز دولت است.
 در چنين شرايطي از زمان اعمال تحريم هاي آمريكا عليه ايران، 
از يك طرف كاهش فروش نفت درآمد هاي ارزي ايران را كاهش 
داد و از طرف ديگر جريان نقل و انتقال ارز به كشور با دشواري هاي 
زيادي مواجه شــد و ايران هربار تالش كرده اســت روش هاي 
مختلفي را براي دور زدن تحريم ها پيدا كند اما برخي اطالعات 
نشان مي دهد از 2 ماه پيش فشار آمريكا براي محدود شدن نقل و 

انتقال هاي ارزي ايران بسيار بيشتر شده است وحتي فرايندهاي 
دسترسي ايران به درهم امارات در بازار غيررسمي كه به عنوان يك 
ارز واسطه اي نقش زيادي را در تبادالت ارزي ايران ايفا مي كند 
نيز از بهمن پارسال بيشتر شده است كه البته بخشي از آن ناشي 
از شيوع كرونا بوده است.ضمن اينكه هنوز مشخص نيست آيا 
بانك مركزي قادر خواهد بود منابع مسدود شده ارزي ايران در 
ساير كشورها كه مي تواند منابع ارزي كشور را افزايش دهد آزاد 
كند يا خير؟ همه اين عوامل ميزان فشار بر منابع ارزي كشور را 
افزايش داده و ازجمله داليل رشد قيمت دالر بوده است. در چنين 
شرايطي و درحالي كه دست بانك مركزي از منابع ارزي نفتي 
كوتاه شده است، بانك مركزي وابستگي زيادي به منابع ارزي 
حاصل از صادرات بخش خصوصي پيدا كرده است و به همين 
دليل ديروز رئيس جمهور تأكيد كرد:بانك مركزي بايد متخلفان 

ارزي بخش صادرات و واردات را به مردم معرفي كند.

تحركات دولت براي افزايش توان ارزي
به نظر مي رسد فشار به منابع ارزي كشور تا حدي است كه براي 
كنترل بازار ارز اكنون چاره اي جز آزاد سازي  منابع مسدود شده 
ارزي ايران در ساير كشور ها و همينطور فشار بر صادركننده ها 
براي تامين ارز مورد نياز كشور در بخش مصارف ارزي نيست. 
16خرداد ماه امسال حسن روحاني از بانك مركزي خواست رفع 
انســداد منابع ارزي در بانك هاي خارجي را با جديت بيشتري 
پيگيري كند. او بالفاصله بعد از اين دســتور، از بانك مركزي 
خواســت تا منابع ارزي ايران در كره جنوبي كه گفته مي شود 
بيش از 6 ميليارد دالر است نيز آزاد شود. به دنبال دستور هاي 
رئيس جمهور هفته قبل عبدالناصر همتــي، رئيس كل بانك 
مركزي هم در سفري كه به عراق داشت با نخست وزير اين كشور 
ديدار كرد و قول مساعد براي استفاده از منابع ارزي ايران براي 
واردات كاالهاي اساســي و دارو را دريافت كرد. اين تحركات از 
سوي دولت و بانك مركزي نشــان مي دهدكه احتماال اخبار 
مربوط به افزايش فشــار تحريم ها در نقــل و انتقال هاي ارزي 
صحت دارد و در عين حال به عاملي براي تضعيف طرف عرضه و 
افزايش قيمت ارز تبديل شده است. با اين حال به نظر نمي رسد 
آزاد سازي  منابع مسدود شده ايران در كوتاه مدت چاره ساز باشد 
و دولت بايد بيشــتر به منابع ارزي صادركننده هاي غيرنفتي 
تكيه كند. اطالعات بانك مركزي نشــان مي دهد كه برخي از 
صادركننده هاي غيرنفتي هنوز بقيه ارز حاصل از صادراتشان را 
در سال98 به اقتصاد تزريق نكرده اند به همين دليل فشار ها براي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در جريان رشد پر شتاب قيمت دالر 
بيشتر شده و ديروز هم حسن روحاني به بانك مركزي دستور 
 داد متخلفان ارزي بخش صــادرات و واردات را به مردم معرفي

 كند.

ثبت ركورد تازه
در كشــاكش برآورد ها از ميزان منابع و مصارف ارزي كشور در 
ميان فعاالن اقتصادي و گمانه زني درمــورد كاهش جريانات 
ورودي ارز به كشــور قيمــت دالر اين روز ها شــيب صعودي 
پرقدرتي گرفته اســت و ديروز قيمت هر دالر آمريكا با عبور از 

مرز 19هزار تومان ركورد تــازه اي را در اقتصاد ايران ثبت كرد 
كه پيش از اين سابقه نداشته است. پيش از اين در هفتم مهر ماه 
سال1397 قيمت هر دالر آمريكا تا محدوده 19هزارو300تومان 
پيشــروي كرد اما اين قيمت فقط چند ســاعت دوام آورد و از 
روز بعد از آن قيمت دالر به طور مداوم شــروع بــه نزول كرد و 
در آبان ماه پارســال در نهايت به 11هزارو150تومان رسيد اما 
در دادوستد هاي روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا تا محدوده 
19هزارو 500تومان پيشروي كرد و حتي تا لحظه تنظيم اين 
گزارش به مرز 19هزارو800تومان هم رسيد. ازنظر تكنيكي اين 
منطقه يك منطقه پرخطر براي قيمت دالر محسوب مي شود 
و به نظر مي رسد چنانچه قيمت دالر بتواند از محدوده 20هزار 
تومان عبور كند سرعت رشد آن بيشتر خواهد شد و بر نگراني هاي 
ناشي از اثرات رشد قيمت دالر بر اقتصاد دامن خواهد زد. ديروز 
همچنين قيمت طال هم تحت تأثير افزايش قيمت ارز رشد كرد و 
قيمت هر سكه امامي براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران از 

مرز 8ميليون تومان عبور كرد.

دالردرمنطقه خطر
 قيمت سكه با عبور از 8 ميليون تومان ركورد

 تازه اي ثبت كرد

زنگ هشدار تنش آبي هنوز 
خاموش نشده؛ به خصوص آب

كه امســال هــم ميزان 
بارندگي نســبت به ســال قبل كاهش 
8درصدي داشته و هم ميزان مصرف آب 
به دليل شيوع كرونا و وسواس جامعه در 
رعايت بهداشت با رشد حدود 20درصدي 
مواجه شده است.به گزارش همشهري، 
آمارهاي وزارت نيرو حاكي از اين است كه 
به مدد بارندگي هاي مســاعد 2 ســال 
گذشته، تعداد شهرهاي داراي تنش آبي 
در كشور كاهش چشمگيري داشته و از 
547شهر در دوره خشكسالي گذشته به 
170شهر در سال آبي جاري رسيده است؛ 
اما به واســطه قرار گرفتن ايران در اقليم 
كم باران، حتي اين بهبود قابل توجه نيز 
نمي تواند شــاهد معتبري بــر رهايي از 
بحران كم آبي تلقي شود. نكته قابل توجه 
اين اســت كه هنوز از مجموع 170شهر 
درگير بــا تنش آبي، وضعيت 50شــهر 
پرتنش است و حتي ورود به دوره ترسالي 
نيز نتوانســته اســت بحران آب آنها را 

كمرنگ كند.

افت بارش ها به روايت آمار
آخريــن آمارهاي دفتــر مطالعات پايه 
منابع آب ايران حاكي از اين اســت كه 
از ابتداي ســال آبي 99- 98 تاكنون )از 
اول مهر 98تا 31خــرداد 99( ميانگين 
ارتفــاع ريزش هاي جوي در كشــور به 
305.6ميلي متر رسيده است كه نسبت 
به مدت مشابه در سال آبي قبل 8درصد 
كاهش نشــان مي دهد. البته همچنان 
وضعيت بارش هاي جوي در ســال آبي 
جاري در مقايســه با ميانگين دوره هاي 
مشابه در 11سال اخير مساعد بوده و از 
رشد 39درصدي برخوردار است. ضمن 
اينكه اين ميزان بارندگــي از ميانگين 
بارش در دوره هاي مشابه 51سال اخير 
نيز 29درصد باالتر است و از تداوم دوره 
ترسالي حكايت دارد؛ اما ايران از يك سو 
به واسطه قرار گرفتن در اقليم كم باران 
با دوره هاي متولي خشكســالي مواجه 
اســت و منابع آبي محــدودي دارد و از 
ســوي ديگر به لطف مديريت اشتباه در 
ســاليان متمادي بخش قابل توجهي از 
منابع زيرزميني و تجديدناپذير آبي كشور 
مصرف شده اســت. به اين معادله بايد 
افزايش جمعيت كشور را نيز اضافه كرد 
تا مشخص شــود كه حتي تداوم بهبود 
بارش هــاي جوي نيــز نمي تواند منابع 
آبي و ذخاير زيرزميني كشــور را ترميم 
كند و چراغ ســبزي بــراي رفع بحران 

كم آبي باشد.

حال سدها فعاًل خوب است
كم آبــي و خشكســالي طوالنــي و 

بارندگي هاي كوتاه اما مخرب و سيل آسا، 
ازجملــه ويژگي هاي اقليم خشــك و 
نيمه خشك ايران است كه البته تبعات و 
آثار آن به واسطه مداخله انسان در ساختار 
طبيعت تشديد شده است. در اين وضعيت 
باوجود انتقاداتي كه به سدسازي وجود 
دارد، بازهم پايداري دسترسي به آب در 
كشور مرهون وجود همين سدهايي است 
كه شايد اگر تعداد آنها كمتر بود، وضعيت 
حوضه هاي آبي به اينجا نمي رســيد، اما 
حتي اگر سدها در وقوع بحران آب مقصر 
باشند، فعاًل در قامت يكي از راهكارهاي 
مقابله با تغييرات آبي تبديل شــده اند. 
آنگونه كه معــاون آب و آبفاي وزير نيرو 
مي گويد: در شــرايط فعلي 80درصد از 
مخازن سدهاي كشــور به ميزان حدود 
40ميليارد مترمكعب ذخيره آب دارد كه 
با توجه به كاهش بارندگي، حدود 3 تا 4 
درصد نسبت به سال قبل افول كرده است. 
با اين ميزان ذخيره آبــي، توان و امكان 
تأمين آب كشاورزي تا حدود 20درصد 
باالتر از سنوات گذشــته وجود دارد، اما 
افزايش مصرف آب شــرب بــه يكي از 
دغدغه هاي اصلي تبديل شده كه مي تواند 
سياستگذاري هاي آبي را با چالش مواجه 
كند. قاسم تقي زاده خامسي مي افزايد: در 
يكي، دو هفته اخير ميزان مصرف آب در 
شهر تهران نســبت به دوره مشابه سال 
گذشــته حدود 15تا 20درصد افزايش 
داشته و حدود 500هزار مترمكعب آب 

بيشتري مصرف شده است.

خشكسالي بلند و ترسالي كوتاه
برايند آمارهاي مربــوط به بارندگي 51 
ســال اخير نشــان مي دهد كه ايران در 
اقليم خشك و نيمه خشــك قرار داشته 
و بــا بارندگي هــاي نامتــوازن، همواره 
گرفتار خشكســالي بلندمدت و ترسالي 
كوتاه مــدت اســت. معاون وزيــر نيرو 
با تشــريح شــرايط موجود مي افزايد: 
در ايــن وضعيت انتخــاب اول و بهينه، 
خوش مصرفي و رعايــت الگوي مصرف 
آب است؛ چراكه راهكارهايي مانند انتقال 
آب دريا به مناطق دوردست و كم آب نيز 
از منظر اقتصادي صرفه ندارد، مگر فقط 
براي صنايع پر آب بر كه البته اين صنايع 
نيز بهتر است به جاي انتقال آب دريا، در 
سواحل مستقر شوند. تقي زاده خامسي 
درعين حال انتقال آب دريا براي شهرها و 
روستاهاي ساحلي كه در فاصله كوتاهي 
با دريا، مستقر هســتند را جزو واجبات 
مي داند و معتقد اســت: براي شهرها و 
روســتاهاي ســاحلي حداقل در فاصله 
100كيلومتري، نبايــد آب را از جاهاي 
ديگر منتقل كرد و بهتر است با استفاده از 
آب شيرين كن، آب دريا را در اختيار اين 

مناطق قرار داد.

خطر بازگشت تنش آبي
 تعداد شهرهاي درگير با تنش آبي كاهش يافته
  اما به واسطه افت بارندگي و افزايش مصرف آب

 در دوره كرونا همچنان خطر تشديد كم آبي وجود دارد

   روحاني: بانك مركزي متخلفان ارزي را معرفي كند
حســن روحاني رئيس جمهور ديروز در جريان برگزاري نشست ستاد اقتصادي دولت با اشــاره به لزوم درك شرايط سخت كشور و 
محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي ضد بشري آمريكا ازجمله در زمينه صادرات نفت، گفت: در نتيجه اين تحريم ها نقل و انتقال ارز با 
دشواري همراه بوده و از سوي ديگر شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا ازجمله بسته شدن برخي از مرزها، واردات را هم دچار مشكل 
كرده است. رئيس جمهور با اشــاره به لزوم كنترل قيمت ها در بازار ارز، ادامه داد: مطابق سياست ارزي كشور و مجموعه مصوباتي كه 
درخصوص سياست تجاري- ارزي كشور براي توسعه صادرات غيرنفتي و بازگشت ارز آن تعريف شده، بايد تعهد ارزي همه فعاالن بخش 
صادرات و واردات اعم از دولتي، عمومي و خصوصي در چارچوب اين قانون و مقررات مشخص باشد و بانك مركزي نيز موظف است به طور 
شفاف فهرست تمام كساني كه براي واردات، ارز دريافت كرده اند به عالوه ميزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفي كنند تا 
اين اطالعات براي مردم، رسانه ها و مراجع ذيصالح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.رئيس جمهور ادامه داد: بانك مركزي بايد 
به همه بدهكاران عمده براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت براي آنان مشخص شود و درصورت تخطي، با 
معرفي آنها به افكار عمومي و مراجع ذيصالح، به تخلف آنها رسيدگي شود. روحاني تأكيد كرد: شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است 

كه به هيچ وجه نمي توان در اجراي قوانين و اعمال مديريت فعاالنه تعلل كرد.

بهزاد رنجبر
خبرنگار
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افقي:
 1- درخــت تبريزي- انجام 
يكبــار-  از  بيــش  كاري 

گفت وگوي خودماني
2- پروانــه- پيداكــردن- 

مربوط به هنر
3- پروانــه وكالــت دارد- 

مخفف اينك- آسمان
4- نــت ســوم- صبــاغ- 

بي بندوبار
5- زيرك و باهوش- حوض 

تزييني- رها و آزاد
6- اسباب سفر- چاهك كف 
حوض- شيپور بزرگ جنگي

7- سرباز نيروي دريايي- به 
رشته تحرير درآوردن- نشانه 

مصدر جعلي
8- نوعي طــاق- عظمت- 

قسمتي از دستگاه تلفن
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فصل سرما- چغندر پخته
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بدگو
12- مــورد نيــاز عكاس- 

مأيوس- نشانه جمع فارسي
13- از توابع مثلثاتي- غذاي 

رقيق- كند زبان

14- نوعــي اســباب بازي- 
واحــد پول ســوئيس- ارث 

برندگان
15- شــماره دروازه بــان- 
پايتخت گرجستان- ناشناخته

  
عمودي:

1- باد بســيار گــرم- نوعي 
شيريني شكاتي- طاق
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مواد شيميايي- خبرگزاري 

ايتاليا- خانه هاي عرب
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سخن گفتن است- بي نظير 

در نوع خود
9- خوردني ناخوشــايند!- 
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و دشوار

11- كشته شــدن- دلــداده 
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14- شــعله آتش- ناپاكي- 
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الهاممصدقيراد
خبرنگار

 آتش سوزي وســيع در جنگل ها 
حيات
به جز سوزاندن درختان و گونه هاي وحش

گياهي متعــدد و كاهــش توان 
بازسازي و نوزايي در آنها، حيات وحش را نيز به 
نابودي مي كشاند. اين اتفاق به ميزان از بين رفتن 
جنــگل و درختانش دردناك و آسيب زا ســت. 
حيات وحش اما در بحبوحه و التهاب شعله هاي 
سرخ، فراموش مي شوند و پس از خاموش شدن 
آتش هم به آنچه بيشتر پرداخته مي شود، وسعت 

نابود شده جنگل است.
متخصصان حيات وحش مي گويند تاكنون بعد 
از آتش سوزي هاي گسترده در جنگل هاي كشور 
آماري از حيات وحش آسيب ديده منتشر نشده  و 
اين به دليل فقدان بررسي دقيق است. آنچه اعام 
مي شود همواره چيزي شبيه اين جمله است كه 
گونه هايي از حيات وحش ســاكن در محدوده 

جنگلي در آتش سوختند و تلف شدند.

كدامگونههابيشترينآسيبراميبينند؟
گونه هايي كه امكان جابه جايي و مهاجرت ندارند ، 
بيشترين تلف شدگان در آتش جنگل ها هستند. 
خزندگان، برخي حشــرات و جوندگان ازجمله 
گونه هاي در آتش ســوخته هســتند. هوشنگ 
ضيايي، متخصص حيات وحش به همشــهري 
مي گويــد: »دوزيســت ها، انــواع مارمولك ها، 
الك پشــت ها و جوندگاني مانند سنجاب كه در 
جنگل هاي زاگرسي مأمن دارند، ازجمله گونه هاي 
تلف شده در آتش سوزي جنگل ها هستند. اما به 
جز اينها بسياري از پرندگان كه النه دارند، ترجيح 
مي دهند در النه خود يا كنار جوجه هايشان بمانند 

و به همين دليل در آتش مي سوزند.« 
جنگل هاي زاگرسي در فصل گرما بيشتر دچار 
آتش سوزي مي شــوند و اين فصل، مدتي بعد از 
زادآوري يا تخمگذاري پرندگان در بهار است. به 
همين دليل جوجه هاي اين پرندگان امكان پرواز 
ندارند و در آتش جنگل تلف مي شوند. در برخي 
موارد كه آتش سوزي ها گسترده و مهيب است، 
پســتانداراني همچون خرس كه آرام و آهسته 

حركت مي كنند نيز از آتش آســيب مي بينند. 
در اين ميان گونه هــاي در معرض خطر انقراض 
نيز ممكن است آســيب ببينند يا تلف شوند. اما 
از آنجا كه آمار دقيق و درستي نه از گونه هاي در 
معرض انقراض و نه از جانوران سوخته و تلف شده 
وجود ندارد، نمي توان وسعت فاجعه تحميل شده 
ناشي از آتش ســوزي بر حيات وحش را ارزيابي 
كرد. رئيس ســازمان دامپزشكي كشور چندي 
پيش و بعد از وقوع آتش ســوزي هاي گسترده 
در جنگل هاي زاگرســي به تمامــي ادارات كل 
دامپزشكي در اســتان هاي درگير اعام كرد كه 
تاش خود را براي درمان جانوران آســيب ديده 
از آتش ســوزي جنگل ها انجام دهند اما ايمان 
معماريان، دامپزشك به همشــهري مي گويد: 
»در بررسي هاي انجام شده گزارشي از جانوران 
آســيب ديده كه زنده مانده باشند، اعام نشده و 
تمام جانوراني كه در آتش گرفتار شده بودند، جان 
خود را از دست دادند.« هوشنگ ضيايي و ايمان 
معماريان هر دو معتقدنــد جمعيت و گونه هاي 
حيات وحش آسيب ديده از آتش، نيازمند بررسي 
دقيق و تحقيقات گسترده است كه تاكنون چنين 
بررسي اي در كشــور انجام نشده و به طور دقيق 

مشخص نيســت كدام گونه ها در معرض خطر 
بيشتر قرار گرفته اند.

سرنوشتگونههايجانبهدربردهازآتش
جانوراني كه امكان فرار از آتش جنگل را مي يابند، 
به نقاط جديد پناه مي برند. جديد بودن اين مناطق 
و عدم آشــنايي حيات وحش بــا منطقه جديد، 
مشكات و خطراتي براي جمعيت حيات وحش 
دارد. به گفته هوشــنگ ضيايي، اين جانوران نه 
آبشخورهاي منطقه را مي شناسند و نه تهديداتش 
را، به همين دليل ممكن است گرفتار شكارچيان 
شوند. معماريان، دامپزشــك حيات وحش نيز 
مي گويد: »حيوانات قلمروطلب مانند پلنگ، در 
اين مواقع به قلمرو گونه هاي ديگر هجوم آورده 
و هر دو در معرض خطر و آسيب قرار مي گيرند. 
همچنين مهاجرت ناخواسته و ناگزير،  به انتقال 
بيماري  در جمعيت گونه ها منجر مي شود. به گفته 
او، آنچه در مجموع رخ مي دهد، از بين رفتن تعداد 
قابل توجهي از انواع گونه هاي جانوري است كه 
نابودي شان تأثيرات منفي زيادي بر اكوسيستم 
مي گذارد و محيط زيســت را با مشــكل مواجه 

مي كند.

قربانيانپنهانآتشسوزيجنگلها
   گونه هاي جانوري كه امكان جابه جايي و حركت سريع ندارند، بيش از ديگر گونه ها در آتش سوزي جنگل ها تلف مي شوند

   مهاجرت اجباري و فرار حيات وحش از نقاط آتش به مناطق امن، گونه هاي جانوري را با تهديد دوباره مواجه مي كند 

حذف داوطلبان نجات زمين از قانون

زهرارفيعي
خبرنگار

حمايت بيمه اي و جبران خسارت آسيب ديدگاني كه 
محيط
به صورت داوطلبانه به كمك محيط زيست مي روند و زيست

بعضا جان خود را از دست مي دهند، در روزهاي پاياني 
مجلس دهم توسط نمايندگان مجلس قبل از اليحه حمايت بيمه اي 
و قضايي از يگان حفاظت محيط زيست و جنگلبانان حذف شد. مرگ 
البرز زارعي، كوهنوردي كه به كمك زاگرس رفت نيز نشان داد كه 
حمايت هاي حقوقي از داوطلبان نجات طبيعت ايران يك نياز اساسي 
اســت. البرز جانش را در راه حفظ زاگرس از دست داد. او كوهنورد 
داوطلبي بود كه براي خاموش كــردن آتش به همراه محيط بانان و 
جنگلبانان وارد منطقه حفاظت شده خائيز شد. تن نيمه جان البرز 
زارعي را آتش نشانان به بيمارستاني در ياسوج رساندند. سوختگي 
60درصــدي هم مانع از آن نشــد كــه او بر تخت بيمارســتان از 
فداكاري اش براي نجات طبيعت ايران پشيمان شود و حاضر بود پس 
از بهبودي دوباره به كمك محيط زيست بشتابد. درمان ها اما كارساز 

نشد و البرز زارعي صبح 30خرداد درگذشت.

حذفبهجايتعيينرديفاعتبار
در قانوني كه هفته گذشــته با عنوان »حمايت قضايي و بيمه اي از 
مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني« براي اجرا اباغ شد، 
قرار بود يك تبصره براي حمايت بيمه اي و مالي از داوطلبان نجات 
طبيعت ايران كه به همياران طبيعت شناخته شده اند، گنجانده شود 

كه با ايراد حقوقي شوراي نگهبان مواجه شد.
شوراي نگهبان از نمايندگان مجلس خواسته بود محل تامين منابع 
مالي حمايت از همياران طبيعت را مشــخص كنند كه نمايندگان 
مجلس دهم براي تامين نظر شوراي نگهبان در بهمن ماه سال گذشته 
تبصره2 ماده2 اين اليحه را به اين شــرح اصاح كردند: »سازمان 
حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور 
موظفند هزينه هاي درماني نيرو هاي مردمي كه به صورت داوطلبانه 
در اقدامات مرتبط با پيشــگيري و اطفاي حريق جنگل ها و مراتع 
كشور همكاري مي كنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به 
آنها را جبران كنند.« اما از آنجا كه رديف تامين بودجه در اليحه دولت 
مشخص نبود، نمايندگان مجلس به جاي تامين اعتبار ترجيح دادند 

به كلي اين تبصره را حذف كنند.
كمك همياران طبيعت در شرايط بحراني امري داوطلبانه است و 
تا كنون در نقاط مختلف كشور از حضور آنها بارها استفاده شده است. 
عدم آموزش نيروهاي داوطلب و سخت بودن شرايط امداد به خصوص 
در مناطق صعب العبور كوهستاني در برخي موارد همراه با حادثه است. 

آخرين مورد آن البرز زارعي است كه هنگام امداد، بين ديواره سنگي 
و آتش گرفتار شد و جانش را از دست داد.

يگانحرفهايبهجاينيرويمردمي
محمد داســمه، وكيل و فعال زيست محيطي مشــكل حمايت از 
داوطلبان را در اجرا نشــدن قانون برنامه توســعه ششم مي داند و 
مي گويد: قرار بود دولت شرايط ايجاد »يگان پيشرفته حفاظت« از 
جنگل ها و عرصه هاي طبيعي را فراهم كند تا نيروهاي كارآزموده و 
آموزش ديده با تجهيزات به روز مانند دمنده، هواپيماي آبپاش، بالگرد 
و... اقدام به خاموش كردن آتش كنند. اگر اين يگان راه مي افتاد، ديگر 
الزم نبود نيروهاي مردمي با دست خالي به جنگ آتش بروند. اين 
كوتاهي دولت به وضوح مشهود است. اين در حالي است كه قانون 

برنامه ششم توسعه قانون باالدستي است.
 در قانــون حمايت قضايي و بيمــه اي از مأمــوران يگان حفاظت 
محيط زيســت و جنگلباني نيز ماده اي براي حمايــت از نيروهاي 
داوطلب گنجانده نشده است. تصويب اين قانون در روزهاي ابتدايي 
مجلس جديد بدون برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان و حذف 
صورت مسئله به صورت كلي، فعاالن دوستدار محيط زيست را بدون 
حمايت مالي گذاشته است. در بهترين حالت فقط هزينه درمان اين 
افراد تامين مي شود. محمد داسمه در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
ايراد شوراي نگهبان قانوني بود چون دولت رديف حمايت از نيروهاي 
يگان حفاظت خود را اعام كرده بود ولي در مورد حمايت بيمه اي 
و جبران خسارت همياران محيط زيست سكوت كرده بود. هرگونه 
پرداخت در سازمان هاي دولتي بايد رديف بودجه از پيش تعيين شده 
داشته باشد، اما متأسفانه كل تبصره به جاي اصاح اليحه يكجا حذف 

شد. احتمال تصويب با توافق دولت و مجلس وجود داشت.
او معتقد است حاال كه تبصره حمايت بيمه اي و جبران خسارت حذف 
شده، دولت مي تواند به نيروهاي داوطلب آموزش دهد. در آتش سوزي 
منطقه خائيز، عدم دانش امدادرساني داوطلبان مشهود بود. محمد 
داسمه مي گويد: يكي از داوطلبان هنگام پياده شدن از هلي كوپتر 
به جاي اينكه به صورت نشسته بپرد، با پاي صاف به روي زمين آمد و 
آسيب شديدي ديد. بسياري از داوطلبان اصا دستگاهي به نام دمنده 
نمي شناختند. البته همان تعدادي كه براي منطقه تامين شد را نيز 

خيرين تهيه كرده بودند.

درمانازرديفحقالكشف
سرهنگ جمشيد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
در مورد حذف تبصره حمايت از همياران طبيعت در اليحه حمايت 
از محيط بانان و جنگلبانان مي گويد: اين تبصره در اليحه اوليه دولت 
به مجلس نبود و در جلســات تخصصي در مجلس به آن اضافه شد 
كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و نمايندگان ترجيح دادند كل 
تبصره را حذف كنند. براي حمايت قانوني از داوطلبان، دولت بايد در 
قالب اليحه اي ديگر اقدام كند اما تا آن زمان، حمايت ها فقط شامل 
هزينه هاي درماني مي شود. ســرهنگ محبت خاني به همشهري 
مي گويد: سازمان جنگل ها براي داوطلبان آسيب ديده بيمه »بينام« 
دارد و سازمان حفاظت محيط زيست از تبصره اي كه در رديف بودجه 
حق الكشف كه مخصوص مخبران و همياران است 100درصد هزينه 
درمان اين افراد را پرداخت مي كند. اما روساي سازمان هاي مرتبط 
بايد براي تدوين اليحه جديد با موضوع كمك به همياران آسيب ديده 

طبيعت ايران به توافق برسند.

   داوطلبان نجات محيط زيست ايران از قانون حمايت قضايي
 و بيمه  اي محيط بانان و جنگلبانان حذف شدند

   فرمانده يگان حفاظت محيط زيست: داوطلبان آسيب ديده 
در حفاظت از عرصه هاي طبيعي، از محل حق الكشف درمان مي شوند

پور
زيز

س ع
عبا

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك



ایرانشهر   دوشنبه 2 تیر 99  شماره 7968 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

افزایش ۳۱ درصد بارش ها در همدان 
مدیر کل هواشناسی همدان گفت: بارش های این استان نسبت به بلندمدت ۳۱ درصد افزایش داشته است. سعید 
باقری افزود: از ابتدای سال آبی جاری تا پایان خرداد به  صورت 
میانگین ۴۴۰ میلی متر بارش در نقاط مختلف استان ثبت شده است.
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کارگری در خانه همسایه
    مرز، برای »حکیم« چیز عجیبی است؛ قراردادی که نه برای او معنا 

دارد و نه برای خانواده اش. جوان تر از آن است که روزگار قدیم را به یاد گزارش
بیاورد، اما نســبت فامیلی میان آنها و کردهای عراق ربطی به حاال و 
گذشته ندارد. پدربزرگ »حکیم« و نســل اندر نسل او در کردستان عراق رفت وآمد 
داشــتند؛ حتی برای کار.  انگار دستفروشی برود روســتای همسایه.  همین االن هم 
همسایه اند و فامیل. فامیلی که پخش شده اند در دو روستای »هانی گرمله« و »بیاره«. 
فقط توی شناسنامه هایشان یکی  ایرانی  است و یکی  عراقی. حاال او و دو برادرش راه 
پدربزرگ را در پیش گرفته اند. در تابستان و بعد از برداشت محصول به اقلیم کردستان 
عراق می روند و از لبنیات محلی گرفته تا گیوه و اینطور چیزها را برای فروش می برند. 

شب ها هم سرشان را در خانه فامیل روی زمین می گذارند.

  
»حکیم«، یکی از هزاران نفری است که به جای کوله بری، کارگری و دستفروشی در اقلیم 
کردســتان و اربیل را انتخاب کرده اند؛ فرصت های محدود شغلی کردستان و کرمانشاه 
پاسخگوی نیاز جمعیت جوان منطقه نیست. این را هم »حکیم« با پوست و استخوان درک 
کرده و هم »فاتح« استادکاری که از زمســتان سال گذشته تا امروز با بسته شدن مرزها 
خانه نشین شده و در تمام این چند ماه، فقط توانسته چند روز کار کند. »فاتح« دیگر حساب 
سال هایش را هم به تاریخ میالدی دارد. از 2010 تا امروز در فصل های گرم سال به اقلیم 
کردستان می رود. کارش در بخش نمای ساختمان است که از دی سال گذشته با سرد 
شدن هوا و بعد از آن هم شیوع کرونا، نتوانسته به آن طرف مرز برود: »آن طرف اگر استادکار 
باشی حداقل روزانه 60 هزار دینار و اگر کارگر ساده باشی تا 30 هزار دینار درمی آوری. به 
پول ما روزانه حدود 450 هزار تومان می شود که خیلی بیشتر از دستمزد یک کارگر در 
ایران است«. »فاتح« البته از مشکالت کار با ویزای گردشگری می گوید، اما به این نکته هم 
اشاره می کند که معموال صاحبان کار در اقلیم این مسئله را می دانند و از طریق آشناهایی 

که در اداره ها دارند، مشکالت را حل می کنند.

  
آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره بیکاری در فصل زمستان  هم خانه نشینی 

»فاتح« را تایید می کند؛ بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در کردستان 20 درصد و در 
کرمانشاه 17/8 درصد و دوبرابر میانگین کشوری )میانگین نرخ بیکاری در کشور 10 درصد 

اعالم شده( است. 
جایگاه اول و دوم بیکاری در شرایطی به کردستان و کرمانشاه رسیده که بازارچه های مرزی 
به عنوان یکی از منابع درآمدی این 2 استان در سال های گذشته از رونق افتاده  و همین 
کورسوی امید را هم از مناطق کردنشین گرفته  است. »جمال« از افرادی که برای کارهای 
ساختمانی به اقلیم کردستان می رود، به همین نکته اشاره می کند: »در منطقه کردستان 
هیچ  کسب و کار درست و حسابی یا کارخانه و واحد صنعتی وجود ندارد. مردها یا کوله بری 
می کنند، یا برای کارگری به تهران می آیند یا مثل من برای کارگری و دستفروشی به عراق 
می روند«. رفتن به عراق با وجود همسایگی و نسبت های فامیلی چندان هم ساده نیست؛ 
اغلب کارگران با ویزای یک ماهه توریستی از مرز باشماخ به این دیار سفر می کنند و برخی 
هم غیرقانونی از گردنه تته و در مسیر کوله بری خود را به سلیمانیه می رسانند. هرچند 
خودشان می گویند اگر پلیس آسایش عراق هم بخواد مانع کارشان شود، درنهایت فقط 
ناچار به بازگشت می شوند.  »جمال« توضیح می دهد که روزانه 3 تا 4 هزار نفر به عنوان 
کوله بر 8-7 ســاعت راه می روند تا بتوانند یک حداقل درآمدی برای خود تامین کنند 
و دیگرانی مثل او هم برای کارهایی چون کارگری، دستفروشــی، بنایی، کاشی کاری و 
گچ کاری یا برخی از مریوانی ها هم برای صافکاری، نقاشی و تعمیر ماشین به کردستان 
عراق می روند. اغلب افراد در گروه های چندنفره و بدون خانواده عازم می شوند و بعد از یک 

ماه کار برای استراحتی یک یا دو هفته ای پیش خانواده برمی گردند.

  
درآمد کارگری در کردستان عراق همان طور که »فاتح« گفته بود، چند برابر دستمزد یک 
کارگر در ایران است؛ بسته به قیمت دینار و دالر از 5 تا 8 میلیون یا برای استادکارها حتی 
بیش از اینها می شود. این درآمد در حالی نصیب کارگران مهاجر ایرانی می شود که یک 
کارگر ســاده در ایران روزانه به صورت میانگین 50 هزار تومان درآمد دارد و حقوق او در 
ماه شاید به 2 میلیون تومان برسد. حتی اگر قرار باشد در مرز و در هر بار رفت  یا  آمد حدود 
700 هزار تومان بدهند، باز هم حقوق آنجا برایشان بیشتر می ارزد. با این همه، کار در اقلیم 

کردستان سختی های خاص خودش را دارد.
»جمال« توضیح می دهد که گاهی افراد به دلیل همیــن کار قانونی یا غیرقانونی ناچار 
شده اند چند شبی در بازداشتگاه بمانند و این سختی ها در شرایطی است که اغلب کردهای 
عراق وقتی برای تفریح یا کار به ایران می آیند، مشــکل خاصی ندارند. گرانی اجناس و 

افزایش جمعیت کارگران مهاجر هم از مواردی است که »جمال« به عنوان سختی کار 
به آنها اشاره می کند، اما انگار همه از روی اجبار، سختی را به دوش می کشند؛ حتی زنان 
نودشه و نوسود در کرمانشاه هم برای کوله بری و دستفروشی به اقلیم کردستان می روند. 

  
»وریا صادقی« هم مانند »جمال« کمی شــرایط را نسبت به سال های گذشته متفاوت 
توصیف می کند. او معتقد است در یکی دو سال گذشته جمعیت کارگران مهاجر به ویژه از 
ایران در اقلیم افزایش یافته و به همین دلیل مشکالتی چون کمبود کار یا کاهش دستمزد 
اتفاق افتاده است. او هم کارگر ساختمانی است که روزانه درآمدش تا 25 هزار دینار می رسد 

و با همین دستمزد رنج 7 ساله رفت و آمد در دو سوی مرز را به جان خریده است.  
رنجی که »وریا« از آن یاد می کند به برخورد عراقی ها هم مربوط است؛ برخوردی که در 
گذشته خوب بود و حاال با افزایش تعداد کارگران و نیاز بیشتر ایرانی ها به کار، کمی تغییر 

کرده و گاهی رنگ بی احترامی به خود گرفته است. 
»هوشنگ جواهری« مدیرعامل شرکت گردشگری »فراز کرد« هم این موضوع را تأیید و 
از تغییر سبک کار ایرانی ها از سرمایه گذاری در گذشته به کارگری کارهای ساختمانی در 

سال های اخیر اشاره می کند.
او شروع مهاجرت نیروی کار به اقلیم را به شکل گســترده مربوط به سال های آخر 
دهه 80 می داند که تحریم های ایران گسترش یافت و حاال با تحریم های چند سال 
اخیر و کاهش ارزش پول ایران، افزایش قابل توجهی یافته است. کمترین حقوق در 
سلیمانیه عراق ماهانه 1200 هزار دینار و حدود 14-13 میلیون تومان است و آنطور 
که آمار های اعالم شده از سوی اقلیم کردســتان، 36 هزار ایرانی مجوز کار در اقلیم 
را گرفته اند و این، غیر از هزاران نفری اســت که با ویزای گردشگری و بدون مجوز از 

3 استان مرزی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در این اقلیم کار می کنند.

  
حتی اگر اهالی کردســتان عراق خود را مدیون ایرانی ها بدانند و شــرایط کار در اقلیم 
کردستان بســیار بهتر از کارگری در ترکیه و امارات هم که باشد، چیزی از رنج »وریا«، 
»حکیم«، »فاتح« یا »جمال« کم نمی کند؛ حتی اگر میزبان، همسایه سال های دور یا 
فامیل باشد، رنج ایرانی ها، چندان فرقی با رنج کارگران افغان در ایران یا سختی ایرانی هایی 
که در دهه 60 برای کارهای ســخت و یدی به ژاپن سفر می کردند، نیست؛ رنج غربت و 

ناچاری که می توانست با توسعه اقتصادی کردستان و کرمانشاه تجربه نشود. 

سیده زهرا عباسی
 خبرنگار

 ثروتی که به چشم نمی آید 
کشاورزی، گردشگری و گسترش مبادالت مرزی از مهم ترین ظرفیت های کردستان 
برای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی اســت که برنامه ریزی مناسبی برای آن صورت 
نگرفته است. کردستان، یک میلیون و 217هزارو 38هکتار زمین کشاورزی دارد که 
قابل کشت، مرغوب و مستعد محسوب می شود و این استان را به یکی از قطب های تولید 
محصوالت کشاورزی تبدیل کرده است. بخش زیادی از زمین های زراعی کردستان 
به صورت دیم کشت می شوند و فقط 10درصد اراضی کشت آبی است. به همین دلیل 
هم به اعتقاد کارشناسان، بازدهی و تولید محصول در کردستان پایین است و نتوانسته 

اشتغال زایی مناسبی داشته باشد.
ازسوی دیگر، دراین اســتان  صنایع تبدیلی به عنوان کارخانه های پاک و غیرآالینده 
و سرمایه گذاری اندک و اشــتغال آفرینی محلی و همچنین قابلیت اجرا در دورترین 

روستاها فرصتی فراموش  شده است.
مریم رضایی، کارشــناس ارشد اقتصاد کشــاورزی می گوید: »براساس آمار سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استانداری کردســتان، میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی 
کردستان معادل 20/3درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی استان است. این 
عدد موید این نکته است که تمرکز بر کشــاورزی می تواند در افزایش تولید ناخالص 
استان و در ادامه اشتغال زایی و توسعه اقتصادی موثر باشد. این بخش ضمن مشارکت 
در ایجاد اشتغال، تولید ناخالص ملی، تامین مواد اولیه صنایع مختلف و تأمین ارز، رکن 
زندگی دراین منطقه است.« عیسی خدادادی، کارشناس توسعه کشاورزی پایدار هم 
پیشنهادهایی برای توسعه بخش کشاورزی و اشتغال زایی در کردستان مطرح و اظهار 
می کند: »شناسایی موانع، مشکالت، تنگناها و راهکارهای بهبود و اصالح فرایند تولید، 
نگهداری، درجه بندی، بسته بندی و فراوری، بازار )داخلی و خارجی( و چگونگی عرضه 

محصوالت و فراورده های آن در بازارهای هدف اولویت این بخش است.«
به گفته وی، فراهم کردن زمینه مناسب برای تأســیس و ایجاد تشکل های محلی و 
منطقه ای کارآمد شامل تولیدکنندگان، صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی و فعاالن 
تجارت و رایزنی و همکاری با ســایر اســتان های تولیدکنندۀ ایــن محصوالت برای 
تاسیس انجمن و تشکل های صادراتی ایران به مرکزیت کردستان، یکی دیگر از این 
راهکارهاســت. صابر معصومی، کارشناس توسعه هم معتقد اســت یکی از راهکارها 
برای توسعه کردستان، گردشــگری و دیگری گسترش تبادل رسمی مرزی با تمرکز 
بر صادرات به جای واردات اســت. همچنین صنایع دستی به عنوان یکی دیگر از این 
محورها در پیوستگی با گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد ، زیرا صنایع دستی تنها 
شکلی از تولید در کنار تولید علم و ایده اســت که می تواند تا 100برابر خود، ارزش 

افزوده تولید کند.

   اعزام نیروی کار به خارج، واقعیتی غیرقابل انکار
معاون پیشین اقتصادی اســتاندار کردستان نگاه   

متفاوتی به کار ایرانی ها در اقلیم کردســتان دارد. 
حسین فیروزی با توجه به شرایط فعلی جامعه ما، 
اعزام نیروی کار به خارج از کشور را نه تنها یک نیاز، 
بلکه ضرورتی گریزناپذیر می داند و به همشــهری 
می گوید: »بسیاری از کشورهایی که با معضل بیکاری 
مواجه هستند، از اعزام نیروی کار به خارج از کشور به 
عنوان راهکاری مناسب برای کمک به توسعه اقتصاد کشور بهره می گیرند. اعزام 
نیروی کار به عنوان یکی از راهکارهــای عملی مبارزه با معضل بیکاری می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد و این به خصوص برای دانش آموختگان بیشتر صادق است. 
البته اعزام نیروی کار یک راه حل اساسی نیست، اما یک فرصت است که باید از آن 

به درستی استفاده کرد«.
این کارشناس اقتصادی، آشنایی با فرهنگ های دیگر، درآمد ارزی و آشنایی با 
تکنولوژی سایر کشــورها از جمله آثار مثبت اعزام نیروی کار به خارج از کشور 
می داند و می افزاید: »برآوردها نشان می دهد درآمد ارزی حاصل از تبادل نیروی 

کار در کشورهای جهان ساالنه بیش از 6۰۰ میلیارد دالر است«.
او کار در اقلیم کردستان را نتیجه قرار گرفتن این منطقه در مسیر توسعه و آبادانی 
و هم مرزی با کردســتان و قرابت فرهنگی و زبانی اهالی دو کردستان می داند و 
تاکید می کند که اقلیم می تواند هدف اعزام نیروی کار برای استان کردستان باشد 
و همچنین کردستان می تواند به عنوان جایگاهی برای فعالیت نیروی کار ایرانی و 
اعزام آنها در سطح کشور قرار گیرد. فیروزی به مشکالت کارگران ایرانی در شمال 
عراق هم اشاره می کند و توضیح می  دهد: »بسیاری از افراد متخصص به عنوان 
نیروی کار ساده در اقلیم مشغول هســتند و از سوی دیگر، بخشی از نیروی کار 
ایرانی فعال در اقلیم کردستان عراق به صورت غیررسمی در آنجا فعالیت می کنند 
که به همین دلیل، حق و حقوق قانونی آنها رعایت نمی شود«. به گفته وی، حتی 
افرادی که به صورت رسمی در اقلیم کردستان عراق حضور دارند، به دلیل اینکه 
ویزای توریستی دریافت می کنند، می توانند حداکثر تا ۱  ماه در آنجا اقامت داشته 
باشند و در صورت تداوم فعالیت هایشان، باید مجددا به داخل کشور بیایند و دوباره 
بروند. این در حالی است که در طول سال فقط ۳ بار می توانند از کشور خارج شوند 
و در هر ورود و خروجی باید هزینه زیادی را برای عوارض پرداخت کنند. هزینه 
عوارض خروج از کشور در بار اول 22۰ هزار تومان، در بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و در 

بار سوم ۴۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

   آمادگی کردستان عراق برای حمایت از کارگان ایرانی
عضو هیئت  مدیره سندیکای کارگران کردستان عراق 
ضمن تأیید این موضوع که کارگران ایرانی به نام کار 
وارد این کشور نمی شوند، به همشهری می گوید: »این 
کارگران با نام کار و با ویزای کار به کردســتان عراق 
نمی آیند و بیشتر آنها در قالب کمپانی ها و شرکت های 
خاص و با عنوان گردشگر می آیند و به دلیل اینکه مجوز 
و اقامت ندارند و با ســندیکای ما هماهنگ نیستند، 
نمی توانیم به آنها مجوز کار بدهیم«. »شاباز محمود مصطفی« با بیان اینکه سال گذشته 
5 هزار کارگر ایرانی فقط در استان سلیمانیه اقلیم کردستان مشغول به کار بوده اند، 
می افزاید: »امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، محدودیت های رفت و آمد که بین دو 
کشور  اعمال شد، فعال حضور کارگران ایرانی در اقلیم کردستان بسیار کم شده است«. 
وی در پاسخ به اینکه برای رفع مشکالت این کارگران چه اقداماتی شده و چه طرحی 
در دستور کار است، اظهار می کند: »غیر از ایرانی ها کارگرانی از ترکیه و بنگالدش نیز 
در اقلیم کردستان مشغول به کار هستند و مشکالت مشابهی دارند. به همین دلیل 
ما پیشنهاد حمایت از کارگران خارجی را به صورت کلی به مسئوالن کردستان عراق 
داده ایم؛ به ویژه اینکه در ماه های اخیر این کارگران بیکار شده اند و درآمدی ندارند و 
برای ادامه اقامت یا زندگی و حتی برای تامین خوراک و پوشاک خود مشکل دارند«. 
محمودمصطفی توضیح می دهد که طرح های حمایت از کارگران خارجی به مسئوالن 
اقلیم کردستان و وزارت کار عراق داده شده است و سندیکای کارگران اقلیم کردستان 
نیز خود را موظف می داند که از این کارگران به ویژه آنهایی که بیکار شد ه اند و توان 
بازگشت به زندگی را ندارند، حمایت کند.  عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اقلیم 
کردستان تاکید می کند که حمایت از کارگران ایرانی نیاز به هماهنگی و برنامه مشترک 
دو کشور ایران و عراق دارد؛ زیرا بسیاری از کارگران مشکل اقامت دارند و درنتیجه 
سندیکا نمی تواند برای آنها کاری انجام دهد. محمودمصطفی با اشاره به روابط خوب 
قانونی میان اقلیم کردستان با ایران و استانداری های استان های مرزی و وزارت کار 
ایران تصریح می کند: »اگرچه پیشنهادهایی به مقامات ایرانی برای رفع این مشکالت 
داده شده، اما هنوز پاسخ مشخصی از سوی ایران به ما نداده اند و منتظر هستیم طرف 
ایرانی اقدامات الزم را انجام دهد«. نکته ای که محمودمصطفی به آن اشاره می کند، 
همان رایزنی است که »میکائیل صدیقی«، رئیس انجمن صنفی کارگران کردستان 
ایران از آن یاد کرده بود. بنابر اظهار نظر او، هماهنگی های الزم با استانداری و اداره 
کار کردستان ایران صورت گرفته و قرار است در هماهنگی با وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی و با بهبود شرایط کرونا، رایزنی ها با طرف های عراقی به سرانجام برسد. 

   رایزنی برای ساماندهی کارگران ایرانی  در کردستان عراق
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 
استان کردستان ایران نداشتن امنیت شغلی به دلیل 
نداشتن ویزای کار، بیمه، ایمنی حین کار، مشکالت 
اقامتی و بهداشتی، سوءاستفاده در پرداخت دستمزد، 
کاهش حقــوق کارگران و کاهــش منزلت و جایگاه 
اجتماعی را از جمله مشــکالت نیروی کار ایرانی در 
اقلیم کردســتان می داند و از رایزنی با سندیکاهای 
کارگری آن طرف خبر می دهد.  میکائیل صدیقی توضیح می دهد: »چند ماه پیش از 
شیوع کرونا با سندیکاهای کارگری کردستان عراق برای ساماندهی کارگران ایرانی 
در این منطقه هماهنگی هایی صورت گرفت. در ایران هم جلســه هایی با اداره کار 
کردستان برگزار و قرار شد بعد از نامه نگاری مدیرکل اداره کار کردستان با وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی و دریافت مجوز با سندیکاهای کارگری اقلیم رایزنی کنیم که 
این کار با شیوع کرونا به تعویق افتاد«.  به گفته وی، رایزنی با سندیکاهای کارگری 
کردستان عراق در اولین فرصت درباره ویزای کار، بیمه، شرایط ایمنی کار، جایگاه 
اقامت و تامین بهداشت انجام خواهد شد.  رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی استان کردستان ایران هم مرزی با کردستان عراق و اختالف درآمد را 
از مهم ترین عوامل گســترش کار ایرانی ها در اقلیم می داند، اما تاکید می کند که 
با افزایش تعداد کارگران، نوعی اســتثمار در جریان است و بسیاری از کارگران یا 
پول کمی دریافت می کنند یا به حق خود نمی رسند. او تصریح می کند: »بسیاری 
از شرکت های ساختمانی و کارفرمایان چون می دانند بیکاری در کردستان ایران 
رواج دارد و مردم به کارگری در اقلیم مجبور هستند، دستمزد کمی به آنها می دهند. 
از سوی دیگر، هزینه اقامت در آن طرف باالست و در نتیجه، اغلب کارگران مجبور 
هستند اقامت یک ماهه گردشگری بگیرند که به دلیل همین کار غیرقانونی، دچار 
مشکالتی می شوند«. صدیقی، آمار رسمی از تعداد کارگران ایرانی در اقلیم کردستان 
ندارند و تاکید می کند اقلیم کردستان هم به دلیل نوع ویزای کارگران که گردشگری 
است، چنین آماری ندارد، اما می توان گفت تقریبا اغلب استادکاران کردستان به 
دلیل هم مرز بودن این استان با کردستان عراق و آشنا بودن با فرهنگ منطقه برای 
کار به آنجا می روند.  هرچند به گفته صدیقی، خروج همه استادکاران از کردستان هم 
از جمعیت بیکار منطقه کم نمی کند و در حال حاضر به دلیل بسته بودن مرز با شیوع 
کرونا، چند ماه است کارگران نتوانسته  اند به اقلیم بروند و بیکاری در منطقه افزایش 
قابل توجهی پیدا کرده و به دلیل  افزایش نیروی کار، دستمزد کارگران روزمزد نیز 

کاهش یافته است. 

این روزها بســیاری از 
اهالی مناطق کردنشین 
به ویــژه کردســتان 
برای کارگری به اقلیم 
کردستان عراق می روند. 
غیررسمی،  آمار  طبق 
۳6 هــزار ایرانی مجوز 
کار در ایــن منطقه را 
گرفته اند و این، غیر از 
هزاران نفری است که 
با ویزای گردشــگری و 
بدون مجوز برای کار به 
اقلیم می روند. آخرین 
گــزارش مرکــز آمار 
ایران، نرخ بیکاری در 
کردســتان را 2۰ و در 
کرمانشاه ۱7/8 درصد و 
دوبرابر میانگین کشوری 
آماری  نشان می دهد؛ 
که به نوعــی توجیهی 
برای کارگری حتی بدون 
مجوز در کردستان عراق 
است. با وجود دستمزد 
مناســب کارگران در 
کردســتان عراق، کار 
بدون مجوز مشکالتی 
را برای ایرانی ها ایجاد 
کرده است و مسئوالن 
ایرانی در تالش هستند 
راه حلی برای این مشکل 

بیندیشند. 
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در جلســه اي كه 4مصوبه داشت، 
شوراي شــهر تهران درخصوص شورا

حواشــي روزهاي اخير پيرامون 
ملك موســوم به جماران شفاف ســازي  كرد و 
خواستار توقف ساخت وساز در ملك تحت مالكيت 

نهاد رياست جمهوري شد.
محمد ســاالري، رئيس كميسيون شهرسازي و 
معماري شوراي شهر تهران ديروز گزارشي را در 
صحن علني شورا قرائت كرد كه پيش از تشكيل 
جلسه رسمي شورا در نشست هم انديشي اعضاي 
شورا و شهرداري تدوين شده بود. در اين گزارش 
كه توسط ســاالري در آغاز دويســت و بيست و 
يكمين جلسه شــورا قرائت شد، شــوراي شهر 
در نهايت، جمع آوري تخلفــات و برخورد بدون 
اغماض تا سير مراحل قانوني را خواستار شد.عالوه 
بر آن، ديروز برخي اعضاي شورا هم ترجيح دادند 
تا تذكــرات پيش از دستورشــان را به اين بحث 
اختصاص دهند. بر همين اساس، حجت نظري، 
رئيس كميته مشــاركت هاي مردمي شــوراي 
اسالمي شهر تهران گفت:»شوراي پنجم در جايي 
كه حق مردم در ميان باشــد، تعارفي با نهاد هاي 
قدرت ندارد و پيگيري تخلفــات را صرف نظر از 
مقام و منصب و همسويي سياسي و... انجام خواهد 
داد.« اين عضو شوراي شهر اضافه كرد:»يكسري 
تخلفــات در اين ملك صــورت گرفته كه طبقه 
اضافي بنا يك مــورد از آن و تخلف ديگر مربوط 
به درختان اين ملك 1056متري اســت. درپي 
اين تخلف، از 7 اصله درخت مجاور ملك، 3 اصله 
درخت چنار خشك شــده و از 32اصله درخت 
داخل ملك نيز، تنها 3اصلــه درخت چنار باقي 
مانده است.« نظري از شهرداري تهران خواست 
كه در برابر تخلفات، حتي يك وجب عقب نشيني 
نكند.مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت 
مالي شوراي شــهر هم در ارتباط با ساخت وساز 
غيرمجاز در ملك متعلق به نهاد رياست جمهوري 
گفت:» حاكمان و نهادهاي قدرت، قانون را محترم 
بشمارند. همچنين شــهرداري هرگونه تخلف از 
قانون و ضوابط قانوني خصوصا از سوي نهادها را 
با جديت پيگيري كند و بر حسب مورد، گزارش 

الزم را به اطالع مردم برسانند.« 

شورامانعازلغوطرحتفصيليجمارانميشود
اما جلسه شوراي شــهر تهران ديروز با گزارش 
محمد ســاالري، رئيس كميسيون شهرسازي و 

معماري شــورا درباره ملك جماران شروع شد. 
او با تأكيد بر انجام وظيفه پاســخگويي به افكار 
عمومي و شفاف ســازي  درخصــوص ماجراي 
تخلــف ساخت وســاز در ملك متعلــق به نهاد 
رياست جمهوري، گفت:» هفته گذشته به موجب 
گزارش هاي مردمي، خبر ساخت وساز در ملكي 
متعلق به نهاد رياســت جمهوري، واقع در محله 
جماران در فضاي رسانه اي و مجازي منتشر شد. 
به همين دليل روز پنجشنبه هفته قبل به عنوان 
مسئول كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران، بالفاصله پس از اطالع از موضوع، به 
همراه شهردار منطقه يك، در محل پروژه حاضر 
و خواســتار توضيحات الزم، و ارائه اسناد قانوني 
ازجمله پروانه ساختماني و نقشه هاي مصوب از 
سوي شهرداري شدم. توضيحات ارائه شده حاكي 
از اين بود كه اين ساختمان كه در مراحل پايان 
اجراي ستون ها و سقف طبقه پنجم )2 طبقه از 
روي گذر باال و 4 طبقــه از روي گذر پايين و يك 
طبقه زيرزمين، پايين تر از گذر پايين( قرار دارد، 
متأسفانه بدون اخذ پروانه ســاختماني احداث 
شده است. البته بنا بر اظهارات شهردار منطقه، 
درخواســت صدور پروانه انجام شده، اما به دليل 
طوالني شدن فرايند استعالمات مربوطه، هنوز 

پروانه اي براي اين ملك صادر نشده است.«
او ادامه داد:» پس از انجــام اين بازديد، به منظور 
بررســي دقيق تر بارگذاري صورت گرفته در اين 
پروژه و تطبيق آن با ضوابــط مالك عمل، مفاد 
طرح تفصيلي و طرح مصوب جماران )توســط 
شوراي عالي شهرسازي و معماري( و نيز به دليل 
عدم دريافت پروانه، خواستار توقف ادامه ساخت، 
تا سير مراحل قانوني معمول شدم. همچنين از 
آنجا كه شــواهد از اقدام براي اجراي ستون هاي 
طبقه ســوم از گذر باال، برخالف ضوابط مالك 
عمل اين محله حكايت داشت، با شهردار محترم 
تهران تماس گرفتم و تأكيد كردم دستورات اكيد 
را جهت جلوگيري از تداوم مراحل ساخت وساز 
اين پروژه و به خصوص طبقه مازاد صادر كند. اما 
ســاعت 5.5صبح روز بعد از آن )جمعه گذشته( 
با گزارش هاي شهروندان در جريان اقدام شبانه 
عوامل پروژه بــراي بتن ريزي طبقه ســوم قرار 
گرفتم. به همين خاطر بــار ديگر پس از صحبت 
با شــهردار منطقه و شــهردار تهران خواستار 
جمع آوري اقدامات مربوط بــه بناي مازاد داراي 
تخلف، برابر قانــون و مطابق ضوابط مالك عمل 
شدم. ضمن اينكه در گزارشي، اين اقدامات را به 
اطالع آقاي هاشــمي رفسنجاني، رئيس شوراي 
شهر هم رساندم. پس از كسب نظر اعضاي شورا، 

به همراه آقاي عليخاني، رئيس كميسيون عمران 
و حمل ونقل شوراي شهر، مجدداً در محل پروژه 
حضور يافتيم و خواستار جمع آوري مستحدثات 
نيمه  كاره طبقه مازاد شــديم كه اين كار توسط 

شهرداري منطقه انجام شد.«
 رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران در ادامه گزارش خود به تبيين برخي 
ابعاد ديگر اين پروژه پرداخت و گفت:» بررسي ها 
حكايــت از آن دارد كه با وجود اينكه در ســند 
مالكيت قديمي قيــد باغ عمارت آمــده، اما در 
سال93 در كميســيون ماده 7 منطقه با داشتن 
تعدادي درخــت، رأي غيرباغ گرفته اســت. در 
خرداد 99 نيز مجدداً در كميسيون ماده 7 منطقه، 

2نفر از اعضاي كميسيون رأي غيرباغ و يك نفر 
رأي باغ داده اند كه بنابر رأي اكثريت، رأي غيرباغ 
گرفته است.نهاد رياســت جمهوري در سال 93 
اقدام به تخريب و گود برداري در اين ملك كرده و 
در مرحله گود برداري، تا اواخر سال 98 رها شده 
بود، اما پس از صدور اخطار هاي متعدد توســط 
شهرداري منطقه، اواخر ســال 98، پايدار سازي  
گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دريافت 

پروانه صورت گرفته است.«
ســاالري خاطرنشــان كرد:» پروانه شهرسازي 
براي ملك مذكــور در تاريخ 29 خرداد 99، پس 
از بازديد اينجانب از محل ملك توسط شهرداري، 
آن هم بارگذاري مطابق ضوابط مالك عمل طرح 
تفصيلي، يعني 2طبقه روي گذر فوقاني و 3 طبقه 
زير زمين صادر شده اســت. با توجه به تحركاتي 
كه درخصوص لغــو طرح تفصيلــي ويژه محله 
جماران و خدشــه وارد كردن به هويت تاريخي، 
فرهنگي و معنوي محله جماران و بافت پيراموني 
حسينيه امام )ره( و حذف محدوديت هاي ميراثي 
و ارتفاعي آن احساس مي شود، به صراحت اعالم 

مي كنم، شوراي اسالمي شهر تهران و كميسيون 
شهرسازي و معماري يقينا از همه ظرفيت هاي 
قانوني خــود در مقابله با اين رويكرد اســتفاده 

خواهد كرد.«

تصويبيكفوريت»نظــاميكپارچهبليت
الكترونيكحملونقلعمومي«

اعضاي شــوراي اسالمي شــهر تهران در جلسه 
ديروز، يك فوريت طرح اصالحيــه ماده واحده 
مصوبه نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل ونقل 

عمومي شهر تهران را به تصويب رساندند.
محمد عليخانــي، رئيس كميســيون عمران و 
حمل ونقل شوراي شهر تهران درباره يك فوريت 
اين طرح ســخن گفت. در ادامه، مرتضي الويري 
به عنوان مخالف و محمد ساالري به عنوان موافق 
يك فوريت اين طرح صحبــت كردند. در نهايت 
اما يك فوريــت اين طرح با رأي اكثريت شــورا 

همراه شد.
در ادامه، بررسي طرح تسهيالت تشويقي حمايت 
از اقتصاد شهري و جهش توليد در برابر آسيب هاي 

گزارش زمين نهاد رياست جمهوري در شوراي شهر تهران قرائت شد

بررسي ساخت وساز 
در»ملك جماران« 

مجيدجباري
خبر نگار

كرونــا، آلودگــي هوا، 
ترافيــك و هنجارهاي گزارش

اجتماعــي بحران هايي 
هستند كه بر بسياري از كالنشهرهاي 
جهان ســايه انداخته انــد و روزبه روز 
عرصــه را بــر ساكنان شــان تنگ تر 
مي كنند. اين مشــكالت كه سالمت 
جســم و روان شــهروندان را نشانه 
رفته اند يك روي ســكه   شهرنشيني 
است. روي ديگر سكه اما فعاليت هايي 
است كه نهادهاي فرهنگي و اجتماعي، 
سازمان هاي مردم نهاد، دانشگاه ها و 
مديران شهري انجام مي دهند تا حجم 
اين ناماليمات كمتر شود و جامعه از 
تكاپوي الزم نيفتد. در اين بين برخي 
از كشورها براي كم رنگ تر كردن تأثير 
بحران هاي موجود از يك سو و افزايش 
شور و نشاط اجتماعي از سوي ديگر، 
برخــالف ايــران توانســته اند بــه 
موفقيت هاي خوبي دست پيدا كنند.

ايران اما از نظر نشــاط اجتماعي رتبه 
نامناسبي در دنيا دارد. حال اگر نگاهي 
به آنچه در شهرهاي شــاد جهان رخ 
داده و مي دهد، بيندازيــم يك نكته 
پررنگ تر خودش را نشــان مي دهد؛ 
»مديريت  شــهري نقــش جدي در 
افزايش نشاط اجتماعي دارد.« البته 

ايــن نقــش وابســته بــه اختيارات 
گســترده اي اســت كــه در اختيار 
شهرداري ها و پارلمان هاي محلي قرار 
گرفته اســت. در واقع آنهــا در قالب 
مديريت يكپارچه شهري و شناختي 
كه از وضعيت شهر و شهروندان دارند، 
توانســته اند اقداماتي را اجرا كنند كه 

نتيجه اش در نهايت افزايش شــور و 
نشاط اجتماعي در شهر شده است.

با اين پيش گفتــار و وضعيت كنوني 
كالنشهرهاي ايران به ويژه تهران، آن 
هم در روزگاري كه كرونا همه  چيز را 
تحت تأثير خود قرار داده و به مشكالت 
اجتماعــي و خانوادگــي دامــن زده 
است، يك نشست مجازي با حضور2 
كارشــناس حوزه اجتماعي و شهري 
برگزارشد كه گزارش مختصري از آن 
را درزير مي خوانيــد. ناگفته نماند كه 
ديروز نيز انوشيروان محسني بندپي، 
استاندار تهران در جلسه با شهرداران 
اســتان، افزايش تاب آوري در جامعه 
را بااهميت خواند و گفت: » بايد اميد 
و نشــاط در جامعه افزايش پيدا كند. 
شــهرداران در اين مســير مي توانند 
در قالــب توجه به مبلمان شــهري و 
پروژ هايي كه دردستور كار دارند اين 

هدف را اجرايي كنند.« 

نشاطاجتماعيشهريدرمحاقبحرانهاينوظهور
نشست مجازي همشهري در مورد راهكارهاي افزايش شور و نشاط در جوامع شهري ايران كه زير سايه كرونا قرار گرفته اند 

نظارت بر ساخت و سازهاي جماران ادامه دارد
سيدحميدموسوي،شهردارمنطقهيكتهران:

۶سالپيشمجوزگودبرداريدرملكيمتعلقبهنهادرياستجمهوريدر
جمارانصادرودرنهايتيكگود۱۴متريحفاريشد.بعدازمدتياين
گودبهحالخودرهاشدوبهمرورزمانبهعلتعمرمحدودسازهنگهباندر
زمرهگودهايپرخطرقرارگرفت.پيشازسالجديد،نهادرياستجمهوري
برايتكميلساختوسازودرخواســتپروانهاقدامكرد.كاربريملك،
مسكونيوبراساسضوابططرحتفصيليدارايتراكم۳۰۰درصداست.اين
ملكمستندبهمصوبهكميسيونماده7ازسال۹۳باغنيستوهمچنين

تأييديهجديدكميسيونماده7مبنيبرباغنبودنرادارد.
براســاسضوابططرحويژهمصوبســاماندهيمحدودهجماراندر
شورايعاليشهرسازي،تعدادطبقاتمجازدرمجاورتحسينيهشماره
يكجمارانبهصورت2طبقهرويزميناست.رعايتبراصالحيوشيب
زيادزمين)اختالف۹متريخيابانهايشــمالوجنوبزمين(شرايط
خاصيرابهوجودآوردهواينطرحبهصورت2طبقهرويزمينو۳طبقه
زيرزمينارائهشدهاست.همچنينبراســاسپهنهملك،ميتوانستند

7۰درصدسطحاشغالداشتهباشنداماحدود
۶۰درصدسطحاشغالداشتند.

اينملكمتعلقبهنهادرياســتجمهوريو
سازندهكنونيآنبنيادمسكناست.حيناجرا،
شهرداريمتوجهساختيك»نيمطبقه«برخالف
ضوابطمصوبشــدكهمأموراناجرائياتبراي

تخريبآناقدامكردند.
نظارتبرساختوســازهاوجلوگيریازايجادطبقاتاضافیيكیاز
اقداماترايجوهرروزهشــهرداریمنطقهيكاستكهطبقروالبرای
اينساختمانهمانجاموازساختطبقهاضافیدرروزجمعهجلوگيری
شد.ازطرفديگرامكانتغييردرطرحتفصيلیرانمیشودردكردزيرا
هميشهتقاضاهايیبرایانجامتغييراتوجوددارد.اينطرحراهبردیو
ساختاریاستواگرمتوليانبازنگریآندستورالعملجديدبهشهرداری
منطقهابالغكنند،اجراخواهيمكردامادربارهاينساختمانخاصتاكنون

تقاضايینداشتهايم.

ث
مك

ناشي از شيوع كرونا در شهر تهران روي ميز شورا 
قرار گرفت و اعضا، پيشنهادهايي  را درخصوص 
بســته محرك اقتصادي در شــرايط بحراني و 
كرونايي مطرح كردند؛ طرحــي كه كلياتش در 

جلسه قبل به تصويب رسيده بود.
طرح »الــزام شــهرداري تهران بــه ارائه اليحه 
ساماندهي و تعيين تكليف استفاده موقت اداري و 
خدماتي از واحدهاي مسكوني در پهنه هاي مجاز 
مطابق طرح تفصيلي« ديگر دستور جلسه ديروز 
شورا بود كه يك فوريت اين طرح هم با اكثريت 

آرا همراه شد.

تعيينحريمبرايآثارهنريپايتخت
در آخريــن دســتور كار ديروز شــوراي شــهر 
تهران، كليات طرح تعييــن حريم آثار هنري در 
محوطه هاي عمومي سطح شهر تهران به جريان 
افتاد كه كليات اين طرح رأي آورد. براساس اين 
طرح كه بررســي بندها و مواد آن به جلسه آتي 
موكول شد، در راستاي جلوگيري از آشفتگي هاي 
بصري و سليقه اي از سوي شهرداري ها و همچنين 
حفظ ارزش هاي اثر و ارتقاي سطح سواد بصري 
شــهروندان و دســترس پذيري هنر براي عموم 
مقرر شــد آثار هنري واجد ارزش در شهر داراي 

حريم شوند.

شوراوشهرداريبهمعضلمسكنورودكنند
 رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه شهرداري 
و شوراي شــهر بايد در زمينه حل معضل مسكن 
فعال شــوند گفت:»مي توانيم راه حل هايي براي 
حل اين مشــكل در اختيار دولت قرار دهيم و به 
ســاماندهي در اين زمينه دست يابيم.« محسن 
هاشمي رفسنجاني در ابتداي دويست و بيست و 
يكمين جلسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
همزمان با آغاز فعاليت ها در كشور و بازگشايي اكثر 
مشاغل و صنوف آمار مسافران در مترو و اتوبوس رو 
به افزايش است، تصريح كرد:» با توجه به بازگشايي 
مدارس و دانشگاه ها در ماه هاي آينده پيش بيني 
مي شود آمار مسافران مترو به 2 ميليون نفر در روز 

برسد كه بايد چاره اي در اين زمينه انديشيد.«
هاشــمي بر ضرورت اســتفاده از ماسك توسط 
مسافران در حمل ونقل عمومي هم تأكيد كرد و 
از شهرداري خواست با جديت نسبت به تأمين، 
توليد و توزيع ماســك ارزان قيمــت ورود كند 
چرا كه هم اكنون تنها راه حــل باقيمانده جهت 
مقابله با كرونا اســتفاده از ماسك در حمل ونقل 

عمومي است.
رئيس شوراي شهر تهران به مشكل شهروندان در 
زمينه خريد و اجاره منزل مســكوني هم گريزي 
زد و مباحث اقتصادي مانند پول هاي سرگردان، 
افزايش قيمت ارز، طال، مصالح ساختماني و زمين 
را از علل افزايش قيمت مسكن عنوان كرد. او گفت 
كه در اين شرايط بايد اقدامات و الگوي مشخصي 
جهت توسعه و عرضه زمين و مسكن داشته باشيم.

شهرداري و شوراي شهر بايد در اين زمينه فعال 
شوند و راه حل هايي براي حل اين مشكل در اختيار 
دولت قرار دهند تا بتوانيم به ســاماندهي در اين 

زمينه دست يابيم.

پارلمان شهري پايتخت براي آثار 
هنــري در محوطه هاي عمومي 

شهر حريم تعيين كرد

۶عضوشورايشــهرتهراندرباره
پادگان۰۶بهشــهرداريتذكردادند.
درمتناينتذكركــهبهامضايالهام
فخاري،احمدمسجدجامعي،حسن
خليلآبادي،حجتنظري،علياعطا
ومحمدجوادحقشــناسرسيدهو
توسطحقشــناسدرصحنشورا
قرائتشد،آمدهاســت:»براساس
قوانينومقررات،هرگونهتفاهمنامه
منعقدهدرخصوصپــادگان۰۶بايد
موردتأييدشوراقرارگيرد.درصورت
اصراربهآزادسازيفضايپادگان۰۶و
تبديلآنبهفضايعموميوبوستان
شــهري،انتظارميرودشهرداريبا
تجديدنظردرمصوبهشــورايعالي
شهرسازيومعماريايران،ازطريق
ارائهپيشــنهادهايجايگزينتوسط
شهرداريتهران،راهكارهايينظير
»انتقالحقتوســعهدرسايرامالك
ارتش،ارائهزمينمعوضازســوي

شهرداريويادولت«دنبالشود.

درحاشيهجلسهعلنيشوراكهشاهد
حضورنمايندهكمپينپيگيرياجراي
قانونمعلوالنبوديم،برخيازنقايص
ومشكالتشهرونداندارايمعلوليت
دردسترسيبهســاختمانشوراي
اسالميشهرتهرانمطرحشد.باتوجه
بهلزومفراهمكردندسترسيوتردد
آسانمعلوالنبهســاختمانشورا
ومالقاتاينعزيــزانبانمايندگان
شورا،بهشــهرداريتهران،درباره
توجهبهارتقايدســترسپذيريو
مناسبسازيفضايساختمانشوراي
شــهرتهرانبرايحضورومراجعه
بدوندغدغهمعلــوالنعزيزتذكر

ميدهم.

براســاساطالعاتواصله،7۰هكتار
زمينمجموعهتفريحيميرزاحسين،
درچهارچوبتوافقنامهايبيناوقافو
شهرداريتهران،۹۹سالهتحويلشده
وطبقاسنادماليموجود۱۴۱ميليارد
تومانتوسطشهرداريدراينمجموعه
هزينهشدهاســت.ادارهمجموعهكه
بهداليلنامشــخصيبهدفترشهردار
وقتسپردهشدهبود،بهداليلنامعلوم
همزمانباتغييرمديريتشــهري،به
يكيازمراكزنظاميتحويلشدهاست.
خواهشمنداستشهردارياقدامات
انجامشدهجهتاسترداداينمركزرا
جهتاطالعشوراياسالميشهرتهران

اعالمكند.

 تذكر ۶ عضو شورا درباره 
پادگان 0۶ 

مجيد فراهانی

سيدمحمود ميرلوحی

  مجيد ابهری؛ آسيبشناسورفتارشناساجتماعي:
مجموعهفعاليتهاييكهمديريتشهريشهرهاميتواننددرخصوص
افزايشنشاطاجتماعيدرسطحشهرهاانجامدهندعبارتنداز:توجه
بهبخشخصوصيدرخصوصتاســيسمكانهايفرهنگي،تعامالت
اجتماعينشاطآور،وجودايستگاههايمكثدرسطحپيادهروهاي
شهري،بوستانهاو...،وتوجهبهنماومنظرشهريكهبرروحوروان
مردمبسيارتأثيرگذاراست،همچنيناستفادهازرنگهايشاددرسطح
شهرها،استفادهازپوششگياهيمناسبدرسطحفضاهايشهري،
توجهبهمنظرشهريكهنشاندهندهفرهنگشهرهاستنيزميتواند
باعثافزايشنشاطاجتماعيدرسايهبحرانهاييكنونيشود.نكته
اساسياينجاستكهمديريتشهريبايدازظرفيتهايدانشگاهي
دربحثآموزششهروندياستفادهكند.همچنينفرهنگشاديو
نشاطبايدبهدرونمدارسودانشگاههابرود.رسانههانيزميتوانند
تأثيربسزاييدرنشاطاجتماعيداشــتهباشند.شهرهايامروزيما
نيازمندفضاهايتفريحيبيشتريهستندچراكهشاديزودگذربوده
امانشاطپايداراستومعياريمناسببراينشاندادنميزانسالمت

جامعهبهحسابميآيد.
چنانچهمديرانشهرينگاهشانرابهشــهرتغييردهندميتوانيم
شهريشادترداشتهباشــيم.برايافزايشنشاطاجتماعيدرسطح
شهرهابايدازظرفيتهايعموميموجوددرسطحشهراستفادهبهينه
برد؛ازجملهظرفيتهايعموميشاملسراهايمحله،پاركهايمحلي،
بوستانهاو...است.درفضاهايشهريوسطحپيادهروهايشهريبايد

برنامهريزيبرايشاديهايگروهيداشت.

  زهره آزاد فالح؛ كارشناسحوزهشهري:
مولفههايتعيينكنندهنشــاطاجتماعي
شايســتهســاالري،ســرمايهاجتماعي،
ســبكزندگي،اعتماداجتماعي،نوعرفتار
شهروندان،شفافيت،سالمتروانياجتماعي
ومشــاركتاجتماعياست.بهعبارتديگر
بايداقداماتازدرونمحلههاآغازشــودتا
خودمردمبرايافزايشميزانشادياعضاي
خانوادهخودبهسمتمشاركترويآورند.
ايناقدامباعثانسجاماجتماعيميشود.
براياينمنظورالزماستتاازظرفيتخود
ساكنانمحلهاستفادهشــود.شوراياران
بهترينافرادبــرايجمعآورينظراتمردم
دراينخصوصهستند.همينحاالكهكرونا
رعايتفاصلهاجتماعيراضروريكرده،الزم
استتابرايفصلتابستانوفراغتنوجوانان
وجوانانچارهانديشيشــودوبرنامههايي
كهسالمتشانرابهخطرنمياندازدتدارك
ديد.بهطورحتمدرهرمحلهافراديهستند
كهارتباطاتنزديكيبامديريتشــهريو
اساتيدحوزهپزشكيدارندكهميتوانندراه
مناسبرابرايسرگرمينوجوانانوجوانان
وخانوادهدرروزهايگرمتابستانپيداكنند.

بيتوجهيبهاينمســئلهاماسطحنشاط
اجتماعيراكاهشودرعوضميزانخشونت
وبزهكاريراافزايــشميدهد.همينحاال
وجودشهروندانافسردهوبيرمقوبيميل
بزرگترينمعضلشهرهاســت.پسنبايد
كرونارابهانهكردوضرورياستكهبهدنبال
افزايشسطحنشاطشهرونديبهعنوانيك
عنصرگمشــدهدرمديريتشهريباشيم.
قطعاخلقفضاهايعموميشهريباامكانات
مختلفتفريحيونشاطبرانگيز،هممحيطي
بافاصلهاجتماعيمناسبرافراهمميكندو
همدرافزايشنشاطاجتماعيتأثيربسزايي
ميگــذارد.خلقچشــماندازهايزيبادر
فضاهايشهرينقشپررنگيدرسالمتروح
وروانوافزايشنشاطشهرونداندارد.قطعا
افزايشنشاطاجتماعيدرسطحشهرهادر
كاهشبيماريها،افسردگيها،كاهشطالق
واختالفاتزناشوييومشكالتخانوادگيو
كاهشمشكالتاجتماعيموجوددرشهرها
تأثيرمثبتيخواهدگذاشت.درواقعمديريت
شــهريبايدمهارتپركردناوقاتفراغت
شهروندانرادرزمانبحرانهاييچونكرونا

و...داشتهباشد.
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مرتضي تبريزي رباط پاره كرد، پزشــك استقالل هم با تأييد اين 
موضوع به بدنساز تيم تذكر داد برنامه هاي تمريني اش را اصالح كند. 
طبق معمول به فرهاد مجيدي بر خورد و واكنش نشان داد. اين وسط 
مصاحبه انتقادي آقاي دكتر را هم هي برداشتند و هي گذاشتند. 
آخرش بين آقاي دكتر و جناب بدنساز جلسه مشترك گذاشتند و 
گفتند همه  چيز سوءبرداشت بوده است. البته كه آشتي خيلي چيز 
خوبي است. االن »مثال« با اين جلسه همه فهميدند در استقالل 
اختالف نظر وجود ندارد. همــه اينها صحيح، اما خداوكيلي اينكه 
پزشك استقالل گفته منظورش به سازمان ليگ بوده نه بدنساز را 
كجاي دل مان بگذاريم؟ شما عين جمله مصاحبه پزشك استقالل را 
بخوانيد ببينيد منظورش به كيست: »به همكاران عزيزمان در بخش 
بدنسازي يادآور مي شود تمرينات بدنسازي ويژه براي جلوگيري از 
مصدوميت ها طراحي گردد.« آقا به شعور مردم توهين نكنيد لطفا!

اين جمله را بلند بخوانيد

برايتون در نخستين مســابقه اش در بازگشايي ليگ برتر دست 
به كار بزرگي زد و آرسنال را 2 بر يك شكســت داد. در طول اين 
مدت اخبار زيادي در مورد آمادگي باالي عليرضا جهانبخش در 
تمرينات منتشر مي شد و خيلي ها انتظار داشتند در آغاز دوباره 
ليگ جزيره شــاهد هنرنمايي اين بازيكن باشند. خوش بيني ها 
وقتي بيشتر شــد كه فيفا براي دوران فعلي، تعداد تعويض هاي 
مجاز را از 3به 5 افزايش داد. گفتيم ديگر نوبت ديدن عليرضاست، 
اما او اساسا در ليست 18نفره تيم قرار نگرفت كه فرصت بازي پيدا 
كند! اتفاقا سرمربي برايتون در اين بازي هر 5 تعويضش را انجام داد، 
اما جهانبخشي در كار نبود كه به زمين بيايد. البته شايد فشردگي 
مسابقات باعث شــده آقاي مربي قواي تيمش را براي بازي هاي 
مختلف تقسيم كند اما در مجموع گل قيچي برگردان هم براي 

جهانبخش معجزه نكرده است.

5 تعويض هم به دادش نرسيد

نكته بازي

 جادوگر ايراني، بهترين خارجي ليگ امارات
علي كريمي در نظرسنجي بهترين بازيكن خارجي ليگ امارات در صدر جدول قرار گرفت. در نظرسنجي روزنامه البيان، علی 
كريمی و والديويای شيليايی بازيكن سابق باشگاه العين هر كدام با به دست آوردن 25 درصد آرا مشتركا در صدر قرار گرفتند. 
ريكاردو اوليويرا بازيكن سابق الجزيره و آساموا ژيان غنايي بازيكن سابق العين، در رده هاي بعدي اين نظرسنجي قرار دارند.

بهروز رسايلي| با وجود نزديك شــدن به زمان از سرگيري مســابقات ليگ برتر، 
تكاپوي مخالفان برگزاري اين بازي ها همچنان ادامه دارد و آنها به هر دري مي زنند 
تا بلكه بتوانند ليگ نوزدهم را به تعطيلي بكشــانند. سردسته مخالفان هم باشگاه 
تراكتور يا به طور مشخص شخص محمدرضا زنوزي است؛ كسي كه به طور همزمان 
ماشين سازي را هم در تملك دارد و هر جا الزم باشد از طرف 2 تيم بيانيه مي دهد، 
مصاحبه مي كند و امضا مي زند! نكته مهم اما اينجاســت كه تكاپوي شــبانه روزي 

زنوزي در اين مســير كمتر با اقبال افكارعمومي مواجه شده است. در حقيقت غير 
از »برخي« هواداران تراكتور كه به طور خودكار به حمايت از مواضع مالك باشگاه 
مشغولند، تنها عده ديگري از غيرپرسپوليســي ها از او پشتيباني مي كنند؛ كساني 
كه اولويت براي شان جلوگيري از رسيدن ســرخ ها به يك جام ديگر است. در اين 
صف بندي،»رنگ« حرف اول را مي زند و بقيه مسائل در حاشيه است. اين اتفاق در 
حالي رخ مي دهد كه اگر حرف تراكتور حساب بود، وجدان هاي بيدار فارغ از تعلقات 

رنگي در كنار اين تيم مي ايستادند.
به يك مثال توجه كنيد تا موضوع كامال روشن شود. سال گذشته در چنين روزهايي 
بازي فينال جام حذفي بين پرسپوليس و داماش گيالن در ورزشگاه شهداي فوالد 
اهواز برگزار شد. حتما بي نظمي وحشتناك و تأخير مفصل رخ داده در آن بازي را به 
ياد داريد؛ مسابقه اي كه تا مرز لغو شدن پيش رفت و نهايتا حوالي نيمه شب شروع 

شد. دليل اصلي آن اتفاقات اين بود كه هواداران مشتاق پرسپوليس در خوزستان 
همه ظرفيت استاديوم را پر كرده بودند و جايي براي نشستن هواداران داماش باقي 
نمانده بود. به اين ترتيب حدود 200تماشــاگري كه از گيالن آمده بودند، راهي به 
داخل استاديوم پيدا نكردند و پشت در ماندند. مالك اين باشگاه هم هر دو پايش را 
در يك كفش كرده بود كه تا رشتي ها روي سكو جا نگرفته اند بازي نبايد آغاز شود. 
3ساعت معطلي اتفاق افتاد، همه كالفه و عصبي شدند، اما رصد افكارعمومي نشان 
مي داد بيشتر مردم - حتي خيلي از هواداران پرسپوليس- حق را به مالك داماش 
داده بودند. او به ســرعت در فضاي مجازي تبديل به يك »قهرمان« شد و خيلي ها 
گفتند كاش همه مسئوالن ايراني اينطور پاي مردم مي ايستادند. آنجا هم پاي يك 
جام در ميان بود، اما چون مالك داماش از موضع »حق« ســخن مي گفت، حمايت 
اكثر مردم را جلب كرد. آخرش هم به هر مكافاتي بود رشــتي هاي پرشور به سكو 

رسيدند و بازي سوت خورد.
حاال اين اتفاق را مقايســه كنيد با مواضع مالك تراكتور؛ اينجا هم شــعار »بازي 
نمي كنيم« تكرار مي شــود، اما مطلقــا آن منطق و حقانيت را ندارد. بســياري از 
كشورهاي دنيا ليگ فوتبال شان را از ســر گرفته اند و در ايران هم خيلي ها سر كار 
و زندگي عادي شــان برگشــته اند. اينجا ديگر »بازي نمي كنيم« جنبه حق جويي 
ندارد و بيشتر شــبيه زورگويي و گردن كشي است. در اين شرايط طبيعي است كه 
كمتر كسي حق را به صاحب صدا مي دهد و اگر هم اين كار را بكند، به  احتمال زياد 
تحت تأثير ساليق رنگي است. ماجراهاي فينال پارسال جام حذفي نشان داد ذات 
عدالتخواه خيلي از آدم ها باعث مي شود جايي كه حرف حق مي شنوند، كوتاه بيايند 
و دسته بندي ها را كنار بگذارند. مشكل زنوزي و شركا هم دقيقا همين است كه در 

سرسختي و لجاجت آنها، نشاني از انصاف و حقانيت ديده نمي شود.

بگوچرابازينميكني؟
     از حق جويي داماش تا زورگويي تراكتور

  مقايسه آموزنده 2 رفتار

اگرچه اختالف نظر كادرفني و پزشكي باشگاه استقالل با برگزاري يك جلسه آشتي كنان 
رفع و رجوع شــد، اما از اين غائله يك يادگار به جا ماند؛ آنجا كه فرهاد مجيدي همكار 

بدنسازش يعني علي رباني را با قاطعيت، بهترين نفر در شغل خودش معرفي كرد.
بعد از پارگي رباط صليبي 2 بازيكن اســتقالل، بدبيني ها به شــيوه بدنسازي اين تيم 
افزايش پيدا كرد، اما فرهاد وارد گود شد و با ادبياتي غلوآميز از همكارش دفاع كرد. البته 
شايد او به  عنوان نفر اول كادرفني وظيفه داشته از ساير همكارانش پشتيباني كند، اما 
در اين مورد خاص به  نظر مي رسد به زودي صحت ادعاي مجيدي محك خواهد خورد.

درحالي كه قرار است مسابقات باقيمانده امسال از چهارم تير تا نيمه مرداد به فشرده ترين 
شكل ممكن برگزار شود، بد نيست بدانيد شلوغ ترين تقويم را در كل ليگ برتر همين 
استقالل دارد. آبي ها يك بازي عقب افتاده با فوالد دارند كه چهارم تير برگزار مي شود 
و يك بازي هم در جام حذفي عقب هســتند كه برابر ســپاهان برگزار مي شود. به اين 
ترتيب از بين 16تيم ليگ برتري، استقالل صاحب پرفشارترين برنامه ممكن است؛ مگر 
اينكه مثال در همان مرحله يك چهارم نهايي جام حذفي به سپاهان ببازند و اوت شوند. 
همچنين به ياد داشته باشيد اســتقالل در ليگ قهرمانان آسيا نيز حاضر است و بعد از 
پايان مسابقات داخلي، آنجا هم بايد 4 يا 5 بازي )بستگي به صعود يا عدم صعود از مرحله 
گروهي( انجام بدهد. به عالوه در اين مدت بيشــترين سفر را هم به مناطق گرمسيري 
دارد و بايد با تيم هايي مثل فوالد، شاهين بوشهر، پارس جنوبي جم و نفت آبادان در خانه 
حريفان ديدار كند. مجموعه اين مسائل نشــان مي دهد بدن بازيكنان بايد فوق العاده 
آماده باشد تا از پس مســابقات باقيمانده اين فصل بربيايند. اين همان جايي است كه 
ادعاي مجيدي در مورد مهارت همكار بدنســازش محك خواهد خورد. بهتر است كه 

فرهاد در اين مورد درست گفته باشد.

محكادعايفرهاد
     استقالل فشرده ترين تقويم را بين 16تيم ليگ برتري دارد

  بدن آبي ها كشش اين فشار را دارد؟
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اگر مســابقات مقدماتي جام جهاني1994 را 
يادتان باشــد كه چه گل هاي بدي با غالمپور 
در آن رقابت ها خورديم و درخشــش دايي و 
حضور پروين روي نيمكت هم نتوانست ما را به 
آمريكا ببرد، حتما با نام احمد راضي هم آشنايي 
داريد؛ همان بازيكني كه در آن مسابقات دروازه 
ايران را باز كرد. حاال بايد خبر مرگ اين بازيكن 
سال سابق آسيا را بخوانيد. كرونا در عراق جان 
اســطوره فوتبال اين كشــور را گرفت. احمد 
راضي، زننده تنهــا گل تاريخ اين كشــور در 
جام هاي جهاني )ســال1986 به بلژيك كه از 
آسيايي ها خوب گل مي خورد و يك گل زيبا هم 
در سال94 از سعيد عويران و عربستان خورد( 
ديروز فوت كرد. او پس از علي هادي، دومين 
چهره سرشــناس فوتبالي عراق است كه در 
روزهاي اخير بر اثر بيماري كوويد-19 جانش 
را از دست مي دهد. راضي در 121بازي ركورد 
عالي 62گل ملي را ثبت كرده بود؛ ازجمله گلي 
كه در مقدماتي جام جهاني94 در قطر به ايران 
زد. بازيكن و سرمربي سابق الزورا هنگام مرگ 
تنها 56سال داشت. او 3روز پس از آنكه به خاطر 
كرونا در بيمارستان بستري شده بود، درگذشت. 
گفته مي شود قرار بوده بامداد ديروز براي درمان 
به بيمارستاني در كشــور اردن منتقل شود. 

خانواده اين ستاره عراقي ساكن اردن هستند.
فدراســيون تاريخ و ارقام فوتبال، احمد راضي 
را به عنــوان يكــي از 10بازيكن برتــر تاريخ 
فوتبال آسيا در قرن بيستم برگزيده بود. او در 
سال1988 بازيكن سال آسيا شد؛ 5قهرماني 
ليگ با الرشــيد و الــزورا به دســت آورد و در 

سال1982 هم همراه با تيم ملي كشورش بر 
سكوي اول بازي هاي آســيايي دهلي ايستاد.
دوبار قهرماني در 1984و1988 در جام خليج 
فارس از ديگر افتخارات اين ستاره است.پس 
از دوران بازيكني، احمد راضي مربي تيم هايي 
همچون الشــرطه، نيروي هوايي و الزورا شد، 
ســال2002 در مقطعي هم هدايت تيم زير 
19ســال عراق را عهده دار بود و سال 2008 
عضو پارلمان عراق شــد.خبر فوت او را عدنان 
درجال، وزير فعلي ورزش عــراق كه خودش 
بازيكن تيم ملي فوتبال بــوده، اعالم كرد. اين 
ستاره دوست داشتني عراقي ها 3دختر و يك 
پسر دارد.در عراق تاكنون حدود 30هزار مورد 
قطعي ابتال به كوويد-19 شناســايي شده كه 
يك دهم اين تعداد كشته شده اند و 2نفر از اين 

حدود هزار نفر قرباني كرونا از فوتبال بوده اند.
 بشار رسن: محبوبيت او مثل علي دايي 

بود
هافبك عراقي باشــگاه پرســپوليس، يكي از 
هزاران عراقي بود كه ديروز در اينستاگرام مرگ 
احمد راضي را تســليت گفت. بشار رسن در 
گفت وگويي كوتاه با خبرنگار همشهري گفت از 
اتفاقي كه براي ستاره سابق تيم ملي كشورش 
افتاده بسيار متاثر شده: »خيلي ناراحتم چون 
احمد راضي يكــي از محبوب ترين بازيكنان 
فوتبال عراق بود. بازيكن خيلي بزرگي بود، شايد 
مثل علي دايي براي فوتبال ايران. بعد از دوران 
بازي اش هم به عنوان مربي، بازيكنان زيادي به 
فوتبال عراق معرفي كرد. مرگ او همه عراقي ها 

را غافلگير كرد.«

     احمد راضي، ستاره سابق عراقي ها، در 56سالگي بر اثر كرونا از دنيا رفت

 حق با دبير است ولي
 بايد از جاي ديگر پول بياورد

اعالم بودجه فدراسيون هاي ورزشي سرآغاز اعتراض 
برخي از رؤســاي فدراســيون ها بود. عليرضا دبير 
رئيس فدراسيون كشتي در واكنش به بودجه اين 
فدراســيون گفت:» فدراسيون كشــتي در اصل 
2 فدراسيون اســت. ما 2 رشــته را تحت پوشش 
قــرار داده ايم؛كشــتي آزاد و فرنگي بــا رده هاي 
 مختلف كه جمعا در يك ســال بايد به 40مسابقه 
برون مرزي اعزام شــوند. با اين شرايط دالر هم هر 
تيمي كه به مسابقات برون مرزي اعزام شود حدود 
يك ميليارد تومــان هزينــه دارد.« دبير در بخش 
ديگري از صحبت هايش گفت: معاونت مالي وزارت 
ورزش سال 98سه ميليارد پول كشتي را نداده و در 

اين خصوص به وزير هم گاليه كرده ايم.
ســيدرضا صالحي اميــري رئيــس كميته ملي 
المپيك در جريان بازديدهاي روز گذشــته خود از 
فدراسيون هاي كشــتي به گاليه هاي اخير عليرضا 
دبير واكنش نشان داد و در اين باره گفت:» اظهارات 
دبير را تأييد مي كنم. اوال بايــد از او تقدير كنم. او 
رئيسي جوان و قهرمان المپيك و از جنس كشتي 
است كه در اين مدت كوتاه موفق بوده و سازماندهي و 
زيرساخت هاي خوبي ايجاد كرده و بخشي از ديون را 
نيز پرداخت كرده است. كشتي ورزش اول و بخشي از 
هويت ماست و موظف به حمايت از اين 
رشته هستيم اما فدراسيون نيز بايد 
از ظرفيت هاي مختلف مثل اسپانسر، 
صدا و سيما و ديگر ارگان ها براي 
جذب منابع مالي اســتفاده 
كند. با تمام توان در خدمت 
كشتي هســتيم. ديروز با 
دبيــر صحبت كــردم و 
روزانه ارتبــاط داريم. ما 
با تمام توان از كشــتي 

حمايت مي كنيم.« 
به گفته عليرضا دبير، كل 
بودجه مصــوب دولتي از 
سوي وزارت ورزش و كميته 
المپيك براي كشتي 14ميليارد 
تومان اســت كــه بــراي اداره 
كشتي با توجه به وضعيت دالر، 
71ميليارد بودجه براي يك سال 

احتياج است.

منهاي فوتبال

رادوشويچ: با شماره 44 در ذهن 
هواداران مي مانم نه شماره يك!

بيرو تا ابد دوست و برادر من خواهد ماند
عليرضا بيرانوند هنوز موفق نشــده خودش را به بلژيك 
برساند و در تمرينات تيم جديدش شركت كند اما با وجود 
اين او كماكان فاصله اي تا ترك پرسپوليس ندارد؛ اتفاقي كه 
باعث مي شود رادو پس از مدت ها به دروازه بان اول قرمز ها 
تبديل شود. البته دروازه بان كروات پرسپوليس عالقه اي به 
گرفتن پيراهن شماره يك قرمز ها از بيرانوند ندارد چراكه 
مي خواهد با پيراهن شماره 44خودش در تركيب اصلي به 

ميدان برود.

  پرسپوليس آماده بازگشت به ليگ شده است؟
در حال حاضر شرايط خوبي داريم و پس از 3 بازي دوستانه آماده ايم 
تا در ليگ برتر به ميدان برويم. اين مدت كه نمي توانســتيم بازي 
كنيم خيلي سخت گذشت اما از اينكه اين روزها در كنار هم تمرين 

مي كنيم حسابي خوشحال هستم.
  به نظر مي رســد پرســپوليس كار سختي براي 

قهرماني نداشته باشد. با اين موضوع موافقي؟
اگر به قهرماني فكر كنيم به مشــكل خواهيم خورد. هنوز 9هفته 
از ليگ باقي مانــده و 27امتياز در ليگ وجــود دارد. اينكه كار را 
تمام شــده بدانيم مي تواند به قيمت از دست رفتن قهرماني تمام 

شود.
  با رفتن بيرانوند به بلژيــك باالخره مي تواني به 

دروازه بان شماره يك پرسپوليس تبديل شوي.
من در 4سال گذشته با تمام وجود براي پرسپوليس 
بازي كردم و در تمرينات هم انگيزه زيادي داشتم 
تا بتوانم اعتماد ســرمربي را به خــودم جلب كنم. 

حاال هم خوشــحالم كــه اين فرصــت نصيبم 
مي شود تا دروازه بان فيكس پرسپوليس باشم. 
 البته اين را هــم بگويم كه مــن مي خواهم با 
شماره 44خودم به بازي در پرسپوليس ادامه 
دهم تا اين شماره براي هميشه و تا ابد در ذهن 

هواداران باقي بماند.
  بيرانونــد در گفت وگــو بــا 
 همشــهري اعالم كرده كه رادو مي تواند

 به خوبي جاي خالي او در پرسپوليس 
را پر كند. در اين خصوص چه صحبتي 

داري؟
من و بيرانوند ســال هاي خوبي را در كنار 
هم سپري كرديم و بيرو تا ابد دوست و برادر 

من باقي خواهد ماند. مطمئن هستم او مي تواند 
روزهاي درخشاني در اروپا داشته باشد.

گفت وگو

 بازگشت اسكوچيچ
دراگان اسكوچيچ كه با شيوع ويروس كرونا از ايران رفته بود، بامداد يكشنبه به تهران بازگشت و عصر ديروز به 
ديدار دبيركل فدراسيون فوتبال رفت. اسكوچيچ كه در اين مدت بارها شايعه كنار رفتنش از تيم ملي رسانه اي 

شده، در جلسه با نبي از برنامه هاي جديدش رونمايي كرد.

آيا ژاپني ها براي برگزاري بازي هاي المپيك توكيو ترديد دارند؟ 
بعد از شيوع ويروس كرونا، بازي هاي المپيك 2020 توكيو يك 
ســال به تعويق افتاد و حاال اقتصاد دانان اين كشــور مي گويند 
براي جلوگيري از ضرر مالي بيشتر، ژاپن بايد از برگزاري بازي ها 
منصرف شــود.با اينكه ليگ هاي فوتبال در بيشتر كشورها در 
حال برگزاري اســت و اجازه برگزاري به بعضي از تورنمنت هاي 
بين المللي هم داده شــده، هيروكو اوگيوارا و تاكورو موريناگا، 
2اقتصاددان ژاپنــي معتقدند كه ژاپن شانســي براي برگزاري 
بازي ها ندارد. به گــزارش خبرگزاري فــارس، اوگيوارا به نايك 
اسپورت گفته است: »معموال 3سال طول مي كشد تا واكسن ها 
توليد شود. اگر واكسن كرونا هم كشف شود، در مدت كوتاه همه 

مردم جهان نمي توانند از آن استفاده كنند.«موريناگا هم موافق 
سرمايه  گذاري بيشتر نيست: »برگزاري اين بازي ها 2.8ميليارد 
دالر هزينه بيشــتر مي خواهد. اگر بازي ها برگزار شود بيش از 
935ميليون دالر هزينه دارد. لغــو المپيك ضررها را به حداقل 
مي رساند.« برخالف نظر اقتصاددانان، ورزشي ها مشكلي براي 
برگزاري المپيك نمي بينند. رضا صالحي اميري ، رئيس كميته ملي 
المپيك ديروز در جمع خبرنگارن احتمال برگزارنشدن بازي ها را 
رد كرد: »از نظر ما المپيك لغو نمي شود. همه اين مواردي كه گفته 
مي شود، گمانه زني است. همه نامه ها، ابالغيه ها و دستورالعمل ها 
دال بر برگزاري مسابقات اســت.« به گفته اميري كم كم مجوز 

برگزاري اردوها و مسابقات صادر مي شود.

    دوپينگي هاي ايران؛ هر سال بيشتر از قبل 
»55 دوپينگي در يك سال« آمار رسمي از تعداد ورزشكاران دوپينگي ايران در سال2019 
است؛ آماري كه تأييد مي كند ايراني ها به نسبت سال هاي قبل بيشتر دوپينگ كرده اند.مهرزاد 
خليليان، سرپرست فدراسيون پزشكي ورزشي ديروز در نشست با روساي فدراسيون ها، اين 
آمار را  ارائه كرد. به گفته خليليان، سال2019 فدراسيون پزشكي ورزشي، هزار و 230نمونه از 
ورزشكاران گرفته بود كه از اين تعداد، تست 55ورزشكار مثبت بود. درصد دوپينگ به نسبت 
تعداد تستي كه گرفته شده تقريبا پايين است؛ 4.4درصد اما در مقايسه با سال قبل تعداد 
دوپينگي ها بيشتر است. از بين 900ورزشكار ايراني كه سال2018 تست داده بودند، دوپينگ 
31نفر مثبت بود؛ 3.44درصد.تعداد دوپينگي هاي ايران ســال2017 كمتر بود. طبق آمار 
رئيس وقت فدراسيون پزشكي ورزشي، غالمرضا نوروزي، از 1450نمونه اي كه فدراسيون 
در اين ســال گرفته بود، 44نمونه مثبت بود؛ 3.03درصد.ســال 2019 در بين رشته ها، 
فوتباليست ها با 377نمونه بيشترين تست را داده بودند اما بيشترين نمونه مثبت متعلق به 

فدراسيون وزنه برداري است. در اين رشته نمونه تست 11وزنه بردار مثبت بود.

    ژاپني ها مردد در برگزاري المپيك

فوتبالعراقاسطورهاش
راازدستداد
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به عنوان نخستين سؤال بفرماييد كه شكايت و دعوي چه 
تفاوتي با يكديگر دارند؟

از نظر مردم شــكايت و دعوي يك مفهوم دارد و هر وقت دچار مشــكل 
مي شوند اعالم مي كنند كه مي خواهيم از طرف مقابل مان شكايت كنيم. 
اما شــكايت و دعوي حقوقي2 مفهوم متفاوت دارند. پيش از آنكه وارد 
دسته بندي بين شكايت و دعوي حقوقي شويم بايد گفت كه مثل كارت 
ملي همه احتياج به ثبت نام در سيستم ثنا داريم؛ سيستمي كه قوه قضاييه 
چند سالي است درنظر گرفته و همه افراد بايد براي ثبت شكايت و انجام 
كارهاي حقوقي در آن ثبت نام كنند. كدي به نام كد ثنا به همه افراد داده 
مي شود تا بتوانند شكايت يا دادخواست شــان را در مراجع قضايي ثبت 
كنند؛ حتي اگر وكيل داشته باشيد، بدون اينكه موكل كد ثنا داشته باشد، 
نمي تواند دادخواست يا شكوائيه ارائه دهد. پس نخستين قدم اين است 
كه با كارت ملي به دفتر خدمات قضايي محل سكونت مراجعه و در سامانه 
ثنا ثبت نام كنيد. يك رمز شخصي به شما داده مي شود كه كامال محرمانه 
است. آدرس و شماره موبايلي از شما خواسته مي شود كه بعد از اين هر 
شكايتي كه از شما شود يا درباره روند رسيدگي به پرونده تان، به آن شماره 
پيامك فرستاده مي شــود و اگر بعدها تغييري در نشاني و شماره تلفن 
داشتيد، حتما بايد به دفاتر خدمات قضايي مراجعه كنيد و اطالعات تان 

را تغيير دهيد. پس براي طرح دعوي يا شكايت به كد ثنا احتياج داريد.
نكته مهمي كه در تشــكيل پرونده مطرح مي شود اين 
است كه شكايت حقوقي است يا كيفري. در اين مورد توضيح دهيد.

بعضي از اعمالي كه انجام مي شود تبعات حقوقي دارد؛ مثل خريد و فروش، 
وصيت، تقسيم ارث و مسائلي كه ماهيت حقوقي دارد و وقتي نسبت به 
آنها اختالف ايجاد مي شود، مستلزم تقديم دادخواست به مراجع قضايي 
است كه تحت عنوان دعوي حقوقي به آن رســيدگي مي شود. دعوي 
حقوقي يعني مطالبات و بده و بســتان شــما كه در ابتداي امر ماهيت 
مجازات گونه نــدارد و فقط مرجع قضايي طرف مقابل شــما را محكوم 
مي كند كه ديني كه نسبت به شــما دارد، ادا كند. اما بعضي از اعمال، 
هويت كيفري دارد و قانونگذار براي ايــن اعمال عنوان مجرمانه درنظر 
گرفته و آنها را در قالب جرم تعريف كرده و براي مرتكبان مجازات در نظر 
گرفته است؛ مثل صدور چك بالمحل، خيانت در امانت، كالهبرداري، 
جعل و... . ارتكاب چنين كارهايي ممنوع اســت و افراد با ارتكاب چنين 
اعمالي مجازات مي شوند و تحت تعقيب قرار مي گيرند. وقتي در چنين 
پرونده هايي شما شاكي هستيد قانونگذار اين حق را برايتان قائل شده 
كه شــكايت تان را پيگيري كنيد اما اين بار در قالب شكايت كيفري، نه 

دعوي حقوقي.
براي ثبت شكايت نخستين قدم چيست و بايد به كجا 

مراجعه شود؟
تا پيش از راه اندازي سامانه ثنا فرم هاي چاپي مخصوص وجود داشت كه 
متن دعاوي حقوقي در آن پياده مي شد. خواهان و خوانده را مي نوشتيم و 
موضوع خواسته مثل تخليه ملك، مطالبه وجه سفته، الزام به تنظيم سند 
و... را در آن مي آورديم و داليل و مداركي مثل استشهاديه، مبايعه نامه و 
هر دليل و مدركي كه داشتيم مي نوشتيم و در بخشي نيز متن دادخواست 
را درج مي كرديم. تمبر مي زديم، هزينه رسيدگي پرداخت مي كرديم و به 
اين شكل دادخواست ارائه مي شد. البته در اينجا بحث صالحيت نيز وجود 
دارد. به اين معنا كه كدام دادسرا يا دادگاه صالحيت رسيدگي به پرونده 
ما را دارد؛ چراكــه در هر دعوايي يك مرجــع قضايي خاص، مخصوص 

رسيدگي است.
شــكايت هاي كيفري و حقوقي هركدام در چه مرجعي 

رسيدگي مي شود؟
پيش از اين، اگر شكايت كيفري داشتيم مي رفتيم دادسرا يا كالنتري ابتدا 
شكايت را روي برگه ساده اي مي نوشتيم، شاكي، مشتكي عنه )متهم( را 
مي نوشتيم و تحقيقات آغاز مي شد اما حاال همه اين كارها از طريق دفاتر 
خدمات الكترونيك قضايي انجام مي شود و تشريفات و برگه هاي مخصوص 
از بين رفته است. شــما بايد اطالعات را به دفاتر قضايي ارائه كنيد و آنها 

برايتان ثبت مي كنند.
رسيدگي به شكايت هاي كيفري از كجا شروع مي شود؟

بعد از انجام تشريفات اوليه نخســتين مرحله مراجعه به دادسراست. با 
شكايت شاكي، دادسرا موظف به رسيدگي مي شود و نمي تواند از رسيدگي 
به آن امتناع كند. براي طرح شكايت شاكي بايد به دادسرايي مراجعه كند 
كه جرم در حوزه آن رخ داده است؛ بنابراين اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده 
است، نمي توانيد در تهران طرح شكايت كنيد. گام اول تنظيم شكواييه و 
تقديم آن به دادسراست. نوشتن شكايت و تقديم آن به دادسرا تشريفات 
دادخواست را ندارد و قانون ساده از كنار آن گذر كرده است؛ البته شكايتي 
كه شما به دادسرا ارائه مي كنيد بايد حداقل هايي را دارا باشد؛ هرچند تهيه 
شكواييه ساده تر از دادخواست است اما باز هم توصيه مي كنيم كه با يك 
متخصص در اين خصوص مشورت كنيد. منظور از متخصص كسي است 
كه تخصص در علم حقوق دارد، نه عريضه نويسان. هرچند بعضي از اين 

افراد تجربه زيادي در نوشتن چنين عريضه هايي دارند اما نمي توان انتظار 
داشت كه اشراف كامل به همه موضوعات داشته باشند؛ بنابراين قيمت 

ارزان نوشتن يك عريضه نبايد شما را فريب دهد.
براي نوشتن شكواييه چه كار بايد كرد؟

قوه قضاييه براي ســرعت بخشــيدن به اين كار و صرفه جويي در وقت، 
راه حل اينترنتي را ارائه داده تا شاكي، وكيل يا نماينده اش بتواند به صورت 
الكترونيكي اين شكايت را از طريق سامانه ثبت نام الكترونيك شكواييه 
تقديم كند. شكايت در برگي تنظيم مي شود كه شكواييه نام دارد. برخالف 
دادخواست هاي حقوقي، نيازي نيست كه شكواييه در برگه هاي مخصوصي 
كه توسط قوه قضاييه تنظيم شده است، نوشته شود، بلكه مي توان شكواييه 
را در برگه هاي معمولي نيز تنظيم كرد. اما طبق قانون، نوشتن اين موارد 
ضروري است: نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيالت، 
وضعيت تاهل، تابعيت، مذهب، شماره شناســنامه، شماره  ملي، نشاني 
دقيق، درصورت لزوم آدرس ايميل، شماره تلفن ثابت و همراه، كدپستي 
شاكي به همراه موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم، ضرر وارد شده 
به مدعي و مورد مطالبه  وي، ادله  وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني 
شــهود و مطلعان درصورت امكان، مشخصات و نشــاني مشتكي عنه يا 
مظنون درصورت امكان. پس از درج اين موارد و تكميل شكواييه، شاكي 
بايد آن را امضا و به دادسرا يا دادگاه مربوطه تحويل دهد. دادسرا يا دادگاه 

پس از انجام بررســي هاي الزم، دســتورات مقتضي را براي پيگيري به 
ضابطان قضايي اعالم مي كند.

آيا براي ثبت شكايت به جاي خود فرد، افراد ديگري مثل 
اعضاي خانواده يا دوستان مي توانند به مرجع قضايي مراجعه كنند؟

بعضي از جرايم بايد شاكي خصوصي داشته باشند تا رسيدگي به آنها در 
دادسرا شروع شود. در اين پرونده ها، فقط شخصي مي تواند طرح شكايت 
كند كه ذي نفع است. در كالنتري يا دادسرا ممكن است ديده باشيد كه 
برخي افراد با مأموران يا كارمندان دادسرا جر و بحث مي كنند و مي گويند 
براي پيگيري پرونده خويشاوندان و آشنايان مراجعه كرده اند. گاهي اين 
افراد حس مي كنند كه در مسير شكايت آنان سنگ اندازي شده است اما 
اينطور نيست و طبق قانون فردي كه ذي نفع است بايد به مرجع قضايي 
مراجعه كند و كارمندان نمي توانند به افرادي كه در پرونده سمتي ندارند، 
پاسخگو باشند. آنها براي رعايت قانون و البته حفظ حقوق شاكي و متهم 
نمي توانند اطالعات پرونده ها را در اختيار هركسي قرار دهند. به هر حال، 
هنگام طرح شكايت، از شاكي درباره مشخصات و نشاني اش سؤال و هويت 
و سمت شاكي در طرح شكايت احراز مي شود. براي مثال، در جرايم قابل 
گذشت مانند ترك انفاق يا فحاشي، اگر اعالم كننده شكايت ذي نفع در 
طرح دعوي نباشد، دادسرا به شكايت او ترتيب اثر نخواهد داد؛ مانند اينكه 
كسي به دليل ترك انفاق دوستش از سوي همسر او طرح شكايت كند. در 

اين حالت، چون وي فاقد سمت در طرح شكايت است و ذي نفع نيست، به 
شكايت او ترتيب اثر داده نمي شود.

بعد از انجام اين مراحل، رســيدگي به شكايت كيفري 
چطور شروع مي شود؟

بعد از طرح شــكايت كيفري، پرونده در دادســرا مورد رســيدگي قرار 
مي گيرد و تحقيق هاي مقدماتي شــروع مي شــود و دادســرا به كمك 
ضابطان دادگستري به تحقيق در مورد جرم و تعقيب متهم مي پردازد. 
نكته اي كه بايد مدنظر قرار داد، اين است كه در مرحله دادسرا جلسه اي 
تشكيل نمي شود و احتمال دارد كه دادستان و داديار و بازپرس، طرفين را 
به صورت جداگانه احضار كنند و به مدارك و داليل ارائه  شده رسيدگي و 
راي مورد نظر خود را صادر كنند. درصورتي كه در اين مرحله، تحقيقات 
مقدماتي مقام رســيدگي را قانع كند كه جرمي واقع شده است، در اين 
صورت كيفرخواست به دست دادســتان تنظيم و به دادگاه صالح ارسال 
مي شود و از اين مرحله به بعد، پرونده به دست قاضي دادگاه مورد رسيدگي 
قرار مي گيرد. اگر داليل شما كافي باشد، متهم به طريق قانوني احضار يا 
دستگير مي شود و داليل اتهام به او تفهيم مي شود. رسيدگي مقدماتي 
دادسرا صرفا به منظور جمع آوري ادله است و اين دادگاه است كه بايد در 
نهايت در مورد واقع شدن يا نشدن جرم نظر بدهد. پس در مرحله دادسرا 

هنوز سرنوشت شكايت به طور دقيق مشخص نيست.
پس از دادگاه روند رســيدگي به پرونده به چه شــكل 

خواهد بود؟
بعد از صدور قرار و كيفرخواست در دادســرا، پرونده به دادگاه فرستاده 
شده و در آنجا وقت رســيدگي تعيين مي شود. در جلسه رسيدگي كه با 
حضور طرفين تشكيل مي شود، قاضي دادگاه با توجه به تحقيقات دادسرا 
و گزارش هاي ضابطان دادگستري و با اخذ اقرار طرفين و شهادت شهود 
به پرونده وارد مي شود. توجه داشته باشيد كه حتي اگر در مرحله دادسرا 
كيفرخواست صادر شده باشــد، باز هم اين دادگاه است كه بايد در مورد 

اثبات جرم تصميم گيري كند.
تا اينجا درباره كارهايي كه شاكي بايد انجام دهد، صحبت 

كرديد، اما در اين مراحل، متهم چه حقوقي دارد؟
متهم در همه اين مراحل حق دارد وكيل همراه خود داشــته باشــد تا 
هنگام تحقيق، در جلسه تحقيقات حضور پيدا كند. حق دارد در مقابل 
پرسش هاي قاضي سكوت كند و از امضاي صورتجلسه تحقيقات خودداري 
كند. پرسش ها از متهم بايد درخصوص جرم ارتكابي باشد، نه موضوعات 
ديگر؛ براي مثال، در اتهام سرقت، قاضي حق ندارد از متهم درباره اعتياد 
او به مواد مخدر پرســش كند يا اينكه قبل از تفهيم اتهام، كاغذ سفيد را 
در اختيار او قرار دهد تا در مورد جرائمي كه تاكنون مرتكب شده است، 
بنويسد. نمي توان از متهمان به طور جمعي تحقيق كرد و بايد به صورت 
انفرادي از آنان تحقيق شود؛ مگر در مواردي كه نياز به مواجهه حضوري 

است.
آيا رأيي كــه قاضي در دادگاه صــادر مي كند، قطعي و 

الزم االجراست؟
به جز آراي مربوط به ديه كمتر از يك دهم ديه  كامل، حبس تا 3 ماه، جزاي 
نقدي تا يك ميليون تومان و شالق تا 10 ضربه، ديگر رأي هايي كه توسط 
قضات صادر مي شــود، قابل  اعتراض و تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي 
تجديدنظر است. بعد از صدور آرا، طرفين پرونده 20روز مهلت دارند تا به 
رأي اعتراض كنند. با گذشت اين زمان، رأي قطعي مي شود اما پيش از آن 
با درخواست فرجام خواهي طرفين رونده به دادگاه تجديدنظر فرستاده و 

درباره رأي دادگاه بدوي تصميم گيري مي شود. 

چگونه بايد در مراجع قضايي طرح دعوي كنيم؟

شكايت به زبان ساده

هنگام خريد خانه، از من كالهبرداري شــد. در خيابان 
سارقان گوشي ام را سرقت كردند. صاحبخانه حاضر نيست 
پول پيشم را پس بدهد و... چه كار بايد بكنم؟ اين سوالي 
است كه هنگام وقوع چنين مســائلي در ذهن خيلي ها 
مطرح مي شود اما اغلب افراد نمي دانند بايد از كجا شروع 
كنند. با پليس 110تماس بگيرند، به كالنتري بروند يا به 
دادگاه. فرناز زرنگار، وكيل پايه يك دادگستري كه مدتي 
است تالش مي كند در شبكه هاي اجتماعي مسائل حقوقي 
را به زبان ساده براي مخاطبانش بازگو كند در گفت وگو با 
همشهري درباره چگونگي ثبت شكايت صحبت كرده و 

مراحل آن را به زبان ساده توضيح داده است.

سؤاالت حقوقي خود را براي پاسخگويي  
مشاوران همشهري  به شماره پيامك 

02123023916
ارسال كنيد

همشهري  مشاور
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درخواست وزارت خارجه براي انتقال جسد منصوري
با دعوت از سفير روماني در كشورمان و اعطاي يادداشتي، وزارت امور خارجه خواستار اقدام سريع مقامات ذيربط روماني براي روشن شدن علت مرگ تبعه ايراني شد. 
مديركل كنسولي وزارت امور خارجه، با دعوت از سفير روماني در تهران و اعطاي يادداشت رسمي وزارت امور خارجه به وي، خواستار تسريع در اقدام مقامات ذيربط 
كشور روماني براي بررسي و اعالم علت مرگ غالمرضا منصوري، تبعه ايراني شد. اين تبعه كشورمان روز جمعه در كشور روماني درگذشت. به گزار همشهري، مديركل 
كنســولي ضمن تأكيد بر وظيفه دولت روماني در تامين امنيت جاني غالمرضا منصوري كه تحت نظارت پليس آن كشور قرار داشته، با اشاره به درخواست خانواده 
متوفي و اهميت اين پرونده براي افكار عمومي بر لزوم سرعت بخشيدن به روند انجام تحقيقات پزشكي قانوني، شفاف سازي  درخصوص علت فوت غالمرضا منصوري 
و انتقال جسد متوفي به كشور تأكيد كرد. سفير روماني نيز در اين مالقات تصريح كرد كه بعد از اخذ نظر مقامات كشورش در اين زمينه نتيجه اقدامات صورت گرفته 

را در اختيار مقامات جمهوري اسالمي ايران قرار خواهد داد.

ث
مك

پنجمين جلسه رسيدگي 
به اتهامات اكبر طبري و قضايي

متهمان ديگر اين پرونده، 
روز گذشته به رياســت قاضي بابايي در 
شعبه۵ دادگاه كيفري يك استان تهران 
برگزار شد. اين نخستين جلسه دادگاه 
طبــري پــس از درگذشــت غالمرضا 
منصوري، متهم رديف نهــم و متواري 
پرونده در روماني است. اين قاضي سابق 
لواسان به دريافت رشوه به مبلغ ۵00هزار 
يورو از متهم حســن نجفي متهم بود. با 
مرگ وي اين شائبه ايجاد شده كه روند 
رســيدگي به اين پرونده بزرگ فســاد 
احتماال با اختالل مواجه خواهد شد اما 
نماينده دادستان ديروز در دادگاه گفت 
كه »نبود متهم منصوري از نظر دادسرا 
هيچ خللي بر روند دادرسي پرونده ايجاد 
نمي كند« چراكــه دادســرا در فرايند 
تحقيقات مقدماتي و كشف جرم در مورد 
اتهامــات همه متهمــان ازجمله متهم 
منصوري بررسي هاي مؤثر را انجام داده 
و مســتندات فراواني را تحصيل كرده 

است.
غالمرضا منصوري هفته پيش توســط 
اينترپل در روماني بازداشــت شــد و با 
تصميم دادگاه رومانــي تحت مراقبت 
پليس و با شرايط خاص آزاد و در هتلي 
در اين كشــور ســاكن بود تا در زمان 
مناسب تشريفات اســترداد او به ايران 
انجام شود. اما عصر جمعه گذشته جسد 
اين متهم در البي هتل پيدا شــد؛ هنوز 
جزئيات مرگ قاضي متواري مشخص 
و اعالم نشده اســت. موضوع خودكشي 
او مطرح شده اما وكيل وي اين مسئله 
را رد كرده است. ديروز قاضي دادگاه هم 
گفت: راجع به فوت متهم ذكرشده، تا اين 
لحظه صحت و سقم موضوع براي دادگاه 
احراز نشده و درصورت احراز صحت خبر، 

دادگاه وفق قانون در اين خصوص اظهار 
تصميم مي كند. منصوري ساعاتي پس از 
نخستين جلسه دادگاه طبري و طرح نام 
او در اين پرونده، با ارســال پيامي اعالم 
كرده بود كه به كشــور بازخواهد گشت 
و در دادگاه بــراي دفــاع از خود حضور 

خواهد يافت.

رمز و رازهاي طبري با نيازآذري
در جلسه ديروز دادگاه طبري، وكيل اين 
متهم درخصوص اتهامات موكل خود داير 
بر اخذ رشوه از مصطفي نيازآذري دفاع 
كرد. طبري، معاون اجرايي سابق حوزه 
رياســت قوه قضاييه به دريافت رشــوه 
بالغ بر 200ميليارد تومــان از متهمان 
پرونده هاي اقتصادي متهم است. بخشي 
از دريافتي های او از مصطفي نيازآذري، 
متهم رديف پنجم همين پرونده است. 
نيــازآذري فرزند كيومــرث كه پس از 
دســتگيري اكبر طبري از كشور خارج 
شده، به مشاركت در تشكيل شبكه در 
امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اكبر طبري 
به ميزان ۵قطعه زمين در بابلسر و 3طبقه 

ويالي لوكس متهم است.
وكيل متهم طبــري در دفاعيات خود 
مدعي شــد: منشــأ روابط قرارداد هاي 
حقوقي طبري و نيــازآذري از آنجايي 
ناشي مي شــود كه نيازآذري از فعاالن 
اقتصــادي كشــور در حوزه هايي چون 
طال و پروتئين و همشهري طبري بوده 
است. وكيل متهم طبري در ادامه گفت: 
موكل من ۵قطعه زمين ثبتي روي كاغذ 
با همان كاربــري از مصطفي نيازآذري 
خريداري كرده، دادســرا بــه كدامين 
دليل پيگيري ادعــاي پرونده نيازآذري 

را مرتبط دانسته است؟
در بخشي از دادگاه، نماينده دادستان با 
اشاره به موارد مطرح شده از سوي وكيل 

متهم طبري گفت: وكيل متهم كه مدعي 
است موكلش طي 20سال سر سوزني 
تخلف مرتكب نشده، توضيح نمي دهد 
كه موكلش چرا بدون داشــتن سمت و 
بدون تصريح به وكالت، به جاي همسرش 
در ۵فقره اثر انگشت درج مي كند؛ حال 
آنكه براساس ماده۱00 قانون ثبت اسناد 
و امالك كشور اين عمل موكل وي جرم 

جعل محسوب مي شود. قهرماني درباره 
ساخت وسازهاي غيرقانوني در زمين هاي 
دريافت شده از نيازآذري توسط طبري 
گفت: ملك در زمــان واگذاري كاربري 
زراعي داشــته، و اگر زراعي بوده چرا در 
اين ملك ويالي لوكس ساخته شده كه 
اين يك جرم ديگر است و براساس كدام 

مجوز بوده است؟

 ادامه محاكمه طبري
در غياب منصوري

 قاضي دادگاه: راجع به فوت 
 متهم منصوري صحت و سقم موضوع 

براي دادگاه احراز نشده است

   محاكمه متهمان 4هزار ميلياردي
روز گذشته، جلسه محاكمه گروه عظام خودرو و رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و 
ساير متهمان در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي 
صلواتي برگزار شد؛ نخستين جلسه اين پرونده در 10مهرماه سال98 برگزار شده بود. 
اين پرونده داراي 7متهم است كه عباس ايرواني مدير گروه عظام )توليد كننده قطعات 
خودرو( به عنوان متهم رديف اول به افساد في االرض از مجاري اخالل عمده در نظام 
اقتصادي كشور با توسل به قاچاق ســازمان يافته و حرفه اي قطعات خودرو به صورت 
عمده و كالن، رهبري گروه مجرمانه سازمان يافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در 
جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشاركت 

در فراري دادن متهم است.
در نخستين جلسه دادگاه محاكمه متهمان گروه عظام، نماينده دادستان درباره عباس 
ايرواني مدير اين گروه و متهم رديف اول پرونده گفت: متهم ايرواني يكي از پرنفوذترين 
فعاالن اقتصادي است كه عمده فعاليت خود را بر پايه رشوه و رانت اطالعاتي بنا نهاده و 
به دنبال تحصيل مال نامشروع بوده است. شاه محمدي گفت: رقم دست اندازي ايرواني 
به بيت المال ساالنه بيش از ۴00ميليارد تومان بوده كه در سال هاي فعاليت وي در مجموع 

به بيش از ۴هزار ميليارد تومان رسيده است.
جلسه روز گذشته دادگاه عظام خودرو، نوبت دفاعيات مرادعلي كرم نيا، متهم رديف 
پنجم پرونده بود. اين متهم كه از كارمندان سابق گمرك بوده، به مشاركت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادي كشور و مشاركت در قاچاق سازمان يافته و حرفه اي قطعات 
خودرو متهم است. اين متهم در بخشــي از دفاعيات خود در برابر اتهامش در زمينه 
»كم اظهاري در تعداد كاال هاي وارداتي« گفت: چگونه مي توان پذيرفت كه گروه عظام 
18سال مبادرت به واردات كاال كرده و حال همه كاال هاي ترخيص شده مشمول كاال هاي 
قاچاق شوند! وي ادامه داد: بنده در كداميك از اظهارنامه ها نقش داشتم و اساسا وفق 
مقررات من چه كاري بايد انجام مي دادم كه ندادم؟ هيچ يك از مديران و كارمندان گمرك 
در ارتكاب بزه جعل باخبر نبودند و هيچ گونه اهرمي براي شناسايي نداشتند تا بتوانند 
ثابت كنند اسناد ضميمه اظهارنامه ها جعل بوده است. كرم نيا در پاسخ به اظهارات قاضي 
دادگاه مبني بر دريافت رشوه 3 تا ۴ميليون توماني از خاتمي پور، متهم ديگر اين پرونده 

گفت: »خبري از اين موضوع ندارم.«
نماينده دادستان در دادگاه در پاســخ به ادعاهاي متهم گفت: شما با دستخط خودت 
نوشتي اين مقادير را دريافت كرده ام و همچنين نوشته اي مقداري از اين سكه ها را از 
گروه عظام گرفته ام. وي خاطرنشان كرد: شما اقارير خود را نزد بازپرس پرونده پذيرفته 
و قبول كرده ايد كه اين دريافت ها را از گروه عظام داشته ايد و همچنين خود خاتمي پور 

ليست افرادي كه در گمرك غرب به آنها رشوه مي داده را در اختيار ما گذاشته است.

   ابتالي زاهدي به كرونا يك صندلي را از پايداري ها گرفت
برخالف گمانه زني ها كه محمدمهدي زاهدي را رئيس حتمي كميسيون آموزش و تحقيقات نشان مي داد، عليرضا منادي 
سفيدان، نماينده تبريز بي سر و صدا اين كرسي را تصاحب كرد. حريف جدي منادي در تصاحب رياست كميسيون آموزش 
محمد مهدي زاهدي، وزير علوم و تحقيقات دولت احمدي نژاد بود كه گفته مي شود به دليل ابتال به كرونا فرصت رقابت بر 

سر اين كرسي را از دست داد. او در مجلس دهم 3سال رياست اين كميسيون را برعهده داشت.

ديــروز روز پايداري ها و طيــف نزديك به 
محمود احمدي نژاد در بهارستان بود. آنها با مجلس

تصاحــب كرســي رياســت مهم تريــن 
كميسيون هاي تخصصي، وزنه و ميزان تأثير گذاري شان در 

كف مجلس را به رخ كشيدند.
تصاحب رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، 
برنامه و بودجه، اقتصاد و انرژي بزرگ ترين موفقيت آنها 
محسوب مي شود؛ موفقيتي كه رفته رفته با ورود مجلس به 
مباحث تخصصي در 2بعد نظارتي و تقنينش بيش از پيش 

عيان خواهد شد.
به گزارش همشــهري، مجتبي ذوالنــوري، حميد رضا 
حاجي بابايي، فريدون عباسي، محمد رضا پور ابراهيمي و 
سيدجواد ساداتي نژاد چهره هاي شاخص يا متعهد به اين 
گفتمان هستند كه رزومه و كارنامه سياسي – اجرايي شان 
هويدا خواهد كرد مجلس به كدام سمت و سو خواهد رفت. 
ديروز تكليف رياست كميســيون هاي تخصصي مجلس 
به جز 3كميسيون اصل90 و حقوقي و فرهنگي مشخص 
شد و تا اينجاي كار بيشتر از نيمي از اين كرسي ها به طيف 

بهاري ها يا سمپات آنها رسيده است.
وراي نقش تأثير گذار كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجي كه نقش آن در آرامش امور داخلي كشور به ويژه 
تعامل مجلس با دولت و عرصه ديپلماسي كشور عيان است 
و تصاحب رياست كميسيون برنامه و بودجه از سوي اين 
طيف براي پيشبرد برنامه هايشان در سال جاري، پيروزي 

بزرگي محسوب مي شود.
پيش از اين نيز در انتخابات اجالسيه اول مجلس يازدهم 
اگرچه كرســي رياســت مجلس به محمدباقر قاليباف 
رسيد، اما احمدي نژادي ها با گرفتن كرسي نايب رئيسي 
هوشمندي شــان را به رخ كشــيده بودند و پايداري ها با 
تصاحب اكثر كرسي هاي هيأت رئيسه، قدرت نفوذشان 
در بهارســتان را اعالم كردند. تركيبي كه هويدا خواهد 
كرد اگرچه قدرت ظاهري قاليبــاف امور را نظم مي دهد، 
طيف مقابل او سهم شان را در تركيب مجلس، هوشمندانه 
خرج مي كنند و برنامه ريزي شده به سمت اهدافشان قدم 
بر مي دارند؛ چنان كه گام جدي آنها در روزهاي اخير بعد 
از رساندن حميد رضا حاجي بابايي به رياست كميسيون 

برنامه و بودجه، نشاندن مهرداد بذرپاش بر رياست ديوان 
محاسبات است؛ عزمي كه نخستين قطعه از پازل آنها براي 

تصاحب مجدد پاستور خواهد بود.

حاجي بابايي و تحقق رؤياي بذرپاش
حميدرضا حاجي بابايي، نماينده همدان در ادوار گذشته 
مجلس است كه وزارت آموزش و پرورش را در دولت دوم 
محمود احمدي نژاد بر عهده داشــت. او در مجلس دهم 
رياست فراكســيون واليي را برعهده داشت؛ فراكسيوني 
به شــدت سياســي كه عملكرد ۵6 عضو پايداري آن در 
بزنگاه هاي سياسي مجلس چون انتخابات رئيس مجلس، 
ماجراي برجام و به آتش كشــيدن نمادين آن در صحن 
مجلس، بنر نويسي و طومار نويســي در مخالفت با لوايح 
چهارگانه و... نقش اساسي داشــتند و هرچند در اقليت 
بودند، اما صدايشان از اكثريت معتدل بهارستان بلندتر بود.

اهميت نشستن حاجي بابايي بر كميسيون برنامه وبودجه 
وقتي دوچندان مي شود كه نقش او در معرفي گزينه هاي 
پيشنهادي رياســت ديوان محاســبات را درنظر گرفت؛ 
كرســي پراهميت از نظر سياســي در ســال آخر دولت 
دوازدهم و كمتــر از ۱۱ ماه مانده به برگــزاري انتخابات 
رياست جمهوري ۱400. اين كرسي چنان حائز اهميت 
اســت كه پيش از تعيين تكليف كميسيون ها طيف هاي 
سياســي حاضر در مجلس براي آن رايزنــي مي كردند. 
مهرداد بذرپاش گزينه جدي پايداري ها براي نشاندن بر 
رياست ديوان محاسبات است و 3هفته اي مي شود براي 
رساندن او به اين جايگاه رايزني مي كنند. گفته مي شود 
بذرپاش سوداي كانديداتوري در انتخابات۱400 را دارد و 
تصاحب رياست ديوان محاسبات مهم ترين قدم او در اين 

ميدان محسوب مي شود.

عباسي در رأس كميسيون انرژي 
فريدون عباسي دواني، نماينده كازرون در مجلس يازدهم 
با رأي اعضاي كميسيون انرژي مجلس براي مدت يك سال 
به عنوان رئيس كميسيون انتخاب شد. وي رئيس سابق 
سازمان انرژي اتمي در دولت محمود احمدي نژاد است كه 
از سوي او به عنوان مدير نمونه مورد تقدير قرار گرفته است.

ذوالنوري و استمرار رياستش بر امنيت ملي 
مجتبي ذوالنوري، نماينده قم و چهــره  فعال پايداري ها 
در مجلس دهم كه در ســال آخر آن مجلس توانست به 
رياست كميسيون امنيت ملي برسد، در مجلس يازدهم 
نيز كرســي اش را حفظ كرد. آتش زدن برجام در تريبون 
مجلس، مخالفت هاي پياپي عليه لوايح چهارگانه و حضور 
در راهپيمايي هاي اعتراضي آن، حمايت از طومار نويسي 
عليه برجام و اف اي تي اف در مجلس، انتشــار نامه اي در 
كازيه نمايندگان مجلس قبل براي مجازات رئيس جمهور 
براساس قانون مجازات اسالمي و به جريان انداختن طرح 
استيضاح حسن روحاني ازجمله دستاوردهاي 4ساله او در 
مجلس دهم است. او در دور قبلي مجلس به صورت جدي 

در نقد و نكوهش دولت روحاني فعال بود.

پورابراهيمي و ساداتي نژاد همراهان پايداري 
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده كرمان كه تجربه رياست 
اين كميسيون در مجلس دهم به جز سال آخر آن را دارد 
نيز رياستش بر اين كميسيون را استمرار داد. او در مجلس 
دهم پاي كار تصميمات فراكسيون واليي بود و در اقدامات 
مهم و تأثير گذار آنها ســهيم بود. او ديروز تنها كانديداي 
رياســت اين كميســيون بود كه رأي 22نماينده عضو 
كميسيون را به دست آورد. جواد ساداتي نژاد نيز كه رياست 
كميسيون كشاورزي را به دست آورد ، در اواخر مجلس دهم 

با پايداري ها مواضع مشتركي داشت.

از ديگر كميسيون ها چه خبر؟
محمدصالــح جوكار نماينــده يزد، اكبري تاالر پشــتي 
نماينده تهران، محمد رضا رضايي كوچي نماينده جهرم، 
حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان و مهدي عيسي زاده 
نماينده مياندوآب نيز به ترتيب روز گذشته به عنوان روساي 
كميســيون هاي امور داخلي و شــوراها، صنايع، عمران، 

بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس انتخاب شدند.

سلطه بهاري ها در بهارستان
 رياست كميسيون هاي اصلي مجلس به اعضاي جبهه پايداري 

و يا وزيران و معاونان احمدي نژاد رسيد

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه دشمنان 
ديگر هوس راه انداختن جنگ نظامي با دفاعي

ما را نمي كنند، گفت: دليل اينكه امروز 
جنگ نظامي نســخه دشــمن براي به دست آوردن 
موقعيت سياسي نيست، آمادگي ها، رشد قدرت دفاعي 

و اعتبار اين قدرت است. 
سردار سرلشكر حسين سالمي در آيين تكريم و معارفه 
جانشين قرارگاه ثاراهلل ســپاه گفت: آتش زدن پرچم 

آمريكا مدلي از نشان دادن روح مبارزه با ظلم و جنايت 
است كه امروز حتي در سرزمين مادري آمريكا در حال 
رخ دادن است؛ اين اتفاقات به طور قطع الهام گرفته از 
روح عمومي جهاد عليه آمريكاست كه در سرتاسر عالم 

گسترش يافته است. 
سرلشــكر ســالمي از تهران به عنوان ام القري و نقطه 
مركزي آينه تمام نماي ارزش هاي انقالب اسالمي نام 
برد و تأكيد كرد: هر تحولي در تهران به مثابه تحول در 

تمام جغرافياي انقالب اســالمي است؛ تهران پناهگاه 
مظلومان عالم و بيرق دار جهاد جهاني عليه اســتكبار 
است و دشمن اين نقطه را كانون توجه قرار داده است. 
در آيين تكريم و معارفه جانشــين قرارگاه ثاراهلل سپاه 
با تقدير از خدمات و تالش هاي سردار سرتيپ پاسدار 
محمد كوثري در مدت تصدي مســئوليت، ســردار 
سرتيپ پاسدار حسين نجات به عنوان جانشين فرمانده 

كل سپاه در قرارگاه ثاراهلل سپاه معرفي شد.

فرمانده سپاه: دشمن هوس جنگ نظامي با ما را نمي كند
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يادداشت

سيدكاظم ملكوتي
عضو هيأت مديره انجمن پيشگيري از خودكشي

 خودكشي؛ تهديد كننده
 نسل مولد كشور

 روند خودكشي در 10سال گذشته افزايشي بوده است، به گونه اي 
كه هر سال شاهد اين رشد هر چند به شكل اندك در ايران بوده ايم. 
به عنوان نمونه آمار خودكشي در سال97 نسبت به سال96، حدود 
6 دهم درصد افزايش داشت و اين نرخ اكنون به 8 دهم درصد تا پايان 

سال 98 رسيده است.
براي كنترل شيب خودكشي در كشور، ســال ها قبل تفاهمي بين 
ايران و سازمان بهداشــت جهاني منعقد شد كه در آن متعهد شده 
بوديم نرخ خودكشي را بين ســال هاي 2013 تا 2020 حدود 10 
درصد كاهش دهيم كه موفق به انجام آن نشــديم. ازجمله عواملي 
كه مانع موفقيت مان شد، حادشدن مشــكالت مردم در حوزه هاي 
اقتصادي و اجتماعي بود. بايد پذيرفت كه هر چه اثر زيانبار اين عوامل 
در زندگي مردم بيشتر باشد، ممكن است آمار خودكشي نيز به تاسي 
از آن افزايش يابد. بايد دانست يكي از داليلي كه مي تواند منجر به 
بروز خودكشي شود، فقر است. فقر، مي تواند افراد را افسرده كند. فقر، 
محركي براي خودكشي است اما دليل نهايي و اساسي براي اين كار 
نيست. معتقدم تا فرد فقير نااميد و افسرده نشود، دست به خودكشي 
نمي زند. ممكن است فقر بتواند تا ۴ برابر ميل به خودكشي را افزايش 
دهد اما افسردگي ناشي از فقر مي تواند ميل به خودكشي را دوچندان 
كرده و وقوع آن را تسهيل كند. اين نكته را نيز بايد درنظر داشت كه 
اين موضوع به معني آن نيست كه خودكشــي در فقرا بيشتر است 
بلكه افراد افسرده اي هستند كه فقير نيستند اما دست به خودكشي 
مي زنند و اين به آن معني اســت كه افراد افســرده حتي درصورت 
فقيرنبودن هم مايل به خودكشي هســتند.  از سوي ديگر، در آمار 
مربوط به خودكشي، افرادي ديده مي شوند كه اين اقدام را در شرايط 
تكانش رفتاري يا وضعيت حاد انفجــاري انجام مي دهند. اين افراد 
تاب آوري كمي در مقابل مسائل و مشكالت دارند و بعد از هر شكست 
يا دعوايي دست به خودكشي مي زنند. براي همين است كه افرادي 
كه فكر خودكشي دارند بايد با ســازمان هاي حمايتي مانند 123 
تماس و از ديگران كمك بگيرند تا اوج بحران سپري شود.  از سوي 
ديگر، آمار منتشر شده درباره سن افرادي كه در سال گذشته دست 
به خودكشي زده اند به روشني اين پيام را به جامعه مخابره مي كند كه 
بايد مراقبت بيشتري از نسل مولد و توليدگر جامعه داشت. اكنون 
شاهد شيفت پيدا كردن سن خودكشي هستيم و اين نكته قابل تامل 
است كه چرا سن خودكشي به 30 تا 39 ســال رسيده است و تا به 
حال چنين وضعيتي را نداشته ايم. خودكشي در اين سن و سال نشان 
مي دهد محرك هاي اجتماعي منفي در حال افزايش و تاب آوري در 
مقابل مشكالت در حال كاهش است. اين اتفاق عالئم ورود به پيك 
بيماري افسردگي كه بين 30 تا ۴0سال است را از خود بروز داده و 
با اين نشانه ها مســئوالن بايد به فوريت تدبيري براي جلوگيري از 
شتاب بيشتر نرخ خودكشي در اين سن بينديشند. بر اين باورم كه 
بايد بررســي كرد كه آيا رفتارهاي هيجاني جاي خود را به نااميدي 
داده است و ممكن است يا نه؟ ممكن است به اين نتيجه برسيم كه 
شيوع افسردگي با زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي در ايجاد بيماري 
دارد جدي تر مي شود. معتقدم جامعه در حال افسرده ترشدن است 
و در اين موضوع جاي ترديد نيست. جامعه ما شاد نيست و استرس 
دارد. از آبان ماه سال گذشته ما دچار انواع مشكالت هستيم و هيچ 
فرصتي درباره بازيابي رواني خود پيدا نكرده ايم و نتوانســتيم براي 
مردم با اقدامات خود، ثبات رواني ايجاد كنيم. بنابراين ضرورت دارد 
براي پيشگيري از وقوع خودكشي، عوامل كالن، ميانه و خرد مورد 
مداقه مسئوالن قرار گيرد. امروز شــاهديم كه آمارها از خودكشي 
افرادي حكايت دارد كه تحصيالت متوســطي داشته اند. اما در اين 
ميان، نرخ خودكشي افراد با تحصيالت ابتدايي كمتر از نرخ خودكشي 
ميان فارغ التحصيالن دانشگاهي است كه اين مسئله نيز عجيب و 
اتفاق تازه اي به شــمار مي رود؛ چرا كه اصوال هرچه نرخ سواد باالتر 
باشد به دليل جهان بيني بهتر، كسب فرصت هاي شغلي و اجتماعي 
ممتاز تر و نيز امكان داشتن روابط اجتماعي بيشتر افراد كمتر ميل 
به خودكشي پيدا مي كنند. اما آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد اين 
قشر نسبت به افراد كم سواد يا بي ســواد بيشتر در معرض خطرند. 
دليل اين موضوع را مي توان در محقق نشدن انتظارات و خواسته هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نســل تحصيل كرده به نسبت افراد 

كم سوادتر جست وجو كرد.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

  وقتي اسفند ماه فشار اقتصادي و تورم 
شديد با كرونا يكي شد، اغلب مردم از گزارش

نيازهاي درجه دوم و سومشان دست 
كشيدند و همين موضوع تكليف برخي از مشاغل را 
يكسره كرد. بسياري بيكار شدند و آنهايي كه تعليق 
يا اخراج نشــدند هم با حداقل حقــوق و مزايا به 
كارشان ادامه دادند. آموزشگاه هاي زبان هم يكي از 
اين مشاغل اســت؛ مراكزي كه هزاران معلم در آن 
تدريس مي كردند اما حاال بيكار در خانه منتظر تمام 

شدن اين روزهاي سخت و كشدار هستند.
معلمان رسمي جزو اقشاري هســتند كه هميشه 
حقوقشان نسبت به مشــاغل ديگر پايين تر است؛ 
چه رسد به اينكه معلم غيررسمي در آموزشگاه هاي 
آزادي باشي كه نه وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
متولي و نه ســازمان تامين اجتماعي به عنوان يك 
نهاد حمايتگر بر آنها نظارتي دارد. تكليف روشــن 
است؛ بيشتر آنها معلماني اند كه ساعت هاي طوالني 

كار مي كنند و كف حقوق را هم نمي گيرند.

كسي نيامد
ســحر فرحزادي، يكــي از معلمان آمــوزش زبان 
انگليســي يكي از مؤسســه هاي مطرح است كه با 
سابقه 11ســال تدريس، اين روزها در خانه بيكار 
نشســته. او روزهاي سختي را ســپري مي كند و 
نمي داند كه چشم انداز شغلي اش چگونه خواهد شد: 
»حاال دقيقا ۴ماه است كه بيكارم. شعبه آموزشگاه 
ما در شرق تهران 2 هزار و 170شاگرد داشت كه بعد 
از بازگشايي دوباره آموزشگاه فقط حدود 100نفر 
ثبت نام كردند. براي آموزش آنالين هم زير 200نفر 
دانشجو داشــتيم كه براي ترم جديد افزايش پيدا 
نكرد.« سحر مي گويد: او و 57معلم ديگر آموزشگاه 
بيكارند و فقط 9معلم توانسته اند به كارشان ادامه 
دهند، تازه كار آنها هم پاره وقت است و حقوقشان 

به شــدت پايين آمــده: »در اين وضعيــت مدير 
آموزشگاه يك طرفه قطع همكاري كرده و برايمان 
بيمه رد نمي كند. وضعيــت همكارانمان در ديگر 
شعبه ها هم خوب نيست و بيشترشان بيكار شده اند؛ 
منتهي چون ما نيروي رسمي و دولتي نيستيم كسي 
صدايمان را نمي شنود. مي گويند شما نيروي بخش 
خصوصي هستيد، مشكلتان را خودتان حل كنيد.« 
بيكاري معلمان محدود به يك يا 2 آموزشگاه نيست 
و تقريبا در تمام آموزشگاه هاي زبان وضعيت اينگونه 
اســت اما آمار دقيقي درباره معلمــان بيكار وجود 
ندارد. اين آمار را نه خود آموزشگاه ها ارائه مي دهند 
و نه مراكز رسمي مانند وزارت رفاه در اختيار دارند. 
تعدادي از شعبه هاي مختلف آموزشگاه هاي مطرح و 
مشهور تعطيل شده اند و در كنار آن، فعاليت تعدادي 
از آموزشگاه هاي كوچك تر كه يك يا دو شعبه دارند 

هم به كلي متوقف شده است.
»م. صلواتــي«، معــاون مالــي و اجرايــي يكي از 
مؤسسه هاي معروف آموزش زبان در تهران در اين باره 
به همشــهري  مي گويد: »اين آمار محرمانه اســت؛ 
چون اعالم آن مي تواند به برند آموزشگاه ضربه بزند 
اما در همين حد بگويم كه تا دوسوم نيروهاي برخي 
آموزشگاه ها بيكار شــده  اند و حداقل تا پايان امسال 
امكان بازگشــت به محل كار را نخواهند داشت. در 
جلســه اي كه با معاون مــدارس غيردولتي وزارت 
آموزش و پرورش كه متولي آموزشــگاه هاي زبان و 
علمي هم هســت، داشــتيم، تقريبا همه مؤسسان 
آموزشگاه ها اعالم ورشكســتگي كردند و گفتند كه 
توان پرداخت حقــوق معلمان و كاركنــان خود را 

ندارند.«

معلماني كه فروشنده شدند
بيــكاري برخي از معلمــان آموزشــگاه هاي زبان 
و طوالني شــدن اين دوره بيكاري بــدون امكان 
جايگزيني موجب شده آنها دوران سختي را سپري 
كنند؛ مخصوصا كســاني كه سرپرســت خانواده 
هستند و تنها راه درآمدشــان از همين شغل بوده 

است.
 امير حقيقت خواه، معلمي اســت كه دچار چنين 
وضعيتي شــده و حاال دنبال يك شــغل ديگري 

مي گردد: »واحــد برادران 
آموزشــگاه ما به طور كلي 
تعطيــل شــد؛ چــون هم 
ملك آن اجاره اي بود و هم 
براي آمــوزش آنالين فقط 
60دانشــجو ثبت نام كرده 
بودند. از بين 19معلم آقا كه 
تمام وقت و حتي پنجشنبه 
و جمعه از 8صبح تا 8 شب 
كالس داشتيم، فقط 2 نفر 
مشغول به آموزش هستند و 
بقيه بيكار شده ايم. اين اتفاق 
زندگي هايمان را به شــدت 
دچار بحران كرده و مجبور 
شــديم موقتا به شغل هاي 

ديگري روي بياوريم.«
امير حاال يك ماه اســت در 
مانتوفروشــي كار مي كند و 
فقط يك ميليون و 700هزار 
تومان حقوق مي گيرد: »در 
اين مدت تالش زيادي كردم 
كه شاگرد خصوصي بگيرم 
يا در جايي به عنوان مترجم 
مشغول به كار شوم اما فضا 
طوري شده كه كسي نيروي 
جديد نمي خواهد يا هزينه 
كالس خصوصي ندارد. اين 

شد كه فعال فروشنده شــدم تا يا گشايشي شود و 
برگردم سر كار سابقم يا بتوانم شغل مناسبي پيدا 

كنم. بقيه همكارانم هم چنين وضعيتي دارند.«
بعضي از مديران آموزشــگاه هاي زبان به نيروهاي 
خود اعالم كرده اند از بيمه بيكاري اســتفاده كنند 
و برخي گفته انــد براي ادامه همــكاري مي توانند 

شــاگرد خصوصي براي آموزشــگاه جذب كنند و 
درصدي از حقوق را برداشــته و بقيه را به حســاب 
آموزشــگاه بريزند. عده اي هم از معلمان به عنوان 
ويزيتور اســتفاده كرده و از آنها خواســته اند براي 
آموزش آنالين مؤسســه، در صفحات اينستاگرام و 
توييترشــان تبليغ كنند.  نازنين شكوري، مؤسس 
يكي از آموزشگاه هاي زبان در اين باره به همشهري  
مي گويــد: »واقعيــت اين اســت كه شــركت در 
كالس هاي زبان با توجه به شرايط فعلي اقتصادي 
و بيماري كرونا در اولويت بســياري از مردم نيست 
و از ســبد فرهنگي خانوار حذف شده است. اين 2 
بحران دست در دست هم دادند و آموزشگاه ها را به 
زمين زدند. از 700دانشجو حدود 70نفر ثبت نامي 
براي تــرم جديد داشــته ايم و اين بــراي ما يعني 
فاجعه؛ چون هزينه ها 2 تا 3برابر شده اما از آن طرف 
درآمدمان به زير يك سوم رسيده است. در اين ميان 
چه راهكاري به جز تعديل نيرو داريم؟ بســياري از 
معلمان ما جز تدريس كار ديگري بلد نيســتند و 
وضعيت زندگي شان بغرنج شده، از طرفي در صف 
اســتفاده از بيمه بيكاري مانده اند. خب، ما مجبور 
مي شــويم راهكارهاي موقتي مثل جذب شــاگرد 
خصوصي را پيش پاي آنها بگذاريم يا از آنها بخواهيم 
كه شاگردانشان را براي شركت در آموزش آنالين 

متقاعد كنند.«

اخراج بي صدا
معلمان آموزشگاه هاي زبان قبل از بحران اقتصادي 
و شــيوع كرونا هم وضعيت خوبي نداشتند. حقوق 
آنها پايين تــر از اســتانداردهاي تعيين شــده از 
ســوي وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي بوده و به 
همين خاطــر پولي كه از بيمه بيكاري نصيبشــان 
مي شود، ناچيز اســت. طهورا صديقي، معلم يكي 
از آموزشــگاه هاي معروف زبان در تهران كه 9سال 
ســابقه كار در اين حوزه دارد، مي گويد: »حقوقي 
كه من ماهانه بابت تدريــس 8كالس در يك ترم 
دريافت مي كردم، 2 ميليون تا 2 ميليون و 300هزار 
تومان بــود؛ درحالي كه هر 
روز از 10صبــح تا 7عصر در 
آموزشگاه حضور داشتم. به 
همين ميزان هــم براي من 
حق بيمه پرداخت مي شــد 
و به همين دليــل االن كف 
بيمــه بيكاري بــه من تعلق 
مي گيــرد كه بســيار ناچيز 
اســت. كســي هم حامي ما 
نيست؛ چون معلم در بخش 
خصوصي هستيم.« صديقي 
از آموزش و پرورش و وزارت 
فرهنگ و ارشاد بابت نظارت 
نكردن بر آموزشگاه هاي زبان 
انتقاد مي كند و معتقد است 
كه »در چنيــن بحران هايي 
مانند كروناست كه مشخص 
مي شود چقدر نظارت درست 
و به موقع نهادهاي باالدستي 
بر عملكرد برخي مشــاغل 
مهم اســت. االن بدون هيچ 
صدايي چندين هزار معلم در 
سراسر كشور بيكار شده اند، 
عــده زيــادي مجبورنــد با 
دستمزد كمتر، همكاري شان 
را ادامه بدهند و بسياري هم 
دنبال شغل ديگري هستند.« 
آموزشــگاه هاي زبان روزهاي ســختي را سپري 
مي كنند؛ از يك طرف مؤسســان و مديراني كه در 
پرداخت هزينه هاي جاري مانند اجاره بها، ماليات، 
عوارض شــهرداري، هزينه هاي آبونمان مانده اند 
و از ســوي ديگر معلماني كه بــدون هيچ حامي و 

پشتوانه اي در اين شرايط اقتصادي بيكار شده اند.

ايثارگران بدانند

پاداش پايان خدمت 
جانبازان چه شد؟

در حالي كه همه مســتخدمين كشــوري، 
لشكري و شاغلين ساير سازمان ها و نهادها 
پاداش پايــان خدمت خود را پــس از پايان 
سنوات خدمتي دريافت كرده اند، جانبازان 
بســيجي و وظيفه مشــمول قانون حالت 
اشــتغال كه حقوق خود را از بنياد دريافت 
مي كنند، همچنــان از دريافت پاداش پايان 
خدمت محرومند. تبصــره 3 ماده ۴0 قانون 
جامع خدمات رســاني به ايثارگــران بيان 
مي دارد:» مشــموالن قانون حالت اشتغال 
هنگام نيل به بازنشستگي از كليه امتيازات 
منظور شــده براي شــاغالن همتراز مانند 
پــاداش پايان خدمــت و غيــره برخوردار 
مي گردند. دســتگاه مجــري حكم حقوق 
بازنشستگي مكلف به تامين و پرداخت حقوق 

و امتيازات مذكور خواهد بود.«
بيش از 90هزار جانباز و آزاده مشمول قانون 
حالت اشتغال به بهانه ابهام در تعيين سنوات 
خدمتي نتوانسته اند از پاداش پايان خدمت 
برخوردار شــوند و دســتگاه متولي آنان در 
تعيين زمان بازنشستگي آنان اقدام مثبتي 
نداشته اســت. اين شــيوه كه براي ارائه هر 
خدمت به ايثارگران ابهامات فراواني را ايجاد 
مي كند تبديل به يك رويه عادي شده است. 
قانون حالت اشتغال كه در تاريخ 30 شهريور 
72 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده 
قانون واحدي است كه مشمولين آن شهدا، 
جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي هستند. 
اين قانون به آنان اختصاص داشــته و براي 
هيچ گروه ديگري در نظر گرفته نشده است. 
وقتي قانون واحد با شرايط يكسان و همانند 
براي گروهي وضع مي شود تمام اقداماتي كه 
براي آنان انجام مي پذيرد بايد يكسان و واحد 
باشــد و انجام هرگونه مغايرت در اقدامات 
دستگاه به نوعي اعمال سليقه بوده و خارج 
از ضوابط قانوني تلقي خواهد شــد. هرچند 
پرداخت پاداش پايان خدمت شهداي بسيجي 
و وظيفه به بازماندگان آنان با تأخير بســيار 
مواجه شــد به طوري كــه ارزش ريالي اين 
پاداش ها با پرداخت پس از ســال ها بسيار 
ناچيز شــده بود و پرداخت طلب مرخصي 
اســتحقاقي و عملياتي استفاده نشده شهدا 
همچنان با مشــكل پرداخت روبه رو است، 
ولي پرداخت آن به بســياري از خانواده هاي 
معظم شــهدا آغازي براي پرداخت پاداش 
پايان خدمت آنان بــود؛ لكن جانبازان هنوز 
نتوانســته اند اين پــاداش را دريافت كنند. 
اين در حالي اســت كه اگر فرض را بگيريم 
كه شهدا و جانبازان به عنوان هم رزماني كه 
در كنار هم از كشور دفاع كرده اند و گروهي 
از آنان به شــهادت رســيده و گروهي ديگر 
از كار افتاده كلي شده اند، وقتي تاريخ شهادت 
شهدا به عنوان تاريخ آغاز سنوات براي دريافت 
پاداش پايــان خدمت خانواده شــان درنظر 
گرفته شده اســت كه قطعاً اين نظريه كامال 
صحيح به نظر مي رسد، بايد تاريخ مجروحيت 
جانبازان كه منجر به از كار افتادگي كلي آنها 
شده است مالك تعيين آغاز سنوات خدمتي 

آنان قرار گيرد.
 با احتساب اين شــيوه واحد در اجراي قانون 
پرداخت پــاداش پايان خدمت مشــمولين 
قانون حالت اشــتغال كه يك مبناي صحيح 
و منطبق بــر قوانين و مقررات جاري اســت 
اكثر جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي بايد 
پاداش پايان خدمت خود را تا كنون دريافت 
كرده باشند. متوليان امر در نيروهاي مسلح، 
بنياد و دولت پاســخ دهند كه تاكنون با چه 
توجيهي مانع پرداخت پاداش پايان خدمت 
جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي شده اند؟ 
اين دوگانگي در تعيين تاريخ سنوات خدمتي 
شــهدا و جانبازان و آزادگان ازكار افتاده كلي 
كه قانون و منشا واحدي براي محاسبه دارند 
چگونه توجيه پذير اســت ؟ سال هاي زيادي 
از اســتحقاق دريافت پــاداش پايان خدمت 
جانبــازان و آزادگان مي گــذرد و كمترين 
توجهي از سوي نهادهاي متولي به اين موضوع 
نشده است. از تاريخ آتش بس بيش از 30سال 
گذشته و از تاريخ مجروحيت اغلب جانبازان 
و آزادگان دفاع مقدس بيش از ۴0سال سپري 
شــده اســت، لكن آنان همچنان در انتظار 
دريافت پاداش پايان خدمت خود هســتند. 
تعداد زيــادي از جانبــازان و آزادگان حالت 
اشتغال طي ســال هاي اخير به دليل شدت 
ضايعات شهيد شــده  يا فوت كرده و به ديار 
باقي شتافته اند، اما نتوانسته اند پاداش پايان 
خدمت خود را دريافت كنند. در شــرايطي 
كه ميانگين سني جانبازان و آزادگان حدود 
60سال است، اغلب آنان به دليل آنكه از سن 
ازدواج فرزندانشان گذشــته و يا فرزندانشان 
جوياي كار هســتند اميد دارند بــا دريافت 
پاداش پايان خدمت خود كه ديگر ارزش ريالي 
آن مانند گذشته نيســت بخشي از مشكالت 
خانوادگي خود را حل كنند. شايسته نيست 
به بهانه هايي كه غالبا بوي اهمال و بي تفاوتي 
از آن به مشام مي رســد اين قهرمانان دوران 
دفاع مقدس و حافظان منافع ملي را به دليل 

كوتاهي متوليان همچنان در انتظار بگذاريم.

مديــران  از  بعضــي 
آموزشــگاه هاي زبــان به 
نيروهاي خود اعالم كرده اند 
از بيمه بيكاري استفاده كنند 
و برخي گفته اند براي ادامه 
همكاري مي توانند شــاگرد 
خصوصي براي آموزشــگاه 
جذب كننــد و درصدي از 
حقوق را برداشــته و بقيه را 
به حساب آموزشگاه بريزند. 
عــده اي هــم از معلمــان 
به عنوان ويزيتور اســتفاده 
كرده و از آنها خواســته اند 
براي آموزش آنالين مؤسسه، 
در صفحات اينســتاگرام و 

توييترشان تبليغ كنند

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 قوانين مبارزه با مواد مخدر نيازمند بازنگري است
چرا توپ را به زمين ما مي اندازيد؟

سيدمالك حسيني 
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران

 ستاد مبارزه با مواد مخدر همواره دستورالعمل هايي 
را به دستگاه هاي عضو اين ستاد براي جمع آوري، 
ســاماندهي، درمان و مقابله بــا توليد كنندگان و 
فروشــندگان مواد مخدر صادر و ابالغ مي كند اما 
با وجود تعيين تكليف براي دســتگاه هاي اجرايي 
و خدماتي، منابع مالــي مورد نياز بــراي اجراي 
دستورالعمل ها را در اختيار دستگاه هاي مربوطه قرار 
نمي دهد. شهرداري يكي از اين دستگاه هاست كه 
براساس دستورالعمل هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
مسئوليت نگهداري از معتادان متجاهر ماده 16را 

بر عهده دارد.
براي نگهداري هر معتاد متجاهــر در مراكز ماده 
16شهرداري، ســتاد مبارزه با مواد مخدر30هزار 
تومان هزينه مي كند. هدف شهرداري نگهداشت 
اجتماعي شهر است و موظف است تا افراد بي سرپناه 
و كارتن خواب را جمع آوري و مراقبت كند اما ستاد 
مبارزه با مواد مخدر تصميم گرفته تا از ظرفيت مراكز 
بهاران شــهرداري براي نگهداري از 2هزار معتاد 
متجاهر استفاده كند. شهرداري نيز مكان مناسب 
براي اســكان را مهيا و با تجهيز آنها تالش كرده به 
مســئوليت و وظيفه خود در حد توان عمل كند. 
شــهرداري در مراكز خود هر معتاد متجاهر را بين 
6تا 9ماه نگهداري مي كند. نگهــداري اين تعداد 
معتاد متجاهر با احتســاب هزينه هاي مربوط به 
مشاوره، مهارت آموزي، اسكان، تغذيه و نيز خدمات 

مددكاري به ازاي هر  ماه بــراي هر فرد، بالغ بر يك 
ميليون و 500هزار تومان است.

براساس مالك هايي كه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
دارد، ســرانه نگهداري هر فرد در مراكز ماده 16، 
ماهانه 900هزار تومان است. با وجود اين، شهرداري 
تاكنون هيچ اعتباري از ســرانه هاي تعيين شده از 
سوي ستاد را براي نگهداري از معتادان متجاهر در 

مراكز ماده 16خود دريافت نكرده است.
متوليان حوزه مبارزه با مواد مخدر معتقدند شهرداري 
بايد همه هزينه هاي مربوط به اين دسته از معتادان 
را پرداخت كند؛ درحالي كه سازمان رفاه، خدمات 
و مشاركت هاي مردمي شــهرداري تهران چنين 
بودجه اي براي هزينه كرد در نگهداري از معتادان 
متجاهر ماده 16در اختيار ندارد. بودجه شهرداري 
تنها محدود به پرداخت هزينه افراد بي سرپرست و 
كارتن خواب در گرمخانه هاي شهر است و حتي اگر 
بخواهيم همه اين اعتبار را صرف معتادان متجاهر 
كنيم، نمي توانيم نيمي از اين هزينه را تأمين كنيم. 
شهرداري در حوزه حمايت از طرح هاي ساماندهي 
معتادان متجاهر ســهم خود را به شــكل كامل با 
اختصاص مكان، تأمين زيرساخت ها و تجهيزات 
ايفا كرده است و بيش از اين نمي تواند در اين بخش 
هزينه كند. اين موضوع را در قالب نامه اي به شوراي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ابالغ و اعالم كرده ايم 
كه شهرداري براي اجراي همه دستورالعمل هاي 
ابالغي بايد از بودجه هاي پيش بيني شده استفاده 
كند اما تاكنون پاسخي به مكاتبات داده نشده است 

و منتظريم تا موضع ستاد در اين باره مشخص شود.

 مســئله قاچاق مواد مخدر در ايران 
سابقه اي ديرينه دارد و همسايگي با 
بزرگ ترين كشــور توليد كننده اين 
مواد، باعث شــده تا حجم زيادي از 
انواع مواد مخدر به صــورت قاچاق از 
طريق مرزهاي شرقي وارد كشورمان 
شود. ميزان كشفيات انواع مواد مخدر 
در كشورمان هر ســال روند افزايشي 
دارد. به گفته اســكندر مومني، دبير 
كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، افزايش 
اين كشــفيات در نتيجــه تمركز بر 
مبادي ورودي و مرزهاي شرق كشور، 
تمركز و اقدامات اطالعاتي و تمركز بر 

باندهاي بزرگ مواد مخدر است.
به گزارش همشهري، اسكندر مومني، 
ديروز در يك نشســت خبري گفت 
كه ايران در سال 98ركورد باالترين 
ميزان كشــفيات مواد مخدر را ثبت 
كرده است و در مجموع 950تن انواع 
ترياك، هروئين و مورفين كشف شده 
و شناسايي اموال قاچاقچيان نيز بيش 

از 100درصد رشد داشته است.«
افزايش 50درصدي قيمت مواد مخدر 
در فروردين امسال به نسبت فروردين 

سال قبل موضوع ديگري بود كه دبير 
كل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
آن، گفت: اين افزايش قيمت به دليل 
باال رفتن هزينه هاي قاچاق مواد مخدر 

است.
بــه روز نبــودن قانــون مبــارزه با 
مواد مخدر در كشور و تكيه اين قانون 
بر مقابله با مواد مخــدر و قاچاقچيان 
به جاي پيشگيري ســؤال خبرنگار 
همشهري از دبير كل ســتاد مبارزه 
با مواد مخدر بود. مومني در پاسخ به 
اين سؤال، گفت:  قانون فعلي مبارزه 
با مواد مخدر بيشــتر باعث هدررفت 
منابــع مي شــود. موضــوع روزآمد 
شدن قانون مبارزه با موادمخدر يك 
ضرورت اجتناب پذير اســت و با اين 
قانون موجود جز هــدر دادن منابع، 
اتفاق ديگري روي نمي هد. اين اجماع 
اكنــون در تمام اعضاي عضو ســتاد 

وجود دارد كه قانون بايد به روز شود.
او ادامــه داد: در قانون بن بســتي در 
حوزه هاي مبارزه، درمان، پيشگيري 
و توانمند سازي  نداريم. تنها جايي كه 
دستمان بسته اســت، روزآمد نبودن 

قانون است. مهم ترين مسئله در اين 
خصوص اين اســت كه قانون بايد به 
مرور زمان اصالح شود و از نمايندگان 
مجلس تقاضا داريــم موضوع قانون 
مواد مخدر را به عنــوان يك ضرورت 
اجتناب ناپذير بپذيرنــد؛ چراكه اين 
قانون، جز هدررفت منابع چيز ديگري 

ندارد.
دبير كل ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
درخصــوص تعــداد زيــاد معتادان 
متجاهر نيز گفــت: اصلي ترين علت 
زياد بودن معتــادان متجاهر همين 
قانون فعلي اســت. در ايــن قانون، 
نگهــداري از معتــادان متجاهر يك 
تا 3 ماه عنوان شــده اســت اما كدام 
يك از كشــورهاي دنيا را سراغ داريد 
معتادي كــه ده ها بار بــراي ترك به 
مراكــز درماني رفته، تــرك نكرده و 
متجاهر شــده مي تواند ظرف 3 ماه 

درمان شود.
او ادامــه داد: اين نــوع جمع آوري و 
درمان معتــادان متجاهــر مثل اين 
است كه كاري را تا نيمه پيش ببريم و 
دوباره به سر جاي اولمان برگرديم و از 

اول شروع كنيم. اين اجماع در همه 
نهادهاي مرتبط با مبارزه با مواد مخدر 
وجود دارد. قانون بايد روزآمد شود تا 
شاهد چندباره كاري هاي متعدد در 

اين زمينه نباشيم.
مومني بــا انتقاد از ســم زدايي هاي 
مســتمر معتادان و اعتيــاد دوباره 
آنها، گفت: حداقل 2سال زمان براي 
درمان معتادان نياز است. در بسياري 
از كشورها براي معتادان متجاهر براي 
نخستين بار 2ســال درمان اعتياد و 
درصورت تكرار اعتياد 3ســال زمان 
براي نگهداري آنها صرف مي شود كه 
با اين اقدام 80درصد اين افراد درمان 

مي شوند.
مومني با بيان اهميت توانمند سازي  
معتادان بهبوديافته نيز گفت:  حوزه 
توانمندسازي بسيار مهم است و زماني 
كه معتاد در مراكــز درماني، درمان 
شد و سپس خارج شــد، بايد جامعه 
او را بپذيــرد، مهارتي كســب كند و 
در جامعه مشــغول به كار شــود؛ در 
غير اين صورت دوبــاره به نقطه اول 

بازمي گردد.
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گزارش همشهري  از پس لرزه هاي كرونا و بيكاري گسترده معلمان زبان هاي خارجي

با تعطيلي كالس هاي زبان، تعداد زيادي از معلمان زبان ناگزير از ورود به مشاغل غيررسمي، خانگي و حتي 
فروشندگي شده اند

آموزشگاههايزبان:ماورشكستهشدهايم
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ماسك، ژل، الكل، مواد ضد عفونی کننده و دستكش 
بهداشــتی از جمله محصوالتی است که با فراگیر 
شــدن ویروس کرونا در دنیا با کمبــود و افزایش 
قیمت مواجه شد. در کشــور ما نیز باال گرفتن تب 
کرونا موجب شد تا دست اندرکاران بخش صنعت 
از به کارگیری ظرفیت های تازه برای رشد تولید در 
این بخش خبر دهند. بــا این روند هر روز اخباری 
مبنی بر ورود صنایع شوینده به تولید الكل و مواد 
ضد عفونی کننده یا فعالیت بسیاری از کارگاه های 
صنعتی، صنوف تولیدی و حتی خودروسازان در 
زمینه تولید ماســك به گوش می رسد. آمارهای 
رسمی ارائه شده نیز از رشــد چندبرابری تولید و 
عرضه این اقالم در بازار حكایت دارد. رشد تولید 
و عرضه و افت نســبی تقاضا موجب شد تا توزیع 
ماســك که تا چند مــاه پیش محدود بــه مراکز 
درمانی و بیمارستان ها شده بود در داروخانه ها و 
فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی از سرگرفته 
شود اما این رشد تولید و عرضه نه تنها تأثیری در 
کاهش قیمت خرده فروشی این اقالم نداشته بلكه 
نرخ عمده فروشی و خرده فروشی انواع محصوالت 
بهداشــتی در بازار، همچنان فاصله چندبرابری با 

نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار دارد.

نرخ مصوب برخی انواع بهداشتی ها 
در اواخر اسفند ماه سال گذشته بر اساس مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، سازمان حمایت حداکثر 
نرخ 7قلم انواع ژل و محلول های ضدعفونی کننده 
را در سامانه  124 اعالم کرد و در ادامه نیز چندی 
پیش قیمت 1۰ قلم کاالی دیگر به این ســامانه 
اضافه شــد. درج نــرخ برخی انــواع محصوالت 
بهداشــتی در این ســامانه در حالی اســت که 
محدوده نرخ های مصوب نیز با نرخ عمده فروشی 
و خرده فروشــی این اقالم در بازار فاصله بسیاری 
دارد و در سامانه مذکور تنها نرخ برخی انواع ماسك 
و دستكش درج شده اســت به نحوی که محدوده 
قیمت هر بسته دســتكش 1۰۰ عددی التكس 
از 14 تا 1۸ هزار، دســتكش بســته 1۰۰عددی 
نیتریل از 1۹ تا 2۵ هزار، دستكش نایلونی یك بار 
مصرف۹۰گرمی )بسته 1۰۰تایی( ۵هزار و قیمت 

هر عدد ماســك ســه الیه بنددار و کــش دار نیز 
به ترتیب هزار و 1۰۰و ۹66 و ماسك کارگاهی هزار 
و۵۰۰تومان تعیین شده است، همچنین حداکثر 
نرخ فروش به مصرف کننده نهایی هر عدد ماسك 
ســه الیه، مطابق مصوبه کمیســیون نرخ گذاری 
مربوطه 41۰تومان اعالم و تأکید شــده است که 
تمام داروخانه ها و مراکــز عرضه مكلف به رعایت 
سقف قیمت تعیین شــده در فروش انواع ماسك 
سه الیه هســتند. نرخ اعالم شده برخی انواع ژل و 
مواد ضد عفونی در سامانه مذکورنیزبا قیمت فروش 
این اقالم در بازار فاصله بسیاری دارد. این تفاوت 
قیمت ها در حالی است که مسئوالن وزارت صنعت 
وظیفه نظارت بر بازار برخی محصوالت بهداشتی 
مانند ماسك و دستكش را بر عهده وزارت بهداشت 

و درمان دانســته و تأکید می کنند که نظارت بر 
عرضه الكل، ژل و مواد عفونی کننده به نرخ مصوب 

بر عهده سازمان حمایت است.
ســازمان حمایت همچنین با توجه به مصوبات 
ستاد مقابله با کرونا، حداکثر نرخ مصوب فروش 
الكل اتانــول ۹6 درصد به واحدهــای منتخب 
تولیدکننــده محصــوالت ضدعفونی کننده به 
میزان هر لیتــر را معــادل 17هزار تومان تعیین 
و بر مبنــای آن قیمت مصرف کننــده انواع ژل 

ضد عفونی کننده دســت بر پایــه حداقل الكل 
7۰درصد را اعالم کرده اســت. بر این اساس نرخ 
مصرف کننده تعیین شــده بــرای ژل تیوبی 6۰ 
میلی لیتر هزارو۸۰۰، پمــپ دار ۵۰۰ میلی لیتر 
31هزارو۵۰۰، فوری 1۰۰ میلی لیتر ۹هزارو۵۰۰، 
ژل 2۰۰میلی لیتــر 1۹هــزار، پمــپ دار 4۵۰ 
میلی لیتر 3۰هزار، ژل ۸۸۰میلــی 61هزار، ژل 
27۰۰ میلی لیتر 17۸هزارو۵۰۰، ژل 3۰ میلی لیتر 
4هــزار، ژل 7۵میلی لیتــر ۸هــزارو۵۰۰، ژل 
2۵۰ میلی لیتر 23هــزار، ژل 3۰۰ میلی لیتر2۵ 
هــزارو۵۰۰، ژل 6۰۰ میلی لیتر 3۸هــزار، ژل 
7۵۰ میلی لیتر 47هزارو۵۰۰، ژل ۵۰ میلی لیتر 
6هــزارو۸۰۰، ژل 13۰ میلی لیتــر 12هزارو ژل 
1۵۰ میلی لیتر 14هزار تومان تعیین شده است. 
نرخ مصرف کننده انواع محلول ضد عفونی کننده 
دست بر پایه الكل حداقل 7۰درصد نیز در سامانه 
124برای نوع 4۰۰۰ میلی لیتر 12۰هزار، محلول 
۵۰۰میلی لیتــر 2۵هزار، محلــول 6۰ میلی لیتر 
۵هزارو۵۰۰، محلــول 1۰۰ میلی لیتــر 7هزار، 
محلــول 12۰ میلی لیتــر ۹هــزار، محلــول 
2۵۰ میلی لیتر 13هزار، محلــول 4۰۰ میلی لیتر 
میلی لیتر هــزار،   7۰۰ محلــول  1۸هــزار، 
محلــول 1۰۰۰ میلی لیتــر 33هزار و اســپری 
ضد عفونی کننده دســت 1۵۰ میلی لیتر 1۵هزار 

تومان اعالم شده است.

از رشد تولید تا تشكیل پرونده های تخلف 
باال ماندن قیمــت و کمبود برخــی محصوالت 
بهداشتی در حالی است که مسئوالن وزارت صنعت 
از رشــد تولید و برخورد با گرانفروشی این اقالم 
خبر می دهند. معاون امور صنایع وزارت صمت از 
رشد ۸ برابری تولید محصوالت ضد عفونی کننده، 
هدف گذاری تولید روزانه بیش از 2میلیون ماسك 
صنعتی و رشد 11 برابری تولید ماسك سه الیه در 

کشور خبر داد. مهدی صادقی نیارکی همچنین بر 
رشد دوبرابری تولید الكل تأکید و اعالم کرد، تولید 
ماسك در ظرف مدت زمان کوتاهی از 2۰۰ هزار 
به 7۰۰ هزار عــدد افزایش یافته و بــا حفظ این 
روند میزان تولید ماسك صنعتی )تولید به روش 
صنعتی( به بیش از 2میلیون عدد می رسد. جمشید 
گلپور، دبیر ستاد لجستیك مقابله با کرونا در این 
وزارتخانه نیز قیمت مصوب مصرف کننده ماسك 
تولید کارگاهی برای توزیع در شبكه صنفی کشور 
را 1۵۰۰ تومان دانســت. خبرهای رشد تولید در 
حالی اعالم می شود که مسئوالن سازمان حمایت 
نیز از برخورد با تخلفات عرضه محصوالت بهداشتی 
خبر می دهند. پس از هشدارهای سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد برخورد 
با احتكار و گرانفروشی انواع ماسك، ژل، دستكش 
و مواد ضد عفونی کننــده، اخیرا مدیــر کل امور 
حقوقی و تعزیرات این ســازمان نیز با اشــاره به 
تخلف 146میلیارد ریالی 12شرکت تولید کننده 
ژل و محلــول ضد عفونــی، گفــت: از ابتــدای 
اســفند ماه ۹۸ نظارت بر محصوالت بهداشــتی 
تشدید شده و 12شرکت تولیدکننده ژل و محلول 
ضدعفونی کننــده به عنوان متخلف شناســایی و 
برای آنها پرونده گرانفروشــی تشكیل شده است. 
مجتبی ســجادی، همچنین از برخورد جدی با 
متخلفین خبر داد و افزود: پرونده شــرکت های 
متخلف برای رسیدگی و ســیر مراحل قانونی به 
سازمان تعزیرات حكومتی ارسال شده است که با 
توجه به تداوم شرایط خاص کشور به واسطه شیوع 
ویروس کرونا، انتظار می رود به این پرونده ها هر چه 
سریع تر رسیدگی شود. شهروندان نیز می توانند در 
این راستا شرکت ها و توزیع کنندگان متخلف را با 
هر عنوان تخلفاتی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، 
احتكار و... از طریق ســامانه 124به این سازمان 

اعالم  کنند.

شكاف نرخ 
مصوب و بازار
فاصله سه برابری نرخ 
مصوب مصرف كننده 
و قیمت فروش 
انواع ماسك و الكل 
در داروخانه ها و 
شركت های پخش 
همچنان حفظ شده 
است. نرخ مصوب هر 
عدد ماسك سه الیه 
در حالی 410تومان 
اعالم شده كه 
هر عدد ماسك 
سه الیه پزشكی با 
قیمت 1500 تومان 
و ماسك های 
غیراستاندارد 
خانگی به نرخ 800تا 
900تومان به مردم 
عرضه می شود. 
نرخ هر عدد ماسك 
N95 كارگاهی 
و غیراستاندارد 
تولید داخل در 
بازار 18هزار تومان 
و نوع استاندارد 
این ماسك 45هزار 
تومان است

واردات برخى  
قطعات
 تولید برخی 
محصوالت همچون 
ورق های فوالدی 
آسانسور در 
كشور امكان پذیر 
است اما از آنجا 
كه فوالدسازان 
تولید ورق كربنی 
اتاق خودرو را 
اقتصادی تر می دانند 
از تولید ورق 
آسانسور خودداری 
می كنند، به همین 
دلیل بخشی از 
تجهیزات صنعت 
آسانسور همچنان 
وارداتی باقی مانده 
است

كاهش 80درصدی
تولید موتورسیكلت در 3سال

صنایع موتورسیكلت ســازی 
70و  ایــران در دهه هــای 
80پیشرفت بسیار خوبی داشت 
تا آنجا كه توان داخلی ســازی 
این صنعت تا 65درصد رشــد 
كرد. كارشناســان معتقدند 
ظرفیت تولید داخلی موتورسیكلت و قطعات آن در كشور 
درحدی است كه اگر حمایت از تولیدكنندگان داخلی ادامه 
می یافت، ایران می توانســت به صادركننده این محصول 
تبدیل شود. با این حال این اتفاق نیفتاد و علی رغم همه 
ظرفیت ها، تولید موتورســیكلت در كشور از سال 95تا 
98به كمتر از یك هشتم كاهش یافت. اعضای هیأت مدیره 
انجمن تولیدكنندگان موتورسیكلت هفته گذشته برای 
طرح و پیگیری مشكالت این صنعت با سرپرست وزارت 
صنایع، معادن و تجارت دیدار كردند. در این رابطه با بهمن 

ضیاء مقدم، دبیر این انجمن گفت وگو كرده ایم.

مهم ترین موضوعات مطرح شــده در دیدار با 
سرپرست وزارت صمت چه بود؟

دلیل این دیدار به طور خالصه پیگیری وضعیت وخیم کنونی 
صنعت موتورسیكلت کشور بود. در این جلسه، 4 موضوع مطرح 
شد که نخستین مورد مشــكالت تولید موتورسیكلت برقی و 
دالیل ناموفق بودن تولید این محصــول بود. درهمین رابطه 
موضوع اجرای ماده 12مصوبه قانون هــوای پاك نیز که قرار 
است از ابتدای ماه آینده اجرایی شود، مطرح و محدودیت های 
تولید موتورسیكلت های برقی که از الزامات اجرای این مصوبه 
بود، مورد بحث قرار گرفت. موضوع دیگری که در این جلسه 
مورد بررسی قرار گرفت مشكالت اجرای استاندارد یورو ۵بود.
در این زمینه دالیلی از ســوی تولیدکنندگان عنوان شد که 
مهم ترین  آنها مشكالت ناشی از تحریم و قطع ارتباط با منابع 
تامین و ناتوانی تولیدکننــدگان داخلی در تامین انجین های 
مورد نیاز برای موتورسیكلت از کشورهای اروپایی و آسیایی 
بود؛ شــرایطی که غیراز افزایش بی مورد قیمت تمام شــده 
محصول و فشار به مصرف کننده نتیجه ای نداشته و در نهایت 
منجر به کاهش تولید می شــود. درخواست شــد که اجرای 
استاندارد یورو۵تا زمانی که تولیدکنندگان و منابع خارجی ما 
بتوانند به امكانات اجرای آن دســت یابند به  تعویق بیفتد. در 
این جلسه در زمینه تامین ارز برای واردات قطعات نیز روش ها 
و پیشنهادهایی از ســوی دوطرف مطرح و قرار شد از آنجا که 
از ابتدای امســال ارزی برای واردات قطعات موتورســیكلت 
تخصیص نیافته، این روش ها مورد بررسی قرار گیرد و مشكالت 

تامین ارز رفع شود.
شرایط دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات 

به چه صورت است؟
قبال ارز نیمایی بــه واردات قطعات تخصیــص می یافت ولی 
به صورت خیلی محدود و نه در حد صنایــع حیاتی یا صنایع 
خودرو و دیگــر صنایع تأثیرگــذار و دارای اولویت اما درحال 
حاضر واردات باید با ارز حاصل از صادرات انجام شــود. بااین 
حال از ابتدای امســال هیچ نوع ارزی به صنایع موتورسیكلت 
تخصیص نیافته؛ چه ارز نیمایی و چه حاصل از صادرات. البته 
واردات در صنعت موتورسیكلت منحصر به قطعات است و در 
زمینه محصول کامل یعنی خود موتورسیكلت، واردات انبوه 
ممنوع است. تنها یك یا دو دســتگاه برای تأیید نوع و صدور 
مجوز شماره گذاری وارد کشور می شــود تا آزمون های الزم 
روی آنها انجام شود. در زمینه تامین قطعه نیز، بیشتر قطعات 
موتورسیكلت های اســتریت  و گازی غیر از انجین در داخل 
کشور تامین می شود و قطعات بعضی از مدل ها که تیراژ تولید 
پایینی دارند و سرمایه گذاری روی تولید قالب و ساخت قطعات 
آنها در داخل توجیه اقتصادی ندارد، با واردات تامین می شوند. 
البته این قطعات نیز نســبت به صنایع خودرو و صنایع مشابه 

ارزبری  باالیی ندارند.
وضعیت عرضه و تقاضا در صنعت موتورسیكلت 

به چه صورت است؟ 
تولیدکننندگان داخلــی ظرفیت تولید بیــش از ۵۰۰هزار 
دستگاه موتورسیكلت در ســال را دارند و در این زمینه هیچ  
مشكلی وجود ندارد اما آنچه مانع از رسیدن تولید به این میزان 
می شــود، نبود تقاضاســت. مصرف کنندگان موتورسیكلت، 
بیشتر از قشر ضعیف جامعه هستند و توان پرداخت هزینه باال 
را ندارند. در سال های اخیر دو عامل روی کاهش تیراژ تولید 
تأثیر گذاشته است؛ افزایش نرخ ارز و دیگر هزینه های تولید، 
قیمت این محصول را باال برده و از سوی دیگر رشد تورم و افت 
قدرت خرید مصرف کنندگان، تقاضا را بسیار پایین آورده که 
در مجموع کاهش تولید موتورسیكلت در کشور را باعث شده 
است. قبل از سال۹۵ متوســط تولید داخلی بین ۵۰۰تا 6۰۰ 
هزار دستگاه موتورســیكلت در ســال بود و به همین میزان 
نیز تقاضا در بازار وجود داشــت، اما از آن زمان تاکنون، تولید 
موتورسیكلت افتی 7۰تا ۸۰درصدی را تجربه کرد و در سال۹۸ 
به 116هزار دســتگاه رســید. از آنجا که امروز هم چشم انداز 
روشنی در این صنعت قابل پیش بینی نیست، به نظر می رسد 

میزان تولید بیش از این کاهش خواهد یافت.
میانگین قیمت موتورسیكلت در بازار و درصد 

افزایش نرخ آن چقدر است؟
از آنجا کــه تنوع تولید و اختــالف بین مدل ها زیــاد و نوع و 
کیفیت قطعاتی که روی انواع مختلف موتور نصب  می شــود 
نیز متفاوت اســت، نمی توان رقم دقیقی برای آن عنوان کرد. 
شرایط فروش موتورسیكلت با اتومبیل متفاوت است و بیشتر 
به صورت اقساطی فروخته می شــود؛ چه از طرف شرکت ها و 
چه نمایندگی ها. قیمت گذاری نیز توســط خود شرکت های 
تولیدکننده انجام می شــود و انجمن در زمینه تعیین قیمت، 
دخالتی ندارد و تنها در بحث های مربوط به مشكالت تولید وارد 
می شود، به همین دلیل اطالع دقیقی از قیمت کنونی برندهای 
مختلف ندارم ولی تا جایی که اطالع دارم کف قیمت ها در بازار 
موتورســیكلت 12تا 13میلیون تومان است. تا سال گذشته 
قیمت انواع موتورسیكلت های خیابانی زیر 1۰میلیون تومان 
بود. با این حال از آنجا که استفاده کنندگان از موتور توان مالی 
باالیی ندارند و بازار کشــش افزایش زیــاد قیمت ها را ندارد، 
درصد افزایش قیمت این محصول به اندازه محصوالت ســایر 

صنایع نبوده است.

گفت وگو

بازار

جای خالی نرخ مصوب محصوالت بهداشتی 

رشد 8برابری تولید انواع محصوالت بهداشتی و افت نسبی 
تقاضا برای این اقالم با فروكش كردن تب اولیه كرونا، انتظارات 
مردم برای رشد عرضه و كاهش و تثبیت قیمت ها را بیشتر كرد. همچنین با نقل مكان محصوالت 
بهداشتی و ضدعفونی از گروه2 كاالیی به فهرست گروه یك كاالهای اساسی و پس از مصوبات 
ستاد ملی مقابله با كرونا، ســازمان حمایت نیز از قرار گرفتن این اقالم در فهرست كاالهای 
اساسی و ضروری مشــمول كنترل قیمت، مبارزه با احتكار، گرانفروشی، اختفا و... خبر داد. 
تأكید مســئوالن بر اولویت تامین و نظارت بر قیمت و عرضه انواع ماسك، الكل، ژل و مواد 
ضد عفونی كننده با نرخ مصوب در شرایطی است كه گزارش میدانی همشهری از بررسی قیمت 
عمده فروشی و خرده فروشی این اقالم در بازار مصرف، حاكی از شكاف چندبرابری نرخ مصوب 
اعالم شــده با قیمت های فروش این اقالم در بازار مصرف است. گرچه پس از فروكش كردن 
تب كرونا و بازگشایی برخی مشاغل و كسب و كارها، تقاضا برای این محصوالت در بازار كمتر 
شده، اما با تأكید دست اندركاران بخش بهداشت و درمان بر ضرورت فاصله گذاری اجتماعی و 
رعایت اصول بهداشتی برای جلوگیری از موج دوباره شیوع كرونا، این روزها میزان استفاده از 
ماسك، ژل، الكل و مواد ضد عفونی در شرایطی نسبت به یك ماه گذشته بیشتر شده كه هنوز 
هم خبری از عرضه برخی اقالم بهداشتی نبوده و نظارتی بر نرخ خرده فروشی این محصوالت 

در داروخانه ها و فروشگاه ها نیست.

علی ابراهیمی
دبیر گروه بازار

  گزارش میدانی همشهری از قیمت انواع محصوالت بهداشتی نشان می دهد که فاصله نرخ مصوب مصرف کننده و قیمت خرده فروشی انواع ماسك، ژل، دستكش
 الكل و مواد ضدعفونی کننده به خصوص انواع استاندارد، در بازار مصرف چند برابر شده است

نرخ های مصوبی كه وجود خارجی ندارد
نرخ های مصوب برخی انواع محصوالت بهداشتی در حالی اعالم و در سامانه 124درج شده است 
كه قیمت عمده فروشی این اقالم توسط شركت های تولید كننده به شركت های پخش عمده و 
نرخ فروش این اقالم در بازار با قیمت های مصوب فاصله معناداری دارد، به نحوی كه قیمت خرده فروشی 
هر بسته 100 عددی دســتكش التكس از 60تا 100هزار تومان در نوســان است. مسئول یك شركت 
عمده فروشی محصوالت بهداشتی در گفت وگو با همشهری در مورد نرخ این اقالم گفت: اكنون قیمت 
خرده فروشی هر عدد ماسك جراحی 2هزار و500، ماسك پزشكی هزارو500، ماسك N95 كارگاهی 
18تا 20هزار و هر عدد ماسك N95 استاندارد در صورت موجود بودن در بازار، 45تا 50هزار تومان است. 
او اغلب ماسك های تولیدی خانگی را غیراستاندارد دانســت و افزود: این ماسك ها به دلیل ناتوانی 
تولید كنندگان در پرس كردن گیره دور بینی، دوخت و پارچه نامناسب، استانداردهای پزشكی الزم را 
ندارد و حتی برخی انــواع آن به نرخ هر عدد 800تــا 900تومان به مردم فروخته می شــود. او نرخ 
خرده فروشی هر لیتر الكل 96درصد اتانول برندهای معتبر الكل زنجان، بیدستان، نصر اصفهان، جهان 
صنعت و... در بازار را 70تا 80هزار تومان و هرنیم لیتر مایع ضد عفونی كننده این برندها را 29هزار تومان 
دانست و گفت: قیمت خرده فروشی ژل 250میلی گرمی 27تا 28هزارو 500 و ژل 500میلی گرمی 50هزار 
تومان است و نرخ خرده فروشی انواع ژل150میلی گرمی بنا بر نوع برند از 15تا 20هزار تومان در نوسان 
است. این فروشنده محصوالت بهداشتی با اعالم اینكه خبری از عرضه این اقالم به نرخ مصوب نیست، 
افزود: حتی نرخ عمده فروشی توزیع محصوالت بهداشتی در فاكتور رسمی ارائه شده توسط شركت های 
تولید كننده به شركت های پخش نیز به مراتب از نرخ مصوب اعالم شده سازمان حمایت و ستاد ملی 
مقابله با كرونا بیشتر است. به گفته او گر چه نرخ عمده فروشی انواع ماسك، ژل، مواد ضد عفونی كننده 
و دســتكش با فروكش كردن كرونا تا حدودی كاهش یافته اما عرضه این اقالم با نرخ های مصوب در 
داروخانه ها یا شــركت های پخش و واحدهای خرده فروشی اصال وجود خارجی ندارد. این فروشنده، 
عرضه محصوالت بی كیفیت شــامل فروش الكل متانول به جای الكل اتانول در بسته بندی برندهای 
نامعتبر با افزودن وایتكس یا تولید و عرضه ماسك های خانگی و كارگاهی غیرمجاز، غیرشركتی و فاقد 
استاندارد به همراه كاهش تقاضا را از دیگر عوامل افت نسبی نرخ انواع محصوالت بهداشتی در بازار 
اعالم كرد و نسبت به افزایش بی رویه قیمت و كمبود این اقالم در بازار با احتمال موج تازه شیوع كرونا 

هشدار داد.

در سال های اخیر صنعتگران ایران در تولید برخی كاالها به 
موفقیت های چشمگیری دست یافته و توانسته اند نیاز بازار 
كشور به واردات را كاهش دهند. تولید آسانسور و تجهیزات 
صنعتی آن در داخل كشور به ویژه در دهه90، تا حد زیادی 
از وابستگی كشور به واردات كاست اما هنوز بخشــی از نیاز این صنعت از خارج از كشور 
تامین می شود، این در حالی است كه تقاضا برای نصب آسانسور به دلیل نبود ساخت و ساز در 
سال های اخیر بسیار كمتر از تولید داخلی است. خودكفایی نسبی ایران در تولید آسانسور 
و قطعات آن، در كنار آزادبودن واردات قطعات و كاالهایی كه تكنولوژی یا صرفه اقتصادی 
تولید آن در كشور وجود ندارد و همچنین حجیم بودن قطعات آسانسور، باعث می شود سود 
اقتصادی واردات غیررسمی آن به اندازه كاالهای دیگر نباشد اما به نظر می رسد این حوزه 

نیز به دالیل خاصی از گزند قاچاق در امان نیست. 

 هفته گذشــته رئیس هیأت مدیره سندیكای 
فروشــندگان آسانســور و پله  برقی تهران از 
قاچاق سازمان یافته قطعات آسانسور به کشور 
خبر داد. محمدرضا زهره وندی در گفت وگو با 
رســانه ها یكی از چالش های صنعت آسانسور 
و قطعات وابســته را ورود قطعات آسانسور به 
کشور بدون ثبت سفارش دانست و مهم ترین 
دلیل آن را نیز جلوگیری از تخصیص ارز برای 
نیازمندی های این صنعت بیان کرد. وی گفت: 
به تازگــی در انباری در اطــراف تهران، هزار 
دستگاه موتور گیربكس آسانسور که به صورت 
قاچاق وارد شده بود، کشف شد، این در حالی 
است که کل آسانسورهای تولیدی و نصب شده 
سال۹۸ در کشور حدود 2۸ هزار دستگاه بوده  
است. زهره وندی قاچاق هزار دستگاه آسانسور 
به کشور در شرایطی که نیاز بازار حتی از تولید 
داخلی نیز کمتر است را »قابل توجه« و مواردی 
از این دســت را در صنعت آسانســور »زیاد« 

عنوان کــرد. به اعتقاد او، افزایش مشــكالت 
تخصیص ارز در کشــور بحث قاچاق در این 

صنعت را پررنگ کرده  است.

دلیلی برای قاچاق وجود ندارد
اما رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی 
و خدمات وابسته، با احتیاط بیشتری در این 
زمینه صحبت می کند. عباس ابریشــمی، در 
گفت وگو با همشهری از آنچه با عنوان قاچاق 
سازمان یافته از آن یادشــده ابراز بی اطالعی 
کرد و گفت که نمی توانــد موضوعی را که از 
آن اطالعی ندارد، تأیید یا درباره آن اظهارنظر 
کند. وی تنها به بیان ایــن نكته اکتفا کرد که 
»در خبرها خواندم یك پارتــی کاالی حوزه 
آسانسور شــامل موتورهای گیربكس قاچاق 
به کشور وارد و توقیف شده است«. ابریشمی 
معتقد است که با توجه به حجیم بودن قطعات 
آسانسور، اگر کســی قصد سود بردن از مسیر 

قاچاق را داشته باشد، کاالهای بسیار دیگری 
به صرفه تر از آسانســور و قطعات آن است. او 
افزود: قاچــاق، محصول ســودجویی یا نیاز 
به ورود کاالهایی اســت که واردات رســمی 
آنها ممنوع شده باشــد اما درحوزه آسانسور 
واردات هیــچ کاالیــی ممنوع نشــده و تنها 
محدودیت هایــی در این زمینــه وجود دارد، 

درنتیجه نیازی به قاچاق احساس نمی شود.

واردات؛ فقط قطعات خاص
گفته می شــود در زمینه تولید آسانســورها 
و قطعــات مربوط بــه کابین هــای ۸نفره و 
کمتر، نیاز کمی به واردات وجود دارد و توان 
تولیدکنندگان داخلــی تقاضای بازار مصرف 
را تامیــن می کند اما با این حــال درصدی از 
وابستگی در این حوزه نیز وجود دارد. ابریشمی 
درباره تامین قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان 
گفت: در حوزه آسانســور 2گروه تولیدکننده 
داریم؛ گــروه اول، تولیدکننــدگان قطعات 

گزارش دو    

داللی و تقلبى فروشی در بازار قطعات آسانسور
درحالی که گفته می شود به دلیل ممنوع نبودن واردات و میزان باالی تولید داخلی، قاچاق قطعات آسانسور موضوعیتی 

ندارد، کارشناسان عدم تخصیص ارز را دلیل افزایش قاچاق در این حوزه می دانند 

بازار داغ قطعات تقلبى
به گفته كارشناسان، در زمینه قطعات آسانسور كمبودی در بازار وجود ندارد اما تقلب و 
فیك فروشی معضلی است كه هم خریداران و هم تولیدكننده داخلی را متضرر می كند. 
گفته می شود برخی از محصوالت تولید داخل كشور، توســط دالل ها در انبارها و كارگاه های 
دیگری تعویض نشان و به نام كاالی خارجی به متقاضیان فروخته می شود. ابریشمی در این زمینه 
گفت: دالل ها موتوری را كه تولیدكننــده ایرانی به قیمت 15میلیون تومان می فروشــد، با 
عوض كردن نشان و ایجاد تغییرات مختصری كه هزینه بســیار كمی برای آنها دارد، با قیمت 
50میلیون تومان می فروشند. درحالی كه تولیدكننده داخلی نهایتا 10تا 12درصد سود برده است. 
ما از طرف اتحادیه به اعضای خود اعالم كردیم آنچه می خرید، با هر برند و ماركی كه به شــما 

فروخته می شود ایرانی و تولید داخل است.

هستند که به برخی مواداولیه و قطعات خارجی 
برای ادامه رونــد تولید نیاز دارنــد. در حوزه 
این قطعات وارداتی، مقــداری کمبود وجود 
دارد ولی این کمبود به معضل تبدیل نشــده 
اســت. گروه دوم، تولیدکنندگان آسانســور 
کامل هستند، این دســته از تولیدکنندگان 
به دلیــل اینكه برندســازی در کشــور انجام 
نشده، تا پیش از این آسانســورهای تولیدی 
خود را بــا مارك موتوری کــه روی آن نصب 
می کردند، به فروش می رســاندند اما با توجه 
به اینكه امروز برای آسانســورهای با ظرفیت 
کمتر از ۸نفر، موتور خارجی وارد نمی شــود، 
تولیدکنندگانی که از اســم برندهای خارجی 
اســتفاده می کردند با معضل مواجه شده اند. 
این فعال صنفــی در زمینه نیاز بــه واردات 
موتور گیربكس افزود: شــاید الزم باشد برای 
ساختمان هایی که آسانســورهای خاص نیاز 
دارند یا ارتفــاع خیلی بلنــدي دارند، موتور 
گیربكس وارد شــود ولی برای آسانسورهای 
معمولی با ظرفیت 4، 6و ۸نفر، تولیدات داخلی 
جوابگوست. اما آمار و ارقام دقیق تر این حوزه 
را نایب رئیس اتحادیه کشوری آسانسور بیان 
کرد. به گفته علیرضا سخاوت، اکنون در تولید 
کابین ها و در های آسانسور، حدود ۸۰ درصد 
تولیدات، داخلی ســازي شــده اما در موتور و 

گیربكس و همچنین آسانسورهای هیدرولیك 
وابســتگی ۵۰ درصدی به خارج وجود دارد و 
این وابســتگی در موتورها بیش از ۸۰ درصد 
است. وی میانگین وابستگی ارزی در تولید هر 
آسانسور را نیز بین 4تا ۸هزار دالر عنوان کرد؛ 
ارزی که واردکنندگان، آن را از ســامانه نیما 

تامین می کنند.

فوالدسازان ورق نمی دهند
تولیدکنندگان آسانســور به دلیل اینكه تیراژ 
خریــد پایینی دارنــد در تامیــن ورق برای 
ســاخت کابین با مشــكل مواجهند. مهدی 
هادوی، رئیس مرکز ســاخت داخلی صنایع 
ماشین ســازی و تجهیــزات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در نشســتی کــه با اعضای 
هیأت مدیره اتحادیه کشوری آسانسور داشت، 
گفت: هم اکنــون تولید برخــی محصوالت 
همچون ورق های فوالدی آسانسور در کشور 
امكان پذیر اســت اما از آنجا که فوالدســازان 
تولید ورق کربنی اتاق خــودرو را اقتصادی تر 
می داننــد از تولید ورق آسانســور خودداری 
می کنند، به همین دلیل بخشی از تجهیزات 
صنعت آسانسور همچنان وارداتی باقی مانده 
است. رئیس اتحادیه کشــوری آسانسور نیز 
ضمن تأیید مشــكالت دسترســی به برخی 
مواداولیه مثل فوالد به دلیل تیراژ پایین تولید، 
خوشه سازی را راهكار پیشنهادی اتحادیه برای 
این مشــكل عنوان کرد و  افزود: طی روزهای 
گذشته این موضوع را در برگزاری جلساتی با 
وزارت صنعت پیگیری کردیم و درنظر داریم 
با خوشه ای کردن تولیدکنندگان زمینه تامین 
آسان تر مواداولیه را برای آنها فراهم کنیم. به 
این معنی که چند تولیدکننده برای تامین نیاز 
مواداولیه خود با هم درخواست بدهند، یا اینكه 
با گرفتن کد بورسی، مواداولیه را دریافت کرده 

و یك تولیدکننده بین بقیه توزیع کند.

فرخنده رفائی
خبرنگار



تا زمانی كه از وسواس بیمارگونه اش صحبت 
می كند، همه  چیز را با حرارت و مو به مو توضیح 
می دهد: »وقتی دانش آموز بودم، مطلبی را كه 
كامال حفظ بودم، دوبــاره و ده باره می خواندم. 
ساعتی 100بار دســت هایم را می شویم، ولی 
باز هم فكر می كنم آلوده است...«. روانشناس 
برای پیدا كردن دلیل وسواس فرید، 21سال 
عمر او را آرام آرام زیر و رو می كند و به ماجرای 
آزار و اذیت جنســی 14كودك 9 تا 11ساله 
توسط فرید می رسد. حاال فرید آرام و شمرده و 
با تردید صحبت می كند. به نظر می رسد او فقط 
به دنبال راه درمان وسواس خود می گردد و به 
اصالح رفتار كودك آزاری خود تمایلی ندارد. 
روانشــناس باز هم جلوتر می رود و به اتفاقی 
می رسد كه میل به آزار جنسی كودكان را در 
فرید زنده كرده اســت. فرید تعریف می كند: 
»پدرم همیشــه به من بی توجهــی می كرد. 
همسرعمه ام كامال برخالف پدرم بود. نخستین 
بار كه او من را به بهانه برداشــتن وســیله ای 
به انباری خانــه اش برد و در آغــوش گرفت، 
احساس كردم او همان پدری است كه همیشه 
آرزویش را داشتم... .همســرعمه ام سال ها از 
من سوء اســتفاده كرد و مرا مورد آزار جنسی 

قرار داد«.

برایحفظرازخودتالشمیكنند
شــیما هم با آنكه حاال زنی میانســال شده، 
وقتی به روانشــناس مراجعه كرد، درباره آن 
اتفاق حرفی نزد و فقط از ترس و افســردگی 
و كابوس هــای آزاردهنده اش گفت. ســاناز 
فیض اللهی وقتی متوجه شــد شــیما هنگام 
صحبت با دیگران به صورت مداوم و ناخودآگاه 
ساق پایش را ماساژ می دهد، درباره دلیل این 
رفتارش كنجكاو شد. سرانجام این كنجكاوی 
از رازی كه 45سال بر ســینه شیما سنگینی 
می كرد پرده برداشــت؛ »ســاق پایم آسیب 
ندیده و درد نمی كند، اما وقتی هفت ساله بودم، 
هربار كه مادرم من را به دایی ام می ســپرد... 
.« فیض اللهــی، روانشــناس و روان درمانگر 
اســت. شــیما و فرید تنها بیماران او نیستند 
كه سرچشــمه ناراحتی های روانــی آنها در 
آزار جنسی دوران كودكی شــان پنهان بوده 
است. فیض اللهی می گوید: »معموال قربانیان 
كودك آزاری جنســی یا كســانی كه مرتكب 
كودك آزاری می شوند، برای صحبت و مشاوره 
در این مورد مراجعه نمی كنند و دوست ندارند 
در جلسات مشــاوره به این موضوع پرداخته 
شــود، اما ناراحتی های روحی و عصبی آنها از 
نتایج همین خاطرات است و بدون ریشه یابی 

درمان نمی شود«. 

كودكآزارانچربزبانوالابالی
به گفتــه فیض  اللهی، بســیاری از افرادی كه 
در كودكی مورد سوءاســتفاده جنســی قرار 
گرفته اند، در بزرگســالی گرایش های جنسی 
آنها منحرف می شود و به آزار جنسی كودكان 
تمایل پیدا می كننــد. او می گوید: »نمی توان 
ویژگی هــای مشــترك و مشــخصی را برای 
كــودك آزاران پیدا كــرد، اما اغلــب افرادی 
كه مرتكب این جرم شــده اند، ســابقه اعمال 

مجرمانــه، بزهــكاری و رفتــار ضد اجتماعی 
داشــته اند، مواد مخدر مصــرف می كرده اند و 
در خانــواده از هم گســیخته و آشــوب زده 
رشــد كرده اند«. در میان گروه های مســتعد 
كودك آزاری جنســی، افــرادی كــه رفتار 
ضد اجتماعــی دارند برای فریــب كودكان به 
موفقیت بیشتری می رسند. این افراد معموال 
ظاهری طبیعی و حتی گرم و دوست داشتنی 
دارند، اما در حوزه های مختلف زندگی شــان 
اختالل و شكســت های پیاپی دیده می شود. 
دروغگویی، فرار از خانه و مدرسه، دزدی، دعوا 
و نزاع های خیابانی و اعمال غیرقانونی، جزئی از 
رفتار افراد ضد اجتماع است. آنها نزد هم جنسان 
خود فریبــكار و پرتوقع جلــوه می كنند، ولی 
با چرب زبانی و هوش كالمی خود به ســادگی 
كودكان و جنــس مخالــف را تحت تأثیر قرار 
می دهند. الابالی گری جنســی، همسرآزاری 
و كــودك آزاری از رفتارهای شــایع این افراد 
اســت. آنها هیچ وقت از اعمال خود پشیمان 
نمی شوند، بلكه رفتارهای وحشــیانه خود را 
با دالیل ساده ای مانند بی فكری و بی توجهی 

توجیه می كنند.

یكتا4درصدجامعهپدوفیلهستند
روانپزشــكان به افرادی كه به صــورت مداوم 
مرتكب كــودك آزاری جنســی می شــوند 
»پدوفیل« می گویند. دكتــر مهدی كریمی 
می گوید: »پدوفیلی از شــایع ترین اختالالت 
جنســی اســت و به مفهوم نگرش جنسی به 
كودكان است. معموال سن افراد پدوفیل باالتر 
از 16ســال اســت و قربانیان خود را از میان 
كودكانی كه الاقل 5ســال كوچك تر باشــند 
انتخاب می كنند«. به گفته این روانپزشــك، 

قربانیان پدوفیلی ها ممكن است دختر یا پسر 
باشند، ولی انحرافات جنسی در مردان شایع تر 
اســت و به طور كلی یك تا 4درصد جامعه به 
پدوفیلی مبتال هستند. او می گوید: »دختران 
8 تا 10ساله بیشــتر در معرض خطرند و این 
انحراف الزاما به صورت برقراری ارتباط جنسی 

نیست«.
برای اینكه به فردی پدوفیل گفته شــود، باید 
در دوره ای شش ماهه حاالت پدوفیلی در فرد 
وجود داشته باشــد. افراد پدوفیل در شرایط 
عادی رفتاری معمولی دارند و با عواملی مانند 
تولد نوزادی جدید و قرارگرفتن در محیط های 
حضور كودكان مانند مدارس و مهدكودك ها، 

بیماری جنسی آنها بروز می كند.

نقشژنتیكثابتنشدهاست
برخی از روانپزشكان غربی معتقدند ویژگی های 
ژنتیك در بروز حاالت پدوفیلــی نقش دارد. 
دكتر كریمی در بــاره این نظریــه می گوید: 
»فقط در بیماری های روانی اســكیزوفرنی و 
دوقطبی نقــش وراثت و ژنتیك ثابت شــده، 
اما در مــورد بیماری های روانــی دیگر مانند 
پدوفیلی این نظریه به اثبات نرســیده است، 
 البته تحقیقات نشــان داده قســمت هایی از 
مغز )فرونتال و تمپورال( افراد پدوفیل هنگام 
برانگیختگی غرایز جنسی، فعالیت غیرطبیعی 
دارند«. او نداشتن شــریك جنسی مناسب و 
روابط زناشویی ســرد را از دالیل بروز پدیده 
پدوفیلی نام می برد و می گوید: »در خانواده های 
پرجمعیت كه فرزندان اتاق خواب مشــترك 
دارند، امكان بروز حاالت بیمارگونه جنســی 
بیشتر می شود«. این روانپزشك درباره روش 
انتخاب قربانیان پدوفیلی می گوید: »گروهی 

از پدوفیل ها ترجیح می دهند  قربانی، یكی از 
نزدیكان وآشنایان باشد كه به این گروه پدوفیل 
انحصاری گفته می شود. تعدادی از پدوفیل ها 
هم قربانی را از كودكان غریبه انتخاب می كنند 
كه پدوفیل غیرانحصاری نامیده می شوند. در 
هر دو نوع، در انتخــاب قربانی به  وجود مكانی 
نزدیك و در دسترس برای ارتكاب جرم توجه 
می شــود و موقعیت مكانی محل بروز جرم در 
تصمیم گیری و انتخاب آنها نقش زیادی دارد«.
دكتر كریمــی، تــرس و اضطــراب دائمی، 
افسردگی، اقدام به خودكشی های مكرر، افت 
عملكرد شغلی، ناموفق بودن در تربیت فرزند و 
روابط خانوادگی متزلزل، سوءمصرف مشروبات 
الكلی و موادمخدر را از پیامدهای آزار جنسی 
كودكان یا مــورد آزار قرارگرفتن یك فرد در 
خردســالی می داند. كریمی می گوید: »افراد 
پدوفیل قابل درمان هســتند و مصاحبه های 
بالینی توســط روانشــناس و روانپزشــك، 
دارو درمانــی و خانواده درمانــی از روش های 

درمان بیماری پدوفیل است«.

كودكآزارانیكهمجازاتنمیشوند
ناكارایی قوانین حمایــت از كودكان از دالیل 
مهم رشــد كودك آزاری جنسی است. مونیكا 
نادی، وكیل پایــه یك دادگســتری و وكیل 
انجمن حمایت از حقوق كــودكان، می گوید: 
»در قوانین مربوط به كودك آزاری جنســی 
كه سال1381 تصویب شده، خألهای قانونی 
قابل توجهــی وجــود دارد و اثبــات جرم با 
محدودیت هایی روبه روست. در قوانین قضایی 
مربوط به آزار جنسی كودكان، اگر جرم لواط 
یا تجاوز جنسی ثابت شــود، شخص به اعدام 
محكوم می شــود، در غیر ایــن صورت مجرم 
فقط به داشتن روابط نامشروع متهم می شود 
كه مجازات آن 100ضربه شــالق است؛ یعنی 
جرمی كه حد فاصل این جرائم قرار می گیرد، 

در این قانون دیده نشده است«.
نادی پرونده هــای كودك آزاری بســیاری را 
پیگیری كرده است. او می گوید: »از دیگر موانع 
قانونی كودك آزاری جنسی، قرارگرفتن آن در 
شمار جرائم شرعی است كه برای اثبات آن به 
ادله شرعی شــامل 4بار اقرار، وجود 4شاهد و 
علم قاضی نیاز اســت. در مــوارد زیادی علم 
قاضی به  وجود نمی آیــد و كودك آزار محكوم 
نمی شود. نمونه این موارد در یكی از پرونده های 
سال1388 اتفاق افتاد. در این پرونده مادری 
پســر شش ســاله اش را به دختــر و دامادش 
می ســپرد و به محل كارش می رفت. داماد و 
دخترش كه اعتیاد شــدید داشــتند، هر روز 
بارها كودك را با سیگار می سوزاندند و به عنوان 
صفحه دارت به بازی می گرفتند و داماد معتاد 
او را مورد آزار جنسی شدید قرار می داد. مادر 
كودك پس از مطلع شدن از موضوع به كانون 
حمایت از كودكان مراجعه كرد و ما از دامادش 
شكایت كردیم، ولی به دلیل كافی نبودن ادله، 
مجازات نشــد و بی پرواتر از گذشته، در مسیر 
خانه تا مدرسه كودك را تهدید می كرد و آزار 
می داد. مراحل پیگیری این پرونده 10سال به 
طول انجامید و در حالی  كه كودك آسیب  دیده 
یك نوجوان شانزده ساله شــده بود، توانستیم 

حكم حبس دامــاد كــودك آزار را از دادگاه 
بگیریم. اما كــودك از من به عنــوان نماینده 
سیستم قضایی كه نتوانسته او را حمایت كند و 
حقش را بگیرد، احساس ترس و دوری دارد. ما 
به قوانینی نیاز داریم كه از كودكان آسیب دیده 
احقاق حق كند و بــرای مجرمان بازدارندگی 

داشته باشد«. 

قوانین،بازدارندهنیستند
نادی به پرونده های )آزار جنسی در محیط های 
آموزشی( چند ســال اخیر اشــاره می كند و 
می گوید: »معلم یك روستا به دانش آموزانش 
تجاوز كرده، اما فقط از مدرســه این روستا به 
مدرسه روستای دیگری منتقل شده است، در 
حالی  كه باید حق كار در كنار دانش آموزان از 
این فرد گرفته شود«. یكی از موضوعات مهم 
در بحث كودك آزاری جنســی، بازگشت فرد 
كودك آزار و قربانی آســیب دیده به جامعه با 
همان شرایط روحی نابســامان و آسیب دیده 
اســت. این وكیل انجمن حمایت از كودكان 
معتقد است: »سیستم قضایی كشور باید بستر 
بازگشت فرد آسیب دیده به جامعه را فراهم كند 
تا قربانی و فرد كــودك آزار پس از درمان های 
روانشناختی، شــرایط حضور سالم در اجتماع 
را به  دست آورند«. افزایش تعداد پرونده های 
كودك آزاری جنسی ســبب شده قانونگذاران 
لزوم اصالح و تكمیل قانون حمایت از كودكان 

را بپذیرند.

تربیتجنسیكودكاندرمعرضخطر
نــادی می گوید: »پــس از 12ســال، الیحه 
حمایت از كــودكان و نوجوانــان در مجلس 
تصویب شــده و در مرحله بررسی در شورای 
نگهبان قرار دارد. در این الیحه خألهای قانونی 
آزار جنســی كمتر شده و متناســب با جرائم 
مختلف، مجازات تعیین شــده است. در این 
الیحه كودكان در معــرض خطر، مانند اطفال 
بی سرپرست و بدسرپرست، شناسایی می شوند 
و توسط كارشناسان و روانشناسان سازمان های 
مردم نهاد، بهزیستی و ســایر مراجع حمایتی 
مورد آموزش و تربیت جنسی قرار می گیرند. 
اگر این الیحه تصویب شود، در سیستم قضایی 

كشور تحول قابل توجهی رخ می دهد«.
بســیاری از كودك آزاران بالغ نیستند و جزو 
بزرگساالن هم به شمار نمی آیند. نادی درباره 
آنها می گوید: »كودك آزاران كمتر از 18سال 
از پیامدهای قانونی ایــن جرم آگاهی ندارند و 
خودشان هم آسیب روحی جدی می بینند. این 
گروه از كودكان پس از طی دوران محكومیت 
خود باید تحت درمان روانی قرار گیرند تا دوباره 
مرتكب جرم نشوند و زندگی سالمی درپیش 
بگیرند. قوانین باید بیش از آنكه تنبیهی باشد، 

اثرات پیشگیرانه داشته باشد«. 
او نداشــتن آگاهــی جنســی مناســب را از 
ویژگی های  قربانیــان و كودك آزاران می داند 
و می گویــد: »اغلب قریب به اتفاق شــاكیان و 
قربانیان پرونده های كــودك آزاری دچار فقر 
فرهنگی هســتند و از اختالفــات خانوادگی، 
اعتیــاد، فقر اقتصــادی و بدسرپرســتی رنج 

می برند«.

تربیت جنسی؛ واكسنی برای حفاظت از كودكان 
آموزشجنســیبهكودكانیكیازمهمترینروشهای ساناز فیض اللهی
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شوند.دراینموارداگركودكاحســاسگناهوتقصیركند،بابحرانهایروحیمخربوجدیای
روبهرومیشودكهآثارآنتابزرگسالیازبیننمیرود.اغلبكودكآزارانجنسی)پدوفیلها(برای
رسیدنبهمقاصدشومخودبهزورمتوسلنمیشوندوبافریبكودكانبههدفخودمیرسند.به
كودكانبیاموزیدبهافرادغریبهوناشــناساعتمادنكنندوهنگاممشــاهدهلمسبدازسوی
اطرافیانشان،دیگرانرابافریادزدنمطلعومحلراترككنند.تربیتجنسیكودكاننهتنهاآنها
رادربرابرآسیبهایجنسیمحافظتمیكند،بلكهدرایجادذائقهجنسیصحیحآنهادرسنین
بزرگسالینقشدارد.بسیاریازكودكآزارانبراینخســتینباربادیدنفیلمیاصحنهجنسی
نامناسببااینپدیدهطبیعیآشناشدهاند،درصورتیكهاگرفردیدرسنینكودكیباتربیتجنسی
مناسبباغرایزخودآشناشود،ذائقهجنسیسالمیخواهدداشتوبهسویكجرویهایجنسی

مانندپدوفیلیكشیدهنمیشود.
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 مراقب چهره های
 ضد اجتماعی 

باشید 
درمیانگروههای

مستعدكودكآزاری
جنسی،افرادیكه
رفتارضداجتماعی
دارندبرایفریب

كودكانبهموفقیت
بیشتریمیرسند.
اینافرادمعموال

ظاهریطبیعیوحتی
گرمودوستداشتنی
دارند،امادرحوزههای
مختلفزندگیشان

اختاللوشكستهای
پیاپیدیدهمیشود.

دروغگویی،فرار
ازخانهومدرسه،

دزدی،دعواو
نزاعهایخیابانیو
اعمالغیرقانونی،
جزئیازرفتارافراد

ضداجتماعاست

دالیل پدوفیلی 
نداشتنشریك
جنسیمناسب
وروابطزناشویی

سردراازدالیلبروز
پدیدهپدوفیلینام
میبردومیگوید:
درخانوادههای

پرجمعیتكهفرزندان
اتاقخوابمشترك
دارند،امكانبروز
حاالتبیمارگونه
جنسیبیشتر

میشود

ری
 اكب

ضا
در

حم
ی: م

ساز
ویر

تص

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 شــماره 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.
 پیامگیرماباشــماره09023828491درتمام
طولشــبانهروزآمادهدریافتپیامها،نظراتو

دیدگاههایشماست.
****
5122***0912–حسین:

چند  ماه اســت كه مدارس تعطیل شده و ما دانش آموزان 
در خانه با اســتفاده از روش های آمــوزش از راه دور در 
حال تحصیل هستیم. مسئوالنی كه طراح سؤاالت نهایی 
امتحانات دانش آموزان هســتند گویا در جریان بیماری 
كرونا و تأثیر منفی آن بر آموزش دانش آموزان نبوده اند و 
به گونه ای سؤاالت را طراحی كرده اند كه بسیاری نمی توانند 
به راحتی به آن پاسخ دهند. ضرورت دارد در شرایطی كه 
كشــور در وضعیت خاصی قراردارد، روش های برگزاری 
امتحانات و طراحی سؤاالت متناسب با شرایط كرونا باشد 

تا دانش آموز با استرس كمتری امتحان دهد.

8956***0919-محمد:
شاید حق با آنهایی باشد كه معتقدند قیمت خیلی از كاالها 
از جمله خودرو رو باید بازار تعیین كنه، اما كدوم بازار؟! یك 
بازار سالم و غیر آلوده كه همه مولفه های درست اقتصادی 
در اون لحاظ شــده باشــه، نه بازاری كه توسط دالالن و 
سودجویان و از خدابیخبران دستكاری میشه، سیاه میشه 
و از مسیر اصلی منحرف میشه. پس این بازار، بازاری نیست 
كه بشــه بهش اعتماد كرد و ازش انتظار حركت در مسیر 

درست اقتصادی داشت. 

1908***0912–الله:
ماه ها ست كشور درگیر بیماری كرونا ســت، اما هر چه از 
روزهای اول شــیوع بیماری فاصله می گیریــم و مردم با 
بیماری آشنایی بیشتری پیدا می كنند، حساسیت عمومی 
نسبت به آن كمتر می شود. این موضوع باعث شده  تعداد 
كسانی كه دچار بیماری می شوند هر روز بیشتر از قبل شود 
درحالی كه باید آمارها رو به كاهش باشــد. اگر مسئوالن 
تالش كنند همه  چیز را در كشــور عادی جلــوه دهند، 
حساسیت مردم هم كاهش پیدا می كند و این تصور بین 
آنها ایجاد می شود كه دیگر خطری آنها را تهدید نمی كند. 
خوب است به همان اندازه كه سعی می كنند فضای جامعه 
را عادی نشان دهند،  شرایط بحرانی را هم به مردم یادآوری 
كنند تا این حس در شــهروندان ایجاد نشــود كه كرونا 

تمام شده است.

4824***0912میالد:
مگه خودرو یه كاالی تولیدی نیســت؟ مگه مواد اولیه و 
نهاده های تولیدش مشــخص نیست؟ مگه نباید با قیمت 
معقول و منطقــی از در كارخونه بیاد بیرون و به دســت 
مصرف كننده واقعی برسه؟ همونطور كه چیپس و پفك 
و بیســكویت هم یه كاالی تولیدیه، یا مثال فرش و مبل و 
خیلی چیزای دیگه. خب حاال یعنی یه شركتی اگه میاد 
پفك و چیپس تولید می كنه بعــد باید بیاد بگه قیمت رو 
باید حاشــیه بازار تعیین كنه؟! بازار یا حاشیه بازار از نظر 

شما یعنی كی؟ مردم نجیب یا دالل خائن ؟ 

رُك 

رابعه تیموری
خبر نگار

 قربانیان 
مجرم می شوند

كسانی كه مرتكب كودك آزاری جنسی می شوند، چه 
ویژگی هایی دارند؟ آنها قربانیان خود را چگونه انتخاب 

می كنند؟ كدام گروه از كودكان در دام كودك آزاران 
جنسی گرفتار می شوند؟

ترسواضطرابكالفهاشكردهاســتو
برایخالصشدنازدلشورههایبیدلیلو
مداومشبهروانپزشكمراجعهمیكند،اما
تصورنمیكردسررشتهناراحتیهایروحیطاقتفرسایشبهآنروزهایهولناكبرسد؛
بهروزهاییكهناپدریهوسبازشاوراموردآزارواذیتقرارمیدادومادرشبرایفراراز
تكراركابوسطالق،چشمشرارویعذابهاوناآرامیهایدخترخردسالشمیبست.
شیرینتنهاكسینیستكههرگزسایهشومآزارواذیتجنسیدورانكودكیرهایش
نكردهاست.اووبسیاریازكودكانیكهدرخردسالیموردآزارجنسیقرارگرفتهاند،تا
پایانعمركولهباریازرنج،ترس،اضطرابواحساستنهاییرابهدوشمیكشندودر
معرضانواعآسیبهایاجتماعیقرارمیگیرند.كتمانوتابوبودنآزارجنسیكودكان
درجامعهسببشدهازفراوانیاینآسیباجتماعیآمارموثقوقابلاعتمادیموجود
نباشد،ولیدرسالهایاخیررسانهایشدنآزارجنسیآتنا،ستایش،كیمیا،اهوراو...
كهباجرائمیمانندقتلوآدمرباییگرهخورده،رشداینآسیباجتماعیرابهیكیاز
نگرانیهاوشوكهایروحیجامعهتبدیلكردهاست.اماكسانیكهمرتكبكودكآزاری
جنسیمیشوند،چهویژگیهاییدارند؟آنهاقربانیانخودراچگونهانتخابمیكنند؟
كدامگروهازكودكاندردامكودكآزارانجنســیگرفتارمیشوند؟براییافتنپاسخ
اینپرسشهاودههاابهامدیگرپیراموناینآسیباجتماعیسراغتعدادیازقربانیان،
روانشناسان،روانپزشــكانووكیلحامیحقوقكودكانرفتیمودرگفتوگوباآنهابه

بررسیموضوعپرداختیم.
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دنیا دیگر ظرفیت خودروهای بنزینی، گازوئیلی و گازی را ندارد. سوخت 
فسیلی، صدمه های جبران ناپذیری را به محیط زیست ما وارد كرده و 

باتوجه به توسعه فناوری، ساخت و استفاده از وسایل نقلیه الكتریكی 
در دستور كار بسیاری از شركت ها قرار گرفته است. خودروهای برقی، آسیب بسیار كمتری به طبیعت 
می زنند و اســتفاده از آن از لحاظ انرژی، به مراتب مقرون به صرفه تر از وسایل نقلیه با سوخت فسیلی 
است. با این حال خودروهای برقی هم چالش های خود را دارند. در اصل كارخانه های تولید خودرو با فراز 
و فرودهای بسیاری برای تولید نمونه های مختلف روبه رو هستند كه اصلی ترین آن مربوط می شود به 
نیروی محركه این خودروها كه انرژی خود را از باتری ها می گیرند. بنابراین، طراحی باتری های مناسب 
و باكیفیت، شرط اصلی در ساخت و تولید یك وسیله نقلیه الكتریكی به حساب می آید. در اینجا 10مدل 
خودروی برقی روز جهان را معرفی كرده ایم كه كارشناســان نشریه اوتو اكسپرس معتقدند می توانند 

بازارهای جهان در سال2020 را به خود اختصاص دهند. البته با توجه به شیوع ویروس كرونا و همه گیری 
بیماری كووید-19، این احتمال وجود دارد كه این خودروها در سال آینده میالدی نیز همچنان در زمره 

برترین های جهان باشند اما به هرحال طراحی و آماده سازی برای انبوه سازی آنها در سال های گذشته شكل 
گرفته و كرونا هم مانع از حضور این خودروها برای رقابت در سال2020 نشده است.

برقـی های 
دوست داشتنی سال

خودروی تمام برقی در كشور ما هنوز مثل یك شوخی است اما در كشورهای
 دیگر جهان این نسل جدید خودروها تبدیل به یك پدیده عادی شده اند

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

شركت تسال، تولید خودروهای »مدل3« خود را از ژوئیه سال2017 )حدود 
3سال پیش( آغاز كرده است. این مدل با 6باتری مختلف به بازار عرضه شده كه 
جدیدترین آن مدل های برد استاندارد و برد بلند RWD است كه تفاوت قیمت 
20هزار دالری دارد. نمونه ای كه مشخصات آن را ذكر كردیم، نوع استاندارد 
تسالی مدل3است. در مدل برد بلند پرفورمنس، قدرت موتور 450اسب بخار 
است كه شتاب صفر تا صد وسیله نقلیه به 3/2ثانیه كاهش می دهد. ضمن اینكه 
برد وسیله نقلیه هم به 518كیلومتر افزایش پیدا می كند. یكی از برتری های 
تسال موتورز در ساخت خودروهای برقی، باتری های منحصربه فردشان است. 
این شركت كه باتری ســازی قهار و درجه یك محسوب می شود با استفاده از 
این فناوری توانســته خودروهای فوق العاده ای را در مقابل سایر 

شركت های جهان وارد بازارهای جهانی كند.

Tesla Model 3
تسال مدل 3

  حداكثر سرعت: 209كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 5/8ثانیه

  قدرت موتور: 283اسب بخار
  حداكثر وزن: 1611كیلوگرم
  ظرفیت باتری: 50كیلو وات

  برد باتری: 354كیلومتر
  قیمت: 35400دالر 

)معادل تقریبی 638میلیون تومان(

كنا الكتریك یك شاسی بلند 5در، با قیمتی ایده آل است كه شباهت های بسیاری 
به »كیا  ای - نیرو« دارد. این مدل در سال2018 و برای نخستین بار در كره جنوبی 
به حركت درآمد و اكنون به نقاط مختلف دنیا صادر می شود. كارخانه ظرفیت آن 
را دارد كه ساالنه تا 30هزار دســتگاه از مدل های برقی را تولید كند. در حقیقت، 
هیوندای، 2مدل برقی را در كنــار مدل های بنزینی و دیزلــی كنا تولید می كند 
كه یكی SE و دیگری SEL است. مشــخصاتی كه درباره این خودرو ارائه كردیم 
متعلق به مدل SEL آن اســت. در مدل SE كه ارزان تر نیز هست، قدرت موتور، 

134اسب بخار بوده و حداكثر سرعت نیز به 155كیلومتر بر ساعت می رسد.

Hyundai Kona Electric
هیوندای كنا الكتریك

  حداكثر سرعت: 167كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 7/6ثانیه

  قدرت موتور: 204اسب بخار 
  حداكثر وزن: 1743كیلوگرم
  ظرفیت باتری: 64كیلو وات

  برد باتری: 483كیلومتر
  قیمت: 37190دالر

)معادل تقریبی 670میلیون تومان(

این جگوار، یك شاسی بلند 5در دو دیفرانسیل قدرتمند و فوق العاده لوكس است كه تولیدش از سال2018 آغاز شده و در جشنواره ها 
و نمایشگاه های مختلف جوایز و تقدیرنامه های بسیاری را از آن خود كرده است. كارخانه ساخت این مدل در شهر گراتس اتریش قرار 
 )EPA( دارد و نیروی محركه اش توسط دو موتور الكتریكی تامین می شود. البته با استانداردهای آژانس محافظت از محیط زیست

حداكثر برد این خودرو به 396كیلومتر می رسد. ضمن اینكه باید اضافه كرد، زمان شارژ وسیله نقلیه 10ساعت به طول می انجامد. 
قیمت باالی این خودرو، به دلیل كیفیت بسیار باالی آن و آپشن هایی است كه كارخانه برایش درنظر گرفته است. در حالت عادی نیز 
جگوار یك خودروی لوكس در جامعه محسوب می شود. همچنین حداكثر ســرعتی كه برایش درنظر گرفته شده، 200كیلومتر بر 

ساعت است. چرا كه موتور جگوار  ای- پیس توانایی سرعت های باالتر را نیز دارد.

Jaguar I-Pace

تســال برای مدل اس خود با توقف تولید تمامی مدل های موجود، از آوریل سال2019 به 
ســاخت مدل پرفورمنس 100كیلوواتی پرداخت؛ خودرویی پرقدرت كه البته قیمت آن 
هم به خاطر توانمندی هایش حسابی باال رفته و حدود 3برابر مدل3 شده است. این خودرو 
هم سایز سری7 ب ام و است و نكته جالبش اینجاست كه داخل كابینش نه دكمه ای برای 
استارت دارد و نه چیزی به عنوان ترمز دستی. به جای همه اینها، یك مانیتور 17اینچی در 
داشبورد تعبیه شده تا امور مختلف خودرو روی آن نمایش داده شود. به گفته كارشناسان، 
تســال مدل اس، خودرویی سریع همچون پورشــه، لوكس همچون مرسدس و دوستدار 

محیط زیست همچون نیسان لیف است.

Tesla Model S تسال مدل اس

  حداكثر سرعت: 262كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 2/6ثانیه

  قدرت موتور: 794اسب بخار
  حداكثر وزن: 2250كیلوگرم
  ظرفیت باتری: 100كیلووات

  برد باتری: 671كیلومتر
  قیمت: 115000دالر

)معادل تقریبی 2 میلیارد تومان(

این خودرو هم یكی از بهترین شاسی بلندهای الكتریكی در دنیا محسوب 
 X می شود.  ای – ترون مثل جگوار  ای- پیس چاالك و مثل تسالی مدل
قدرتمند نیست اما راحتی و پایداری ویژه خود را دارد. كابین بسیار شیك 
كه با مواداولیه باكیفیت ساخته شده، یكی از برتری های محسوس این مدل 
آئودی به حساب می آید. شاید بتوان گفت كه تنها ضعف این خودرو سر و 

صدای اندك و نجواگونه ای است كه هنگام حركت از خود تولید می كند.

Audi e-tron
آئودی  ای- ترون

  حداكثر سرعت: 200كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 5/7ثانیه

  قدرت موتور: 402اسب بخار
  وزن: 2560كیلوگرم

  ظرفیت باتری: 95كیلووات
  برد باتری: 345كیلومتر

  قیمت: 74800دالر
 )معادل تقریبی یك میلیارد و 347میلیون تومان(

  حداكثر سرعت: 200كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 4/8ثانیه

  قدرت موتور: 400اسب بخار
  حداكثر وزن: 2133كیلوگرم

  ظرفیت باتری: 90كیلووات
  برد باتری: 470كیلومتر

  قیمت: 70875دالر
 )معادل تقریبی یك میلیارد 

و 276هزار تومان(

جگوار  ای - پیس
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نگاه دیگر

قرنطینه و اقداماتــی نظیر ماندن در خانه پس از گذشــت 
نزدیك به 5 ماه از شروع شیوع ویروس كرونا در دنیا رفته رفته 
كم می شود تا زندگی ها به روال عادی خود اما با درنظر گرفتن 
ریســك ابتال به این بیماری بازگردد. به همین جهت مركز 
كنترل و پیشــگیری از بیماری ها نیز كه همــگام با تغییر 
رفتار یافته های جدید از ویروس كرونا، دســتورالعمل های 
خود را تغییر می داد، این بار بنا بر رفع برخی محدودیت ها 
دستورالعمل های جدیدی برای حفاظت افراد از این بیماری 

وضع كرده است.
به توصیه این مركز، بهتر است برای خروج از ساختمان ها، 
ســعی كنید از پله ها اســتفاده كنید نه از آسانسور. قبل از  
استفاده از دستگاه های خودپرداز، دست ها را ضدعفونی كنید. 
قبل از رفتن به رستوران و سالن های آرایشگاه با مدیریت آنجا 
تماس بگیرید تا مطمئن شوید افراد در آنجا از ماسك استفاده 
می كنند. با هیچ كس دســت ندهید و حتی در باشگاه های 
ورزشی نیز از نزدیك شدن به افراد، خودداری كنید. برخی 
از این نكات مدت زیادی است در دستورالعمل های مقامات 
بهداشــتی آمریكا برای كاهش ابتال به ویروس كرونا لحاظ 
می شود. مركز كنترل و پیشــگیری از بیماری ها روز جمعه 
دستورالعمل ها را به همراه مجموعه دوم برای سازماندهی 
شــركت در اجتماعات بزرگ ازجمله كنســرت، مسابقات 
ورزشی، اعتراضات و راهپیمایی های سیاسی منتشر كرده 
اســت. دكتر جی باتلر در گفت وگو با خبرنگاران گفت: این 
دستورالعمل ها به منظور تأیید نوع خاصی از رویدادها نیست. 
وی اضافه كرد: برنامه ریزی و حضور در چنین رویدادهایی 
باید مطابق آنچه مقامات بهداشت محلی توصیه می كنند، 
باشد و براساس میزان افزایش شیوع ویروس كرونا در جامعه 
گسترش یابد. برخی از كارشناسان بهداشت می گویند كه این 

دستورالعمل ها باید مدت طوالنی رعایت شود.
جولیا ماركوس، محقق بیماری های عفونی در دانشــكده 
پزشــكی هاروارد پیشــنهاد ماندن در خانه را به پیام های 
خودپرهیزی تشبیه و اعالم كرده است این كار به افراد برای به 
حداقل رساندن ریسك بسیار كمك خواهد كرد. او می گوید 
كه از نكات جدیدی كه مركز كنترل و پیشگیری بیماری ها 
اعالم كرده بسیار خوشحال اســت. ماركوس می گوید: من 
فكر می كنم این یك قدم بزرگ در مسیر درست است. این 
دستورالعمل ها واقعا برای آمریكایی های سهل انگاری اعالم 
شده است كه هر روز خود را در معرض خطر ابتال به بیماری 
سخت كووید-19قرار می دهند. اما نباید درباره توضیحات 
و دســتورالعمل های مركز كنترل و پیشگیری از بیماری ها 
یكجانبه حرف بزنیم. برخی موارد مبهم نیز در این بین وجود 
دارد. در این دســتورها، در مورد اقدامات احتیاطی قبل از 
رفتن به اماكن مذهبی، برقراری رابطه جنسی  هیچ راهنمایی 
یا مشــاوره صریحی وجود ندارد. حتی برخی از پزشــكان 
می گویند تمام وقت از آنها درباره این موارد سؤال می شود و 
پاسخی وجود ندارد، به عنوان مثال آیا رفتن بچه ها به دیدار 

پدربزرگ و مادربزرگ ها ایرادی ندارد؟
دكتر ویلیام شافنر، كارشناس بیماری های عفونی دانشگاه 
واندربیلت می گوید: دیدار پدربزرگ و مادربزرگ چیزی است 
كه من همیشه توصیه می كنم سه بار در هفته انجام بدهید، 
اما در زمان حاضر من با مركز كنترل پیشگیری بیماری ها 
همدردی می كنم؛ چون نمی شود پاسخ صریحی در این باره 
داد. دســتوراتی مانند ماندن در خانــه، تعطیلی مدارس و 
كسب و كارها با افزایش موارد ابتال توسط ایالت ها و دولت ها 
تصمیم گیری شد. در هفته های اخیر بسیاری از ایالت های 
آمریكا به دلیل ضررهای اقتصادی ناشی از قرنطینه با افزایش 
فشارها مجبور به بازگشایی برخی مراكز تجاری و رستوران ها 
شدند و به همین دلیل طبق گزارش های رسیده تعداد موارد 

ابتال در نیمی از ایالت ها مجددا افزایش پیدا كرده است.
 مركز كنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا مجموعه های 
زیادی از دســتورالعمل ها را ارائه داده است ازجمله بعضی 
از آنها برای كلیســاها، مدارس و آژانس هــای حمل ونقل 
صدق می كند. اما تاكنون این ســازمان مشاوره خاصی به 
افرادی كه سعی می كنند تصمیم بگیرند به تعطیالت، سالن 
آرایش، بانك یا كتابخانه و یا به رستوران و سالن های ورزشی 
بروند، دستورالعمل مســتقیم و ویژه ای نداده است. دكتر 
رابرت ردفیلد، مدیر مركز كنترل و پیشگیری از بیماری ها 
دستورالعمل های جدید را پیشــنهاد عقل سلیم خواند نه 

دستورات الزم.
مقامات مركز كنترل و پیشــگیری از بیماری ها می گویند 
كه درصورت بروز موج جدید شــیوع كووید-19،ایالت ها یا 
محله ها ممكن است اقدامات ســختگیرانه را مجددا شروع 
كنند اما اعمال این اقدامات كامال برعهده مقامات اســت. 
دستورالعمل و توصیه های پیشین درباره استفاده از ماسك 
همچنان پای ثابت و مستحكم توصیه هاست به خصوص اگر 

حفظ فاصله 2متری از افراد دشوار باشد.
آنها همچنین فهرستی از ســؤاالتی را ارائه داده اند كه افراد 
باید قبل از بیرون رفتن از خانه آن را درنظر بگیرند و حتی به 
برخی از آنها به عنوان مورد خاص توجه كنند. به عنوان مثال 
پیشنهاد می كند كه مهمانی ها در خارج از فضای بسته خانه 
برگزار شود و مهمان ها به جای در آغوش گرفتن یكدیگر به 
یك سالم و احوالپرسی اكتفا كنند، ضمن اینكه بهتر است 

همه افراد غذا و نوشیدنی های خود را به همراه بیاورند.

  ترفندهای در امان ماندن
از موج دوم كرونا

مركز كنترل و پیشگیری از بیماری ها 
دستورالعمل های جدیدی برای جلوگیری از شیوع 

دوباره كووید-19در دوره رفع برخی از محدودیت های 
فاصله گذاری اجتماعی اعالم كرده است

حداقلی کردن 
 ریسک
جوليا ماركوس، 
محقق 
بيماري هاي 
عفوني در 
دانشكده پزشكي 
هاروارد پيشنهاد 
ماندن در خانه 
را به پيام هاي 
خودپرهيزي 
تشبيه و اعالم 
كرده است 
اين كار به 
افراد براي به 
حداقل رساندن 
ريسك بسيار 
كمك خواهد كرد

در میان خودروهای معرفی شده در این صفحه، رنو زوئه آر 135ارزان ترین 
و مقرون به صرفه ترین است. در بدنه این خودرو نیز فیبر كربن به كار رفته 
تا وزن آن را حســابی كاهش دهد. تولید این رنو از سال2012در فرانسه 
آغاز شده و شركت همه ساله مدل های مختلفی را به بازار ارائه داده است. 
مدل آر135، جدیدترین نمونه از خانواده زوئه است كه آماده می شود، وارد 
بازارهای جهانی شود. مقامات رنو بسیار امید دارند كه این خودرو با توجه 
به قیمت ایده آلش برای مصرف كنندگان، با فروش خوبی روبه رو شود. زوئه 
در سال2019 با فروش 48هزار و 269دستگاه در 12كشور جهان، ركورد 

خود را از زمان تولید شكست.

Renault ZOE R135
رنو زوئه آر 135

  حداكثر سرعت: 140كيلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 9/5ثانيه

  قدرت موتور: 135اسب بخار
  وزن: 1468كيلوگرم

  ظرفيت باتری: 52كيلووات
  برد باتری: 395كيلومتر

  قيمت: 23200دالر )معادل 
تقريبی 417ميليون تومان(

رانندگی با این خودرو بیشتر از هیجان به شما حس آرامش می دهد. مثل بسیاری 
از خودروهای نیسان، این مدل برقی هم مدلی كامال اقتصادی و مقرون به صرفه 
بوده، ضمن اینكه از نیسان لیف به عنوان خودرویی دوستدار محیط زیست نیز 
نام برده شده است. تولید این مدل برقی از ســال2018 آغاز شده كه به خاطر 

شرایطش، یكی از پرفروش ترین خودروهای دنیا هم لقب گرفته است.

این خودرو كه از سال2018 تولید می شود، شباهت فراوانی به 
مدل بنزینی و هیبریدی خــود دارد. كیا  ای – نیرو خودرویی 
مناسب شــهر بوده كه از قدرت موتور خوب و برد باالیی هم 
برخوردار است. البته این برد را مدیون باتری های قدرتمند 
و سنگین اش است كه شتاب و همچنین سرعت خودرو را 
كمی پایین آورده اســت. به عقیده كارشناسان،  ای- نیرو 
یكی از بهترین خودروهای الكتریكی دنیاست كه می تواند 

بازارهای دنیا را به خاطر قابلیت هایش فتح كند.

Nissan Leaf ZE1

Kia e-Niro

نیسان لیف زد  ای 1

كیا  ای- نیرو

  حداكثر سرعت: 150كيلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 7/9ثانيه

  قدرت موتور: 148اسب بخار
  حداكثر وزن: 1640كيلوگرم
  ظرفيت باتری: 40كيلووات

  برد باتری: 243كيلومتر
  قيمت: 34650دالر

)معادل تقريبی 624ميليون تومان(

  حداكثر سرعت: 167كيلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 7/5ثانيه

  قدرت موتور: 201اسب بخار
  حداكثر وزن: 2230كيلوگرم
  ظرفيت باتری: 64كيلو وات

  برد باتری: 454كيلومتر
  قيمت: 38500دالر 

)معادل تقريبی 693ميليون تومان(

وقتی صحبت از مرسدس می شود، طبیعتا قیمت باال و لوكس بودن خودرو 
بیش از سایر موارد و مشخصات به چشم می آید. مرسدس ای  كیو  سی یك 
شاسی بلند لوكس كامپكت اســت كه تولید آن از سال2019 آغاز شده و 
طبق گفته های سازنده، قرار است در چندین مدل همچنان به بازار عرضه 
شود. مرسدس سال ها مدل های هیبریدی می ساخت اما EQC نخستین 
مدل تمام الكتریك این كارخانه پــس از عرضه چندین مدل مفهومی در 
نمایشگاه های مختلف به حساب می آید. وزن باالی خودرو نشان می دهد 
كه در پیچ ها با یك پایداری ثابت روبه رو هستیم. سواری آن فوق العاده است 

و به نسبت هیكلش، از شتاب بسیار خوبی برخوردار است.

Mercedes EQC
مرسدس ای كیو  سی

  حداكثر سرعت: 180كيلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 5/1ثانيه

  قدرت موتور: 402اسب بخار
  وزن: 2425كيلوگرم

  ظرفيت باتری: 80كيلووات
  برد باتری: 417كيلومتر

  قيمت: 80650دالر )معادل تقريبی يك ميليارد 
و 452ميليون تومان(

به خاطر بدنه فیبر كربنش، این خودرو وزن كمی دارد كه این 
موضوع می تواند به طول برد و قــدرت آن كمك كند. در این 
مدل، تنها چرخ های عقب حركت می كنند كه این موضوع یك 
سنت در خانواده ب ام و به حساب می آید. یك موتور دوسیلندر 
هم برای این خودرو درنظر گرفته شده است كه به عنوان یك 
آپشن ارائه می شود و در قیمت تمام شده آن تأثیر دارد. وظیفه 
این موتور كوچك، شارژ نگه داشتن باتری هاست و در حركت 

خود خودرو نقشی ندارد.

BMW i3
  حداكثر سرعت: 160كيلومتر بر ساعت

  صفر تا صد: 7ثانيه
  قدرت موتور: 181اسب بخار

  وزن: 1315كيلوگرم
  ظرفيت باتری: 42كيلووات

  برد باتری: 246كيلومتر
  قيمت: 47650دالر 

)معادل تقريبی 858ميليون 
تومان(

ب ام و آی3 
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این شمارهدرنگ

 رابطه

مجلس  و  دولت

فصل همكارى
در شرايطي كه كشور درگير مشكالت متعدد 
است، بدون شك  ايجاد يك مشكل جديد از 
جانب مردم مورد قبول قرار نخواهد گرفت 
و از خودشان نام نيكي به يادگار نخواهند 
گذاشت 

پرهيز از تنش
شرايط كشور ايجاب مي كند كه هر چه 
بيشتر از تنش بين قوا پرهيز كنند و مجموعه 
حاكميت هم با توجه به بحران كرونا، روي 
خوش به دشمني ميان دو قوه نشان نخواهد 
داد

نگاه  هيجانى
 در پارلمان نمايندگاني را مي بينيم كه 

وظيفه خود را در تندي مي بينند و در فهم 
نگاه انقالبي كه مورد نياز جامعه است، دچار 

هيجان و احساس شده اند

وابسته به رويدادها
نوع تعامل ميان مجلس و دولت به شرايط 

داخلي و بين المللي وابسته است و براساس 
مسائل شكل گرفته، بازيگران اين دو قوه 
بايد تصميم بگيرند كه به سمت تعامل يا 

اختالف بروند

چند هفته اي از شروع 
فعاليت مجلس يازدهم 
با اكثريت اصولگرايان 
گذشته است و همين مدت تا حدودي نشان داد كه اين جمع راه يافته به خانه 
ملت قرار است چه خط مشي اي را دنبال كنند. در سوي ديگر هر چند دولت 
تدبير و اميد به عنوان يك دولت اصالح طلب شــناخته نمي شود اما حمايت 
اصالح طلبان را داشــته و از همين رو نام دولت تدبير و اميد با اصالح طلبان 
گره خورده است. همين موضوع موجب شده تا تفاوت منش سياسي دولت و 
مجلس به دغدغه محفل هاي سياسي تبديل شود و برخي با نگراني از رابطه اين 
دو قوه صحبت كنند.  به همين دليل سراغ چهره هاي سرشناس اصالح طلب و 
اصولگرا رفتيم و در قالب يك نظرسنجي از آنها در رابطه با آينده مجلس و دولت 
در يك سال باقي مانده از عمر رياست حسن روحاني بر قوه مجريه پرسيديم.  
سه گزينه براي اين نظرسنجي درنظر گرفته شد: »مجلس جديد فشار به دولت 
را افزايش مي دهد و اختالف ها ميان دو قوه گسترش پيدا مي كند«؛ »با توجه 
به اينكه يك سال از عمر دولت باقي مانده است، تعامل مجلس با دولت كج دار 

و مريز ادامه پيدا مي كند و تحول خاصي در اين رابطه ايجاد نمي شود«؛ »رابطه 
دو قوه در جهت همكاري و وحدت بيشتر براي حل مشكالت ترسيم مي شود«. 
در اين ميان مهدي چمران و احمد كريمي اصفهاني، 2چهره سياسي اصولگرا 
بحث در رابطه با آينده رابطه مجلس و دولــت را منوط به متغيرهاي متعدد 
اقتصادي، سياسي و بين المللي دانستند و نظرشان را بدون انتخاب گزينه ها، 
با ابراز اميدواري براي تعامل ميان دو قوه مطرح كردند. به جز اين دو چهره 
اصولگرا، ساير سياسيون حاضر در اين نظرسنجي يكي از سه گزينه را براي 
پيش بيني رابطه مجلس و دولت انتخاب كردند كه در اين ميان 9نفر، تعامل و 
همكاري ميان دولت و مجلس را محتمل دانستند و در مقابل 5نفر از چهره هاي 
سياسي، حكم به اختالف بيشتر اين دو قوه دادند و در نهايت نيز 4نفر يك سال 
باقي مانده را فرصت كافي براي شكل گرفتن تعامل خاصي نمي دانند و معتقدند 
كه نمايندگان مجلس و دولت اين يك سال را كج دار و مريز پشت سر مي گذارند. 
با اين حساب 50درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجي، تعامل و وحدت 
ميان دو قوه را پيش بيني كرده اند. 28درصد به بيشترشدن اختالفات معتقدند 

و 22درصد ادامه مسير فعلي را برآورد كرده اند.

سايه روشن رابطه 
مجلس جديد با دولت

20چهرهسياسیاصولگراواصالحطلب
آيندهرابطهمجلسجديدودولتدوازدهمراپيشبينیكردهاند

تعدادي از نيروها با نگاه انقالبي و تند به مجلس آمده اند، خواســته 
آنها يك حركت ســريع در جهت تحقق مطالبات موكل هايشــان 
اســت.  به رغم تمام اين مسائل برداشــت من اين است كه به دليل 
زمان كوتاهي كه پيش روي دولت و مجلس براي فعاليت مشترك وجود دارد و همچنين مسائل 
مختلفي كه در حوزه اقتصادي و سياست كشور با آن درگير است، مجلس يك مشي معتدل تري 
پيش مي گيرد. به نظر من آن تعدادي كه در مجلس نگاه تند دارند و قائل به برخورد با دولت هستند، 

از سوي  اكثريت مجلس كنترل مي شوند تا دولت اين بازه زماني يك سال را پشت سر بگذارد. از نظر من برخورد جدي ميان 
دولت و مجلس صورت نخواهد گرفت. اكثريت مجلس، اصولگراســت. در اين يك سال، مجلس به سمت همكاري با دولت 

همراه با نقد حركت خواهد كرد اما اين به معناي ايجاد اختالف نيست.

انتظار ما از دولت و مجلس اين است كه در كنار هم مشكالت مردم 
را حل كنند. اين يك خواسته ايده آل براي من است. مجلس بايد با 
روحيه انقالبي، ريل گذاري درستي براي مسائل اقتصادي انجام دهد 
و دولت هم براساس اين قوانين همكاري كند تا اين همكاري، منتج به حل مشكالت مردم شود. 
نوع تعامل ميان مجلس و دولت به شــرايط داخلي و بين المللي وابســته است و براساس مسائل 

شكل گرفته، بازيگران اين دو قوه بايد تصميم بگيرند كه به سمت تعامل يا اختالف بروند.

مجلس در اين شرايط به سمت اين مي رود كه در كنار اجراي وظايف 
قانوني خود تا حدودي در مسير همكاري با دولت گام بردارد تا دولت 
اين باقي مانده عمرش را سپري كند. يك سال بيشتر از عمر دولت 
باقي نمانده اســت و از سوي ديگر تا نمايندگان مجلس بخواهند با ســازوكار مجلس آشنا شوند، 
چند ماه وقت مي برد و به مصلحت كشور نيست كه در فرصت كوتاه همكاري مشترك دولت آقاي 

روحاني و مجلس يازدهم، زمان صرف اختالف نظرها شود.

نمايندگان فعلي مجلس با يك ايده آل هايي وارد مجلس شده اند و 
هدفشان از شــعارهايي كه داده اند،  حل مشكالت كشور بوده است. 
شعار اين منتخبان در آغاز راه، انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه 
رفت اما واقعيت چيز ديگري اســت. اكثريت قريب به اتفاق اين مجلس جزو كساني هستند كه با 
دولت همراه نخواهند بود و در آغاز راه براي پاســخگويي به مردم ممكن است دورخيزهايي براي 
تقابل با دولت داشته باشند و اگر اين تقابل اســتمرار پيدا كند، بدون شك وضعيت كشور بهبود 

نخواهد يافت. من احتمال مي دهم در آغاز راه و به خصوص بعد از شكل گيري كميسيون ها به دولت ها فشارهايي وارد شود.

قاعده جناح هاي سياسي اين است كه پس از در اختيارگرفتن بخشي 
از قواي مجريه يا مقننه، سعي مي كنند از آن در جهت توسعه قدرت 
خودشان بهره برداري كنند. ظاهراً مجلس يازدهم هم به دنبال اين 
است كه از ابزارهاي قانوني خود مثل نظارت، سؤال و استيضاح استفاده كند تا به گفته خودشان 
دولت را اصالح كننــد. اين موضوع در آســتانه انتخابات رياســت جمهوري 1400، مي تواند به 
كشمكش هاي سياسي دامن بزند. اما اگر اين دو قوه بخواهند منافع ملي، مصلحت نظام و مطالبات 

مردم را درنظر بگيرند چاره اي ندارند كه با يكديگر همكاري كنند اما در عين حال رقابت هاي سياسي نيز با هم خواهند داشت.

جامعه ايران از منظر اجتماعي هنوز به سطح همكاري و مفاهمه نرسيده 
اســت. جرأت همكاري هاي داخلي و خارجي راحت به دست نمي آيد و 
ما پشتوانه اجتماعي مان براي رسيدن به اين ويژگي، تهي است. از بعد 
ديگر، مجلس يازدهم به دليل مشــاركت ضعيف در انتخابات، پشــتوانه مردمي را هم آنچنان كه بايد 
پشت سر خود ندارد. مشاركت ضعيف مردم، قابليت الزم را براي نمايندگي كل جامعه از اين نهاد گرفته 
اســت. تهديدهاي اين موضوع همين حاال نيز عيان شده است. از ســوي ديگر يك سال بيشتر از عمر 

دولت باقي نمانده و در اين مدت نمي تواند بستر همكاري و يگانگي را با مجلس پي ريزي كند. در آخر اينكه در پارلمان نمايندگاني 
را مي بينيم كه وظيفه خود را در تندي مي بينند و در فهم نگاه انقالبي كه مورد نياز جامعه است، دچار هيجان و احساس شده اند. 
انقالب نبايد به ارتجاع دچار شود بلكه بايد به ايجاد تحول و توانمندسازي نهادهاي رسمي كشور منجر شود و رضايت مردم را جلب 

كند. در چنين معركه اي صلح و همكاري ميان دو قوه را پيش بيني نمي كنم.

از نظر من رابطه مجلس يازدهم با دولــت مقداري با رابطه مجلس 
دهم با دولت متفاوت خواهد بود. به اين معني كه قرار نيست مجلس 
يازدهم به تأييد و همراهي كامل دولت بپردازد اما قطعا همكاري با 
نگاه انتقادي وجود خواهد داشت. در مواردي كه ضعف و كم كاري وجود داشته باشد، مجلس ورود 
مي كند و تذكر مي دهد. از اين رو فكر مي كنم اصل بر تعامل و همكاري مجلس با دولت است اما در 

جاي مناسب و الزم، نقد ها و پرسش هاي خود را نيز مطرح خواهد كرد.

با وجود اينكه ممكن است دو قوه مجريه و مقننه از نظر تفكر با يكديگر 
متفاوت باشــند،  مشــتركات زيادي نيز در رابطه آنها وجود دارد كه 
مي تواند اين دو قوه را به تعامل كامل برساند تا بتوانند در يك سال آينده 
نهايت همراهي را براي ياري رساندن به نظام و مردم با يكديگر داشته باشند. هميشه در تعامل است 
كه نتيجه به دست مي آيد؛ تعاملي كه ضمن حفظ حقوق قوه مقننه و مجريه، دو قوه مي توانند نهايت 
همراهي را با يكديگر داشته باشند و به هم ياري دهند تا كارنامه اي درخشان به دست آيد. اميدوارم كه 

دو قوه آگاه باشند كه در آينده، قضاوت با مردم است و نهايت سعي خود را براي همكاري با يكديگر بكنند. اگر هردو سمت قضيه 
به درستي به وظيفه اش عمل كند،  دوطرف مي توانند به خوبي اين يك سال را پشت سر بگذارند.

خوشــبختانه نيروهاي خوب و مجربي وارد مجلس يازدهم شده اند، 
دولت هم همواره زحمت مي كشــد. اگرچه پاره اي از اختالف نظرها 
برسر برخي موضوعات وجود دارد اما بايد بدانيم كه اين اختالفات نيز 
قابل گفت وگو است. سران قوا بايد با يكديگر گفت وگو و يكديگر را نقد كنند، البته نقد بايد منصفانه 
و ناصحانه و در راستاي سازندگي به دور از تنش و برخورد باشد. از نظر بنده نمايندگان مجلس كه 
عقالي مجرب و اهل منطق هســتند با دولت- كه به خصوص در اين يك ســال باقيمانده به دليل 

ماجراي كرونا و گراني ها با مشكالتي مواجه است- همكاري مي كنند زيرا مصالح ملي و شرايط اقتصادي اينگونه ايجاب مي كند.

برخالف تصور فعلي كه مجلس و دولت را جنس متفاوت مي دانند 
و بر اين اســاس ايجاد تنش ميان اين دو قوه را با احتمال بيشتر 
تصور مي كنند، من بايد بگويم كه چنين نگاهي ندارم و به گمانم 
رابطه اين مجلس با دولت اگر از مجلس قبلي بهتر نباشد، بدتر نخواهد بود. دليل اين حرف اين 
است كه شرايط كشور به دليل كرونا و وضعيت اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. از سوي 
ديگر زماني به پايان دوره اين دولت باقي نمانده است، بنابراين در اين مدت كوتاه هرگونه تنازع 

مجلس با دولت، مشكالت كشــور را نه تنها بهبود نخواهد بخشيد بلكه بيشــتر خواهد كرد. از نظر من مجلس به سمت 
اختالف حركت نمي كند كه دولت را به چالش جدي بيندازد. البته اين تحليل را نبايد به اين معنا دانســت كه مجلس 
هيچ انتقادي از دولت نخواهد كرد اما بدون شك به سمت اختالف جدي نمي رود و مجلس مسير تعامل با دولت را پيش 

مي گيرد.

مجلس و دولت بايد مسير همدلي را پيش بگيرند اما اين سخن را نبايد اينگونه معنا كرد كه دو قوه 
دست به نقد يكديگر نزنند. از نظر من مجلس و دولت با حفظ مواضع سياسي شان در جهت منافع ملي 
كشور با هم همكاري مي كنند. اگر كسي دامنه اختالف را گسترش دهد، نخستين لطمه را به خودش 
وارد مي كند. در شرايطي كه كشور درگير مشكالت متعدد است، بدون شك  ايجاد يك مشكل جديد از جانب مردم مورد قبول قرار 

نخواهد گرفت و از خودشان نام نيكي به يادگار نخواهند گذاشت.

بنده با توجه به رويكردي كه از مجلس فعلي ديده ام، گمــان نمي كنم كه در تعامل مجلس 
يازدهم و دولت مشكل حادي شكل بگيرد. هر چند يك تعداد انگشت شماري در مجلس فعلي 
مواضع تندي دارند اما از نظر من اين مواضع تند تشكيل دهنده شاكله كل مجلس نخواهد بود. 
از طرف ديگر نبايد فراموش كرد زمان زيادي تا پايان كار دولت باقي نمانده است و با توجه به اين شرايط، مجلس سعي مي كند كه 

مسير تعامل با دولت را پيش بگيرد.

  چالش هايي ميان دولت و مجلس وجود دارد اما اين چالش ها بيشتر كالمي است و در واقعيت 
مي بينيم كه دولت و مجلس هر كدام مســير خود را پيش مي گيرند، البته در اين ميان بعيد 
نيست كه مجلس مصوباتي در زمينه اينكه دولت بايد چه كارهايي را انجام دهد پيگيري كند. 
اين مصوبات ممكن است از نظر اجتماعي بسيار خوشايند باشند اما در واقعيت امكان اجرايي شدن ندارند. براين اساس بايد گفت 

كه چالش هايي ميان دولت و مجلس رخ مي دهد كه بيشتر جنبه تبليغاتي و سياسي دارد و به اختالفات جدي ختم نمي شود.

نوع مواجهه دولت و مجلس يازدهم متأثر از عوامل متعددي است. يكي از اين عوامل به نوع نگاه 
اكثريت مجلس به رياست جمهوري 1400وابسته است. اين نگاه قابل انكار نيست كه جناح 
پيروز انتخابات،  حداكثر تالش اش را براي باقي ماندن در انتخابات به كار مي برد. در رابطه با نوع 
تعامل مجلس و دولت نيز بايد گفت كه اگر نگاه و رويكرد نهادهاي نظارتي مشابه انتخابات مجلس يازدهم باشد، يعني بدون توجه 
به الزام مشاركت حداكثري بر نوع حضور جريان هاي سياسي در انتخابات آينده تصميم گيري شود، بدون شك در اين يك سال 

پيش رو چالش هايي جدي ميان نهاد قانونگذاري و دولت خواهيم داشت.

اصولگراها در جريان انتخابات مجلس، عزمشان جزم بود كه اگر پيروز شدند به هر شكل ممكن 
دولت را ساقط كنند و شعارهايشان را هم حول اين نگاه شكل داده بودند. نبايد فراموش كرد 
كه اصولگرايان از انسجام الزم برخوردار نيســتند به عنوان مثال آقاي قاليباف از آن اعتبار و 
منزلتي كه آقاي الريجاني در مجلس داشت، بهره مند نيست، بنابراين مجلس يازدهم از انسجامي كه آنها را به يك تصميم واحد 
برساند،  برخوردار نيست. شرايط كشور ايجاب مي كند كه هر چه بيشتر از تنش بين قوا پرهيز كنند و مجموعه حاكميت هم با توجه 
به بحران كرونا، روي خوش به دشمني ميان دو قوه نشان نخواهد داد، چرا كه در اين صورت انرژي و توان حاكميت صرف حل اين 

اختالف ها مي شود. در نهايت بايد گفت از اين مجلس نمي توان توقع همكاري با دولت را داشت اما مي توان مطمئن بود كه با توجه به نبود انسجام دروني ميان 
اهالي مجلس، كارشكني خاصي نسبت به دولت هم صورت نمي گيرد.

جريان هاي افراطي زماني كه به قدرت مي رسند، بايد در جايگاه پاسخگويي قرار بگيرند. اين 
جريان ها در دوره خارج از قدرت اين فرصت را دارند كه به شعارگويي و تخريب بپردازند اما 
هنگام قرارگرفتن در جايگاه قدرت بايد به افكار عمومي و جامعه پاسخ دهند. بر همين اساس 
اين مجموعه اي كه اكنون بر كرسي هاي مجلس تكيه زده اند و بخش عمده شان متشكل از افراطي هاي بيرون مجلس بودند، نسبت 
به گذشته آرام تر خواهند بود. از طرف ديگر پيش بيني من اين است كه آقاي قاليباف كه محوريت اين جريان شده است يك رفتاري 
مانند آقاي الريجاني خواهد داشت؛  يعني جريان هاي افراطي تر داخل مجلس فعال خواهند بود و آقاي قاليباف جنبه ملي و همكاري 

با دولت را بيشتر از خود نشان مي دهد، براين اساس ويترين مجلس به اين سمت حركت خواهد كرد كه از تخريب فاصله بگيرد و اندكي به سمت همكاري 
برود. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه جريان اصولگرا در تالش است كه براي انتخابات 1400براي خود وجهه اي درست كند، بدون شك عالقه اي ندارد 
كه اين وجهه را در مسير مقابله با دولت تخريب كند. به نظرم در يك سال پيش رو بحران روابط ميان مجلس و دولت رقم نمي خورد اما از سوي ديگر تحول 

خاصي هم در نوع تعاملشان رخ نمي دهد.

من معتقدم اتفاق خاصي در مناسبات دولت و مجلس نسبت به مجلس قبلي رخ نخواهد داد. همان 
روند قبلي خواهد بود با اين تفاوت كه رئيس مجلس فعلي به خاطر مسائل شخصي گذشته كه با 
آقاي روحاني دارد در سخنان خود غيرمستقيم عليه مواضع دولت سخن خواهد گفت و نمايندگان 
مجلس هم با توجه به ماهيت ضد دولتي شان در ســخنان و مصاحبه ها ضد دولت خواهند بود اما مصوبه يا قانون جدي و مهمي كه مانع 

دولت شود، تصويب نخواهند كرد. 
علت هم اين است كه شرايط حاد بين المللي و بحران هاي متعدد داخلي اجازه نمي دهد كه هسته اصلي قدرت روش جديدي را در مديريت 

دو قوه مقننه و مجريه اتخاذ كند. يك عامل ديگر البته پروپاگاندا و تبليغات ضد سياست هاي دولت را از سوي مجلس افزايش خواهد داد و آن هم انتخابات يك سال 
آينده رياست جمهوري است. مجلس يازدهم 2وظيفه اصلي براي خود مي بيند؛ اول اتخاذ موضع شديد ضد آمريكايي كه اين طبيعتا تابع نهاد باالدستي است و دوم 

زمينه سازي  براي پيروزي فرد همسو با خودشان براي 1400.
 نكته ديگري كه مويد رابطه نه جنگ و نه صلح دوقوه است و بايد توجه كرد، خواست دولت است. روحاني و دولت هم در وضعيتي نيستند كه درمقابل مجلس يازدهم 
بايستند لذا با تعارف و درعين حال چند نقد و انتقاد از دولت خواهد گذشت. اين احتمال را هم مي دهم كه آقاي قاليباف و تيمش چند تحقيق و تفحص از دستگاه هاي 
اجرايي تهيه كنند و آنها را درمجلس قرائت كرده و با كمك صداوسيما دربوق و كرنا كنند. تأكيد مي كنم مهم ترين تالش وهدف مجلس يازدهم درراستاي تصاحب 
كرسي پاستورخواهد بود و براي اينكه خيلي مردم را به زعم خودشان از رأي 1400 نااميد نكنند، سعي خواهند كرد تا فقط ناكارآمدي رقبايشان در دولت را اثبات 

كنند. دريك جمع بندي عنوان رابطه دوقوه را اينگونه مي توان تعريف كرد: مجلس -دولت؛ دغدغه 1400 .

به رغم اينكه آقاي روحاني گفته اند كه خواهان رابطه گسترده با مجلس هستند و دست ياري 
به سوي مجلس دراز كرده اند، اين سؤال ايجاد مي شود كه آيا مجلس اين دست ياري را خواهد 
گرفت؟ من فكر مي كنم كه مجلس واكنش مثبتي به دولت نشان نخواهد داد و رابطه سختي 
ميان اين دو قوه شــكل مي گيرد. با توجه به خط و نشــان هايي كه نمايندگان مجلس يازدهم براي دولت مي كشند، بدون شك 
مشكالتي بر سر راه دولت ايجاد خواهد شد. بدون شك اختالف ميان دولت و مجلس ايجاد خواهد شد اما اينكه اختالفات تا كجا 
ادامه پيدا كند، بحث مهمي است و بايد ببينيم كه با وجود اين اختالفات آيا روابطي كه بايد در جهت رفع مشكالت موجود عمل 

كند آيا منافع سياسي جناح حاكم در مجلس را تأمين خواهد كرد يا خير؟

در كشورهايي كه ساختار حزبي وجود دارد، عموماً اعضاي دولت از بين نمايندگان مجلس 
انتخاب مي شوند و هر سه قوه تقريبا همسو با هم عمل مي كنند و سياست هاي كالن كشور 
را عماًل به ســمتي كه مي خواهند مي برند. در ايران ســاختار حزبي وجود ندارد. همواره 
مجلس و دولت، يك دوره همسو با هم عمل مي كنند و يك دوره ديگر به اختالف مي خورند. در دوره اول حسن روحاني نيز 
مجلس با ليست اميد بسته شد و فضاي برجامي و مثبت آن زمان، اين دو قوه را همسو كرد. حاال اما وضعيت و فضاي عمومي 
كشور با سال هاي پيش تفاوت كرده است. درســت است كه مجلس يازدهم با شــعارهايي آمد، اما چالش هاي كشور باعث 

مي شود با دولت رودررويي و تقابل نكند. مجلس پشــتوانه مردمي خوبي ندارد. دولت نيز يك سال بيشتر روي كار نيست. تنگناها و امتيازاتي كه هم 
دولت و هم مجلس با آن مواجهند باعث مي شود، طي يك توافق نانوشته در اين يك سال همكاري كنند. البته اين همكاري در حد ايده آل و كارآمد 

نخواهد بود ولي با هم كنار خواهند آمد.

از بعد نظري قرارگرفتن يك قوه دست يك جريان سياسي و قوه ديگر در دست جريان سياسي 
ديگر، الزاماً به معناي تقابل و تيرگي روابط ميان اين دو نيســت اما در بعد عملي، اين امكان 
وجود دارد كه در امور مختلف مربوط به اداره كشــور، اختالف نظرهايي به وجود بيايد. اميد 
مي رود كه آشنايي نمايندگان مجلس يازدهم با واقعيت هاي كشور كمك كند كه از تنش هاي زمان انتخابات فاصله بگيرند و براي 
حل مشكالت مردم به همكاري با دولت بشتابند. دولت هم مقابل موضع گيري هاي بعضي نمايندگان خويشتنداري نشان داده 

است و اين نشان مي دهد كه دولت مي خواهد مسير تعامل را پيش بگيرد.

ليال شريف
روزنامه نگار

اصالحطلباناصولگرايان

حسين سبحاني نيا 
نماينده ادوار مجلس

محمدرضا خباز 
نماينده ادوار مجلس

داريوش قنبري 
نماينده اصالح طلب مجلس هشتم

سيد مصطفي هاشمي طبا 
فعال سياسي

آذر منصوري 
قائم مقام دبيركل حزب اتحاد ملت

علي صوفي 
فعال سياسي اصالح طلب

محمدعلي ابطحي 
فعال سياسي

عبداهلل ناصري 
مشاور سيدمحمد خاتمي

طيبه سياوشي 
عضو فراكسيون اميد مجلس دهم

محمود ميرلوحي 
عضو شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان

جالل ميرزايي 
عضو فراكسيون اميد مجلس دهم

مهدي چمران 
عضو جمنا

مرتضي طاليي 
فعال سياسي اصولگرا

جواد آرين منش 
عضو حزب موتلفه اسالمي

حسين كنعاني مقدم 
فعال سياسي اصولگرا

جهانبخش محبي نيا 
نماينده ادوار مجلس

سيد محمد حسيني 
عضو جمنا

احمد كريمي اصفهاني 
عضو حزب موتلفه اسالمي

محمدتقي رهبر 
عضو جامعه روحانيت مبارز

ناصر ايماني 
فعال سياسي اصولگرا

الف(مجلس جديد فشار به دولت را افزايش مي دهد و 
اختالف ها ميان دو قوه گسترش پيدا مي كند.

ب(با توجه به اينكه يك سال از عمر دولت باقي مانده 
است، تعامل مجلس با دولت كجدار و مريز ادامه پيدا 
مي كند و تحول خاصي در اين رابطه ايجاد نمي شود.

ج(رابطه دو قوه در جهت همكاري و وحدت بيشتر 
براي حل مشكالت ترسيم مي شود.
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این شمارهدرنگ

 رابطه

مجلس  و  دولت

چهره هاي سیاسي چه انتظاري از رابطه  قواي مجريه و مقننه دارند؟

انتظارات سياسيون
 از شيوه تعامل دولت و مجلس

مجلس يازدهم از روز هفتم خرداد در شرايطي 
كار خود را آغاز كرد كــه اكثريت صندلي هاي 
مجلس به اصولگرايان رسيده است. در انتخاباتي 
كه پايين ترين ميزان مشاركت مردمي طي 11دوره گذشته انتخابات مجلس را 
داشته است، نمايندگان طيف اصولگرا توانستند بيشترين تعداد جايگاه هاي 

مجلس را از آن خود كنند. همين تركيب متفاوت مجلس يازدهم نسبت به 
مجلس پيشين است كه نگراني ها درباره احتمال افزايش تنش ميان دو قوه 
مقننه و مجريه را شدت بخشيده اســت. تفاوت ديدگاه هاي سياسي ميان 
مجلس و دولت، آن هم در شرايطي كه تنها يك سال به پايان عمر فعاليت دولت 
حسن روحاني باقي مانده است، بروز تنش ها و درگيري هاي ميان دو قوه را 

محتمل كرده است. به منظور بررسي اين احتمال از 3فعال سياسي از 3طيف 
سياسي مختلف درباره انتظاري كه از رابطه دو قوه طي يك سال باقي مانده از 
عمر دولت دارند، پرسيده ايم. احمد شيرزاد )نماينده مجلس ششم(، موسي 
قرباني )نماينده ادوار مجلس( و مجيد متقي فر )سخنگوي جبهه پايداري( 

نظرات متفاوتي را درباره نوع اين رابطه عنوان كرده اند.

سمیرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

مجلس يازدهم موازنه قوا را برهم زد
ترديدي نيست كه مجلس يازدهم توازن قوا را در سطح 
جناح هاي داخلي كشور تا حدودي بر هم زده  است. اين 
تغيير توازن قوا در مجموع به نفع اصولگرايان و به ضرر اصالح طلبان 
و دولت آقاي روحاني بوده  است. طبيعتا به واسطه اين تغيير توازن 
بايد انتظار داشت كه در عرصه سياسي موازنه ها تغيير كنند. فكر 
مي كنم آقاي روحاني اين موضوع را در انتصاباتش تأثير دهد. او 
نشان داده است كه اين مسائل را به خوبي درك مي كند و پيش از 
آنكه مناسبات به سمت و سويي خصمانه پيش رود، خود مسائل را 
رعايت مي كند. تصور من از دولت آقاي روحاني دولتي است كه 
نخواهد به ستيز با اصولگرايان برخيزد يا با آنها لجاجت كند. البته 
در سطح تبليغاتي انتظار مي رود سخنان درشت و نه چندان ماليم 
جريان پيدا كند و اميدوارم كه مجلس شروع كننده اين جريان 
نباشد. دولت نيز تا اينجا سعي كرده با احترام با مجلس تا كند. با اين 
همه اگر در فضاي مجلس سخنان درشت و درشتگويي نســبت به دولتيان باال بگيرد، موضوع به 
رسانه ها، روزنامه ها، فضاي مجازي و سطح جامعه كشيده خواهد شد و اينجاست كه مجلس ضرر 
خواهد كرد؛ زيرا مجلس برنده يك جنگ رسانه اي نيست. معموال در تقابل هاي رسانه اي جريان راست 
چندان برنده نيست. بعيد مي دانم جريان اصولگرا چندان برنده باشد. اميدوارم كه مجلس وارد چنين 
جريان درشتگويي نشود زيرا چندان به نفع او نخواهد بود و تجربه هم نشان داده كه زبان آقاي روحاني 
در اين شرايط چندان الكن نيست. اما در سطح انتصابات و مقام هاي دولتي و سياسي احتماال مجلس 
امتياز خواهد خواست و آقاي روحاني نيز اين امتياز را خواهد داد. اما بستگي به اين دارد كه اين موضوع 
امتيازدهي كجا متوقف شود. اگر بخواهد ادامه دار شــود و مهره چيني هاي گسترده آغاز شود، در 
شرايطي كه دولت آقاي روحاني همچنان مستقر است، فكر مي كنم تخاصمات باال بگيرد. يك سر اين 
تخاصم ها مي تواند دولت باشد و سر ديگر آن جامعه مدني، احزاب سياسي يا جريان هاي رسانه اي كه 
به اين شكل مسئله باال خواهد گرفت. از اين رو بخش بزرگي از نوع رابطه دو قوه وابسته به اين است كه 
اصولگراياني كه قدرت را به دست گرفته اند تا چقدر مي خواهند دامنه نفوذ خود را گسترده كنند. اگر 
برخورد معقولي كنند و به سهم عادالنه اي از قدرت بسنده كنند، مسئله به خير و خوشي تمام خواهد 
شد و دولت كه وقت چنداني نيز ندارد، كار خود را انجام خواهد داد. البته يك سال و چند ماه چندان كم 
و بي اثر هم نيست؛ در همين زمان هاي كوتاه گاه كارهاي بزرگي انجام مي شود. اگر قرار به ايجاد تغيير 
و تحولي عادالنه باشد، اين هم براي اصالح طلبان و جامعه مدني قابل تحمل خواهد بود و هم براي دولت. 
اما اگر قرار باشــد اســما رويه اي به نام دولت آقاي روحاني وجود داشته باشــد و در اليه زيرين 
مهره چيني هاي تند و افراطي صورت بگيرد، در چنين صورتي كار باال گرفته و تخاصمات به بخش ها، 
شهرها و حتي روستاها كشيده خواهد شد. آنچه مجلسي ها بايد به آن توجه كنند اين است كه برنده 
يك انتخابات وي ژه بوده اند. درست است كه برنده هستند و مجلس در دست آنهاست اما اين برنده 

شدن به آن معني نيست كه عنان و سكان افكار عمومي را واقعا به دست گرفته اند.

احمد شیرزاد
نماينده مجلس ششم 

اصالحطلب

مجلس يازدهم به دنبال بحران سازى  نيست
دولت اگر عملكرد خوبي داشــته باشد، در ذيل قانون 
حركت كند، وظايف خــود را به خوبــي انجام دهد و 
مشكالت مردم را حل كند، مجلس نيز موظف است از دولت دفاع 
كند، همانطور كه اعالم كرده به دولت كمك خواهد كرد. اما اگر 
اين دولت يا هر دولت ديگري، به وظايف قانوني خود به درستي 
عمل نكند،  مجلس تذكر خواهد داد زيرا اجراي قوانين وظيفه 
نظارتي مجلس است. مصوبات مجلس، چه مجلس گذشته كه 
گفتمان متفاوتي با مجلس كنوني داشــت، چه مجلس كنوني، 
تبديل به قانون شده و مي شوند ، دولت بايد آنها اجرا كند و اين 
ربطي به ديدگاه سياسي ندارد. البته اين مشكل وجود دارد كه هر 
تذكري را سياسي مي كنند. وقتي دولت به مردم رسيدگي نكند، 
به وضعيت معيشتي مردم توجهي نكند و گراني ادامه پيدا كند، 
چه كسي بايد از مردم مظلوم دفاع كند؟ نمي شود چون دولت 
ممكن است تذكرها را سياسي تلقي كند، مجلس به وظيفه قانوني خود عمل نكند. اينكه هر طيفي 
كه به خاطر موضوعي تحت فشار قرار مي گيرد، همان موضوع را سياسي مي كند غلط است. دولت 
بايد به وظيفه خود،  خدمت كردن صادقانه به مردم،  عمل كند و اگر به همين موضوع عمل كند، 
مجلس به او كمك خواهد كرد. اين مجلس به دنبال بحران سازي نيست و اعالم كرده كه به دنبال 
حل مسائل است. مشكل معيشت مردم را مجلس نمي تواند حل كند. اصلش اين است كه دولت آن 
را حل كند. بودجه و اجرا به دست مجلس نيست، زيرساخت قانونگذاري نيز به دست مجلس نيست 
زيرا لوايح به دست دولت پخت و پز مي شود. دولت بايد در عملكرد خود تجديد نظر كند. اگر مديراني 
دارد كه در انجام وظايف خود كوتاهي مي كنند، بايد به آنها تذكر دهــد يا آنها را جا به جا كند. 
متأسفانه طي 7سال گذشته دولت عملكرد خوبي نداشته است، و در نهايت بايد تغييري ايجاد كند. 
اكنون كه همه، دولت و ملت از آمريكا و برجام و اروپا مايوس شده اند، بايد به ظرفيت هاي داخلي 
پرداخته شود ودولت و مجلس با همكاري  با هم و جدا از همه مسائل و اختالفات به مردم خدمت 
كنند. اينكه بر اساس تفاوت ديدگاه هاي سياسي مجلس يازدهم و دولت پيش فرض قائل شويم و 
نوع رابطه دو قوه را قضاوت  كنيم، مي تواند به آشفته شدن فضا منجر شود. شنيده مي شود عده اي 
اينطور فضاسازي مي كنند كه مجلس يازدهم از دولت انتقام خواهد گرفت. مگر مجلس دشمن دولت 
است كه انتقام بگيرد؟! مجلس و دولتي خوب است كه نگاه و جهت گيري اش مردمي و انقالبي باشد. 
اين روشن است كه دولت تا به حال انقالبي رفتار نكرده و به مردم توجه نداشته است. در انتصاباتش 
اشتباهات زيادي داشته و دارد. بنگاه هاي اقتصادي را به افراد كم توان و مسئله دار سپرده  و هر نوع 
انتقادي را به موضوعي سياسي تبديل مي كند. درصورتي كه اگر در راس بنگاه هاي اقتصادي مرتبط 
با دولت افرادي قرار بگيرند كه كار و تالش كرده و شــغل ايجاد كنند و كســب و كار و توليد را 
رونق دهند، همه منتفع خواهند شد. نبايد جناح بندي و خط بندي وجود داشته باشد، همه ما در 

يك كشتي نشسته ايم و هر اتفاقي بيفتد، براي همه خواهد افتاد.

مجید متقي فر
سخنگوي جبهه پايداري 

پايدارى

آفتى به نام نگاه انتخاباتى به قانونگذارى و اجرا
رابطه دولت و مجلس، نه فقــط درحال حاضر، براي 
هميشــه بايد همان چيزي باشــد كــه در قانون 
تعيين تكليف شده است؛ يعني رابطه اي بدون حب و بغض. نه 
دولت بايد نســبت به مجلس حب و  بغضي داشته باشد و نه 
مجلس نسبت به دولت. دولت بايد با تمام وجود كار خود را 
انجام دهد، بر اســاس اعتقادات خود لوايحي را ارائه دهد و 
توقع نداشته باشــد كه مجلس حتما به حرف او گوش دهد. 
مجلس نيز بايد با تمام وجود بر اساس اختيارات قانونگذاري 
و نظارت خود، به وظايفش عمل كند. قانون اساســي همان 
قانون اساسي ای اســت كه به دولت اختيار داده اليحه به 
مجلس بدهد. همين قانون به مجلس نيز اختيار داده تا اين 
اليحه را تصويب كند يا نكند و همان قانون اساسي به شوراي 
نگهبان اختيار داده تا بگويد اين ماده خالف قانون يا شرع 
است و به مجلس اختيار داده تا بگويد نظر شــوراي نگهبان را قبول ندارد و كار را به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد. اين يك فرايند است كه همه بايد بر اساس آن عمل كنند. 
رابطه صحيح اين است كه هر قوه اي بر اساس كارشناسِي بدون حب و بغض وظيفه خود را انجام 
دهد و نخواهد كه ديگري صددرصد تابع نظر او باشد. با توجه به تفاوت گرايش های سياسي 
ميان مجلس يازدهم و دولت و از آنجا كه فرصت باقي مانده دولت  زياد نيست، شايد اين اتفاق 
بيفتد كه رابطه اي درست ميان مجلس و دولت ايجاد شــود. در اين مدتي كه از عمر دولت 
باقي مانده، يك اليحه اساسي باقي مانده كه دولت بايد آن را بفرستد و آن هم اليحه بودجه 
است كه مي تواند به محل اختالف نظر دو قوه تبديل شود. اما از آنجا كه زمان كم است، شايد 
اختالف جدي ميان دو قوه ايجاد نشود، مگر اينكه افرادي از مجلس بحث ورود به انتخابات 
رياست جمهوري را داشته باشند؛ يعني با انگيزه انتخاباتي وارد قانونگذاري و نظارت شده 
باشند. اگر چنين اتفاقي بيفتد كه انتظار آن نيز مي رود، ممكن است روابط مجلس و دولت از 
مسير رابطه درست خارج شود. متأسفانه اين مشكل عمده اي است كه هم در ميان دولت و 
هم در بخش قانونگذاري وجود دارد؛ نگاه انتخاباتي به قانونگذاري و نگاه انتخاباتي به اجرا؛ 
مثال موضوع بنزين يك نمونه خوب اين نوع رويكرد است. تا وقتي موضوع انتخابات در ميان 
بود، دولت حاضر نشد حتي 10درصدي كه هر سال در بودجه بنزين افزايش پيدا مي كرد را 
افزايش دهد اما سال گذشته كه دولت ديگر انتخاباتي در پيش نداشت و جيبش هم خالي شد، 
ناگهان قيمت بنزين را سه برابر كرد و كشور را به هم ريخت. االن رئيس جمهور انتخاباتي در 
پيش رو ندارد،  از اين رو حرف هايي كه امروز مي زند را در گذشته نمي زد. اين آفتي است كه 
در كشور ما وجود دارد و اميدوارم كاري انجام شود كه مقامات، چه در مجلس و چه در دولت 
نتوانند از وظايف خود براي تأثيرگذاري بر انتخابات استفاده ابزاري كنند. زماني كه بتوان 

جلوي اين آفت را گرفت،  تنش ها ميان دولت و مجلس كاهش پيدا خواهد كرد.

موسي قرباني
نماينده اسبق مجلس 

اصولگرا

روابط دولت ها و مجلس هاي گذشته چگونه و نتیجه همكاري ها و اختالفات آنها چه بود؟

تاريخچه چالش هاي دو قوه
مجلس يازدهم در حالي روي كار آمده كه اكثر كرسي هاي آن در دست منتقدان دولت 
است. انتخابات اين مجلس كه كمترين مشاركت مردم را داشت، منجر به حضور حدود 
200نماينده با گرايش اصولگرايي شد. مروری تاريخ مجلس شوراي اسالمي از ابتداي 
انقالب نشان مي دهد كه در هر دوره اي، تفاوت ها ميان جناح سياسي دولت با طيف سياسي منتخب در مجلس، به 

اختالفات ميان 2 قوه دامن زده است. در ادامه مروري خواهيم داشت بر روابط دولت ها و مجلس هاي گذشته. آيا در 
يك سال باقي مانده از عمر دولت دوازدهم، تاريخ دوباره تكرار خواهد شد يا با توجه به شرايط بسيار ويژه  كشور 
نسبت به همه دوره هاي قبل و مشكالت مربوط به تحريم ها، وضعيت بد معيشتي و اقتصادي مردم و بحران كرونا، 

2 قوه مجريه و مقننه همكاري بهتري با هم خواهند داشت؟

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

مجلساولوتنشبابنیصدر
شــايد بتوان گفــت كــه مجلــس اول متنوع ترين و 
جنجالي ترين مجلس بعد از جمهوري اســالمي ايران 
بود؛ ائتالف بزرگ كه 85نماينده از جامعه روحانیت مبارز، 
حزب جمهوري اســالمي، ســازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي، انجمن اسالمي معلمان، نهضت زنان مسلمان، 
اتحاديه انجمن هاي اســالمي شــهرري و بنیاد الهادي 
داشــت. نهضت آزادي 20نماينــده، حامیان بني صدر 
33نماينده، جبهه ملي ايران 3درصــد از اعضا و حزب 
توده 4درصد از اعضا را داشتند و 115نماينده نیز مستقل 

بودند.
مهم ترين و بیشترين اعضاي اين مجلس را حزب جمهوري 
اسالمي تشكیل مي دادند كه از همان ابتدا با بني صدر، 
رئیس دولت، به تنش برخوردند. نخستین نخست وزير 
انتخابي او را نپذيرفتند و او رجايي را معرفي كرد. بني صدر 
هم با كابینه اي كه از ســوي رجايي معرفي شده بود، به 
دلیل چپ گرايي مخالفت كــرد. در نهايت تنش ها باال 
گرفت و خیلي زود بررسي كفايت سیاسي رئیس جمهور 
در مجلس و در غیاب او انجام شد و با 177نفر رأي موافق، 

او از رياست جمهوري بركنار شد.

ماجراى99نفردرمجلسدوم
اما مجلس دوم، تقريباً مجلس يكدســتي بــود. در اين 
انتخابات كانديداهاي جامعه  روحانیــت مبارز و حزب 
جمهوري اسالمي اكثر آرا را از آن خود كرده و به پیروزي 
قاطع دست يافتند. همزمان با تكیه میرحسین موسوي 
بر صندلي رياست كابینه، چالش هاي او با جناح راست 
ســنتي و حامیان اقتصاد بازار و مخالفان دخالت دولت 

در امور اقتصادي در شرايط ويژه كشور در دوران جنگ 
آغاز شد.

يكي از مهم ترين اتفاقات در مجلس دوم ماجراي 99نفر 
بود. اين اصطالح پس از ماجــراي رأي مخالف 99تن از 
نمايندگان مجلس دوم به نخســت وزيري موسوي رايج 
شد. جناح راســت با دولت چهارم به شدت مخالف بود و 
از اين زمان دوقطبي چپ و راست در عرصه رقابت هاي 
سیاسي حاكم شد. مخالفت جناح راست با نخست وزير 
وقت باعث شــد تا در دوره دوم دولــت وي، چهره هاي 
برجسته اين جناح در كابینه جاي خود را به سیاستمداران 
چپ گرا مثل محمد خاتمي، علي اكبر محتشمي پور و 
بهزاد نبوي بدهند. در نهايت انتخابات مجلس سوم نیز 
تحت تأثیر همیــن فضا با موفقیت چــپ گرايان حامي 

موسوي انجام شد.
مجلس سوم شوراي اسالمي در 7خرداد ماه سال13۶7 
در حالي نخستین جلسه خود را تشكیل داد كه در اين 
انتخابات مجمع روحانیون مبارز كه از جامعه روحانیت 
منشق شده و گروه سیاسي جديدي را تشكیل داده بودند 
به همراه هم طیف هاي خود مانند دفتر تحكیم وحدت 
و انجمن هاي اسالمي صنوف مختلف توانستند اكثريت 

مجلس را به دست بگیرند.

دودورهالتهابدرمجلس
اكثريت مجلس چهارم با جريان معروف به راست سنتي 
مرتبط با جامعه روحانیت مبارز بود. اين جناح و جريان در 
مجلس سوم در اقلیت بود. اغلب مجلسیان با شعار حمايت 
از هاشمي و برنامه تعديل اقتصادي او، به مجلس راه يافته 
بودند. آنها تا پايــان دوره بر همان رويه تعديل اقتصادي 

هاشمي تأكید داشتند. در اين دوره مصالح عمومي، ملي و 
انقالبي بر جهت گیري ها يا منافع جناحي ارجحیت داشت 

و دولت و مجلس تقريباً همراه و همگام بودند.
مجلس پنجم نیز با پیروزي جناح راست و جامعه روحانیت 
مبارز بر سر كار آمد و اكثر صندلي هاي مجلس نصیب اين 
طیف شــد. ناطق نوري مانند دوره پیش رئیس مجلس 
و روحاني نايب رئیس اول مجلس بــود. علي اكبر ناطق 
نوري و حسن روحاني جزو سرلیست هاي جناح راست 
در انتخابات بودند. به قدرت رســیدن دوباره اين گروه 
همزمان بود با به رياست جمهوري رسیدن محمد خاتمي 
و دوباره قدرت گرفتن جناح چپ و اصالح طلبان در سوي 
دولت. خاتمي با يك پیروزي شگرف روي كار آمد و كابینه 
او با وجود اينكه مجلس و دولت از 2 جناح كاماًل متفاوت 
بودند، رأي اعتماد كامل به دســت آورد. اما در ادامه كار، 
كابینه خاتمي براي رســیدن به اهداف خود با توجه به 
فضاي حاكم بر مجلس، راه ســختي را داشت. مجلس 
پنجم 2 تــن از وزراي كابینه را اســتیضاح كرد. يكي از 
استیضاح شوندگان يعني مهاجراني وزير فرهنگ توانست 
مجددا رأي اعتماد بگیرد اما عبداهلل نوري وزير كشــور 
نتوانســت رأي اعتماد الزم را كســب كند. در اين دوره 
اوضاع سیاسي كشور بسیار ملتهب بود، ماجراي قتل هاي 
زنجیره اي، دستگیري دانشجويان و فعاالن سیاسي، قانون 

مطبوعات و.. همگي در زمان مجلس پنجم شروع شدند. 
بعد از توقیف فله اي مطبوعات در سال 79 مجلس پنجم 
نیز در ماه هاي آخر فعالیــت خود، قوانین محدود كننده 

بیشتري براي مطبوعات تصويب كرد.

مجلسهفتمهمسوترينبادولت
همه اينها دست به دست هم داد تا انتخابات ششمین دوره 
مجلس شوراي اسالمي با پیروزي جبهه دوم خرداد همراه 
شود. در تهران فهرست نامزدهاي پیشنهادي حزب جبهه 
مشاركت اسالمي 90درصد كرسي ها را كسب كرد. مهدي 
كروبي، رئیس مجلس بود و تالش هايي براي اصالح قانون 
مطبوعات و كاهش محدوديت ها انجام شد كه در نهايت 
ناكام ماند. قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق 
شهروندي براي جلوگیري از انواع شــكنجه و سوءرفتار 
مأموران قضايي و رعايت موازين قانوني در بازجويي ها و... 
در 23ارديبهشت1383 در آخرين روزهاي فعالیت مجلس 
ششم با قید دوفوريت تصويب شد و به تأيید شوراي نگهبان 
رسید. لوايح دوگانه نیز يكي ديگر از مصاديق همكاري هاي 
دولت و مجلس همسو در اين دوره بود. اين لوايح در مورد 
افزايش اختیارات رئیس جمهور و اصالح قانون انتخابات از 
سوي محمد خاتمي به مجلس فرستاده شد و بعد از تصويب 

در مجلس توسط شوراي نگهبان رد شد. نمايندگان تصمیم 
بر استعفاي جمعي گرفتند اما در نهايت اين لوايح از سوي 

رئیس جمهور پس گرفته شد.

همكارىمشتركدوقطبمخالف
انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي همزمان بود 
با سال هاي پاياني عمر دولت محمد خاتمي و رد صالحیت 
گسترده نمايندگان اصالح طلب از سوي شوراي نگهبان. 
میانه روها نیز تقريبا در اين مجلس حضور پیدا نكردند تا 
اعضاي مجلس هفتم كاماًل در قطب مخالف مجلس ششم 
قرار بگیرند. در يك سال باقي مانده از عمر دولت خاتمي، 
مجلس هفتم مصوبات اقتصادي چالش برانگیزي داشت 
كه يكي از آنها طرح تثبیت قیمت ها بود كه مورد مخالفت 
جدي دولت خاتمي قرار گرفت و براساس آن دولت خاتمي 
را از افزايش تدريجي قیمت اقالم يارانه دار مثل سوخت، گاز، 
برق، آب و تلفن منع مي كرد. مجلس هفتم بعد از روي كار 
آمدن دولت محمود احمدي نژاد مصوبه قبلي خود را زير پا 
گذاشت و طرح سهمیه بندي بنزين را تصويب كرد، اما هر 
دو قوه مجريه و مقننه، در اين دوران با توجه به آنكه عماًل از 
عمر دولت چیزي باقي نمانده بود، تالش كردند با يك نوع 

همكاري مشترك اين دوره را به پايان برند.
اما محمود احمدي نژاد با همكاري مجلس هفتم، سازمان 
مديريت و برنامه ريزي را كه مغز اقتصادي كشور بود، منحل 
كرد كه البته اين سازمان بعدا در دولت حسن روحاني احیا 
شد. همســويي دولت احمدي نژاد و مجلس هفتم باعث 
شد كه در حوزه سیاســت خارجي نیز، پشتیباني مجلس 
را داشته باشــد. مجلس 3 مصوبه مهم براي ادامه برنامه 
هسته اي داشــت. در ادامه اين مصوبات، پرونده هسته اي 
ايران به شوراي امنیت رفت و اعمال تحريم هاي هسته اي 

براي ايران به تصويب 15عضو اين شورا رسید.

اختالفاتعميق
مجلسهشتمبااحمدىنژاد

مجلس هشــتم از خرداد1387 بر ســر كار آمد. در اين 
انتخابات نیز رد صالحیت گسترده اصالح طلبان اتفاق افتاد 
و در نهايت محافظه كاران و اصولگرايان بیشتر كرسي هاي 
مجلس را به دست آوردند. البته احمدي نژاد در دوره اول به 

بیشتر نظرات مجلس هفتم و هشتم بي اعتنا بود و حتي در 
اظهارنظري درباره مجلس هشتم گفته بود كه مجلس ديگر 
در راس امور نیست. اختالفات او با مجلس هشتم به مراتب 
جدي تر شده و حتي رئیس وقت مجلس، دولت احمدي نژاد 
را بــه قانون گريزي متهم كرده بــود. اختالفات مجلس و 
دولت بر ســر پرونده هاي اختالس، هدفمندي يارانه ها، 
ادغام وزارتخانه ها، جريان انحرافي و... در نهايت به سؤال 
از رئیس جمهور منجر شــد. مجلس نهم در خرداد1391 
با بي اعتنايي گروه بزرگي از اصالح طلبان آغاز شد و بیشتر 
آنها انتخابات را تحريم كردند. اصولگرايان باز هم اكثريت 
كرسي ها را به دست گرفتند. البته اختالفات داخلي میان 
اصولگرايان در اين مجلس پديدار شد. مجلس نهم مصادف با 
اواخر دوره دولت دهم و اوج تخلفات و اشتباه هاي اين دولت 
بود. اما مجلس نهم تصمیم گرفت با احمدي نژاد مماشات 

كند و جلوي بیشتر خطاها را نگرفت.

اميدواعتدالدرمجلسدهم
مجلس دهم از خرداد1395رســماً كار خود را آغاز كرد. 
در اين دوره فهرســت امیــد كه شــامل اصالح طلبان و 
اعتدال گرايان مي شد 42درصد كرسي ها را به خود اختصاص 
دادند و ائتالف بزرگ اصولگرايان نیز 32درصد كرسي ها را 
گرفتند. مجلس درايــن دوره 200قانون تصويب كرد كه 
بیشــتر آن لوايح دولت بود. از دوره دهم مجلس شوراي 
اسالمي به عنوان يكي از دوره هايي كه رئیس دولت بیشترين 
دخالت را در آن داشته است ياد مي شود. كابینه دوره دوم 
روحاني توانست رأي اعتماد حداكثري را از مجلس دريافت 
كند و مجلس دهم به نوعي تعامل توأم با همكاري را با دولت 
در پیش گرفت. البته در اين دوران ۶وزير در صحن علني 
مجلس استیضاح شدند و 2وزير رأي اعتماد نیاوردند و از 

دولت خارج شدند.
حاال مجلس يازدهم روي كار آمده و اختالف جناح سیاسي 
اكثريت نماينده هاي اين مجلس بــا دولت دوازدهم، اين 
نگراني را به وجود آورده كه آيا اين مجلس مي تواند بدون 
توجه به اين اختالفات به وظايف قانوني خود عمل كند و 
با دولت به رويه مشتركي براي حل مشكالت برسد. دولت 
همین حاال نیز به دنبال تعامل است. چندي پیش حسن 
روحاني در تويیتي خواهان همكاري يكساله دولت دوازدهم 
و مجلس يازدهم شده بود و نوشــته بود: »دولت از اكنون 
دست دوستي خود را به سمت مجلس جديد دراز مي كند«.

جناح سياسيرئيس مجلسمجلس شوراي اسالمي

دوره اول
دوره دوم

اكبر هاشمي رفسنجاني
1359تا1368

روحانيت مبارز
جناح راست

دوره 
سوم

مهدي كروبي
1368تا 1371

روحانيون مبارز
جناح چپ

دوره چهارم
دوره پنجم

علي اكبر ناطق نوري
1371تا 1379

روحانيت مبارز
جناح راست

دوره 
ششم

مهدي كروبي
1379تا 1383

روحانيون مبارز
جناح اصالح طلب

دوره
 هفتم

غالمعلي حداد عادل
1383تا 1387

جناح
 اصولگرايان

دوره هشتم
دوره نهم/ دوره دهم

علي الريجاني
1387تا 1399

جناح
 اصولگرايان

دوره
 يازدهم

محمدباقر قاليباف
1399– ادامه دارد

جناح
 اصولگرايان

جناح سياسيرئيس دولتدولت ها
دولت
 موقت

جبهه ملي ايرانمهندس بازرگان/ 1357تا 1358
 نهضت آزادي ايران

مستقلبني صدر/ 1358تا 1359دولت شوراي انقالب
نهضت آزادي ايرانمحمدعلي رجايي/ 1359تا 1360دولت اول

حزب جمهوري اسالمي

دولت
 دوم

محمدجواد باهنر
 مرداد تا شهريور 1360

حزب جمهوري اسالمي جامعه 
روحانيت مبارز

دولت سوم
دولت چهارم

ميرحسين موسوي 
1360تا 1368

حزب جمهوري اسالمي
جناح چپ

دولت پنجم
دولت ششم

علي اكبر هاشمي رفسنجاني
 1368تا 1376

جامعه روحانيت مبارز
حزب جمهوري اسالمي

دولت هفتم
دولت هشتم

سيدمحمد خاتمي
 1376تا 1384

مجمع روحانيون مبارز
اصالح طلب

دولت نهم
دولت دهم

محمود احمدي نژاد
 1384تا 1392

مورد حمايت
 جناح راست

دولت يازدهم
دولت دوازدهم

حسن روحاني
1392تا 1400

حزب اعتدال و توسعه
مورد حمايت جناح چپ
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كتاب

»آنچه ضروري است، كفایت مي كند.« این جمله كارل درایر، فیلمســاز بزرگ دانماركی تا حد زیادی 
نشان دهنده دیدگاه او به سینما و سبك فیلمسازی این كارگردان است. وقتی صحبت از آثار درایر می شود 
خودبه خود همه چیز به این جمله بازمی گردد. درایر در طول دوران فیلمسازی خود همیشه سعی می كرد 
همه چیز را در ساده ترین و بی آالیش ترین حالت ممكن برگزار كند و هر تجمل و نكته غیرضروری را از 
فیلم های خود می زدود و در این باره بسیار سختگیر و محتاط بود. از این رو آثار وی برای مخاطب عام سینما 
فیلم هایی تكنیك زده و خشك به نظر می آیند و توجه او را جلب نمی كنند. طعن آمیز آنكه همین ظرافت 
تكنیكی و دقت باالی درایر باعث شد حتی سینمادوستان و منتقدان بزرگ سینما نیز در مورد آثار وی 
دچار كج فهمی شوند و تمام توجه خود را به فرم و تكنیك فیلم های درایر معطوف كنند و به همین دلیل 
است كه حتی ستایشگران كارگردان دانماركی نیز فیلم های وی را بسیار مالل آور و خسته كننده می دانند 
و تنها دستاوردهای تكنیكی آن فیلم ها را شایان ســتایش می دانند )شاید بزرگ ترین منتقد حامی این 
روایت دیوید بوردول باشد(. همواره یكی از فیلم های درایر در میان بهترین فیلم های تاریخ سینما حضور 
دارد ولی این كج فهمی ها و  درك نكردن آثار وی باعث شد خیلی از مخاطبان، از دیدن آثار او لذت نبرند.

ریموند كارنی در كتاب صحبت به زبان میل برای نخستین بار به گونه ای كه شایسته درایر است آثار او را 
می شكافد و نقدی ارائه می دهد كه جذابیت های روایی و محتوایی آثار درایر را نمایان می كند. نویسنده 
سعی می كند نوع نگاه جدیدی را به آثار درایر مطرح كند و فیلم های او را از چنگ تحلیل های تكنیكی 
و دانشگاهی خارج كرده و جذابیت آنها را به مخاطب نشان دهد. تأكید او در این كتاب تنها روی 3 فیلم 
بزرگ آخر درایر یعنی »روز خشم«، »اردت« و »گرترود« است و با تحلیل پدیدارشناسانه این آثار، خواننده 
را با كلیت جهان درایر آشنا می كند. یكی از مهم ترین شایستگی های كتاب آن است كه به مطالعه فرم و 
محتوای فیلم های درایر وزنی برابر داده شــده و نویسنده می كوشد هر تالش فرمی را به معنا و محتوایی 
گره بزند و بدین ترتیب، فرم را نه برای فرم بلكه برای بیرون كشیدن یك روایت سرراست از فیلم های درایر 
مورد مطالعه و تدقیق قرار دهد. شاید اردت را بتوان درام زدایی شده ترین فیلم كارگردان دانماركی بدانیم، 
ولی كارنی با گره زدن حركات دوربین، جهت حركت بازیگران و نگاه ایشان و... نشان می دهد كه چطور 
در لحظات شبه ُمرده فیلم، درام جریان دارد. صرف نظر از اینكه در برخی فصل های كتاب توضیحات زیاد 
نویسنده ممكن است خواننده را دلسرد و خســته كند، اما كارنی در بیشتر فصل های كتاب خود موفق 
می شود تحلیلی جذاب از آثار درایر ارائه دهد و این تحلیل را به زبان ساده و قابل فهم برای مخاطب عام 

سینما ارائه می دهد.
رضا خلیلی نیز در ترجمه كتاب سعی كرده امانت دار سادگی متن باشد و ترجمه ای روان برای خواننده 
فارسی زبان این كتاب ارائه دهد. در نهایت اگر عالقه مند به سینما و متمایل به درك و لذت بردن از آثار این 

فیلمساز بزرگ هستید، خواندن كتاب صحبت به زبان میل فرصت خوبی است.

لذت 
فهمیدن

بال تار، كاساوتیس، درایر و روسلینی
دور یك میز

روبرتو روسلینيكارل تئودور درایرجان كاساویتسبالتار

زمانی یك مدرس سینما گفته بود دانشجویانم سر كالس درس همیشه از این موضوع گله 
می كنند كه از وقتی روش های تحلیل و نقد فیلم را آموخته اند، دیگر فیلم دیدن برایشان 
آن لطف سابق را ندارد. آن استاد سینما در پاسخ این اعتراض دانشجویانش می گفت كه 
شما لذت فیلم را دیدن را از دست نداده اید بلكه حاال لذت فهمیدن و درك كردن را با آن 
لذِت قبلی جایگزین كرده اید. البته در دوره و زمانه ای كه حرف جدی و تأمل انگیز دیگر 
خریدار چندانی ندارد و معموال فقط حرف هایی شنیده می شوند كه - به رغم نادرستی و 
تهی بودنشان از تفكر- بهتر برایشان تبلیغ شده باشد، نباید انتظار داشت كه همه مردم 
بتوانند با ابزار نقد و تحلیل، سره را از ناسره تشخیص دهند و همواره رو به سوی تعالی 
داشته باشند. اگر از توده مردم و خصوصا طبقات پایین جامعه، به دلیل دست وپنجه نرم 
كردن بی امان با مشكالت مالی و معیشــتی یا بهره نداشتن از آموزش درست و كافی، 
نمی توان انتظار داشــت كه فرصت و انگیزه الزم را برای ارتقای معیارهایشان درباره 
فیلم و سریالی كه می بینند یا موسیقی ای كه گوش می دهند داشته باشند، اما حداقل 
از كسانی كه مشتاق هستند تا بار این وظیفه را به دوش بكشند، انتظار می رود با جدیت 
تمام در این راه تالش كنند. مطالعه متون تخصصی درباره سینما با اینكه برای عامه مردم 
لذتبخش نیست و حتی اغلب دانشجویان و مدرسان رشته سینما و روزنامه نگاران این 
حوزه را فراری می دهد، اما می تواند به درك و فهم بهتر فیلم ها و ارتقای معیارهای داوری 
درباره آنها كمك وافری كند. در این صفحه، به  4كتاب »بال تار، زمان بعد« نوشته ژاك 
رانسیر، »فیلم های جان كاساوتیس؛ پراگماتیسم، مدرنیسم و سینما« و »صحبت به زبان 
میل؛ فیلم های كارل درایر« هر دو نوشته ری كارنی و »روبرتو روسلینی؛ به انضمام مقاله 
بدن های در حال سقوط از ژاك رانسیر« نوشته پیتر بوندانال كه همگی توسط انتشارات 
نقد فرهنگ منتشر شده اند پرداخته ایم تا فرصت معرفی این آثار و همچنین داوری های 
آتي درباره آنها را فراهم كرده باشیم. مترجم این چهار كتاب رضا خلیلی است كه گویی با 
كتاب هایی كه برای ترجمه انتخاب كرده، قصد داشته این فیلمسازان را برای گپ وگفتی 

لذتبخش -و البته پرمغز مثل آثارشان- دور یك میز جمع كند.

محمدناصر احدی
روزنامه نگار

رضا مهری

رضا خلیلــی در چهارمیــن ترجمه خود به ســراغ 
روبرتو روســلینی ایتالیایی كه او را پدر نئورئالیســم 
معرفی می كنند رفته و برای ایــن كار از كتاب پیتر 
بوندانال بهره گرفته اســت. اهمیــت كار رضا خلیلی 
هنگامی مشخص می شــود كه گشتی در كتابخانه ها 
بزنیم؛ آن وقت است كه متوجه می شویم درخصوص 
نئورئالیسم و به خصوص، روسلینی، كتاب های معتبر 
چندانی در دسترس نیســت، حال آنكه نئورئالیسم 
و ابداعات سینمای روســلینی بخش مهمی از تاریخ 
ســینما را در برگرفته و موجب جنبش های آوانگارد 
بعد از خود، از جمله موج نوی سینمای فرانسه شده و 
بسیاری از منتقدان سینمایی، آن را مهم ترین جنبش 

سینمایی تاریخ تلقی می كنند.
نویسنده در كتاب »روبرتو روســلینی« با رویكردی 
بی طرفانه به شرح زندگی هنری روسلینی می پردازد: 
از خاستگاه های هنری او، تاریخ فیلمسازی وی برای 
حكومت فاشیســتی موسولینی و ســاخت سه گانه 
فاشیســتی گرفته تا اوج گیری و ســاخت ســه گانه 

نئورئالیستی- كه روســلینی را تبدیل به فیلمسازی 
مولف و ســردمدار نئورئالیســم می كند- و سینمای 
معنوی كه به نام دوره برگمان مشــهور است و دست 
آخر، انحطــاط و نهایتــا تبعیدی خودخواســته به 
تلویزیون. این ســیر تحول از آن جهت اهمیت دارد 
كه روســلینی را اغلب با ســه گانه نئورئالیستی اش 
و بدایــع آن دوره كاری می شناســند و دوران پس و 
پیش از آن را معموال به هیچ می گیرند. ولی بوندانال با 
ترك این معضل، روشی نشــان می دهد كه هر یك از 
دوره های كاری روسلینی واجد چه اهمیتی هستند: 
فیلم ها و دستاوردهای دوره فاشیستی باعث شد كه 
روسلینی سبك خود را پیدا كند و حاصل آن فیلم »رم، 
شهر بی دفاع« شد؛ بوندانال نشــان می دهد كه دوره 
فیلم های معنوی او كه در نقدها معموالً تحت الشعاع 
رسوایی روسلینی و اینگرید برگمان قرار گرفته واجد 
چه اهمیتی است و چه تأثیری روی سینماگران جوان 
دهه۶۰ فرانسه خواهد داشت. بوندانال برخالف رسم 
مرسوم حتی به مهاجرت روســلینی به تلویزیون نیز 
پرداخته و مستندهای آموزشی مهم تاریخ بشر مانند 
»ســقراط« و »دكارت« و از همه مهم تر، »به قدرت 
رســیدن لویی چهاردهــم« و... را نشــان از پركاری 

رم چگونه »شهر بی دفاع« شد؟
روایتی از فیلم های پدر نئورئالیسم ایتالیا

نیما داوودآبادی

روسلینی و تســلیم ناپذیری وی در برابر هجمه های 
وارد شده بر او و پافشاری بر اصول كاری اش می داند.

از آنجا كه نام روسلینی با نئورئالیسم پیوندی الینفك و 
ناگسستنی دارد، با بررسی زندگی هنری و اندیشگانی 
روسلینی ناخواســته حرف از نئورئالیسم نیز به میان 
می آید؛ بحثی كــه بوندانال از زیر بار آن شــانه خالی 
نكرده و به توضیح و شرح نحوه پیدایش و خاستگاه های 
نئورئالیسم تا تئوریزه شــدن آن به عنوان یك مكتب 
و سپس خط ســیر تغییر و تحول آن در طول زمان و 
هم زمانی آن با ســیر تحول خود روسلینی می پردازد. 
از این رو كتاب »روبرتو روسلینی« را می توان به عنوان 
منبعی در جهت شناخت بنیان های اولیه و چگونگی 
شــكل گیری پایه های مكتب نئورئالیســم معرفی 
كرد؛ مكتبی كه بعدهــا بســیاری از كارگردان های 
ایتالیایی چون فلینی و آنتونیونی با دستور العمل های 
نئورئالیستی ای كه برآمده از فیلم های روسلینی بود، 
آثار خود را ساختند. بد نیست نگاهی به سرفصل های 
كتاب بیندازیــم. نخســتین فصل كتاب بــا عنوان 
»روسلینی و رئالیسم:مسیر یك دوره كاری«، نگاهی 
اســت جامع به كارنامه هنری و شــرح وقایع آنچه بر 
روسلینی گذشته- از دغدغه های هنری و رئالیسم آغاز 
كار گرفته تا فیلمســازی به عنوان یك ناسیونالیست 
میهن پرســت و نه فاشیســت- كه در خدمت رژیم 
فاشیستی اســت و همچنین دوســتی او با ویتوریو 
موسولینی، پسر بنیتو موسولینی، و نخستین گام هایی 

كه او در 3فیلم اول خود در جهت یگانه ســازی سبك 
كاری خود برداشــت. ضمنا در این بخش، اشــاراتی 
مهم به تاریخچه مغفول نئورئالیســم در ســینمای 
فاشیستی ایتالیا شده اســت و ابتكارات فیلمسازانی 
نظیر آگوستا جنینا، آلســاندرینی، جوزپه د سانتیس 
و... در جهت ســاخت فیلم هایی موسوم به فیلم های 
مستند- داســتانی. نویســنده در فصل بعد به سراغ 
سینمای نئورئالیستی روســلینی می رود و شكوفایی 
و محبوبیت او در محافل هنری آن روزها را به تصویر 
می كشد. بوندانال سپس به سینمای معنوی برگمانی 
و تأثیر و تاثرات بینش مسیحی در كارهای روسلینی 
می پردازد و پس از آن شكست های گیشه ای به معرفی 
فیلم »ژنرال دالرووره« و عظمت آن فیلم می پردازد، 
كه بــه نوعی آخریــن فیلم ســینمایی درخور توجه 
این كارگردان نئورئالیســت اســت. فصل آخر كتاب 
درباره هجرت روســلینی به تلویزیون است؛ تبعیدی 
خودخواســته به جایی كه برای او این امكان را فراهم 
می كرد كه بــدون ترس از فــروش فیلم های خود، به 
ساخت مستندهای آموزشی روی آورد. و در انتها شاید 
بتوان گفت مهم ترین ویژگی این كتــاب غیر از ارائه 
تحلیلی دقیق و مفید از روسلینی و نئورئالیسم، ترجمه  
آن است كه خواننده عالقه مند به روسلینی را وامی دارد 
تنها با خواندن چند سطر از آن به سراغ بقیه كتاب برود 
و تحلیل های پیتر بوندانال را كه احتماال مهم ترین مورخ 

و متخصص سینمای ایتالیا بود بخواند.

نجات كارگردان 
از دست 

تحلیل های 
دانشگاهی
كتاب »صحبت 

به زبان میل« 
جذابیت های سینمای 

درایر را آشكار می كند

رضا خلیلی طی ۴ ســال، ۴ كتاب سینمایی منتشر 
كرده اســت كه هر یك از آنها اگر رخدادی در فضای 
مطالعات سینمایی ایران نبوده، حداقل حقش بوده 
كه چنین رخدادی باشــد. طبیعی اســت در فضای 
فرهنگی ای كه تیراژ كتاب ها همگی زیر ۱۰۰۰نسخه 
و عمدتاً حتی زیر ۵۰۰نسخه و بعضاً زیر 3۰۰نسخه 
است نمی توان منتظر رخداد فرهنگی بود. در دوره ای 
كه حق تالیف و حق ترجمه به دندان گردی مولف و 
مترجم تعبیر می شود و ناشر تبدیل به یك بنگاه دار 
شده كه هر اثری را تنها به شرط سودآوری آن چاپ 
می كند، كمتر عالقه مند به فرهنگی را می توان یافت 
كه با جدیت مشغول به انجام كاری باشد كه به درستی 

آن باور دارد.
رضا خلیلی در ســال۱3۹۵ با ترجمه »بالتار، زمان 
بعد« اثر ژاك رانســیر وارد عرصه  ترجمه شد. سال 
بعد، كتاب »فیلم های جان كاساوتیس: پراگماتیسم، 
مدرنیسم و سینما« اثر ری كارنی را به فارسی درآورد. 
2كتاب اول، سرشــت نمای پروژه  سینمایی است كه 
مترجم قصد داشتـ  و قصد داردـ  در فضای سینمایی 
ایران به وجود آورد: پرداختن به كارگردان های مولف 
و مهجور كه كمتر نامی از آنهــا به میان می آید و اگر 
هم به میان بیاید، به دلیل نبود یا كمبود متن فارسی 
درباره  آنان، كســانی آن نام ها را تبدیل به ملك طلق 
خود كرده اند. مترجم نه تنها دنباله رو جریان مطالعات 
سینمایی حاكم نیست بلكه با طرح یا پررنگ كردن 
اسامی ای مانند بالتار و كاساوتیس و درایر و روسلینی 
قصد دارد در برابر آن جریان موضع بگیرد. غیراز اثر 
ژاك رانسیر،3كتاب ترجمه ای دیگر، یعنی »فیلم های 

جان كاســاوتیس: ...« )اثر ری كارنی(، »صحبت به 
زبان میل« )اثر ری كارنی( و »روبرتو روسلینی« )اثر 
پیتر بوندانال( متعلق به جریان های پدیدارشناســانه 
سینمایی هستند كه تنها قصد نزدیك شدن به خود 
فیلم و جهان كارگردان را دارند و در فكر آن نیستند 
كه از فیلم و كارگــردان به عنوان پلــه ای برای بیان 
حرف ها و ادعاهای خود استفاده یا سوءاستفاده كنند.

كتاب »صحبت به زبان میل: فیلم های كارل درایر« 
كه در سال۱3۹۷ منتشر شد به بیان زیبایی شناسی 
و محتوای غالبــاً نادیده مانــده مهم ترین فیلم های 
درایر می پــردازد. در جمع های دانشــگاهی معموالً 
بهترین كتابی را كــه درباره ســینمای درایر وجود 
دارد، كتاب »فیلم های كارل تئــودور درایر« دیوید 
بوردول می دانند ولی خلیلــی به جای آن، اثر كارنی 
را برای ترجمه برگزید. این كتــاب به دلیل منحصر 
نكردن نقد به شیوه فرمالیستی، حداقل برای جامعه 
مطالعاتی فارسی كه كتاب نقد درباره درایر در اختیار 
ندارد كتابی است شایسته و بســیار آموزنده. هر دو 
اثری كه از ری كارنی ترجمه شــده، بیش از توجه به 
عناصر بیرون از فیلم و توجه به خوانش های بینامتنی 
یا توجه صرف به یكی از وجوه سینمای درایر، سعی 
دارند در جهان فیلم مســتغرق شوند و بدین ترتیب، 
جهان فیلم و كارگردان را در مقابل خواننده واگشایی 
كنند. می شود با ایده های نویسنده مشكل داشت یا 
آنها را نپذیرفت ولی روش او، بی نقص می نماید چراكه 
در نهایت، به خواننده نشان می دهد چرا كاساوتیس 
یا درایر، كاســاوتیس و درایر هســتند. او در كتاب 
كاساوتیس، یكی از مهم ترین عناصر فیلم های وی را 
فرار از سیستم و هر چیز متصلب، عالقه به سیالیت، 
شیفتگی نســبت به تصادف و نشــان دادن حیات 
می داند و به خوبی نشــان می دهد سینمای او چقدر 

مؤلف اما مهجور
گشودن پنجره های جدید در مطالعات سینمایی 

محمد نصیری

با ســینمای دانای كل محور هالیوود تفاوت دارد. او 
یكی از راه های شناسایی درســت كاساوتیس را در 
تمایزگذاری میان او و وودی آلن می داند و سینمای 
كارگردان اول را غریزی و بدون برنامه ریزی پیشین 
می داند ولی آثار كارگردان دوم را اندیشگانی می خواند 
كه راجع به تك تك اجزا فكر شده و بنابراین سینمای 
او بیش از آنكه بازنمایی حیات باشــد، بازنمایی قوه 
هوش وودی آلن اســت. ری كارنی، در كتاب درایر 
نیز از ویژگی های خاص درایر پرده برمی دارد، از لحن 
خاص بازیگران فیلم هایش كه در هیچ فیلم دیگری 
مشابه ندارد تا نشان دادن هزارتوهای دراماتیكی كه 
درایر در فیلم های خود بــه كار می برد، و از همه  بهتر 
در فیلم »روز خشــم«. مطالب وی درباره بازی های 
نور و سایه در سینمای درایر یكی از درخشان ترین و 

آموزنده ترین بخش های كتاب است.
خلیلی در سال۱3۹۹ نیز كتاب »روبرتو روسلینی« اثر 
پیتر بوندانال را ترجمه كرد. اگر مترجم به سراغ ترجمه 
كتاب روسلینی اثر ری كارنی نرفت، بدان دلیل بود كه 
كارنی چنین كتابی ندارد! و البته یكی از كتاب هایی كه 
درباره روسلینی وجود دارد و به لحاظ روش شناختی 
شبیه آثار ری كارنی است، همین كتاب بوندانالست. 
نویســنده در این كتاب با بی طرفی صرفی كه در آثار 
كارنی نیز با آن آشــنا هســتیم، بــه مطالعه كارهای 
روســلینی می پردازد. چنان كه رایج است، منتقدان 
به دلیل نفرتی كه از فاشیسم دارند كل تاریخ سینمای 
ایتالیای فاشیستی را نادیده می گیرند ولی بوندانال با 
نقد این رویكرد با جدیت به فیلم های دوره فاشیســم 
پرداخت و نشان داد آثار سینمایی این دوره واجد چه 
ارزش هایی هستند و روسلینی و اصاًل نئورئالیسم را به 
چه شكل مدیون سینمای فاشیسم ایتالیا هستیم. وجه 
غریب  كار بوندانال آن اســت كه او تقریبا مهجورترین 
فیلم های روسلینی را مورد مطالعه قرار می دهد و در 
فیلم هایی كه معموال در تاریخ ســینما جایی ندارند 
)ماشینی برای كشــتن آدم های بد، ژنرال دالرووره، 
به قدرت رســیدن لوئی چهاردهــم( ارزش بی بدیل 

سینمایی آنها را نشان می دهد. یكی از تفاوت های این 
كتاب با آثار قبلی ترجمه ای خلیلی در آن اســت كه 
بوندانال هرچند در تفسیر و نقد فیلم ها به خود فیلم ها 
توجه دارد ولی از سوی دیگر، به تاریخ و نحوه ساخت 
فیلم و تأثیری كه بر فیلم های دیگر گذارده است غافل 
نیست. در این كتاب، مقاله ای به نام »بدن های در حال 
سقوط« اثر رانسیر و درباب سینمای روسلینی به چاپ 
رسیده است. رانســیر در این مقاله در پی این مطلب 
است كه چرا بسیاری از شخصیت های فیلم های مهم 
روسلینی، دچار ســقوطی فیزیكی می شوند، از مرگ 
پینا در »رم، شهر بی دفاع« گرفته تا ادموند در »آلمان، 
سال صفر« و همچنین میشل، پســر ایرن در »اروپا 
۵۱«. رویكرد این مقاله آشكارا نظریه پردازانه است و با 
پدیدارشناسی بوندانال متفاوت؛ و همین تضاد، كتاب 
را واجد نوعی پویایی كرده اســت و خواننده می تواند 
میان دو نگاه به سینمای روســلینی رفت و برگشت 

داشته باشد.
حال كه ســخن از ژاك رانســیر رفت، بهتر است این 
نوشتار را با نخستین ترجمه خلیلی یعنی »بالتار، زمان 
بعد« پایان دهیم. این كتاب را مترجم از زبان فرانسه 
برگردانده و ظرایف بالغی زبان رانسیر را خوب منتقل 
كرده است. رانســیر در این كتاب با اشاره به سینمای 
بالتار، دنباله پروژه خود را می گیرد یعنی پروژه هنر به 
مثابه امر محسوس؛ هنری كه تنها نشان نمی دهد بلكه 
محسوس می كند؛ هنری كه زبان نیروهای اجتماعی 
و سیاسی سركوب شده است، نیروهایی كه در »زمان 
بعد« زندگی می كنند، زمانی كه همه چیزهای عادی 
از بین رفته است، همه عهدها و وعده ها نقض شده اند و 
افراد حاال در دنیایی زندگی می كنند كه اتفاقاً می تواند 
با یك جرقه، همه  چیــز را منفجر كنــد و بی زبان ها 
زبان دار و سركوب شدگان سرفراز شوند. به نظر می آید 
این عبــارات و باورها را می توان به پــروژه ترجمه ای 
خلیلی نسبت داد: این چهار كتاب سعی كرده مطالعات 
سینمایی را به »زمان بعد« منتقل كند، جایی كه شاید 
بتوان انتظار نوعی رخداد در مطالعات سینما را داشت.
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   قارچي سمي
»فروش قارچ سمي«. اين، تبليغات نوعي ماده مخدر جديد و عجيب 
است كه فروشــندگان آن را از طريق فضاي مجازي در غرب تهران 
مي فروختند. عجيب تر اينكه آنها پول هنگفتي در قبال فروش اين نوع 
قارچ ها از مشتريان خود دريافت مي كردند. مأموران پايگاه دوم مبارزه 
با مواد مخدر پايتخت وقتي در جريان فعاليت اين باند قرار گرفتند براي 

شناسايي و بازداشت متهمان وارد عمل شدند.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران 
به همشهري مي گويد: اين مواد، نوعي قارچ سمي است كه متأسفانه 
افراد ســودجو، جوانان را به مصرف اين نوع قارچ كه مدعي شده اند 
مخدر جديد است، تشويق مي كنند و با قيمت هاي گزاف در اختيارشان 
قرار مي دهند. اين قارچ ها اثرات تخريبي و جبران ناپذيري به  مراتب 
بدتر از گل و شيشه دارد كه افراد بايد هوشيار باشند. وي ادامه مي دهد: 
اين نوع مواد مخدر چون انحصاري است و در اختيار افرادي است كه 
خودشان آن را توليد مي كنند، به همين دليل با قيمت خيلي بااليي به 
فروش مي رسد. وي در ادامه مي گويد: فروشندگان قارچ سمي اغلب از 
طريق فضاي مجازي اقدام به تبليغات و فروش مواد مخدر مي كردند. 
البته آنها از راه هاي ديگر هم مشتريان شان را شناسايي مي كردند كه با 
اطالعاتي كه مأموران به دست آوردند موفق شدند 3نفر از فروشندگان 
را دستگير كنند. رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران درباره توليد 
قارچ هاي سمي مي گويد: برابر تحقيقات انجام شده قارچ هاي سمي به 
2 شيوه صنعتي و سنتي توليد شده و پس از آنكه قارچ كشت مي شود 
با استفاده از فرايندهاي شيميايي و روش هاي مخصوص، افزودني هايي 

به آن اضافه مي شود كه قدرت تخريب بسيار بااليي دارد.
وي گفت: كشف حدود 10گرم از اين ماده مخدر مجازات بيش از 2سال 
زندان را براي فروشنده در پي دارد و در اين عمليات حدود 700گرم از 

اين قارچ هاي سمي كشف شد و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

   كيك يك ميليوني با طعم گل

»كيك يك ميليون توماني با طعم گل« اين، تبليغات ديگري از فروشندگان 
مواد مخدر در فضاي مجازي اســت. گردانندگان اين باند يك زن و 5مرد 
هستند كه در اينســتاگرام ماده مخدر گل مي فروختند. آنها با گل كيك 
درست مي كردند و هر كيك يك كيلويي را به قيمت يك ميليون تومان 
به فروش مي رســاندند. تحقيقات براي دستگيري اين گروه از چند وقت 
قبل شروع شد. وقتي مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر با پيج اين باند 
خالفكار در اينستاگرام مواجه شدند، اقدامات اطالعاتي را براي شناسايي و 
بازداشت آنها شروع كردند. به گفته رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران، 
مأموران موفق شدند 6عضو اين گروه كه 5مرد و يك زن بودند را شناسايي 
و دستگير كنند. در مخفيگاه آنها مقدار زيادي مواد مخدر از نوع گل كشف 
شد. در ادامه مأموران به تحقيق از متهمان پرداختند و آنها اعتراف كردند 
كه اقدام به كاشــت گل كرده و هر كيلو را بين 35ميليون تا 70ميليون 
تومان مي فروختند. شيوه كار اين گروه طوري بود كه ابتدا قيمت را اعالم 
نمي كردند تا مشتري را شناسايي كنند. اگر مشتري وضع مالي متوسطي 
داشت، مواد را كيلويي بين 35تا 40ميليون تومان مي فروختند اما اگر پولدار 
بود هر يك كيلو را به قيمت 70ميليون به او مي فروختند. اعضاي اين گروه 
دست به خالقيت عجيبي هم زده بودند، آنها با مقداري مواد مخدر كيك 
درست مي كردند. تمام مراحل پخت كيك مانند استفاده از آرد، تخم مرغ 
و... را انجام داده و سپس مقدار كمي گل به آن اضافه مي كردند و كيك آماده 
با طعم گل را كيلويي يك ميليون تومان مي فروختند. با اين تبليغ كه كيك 

گل تأثير بيشتري دارد و از اين طريق مشتريان شان را فريب مي دادند.
عالوه بر اين اعضاي اين گروه از افراد پولدار سرقت و اخاذي هم مي كردند. 
آنها شگردشــان اينگونه بود كه به بهانه تحويل مواد با افراد پولدار قرار 
مي گذاشتند و بي آنكه ماده مخدر تحويل شان بدهند، با تهديد اموالشان را 
سرقت و از آنها زورگيري مي كردند. در برخي مواقع هم مواد را تحويل شان 

مي دادند و پس از آنها نقشه اخاذي و زورگيري را عملي مي كردند.

   قاچاق مواد با كوله پشتي مدرسه
ماموران پليس در اين طرح، زوج قاچاقچي را دستگير كردند كه 
براي ردگم كردن، پسربچه 6ساله خود را همراهشان مي بردند. 
آنها سوار بر ماشين خود مي شدند و به استان هاي شرقي سفر 
مي كردند. در آنجا اقدام به تهيه مواد مخدر كرده و اغلب مواد را 
در كوله پشتي پسربچه خود جاسازي مي كردند. اين زوج جوان 
معموال براي معامله و سفر، كودكشــان را با خودشان مي بردند 
تا پليس به آنها مشكوك نشــود اما در نهايت از سوي پليس 

شناسايي و دستگير شدند.

   قاچاق مواد به استراليا

اعضاي يك باند بين المللي قرار بود مقدار زيادي شيشــه را از 
طريق مرزهاي آبي به استراليا قاچاق كنند، اما مأموران پليس 
مبارزه با مواد مخدر تهران پي به راز آنها برده و آنها را دستگير 
كردند. سرهنگ عبدالوهاب حســنوند، رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر تهران گفت: مأموران مدتي قبل در جريان فعاليت اين 
باند بين المللي قرار گرفتند و موفق شدند در جريان بررسي هاي 
تخصصي آنها را شناسايي كنند. اطالعات ما نشان مي داد كه اين 
گروه قرار است ماده مخدر شيشه را در پوشش سنگ و گچ به 
كشورهاي خارجي انتقال بدهند و مقصد نهايي شان استرالياست. 
آنها شگردشــان اين بود كه ســنگ و گچ را به شيشه آغشته 

مي كردند و در مقصد، آن را جدا كرده و مي فروختند.
به گفته وي، مأموران با شناسايي اين باند در ابتدا 2 نفر از آنها را 
دستگير كردند و با اعترافات اين افراد به 3عضو ديگر باند رسيده 
و آنها را پيش از قاچاق محموله به اســتراليا دستگير كردند كه 

تحقيقات از آنها ادامه دارد.

  مسكن نگين كوهستان بعد از 15سال، همچنان بالتكليف
سپرده ما سرمايه گذاران مسكن نگين كوهستان در خيابان نفت پونك، 
همچنان نزد قوه قضاييه مسدود است و پيگيري ما مالباختگان بعد از 
15سال هنوز به جايي نرسيده است. از مسئوالن تقاضاي رسيدگي 

داريم
موسوي از تهران 

  كمبود اقالم بهداشتي در بندرعباس، عامل شيوع كروناست
فقر اقتصادي و گراني اقالم بهداشتي مثل ماسك باعث شده تا بيماري 
كرونا در شهر با سرعت در حال گسترش باشد. يعني بعد از چندين ماه 
هنوز امكان اينكه ماسك و مواد ضدعفوني كننده رايگان يا ارزان توزيع 

شوند، وجود ندارد؟
زرين پور از بندرعباس

  سرويس هاي بهداشتي بين راهي، بدون مايع دستشويي
در مسير شــمال به تهران ســرويس هاي بهداشــتي داير در كنار 
رســتوران ها و پاركينگ هاي خودرو، فاقد مايع دستشويي و نظافت 

كافي هستند كه مي تواند عامل شيوع كرونا باشد.
فتاحي از تهران 

  حقوق بازنشستگان همچنان به رقم سال 98پرداخت مي شود 
با گذشت 3 ماه از ســال 99هنوز حقوق بازنشســتگان به رقم سال 
98پرداخت مي شود؛ درحالي كه مســئوالن از چند ماه قبل به مردم 
قول افزايش حقوق مي دهند و آن  را در بوق و كرنا مي كنند و همين 
وعده هاي عمل نشده باعث سلب اعتماد عمومي مي شود. مگر قرار نبود 
از اول فروردين  ماه ســال جاري حقوق بازنشستگان به مبلغ حداقل 

2 ميليون و 800هزار تومان افزايش يابد؟
محمود بليغيان از اصفهان

  گودي عميق در وسط خيابان شهيد زلفي شهرك شريعتي
دراســفند98در چند قسمت از وسط خيابان شــهيد زلفي شهرك 
شــريعتي درمنطقه19تهران فرورفتگي وگودي نسبتا عميق ايجاد 
شد، اما پس ازگذشــت حدود4ماه هنوزگودي ها به  طوركامل رفع و 
همسطح با خيابان نشده كه همين مشــكل تردد وسايل نقليه را با 

مشكل مواجه كرده است.
مرحمتي از تهران

   بهسازي خيابان سعدي در شهر ايالم چه شد؟
سال هاست مسئوالن شهرداري ايالم وعده داده اند كه بهسازي خيابان 
سعدي شمال و جنوبي ايالم انجام شود، اما هنوز خبري از بهسازي اين 
خيابان كه از اصلي ترين خيابان هاي ايالم است، نيست و تردد در اين 

خيابان دچار مشكل است.
نوري از ايالم

  واگن هاي ويژه بانوان در متروي تهران مختلط شده است
مدتي است كه به بهانه شــلوغي واگن هاي بخش عمومي در متروي 
تهران، آقايان وارد واگن خانم ها مي شــوند و هيــچ برخوردي هم با 
آنها صورت نمي گيرد. از مســئوالن متروي تهران تقاضاي رسيدگي 

و توجه داريم.
مزيناني از تهران

  ماشين هاي زباله بر، آرامش شب هاي پرديس را برهم زده اند 
ماشين هاي زباله بر پرديس كه همگي فرسوده و پر سر و صدا هستند، 
به جاي ساعت 9شب حدود ساعت يك و دو صبح براي بردن زباله ها 
مي آيند و با سر و صدا، آرامش شهرك پمپ گاز را بر هم مي زنند. اين 
موضوع جداي سر و صدا ساعت ها رها ماندن زباله ها در فضاي شهرك 

را هم به دنبال دارد.
ساكن پرديس سمت جاجرود

  مسئول جمع آوري سگ هاي ولگرد شهريار كيست؟
واقعا چه كسي مسئول جمع آوري سگ هاي ولگرد در شهريار است؟ 

بارها از مسئوالن تقاضا كرده ايم كه نسبت به اين موضوع اقدام كنند.
يك شهروند از شهريار

  فرورفتگي خيابان مصطفي خميني تهران خطرساز است
روي خط عابر خيابان شهيد مصطفي خميني، تقاطع خيابان شريف 
رضي تهران مدتهاســت 2 فرو رفتگي وجود دارد كــه آن را ترميم 

نمي كنند و مشكالتي براي تردد عابران پياده كرده است.
زارعي از تهران 

  از 3 ماه قبل حقوق نگرفته ايم
كارگر پيمانكار خدمات شهري از اسالمشهر منطقه 5هستم، متأسفانه 
3ماه اســت كه حقوق نداده اند و البته حقوق ما هــم يك ميليون و 
800هزارتومان است. اسفندماه هم نه عيدي گرفته ايم و نه مزايا. از ماه 
آينده هم بايد دربدر خانه و اجاره باشيم و بعد فصل مدرسه بچه ها و 

هزينه هاي سرسام آور. شما را به خدا به داد مردم برسيد.
بهاري از اسالمشهر تهران

  غارت سطل هاي زباله در بهارستان
اغلب سطل هاي زباله در بهارستان تهران به سرقت رفته اند. قبال كه 
صحبت از سرقت كابل هاي برق و دريچه هاي فاضالب بود و خطراتي 
كه ايجاد مي شد، اكنون هم نوبت ســطل هاي زباله رسيده كه يكي 
پس از ديگري ناپديد شوند و سر هر خيابان انبوهي از زباله روي هم 

تلنبار شود.
نصيرمنش از بهارستان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 گرگ بيابان
قاتل سريالي بود 

قاتل فراري معروف به گرگ بيابان كه به اتهام 
قتل 5نفر تحت تعقيب پليس استان سيستان 

و بلوچستان بود، به دام مأموران افتاد. 
به گزارش پليس، سردار محمد قنبري، رئيس 
پليس استان سيستان و بلوچســتان با بيان 
اين خبر گفت: در چند ســال اخيــر در پي 
شرارت هاي ســريالي فردي مسلح معروف به 
»گرگ بيابان« در سطح شهرستان ايرانشهر 
و قدرت نمايي او با ســالح هاي نيمه سنگين 
و انتشــار عكس ها و كليپ هايي در اين رابطه 
توســط اين فرد در فضاي مجــازي، موضوع 
به صورت ويژه در دســتور كار پليس امنيت 
عمومي اين شهرستان قرار گرفت. وي افزود: 
اين شرور مسلح و تحت تعقيب، در چند سال 
گذشته ضمن ارتباط با گروه هاي تروريستي 
معاند، با تشكيل گروهكي سعي در ناامن جلوه 
دادن استان و بدنام كردن مذهب تشيع داشت 
و در راستاي رســيدن به اهداف پليد خود با 
تيرانــدازي به مردم عادي، از ســال1390 تا 
سال1393 مرتكب 5فقره قتل عمد مسلحانه 
در سطح استان شد و سپس به كشور پاكستان 

فرار كرد.
وي  تصريح كرد: تالش پليس براي دستگيري 
اين شرور ادامه داشت تا اينكه مأموران انتظامي 
شهرستان ايرانشــهر مدتي قبل سرنخ هايي 
از حضور مجدد اين فرد در ســطح شهرستان 

به دست آوردند.
 اين مقــام انتظامــي بيان كرد: ســرانجام با 
تالش شبانه روزي پليس و با انجام يك سري 
اقدامات تخصصــي مخفيگاه اين شــرور در 
يكي از روســتاهاي حومه ايرانشهر شناسايي 
و روز جمعه متهم در يــك عمليات ضربتي و 

غافلگيرانه دستگير شد. 
قنبري با اشاره به توقيف يك دستگاه خودروي 
نيسان پيكاب متعلق به اين شرور و كشف يك 
قبضه كلت كمري و مقاديري مهمات جنگي 
در بازرسي از مخفيگاه او خاطرنشان كرد: اين 
شرور با تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني 

به مراجع قضايي معرفي شد.

پايان 48روز اسارت 
گروگان 13ساله

 با دستگيري 4گروگانگير، نوجوان 13ساله اي 
كــه 48روز پيش توســط آدم ربايــان ربوده 
 شــده بود، آزاد شــد و به آغوش خانواده اش

 بازگشت.
به گــزارش پليس، دوازدهم ارديبهشــت ماه 
ســال جاري، گزارش ربوده شــدن نوجواني 
13ســاله در محدوده خيابان آزادگان شــهر 
زاهدان به پليس گزارش شــد. از همان زمان 
تحقيقات بــراي يافتــن ردي از آدم ربايان و 
رهايي گروگان نوجوان آغاز شد و كارآگاهان با 
حضور در محل حادثه دريافتند كه 4سرنشين 
يك دستگاه خودروي پژو405 با سر و صورتي 
پوشيده و با تهديد ســالح سرد اين نوجوان را 
به زور سوار بر خودروي خود كردند و به سرعت 

از محل متواري شده اند. 
درحالي كه تحقيقات ادامه داشــت، يك روز 
بعد فرد ناشناســي با خانــواده نوجوان ربوده 
شده تماس گرفت و براي آزادي او درخواست 
300هزار دالر كرد. در اين شرايط تحقيقات 
پليس وارد مرحله اي تازه شــد و درحالي كه 
تماس هاي آدم ربايان با خانواده گروگان ادامه 
داشت، كارآگاهان به دنبال پيدا كردن ردي از 
آنها بودند. تحقيقات پليس در نهايت نتيجه داد 
و ماموران موفق شدند هويت يكي از آدم ربايان 
را شناســايي كنند. اين مرد چند روز قبل با 
هماهنگي قضايي در يــك عمليات ضربتي 
دستگير شــد و اعتراف كرد كه همدستانش 
گروگان 13ســاله  را در خانه اي خارج از شهر 

نگهداري مي كنند. 
با شناسايي محل نگهداري گروگان نوجوان، 
تيم هاي عملياتي پليس آگاهي سيســتان و 
بلوچستان راهي اين محل شدند و توانستند با 
دستگيري 3آدم رباي ديگر، نوجوان ربوده شده 

را پس از 48روز اسارت آزاد كنند.
 به گفته ســردار محمد قنبري، رئيس پليس 
استان سيستان و بلوچستان، گروگان صحيح و 
سالم به آغوش خانواده اش بازگشت و متهمان 
با تشكيل پرونده در اختيار مرجع قضايي قرار 

گرفتند.

تازه تريــن طــرح پليس مبــارزه با 
موادمخدر تهران به بازداشت بيش از داخلي

هزارتوزيع كننــده و خــرده فروش 
مواد مخــدر در پايتخت منجر شــد. در اين ميان 
مأموران از قاچاقچيان ماده جديد و اعتياد آوري به 

نام قارچ سمي كشف كردند.
به گزارش همشهري، سردار حسين رحيمي، رئيس 
پليس پايتخت روز گذشــته در جمع خبرنگاران 
حضور يافت و از دســتاوردهاي چهارمين مرحله 

از طرح ظفر گفت. او توضيــح داد: اين طرح از يك 
هفته گذشته در پايتخت اجرايي شد كه در مجموع 
اين عمليــات  1227توزيع كننــده و خرده فروش 
مواد مخدر دســتگير، بيش از يك تــن مواد مخدر 

كشف و 3 باند بزرگ بين المللي نيز متالشي شد.
وي ادامه داد: از اين افراد در مجموع 1219 كيلوگرم 
انواع مواد مخدر شامل ترياك، شيشه، گل و... كشف 
و ضبط شده است كه بيشترين آن از نوع ترياك بوده 
و كمترين آن نيز يك نوع مخدر جديد و اعتياد آور 

به نام قارچ سمي است.
به گفته رئيس پليس پايتخت، در اجراي اين طرح 
27قاچاقچي دســتگير شــده اند و از آنان 3قبضه 

اسلحه نيز كشف شده است.
سردار رحيمي در ادامه به جمع آوري 2هزار معتاد 
متجاهر نيز از سطح خيابان ها و معابر اشاره كرد و 

گفت: اين افراد از 11 محله جمع آوري شده اند.
به گفتــه وي، در 3 ماه گذشــته 6787 كيلوگرم 
انواع مواد مخدر در تهران كشف و ضبط شد. 163 
قاچاقچي عمده نيز دستگير شدند كه در ميان آنها 
چند قاچاقچي حرفه اي و چند قاچاقچي بين المللي 

نيز حضور دارند.
رئيس پليس تهــران با بيان اينكه آمار كشــفيات 
مواد مخدر در 3 ماهه امسال نسبت به 3 ماهه سال 
قبل رشدي 25 درصدي داشته است، خاطرنشان 

كرد: در اين مدت 12 هــزار و 507 معتاد متجاهر 
جمع آوري شدند كه از اين تعداد حدود 5هزار نفر 
در مراكز درماني پذيرش شدند، اما مابقي در طرح 
غربالگري پذيرش نشدند كه دليل عدم  پذيرش آنها 

را بايد از دستگاه هاي ذيربط پيگيري كرد.

پاسخ مسئوالن

1227 توزيع كننده و خرده فروش مواد مخدر در پايتخت بازداشت شدند

پياده راه پاركينگ دانشگاه در منطقه 6ساماندهي مي شود
روابط عمومي شــهرداري منطقه 6تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع ايجاد مزاحمت دستفروشان و اشغال پياده راه توسط ايستگاه 
اتوبوس و پاركينگ دانشگاه در ستون با مردم روز 20خرداد ماه پاسخ 
داده اســت: »ضمن تقدير از دغدغه اين شــهروند گرامي به اطالع 
مي رساند: موضوع ساماندهي راسته مورد نظر و موارد ذكر شده در متن 
پيام از مدتي قبل در دستور كار مديريت شهري منطقه قرار داشته و 
در اين خصوص نيز مجددا به نواحي و معاونت هاي اجرايي تأكيد شده 

است تا در اسرع وقت نسبت به حل و فصل آنها اقدام نمايند.«

دزدان مسلح كه هنگام دستبرد به يك طالفروشي در شهرستان خاش 
مرد طالفروش را به قتل رسانده بودند، دستگير شدند.

به گــزارش همشــهري،  اين ســرقت حــدود ســاعت6 بعدازظهر 
17ارديبهشت ماه رخ داد. صاحب مغازه طالفروشي سالطين در پاساژ 
سرحد واقع در بازار خاش، مشغول كار در مغازه اش بود كه ناگهان چند 
مرد مسلح وارد مغازه شدند. آنها با تهديد اسلحه قصد سرقت طالها را 
داشتند اما مرد طالفروش با دزدان درگير و همين باعث شد كه يكي 
از آنها به سمت او شليك كند. مرد طالفروش روي زمين افتاد و دزدان 

پس از سرقت طالها پا به فرار گذاشتند.
لحظاتي بعد ماجرا به پليس و اورژانس گزارش شد. بررسي هاي اوليه 
از اين حكايت داشت كه مرد طالفروش به دليل شدت جراحات وارده 
جانش را از دست داده است. پس از فرار دزدان تحقيقات پليس براي 
شناسايي و دســتگيري آنها كليد خورد. اين تحقيقات ادامه داشت تا 
اينكه روز گذشته دادستان عمومي و انقالب شهرستان خاش استان 
سيستان و بلوچستان از دستگيري 4نفر از عوامل اين سرقت خبر داد و 
گفت: اين افراد پس از 45روز با تالش مأموران نيروي انتظامي و عوامل 

امنيتي خاش دستگير شدند.
رضا حكمتيان گفت: در ماه رمضان امسال از يك طالفروشي در خاش 
سرقت شد و صاحب آن به نام يامين شهنوازي كه جواني 24ساله بود در 
جريان اين سرقت مسلحانه به قتل رسيد. وي بيان كرد: پس از مدت ها 
كار كارشناسي توسط نيروي انتظامي اين افراد شب گذشته دستگير 
شدند. دادستان عمومي و انقالب خاش گفت: هم اينك اين افراد شرور 

و مخالن نظم و امنيت در بازداشت به سر مي برند.

الهه فراهاني
خبرنگار

قارچي سمي؛ مخدر جديد قاچاقچيان

 دستگيري قاتالن 
جوان طالفروش

مرد روزنامه خوان راز گروگانگيران را فاش كرد
مرد جــوان كــه ماجراهــاي زيــادي درباره 
گروگانگيــري در صفحه حــوادث روزنامه ها 
خوانده بود، توانست با هوشياري دوستش را از 

دام گروگانگيران نجات دهد.
به گزارش همشــهري، شــامگاه 29خرداد ماه 
مردي جوان سراســيمه به كالنتري 142كن 
رفت و گفت: احتمال مي دهم دوستم را گروگان 
گرفته باشند. او توضيح داد: دقايقي قبل دوست 
صميمي ام به نام فرهاد با مــن تماس گرفت و 
گفت برايش يك گوشي آيفون آخرين مدل و 
20ميليون تومان پول نقــد ببرم. فرهاد خيلي 
هراســان بود و از صدايش مي شــد فهميد كه 
مضطرب اســت و اســترس دارد. او گفت نياز 
مالي پيدا كرده اما متوجه شدم كه گوشي اش 
را روي بلندگو گذاشته و حدس زدم كه اتفاقي 
برايش رخ داده است. با اين حال به او گفتم فورا 
پول و گوشي را جور مي كنم. او براي يك ساعت 
بعد در يكي از خيابان هاي فرعي شــهران قرار 
گذاشــت و گفت به جاي خودش، مردي جوان 
به محل قرار مي آيد تا پــول و موبايل را بگيرد. 
پس از اينكه تماس قطع شــد، تصميم گرفتم 
ماجرا را به پليس اطالع بدهم. چرا كه من صفحه 
حوادث روزنامه ها را زياد مي خوانم و با اين شگرد 

گروگانگيران آشنايي كامل دارم.

آدم ربايان در دام 
با اظهارات مرد جــوان، مأمــوران پليس از او 
خواســتند تا در محل قرار حاضر شود و نقش 
بازي كند. اين درحالي بود كه آنها اطراف محل 
را به صورت نامحســوس زيرنظر داشتند. وقتي 
مردي براي تحويل گرفتن گوشي موبايل و پول 
در محل قرار حاضر شد، مأموران وي را دستگير 

كردند. اين مرد در ابتدا ادعــا كرد كه گروگان 
مزاحم همسرش شده و براي همين او را گروگان 
گرفته است. با اطالعاتي كه او در اختيار مأموران 
قرار داد،  آنها راهي مخفيگاه وي شدند و گروگان 

را آزاد كردند. 
جوان گروگان اما روايــت ديگري مطرح كرد و 
چنين گفت: چند روز قبل با اتومبيلم در حال 
رفتن به خانه بودم كه زني را كنار خيابان ديدم و 
او را سوار كردم تا به مقصدش برسانم. زن جوان 
خودش را شــهرزاد و مجرد معرفي كرد. حتي 
شــماره موبايلش را در اختيارم قــرار داد. پس 
از آن با هم تلفني صحبــت مي كرديم تا اينكه 
روز حادثــه مرا به خانه اش دعــوت كرد. وقتي 
قدم در خانه گذاشــتم، 2مرد كه قمه به دست 
داشتند تهديدم كردند و يكي از آنها مدعي شد 
شهرزاد همسرش اســت. او تهديد كرد كه اگر 
3ميلياردتومان به وي ندهم، مرا مي كشــد. در 
نهايت راضي شد كه به دوستم زنگ بزنم و از او 
بخواهم يك گوشي آيفون و 20ميليون تومان 
پول برايم بياورد و عالوه بر اين چك 3ميلياردي 
به او بدهم. وقتي با دوســتم تمــاس گرفتم، 

خوشبختانه مشكوك و فرشته نجاتم شد.

حقيقت تلخ
ماموران در ادامه، زن جوان و مرد ديگري را كه 
در اين ماجرا نقش داشــت دستگير كردند. زن 
جوان وقتي پيــش روي بازپرس جنايي تهران 
قرار گرفت، اعتراف كرد كه با نقشه قبلي مردان 
ثروتمند را شناسايي كرده و دست به اخاذي از 
آنها مي زده است. او گفت: از وقتي شوهرم به دام 
اعتياد گرفتار شد زندگي مان رو به تباهي رفت. 
او از من مي خواست به عنوان مسافر كنار خيابان 
بروم و سوار خودروهاي مدل باال بشوم. پس از 
آن با راننده ها طرح دوســتي بريزم و آنها را به 
خانه بكشانم. بعد از آن شوهرم و دوستش وارد 
بازي مي شدند. آنها با تهديد از طعمه ها عكس 
و فيلم مســتهجن تهيه مي كردند و دســت به 
اخاذي مي زدند. اين زن ادامه داد: شوهرم به من 
اطمينان داده بود كه هيچ يك از طعمه ها به خاطر 
آبرويشان شكايت نمي كنند. از طرفي مرا تهديد 
مي كرد و مجبور شــده بودم كه درخواستش را 

اجرا كنم.
با اعترافات اين زن، براي هــر 3 عضو باند قرار 
قانوني صادر شــد. تحقيقات درباره اين پرونده 

ادامه دارد.

نيش يك زنبــور كافي بود تا پســر جواني كه بــراي چيدن 
ميوه به بــاغ پدرش رفته بود جــان خود را از دســت دهد. به 
گزارش همشهري، روز پنجشــنبه 29خرداد ماه به كالنتري 
138جنت آباد خبر رســيد پســر جواني به طــرز عجيبي در 
بيمارستان جان باخته اســت. ماموران در تحقيقات مقدماتي 

پي بردند كه پسر 27ساله به دليل گزيدگي جان باخته است و 
گزارش اوليه بيمارستان نيز اين موضوع را تأييد مي كرد و نشان 
مي داد او به دليل نيش يك زنبور جانش را از دست داده است. در 

اين شرايط به تحقيق از خانواده متوفي پرداختند.
 پدر او دربــاره اتفاقي كه افتاده بود گفت: مــا يك باغ ميوه در 
نزديكــي جاجرود داريم. امــروز )روز حادثــه( همراه اعضاي 
خانواده ام براي ميوه چيني به آنجا رفته بوديم. همگي مشغول 
انجام كار بوديم كه ناگهان صداي ناله پســرم را شنيدم. وقتي 

سراغش رفتم از درد به خودش مي پيچيد. او گفت كه چند لحظه 
قبل زنبور نيشش زده است.

اين مرد ادامه داد: پســرم دچار حساســيت بود و نيش زنبور 
باعث شد حالش بد شود. به همين دليل كار را رها كرديم و در 
كوتاه ترين زمان ممكن او را به بيمارســتان رسانديم اما كمي 
بعد پزشكان اعالم كردند او به دليل نيش زنبور و حساسيتي كه 
داشته جانش را از دست داده است. باورم نمي شد كه يك زنبور 

بتواند ما را عزادار كند.

نيش زنبور قاتل پسر جوان شد

مقتول
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عطرخوشقهوهوشهرزادقصهگو
يك دهه پيش بود كه مهران مديري هوادارانش را قسم 
داد تا قهوه را بدون پرداخت هزينه خريدش، نچشــند 
و ســريال قهوه تلخ به خاطر محتــواي طنز، محبوبيت 
بازيگران، نظم مثال زدني در زمانبندي توزيع و خالصه 
فتح مســيرهايي كه تا پيش از ايــن در توليد و پخش 
سريال شــبكه نمايش خانگي تجربه نشــده بود به يك 
تجربه بي نظير بدل شد. بعد از قهوه تلخ كه البته در فصل 
آخر دچار مشكالتي شد و داستان جوايزي كه قولش به 
مخاطبان سريال داده شد هرگز به دست برندگانش نرسيد 
برق جذابيت پولسازي و شهرت در شبكه نمايش خانگي 
خيلي ها را ميخكوب كــرد. ســريال هاي مختلفي در 
سال هاي بعد ساخته و در سوپرماركت ها عرضه شدند و 
بعضي شان هم توانستند براي خريداران رضايت نسبي را 
در روزهاي بي سريالي تلويزيون معنا ببخشند اما واقعيت 
اين اســت كه بمب بزرگ موفقيت ، جذابيت ، شهرت و 
البته حاشيه در شــبكه نمايش خانگي زير پاي شهرزاد 

قصه گو منفجر شد.
ســريال شــهرزاد با بازيگــران درجه يك ســينما و 
جســارت هاي ســاختاري و خط قرمزهايي كه صرف 
عبور از آنها به تنهايي مي توانست يك مجموعه را به مرز 
موفقيت برساند از راه رسيد و شبكه نمايش خانگي با اين 
سريال به محبوب ترين، پولسازترين و البته جذاب ترين 
مدياي عرضه محصول فرهنگي بدل شد. بعد از شهرزاد و 
حواشي مالي تهيه كننده اش ديگر شبكه نمايش خانگي با 
كليدواژه پول هاي كثيف، هم زلف شد و هرچند بعد از آن 
سريال هاي بسيار ديگري در شبكه نمايش خانگي عرضه 

شدند اما حاشيه همواره با اين سريال ها همراه بود.

صنعتبهجايهنر
همزمان با كــم فروغ شــدن عرضه نســخه فيزيكي 
سريال هاي شبكه نمايش خانگي، vod ها تالش كردند با 
سرمايه گذاري هاي كالن در عرصه سريال سازي  از فاصله 
عميق ميان استانداردهاي تلويزيون و عطش مخاطبان 
براي تماشــاي منظم ســريال در خانه نهايت استفاده 

را بكنند. نتيجــه اينكه يكي، دو پلتفــرم عرضه آنالين 
محصوالت فرهنگي شدند سرمايه گذاران سريال هايي 
كه بازيگران نامي داشتند، زرق و برق هاي آنچناني را در 
كادر جا مي دادند و البته گرفتار خط قرمزهاي تلويزيون 

هم نبودند.

دقيقا در همان روزها بــود كه خبرهاي مبتني بر تالش 
صدا و سيما براي در اختيار گرفتن مسئوليت نظارت بر 

اين پلتفرم ها منتشر مي شد.
دعواي حقوقــي بين ســازمان صدا و ســيما و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمي درباره اداره و نظارت بر چنين 

فعاليت هايي از قبل هم وجود داشت كه براساس آخرين 
نتيجه آن، سازمان صدا و سيما مســئول ارائه مجوز به 
IPTV ها و مؤسسه رسانه هاي تصويري به نمايندگي از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مســئول ارائه مجوز به 

vod ها شده بود.

سازمانواردميشود
بعد از مدتي اما بازي تغيير كرد و بنا به گفته مديركل 
تأمين و توليد تلويزيون تعاملي معاونت فضاي مجازي 
ســازمان صداوســيما، مجوز محتواي پخش شده از 
vod ها هم به صداوسيما رسيد. پاييز سال گذشته بود 

كه ســيدعلي اكبر محمودي مهريزي اعالم كرد اداره 
متبوعش سفارش طرح، نگارش و توليد فيلم و سريال را 
در دستور كار دارد كه بناست در آينده از تلويزيون  هاي 

تعاملي)آي پي تي وي( و شبكه هاي سيما پخش شوند.
اين مدير در ســازمان صدا و ســيما البتــه بر موضوع 
نظارت بر محتواي ســريال هاي عرضه شده در شبكه 
نمايش خانگي هم بسيار تأكيد كرد و گفت: ما رويكردي 
با عنوان اصالح تصوير داريم كه براي محتواهايي است 
كه براي ما ســاخته نمي شــود و صحنه هايي دارد كه 
ممكن است با عرف كشوري هماهنگ باشد اما با عرف 
ما منطبق نيست. در اين فيلم و سريال ها هم با همين 
رويكرد اصــالح تصاوير، توليــدات روي خروجي هاي 

آنالين قرار مي گيرند.

امانازنظارت،امان...
حاال كه اين متن پيش چشم شماست خبر عدم صدور 
مجوز ســاخت ســريال جديد براي شــبكه نمايش 
خانگي كهنه شــده و رنگ باخته است.شــنيده هاي 
همشهري حاكي از آن اســت كه به زودي هر آنچه در 
شبكه نمايش خانگي رخ خواهد  داد در انحصار سازمان 
صدا و ســيما قرار مي گيرد و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي و سازمان سينمايي كشور رسما نظارت بر توليد 
و ساخت و البته پخش محصوالت شبكه نمايش خانگي 

را واگذار خواهند كرد.
باالخره موضوع نظارت بر محتواي محصوالت شــبكه 
 نمايش خانگي دامن ســازمان ســينمايي را گرفته و 
صدا وســيما متولــي امور ايــن حوزه خواهد شــد. 
فارغ از اينكه ادامه راه شــبكه نمايــش خانگي با چه 
دســت اندازهايي روبه رو خواهد بود، مي شود از همين 
حاال براي اعمال موارد نظارتي و حذفي مديران رسانه 
ملي در محتواهاي توليد شده شــبكه نمايش خانگي 
پيش بيني هــاي جذابي كرد. خطــوط قرمزي كه در 
تلويزيون با سينما كيلومترها فاصله دارد حاال در شبكه 
نمايش خانگي كه كمي آزادانه تر از ســينما هم عمل 

مي كرد چه وضعيتي خواهد داشت؟

درتماشاخانههايخصوصينيزچراغ
برخيازســالنهاروشنشدهاست.
تئاترمســتقلبا2نمايشميزبان
تماشــاگرانيخواهدبودكهبعداز
گذشت۴ماهبهتماشــاياجراهاي
دلخواهخودميآيند.نمايش»است«
پرنياشمسازروزيكشنبهاولتيرماه

رويصحنهرفت

تئاترشهر با 2 اجرا
مجموعهتئاترشــهركهپيشازشيوعويروسكرونا
ميزبان۵اثرنمايشــيبود،باآغازمجدداجراميزبان
2اجراخواهدبود.بهنظرميرســد3نمايش»يهگاز
كوچولو«بهكارگردانيفقيهسلطاني،»بچه«افسانه
ماهيانو»سهشنبههايلعنتي«محمدمهديخاتمي
براياجراآمادهباشندكهبهاحتمالزيادازميانآنها
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دراينمجموعهبهصحنهميرود.البتهتئاترمستقل
تهرانپيشازايننيزفعاليتغيررسميخودرابااكران
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كردهبود.تاكنوننمايشهاي»شبدشنههايبلند«،
»رويايشبنيمهتابســتان«و»روموليت«،»اپراتور
نسلچهارم«و»شيطوني«تاكنوندركافهاصليتئاتر

مستقلاكرانواينبرنامهادامهدارد.
»كافهپولشري«كهپيشتردرسالهاي۹۶)مجموعه
تئاترشهر(و۹۷)پرديستئاترشهرزاد(،)خانه-موزه
استادانتظامي(3دورهاجراراتجربهكرد،براساسيك
نظرسنجيازسويمديريتاينمجموعهدوبارهبراي
اجرادعوتشدهاســت.الهامپاوهنژاددرايننمايش

عالوهبركارگردانيبهايفاينقشنيزميپردازد.

آغاز بليت فروشي با تخفيف هاي ۳۰ تا ۴۰درصدي
»آگوســتدراوســيجكانتي«بهكارگردانيميكائيل
شهرستانياز2۴بهمن۹۸درخانهنمايشمهرگانروي
صحنهرفتكهباتعطيليتماشــاخانههابهدليلبحران
كرونادرسوماسفندماهاجرايشمتوقفشدوحاالبعداز
نزديكبه۴ماهقراراستازاولتا۱۵تيرماهادامهاجراهاي
خودراسپريكند.بليتفروشي3روزاولاجراينمايش
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فالحتپيشهكهساعت2۰:3۰رويصحنهميرود.ساعت
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نتيجه را بايد ديد
بااينكهبازگشاييسالنهاينمايشيراداريموازسوي
مركزوبرخيازسالنهايخصوصيبخشنامهرعايت
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براي۵۰درصدسالنبايدديدحمايتهاچگونهاستو
البتهتماشاگرانتاچهاندازهازآغازاجراهااستقبال

ميكنند.

كمپاني هاي بزرگ مالك سينما نظير اي ام سي، 
رگال و ســينه مارك اعالم كرده اند كه در زمان سينما

بازگشــايي مجدد سالن هاي ســينما پوشيدن 
ماسك براي تماشاگران الزامي خواهد بود.

اي ام سي يكي از مالكان عمده سالن هاي تئاتر پس از انتقادات 
گسترده در محافل بهداشــتي اعالم كرد تماشاگراني كه در 
سراسر دنيا براي ديدن فيلم به سالن هاي سينما مي روند براي 
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا به صورت خود ماسك بزنند. 
ديگر كمپاني بزرگ مالك سالن هاي ســينما در سراسر دنيا 
اعالم كرد كه از تماشــاگران حاضر در سالن هاي سينمايش 
درخواســت خواهد كرد از ماســك اســتفاده كنند. درهاي 
سالن هاي سينماي اي ام ســي  ماه آينده به روي تماشاگران 

دوباره باز خواهد شد.
به گزارش ورايتي، پس از آنكه آدام آرون، مالك اي ام سي اعالم 
كرد پوشيدن ماسك مي تواند اطمينان بخش باشد اما به دليل 
اينكه در آمريكا اجباري نيســت پوشــيدن آن در سالن هاي 
ســينما نيز اختياري اســت، با موج گســترده اي از انتقادات 
مواجه شد. در نتيجه آدام آرون در گفت وگو با ورايتي اظهارات 
خود را اينچنين اصــالح كرد: ما نمي خواهيــم وارد جنجال 
سياسي شويم. ما تصور مي كرديم اجباري كردن ماسك براي 
تماشاگراني كه اين احساس را داشــتند كه پوشيدن ماسك 
ضروري نيست، مي تواند اقدامي غيرســازنده باشد. ما بر اين 
باور بوديم كه بخش عمده اي از تماشاگراني كه در سالن هاي 
اي ام سي حضور مي يابند، ماســك خواهند پوشيد. خود من 
زماني كه بخواهم به يكي از ســالن هاي اي ام سي بروم محض 

ايجاد يك الگو براي اجراي پروتكل هاي بهداشــتي مربوط به 
ويروس كرونا ماسك به صورت خواهم زد.

سخنان اخير آدام آرون همزمان با اعالم برنامه اي براي اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي در سالن هاي سينما از سوي اي ام سي، 
بيان شده است. درهاي سالن هاي اي ام سي از  ماه مارس2020 
)فروردين1399( پس از شــيوع ويروس كرونا بســته شدند. 

سينماهاي اي ام سي از ماه آينده بازگشايي خواهد شد.
كمپاني هاي رگال و سينه مارك از رقباي مطرح اي ام سي نيز 
اخيرا سياست هاي خود را تغيير داده اند و پوشيدن ماسك براي 
تماشاگران حاضر در سالن هاي سينماي خود را الزامي كرده اند. 
كمپاني رگال در بيانيه اي كه اخيرا صادر كرده اعالم كرده است 
كه با به روز كردن سياســت هاي خود استفاده از ماسك براي 
كاركنان و ميهمانان سالن هاي سينماي رگال الزامي خواهد 
بود. ماسك هاي يك بار مصرف نيز درصورت نياز در سالن هاي 

سينما در اختيار تماشاگران قرار خواهد گرفت.
سياســت قبلي رگال در زمينه پروتكل هاي بهداشتي مرتبط 
با كرونا نيز مشــابه سياســت هاي قبلي اعالم شــده از سوي 
كمپاني هاي اي ام سي و ســينه مارك بود. سياست قبلي اين 
كمپاني ها مبني بــر اين بود كه در كشــورهايي نظير آمريكا 
كه سياست هاي بهداشــتي در زمينه كرونا قدري منعطف تر 
بود، استفاده از ماسك در ســالن هاي سينما اختياري باشد و 
در كشــورهاي اروپايي به ويژه برخي از آنهــا كه پروتكل هاي 
بهداشتي سختگيرانه تري درباره كرونا اعمال مي شود، استفاده 
از ماسك در سالن هاي سينما الزامي باشد. اما اين كمپاني ها 
كه با انتقاد محافل بهداشتي آمريكا روبه رو شده بودند، اخيرا 
با تغيير سياست بهداشتي خويش اعالم كرده اند كه در تمامي 
سالن هاي سينمايي خود در سراســر دنيا استفاده از ماسك 

الزامي خواهد بود.

بحرانپاپكورنوماسك
پوشيدن ماسك براي تماشاگران در سينماهاي اروپا و آمريكا الزامي شد  ترديدرويصحنهتماشاخانههايتهران

با وجود اما و اگرهاي فراوان، برخي نمايش ها اجراي خود را آغاز كردند

بااعالمازسرگيريفعاليتهايهنريازاولتيرماه،چراغبرخياز
سالنهاينمايشروشنشدهوكارگردانانباترديدونگرانيازخطر
ويروسكروناواينكهتاچهاندازهتماشاگرخواهندداشت،اجراهايخودراآغازكردهاند.امادراينميان،
بسياريازگروههاينمايشينيزترجيحدادهاندكهبعدازپايانكرونافعاليتخودراازسربگيرند.گروههايي

نيزدرانتظارحمايتمركزهستندتابااينپشتوانهمليرويصحنهبروند.

پايان عصر سريال هاي غيرتلويزيوني
مسعودمير
روزنامه نگار

دودههطــولكشــيدكه
نمايش
سريالهايتلويزيونيخيابانخانگي

خلوتُكــنبدلشــدندبه
ديويديهايسوپرماركتپُركن.شبكه
نمايشخانگيكهباعرضهفيلمهايسينما
بعدازپاياندوراننمايشعموميشــان،
جريانيمحدودامامقبولدرستكردهبود
ناگهانباســريالهايهفتگــيبدلبه
اعجوبهايپرطرفداروجذابشد.دريك
دههگذشتهشــبكهنمايشخانگينهبا
عرضهفيلمهايسينماكهباتوزيعسريال
برايخودشدرسبدخريدفرهنگيمردم
جابازكردوحاالدوبارهخبرازروزهايبدبه
گوشميرسد.خبريباليدتحوالتكنترلي
ونظارتيبرآثارشبكهنمايشخانگيوشرح
اوضاعواحوالمبتنيبرضعفمحتوادراين

توليدات.

در روزهاي آينده هدايت شبكه نمايش خانگي از سازمان سينمايي به سازمان صدا و سيما واگذار خواهد شد
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كيوسك

 چهارشنبه رويداد بزرگي در 
روسيه برگزار خواهد شد؛ گزارش

والديمـــــــير پوتيــن، 
هفتادوپنجميــن ســالروز پايان جنگ 
جهاني در اروپا را با برگزاري مراســم رژه 

پيروزي جشن خواهد گرفت.
به گزارش ســي ان ان، اين جشــن براي 
مسكو چنان مهم است كه قرنطينه هاي 
مربوط به همه گيري كرونا را زودتر پايان 
مي دهد تا رژه بدون اخالل برگزار شود. 
آخريــن محدوديت ها بــراي رفتن به 
باشگاه ها و رستوران ها امروز، يك هفته 
زودتر از چيزي كه شهردار مسكو اعالم 
كرده بود، برداشته خواهد شد تا همه  چيز 
براي مراسم در ميدان سرخ آماده باشد. 
رژه پيــروزي و برنامه هــاي جانبي آن، 
همگي بخشي از برنامه گسترده تر دولت 
روســيه براي يك رويداد بسيار مهم تر 
براي پوتين اســت؛ رأي گيري سراسري 
درباره متمم جديد براي قانون اساســي 
كه قرار است اول جوالي )11تير( برگزار 

شود.
براي روســيه كه قرنطينه و ترديدهاي 
اقتصادي آن را خسته و رنجور كرده است، 
بازگشايي ها، بازگشــت به زندگي عادي 
به شمار مي رود. اما ابر ترديدي كه كرونا 
روي رويدادهاي پيــش رو ايجاد كرده 
همچنان پابرجاست. اين مراسم قرار بود 
زودتر برگزار شود اما كرونا باعث تعويق 
آن شد. به صورت ســنتي، كهنه سربازان 
جنگ جهانــي در جايگاهي كنار پوتين 
مي نشينند و رژه ســربازان جوان ارتش 
را نگاه مي كنند. اما اين كهنه ســربازان 
امســال در اردوگاه بهداشتي ويژه اي در 
خارج از مسكو قرنطينه شده اند. شهردار 
مســكو هم از مردم خواسته از تلويزيون 
اين مراســم را مشــاهده كننــد چون 
محدوديت هايي براي حضــور مردم در 

مراسم وجود دارد.
درحالي كــه مســكو خود را بــراي اين 
رژه آمــاده مي كند، شــهرهاي زيادي، 
به خاطر همه گيري كرونا، عالقه شان را به 

برگزاري مراسم جشن از دست داده اند.
براساس تحقيقات مســتقل سي ان ان، 
در 2هفته گذشته دســت كم 25شهر از 
برگزاري مراســم رژه در تاريخ 24ژوئن 
سر باز زده اند. براساس فهرست رسمي اي 

كه وزارت دفاع روسيه منتشر كرده، تنها 
28شــهر كه بيشــتر آنها محل استقرار 
فرماندهي های منطقه اي ارتش هستند 
و يا جايگاهــي تاريخي در جنگ جهاني 
دوم داشــته اند رژه را برگــزار خواهند 
كرد. در همين شــهرها هم هنوز برخي 
محدوديت ها برقرار است و انتظار نمي رود 
شــاهد گردهمايي بزرگ مردم باشيم. 
ســخنگوي والديمير پوتيــن گفته كه 
كرملين تصميم دولت هاي محلي براي 

محدود كردن رژه را درك مي كند.
برخالف مراسم رژه پيروزي كه دولت هاي 
محلي زيــادي آن را محــدود كرده اند، 
رأي گيري براي تغييرات در قانون اساسي 
كه مي تواند پوتين را تا ســال2036 در 
رأس قــدرت باقــي نگه دارد، بــا وجود 
مخالفت برخي دولت هاي محلي، طبق 

برنامه برگزار خواهد شد.
در ماه هاي گذشــته، نيمي از موارد تازه 
كرونا در روســيه در مســكو ثبت شده 
بود و حاال 80درصد مــوارد جديد ابتال 
به كرونــا كه اخيرا اعالم شــده بين 7 تا 
8هزار مورد اســت و از هميــن منطقه 
گزارش شــده اســت. ديروز اعالم شد 
كه آمار كلي مبتاليان در اين كشــور به 
584هزار و 680نفر رســيده و مجموع 
قربانيان ويروس همه گير كرونا به 8هزار 

و 111نفر رسيده است.
كميته مركزي انتخابــات براي كاهش 
حضور همزمان مــردم، برنامه برگزاري 
انتخابات در 5روز را پيشنهاد كرده است. 
براساس دســتورالعمل هاي بهداشتي، 
هر صندوق رأي گيــري تنها مي تواند در 
يك ســاعت، از 8نفر رأي بگيرد. مسكو 
و نووگراد بــه فكر سيســتم رأي گيري 
الكترونيكــي افتاده انــد و مناطق ديگر 
اميدوارند با به كارگيري داوطلبان بيشتر، 

رأي گيري در خانه ها را پيش ببرند.

دولت در حالــي بر برگــزاري انتخابات 
اصرار مي كند كــه برخي اعضاي كميته 
مركزي انتخابات عليه برگزاري آن موضع 
گرفته اند و در نامه اي سرگشــاده درباره 
تهديد كرونــا عليه ســالمت كاركنان 

هشدار داده اند.
برگــزاري انتخابات اما چنــدان جدي 
گرفته نمي شود، چون بسياري معتقدند 
نتايــج از همين االن مشــخص شــده 
اســت. در روزهاي اخيــر، تصاويري از 
كتاب فروشي هايي در روسيه مورد توجه 
كاربران شبكه هاي اجتماعي قرار گرفته 
كه در آنها، قانون اساسي تازه چاپ شده 
روســيه با تغييــرات جديد بــه فروش 
مي رسد. اين تغييرات بدون كوچك ترين 
مخالفتــي در مجلــس قانونگــذاري و 
همينطور دادگاه عالي روســيه تصويب 

شده اند.
در  ماه مارس، اال پامفيلووا، رئيس كميته 
مركزي انتخابــات گفته كه متمم  جديد 
از همين حاال »قانوني« است و برگزاري 
انتخابات نشــانه حســن نيت والديمير 
پوتين اســت كه مي خواهــد از نظرات 
مردم كشورش باخبر شود و صداي آنها 
را بشــنود. با اين حال سازمان هاي ناظر 
به شرايط سياسي روسيه و رسانه ها اين 
هفته گزارش داده اند كه به كارمندان و 
كارگران نهادهاي دولتي گفته شــده در 
انتخابات شركت كنند تا ميزان مشاركت 

باال برود.
گولوس، ســازمان مســتقل غيردولتي 
روسيه كه درباره انتخابات در اين كشور 
فعاليــت مي كند، دســت كم 145مورد 
اجباركردن مردم بــه رأي دادن را ثبت 
كرده و تصاوير زيــادي از تهديد مديران 
مدرسه و روساي ادارات دولتي را منتشر 
كرده كه در آنها كارمندان تهديد شده اند 
اگر رأي ندهند از كار اخراج خواهند شد.

در كراسنويارســك، رويكــرد مقامات 
دولتي به جاي تهديد، تشــويق اســت؛ 
حدود 10ماشــين و آپارتمــان و ديگر 
هدايا قرار است به صورت قرعه كشي بين 
افرادي كه در انتخابات شركت مي كنند 
توزيع شــود. اين قرعه كشــي را انجمن 
وكالي روســيه برگزار مي كنــد و تنها 
كساني كه در انتخابات شركت مي كنند 
حق شركت در آن را دارند. روساي شعب  
محلــي اين انجمــن در ماه هــاي اخير 
متمم هاي جديد را به شوراي محلي برده 

و اعضاي آن را توجيه كرده اند.

مسكو در حالي براي برگزاري رژه پيروزي و انتخابات سرنوشت ساز اصالح 
قانون اساسي آماده مي شود كه كرونا، همچنان در روسيه قرباني مي گيرد

جشن پيروزي؛ زير سايه كرونا

   ترامپ دادستان نيويورك را 
اخراج كرد

   اسرائيل وارد موج دوم كرونا 
مي شود؛ احتماال صدها نفر جان خود 

را از دست خواهند داد

   هند ادعاهاي مرزي چين را رد 
كرد

   هشدار سازمان بهداشت جهاني 
درباره ورود به فاز جديد و خطرناك 

جهان گيري كرونا در دنيا 

   برنامه هاي ترامپ براي يك ميتينگ 
بزرگ به  صورت بدي به هم ريخت

   تحقيقات تروريستي بعد از اينكه 
3نفر در حمله با چاقو در پارك كشته 

شدند

ديروز اعالم شــد كــه آمار 
كلي مبتاليان در روسيه به 
584هزار و 680نفر رسيده 
و مجمــوع قربانيان ويروس 
همه گير كرونا بــه 8هزار و 

111نفر رسيده است

 مقابله 
با ترافيك اينترنت 

بخشــي  در  همچنيــن  وي 
بــه  حتــي  صحبت هايــش  از 
استارتاپ هاي مشهور كشــور هم تاخت و گفت: ظاهرا 
ســهامداري اســنپ و ديجي كاال در دست كشورهاي 
خارجي است كه درصورت صحت آن شاهد مشكالت 
امنيتي خواهيم بود. مســئله اي كه حداقل مقام هاي 
ديجي  كاال درباره آن اعالم كردند: ميزان سهام واگذار 
شده امكان اداره شــركت و دسترسي به اطالعات را به 
سهامداران خارجي نمي دهد. سرورهاي ديجي كاال هم 

در داخل ايران است.
رئيــس مجلس هم كه به نظــر تأكيد ويــژه اي درباره 
بومي كردن همه پلتفرم ها ازجمله شبكه هاي اجتماعي، 
پيام رسان ها و حتي سيســتم عامل كامپيوترها دارد، با 
تأكيد به لزوم استفاده از پيام رسان هاي داخلي، گفت: 
در ارسال يك پيام ساده بين 2شهروند ابتدا اين پيام به 
خارج مي رود و بعد به داخل بازمي گردد كه ضعف جدي 
است. ما در همين شبكه ملي اطالعات در خدمات پايه 
عمومي دچار كمبود جدي هســتيم ازجمله در بخش 

پيام رسان و سيستم عامل كه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات بايد به آن توجه كند.

او اعالم كرد: اين فضاي آلوده را بايد از 2 جهت نگاه كرد؛ 
يكي توليد محتوا كه هم وزارتخانه و هم بقيه دستگاه ها 
مسئول هستند و ديگري توسعه سرويس هاي داخلي ، 
سياست هاي دولت و اعمال مديريت در شبكه. امروز ما 
اين لجام گسيختگي را مي بينيم. اين ضعف مديريت و 
بدون سياستگذاري بودن را در كشور مشابهي در شرق 
و غرب نداريم و حس مي كنيم حالت لجام گســيخته و 

رها شده اي وجود دارد.

دفاع آذري جهرمي در مقابل تيغ فيلترينگ
اينســتاگرام، تنهــا شــبكه اجتماعــي پرمخاطب و 
بين المللي اســت كه به صورت معجزه آسايي تاكنون 
از تيغ فيلترينگ به دور مانده است. به همين خاطر از 
ميان حرف هاي نمايندگان مجلس و انتقادهاي آنها از 
وزير ارتباطات مشخص بود كه يك مشكل اصلي آنها باز 
باقي ماندن اين شبكه اجتماعي و فيلتر نشدن آن است. 
محمد جواد آذري جهرمي كــه در دوران وزارت خود 
بارها به مخالفت با فيلترينگ غيركارشناسي پرداخته 
است، در مجلس اما گفت: اگر سردار دل هاي ما، حاج 
قاسم عزيز را در بغداد به شهادت رساندند، آيا جمهوري 
اسالمي منطقه را خالي كرد؟ چرا با اقدام تروريستي آنها 

در حذف تصاوير سردار سليماني بايد فضاي اينستاگرام 
و ساير رسانه هاي بين المللي را خالي كنيم؟ خود شما 
نماينده هاي مجلس، امــروز چگونه با مردم در ارتباط 
هســتيد؟جز فضاي مجازي! دغدغه شما درست است 
اما نگاه ديگري هم هســت. آيا عرصه رسانه بين المللي 
و حضور جريان ساز كه مورد تأكيد رهبر معظم انقالب 

است را نبايد ببينيم؟
وزير ارتباطــات اتفاقا تأكيد كرد كــه فيلترينگ هاي 
بي حساب و كتاب در سال هاي گذشــته باعث شده تا 
حاال اينستاگرام به يك قطب در كشور ما تبديل شود. 
او گفت: بنده هم نگران فرزندم هستم. همه دغدغه هاي 
ديني و فرهنگي و تغيير سبك زندگي شما بجاست اما با 
دست روي دست گذاشتن مسائل حل نمي شود. بايد كار 
كنيم. اينستاگرام امروزه به دليل سياست هاي نادرست 
و از دسترس خارج شــدن پلتفرم هاي ديگر تبديل به 

قطب شده است.
پيش از اين بارها در مقابــل تالش هاي صورت گرفته 
براي فيلترينگ اينســتاگرام، وزير ارتباطات مخالفت 
خود را با اين مســئله و همچنين روند نادرست بستن 
ســايت ها و پلتفرم ها اعــالم كرده بــود. او همچنين 
به همراه 5وزير ديگر بيشتر از 2سال قبل طي نامه اي 
به صورت رسمي خواستار رفع فيلتر توييتر شده بود؛ 
نامه اي كه هيچ وقت جلســه كارگروه تعيين مصاديق 

محتواي مجرمانه براي بررســي آن برگزار نشــد و  با 
وجود همراهي حتي وزير اطالعات به نتيجه اي نرسيد. 
آذري جهرمي در اين رابطه به همشهري گفته بود: ما 
هم فضاي رســانه را مي فهميم. هجمه ضد انقالب را 
مي فهميم. نگراني هاي مختلف را متوجه هستيم. ديد 

ما اين است در شرايطي كه استكبار جهاني در تالش 
اســت ايران را منزوي كند و عليه ما در افكار عمومي 
جهان دســت به هم افزايي و فضاســازي بزند تا افكار 
عمومي را براي تهاجمات آماده كند، مردم جهان بايد 

صداي ايران و مردم ايران را بشنود.

ادامه از 
صفحه اول

خروج يك چهارم نيروهاي آمريكايي از افغانستان
با وجود آغاز روند خروج نيروهاي آمريكا از خاك افغانستان، همچنان خبري از توقف درگيري ها و 

آغاز مذاكرات صلح نيست

 حدود 5 ماه از امضاي توافق صلح ميان آمريكا و 
طالبان مي گذرد اما آغاز رونــد خروج نيروهاي آسيا

آمريكايي تنها بخشي از توافق است كه تا به اينجا 
طبق برنامه اجرايي شده؛ در افغانستان همچنان خبري از صلح 

و ترك مخاصمه نيست.
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي به نقل از يكي از فرماندهان 
نظامي آمريكا در افغانستان نوشته كه شمار نيروهاي آمريكايي 
مستقر در اين كشــور طبق جدول زمانبندي مورد توافق، از 
12هزار نفر به 8هزار و 600نفر رسيده است. اگرچه توافق بدون 
حضور نمايندگان دولت افغانستان انجام شد، اما تعهداتي نيز 
بر عهده دولت گذاشته شده كه مهم ترين آن آزادي نيروهاي 
دربند طالبان بوده است. براســاس توافق صورت گرفته، بايد 
5هزار نيروي طالبان با هزار نيروي دولتي مبادله مي شــدند. 
همچنين، قرار بود دولت و طالبان براي پايان دادن به درگيري ها 

بر سر ميز مذاكره بنشينند.
جنگ افغانستان به طوالني ترين جنگ تاريخ آمريكا تبديل 
شده و اكنون حدود 2دهه از حضور نيروهاي نظامي آمريكايي 
در اين كشــور مي گذرد. اين جنگ تاكنون بيش از 2تريليون 
دالر هزينه داشته و تلفات نيروهاي آمريكايي بيش از 3هزار 
و 500نفر اعالم شده اســت. حوالي سال2010، شمار نيروهاي 
نظامي آمريكايي مستقر در افغانســتان از مرز 100هزار نفر 
گذشت. در كنار اين نيروها، دســت كم 50هزار نيروي رزمي 
از 40كشور ديگر نيز حضور داشتند؛ كشورهايي كه يا به دليل 
حضورشان در ناتو پايشان به جنگ افغانستان باز شده بود يا 
خود را متحد آمريكا مي دانستند و در كنار سربازان اين كشور 
قرار گرفتند. با طوالني شدن جنگ، همه طرف هاي درگير به 
اين نتيجه رسيدند كه بحران افغانستان راه حل نظامي ندارد و 
همين مسئله باعث آغاز روند كاهش نيروهاي خارجي در اين 
كشور شــد. اوباما در پايان دوره 8ساله رياست جمهوري  اش 
روند خروج نيروها را آغاز كرد اما شــرايط بحراني افغانستان 

هرگز اجازه خروج كامل نيروها را نداد.
اما امضاي توافق ميان مالبرادر معاون سياسي طالبان و زلماي 
خليلزاد فرستاده ويژه دونالد ترامپ در امور افغانستان، نقطه 
عطف جنگ بود. هيأت مذاكره كننده از ســوي آمريكا طبق 
وعده دونالد ترامپ براي كاهــش نيروهاي آمريكايي خارج از 
مرزهاي اين كشور، خروج گام به گام نيروها از خاك افغانستان 
را پذيرفت. قرار بود طي 135روز، شــمار نيروهاي آمريكايي 
به 8هزار و 600نفر برســد كه به گفته ژنرال فرانك مك كنزي، 
فرمانده مقر مركزي فرماندهي نيروهاي آمريكايي، اين كاهش 
نيرو انجام شده است. طبق توافق آمريكا و طالبان، نيروهاي 
آمريكايي بايد طي 14 ماه به طور كامل افغانستان را تخليه كنند؛ 
موضوعي كه اكنون اما و اگرهاي بسياري در مورد آن مطرح شده 
است. نيويورك تايمز به نقل از مك كنزي نوشته كه عملي شدن 
اين بخش از توافق، در گرو قطع ارتباط ميان طالبان و القاعده و 

همچنين آغاز مذاكرات صلح ميان دولت و طالبان است.

طالبان؛ ادامه ارتباط با القاعده
5 ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا، دونالد ترامپ 
براي عمل به وعده اش براي بازگرداندن ســربازان آمريكايي 
تحت فشار است. اغلب تحليلگران نظامي اما معتقدند تخليه 

عجوالنه افغانستان، در نهايت باعث ايجاد خأل قدرت در اين 
كشور خواهد شد كه ســقوط آن به دامن طالبان بديهي ترين 

نتيجه اش خواهد بود.
وضعيت افغانستان به كشوري كه به سمت پايان جنگ مي رود، 
هيچ شــباهتي ندارد. اگرچه حمالت طالبــان عليه مواضع 
نيروهاي آمريكايي و ديگر نيروهــاي خارجي به طور كامل 
متوقف شده، اما شمار حمالت طالبان و شدت درگيري   ها ميان 
طالبان و دولت افزايش پيدا كرده است. طبق اعالم وزارت دفاع 
افغانســتان، تنها طي يك ماه بعد از توافق طالبان با آمريكا، 
بيش از 2هزار حمله كوچك و بزرگ از سوي طالبان در 4گوشه 
افغانستان به ثبت رســيد؛ وضعيتي كه نشان مي دهد طالبان 
تمايلي به پايان دادن به درگيري ها ندارد. البته سران طالبان 
نيز به ادامه حمالت نيروهاي دولتي معترض هستند و حمالت 
خود را در واكنش به حمالت زميني و هوايي نيروهاي دولتي 

مي دانند.
همزمان، هيچ نشانه اي از پايان ارتباط ميان طالبان و القاعده 
هم ديده نمي شــود. همين ارتباط بود كه بهانه جورج بوش، 
رئيس جمهور آمريكا در ســال2001 براي حمله به افغانستان 
قرار گرفت. گزارش تازه اي از شوراي امنيت سازمان ملل نشان 
مي دهد كه روابط ميان اين 2گروه همچنان مســتحكم است. 
در اين گزارش كه  ماه قبل منتشر شد، شوراي امنيت هشدار 
داده كه افراد كليدي در حلقــه رهبري القاعده و صدهانفر از 
نيروهاي اين گروه در افغانستان مستقر هستند. در اين گزارش 
بر ارتباط نزديك شــبكه حقاني و القاعده تأكيد شده است. 
شبكه حقاني متحد طالبان اســت و در هماهنگي كامل با اين 
گروه عمل مي كند. فرمانده شــبكه حقاني يعني سراج الدين 
حقاني به عنوان معاون رهبر طالبــان فعاليت دارد.  ماه قبل، 
دولت افغانستان حتي شــبكه حقاني را به همكاري با داعش 
در انجام عمليات تروريستي در ننگرهار متهم كرد كه بيش از 

30كشته به جا گذاشت.

مذاكرات صلح؛ دور از دسترس
مبادله 5هزار نيروي طالبان و هزار نيروي دولتي قرار بود طي 
10روز انجام شود. همچنين قرار بود طي اين 10روز تركيب هيأت 
مذاكره كننده از سوي دولت و طالبان مشخص شود و در روز 
دهم، دو طرف رودرروي هم به مذاكره بنشــينند. هيچ يك از 
اين 2بند توافق انجام نشد. از همان ابتدا نمايندگان دو طرف بر 
سر چگونگي آزادي نيروها و همچنين فهرست افراد آزادشده 
دچار اختالف شــدند و روند مبادله زندانيان به كندي پيش 
رفت. دولت افغانستان تاكنون تحت فشار آمريكا حدود 3هزار 
و 500زنداني طالبان را آزاد كرده است. طالبان در مقابل حدود 

300زنداني را آزاد كرده است.
مبادله تمام زندانيان پيش شــرط آغاز گفت وگوهاي صلح در 
افغانستان است و تا زماني كه دولت و طالبان اين مرحله را به 
پايان نرسانند، خبري از مذاكرات نخواهد بود. در سمت دولت، 
شوراي عالي مصالحه ملي به رياست عبداهلل عبداهلل تشكيل 
شده و اعضاي آن نيز مشخص شده اند، در سمت طالبان اما هيچ 

نشانه اي از تمايل براي مذاكره ديده نمي شود.
توافق طالبان و آمريكا براساس خروج نيروهاي آمريكايي از 
يك سو و اجراي آتش بس و آغاز مذاكرات صلح از سوي ديگر 
انجام شده است. يك ســوي ماجرا در جريان است اما سوي 
ديگر، به گرهي ديگر در وضعيت پيچيده سياسي افغانستان 

تبديل شده است.

محمدامين خرمي
خبرنگار

جواد نصرتی
خبرنگار
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نتايجتركاعتياددريكقاب
نيوجرســي: جواني در آمريكا عكس پيش و پس از ترك 
اعتيادش را در پست توييتري خود گذاشت و اين عكس ها به 
سرعت توجه كاربر هاي فضاي مجازي را جلب كرد. به گزارش 
ســايت بريتانيايي مترو، تراويس رابينسون پس از 745روز 
ترك اعتيــاد به مواد مخــدر اين 2عكس مقايســه اي را به 
اشتراك گذاشت. تفاوت اين 2تصوير به حدي بود كه بسياري 
از افراد معتاد به الكل و موادمخدر اعالم كردند با مشاهده اين 

عكس ها آنها نيز قصد دارند اعتياد خود را ترك كنند.

تعديلنيرودررستورانهايمكدونالد
كاليفرنيا: شركت مك دونالد اعالم كرده است كه تا اطالع 
ثانوي، چند قلم غذا را از صورت غذاهايش در آمريكا حذف 
خواهد كرد. به گزارش اينديپندنت،  در جريان همه گيري 
كرونا، مك دونالد به منظور رعايت فاصله گيري در اجتماع، 
ناگزير از استخدام شمار كمتري كارمند و در نتيجه، استفاده 
از صورت غذاي محدودتري بوده است. مك دونالد به عنوان 
يكي از بزرگ ترين رســتوران هاي زنجيره اي جهان پس از 
شيوع كرونا با چندين ميليون دالر كاهش سود روبه رو شد.

توقفجشنوارهگوشتسگوگربه
يولين: جشنواره ليچي كه طي آن هرساله 10هزار سگ و 
گربه در چين سالخي مي شدند به علت شيوع كرونا برگزار 
نمي شود. به گزارش اينديپندنت، هر ساله از تاريخ 21 تا 
30ژوئن )روزهاي اول تا دهم تير( مــردم چين با هدف 
خوش اقبالي در بلندترين روز سال )انقالب تابستاني( راهي 
اين جشنواره مي شــدند و حيوانات با چماق در مالءعام 
كشته مي شدند تا گوشتشــان خوراك آنها شود. امسال 
اما نخستين  سالي است كه اين جشنواره برگزار نمي شود.

لغوقانونمنعتردددرعربستان
رياض: عربســتان ســعودي از ديروز مقررات سراسري 
منع تردد را لغو كرد اما باقي محدوديت هاي قرنطينه به 
جاي خود برقرار هستند. به گزارش بي بي سي، مقام هاي 
ســعودي مي گويند به ايــن ترتيب همــه فعاليت هاي 
اقتصادي و تجاري ازسرگرفته شــده ولي منع سفرهاي 
خارجي و منع ســفرهاي زيارتي همچنان برجاي خود 
باقي هســتند. همچنين تجمع بيش از 50نفر همچنان 

ممنوع است.
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بركتخداونددرزندگي
خداوند، جهــاِن آفريــده خود را 
طبق نظام آفرينشــي كه تدوين 
فرموده اداره مي كند. او طبق اين 
نظام به انســان توانايي داده تا به 

قســمت هايي از اين نظــام پي ببرد 
يا به اصطالح برخي از »رموز 

طبيعت« را كشف كند. او 
قسمت هايي از اين نظام 
را نيز از طريق وحي به 
اطــالع مردم رســانده 

است. در مورد نظام آفرينش مي توان گفت كه چيزي رخ 
نمي دهد كه طبق آن نباشد. خداوند به تمام چند ميليارد 
انســان و ميليارد ميليارد موجود ديگر در روي زمين و 
نسبت به تمام كرات و ستارگان و كهكشان ها لطف خود 

را طبق اين نظام اعمال مي كند.
نظام آفرينش خداوندي طوري است كه چنانچه ما مردم 
شكرگزار الطاف و نعمات الهي باشيم، او نعمات خود را بر 
ما افزايش مي دهد و اگر نباشيم دچار مشكالت عديده اي 

مي شويم.
شــكرنعمتنعمتتافزونكند

كفرنعمتازكفــتبيرونكند
به آيات قرآن مجيد توجه مي كنيم:

َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَري آَمُنــوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنــا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت 
بُوا َفَأَخْذنَاُهــْم بَِما َكانُوا  ــَماِء َواْلَْرِض َولَِكــْن َكذَّ ِمَن السَّ
يَْكِسُبوَن)ســوره 7، االعراف، آيه 96( و اگر مردم شهرها 
ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعا بركاتي از آسمان 
و زمين برايشان مي گشوديم، ولي تكذيب كردند. پس به 

)كيفر( دستاوردشان )گريبان( آنان را گرفتيم.
ِِّه  ْيَطاُن لَِرب َياِطيِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّ إِنَّ الُْمَبذِّ
َكُفوًرا)سوره 17، االسرا، آيه 27( َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة 
َفِبَما َكَسَبْت أَيِْديُكْم َويَْعُفو َعْن َكِثيٍر)سوره 42، الشوري، 
آيه 30( و هر)گونه( مصيبتي به شــما برســد به سبب 
دستاورد خود شماست و )خدا( از بسياري در مي گذرد... َو 
َمْن يَتَّقِ اهلل يَْجَعْل لَُه َمْخَرًجا-َو يَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل يَْحَتِسُب 
ْل َعلَي اللهَفُهَو َحْســُبُه إِنَّ اهلل بَالِــُغ أَْمِرِه َقْد  وَ َمْن يََتــَوكَّ
َجَعلَ اللهلُِكلِّ َشْيٍء َقْدًرا )سوره 65، الطالق، آيات 2و 3(...و 
هر كس از خدا پروا كند، )خدا( براي او راه بيرون شــدني 
قرار مي دهــد- و از جايي كه حســابش را نمي كند، به او 
روزي مي رساند، و هر كس بر خدا اعتماد كند، او براي وي 
بس است. خدا فرمانش را به انجام  رسانده است. به راستي 
خدا براي هر چيزي اندازه اي مقرر كرده است. اين آيات 
بيان كننده قسمت هايي از نظام آفرينش خداوندي است. 
معتقدم بسياري از مشــكالتي كه ما مردم داريم و كشور 
عزيزمان ايران گريبانگير آن اســت به خاطر سپاسگزاري 
نكردن كامل ما از خداوند است. اين سپاسگزاري مي تواند 
به صورت هاي زير باشد: صداقت در افكار و گفتار و رفتار، 
مراعات حقوق ديگران و محبت ورزي بي توقع به همه، ارائه 
مؤثرترين خدمت بي ريا به نيازمندترين افراد، اســتفاده 
بهينه از )اســراف نكردن در مصــرف( منابعي نظير آب، 

انرژي، غذا، دارو، وقت، پول و حفاظت از محيط زيست.
بياييم با مراعات نكات فوق سپاسگزاري خود را از خداوند 
نشــان دهيم و بركت را در زندگي خود و كشور عزيزمان 
افزايش دهيم. بسياري از مردم دنيا مفاد آيات ذكر شده 
فوق را عماًل پذيرفته و با مراعات 5موضوع مذكور، زندگي 
آرام تر و با شادي بيشتري دارند و خداوند به زندگي آنان 
بركت داده است. مي توانيم به آمارهاي مختلف مراجعه 
كنيم و ببينيم كه در مراعات نكات فوق در ايران با مقايسه 
با متوسط سرانه جهاني چقدر ضعيف هستيم. يقيناً شما 
افرادي را مي شناسيد كه نكات اساســي فوق را رعايت 
نمي كنند يا خيلي كــم مراعات مي كننــد يا برعكس، 
كساني را مي شناسيد كه در مراعات تمام يا بعضي از نكات 
فوق بسيار حساس هستند. نيازي نيست كه وقت خود را 
صرف چنين بررسي هايي كنيم يا مثاًل كشف كنيم كه از 
چه زماني ما ايرانيان توجه نكردن به نكات فوق را شروع 
كرده ايم يا در قرن هاي گذشته مردم ايران چگونه بوده اند.

بهتر است به آيات ذكر شده فوق كه بيانگر قسمت هايي از 
نظام آفرينش هستند توجه دقيق داشته باشيم و در روش 
زندگي خود بازنگري كرده و مراعات نكات پنجگانه فوق را 
سرمشق افكار و گفتار و رفتار خود قرار داده و ايمان داشته 
باشيم كه خداوند نعمات و بركاتش را در زندگي ما افزايش 
خواهد داد و ما از يك زندگي شاد و سالم برخوردار شده و 

كشور عزيزمان در جهان سربلند خواهد شد.

مهديبهادرينژادنگاه 
استاد دانشگاه و چهره ماندگار

علیمالئكهپزشك همشهریمهارت
ويترين روزنامه نگار و پزشك

تفاوتهايحملهقلبی
وايستقلبی

حمله قلبی اصوال مربــوط به اختالل 
رســيدن خون به عضلــه قلب به علت 

انسداد رگ های خون رسان به آن است. 
حمله قلبی فقط با درد قفســه سينه 

بروز نمی كند، بلكه ممكن است 
عالئم متفاوتی ازجمله احساس 
فشــار يا ســنگينی در قفسه 
سينه، احســاس درد در يك يا 

هر دو دست، پشت، گردن، فك و شكم، تنگی نفس، تهوع و 
استفراغ ناگهانی، سرگيجه و سياهی رفتن چشم ها، خستگی 
غير معمول، عرق ســرد يا  گرگرفتگی، احساس سنگينی يا 

ضعف در يك يا هر دو دست داشته باشد.
ايســت قلبی هنگامی رخ می دهد كه اختاللی در سيستم 
الكتريكی قلب رخ دهد و ضربان قلب با ســرعت بسيار زياد 
و به طور نامنظم، كند   يا به طوركلی متوقف شود. در چنين 
وضعيتی با توقف خون رسانی به مغز، ريه ها و ساير اندام ها، 
فرد به خفقان می افتد يا تنفســش قطع می شود و در طول 

چند ثانيه هوشياری اش را از دست می دهد.
گرچه حمله قلبی خودش يك علت شايع ايست قلبی است، 
اما اغلب حمله های قلبی به ايست قلبی منتهی نمی شوند. 
از طرف ديگر عوامل ديگر به جــز حمله قلبی هم می توانند 
ايســت قلبی ايجاد كنند، ازجمله نارســايی قلبی، آمبولی 
ريوی )وارد شدن لخته خون جداشده از راه رگ ها به درون 
ريه(، عدم تعادل شــديد ميزان پتاسيم و ساير مواد معدنی 
در خون، مصرف بيش ازحد مواد  مخدر يا وارد آمدن ضربه 

به قفسه سينه.
اگر با فردی روبه رو شديد كه دچار ايست قلبی شده است، 
بايد فورا احيای قلبی - ريوی را شروع كنيد. فشار روی قفسه 
سينه )ماساژ قلبی(  مهم ترين بخش اين عمليات احياست و 
حتی اگر از تنفس دهان به دهان اكراه داريد، می توانيد فقط 
آن را انجام دهيد. فشار روی قفسه سينه بايد سريع و قوی 
باشد؛ يعنی دست كم با ســرعت 100فشار در دقيقه انجام 
شود و دست كم باعث 5ســانتی متر فرو رفتن قفسه سينه 
شود. در عين حال بايد زمان كافی به بازگشت قفسه سينه 
به باال هم بدهيد. برای انجام اين كار پاشنه يك دست را در 
ميانه قفسه سينه زير پستان ها بگذاريد و دست دوم تان را 
روی آن قرار دهيد تا بتوانيد با حداكثر قدرت به پايين فشار  
آوريد. فشار روی قفسه سينه را بايد ادامه دهيد تا هنگامی 
كه مأموران اورژانس به محل وارد شــوند يا اينكه دستگاه 
شوك دهنده خودكار برای بازگرداندن ريتم طبيعی ضربان 

قلب در اختيار قرار گيرد.

ويژگيهايكتابخوببرايكودكان
امروزه با پيشرفت و متمدن شدن جوامع بشري و وجود 
كتاب هاي الكترونيكــي و كتابخانه هــاي مجازي براي 
كودكان و نوجوانان، كتاب هاي كاغذي نه تنها جايگاه خود 
را درميان اين گروه ســني از دست نداده اند؛ بلكه هر روز 
بيشتر ازگذشته مورد توجه قرار مي گيرند. گرچه به قولي 
هر كتابي ارزش يك بار خوانده شــدن را دارد اما هستند 
كتاب هايي كه نه تنها چندين بار چاپ مجدد، بلكه در تمام 
دنيا شناخته و به زبان هاي ديگر هم ترجمه مي شوند و هر 
نوع مخاطبي را جذب خود مي كنند. اين كتاب ها به ويژه 
براي كودكان و نوجوانان ويژگي هايي دارند كه در ادامه 

به آن اشاره مي شود.
 عنوانكتاب: مهم ترين مشــخصه يك كتاب 

خوب، انتخاب عنوان زيبا براي آن است. يك نام 1
خوب مي تواند خوانندگان بسياري را جذب كند.

 جذابيت: يك كتاب خوب داراي چنان جذابيتي 
است كه كودكان دوست ندارند آن را كنار بگذارند 2

و دوست دارند بدانند آخر داستان چه اتفاقي مي افتد. اين 
ويژگي كــه در آثار بزرگســاالن به آن تعليق داســتاني 
مي گويند، بارزترين مشــخصه يك كتــاب خوب براي 

كودكان است.
 تصويرسازي: زماني كــه خواننده، به ويژه اگر 

مخاطب، كودك باشد كتابي را مي خواند بايد از 3
قهرمانان يا محيط آن كتاب تصويري در ذهن خود بسازد. 
اگر كتابي خوب باشد حتي اگر خواننده چند سال بعد هم 
دوباره آن كتاب را بخوانــد همان تصوير در ذهنش نقش 

مي بندد.
 رضايتمندي: كودكان در پايان كتاب خوب از 

خوانــدن آن احســاس لــذت و رضايتمندي 4
مي كنند.

 آموزش: يك كتاب خوب نه تنها سرگرم كننده 
است، بلكه بايد حالت آموزشي نيز داشته باشد و 5

درسي تازه به كودكان بدهد.
 محورداســتان: يك كتــاب خــوب نبايد 

خسته كننده باشد و به مسائل حاشيه اي بپردازد، 6
بلكه بايد محور داستان تا پايان كتاب رعايت شود.

 پيشنهاد: يك كتاب خــوب بايد آنقدر ويژگي 
داشته باشد كه كودكان خواندن آن را به همسن 7

و سال هايشان پيشنهاد كنند.
توليد يك كتاب خوب با چنين ويژگي هايي شايد سخت 
باشد، اما محال نيست و كتابي كه چنين ويژگي هايي را 
داشته باشد، نه تنها خوانندگان خاص بلكه خوانندگان عام 

را هم جذب مي كند.
منبع:كيدريدر،نويسنده:اليزاجويس

درآمديبرجنبشدانشجوييدرايران
كتاب »درآمدي بر جنبش دانشجويي 
در ايــران« )1357 ـ 1320( نوشــته 
هوشــنگ جيراني از ســوي نشر خزه 

منتشر شد.
اين كتاب طــي 4 فصل به بررســي 
تاريخي ايــن جنبش در ســال هاي 
1320 تا 1357 مي پــردازد. در فصل 
اول، تاريخچه  مختصــري از جنبش  
دانشــجويي ايران در فاصله تأسيس 

دانشگاه تهران در سال 1313تا كودتاي 28مرداد 1332ارائه 
مي شود. فصل دوم كتاب از كودتاي 28مرداد 1332تا تابستان 
1339را كه فضاي سياسي كشور بازتر شــد، در بر مي گيرد. 
همچنين فراز و فرود جنبش دانشجويي، نقش دانشجويان در 
نهضت مقاومت ملي و حركت هاي سال 32به ويژه واقعه  16آذر 
دانشكده  فني را بررسي مي كند.  فصل سوم به تحوالت جنبش 
دانشجويي در ســال هاي فضاي باز سياســي يعني 1339تا 
1342 اختصاص دارد كه در اين فاصله تحوالت و رويدادهاي 
مهمي چون تشــكيل جبهه  ملي دوم و ســازمان دانشجويي 
وابسته به آن رخ داد.  در فصل چهارم كتاب هم سعي شده است 
به طور خالصه رشد گرايش هاي قهرآميز كه پايگاه دانشجويي 
داشت و رشد جنبش دانشــجويان ايراني در خارج از كشور، 
مورد بررســي و تحليل قرار گيرد. كتاب »درآمدي بر جنبش 
دانشــجويي در ايران« در 136 صفحه با بهاي 20 هزار تومان 

منتشر شده است.

پيامرئيسانستيتوگوركيبراي
»يكهفتهباچخوف«درايران

»واديــم والديميرويچ پالونســكي« رئيس 
انستيتو ادبيات جهاني ماكسيم گوركي و 
عضو ناظر آكادمي ملي علوم روســيه براي 
برنامه »يك هفته بــا چخوف« كه به همت 

مركز فرهنگي شــهر كتاب برگزار مي شود 
پيامي ارسال كرده است.

به گزارش همشــهري، برگردان فارسي 
اين متن از زبان روســي در ادامه 

مي آيد: »انســتيتو ادبيات 
جهاني مـــــــاكسيم 
گوركي آكادمي علوم 
روســيه از مجموعــه 

برنامه هاي فرهنگي با عنوان 
»يك هفته با چخوف« كه به مناسبت صدوشصتمين سالروز تولد اين نويسنده 
بزرگ در ايران برگزار مي شود به گرمي استقبال مي كند. اين برنامه را مؤسسه 
فرهنگي شهر كتاب ايران با همكاري بنياد روســكي مير و با حضور و مشاركت 
نويسندگان و محققاني از ايران و روسيه و نيز استادان و دانشجويان زبان روسي 
ايراني برگزار مي كند. شــايان ذكر اســت كه اين ابتكار در تداوم همكاري هاي 
سازنده فرهنگي بين ايران و روسيه است كه در چند سال گذشته در برنامه ها و 
مراسم مختلف متجلي شده است كه ازجمله آنها مي توان از كنفرانس هايي براي 
بزرگداشت سعدي و پوشكين، ايوان بونين، لف تالستوي و فرهنگ شرق، برگزاري 
برنامه يك هفته با تالســتوي در ايران، برنامه هاي ادبي در دانشگاه هاي مسكو، 
اتحاديه نويسندگان روسيه، بنياد ماكسيم گوركي و نيز روزهاي فرهنگي روسيه 
در ايران و برگزاري برنامه شــبي با اساطير شــاهنامه كه با حضور ديپلمات ها، 
اديبان، فالسفه و روزنامه نگاران در مسكو برگزار شد نام برد. آنتوان چخوف يكي 
از پرخواننده ترين نويســندگان خارجي در ايران است كه در 100 سال گذشته 
بيش از 2 ميليون نسخه از آثار او در ايران منتشــر شده است و نمايشنامه هاي 
او اغلب در اين كشــور روي صحنه بوده اند. اين فراگيري و محبوبيت حاكي از 
چيست؟ شايد حاكي از اين باشد كه در آثار چخوف معنويت و ماديت، جاودانگي 
و روزمرگي از هم جدا نيستند و در اتحادي جدائي ناپذير با هم قرار دارند. چخوف 
زندگي را در حد كمال خود، در يك جريان واحد كه در آن امور عادي و متعالي 
و مســائل مهم و پيش پا افتاده در هم ادغام مي شــوند، بازآفريني مي كند. در 
سوژه هاي او ويژگي هاي حياتي به شيوه اي شگفت فارغ از همه پيوندهاي تاريخي 
و سياسي توصيف مي شــوند. به لطف اين ويژگي هاســت كه آثار چخوف براي 
خوانندگاني از فرهنگ هاي مختلف و متعلق به دوران  كاماًل متفاوت، ملموس و 
قابل فهم اند. انستيتو ادبيات جهاني ماكسيم گوركي براي برنامه »يك هفته با 
چخوف« در ايران آرزوي موفقيت دارد و اظهار اميدواري مي كند كه همكاري هاي 
ايران و روسيه در زمينه فرهنگ، سال به سال تداوم و گسترش يابد.« برنامه يك 

هفته با چخوف از يكم تيرماه شروع شده و تا ششم اين  ماه ادامه دارد.

دريچه

انحرافشهابسنگباشهابسنگ
يك مطالعه جديد نشــان مي دهد كه راهي بهينه براي دفــاع از زمين در مقابل 
برخورد يك شها ب سنگ اين است كه آن را به يكي ديگر وصل كنيم. به گزارش 
ديلي ميل، مقاله اي توســط »فالويان ونديتي« از دانشگاه فلوريداي مركزي در 
مباحث خاص »اي پي جي« چاپ شده است كه نشــان مي دهد استفاده از يك 
قالب يا مانع براي تغيير مركز ثقل اين »جفت شهاب ســنگ ها«، مسير حركت 

آن را تغيير مي دهد.
شبيه سازي هاي رايانه اي، شهاب سنگ »بنو« را موضوع آزمايش قرار داده است. 
بنو يك شهاب ســنگ خطرناك با قطر تقريبي 490 متر است. اين جرم آسماني 
تقريبا 10 ميليون مايل )17 ميليون كيلومتر( دورتر از زمين و در حال گردش به 
دور خورشيد است، اما با احتمال 1 در 2700، ممكن است كه در فاصله سال هاي 
بين 2175 و 2199 ميالدي با زمين برخورد كند. اين روش دفاعي شامل متصل 
كردن شهاب سنگ ها، منجر به تكه تكه شدن شهاب سنگ ها )كه خطري بالقوه در 
روش هاي ديگر، مانند انفجار يك ابزار در سطح شهاب سنگ است كه به آسيب هاي 

گسترده مي انجامد( نمي شود.

دانستني ها

عواملمحيطيمناسببرايرشدكوويد-19
محققان آمريكايي در بررسي جديد خود، به ارزيابي ميزان پايداري كروناويروس 
در اوضاع محيطي مختلف پرداختند. به گزارش مديكال اكسپرس، پژوهشي كه 
در »دانشگاه مارشــال« )Marshall University( اياالت متحده آمريكا انجام 
شده است، نشان مي دهد كه كروناويروس در محيطي با رطوبت باال و هواي گرم تر، 

پايداري كمتري دارد.

سالمت

20 سال پيش 

همشهری 2 تير 1379
احداثپااليشگاهبخشخصوصي

درقشم
  مدير عامل منطقه آزاد قشــم گفت: با سرمايه گذاري بخش 
خصوصي داخلي و خارجي پااليشگاه نفت با ظرفيت 165 هزار 

بشكه در قشم ايجاد مي شود.
بهروز بوشــهري در گفت وگو با خبرنگاران افزود: براي احداث 
اين پااليشــگاه يك ميليارد دالر بــه صورت ريالــي و ارزي 
سرمايه گذاري خواهد شد و با تاســيس آن 3 هزار شغل ايجاد 
خواهد شد. به گفته وي، سرمايه گذاران پااليشگاه قشم كانادائي 
و ايراني هستند و تاسيسات پااليشگاه قشــم در آلمان و نروژ 
ساخته مي شود و به گفته ســرمايه گذاران، تا 18 ماه ديگر به 

بهره برداري خواهد رسيد.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
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