
تيغ تحريم آمريكا  برگلوي اروپا
 تصمیم آمریکا برای تحریم شرکت های اروپایی، اعتراض شدید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را

به دنبال داشته است

 حمله ارزی
به اکوسیستم فناوری

مشــکالت اقتصادی و ارزی در کشــور همراه با تصمیم های 
 مدیریتی اشــتباه باعث شــده تا حــال و روز اســتارتاپ ها 

و شرکت های دانش بنیان بحرانی شود

 اکوسیستم استارتاپي و فناوري کشور با همه حرف هایي که 
درباره حمایت آن زده مي شــود این روزها حال و روز خوشي 

ندارد. پس از قطعي اینترنت در آبان ماه و بحران کرونا که ضربه عجیب و بي سابقه اي 
به تعداد زیادي از استارتاپ ها و شــرکت هاي فعال حوزه فناوري زد حاال وضعیت 

آشفته در حوزه هاي مختلف دورنمایي روشن براي آنها باقي نگذاشته است.

 بحران پس از کرونا
پیچیده تر  از  بحران کروناست

ترديد در ثبت نام کالس اولي ها همشهری از یک اتفاق و پیشنهاد عجیب در برخی 
مدارس ابتدایی گزارش می دهد

افزايش ظرفیت  قطار های مترو
  شهردار تهران: مقابله با کرونا نیازمند حفظ فاصله اجتماعی و حفظ 

این فاصله، نیازمند افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی است
  رئیس شورای شهر: اگر بتوانیم قرارداد ۶۵۰ واگن که همه اقدامات 
قانونی آن انجام شده را اجرا کنیم، ظرفیت متروی تهران ۵۰ درصد 

بیشتر می شود

ســازوکارهاي درون ســاختار 
موجود، به این شکل  توانایي حل 
بحران ها را ندارند، براي همین، 
هر مسئله یا مشــکلي که در هر 
جامعــه اي ممکن اســت وجود 
داشته باشــد، در اینجا مي تواند 

تبدیل به  بحران شود

گفت و گوی همشهری با سعید مدنی، درباره آینده بحران های اجتماعی در ایران

صفحه6 را 
بخوانید
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۲۵میلیون ایرانی کرونا گرفتند

احتمال ابتالی 
3۵میلیون نفر 

ديگر

حس خوب نجات

گمشده در مجوز

تخمین زده مي شــود ۲۵ میلیون 
ایراني به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و ۳۰ تــا ۳۵ میلیون نفــر دیگر در 

معرض ابتال خواهند بود

مرد جوان با کمک اعضاي خانواده 
۵آهوي گرفتار در استخر عمیق را 

از مرگ حتمي نجات دادند

بعد از گذشــت یک  ماه سازندگان 
سریال هاي نمایش خانگي بالتکلیف 

هستند

یادداشت
محمد علیخاني ؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران

انبوه بر، ایمن، سریع و پاك؛ این شــاخصه ها مترو را 
تبدیل به بهترین وسیله حمل ونقل عمومي کرده است. 
با این حال، مترو طي سال هاي گذشته همواره مورد 
بي مهري قرار گرفته و اگر نیم نگاهي به این وسیله محبوب شود، بخش عظیمي از 
مشکالت کنوني تهران رفع مي شود؛ از مشکالت مربوط به فاصله گذاري اجتماعي 

هنگام تردد شهروندان گرفته تا آلودگي هوا و مصرف باالي سوخت.
اکنون براي تکمیل خطــوط و تجهیزات مترو حدود ۲۰۰هــزار میلیارد تومان به 
منابع مالي نیاز است. نکته جالب ماجرا اما به این برمي گردد که کنتور منابع مالي 
این حوزه، طي ۲سال اخیر با سرعت باورنکردني شماره انداخته و اگر همین حاال 
نیز براي توسعه و تکمیل این مد حمل ونقلي چاره اي اندیشیده نشود، در آینده اي 

نزدیک بازهم ارقام باالتر مي روند و برآورده سازي الزامات سخت تر مي شود.
زماني واگن هاي مترو قیمتي نزدیک ۵میلیارد تومان داشــتند اما امروز بهاي هر 
واگن به حدود ۲۰میلیارد تومان رســیده اســت. در این میان نیاز متروي تهران 
حدودا به ۳هزار واگن برآورد شده و با این حســاب تامین واگن ها حدود ۶۰هزار 
میلیارد تومان منابع الزم دارد. بي شک شــهرداري تهران در شرایط فعلي قادر به 
تأمین این هزینه نخواهد بود؛ به همین دلیل مجلس وظایفي براي دولت در قبال 
حمل ونقل عمومي شهرها به ویژه تهران تعیین کرده اما متأسفانه دولت هاي مختلف 
به وظایف خود عمل نکرده اند تا امروز چرخ مترو به سختي بچرخد. البته دولت آقاي 
هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي بیشــترین کمک ها را کرده اند اما در دولت هاي 

دیگر به دلیل نگاه هاي سیاسي، منافع شهري قرباني شده است.
اینکه بگوییم توسعه مترو به دلیل تغییر مدیریت شهري با وقفه مواجه شده، قابل قبول 
نیست و اولویت این دوره مدیریت شهري بهبود حمل ونقل عمومي بوده است. نگاه 
واقع بینانه نشان مي دهد که یکي از مشکالت اصلي در بهبود وضعیت ناوگان حمل ونقل 
ریلي درون شهري، منابع مالي است؛ اگرچه نمي توان تمام مشکالت را متوجه دولت 
فعلي دانست چراکه مشکالت مالي در گذشــته نیز وجود داشته است. در گذشته 
شهرداري در زمان تنگنا، اقداماتي را ازجمله فروش تراکم و ساخت و سازهاي فراوان و 
حتي خارج از طرح تفصیلي انجام مي داد، اما امروز این مسیر بسته شده زیرا سیاست 
شوراي پنجم عمل به ضوابط و قانون بوده و بسیاري از منابع مالي این مسیر نیز وجود 
ندارد. البته که همه درها به روي مترو بسته نشده و همچنان راهکارهایي وجود دارند 
که مي تواند موانع بلند بر ســر راه پس بزند. TOD که همان توسعه شهري بر محور 
حمل ونقل عمومي است، یکي از راه حل هاي کلیدي به شمار مي رود. به این صورت که 
فرد با ۳۰۰ تا ۵۰۰متر پیاده روي به حمل ونقل عمومي دسترسي داشته باشد که در 
نتیجه آن، استفاده شهروندان از خودرو براي سفرهاي درون شهري کاهش مي یابد. 
هم اکنون ما حدود ۲۵۰ ایستگاه مترو در تهران داریم و با بازنگري در طرح تفصیلي 
مي شود در شعاع ۳۰۰ تا ۶۰۰متري این ایستگاه ها، تراکم ایجاد کنیم و ساختمان هاي 

اداري و غیره را در محدوده آنها توسعه دهیم.
متأسفانه با وجود اصرار شوراي شهر، این باور مشترك درباره این طرح میان شوراي 
شهر و مدیریت شهري وجود ندارد. با این روند متروي تهران تا ۲۰سال آینده نیز 
تکمیل و توسعه نخواهد یافت؛ چراکه دولت ممکن اســت بدهي خود را هیچ گاه 
پرداخت نکند، لذا اگر شهرداري به امید دولت، بماند، معلوم نیست چه زماني مترو 
تکمیل شود. با وجود این، راهکار مذکور یکي از راهکارهاي اساسي است که مي تواند 
ضمن کمک به تکمیل و توسعه مترو در برخي مناطق شهر که داراي بافت فرسوده 

هستند، بخشي از این مشکل را نیز حل کند.
این مشــکالت را درخصوص تامین ۳هــزار اتوبوس براي 
ناوگان اتوبوسراني تهران نیز داریم؛ چراکه اغلب اتوبوس ها 

به خصوص اتوبوس هاي تک کابین فرســوده هســتند و شــهرداري باید از محل 
کمک هاي دولتي که جزو تکالیف قانوني دولت است، این ناوگان را سامان ببخشد. 

 به دستگاه ها امیدي نیست
مترو درآمد نو مي خواهد

دیدگاه
حمید سوري ؛  متخصص اپیدمیولوژي

برآوردهــاي جمعیتي که درخصــوص مبتالیان به 
کرونا اعالم مي شود، قطعیت شــان زیر سؤال است. 
وقتي مي گوییم ۲۵میلیون نفر طي 1۵۰روز گذشته 
به ویروس کرونا مبتال شده اند، باید از یک روش بدون خطا مثل سرواپیدمیولوژي 
استفاده شود و به شکل تصادفي از همه گروه ها و طبقات جامعه نمونه بگیریم تا 
بتوانیم یک برآورد درست از تعداد مبتالیان ارائه بدهیم. احتماال این ۲۵میلیون 
مبتال برآوردهاي تخمیني است که شــکل گرفته چون با سایر آمارها همخواني 
ندارد. با حدود 14هزار کشته اي که داریم، طبیعتا نمي توانیم ۲۵میلیون فرد مبتال 
شده داشته باشیم. براســاس آمارها حدود 1۵درصد افرادي که مبتال مي شوند 
ممکن است بدون عالمت باشــند، اما در مورد آنهایي که عالمت دارند، بستري 
شده اند یا فوت کرده اند، اعداد متناقض اســت. درخصوص افرادي هم که حامل 
ویروس هستند، عدد دقیقي نداریم و برآورد کلي در سطح جهان این است که بین 
۵تا 1۵درصد افراد جامعه مبتال و خودشان متوجه بیماري شان نمي شوند که این 
عدد در گروه هاي جمعیتي خاص مثل بچه ها، جوان ها و نوجوان هاست که بیمار 
مي شوند. اما گروه هاي پرخطر معموال ابتالي بدون عالمت در آنها نادر است که هم 
تخت هاي بیمارستان ها را اشغال مي کنند و هم تعداد مرگ ومیر در آنها باالست.

اینکه در آینده چه اتفاقي ممکن اســت بیفتد، همه  چیز بستگي به رفتار مردم و 
مسئوالن دارد. اگر این رفتار سنجیده و علمي و با استناد به تجربه علمي، تاریخي 
و موجود بشر در زمینه کنترل یا خاموش کردن اپیدمي باشد، مي توانیم امیدوار 
باشیم که روند بستري و مرگ را حداقل تا حد باالیي کاهش دهیم؛ چراکه تا وقتي 
واکسن کشف نشده این ویروس بین جمعیت هست و افراد را مبتال مي کند. این 
در شرایطي است که ویروس تغییر ماهیت ژنتیک و بیولوژیکي ندهد که اگر این 
اتفاق بیفتد، دیگر فرد مقاومي را در برابر ویروس نخواهیم داشت و احتمال ابتالي 
همه افراد وجود دارد یا ممکن است افرادي که یک بار بیمار شده اند، دوباره به این 
ویروس آلوده شوند. اینکه بگوییم چند درصد جامعه به این ویروس مبتال شده اند 
دردي را دوا نمي کند. اینکه طول مدت ایمني فرد مبتال چقدر است را هم هنوز 

نمي دانیم که فرد بهبودیافته چه مدتي ایمني دارد. 
این هم که تصور کنیم به زودي واکسن این ویروس در اختیار همه قرار مي گیرد و 
این بیماري در یک سال آینده بعد از ورود واکسن به جامعه جهاني کنترل مي شود 
هم تصور اشتباهي است. در این شــرایط مهم ترین عامل داشتن سیاست هایي 
اســت که بتوانیم با وجود ویروس در جامعه و وجود افراد حساس -که احتمال 
ابتالیشان به این بیماري بیشتر از سایر افراد جامعه است- این ویروس را کنترل 
کنیم. االن جداي از آمار ۲۵میلیون مبتالیي که ارائه شــده ۵۵میلیون شهروند 
حســاس به ویروس کرونا داریم که مي توانند اپیدمي کرونا را در جامعه مجدد 
شعله ور کنند و شانس مرگ ومیر را باال ببرند. اگر میزان کشندگي ابتال به کرونا 
را یک دهم درصد بگیریم و منتظر باشیم به شکل ایمني دسته جمعي ۵۵میلیون 
افراد حساس در جامعه که هنوز مبتال نشده اند، مبتال به این بیماري شوند، آن 
وقت با آمار یک صدم درصد، ۵.۵میلیون و با آمار یک دهم درصد، ۵۵۰هزار نفر 
مبتال مي شوند که با این فرض ما احتماال باید چشم انتظار نیم میلیون مرگ باشیم؛ 
درصورتي که اینطور نیست. بعید به نظر مي رسد ۵صدم درصد مبتال داشته باشیم 
که در آن صورت باید چشم انتظار ۲۰۰هزار کشــته باشیم. کاري که باید انجام 
شود این است که باید تمام تمهیدات الزم براي محافظت از مردم در برابر ابتال به 
این ویروس اتخاذ شود. این فقط وظیفه مردم نیست، دولت هم باید مسئولیت 

جدي اي را احساس کند و سیاست هایي که اعمال مي شود 
نیاز به نظارت بیشتر دارند و مردم نیز باید دسترسي کافي، 

آسان و کم هزینه به موارد محافظتي همچون ماســک و مواد ضد عفوني کننده 
داشته باشند. 

 نقدي بر
 آمار 2۵میلیوني مبتاليان
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 ویژه نامه نهضت جنگل و شورش
محمدتقي خان پسیان در همشهري قرن
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مدیر واحد توسعه سیستم هاي حمل ونقل پاك شــهرداري تهران با اشاره به افزایش دو 
برابري سفارش شهروندان اروپایي و آمریکایي براي خرید دوچرخه در ایام کرونایي گفت: 
»از شهریور سال گذشته تاکنون استفاده از دوچرخه در کشورهاي اروپایي و آمریکا دو برابر 
افزایش پیدا کرده است و شهروندان به خرید دوچرخه از شرکت هاي چیني روي آورده اند.«  
یعقوب آزاده دل در گفت وگو با تسنیم درباره میزان استفاده شهروندان تهراني از دوچرخه 
اظهار کرد: »دوچرخه بهترین وســیله براي تردد به ویژه در شرایط فعلي است و مي تواند 
جایگزین خوبي براي حمل ونقل عمومي و خودروي شــخصي باشد. طبق پروتکل هاي 
تعیین شده، شرکت بیدود به ضدعفوني کردن دوچرخه هاي اشتراکي خود مي پردازد و به 
شهروندان نیز آموزش هایي درباره ضدعفوني کردن دوچرخه ها پیش از استفاده داده ایم.« 
او با بیان اینکه وضعیت مذکور نشان مي دهد، کشورهاي دیگر هم به سمت استفاده هرچه 
بیشتر از دوچرخه سوق پیدا کرده اند، گفت: »هم اکنون شرکت بیدود ۳۰هزار کاربر دارد و 
طبق آماري که به دستمان رسیده از شهریور سال گذشته تاکنون استفاده از دوچرخه دو 
برابر افزایش پیدا کرده که بیشترین میزان آن مربوط به دوچرخه هاي شخصي است.« وي 
تصریح کرد: »از آنجایي که دوچرخه، سطح تماس کمي دارد مي تواند در روزهاي کرونایي 
وسیله نقلیه مناسبي براي شهروندان باشد این در حالي است که در وضعیت کنوني، باشگاه ها 
تعطیل هستند و درصورت فعال بودن نیز احتمال شیوع ویروس در آنها باالست، استفاده از 
دوچرخه هم بعد ورزشي و هم بعد تفریحي دارد و مي تواند یک وسیله نقلیه مناسب محسوب  
شود.« آزاده دل خاطرنشــان کرد: »افرادي که از خودروي شخصي استفاده مي کنند در 
ترافیک زیادي قرار مي گیرند و با مشکل جاي پارك مواجه مي شوند اما استفاده از دوچرخه 
این مشکالت را ندارد و عالوه بر اینکه افراد را زودتر به مقصد مي رساند، مي تواند در کاهش 
ضریب شیوع نیز مؤثر باشد؛ معموال هر خانواده تهراني یک دوچرخه در پارکینگ یا انباري 
خانه خود دارد که بالاستفاده مانده است، وقتش رسیده که این دوچرخه ها را از خانه خارج 

کنند و مورد استفاده قرار دهند.«

افزايش خريد دوچرخه در اروپا  و آمريكا  
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كافه مجلس

در حاشيه سياست

  بررسي تشكيل كميسيون وي ژه جهش توليد 
مجلــس امروز و چهارشــنبه پيش رو جلســه علنــی دارد. ادامه 
رسيدگی به گزارش كميسيون اقتصادی در مورد طرح دوفوريتی 
اصالح ماده۵۴ مكرر قانون ماليات  های مســتقيم )اخذ ماليات از 
خانه  های خالی(، بررســی تقاضای عده ای از نمايندگان در مورد 
تشكيل كميســيون ويژه جهش توليد و نظارت بر اجرای اصل۴۴ 
قانون اساسی و بررسی تقاضای عده ای از نمايندگان در مورد تشكيل 
كميسيون ويژه جمعيت و خانواده ازجمله دستوركارهاي اين هفته 

نمايندگان است.

  5 وزير به بهارستان مي روند
وزيران اطالعات، ارتباطات، نيرو، بهداشت و كشور مهمان جلسات 
هفته جاری كميســيون های تخصصی مجلس هستند. همچنين 
در هفته جاري كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي روزهاي 
پركاري را خواهد داشــت. ارائــه گزارش رئيس ســازمان پدافند 
غيرعامل كشور از عملكرد اين ســازمان و پاسخگويی به سؤاالت 
نمايندگان، ادامه تدوين و تعيين اولويت ها و برنامه های يكســاله 
كميسيون و بازديد از مراكز هســته ای ازجمله دستوركارهاي اين 

كميسيون است.

  كشور تحمل حواشي را ندارد
محســن پيرهادی، نماينده تهران با تاكيد بر اينكه افكار عمومی و 
كشور تحمل حواشی را ندارد، گفت: كليت مجلس يازدهم به دنبال 
حاشيه سازی نيست و اين فضا را نمی  پســندد. عضو هيأت رئيسه 
در گفت وگو با خبرآنالين افزود: هر يک از نمايندگان، مســتقل از 
ديگران وكالت ملت را به عهده دارند. مجلــس فعلی با تكرار اين و 
آن يا دستوری و سهميه بندی برگزيده نشده كه حال، نمايندگان 
در قيدوبند خاصی نسبت به جريان های مختلف باشند. ما تنها يک 
ميثاق انقالبی داريم و از همين رو، از همان ابتدا و پيش از انتخابات، 
سعی كرديم از تمام ظرفيت  های هم راستا بهره بگيريم و حتی نام 
تشكيالت خود را شورای ائتالف نيروهای انقالب اسالمی گذاشتيم. 
طبيعتا در اين راستا هماهنگی هايی هم داريم كه الزمه فعاليت مؤثر 

در فضای سياسی است.

  طرح خروج از پروتكل الحاقي چيست؟
محمود نبويان، نماينده تهران با اشــاره به جزئياتی از طرح جديد 
مجلس برای خروج داوطلبانه ايــران از پروتكل الحاقی، گفت: اين 
طرح در يک ماده واحده تدوين و تقديم هيأت رئيسه مجلس شده 
كه ما در اين طرح گفته ايم كه دولت ملزم اســت اجرای داوطلبانه 
پروتكل الحاقــی را متوقف كند و نظارت هــا را صرفا تحت پادمان 
بپذيرد و اجرايی كند. به  گزارش اعتمادآنالين، وی افزود: هدف ما از 
اين طرح اين است كه جمهوری اسالمی ايران در راستای بازديدهای 
آژانس از تأسيسات هسته ای، مراكز نظامی و بعضی بازديدهايی كه از 
برخی دانشگاه ها، صورت گرفته، دست برتر را داشته باشد و بتوانيم 

حربه ای در برابر تحريم های آمريكا داشته باشيم.

  كليد خوردن طرح چادر، كاالي فرهنگي 
عضو كميســيون اجتماعی مجلــس با بيان اينكه طــرح »چادر، 
كاالی فرهنگــی« در مجلس كليد می خورد، گفــت: وقتی چادر 
كاالی فرهنگی باشــد می  تواند نقش خود را به عنــوان نمادی از 
فرهنگ در جامعه ايفا و از موانع اقتصادی عبور كند. سيداحســان 
قاضی زاده هاشمی با بيان اينكه با طرح اين موضوع كه پوشش چادر 
نمادی از فرهنگ ايرانی - اسالمی اســت، اما مورد حمايت حوزه 
فرهنگ قرار نگرفته، به فارس گفت: پوشش ايرانی - اسالمی چادر 
عالوه بر آنكه يک پوشش اســالمی و ملی باشد يک نماد فرهنگی 
است و هر ميزان كه از بعد فرهنگی آن غفلت شود تبعات ويژه خود 

را خواهد داشت كه قابل تحقيق و بررسی است.

  تشكيل كارگروه حجاب در سازمان بازرسي 
حجت االسالم  والمسلمين حسن درويشيان رئيس سازمان در نشست 
هم انديشــی با فعاالن عرصه عفاف و حجاب ضمن گراميداشت ياد 
شهدای واقعه مســجد گوهرشــاد گفت: موضوع »عفاف و حجاب« 
از موضوعات حائز اهميت فرهنگی كشــور اســت و نبايــد در كنار 
اهميــت موضوعات معيشــتی و اقتصادی، به فراموشــی ســپرده 
شــود و به عنوان مســئله درجه چندم قرار گيرد؛ لذا كارگروهی با 
حضور نماينــدگان نهاد های مردمی و بخش های مرتبط ســازمان 
 بازرسی ذيل حوزه رياست اين سازمان تشــكيل می شود. )ميزان(

  اختالل در قانونگذاري
دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش های مجلس در گزارشــی در 
بررسی اختالل در ابتكار قانونگذاری در ايران اعالم كرد: در سال پايانی 
دوره دهم )1۳9۸(، چهارپنجم ابتكار تقنينی از طريق طرح صورت 
گرفته است و به بيان ديگر، به ازای هر چهار طرح ارائه شده، فقط يک 

اليحه به مجلس تقديم شده است.

   ايده 18 ماهه
ايده كارگزاراني ها براي تغيير رياست شعســا ايده اي قديمي است و به قريب به 18 ماه پيش 
برمي گردد كه احزاب اصالح طلب خود را براي ورود به كارزار يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي آماده مي كردند. آن روزها غالمحسين كرباسچي، دبيركل كارگزاران سال با نقد 
سبك رياستي عارف و عملكرد او گزينه پيشنهادي خود را عبداهلل نوري مي داند و در دفاع از او 
مي گويد: »عبداهلل نوري شخصيتي قابل احترام، توانا در حل مسائل سياسي، صالح و با سوابق 
مثبت است كه مي تواند گزينه مناســبي براي جايگزيني عارف باشد.«  همچنين جواد امام، 
دبيركل مجمع ايثارگران اصالح طلب در اين باره به ايلنا گفته است: اين 2شخصيتي كه مطرح 
شدند، افرادي با پتانسيل هاي باال هستند كه توانايي ايفاي نقش محوري و ايجاد اجماع در ميان 
جبهه اصالحات را دارند و البته صرفا گزينه پيشنهادي هستند. حضور آنها مشروط به اين است 
كه ابتدا خودشان بپذيرند و در مرحله بعد اين انتخاب توسط شوراي عالي صورت مي گيرد. عبداهلل 
نوري وزير كشور دولت اصالحات، نماينده دوره هاي پنجم و ششم مجلس و مدير مسئول روزنامه 
خرداد است كه اين روزها ســكوت را به ميدانداري در عرصه سياست ترجيح داده و قريب به 
10سالي مي شود مسئوليتي بر دوش نگرفته و اغلب خواسته ها و برنامه ها و پيشنهادهايش را در 

نشست هاي محفلي و غيررسانه اي پيش مي برد.

با خروج آمريــكا از برجام و 
ناتوانــي اروپــا از عمــل به برجام

وعده هايش مبني بر مساعدت 
براي تجارت عادي ايــران ازجمله خريد و 
فروش نفت و پتروشيمي و اقدامات ايران در 
كاهش تعهدات برجامي، آينــده برجام به 
مخاطره افتاده است، اروپا ايران را تهديد به 
فعال كردن مكانيسم ماشه كرده اما در مقابل 
ايران درباره عواقب اين اقــدام اروپا خط و 

نشان جدي كشيده است.
روز گذشته جوزپ بورل، مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا از تمديد جدول زماني 
گفت وگو و مذاكره براي نجات توافق هسته اي 
»برجام« كه در سال2۰1۵ به امضا رسيد، 
تحت ســازوكار حل و فصل اختالف برجام 
خبر داد. اواخر سال گذشته ۳ كشور اروپايي 
اعالم كردند به دليل اختالف با ايران بر سر 
برجام، مكانيسم ماشه را فعال كرده اند، با اين 
حال جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا تأكيد كرد كه هدف اروپا از اين 
گام بازگرداندن تحريم هاي شوراي امنيت 

عليه ايران نيست.
بورل در بيانيه اي كه به عنوان تضمين كننده 
معاهدات بين الملل در توافقنامه هسته اي 
بين ايران و قدرت هاي جهان ظاهر شــده 
اســت، اظهار كرد: »اين توافقنامه به دليل 
پيچيدگي و مســائل مربوط به آن به زمان 

بيشتري براي رسيدگي نياز دارد.«
وي افزود: »بنابراين جدول زماني مكانيسم 
حل و فصل اختالفات برجام تمديد شــده 
اســت.« بورل در اوايل ماه جاري به پاريس، 
لندن و برلين اعالم كــرد كه آنها باعث بروز 
اختالفات بيشتر در زمينه برجام شده اند و 
وي يک فرايند 1۵ روزه را براي حل و فصل 
مشــكالت موجود در توافقنامه هسته اي با 

ايران درنظر گرفته است.
چين و روســيه كه از امضاكنندگان توافق 
برجام در سال 2۰1۵ در وين بوده اند به طور 
علني نسبت به تصميم اتحاديه اروپا مبني 
بر تحريــک و تعيين جــدول زماني اظهار 
نگراني كردند. همه طرف هاي دخيل در اين 
توافقنامه به جز دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا كه با هدف اعمال مجدد تحريم هاي 

اقتصادي عليه ايران در ارديبهشــت 97 از 
برجام خارج شد، مي خواهند اين توافقنامه 

را نجات دهند.
اروپايي ها در حالي از سازوكار حل اختالف 
برجام ســخن مي گويند كه هفته گذشته 
برجام پنجمين سالروز تولد خود را پشت سر 
گذاشت. در اين ۵سال ايران براساس بيش 
از 16گزارش مديركل آژانــس بين المللي 
انرژي اتمي به تعهدات خود ذيل برجام عمل 
كرد، اما از ارديبهشت ســال گذشته ايران 
براي توازن دادن بــه برجام اعالم كرد انجام 
بخشي از تعهدات خود را تا بازگشت آمريكا 
به تعهدات خود يا جبران خســارات خروج 

آمريكا از برجام متوقف مي كند.
براســاس توافق هســته اي اگــر اختالفي 
بين اعضاي برجام پيش بيايد، كميســيون 
مشــترك برجام براي حل اختالف تشكيل 
مي شود و براساس ماده 26و ۳6 برجام ايران 
مي تواند درصورت بازگشت تحريم هاي لغو 
شده همه يا بخشي از تعهدات خود را متوقف 
كند و ديگر طرف هاي برجام هم مي توانند 
درصورت عمل نكردن ايــران به تعهداتش 
كميســيون حل اختالف برجام را تشكيل 
دهند و درصورت حل نشــدن اختالف در 
سازوكاري تحت عنوان اسنپ بک براي ادامه 
لغو تحريم هاي شــوراي امنيت عليه ايران 
رأي گيري مي شــود و درصورت وتوي اين 
قطعنامه توسط هر يک از دارندگان حق وتو، 
تحريم هاي ايران خودكار برمي گردد؛ اين در 
حالي است كه ايران اعالم كرده مقصر اصلي 
شرايط كنوني برجام خروج آمريكا از برجام 
و ناتواني اروپا از عمل كردن به وعده هايش 
است. وزارت خارجه ايران 2۴ تير به مناسبت 
سالگرد برجام بيانيه اي صادر و تأكيد كرد: 
همراهي برخــي اعضــاي باقيمانده برجام 
با توطئه هــاي اياالت متحــده عليه برجام 
به خصوص در جهت تخريب و تضعيف نظام 
رفع محدوديت هاي تسليحاتي در سال پنجم 
تصويب برجام )مهرماه 1۳99( جاي نگراني 
بسيار داشته و همانگونه كه مكررا تأكيد شده 
است، مذاكره مجدد برجام و اصالح نظام رفع 
تحريم ها تحت هيچ شــرايطي قابل تحمل 
نبوده و پاسخ جمهوري اسالمي ايران، قاطع 

و تعيين كننده خواهد بود.
حســن روحاني، رئيس جمهور ايران پس از 
آغاز گام هاي كاهشــي ايران در ارديبهشت 

سال قبل، نامه اي به سران اعضاي باقي مانده 
در برجام نوشــت و در آن اقدامــات ايران 
درصورت فعال كردن مكانيسم ماشه توسط 
اروپايي ها را شرح داد. گفته مي شود خروج 
از برجام، توقف پروتــكل الحاقي و خروج از 
ان پي تي ازجمله واكنش هاي احتمالي ايران 
درصورت بازگشت تحريم هاي شوراي امنيت 
است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران 
سال گذشــته نامه  1۴صفحه اي حقوقي و 
مستدل در اين رابطه به جوزپ بورل، مسئول 

سياست خارجي اتحاديه اروپا نوشت.
۳ كشور اروپايي  ماه گذشــته پيش نويس 
قطعنامه اي را در شــوراي حــكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به تصويب رساندند 
كه براساس آن ايران به تعهدات خود عمل 
نكرده است. اين قطعنامه مي تواند دستاويزي 

براي فعال كردن مكانيسم ماشه قرار بگيرد.
همان زمان وزير خارجه ايران طي نامه اي به 
بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
و هماهنگ كننده برجام، يک بار ديگر موارد 
عدم پايبندي كشورهاي اروپايي را طبق بند 
۳6 برجام به كميسيون مشترك جهت حل 
و فصل ارجاع و هشدار داد هرگونه مداخله 
در همكاري هاي پادماني جاري بين ايران و 
آژانس مغاير با مفاد برجام بوده و مي تواند بر 
مباني همكاري هاي پادماني موجود تأثيرات 
منفي داشته باشد. آمريكايي ها از يک سال 
قبل به بهانه نزديک شــدن موعد برچيده 
شدن تحريم تسليحاتي ايران تالش هايي را 
براي تمديد اين تحريم ها آغاز كردند كه اين 
تالش ها براي صدور قطعنامه شوراي امنيت 
يا متوسل شدن به مكانيسم ماشه در حال 
پيگيري است؛ اگرچه چين، روسيه و حتي 
اروپا طرح آمريكا را ناشدني تلقي كرده اند، اما 
اروپايي ها ممكن است با بردن پرونده ايران به 
شوراي امنيت زمينه را براي وتوي قطعنامه 

تمديد لغو تحريم هاي ايران فراهم كنند.
محمدجواد ظريــف 1۴تير ماه و در واكنش 
به اقدامات اروپايي ها در صفحه توييتر خود 
نوشــت: جنجال تبليغاتي را باور نكنيد. با 
توجه به نقض برجام توســط اياالت متحده 
و ۳ كشور اروپايي )تروئيكا(، ايران دست كم 
در 6 نوبت مكانيسم حل اختالف را به جريان 
انداخته است. ظريف در ادامه به تالش ايران 
در به جريان انداختن 6 نوبت مكانيسم حل 

اختالف اشاره كرد.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران امروز يكشنبه 
به عراق ســفر خواهد كرد. هدف سفر ظريف، تبريک ديپلماسي

تشكيل دولت جديد در عراق، رايزني درباره مناسبات 
دوجانبه و منطقه اي و بين المللي اســت. ظريف از بعد از شيوع كرونا 
رايزني هاي خود را به صورت ويدئوكنفرانسي انجام داده بود اما در همين 
دوران به برخي كشورها از جمله سوريه، تركيه و روسيه سفر كرده بود. 
ظريف احتماال در عراق عالوه بر ديدار با همتاي عراقي با نخست وزير و 

برخي ديگر از مقامات ارشد عراقي ديدار و تبادل نظر خواهد كرد.
سفر ظريف 2 روز قبل از برنامه سفر مصطفي الكاظمي، نخست وزير 
عراق به تهران است. او قرار است عالوه بر ايران، به عربستان و آمريكا 
هم ســفر كند. 2 روز پيش يــک منبع دولتي عــراق در گفت وگو با 
روسيا اليوم به تشريح جزئياتي از سفر قريب الوقوع مصطفي الكاظمي، 
نخست وزير اين كشور به ايران، عربســتان و آمريكا پرداخت و گفت: 
كاظمي در جريان ســفر به آمريكا، ايران و عربســتان براي نزديک 
كردن ديدگاه ها ميان تهران و واشــنگتن و كاهش تنش ميان ايران 
و عربستان تالش خواهد كرد. ارديبهشــت امسال روزنامه انگليسي 
»ميدل ايست اي« فاش كرد كه »محمد بن سلمان« وليعهد سعودي 

درخواستي را به »مصطفي الكاظمي« نخست وزير جديد عراق براي از 
سرگيري ميانجيگري با ايران ارسال كرده است.

ميانجيگري بين ايران و عربستان و ايران و آمريكا در دستور كار مقامات 
قبلي عراق هم قرار داشته اما عملياتي نشده است.

ترور سردار قاسم سليماني توســط آمريكا كه در كشور عراق رخ داد 
تنش بين ايران و آمريكا را به اوج رساند و 2 كشور را در آستانه منازعه 
نظامي قرار داد حتي ايران پايگاه عين االسد در عراق را كه در اختيار 
نيروهاي آمريكايي بود آماج حمالت موشكي قرار داد. با اين حال در 
ماه هاي اخير دولت عراق بخشي از مطالبات ايران بابت فروش برق را 
آزاد كرد كه به عقيده برخي ناظران اين اقدام بدون هماهنگي دولت 
آمريكا عملي نبوده است. مصطفي الكاظمي، نخست وزير جديد عراق 
قبل از تصدي اين ســمت مسئول ســازمان اطالعات اين كشور بود 
كه روابط نزديكي هم با آمريكا دارد و حمايت آمريكا از او در انتخاب 
به عنوان گزينه نخســت وزيري بي تأثير نبود. با اين حال دولت عراق 
براساس مصوبه مجلس اين كشــور كه پس از ترور سردار سليماني 
تصويب شــد موظف اســت برنامه زمانبندي براي خروج نيروهاي 
آمريكايي از عراق را آماده كند تا ارتش آمريكا از خاك عراق خارج شود.

عدم همصدايي اصالحات در 
كارزار يازدهميــن دوره احزاب

انتخابات مجلس از يک سو و 
بروز و ظهور رسانه اي اختالف نظر آنها در 
بزنگاه انتخابات اسفندماهي كه گذشت كه 
زمينه ساز اســتعفاي محمدرضا عارف از 
رأس شوراي سياستگذاري اصالحات شد، 
اين روزها چاره يابي براي حصول همگرايي 
اصالحات را به چالش ايــن روزهاي اين 

جبهه بدل كرده است.
چالشي كه بايدها و شايدهاي بسياري را 
اين روزها روانه عملكرد اين جناح كرده و 
هريک از صاحب نظران اين ميدان نسخه اي 
را بــراي اين مهم رســانه اي مي كنند كه 
در 2محــور كلي قابل بررســي اســت؛ 
جمعي مدعي اند فردي مقبول تر از عارف 
مي تواند سبب بازســازي جايگاه شوراي 
سياستگذاري شود و جمعي ديگر حيات 
خود شــورا را محل ترديد قرار مي دهند و 
تأكيد مي كنند كه ضرورتي به وجود اين 
تشكل سياســي نيســت و بايد به سمت 
پارلمان اصالحات گام برداشت؛  2ايده اي 
كه هرچنــد محل چانه زنــي منتقدان و 
موافقانش در فضاي رســانه اي  اســت اما 
تصميم گيــري درباره آن منــوط به رأي 
شوراي هماهنگي جبهه اصالحات است 
و روشن خواهد كرد شوراي سياستگذاري 
اصالحــات كــه ارمغانــش ۵پيــروزي 
مســتمر -انتخابات رياســت جمهوري 
يازدهم، مجلس دهم، خبــرگان چهارم، 
رياســت جمهوري دوازدهم و شــوراي 
شــهر پنجم- براي اين جبهه بود عمرش 
به پايان رســيده يا بازبينــي در وظايف و 
حوزه رياســتي اش مي تواند موجب احيا 
و باروري مجدد آن شود. از ميان 2ايده با 
توجه موضع گيري هاي رســانه اي كه در 
روزهاي اخير بروز يافت، بحث حذف اين 
تشكل چنان ايده قوي و پرطرفداري نيست 
و بازسازي و احياي شــورا، بحث اساسي 
منتقدان و صاحب نظران اصالح طلب است؛ 
بازســازي اي كه در پي اســتعفاي عارف 
هم ويژگي هــاي رئيس آتــي آن را مورد 
توجه و حساسيت اصالح طلبان قرار داده و 
هم سبک اداره شورا و بايد ها و شايد هاي 

نقش آفريني آن را.
 سبک اداره شــورا پيش از اينكه از سوي 

برخي احزاب اصالح طلب نحوه مديريتي 
عارف را نشــانه بگيرد و نقادانه به عرصه 
رسانه ها بكشــاند، از ســوي چهره هاي 
صاحب نام اين جريان مطرح شــده بود؛ 
چنان كه پيش تر مصطفي معين، وزير علوم 
دولت اصالحات در گفت وگو با همشهري 
اعالم كرده بود: »شــوراي سياستگذاري 
اصالحات تجربه و پلي اســت بين شرايط 
موجود فقدان فرهنــگ و تجربه تحزب تا 
رسيدن به فرهنگ و ساختار دمكراتيک؛ 
به اين معنا كه بــودن آن بهتر از نبودنش 
است، چه بسا اگر اين شورا نبود مشكالت 
و ضعف هاي ما هم بيشــتر بود، اما اينكه 
نقد بشود چه اشكالي دارد؟ من به شخصه 
اميدوارم اين نقدها شــنيده شــود و در 
مسيري قرار گيرد كه به خلق تشكل هاي 
سياســي فراگير و دمكراتيک بينجامد... 
در ابتداي تشكيل شوراي سياستگذاري 
اصالحات بدون هماهنگي بــا خود من، 
به عنوان يكي از اعضا به اين جمع دعوت 
شدم و تنها در يک جلسه آن حاضر شدم 
و بعد از آن از حضور در اين جمع انصراف 
دادم؛ چراكه آن نــگاه دمكراتيک و نظم 
منطقي كه براي سياســتگذاري و حل و 
فصل مســائل ضروري است در آن جلسه 
وجود نداشــت! به همين دليل هم به اين 
نتيجه رسيدم كه در اين جمع نمي توانم 
خيلي حضور مؤثر و مفيدي داشته باشم. 
انصافا بيشــتر نهادها و مراكز كشور ما به 
همين شيوه -هيأتي- اداره مي شوند. حتي 
در ارگان هاي رسمي هم ما شاهد مديريت 
هيأتي هســتيم تا يــک مديريت علمي، 

ضابطه مند و چارچوب دار!«
اخيرا نيــز آذر منصوري، دبير شــوراي 
سياســتگذاري اصالحات در اين ميدان 
وارد شده است. او با بيان اينكه اگر فردي 
جايگزين ديگري شــود جز ايجاد شكاف 
ميان اصالح طلبان  نتيجه اي ندارد معتقد 
اســت: موضوع رياســت شــوراي عالي 
سياســتگذاري اصالح طلبــان مبحثي 
فرعي اســت كه موجب اختالف، شبهه و 
غافل شدن از مســئله اصلي اصالح طلبان 

است.
او تأكيــد مي كند كه مهم اســت بدانيم 
به جاي شــوراي فعلي چه ســاختارهاي 
جايگزيني مناسب تر است و اين ساختار 

جديد قرار است چگونه و به كدام مشكل 
سياســت ورزي ما كمک كنند. واقعيت 
آن اســت كه در شــرايط كنوني كشور 
سياست ورزي روزبه روز براي جريان هاي 
فكري با بدنه اجتماعي دشوارتر مي شود 
و اصل اساســي در چنين شرايطي ديگر 
قالب هايي چون شــوراي عالي يا پارلمان 
اصالحات نيســت؛ بلكه نيازها به سمت و 
ســوي ارائه محتواهايي پيش رفته است 
كه بتواند هم بدنــه اجتماعي و هم عرصه 
قدرت را توأمان براي اصالح طلبان ايجاد 

و حفاظت كند.

 از عبداهلل نوري تا بهزاد نبوي
جداي از بحث ضرورت بازسازي كاركردي 
شوراي سياســتگذاري اصالحات درپي 
اســتعفاي عارف نام هاي متعددي براي 
جانشيني او مطرح شــده كه در اين بين 
اســامي »بهزاد نبوي« و »عبداهلل نوري« 
پرتكرار ترين نام هايي هســتند كه مطرح 
شــده اند؛ اگرچه كه نه نبــوي و نه نوري 

تاكنون در اين باره اظهارنظري نكرده اند.
در اين ميان كارگزاران ســازندگي كه از 
منتقدان هميشه حاضر محمدرضا عارف 
در ۳ســال اخير بوده و تند ترين نقدها را 
به او در رأس فراكســيون اميد و شوراي 
سياستگذاري اصالحات وارد كرده، بعداز 
رسانه اي شدن اســتعفاي عارف از شعسا 
)شــوراي سياســتگذاري اصالح طلبان( 
خيلي زود بهزاد نبــوي را به عنوان گزينه 
جايگزين عارف مطرح كرد و در مصاحبه 
اعضايش با رسانه ها به سمت معرفي نبوي 
7۸ساله به عنوان بهترين گزينه جايگزيني 

عارف اشاره كرد.
چنانچه حسين مرعشي، سخنگوي حزب 
كارگزاران سازندگي با تأكيد بر اينكه بهزاد 
نبوي گزينه ايده آلي براي نشستن بر كرسي 
رياست شوراي عالي سياستگذاري است 
در دفــاع از او گفته اســت: رئيس بعدي 
شــورا بايد ۳ويژگي داشــته باشــد؛ اول 
اينكه شخص مورد نظر را بايد طيف هاي 
مختلف اصالح طلب قبول داشته باشند، 
دوم بن بست شــكن بوده و به نقش جبهه 
اصالحات و انتخابات آينده باور داشــته 
باشــد و درنهايت پيام انتخاب وي ترميم 

شكاف هاي موجود در عرصه قدرت باشد.
علت دفــاع كارگزاراني هــا از نبوي براي 
نشستن بر صدر شوراي عالي سياستگذاري 
اصالحات به توافــق نظر چريک پير و اين 
حزب در انتخابات اســفندماه گذشــته 
برمي گردد، تأكيد بر شركت در انتخابات 
به جــاي كناره گيري و قهــر اصالحات با 
صندوق هــاي آرا، آن روزهــا بهزاد نبوي 
تمام قد از مشاركت فعال در انتخابات با هر 
كيفيتي از تأييد صالحيت اصالح طلبان 
دفاع كرد؛ دفاعي كه به مذاق كارگزاراني ها 
خوش آمد. كارگزاران در انتخابات گذشته 
مجلــس به صورت مســتقل فهرســت 
انتخاباتي داد؛ فهرستي كه مورد نقد ديگر 

احزاب اصالح طلب قرار گرفت.

 پاسخ شمخاني 
به »الف هاي احمقانه« پمپئو

علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در پاسخ به 
ادعاهاي اخير وزيرخارجه آمريكا نوشت: »پمپئو گفته است ما 
از اساس تغيير رفتار داده ايم چون دربرابر آنها فقط قدرت جواب 
مي دهد نه مماشات. بيش از ۴۰سال است كه همه قدرت خود 
را براي شكست ايران به كار برده ايد اما همچنان ناكام هستيد. 
اعتراف به شكست مقابل ايران قدرتمند بهتر از الف هاي احمقانه 
و بي پشتوانه است.« مايک پمپئو، وزير امور خارجه اياالت متحده 
طي سخناني بامداد شنبه گفت: دولت آمريكا پس از خروج از 
برجام به كلي رفتار جديدي را در قبــال ايران در پيش گرفته 
اســت. ما از اســاس اقدام به تغيير رفتار و روش مقابله با ايران 

كرده ايم.)ايسنا(

انتقاد از »بي شرفي« 
ايران اينترنشنال

ســفير ايران در لندن در توييتي از انتشــار گردهمايي گروهک 
تروريستي منافقين در شبكه »ايران اينترنشنال« انتقاد كرد. به 
گزارش ايســنا، حميد بعيدي نژاد در صفحه توييتر خود نوشت: 
»شبكه ســعودي ايران اينترنشــنال با پخش گردهمايي گروه 
تروريستي منافقين كه قاتل ده ها هزار بي گناه ايراني است، وقاحت 
و بي شــرفي تمام عيار خود را به نمايش گذاشت. بعد از مصاحبه 
با سخنگوي گروه تروريستي االحوازي، اين برنامه نيز به دستور 
مالكان سعودي اين شبكه صورت گرفته است؛ اما پول همه  چيز 
نيست.« گفتني است كه كاربران شبكه هاي اجتماعي انتقادات 
وسيعي را از اين شبكه وابسته به منافقين و دولت سعودي به دليل 

گذاشتن تريبون در اختيار گروهک منافقين مطرح كرده اند.

 تبرئه يك شهروند ايراني االصل
در آمريكا 

يک قاضي آمريكايي پرونده علي صدر هاشــمي نژاد، شهروندي 
ايراني االصل را كه اخيرا در سال جاري به نقض تحريم هاي آمريكا 
متهم شده بود، مختومه اعالم كرد. به گزارش ايسنا به نقل از شبكه 
بلومبرگ، حكم آليسون ناتان، قاضي آمريكايي، تغييري در رويكرد 
دفتر دادستاني منهتن ايجاد كرد كه  ماه پيش با وجود محكوميت 
صدر هاشــمي نژاد از ســوي هيأت منصفه اين دادگاه، خواستار 
مختومه شدن پرونده او شده بود. دســتور اين قاضي رأي قبلي 
هيأت منصفه و اتهامات مطرح شده عليه صدر را رد مي كند. اين 
يعني مقامات آمريكايي نمي توانند رسيدگي به پرونده او را دوباره 
از سر بگيرند. اين فرد به انتقال 11۵ميليون دالر از طريق سيستم 
مالي آمريكا به نهادهاي وابسته به ايران در ونزوئال متهم شده بود.

ظريف امروز به عراق مي رودكانال بغداد دوباره فعال شد

ظريف در 6نوبت براي فعال شدن مكانيسم حل اختالف به مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نامه نوشته است.
 نامه هايي كه ظريف وعده داده به زودي متن آنها را منتشر مي كند: 

 دعواي حقوقي ايران و اروپا 
دركميسيون برجام

اتحاديه اروپا: جدول زماني مكانيسم حل و فصل 
اختالفات برجام تمديد شده است

اصالحات و چالش همگرايي
اسماعيل سلطنت پور

خبرنگار

16 دسامبر
۲۰16 

1۰ مي
۲۰18 

6نوامبر
۲۰18 

۲جوالي
۲۰۲۰ 

17 ژوئن
۲۰18 

8مي
۲۰19 

به دليل نقض 
برجام توسط 
اياالت متحده

به دليل نقض 
برجام توسط 
اياالت متحده

به دليل نقض 
برجام توسط 

اياالت متحده و  
3 كشور اروپايي

به دليل نقض 
برجام توسط 
اياالت متحده

به دليل نقض 
برجام توسط 

اياالت متحده و  
3كشور اروپايي

به دليل نقض 
برجام توسط 3 
كشور اروپايي
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 نوسازي با روش هاي نوين
170ميليون تومان وام دارد

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از انعقاد قرارداد مشاركت در 
ساخت 3پروژه تجميعي شامل 11پالك فرسوده در كوچه عابديني 
واقع در محله صفا در منطقه13 خبر داد. به گزارش همشهري، كاوه 
حاجي علي اكبري افزود: چنانچه مالكان در بافت هاي فرسوده اقدام 
به ساخت وساز كرده و از مشاركت سازندگان غيرحرفه اي استفاده 
كنند، به ازاي هر واحد مي توانند تا 100 ميليون تومان تسهيالت 
نوسازي دريافت كنند. اما اگر مالكان از ظرفيت سازندگان حرفه اي 
كه پروانه انبوه سازي  دارند استفاده كنند، اين مبلغ به 1۴0 ميليون 
تومان مي رسد. همچنين درصورتي كه سازندگان و انبوه سازان با 
استفاده از فناوري هاي نوين اقدام به نوسازي در بافت هاي فرسوده 
كنند، به ازاي هر واحد مسكوني تا 170 ميليون تومان تسهيالت 

دريافت مي كنند.

 مشكالت كارگران 
و پيمانكاران شهرداري بررسي شد 

شــهر تهران نيازمند تغييرات جدي در تامين نيروهاي خدمات 
شهري و خروجي عملكرد آنها در نگهداشت شهر است. به گزارش 
همشهري، حامد مظاهريان، معاون شــهردار تهران در نشست 
هم انديشــي نظارت بر وضعيت نيروهاي پيمانــكاري در حوزه 
خدمات شهري اظهار داشت: يكي از مشكالتي كه در شهرداري 
تهران با آن مواجه هســتيم، عدم نظارت كافي و رسيدگي الزم 
به مشــكالت كارگران پيمانكاران طرف قرارداد با شــهرداري 
است كه عمده ترين مشــكل در اين حوزه، بي توجهي به رعايت 
مقررات قانون كار در زمان تنظيم قراردادهاست. وي تأكيد كرد: 
نيازمند تغييرات جدي در نحوه تنظيــم قراردادها، نحوه تامين 
نيروها و خروجي عملكرد آنان در نگهداشت شهر هستيم و اين 
امر نظارت جدي مديريت شــهري را مي طلبد. معاون شهردار 
تهران با اشــاره به مراكز اســكان كارگري در سطح شهر تهران 
افزود: 101مركز اسكان كارگري در شهر تهران با اسكان بيش از 
۸هزار نفر نيرو وجود دارد كه عدم شفافيت كاركرد اين اماكن و 
اهميت مسائل ايمني ناشي از آن ايجاب مي كند استمرار فعاليت 
اين مراكز با درنظر گرفتن مزايا و معايب آن با تشكيل كارگروه 
ويژه، مورد بازنگري قرار گيرد. وي بر ضرورت تشكيل كارگروه 
براي آسيب شناسي، دستيابي به آمار واقعي و ارائه پيشنهادات 
عملياتي براي ساماندهي وضعيت نيروهاي پيمانكاري شهرداري 
تهران تأكيد كرد و افزود: در ايــن كارگروه بايد به مواردي چون 
نحوه تنظيم قراردادها، تامين نيروي نگهبان در زمره قراردادهاي 
پيمانكاري، تناســب رقم ريالــي و حجــم كار در قراردادهاي 
منعقدشده وكنترل و نظارت بر انضباط كاري كارگران  پرداخته 
شود. مظاهريان با اشاره به ساماندهي نيروهاي شهرداري تهران 
در پايان سال گذشته گفت: خوشبختانه با تفكيك قراردادهاي 
كارگري و كارمندي ضمن رفع مشــكل پراكندگي قراردادها، 
اقدام مؤثري در راستاي ساماندهي نيروي انساني، متناسب سازي 
سازمان به منظور بهبود وضعيت اداري، استخدامي و شغلي، ايجاد 
شــفافيت و افزايش انگيزه خدمت و ارتقاي بهره وري كاركنان 

صورت گرفت كه بازخورد خوبي نيز در بين پرسنل داشت.

خانه هاي كوچك در انتظار تصميم دولت

طرح شــهرداري براي احداث خانه هاي 25 تــا 50متري براي 
بررسي در هيأت دولت،  به وزارت كشــور ارسال شد. به گزارش 
ايرنــا، عبدالرضــا گلپايگاني، معــاون شهرســازي و معماري 
شهرداري تهران با اشاره به اينكه اين طرح با اصالحات كوچكي 
به وزارت كشور ارسال شــد گفت: متراژ ساخت واحد مسكوني 
در مصوبه هاي طرح تفصيلي 35مترمربع اســت كه ما ساخت 
واحدهاي 25 تا 50مترمربعي را براي تهران پيشنهاد داده بوديم 
اما وقتي نظر كالنشهرها را گرفتيم، مقرر شد در هر شهري باتوجه 
به وضعيت آن عدد متراژ تعيين شود. به گفته گلپايگاني در صورت 
تصويب، تخفيف ها و اعتبار بانكي براي ســاخت اين واحد ها نيز 
اختصاص خواهد يافت. به گفته معاون شــهردار تهران در طرح 
پيشنهادي و باتوجه به اصالحاتي كه انجام شد، عدد كف و سقف 
متراژ برداشته شده تا درصورت تصويب اين طرح در هيأت دولت، 
كميســيون هاي ماده5 هر كالنشــهري درخصوص عدد متراژ 

تصميم گيري كند.
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رئيــس كميته بودجه و نظــارت مالي 
شوراي اسالمي شهر تهران از راه اندازي ترافيك

آزمايشــي اتوبوس برقي در پايتخت تا 
پايان سال خبرداد و گفت: »هم اكنون در برنامه امسال 
مصوب شوراســت كه خط ســامانه اتوبــوس برقي 
حدفاصــل ميدان خراســان تــا بعثــت را از طريق 
6۴دســتگاه اتوبوس موجود و راه اندازي تاسيسات و 
سيستم هاي مشخص داشته باشيم تا به صورت پايلوت 

انجام شود.«
به گزارش همشهري، براساس محاسبات بين سال هاي 
1396 تا آخر 139۸ از 12هزار ميليارد توماني كه هزينه 
شده، حدود 6هزار ميليارد تومان مجموع سهم قانوني 
دولت بوده كه از اين رقم دولت تنها 166ميليارد تومان 
پرداخت كرده  كــه كمتر از 3درصد از ســهم قانوني 

دولت است.
مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه شــوراي شــهر 
تهران در نشست مشترك با محمد عليخاني، رئيس 
كميسيون عمران و حمل ونقل شــوراي شهر تهران 
مهم ترين مطالبه شــهروندان را حمل ونقل عمومي 
خواند و گفت: »براســاس نظرســنجي ها ۸0درصد 
مطالبات مردم در ســطح شــهر به آلودگــي هوا و 
ترافيك مربوط اســت كه هردوي اينهــا به موضوع 
گســترش حمل ونقل عمومي بازمي گردد.« او ادامه 
داد: »پيش بيني شــده از منابع شــهرداري و منابع 
مصوبات دولتي خريــد و به كارگيــري اتوبوس رخ 
دهد؛ يعني 300دستگاه شــهرداري تهران از منابع 
خود و 1650دســتگاه هم دولت طبــق تعهداتش و 
با توجه بــه الزامات مجلس تامين كنــد. اتفاق ديگر 
خصوصي ســازي  اتوبوس ها بوده كــه اتوبوس هاي 
تك كابين خصوصي سازي  شــده و تنها بخش اندكي 
از اتوبوس هاي دو كابين بي آر تي در اختيار اتوبوسراني 

اســت. شــركت اتوبوســراني جزو پر كارمندترين 
مجموعه ها ســت. زماني بيش از 13هزار نفر پرسنل 
داشت اما االن 6700نفر پرسنل دارد.« فراهاني گفت: 
»از ديگر ظرفيت هاي اتوبوســراني پيگيري انتشــار 
500ميليارد تومان اوراق مشاركت جهت خريد ناوگان 
از سهميه سال9۸ و حدود هزار ميليارد تومان اوراق 
مشاركت سال1399 است كه در سال1۴00 صورت 
مي گيرد. پيگيري نوسازي 1650دستگاه اتوبوس از 
محل ظرفيت هاي مصوبه جايگزيني و نوسازي ناوگان 
درون شهري شوراي اقتصاد هم از محل ظرفيت هاي 
بند ب ماده12 قانون صورت مي گيرد و 3750ميليارد 

تومان اعتبار دارد.«

ساخت خط10 متروي تهران 
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 
گفت: »تأكيد ما همچنان اين اســت كه موضوعات 

شهري را در حوزه حمل ونقل و ترافيك پيگيري كنيم. 
خطوط 6 و 7 در ابتداي شوراي پنجم فقط به صورت 
عبوري بود و هيچ تمهيداتي بــراي آن درنظر گرفته 
نشده بود. بالفاصله تصميم به تعطيلي آن گرفته شد و 
بخشي از خطوط بعد از تمهيدات الزم راه اندازي شد.«

فراهاني با اشــاره به توســعه خطوط مترو ادامه داد: 
»پيش بيني شــده خط 6 با ۸ ايســتگاه و 7كيلومتر 
جديد، از تربيت مدرس تا ســتاري توســعه يافته و 
تكميل شود، در خط7 هم 3ايســتگاه در نيمه اول و 
۴ايستگاه در نيمه دوم سال تكميل مي شود و تكميل 

خط3 بهره برداري از ايستگاه اقدسيه خواهد بود.«
فراهاني با اشاره به لزوم حمايت دولت در زمينه توسعه 
مترو، گفت: »تقاضاي ما از دولت اين است 630واگن 
قرار داد ببندند كه 15 ماه بعد از قرار داد به دســت ما 
مي رسد و همچنين پيش پرداخت خريد 155واگن با 

استفاده از منابع شهرداري انجام شود.«

توسعه حمل ونقل
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 
تأكيد كرد: »در گذشته توســعه حمل ونقل به عهده 
دولت بود، مترو شــركتي بود كه آقاي هاشمي آن را 
دنبال كرد و در اختيار دولت بود نه شهرداري و وزارت 
كشور عهده دار توسعه خطوط حمل ونقل شهري بود. 
همان موقع در تصميمي بنا شــد خط متروي تهران 
به شهرداري واگذار شــود و در همان زمان دولت به 
شهرداري قول داد كه نيمي از سهم خود را در هزينه 
مطالعات، ســرمايه گذاري و ساخت سامانه هاي ريلي 
درون شــهري پرداخت كند و اين تكليف قانوني براي 
دولت مشخص شــد كه 50درصد هزينه هاي مترو را 
بپردازد. در مورد بليت مترو هم بنا شد يك سوم هزينه 
تمام شده استفاده از مترو با مردم، يك سوم با دولت و 

يك سوم با شهرداري باشد.«
اين عضو شــوراي شــهر با اشــاره به اينكه از تكليف 
50درصدي قانوني دولــت در تأمين هزينه مترو تنها 
3درصد در ســال هاي 1396 و 1397 پرداخت شده 
است، توضيح داد: »براساس محاسبات بين سال هاي 
1396 تا آخــر 139۸ از 12هزار ميليــارد توماني كه 
هزينه شده است، حدود 6هزار ميليارد تومان مجموع 
ســهم قانوني دولت بوده  كه از اين رقــم دولت تنها 
166ميليارد تومان پرداخت كرده  كه كمتر از 3درصد 
از سهم قانوني دولت اســت.« او ادامه داد: »متأسفانه 
دولت دوازدهم در ســومين ســال فعاليت در توسعه 
خطوط اولويت دار متروي تهران صرفا مبلغ 65ميليارد 
تومان اعتبار درنظر گرفته كه تا كنون يك ريال هم از 

اين اعتبار پرداخت نشده است.«
فراهاني بيان كرد: »شــهرداري به دو دليل انباشــت 
بدهي هاي گذشته كه معادل 2۴هزار ميليارد تومان 
تنها سررســيد بدهي هاي مترو به بانك هاي مختلف 
اســت و همچنين هزينه بااليي كه توســعه خطوط 
مترو دارد و مشكالت مالي كه شهرداري تهران دارد، 
قادر به توسعه حمل ونقل نيست و اكنون پاشنه آشيل 

شهرداري تهران تأمين هزينه هاي حمل ونقل است.«
او افزود: » تأمين 1500ميليارد تومان از محل واگذاري 

مجتمع هاي ايستگاهي بحث بعدي است كه براساس 
مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران   اجازه داده شده 
و  شركت مترو مي تواند بخشــي از هزينه توسعه مترو 
را از محل مجتمع هاي ايســتگاهي كه در هر ايستگاه 
وجود دارد، تأمين كند. در ســال جديــد در اين باره 
اتفاقات مثبتي افتاده كه اميدواريم بخشي از اين پول 

تأمين شود.«

فعاليت اتوبوسراني با نيمي از ظرفيت 
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 
با اشاره به تامين اتوبوس برقي و ال آرتي و تامين بودجه 
آن، گفت: »عمر متوســط اتوبوس هاي تهران چيزي 
حدود 10سال است. ميزان فرســودگي اتوبوسي كه 
شــبانه روز كار مي كند، براي عمر 10ساله زياد است. 
در برنامه توســعه دوم شــهرداري تهران پيش بيني 
شده بود كه تا انتهاي سال گذشته شهر تهران 9500 
دستگاه اتوبوس داشته باشــد و هم اكنون اتوبوسراني 
5500دســتگاه اتوبوس دارد كه 500دستگاه آن هم 
در پاركينگ ها به دليل مشــكالت فني است. تهران 
هم اكنون با 5هزار اتوبوس و نيمي از ظرفيت خود در 

حال فعاليت است.«
فراهاني گفت: »مسئله بازسازي 100دستگاه اتوبوس 
دو كابين فرسوده و 2هزار دستگاه اتوبوس تك كابين در 
تلفيق منابع دولتي جزو برنامه هاي شركت اتوبوسراني 
است و رئيس جمهور در ستاد ملي مقابله با كرونا قول 
داد تا در اين زمينه همكاري كنند؛ يعني به جاي تامين 
اتوبوس به رغم تكاليف دولت، فقط تأكيد رئيس جمهور 

بازسازي بوده كه اميدواريم به اين تعهد عمل كنند.«

 2قطار به متروی تهران اضافه 
شــد؛ درســت بــه انــدازه گزارش

يك درصــد قطار هايي كه در 
مترو در حال كار هســتند، اما همين 2رام 
قطار مي توانند ســاالنه ۴ميليون مسافر را 

جابه جا  كنند.
اين 2قطار باقيمانده از 10قطاري هستند كه 
تا كنون در شركت واگن سازي تهران در حال 
ساخت بودند و با خروج آنها اكنون واگني در 
اين كارخانه ســاخته نمي شود. مشكالت 
اقتصادي، تحريم و در آخــر بيماري كرونا 
باعث شده كه اين صنعت به خطر بيفتد. با 
وجود نياز متروی تهران به واگن هاي جديد 
تا 1500عدد، مشكالتي مانند كمبود پول و 
محدوديت  تحريم ها باعث شده كه نتوان از 
تمام ظرفيت خطوط و توان توليد استفاده 

كرد.
شــهردار تهران در مراســم شــروع به كار 
2رام قطار جديد اظهار كــرد: »ما در مترو 
زيرساخت ها را آماده كرده ايم اما متناسب 
با آن و استهالكي كه رخ مي دهد قطار نياز 

داريم.«
پيروز حناچــي گفت: »توليــد 105واگن 
داخلــي در برنامــه كاري قــرار دارد و در 
مرداد ماه بخشــي از قطعات آنها كه ساخته 
شده اســت را به نمايش خواهيم گذاشت. 
همينطور قرارداد تامين 630واگن با طرف 
چيني انجام شده و در آخرين ديدار با سفير 
چين در تهران اين موضوع مورد بررسي قرار 

گرفت و در دستور كار سفارت قرار دارد.«
او با اشاره به اينكه پايان ساخت اين 2قطار 
در شركت واگن ســازي تهران باعث ايجاد 
نگراني هايي درباره اين شركت شده، افزود:  
»تعــداد كارخانه هاي واگن ســازي  و نياز 
كشور به اين محصول زياد است و هدف ما 
كاهش وابستگي به قطعات خارجي است به 
همين دليل تالش  مي كنيم بيشــتر از قبل 
سفارش هاي ساخت واگن را با شركت هاي 

داخلي دنبال كنيم.«
حناچي به ســاخت خط10 متروي تهران 
اشــاره كرد و گفت: »مقدمات ساخت اين 
خط آغاز شــده و بخــش اول آن از ميدان 
كتابي به سمت منطقه22 ساخته مي شود. 
بارگذاري هــاي ســنگين در منطقــه22 
متناســب با برنامه هاي حمل ونقل عمومي 

در اين منطقه نيســت و الزم اســت توجه 
بيشتري به آن شود.« شهردار تهران با تأكيد 
بر ظرفيت متروي تهــران گفت: »مقابله با 
كرونا نيازمند حفظ فاصله اجتماعي اســت 
و در شــبكه حمل ونقل عمومي، حفظ اين 

فاصله نيازمند افزايش ناوگان خواهد بود.«

يك درصد به قطار هاي مترو اضافه شد
2قطار جديد به ناوگان مترو تهران پيوستند 
درحالي كــه موانع اقتصــادي، تحريم ها و 
مشكالت مالي، راه ورود واگن هاي بيشتر به 
مترو را بسته  است. رئيس شوراي شهر نيز 
كه به همراه شهردار و با ويدئوكنفرانس در 
اين مراسم حضور داشت، اظهار كرد: »اگر 
بخواهيم مترو را با يك دهه قبل مقايســه 
كنيم، در سال1390 سرانه قطار به ازاي هر 
كيلومتر تونل مترو، حدود 1.1رام )7واگن( 
بود كه امروز با توجه به افتتاح خطوط جديد 
اين سرانه حدود 30درصد كاهش يافته و به 

0.۸ رسيده است.«
محسن هاشمي با هشدار نسبت به تعطيل 

شدن كارخانه واگن تهران گفت: »امروز و 
با تحويل 2 قطار باقيمانده، فعاليت كارخانه 
واگن سازي  تهران به دليل نداشتن قطعات 
و اجرايي نشدن قرارداد ساخت 650 واگن 
مترو تمام مي شود و اين كارخانه كه بيش از 
هزار واگن را براي متروي تهران ســاخته و 

تحويل داده است تعطيل مي شود.«
او افزود: »در شرايط كرونا، كه از شهروندان 
انتظار داريم فاصله اجتماعي را در فضاهاي 
عمومي حفــظ كنند، نــاوگان حمل ونقل 
عمومي براي كاهــش ازدحام بايد ظرفيت 
خــود را افزايش دهــد. حتي اگر شــيوع 
ويروس كرونــا هم وجود نداشــت ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهران پاسخگو نبود و ما 
در ساعات اوج و شلوغي، در مترو با ازدحام 
بيش از حــد مواجه بوديم. نــاوگان فعلي 
متروي تهران، حداكثر ظرفيت جابه جايي 
2.5ميليون مسافر در روز را دارد؛ درحالي كه 
زيرساخت هاي مترو به راحتي مي تواند 2 تا 

3برابر آن را پوشش دهد.«
هاشــمي تأكيد كرد: »اگر بتوانيم قرارداد 

650 واگن مترو كه همــه اقدامات قانوني 
و قــراردادي آن انجام شــده و در مرحله 
فعال سازي  فاينانس هســت را اجرا كنيم، 
ظرفيت متروي تهــران 50درصد افزايش 

پيدا مي كند.«

متروي تهران بــا ۵0درصد ظرفيت كار 
مي كند

2قطار جديد زير آفتاب داغ تيرماه از سالن 
شركت بهره برداري مترو وارد خط يك شدند 
تا از طريــق آن به خطوط مــورد نظر خود 
فرستاده شوند. معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران، در مراســم بهره برداري 
از 2 رام قطار گفت: »بــراي آنكه كارخانه 
واگن سازي  ســرپا بماند بايد گره اي كه در 
بحث 105واگن با بانك شــهر و در موضوع 
پيش پرداخت و قيمت با طرف چيني وجود 
دارد، زودتر رفع شــود تا محصوالت آن از 
ســال آينده مورد بهره بــرداري قرار گيرد. 
بخشي از اين مشــكل با قرارداد 630 واگن 

كه در تعهد دولت است رفع مي شود.«

مناف هاشمي افزود: »نزديك به 1۴50واگن 
در شهر تهران داريم اما در واقع عمال متروي 
تهران با 50درصد ظرفيــت كار مي كند، با 
اين حال اين 2 رام قطار كه حدود 1۴واگن 
دارد، ســاالنه ظرفيت متــرو را نزديك به 
۴ميليون مســافر افزايش مي دهد اما نياز 
شهر تهران بيشتر از اين است و بايد حدود 
1500 دســتگاه واگن توليد شــده وجود 

داشته باشد.«
مديرعامل شركت متروي تهران نيز در اين 
مراســم بيان كرد: »قرارداد تامين 10رام 
قطار 7 واگني آلومينيومي در دســتور كار 
شركت قرار داشــت. با باز شدن ال سي در 
تابستان1397 قطعات مورد نياز اين قطارها 
وارد گمرك بندرعباس شد. با پيگيري هاي 
مستمر ۸5درصد اين قطعات در مهر و آبان 
سال1397 ترخيص شد و 15درصد هم كه 
مشروط به تسويه حساب با گمرك و دارايي 
بود در سال139۸ با مساعدت سازمان امور 
مالياتي آزاد و از نيمه دوم سال9۸ وارد شد. 
از همان ابتدا كار مونتاژ و ســاخت قطعات 

واگن هاي مترو در شركت واگن سازي  تهران 
شــروع و اين قطارها به تدريج وارد شبكه 

متروي تهران شدند.«
علي امام بــا بيــان اينكه خط يــك، 2 و 
۴ مــا ســرفاصله 3 و 3.5دقيقــه را دارد، 
افزود: »امــروز بهره بــرداري از 2 رام آخر 
از 70دســتگاه واگن متروي تهران، انجام 
شــد و قرار اســت در خطوط 6 و 7 مورد 
اســتفاده قرار گيرد. در يكي از اين 2 قطار 
براي نخســتين بار ســامانه اطالع رساني 
PIS، داخلي ســازي  شده اســت. پروژه 
ساخت يك رام قطار ملي هم از تير ماه سال 
گذشته با حمايت معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري آغاز شــده و در مرداد ماه 
نمايشــگاه قطعــات آن برگزار مي شــود. 
آماده سازي  قطار ملي مي تواند سبب شود 
كه ميزان داخلي ســازي  واگن هاي مترو به 

باالي 50درصد برسد.«
او درباره تامين واگن در ســال جاري بيان 
كرد: »قرارداد ســاخت 105دستگاه واگن 
با واگن ســازي  تهران در حال تكميل است 
كه اميدواريــم با همكاري ايــن مجموعه 
منعقد شود و در ســال آينده هم نخستين 
سري محصوالت را تحويل بگيريم. از سوي 
ديگر تالش ها براي تاميــن 630 واگن كه 
در قرارداد دولت وجود دارد، مجدد شــروع 
شده است.« مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهــران و حومه تهــران نيز در اين 
مراســم اظهار كرد: »خوشــبختانه بخش 
عمده اي از قطعات را ساخت داخل كرده ايم 
و براي هميــن هم مي توانيم بــه كار ادامه 
دهيــم. البته بايــد بــراي واردات قطعات 
مورد نياز خارجي به جــاي ارز دولتي »ارز 
اشــخاص« بگيريم و زماني كه مي خواهيم 
يــك كاال را وارد كنيــم بايد بــه ضمانت 
كارخانه هاي خارجي ارز را ارســال كنيم.« 
فرنوش نوبخت افزود: »از اول اسفند درآمد 
ما از بليت و از غرفه داران كم شده و درآمد 
خود غرفه داران هم كاهش پيدا كرده است. 
به سختي نياز هاي ناوگان را تامين مي كنيم 
امــا مجموعه متــرو تا كنون ســرپا بوده و 
قطارهاي جديد هــم جايگزين قطار هايي 
خواهند شــد كه براي تعميرات اساســي 
فرستاده مي شــوند. االن هيچ قطار خارج 
از سرويســی نداريم و همه قطار ها در حال 
كار هســتند. از ۸90پله برقي شبكه مترو 
هم روزانه تعدادي خراب مي شوند و نياز به 

سرويس كاري دارند.«

 به دستگاه ها اميدي نيست
مترو درآمد نو مي خواهد

در بحث بليت اتوبوس، سال9۸ مجموع اين 
يارانه حدود 1900ميليارد بود كه شهرداري 
تمام آن را پرداخت كرد ونيمي از آن كه سهم دولت بود متأسفانه 

پرداخت نشد و بارش بر دوش مديريت شهري افتاد.
اگر بخواهيم يك  نــگاه كلي به بدهي هاي دولــت در اين بخش 
داشته باشيم، بايد بگوييم مجموع بدهي هاي دولت درخصوص 
يارانه بليت اتوبوس و مترو تا پايان سال9۸ بالغ بر 7.300ميليارد 
تومان مي شــود كه اگر پرداخت مي شد، اكنون دست شهرداري 
در بســياري از موارد براي هر دو بخش باز بود. با وجود اين، سال 
گذشــته دولت تنها حدود 25ميليارد تومــان در اين خصوص 

پرداخت كرده كه رقم ناچيزي است.
از سوي ديگر، سال گذشته  1500ميليارد تومان سهم شهرداري 
تهــران از محل اوراق مشــاركت بــوده اما متأســفانه به دليل 
پيگيري هاي ضعيف تحقق  اين موضوع به تأخير افتاده بود كه با 
فرصتي كه ديوان محاسبات براي تحقق اين امر داد، خوشبختانه 
 روز شــنبه بانك مركــزي عامليت بانــك رفــاه را پذيرفت و 
اين اتفاق كمك خوبي به مترو و اتوبوســراني در شرايط حاضر 

خواهد بود.
 براي سال99 نيز اميدواريم دولت با اختصاص 3هزار ميليارد اوراق 
مشاركت به شهرداري و براي بخش حمل ونقل كه قول آن داده 

شده است، بخشي از عقب ماندگي ها را جبران كند.

 2قطار جديد به ناوگان متروی تهران پيوستند درحالي كه موانع اقتصادي، تحريم ها و مشكالت مالي
 راه ورود واگن هاي بيشتر به مترو را بسته  است

افزايش ظرفيت  قطار های مترو

اوراقمشاركتبخشيازمشكالتماليامسالرارفعميكند

  مناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران
از سال97 اوراق مشاركتي داشــتيم كه 910ميليارد تومان آن 
با عامليت بانك آينده نهايي شــده بود. اكنون قسمت زيادي 
از مشكالت ضمانت ها حل شده و ۵0درصد پولي كه با ضمانت 
شهرداري تهران بود وصول شده و در حساب ها موجود است. از 
اين پول براي پيشرفت كار و افتتاح ايستگاه هاي جديد خصوصا 
خط6 و 7 كه به مردم تهران قول داده بوديم استفاده مي شود و 

نخستين افتتاح ها را از شهريور خواهيم داشت.
نكته ديگر اينكه ۵0درصد اين اوراق مشاركت در ضمانت دولت 
بود. دولت در 2 مرحله ضمانت خود را با امضاي رئيس سازمان 
برنامه و بودجه به بانك مركزي و اين نهاد هم به بانك آينده اعالم 
كرد. تالش مي  كنيم بقيه مراحل كار هم در قالب مكاتبات بعدي 
بيفتد و 4۵0ميلياد تومان از اوراق به فروش رفته كه متعلق به 

شهرداري تهران است در اختيار مترو قرار گيرد.

در ادامه ما اوراق ســال98 را داريم كه بايد تا تاريخ قانوني 
خودش جذب مي شــد ولي به دليل مشــكالتي كه در پايان 
سال98 داشتيم هيچ كدام از كالنشهرها نتوانستند اوراق آن 
سال را جذب كنند. با اجازه اي كه دولت داد و ستاد ملي كرونا 
پيگيري كرده اســت تا 31تير به كالنشهرها مهلت داده شد 
تا بتوانند آن را جذب كنند. شــهرداري تهران هم با عامليت 
بانك رفاه وارد كار شده و هيأت مديره و مديرعامل اين بانك 
هم موافقت كرده اند. اكنون منتظــر تأييديه بانك مركزي و 
بانك رفاه هستيم. البته بانك رفاه از نظر تامين سرمايه دچار 
مشكالتي بوده كه آن را حل كرده است. مشكالت وثيقه اي را 

هم ما با معرفي امالك به بانك حل مي كنيم.
شهرداري در شرايط سخت امروز مشــكالت مالي گوناگوني 
دارد كه برخي از آنها از گذشته باقي مانده است. اميدواريم با 
قطعي كردن عامليت بانك رفــاه، هزار ميليارد تومان به مترو 

و ۵00ميليارد تومان هم به اتوبوســراني اضافه شود. اين دو 
عدد مي تواند برنامه هايي كه تا پايان سال داريم را محقق كند. 
توافق هايي هم درباره مجتمع هاي ايســتگاهي مترو و شعاع 
300متري ايســتگاه ها داريم كه بايد به نتيجه برسد. خيلي از 
ايستگاه هاي ما با شرايط ســختي مانند از كار افتادن پله هاي 
برقي روبه رو هستند. خيلي از اين تجهيزات وارداتي است و با 

افزايش قيمت ارز تامين آنها دشوار شده است.
اميدواريم با انعقاد قرارداد هاي جديد كار همكاران ما در شركت 
واگن سازي تهران تعطيل نشــود. بحث هايي با بانك شهر و 
همينطور تامين ســرمايه با شــهرداري داريم كه اگر بتوانيم 
پيش پرداخت آن را تامين كنيم كار شــروع مي شود. قرارداد 
ســاخت 10۵واگن ملي را هم داريم كه همه اينها با مشكالتي 
روبه رو هســتند و بايد در زمينه قيمت ها و ارزي كه اختصاص 

يافته مذاكراتي شود.

شهر تهران هم براي حفظ فاصله اجتماعي و هم تامين حمل ونقل 
پاك نياز به تامين تجهيزات گوناگون دارد كه بايد با استفاده از 

ظرفيت هاي داخلي و كمك طرف هاي خارجي تامين كنيم.

راه اندازي آزمايشي اتوبوس برقي در پايتخت
رئيس كميته بودجه شوراي شهر: دولت تنها 3درصد از سهم خود را براي كمك به شهرداري پرداخت كرده است

   نوسازي ۱۵هزار دستگاه تاكسي
مجيدفراهاني با اشاره به فعاليت تاكسيراني پايتخت، 
گفت: »بخش عمده حمل ونقل شهري را از تاكسيراني 
داريم و اقدامات مناسبي برنامه ريزي شده كه مهم ترين 
آن بازسازي و نوســازي 1۵هزار دستگاه تاكسي است. 
۵هزار دســتگاه از طريق كمك هاي فني و اعتباري و 
10هزار دستگاه از طريق مصوبه شوراي اقتصاد بازسازي 

مي شود.«

وی
ا تق

رض
علي

س: 
عك

ادامه از 
صفحه اول

محمد سرابي
خبر نگار
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نبض بازار

با نــزول 32هزار واحدي شــاخص بورس در مبادالت ديــروز بيش از 
103هزار ميليارد تومان از ارزش ســهام شركت هاي حاضر در بورس و 
فرابورس كاسته شد و ارزش معامالت هم نزديك به 36درصد افت كرد.

به گزارش همشــهري، در مبادالت روز گذشــته شــاخص كل بورس 
تهران با 32هزارو548واحد كاهش معــادل 1.77درصد افت كرد و به 
يك ميليون 809هزار واحد رســيد. تحت تأثير اين ميزان نزول ارزش 
سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس 103هزار تومان كاهش 
يافت و جمع كل ارزش كل معامالت بورس و فرابورس هم با 36درصد 

كاهش به 18هزارو164 ميليارد تومان رسيد.
پيش از اين تحليلگــران بر اين باور بودند كه به دليل رشــد قيمت دالر 
شاخص كل بورس تهران تا مرز 2ميليون واحد رشد خواهد كرد اما از هفته 
قبل با افزايش نرخ سود بانكي معادالت تغيير كرد و به نظر مي رسد بخشي 
از داليل نزول بازار سهام در مبادالت ديروز ناشي از همين موضوع باشد. 
درادبيات اقتصادي افزايش نرخ سود بانكي يك سياست انقباضي تلقي 
مي شود و مي تواند جريان ورود نقدينگي به بازار سهام را كند كند. به نظر 
مي رسد از نظر تكنيكي شاخص كل بورس تهران وارد يك دوره اصالح 
شده است. در مبادالت روز گذشته شركت هايي كه ظرف چند ماه گذشته 
بيشترين نقش را در صعود شاخص داشتند زمينه هاي نزول شاخص را 
فراهم كردند و افت ارزش سهام شركت هاي فوالد مباركه اصفهان، ملي 
صنايع مس، هلدينگ خليج فارس، پااليش نفت تبريز و تاپيكو منجر به 
افت شاخص بورس به ميزان 23هزار واحد شد. در مبادالت روز گذشته 
ارزش سهام پااليشگاه ها و شركت هاي خودرو سازي  كه ظرف هفته هاي 
قبل رهبري بازار را در اختيار داشتند با بيشترين نزول مواجه شدند. ديروز 
همچنين معاون اقتصادي شركت راه آهن از برنامه هاي اين سازمان براي 
عرضه اوليه 4شركت در بورس تا پايان امسال خبر داده است. ايميدرو نيز 
اعالم كرد درنظر دارد سهام شركت هاي آلوميناي ايران، جاجرم، فوالد 
آذربايجان و اپال پارسيان سنگان را در بورس عرضه كند. همچنين آنطور 
كه وزير راه اعالم كرده است اين وزارتخانه درنظر دارد تامين مالي بخشي 
از پروژه هاي بخش مسكن را از طريق بورس انجام دهد. به گفته محمد 
اسالمي اين وزارتخانه در حال مذاكره با بورس براي تامين مالي 12پروژ 
زيرساختي است و اولويت نخست در گام اول تامين مالي پروژه هاي آزاد 
راهي و ره آهن است. قرار است اين تامين مالي از طرق صندوق هاي زمين 

و ساختمان انجام شود.

نماگر هاي بازارسهام در مبادالت روز گذشته

درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1.77-32548-1809148شاخص كل بورس - واحد

ارزش معامالت - ميليارد 
35.88-10165-18164تومان

52.02-2625358-2421457تعداد معامالت - دفعه

ارزش بازار - هزار ميليارد 
1.28-103-7918تومان

مرغ ايراني در سفره ونزوئاليي ها
سخنگوي گمرك ايران گفت: در سه ماهه سال جاري 7 هزار 
تن گوشت مرغ به ارزش 13 ميليون و 284 هزار و 127 دالر از 
ايران به ساير كشورها صادر شده است. بنا بر اظهارات روح اهلل 
لطيفي، در ميان مقاصد صادراتي گوشــت مرغ ايران، كشور 
افغانستان، عراق و ونزوئال در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند. 
براســاس آمارهاي گمرك، در بهار امســال 264 تن گوشت 
مرغ به ارزش 585 هزار و 205 دالر به كشــور ونزوئال صادر 

شده است.

سقف قيمت ماسك؛ 1500تومان
دبير ستاد مقابله با كروناي وزارت صنعت، از موجودي 18 تا 
30 ميليوني ماسك در كشور خبر داد و گفت: قيمت مصوب 
ماسك هاي صنعتي براي مصرف كننده 1300 تومان و قيمت 
ماسك هاي كارگاهي 1500 تومان تعيين شده است. جمشيد 
گلپور افزود: از هفته گذشــته، روند توزيــع مواداوليه توليد 
ماسك بايد در سامانه تجارت ثبت شود و با تعريف اين فرايند 
جلوي عرضه خارج از شــبكه و قاچاق ماسك نيز گرفته شده 

است.

خانه هاي خالي در راه بازار مسكن
معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد: 
درصورت اجراي درست طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي، 
پيش بيني مي شــود حدود 30 تا 50 درصد از اين خانه ها در 
مرحله اول به چرخه بازار مسكن وارد شود و اين بازار را متوازن 
كند. محمود محمودزاده، معتقد است: نمايندگان مجلس در 
جريان تصويب جزئيات طرح ماليات ستاني از خانه هاي خالي 
بايد به تشــويق مالكان محتكر روي آورند تا عرضه خانه هاي 

خالي به بازار مسكن سرعت گيرد.

سقف ذخيره بنزين در كارت سوخت
براساس اطالعيه هاي قبلي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي، ســقف ذخيره بنزين در كارت ســوخت خودروهاي 
شخصي 9 ماه معادل 540ليتر تعيين شده و به همين واسطه 
كارت ســوخت خودروهايي كه ســهميه 9 ماه گذشــته در 
آن ذخيره شده باشد، در ماه هاي بعدي شــارژ نخواهد شد. 
به عبارت ديگــر هر كارت ســوخت گنجايــش ذخيره 540 
ليتر بنزين را دارد.  ســهميه هاي جديد تا سقف اين رقم در 

كارت هاي سوخت شارژ خواهد شد.

نزول 103هزار ميليارد توماني بازار سهام

 بانك مركزي روز گذشته با انتشار نماگرهاي فصلي 
پس از 2ســال توقف بر آغاز ركود اقتصادي ايران در مسكن

نتيجه خروج آمريكا از برجام و تحريم هاي يكجانبه 
عليه ايران مهر تأييد زد، اما همچنان برخي شاخص هاي اقتصادي 
ازجمله رونــد نرخ تــورم و ميزان توليــد و صادرات نفــت ايران 

منتشرنشده است.
به گزارش همشــهري، جزئيات آمارهاي تازه منتشرشده از سوي 
بانك مركزي نشان مي دهد كه نرخ رشد اقتصادي ايران با احتساب 
نفت كه در 2 سال نخست اجرايي شدن برجام با رشد 12.5درصد 
در سال95 و 3.7درصد در سال96 مواجه شده بود در 2سال بعد از 
آن و همزمان با خروج آمريكا از برجام و آغاز موج تازه تحريم ها عليه 
كشورمان وارد فاز منفي شده؛ به نحوي كه نرخ رشد اقتصادي ايران 
در سال97 منفي 5.4درصد و در سال گذشته هم منفي 6.5درصد 
برآورد شده است. به  اين  ترتيب اندازه اقتصاد ايران از فصل تابستان 
سال97 به بعد كوچك تر شده و به روند منفي خود ادامه داده و تنها 

در فصل پاييز سال98 با رشدي 1.7درصدي مواجه شده است.
نكته بسيار مهم در نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، سقوط پياپي 
ارزش افزوده بخش نفت و گاز ايران از تابستان سال97 به بعد است كه 
نشان مي دهد تحريم هاي يكجانبه آمريكا نه تنها باعث كاهش توليد 
و صادرات نفت كشورمان شــده بلكه بر روند سرمايه گذاري در اين 
بخش استراتژيك اثر منفي گذاشته است. با اين حال تالش دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا براي زمينگير كــردن اقتصاد ايران و 

حتي فروپاشي آن به نتيجه نرسيده و عمال اثرات مخرب و منفي فشار 
تحريم ها از كانال رشد ارزش افزوده ساير بخش هاي اقتصادي ازجمله 
كشــاورزي و تا اندازه زيادي صنعت خنثي شده است به گونه اي كه 
رشد اقتصاد بدون نفت كشورمان از بهار سال گذشته به روايت بانك 
مركزي در مدار مثبت حركت كرده است؛ هرچند ضعيف و شكننده 
به نظر مي رسد. به گزارش همشهري، هرچند وزارت نفت آمار توليد و 
صادرات نفت ايران را در 2 سال گذشته منتشر نكرده اما ميزان توليد 
نفت ايران در پايان سال96 روزانه 3.489ميليون بشكه و صادرات 
هم روزانه 2.325ميليون بشكه برآورد شده بود. افزون بر اينكه در 
نماگرهاي به روز شده بانك مركزي اثري از نرخ تورم ديده نمي شود.

افت سرمايه گذاري در اقتصاد
بانك مركزي مي گويد: هزينه مصرفي بخــش خصوصي ايران در 
2ســال 97 و 96 به ترتيب 6درصد و 6.8درصــد و هزينه مصرفي 
بخش دولتي هم به ترتيب 2.9درصد و 6درصد نسبت به سال قبل 
آب رفته است. در حالي بانك مركزي جزئيات شاخص هزينه مصرفي 
در فصل هاي مختلف را منتشر كرده كه در تازه ترين آمارها جزئيات 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص را كه نمايانگر وضعيت سرمايه گذاري 
در اقتصاد است تنها در پايان هر سال منتشــر و از انتشار جزئيات 
هر فصل خودداري كرده است. بااين حال شاخص تشكيل سرمايه 
ناخالص بخش خصوصي در بخش ماشين آالت طي 2سال گذشته 
به ترتيب منفي 18.8درصد و منفي 9.9درصد برآورد شــده و در 

بخش ساختمان هم شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش 
خصوصي هم با رشد مثبت 1.4درصد در سال97 و مثبت 6.1درصد 
در سال گذشته همراه شده اســت. اين در حالي است كه وضعيت 
سرمايه گذاري بخش دولتي ايران تحت فشار كسري بودجه شديد 
و رشد هزينه هاي جاري و نرخ تورم باال، سقوط سنگيني را تجربه 
كرده اســت. بانك مركزي تأييد كرده تشكيل سرمايه ثابت بخش 

دولتي در بخش ماشين آالت در سال97 حدود 19.6درصد كمتر 
از سال96 و در سال98 نيز 10.8درصد كمتر از سال97 بوده است. 
همچنين ســرمايه گذاري بخش دولتي در بخش ســاختمان هم 
به دليل متوقف شدن بسياري از پروژه هاي عمراني در سال97 بيش 
از 25درصد و در سال98 هم حدود 25درصد افت را نسبت به سال 

قبل آن تجربه كرده است.

شوك سنگين تحريم ها به صنعت نفت ايران
بازه زمانينرخ تورم و ميزان توليد و صادرات نفت همچنان منتشر نمي شود

ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصاددرصد رشد اقتصادي

خدماتساختمانصنعت و معدنصنايع و معادنكشاورزينفتبدون نفتبا نفت

13.13.6-12.53.361.64.22.26.6سال 95

3.74.60.93.25.15.21.24.4سال 96

2.31.55.20.110.60.11.8بهار 97

4.32.1-3.5-1.1-1.1-15-2.60.8-تابستان 97

1.2-11.4-11.3-7.6-1.3-39.2-3.2-11.4-پاييز 97

4.8-5.8-14.5-9-3-23.8-6.4-10.1-زمستان 97

0.6-5.5-7.5-4.3-0.9-18.1-1.8-5.4-سال 97

0.3-4.24.8-0.1-47.78.5-110.4-بهار 98

1.7-3.36.7-50.49.80.4-9.10.5-تابستان 98

10.17.27.16.415.72-1.73.8پاييز 98

22.80.5-35.67.82.210-6.40.1-زمستان 98

-0.20.2-38.78.82.32.1-6.51.1-سال 98

جزئيات رشد اقتصادي ايران در بخش هاي مختلف در دوران 2سال اجراي برجام و 2سال پس ازآن
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سيتلاصاهلومحم
لابوسيراوتسرد

طيرتفدفدارتم
نيعبرابيجننسم
تسيارتيوتسدرت
اينكهسنارفاو
موزمروتبناجا
رليتسرگازكوبت
ادكومفويراور

وپدايرتاكقلد
درگرسهارهارجك
هونطابريباتهم
تايهلاتوهبمپ
لوواينوتليرال
دنهروفلوارهگت
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افقي:
 1- خودپرداز- ســردار سپاه 

ابن زياد در كربال
2- هم رزم گاندي- تبريك- 

كمترين
3- اسكله ماهيگيري چابهار- 

آرامگاه- اقامتگاه زمستاني
4- برمــال كردن- انــدازه و 

مقدار- دفاع فوتبال
5- نفس خسته- بدون آستر- 

ادامه هر چيز
6- اندك- عجلــه و تندي- 

شيوه و روش
7- مأمور تقســــــيم آب- 
جدا كننــده- شــاخه اي از 

رياضيات
8- واحد شــمارش اســب- 
مجموعه شــعري ســروده 
زنده ياد قيصر امين پور- يك 

انسان
9- تكيه گاه- غــول بياباني- 

زادگاه حضرت ابراهيم)ع(
10- واپســين- تيرانــداز- 

سست و بي بنياد
11- هماهنگي- درگذشتن- 

ساز كوبه اي
12- منقــار كوتــاه- كاله 

باراني- نهايت آرزو
13- اســتراحت كــردن- 

پزشكان- چهارپا
14- پوشــش- كفرآميــز- 

غيراصلي
15- صاحب انديشــه- يكي 
از 3طايفه يهوديان مدينه در 

زمان پيامبر اكرم)ص(

  
عمودي:

1- از اجزاي چشم- برودت- 
باطل كننده

2- ارســباران امــروزي - 
شيريني سنتي تبريز- آنچه 
از سوختن چيزي برجاي ماند

3- جالد استالين- گلي زيبا- 
دعاي زير لب

4- موفق در انجــام كاري- 
برگزيده

5- درز لبــاس را باز كردن- 
صبا زمنزل ... گذر دريغ مدار

6- چاپلــوس- نــام 3تن از 
شــاهان مجارســتان بود- 

دشمن سرسخت
7- عشوه- شريف تر- نمك ها

8- كلمه پرسشــي- از چهار 
عمل رياضي- شيريني يزد

9- رمــان مشــهور پائولــو 
كوئيلــو- بــه ســن قانوني 

نرسيده- كالبد
10- دو يار همقد- نامادري- 

قرمز مايل به قهوه اي
11- ظرف غذاخوري- بار

12- آگاه و مطلــع- هــواي 

اطراف كره زمين
13- واحــدي بـــــــراي 
اندازه گيــري زمــان- از آثار 

شكسپير- سماق
14- فيلمــي از ســينماي 
دفاع مقدس ســاخته زنده ياد 
ســاموئل خاچيكيان- گندم 

نارس- پند دادن
15- كمدين ســيرك- شهر 

گالب-  ماه دوم ميالدي
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زهرارفيعي
خبر نگار

هفته گذشــته سرپرست 
منابع
وزارت صنعــت، معــدن و طبيعي

تجارت به اســتان گيالن 
رفــت تــا خبــر از افتتــاح واحــدي با 
سرمايه گذاري بيش از 900ميليارد تومان 
در زمينــه توليد تخته فيبر خــام در اين 
استان بدهد و مدعي شود با راه اندازي اين 
واحد زمينه براي خودكفايي كشــور در 

چوب MDF فراهم مي شود.
اين خبر در شرايطي منتشر شد كه صنعت 
چوب كشــور به دليل شــرايط اقتصادي 
امــكان واردات نــدارد و توليدكنندگان 
براساس مجوزهاي صادرشده صرفا به ازاي 
رعايت قانون »تامين 70درصد چوب از راه 
واردات« امكان فعاليت دارند. از سوي ديگر 
به گفته عضو كميســيون صنعت مجلس 
واحد افتتاح شــده در گيالن در يك سال 

اخير واردات چوب نداشته است.
معصومه پاشــايي بهرام، عضو كميسيون 
صنايع و معادن و نايب رئيس فراكسيون 
محيط زيست مجلس يازدهم در گفت وگو 
با همشــهري درباره خبر خودكفايي در 
توليد تخته هاي MDF در كشور مي گويد: 
به نظر مي رسد دســت مافياي چوب در 

ميان باشد. 
پاشــايي تأكيد كــرد: در شــرايطي كه 
واحد هاي توليدي فعاليت شــان متوقف 
شــده و براي واردات مشكل دارند، چطور 
اين شــركت يك ماه پيش درخواســت 
صادرات چوب داده است؟ صادرات چوب 
در كشوري كه دوسوم آن كوير است چطور 
امكانپذير است؟ پس مشخص است كه با 

جنگل خواري مواجهيم.
نايب رئيس فراكســيون محيط زيســت 
مجلس تأكيد كرد: اعــالم خودكفايي در 
صنعت چوب در كشوري بياباني مثل ايران، 
تيشه به ريشه محيط زيست زدن است و 
افرادي كه اين موضوعات را اعالم مي كنند 
فقط مي خواهند در سال جهش توليد براي 
خود به هر قيمتي شده رزومه بسازند. چون 

جهش توليد به معناي نابودي كشور نيست 
و بريدن درختاني كه رويش آنها در ايران 
ساليان زيادي به طول مي انجامد، نامش 

توليد نيست.
اين عضو فراكسيون محيط زيست مجلس 
با اشاره به اينكه از سرپرست وزارت صمت 
به زودي در مجلس طرح سؤال خواهد كرد 
مي گويد: كشوري كه تنها رگه باريكي از 
ســرزمينش اراضي جنگلي است چطور 
در توليد MDF خودكفا شــده اســت؛ 
درحالي كــه ارزش جنگل هــزاران برابر 

بيشتر از اين خبر است. 
طرح ملــي »زراعت چــوب« عمدتا در 
استان هاي شمالي كشور به عنوان مزرعه 
مستقل، ميان بافت هاي جنگلي و حاشيه 
مزارع و باغات در سال84 شروع شد. اين 
طرح به گفته جواد ميرعرب رضي، مجري 
زراعت چوب پس از گذشت 15سال كم كم 
دارد به نتيجه مي رســد. او در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: براســاس اطالعات 
انجمن صنفي كارفرمايــان صنايع چوب 
 MDF كشــور حدود 26كارخانــه توليد
دركشــور با ظرفيت اســمي 2.3ميليون 
مترمكعب وجود دارد كه حدود 60درصد 
ظرفيت آنها در حال توليد است. 700هزار 
مترمكعــب بــازار را واردات و 100هزار 
مترمكعب را نيز صادرات به خود اختصاص 

داده است. 
مجموع اين ارقــام كفاف نيــاز داخل را 
مي دهد ولي ظرفيت توليد در كشــور به 
حدود 3.5ميليون مترمكعب خواهد رسيد. 
نياز چوب صنايع با چنين ظرفيتي از طريق 
زراعت چوب، هرس باغات و واردات چوب 
انجام مي شود. حدود 3ميليون هكتار باغات 
در كشــور داريم كه با اجــراي طرح هاي 
هرس ساالنه و سربر كردن درختان گردو 
و زيتون براي پيوند، چوب بســيار زيادي 

فراهم مي شود.
از شروع برنامه چهارم توسعه و شكل گيري 
طرح زراعت چــوب تا كنــون به صورت 
تجمعي، حدود 230هزار هكتار از اراضي 
كشور زيركشت چوب رفته است. براساس 
مطالعات مؤسسه تحقيقات جنگل، 23هزار 
هكتار صنوبر كاشته شده است كه به گفته 
جواد ميرعرب رضي براساس ارزيابي هاي 
موجود حدود 78هزار هكتار زراعت چوب 
به عنوان محصول آمــاده و نهايي داريم. 
اين مقدار نياز صنعت چــوب را در چند 
سال آينده تامين مي كند وليكن بسياري 
از مجوزهاي وزارت صمت به شــرط اين 
صادر شده است كه محل تامين مواداوليه 

واردات باشد.
براساس ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه 
دولت مكلف شده اســت تسهيالت الزم 

را با هدف توســعه زراعت چوب و واردات 
مواداوليه صنايع مرتبط با چوب )سلولزي( 
در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان قرار 
دهد ولي در عمل بسياري از توليدكنندگان 
براي واردات با تســهيالتي مواجه نشدند. 
به گفته مجري طرح زراعت چوب، واردات 
هميشه محل مناقشه و بحث بوده است. 
او مي گويد: جنگل هــا به عنوان ذخيرگاه 
طبيعي نبايــد مورد تعرض قــرار گيرند 
و بايــد بتوانيم از راه اســتفاده از آب هاي 
نامتعارف حاصل از پساب  شهرها به زراعت 
چوب بپردازيم كه هم اكنون نيز در اراضي 
شخصي اســتان هاي قم، تهران و سمنان 
طرح هاي زراعت چوب با استقبال روبه رو 

شده است.
اين اظهارات در شرايطي صورت مي گيرد 
كه كارخانه هاي چوب عمدتا در استان هاي 
شمالي و جنگلي كشور احداث مي شوند؛ 
يعنــي نقاطي كه شــرايط دسترســي 
ســريع و پنهاني به چوب مهياست و آب 
غيرمتعارف چنداني هم وجود ندارد. نحوه 
اجراي طرح هاي زارعت چــوب و تامين 
مواداوليه مورد نيــاز كارخانه هايي كه به 
گفتــه نمايندگان مجلس مجوزشــان با 
عملكردشان تفاوت دارد ازجمله موضوعات 
پرابهامي است كه به زودي در صحن علني 

مجلس تبديل به سؤال خواهد شد.

خودكفاييبهبهايتخريبجنگلها
مجلس اعالم خودكفايي در توليد محصوالت چوبي را در تداوم طرح تنفس جنگل پيگيري مي كند

محمدباريكاني
خبر نگار

حريم ميدان نقش جهان اصفهان اين بار 
ميراث
با مجوز و دســتور ديوان عدالت اداري جهاني

كشور نقض شــد و مالك يك مجتمع 
تجاري كه از 5سال پيش در تالش براي ساخت وساز 
خارج از ضوابط قانوني حفاظت از آثار تاريخي بود، با 
مراجعه به ديوان عدالت اداري توانست قوانين مرتبط 
با حفاظــت از آثــار تاريخــي را بشــكند و مجوز 
ساخت وســاز به ارتفاع 9متر در حريم ميدان نقش 

جهان را بگيرد.
كل  اداره  اعتــراض  همشــهري،  به گــزارش 
ميراث فرهنگي استان اصفهان در موضوع ساخت وساز 
در حريم ميدان نقش جهان نيز به جايي نرسيد و در 
نهايت ديوان عدالت اداري حكم قطعي ساخت وساز تا 
ارتفاع 9متر را به مالك يك مجتمع تجاري در حريم 
نقش جهان داد. ساخت بنايي به ارتفاع 9متر در حريم 
نقش جهان بار ديگر ماجراي تلخ تكرار برج جهان نما 
در حريم اين اثر جهاني را تكرار كرد. با اين تفاوت كه 
اين بار براساس برخي زمزمه ها مالك مجتمع تجاري 
واقع در محــدوده دولتخانه صفــوي اصفهان مجوز 
احداث 3 طبقه زيرزمين را نيز گرفت كه براســاس 
قوانين ميراث فرهنگي اين اقدام در محدوده ميدان 
نقش جهان ممنوع اســت. چون احتمال رسيدن به 

آثار تاريخي در اين محوطه باال ست.

زيرپاگذاشتنقوانينميراثدرحريمنقشجهان
مالك مجتمــع تجاري واقع در حريــم ميدان نقش 
جهان اصفهان پيش تــر با مجوز ســاخت به ارتفاع 
5.5متر براســاس قوانين حفظ حريــم آثار تاريخي 
مخالفت كرده بود و با اعتراض به اين مجوز توانست 
مجوز ارتفاع 9 متر را از ديــوان عدالت اداري بگيرد 
كه نقض آشــكار حريم ميدان نقش جهان اســت. 
مســئوالن اداره كل ميراث فرهنگي استان اصفهان 
اما با احتياط نسبت به سؤاالت اعتراضي همشهري 
به تحرك جديد در حريم ميدان نقش جهان اصفهان 
پاسخ مي دهند. ناصر طاهري، معاون ميراث فرهنگي 
اســتان اصفهان در پاسخ به ســؤال همشهري كه 
آيا ساخت وســاز به ارتفاع 9متــر در حريم ميدان 
نقش جهان مجاز اســت  و چرا مجوز احداث 3 طبقه 
زيرزمين به مالك داده شــده اســت؟ مي گويد: اين 

مجتمع قبال هم پاركينگ داشــت و در مجوز جديد 
قرار نيســت به ارتفاع 3 طبقه حفر پاركينگ صورت 
بگيرد.  طاهــري با اعــالم اينكــه اداره كل ميراث 
فرهنگي اســتان اصفهان با ساخت وســاز به ارتفاع 
5.5متر موافقت كرده اما مالــك با مراجعه به ديوان 
عدالت اداري توانسته اســت مجوز ساخت تا ارتفاع 
9متر براساس ارتفاع ساخت پيش از تخريب بگيرد، 
مي گويد: ديوان عدالت اداري، شهرداري و اداره كل 
ميراث فرهنگي استان اصفهان را ملزم به دادن مجوز 
ســاخت تا ارتفاع 9متر كرده  و براساس رأي قطعي 

ديوان، شهرداري ملزم به صدور مجوز ساخت است.

حكمديوانرااجرانكنيم،تعليقميشويم
معاون ميراث فرهنگي اســتان اصفهان به رغم آنكه 
معترف اســت مجتمع تجاري در حال ساخت واقع 
در حريم ميدان نقش جهان اصفهان است، مي گويد: 
ساخت وســاز اين مجتمع تا ارتفاع 9متــر به دليل 
فاصله اي كه ميدان نقش جهــان اصفهان با مجتمع 
دارد، لطمه اي به حريم بصري ميدان نقش جهان وارد 
نمي كند و رأي ديوان عدالت اداري الزم االجرا ست. 
طاهري در پاســخ به اين ســؤال كه آيا امكان نقض 
رأي ديــوان عدالت اداري با شــكايت مجــدد اداره 
كل ميراث فرهنگي اســتان اصفهــان وجود ندارد؟ 
به همشــهري مي گويــد: اداره كل ميراث فرهنگي 

اســتان اصفهان يك بار در اين پرونده شكايت كرد 
اما در نهايت ديوان عدالت اداري حكم ساخت وساز 
با ارتفاع پيش از تخريب را به مالك داد. او با اشــاره 
به صدور رأي قطعي ساخت وســاز به ارتفاع 9متر در 
حريم ميدان نقش جهان از سوي ديوان عدالت اداري، 
گفت: ديوان عدالت اداري در حكم قطعي خود حتي 
شهرداري و اداره كل ميراث فرهنگي استان اصفهان 
را تهديد به استنكاف كرده اســت كه اگر اين حكم 
اجرا نشود، مسئوالن اداره كل ميراث فرهنگي استان 
اصفهان و شهرداري اين شهر با عنوان بي توجهي به 

رأي مقام قضايي تعليق مي شوند.

اصفهاندرنقضقوانينميراثهمچنانخبرساز
است

ميدان نقش جهان اصفهان 2ســال است با حواشي 
متعدد روبه رو ســت؛ يك بار موضوع عبور مترو از زير 
اين ميدان و احتمال آسيب به بناهاي تاريخي واقع 
در اين مجموعه ثبت جهاني شده خبرساز شد، يك بار 
تخريب خانه هاي واقع در حريــم درجه يك ميدان 
نقش جهان به بهانه احداث گذر آقانجفي رســانه اي 
شــد، يك بار مرمت گنبد مســجد شــيخ لطف اهلل 
حاشيه ساز بود و حاال رأي ديوان عدالت اداري براي 
ساخت وساز، آن هم به ارتفاع 9متر در حريم ميدان 

نقش جهان خبرساز شده است. 

تكرارتجربه جهان نما در حريم ميدان نقش جهان 
   ديوان عدالت اداري مجوز افزايش ارتفاع يك مجتمع تجاري را به اندازه 9متر در حريم ميدان نقش جهان صادر كرد

   معاون ميراث فرهنگي استان اصفهان: ديوان عدالت اداري رأي قطعي ساخت وساز را صادر كرده و اگر تمكين نكنيم، تعليق مي شويم 
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 اكوسيســتم اســتارتاپي و فناوري كشــور با همه 
حرف هايي كه درباره حمايت آن زده مي شــود اين استارتاپ

روزها حال و روز خوشي ندارد. پس از قطعي اينترنت 
در آبان ماه و بحران كرونا كه ضربه عجيب و بي ســابقه اي به تعداد 
زيادي از استارتاپ ها و شــركت هاي فعال حوزه فناوري زد حاال 
وضعيت آشــفته در حوزه هاي مختلف دورنمايي روشن براي آنها 

باقي نگذاشته است.
گران شدن بي سابقه تجهيزات سخت افزاري، افزايش 1۰۰ درصدي 
بســته هاي اينترنت موبايل، صعود عجيب قيمت اجاره محل كار 
حتي در مراكز نوآوري، تصميم هاي اشتباه و بدون بررسي در بازار 
تلفن همراه باعث شــده تا خيلي ها در اين اكوسيستم بي رمق به 
فعاليت خود با سختي ادامه دهند. شايد اجزايي كه جسته و گريخته 
بحران هاي آن در خبرهاي اين روزها شــنيده مي شود به نظر جدا 
از هم به نظر برسند اما در نهايت همه آنها تأثيري غيرقابل انكار در 
اكوسيستم فناوري كشور دارند و آينده را براي حوزه هاي مختلف 
رقم مي زنند. همه اينها دست به دست هم داده كه برخالف تبليغات 

و حفظ ظاهر بسياري از استارتاپ ها نا اميدتر از هميشه باشند.

گوشي هاي دور از دسترس 
همين چند وقت پيش بود كه خبر ممنوعيت واردات گوشــي هاي 
هوشمند با قيمت باالتر از ۳۰۰ يورو لرزه به اندام بازار انداخت. هر 
چند مقام هاي وزارت صمت به سرعت اين ماجرا را تكذيب كردند اما 
اين اقدام به صورت ناگهاني باعث افزايش قيمت نه تنها گوشي هاي 
رده باالي بازار بلكه حتي ميان  رده ها شد. بدون آنكه اتفاق خاصي 
در كشور افتاده باشد يك تصميم اشتباه باعث شد تا چند ميليون 
تومان روي قيمت اكثر گوشــي هاي بازار برود و خيلي  از بازاري ها 
گوشي هاي موجودشان را از ترس آينده به انبارها ببرند. هنوز هم 
گوشــي خريدن در بازار امروز يك بحران تمام عيار است. محمد 
جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات چندي پيش اعالم كرده بود كه 
براي نخستين بار در سال هاي اخير كه هميشه تعداد گوشي هاي 
هوشمند در كشــور سير صعودي داشــته حاال روندي متفاوت در 
جريان اســت. در ماه هاي اخير به خاطر گران شــدن گوشي هاي 
موبايل از تعداد گوشي هاي هوشمند كاسته شده و در عوض تعداد 
فيچرفون ها)همان گوشي هاي دكمه اي( افزايش پيدا كرده است. 
گوشي هاي هوشمند برخالف تصور برخي مقام هاي دولتي در دنياي 
امروز كاالي الكچري و مايه ســرگرمي صرف نيستند. گوشي هاي 
هوشمند حاال ابزار كسب و كار هزاران استارتاپي هستند كه با اميد 

زندگي شان را وقف كاري جديد كرده اند.

 گــران شــدن گوشــي هاي هوشــمند در بلندمــدت ضربه اي 
جبران ناپذير به كشور و اكوسيستم فناوري و استارتاپي خواهد زد.

اينترنتي كه ارزان نشد!
در اين بحبوحه اقتصادي از حدود 1۰ روز قبل دو اپراتور مســلط 
كشــور تصميم گرفتند با اقدامي كه وزير ارتباطات آن را »تباني« 
اپراتورها خوانده است دســت به گران كردن 1۰۰ درصدي برخي 
بســته هاي اينترنت همراه بزنند. بيشــتر از ۸۵ درصد مشتركان 
اينترنت پهن باند كشور مشــترك اينترنت موبايل هستند و واضح 
است كه افزايش عجيب و بي ســابقه اينترنت موبايل چه تأثيري 
مي تواند روي اكوسيستم فناوري كشور بگذارد. در شرايط تحريم 
و مشكالت اقتصادي گران شدن اينترنت موبايل باعث خواهد شد 
كه خانواده هاي بسياري مجبور شوند اســتفاده از اپليكيشن ها و 
پلتفرم هاي مختلف را محدود كننــد و اين خودش ضربه ديگري 
به چرخه اقتصادي اســتارتاپ ها خواهد بود. حتي اهرم هاي فشار 
وزارت ارتباطات و تهديد به كم كردن اعتبار مجوزهاي بهره برداري 
هم هنوز تأثيري نگذاشته و اپراتورها بر گران كردن اينترنت همراه 

پافشاري مي كنند.

بحران سخت افزار 
در بازار آشفته امروز اگر استارتاپ و شركت فعالي در اين اكوسيستم 
قصد خريد سخت افزار براي فعاليت خود يا گسترش امكاناتش را 
داشته باشد بايد رخت عزا بر تن كند. چندي پيش يك منبع آگاه 

به همشــهري گفته بود كه يك مجموعه متمول كشور براي آنكه 
ديتاســنتر جديد خود را راه اندازي كند مجبور شــد، تجهيزات 
سخت افزاري خود را از داخل گاوداري ها خريداري كند! اكنون بازار 
سخت افزارهاي مورد نياز اكوسيستم فناوري در دست قاچاقچياني 
است كه انبارهاي خاص خود را در نقاطي دور از ذهن دارند. آنها با 
نوسات ارزي و باال رفتن قيمت دالر يا درهاي انبارها را بسته اند يا 
اگر كسي نياز به تجهيزات داشته باشد با قيمتي چندين برابر ارزش 

واقعي به فروش مي رسانند.
محمد عرفان شمسي، مدير محصول IaaS يا رايانش ابري ابرآروان 
كه درگير مشكالت عجيب راه اندازي يك ديتاسنتر جديد براي اين 
استارتاپ است در اين رابطه به همشــهري مي گويد: ما پيش بيني 
افزايش قيمت دالر را در طرح هاي خود داشتيم اما تصور اين حد از 
جهش قيمتي را نمي كرديم. عالوه بر اين مســئله كرونا هم مزيدبر 
علت شده اســت. ما واقعا انتظار چنين شوك ارزي را نداشتيم اما بر 
همين قيمت دالر 2۵ هزار توماني هم حتي هم اكنون كســي حاضر 
به فروش تجهيزات سخت افزاري نيســت. گروهي تجهيزات را انبار 
كرده اند و گروهي هم مشــكالت واردات ازجمله گمــرك را دارند. 
قيمت به شدت باال رفته و كسي هم حاضر به فروش نيست. از سوي 
ديگر امكان ورود قانوني تجهيزات سرور دست دوم هم نيست كه ما 
بتوانيم حداقل در بخشي از سرويس ها قيمت نهايي را براي كاربران 
پايين بياوريم. در دوران كرونا اســتفاده از سرويس هاي ريموت هم 
زيادشده و ما هم نمي توانيم سرور براي كاربران مان تامين كنيم. ما با 
1۰۰ ميليارد تومان وام اكنون شايد حتي نتوانيم ۳۰ رك را پر كنيم.

مشكالت اقتصادي و ارزي در كشور همراه با تصميم هاي مديريتي اشتباه باعث شده تا حال و روز  استارتاپ ها و شركت هاي 
دانش بنيان كشور بحراني شود

جهان استارتاپيحمله ارزي به اكوسيستم فناوري

1۰۰ثانيه خبر

اتصال خودران ها به ماهواره هاي جديد

استارتاپ مجارستاني اي آي موتيو )AImotive( قصد دارد از فناوري 
خود براي استفاده اي متفاوت در صنايع خودروسازي خودمختار بهره 
ببرد. متخصصان اين استارتاپ مي خواهند در روش جديد خود، وارد 
صنايع فضايي شوند و تغييراتي را در سيستم پردازش داده ها ايجاد 
كنند تا كار براي راه اندازي خودران ها آســان تر شود. اي آي  موتيو، 
همكاري اش را با شركت »C3S« آغاز كرده است كه در زمينه ساخت 
ماهواره و فناوري هاي فضايي فعاليت دارد. هدف از همكاري اين دو 
شركت، در واقع به كارگيري فناوري AImotive روي ماهواره هايي 
است كه انتظار مي رود در نيمه دوم ســال آينده در مدار زمين قرار 
بگيرند.  به گزارش همشهری،متخصصان اين دو شركت مي خواهند 
يك پلتفرم ســخت افزاري را براي اجراي فعاليت هــاي مربوط به 
هوش مصنوعي روي ماهواره ها پيدا كنند. هم اكنون بيشتر پردازش 
داده هاي جمع آوري شده توسط ماهواره ها پس از انتقال اطالعات خام 
به ايستگاه هاي زميني انجام مي شود. اين امر در واقع مي تواند باعث 
ايجاد تأخير زيادي بين جمع آوري داده ها و تحويل داده هاي پردازش 

شده به مشتريان شود.

تجارت ساده رمز ارز
يكي از مهم ترين خصوصيات 
يــك اســتارتاپ مالــي و 
خدمات پرداخــت، فعاليت 
در زمينه ارزهــاي ديجيتال 
و رمز ارزهاســت. استارتاپ 
مالي Revolut كه در ســال 
2۰1۵ و در لندن تاســيس 
شــده، چند  ماه پيــش و در 
آســتانه همه گيري بيماري 
كوويد- 19دفتري را نيز در 
آمريكا راه اندازي كرد تا عالوه 

بر انگلستان و اروپا، كاربراني را نيز از اين كشور به جمع مشتريان 
خود اضافه كند. به گزارش همشــهری، آنها امكانات اساسي را به 
خدمات خود اضافه كرده اند و تجارت رمز ارز را با همكاري شركت 
Paxos آغاز كرده است. در آمريكا و هم اكنون در 49 ايالت، تنها 
خريد و فروش بيت كوين و اتريوم امكان پذير است. با اپليكيشن اين 
استارتاپ مي توان ارزهاي ديجيتال را به آساني خريد و فروش كرد.

12K دوربيني براي فيلمبرداري  
شركت »بلك مجيك« در مراسمي آنالين از دوربين بسيار قدرتمند خود به نام 
URSA Mini Pro 12K رونمايي كرد. اين دوربين كه در دسته دوربين هاي 
فيلمبرداري سينمايي قرار مي گيرد، داراي حسگر ۸۰مگاپيكسلي است. به 
گزارش انگجت، همانگونه كه از نامش پيداست، اين دوربين قدرتمند مي تواند 
تصاوير را با كيفيت 12k RAW و با نرخ 6۰فريم در ثانيه ضبط كند. نكته اصلي 
در فناوري اين دوربين اما حسگر سوپر ۳۵ ميلي متري آن است؛ حسگري كه 

مي تواند فريم هاي ۸۰مگاپيكسلي با نرخ 6۰فريم در ثانيه ضبط كند.

  اژدها 12مرداد برمي گردد
فضاپيماي »كرو دراگون« شــركت اســپيس ايكس، روز دوم آگوست 
)12مرداد(، 2 فضانوردي را كه سي ام ماه مه به ايستگاه فضايي بين المللي 
برده بود، به زمين بازخواهد گرداند. به گزارش رويترز، داگالس هرلي و باب 
بهنكن، نخستين فضانوردان موشك »فالكون 9« بودند كه با فضاپيماي 
»كرو دراگون« به ايستگاه فضايي بين المللي رفتند. اين نخستين سفر از 
يك پايگاه فضايي در آمريكا از زمان بازنشستگي شاتل در سال2۰11بود.

  جهان 13/8ميليارد سال سن دارد
ستاره شناســان با بررســي قديمي ترين نور موجود در آسمان اعالم 
كردند كه جهان حدود 1۳ميليارد و ۸۰۰ميليون سال سن دارد. يك 
تيم تحقيقاتي 14۰نفري از 41مؤسسه از 7كشور جهان به سرپرستي 
دانشــگاه »پرينســتون«، نتايج يك مطالعه انجام شده در تلسكوپ 
كيهان  شناسي آتاكاما در شمال شــيلي را منتشر كردند كه نشان از 
قدمت جهان دارد. به گزارش اسپيس، محاسبه سن جهان، براساس 
تخمين هاي انجام شده در سال2۰1۵با استفاده از داده هاي ماهواره 

»پالنك« سازمان فضايي اروپا شكل گرفته است.

  نبرد گوگل با كرونا ادامه دارد
گوگل همچنان به روش خود در مبارزه با انتشــار اطالعات غلط درباره 
ويروس كرونا ادامه مي دهد.به گزارش تك كرانچ، اين شركت در راستاي 
برنامه پيشين خود براي جلوگيري از انتشــار داده هاي اشتباه درباره 
ويروس كرونا به وب سايت ها و اپليكيشن ها اجازه نمي دهد، از راه تبليغات 
مربوط به فرضيه هاي مطرح شده درخصوص اين ويروس، درآمدزايي 
داشته باشــند؛ همچون اطالعاتي مانند اينكه ويروس توسط چيني ها 

ساخته شده است و يا اينكه بيل گيتس پشت اين ماجرا قرار دارد.

   آزمايش كرونا در 20دقيقه، جديدترين كشف 
جهان

 نخستين تحقيق جهاني توسط دانشــگاه موناش در استراليا 
براي آزمايش ســريع ويروس كرونا، به نتيجه بسيار مطلوبي 
رسيد. اين تيم تحقيقاتي توانســت در حدود 2۰دقيقه موارد 
 مثبت كوويد-19 را با استفاده از نمونه خون تشخيص بدهد.
در اين كشــف كه مي تواند تــالش جهاني را بــراي كاهش 
كوويد-19 از طريق رديابي تماس قوي تر پيش ببرد، محققان 
توانســتند موارد اخير ابتال به ويروس كرونا را با اســتفاده از 
2۵ميكروليتر پالسما از نمونه خون شناسايي كنند. آنها يك 
روش جمع آوري ســاده براي تشخيص حضور آنتي بادي هاي 
مطرح شــده در پاســخ به عفونت SARS-CoV-2 استفاده 
كردند. به گزارش ســاينس الرت، در موارد مثبت كوويد-19 
تجمع گلبول هاي قرمز خون به راحتي با چشم غيرمسلح نيز 
قابل شناسايي بود و محققان توانستند در 2۰دقيقه مثبت يا 
منفي بودن آزمايش را تشخيص دهند. درحالي كه آزمايشات 
Swab يا PCR فعلي براي شناســايي افرادي كه هم اكنون 
كرونا مثبت هســتند، مورد اســتفاده قرار مي گيرد، سنجش 
آگلوتيناســيون مي تواند تعيين كند كه آيا شخصي كه اخيرا 

به كوويد-19 مبتال شده است دوباره در معرض آلودگي به اين 
ويروس قرار گرفته يا خير و همچنين مي تواند به طور بالقوه براي 
تشخيص آنتي بادي هاي مطرح شده در پاسخ به واكسيناسيون 
براي كمك به آزمايشات باليني مورد استفاده قرار گيرد. اين 
كشف مي تواند پزشكان سراســر جهان را قادر كند تا آزمايش 
2۰۰نمونه خون در ساعت را تنها در يك آزمايشگاه ساده انجام 
دهند. در بعضي از بيمارســتان ها كه دستگاه هاي تشخيصي 
پيشــرفته وجود دارد، حتي انجام آزمايش بيش از 7۰۰نمونه 

خون در ساعت نيز غيرقابل پيش بيني نيست.

   اميد به سلول هاي T در مقابله با كرونا
 يك تيم متشــكل از دانشمندان انگليســي كه براي تهيه 
واكسن عليه ويروس كرونا تالش مي كنند ادعا مي كنند در 
آزمايشات اوليه خود به موفقيتي زودهنگام دست يافته اند 
كه در نهايت ممكن اســت منجر بــه محافظت مضاعف در 
برابر ويروس شود. محققان دانشــگاه آكسفورد آزمايشات 
انساني واكســن كرونا را در  ماه آوريل آغاز كردند. براساس 
گزارش ها، نمونه هاي خون گرفته شده از گروه ۵۰۰داوطلب 
بريتانيايــي كه يك دوز واكســن به آنها تزريق شــده بود، 
به آنتي بادي و ســلول هايT پاســخ داده است. سلول هاي
T در واقع مي توانند ويروس و ســلول هاي آلــوده به آن را 
از بين ببرند و بخش مهمي از پاســخ بدن بــه عفونت هاي 
ويروســي را فراهم كنند. اين كشف بســيار اميدوار كننده 

اســت چراكه 2مطالعــه اخير نشــان داده آنتــي بادي ها 
ممكن اســت طي چند هفته يا  ماه از بين بروند، درحالي كه 
 ســلول هايT مي توانند زمان بيشــتري در بــدن بمانند.

 دگزامتازون آري، هيدروكسي كلروكين نه
از زمان شــيوع كوويد-19، داروهاي متفاوتي براي درمان 
بيماران امتحان شد كه برخي مؤثر و برخي نيز مضر گزارش 
شدند، اما مطالعات جديد اطالعات بيشتري راجع به اقدامات 
درماني براي درمان اين بيماري با روش هاي باكيفيت و نتايج 
معتبر ارائه مي دهد. محققان انگليسي تحقيقات خود را در 
مورد داروهايي كه براي بهبود بيماران بدحال و زنده ماندن 
آنها كمك كرده است، ارائه داده اند، اين دارو يك استروئيد 
ارزان قيمت به نام دگزامتازون است. تيم تحقيقاتي آكسفورد 
اين نوع استروئيد كه به طور گسترده اي براي كاهش التهاب 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد را آزمايش كرد و متوجه شــد 
مي تواند در مراحل بسيار شــديد كوويد-19 به زنده ماندن 
بيمار كمك كند. در همــان مطالعه آكســفورد همچنين 
هيدروكسي كلروكين را به شكلي دقيق آزمايش كرد و به اين 
نتيجه رسيدند همانطور كه محققان قبال تذكر داده بودند اين 
دارو به بيماران بستري كمكي نمي كند. درماني ديگر كه براي 
 Remdesivir ،كمك به بيماران كوويد-19 آزمايش شــد
بود؛ ضد ويروسي كه به طور متوسط حدود 4روز زمان بستري 

در بيمارستان را كوتاه كرد.

واتس اپ در مقابل جاسوسي اسرائيل
شكايت واتس اپ از يك شركت صهيونيستي به خاطر استفاده از اين اپليكيشن براي جاسوسي وارد مرحله اي جديد شده است

يك شركت صهيونيستي كه از نرم افزارهاي جاسوسي اش در واتس اپ براي هدف 
امنيت 
قرار دادن و جاسوسي از كاربران به صورت گسترده استفاده شده است به زودي سايبری

احتماال مجبور به افشاي اطالعات جديد درباره مشتريانش كه برخي كشورهاي 
عربي را هم شامل مي شود خواهد شد. ردپاي استفاده از جاسوس افزارهاي اين شركت حتي به 

پرونده قتل جمال خاشقجي توسط عربستان هم مي رسد.
به نوشــته روزنامه گاردين، ســال گذشــته پيام رســان واتس اپ كه متعلق به فيســبوك 
اســت شــكايتي را از گــروه فنــاوران NSO در دادگاه فــدرال كاليفرنيا مطــرح كرد كه 
براســاس آن، اين شــركت صهيونيســتي متهم به جاسوســي از هزار و 4۰۰دستگاه شده 
بود. اكنون يك قاضــي در كاليفرنيا دادخواســتي عليه اين شــركت صادر كرده اســت كه 
براســاس آن، NSO بايــد اطالعاتــي را درخصــوص فعاليت هايــش منتشــر كنــد. در 
 واقع حكم اين دادگاه چراغ ســبز بــه واتس اپ براي پيگــرد قضايي اين شــركت مي دهد.

مقامات اين شــركت صهيونيســتي پيش تر ادعا كرده بودند كه كارهاي آنهــا قانوني بوده و 
شركت شــان با چندين دولت همكاري مي كرده است. در شكايتي كه شركت واتس اپ مطرح 
كرده، آمده است كه نرم افزارهاي ساخته شده توسط شــركت NSO با طراحي خاص موفق 
شده اند در سيستم عامل گوشي هاي اندرويدي، iOS و بلك بري نفوذ كرده و اطالعات خصوصي 

بسياري را به دست آورند.
 اولين بــار چند ســال پيــش نيويورك تايمــز، در گزارشــي مفصــل پرونــده يك هك 
گســترده براي جاسوســي ســايبري از مقام هاي مختلف كشــورهاي منطقه از جمله امير 
قطر و نخســت وزير لبنان توســط امارات را افشــا كرد. بعدها مشخص شــد دامنه استفاده 
از بدافزارهاي NSO بســيار گســترده تر اســت و يك حفره يا باگ امنيتي در پيام رســان 
واتــس اپ باعث مي شــده تــا هكرهــا بتواننــد حتي بــدون آنكه هدف شــان دســت به 
 اشــتباهي بزنــد و تنها بــا يك تمــاس ناموفــق به اطالعــات او دسترســي پيــدا كنند.
قاضي »هميلتون« با بيان اينكــه اين پرونده مي تواند در يــك دادگاه منطقه اي در كاليفرنيا 
تشكيل شود، گفت كه از استدالل هاي NSO در اين خصوص كه نقشي در هدف گيري كاربران 

واتس اپ نداشته و ندارد قانع نشده است. او همچنين اعالم كرده به نظر مي رسد گروه NSO در 
هدف قرار دادن اطالعات خاص برخي افراد نقش داشــته است. مقام هاي واتس اپ مي گويند، 
صدها فعال مدني و روزنامه نگار از سراسر جهان در حمله »غيرقانوني« سال2۰19 هدف قرار 
گرفته اند و اكنون از تصميم دادگاه بسيار خرسند هستند. در مقابل گروه NSO مدعي شده كه 
فقط براي رديابي تروريست ها و جنايتكاران، اطالعات جاسوسي خود را به مشتريان دولتي و 
سازمان هاي مجري قانون فروخته است. استدالل آنها در مقابل واكنش منتقدان به رويه هاي اين 
شركت درخصوص ناديده گرفتن حريم خصوصي بسيار جالب بوده است! مقامات اين شركت 
صهيونيستي گسترش كاربردهاي ارتباطي رمزگذاري شده مانند آنچه در شبكه واتس اپ صورت 
مي گيرد را بهانه اي براي جاسوسي هاي خود قرار داده و مدعي شده اند كه تروريست ها و ساير 
مجرمان از چنين امكاناتي براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي كنند. گروه NSO شركت 
حقوقي King & Spalding را براي حضور در اين پرونده در اختيار دارد و تيم حقوقي شان نيز 
شامل »رود روزنشتاين« معاون دادستان پيشين دولت دونالد ترامپ است. برخي از مشتريان 

پيشين اين شركت صهيونيستي دولت هاي امارات، عربستان و مكزيك بوده اند.

كرونا X علم

حال اكوسيستم وخيم است
افشين كالهي، رئيس 
و  كميســيون كسب 
كارهــاي دانش بنيان 
اتــاق ايــران درباره 
اكوسيستم  شــرايط 
اســتارتاپي و فناوري 
كشــور به همشهری 
مي گويد: برجام باعث 

شد كه شكوفايي جدي در اكوسيستم استارتاپي كشور 
به وجود بيايد اما با برگشت تحريم ها اوضاع تغيير كرد 
و ارتباط با شركت هاي خارجي قطع شد. در زمينه تهيه 
ابزارهاي الزم براي فعاليت بســياري از شركت هاي 
اكوسيستم دچار مشكل شدند. در آن زمان شركت هاي 
B2C كه مستقيم با مشــتري نهايي در تماس بودند 
خيلي تأثير نديدند و اســتارتاپ ها به كار خود ادامه 
دادند. چون در عوض پهناي باند و دسترسي به اينترنت 
افزايش پيدا كرده بود. به تدريج اما شركت هايي كه طرف 
كاري شان ســازمان هاي دولتي بودند به خاطر كمبود 
بودجه ها دچار مشكل شدند. كرونا به شدت تحريم ها 
اضافه شد و گروهي از استارتاپ ها دچار مشكالت جدي 
شدند. به خاطر مشكالت ارزي عالوه بر صادرات، واردات 
هم دچار مشكل شد. قوانين و مقررات عجيب و غريبي 
براي واردات گذاشته شــد و اكنون واردات ابزارهاي 
مورد نياز اكوسيستم عمال بســيار سخت شده است. 
شركت هايي كه تجهيزات هم مي خواهند بياورند ديگر 

نمي توانند وارد كنند.
كالهي درباره قضيه گران شدن گوشي هاي هوشمند 
مي گويد: گوشــي هاي موبايل چون مشتري هايشان 
مردم هستند شــايد خيلي موضوع شــان ديده شد 
اما مشــكل درباره همه تجهيزات ديگر وجود دارد و 
چيزهاي عادي مثل سرور خريدنش بسيار سخت است. 
ممنوعيت ها هم فله اي است. مثال شركتي نامه مي زند 
به وزارت صمت و اعــالم مي كند من فالن تجهيزات را 
توليد مي كنم. به صورت ناگهاني و بدون بررسي واردات 
همه تجهيزات اين حوزه ممنوع مي شود. اصال بررسي 
نمي شــود كه نياز بازار چه مواردي است و اين شركت 
چقدر ظرفيت توليد دارد. همين كار هم شوك جديدي 

به اكوسيستم وارد مي كند.
رئيس كميسيون كسب و كارهاي دانش بنيان اتاق ايران 
مي گويد: ســازمان ها و نهادها مثل اداره ماليات، بيمه 
و... هم به جاي هموارسازي شرايط براي استارتاپ ها 
به خاطر تالش براي درآمدزايي جديد مشكالت جديدي 
براي استارتاپ ها و كسب و كارها به وجود مي آورند. هر 
روز هم حرفي كه درباره فضای مجازي و محدودسازي 
گفته مي شــود شــوك جديدي به اكوسيستم وارد 

مي شود.
 در يك كالم اگربخواهم بگويم با ادامه اين شرايط هر 
كســي كه هنوز دارد كار مي كند و حقوق مي دهد يا 
مشكل عقلي دارد يا در آينده نزديك زمين مي خورد. 
وضعيت اكوسيســتم بسيار بحراني اســت و دارد به 

فروپاشي مي رسد.
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در كنار سختي مراعات هاي ضروري براي 
حفظ ســامت، كرونا اقشار زحمتكش 
جامعه نظير تاكسيرانان را با سخت ترين 
شرايط اقتصادي مواجه كرده است. يكي 

از مشكاتي كه درباره تاكسيرانان تهران وجود دارد، مسافركش هاي 
شهرستاني هستند كه كار را براي تاكسي هاي تهران با وجود عوارضي 
كه مي پردازند، سخت مي كنند. اما نكته اينجاست كه سازمان تاكسيراني 
شهرداري تهران نمي تواند به صورت شخصي با مسافربرهاي شخصي 
برخورد كند. در قالب برخورد با مســافربرهاي شخصي مكاتباتي با 
نهادهاي مربوطه انجام شده است تا بتوانيم اقدام هاي مناسبي در مسير 
ساماندهي مسافربرهاي شخصي انجام دهيم. اينگونه به نظر مي رسد كه 
برخورد و ساماندهي آنها از مسئوليت هاي پليس باشد و مقام محترم 
قضايي نيز بايد در حوزه جمع آوري آنها ورود كند. به هر ترتيب معشيت 
رانندگان تاكسي موضوع مهمي است و بايد آن هم در روزهاي سختي 
كه با وجود شيوع بيماري كرونا مي گذرانيم، مورد توجه قرار گيرد؛ به 
همين منظور از ديروز ثبت نام تاكسيرانان تهراني براي دريافت بيمه 
تكميلي آغاز شد. با وجود كمبود شــديد منابع، ظرف اين مدت چند 
برنامه حمايتي را اجرا كرده ايم. به طور نمونه در تعامل با دولت برنامه 
وام 6ميليون توماني براي ۳۰هزار راننده تاكسي را در دستور كار قرار 
داده ايم. اگرچه متولي موضوع از سوي دولت، وزارت رفاه است و ما در 
سازمان تاكسيراني به جزئيات زمان دريافت تسهيات و تعداد دقيق 
متقاضيان دسترسي نداريم؛ چراكه تمامي اطاعات در اختيار وزارت 
رفاه است و تنها به ما اعام شده است كه براي چه تعداد از مشموالن 
پيامك اطاع رساني صادر شده اســت، اما براساس برخي اخباري كه 
از تاكسيرانان به دستمان رسيده، مبلغ تســهيات براي تعدادي از 
رانندگان واريز شده است. همچنين تاش كرده ايم از منابع شهرداري 
به تاكسيران ها وام بپردازيم تا بتوانند با وامي كه به ۵۰ميليون تومان 
افزايش پيدا كرده خودروي خود را نونوار كنند. هم اكنون درگير ورود 
۵۰۰ تاكسي نوسازي شده در انتهاي سال گذشــته به چرخه ناوگان 
حمل ونقل عمومي هستيم. در ادامه اين رويه، در اسفندماه سال گذشته 
خودروساز حدود يك هزار تاكســي براي نوسازي ناوگان تاكسيراني 
تحويل داد كه نيمي از آنها يعني حدود ۵۰۰ دســتگاه متعلق به شهر 
تهران بود، اما بعد از اينكه مراكز شــماره گذاري به خاطر شيوع كرونا 
در اسفندماه سال گذشته تعطيل شدند، اين خودروها مشمول ضوابط 
شماره گذاري سال۹۹ شدند. به هر ترتيب ۱۰هزار تاكسي فرسوده باالي 
۱۰سال براي نوسازي ثبت نام كرده  و در صف نوسازي قرار دارند. رانندگان 
تاكسي هاي فرسوده به دليل اينكه اين تاكســي ها شديدا فرسوده 
هستند، موفق به اخذ معاينه فني نمي شوند؛ بنابراين مجبورند خودروي 
خود را متوقف كنند يا هر روز توسط دوربين هاي پليس جريمه شوند. از 
سويي رانندگان تاكسي هاي فرسوده اگر بخواهند معاينه فني دريافت 
كنند، بايد هزينه هاي هنگفتي براي تعميرات خودرويي متحمل شوند 
كه عما با اين تعميرات بعد از مدتي دير يا زود بايد اسقاط شود؛ بنابراين 
رانندگان اين تاكسي ها براي امرارمعاش واقعا مستأصل هستند. در عين 
حال بنا داريم اگر مشكات و بوروكراسي هاي اداري حل شود، تا پايان 
سال۹۹ بيش از ۱۵هزار تاكسي در پايتخت نوسازي شود. در مورد ۵۰۰ 
راننده تاكسي پاك نشده اي كه قرار بود به ناوگان حمل ونقل شهري 
اضافه شوند، نيز بايد بگويم بسياري از مالكان تاكسي ها براي پرداخت 
پول خودروي خود ماشين فرسوده شــان را فروخته اند و امروز براي 
تامين هزينه زندگي شان با مشكاتي جدي مواجه هستند. البته طرح ما 
طرح كليد به كليد بود؛ يعني قرار بود همزمان با تحويل خودروهاي نو، 
مالكان خودروهاي فرسوده را تحويل دهند، ولي به هر حال تعداد زيادي 
از همكاران به خاطر اينكه دست شان تنگ بوده زودتر ماشين هايشان 
را فروخته اند. اميدواريم با حمايت دولت، به زودي مشكل اين ۵۰۰راننده 
تاكسي و همچنين رانندگاني كه در صف تعويض خودرويشان هستند، 
حل شود و فرآيند نوسازي تاكسي هاي تهران به ريل اصلي خود بازگردد.

از زمانی که نهمين دختر مظفرالدين 
شاه قاجار، سيســتم تاکسيرانی در گزارش

ايــران را بنيانگذاری کرد و ســپس 
نخســتين تاکســی خطی ايران در ســال 1332 
راه اندازی شد، تا امروز تاکسی، يكی از محبوب ترين 
و در عين حال، پرچالش ترين وسايل نقليه عمومی 
محسوب می شده و می شود. اما اين وسيله همگانی، 
هميشه ماجراهای خاص خودش را داشته؛ از روزهاي 
اعتراض تهرانی ها بــه ويراژ راننده هــای تازه وارد 
ســال1326 روی ســنگفرش های خيابان سپه با 
تاکســی های معروف به »ب.ب« تا امــروز که بين 
تاکسی های خطی و گردشی با تاکسی های اينترنتی 

اختالف هايي شكل گرفته است. 
با همه اينها اما تاکســی هنوز در همه جای دنيا به 
عنوان ابزار اصلی سيســتم حمل و نقل عمومی در 
شهر، مورد توجه برنامه ريزان شــهری قرار دارد. با 
توجه به اينكه برای داشــتن شــهری با هوای پاک 
نيازمند سيستم حمل ونقل عمومی بهينه  هستيم 

که از آلودگی هوايي که در آن تنفس می کنيم بكاهد، 
نقش تاکسی ها در شــهر پررنگ تر خواهد بود. اين 
درحالی است که در تهران، بسياری از تاکسی داران 
از وضعيت و معضالت صنف خود گاليه دارند. ضمن 
اينكه به گفته عليرضا قنادان، مديرعامل ســازمان 
تاکسيراني شهر تهران کرونا دست کم باعث کاهش 

60درصدی درآمد تاکسيران ها شده است. 

قوانين حمايتي بايد به روز شوند 
محمود عباسي، يكی از تاکسی داران باسابقه شهر 
تهران است. او گاليه اش بيشتر به سمت قانون گريزی 
و نبود قوانين حمايتی از تاکسی داران است. عباسي 
می گويد: »متاسفانه نگاه قانون گذاران ما به سيستم 
حمل و نقل عمومی تاکســی مناسب نيست. قانون 
سيستم حمل و نقل عمومی تاکســی در کشور ما 
نه از طرف دولتمــردان پيگيري مي شــود و نه در 
ســطح شــهر  به اجرا درمي آيد؛ به عالوه آشفتگي 
ميان ارگان هاي هماهنگ کننــده مانند راهنمايي 
و رانندگي، شــهرداري و... وجود دارد و درواقع يک 
قانون واحد وجود ندارد. همچنين قوانين موجود، 
باعث سوء استفاده شــرکت هاي اينترنتي تاکسی 
شده است؛ طوری که اين شرکت ها قوانيني را براي 
خودشــان مصوب کرده اند که به صورت اساسنامه 
شرکت هاي اينترنتی اســت و دولت هم کورکورانه 
آن را تصويب کرده و به  اين صورت  حدود 5 سالي 
می شود که اين شرکت ها بدون قانون مشخص در 
کشور حكمراني می کنند.« او با طرح اين سوال که 
چرا قوانين سيســتم حمل و نقل عمومی تاکسی ما 
بايد همان قوانين سال 1358 باشد، می گويد: »در 

حالی تاکسيرانی ناديده گرفته می شود که  از 75 سال 
قبل تا امروز  تاکســی  به مردم امنيت داده، اما آيا 
نبايد اين امنيت با قوانين محكمی، پايدار باشد؟ اگر 
پيدايش شرکت های اينترنتی با قوانين کارشناسي 
بود، مشكلی وجود نداشت، ولی اساسنامه که قانون 
به شمار نمی رود. من از دولت يک سوال دارم؛ اينكه 
قانون سيستم حمل و نقل عمومی تاکسی را چه کسي 
مي نويسد؟ هيات وزيران، مجلس شورای اسالمی و 
شورای شهر، ولي قانون شرکت های اينترنتی را چرا 

بايد وزارت صنعت بنويسد؟«

گايه از وضعيت بيمه رانندگان تاكسي 
عضو انجمن در شرف تاسيس تاکسيرانان تهران هم 
بر صحبت های همكار خود به نوعی صحه می  گذارد. 
حسن سالک غالمی از وضعيت بيمه گاليه می کند و 
می گويد: »در گذشــته قانون بيمه تامين اجتماعي 
برای تاکسی دارها بر اين مبنا بود که وقتی راننده ای 
از سيستم ســازمان تاکســی دارها خارج می شد و 
راننده جديدی به جای نفر قبلی می آمد، نفر جديد 
بيمه می شد، ولی اکنون ديگر اينطور نيست و راننده 
جديد نمی تواند بيمه شود. بعد از پيگيری هايي که 
انجام داديم متوجه شديم مشكل از بودجه است که 
در مجلس ديده نشده است؛ يعنی قانونا بودجه برای 
اين کار وجود دارد، ولی ماهيتا ديگر موجود نيست. 
مجدد بعد از پيگيری های فراوان قرار شد از برج يک 
سال99 اين کار انجام شود، ولی هنوز اتفاق نيفتاده 
است؛ چون رئيس سازمان تامين اجتماعی مجوز اين 
کار را  امضا نمی کند. دليلش هم اين است که می گويد 
به ما بودجــه ندادند. حاال اين بودجه کجا هســت، 

پريسا اميرقاسم خانی
خبر نگار

يادداشت

 رود دره ها فرصتي براي
توسعه تفرجگاه هاي شهري

امــروزه مفهوم شــهرها بــدون وجود 
تفرجگاه ها در اشكال گوناگون ديگر قابل 
تصور نيست. توزيع نامناسب زيرساخت ها 
و خدمات  تفرجگاهی، از جمله کاستی های بنيادی و مشهودی است 
که در کالنشهرهايی همچون تهران احساس می شود. باوجود سابقه 
تاريخی شــهر تهران و وجود قابل توجهــی از جاذبه های تفريحی، 

گردشگری اما پايتخت، امروز از فقر سرانه های تفريحی رنج می برد.
کالنشهر تهران بر اثر بيش از نيم قرن برنامه ريزی و توسعه منطبق با 
سياست های شهرسازی مدرن ، در جهتی خالف با بستر و جريان های 
طبيعی درون خود توســعه پيدا کــرد و در اين مســير مولفه های 
طبيعی درون شــهر که طی قرن ها شــكل دهنده ســاختار شهر و 
 ذهنيت شــهروندان از تهران بودند يكی پس از ديگری حذف شدند.
برنامه ريزان شهری امروزه ظرفيت های تفريحی و گردشگری را يكی از 
مهمترين راهكارهای ايجاد ارزش افزوده و بهره وری بيشتر در جامعه 
مي دانند و با اعتقاد بر اهميت اين مساله رود دره ها را به عنوان يكی از 

ظرفيت های مهم گردشگری شهری مورد توجه قرار داده اند.
رودخانه های درون شهری، نواحی حساس و اکوسيستم های خاص 
محيطی در درون شهرها هســتند که در عين دارا بودن ويژگی های 
ممتاز در حوزه اکولوژيكــی، واجد ارزش های محيطی، انســانی و 
اقتصادی هســتند و می توانند به عنوان کريدورهای توسعه محلی 
مورداســتفاده قرار گيرند و عــالوه بر تاثير گذاری بر اکوسيســتم 
طبيعی در بهبود کيفيت زندگی شهری که در تعامل ميان انسان و 
محيط طبيعی نهفته است نيز  تاثيرگذارند. بنا به اهميت اين مساله، 
با تصويب طرح جامع ســال 1386 با تاکيد بر توجه به ظرفيت های 
تفرجی و زيست محيطی رود دره ها، اجرای طرح احيا و ساماندهی 
رود دره ها مهيا و با توجه به تاثيرگذاری  و حداکثر بازدهی  توســعه 
گردشگری در توسعه فضاهای شهری به عنوان يكی از گام ها در مسير 
تحقق  توسعه پايدار ، اين طرح عملياتی شد. بوستان های نهج البالغه 
و جوانمردان که امروزه به يكی از فضاهای تفريحی شهروندان تبديل 
شده را می توان از  دستاوردهای اين طرح نام برد. اما به فراخور شرايط 
زيســت محيطی و همچنين نياز به توســعه تفرجگاه های شهری، 
 عمليات ســاماندهی رود دره ها، به اين اندازه کافی نبوده و فاز دوم 
ساماندهی دره فرحزاد نيز در دستور کار مديريت شهری قرار گرفته 
اســت. چرا که رود دره فرحزاد از ظرفيت های تاريخی همچون راه 
قديمی امامزاده داوود و ظرفيت تفريحی باغات فرحزاد برخوردار و 
همانند ساير رود دره ها از تفرجگاه های مورد توجه شهروندان بود، اما 
امروز با گسترش ساخت و سازها و از بين رفتن پوشش گياهی، شرايط 

نامناسب اکولوژيک منطقه 
را موجب شده است.
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کاهش درآمد، وضعيت نامناســب بيمه 
رانندگان و نرخ باالي ســود تســهيالت 
نوسازي تاکســي هاي فرسوده معشيت 
تاکسي داران را با سختي مواجه کرده است

رسول كشت پور
شهردار منطقه2

عليرضا قنادان
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت

كنكاشی در خصوص مشكات صنف 
تاكسی دارها از زبان خودشان

قنادان، مديرعامل سازمان تاكسيرانی شهر تهران: درآمد 
رانندگان تاكسی 6۰درصد كاهش يافته است

تاكسيرانی با دردهای نان آوری

مشخص نيســت؛ در حالی که بيمه موضوع مهمي 
برای تاکسی دارها است.« او به تاکسيراناني که طی 
چند ماه گذشته به کرونا مبتال شده اند، اشاره می کند 
و می گويد:  »در روزهای کرونايی 25نفر از رانند گان 
تاکسی فوت کرده اند. همكاراني که بيمه نيستند، از 

نظر اقتصادی با مشكالت زيادي مواجه مي  شوند.«

اما و اگرهاي نوسازي تاكسي ها 
 طبق قانون، ســاالنه 10هزار تاکسي در ايران بايد 
تعويض شــود، ولی انتخاب توليدکننده در اين کار 
برای تاکسی داران مشكل ساز شــده است. سالک 
غالمي در اين باره می گويد: »جدا از اين زمان عقد 
قرارداد نوسازی براي تاکســي های فرسوده، نبايد 
يک خودرو معرفي و اجباري شود. مشكل دوم بانک 
مرکزي است که تحت هيچ شرايطي براي نوسازی 
تاکسی ها به راننده ها وام نمي دهد؛ در حالی که  طبق 
قانون هواي پاک، نوسازي تاکسی های فرسوده بايد 
انجام شود و برای اين کار به راننده های تاکسی بايد 
وام با حداقل سود يعنی 4درصد پرداخت شود، ولي 
سود آخرين وام نوسازی برای  تاکسی های فرسوده 

18درصد بوده است.« 

حكم كار چه تفاوتی با حكم فعاليت دارد؟
خانم نســرين شــكرايی نيز يكی از تاکسی داران 
پايتخت است که از سختی های بانوان فعال در اين 
صنف می گويد: » از سال گذشته به همه تاکسی دارها 
کارنامه دادند که همه مشــخصات تاکسی و راننده 
در آن قيد شده اســت و بابت آن ســاالنه 75هزار 
تومان می گيرند. يک کاغذ ديگر هم حكم فعاليت 
تاکسی دارهاســت که بابت آن هم 75هزار تومان 
می گيرند. بــرای همه اين ســوال پيش می آيد که 
اين دو چه تفاوتی با هم دارند و چرا بابت هر دو بايد 
هزينه پرداخت شود. داســتان از اين قرار است که 
حدود 14سال قبل،  طبق اصل14 قانون اساسی بايد 
کشور خصوصي سازي مي شد. اين اصل به شورای 
 شــهر هم ابالغ شــد و طبق ماده10 شورای شهر، 
سازمان تاکسيراني هم بايد خصوصي سازی می شد؛ 
برای همين تعداد 30 شرکت تاکسيراني خصوصی 
تاسيس شد، اما متاسفانه هيچ گونه نظارتی بر روی 
اين شرکت ها وجود نداشت.« او می افزايد: »بعد از 
اعتراض تاکسی دارها جلوی کارشان گرفته شد. بعد 
آمدند حكم کار دادند؛ حكمی که هم قانونی است 
و هم غير قانونی! اگر شــما حكم کار می دهيد، بايد 
کارنامه من را باطل کنيد اين موضوع نوعي دوگانگی 
است. برخی از اين شرکت های خصوصی، سيستم 
بی ســيم بانوان را هم به نوعی نابود کردند. از بانوان 
تاکسی دار که اغلب سرپرســت خانوار بودند، سند 
گرفته و روی سند آنها وام گرفتند، ولی بعد از حدود 

3 سال هنوز پرونده کالهبرداری آنها وجود دارد.«
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برانكو: پرسپوليس هشدار من را جدي نگرفت
باشگاه هرگز به من احترام نگذاشت

پرسپوليسي ها كه يك بار در زمان برانكو با محروميت از حضور در 
فصل نقل و انتقاالت محروم شدند، حاال با شكايت خود اين مربي 
در آســتانه محروميت مجدد قرار گرفته اند و هيچ بعيد نيست تا 
يك ماه ديگر 6 امتياز هم به دليل عدم پرداخت مطالبات اين مربي 
كروات از دست بدهند. همين داســتان باعث شد تا از طريق رضا 
چلنگر كه ســال ها مترجم برانكو بوده، گفت و گويي با ســرمربي 
سابق قرمز ها داشته باشيم. برانكو كه پس از 3 قهرماني متوالي در 
ليگ از ايران رفت، به خبر محروميت پرسپوليس چنين واكنش 

نشان مي دهد: »من از ابتدا هشدار الزم را به 
باشگاه داده بودم اما آنها هيچ توجهي نكردند 
و من هم تمام امور را به وكيلم سپردم. حاال 

هم فيفا حكم داده و آن را به باشــگاه 
اعالم كرده است. باشــگاه هرگز به 
من احترام نگذاشــت و من هم به 
همين خاطر ترجيح دادم همه  چيز 

از راه قانوني پيگيري شود. با وجود 
اين تا جايي كــه مي دانم درصورتي 

كه پرسپوليســي ها دســتمزد معوقه 
 من را بپردازنــد، حكــم محروميت از

 3 پنجره نقل و انتقاالتي لغو خواهد شد. 
بازهم مي گويم همه چيــز را به وكيلم 
سپرده ام و قصد ندارم تخفيفي به باشگاه 

پرسپوليس بدهم.«

بشنو و باور نكن
ســيروس پورموســوي در نخســتين بــازي  اش روي نيمكت 
پارس جنوبي جم يك پيروزي ارزشمند به دست آورد و 2 بر يك از 
سد شهرخودرو گذشت. اين نتيجه مهم سرمربي پارس را به شدت 
سر ذوق آورد؛ آنقدر كه در نشست خبري بعد از بازي گفت: »باور 
كنيد تيم فصل بعدم هم مشــخص بود، اما فرزند جنوب هستم و 
آمدم تا به شــهر جم خدمت كنم.« اميدواريم جناب پورموسوي 
موفق باشد. همچنين نمي دانيم ايشــان با كدام تيم ليگ برتري 
براي فصل بعد توافق كرده بود، اما هر تيمي كه هست، چشم بسته 
به او توصيــه مي كنيم اين قــرار و مدارها را جــدي نگيرد. االن 
شرايط طوري است كه زنگ مي زنند به ســرمربي و مي گويند تا 
نيم ســاعت ديگر اينجا باش، اگر نيامد تيم را مي دهند به يك نفر 
ديگر. بعد شما از امروز براي ســال بعد توافق كردي؟ عمرا! مگر 

بوندس ليگاست؟

فوتبال ايران

نكته بازي

حجم تغيير مربيان در ليگ نوزدهم آنقدر جنون آميز و خارج از منطق بوده كه شايد 
با هيچ كلمه اي غير از »مسخره« نتوان آن را توصيف كرد. درحالي كه هنوز 5 هفته 
به پايان مسابقات باقي مانده، چيزي حدود 40 سرمربي روي 16نيمكت ليگ برتري 
نشسته اند يا بعضا با هم جابه جا شــده اند.ماجرا گاهي به شكل حيرت آوري كميك 
به نظر مي رسد. مهدي پاشازاده از ليگ دو به ليگ يك آمده و آنجا هم كار را رها كرده 
و با تيم ليگ برتري شاهين بوشهر قرارداد بسته است. رضا مهاجري 2 هفته بعد از 
قرارداد با ماشين سازي، با پيشنهاد گل گهر مواجه شد. بنابراين ساكش را بست و از 
تبريز به سمت سيرجان حركت كرد، اما هنوز به مقصد نرسيده بود كه آنجا مجيد 
جاللي را ابقا كردند. بعد گفتند مهاجري دارد سرمربي شهرخودروي مشهد مي شود، 
اما آنجا ســهراب بختياري زاده را انتخاب كردند. در نهايت گزينه پارس جنوبي جم 
براي آقا رضا باقي ماند، اما اين تيم را هم به ســيروس پورموسوي سپردند و جناب 
مهاجري بالتكليف باقي ماند. البته با توجه به شرايط فعلي ليگ، هيچ بعيد نيست او 
كه امسال سابقه هدايت نساجي و ماشين سازي را داشته، دير يا زود سومين تيمش 

را هم بگيرد.خالصه وضعيت اســفبار و مضحكي بر ليگ برتر حاكم شده كه حتي 
قابل تحليل هم نيست. اين وسط فقط بايد خدا را شكر كنيم كه هم اكنون مسابقات 
بدون حضور تماشاگر برگزار مي شود. در فصول گذشته خيلي از تغييرات انجام شده 
در كادرهاي فني، تحت تأثير اعتراضات تماشاگران بود. يعني هواداران يا به صورت 
خودجوش يا با تحريك عده اي خاص شعار »حياكن، رهاكن« سر مي دادند و مديران 
هم سرمربي بينوا را عوض مي كردند. امسال اما در مقطع سرنوشت ساز پايان فصل 
اساسا تماشاگري در كار نيست كه بخواهد روي مربي و مدير فشار بياورد. برخي بر 
اين باورند كه شايد اگر تماشاگران اجازه ورود به ورزشگاه ها را داشتند، شرايط حتي 
براي مربياني مثل فرهاد مجيدي، امير قلعه نويي يا ساكت الهامي سخت مي شد. فرض 
كنيد در اين شــرايط تغييرات ليگ برتر چقدر مي توانست بيشتر باشد.براي درك 
عمق فاجعه به اين آمار دقت كنيد: از نيم فصل سال گذشته تا امروز سپاهان تنها تيم 
ليگ برتري است كه سرمربي اش را تغيير نداده، تازه به نظر مي رسد داستان قلعه نويي 

و سپاهان هم در پايان همين فصل به سر خواهد رسيد.

بهروز رسايلي| سپاهان بازي بزرگ هفته را در تبريز به 
تراكتور باخت و حاال بعد از قهرماني، حتي در خطر از دست 
دادن نايب قهرماني و سهميه آسيايي است. امير قلعه نويي، 
سرمربي سرشناس تيم اصفهاني در پايان مسابقه، احتماال 
از روي تعارف گفته: »مسئوليت شكست كامال بر عهده 
من است« هرچند همين هم باعث نشد او يك تشر تند به 
علي قرباني و فرصت سوزي اش نزند. فعال كه روزگار براي 
امير خوب نيست؛ انگار گران ترين سرمربي فوتبال ايران، 

راه خروج از سرپاييني را گم كرده است.
1   سپاهان از 7 بازي آخرش در ليگ تنها يك مسابقه را 
برده. اين وضعيت، تيم اصفهاني را هم رديف ضعيف ترين 
تيم هاي حاضر در ليگ نوزدهم قرار مي دهد. حتي پيكان 
و گل گهر سيرجان هم در بازه زماني مشابه نتايج بهتري 
گرفته اند. حداقل مي دانيم كه اين تيم ها از نظر بودجه و 
هزينه قابل مقايسه با ســپاهان نيستند و جمله معروف 

قلعه نويي يعني »تيم پنجم هزينه هستيم« در اين مورد 
به كار نمي آيد. بنابراين افزايش فشارها روي امير كامال 

طبيعي است.
2   ســپاهان اين روزها 2 معما دارد. اولي اميد نورافكن 
است كه نيم فصل نخست عصاي دست قلعه نويي بود و 
اين روزها خبري از او نيست. ابتدا به خاطر كرونا قرنطينه 
شد، اما بعد از بهبودي تنها در دقيقه 90 بازي هفته قبل 
برابر پارس جنوبي به ميدان رفت و مقابل تراكتور هم تمام 
بازي را از روي نيمكت ذخيره ها تماشا كرد. معماي دوم هم 
محسن مسلمان است؛ هافبكي كه مدت هاست در ليست 
تيم قرار نمي گيرد و اصال كسي نمي داند مشكلش چيست. 
ليگ نوزدهم رو به پايان است و مسلمان در مجموع حدود 
90دقيقه براي سپاهان بازي كرده؛ در اين شرايط آيا كسي 
مي داند قرارداد اين بازيكن چرا تمديد شد؟ شما چطور 

آقاي قلعه نويي؟ مي دانيد چرا نورافكن را نگه داشتيد؟

3   خبر خوش براي امير قلعه نويي اين است كه سپاهان 
از نظر برنامه بازي هاي باقيمانده تيم خوش شانسي است. 
طاليي پوشان غيراز يك بازي دشوار با استقالل، 4 مسابقه 
ديگرشان را بايد برابر نفت آبادان، نساجي، شهرخودرو 
و پيكان برگزار كنند. نفت آبادان اين هفته ها بســيار بد 
نتيجه گرفته و گفته مي شــود بين بازيكنان و كادرفني 
اين تيم رابطه خوبي برقرار نيســت. شهرخودرو هم در 
سراشيبي سقوط است و شرايطش بعد از جدايي مجتبي 
سرآسيايي تعريفي ندارد. نساجي يكي از بي انگيزه ترين 
تيم هاي اين هفته هاست و پيكان هم فقط در شرايطي 
لقمه گلوگير خواهد بود كه هفته آخر براي بقا نياز ضروري 
به كسب امتياز برابر سپاهان داشته باشد. حكايت بازي با 
اســتقالل اما فرق مي كند. قلعه نويي هم در ليگ )هفته 
بيست وهفتم( با فرهاد مجيدي مصاف خواهد داد و هم 
در مرحله يك چهارم نهايي جام حذفي. به نظر شما اغراق 
است اگر بگوييم سرنوشت قلعه نويي را مجيدي تعيين 

مي كند؟ 
4  مديران سپاهان مدت هاست مذاكره با امير قلعه نويي 
براي تمديد قرارداد را به پايان فصل موكول مي كنند. اين 
در حالي است كه در اظهارات آنها حتي يك نصفه چراغ 
سبز و يك سر سوزن اشتياق هم براي ادامه همكاري ديده 
نمي شود. به نظر مي رسد اصفهاني ها هنوز بابت عدم حضور 
تيم شان برابر پرسپوليس و نيز از كف رفتن قهرماني براي 
دومين فصل پياپي از سرمربي تيمشان دلخور هستند. 
اين وسط اما يك سؤال مهم ديگر هم وجود دارد؛ اينكه 
مراد از »آخر فصل« كي است؟ در حقيقت فصل جاري 
با برگزاري ليگ و جام حذفي به پايان نمي رسد و بعد از 
يك وقفه يك ماهه، از اواخر شهريورماه شاهد برگزاري 
ليگ قهرمانان آســيا خواهيم بود؛ جايي كه هيچ بعيد 
نيست به جاي قلعه نويي يك مربي جديد روي نيمكت 
سپاهان نشسته باشد. مگر اينكه او مثال نايب قهرماني ليگ 
و قهرماني جام حذفي را به دست بياورد و دوباره دست باال 

را بگيرد. آيا مي تواند؟

 تيرباران سرمربي بدون »حياكن، رهاكن«
  آمار مي گويد از نيم فصل گذشته تا امروز تنها يك تيم ليگ برتري سرمربي اش را تغيير نداده است

 كواچ در راه موناكو
نيكو کواچ بعد از جدايی از بايرن مونيخ پيشنهادات مختلفی را بررسی کرد. حاال به نظر می رسد کواچ مقصد 
ماجراجويی جديدش را انتخاب کرده است. خبرنگار اکيپ مدعي شده نيكو کواچ به جای رابرت مورنو 
هدايت موناکو را در اختيار می گيرد.

اســتقالل با پيروزي بر نفت آبادان، نخســتين بــردش در عصر 
همزيستي با كرونا را به دست آورد و به اين ترتيب براي نخستين 
بار در سال 99طعم پيروزي را چشيد. اگرچه بازي شرايط نزديكي 

داشت و نفتي ها هم چند مرتبه مي توانستند به گل برسند، اما در 
نهايت استقالل از فرصت هايش بهتر اســتفاده كرد و با دست پر 
به تهران برگشت. 2گلي كه شــيخ دياباته و ارسالن مطهري در 
اين بازي به ثمر رســاندند، موقعيت استقالل را به عنوان سومين 
تيم جذاب ليگ تثبيت كرد. منظــور از جذابيت، ميانگين تعداد 
گل هاي رد و بدل شده در مســابقات هر تيم است؛ آيتمي كه از 
جمع گل هاي زده و خورده تيم ها حاصل مي شود. استقالل با اين 
2گل تعداد گل هاي زده اش را به عدد 43رساند و همچنان عنوان 

بهترين خط حمله ليگ را در اختيار دارد. اين تيم تا اينجاي فصل 
25گل هم خورده. اين يعني تعداد گل هاي رد و بدل شده اش در 
24بازي امســال، مجموعا 68گل بوده و در هر مسابقه اين تيم 
به طور متوسط 2.8بار توپ از دروازه استقالل يا رقيبش گذشته 
است.استقالل در اين آيتم تنها 2رقيب دارد كه هر دو قعر جدولي 
هستند و شرايط عجيبي دارند. اكشن ترين تيم ليگ، پيكان است 
كه 35گل زده و 42گل خورده. بنابراين مجموعا در 25مســابقه 
اين تيم 77گل رد و بدل شــده؛ به طور ميانگيــن 3.08گل در 

هر بازي! از سوي ديگر شاهين بوشــهر هم كه اين هفته ها زياد 
دروازه اش باز مي شــود، بــا 21گل زده و 49گل خورده، ركورد 
70گل در 25بازي را به ثبت رسانده؛ يعني تماشاچيان مسابقات 
شاهين به طور متوسط در هر بازي شاهد به ثمر رسيدن 2.8گل 
بوده اند. البته فرق اساسي استقالل با اين 2تيم آن است كه تيم 
فرهاد بهترين خط حمله ليگ را در اختيار دارد؛ بنابراين اكشن 
شدن مسابقات آبي پوشان، بيشــتر به خاطر تعداد باالي گل هاي 

زده است، نه گل هاي خورده.

  تيم اكشن فرهاد
68گل در 24مسابقه؛ استقالل اهل زد و خورد است

 نيمكت استقالل؛جايزه نايب قهرمان
    در هفته 25 معادالت صدرجدولي ها تا حدودي به هم ريخت؛ معادالتي که نقش زيادي 

  در سرنوشت فرهاد مجيدي خواهند داشت
هفته بيست وپنجم ليگ برتر با پيروزي تراكتور و استقالل و شكست 
سپاهان و شهرخودرو آغاز شد كه اين نتايج معادالت صدر جدول را تا 
حدود زيادي به هم ريخت. استقالل كه مدت ها نبرده بود برنده شد و 
سپاهان كه به ندرت مي بازد بازنده شد تا اين هفته با اتفاقات خاصي در 

بين مدعيان سهميه به پايان برسد.
  اولين برد آبي ها در سال99

اســتقالل از زمان روي كار آمدن فرهاد مجيدي هيچ مسابقه بيرون 
از خانه اي را در ليگ برتر نبرده بود. ضمن اينكــه آنها بعد از به پايان 
رسيدن تعطيالت 4ماهه و شروع مجدد ليگ هم هنوز پيروزي را دشت 
نكرده بودند. جمعه شب اما در آبادان هر دوي اين طلسم ها شكسته شد 
و در مسابقه اي كه تيم ميزبان تقريبا 2برابر استقالل شوت زد در نهايت 
تعداد شوت هاي داخل چارچوب 3-3مساوي و تعداد گل ها 2 بر صفر 
به سود آبي پوشان شد. اين شكست خانگي صنعت نفت آبادان را كال از 
معادله رقابت براي سهميه آسيايي خارج كرد. به خصوص كه اين تيم 
در 2هفته آينده هم بايد با ســپاهان و شهرخودرو روبه رو شود و بعيد 

است قدرت پيروزي مقابل اين 2تيم را داشته باشد.
   سومين باخت فصل سپاهان

حســاس ترين بازي باالي جدول اما ميان 2 تيم ســپاهان و تراكتور 
برگزار شد و سپاهان كه بازي رفت را با 2گل از حريف برده بود اين بار 
در غياب تماشاگران پرشور تبريزي 2 بر يك شكست خورد. احسان 
حاج صفي يك گل زد، يك گل ســاخت، 4شــوت و 3دريبل موفق 
داشــت و با اين كارنامه عالي از متريكا نمره8.44 گرفت تا بهترين و 
تأثيرگذارترين بازيكن اين ميدان باشد. تراكتور با اين پيروزي همچنان 
عنوان بهترين تيم در بازي هاي خانگي را حفظ كرد و بعد از مدت ها به 
رتبه دوم جدول ليگ هم رسيد تا اميدوارتر از هميشه به كسب عنوان 
نايب قهرماني فكر كند. تراكتور تا به حال قهرمان ليگ نشده و با 3بار 

نشستن روي پله دوم ليگ يكي از ركوردداران نايب قهرماني است.
  معادالت باالي جدول

شنبه شب سهراب بختياري زاده هم طي نخستين تجربه اش در هدايت 

شهرخودرو ابتدا با يك گل از پارس جنوبي پيش افتاد. همين نتيجه 
مي توانست شهرخودرو را به جاي تراكتور در رتبه دوم جدول بنشاند 
اما در ادامه مشهدي ها 2گل خوردند و بازي را به تيمي كه براي فرار 
از ســقوط نياز مبرمي به 3 امتياز داشــت، باختند. شهرخودرو حاال 
رتبه چهارم را دارد و در ادامه بايد با تراكتور، نفت آبادان، اســتقالل، 
سپاهان و نساجي بازي كند. با اين قرعه سخت و بازي هاي سنگين، 
به نظر نمي رسد كسي به نايب قهرماني يا حتي رتبه سوم شهرخودرو 
اميدوار باشد. استقالل هفته آينده ميزبان نساجي است و سپس براي 
بازي عقب افتــاده اش به جم مي رود تا بعد از آن براي بازي حســاس 
مقابل سپاهان آماده شود. سپاهان هم نفت آبادان، استقالل، نساجي، 
شهرخودرو و پيكان را در مقابل دارد. به نظر مي رسد در ميان تيم هاي 
باالي جدول تراكتور و فوالد از حريفان ساده تر و شانس بيشتري براي 
دوم و سوم شدن برخوردارند. تراكتور با شهرخودرو، پيكان، شاهين 
بوشهر، ماشين سازي و فوالد بازي دارد و فوالد هم قبل از بازي هفته 
آخر با تراكتور بايد به مصاف نساجي، نفت مسجدسليمان، ذوب آهن، 
گل گهر، سايپا و پارس جنوبي برود. تيم نكونام بيشتر با حريفاني از نيمه 

پايين جدول روبه روست.
  نيمكت استقالل، جايزه نايب قهرمان

نكته جالب درباره رقابت باالي جدولي ها اين است كه در اين منطقه 
از جدول عالوه بر جنگي كه براي كسب سهميه در جريان است يك 
رقابت پنهان هم براي رســيدن به نيمكت اســتقالل در سال آينده 
جريان دارد. از 5 مربي كه براي كسب سهميه مي جنگند حداقل 3نفر 
داعيه نشستن روي نيمكت استقالل را دارند و رقابتي جدي بين آنها 
جريان دارد. فرهاد مجيدي، امير قلعه نويي و جواد نكونام نامزدهاي 
جدي هدايت استقالل1400 هســتند و نتيجه رقابتي كه اين روزها 
ميان آنها جريان دارد، نقش زيــادي در اتفاقات پايان فصل و انتخاب 
سرمربي استقالل خواهد داشت. اگر فرهاد مجيدي به حفظ جايگاه 
خودش فكر مي كند در درجه اول بايد اين فصل را پايين تر از نكونام و 

قلعه نويي به پايان نرساند.

   برنده اي كه بردن
 را  فراموش كرده

 4 نكته در مورد احوال اين
 روزهاي  امير قلعه نويي
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كارلوس كي روش، سرمربي پيشين تيم ملي فوتبال ايران با انتشار 
متني فارســي در صفحه اينســتاگرامش از پايان دعواي حقوقي با 

فدراسيون فوتبال ايران خبر داد.
در اين متن، كي روش به مهدي تاج، رئيس سابق فدراسيون تاخت 
و اعتبار توافق با فدراســيون را به نام مهدي محمــد نبي، دبيركل 
فدراسيون و مهدي خراطي، رئيس دپارتمان تيم هاي ملي نوشت: 
»اختالف مالي و حقوقي كه من با فدراسيون فوتبال ايران داشتم، 
نهايتا به انتها رسيد. اين تنها به دليل تصميم واضح و قدرتمند فيفا در 
برابر رفتار ناعادالنه و غيرمحترمانه اي بود كه رئيس سابق فدراسيون، 
آقاي تاج، پس از 8 ســال خدمات من براي تيم ملي داشت. نهايي 
شدن اين توافق پيامدهاي روابط حرفه اي و دوستانه من با آقاي نبي 
و آقاي خراطي، اعضاي محترم و دلسوز فدراسيون فوتبال بود كه به 

راستي به دنبال اهداف تيم ملي هستند.«

مهدي محمد نبي، دبيركل فدراسيون فوتبال، ديروز در گفت وگويي 
تالش كرد جزئياتي از اين توافق را توضيح دهد. او گفت: »اســفند 
ماه 98 از ســوي فيفا حكمي صادر شــد كه فدراسيون به پرداخت 
200هزار يــورو، به اضافه جرايــم ديركرد، پرداخــت هزينه هاي 
دادرســي و همچنين وكالي پرونده محكوم شده بود. خوشبختانه 
توانستيم به تفاهم برسيم. بيش از 50درصد مبلغ رأي صادره فيفا 
با احتساب كليه هزينه هاي مرتبط از رأي صادره كم شد و در نهايت 
با تعامل بســيار خوب صورت گرفته پرونده نزد فيفا مختومه اعالم 
شد. در اينجا از طرف فدراســيون فوتبال از آقاي كارلوس كي روش 
تشكر مي كنيم.«به نظر مي رسد كي روش با انتقاد از تاج و حمايت از 
نبي، خواسته يا ناخواسته، تأثير محسوسي بر دعواهاي مديريتي در 
فدراسيون فوتبال خواهد گذاشت. پيش بيني مي شود اين سخنان 
مواضع نبي را تقويت كند و تاج و دوستانش را بيشتر به چالش بكشد.

پستاينستاگراميكيروش
بهسودنبي،بهضررتاج

      سرمربي پيشين تيم ملي از بسته شدن پرونده اختالفش با فدراسيون فوتبال خبر داد 

تماشاگر آزاد مي شود
درحالي كه موج دوم كرونا خيلي از كشورها ازجمله ايران را درگير 
خود كرده، در اروپا انگار همه  چيز در حال بازگشت به روال طبيعي 
اســت. ليگ فرانســه از معدود ليگ هاي اروپايي بود كه به خاطر 
ويروس چيني ناتمام رها شد. حاال پاري ســن ژرمن كه به همراه 
ليون در جدول بازي هاي ليگ قهرمانان اروپا باقي مانده اســت، 
مسابقه دوســتانه اي با تيمي بلژيكي به نام واســلند انجام داده. 
در اين بازي دوستانه در ورزشــگاه پارك دوپرنس پاري سن ژرمن 
موفق شد با نتيجه 7بر صفر، تيم دسته اولي واسلند بِورن بلژيك 
را از پيش رو بردارد. نيمار، كيليــان امباپه، مائورو ايكاردي، چوپو 
موتينگ و لويك امبه سو گلزنان پاريســي ها در اين ديدار بودند. 
نيمار از خشــونت بازيكنان تيم حريف هم خيلي شــاكي بود كه 
البته نكته مهم اين بازي حضور تماشــاگران پاريسي در ورزشگاه 
و چسبيده به هم اســت. دولت فرانسه پيش از اين اعالم كرده بود 
ورزشگاه هاي اين كشــور از تاريخ 11ژوئيه )21تير ماه( به روي 
هواداران بازگشايي خواهد شد. در مرحله اول حداكثر تعداد 5هزار 
هوادار اجازه ورود به ورزشــگاه هاي اين كشور را خواهند داشت، 
هرچند اين محدوديت ها مي تواند در اواخر فصل تابستان و با آغاز 
فصل 22-2021لوشامپيونه در تاريخ 22آگوست )يكم شهريور( 

كاهش يابد و اجازه ورود تعداد بيشتري از هواداران داده شود.
در انگليس هم گويا ديگر ترسي از تجمع مردم وجود ندارد. بوريس 
جانسون، نخســت وزير انگليس اعالم كرده كه از مهر ماه )اكتبر( 
هواداران مي توانند به ورزشــگاه بروند. همين هفته گذشــته بود 
كه هواداران ليورپول به خاطر ازدحام جلوي ورزشگاه آنفيلد براي 
برپايي جشن قهرماني از سوي همه اقشــار و اصناف جامعه مورد 
انتقاد قرار گرفتند. معدود هواداران رئال هم بعد از قطعي شــدن 
قهرماني ليگ در ميدان سيليس با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و 
دستورالعمل هاي بهداشتي حضور پيدا كردند. رئيس الليگا حتي 
قصد داشت ادامه ليگ را پس از دوران قرنطينه با حضور هواداران 
برگزار كند اما وزارت بهداشت اسپانيا خاوير تباس را از اين تصميم 
منصرف كرد. به نظر مي رســد الليگا و آلمان هم فصل آينده را با 
تماشــاگر آغاز كنند؛ البته احتماال محدوديت هايي درنظر گرفته 
خواهد شد، ازجمله ممنوعيت استفاده از باالي 30درصد ظرفيت 
ورزشگاه ها. در اســپانيا راهيابي هواداران به ورزشگاه ها نزديك تر 
هم هســت و فدراســيون در حال مذاكره با دولت براي برگزاري 
ديدار نهايي جام حذفي بين بيلبائو و رئال سوسيداد است. فينال 
كوپا دل ري به دليل اصرار 2 تيم باســكي به انجام بازي در حضور 
تماشاگران خود به تعويق افتاده و تا االن برگزار نشده است. در ژاپن 
هم قرار است مســابقات فوتبال از ماه جديد با تماشاگر ادامه يابد. 
قوانين جديد دولت ژاپن اين اجازه را داده تا حداكثر 5 هزار هوادار 
يا 50 درصد ظرفيت ورزشگاه ها مســابقات را از نزديك نظاره گر 
باشــند. به نظر مي رســد فوتبال نمي تواند از بليت فروشي و پول 

هواداران چشم بپوشد.

جهان

 بالن به بارسا پيشنهاد شد
نشريه »موندو دپورتيوو« چاپ كاتالونيا مدعي است لوران بالن از سوي مدير برنامه هاي خود يعني ژرژ مندس به مديران باشگاه 
بارسلونا پيشنهاد شده است. اين سرمربي فرانسوي كه سابقه سرمربيگري تيم هاي بوردو، تيم ملي فرانسه و پاري سن ژرمن را 

دارد، از سال2016 ديگر روي نيمكت تيمي نبوده و در اين تابستان بحث حضورش در والنسيا هم مطرح شده است.

بهروز رسايلي| بعد از معرفي سهراب بختياري زاده 
به عنوان سرمربي جديد شهرخودرو، مالك اين 
باشگاه مدعي شده است پيش از انتخاب كادرفني 
جديد به علي دايي و علي كريمي پيشنهاد داده، 
اما آنها پيشنهاد حضور در مشهد را رد كرده اند. 
اينكه دايي پيشــنهاد شــهرخودرو را رد كرده 
چندان عجيب نيســت، چرا كه جدا از شــايعه 
ممنوع الكاري، او معموال رغبتي براي كار بيرون از 
تهران ندارد. هرگز از تهران دور نشده و بيشترين 
فاصله اي كــه در دوران مربيگــري از پايتخت 
گرفته، مربوط به حضــورش در صباي قم بوده. 
در عين حال اما، پاســخ منفي علــي كريمي به 
شهرخودرو بسيار عجيب است و جاي بحث دارد.

شــايد خيلي ها تصور نمي كردنــد كريمي بعد 
از دوران بازيگري ســراغ مربيگري بــرود، اما او 
هم دســتياري كارلوس كي روش در تيم ملي را 
پذيرفت و هم به عنوان ســرمربي روي نيمكت 
سپيدرود رشــت و نفت تهران نشست. روحيه 
كريمــي طوري بود كــه حتي تيفوســي ترين 
هوادارانش هم نمي توانســتند برايش در شغل 
مربيگري موفقيتي چشــمگير قائل باشند. در 
ســپيدرود و نفت هم به نوعــي همين فرضيه 
اثبات شد و دوران خوبي را به عنوان مربي تجربه 
نكرد. پس از آن، او كنار كشيد و هم اكنون غير از 
پست هاي اينستاگرامي جسته و گريخته، هيچ 
ارتباط خاصي بــا دنياي فوتبال نــدارد. در اين 

شرايط به نظر مي رسيد شهرخودرو جذابيت هاي 
الزم براي بازگشــت كريمي به عرصه مربيگري 
را داشــته باشــد. اين تيم برخالف سپيدرود و 
نفت نه مشكل مالي چشمگيري دارد و نه براي 
فرار از ســقوط مي جنگد. جادوگر مي توانست 
اين چنــد هفته آخر ليگ را بگذرانــد و تازه اگر 
ســهميه هم نمي گرفت، احتماال كسي زياد به 
او خرده نمي گرفت. در ليگ قهرمانان آســيا هم 
شهرخودرو با 2 شكست در مســابقات ابتدايي 
به نوعي حــذف را پذيرفتــه، بنابراين كريمي 
مي توانســت فرصت خوبي براي تجربه اندوزي 
بين المللي داشته باشــد و طعم مربيگري برابر 

تيمي مثل الهالل را بچشد.

مجموعه اين موارد است كه »نه« گفتن كريمي 
به شهرخودرو را عجيب مي كند. شايد عجوالنه 
باشد، اما برداشتي كه فعال مي توان از اين ماجرا 
كرد، كناره گيري زودهنــگام از حرفه مربيگري 
است. شايد درگيري با مالك سابق نفت تهران و 
نيز مشكالت زيادي كه در سپيدرود داشته است، 
كريمي را دلسرد كرده باشد. او اين روزها مشغول 
لذت بردن از زندگي است. تنيس و واليبال بازي 
مي كند، در سطح ورزشكاران حرفه اي مي دود و 
كاري هم به كار كســي ندارد. بايد منتظر ماند و 
ديد كريمي فقط به پيشنهاد مشهدي اش پاسخ 
منفي داده يا جواب »نه« او به طور كلي شــامل 

حرفه مربيگري مي شود.

آياعليكريميديگرنميخواهدمربيگريكند؟
  گمانه زني درباره داليل رد پيشنهاد شهرخودرو كه مي توانست نخستين تجربه بين المللي جادوگر باشد 



چرخه معیوب سوداگری به جای تولید

کالهبرداری هایی مانند پرونده فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان )پرونده ۱۲۲هزارصفحه ای مشابه 
گوهرناز برای ۱۲ هزار مالباخته که سال های96-95  در دادگاه کرمانشاه تشکیل شد( و صنایع 
 غذایی گوهرناز ریشه در مشکالت اقتصادی کشور دارد. اتفاق هایی در کنار هم قرار گرفته است 
که مردم تصمیم می گیرند به جای اینکه به صورت مستقیم در جریان تولید نقش داشته باشند، 
در بنگاه های دیگر سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که در کشورهایی مانند ژاپن، چین و 
آلمان، مردم خودشان مستقیم وارد کسب و کار می شوند. هرگاه شرایط از نظر روانی یا واقعی 
طوری باشد که مردم به صورت مستقیم کسب وکار و تولید نداشته باشند و تصمیم بگیرند در 
بنگاه های واسطه ای سرمایه گذاری کنند، شرایط برای بی اخالقی های اقتصادی فراهم می شود. 
البته اقتصاد کالسیک همیشه تالش کرده است با ایجاد بی اعتمادی و قحطی در کسب وکار خرد، 
زمینه را فراهم کند که اموال مردم در کسب وکارهای واسطه ای کالن قرار گیرد. در چنین شرایطی 
ممکن است بخشی از مردم، پول شان را در بانک ها سپرده گذاری کنند و بخشی دیگر ترجیح دهند 
افرادی که در نظام اقتصادی ادعای تولید و کسب وکار دارند را به عنوان واسطه انتخاب و از طریق 
آن ها سود مناسبی دریافت کنند. در واقع شرایط اقتصادی جامعه به این مسائل دامن می زند. یعنی 
وقتی روحیه تولید مستقیم از جامعه برچیده شود و روحیه سوداگری و سفته بازی بر اقتصاد کشور 
حاکم شود، سرمایه های مردم به سمت بنگاه های واسطه ای هدایت می شود. چون مردم جریان 
تولید و کسب وکار را سخت تصور می کنند، ترجیح می دهند وکیل بگیرند که کار سرمایه گذاری را 
انجام دهد. بنابراین وقتی مجموعه ای اعالم می کند قرار است کسب وکار راه اندازی کند، مردم هم 
آماده سرمایه گذاری هستند که پول شان را به این بنگاه ها بسپارند. تاکنون مواردی از کالهبرداری 
کالن در قالب پرونده های قضایی، رسانه ای شده اما پرونده های متعددی هم در کشور تشکیل شده 
که ابعاد آنها خردتر است و افراد کمتری را درگیر کرده اما تعدادشان زیاد است و جمعیت بزرگی 
درگیر آن هستند. افرادی هستند که به انگیزه راه اندازی خط تولید و کسب وکار اقتصادی، مثال 
زمینی را خریداری می کنند، تبلیغات گسترده ای در شهرها انجام می دهند، مجوز اولیه دریافت 
می کنند و از مجاری غیررسمی شروع به جذب ســرمایه می کنند. بعضی از این افراد صادقانه 
وارد فضای تولید می شوند اما با توجه به شرایط تورمی کشور، تحریم ها و مسائل دیگر شکست 
می خورند. البته بنگاه های اقتصادی که شکست نمی خورند، ممکن است سودهای متعارف به 
سرمایه گذاران پرداخت کنند  و سرمایه گذاران هم به دلیل رضایتی که از دریافت سود دارند، 
اطرافیان خود را ترغیب می کنند در این بنگاه سرمایه گذاری کنند، بنابراین سرمایه های جدیدی 
وارد این مجموعه ها می شود. این سیکل تا جایی ادامه پیدا می کند که متولیان بنگاه های اقتصادی 
یا حجم عظیمی از سرمایه های مردم را جذب می کنند و از کشور خارج شده یا گرفتار محاکم 
قضایی می شوند. این شیوه کالهبرداری همچنان ادامه دارد. علتش این است که ساختار بنگاه های 
کوچک و متوسط در کشور ما نظم خوبی ندارند و اقبال مردم به سرمایه گذاری مستقیم در تولید 
و کسب وکار چندان باال نیست. بنابراین سرمایه های مردم به جای تولید یا به سمت سفته بازی 
هدایت می شود یا وارد نظام بانکی شده یا به بازار سرمایه تزریق می شود. این شیوه سرمایه گذاری 
که ریسک باالیی دارد، در هر سه صورت مضر است. سرمایه های مردم زمانی می تواند برای نظام 
اقتصادی مفید باشد که وارد فضای کسب وکار شود. در هر حال مردم دقت کنند که سرمایه باید به 
تولید چسبندگی داشته باشد. در برخی کشورهایی که در باال ذکر شد، اگر سرمایه مردم از تولید 
و کسب وکار خارج شود، برای سرمایه گذار سود کمتر و ریسک بیشتری دارد. ولی در کشور ما 
چون چسبندگی سرمایه به تولید کم است، برخی از مردم به جای نقش آفرینی مستقیم در رونق 

کسب وکار به سفته بازی روی می آورند.
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متــن كـامـل در سایت

اختصاص اعتبار برای تکمیل بیمارستان زاهدان
 بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی زاهدان اختصاص یافت. عملیات ساخت 
این مرکز به دلیل کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه شده بود و با از 
سرگیری مراحل ساخت، تا پاییز امسال به بهره برداری می رسد.

2 3 0 2 3 4 4 2 1۰

   تبلیغات گسترده و فریبنده شرکت صنایع  غذایی 
»گوهرناز« که بیش از ۱6 نمایندگی در سراسرکشور گزارش 

ایجاد کرده  اســت، بیش از 4هــزار مالباخته برجا 
گذاشــت. ســودهای وسوســه انگیز 35 و 45 درصدی، بیش از 
۲50میلیارد تومان از سرمایه مردم را روانه این شرکت کرد و مردم 
استان های مختلف به امید کسب سود بیشتر و نقش آفرینی در رونق 
تولیــد و صــادرات، پول شــان را در صنایع  غذایــی »گوهرناز« 
ســرمایه گذاری کردند. اعتبار مدیرعامل این شرکت روزبه روز با 
تبلیغات در صداوسیما و رسانه های معتبر نزد مردم بیشتر می شد تا 
جایی که این شخص بدون اینکه هیچ تولید و صادراتی داشته باشد، 
به عنوان کارآفرین و صادرکننده نمونه معرفی شد. اما خبر اخیر 
مبنی بر دستگیری مدیرعامل گوهرناز، همه ســرمایه گذاران و 
شهروندانی که تبلیغات انبوه این شرکت را در شبکه های سیما و 
محیط شهری دیده بودند، در شوک بزرگی فروبرد. اتفاقی که مشابه 
آن را چند سال پیش هم داشــتیم و در کالهبرداری نجومی یک 
شرکت تحت عنوان » مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان« که 
۱۲ هزار نفر ۲3۸ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری کرده 

بودند.  
حال ایــن اتفاق دوبــاره تکرار شــده و البته 
باورش برای ســرمایه گذاران سخت است که 
مدیرعامل خوش حساب این شرکت )به زعم 
سرمایه گذاران و البته نه مسئوالن قضایی( را 
پشت میله های زندان ببینند. در پی گالیه های 
متعددی که برخی مالباختگان از این شرکت 
به همشهری اعالم کردند، با دادستان عمومی 
و انقالب قم و قاضی شعبه ویژه دادستانی قم 
گفت وگو کردیم. البتــه در این میان برخی از 
سرمایه گذاران هم از فعالیت شرکت گوهرناز 
اظهار رضایت کرده و عنوان می کنند که این 

شخص در پرداخت سود مشارکت سرمایه گذاران خوش حساب بوده 
 است و حتی اگر با پول آن ها فعالیت اقتصادی خاصی انجام نمی داده، 
اما در سال های اخیر تأخیری در دریافت مطالبات شان نداشته  اند. 

کدهای کالهبرداری
دادستان عمومی و انقالب قم در این باره می گوید: این فرد هم مانند 
دیگر متخلفان گذشته، از طریق کمک به هیئت های مذهبی و امور 

عام المنفعه، خودش را فردی متدین نشان می داد. از سوی دیگر 
در موعد مقرر سود ســرمایه گذاران را با پول هایی که جذب کرده 
پرداخت می کرد. عالوه بر این، به  عنوان انسان قدردان، یک درصد 
از سرمایه جذب شده را به افرادی که سرمایه گذاران جدید را معرفی 
کنند، می داد. این ها کدهای کالهبرداری است. 
فرد اگر خودش را انسان موجهی نشان ندهد، 
نمی تواند جذب سرمایه داشــته باشد. در این 
شرایط سرمایه گذاران هم بهتر معرف افراد موجه 

می شوند و این راز جذب مداوم سرمایه است.
حجت االســالم والمســلمین حســن غریب 
می افزاید: مدیرعامل گوهرناز از سال 9۲ تا 9۸ 
مشغول جذب سرمایه های مردم و واریز سود 
بود. کارخانه در تیر 9۸ ایجاد شده بود و سوله آن 
هم برای بسته بندی محصوالت استفاده می شد. 
همچنین متهم چند روز قبل از دستگیری یک 
کارخانه بافندگی خریده بــود که این موضوع 
نشان می دهد متهم در طول چند سال، فقط بخشی از سرمایه های 
جذب شده را به عنوان سود به سرمایه گذاران پرداخت می کرد و هیچ 

فعالیت اقتصادی نداشت. 
وی با بیان این که در قرارداد مضاربه، سرمایه های جذب شده باید 
در عرصه تولید و فعالیت اقتصادی به  کار گرفته شود، بیان می کند: 
اقدام متهم برای ایجاد دو کارخانــه و کارگاه هم به این دلیل بود 
که می خواست یک فعالیت اقتصادی کوچک را به عنوان پوشش 

سرمایه گذاری داشته باشد که سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی 
به او شک نکنند. پس از دســتگیری این فرد، قرار بود کارخانه به 
فعالیتش ادامه دهد و سود آن برای پرداخت به سرمایه گذاران به 
حساب دادگستری واریز شود، اما بعد از تحقیقات تکمیلی و بررسی 
مدارک و اسناد به این نتیجه رسیدیم که این کارخانه نه تنها سودی 

ندارد، بلکه زیان ده هم هست.
 وی تاکید می کند: این فرد باید کل سرمایه های مردم را وارد صنایع 
مختلف، تولید یا کشاورزی و فرآوری می کرد و به اندازه تمام پولی که 
از سرمایه گذاران گرفته بود، کارخانه ایجاد و سرمایه گذاری اقتصادی 
می کرد؛ در حالی  که کل سرمایه ای که در جریان تولید هزینه شده 
حدود ۱0میلیارد تومان است. متهم با پول مردم یک زندگی اشرافی 
برای خود رقم زده اســت. او حدود ۲50 میلیارد تومان از سرمایه 
مردم را جذب کرده درحالی که کل دارایی های نقدی و غیرنقدی 
متهم حدود 50میلیارد تومان است و به دلیل اینکه فعالیت متهم، 

غیرقانونی و غیرشرعی بوده پرونده قضایی برای او تشکیل شد.

پول مردم چه شد؟
مهم ترین ســؤالی که ذهن مالباختگان را درگیر کرده، سرنوشت 
سرمایه هایشان اســت. آنطور که دادستان قم می گوید، بخشی از 
سرمایه های مالباختگان صرف بریز و بپاش و خوشگذرانی متهم 
شده اســت. به همین دلیل برای بررســی مصادیق حیف و میل 
سرمایه های مردم، سراغ قاضی شــعبه ویژه دادستانی قم رفتیم. 
شهباز بروجردی درباره بررســی تخلفات این فرد به همشهری 

می گوید: مدیرعامل گوهرناز پس از جذب سرمایه های مردم، اقدام 
به خرید خانه سه طبقه مجلل و اشرافی در منطقه ساالریه قم کرد. 
طبقه همکف این خانه دارای سونا، جکوزی، وسایل بازی بیلیارد و 
ایرهاکی است. طبقه اول که در معرض دید و رفت و آمد مردم بود 
با ۱0عدد فرش ابریشم دســتباف که قیمت بیش از 300میلیون 
تومان دارند، تزیین شده بود. درهای ورودی اتاق ها در همه طبقه ها 
قفل های رمزگذاری شــده مخصوص دارد که مبلغ هر قفل یک 

میلیون تومان است.
بروجردی با اشاره به تهیه خانه های لوکس ازسوی متهم برای دو 
همسر و خانواده نزدیکش بیان می کند:  در دو قطعه باغ چندهکتاری 
که متهم برای همســران خود خریداری کرده، امکانات پیشرفته 
حفاظتی، سیستم کنترل از راه دور، سیستم آبیاری پیشرفته، لوازم 
لوکس خانگی شامل فرش های دســتباف، یخچال، تلویزیون و... 
وجود دارد. برای ساخت باغ پرندگان و خرید حیوانات و پرندگان 
گران قیمت هم هزینه  قابل توجهی در این بخش صرف شده است. 
متهم اقدام به خرید 3 رأس اسب گران قیمت برای سوارکاری خود 

و فرزندانش کرده بود. 
وی می افزاید: متهم به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، مالزی، 
روسیه، لبنان و... هم مســافرت های متعددی داشته که هزینه 
هر ســفر حدود ۱00 میلیون تومان برآورد شده  است. همچنین 
خودروها و موتورســیکلت های گران قیمت این شخص کشف 
و توقیف شده است. قاضی شعبه ویژه دادســتانی قم می گوید: 
کالهبرداری اینچنینی که با تبلیغات گســترده و سوء استفاده 
از اعتماد مردم صــورت می گیرد، نه تنها اقدامــی غیرقانونی و 
غیرشرعی است که موجب ضرر مالی و مشکالت روحی و روانی 
برای مالباختگان می شود، همچنین نوعی اخالل در نظام اقتصادی 

کشور است.
  

عناوین مجرمانه ارتکابی ازسوی متهم پرونده گوهرناز جزو جرائم 
عمومی و غیرقابل گذشــت بوده که حتی با رضایت شاکیان نیز 
مختومه نمی شود. به گفته مسئوالن قضایی استان، درباره احقاق 
حق مالباختگان این پرونده، بخشی از اموال مردم که فاسدشدنی 
بود، فروخته شده و مبالغ نقدی حاصل از فروش این کاالها و مبالغ 
نقدی توقیف شده از متهم در حساب سودآور، سپرده گذاری شده تا 
حقوق شاکیان حفظ و در زمانی معین پرداخت شود. گرچه به لحاظ 
پیچیدگی پرونده و گستردگی اقدامات، اعالم زمان دقیق صدور رأی 
مقدور نیست، اما تحقیقات مورد نیاز این پرونده در مرحله پایانی 
است و قاضی پرونده تاکید کرده که در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه 

بررسی ها و تحقیقات اعالم می شود.

بلندپروازی»گوهرناز« با پول مردم
دادستان: متهم این پرونده هم مانند دیگر متخلفان از طریق کمک به هیئت های مذهبی و امور عام المنفعه خود را متدین نشان می داد

روح اهلل کریمی
قم – خبرنگار

حمیدرضا مقصودی
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسالمی دانشگاه قم

صنایع غذایی گوهرناز با وسوسه پرداخت سود ۳5 تا 45 درصدی، مردم را ترغیب به سرمایه گذاری در این مجموعه کرد.

 با کارشناس 

 دادستان قم : مدیرعامل 
گوهر ناز از ۲5۰ میلیارد 
تومان سرمایه مردم تنها 
1۰میلیارد تومان را وارد 
فعالیت اقتصادی کرده و 
با پول مردم یک زندگی 
اشرافی برای خود رقم 

زده است
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اصرار طيف منتسب به 
 سياست
محمــود احمدي نژاد- خارجي

معروف به بهاري ها- در 
اينكــه خــود را آگاه بــه تفاهمنامه 
همكاري ايران و چين نشــان دهند، 
تمامي ندارد؛ ديــروز بار ديگر محمود 
احمدي بيغــش، نماينده شــازند كه 
استاندار دولت احمدي نژاد بود، مدعي 
شــد كه قرار بوده جزاير ايران به چين 
واگذار شود كه حركت مردم و مجلس 
جلوي آن را گرفت. او مدعي شده است 
واگذاري به اين شكل بوده كه اختيار 
تام به چيني ها داده بودند و مقرر بود كه 
چيني ها اختيار جزايــر را بگيرند. اين 
ادعا در حالي مطرح شــده اســت كه 
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
يك بار در صحن علنــي مجلس و بار 
ديگر در كميســيون امنيــت ملي و 
سياســت خارجي -كميسيون متبوع 
احمدي بيغش- درباره قرارداد ايران و 
چين توضيح داده بــود كه »ما نه يك 
متر زمين و نــه حتي حق بهره برداري 
انحصاري از يك وجب خاك ايران را به 
چين و هيچ كشــور ديگــري نداده و 

نخواهيم داد.« 
روز گذشــته روابط عمومــي وزارت 
امور خارجه بــا انتشــار اطالعيه اي 
اظهــارات محمــود احمدي بيغش را 
اساســا كذب خواند و تكــرار اينگونه 
ادعاهاي بي اســاس را ضربه شديد به 
منافع ملي جمهوري اســالمي ايران 
دانست و با اشاره به پيامدهاي اينگونه 
اظهارنظرهاي غيرمسئوالنه، از هيأت 
رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي 
خواســت نســبت به اينگونــه موارد 

رسيدگي شايسته صورت پذيرد.
روابط عمومي وزارت خارجه در ادامه، 
ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاري، 
اجاره، مديريت و يا ديگر اشكال ادعايي 
درخصوص جزاير ايراني، تصريح كرد: 
سند همكاري هاي 2۵ ســاله با چين 
كــه از اعتمــاد عالي و روابــط جامع 

راهبــردي ميان 2كشــور جمهوري 
اســالمي ايران و جمهوري خلق چين 
حكايت دارد، افتخار آميز و در راستاي 
منافع ملي اســت و انتظار اين بود كه 
پس از توضيحات مفصل وزير محترم 
امور خارجه در نشست هفته گذشته 
كميســيون امنيت ملي و سياســت 
خارجي مجلس شوراي اسالمي، شاهد 
تكرار اينگونه مطالب كه در عمل ضربه 
به اعتبار اظهارات نمايندگان محترم 
مجلس و خدشــه به منافع ملي است، 

نباشيم.
تفاهم همكاري 2۵ساله با چين در سفر 
رئيس جمهور اين كشــور به تهران در 
بهمن سال 94 مورد مذاكره قرار گرفت. 
اوايل  ماه جــاري محمود احمدي نژاد 
در يــك ســخنراني به شــايعاتي در 
كشور دامن زد و گفت: هرگونه توافق 
با طرف هــاي خارجي بــدون درنظر 
گرفتن خواســت و اراده ملــت ايران  
و در تقابل با منافع كشــور و ملت، از 
درجه اعتبار ساقط است. محمد جواد 
ظريف، وزير امــور خارجه در واكنش 
به اين اظهــارات در مجلس گفته بود: 
»خيلي ها با كشيدن عكس مار، جامعه 
را تهييج مي كنند، همانطور كه امروز 
درباره چين ايــن كار را انجام دادند  و 
اين خطري است كه وزارت خارجه را 

تهديد مي كند.«
پيش تر سيدعباس موسوي، سخنگوي 
وزارت خارجه در نشســتي خبري در 

پاســخ به ســؤالي مبني بر اينكه چرا 
وزارت خارجه براي ايجاد شــفافيت 
در ذهن افكار عمومي اقدام به انتشار 
متن اين ســند نمي كنــد، گفت: اين 
ســند هنوز نهايي نشــده  و در حال 
چكش كاري است. بحث و گفت وگو ها 
در مورد اين ســند ادامه دارد و وقتي 
كه نهايي شــود و طرف چيني نظرات 
و ديدگاه هاي خود را مطرح كند، حتما 
افكار عمومي را در جريان اين موضوع 
و ســند قرار مي دهيم. وي گفته بود: 
جو ســازي  هاي ايجاد شــده نيز براي 
مختل كــردن همكاري هاي راهبردي 
بيــن ايــران و چين اســت و هرگونه 
پرداختــن اضافي به ايــن موضوع به 
پيشبرد اهداف دشمنان ملت ايران و 
كساني كه خواستار رابطه خوب ايران 
و چين نيســتند، در اين زمينه كمك 
مي كند. محمود احمدي بيغش عصر 
ديروز پس از انتشار موجي از انتقادها 
نســبت به مصاحبه اي كه به صورت 
ويدئويي منتشر شده بود، مدعي شد 

سخنانش تحريف شده است.

تصميم خردمندانه
 ســفير و نماينــده دائــم ايــران در 
ســازمان هاي بين المللي مســتقر در 
وين تصريح كرد كــه مخالفت آمريكا 
و متحدانش با ســند راهبردي ايران 
و چيــن نشــان دهنده صحــت اين 
تصميــم خردمندانه براي اســتفاده 
حداكثري از فرصت هــاي بين المللي 
در مقابل فشار حداكثري است. »كاظم 
غريب آبادي« با انتشار پيامي در صفحه 
اينستاگرامي خود نوشت: چين، امروزه 
نه تنها مخالف سياســت هاي يكجانبه 
و توســعه طلبي آمريكاســت، بلكه با 
دارا بــودن 14.14تريليون دالر توليد 
ناخالص داخلي، صاحب دومين اقتصاد 
بزرگ جهــان با 1۵.۵درصد اســت. 
غريب آبادي با بيان اينكه اين كشــور 
همچنين اشتراك مواضع متعددي با 

ايران در موضوعات بين المللي دارد و در 
ساليان اخير، همواره با اتخاذ تصميمات 
و اقدامــات عليه ايــران در چارچوب 
سازمان هاي بين المللي مخالفت كرده 
اســت، افزود: طبيعي است در چنين 
شرايطي، آمريكا و طرفداران آن تمامي 
تالش مذبوحانه خود را انجام خواهند 
داد تا به خيال خود ايران را در انزواي 
اقتصادي نگه دارند و مانع ورود روابط 
گسترده تجاري و اقتصادي آن با ساير 

كشورها شوند.
سفير كشورمان تصريح كرد: مخالفت ها 
توســط آمريكا و متحدانش، نشــان 
مي دهد كه ورود به همكاري درازمدت 
دوجانبه و راهبردي با چين كه به نفع 
هر دو كشور است، تصميمي صحيح و 

خردمندانه است.
وي افزود: يكــي از نگراني هاي عمده 
مخالفان خارجي از تحقق اين ســند 
راهبردي، پيشــرفت و توســعه ايران 
حيــن تحريم هاســت كــه ضمن به 
چالش كشــاندن هرچه بيشــتر نظام 
سلطه، مي تواند از آن الگويي ديگر در 
ميان كشورهاي در حال توسعه مانند 

چين بسازد.
سفير كشورمان خاطرنشان كرد: در اين 
راستا، ضروري است مرزبندي روشني 
با دلواپسان آمريكايي و حاميان غربي و 
منطقه اي آن ايجاد شود، چرا كه آنها نه 
دلسوز مردم هستند و نه نگران توسعه 
ايران در شرايط سخت تحريمي؛ آنها 
فقط دنبال اعمال فشار بيشتر بر مردم 

و كشور عزيزمان هستند.
پيش تر روزنامه وال اســتريت ژورنال 
آمريكا در گزارشي درباره توافق جامع 
ايران و چين نوشــت: تهران و پكن در 
تالش هستند تا يك مشاركت گسترده 
اســتراتژيك را براي كاهش فشارهاي 
اقتصــادي آمريــكا بر هر دو كشــور 
پايه ريزي كنند؛ توافقي كه همچنين 
ايــران را از انزواي اقتصادي ناشــي از 

تحريم هاي آمريكا خارج خواهد كرد.

اظهارات استاندار دولت احمدي نژاد درباره واگذاري جزاير ايراني به چين  با تكذيبيه وزارت خارجه همراه شد

بهاري ها صحنه گردان تخريب تفاهم ايران و چين

اميد اسدبيگي؛ نام او شايد آشنا نباشد اما در 
ميان سالطين فساد كه طي سال هاي اخير قضايي

از نام آنها با عناويني مانند ســلطان سكه، 
سلطان قير، سلطان فوالد، سلطان پرايد و... رونمايي شده 
است، اسدبيگي هم براي خودش سلطاني است. بيراه نيست 
اگر از او با عنوان سلطان رشوه و سلطان قاچاق ارز ياد كنيم. 
نام او در 2پرونده فساد ارزي كه هم اكنون در حال رسيدگي 
است به عنوان متهم رديف اول مطرح شده است: نخست، 
پرونده »21متهم ارزي« و دوم، پرونده موسوم به »مديران 
سابق بانك مركزي«. در پرونده نخست، او به »سردستگي 
ســازمان يافته اخالل در نظام ارزي و پولي كشور از طريق 
قاچاق عمده ارز و معامالت غيرمجاز ارزهاي دولتي« متهم 
اســت و در پرونده ديگر، به پرداخت رشــوه هاي كالن به 

مديران بانك مركزي متهم شده است.
پرونده نخست داراي 21متهم است كه تاكنون 13جلسه 
دادگاه آن برگزار شده است. براساس اعالم نماينده دادستان 
در نخستين جلســه دادگاه در يك نمونه از تخلفات اين 
پرونده كالن ارزي، متهمان اسدبيگي و رستمي با همكاري 
كحال زاده و شركت معتمد پارســه، حدود 600ميليون 
دالر ارز براي راه اندازي خط توليد 18هزار تني شكر اخذ 
مي كنند، اما قراردادي 14ميليــون دالري را براي خريد 
يك خط توليد دســت دوم منعقد كرده اند كه حتي خط 
توليد 14ميليون دالري هم هرگز وارد كشور نشده است. 
به گفته نماينده دادستان، براساس اسناد گمرك تاكنون 
هيچ كااليي وارد نشده و متهمان تمامي ارزهاي دريافتي 
از طريق بانك هاي مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در 
زمان رفع تعهد شش ماهه و يكساله با جعل اسناد، رشوه 
و كالهبرداري قصد رفع تعهد ارزي را داشته اند. براساس 
كيفرخواســت اين پرونده، اميد اسدبيگي به منظور ايجاد 
تســهيالتي در دريافت ارزهاي دولتي، مبالغــي بالغ بر 
2ميليون و۵00هزار درهم امارات و ۵0هزار دالر را به متهم 
رضا انصاري كه در آن زمان در بانك مركزي صاحب پست 
بوده رشوه داده است. متهم رديف اول پرونده اما اتهاماتش 

را نپذيرفته و در يكي از جلســات دادگاه مدعي شد »اگر 
جرمي كرده ام مرا اعــدام كنيد؛ اما مــن در اين مدت 2 
سال درحالي كه مي توانستم از كشور خارج شوم در اينجا 

مانده ام، چون به اين كشور تعلق دارم.«
اسدبيگي در پرونده »مديران ســابق بانك مركزي« نيز 
نقش متهم رديف اول و ســلطان رشوه را ايفا مي كند؛ اين 
پرونده ارزي نيز داراي 28متهم است كه تعدادي از آنها با 
پرونده نخست هم متهم هستند. رسانه ها از اين متهمان 
با عنوان »باند اســدبيگي« ياد مي كنند. اتهام مشــترك 
همه آنها دريافت و پرداخت رشــوه است. محسن صالحي 
و سيدرسول سجاد 2مدير سابق بانك مركزي، بيشترين 
دريافت رشوه را از اســدبيگي و ساير متهمان داشته اند. از 
آنچه در نخستين جلسه دادگاه رســيدگي به اين پرونده 
گذشــت، اظهارات نماينده دادستان و متن كيفرخواست 
گوياي شــكل گيري شبكه گســترده اي از فساد در بانك 
مركزي در ميانه ســال هاي 91 تا 96 است. هزاران سكه، 
ميلياردها تومان، ده ها هزار دالر و خودروي BMW بخشي 
از رشوه هاي پرداختي متهمان به سركردگي اسدبيگي به 

محسن صالحي و سيدرسول سجاد است.

اسدبيگي متهم به پرداخت رشــوه هاي متعدد به مديران 
بانك مركزي، بانك كشــاورزي و وزارت صمت شــامل 
يك ميليارد و ۵00ميليون تومان وجه نقد، 100سكه تمام 
بهار آزادي و 12هزار دالر آمريكا به متهم محسن صالحي 
و 800ســكه تمام بهار آزادي به متهم سيدرسول سجاد 
است. همچنين وي متهم به پرداخت رشوه به متهم فرشاد 
طالبي به ميزان يك ميليارد و ۵00ميليون تومان وجه نقد 
و ۵0هزار دالر آمريكاست. به گفته شاه محمدي نماينده 
دادستان، متهم اسدبيگي ۵0هزار دالر آمريكا نيز به متهم 
مهدي توسلي رشوه داده است. جعل اسناد رسمي و اسناد 
عادي، جعل مهر هاي شــركت خارجي فروشــنده كاال، 
استفاده اسناد مجعول در اسناد رسمي و عادي و استفاده 
از مهر هاي جعلي خارجي براي ثبت سفارشــات كاال هاي 
اساســي و تخصيص ارز هاي دولتي و رفع تعهدات ارزي با 
همكاري ساير متهمان از ديگر اتهامات اميد اسدبيگي است.
نماينده دادستان در نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اين 
پرونده با اشاره به اتهامات اسدبيگي و ارتباطات نزديك او با 
مديران سابق بانك مركزي توضيح داد: در زمان تعطيلي 
بانك مركزي اميد اسدبيگي يكي از افرادي بوده است كه 
به دفتر متهم سجاد رفت وآمد مي كرد. در بخشي از جلسه 
دادگاه متهم سجاد در دفاعيات خود ضمن رد اتهام دريافت 
رشوه از اســدبيگي مدعي شد: آقاي اســدبيگي را مدير 

حراست وقت بانك مركزي به ما معرفي كرده است!
در پايان اما يك سؤال ساده قابل طرح است و آن اينكه: با 
وجود دستگاه هاي متعدد و عريض و طويل نظارتي، چگونه 
افرادي مانند اميد اسدبيگي به همراه چند ده تن از اعضاي 
باندش، طي 6سال فرصت پيدا مي كنند تا حجم عظيمي 
از فساد را رقم زده و تبديل به سلطاني شوند كه محاكمه 
آنها صرفا حكم عالج پس از واقعه را دارد؟ چرا محاكمه و 
مجازات سالطين، مانع از ظهور سلطان جديد نمي شود؟

 سلطان رشوه 
و قاچاق ارز

وزارت خارجه: سند همكاري هاي 
2۵ ساله با چين كه از اعتماد عالي 
و روابط جامع راهبــردي ميان 
2كشور جمهوري اسالمي ايران 
و جمهوري خلــق چين حكايت 
دارد، افتخار آميز و در راســتاي 

منافع ملي است

اسدبيگي متهم به پرداخت رشوه هاي متعدد 
به مديران بانك مركزي، بانك كشــاورزي و 
وزارت صمت شامل يك ميليارد و ۵00ميليون 
تومان وجه نقد، 100سكه تمام بهار آزادي و 
12هزار دالر آمريكا به متهم محسن صالحي و 
800سكه تمام بهار آزادي به متهم سيدرسول 

سجاد است

چهره مرموزي كه  در 2پرونده 
فساد ارزي، به عنوان متهم رديف 

اول مطرح است

رئيس جمهور چين در بهمن سال 94 با سفر به تهران درباره تفاهم همكاري 25 ساله با مسئوالن ايران مذاكره كرد.   عكس: پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري
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ايثارگران بدانند

قصه پرغصه مطالبات معوق ايثارگران
 بند »الف« ماده88 قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف 
كرده است كليه مطالبات معوق خانواده شهدا و ايثارگران اعم از 
پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده 
نشده و كليه مطالبات قانوني آنان را به طور كامل حداكثر در دو 

سال اول اجراي قانون برنامه پرداخت كند.
مطالبات خانواده معظم شهدا و ايثارگران داستان مفصلي دارد؛ 
مطالباتي كه از سال هاي بسيار دور وجود داشته و بخش هايي 
از آن در سال هاي گذشــته پرداخت شده ولي همچنان بخش 
عمده اي از آن باقي مانده است؛ مطالباتي كه اگر در زمان خودش 
پرداخت مي شد گره گشاي بسياري از مشــكالت ايثارگران و 
خانواده آنان بود؛ مطالباتي كه در زمان خود مي توانست حتي 
مشكل مســكن آنان را حل كند، ليكن با تورمي كه در كشور 
وجود دارد امروز تبديل به مبلغي شــده است كه حتي امكان 
خريد يك يا دو وســيله منزل بــا آن وجود ندارد. به راســتي 
وعده هاي مسئوالن طي سال هاي گذشته براي پرداخت كامل 
معوقات ايثارگران چرا اجرايي نشــد؟ آيا دولت و متوليان امر 
حاضرند به دليل عدم انجام به موقع تعهداتشان و جلوگيري از 
خسارات وارده به ايثارگران، مطالبات معوق آنان را به نرخ روز 
اعمال كنند؟ البته در جاهايي كــه دولت، نهادهاي خدماتي و 
بانك ها مطالباتي از مردم داشــته باشند با انواع جريمه ها، اخذ 
ديركردها و به اجرا گذاشــتن وثيقه ها مطالبات خود را به روز 
دريافت مي كنند. حتي افرادي كــه از ديگران مطالباتي دارند 
و كارشــان به مراجع قضايي كشيده مي شــود با حكم قضايي 
مطالبات به نرخ روز محاسبه شده و از بدهكار دريافت مي شود، 
اما نوبت به ايثارگران كه مي رسد مطالبات آنان عيناً بر اساس 
مقدار ثابت گذشته به آنان پرداخت مي شود و در واقع اين مبلغ 
ديگر ارزش چنداني ندارد. رئيس جمهور در جلســه 8 تيرماه 
سال99 هيأت وزيران دستور داد تا پايان دولت دوازدهم همه 
مطالبات ايثارگران تسويه شود؛ همچنان كه در ابتداي دولت 
دوازدهم، مطالبات انباشته ايثارگران از دولت هاي قبل تسويه و 
پرداخت شد. هرچند اين سخن از دقت كافي برخوردار نيست 
ولي آن را مي توان به فال نيك گرفت كه تا پايان امســال همه 
معوقات جامعه ايثارگري پرداخت شــود اما كسي درخصوص 
اينكه اين مطالبات به چه دليل ايجاد شده سخني نمي گويد؟ و 
يا اينكه سخن از مطالبات جامعه ايثارگري، آيا شامل مطالبات 
رزمندگان، جانبــازان، آزادگان و خانواده شــهدا به طور عموم 
مي شود؟ و آيا مشــمول همه مطالبات و معوقاتي است كه در 
قوانين و مقررات اجراي آن از ســال هاي گذشته معطل مانده  
يا منحصر به پرداخت مطالبات احكام حقوقي آنان است؟ همه 
مي دانند بخش عمده اي از قوانين ايثارگــران در قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران و ســاير قوانين به دليل عدم تامين 
بار مالي و يــا عدم تهيه آيين نامه اجرايي آن تــا كنون اجرايي 
نشده اســت، آيا مطالبات اين قوانين هم در محاسبات دولت 
پيش بيني شده اســت؟ وقتي به گذشــته مراجعه مي كنيم، 
مي بينيم وعده پرداخت مطالبات ايثارگــران به دفعات تكرار 
شده اســت. رئيس جمهور در مراســم رژه نيروهاي مسلح در 
31 شهريور ســال93 گفت: دولت همه توان خود را براي رفاه 
خانواده هاي ايثارگر و شهدا به كار گرفته و به كار خواهد گرفت 
و خوشحالم كه از اين تريبون امروز اعالم كنم كه ان شاءاهلل در 
مهرماه امسال كه از فردا آغاز مي شــود، در طول ماه مهر همه 
مطالبات و معوقــات خانواده هاي ايثارگــر را دولت با حول و 
قوه الهي پرداخــت خواهد كرد. قائم مقام وقت بنياد شــهيد و 
امور ايثارگران در 26 فروردين ماه سال9۵ با بيان فعاليت هاي 
صورت گرفته براي پرداخت مطالبات ايثارگران گفت: 80درصد 
مطالبات ايثارگران پرداخت شــده و در تالش هستيم تا پايان 
شهريور ماه امسال مابقي آن نهايي شــود. صبح روز دوشنبه 6 
ارديبهشت ســال 96 رئيس وقت بنيادشهيد خبر جديدي در 
مورد پرداخت معوقات ايثارگران در آستانه انتخابات داد و گفت: 
نظر آقاي رئيس جمهور بر اين است كه ما بتوانيم معوقه سال92 
و 93 ايثارگران را پرداخت كنيم و به همين منظور دستور دادند 
در هفته آينده معوقات پرداخت شــود. با ايــن پرداخت ديگر 

معوقه اي باقي نخواهد ماند و همه  چيز به روز خواهد شد.  
معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد نيز در 2۵ مهرماه سال97 
اعالم كرد: دولت و مجلس شوراي اسالمي در تالشند مطالبات 

معوق جامعه ايثارگري كشور را تامين و پرداخت كنند.
البته عمر آن مجلس به ســر آمد و از پرداخت مطالبات معوق 
ايثارگران خبري نشد. آيا عمر اين دولت هم به سر خواهد آمد 
و وعده هاي مكرر درخصوص پرداخت مطالبات معوق خانواده 
شهدا و ايثارگران به جايي نخواهد رسيد؟ منتظر تحقق وعده ها 

چون گذشته مي مانيم.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

  »امســال، فرزندتان را براي 
كالس اول در مدرسه ثبت نام گزارش

نكنيد.« اين توصيه اي است 
كه برخي از مديران مدارس ابتدايي هنگام 
ثبت نام به والدين كودكان نوآموز كه بايد در 
 ســـــال تـحـصـيـــلي 1399-1400  
بــه كالس اول برونــد، دارنــد و از آنهــا 
مي خواهند يك ســال ديگر صبر كنند تا 
تكليف بيماري كوويد-19 مشخص شود. 
پيشنهادي كه حاال پدران و مادران كودكان 
شش تا هفت ساله را سردرگم كرده و آنها 
نمي دانند چــه تصميمي دربــاره آينده 
تحصيلي فرزندشــان بگيرند. كرونا سايه 
سنگينش را روي ســر درس و مدرسه هم 

پهن كرده است.
طبق آمار اعالم شده از سوي معاونت ابتدايي 
وزارت آموزش و پرورش براي سال تحصيلي 
آينده بايد يك ميليــون و۵74هزار و 208 
كالس اولي در مــدارس ثبت نام كنند كه 
در مقايســه با ســال تحصيلي قبل رشد 

4.2درصدي دارد.
ايــن معاونت خرداد امســال اعــالم كرد 
قوانين ثبت نــام كالس اولي ها در ســال 
تحصيلــي 1400- 1399 تغييري نكرده 
و دانش آمــوزان متولد نيمه اول ســال كه 
تا مهرماه 99، 6 ســال تمام هستند، بايد 
بــراي كالس اول ابتدايــي ثبت نام كنند. 
بدين ترتيب كــودكان متولــد نيمه اول 
سال93 به قبل مشمول ثبت نام در مقطع 

اول ابتدايي خواهند بود.

فرزندمان را در مدرسه ثبت نام نمي كنيم
با توجه به احتمال آنالين بودن كالس ها 
و سنخيت نداشــتن اين شيوه  با روحيات 
كودكان نوآمــوز، برخــي خانواده ها در 
ثبت نام نوآموز خود بــراي كالس اول در 
ســال جاري به ترديد افتاده اند، والدين 
نوآموزان مي گويند كه به آنها پيشــنهاد 
شده براي ثبت نام فرزندشــان يك سال 
ديگــر صبر كننــد. البته ايــن رويه همه 
مدارس نيست و بيشتر در مدارس دولتي 
دنبال مي شــود. عطيه ســرلك كه براي 
ثبت نام پسرش به دبستاني در منطقه13 

تهران رفته در اين باره به همشهري گفت: 
»بــراي ثبت نام كــه اقدام كــردم، مدير 
شناســنامه فرزندم را كه ديد گفت چون 
متولد مرداد است، پيشنهاد مي كنم يك 
سال ديگر صبر كني. چون سال تحصيلي 
پيش رو هم بيشتر آموزش ها مجازي است 
و اين براي كودك 6ساله خوب نيست و ما 
توصيه نمي كنيم. بعد هم توضيح داد كه 
چقدر دانش آموزان پايه اول سال گذشته 
افت تحصيلي داشتند و نتوانستند حروف 
الفبا و اعداد را خوب يــاد بگيرند و اذيت 
شدند و حتي يكي دو نفر نياز به تكرار پايه 
دارند و اينطوري شــد كه من و چند مادر 
ديگر كه براي ثبت نام رفته بوديم، دو دل 

شديم و فعال دست نگه داشتيم«.
اين موضوع را برخي والدين ديگر هم تأييد 
كردند و مي گويند چنين پيشنهادي به آنها 
هم شده و البته اختيار تصميم گيري را به 
 خود آنها واگذار كرده اند. حيدر دليري، پدر 
سامان كه بايد امسال در جوانرود كرمانشاه 
به مدرســه برود، در اين باره به همشهري 
گفت: »معاون آموزشــي مدرسه توضيح 
داد كه ما بــه پدر و مادر همــه بچه هايي 
كه متولــد مرداد يا شــهريور هســتند، 
گفتيم كه مي توانند مثــل متولدين نيمه 
دوم براي ســال تحصيلي آينده مراجعه 
كنند. حرفشــان هم اين است كه كالس 
اول مادر و اســاس همه پايه هاست و اگر 
كودك حروف الفبا و اعــداد را ياد نگيرد 
در خواندن و نوشــتن به مشكل مي خورد 
و به اصطالح پايه اش ضعيف خواهد شــد. 
بعد هم گفتند كه آمــوزش مجازي براي 
بچه هاي كالس اول خوب نيست و ما هم 
پذيرفتيم و تصميم داريم امسال دخترمان 

را به مدرسه نفرستيم«.
اين موضــوع آنقدر در مــدارس ابتدايي 
تكرار شــده كه پاي آن به فضاي مجازي 
هم كشيده شــد و برخي از والدين درباره 
آن نوشته اند و آموزش و پرورش را خطاب 
قرار داده اند كه واقعيــت را بگويد و آنها را 

آگاه كند.
 سميرا مصلي نژاد در اين باره نوشته: »اگر 
واقعا افت تحصيلي پايه اول ابتدايي ســال 
تحصيلي گذشــته زياد بــوده، آموزش و 
پرورش آمار را اعالم كند تا هم والدين اين 
بچه ها و هم آنهايي كه كودكشــان امسال 

بايد به كالس اول برود، آگاه باشند و فكري 
به حال اين ماجرا كنند.«

آموزش و پرورش تكذيب مي كند
اما مســئوالن وزارت آمــوزش و پرورش 
مي گويند كه پيشنهاد مديران مدارس براي 
يك ســال ديرتر ثبت نام شدن نوآموز پايه 
اول ابتدايي به والدين او خالف قانون است و 

مورد تأييد اين وزارتخانه نيست.
رضوان حكيم زاده، معــاون آموزش ابتدايي 
اين وزارتخانه در اين باره به همشهري گفت: 
»نه تنها در اين خصوص بخشنامه اي صادر 
نشده يا جلسه اي با مديران برگزار نكرديم، 
بلكه آن را خالف قوانين و مقررات مي دانيم 
و اگر مطلع شويم مدير يا معاون مدرسه اي 
چنين پيشنهادي به والدين داشــته، او را 
بازخواست خواهيم كرد«. حكيم زاده افزود: 
»واقعيت اين است كه نرخ پوشش تحصيلي 
براي ما خيلي مهم است و جز ابعاد داخلي، 
براي ما بعد بين المللي هم دارد و اگر كودكان 
6سال تمام به مدرسه نروند، جزو كودكان 
بازمانده از تحصيل محســوب خواهند شد 
و رتبه ما را در جدول جهاني نرخ پوشــش 
تحصيلي پاييــن مي آورند و آســيب هاي 
جبران ناپذيري را به نظام آموزشــي ما وارد 
مي كند«. معاون آموزش ابتدايي وزارتخانه 
تأكيــد دارد كه بايــد همه يــك ميليون 
و۵74هزار و 208كودك نوآموز امســال در 
كالس اول ثبت نام كنند و اگر مواردي داشته 
باشــيم كه براي ثبت نام به مدرسه مراجعه 
نكنند، از طريق اداره هاي آموزش و پرورش به 
وضعيت آنها رسيدگي خواهد شد؛ »درست 
اســت كه حضور فيزيكي در مدرسه بهتر 
از آموزش مجازي اســت اما به هر حال بايد 
دانش آموز در ســن مقرر به مدرسه برود. ما 
به والدين اين اطمينــان خاطر را مي دهيم 
كه با آموزش هاي مكمل و مســتمر مشكل 
افت تحصيلي در نوآمــوزان را حل كنيم و 
اجازه ندهيم كه در يادگيري آنها خللي ايجاد 
شود.« او در پاسخ به اين سؤال كه نرخ افت 
تحصيلي در دانش آموزان پايه اول ابتدايي 
سال 1399-1398 چقدر بوده، گفت: »ما 
افت تحصيلي در اين پايه نداشتيم. چون در 
چند مرحله از مدارس خواستيم كه آموزش ها 
را براي دانش آموزان تثبيت كنند و كودكاني 
كه در برخي دروس مشكل دارند را شناسايي 

كنند و به طور جداگانه به آنها آموزش دهند 
و وضعيت تحصيلي آنها را بهبود بدهند. اصال 
بازگشايي مدارس در ارديبهشت به همين 
دليل بود، بنابراين اگر مدير و معلماني اين كار 
را نكردند قطعا خالف قوانين و بخشنامه ها 

عمل كردند«.

كارشناسان چه مي گويند؟
نظر كارشناسان آموزشي در اين باره متفاوت 
است، گروهي معتقدند كه آموزش حضوري 
براي كودك ابتدايي ضروري است و تعويق 
افتــادن در آموزش به  دليل شــرايط فعلي 
بيماري كرونا هيچ مشكلي براي كودك ايجاد 
نمي كند.  آنها معتقدند با توجه به نگراني هاي 
خانواده ها از سويي و تاثير نامطلوب احتمالي 
شروع تحصيل به شيوه آنالين، عقب افتادن 
يك سال براي شروع به تحصيل نوآموزان را 
امري موجه و قابل دفاع مي دانند. گروه مقابل 
مي گويند كه آموزش بايد در همان شــش 
سالگي دنبال شــود و آموزش غيرحضوري 
اگر درست و برنامه ريزي شده باشد، آسيبي 
به يادگيري كودك وارد نخواهد كرد. شهبانو 
توكلي، كارشــناس آمــوزش ابتدايي جزو 
گروه اول است، او مي گويد آموزش مجازي 
براي كــودكان از بي كيفيت ترين روش هاي 
تدريس است؛ »كودك شش ساله بايد فرايند 
جامعه پذيري را آغاز كنــد و با كار گروهي و 
فعاليت جمعي در محيط استاندارد آشنا شود. 
آموزش مجازي از اين مزيت مهم و اساسي 
تهي است و قادر نيست رشد كودك در اين 

زمينه را به عهده گيرد.«

ترديد درباره يادگيري كودكان
او افزود: »روش مجازي حتي قادر نيســت 
آموزش هاي اوليه را هم به درستي پوشش 
دهد. يك تحقيق ميداني از معلمان ابتدايي 

در ارديبهشت امسال نشان داد آنها از اين 
روش راضي نيستند و مي گويند نتوانسته اند 
بين 20تــا 30درصد اهداف آموزشــي را 
محقق كنند. در خود اظهاري 300معلم پايه 
اول و دوم در سراسر كشور آمده كه نسبت به 
يادگيري كامل دروس توسط دانش آموزان 
خود مشكوك هستند و فرم ارزيابي نهايي 
آنها را با درنظر گرفتن كف اســتاندارد پر 
كرده اند«. توكلــي ادامه داد: متأســفانه 
آموزش و پرورش تنها بــه  دنبال افزايش 
نرخ پوشش تحصيلي در دوره ابتدايي است 
و به كيفيت آموزش هاي ارائه شده در اين 
مقطع توجه چنداني ندارد. اين است كه افت 
تحصيلي در مقطع متوسطه اول خودش را 
نشان مي دهد. البته كه آنها اين آمار را هم 
ساليان سال است كه پنهان نگه داشته اند 
و در اختيار مجامع علمــي نمي گذارند اما 
تحقيقات ميداني نشــان مي دهد كه افت 
تحصيلي شديدي در مقطع متوسطه اول 

و دوم داريم.

آموزش بايد منعطف و خالق باشد
عليرضا ملكي، ديگر كارشــناس ابتدايي 
مخالف توكلي فكر مي كند و معتقد اســت 
كه آموزش مجازي بهتر از يك سال عقب 
افتادگي تحصيلــي اســت. او در اين باره 
به همشــهري گفت: »هنوز دانشــمندان 
نتوانسته اند درباره پايان اين بيماري قطعي 
حرف بزنند و مشخص نيست تا چه زماني 
وضعيت همين گونه اســت پس اگر قرار 
باشد همه فعاليت ها تعطيل شود و جوامع 
بيكار بنشينند تا روزي اين ويروس به پايان 
كارش در جهان برسد كه نمي توان آينده اي 
براي زندگي بشر متصور بود. ما بايد خودمان 
را با شرايط جديد تطابق دهيم. ويژگي ذات 
بشــر انعطاف و پيدا كردن راه جديد است. 

آموزش كودكان هم مثل ساير فعاليت ها بايد 
خودش را با روش هاي جديد و فناوري هاي 
به روز مطابقت بدهــد و خالقانه راهش را 

دنبال كند«.
او ادامه داد: درســت اســت كه كودكان از 
فعاليت هاي گروهي و تجربه هاي مشترك 
و حضور در فضايي بزرگ تر از خانه محروم 
مي شوند اما در عوض آنها مي توانند استفاده 
از فناوري هاي جديد و به روز را فرا بگيرند 
و فضاي بحراني را به فرصتي براي ارتقای 
دانش فناوري خود تبديل كنند. تنها در اين 
روش والدين بايد مراقب باشند كه كودك 
به انزوا كشيده نشود و زندگي روباتي پيدا 

نكند.
كرونا روزهاي ســختي را براي همه به ويژه 
كودكان رقم زده اســت. به خصوص زماني 
كه مشخص شــد اين گروه هم در معرض 
ابتال هستند و خطر آنها را تهديد مي كند. 
حاال جدا از اينكه بچه ها در خانه محبوس 
شــده اند و امكان بازي و گردش در محيط 
آزاد را ندارند، حضورشان در مدرسه هم با 
اما و اگرهاي زيادي روبه رو شده و چشم انداز 
تحصيلي شان مبهم است. معاون آموزش 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: اول 
خرداد شروع فرايند ثبت نام است و امسال 
پيش بيني شده با توجه به اينكه ممكن است 
تداوم شرايط فعلي را در مهر داشته باشيم، با 
استفاده از بستر فناوري هنگامي كه ثبت نام 
تكميل شد همزمان كالس ها در فضاي شاد 
تشكيل شود و اگر مشكلي نداشتيم و بحران 
رفع شد با اســتفاده از روش هاي تركيبي 
از بســتر فناوري براي غني سازي آموزش 
استفاده مي كنيم اما اگر روند ادامه داشته 
باشــد كالس هاي دانش آموزان در سامانه 
شاد هم ثبت شود تا از اول مهر آمادگي الزم 

را داشته باشيم.

همشهري از يك اتفاق و پيشنهاد عجيب در برخي مدارس ابتدايي گزارش مي دهد

سال بعد بياييد

گزارش دو    

اعالم يافته هاي گزارش جديد وزارت بهداشت

 2۵ ميليون ايراني كرونا گرفتند
 احتمال ابتالي ۳۵ ميليون نفر ديگر

تخمين زده مي شود 2۵ ميليون ايراني 
به ويروس كرونا مبتال شده اند و 30 تا مدرسه

3۵ ميليون نفر ديگر در معرض ابتال 
خواهند بود.

حسن روحاني، رئيس جمهور، ديروز در جلسه ستاد 
ملي مقابله با كرونا اين آمــار را اعالم كرده و گفته 
است كه در گزارشي كه از وزارت بهداشت به دست 
او رســيده، تخمين زده شــده در 1۵0روز اخير 
2۵ميليون ايراني به اين ويروس مبتال شــده اند، 
بيش از 200هزار نفر در بيمارستان ها بستري بودند 
و حدود 14هزار نفر جان خود را از دست داده اند و 
30 تا 3۵ميليون نفر ديگر در معرض ابتال خواهند 
بود. به گزارش همشــهري، روحاني گفت: اگر اين 
گزارش را مبنا قرار دهيم تعداد بستري ها دوبرابر 
عدد فعلي 200هزار نفر خواهد بود كه در 1۵0روز 
اخير شــاهد بوديم. ما بايد خود را از لحاظ تخت و 
امكانات آماده كنيم كه با شرايط آينده مقابله كنيم.
به گفته روحاني از هر هــزار نفر طبق اين گزارش 

۵00نفر متوجه ابتال نمي شــوند، حدود 3۵0نفر 
عالئم خفيف دارند و 1۵0نفر ممكن اســت نياز به 
بستري پيدا كنند. پس ما چند ميليون نفر ديگر را 

براي بستري احتمالی در پيش داريم.

تفاوت موج اول و دوم 
رئيس جمهور با بيــان اينكه در مــوج اول برخي 
اســتان ها گرفتار بودند و االن استان هاي ديگري 
درگير هستند، گفت: انتشار ابتال در كشور احتماالً 
از قم و گيالن آغاز شده كه به مسافراني بازمي گردد 
كه از ووهان وارد شدند و در قم اين سفرها مربوط 
به مســائل اقتصادي و در گيالن مربوط به مسائل 

دانشجويي و تفريحي بوده است.
او ادامه داد: موج اول را عبــور كرده ايم و موج دوم 
عمدتاً مربوط به پايبندي مردم به آداب و ســنن 
است و عزا و عروســي و مهماني ها و ايام تعطيالت 
تابستاني و روابط اجتماعي خاص ماست كه توجه 
خاصي هــم در آن به اين بيماري نشــده اســت. 

روحاني تأكيد كرد: موج دوم محصول اين اســت 
كه ترس از كرونا ريخته شد و مردم به زندگي عادي 
بازگشتند؛ آن هم به آداب و رســومي كه الاقل تا 
پايان ســال بايد ترك كنيم. بيماران بدون عالمت 
نيز از مشكالت اين بيماري است و اينها بزرگ ترين 
مشكل را ايجاد مي كنند و بيشترين انتشار ويروس، 
مال همين دسته اســت كه هم زمان طوالني تري 
ســرايت دهندگي دارند و هم با حجم بيشــتري 

ويروس را منتقل مي كنند.

جزئيات بيشتر از آمار 2۵ ميليون نفري
ديــروز چند ســاعت پــس از انتشــار ســخنان 
رئيس جمهور، دبير كميته علمي ستاد كرونا درباره 
ابتالي 2۵ ميليوني به كرونا در كشــور توضيحات 
بيشتري داد و گفت كه اين آمار نشان دهنده افرادي 
اســت كه با بيماري كوويد-19 مواجهه داشته اند. 
مصطفي قانعي به ايســنا گفت: ما كيتــي به نام 
كيت االيزا، داريم كه IGG و ايمونوگلوبولينM را 

اندازه گيري مي كند. 
تســت االيزا نشــان مي دهد كه فرد در گذشته به 
كرونا مبتال شــده، بهبود يافته و هم اكنون پادتن 
در بدنش موجود است، اما به هيچ وجه به اين معنا 
نيست كه اين فرد اكنون بيمار است. بنابراين تست 
االيزا نشــان مي دهد كه فردي مبتالشده، بهبود 
يافته و هم اكنون پادتن در بدنش موجود است. اين 

تســت براي اقدامات اپيدميولوژيك و تحقيقاتي 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد اما در كار تشخيص 
استفاده نمي شود. قانعي ادامه داد: وقتي تست االيزا 
را در جمعيت برده و يك جمعيت را با آن مورد تست 
قرار مي دهند، به اين نتيجه مي رسند كه چقدر از 
مردم به بيماري مبتال شده اند و پادتن در بدنشان 
موجود اســت. از طرفي بايد توجــه كرد كه باالي 
90 درصد كساني كه به بيماري كوويد-19 مبتال 
مي شوند، آنقدر خفيف اســت كه حتي به پزشك 

مراجعه نمي كنند.
 اين 90درصد همان گروهي هســتند كه فقط از 
طريق تست االيزا يا پادتن مي توانيم متوجه شويم 
كه به بيماري مبتال شده اند يا خير و با تست ديگري 
نمي توان اين موضوع را فهميــد؛ زيرا اصال عالئم 
بيماري را نداشتند كه به پزشك مراجعه كنند. به 
گفته دبير كميته علمي ستاد كرونا بنابراين زماني 
كه وزارت بهداشــت اعالم مي كند كه 2۵ ميليون 
نفر يا نزديك به 20 درصد جمعيت ايران، به كرونا 
مبتال شده اند، به معناي همان گروه مبتالي خفيف 
هستند كه مشكلي نداشتند كه بخواهند به پزشك 
مراجعه كنند و تســت مولكولي تشخيصي از آنها 
گرفته شود. بنابراين اين آمار به معناي تعداد بيمار 
نيست بلكه تعداد بيماران همان كساني هستند كه 
يا بستري مي شوند و يا آنقدر عالئم دارند كه تست 
PCR برايشان انجام شده و بيماري شان تشخيص 

داده مي شود. او با بيان اينكه اين 2۵ميليون نفر با 
بيماري مواجهه داشــته اند، بر بيماري غلبه كرده 
و عالمتي هم پيدا نكرده اند افزود: آمار بســتري و 

فوتي ها نيز براساس همان چيزي است كه به صورت 
روزانه از سوي ســخنگوي وزارت بهداشت اعالم 

مي شود.

   برخي مديران مــدارس به والدين 
كالس اولي ها گفته اند اگر فرزندشان 
متولد مرداد و شــهريور است، آنها را 

سال بعد ثبت نام كنند

   مســئوالن وزارت آموزش و پرورش 
مي گويند ثبت نام نكردن دانش آموزان در 
موعد مقرر غيرقانوني است و بازماندگي 

از تحصيل محسوب مي شود
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  بيش از ۹۰درصد افراد متقاضي، مقرري بيمه بيكاري 
ايام كرونا را دريافت كرده انــد و افرادي كه هنوز اين 
مقرري به حسابشــان واريز نشده و از پرداختي ها جا 

مانده اند، مي توانند با شماره تلفن 1۴2۰ تماس بگيرند.

به گزارش همشــهري، مهرداد قريب، معاون بيمه اي 
سازمان تامين اجتماعي، گفته است: حدود ۸۷۰هزار 
نفر براي دريافت مقرري بيمه بيــكاري ايام كرونا در 
ســامانه مربوط ثبت نام كرده بودند كه  اسامي آنها به 
وزارت رفاه ارسال شد و شماره شباي واجدين، اخذ و 
براي خزانه داري ارسال شــد و پس از آن مقرري بيمه 
بيكاري براي 2۰روز آخر اسفند، فروردين و ارديبهشت  
به حســاب متقاضيان واريز شــد. به گفته او بيش از 
۹۰درصد افرادي كه ثبت نام كرده بودند اين مقرري را 

دريافت كرده اند. اين افراد مي توانند با شــماره تلفن 
1۴2۰ تماس بگيرند و راهنمايــي دريافت كنند كه به 
چه نحوي مشكل شان حل شــود. اگر اطالعات آنها 
كامل باشد مشكل ظرف ۴۸ســاعت رفع مي شود. او 
درباره علت تفاوت مبالغ واريزي نيز گفت كه معموال 
مقرري بيمه بيكاري براساس حقوق ۹۰روز آخر تعيين 
مي شــود، ضمن اينكه مقرري بيمه بيكاري ايام كرونا 
با تصميم ســتادملي كرونا تصويب و واريز شد و روال 
دريافت مقرري بيمه بيكاري از خرداد ماه به شــرايط 

عادي برگشته است. پيش از اين و براساس مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا، مقرر شد براي تمام اشخاصي كه از 
1۰اسفند ۹۸ تا ۳1ارديبهشت بيكار شدند و در سامانه 
ثبت درخواست بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ثبت نام و درخواست خود را اعالم كردند بيمه 
بيكاري پرداخت شود. در مجموع ۸۵1هزار و ۸۶۴نفر 
در سامانه ثبت درخواست بيمه بيكاري وزارت تعاون 
ثبت نام كردند كه ۷11هزار و ۸۰۰ نفر آنها مشــمول 

دريافت بيمه  بيكاري شناخته شدند. 

جاماندگان بيمه بيكاري 
كرونا چه بايد بكنند؟

 مهرداد قريب
معاون بيمه اي  سازمان 

پاسخ به تامين اجتماعي

پرسش هاي 
روز
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طي یك ماه گذشــته انــواع محصوالت فــوالدي از 
قبيل تيرآهن، نبشــي ناوداني، ورق، لوله هاي فلزي 
و... افزایــش بيــش از دو برابري قيمت ها را شــاهد 
بوده اســت. كمبــود و افزایــش قيمــت مواداوليه 
صنایع فــوالدي به خصــوص كارخانه هاي كوچکي 
كه مواداوليه موردنيــاز خود را از طریــق بازار آزاد 
تامين مي كنند و انحصــار در قيمت گذاري و عرضه 
ایــن مــواد از طریق بورس موجب شــده اســت تا 
كارخانه هاي بزرگ و كوچك نــرخ انواع محصوالت 
فوالدي خــود را بدون هيچ نظارتــي افزایش دهند. 
افزایش قيمتي كــه موجب كمبود كاال و تشــدید 
ركود حاكم بر كسب و كار فروشــندگان آهن آالت 
و انواع محصوالت فوالدي شــده اســت. با این روند 
نرخ گذاري مبهم مواداوليــه محصوالت فوالدي در 
بورس، ضعف نظارت بر بازار و سوءاســتفاده برخي 
عرضه كننــدگان این اقالم موجب شــده تا با گراني 
دالر، كارخانه هاي فوالدي طي یك ماه گذشته قيمت 
هر كيلوگرم ميلگرد را از 5هــزار و 800 به 11هزار و 
500، ورق از 9هزارو 700 بــه 17هزار، لوله فلزي از 
9هزار به 16هزار و نبشي ناوداني را از  6هزار و 500 
به 11هزار تومــان افزایش دهنــد. افزایش قيمتي 
كه در نهایت به مشــتریان این محصوالت در بخش 
ساخت و ساز، صنایع فلزي و در نهایت مردم تحميل 
خواهد شــد. اما این گراني حتي صداي فروشندگان 
 محصوالت فوالدي را نيز به  دليل ركود بيش از پيش 

كسب و كارشان درآورده است.

گراني؛ حرف نخست بازار فوالد
رئيس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوال در گفت وگو با 
همشهري در مورد شرایط كلي بازار فوالد و محصوالت 
فوالدي، گفت: این روزها بازار فوالد نيز همانند ســایر 
بازارها ملتهب و به بيماري كروناي گراني مبتال شــده 
است؛ چرا كه مافياي فوالد و اخاللگران اقتصادي بر طبل 
گراني فوالد مي كوبند تا از افزایش قيمت ها بهره برداري 
و سوءاستفاده كنند. حميدرضا رستگار، افزود: این گراني 
در حالي است كه براساس آمارها ميزان توليد ساالنه سال 
گذشته فوالد در كشورمان حدود 29ميليون تن شامل 
حدود 17ميليون تن شمش و حدود 12ميليون تن اسلب 

بوده است. با این روند كشورمان نياز به واردات فوالد ندارد 
و جز مصارف خاص، نه تنها همه نياز همه مصارف داخلي 
به این محصوالت از محل توليد داخل تامين مي شود بلکه 
ظرفيت صادرات نيز داریم. او در مورد گراني فوالد، افزود: 
متأسفانه جو كاذب گراني به  دليل افزایش نرخ ارز نيمایي 
و سنایي بوده و موجب شده تا توليد كنندگان فوالد و بازار 
نيز به نوعي از گراني نرخ ارز تبعيت كنند. این گراني در 
شرایطي است كه از نظر اقتصادي، عقلي و فني ارتباط 
مســتقيمي بين این دو موضوع وجود ندارد اما مافياي 
فوالد از این وضعيت مبهم بهره برداري و گراني هایي را به 

بازار تحميل كرده  است.

مواد شوينده بازهم گران شدتخلفات قيمت لوازم خانگي زير ذره بين تعزيراتتوليدكنندگان اسباب بازي به دنبال اتحاديه مستقل

توليدكنندگان اسباب بازي از فعاليت زیرنظر اتحادیه هاي دیگر گله مندند و نداشتن اتحادیه مستقل را 
از دالیل كندي پيشرفت صنعت توليد اسباب بازي در كشور مي دانند. به گزارش همشهري، با ممنوعيت 
واردات اسباب بازي از سال91، توليدكنندگان داخلي فرصت پيدا كردند سهمشان را در بازار اسباب بازي 
كشور افزایش دهند، اما برخي عوامل باعث شده آنها به نقطه مطلوب مورد نظرشان در این حوزه دست 
پيدا نکنند. كارشناسان این حوزه یکي از این عوامل را نبود اتحادیه اي مستقل براي پيگيري مشکالت 
این صنف مي دانند. هم اكنون توليدكنندگان این حوزه زیرنظر اتحادیه پالستيك و فروشندگان نيز تحت 
نظر اتحادیه خرازان فعاليت مي كنند. نبود حمایت هاي دولتي، دیگر مشکل این حوزه عنوان مي شود. 
محسن رجبي، یکي از توليدكنندگان اســباب بازي با انتقاد از رویکرد مسئوالن به حوزه اسباب بازي، 
گفت: بسياري از مدیران و مسئوالن دولتي كه باید در حوزه كودك تصميم گيري و تصميم سازي كنند 
از پذیرش دعوت ما براي بازدید از نمایشگاه اسباب بازي یا برگزاري جلسات در این زمينه اكراه دارند و 

این موضوع را كم اهميت مي دانند.

اداره كل تعزیرات شــهر تهران قيمت لوازم خانگي را رصد مي كند و افزایش قيمت برخي از شــركت هاي 
توليدكننده را كه خارج از نرخ اعالم شده از سوي سازمان حمایت باشد، مورد رسيدگي قرار مي دهد. به گزارش 
همشهري، از ابتداي امسال قيمت ها در بازار لوازم خانگي روند افزایشي در پيش گرفت و توليدكنندگان دليل 
این گراني را افزایش نرخ ارز، مشکالت دسترسي به مواداوليه وارداتي و حتي داخلي، به ویژه در زمينه ورق 
فوالد، افزایش دستمزد كارگران، رشد هزینه انرژي و حمل ونقل و به طور كلي افزایش هزینه هاي توليد عنوان 
كردند. توليدكنندگان معتقد بودند سازمان حمایت متناسب با این هزینه ها باید مجوز افزایش قيمت لوازم 
خانگي را صادر كند و در غيراین صورت توليدكنندگان متضرر و ورشکست مي شوند. این درخواست سرانجام 
با صدور مجوز افزایش 20تا 25 درصدي قيمت لوازم خانگي پاسخ داده شد و شركت هاي توليدكننده موظف 
شدند ضمن تعيين قيمت  كاالهاي خود در این محدوده قيمتي، نرخ هاي خود را در سامانه 124 درج كنند. 
محمدعلي اسفناني، مدیركل تعزیرات شهر تهران، درباره تخلفات فروش لوازم خانگي گفت: برخي شركت هاي 

توليدكننده لوازم خانگي افزایش قيمت خودسرانه داشتند كه به هيچ عنوان براي ما قابل قبول نيست.

در حالي كه اوج گيري دوباره شيوع كرونا با افزایش نياز به ماسك و ژل و مواد شوینده و ضدعفوني كننده، بازار 
این محصوالت را بار دیگر داغ كرده، قيمت این كاالها نيز در بازار افزایش قابل توجهي پيدا كرده اســت. به 
گزارش همشهري، با شيوع ویروس كرونا به مردم توصيه شد كه هم دستان خود را روزي چندمرتبه بشویند و 
هم اینکه مواد خریداري شده را ضدعفوني كنند، به همين دليل تقاضا براي انواع مواد شوینده افزایش یافت. 
افزایش شدید تقاضا در اسفند سال گذشته و فروردین امســال، كمبود این مواد در بازار را به دنبال داشت، 
اما بعد از تعطيالت نوروز با افزایش حجم توليد هيچ كمبودي در بازار حس نشد. اما در روزهاي اخير دوباره 
رشد تقاضا مسئله ساز شده و نرخ ها را در بازار باال برده است. عليرضا رضایي قهرودي، رئيس اتحادیه عطاران، 
سقط فروشان و عمده فروشان مواد شوینده و پاك كننده، ضمن تأیيد افزایش قيمت شوینده ها گفت: از نظر 
تقاضا و ميزان توليد و مواد موجود در بازار مشکلي وجود ندارد، اما در شرایط كنوني كه نرخ ارز ثبات ندارد 
شركت هاي توليدكننده مواد شوینده هر روز مجبورند مواداوليه خود را با قيمت بيشتري خریداري كنند و 

در نتيجه قيمت محصوالت نهایي آنها هم گران تر مي شود.

 نرخ برخي انواع اسكوتر و كفش اسكيت در بازار تهران قيمت برخي برندهاي ماشين ظرفشويي در بازار تهران نرخ برخي انواع مايع دستشويي در بازار تهران 

تســري تب افزايش قيمت دالر و 
انتظارات تورمي ناشي از آن، موجب 
سبقت گرفتن گراني اغلب كاالهاي 
مصرفي، اقالم خوراكي و محصوالت صنعتي از نرخ مصوب تنظيم بازاري اين اقالم 
شده اســت. در تازه ترين موج گراني، نرخ انواع محصوالت فوالدي طي يك ماه 
گذشته رشد دوبرابري را تجربه كرده است. افزايش قيمتي كه عمال تير خالصي بر 
پيكر برخي صنايع فلزي و ساخت وساز بوده و موجب گاليه و شكايت فعاالن صنفي 
از تشديد ركود حاكم بر كسب و كارشان شده است. گرچه مواداوليه محصوالت 

فوالدي مانند شمش در بورس كشف قيمت و عرضه مي شود اما با افزايش نرخ دالر، 
اين روزها تامين مواداوليه مورد نياز صنايع مرتبط با مشــكالت بيشتري مواجه 
شده است. در حالي مســئوالن تنظيم بازار عرضه مواداوليه محصوالت فوالدي 
در بورس را عامل شفافيت بيشتر كشف قيمت و فروش اين محصوالت مي دانند، 
توزيع كنندگان و فروشندگان از تأثير مافياي فوالد و بورس بر قيمت و عرضه اين 
اقالم و افزايش قيمت انواع محصوالت فوالدي در بازار خبرمي دهند. با اين شرايط 
انواع آهن آالت و محصوالت فوالدي كه در بهار امسال بازار نسبتا با ثباتي را تجربه 

كرده بود از يك ماه پيش، بيش از دو برابر گران شده است.

فن بازار 

راسته بازار

  اگر به فکر نوسازي در واحد مسکوني یا 
اداري خود هستيد احتماال اسم دیوارپوش 
نيز به گوش شما خورده است. دیوارپوش 
یــا دیواركوب ها محصوالتي هســتند كه 
مي توانيد به عنوان یــك عنصر دكوراتيو از 
آنها استفاده كنيد. 2 نمونه از رایج ترین آنها، 

دیوارپوش هاي MDF و PVC هستند.
  دیوارپوش پي وي ســي توليدشــده از 
پلــي وینيــل كلراید اســت كــه یکي از 
محصوالت اصلي توليدي صنعت پتروشيمي 
به شــمار مي رود. وینيل، نوعي پالستيك 
پركاربرد در ساختمان سازي  است كه از آن 
در ساخت در و پنجره نيز استفاده مي شود.

  مزایاي دیوارپوش پي وي سي عبارتند 
از: قابليت شست وشو با اســتفاده از آب و 
مواد شوینده، مقاومت در برابر خط و خش، 
قيمت مناسب، عایق در برابر حرارت، برودت 
و صوت ، قابليت نصب آسان در مدت زمان 
كوتاه، مناســب بودن آنها براي واحدهاي 
مقاوم در برابر زلزلــه و در نهایت اینکه این 
دیوارپوش هــا داراي طرح و رنگ بســيار 

گسترده اي هستند.
  دیوارپوش هــاي  ام دي اف از دیگــر 
محصوالتي هســتند كــه مي توانيــد براي 
دكوركــردن واحدهاي خود از آن اســتفاده 
كنيد. این محصول توليدشده از چوب طبيعي 
است كه به روش خشك توليد شده  و مي توان 

در بسياری از محل ها آنها را نصب كرد.
  ایــن نمونه هــا نيــز به علت داشــتن 
روكش هاي مقاوم در برابــر مایعات مقاوم 
هســتند اما پيشــنهاد مي شــود كه در 
محل هایي كه داراي رطوبت باال هســتند 
به جاي اســتفاده از نمونه هــاي چوبي از 

دیواركوب هاي پالستيکي استفاده كنيد.
   از دیوارپوش هاي  ام دي اف مي توان براي 
دكوركردن واحدهاي مدرن استفاده كرد و 
جنس چوبي آنها براي شهرهاي سردسير 
بسيار مناســب اســت و به محيط گرما را 

القا مي كند.
   این محصــوالت نيز در برابــر مایعات 
و شست وشــو مقاومنــد، تنــوع باالیي 
از لحاظ طــرح و رنگ  و  قيمت مناســبي 
دارند ، همچنين در برابر ضربه و سایيدگي 
مقاومند و در برابر حــرارت، برودت و صدا 

عایق هستند.
   اجراي دیوارپوش پي وي سي راحت تر 
از نمونه هــاي چوبــي اســت و درصورت 
آســيب دیدگي بخشــي از آن مي توانيد 
به راحتي و در زمان كوتاه تري آن را جایگزین 
كنيد. مقاومت و طول عمر دیوارپوش هاي 
 پي وي ســي نيــز بيشــتر از دیوارپوش 
 ام دي اف است اما این محصول درصورتي  
كه در برابر تابش مستقيم نور خورشيد قرار 
بگيرد مي تواند گازهایي را از خود آزاد كند 

كه براي سالمتي انسان مضرند.

  براي اینکه مشتري بازار سنگ باشيد 
حتما نيازي نيست بسازوبفروش یا معمار 
باشــيد، حتي تعميرات جزئــي در نما یا 
آشــپزخانه یا كف منزل مي تواند شما را 
به بازار سنگ هاي ســاختماني بکشاند. 
  خوشــبختانه چندین بازار سنگ در 
شهر تهران وجود دارد كه ساكنان مناطق 
مختلف تهران مي توانند براساس منطقه 
ســکونت خود یکي از آنها را براي خرید 
انتخاب كننــد اما یکــي از معروف ترین 
این بازارها، بازار سنگ پایتخت در غرب 

تهران است.
  این بازار با موقعيت شــهري بســيار 
مطلوب در مجاورت مناطق شمال، مركز و 
غرب تهران با حجم كم ترافيك و دسترسي 
آســان به بزرگراه ها، بازدید بي دغدغه را 
براي مصرف كنندگان ســنگ به ارمغان 

مي آورد.
   ایــن بــازار داراي نمایشــگاه دائمي 
سنگ هاي ســاختماني و تزئيني است و 
بيش از 54 واحد دفتر فروش سنگ هاي 
ساختماني در آن فعاليت دارند. در این بازار 
انواع سنگ هاي ساختماني با هر سليقه و 
قيمتي كه مدنظر شما باشد پيدا مي شود.

  از مزیت هــاي این بــازار برخورداري 
از پاركينگ اختصاصي اســت كه باعث  
مي شــود نگراني بابت نبــود محل پارك 
خودرو نداشــته باشــيد. این منطقه در 
محدوده طرح ترافيك نيست و مي توانيد 
به راحتــي با خودروی شــخصي به آنجا 

مراجعه كنيد .
  اگر مي خواهيد با متــرو به این محل 
بروید. نزدیك ترین ایستگاه هاي مترو به 
آن، ایستگاه هاي صادقيه و طرشت هستند. 
براي رسيدن به بازار سنگ پایتخت باید از 
اتوبان اشرفي اصفهاني تا قبل از مرزداران 
حركت و این مركز فــروش را در انتهاي 

خيابان عرب حسيني پيدا كنيد.

كدام ديوارپوش را بخريم؟

بازار سنگ پايتخت

علي ابراهيمي 
دبير گروه بازار

  اعتراض به گراني آهن و ميلگرد  
 رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد با بيان اينكه اين روزها از نقاط مختلف كشور با اين اتحاديه تماس گرفته 
و اعالم مي شود كه علت گراني آهن و فوالد چيست، گفت: با رشد دو برابري قيمت ها چطور يك كارگر مي تواند 
براي ساخت واحد مسكوني خود هر كيلوگرم ميلگرد را به نرخ 11هزار تومان خريداري كند درحالي كه قيمت 
واقعي اين محصول 3تا 4هزار تومان كمتر از اين است. يا نرخ 3تا 4ميليون و 500هزار توماني هر شاخه تير آهن در 
سايزهاي مختلف خارج از توان مشتريان است. همچنين فوالد ماده اوليه بسياري از صنايع و... است كه افزايش 
قيمت هاي كنوني مي تواند به گراني چند باره و كاذب ساير محصوالت دامن بزند. رستگار در مورد تأثير اين گراني 
بر كسب و كار فروشندگان آهن و فوالد، افزود: كسبه به دنبال آرامش بازار بوده و از اين گراني زيان مي بينند. 
همكاران ما تنها توزيع كننده اين محصوالت هستند اما متأسفانه اكنون با فروختن كاالهاي خود قادر به جايگزيني 
آن با محصوالت جديد نيستند. با اين روند در كنار كرونا، ركود و مشكالت مالياتي و بيمه اي، گراني بي رويه آهن و 
فوالد نيز موجب زيان كسبه و تشديد ركود كسب و كارشان شده است. او افزود: برخالف تصور برخي افراد سود 
گراني آهن و فوالد به جيب فروشندگان نمي رود و اين افراد حتي درصورت فروش اين محصوالت با قيمت هاي 
كنوني نيز قادر به خريد و جايگزيني آن نيستند. اين گراني از بورس آغاز شده و نرخ هر كيلوگرم شمش در بورس 
كاال به بيش از 9هزار تومان رسيده كه با احتساب نرخ ارزش افزوده، هزينه توليد، حمل ونقل و... قيمت محصوالت 

فوالدي كارخانه ها و نرخ نهايي كاالهاي توليدي صنايع مرتبط را به شدت افزايش مي دهد.

چند و چون

كاهش 70درصدي مشتريان خشكشويي ها

صنف خشكشــويي و اتوشــويي 
ازجمله مشــاغلي است كه به دليل 
كاهش قدرت خريد مردم و شيوع 
كرونا طي يك سال گذشته با كاهش 
شديد مشتريان و ركود كسب وكار 
مواجه شــده اســت. با ابوالفضل 
رجب زاده، رئيس اتحاديه صنف خشكشــويي و لباسشويي 

تهران، گفت وگو كرده ايم.

وضعيت كنوني كســب وكار خشكشويي ها چگونه 
است؟

وضعيت صنف خشکشویي و اتوشــویي نه تنها همانند سایر صنوف 
خوب نيست، بلکه از ســایر صنوف بدتر است. بخشي از این كسادي 
بازار خشکشــویي ها به وضعيــت بد اقتصادي مردم مرتبط اســت، 
چراكه كاهش درآمد موجب شــده تا اغلب مردم كار شست وشوي 
لباس را در منزل انجام دهند. شيوع كرونا موجب شده تا مردم تصور 
غلط و واهمه اي در زمينــه آلودگي لباس و پوشــاك در واحدهاي 
خشکشویي داشته باشند. این در حالي است كه امکان انتشار ویروس 
كرونا از طریق این واحدها وجود ندارد، چراكه واحدهاي خشکشویي 
براي شست وشو از مواد ضد عفوني كننده استفاده مي كنند و همچنين 
حرارتي كه به دليل اتوزدن، به لباس منتقل مي شود ویروس را از بين 
مي برد. عالوه بر این وقتي لباس 24ساعت در این واحدهاي صنفي باقي 
مي ماند، ویروس از بين مي رود. با این شرایط تعداد مراجعه كنندگان 
به واحدهاي صنفي خشکشویي و اتوشــویي حدود 60 تا 70درصد 

افت كرده است.
تأثير شيوع كرونا بر ركود كسب وكار خشكشويي ها 

تا چه حد بوده است؟
شيوع كرونا شرایط كسب وكار خشکشویي ها در بازار شب عيد امسال را 
بدتر كرد، چرا كه معموال مردم در 2ماه آخر سال همزمان با خانه تکاني 
براي شست وشــوي پرده، لحاف، پتو و... به خشکشــویي ها مراجعه 
مي كردند، اما با شيوع كرونا، عيد امسال كمتر كسي خانه تکاني كرد. 
در اسفند ماه سال گذشته حتي نسبت به دي ماه نيز تعداد مشتریان 
كمتر شــد و حتي به صفر رسيد. با این شــرایط صددرصد صاحبان 
واحدهاي خشکشویي مجبور به پرداخت همه هزینه كسب وكارشان، 
از اجاره بها گرفته تا عيدي و پاداش و... از جيب شدند. این در حالي بود 
كه به دليل وضعيت بد اقتصادي كسب و كار این واحدهاي صنفي طي 
سال98 نيز نسبت به 97  افت 30 تا 40درصدي را شاهد بودند. با این 
وضعيت كسب و كار خشکشویي ها سال به سال بدتر شده است. طي 
2ماه گذشته تعداد مراجعه به واحدهاي خشکشویي بيشتر شده بود كه 
با شيوع كرونا و ترس مردم طي 2هفته اخير، مشتریان این واحدهاي 

صنفي به حداقل رسيده است.
تأثيرگراني مواداوليه بر واحدهاي صنفي چگونه بوده 

است؟ 
به طور ميانگين هزینه مواداوليه صنف خشکشــویي از سال گذشته 
تا كنون حدود 70درصد افزایش یافته اســت، به نحوي كه قيمت یك 
بشــکه مواد پروكلراتيلن مصرفي این واحدهاي صنفي كه در شــب 
عيد حدود 5ميليون و 200هزار تومان بود اكنون به حدود 8ميليون 
تومان افزایش یافته اســت. پودر ماشين لباسشــویي، چوب لباسي، 
نایلون و... نيز گران شده، به نحوي كه نرخ نایلون از هر كيلوگرم 10 تا 
11هزار تومان به 18 تا 19هزار تومان رسيده است. همچنين داروهاي 
وارداتي لکه گيري لباس موجود نيســت، هزینه دستمزد كاركنان و 
انجام تعميرات دستگاه هاي خشکشویي به شدت افزایش یافته است و 
امکان تامين برخي قطعات دستگاه هاي خارجي خشکشویي به دليل 
شيوع كرونا و توقف مبادالت تجاري و مالي وجود ندارد و برخي از این 
دستگاه ها به دليل خرابي قطعه بال استفاده مانده اند. این در حالي است 
كه امسال نرخ مصوب خدمات این صنف حدود 14 تا 15درصد افزایش 
یافته و به هيچ وجه جوابگوي رشد هزینه ها نيست. با قيمت مواداوليه 
و هزینه هاي ارائه خدمات نرخ خشکشویي یك دست كت شلوار باید 
حداقل 60 تا 70هزار تومان باشد اما اكنون 30 تا 33هزار تومان است. 
گران كردن نرخ خدمات هم به معني ریزش بيشتر مشتریان خواهد بود.

طي یك ماه گذشته قيمت انواع محصوالت فوالدي به بيش از دو برابر افزایش یافته و فعاالن صنفي، بورس و مافياي فوالد 
را عامل این گراني مي دانند

آهن در كوره گراني 

مافيا و بورس؛ عامل گراني فوالد 
رئيس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد، اتفاقات چند 
 ماه گذشته عرضه مواداوليه محصوالت فوالدي را عامل 
دیگــر گراني این محصــوالت دانســت و گفت: عرضه 
نشدن مواداوليه )شــمش( و ابطال چند باره عرضه این 
محصوالت بــه التهابات بازار فوالد دامــن زده و موجب 
ایجاد تقاضاي كاذب براي این اقالم در بازار شد. رستگار، 
افزود: بارها گفته ام كه اطمينان داریم كه این اتفاقات از 
قبل برنامه ریزي و مهندسي شــده است تا آهن و فوالد 
گران شــود و این گراني براي عده اي خــاص منافعي 
دارد. او افزود: اگــر برنامه ریزي درســتي در این حوزه 
نداشته باشيم، همچنان مافياي فوالدي بر طبل گراني 
كوبيده و بهره برداري خاص خود را مي كند. متأســفانه 
عرضه قطره چکاني مواداوليه در بورس موجب شــده تا 
كارخانه هاي توليد كننده نيز به  دليل كمبود مواداوليه 
قيمت محصوالت خود را افزایش دهند، اما باید بررسي 
شــود كه توليد كم شــده یا این كارخانه هــا از عرضه 

محصوالت خود به بازار خودداري مي كنند.
رستگار مشکالت نظام توزیع را عامل دیگر گراني اخير 
محصوالت فوالدي دانســت و گفــت: توزیع كنندگان 
وظيفه عرضه آهن آالت و فوالد با ضوابط قانوني را دارند 
اما متأسفانه این كار به درستي انجام نمي شود و با دالیل 
مبهم و غيرمنطقي، مافياي تماميت خواه فوالد كنترل 
بازار آهن و فوالد را در دست گرفته و در بورس، ناظران و 
بازار یکه تازي مي كنند. رئيس اتحادیه فروشندگان آهن 
و فوالد، بورس را گره كوري بــر نظام توزیع محصوالت 
فوالدي تلقي كــرد و افزود: متأســفانه بورس به محلي 
براي نوسان گيري و باال و پایين شدن قيمت محصوالت 
فوالدي تبدیل شده است. این در حالي است كه براساس 
اســتانداردهاي دنيا بورس باید مکاني براي شفافيت و 

كشف قيمت ازطریق عرضه و تقاضا باشد.

ورود مجلس و قوه قضاييه به بازار 
رســتگار با بيان اینکه فعاالن صنفي عضو این اتحادیه به  
عنوان توزیع كنندگان فوالد و محصوالت فوالدي از گراني 
و كمبود این اقالم دچار خســارت ها و مشکالت زیادي 
شده اند، گفت: روشن شدن وضعيت مبهم و آشفتگي در 
بازار این محصوالت حق قانوني اعضاي این صنف است و از 
قوه قضایيه و مجلس خواستاریم  براي روشن كردن ابهامات 
به بازار آهن و فوالد ورود كنند. اگر قرار اســت یك گروه 
خاص تصميم گرفته و كشــف قيمت و توزیع محصوالت 
فوالدي را در انحصار داشــته باشــد، باید دستگاه هاي 
نظارتي كنار بروند تا این افــراد در مورد قيمت و بازار نيز 
تصميم گيری كنند. رئيس اتحادیه فروشــندگان آهن و 
فوالد، افزود: تحریم ها و مشکالت اقتصادي موجب شده 
تا بازار محصوالت فوالدي مورد هجمه و فشار برخي افراد 
قرار گيرد. حتي عمده توليد كنندگان فوالد نيز از این گراني 
نفع نمي برند و تنها تعداد خاصي از توليد كنندگان و مافياي 
فوالد از قيمت سازي  در بازار آهن و فوالد سود مي برند و در 
نهایت نيز فروشندگان و مصرف كنندگان زیان مي بينند. 
او افزود: با این شــرایط كارخانه ها و كارگاه هاي كوچك 
قادر به خرید مواداوليه از بورس نيستند و مجبورند بخش 
عمده اي از این اقالم را با قيمت هاي دست دوم و دست سوم 
تامين كنند. با وجود این متأســفانه قانوني گذاشته اند تا 
صنوف توزیعي نيز قادر نباشند اقالمی مانند ورق مورد نياز 
صنایع توليدي را در اختيار این واحدها قرار دهند. رستگار، 
تأكيد كرد: متأسفانه كارخانه هاي بزرگ اینگونه مواداوليه 
را بيش از مصرف خود خریداري مي كنند و با توزیع آن با 
قيمت هاي باالتر در بازار، سود چندبرابري را از این شرایط 
مي برند. او افزود: متأســفانه این تصميمات از قبل گرفته 
شده و اگر این روند اصالح نشــود كسي نمي تواند انتظار 
اصالح قيمت یا تامين نياز كارخانه هاي كوچك و صنایع 
به مواداوليه را داشته باشــد. اما با وجود مکاتبات مختلف 
اتحادیه با وزارت صنعت، بــورس كاال و حتي مکاتبه اتاق 

اصناف براي تنظيم بازار هنوز كسي پاسخ نداده است.

قيمت - تومان مشخصات نوع محصول

Roller 90.000 تندركفش اسکيت

530.000آي كاسكفش اسکيت

T-Rex 240.000پرو اسپرتزاسکيت بورد

Land220.000 اسکوتر كودكاسکوتر

Ch60.000 مدل Flashing Rollerاسکيت

Kitty 200.000 اسکوتر رجالاسکوتر

340.000ساميا مدل زیگ زاگاسکوتر

SBPBO1300.000اسکيت بورد

149.000آكسون 1027اسکيت 

2.850.000اسکولنساسکوتر برقي

قيمت - تومان مشخصات برند 

8.800.000روميزي- KOR 2155B مجيك

SMS68W06E9.400.000 14نفرهبوش

DW60H6050FS9.200.000 14نفرهسامسونگ

DDW-M1412S9.800.000 14نفرهدوو

D1452WF10.500.000ال جي

TFP58T9410.920.000 14نفرهایندزیت

DFB51214.700.000 14نفرهال جي

DDW-M1411T10.700.000 14نفره دوو

5.000.000 روميزي-DW-T1305W سام

13.800.000 مدل MDF 14304 پاكشوما

قيمت - تومان مشخصات نام برند

Jasmine24.000 -500ميلي ليترلوكس

Apple39.000 – 3500ميلي ليتربس

Pink26.000 – 2500ميلي ليترسيو

Bergamot11.000 - 500ميلي ليتردرماكلين

Blueberry and flower48.000 – 3500ميلي ليترشون

Cucumber28.000 – 500ميلي ليترداو

Fresh Coconut15.000 – 500ميلي ليتراكتيو

40.000صدفي با رایحه گل و گالبي – 3750ميلي ليتراكتيو

Green Fairy 43.450 حجم 2000ميلي ليترشون

48.700 كرمي- مدل Almonds حجم 3750ميلي ليترایکو مویست
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شما سال ها وضعيت بحران هاي اجتماعي در 
ايران را مطالعه كرده ايد، امروز اگر بخواهيد از وضعيت و 
شرايط جامعه يک ارزيابي ارائه دهيد، چه خواهد بود؟

من با 2ويژگي عمده مي توانم وضعيت موجود را ترسيم 
كنم و توضيح دهم؛ يكي اينكه اگــر به متن جامعه ايران 
برگرديم و فضاي اجتماعي را مرور كنيم، شواهد حاكي از 
آن است كه جامعه ايران يك جامعه جنبشي است. البته 
اين منحصر به اين دوره و زمان و مقطع كنوني نيســت. 
سال هاست كه جامعه ايران وارد فاز جنبشي شده است. 
مي شود گفت شواهد آن حداقل از اواسط دهه70 روشن 
و ديده شده، اما به طور مشخص اين روند همچنان با قوت 
ادامه دارد؛ به اين معنا كه سطح نارضايتي عمومي تبديل به 
اعتراضات اجتماعي شده است. بارها گفته شده كه در تمام 
جوامع افراد و گروه هاي ناراضي وجود دارند، اما لزوما همه 
اين نارضايتي ها به اعتراض منجر نمي شود. كما اينكه در 
دهه 60 و دهه اول پس از انقالب هم نارضايتي داشتيم، 
ولي جز در ســال هاي 60 و 61 شــواهدي از اعتراضات 
اجتماعي گســترده وجود نداشته اســت. از اواسط دهه 
70 به تدريج شاهد اعتراضات اجتماعي گسترده هستيم. 
جامعه ايران از آن زمان وارد اين فاز شده و هرروز كه به جلو 
آمده ايم به دليل پاسخ ندادن به اين نارضايتي ها و حل نشدن 
عوامل ايجاد نارضايتي، حركت به سمت وضعيت جنبشي 
سريع تر شده است؛ به اين معني كه اعتراضات اجتماعي 
گسترش تدريجي داشته و در سال هاي اخير و مخصوصا از 
اعتراضات ۸۸ تا دي 96 و آبان 9۸ و باز به اشكالی ديگر بين 
اينها و پس از اينها شاهد اعتراضات اجتماعي قابل توجهي 

گاه در سطح ملي هستيم.
از ويژگي هاي جامعه جنبشي انتشار تدريجي اعتراضات 
است. اگر قبال اعتراضات منحصر به شهر تهران يا برخي 
شــهرها يا نقطه اي از يك شــهر بود، در اعتراضات اخير 
دامنه انتشار اعتراضات و گستره معترضان بسيار وسيع تر 
شده است. شواهد آن را هم مي شود در شروع اعتراضات 
در شهرهاي مختلف و سپس در مناطق مختلف شهري 
از مناطــق مركزي گرفتــه تا جنوبي و حاشــيه اي ديد. 
ديگر ويژگي جامعه جنبشي اين است كه اين اعتراضات 
اجتماعــي به تدريج نهادينه شــده اند؛ يعنــي به تدريج 
سازوكارها و روش هايي براي اعتراض شكل گرفته است. 
مهم نيست كه اين اعتراضات به صورت آرام بوده يا غيرآرام 
و راديكال بوده و يا خشــونت آميز، با همه اين مشي هاي 
متفاوت شكل هايي از اعتراض به تدريج سامان پيدا  كرده 
كه بين افراد ناراضي جاافتاده است؛ مثال استفاده از فضاي 
مجازي و شبكه هاي رسانه اي و شكل هايي مثل جمع شدن 
در مناطق مشخص. اينها همه نشانه هايي از نهادينه شدن 
تدريجي اعتراض هاســت. از ديگــر ويژگي هاي جامعه 
جنبشي اين است كه پاسخ نظام سياسي يا دولت به اين 
اعتراضات هم نهادينه شده است. االن ديگر سازمان هاي 
مشخصي هستند كه مسئوليت برخورد با اين اعتراضات را 
دارند و روش هاي مشخصي براي پاسخ به اين اعتراضات 
وجود دارد و به هر ترتيب، نيروهاي محدود و يا مقابله كننده 
اعتراضات هم به تدريج سامان يافته و روش هاي خود را پيدا 
كرده است. اين وضعيت در شــرايطي همچنان مي تواند 
ادامه داشته باشد؛ يعني جامعه ايران تا اطالع ثانوي يك 
جامعه جنبشي است. زماني مي شود انتظار داشت جامعه 
از اين مرحله عبور كند كه به نحوي عوامل اين نارضايتي 
كاهش يا بهبود پيدا كند و اين عوامل ديگر وجود نداشته 
باشند. به اين اعتبار، توصيفي كه از وضعيت كنوني متن 
جامعه مي شود داشت اين اســت كه جامعه در وضعيت 

جنبشي به سر مي برد و يك جامعه جنبشي است.
اما از ســوي ديگر، وقتي نگاهمــان را از پاييــن به باال 
مي اندازيم و به ساختار سياسي نگاه مي كنيم، مي  بينيم 
كه با ساختاري در بحران مواجهيم. بنابراين ويژگي ديگر 
جامعه ايران بحران زدگي آن است. سازوكارهاي موجود 
و تعبيه شده در ســاختار، ظرفيت ها و  امكان حل مسائل 
و پاسخ به مشــكالت را چندان از خود نشان نداده است. 

بحران به  معناي عدم حل مســائل و مشــكالت از طريق 
ســازوكارهاي جاري و متعارف اســت. در روزهاي اخير 
مي  بينيم كــه قيمت ارز به صورت جهشــي افزايش پيدا 
مي كند و نه تنها جامعه، بلكه نظام سياســي ايران هم در 
برابر آن تسليم است. جز برخي ا ظهارنظرهاي رئيس بانك 
مركزي كه متاســفانه كارايي خود را از دست داده است، 
عمال دولت و مسئوالن راه حلي براي برخورد و مواجهه با 
چنين بحراني ندارند. يا مثال در بحران فساد به رغم اينكه 
ادعاهايي مبني بر مبارزه با فســاد مي شــود و هم اكنون 
ده ها دادگاه بــراي برخورد با متخلفان جريــان دارد، اما 
ســازوكارهاي موجود مثل محاكمه برخي از مفسدان يا 
تاكيدهاي مكرر براي مقابله با فساد نمي تواند مسئله فساد 
را حل كند، چون مسئله فساد يك مسئله ساختاري است 
و با ســازوكارهاي موجود امكان حل مسئله وجود ندارد. 
بخشی از ســازوكارهاي موجود خودش بخشي از بحران 
و عامــل ايجاد كننده بحران اســت. ناكارآمدي به  نحوي 
اســت كه توانايي و امكان تحرك بــراي حل بحران هاي 
موجود را به حداقل مي رســاند. البته بايد اســتثناهايي 
هم مثال در حوزه امنيتي قائل شــد. در اين حوزه  به طور 
نسبي و نه مطلق، كارآمدي هايي هنوز وجود دارد. علتش 
هم اين است كه آخرين فاز بحران يا بحران ساختاري يا 
كالن بحران در يك نظام سياســي در مرحله اي است كه 
نهادهاي نظامي و امنيتي آن نيز دچار بحران مي شــوند. 
اين آخرين مرحله فراگيري بحران در يك نظام سياسي 
است. بنابراين در حالي كه ما از يك سو با جامعه جنبشي 
مواجهيم، يعني نارضايتي به شدت باال در سطح جامعه كه 
تبديل به شكل هاي مختلف اعتراضي شده است، از سوي 
ديگر هم با سيســتمي در بحران مواجهيم. ابعاد بحران 
بسيار گسترده اســت؛ بحران هاي اقتصادي كه مصاديق 
آن بيكاري، فقر، نابرابري و فســاد است و بحران سياسي 
داخلي كه مشروعيت ســاختارهاي موجود را به سرعت 
زير ســؤال مي برد و اعتماد به نهادهاي رسمي را كاهش 
مي دهد. بحران در سياست خارجي هم در استراتژي ها و 
سياست هاي خارجي نمود پيدا كرده است. به  هر حال ابعاد 
بحران سياسي هم در داخل و هم در سياست خارجي خود 
را نشان مي دهد و به طور مشخص برآيند بحران سياسي را 
در بحران مشروعيت مي بينيم. بحران مشاركت هم وجهي 
از بحران كنوني است كه در آخرين انتخابات آن را ديديم. 
وجه ديگر بحــران هم بحران هــاي اجتماعي و فرهنگي 
است كه به دليل سياست هاي كالن و ناكارآمدي نهادها 
و ساختارهاي مســئول، ابعاد مختلفي مثل شيوع فقر و 
اعتياد، خشونت قابل توجه و تعارض هاي فرهنگي بسيار 
جدي، به خصوص تعارض فرهنگي نسل جوان با نهادهاي 
فرهنگ رسمي مستقر، پيدا كرده است. در يك جمع بندي 
نهايي همانطور كه گفتم اين ساختار بحران زده است؛ به 
اين معنا كه سازوكارهاي جاري تعبيه شده درون ساختار به 
اين شكل قابليت و توانايي حل بحران هاي موجود را ندارند. 
براي همين، هر مسئله يا مشكلي كه در هر جامعه اي ممكن 
است وجود داشته باشد، در اينجا مي تواند تبديل به بحران 
شــود. مثال نبود تخم مرغ به عنوان يك مشكل معيشتي 
مي تواند به بحران تخم مرغ تبديل شود. بحث اصلي اين 
است كه ساختار دير يا زود ناچار اســت فكري براي اين 

وضعيت بكند.
بسياري در خارج از كشــور هر مسئله يا 
بحران اجتماعــي را به فروپاشــي اجتماعي تعبير 
مي كنند، در حالي كه ممكن است اصال اينطور نباشد؛ 
يعني قرار نيســت هر بحراني به آن نقطه آخري كه 

مدنظر آنهاست برسد؛ تحليل شما چيست؟
من نمي خواهم خيلــي از اين اصطالحاتي كه بيشــتر 
ژورناليستي است، استفاده كنم. من از اين شروع مي كنم 
كه فروپاشي چيست. فروپاشي )Collapse( يك لحظه 
نيست كه فكر كنيم جامعه به ســمت آن لحظه يا نقطه 
نهايي مي رود. فروپاشــي يك فرايند اســت. جوامع بين 
صفر و 100، در حال نزديكي به فروپاشــي يا دورشــدن 

از آن هســتند. جوامع باثبات، كارآمد، توســعه يافته و 
دموكراتيك با فروپاشي، فاصله زيادي دارند و در نقطه 10 
يا 20 هستند. جوامع بحراني، غيردموكراتيك و جوامعي 
كه دائم در معرض اعتراضات اجتماعي هستند و نظامشان 
ناكارآمد است، در نقطه نزديك به 100 قرار دارند. بنابراين 
با اين مبنا كه فروپاشي يك نقطه و يك لحظه نيست، در 
يك ارزيابي نهايي ما به سمت گسست اجتماعي در حال 
حركت هستيم. اين اتفاقاتي كه در حوزه اقتصاد، اجتماع 
يا سياست مي بينيم، همه شواهدي بر اين هستند. تورم 
باالي 40درصــد، نابرابري بســيار قابل توجه، جمعيت 
زير خط فقر كه نزديك به ۵0درصد جمعيت شــامل آن 
مي شود و فساد دامنگير در وضعيت موجود، همه شواهد و 
عواملي هستند بر اين تحليل. البته خاطرنشان مي كنم كه 

فروپاشي بدترين شكل تحول اجتماعي است.
 اما فروپاشــي زماني رخ مي دهد كه هيچ 

نيروي نجات دهنده اي در جامعه پيدا نشود. ما در ايران 
هيچ وقت با اين شرايط روبه رو نبوده ايم، درست است؟

بله، رســيدن به نقطه نهايي فروپاشــي به اين معناست 
كه هيچ نيرويي در آن جامعه وجود نداشــته تا بتواند از 
ظرفيت هاي خود براي توقف اين روند بهره بگيرد. جوامع 
زيادي اين شــرايط را تجربه كرده اند؛ شرايطي كه در آن 
نيروهايي كه درون ساختار سياسي حضور دارند، توانايي 
كنترل وضعيت موجود و توقف حركت به سمت فروپاشي 
را نداشــته اند. نيروهايي هم كه خارج از ساختار سياسي 
بوده اند به داليلي كه شــايد اينجا چندان موضوع بحث 
نيست قادر نشده اند هژموني اي به دست بياورند كه بتواند 
يك جنبش اجتماعي را به سود اصالح مسير جامعه ايجاد 
كند. البته توصيف اين شرايط بدان معنا نيست كه ما به طور 
قطع با فروپاشي و گسست اجتماعي مواجه مي شويم، بلكه 
به اين معناست كه همه نيروهايي كه مي خواهند ايران، 
آباد، آزاد، مستقل، توســعه يافته و دموكراتيك و عاري از 
خشونت و جنگ باشد، بايد تمام تالش شان را براي حل 
مشكالت بكنند؛ چراكه نقطه فروپاشي، نقطه اي است كه 
امكان سامان دادن اوضاع به سمت يك وضعيت مطلوب 
را بســيار دشــوارتر از هرزمان ديگري مي كند. در نقطه 

فروپاشــي هيچ نيروي تعيين كننده اي در جامعه وجود 
ندارد و بنابراين نيروهاي هم قد و هم اندازه، هركدام سمت و 
سويي را براي خودشان درنظر مي گيرند و امكان همگرايي 
را بســيار دشــوار مي كنند. در نقطه فروپاشي، بحران ها 
آنچنان وسيع و دامنگير اســت كه امكان حل بحران ها و 
پاسخ به بحران ها براي كمتر نيروي اجتماعي اي ممكن 
و ميسر اســت. در نقطه فروپاشي احتمال اينكه جامعه با 
يك راه حل معقول و منطقي مبتني بر منافع ملي مواجه 
شود، بسيار غيرقابل دسترس است و به همين دليل هم 
نقطه فروپاشي يا رســيدن به موقعيتي كه ديگر به هيچ 
وجه نشود اين فرايند را متوقف كرد، وضعيت مطلوبي در 
چارچوب منافع ملي نيست. به همين دليل هر نيرويي كه 
معتقد به حفظ منافع ملي و تماميت ارضي ايران است، چه 
درون ساختار و چه بيرون آن، بايد تالش كند كه از اين سير 
جلوگيري كند. طبيعتا چون اين فرايند فروپاشي، محصول 
بحران اســت، ســازوكار متوقف كردن آن هم از طريق 
بازنگري اساسي در ساختارهاي موجود است، چون اين 
ساختارهای موجود مولد اين بحران ها بوده اند، ازهمين رو  
به سازوكارهاي جديدي نياز اســت كه به كار بردن آنها 
مستلزم تحول ساختاري و بنيادين اســت و با تغييرات 
سطحي مثل جابه جايي مديران يا تغييرات محدود امكان 

متوقف كردن فرايند وجود ندارد.
 االن بيشتر ما با جامعه اي مواجه هستيم 
كه درگير انواع شكاف اجتماعي است؛ اينطور نيست؟

بارها گفته شده كه شكاف اجتماعي به گسست اجتماعي 
منجر مي شود. شكاف اجتماعي به معناي افزايش نابرابري 
حاصل از نارضايتي و احســاس محروميت نسبي است. 
احساس محروميت نســبي هم منجر به افزايش ميل به 
پرخاشگري و خشونت و در بهترين حالت ميل به اعتراض 
مي شود. دامنه شــكاف هاي اجتماعي بســيار گسترده 
اســت و ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياســي 
دارد و مديريت اين گسست ها و شــكاف هاي اجتماعي 
بسيار دشوار اســت. به هر حال با تعميق اين شكاف ها و 
گسست ها احســاس محروميت نســبي در جامعه زياد 
مي شود. محروميت نسبي به اين اشاره دارد كه افراد بين 
منابع و امكاناتي كه در اختيــار دارند و وضعيت مطلوبي 
كه مورد نظرشان است، فاصله زيادي مي بينند؛ يعني اگر 
كارمندي در طبقه متوسط قبال فكر مي كرد با درآمدي كه 
دارد، مي تواند يك زندگي متوسط داشته باشد، با افزايش 
تعميق شكاف اجتماعي مثال از طريق تورم، به اين نتيجه 
مي رسد كه در هيچ شرايطي به هيچ وجه با منابع محدود 
موجودش نمي تواند زندگي متوسطي داشته باشد. بنابراين 
2واكنش نشان مي دهد؛ يكي احساس عدم رضايت است 
و تالش براي اينكه اين شكاف موجود را جبران كند. اگر 
زمينه هاي الزم وجود داشته باشد، به سمت واكنش هاي 
ضداجتماعي مثل گرفتن رشوه يا كسب درآمد از مشاغل 
غيرمتعارف و خالف هنجارهــاي اجتماعي مي رود و اگر 

سازوكارهاي درون ساختارموجود، به اين 
شكل  توانايي حل بحران ها را ندارند، براي 
همين، هر مسئله يا مشكلي كه در هر 
جامعه اي ممكن است وجود داشته باشد، 

در اينجا مي تواند تبديل به بحران شود

به طور كلي بايد تأكيد كنم كه چه در ارتباط با بحران كرونا و چه در ارتباط با بحران هاي 
زيست محيطي و بالياي طبيعي مثل سيل و زلزله و چه در ارتباط با بحران سياسي، 

اساسا مديريت بحران در ايران بسيار ضعيف است و گويي اصال وجود ندارد
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  نام سعيد مدني با حوزه تغييرات اجتماعي عجين شده است. او سال هاست مطالعات 
دامنه داري در زمينه آسيب هاي اجتماعي و مسائل ناشــي از آن داشته و به عنوان 
كنشگري كه تغييرات اجتماعي جامعه را بررسي و تحليل مي كند به منبع مناسبي 
براي ارزيابي علمي تغيير در اليه هاي مختلف جامعه تبديل شده است. او سال هاست 

از به صدا درآمدن زنگ خطر اجتماعي در كشور خبر داده است؛ هشدارهايي كه يكي 
پس از ديگري به واقعيت تبديل شــده اند. اكنون كه بحران كرونا در حال اثرگذاري 
است با او درباره وضعيت امروز جامعه و تحليلي كه مي تواند از آن ارائه كند به گفت وگو 

نشسته ايم. كامران بارنجی 
خبر نگار

گفت وگو

آدم خوبي باشد ناچار است درگير شغل هاي دوم و سوم 
و چهارم شود و از اين طريق جبران كند. يا اين اعتراض و 
خشونتش را با مبتال شدن به افسردگي يا گرايش به مصرف 
مواد مخدر متوجه خود كند و خودش را به خاطر وضعيتي 
كه در آن قــرار دارد، مجازات كند يا تمايل به خشــونت 
و رفتار پرخاشــگرايانه داشته باشــد؛ مثل برخي موارد 
آتش ســوزي عمدي كه در همين ماه هاي اخير ديديم؛ 
يعني افرادي براي نشان دادن نارضايتي شان از وضعيت 
موجود، عمدا محيط زيست را آتش مي زدند يا شكل هاي 
ديگري كه شــواهد آن زياد اســت و مي تواند وضعيت را 
توضيح دهد. بنابراين دوقطبي ها و چندقطبي هاي درون 
جامعه ايران كه هرروز به دليل سياست ها و برنامه هاي غلط 
يا بي توجهي، عميق و عميق تر مي شود،  جامعه ايران را به 

سمت جامعه  اي ناپايدارتر و نامتعادل تر مي برد.
 برخي مي گويند با شــيوع بيماري هايي 
مانند كرونا جوامع به سمت فردگرايي و انزوا و گسست 
ارتباطات پيش خواهند رفت؛ آيا در جامعه ما هم چنين 

اتفاقي خواهد افتاد؟
اتفاقا بر عكس ايــن فرضيه، من فكــر مي كنم وضعيت 
حاصل از ويروس  كرونا، يعني اين انزواي ناخواســته اي 
كه ايجاد كــرد و فاصله گذاري اجتماعــي و محدوديت 
ارتباطات اجتماعي، زمينه مستعدي را براي توجه بيش 
از گذشــته به ضرورت جمع گرايي فراهم مي كند. اتفاقا، 
هم در نوع سياست هاي اعمال شــده در مواجهه با كرونا 
اين را مي بينيم، هــم در گرايش عمومي به دور شــدن 
هرچه ســريع تر از فضايي كه كرونا ايجاد كرده اســت  و 
هم در مواجهه دولت ها با كرونا. عملكرد دولت ها اغلب با 
نقض موازين ليبرال و به نوعي نفي و نقد دولت، كوچك و 
حداقلي بوده است. تقريبا انتظار اين بود كه همه دولت ها 
در بحران كرونا حداكثر مداخله و توانشان را براي حمايت 
از ملت ها انجام دهند. به نوعي اگر قرار بود مبناي نظري 
نظام هاي ليبرال و اقتصاد باز را به عنوان پايه نظري براي 
اعمال سياســت ها قرار دهند، همانطور كــه در اقتصاد 
معتقدند بازار را بايد به دست نامرئي سپرد تا رابطه عرضه 
و تقاضا تكليف آن را معلوم كند، در جامعه و بهداشــت 
و ســالمت هم بايد همين كار را مي كردنــد و در واقع از 
دخالت دولــت در اين امور خــودداري مي كردند و تمام 
مسئوليت را به بخش خصوصي مي ســپردند و جامعه را 
هم به حال خودش رها مي كردند؛ مثل همين كاري كه 
دولت دارد با عرضه و تقاضــاي ارز انجام مي دهد؛ يعني 
بي مسئوليتي كامل. درحالي كه تقريبا در تمامي كشورها 
دولت ها متناسب با قدرت جامعه مدني يا فشار اجتماعي 
روي دولت ها، به روش هاي مختلف سعي كردند مداخله 
كنند و حتي بسياري از آزادي هاي فردي را محدود كنند، 
چراكه به نوعي عمال تقدم منافع جمعي بر منافع فردي را 
پذيرفته بودند. بنابراين كرونا شــاهد بسيار مهمي است 
كه نواقص و ضعف هاي رويكــرد ليبرال و فردگرايي را در 
مواجهه با مســائل اقتصادي و اجتماعي نشان مي دهد. 
اين البته به هيچ وجه به معناي تأييــد رويكرد اقتدارگرا 
نيست و اين رويكرد هم ضعف هاي خودش را دارد. شايد 
به تدريــج گزارش هايي كه از سياســت هاي دولت چين 
منتشر مي شود، اين ضعف ها و نواقص را نشان بدهد. هم 
تجربه كرونا و هم واكنش ها در قبال محدوديت هايي كه 
در روابط اجتماعي براي دوره محدود چندماهه تا يك ساله 
يا بيشتر ايجاد مي شود، تمايل به روابط اجتماعي را بيشتر و 
بيشتر مي كند. بنابراين من معتقدم اين شواهد و وضعيتي 
كه االن در جوامع جاري است، اساسا به معناي بازگشت 
به ارتباطات انساني سنتي نيســت، بلكه زمينه اي ايجاد 
مي كند كه در واكنش به محدوديت هاي موجود بعدا شاهد 
روابط اجتماعي بسيار غني تري نسبت به گذشته باشيم 
كه مي تواند دستاوردهاي بسيار مفيد و مناسبي براي كل 

جامعه انساني داشته باشد.
 برخي روشنفكران اميدوار بودند شرايط 
جهاني طــوري تغيير كند كه مرزهــا از بين برود و 
گفت وگو، محور اصلي تعامالت جوامع شــود، اما با 
ظهور كرونا پيش بيني مي شود ملت ها و جوامع حداقل 
تا چند سال سياست ارتباطي انقباضي را با توجه جدي 
به توانايي هاي داخلي  درپيــش بگيرند. اگر چنين 

اتفاقي رخ بدهد، آن را تهديد مي دانيد يا فرصت؟
در اين مورد نمي شود با قاطعيت صحبت كرد. يووال نوح 
هراوي، نويسنده كتاب »انسان خردمند« اين روزها چند 
يادداشــت در زمينه كرونا نوشته و اشــاره جالبي دارد و 

مي گويد ما وارد دوراني از دوگانه هايي مي شويم كه قبال 
خاموش بوده اند و حاال دوباره مطرح شده اند؛ مثال دوگانگي 
بين انتخاب نظارت توتاليتر يا توانمندسازي شهروندي. 
باالخره در مواجهه با بحران، مــا براي حمايت از جامعه و 
سالمت جمعي نياز داريم كه يك نظام اقتدارگرا از باال به 
پايين عمل كرده و محدوديت هاي گسترده را اعمال كند يا 
اينكه بايد با تكيه بر توانمند كردن شهروند با كرونا و انتشار 
ويروس مقابله كنيم؟ اين دوگانه اي است كه به طور جدي 
مطرح شده و هنوز هم جمع بندي نهايي صورت نگرفته، 
ولي گزارش هاي متعــددي موجود اســت كه مي گويد 
نقش جامعه مدني در كنترل شيوع اپيدمي ها و پاندمي ها 
مي تواند بسيار قابل توجه باشد. حتي كشوري مثل چين كه 
نظام اقتدارگرا دارد و جامعه مدني در آن  به شدت كنترل و 
سركوب مي شود، در همين جريان كرونا عقب نشيني هايي 
كرد و تا حدودي سهم و نقش جامعه مدني را پذيرفت. چين 
قبال رفتارهاي بسيار خاصي داشت؛ مثال فرض كنيم كه به 
سازمان ها و جوامع مدني اجازه نمي داد كه كمك هاي مالي 
براي كمك به شهروندان يا مردم جمع آوري كنند، اما بعد 
از اينكه ديد وضع بحراني است و از اختيار خارج مي شود و 
فشار جامعه مدني هم زياد است، تجديد نظر كرد و اجازه 
باز كردن حساب بانكي و فعاليت تا حدي مستقل را به آن 

سازمان هاي جامعه مدني داد.
اتفاقا يكي از دوگانه هايي كه يووال نوح هراوي به آن اشاره 
مي كند انتخاب بين انزواي ملي و يكپارچگي جهاني است. 
به نظر من بعد از كرونا جوامع به ســمت تعادل جديدي 
مي روند كه وضعيتي به مراتب مطلوب تر از گذشته خواهد 
بود. از يك ســو دولت هايي كه تصــور مي كردند فارغ از 
هرگونه مناسبات جهاني و هرگونه قواعد جهاني مي توانند 
به حيات و بقاي خود ادامه دهند، متوجه شدند كه اصال 
در دوره كنوني اينطور نيست كه مستقل از اتفاقات جهان 
بتوانند سياست هايشان را تنظيم كنند. بنابراين به نوعي 
گرايش به پيوند با ضوابط، قواعــد و هنجارهاي جهاني و 
حقوق بشر بيش از گذشــته مطرح شد و مورد توجه قرار 
گرفت. از طرف ديگر رويكردي كه تأكيد داشت دنيا تبديل 
به دهكده  كوچك جهاني شده است كه در آن هيچ هويت 
ملي اي معنادار نخواهد بود، تعديل شد، چراكه نشان داده 
شد كه جهاني سازي و جهاني شــدن نوشداروهايي براي 
حل همه مسائل دنيا نيســتند و عواقب و تبعات سوء هم 
مي توانند داشته باشــند و قبل از اين هم مثال در بحران 
اقتصادي 200۸  داشته اند، اما كرونا به صورت انكارناپذيري 
عواقب و عوارض سوء تسهيل در ارتباط جهاني را نشان داد. 
بنابراين آنجا هم تعديلي صــورت گرفت. ارزيابي من اين 
است كه در جهان پس از كرونا وضعيت متعادل تري بين 
منافع ملي و ضوابط و قواعد بين المللي خواهيم داشت. البته 
هردوي اينها در جاي خودش از اهميت برخوردار است و 
بايد صورت بندي جديدي از روابــط بين الملل و هويت و 
منافع ملي شــكل گيرد كه مي تواند دنيای متعادل تري 

را سامان دهد.
 ما در كشــور خودمان طي سال هاي اخير 
بحران هاي زيادي را پشت ســر گذاشتيم. كرونا هم 
در امتداد آن بحران ها شــرايط را سخت تر كرد؛ آيا 
حاكميت به عنوان يک بخش و مردم به عنوان بخشي 
ديگر، آمادگي مواجهه با اين سطح از بحران هاي متعدد 
را داشتند؟ مديريت بحران چقدر مي توانست به حل 
اختالف بين مردم و حاكميت كمک كند؟ اساسا دانش 
عمومي حاكميت و مردم نســبت به مديريت بحران 

چگونه است؟
اوال به طور كلي بايد تأكيد كنم كه چه در ارتباط با بحران 
كرونا و چه در ارتباط با بحران هاي زيســت محيطي و 
بالياي طبيعي مثل سيل و زلزله و چه در ارتباط با بحران 
سياسي، اساســا مديريت بحران در ايران بسيار ضعيف 
اســت. ناكارآمدي فقط منحصر به امور جاري نيســت 
بلكه در مديريت بحران هم اين ناكارآمدي وجود دارد. 
سياســت هاي دولتي و عمومي را ببينيد كه در تمامي 
اين موارد گويي اساسا اتفاقي در جامعه ايران رخ نداده 
است. گويي جامعه ايران در يك وضعيت باثبات و مطلوب 
قرار دارد و مســائل جاري هم به تدريج رو به حل است؛ 
درحالي كه همه مي دانيم كــه در وضعيت بحراني قرار 
داريم. باز برمي گردم به مفهوم بحران و تأكيد مي كنم كه 
زماني يك مسئله يا مشكل تبديل به بحران مي شود كه 
در چارچوب  سازوكارهاي موجود امكان حل آن وجود 
نداشته باشد. وقتي مي گوييم جامعه ايران در وضعيت 
بحراني است به اين معناست كه ســازوكارهاي جاري 
امكان حل بحران را نمي دهد و بايد سازوكارهاي جديدي 
به كار گرفته شود. اين سازوكارهاي جديد يعني اصالح 
و تحول ساختار. سازوكارهاي موجود ناتوان و ناكارآمد 
هســتند و امكان پاســخگويي ندارند، پس بايد اصالح 
ساختار صورت گيرد. به اين ترتيب قبل از اينكه فكر كنيم 
مشكل، نداشتن اطالعات و دانش يا ناتواني است، اصل 
مطلب در وهله اول پذيرش اين اســت كه ساختارهاي 
موجود نمي توانند به نيازهاي امروز جامعه ايران پاسخ 
دهند و به همين ترتيب بايد پذيرفته شود كه براي حل 
بحران هاي موجود و خروج از اين شرايط بحراني نياز به 
اصالح ساختار هســت. وقتي به اصالح ساختار اشاره 
مي كنيم، به 3ركن مهم ســاختار، يعني اول قوانين و 
مقررات )به طور مشخص قوانين باالدستي مثل قانون 
اساسي(، دوم مناسبات و بازتعريف منافع درون ساختار 
و پس زدن منافع گروهي و جناحــي و تأكيد بر منافع 
ملي و تنظيم مناسبات بر پايه منافع ملي و سوم اصالح 
رويه هاي جاري مثل رويه هاي فراقانوني و مسائلي از اين 
دست اشاره داريم. به اين اعتبار قبل از هرگونه مداخله اي 
براي مديريت بحران بايد در كل نظام سياســي به يك 
تصميم نهايي و قاطع سياســي رسيد و آن هم ضرورت 
اصالح ساختار است. اگر به اين ضرورت توجه جدي شود 
و يك تصميم قاطع سياسي براي اصالح ساختار گرفته 
شود، بايد وارد اين بحث شويم كه اصالح ساختار چگونه 
صورت بگيرد؟  اين بحثي مفصل است كه بايد در جايی 

ديگر بيشتر درباره آن صحبت كنيم.

كرونا و تغيير سبك زندگي
 وضعيتي كه ما در دوران كرونا با آن مواجهيم، وضعيت انتخابي و مبتني بر ميل فردي و گروهي نيست، بلكه شرايطي اجباري 
براي مصون ماندن از بيماري و عدم گسترش آن است. دقيقا وضعيت ما شبيه مثال فنري است كه به سرعت و با فشار جمع 
شده و در نخستين فرصت به محض اينكه اين فشار برداشته شود، اين فنر بيرون مي زند و باز مي شود. به اين اعتبار همانطور 
كه بسياري از صاحب نظران گفته اند، كرونا دير يا زود خواهد رفت، اما جامعه پس از كرونا باقي خواهد ماند و در جامعه پس از 
كرونا عكس العمل اين شرايط بسيار متفاوت و خاص خواهد بود. براي همين تأكيد مي كنم كه مديريت پس از كرونا دشوارتر 
از مديريت كرونا خواهد بود. علت آن هم اين است كه بحران هاي پس از كرونا به مراتب پيچيده تر از بحران هاي دوران 
كروناست. در دوران كرونا به دليل محدوديت هاي خاصي كه وجود دارد و ارتباطات محدود اجتماعي، بسياري از رفتارها 
كنترل مي شود اما در دوران پس از كرونا كه اين محدوديت ها برداشته مي شود، رفتارها به شدت واكنشي خواهد بود و به 

همين دليل دامنه بحران ها بسيار وسيع تر خواهد شد. بنابراين انتظار مي رود كه با پايان كرونا و برگشت وضعيت به حالت 
عادي، شرايط به مراتب  سخت تر شود و مديريت آن هم طبيعتا سخت تر خواهد بود. از االن معلوم است كه اين مديريت خيلی 

قابليت و توانايي مواجهه با آن شرايط را نخواهد داشت. ويژگي ها و شرايط پس از كرونا، واكنش هاي بسيار سريع، تند و غيرقابل 
كنترل در برابر سياست هاي نادرست و غلط دوران كرونا و ميل به واكنش به مجموعه اي خواهد بود كه كارشان را در زمان كرونا به طور 
مناسب انجام نداده اند. به همين دليل هم بايد تأكيد كرد كه بهتر است همه كساني كه مسئوليتي در قبال وضعيت موجود دارند، از 
االن به فكر اين باشند كه چگونه بايد با دوران پس از كرونا مواجه شوند. طبيعتا در پاسخ به چنين شرايطي راه هاي معمول كنترل 

منجر به جامعه ناپايدار خواهد شد. ضمن اينكه تأكيد می كنم راه حل پايدار اصالح و تحول ساختار است.

ث
مك

گفت و گوی همشهری با سعيد مدنی درباره آينده بحران های اجتماعی در ايران و تغييرات اجتماعی ناشی از كرونا

بحران پس ازكرونا پيچيده تر از بحران كروناست
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  طرح 35متري كرمان؛ همچنان معطل
بعد از مدت ها پيگيري و نامه نگاري و تقاضا باالخره مقرر شد 35متري 
كرمان پس از 40سال ســاماندهي شــود اما از زمان تصويب طرح 
ساماندهي مقرر است كه كميسيون ماده5 براي طرح 35متري كرمان 
تشكيل شود، ولي اكنون ماه هاست كه اين كميسيون تشكيل نشده و 

مردم حتي نمي توانند ملك كلنگي خود را بازسازي كنند.
رمضاني از تهران 

   فقط در حرف براي حفظ باغستان هاي قزوين اقدام شده 
است

مساحت باغســتان هاي ســنتي قزوين با قدمت 1200سال در 
سال هاي اخير به نصف رسيده است درحالي كه مسئوالن قزوين 
مدام از ضرورت حفظ اين ميراث ملي سخن گفته اند اما واقعيت 
اين است كه براي حفظ اين باغستان هاي نادر اقدامات عملي قابل 
توجهي نكرده اند و فقط حرف مي زنند. گواه آن نيز كاهش مساحت 
اين باغستان ها از 5 هكتار به 2.5هكتار به بهانه هاي مختلف است. 

از مسئوالن كشوري تقاضاي رسيدگي داريم.
خوشخو از قزوين 

  دوربرگردان توتك در جاده خاوران را باز كنيد
بسته بودن دوربرگردان توتك در جاده خاوران روبه روي شهرك 
صنعتي مردم را به دردسر انداخته و ســاعت ها وقت آنان را تلف 
مي كند. ايمن سازي  و استاندارد نبودن بهانه بستن آن بود و اعالم 
كرده اند كه اكنون آماده بازگشايي است. باز كردن يك دوربرگردان 

بازسازي شده افتتاحيه نمي خواهد. لطفا دوربرگردان باز شود.
احمدي از تهران خاوران 

  زمين هاي بازنشستگان خدمات شهري دامغان چه شد
رفتگري هستم كه بعد از 24ســال خدمت از شهرداري دامغان 
بازنشسته شدم. بارها شــهرداري دامغان از ما پول گرفته است تا 
زمين براي ساخت خانه به ما بدهد اما به بازنشستگي رسيديم و 
از زمين خبري نشد و من و امثال من در اين سن هنوز مستأجريم 
درحالي كه فرزندان بزرگ داريم. از مســئوالن شهرداري دامغان 

تقاضاي پيگيري و پاسخگويي دارم.
عربعلي ايثاري ازدامغان

  تاكسي ها در ايستگاه هاي شهرك ياس توقف نمي كنند
رانندگان تاكسي خط شهيد همت- شــريعتي در ايستگاه هاي 
شهرك ياس توقف نمي كنند و بالحن بسيار ناشايستي با مسافران 

صحبت مي كنند. لطفا تاكسيراني به اين موضوع ورود كند.
شمايلي از تهران 

  پرسنل درمان مجبور به خريد ماسك هستند
با وجودي كه مدام خبر از توليد انبوه و خودكفايي در توليد ماسك و 
مواد ضدعفوني مي دهند ما به عنوان پرسنل درمان مجبوريم ماسك 
مناسب براي حضور در بيمارستان را خودمان از بازار تهيه كنيم زيرا 
ماسك هايي كه در بيمارستان هستند به اندازه كافي از ما محافظت 
نمي كنند و اكنون كه دوباره ميزان شيوع باال رفته است وضعيت ما 

بدتر شده و هر روز كلي هزينه ماسك و دستكش و... داريم 
از پرسنل بيمارستان تهران كلينيك 

  چهارراه بعثت- بخارايي مسير عابر پياده ندارد
درچهارراه بعثــت - بخارايي جنب ترمينــال جنوب هيچ امكان 
عبوري براي عابرپياده درنظر گرفته نشــده حتي پل هوايي هم 

وجود ندارد. 
طاهربلغارازتهران

   40 روز قبل سهام فروختم از پولش خبري نيست
براساس نيازي كه داشتم حدود 40روز قبل سهم 30درصدي سهام 
عدالت خود را با مراجعه به بانك فروخته ام، اما تا اين لحظه هيچ 

خبري از پرداخت سود و پول سهام عدالت نيست.
ندري از گرگان

  مسئوالن به بازنشستگان جدول مديريت هزينه بدهند
بعد از 3 ماه فراز و نشــيب و شــعارهايي كه براي افزايش حقوق 
و همسان سازي  دادند و بعد از پرداخت 30ســال حق بيمه رقم 
ناچيزي به حقوق من اضافه شــده كه اندازه يك دهم هزينه هاي 
اضافه شده در سال جاري هم نيست. مسئوالن به ما جدولي بدهند 

كه چطور اين پول را هزينه كنيم؟
واقف تامارايي از تهران 

  بوستان خليج فارس نسيم شهر پاكسازي شود
بوســتاني به نام خليج فارس يا باغ امامي در نسيم شهر هست كه 
مدت هاســت پاتوق معتادان و اراذل و اوباش اســت و مواد مخدر 
به صورت علني در آن مصرف مي شود و قاچاقچيان هم به سادگي 
در آن مواد مخدر خريد و فروش مي كنند.در يك ماه گذشته بارها 
به 110زنگ زديم و تقاضاي پاكســازي اين پارك را داده ايم ولي 
تاكنون خبري نيست و هر روز وضع پارك بدتر مي شود و خانواده ها 

از اين وضع احساس خطر مي كنند.
ساكنان محدوده بوستان از نسيم شهر

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

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

با مردم

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

 »از وقتي اين اتفاق افتاده، آنقدر حس خوبي دارم كه انگار يك قرارداد كاري بزرگ 
با من بسته اند«. اين را بالل انتظاري 38ساله مي گويد. مردي كه توانست 2آهوي داخلي

مادر و 3بره آهو را كه در استخري گرفتار شده و در حال غرق شدن بودند نجات دهد 
و به طبيعت بازگرداند. انتشار كليپي از لحظه نجات اين آهوان گرفتار در شبكه هاي اجتماعي از 
روز جمعه تا حاال، حال خيلي ها را خوب كرد و نشــان داد كه هنوز افراد زيادي هســتند كه 
دغدغه شان طبيعت و حفظ محيط زيست اســت. ايفا كننده نقش اول اين كليپ در گفت وگو با 

همشهري از لحظه  نجات آهو مي گويد و انگيزه اش از اين كار.

از روز حادثه بگوييــد، اين اتفاق 
كجا رخ داد و چرا آهوها در اســتخر گرفتار 

شده بودند؟
ما اهل اســفنجان شــهر اســكو در آذربايجان 
شرقي هســتيم. طبيعت كوهستاني اينجا باعث 
شــده كه گله هايي از قوچ و كل گرفته تا ســاير 
حيوانات در دشت ها و كوهستان  هاي اين منطقه 
زندگي كنند. ما باغي در خارج از روســتا داريم 
كه بعدازظهــر جمعه همراه همســرم و دختر و 
پسر كوچكم براي سركشي به آنجا رفته بوديم. 
باغ ما تقريبــا در بلندي قــرار دارد و داخل باغ 
كه بوديم، صدايي شــبيه صداي بز و گوســفند 
شنيديم. پسر 12ساله ام رفت كه ببيند ماجرا از 

چه قرار است و گفت كه يك گله آهو و قوچ در آن 
حوالي جمع شده اند. خوشحال شدم و دوربينم 

را برداشــتم بروم كه از آنها فيلــم بگيرم. چون 
مي دانستم كه گاهي به اطراف باغ ما مي آيند ولي 
تا حاال از نزديك نديده بودمشان. وقتي سرگرم 
فيلمبرداري شدم، يك گله حدودا 20تايي بودند 
و همان موقع بود كه متوجه شدم تعدادي از آنها 
در استخر باغ همســايه مان افتاده اند و در حال 

غرق شدن هستند.

چرا وارد باغ شده بودند؟
باغ همسايه  حصار نداشــت و اين حيوانات آمده 
بودند كه از استخر آب بخورند. اين گله ها وقتي 
بركه يا آب بندي را مي بينند دســته جمعي به 
سمتش مي روند. بعد آنهايي كه عقب تر هستند 
به آنهايي كه جلوتر هستند فشار مي آورند. همين 
باعث شد كه 5تاي آنها داخل استخر بيفتند كه 

3تايشان بره و 2تايشان مادر بودند.

اولين چيزي كه با ديــدن آنها به 
ذهنتان رسيد چه بود؟

نجاتشان. البته اين را هم بگويم كه بعد از اين 
ماجرا و انتشار اين كليپ خيلي  ها با من تماس 
گرفتند و حتي يكي گفت كه چرا همه آهوها 
را رها كردي و الاقل يكي شان را براي خودت 
نگه مي داشــتي. اين را كه شــنيدم، ناراحت 
شــدم. اگر يكي از آن آهوها در داخل استخر 
غرق مي شد، مطمئن بودم كه تا ماه ها عذاب 
وجدان رهايــم نمي كرد. آنوقت بــه اين فكر 
كنم كه يكي شان را براي خودمان نگه دارم و 
از گوشتش استفاده كنم؟ احساس خوبي كه 

از نجات آنها داشتم، با هيچ چيز قابل مقايسه 
نيست. آنقدر احساس خوبي دارم كه شايد اگر 
يك قرارداد كاري بزرگ هم مي بستم، اينقدر 

خوشحال نمي شدم.

اين حس خوبتان از كجا نشــأت 
مي گيرد؟

من عاشق طبيعتم. كوهنوردي مي كنم و معتقدم 
كه همه ما در برابر محيط زيســت مان مســئول 
هستيم. بارها شده كه همراه دوستانم براي جمع 
كردن زباله هايي كه مردم در ســبالن مي ريزند 
راهي كوهستان شده ايم. تصور كنيد، حتي پاكت 
چيپس شــان را در طبيعت رها كرده بودند. مگر 
اين پاكــت چقدر وزن دارد. فــردي كه تصميم 
مي گيرد راهي قله سبالن شود، حتما از طبيعت 
لذت مي برد اما چطور مي شــود كــه همان فرد 
زباله اش را در آنجا رها مي كند. مگر نمي شــود 
آن را داخل كوله يا جيبشــان بگذارند و وقتي به 
دامنه كوه برگشتند داخل سطل زباله بيندازند. 
راســتش من به اين دليل كليپ نجات آهوها را 
منتشــر كردم كه چون خودم و خانواده ام كيف 
كرديم و لذت برديم، خواســتم بقيــه هم آن را 

ببينند و لذت ببرند.

به روز حادثــه برگرديم، آهوها را 
چطور نجات داديد؟

نجات بره ها كار زياد ســختي نبود. اما 2آهوي 
مادر قدرت زيادي داشتند. با اينكه خودم حدود 
100كيلو وزن دارم، اما وقتي پايشان را گرفتم كه 

از استخر خارج شان كنم، زورشان آنقدر زياد بود 
كه نزديك بود خودم هم به داخل استخر بيفتم. 
اين اســتخر حدود 3متر عمق داشت و به خاطر 
همين من و اعضاي خانواده ام بايد هر طوري بود 
آنها را نجات دهيم كه در نهايت هم توانســتيم 
2آهوي مادر را هم از استخر خارج و در طبيعت 

رها كنيم.

شغل تان چيست؟
من يك كارگاه شيشــه بري دارم كه شــكر خدا 
زندگي مان را مي چرخاند و هم از نظر كار و هم از 

نظر زندگي واقعا احساس خوشبختي مي كنم.

قبال هم با چنيــن اتفاقي روبه رو 
شده  بوديد؟

نه. راســتش قبال كه به باغمان مي رفتم، از روي 
رد پاها متوجه شده بودم كه يك گله قوچ، ميش 
يا آهو به آن حوالــي مي آيند. براي همين جايي 
در بيرون از باغ درست كرده بودم كه داخلش آب 
مي ريختم و آنها مي آمدند و آب مي خوردند ولي 
تا قبل از اين اتفاق، نديده بودمشان. كاري كه من 
انجام دادم، به نظر خودم كاري طبيعي و معمولي 
است و هر انساني در شــرايط مشابه بايد همين 
كار را انجام دهد. چون همه مــا موظفيم كه به 
طبيعت احترام بگذاريم و هوايش را داشته باشيم. 
لحظه اي كه يكــي از بره ها را از اســتخر بيرون 
كشــيدم و بغلش كردم، واقعا هيجان انگيز بود. 
طوري به من چسبيده بود كه احساس كردم دارد 

از من تشكر مي كند.

حس خوب نجات

بالل انتظاري

مرد جوان با كمك اعضاي خانواده 5 آهوي گرفتار در استخر 
عميق را از مرگ حتمي نجات دادند

مردي كه در جريان يــك درگيري، جوان 
ميانجي را به قتــل رســانده و از پايتخت دادسرا

گريخته بود، پس از گذشــت چندهفته از 
جنايت در جريان تصادف با موتور در شهرستان شيروان 

دستگير شد.
به گزارش همشهري، نيمه شب هشتم تيرماه در جريان 
درگيري بين 3جوان مغازه دار در پايتخت يكي از آنها كه 
مردي 30ساله بود به قتل رسيد و يكي ديگر نيز مجروح 
شــد و عامل جنايت از محل گريخت. با گــزارش ماجرا 
به قاضي رحيم دشــتبان، بازپرس شعبه دهم دادسراي 
جنايي تهران، تحقيقات تيم جنايي آغاز و مشخص شد كه 
مقتول حوالي يافت آباد مغازه مرغ فروشي داشته و هنگام 

ميانجيگري ميان 2مغازه دار ديگر به قتل رسيده است.
به گفته شاهدان، عامل جنايت جواني حدودا 25ساله و 
ميوه فروش بود. او روز حادثه با پسر شريكش درگير شده و 

مقتول )مرد مرغ فــروش( كه در همســايگي آنها مغازه 
داشت براي ميانجيگري به درگيري آنها وارد ماجرا شده 

اعضاي يك بانــد حرفه اي 
پليس 
ســرقت منــزل در مــدت آگاهي

كوتاهي به 80خانه در كرج 
دستبرد زدند و توانستند پول و جواهراتي به 
ارزش حدود 200ميليارد ريال سرقت كنند. 
به گزارش همشهري، به دنبال وقوع چندين 
فقره سرقت از مناطق شمالي كرج تحقيقات 
براي شناسايي سارقان از سوي پليس آگاهي 
استان البرز آغاز شــد. كارآگاهان با انجام 
تحقيقات ميدانــي موفق شــدند يكي از 
متهمان را شناسايي كنند.  او ازجمله سارقان 
ســابقه داري بود كه چندين مرتبه به اتهام 
سرقت دستگير و زنداني شده بود. او پس از 
آزادي از زندان بار ديگر باند سرقت تشكيل 
داده بــود و با همدســتي 2نفــر ديگر به 
خانه هاي كرج دســتبرد مي زد. شــگرد او 
شناســايي منازل خالي از سكنه و تخريب 
در هاي ضد سرقت و ورود از طريق بالكن از 
ساعت 19 تا 23 بود. ماموران با جمع آوري 
اطالعات درباره اين ســارق سابقه دار موفق 
شدند او را كه در حال شناسايي سوژه سرقت 

بود، دســتگير كنند. وي در بازجويي  ها به 
ارتــكاب 80 فقره ســرقت با همــكاري 2 
همدستش در اســتان هاي البرز، تهران و 
آذربايجان شرقي اعتراف كرد و همدستان 
وي نيز دســتگير شــدند. در بازرســي از 
مخفيگاه متهمان پول نقد، جواهرات و لوازم 
منزل بــا ارزش حدود 200ميليــارد ريال 
كشــف شــد و به گفته  ســرهنگ محمد 
نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان البرز 

تاكنون 40مالباخته شناسايي شده اند. 

دستبرد 200ميلياردي سارقان به خانه هاي كرج

درگيري سرنشينان 2خودروي پرايد بر سر نگاه 
چپ در مشهد منجر به قتل پسري جوان و مجروح جنايي

شدن جواني ديگر شد. عامل اين جنايت كه خود 
نيز مجروح شده است متواري شده و تحت تعقيب پليس قرار 
گرفته است. به گزارش همشــهري، حوالي ساعت يك بامداد 
ديروز در شــهرك رجايي مشــهد درگيري خونيني رخ داد. 
درگيري بين سرنشينان 2خودروي پرايد به وجود آمده بود و در 
جريان آن حدود 7-6پسر جوان به جان همديگر افتاده بودند كه 
شاهدان با ديدن اين صحنه پليس را خبر كردند. مأموران پليس 
وقتي به محل حادثه رسيدند كه درگيري تقريبا به پايان رسيده 
بود اما پسر جواني غرق در خون روي زمين افتاده و جوان ديگري 
نيز با ضربات چاقو به شدت مجروح شده بود. مأموران با كمك 
اورژانس، مجروحان را به بيمارستان منتقل و تعدادي از افرادي 

را كه در اين درگيري حضور داشتند دستگير كردند.

گزارش جنايت 
دقايقي پــس از اين حادثه بود كه مأمــوران كالنتري با قاضي 
علي اكبر احمدي نژاد، كشيك جنايي مشــهد تماس گرفتند 
و خبر از قتل پســري جوان دادند. مقتول همان جواني بود كه 

در درگيري ميان سرنشينان دو پرايد غرق در خون روي زمين 
افتاده  و به گفته پزشــكان به دليل شدت خونريزي جانش را از 
دست داده بود. قاضي جنايي همراه تيمي از كارآگاهان آگاهي 
راهي بيمارستان شدند و پس از بررسي هاي اوليه به تحقيق از 
افراد بازداشت شــده پرداختند. يكي از آنها گفت: من و 2نفر از 
دوستانم سوار بر خودروي پرايد درحال عبور از خيابان بوديم كه 
متوجه شديم خودروي پرايدي خالف جهت خيابان توقف كرده 
است. وقتي از كنار آن رد شديم، يكي از دوستانم)مقتول( گفت 
كه راننده پرايد بد نگاه مي كند و مي خواهد ببيند كه مشكلش 
چيست. توقف كرديم و پياده شــديم و آنها هم كه 4نفر بودند 
پياده شدند و درگير شديم. لحظاتي بعد يكي از آنها با چاقو به 
دوســتم)مقتول( ضربه زد و وقتي او روي زمين افتاد، پا به فرار 

گذاشت.
با اطالعات به دست آمده از 3متهم دستگير شده، معلوم شد كه 
در اين درگيري عالوه بر قتل يك جوان و مجروح شدن جواني 
ديگر، قاتل نيز با ضربه چاقو مجروح شده و درحالي كه خون آلود 
بوده از محل گريخته است. با اين اطالعات قاضي احمدي نژاد 
براي متهمان دستگير شــده قرار قانوني صادر كرد.   تحقيقات 

براي دستگيري قاتل فراري ادامه دارد.

 سرنشينان2خودرو تنها به دليل اينكه
به همديگر چپ چپ نگاه كرده بودند 

خون به پا كردند 

   داليل ناتواني در كنترل هيجان 
مريم رفعتي، روانشناس و مدرس دانشگاه

براي بررســي حوادث تلخي مانند آنچه در قتل 
خياباني به خاطر چشم تو چشم شدن اتفاق افتاد، 
بايد به گذشته رجوع كنيم. اين افراد مدعي هستند 
كه چشم در چشم شدن باعث وقوع درگيري شده 
است، اما همه ماجرا به اينجا ختم نمي شود و بايد 
به دنبال كشف زمينه هاي وقوع اين حوادث بود. در 
گام نخست به نظر مي رسد يكي از علل وقوع چنين 
حوادثي عدم شناخت افراد از خود و هيجانات شان 
باشد. وقتي افراد با خودشان و هيجانات شان بيگانه 
باشند و از سويي آموزش كافي در اين باره را از طريق 
سيستم رسمي آموزشي، يعني مدرسه فرانگرفته 
باشند و در خانواده نيز تالشــي در اين  باره نشده 
باشد، در رويدادهاي لحظه اي نمي توانند واكنش 
مناسب از خود نشان دهند. عدم شكل گيري هويت 
فرد به اين معناســت كه او بداند قرار است با چه 
سبكي زندگي كند، چه معنايي در زندگي اش جاري 
مي شود، او بداند چه كســي است، چه اعتقاداتي 
دارد، چه انتظاري از خــودش و زندگي اش دارد، 

عاليقش چيست و... .
شــكل گيري هويت كمك مي كند آدم ها سبك 
زندگي شــان را پيدا كنند. وقتي هويت به داليل 
متفاوت يا شــكل نگيرد يا در حالت آشفته بماند، 
افراد هدف و سبك مشخص زندگي نداشته باشند، 
هويت شــان به درستي شــكل نمي گيرد و دچار 
ســردرگمي و بي ثباتي مي شــوند. اگر اين افراد 

زمينه هايي از اختالل رفتاري يا بيماري داشته باشند 
و از سويي در محيطي نادرست پرورش يافته باشند، 
زمينه هاي ناخوشايندي در آنها پديد مي آيد و باعث 
مي شود رفتارهاي كنترل نشده از خودشان بروز 
دهند. وقتي فردي هدفي ندارد، دچار سردرگمي 
مي شود و در شــرايط غيرقابل پيش بيني رفتارها 
و واكنش هاي تكانشي و لحظه اي از خودش نشان 
مي دهد؛ چون او مقيد به هيچ معنا و سبك خاصي 
براي زندگي نيســت. در نتيجه درگيري خياباني، 
زد و خورد و هر حادثه ناخوشــايندي ممكن است 
از او سر بزند. براســاس يكي از نظريه هاي معروف 
روانشناسي به نام نظريه مارسيا، افراد معموال از نظر 
هويتي 4 دسته هستند؛ گروه اول افرادي هستند كه 
در زندگي تحقيق و تالش مي كنند، كنجكاو هستند 
و جست وجو مي كنند و حاال مي دانند كه از زندگي 
چه چيزي مي خواهند و به يك رويه خاص رسيده اند. 
دسته بعدي افرادي هستند كه هويت ناتمام دارند؛ 
يعني افرادي كه هنوز متوجه نشده اند كه از زندگي 
چه چيزي مي خواهند و چه باورهايي دارند. گروه 
ديگري وجود دارد كه هنوز در حال جست وجوگري 
هســتند و گروه چهارم افرادي هستند كه دچار 
هويت آشفته هستند، با خودشان درگيري دارند 
و نمي دانند كه از زندگي شان چه مي خواهند. گروه 
چهارم كه نمي دانند از زندگــي چه مي خواهند، 
معموال در زندگي وقت زيادي دارند، الگوي درستي 
ندارند، خيلي خودشان را منحصر به فرد مي دانند 
و مي خواهند قدرت نمايي كنند. همچنين صفت 

خودمحوري درباره شان 
صدق مي كنــد. در اين 
شــرايط ممكن اســت 
كوچك ترين نشــانه اي 
آنها را دچار سوء برداشت 

كند و در ادامه كار به درگيري كشيده شود. چنين 
افرادي معموال وقت شان را به بطالت مي گذرانند 
و برنامه مشخصي براي زندگي شان ندارند و اصل 

اساسي زندگي شان اين است كه چطور لذت ببرند.
اما راهكار اصلي براي پيشگيري از چنين حوادثي 
چيست؟ به نظر مي رســد راهكار اساسي در اين 
حوزه، شيوه هاي اساسي و بلندمدت باشد. راهكار 
اصلي تغيير سياســت هاي كالن ما در آموزش و 
پرورش است. بچه ها براي مهارت هاي زندگي و براي 
در واقعيت زندگي كردن بايد آموزش ببينند. اين 
نگرش بايد در سياست هاي خانواده نيز جاري شود 
و خانواده ها آموزش ببينند. از سوي ديگر در نظام 
اقتصادي و اجتماعي هم بايد به اين مسائل توجه 
شود تا خانواده ها نيازهاي اصلي براي بقايشان مثل 
خوراك، پوشاك و مسكن و... تامين شود تا در ادامه 

محيط امن براي پرورش فرزندان به وجود  آيد.
ذكر اين نكته ضروري اســت كه اگر نشــانه هاي 
تكانشــي در خودمان و فرزندان مان مشــاهده 
مي كنيم، با مراجعه به مراكز مشاوره، از دوره هاي 
آموزشي تنطيم هيجان استفاده كنيم. شايد اين 
شيوه ها به عنوان دارويي مسكن عمل كنند، اما كار 

اصلي تغيير سياست هاست.

جنايت با يك نگاه

پايان فرار قاتل مرد ميانجي

   دعواي پيش پاافتاده
متهم به قتل ديروز در بازجويي ها مي گفت 
كه به شدت پشيمان است. او مدعي بود با 
مقتول هيچ اختالف و خصومتي نداشته و 

وي اتفاقي به قتل رسيده است.

دعوا چطور شروع شد؟
من حالت عادي نداشتم و مشروب الكلي 
مصرف كرده بودم. آن روز به مغازه رفتم 
ديدم پسر شريكم آنجاست. گفتم تو برو 
خانه، من هستم. اما پسر شريكم گفت تو 
حالت خوب نيست، برو من هستم. مي گفت 
مشروب مصرف كرده اي و حال و روز خوبي 
نداري. اما من مي خواستم در مغازه باشم تا 

سرم گرم شود. بر سر همين مسئله با هم 
درگير شديم. دعوايمان باال گرفت و من 
كه اصال حال خوبي نداشتم چاقويي را كه 
روي دخل براي بريدن ميوه ها بود برداشتم 

و ضربه اي به پسر شريكم زدم.

نقش مقتول در اين درگيري چه بود؟
او كه مغازه مرغ فروشــي اش چسبيده به 
مغازه ميوه فروشي ما بود با شنيدن صداي 
دعوا خودش را رســاند. بنده خدا آمده 
بود ميانجيگري كند اما من آنقدر عصبي 
بودم كه با چاقو ضربه اي هــم به او زدم. 
واقعا دست خودم نبودم اصال نمي فهميدم 
چه كار مي كنم. من بــا مقتول خصومتي 
نداشتم و حتي يك بار هم با او درگير نشده 

بودم. او بي دليل كشته شد و همين عذاب 
وجدان دارد خفه ام مي كند.

پس چرا فرار كردي؟
ترسيده بودم. ابتدا فكر نمي كردم كه كسي 
در اين ماجرا كشته شود. 2روز در تهران و 
شهريار و در خانه دوســتانم بودم. بعد از 
2روز كه به يكي از مغازه داران محل زنگ 
زدم و متوجه شدم مرد مرغ فروش فوت 
شده اســت. تازه فهميدم كه چه باليي بر 
سرم آمده است. از قصاص شدن ترسيدم 

و فرار كردم.

كجا رفتي؟
ابتدا به مشــهد فرار كــردم. 15روز در 

مسافرخانه بودم و بعد از آنجا به شهرستان 
شيروان رفتم، پيش يكي از دوستانم كه 
ساكن شيروان بود. اما از اين آوارگي خسته 
شده بودم. تا اينكه يك روز موتوري به من 
زد و تصادف بدي كردم. به بيمارســتان 
انتقالم دادند و به اين ترتيب هويتم فاش 

شد.

متأهلي؟
متاهل بودم اما 15ســالي مي شود كه از 
همسرم جدا شده ام. به دليل اينكه بچه دار 
نمي شــديم دچار اختالف شديم و طالق 
گرفتيم. پس از آن معتاد به مشــروبات 

الكلي شدم و زندگي ام نابود شد.

بود اما مرد ميوه فروش، با چاقو ضرباتي به پسر شريكش 
و مرد مرغ فروش زده متواري شــده بود. با اين اطالعات 
مأموران راهي محل سكونت قاتل شدند اما او دقايقي بعد 
از درگيري درحالي كه به شدت سراســيمه بوده به خانه 

رفته و با جمع كردن وسايلش گريخته بود.

دستگيري در شيروان 
مشخصات متهم به قتل در اختيار تمام واحد هاي گشت 
پليس قرار گرفت و رديابي ها براي بازداشت او ادامه داشت 
تا اينكه چند روز قبل تصادفي در شهرستان شيروان در 
خراسان شــمالي رخ داد. مجروح اين تصادف كسي جز 
قاتل تحت تعقيب نبود كه وقتي براي درمان به بيمارستان 
انتقال يافت هويتش فاش و بازداشت شد. وي كه با موتور 
تصادف كرده و از ناحيه سر آسيب ديده بود پس از مداوا 
براي بازجويي به دادســراي جنايي تهران انتقال يافت. 
اين مرد پس از حضور در دادســرا به قتل مرد مرغ فروش 
اعتراف كرد و با قرار بازداشــت موقت راهي بازداشتگاه 

پليس آگاهي شد.   

1 2 3 4

نقدي بر  آمار 25ميليوني مبتاليان
يكي از مهم ترين نكاتي كــه بايد به آن توجه 
شــود اين اســت كه بايد يكــي از منحصر 
به فردترين اقدامات يعني محافظت ويــژه از گروه هاي پرخطر در 
دســتور كار قرار بگيرد كه اين مراقبت ها نياز به چارچوب مدون و 
دقيق دارد.  با نيمه وقت يا تعطيل كردن يك يا 2 هفته اي شهرها 
هيچ چيزي درســت نمي شــود و پس از برداشــت محدوديت ها 
دوباره اين بيماري اوج مي گيرد. در ايــن روزها نياز به اطالعات و 
داده هاي درست و تحليل دقيق و مناسب آنها داريم. كشور ما اين 
روزها بيشــتر نياز به تيم هاي پيشگيري دارد تا درمان درحالي كه 
دانشكده هاي بهداشت محيط و ســاير دانشگاه هاي مرتبط با اين 
بيماري يا غيرفعال بوده يا در حاشــيه قرار دارنــد. اگر اين مراكز 
دانشگاهي نتوانند نسخه بومي شده براي پيشگيري يا درمان كرونا 

داشته باشند، مشكالت همچنان ادامه خواهد داشت.

ادامه از 
صفحه اول
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

سريال »موچين« در شبكه نمايش 
خانگي در حالي توزيع مي شود كه سريال

مجوز توليد خود را به جاي سازمان 
سينمايي از صدا و ســيما گرفته است. هرچند 
ســريال بعد از تمام شــدن توليــد و همكاري 
بخش هاي صدا و سيما مجوز پخش را در ماه هاي 
گذشته از ارشاد گرفته، اما تمام فرآيند توليد را 
سازمان صداوسيما انجام داده است. اين موضوع 
در حالي است كه »موچين« نخستين سريالي 
اســت كه مجوز توليد را از ســيما گرفته، اما با 
گذشــت يك ماه از تغيير فرآيند صــدور پروانه 
نمايش و ساخت و نظارت بر محتواي توليدات از 
سازمان سينمايي به صداوسيما هنوز مشخص 
نيست كه مجري اصلي چه كسي خواهد بود؟ و 
هيچ اعالم رســمي مبنــي بر عهده دار شــدن 
معاونت فضاي مجازي يا ساترا )سازمان تنظيم 
مقررات صوت و تصويــر فراگير( صورت نگرفته 

است.

توقفدرتوليد
در اين مدت پيگيري ها از ســاترا و صداوسيما 
بي نتيجه بوده و هنوز هيچ كدام اعالم نكرده اند 
كه از اين به بعد متقاضيان ساخت سريال ها در 
بخش نمايش خانگي براي دريافت مجوز توليد 
و نمايــش بايد به كجا مراجعــه كنند؛ وضعيت 
بالتكليفي كه ويروس كرونا و نيمه تعطيل بودن 

فعاليت اداره ها به آن دامن زده است. 
به گفته بهمن حبشــي، مديركل دفتر نظارت 
بر توليد فيلم سازمان سينمايي، ديگر مجوزي 
براي اين بخش از سوي سازمان صادر نمي شود 
و از تير ماه نيز هيچ مجوزي براي توليد يا نمايش 
ســريال ها در شــبكه نمايش خانگي از سوي 
سازمان سينمايي صادر نشده است. بسياري از 
كارگردانان كه تصميم به ساخت سريال در اين 
بخش دارند در بالتكليفي به ســر برده و منتظر 
اعالم سرپرستي اين بخش هســتند تا بتوانند 
فعاليت خود را آغاز و سريال هايشــان را جلوي 

دوربين ببرند.

موچيننخستيندستاوردصداوسيما
قسمت سوم سريال موچين به تازگي وارد شبكه 
نمايش خانگي شده است؛ سريالي كه مي تواند 
جزو نخستين مجموعه هايي باشد كه مجوز خود 
را از صدا و سيما گرفته است. هر چند اين سريال 

هم مانند مجموعه سريال هاي نمايش خانگي از 
نمايش قاچاق در امان نمانده است و همزمان با 
توزيع هر قسمت، شبكه هاي ماهواره اي اقدام به 
پخش آن مي كنند. مي توان گفت تمامي عوامل 
سريال تلويزيوني هستند از كارگردان گرفته تا 
بازيگراني كه عمده فعاليتشان در تلويزيون بوده 
و هســت. حســين تبريزي يكي از كارگردانان 
تلويزيوني كه همــكاري  زيادي را بــا معاونت 
سيما داشــته، كارگرداني »موچين« را برعهده 
دارد. پاييز سال گذشــته بود كه »موچين« به 
تهيه كنندگي ميثم آهنگري با مشــاركت اداره 
كل تامين و توليــد تلويزيون هاي تعاملي براي 
پخش در شبكه نمايش خانگي پيش توليد خود 
را آغاز كرد؛ سريالي كه در مقايسه با سريال هاي 
ســاخته شــده در اين بخش متفاوت تر به نظر 
مي رسد؛ سريال طنزي كه ساختار آن نزديك به 
سريال هاي تلويزيوني است تا اينكه شباهت هايي 
به ســريال هاي امروز نمايش خانگي )هم گناه، 

آقازاده و... و حتي طنز در بخش نمايش خانگي( 
داشته باشــد. از ديگر تفاوت هايي كه در سريال 
وجود دارد، انتخاب بازيگراني اســت كه عموما 
در سريال هاي تلويزيوني حضور داشته و دارند. 
تفاوت ديگر در نوع داســتان و طراحي لباس  و 
صحنه است؛ سريالي كه تفاوتي با مجموعه هاي 

تلويزيوني ندارد.

بازيگرانتلويزيوندرنمايشخانگي
ســريال موچين فعال در يك فصل و 1۸قسمت 
ساخته شده است. مرجانه گلچين، حميد لواليي، 
پوريا پورسرخ، زهرا جهرمي، عباس جمشيدي، 
مهران رجبي، شهره لرستاني، ميرطاهر مظلومي، 
ژاله درستكار، آشــا محرابي، رابعه اسكويي، رز 
رضوي، علي صادقي و امير نوري بازيگران اصلي 

اين سريال كمدي هستند. رضا توكلي، بهنوش 
بختياري، رامين ناصرنصير، افشين سنگ چاپ، 
ســاعد هدايتي، محمد فيلي، گلشيد بهاري و 
علي موسويان نيز به عنوان بازيگر مهمان در اين 

سريال به ايفاي نقش پرداخته اند.

بعد از گذشت يك  ماه سازندگان سريال هاي نمايش 
خانگي بالتكليف هستند

 اولين جشنواره كتاب »درايو- اين«
در بريتانيا برگزار مي شود

گمشده در مجوز
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

»موچيــن« بــه كارگرداني يكي 
از ســازندگان تلويزيوني به عنوان 
نخستين سريال در شبكه نمايش 
خانگي با صدور پروانه ســاخت از 

سوي رسانه ملي توزيع مي شود

امــر شــر در فلســفه 
سياســي معنايــي به 
غايت مهم اســت كه 
متفكران و فيلســوفان 
نامــداري را بــه خود 

مشغول كرده است

شــيوع ويروس كرونا ســبب لغو بســياري از رويدادهاي 
فرهنگي در ســال جاري و برگزاري آنالين آنها شده است. جشنواره

برخي ديگر از رويدادها اما با انجام تغييراتي همچنان برگزار 
مي شوند. به گزارش گاردين، در شهر »دوون« بريتانيا مسئوالن برگزاري 
جشنواره كتاب »اپلدور« به منظور برگزاري اين فستيوال فرهنگي ابتكار 
عمل به خــرج داده  و اعالم كرده اند كه اين جشــنواره در ســال2020 
به صورت »درايو- اين« برپا خواهد شــد. حاضران در جشــنواره كتاب 
»اپلدور« قادر خواهند بود بــا خودروهاي خود در خارج از محوطه محل 
برگزاري اين جشنواره حضور يابند و با روشن كردن چراغ خودروهاي خود 
و با گوش فرادادن از طريق راديو به مراحل اين فســتيوال و پرســش و 

پاسخ ها در اين جشنواره مشاركت داشته باشند.

ايدهايجديد
جشنواره كتاب »اپلدور« از ســال2006 همه ساله برگزار شده است. در 
سال جاري اما مسئوالن برگزاري اين جشنواره به اين نتيجه رسيده اند كه 
با تداوم شيوع ويروس كرونا نخواهند توانست اين فستيوال را طبق روال 
معمول برگزار كنند و تنها راه برگزاري اين فستيوال رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي مرتبط با ويروس كرونا و فاصله گذاري اجتماعي است. تا پيش از 
اين تمام جشنواره هاي كتاب بريتانيا در سال جاري، نظير جشنواره كتاب 
»هي« و فستيوال كتاب »ويگتون« به دليل شيوع ويروس كوويد- 19، 
تمام برنامه هاي حضوري خــود را لغو كرده و به صــورت آنالين برگزار 
شــده اند. اما مســئوالن برگزاري فســتيوال »اپلدور« تصميم گرفتند 
همچنان اين جشــنواره را به صورت حضوري با بــه كار گيري راه حلي 

خالقانه برگزار كنند.

نخستينجشنواره»درايو–اين«كتاب
اين ايده كه به گفته مدير جشنواره »اپلدور« با تفكر و تعمق و بررسي هاي 
زياد به بار نشست، برگزاري جشــنواره به صورت »درايو- اين« بود. »آن 
جابي« مدير جشــنواره كتاب »اپلدور« در اين باره به گاردين، گفت: ما 
مدتي به انتظار نشستيم تا ببينيم شرايط چگونه مي شود و اميدوار بوديم 
بتوانيم مانند سال هاي گذشته جشنواره را با حضور مردم برگزار كنيم، 
اما هرچه زمان جلوتر رفت، برايمان مسجل شــد كه نخواهيم توانست 
سالن هاي محل برگزاري جشنواره را به دليل شيوع كرونا رزرو كنيم. مردم 
نيز نگران آن بودند كه آيا ناگزير خواهند بود با رعايت قواعد فاصله گذاري 
اجتماعي به اين جشــنواره بروند يا خير؟ پــس از مدتي تفكر و خواندن 
مطالبي پيرامون ســينماهاي »درايو – اين« و جشــنواره هاي كمدي 
»درايو – اين« به اين نتيجه رسيديم كه خواهيم توانست ايده جشنواره 
كتاب »درايو- اين« را نيز به اجرا بگذاريم. البته ما تحقيقات بيشتري در 
اين زمينه انجام داديم و مطمئن شديم كه مردم واقعا از نظر بهداشتي در 

خودروهاي خود ايمن خواهند بود.

شيوهبرگزاري
البته عالقه مندان به كتاب، در جشــنواره »اپلدور« كه قرار است از 1۸ 
تا 26 سپتامبر 2020 )2۸شــهريور تا 5مهر 1399( در »دوون« برگزار 
شود، نخواهند توانست مطابق معمول از نويسندگان محبوب خود، به طور 

مستقيم درباره جزئيات كتاب هايشان سؤال كنند. در عوض حاضران در 
جشنواره كتاب »اپلدور« كه نخستين جشنواره كتاب بريتانيا خواهد بود 
كه به صورت »درايو – اين« برگزار مي شود، قادر خواهند بود سؤال هاي 
خود را همراه با مشــخصات خودروي خويش، تا چند روز مانده به موعد 
برگزاري جشنواره براي نويســندگان مورد عالقه خود ارسال كنند. اين 
سؤال ها بعدا توسط كاركنان جشنواره از نويســندگان پرسيده خواهد 
شد. حاضران در اين جشنواره اما در زمان حضور در محوطه بيروني محل 
برگزاري فستيوال، بايد چراغ هاي خودروي خود را روشن و خاموش كنند 
تا نويسندگان از حضورشان در جشــنواره اطالع پيدا كنند. جزئيات كار 
البته به اين صورت خواهد بود كه نويسندگان و مصاحبه كنندگان روي 
يك صحنه ضمن رعايت اصول فاصله گــذاري اجتماعي حاضر خواهند 
شد و تماشاگران و عالقه مندان نيز در بيش از 100 خودرو كه در محوطه 
اختصاص يافته به جشنواره پارك شــده و از پيش نيز بليت خود را رزرو 
كرده اند نيز قادر خواهند بود در فستيوال كتاب »اپلدور 2020« حضور 
يابند. حاضران در خودروهای خويش قادر خواهند بود از طريق راديوي 
موج FM يا از طريق بلندگوهاي مستقر در محوطه به پرسش و پاسخ ها 
گوش فرادهند. عالقه مندان به حضور در اين جشــنواره نيز بايد پيش از 
برگزاري اين رويداد غذا و نوشيدني خود را نيز به صورت آنالين سفارش 
دهند. غذا و نوشيدني در اين جشنواره مستقيما به خودروها ارسال خواهد 
شد. حاضران در اين جشنواره همچنين زمان خروج از محوطه اختصاص 
داده شــده به پارك خودروها، از كنار غرفه فروش كتاب هاي امضا شده 
توسط نويسندگان، عبور مي كنند و مي توانند از خودروي خود نسبت به 

خريد اين كتاب ها اقدام كنند.

انتشارات كتابسراي تنديس، ناشري 
است كه به انتشار كتاب هاي جنايي، كتاب

فانتزي و علمــي - تخيلي خارجي 
موسوم به ادبيات ژانر شهره است و مشتريان پروپا 
قرصي هم دارد. اما فعاليت اين انتشارات در زمينه 
ادبيات ژانر تنها به ترجمه آثــار خارجي محدود 
نمي شــود و چاپ كتاب هاي تأليفی در اين حوزه 
مورد توجه متصديان اين انتشارات است. »امارت 
شر« نوشته مجتبا هوشيار محبوب، رماني در ژانر 
جنايي اســت كه در جغرافيايي تخيلي مي گذرد. 
سرزميني كه پايتختش نيروان نام دارد و پليسي 
به نام سروان شــمس رودكناري در اداره مركزي 
پليس آن مشــغول به كار است. در اين جغرافياي 
خيالــي جمعيتي به نــام صوفيان نالــي زندگي 
مي كنند كه سررشته امور مهم كشور را در دست 

دارند و در سياست و قدرت اعمال نفوذ مي كنند.
 بي زمانــي و مكانــي معمــوال از ويژگي هــاي 
رمان هــاي علمي - تخيلي و فانتزي اســت كه با 
نگاهي آينده نگر به پيش بيني ســرانجامي كه در 
انتظار انســان اســت مي پردازند و به مثابه زنگ 
هشــدار جوامع مدرن عمل مي كننــد. در اينجا 
بي مكاني به داســتاني جنايي ســرايت كرده كه 

خودش مي توانــد عاملي براي 
جذب مخاطب كنجكاو باشد. 
هوشــيار محبوب درباره اينكه 
چرا مكاني جعلي را براي روايت 
داســتانش برگزيده بــه مهر 
گفته: »چون به لحاظ تماتيك 
شديدا دستم را باز مي گذاشت. 
نويسندگي در ايران، كار شاقي 
است؛ شــاق تر از خيلي جاها. 
اين تمهيد اجازه داد بيشــتر 
بتوانــم اداي مســئوليت كنم 
نسبت به يكســري مفاهيم و 

مهم ترين شان هم امر شر بود. من اگر در اين كتاب 
از امر شر نمي نوشتم بهتر بود يك خط هم ننويسم. 
مضمون محوري كار همين بود. و در شرايط عادي 

اصال نمي شود از امر شر نوشت. 
يعني من بلد نيستم و خالقيت آن را ندارم كه در 
بستري واقعي و رئال از آن »شر« كه نسبت به آن 

ذهنيت دارم حرف بزنم.«

امر شر در فلسفه سياســي معنايي به غايت مهم 
است كه متفكران و فيلسوفان نامداري را به خود 
مشغول كرده اســت. اما چنين مفهومي در رمان 
جنايي ايراني چه چيزي را مي خواهد برســاند؟ 
اين همان موضوعي اســت كه براي سردرآوردن 
از آن بايد كتاب را به دســت گرفت و با ســروان 
شمس رودكناري هم پا شد تا 
ديد نويسنده در مقام آفريننده 
چه خوابي براي شخصيت هاي 
داســتان و مخاطبانــش ديده 

است.
»امارت شر« چهارمين كتاب 
هوشيار محبوب است كه پيش 
از اين، با ســه كتــاب »آقاي 
مازني و دلتنگي هاي پدرش«، 
»آن ها با شــاعري كــه خيلي 
دوستش داشتند بد تا كردند« 
و »روزهاي آبي، شب مكافات«، 
نوشتن آثار ساختارگريز و ضدژانر را تجربه كرده 
بود. قرار اســت امارت شــر جلد دومي هم به نام 
»خوابگرد قاتل« داشــته باشــد كه وقايع آن در 

همان دنياي كتاب اول مي گذرد.
امارت شر نوشــته مجتبا هوشيار محبوب توسط 
انتشارات كتابســراي تنديس در 2۸5صفحه به 

قيمت 45هزار تومان منتشر شده است.

»امارت شر« در دنيايي خيالي بنا شده است

ترسيمچهرهشر
دريكداستانجناييايراني

كتابخوانيباماشين

گالدياتور
»اوليورريد«،بازيگردرزمانبازيدر
فيلمگالدياتور)2000،رايدلياسكات(،
بهطورناگهانيوعجيبيدر61سالگي
درگذشــت.درزمــانفيلمبرداري
صحنههاييازفيلــم»گالدياتور«در
جزيرهمالت،اوليــورريدتعدادياز
ملوانانيككشــتيرابــهچالش
نوشيدن،دعوتكردوپسازنوشيدن
زياددرگذشت.درپيدرگذشتاوليور
رايد،صحنههاييكهويقراربوددرآن
بازيكندباتكنولوژيساختتصاوير
كامپيوتــري)CGI(وبازيگرانبدل
ساختهشد.بهكارگيريفناوريهاي
نوينسال2000درزندهكردناوليور
رايددراينفيلــم،نتيجهبخشبودو
ســرانجامصحنههاييكهاوليورريد
قراربوددرآنهابازيكند،عاليازآب

درآمد.

خشمگين7
درزمانمرگ»پلواكر«بازيگرفيلم
خشمگين7)2015،جيمزوان(،عوامل
توليداينفيلمهمبهمنظورسوگواري
براي»پــلواكر«وهــمتجديدنظر
دربارهساخت»خشمگين7«،پروژه
ساختاينفيلمرامتوقفكردند.تا
زمانمرگ،»پلواكر«،درنقشيكي
ازشخصيتهاياصليداستانفيلم
ظاهرشــدهبود،اماباتوجهبهاينكه
همچنانفيلمبــرداريصحنههاي
زياديازفيلمباقيماندهبود،جيمز

وان،كارگردانوكريسمورگانتصميم
بهانجامتغييراتينسبتبهفيلمنامه

اوليهگرفتند.

طرحشماره9بيرونازفضا
برخالففيلمهاياشارهشدهدراين
فهرســت،تمامصحنههايبازي»بال
الگوســي«درفيلم»طرحشماره9
بيرونازفضــا«)ادواردوود،1959(،
پيشازمرگويفيلمبرداريشــده
بودند.نكتهعجيــبدراينمورداما
اينبودكهدرزمــانفيلمبردارياز
صحنههاييكهبالالگوســيدرآنها
بازيكردهبود،فيلم»طرحشماره9
بيرونازفضا«،هنوزساختهنشدهبود.
درواقع»ادوود«كارگرداناينفيلم،
تصاويريازتمرينهايبالالگوســي
رويفيلمنامهاينفيلمراانتخابكرد،
آنهاراباهمتركيبكرد،دراينفيلم
نمايشدادواينگونهبهنظرآمدكهبال
الگوسيواقعادرصحنههاياينفيلم

بازيكردهاست.

دكترپارناسوسمرديكهبهشيطان
رودستزد

تريگيليامنميدانستتاپيشازاتمام
فيلم»دكترپارناســوسمرديكهبه
شيطانرودستزد«،هيثلجر،بازيگر
اصليفيلمديگردرقيدحياتنخواهد
بود.حضورلجردراينفيلمبرايعوامل
توليدبســياراهميتداشتچراكه
ازشروطســرمايهگذاراناينفيلم،

بازيهيثلجردرآنبود.ازهمينرو
تريكيليامنميتوانستصحنههاي
فيلمبرداريشدهازلجرراحذفكند؛
بنابرايناوتصميمگرفتادامهبازيدر
نقششخصيتيراكهلجربهجايوي
بازيميكرد،به3بازيگرديگرفيلم
محولكند،اينسهبازيگر،جانيدپ،

جودالووكالينفارلبودند.

بازيمرگ
»بازيمرگ«،فيلمــيبهكارگرداني
رابرتكلوزوبــازيبروسليبود.اما
درجريانساختاينفيلمبروسلي
بهطورناگهانيوبهطرزمشــكوكي
درگذشــت.پسازدرگذشتبروس
لي،پروژهســاختاينفيلمكهدر

سال1973آغازشدهبود،ناتمامماند
ودرنهايتاينفيلمدرسال1978با
استفادهازسكانسهايقبليوبدلكار
وهمچنيناستفادهازبرشهايچهره
بروسليرويصورتبدلكارساخته
شد.امابهباورمنتقدان،كارگردانو
عواملتوليداينفيلمنتوانستندهدف
خوديعنيزندهكردندوبارهبروسلي
درفيلم»بازيمرگ«رامحققكنند
وحتيبادرنظــرگرفتنفناوريهاي
موجوددرسال1978نيزاينفيلماز
نظرجلوههايتصويري،فيلمينازل
ارزيابيميشود،اگرچهبرايبسياري
فيلمياســتخاطرهانگيز،چراكه
خاطراتدورانكودكيشــانرازنده

ميكند.

كدام بازيگران حين فيلمبرداري درگذشتند؟ 

بازيدرزندگيپسازمرگ
مرگ،اتفاقينيستكهبتوانبهراحتيآنراهضمكرد؛
بهويژهمرگناگهانييكبازيگــر.زمانيكهدرجريان
فيلمبردارييكفيلممطرحيكيازبازيگراناصليآن
فوتميشود،ضمناينكهعواملتوليديكبارهدچارشوكشديدميشوند،تيمتوليدناگزير
دستبهتغييراتيدرصحنههايبعديفيلمميزندكهنبودبازيگردرگذشتهدرآنمحسوس
نباشد.دراينمطلببااستنادبهگزارش»ســينمابلند«بهبرخيازمواردمهمدرگذشت
بازيگرانسينماحينفيلمبرداريفيلمهاييپرداختهايمكهعواملتوليدآنهاناگزيرشدهاند

بهطريقيدرنبودبازيگرفيلمبهساختآنادامهدهند.

ياوريگانه
روزنامه نگار

اوليورريد

بروسلي

بالالگوسي

پلواكر

هيثلجر
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كيوسك

خيز آمريكا براي تحريم شركت هاي 
اروپايــي درگير در پــروژه خط لوله گزارش

انتقال گاز روســيه به اروپا، باالخره 
واكنش اروپايي ها را برانگيخت و مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا به دولت دونالد ترامپ در اين 

رابطه هشدار داد.
جوزپ بورل كه براي شــركت در نشســت سران 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به بروكسل سفر كرده 
بود در بيانيــه اي تصميم تازه دولــت ترامپ براي 
اجرايي كردن تحريم هايي كه از حدود 6  ماه پيش 
وعده داده شــده بود را مورد انتقاد صريح قرار داد. 
بورل در بيانيه كوتاهي كه مقابل خبرنگاران خواند 
گفت: »به شــدت نگران روند رو به رشد استفاده از 
ابزار تحريم يا تهديد به تحريم از سوي آمريكا عليه 
شركت هاي اروپايي هستم؛ وضعيتي كه پيش از اين 
در رابطه با ايران، كوبا و ديوان بين المللي كيفري هم 

شاهدش بوده ايم.« 
سخنان مســئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا 
2روز پس از آن مطرح مي شــود كه مايك پمپئو، 
وزير خارجه آمريكا اعالم كرد اين كشــور معافيتي 
را كه براي شــركت هاي اروپايي دخيل در 2پروژه 
انتقال گاز روسيه به اروپا درنظر گرفته بود لغو كرده 
و اين شركت ها از اين پس براســاس قانوني كه در 
سال2017 به تصويب رسيده شــامل تحريم هاي 
آمريكا مي شوند. به گفته وزير خارجه آمريكا، قانون 
تصويب شده دست دولت اين كشور را براي تحريم 
شركت هاي اروپايي و غيراروپايي كه حتي در گذشته 
در 2پروژه »نورداستريم-2« و »ترك استريم« فعال 
بوده اند نيز باز مي گذارد؛ اقدامي كه تاكنون بي سابقه 
بوده است. قانون مورد اشــاره مايك پمپئو »قانون 
مقابله با دشــمنان آمريكا از طريق تحريم« است 
كه تابستان 3سال قبل در كنگره به تصويب رسيد 
و بالفاصله از ســوي دونالد ترامپ براي اجرا ابالغ 
شد. طبق اين قانون، كشورهاي ايران، كره شمالي 
و روسيه هدف تحريم هاي تازه آمريكا قرار گرفتند. 
تحريم ايران و كره شمالي از سوي آمريكا اتفاق تازه اي 
نيست اما نمايندگان كنگره آمريكا، روسيه را به خاطر 
نفوذ در اروپا و تــالش براي دخالــت در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا تحت تحريم هاي گسترده 
قرار دادند. در اين ميان، تحريم نفت و گاز روســيه، 
عمال پروژه 11ميليارد دالري نورداستريم-2 و پروژه 
13ميليارد دالري ترك استريم را هم شامل مي شد 

و به اين ترتيب پاي اروپا نيز به ماجرا كشيده شد.
آمريكايي ها ابتدا اعالم كردند شركت هاي اروپايي 
را مستثني مي دانند اما خود اروپايي ها مي دانستند 
كه دير يا زود، تيغ تحريم آمريــكا گلوي آنها را هم 
خواهد فشرد. زمستان سال گذشته كنگره آمريكا در 
چارچوب تصويب قانون بودجه دفاعي آمريكا، 2پروژه 
نورداســتريم-2 و ترك اســتريم را كه با محوريت 
شركت گازپروم روســيه در حال اجرا بود، خطري 
براي امنيت ملي آمريكا دانسته و آن را مورد تحريم 
مســتقيم قرار دادند. اكنون با گذشــت 6 ماه، اين 

تحريم ها وارد مرحله اجرا شده است.
طبق دســتورالعمل اعالمی از سوی دولت آمريكا، 
شــركت هايی كه ســاالنه 5 ميليون دالر در يكی 
از ايــن پروژه هــا ســرمايه گذاری كرده باشــند، 
می توانند مشمول تحريم های آمريكا شوند. چنين 

دستورالعمل بی سابقه ای، عمال تمامی شركت های 
دخيل در 2 پروژه را در خطر تحريم قرار می دهد و 

اين به معنای توقف كامل پروژه ها خواهد بود.
جوزپ بورل ديروز تأكيد كرد كه اتحاديه اروپا مخالف 
اقدامات آمريكا در اعمال تحريم عليه شركت هاي 
اروپايي اســت كه به صورت قانوني مشغول فعاليت 
هستند. او همچنين تأكيد كرد كه اروپا »تحريم هاي 
فرامرزي« آمريكا را برخالف حقوق بين الملل مي داند 
و با آنها مخالفت خواهد كرد. مســئول سياســت 
خارجي اتحاديه اروپا گفت كه اين ســازمان آماده 
مذاكره با آمريكاســت اما در ســايه تهديد تحريم، 

مذاكره نمي كند.

دليل تحريم نورداســتريم-2 و ترك استريم 
چيست؟

نورداستريم-2 يك خط لوله هزار و 222كيلومتري 

اســت كه گاز روســيه را از طريق درياي بالتيك 
به شــمال اروپا و به خصــوص آلمان مي رســاند. 
ترك استريم هم با طول 930كيلومتر از مسير درياي 
سياه و خاك تركيه، گاز روسيه را به شرق اروپا منتقل 
مي كند. دونالد ترامپ بارها بــه اروپايي ها به خاطر 
تامين گازشان از روســيه تاخته است. او مي گويد 
آمريكا نمي تواند بپذيرد كه امنيت اروپا را تامين كند 
درحالي كه اروپا به خاطر وابستگي گازي به روسيه، 
تحت سيطره اين كشور باشــد. نمايندگان كنگره 
آمريكا هم دليل تحريم  اين دو خط لوله را ترس از 
سيطره روسيه بر آلمان و اروپا اعالم كرده اند؛ اما اين 

همه ماجرا نيست.
مخالفــت آمريكايي ها با ســاخت اين خــط لوله، 
ماجرايي قديمي اســت كه در دولت دونالد ترامپ 
شــدت گرفته اســت. آمريكايي ها سال هاست كه 
به دنبال صــادرات گاز طبيعي مايــع )LNG( به 

اروپا هستند و خطوط گازي روسيه مانع اين طرح 
است. چرا كه روسيه حدود 40درصد گاز مورد نياز 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و بين 50 تا 75درصد 
گاز آلمان را تامين مي كند. روس ها از سال2011 با 
بهره برداري از يك خط لوله به نام »نورداســتريم«، 
ســاالنه 55ميليارد مترمكعب گاز بــه اروپا صادر 
مي كنند. پروژه نورداستريم-2 كه به موازات خط لوله 
قبلي در حال ساخت و تكميل است، حجم صادرات 
گاز روســيه به اروپا را دو برابر خواهــد كرد. پروژه 
ترك استريم نيز داراي دو خط لوله است. اين پروژه 
ظرفيت انتقال 32ميليارد مترمكعب گاز را دارد. يكي 
از دو خط لوله، گاز تركيه و ديگري گاز جنوب شرق 
اروپا و اروپاي مركزي را تامين مي كند. صربستان و 
مجارستان هم به طور جداگانه در حال ساخت يك 
خط لوله ديگر هستند كه گاز ترك استريم را به نقاط 

ديگر اروپا مي رساند.

تصميم آمريكا براي تحريم شركت هاي اروپايي، واكنش شديد مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا را به دنبال داشته است
تيغ تحريم آمريكا  برگلوي اروپا

محمدامين خرمي
خبرنگار

اروپا در مسير جدايي از آمريكا
اقدام آمريكا براي تحريم شركت هاي دخيل در 
پروژه هاي گازرساني روسيه به اروپا، تازه ترين 
پرده از صحنه بروز اختالفات ميان اروپايي ها 
و متحدان آمريكايي شــان است. بعد از جنگ 
جهاني دوم، يعني طي 7دهه گذشته، هيچ گاه 
روابط ميان دو سوي آتالنتيك تا به اين اندازه 
تيره و تار نبوده اســت. تنش ميان دوطرف در 
دولت دونالد ترامــپ در حوزه هاي تجاري و 
دفاعي بروز پيدا كرده اســت. در اين ميان، 
شركت هاي آلماني و دولت اين كشور بيشترين 
آسيب را خواهند ديد. اقتصاد شكوفاي آلمان 
به شدت به گاز روسيه وابسته است و به همين 
دليل، برلين هميشــه به فشارهاي واشنگتن 
بر ســر خريد گاز از روسيه واكنش نشان داده 
است. هايكو ماس، وزير خارجه آلمان ديروز با 
انتقاد تند از آمريكا گفت: »سياست هاي اروپا 
در زمينه انرژي در اروپا تعيين مي شود، نه در 
واشنگتن.« مقام هاي سياسي آلمان، نخستين 
كساني بوده اند كه طي ماه هاي اخير بر ضرورت 
استقالل اروپا از آمريكا تأكيده كرده و از »جهان 
بدون آمريكا« ســخن گفته اند. اروپا در مسير 

جدا كردن مسيرش از آمريكاست.

پاييز فاجعه بار، پيش روي جمهوريخواهان
 

كمتر از 4ماه به انتخابات پاييز 2020 مانده، اما از همين حاال مي توان نشانه هاي زيادي 
اين سو و آن سو ديد كه نشــان مي دهند جمهوريخواهان به سمت يك فاجعه پيش 

مي روند و بايد خود را براي بدترين سناريوهاي ممكن آماده كنند.
نه تنها نظرســنجي ها دربــاره انتخابات رياســت جمهوري به نفع جــو بايدن نامزد 
دمكرات هاســت، كه فضــاي جامعه هم به شــدت به ضــرر دونالد ترامــپ، نامزد 
جمهوريخواهان در انتخابات اســت. همه گيري كرونا، آزمون سخت و يكباره اي بوده 
كه ترامپ، كامال در آن سرشكسته شده و همين باعث شده در نظرسنجي ها شرايط 
بسيار تلخي را تجربه كند. جنبش مدني اعتراضي در پي قتل جورج فلويد توسط پليس 
آمريكا هم كامال به نفع دمكرات ها و ضرر جمهوريخواهان بوده است؛ قرباني شدن يك 
سياهپوست ديگر در سيستم ناعادالنه پليس آمريكا، ليبرال ها را فعال تر كرده و پيامد 
هفته ها ناآرامي و اعتراض مدني در آمريكا، براساس نظرسنجي ها، مشاركت قاطعانه تر 
و بيشتر ليبرال ها در انتخابات خواهد بود. نيازي به گفتن نيست كه انتخاب آنها، بايدن 
و دمكرات ها خواهد بود نه ترامپ و محافظه كاران جمهوريخواه. به گزارش سي ان ان، 
چند نشانه مشخص زنگ خطر را براي جمهوريخواهان به صدا درآورده و با استناد به 

آنها مي توان پيش بيني كرد كه فاجعه اي بزرگ براي آنها در راه است.

نظرسنجي ها 
رضايتمندي از ترامــپ در مديريت همه گيري كرونا همچنان در حال ســقوط آزاد 
است. در نظرسنجي واشنگتن پست و اي بي سي نيوز، تنها 38درصد از سؤال شوندگان 
از عملكرد ترامپ در ماجراي همه گيري كرونا رضايت داشتند درحالي كه 60درصد 
 معتقد  بودند كه او عملكرد درستي نداشته است. در  ماه مارس، ميزان رضايتمندي از 
ترامپ در همين مورد 51درصد بود و تنها 45درصد در همان نظرسنجي از عملكرد او 
رضايت نداشتند. همزمان با نارضايتي مردم از ترامپ، افراد بيشتري به بايدن متمايل 
شده اند. در 2 نظرسنجي جديد در ســطح ملي، او با 15و 11درصد اختالف جلوتر از 

ترامپ قرار دارد.

تعلق حزبي
از نظر تمايل مردم به احزاب اصلي در آمريكا، دمكرات ها با فاصله از جمهوريخواهان 
پيش هستند. در نظرســنجي اخير گالوپ، 50درصد آمريكايي ها خود را دمكرات يا 
متمايل به آنها معرفي كرده اند درحالي كه تنها 39درصد خود را جمهوريخواه يا متمايل 
به آنها معرفي كرده اند. اين نظرســنجي، تغييري بزرگ از ژانويه )ابتداي زمستان( تا 
حاال را نشان مي دهد؛ زماني كه از نظر تعلق حزبي جمهوريخواهان در شرايط بهتري 
قرار داشتند و 47به 45 از دمكرات ها پيش بودند. حتي نسبت به ماه مه )ميانه بهار( هم 
شرايط تغيير بزرگي داشته است. در نظرسنجي بهار، دمكرات ها تنها با 3درصد اختالف 
نسبت به جمهوريخواهان پيش بودند. اين تغيير، نشانه اي از تمايل آراي خاموش به 
سمت دمكرات هاست. پيش تر نظرسنجي ها مشخص كرده كه در انتخابات پاييز، اين 
آرا نقشــي تعيين كننده خواهند داشت و تمايل بســيار زياد آنها به سود دمكرات ها، 
در انتخابات رياســت جمهوري، كنگره و فرمانداران مي توانــد فاجعه اي بزرگ براي 

جمهوريخواهان رقم بزند.

جمع آوري كمك هاي مالي 
جمهوريخواهان در زمينه جمع آوري كمك هاي مالــي مردمي، حتي به دمكرات ها 
نزديك هم نيستند. آنطور كه وال اســتريت ژورنال گزارش داده،  نامزدهاي دمكرات 
در 11حوزه انتخاباتي با رقابت فشــرده در سراسر كشــور، 67.3ميليون دالر كمك 
مردمي جمع آوري كرده اند؛ اين رقم 21ميليون دالر بيشــتر از تمام پولي اســت كه 
جمهوريخواهان به دســت آورده اند. در انتخابات مجلس نمايندگان هم ماجرا همين 
است؛ دمكرات ها در دومين فصل سال2020 بيش از 457ميليون دالر كمك جمع آوري 
كرده اند درحالي كه در همين دوره، نامزدهاي جمهوريخواه تنها 365ميليون دالر كمك 

مالي دريافت كرده اند.
اين تفاوت فاحش، از ديد تحليلگران سياسي پنهان نمانده و روز جمعه، مؤسسه كوك 
كه به صورت مستقل و غيرحزبي درباره انتخابات تحقيق مي كند، در گزارشي نتيجه 
20 رقابت ســنگين حزبي را به نفع دمكرات ها پيش بيني كرد. در بخشي از »گزارش 
سياسي كوك« آمده است: »جمهوريخواهان كارزار انتخاباتي خود را با اميدواري زياد 
براي به دست گرفتن كنترل 18كرسي با هدف كسب اكثريت مجلس شروع كردند. اما 
حاال به سختي تالش مي كنند تا جلوي تكرار اتفاق سال 2008 را بگيرد؛ يعني وقتي 
كه نه تنها رياست مجلس را از دست دادند، كه كرسي هاي بيشتري را هم به رقيب خود 
واگذار كردند. آنها 2سال قبل از آن 30كرسي را از دست داده بودند. اين بار هم به نظر 
مي رسد كه دمكرات ها اين فرصت را دارند كه كرسي هاي زيادي را از جمهوريخواهان 
بگيرند.« در سنا هم پيش بيني ها همينقدر تند و به ضرر جمهوريخواهان است. ناتان 
گونسالس، سردبير اينسايد الكشن )نشريه تحليلي و مستقل انتخابات آمريكا( هفته 
پيش نوشته بود: »مسئله انتخابات سنا چند ماهي اســت كه مطرح بوده اما شانس 
دمكرات ها براي گرفتن اكثريت آن در هفته هاي اخير افزايش يافته اســت. آنها براي 
اين كار به 4كرسي ديگر نياز دارند. يك حالت ديگر براي اينكه اكثريت به آنها برسد 
اين است كه 3كرسي ديگر بگيرند و برنده رقابت كاخ سفيد هم باشند. از آنجا كه بايدن 
برتري مشخصي نسبت به ترامپ در رقابت رياست جمهوري دارد، شانس اينكه اكثريت 
به دمكرات ها برسد، بسيار بيشتر از اين است كه در دست جمهوريخواهان باقي بماند.«

در انتخابات رياست جمهوري، اوضاع جمهوريخواهان از كنگره بسيار بدتر است. كوك 
در گزارش خود 279رأي الكترال براي بايدن درنظر گرفته درحالي كه تنها 188رأي 
الكترال براي ترامپ پيش بيني شده است. دليل اين پيش بيني ها تغيير تمايالت سياسي 
در برخي از ايالت ها  به صورت سنتي طرفدار جمهوريخواه است. هفته گذشته دانشگاه 
ويرجينيا پيش بيني كرد كه چند ايالت كه به صورت سنتي پايگاه قدرت جمهوريخواهان 
به شمار مي روند - آالسكا، اينديانا، كانزاس، ميسوري، مونتانا، كاروليناي جنوبي و يوتا- 
از خانه امن جمهوريخواهان به »ايالت هاي احتماال جمهوريخواه« در انتخابات تبديل 
خواهند شد و بايدن و ترامپ رقابت سنگيني براي كسب آراي آنها با هم خواهند داشت.

براســاس تحقيقات قضايی يكی از 
دادگاه های فرانسه، نام محمد بن زايد، خاورميانه

وليعهــد ابوظبی به دليــل احتمال 
مشاركت غيرمستقيم در »اعمال شكنجه در يمن« 
به پرونده جنايت عليه بشــريت اضافه شده است. 
خبرگزاری فرانسه روز گذشــته با انتشار اين خبر 
نوشــت: در صورت اثبات اتهام مورد نظر، وليعهد 
ابوظبی با صدور حكم دادگاه، رســما تحت پيگرد 
قانونی قرار خواهد گرفت. اگرچه انتشار اين خبر از 
روز گذشته جنجال گسترده ای در رسانه های عربی 
به پا كرده، اما نقطه آغاز اين پرونــده به ماه نوامبر 
سال2019 بازمی گردد؛ زمانی كه در حاشيه سفر 
محمد بن زايد به پاريس، 2شــكايت رسمی درباره 
فعاليت های او در جنگ يمن تقديم دستگاه قضايی 
فرانسه شد. بانيان اين شكايت ها، 6شهروند يمنی 
مقيم فرانسه هستند كه ادعا كرده اند اسناد و مدارك 
كافی، دال بر دست داشــتن وليعهد ابوظبی و البته 
ساير مقامات ارشد امارات در جنايات انسانی جنوب 
يمن را در اختيار دارنــد. ژوزف بريهام، وكيل اين 
6شهروند يمنی، روز گذشته پس از انتشار اين خبر 
درباره محمد بن زايد گفت: موكلين من و تمام كسانی 
كه در پی جنايات رخ داده در جنوب يمن درد و رنج 
كشــيده اند، از پيشــرفت اين تحقيقات استقبال 
می كنند. چشم اميد بسياری از رنج ديدگان به نظام 

عدالت در فرانسه است!

شكنجه و تجاوز؛ زير پرچم امارات
ماجــرای اين پرونده بــه اخبــاری برمی گردد كه 
به تدريج از اواسط سال2016 در برخی رسانه های 
عربی، انگليســی و البته فرانســوی، مبنی بر وقوع 
شكنجه های شديد در پايگاه های امارات در جنوب 
يمن منتشر شد. براساس اين گزارش ها، نيروهای 
نظامی امارات كه به عنوان بخشی از ائتالف عربی، 
مناطق جنوبی يمن ازجمله شــهر عــدن و جزيره 

سقطری را اشغال كرده بودند، عالوه بر پايگاه های 
نظامی، مراكز مخفی را نيز برای بازداشت و شكنجه 
فعالين يمنی تأسيس كرده اند؛ مراكزی كه در آن، 
شنيع ترين جنايات غيرانسانی عليه مردان و زنان 
يمنی رخ داده اســت. جزئيات اين پرونده، با ورود 
كميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل و انتشار 
گزارشــی مفصل از جنايات رخ داده در مراكز تحت 
نظارت ارتش امارات در سال2017، جدی تر شد. در 
متن اين گزارش آمده است: نجات يافتگان و شاهدين 
برای گروه كارشناسان كميساريای عالی حقوق بشر 
توضيح داده اند چگونه مأموران اماراتی هر شب زن يا 
دختری را برای هتك حرمت انتخاب می كنند. يكی 
از زندانيان سابق از اتاقی ســخن گفته كه در آن به 
شكل همزمان به چندين زن از سوی مأموران اماراتی 
تجاوز می شــود.بخش ديگری از ايــن گزارش نيز 
مربوط به نقش نيروهای اماراتی در ربايش زنان يمنی 
برای تجاوز و يا باج گيری از اعضای خانواده هايشان 

در ازای آزادی آنهاســت. برای مثال در بند91 اين 
گزارش آمده: براســاس اطالعات موجود، نيروهای 
تحت رهبری امارات شــبانه به خانه های ]واقع در 
مناطق تحت سيطره شان[ يورش برده و زنان را برای 
تجاوز می ربايند. تمام اينها در حالی است كه تعداد 
قابل توجهی از شهروندان يمنی در شهرهای جنوبی 
اين كشور پس از ربايش توســط نيروهای اماراتی، 
به كلی مفقود شده اند و با گذشت 2سال، هيچ خبری 

از آنها نيست!
ادعای شاكيان يمنی و وكالی آنها بر مبنای 2شكايتی 
كه تقديم دستگاه قضايی فرانسه كرده اند، »صدور 
فرمان ارتكاب به جنايات انســانی توســط وليعهد 
ابوظبی با هدف ســركوب مخالفان اشــغال خاك 
يمن« است. به گزارش شــبكه الجزيره، انتشار نام 
محمد بن زايد از سوی دادگاه فرانسه به عنوان يكی 
از متهمين اصلی اين پرونده، تحولــی مهم و البته 
نگران كننده برای امارات اســت؛ چراكه درصورت 

اثبات اين اتهامــات، وليعهد ابوظبی رســما تحت 
پيگرد قانونی قرار مي گيرد و اگر به فرانسه سفر كند، 
بازداشت خواهد شد. عالوه بر اين، انتشار تحقيقات 
دادگاه درباره جنايات شنيع انسانی، ضربه ديگری 
به وجهه امارات و رهبران اين كشــور طی سال های 
گذشته به شمار می رود؛ رهبرانی كه تالش می كنند 
خود را مخالف افراطی گری و حامی حقوق انسان در 

خاورميانه معرفی كنند.

پرونده دوم؛ ترورهای زنجيره ای
جالــب آنكه عالوه بــر پرونده جنايات انســانی در 
زندان های مخفی، پرونده ديگــری نيز برای نقش 
امارات و مشخصا محمد بن زايد در مجموعه ترورهای 
زنجيره ای جنــوب يمن، طی ســال های 2018 و 
2019 در جريان است. اين پرونده هم در  ماه مارس 
ســال2019 به  نيابت از چند سازمان حقوق بشری 
عليه امارات در دستگاه قضايی فرانسه باز شده است. 
ژوزف بريهام كه در اين پرونــده نيز يكی از وكالی 
اصلی شاكيان است می گويد: پس از ماه ها جمع آوری 
اسناد و ادله می توانم بگويم نقش سازمان اطالعات و 
ارتش امارات در جنايتی كه عليه ده ها فعال سياسی 
و مذهبی يمنی در شــهر عدن رخ داده، كامال بارز و 

قطعی است.
اگرچه نام محمد بن زايد در اين پرونده هم از سوی 
شاكيان به عنوان آمر اصلی ترورها مطرح است، اما 
برخالف پرونده زندان هــای مخفی، تاكنون خبری 
مبنی بر تحــرك جدی دادگاه عليــه وی و يا حتی 
اطرافيانش منتشر نشده اســت. تمام اينها در حالی 
است كه همزمان با تشــديد فشارهای قضايی عليه 
امارات در فرانســه، حمالت رســانه ای و سياسی 
عليه اين كشــور در آمريكا نيز افزايــش پيدا كرده 
است؛ حمالتی كه در سايه تضعيف موقعيت ترامپ، 
پيامدهای خطرناكی برای موقعيت بين المللی امارات 

خواهد داشت.

انتخابات آمريكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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% 48/7
وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

دادگاهی در فرانسه، تحقيقات درباره نقش محمد بن زايد در تأسيس زندان های مخفی و شكنجه غيرانسانی شهروندان يمنی را آغاز كرد
نام وليعهد ابوظبی در پرونده شكنجه شهروندان يمنی

  آرنج به جاي دست دادن در جلسه 
تاريخي اتحاديه اروپا 

   »زندگي عادي از كريسمس«؛ جنجال 
در پي اظهار نظر نخست وزير)انگليس( 

   گرگ و ميش سمي در جنوب عراق؛ 
سوزاندن گاز طبيعي چاه هاي نفت در 

جنوب عراق، نه تنها انرژي را اتالف 
مي كند كه بسياري را هم بيمار كرده است 

   بيشتر مدارس كاليفرنيا بازگشايي 
نمي شوند 

   افزايش آمار مرگ ومير ويروس؛ 
ركوردهاي جديد در مناطقي كه بيشترين 

آسيب را ديده اند 

   درگيري ها درباره ماسك در آمريكا 
همچنان ادامه دارد

نورداستريم-2

2 رشته خط لوله در قالب طرح نورداستريم، گاز روسيه را به آلمان مي رساند.
2رشته خط لوله جديد نيز در پروژه نورداستريم-2 در حال ساخت است.
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فاجعهغريب-آشنايقرن
روزگار بد. سال بد. ماه بد. هفته هاي 
بد. روزهاي بــد. ســاعت هاي بد. 
دقيقه هاي بد. ثانيه هاي بد. بخواهيم 
يا نخواهيــم فاجعه بر مــا- بر من، 
بر تو و بر او - بر همه ما آوار شــده. 
خنجر از رو كشــيده و سر شوخي و 
سرگرمي هم ندارد. بي رحم است و 

پروا ندارد. مي كشد و مي كشــد و نمي گذرد. پير و جوان و 
ميانسال وكودك نمي شناســد. زن و مرد نمي شناسد. فقط 
قاتل است و كشتن مي شناسد. به هيچ دين و آيين و مذهبي 
پايبند نيست. آسان تر از آب خوردن قراردادهاي بين المللي 
و قوانين جهاني معطوف به حرمت انســاني را نه تنها زير پا 
مي نهد، كــه منكوب مي كند. حاال ديگــر ويروس منحوس 
كرونا، نه چهره كه عملكرد ضد بشري خود را به ما شناسانده، 
اما نه به تمامي و از هر نظر. شــايد بيهوده باشد اگر از خود 
يا ديگري بپرسيم، مردم زجركشــيده ايران، به چه گناهي 

گرفتار اين معركه ناتمام مردم كش شده اند؟ 
اما حق داريم بپرســيم چرا امكان و كاركــرد مؤثري براي 
دفاع از خود و ديگران در مقابل اين عامل مرگ ناديدني در 
اختيارمان نيست كه اگرهم هست معدود است و محدود. آيا 
نبايد از دولتمردان پرسيد كه شما براي حداقل كاهش مرگ 
مردم از اين بالي خانمان برانداز چه تمهيدي انديشــيده و 

چه كرده ايد؟ 
دامنه شيوع اين ويروس سياســت حاكم بر كشور را به خود 
مشــغول كرده، اقتصاد را از پا انداخته، فقــرا و بي چيزان را 
فقيرتر و بي چيزتر كرده، خدشه هاي جبران ناپذيري بر كار 
فرهنگ مملكت وارد آورده، روابــط اجتماعي را كوچك و 
درخود فشرده كرده و وحشــتناك تر از همه اين لطمات، به 

ارزش انساني ما يورش آورده است.
پيش از اين انســان حرمت داشــت و ســجاياي انســاني 
بزرگ ترين ركن حضور و وجود انسان بر اين كره خاكي بود.

اما امروز نه فقط به نظر مي آيد كه ديده مي شود ارزش انسان 
به طرز تأسف برانگيز و غمگينانه اي كاهش يافته است. گويي 

همپاي واحد »ريال« روزبه روز سير نزولي مي پيمايد.
طبيعي يا غير طبيعي، كرونا ويروس كار خود را پيش مي برد. 
مردم نيز درحد توان، كم و بيش به مراقبت از خويش دست 
يازيده اند اما مســئوالن و دولتمردان براي حراست از جان 
مردم چه كرده اند، چه نكرده اند و مي توانسته اند چه ها بكنند 

كه فروگذاشته اند؟ 
نمي خواهم گاليه از نو بياغازم. آنچه در اين نوشته مورد نظر 
است، بازشناسي مقام و منزلت انسان است. الزم به يادآوري 
نيســت كه همه مذاهب و مكاتب و نحله هاي فكري براين 
باورند كه اساس هســتي ديروز و امروز جهان، انسان بوده و 
انسان است. حال كرونا از راه رسيده و باعث شده مزد گوركن 

از قيمت انسان فزوني يابد. اما تا كي و تا كجا؟ 
شــيوع كرونا همه گير اســت و ابعادي جهانــي دارد. اكثر 
كشورهاي جهان، از اين ويروس هم صدمات جاني متحمل 
شده، هم لطمات اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي ديده اند، 
اما سرانجام توانستند از اين دام موحش به سالمت بگذرند، 

البته به طور نسبي.
ما امــا در فــاز دوم ايــن بيمــاري ضررهاي ســخت تر و 
دهشتناك تري را پذيرا شده ايم و جان هاي گرامي زيادي را 
از كف داده ايم. همين اتفاق شوم و ناميمون، زمينه اي است 
براي بازنگري مجدد و همه جانبه به عملكرد هاي تاكتيكي و 
استراتژيكي كه در مواجهه با كرونا در پيش گرفته ايم يا در 
پيش خواهيم گرفت. به نظر مي رسد اين كار نخستين اقدام 

اثرمند در وادي مبارزه با كرونا ويروس است.

ميشيگان:دختر 15ســاله اي كه در يك دارالتأديب )زندان 
بچه ها( نگهداري مي شد، به خاطر انجام ندادن تكاليف مدرسه 
آنالينش محكوم به حبس شد. به گزارش اسپوتنيك، اين دختر 
كه گريس نام دارد، در جريان يك سرقت بازداشت شد. پس از 
آن نيز به دليل شركت نكردن در كالس هاي آنالين و انجام ندادن 
مشق هاي مدرسه از سوي يك قاضي به حبس موقت محكوم 
شد. اكنون مردم و يكي از مقامات آمريكا به دنبال رفع اتهام اين 

دختر به خاطر بيماري او به عدم تمركز و توجه است.

فوجيان:شركتي در چين براي جذب گردشگر ها به آنها اين 
امكان را مي دهد كه مانند شخصيت هاي فيلم هاي رزمي به 
پرواز در آيند. به گزارش آديتي ســنترال، گردشگر ها پس از 
پوشيدن لباس هاي شخصيت هاي فيلم هاي رزمي مانند خانه 
خنجر هاي  پران يا ببر غران به تســمه هايي متصل مي شوند 
كه آنها را به پرواز در مي آورد. سپس عكاس ها و فيلمبردار ها 
مشغول كار مي شوند. در پايان گردشگر ها براي صفحه هاي 

اينستاگرام خود محتويات جالبي خواهند داشت.

كاليفرنيا:كركس آمريكايــي يا كندر پرنده اي اســت كه 
فقط 1.3درصــد از زمان پــروازش بال مي زنــد. به گزارش 
آديتي سنترال، اين پرنده كه طول مجموع بال هايش به 3متر و 
30سانتي متر مي رسد، مي تواند بيش از 160كيلومتر را بدون 
بال زدن طي كند. پژوهش هاي جديد جانورشناس ها روي اين 
پرنده نشــان مي دهد وضعيت آيروديناميك بدن اين پرنده 
به عالوه تجربه او در اســتفاده از ميزان و جهت باد به او اجازه 

مي دهد با كمترين ميزان مصرف انرژي پرواز كند.

پكن:شتري كه فروخته شــده بود، پس از 8ماه صحراي 
شمال چين را طي كرد تا نزد صاحبش بازگردد. به گزارش 
آديتي سنترال، اين شتر 100كيلومتر صحرانوردي كرد و 
در اين بين مسير را هم تشــخيص داد تا بدون كمك، به 
خانه  پيشــين اش باز گردد. صاحب اين شتر پس از اينكه 
تحت تأثير عالقه اين حيوان به خانه اش قرار گرفت، پول 
حاصل از فروش آن را به خريدار پس داد تا اين شــتر در 

جايي كه دوست دارد بماند.

مجيدروانجونگاه
 نويسنده وروزنامه نگار

علياصغرمحمدخانييادداشتياد
معاون فرهنگي شهر كتاب

محمودبرآبادي
ويترين نويسنده كتاب هاي كودكان

مرانشناختند

28 تيرماه چهلمين سالگرد درگذشت استادجالل الدين 
همايي بود. در آن سال، آنطوركه شايسته مقام علمي 

و فرهنگي اســتاد بود، برنامه هاي درخوري برگزار 
نشد و در اين چهل ســال هم دانشگاه ها و به ويژه 
دانشگاه تهران بايد بيشــتر به معرفي آثار و مقام 

علمي ايشان مي پرداخت.
درميان استادان نسل اول ادبيات فارسي، نام استادجالل الدين همايي و استاد 
بديع الزمان فروزانفر براي عالقه مندان به ادب فارسي و استادان و دانشجويان 
اين رشته شناخته شده تراست. شــايد به دليل آثاري است كه از ايشان باقي 
است و شيوه تدريس و عمق دانش آنان. براي استاد همايي، ويژگي هاي علمي 
واخالقي و معرفتي فراواني ذكركرده اند. همايي به فلسفه، منطق، ادبيات عرب، 
فقه و اصول، ادبيات فارسي، رياضيات و نجوم احاطه داشت وشاعري توانا بود. 
تحقيقات او درباره ابوريحان بيروني و ابن ســينا و ديگران نمودار احاطه او به 

 حساب و هندسه و هيأت است.
درحوزه تصحيح متون مي توان او را از برجسته ترين مصححاني دانست كه آثار 
مهمي چون ولدنامه سروده ســلطان ولد، نصيحه الملوك امام محمدغزالي، 
التفهيم الوايل صناعه التنجيم، تأليف ابوريحان بيروني، مصباح الهدايه ومفتاح 
الكفايه عزالدين محمودكاشاني، معيارالعقول، رساله اي منسوب به ابن سينا، 
ديوان عثمان مختاري، شاعرقرن ششم، طربخانه عمرخيام نيشابوري و... را با 

مقدمه هاي عالمانه و محققانه تصحيح و منتشركرد.
درحوزه تأليــف نيزآثارهمايي ارزنــده و تأثيرگذار بود؛ آثــاري چون تاريخ 
ادبيات ايران)كه هنوزناشناخته است(، مختاري نامه، غزالي نامه، خيامي نامه، 
مولوي نامه يا مولوي چه مي گويد، فنون بالغت و صناعات ادبي، تاريخ اصفهان 
كه اثري چندجلدي است و همايي عمرخود را بر تأليف اين اثر نهاد و متأسفانه 
انتشارآن را در زمان حياتش نديد و اين اثرهنوز هم به طوركامل منتشرنشده 

است.
همايي درعمرمطالعه و تحقيق خود نيز بركتاب هاي مختلفي حاشيه و تعليق 
نوشته است. ايشان عمرخودرا دركارمعرفت ادب فارسي و فرهنگ اسالمي وقف 
و شاگردان بسياري را تربيت كرد. او از نوادر روزگاربود و نظرياتش درهريك 
از زمينه هاي متنوع فرهنگ و ادب و عرفان و تصوف جامع و دقيق و ابتكاري 
و مبتني بر تازه ترين پژوهش هاي علمي بود و دقت نظر وعمق ژرف انديشي 
ايشان سبب شده بود كه همواره مطالب و نكته هاي تازه و ناگفته كشف و براي 

دانش پژوهان عرضه كنند.
مركــز فرهنگي شــهركتاب براي پاسداشــت مقــام علمــي و فرهنگي 
استادهمايي، هم انديشــي دوروزه »پايان شب سخنسرايي« را در 28 و29 
تيرماه با انتشــارآثارصوتي و تصويري و مكتوب ازاستادان و صاحب نظران 
درفضاي مجازي برگزارمي كند. همايي هنوزهم ناشناخته است وبازخواني 
آثار او ضروري است و اين هفته فرصت خوبي براي شناخت دوباره همايي 
است، هرچند ايشان درزمان حياتشــان نيز در شعري اشاره كرده اند كه او 

را نشناخته اند: 
زيوردستجهانبودم،مرانشناختند

گوهريرارايگاندرخاكراهانداختند

آثاردرخورايرججهانشاهي
اوايل دهه60 بود كــه 3 جلد 
كتــاب در اندازه خشــتي به 
بــازار آمد. زير نام نويســنده 

در روي جلد نوشــته شده 
بــود: بازپرداخــت ايرج 

جهانشــاهي. اين 
در  كتــاب   3
ســال ها  آن 

كــه كتاب هاي 
تصويري كم بود، خيلــي زود گل كرد و اكنون كه 
بيش از 20 بار تجديد چاپ شده نشان مي دهدكه 
جاي چنين كتاب هايي خالي بوده است. جهانشاهي 
براســاس كاريكاتورهاي دنبالــه دار از اريش ازر، 
نويسنده گمنام آلماني داستان هاي كوتاهي خلق 
كرد كه شيرين و خواندني بودند و بچه ها با اين دو 
شخصيت كه يكي پدري ســبيلو، كمي عجيب و 
غيرمتعارف و دومي پســري الغر، زبل و سمج بود، 

خيلي خوب ارتباط پيدا مي كردند.
ايرج جهانشــاهي ســال1305 به  دنيــا آمد و در 
ســال70 از دنيا رفــت. او كارهــاي فراواني براي 
كودكان كشورمان انجام داده اســت. او نويسنده، 
مترجم، ويراســتار و از پايه گذاران ساده نويســي 
براي كودكان بود. جهانشــاهی كــه كار خود را با 
آموزگاري و روزنامه نگاري براي كودكان و نوجوانان 
آغاز كرده بود، مديريت انتشــار مجله هاي پيك را 
برعهده داشت. مجله هايي كه پيش از انقالب براي 
دانش آموزان منتشر مي شــد و بعد از انقالب با نام 

رشد ادامه يافت.
مجله هاي پيك، خوب طراحي و تنظيم شده بودند 
و جمعي از نويســندگان، شــاعران و ويراستاران 
صاحب نام با آنها همكاري مي كردند و منهاي چند 
صفحه مطالب سفارشــي در هر شماره، فوق العاده 
ارزشمند بودند و مي توان گفت اغلب نويسندگان، 
شاعران و روزنامه نگاران حوزه كتاب كودك فعلي 

از خوانندگان و تأثيرپذيران اين مجالت هستند.
كار بزرگ ديگر جهانشــاهي، سرپرســتي شوراي 
ويراستاري فرهنگنامه كودك و نوجوان در شوراي 
كتاب كودك و كار ديگــرش مجموعه »نگاهي به 
 تاريخ علم« نوشــته ايزاك آســيموف بود كه اين 
كتاب ها هم در نوع خود بي نظير است. عمر نسبتا 
كوتاه جهانشاهي به او مجال نداد كارهاي بسياري را 
كه در دست داشت به انجام برساند، اما همان مقدار 

هم كه انجام شده درخور ستايش است.

سايههاييبرپنجره
سايه هايي بر پنجره رماني 
است نوشته» غائب طعمه 
فرمان« كه موســي اسوار 
آن را به فارسي برگردانده 
و از ســوي نشــر هرمس 

منتشر شده است.
وقايع رمان بــه دوره اي 
بغرنج از تاريخ معاصر عراق 

ناظر است؛ دهه شصت از قرن گذشته و دقيقاً پس از 
1963سال وقوع نخستين كودتاي خونين بعثي ها 
و ناكام ماندن حركت انقالبي 1958.دگرگوني ها و 
تحوالتي كه به لحاظ سياسي و اجتماعي و فرهنگي 
در آن سال ها رخ داده بود در اين رمان سايه انداخته 
اســت. غائب طعمه فرمان، در اين رمان، از عادت 
ديرينه خود در پرداختن به جامعه بغدادي عدول 
نكرده اســت. او در اين رمان به زندگي خانواده اي 
بغدادي و ماجراهاي آن در پي واقعه اي كه به تراژدي 
خانواده مبدل مي شــود، مي پردازد. عبدالرحمن 
منيف، نويســنده درباره اين رمان نوشــته است: 
»گمان نكنم هيچ نويســنده  عراقي درباره موطن 
خود به مانند غائب طعمه فرمان نوشته باشد؛ درباره 
آن در همه فصول و همه گاه. و اگر بخواهيم با اواخر 
دهه چهل و با دهه پنجاه ميالدي آشنا شويم، چه 
بسا ناگزير خواهيم بود به آثار او رجوع كنيم.« َغّسان 
كَنفاني، نويسنده هم درباره او گفته است: » غائب 
ُطعمه فرمان از بهترين كساني است كه امروز قلم 
به دســت دارند. غائب ُطعمه فرمــان تقريباً يگانه 
نويسنده عراقي است كه شخصيت ها و وقايع را به 
طرزي واقعي در رمان هاي خود مي نشــاند. رمان 
او از كف زندگي مردم با همــه رويدادها و حوادث و 
مناســبات و جزئيات و صحنه هاي آن برمي خيزد 
و شــكل مي گيرد و انگار نثر روزمره زندگي را كه 
تكراري و مأنوس مي نمايد به سطح حماسه و تاريخ، 

يعني سطح كلّيت، فرا مي بَرد.«
هادي الَعلَوي، متفكر و نويسنده هم درباره او نوشته 
اســت: »غائب ُطعمه فرمان فصل گمشده از تاريخ 
ادبيات عراق را نوشــته اســت و اين كار بي هياهو 
صورت گرفته است، زيرا او از كوس و طبل نواختن 
بيزار بود و از هياهوي محافــل دوري مي كرد و به 
بزرگداشــت و ارزيابي بي اعتنا بود. جايزه او همين 
بود كه رماني بنويسد كه مردم بخوانند. يگانه دغدغه 
او اين بود كه ارتباطش با خوانندگانش برقرار باشد. 

خوانندگان او خود جايزه و نشاِن اويند.«

كتاب»ويروسچيني«ازسايتآمازونحذفشد
آمازون كتاب »ويروس چيني« نوشته 
عذرا ليوانت، نويسنده تركيه اي ساكن 
كانادا را از ســايتش حــذف كرد. اين 
كتاب درباره ويروس كرونا و مســائل 

مربوط به كشور كاناداست.  
طبق ادعاي مسئوالن فروشگاه آمازون، 

ارائه اطالعات غلط درباره ويروس كرونا علت حذف آن از ســايت بوده اســت. 
به گزارش ريكليم نت، گفته مي شود اين كتاب داراي مطالبي است كه عليه دولت 

كانادا بوده است. 
نويسنده در اين كتاب از سياست هاي دولت جاستين ترودو، نخست وزير كانادا در 
برخورد با ويروس كرونا و اولويت هاي اين دولت در پيشگيري و مبارزه با ويروس 
كرونا انتقاد كرده است. كتاب مذكور در هفته هاي گذشته در ليست پرفروش ترين 
كتاب هاي الكترونيك سايت آمازون قرار داشت ولي چند روز است كه اين كتاب 

از سايت حذف شده است.  
ليوانت، روزنامه نگار ترك تبار اعتقاد دارد ايدئولوژي كمونيستي نخست وزير كانادا 
باعث برخورد اشتباه با ويروس شده است.ليوانت پيش از اين، كتاب هاي پرفروش 
بسياري نوشته است كه بيشتر آنها درباره سياست هاي دولت كانادا در برخورد با 
مسائل مختلف بوده است. يكي از آخرين كتاب هاي اين خبرنگار تركيه اي كتابي 
درباره فسادهاي مالي ترودو بود كه در كتاب آمده بود، رسانه هاي كانادايي بر اين 

فسادها سرپوش مي گذارند. 
مسئوالن آمازون در ايميلي به نويسنده كتاب به وي گفته اند كه كتابش به خاطر 
داشتن اطالعات اشتباه درباره ويروس كرونا و نحوه انتشار آن از سايت حذف شده 
است. آمازون گفته است اين كتاب اطالعات اشتباه به مخاطبان ارائه مي كند و 
نبايد در دسترس عموم باشد. ليوانت در ســايت كتاب در واكنش به اين اقدام 
مسئوالن آمازون نوشــت: »اين كتاب اطالعات تخصصي درباره ويروس كرونا 
ارائه نمي كند و تنها به مسائل سياسي مربوط به دولت هاي چين و كانادا پرداخته 
است.« ديويد الماله، وكيل ليوانت در نامه اي جداگانه به مسئوالن آمازون نوشته 
است: اين كتاب اصاًل درباره مسائل بهداشــتي -درماني صحبت نكرده است و 
تنها به مسائل سياسي مربوط مي شود. وكيل نويسنده كتاب در نامه  خود آورده 
است: اين، نخســتين بار نيســت كه كتاب هاي موكلش از سوي سايت آمازون 
تحريم مي شود. در چند روزي كه كتاب روي سايت آمازون قرار گرفته تبديل به 

پرفروش ترين كتاب سايت در كشور كانادا شده بود.

دريچه

20 سال پيش 
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مشكلپرسپوليسحلشد
با دخالت امير قطر مشكل باشگاه پرسپوليس تهران حل 
شد. در حاشــيه ديدار امير قطر و ســيدمحمد خاتمي، 
رئيس جمهوري ايران امير قطر اعالم كرد: مشكل باشگاه 
پرســپوليس در زمينه انتقال علي دايي از باشگاه السد به 
تيم هاي اروپايي حل شده است. به اين ترتيب محدوديت 
تيم فوتبال پرسپوليس در زمينه انتقال بازيكن به تيم هاي 

خارجي نيز برطرف شد.
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درشناخت استادجالل الدين همايي

شتريكهصاحبشراپيداكرد160كيلومتربدونبالزدنتجربهپروازدرفيلمهايرزميحبسبهخاطرتكليفمدرسه

دانستني ها

فقطازداروخانههاماسكبخريد
اغلــب ماســك هايي كــه در كنــار 
پياده روها يا در مراكــزي جز داروخانه 
به فروش مي رسند يا تقلبي هستند يا 

استانداردهاي الزم را ندارند.
به گزارش ايســنا، نايب رئيس انجمن 

داروسازان ايران درباره احتمال بازيافتي بودن ماسك هايي كه در مراكز غيرمجاز 
يا از سوي دستفروشان عرضه مي شوند، گفت: توليد ماسك در ايران قبل از كرونا 
300 تا 400هزار مورد در روز بود، اما بعد از كرونا اكنون به 7ميليون در روز رسيده 
است. طبيعي است كه مصرف مردم افزايش يافته، اما اينكه چرا اين ماسك ها از 

سوي داروخانه ها توزيع نمي شوند، موضوع مهمي است.
وي افزود: بايد بدانيم كه چرا ماســك در اختيار داروخانه هــا قرار نمي گيرد، اما 

مي بينيم كه ابزارفروشي ها، سوپرماركت ها و... ماسك فروشي مي كنند.
وي با بيان اينكه از طرفي به درستي تأكيد مي شود كه فقط از داروخانه ها ماسك 
بخريد، ادامه داد: چراكه داروخانه ها فقط مي توانند از جايي ماســك بخرند كه 
فاكتور رسمي داشته باشد و شركت پخش مجاز و مورد تأييد سازمان غذا و دارو 

باشد.

واضحترينتصويرازكوويد-19
گروهي از دانشمندان در فورت ديتريك ايالت مريلند آمريكا در مطالعه اخيرشان 

توسط يك ميكروسكوپ پرقدرت موفق به تصويربرداري از ويروس كرونا شدند.
به گزارش ساينس، دانشمندان طي اين مطالعه با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني 
روبشي توانستند تصاويري از ويروس كرونا به دست آورند. ميكروسكوپ الكتروني 
روبشــي يا SEM نوعي ميكروسكوپ الكتروني اســت كه قابليت عكسبرداري 
از ســطوح با بزرگ نمايي 10 تا 500 هزار برابر با قــدرت تفكيكي كمتر از يك تا 

20 نانومتر )بسته به نوع نمونه( را دارد.
تعداد مبتاليان به بيماري كرونا در سراسر جهان به بيش از 13ميليون و607هزار 
نفر رسيده و شمار مرگ هاي ناشي از اين بيماري همه گير بيش از 584هزار نفر 

ثبت شده است.

سالمت



هشدار
در اين صفحات  عكس هايی هست كه 

ديدن آن به همه توصيه نمی شود
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ميرزا يونس معروف به ميرزا كوچك، طلبه جواني كه در پي 
ترقي مدارج علمي بود به سال  1326قمري درس را نيمه تمام 

رها كرد و به جماعت آزاديخواهي پيوست.
مدتي نگذشت كه دوباره اوضاع كشور با وقوع جنگ جهاني 
اول و نقض بي طرفي ايران بار ديگر پريشان شد و كوچك خان 
در مخالفت با عوامل و خانواده هاي پرنفود سرسپرده و پذيرش 
پيمان هاي ننگين و تحميلي بيگانگان و مداخالت روزافزون 
آنها مشي مسلحانه را براي مبارزه برگزيد. او در ابتداي اين 
مسير البته تنها نماند. آزاديخواهان رشــت كه دل در گرو 
آزادي ايران داشتند در اين شهر كانوني به نام مجلس اتحاد 
تشكيل دادند. جماعت 17نفري آنها كه با شعار خدمت به 
اسالم و ايران گرد هم آمده بودند كم كم وسعت پيدا كرد و 
همزمان با اشغال نواحي شمالي ايران از سوي روسيه تزاري 
به مبارزه با نيروهاي اشغالگر پرداخت. مركز اوليه اين كميته 
روســتاي كســما از نواحي فومن بود. مجلس اتحاد كمي 
بعد ســازمان اداري و نظامي ايجاد كرد و رهبري آن نصيب 
ميرزا كوچك شد. بعدها بخش 
وســيعي از گيالن و قسمتي 
از مازندران تحــت نفوذ اين 
كانون قرار گرفت و كمي بعد 
نام آن نهضت جنگل يا حزب 
جنگل شد. با علني شدن قيام 
جنــگل در 16خــرداد 1299، 
ميرزا در رشــت اعــالم حكومت 
جمهوري كــرد. روس ها در 
پي انقــالب اكتبر در 
اوايل كار ادعاهاي 

ضد استعماري داشتند و حتي با ميرزا كوچك خان هم ارتباط 
برقرار كردند و وعده دادند كه در كار او كارشكني نكنند اما 
3 هفته از اين توافقنامه نگذشته بود كه نيروهاي ارتش سرخ 
به بندر انزلي يورش بردند و درصدد استفاده از اراضي شمال 

ايران به  عنوان پايگاه هاي خود بودند.
از سوي ديگر نهضت جنگل نيز در ادامه مسير با مشكالتي 
مواجه شــد. عناصري كه از همان ابتداي امر به مبارزه با 
عوامل بيگانه و اســتعمار اعتقادي نداشتند به همراهي 
چند نفر از اعضاي حزب كمونيست عدالت باكو در رشت، 
حزبي به نام عدالت تشكيل دادند و عليه ميرزا كوچك خان 
كارشكني كردند. ميرزا با ديدن اين اوضاع معترضانه در 
روز 18تير 1299رشت را ترك كرد و براي رهايي از اين 
وضعيت بغرنج به جنگل پناه برد. وقوع اين رويدادها در 
آستانه كودتاي رضاخان بود. او كه به تازگي و با حمايت 
انگليسي ها در مسير افزايش قدرت و اقتدار خود قرار گرفته 
بود، نهضت جنگل را مانعي بزرگ براي رسيدن به اهدافش 
مي دانســت. ميرزا در جنگل بي يار و ياور باقي مانده بود. 
بسياري از دوستانش تركش كرده بودند و برخي ديگر نيز 
به عوامل كودتا پيوستند. در نهايت در آذر 1300ميرزا در 
كوه هاي تالش گرفتار سرمازدگي شد و به  دست يكي از 

عوامل ساالر شجاع كشته و سرش بريده شد.
نهضت جنگل كه مي رفت در راســتاي همدلــي مردم به 
 ويژه اهالي گيالن و بخش هايي از مازنــدران به عنوان يك 
مركز مقتــدر در مبارزه با اشــغالگري بيگانه و اســتبداد 
داخلي درآيد، به واســطه حضور عناصر نفوذي، سســتي 
فرصت طلبان، اختالفات داخلي، خوش بيني نهضت جنگل و 
ميرزاكوچك خان نسبت به انقالب شوروي، همياري شوروي 
و انگليس و خشونت نيروهاي حكومتي در رسيدن به اهدافش 

ناكام ماند.

ماجراي طلبه اي كه چريك شد

 عكس از مجموعه آلبوم خانه كاخ گلستان 
 محل عكاسي: شهر رشت -مقابل درب خانه حكومتي
عكاس: آقارضا خان  عكاس باشي)اقبال السلطنه(
اين عكس همزمان با سفر ناصرالدين شاه به گيالن در تاريخ 1248 شمسي برداشته شده است�
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خشونت
شورش هاي محلي و اعتراضات مردمي از يك سو و تالش دولت مركزي براي حفظ امنيت  
باعث  خشونت و صحنه هاي خشونت باري در آغاز قرن چهاردهم  هجري ايران شد� در 
اين ويژه نامه از اين ديدگاه به دو اعتراض محلي در گيالن و خراسان پرداخته ايم 

يخ است دستور زبان تار

يادداشت اول

راپورت واليات

مطبوعات

ويژه نامه  نهضت 
 جنگل و شورش 
محمد تقی خان 

پسيان



دكتر ابراهيم حشــمت االطبا معــروف به دكتر 
حشمت از چهره هاي درخشان و بسيار پرطرفدار 
در نهضت جنگل است. او اهل طالقان بود؛ به ميرزا 
پيوست و از ياران نزديك او شد. در تعقيب و گريز 
گرفتار نيروهاي دولتي شد كه با امان نامه اي كه به 
وي داده شد با يارانش تسليم شد اما به رغم پشت 

قرآن امضاشده و تضمين و امان، سر به دار برد. 

سيد اشرف الدين حسيني معروف به نسيم شمال 
به مناسبت اعدام دكتر حشمت دو بيت شعر زير 

را سرود:
رشت شد نامدار ايواهلل
شاد شد مالدار ايواهلل

دكتر طالقاني اندر رشت
رفت باالي دار ايواهلل

در كتاب »ســردار جنــگل« ابراهيــم فخرايي 
در مورد دكتر حشــمت نوشــته شــده است: 
»شــنيده ام، هر وقت محصول برنج شمال را كه 
از آب حشمت رود مشروب مي شود برمي دارند، 
قســمتي از آن را به نام خيرات و شــادي روح 
احداث كننده حشــمت رود براي مستضعفين و 

بينوايان اختصاص مي دهند«.
 درباره دكتر حشمت از ياران ميرزا كوچك 

كه در رشت به دار كشيده شد

رفت باالي دار ايواهلل

چهره   اول
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نگاهي به دوره هاي مختلف جنبش جنگل و رفتارهاي ميرزاكوچك خان جنگلي و يارانش
با گذشــت يك قــرن از جنبش جنگل هنــوز مجادله 
درباره جنگلي ها و مرام آنها پابرجاســت. گروهي ميرزا 
كوچك خان و يارانش را تجزيه طلب و همراه با بلشويك ها 
و كمونيست هاي شــوروي مي دانند و گروهي ديگر او را 
ميهن پرستي عدالت خواه كه خواهان برابري و مساوات بود. 
در اين ميانه دكتر امير نعمتي ليمايي در گفت وگو با ويژه نامه 
همشــهري قرن او را يك ناسيوناليســت سوسياليست 
مي داند. اميــر نعمتي ليمايي، پژوهشــگر تاريخ معاصر 
است كه روي اسناد و گزارش هاي مرتبط با جنبش جنگل 
تحقيق و كتاب مجموعه  روزنامه هاي جنگل »نشريه نهضت 

جنگل« را منتشر كرده است.

داليل همراهي نكــردن ميرزاكوچك خان با حكومت 
مركزي چه بود؟ آيا ضعف دولت مركزي دليل محكمي 
براي ميرزا كوچك خان و ساير معترضان براي تشكيل 

حكومت خودمختار از دولت مركزي مي شد؟
نخست بايد يادآور شوم كه ميرزا كوچك و يارانش ابتدا با سلطنت 
مشــروطه مخالفتي نداشــتند وحكومت قاجاري را به رســميت 
مي شــناختند، يعني جنگليــان به گونه اي ميان نــوع حكومت و 
دولت تفاوت قائل بودند. آنان بــا دولت مركزي همراهي نكردند، به 
اين دليل كه باور داشــتند اهداف انقالب مشروطه برآورده نشده و 
آرمان هايش به فعل نرسيده اســت. به ديگر سخن، آنان مستبدان 
پيشــين را همچنان حاكم مي ديدند و بنابراين در پي آن شدند كه 
مشروطيت و حكومت ملي واقعي را برپا دارند. بعدها با توجه به روند 
تحوالت داخلي و بين المللي به اين باور رسيدند كه بايد نوع حكومت 
كاًل عوض شود و سلطنت مشروطه ملغي شود. در حقيقت، ميرزا و 
همچنين سران برخي جنبش هاي تقريبا همزمان چون خياباني يا 
پسيان در پي خودمختاري يا اســتقالل طلبي نبودند، بلكه در پي 
نجات ايران بودند. مي توان گفــت هدف غايي آنها هدفي نيكو بوده 
است، اما بر راهكارهايي كه براي نيل به هدف پيش گرفتند مي توان 
نقدهايي منظور داشت و در باب درســتي يا نادرستي آنها مطالبي 
گفت. به گمــان اينجانب، جنگليــان در برخي موارد به پشــتوانه 

تحليل هايي نادرست روش هايي را برگزيدند كه اشتباه بوده است.

 ميزان همراهي ميرزا كوچك خــان با اعضاي حزب 
كمونيست و حكومت شوروي تا چه اندازه بود و اساسا 
چرا بعد از تشكيل جمهوري شورايي در گيالن، عنوان 
جمهوري شــورايي ايران به آن داده شــد و آيا اين 
نامگذاري شائبه وابستگي به شوروي را به ذهن متبادر 

نمي سازد؟
دوران حيات نهضت جنگل را مي توان به 3 دوره مختلف سبز يا 
دوره خواست احياي مشروطيت، سفيد يا دوره تشكيل جمهوري 
انقالبي و سرخ يا دوره تشكيل جمهوري شورايي تقسيم كرد. در 
دوره دوم و سوم چپ گرايي اتفاق افتاد. حيدرخان عمو اوغلي به 
 عنوان يكي از مؤسسان حزب كمونيســت ايران در نهضت نفوذ 
يافت، با لنين مكاتبه شــد، نمايندگان نهضت جنگل به مسكو 
رفتند و حتي در كنگره هاي خلقي شركت كردند، اما همه اين ها 

بدان معنا نيســت كه ميرزا به شوروي وابســتگي داشته است. 
زيرا پس از مدتي اختالفات گســترده با جناح چپ گراي نهضت 
پيدا مي شــود. چپ گرايان در پي عزل ميرزا از رياست بر آمدند، 
نامه هاي انتقادي از سوي ميرزا به لنين نوشته شد و عملكرد آنان 
همانند كاركرد استعمار انگليس شمرده  شد. جمهوري شورايي 
اگرچه در گيالن اما با هدف برقراري آن در كل ايران پا گرفت و 
به همين دليل جمهوري شورايي ايران نام گرفت. جنگليان حتي 
در انديشــه فتح تهران نيز بودند كه بنا بــه داليلي در تحقق آن 
ناكام ماندند. ازجمله علل پيدايي اين جمهوري، شعارها و دعاوي 
سوسياليست ها در باب برابري، مساوات و اشتراك منافع بود كه 
نه فقط براي ايرانيان بلكه براي مردمان بسياري از مناطق جهان 
جذاب مي نمود. البته جمهوري شــورايي ايــران از نظر ماهوي 
تفاوتي عمده با اتحاد جماهير شوروي داشت و ميرزا هم هيچ گاه 
در پي برپايي كمونيسم در ايران نرفت. كمونيسم مخالف مذهب، 
مليت و داراي ديــدگاه جهان وطني بود، امــا ميرزا حتي پس از 
تشــكيل جمهوري شــورايي، برابر با بيانيه هاي صادره از طرف 
جمعيت انقالب سرخ ايران حفظ شعائر مذهبي را فريضه دانست، 
مليت را كنار نگذاشــت و مالكيت خصوصي را نفي نكرد. او تنها 
بخش مســاوات طلبي و عدالت محوري مدعايي سوسياليست ها 
را پذيرفت و پذيرش اين اصول از ســوي ميرزا كه مي توان او را 
مسلمان ناسيوناليست سوسياليســت ناميد، با عنايت به آن كه 
ماهيت واقعي كمونيسم روســي در آن روزگار هنوز هويدا نشده 

بود، چندان شگفت آور نيست..

 در مجموعه عملكــرد، رويداد، شــعارها، نامه ها و 
همين طور انتشــار محتوا در ارگان رسمي اين جنبش 
به نام روزنامه جنگل چه شــواهدي مبني بر تأكيد بر 
نام ايران و حفظ تماميت كشــور و عدم وابستگي به 

قدرت هاي بزرگ وجود دارد.
 اسناد تاريخي مويد ايران دوســتي و عدم وابستگي ميرزا و يارانش 
به بيگانگان اســت. به عنوان نمونه، نامه اي از ميرزا به رتشــتين، 
ســفير دولت شوروي در دســت اســت كه در آن با صراحت ذكر 
شده مقصود حفظ استقالل ايران اســت و تجزيه گيالن را خيانت 
مي دانم. مخالفت جنگليان با تغيير نام سرزمين هاي جنوبي قفقاز 
به جمهوري آذربايجان كه آن را زمينه ساز جدايي واليت آذربايجان 
مي پنداشتند و مقاله اي كه در اين زمينه در روزنامه جنگل منتشر 
كردند، نيز سند دلبستگي  شان به ايران است. نامه اي از ميرزا به لنين 
در دست است كه در آن گفته شــده ملت ايران حاضر نيست روش 
بلشويسم را قبول كند. در نامه اي ديگر به مديواني، نماينده شوروي 
در گيالن اذعان شده كه وعده هايتان همه پوچ و عاري از صداقت 
هستند و به نام سوسياليسم اعمالي را مرتكب شده ايد كه اليق تزار 
نيكال و ســرمايه داري انگليس است. در ســرلوحه روزنامه جنگل 
نيزهمواره نگاشته مي شد كه اين روزنامه نگاهبان حقوق ايرانيان 
است. در همين روزنامه جنگل به صورت مكرر اعالم شده است كه ما 
جنگليان قبل ازهر چيز طرفدار استقالل ايرانيم، يعني بدون دخالت 
و نظرياتي از هيچ دولت اجنبي، با دوست ايران دوستيم و با دشمن 

اين آب و خاك با تمام خصومت، دشمن.

29جنگلي
 تسليم شدند

گ زارش  راپورت تلگراف راجع  به  وق وع  
زدوخ ورد ب ي ن  قواي  دول تي  و اف راد م ي رزا 

ك وچ ك  خ ان  ج ن گ لي  در ح وم ه  رش ت  و ت س ل ط 
قواي  ن ظامي  در م ن طقه گيالن و طالش. 

اين راپورت تلگراف از سوي فرمانده واحد 
نظامي در واقع شرح كوتاهي از درگيري 
با جنگلي هاست كه براساس آن 29فرد 

مسلح جنگلي خود را به قواي دولتي تسليم 
كرده اند.

 عمليات مشروعه
 براي انقالب سرخ ايران

سعداهلل خان درويش كجوري نامي آشنا در نهضت جنگل 
به رهبري ميرزا كوچك خان جنگلي است و نام او با نام ميرزا 

در بسياري از حوادث خيزش جنگل گره خورده است. او 
محرم اسرار ميرزا بود. 4 سال از عمر خود را به  عنوان رياست 

مجاهدين جنگل در گوراب زرميخ گذراند. همچنين نماينده 
ميرزا و نهضت جنگل در فتح مازندران، نماينده ميرزا در 

مذاكره با دولت هاي وثوق الدوله، سيد ضياء و رضاخان و ده ها 
ماموريت سياسي - نظامي ديگر بود. او 95سال عمر كرد 
و 50سال بعد از مرگ ميرزا در سال 1348 به درخواست 

فرزندش خاطرات خود را نوشت كه در سال 78 توسط بنياد 
مطالعات تاريخ معاصر ايران به چاپ رسيده است.

 اين سند كه شايد براي نخستين بار منتشر مي شود و در ميان 
اسناد آرشيو ملي ايران از نهضت جنگل وجود دارد، به خط 

ميرزا كوچك خان، سعداهلل خان درويش را به  عنوان فرمانده 
قواي جنگل در فتح مازندران مأمور مي كند. ميرزا نامه را با 
عنوان »صدر شوراي انقالبي جنگل « امضا كرده است و به 
سعداهلل درويش اختيار داده »براي پيشرفت انقالب سرخ 

ايراني هرگونه عمليات مشروعه« را عملي نمايد.

عمارت اطراف سبزه ميدان در شهر رشت راپورت واليات

سند اول

سند دوم

گفت وگو



مسعود مير: تاريخ كه نه، اين كلمات يك اداي دين است به مردي انقالبي 
كه جنازه اش با شروع قرن متالشــي شــده  بود و تنها بقايايش همان نام و 
خوشنامي اش بود و هســت. دكتر از طالقان آمد و آن سوي ديواره دماوند در 
گيالن منشا خدمت بود. پزشك بود و حشــمت االطبا و يكي از موفري هاي 
نهضت جنگل. دكتر انقالبي طبابت را به مرهم نهــادن بر زخم محرومان و 
درمان كردن بيماري بي تعصب بودن روي وطن تعبير كرده بود و شايد اينگونه 
بود كه داغش هنوز تازه است. ابراهيم حشمت رئيس شوراي نظامي جنگل 

در الهيجان بود و طبابت را با مبارزه معاوضه كرد. حشــمت در ســال هاي 
جواني كالس هاي مدرسه آليانس فرانسه و دارالفنون را از سر گذراند و چون 
مشروطه خواهان روزهاي اوج مبارزه را طي مي كردند او هم به نگرشي دقيق 
در سياست دست يافت. نهضت جنگل از اخراج بيگانه از مملكت حرف زد و 
براي رفع بي عدالتي گلنگدن كشيد. فشار حكومت مركزي اما امان جنگلي ها 
را بريد و زماني كه دكتر حشمت به ناچار تسليم نيروهاي دولتي شد با اينكه 
امان نامه داشت باز هم سر به دار ســپرد. روزگار دكتر محبوب گيالني ها با 

ريشــه اي طالقاني خيلي زود تيره شد و وقتي »نسيم شــمال« براي دكتر 
حشمت چنين سرود كه: »دكتر طالقاني اندر رشت/رفت باالي دار ايواهلل« او 
تنها 34سال سن داشت. خدمات دكتر  حشمت براي اهالي گيالن چنان بوده 
كه در بسياري از خاطرات شفاهي حرف از خيرات برنج براي او و نيازمنداني 
كه به كمك هاي او دل بسته بودند به وفور شنيده مي شد. تالش هاي او براي 
احياي حشــمت رود و مجاهدتش براي بهبود اوضاع شــاليكاران آن خطه، 

يادگاري هاي انقالبي آقايي است كه دكتر بود.

آقاي دكتر

تعقيب جنگلي ها با آيروپالن
گزارشي از الهيجان؛ ديشب 3نفر از جنگلي ها با 
لباس مبدل براي جاسوسي و خيانت و ديگر به شهر 
آمده بودند. قزاق هاي پست آنها را تعقيب و دستگير 
مي نمايند. بعضي از اشخاص ديگر هم كه از كاركنان 
جنگلي ها بگوشه و كنار پنهان بودند آنها را هم توقيف 
و در حال استتنطاق هستند. از بعضي جنگلي ها اسلحه 
به دست آمده.  آيروپالن )به هواپيما گفته مي شد( 
امروز مشغول طيران )پرواز( به سمت كوه ها و كشف 
مراتع و جنگل ها مي باشد. از قرار مذكور ميرزاكوچك و 
جنگلي ها و بقيه به طرف ليله كوه )در لنگرود( و ييالقات  
و املش رفته اند و آن صفحات را غارت كرده...

انگليس و جنبش جنگل 
مذاكرات قنسول انگليس و ميرزا در اسفند ۱۲۹۸ خورشيدي رخ 
داد، اما گــزارش بخش مربوط به اداره معــارف گيالن يك ماه بعد 
به تهران رســيد كه در آن قن ســ ول  ان گ ليس  از م يرزا ك وچك  خان  
درخ صوص  اق دام اتي كه در ج هت  ايجاد مدارس  دول تي  در گيالن  و 
طوال ش  انجام داده تقدير كرده است. در شرح اين گزارش كه به نظر 
مي رســد رئيس اداره معارف گيالن آن را به وزير عارف و اوقاف و 
صنايع مســتظرفه در تهران ارسال كرده اســت، قنسول انگليس 
ضامن ديدار ميرزا با رئيس معارف واليت شــده اســت تا نقشه ها 
 و برنامه دولــت در معارف و آموزش گيالن را بــه ميرزا اعالم كند. 
رئيس معارف گيالن در ادامه به وزير گفته است كه ديدارش بدون 
اطالع دولت مركزي ايران صــورت نخواهد گرفت و حتي در ادامه 
اعالم كرده كه چند نفر از دوستان ميرزا خواستار ديدار آنها شده اند 
كه وي آن را رد كرده است. در كتاب »سردار جنگل« نوشته ابراهيم 
فخرائي، شــرحي هم از ديدار قنســول انگليس با ميرزا درج شده 

است؛ »قنسول انگليس مقيم رشت، به مالقاتش آمده و از هر دري 
سخن مي گفتند. نظر قنسول گويا توضيح فتوحات انگليس ها در 
بين النهرين و تحت تأثير قرار دادن جنگلي ها بود. ميرزا نيز متقابال 
اشاره به سالح قابل مالحظه اي نمود كه از طرف فرماندهي ارتش 
عثماني به وي رســيد و نتوانست مســرت هاي حاصل از دريافت 
اين هديه نفيــس را مخفي بدارد و همين امر بعــدا موجب انتقاد 
يارانش قرار گرفت و اعتراض شــد... .« براســاس روايت ها در اين 
ديدارها قنسول انگليس به ميرزا وعده  همكاري داد و از او خواست 
درصورت همكاري با انگليســی ها مي تواند به قــدرت و رهبري 
سياسي ايران دست يابد كه اين پيشنهاد را ميرزا به صراحت رد كرد.  
بين ســال هاي۱۲۹۸ تا ۱300 زدوخوردها و درگيري هايي ميان 
جنگلي ها با قواي بريتانيا و قزاق هاي تحت حمايت آنها گزارش شده 
است كه در آخرين نبرد، رضاخان ميرپنج از بريگاد قزاق  فعاالنه در 

آن شركت  داشت.

حكم ميرزا
حمل برنج غدقن است

سند فوق گزارش حاكم قزوين به وزير ماليه است. در نامه آمده است كه اهالي قزوين به خاطر بيم از قحطي آخر 
سال از ارسال محموله ارزاق به مركز اســتنكاف مي كنند و از سوي ديگر شايعه غدقن كردن حمل برنج به سمت 
قزوين از سوي ميرزاكوچك خان كه در گيالن و طالش حكومت اختيار كرده است مزيد بر علت شده است. حاكم 
قزوين گفته است كه اين مسائل باعث عســرت اهالي تهران و قزوين و ديگر مناطق خواهد شد. در پايان اين نامه 

تاكيد شده كه بايد اقدامات مقتضيه براي اين مسئله صورت گيرد تا باعث آسايش مردم شود. 

رئيس شوراي نظامي جنگل در 
الهيجان بود و طبابت را با مبارزه 

معاوضه كرد

2و3صفحـــــــههاي

دكاني در بيرون شهر رشت در محله عينك مجلس شوراي تجارت رشت

سند سوم

سند چهارم

سند  پنجم



روزنامه يونيون ديلي تايم در شماره 13فوريه1922 
)25بهمن سال 1300(، با عنوان »طرح كمونيستي 
كردن ايران شكست خورد« نوشته است كه آخرين 
كمونيست هاي روسي كه وارد ايران شده بودند، پيش 
از رسيدن نيروهاي شــاه ايران كه تحت فرماندهي 
مستقيم قوام السلطنه نخست وزير قرار دارند، خاك 
ايران را ترك كردند. قوام الســلطنه خواستار آن شده 
اســت كه مفاد قرارداد ميان انگليس و روسيه )نظام 
جمهوري سوسياليستي(، را رعايت كرده و اجازه دهند 
ايران مسيرخود را به  طور مستقل به جلو ادامه دهد. 

براســاس اين گزارش روزنامه يونيون ديلي تايم كه 
خبرنگار اين روزنامه از باكو ارســال كرده، روتشتين 
ســفير شــوروي نيز خاك ايران را ترك كرده است 
)شايع شد وي ناپديد شده و سپس آشكار گشت كه او 
كشته شده است(. در ادامه اين گزارش به پيش زمينه 
تهاجم نيروهاي روسيه كمونيستي به ايران پرداخته 
شده و خبرنگار روزنامه يونيون ديلي تايم ادعا كرده 
است كه حمله نيروهاي روســيه در سال  1920به 
ايران انجام گرفت و كمونيست هاي روسي با 3 رهبر 
انقالبي ايران احســان اهلل خان، ميرزاكوچك خان و 

حيدرخان عمواوغلي همكاري )سران كشورهاي بزرگ 
اروپايي و مقامات آمريكا مخالف روي كار آمدن دولتي 
بلشــويك در روســيه بودند، در اين كشورها اينطور 
شــايع بود كه ميرزا كوچك خان و يارانش در گيالن 
نيز با كمونيست ها جهت برپايي حكومت جمهوري 
همكاري كرده بودند، از اين رو در مطبوعات غربي از 
ميرزا كوچك خان و يارانش با عناوين كمونيست ياد 
مي شد و در اين گزارش روزنامه يونيون ديلي تايم نيز از 
آنها با عنوان دزد و راهزن ياد شده است( مي كردند. در 
اين گزارش، دليل شكست نهضت جنگل اختالف نظر 

ميان رهبران اين نهضت ارزيابي شده است. همچنين 
به اين مسئله اشــاره شــده بود كه روس ها نگاهي 
بدبينانه به وقايع سال گذشــته دارند، روس ها بر اين 
باورند كه بيش از 60زمين دار، حاكم واليت و رؤساي 
ايل ها هر يك با نفرات و نيروهايي كه در اختيار دارند 
در درگيري ها با حكومــت، دولت مركزي را تضعيف 
كرده اند. تا زماني كه زمين داران و ايالت داراي قدرت 
باشند هيچ نهضت ملي اي قادر به پيروزي نخواهد بود 
و وضعيت ايران نيز مانند وضعيت بريتانياي قرن هاي 

گذشته كه در آن بارون ها قدرت داشتند، خواهد بود.
بازتاب شكست نهضت جنگل در آمريكا 

آخرين كمونيست ها 
از ايران خارج شدند

مطبوعات خارجی
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سر »محمدتقي خان پسيان« 9مهر 1300 از تن جدا شد

اينسربريدهبينيبيجرموبيجنايت
حميدرضا محمدي�����������������������������������������������

اهل ورزقان بود، همانجا كه يك قرن و  20 سال پس 
از تولدش، زلزله هرچه داشت و نداشت را با خاك 
يكسان كرد. او، جوان بود و سِر پرسودايي داشت اما 
تاِب نشستن نداشت. البد اگر همان زمان هم زلزله 
آمده بود، از پاي نمي نشســت. كم تجربه هم البته 
نبود. هم فرماندهي گردان همدان را از سر گذرانده 
بود و هم فرماندهــي ژاندارمري خراســان را. در 
سرگردي، راه ها را براي مردم همدان امن كرد و در 
كلنلي، خراسان را نظم بخشيد. در پي رتبه و درجه 
نبود. تعارف با كسي نداشــت، حتي قوام السلطنه. 
هرچه را مقابل رســيدن جامعه ايراني به آزادي و 
برابــري مي ديد درهم مي شكســت، حتي دندان 
طالي قوام السلطنه را. مثل هر آدم ديگري هم البته 
اشتباه كرد. چون خسته از جنگ و قحطي و بيماري 
بود، فكر كرد، كودتاچيان، مي خواهند كاري كنند 
كارســتان. آنان كه برافتادند، آفتــاب بخت او هم 
غروب كرد. او كه در خراسان، بر صدر نشسته بود، 
قوام السلطنه از همان زندان كه حكم رئيس الوزرايي 

داشت، افتاد به جانش. او گويي هنوز نمي دانست 
نمي شــود مقابل عمله و اكره ارباب پول و قدرت 
ايستاد. او اما مي خواست بايستد ولي فروختندش. 
وقتي علم مقابله برداشت، كساني دورش بودند اما 
213روز بعد، يكه و تنها، تا آخرين فشنگ ماند تا 
وطن بماند. نهم مهر 1300، اكراِد قوچان، سرش را 
روي سينه اش گذاشتند و به مركز فرستادند. درست 
مانند همان كاري كه با ميرزا كوچك خان جنگلي 

در همان سال كردند، 2 ماه و 2روز پس از آن.
جناب رئيس الوزرا، »پســياِن« ياغي سي ســاله را 
سركوب كرد و سرش را كوفت اما آزادي خواهان و 
وطن دوستان، سِر »محمدتقي خان« را بر سر نهادند 
و سربلند در گور گذاشتندش. او كه عارف قزويني 
برايش سرود: اين سر كه نشان سرپرستي ست/ امروز 
رها ز قيد هستي ست. آناني كه خونش را ريختند، 
كاري به اين كارها نداشتند كه او نخستين خلبان 
ايراني اســت. اما حاال ما كار داريم. مجسمه اش را 
در فرودگاه تبريز گذاشــته ايم و در مشهد، همانجا 
كه نادر مدفون اســت و او، برايش سنگي بر گوري 

ساخته ايم، از نوع معظمش.

حاكم نظامي خراسان
حكــم ســرهنگي محمــد تقي خــان پســيان و انتصابش بــه فرماندهــي نظامي خراســان 
براي او ثمــري نداشــت و خيلــي زود به  عنــوان ياغــي از ســوي حكومت معرفي شــد. در 
قوچان پس از نبــرد ســرش را از تن جــدا كردنــد و در كوچه هــا گرداندند. عــارف قزويني 
 در رثــاي او تصنيف »گريــه كن كه گر ســيل خون گــري، ثمر ندارد...« را ســروده اســت.
پيكر او در همجواري با  قبر نادرشاه افشار در مجموعه باغ نادري مشهد به خاك سپرده شده است.
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با خون من روي كفنم بنويسيد »وطن«
 فتاح غالمي  ����������������������������������������������������������

 مقطع حســاس تاريخ ايران بعد از مشــروطه تا به 
قدرت رســيدن رضاخان تحوالت پر فراز و نشيبي 
دارد. دوران پرتالطمــي كه حاصل آن هرج و مرج، 
از ميان رفتن امنيت عمومــي، افزايش مداخالت 
بيگانه و انعقادهاي قراردادهــاي رنگانگ با روس 
و انگليس بود، روزگار ســختي را براي مردم ايران 
رقم زد. در چنين دوره اي حركت ها و خيزش هايي 
از سوي برخي ايران دوســتان با هدف نجات كشور 
به وقوع پيوســت اما به واســطه برخي مرارت ها و 
ناجوانمردي ها و البتــه كم تجربگي و ضعف تدبير 
اين جنبش ها سرانجام دلپذيري پيدا نكرد. نمونه 
آن حركت محمدتقي خان پسيان در خراسان بود. 
محمدتقي پســيان )زاده 12۷0، درگذشته 9 مهر 
1300( فردي كوشا بود كه به واسطه سخت كوشي 

و لياقت مدارج نظامي را به سرعت گذراند.
او در دوره اول زندگي با وجــود خدمات نظامي در 
قزوين، بروجرد و همدان مورد بي اعتنايي قرار گرفت 
و گوشــه خلوتي اختيار كرد. كمي بعد براي درمان 
ورم كبد بــه آلمان رفت و چند ســالي را در نيروي 
هوايي و زميني آلمان دوره هــاي نظامي را گذراند. 
بعد از مراجعت به ايران از سوي مشيرالدوله به سمت 
رئيس ژاندارمري خراســان منصوب شد پسيان در 
مدت كوتاهي كه در خراسان خدمت كرد تشكيالتي 
منظم به وجود آورد. ايجاد نظم و تخصيص بودجه 
ژاندارمي،  ايجاد امنيت با دستگيري سارقان مسلح 
و امن كردن مناطق و راه ها، ايجاد تشــكيالت براي 
سازماندهي محاسبات آستان قدس رضوي ازجمله 
اقدمات او بود. در اين دوره از خدمت بود كه كودتاي 
ســيدضياءالدين طباطبايي روي داد و به دســتور 

دولت، والي را كه قوام السطنه بود بازداشت و به تهران 
اعزام كرد. وي بعد از قوام كفالت خراسان را برعهده 
داشــت ولي ديري نپاييد كه قوام از زندان آزاد و به 
نخست وزيري رســيد. با چنين حادثه اي پسيان از 
عاقبت خود انديشناك شد و در اقدامي پيشدستانه 
با عزل والي، اداره حكومت خراسان را بر عهده گرفت 
و با حمايت او حزب ملي در خراســان تشكيل شد. 
محمدتقي خان پسيان بر اين باور بود كه با به دست 
گرفتن قدرت به انجام اصالحات بپــردازد و از اين 

طريق به آبادي و احياي هويت ايراني كمك كند.
گرچه در مرداد 1300صمصام الســلطنه بختياري 
حاكم تازه خراسان قصد دلجويي از او را داشت و طي 
حكمي او را به كفالت اياالت خراسان منصوب كرد 
اما اين اتفاق نارضايتي قوام السطنه را در پي داشت. 
براي اينكه ماجرا با مصالحه حل شود قوام شرايطي را 
براي خروج كلنل از ايران مبني بر تامين كليه افسران 
ژندارم و تقدم حقوق دوساله پسيان ارائه داد اما اين 
درخواســت ها با مخالفت كلنل روبه رو شد. از اين 
پس قوام، پسيان را ياغي دولت معرفي كرد و واليان 
محلي و روساي طوايف را براي جنگ با پسيان بسيج 
كرد. با تحريك عشاير و قبايل محلي، نبردي سخت 
براي سركوبي پسيان و قواي تحت امرش آغاز شد كه 
نتيجه نبرد، قتل وي بود. در 9مهر 1300 سر از تن 

بي جان او جدا شد.
در اوصاف او بســيار گفته اند. از آشــنايي او با زبان 
آلماني، فرانسه، انگليسي و روسي گرفته تا ترجمه  
كتاب هايي از اين زبان ها و همچنين آگاهي هايش 
از رياضي و موســيقي. با اين وصف شايد مهم ترين 
ويژگي او ميهن پرســتي اش باشــد. كلنل قبل از 
شــهادتش اينگونه وصيت كرد: »با خون من روي 

كفنم بنويسيد وطن و براي مادرم بفرستيد«.
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