
اقتصاد، محور گفت و گوهاي ايران و عراق
  محمدجواد ظریف در جریان سفر به بغداد، با مقامات عراق دیدار و در مورد پرونده های اقتصادی گفت وگو کرد

  ظریف در حالي مهمان عراقي ها شد که قرار است مصطفی الکاظمی  یك سفر دوره ای به عربستان، ایران و آمریکا داشته باشد

افسانهايمنيجمعی
 گزارش همشهری از ضد و نقیض های 25 میلیون مبتال 

و بازگشت ایده ایمنی گله ای

   ایمنی جمعی در ایران و جهان جنجالی است اما محققان 
هر روز بیشتر از گذشــته اعتقاد پیدا می کنند که در مقابل 
کووید-۱۹ این راهکار پاسخگو نیست و می تواند به قربانیان 

بسیار بیشتر منجر شود 
   مسعود مردانی: چه بخواهیم چه نخواهیم در مسیر ایمنی 

جمعی پیش می رویم
   محبوب فر: ایده ایمنی جمعی شکست خورده است

   مینو محرز: ایده ایمنی جمعی جواب نمی دهد

   روزانه هزاران فایل شخصي اطالعات فروخته مي شود بي آنکه 
روح کاربران از آنها خبر داشته باشد 

   فروش اطالعات دانش آموزان به آموزشــگاه ها و دیگر مدارس 
چگونه اتفاق مي افتد؟

   گوشي هاي موبایل چگونه مخفیانه اطالعات تان را ذخیره مي کنند؟
   فــروش اطالعات مصرف کنندگان چقدر براي ســرویس های 

ارزش افزوده سود دارد؟

كاسبانِنشِت»داده«
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سنگوالماس1301

فرصت دوباره
پذیرش درخواســت بررســی 
مجدد پرونده ۳ اعدامی از سوی 

دیوان عالی کشور
هفته گذشــته، در پي اعالم خبر 
تأیید حکم اعدام ۳متهم حوادث 
آبان ماه ۹8، یك کمپین گسترده 
از سوي فعاالن مدني به راه افتاد 
که خواستار توقف اجراي احکام 

اعدام و اعاده دادرسي بودند.

امروزدرهمشهريسدهسنگ
والماسوقايعسال1301بااين

تيترهامرورشده:
  توفیقي که تکرار نشد

  در قلعه مرغي چه خبر است 
  اولین ورزشکار وطن

  جمعیت نسوان وطن خواه 
  رستاخیز در الله زار

  فرار از زندان احمد شاه

دیدگاه
سيدعمارحكيم؛رهبر جریان حکمت ملي عراق و ائتالف عراقیون

سيدعمارحكيم،رهبرجريانحكمتمليعراق
وائتالفعراقيــون،همزمانباســفرمصطفي
كاظمي،نخســتوزيرعراقبهتهراندرمقالهاي
بهبررسيامكاناتوموانعموجودبرسرراهتشكيليكحكومتقدرتمند
درعراقوهمچنينظرفيتاينكشوردرپاياندادنبهاختالفاتمنطقهاي
پرداختهاست.اينيادداشتعالوهبرچندروزنامهمنطقهبهطورهمزماندر

3روزنامههمشهري،اطالعاتواعتماددرايراننيزمنتشرميشود.
نزاع میان حکومت و بي حکومتي، نظم و هرج و مرج، از آن زمان که عراق شــاهد 
تغییرات بنیادین در نظام حکومت بود، آغاز شــد. در این مدت شــاهد گونه هاي 
متفاوت دولت هایي با مظاهر گوناگون بودیم، ازجمله حکومت طیف ها و حکومت 
احزاب که اکثرا مبتني بر تقســیم بندي هاي گروهي اي بود که باعث تضعیف نظام 
حکومتي شــد که همه بعد از دوران تغییرات، انتظار آن را داشــتند. این وضعیت 
ادامه پیدا کرد تا مقطع زماني کنوني که نقطه تحول بعدي در حل و فصل این نزاع 
خواهد بود: حکومت یا بي حکومتي. از این نقطه است که نشانه هاي حکومت شکل 

مي گیرد و آشکار مي شود.
حکومت نهادها، بنیاني است که پروژه سیاسي شهید محراب آیت اهلل سیدمحمدباقر 
حکیم)ره( برپایه آن شکل گرفت. ایشان دیدگاه خود در این باره را در سرفصل هاي 
متعددي خالصه کرده است: مخالفت با حکومت نظامیان، مخالفت با تحت الحمایگي 
خارجي، مخالفت با نشاندن یك دیکتاتور به جاي دیکتاتور قبلي و تشکیل حکومت 
نهادها که مبتني بر رأي ملت باشد. چنین حکومتي است که مي تواند شرط عدالت 
اجتماعي را محقق سازد و همه انواع تقسیم بندي ها را با هر بهانه اي که باشد برچیند.

اما برخي شرکاي سیاسي درك دقیقي از این هدف نداشتند یا آن را شعاري بیش 
ندیدند و براي همین آن را پیش نگرفتند و اتفاقي که افتاد شکل گیري نهادهایي به 

دور از مفهوم حکومت بود.
برخي دولت ها از جایگاه خود براي دســتیابي به اهداف محدود شخصي و گروهي 
استفاده کردند، به خصوص که برخي اقداماتي که آن دولت ها و وزارتخانه ها پیش 
گرفتند، هرچند در ظاهر خدمت به ملت بود، اما در درازمدت فقط موجب فروپاشي 
بیشتر حکومت مي شــد. موضوعي که بارها و آشــکارا درباره آن سخن گفته ایم، 
به خصوص پس از سال20۱0 و آرامش نسبي عراق که فرصتي واقعي براي تحقق 

حکومت شهروندي بود.
اما هیاهو باعث شده بود که پروژه هاي بزرگ نادیده گرفته شوند و در نتیجه آنچه 

درباره آن هشدار داده بودیم، پس از کمتر از یك دوره انتخاباتي رخ داد.
در این باره، باید 2اصطالح که همواره در صحنه سیاســي امروز تکرار مي شــود از 
یکدیگر تفکیك کنیم؛ منافع عمومي، افکار عمومي. در همه تجاربي که به آنها اشاره 
کردیم، منفعت عمومي با آنچه گفتیم سازگار بود و افکار عمومي به هر علتي مسیري 
متفاوت را پیش گرفته بود، مســیري که خیلي زود با انقالب در مواضع خود همان 

مواضع ما را پیش گرفت اما دیگر فرصت از کف رفته بود.
الزمه تشخیص منافع کشورها بررسي دقیق و همه جانبه و شهامت عملي در یافتن 
راه حل هاست. با توجه به همین واقعیت بود که خیلي زود مفهوم »حکومت مدرن 
عدالت محور« را مطرح کردیم، در زماني که بحران ها شدت مي یافت و گفتمان هاي 
تفرقه طلب بر صحنه سیاسي کشور مسلط بود. مفهوم »حکومت مدرن عدالت محور« 
در اســاس به معناي تحقق پروژه حکومت نهادها بود که در آن پیشامدهایي که در 
صحنه سیاســي عراق رخ مي داد درنظر گرفته شــده بود و مي کوشید در برابر این 

پیشامدها برابري میان همگان را تحقق بخشد.
اصل برابري که هســته »حکومت مــدرن عدالت محور« بود 

ضرورتا به اســتقالل و تحکیم حاکمیت ارضي مي انجامــد و درنتیجه قطعا باعث 
تضعیف وضعیت »بي حکومتي« در عمل و نظر مي شود. 

عراق؛نزاعميان
حكومتوبيحكومتي

ساماندهی میدان حسن آباد که پس 
از آتش سوزی سال گذشته آسیب 
دیده بود، دنبال می شــود و از هفته 
آینده اقدامات جدیــدی برای این 

محدوده آغاز خواهد شد

شمايلجديدحسنآباد
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دریچه
محمدپارسا؛رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژي و صنایع وابسته ایران

وقتي یك رخداد شــگفت انگیز و تقریباً ناممکن را به چشم 
مي بینیم یا به گوش مي شــنویم، بي اختیار یاد این عبارت 
مي افتیم که » باورکردني نیست، اما حقیقت دارد«. این روزها 
درباره مقوله صادرات نیز خبرها و گزارش هایي مي شــنویم 
که باید بگوییم باورکردني نیســت، اما حقیقت دارد که حاال بانك مرکزي ایران به جاي 
تصحیح سیاست هاي ارزي و آزادسازي نرخ ارز و نیز عادي شدن زندگي اقتصادي فهرستي 
از افراد به نام صادرکننده را به مراکز امنیتي و قضایي معرفي کرده و آنها باید در دادسرایي 
خاص حاضرشده و بگویند چرا دالرهاي صادراتي را نیاورده اند. اگر فقط نرخ دالر آزاد بود و 
دولت و بانك مرکزي خود را صاحب ارز و تعیین کننده قیمت ارز نمي دانستند هرگز شاهد 
چنین روزي براي صادرات نبودیم که گفته شود عده اي صادرکننده تقلبي وجود دارند و 
آنها هستند که ارزها را برنمي گردانند. پیش از اینکه درباره ضرورت اصالحات ساختاري 
در سیاست هاي ارزي نکاتي را یادآور شوم، خالي از لطف نیست که بگویم آمار ارائه  شده 
از نظر بانك مرکزي که 27میلیارد دالر از ارزهاي صادراتي برنگشته است در کدام مرجع 
داوري غیراز بانك مرکزي راستي آزمایي شده است که این عدد را تأیید کند. از سوي دیگر 
مي دانیم که ارزش صادرات کاالها را کارشناسان گمرك براساس یك رفتار غیرعادي شده 

قبلي برآورد مي کنند و به نظر مي رسد باید تعدیل شود.
داستان این است در سال هاي گذشته که دولت نرخ ارز را دستوري تثبیت و راه صادرات 
را تنگ کرده بود، جایزه اي براي صادرکننــدگان درنظر گرفته بود و صادرکنندگان براي 
دریافت آن جایزه یا در حقیقت به دست آوردن بخشي از درآمد خود که با تثبیت نرخ ارز 
از دســت مي رفت، قیمت کاالهاي صادراتي را بیش از رقم واقعي اعالم مي کردند و گویا 
هنوز این رسم پابرجا مانده و این بار گمرك خود اقدام به بیش نمایي صادرات مي کند تا 
رقم صادرات نیز افزایش یابد. از ســوي دیگر باید معلوم شود این میزان ارز برگشت داده 
نشده مربوط به کدام کاالها و کدام شرکت هاست. به نظر مي رسد با توجه به سهم صادرات 
فرآورده هاي پتروشــیمي و فوالد و میعانات گازي و نیز فرآورده هاي پاالیشگاهي و روند 

کاهنده کاالهاي سنتي مثل فرش دســتباف و خاویار و حتي پسته 
و خشــکبار و اصوالً اندازه کمتر مقدار صادرات این کاالها بیشترین 

ارزهاي برگشت داده نشده مربوط به شرکت هاي بزرگ غیر از بخش خصوصي باشد و در 
بهترین حالت سهم صادرکنندگان خصوصي کمتر از ۳0درصد کل رقم ارائه  شده باشد. 

بدابهحالصادرات

یادداشت
مينومحرز؛عضو کمیته کشوري ستاد مبارزه با کرونا

   تعــداد مبتالیــان به بیمــاري کووید-۱۹بســیار 
افزایش یافته اســت و متأســفانه تهران و تعدادي از 
شهرستان هاي کشور با شیب تند، وارد موج دوم شیوع 
این بیماري شده اند. علت اصلي این وضعیت در درجه 
اول به سیاست هاي دولت برمي گردد. برداشتن زودهنگام محدودیت ها و بازگشایي 
اماکن عمومي باعث حضور مردم در سطح جامعه و افزایش تردد شد. در مرحله بعد، 
خود مردم نقش داشتند. اگر قباًل از خانواده اي، یك نفر دچار بیماري مي شد، امروز 
ما شاهد ابتال و مراجعه همه اعضاي یك خانواده  به مراکز درماني هستیم که آنهم 

ناشي از حضورشان در مراسم عروسي، عزا و مهماني هاي خانوادگي و بزرگ است.
واقعیت این است که آمار ابتال به طور بسیار نگران کننده اي باال رفته است و وقتي تعداد 
ابتال باال باشد، تعداد بیماران بدحال که نیازمند بستري شدن هستند هم باال مي رود و 
نسبت به آمار باالي جامعه مبتال، میزان مرگ ومیر نیز باال مي رود. اگر پرسیده شود که 
چرا آمار قربانیان کووید-۱۹در کشور افزایش یافته است، دلیلش افزایش میزان ابتال ست. 
با برداشتن محدودیت ها و بي توجهي مردم، ما باز به نقطه اول برگشتیم و وقتي تعداد 
مبتالیان چندصدبرابر و به سرعت هم بر آن افزوده شود، طبیعتاً تعداد قربانیان کووید-۱۹ 
نیز افزایش خواهد یافت. همچنان نکته امیدوارکننده اي که وجود دارد، آن است که تعداد 
افرادي که نیازمند بستري مي شوند، 20درصد مبتالیان است و تعداد کساني که حالشان 

وخیم مي شود، 5درصد است.
نکته دیگري که در افزایش آمار مبتالیان اثرگذار است، آنکه مطالعات جهاني نشان داده 
است ویروس کووید-۱۹جهش یافته است و قدرت سرایت و آلودگي اش بسیار بیشتر 
شده است. پیش تر اگر یك فرد مبتال بدون ماسك در جمعي ۱0نفري قرار مي گرفت، 
احتمال ابتالي 5 نفر وجود داشت، امروز احتمال ابتالي هر ۱0نفر هم وجود دارد.این 

موضوع در افزایش تعداد مبتالیان بسیار تأثیر داشته است.
همه گیري و مصونیت جمعي فایده اي ندارد. االن ثابت شده است که این ایده که در ابتداي 
شیوع بیماري مطرح شده بود، اثر بخش نیست و با موارد متعددي نقض شده است. در 
سراسر جهان گزارش هایي به دست آمده که تعدادي از افراد به رغم اینکه در گذشته مبتال 
شده بودند، دوباره مبتال شده اند. یعني آنتي بادي بعد از مدتي در بدن افراد از بین مي رود. 
هم اکنون در ستاد مقابله با کرونا به ایده ایمني جمعي اعتقاد ندارند. به همین دلیل اصل اول 
این است که همه باید از ابتال به پیشگیري کنیم. در انگلیس هم اوایل شیوع کرونا به دنبال 
ایده ایمني جمعي رفتند اما این ایده با شکست مواجه شد، در ایران دولت هم هیچ وقت 
این ایده را دنبال نکرده است. در این میان اینکه گفته  شود که ما در شرایط تحریم هستیم 
و از امکانات درماني و دارویي مناسب برخوردار نیستیم و همین موضوع آمار قربانیان را باال 
برده است، به هیچ وجه درست نیست. هنوز هیچ داروي اختصاصي براي درمان کووید-۱۹ 
وجود ندارد. ما در پروژه عظیم مطالعه داروي این بیماري با سازمان بهداشت جهاني در حال 
همکاري هستیم و داروهاي تأییدشده روي ۱500بیمار تست مي شود. اما هنوز داروي 
انتخابي وجود ندارد. از مردم خواهش مي کنیم که فریب سوداگران راه یافته به عرصه دارو و 
تبلیغات را نخورند. مواد اولیه تمام داروهایي که تاکنون تأیید شده است، در کشور وجود دارد 
و در زمینه تولید دارو مشکلي نداشته و نخواهیم داشت. به مردم اطمینان مي دهیم که تمام 
مراحل درمان بیماران، طبق دستورالعمل هاي کمیته علمي وزارت بهداشت انجام مي شود 

و اگر دارویي تجویز شود، خود بیمارستان ها آن را در اختیار آنها قرار خواهند داد.
توصیه اکید این است که محدودیت هاي تردد و بازگشایي اماکن عمومي برقرار شود 
و رعایت پروتکل هاي بهداشتي ازجمله استفاده درست از ماسك اجباري شود. باید 
براي آنهایي که از حق سالمتي خود مي گذرند و با بي مالحظگي، خود را در معرض 
ابتال قرار مي دهند، جریمه تعیین شود تا دیگران مبتال نشوند. استفاده از ماسك در 
پیشگیري و کنترل ویروس کووید-۱۹بسیار مؤثر است. نیازي به خرید و استفاده 
از ماسك هاي گران که بعد از چند ساعت کارایي ندارند، نیست. واقعاً با یك ماسك 
پارچه اي دوالیه دست دوز، البته به این شرط که بیني و دهان کاماًل را بپوشاند، و با 

رعایت فاصله فیزیکي مي توان این بیماري را کنترل کرد.

مصونيتجمعيجوابنميدهد

نگاه
حسنخليلآبادي؛عضو شوراي شهر تهران

میدان حســن آباد یکي از نفیس ترین میدان هاي 
تهران است که شباهتش با میدان هاي بزرگ اروپا، 
آن را در وضعیت خاصي قــرار مي دهد. این میدان 
شــباهتي به میدان معروف ایتالیا بنــام »ناوونا« 
به عنوان یکي از معروف تریــن و زیباترین میدان هاي شــهر رم دارد که در آن 
رستوران هاي متعدد، هنرمندان و نوازندگان خیاباني و... حضورشان جالب است 
و نقاشان نیز با کشیدن پرتره در میدان، مردم را سرگرم مي کنند. همین باعث 
مي شود هرساله میلیون ها گردشگر در میدان دور هم جمع  شوند تا جاذبه هاي 

آن  را تماشا کنند؛ یا حین صرف غذا، از منظره  دیدني فواره هایش لذت ببرند. 
باید گفت میدان حسن آباد هم اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوي که معماران 
ایراني به کشورهاي اروپایي سفر مي کردند، تحث تأثیر معماري اروپایي، شکل 
گرفته و همزمان 8گنبد در آن ساخته شده و در دهه70 نیز در فهرست آثار ملي 
به ثبت رسیده است. بعد از وقوع آتش سوزي سال گذشته در میدان حسن آباد، 
کار طراحي و مرمت آن در حال تصمیم گیري نهایي است و بعد وارد فاز اجرایي 
خواهد شد. نکته قابل توجه این است در میدان یك بانك ملي در بك گراند آن 
وجود دارد که در مرحله اجراي طراحي و مرمت، مي تواند با سایر ساختمان هاي 

میدان همسان سازي  شود.
به عالوه نخستین ایستگاه آتش نشاني تهران نیز در این میدان هنوز فعال است 
که به نظر مي رسد اکنون رسالت مهمي براي حفظ میدان دارد، چون بخش هاي 
زیادي از میدان، انبار مغازه هاي تجاري اطراف میدان شــده است. براي همین 
ایستگاه آتش نشــاني باید به طور مرتب وضعیت ایمني میدان را رصد کند تا از 
مواردي که در میدان ایجاد خطر آتش ســوزي مجدد مي کند، پیشگیري کند. 
البته این مشکل در تمام ساختمان هاي تهران وجود دارد. ولي در این خصوص 
حفاظت از ابنیه تاریخي بسیار مورد اهمیت است. در این زمینه توصیه نامه اي هم 
به ایستگاه آتش نشاني خواهیم داد. همچنین مشاغلي هم مانند ابزار، یراق فروشي 

و... در اطراف میدان است که مناسبتي با فضاي تاریخي میدان ندارند. 
این مشاغل مي توانند متناســب با وجه میدان، تغییر کاربري بدهند و در آنها 
توجه بیشتري به مشــاغل فرهنگي و هنري و صنوفي شــود که همخواني با 
نماد میراثي میدان دارند. مغازه هاي میدان حســن آباد مي توانند به پاتوق هاي 
فرهنگي و هنــري مانند کافه ها، کتابخانه ها، ســالن هاي تئاتر، نمایشــگاه ها 
و... تبدیل شــوند. به این صــورت این میــدان یکي از بزرگ تریــن پالزاهاي 
تهران خواهد شــد که براي مردم و توریســت ها جاذبه فراواني خواهد داشت. 
ما مي توانیم از مغــازه داران با اعطاي تســهیالت و امتیــاز بخواهیم در جاي 
دیگري که درنظر گرفته مي شــود، بــه فعالیت صنف خــود بپردازند. در این 
زمینه شــهرداري منطقه و سازمان زیباســازي باید وارد عمل شوند و با ایجاد 
 چند نمونه تبدیل مغازه هاي تجــاري به پاتوق هاي فرهنگــي و هنري کار را

 آغاز کنند.

حسنآبادمثلناوونايرم
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وزير امــور خارجه ايران براي 
ديدار با مقامات عراقي ديروز ديپلماسي

عازم بغداد شد. سفر ظريف به 
عراق در كــوران بحران كرونــا و همراه با 
تمهيدات بهداشــتي بود. هواپيماي حامل 
ظريف و هيأت ايراني حــدود يك تن اقالم 
بهداشتي مرتبط با مقابله با بيماري كرونا به 

عراق بردند.
محمدجواد ظريف در بدو ورود به فرودگاه 
بغداد و هنگام خروج از فــرودگاه از خودرو 
پياده شد تا در محل شهادت سردار سليماني 
به دست ارتش آمريكا به مقام او و همراهانش 
ازجمله ابومهدي المهنــدس اداي احترام 
كند. ســردار ســليماني دي ماه در حمله 
پهپادي آمريكا به شهادت رسيد و پس از آن 
ايران پايگاه آمريكا در عراق را موشك باران 

كرد.
وزير خارجه در مصاحبــه  خود در فرودگاه 
بغداد يكي از اهداف سفر به عراق را پيگيري 
جنايت هــاي آمريكا ازجمله به شــهادت 
رساندن شهيد قاسم سليماني و ابومهدي 
المهندس و ســاير همراهان شان و رايزني 

درباره مسائل منطقه عنوان كرده بود.
ظريف از آغاز شــيوع كرونــا در جهان به 
برخي كشورها ازجمله ســوريه، روسيه و 
تركيه ســفر كرده بود و سفر روز گذشته او 
به عراق عالوه بر اهــداف معمول، همچون 
رايزني و تبادل نظر با مقامات اين كشور، يك 
هدف ديگر هم داشــت؛ زمينه سازي  سفر 

نخست وزير عراق به ايران.
دور اول مذاكرات وزيــران خارجه ايران و 

عراق به صورت خصوصي انجام شد و در دور 
دوم ظريف و فؤاد حسين درخصوص ابعاد 
مختلف روابط دو جانبه ازجمله سياســي، 
اقتصادي، امنيتي و... گفت وگو و تبادل نظر 

كردند.
سفر پيش روي نخست وزير عراق به ايران، 
پيگيري توافقات ســفر روحانــي به عراق، 
تقويت و تشديد همكاري ها براي پيگيري 
حقوقي شهادت سردار سليماني و ابومهدي 
المهنــدس، تقويــت روابــط اقتصادي و 
تجاري دو جانبه به ويژه برگزاري )مجازي( 
كميســيون مشــترك اقتصادي، مقابله 
مشترك با تروريســم، تقويت همكاري و 
انتقال تجربيات براي مقابله با كرونا ازجمله 

محورهاي گفت وگوي دو  مقام بود.
وزيران خارجه پس از رايزني در نشســت 
مطبوعاتي مشترك شــركت كردند. فؤاد 
حسين در اين نشست خبري گفت: با وزير 
خارجه ايران در رابطه با مسائل اقتصادي و 
تأثير آنها در مقابله بــا كرونا بحث و رايزني 

كرديم.
از ســوي ديگر، ظريف با بيان اينكه روابط 
ايران و عراق مستحكم است و ديگر هيچ گاه 
متزلزل نمي شــود، گفت: بايد در رابطه با 
تهديدات مداوم داعش هوشــياري كامل 

داشته باشيم.
وزير امورخارجه كشورمان تأكيد كرد: روابط 
اقتصادي ميان 2كشور مي تواند گسترده تر 

شود و به سود هر دو طرف است.
محمدجواد ظريف خاطرنشان كرد: پرونده 
كشتيراني، مرزهاي آبي و خطوط ريلي ميان 

2كشور را پيگيري خواهيم كرد.
 ظريف در ادامه برنامه هاي خود با مصطفي 
الكاظمــي، نخســت وزير عراق ديــدار و 
گفت وگو كرد. در اين ديدار كه در 2جلسه 
خصوصي و جمعي انجام شــد، درخصوص 
آخريــن تحــوالت روابط دو جانبه، ســفر 
قريب الوقوع نخســت وزير عراق به ايران و 
مهم ترين مســائل منطقه اي و بين المللي 

گفت وگو و تبادل نظر شد.
مصطفي الكاظمي پس از چند  ماه بن بست 
سياســي در عــراق، به تازگــي به عنوان 
نخست وزير اين كشور منصوب شده و قرار 
است در يك سفر دوره اي به ايران، عربستان 

و آمريكا سفر كند.
برخــي رســانه هاي منطقه هدف ســفر 
الكاظمي به تهران، رياض و واشــنگتن را 
تالش بــراي كاهش تنــش بيــن ايران، 

عربستان و آمريكا عنوان كرده اند.
ديدار با هادي )ابو حســن( العامري، رئيس 

ائتالف فتــح عراق ديگر برنامــه ظريف در 
بغداد بود و او در ادامه ديدار با برخي مقامات 
عراقي را در برنامه داشت و سپس به دعوت 
نيچروان بارزاني، رئيس اقليم كردستان به 

اربيل رفت.
ديروز غضنفر البطيخ، يكي از رهبران ائتالف 
فتح عراق كه رياســت آن را هادي العامري 
برعهده دارد، گفته بود: هدف ســفر ظريف 
به عراق رساندن پيام به كشورهاي حاشيه 
خليج)فارس( و خصوصا عربســتان است، 
مبني بــر اينكه تهران آمــاده ايجاد برخي 

تفاهم ها به واسطه عراق است.
الكاظمي كه فردا در تهران با حسن روحاني 
ديدار مي كند، نخســتين مقــام بلند پايه 
خارجي است كه  بعد از شيوع كرونا به ايران 

سفر مي كند.
ظريف و هيــأت همراه همچنيــن در كاخ 
رياســت جمهوري عراق با برهــم صالح، 

رئيس جمهور ديدار كردند.

محمدجواد ظريف در جريان سفر به بغداد، 
با مقامات عراق ديدار و در مورد پرونده های 

اقتصادی گفت وگو كرد

پيام ايران به عربستان از طريق عراق

حاشيه سياست

ادامه تحقيقات درباره ترور سردار سليماني
همزمان با سفر وزير خارجه ايران به عراق، شوراي قضايي عراق اعالم كرد تحقيقات 
درخصوص حادثه فرودگاه بغداد از لحظات ابتدايي بر اين پايه كه اين جنايت در خاك 
عراق رخ داده و بخشي از قربانيان عراقي هستند، آغاز شده و تحقيقات طبق قانون 
محاكمات جزايي عراق و با مراعات همه جوانب و بررسي محل حادثه در حال انجام 
است. براساس اين اطالعيه، سخنان نماينده قانوني سفارت جمهوري اسالمي ايران 
از آنجايي كه تعدادي از قربانيان ايراني بودند نيز شنيده شد و از وزارت خارجه و 
دبيرخانه شوراي وزيران نيز درخواست ارائه اطالعات مربوط به اين ترور شده است 

و تحقيقات طبق قوانين قضايي عراق ادامه دارد.

ث
مك

طالبان در ايران دفتر ندارد
معاون سياسي وزير امور خارجه با بيان اينكه طالبان در ايران دفتر ندارد، 
به شبكه طلوع نيوز افغانستان گفت: اين يك واقعيت است كه آمريكا كه 
خود را متحد افغانستان حساب مي كند با طالبان درباره آينده افغانستان 
مذاكره و معامله كرده است. عباس عراقچي در پاسخ خبرنگار اين شبكه 
درباره اينكه تماس هاي ايران با طالبان از چه زماني برقرار شده؟ گفت: 
همه مي دانند كه طالبان را چه كسي ســاخته و حمايت كرده و االن هم 
چه كسي در حال مذاكره و معامله با آنهاســت. اين يك واقعيت آشكار 
است كه آمريكا كه خود را متحد افغانســتان مي داند با طالبان مذاكره 
كرده، معامله كرده و توافق كرده است. ما با طالبان هيچ رابطه اي به اين 

شكل نداريم.

واگذاري جزاير به چين مطرح نيست
معاون ديپلماســی اقتصادی وزارت امورخارجه درباره ســند همكاری 
2۵ ســاله ايران و چين گفت: اين چيزهايی كه در رسانه ها و مطبوعات 
مطرح می شود، ممكن است بخشی از آن در داخل سند باشد و برخی هم 
ممكن است كه اساس و ريشه نداشته باشد. واگذاری جزاير يا امتيازات 
اصال در اين سند مورد بحث نيست. به گزارش روابط عمومي وزارت امور 
خارجه، غالمرضا انصاري همچنين تأكيد كرد: امروز جمهوری اسالمی 
ايران در جايگاهی نيست كه كسی بخواهد از اين باب، وارد گفت  وگو با 
آن شود كه بخواهد تا ما چيزی را واگذار كنيم، چنين چيزی در روحيه، 
طبيعت و ذات جمهوری اســالمی ايران وجود ندارد. مــا به دنبال يك 

همكاری برد-برد با چين بوده و هستيم.

۵3روز از روي كار آمــدن مجلــس 
يازدهم مي گذرد و نمايندگان در اين مجلس

مدت 230ســؤال از وزرا را به جريان 
انداخته اند؛ يعني به طور متوســط هر روز مجلس 
4وزير را موظف به پاسخگويي به نمايندگان كرده  
اســت. بــا توجه بــه اينكــه وزارت صمــت تنها 
وزارتخانه اي است كه با سرپرســت اداره مي شود، 
مي توان گفت اين روزها 18وزيــر دولت روزهاي 
پر ترافيكي را در مســير پاســتور  و بهارستان طي 
مي كنند، چراكــه با توجــه به عدد 230ســؤال 
ارجاع شده به هيأت رئيسه مجلس و شمار وزرا، از هر 
وزير به طور ميانگين 12سؤال به جريان افتاده است.
امير حســين قاضي زاده هاشــمي ديروز در صحن 
علني مجلس خبر داد كه تاكنون 230 ســؤال به 
هيأت رئيسه واصل شــده و همه به كميسيون هاي 

تخصصي ارجاع داده شده است.
محور عمده سؤاالت نمايندگان گراني و نابساماني 
بازار و افزون شدن مشكالت معيشتي مردم است كه 
عملكرد دولت را نشانه گرفته.  نمايندگان در حالي 
دولت را سيبل انتقاداتشــان در بروز شرايط وي ژه 
اقتصادي كشــور قرار داده اند كه نقش تحريم هاي 
آمريكا عليه ايران و تنگ شــدن حلقــه مراودات 
اقتصادي كشــور با جامعه بين الملل فاكتور اصلي 
نا بساماني هاي اخير است و سهم اجرايي دولت در 
كنترل شرايط ناچيز تر از آن است كه اينچنين آماج 

حمالت مجلسي ها قرار گيرد.
پاســخ دهي وزرا بــه ســؤاالت مجلســي ها در 
كميسيون هاي تخصصي درحالي است كه تا همين 
2هفته گذشــته دولتمردان كابينه روحاني از وزرا 
گرفته تا معاونــان و رئيس بانك مركــزي هم در 
صف ارائه گزارش از وضعيت كشــور در حوزه هاي 
مربوطه شان به مجلس بودند و در نشست هاي علني 
و غير علني مجلس به صورت   ويژه در مورد وظايف و 
كارنامه شان و برنامه هايشان به نمايندگان گزارش 

دادند.
در كنار گزارش هاي فرد به فرد وزرا به صحن علني 

مجلس، در اين مدت بيشــتر وزرا در نشست هاي 
كميسيون هاي تخصصي حاضر شده اند و به صورت 
وي ژه نيز از عملكرد و برنامه هايشــان به نمايندگان 

گفته اند.
به نظر مي رســد گراني اخير و افزايش مشــكالت 
معيشتي مردم عاملي است كه نمايندگان را نسبت 
به عملكرد دولت در حوزه اجرايي حســاس كرده و 
آنها براي پاسخ به اعتراضات و گاليه هاي مردم در 
حوزه هاي انتخابيه شــان به ناچار در مسير سؤال و 

جواب  از دولتمردان بر آمده اند.
 مســيري كــه تا هميــن هفتــه گذشــته دامن 
رئيس جمهوري در رأس دولت را گرفته بود و سبب 
به جريان افتادن طرح استيضاح او در مجلس شده 
بود؛  طرحي كه اگــر توصيه مقــام معظم رهبري 
همراهش نمي شــد، نمايندگان اصولگراي مجلس 
يازدهم عزم جــدي در اســتيضاح رئيس جمهور 
داشتند.  اگرچه مجلسي ها از اســتيضاح روحاني 
نهي شدند، اما همچنان طرح ســؤال از روحاني را 
حق خود مي دانند و با افزايش شــمار طرح سؤال 
از روحاني درباره شرايط بروز يافته اقتصادي بر اين 
امر اصرار مي ورزند اما همزمان در بعد نظارتي شان 
از اهرم هاي ديگر شــان براي پاسخگو كردن دولت 
درباره شرايط اين روزهاي كشور نيز غافل نشده اند و 
خواستار پاسخگويي دولت از عملكردش به مجلس 

براساس قانون هستند.

مرداد ماه فصل گزارش دولتي هاست
 در همين راســتا هم بــود كه ديــروز محمدرضا 
صباغيان نيــز در تذكري شــفاهي با اســتناد به 
ماده 23۵ آيين نامه داخلي مجلس در جريان جلسه 
علني مجلس، گفت: براســاس ماده 23۵ آيين نامه 
داخلي مجلس رئيس جمهور و وزرا موظف هستند 
در مرداد ماه هر ســال عملكرد خود را درخصوص 
برنامه هايي كه در زمان تشــكيل دولت و اخذ رأي 
اعتماد وزرا از مجلس ارائه شده است، به نمايندگان 

گزارش دهند.
او ادامه داد: براساس اين ماده وزرا و رئيس جمهور با 
حضور در مجلس گزارشي از عملكرد سال گذشته 
خود و برنامه هايي كه براي ســال آينــده دارند، به 

مجلس ارائــه مي كنند. امروز دغدغــه همه مردم 
بحث معيشت است و ســؤال عده اي از نمايندگان 
از رئيس جمهور نيز به مسئله معيشت بر مي گردد. 
نماينده بافق و مهريــز درمجلس خطاب به رئيس 
جلسه بيان كرد: مردادماه در پيش است، بنابراين، 
اين قانون را اجرا كنيد تا پاســخ مردم و نمايندگان 
مجلس درباره دغدغه هاي معيشــتي داده شــود، 
زيرا مردم واقعا مشكل دارند و ما مسئوالن هم تنها 
درصدي از اين مشكالت مردم را درك مي كنيم، ما 

حتي تاب خواندن برخي پيام هاي مردم را نداريم.

مأموريت قاليباف به معاون پارلماني دولت 
به دنبال ســخنان صباغيان، محمدباقــر قاليباف، 
رئيس مجلس در پاســخ به اين تذكــر گفت: اين 
قانون كه به اصــالح آيين نامه مجلس بازمي گردد، 
در مجلس تصويب شده و البته اشكاالتي به آن وارد 
بود كه در شوراي حل اختالف سران قوا نيز مطرح 
و به مجلس نيز ابالغ شد، اما اينكه مجلس براساس 
وظايف قانوني خود عمل كند، امري صحيح است و 
وزرا با گزارش عملكرد ســاالنه خود به نمايندگان 
مي توانند در حل مشكالت مؤثر باشند و نمايندگان 
نيز مي توانند بــه نقش نظارتي خــود عمل كنند. 
ان شاءاهلل هماهنگي هاي الزم صورت بگيرد تا وزرا 
در صحن يا در كميسيون ها به نمايندگان گزارش 

دهند.
وي ادامه داد: حســينعلي اميري، معاون پارلماني 

رئيس جمهــور در جلســه علني حضــور دارند و 
هماهنگ كنند تــا وزرا براي حضــور در صحن يا 
كميســيون ها برنامه اي را قرار دهند تا بعد از ارائه 
گزارش خود در 2 ماه گذشته، در  ماه هاي آينده هم 
گزارش هاي مربوط به عملكرد خود را به نمايندگان 

ارائه كنند تا مشكالت موجود شناسايي شوند.
رئيس مجلس تأكيد كرد: مجلس براساس وظايف 
قانوني خود موضوع ارائه گزارش عملكرد ســاالنه 
دولــت را پيگيري مي كنــد. براســاس قانون اين 

مهم ترين نشست نظارتي است.

چرا سؤاالت در دستور قرار نمي گيرد
 پيگيري گزارش عملكرد ســاالنه دولــت اما تنها 
خواسته مجلسي ها از پاسخگويي دولتمردان نبود؛ 
در تذكري ديگر محمدحســن آصفري با اســتناد 
به ماده 207 آيين نامه داخلــي مجلس، بيان كرد: 
براساس اين ماده هر كدام از نمايندگان مي توانند 
درخصوص مســائل داخلي و خارجي از وزرا سؤال 
بپرسند. امروز ارزش پول ملي كشور آنقدر كاهش 
يافته  كه اگر پول خرد را كيلويي بفروشيم، ارزشش 

از پول واقعي بيشتر مي شود.
وي ادامه داد: نزديك به يك  ماه اســت كه از وزير 
اقتصاد درخصوص علت كاهــش ارزش پول ملي 
سؤال كردم و درخصوص مســائل مربوط به حوزه 
توليد و كشاورزي نيز ســاير نمايندگان سؤاالتي را 

از وزرا طرح كردند.

نايب رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها 
در ادامه تصريح كرد: چرا هيأت رئيسه سؤاالت را در 
دستور كار قرار نمي دهد؟ سؤاالت بايد به طور فوري 
به كميسيون مربوطه ارجاع شود و كميسيون ظرف 
2هفته با حضور وزير به سؤال رسيدگي كند. امروز 
مردم ســؤال دارند كه علت كاهش ارزش پول ملي 
چيست؟ روغن ۵ كيلويي در بازار با قيمت ۵0 هزار 
تومان به فروش مي رسد. يك نفر بايد پاسخگو باشد.

اميرحســين  آصفــري؛  اعتــراض  پــي  در 
قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس كه رياست 
جلسه علني را برعهده داشت، در پاسخ به تذكر وي 
بيان كرد: تاكنون 230 سؤال به هيأت رئيسه واصل 
شده و همه به كميسيون هاي تخصصي ارجاع داده 
شده است. هيأت رئيسه كميســيون ها بايد جلسه 
تشكيل داده و گزارش كميسيون را به صحن تحويل 
دهند. تاكنون گزارشــي درخصوص سؤال از وزرا 
از سوي كميســيون به هيأت رئيســه تحويل داده 

نشده است.
در كنار ســؤاالت پرشــمار نمايندگان از وزرا، نقد 
عملكرد دولــت در حوزه اقتصــادي و تنظيم بازار 
محور مشترك موضع گيري نمايندگان در نطق ها، 
تذكرات شفاهي و كتبي شان است و همگي با تأكيد 
بر اينكه بايد پاسخگوي مردم باشيم، دولت را عامل 
شــرايط بروز يافته معرفي مي كننــد؛ بدون اينكه 
راهكاري براي خروج از بحران يا مديريت شــرايط 

داشته باشند.

وظيفه مجلس در دعوا با دولت
محمدرضا باهنــر، دبيركل جبهه پيروان خط امــام و رهبري در 
ارزيابي خود از شرايط انتخابات رياست جمهوري سال1400، آن 
را به عملكرد مجلس اصولگراي يازدهم گره زده و بر همين اساس 
نتيجه را غيرقابــل پيش بيني عنوان كرده اســت. گزيده هايي از 

گفت وگوي او با خبرآنالين را مي خوانيد.
  اگر االن فكر كنيد كه مجلس تحويل يك جريان اصولگرايي 
شده و اين جريان اصولگرايي يك پدرخوانده يا يك مركز سياسي 
يا يك اتاق فكر بيرون داشــته باشــد و اينها با هم كار مي كنند، 

متأسفانه از اين خبرها نيست.
  من از مردم ســاالري دينــي در غيبت 3 تا 4 حــزب فراگيِر 
ضابطه دار پاسخگو، بيمناك هستم و نمي دانم كه به ساحل مقصود 
مي رسد يا خير! زماني مي توانيم مقداري اميدوار باشيم و با ثبات 
حركت كنيم كه نظــام انتخابات ما و اداره كشــورمان يك نظام 

حزبي باشد.
  همين حاال ببينيــد كه در مجلس چه غوغايي اســت، چون 
مشكالت مملكت پيچيده است و عوامل زيادي دارد، نماينده ها هم 
يك طرح روشن و مشخصي براي برون رفت از اين وضعيت ندارند 

و فكر مي كنند مهم ترين وظيفه شان دعوا كردن با دولت است.
  مشكالت مملكت زياد است و كسي نمي تواند آن را نفي كند، از 
بيكاري و گراني و تورم گرفته تا كرونا و...؛ تصور بعضي از نماينده ها 
اين است كه دولت كم كار است و بايد دولت را اصالح كرد، بعضي ها 
مي گفتند از رئيس جمهور سؤال كنيم، بعضي ها مي گفتند كه سؤال 
فايده ندارد و ما بايد عدم كفايت سياســي رئيس جمهور را مطرح 
كنيم، اينها يكسري توهمات است، يعني االن در فاصله يك سال 
و نيم تا پايان دولت، گرفتن عدم كفايت سياسي رئيس جمهور نه 

ممكن است و نه مصلحت.
  در تهران اقال ۵ تا ۶ درصد عدم شــركت به دليل ترس از كرونا 
بود، ولي اينكه بگوييــم ۵0 درصد حضور طبيعي مردم كه به 23 
درصد رسيده است به دليل ترس از كرونا بوده است، اين خودفريبي 

است.
  اتاق فكر اصالح طلبان تندرو دنبال اين هستند كه با اصولگرايان 
تند هم جهت شوند)من نمي گويم مي نشــينند و با هم مذاكره و 
توطئه مي كنند( بلكه به نظر من اصالح طلبان تندرو دنبال كاري 
هستند كه بتوانند اين اصولگرايان را با آقاي روحاني به درگيري 

شديد و خون و خونريزي بكشانند.
  چين دنبال استعمار و تغيير حكومت ايران نيست، ممكن است 
جايي تضاد منافع داشته باشيم اما در بسياري از موارد هم منافع 
مشترك داريم و مي توانيم با هم كار كنيم و معامله بين ما معامله 

متقابل است و زورگويي نيست.

نمايندگان در ۵3روز گذشته 230سؤال از وزرا را به جريان انداخته اند

ترافيك دولتي ها در مسير بهارستان

درخواست بررســي مجدد پرونده 
3محكوم به اعدام اعتراضات آبان ماه قضايي

سال1398، از ســوي ديوان عالي 
كشور پذيرفته شد. 

به گزارش ايسنا، روز گذشته 4 وكيل محكومان 
اين پرونده در متني اعالم كردنــد: »با توجه به 
اظهارات ســخنگوي قوه قضاييــه درخصوص 
احتمال پذيرش درخواســت اعاده دادرسي در 
اين پرونده، اميد به نقــض رأي بدوي داريم و بر 
همين اســاس درخواســت اعمال ماده 474 را 
تقديم رئيس ديوان عالي كشور كرديم.« وكالي 
اين 3محكوم اعدامي همچنين نوشتند :»حسب 
اطالع واصله، خوشبختانه اين درخواست توسط 
رئيس ديوان عالي كشور پذيرفته شده و پرونده 
جهت بررسي مجدد به يكي از شعب ديوان عالي 
ارجاع شده اســت و باتوجه به موازين قانوني و 
رويه جاري قضايي هم اكنون اجراي حكم اعدام 
موكلين تا زمان تعيين تكليف نهايي قضايي در 
اين پرونده، متوقف است و از آنجايي كه يكي از 
قضات ديوان عالي كشور در شعبه رسيدگي كننده 
هم قبال مخالف رأي صادره بوده، بسيار اميدواريم 
كه با توجه به رويكردهــاي اميدبرانگيز دوران 
تحول در دســتگاه قضا و در چارچــوب عدل و 
انصاف اين پرونده مورد بررسي مجدد قرار گرفته 

و رأي قبلي نقض شود.« 
سه شنبه هفته گذشــته، در پي اعالم خبر تأييد 

حكم اعدام 3متهم حوادث آبان ماه 98در ديوان 
عالي كشــور، برخي از شــخصيت ها و فعاالن 
رسانه اي و اجتماعي خواستار توقف اجراي احكام 
اعدام و اعاده دادرسي شدند. چهارشنبه گذشته، 
يكي از خبرگزاري ها از دستور رئيس قوه قضاييه 
براي توقف اجراي اين احكام و رسيدگي مجدد به 
پرونده در يكي از شعب ديوان عالي كشور خبر داد. 
اما ساعتي بعد، مركز رسانه قوه قضاييه اين خبر 
را رد كرد و با اشاره به امكان دادرسي فوق العاده 
براســاس اعمال ماده 477قانون آيين دادرسي 
كيفري نوشت: »درصورت وصول درخواست، قوه 
قضاييه طبق روال قانوني به آن رسيدگي خواهد 

كرد اما تا كنــون درخواســتي از جانب وكالي 
متهمان واصل نشده است.« 

همان روز، يكــي از وكالي متهمان از ارســال 
درخواست اعمال ماده 477 به دفتر رياست قوه 
قضاييه خبر داد و گفت: درخواست اعمال ماده 
477 با امضاي تمامي وكال به دفتر رياســت قوه 

قضاييه ارسال شد.
روز گذشــته وكال از موافقت رئيس ديوان عالي 
كشور با درخواست بررسي مجدد پرونده و ارجاع 
آن به يكي از شعب ديوان عالي خبر دادند. بر اين 
اساس اجراي حكم اعدام براي 3متهم تا صدور 

رأي نهايي متوقف خواهد شد.

وكالي 3محكوم به اعدام مرتبط 
با حوادث آبان ماه خبر دادند

فرصت دوباره

فرزانه آييني
خبر نگار
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   تعطيلي احتمالي شركت 
واگن سازي  تهران

رئيس شــوراي شهر 
تهران صبح ديروز در 
ابتداي جلسه علني 
تهران  شهر  شوراي 
تسليت  ضمن عرض 
سهيل  درگذشــت 

گوهري از همكاران ستاد سمن هاي شورا گفت: 
»موج جديد بيماري كرونا موجب افزايش ابتال، 
شرايط حاد بيماري و درگذشت شهروندان شده 
است و متأسفانه هم در بعد خودمراقبتي مردم و 
رعايت فاصله اجتماعي و هم از منظر تمهيدات 

مديريتي كشور با چالش مواجه هستيم.«
محسن هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه اگر 
با همين روند طي هفته هاي اخير شيوع كرونا 
افزايش يابد، زيرساخت هاي درماني و سالمت 
كشور پاسخگوي بيماران نخواهد بود. افزود: 
»در اين شــرايط حمل ونقل عمومي يكي از 
گلوگاه هاي انتقال ويروس كروناســت كه با 
توجه به عدم تعطيلي فعاليت هاي اقتصادي 
و اداري با تصميم ســتاد ملي كرونا، تنها راه 
كاهش ابتالي شــهروندان، افزايش ظرفيت 
سيستم حمل ونقل عمومي است كه متأسفانه 
در سال هاي اخير با كاهش منابع و اعتبارات 
آن، كمبود ناوگان عمومي به شدت احساس 
مي شود.«هاشمي افزود: »روز جمعه و با تحويل 
آخرين قطارهاي در دســت ساخت شركت 
واگن سازي  تهران، اين كارخانه مهم داخلي 
به دليل اجرايي نشدن قرارداد ساخت 650واگن 
كه مدت هاست در چرخه بروكراسي سيستم 
بانكي و دولتي مانده است، تعطيل شد و بسيار 
زشت اســت كه كارخانه اي با 500نفر نيرو در 
سال جهش توليد در شهرداري تهران بخوابد. 
اين كارخانه 17سال فعال بوده و از شهرداري 
تهران مي خواهم كه به فوريت منتظر چيزي 
نمانده و از منابع ريالي شهرداري پول بدهند 
تا فعال دكوراسيون داخلي ساخته شود و بعدا 
تجهيزات بياوريم.« رئيس شوراي شهر تهران 
گفت: »تعطيلي كارخانه واگن سازي  تهران كه 
بيش از هزارواگن را براي متروي تهران توليد 
كرده، با وجود توصيه مقام معظم رهبري براي 
حمايت از مترو در ســال جهش توليد بايد 

موجب شرمندگي شود.«
رئيس شوراي شــهر تهران تصريح كرد: »از 
وزارت نفت نيز كه سرانجام در سال گذشته 
پرداخت يارانه ناشي از صرفه جويي سوخت 
توسط مترو را براساس مصوبه شوراي اقتصاد 
آغاز كرده است درخواســت داريم با توجه 
به لزوم رعايت فاصله اجتماعي در مترو، در 
معيار پرداخت يارانه كه براساس شرايط پيك 
مسافري قبل از كرونا بوده است تجديدنظر 
كند و مبناي محاسبه پرداخت يارانه را در مترو 
با شرايط جديد و لزوم رعايت فاصله اجتماعي 

تعيين كند.«

عقربه هاي ساعت لحظه هاي آخر 
يــك فرصت طاليــي را نشــان شورا

مي دهد؛ چراكه شمارش معكوس 
براي توسعه حمل ونقل عمومي پايتخت از ديروز 
آغاز شد. حاال تهران 24ســاعت فرصت دارد تا 
1500ميليــارد تومان اوراق مشــاركت تأمين 
اتوبوس و مترو براي نــاوگان حمل ونقل عمومي 
شــهر را دريافت كند، در غير اين صورت، با پايان 
سال مالي1398، اعتبار مربوط به انتشار اين اوراق 
مشاركت باطل مي شود و سر حمل ونقل عمومي 
تهران بي كاله مي ماند؛ آن هم در شــرايطي كه 
خريد اتوبوس و واگن مترو از نان شب هم براي اين 
كالنشهر واجب تر اســت. به همين خاطر ديروز 
جلسه شوراي شهرتهران با هشدارهاي رئيس و 
خزانه دار شوراي شهر در اين باره آغاز شد. محسن 
هاشمي رفســنجاني در ابتداي جلسه دويست و 
بيست وهفتم شوراي شهر درباره اين ضرب االجل 
گفت: »انتظــار روشــن شــهروندان تهراني از 
مســئوالن بانك مركزي و وزارت نفت، تسريع و 
تســهيل در بخش اعتبارات حمل ونقل عمومي 
تهران اســت. در صورتي كه بانك مركزي ظرف 
امروز و فردا )29 و 30تيرماه( دستور انتشار اوراق 

مشــاركت تامين اتوبوس و مترو را براي تهران 
توسط بانك رفاه صادر نكند، اين اعتبار كه مربوط 
به سال1398 است باطل خواهد شد و وضعيت 
فعلي اتوبوس و متروي تهران نيز با چالش مواجه 
مي شود. سيدحسن رســولي، خزانه دار پارلمان 
محلي تهران هم بعد از سخنان هاشمي، تذكرش 
را به اين موضوع اختصــاص داد و ديروز در تذكر 
پيش از دستورش گفت: »فقط 48ساعت )حاال 
24ساعت( فرصت داريم تا بانك مركزي دستور 
صدور انتشار 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت 
از طريق بانك رفاه را بدهد. بنابراين خواهشمندم 
تالش ها را چندبرابر كنيد تــا اين مهم در مهلت 

تعيين شده به نتيجه برسد.«
به گفته نايب رئيس كميســيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر تهران اگر اقدام مؤثري در اين زمينه 
صورت نگيرد، مردم تهران و سيستم حمل ونقل 
عمومي از اين مبلغ محــروم خواهند ماند و آثار 
ناگوار آن در نابساماني سيستم حمل ونقل عمومي 

مشهود خواهد بود.
او خاطرنشان كرد: »در عمل به بند دال تبصره5 
قانون بودجه ســال1398 كل كشور و همچنين 
مصوبه 13مــرداد98 به عنــوان مصوبه اصالح 
بودجه سال1398 شــهرداري تهران، سازمان ها 
و شركت هاي تابعه با توجه به مدت تعيين شده در 
ديوان محاسبات كل كشور )31تيرماه پايان سال 

مالي سال1398( بايد اقدام كنند. لذا در راستاي 
صدور اوراق مشــاركت به مبلــغ 1500ميليارد 
تومان، به منظور توســعه مترو و اتوبوسراني، به 
شهرداري تهران تذكر مي دهم به فوريت نسبت 
به فراهم آوردن تمهيدات اجرايي جهت انتشــار 
اقدام و گزارش مربوطه به شــوراي اسالمي شهر 

تهران اقدام كنند.«
رســولي در عين حال گفت: »مطلع هســتم كه 
آقاي هاشــمي، آقاي حناچي و ساير همكاران از 
طريق آقاي همتي و آقــاي رئيس جمهور پيگير 
اين مســئله بودند. اما علت تذكر اين اســت كه 
فرصت چنداني نداريم. بنابراين خواهشــمندم 

تالش ها را چندبرابر كنيد تا در مهلت تعيين شده 
به نتيجه برسد.«

تصويب تأمين منابع مالي پايدار آتش نشاني
اما شوراي شــهر تهران ديروز بعد از نطق پيش 
از دســتور مجيد فراهاني و ناهيــد خداكرمي و 

مديريت شهري تهران فقط 24ساعت فرصت دارد تا 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت تأمين اتوبوس و مترو را براي ناوگان حمل ونقل عمومي شهر دريافت كند
ضرب االجل 24ساعته براي تأمين مالي ناوگان همگاني

مجيد جباري
خبر نگار

طرح تفصيلي منطقه22 
تهــران ديــروز پــس از شهرسازي

اصالحاتــي بــه تصويب 
شوراي شــهر تهران رســيد. آنطور كه 
پيداســت طرح تفصيلــي منطقه22 
 رويكردهاي جديدي را دنبال مي كند. 
رويكردهايي كه بر كاهــش بارگذاري، 
توجــه بــه محيط زيســت و توســعه 
حمل ونقل عمومي تأكيد دارد و پاياني بر 
بارگــذاري در اين منطقه به حســاب 
مي آيد. به اين ترتيب اين اليحه، كاهش 
سقف جمعيت پذيري و ارتقاي كيفيت 
زندگــي در ايــن منطقــه تهــران را 

هدفگذاري كرده است.
به گزارش همشــهري، محمد ساالري، 
ديروز در جريان بررســي اين اليحه در 
پارلمان شــهري پايتخت، گزارشــي را 
درخصوص اليحه طــرح تفصيلي ويژه 
منطقه22 شهرتهران ارائه كرد و درباره 
فلسفه تهيه اين طرح گفت: »تهيه طرح 
تفصيلي منطقه22 به مصوبه ســال93 
شــوراي عالي شهرســازي و معماري 
ايران بر مي گردد. در دوره چهارم شــورا 
و بعد از تشكيل كميسيون شهرسازي و 
معماري، يكي از اولويت هاي ما بررسي 
مغايرت هاي بين طرح تفصيلي و طرح 
جامع شهر تهران در تعامل با دبيرخانه 
شوراي عالي شهرسازي و معماري قرار 
گرفت و نهايتا كارگروهي متشــكل از 
دبيرخانــه شــوراي عالي شهرســازي 
و معمــاري، كميســيون شهرســازي 
و معماري شــورا و معاونت شهرســاز و 
معماري شهرداري تشــكيل شد و اين 
كارگروه اين مغايرت ها را به شوراي عالي 

شهرسازي و معماري ارائه داد.«
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شــهر تهران ادامه داد:»  در اين 
بررســي ها ما بندي در طــرح تفصيلي 
پيدا نكرديم كــه مغايرتي با طرح جامع 
نداشــته باشــد؛ درصورتي كــه طرح 
تفصيلي برشــي از طرح جامع است.از 
اين رو پــس از احصاي مغايرت ها بخش 
عمده ايــن بندهاي مغاير ابطال شــد. 
يكي از آنها بنــد 16/29 بود كه با ابطال 
آن، شهرداري تهران ملزم به تهيه طرح 
تفصيلي ويژه بــراي منطقه22 با توقف 
رويكرد بارگــذاري و همچنين توجه به 
موضوعــات زيســت محيطي و ارتقاي 

كيفيت زندگي شد.«

مهر شورا برنقشه هاي طرح تفصيلي 
منطقه22 

ساالري با بيان اينكه مفاد طرح تفصيلي 
ويژه منطقه22 مبتني بر 12ماده واحده 
و تعدادي تبصره به انضمام 49نقشــه 
طرح تفصيلي در اليه هاي مختلف است، 
گفت: »شــهرداري تهران مكلف است 
تمام نقشه ها را در مقياس 1:2000پالت 
بگيرد و ممهور به مهر شوراي شهر كند و 
يك نسخه آن در شوراي شهر نگهداري 
شود، چراكه ما در گذشته و در راستاي 
ايفاي نقش نظارتي وقتي به پروژه هاي در 
حال اجراي سطح شهر ورود مي كرديم، 
متوجه مغايرت هاي جــدي آن با طرح 
تفصيلي مي شديم، به عنوان مثال پارك 
مادر در منطقه5 كه بعــد از پيگيري ها 
به اين نتيجه رسيديم كه پهنه آنجا در 
سامانه تغيير پيدا كرده است و نقشه هايي 
كه در اختيار رئيس شــوراي شهر بود 
با ســامانه مغايرت دارد؛ بنابراين تأكيد 
مي كنــم حتما نقشــه هاي مربوطه در 
مقياس 1:2000 و ممهور به مهر شورا 

نگهداري شود.«

محروميت منطقه از ســرانه هاي 
خدماتي

رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شــهر ادامه داد: »از ديگر موارد 
مهمي كه ما در ايــن اليحه به آن توجه 
داشــتيم اين اســت كه منطقه22 كه 
مي توانســت يك منطقه فراغت محور، 
تفرجگاهي و گردشگري باشد، متأسفانه 
امروز به جاي اينكه صادر كننده خدمات 
و ســرانه هاي عمومي براي كليت شهر 
باشــد از محروم ترين مناطق در تامين 
ســرانه هاي خدماتي است چراكه مقرر 
بود 70درصد از امــالك و اراضي بزرگ 
مقياس اين منطقه براي تامين سرانه هاي 

خدماتي به شــهرداري واگذار شود اما 
در گذشته شــهرداري اقدام به فروش و 
بارگذاري انبوه در اين 70درصدها كرد.«

ســاالري درخصوص جمعيت پذيري 
منطقه22 گفت: »يكي از تأكيدات ما 
توقف جمعيت پذيــري در اين منطقه 
بود كه تكليف شوراي عالي شهرسازي و 
معماري هم بوده است، در طرح جامع 
تهران براي ايــن منطقه 700هزار نفر 
جمعيت پذيري پيش بيني شده بود و 
در طرح تفصيلي ابالغ شده در سال91 
اين جمعيت پذيري بــه 750هزار نفر 
رســيد اما در اين طرح ويژه ما سقف 
جمعيت پذيــري را بــه 520 هزار نفر 
كاهــش داديم كه اقدام ارزشــمندي 
اســت. اكنون حدود 475هــزار نفر 
ظرفيت براي جمعيــت در اين منطقه 
ايجاد شــده و اين درحالي اســت كه 
براساس بررسي ها هم اكنون 230هزار 
نفر و البته براساس آمار رسمي سال95 
جمعيــت منطقه 176هــزار نفر بوده 

است.«

2خط مترو به منطقه مي رسد
عضو شوراي شــهر تهران با بيان اينكه 
شهرداري ســعي كرد بارگذاري ها بين 
اتوبان شــهيد خرازي و شــهيد حكيم 
متمركز شــود و رويكرد فراغت محور 
براي شــمال بزرگراه خرازي و جنوب 
بزرگراه حكيم درنظر گرفته شود،گفت: 
»همچنيــن در تعامــل بــا معاونــت 
شهرســازي و معماري شهرداري براي 
نخستين مفاهيم TOD مورد توجه قرار 
گرفت و اكنون زمينه و بستر اجراي آن 
فراهم شده است و كريدور حمل ونقلي 
كه در شــوراي عالي ترافيــك براي آن 
مصوب شــده بين 2 بزرگــراه خرازي 
و حكيم كــه جمعيت پذيــري در آنجا 

  علي اعطا
اخيــراً درخصــوص تضييع 
بيت المال در شهرداري تذكري 
دادم و مصداق آن را قراردادي 
در معاونــت شهرســازي و 

معماري شهرداري تهران برشمردم، كه به يك شركت 
مهندسي مشاور با تخصص معماري و شهرسازي، در 
قالب بخشــي از يك قرارداد انجام مطالعات اصالح 
ساختار كه كاري تخصصي در حوزه تشكيالت سازماني 
است، ارجاع شده است. اين قرارداد در كمال تعجب در 
سامانه شفافيت قراردادها ثبت نشده است. من بعد از 
يك هفته هنوز نتوانسته ام به اين قرارداد دسترسي 
پيدا كنــم. بنابراين الزم اســت توضيحات الزم در 

اين باره ارائه شود.

  احمد مسجدجامعي 
امســال در بودجه ســال1399 اعتباري براي 
طرح هاي محلــه اي پيش بينــي كرده ايم كه 
كار متفاوتي اســت و هم اكنون در مرحله  اول 
500طرح محله اي معرفي شده است. از آنجا كه 

نوع نگراني ها و دغدغه ها در محالت فرق مي كند، الزم بود كه مديريت 
شهري به رفع اين دغدغه هاي متفاوت بپردازد اما متأسفانه نبايد اجراي 
اين طرح هاي محلي موجب توقف طرح ها و اقداماتي شود كه هرساله 
آن را انجام مي داديم. متأسفانه وقتي اهالي پيگيري مي كنند كه چرا 
طرح هاي روتين هرساله متوقف شده، به آنها مي گويند كه بايد بررسي 
شود كه آيا اين طرح ها در قالب طرح هاي محلي مي گنجد يا نه. نگرانم 
كه بد عمل كردن مديران شهري سبب شود كه سياست محله محوري 
زير سؤال برود. ضمن اينكه نبايد با عملكرد غلط، سياست محله محوري 

زير سؤال برود.

  مجيد فراهاني 
توســعه حمل ونقــل ريلــي و 
گســترش خطوط مترو به منظور 
دسترس پذيري شهروندان محترم 
تهراني به خدمات مترو از انتظارات 

برحق مردم از مديريت شهري است. شوراي شهر در مسير 
پاسخ به اين مطالبه در بودجه سال1399 امكان استفاده 
از ظرفيت تأمين مالي مبتني بر مجتمع هاي ايستگاهي، 
سهم 20درصدي از عوارض ســاختماني، انتشار اوراق 
مشاركت و مواردي از اين قبيل را پيش بيني كرده و انتظار 
دارد مديران شــهري با عمل به مصوبات شورا در مسير 
خدمت به مردم گام بردارند. همچنين الزم است گزارش 
اقدامات مربوطه، هر 3ماه يك بار به شوراي اسالمي شهر 

تهران ارائه شود.

  زهرا صدراعظم نوري 
با وجود پيگيري هاي مســتمر اداره 
كل اجرايي كميسيون هاي ماده100 
در تعدادي از شــعب كميســيون 
ماده100 به دليل عدم معرفي قضات 

دادگستري و تكميل نبودن اعضا، اقدامات و پاسخگويي 
به مراجعان ماه ها بــه تأخير افتاده اســت. در برخي از 
كميسيون ها 4ماه اســت كه قاضي حضور ندارد و بررسي 
پرونده هاي اين كميسيون ها باقي مانده است. از مديركل 
دادگستري استان تهران انتظار مي رود نسبت به معرفي 
و تكميل اعضاي دادگســتري در كميسيون هاي ماده100 
اهتمام الزم را معمول نمايد تا عقب ماندگي امور شــعب 
موسوم و پاســخ به ذينفعان جبران و رضايت شهروندان 

حاصل شود.

  سيدآرش حسيني ميالني
تعطيلــي درازمــدت پل هاي 
مكانيــزه به دليل مشــكالت 
مختلــف به ويــژه در برخي 
بزرگراه ها ادامــه دارد و البته 

گفته مي شــود تعطيلي برخي از اين پل ها به خاطر 
بدهي به شركت برق اســت. اين روزها صحنه عبور 
عابران پياده از عــرض آزادراه ها و خيابان ها آن هم 
درست زير پل هوايي در شهرها به امري عادي تبديل 
شده است. به شهرداري تهران تذكر مي دهم نسبت 
به رفع نواقص اين پل ها كه باعــث اختالل در تردد 
شهروندان به خصوص كودكان، افراد مسن، معلوالن، 
بيماران و... شده اقدام كرده و گزارش مربوطه را به 

شوراي اسالمي شهر تهران ارائه كند.

درج همه قرارداد ها در سامانه 
شفافيت

انتقاد از تعطيلی طرح های معمول به بهانه 
محله محوری

تأمين مالی توسعه مترو از درآمد 
مجتمع های ايستگاهی 

 نماينده دادگستری در برخی شعب 
ماده100 حضور ندارد

رفع نواقص پل های مكانيزه عابر پياده 

همچنين تذكرات 6عضو شــورا وارد دستور كار 
خود شد و در نخستين گام، ماده واحده مصوبه 
تأمين منابع مالي پايدار ســازمان آتش نشــاني 
و خدمات ايمني را بــا 14رأي موافق به تصويب 
رساند. در جريان بررسي اين دستور جلسه، چند 
پيشنهاد مطرح شد، ولي درنهايت پس از بحث و 
بررسي اعضاي شورا، رأي گيري براي ماده واحده 
اين مصوبه بدون تغيير انجام شــد و اين اليحه 
توانست از مجموع 14نفر حاضر در جلسه 14رأي 

مثبت بگيرد.

 بليت مترو براي نهادهاي حمايتي رايگان شد
بررســي طرح »اصالحيه ماده واحــده مصوبه 
نظام يكپارچــه بليت الكترونيــك حمل ونقل 
عمومي شــهر تهران« ديگر دستورجلسه ديروز 
شوراي شــهر تهران بود كه درنهايت، پيشنهاد 
بهاره آروين، عضو هيأت رئيســه شــوراي شهر 
مبني بر رايگان شــدن كارت بليت الكترونيك 
حمل ونقل عمومــي براي افراد تحت پوشــش 
نهادهاي حمايتي )بهزيســتي و كميته امداد( 
بعد از بحث و بررسی هاي كارشناسي با 12رأي 

موافق تصويب شد.
يادآوري مي شــود مجيــد فراهانــي، رئيس 
كميته بودجه و نظارت مالي شــوراي شــهر 
تهران ديــروز در نطق پيش از دســتورش از 
سران 3قوه خواست تا به مسئله ادامه فعاليت 
قانوني شوراياران ورود پيدا كنند. ديروز ناهيد 
خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي شهر 
تهران هم در نطق پيش از دستور خود گزارش 
مبسوطي از مطالعات انجام شده درباره شيوع 

كرونا در تهران ارائه كرد.

تذكرهاي اعضا در دويست و بيست وهفتمين جلسه شوراي شهر تهران

پايان ساخت و ساز  بي برنامه
 رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران: كاهش بارگذاري، توجه به محيط زيست 

و توسعه حمل ونقل عمومي از رويكردهاي طرح تفصيلي منطقه 22 است

صورت گرفته، قــرار دارد و 2 خط مترو 
يعني ادامه خطوط 10 و 9 به اين منطقه 

مي رسد.«

طرح جديد چه ويژگي هايي دارد؟
ديروز در جريان دويســت و بيســت و 
هفتمين جلســه شوراي شــهر تهران، 
ابتدا كليــات اليحه »طــرح تفصيلي 
منطقه22 تهران« تصويب شد و سپس 
جزئيات آن با اصالحاتي از سوي اعضاي 
شوراي شــهر به تصويب رسيد. يكي از 
پيشــنهادهاي ارائه شــده نيز از سوي 
زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون 
ســالمت بود. او با ارائه پيشــنهادي در 
قالب تبصره الحاقي بــه ماده11، كه به 
ضوابط و مقررات طــرح تفصيلي ويژه 
اين منطقه مي پردازد، خواستار منظور 
شدن عنوان كاربري نظامي براي اردوگاه 
و تفرجگاه ميرحســيني و ساير مناطق 
و اماكن نظامي موجــود در اين منطقه 
شــد، كه با رأي موافق اعضا همراه بود 
و تصويب شــد. همچنين سيدحســن 
رسولي، پيشنهاد داد كه شهردار موظف 
شود نسبت به نيازهاي مازاد بر ظرفيتي 
كه در بانك اطالعات زمين آمده است، 
مانند بقيه شهرهاي كشور از اختيارات 
و مســئوليت هاي دولت به نمايندگي از 
دولت، وزارت راه و شهرسازي و سازمان 
ملي زمين و مســكن اســتفاده كند تا 
دولت با پيگيري هاي شــهردار از طريق 
شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساير 
مراجع ذيربط قانونــي، اين ذخيره ها را 
تامين كند. بعد از ســخنان سيدحسن 
رسولي، اين پيشنهاد نيز با رأي اكثريت 

به تصويب رسيد.
اليحه »طرح تفصيلي ويژه منطقه22« 
به موضوعاتــي چون تأكيد بــر تامين 
ســطح  در  خدماتــي  ســرانه هاي 
محلــه، برنامه ريزي منطقــه مبتني بر 
 TOD حمل ونقــل همگانــي محــور
)توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني(، 
اصالح پهنه بندي ها بــا رويكرد كاهش 
بارگذاري هــا و بررســي گزينه هــاي 
حمل ونقل عمومي انبــوه بر در منطقه 
معطــوف اســت. موضوعــات ديگري 
همچون سازوكار تعيين تكليف توافقات 
فاقد پروانه، شناسايي دستورالعمل هاي 
ضروري براي اجــراي طرح تفصيلي در 
راســتاي تحقق پذيــري و ارتقاي آن، 
اصالح ضوابط طــرح تفصيلي با رويكرد 
كنترل جمعيت پذيري و همچنين اصالح 
شبكه معابر منطقه با رويكرد حفاظت از 
محيط نيز در اين اليحه مورد توجه قرار 

گرفته است.
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نبض بازار

طال

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته با يك رشد پرقدرت 
معادل 3درصد افزايش يافت.

به گزارش همشهري، با وجود نزول شــاخص بورس در مبادالت روز 
شنبه ديروز شاخص كل بورس تهران با يك رشد پرقدرت به كارش 
پايان داد و درمجموع 55هزارو767واحد برابر با 3.08درصد رشــد 
كرد و به مرز يك ميليون و 865هزار واحد رســيد.با اين ميزان رشد 
ارزش كل سهام شــركت هاي حاضر در بورس و فرابورس 308هزار 
ميليارد تومان رشد كرد و ارزش كل بازار سهام به 8226هزار ميليارد 
تومان رسيد. در دادوستد هاي روز گذشته ســهامداران در مجموع 
29هزارو549ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس مبادله 
كردند كه اين ميزان در مقايسه با معامالت روز شنبه 62.6درصد رشد 
نشان مي دهد. تعداد معامالت انجام شده نيز ديروز 25درصد افزايش 
داشت. ديروز شــركت هاي هلدينگ خليج فارس، گروه پتروشيمي 
سرمايه گذاري ايرانيان، شستا، ايران خودرو، گل گهر، فوالد مباركه، 
مپنا، ملي صنايع مس و توســعه معادن و فلزات بيشترين نقش را در 
صعود شاخص بورس داشتند. شركت هاي سايپا، ايران خودرو، شستا، 
سرمايه گذاري سيمان تامين و ليزينگ پارسيان با بيشترين تقاضاي 

خريد مواجه بودند.

از شركت ها چه خبر؟
تازه ترين خبر ها از شركت ها حاكي از آن است كه بانك پاسارگاد قصد 
دارد در مجمع عمومي كه به زودي برگزار خواهد كرد ســرمايه اش 
را از محل اندوخته )ســهام جايزه( تا 30درصــد افزايش دهد.گروه 
پتروشــيمي ســرمايه گذاري ايرانيان نيز درنظر دارد سرمايه اش را 
افزايش دهد، اما براي برگزاري مجمــع عمومي فقط تا 25مرداد ماه 
فرصت دارد. همچنيــن آنطور كه ســرمايه گذاري اميد اعالم كرده 
است، اين شركت فروش 16.74درصد از ســهام سيمان ساوه را در 
دستور كار قرار داده و قرار است 27مرداد سهام اين شركت را به قيمت 
16هزارو200تومان به صورت بلوكي بفروشد. مديرعامل تاصيكو نيز 
گفته است كه اين شركت تمايل دارد سهام شركت توسعه معادن و 
فلزات را خريداري كند.تازه ترين خبر ها از طرح هاي توسعه واجراي 
پروژه هاي جديد از سوي شركت هاي بورس نيز حاكي از آن است كه 
شركت فجر انرژي خليج فارس قصد دارد بخشي از برق مازاد خود را 
صادر كند. آنطور كه مديرعامل اين شركت مي گويد: باتوجه به اينكه 
40درصد ازظرفيت واحدهاي نيروگاهي فجر به بهره برداري نرسيده، 
قصدداريم با توسعه پســت 400كيلووات كه خطوط آن داراي هزار 
مگاوات ظرفيت است، برق مازاد خود را به ساير مشتريان درخارج از 
منطقه عرضه كنيم. قرارگاه خاتم االنبيا نيز در حال مذاكره با وزارت 
نفت است تا فاز جديدي را در پااليشــگاه ستاره خليج فارس احداث 
كند.تجارت الكترونيك پارسيان كيش نيز يك قرارداد همكاري براي 

تامين دستگاه POS با شركت پرداخت نوين آرين امضا كرده است.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدارتغييرمقدارنماگر

1864939557673.08شاخص كل بورس-واحد

295491138562.68ارزش معامالت- ميلياردتومان

302180560034824.79تعدادمعامالت- دفعه

82263083.89ارزش بازار- هزارميلياردتومان

رشد 3درصدي شاخص بورس

  پرونده اقتصادي ايران و عراق دوباره به 
يكــي از محورهاي اصلــي ديدارهاي گزارش

ديپلماتيك دو كشور تبديل شده و ضمن 
اينكه ديــروز در ديدار محمدجواد ظريــف، وزير امور 
خارجه كشــورمان با مصطفي الكاظمي، نخست وزير 
عراق به آن پرداخته شد، قرار است امروز نيز در جريان 
سفر نخست وزير عراق به تهران مورد بررسي قرار گيرد. 
آنگونه كه يك منبع آگاه در بغداد به همشهري خبر داده 
اســت، در اين ســفر رئيس بانك مركزي عــراق نيز 
الكاظمــي را همراهي مي كنــد؛ امري كه در ســايه 
تالش هاي دو كشور براي آزادسازي منابع مسدود شده 
ايران در اثر تحريم ها و ساير مشــكالت مالي، اتفاقي 
معنادار به شمار مي رود. اين منبع آگاه همچنين تأكيد 
مي كند: بخشي از اهداف ســفر الكاظمي، به تكميل 
رايزني هاي صورت گرفته در سفر همتي به بغداد، مبني 
بر راه اندازي كانال مالي ميان عراق و ايران بر مي گردد. 
به گزارش همشهري، پرونده اقتصادي ايران و عراق به 
مســائل مختلف اعم از مبادالت بانكــي و انتقال ارز، 
كشتيراني، اتصال شبكه راه آهن دو كشور، مرزهاي آبي 
و... مر بوط مي شود و ضمن اينكه تحوالت آن، مستقيماً 
بر شرايط ارزي ايران اثرگذار است، اتصال اقتصاد ايران 

به سوريه را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.

نگاه بازار ارز به سفر ظريف
چند ماهي است كه عراق، شريك تجاري استراتژيك 

ايران در منطقه، در سايه شيوع كرونا، تحريم و تحوالت 
سياسي منطقه و جهان با تغييراتي در مراوده با ايران 
مواجه شده اســت. پس از حل نشدن پرونده ايران در 
FATF، بخشــي از مراودات پولي دو كشور با چالش 
حساسيت بانك ها براي انتقال پول به نفع ايران مواجه 
شــد و چيزي در حدود 5ميليارد دالر از دارايي هاي 

ارزي ايران در عراق رسوب كرد.
در اين مــورد محمدجواد ظريف، مرد اول دســتگاه 
ديپلماسي ايران در ســفري حساس به عراق رفت و با 

نخست وزير اين كشــور ديدار و گفت وگو كرد. آنگونه 
كه يحيي آل اســحاق، رئيس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق به همشهري مي گويد: در اين سفر مردان 
اقتصادي بخش خصوصي كه يك پاي ثابت مســائل 
اقتصادي با عراق هستند حضور ندارند و احتماالً سفر 
در قالبي كاماًل ديپلماتيك و سياسي برگزار شده است. 
گرچه اهميت حضور نمايندگان اقتصادي در اين سفر 
به دليل بلوكه شدن بخشــي از دارايي هاي ارزي ايران 
در عراق بسيار موردتوجه بازار است؛ اما بازهم در بازار 

اقتصاد، محور گفت و گوهاي ايران و عراق
  محمدجواد ظريف در جريان سفر به بغداد، در مورد پرونده هاي اقتصادي با نخست وزير عراق گفت وگو كرد

  يك منبع آگاه از سفر رئيس بانك مركزي عراق به ايران براي رايزني درباره كانال مالي مستقيم دو كشور خبر داد
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 شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز 55هزارو767واحد رشد كرد

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

قيمت سكه ديروز دوباره 200هزار تومان گران تر شد 

قيمت طال و ارز در مبادالت ديروز بازهم رشد كرد و ركورد هاي جديدي 
در هر 2 بازار ثبت شــد. به گزارش همشهري، روند صعودي قيمت طال و 
ارز كه از ابتداي امسال تاكنون شتاب گرفته است در مبادالت ديروز هم 
ادامه يافت و قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد براي نخستين بار در تاريخ 
اقتصاد ايران از مرز 25هزارو500تومان عبور كرد.هر دالر آمريكا در بازار 
آزاد حتي تا لحظه تنظيم اين گزارش به قيمت 25هزارو650تومان هم 
رســيد. باوجود رشــد قيمت دالر در بازار آزاد صرافي ملي ايران قيمت 
هردالر آمريكا را در محــدوده 23هزارو102تومــان تعيين كرد.انتظار 
مي رفت قيمت هر دالر آمريكا در محدوده 25هزار تومان با اندكي نزول 
مواجه شود اما دادوستد هاي روز هاي قبل نشان داده است كه شتاب روند 
صعودي قيمت دالر همچنان باالست. همگام با رشد قيمت دالر قيمت طال 
و سكه هم در حال افزايش است به طوري كه ديروز قيمت هر گرم طالي 
18عيار 54هزارو500تومان رشد كرد و براي نخستين بار به يك ميليون و 
149هزار تومان رسيد. هر مثقال طال هم به قيمت 4ميليون و827هزار 
تومان دادوستد شد. سكه نيز همگام با رشد قيمت دالر همچنان در حال 
رشد است و ديروز هم قيمت هر ســكه امامي با 202هزار تومان افزايش 
به 11ميليون و380هزار تومان رســيد. قيمت هر ســكه بهارآزادي هم 
200هزار تومان رشد كرد و براي نخســتين بار در تاريخ اقتصاد ايران به 

11ميليون تومان رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز )ارقام به تومان(
درصد تغييرمقدار تغييرقيمت زندهنرخ ارزها

2310250.02دالر
2540020.01يورو

32056600.19پوندانگليس
6980130.18درهم امارات

372870.20لير تركيه
27381510.19فرانك سوئيس

366170.21يوان چين
18804350.20دالركانادا

17858330.19دالراستراليا
113800002020001.81سكه امامي

110000002000001.85سكه بهارآزادي
57500001500002.68نيم سكه
35000001800005.42ربع سكه

تداوم روند صعودي قيمت طال و ارز

دام نقدينگي پيش پاي اقتصاد ايران
اقتصاددانان بر اين باورند كه نحوه مديريت نقدينگي در سال 1399 به عاملي سرنوشت ساز براي اقتصاد ايران تبديل شده است

در شرايطي كه شتاب رشد نقدينگي اثرات 
بلندمدتي را بر تورم برجاي گذاشــته است نقدينگی

هفته قبل بانك مركزي براســاس مصوبه 
شوراي پول واعتبار سياســت تازه اي را براي افزايش نرخ 
سودآغاز كرد تا نقدينگي را تا حدودي مهار كند. با اين حال 
اقتصاددانان از يك طرف معتقدند اين سياســت ها كافي 
نيســت و از طرف ديگر بــر اين باورندكه نحــوه مديريت 
نقدينگي در سال1399 به عاملي سرنوشت ساز براي اقتصاد 

ايران تبديل شده است.
به گزارش همشهري، مطابق تازه ترين گزارش بانك مركزي 
حجم نقدينگي ركورد تــازه اي خلق كرده و با 31.3درصد 
رشد به رقم بي سابقه 2472هزارميليارد تومان رسيده است. 
براساس نظريه مقداري پول، يك همبستگي بلندمدت قوي 
ميان رشد نقدينگي و تورم وجود دارد، به اين مفهوم كه رشد 
پيوسته و زياد حجم پول در اقتصاد، تورم بسياري را در پي 
دارد.در طول چند سال گذشته آثاراين رشد شديد نقدينگي 
به وضوح در اقتصاد ايران مشاهده شده و بخش عمده تورمي 
كه مردم در حال تحمل آن هستند ناشي از همين موضوع 
است. از سال قبل نيز همگام با رشد نقدينگي ميزان تورم 
در ايران افزايش يافته اســت و اگرچه دولت مي گويد نرخ 
تورم را در داالن 22درصد در سال جاري حفظ خواهد كرد 
اما اقتصاددانان معتقدند بانك مركزي به دليل رشد شديد 

نقدينگي در اجراي اين سياست موفق نخواهد بود.
مســعود نيلي، اقتصاددان پيش از اين در تحليلي نوشت: 
عملكرد ســال هاي اخير اقتصاد ايران نشــان مي دهد كه 
2 اتفاق مهم در آن شكل گرفته اســت.اتفاق اول، افزايش 
قابل توجه نرخ رشد نقدينگي است. زمان الزم براي 2برابر 
شدن نقدينگي از 5/ 3 سال به كمتر از 5/ 2سال كاهش پيدا 
كرده و اتفاق دوم آنكه با كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي 
نفتي، رابطه بين نقدينگي و تورم قوي تر و فاصله زماني آن، 
كوتاه تر شده است. او تأكيد مي كند: اگر بپذيريم كه اين 2 
اتفاق، خطر جدي تورم باال را گوشزد مي كنند، الزم است 
كه در مواجهه با تبعات نقدينگي موجود به عنوان آب ريخته 
دچار خطاي سياستي نشــويم و راه نبرد مضر را در پيش 
نگيريم، ثانيا تمام توان نظام سياســي و سياستگذاري را 
صرف اهتمام به هرچه محدودتر كردن عوامل مؤثر در خلق 

نقدينگي جديد كنيم.
نيلي ادامه مي دهد: توجه به اين نكته ضروري است كه در 
اقتصاد ايران، مهم ترين و اصلي ترين متغير اقتصاد سياسي، 
نقدينگي است. عامل اصلي افزايش نقدينگي، كسري بودجه 
دولت اســت كه، نحوه مديريت آن، در سال1399 نه فقط 
مانند هميشه به عاملي مهم، بلكه به عاملي سرنوشت ساز 
تبديل شده است. حل اين مشكل، هم بعد راهبردي دارد 
و هم بعد سياستي كه الزم اســت هر 2 مورد توجه جدي 
قرار گيرد. امــا گام اول، به دســت آوردن دركي صحيح از 

عوامل به وجودآورنده معمــاي موجود رونق بورس و ركود 
اقتصاد است.

اقتصاد نياز به جراحي اساسي دارد
امين دليري، رئيس پيشــين ســازمان اموال تمليكي هم 
مي گويد: نقدينگي يكي از عوامل مهــم افزايش نرخ تورم 
طي ســال هاي اخير بوده، ولي خود معلول عوامل ديگري 
نظير افزايش هزينه هاي ســاالنه دولت، كسري بودجه و 

نحوه تأمين آن و تأثيرات ضريب فزاينده پولي بوده است.
او ادامــه مي دهد: اصــوالً افزايش يا كنتــرل نقدينگي به 
سياســت هاي مالي، پولي و برنامه ريزي بودجه اي ساالنه 
دولت ها بر مي گردد كه چگونه توانسته اند وام دهي بانك ها 
و مؤسســات اعتباري را كنترل كرده و از افزايش بي رويه 

هزينه هاي خود اجتناب كنند.
به گفته او بررسي هاي انجام شده نشان مي دهدكه افزايش 
حجم نقدينگــي در ســال هاي اخير به كســري بودجه، 
نوســانات نرخ ارز، نرخ تــورم، ايجاد شــوك هاي ارزي بر 
اثر تغييــرات ناگهاني نرخ ارز، بزرگ شــدن اندازه دولت، 
منفي شدن تراز پرداخت هاي دولت، كاهش ذخائر ارزي و 
طالي كشور بستگي دارد. اين مدرس دانشگاه با اشاره به 
برنامه هاي كوتاه مدت براي مهار تورم و نقدينگي، مي گويد: 
دركوتاه مدت براي مهار نقدينگي بايد از سياست هايي نظير 
افزايش نرخ ســپرده بانكي، افزايش نرخ سپرده هاي بين 
بانكي و افزايش نرخ سپرده گذاري بانك ها در بانك مركزي 
اســتفاده كرد. البته اين تغييرات نرخ سپرده گذاري بايد 

مناسب با نرخ تورم باشد.

آيا افزايش نرخ سود بانكي كافي است؟
با وجود آنكه نظريات علمي اثر سياســت هاي انقباضي و 
افزايش نرخ ســود را بر كنترل نقدينگي تأييد مي كند اما 
برخي تحليلگران بر اين باورند كه افزايش نرخ سود بانكي به 
تنهايي كافي نيست. حتي برخي اعتقاد دارند شرايط اقتصاد 

ايران به گونه اي است كه حتي بايد نرخ سود را كاهش داد.
محمدرضا جمشــيدي، دبيركانون بانك ها و مؤسســات 
اعتباري خصوصــي مي گويد: با توجه به نــرخ تورمي كه 
اكنون در اقتصاد كشــور موجود اســت، اين افزايش نرخ 
ســود ســپرده هاي بانكي در كنترل يا كاهش نقدينگي 
بي تأثير نيست اما نمي توان تأثير چشمگيري در اين زمينه 
پيش بيني كرد، زيرا اين مصوبه تغييري با گذشته نكرده و 
همان نرخ سود 18درصدي است.  جمشيدي ادامه مي دهد: 
نرخ تورم موجب مي شود ميزان زيادي نقدينگي سرگردان 
در بازارها داشــته باشــيم و تا زماني كه مشكل تورم حل 
نشود، افزايش سود سپرده هاي بانكي نمي تواند در هدايت 

نقدينگي هاي سرگردان به بانك ها تأثيرگذار باشد.
عطا بهرامي، يك پژوهشــگر اقتصادي هم در  باره سياست 

افزايش نرخ ســود مي گويد: بررسي ســري هاي زماني از 
سال1369 تاكنون نشــان مي دهد كه رابطه معكوس بين 

نرخ سود بانكي و نرخ تورم كل وجود ندارد.
او توضيح مي دهد: نظام بانكي ايران به ابزار تخريب اقتصاد 
تبديل شده و بانك ها وام هاي خود را با فساد و زد و بند به 
حلقه هاي متصله پرداخت مي كنند كه  بخش قابل توجهي 
از آن برنمي گردد و به آن معوقات بانكــي نام مي دهند. از 
طرف ديگر بايد به ســپرده هاي مردم سود پرداخت كنند 
و ناگزير از مراجعه مكرر به بانك مركزي براي تامين منابع 
مي شوند. معناي ســاده اين گزاره ها اين است كه بانك ها 
واســطه گري مالي نمي كنند و با پول هاي چاپ شــده در 

اقتصاد دخالت مستقيم دارند.
بهرامي ادامــه مي دهد:برخالف ادعاهاي رايج، اســتقالل 
بانك مركزي در ايران به نهايت وجود دارد و بانك مركزي 
اين اســتقالل را بــه بانك هاي خصوصــي تفويض كرده 
است. بانك هاي خصوصي هم با سرعت تمام به چاپ پول 
مشغول هستند و باال رفتن نرخ بهره بانكي باعث مي شود 
تا شكاف ناشــي از عدم بازگشت تسهيالت و لزوم پرداخت 
سود سپرده ها، ســرعت خلق پول بيشتري را طلب كند و 
شاهد افزايش سريع تر حجم پول و به تبع آن افزايش نرخ 
توم باشــيم.زيرا اين پول هاي جديدالخلقه راهي بازارهاي 
سفته بازانه شده و با بخش واقعي اقتصاد تركيب نمي شوند 
تا توليد ارزش افزوده كنند و نتيجتا باعث افزايش ســطح 

عمومي قيمت ها مي شوند.
مهدي كرامتفر، يك كارشناس اقتصادي نظر ديگري دارد 
و با تأييد سياست هاي بانك مركزي تاكيد مي كند: به نظر 
مي رسد سياســت پولي انقباضي يكي از معدود ابزارهايي 
است كه براي سياستگذار باقي مانده و مي تواند در شرايط 
فعلي مورد اســتفاده قرار گيرد. افزايش نرخ سود سپرده 
بانكي تا محدوده 20 درصد مي توانــد با افزايش جذابيت 
نســبي اين ابزار درآمد ثابت ســبب شــود تا روند تبديل 
سپرده هاي بلندمدت به سپرده هاي جاري كند شده و از اين 
طريق سرعت گردش پول كاهش يابد. او مي افزايد:در مورد 
احتمال اثرگذاري اين سياست بايد توجه داشت كه پس از 
كاهش نرخ سود سپرده يكساله به 15 درصد، تقاضا براي 
اوراق گواهي سپرده با نرخ 18 درصدبه شدت افزايش يافته 
و بخشي از سپرده هاي بانكي يكساله به دليل اين اختالف 
3 واحد درصدي نرخ سود، در حال تبديل به اوراق گواهي 
سپرده يكســاله اســت. به اين ترتيب، به نظر مي رسد كه 
رساندن نرخ سود سپرده بانكي يكساله به محدوده 20درصد 
قطعا اثرات قابل مالحظه اي بر ورود پول به اين بازار خواهد 
داشــت و مي تواند از طريق كاهش ســرعت گردش پول، 
كاهش التهابات بازارهاي مالي و مديريت انتظارات تورمي، 
نقش مهمي در ثبات فضاي اقتصاد كالن كشــور و كنترل 

نرخ تورم ايفا كند.

كوپني مي شويم!
مجلس به يك فوريت طرح توزيع كاالهاي اساسي با 

كوپن الكترونيكي رأي مثبت داد
وقتي 14ارديبهشت سال98 

اسحاق جهانگيري، معاون اول يارانه
رئيس جمهور گفت كه شــايد 
مجبور شويم به ســمت كوپني شدن پيش 
برويــم و از منتقدان و مخالفان خواســت تا 
نظرشان درباره بازگشــت كوپن به اقتصاد 
ايران را اعالم كنند، كمتر كسي تصور مي كرد 
كه برخي منتقدان و مخالفان دولت در سال 
بعد به همان جمع بندي برسند كه معاون اول 
حسن روحاني به آن اشاره كرده بود. ديروز اما 
اين اتفاق رخ داد و مجلس جديد تحت اختيار 
اصولگرايــان به يــك فوريت طــرح توزيع 
كاالهاي اساســي با كوپن الكترونيكي رأي 
مثبت دادند. نماينده موافق اين فوريت از اين 
مي گفت كه وقت، وقت جنگ اقتصادي است 
و همانند دوران جنگ تحميلي بايد به كوپن 
برگرديم، اما نماينده مخالفت استدالل اش 
اين بود كه با اين تصميم گيري مردم نگران 
مي شوند و به مغازه ها هجوم مي برند. سرانجام 
اكثريت نمايندگان مجلس به يك فوريت اين 
طرح رأي مثبت دادند و محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس كه همواره تأكيد دارد اقتصاد، 
اولويت نخست مجلس است، اذعان كرد كه 
طرح نحوه توزيع كاالهاي اساسي براي ايجاد 
عدالت است تا با اين موضع گيري مشخص 
شود، شخص قاليباف هم موافق بازگشت به 

دوران كوپن است.
چه اينكه او بعد از اظهارات نماينده موافق و 
مخالف يك فوريت طرح نحوه توزيع كاالهاي 
اساسي، گفت: اين طرح به معناي كمبود كاال 
در كشور نيســت، بلكه براي ايجاد عدالت و 
رسيدن ارز ترجيحي به دست مصرف كننده 
واقعي مطرح مي شــود. رئيــس مجلس در 
عين حال گفت: طرح هاي مشــابهي در اين 
مورد هم وجود داشــت، آقاي نادران و ديگر 
اعضاي كميســيون برنامــه و بودجه طرح 
ديگري با نام تضمين تامين كاالهاي اساسي 
و دارو اقشار آســيب پذير با قيمت مناسب 
را در دســت دارند كه درصورت رأي آوردن 
طرح نحوه توزيع كاالهاي اساســي مي توان 
از طرح كميسيون برنامه و بودجه هم به دليل 
اهميت دارو در كنار آن اســتفاده كرد. حال 
آنكه روح اهلل عباسپور به عنوان مخالف تأكيد 
داشت: كشور اكنون در شرايط اضطرار قرار 
ندارد و اين موضــوع تنها در زمان ضرورت و 
شرايط عسر و حرجي قابليت طرح شدن را 
دارد. به گفته نماينده قزوين، اكنون كشــور 
به شرايطي نرسيده كه بخواهيم براي تامين 
كاالهاي اساســي به مردم كاالبرگ بدهيم 
و طرح اين موضوع باعث مي شــود تا مردم 
به ســمت مغازه ها براي تامين كاالها حمله 
كنند. وي افزود: بــا اين طرح ما آدرس غلط 
به دشمنان نظام مي دهيم، دشمناني كه ما را 
در شرايط محدوديت بين المللي، تحريم ها و 
جنگ اقتصادي قرار داده اند و اكنون گمان 
مي كنند كه موفق شــده و بر فشار تحريم ها 

مي افزايند.

كاهش فشار به مردم  
مالك شريعتي نياســر، نماينده تهران در 
موافقت با طرح نحوه توزيع كاالهاي اساسي 
با استفاده از كاالبرگ، با اين بيان كه اكنون 
در شــرايط جنگ اقتصادي هستيم، اظهار 

كرد: با ضعف و ناكارآمــدي در حوزه اجرا 
اثر اين جنــگ اقتصادي بر مردم و اقشــار 
آسيب پذير مضاعف شده حتي خط فقر به 
دهك هاي باالتر هم رسيده است.وي افزود: 
آيا معتقديم كه عده اي بايد در اين شرايط و 
فشار اقتصادي له شوند و ما چيزي نگوييم؟ 
در زمان جنگ 8ســاله توزيع كاالبرگ ها 
تأثير فشــار اقتصادي بر مــردم را كاهش 
مي داد. چــرا اكنون ما جنــگ اقتصادي را 
انكار مي كنيم؟ به گفتــه وي، اكنون مردم 
بــراي تامين نيازهايشــان دچار مشــكل 
شــده اند و بايد به فوريت از مردم حمايت 
شــود. به گزارش خانه ملت، نمايندگان در 
نشســت علني ديروز )يكشنبه، 29تيرماه( 
مجلس شوراي اسالمي با يك فوريت طرحي 
موافقت كردند كه درصــورت تصويب آن 
تخصيص ارز يارانه اي براي تامين كاالهاي 
اساسي از دســتور كار دولت خارج شده و 
ديگر ارز با قيمت آزاد ارائه مي شــود و براي 
تامين كاالهاي اساســي اقشــار ضعيف و 
دهك هاي پاييــن جامعــه، دولت موظف 
مي شــود كاالبرگ يا كارت الكترونيكي در 

اختيار مردم قرار دهد.

نمايندگان دنبال چه هستند؟
طــرح نمايندگان بــا هــدف جلوگيري از 
هدررفت منابع ارزي كشور و حمايت هدفمند 
و مؤثر از مصرف كنندگان و اقشــار محروم 
تأكيد دارد كه جهــت جلوگيري از افزايش 
قيمت ها، دولت اجازه دارد تا ســقف منابع 
ارزي ســهم دولت حاصل از صــادرات نفت 
خام، گاز و ميعانــات گازي و حداكثر معادل 
5ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساسي با 
نرخ ترجيحي با اولويت ذرت، دانه هاي روغني 
)سويا(، روغن خوراكي نيمه جامد و مايع، جو 
و دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص دهد و 
ارز تخصيص يافته به ساير نيازهاي وارداتي 
با نرخ ارز ســامانه نيما محاســبه مي شود. 
نمايندگان پيشــنهاد كرده اند تا ســازمان 
برنامه و بودجه مكلف شود با همكاري وزارت 
صمت و جهادكشــاورزي از محل سرجمع 
بودجه عمومي دولت و تا سقف معيني يارانه 
نقدي - كااليي در قالب يك كارت الكترونيك 
به سرپرســتان خانوارهاي مشــمول براي 
كاالهاي اساسي و دارو از طريق بيمه پرداخت 
كند. به نحوي كه اعتبار كارت هاي يادشــده 
براي خريد كاالهاي اساسي از مراكز توزيع 
خواهد بود كه داراي كد اقتصادي و دستگاه 
كارتخوان ثبت شده باشــند و پس از 6 ماه 
قابليت نقدشــوندگي از طريق دستگاه هاي 
خودپرداز متصل به شــتاب وجــود خواهد 

داشت.

ارز به واسطه تحليل هايي كه در حاشيه سفر حساس 
ظريف بــه عراق وجــود دارد، معامله گــران احتمال 
گشــايش ارزي در گفت وگوهــاي ديپلماتيك را نيز 
مدنظر قرار داده اند و به دليل كاهش ريسك معامالت، 

تنش قيمتي بازار را كم كردند.

معادله دارايي هاي دور از دسترس
ماجراي بلوكه شدن دارايي هاي ارزي ايران در شبكه 
بانكي عراق، گرچه در جريان ســفر رئيس كل بانك 
مركزي ايران به عراق و با دستور مستقيم نخست وزير 
اين كشور تا حدودی حل وفصل شد؛ اما آنچه بازار ارز 
و اقتصاد ايران از روابط ايران و عراق انتظار داشــت، 
انتقال نقدي بخشــي از دارايي هــاي ارزي به داخل 
بود تا با فروكش كردن عطش نيــاز به ارز فيزيكي در 
بازار، نرخ ارز نيز تعديل شــود. اين در حالي است كه 
در توافق اخير ارزي با عراق، مقرر شــده دارايي هاي 
ارزي ايران در بانك هاي عــراق، براي خريد كاالهاي 
اساســي و غيرممنوعه صرف شــود. و عمــاًل انتقال 
پول ميان دو كشــور صورت نگيرد. در اين وضعيت، 
مي توان معادله دارايي هاي دور از دســترس ايران در 
عراق را حل شــده دانســت؛ اما همچنان در بازار ارز 
اين تحليل وجود دارد كه ســفر اخير ظريف در كنار 
همه محورهاي ديپلماتيك، درباره تبادالت ارزي دو 
كشور نيز دستاوردي به همراه خواهد داشت كه در اين 
صورت مي تواند حتي براي كوتاه مدت به نرخ شكني 

قيمت ارز دامن بزند.

ظهور پنجمين شريك منطقه اي از مسير عراق
افغانســتان، عراق، تركيه و امارات 4 شــريك اصلي 
تجارت خارجي ايران در منطقه خاورميانه هســتند 
كه در حوزه صادرات ســهم قابل توجهــي از ارزش 
تجارت را به خــود اختصاص مي دهنــد. از ميان اين 

شركاي چهارگانه، افغانستان و عراق به واسطه خريد 
عمده كاالهاي ساخته شده از ايران در جرگه شركاي 
استراتژيك دسته بندي مي شوند و امارات و تركيه نيز 
در نقش پايگاه هايي براي صــادرات مجدد كاالهاي 
صادراتي ايران نقش آفرينــي مي كنند. اين در حالي 
است كه در يكي دو سال گذشــته برنامه ريزي هايي 
براي ظهور پنجمين شريك تجاري ايران در منطقه 
انجام شده و قرار اســت با مشــاركت ايران و عراق، 
مسير دسترسي آسان، سريع و كم هزينه براي اتصال 
دوكشور به بازار سوريه مهيا شود. اين مسئله در يك 
سال گذشــته در قالب برگزاري جلسات كارشناسي 
به منظــور اتصال ريلي ايــران و عراق و اســتفاده از 
حمل ونقل تركيبي جاده اي- ريلي براي ترانزيت كاال 
به سوريه پيگيري شده و نكته قابل توجه اينكه در سفر 
ديروز ظريف به عراق نيز در اين زمينه رايزني شــده 
اســت. با نگاهي به تجربه حضور ايران در بازار عراق، 
به نظر مي رسد چنانچه مسير دسترسي سريع و آسان 
به بازار ســوريه از طريق حمل ونقل ريلي و جاده اي 
از خاك عراق مهيا شــود، بازار اين كشــور مي تواند 
با ســرعت به بازاري جذاب و مســتعد براي كاالها و 
خدمات صادراتي ايران تبديل شــود. تاكنون بخش 
خصوصي ايران با راه اندازي اتاق مشــترك بازرگاني 
ايران و سوريه نخســتين گام ها را براي احياي روابط 
اقتصادي ســنتي با سوريه برداشــته و شركت هاي 
مهندســي ايراني نيز با حضور در پروژه هاي ساخت 
مسكن در سوريه به دنبال جاي پاي محكمي در اين 
كشور هستند. همزمان راهكارهاي توسعه حمل ريلي 
كاال بين ايران و سوريه نيز از سوي مقامات سه كشور 
در حالي بررسي است و اخيراً نيز در جلسه اي با حضور 
نمايندگان راه آهن جمهوري اسالمي ايران، وزارت راه 
و شهرسازي و ستاد توسعه روابط ايران- عراق و سوريه 

به اين مسئله پرداخته شد است.
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افقي:
 1- هدف، نشــانه- امتحان- 

دوباره
2- مجلس ترحيم- دست آموز

3- زائو ترســان- دلگيرشدن- 
اعالن

4- درخت انگــور-  ماه چهارم 
ميالدي- مرتعش

5- داراي بيشــترين ارزش- 
روشــي براي پايين آوردن تب 

بيمار
6- تنظيم كلي موتور با دستگاه 
الكترونيكي- نوعي عقرب بسيار 

سمي- فرار كردن
7- هــر چيــز ســبك وزن- 
روشــن كردن- ضميــر اول 

شخص مفرد
8- رستگار- سامانه- اينرسي

9- مخفــف گاه- در شــروع 
فيلمبرداري از هــر نما جلوي 
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 صدور يك رأي قضايي مبنــي بر واگذاري 
منابع
5600 هكتار از مهم ترين بخش جنگل هاي طبيعي

»آق مشهد« ساري به يك شخص با عنوان 
»وقف«، شگفتي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
به عنوان متولي حفاظت از منابع طبيعي و انفال و نيز اعتراض 
دوستداران طبيعت را موجب شد. آنها اين پرسش را مطرح 
مي كنند كه چگونه ممكن است اراضي ملي كشور به عنوان 

انفال وقف شود؟
رضا افالطوني، مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل هاي 
كشور در اين باره به همشــهري مي گويد: صدور اين رأي 
از مرجع قضايي مبني بر واگذاري 5600 هكتار از بهترين 
جنگل هاي جنوب ساري تحت عنوان وقف  درحالي صورت 
گرفته است كه اراضي ملي و دولتي از نظر قانوني و شرعي به 

هيچ وجه قابل وقف نيستند.
به گفته افالطوني، درصورت تصرف غيرمجاز و غيرقانوني 
در اراضي ملي و دولتي، ســازمان جنگل ها به قوه قضاييه 
شكايت مي برد كه به طور معمول به بازگشت اراضي ملي ختم 
مي شود. افالطوني در اين گفت وگو از پديده قانون خواري 
در تصرف اراضــي ملي نام برد و گفت: يــك مانع اصلي در 
پرونده هاي تصرف اراضي ملي كه به نفع متصرفان و متخلفان 
تمام مي شود، پديده قانون خواري است. يعني يك شخص يا 
دستگاهي براي تصرف اراضي دولتي و ملي، پشتوانه قانوني 
مي يابند و با سوءاســتفاده از نقص و تعارض قوانين، اراضي 
ملي كشور را تصرف مي كنند كه بيشترين مشكل سازمان 
جنگل ها به عنوان متولي حفظ اراضي ملي و انفال با همين 

دسته است.

واقف»آقمشهد«كيست؟
متولي خاص موقوفه »آق مشهد« فردي به نام »ح.خ« است 
كه بخشي از عرصه هاي جنگلي كشور را وقف كرده است. 
درحالي كه اجازه چنين كاري را از نظر شرع و قانون نداشته 
اســت. اين فرد خود را متولي 5600هكتار از جنگل هاي 
وقف شده ساري معرفي كرده و در محاكم قضايي توانسته 
حكم موقوفه بودن جنگل »آق مشهد« را به دست آورد. دفتر 
حقوقي سازمان جنگل ها اما در اين باره صريحا اعالم كرده كه 
»نخستين اصل در وقف اين است كه مالي قابل وقف است كه 
فرد مالك آن باشد. درحالي كه عرصه و اعيان كليه جنگل ها 
و مراتع ملي متعلق به دولت است. حتي اگر افراد براي آنها 
سند گرفته باشند.« در اين استدالل حتي داشتن سند براي 
جنگل ها و اراضي ملي باطل است. آقاي »خ« نيز براساس 

پيگيري هاي همشهري، سند وقفي خود را به محكمه قضايي 
ارائه داده كه چون مرتبط با انفال و جنگل هاي ملي كشور 

است، باطل و غيرقابل استناد است.

خالفنظررهبرانقالب
طبق استفتاي سازمان جنگل هاي كشــور از رهبر معظم 
انقالب، جنگل ها و مراتع كشــور غيرقابل وقف و واگذاري 
اســت. رهبر معظم انقالب در اين فتوا، صراحتا خطاب به 
منابع طبيعي اعالم كردند: »در جهت وقف، سابقه مالكيت 
خصوصي شرعي واقف شرط است و جنگل ها و مراتع طبيعي 
كه از انفال و اموال عمومي محسوب مي شوند ملك خاص 
كسي نيست و قابل وقف نيست.« با اين حال به تازگي يك 
مرجع قضايي رأي واگــذاري 5600 هكتار از جنگل هاي 
هيركاني تحت عنوان »وقف« را صادر كرده كه مغاير با فتواي 

صريح رهبر انقالب است.

دستوريكهبرزمينماند
10شهريورماه سال 95، صادق آملي الريجاني ،رئيس وقت 
قوه قضاييــه، در همايش ملي صيانت از وقــف اعالم كرد: 
»پرونده مربوط به 5هزار و 600هكتار جنگل آق مشــهد را 
كه اوقاف مدعي وقف بودن آن است به قوه قضاييه تحويل 
دهيد تا به صورت ويژه بررسي كنيم. چرا كه مرتع و جنگل 
هيچ گاه وقف نمي شــود و متعلق به مردم اســت.« 18روز 
پس از اين دســتور، با تالش اداره كل منابع طبيعي استان 
مازندران، جنگل »آق مشــهد« از وقف خــارج و به منابع 
طبيعي بازگردانده شــد. اما واقف موضوع را نپذيرفت و بار 
ديگر پرونده را به محكمه قضايي برد. حاال سازمان جنگل ها 

در آخرين اقدام از حجت االسالم رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
كشور درخواست اعاده دادرســي براساس ماده 477 قانون 
 آيين دادرسي كيفري، درباره خالف شرع بودن وقف جنگل 
»آق مشهد« كرده است. رئيس قوه قضاييه البته هنوز پاسخي 

به اين درخواست نداده است.

ماده477چهميگويد؟
به موجب ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري، درصورتي 
كه رئيس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع 
قضايي را »خالف شرع بين« تشخيص دهد، با تجويز اعاده 
دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي كند تا در 
شعب خاص كه توسط رئيس قوه تعيين مي شود رسيدگي 
و رأي قطعي صادر شود. شعب خاص مذكور نيز مي توانند 
موضوع را بررســي، رأي قطعي قبلي را نقض و رســيدگي 
مجدد اعم از شــكلي و ماهوي پرونده را آغاز و رأي نهايي را 

صادر  كنند.

جنگلهاياساطيريآقمشهد
جنگل هاي واقــع در 35 كيلومتري جنوب ســاري كه با 
عنوان »آق مشهد« شناخته مي شــوند، با طبيعتي بسيار 
زيبا و چشم اندازهاي متنوع بيش از 50هزار هكتار وسعت 
دارند. اين منطقه يكــي از ديدني ترين بخش هاي طبيعت 
هيركاني مازندران است. جنگل آق مشهد طبق قانون، اراضي 
ملي كشور هستند كه با توجه به رأي اخير دادگاه و به اعالم 
سازمان جنگل ها، بايد براي جلوگيري از وقف اين منطقه و 
حفاظت از انفال كشور اقدام فوري در اعمال ماده 477قانون 

آيين دادرسي كيفري صورت بگيرد.

آقاي »خ« 5600هكتار جنگل دارد
گزارش همشهري از پرونده 5600هكتار جنگل  هيركاني كه با رأي دادگاه به عنوان وقف در اختيار يك شخص قرار گرفت

محمدباريكاني
خبرنگار

 18ســال تالش براي اداره محوطه هاي 
تاريخي و فرهنگي به همراه موزه ها در قالب 
هيأت امنا ، اواخر هفته گذشته به نتيجه 
رسيد و ســرانجام وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي حكم انتصاب 
معاون ميراث فرهنگــي آن وزارتخانه به 
ســمت دبير هيأت امناي مجموعه هاي 
تاريخــي و فرهنگــي را امضــا  كــرد و 
بدين ترتيب از امروز 21محوطه  تاريخي 
ثبت ملي شــده و موزه  در مرحله نخست 
تغيير شــكل مديريتي به صورت هيأت 

امنايي اداره مي شوند. 
علي اصغــر مونســان به محمدحســن 
طالبيان، معــاون ميراث فرهنگي كه به 
ســمت دبيري هيأت امناي محوطه هاي 
تاريخي و فرهنگي نيز منصوب شده است، 
ماموريت داد تا ابالغ مصوبات هيأت امنا به 
مجموعه ها و نظارت بــر فعاليت هاي آنها 
را از حيث انطباق با قوانيــن و مقررات و 
دســتورالعمل هاي ابالغي انجــام دهد و 
پيگيري اعتبارات مصــوب و تخصيصي 
مجموعه ها را كه در قوانين بودجه سنواتي 
پيش بيني و تأمين مي شــوند تا ابالغ از 
ســوي معاونت توســعه مديريت وزارت 
ميراث فرهنگي به سرانجام برساند. دبير 
هيأت امناي محوطه هــا و مجموعه هاي 
تاريخي و فرهنگي كشور همچنين مكلف 
شده است جلســات كارشناسي با حضور 
واحدهاي تخصصي وزارت ميراث فرهنگي 
و صاحب نظــران به منظــور هماهنگي 
هيأت  امنــا و بهبــود عملكــرد مديريت 
مجموعه ها را تشــكيل دهــد و گزارش 
عملكرد ساالنه مجموعه ها جهت ارائه به 
هيأت امنا  را تنظيــم كند. همچنين قرار 
است عالوه بر 21مجموعه انتخابي براي 
اداره به صــورت هيأت امنايي، فهرســت 
و گزارش هــاي توجيهــي مجموعه هاي 
پيشــنهادي ملي جديد نيز از سوي دبير 
هيأت امنــاي مجموعه هــاي تاريخي و 

فرهنگي انجام شود.
محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي 
وزارت ميراث فرهنگي نيز به همشهري خبر 
داده است كه انتخاب 21مجموعه براي اداره 
به شيوه هيأت امنايي تنها مقدمه كار است 
و تمامي مجموعه هاي تاريخي و فرهنگي 
كشور به تدريج به فهرست مديريت هيأت 

امنايي افزوده مي شوند.

استقاللازقوانينجاري
اما هيأت  امنايي شدن مجموعه هاي تاريخي 
و فرهنگي كشــور چه مزيت هايي دارد؟ 
سيدمحمد بهشــتي كه در جلسه هفته 
گذشــته با وزير ميراث فرهنگي به منظور 
اعالم اداره هيأت امنايــي مجموعه هاي 
فرهنگي و تاريخي كشــور حضور داشت، 
در اين باره به همشهري مي گويد: موضوع 
هيأت امنايي شدن مجموعه هاي تاريخي 
مدت زمان طوالني و از اوايل دهه 80 مطرح 

بود كه اكنون فرصت تحقق يافت.
او گفت: هيأت امنايي شــدن محوطه هاي 
تاريخي و فرهنگي كشور بدين معنا ست 
كه اين مجموعه ها به لحاظ مقررات اداري 
و مالي، از مقرراتي كه در قانون محاسبات 
و بودجه مي آيد، مســتثني شــده و تابع 
آيين نامه هاي مالي و اداري مختص به خود 

شوند.
به گفته بهشــتي،  تصميــم جديد براي 
هيأت امنايي شــدن محوطه هاي تاريخي 

و فرهنگي كشــور و موزه ها كمك خوبي 
براي پيشبرد امور مرتبط با ميراث فرهنگي 

كشور است.
ســيدمحمد بهشــتي كه خود عضوي 
از هيأت امنــاي اصلــي محوطه هــا و 
مجموعه هاي تاريخي و فرهنگي كشــور 
است، مي گويد: قوانين اداري و مالي كه به 
مفهوم كلي در كشور وجود دارند، همچون 
قانون اســتخدامي و قانون محاســبات، 
تناســبي با نوع فعاليت هاي حوزه ميراث 
فرهنگي نداشتند كه اكنون اين امكان ايجاد 
شد كه با هيأت امنايي شدن مجموعه هاي 
تاريخي و فرهنگــي، اين مجموعه ها تابع 
مقرراتي شــوند كه تناســب بيشتري با 
فعاليت هايشــان دارد. به گفته اين عضو 
اصلي هيأت امناي مجموعه هاي تاريخي و 
فرهنگي كشور، براساس قانون محاسبات و 
قوانين بودجه، اعتباري به نام اعتبار عمراني 
وجود داشت كه بخشــي از اين اعتبار در 
اختيار محوطه هاي تاريخي براي مرمت 
قرار مي گرفت. فهم كلي قانون در اعتبارات 
عمراني نيز انجام پروژه هايي نظير احداث 
جاده، ساخت فرودگاه و اقدامات عمراني 
در كشــور بود كه همگي يك نقطه آغاز و 
يك نقطه پايان دارند و براساس يك تعرفه 
و حساب و كتاب مشــخص ، هزينه اين 
پروژه ها محاسبه مي شود؛ درصورتي كه 
ماجــراي مرمت آثــار تاريخي موضوعي 
كامال متفاوت است. به عنوان مثال، مرمت 

يك نقاشي در عمارت چهلستون اصفهان 
ممكن است 10سال زمان ببرد تا به اتمام 
برســد، چون مرمت آثــار تاريخي وقتي 
شروع مي شــود به دليل اتفاقات بعدي و 
اليه هاي مختلف كار مشخص نيست چه 
زمان به پايان مي رسد. سيدمحمد بهشتي 
مي گويد: موضوعاتي شبيه به  بخش مرمت 
آثار فرهنگي در قوانين و مقررات عمومي 
نمي گنجند و بايد قوانين و مقررات متناسب 

با فعاليت هاي خود را داشته باشند.

تركيبهيأت
او با اعالم اين موضــوع كه از اوايل دهه80 
ســازمان وقــت ميراث فرهنگــي به اين 
نتيجه رســيد كه بايــد اداره محوطه ها و 
مجموعه هاي تاريخي و فرهنگي كشــور 
به صورت هيأت امنايي انجام شود، افزود: 
در سياســت هاي برنامه 5ســاله توسعه 
نيز همان زمان اين موضوع طرح شــد و 
مصوباتي نيز براي اجراي آن گرفته شــد 
كه بــه اجــرا درنيامدند و امــروز آرزوي 
ديرينه اي كه در حــوزه ميراث فرهنگي 
وجود داشــت، امكان تحقق يافت. هيأت 
امناي مجموعه هــاي تاريخي و فرهنگي 
متشكل از شخصيت هاي حقوقي و حقيقي 
هســتند كه در بخش حقوقي نمايندگان 
دستگاه هاي مرتبط با حوزه ميراث فرهنگي 
از ســازمان برنامه و بودجه يا وزارت دارايي 
و... حضور دارند و شخصيت هاي حقيقي 
عضو هيأت امناي مجموعه هاي تاريخي 
و فرهنگي كشــور نيز به لحاظ تخصص و 
وجهه عمومي، شخصيتي و موقعيتي در 
بحث ميراث فرهنگي داراي جايگاه معتبري 

هستند.
ســيدمحمد بهشــتي معتقد است كه 
اداره هيأت امنايي موزه ها، محوطه ها و 
مجموعه هاي تاريخي  و فرهنگي كشور 
تأثير بااليي در حفاظت، پژوهش و معرفي 
آثار تاريخي كشور دارد و مي تواند روند 
پژوهش، حفاظت و معرفي داشــته هاي 
ميــراث فرهنگــي ايــران را همزمان  

پيش ببرد.

تحققرؤياي18سالهدرميراثفرهنگي
  سيدمحمد بهشتي: هيأت امنايي شدن موزه ها و مجموعه هاي تاريخي پس از حدود 2دهه تالش و انتظار تحقق يافت

   معاون ميراث فرهنگي: محوطه ها و مجموعه هاي تاريخي و فرهنگي كشور از اين پس به صورت هيأت امنايي اداره مي شوند
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ايمني جمعي در ايران و جهان جنجالي است، اما محققان 
هر روز بيشتر از گذشته اعتقاد پيدا مي كنند كه در مقابل 

كوويد-۱9 اين راهكار پاسخگو نيست و مي تواند به 
قربانيان بسيار بيشتري منجر شود 

كرونا X علم

مأموریت آپولو11، بزرگ ترین پخش زنده تلویزیونی را رقم زد.

   داروي كووید-19؛ شاید پایيز 
داروي مؤثر در برابر ويروس كرونا تا پاييز توليد 
مي شود. آنتوني فائوســي، مدير مؤسسه ملي 
آلرژي و بيماري هاي عفوني آمريكا هم اكنون 
اطمينان دارد كه اين داروي جديد براي بيماري 
كوويد-۱9پاييز امســال مي تواند در دسترس 
باشد. به گزارش bgr، اين خبر در شرايطي كه 
ساخت واكسن عليه ويروس كرونا ممكن است 
يك سال به طول بينجامد، اميدوار كننده است. 
هرچند فناوري هاي داروهايي كه تأثيري شبيه 
به واكسن دارند ممكن است ايمني طوالني به 
اندازه واكسن تامين نكنند، اما بودن آنها بهتر 
از نبودشان اســت. چندين دارو هم اكنون در 
حال آزمايش اســت؛ ازجمله دارويي كه دولت 
آمريكا 450ميليون دالر بودجه به آن اختصاص 

داده است. 

   بی ارتباط بودن كرونا به گروه خوني 
مطالعات جديد نشان مي دهد كه گروه خوني 
شــما به هيچ وجه در رابطه با ميزان ابتال به 
كوويد-۱9اهميتي نــدارد. 2 مطالعه جديد 
حاكي از آن است كه گروه خوني ممكن است 
در مورد شدت ابتال به اين بيماري نقش جدي 
نداشته باشد؛ اين در حالي است كه تحقيقات 
 A قبلي نشــان مي داد افرادي با گروه خوني
ممكن است بيشتر در معرض خطر باشند. اما 
به گزارش نيويورك تايمز، مطالعات انجام شده 
هيچ ارتباطي بين افراد گروه خوني A و شانس 
بيشتر براي ابتال به كوويد-۱9پيدا نكرده اند. 
هرچند در افرادي بــا گروه خوني O احتمال 
ابتال كمتر بوده اســت، اما تأثيــر اين فاكتور 
به حدي اندك اســت كه محققان مي گويند 

چندان نبايد روي آن حساب كنيد.

   كودكان ناقل ویروس كرونا
محققــان در كره جنوبــي با انجــام تحقيقي 
گسترده به اين نتيجه رسيده اند كودكاني كه 
كمتر از ۱0سال دارند، بسيار كمتر از بزرگساالن 
ويروس را به ديگران منتقل مي كنند، اما خطر 
انتقال از ايــن طريق صفر نيســت. به گزارش 
شــيكاگو تريبون، همچنين افــراد بين ۱0تا 
۱9ســال نيز در نهايــت مي توانند بــه اندازه 
بزرگساالن به انتشــار ويروس كمك كنند. به 
اين ترتيب، بازگشــايي مدارس مي تواند باعث 

افزايش آلودگي حتي در كودكان نيز شود.

جهان استارتاپيافسانه ايمني جمعي

مجوز آزمایش خودران به یك استارتاپ

استارتاپ AutoX كه در زمينه توســعه خودروهاي خودران فعاليت 
دارد و زيرنظر شركت علي بابا فعاليت مي كند، توانست مجوزي براي 
آزمايش خودران خود در يك منطقه عمومي محدود در ســن خوزه 
ايالت كاليفرنيا به دســت آورد. به  گزارش تك كرانــچ، مجوز اخير به 
استارتاپ AutoX اين اجازه را مي دهد تا وسايل نقليه خودمختار خود 
را بدون راننده ايمني انساني آزمايش كند. اين سومين شركتي است كه 
مجوز آزمايش بدون راننده را دريافت مي كند. ويمو و نورو پيش از اين 
توانسته بودند، مجوزهايي براي آزمايش خودران هاي خود در آمريكا 
دريافت كنند. برخالف2  شركت ديگر، مجوز AutoX محدود به يك 
وسيله نقليه و محدود به خيابان هاي مشخصي از سن خوزه در نزديكي 
دفتر مركزي اين استارتاپ است. آنها اعالم كرده اند كه وسيله نقليه شان 
در شرايط آب و هوايي معمول و بارندگي سبك مي تواند در خيابان ها 

با حداكثر سرعت 72كيلومتر بر ساعت حركت كند.

استخدام روبات كانگورویي

يك روبات ژاپني با ظاهري شبيه به كانگورو كه مي تواند ساندويچ ها 
و نوشيدني هاي مختلف را در قفسه هاي فروشگاه بچيند، از  ماه آينده 
فعاليت آزمايشي اش را آغاز خواهد كرد. به گزارش رويترز، اين روبات 
كه نامش »مدل تي« اســت توسط اســتارتاپ »تله اگزيستنس« 
ساخته شده و درصورت پشت سر گذاشتن تمامي مراحل آزمايشي 
خدمات رساني اش به توليد انبوه خواهد رسيد. شركت »فاميلي مارت« 
كه در يكي از فروشگاه هاي خود »مدل تي« را به كار گرفته اعالم كرده 
كه قصد دارد تا ســال2022 از روبات هاي كارگر در 20شــعبه  خود 
استفاده كند. اين روبات ها ابتدا از راه دور كنترل خواهند شد تا اينكه 
هوش مصنوعي آنها بتواند حركات انســان را تقليد كند. نكته جالب 
درخصوص اين روبات، اين اســت كه »مدل تي« به گونه اي طراحي 
شده تا مشتري ها احساس راحتي بيشتري در فروشگاه داشته باشند؛ 
چراكه برخي ها نسبت به روبات هايي كه بيش از حد شبيه به انسان 

هستند، حس خوبي ندارند و حتي از آنها مي ترسند!

  عبور یك سيارك از كنار زمين
سياركي با قطر ۱70متر كه با ســرعت 46هزار كيلومتر بر ساعت در 
حال حركت است، بيست وچهارم ژوئيه )سوم مرداد( از كنار زمين عبور 
خواهد كرد. براساس نوشته وب سايت اسپوتنيك، تخمين زده شده 
است كه اين سيارك با نام ND2020 از فاصله 5/5ميليون كيلومتري 
زمين عبور خواهد كرد. اگرچه احتمال برخورد اين سيارك با زمين 
بسيار بسيار اندك به نظر مي رسد، اما ناسا آن را يكي از سيارك هاي 

 خطرناك اعالم كرده است.
  هكرهایي بدون سابقه

روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي خبر داده است، هكرهايي كه در 
عمليات نفوذ به حســاب هاي كاربري توييتر شركت داشته اند، چند 
جوان بدون داشتن سابقه همكاري با ســازمان هاي دولتي يا جرايم 
سازمان يافته هستند. در اين حمله، حساب كاربري بيش از ۱30نفر از 

افراد مشهور در توييتر هك شد. 

  درمان آلزایمر با گروهي از پروتئين ها
پژوهشگران مركز علوم بهداشت دانشــگاه تگزاس در سن آنتونيو، 
گروه جديدي از پروتئين ها را كشف كرده اند كه با كمك آنها مي توان 
از مغز مقابل بيماري هايي مانند آلزايمــر محافظت كرد. به گزارش 
نوروساينس نيوز، اين پروتئين ها مي توانند از آسيب ديدن سيناپس ها 
جلوگيري كنند. سيناپس ها، ســاختارهايي هستند كه پالس هاي 
الكتريكي را ميان نورون ها انتقال مي دهند. محققان بر اين باورند كه 
اگر كارايي اين پروتئين ها اثبات شود، شايد بتوان با به كارگيري آنها 

يك روش جديد براي درمان آلزايمر و پاركينسون ايجاد كرد.

  شاپ لوپ؛ سرویس جدید گوگل
 )Google Shoploop( گوگل سرويس جديدي را با نام شاپ لوپ
راه اندازي كرده كه پلتفرمي ويدئو محور براي خريد محصوالت مختلف 
است. شاپ لوپ گوگل امكان پيدا كردن، بررسي و خريدن محصوالت 
را با هم دارد و هدفش رقابت با اينستاگرام است. به گزارش تك كرانچ، 
ايده اصلي راه اندازي اين ســرويس از نحوه  رفتار مردم در شبكه هاي 
اجتماعي براي خريد الهام گرفته شده است. تمامي ويدئوهايي كه در 
شاپ لوپ به نمايش درمي آيند، كمتر از 90ثانيه هستند. در شاپ لوپ 
بررسي محصوالت از زبان كاربران به نمايش درمي آيد تا تجربه  آنها از 

داشتن يك كاال توضيح داده شود.

  توصيه به استفاده از كولر كم مصرف
يونپ )برنامه محيط زيست سازمان ملل( از كشورهاي جهان درخواست 
كرد كه به منظور كاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي از سيســتم هاي 
خنك كننده كم مصرف استفاده كنند. ديلي ميل نوشت در گزارش اين 
سازمان آمده است كه اين دستگاه ها حاوي يك ماده شيميايي هستند 
كه موجب انتشار گازهاي گلخانه اي در هوا مي شــوند. يونپ در اين 
گزارش از كشورهاي جهان خواسته است كه به استفاده از سيستم هاي 

خنك كننده اي روي آورند كه مصرف انرژي بهينه اي دارند. 

۵۱ سال بعد از آپولو۱۱؛ همه  چيز براي  ماه 
امروز درحالی سالگرد قدم گذاشتن نخستين انسان روي  ماه است كه بار ديگر آژانس هاي فضايي كشورهاي 

مختلف براي بازگشت به قمر زمين خيز برداشته اند 

امروز پنجاه و يكمين ســالگرد قدم گذاشتن 
نخستين انسان روي قمر زمين است كه هنوز فضا

پس از ســال ها تجربه آن تكرار نشــده است. 
5۱ســال قبل در چنين روزي تيتر يــك روزنامه ها نه درباره 
سياســت بود و نه اقتصاد. تقريبا مي توان گفت تيتر اول همه 
روزنامه ها در سال۱34۸ مربوط به گزارش هاي لحظه اي سفر 
انسان به  ماه بود؛ خبري كه در آن زمان، بزرگ ترين خبر تاريخ 
به حساب مي آمد. براي نخستين بار بشر در چنين روزي توانست 
به جرمي غيــر از زمين پا بگــذارد و در پربيننده ترين پخش 
تلويزيوني تاريخ جهان ميليون هــا نفر پاي جعبه جادويي آن 

زمان ميخكوب شده بودند.
وقتي فضاپيماي عقاب در 20جوالي۱969 روي  ماه فرود آمد، 
روي زمين نفس ها در سينه حبس شــده بود. زماني كه نيل 
آرمسترانگ 6 ســاعت پس از فرود روي  ماه قدم برمي داشت، 
قلب ساكنان زمين با هر قدم تندتر مي زد. همه در آن سال ها 
مجذوب رقابت فضايي آمريكا و روسيه بودند، اما گفتن جمله 
»اين گامــي كوچك براي يك مرد و جهشــي بــزرگ براي 
بشريت است« مرزهاي جغرافيايي را در هم شكست. آن فرود 
بزرگ ترين پخش زنده تلويزيوني تاريخ رسانه ها را رقم زد. زبان 
والتر كرونكيت، مجري پوشــش زنده مأموريت آپولو ۱۱ در 
شبكه سي بي اس، در ابتدا بند آمده بود، اما در نهايت توانست 
اين جمله را بگويد: انسان بر  ماه پا گذاشت!... واي، پسر، واي، 
پسر! 5۱ســال از آن روزها مي گذرد، اما هنوز هم براي مردم 
جهان آپولو هوا كردن كنايه از انجــام دادن كاري غيرممكن 
است. شايد به خاطر همين »غيرممكن« به نظر رسيدن است 
كه هنوز هم عده زيادي در دنيا ايــن اتفاق را قبول ندارند و بر 

نظريه هاي جعلي بودن ماموريت آپولو۱۱ تكيه مي كنند.
در چنين روزي 600 ميليون نفر از مردم جهان لحظه به لحظه 
دنبال خبر جديد درباره ماموريت آپولو بودند. وقتي در ســال 
۱962 جان اف  كندي در سخنراني مشــهور خود گفت: »ما 
انتخاب كرديم كه به ماه برويم.« رقابت فضايي ميان شوروي 
و آمريكا به اوج خود رســيد. پيش از موفقيــت برنامه آپولو 
آمريكايي ها تمام رقابت هاي پيشين را در مقابل شوروي باخته 
بودند. شوروي توانسته بود نخستين ماهواره را در مدار زمين 
قرار دهد و در ماموريت لونا Luna 2( 2( نخستين فضاپيما را 
بر سطح ماه فرود آورد. آمريكايي ها در واقع مدت ها در مقابل 
شوروي ســرخورده بودند و برگ برنده اي در نظام دوقطبي 
آن زمان جهان را مي خواستند. همين مسئله آمريكايي ها را 
وادار كرد كه حتي دست به ســعي و خطا بزنند. در نخستين 
ماموريت از برنامه آپولو در ســال۱967 قــرار بود 3 فضانورد 
راهي مدار زمين شــوند. با اين حال فاجعه اي اتفاق افتاد و با 
آتش گرفتن ماژول فرماندهي آپولو ۱ ، 3 فضانورد جان خود را 
از دست دادند. مرگ اين فضانوردان براي آمريكايي ها بسيار 
سنگين بود. سرانجام اما در سال ۱96۸ و طي ماموريت آپولو 7 
فضانوردان بيش از يك هفته را در مدار زمين سپري كردند. در 
اواخر همان سال طي ماموريت آپولو ۸ بشر براي نخستين بار 
مدار زمين را پشــت سر گذاشــت و به نزديكي  ماه رسيد. آن 

تصوير مشــهور و تاريخــي از طلوع زمين متعلــق به همين 
ماموريت است. در ماموريت آپولو ۱0 همه كارها به غير از فرود 
روي  ماه تمرين شد و ســرانجام كار به آپولو ۱۱ رسيد؛ جايي 
كه سرانجام ســاعت 20 و ۱7 دقيقه و 39 ثانيه روز 20 ژوئيه 
۱969)ساعت 23:44 يكشنبه 29 تير ماه ۱34۸( آرمسترانگ 

گزارش داد: »اينجا پايگاه آرامش است. عقاب فرود آمد.«

رقابت جدید فضایي
به گزارش همشهری، حاال پس 5۱سال بار ديگر جهان به رقابت 
فضايي بازگشته است. حاال فقط روسيه و آمريكا در تالش براي 
رسيدن به  ماه نيستند. پاي كشورهايي مانند چين و هند هم در 
ميان است و عالوه بر  ماه اين بار رقابت ها به مريخ هم رسيده است. 
آمريكايي ها قصد دارند در سال2024 در ماموريت آرتميس بار 
ديگر فضانوردان خود را به ماه برسانند و براي نخستين بار يك زن 
فضانورد روي قمر زمين قدم بزند. چيني ها تالش گسترده اي در 
كشف ناشناخته هاي نيمه پنهان يا تاريك  ماه داشته اند و چراغ 
خاموش رقابت جديد فضايي را پيگيري مي كنند. سازمان فضايي 
روسيه هم به صورت رسمي اعالم كرده كه قصد دارد تا سال2040 
يك كلوني در  ماه تشكيل دهد و پرتاب فضاپيما با سرنشين انساني 

به  ماه در رأس اولويت هاي اين سازمان قرار گرفته است.

چرا دیگر تكرار نشد؟
در تمامي 5۱سال گذشــته جدال درباره راست يا دروغ بودن 
ماموريت آپولو۱۱ ادامه داشته است و در شبكه هاي اجتماعي 

و سايت ها هنوز هم مي توانيد بحث ها در اين رابطه را ببينيد.
آنهايي كه ادعاي جعلي بودن اين ماموريت و فرود آمدن انسان 
روي  ماه را دارند، استدالل هاي مختلفي مي آورند و در مقابل 
طرفداران اين ماموريت هم منطق خود را دارند. احتماال اين 
ماجرا مثل يك افســانه ادامه دارد و هيچ گروهي آن يكي را 
نمي تواند قانع كند. خيلي ها هم سؤال ها درباره آن را شنيده اند؛ 
استدالل براي سؤال هاي مختلف فضاي زيادي مي طلبد، اما 
يك سؤال مهم اين اســت كه چرا بعد از 5۱سال انسان هنوز 
نتوانسته با همه اشتياقي كه وجود دارد به قمر زمين بازگردد؟

جواب سؤال بيشتر از هر چيز به شرايط سياسي و اقتصادي آن 
زمان بازمي گردد. بودجه ناسا در زمان برنامه آپولو به 5درصد 
بودجه فدرال رسيد، اما اين ماموريت هزينه هنگفتي داشت؛ 
حتي باعث اعتراض هايي از سوي مردم و ماليات دهندگان شد. 
برنامه آپولو حدود ۱0سال 2.5درصد از توليد ناخالص داخلي 
آمريكا را به خود اختصاص داده بود. حتي همين حاال هم شرايط 
ناسا اصال قابل مقايسه با آن دوران نيست. بودجه ناسا هم اكنون 
تنها نيم درصد بودجه فدرال اســت كه از اين مقدار يك سوم 
به بخش روباتيك و دوســوم به بخش پروازهاي سرنشين دار 
اختصاص دارد. درون ناسا بحث بسيار جدي بر سر اولويت بندي 
اين بودجه در جريان اســت. ســفرهاي فضايي سرنشين دار 
اگرچه جذابيت و اهميت طوالني مدت دارند، اما دستاوردهاي 
علمي مستقيم آنها در مقايسه با ماموريت هاي روباتيك چندان 
باال نيست؛ براي مثال تعداد مقاالت علمي كه تنها از تلسكوپ 
فضايي هابل به دست آمده، ده ها برابر كل داده هايي است كه 
از آزمايش هاي انجام شده در ايستگاه فضايي به دست مي آيد. 

آینه اي نازك تر از تار مو
نازك تريــن آينه جهان بــا اليه اي متشــكل از صدها اتم، از ســوي 

دانشمندان ساخته شده كه ضخامت آن بســيار كمتر از موي انسان علم
است. اين آينه اگرچه بسيار نازك است، اما توانايي بااليي در بازتاب نور 

دارد.
ســايت innovations-report خبر داده اســت كه فيزيكدانان مؤسســه اپتيك 
كوانتومي ماكس پالنك)MPQ( براي ساخت اين آينه از موادي جديد و همچنين 

اليه اي متشكل از صدها اتم استفاده كرده اند.
اين اتم ها در يك ارائه دو بعدي مشــبك نوري قرار گرفته اند كه از تداخل پرتوهاي 
ليزري تشكيل يافته اند. آنها در يك الگوي منظم با فواصلي كمتر از طول موج انتقال 
نوري اتم قرار گرفته اند. براي ساخت اين آينه از »فراماده« استفاده شده. فراماده ها 
ساختارهاي مصنوعي با خواص بسيار ويژه اي هستند كه در طبيعت به ندرت مي توان 
آنها را مشاهده كرد. اين خواص نه از تركيب آنها، بلكه از ساختارهايي كه توسط آنها 

شكل گرفته اند، نشات مي گيرند.
معموالً براي ساخت آينه ها از سطوح فلزي جال داده شده يا شيشه هاي نوري كه با 
موادي خاص پوشانده مي شوند، استفاده مي شــود تا وزن كمتري داشته باشند. اما 
فيزيكدانان مؤسسه MPQ براي نخستين بار نشان دادند كه حتي يك اليه متشكل 
از چند صد اتم، مي تواند يك آينه نوري خلق و آن را تبديل به سبك ترين آينه قابل 

تصور كند.
قطر اين آينه از آنجا كه فقط 7 ميكرون و هزار برابر نازك تر از موي انســان اســت، 

نمي توان آن را با چشم غيرمسلح تشخيص داد.
 با اين حال دســتگاهي كه اين آينه را ساخته است بســيار بزرگ است و وزن آن به 

حدود 2تن مي رسد.

۱00ثانيه خبر

اظهارات اين روزهاي مقام هاي ايران به 
اين گمانه زني دامن زده كه كشور ما در گزارش

حال پيگيري سياســت ايمني جمعي 
است. روز گذشته صحبت هاي دكتر مسعود مرداني، 
عضو كميته علمي ســتاد مقابله با كرونــا هم به اين 
گمانه زني دامن زد. مرداني در مصاحبه  با ايسنا گفته 
است: چه سياست كشور بر ايجاد ايمني جمعي باشد و 
چه نباشد، ما در حال حركت به سمت ايمني جمعي 
هســتيم. به گفته او »شــايد اگر روزي تا 70 درصد 
جمعيت ايران مبتال شوند بتوان ماسك و دستكش را 
كنار گذاشــت«. اين اظهارنظرها به ويژه پس از اعالم 
ابتــالي 25 ميليــون ايراني به كوويد-۱9 از ســوي 
رئيس جمهوري بســيار جنجالي شــده اســت. در 
كشورهاي ديگر هم بحث هاي مفصلي در اين رابطه در 
جريان اســت و مي شــود آن را يكي از جنجالي ترين 

مسائل علمي در اين روزها دانست.
به عقيــده گروهي از محققان، ايمنــي جمعي زماني 
به دســت مي آيد كه اكثر جمعيت يك كشور نسبت 
به يك بيماري عفوني ايمن شــده باشند و اين مسئله 

چرخه ابتال را قطع كند.
مثال چنــدي پيش مقام هاي ســوئد كــه مقررات و 
ســختگيري هاي شــديدي در مقابل ويروس جديد 
كرونا نداشتند، اعالم كردند سطح ايمني در اين كشور 
به 30 درصد رسيده  است. سوئد اما يكي از بدترين آمار 
تلفات جهان را در مقايسه با جمعيت خود داشته است و 
محققان مي گويند امتناع از قرنطينه و تعطيلي شهرها 

يك شكست تمام عيار بوده است.
از سوي ديگر رئيس مركز بيماري هاي عفوني ژنو در 
نشريه تخصصي »لنست« نوشته است: »هر رويكردي 
در زمينه حركت به سوي ايجاد ايمني جمعي در پي 
انتشار طبيعي ويروس نه تنها عميقا غيراخالقي است 

بلكه دست نيافتني  است.«
»دني آلتمان«، استاد ايمونولوژي در كالج ايمپريال 
لندن در اين رابطه به ســي ان ان مي گويد: در تمام 

شــهرهاي بزرگ و كوچك كه ابتال به ويروس كرونا 
زياد اتفــاق افتاده اســت تنها ممكن اســت ۱0تا 
۱5درصد از جمعيت، نســبت به اين بيماري ايمن 

باشند.
او تأكيد مي كند: ايمني نسبت به چنين ويروس هايي 
احتماال شكننده و ضعيف است چرا كه ممكن است 
افراد تنها براي مدت كوتاه و فقط چند ماه در برابر اين 
ويروس ايمن شوند و بعد از اين مدت درصورت قرار 
گرفتن در مجاورت ويــروس، احتمال ابتالي دوباره 
وجود دارد، پس نمي توان يك بار ابتال را مبناي ايمني 
هميشــگي عليه ويروس كرونا دانست. اين ويروس 
جديد بسيار مرموز است و ايمني نسبت به آن بسيار 

گيج كننده و حتي در مواردي كوتاه مدت است.

در ترازوي علم
از زماني كه جديدترين نوع ويروس كرونا با نام علمي 
SARS-CoV-2 در دســامبر 20۱9شناسايي شد، 
تاكنون حدود ۱4ميليون نفر در سراســر جهان به آن 
مبتال شده اند. به خاطر نرسيدن به دارو يا واكسني مؤثر 
و همچنين فلج شدن اقتصاد جهان گروهي از محققان 
ايمني جمعي را حاال به جاي قرنطينه  راه حل جلوگيري 
از گســترش بيماري مي دانند. براساس گزارش هاي 

جديد حاال يك تحقيق نشان مي دهد كه وقتي شخصي 
بهSARS-CoV-2مبتال مي شود، توليد آنتي بادي هاي 
سيســتم ايمني بدن او در برابر ويروس به سرعت اوج 

گرفته و سپس به سرعت كاهش مي يابد.
اين يافته هــا نگراني در مورد خطــر احتمالي ابتالي 
مجدد افــراد بهبوديافتــه از كوويــد-۱9را افزايش 
مي دهد. »كامران كدخدا«، مدير پزشكي آزمايشگاه 
ايمونوپاتولــوژي در كلينيك كليولنــد اوهايو در اين 
رابطه به Healthline مي گويد: مطالعات بيشتر نشان 
مي دهد كه افراد به ويژه با بيماري خفيف كوويد-۱9، 
با گذشت زمان تمايل به از دست دادن اين آنتي بادي ها 
دارند. آيا اين بدان معني است كه آنها در معرض خطر 

ابتالي مجدد هستند؟ بله ممكن است.
 

بيماري خفيف، ایمني كمتر 
در يك مطالعــه جديد نيز محققــان دريافتند ميزان 
آنتي بادي هــاي خنثي كننــده عليه ويــروس كرونا 
در حدود 3هفتــه در افــراد مبتال به عالئــم به اوج 
خود رســيده اســت. طي 3هفتــه اول، 60درصد از 
شــركت كنندگان در اين مطالعه پاسخ هاي قدرتمند 
آنتي بادي خنثي كننده را عليه ويــروس ارائه كردند. 
با گذشــت 65روز، تنها ۱7درصد از شركت كنندگان 

هنوز ســطح قوي آنتي بادي هاي خنثي كننده را در 
خون خود داشتند.

در افرادي كه فقط عالئم خفيف تا متوسط   بروز كرده 
بود نســبت به افرادي كه موارد شــديد كوويد-۱9را 
تجربه كرده بودند، توليد آنتي بادي هاي خنثي كننده 
كمتر بود. ســطح آنتي بــادي همچنيــن در افرادي 
كه فقط عفونت خفيف تا متوســط   ايجــاد كرده اند 
تمايل به كاهش داشــت. در برخي از آنها هيچ پادتن 
خنثي كننده اي تا پايان مطالعه قابل تشخيص نبود. اين 
مطالعه توسط محققان كالج كينگ در لندن انجام شده 
كه البته هنوز به مرحله بررسي نرسيده اما يافته هاي 
آنها با تحقيقات ديگري كه توســط ساير كارشناسان 

انجام شده مطابقت دارد.
طبق گفته دكتر »اســتوارت پي ويزبرگ« استاديار 
آسيب شناسي و زيســت شناسي ســلولي در مركز 
پزشــكي ايروينگ دانشــگاه كلمبيــا در نيويورك 
مصونيت از كوويد-۱9كوتاه مدت اســت و به همين 
دليل مصونيت جمعي ممكن اســت هرگز رخ ندهد. 

اما درك چگونگي پاسخ سيستم 
ايمني بدن به SARS-CoV-2و 

زمان مصونيت از ويروس بعد از بهبودي به تحقيقات 
بيشتري نياز دارد.

 زهرا خلجي
خبر نگار

ادامه در 
صفحه 19
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   14/9درصد ميزان كشندگي
براي انجام مطالعات مربوط به شيوع كرونا در تهران، تعداد 3696نفر از بيماراني كه نتيجه تست »پي سي آر« 
آنها مثبت قطعي بوده است، وارد مطالعه شده اند. از تعداد كل افراد مورد مطالعه، 550نفر،  فوت شده اند. در 

زير، برخي از نتايج حاصل از مطالعات آماري تهران در اين رابطه را مي خوانيد.

  14.9درصد ميزان كشندگي بيماري
  41.4 درصد ميزان بهبودي هاي بيماري

  43.7 درصد افراد تحت درمان
  22 درصد از افراد به دليل ارتباط با فرد مبتال، آلوده شده اند

  67 درصد سابقه شركت در اجتماعات را داشته اند
  ميانگين سن ابتال: 57سال و 4ماه

  كم سن ترين مورد قطعي: كودكي يك ساله
  مسن ترين مورد قطعي: فردي 100ساله بوده است.

  62 درصد مبتاليان زير ديپلم بوده اند و جالب اينكه ميزان مرگ هم در بين آنها بيشتر بوده است.
  42 درصد مبتاليان سرپرست خانوار بوده اند و جالب اينكه متاهل ها بيشترين ميزان ابتال را داشته اند.

  تا حدودي در نواحي شرقي، تعداد مبتاليان از تراكم بيشتري برخوردار هستند.
  موارد فوتي از الگوي مكاني خاصي پيروي نمي كند.

  بيشتر موارد ترخيص شده در نواحي غربي، يا گرايش به غرب است.
  تراكم موارد ابتال در برخي مناطق پرتراكم جمعيتي، مانند مناطق 4، 8 و 13 است.

  فراواني كمتر ابتال و مرگ در مناطق غربي  مانند مناطق 9، 18، 21 و 22 است.

حسن آباد متعلق به شهر است
اواخر تيرماه سال 1398به علت رعايت نكردن نكات ايمني، فرسودگي بافت و... آتش سوزي در يك انبار كاالي 
500متري كه محل نگهداري ابزارآالت و يراق بود در ميدان حسن آباد اتفاق افتاد كه باعث شد 2 گنبد تاريخي 
ميدان در بخش شمال غربي آسيب جدي ببيند كه 80درصد بخش آسيب ديده تحت مالكيت اشخاص حقيقي 
و خصوصي قرار دارد. چون مالكيت ساختمان آتش گرفته در اختيار اشخاص است، قرار نبود شهرداري به اين 
موضوع ورود پيدا كند، ولي براساس دستورات رئيس جمهور و شــهردار تهران مقرر شد تا سازمان زيباسازي 
به عنوان مســئول مســتقيم، احيا و مرمت اين بنا را برعهده بگيرد و در اين ميان نيز سازمان ميراث فرهنگي 
همراهي هاي الزم را در مراحل مرمت و بهسازي بخش هاي آسيب ديده داشته باشد. هنوز هم قلب ميدان حسن آباد 
مي تپد و هنوز هم هر لحظه ممكن است كه خبري بشنويم درباره اينكه ميدان حسن آباد آتش گرفته است.  درست 
است كه مغازه هاي شمال غربي ميدان بعد از آتش سوزي تعطيل شدند، ولي در بخش هاي ديگر ميدان هنوز هم 
كاربري هاي تجاري هستند كه اغلب مي توانند خطرساز باشند. كاموافروشي، چوب فروشي و انبارهاي پيرامون 
آنها شبيه يك بمب ساعتي هستند كه ممكن است بر اثر يك بي احتياطي جرقه گاز يا اتصال برق ميدان حسن آباد 
را به هوا ببرند. در چنين شرايطي ميدان حسن آباد چشم انتظار دستان ياري مسئوالن و مردم با هم است كه تا دير 
نشده و جرقه خانمان سوز ديگري زده نشده، جان دوباره بگيرد و همانطور كه در سال 1309توسط شهردار وقت 
تاسيس شد، در سال 1399يعني دقيقا 90سال بعد، تن خود را از گزندها و آسيب هاي روزگار بتكاند و به شهر تصوير 
تازه اي از نشاط و سرزندگي ببخشد. مراقب باشيم كه اين فرصت ها دير نشود و در البه الي چرخ هاي بوروكراسي و 
سرمايه داري ويران نشود تا آيندگان قضاوتي درست از اين برهه زمان از ما داشته باشند؛ چون ميدان حسن آباد 

براي همه مردم شهر است و آنچه درباره آن، امروز انجام مي شود در تاريخ خواهد آمد.
ث

مك

هنوز هم وقتي روي ســنگفرش برجسته 
ميدان حســن آباد راه مي رويد، ناخودآگاه گزارش

عطر باغ در خاطرتان مي پيچد.
انگار برمي گرديد به 100 سال پيش؛ به قبل از دوره قاجار 
و آن ساختمان هاي هاللي و گنبدي شكل كه دور تا دور 
ميدان قرار گرفته اند. بي خود نيست كه نام ميدان زماني 
به هشت گنبد معروف بوده است؛ از ميان نماي آجري و 
گنبدي شكل ســاختمان هاي دور ميدان مي توان اين را 
فهميد. يادتان مي رود كه ميدان حسن آباد اين روزها به 
بورس مغازه هاي تجاري تبديل شده و سال گذشته بخش 
شمال غربي همين ســاختمان هاي گنبدي شكل بر اثر 
آتش سوزي يك واحد انباري كاالهاي تجاري آسيب جدي 
ديد. اما قرار است به زودي در ميدان و همزمان با گذشت 
يك سال از حادثه آتش سوزي شاهد اتفاقات جديد باشيم. 
اينطور كه اعالم شده طرح ساماندهي ميدان حسن آباد بعد 
از آتش سوزي از هفته آينده رنگ اجرايي به خود مي گيرد. 
هم اكنون بخش شمال غربي كه سال گذشته آتش گرفت 
در حال مرمت اســت و به زودي كار اجراي نماي بيروني 

نيز آغاز مي شود. 
با اقداماتي كه در اين بخش صورت مي گيرد، ضمن تغيير 

ظواهر بصري، گردشگري هم در قلب تهران رونق خواهد 
گرفت.

3 طرح برگزيده در حال بررسي نهايي
به گفته رئيس سازمان زيباســازي منطقه 12شهرداري 
تهران، بهســازي و رفع خطر اوليه در بخش شمال غربي 
ميدان، بعد از آتش سوزي انجام شده است. اشكان بيات، 
به همشهري گفت: »بيش از 80درصد بخش آتش گرفته 
ميدان، متعلق به مالك شــخصي اســت كه مرمت آن با 
موافقت مالك، در دســتور كار قرار گرفت. براي مرمت، 
كارگروهي از سازمان زيباسازي، دانشگاه تهران، سازمان 
ميراث فرهنگي و مالك تشكيل شده و طرح مرمت در يك 
مسابقه دانشــجويي به فراخوان گذاشته شده است كه از 
بين طرح هاي  ارسالي، 3طرح برگزيده انتخاب و جوايزي 

از طرف سازمان زيباسازي به اين طرح ها داده شد.« 
او با بيان اينكه اكنون طرح ها براي طي مراحل نهايي در 
اختيار مالك قرار دارد و در حال بررسي است، افزود: »در 
مرحله بعد قرار اســت كل ميدان مرمت و پيرايش شود و 
هرگونه عناصر و المان هاي خطرساز حذف و در مركزيت 
ميدان طرح احيا و زيست شبانه ديده شود و كاربري هاي 
اطراف ميدان با توجه به موقعيت تاريخي و قدمت ميدان 

تغيير پيدا كنند.«
ميــدان حســن آباد در بافــت تاريخي تهــران و ميان 

خيابان هــاي امام خمينــي، حافظ، وحدت اســالمي و 
شاهپور واقع شده است و در گذشته به علت وجود مجسمه 
ملك المتكلمين به ميدان ملك المتكلميــن يا به دليل 
وجود 4ساختمان تاريخي با 8گنبد هاللي به هشت گنبد 
مشهور بوده كه معماري آن از آخرين بازماندگان معماري 
اروپايي و رنسانس در ايران است. ميدان حسن آباد حدود 
100ســال قبل از بزرگ ترين باغ هاي شــهر و متعلق به 
ميرزا يوسف آشتياني از رجال دوره قاجار بوده و به جرأت 
مي توان گفت كه يكي از نمادهــاي تهران قديم در دوره 
معاصر فعلي محسوب مي شود. شايد برايتان جالب باشد 
بدانيد نخســتين ايستگاه آتش نشــاني تهران در ميدان 
حسن آباد تاسيس شد. در نزديكي ميدان حسن آباد بناهاي 
ارزشــمند و تاريخي زيادي مانند پارك شهر، موزه ملي 
ايران، خانه موزه مقدم و سردر باغ ملي وجود دارد. ميدان 

حسن آباد در سال 1376به ثبت آثار ملي رسيده است.

سرنوشت حسن آباد ميان دست هاي سازمان زيباسازي و مالك 
درست يك سال است كه از آتش سوزي بخش شمال غربي 
ميدان حســن آباد مي گذرد. بخش اعظم سوخته شده 
ميدان، مالك خصوصي دارد. مهدي جاهد درباره سرنوشت 
ملك اعالم كرده كه كار ساخت داخل بنا بر عهده اوست 
و ساخت نما و پيگيري ها براي صدور پروانه ساخت هم از 
طرف سازمان زيباسازي شهرداري انجام مي شود. جاهد با 
بيان اينكه كار مجوزي ساخت با مشكالت حقوقي مواجه 
شده، گفت: »همين عامل، بازســازي داخلي را به تأخير 
انداخته است.« در همين ارتباط، برزين ضرغامي، رئيس 
سازمان زيباسازي شــهرداري تهران قول مساعد داد كه 
اگرچه پيگيري مجوز ها بر عهده سازمان متبوع او نيست، 
اما كمك مي كنند تا فرآيند صدور مجوز ها تسهيل شود. 
او گفت: »در تفاهمي كه با مالك داشتيم وظايفي را براي 
او مشخص كرديم و وظايفي هم بر عهده ماست. در طرح 
اوليه، مالك يك مشاور استخدام كرده بود كه طرح او در 
كارگروه ما بررسي شد و تشــخيص كارگروه اين بود كه 
اين طرح جامع و مناسب نيست. بر اين اساس، فراخواني 
به دانشــگاه ها داديم تا پس از بازديــد از فضاي موجود 
طرح هاي خود را ارائه دهند كه در اين فراخوان 9 تيم از 
دانشگاه تهران طرح هايشان را ارائه دادند و پس از داوري 
3طرح برگزيده شــدند.« ضرغامي خاطرنشان كرد: »در 
مرحله بعد طرح ها در اختيار مالك قرار داده و مقرر شد كه 
او هم آن را در اختيار مشاورش قرار دهد تا براساس طرح 

اوليه او به يك طرح جديد برسيم.«

   حسن آباد؛ فرصت بي نظير گردشگري

آتش سوزي سال گذشته ميدان 
حسن آباد، اگرچه آسيب جدي 
به يكي از بخش هاي تاريخي و با 
هويت تهران زد، اما باعث شد تا 

احيا و ايمن سازي اين ميدان مدنظر قرار گيرد؛ بر همين اساس 
با دانشگاه تهران تفاهمنامه اي به امضا رسيد و طرح هايي براي 
بازسازي قسمت شمال غربي ميدان ارائه شد. البته هنوز طرحي 
كه بايد به اجرا برسد، نهايي نشده، اما رويكردي اتخاذ شده تا 
حسن آباد به يكي از فضاهاي گردشگري فعال پايتخت تبديل 
شــود. براي اين منظور بايد توجه شود كه ميدان حسن آباد از 
نظر موقعيتي در راســته موزه ها قرار گرفته است؛ موزه هايي 
مثل ايران باستان، دوران اســالمي، ثبت احوال، پست و خانه 
موزه مقدم و... كه همگي در محدوده اطراف حسن آباد هستند. از 
سوي ديگر سي تير نيز در نزديكي اين ميدان يكي از راسته هاي 
فعال به شــمار مي رود و با اين حساب پتانسيل مناسبي براي 
بهبود گردشگري و مشاغل متناسب دارد. ميدان حسن آباد 
حاشــيه هاي آزاد خوبي دارد كه مي تواننــد تبديل به كافه 
شوند. با اين كار به نوعي از ظرفيت شبانه ميدان هم استفاده 
مي شود. بافت هاي پيراموني هم با موضوعاتي كه مي توان در 
آنجا راه اندازي كرد، سازگاري الزم را دارند. همين االن در ضلع 
جنوب غربي ميدان حسن آباد، چند مغازه كاموافروشي قديمي 
است و مدتي مي شود كه چند فروشگاه ديگر راه اندازي شده اند 
كه به فضاي كسب و كار محل رونق داده اند. از سوي ديگر در 
ضلع ديگر هم بانكي وجود دارد كه ديوارش به ديوار يك ملك 
شهرداري چســبيده و اگر در يك  تفاهم از ظرفيت آن بانك 
نيز استفاده شود، مي توان فضاي گردشگري آن را نيز تقويت 
كرد. به هرحال ميدان حسن آباد به خاطر معماري و آن 8گنبد 
خاصش، يكي از محل هاي ارزشمند تهران است. آن قسمتي 
كه در آتش سوخت هم پس از احيا مي تواند تبديل به موزه شود 
و پيشــنهاد تبديل به موزه ايمني به دليل همجواري با پايگاه 

آتش نشاني، خوب به نظر مي رسد.

 مطالعات آماري شوراي شهر و 3دانشگاه نشان مي دهد 67درصد
 مبتاليان كرونا در تهران سابقه شركت در اجتماعات را داشته اند

پراكندگی ابتال به كرونا در مناطق 22گانه تهران

هشدار جدي به مناطق پرجمعيت  تهران

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

حامد فوقاني
دبير سرويس شهري

احمد مسجدجامعي
عضو شوراي شهر تهران

پور
ناه 

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

 بخش خصوصي، 
ديگر توان خريد اتوبوس ندارد 

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با بيان 
اينكه بخش خصوصي در سنوات گذشته با حمايت شهرداري اتوبوسرانی

بخشــي از اتوبوس ها را تامين كرده اســت گفت: با توجه به 
افزايش زياد قيمت، خريد اتوبوس جديد براي بخش هاي خصوصي، ديگر 

امكان پذير و مقرون به صرفه نيست.
به گزارش همشهري، ترفع با تأكيد بر اينكه از حدود 6هزار دستگاه اتوبوس 
تهران، بالغ بر 70درصد آنها فرسوده هستند، افزود: هم اكنون، عمر متوسط 
اتوبوس هاي شهر تهران 12سال ونيم است و براساس مطالعات انجام شده، 

تهران به 9هزار دستگاه اتوبوس نياز دارد.
او با بيان اينكه هزينه هاي شركت واحد در شرايط كرونا سنگين و سرسام آور 
شده و به همان نســبت، درآمدهاي آن به دليل كاهش مســافر به ميزان 
بي سابقه اي كم شده اســت، تصريح كرد: شهرداري تهران با رويكرد مثبت 
در زمينه كمك به سالمتي شهروندان، تا كنون همه هزينه هاي خريدمواد 
ضد عفوني كننده ناوگان اتوبوســراني پايتخت و تجهيزات مورد نياز آن را 

تامين كرده است. 
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با تأكيد بر اينكه دولت تا كنون در 
زمينه جبران كاهش درآمدها و افزايش هزينه هاي بهداشتي به اتوبوسراني 
تهران كمك نكرده است، خاطرنشان كرد: فقط يك قلم درخصوص ماسك 
مورد استفاده روزانه، با توجه به 6300پرسنل شركت واحد اعم از رانندگان 
و نيروهاي عملياتي و ستادي و نيز 5هزار راننده و پرسنل بخش خصوصي، 

هر روز به 11300ماسك نياز داريم.

 راسته هاي فرهنگ و هنر
در پايتخت راه اندازي مي شود 

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران از 
ايجاد راسته هاي فرهنگ و هنر در پايتخت خبر داد و گفت: اين مشاغل

ظرفيــت با همــكاري ســازمان ميــراث فرهنگــي، براي 
 دستفروشــان، هنرمنــدان و توليدكننــدگان صنايع دســتي شــكل 

خواهد گرفت.
به گزارش همشهري، سيدعلي مفاخريان با اشاره به نشست خود با معاون 
صنايع دستي كشور اظهار داشت: در اين جلسه نحوه برگزاري روز بازارهاي 
تخصصي صنايع دستي، مكان يابي با استفاده از ظرفيت ها و امكانات مناطق 
22 گانه تهران بررسي و ارزيابي شد. وي با تأكيد بر آمادگي شهرداري براي 
كمك به توسعه و رونق صنايع دستي، افزود: اســتفاده از فضاهاي شهري 
مناسب براي نمايش و فروش صنايع دستي مي تواند در ارتقاي جايگاه اين 

هنر نقش مؤثري ايفا كند.
همچنين ســيدعلي مفاخريان، مديرعامل شركت ســاماندهي صنايع و 
مشاغل شهر درباره كيوسك هاي شهر گفت:  باتوجه به ضرورت به روزرساني 
كيوســك هاي تهران، فراخوان طراحي كيوسك هاي جديد منتشر شده و 

به زودي اجرايي خواهد شد. 
او با اشاره به اينكه اين فراخوان توسط سازمان زيباسازي منتشر شده افزود: 
 كميته اي علمي براي شناخت نيازهاي فعلي شهروندان تشكيل شده و قرار 
است براساس همين موارد، كيوسك ها طراحي شود. به گفته مفاخريان پس 
ازوصول اين طرح ها، ارزيابي و انتخاب آنها توسط هيأت داوران انجام شده و 

بدنه هاي تازه به تدريج و با رعايت برخي اولويت ها تعويض مي شوند.

محله اي از تهران نيست كه بتوان با 
قطعيت گفت، از نظر ميزان شــيوع شهر

كرونــا )ابتال، بهبود يــا مرگ ومير( 
وضعيــت ســفيد دارد. كوويد-19بــه تمامــي 
كوچه پس كوچه هاي مناطق تهران سر زده و با اين 
اوصاف، احتياط، شرط عقل است. به همين خاطر 
بايد به آن دسته از شهروندان محترمي كه بدون 
رعايت نكات بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي، در 
محل هايي تجمع مي كنند، گفت: »كرونا از آنچه 

تصور مي كنيد به شما نزديك تر است.« 
با وجود ايــن، هنوز برخي با خيالي آســوده و در 
جمعي نزديك به هم، پــا در قهوه خانه مي گذارند 
و  هنــگام قليان كشــيدن و دادن دود حلقــه اي 
مي گوينــد: »همه  چيــز رديفه؛ كرونــا اينجا پر 
نمي كشــه!« اما اگر نگاهي دقيق بــه مطالعات 
انجام شده در محله هاي تهران از بابت ابتال انداخته 
شود، به آساني متوجه خواهيم شد كه ابتال به اين 
بيماري در همه جاي شــهر حضور دارد و تاكنون 
در جاهايي آمار مبتاليان بيشــتر بوده كه تجمع 
جمعيتي باالتر بوده اســت، مثــل مناطق 4، 8 و 

13 تهران.
اينطور بررسي ها و مطالعات كميته سالمت شوراي 
شهر تهران و مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري 
دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي، ايران و 
تهران نشــان مي دهد، تراكم موارد ابتال در برخي 
مناطــق پرتراكم جمعيتي ماننــد مناطق 4، 8 و 
13 و همينطور وجود برخي خوشــه هاي بيماري 
در محله هايي مانند تهرانپارس، خيابان هاي آيت 
و پيروزي از نكات قابل توجه است. در اين مطالعات 
همچنين آمده كه يافته ها از فراواني كمتر ابتال و 
مرگ در مناطق غربي تهران مانند مناطق 9، 18، 
21 و 22 حكايت مي كند. هرچند در اين مناطق 
هم خوشه هايي از ابتال در نواحي شرقي منطقه 18و 

شرقي منطقه 21 ديده مي شود.
در همين ارتباط ناهيد خداكرمي، رئيس كميته 
ســالمت شــوراي شــهر تهران گفت: »بررسي 
اپيدميولوژيــك  و پراكندگي بيماري ناشــي از 
كرونا ويروس )كوويد-19( شــهر تهران، نشــان 
مي دهد متأســفانه در هيچ منطقــه اي در تهران 
موفق به كنترل ويروس نشده ايم. ما در كشور هم 
هنوز نتوانسته ايم، مطابق ديگر كشورهاي جهان، 
اين بيماري را كنترل كنيم. بيشترين مراجعان ما 
همراه با ســرفه و تب بودند. در ميان فوت شدگان 

نيز تب بيشتر بوده  و مهم ترين دليل مراجعه شان 
تنگي نفس و ديسترس تنفسي گزارش شده است. 
اين در حالي است كه بيشترين بيماري زمينه اي 

در مبتاليان در تهران فشارخون بوده است.« 
او با بيــان اينكه در شــرايط فعلي، بايــد به فكر 
گسترش بازارهاي روز و زيست شبانه و گردشگري 
ســنتي و گســترش تعامالت اجتماعي باشيم، 
افزود: »اما اگر همه گيــري كوويد-19 ادامه يابد  
و به بخشي از زندگي عادي ما تبديل شود، نه تنها 
تعامالت انســاني ترس را بيشــتر از شادي ايجاد 
مي كند  و بسياري از مشــاغل از بين خواهد رفت، 

بلكه هزاران شغل خدماتي ناپديد مي شوند.«

نبايد بنشينيم
به گفته عضو كميسيون سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شهر تهران، اولويت اصلي 
شهر تهران بايد تجديد نظر در برنامه ريزي شهري، 

براي امنيت بيشتر بهداشتي و درماني باشد. 

خداكرمي با اشــاره به اينكه شــيوه ارائه خدمات 
درماني نيازمند سازماندهي مجدد است  و مديريت 
يكپارچه شهري در حوزه سالمت را طلب مي كند، 
افزود: »اين ويروس امنيت بهداشتي درماني تهران 
8ميليوني را، با بيشــترين تعداد پزشك و پرستار  
و باالترين سرانه تخت بيمارســتاني،  در معرض 
آسيب قرار داده است  و آسيب پذيري توزيع دارو، 
تجهيزات پزشكي را به تصوير كشيده است. ضمن 
اينكه نياز به تضمين ســالمتي بيــش از 30هزار 
نيروي كار حوزه خدمات شــهري را هم يادآوري 

مي كند.«
او اضافه كرد: »رستوران ها بايد بتوانند در فضاي 
باز فعاليت كنند  و بــه باغ ها منتقل شــوند   يا از 
مشــتريان خود در فضاي پياده رو پذيرايي كنند. 
نبايد بنشينيم و تماشــاگر از بين رفتن تعامالت 
اجتماعي باشــيم. بلكه بايد به فكر شيوه جديدي 
براي آن باشيم  و فكر كنيم اگر بخواهد از اين بدتر 

شود، بايد چه كار كرد.«

بحث زباله هاي شهري و نوع 
جمع آوري آن، در هر زمان و پسماند

شرايطي مهم اســت؛ زيرا 
به طور مستقيم با ســالمت مردم ارتباط 
دارد. حاال با شيوع بيماري كرونا در جامعه، 
اين مسئله جدي تر و حساس تر هم شده 
اســت؛ چراكه زباله هاي عفونــي مانند 
ماسك، دستكش و ... هم اضافه شده و اگر 
به درســتي جمــع آوري و دفن نشــوند 
مي توانند جان بسياري از افراد را به خطر 

بيندازند. 
به گزارش همشــهري، قنبــر آدينه وند، 
مدير نظارت و ارزيابي امور مناطق سازمان 
مديريت پســماند شــهرداري تهران در 
اين رابطه، مي گويــد: »درخصوص زباله 
شهري ما بارها از طريق رسانه ها به مردم 
گفته ايم كه ماسك، دستكش و دستمال 
كاغذي خود را داخل كيســه اي ريخته 
و در كيســه را محكم ببندند و در سطح 
معابر رها نكنند و سپس داخل مخزن قرار 
دهند.« او درخصوص فعاليت هاي سازمان 
مديريت پسماند شــهرداري تهران براي 
ضدعفوني كردن اماكن و دســتگاه هاي 
متعلق به اين ســازمان، عنوان مي كند: 
»براي جلوگيري از انتشار ويروس كرونا 
به صورت روزانه تمام ايستگاه هاي خدمات 
شهري را توسط 30دســتگاه خودروي 

واترجت و حــدود 90نفــر ضدعفوني و 
گندزدايي مي كنيــم.« آدينه وند توضيح 
مي دهد: »حدود 100دستگاه خودروي 
كشــنده داريم كه از ايســتگاه مياني به 
ســمت كهريزك مي روند و روزانه به طور 
مســتمر چه قبل از بارگيري و چه بعد از 
بارگيري ضدعفوني مي شوند. 600دستگاه 
خودروي حمل پسماند هم در سطح شهر 
به طور شــبانه روزي فعاليــت مي كنند و 
به طــور روزانــه و مســتمر ضدعفوني 
مي شــوند. در ضمن با نشت شــيرابه از 
خودروها به شدت برخورد مي كنيم؛ چراكه 
قاعده اين است كه شيرابه ها به طور كامل 
گرفته شده و پســماندها در جاي مجاز 
تخليه شوند. تمام نيروهايي هم كه با زباله 
در ارتباط هستند به طور مستمر ماسك و 
دستكش در اختيارشان قرار مي گيرد و از 

اين حيث كمبودي نداريم.« 
رئيس مبارزه با كروناي سازمان مديريت 
پســماند شــهرداري تهــران در رابطه 
با اخبار و تصاوير مربــوط به جمع آوري 
ماسك هاي استفاده شــده توسط برخي 
افراد و فروش مجــدد آنها به مردم يادآور 
مي شــود: »كار اين افراد تخلف محسوب 
مي شــود؛ البته هنوز درخصوص صحت 
اين خبر اطالعات دقيقي نداريم. توصيه 
مي كنيم كه شــهروندان هنگام انداختن 

ماســك در كيســه زباله، طوري آن را از 
بين ببرند كه از انتشار ويروس كرونا بين 
شــهروندان جلوگيري و جلوي اين گونه 
تخلفات هم گرفته شود.« او تأكيد مي كند: 
»امكان اينكه پاكبان هاي شريف ما دست 
به چنين اعمال غيرقانوني و غيراخالقي 
بزنند، بسيار بعيد است. از طرفي همكاران 
ما در حوزه خدمات شــهري اگر چنين 
مــواردي را ببينند، بالفاصلــه به مراجع 
باالدســتي اطالع مي دهند كــه برخورد 
جدي صورت بگيرد.« آدينه وند مي گويد: 
»مردم براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي 
اينچنيني بايد ماســك را از مراكز مجاز 
ماننــد داروخانه ها و اماكنــي كه وزارت 

بهداشت مجوز داده است، تهيه كنند؛ زيرا 
ماسك يك وسيله شــخصي و بهداشتي 
است كه قرار اســت روي صورت، دهان 
و بيني قرار گيرد و از مــا در برابر ويروس 
محافظت كند.« مدير نظــارت و ارزيابي 
امور مناطق ســازمان مديريت پسماند، 
يادآور مي شود: »شهرداري تهران هم براي 
برخورد با زباله گردي طي هماهنگي كه با 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ انجام داده، 
به طور شبانه روزي در سطح شهر با عواملي 
كه غيرمجاز در حال تفكيك زباله هستند 
برخورد قانوني مي كند و با حكم دادستاني 
با افراد و خودروهايي كه اين كار را انجام 

مي دهند، برخورد مي كنيم.«

درصد مواردي كه سابقه تماس با بيمار مبتال را ذكر كرده اند

مجموع افراد تحت مطالعهسوابق
)3699نفر(

افراد فوت شده
)550نفر(

افراد بهبوديافته
)1619نفر(

22.4درصد21.6درصد24.5درصدسابقه تماس با فرد مبتال
17.46درصد18.35درصد18.19درصدسابقه سفر به شهرهاي پرخطر

67.31درصد61.53درصد65.87درصدسابقه شركت در اجتماعات

چطور ماسك را دور بيندازيم؟

گزارش مطالعات 
كرونا در تهران را 

با اسكن اين كد 
بخوانيد.

عمليات ساماندهي ميدان حسن آباد كه پس از آتش سوزي 
سال گذشته آسيب ديده بود، دنبال و به زودي اقدامات جديدي 

براي اين محدوده آغاز مي شود

شمايل جديد حسن آباد
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سيامك نعمتي بازيكن  حميدرضا عليپور|
گلزني نيســت اما در همين چند سال 
گل هايي تاريخي براي پرســپوليس به 
ثمر رسانده است. هافبكي كه گل صعود 
پرســپوليس به فينال ليگ قهرمانان را 
زد، اين هفته هم دروازه فوالد را باز كرد 
تا قرمزپوشــان پايتخت در ليگ برتر 
هزارامتيازی شــده و يك گام به كسب 
چهارمين قهرماني متوالي شان نزديك تر 
شوند. البته سيامك نعمتي هنوز حاضر 
نيست گلش به السد را با هيچ  گلي عوض 
كنــد. او در گفت و گــوي اختصاصي با 
همشهري ورزشي در اين خصوص بيشتر 

صحبت كرده است.

 از برد مقابل فوالد شــروع 
كنيم. تيم سرسختي را شكست داديد.

واقعا همينطور است. فوالد تيم يكدست و 
خوبي است و در نيمه اول هم توانست كمي 
ما را تحت فشار بگذارد. با وجود اين در نيمه 
دوم ما بازي را در اختيار گرفتيم و توانستيم 
به موقع گلزني كنيم. ما حتي مي توانستيم 

گل هاي بيشتري هم بزنيم.
 با اين برد بايد پرسپوليس را 

قهرمان ليگ برتر دانست؟
هنوز چند بازي ديگر باقي مانده اما به نظرم 
حاال ديگر مي توانيم پرسپوليس را قهرمان 
بدانيم. فقط حيف كه هــواداران در كنار ما 

نيستند تا با آنها جشن قهرماني بگيريم.
 گل مهمي در اين بازي زدي 
و باعث شدي امتيازات پرسپوليس در 

تاريخ ليگ برتر به هزار برسد.
خوشــحالم كه در اين چند ساله گل هاي 
حســاس پرســپوليس به نام من نوشــته 
مي شود و اميدوارم اين روند ادامه پيدا كند. 
البته بايد بگويم كه اين گل و اين امتياز بايد 

به نام تمام بچه ها نوشته شود.
 از بين گل هاي حساسي كه 
زدي كدام يك را بيشتر دوست داري؟

راستش را بخواهيد خيلي خوشحالم كه با 
گلم به فوالد امتيازات پرســپوليس به هزار 
رسيد اما گل السد را بيشــتر دوست دارم 
چون توانستيم به فينال آسيا برويم. من گل 

به السد را با هيچ گلي عوض نمي كنم.
 با روندي كه امسال داشته اي 
به نظــرت در پرســپوليس ماندني 

هستي؟
من عاشق پرسپوليس و هوادارانش هستم و 
اگر باشگاه و كادر فني بخواهد دوست دارم 
بمانم تا ســال ديگر پنجمين قهرماني را با 

هواداران جشن بگيرم.
 خيلي ها اعتقاد داشــتند 
پرســپوليس بعد از رفتــن برانكو 
رنگ قهرمانــي را نمي بيند اما حاال با 
گل محمدي در آستانه قهرماني چهارم 

قرار داريد.
گل محمدي مربي بســيار خوبي اســت و 
اميدوارم همچنان در پرسپوليس بماند. اين 
پرسپوليس با او مي تواند افتخارات زيادي را 
كسب كند و در آسيا قطعا مدعي قهرماني 

خواهد بود.

جنگ جانانه 4استقاللي
 در حد غيرممكن؛ ذوق فرهاد مجيدي 

از برد پرسپوليس
شــايد هيچ وقت هيچ كس حتي تصورش را هم نمي كرد 
روزي فرهاد مجيدي از پيروزي پرســپوليس خوشــحال 
شــود؛ آن هم بردي كه سرخپوشــان را در آستانه كسب 
چهارمين قهرماني پياپي قرار مي دهــد و يادگار مجيدي 
براي استقاللي ها يعني عدد 4 را به خطر مي اندازد. با وجود 
اين به احتمال فراوان فرهاد شنبه شــب بعد از پايان بازي 
پرسپوليس و فوالد، يكي از خوشــحال ترين فوتبالي هاي 
ايران بوده اســت. موضوع زياد پيچيده نيســت؛ قهرماني 
پرســپوليس از مدت ها قبل قابل پيش بينــي بود و حاال 
جنگ بر سر كسب نايب قهرماني و ســهميه هاي آسيايي 
است. دســت بر قضا جنگاوران اين ميدان هم همه از يك 
خانواده اند. فرهاد مجيدي، اميــر قلعه نويي، جواد نكونام 
و ســهراب بختياري زاده پيشكسوتان اردوگاه آبي هستند 
كه حاال هدايت استقالل، سپاهان، فوالد و شهرخودرو را بر 
عهده دارند. بنابراين روشن است كه با يكي از عجيب ترين 
كورس هاي تاريخ ليگ برتر مواجه هســتيم.اين وســط 
جنگ اســتقالل- فوالد يا مجيدي- نكونــام، حيثيتي تر 
هم هســت؛ چرا كه بعد از برگزاري بــازي عقب افتاده 2 
تيم و پيروزي فوالد، جدل رســانه اي عجيبي بين مربيان 
آنهــا در گرفت. فوالد تا پيــش از بازي با پرســپوليس 2 

استقالل داشت؛ بنابراين بازي و 2 امتيــاز كمتر از 
پر از تهران برمي گشت، اگر جواد نكونام دســت 
وجــود داشــت كــه احتمــال قابل توجهي 
اســتقالل را در جدول 
پشت ســر بگذارد. حاال 

اما پرســپوليس فوالد را 
برده و رقابت را فشــرده تر 

كرده اســت. اين نخســتين 
شكست فوالد بعد از 5 پيروزي 

پياپي بود؛ حادثــه اي كه مي تواند 
ترمز تيم نكونام را بكشــد. با اتفاقاتي 

كه اخيرا پيش آمده، براي فرهاد مجيدي 
خيلي مهم اســت كه فصل را باالتر از 
فوالد نكو به پايان ببرد. اين مســئله 
شايد حتي روي آينده حرفه اي فرهاد 
هم تأثير مستقيم داشته باشد. بنابراين 
از ما بپذيريد كه مجيدي شنبه شــب 

بابت پيروزي پرسپوليس، درست 
به اندازه خود قرمزها خوشحال 

بود. بله؛ اين فوتبال اســت و 
در آن دوست و دشمن ابدي 

وجود ندارد! 

 گل هزار امتيازي
تيم پرسپوليس با برتري مقابل فوالد به هزارمين امتياز خود در تاريخ ليگ برتر رسيد. سرخپوشان تا قبل از 
اين بازي  997امتياز طي 19دوره ليگ برتر كسب كرده بودند كه با 3امتياز اين بازي هزارتايي شدند. پيش از 
اين فقط استقالل توانسته بود امتيازات خود را در تاريخ ليگ برتر از مرز هزار امتياز بگذراند.

بهــروز رســايلي| با كســب پيروزي برابر فوالد، پرســپوليس در آستانه كسب 
چهارمين عنــوان قهرماني پياپــي در ليگ برتر قرار گرفت. در شــرايطي كه 
حريف خوزســتاني در نيمه اول كار را براي سرخپوشــان ســخت كرده بود، 
روند بــازي در نيمــه دوم تغيير كــرد و پرســپوليس با تصاحــب توپ و 
 ميدان، به 3 امتياز شــيرين دســت پيدا كــرد. چند نكتــه در همين مورد 

بخوانيد.

1  عمال مدت هاست كه پرسپوليس كار قهرماني را تمام كرده و بقيه محاسبات صرفا جنبه 
كاغذي دارد. ليگ پانزدهم استقالل خوزستان با 57امتياز قهرمان شد، اما تيم گل محمدي 
همين حاال 59امتياز دارد. جالب است بدانيد از زمان 16تيمي شدن ليگ برتر، هيچ گاه تيم 

دوم جدول در پايان مسابقات بيشتر از 58امتياز كسب نكرده است. بنابراين به نظر مي رسد 
حتي بدون درنظر گرفتن مسابقات پنجشنبه و جمعه و هفته هاي بعد هم بايد عمليات پوكر 

را خاتمه يافته تلقي كرد.
2  11بازي و 10 كلين شيت؛ اين آمار باورنكردني بوژيدار رادوشويچ در ليگ نوزدهم است. 
يك روز هيچ كس حتي تصورش را هم نمي كرد باشگاه پرسپوليس به همين راحتي با جدايي 
عليرضا بيرانوند در مقطع پاياني فصل كنار بيايد، اما رادو مدت هاســت ميخش را به عنوان 
دروازه بان اول كوبيده. آخرين بازمانده كروات ها در پرسپوليس كه برابر فوالد هم يك تك به تك 

خوب گرفت، امسال تنها برابر شهرخودرو مغلوب شده است.
3   2بازي است كه پرسپوليس با سيستم 3 دفاع بازي مي كند. اگرچه گاهي با حضور مهدي 
شيري در يك سوم خودي به نظر مي رسد سرخپوشان 4دفاعه هستند، اما در حقيقت جالل 
حسيني در مركز اين خط و محمدحسين كنعاني زادگان و شجاع خليل زاده در 2 سمت راست 
و چپ، تشكيل يك دفاع خطي سه نفره را داده اند. اين روند از بازي با ماشين سازي و مصدوميت 
همزمان محمد نادري و محسن ربيع خواه شروع شد، مقابل فوالد بار ديگر شاهد استفاده از 
همين سيستم بوديم؛ آنچه شايد نشان از تغيير استراتژي كلي يحيي گل محمدي دارد. حداقل 

حسن اين شيوه جديد آن است كه هر سه دفاع مياني نامدار سرخ ها به طور همزمان به بازي 
گرفته مي شوند و گل محمدي از شر سؤال »چرا جالل بازي نمي كند؟« خالص مي شود. بايد 

ديد يحيي تا كي به اين روند ادامه مي دهد.
4   اگر خواسته يحيي گل محمدي محقق شود و در پايان فصل همه بازيكنان پرسپوليس 
حفظ شوند، اميد عاليشــاه به طور جدي بايد فكري به حال آينده اش كند. او با از سرگيري 
مسابقات ليگ برتر به خاطر محروميت مهدي ترابي و غيبت بشار رسن به تركيب برگشت، اما 
خيلي زود شرايط براي اين بازيكن به حالت سابق درآمد. وقتي حتي قانون 5 تعويض هم باعث 

حضور عاليشاه در زمين نمي شود، پس اوضاع خراب است.
5  هر چقدر پرسپوليس به قهرماني ليگ برتر نزديك است، علي عليپور از آقاي گلي ليگ 
فاصله دارد. امسال شمايل مهاجم پرسپوليس به آقاي گل ها نمي خورد. او در 5مسابقه آخر 
سرخپوشان تنها يك بار برابر پيكان موفق به گلزني شده اســت. هم اكنون شهريار مغانلو با 
12گل شانس اول دريافت كفش طال به شــمار مي رود، ترابي و آل كثير 10گله هستند، هر 
سه مهاجم استقالل با 9گل در رده بعدي قرار گرفته اند و عليپور 8گله كار بسيار سختي براي 

رسيدن به اين قله دارد.

 پيروزي 19، در ليگ 19، با كوويد19
  5نكته از پيروزي جمعه شب پرسپوليس برابر فوالد

   نعمتي: حاال ديگر مي توانيم خودمان را قهرمان بدانيم

 گل به السدر را با هيچ گلي عوض نمي كنم



9 2  دوشنبه 30 تير 99  شماره 7992 ورزش 3 0 2 3 6 9 3

محمد زارعــي| هر گاه اسم رضا قوچان نژاد مي آيد، يك خاطره 
خوب در ذهن ها تداعي مي شود؛ گل او به كره جنوبي در اولسان 
باعث شد ايران بعد از يك دوره غيبت دوباره به جام جهاني 2014 
برزيل صعود كند. او طي چند سال حضور در تيم ملي گل هاي 
حساسي به ثمر رساند. اما رضاي فوتبال ما بعد از جام جهاني 2018 
روسيه يكباره از تيم ملي خداحافظي كرد تا فقط در تيم باشگاهي 
فوتبالش را ادامه دهد. او فصل قبــل در تيم زووله هلند توپ 
مي زد؛ ليگي كه در نهايت به دليل كرونا نيمه تمام ماند. گوچي 
بعد از قهرماني با تيم سيدني در ليگ استراليا به زووله پيوست 
اما با وجود اينكه در هفته هاي اول حضور در زووله روزهاي خوبي 
داشت و حتي در يك بازي پوكر كرد، اما يك جروبحث بين رضا و 
مربي تيم، او را تا هفته ها نيمكت نشين كرد. با قوچان نژاد درباره 
شرايط اين روزها و اوضاع و احوال خودش به گفت وگو نشسته ايم.

  با توجه به وضعيت كروناي كشــور هلند تا چند 
هفته پيش تمرينات اختصاصي را زيرنظر مربي بدنســاز 
زووله انجام مي داديد. االن تمرينات را به چه صورت انجام 

مي دهيد؟ در كل تكليف ليگ و تمرينات چه مي شود؟
ما االن 3هفته است تمرينات را شروع كرده ايم. 3هفته كامل تيم و 
بچه ها با هم جمع شديم و تمرينات شــروع شده است. طبق برنامه 
بعد از اين 3هفته تمرين، 2هفته تعطيل هستيم و بعد از اين تعطيلي 

6هفته وقت داريم تا فصل جديد را دوباره شروع كنيم.
  دلتان براي فوتبال تنگ نشده است؟

خيلــي. دلم خيلــي براي فوتبــال تنگ شــده اســت. مثل همه 
فوتباليست هايي كه االن نمي توانند بازي كنند، من هم دلم خيلي 

براي فوتبال تنگ شده، مخصوصا براي مسابقات رسمي.
  بعد از آنكه با تيم سيدني استراليا قهرمان شدي، 
به فوتبال هلند آمدي. در بــازي اول هم در 28دقيقه 4گل 
زدي و خاطره خوبي به جا گذاشــتي. فكر مي كني در سال 
پيش رو چه خاطره زيبايي رقم بزني؟ حتما هدف گذاري هاي 

زيادي داري.
فصل پيش، فصل خوبي داشــتم. خيلي نمره هاي خوبي هم گرفتم. 
در 13بازي توانستم 7گل بزنم. در هلند در ليست بازيكناني كه براي 
گل زدن به كمترين دقيقه نياز داشــتند، دوم شدم. اين براي خودم 
خيلي مثبت بود. امسال هم ان شاءاهلل دوست دارم هر جا بازي كردم، 

گل هاي مهم و زيادي بزنم و فصل موفقي را سپري كنم.
  بيماري كرونا در سراسر جهان در همه حوزه ها 
و به ويژه فوتبال مشــكالت زيادي ايجاد كرد. در اين مورد 

صحبت كنيد.
بله، همانطور كه مي دانيد كرونا در كل دنيا خيلي خيلي اثرات منفي 

گذاشت ازجمله در فوتبال. اما كم كم همه  چيز دارد دوباره راه مي افتد. 
تمرينات باز شده و خيلي ليگ ها دوباره شروع شده اند.

  شما وقتي به ليگ هلند آمدي، خيلي خوب شروع 
كردي اما اختالفي كه با مربي زووله پيدا كردي، شــرايط را 
برايت سخت كرد. با اين وضعيت، آينده ات در اين باشگاه به 

چه شكل خواهد بود؟
آينده ام كه دست خداست اما فعال تمركزم كامال روي باشگاه زووله 
است. فعال با باشــگاه ديگري مذاكره نكرده ام و فكرم جاي ديگري 
نيست غير از همين باشگاه. بايد فصل شــروع شود و ببينيم اوضاع 

چگونه پيش خواهد رفت.
  در دوران كرونا يكي از عجيب ترين تصميمات را 
هلندي ها گرفتند كه ليگ را نيمه تمام گذاشتند. اين موضوع 
باعث شد برخي تيم ها اعتراض كنند. با تصميم فدراسيون 

هلند موافق بودي؟
به نظر من خيلي تصميم درستي بود. در هلند نمي خواستند ريسك 
كنند، چون آمار كرونا خيلي زيادشــده بود و پروتكل هاي بهداشتي 
خيلي كم رعايت مي شد. اصال هم مشخص نبود در آينده چه اتفاقي 
مي افتد و به همين دليل موافق تعطيلي ليگ بودم. انگليس يا آلمان 
و اسپانيا اگر ليگ شــان را ادامه دادند، به اين دليل بود كه خيلي از 
ســازوكارهاي مالي و قرارداد با تلويزيون ها به هــم مي ريخت. اين 
موضوع خيلي برايشان مهم بود و بدون بازي هيچ درآمدي نداشتند، 

اما هلند اين مشكل را نداشت.
  در چند سال اخير هميشه اين شايعه وجود داشته 
كه رضا قوچان نژاد به تيم هاي ايراني خواهد پيوست. آيا واقعا 
ممكن است روزي در ايران به فوتبال ادامه بدهي؟ در ايران 
خيلي طرفدار داري كه دوســت دارند فوتبالت را در اينجا 

ببينند. خودت هم عالقه مند به اين اتفاق هستي؟
در چند سال اخير از ايران پيشــنهادهاي زيادي داشتم. حاال اسم 
تيم ها زياد مهم نيست، اما در رسانه ها باشگاه هاي بزرگ ايران اسم 
من را آوردند. موقعيت هاي زيادي بود كــه بتوانم به ايران بيايم. اما 
هيچ وقت قسمت نشد و هيچ وقت زمان مناسبي براي اين كار نبود. 
در مورد آينده هيچ چيز معلوم نيست. هنوز با باشگاه هاي ايراني در 
تماس هستم ولي االن شرايط براي من خيلي سخت است كه درباره 
آينده صحبت كنم. االن در اروپا قرارداد دارم و در اين لحظه نمي توانم 
فكرش را بكنم. اما همانطور كه گفتم با بچه هاي تيم ملي و باشگاه هاي 
ايراني در تماس هســتم و هميشــه اتفاقات فوتبال ايران را دنبال 

مي كنم. خدا بزرگ است، بايد ببينيم در آينده چه مي شود.
  نظرت در مورد انتخاب اســكوچيچ به عنوان 
سرمربي تيم ملي چيست؟ ضمن اينكه شرايط تيم ملي در 

مقدماتي جام جهاني 2022 قطر سخت شده است.

براي تيم ملي آرزوي بهترين ها را مي كنم. االن شرايط سخت است. 
تيم ملي در جدول مقدماتي جام جهاني در رده سوم است و بازي هايي 
كه مانده را بايد ببريم. آن هم در شرايطي كه يك سرمربي جديد آمده 
است. شخصا اسكوچيچ را زياد نمي شناسم و هيچ نظري درباره ايشان 

نمي توانم بدهم اما اميدوارم به تيم ملي و فوتبال ايران كمك كند.
  بعد از آمدن ويلموتس، ايشــان از شما دعوت 
كرد كه به تيم ملي برگردي ولي تمايلي نشــان ندادي. اگر 

اسكوچيچ دعوت كند ممكن است به تيم ملي برگردي؟
االن هيچ چيز مشــخص نيســت. يكي از داليلــش همين بيماري 
كرونا ست كه كل دنيا و دنياي فوتبال را بر هم ريخته است. براي همين 

تصميمي نمي شود گرفت تا ببينيم خدا چه مي خواهد.
  بعضي ها مي گويند اگر قبــل از خداحافظي از 
تيم ملي با كي روش مشــورت مي كردي، ممكن بود تو را از 
خداحافظي منصرف كند تا بجنگي و جايگاهت را در تيم ملي 

پس بگيري؛ مثل اتفاقي كه براي سردار آزمون افتاد.
براي جام جهاني اين موقعيتي كه شــما مي گوييد، وجود نداشت و 
بحث جنگيدن نبود. بحث اين نبود كه من نخواهم بجنگم يا نخواهم 
خودم را نشان دهم. من هميشه براي خودم و براي پيراهن تيم ملي 
جنگيده ام. من نمي دانم ســردار با مربي تيم ملي چه صحبتي كرده 
است. اينها اصال ربطي به من ندارد. اما در موضوع خودم و كي روش 

مي توانم صحبت كنم. موضوع من هيچ ربطي به مسائل فني نداشت. 
من اين تصميم را گرفتم چون اصال اهل حاشــيه نيســتم و دوست 
نداشــتم ديگر در اين موضوعات به حاشيه بيفتم. من تمركزم فقط 
روي فوتبال بود و دوســت داشتم هميشــه با فوتبال جلو بروم، اما 
متأسفانه در ايران اتفاقات ديگري هم مي افتد. خيلي ها حاشيه زياد 
دارند، خيلي ها صادق نيستند و هميشه با كارهاي حاشيه اي سعي 
مي كنند جلو بروند. من هم براي اينكه به حاشيه نيفتم، تصميم گرفتم 
از تيم ملي خداحافظي كنم و تمركزم را روي فوتبال باشگاهي بگذارم.

  عليرضا جهانبخــش از فوتبال هلند به برايتون 
انگليس رفت اما نتوانســت آنجا بدرخشــد. االن شنيده 
مي شود تيمي مثل آژاكس او را مي خواهد. به نظرت عليرضا 
جهانبخش چه كار كند؟ تو جــاي او بودي، به فوتبال هلند 

برمي گشتي؟
عليرضا يك پيشــنهاد خوب از ليگ برتر انگليــس گرفت. مطمئنا 
هر كسي چنين موقعيتي داشــت، همين تصميم را مي گرفت و به 
ليگ برتر انگليس كه يكي از معتبرترين ليگ هاي دنياست، مي رفت. 
البته جا افتادن در اين ليگ سخت است. حاال ديگر تصميمي است كه 
خود عليرضا بايد بگيرد. من نمي دانم چه پيشنهادهايي دارد اما االن 
شرايط سختي در انگليس دارد و كم بازي مي كند. اميدوارم به زودي 

برايش اتفاقات خوب بيفتد و يك تصميم درست بگيرد.

   قوچان نژاد: در هلند نمي خواستند ريسك كنند و ليگ را تعطيل كردند

 نكته بازي

 رفسنجان در يك قدمي ليگ برتر
با نتايجي كه اين هفته در ليگ دسته اول كشور به دست آمد، تيم مس رفسنجان فقط 4امتياز تا ليگ برتر فاصله دارد. 
در پايان هفته سي ام مس رفسنجان)60(، مس كرمان)54(، آلومينيوم اراك)51( و خوشه طاليي ساوه)50( در رتبه هاي 
اول تا چهارم قرار دارند. به اين ترتيب مس رفسنجان با كسب 4امتياز از 4بازي باقيمانده به ليگ برتر صعود خواهد كرد.

درحالي كه در انگليس اعالم شده بازي هاي ليگ از 
مهر ماه مي تواند با حضور كنترل شــده تماشاگران 
برگزار شود، در اسپانيا گويا موج دوم كرونا آغاز شده 
است. سالوادور اِيا، وزير بهداشت اسپانيا اعالم كرده 
كه در شهر بارسلونا آمار ابتال به كرونا افزايش يافته 
ولي هنوز نمي شود گفت موج دوم شكل گرفته و فعال 
نيازي به اعالم وضعيت قرمز نيســت. با اين حال در 
باشگاه بارسلونا وضعيت قرمز است. مسي عصباني 
است و بعد از گل زيبايش به اوساسونا در بازي قبلي 
خوشحالي نكرد، هيچ؛ ابراز ناراحتي هم كرد. باشگاه 
بدهكار است و سياســت هاي غلط نقل و انتقاالتي 
همچنان پيگيري مي شود. درباره آينده ستين روي 
نيمكت بارسلونا هم اخبار متفاوتي به گوش مي رسد. 
عده اي از حمايت بارتومئو و برخي مديران ديگر از اين 
سرمربي خبر مي دهند و برخي مديران هم اصرار به 
بركناري سرمربي سابق الس پالماس و بتيس دارند. 
آبيدال كه آينده خودش به خاطر مشــكالتي كه با 
مسي دارد زير سؤال اســت، يكي از موافقان اخراج 
است. طرح مدير ورزشي باشگاه اين است كه به دليل 
عدم مقبوليت ستين بين بازيكنان و به ويژه مسي، اين 
مربي 3 هفته آينده كه بازي برگشت ليگ قهرمانان 
مقابل ناپولي خواهد بود، روي نيمكت نباشد و از آن 
جايي كه زمان كافي و مناسب براي انتخاب سرمربي 
جديد نيست، پيمينتا كه هدايت تيم ب بارسلونا را 
به عهده دارد، در اين بازي سرمربي تيم اصلي باشد. 
اين همان مسيري است كه گوارديوال طي كرد و پس 
از موفقيت در تيم ب به تيم اصلي ارتقا يافت و بهترين 
بارسلوناي تاريخ را ساخت؛تيمي كه هنوز هم با وجود 
مربيان ضعيف يا متوسطي كه در اين سال ها داشته، در 
سطح اول هر تورنمنتي رقابت مي كند. بارتومئو، رئيس 
باشگاه با اين طرح موافق نيست. ستين در كنفرانس 
مطبوعاتي پيش از بازي ديشــب مقابل آالوس كه 
آخرين بازي فصــل الليگا بود، گفــت از حضور در 
بارسلونا لذت مي برد اما هواداران معتقدند »بارسلونا 

حرمت دارد، نه لذت!« فعال گزينه هاي زيادي براي 
هدايت بارسا در فصل آينده مطرح شده:

  ژاوي
اخيرا در مصاحبه اي گفته خوشحال است قراردادش 
را با السد تمديد كرده. او براي انتقال كاسورال از ويارئال 
به باشگاه قطري حتي حاضر شده از جيب هم هزينه 
كند. آبيدال پــس از مذاكراتي كه با او در نيم فصل و 
پيش از اخراج والورده داشت به اين نتيجه رسيده كه 
براي ژاوي شغل سرمربيگري بارسلونا زود است. مسي 

شديدا موافق بازي زيرنظر همبازي سابقش است.
  لورن بالن

سرمربي اسبق پاري سن ژرمن كه چند سالي است 
هيچ جا مربيگري نكرده و فقط پست هاي مديريتي 
داشته، توســط مدير برنامه هايش به بارسا پيشنهاد 
شــده. او آخرين بار گزينه جانشيني آرسن ونگر در 
آرسنال بود كه در نهايت جايش را به اوناي امري، ديگر 
سرمربي سال هاي اخير پاري سن ژرمن داد. او خواهان 
قراردادي حداقل به مدت 2 ســال است اما انتخابات 
رياست باشگاه يك سال ديگر برگزار مي شود. Ser هم 
تحليل كرده كه هيچ مربي بزرگي پيشنهاد قرارداد 
يكســاله را نخواهد پذيرفت مگر آنكه مثل ستين تا 

پيش از پيشنهاد در گاوداري مشغول كار بوده باشد!
 پاتريك كاليورت

مهاجم قديمي بارسلونا هيچ جا رزومه سرمربيگري 
ندارد. تنها سابقه ســرمربيگري اش به سال2015 
در تيم كوراسائو برمي گردد، همان تيمي كه افشين 
قطبي هم زماني مربي آن بود. دستياري در تيم ملي 
هلند، سرپرستي آكادمي باشگاه آژاكس، دستياري 
در تيم ملي كامرون و مدير فوتبال پاري سن ژرمن 
ديگر تجربه هاي بعــد از دوران بازيكني اين هلندي 
است. او از حمايت ستاره هاي بارسلونا براي اين پست 
برخوردار است. كاليورت اگر انتخاب شود از حمايت 
رختكن برخوردار خواهد بود. او رابطه اي همواره خوب 
با باشگاه داشته و در انتقال دي يونگ از آژاكس نقشي 

كليدي ايفا كرده است. موندو از او به زيدان بارسلونا 
تعبير كرده؛ كســي كه دي ان اي بارسا را دارد. البته 
درباره ســتين هم همين آبيــدال مي گفت او وارث 

يوهان كرويف كبير است.
 رونالد كومان

سرمربي تيم ملي هلند هنوز از گزينه هاي محبوب 
است. او بندي در قراردادش با فدراسيون فوتبال هلند 
دارد كه هر زمان اگر از بارسا پيشنهاد داشت، بتواند 
قراردادش را فســخ كند. مخالفان او درون باشــگاه 
معتقدند كه مسلط نبودن به زبان اسپانيايي مي تواند 
مشــكالتي را ايجاد كند. كومان كه اخيــرا ركورد 
گلزني اش به عنوان بهترين مدافع گلزن تاريخ الليگا 
توسط سرخيو راموس شكسته شده، اوضاع خوبي در 
هلند دارد. او گزينه غيرممكني نسبت به ابتداي فصل 

يا نيم فصل است.
 گزينه هاي ديگر

گوارديوال كه گزينه محبوب همه اســت. اگر الپورتا 
موفق شود در انتخابات سال آينده به پيروزي برسد 
تحت هر شرايطي پپ را برمي گرداند اما فعال سرمربي 
سيتي در دســترس نيســت. خودش هم عالقه اي 
به بازگشــت در شــرايط فعلي ندارد. پوچتينو كه 
چندبار براي اين ســمت مطرح شده، دفعه آخر آب 
پاكي را روي دســت بارســايي ها ريخت و گفت اگر 
از اين تيم پيشــنهاد مربيگري داشته باشد، ترجيح 
مي دهد ســگش را در خيابان بگردانــد! او به خاطر 
ريشه اسپانيولي اش به عنوان بازيكن و سرمربي هرگز 
هدايت بارسا را به عهده نمي گيرد. آلگري بعد از يك 
سال استراحت مي تواند گزينه جذابي باشد اما سبك 
ايتاليايي او به تيكي تاكا نمي خورد. آرسن ونگر هم 
بعيد است پس از پست مديريتي اش در فيفا به زمين 
فوتبال برگردد و به خاطر سن بااليي كه دارد، به نظر 
نمي رسد پيشنهادي دريافت كند. مارچلو گاياردو، 
سرمربي موفق تيم ريورپالته آرژانتين كه قبال يكي 

از گزينه ها بوده، فعال در ليست نيست.

اميرحســين اعظمي| هومن افاضلــي در كل دوران 
مربيگــري اش به انــدازه يك ماه اخير در چشــم 
نبوده اســت؛ ابتدا اتفاقات پيش از بازي استقالل و 
پارس جنوبــي و پــس از آن انتقــال جنجالي به 
ماشين سازي. به همين بهانه با او كه منتقدانش كم هم 

نيستند، گفت وگو كرديم.

 جدايي شما از پارس جنوبي همزمان با ايجاد 
چند تغيير در كادرفني تيم هاي ديگر بود. اين موضوع 
باعث شد تا تغييرات روي نيمكت تيم ها دستمايه طنز 

در صفحات مجازي شود. نظر شما چيست؟
به هرحال در مملكت ما خيلي از مسائل جدي هم وجود دارد 
كه از آن طنز درست مي كنند. شايد در برخي مواقع درست 
باشد ولي گاهي اوقات هم قشنگ نيست. در مورد جدايي ام 
از پارس جنوبي خيلي كوتاه بايد بگويم كه مشكالت فراواني 
در اين باشگاه در زمينه مالي، سخت افزاري و... وجود داشت 
و كار به جايي رسيد كه خودم جدا از سرمربيگري، وظايف 
مديرعامل، پزشك، تداركات و... را هم انجام مي دادم. ديگر 

كار در پارس جنوبي مرا فرسوده كرده بود.
 پس استعفاي شما ربطي به اعالم حكم بازي 

با استقالل نداشت؟
اين موضوع هم ديگر آخرين مشــكلي بود كــه مرا براي 
رفتن به نتيجه قطعي رســاند. من بايــد به تنهايي دنبال 
گرفتن حق تيم راه مي افتــادم ولي هيچ كس انگار برايش 
مهم نبود كه اتفاقات بازي با اســتقالل را پيگيري كنيم و 

به حقمان برسيم.
 حق شما گرفتن 3امتياز بود؟

بله، صددرصد بايد بازي به نفع ما مي شد. شما ديديد كه 
سازمان ليگ به باشگاه استقالل نامه زد و گفت كه 25درصد 
از اين تيم كرونا نگرفته اند و استقالل بايد برابر پارس جنوبي 
بازي كند. حتي اين نامه رسانه اي هم شد ولي نمي دانم چه 
شــد كه حكم به تكرار بازي دادند. اينجا هركسي زورش 

بيشتر باشد به نتيجه مي رسد.
 قبول داريــد در بازي بــا ذوب آهن از 

اشتباهات داوري سود برديد؟
من معتقدم كه خيلي ها درمورد داوري اين بازي جوسازي 
كردند. روي گل اول ذوب آهن كه مردود اعالم شــد، داور 
چند ثانيه قبل اشتباه كرد و عليه تيم ما كرنر گرفت ولي 
انگار هيچ كس نديد كه آن توپ اوت شد نه كرنر. روي گل 
دوم ذوب آهن بازيكنان ما به گمان آفسايد بازيكن ذوب آهن 

ايســتادند و توپ و بازي را رها كردنــد. در ضمن مهاجم 
خارجي ذوب آهن در نيمه اول پيراهن بازيكن ما را كشيد و 
پنالتي داد و اگر كارت زرد دوم را مي گرفت اخراج مي شد. 

آيا اين صحنه  نمي توانست تأثيرگذار باشد؟
 مدتي پيش با دراگان اسكوچيچ ديداري 
داشتيد. شــما فكر مي كنيد تيم ملي مي تواند با اين 
مربي موفق شود، آيا بعد از انتخاب دراگان به عنوان 

مربي جديد تيم ملي شوكه نشديد؟
خير، شوكه نشدم. پارامترهاي انتخاب سرمربي تيم ملي 
در آن مقطع محدود بود، در ضمن من اسكوچيچ را نسبت 
به ويلموتس مربي بهتري مي دانم. ويلموتس در شرايطي 
سرمربي تيم ملي شد كه هيچ ايده و پيش زمينه اي در مورد 
فوتبال آســيا خصوصا فوتبال منطقه نداشت. ويلموتس 
نمي دانست وقتي قرار است تيم ملي در يك بازي حساس 
در زمين يك تيم عربي بازي كند، آن بازي چه شــرايط 
سختي دارد و چه پارامترهايي را براي موفقيت بايد درنظر 
گرفت. اين در حالي است كه يك مربي مثل ويلموتس حتي 
تيم خودش را هم در آن شرايط نمي شناخت. ما در آن زمان 
و قبل از بازي بحرين و عراق نياز به مربي اي داشتيم كه با 
فوتبال منطقه و قرارگرفتن در چنين مسابقاتي آشنا باشد.

 افاضلي: اسكوچيچ نسبت به ويلموتس مربي بهتري است
 خيلي ها در مورد بازي با ذوب آهن جوسازي كردند

ظاهرا قرار نيست هيچ مســابقه اي در فوتبال ايران برگزار شود، 
بدون آنكه مسئوالن 2 تيم بعد از پايان بازي با موچين دنبال بيرون 
كشيدن صحنه هاي داوري نباشند. االن هم همين اتفاق براي بازي 
پرســپوليس و فوالد افتاده و اهوازي ها عقيده دارند گل سيامك 
نعمتي آفسايد بوده است. دليل شان هم اين است كه بشار رسن در 
منطقه آفسايد ديد دروازه بان را مسدود كرده است. البته كارشناسان 
داوري اين مسئله را تأييد نمي كنند و واقعا هم به نظر نمي رسد كه 
ديد گلر بسته شده باشد، اما حتي اگر اينطور هم باشد، فوالدي ها به 
جاي بهانه گيري بايد دنبال دليل افت تيم شان در نيمه دوم باشند. 
حسين كعبي كه عضو كادرفني فوالد است گفته: »صد بار صحنه 
گل پرسپوليس را ديدم؛ آفسايد بود.« كاش اما او صد بار فيلم بازي را 

مي ديد تا بفهمد چرا با آغاز نيمه دوم ورق بازي برگشت.

صد بار فيلم بازي را ببين

پيروزي پرســپوليس برابر فوالد، اين تيم را به يك قدمي قهرماني 
رســاند. بعد از پايان اين مسابقه، سرخپوشــان در رختكن سرود 
قهرماني ســردادند و محمدحســين كنعاني زادگان هم فيلم اين 
پايكوبي را منتشر كرد. جالب اينجاست كه شعار پرسپوليسي ها در 
رختكن، همان شعر معروف به جا مانده از مرحوم مرتضي احمدي 
بود: »پرسپوليس قهرمان مي شه، خدا مي دونه كه حقشه...« ستاره 
فقيد ســينما، تئاتر و تلويزيون ايران، چند دهه پيش اين شعر را در 
وصف تيم مورد عالقه اش سرود و هنوز هواداران و حتي بازيكنان در 
چنين مناسبت هايي از آن استفاده مي كنند. اين يكي از پاك ترين و 
محترمانه ترين شعارهاي تاريخ هواداري در فوتبال ايران است كه با 
خيلي از كري خواني هاي سخيف اين روزگار قابل مقايسه نيست. اين 
شعر نشان مي دهد بدون بي احترامي به رقبا هم مي توان به تيم خودي 

عشق ورزيد. ميراثي پاك، از يك آقاي خوش قلب و دوست داشتني.

ميراث پاك عمو مرتضي

مربيگري فقط يك قانون دارد؛ اينكه تا وقتي مي بري، حاشيه امنيت 
داري. هيچ قانون دومي و هيچ ماده و تبصره اي هم در كار نيست. همه 
جاي دنيا همين است. حتي اگر تيمت بهترين فوتبال را هم بازي 
كند و برنده نباشد، مدتي تحملت مي كنند و بعد بايد بروي خانه. 
حاال داستان فرهاد مجيدي است كه بعد از كلي فشار، يك برد خوب 
جلوي نفت در آبادان به دست آورده. همين مسئله باعث شده انبوهي 
از مصاحبه هاي حمايتي از او در رسانه ها انجام شود. نيكبخت واحدي 
مي گويد بايد 3 سال به فرهاد وقت بدهند، بهتاش فريبا مي گويد 
اين تيم ديگر نمي بازد، ادموند اختر مي گويد با حب و بغض شخصي 
نبايد فرهاد را آزرد و همينطور الي آخر. كاري به درست و غلط اين 
حرف ها نداريم. فقط يك سؤال؛ خداوكيلي در روز باخت، چند نفر 

از اين لشكر حاميان باقي مي ماند؟

روز باخت هم همين ها را مي گوييد؟

 دلم براي فوتبال تنگ شده است

  چه  كسي سرمربي مسي مي شود؟
   سرنوشت نيمكت بارسلونا به پازلي جذاب براي عالقه مندان و دشمنان  اين تيم تبديل شده است



   طرح »اقدام ملی مسکن« در شهر جدید هشتگرد فردا 
)31تیــر( بــه صــورت ویدئوکنفرانس و بــا حضور البرز

رئیس جمهوری بررسی و تاریخ کلنگ زنی 7002 خانه 
این طرح مشخص می شود؛ این در حالی  است که طرح مسکن مهر این 
شهر هنوز به پایان نرسیده و دولت تازه وعده بهمن را برای تکمیل پرونده 
مسکن مهر هشتگرد داده است. این اولین بار نیست که موضوع ساخت 
مسکن ارزان قیمت در این منطقه از استان البرز مطرح می شود و هدف 
اصلی شکل گیری شهر جدید هشــتگرد در دهه70 ساخت مسکن 
ارزان قیمت و کنترل مهاجرت از سایر شهرها و کاهش تبعات ناشی از  آن 

در ساوجبالغ مطرح شده بود. 

افزایش کیفیت زندگی در هشتگرد 
مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید هشــتگرد حاال و در آستانه 

کلنگ زنی طرح اقدام ملی مســکن به همشهری 
می گوید: »عالقه مندانی که ملکی به نام شان نیست، 
می توانند با مراجعه به ســایت های مرتبط برای 
ثبت نام اقدام کنند. بعد از بررسی و تأیید مدارک 
با واریز 40میلیون  تومان به عنوان  پیش پرداخت 
اولیه ســهام دار این پروژه ملی می شوند.« مسعود 
حق لطفی هدف اصلی دست اندرکاران شهر جدید 
هشتگرد را توسعه زیرساخت ها و امکانات و هدایت 
جمعیت ســرریز تهران و کرج می داند و توضیح 
می دهد که به زودی با صدور مجوز ویالســازی، 
ساخت وساز با تراکم پایین هم در این منطقه آغاز 
خواهد شــد.  وی با بیان اینکه افق جمعیتی شهر 

جدید هشتگرد 600 هزار نفر پیش بینی  شده  بود، می گوید: »این افق 
جمعیتی قرار بود با راه اندازی متروی گلشهر- شهر جدید هشتگرد به 
700 هزار نفر نیز افزایش یابد، اما با بررسی مجدد طرح ها و تغییرات 
انجام شده در تراکم ابنیه، شاهد کاهش افق جمعیت به 370 هزار نفر 
هستیم که در حقیقت برای کیفی کردن شهر گام خوبی بوده است.« 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با تأکید بر تغییر رویکردها 
در ساخت وساز شــهرهای جدید می افزاید: »در حال  حاضر شهرهای 
جدید فقط جنبه خوابگاهی دارند، در حالی که باید این نگرش تغییر یابد و 
به همین دلیل قصد داریم در هشتگرد با افزایش کیفیت زندگی، نیازهای 
اجتماعی مردم را همزمان با ساخت واحدهای مسکونی و پروژه های 
عمرانی پاســخ دهیم.« حق لطفی از اقدامات در نظر گرفته شده برای 
افزایش سطح کیفی زندگی در شهر جدید هشتگرد به کاهش تراکم  
جمعیتی ، حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی، بهره برداری از 5 مدرسه 

برای ســال تحصیلی آینده و کلنگ زنی  3 مدرسه 
دیگر، ایجاد امکاناتی ماننــد مراکز درمانی، فضای 
 سبز، ایجاد معابر، کالنتری و اجرای شبکه های آب، 
برق، گاز و تلفن، توجه به زیرساخت های اجتماعی 
و رویدادهای فرهنگی و ســاخت 12سرای  محله 
به صورت مشارکتی توسط شــرکت عمران اشاره 
می کند.  او البته مهم ترین مشــکل کنونی شهر را 
متصل نبودن فازهای مسکونی به یکدیگر می داند 
و توضیح می دهد: »برای حل این مشــکل پروژه 

آماده سازی و اتصال محورهای 
شرقی و غربی را تعریف کردیم 
که در حال اجراســت و به زودی بــه بهره برداری 
می رسد.« وی درباره ایجاد آرامستان در شهر جدید 
هشــتگرد که از مطالبه های جدی مردم این شهر 
است هم می گوید: »جانمایی و تحویل زمین برای 
ساخت آرامستان در حریم شهر توسط نهادهای 

مرتبط در حال پیگیری است.«

مترو، جوابگوی جمعیت هشتگرد نیست 
وعده هایی که مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
هشــتگرد برای افزایش کیفیت زندگی می دهد، 
دغدغه چندساله ساکنان فعلی شهر جدید هشتگرد 

است. یکی از مالکان مسکن  مهر شهر جدید هشتگرد که در خانه خود 
ساکن نشده است، کمبود زیرساخت، بیمارستان، درمانگاه، دوری از 

کالنشهر تهران و کرج، مشکالت حمل ونقل و نداشتن مترو را موجب 
کم رغبتی مردم تهران و کرج برای حضور در این شهر می داند.  »میالد 
علیزاده« با وجود هزینه های سنگین اجاره نشینی در تهران هنوز در 
پایتخت مانده و حاال امیدوار است با افزایش امکانات بتواند به این منطقه 
بیاید.  یکی دیگر از ساکنان هم به موضوع حمل ونقل اشاره می کند و 
می گوید: »همان طور که مسئوالن برای طرح اقدام ملی مسکن تالش 
می کنند باید به فکر متروی این شهر هم باشند، زیرا همه چیز فقط جذب 
جمعیت نیست. در حال  حاضر 2 تا 3 بار در روز مترو به شهر جدید می آید 
که پاسخگوی جمعیت فعلی نیست، چه برسد به اینکه جمعیت افزایش 
هم پیدا کند.« »مریم حســنی« بــا گالیه از نبود 
بیمارستان مجهز در شهر جدید هشتگرد می افزاید: 
»متاسفانه امکانات درمانی این شهر با جمعیت ساکن 
در شهر تناسبی ندارد و درصورت سرریز جمعیت 
کالنشهرها، کمبود بیمارستان مشهود خواهد بود.«

  
جمعیت کنونی شهر جدید هشتگرد بین 60 تا 70 
هزار نفر برآورد می شود. پس از آغاز ساخت مسکن 
در سال۸7  و در کنار آن ساخت چند پروژه مسکونی 
انبوه سازی قرار بود جمعیت این شهر از  500 هزار 
نفر در نیمه اول دهه۹0 عبور کند،  اما کارشناسان 
کمبود امکانات و زیرســاخت هایی چون آب، برق، 
مراکز آموزشی، فرهنگی، درمانی، ورزشی، تجاری 
و رفاهی و برخی مسافت زیاد تا پایتخت را عاملی برای استقبال نکردن 

مردم از این شهر می دانند.
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متــن كـامـل در سایت

راه اندازی خط تجارت دریایی چابهار به چین 
نخستین محموله ترانزیتی افغانستان حامل میوه خشک با ترانشیپ از طریق چابهار به بندر موندرای هند و به 
مقصد بندر تیان جین در کشور چین ارسال شد. این اقدام به زودی 
برای سایر مقاصد از جمله ویتنام، تایلند و مالزی نیز انجام خواهد شد.
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هدف اصلی شکل گیری 
شهرجدید هشتگرد در 
مسکن  ساخت  دهه70 
ارزان قیمــت و کنترل 
مهاجرت از سایر شهرها 
و کاهش تبعات ناشی از  
آن در ساوجبالغ مطرح 

شده بود

کمبود امکانــات آب، 
برق، مراکز آموزشــی، 
فرهنگــی، درمانــی، 
ورزشــی، تجــاری و 
رفاهی و مســافت زیاد 
تا پایتخت عاملی برای 
اســتقبال نکردن مردم 
از شهرجدید هشتگرد 

اعالم شده است

دولت مسکن ملی را در هشتگرد کلید می زند
طرح ساخت 7002 خانه در قالب »اقدام ملی مسکن« فردا به صورت ویدئوکنفرانس و باحضور رئیس جمهوری بررسی می شود

فتانه احدی 
 کرج-خبرنگار 

در حال حاضرهشتگرد بین ۶0 تا 70 هزار نفر جمعیت دارد./ عکس: همشهری- دامون پورنعمتی

گیالن

شهردار رشت در گفت و گو با همشهری
شورای شهر رشت به شهرداری اعتماد کند

 جلسه استیضاح شهردار رشت که قرار 
بود روز شنبه )2۸تیر( در محل شورای 
شهر برگزار شود، به دلیل غیبت چند 
عضو لغو و به چهارشــنبه موکول شد. 
اعضای شورای شــهر پس از پرسیدن 
11سؤال با محور قرارداد سرمایه گذاری 
گیل لنــد و تخلــف رخ داده در ســند 
مالکیت زمیــن این پــروژه، مناقصه  

کارخانه کود آلی، پرداخت نشــدن بیمه و معوقه های حقوق کارکنان شهرداری 
رشت، عزل و نصب های پی درپی مدیران میانی شهرداری، ساماندهی نشدن مزار 
شهدای گمنام، بهره برداری نامناسب از اعتبار اختصاص  یافته به سراوان و اهمال 
در تکمیل پروژه های نیمه کاره عمرانی رشت از پاسخ های »ناصر حاج محمدی« 

قانع نشدند و تصمیم به استیضاح او گرفتند.
شهردار رشت دراین باره به همشهری می گوید: »به نظر شورا احترام می گذارم،  
زیرا سؤال درباره عملکرد شهرداری از اختیارات اعضاست و اتفاق های اخیر به هیچ 
عنوان نشان دهنده دشمنی نیست. شورا در مدت اخیر با شهردار همکاری کرده 
است و قطعا اعضای شورا پشتیبان مردم و به دنبال توسعه و ثبات مدیریتی شهر 

هستند.«
حاج محمدی البته طوالنی شدن روند بررسی عملکرد شهرداری را موجب ضرر و 
زیان می داند و توضیح می دهد: »در این شرایط کارکنان شهرداری انرژی الزم را 
برای کار ندارند و از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که می خواهند فعالیت عمرانی یا 
ساخت وساز انجام دهند، منتظر تعیین  تکلیف شهرداری هستند. قطعا اگر شورا 
به شهردار اجازه دهد و اعتماد کند که با انگیزه بیشتری کار کند، اجرای پروژه ها 

سرعت می گیرد و کارکنان هم با انگیزه بیشتری فعالیت می کنند.«
 شهردار رشت با اشاره به فعالیت بیش از 4هزار نفر در بخش های مختلف شهرداری 
که حقوق شان بیش از 25 میلیارد تومان می شــود، اظهار می کند: »با همه این 
مخارج، شهرداری ۸00میلیارد تومان بدهی دارد که مربوط به سال های گذشته 
اســت، اما با این حال اقدامات عمرانی خوبی چون تکمیل تصفیه خانه سراوان به 
عنوان یک پاالیشگاه بزرگ زباله، صورت گرفته است. از سال ۹2 تا ۹6 مصوبه های 
محیط زیستی این پروژه اخذ شد و پس از مهیا شدن زمین، عملیات اجرایی آن در 

حال انجام است و تا دو سال دیگر، زباله در سراوان دفن نمی شود.«
این صحبت حاج محمدی درحالی مطرح می شــود که »حجت جذب« از اعضای 
شورا درباره همین پروژه )ســراوان( گفته بود: »کم کاری و بی توجهی شهردار به 
بودجه و اعتبار 31میلیارد تومانی که سال گذشته سازمان همیاری های شهرداری 
برای ساماندهی پسماند در سراوان رشت به شهرداری اختصاص داد، برای من قابل 
قبول نیست. متاسفانه آنقدر در جذب این اعتبار بی توجهی و فرصت سوزی شد که 

اکنون ارزش ریالی آن اعتبار با توجه به تورم نصف شده است.«
پیش از این اعضای شورای شهر در 31 اردیبهشــت، سؤاالتی را از شهردار رشت 

پرسیده و درنهایت با توضیحات ناصر حاج محمدی قانع شده بودند.

فرشته رضایی
 رشت-خبرنگار 

یک طرح قابل اعتنا
یک کارشناس مسکن طرح اقدام ملی مسکن 
را واقع بینانه تر از نمونه شکست خورده مسکن 
مهر ارزیابی می کند و به همشهری می گوید: 
»قرار است خانه های طرح اقدام ملی مسکن با 
مجموعه ای از آورده متقاضیان، زمین دولتی، 
تسهیالت در محدوده های شهری ساخته شود 
تا مانند مسکن مهر با مشــکل زیرساخت ها 
مواجه نباشد. پیش از این، معاون شهرسازی 
 و معمــاری وزارت راه  و شهرســازی، یکی از 
تفاوت های عمده مســکن مهر با طرح اقدام 
ملی تولید مســکن را ارائه همزمان خدمات 
پشتیبان و تولید مسکن عنوان کرده بود و از 
سوی دیگر این طرح با توجه به سیاست های 
تمرکززدایی و کنتــرل جمعیت به هیچ وجه 
در کالنشــهرها اجرا نخواهد شد.« »فرشید 
حاجی« می افزاید: »بخش  خصوصی از این که 
دولت ســازوکاری برای تعادل بخشی به بازار 
مسکن تدوین کند و مســکن مناسب برای 
اقشار هدف بسازد استقبال می کنیم، اما هر 
زمان دولت در حوزه مســکن مداخله کرده 
به طورکامل به هدف خود نرسیده است.  بازوی 
اصلی تولید مســکن کشور، بخش  خصوصی 
اســت که باید با تســهیل قوانین و مقررات 

مزاحم، از ظرفیت این بخش استفاده شود.«
او با اظهار امیدواری از اینکه ماحصل آزمون 
و خطاهای گذشته در طرح اقدام ملی مسکن 
مورد توجه قرار گیرد،  توضیــح می دهد: »با 
4میلیون کاستی مسکن در کشور مواجهیم 
که در طرح اقدام ملی قرار اســت 400 هزار 
واحد ساخته شود که فقط 10 درصد از کمبود 
مسکن را جبران می کند. با این  حال طرح به 
خاطر بار روانی تأثیر کوچکی در بخش مسکن 
می گذارد و قابل اعتناست.« به اعتقاد حاجی، 
تولید 400 هزار واحد مسکونی در طول 2سال 
پاسخگوی نیاز کشور به مسکن نیست و بین 
یک تا 2میلیون مســکن در ســال می تواند 

پاسخگوی نیاز واقعی کشور به مسکن باشد. 
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لوايح ارسالي دولت ها به مجلس 
كيفيت اتاق فكر و ميزان تطابق مجلس

حركــت عمومــي دولت ها با 
شعارهاي آنها را روايت مي كنند. با وجود اين 
دولت ها يك طرف ماجرا هستند و روي ديگر 
سكه تهيه و تدوين قوانين، تصويب و تأييد 
آنها در مجلس و شوراي نگهبان است. دولت 
تدبيرواميد اگرچه بنا به اطالعات سايت مركز 
پژوهش هاي مجلس نمره بااليي در تقديم 
لوايح كليــدي و مورد نياز واقعــي مردم به 
مجلس نداشــته، ولي اندك لوايح شاخص 
دولت حسن روحاني نيز سرنوشت مطلوبي 
در مجلس و شوراي نگهبان پيدا نكردند؛ يا در 
پيچ و خم نظام ديوان ســاالري و البي هاي 
سياســي و تقدم منافع حزبي و منطقه اي 
نمايندگان به بايگاني ســپرده شدند، يا در 
شــوراي نگهبان وتو شــدند. شاخص  ترين 
نمونه هاي اين اتفاق نيز رد لوايح الحاق ايران 
به كنوانســيون هاي مقابله بــا تأمين مالي 
تروريســم و مبارزه با جرائم ســازمان يافته 
فراملي، يكي در شوراي نگهبان و ديگري در 

مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. 
اينها تنها لوايح حياتي مدنظر دولت نبودند 

كه با بن بست مواجه شدند.
2اليحه اصلــي ديگــر دولــت در معرفي 
خط مشي ها و سياســتگذاري هاي عمومي، 
آن هــم در مجلــس خــاك مي خورنــد. 
لوايح شــفافيت و مديريت تعــارض منافع 
مي توانســتند شناســنامه كاري به يادگار 
مانده از دولــت تدبيرواميد براي دولت هاي 
بعد باشــند، ولي با وجود ارسال به مجلس 
در تابســتان و پاييز ســال گذشــته، هنوز 
در دســتور كار رســيدگي قرار نگرفته اند. 
بحث تفكيك وزارت صمــت و تبديل آن به 
وزارتخانه هاي جداگانه صنعــت و تجارت 
نيز با گذشت 3سال فرسايشي تر از هر اليحه 

مورد درخواست دولتي ها شده و يك بار ديگر 
در مجلس يازدهم دنبال مي شود. مشخص 
هم نيست مجلس تازه تشكيل شده يازدهم 
اقبالي به آنها نشان دهد، چراكه نمايندگانش 
بايد شــعار انتخاباتي خــود را در قالب ارائه 
طرح هاي فوريت دار مثل دريافت ماليات از 
خانه هاي خالي دنبال كنند. خالي از تعجب 
نيست اگر لوايح دولتي در مجلس غيرهمسو 
به انتهاي صف بررســي ها فرســتاده شود. 
معاون پارلماني رئيس جمهور اخيرا فهرستي 
68تايــي از لوايح بر زمين مانــده دولت در 
مجلس را منتشر كرد كه البته همگي اهميت 
يكساني نداشتند. بررســي و تفكيك آنها از 
يكديگر هم حكايت از برخــي رويكردهاي 
كلي اصالحي در بخش هاي مختلف و برخي 

لوايح كم اهميت تر دارند.

يــك بررســي اجمالــي درباره دســتگاه 
اليحه نويســي دولتي ها بر اساس اطالعات 
ســايت مركز پژوهش هاي مجلس، تعداد 
لوايح ارســالي به مجلس را روي عدد30۴ 
نشان مي دهد. شروع ارائه اين لوايح با اصالح 
اليحه بودجه92 بود و آخرين آنها هم اليحه 
حمايت از حقوق افــراد مبتال به اختالالت 
رواني بوده كه فروردين امسال يعني اواخر 
دوره مجلــس دهم به بهارســتان ارســال 
شده اســت. 83مورد از اين لوايح مربوط به 
موافقتنامه هاي بين دولتي با كشــورهاي 
مختلف بوده است. بالغ بر ۴0اليحه نيز در 
قالب لوايح الحاق دولت به كنوانسيون هاي 
بين المللــي، معاهدات معاضــدت، انتقال 
محكوميــن و عضويــت در مؤسســات، 
كنسرســيوم ها، انجمن ها و شــركت هاي 
خارجي بوده اســت. بر همين اساس بيش 
از ۴0درصد لوايح دولت مربوط به تصويب 
شكلي اســناد بين المللي و 60درصد لوايح 

داخلي بوده اند.
بررسي فعاليت مجلس نهم و دهم در همين 

دوره زماني مردادماه92 يعني شروع به كار 
دولت دوازدهم تا خردادماه99 يعني پايان 
دوره دهم مجلس، ارائه 6۵۵طرح از ســوي 
نماينــدگان را يادآوري مي كنــد. برهمين 
اســاس مي توان نتيجه گرفت مجلســي ها 
بيش از 2برابر دولت طرح داده اند و به عبارت 
دقيق تر تنهــا حدود 32درصد بــار تدوين 
قوانين بر عهده دولتي ها بوده و 68درصد را 

نمايندگان مجلس برعهده داشته اند.
در يك جمع بندي كلــي از اعداد و ارقام باال 
مي توان گفت دولت تدبيــر و اميد تاكنون 
تنها ۱8درصد اليحه داخلي از كل 9۵9طرح 
و اليحه دولت و مجلس داشته است؛ لوايحي 
كه مي بايســت نقش اصلي را در راســتاي 
اصالح وضعيــت سياســي، اقتصــادي و 

اجتماعي كشور ايفا مي كردند.
يكي از وظايف اصلــي دولت ها تهيه  قوانين 
مورد نياز  اســت كــه بودجــه، تخصص و  
 تشكيالت مربوط به آن را هم دارند و براساس 
برخي اعداد و ارقام بين المللي، آمار مشاركت 
دولت ها در تدويــن قوانين حدود 90درصد 
است. بي توجهي دولت ها به جايگاه قانوني 
مجالس، بوروكراسي شديد نظام قانونگذاري 
كشور و ترجيح دولت ها به دورزدن اين نظام 
تقنيني از يك ســو و ناآگاهي نمايندگان به 
وظايف خود از سوي ديگر داليل اين وارونگي 
تهيه طرح هــا و لوايح مورد نياز كشــور در 

مجلس و دولت هستند.

سهم دولت تدبيرواميد در تهيه لوايح داخلي تنها ۱8درصد طرح و لوايح 7سال گذشته بوده است

بيژن قاسم زاده، بازپرس معروف فيلترينگ تلگرام هم محاكمه شد.   عكس: خبرگزاري ميزان

لوايح دولت در محاق مجلس

كافه مجلس

  چرا زنان نباشند؟
هاجر چناراني، نماينده نيشابور در تذكر آيين نامه اي با اســتناد به ماده )22( آيين نامه 
داخلي مجلس كه مربوط به نظارت هيأت رئيسه بر تمامي امور اداري، استخدامي و داخلي 
مجلس است، گفت: چرا بانوان تحصيلكرده و شايسته قوه مقننه در آزمون انتخاب دبيران 
كميسيون ها شركت داده نشده اند. به گزارش ايلنا، وي سپس از هيأت رئيسه درخواست 
كرد براساس اصل۱0۱ قانون اساسي، دولت و ساير دستگاه ها نگاه ويژه تري به بانوان داشته 
باشند. اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر چناراني 
گفت: هيأت رئيسه نيز معتقد است انتخاب ها بايد براساس شايستگي باشد و هر نوع نگاه 

جنسيتي ناپسند و نادرست است.

  دست از سر قم برداريد
احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم در واكنش به اظهارات رئيس جمهور درباره منشــأ 
ويروس كرونا در حساب كاربري خود در توييتر مدعي شد: اين بار قم هراسي از سوي رئيس 
دولت كليد خورد. اميرآبادي فراهاني در توييتي خطاب به روحاني با هشتگ ولنجك نوشت: 
درسته قبل از انقالب وضع مالي خوبي در قم نداشتين، حاال كه در بهترين جاي تهران، 
بهترين خونه را داري، خواهشن دست از سر مردم قم برداريد. قم كرونا را شناسايي كرد. مهم 

نيست از كجا شروع شد مهم اينه دالر 2۵ هزارتومان است و سكه ۱۱ميليون!

  صمت وزير ندارد!
احد آزاديخواه، نماينده مالير در جلسه علني ديروز مجلس در قالب تذكري گفت: در اين 
شرايط گراني تورم و مشــكالت در بازار مهم ترين وزارتخانه كه تسلط بر بازار دارد وزارت 
صنعت است كه با سرپرست اداره مي شود و البته زحمت مي كشــند ولي ما نياز به وزير 
داريم تا مشكالت مردم راحت تر حل شود. به گزارش ايسنا، آزاديخواه يادآور شد: از دولت 
مي خواهيم ملزم به اين نباشند كه انفكاك وزارتخانه انجام شود تا وزير انتخاب كنند بلكه 
رئيس جمهور وزير پيشنهادي سرمايه را معرفي كنند تا تورم و گراني و بخشي از مشكالت 

و سختي ها حل شود.

  مجلس دچار روزمرگي شده است 
عباس گودرزي، نماينده بروجرد در نشست ديروز بهارستان با استناد به بند ۱۱ ماده 22 
آيين نامه خطاب به رئيس جلسه گفت: ارائه تذكر و يا دستورهاي بعدي مجلس مشكلي را 
حل نكرده و ما را تنها دچار روزمرگي مي كند،  شأن مجلس اين نيست كه بخواهيم سؤال 
بپرسيم و 2 ماه وقت مجلس را بگيريم و در نهايت هيچ اقدام خاصي صورت نگرفته باشد. به 
گزارش خانه ملت، او ادامه داد:مردم از ما راه حل مي خواهند، بنابراين از شما تقاضا مي كنم 
تمام كارها و ماموريت هاي روزمره مجلس را فعال متوقف كنيد و به هر كميســيون يك 

ماموريت و يك موضوع داده شود و در پايان يك ماه راه حل را از آنها بخواهيد.

  مردم ما را           بيرون خواهند كرد
حسينعلي شهرياري، نماينده مردم زاهدان در نطق ديروزش در مجلس گفت: 2 سال قبل 
من در همين مجلس گفتم اگر دولت كاري نكند به خاطر فقر ، گرسنگي و فشار محرومان 
مردم روزي خواهند ريخت ما را           از مجلس و دولتمردان را           از دولت بيرون خواهند كرد. به 
گزارش فارس، او گفت: متأسفانه اين روزها گراني غوغا مي كند. منابع ارزي و طالي كشور را 
دولتمردان به تاراج بردند و امروز قيمت دالر سر به فلك كشيده است. وي ادامه داد: اميدوارم 
دولتمردان به خودشان بيايند و مشكل فقرا، معلوالن و مستضعفان را           حل كنند. كمر فقرا زير 
بار بي تدبيري دولت بي تدبير و نااميد شكسته، اميدوارم هرچه زودتر مشكالت برطرف شود.

دوازدهمين جلســه رسيدگي به 
اتهامات اكبر طبري، معاون اجرايي قضايي

سابق حوزه رياســت قوه قضاييه و 
ساير متهمان روز گذشته به رياست قاضي بابايي 
به صورت علني برگزار شد. در اين جلسه از دادگاه، 
متهم مهدي زاهديان به درخواست قاضي به دفاع 
از خود در برابر اتهاماتــش پرداخت. نام زاهديان 
به عنوان واسطه پرداخت رشوه 3ميليارد توماني از 
ســوي متهم رســول دانيال زاده به متهم حميد 
عليزاده، بازپرس سابق شعبه۱۵ كاركنان دولت 

مطرح است.
زاهديان به عنوان متهم رديف ســيزدهم پرونده 
اكبر طبري به »فراهم نمودن موجبات جرم ارتشا  
از طريق مذاكره و وجه بين دانيال زاده و عليزاده به 

مبلغ 30ميليارد ريال« متهم است.
متهم زاهديان روز گذشــته، ضمــن رد اتهامات 
مطرح شده در كيفرخواســت درباره رابطه اش با 
دانيال زاده، گفت: وكيل دانيــال زاده بودم. پس 
از تعييــن حق الوكاله، او 7ميليــارد تومان براي 
هزينه هاي دادرســي و قانوني و 3ميليارد تومان 
براي حق الوكاله به من پرداخــت كرد. متهم در 
پاسخ به ســؤال قاضي درباره مبلغ پرداخت شده 

به بازپرس سابق عليزاده، گفت: من پولي ندادم.
قاضي گفت: شما در چند مرحله اظهار كرده ايد كه 
پول به عليزاده داده ايد. گفته ايد 3ميليارد تومان به 
بازپرس عليزاده داده ام و اين را در مواجهه حضوري 
اظهار داشته ايد. گفته ايد اين مبلغ را در دو مرحله 
به صورت يورو پرداخــت كرده ايد؛ يك مرحله در 

شمال و يك مرحله در تهران اين پول را داده ايد.
يك سوي ديگر اتهامات زاهديان، عليزاده به عنوان 
دريافت كننده رشوه است كه تاكنون به اتهامات او 
رسيدگي نشده است. از اظهارات نماينده دادستان 
در جلسات پيشين دادگاه و كيفرخواست پرونده 

بر مي آيد كه عليزاده از جايگاه خود براي تحريف 
پرونده هاي مرتبط با دانيال زاده و طبري و صدور 
قرارهاي منع تعقيــب براي آنها سوءاســتفاده 
كرده اســت. نماينده دادســتان پيش تر درباره 
نقش آفريني بازپرس عليــزاده در ناديده گرفتن 
اتهامات دانيال زاده در گزارش سازمان اطالعات 
ســپاه و صدور منع تعقيب براي او، گفته بود: در 
ســال97 بازپرس پرونده يعني حميــد عليزاده 
كه اكنون در اين پرونده در جايگاه متهم اســت، 
اســتدالل مي كند »در گزارش سازمان اطالعات 
سپاه عنوان شــده دانيال زاده اقدامات خود را با 
اتكا بر فريدون انجام داده، درحالي كه ســازمان 
اطالعات سپاه چنين چيزي نگفته و اعالم كرده 
كه دانيال زاده اقدامات ديگري را انجام داده است« 
و با همين فرض قرار موقوفي تعقيب درخصوص 

تسهيالت صادر شده است.

نوبت پاسخگويي بازپرس رشوه خوار 
در دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 
طبــري و متهمان ديگر، قاضــي، اتهامات متهم 
قاسم زاده را به وي تفهيم كرد و گفت: »اتهام شما 
تأثير دادن نفوذ اشــخاص دولتي در تصميمات 
قضايي و دريافت رشوه از آقايان حاج رضا و شريف 
نجار بالغ بر مبلغ 28ميليارد ريال اســت، آيا اين 

دو اتهام را قبول داريد؟« متهم ايــن اتهامات را 
نپذيرفت  و در ادامه قاضي از متهم پرسيد: شما به 
چه پرونده هايي رسيدگي مي كرديد؟ متهم پاسخ 
داد: بســياري از پرونده ها به من ارجاع مي شــد. 
رئيس دادگاه سؤال كرد: موضوع شكايت در حدود 

صالحيت شما نبوده است.
در ادامه نماينده دادستان درباره اتهامات متهمان 
توضيح داد: مهدي زاهديان فردي است مازندراني 
كه همشهري قاسم زاده و عليزاده بوده و دوست 
صميمي اين دو نفر اســت. وي خطاب به متهم 
زاهديان گفت: شما مشغول كار چاق كني در قوه 
قضاييه بوديد، ما از درونتان شما را كشف كرديم و 

فردي از درون شما را افشاگري كرد.
به گزارش همشهري، نام بازپرس بيژن قاسم زاده 
در پرونده طبري به عنوان متهم رديف يازدهم 
مطرح اســت. اما شــخصيت جنجالي او بيشتر 
به واســطه فيلترينگ تلگرام و نوع برخوردش با 
اهالي رســانه و فعاالن سياسي و مدني و صدور 
قرارهاي سنگين براي آنها شــناخته مي شود. 
تلگرام هم با حكم 2ســال پيش او فيلتر شــد. 
بازپرس ســابق شعبه دوم دادســراي فرهنگ 
و رســانه بــه جهت مواجهــه اي كه با رســانه 
و اهالي رســانه داشــت، شخصيتي شــبيه به 
سعيد مرتضوي داشــت. يكي از كاربران توييتر 
همزمان با بازداشت قاســم زاده طي يادداشتي 
در اين باره نوشــت: »عجب سرنوشت عجيبي 
داشــتند مرتضوي و قاســم زاده؛ اولي خواست 
ريشه مطبوعات را بكند و دومي به دنبال نابودي 
تلگرام بود و هدف هر دو مســدود كردن مسير 
جريان آزاد اطالع رساني! از عجايب اينكه منزل 
پاياني هر دو هم مثل هم بود؛ زندان. بنا بر اعالم 
تسنيم، بازداشت او در راســتاي تصفيه قضات 

فاسد است.«

متهم پرونده طبري در پاسخ به اتهام پرداخت رشوه 3ميلياردي به بازپرس پرونده: 

رشوه نبود، حق الوكاله بود! 

از 9۵9طرح و اليحه مجلس و دولت 
طي 7سال گذشــته تنها ۱7۴مورد 

تبديل به قانون شده اند

از اظهارات نماينده دادستان در جلسات 
پيشــين دادگاه و كيفرخواســت پرونده 
بر مي آيد كه عليــزاده از جايگاه خود براي 
تحريف پرونده هاي مرتبط با دانيال زاده و 
طبري و صدور قرارهاي منع تعقيب براي 

آنها سوءاستفاده كرده است

بازدهي ۲۰درصدي قانونگذاري در كشور
براساس اطالعات سايت مركز پژوهش هاي مجلس، از ميان ۶۵۵طرح مجلس نهم 
و دهم در فاصله مردادماه۹۲ تاكنون تنهــا ۷۲مورد از آنها يعني 11درصد تبديل به 
قانون شده اند؛ يعني يا به تأييد شوراي نگهبان رسيده اند يا مجمع آنها را تأييد كرده 
است. در مورد لوايح ارسالي دولت شرايط كمي بهتر است. 1۲۲مورد از لوايح ارسالي 
دولت به مجلس يعني حدود ۴۰درصد آنها به تأييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رســيده اند. در مجموع مي توان گفت تنها ۲۰درصد طرح ها و لوايح 

مجلس و دولت توانسته اند به سرانجام برسند.
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يادداشت

شيده اللمي
دبير گروه اجتماعي

آمارهاي كرونا و شوربختي 5 ماهه

آمار 25ميليون نفري مبتاليان به كرونا كه رئيس جمهوري به تازگي 
در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرده، نقد و نظرهاي زيادي 
را در پي داشت. اين آمار بنا به گفته حسن روحاني، رئيس جمهوري 
و نيز ديگر مسئوالن وزارت بهداشــت، آمار افرادي است كه به كرونا 
مبتال شــده اند اما جزو گروه بي عالمت ها بوده اند و در زمان ابتال به 
كوويد-19خودشان خبر نداشته اند كه دچار كرونا ويروس هستند 

و به طبع ناقل خاموش.
پس از رئيس جمهــوري افراد ديگــري اعالم كردند كــه اين آمار 
25 ميليوني جدا از آمار روزانه اي است كه وزارت بهداشت از مبتاليان 
و قربانيان اعالم مي كند و در واقع آماري عالوه بر آن است. يكي از آنها 
دبير كميته علمي ستاد كرونا بود كه گفت زماني كه وزارت بهداشت 
اعالم مي كند 25ميليون نفر يا نزديك به 20درصد جمعيت ايران، 
به كرونا مبتال شده اند، به معناي همان گروه مبتالي خفيف هستند 
و مشكلي نداشــتند كه بخواهند به پزشــك مراجعه كنند و تست 
مولكولي تشخيصي از آنها گرفته شــود.تا اينجاي كار مي فهميم كه 
اين آمار به معناي تعداد بيماراني كه سخنگوي وزارت بهداشت روزانه 
درباره آنها حرف مي زند نيست؛ 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. اين 25ميليون نفر 
آنهايي هستند كه با بيماري مواجهه داشته و بر بيماري غلبه كرده و 
عالمتي هم پيدا نكردند. مثال همكار ما در يكي از روزنامه ها از طريق 
همين تست هاي سرولوژي )كه نزد عموم مردم به آنتي بادي شناخته 
شده( متوجه شده است كه چند ماه قبل كرونا گرفته، و هيچ عالمتي 

هم نداشته است.
اعالم اين عددهاي تــازه آن هم مربوط به مبتاليــان بدون عالمت 
همچنان در محافل مختلف از نظر پزشكي و آماري مورد توجه است؛ 
نقد و نظرها ادامه دارد. شماري از منتقدان بر اين باورند كه اين آمار 

دقت الزم را نداشته و با ديگر آمارهاي اعالمي همخواني ندارد.
همزمان با اين انتقادها، ديروز سيماسادات الري، سخنگوي وزارت 
بهداشــت اعالم كرد كه مبناي آمار 25ميليوني ابتالي ايرانيان به 
كرونا صرفا براساس تست هاي سرولوژي بوده است. وزارت بهداشت 
در واكنش تازه اش عمال يك قدم عقب نشست، درحالي كه پيش از 
اين گفته شــده بود كه اين آمار 25ميليوني براساس گزارشي است 
كه وزارت بهداشت به ستاد ملي كرونا اعالم كرده. سخنگوي وزارت 
بهداشــت ديروز اعالم كرد كه »مبناي تشــخيص قطعي كرونا در 
كشور فقط انجام تست هاي PCR است و منظور از عدد 25ميليون 
نفر براساس تســت هاي ســرولوژي بوده كه يكي از معاونان وزارت 
بهداشت مطرح كرده اســت.« به اين ترتيب منبع اصلي اين آمار از 
گزارش ارائه شده در ستاد ملي مقابله با كرونا در حد اظهارنظر يكي 
از معاونان وزارت بهداشــت تقليل پيدا كرد. ماجرا به همينجا ختم 
نمي شود، چرا كه الري در ادامه حرف هايش گفته:»در جهان خيلي 
نمي توان به تســت هاي سرولوژي براي تشــخيص وضعيت كنوني 
ابتالي افراد اتكا كرد.« اگر واقعا تست هاي سرولوژي جزو تست هاي 
كمتر مطمئن براي تشــخيص ابتال به كروناست و آنچنان قابل اتكا 
نيست چرا نتايج آنها مبناي تصميم گيري و اعالم نظر قرار مي گيرد 
آن هم در ستاد ملي مقابله با كرونا كه قرار است مهم ترين تصميمات 
را براي پيشگيري و مهار كوويد-19 در كشــور اتخاذ كند. اگر آمار 
ولو با تخمين ها و محاسبات مربوط به آن صحيح است در حدي كه 
مي تواند مبنايي براي برنامه ريزي و اقدامات بعدي باشد چرا يك روز 
بعد سخنگوي وزارت بهداشت مبناي اصلي آمار را غيرقابل اتكا عنوان 
مي كند؟ غم انگيز است كه ما پنجمين ماه همه گيري كرونا را در حالي 
به پايان مي بريم كه هنوز درباره چگونگي اعالم آمار و عددهايي كه 
روزانه و گاه به گاه مي شنويم مشكالت زيادي وجود دارد. ما به عنوان 
مخاطبان با سناريوهاي متفاوت آماردهندگان مواجه هستيم يعني 
گروهي كه در ايــن گيرودار معتقدند در زمانه اي كه بحراني اســت 
و مشــمول اين روزهاي ما هم مي شــود، ارائه آمار با جزئيات زياد، 
نگراني ها را بيشتر مي كند؛ پس آمارها را براي خودشان نگه مي دارند و 
نهايت شفاف سازي شان اين است كه آنچه به نظرشان بهتر است مردم 
هم بدانند را به صورت رمزگذاري شده )شما بخوانيد همان رنگ هاي 

سبز و زرد و قرمز( به افكار عمومي منتقل مي كنند.
سناريوي ديگر سازوكار و شكل و شمايلي دارد كه مي توان عنوان آن 
را گذاشت سناريوي »نشتي اطالعات«. در چنين وضعيتي بخشي از 
آمار و اطالعاتي كه در جلسات ستاد كرونا به هر شكل منتقل و شنيده 

مي شود، هر از گاهي از زبان برخي از اعضاي اين 
ستاد و كميته هاي زيرمجموعه آن به بيرون درز 

مي كند اما جزئياتي از چگونگي گــردآوري و جمع بندي اين آمار و 
اينكه اين عددها دقيقا چطور به دست آمده، در دست نيست.

گزارش همشهري از ضد ونقيض هاي 25ميليون مبتال و بازگشت ايده ايمني گله اي
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»مصونيت جمعي« در چرخه تكرار و تكذيب 

 آمار 25ميليون مبتال كه 2روز 
قبل در جلســه ســتاد ملي گزارش

مقابلــه بــا كرونــا و از زبان 
رئيس جمهوري اعالم شد، همچنان در كانون 
نقد و نظرهاســت؛ آماري كه پرسش هاي 
دوباره اي را درباره بازگشــت ايده مصونيت 
جمعي در پي داشته است آن هم درحالي كه 
شماري از اپيدميولوژيست ها و متخصصان 
بيماري هاي عفوني مي گويند ايده مصونيت 
جمعي يا همان سياست  گله اي در مواجهه با 
كوويــد-19 نه تنهــا پرهزينــه، بلكــه 

شكست خورده است.
حســن روحاني كه در 5ماه گذشته، ستاد 
مقابله با كرونا را راهبــري كرده و از دومين 
 ماه بهار بازگشايي تدريجي كسب و كارها را 
در دستور كار قرار داده، حاال در ابتداي موج 
دوم كرونا با انتقادات و در عين حال فشارهاي 
زيادي روبه روست. مسئوالن وزارت بهداشت 
اعالم كرده  اند موج دوم از حدود يك  ماه قبل 
در كشور آغاز شده و حاال اوج گرفته است، 
درحالي كه پيش از اين انتظار مي رفت ايران 
در نيمه دوم سال و از ابتداي پاييز با موج دوم 

كرونا مواجه شود.
منتقدان مي گويند، شيوه بازگشايي مشاغل 
و بازگشــت به كار جامعه با وجود مخاطره 
به درستي انجام نشد و در كنار آن سفرهاي 
مردم در تعطيالت پرتكرار خرداد، ويروس 
را در كشور و مناطق مختلف جابه جا كرده 
و شيوع بيشــتر آن را موجب شده است. در 
چنين شرايطي، اظهارات رئيس جمهوري 
مبني بــر ابتــالي 25ميليــون ايراني به 
كرونا)بدون عالئم هــا( و پيش بيني ابتالي 
35ميليون نفر ديگر آن هم در شــرايطي 
كه چنين آمارهايي پيش تر كمتر از ســتاد 
ملي مقابله با كرونا به گوش مي رسيد، اين 
پرسش را پيش كشيده كه آيا رويه و رويكرد 
ستاد ملي مقابله با كرونا و مشخصا شخص 
رئيس جمهوري همچنان پيــروي از ايده 
مصونيت جمعي است و اين ايده وجود دارد و 

در حال اجراست، اما اعالم نمي شود؟ 

ايمنــي جمعــي؛ ايــده محبــوب 
دست راستي ها

ايمني جمعي به وضعيتي گفته مي شود كه 
اكثريت جمعيت كشور در برابر يك بيماري 
ايمني پيدا كنند و در نتيجــه آن بخش از 
جمعيِت كشور هم كه ايمني ندارند، به طور 
غيرمستقيم از آلودگي در امان هستند. اين 
مصونيت غيرمســتقيم  را گاهي اصطالحا  
محافظِت گله اي هم مي گوينــد. مثال اگر 
80 درصِد جمعيِت كشــور در برابر ويروس 
كرونا ايمني داشته باشند، 4نفر از هر 5نفري 
كه با افراِد آلوده تماس دارند، دچار بيماري 
كرونا نمي شــوند. به اين روش، گســترِش 
بيماري هاي عفوني را مي توان تحت كنترل 
نگه داشــت و بســته به اينكه يك ويروس 
چقدر مسري باشد، معموال 50 تا 90 درصد 
جمعيت بايد به اين ايمني برسند تا مصونيت 
جمعي حاصل شود اما رسيدن به اين سطح 
از ايمني، خصوصا در مورد بيماري كشنده اي 
مثل كوويد-19، ممكن اســت خطرات و 
هزينه هاي زيادي ايجاد كنــد؛ مهم ترين 
چالش در اين زمينه بحث كشندگي بيماري 
است. اين همان چالشي است كه در بريتانيا، 
گريبانگير بوريس جانســون شد. جانسون 

جزو نخستين سياســتمداراني بود كه ايده 
مصونيت جمعي را مطرح كرد؛ سياستي كه 
منجر به گسترش ناگهاني و سريع كرونا در 
اين كشور شد و اعتراض و خشم شديد مردم 
بريتانيا را برانگيخت. در كنار انگليس، دولت 
سوئد هم ترجيح داد ايده مصونيت جمعي را 
به شكل يك پويش مدني اجرا كند. به اين 
ترتيب كه از مردم خواست به زندگي كردن با 
كرونا عادت كنند، فاصله اجتماعي و رعايت 
بهداشت فردي زنجيره انتقال را بشكنند اما 
تجمع ها ممنوع نشد و حتي دولت مركزي 
مردم را به استفاده از ماسك هم توصيه نكرد. 
مورد ديگر آمريكا و دولت ترامپ اســت كه 
تالش كرده در ماه هاي گذشته با سناريوي 
خوش بينانه »ما كرونا را شكست مي دهيم« 
به هر قيمتي كه هســت، زندگي روزمره، 
كسب و كارها و بازار را فعال نگه دارد؛ نتيجه 
سياســت ترامپ افزايش فراگيــر كرونا در 
ايالت هاي مختلف آمريكاست. واقعيت اين 
است كه اين رويكرد كه در واقع مورد عالقه 
دولت هاي دست راستي بوده، اگرچه در ظاهر 
گفته نشده اما در عمل توسط آنها اجرا شده 
است. نتيجه اين سياست در همه كشورهايي 
كه پيرو آن بودند، عمال به شكست انجاميده 
اســت؛ در انگليس همان ابتداي كار نظام 
بهداشت و درمان كشور دولت را ملزم به تغيير 
رويه كرد. ايده پرداز طرح مصونيت جمعي 
در ســوئد يعني آنــدرس تگنــل، رئيس 
بخش بيماري هاي همه گير اداره ســالمت 
عمومي اين كشــور كه ابتدا سياست هاي 
دولت كشورش براي منع قرنطينه را تقدير 
مي كرد، 2ماه بعد از اجراي اين سياست ها و با 
افزايش آمار ابتال و مرگ ومير در سوئد رسما 
عذرخواهي كرد و اين سياست ها را نادرست 
خواند و گفت كه بايد تغييرات اساسي در اين 

رويكرد ايجاد شود.
در چنين شــرايطي و با چنين پيشينه اي 
ديروز دكتر مســعود مرداني، عضو ســتاد 
ملي مقابله با كرونا به ايســنا گفته است كه 
ما در ايران)خواسته يا ناخواسته( به سمت 
ايمني جمعي )همان مصونيت گله اي( پيش 

مي رويم.
اين عضو كميته علمي ستاد مقابله با كرونا 
با استناد به آمار ابتالي 25 ميليون ايراني به 
كرونا گفته اســت كه چه سياست كشور بر 
ايجاد ايمني جمعي باشد و چه نباشد، ما در 
حال حركت به سمت ايمني جمعي هستيم. 
مرداني گفته كه اين روند را مثبت مي بيند: 
»80 تا 85 درصد موارد مبتال به كوويد-19 
بدون عالمت هســتند،  برهمين اساس هم 
اين آمار 25 ميليوني جزو آمار روزانه اي كه 
وزارت بهداشت اعالم مي كند، نيست. ارائه 
آمارهايي مانند ابتالي 25 ميليون ايراني به 
كرونا تاكنون با مطالعات ســري  اپيدمي بر 
بيماري به دست مي آيد كه نشانگر وسعت 

گسترش بيماري در كشور است.«
او گفته آمار 25ميليوني را بايد به فال نيك 
گرفت و دليل اين خوش بيني را براســاس 
همان سناريوي اولين  ماه هاي شيوع كرونا 
توضيح مي دهــد: »اگر اين تعــداد افراد به 
بيماري كرونا مبتال شده باشند، به احتمال 
زياد مجددا به بيماري مبتال نمي شــوند؛ 
چون آنتي بادي محافظت كننده در بدن شان 
به وجود آمده اســت و شــايد اگر روزي تا 
70 درصد جمعيت ايران مبتال شوند، بتوان 

ماسك و دســتكش را كنار گذاشت چون 
ابتالي مجدد به كرونا براي بار دوم بسيار نادر 
است، اما درصورتي كه فردي مجددا مبتال 
شود، امكان ابتال به نوع شديد و خفيف در او 

يكسان است.«
مرداني دربــاره تخمين مــوارد ابتالي تا 
35 ميليون ايراني به بيمــاري در ماه هاي 
آينده، گفته اســت: »اسفند ماه پيش بيني 
كرده بودم حداقل تا يك ســال آينده 30 تا 
70 درصد افراد به كرونا مبتال خواهند شد، 
آن زمان اين موضوع باعــث ناراحتي مردم 
شد، اما اكنون مي بينيم كه آن پيش بيني ها 
درست بوده  و قدم اول ايمني جمعي محقق 

شده است.«
در مقابل مرداني، متخصصان ديگري هستند 
كه نگرانند مبادا ايــده مصونيت جمعي كه 
دســت كم حاال اما و اگرهاي زيادي در آن 
وجود دارد، اگرنه به صورت رسمي اما به طور 
غيررسمي در كشور اجرا شود. به گفته آنها، 
اين نگراني از اين روست كه اين شيوه موجب 
گسترش فراگير كرونا و افزايش آمار كشته ها 

خواهد شد.
از نگاه مينو محرز، متخصص بيماري هاي 
عفوني، تجربه جهاني روشن كرده كه طرح 
همه گيري و مصونيت جمعي فايده اي ندارد. 
او به »همشــهري« مي گويد كه هم اكنون 
ثابت شده است كه اساسا همه گيري كرونا 
مصونيت جمعي ايجاد نمي كند چرا كه در 
سرتاســر دنيا گزارش هايي به دست آمده 
كه تعدادي از افراد به رغم اينكه در گذشته 
مبتال شده بودند، دوباره مبتال شده اند؛ يعني 
آنتي بادي بعد از مدتــي در بدن افراد از بين 

مي رود.
محرز به همشــهري مي گويد كه اكثريت 
اعضــاي ســتاد مقابله بــا كرونا بــه ايده 
ايمني جمعي اعتقــادي ندارنــد و وزارت 
بهداشــت هم هيچ وقت بر مبناي اين ايده 
برنامه ريزي و حركت نكــرده  و تنها راهكار، 

پيشگيري و شكستن زنجيره انتقال است.
افزون بر ايــن، دكتر محمدرضا محبوب فر، 
عضو انجمن علمي بهداشــت محيط ايران 
هم به همشــهري مي گويــد: تحقيقات و 
پژوهش هايي كه در دنيا انجام شده تأييدي 
دال بر ايمني و مصونيت جمعي درخصوص 

ابتالي به كرونا نشان نداده است.
او گفت: صحبت هايي كه درخصوص ايمني 
دسته جمعي درخصوص كرونا انجام مي شود، 

نادرست است. امروزه در كشور ما در حالي اين 
صحبت ها مطرح مي شود كه چندين كشور 
اروپايي كه اين بحث را مطرح كرده بودند، 
حاال صحبت هاي خود را پــس گرفته اند و 
اعالم كرده اند كه ايمني جمعي درخصوص 

كرونا وجود ندارد.
موضوع ديگر مسئله بحث ابتالي مجدد به 
اين ويروس است. به گفته محبوب فر، ايمني 
ايجاد شده براي مبتاليان به اين ويروس نهايتا 

تا 2 ماه است.
افرادي كه يك بار به اين بيمــاري مبتال و 
عنوان مي كنند كه دوباره بــه اين ويروس 
مبتال شــده اند، اين ابتالي مجدد بيماري 
صرفا به دليل طوالني بــودن روند بيماري 
و درمان نشدن درســت آن است كه طول 
درمان براي اين افراد 60روز است و اين افراد 
بعد از ايمني اوليه تصور مي كنند كه بهبود 
كامل پيدا كرده اند درحالي كه اين بيماران 
عالئــم را همراه خود داشــته اند و به عنوان 
حامالن خاموش بيمــاري و بدون عالمت 
بوده انــد و دوباره ويروس عود كرده اســت 
و ايــن به معناي ابتالي مجــدد به بيماري 
نيست. به همين علت افرادي كه در اسفند 
و فروردين و ارديبهشــت ماه به اين بيماري 
مبتال شــده و بهبود يافته اند، بعد از 2ماه و 
درصورت رعايت نكردن نكات بهداشــتي و 
ايمني، احتمال ابتالي مجدد آنها وجود دارد 
و اين همان بحث مهمي اســت كه مسئله 
مصونيت جمعي را به كلي زير سؤال برده و 

اين ايده در واقع شكست خورده است.

همه ترديدها درباره تست هاي سرولوژي
آمــار 25ميليونــي كــه موافقــان ايده 
مصونيت جمعي به آن اســتناد مي كنند، 
در واقع عددي اســت كه براســاس نتايج 
تست هاي ســرولوژي يا همان آنتي بادي و 
طبق تخمين به دست آمده است. موافقان 
مي گويند اگر اين آمار در مدت زمان كوتاه به 
حدود 50ميليون نفر برسد، آن وقت مي توان 
انتظار داشت كه تا مدتي اكثريت افراد جامعه 
در برابر ابتال به كرونا مصون باشــند. جدا از 
منتقدان گروه اول كه مي گويند  ابتالي دوباره 
بيماراني كه در مــوج اول كرونا گرفته اند به 
اين بيماري عمال بحث مصونيت و پادتن را 
براي بلندمدت نقض مي كند، گروه ديگري 
از منتقدان هم هســتند كه درباره اين آمار 
25ميليوني و اينكــه مالك تصميم گيري 

باشــد يا نه، ترديدهايي دارند. پس از اينكه 
رئيس جمهوري عــدد 25ميليون مبتال را 
اعالم كرد و از احتمــال ابتالي 35ميليون 
ايراني ديگر به كرونا در آينده نه چندان دور 
خبر داد، اين پرســش مطرح شد كه منبع 
اين عدد بزرگي كه روحاني به آن اســتناد 
كرده چيست و چطور محاسبه شده است. 
به ويــژه آنكه ايــن عدد به گفته شــماري 
از اپيدميولوژيســت ها با آمار روزانه اي كه 
وزارت بهداشــت درباره ابتــال و مرگ ومير 
ناشي از كرونا اعالم مي كند، ناسازگاري هايي 
دارد. در نهايت مســئوالن وزارت بهداشت، 
ديروز به طور رســمي اعالم كردند عددي 
كه مبناي محاســبات بوده، نتايجي است 
كه از آزمايش هاي ســرولوژي در كشــور 
به دست آمده اســت اما آيا مي توان به اين 
تست ها اعتماد كرد؟ پس چرا گفته مي شود  
تست هاي سرولوژي كم اعتبارترين تست ها 

هستند؟
آنطور كه دكتر مصطفــي قانعي مي گويد، 
نتايج تست هاي سرولوژي از نظر سنجش 
ميزان گسترش و شــيوع بيماري مي تواند 

مورد توجه قرار بگيرد.
او توضيح مي دهد: تســت هاي تشخيصي 
كرونا به دو دسته مولكولي و سرولوژي تقسيم 
مي شــوند. انجام تســت هاي آنتي بادي يا 
سرولوژي )االيزا( ارزش تشخيصي ندارند و 
فقط مواجهه افراد با اين ويروس را در گذشته 
نشــان مي دهند، بنابراين قطعي ترين راه 
تشخيص اين ويروس در زمان بيماري، تست 

مولكولي از گلو و بيني است.
به گفته او، تست سرولوژي االيزا به تنهايي 
ارزشي ندارد و در كنار تست مولكولي ارزش 
پيدا مي كند. تست سرولوژي براي مطالعه 
اپيدميولوژي به كار مي رود؛ به اين صورت كه 
از افراد بعد از انجام تست مولكولي، براي تست 
سرولوژي نيز نمونه مي گيرند تا مشخص شود 
كه چند درصد افراد جامعــه با اين ويروس 

مواجه شده اند.
رئيس كميته علمي ستاد مقابله با ويروس 
كرونا گفت: برخي از افراد به دليل داشــتن 
برخي از عالئم كه با ويروس كرونا مشترك 
اســت، اقدام به انجام آزمايش مي  كنند اما 
بايد بدانند كه انجام آزمايش )PCR( براي 
تشــخيص اين ويروس در زمــان بيماري 
ضــروري اســت و درصــورت مراجعه به 

آزمايشگاه بايد اين آزمايش را بدهند.

كي چي گفت؟ 

   معصومه ابتكار

كاهش شمار دختران 
بازمانده از تحصيل

»فاصله دختــران بازمانده از تحصيل 
با پســران بازمانده از تحصيل كاهش  
يافته است.« اين گفته معصومه ابتكار 
اســت كه در واقع گزارشي از عملكرد 
معاونت امور زنان و خانــواده در پنج 
سال اخير ارائه كرده و گفته است كه 
در اين مدت توسعه سوادآموزي زنان 
و دختران عشــاير با آمــوزش9000 
نفر، توانمندســازي مدرسان آموزش 
خانواده، آموزش حقوق كودك به بيش 
از 6 هزار نفر، تقويت شيوه هاي مهارتي 
اوليا، توانمندســازي دانشجو معلمان 
و جذب 1481 دختر و پســر بازمانده 
انجام شده است. به گزارش همشهري 
طبق آمارهاي رســمي، آماركودكان 
بازمانده از تحصيل در كشور كمتر از 
چهار درصد است اما در همين تعداد 
بازماندگان، شمار دختران سه تا چهار 

برابر پسران است.

معاون امور زنان رئيس جمهور

    عليرضا رئيسي

تصــــميم گيري 
درباره محرم، هفته 

آينده
اينكه امســال با وجود كرونا مراســم 
مذهبي و آييني محرم چگونه برگزار 
مي شود، پرسش مشــترك بسياري 
از آحاد جامعه اســت. معاون وزارت 
بهداشــت و درمان گفته است: شيوه 
برگزاري مراسم ماه هاي محرم و صفر 
هنوز جمع بندي نشده و هفته آينده در 
ستاد ملي تصميم گيري خواهد شد.به 
گفته او، به صورت كلي هر كجا تجمع 
حفاظت نشــده وجود داشــته باشد، 
شانس شيوع بيماري باال خواهد رفت و 
براي تصميم گيري درباره اين موضوع 

شاخص هايي وجود دارد. 

معاون وزارت بهداشت

ادامه در 
صفحه 17

ماجراي حضور حميد بقايي 
در دفتر روزنامه شرق 

 ديروز حميد بقايي، معــاون احمدي نژاد 
با ورود بــه دفتر روزنامه شــرق و حمله و 
فحاشــي، نظم اين روزنامــه را برهم زد. 
اين برخــورد او گويا واكنشــي به گزارش 
صبح ديروز »شــرق« بوده اســت. در اين 
گزارش با تيتــر »ماجراي فرار از كشــور 
معــاون احمدي نــژاد« گمانه فــرار او در 
دوران مرخصي از زندان مطرح شــده بود. 
در گزارش ديروز روزنامه شرق آمده است: 
حميد بقايي در مرخصــي از زندان دچار 
حادثه رانندگي شد و اينگونه همچنان در 
مرخصي به سر مي برد و قرار هم نيست به 
زندان بازگردد. اين در حالي است كه شايعه 
شده زمان تصادف، او قصد فرار از ايران را 
داشــته اســت. مهران عبداهلل پور،  وكيل 
حميد بقايي نيز دربــاره برخي صحبت ها 
مبني بر احتمال فرار حميــد بقايي گفته 
موكل بنده در غرب كشــور بزرگ شــده 
و پدر او در كرمانشــاه نظامي بوده است؛ 
به همين دليــل از فرصــت به وجود آمده 
اســتفاده كرده تا به ســفر برود و همانجا 

تصادف كرد و اكنون در خانه است.
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هر

مش
س: ه

عك



13 2  دوشنبه 30 تير 99  شماره 7992 بازار 3 0 2 3 6 2 4

زمزمه هاي عرضه محصوالت تــازه وارد ايران خودرو 
و سايپا از نيمه دوم سال گذشــته به گوش مي رسيد. 
ايران خودرو كه پس از خروج پــژو از ايران پروژ ه هاي 
توليد مشــترك خودروهاي پژو 2008، 301 و 508 
را با وجود داخلي سازي  باالي برخي از اين محصوالت 
مانند پژو 301 از دست رفته مي ديد، توليد محصوالت 
جديدي را با تغيير در پلت فرم اين خودرو در دستور كار 
قرار داد. مي توان گفت خودرويي كــه اخير با عنوان 
كي132توســط اين گروه خودروسازي به مشتريان 
پيش فروش شده، حاصل اين تغيير رويكرد بوده است. 
در نقطه مقابل، سايپا نيز كه پروژ ه هاي توليد مشترك 
برخي خودروهاي چينــي و اروپايي اش در دور جديد 
تحريم ها متوقف شده بود توليد خودروهاي جديد با 
تغيير برخي پلت فرم ها را در دستور كار قرار داد. طراحي 
و توليد خودرويي كه ابتدا با نام رهام به بازار معرفي شد 
و در ادامه به شاهين تغيير نام يافت، از دستاوردهاي 
تمركز اين خودروساز ايراني بر بومي سازي  توليد خودرو 
بوده است. فارغ از كم و كيف چگونگي طراحي و ساخت 
اينگونه خودروها، آنچه مسلم است اينكه اين روزها بازار 
خودروي ايران با تنوع كم در سبد عرضه خودروسازان 
مواجه است؛ شرايطي كه باعث شــده ايران خودرو و 
سايپا به توليد سدان هاي مذكور در چند تيپ و مدل 
با مشخصات فني، امكانات رفاهي و البته قيمت هاي 
متفاوت روي آورند. بررســي كم و كيف مشخصات و 
قيمت خودروهاي كي132 ايران خودرو و شــاهين 
سايپا بيانگر تداوم رقابت اين دو خودروساز براي حفظ 
يا افزايش سهم بازار است اما كدام يك از اين دو خودرو 
با توجه به مشخصات فني، امكانات رفاهي و قيمت براي 
مشتريان جذاب تر بوده و ارزش خريد دارد. شايد بتوان 
شاهين و كي132را نخستين تالش خودروسازان ايراني 
براي طراحي، ســاخت و فروش نسل جديد خودرو ها 
و اين موضوع را نقطه قوتي در رقابت خودروســازاني 
دانســت كه تا چندي پيش براي فروش انواع پرايد و 
پژو به رقابت مي پرداختند. مي توان گفت كه شاهين 
و كي 132شروع يك تجربه تازه در صنعت خودروي 
ايران است كه اگر كيفيت ســاخت و توانمندي اين 
خودروها مطابق مشخصاتي باشد كه اين دو خودروساز 
اعالم كرده اند، شــايد ارزش داشته باشد تا مشتريان 
چشم انتظار خريد اين خودروها بمانند؛ مشترياني كه 
امسال در طرح هاي پيش فروش ايران خودرو و سايپا 

براي خريد اين خودروها ثبت نام كرده اند.

چرخش از رهام به شاهين 
شاهين همان خودروي به روز شده اي است كه سايپا در 
سال گذشــته از آن با نام رهام رونمايي كرد؛ خودرويي 
كه هنوز به بازار عرضه نشــده و حتــي در مورد برخي 
مشخصات فني و امكانات رفاهي آن نيز اختالف نظرهايي 
وجود دارد. اين وضعيت موجب شده تا حدس و گمان هاي 
مختلفي در مورد سيستم پيشرانه شاهين و شباهت هاي 
آن به موتور برليانس چيني يا ساخت جعبه دنده شاهين 
توسط يك شركت كره اي و تفاوت هاي آن با جعبه دنده 
ساينا اتومات و كوييك اتومات مطرح شود. حتي هنوز 
شتاب صفر تا صد انواع دنده دستي و اتوماتيك و ميزان 
مصرف ســوخت تركيبي اين مدل هاي شاهين نيز به 
درستي مشــخص نيســت. اين محصول كه در 2 مدل 
گيربكس دستي و دنده اتومات توليد خواهد شد، هزار و 
260 كيلوگرم وزن ، 4.4متر طول، 1.7 متر عرض و 1.5 متر 
ارتفاع دارد و از ظرفيت اسمي صندوق عقب 420 ليتري 
و رينگ هاي 15 اينچي آلومينيومي برخوردار است. اين 
خودرو حجــم موتوري برابر با 1500 سي ســي خواهد 

داشت و ظرفيت باك آن به 42 ليتر مي رسد.

خودرويي در جست وجوي نام و نشان
كي132 نــام موقــت جديدترين محصولي اســت كه 
ايران خودرو بــا رونمايي و پيش فروش آن به بازار ســعي 
در جايگزيني آن با پروژه توليد مشــترك پژو301 دارد؛ 
خودرويي كه اين شركت هنوز به دنبال انتخاب نام و نشاني 
درخور براي آن است و ادعا مي شود كه طراحي و ساخت 
آن بر مبناي پلت فرم پژو301 بوده اســت. اين خودرو كه 

از نظر فيس ليفت نيز شــباهت هاي زيادي با پژو 301با 
تغييراتي در قســمت عقب دارد، در دو نسخه گيربكس 
دستي و دنده اتومات به بازار مي آيد. حجم موتور هر دو مدل 
1600سي سي، شتاب صفر تا صد نمونه دستي 9.5 ثانيه 
و اتومات 11.5ثانيه است. هر دو مدل اتوماتيك و دستي 
اين خودرو 4.5 متر طول، حدود 1.7 متر عرض و 1.4متر 
ارتفاع دارد. نمونه دستي اين خودرو هزار و 150 كيلوگرم 
و نوع اتومات هزار و 190كيلوگرم وزن و با ظرفيت اسمي 
صندوق عقب 460 ليتــري داراي صندوق عقبي بزرگ تر 
نسبت به شاهين است. از نظر امكانات رفاهي و آپشن نيز اين 
خودرو در مقايسه با شاهين سايپا به خصوص در تيپ هاي 
پايه داراي برتري محسوسي اســت؛ چرا كه سايپا اغلب 
تجهيزات ايمني و امكانات رفاهي را از مدل پايه شــاهين 

حذف و به تيپ هاي اتوماتيك منتقل كرده است.

قيمت و عملكرد؛ معيار نهايي اقبال مشتريان 
گرچه در بررســي مشــخصات فني و امكانات رفاهي 
كي132و شاهين، كفه ترازو به نفع محصول ايران خودرو 
سنگيني مي كند اما با توجه به وضعيت اين روزهاي بازار 
خودرو، قيمت، عاملي تعيين كننده در اقبال مشتريان 
به اين دو محصول خواهد بود. با وجود اين هنوز قيمت 
نهايي دو خودرو مشخص نشــده اما با توجه به تكاليف 
قانوني پيش فــروش محصوالت خودروســازان مبني 
اينكه ميزان پيش پرداخت در طرح هاي پيش فروش يا 
مشاركت در توليد اين شركت ها نصف قيمت روز خودرو 
خواهد بود، مي توان با قيمت هاي مصوب كنوني شوراي 
رقابت، نرخ فروش اين خودروها را تخمين زد. سايپا در 

اطالعيه طرح پيش فروش خود مبلغ پيش پرداخت در 
نظر گرفته شده براي شاهين را 80 ميليون تومان اعالم 
كرده كه با اين روند مي توان گفت قيمت كنوني شاهين با 
گيربكس دستي حدود 160 ميليون تومان در نظر گرفته 
شده است. اما با توجه به درخواســت هر سه ماه يك بار 
خودروسازان براي افزايش قيمت ها، احتمال افزايش نرخ 
مصوب اين خودرو و نزديك ترين زمان عرضه شاهين به 
بازار تا اسفند ماه امســال، به نظر مي رسد قيمت شاهين 
تا زمان تحويل به حدود 210 ميليون تومان هم برســد. 
ايران خودرو نيز در اطالعيه پيش فروش كي132 مبلغ 
پيش پرداخت را 119 ميليــون و 900 هزار تومان براي 
نوع دنده اي و 149ميليون و 900 هزار تومان براي نسخه 
اتوماتيك در بازه زماني تحويل 12 تا 24 ماهه اعالم كرده 
است. درصورتي كه مبلغ پيش پرداخت را نصف قيمت 
خودرو لحاظ كنيم، مي توان گفت كه قيمت فعلي كارخانه 
براي فروش كي132دنده دســتي حدود 240ميليون 
و براي كي132 دنــده اتوماتيــك 300ميليون تومان 
است. كالم آخر اينكه ســدان هاي نوبرانه ايران خودرو و 
سايپا براي به دست آوردن ســهم بازار با توجه به قيمت 
و مشــخصات فني و امكانات رفاهي جدالي ســخت با 
برخي خودروهاي رده قيمتي موجــود در بازار خواهند 
داشت؛ موضوعي كه حتي برخي مديران اين شركت هاي 
 ،J4 خودروسازي نيز به آن اذعان داشته و دنا پالس، جك
بسترن B30 و آريزو5 را از جمله رقباي اين سدان هاي 
تازه وارد تلقي مي كنند. حال بايد ديد كه عملكرد فني و 
امكانات رفاهي اين خودروها قادر به ترغيب مشتريان به 

خريد آنها در مقايسه با رقباي فعلي خواهد بود؟

عرضه شکر به نرخ مصوب برای كنترل بازارعطر گران مي شود؟تداوم نابساماني در بازار لوازم يدكي خودرو

در بازار لوازم يدكي خودرو، گراني و كاهش روز به روز كيفيت غوغا مي كند و نظارت كافي از سوي مسئوالن 
بر اين بازار به چشم نمي خورد. به گزارش همشهري، افزايش شــديد قيمت لوازم يدكي كه نخستين دليل 
آن افزايش قيمت ارز و تحريم عنوان مي شــود، مدت هاســت باعث ايجاد آشــفتگي در بازار لوازم و قطعات 
خودرو شــده و نگراني زيادي در مردم ايجاد كرده است. مســئوالن اين صنف علت گراني را افزايش قيمت 
مواداوليه عنوان مي كنند و علت تقلبي بودن لوازم يدكي را نيز به دليل واردات ارزان آن مي دانند، اين در حالي 
 است كه به دليل تعطيل بودن فروشــگاه هاي لوازم يدكي در 2ماه ابتداي امســال با شيوع كرونا و همچنين 
تخصيص نيافتن ارز براي واردات، آنچه از قطعه و لوازم يدكي در بازار وجود دارد مربوط به سفارش ها و واردات 
قبل و درحقيقت انباري است و اين اقالم نبايد با نرخ جديد به مشتري فروخته شود. حسين مرادی، يك فعال 
صنفي در اين زمينه مي گويد: تحريم ها باعث شده واردكنندگان نتوانند قطعات را به طور مستقيم از توليدكننده 
خارجي بخرند، در نتيجه، حضور واسطه ها و دالالن و چند دست چرخيدن كاال باعث مي شود قيمت باال برود و 

به همين دليل قيمت لوازم يدكي از قبل عيد تا امروز با افزايش 30 تا 80درصدي مواجه شده است.

ممنوعيت واردات عطر در شــرايطي كه توليدات داخلي جوابگوي نياز بازار نيست اين نگراني را 
ايجاد كرده كه قيمت اين كاال بيش از پيش در بازار افزايش يابد. به گزارش همشهري، واردات لوازم 
بهداشتي و آرايشي به كشور از سال97 به بعد رسما محدود شد، اما اين محدوديت به گفته وزارت 
صمت شامل محصوالتي مي شد كه در داخل كشور توان توليد آنها وجود داشت. اما از سال گذشته 
اين ممنوعيت گسترش يافت و بازار لوازم آرايشــي و بهداشتي را با گراني و كمبود مواجه كرد. در 
آخرين اقدام، هفته گذشته واردات عطريات به كشور نيز ممنوع شد تا نگراني  مردم و فعاالن بازار 
بيشتر شود. البته به گفته محمدرضا بحيرايي، نايب رئيس انجمن واردكنندگان محصوالت آرايشي، 
بهداشتي و عطريات، بيش از يك سال است كه 200  كانتينر كاالي آرايشي و بهداشتي در گمرك ها 
دپو شده كه ترخيص اين كاالها مي تواند تا حدودي مشكل كمبود و گراني را در بازار كاهش دهد. 
گفته مي شود به تازگي اين مجوز صادر شده است و اين اقالم به زودي وارد بازار مي شوند. بايد ديد 

ترخيص اين كاالها از گمرك تا چه مدت مي تواند آرامش را به بازار لوازم آرايشي و عطر برگرداند.

افزايش قيمت شكر از سال گذشته و مخصوصا در ماه هاي اخير هزينه هاي توليد را براي اصنافي كه فعاليتشان 
به اين كاال وابسته است، بسيار باال برده است. به گزارش همشهري، قنادان اخيرا گراني شكر را يكي از داليل 
افزايش قيمت شــيرينی عنوان كرده و به ســازمان حمايت، تقاضاي افزايش قيمت مصوب شيريني ارائه 
كرده اند. حال دولت با توزيع شكر با نرخ مصوب سعي دارد بازار را تاحدودي متعادل كند و به همين منظور قرار 
است 135 هزار تن شكر سفيد با نرخ مصوب در بازار توزيع شود. بنا بر تصميم ستاد تنظيم بازار، قيمت عرضه 
شكر سفيد از محل ذخاير براي بخش خانوار برابر با 6300 تومان به ازاي هر كيلوگرم درِ كارخانه تعيين شده 
است و اين نرخ براي مصارف صنف و صنعت نيز برابر با 6700 تومان تعيين و تصويب شده است. تعيين نرخ 
تحويل به مصرف كننده در بسته هاي يك كيلوگرمي با رعايت سقف قيمت سازمان حمايت، در اختيار كارگروه 
تنظيم بازار استان هاست. همچنين مقرر شده است قيمت عرضه شكر وارداتي بخش خصوصي مطابق با 
ضوابط قيمت كاالي وارداتي هيأت تعيين شود و تثبيت قيمت، راساً توسط صاحب كاال احصا شده و پس از 
هماهنگي با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و درج در سامانه 124، الزم االجرا خواهد بود.

 نرخ برخی انواع سيستم هاي صوتي و تصویري خودرو در بازار تهران نرخ بعضي انواع عطر و ادكلن در سایت هاي فروش آنالین  نرخ مصوب قندوشكر در ميادین ميوه و تره بار تهران

فن بازار 

راسته بازار

  درست است كه تعويض محافظ صفحه 
نمايش گوشــي يا »گلس« كار سختي 
به نظر مي رسد، اما اين روزها كه آتش كرونا 
دوباره روشن شده شايد بهتر باشد بعضي 
كارها را تنهايي انجام دهيد. عوض كردن 
محافظ هــم مي تواند يكــي از اين كارها 
 باشــد كه اگر اصول آن را بدانيد، در خانه 
قابل انجام دادن است، به شرطي كه قدم به 
قدم اين كار را دقيق و درست انجام دهيد.

  قدم اول: جدا كردن گلس شكســته؛ 
ابتدا يك گوشه مناسب گلس را پيدا كنيد 
و آن را به آرامي به ســمت باال بكشــيد، 
معموال همزمان نقــاط ديگر محافظ هم 
جدا مي شــوند، اما بهتر است گوشه هاي 
ديگر را هم با دست بلند كنيد تا از پارگي و 
شكسته شدن آن جلوگيري شود. اين كار را 
با دقت زيادي انجام دهيد، چون در برخي 
مواقع چســبندگي محافــظ مي تواند به 
شكستن صفحه نمايش گوشي منجر شود.

  قدم دوم: تميزكردن صفحه گوشــي. 
براي ايــن كار از اســپري ها و مايع هاي 
تميزكننــده مخصــوص صفحه نمايش 
محصوالت الكترونيكي استفاده كنيد و 
مايع هاي ضدعفوني كننده ديگري كه در 
دسترس هستند را به كار نبريد. در ادامه با 
يك پارچه ميكروفايبر كه معموال به همراه 
مايع ضدعفوني فروخته مي شوند، صفحه 
را پاك كنيد. بهتر است اين كار را در نور 
مناسب انجام دهيد تا مطمئن شويد هيچ 

غباري روي صفحه باقي نمانده است.
  قدم سوم: چســباندن محافظ. پوسته 
محافظ گلس را از قســمت چســبنده 
آن جدا و ســعي كنيد از لمس  قســمت 
چسبنده محافظ خودداري كنيد. محافظ 
را با صفحه گوشي هم تراز كنيد و مطمئن 
شويد هيچ بخشي از گلس، از تلفن همراه 
بيرون نزده باشــد. محافــظ صفحه را به 
آرامي در باالي صفحه خود قرار دهيد و 

به تدريج آن را نصب كنيد.
  قدم چهارم: حــذف حباب ها. براي 
از بين بــردن حباب هايي كه زير گلس، 
شكل گرفته با دســتمال مخصوص به 
حباب ها ضربه هاي كوچكي وارد كنيد 
تا به سمت بيرون و كناره محافظ هدايت 
و خارج شوند. انجام دادن اين كار بدون 
دستمال و با دســت مي تواند به محافظ 

آسيب وارد كند.

  در هر منطقه و محله اي پارچه فروشي 
پيدا مي شــود، ولي وقتي قرار اســت چيز 
خاصي بخريم، بايد جاي خاصي هم برويم 
كه تنوع جنس و قيمت، دســتمان را براي 
انتخاب باز بگــذارد؛ بازار بــزرگ يكي از 
اين جاهاي خاص اســت. البته چندراسته 
معروف ديگر هم براي خريد پارچه در نقاط 
مختلف تهــران وجود دارد، اما در راســته 
پارچه فروشي بازار بزرگ همه نوع پارچه  با 
هر كاربردي را مي توانيد با تنوع زياد ببينيد 
و متناسب بودجه  و سليقه تان انتخاب كنيد.

   راســته عمده فروشــان پارچــه در 
 انتهاي بازار و در ســرايي به نام اميركبير 
قــرار دارد. در اين ســرا انواع و اقســام 
پارچه ها، از پارچه هاي مجلسي گرفته تا 
پارچه هاي فاســتوني و ملحفه اي چيده 
شده اند و به صورت عمده يا جزئي به فروش 
مي رسند. اين بازار براي كساني كه توليدي 
دارند بسيار مناسب اســت زيرا با خريد 
عمده پارچه، قيمت آن حتي ممكن است 
به نصف هم برسد. ولي تك فروشي ها هم 
آنقدر هستند كه بتوانند كار كساني را كه 
به دنبال خريد جزئي هستند، راه بيندازند.

   يكي از مزيت هاي خريد از بازار بزرگ 
مخصوصا بــراي خياط ها اين اســت كه 
 در همان نزديكي مي توانند ســاير اقالم 
مورد نيازشان براي خياطي را هم بخرند. 
انواع خرج كار، دكمه، زيپ و انواع مارك 
و كاور در بازار پاچنار، واقع در همان بازار 
بزرگ پيدا مي شود و طبيعتا تنوع بيشتر و 
قيمت مناسب تري هم نسبت به مغازه هاي 

سطح شهر دارند.
   بازار بزرگ در منطقــه طرح ترافيك 
قرار دارد و اگر قصد رفتن به اين راسته بازار با 
وسيله  نقليه شخصي داريد بايد خودرويتان 
را در خارج از طرح ترافيك پارك كنيد و با 

مترو، اتوبوس يا تاكسي به بازار برسيد. 
  ايستگاه  15خرداد، نزديك ترين ايستگاه 
مترو به بازار تهران است. نكته مهم ديگر در 
بازديد از بازار بزرگ، توجه به ساعت كاري 
اين بازار اســت كه برخــالف ديگر مراكز 
خريد، بعدازظهرها تعطيل مي شود. ساعت 
كار بازار بزرگ از شنبه تا چهارشنبه 9صبح 
تا 4بعدازظهر است و پنجشنبه ها اين بازار 

فقط تا ساعت 14باز است.

نصب محافظ صفحه گوشي

 پارچه فروشان بازار بزرگ

 خروج شركاي اروپايي و چيني خودروسازان ايراني در دور جديد بازگشت تحريم ها، 
موجب توقف يا كاهش شديد تيراژ توليد برخي خودروهاي محصول قراردادهاي 
توليد مشترك با اين شركاي عهد شکن شد. با اين شرايط توليد مشترك انواع رنو تندر90، ساندرو، سيتروئن
c3، مدل هاي جديد محصوالت پژو و اغلب برندهاي چيني در كشورمان متوقف شد يا به حداقل رسيد. اين اقدام 
شركاي خارجي موجب تحميل تعهدات معوق پيش فروش اين خودروها به خودروسازان ايراني شد اما در نهايت 
خودروسازان از ايفاي اين تعهدات با تحويل برخي خودروهاي ثبت نامي يا جايگزيني آن با خودروهاي داخلي 
خبر دادند. اين روند موجب شد تا پروژه هاي طراحي و توليد خودروهاي داخلي روي برخي پلت فرم هاي داخلي 
يا تغيير در پلت فرم برخي از شركاي قبلي در دستور كار خودروسازان قرار گيرد. شايد بتوان دو محصول جديد 
ايران خودرو و سايپا يعني سدان هاي كي132و شاهين را كه اين روزها پيش فروش آن به مشتريان آغاز شده است 

حاصل اين رويکرد دانست. اما كدام يك از اين دو خودرو با توجه به مشخصات فني و رفاهي ارزش خريد دارد؟

علي ابراهيمي 
دبير گروه بازار

چند و چون

بحران ارزي و ناپايداري توليد و عرضه

تنگنــاي ارزي و مشــکالت تامين و 
تخصيص، موجب حذف ارز ترجيحي 
برخي كاالهاي اساسي و اقالم ضروري 
و افزايــش قيمت اين اقــالم كااليي 
شده اســت. با مهدي كريمي تفرشي، 
رئيس هيأت مديره خانه صنعت، معدن 

وتجارت جوانان تهران، گفت وگو كرده ايم.

تأثير بحران اخير ارزي بر بخش توليد چگونه بوده است؟
شوك هاي ارزي مشكالت زيادي را براي بخش هاي مختلف اقتصادي، 
به خصوص بخش توليد به وجود آورده است، به طوري كه توليد كنندگان 
با توجه به نوســانات نرخ ارز امكان برنامه ريزي ميان مدت و بلندمدت 
را ندارند، زيرا به دليل نوســان قيمت ها، نه مي توانند مواداوليه را با نرخ 
ثابتي خريداري و يا اينكه كاالي توليد شده را با نرخ ثابتي عرضه كنند. 
اين شرايط وضعيت توليد را بســيار ناپايدار و شكننده كرده است. بايد 
توجه كرد كه نرخ ارز نيز مانند هر كاالي ديگري براساس نظام عرضه و 
تقاضا تعيين مي شود و تنها با رشد عرضه است كه تقاضاي واقعي كاهش 
مي يابد. بررسي گزارش شاخص قيمت هاي توليد كننده 2369قلم كاال 
از 355 شركت بورسي و فرابورسي در كنار 734قلم كاالي توليد كننده 
در ســال هاي 1384 تا 1397 نشــان مي دهد كــه محصوالت بخش 
صنعت و حمل ونقل بيشترين تأثيرپذيري و زيربخش هاي خدمات جز 
حمل ونقل، كمترين اثرپذيري را از تغييرات نرخ ارز دارند. همچنين در 
بخش كشاورزي و صنعت، تغييرات ناشي از شــوك ارزي با بيشترين 
ســرعت و قيمت هاي بخش حمل ونقل، آموزش و بهداشت با كمترين 

سرعت متاثر مي شوند.
سهم عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در اين بحران 

تا چه حد است؟
براساس اعالم بانك مركزي 27.5ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات به 
كشور باز نگشته است كه اگر طي مدت تعيين شده از سوي بانك مركزي 
اين مبلغ به چرخه اقتصادي كشور بازگردد، شرايط عرضه و تقاضا تغيير 
مي كند و با ســاير اقدامات درنظر گرفته شده شرايط ارزي بهتر خواهد 
شد. با مديريت واقعي عرضه و تقاضا مي توان مشكالت ارزي را حل كرد. 
همچنين تطابق بين سياست هاي ارزي و تجاري مهم ترين مسئله در 
حل بحران ارزي كشور است. با توجه به نياز كشور به درآمدهاي ارزي، 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور يك مسئله اساسي و مهم است. 
يكي ديگر از داليل عدم بازگشــت ارز به چرخه اقتصادي كشور، تفاوت 
قيمت ارز نيمايي و بازار آزاد است. لذا برخي صادركنندگان با توجه به 
اين اختالف قيمت حاضر به عرضه ارز خود با قيمت پايين تر از نرخ بازار در 
سامانه نيما نيستند. واردات كاالهايي از كانال هاي غيررسمي و به عبارتي 
قاچاق نيز به ارز نياز دارد و واردكنندگان اين كاالها نيز ارز مورد نياز خود 
را از برخی صادركنندگان تهيه مي كنند و بخشي از ارز حاصل از صادرات 

در اين بخش صرف مي شود.
تخصيص ارز ترجيحي تا چه حــد در كنترل قيمت ها 

مؤثر بوده است؟
اقتصاد ايران در مسائل ارزي بايد براســاس يك بازار آزاد كنترل شود و 
پرداخت ارز به قيمت پايين به برخــي واردكنندگان براي واردات كاال و 
ســپس كنترل بازار آن كاالي وارداتي نتيجه بخش نيست.پرداخت ارز 
4200توماني يا همان ارز دولتي از 2سال گذشته در دستور كار دولت براي 
تخصيص به برخی كاالهاي وارداتي قرار گرفت، اما مدتي بعد با مخالفت 
نمايندگان و اقتصاددانان، دولت از اين سياست خود دست كشيد و بار 
ديگر تخصيص اين ارز را محدود به كاالهاي اساسي كرد. هدف دولت از 
ارائه ارز 4200توماني كنترل قيمت كاالها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم 
ناشي از افزايش قيمت ارز بايستد. سياست هاي اختصاص ارز براي واردات 
كاال، در سال97 تغيير كرد و حدود 1500قلم كاالي مصرفي از فهرست 
اختصاص ارز ترجيحي خارج شد. در ســال98 برخي كاالهاي اساسي 
مانند چاي، شكر، كره و حبوبات نيز از فهرست تخصيص ارز 4200توماني 
خارج شــد. در واقع تخصيص ارز 4200توماني بــراي واردات كاالها، 
منجر به ايجاد شبكه اي پيچيده از توزيع رانت گسترده در اقتصاد ايران 
شد. برخي وارد كنندگان، ارز 4200توماني را از دولت دريافت و كاالي 
واردشده را به قيمت ارز آزاد به مردم مي فروختند و با مابه التفاوتي كه از 
جيب دولت پرداخت مي شد، به سودهاي كالني دست يافتند كه هزينه 

اين گرانفروشي از جيب مردم پرداخت شده است.

مقايسه نسل جديد محصوالت خودروسازان ايراني
شاهين سايپا يا  كي 132 ايران خودرو، كدام خودرو ارزش خريد دارد؟

شاخ به شاخ سدان هاي 
تازه وارد ايراني 

قيمت - تومان مشخصات برند محصول

ME-1805489.400مارشال

KD-U2580BT340.000كنكورد پالس

SPH-C10BT2.320.000پايونير

KDC-X5200BT2.300.000كن وود

VV8811BT380.000مكسيدر

BSC-5450BT900.000بوستر

DSX-A10V950.000سوني

VV8814BT400.000مكسيدر

KD-U2503250.000كنكورد پالس

MVH-S125UI1.405.000پايونير

قيمت - تومان مشخصات نام محصول

 every one 100139.000ميلي ليتر ادوكلن اسپرت زنانه و مردانه

 Oniro 10049.000ميلي ليتر ادوپرفيوم مردانه فراگرنس ورد مدل

100225.000ميلي ليتر ادوپرفيوم مردانه فراگرنس ورد مدل Suave اصل

MAXI 100207.000ميلي ليتر ادوكلن مردانه

50225.000ميلي ليتر عطر زنانه اجمل سكري فايس 

 Classic Black 100268.000ميلي ليتر ادوتويلت مردانه جگوار مدل

 Zan 10049.000ميلي ليتر ادوپرفيوم زنانه فراگرنس ورد مدل

 GLADIATOR 100161.000ميلي ليتر ادوكلن مردانه

Epic Adventure 100200.000ميلي ليتر ادوتويلت مردانه امپر مدل

Club de Nuit Intense 105623.000ميلي ليترادوكلن مردانه آرماف

قيمت - تومان مشخصات نام محصول

8.500يك كيلوگرميشكر بسته بندي 

325.300كيلوگرميشكر بسته بندي

542.200كيلوگرميشكر بسته بندي

9005.400گرمي -تنظيم بازارشكر بسته بندي

4.700 تنظيم بازار -هركيلوشكر فله

327.300كيلوگرميقند شكسته بسته بندي

545.000كيلوگرميقند شكسته بسته بندي

1088.000كيلوگرميقند شكسته بسته بندي

8.700هر كيلوقند كله فله

8.800هركيلوقند شكسته فله

شاهين- اتوماتيك كي 132اتوماتيك مشخصات

M15-T -4سيلندر- 8 سوپاپ EC5 1500CC -4سيلندر16سوپاپ – 1600cc نوع و حجم موتور

108 اسب بخار/ 165نيوتن متر110 اسب بخار/ 150نيوتن مترتوان و گشتاور 

6دنده اتوماتيك- 5دنده دستي6دنده اتوماتيك- 5دنده دستيگيربكس

9تا 11ثانيه -  180تا190 كيلومتر11.5ثانيه اتوماتيك- 9.5ثانيه دنده دستي-  185 تا 190كيلومتر شتاب و حداكثر سرعت

8.1ليتر 6.7 ليتر دستي- 7.6ليتر اتوماتيك مصرف سوخت تركيبي در يكصد كيلومتر

يورو5يورو5استاندارد آاليندگي 

امكانات رفاهي و ايمني

ترمزهاي ديسكي- كيسه هواي راننده، سرنشين و جانبي؛مجموعا 6كيسه هوا - فرمان 
برقي مجهز به كليدهاي كنترلي- تهويه برقي- مالتي مديا با صفحه نمايش 7 اينچي- 
رينگ 16 اينچ آلومينيومي- سيستم پايش فشار باد تايرها- كروز كنترل و سيستم 

كنترل بخار بنزين - سنسور نور و باران- ورود بدون كليد و استارت دكمه اي- سان روف- 
كمربندهاي ايمني 3نقطه اي و آينه هاي برقي با قابليت تاشوندگي 

ترمز هاي ديسكي-كيسه هواي راننده و سرنشين جلو، كيسه هواي پرده اي؛مجموعا 6 كيسه هوا - سيستم صوتي مجهز 
به نمايشگر 7 اينچي- صفحه نمايش 10 اينچي اندرويد در مدل لوكس و سوپرلوكس- استارت و ورود بدون كليد- رينگ 
15 اينچ آلومينيومي- دكمه هاي كنترلي روي فرمان - تهويه مطبوع اتوماتيك- سان روف- سيستم روشنايي در روز - 
سنسور و دوربين دنده عقب- كروز كنترل- سيستم كنترل فشار باد الستيك TPMS - فرمان برقي - استارت دكمه اي

 مقایسه مشخصات فني كي132 ایران خودرو و شاهين سایپا 
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شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

شما هم بچه  مدرسه ای دارید؟ البته پاسخ به این ســؤال چیزی نیست كه برایتان 
چندان گرفتاری جدی ای ایجاد كند. اگر دانش آموزی را در منزل داشــته باشید 
كه سعی كنید امكانات بهتری را برای درس خواندنش فراهم كنید، نیاز به پاسخ به 
این پرسش ندارید. شما حتما پیش از این شكار شده اید. اگر بیزینس های كتاب های درسی و كالس های آموزشی 
تا امروز كالفه تان نكرده اند بد نیست سری به جیب تان بزنید. آنها حتما دقیق تر از شما می دانند كه مشتری خوبی 
برایشان نیستید. چند سالی است كه در ماه های بهمن و اسفند عده ای سر و كله شان در مدارس پیدا می شود. بازار 
این دار و دسته نوظهور، بیشتر در دفتر مدیران مدارس گرم می شود؛ كسانی كه لیست كاملی از دانش آموزان شان را 
با قیمت های متغیر چند ده میلیونی در اختیار بازاریابان می گذارند تا از مدرسه خارج كنند. بی تردید دانش آموزانی 
كه والدین پولدارتری دارند، نرخ شان هم باالتر است. چند سالی است كه لیست اطالعات شخصی دانش آموزان و 
خانواده هایشان بین مدیران مدارس مختلف معامله می شود؛ از اسم، سن، پایه تحصیلی، نقاط قوت و ضعف در درس ها 
گرفته تا آدرس محل زندگی و شغل پدر و مادر. جالب اســت كه خانواده ها ابتدا فكر می كردند با توجه به اطالعات 
دقیق این گروه، حتما از مدرسه یا آموزش و پرورش منطقه با آنها تماس گرفته شده، اما در مدت كوتاهی می فهمیدند 

كه این تماس ها تبلیغاتی است و در اختیار معلوم نیست چند مدرسه، مركز آموزشی و انتشارات قرار گرفته است.

نیت خیر و عاقبت شر
م. طهماسبی كه پســرش در پایه یازدهم درس می خواند 
می گوید: »ما مدام با مدرســه در ارتباطيــم و به خوبی از 
وضعيت درسی پسرمان اطالع داریم. همين بود كه وقتی با 
من تماس گرفتند و گفتند امير باید كمی بيشتر برای درس 
زیست وقت بگذارد، فكر كردم مشاوری از مدرسه زنگ زده 
و این نيز نوعی از رویه كاری مدرسه است«. از طهماسبی 
خواســته بودند كه روز بعد به آدرســی كه برایش پيامك 
می شد سر بزند تا دقيق تر درباره راه های تقویت این درس 
فرزندش با او صحبت كنند. او می گوید: »طبيعی بود كه بعد 
از كار به آن آدرس رفتم و با تشكيالت تازه ای روبه رو شدم 
كه هيچ ربطی به مدرسه نداشــت. آنجا متوجه شدم كه با 
بيزینس تازه ای روبه رو هستم و اطالعات ما هك شده است. 
من نمی گویم این مؤسسات یا آموزشگاه ها كارشان بد است. 
ممكن است كلی هم قبولی داشته باشند و واقعا برای بچه ها 
وقت صرف كنند. اما چنين شبيخونی به اطالعات شخصی 
دانش آموز و خانواده اش و نقشه كشيدن برای خروج پول از 

جيب خانوار حتما غيراخالقی است«. 
فروش خدمات آموزشی بين دانش آموزان مقطع متوسطه 
دوم بيشــتر از بقيه مقاطــع تحصيلی اســت؛ چرا كه این 
دانش آموزان در آســتانه كنكورند و همين مســئله نياز 
و انگيــزه آموزشــگاه های كنكــور، ناشــران كتاب های 
كمك آموزشــی و مدارس غيردولتی را برای دسترسی به 

این اطالعات افزایش می دهد.

دریافت اطالعات در فایل اكسل
۵0 مدرسه از ۱7000 مدرســه غيردولتی، در سطح ویژه 
خدمات ارائه می دهند. به همين خاطر دسترسی به اطالعات 
این مدارس می تواند بســيار سودآور باشــد. هرچند ماده 
قانونی در این باره وجود دارد كه اگر موارد تخلفی این چنينی 
گزارش شــود، برای مســئوالن مدارس بنا به نوع تخلف 
احكامی صادر می شــود، اما ماده3۵ قانــون اداره مدارس 
غيردولتی چندان روی این مســئله حساس نيست. گفته 
می شــود كه قيمت خرید و فروش اطالعات دانش آموزان 
گاهی به 40ميليون ریال می رسد. اگر این عدد به حقيقت 
نزدیك باشــد، مدیران مدرســه در مقاطع باالتــر، اگر از 
ليست هایی كه خریداری كرده، 20 دانش آموز هم جذب 
كنند، وقتی در عدد n ميليون تومان هزینه مدرسه ضرب 
شود، ميلياردی سود خواهند كرد. مقطع باالتر البته به یك 
سال تحصيلی خالصه نمی شود و هر دانش آموز متمول را 

باید معادل 3 سال درآمد تضمين شده دانست. این فروش 
اطالعات آنقدر در دسترس و عادی شده كه با جست وجوی 
ساده ای در اینترنت به سایت هایی دست پيدا خواهيد كرد 
كه حاضرند اطالعات دانش آموزان را به شما بفروشند. مثال 
یكی از این سایت ها در تبليغ كاری كه انجام می دهد نوشته 
است؛ بانك اطالعات شماره موبایل دانش آموزان تهران هر 
 ماه به روزرسانی و تكميل می شود. این سایت ادعا می كند 
كه به منابع حقيقی و حقوقی بانك های اطالعاتی مرتبط با 
شماره موبایل دانش آموزان تهران دسترسی دارد. در صفحه 
اصلی این سایت آورده شده كه بهای پيشنهادی خرید بانك 
اطالعاتی با درنظر گرفتن تغييرات برای یكسال است. فرمت 
تحویلی اكسل اســت و به ایميل یا تلگرام خریدار ارسال 
می شــود: »برای خرید شــماره موبایل های دانش آموزان 
تهران و آگاهی از نحوه دریافت، با ما و همكاران مان تماس 

بگيرید«.

خیانت در امانِت حفظ داده ها 
م. مفتاحــی از مدرســان كنكور و كالس های آموزشــی 
دراین بــاره می گوید كه بــا چنين موارد تخلفــی رو به رو 
شــده اســت. او می گوید: »این رویه البته دربــاره همه 
مدارس صدق نمی كند، بيشتر شامل مدارس غيرانتفاعی 
است. گاهی معاونان دور از چشــم مدیر و دیگران چنين 
كارهایی می كنند. هر چند این اطالعات برای تبليغ كتب 
و كالس های كمك آموزشــی به فروش می رســد، اما به 
نوعی مزاحمت برای خانواده ها، خيانت در امانت در حفظ 
اطالعات و گاهی سودجویی هایی می شود كه ممكن است 
عواقب بسيار خطرناكی داشته باشد«. مفتاحی می گوید كه 
البته خودش تا به حال چيزی درباره این سوء استفاده های 
غيرعرف از اطالعات نشنيده است، اما فرض چنين تخلفاتی 
نيز محال نيســت. البته خانواده ها درصورتی كه با چنين 
مزاحمت هایی روبه رو هســتند می توانند این موارد تخلف 
را بــه اداره ارزیابی عملكرد و پاســخگویی به شــكایات 
مردمی آموزش و پرورش شهرشان گزارش دهند تا موارد 

شكایت شان پيگيری شود.
او معتقد اســت برخورد مستقيم با مدرســه و مورد اتهام 
قرار دادن مدیر و معاونان چندان فایده ای نخواهد داشت. 
دليل این امر هم آن است كه در ابتدا زیر بار چنين تخلفی 
نمی روند و از سویی گرهی از نگرانی و ناراحتی باز نمی كند. 
رسيدگی به این موارد باید به آموزش و پرورش و مسئوالن 

صاحب صالحيت سپرده شود.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

فروش اطالعات دانش آموزان به آموزشگاه ها و دیگر مدارس چگونه اتفاق می افتد؟

چه كسی اطالعات خصوصی شما را فروخت؟

این شماره

 فروش
اطالعات

فروش اطالعات، منعی ندارد
 داده كاوی به خــودی خود یكی از پيشــروترین و 
پرتقاضا تریــن و البته پردرآمدترین مشــاغل دنيا 
محسوب می شــود. در گزارش ســاالنه وب سایت 
لينكدیــن)Linked In( كــه بزرگ ترین شــبكه 
اجتماعی بــرای پيداكردن فرصت های شــغلی و 
گسترش كسب و كارهاســت، در مورد شغل های 
نوظهور ذكر شــده اســت كه 3 مورد از بيشترین 
تقاضای شغلی در آمریكا مربوط به داده كاوی بوده 
است. بنابراین پيش بينی شــده كه تقاضا برای این 
نوع مشاغل در ســال2020 تا 28درصد رشد كند. 
اما داده كاوها دقيقا از چه نوع اطالعاتی اســتفاده 
می كنند، با این اطالعات چــه می كنند و چطور از 

جمع آوری اطالعات، درآمد كسب می كنند؟
نيلوفر قاسمی، داده پرداز و كارشــناس در زمينه 
جمــع آوری اطالعــات در این باره به همشــهری 
می گوید: اگر اطالعاتی كــه می خواهيد اطالعات 
شخصی دیگران نباشد، به راحتی در دسترس و قابل 
جمع آوری است. مثاًل در تحقيقات و داده كاوی در 
حوزه های پزشكی، مســائلی مثل سن، جنسيت، 
نوع بيماری، بيماری هــای پيش زمينه ای و عالئم، 
همان اطالعات بيمار اســت كه دسترسی به آنها 
برای محقق منعی ندارد. این اطالعات كلی است و 
مشخص نيست مربوط به چه شخصی با چه هویتی 
است. در نتيجه استفاده از آنها نه تنها بد نيست كه 
باعث پيشرفت علم می شــود. او ادامه می دهد: اگر 
اطالعات، حياتی یا شخصی باشــد، نمی توانيم از 
آنها اســتفاده كنيم و اجازه دسترسی و فروش آنها 
را نداریم. فقط می توانيم روی اطالعات در دسترس 
پردازش انجام دهيم و آنها را به داده های خام تبدیل 
كنيم و در نهایت اطالعات دیگری را از این داده های 
خام، نتيجه گيری كنيم. این اطالعات نهایی، قابليت 
فروش دارد. داده های خام كه به صورت عدد و كلمه 
درآمده اند به خودی خود معنایی ندارند، باید به آنها 
چيزهایی اضافه شود تا تبدیل به اطالعات شود. بعد 
می توانيم این اطالعات را به كســی كه به آنها نياز 
دارد، بفروشــيم. فروش اطالعاتی كه از داده هایی 
كه در دســترس عموم قرار دارد، به دست آمده، به 

هيچ وجه منعی ندارد.
اما آیا وب ســایت هایی كه اطالعات كاربــران را در 
اختيار دیگر افراد قرار می دهند، كاری قانونی انجام 
می دهند؟ به گفته قاسمی، اطالعاتی كه خود كاربران 
در وب ســایت ها و اپليكيشــن ها وارد می كنند، اگر 
مورد پــردازش قرار گيــرد و از آنها بــرای فروش و 
تبيلغات استفاده شــود، منعی ندارد؛ »اصل موضوع 
داده كاوی در تجارت، همين اســت. سيســتم های 
پيشنهاددهنده ای وجود دارند كه با توجه به سالیق 
مشتری و انتخاب هایی كه قباًل در وب سایت داشته، 
به او پيشــنهادهای جدیدی می دهند. مثال سایت 
IMDB را درنظر بگيرید. با توجه به فيلم هایی كه قباًل 
دیده و در سایت انتخاب كرده اید، فيلم های جدیدی 
برای تماشا به شما پيشنهاد می دهد. شركت های دیگر 
مثل فروشــگاه های آنالین اطالعات كاربران را برای 
خودشان استفاده می كنند و بعيد است این اطالعات را 
به شركت ها یا افراد دیگر بفروشند؛ چرا كه باعث ضرر 
خودشان می شود. اطالعات شخصی و محرمانه ای كه 

دادههایی
كهپولمیشوند

داده ها به خودی خود ارزشی ندارند، تبدیل این داده ها به 
اطالعات، داده كاوها را در شمار پردرآمدترین ها قرار داده است

گفت وگو با متخصص آمار و جمع آوری اطالعات درباره
سازوكارهای داده كاوی

گاهی درز می كند، توسط هكرها دزدیده می شود و 
كاری غيراخالقی و غيرقانونی است.«

تحلیل داده ها، دلیل پیشتازی كسب و كارهای 
مطرح

علی نوری، متخصص آمــار و تحليلگر علم داده 
نيز با بيان اینكه داده كاوی در حوزه های مختلف 
كاربرد دارد، می گوید: در ایران از این علم بيشتر 
در حوزه تحقيقات و كمك به جامعه علمی كشور 
استفاده می شــود. مثاًل یك تحقيق اقتصادی به 
داده هایی مثل نرخ ارز، قيمت نفــت، نرخ تورم، 
نرخ رشــد اقتصادی و.. نياز دارد. این اطالعات را 
به راحتی می توان جمع آوری كرد و از آنها به نتيجه 
رســيد. اما تحقيقاتی وجود دارد كه دسترسی به 

اطالعات آن سخت تر است. شركت های خصوصی 
مثل شركت های دارویی، نفتی یا خودروسازی به 
داده های خاصی نياز دارند، مثال دارایی های خود را 
به شكل سال به سال بررسی می كنند. جمع آوری 
داده های بزرگ زمانبر است و در نتيجه برای اینكه 
در موعد مقرر به خواســته خود برســند، باید از 

داده كاو و محقق استفاده كنند.
شــركت هایی مثل دیجی كاال، اســنپ و دیوار در 
داده كاوی خيلی خوب جلــو رفته اند. آنها به خوبی 
از روبات های داده كاوی و افراد متخصص این رشته 
استفاده می كنند. همين تحليلگران باعث پيشتازی 
این شركت ها از شركت های رقيب شده است. آنها با 
داده كاوی می فهمند مشتری چه می خواهد و همان 

را به او ارائه می كنند.

جاسوس درون 
جیبت را بشناس
گوشی های موبایل چگونه مخفيانه 

اطالعات  تان را ذخيره می كنند؟
سریال »جهان غرب« ساخته جاناتان 
نوالن روایتگر سرنوشت روبات هایی 
انسان نماســت كه از هویت، تحت 
كنترل و پوچ بودن جهان اطراف خود خبر ندارند. كوچك ترین رفتارها و 
تكانه های روانی این موجودات تحت نظر و كنترل انسان ها رخ می دهند و 
زمانی كه ناخود آگاهی این موجودات به  خودآگاهی در سطح انسان و فراتر 
از آن می رسد، چالش بزرگ داستان آغاز می شود. اگر با دیدن فصل اول 
این سریال برای شخصيت های ساختگی كه سرنوشتشان تحت كنترل 
انسان است دل ســوزانده اید، بهتر اســت ابتدا نگاهی دقيق تر به جهان 
اطراف خود بيندازید. در جهان درهم تنيده با فناوری و ارتباطات امروز، 
باور داشتن به حریم خصوصی و انتخاب شخصی، یك خودفریبی بزرگ 

است. بسياری از فعاليت های انسان مدرن در جهان پيراموني تحت سلطه 
جهان مجازی، توسط شركت ها و غول های فناوری هدایت می شوند؛ از 
انتخاب پوشش و مدل مو گرفته تا انتخاب مقصد سفر بعدی و رنگ كيف 
پولی كه می خواهيد به دوست تان هدیه دهيد. شركت های فروش داده، 
این توانایی را دارند كه كوچك تریــن رفتارها و تكانه های روانی كاربران 
فضای مجازی را تحت نظر گرفته و جمع آوری كنند و به شــركت های 

تبليغاتی بفروشند.

موبایل به مثابه جاسوس
چندبار برایتان پيش آمده كه پس از صحبت حضوری یا تلفنی با دوست 
یا آشنایی درباره یك محصول، یك ســفر یا یك كتاب، تبليغی درباره 
همان محصول، همان مقصد ســفر یا همان كتاب را در گوشــه صفحه 
مرورگر اینترنت خود ببينيد؟ بســياری از افراد بارها و بارها این تجربه 
غریب و ترسناك را داشته اند. برنامه ای به نام آلفونسو و برنامه های مشابه 
آن در پس این تجربه غریب قرار دارند. نيویورك تایمز نخستين بار این 
برنامه را در دسامبر20۱7 معرفی كرد؛ برنامه ای كه نه تنها استفاده از آن 
قانونی نيست، بلكه ابهاماتی كه درباره آن وجود دارد به آن معنی است 
كه هيچ كس نمی داند گوشی های موبایل چه زمانی در حال استراق سمع 
مكالمات كاربر هستند. برنامه  آلفونسو در اصل برای جمع آوری داده های 
تلویزیونی برای فروش به شــركت های تبليغاتی ساخته شد. این برنامه 
یا برنامه های مشابه آن، در دل اپليكيشــن های بازی گنجانده و پنهان 

می شــوند تا پس از نصب روی گوشی، به استراق ســمع آنچه كاربر در 
تلویزیون تماشا می كند بپردازد. زمانی كه كاربر اپليكيشن بازی حاوی 
نرم افزار آلفونســو را نصب می كند، با پذیرفتن شرایط اپليكيشن رسما 
گوشی خود را به ميكروفونی تبدیل خواهد كرد كه اطالعات مورد توجه 
شــركت های تبليغاتی را گرد آوری كرده و ارسال می كند. این برنامه ها 
تنها برای تبليغات تلویزیونی طراحی نشــده اند؛ ده ها شركت به  دنبال 
ذخيره سازی انواع مختلفی از اطالعات از طریق گوشی موبایل كاربران 
هستند و آلفونسو تنها برنامه ای است كه برای اولين بار مورد توجه عموم 
قرار گرفت. ایندیپندنت در ژانویه سال 20۱8 گزارش داد بيش از 2۵0 
اپليكيشن بازی در فروشگاه گوگل و ده ها اپليكيشن در فروشگاه اپل به 
این نرم افزار مجهز هستند. خوشبختانه یك راه برای محافظت از خود در 
برابر چنين برنامه هایی وجود دارد. شركت های سازنده اپليكيشن موظفند 
اعالم كنند چنين برنامه ای در اپليكيشن خود گنجانده اند و اگر كاربر حين 
نصب اپليكيشن كمی حوصله به خرج دهد و شرح آن را بخواند، می تواند 

آگاهانه برای نصب یا نصب نكردن آن تصميم گيری كند.

تجارت 200میلیارد دالری 
آلفونسو، سوزنی ریز در انبار عظيم تجارت داللی داده است. گرد آوری و 
فروش اطالعات یا داللی اطالعات، تجارتی 200ميليارد دالری متشكل از 
شركت هایی است كه تخصصشان گرد آوری اطالعات شخصی كاربران و 
فروش این اطالعات با اهداف تبليغات و بازاریابی به شركت های تبليغاتی 

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

شبكه های جنجالی 
فروش اطالعات

حقایقی درباره فروش اطالعات كاربران 
شبكه های اجتماعی

یكــی از بنيادی تریــن پرســش ها 
درباره وب و فضای مجازی این اســت 
كه شــركت های آنالین چطــور باید 
درآمدزایی داشته باشند؟ وضعيت فضای مجازی مدرن یك پاسخ برای این 
پرسش دارد: در فضای مجازی همه  چيز به ظاهر رایگان است، اما كاربران 
بهای آن را با بذل و بخشــش از حریم خصوصی خود می پردازند. اینترنت 
امروز به ویرانشهری از جاسوسی تبدیل شده است كه شركت های مختلف 
در آن قربانيان از همه جا بی خبر خود در سراسر وب را تحت نظر گرفته اند 
و بيشترین منفعت را از محافظت از حریم خصوصی و كرامت كاربران در 

فضای مجازی می برند، خطرات نشت اطالعات و آسيب های احتمالی به 
كاربران را گوشزد می كنند، اما همزمان منافع مالی ای كه با انتشار اطالعات 
خصوصی كاربران به چنگ می آورند را محرمانه نگه می دارند. شبكه های 
اجتماعی معموال بخش بزرگی از درآمد خود را به واسطه فروش تبليغات 
هدفمند و شخصی سازی شده ای به دست می آورند كه به كمك الگوریتمی 
برای اســتخراج اطالعات از هر ثانيه از زندگی كاربران ساخته می شوند. 
همزمان همين شبكه ها تأكيد دارند اطالعات كاربران خود را نمی فروشند. 
به اســتثنای تویيتر كه علنا به فروش اطالعات كاربران خود اذعان دارد و 
حتی درآمد حاصل از آن را در گزارش های مالی ساالنه اش منتشر می سازد 
و تلگرام كه بنيانگذار آن بر ســر محافظت از اطالعات كاربرانش با دولت 
روسيه و دیگر دولت های خریدار سر جنگ دارد، فروش مخفيانه اطالعات 
كاربران شبكه های دیگر گاه و بيگاه در اخبار جهان جنجال به پا می كند و 
بعد به فراموشی سپرده می شود و همزمان انسان ها به پيوستن به شبكه های 
اجتماعی ادامه می دهند. نمونه مشهور آن لورفتن معامالت فيسبوك بر سر 
اطالعات كاربرانش است. در سال20۱8 بيش از 200صفحه از ایميل های 
مدیران ارشد فيسبوك منتشر شد كه نشان می داد این افراد برای فروش 
اطالعات كاربران و دادن دسترسی اطالعات كاربران به شركت های دیگر، 
با آنها در حال مذاكره هستند. در ادامه به مواردی دیگر از فروش داده های 

كاربران شبكه های اجتماعی اشاره خواهد شد.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

وشی سرقت و نشت های اطالعاتیدرآمدزایی با اطالعات فر
تعداد كاربران فعال در جهان

2.6  
میلیارد نفر

16.6  
میلیارد دالر

 یك 
میلیارد نفر

 20 
میلیارد دالر

330 
میلیون نفر

 3 
میلیارد دالر

400 
میلیون نفر

درآمد از محل تبلیغات

تلگرام

توییتر

اینستاگرام

فیسبوك

براساس آمار 
اعالم شده در سه ماهه 

آخر سال2019

 براساس آمار 
اعالم شده در 

پایان سال2019

براساس آخرین 
آمار اعالم شده در 

پایان سال2019

 ادعا دارد درآمدش نه از محل تبلیغات، بلكه 
از محل دادوستد رمز ارز است.

فیسبوك
   در سال20۱3 نقص فنی منجر به نشت اطالعات تماس 6ميليون 

كاربر فيسبوك شد. نقص فنی بالفاصله توسط فيسبوك رفع شد.
   در سال20۱8 بزرگ ترین نشــت اطالعاتی در فيسبوك افشا و 
مشخص شد شركت كمبریج آناليتيكا با هدف تبليغات انتخاباتی به 

اطالعات ۵0ميليون كاربر فيسبوك دسترسی یافته است.
   در ســال20۱8 هكرها اطالعات 29ميليون كاربر فيسبوك را به 

سرقت بردند و به فروش گذاشتند.
   در سال20۱9 اطالعات تماس و شماره تلفن بيش از 490ميليون 

نفر از كاربران فيسبوك به سرقت رفت.

توییتر
   در سال20۱8 نقص فنی باعث شد رمز ورود تمامی كاربران تویيتر 
به صورت آشكار در صفحه به نمایش درآید و آنها را در معرض خطر 

نشت اطالعات قرار دهد.

 حتما برای شما هم پیش آمده كه در وب سایتی به دنبال كاالیی باشید 
و در نهایت 3 كاالی دیگر را هم خریداری كنید. در گوشه و كنار صفحه، 
همیشه گزینه هایی نمایش داده می شود كه ذهن شما را قلقلك دهد و 
كاری كند كه برای خرید آن كاال دست به كار شوید. بارها شده صفحه وب سایتی را باز كنید و كاالهایی را 
در نخستین قدم ببینید كه دقیقاً به آنها نیاز دارید. وب سایت از كجا می داند كه شما چه چیزی می خواهید؟ 
این اتفاق با استفاده و تحلیل از  داده هایی اتفاق می افتد كه شما قباًل وارد اینترنت كرده اید! داده كاوی كه 
در دنیا با نام data mining شناخته می شود دنیایی از فرصت های تجاری را برای كسب و كارها گشوده 
است. این حوزه از آمار محاسباتی، میلیون ها داده را با یكدیگر مقایسه می كند و باعث می شود شركت ها 

بتوانند رفتار مصرف كننده را پیش بینی كنند. هدف از این كار تولید فرصت های جدید در بازار است.

نوری می گوید: بعضی از تحقيقات داده در حوزه وب 
انجام می شود. مثاًل یك كاربر واژه ای یا جمله ای را 
جست وجو می كند. با استفاده از ابزارها و تحليل هایی 
می توان به دیگر عالیق او پی برد و یا بر همين اساس 
می توان فهميد در یك ماه اخير دغدغه مردم ایران 
چه بوده است و دنبال چه چيزی بوده اند. فردی كه 
بخواهد كسب و كاری را شــروع كند، براساس این 
اطالعات می تواند بفهمد چطور كسب و كار خود را 
گسترش دهد. نرم افزارها یا روبات هایی وجود دارند 
كه در سایت ها قرار می گيرند و فعاليت های كاربران 
را رصــد می كنند. موتور جســت و جوی گوگل نيز 
چنين رصدهایی دارد. وب سایت ها می توانند بر این 
اساس تصميمات بهتری بگيرند. مثال وب سایتی ۵0 
صفحه دارد و با داده كاوی می تواند بفهمد ارزش كدام 
صفحه از همه بيشتر است. یا مثال براساس داده های 
به دست آمده بتوانيد راه حل هایی بيابيد تا بازدیدهای 

سایت خود را افزایش دهيد.

فروش دغدغه های مردم به شركت ها
اگر اطالعات در جهت خوبی به كار گرفته شود، نتایج 
مثبتی دارد. مثاًل داده كاوی و علم آمار مشــخص 
می كند مردم در یك مــاه اخير نيازمنــد چه نوع 
ماســكی بوده اند. در نتيجه می تــوان ميزان توليد 
آن ماسك را باال برد كه در نهایت به نفع همه است. 
اما در مواردی هم دیده شــده كه از اطالعات افراد 
استفاده های نادرستی شده است. نوری با بيان اینكه 
انتشار اسم و اطالعات شخصی افراد و فروختن آنها 
اشكال دارد، می گوید: اطالعاتی مثل شماره تلفن 
افراد، محل سكونت، نام و نام خانوادگی و... درست 
نيست. مثال وقتی بعضی مدارس چنين اطالعاتی از 
دانش آموزان را به آموزشگاه های كنكور می فروختند، 
از نظر اخالقی اشكال داشت. اما اگر همان مدارس 
بيایند نوع دیگری از اطالعات را منتشر كنند، مثال 
بگویند ۵0درصد دانش آمــوزان دغدغه یادگيری 
ریاضيات دارند و گزارشی راجع به وضعيت تحصيلی 
دانش آموزان ارائه كنند و حتــی این اطالعات را به 
آموزشگاه ها بفروشند، مشكلی ندارد چون در نهایت 
این اطالعات به كســب و كار مورد نظــر )در اینجا 
منظورمان آموزشــگاه كنكور است( كمك می كند 
تا دغدغه های دانش آموزان را رفع كند. به طور كلی 
جمع آوری و پردازش و انتشار اطالعات به رشد كسب 
و كارها و رشــد علمی كمك می كند و به نفع مردم 
است. اگر این اطالعات در جهت خوبی به كار گرفته 

شود، نتایج مثبتی دارد.
او درباره درآمدزایی این حوزه نيز می گوید: در موضوع 
داده و دیتا، اگر توانایی به دست آوردن اطالعات مورد 
نياز را داشته باشيد و اگر اطالعات شما بيش از بقيه 
باشد، به راحتی می توانيد به درآمد مالی هم برسيد. 
تخصص های الزم در این زمينه مورد نياز است، مثال 
در حوزه بــورس باید تخصص اســتخراج داده ها و 
تبدیل های خاص آن را داشته باشيد. در نهایت موارد 
را كنار هم بگذارید و به یك تحليل منطقی و درست 
از روند داده ها دست یابيد. اگر همه مسير را درست 
برویــد، پيش بينی های خوبی خواهيد داشــت كه 
دقيقاً همان اطالعاتی است كه خریدار دارد و مسلماً 

درآمدزایی خوبی برای شما خواهد داشت.
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شــاید وقتش رســيده 
باشــد كه بــه زودی كل 
سرویس های ارزش افزوده 
را برای هميشه تعطيل كنيم؛ این تویيتی بود كه جهرمی، 
وزیر ارتباطات در واكنش بــه كالهبرداری های ميلياردی 
شركت های خدمات ارزش افزوده نشــان داد و تأكيد كرد: 
»در مورد حق الناس هيچ خط قرمزی ندارد، مخصوصا اگر از 

جيب مردم دزدی شود«.
موضوع از این قرار بود كه ســال گذشــته ســرویس های 
ارزش افــزوده با اعالم شــكایات مشــتركان و پرونده های 
ميلياردی شــركت های متخلف، به یكی از جنجالی ترین 
مباحث حــوزه ارتباطــات تبدیل و در نهایــت در آخرین 
اقدام برای مقابله با ایــن كالهبرداری ها، مصوبه ای جهت 
الزام دریافت درخواست خدمات از سوی مشترك و صدور 

جداگانه صورتحساب برای این خدمات صادر شد.
اگرچه استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل 
مسابقات و رای گيری، تبليغات موبایلی، پرداخت موبایلی، 
تلویزیون آنالیــن، پخش یا دانلود موســيقی، زنگ انتظار 
تماس، بازی آنالین، خدمات ورزشــی و اطالع رسانی این 
قبيل سرویس ها باید اختياری و توسط كاربر انتخاب شود، 
اما ارائه این خدمات برای برخی از شركت های ارزش افزوده، 
به روشی برای كالهبرداری از كاربران تبدیل شده و به دليل 
هزینه نســبتا باالیی كه این خدمات در مقایسه با تماس و 
پيامك دارند، موجب باالرفتن قبض های گوشی و تمام شدن 
شارژ پولی كاربران می شــود. برای مثال ارسال یك پيامك 
ارزش افزوده به كاربر می تواند حداقــل 300تومان هزینه 

داشته باشد.

وزارت ارتباطات عقب تر از كالهبرداران
هيچ كس اطالع دقيقی از گردش مالی مجموعه شركت های 
فعال در حــوزه ارزش افزوده نــدارد، اما تنهــا یك پرونده 
تخلف در این حوزه كه وزیر ارتباطات اعالم كرد نشــان از 
كالهبرداری 22ميليــارد تومانی داشــت. وزیر ارتباطات 
همچنين اعالم كرده بود شركت های خدمات ارزش افزوده 
در مدت 3سال گذشته به ادعای خودشان 13هزار ميليارد 
تومان درآمد داشــتند كه البتــه وزارت ارتباطات به رقم 
2600ميليارد تومان رسيده است و پيگيری ها برای اینكه 
پولی كه به صورت ناصحيح از جيب مردم رفته، برگردد و این 
روند ناصحيح ادامه پيدا نكند، ادامه دارد. منابع آگاهی كه 
نمی خواهند نامشان فاش شــود می گویند تخمين گردش 
مالی 10هزار ميليارد تومانی در سال برای این حوزه كامال 

حداقلی است.

شكایت بیش از یك میلیون مشترك
در این چرخه مالی بزرگ، صاحب محتوا، صاحب خدمات، 
تجميع كننده، ارائه كننده و اپراتور، همه سود می برند، تنها 
كسی كه ضرر می كند كاربر صاحب سيم كارت است. سال 
گذشــته آذری جهرمی از شــكایت بيش از یك ميليون و 
200هزار مشــترك از خدمات ارزش افــزوده پيامكی طی 
یك هفته به قوه  قضایيه خبر داد كه مبالغ شكایت از بيش 

از 70شركت فعال در این حوزه 10تا 400هزار تومان بود.
در تازه ترین خبرها نيز حســين فالح جوشــقانی، رئيس 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی از رسيدگی 

به شــكایات یك ميليون و 200هزار مشــترك موبایل كه 
مبالغی از حسابشــان تحــت عنوان »ســرویس خدمات 
ارزش افزوده« به صورت ناخواسته كسر شده بود، در دستگاه 
قضا گفته و افزوده است: »بازار 2700ميليارد تومانی خدمات 
ارزش افزوده موبایــل با مصوبه جدید كميســيون تنظيم 

مقررات ارتباطات پایان یافته است«. 
جهرمی هم در تویيتی گفته اســت: »فقط در یك اپراتور 
تلفن همراه، در هر روز به طور متوسط از حساب 4.5ميليون 
مشــترك برای ارزش افزوده مبالغی كسر می شد، این عدد 
هم اكنون به هزار نفر كاهش پيدا كرده اســت. اگر دیدید 
شارژتان مثل ســابق زود تمام نمی شــود، بدانيد احتماال 

قربانی بودید«.

پایان وس
در روزهای پایانی آذر ماه 98 اعالم شــد بــا مصوبه هيأت 
وزیران، اگر اپراتوری 3بار در ســال تخلف كند باید حدود 
45ميليارد تومان جریمه بپردازد و عــالوه بر جرایم بحث 

تعليق، كاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نيز مطرح شد.
در آخرین جلسه كميســيون تنظيم مقررات ارتباطات در 
اسفند ماه سال 98 هم ضوابط استفاده از خدمات ارزش افزوده 
تصویب شــد كه به  موجب آن، دارنده پروانه ارائه خدمات 
ارتباطی موظف اســت پس از دریافت درخواست خدمات 
ارزش افزوده از ســوی مشترك، شــرح خدمات، هزینه و 
زمان استفاده از آن را به مشــترك اطالع دهد و همچنين 
برای مشــترك به صورت جداگانه صورتحساب صادر كند، 
تا بدین ترتيــب این مصوبه نيز به روش هــای جلوگيری از 

كالهبرداری های ارزش افزوده اضافه شود.
البته وزیر ارتباطات بارهــا درباره نحــوه غيرفعال كردن 
سرویس های ارزش افزوده هم هشدار داده بود كه مشتركان 
تلفن همراه می توانند از طریق شــماره گيری #800*  در 
تمام اپراتورهای تلفن همراه از سرویس های ارزش افزوده ای 
كه برای آنها فعال است، مطلع شوند و درصورت عدم تمایل 
نسبت به حذف آنها اقدام كنند. همچنين درصورت مواجهه 
با عضویت ناخواســته در خدمات ارزش افــزوده پيامكی، 
مشــتركان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 195 یا 
تماس با سامانه ثبت و پاسخگویی به شكایات حوزه ICT به 

شماره 195، شكایت خود را ثبت كنند.
15خرداد مهلــت پایانی اپراتورها بــرای اجرای مصوبه ای 
موســوم به »پایان وس« بود و اكنون در حال اجراســت. 
بررســی ها هم در 3هفته اخير نشــان داده كه مشتركان 
استقبال خاصی از ســرویس های ارزش افزوده نداشته اند و 

این سرویس ها را روی خط خود فعال نكرده اند.
در مجموع باید گفت كسی مشــكلی با وس صحيح ندارد و 
اگر چيزی باشــد كه مورد نياز كاربران است، ایرادی ندارد 
كه بخواهد خدمات بگيرد اما امروزه شــاهدیم كه حتی از 
طریق بدافزارها هم خيلی از مردم بدون اینكه بدانند، درگير 
این موضوع شــد ه اند. اینكه بخواهند 30هزار یا 100هزار 
شــغل ایجاد كنند، اما بدون اینكه مردم بدانند از آنها پول 
بگيرند، هنر نيست و باید جلویش گرفته شود. از طرف دیگر 
فرستادن یك پيامك ناخواسته- حتی اگر با هدف گرفتن 
تأیيد عضویت از كاربر و فعال سازی یك سرویس باشد- اگر 
به خواست مشترك نباشد، می تواند به عنوان ایجاد مزاحمت 

تلقی شود.

مائده امینی 
روزنامه نگار

شیوا نوروزی
روزنامه نگار

فروش اطالعات مصرف كنندگان چقدر برای سرویس های ارزش افزوده سود دارد؟

درآمد 13هزار میلیارد تومانی سرویس های 
ارزش افزوده

جهرمی، وزیر ارتباطات: ما به رقم 2600ميليارد تومان ساالنه رسيده ایم و پيگيری های قضایی 
برای بازگرداندن پول ها در حال انجام است

این شماره

 فروش
اطالعات

هنوز ارزش اطالعات 
خود را نمی دانیم 

داده های محرمانه بســيار گرانقيمت و 
ارزشمند هستند و فروش آن در همه دنيا 
جرم به حساب می آید. در دنيای داده ها 2 
مدل »داده« وجود دارد، مدل اول، نوعی 
اســت كه شامل مشــخصات خصوصی 
افراد مثل نشــانی، كد ملی و... است. نوع 
دوم اما براساس تحليل و رفتار مشتریان 
به وجود آمده و جمع آوری می شود. نوع 
دوم را بارها به شكل ناخودآگاه شركت ها، 
سازمان ها و... از ما دریافت كرده اند. برای 
مثال این داده ها نشان می دهد كه من به 

كدام سرورهای آنتن دهی نزدیك ترم؟ 
در هر دو صورت، كسی كه صاحب چنين 
بانك اطالعاتی ای هست، حق واگذاری یا 
فروش داده ها را ندارد. این داده ها عموما با 
عنوان »محرمانگی« ذخيره می شوند؛  مگر 
اینكه خود مشتری یا كاربر با طرف مقابل 
توافقی بكند. چه بسيار برگه ها و فرم هایی 
كه ما نخوانده امضا می كنيم و با امضاكردن 
آن ناخودآگاه به سازمان یا شركت معهود 

اجازه انتشار اطالعات خود را می دهيم.
اما راه انتشــار ایــن داده ها چيســت؟ 
بعضی از شــركت ها خيلی راحت اعالم 
می كنند كه در حال فروش داده كاربران 
بــه زیرمجموعه های خود هســتند. راه 
دیگر انتشــار این داده ها برای فروش هم 
»هك  شدن« است كه باز هم صاحب بانك 
اطالعاتی باید در پيشــگاه مردم و قانون 
توضيح بدهد كه چرا امنيت كافی را برای 

این اطالعات درنظر نگرفته است؟ 
خوب اســت بدانيم كه كاربر این حق را 
دارد كه از مجموعــه ای كه اطالعات او را 
به هر شكلی به فروش رسانده یا در اختيار 
مجموعه ای قرار داده شــكایت كند اما 
عموما این اتفاق نمی افتد؛ چراكه ما خود 

ارزش اطالعات خود را نمی دانيم.

نگاه

كیوان نقره كار
پژوهشگر حوزه فناوری اطالعات 

كاسبان 
نشت داده 

روزانه هزاران فایل شخصی 
اطالعات از مبادی رسمی و 

غيررسمی فروخته می شود، بی آنكه 
روح كاربران از آنها خبر داشته باشد 

ما مفت ِ مفت به اشتراك 
می گذاریــم؛ آنها حفظ 
می كننــد و میلیون ها و 
حتی میلیاردها از فروش آن سود می كنند. اساسا 
كار عده ای همین است؛ آنها هزار و یك راه قانونی 
و غیرقانونی برای ایــن كار بلدند. در دنیای مجازی 
كنونی كه هر روز بر گستره آن افزوده می شود، چه 
بســیارند افراد یا گروه های ناشناس كه اطالعات 
هر كاربر را جمع آوری می كنند و از آنها درآمدهای 
قابل مالحظه ای به جیب می زنند. فروش داده ها اما 
لزوما غیرقانونی نیست. خیلی وقت ها شركت های 
مختلف، به خصوص آنها كه تلفن، نام و نام خانوادگی 
یا حتی شغل مان را به آنها، با رضایت شخصی، اعالم 
كرده ایم، انباری از اطالعات ما دارند كه می توانند 
آن را با قیمت های گزاف به متقاضیان بفروشند. اما 
واقعا سازوكار فروش داده ها از چه قرار است؟ چطور 
شماره تلفن های ما سر از یك شركت محلی، سازمان 

مردم نهاد یا هر مجموعه دیگری در می آورد؟ 

شماره های بی دفاع
یكی از اصلی ترین مراكز فروش داده ها می تواند اپراتورها 
یا مركز مخابرات ایران باشد. یكی از شایعاتی كه همواره 
بر سر زبان ها بوده، فروش اطالعات صاحبان سيم كارت ها 
از سوی شركت مخابرات ایران اســت. داوود زارعيان، 
مدیركل روابط عمومی و امور بين الملل شركت مخابرات 
ایران در گذشــته این احتمال را رد كرده و توضيح داده 
است:  وقتی مشتركی ثبت نام می كند، اطالعاتی را در 
اختيار ما می گذارد و مــا این اطالعات را كامال محرمانه 
نزد خود نگه می داریم و چند رده دسترسی برای آن قائل 
هستيم. هيچ كس در سيستم ما نمی تواند بدون دليل به 

اطالعات شخصی كسی دسترسی پيدا كند.
او درباره احتمال خرید داده شركت ها از مخابرات توضيح 
داده است: در رابطه با اینكه پيامك تبليغاتی به چه ترتيب 
ارسال می شود باید بگویم كه بســياری از سازمان ها و 
نهادها شــماره تلفن افراد را دارند. به عنوان مثال وقتی 
برای كنكور ثبت نام كرده اید، فرم اطالعات خانواده خود 
را برای گرفتن یارانه تكميل كرده اید، به یك نمایشگاه 
رفته اید، یا در یك كالس آموزشــی ثبت نام كرده اید، 
شماره تلفن خود را نوشته اید. بنابراین بسياری از مردم 
خودشان شماره هایشان را در اختيار دیگران قرار داده اند 
و شركت های فعال در حوزه تبليغات می توانند با استفاده 
از آنها بانك اطالعاتی تهيه كنند. در نتيجه شماره تلفن و 
آدرس افراد فقط در اختيار مخابرات نيست بلكه خيلی از 

سازمان ها این اطالعات را در اختيار دارند.
توضيحات زارعيان در آن سال ها اگرچه در ظاهر مخابرات 
را از فروش اطالعات مردم تبرئه كرده اما كمكی به حل 
مسئله نكرده است. چطور و تحت چه سازوكاری سازمان 
هدفمندی یارانه ها، یك آموزشگاه و... اطالعات خود را به 
شركت های فعال در حوزه تبليغات می فروشند؟ آیا همه 
آنها كه این روزها داده های ما را در دســت دارند، برای 

انباركردن اطالعات ما مجوز كسب كرده اند؟ 

فروش قانونی داده ها چگونه است؟
هر شركتی ســازوكار خودش را دارد اما مخابرات ایران 
ترجيح می دهد نــام فروش روی ایــن جابه جایی دیتا 
نگذارد. براساس اعالم مخابرات، روش های بسياری برای 
ارسال پيامك انبوه وجود دارد. یكی از روش ها این است 
كه مثال فردی می گوید من می خواهم برای كسانی كه 
در شهر ری زندگی می كنند، پيامك بفرستم. زارعيان 
در این باره توضيح داده اســت: در این زمان هم نيازی 
به مشخصات افراد نداریم بلكه روی آنتن های شهر ری 
تنظيم می كنيم و این پيامك به تلفن هایی كه زیر این 
آنتن ها هستند، فرســتاده می شود. ممكن است فردی 
ساكن آن منطقه نباشد اما به هر حال اگر در آن زمان در 

آن محدوده باشد، آن پيامك را دریافت می كند.

مهم ترین محرمانه فروشی ها در سال های گذشته 
در چند ســال اخير بارها و بارها خبر فــروش داده ها و 
اطالعات شخصی ایرانی ها دست به دست شده است. هر 
بار داده های ایرانی ها از یك راه تازه ای نشت پيدا كرده 
است. در آخرین مورد، بخشی از كاربران در تویيتر خبر 
دادند كه یك باگ در سيستم ثبت احوال پيدا شده كه 
به واسطه حضور این باگ، اطالعات هویتی 70ميليون 
ایرانی لو رفته است. خبر اما در حد شایعه باقی مانده بود 
تا اینكه، یك بات تلگرامی ایجاد شد كه صحت قضيه را به 
همه ثابت كرد. كاربران مختلف می توانستند با استفاده از 
شماره ملی و تاریخ تولد خود اطالعات، نام، نام خانوادگی، 
نام پدر و جنســيت و وضعيت حيات خود را به راحتی 

مشاهده كنند.
در همين رابطه سخنگوی ســازمان ثبت احوال كشور 
مدتی بعــد توضيح داد: »وزارت بهداشــت مانند 200 
دستگاه دیگر با ما تفاهمنامه ای امضا كرده تا بحث تبادل 
اطالعات مربــوط به احراز هویت در فضــای مجازی را 
انجام دهيم. براساس این تفاهمنامه و با توجه به شرایط 
حساس كشور در زمان شيوع ویروس كرونا هم اطالعات 
سامانه ثبت احوال طبق پروتكل های امنيتی الزم با وزارت 
بهداشت به اشتراك گذاشته شــد اما متأسفانه به نظر 
می رسد یك اشتباه غيرعمد كه می تواند حاصل فشارهای 

این  روزها باشد باعث شده كه این وزارتخانه اطالعات را 
در اینترنت قرار دهد.« اما آیا این توضيحات، داده های 

پخش شده را دوباره محرمانه می كند؟ 
كمی قبل تر از این ماجراها،  كاربران رایتل قربانی خرید 
و فروش داده شدند. داده های 5.5ميليون نفر لو رفت و 
هكر برای بازپس دادن آنها، درخواست مبلغ گزافی را به 
بيت كوین كرد. البته رایتل این خبر را تكذیب كرده است!
باز هم به عقب برمی گردیم. شماره تلفن، نام كاربری و... 
42ميليون ایرانی از تلگرام نشت كرد. البته مشكل امنيت 
پایين تلگرام نبود. كاربران ایرانی به خاطر محدودیت هایی 
كه با آن مواجه بودند از زیرشاخه های غيررسمی تلگرام 
به نام هات  گرام، تلگرام طالیی و... اســتفاده می كردند 
و همين رفتار فكر نشده موجب شــد كه اطالعات آنها 
توسط گروهی به نام »سامانه شكار« در فضای وب منتشر 
شود كه دانلود و دسترسی به آن بدون هيچ رمز عبوری 
امكان پذیر بود. البته كاربران سيب اپ هم تجربه تلخی 
از لو رفتن اطالعات خود دارند و همه این  وقایع مربوط به 

یكی دو سال اخير است.

داده ها، سیری چند؟ 
كســی نرخی برای این اطالعــات بی زبــان در اختيار 
همشهری نمی گذارد. بررسی ها اما نشان می دهد كه برای 
مثال افشا كننده داده های 42ميليون كاربر ایرانی تلگرام، 
آنها را در بازار سياه 500 دالر به فروش رسانده و یا ارزش 
اطالعات رایتلی ها بيش از 5بيت كوین برآورد شده است. 
در مجموع به نظر می رســد فروش داده ها گردش مالی 
باالیی برای دست اندركاران این حوزه فراهم كند. برای 
مثال دانشگاه MIT  یكی از معتبرترین دانشگاه های جهان 
در یكی از گزارش های پژوهش محور خود نوشته است: 
داده ها به عنوان یك دارایی اصلی، به بازاری پرسود برای 
شركت های فناوری تبدیل شده اند. شركت های فناوری 
در آمریكا از فروش داده ها و اطالعات كاربران ســاالنه 

درآمدی بالغ بر 200ميليارد دالر به دست می آورند.

چرا باید از افشای داده هایمان بترسیم؟
اطالعاتی كه بدون مرز منتشر شوند، هميشه خطرناكند. 
افشای داده ها می تواند كاربران را در معرض خطر جدی 
قرار دهد. عالوه بر اینكه می توان مثال به شماره تلفن و 
هویت كاربرانی كه از تلگرام استفاده می كنند دسترسی 
پيدا كرد، می توان از این اطالعات برای حمله به كاربران 
نيز استفاده كرد. به عنوان مثال، شخص ثالت با اطالعاتی 
كه در اختيار دارد می تواند برای تعویض سيم كارت اقدام 
كند و اگر موفق به این كار شود، می تواند به تماس ها و 
پيامك های كاربر نيز دسترسی پيدا كند. راه باج خواهی، 

كالهبرداری و... به این وسيله هموار و هموارتر می شود.

است. اگرچه كشورهای اروپایی و ایالت كاليفرنيا در آمریكا قوانين حریم 
خصوصی جدیدی را برای نظارت بيشتر بر تجارت اطالعات تصویب كرده 
و به اجرا گذاشته اند، اما قرار نيست این قوانين از حجم فعاليت شركت ها 
بكاهد، تنها قرار است این فعاليت تحت نظارت مقرراتی جدید به فعاليت 

خود ادامه دهند.
این شركت ها قادرند از هر نوع فعاليت انسانی در راستای شناخت الگوی 
رفتار مشتری هم راســتا با اهداف بازاریابی خود اطالعات جمع كنند: از 
اطالعات ثبت شده مكتوب در مراكز و مؤسسه ها گرفته تا فعاليت های 
آنالین، تاریخچه جست وجوهای اینترنتی، سابقه خرید در فروشگاه ها 
و حتی سابقه مرجوع ساختن كاالها. بسياری از فروشگاه های بزرگ در 
جهان، اطالعات مشتریان خود را در قالب برنامه های عضویت و اهدای 
كارت وفاداری گرد آوری كرده و آن را به دالالن اطالعات می فروشــند. 
مثال اگر فردی از یك فروشــگاه حيوانات خانگی خریدی كرده و كارت 
عضویت دریافت كرده باشد، فروشگاه اطالعات او را به داللی می فروشد تا 
او در ازای مبلغی باالتر این اطالعات را در دسترس شركت هایی تبليغاتی 
بگذارد كه به  دنبال بازاریابی شخصی سازی شده ميان صاحبان حيوانات 
خانگی هستند و هرچه این اطالعات شخصی تر و جزئی تر باشند، تبليغات 

اثرگذارتر و سود آورتر خواهند شد.

هر آدرس ایمیل 251دالر می ارزد
 WebFX آمار سال2020 وب ســایت تخصصی بازاریابی دیجيتال

نشان می دهد بيش از 4 هزار شــركت در حوزه داللی اطالعات در 
جهان فعال هستند. شركت acxiom به  عنوان یكی از بزرگ ترین 
این شركت ها، 23هزار سرور را به گرد آوری اطالعات 500ميليون 
كاربر از سراسر جهان اختصاص داده است. نرخ گرد آوری اطالعات 
این شركت 3000 واحد داده در ازای هر نفر است. همچنين شركت 
Equifax اطالعات مربوط به فيش حقوقی 38درصد از شــاغالن 
آمریكایــی را در اختيار دارد، شــركت towerdata آدرس ایميل 
80درصد از كاربران آمریكایی را ذخيره كرده اســت و شركت هایی 
مانند CampaignGRID و ProPublica از اطالعات سياسی و 

گرایش های حزبی 80درصد از رأی دهندگان آمریكایی باخبرند.
منوی قيمت دالالن اطالعات نيز خواندنی است: قيمت ليستی هزار 
نفری از افراد مبتال به بيماری هایی مانند بی خوابی، افســردگی یا 
اعتياد 79دالر ارزش دارد. متوسط قيمت یك آدرس ایميل 89دالر 
است، حال اگر این آدرس مورد توجه صنعت گردشگری قرار گيرد، 
قيمت آن 251دالر و اگر برای خرده فروش ها جذاب باشــد 84دالر 
ارزش خواهد داشت. شركت هایی نيز وجود دارند كه برای دسترسی 
یا عدم دسترســی به اطالعات كاربران پول پرداخت می كنند. برای 
مثال شــركت Datacoup در ازای دسترســی به  حساب كاربری 
شــبكه های اجتماعی و تراكنش های مالی كاربــران در  ماه 8 دالر 
پرداخت می كند یا شركت reputation اطالعات كاربر را در ازای 
ســالی 99دالر از ســرور های خود خارج می كند. همچنين بيشتر 

شركت ها به كاربران نمی گویند كه به چه اطالعاتی از آنها دسترسی 
دارند، اما بعضی از آنها گزارش مصرف كننده ارائه می دهند. یكی از 
مشهورترین این شركت ها Acxiom است كه به كاربر اجازه می دهد 
تعداد داده های گرد آوری شــده از خود را مشاهده كرده و داده های 

نادرست را اصالح كند.
آمار و ارقام نشان از افزایش سال به ســال محبوبيت تجارت داللی 
اطالعات در جهان دارد. ميزان هزینه شــركت های آمریكایی برای 
تبليغات آنالین، شامل هزینه های دسترسی به اطالعات كاربران، در 
سال2016 به 72.5ميليارد دالر رسيده بود. همچنين در سال2018 
شــركت های آمریكایی، نزدیك به 19.2ميليــارد دالر پول را فقط 
برای دســتيابی به اطالعات كاربران و تحليل این اطالعات هزینه 
كرده اند تا با توليد تبليغات شخصی سازی شده، افراد را به استفاده 
و خرید خدمات یــا محصولی خاص هدایت كنند. با افزوده شــدن 
تنوع تجهيزات متصل به اینترنت در روزمرگی های انســان، انتظار 
می رود اشتياق و طمع برای دسترسی به شــخصی ترین اطالعات 
كاربران و خالقيت در ساخت تبليغات تأثيرگذارتر نيز افزایش یابد. 
اما این پرسش همچنان باقی است كه آیا دست بردن در انتخاب  های 
شخصی و جهت دادن به تصميم گيری  انسان ها با استفاده از تبليغاتی 
كه براســاس اطالعات خود آنهــا طراحی شــده، تجارتی اخالقی 
مبتنی بر انتخاب آگاهانه انسان هاست یا نوعی سودجویی براساس 
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تلگرام
   در  ماه مارس سال2020 اطالعات 42ميليون نفر از كاربران ایرانی 
تلگرام، البته نسخه غيررســمی آن، در ایران نشت كرد و در فضای 
مجازی منتشر شد. در  ماه ژانویه ســال جاری ميالدی نيز اطالعات 
خصوصی ميليون ها كاربر تلگرام در شــبكه تاریك منتشر شد. این 
اطالعات شامل شماره تماس و نام كاربری تلگرام كاربران بوده است. 
در ســال2019 نيز كاربری هنگ كنگی نقص  فنــی ای را در تلگرام 

گزارش كرد كه به نشت اطالعاتی كاربران منجر می شد.

اینستاگرام
   در سال2019 اطالعات بيش از 4ميليون كاربر اینستاگرام به دليل 
نقص امنيتی در شبكه در فضای مجازی نشت كرد. نشت اطالعات، 
بيشتر افراد مشهور یا اینفلوئنسرهای اینستاگرام را تحت تأثير قرار داد.
   در سال2020 شــبكه ای اجتماعی به نام سوشيال كپتن كه به 
افزایش دنبال كننده ها بــه كاربران اینســتاگرامی كمك می كرد، 
به دليل نقص فنی، اطالعات هزاران نفر از كاربران اینســتاگرام را در 

اختيار هكرها قرار داد.

   در ســال2018  نيویورك تایمز در گزارشی دست فيسبوك 
را در ایجاد دسترسی شركت ها به اطالعات كاربرانش در ازای 
پول، رو كرد. براساس این گزارش مشخص شد كه فيسبوك به 
شركت های آمازون، اپل، مایكروسافت، نتفليكس، اسپاتيفای و 
یاندكس اجازه دسترسی به اطالعات كاربرانش را داده است. به 
این شكل شركت ها می توانسته اند از اطالعات كاربران برای بهبود 
نتایج جســت وجو و تبليغات تأثيرگذارتر استفاده كنند، در حالی  كه 
برخالف ادعای فيســبوك، كاربران هيچ خبری از تغييرات ایجادشده در مقررات 

حریم خصوصی شبكه نداشتند.
   در سال2019  انتشار 4000صفحه از اطالعات نشت شده از اسناد داخلی شركت 
فيسبوك متعلق به بازه زمانی سال2011 تا 2015 نشان داد مدیران فيسبوك از 
اطالعات كاربران خود برای مدیریت شركت های رقيب و شركای تجاری اش بهره 
می برده اند. برای مثال اگر شــركتی برای تبليغات در فيسبوك هزینه می كرده، 
فيسبوك به آن شركت اجازه دسترســی به داده های كاربران را می داده است، اما 
اگر همان شركت به رقيبی برای اپليكيشن پيام رســان فيسبوك تبدیل می شد، 
دسترسی او به اطالعات كاربران قطع می شــد. در واكنش به این افشاگری، تعداد 
كاربران فيسبوك دچار ریزش و همزمان 3ميليون نفر به كاربران تلگرام افزوده شد.

   در سال2020 تویيتر بخشــی از تنظيمات خود را كه به كاربرانش اجازه می داد مانع 
اشتراك گذاری اطالعاتشان توسط تویيتر شوند، در همه كشورها جز كشورهای اروپایی 
و بریتانيا، حذف كرد. تویيتر اعالم كرد سياست این شركت استفاده از اطالعات كاربران 

برای نمایش كارایی تبليغات در تویيتر است. 
   در سال2019 تویيتر به اتهام ســودجویی از اطالعات 14.1ميليون نفر از كاربران 
بریتانيایی اش مورد انتقاد شدید قرار گرفت. اتهام تویيتر فروش آدرس ایميل و شماره تلفن 
كاربران به شركت های تبليغاتی بود كه تویيتر آن را خطایی سهوی اعالم كرد. اما نمایندگان 

پارلمان انگلستان با اعتراض به این موضوع خواستار آغاز تجسس بر عملكرد تویيتر شدند.
   در سال2018 مشخص شد تویيتر حق دسترســی به اطالعات كاربرانش را به یكی از اساتيد دانشگاه 
كمبریج به نام الكساندر كوگان فروخته است؛ فردی كه با پرونده كمبریج آناليتيكا در ارتباط مستقيم بود 
و اطالعات تویيتر را برای مقاصد تجاری شركت جدیدش نياز داشــت. تویيتر تأیيد كرد این فرد در ازای 

پرداخت پول یك بار به مدت 5 ماه به اطالعات عمومی و نه خصوصی كاربران دسترسی داشته است.
   در سال2012 تویيتر اطالعات كاربران خود را برای استخراج در اختيار شركت ها قرار داد. اطالعات، 
مجموعه ای از كل تویيت های كاربران این شبكه بودند و 700شركت برای خرید در صف انتظار قرار داشتند. 
این اقدام تویيتر نگرانی كاربران نسبت به محتوای تویيت های قدیمی شان را به دنبال داشت. این كار در 
سال2015  بار دیگر تكرار شد و تویيتر هزاران ميليارد تویيت كاربران خود را به فروش گذاشت. در آن سال 

درآمد تویيتر از فروش اطالعات 70ميليون دالر برآورد شده بود.

فیسبوك

   از آنجــا كــه 
فيســبوك مالك 
و  اینســتاگرام 
واتس اپ اســت 
تمامــی مــوارد 
فــروش اطالعات 
فيســبوك  كاربــران 
شامل حال كاربران این دو نيز می شود. 
با این همه در آگوســت سال2019 
وب ســایت بيزنس اینســایدر اعالم 
كرد اینســتاگرام به صورت مستقل 
به آژانــس بازاریابــی HYP3R در 
سان فرانسيســكو اجازه دسترسی به 
اطالعات ميليون ها نفر از كاربران خود 
را داده اســت )جمع آوری اطالعات 
كاربران در قوانيــن حریم خصوصی 

اینستاگرام اعالم شده است( .

توییتراینستاگرام

ِ
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با شيوع ويروس كرونا بسياري از مشاغل تعطيل يا كارمندان آنها مجبور 
به دوركاري شده اند، اما شعب بانک ها ازجمله مشاغلي هستند كه تعطيل 
نشدند. هر چند مدت يک بار اخباري از ابتالي كارمندان برخي شعب بانكي 
به گوش مي رسد و در برخي شهرها تعدادي از شعب نيز به علت ابتالي تمام كارمندان به كرونا ، براي مدتي 
محدود تعطيل شده اند. تا فروردين امسال ابتالي 3هزار كارمند بانک به ويروس كرونا و جان باختن 42تن 
از آنها باعث شد تا نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد به دليل عدم رعايت مقررات تذكر دهند. از آن زمان 
تا كنون نيز تعداد زيادي از كارمندان بانک ها به اين ويروس مبتال شده اند، اما نام شعبي كه كارمندان آنها به 
ويروس مبتال شده اند، كمتر رسانه اي شده است. به نظر مي رسد 20خرداد سال جاري بود كه وحدت عيدي، 
فرماندار كهنوج از ابتالي كارمندان يک بانک در اين شهرســتان به كرونا خبر داد و گفت شعبه به دليل 
ضد عفوني و گندزدايي به صورت موقت تعطيل شــده و خدمات مورد نياز مشتريان در شعبه مركزي اين 

بانک ارائه مي شود.

اســتان هاي شــمالي از جمله مناطقی هســتند که  
بيشترين مبتاليان به کرونا را داشته اند؛ به گونه اي که 
دبير شوراي هماهنگي بانك هاي گلستان اعالم کرده 
که 420نفر از کارمندان شــعب اين اســتان –حدود 
12درصد- به کرونا مبتال شــده اند. در شعبه يكي از 
بانك ها از 7کارمند يك بانــك 6نفر، در گنبد کاووس 
همه کارمندان يك شعبه و در گاليكش هم ابتالي چند 

نفر از کارکنان يك شعبه به تعطيلي آن، منجر شد.
در اســتان قزوين نيز ابتالي 5نفر از 6پرســنل يك 
بانك باعث تعطيلي آن شــعبه شــد. جليليان، مدير 
امور شــعب بانك ملي کرمانشــاه نيز از مثبت شدن 
تست کروناي 34کارمند بانك در اين استان خبر داد 
و البته تنها عامل اصلي ابتالي کارکنان بانك ملي به 
کرونا را بي مباالتي خارج از سيستم بانك و شرکت در 

آيين هايي مانند عروسي و عزاداري بستگان دانست.
به گزارش همشهري، اين روزها با شدت گرفتن دوباره 
ابتال به ويروس کرونا دســتورالعمل هاي بهداشتي و 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و حتي تعطيلي برخي 
مراکز در دســتور کار قرار گرفته اســت. با وجود اين، 
بانك ها همچنان بــا تمام ظرفيت بــه خدمات دهي 
به مشــتريان ادامه مي دهند؛ اين در حالي اســت که 
برضدعفوني کــردن زمين، پيشــخوان ها، کانترهاي 

دريافت شــماره، درهاي ورود و خــروج در بانك ها، 
اســتفاده نكردن از خودکار مشــترك و اســتامپ و 
ممنوعيت دريافــت و پرداخت پول نقد تأکيد شــده 
است؛ مسائلي که در شــعب بانك ها کمتر توجهي به 
آن مي شود. خودکارها و اســتامپ ها دوباره به کانترها 
برگشته اند، دريافت و پرداخت وجه نقد دوباره در شعب 
بانكي رواج پيدا کرده و تنها نشانه هاي مبارزه با کرونا، 
فلكسي ها و نايلون هايي است که جلوي کانترها تعبيه 

همشهري در گزارشي ميداني کانون هاي اصلي انتقال کرونا را بررسي کرده است

بانك ، بيمارستان  و پمپ بنزين  
3کانون شيوع کرونا

 ايران از نظر ابتال به کرونا در بين کارمندان
کارگران و کارکنان بخش دولتي رتبه اول را در دنيا دارد

شده و فاصله بين کارکنان و مشتري ها را حفظ مي کند.
مشتري ها برگشتند؛ بدون توجه به پروتكل ها

حســيني، رئيس شــعبه بانك ملي در حوالي ميدان 
انقالب با بيان اينكه در ابتداي شــيوع کرونا ســعي 
شــد تا با تدابير ويژه ازجمله افزايــش مبلغ کارت به 
کارت و افزايش ســقف پرداخت نقدي ازدحام مردم 
در شــعب کم شــود، گفت: با فروکش کــردن موج 
بيماري و برداشته شــدن محدوديت ها اين تدابير نيز 
به حالت اول برگشت و دوباره شاهد ازدحام مردم در 
شعب بانك بوديم. او ادامه داد: ما تنها اقداماتي که در 
شعبه توانستيم انجام دهيم استفاده از ماسك و مواد 
ضد عفوني کننده براي کارکنان بــود و ما ابزاري براي 
سنجش تب و سنجش اکسيژن خون مراجعه کنندگان 
نداشتيم؛ ضمن اينكه با برداشتن محدوديت ها نقل و 

انتقال وجه نقد نيز در بانك ها رايج شد.
به گفته او، برخي مراجعان نه از ماســك اســتفاده 
مي کنند و نه بــا خود، خــودکار همــراه دارند و از 
اپراتورهاي ما درخواســت خودکار بــراي پر کردن 
فرم هــاي بانكي را دارنــد و ما هم بــراي راه اندازي 
کار مشــتريان ناچار شــديم دوباره خودکارها را به 

پيشخوان ها برگردانيم. محمد صادقي، معاون شعبه 
بانك ملت در حوالي چهارراه ولي عصر نيز با بيان اينكه 
اســتفاده از خدمات مجازي يكي از راه هاي کاهش 
حضور مردم در بانك هاســت به همشــهري، گفت: 
متأسفانه با برداشتن محدوديت ها و برگشتن سقف 
انتقال وجه به حالت سابق، شــاهد حضور گسترده 
مردم در بانك ها هســتيم؛ ضمن اينكه بســياري از 
خدماتي که مي شــود به صورت غيرحضــوري ارائه 
داد را برخي از مشــتريان به علت ناآشــنايي با اين 
برنامه ها مجبور مي شوند که به شعب مراجعه کنند و 
عمال شاهد شيوع بيشتر کرونا در شعب بانكي و بين 
کارمندان هستيم. او گفت: در برخي ساعات و روز ها 
شاهد ازدحام مشتريان در بانك ها هستيم که همين 
ازدحام باعث آلودگي شــعب بانك ها مي شود و عمال 
به علت تعداد باالي مراجعان فاصله گذاري اجتماعي 

نيز رعايت نمي شود.

كارمندان بانک ها؛ رتبه دوم فوتي هاي كرونا
محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن علمی بهداشــت 
محيط با ابراز تأســف از اينكه کشورمان رتبه اول را از 

نظر ابتال به کرونا در بين کارمندان، کارگران و کارکنان 
بخش دولتي در دنيا دارد به همشهري، گفت: به رغم 
اينكه پروتكل ها و دســتورالعمل هاي بهداشتي براي 
مقابله با کرونا تدوين و ابالغ شــده است اما بسياري 
از پرسنل دولتي نه تنها از اين دستورالعمل ها پيروي 
نمي کنند، بلكه به نوعي نيــز از آنها نافرماني مي کنند 
و باعث ابتالي ارباب رجوع و همكاران خود به ويروس 

کرونا مي شوند.
به گفته محبوب فر، مراکز بهداشــتي و درماني، پمپ 
بنزين هــا و بانك ها و مؤسســات مالــي و اعتباري 3 
مرکزي هســتند که رتبه هــاي اول تا ســوم ابتال به 

کرونا را به خود اختصاص داده انــد و آمار مبتاليان و 
فوت شدگان سيستم بانكي کشور بعد از آمار مبتاليان 

و فوت شدگان مراکز درماني قرار دارد.
اين عضو انجمن علمی بهداشت محيطی گفت: امروزه 
بانك ها يكي از شــاهراه هاي اصلي انتقــال ويروس 
کرونا به جامعه هســتند؛ درحالي که افزايش خدمات 
الكترونيك و افزايش ســقف برداشــت و پرداخت در 
سيستم بانكي مي تواند راهبرد و راه حل مؤثري براي 

کاهش انتقال کرونا باشد.
اگرچه از ابتداي شــيوع ويروس کرونا، شعب بانكي 
نسبت به جداسازي باجه هاي خدمات رساني به وسيله 
نايلون و فلكســي از مراجعه کنندگان اقدام کرده اند، 
اما در کمتر ورودي بانكي مي توان شــاهد تعبيه مواد 
ضدعفوني کننده بود. در داخل بانك ها اين روزها اثري 
از نگرانی نسبت به کرونا نيست و حفظ فاصله گذاري 
اجتماعي ظاهرا به فراموشــي سپرده شده است. پول 
نقد در شعبه دست به دست مي شود و خودکارهايي که 
منبع ويروس کرونا هستند، هر چند دقيقه يك بار در 
دست مراجعه کنندگان مختلف است و فرم هاي سفيد 

و زرد بانكي را پر مي کنند.
محبوب فر با بيان اينكه حفظ فاصله گذاري اجتماعي 
بين کارمندان بانك و مشــتريان به تنهايي نمي تواند 
مانع انتقــال ويروس کرونا شــود، گفت: متأســفانه 
شاهد اين هســتيم که در شــعب بانك ها نسبت به 
فاصله گذاري بين مشتريان و کارمندان اقدام کرد ه اند، 
اما ســاير پروتكل ها مثل اســتفاده از مواد ضد عفوني 
کننده و الزام مشتريان به استفاده از ماسك و خودکار 
شخصي رعايت نمي شــود. حتي بين کارمندان بانك 
نيز فاصله گذاري اجتماعي رعايت نشده است و حتي 
تب سنجي ساده نيز در ورودي بانك ها براي مشتريان 

و کارمندان بانك انجام نمي شود.
وی تأکيد کرد: متأسفانه 40درصد مبتاليان به کرونا 
فاقد هر گونه عالمتي هســتند. اين حامالن و ناقالن 
سالم، ويروس کرونا را به بقيه افراد جامعه منتقل کرده 

و باعث گردش ويروس در کشور مي شوند.
او با تأکيد بر اينكه کرونا پيچيدگي هاي زيادي دارد، 
گفت: تنها راه حل براي مقابله با اين ويروس، همدلي 
بين مردم است و مردم بايد اين مسئوليت اجتماعي و 
فردي را بپذيرند که نسبت به ديگران مسئول هستند 
و بدون همدلي و همبستگي بين مردم و بين مسئوالن 
و مردم هيچ راه حلي براي مقابله با کرونا مؤثر نخواهد 
بود. تعداد مبتاليان و فوت شدگان بر اثر ويروس کرونا 
روزبه روز بيشتر مي شــود، برخي محدوديت ها دوباره 
به شهرها برگشته اند، تعداد زيادي از مردم از ماسك 
استفاده مي کنند اما هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب 
فاصله زيادي داريم. با تردد کمتر به مناطق پرخطر مثل 
بانك ها، پمپ بنزين ها و ســاير مراکز پرتردد مي توان 

زنجيره انتقال اين ويروس را شكست.

مهديه تقوي راد
خبرنگار

در داخل بانك ها ايــن روزها اثري از 
نگرانی نسبت به کرونا نيست و حفظ 
فاصله گــذاري اجتماعــي ظاهرا به 
فراموشي سپرده شده است. پول نقد 
در شعبه دست به دســت مي شود و 
خودکارهايي که منبع ويروس کرونا 
هســتند، هر چند دقيقه يك بار در 
دست مراجعه کنندگان مختلف است 

بعــد از کادر ســالمت، کارمندان بانك 
از افرادي هستند که بيشــترين تعداد 
مرگ ومير بر اثر ابتال به ويروس کرونا را 

به خود اختصاص داده اند
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با شما، برای شما
قرار اســت بنويســيد... کوتاه اما بنويسيد... ســاده، روان، 
راحت... از خيلی پيش از اينها بنا داشــتيم فضايی را فراهم 
کنيم تا صحبت ها، ديدگاه هــا، ايده ها، انتقادها، اعتراض ها و 
پيشنهادهای شما بی واســطه به صفحه ما راه پيدا کند. در 
حقيقت هدف اصلی ما تدارك يك صفحه بود )و البته هنوز هم 
هست( اما ترجيح داديم که آرام آرام و ستون به ستون پيش 
برويم و قدم هايمان را هر روز محكم تر کنيم و بعد پنجره ای 

بزرگ تر را به روی شما بگشاييم.
برای همين، اگر نگاه و ديدگاه خاصــی داريد... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نسبت به موردی 
انتقاد يا اعتراضــی داريد... اگر فكر می کنيــد که بايد توجه 
جامعه يا مســئوالن را به نكته يا موضوعی جلب کنيد... اگر 
پيشنهاد مشخصی برای حل مشــكلی داريد... اگر نسبت به 
برخی تصميم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، 
اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، سياســی و...  نظر موافق يا 
مخالف داريد، آستين باال بزنيد و همينطور که در تاکسی يا 
اتوبوس نشسته ايد يا در جمع و محفل دوستانه يا خانوادگی 
مشغول گپ وگفت هستيد يا روی مبل و جلوی تلويزيون و يا 
حتی توی تختخواب لم داده ايد، آنچه را در ذهنتان می گذرد 
و می خواهيد آن را بــرای ديگران به اشــتراك بگذاريد، در 
قالب يك متن کوتاه بنويسيد و برای ما پيامك کنيد، تا بقيه 
خوانندگان روزنامه و مردم و همينطور مسئوالن، اين نظرات 
و ديدگاه ها را ببينند و بدانند و بخوانند و شايد همين اتفاق، 

سبب خير و منشأ يك حرکت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخــالق اجتماعی، همــان گذرنامه يا مجــوز ورود و 
انتشــار ديدگاه ها و نظرات شماســت که ما هم خيلی روی 
آن تأکيد داريم و مطمئنيم که شــما هم بــه آن باور داريد 
و موقعيت ما را در انتشــار آنها درك می کنيد! اتفاقا همين 
ادب و اخالق است که راه را برای رسيدن به آن باالها هموار 
می کند. قرار اســت برای رســاندن اين نظرات، ديدگاه ها و 
ايده های شــما به ديگران با هم همدست شويم؛ مهم همين 
بزرگراه يكطرفه اســت، البته اين بار از پاييــن به باال؛ بدون 
توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای اين همراهی، با نظرات و 
ديدگاه های شما در قالب موضوعات آزاد شروع می کنيم، اما 
قرار نيست در اين نقطه متوقف بمانيم؛ فكرهای ديگری هم 
داريم و بنا داريم که خيلی زود با طرح موضوع های هفتگی، 
جای شــما را خيلی بيشــتر از قبل در صفحات روزنامه باز 
کنيم و از صحبت ها و نظرات و ديدگاه های شــما صفحه ای 
را شــكل بدهيم که متعلق به خود شماست و قرارنيست پای 
مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات و پيام های شما 
يك شــماره تلفن همراه و نام کوچكتان کافی اســت. البته 
ما چند عدد ميانی آن شماره را ســتاره دار می کنيم تا فقط 

خودتان بدانيد و بس... بدون نام خانوادگی، شهر يا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبيات خودتان بنويسيد...  

قرار هم همين است؛ بنويسيد... ساده و کوتاه... ُرك و راست.
 پيامگير ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های 

شماست.

مثبت زندگي در بهزيستي 

يكي از مشــكالتي که اکنون در سازمان بهزيســتي با آن مواجه 
هستيم، تكثر و تعدد مراجعه افراد براي دريافت خدمت از سازمان 
بهزيستي است؛ مراجعاتي که در بسياري از موارد تكراري است و 
فرد هم با حضور در ادارات بهزيستي در شهرستان و سپس استان، 
مي کوشد از خدماتي که سازمان بهزيستي ارائه مي کند بهره مند 
شــود. براي کاهش مراجعات و تســهيل گري در دسترسي افراد 
جامعه هدف به خدمات ســازمان بهزيســتي، طرح ايجاد مراکز 
مثبت زندگي در 2300نقطه کشور در بستر الكترونيك در دستور 
کار سازمان بهزيستي قرار گرفته اســت. تالش مي کنيم با ايجاد 
اين مراکز، امكان دسترســي عادالنه و فراگير افــراد به خدمات 
بهزيســتي را فراهم کنيم. از اين رو، در گام اول، پيش بيني شده 
است در مراکز مثبت زندگي، 22خدمت سطح يك، شامل تشكيل 
پرونده مــددکاري، خدمــات مبتني بر خدمــات اجتماع محور، 
خدمات غربالگري، خدمات مبتني بر آموزش هاي همگاني و بخش 
قابل توجهي از خدمات مددکاري در اين مراکز ارائه شود و در صورت 
نياز، افراد نيازمند اســتفاده از خدمات بيشتر به مراکز تخصصي 
سازمان ارجاع شوند. از سوي ديگر، تالش شده است مراکز مثبت 
زندگي در نزديك ترين نقطه به محــل زندگي افراد جامعه هدف 
ايجاد شوند و فعاالن در اين مراکز با شناسايي ظرفيت هاي محلي و 
بهر ه وري از فرصت ها به گونه اي برنامه ريزي کنند که زندگي افراد 
جامعه هدف بهزيســتي در محله هايي که در آنها سكونت دارند، 
آسان تر از قبل شود و دغدغه معلوالن و نيازمندان به حداقل برسد. 

عالوه بر اين، موضوع آســيب هاي اجتماعي نيــز در مراکز مثبت 
زندگي مورد توجه قــرار دارد. رويكرد ديگر نيــز موضوع کاهش 
طالق در جامعه است. ما با شــكل دادن اين مراکز تالش مي کنيم 
طرح هاي تخصصي سازمان بهزيستي را در اين مراکز اجرايي کنيم، 
از اين رو، تمام طرح هايي را که با الگوي اجتماع محور در بهزيستي 
اجرا مي شــود در مراکز مثبت زندگي دنبال و با تكيه بر شناخت 
ايجادشده، از ظرفيت هاي محلي براي کاهش آسيب هاي اجتماعي 
استفاده مي کنيم. با شناسايي آسيب و مداخله بهنگام تالش داريم 
به اهدافي که در ايجاد مراکز مثبت زندگي در کشور داريم، دست 
پيدا کنيم و بتوانيم عالوه بر فراگيرکردن خدمات خود به جامعه 
هدف بهزيستي، گام مناســبي براي مداخله در مهار بحران هاي 

اجتماعي و آسيب هايي که افراد را تهديد مي کند، برداريم.

چرا بايد نان سبوس دار بخوريم؟
مقابله با بيماري هاي قلبي و عروقي با نان

نان سبوس دار نســبت به نان ســفيد، به طور ميانگين دو برابر 
ويتامين، موادمعدني و مواد فيبري بيشتري دارد. فيبر موجود در 
نان سبوس دار براي رفع گرفتگي روده و يبوست مفيد است، به 
عالوه، اين مواد جزو موادغذايي مطلوب باکتري هاي روده هستند 
که عليه امراض ميكروبي روده عمل کرده، سيستم ايمني بدن را 
فعال مي کنند، همچنين مي توانند کلسترول و مواد سمي حاصل 
از تجزيه موادغذايي را جذب کنند. پژوهش ها نشــان داده است 
مردم کشــورهايي که رژيم غذايي غني از فيبــر دارند مقاومت 
بيشتري نسبت به انواع ســرطان ها، بيماري هاي قلبي و عروقي 
و بيماري هاي دستگاه گوارش از خود نشان مي  دهند و برعكس 
کشورهايي که مصرف غالت تصفيه شده و نان هاي سفيد، انواع 
نوشابه ها و آبميوه هاي صنعتي در آنها زياد بوده يا به عبارت ساده تر 
مصرف فيبر مواد غذايي آنها کم است، بيشتر به بيماري هايي چون 
انواع سرطان ها، بيماري هاي قلبي و عروقي و عفونت هاي روده اي 

دچار مي  شوند.
گفته مي شــود يكي از داليل ايجاد يبوســت، به ويژه در مناطق 
صنعتي و شهري، عدم دريافت کافي مواد غذايي حاوي فيبر نظير 
ميوه ها، سبزي  ها، دانه هاي کامل، غالت و حبوبات است. اين افراد 
کمتر از 10گرم در روز فيبر دريافت مي کنند و همين امر باعث 

يبوست در آنها مي شود.
اضافه کردن 25 تا 30گرم فيبر در رژيم غذايي روزانه مي تواند به 
رفع مشكل يبوست کمك شاياني کند. فيبر در دستگاه گوارش 
هضم و جذب نمي شــود. مدفوع مخلوط با فيبر مقدار زيادي آب 

جذب مي کند و برخالف مدفوع بدون فيبر، خيلي سريع تر در روده 
حرکت کرده و زودتر خارج مي شــود. در گذشته محققان تصور 
مي کردند که تنها فيبر نامحلول در آب که بيشتر در دانه هاي کامل 
گندم وجود دارد براي رفع يبوست مؤثر است اما امروزه عقيده بر 
اين است که هر دو نوع فيبر، هم محلول و هم نامحلول، براي رفع 
يبوست و کمك به سهولت دفع مؤثر است، پس استفاده بيشتر از 
ميوه ها، سبزي ها، غالت کامل و حبوبات، به ويژه نان سبوس دار که 

حاوي فيبر زيادي است، بهترين درمان يبوست است.

قاب کروناقاب ایران

جنس گذراندن اوقات فراغت در روستا با شهر متفاوت است، كودكان به دل طبيعت می زنند و با حداقل 
امكانات از زندگی لذت می برند. اين تصوير مربوط به كودكان روســتاهای اطراف كوهرنگ در استان 

چهارمحال و بختياری است. 
عكس: احمد رياحی دهكردی

اين روزها با اوج گرفتن شيوع ويروس كرونا، توصيه ها برای رعايت پروتكل های بهداشتی به  ويژه استفاده از 
ماسک در اجتماعات افزايش يافته است.به گفته كارشناسان استفاده از ماسک می تواند تا حد قابل توجهی 

ميزان شيوع ويروس را كاهش دهد. 
عكس:رهبر امدادي

حسين اميراني
معاون پژوهش و ساختارهاي آموزشي سازمان بهزيستي
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   اگر مسئوالن بخواهند تورم مهار شدني است
تجربه 40ســال اخير نشان داده است، مســئوالن اگر اراده شان اين 
باشد كه موضوعي را مهار و مديريت كنند به بهترين وجه از پس آن 
برمي آيند. پــس در مديريت وضع كنوني و مهار تورم و ســاماندهي 

وضعيت مسكن خواست مسئوالن مهمترين اهرم است.
غريب نواز از تهران 

  صداي جمهوري اسالمي در بندر جاسك دريافت نمي شود
درحالي كه در خودرو و منزل و همه جا در بندر جاسك در استان هرمزگان 
شبكه هاي هندي ، پاكستاني و عرب زبان اطراف ايران به راحتي دريافت 
مي شود و شــبكه هاي ماهواره اي به سادگي جوالن مي دهند، مردم اين 
شهرستان حتي از دريافت صداي جمهوري اســامي ايران محرومند. 
هر نماينده مجلسي هم كه مي آيد قول مي دهد كه به  زودي اين مشكل 

برطرف خواهد شد، اما فقط در حد وعده انتخاباتي مي ماند.
علي زارعي از جاسك

  روشن بودن چراغ هاي اتوبان قزوين در روز
مدتي است كه چراغ هاي اتوبان قزوين- كرج به خصوص در محدوده 
نرســيده به عوارضي در روز و زير تيغ آفتاب روشــن است. مگر اين 

چراغ ها متصدي يا سنسور ندارند؟
محبتي از قزوين

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

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

با مردم
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پسازقتلبرادر
خانواده جوان 25ساله مدعي بودند كه 

پسرشان با دوستانش اختاف داشته داخلي
و به دست يكي از آنها كشته شده است 
اما بازپرس جنايي تهران با وجود داليل و شــواهد 
موجود برادر بزرگ تر مقتول را به جرم قتل بازداشت 
كرد. متهم كه داستاني عجيب درباره مرگ برادرش 
بازگو كرده بود صبح ديروز در برابر سؤاالت بازپرس 

جنايي ناچار شد راز جنايت را فاش كند.
به گزارش همشهري، صبح شنبه به قاضي مصطفي 
واحدي، كشــيك جنايي تهران خبر رسيد جواني 
25ساله كه بر اثر اصابت ضربه چاقو مجروح شده بود 

در يكي از بيمارستان ها جان باخته است.
با شروع تحقيقات پليسي معلوم شــد كه خانواده 
مقتول يك روز قبل تر او را درحالي كه زخمي بوده به 
بيمارستان منتقل كرده و مدعي شده بودند كه او با 

افراد ناشناسي درگير شده است.
با مرگ اين جوان، كارآگاهان در نخســتين گام به 
تحقيق از خانــواده وي پرداختنــد. آنها گفتند كه 
مقتول روز جمعه گذشته براي انجام كاري از خانه 
بيرون رفت و شب كه شــد آنها صداي زنگ خانه را 
شــنيدند. وقتي در را باز كردند با پسرجوان روبه رو 
شدند كه چاقو خورده و سر و صورتش خون آلود بود.
به گفته خانواده قربانــي، وي بي آنكه حرفي بزند از 
شدت خونريزي از حال رفت و روي زمين افتاد و آنها 
او را به بيمارستان رساندند. به گفته خانواده مقتول، 
پسرجوان مدتي قبل با دوستانش دچار اختاف شده 
بود و آنها حدس مي زنند كه قتل را يكي از دوستان 
وي رقم زده است. با وجود اين قاضي جنايي دستور 
بررسي دوربين هاي مداربسته محل و بازرسي محل 

زندگي مقتول را داد.

داليل قضايي
قاضي مصطفي واحدي، كشــيك جنايي تهران به 
همراه تيمي از مأموران تجسس آگاهي ابتدا راهي 

پزشكي قانوني شد. هيچ گونه عائم و آثار درگيري 
روي بدن مقتول وجود نداشت. اين يعني مقتول از 
سوي قاتل غافلگير شده و ناگهان هدف اصابت ضربه 

چاقو قرار گرفته است.
قاضي جنايي سپس راهي محل زندگي مقتول شد. 
او به همــراه خانواده اش در طبقه اول ســاختماني 
3طبقه در شــرق تهران زندگي مي كــرد. به گفته 
همسايه ها بارها صداي دعوا و درگيري از اين خانه 
شنيده مي شد. از سوي ديگر مشخص شد كه مقتول 
در زمينه خريد و فروش مشــروبات الكلي فعاليت 
داشــته و به همين اتهام ســال قبل دستگير شده 
و زنداني شــده بود. اما اوايــل فرودين ماه به دليل 
شيوع كرونا موفق شده بود با سپردن وثيقه از زندان 
مرخصي بگيرد و آزاد شود. تيم جنايي وقتي قدم در 
خانه گذاشتند با آثار و لكه هاي خون روبه رو شدند كه 
به نظر مي رسيد به تازگي شسته شده اما كاما از بين 
نرفته اند. با كشف اين آثار، خانواده مقتول دستپاچه 
شدند و گفتند كه وقتي پسرشان خون آلود به مقابل 
در خانه آمده او را در آغوش گرفتند و به داخل خانه 
آوردند و بــه همين دليل خون بــه در و ديوار خانه 

ماليده شده است.
اما آخريــن مدركي كه ثابت مي كــرد آنها رازي را 
مخفي مي كنند، تصاوير دوربين هاي مداربســته 
اطراف محل حادثــه بود. در بازبينــي اين تصاوير 
مشخص شد كه گفته هاي خانواده درباره اينكه وي 
روز حادثه درحالي كه چاقو خورده به مقابل در خانه 
آمده بود، حقيقت ندارد. تصاوير حكايت از اين داشت 
كه پسر جوان چندين ساعت قبل از حادثه سالم وارد 
خانه شده و ديگر خارج نشــده است. از سوي ديگر 
خانواده وي مدعي بودند كه پسرشان روز حادثه سوار 
بر ماشينش شد و رفت اما تصاوير دوربين ها واقعيت 
ديگري را نشان مي داد. خودروي پسر جوان از صبح 
مقابل ساختمان پارك بود و هيچ گونه آثار خون در 
آن ديده نمي شد. تكه هاي پازل كنار هم چيده شده 

و با توجه به شواهد موجود فرضيه جنايت از سوي 
يكي از اعضاي خانواده مقتول كه ســعي داشتند با 

داستان سرايي حقيقت را كتمان كنند قوت يافت.

حل معما
بازپرس جنايي تهران با توجه به سرنخ هاي موجود 
و اظهارات همســايه ها كه مي گفتند شب حادثه 
صداي درگيــري مقتول با برادرش را شــنيده اند، 
دستور بازداشــت برادر بزرگ تر را صادر كرد. او اما 
منكر جنايت بود و مي گفت قتل را يكي از دوستان 
برادرش انجام داده است. متهم با وجود اينكه منكر 
قتل بود، بازداشت شد و صبح روز بعد براي تحقيق 
به شعبه دهم دادسراي امور جنايي تهران منتقل 
شد و در برابر پرسش هاي بازپرس جنايي، نتوانست 
سكوت كند و راز جنايت را فاش كرد. او درحالي كه 

گريه مي كرد جزئيات قتل برادرش را فاش كرد.

چه شد كه جان برادرت را گرفتي؟
من نمي خواستم او را بكشــم. مقصر خودش بود. 
خيلي ما را اذيت مي كرد، پدر و مادرم از دســت او 
عاصي شده بودند. هركاري مي كرديم او رفتار بدش 
را ترك نمي  كرد و روزبه روز بدتر مي شد. آن روز هم 
دعوا را خودش شروع كرد و تا جايي پيش رفت كه 
به سمت پدرم هجوم برد و من ترسيدم مبادا بايي 

دستگيري دزدان مسلح 
10كيلو طال

دزدان مسلح كه سال گذشته با 
حمله به يك طافروشي در شهر داخلي

بيرم اســتان فارس دســت به 
سرقت 10كيلو طا زده بودند دستگير شدند.

به گزارش همشــهري، اين ســرقت مسلحانه، 
شامگاه پنجشنبه 7شهريور ســال گذشته رخ 
داد. آن شب 4سارق مسلح سوار بر يك خودروي 
مسروقه راهي مغازه طافروشي در شهر بيرم در 
استان فارس شدند و پس از تهديد صاحب مغازه 
و رهگذران، شيشه هاي مغازه را شكستند و ظرف 
چند دقيقه همه طاهاي مغازه را كه 10كيلوگرم 
بود به ســرقت بردند. با فرار ســارقان، ماجرا به 
پليس گزارش و بــا حضور مأمــوران در محل 
سرقت تحقيقات براي شناســايي و دستگيري 
دزدان مسلح آغاز شد. با گذشــت كمتر از يك 
سال از اين سرقت، روز گذشته فرمانده انتظامي 
استان فارس از دستگيري اعضاي اين باند سرقت 
خبر داد و گفت: به دنبال اين سرقت، تيم ويژه اي 
از كارآگاهان پليس آگاهي شهرستان الرستان 
براي رســيدگي به موضوع تشكيل شد و اين در 
شرايطي بود كه ســارقان هيچ سرنخي از خود 
به جا نگذاشته بودند. سردار رهام   بخش حبيبي 
ادامه داد:  كارآگاهان با بررســي هاي اطاعاتي 
و تحقيقات تخصصي موفق شــدند با گذشــت 
ماه ها از اين سرقت سرنخ هايي از اعضاي اين باند 
به دست آورند و تمامي آنها را شناسايي كنند. به 
گفته وي، مأموران در جريان 3 عمليات جداگانه 
موفق، اعضاي باند 4 نفره ســارقان را در بوشهر، 
شهرستان المرد و فيروزآباد دستگير كنند. آنها  
اعتراف كردند كه طاهاي مسروقه را به مالخران 
فروخته اند. تحقيقات براي شناسايي و دستگيري 

مالخران ادامه دارد.

اعضاي باند تبهكاري با وعده فروش خودرو 
پليس 
به قيمت كارخانه 1300نفر را فريب دادند و آگاهي

از آنها 50ميليارد تومان كاهبرداري كردند.
به گزارش همشــهري، اوايل بهمن ماه ســال گذشــته 
پرونــده اي درخصوص كاهبرداري ميليــاردي به بهانه 
فروش خــودرو از دادســراي ناحيه 18تهران بــه اداره 
چهاردهم پليس آگاهي ارجاع شد. محتويات پرونده نشان 
مي داد كه فردي 40ساله به نام محسن با همدستي 5نفر 
ديگر باند كاهبرداري راه انداخته و به بهانه فروش خودرو 
در يافت آباد، صدها نفر را فريب داده و بعد از سركيســه 

كردن آنها فرار كرده است.
شيوه اعضاي اين باند به اين شكل بود كه وانمود مي كردند 
به دليــل ارتباطي كه با شــركت هاي خودروســاز دارند 

مي توانند خودروهاي داخلي را با قيمتي ارزان بفروشند. 
آنها همچنين به طعمه هايشان وعده مي دادند كه درصورت 
خريد خودرو سود خوبي نصيب شان خواهد شد و با هدف 
سرمايه گذاري آنها را به خريد خودرو تشويق مي كردند. 
اعضاي اين باند حتي 30دستگاه خودرو هم به متقاضيان 
فروختند تا از ايــن طريق اعتماد آنهــا را جلب كنند اما 
يكباره ســركرده اين باند با پول هايي كه به دست آورده 

بود گريخت.
با ادامه تحقيقــات در اين خصوص مأمــوران دريافتند 
اعضاي اين باند كاهبرداري در ازاي دريافت پول به برخي 
مالباختگان به جاي خودروهاي صفركيلومتر و شركتي، 
خودروهاي كاركرده فروخته اند. در اين بين فاش شد كه 
سركرده باند در يكي از شهرهاي غربي كشور پنهان شده 

و در آنجا به شكل مخفيانه زندگي مي كند. در اين شرايط 
بود كه گروهي از مأموران در عملياتي غافلگيرانه توانستند 

متهم را دستگير كنند.
متهم در بازجويي هاي اوليه به كاهبرداري ميلياردي با 
همدستي 5نفر ديگر اعتراف كرد. او گفت: بعد از آنكه افراد 
متقاضي خريد خودرو را فريب مي داديم پول هاي به دست 
آمده را بين خودمان تقســيم مي كرديــم و با اين پول ها 
ملك و خودروهاي گرانقيمت مي خريديم و خوشگذراني 
مي كرديم. سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
در اين باره گفت: به دنبال اعترافات سركرده باند، همدستان 
وي نيز دستگير شــدند. وي ادامه داد: كارشناسان ارزش 
ريالي موارد كاهبرداري شده را 50ميليارد تومان اعام 
كرده اند و هر 6متهم با صدور قرار قانوني از سوي بازپرس 
پرونده براي انجام تحقيقات تكميلي و شناســايي ساير 
شــاكيان در اختيار كارآگاهــان اداره چهاردهم پليس 

آگاهي قرار دارند.

همه  چيز از عكس سلفي دزدان با گوشي هاي مسروقه شروع 
شد. وقتي دختر مورد عاقه سردســته باند چشمش به اين 

عكس افتاد تصميم گرفت راز دزدان را فاش كند.
به گزارش همشهري، مدتي قبل خانم مهندس جواني به اداره 
پليس رفت و گفت خواستگارش باند سرقت تشكيل داده و 
با همدستانش گوشي ســرقت مي كنند. او توضيح داد: من و 
خواستگارم از طريق يكي از كانال هاي تلگرامي آشنا شديم. 
او خودش را آرش و تاجر معرفي كرد. هربار كه سر قرار مي آمد 
سوار بر يك ماشين بود و طوري صحبت مي كرد كه من فكر 
مي كردم تحصيلكرده است. به همين دليل به خواستگاري اش 
پاسخ مثبت دادم تا اينكه چند شب پيش حقايق تكان دهنده اي 
برايم فاش شد. وي ادامه داد: آن شب او مشروبات الكلي مصرف 
كرده بود كه ناگهان پيامي به گوشي اش ارسال شد و او زد زير 
خنده. بعد با خوشحالي عكسي را به من نشان داد و گفت يكي 
از دوستانش براي او فرستاده است؛ عكس 4جوان بود در كنار 
انبوهي از گوشي موبايل. تعجب كردم و درباره گوشي ها پرسيدم 
كه او گفت سركرده باند سرقت است و عكس را اعضاي باندش 
فرستاده اند. مي  گفت كه آن روز كاسبي همدستانش خوب بوده 
و چندين گوشي گران قيمت دزديده اند و عكس آن را برايش 

فرستاده اند. در آن لحظات بدجوري شوكه شده بودم. آرش كه 
كاما مست بود حتي از من خواست كه با آنها همكاري كنم اما 
صبح كه شد تصميم گرفتم راز فعاليت اين گروه را فاش كنم. 
با اين سرنخ سركرده باند كه معروف به آرش بود بازداشت شد. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه وي از مجرمان سابقه دار است 
كه بارها به اتهام سرقت و زورگيري زندان را تجربه كرده بود. او 
اسفند ماه سال گذشته از زندان آزاد شده بود اما 24ساعت پس 
از آزادي بارديگر نقشه هاي مجرمانه اش را از سر گرفته بود. وي 
در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي اقرار كرد و گفت: روزهاي 
آخر دوران محكوميتم بود كه با 3نفر از هم بندي هايم نقشه 
كشيديم كه پس از آزادي باند سرقت تشكيل دهيم. شگردمان 
اين بود كه دو به دو ســوار بر 2موتور مي شديم و با پرسه زدن 
در خيابان هاي مختلف تهران دست به موبايل قاپي مي زديم. 
ما هنگام سرقت ماسك و شيلد مي زديم و پاك موتور را هم 

مخدوش مي كرديم و فكرش را هم نمي  كردم كه لو برويم.
با اعترافات اين متهم بقيه اعضاي باند نيز دستگير شدند و با 
دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراي ويژه سرقت براي انجام 
تحقيقات بيشتر و شناسايي شاكيان در اختيار مأموران پليس 

آگاهي تهران قرار گرفتند.

عامل جنايت نيمه شب 
مشهد تسليم شد

جوان 22ســاله كه بر ســر نــگاه چپ با 
سرنشينان يك خودروي پرايد درگير شده 
و جوان ديگري را به قتل رســانده بود 

خود را تسليم پليس كرد.
به گزارش همشــهري، 
حوالي ســاعت يك 
بامــداد شــنبه به 
قاضــي علي اكبــر 
 ، د ا ي نــژ حمد ا
جنايــي  كشــيك 
مشهد خبر رسيد كه 
در جريان درگيري ميان 
7-6پسر جوان در شهرك 
شهيد رجايي، يكي از آنها با ضربات 
چاقو به قتل رســيده و جــوان ديگري نيز 
مجروح شــده اســت. درحالي كه مأموران 
موفق شده بودند در همان ابتدا 3نفر از افراد 
شــركت كننده در اين درگيري را دستگير 
كننــد، بازجويي از آنها آغاز شــد و يكي از 
متهمان گفت: من و 2نفر از دوستانم سوار بر 
خودروي پرايد درحال عبور از خيابان بوديم 
كه متوجه شديم خودروي پرايدي خاف 
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 شديم 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 اين اطاعات، دســتور بازداشــت عامل 
جنايت صادر شــد و او كــه جواني حدودا 
22ساله است روز گذشته راهي كانتري شد 
و خودش را تسليم كرد. متهم گفت: آن شب 
وقتي سرنشينان پرايد به سمت ما آمدند و 
با ما درگير شدند، براي اينكه از خودم دفاع 
كنم چاقو كشــيدم اما در جريان درگيري 
ناگهان متوجه شــدم كه يكي از آنها بر اثر 
ضربات چاقو من مجروح شد و روي زمين 
افتاد. من قصد كشــتن مقتول را نداشتم و 

فقط براي دفاع از خودم چاقو كشيدم.
با اعترافات پسر جوان، قاضي جنايي براي او 
قرار بازداشت صادر كرد. تحقيقات تكميلي 

در اين پرونده ادامه دارد.

سرش بياورد.

دعوا بر سر چه بود؟
برادرم در كار خريد و فروش مشروبات الكلي بود 
و همين باعث ناراحتي ما بود. افراد زيادي به خانه 
ما رفت وآمد داشــتند و آبــروي خانوادگي ما در 
خطر بود. خودش هم اكثر مواقع مشروب مصرف 
مي كرد. آخرين بار هم پارسال او را دستگير كردند. 
مدتي در زندان بود تــا اينكه فروردين ماه به دليل 
شيوع كرونا از زندان مرخصي گرفت و آزاد شد. 
از آن روز به بعــد مدام با ما درگيري داشــت و 
مي گفت ما او را لو داده ايــم. فكر مي كرد دليل 
زنداني شدنش اين است كه من يا پدرم آمار او را 

به پليس داده ايم. هرچه مي گفتيم اينطور نبوده، 
باورش نمي شــد. هر از گاهي بر سر اين موضوع 
دعوا راه مي انداخت و با اعصــاب و روان ما، بازي 
مي كرد. روز حادثه هم طبق معمول اين بحث را 
پيش كشيد و دعوا شروع شد. خيلي عصباني بود و 
من ترسيدم مبادا بايي بر سر پدرم بياورد. ناگهان 
چشــمم به چاقوي ضامن دار برادرم افتاد. آن را 
برداشتم و به سمتش پرتاب كردم. مي خواستم او 
را بترسانم تا بحث را تمام كند اما از بخت بد همه 
ما چاقو درست به گردن او برخورد كرد و بي آنكه 
بخواهم، جانش را گرفــت. واقعا همه  چيز در يك 
لحظه رخ داد و به همين راحتــي برادرم جانش 

را از دست داد.
پس چرا سعي داشــتي حقيقت را 

كتمان كني؟
ترســيده بودم. پدر و مادرم وحشت مرا كه ديدند 
بيشتر ترسيدند. آنها با چشم خودشان ديدند كه 
من مي خواســتم اوضاع را آرام كنم. نمي خواستم 
جان بــرادرم را بگيرم. آنها مــرا آرام كردند و قرار 
شــد پيكر خونين بــرادرم را به خيابــان ببريم و 
داستان سرايي كنيم. هرچند اصا يك درصد هم 
فكــرش را نمي كرديم برادرم جانش را از دســت 

بدهد.
اما بعد از دستگيري هم منكر جنايت 

بودي؟
از زندان رفتن مي ترسم. جرأت نداشتم حقيقت را 
بگويم چون تا به حال پايم به بازداشتگاه باز نشده 
بود. مي ترســيدم و در مرحله انكار بودم. هنوز هم 
باورم نمي شــود كه به همين راحتي باعث مرگ 
برادرم شده ام. امروز اما در برابر سؤال و جواب هاي 
بازپرس جنايي كم آوردم و در يك لحظه تصميم 
گرفتم حقيقت را بگويم تا از اين عذاب وجداني كه 

گريبانگيرم شده خاص شوم.

با تاش آتش نشــانان، آتش سوزي يك تانكر حامل ســوخت در گردنه تيتور 
سنندجـ  مريوان مهار شد و به كسي آسيب نرسيد.

به گزارش فارس، اين حادثه روز گذشته رخ داد و در جريان آن يك دستگاه تانكر 
حامل بنزين در گردنه تيتور دچار آتش سوزي شد كه با تاش و اقدام به موقع 
آتش نشانان، آتش سوزي رخ داده در كابين اين تانكر مهار و از سرايت آتش به 
مخرن و بروز يك حادثه تلخ جلوگيري شد. براساس اين گزارش، آتش سوزي 
در قسمت كابين اين تانكر رخ داده بود كه آتش نشانان موفق شدند آن را مهار 

كنند.

 آتش سوزي
تانكر بنزين به خير گذشت

كالهبرداري ميلياردي از 1300خريدار خودرو

عكس سلفي دزدان رازشان را فاش كرد

شليك اشتباهي به 1۳نفر از مهمانان جشن عروسي
رسم عجيب و غلط تيراندازي در مراسم عروسي، 13نفر از مهمانان را راهي بيمارستان كرد.

به گزارش ايلنا، اين حادثه در يكي از روستاهاي شهرستان خنداب رخ داد و وقتي مأموران 
پليس در جريان حادثه قرار گرفتند، راهي آنجا شدند. در بررسي ها مشخص شد كه يكي 
از ميزبانان مجلس در اقدامي عجيب و از فرط شادي، چند تير هوايي با يك اسلحه شكاري 

شليك كرده، در آخرين شليكش به سمت مهمانان نشانه رفته است.
بر اثر اين بي احتياطي تعداد 13نفر از افراد حاضر در اين مراســم عروسي به علت اصابت 
ساچمه هاي پخش شده در اين تيراندازي مصدوم شدند كه بافاصله جهت مداوا به مركز 

درماني انتقال يافتند.
در همين حال سرهنگ محمود خلجي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مركزي 

در اين خصوص گفت: پرونده اي درباره اين حادثه تشكيل شده و تحقيقات ادامه دارد.

مرخصي كرونايي به قتل مرد زنداني در دوران 
رسيد

بدا به حال صادرات
بنابراين بايد نهادي مســتقل از بانك مركزي و 
گمرك درباره ميزان واقعي ارز برگشــت داده 

نشده و نيز تفكيك كااليي انجام شود.

اصالحات ساختاري سياست ها 
اگر دولت با كمبود درآمد ارزي سرچشــمه گرفته از ســقوط درآمد 
ارزي صادرات نفت خام روبه رو نشده بود و نياز ارزي شديدي را تجربه 
نمي كرد و اگر افزايش نرخ ارز تابو نبود و اجازه داده مي شد نرخ تبديل 
ارز به ريال همانند ســاير كاالها در يك فضاي رقابتــي تعيين و بازار 
سرمايه ارزي ايران گسترده مي شــد، اكنون نه نيازي به بازپرسي از 
صادركنندگان بود و نه اينكه كساني دنبال رانت هاي صادراتي مي رفتند 
و نه اينكه گروهي در شبكه نيما منتظر نوبت مي شدند تا با جا زدن خود 
به عنوان صادركننده هاي ارز نيمايي با 30درصد زير قيمت بازار بگيرند 
و... واقعيت هاي اقتصاد را بايد قبول كــرد و يكي از اين واقعيت ها اين 
است كه اقتصاد شايد در كوتاه مدت و در ظاهر تن به اراده سياستمداران 
بدهد و سياستمداران براساس نياز خود اقتصاد را زير ضرب بگيرند، اما 
در ميان مدت اين اقتصاد است كه بازي اصلي خود را انجام مي دهد و 

همان اتفاقي مي افتد كه در قانون طايي اقتصاد افتاده است.

آمارهاي كرونا و شوربختي 5 ماهه
نمونه آنها آمارهاي پيشين مبني بر اعام ابتاي 
15 ميليون نفر به كرونا )بيستم خرداد به نقل از 
احسان مصطفوي، عضو كميته اپيدميولوژي ستاد مقابله با كرونا( و آمار 
ابتاي 18ميليون نفري مبتايان )14 تير به نقل از مسعود مرداني، عضو 
كميته علمي ستاد مقابله با كرونا( و حاال آمار 25ميليون نفري به نقل از 
رئيس جمهوري. آنطور كه پيداست در واقع با روندي كه اين آمار چند 
ميليوني رشد مي كند، آنچه به گوش يا به دست آماردهندگان رسيده، 
منبع يكســاني دارد و به احتمال زياد منبع همان نتايجي اســت كه از 
تست هاي سرولوژي يا همان آنتي بادي به دست آمده است. اين آزمايش 
)كه به آزمايش سرولوژي نيز معروف است( به دنبال مواد خاصي در خون 
شماست كه به آن آنتي بادي مي گويند. بدن شما هنگام مبارزه با عفونتي 
مانند كوويد-19 اين مواد را ايجاد مي كند. آزمايش آنتي بادي وجود خوِد 
ويروس را بررسي نمي كند، بلكه به دنبال اين است كه آيا سيستم ايمني 
بدن به عفونت پاسخ داده است. حدود 4 هفته طول مي كشد تا در بدن 
انسان آنتي بادي هاي IGM ايجاد شوند اما متخصصان مطمئن نيستند 
اين مدت زمان براي ويروس مولد كوويد-19 چقدر است و براي فهميدن 
اين موضوع آزمايش هاي بيشتري الزم است. نكته اصلي اين است كه 
آزمايش هاي آنتي بادي فعلي نمي توانند به شما بگويند كه آيا نسبت به 
بيماري كوويد-19 ايمن هستيد يا نه؛ اين بدان دليل است كه ما نمي دانيم 
اين پادتن ها براي چه مدت مي توانند از شما در برابر اين ويروس محافظت 
كنند. اين درست است كه ويروس كرونا به طور مرتب تغيير مي كند و 
شناخت پيچيدگي هاي آن دســت كم تاكنون ممكن نشده است. اين 
موضوع يعني تغيير رفتار كرونا ويروس است كه ما در جايگاه مخاطب و 
شايد هم قربانيان بالقوه كرونا قادر به درك آن هستيم اما اطاعات ناقص، 
ناكافي و بعضا ضد  و نقيض گويي مسئوالن مديريت و مهار كرونا كه بخشي 
از آن برآمده از ترس و محافظه كاري و شــايد حتي بايد بگوييم كمبود 
اعتماد به نفس است، تنها بر دشواري ها و پيچيدگي هاي گذاري اين دوره و 
فهم آن مي افزايد. آنچه درباره كرونا، گفته، شنيده و اعام مي شود در واقع 
قرار است و بايد بخشي از آنچه اين روزها بر سر ما مي آيد را نشان مان بدهد. 
آيا اين عددها چنين كمكي به ما مي كنند يا شرايط را براي فهم وضعيت 
كنوني پيچيده تر مي كنند؟ لطفا در اين مخمصه و روزهاي پر مخاطره 
عددهايي را نگوييد كه بعد  نتوانيــد از آنها دفاع كنيد؛ يا اگر مي گوييد، 
درست بگوييد. آمار بدون منبع هيچ اعتباري ندارد. اين عددها را دقيقا 
چطور محاسبه كرده ايد؟ بر مبناي چه داده هايي اين تخمين ها انجام شده؛ 
مبتايان بدون عامت، مبتايان بستري، مبتايان قرباني؟ اطمينان به 

اين عدد ها در چه دامنه اي از خطا قابل پذيرش است؟
روي ديگر ماجرا را هم ببينيم؛ به نظر مي رسد دولت در شرايط كنوني 
خواسته قدمي براي شفاف سازي بيشــتر بردارد و اطاعاتي را با افكار 
عمومي به اشتراك بگذارد و نتيجه شــده اعام آمار 25ميليون مبتا 
كه كرونا گرفته اند اما خودشــان در زمان ابتا نفهميده  اند. شــايد اين 
اطاع رساني واكنشي است به انتقادات مداومي كه متوجه دولت بوده؛ 
انتقادات به عادي ســازي كرونا و در پي آن عادي انگاري اش در جامعه؛ 
با اين فرض خيلي هم خوب كه دولت تصميم به تغيير رويه بگيرد، اما 
در مسير اين تغيير، حتي اگر براي هشدار دادن بيشتر به جامعه باشد، 
اطاع رساني نامناسب، ناكافي و چندپهلو جز اينكه به مشكات بيشتري 
منجر شود، خروجي ديگري نخواهد داشت. 25ميليون مبتا به كرونا، 
تخمين و برآوردي است در ادامه همان 15ميليون و 18ميليون تن مبتا؛ 
درباره آنها چقدر مي دانستيم؟ االن چقدر مي دانيم؟ مسئله همين است؛ 
ما با عددهايي مواجه مي شويم كه مدام سؤاالت بيشتري ايجاد مي كنند.
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مردگان/جيمزجويس
جيمز جويس داستان كوتاه 
مردگان را در قالب مجموعه 
»داســتان هاي دوبليني ها« 
نوشت. »مردگان«، آخرين و 
بلند ترين داستان اين مجموعه 

اســت. برخي از منتقدان اين 
داستان را طوالني ارزيابي كرده 
و معتقدند كه حتي مي توان آن 
را يك رمان نيز به حساب آورد. 
جويس در اين داستان روايتي 
ويرانگر از عزت نفس شــكننده 
مردانه ارائه مي دهد. اين داستان 

در يك غــروب دل انگيز در شــهر دوبلين 
مي گذرد. در اين داستان به مباحثي نظير عشق و فراق و 
همچنين به پرسش هايي نظير اصالت و هويت ايرلندي 
پاسخ داده مي شود. گابريل كانروي شخصيت اصلي اين 
داستان است. او يك آموزگار و منتقد ادبي است. در اين 
داســتان رابطه وي با خانواده و دوستانش مورد بررسي 
قرار مي گيرد.كتاب مردگان چند بار توســط مترجمان 
مختلف از جمله نسرين طباطبايي، مجيد ابن مويد و به 
طور مشترك توسط محمد علي صفريان و صالح حسيني 

به فارس برگردانده شده است.

اورژانس/دنيسجانسون
داســتان كوتاه »اورژانس« در 
زمره مجموعه داســتان هاي 
كتاب »پســر عيســا« نوشته 
دنيس جانســون است. كتاب 

پسر عيسا در ايران توسط پيمان 
خاكسار ترجمه شده است. در اين 
داستان نيز مانند ساير قصه هاي 
اين مجموعه، اعتيــاد به عنوان 
يكي از مشكالت اساسي جامعه 
آمريكا، يكي از محورهاي اصلي 
اين داستان اســت. اين داستان 
به طور خاص دربــاره 2 خدمه 

بيمارستاني معتاد است، كه از كار خود گريزي 
مي زنند و با خــودرو به گردش مي رونــد و در نهايت در 
جنگل گم مي شوند. هر چه داستان جلوتر مي رود، متوجه 
مي شويم كه اين دو فرد بسيار بامزه هستند و از البه الي 

ديالوگ هاي آنها به شخصيت عميق شان پي مي بريم.

گاردنپارتي/
كاترينمنسفيلد

گاردن پارتــي اثــر كاترين 
منسفيلد ازجمله آثار ماندگار 
در زمينه داستان كوتاه است. 
اين كتاب حداقل 2بار توسط 

شيرين تعاوني)خالق( و نرگس 
انتخابي به فارسي ترجمه شده 
است. »گاردن پارتي« داستان 
جشــن يك خانواده ثروتمند 
را روايت مي كند كه همزمان 
با مــرگ يكــي از كارگرها در 
همسايگي آنها در حال برگزاري 

اســت. در اين رمان، احساسات متضادي 
نظير وجدان طبقاتــي، رويارويي خيــال و واقعيت، 
احساس و بي احساســي، مرگ و زندگي، در تقابل با 
يكديگر قرار گرفته اند. كاترين منسفيلد در اين كتاب 
بيشتر بر دنياي دروني شخصيت ها و درآميختن فضاي 

داستان با احساسات، تمركز دارد.

موسيقيبلوزساني/جيمزبالدوين
»موسيقي بلوز ســاني« داســتان كوتاهي است كه 
جيمز بالدوين آن را در ســال 1957نگاشت و در ابتدا 
در مجله »پارتيزان ريويو« چاپ شد و سپس آن را در 
قالب مجموعه داســتان هاي »مالقات« منتشر كرد. 
»موسيقي بلوز ساني«، داســتان يك آموزگار درس 
جبر و واكنش هاي وي در قبال دســتگيري برادرش 
»ساني« به اتهام اعتياد و قاچاق مواد مخدر را روايت 

مي كند. داستان از زبان برادر 
»ســاني« روايت مي شود و 
در ايــن داســتان راوي از 
سرنوشت برادرش »سوني« 
و شاگردهايش ابراز نگراني 
مي كند. او نگران اســت كه 

شاگردهايش نيز به مواد مخدر 
روي بياورند. او بــرادرش را 
به دليل اعتيــاد به مواد مخدر 
از خود دور مي كند. تاريكي و 
نور، موسيقي، يخ، درد، تحمل 
درد و آموختن از درد و غيبت، 
ازجمله نمادها و موضوعاتي 

هستند كه در اين داستان به صورت بسيار 
پر رنگي به آنها پرداخته شده است. داستان »موسيقي 
ســاني« در قالب كتــاب »مجموعه داســتان هاي 
مالقات« در ايران توسط ستاره نعمت اللهي ترجمه 

شده است.

گوسف/آنتوانچخوف
»گوسف« داستان كوتاهي اثر 
آنتوان چخوف است. در برخي 
از منابع به اين اشاره شده كه 
چخوف در بازگشت از سفر به 
ســيبري كه به منظور درك 

رنج و مشقت محكومان زنداني 
در اين منطقه انجــام گرفته 
بود سوار بر كشــتي شد و در 
راه بازگشت 2 نفر از مسافران 
كشــتي به طور ناگهاني فوت 
كردند و جســد آنها را به رسم 
معمول ميــان دريانوردان به 

آب انداختند، اين حادثه چنان بر وي تأثير 
گذاشت كه تصميم گرفت رماني به نام»گوسف« درباره 
مرگ بنويسد. داستان »گوسف« در واقع از شاهكارهاي 
ادبي چخوف اســت. او در اين داستان آخرين روزهاي 
زندگي يك سرباز را كه در حال بازگشت به خانه است 
روايت مي كند. به باور بســياري از منتقــدان يكي از 
بهترين روايت هاي ادبي درباره مرگ در اين داســتان 
انجام گرفته اســت و مرگ در اين داستان به گونه اي 

توصيفي به تصوير كشيده شده است.

ماجرايواقعيآهكيو/
لوشون

»ماجراي واقعــي آه كيو«، 
داستان كوتاهي است نوشته 
»لو شون« نويسنده مشهور 
چيني. او البته اين داســتان 

را با نام مســتعار »را بن« )مرد 
بي تجربه و خام( نگاشــت. او 
در ايــن داســتان هجو آميز، 
ماجراهاي فرد ناشناسي با نام 
»آه كيو« كــه داراي اصالتي 
روستايي است و از سواد پايين 
بهره مي برد و شغل مشخصي 

ندارد را شــرح مي دهد كه پيروزي   هايش 
اغلب به شكست مبدل مي شود.

ايننــداازكجاميآيد؟/
اودوراولتي

داســتان »اين نــدا از كجا 
مي آيد؟« از زبــان يك قاتل 
نژادپرســت روايت مي شود. 
»اودورا ولتي« اين داستان را 

بالفاصله پس از مرگ »مدگار 
اورز« فعال حقوق شهروندي 
آمريكايي نگاشت. او در توصيف 
وقايــع رخ داده در كتاب خود 
كه به توصيف قتل يك فعال 
سياهپوست حقوق شهروندي 
مي پــردازد، گفــت: خشــم 

مي تواند مانند انبار باروت عمل كند. طبق آنچه در اين 
داستان روايت شده فرد قاتل كه يك سفيدپوست است، 
منتظر مي ماند تا قرباني سياهپوســتش از منزل خود 
خارج شود و سپس او را با شليك گوله اي مي كشد. قاتل 
دليل اين قتل را رضايت شخصي خود عنوان مي كند. در 
پايان داستان نيز او هنوز دستگير نشده و متواري است.

ردپاها/آليسمونرو
در سال 1982آليس مونرو كه 
3 دهه بعد برنده جايزه نوبل 
ادبيات شد، در جايي نوشت: 
هر نوشته نهايي و هر داستان 

منتشر شده، صرفا تالش  اوليه 
و مقدماتي يك نويسنده براي 
نگارش يك داستان واقعي است 
و صرف اينكه ما يك داســتان 
قابل چاپ بنويســيم نشانگر 
اين نيست كه ما تبديل به يك 
نويســنده تمام عيار شده ايم. 
داستان»رد پاها«، نيز اين باور را 

در بر مي گيرد. در اين داستان هر يك از ساكنان 
يك شهر كوچك روايت خود را از قتل – خودكشي اي كه 

در شهرشان رخ داده ارائه مي دهند.

درجســتوجويخداي
باران/بسيهد

مجموعــه  ايــن  در 
داستان هاي كوتاه، »بسي 
هــد« گفت وگوهايــي را 
كه بــا مردم يــك دهكده 

به نام»ســيرو« در بوتسوانا 
انجام داده گــردآوري كرده 
و آنها را با نثري داستاني در 
آميختــه و در قالــب كتاب 
مجموعه داستان هاي كوتاه 
به چاپ رســانده است. اين 
گفت وگوها در واقع هر يك 

مانند يك داستان، روايت و قصه محلي 
هســتند. در اين مجموعه داســتان ها، بسي هد به 
موضوع خشكسالي وحشتناك در بوتسوانا پرداخته 
اســت. البته او براي جذاب شــدن اين مجموعه، از 
مضامين طنزآميز، آگاهي هاي تاريخي و روايت هايي 

معماگونه، نيز استفاده كرده است.

همراهيگرگها/
آنجالكارتر

گرگ هــا«  »همراهــي 
از داســتان هاي  يكــي 
كوتــاه كتــاب مجموعه 

داستان هاي»تاالر خونين« 
اثر آنجال كارتر است. داستان 
همراهي گرگ هــا، در قلب 
منطقه كوهســتاني مملو از 
جنگل هاي انبــوه در ميانه 
سرماي مرگبار زمستان رخ 
مي دهد. راوي اين داستان 
در ابتــدا شــرح مي دهــد 

گرگ ها موجوداتي بي رحم هســتند كه 
براي بقاي خود موجودات ضعيف تر را از هم مي درند. 
به ويژه در زمســتان هاي بي رحــم و زماني كه غذا 
كمياب اســت. در ابتداي اين داستان يك جادوگر 
تمام حاضــران در يك مراســم را تبديل به گرگ 
مي كند. اين داستان ها به نوعي برگرفته از داستان 
افســانه اي كاله قرمزي اســت، اما با روايت هايي 
متفاوت كه همگي آنها در جنگل رخ مي دهند. يكي 
از اين داستان ها روايت عجيب زندگي زوج جواني 
است كه در جنگل زندگي مي كنند. يكي ديگر نيز 
روايتي نو و بزرگساالنه از داستان شنل قرمزي است. 
نويسنده در اين كتاب كه با نگاه تا حدي فمينيستي 
نگاشته شده نســبت به خطراتي كه جنس زن را 

تهديد مي كند، هشدار داده است.

چرخهاودلوهاودستها
آب بازي، گلناز لواساني، گالري شيرين

»آب بازي« نمايشگاه آثاري ذيل عنوان هنر مفهومي 
اســت اما حقيقت اين اســت كه كم پيــش مي آيد 
نمايشگاهي عبارت هنر مفهومي را يدك بكشد و آثاري 

ارائه كند كه بتوان آنها را هنر مفهومي قلمداد كرد.
آب بازي كار كودكاني است كه دركي از مفهوم و ارزش 
آب ندارند و مايه حيات بشــر برايشــان اسباب بازي 
مي شود. ناگفته پيداست كه نام نمايشگاه تعريضي به 
آب است كه اسباب بازي بشر شده و از گذشته تا امروز 

به شكل هاي گوناگون هدر مي رود.
اثر مركزي نمايشگاه يك چرخ بزرگ قديمي چاه است 
و دلوهاي خالي كه چســبيده به دور چرخ منتظرند و 
دست هايي كه به سوي آب دراز شده اند. تلفيق چرخ ها 
و دلوها و دســت ها يك اثر كامل اســت كه چشم هر 

تماشاگري را مي گيرد.
اثر بعدي پريزهايي اســت پــر از دوشــاخه  كه برق 
را مي مكند و ســيم هايي كه تا ناكجا امتــداد دارند، 
استعاره اي از زندگي بشر امروز فقط مصرف مي كند. اثر 
بعدي ويدئوآرتي است كه از نماي نزديك جدال كف ها 
و آب ها را نشان مي دهد. هنرمند به پرده نمايش صابون 
چسبانده است تا سرنوشــت غم انگيز انبوه آب هايي را 
روايت كند كه به فاضالب تبديل مي شــوند.  چيدمان 

بعدي انبوه كاسه هاي كوچك از آب تهي است...
كم پيش مي آيد نمايشــگاهي عنوان هنر مفهومي را 
يدك بكشد و بتواند آثاري ارائه كند كه واقعاً بتوان آنها را 
هنر مفهومي قلمداد كرد، اما گلناز لواساني در نمايشگاه 
خود نشان داده كه درك درستي از ماهيت و اجراي هنر 
مفهومي دارد. آب بازي يكي از بهترين نمايشگاه هاي 

هنر مفهومي در سال هاي اخير است.

آرامشيازجنسانتزاع
كالبد، نمايشــگاه نقاشــي بويه ســادات نيا، گالري 

ارديبهشت
خيلي وقت ها كالبدها روي بوم به نقاشــي هاي غريبي 
تبديل مي شوند كه تماشاگر بايد دقايقي طوالني در آنها 
تأمل كند و چشم  بدوزد و طرح ها و رنگ ها را كنار بزند 
تا به كشف تازه اي برسد كه مثاًل بخشي از كالبد است 
كه براي مرعوب كردن تماشــاگر يا گريز از سانسور در 
جايي از اثر تعبيه شده. بعضي از كارهاي گذشته بويه 
سادات نيا را نيز مي توان ذيل چنين تلقي هايي از كالبد 
قرار داد اما او در بسياري از نقاشي هاي نمايشگاه كالبد 
از هندســه محدود كالبدها مي گذرد و با گســتراندن 
آنها به شكل هاي تازه مي رســد. رد پاي آثار نمايشگاه 
گذشــته او، »از تضاد تا هماهنگي«، در شماري از آثار 
اين نمايشگاه نيز پيداســت اما به نظر مي رسد هر چه 
مي گذرد او همچنان كه از طراحي مي گذرد و به نقاشي 
نزديك مي شود، از صورت ها و كالبدها به نوعي انتزاع 
نقاشانه مي رسد. خشــم و زمختي صورت ها و كالبدها 
جايشان را به آرامشي از جنس انتزاع مي دهند. رنگ ها 
هم به كمك مي آيند تا آرامش و ارزش زيبايي شناسانه 

نقاشي ها را بيشتر كنند.
همين حكم درباره آثار الهام قربانيشــاد در نمايشگاه 
»خودي ديگر« كه هفته گذشته در گالري سايه برگزار 

شد، نيز صادق است.
گام بعدي بويه سادات نيا در سلوك نقاشانه اش اجراي 
آثار بر بوم هاي بزرگ است و حركت به سمت انتزاعي 

كه از آن خود او است.

افالطوندراينجا
دهن كجي به افالطــون در باب معماري، نمايشــگاه 

گروهي، تاالر اين جا
»تاالر اين جا« از خيابان نوفل لوشاتو به ميرزاي شيرازي 
آمده تا جمع گالري هاي حوالي كريمخان جمع تر شود. 
پرسه در شمال و جنوب خيابان كريمخان سليقه هاي 
گوناگون دوستداران هنرهاي تجسمي را تأمين مي كند 

و هيچ كدام را دست خالي برنمي گرداند.
عنوان نخستين نمايشگاه تاالر اين جا »دهن كجي به 

افالطون در باب معماري« است.
نقاشان هميشه پيشنهادهاي تازه اي به معماران داده اند 
و چشم اندازهاي تازه اي را پيش روي ايشان گشوده اند. 
دهن كجي به افالطون... در حقيقت مداقه در مسئله اي 
تاريخي درباره ارزش و اهميت و جايگاه معماري است 
و زيبايي شناسي تازه اي كه نقاشــان خلق و معماران 
را با پرســش هايي تازه  مواجه مي كننــد و ارزش هاي 
اغلب قطعــي و پذيرفته گذشــته را در معرض ترديد 

قرار مي دهند.
جز اين ها، دهن كجي به افالطون... مجموعه اي است از 
سير تطور زيبايي شناسي نقاشان امروز ايران در مواجهه 
با معماري از محســن وزيري مقدم و فرامرز پيالرام و 
پروانه اعتمادي تا علي گلستانه و ثميال اميرابراهيمي 
و ايمان افســريان، از زيبايي شناسي ســنت گرايانه تا 
زيبايي شناسي مدرن. آنچه باوند بهپور از نقش معماري 
در كارهاي نقاشــان ايراني فراهــم آورده مجموعه اي 
است كه از آگاهي و انتخاب درست گردآورنده حكايت 
و پرسشي تاريخي را در نسبت ميان معماري و نقاشي 
طرح مي كند. پرسشي كه در هنر و معماري امروز ايران 

مي تواند بارها به شكل هاي گوناگون مطرح شود.

10داستان براي هميشهميان خوف و رجا

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

سالن هاي تئاترشهر كه بعد از 4 ماه تعطيلي تنها يك اجرا داشت، حاال 
پذيراي 3 نمايش ديگر نيز هست. عالوه بر نمايش هاي »كوكاكوال« به گزارش

كارگرداني نصير ملكي جود در تاالر قشقايي و »سه شنبه هاي لعنتي« 
محمدمهدي خاتمي در سالن سايه، افسانه ماهيان »بچه« را با بازي معتمدآريا روي 

صحنه مي آورد.
به گزارش همشــهري، اجراي نمايش »بچه« به كارگرداني افســانه ماهيان كه از 
اسفند ماه سال 1398به دليل شيوع ويروس كرونا متوقف شده بود، از روز چهارشنبه 
اول مرداد در سالن چهارسو همزمان با آغاز اجراي »سه شنبه هاي لعنتي« در سالن 

سايه روي صحنه مي رود.
»بچه« با بازي فاطمه معتمدآريا، سعيد چنگيزيان و شيوا فالحي هر شب ساعت 20با 
قيمت بليت 50هزار توماني اجرا مي شــود و بايد ديد استقبال از آن در اين روزهاي 
سخت اقتصادي و كرونايي چگونه خواهد بود؟ تنها سالني كه فعال پيشنهادي براي 
اجرا نداشته، تاالر اصلي اين مجموعه است. گروه هاي نمايشي اجراي نمايش در اين 
شرايط را ريسك بزرگ مي نامند و با توجه به شرايط اقتصادي معتقدند كه از عهده 
هزينه هاي اجرا برنمي آيند و نمي توانند حضور تماشاگران را پيش بيني كنند. البته 

نخستين نمايشي كه در تئاترشهر با بازگشايي مجدد به اجرا رفت، »يه گاز كوچولو« 
فقيهه سلطاني بود؛ نمايشي كه از دهم تير ماه با فروش 50درصدي ظرفيت سالن و 

پايان اجرايش در 27تير ماه ميزبان 439تماشاگر بوده است.

بازگشتمعتمدآريابهصحنهبا»بچه«

با وجود محدوديت هاي تازه، گالري ها هنوز دايرند و دوستداران 
هنرهاي تجسمي مي توانند به تماشاي اين آثار بروند

منتقدان ادبي گاردين 10 داستان كوتاه برتر تاريخ 
ادبيات غرب را انتخاب كردند 

تعطيليدوبارهمراكزعموميهنوزبه
طوررسميشاملگالريهانشدهاست.
گالريهااينروزهاراميانخوفورجا
ميگذرانند.بعضيدايرندوپذيرايبازديدكنندگانهستند.بعضيديگر
تعطيلهستندومنتظرتاببينندويروسكوويد1۹كياجازهبازگشاييدوباره
گالريهاراميدهد.نمايشگاههايطوالنيچندهفتهاي،راهكاريبرايگذراز

چنينوضعيتياست،نمايشگاههايگروهيكهمرورنمايشگاههايگذشته
است،همبهشرحايضاً.اگرمحدوديتهايتازهمقررشود،ميتوانگالريرا
تعطيلكرد.اگرشرايطبهترشد،ميتواننمايشگاهپيشينراتايكيدوهفته
ديگرادامهدادومنتظرآيندهنامعلومكروناييماند.روزهايدشوارياست
وروشننگهداشتنچراغگالريهاراحتنيست.بهسراغچندنمايشگاه

رفتهايمكههنوزدايرندوازبهترينهايهفتهگذشتهبودهاند.

نقاشانمدرنايرانازابتدامتوجهنسبتوتركيبزيبايیشناسانهشهربودهاند
نقاشازهندسهمحدودكالبدهاعبورمیكند

وبهشكلهایتازهمیرسد

اثریازگلنازلواسانیازنمايشگاهآببازی دوشاخههااستعارهایازمصرفدرزندگیامروزند

توجهبهارزشهــایمعماری
ســنتیيكیازوجــوهحاال
فراموششدهنقاشیايراناست

نتيجــهآببــازیبیرويــه
كاسههایخالیاست

داستانكوتاهازديربازبهدليلموجز
بودنورخدادندرفضاييخيالانگيز
وزمانكمتريكــهصرفخواندنآن
نسبتبهيكرمانبلندميشــود،برايعالقهمندانبهكتاب،جذاببوده
است.اماداستانهايكوتاهونويسندگانداستانكوتاههموارهبهطورويژه
موردتوجهرسانههانبودهاندودررسانههابهرمانهايبلندازنويسندگان

شناختهشدهبيشترپرداختهميشــود.حالآنكهداستانهايكوتاهي
بودهاندكهاهميتشانازداستانهايبلندنيزبيشتربودهوحتيبسيارياز
نويسندگاننيزبودهاندكهدرابتداباداستانهايكوتاهخودرابهدنيايادبيات
شناساندهاند.برخيازنويسندگانهمبهطوراخصبانگارشداستانهاي
كوتاهشــهرتجهانييافتهاند.منتقدانادبيروزنامهگاردينبهتازگي

10داستانكوتاهبرترتاريخادبياتداستانيغربرامعرفيكردهاند.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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كيوسك

روز گذشته رســانه هاي كويتي از 
انجام موفقيت آميــز عمل جراحي گزارش

شــيخ صباح، امير اين كشور خبر 
دادند. خبرگزاري دولتي كويت )كونا( در اين باره 
نوشت: شيخ صباح االحمد الصباح روز شنبه و در 
سن 91ســالگي براي انجام برخي آزمايش هاي 
پزشــكي وارد بيمارستان شــد اما به تشخيص 
پزشكان در همان بيمارستان مورد عمل جراحي 
قرار گرفت. به گفتــه منابع عربــي، تعدادي از 
رهبران عربي و منطقه اي، براي اطالع از وضعيت 
سالمت شيخ صباح، پيش از انجام عمل جراحي با 
وي مكالمه تلفني داشته اند. شــبكه الجزيره در 
اين باره مي نويسد: ملك سلمان، پادشاه عربستان 
ســعودي و شــيخ تميم، اميــر قطــر ازجمله 
شخصيت هايي بودند كه بالفاصله پس از انتقال 
امير كويــت بــه بيمارســتان، مســتقيما با او 
گفت وگوي تلفني داشته و نسبت به انجام موفق 

عمل جراحي ابراز اميدواري كرده اند.
همچنين روزنامه العربي الجديد به نقل از برخي 
منابع آگاه مدعي شد همزمان با ورود شيخ صباح 
به بيمارستان، برخي چهره هاي عالي رتبه كشور، 
ازجمله شيخ ناصر صباح، وزير دفاع سابق و فرزند 
امير كويت كه در آمريكا به ســر مي بــرد فورا به 

كشور بازگشته اند. 
سرانجام ديوان اميري كويت ظهر روز يكشنبه با 
صدور بيانيه اي از انجام موفقيت آميز عمل جراحي 
خبر داد. در اين بيانيه آمده است: به اطالع مردم 
شــريف كويت مي رســانيم حضرت شيخ صباح 
االحمد الجبر الصالح، حفظه اهلل صبح روز يكشنبه 
عمليات جراحي داشت كه به لطف خدا با موفقيت 
همراه بود. از خداوند بــاري عزوجل مي خواهيم 
نعمت ســالمت را بر حضرتش ارزاني داشته و به 

ايشان شفاي عاجل عنايت كند.
از جمله اخباري كه در حاشــيه اين اتفاق مهم، 
توجه بســياري از رســانه ها و تحليلگــران امور 
خليج فارس را به خود جلب كرد، تفويض اختيارات 
امير كويت بــه وليعهد او، پيــش از انجام عمل 
جراحي در روز يكشنبه به طور موقت بود؛ خبري 
كه باتوجه به كهولت سن و وضعيت سالمت امير 
كويت، باري ديگر نام شيخ نواف االحمد، وليعهد 
اين كشور را به عنوان رهبر احتمالي آينده كويت 
بر ســر زبان ها انداخته اســت. او كيســت و چه 

جايگاهي در معادالت سياسي كويت دارد؟

از مديريت اســتانداري تا معماري ساختار 
امنيتي كشور

شــيخ نواف االحمد يكي از بنيانگذاران كويتي 

است كه امروز مي شناسيم. نقش او در تشكيل 
دولت مــدرن كويت، نهضت نويــن اقتصادي و 
طراحي چشــم انداز توسعه اين كشــور پس از 
استقالل، بخشي جدايي ناپذير از تاريخ سياسي 

كويت طي 50سال گذشته به شمار مي آيد. 
نخســتين منصب سياسي شــيخ نواف پس از 
اســتقالل كويت در دهه60 ميالدي، رياست 
استانداري حولي )شــهري در جنوب كويت( 

به مدت 16سال بود. پس از آن در سال 1978 
به مدت 10سال وزير كشــور كويت شده و در 
ادامه نيز، از سال 1988 تا 1991 )اشغال خاك 
كويت به دســت صدام(، به عنوان وزير دفاع اين 
كشور برگزيده شد. شــيخ نواف در اين سال ها، 
نقش مهمي در توسعه پر ســرعت با استفاده از 
منابع نفتي و همچنين نوسازي قابل توجه توان 

دفاعي-نظامي اين كشور داشت.

پس از بحران اشــغال كويت به دســت عراق و 
آزادسازي اين كشور توســط ائتالف جهاني به 
رهبري آمريكا، شيخ نواف براي مدت كوتاهي 
از مناصب امنيتي و اســتراتژيك كنار گذاشته 
شد؛ امري كه از ديد برخي تحليلگران، واكنش 
رهبري كويت به فروپاشي سريع نيروهاي نظامي 
اين كشــور در برابر عراق به حساب مي آمد. به 
اين ترتيب، وليعهد كنوني كويت تا سال1994 
وزارت امور اجتماعي كشــور )كه نســبت به 
مناصب پيشين وي موقعيت بسيار كم اهميتي 
داشت( را بر عهده گرفت. اما او با گذشت 3سال 
مجددا به اردوگاه ســران دستگاه هاي نظامي-

امنيتي كويت بازگشته و به عنوان معاونت گارد 
 ملي برگزيده شــد؛ منصبي بســيار حساس و

 با اهميت در ساختار كشورهاي عربي.
نواف در سال2003 و همزمان با اشغال عراق، 
وزير كشور كويت شــده و كمي بعد در همان 
سال، نخست وزيري را بر عهده گرفت؛ امري كه 
تا حد زيادي، مسير پيش روي وي در رهبري 
آينده كويت را براي همگان نمايان كرد. روزنامه 
النباء كويت درباره كارنامه 3ساله رياست شيخ 
نواف بر دولت مي نويسد: اصلي ترين دغدغه وي 
در آغاز امر، حفظ امنيــت و ثبات كويت براي 

شهروندان اين كشور بود. 
دستگاه هاي نظامي، امنيتي و انتظامي كويت 
در عصر شــيخ نواف شــاهد دگرگوني اساسي 
بودند. ازجمله دســتاوردهای او در اين زمينه 
عالوه بر توسعه و نوسازي دستگاه هاي نظامي-
امنيتي، تدوين چشــم انداز جامع كويت براي 
حفظ امنيت مرزهاي زمينــي و البته مقابله با 

تروريسم بود.
اگرچه وليعهــد كويت نقــش قابل توجهي در 
توسعه اقتصادي و اصالح نظام بانكي اين كشور 
طي دهه هاي گذشــته داشــته، اما از آنجا كه 
مســئله امنيت بــراي جامعه كويــت، پس از 
اشغال خاك اين كشور به دست عراق، همواره 
اصلي ترين دغدغه و منشأ نگراني بوده، سابقه او 
در تحكيم قدرت نظامي و امنيتي كويت بيش 
 از ســاير ابعاد خدمات دولتــي اش براي مردم 

شناخته شده است.
در سطح خارجي و به ويژه منطقه اي نيز، مواضع 
شــيخ نواف همواره بر اتحاد كشورهاي عربي 
خليج فارس، تاسيس نيروي دفاعي مشترك و 
مقابله همگاني با تروريسم متمركز بوده است. 
همچنين از وليعهد كويــت به عنوان چهره اي 
كليدي در تالش هاي ميانجيگرانه براي پايان 

بحران قطر و آتش بس در يمن ياد مي شود.

امير آينده كويت

  مؤسسه استاندارد  اند پور به دليل 
كاهش منابع، دورنماي منفي براي 

كويت پيش بيني كرد 

   هزاران نفر به ناهماهنگي هاي 
دولت در ايجاد محدوديت ها)كرونايي( 

اعتراض كردند)تل آويو(

    نماد حقوق مدني )آمريكا( به 
وجدان كنگره تبديل شد

    هزاران شهروند ابوظبي داوطلب 
تست واكسن كرونا شدند

ادامه از 
صفحه 6

ادامه از 
صفحه اول

عالوه بر ســلول هاي B توليدكننده آنتي بادي، انواع 
ديگر سلول هاي B و سلول هاي T نيز نقش مهمي در 
جلوگيري از عفونت هاي ويروسي دارند. به عنوان مثال، سلول هاي T حافظه 
به سيستم ايمني بدن كمك مي كنند ويروس هايي را كه قبال با آن روبه رو 

شده اند تشخيص داده و به آنها پاسخ بدهند.
ويزبرگ توضيح مي دهــد: پس از عفونت ويروســي، جمعيــت كمي از 
ســلول هاي T با حافظه طوالني مدت در بافتي كه آلوده شده است آلوده 
باقي مي مانند و گردش خون در بدن ادامه مي يابد. اين سلول هاي حافظه 
با ديدن مجدد ويروس مي توانند به سرعت فعال شوند و بنابراين به كاهش 

شدت عفونت دوم كمك مي كند.

از ايمني جمعي تا كشتار جمعي
ابتالي تعداد زيادي از مردم دنيا به ويروس كروناي جديد، تصور دستيابي به 
ايمني جمعي براي جلوگيري از انتشار ويروس را براي بسياري از افراد ايجاد 
كرد. اما كارشناسان مي گويند كه ما حتي نزديك به اين استراتژي پزشكي 
هم نيستيم. چرا كه براي رســيدن به ايمني جمعي حتي درصورت علمي 

بودن 60تا 70درصد از جمعيت يك كشور بايد به ويروس مبتال شوند.
دكتر »گرگوري پوالند« متخصص واكسن و اســتاد پزشكي در كلينيك 
مايو در مينسوتا مي گويد: به اندازه ســفر به مريخ از مصونيت جمعي دور 

هستيم. آنچه مي دانيم اين است كه اكثر مردم جهان به اين ويروس آلوده 
نشده اند. موارد ابتال تاكنون خيلي از آنچه براي مصونيت جمعي نياز است 

فاصله دارد.
در واقع ابتالي جمعيت زياد مي تواند به خاطر ظرفيت پايين بيمارستاني 
آمار فوت شدگان را  هم به شــدت باال ببرد و خانواده هاي زيادي را داغدار 
كند. »گيپسيامبر دسوزا«، استاد اپيدميولوژي و بهداشت بين المللي در 
دانشكده بهداشــت عمومي جان هاپكينز بلومبرگ در مريلند مي گويد: 
در نقاطي از جهان شيوع شــديدتر بوده اســت، اما حتي در آنجا نيز به 
ايمني جمعي نرســيده اند. دكتر »ديويد دبليو دودي« كه استاد دانشيار 
اپيدميولوژي و بهداشت بين المللي در دانشــكده بهداشت عمومي جان 
هاپكينز اســت هم مي گويد: در بدترين نقاط شــيوع، بيش از 20درصد 
از جمعيت به ويروس مبتال شــده اند درحالي كه ايمني جمعي به حدود 
60درصد مورد ابتالي محافظت شده نياز دارد. ايتاليا و يكي از شهرهاي 
آنجا كه سخت ترين شيوع را داشــت درنظر بگيريد، آنها مطالعات شيوع 
بيماري را انجام داده انــد. ميانگين مبتاليان 12.6درصــد بود و با تعداد 
غيرقابل كنتــرل مرگ وميرها فقط به حدود 13درصد رســيد. اين عدد 

فاصله ای طوالني با 70درصد دارد.
يك مطالعه جديد نشان مي دهد ايمني شــخصي از ابتال به ويروس طي 
چند ماه از بين مــي رود و فرد درصورت قرار گرفتــن در معرض ويروس 
امكان دارد دوباره به آن مبتال شود. اين بدان معني است كه ايمني جمعي 
استراتژي موقت و فراري است.  دودي مي گويد: اگر محافظت آنتي بادي 

ماندگار نباشد، بعيد به نظر مي رسد كه ايمني جمعي حاصل شود. 

اقتصاد؛ زمين رويارويي ترامپ با بايدن
دونالد ترامپ كه اين روزها به خاطر بحران كرونا و موج بيكاري بعد از آن سخت 
تحت فشار اســت، زمين اقتصاد را به عنوان نخستين صحنه رويارويي با رقيب 

دمكراتش انتخاب كرده است. 
براي دمكرات ها و تيــم انتخاباتي جو بايدن فرصت كرونــا و تبعات اقتصادي 
آن فرصت خوبي است تا ضمن زير ســؤال بردن عملكرد دولت ترامپ، برنامه 
اقتصادي خود را هم براي برون رفت از اين وضعيت ارائه دهند. آنها سعي دارند 
فاصله اي كه بايدن با ترامپ در نظرسنجي ها پيدا كرده است را طي حدود 4 ماه 
باقيمانده تا انتخابات حفظ كنند تا شايد بتوانند درنهايت پيروز ميدان باشند. 
ترامپ و تيم تبليغاتي اش هم از همين ابتدا سعي دارند مقابل حريف بايستند 
و اجازه ندهند در زمين اقتصاد دولت مســتقر را به چالش بكشند. آنها تمركز 
تبليغاتي خود براي قانع كردن مردم را بر اين گذاشته اند كه حساب كردن روي 
برنامه اقتصادي بايدن مي تواند احياي اقتصاد آمريكا و نجات كسب وكارها را با 
مشكل اساسي روبه رو كند. دونالد ترامپ براساس همين رويكرد، ديروز در يك 
سخنراني محور حمالتش به بايدن را برنامه اقتصادي او قرار داد. او گفت: »كل 
اقتصاد و كل زندگي ما تحت خطر است؛ بايدن قصد دارد با برنامه هايی كه اعالم 
كرده و از طريق تغيير قوانين، جامعه ما را تحت كنترل خود درآورد.« ماليات و 
قيمت انرژي طي روزهاي اخير محور حمالت ترامپ و تيم انتخاباتي اش عليه 
بايدن بوده اســت. احتماال آنها طي روزهاي آينده سراغ بخش هاي ديگري از 
برنامه اقتصادي بايدن هم خواهند رفت. ترامپ در سخنانش به برنامه هاي بايدن 
در حوزه محيط زيست هم اشاره كرد و گفت كه اين  برنامه ها ساخته و پرداخته 
كارگروهي است كه برني سندرز براي او تشكيل داده است. ترامپ گفت: »هزاران 
شركت، كارخانه و كارگاه تعطيل خواهد شد. خيلي ها ديگر نمي توانند از عهده 
هزينه انرژي كه مصرف مي كنند بربيايند. اگر بايدن رئيس جمهور شود، به زودي 
فاجعه سوسياليسم در آمريكا حكمفرما خواهد شد.« كارگروهي كه ترامپ به 
آن اشاره كرده، برنامه هاي خود را حدود 2هفته قبل اعالم كرد. عضويت دوباره 
آمريكا در توافقنامه آب وهوايي پاريس و كاهش آلودگي نيروگاه ها تا سال2035 
بخشي از اين برنامه هاست. در اين برنامه آمده است: »دمكرات ها با به روزرساني 
لوازم منزل 2ميليون خانه در آمريكا طي 5سال، هزينه قبض هاي آب ، برق و گاز 
مردم را كاهش خواهند داد.« طبق اعالم اين كارگروه، چنين برنامه اي مي تواند 

صدها هزار شغل جديد ايجاد كند.
برنامه هاي مالياتي بايدن نيز هدف حمله دونالد ترامپ و اطرافيانش بوده است. 
مايك پنس، معاون ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاران مستقر در كاخ سفيد، 
جو بايدن را به باد انتقاد گرفت و گفــت: »برنامه بايدن براي افزايش 4تريليون 
دالري ماليات ها، اقتصاد آمريكا را خفه خواهد كرد و روند احياي كسب وكارها 
و تجارت در دولت ترامپ را به نابودي خواهد كشاند.« ستاد انتخاباتي بايدن اما 
ضمن رد ادعاي تيم ترامپ در مورد افزايش ماليات طبقه متوســط اعالم كرده 
كه هدف برنامه مالياتي جو بايدن، طبقه ثروتمند جامعه و شركت هاي بزرگ 
آمريكايي است. به گفته بايدن، او ماليات افرادي كه ساالنه كمتر از 400هزار دالر 
درآمد دارند را افزايش نخواهد داد. تا به اينجا، حمالت ترامپ و اطرافيانش عليه 
برنامه هاي اقتصادي بايدن، تأثيري بر افكار عمومي آمريكا نداشته است. بررسي 
نظرسنجي وبسايت تحليلي RealClearPolitics كه برايند نظرسنجي هاي 
مختلف در آمريكاست نشان مي دهد كه طي 3هفته گذشته، بايدن فاصله حدودا 
8.5درصدي خود را با رقيب جمهوريخواهش حفظ كرده است. براي اغلب افراد 
شركت كننده در نظرسنجي ها، اقتصاد به محور اصلي نارضايتي از دولت ترامپ 

تبديل شده است. 

انتخابات آمريكا

افسانه ايمني جمعي
در چنين شــرايطي كشــور وضعيت 
»كژآگاهي« را كه مبتني بر پروژه هاي 
انتخاباتي وابسته به تقسيم بندي هاي فرقه اي و قومي بود - و 
بارها در تبليغات انتخاباتي عراق بازتاب مي يافت– پشت ســر 

مي گذارد.
با وجــود اينكه برخــي از ناممكن بودن برپايــي حكومت در 
ســايه ســنگربندي هاي فرقه اي و قومي ســخن مي گويند- 
موضوعي كه با افزايش ســهم گفتمان تفرقه گــرا و ابزارهاي 
تثبيت آن در ميان افكار عمومي نيز تقويت مي شود- اما اكنون 
با تضعيف گفتمان بســته فرقه اي و مخالفت توده هاي مردم با 
آن فرصت بزرگ و مهمي براي برپايي حكومت فراهم شــده 
است. به خصوص اگر امكانات و توانايي هاي بزرگ و استثنايي 
عراق در سطح اقتصادي و جغرافيايي و نيز موقعيت ژئوپلتيك 
آن را درنظر بگيريم، بهره برداري از اين امكانات و توانايي ها در 
خدمت منافع حكومت خودبه خود به همين صعود سياسي و 
منطقه اي مي انجامد كه امروز نيز نشــانه هاي آن آشكار شده 
است. عراق تنها كشــوري اســت كه مي تواند نقطه پاياني بر 
اختالفات كشــورهاي منطقه و نزاع هاي آنان بنهد. اين امتياز 
منحصربه فردي اســت كه فقط آنگاه به دست مي آيد كه خود 

عراقي ها تصميم بگيرند كه كشورشــان را بــه يك حكومت 
تبديل كنند.

مهم ترين چالش برپايي حكومت آن است كه به نتايج فوري اي 
دلخوش شويم كه احساســات را برمي انگيزند، اما خيلي زود 
مانع از شكل گيري حكومت قدرتمند و مقتدر مي شود و آن را 
 اسير منافع حزبي و گروهي مي كند كه نتيجه آن شكل گيري 
خرده حكومت هايي با وابستگي ها و اهداف موازي است، يعني 

همان چيزي كه آن را »بي حكومتي« مي خوانيم.
بار ديگر تأكيــد مي كنيم كــه بايد پيش از هرچيــز انحصار 
سالح به دســت حكومت و نهادهاي حكومتي را تضمين كرد 
و اين موضوع را به ســرپناهي تبديل ساخت كه همه گروه ها و 
كنشگران سياسي و اجتماعي زير آن كنار هم جاي مي گيرند 
و زير اين ســرپناه هر اختالف ديگري مشروع و ممكن است و 
هر چيزي خارج از اين ســرپناه، قانون شكني و اقدام در مسير 
تضعيف حكومت و افتادن دوباره به سرازيري بي حكومتي است.

چالش هايي كه عراق امروز درپيش دارد نقطه عطفي تاريخي 
و فرصتي بزرگ اســت و ما يك گزينه بيشتر در پيش نداريم: 
رفتن به سوي »حكومت« و پافشاري بر آن، و مخالفت با هرج و 

مرج »بي حكومتي« و فاصله گرفتن از آن.

عراق؛ نزاع ميان حكومت و بي حكومتي

درپي انجام عمل جراحي شيخ صباح، اختيارات وي به طور موقت به شيخ نواف 
االحمد، وليعهد 83ساله كويت سپرده شد
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بازبيني نتايج مطالعات انجام شده در مورد ماده معدني 
»روي« حاكي از آن اســت كه اين مــاده مي تواند از 
طريق مصونيت ضد ويروســي و مهــار التهاب دربرابر 
بيماري كوويد-19 تأثير حفاظتي براي بدن داشــته 
باشــد. به گزارش مديكال نيوز تودي، در اين بررسي 

جديد بر اهميت ماده معدنــي روي در تقويت توانايي 
بدن براي مقابله با عفونت تأكيد شــده است. بسياري 
از اشخاص از تأثير حائز اهميت ويتامين C بر سيستم 
ايمني آگاهي دارند. كمبود اين ويتامين با افزايش خطر 
ابتال به عفونت ها من ازجمله ذات الريــه ارتباط دارد. 
متخصصان روسي اين بار در بازبيني نتيجه مطالعات 
موجود در مورد فوايد ماده معدني روي در برابر بيماري 
كوويد-19 متوجه شدند كه اين ماده معدني از طريق 
مصونيت ضد ويروسي و كاهش التهاب با اين بيماري 

همه گير مقابله مي كند.

زكوييارميآيدنسيمبادنوروزي
ازاينبادارمددخواهيچراغدلبرافروزي

چوگلگرخردهايداريخداراصرفعشرتكن
كهقارونراغلطهادادسودايزراندوزي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من عدم العقل مصاحبه ذوي الجهل؛ 
مصاحبت كردن با صاحبان جهل و ناداني، از نبودن عقل است.

  اذان ظهــر: 13:11   غروب آفتــاب: 20:18   اذان مغرب: 20:38  
  نيمه شب شرعي: 00:20    اذان صبح: 04:23    طلوع آفتاب: 06:04

عكس:آژانسعكسهمشهري/رضانوراله استفادهازماسكاجبارياست.

رصدسياهچالهايكهناپديدشدهبود

اخترشناسان از رصد يك سياهچاله كه ظرف يك  سال  ناپديد 
و دوباره ظاهر شد، شگفت زده شــدند. به گزارش نيو اطلس، 
اين سياهچاله يك ابرســياهچاله هيوالست كه در مركز يك 
كهكشان در فاصله 100ميليون سال نوري از ما قرار دارد. ماجرا 
از مارس2018 شروع شد، زماني كه يك هسته فعال كهكشاني 
با اســم »1ES1927+654« به طور ناگهاني شعله ور شد و 
40بار درخشان تر از حد معمول خود درخشيد. دانشمندان 
ناگهان دريافتند كه در كمال تعجب درخشندگي آن در حال 
كاهش است.»ارين كارا« سرپرست اين تيم تحقيق مي گويد: 
ما انتظار داريم كه تغيير درخشندگي در اين حد، در بازه هاي 
زماني هزاران تا ميليون ها سال رخ دهد. ولي در اين جرم، ما 
شاهد آن هستيم كه درخشندگي آن طي يك سال 10هزار 
بار كمتر شد و حتي در 8 ساعت با ضريب 100 تغيير كرد كه 
تا به حال چنين چيزي ديده نشده بود و كامال ناشناخته است 
و ذهن را مشــغول مي كند. ولي اين پايان ماجرا نبود، چرا كه 
چند  ماه بعد، نور اين سياهچاله دوباره شكوفا شد و تقريبا به 
درخشش اصلي خود بازگشت كه باز هم چنين رويدادي تا به 
حال ديده نشده بود. يكي از فرضيه هايي كه پژوهشگران مطرح 
كردند اين بود كه يك ستاره بسيار به سياهچاله نزديك شده و 
توسط آن ازهم گسيخته است و شعله ور شدن و درخشندگي 
اوليه مي تواند در اثر تخريب ستاره ايجاد شده باشد و شدت آن 
واقعه مي تواند مواد را از تاج بيرون بياورد تا داخل سياهچاله 
فرو رود. سپس با گذشــت زمان، بيشتر آن ساخته شده و در 
نهايت هسته فعال كهكشاني را تغذيه كرده و به آن اجازه داده 

تا بار ديگر روشن شود.

سالمت

مهارت

دانستني ها

20 سال پيش 

بهاي نفت خام در آمريكا به خاطر موضع رئيس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 
)اوپك( روز سه شنبه 5درصد افزايش يافت.

علي رودريگز، وزير انرژي ونزوئال و رئيس كنوني اوپك روز گذشته اعالم كرد: بازار 
نفت نيازي به افزايش توليد ندارد.

موضع رئيس اوپك باعث شــد، بهاي نفت خام كه روز سه شنبه به خاطر تصميم 
عربستان براي افزايش توليد به 28دالر رسيده بود، افزايش پيدا كند.

در بازار نيويورك روز سه شــنبه بهاي نفت خام براي تحويل در  ماه آگوســت با 
4/9درصد افزايش به 32/35دالر رسيد. بهاي كنوني نفت هم در بازار آمريكا نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 58درصد افزايش يافت.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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سئول: تعدادي از كلينيك هاي زيبايي در سراسر جهان از 
افزايش جراحي ها در دوران كرونا خبر مي دهند. احتماال به 
اين دليل كه افراد بعد از عمل مي توانند صورت خود را پشت 
ماسك پنهان كنند يا از خانه كار كنند. به گزارش يورونيوز، 
به گفته جراحان، معمــوال افراد بايد موقــع عمل جراحي 
مدتي را هم بــراي زمان بهبود و نقاهــت درنظر بگيرند؛ اما 
اكنون كه بســياري از افراد از خانــه كار مي كنند، نيازي به 

مرخصي نيست.

رودآيلند: يك شــبكه قاچاق براي جابه جايي كوكائين از 
شركت هاي پستي آمريكايي استفاده مي كرد و احتمال مي رود 
تا به حال بيش از 100كيلو از اين ماده مخدر را از پورتوريكو 
به ايالت رودآيلند منتقل كرده باشــد. به گزارش Patch، از 
ژانويه2019، حدود 55بسته پستي كه احتمال وجود كوكائين 
در آنها مي رود، از پورتوريكو ارسال شده  است. درحالي كه اين 
بسته ها به نام هاي جعلي ارسال مي شدند، دست نوشته روي 

آنها يكي بود و بازرسان به آنها مشكوك شدند.

كلرادو:طاعون يا »مرگ ســياه« به ايالــت كلرادوي آمريكا 
بازگشته است. براي نخستين بار در 5 سال گذشته، يك سمور 
ويروس طاعون را به فردي در اين ايالت منتقل كرده است. به 
گزارش اينديپندنت، به گفته اداره محيط زيســت و بهداشت 
عمومي كلرادو، تازه ترين مورد، هفته گذشته در ناحيه جفرسون 
از يك ســنجاب آلوده به ويروس به انسان سرايت كرده است. 
اداره بهداشت اين ايالت تأييد كرد بيمار كه اكنون بهبود يافته 

است، مبتال به طاعون از نوع خوني آن بوده كه واگير ندارد.

كاليفرنيا: خودروهاي بــرد پيت و لئونــاردو دي كاپريو در 
فيلم »روزي روزگاري« در هاليــوود در قالب حراجي بزرگ 
يادگاري هــاي هاليــوودي به فــروش مي رود. بــه گزارش 
اينديپندنت، اين حراجي مجازي را پروپ اســتور در روزهاي 
26 و 27 آگوســت برگزار خواهد كرد. اين مؤسسه در لندن و 
لس آنجلس دفتر  دارد. ساير اشيايي كه در اين حراجي به فروش 
مي رسند عبارتنداز: از كاله ايمني تام كروز در فيلم اسلحه برتر و 
دستكش هاي مشت زني سيلوستر استالونه در فيلم راكي است.

حراجخودروهايبازيگرانهاليوودسنجابهايناقلطاعوندرآمريكاقاچاقكوكائينازطريقپسترابطهكروناوافزايشجراحيزيبايي

همدليباافرادافسرده
افراد مبتال به افســردگي به علت كاهش ســطح انرژي و نيز 
كاهش اعتماد به نفس، عالوه بر اينكه حساس تر وكم حوصله تر 

مي شــوند، توان قبلي در حل مسائِل حتي پيش پاافتاده را 
در زندگي خود ندارند و اين خود به افزايش دلســردي و 
افسردگي و گوشه گيري بيشتر فرد دامن مي زند؛ بنابراين 

اگر راهكارهاي همدلــي و كمك كردن بــه بيمارمان را 
بدانيم، مي توانيم از شكل گيري اين سيكل معيوب و تشديد بيماري جلوگيري كنيم. 

راهكارهاي زير براي همدلي با فرد افسرده پيشنهاد مي شود:
استفاده از جمالتي همچون، تو خودت مقصري، تنبلي را كنار بذار و... نه تنها 1 از بيمار خود انتقاد نكنيم و در پي نصيحت كردن او نباشيم.

كمكي به او نمي كند، بلكه ســبب كاهش بيشــتر اعتماد به نفس او و افزايش حس 
گناهكاري و قصور در وي مي شود؛ از اين رو فرد افسرده نسبت به ما سرد و حتي بدبين 

شده و هر روز از ما دورتر مي شود.
اگر مي خواهيم به او كمك كنيم و موضوعي را كه فكر مي كنيم در تشديد بيماري اش 
نقش دارد به او گوشزد كنيم، با لحن ماليم و آرام، روشن و واضح، بدون جزئيات و بدون 
متهم كردن او، آن را با وي در ميان بگذاريم؛ مثالً به جاي چقدر صبح دير بيدار مي شوي، 
به خودت بيا و ورزش را شروع كن، بگوييم براي اينكه بتواني صبح ها زودتر بيدار شوي 

يا ورزش را شروع كني، چه كمكي مي توانم بهت بكنم؟ 
هرگز او را مجبــور به شــركت در برنامه هاي تفريحي نكنيــم، بلكه به طور 2 برنامه هاي تفريحي درنظر بگيريم.

غير مستقيم با تدارك ديدن سرگرمي ها و برنامه هايي پيشنهاد همراهي به او بدهيم؛ 
مثاًل به جاي گفتن باغچه را گلكاري كن براي روحيه ات خوبه، بگوييم مي خواهم باغچه 
را گلكاري كنم، كمكم مي كني؟ البته هميشه آمادگي رد پيشنهادمان را داشته باشيم 

و تنوع در گزينه ها را درنظر بگيريم.
رفتارهاي فرد افسرده را فقط به بيماري اش ربط ندهيم. وقتي بيمار را نگران و دلخور يا عصبي مي بينيم، بدون قضاوت علت را از خودش 3

بپرسيم و هر برخورد يا نگراني او را ناشــي از بيماري اش ندانيم. گفتن جمالتي مثل 
داروهايت را خوردي؟ جديدا خيلي گير مي دهي و... بسيار آسيب زننده است.

بي نظمي در ساعات خواب و بيداري و خوراك بيمار و همچنين كم تحركي و 4 به او در نظم دادن به زندگي روزانه اش كمك كنيم.
بي هدفي مي تواند سبب كسالت بيشتر او شود.

به او يادآوري كنيم كه درهرحال او را دوست داريم و آماده كمك كردن به او  هستيم. با در آغوش گرفتن او يا محبت كردن يا گفتن جمالت دلگرم كننده به 5
او نشان دهيم كه برايمان فردي ارزشمند و دوست داشتني است. به خاطر داشته باشيم 
در افسردگي، فرد، نيازمند كمك رواني و پشتيباني ماست و اتهام و سرزنش يا انتقاد از 
رفتارش به هر عنوان مي تواند آسيب زننده باشــد. همانطور كه حمايت بيش از حد و 
همه جانبه و دائم از او مي تواند به طور ناخودآگاه سبب پذيرش و تداوم نقش بيمار شود 

و مخدوشگر روند درمان خواهد بود.

آنژالحميدياتاب آوري
روانپزشك

همشهري 30تير 1379
موضعگيريرئيساوپكبهاينفتراافزايشداد

لذتبردنرابهفرزندتانيادبدهيد
لذت غذا خوردن، لذت به خواب رفتن، 
لذت مطالعه كردن، لذت آشــپزي، 
لذت ورزش، لذت حــرف زدن، لذت 
دويدن، لذت بيرون رفتن، لذت خريد 
كردن و در يك كالم، لــذت بردن از 
فعاليت هــاي روزمره زندگــي را به 

فرزندتان ياد بدهيد.
امروزه ما نه تنها هيچ لذتي از كارهايمان نمي بريم، بلكه اجازه نمي دهيم بچه ها هم 
لذت ببرند! بخور، نخور، نريز، بخون، نكن، نپر، بخواب، پول نداريم، مريضي اومده، 

كرونا اومده، بدبخت شديم، خسته ام كردي و...
اگر فقط مي خواهيد يك كار مفيد به فرزندتان ياد بدهيد، لذت بردن از كارهاي 

ساده روزمره را به او بياموزيد و بس.

تأثيرمصرفرويدرمقابلهباكرونا



 حميدرضا محمدي ������������������������������

از آن ضدانگليســي هاي دوآتشــه بود. 
طاقت نداشت ببيند سرزمينش را اجانب 
تصرف كرده اند. طاقت نداشــت ببيند 
قحطي و بيماري امان مردم را بريده باشد 
و انگليسي ها راست راست بروند و بيايند 
و از منابع غذايي ما بي پرداخت ديناري و 
ريالي ارتزاق كنند. او از دالوران جنوب 
بود. از آن جماعت دليران تنگستان نبود، 
اما در رشادت، ستوني بود ميان مبارزان 
عليه اســتعمار و اســتثمار و استبداد. 
رفيقي داشت، او هم َشجيع و دلير؛ شيخ 
حســين خان چاه كوتاهي كه ملقب بود 
به ساالر اســام. زائرخضرخان فوالدي 
اهرمي هم لقب داشت. لقبش، امير اسام 
بود. يكي از مهم ترين رزمگاه ها، منطقه 
خاييز بود؛ جايي كه همين حاال، رزمگاه 
مبارزه با آتش افروزاِن خودي اســت. آن 
زمان هم، خودي ها كــم نبودند؛ آناني 
كه اگر محتكر نبودنــد و گندم از دهان 
مردم خود نمي گرفتند و به انگليسي ها 
نمي دادنــد، با به اصطاح آدم فروشــي، 
هموطنان خود را به پشيزي مي فروختند. 
وقتي رئيســعلي دلواري جان ســپرد، 
اين دو و غضنفرالســلطنه برازجاني كار 
را نگذاشــتند زمين بماند. نگذاشــتند 
بيگانگان به تنگســتان و دشتســتان و 
برازجان و بوشهر برسند. آنها مقابل شان 
ايســتادند. هنوز هم اگر به اَهَرم برويد، 
جاي گلوله توپ آنها روي ديوار قلعه اي 
كــه او در آن روزها، مقــّرش بود، ديده 
مي شود. دست آخر هم همانجا، خودش و 
پسرش به دست يكي از همان آدم فروشان 

كشته شد، در فروردين 1301.
درباره او، اطاعات مشــخص كم است. 
درباره پيشــينه اش كم مي دانيم. تنها 
مي دانيم كه هنگام شــهادت، 60 سال 
داشت. و شايد همين گمنام بودن باشد 
كه او را خاص كرده است؛ كسي كه 5ساِل 
آخر عمــر را همه اش تفنگ به دســت، 
در انديشــه وطن بود. او ســر آن داشت 
تا نگذارد انگليســي ها، ذره اي از خاك 
جنوب را به يغما ببرند. او در اين راه جان 
سپرد اما نگذاشت تا متجاوزان انگليسي 
به مقصود خود برسند. او و هم قطارش، 
يكصدسال پيش، دست بيگانگان را قلم 
كرد. او را بايد ســتاره آن ســال بدانيم؛ 
آن هم در شــرايطي كه بــازار معامله با 

خارجي ها داغ بود. 

سیاستمدار
گزارش اول

اقتصاد
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بانك ملي ايران تاسيس مي شود
بدهكاري يك ميليون توماني سپهساالر به بانك 
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سال1301 در حالي آغاز شد كه از فروردين ماه زمزمه هاي اختاف 
سردارسپه و مشيرالدوله شنيده مي شد. تحكيم پايه هاي اقتصادي 
قشون از سوي رضاخان، به اختاف وي با رئيس الوزرا دامن زد كه 
درنهايت به كناره گيري وي و ابراز تمايل مجدد مجلس شــوراي 
ملي به زمامداري قوام السلطنه در 26خرداد انجاميد. رويداد مهم 
ديگر1301 در حوزه اقتصاد، واگذاري رسمي بانك استقراضي روس 

به ايران بود. اين بانك كه براســاس قرارداد آذرماه 1300به ايران 
واگذار شد، در 22مرداد به مأموران ماليه دولت تحويل داده شد و از 
سوي دولت »بانك ملي ايران« نام گرفت. بانك، مبالغ معتنابهي از 
رجال و شاهزادگان طلبكار بود و دولت تدريجا براي وصول مطالبات 
خود اقدام كرد. محمد ولي خان سپهساالر اعظم بيش از يك ميليون 
تومان به اين بانك بدهكار بود. سياســت اقتصادي قوام مبني بر 
واگذاري امتياز نفت شمال به شركت هاي آمريكايي استاندارد اويل 
و سينكلر، درنهايت كار دستش داد و اختاف او با مجلس شوراي 
ملي باال گرفت كه به استعفاي او در بهمن ماه انجاميد و سال1301 

با رئيس الوزرايي مستوفي الممالك به پايان رسيد.

 »زائرخضرخان فوالدي اهرمي« 
فروردين 1301كشته شد

مرِد فوالدين

سند 3- حسن اسفندياري،وزيرماليه در كابينه مهدي قلي خان هدايت در نامه اي 
به آرتور ميلسپو با عنوان »رئيس كل ماليه« خبر از مذاكرات نخست وزير هدايت و 
تيمورتاش وزير دربار درباره اخراج او از ايران مي دهد و به وي متذكر مي شود كه 
يك هفته وقت دارد كه اين مسئله را قبول يا رد كند� در ادامه نامه البته گفته شده 
است كه او مخارج خروج از كشور خود و خانواده را منظور نمايد� اين سند را مي توان 

نامه پايان همكاري آرتور ميلسپو رئيس كل دارايی دانست� 

ســند 2- وزارت جنگ – اركان حرب كل قشــون 
از وزارت ماليه خواسته اســت كه ماشين فورد اين 
وزارتخانه كه در اختيار آقاي ميلسپو مستشار سابق 
ماليه بوده است را به وزارت جنگ مسترد كند� اين 
نامه حدود يك ماه و نيم بعد از اخراج ميلسپو به وزارت 

ماليه نوشته شده است� 

آقاي خزانه دار كل
ماموريت آرتور ميلسپو در ايران چه بود و چه كرد؟ 

چالش موازنه قدرت در ايران سال هاي ابتداي قرن 
جديد،گرچه يكي از بازيگران ســنتي خود يعني 
روسيه تزار را به دليل انقاب كمونيستي از دست 
داده بود اما هنوز پابرجا بــود چه آنكه ايرانيان در 
يكصد سال پيش از آغاز قرن جديد تجربيات تلخ 
تاريخي را از دخالت هاي روس و انگليس در سپهر 
سياست ايران به دســت آورده و همواره به دنبال 
بازيگر سومي بودند كه بتواند در ميانه فشار اين دو 

قدرت جايي براي خود باز كند. 
حضور مستشــاران خارجي بلژيكي و سوئدي و 
آلماني  در ادارت گمرك و نظميه در ســال هاي 
سلطنت ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه همواره 
با فراز و نشــيب ها و اعمال قدرت هاي دو دولت 
روس و انگليس همراه بود. در ســال هاي ابتدايي 
بعد از جنبش مشروطيت دولت ايران از كشوري 
ثالث يعني آمريكا درخواست مستشاری در امور 
اقتصادی و مالی می نمايد. دولــت آمريكا با اين 
درخواست موافقت می كند و پس از تصويب اليحه 
استخدام مستشاران در مجلس شورای ملی هياتی 
به رياست مورگان شوســتر عازم ايران می گردد.
مورگان شوستر همانطور كه پيش بيني مي شد راه 
به جايي نبرد و با كارشكني زياد دولت هاي خارجي 
مخصوصا روســيه و تهديد علني اشغال ايران در 
سال 1290 شمسي ايران را ترك كرد. تجربه تلخ 
شوستر البته در كتابي توسط او با عنوان »اختناق 

در ايران« منتشر شد.
11 سال بعد از اخراج شوســتر ، دولت بارديگر از 
آمريكايي ها درخواســت كرد كه يك كارشناس 
مالي را براي ســامان دادن وضعيت مالي به ايران 
معرفي كنند. البته حضور ميلسپو به تضمين وامي 
كه دولت قوام السلطنه از آمريكايي ها درخواست 
شده بود. بر اساس قرارداد. يلسپو ساالانه 15 هزار 
دالر از دولت ايران حقوق مي گرفت. او اصاحات بي 
بديلي را در ماليه ايران آغاز كرد. براساس اختيارات 
بسيار زيادي كه به او داده شده بود،دولت ايران نمي 
توانست هيچگونه ايجاد هزينه اي را بدون موافقت 
ميلسپو انجام دهد. به صورتي كه همه انتصابات و 
عزل مستخدمين ادارات ماليه برعهده او بود و همه 
ريزهزينه ها و دريافت عايدات و پرداخت توســط 
او انجام مي گرفت. در واقع وزارت ماليه و وزيرش  
زيرســايه خزانه دار كل قرارداشت و پيشكارهاي 
ماليه واليات ايران از او دستور مي گرفتند. ميلسپو 
تا زماني كه در ايران بــود اقدامات مثبت زيادي را 
انجام داد و تا حدود زيادي وضعيت ماليه و دخل 
و خرج كشور را ســامان داد. ميلسپو تا سا ل هاي 
ابتدايي سلطنت رضاخان در ايران حضور داشت 
 كه به دليل اختاف با شاه جديد ايران را ترك كرد. 
آرتور ميلسپو را معمار اصاح قوانين مالي و دارايي 
ايران مي دانند به صورتي كه ايرانيان از حضورش 
در سال هاي ابتدايي قرن جديد خاطره اي خوش 

دارند و اصاحات بعــدي در ماليه ايران را مرهون 
تاش هاي او مي دانند. به نظر مي رسد كه ميلسپو 
با حسن مدرس، روحاني بانفوذ عضو مجلس ايران 
در آن زمان رابطه اي خوب داشته است او درباره اش 
مي نويسد:»مشخص ترين چهره و رهبر روحانيون 
در مجلس، مدرس مي باشــد كه اخيراً به عنوان 
نائب رئيس اول مجلس، انتخاب شده است. شهرت 
مدرس بيشتر در اين است كه براي پول اصاً ارزشي 
قائل نيست. او در خانه ي ساده اي زندگي مي كند 
كه جز يك قاليچه، تعدادي كتاب ويك مســند 
چيز ديگري در آن وجود نــدارد. لباس روحانيون 
را مي پوشد و مردي اســت فاضل. در ماقات با او 
محال است كه كسي تحت تأثير سادگي و هوش 
و قدرت رهبــري او قرار نگيرد.« تجربيات ســفر 
اول ميلسپو  به ايران در كتابي با عنوان »ماموريت 
 آمريكايــي ها در ايران« نوشــته شــده اســت. 
آرتور ميلسپو البته يك بارديگر بعد از جنگ جهاني 
دوم و زمان اشغال ايران توســط قواي متفقين با 
همان عنوان خزانه دار كل به ايران آمد اما حسن 
شهرت دوره اول حضور در ايران را به جا نگذاشت. 

مكتب توفيق 
سنداول:  در اسناد منتشر شــده ايــن نوشته عكس حكم 
بازداشت و رخ و نيم رخ حسين توفيق به عنوان يك زنداني را 

مشاهده مي كنيد. 

سند دوم:  حسين توفيق پيش از مرگش كه به نظر مي رسد 
بافاصله بعد از آزادي از محبس نظميه رخ داده است، امورات 

توفيق را به پسرش محمد علي مي سپارد.
سند سوم: محمد علي، توفيــق را در دهه بيست شمسي تا 
كودتاي 28 مرداد منتشر كرد و بعد از آن حسين توفيق )دوم( 
خواهرزاده حسين توفيق بنيانگذار، ســردبيري توفيق را تا 
تعطيلي در دهه 50 شمسي به دست گرفت. حسين توفيق 
دوم در واقع توفيق را از يك مجله به يك مكتب تبديل كرد. 
مجله اي كه در باالي صفحه اول نوشته بود:» »همشهری! شب 

جمعه دو كار يادت نره: دوم خريدن مجلٔه توفيق!«

 غالمرضا كياني رشيد؛ روزنامه نگار و طنزپرداز پيشكسوت ������������������������

توفيق، مجله اي بود كه به مدت 50ســال منتشر مي شد و استمرار داشت� 
اين مجله مشــكالت جامعه را منعكس و منتشــر مي كرد� توفيق تنها 
نشريه زمان خود به شــمار مي رفت كه هيچ گونه وابستگي به هيچ نهادي 
نداشــت و طرفداران زيادي را در دايره خود كشــيد� اغلب طنزپردازان 
و كاريكاتوريست هاي بزرگ عصر توفيق در اين نشــريه قلم مي زدند و 
مي نوشتند� بسياري از كاريكاتوريست ها و طنزپردازان نيز شروع كارشان 
با توفيق بود� توفيق به عبارتي ديگر، مكتب و دانشــگاهي بود كه بدون 
دريافت دستمزد و شهريه، عده كثيري را در دامان خود پروراند و بسياري از 
طنزپردازان آسمان طنز و كارتون ايران، در آنجا باليدند و رشد كردند و به نام 
رسيدند� اگر توفيق نبود چه بسا بسياري از آن شخصيت ها، هنرشان را بروز 
نمي دادند� حسن توفيق كه از بنيانگذاران مجله فكاهي توفيق بود، در نوع 
و به نوبه خود كاريكاتوريست برجسته اي به شمار مي رفت� او حدود 27سال 
طرح روي جلد نشريه توفيق را قلمي مي كرد و مي كشيد� او عالوه بر اينها 
كار بزرگ ديگري انجام داد و آن تشكيل كالس كاريكاتور در تابستان ها، 
آن هم به صورت مجاني بود و عالقه مندان به آنجا مي رفتند و طرح هايي در 
اختيارشان قرار مي گرفت، پشت نيمكت مي نشستند و كار مي كردند� در 
همين دوره بسياري از كساني كه عالقه و ذوق و قريحه كاريكاتور داشتند 
بهترين و بزرگ ترين كاريكاتوريست هاي ايران شدند� حسن توفيق طي 
سال هاي متمادي از رشد و اعتالي كاريكاتور در ايران هيچ فعاليتي را دريغ 
نكرد� توفيق از ابتدا و در سال1301 نشريه اي ادبي بود و بعدها به مرور زمان 
به نشريه اي فكاهي بدل شد و كارهاي اجتماعي را آغاز كرد و در مقاطعي، 
رنگ و بوي سياسي هم پيدا كرد كه اوجش دوره سوم و سال هاي آخر انتشار 
اين مجله است� بسياري از رجال سياسي و ازجمله نخست وزير وقت از اين 
نشريه خوش شان نمي آمد و تالش هاي زيادي مي كردند تا توفيق را توقيف 
كنند� آنها از قضا در اين كار موفق شدند و نشريه اي به نام »كاريكاتور« را 
جايگزينش كردند� البته آن مجله هم مدت چنداني دوام نياورد و به طبع 
حكومتي ها خوش ننشست� اما نشــريه توفيق را مردم دوست داشتند و 

مهم ترين ويژگي اين مجله آن بود كه مطالبش به زبان ساده نگاشته مي شد 
تا همه متوجه شوند� سوژه ها را هم به ساده ترين افراد از چاپچي گرفته تا 
افراد كوچه و بازار مي دادند و درصورت پسنديد آنها، مطالب چاپ مي شد� 
در زمان حكومت پهلوي البته چون نمي توانستند مستقيم به شخصيت شاه 
نقدي وارد كنند، از طريق واسطه آن را بيان مي كردند و از طريق كشيدن 
كاريكاتور اميرعباس هويدا، مطالب سياسي و مشكالت مردم بيان مي شد� 
اميرعباس هويدا به ظاهر و در ابتدا از اين كار خوش اش مي آمد اما در ادامه راِه 
توفيق، به اصطالح شمشير را از رو بست و حتي نزد شاه رفت تا اين نشريه را 
توقيف كنند؛ چرا كه انتقادهاي توفيق به مذاقش خوش نمي آمد� او به ظاهر 
با روشــنفكران عصر خود ارتباط خوبي داشت اما همين ارتباط ظاهري را 
هم با توفيق حفظ نكرد� بايد قبول كنيم كه بسياري از رجال سياسي وقتي 
واقعيت هاي موجود به حد طنز مي رسد و بيان مي شود، تحمل آن را ندارند� 
در همان دوره روزنامه هايي وجود داشتند كه دولت به آنها آگهي مي داد و 
چشم و گوش بسته از رژيم شاه تعريف و تمجيد مي كردند� هويدا مي خواست 
همين كار را هم با مجله توفيق بكند كه حسن توفيق آن را به هيچ عنوان قبول 
نكرد� اگر مي پذيرفت كه آگهي دولتي بگيرد طبعاً شمارگانش سقوط مي كرد 
و از محبوبيتش كاسته مي شد� نشريه توفيق از مثل ها و داستان هاي شيرين 
و عاميانه سود مي جست و در همان قالب سخنانش را بيان مي كرد؛ هم مردم 
مي فهميدند و هم دولتمردان متوجه مي شدند� حسين در قسمت تحريريه 
بسيار فعال بود و روابط عمومي بااليي داشت� انسان پاك و خوش مشربي 
بود و سياستمداران را هم جذب مي كرد� دكتر عباس توفيق كه عضو هيأت 
تحريريه مان بود، هم اكنون در قيد حيات است و كتاب هاي بسياري درباره 
نشريه توفيق نوشته كه 2 جلد از بهترين آنها »توفيق چگونه توقيف شد« كه 
نشر نو منتشر كرده و »توفيق را توقيف كردند« از سوي نشر هرمس چاپ 
شده، است� من از زماني كه دبيرستاني بودم  يعني سال1344 از شهرستان 
در دوران سپاهي دانش و سربازي از طريق حسين توفيق به تهران آمدم و به 
عضويت اعضاي اصلي تحريريه توفيق درآمدم� هنوز هم آرزويم اين است 
كه توفيق به همان شكل و شمايلي كه مردم، آن سال ها دوست مي داشتند، 

منتشر شود� اما متأسفانه اين آرزو ديگر هيچ گاه محقق نشد�

توفيق در سال1301 نشريه اي ادبي بود و  به مرور زمان به نشريه اي فكاهي بدل شد

سند

 اين اسناد برای اولین بار 
چاپ می  شود

كاركنان اداره ماليه فارس در زمان روي كارآمدن آرتو ميلسپو- مستشار مالي ايران

) سند شماره 1( 



مالنصرالدين در باكو 
جواد رفيعي ��������������������������������������������������������������������������������������������

پس از انتشار 8شماره، انتشار مالنصرالدين در باكو آغاز شده و دوران انتشار 
آن در تبريز به پايان مي رسد. 

اين كارتون هــا كه بــه قلم ســيدعلي بهزادي )راســت( و ســيدعلي 
مصورزاده)چپ(، روي جلد شماره هاي 7 و 8 مالنصرالدين، يعني آخرين 
شماره هاي انتشار اين نشريه در تبريز و پيش از سفر به باكو و ادامه انتشار 

آن در اين شهر است در 17و 24ارديبهشت1301منتشر شده است.

 سيد محمد حسين محمدي   �������������������������������������������������������

در ميان درگيري هاي حوزه نجف با بريتانيا، شيخي از تبار مكتب 
سامرا و از شاگردان ميرزاي شيرازي كه در تمام سال هاي مشروطه 
و پس از مشروطه سعي كرده بود بي طرفي خود را نشان بدهد، شايد 
به بهانه زيارت و شــايد واقعاًبه قصد زيارت، عراق را به سمت ايران 
ترك گفت. شيخ هيچ گمان نمي كرد كه ســفر بدون بازگشتش، 
مهم ترين ســفر صدســال اخير تاريخ حوزه علميه باشد؛ سفري 
كه مبدأ تاريخ شــد و اسباب تأســيس حوزه علميه قم را در سال 

1301فراهم كرد.

حاج شيخ بنا داشت تا حد امكان در ايران نيز همچون عراق از گود 
سياســت بيرون بماند. او در گيرودار مشــروطه، هم كتاب آخونِد 
مشــروطه خواه را تدريس مي كرد و هم كتاِب سيديزدي مخالف 

مشروطه را. 
در هر شهري از عراق كه فضاي مشــروطه خواهي پا مي گرفت به 
شهر ديگري مهاجرت مي كرد و حتي بعد از مشروطه، در ماجراي 
مبارزه اي كه شيخ الشريعه و محمدتقي شيرازي ترتيب داده بودند 
شركت نمي كرد. داستان ايران ولي داستان متفاوتي بود. شيخ ناچار 
شــد در كنار ميرزاي نائيني و سيدابوالحســن اصفهاني، به نحوي 
حكومت رضا پهلــوي را تأييد كند. حتي زماني كــه خانواده رضا 

پهلوي در حرم حضرت معصومه كشــف حجاب كردند و آيت اهلل 
بافقي به خاطر اعتراض دستگير شد نيز حائري فتوا به سكوت داد 
و هرگونه بحث در اين موضوع را حرام اعالم كرد. كسي نمي داند، 
شايد مصلحت شيخ در حفظ حوزه قم بود و حاج شيخ تالش مي كرد 
تا با مدارا، حوزه تازه تأسيس قم را سرپا نگه دارد. موضع گيري هاي 
متأخرش در موضوع كشــف حجاب و مسئله فلســطين نيز تأثير 
چنداني نداشتند. هرچه بود، شــيخ عبدالكريم توانسته بود فصل 
جديدي در تاريخ حوزه هاي علميه بــاز كند؛ فصلي كه فرزندانش 
مرتضي و مهدي، دامادش محقق داماد و شاگردش امام خميني، 

برگ هاي مهمي از آن را رقم زدند.
 سفر شيخ  مهم ترين سفر صدسال اخير 

تاريخ حوزه علميه است

فصل تازه

چهره   اول

1 3 0 1

اولين ورزشكار وطن
ميرمهدي ورزنده، درخواست مجوز براي نشريه ورزشي به وزارت معارف مي دهد 
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ورزش

فكاهی

در قلعه مرغي چه خبر است 
دو فروند آئروپالن كه متعلق به دولت انگليس است در هواي تهران پرواز خواهند كرد

تهران 

  فرزانه  ابراهيم زاده ������������������������������������������������������������������������������������

هفتم تيرماه1301 شمســي، با فــرود 2فروند آئروپالن انگليســي در منطقه 
قلعه مرغي تهران، رسما نخســتين فرودگاه تهران كار خود را آغاز كرد. با آنكه 
نخستين هواپيما در تهران چند سال پيش در ميدان مشق به زمين نشسته بود، اما 
تهران هنوز آشيانه و محلي براي فرود آمدن پرندگان فلزي كه برادران رايت براي 

سرعت در حمل ونقل و جابه جايي اختراع كرده بودند، نداشت.
در تير ماه1301 انگليسي ها از ايران خواستند براي 2فروند هواپيمايي كه قرار است 
به تهران بفرستند زميني مناسب را انتخاب كند. دولت نيز زميني مناسب را كه در 
منطقه جنوب پايتخت، نزديك امامزاده حسن به اسم قلعه مرغي، بيرون از دروازه 
قرار داشت، انتخاب كردند و اين پرنده ها از طريق بغداد در اين زمين فرود آمدند.

در روزنامه ايران چهارشنبه 7 سرطان)تير( 1301 خبر فرودآمدن اين دو فروند 
هواپيما چنين آمده است: »به طوري كه اطالع حاصل نموده ايم تقريبا 2فروند 
آئروپالن كه متعلق به دولت انگليس است در هواي تهران پرواز خواهند كرد و 

ورود آئروپالن هاي مزبور قبال به دولت ايران اطالع داده شده است. اختصاص 
محلي را جهت فرود آمدن تقاضا نموده اند. لذا به اداره نظميه اطالع داده شده 
كه بيرون دروازه محل مناســبي را براي پايين آمدن آنهــا تهيه و در صورت 
پستي و بلندي محل را تسطيح نمايند. اداره نظميه نيز در اطراف قلعه مرغي 
سمت امامزاده حسن را براي فرود آمدن آئرو پالن ها اختصاص داده و عده اي 
از محبوسين نظميه هم چند روز است مشغول تسطيح آنجا هستند كه براي 
ورود آئروپالن ها حاضر باشد«. بعد از نشستن اين هواپيماها، زمين قلعه مرغي 
براي ساخت وساز نخستين آشيانه هواپيما آماده شد و در مرداد 1301 با تجهيزات 
مختصر كار خود را شــروع كرد. در كنار اين با طراحي مهندسان انگليسي برج 
مراقبتي ساخته و در سال1303 افتتاح شــد. در پنجم اسفند1304، سرهنگ 
نخجوان، نخستين خلبان ايراني پس از سفري طوالني در اينجا به زمين نشست. 
گفته مي شــود اطالق نام قلعه مرغي برگرفته از آشــيانه هواپيما بر اين منطقه 
گذاشته شد. اين فرودگاه تا سال1317 كه فرودگاهي مدرن تر در منطقه مهرآباد 

تهران ساخته شود تنها فرودگاه پايتخت بود.

اعتصاب مدارس دولتي تهران 
معلمان يك ماه در عوض تدريس در پارلمان متحصن شدند

اجتماعی

 امير حميدي نويد ����������������������������������������������������������������������������������������������
 

سال 1300خورشيدي است و قوام السلطنه نخســت وزير ايران؛ پرداخت نشدن 
حقوق شش ماهه معلمان كه تعداد آنها در مدارس ابتدايي و متوسطه و دارالفنون و 
دارالمعلمين جمعا بيشتر از 500نفر بود زمينه اعتراض را فراهم كرد. اعتصابگران 
پس از انتشار بيانه اي به مدت 3هفته به تحصن ادامه دادند و دانش آموزان مدارس 
ابتدايي و متوسطه تهران هم كه به معترضان پيوسته بودند با پرچم سياه رنگي كه 
عبارت »احتضار معارف« بر آن نقش بسته بود، در ميدان توپخانه گرد هم آمدند و 
فريادهاي »زنده باد معارف« و يا »يا مرگ يا معارف« سر دادند. آنها در مدت 21روز 

اعتصاب، هيجان عمومي در تهران را به اوج رساند.
 بهانه حكومت براي پرداخت نكردن حقوق ها، خالي بــودنِ خزانه بود و هنگامي  
كه دكتر مصدق كه در آن زمان وزير ماليه در كابينه قوام السلطنه بود، از مجلس 
تقاضاي اعتبار براي ساختن سد را داشت، سليمان ميرزا اسكندري، نماينده  مجلس 
اعتراض كرد و در نطقي گفت: »مي خواهيد سد ببنديد. شما سد در مقابل ترقي 
مملكت مي بنديد كه پول به معارف و آموزش و پرورش نمي دهيد. امسال درموقع 

امتحان معلوم مي شود كه يك ســال وقت اطفال مملكت را به هدر داديد. براي 
جلوگيري از خرابي امالك خالصه، دولت اعتبار مي خواهد، بنده موافق بودم اگر 
پول داشــتيم. الحال باز مي گويم بايد اول حقوق معلمان بدبخت داده شود. براي 
امالك اربابي می خواهيد سد ببنديد بنده مخالفم. آقاي ارباب خودش پول بدهد.«

 تحصن ها، اجتماعات و راهپيمايي هاي متعدد كابينه  قوام را كه از قبل متزلزل تر 
شــده بود، ضعيف تر كرد و در 30دي ماه 1300حكومت سقوط كرد. سرانجام با 
پرداخت بخشي از حقوق هاي عقب افتاده و قول پرداخت مابقي، كالس هاي درس 
برپا شــد و معلمان موقتا سركار خود بازگشــتند. اما پرداخت حقوق ها دستاورد 
تثبيت شده اي نبود. بعدا دوباره معلمان با همين مشــكل روبه رو شدند و مجددا 

درمرداد ماه 1301 اعتراض معلمان به شكل تحصن ادامه يافت.
 اين بار معلمان در مجلس متحصن شــدند. يك  ماه در عوض تدريس در پارلمان 
متحصن شــده، تا اينكه باالخره به امر مجلس شوراي ملي، دولت تصويب نامه اي 
صادر كرد كه همه ماهه در هشتم  ماه فرنگي مبلغ8000تومان از عايدات گمرك 
به مدارس پرداخت شود تا حقوق معوقه به طور استهالك تاديه شود و بدين ترتيب 

معلمان متقاعد شده در سر كالس ها حاضر شدند.

 جواد نصرتي ������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

در سال1301، ميرمهدي ورزنده از شوراي عالي معارف درخواست مجوزي براي 
نخستين نشريه تخصصي ارائه كرد. سرانجام اين درخواســت و نشريه در تاريخ 
گمشده، اما اين كار ناتمام، در برابر خدمات ميرمهدي خان، نجوايي در طوفان است.

ورزنده، در كودكي به اســتانبول رفت، در آنجا با ورزش مدرن آشنا شد و بعدا در 
بلژيك، تربيت بدني خواند. در راه بازگشــت به ايران، پيشــنهاد تدريس در كالج 
تربيت بدني استانبول را رد كرد تا در خانه جاودانه شود. رويكرد جديد او به تربيت 
جسم  و ذهن، نه مقبول مردم پهلوان پرســت جامعه بود و نه دولت هاي بي پول و 
درمانده قاجار. جسم نحيف و قد كوتاه او، مايه تعجب نخست وزير وقت )احتماال 
رضا خان( شد، اما ورزنده كه نام خانوادگي اش را هم از مصدر »ورزيدن« گزيده بود 
دلسرد نشد و با آموزش ورزش در مدارسي مانند كالج آمريكايي ها و آليانس، راه را 
براي گنجاندن ورزش در برنامه آموزشي مدارس سراسر كشور هموار كرد. رويكرد 
او براي اصالح نسل و نژاد ايراني و تربيت سلول هاي عصبي و عضوي كودكان، بعد 
از جنگ اول و قحطي بزرگ و بيدادگري مرض هاي مســري، همچنين سفليس، 
هواداران سرسختي در محفل هاي روشنفكري پيدا كرد و با قدرت گرفتن پهلوي 

اول، به پديده پرطرفدار حاكمان ايران تبديل شــد. مسيري كه ورزنده با سختي 
پيش برده بود، سرآغاز تاريخ ورزش در ايران، به شكلي كه مي شناسيم، شد.
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سده جديد ايرانيان با انتشار روزنامه ها و مجالت رنگارنگ آغاز شد؛ 
نشــرياتي كه هر يك دريچه اي بودند به جهان نو. هنوز اســتبداد 
رضاشاهي بر ايران مســلط نشــده بود كه جنجالي ترين نشريه آن 
سال ها منتشر شد؛ طوفان. نشريه اي تندرو و راديكال كه از سال۱۳۰۰ 
به مديريت فرخي يزدي كار خود را آغاز كــرد. ميرزا محمد فرخي 
يزدي، سياســتمدار و روزنامه نويس و وكيل مجلس، از شاعران بنام 
معاصر بود. شاعري بود كه زندگي اش را به سياست آلود، براي دهه ها 
پرچمدار اعتراض و آزادگي و گردن كشي بود. فرخي دهقان زاده بود 

و همه عمر حامي حقوق دهقان و كارگر و رنجبر. خود كارگري كرده 
بود. جوان كه بود در نكوهش ضيغم الدوله قشقايي- حاكم يزد- شعر 
گفت و به امر حاكم لب و دهانش را با سوزن و نخ دوختند. شد »شاعر 
لب دوخته«. به گروه ها و انجمن هاي سياسي پيوست و تا پايان عمر 
سياست را رها نكرد. او به همراه عارف و ميرزاده عشقي شاعران شيفته 
و پاكباخته آزادي شدند. كساني كه راه نجات را انقالب مي دانستند 
و در اين راه، از سرودن شعر درباره ريختن خون سياستمداران فاسد 
ابايي نداشتند. فرخي روزنامه طوفان را منتشر مي كرد تا زبان دهقانان 
باشد و سرمايه داران را به راه حق هدايت كند. اما اميدي به هدايت شان 
نداشت. پس نفرين شان مي كرد. مي گفت لكه ننگ سرمايه داري را 

بايد با خون شست. فرخي در آرزوي انتقام خونين طبقه كارگر بود 
و به اميد آن روز نشسته بود. در آن محيط طوفان زاي سياست ايران 
ابتداي قرن، فرخي همه كار براي اعتقاداتش كرد. او بود كه شعر را به 
سياست آلوده ساخت. از خستگي و بي حوصلگي به علت شكست هاي 
پياپي و عقب ماندگي ها، خشــونت انقالبي را چاشني شعرش كرد. 
خونريزي و قانون ســتيزي را حتي تقديس كرد و در انتظار انقالب و 
خشم انقالبي نشست. در انتظار يك ابرمرد كه بيايد نظم و نسقي به 
امور دهد. البته كه آن مرد آمد و پس از چندي شاعر انقالبي ما طعمه 
آن نظم فوالديني شد كه خود انتظارش را مي كشيد؛ گرفتار زندان و 

در زندان به دستور رضاشاه كشته شد.

لب دوخته اي كه شاعر انقالب بود
حامي رنجبران

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

محمد جعفري������������������������������������������������������������������������������

»فرار از زندان سقز، فرار در راه زندان ميناب، فراري دادن زنداني از 
بيمارستان امام خميني)ره( و...« اگر اين روزها زندانيان نقشه هاي 
پيچيده اي براي فرار مي كشــند و گاهي تا يك قدمي مرگ پيش 
مي روند، در اواخر دوره قاچار شيوه هاي فرار از زندان كمي متفاوت 
بود. در سال هاي اوايل قرن، مجازات سرقت، يك سال حبس بود. 
البته كمتر كسي را زنداني مي كردند؛ چرا كه از ۳87گزارش دزدي 
در سال ۱۳۰۳، فقط در ۱55مورد دزد دســتگير و توسط پليس 
بازجويي شــده بود. آن زمان اغلب دزدها غيرحرفه اي و ســارقان 
حرفه اي انگشت شمار بودند اما همين تعداِد كم هم به فكر فرار از 
زندان بودند و مدام براي گريختن نقشه مي كشيدند. نمونه آن دزدي 
معروف كه پس از سرقت تالش كرده بود به بغداد فرار كند. ماجرا 
از اين قرار بود كه اين سارق جواهرات ميرزاعلي سرتيپ را در محله 

دولت دزديده بود و مقداري را به اســحاق يهودي داده و با بقيه به 
سوي بغداد فرار كرده بود. با اينكه او را در قم دستگير كرده بودند اما 

باز هم توانسته بود فرار كند.
تبهكار ديگري كه آن زمان توانسته بود از زندان فرار كند، حسين 
فراهاني نام داشت كه نقشه ماهرانه اي كشــيده بود. او كه بارها به 
اتهام سرقت از انبار دولت دستگير شده بود، چند روز پس از آخرين 
دستگيري به شدت مريض شد. مأموران او را به مريض خانه بردند و 
چند روزي بستري بود اما بعد از چند روز با استفاده از غفلت ماموري 
كه مراقبش بود توانســت فرار كند. در گزارش پليس كه مربوط به 
سال ۱۳۰۳است آمده: »پليس هاي مخفي مشاراليه را در شهر ديده 
كه با كمال فربهي و قدرت در گوشه و كنار مي رود و مترصد است كه 
دستبرد بزرگي بزند كه دستگيرش كردند و تحت استنطاق است. 
اگر او در اين موقع دستگير نشده بود به طور يقين به اندك زماني، 

آتش به خانمان اهالي مي زد.«

ساناز فاتح ��������������������������������������������������������������������������������������

براي نوشتن از ســال۱۳۰۱ هيچ ترديدي نداشــتم كه بايد از محترم 
اسكندري بنويسم، از سيماي رشــك  انگيز  و عزم زناني كه در روزهايي 
پرالتهاب دســت به كار اصالح شــده بودنــد؛ جمعيتي كــه در عمر 
يازده ساله اش شــماي كلي جنبش زنان را به آن معنا كه امروز در ذهن 
داريم، رقم زد. به ناچار از سيماي جســور و رنجور محترم اسكندري، 
نخستين مدير »جمعيت نسوان وطن خواه«، مي گذرم تا نمايي بزرگ تر 
از فعاليت انجمني به دست دهم كه با وجود خاستگاه بانيانش كه عمدتا 
از طبقات ممتاز بودند، فعاليت خــود را نه بر مطالبات زنان برخوردار و 
طبقه متوسط نوظهور كه در برخورداري زنان طبقات محروم از خدمات 
اجتماعي چون آموزش و بهداشت متمركز كرده بود، به تعريف و تبيين 
»حقوق زنان« مي پرداخت و براي مبارزه با ازدواج زودهنگام دختران و 
دسترسي فراگير دختران و زنان بزرگسال به تحصيل فعاليت مي  كرد. 

حمايت از دختران بي سرپرست و تاسيس بيمارستان و مراكز حمايتي 
براي زنان فقير از ديگر برنامه هاي جمعيت بــود. اين مراكز را مي توان 
نخستين نســل خانه هاي امن براي زنان دانست كه گه گاه زناني را كه 
از بيم مرگ از خانه گريختــه بودند، پناه مي  داد تا از شــمار قتل  هاي 
ناموســي بكاهد يا با مهارت آموزي، آنها را از پيوســتن به شمار رو به 
تزايد كارگران جنسي بازمي داشت. جمعيت در سال هاي بين۱۳۰۱ تا 
۱۳۱2مجموعه  اي از زنان داوطلب را براي آموزش دختران بسيج كرد، 
نشريه »نسوان وطن خواه« را پيك نشر ايده ها و آموزه هاي برابري خواهانه 
خود ساخت و پارك اتابك تهران را براي نخستين بار در ايران مهمان تئاتر 
زنان كرد. و سرانجام در روزهاي چون هميشه پرتنش استبداد رضاخاني 
و سركوب گسترده نيروهاي دموكراسي  خواه و چپ  گرا، مغضوب سنگ 
و آتش حاميان حكومت شد. داشــتم از ياد مي  بردم: يكي از بهانه هاي 
اين پايان قهرآميز، مخالفت جمعيت بود با عملكرد رضاشــاه در كشف 

حجاب اجباري.

فرار از زندان احمدشاه 

اين راه بي  نهايت

حسين فراهاني سارق انبار دولت با كمال فربهي در گوشه وكنار 
مترصد است كه دستبرد بزرگي بزند

محترم اسكندري در پي تبيين حقوق زنان

حوادث

زنان 

تأسیس جمعیت
در سال های نزديك به انقالب مشروطه، انجمن های 
زيادی در ايران ايجاد شد. انجمن های زنان نيز در اين 
بين و البته به شكلی مخفيانه فعاليت خود را آغاز و در 

جهت حقوق زنان حركت می كردند. 
جمعيت نسوان وطن خواه )انجمن زنان ميهن خواه( 
يكی از سازمان های شــناخته شده ی زنان در تهران 
بود كه سال ۱۳۰۱ توسط تعدادی از زنان روشنفكر 
ايرانی و با تالش های »محترم اسكندری« ايجاد شد. 
هدف اين جمعيت، ترويج حقوق زنان و بهبود شرايط 
دختران ايران زمين بــود. از مهم ترين فعاليت های 
اين گروه می توان به انتشار نشريه نسوان وطن خواه، 
برگــزاری كالس هــای تحصيلی دختــران و اكابر، 
تأســيس بيمارســتان برای زنان فقيــر، برگزاری 
جلسه های ســخنرانی و راهپيمايی و اجرای تئاتری 
به نام »آدم و حوا« اشــاره كــرد. چهره هايی چون 
ميرزاده عشقی  نيز از فعاليت های اين انجمن حمايت 

می كردند. 
بســياری از اعضا و فعاالن اين جمعيت، گرايش های 
چپ داشتند كه از جمله می توان به نورالهدی منگنه، 

مستوره افشار و فخرآفاق پارسا اشاره كرد. 
محترم اسكندری سازمان دهنده  اصلی اين جمعيت 
و نخســتين رئيس  آن بود. زنی كه همچــون پدر و 
خانواده اش گرايش های چپ و سوسياليستی داشت. 
سخنرانی  او در حمايت از تحصيل زنان و عليه حجاب 
بود و راهپيمايی های اعضای جمعيت را برنامه ريزی 
می كرد. وی متولد تهــران و پدرش محمدعلی ميرزا 
اســكندری از مشــروطه خواهان و مؤسسان انجمن 
آدميت بــود. او در 6 مــرداد ۱۳۰۳ در 29 ســالگی 
درگذشت. پس از مرگ او مســتوره افشار مسئوليت 

اين انجمن را عهده دار شد. 
نســوان وطن خواه آخرين انجمن زنانــی بود كه در 
دوره ی ســركوب نشــريه ها و احزاِب كشور به دست 
رضاشاه، در سال ۱۳۱2 بسته شد. حمايت از دختران 
بی سرپرست، به دست آوردن حقوق زنان، رفع حجاب 
و ترويج كاالهای ايرانی از ديگر اهداف اين انجمن بود. 
برای نمونه، يكی از شعارهای اين جمعيت »پوشيدن 
لباس وطنی« بود. اين انجمن نخستين گروه در ايران 
بود كه، روز 8 مارس مراسم نكوداشتی را برگزار كرد. 

جمعیت نسوان وطن خواه  معراج قنبری 

این انجمن مجلــه ای با نام »جمعيت نســوان 
وطن خواه ایران« را در ۱۱ شماره از ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۵ 
منتشر کرد� این نشــریه ارگان رسمی  و محل 
انتشار و انتقال تفکرها و اندیشه های اعضای این 
جمعيت بود� آن ها در ادامه؛ سال ۱۳۰۶ خورشيدی 
پيک ســعادت نســوان، با صاحب امتيازی و 
مسئوليت »روشــنک نوعدوست« را در رشت 
منتشــر کردند؛ اما به واسطه  مقاله ها و محتوای 
ادبی و اجتماعی اش در دیگر نقــاط ایران نيز 
خواننده داشت� هدف از انتشار این نشریه، سوق 
دادن زنان به سمت و ســوي مسائل اجتماعی و 

فرهنگی و آموزش و بهداشت بود� 
روشنک نوعدوست روزنامه نگار و از فعاالن حوزه  
زنان بود� او در ۱۲۹۷ مدرسه ای با ۳کالس برای 
زنان و دختران در رشــت تاسيس کرد� مدرسه  
او تا انقالب اسالمی دایر و فعال بود� او به سبب 
بيماری های مختلــف اش در ۱۳۳۸ عازم تهران 
شد معالجه افاقه نکرد و در بيمارستان درگذشت 

و در ابن بابویه آرام گرفت�

پيک ســعادت نسوان در شــماره  دوم خود به 
دليل اشتباه های تایپی در شــماره  نخست، از 
خوانندگان اش عذرخواهی کرد و نوشــت: »در 

این کشور زنان محجبه نمی توانند به چاپ خانه ها 
بروند چون مردان با چشمانی پُر از حرص آنان را 

می نگرند�« 

ين
رگ

سو
ن 

توا
: آن

س
عک
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تا كتاب »يكي بود، يكي نبود« محمدعلي جمالزاده از برلين به ايران 
برسد و همان نســخه هاي محدودش به اهل دوستانش برسد و با 
سبك و شيوه داستان نويسي مدرن او آشنا شوند، حدود يك سال از 
انتشار كتاب گذشته بود و سال 1301بود. مقدمه جمالزاده با متن 
داستان ها، گوياي اهميت كتاب است؛ هرچه در مقدمه نثر مفخم و 
غامض است، متن تالشي آگاهانه براي پيراستگي و سادگي دارد و 
بي شك نسبت به زمانه خودش موفق. نثر جمالزاده در داستان نويسي 

تا مدت ها سرمشق كساني بود كه مي خواستند داستان بنويسند 
و مدرن نويسي را در همين تقليد مي جســتند. »در مقابل خودم 
شخصي را ديدم كه گويا در هر عضوش يك فنر كار گذاشته بودند. 
انگار در قالب تعارف و تملق ريخته شــده بــود: دهنش مي گفت 
خانه زادم، چشمش مي گفت كمترين شــما هستم. گردنش خم 
مي شد و راست مي شد و مي گفت خادم آستان شمايم. خالصه مثل 
دجال گوئيا هر موي تنش زباني داشت و از همين تعارف  هاي هزارتا 
يك قاز قالب مي زد. مدتي دراز سبزي ما را پاك مي كرد. اول دعاگوي 
ساده بود، بعد فراش و خادم آستانه و كم كم سگ آستانه ما شد. اول 

عمر ما را صدسال خواسته بود ولي ديد از كيسه خليفه مي بخشد و 
صدسال را هزارسال كرد. درست مثل اين بود كه زيارت نامه اي از بر 
كرده باشد و در مقابل من پس بدهد. مدتي بي مروت فرصت نداد كه 
من دهن باز كنم، هي عقب رفت و جلو آمد و لحيه جنباند و دست ها 
را از سينه بر چشم و از چشم بر سر نهاد و خندان و سروگردن جنبان 
دعا به جان من و اوالد من و اوالد اوالد من و پدر و جد و اجدادم كرد. 
دلم سر رفت، نزديك بود نعره بزنم و از خود بي خود بناي راه رفتن به 
طرف خانه را گذاشتم. زيارت نامه خوانم هم راه افتاد و هي مثل سگ 

تاتوله خورده دور من مي گرديد«.
هي عقب رفت و جلو آمد و لحيه جنباند و دست ها را 

از سينه بر چشم و از چشم بر سر نهاد

پيراسته از دشواري

نثر

1 3 0 1
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شعر در آغاز قرن 
چهاردهم 

مرتضي كاردر ���������������������������������������������

روايــت تاريخ شــعر امــروز، بدون 
درنظر گرفتن زمينه هاي شكل گيري 
جريان هــاي ادبي و خاســتگاه هاي 
اجتماعي و فرهنگي شان ممكن نيست� 
قرن تازه آغاز مي شــود اما پيش تر در 

حوزه ادبيات چه اتفاق افتاده است؟ 
سال هاســت مظاهر تجدد وارد شده  
و تأثيرهاي اندك و بســيار بر سبك 
زندگي ســنتي ايراني گذاشته است؛ 
وسايل ارتباط جمعي بيشتر شده اند، 
روزنامه هــا شــكل گرفته اند، چاپ 
كتاب رونق گرفته، شماري مي توانند 
براي كارهاي ضــروري تلگراف بزنند 
و��� � دانشــجويان ايرانــي، اگرچه 
انگشت شمار، به فرنگ مي روند و دانش 
مي آموزنــد و بازمي گردند� رفت و آمد 
رجال و اشــراف زادگان به فرنگستان 
نيز كم نيســت� آنها جز مظاهر زندگي 
جديد، گاه ارمغان هاي ديگري نيز همراه 
مي آورند كه ممكن است در ميان شان 
كتاب هاي فرنگي نيز يافت شــود� نيز 
از خيل انبوهي كه بــه فرنگ رفته اند، 

انگشت شماري با ادبيات آشنا شده اند�
نخستين نمونه هاي شــعر اروپايي به 
فارسي ترجمه مي شــود و نخستين 
آشنايي ها با شعر جهان شكل مي گيرد� 
زمزمه هاي تجدد ادبي به گوش مي رسد� 
شاعران جوان تجددگرا مي كوشند به 
سبك و سياق شــعرهاي فرنگي شعر 
بگويند� كوشــش هاي اوليه بيشــتر 

به صورت شعر فرنگي محدود مي ماند�
از همين سال هاست كه جدال كهنه و 
نو آغاز مي شود� تالش شاعران سنتي 
بر حفظ ســنت شعر فارســي است و 
تجددگرايان مي خواهند طرحي تازه در 
شعر دراندازند� اما حقيقت اين است كه 
جدال كهنه و نو خيلي وقت ها در مقام 
نظر يا در حد نوعي طرفداري و هواداري 
مي ماند، هنوز چند سالي مانده است تا 

نمونه هاي واقعي شعر نو سروده شوند�

°°°
طبيعي است كه روايت تاريخ شعر امروز 
بيشتر ناظر به نوگرايان باشد، اما شماري 
از سنت گرايان كه در حفظ سنت شعر 
فارســي تالش مي كنند يا نوگرايي را 
در قالب هاي سنتي پي مي گيرند، نيز 

بي اهميت نيستند�
فارغ از جدال كهنه و نو، معيار ارزيابي، 
شعرهايي است كه پس از گذشت يك 
سده هنوز خوانده مي شود� پس روايت 
ما از شعر قرني كه ســال پاياني اش را 
مي گذراند، روايت شــاعراني است كه 
بهترين نمونه هاي ادبي را به دســت 
داده اند؛ چه به سبك و سياق گذشته، 
چه به شيوه هاي نو� بررسي خاستگاه ها 
و زمينه هــاي ادبي ظهور شــاعران و 

جريان ها نيز اجتناب ناپذير است�

سينما رفتن تا سنت شود چه دست ها و پاها كه نشكست

راوی دالوري هاي تنگستاني ها 
»كتابخانه و قرائت خانه آدميت« در شيراز تاسيس شد 

 چانه ی تیز سعد و گیسوان آشفته  حافظ
و چشمان نافذ فردوسی

تأسيس انجمن آثار ملی

رستاخیز در الله زار
اجراي اپراي »رستاخيز شهر ياران ايران« در گراند هتل

سفر به بغداد

4صفحــــه

سينما 

نشر

تجسمی

موسيقی 

جعفرخان از فرنگ آمده؟
موفق ترين نمايش سال را حسن مقدم نوشته بود 

  مهرداد رهسپار   �����������������������������������������������������������������������

نيما يوشيج حكايت كرده كه از فروردين 1301چندماهي گذشته 
است كه او باز هم به قول خودش متأسفانه از ييالق زيباي يوش به 
تهران آمده است. نيما اعالن »جعفرخان از فرنگ آمده« كاري از 
حسن مقدم را در همين سال مي بيند كه به در و ديوار شهر زده اند. 
نيما مي نويسد: »اعالن اين كمدي را روي كاغذ زرد و مربع چاپ 
زده بودند، معموال با حروف درشت ســربي و به همين سادگي، 
يعني اكتفا به اسم كمدي. بدون اينكه اعالن با كلمات شاهكار و 
بي نظير و نظاير آن بزك گرفته باشد«. اين اعالن چه امروز وجود 
داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، چندان مهم نيست، نه كه به 
هيچ عنوان مهم نباشد، بلكه بايد گفت شايد تصوير آن كمكي به 
درك فضاي آن سال ها نكند، زيرا اين توصيف دقيق نيما يوشيج 
از آن اعالن كافي است كه بگوييم در هشتم فروردين سال 1301 
نمايشنامه اي از حسن مقدم در سالن گراندهتل روي صحنه رفت 

كه تصويري بود از خودش و بسياري ديگر كه مانند او بودند. اين 
نمايشنامه از موفق ترين سال هاي 1301 و 1302بود. بسياري از 
روشنفكران آن دوران به تماشاي آن رفتند. باز هم نمي دانيم كه 
اقبال مردم عادي به اين نمايش تا چه حد بود، اما همين كافي كه 
قشر روشنفكر آن عصر كه كم و بيش سعي مي كردند فرنگي كار 
باشند، با ديدن اين نمايش كاريكاتور خود را ديدند. در اين عكس، 
حسن مقدم را در آخرين روزهاي عمر در آسايشگاه مسلولين ليزن 

در سوئيس مي بينيم.

  سعيد مروتي ����������������������������������������������������������������������������
 

بساط قاجار كه برچيده شد و پهلوي آمد، ترويج تجدد در دستوركار 
قرار گرفت؛ تجددي كه نه فقط محصول تالش و اراده رضا شاه كه 
نتيجه كوشش ايراني هايي بود كه به ممالك مترقي سفر كرده بودند 
و اغلب سري هم به سالن هاي سينما زده بودند كه سينما از مظاهر 
تجدد بود. سينماداري با تمام دردســرها و مشكالتش به عنوان 
حرفه اي تازه آنقدر جذاب بود كه هر خسته از راهي جاي خودش 
را به تازه نفسي بدهد تا صنعت به يكباره فراموش نشود. نخستين 
سينما داران تاجران موفق بودند كه چشم به آينده داشتند. مثل 
علي وكيلي كه جاه طلبي هايش تمامي نداشــت و كارمندي در 
ماليه تبريز برايش جذابيتي نداشت. پولي كه از تجارت درمي آمد، 
سرمايه اي مي شد براي راه انداختن سينما و آتش اين سوداي تازه 
از سفر به بغداد به جانش افتاده بود. هدف از سفر تجارت بود ولي 

تماشاي چند فيلم در سينماهاي بغداد چنان علي وكيلي و شريكش 
احمد ليستر را ذوق زده كرد كه جاي مال التجاره، دستگاه و ادوات 
نمايش و فيلم و عكس و پوستر خريداري شد. حتي جا زدن شريك 
در تهران هم علي وكيلي را از تصميمش منصرف نكرد. اجاره سالني 
در گراند هتــل، خريد صندلي و تجهيزات و راه انداختن ســينما، 
شــد پايه تجارتي كه خرجش از دخلش بيشتر بود. لژنشين هاي 
گراند سينما با بليت 3 قراني فخر فروشي مي كردند ولي واكنش شان 
به آنچه بر پرده مي افتاد تفاوتي با بقيه نداشــت. مثل نخســتين 
تماشــاگران فيلم »ورود قطار به ايستگاه«، نخستين تماشاگران 
ايراني هم آنچه بر پرده مي افتاد را با واقعيت يكسان مي پنداشتند و 
با داد و فرياد از سينما مي گريختند. تا قطاري مي آمد و اتومبيلي به 
سرعت از راه مي رسيد، تماشاگر خودش را به خيابان الله زار رسانده 
بود. سينما رفتن تا سنت شود چه دست ها و پاها كه در هنگامه فرار 

از سالن نشكست!
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كسي كه روزگار كودكي را در كتابخانه چندصد جلدي پدر گذرانده 
بود، چطور مي توانست عطش جانش را با چيز ديگري جز كتاب 
سيراب كند. رنج حاصل از جنگ جهاني اول، ورشكستگي پدر، و 
بذر مشروطه خواهی و وطن پرستي و انديشه هاي ضد استعماري كه 
پيش تر در ذهنش كاشته شده بود نيز بي تأثير نبود تا محمدحسين 
ركن زاده مصمم شود، براي ايجاد تغييري واقعي در جامعه، در كار 
كتاب گام بگذارد. او كه به سالك متخلص و به آدميت معروف بود، 
در سال 1301شمسي »كتابخانه و قرائت خانه آدميت« را در شيراز 
تاسيس كرد. هرچند به داليل نامعلوم كتابخانه براي مدت كوتاهي 
تعطيل شد اما آدميت دلسرد نشد و در سال 1303مجددا در ميدان 
مدبري شيراز كتابخانه را سر پا كرد. عالوه بر فروش و امانت دادن 
كتاب، امكان خواندن روزنامه هاي روز در همان محل كتابخانه به 
صورت مجاني برقرار بود و در همان ايام فهرست مفصلي از تمامي 
كتب قرائت خانه فراهم كرده بود تا عصاي دست كتابخوانان باشد. 
آدميت در شيراز دوام نياورد و در 1307به تهران آمد و اندكي بعد 
مجددا كتابخانه خود را در اين شهر بنا نهاد. هرچند دخل وخرجش 
با هم نخواند و سرانجام كتابفروشي تعطيل شد، اما در همين ايام بود 
كه آدميت فرصت يافت تا آثاري از خود به يادگار بگذارد. مهم ترين 
آنها رمان تاريخي »دليران تنگستاني« بود كه بارها منتشر شد و 
مسير شهرتش را هموار كرد و منبع الهام مجموعه تلويزيوني مشهور 
»دليران تنگســتان« در دهه50 قرار گرفت. مضاف بر اين، كتاب 

4جلدي »دانشمندان و سخن ســرايان فارس« به  عنوان منبعي 
معتبر در شناخت رجال فارس از ديگر آثار برجسته اين پيشگام 

تاسيس كتابخانه و قرائت خانه در ايران معاصر است.

  حافظ روحانی ������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

هنوز رضاشاه رسماً بر تخت ننشسته بود كه انجمن آثار ملی در تهران تأسيس شد. 
با اين حال آن چه انجمن آثار ملی می كرد، به بخش عمده ای از سياست رضاشاه 
تبديل شد. قرار بر اين بود كه تاريخ و مفاخر ايران ثبت و حفظ شود و سنگ بنايی 
باشد برای تجددی كه با هياهوهای رضاشاه پشت دروازه ها رسيده بود و صدايش 
به وضوح شــنيده می شــد. اما جدا از اين حقيقت تاريخی محمدعلی فروغی، 
حسن مستوفی، حســن پيرنيا، تيمورتاش، كيخسرو شاهرخ با تأسيس انجمن 
آثار ملی اقدام به كاری كردند كه آثارش هنوز هم در ذهن ما مانده است. بخشی 
از كاری كه انجمن آثار ملی كرد، مصور كردن تاريخ ايران بود. پس اگر امروزه ما 
تصوری از چهره  برخی مشاهير تاريخی مان داريم به خاطر تأسيس اين انجمن 
است و آدم هايی كه دنبال ثبت گذشته بودند و حفظ ميراثی برای آينده. سنت 
چهره نگاری اما ريشه در دوران قاجار دارد و احتماالً كارهايی كه اسماعيل جالير 
كرد. هر چند چيز زيادی از زندگی اسماعيل جالير نمی دانيم اما می دانيم كه او 
نقش مهمی در جريان موسوم به خيالی سازی داشت و از ائمه ی اطهار شمايل 
ساخت. بسياری از تصاوير منتسب به ائمه اطهار از كارهای اين نقاش ميانه دوره  
قاجار است. اما آن هايی كه در طول دوران پهلوی شمايل هايی از چهره  فردوسی، 
حافظ، سعدی، ابن سينا و ... ساختند، به ســنت ديگری در نقاشی ايران تعلق 
داشتند اما آن چه كردند تا حد زيادی ادامه  همان سنت خيالی سازی بود. نتيجه 

اما چانه  تيز سعدی است و گيسوان آشفته ی حافظ و چشمان نافذ فردوسی. 

  حسين عصاران �������������������������������������������������������������������
 

ميرزاده عشقي كه ذوق كالم پردازي و شــاعري داشت و در 
دارالحان )كنسرواتوار( اســتانبول هم از آموزه هاي موسيقي 
بهره گرفته بود، در مســير نوگرايــي و تجددطلبي ذاتي اش، 
نمايش  موسيقايي رستاخيز شهر ياران ايران را درباره گذشته 
ايوان مدائن نوشت وآن را با آوا و نواهاي ايراني بخش بندي كرد؛ 
با اين هدف كه آن را در بازگشت از استانبول به ايران و در قالب 

تلفيق »موسيقي« و »نمايش« روي صحنه آورد. 
هرچند كه بنا به روايت محمود خوشــنام، اجراي اين اپرا در 
ســال 1301 و در ســالن نمايش گراند هتل، در حد اجراي 
ايده هاي اوليه اش باقــي ماند، با اين حال ايــن تالش را بايد 
جلــوه اي از تجددطلبي جريان موســوم به روشــنفكري در 
دستيابي به فرم هاي هنري غربي و تسكين دهي يا مخفي كاري 
عقب ماندگي فرهنگي و اجتماعي جامعه پيرامونشان دانست؛ 
هرچند كه سرانجام تلخ اين »انديشمند/شاعر/ آهنگساز«را 
مي توان به مثابه آينه اي مقابل تالش هاي اين چنيني اين نحله 

فكري، دست كم در اوايل قرن اخير، به حساب آورد.

پيشنهاد كتاب:
 »عشقي: سيماي نجيب يك آنارشيست«، نوشته  محمد 

قائد، نشر »ماهي«،�۱۳۷۷
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 »پيكار«، »قيام«، »طليعه«، »آيينه افكار« و 
»ستاره شرق« روزنامه هايي بودند كه فرخي يزدي 

در توقيف طوفان در آنها مي نوشت
روزنامه نگار مطبوعات

محمد ناصر احدي ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

محمدعلي فرخي يزدي اولين بار كه طغيان كرد، نوجواني 15ســاله بود كه از راه 
 و رسم مدرسه داري ميسيونرهاي انگليســِي اداره كننده مدرسه »مرسليِن« يزد 
با زبان شعر انتقاد كرد و همين انتقاد سبب ســاز اخراجش شد. از 18 سالگي رو 
به فعاليت های سياســي آورد و، با نگاه ايده آليست و رمانتيك يك شاعر، مبارزه 
با بي عدالتي ها و نابرابري هاي اجتماعي را هدف خود قرار داد. ســرودن شعر و 
روزنامه نگاري دو اســلحه ای بود كه براي جدال با ظلم به دست گرفت. در سال 
1301، تقريبا 11 سالي از شــروع فعاليتش در مطبوعات می گذشت و از زمان 
روي كار آمدن رضاخان پيوســته از حكومت او انتقاد می كرد. با »طوفان« كه 
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه منتشر مي شد، كابوس بيداري مقامات شده بود و 
مدام از قانون شكني ها، غارت بيت المال و فساد اداري آنها مي نوشت. 30 شهريور 
ســال 1301، در مطلبي با عنوان »ابوالهول ارتجاع«، به استبداد و تصميمات 
غيرقانوني رضاخان در برخورد با مطبوعات تاخت. 5 روز بعد دوباره به پر و پاي 
رضاخان پيچيد و او را به سوءاستفاده از ثروت ملي متهم ساخت. رضاخان كه 
از دست فرخي ذله شده بود، از مجلس شوراي ملي خواستار محاكمه وي شد. 
فرخي در واكنش به اين موضوع با رندي يك روزنامه نگار، از يك سو، خودش 
را با سقراط مقايســه كرد كه بي گناه مجازات شد و از سوي ديگر اين دادگاه 
را فرصتي براي مفتوح شــدن راِه تاريك و مسدود محاكمه وزرا با افراد ملت 
ارزيابي كرد. او قوام السلطنه را هم از آتش حمالتش بي نصيب نمي گذاشت و 
بارها در صالحيت و كفايت او تشكيك كرد. »طوفان« در طول دوران حياتش 
بارها توقيف شد، اما فرخي هر بار با نشريه اي جديد بازمي گشت؛ »پيكار«، 
»قيام«، »طليعه«، »آيينه افكار« و »ستاره شرق« ديگر نشرياتي بودند كه 

فرخي در آنها عليه دشمنان و خائنان به وطن نوشت. سرانجام به اتهام اسائه ادب 
به مقام سلطنت به زندان قصر افتاد و با آمپول هواي پزشك احمدي صداي اعتراضاتش براي 

هميشه خاموش شد.
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