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نتايج موفق واكسن كرونا 
در دانشگاه آكسفورد 

همشهري سده 
سنگ و الماس

1302

معرفی متخلفان؛ 
 بزرگترين  کمک

به کودکان زباله گرد

  آغاز فوتبال ايراني با گيوه 
تعدادي از عالقه مندان بریتانيایي 
و ایراني مجمــع فوتبال ایران را 

تاسيس كردند 

  تهران غريب
نخستين رمان اجتماعي فارسي 

چگونه نوشته شد 

  رئيس الوزرا: سردار سپه
نخست وزیري سردار سپه در اوج 

شورش هاي داخلي آغاز شد 

  ركب زدن به حقه بازان 
ابتکار روزنامه نســيم صبا براي 

انتقاد از رضاخان

ده ها مطلب خواندني و   
عكس ديدني و سند از ايران 

در سال 1302 

   یک ماه از ابالغيه شــهردار 
تهران برای منــع به كارگيری 
كودكان زباله گــرد می گذرد 
و نيــاز كنونــی، همــکاری 

شهروندان است

   در صــورت مشــاهده 
به كارگيری افراد زیر ۱5سال 
در جمع آوری زباله های خشک 
محله تان، بهترین  كار، تماس با 

۱3۷ است

دیدگاه
مسعود منصور ؛   رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور

یکي از نقاط مبهم در عرصه هاي طبيعي كشور،  پرونده 
وقفي جنگل ها و منابع طبيعي است. در این خصوص 
برخي اراضي ملي از یک سو ملي محسوب مي شوند و از سوي دیگر پرونده وقفي دارند.

براي حل این تعارض نخستين راه طرح دعوا از طریق طرفين در مراكز و مراجع قضایي 
است.2دهه با این روش اقدام شد و یک ميليو ن و 300هزار هکتار از اراضي كه مشمول این 
دو قاعده بودند، در دعاوي قضایي و اداري مانده و كمتر منجر به نتيجه شده بود. در این 
اراضي به دليل اینکه هيچ كدام از 2سازمان نمي توانستند سند رسمي براي تثبيت بگيرند،  
جوالنگاه سوء استفاده گران شده بود. اما سازمان جنگل ها با اوقاف یک تفاوت داشت. اوقاف 
به استناد همان سند رسمي براي این اراضي اجاره مي بست و سازمان جنگل ها وقتي عليه 
كسي كه از این عرصه ها استفاده مي كرد طرح دعوا مي كرد،  فرد به استناد اجاره نامه برائت 
مي گرفت. در تبصره 6 قانون الحاق اوقاف یک قيدي گذاشته شده است كه جنگل ها و 

مراتع وقف پذیر نيستند مگر آنکه قبل از ۱6اسفند 65احيا شده باشند.
دومين راه حل اینکه نهالستان،  ایســتگاه توليد بذر،  جنگل دست كاشت و بياباني و 
جاهایي كه طرح منابع طبيعي اجرا مي شــود از این قاعده مستثنا و در سهم منابع 
طبيعي قرار گيرند. اگر جایي توسط سازمان جنگل ها براي اجراي طرح پيش بيني 
شده است،  اگر مشمول بند مذكور هم باشد،  چون سازمان جنگل ها این عرصه را نياز 
دارد باید در اختيارش باقي بماند و معادل آن را در جایي كه نياز ندارد،  به اوقاف بدهد.
جنگل آق مشــهد از آن دســته مواردي اســت كه موقوفه خاص اســت. در تاریخ 
2۷شهریور95 موضوع اختالف سازمان جنگل ها و اوقاف درخصوص آق مشهد مورد 
بررسي قرار گرفت. نتيجه این بود كه بخشي از عرصه كه جنگل است،  براي سازمان 
جنگل ها مي ماند و صرفا بخش هاي مستثنيات و غيرجنگلي وقف باقي مي مانند. بر این 
اساس در آق مشهد،  5 هزار و ۱00هکتار اراضي ملي تشخيص داده شد و 4۷0هکتار 
به عنوان غيرملي شناسایي شد. اما چون آق مشهد موقوفه خاص است،  صاحب آن با 
تصميم گرفته شده موافقت نکرد. سازمان مشکل را به مراجع متعددي منعکس كرد،  
حتي در زمان رئيس وقت قوه قضایيه در یک همایشي در حضور ایشان این موضوع 
تشریح شد و ایشان هم متعجب شد كه چگونه این رأي صادر شده و جنگل از حالت 
ملي خارج شده است. سازمان بر این اساس از طریق ماده 4۷۷قانون آیين دادرسي 
كيفري،  تقاضاي اعاده دادرسي نســبت به رأي قبلي كرد. تاكنون دادخواست اعاده 
دادرسي سازمان پذیرفته نشده است. درخواســت هاي سازمان نيز براي رئيس قوه 
قضایيه وقت ارسال شد و بعد به معاونت قضایي فرستاده شد تا ببينند مشمول ماده 
4۷۷خواهد بود یا نه. از دوره ریاست قبلي تاكنون اعالم نشده است. در این دوره مجددا 
پيگير درخواستمان شده ایم. هم تقاضا مي كنيم و هم مطمئنيم با رویکرد دقيقي كه 
رئيس محترم قوه قضایيه دارند و حساسيتي كه نسبت به مسائل منابع طبيعي دارند،  
درخواست مذكور پذیرفته شود و از مسئوالن سازمان اوقاف نيز مي خواهيم كه همه 

تالش خود را بکنند و متولي را متقاعد كنند كه این موضوع تعيين تکليف شود.

سرنوشت آق مشهد در 
انتظار تصميم قوه قضاييه

نگاه
حسن كاظمي قمي  ؛   سفير پيشين ایران در عراق

روابط ایران و عراق در چارچوب یک ســري اصول برقرار 
است، هر دو كشور منافع مشــترك و تهدیدات مشترك 
دارند و ظرفيت هاي ممتازي براي همکاري وجود دارد و اراده رهبران دو كشور براي 

تقویت همکاري هاي همه جانبه بين دو كشور بوده است.
دو كشــور ایران و عراق در بســياري از موضوعات مربوط به منطقه ، جهان اسالم و 
بين المللي از موضع مشــترك برخوردارند و نگاه هر دو كشور تقویت ثبات و امنيت 
منطقه بر پایه یک مشــاركت دسته جمعي با حضور كشــورهاي منطقه است با این 
اصول از ابتداي شــکل گيري عراق جدید شاهد تقویت و گســترش روابط در همه 
زمينه ها به مقتضاي شرایط عراق بوده ایم؛ یک زماني این همکاري در زمينه نظامي 
و مقابله با تروریسم بوده، زماني در زمينه اقتصاد و تجارت و یا یک زمان، ترميم آثار 
باقيمانده از رژیم بعث عراق در دستور كار دو كشور بود ازجمله اجرایي كردن توافقنامه 
۱9۷5الجزایر كه اگر نگاهي به مجموعه روابط داشته باشيم مي بينيم در همه زمينه ها 
روابط به سمت بهبود بوده است. از طرفي مي توان این ادعا را داشت كه تنها كشوري كه 
در همه شرایط به كمک عراق شتافته ایران بوده است و امروز شاهد هستيم یک نظام 
مردم ساالر در عراق شکل گرفته كه خودش تصميم مي گيرد و داراي سياست خارجي 
مستقل است هرچند هنوز بقایاي تروریست ها در عراق وجود دارند. در مجموع باید 
تأكيد كرد كه روند همکاري هاي ایران و عراق در حال حركت به سمت روابط راهبردي 
است و رفت وآمد هيأت هاي دیپلماتيک دو كشــور در همين راستا و برداشتن موانع 
شکل گيري این روابط راهبردي است و ســفر اخير وزیر خارجه ایران به عراق و سفر 
نخست وزیر عراق به تهران براي تقویت همکاري ها به سمت روابط راهبردي ارزیابي 
مي شود. گسترش همکاري بين عراق و محيط پيراموني و همسایگان جزو سياست هاي 
اصولي بوده كه همواره مورد حمایت ایران بوده است اما چيزي كه در واقعيت صحنه 

عراق وجود دارد این اســت كه خيلي از كشــورها از شکل گيري 
عراق جدید احســاس نگراني كرده اند ازجمله عربستان سعودي. 

سعودي ها شاید بنا به شرایط عراق در موضع گيري ها تغيير تاكتيکي داده باشند اما به 
مفهوم واقعي هيچ گاه در مسير همکاري با عراق حركت نخواهند كرد. 

 ايران و عراق 
در مسير روابط راهبردي
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جدال توليد با تحريم 

 دولت الكاظمي
فرصتي براي كاهش تنش

 روح اهلل رجايي، دبير اسبق گروه جامعه روزنامه همشهري
و سردبير روزنامه جام جم بر اثر كرونا به دیار باقي شتافت

شهادت جواداالئمه، ابن الرضا، با ب الحوائج، امام محمدتقي عليه السالم را تسليت مي گویيم

   گفت وگــوي همشــهري با هشــام الســهيل، رئيس 
فراكســيون »عراقيون «، اصلی ترین پایگاه حاميان دولت 

مصطفی الکاظمی در پارلمان عراق
  ادامه شرایط كنونی منطقه به نفع هيچ كس نيست؛ 

نه عربستان، نه ایران و نه حتی آمریکا

نوبت به بازپس گيري آق مشهد مي رسد؟
رئيس قوه قضایيه: تضييع حقوق عامه پذیرفته نيست و دستگاه قضایي به هيچ فرد یا نهادي 

اجازه تعدي به سرمایه هاي ملي را نمي دهد
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یاد
دانيال معمار ؛ روزنامه نگار

  سالم آقا روح اهلل! سالم رفيق نيمه راه. زورم نمي رسد 
كلمه ها را جوري پشت ســر هم ردیف كنم كه نشان 
بدهد دلم چقدر آشوب است، چقدر مي ترسم، چقدر 
حسرت مي خورم، چقدر از همين حاال دلم برایت تنگ 
شده. آقاجان یادت هست حول و حوش یک هفته مانده بود به اربعين زنگ زدي كه 
كربال قرار بگذاریم. دقيق یادم نيست؛ 3 یا 4 سال پيش بود. قرار بود تو فردا صبحش 
راهي شوي. گفتم روح اهلل!  كارم گره خورده. گفتي یعني چي؟ گفتم پولم دیر آماده 
شد، بليت گيرم نيامد. خداحافظي نکرده قطع كردي. دلم گرفته بود. به هزار و یک 
آژانس زنگ زده بودم. هر چه بيشتر زنگ مي زدم بيشــتر به در بسته مي خوردم. 
داشتم كم كم نااميد مي شدم. فردا صبح از فرودگاه زنگ زدي كه برو فالن جا بليتت 
را بگير. فکر كردم داري شوخي مي كني. گفتي كربال مي بينمت. آمدم تشکر كنم كه 

پریدي وسط حرفم. گفتي من كاره اي نيستم آقاجان، حتما دعوتي بودي.
  برادر جان!  یادت هست، نزدیک چهلم آقامجتبي تهراني بود. زنگ زدم گفتم روح اهلل! 
دستم زیر ساطور است. دارم یک كتابچه براي چهلم آقا مجتبي توليد مي كنم. مطلب 
كم دارم. مي تواني همين االن بنشيني یک یادداشت مفصل بنویسي. منتظر بودم كه 
مثل هميشه ناز كني و اما و اگر بياوري و آخرش هم وعده سر خرمن بدهي. اما انگار اسم 
»آقامجتبي« كار خودش را كرده بود. گفتي همين االن مي نویسم مي فرستم. گوشي را 
كه قطع كردم پيش خودم گفتم احتماال سر كارم گذاشته اي. نيم ساعت بعد یادداشت 
را فرستادي. چقدر هم خوب نوشته بودي. اشــکم را درآوردي. یک جاي یادداشت 
نوشته بودي؛ »پنجشنبه اي، از مراسم تشييع كه برگشتيم، یکي از آن پوسترهاي حاج 
آقا را زدم پشت شيشه عقب ماشين. حس خوبي داشت، مثل اینکه مدل ماشينم باال 
رفته باشد...« االن دارم به این فکر مي كنم كه هر جور شده عکست را گير بياورم و بزنم 

پشت شيشه عقب ماشينم. مي خواهم مدل ماشينم را باال ببرم.
  عزیز جان! یادت هست سر سيل آق قال زنگ زدم كه خبري ازت بگيرم. گوشي 
را برداشتي و گفتي داداش! اوضاع خيلي خراب اســت، خيلي. بار اولت نبود، سر و 
ته ات را مي زدند وسط سيل و زلزله بودي. گوشي را كه قطع كردي حسودیم شد؛ از 
اینکه تو آنجا بودي و من توي خانه پایم را روي پایم انداخته بودم حرصم مي گرفت. 
باید اعتراف كنم كه سبک زندگي ات را بلد نبودم و نيستم، درستش این است كه 
توانایي این جور زندگي كردن را ندارم. انگار تو مثل همه نبودي. خب همه دوست 
دارند خوشبخت باشند، همه دوست دارند شاد باشــند، همه دوست دارند راحت 
زندگي كنند. شاید به همين دليل هم باشد كه خيلي از آدم ها، خودخواه مي شوند. 
اما روح اهلل، تو یکي اینجوري نبودي، اینجوري زندگي نمي كردي. در حدیثي نبوي 
آمده؛ كسي كه شب را صبح كند و تنها در اندیشــه خودش باشد، هيچ وقت روي 
آرامش به خودش نخواهد دید. یا گفته اند كه مردم، اهل و عيال خداوند هســتند و 
نزدیک ترین راه براي رســيدن به خداوند، از همين مسير خدمتگزاري به این اهل 
و عيال مي گذرد. این دقيقا كاري بود كه تو در زندگي مي كردي روح اهلل. وقتي كه 
براي خوشبختي و شادي دیگران كار مي كردي، خودت هم طعمي و سهمي از این 

خوشبختي و شادي مي بردي.
  خب آقاي رجایي! اشک امانم را بریده. قبول كن خيلي زود رفتي، خيلي زود. به 
من و رفقایت حق بده كه رفتنت را حاال حاالها باور نکنيم. همين یک ماه پيش خانه 
حامد دور هم جمع شــدیم. به ریش دنيا و كرونا و همه  چيز خندیدیم. اگر آن روز 
قرار بود حدس بزنم كدام یکي از ما، یک ماه دیگر نخواهد بود، حتما تو آخرین نفر 
بودي. آنقدر كه سر ذوق بودي و شوخي مي كردي و مي خندیدي. آنقدر كه حرف 
مي زدي و تيکه مي انداختي و خاطره تعریف مي كردي. راستش نيت كرده بودم كه 
این نوشته را با گفتن از غم عميق و اصيلي تمام كنم كه از صبح راه گلویم را گرفته 
است، اما وقتي فهميدم كه اربعين رفتنت دقيقا با عاشوراي حسيني یکي شده، دلم 
حسابي آرام گرفت رفيق! حتما براي این رفتن هم برنامه ریزي كرده بودي. حتما 

این بار تو دعوتي بودي.

حتماً اين بار تو دعوتي بودي
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یادداشت
رضا كربالئي  ؛ روزنامه نگار

سرانجام قيمت ارزهاي جهانرواي خارجي در بازار داخلي 
ایران دیروز فروكش كرد و انتظار این است كه ثبات به 
بازار ارز كشور برگردد. اما راز بقاي ثبات ارزي چيست و 
چگونه مي توان از شکل گيري موج تازه از التهاب ارزي 
جلوگيري كرد؟ بدیهي اســت كه بازگرداندن ثبات به بازار ارز و برگشت به نرخ هاي 
تعادلي تنها به اقتدار قانوني دولت و سياست هاي كوتاه مدت بانک مركزي سخت و 
شکننده خواهد بود و الزم است تا تدابيري چندوجهي براي حفظ آرامش در بازار ارز 
اجرایي شود. افزایش قيمت ارز در بازار داخلي البته دالیل مختلفي دارد اما آنچه باعث 
شتاب رشد قيمت به ویژه در یک ماه گذشته شد  را مي توان در چند گزاره خالصه كرد؛ 
انباشت شدن تقاضاي تجاري ارز براي واردات، شکل گيري موج تقاضا براي ارز از سوي 
برخي صادركنندگان براي رفع تعهد ارزي، ایجاد اختالل در روند ورودي ارز به كشور 
به دليل محدودیت هاي تجاري ناشي از شيوع كرونا، انفعال و مقاومت برخي كشورهاي 
طرف تجاري ایران براي آزادسازي و دسترسي به منابع ارزي و البته حركت بخشي از 
نقدینگي به سمت بازار ارز و طال و شکل گيري تقاضاي سرمایه گذاري ارزي كه انتظار 
مي رود دست كم بخشي از این مشکالت ایجاد شده با تدابير دولت و بانک مركزي در 
كوتاه مدت برطرف شود. به ویژه اینکه رئيس كل بانک مركزي در تازه ترین موضع گيري 
خود از دستورالعمل جدید درخصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تامين ارز 

واردات كشور خبر داده است.
در افق ميان مدت و بلندمدت اما ضرورت دارد تا موانع بنيادین بر سر راه نقل و انتقال ارز 
و دسترسي به منابع ارزي كشور از یک سو و تقویت منابع ارزي از طریق تقویت صادرات 
غيرنفتي با متنوع كردن شركاي تجاري ایران برداشته شود و این مهم وقتي عملياتي و 
قابل اتکا خواهد بود كه مجموعه اركان تصميم گيرنده در سطوح مختلف قواي سه گانه 
با درك واقع بينانه و منطقي از چالش هاي تجاري و ارزي پيش روي كشــور، درصدد 
برایند تا این موانع را با فعال سازي دیپلماسي اقتصادي حذف كنند و مانع شکل گيري 
حلقه جدیدي از محاصره ارزي كشور شوند. دست كم 3گام براي شکستن حصر ارزي 
كشور باید برداشته شود، نخست انتظارات تورمي در كشور به طور جدي كاهش یابد 
تا تقاضاي سفته بازي و سرمایه گذاري در بازار ارز فروكش كند، این مهم در چارچوب 
هدف گذاري نرخ تورم 22درصدي بانک مركزي و منظومه اي از سياست هاي پولي 
كالن ازجمله تامين كسري بودجه از مســير تداوم حراج  اوراق بدهي دولت، كاهش 
شکاف بين نرخ بهره واقعي بانکي با نرخ تورم فعلي و آینده، ایجاد تعادل در بازده بين 
بازارهاي دارایي و بازارهاي نقدشــونده نظير ارز و طال و التزام اركان تصميم ســاز و 
تصميم گيرنده در سطوح سياسي و اقتصادي كشور براي كاهش اختالفات سياسي و 

اجماع عقالني جهت رفع چالش هاي اقتصادي كشور ممکن خواهد بود.
دومين گام تالش براي شکستن حصر بانکي كشــور و پذیرش این واقعيت است كه 
هرچند برخي بانک هاي خارجي در همکاري با بانک هاي ایراني از فشار تحریم هاي 
آمریکا نگران هســتند، اما تصویب نشــدن لوایح دوگانه دولت در ارتباط با مبارزه با 
پولشویي و جرایم سازمان یافته این پيام را به بانک هاي جهان مخابره كرده كه همکاري 
با بانک هاي ایران زیانبار و هزینه زاست و از این منظر ضرورت دارد تا مجلس جدید 
در یک سال پایاني دولت، با درك واقعيت حصر بانکي كشور در جهت تصویب لوایح 

یادشده با درنظر گرفتن مصالح و منافع ملي گام بردارد.
گام سوم هم تالش براي گشایش در روابط خارجي و تجاري ایران با كشورهاي جهان 
خواهد بود و بدیهي است كه اگر مجموعه حاكميت به این نتيجه رسيده كه مي توان 
با كشوري چون چين روابط راهبردي 25ساله داشــت، به طور طبيعي تالش براي 
برقراري روابط تجاري و اقتصادي بلندمدت با دیگر كشورهاي جهان هم ضرورت دارد 

و نشــان خواهد داد كه ایران به عنوان یک بازیگر فعال در سطح 
منطقه و جهان، خواهان ارتباط مؤثر با حفظ احترام متقابل با همه 

كشورهاي جهان است و با این پيش فرض و ارسال سيگنال به جهان مي توان تالش 
برخي كشورها براي ایران هراسي را كم اثركرد.

راز بقاي ثبات ارزي

ادامه 
در صفحه4

5



2 سه شنبه 31 تير 99  شماره 7993 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

ان
گهب

ي ن
ورا

ي ش
سان

ع ر
طال

اه ا
ايگ

س: پ
عك

ديروز دومين نشست هم انديشي 
هيأت رئيســه مجلس با اعضاي مجلس

شوراي نگهبان با عنوان نشستي 
براي رفع مشــكالت مردم در حوزه قانونگذاري  
برگزار شد. اگرچه بررســي راهكار هاي افزايش 
تعامــل و همكاري هــاي مشــترك در زمينه 
قانونگذاري محور نشست بود اما مي توان تفاهم 
ميزبان و مهمان بر سر اصالح قانون انتخابات و 
تدويــن قانون جامــع انتخاباتــي را مهم ترين 

خروجي اين نشست دانست.
به گزارش همشــهري، اهميت تفاهم شــوراي 
نگهبــان و مجلس برســر پرداختن بــه قانون 
جامــع انتخابات زماني دوچندان مي شــود كه 
ســخنان اخير آيت اهلل جنتي در انتقاد از اصالح 
قانون انتخابات در اواخر مجلــس دهم را مورد 
توجه قرار داد.  او در نطقي در نشســت هفدهم 
ارديبهشت ماه شوراي نگهبان عملكرد مجلس 
دهم در بحث اصالح قانون انتخابات را نقد كرد و 
گفت: »درحالي كه ما مدت ها و پيش از برگزاري 
انتخابات اخير، درباره اصــالح قانون انتخابات 
فرياد زديم و مطالبه كرديم، اما مجلس محترم 
هيچ توجهي به اين امر نكرد و حاال و در روزهاي 
پاياني خود تازه به فكر اصالح قانون انتخابات آن 
هم با اين كيفيت افتاده اســت... متأسفانه طرح 
اخير نه تنها هيچ نســبتي با سياست هاي كلي 
انتخابات ندارد بلكــه با هدف بي خاصيت كردن 
احراز صالحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده 
اســت... اميدواريم مجلس يازدهم با هماهنگي 
متوليان امر انتخابات همچون وزارت كشــور و 
شوراي نگهبان كه تجربه ارزشــمندي در اين 
حوزه دارند، در فضايي معقــول اقدام به اصالح 

قانون انتخابات كند.«
سخناني كه در موضع گيري هاي علي الريجاني 
مكررا محل گاليه قرار گرفت چنانچه او در آخرين 
مصاحبه تلويزيونــي اش در مقام رئيس مجلس 
گفت: در هر مجلســي راجع به قانون انتخابات 
وصله، پينه اي انجام مي شــد و ما گفتيم يك بار 
براي هميشــه، قانون كامل انتخابات را مطابق 
سياســت هاي كلي نظام تصويب كنيم. يكي از 
دوستاني كه االن عضو حقوقدان شوراي نگهبان 

است مبدع قضيه بود. 
جلسه اي گذاشــتيم كه آقاي كدخدايي حضور 
داشــت، از مركز پژوهش ها و كميســيون هم 
افرادي بودند. گفتيم چنيــن هدفي داريم و ما 
مطالعه كرده ايم تــا ببينيم دنيا چطور انتخابات 

برگزار مي كند. 
همچنين اينكه طبق سياست هاي كلي، انتخابات 
عادالنه باشــد و مصالح ملي و ارتباطات مردمي 
رعايت شــود، چه اقدامي مي توان انجام داد. در 
نهايت درباره قانون انتخابات، به مدل انتخابات 
تناســبي رســيديم، بنده در هميــن موضوع 
به صورت تلفني با حضرت آيت اهلل جنتي صحبت 
كردم و گفتم كه چنين بحثي وجود دارد. آقاي 
كدخدايي هم قبول داشتند و همكاري هم كردند. 
براساس اين قانون، سطح انتخابات عوض شد و 

از حوزه خرد باال آمد. دو سال زمان برد و بعد در 
مجلس قانون آن تصويب شــد، امــا يك مرتبه 
شوراي نگهبان اصل موضوع را به هم زد و گفت 
قســمت هاي مربوط به شــفافيت مالي درست 
است. مجلس حق داشت ناراحت شود. البته ما 
آن قسمت شــفافيت مالي را تصويب كرديم و 

نمي دانم گاليه براي چيست.
دفاعيه الريجاني از عملكرد مجلس دهم در حوزه 
قانون انتخابات اما اعتراض شوراي نگهبان را در 
پي داشت. بالفاصله در جوابيه اي از سوي شوراي 

نگهبان پاسخ داده شد. 
شوراي نگهبان در پاســخ به سخنان الريجاني 
مدعي شد:»همكاري و تعامل مجلس و شوراي 
نگهبان در زمينــه تدوين طرح اصــالح قانون 
انتخابات جزو نقاط درخشــان عملكرد مجلس 
دهم بود لكن مدل پيشــنهادي در طرح مذكور 
براي استاني شــدن انتخابات و پيش بيني سهم 
ناچيز 1۵ درصدي براي شــهرهاي كوچك در 
انتخاب نمايندگان، خالف اصول قانون اساسي 
و تضييع كننده حق مردم در شهرهاي كوچك 
بود كه حتي پيــش از تصويب در صحن مجلس 
نيز به اطــالع رئيس محترم مجلــس و اعضاي 
محترم كميسيون مربوطه رسيد لكن با تصويب 
نهايي، مدل پيشنهادي با ايراد شورا مواجه شد 
و تصويــب بخش هاي ضروري ديگــر طرح نيز 
عقيم ماند. با اين حال همانطــور كه قباًل اعالم 
شده است شوراي نگهبان با اصل تناسبي شدن 
انتخابــات مخالفتي ندارد و آمــاده همكاري با 
مجلس محترم جهت تدوين راهكارهاي اصالحي 

و كارآمد است.«
حاال اما مجلس تازه نفس يازدهم كه منتقدان آن 
را محصول نظارت استصوابي شوراي نگهبان و رد 
صالحيت هاي گسترده اصالح طلبان در انتخابات 
گذشته مي دانند در دومين  ماه روي كار آمدنش 
سوداي ســامان دادن به قانون انتخابات را دارد، 
قانوني كه اصــالح آن در 4دوره اخير مجلس به 

سرانجام نرسيده است.
آنچه اهميت ورود مجلــس اصولگراي يازدهم 
به بحث قانــون انتخابــات را دوچندان مي كند 
در پيش بودن انتخابات 1400و تعيين تكليف 

سيزدهمين رئيس دولت پس از انقالب است.
در همين راستا و در پايان نشست ديروز هيأت 
رئيسه مجلس با شــوراي نگهباني ها، عباسعلي 
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ 
به پرسشي درباره فرجام بررســي قانون جامع 
انتخابات در مجلــس و اينكه آيا ايــن قانون به 
انتخابات 1400 خواهد رسيد؟ گفت: نمي توانم 
پيش بيني كنم، امــا همكاري ها آغاز شــده و 
كميسيون شورا هاي مجلس در نشست هايي با 
برخي اعضا و كارشناسان شــوراي نگهبان اين 

موضوع را بررسي كرده است.

رويكرد شوراي نگهبان در قبال مجلس يازدهم 
سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو با خبرنگار 
صدا وسيما با تأكيد بر اينكه بارها اعالم كرده ايم 
كه آماده همــكاري با مجلس هســتيم به ويژه 
اين مجلــس كه با رويكرد جديد شــكل گرفته 
است، افزود: در اين چارچوب پژوهشكده شوراي 
نگهبان و اعضاي اين شــورا آمادگــي دارند كه 
ديدگاه هاي مشورتي را پيشاپيش به مجلس ارائه 
كنند تا رفت و برگشت مصوبات سرعت بيشتري 
داشته باشــد و مصوبات با ســرعت بيشتري به 
مرحلــه نهايــي برســند.كدخدايي گفت: اين 
همكاري ها داراي آثار خــوب براي مردم به ويژه 
مصوباتي است كه ناظر بر حل مسائل مردم باشد 
و شوراي نگهبان نيز با رويكرد جديد به بررسي 

مصوبات خواهد پرداخت.
وي گفت: اميدواريــم اين اقدامات مشــورتي 
با سرعت بيشــتري انجام شــود تا مجلس هم 
بتواند آن را نهايي كند اما اينكه چه زماني به ثمر 
مي رسد به مباحثي بستگي دارد كه در مجلس 

مطرح مي شود.

هيأت رئيسه مجلس يازدهم ديروز با اعضاي شوراي نگهبان درباره اصالح قانون انتخابات به 
تفاهم رسيدند، تفاهمي كه در مجلس دهم هم رخ داده بود

تفاهم انتخاباتي مجلس و شوراي نگهبان
در حاشيه سياست

  چرا دادگا ه هاي فساد علني شد
حجت االسالم حسن درويشيان، رئيس سازمان بازرسي كل كشور 
در گفت وگو با پايگاه اطالع رســاني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت اهلل العظمي خامنه اي )khamenei.ir( درباره دليل علني شدن 
دادگاه هاي مبارزه با فساد، گفته اســت: علت اينكه رهبر انقالب 
اجازه دادند كه اين موضوعات رسانه اي شود و دادگاه هايشان علني 
برگزار شود، اين است كه تقريبا عده زيادي از مردم تصور مي كردند 
با فسادهاي كالن، مخصوصا با دانه  درشت ها و كساني كه به مقامات 
و مسئوالن كشــور منصوبند، برخورد نمي شــود و با چند تا آدم 
بيچاره برخورد مي كنند و اين نتيجه گيري مي شد و دشمن هم اين 
تحليل را مي كرد كه فساد سيستمي است و كل كشور را فرا گرفته، 
درحالي كه اعتقاد ما اينچنين نيست كه فساد سيستمي شده است. 
من فكر مي كنم اين اجازه داده شد كه دادگاه ها علني و رسانه اي 
شود تا نشان داده شود هر شخصي در هر سطحي كه فساد كند، نظام 
با او برخورد مي كند ولو منصوب به عالي ترين مقامات كشور باشد و يا 

سال ها در قوه قضاييه مسئوليت داشته است.

  گزينه هاي رياست ديوان محاسبات
محمد خدابخشــي، نايب رئيس كميســيون برنامــه و بودجه  از 
برگزاري رأي گيري كميته ديوان محاسبات براي انتخاب 4نامزد 
رياست ديوان محاســبات خبر داد. نايب رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه گفت: اعضاي كميته ديوان محاسبات عادل آذر، مهرداد 
بذرپاش، لطف اهلل فروزنده و ضرغام صادقي را به عنوان نامزدهاي 
رياست ديوان محاســبات به كميســيون برنامه و بودجه معرفي 
كردند. به گزارش خبرآنالين، براســاس آيين نامه داخلي كميته 
ديوان محاسبات با بررسي سوابق و برنامه هاي نامزدهاي رياست و 
دادستاني ديوان محاسبات، 4 نفر را به كميسيون برنامه  و بودجه 
معرفي مي كند. كميسيون برنامه  و بودجه از ميان 4 نفر مشخص 

شده، ۲ نفر را براي رأي گيري در صحن انتخاب خواهد كرد.

  توييت معنادار شمخاني درباره يك قانون
علي شــمخاني، دبير شــوراي عالي امنيت ملي با هشــتگ هاي 
خصوصي ســازي  و اصــل 44، گام دوم انقــالب و جهش انقالبي 
در صفحه توييترش، نوشــت: ســرمايه هاي علمــي و مديريتي 
جوان و ظرفيت هــاي بي بديل بخش خصوصــي تضمين كننده 
شكوفايي اقتصادي و توسعه پايدار است. دو قانون »منع به كارگيري 
بازنشستگان« و »خصوصي ســازي طبق اصل44« نتوانست اين 
مهم را محقق كند. گام دوم انقالب بايد با جهش انقالبي همراه شود.

ايران و عراق در مسير روابط راهبردي
از جمله داليل اين نگاه اين است كه عربستان  ادامه از 

سعودي با نظام سلطنتي موروثي كه انتخابات صفحه اول
و مردم ساالري در آن وجود ندارد از يك عراق مردم ساالر كه داراي 
شكوفايي باشــد نگراني دارد به همين دليل روند چند سال اخير 
عربستان در مقابل منافع مردم عراق بوده است. مشابه اين روند را 
آمريكايي ها داشته اند كه سعي بر تحميل سياست هاي خود به عراق 
داشته اند بنابراين نبايد انتظار داشــت آمريكا از عراق مردم ساالر 
حمايت كند هرچند در شعار شايد اين حمايت را اعالم كند اما تجربه 
ساليان گذشته خالف اين را نشان مي دهد. با توجه به چالش هاي 
امروز عراق ازجمله مشكالت اقتصادي و يا بحران كرونا و نيز فشار 
آمريكا براي ابقاي نظاميانش در اين كشور پيش بيني اين است كه 
سفر آقاي كاظمي به ايران بتواند دســتاوردهاي عملي در جهت 
همكاري ايران و عراق در موضوعات اقتصادي داشته باشد، طبيعي 
است در اين سفر با توجه به تحوالت منطقه اي و بين المللي حتما 

رايزني هايي در اين باره انجام مي شود.

روايت مجلسي ها از نشست با شوراي نگهبان
در كنار توضيحات كدخدايي از نشست شوراي نگهبان و هيأت رئيسه مجلس، برخي از اعضاي 
هيأت رئيسه نيز درباره اين نشست توضيحاتي داده اند ازجمله اينكه عليرضا سليمي، عضو 
هيأت رئيســه مجلس در اين باره به مهر گفت: آيت اهلل جنتي اين مجلس را مجلسي انقالبي 
خواند و تأكيد كرد كه انقالبي ماندن مجلس الزاماتــي دارد و در وهله اول نمايندگان بايد از 
لحاظ رفتاري و اخالقي نكاتي را مورد توجه قرار دهند و از سوي ديگر در حوزه قانونگذاري و 
نظارت به گونه اي عمل كنند كه از  شأن مجلس صيانت شود. احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده 
قم و ديگر عضو هيأت رئيسه مجلس نيز در اين باره به فارس گفت: در اين جلسه آيت اهلل جنتي 
نمايندگان را به رعايت قانون توصيه و عنوان كرد كه تالش نمايندگان بايد بر اين باشد كه تا 
پايان دوره مجلس، انقالبي بمانند و ما در پايان دوره يازدهم مجلس بتوانيم اين دوره را به عنوان 
بهترين دوره مجلس در ادوار مختلف داشته باشيم. وي افزود: در اين جلسه بر اين موضوع 
تأكيد شد تا سازوكاري انديشيده شود كه طرح هاي مجلس كمتر در رفت وآمد بين شوراي 
نگهبان و مجلس باشد و زمان كمتري براي تأييد مصوبات مجلس در اين باره صرف شود. بر 
اين اساس مقرر شد تا مشاوران پژوهشكده شوراي نگهبان در مجلس مستقر شوند و مكاني 
براي استقرار آنها در اختيارشان قرار گيرد تا نمايندگان قبل از تدوين طرح ها از نظرات اين 
مشاوران مبني بر اينكه آيا اين طرح مغاير با قانون شرع است يا خير، بهره مند شوند تا از اين 
طريق طرح هاي مجلس پس از تصويب براي تأييد از سوي شوراي نگهبان كمتر در رفت وآمد 

بين مجلس و شورا باشد.

ث
مك

مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق امروز سه شنبه در رأس يك 
هيأت بلندپايه اقتصادي و سياسي به تهران سفر مي كند.ديپلماسي

رسانه هاي داخلي گزارش داده اند كه قرار است الكاظمي در تهران 
عالوه بر ديدار با حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي و حسن 
روحاني رئيس جمهوري، با اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري نيز 
ديدار كند. الكاظمي نخستين مقام بلندپايه خارجي است كه بعد از شيوع كرونا 

در جهان به ايران سفر مي كند.
گفت وگو درباره آخرين تحوالت منطقه و همچنين همكاري هاي دوجانبه ايران 
و عراق ازجمله محورهاي مذاكرات مقامات ۲ كشور در جريان سفر روز سه شنبه 
الكاظمي به تهران خواهد بود. نخست وزير عراق قرار بود پيش از سفر به تهران، 
در رياض پايتخت عربستان ســعودي با مقامات اين كشور ديدارهايي داشته 
باشد كه اين ديدار به دليل بستري شــدن پادشاه عربستان در بيمارستان لغو 
شد؛ همچنين اعالم شده كه الكاظمي پس از تهران، براي گفت وگو با مقامات 

اياالت متحده آمريكا به اين كشور سفر مي كند.
به گزارش همشهري، دفتر الكاظمي در اين باره توضيح داد كه سفر نخست وزير 
به عربستان به نخستين زمان ممكن كه به توافق هر دو طرف رسيده موكول 
شده است. در همين حال نخست وزير عراق در تماس تلفني با محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان جوياي احوال ملك سلمان شــد. دربار سلطنتي عربستان 
سعودي بامداد دوشنبه اعالم كرد كه سلمان بن عبدالعزيز پادشاه اين كشور 
براي انجام آزمايش هايي به بيمارستان تخصصي ملك فيصل در رياض منتقل 
شده است. الكاظمي ديروز در آستانه سفر به عربســتان مقاله اي در روزنامه 

پس از گذشــت يك هفته از انتشــار 
درخواست ها براي توقف و بازنگري در قضايي

اجراي  حكم اعدام براي 3نفر از متهمان 
حوادث بنزيني آبان ماه ســال98، رئيس قوه قضاييه 

به طور تلويحي، درباره اين پرونده اظهارنظر كرد.
سيدابراهيم رئيسي روز گذشته طي سخناني در جلسه 
شــوراي عالي قضايي با تأكيد بر اينكه نظام دادرسي 
و فرايند دادرســي در دســتگاه قضايي مبتني بر كار 
كارشناســي دقيق و حرفه اي و قانون و عدالت است، 
خاطرنشــان كرد: قوه قضاييه در انجام وظايف خود 
تحت تأثير فضاســازي ها قرار نمي گيــرد. به گزارش 
ميزان، رئيس قوه قضاييه گفت: تمام مراحل و فرايند 
دادرسي مبتني بر موازين شــرعي و ادله موجود در 
پرونده هاي قضايــي و اقتضاي حق و عدل اســت و 
جوسازي ها هرگز در تصميم قضات مؤمن و مخلص و 
فرايند دادرسي و صدور احكام قضايي اثرگذار نخواهد 
بود. رئيسي متذكر شد كه روند حاكم بر دستگاه قضا 
ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتي حقوق 
متهم است و فرايند دادرســي در نظام قضايي حقوق 

همگان را تضمين مي كند.

منشأ فضاسازي ها به روايت رئيسي
رئيس قوه قضاييه با تقســيم بندي و تفكيك مبناي 
فضاســازي ها عليه احكام و تصميمات قضايي اظهار 
داشت: فضاســازي ها گاهي ناشــي از بي اطالعي و 
كم اطالعي نســبت به پرونده هاســت كه بايد آحاد 
جامعه را از آن آگاه و مطلع كرد، اما گاهي اين تحركات 
از روي غرض ورزي صورت مي گيرد. رئيســي افزود: 
گاهي جوسازي ها از ســوي آمريكا كه مظهر تضييع 
حقوق انسان است، اسرائيل كودك كش، منافقين كه 
دست شان تا مرفق آلوده به خون انسان هاي بي گناه 
است و جريانات ســلطنت طلب و ضد انقالب صورت 
مي گيرد كه ماهيت آنها براي ملت روشن است و اينها 
نمي توانند كوچك ترين رخنه اي در اراده دستگاه قضا 

براي اجراي حق و عدالت ايجاد كنند.

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از ســخنانش با 
تأكيد بر لزوم به رسميت شــناختن حق اعتراض در 
جامعه، گفت: ما اعتراض را قبول داريم و بايد اعتراض 
را شــنيد و با آن منطقي برخورد كرد، اما اعتراض با 
اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب، خط قرمز 
دستگاه قضايي است و نبايد اجازه داد كسي در كشور 
ناامني ايجاد كند. رئيسي همچنين از همكاران قضايي 
در سراسر كشور خواســت كه نسبت به جرايم خشن 
حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور 

و متجاسر به قانون ميدان پيدا كنند.

اميد به نقض احكام اعدام
سه شنبه هفته گذشته، در پي اعالم خبر تأييد حكم 
اعدام 3متهم حوادث آبان ماه98 در ديوان عالي كشور، 
برخي از شخصيت ها و فعاالن رســانه اي و اجتماعي 
خواســتار توقف اجراي احكام اعدام و اعاده دادرسي 
شدند. طي هفته گذشته، تعداد پرشماري از كاربران 
شــبكه هاي اجتماعي با اســتفاده از هشتگ »اعدام 
نكنيد« اعتراض خود را به رأي ديوان عالي كشور اعالم 
كردند. اما پيوستن رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا 
و نخست وزير رژيم صهيونيستي به اين كمپين، با موج 
واكنش كاربران و فعاالن سياسي مواجه شد كه مواضع 
دونالد ترامپ و بنيامين نتانياهو را به دو رويي و نقض 

حقوق بشر توسط خود آنها متهم مي كردند.
روز يكشنبه گذشــته، 4وكيل محكومان اين پرونده 
اعالم كردند كه درخواست بررســي مجدد پرونده از 
سوي ديوان عالي كشور پذيرفته شد و پرونده جهت 
بررســي مجدد به يكي از شــعب 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 ايــن پرونده، متوقف 
است. وكالي متهمان اظهار اميدواري كرده بودند كه 
با توجه به رويكردهــاي اميدبرانگيز دوران تحول در 
دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف، اين پرونده 
مورد بررسي مجدد قرار گرفته و رأي قبلي نقض شود.

عربستان سفر نخست وزير عراق را لغو كرد

الكاظمي امروز در تهران

نخستين واكنش رئيس قوه قضاييه به اعتراضات به حكم اعدام 3متهم حوادث آبان ماه:

اغتشاش، خط قرمز ماست
رئيس قوه قضاييه: اعتراض را بايد شــنيد و با آن منطقــي برخورد كرد، اما 

اعتراض با اغتشاش متفاوت است

عكاظ عربستان منتشر كرده بود. پس از لغو سفر الكاظمي به عربستان، »احمد 
الصحاف« ســخنگوي وزارت امور خارجه عراق گفت كه ســفر »مصطفي 
الكاظمي«، نخست وزير به جمهوري اسالمي ايران به تأخير نخواهد افتاد 

و انجام خواهد شد.
الكاظمي قرار اســت پس از ســفر به ايران به آمريكا بــرود. پيش از اين 
رسانه هاي عراقي تحليل كرده بودند كه هدف سفر نخست وزير عراق به 

ايران، عربستان و آمريكا نقش آفريني اين كشور براي كاهش 
تنش بين ايران و عربستان و ايران و آمريكاست. الكاظمي، 

رئيس ســابق ســازمان اطالعات عراق روابط بسيار 
خوبي با آمريكا دارد و از سوي ديگر انتخاب عربستان 
براي نخستين سفر خارجي او پس از تصدي اين 
سمت حاكي از امتياز ويژه او براي عربستان است 
هرچند دولت عربستان سفر الكاظمي را لغو كرد. 
الكاظمي در حالي قرار بود به رياض سفر كند كه 
محمدجواد ظريف، وزيــر خارجه ايران در اوج 
بحران كرونا در جهان براي زمينه سازي  سفر 

او به تهران ۲ روز قبل به بغداد سفر كرده بود.
ظريف پس از ســفر بــه بغــداد و اربيل در 
توييتي نوشــت: گفت وگوهاي سازنده اي 
در عراق با نخست وزير مصطفي الكاظمي، 
رئيس جمهور برهم صالح، رئيس پارلمان 
محمد الحلبوسي، وزير خارجه فواد حسين و 
ساير سران قضايي، سياسي و نظامي داشتم. 
وي در ادامه »توسعه همكاري ها در جهت نفع 

ملت مان و منطقــه« را از اهداف اين ديدارها 
توصيف كرد.

ظريف براي دومين بار در يك ماه اخير 
به مسكو سفر مي كند. ديروز وزارت ديپلماسي

امــور خارجه روســيه اعــالم كرد: 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران سه شنبه 

در مسكو با همتاي روس خود ديدار مي كند.
 محمدجــواد ظريف بــراي رايزنــي درخصوص 
تازه ترين موضوعات منطقــه اي و بين المللي قرار 
اســت در ســاختمان ضيافت هاي وزارت خارجه 
روسيه با ســرگئي الوروف گفت وگو و تبادل نظر 

كند.
اين سفر ظريف، ســي امين حضور وي در روسيه 

به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
در 7 سال گذشته است.

ايرنا گزارش داده ظريــف از طريق فرودگاه ونوكوا 
در جنوب غربي مسكو وارد پايتخت روسيه خواهد 
شــد و همراه كاظم جاللي، ســفير تام االختيار و 
فوق العــاده ايران با همتــاي روس خود گفت وگو 

مي كند.
ظريف آخرين بار كمتر از يك ماه پيش در روسيه با 

سرگئي الوروف ديدار و گفت وگو كرد.
دستور كار ظريف در ۲ بار ســفر پشت سر هم در 
روزهاي كرونايي بيش از هرچيز بررســي آخرين 

وضعيت برجام است. آمريكا در روزهاي آينده قصد سي امين سفر ظريف به مسكو
دارد قطعنامه اي را براي تمديد تحريم تسليحاتي 
ايران به شوراي امنيت ببرد و ايران هشدار داده در 
صورت تمديد تحريم تسليحاتي ايران كه قرار است 
مهرماه امســال برچيده شــود، تصميمات تندي 

خواهد گرفت.
چين و روســيه به عنوان ۲ عضو برجــام و ۲ عضو 
دائم شوراي امنيت و دارنده حق وتو صراحتا اعالم 
كرده انــد موافق تمديد تحريم تســليحاتي ايران 

نيستند. 
از ســوي ديگر آمريكايي ها گفته اند اگر قطعنامه 
پيشنهادي آنها تصويب نشــود با استناد به برجام 
به عنوان عضو اين توافق اقدام به اسنپ بك مي كنند 
و به بهانه اينكه ايران تعهدات خود در برجام را انجام 

نداده تمامي قطعنامه هاي قبلي شــوراي امنيت 
ازجمله تحريم تسليحاتي ايران را احيا مي كنند؛ 
طرحي كه نه فقط از ســوي چين و روسيه، بلكه 
از سوي اروپايي ها هم مورد تمســخر قرار گرفته 
است چون ترامپ ارديبهشت ۲ سال قبل صراحتا 
فرمان خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم هاي 
آمريكا عليه ايران را امضا كرد و ايران به مدت يك 
سال تعهدات خود را انجام داد، اما ارديبهشت سال 
گذشته براساس ماده ۲6 و 36برجام و پس از ناتواني 
اروپايي ها در تامين خواســته هاي اقتصادي ايران 
ازجمله فروش نفت و بازگشــت پول آن به صورت 
گام به گام تعهدات خود را كنار گذاشت تا اينكه از 
اواخر سال گذشته اعالم كرد كه هيچ محدوديتي 

در حوزه هسته اي براي خود قائل نيست.
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55درصد كــودكان كار و 
خيابان ايراني نيستند و اين گزارش

رقم براي تهران به 80درصد 
هم مي رسد. در ميانشان هستند كودكاني 
كه فشــار پنجه فقر آنان را بــه خيابان 
كشانده اما آمار و ارقام نهادهاي مسئول 
حكايت ديگــري دارد. تعــداد كودكان 
خيابان كه از ســوي گروه هــا و باندهاي 
اخاذي آموزش ديده اند، بســيار بيشتر 
است؛ كودكاني كه در هر سن و سالي و با 
هر شكل و شــمايلي در مسير شهروندان 
سبز مي شوند تا با اســتفاده از شيوه هاي 
گوناگوني كــه آمــوزش ديده اند، ترحم 
بخرند و شهروندان را به پرداخت مبلغي 
مجبور كنند؛ روش هايي كــه حد و مرز 
ندارد و تا پابوسي مسافران مترو هم پيش 
مي رود. هرچه هســت، اما قصه پرغصه 
كودكان كار، داستان كهنه اي است فراتر 
از زخم فقر و محروميت. رفتار شهروندان 
با اين پديده مي تواند داســتان باندهاي 
هدايت شده سوءاستفاده از كودكان را به 

صفحات آخر خود برساند.
يك  ماه از ابالغيه شهردار تهران براي منع 
به كارگيري كــودكان زباله گرد مي گذرد 
و حاال نياز مبــرم اين روزهــا همكاري 
شــهروندان اســت؛ همكاري هايي كه با 
آموزش هاي شــهروندي مي تواند سمت 
و سو بگيرد و برخورد شــهروندان با اين 
پديده را به مسير درســتي هدايت كند. 
به نظر مي رسد پويش چهار راه كودك كه 
از سوي معاونت فرهنگي و امور اجتماعي 
شــهرداري تهران تدارك ديده شــده، 

مي تواند در اين زمينه كارساز باشد.

برخورد با به كارگيرندگان كودكان كار 
و خيابان

مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري 

تهران با اشاره به اثرگذاري آموزش هاي 
شــهروندي معتقد اســت كه برخورد با 
سوءاستفاده كنندگان، بهترين كمك به 

كودكان كار و خيابان است.
مجتبي دانشور  در اين باره به همشهري 
گفــت: »آموزش هــاي الزم از طريــق 
اكران هاي شهري همزمان با روز جهاني 
كودكان كار به شــهروندان ارائه شده و 
همچنان ادامه خواهد داشــت. درواقع 
هــدف مجموعــه معاونــت اجتماعي 
شــهرداري تهران برخورد يــا مواجهه 
با كودكان كار نيســت، بلكه برخورد با 
عوامل ســودجو و سوءاستفاده كننده از 
كودكان كار در اولويت قرار دارد؛ چراكه 
بچه ها به عنوان ابزار و وســيله كســب 
درآمد در اختيار اين افراد هستند و آنها 
با شيوه هاي مختلف كودكان را مجبور 
بــه كارهايي مي كننــد؛ كارهايي كه يا 
شامل كارهاي سخت و يا روش هاي دور 
از  شــأن كودكان اســت و به شخصيت 
اين بچه ها صدمه مي زند؛ درســت مثل 
فيلمي كــه اخيــرا از متــرو در فضاي 
مجازي منتشر شــد. يا حتي كودكاني 
كه ســرچهارراه ها به دنبال جلب ترحم 

شهروندان هستند.«
دانشور به زباله گردي اشاره و تصريح كرد: 
»كودكان در اين روش به بدترين شــكل 
ممكن مورد سوءاســتفاده ســودجويان 
قرار مي گيرند. ازاين رو، شهرداري تهران 
با بخشــنامه اي كه به تازگي ابالغ كرده، 
به دنبال بستن راه سوءاستفاده كنندگان 

از بچه هاست.«
مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري 
تهران توصيــه اي هم براي شــهروندان 
تهرانــي دارد. او در اين بــاره گفــت: 
»شــهروندان هنگام برخورد با كودكان 
كار و خيابان با سامانه 137يا شماره 123 
اورژانس اجتماعي تماس بگيرند و موارد 
را به ســازمان هاي ذيربط اطالع دهند تا 
برخورد متناســب با ايــن پديده صورت 

بگيرد.«
دانشــور خاطرنشــان كرد: »برنامه هاي 
آموزشي و سياســتگذاري ها به طور كلي 
برعهده سازمان رفاه اجتماعي شهرداري 

تهران اســت و برنامه ها در اين سازمان 
تبيين مي شــود و اداره كل آموزش هاي 
شــهروندي آموزش هاي الزم را از طريق 
اكران هاي شهري به شــهروندان منتقل 

مي كند. ضمن اينكه آموزش هايي هم در 
شبكه اي كه در راستاي سراي محالت و 
خانه هاي آموزش شهروندي تعريف شده، 

ارزيابي مي شود.« 

يك  ماه از ابالغيه شهردار تهران براي منع به كارگيري كودكان زباله گرد مي گذرد و نياز كنوني، همكاري شهروندان است

درصورت مشاهده به كارگيري افراد زير 15سال در جمع آوري زباله هاي خشك محله تان، بهترين  كار تماس با 137 است

سودجویان بيشتر از  كودكان برای جمع آوری زباله های قابل بازیافت استفاده می كنند.    عكس:همشهري/ حامد خورشيدي

معرفيمتخلفان؛بزرگترينكمكبهكودكانزبالهگرد

مجيد جباري
خبر نگار

خبرها

 حمل ونقل عمومي
نيازمند توجه بيشتر مسئوالن

مشكل اين روزهاي حمل ونقل 
عمومي تهــران عالوه بر كمبود 
اتوبوس و واگن هاي مترو، عمر 
باالي ناوگان است. مشكلي كه به هرحال با توجه به شيوع كرونا و 
لزوم فاصله گذاري اجتماعي، بيش از هر زمان ديگر خود را نشــان 
داده و پايتخت را با كمبودهايي در اين زمينه مواجه كرده اســت. 
موضوعي كــه در اين ميان بايد به آن توجه شــود، كمك دولت به 
شــهرداري براي رفع اين كمبودهاست. مســئله اي كه تاكنون به 
آن توجه نشــده و از قرار معلوم دولت قرار است به مديريت شهري 

كمك كند.
به همين خاطر، مجيد فراهاني، عضو شوراي شهرتهران روز گذشته 
با انتقاد از باال رفتن عمر متوسط اتوبوس هاي پايتخت و رسيدن آن 
به بيش از 10سال از رئيس جمهوري خواست كه به قول خود براي 

بازسازي ناوگان اتوبوسراني عمل كند.
او با بيان  اينكه بســياري از اتوبوس ها به صورت شــبانه روزي كار 
مي كننــد و ميزان فرســودگي آنها بســيار باالســت تأكيد كرد: 
»بازسازي 100دستگاه اتوبوس فرسوده دوكابين و 2هزار دستگاه 
اتوبوس فرسوده تك كابين در تلفيق منابع دولتي، جزو برنامه هاي 

شركت واحد است.«
به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، رئيس جمهور در بحث ستاد 
كرونا قول داده تا در اين زمينه همكاري كند. اما تأكيد رئيس جمهور 
به جاي تامين اتوبوس به رغم تكاليف دولت، فقط بازسازي بوده كه 

اميدواريم به اين تعهد عمل كنند.
فراهاني با اســتناد به بند الف تبصره14 بودجه سال99 شهرداري 
تهران تصريح كرد: »براي جبران كسري هزينه هاي شركت واحد، 
495ميليارد تومان در قالب بودجه ســال99 كنار گذاشــته ايم و 
شوراي شهر نه تنها بودجه اتوبوســراني را پرداخت مي كند، بلكه 

سهم دولت را هم مي پردازد.«
بنا به گفتــه فراهاني در برنامه دوم توســعه شــهرداري تهران، 
پيش بيني شــده بــود كــه در انتهاي ســال گذشــته، تهران 
9500دســتگاه اتوبوس داشــته باشــد درصورتي كه هم اكنون 
تنها 5500دســتگاه اتوبوس دارد و 500دستگاه آن هم به دليل 
مشكالت فني در پاركينگ هستند. شركت واحد همزمان در چند 
جهت حركت مي كند كه يكي از برنامه هاي آن، نوسازي و بازسازي 

اتوبوس هاي فرسوده است.
مديرعامل شــركت واحد اتوبوســراني هــم در صحبت هاي روز 
گذشته خود از دولت درخواســت كرد به حمل و نقل عمومي توجه 
بيشــتري كند. محمود ترفع در اين خصوص گفــت: »هم اكنون 
درآمدها به شــدت كاهش پيدا كرده و از طرفــي هزينه هاي مازاد 
ديگري ازجمله ضدعفوني روزانه اتوبوس ها نيز به مجموعه تحميل 
شده اســت.« او تأكيد كرد كه از ابتداي شيوع كرونا آمار مسافران 
اتوبوسراني به شدت كاهش داشــته و كاهش تعداد مسافران باعث 
شده است كه شــركت واحد نتواند به درآمدهاي حاصل از فروش 
بليت دســت يابد و با افت شــديد منابع مالي روبه روســت. ترفع 
همچنين از ابتالي 57نفر و مــرگ 4نفر در اثر ابتال به كرونا در اين 

شركت خبر داد.
او گفت: روزانه به بيش از 11هزار ماســك بــراي رانندگان 
اتوبوس در پايتخت نياز است، از طرفي تهران به 9هزار دستگاه 
اتوبوس نياز دارد. به گفته مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
حدود 4هزار دســتگاه اتوبوس فرســوده موجود بايد از رده 

خارج شود.

بومي سازي  طراحي بدنه واگن مترو
محمد نعيمي پور، رئيس هيأت مديره شــركت راه آهن شهري 
تهران و حومــه درباره نياز تهــران به واگن هاي متــرو با بيان 
اينكه هم اكنون صفــر تا صد طراحــي بدنه واگن در كشــور 
بومي سازي  شده اســت، تأكيد كرد:» قطار ملي چهارمين نسل 
از قطارهايي است كه پس از اتمام پروژه به ناوگان متروي تهران 
افزوده مي شود. اگر شــركت بهره برداري متروي تهران و ساير 
شركت هاي بهره برداري در كالنشهرها نياز به تأمين قطعه داشته 
باشند، تالش مي كنيم با قيمت رقابتي قطعه هاي موردنياز را در 
اختيار اين شــركت ها قرار دهيم.« در هميــن حال مديرعامل 
شركت واگن سازي  تهران روز يكشنبه درخصوص خبر منتشر 
شده مبني بر تعطيلي شركت واگن سازي  تهران توضيحاتي ارائه 
كرد. مجتبي گلشني در اين زمينه گفت: »اين كارخانه تعطيل 
نخواهد شد اما درخواست ما انعقاد قرارداد جديد با مترو و پيش 
پرداخت براي آغاز كار است. شركت واگن سازي  تهران يكي از 
4شركت واگن سازي  در كشور اســت و از 1650واگن فعال در 
كالنشهرهاي كشور 1150واگن يعني بيش از دو سوم واگن هاي 

فعال كشور را شركت واگن سازي  تهران توليد كرده است.«
به گفته گلشني، شــركت واگن ســازي  تهران نزديك به هزار نفر 
پرســنل دارد كه بيش از 500نفر در بخش نگهداري و تعميرات و 

450نفر در بخش توليد مشغول به كار هستند.

 برنامه هاي عيد قربان تا غدیر 
در تهران اعالم شد 

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران از برگزاري برنامه هاي 
دهه واليت در شهر تهران خبر داد و گفت: برنامه هاي عيد قربان تا 
عيد غدير با 3 ركن مسجد محوري، محله محوري و خانواده محوري 

در شهر تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش همشهري، محمدرضا جوادي يگانه در نشست خبري 
مجازي به همكاري دســتگاه هاي مختلف همچــون اداره كل 
تبليغات اســتان تهران، كميته امداد اســتان تهــران و قرار گاه 
فرهنگي خاتم االوصيا با شــهرداري تهران در برگزاري مراســم 
اين دهه اشــاره كرد و افزود: 110مســجد فعال و پرمخاطب در 
تهران شناسايي شده و قرار است فعاليت هاي اين دهه در همين 
مساجد و با رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري ها 

برگزار شود.
وي با تأكيد بر اينكه شهروندان در اين ايام به شهر رنگ خواهند 
بخشيد و شهرداري امكانات در اختيارشــان قرار خواهد داد، به 
برخي  برنامه هاي مورد نظر در اين دهه اشــاره كــرد و افزود: از 
برنامه هاي درنظرگرفته شده برگزاري جشن و كاروان هاي سيار 
اســت كه در محله ها حضور پيدا خواهند كرد. به دليل بيماري 

كرونا، برنامه ها و مراسم تجمع محور برگزار نخواهد شد.

پریسا اميرقاسم خاني
خبرنگار

»با گفت و گــو مي تــوان بحران ها را 
مديريت كرد. چرا جنــگ مي كنيم؟ درشهر

چون نمي توانيم گفت وگو كنيم. هرجا 
كه بتوانيــد گفت وگو كنيد، كاهــش مرگ و بحران 
خواهيد داشــت. شــهرهاي ما در تمام شــرايط به 
گفت وگو نياز دارند و اين نياز شبيه نفس كشيدن است 
و اگر گفت وگويي نباشــد، شــهر مرده است«؛ اين 
بخشــي از اصلي ترين مطالبي بود كه در نشســت 

مجازي »تهران اميد دارد« مطرح شد.
به گزارش همشــهري، »مفهوم گفت وگو در شرايط 
بحراني« موضوع چهل ويكمين گفت وگوي اجتماعي 
»تهران اميد دارد« بود. كرونا و شــرايط بحراني كه 
ايجاد كرده، بهانه برگزاري اين نشســت شد و الهام 
فخاري، رئيس شوراي اسالمي استان تهران و عضو 
شوراي شــهر تهران، نشســت را با چند سؤال آغاز 
كرد. محمدحســين بوچاني، رئيس مركز مطالعات 
و برنامه ريزي شــهر تهران و محمد خدادي، معاون 
امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي نيز در اين نشست ضمن پاسخ به سؤال هاي 
مطرح شــده مطالبي را در بــاب اهميت گفت وگو و 
تعامل مطرح كردند. در اين بين شاه  مطلب ارائه شده 
به اعتقاد كارشناســان »غلبه بر كرونا با گفت وگوي 

صادقانه« بود.

كنترل و بازگشــت به شــرایط عادي از طریق 
مشاركت مردم

فخاري نشست تهران اميد دارد را با چند سؤال آغاز 
كرد: »آيــا در بحران، گفت وگو همچنان كارســاز و 
معتبر است؟ بعضي ها مي پرسند كه با توجه به تعريف 
بحران كه يك پيشامد يا رويدادي ناگهاني، پرفشار، 
دگرگون كننــده، خطرنــاك و ناپايداركننده براي 
فرد يا گروه جامعه اســت، گفت وگــو چگونه ممكن 
اســت؟ آيا گفت وگو هميشــه بايد در فضايي آرام و 
شرايط باثبات معنادار باشــد؟ آيا گفت وگو نيازمند 
پيش فرض ها و پيش نيازهايي است كه موجب آرامش، 

ثبات و پايداري اســت؟ يا اينكه گفت وگو در بحران 
مي تواند يكي از كنش ها يا واكنش هاي اساسي براي 
چاره جويي و مديريت بحران باشــد و ما را به سوي 

شرايط باثبات سوق دهد؟« 
بوچاني معتقد اســت كه زيستن هميشــه با بحران 
همراه است: »در لحظه بحران، افراد متناسب با ميزان 
دانش، درك، شنيده ها و گفت وگوهايي كه در قبل از 
آن انجام داده اند، تصميم مي گيرند. واقعيت اين است 
كه زيستن همواره با بحران همراه بوده است و هر بار 
بحران  حالت و بعد خاصي را به نمايش گذاشته است. 
ما نيازمند گفت وگو در زمان بحران هستيم. نيازمند 
شنيدن، صحبت كردن، ايجاد ســرمايه اجتماعي و 
گفت وگو هستيم تا بتوانيم به حل مسئله دست پيدا 
كنيم. به عنــوان نمونه در بحران كرونا، بازگشــايي 
شهرها مســتلزم گفت وگويي صادقانه، مسئوالنه و 

بدون مالحظات سياسي بود.«
فخاري از بوچاني پرســيد: »برخي باور دارند كه اگر 
همه آن چيزي را كه رخ داده است، با همگان مطرح 
كنيد، موجب ايجاد ناآرامي و به هم ريختگي اجتماعي 
مي شويد، آيا شما با اين گزاره موافق هستيد؟« جواب 
بوچاني اين بود: »مطالعات نشــان مي دهد در زمان 
بحران ضمن اينكه ملزم به گفت وگو با شــهروندان 
هستيد، بزرگ ترين راه حل كنترل و بازگشت شرايط، 
مشــاركت مردم اســت، بنابراين نياز داريد شرايط 
به وجود آمــده را با آنان در ميــان بگذاريد. در زمان 
بحران ساختارهاي اجرايي با محدوديت هاي گوناگون 
مواجهند و اين ظرفيت شهروندي است كه مي تواند 
راهگشا باشد. درواقع شــهروندان بايد به مسئوالن 
اعتماد كنند تا بحران را بتــوان كنترل كرد. درواقع 
بدون مشــاركت مردم كنترل بحران ها خوابي است 

كه تعبيري ندارد.« 
فخاري با توجه به ايــن صحبت بوچاني كه گفت وگو 
زمينه ساز اعتماد است، اين موضوع را مطرح كرد كه 
»آيا مي توانيم بگوييم در بحران، گفت وگو يك كنش 
بايسته و الزم است؟« خدادي اين بحث را ادامه داد: 

»2 اليه در زمان بحران وجود دارد؛ اول برداشــت از 
موضوع است كه بســياري از وقت ها جاي حقيقت 
مي نشــيند و دوم قرائت موضــوع. در بحران عنصر 
زمان هم تعيين كننده است. در بحران نيازمند قرائت 
موضوع هســتيم؛ چراكه تبديل به اجماع مي شود و 
اجماع شراكت را پديد مي آورد و تمام اين موارد كمك 
مي كند تا بتوانيم از بحران عبور كنيم. ناگفته نماند كه 
شراكت نيازمند يك قرائت واحد است. در اين شراكت 
اگر داده ها و اطالعات به ميزاني كه تبادل ســريعي 
داشته باشد، صحيح باشــد و گفتمان بستر شراكت 
به درستي فراهم شود، منجر به تقسيم كار مي شود. 
پيچيده ترين آزمــون جهان كرونا بــود و ما در اين 
موضوع با جهان قابل مقايســه بوديم. با گفت وگويي 
كه با مردم رخ داد، بســتر ارتباطي منجــر به ايجاد 
اثر و اطالعات باورپذير منجر به اقناع شــد و نتيجه 
اين بود كه مردم براي حل بحران شريك شدند و در 
نهايت كاهش تلفات كرونا را شاهد بوديم. اگر امروز با 
افزايش ميزان تلفات روبه رو هستيم، شراكت ما دچار 
اختالل شده است؛ لذا نسبت گفت وگو با بحران الزم 

و ملزوم است.«

گفت وگو همگاني شده است
فخاري پرسيد: »برخي معتقدند براي مديريت بحران 
فرماندهي واحد الزم است و گفت وگو معموال با تكثر 
و چندصدايي به ذهن متبادر مي شود، آيا فرماندهي 
واحد به همراه گفت وگو مي تواند باشــد؟«، خدادي 
جــواب داد: » هنگام جراحي يك نفــر هد جراحان 

است اما با مشاوره از ســاير پزشكان تصميم نهايي را 
مي گيرد. اداره يك بحران نيز چنين است زيرا زواياي 
پنهان بســياري وجود دارد كه بايد پيدا شــود. آن 
چيزي باعث قدرت و غلبه بر بحران مي شود كه ايجاد 
مفاهمه، فراهم كردن بستر تبادل و شريك سازي  را 

فراهم آورد.« 
از نظر بوچاني فضاي مجازي جنس و ساختار گفت وگو 
را تغيير داده است، گفت وگوها بي حد و مرز شده اند 
و از ساختار سازماني باالي هرمي به فرايند همگاهي 
تبديل شده است. او كه بحران ها را آزمون تاب آوري 
مديريت ها و ســاختارهاي اجرايــي و آزمون نحوه 
گفت و شنود با شهروندان مي داند، گفت:»هرچقدر 
گفت وگو صادقانه و مسئوالنه باشد، ميزان تاب آوري 
شهري بيشتر مي شود و زماني كه معكوس مي شود، 
تاب آوري شــهري فرومي ريزد. گفت وگو انتقال پيام 
اطمينان بخش در دوره بحران است اما نوع بحران ها 
مدام به لحاظ ابعاد، شكل و اثربخشي در حال تغيير 
است. در حادثه پالسكو دريافتيم كه فرهنگ ايمني 
و مديريت بحران بعد فراموش شــده شــهروندي و 
مديريتي ماست. بايد بپذيريم كه دنياي كنوني مملو 
از بحران هاست و اين تصور را كه بحران نوعي خشم 
است، دور بريزيم و قبول كنيم كه روند طبيعت چنين 
است. از طرفي فراموش نكنيد كه فقدان گفت وگو - و 
يا گفت وگوي ناسازگار و ناشايست در زمان بحران و 
حتي زماني كه با بحران جدي مواجه نيستيم- قطعا 
بحران را پيچيده تر و يا خود بحــران توليد مي كند. 
تا مادامي كــه واقعيت جامعه را بــه مردم منعكس 

نمي كنيــم و حقيقت جامعه را بــا صراحت به مردم 
نمي گوييم، دچار انحراف ساختاري مي شويم و بحران 
بزرگ تري را شكل مي دهيم. تأكيدمان بر اين است 
در بحران هاي اجتماعي بايد مــردم را متقاعد كرد 
كه منافع عمومي حفظ مي شــود چرا كه در غيراين 
صورت، عدم صداقت ســبب برخورد و عكس العمل 

تند خواهد شد.«
سؤال بعدي فخاري اين بود: »آيا طرح مسئله و آگاه 
كردن از مســائل و مشــكالت، و داده)ديتا(پراكني 
به تنهايي گفت وگو را به انجام مي رساند؟ يا گفت و گو 
يا گفت وشنيد كاري پيچيده تر از خبررساني است؟« 
بوچاني به اين سؤال جواب داد: »گفت وگو هنگامي به 
انجام مي رسد كه پيش نيازهايي شناختي و عاطفي 
تنظيم شــود؛ هنگامي كه مطلبــي صادقانه گفته 
مي شود و راهكارهاي حل مسئله را با مردم به اشتراك 
مي گذاريد. همانگونه كه تاريخ اداره كشورمان نشان 
داده است گفت وگوي بهنگام و درست مي تواند بحران 
را مهار و مديريت كند يا گاهي بي توجهي به گفت وگو 

)گفت و شنيد( بحران ساز باشد.«
در ادامه اين نشست فخاري موضوع ديگري را مطرح 
كرد: »چهار ركن يا چهار گامگاه در مديريت بحران 
بايد بازشناسي شود كه شامل كاهش آسيب، آمادگي، 
واكنش و بازسازي و برگشت به شرايط پايدار و باثبات 
اســت. آيا مي توانيم بگوييم كه در همــه اين چهار 
ركن، گفت وگو يكي از كنش هاي اساســي است و با 
اين  پيش فرض، آيا گفت وگــو در هر مرحله، ماهيت 

متفاوتي پيدا مي كند؟«
خدادي گفت و گو را راه بقاي بشر مي داند: »چرا جنگ 
مي كنيم؟ چون نمي توانيم گفت وگو كنيم. چرا آدم ها 
كشــته مي شــوند؟ زيرا نمي توانند گفت وگو كنند. 
هرجا كه بتوانيد گفت وگو كنيد كاهش مرگ و بحران 
خواهيد داشت. علت جنگ ها اين است كه قدرت ها در 
گفت وگو بازنده هستند و مجبور مي شوند از قوه قهريه 
استفاده كنند و اين بر مي گردد به اين نكته كه فرهنگ 
گفت وگو فرهنگ غالب بر جهان نيســت. دليل اين 
اتفاق عدم مهارت در گفت وگوست و اين الزام را ايجاد 
مي كند تا خود مهارت گفت وگــو در جامعه آموزش 
داده شــود. از طرفي ســاختار جامعه براي برقراري 
گفت وگو براي تمام اقشار و دستگاه ها بايد پذيرفته و 
در قوانين جاري شود تا فضاي مونولوگ را در كشور 
داشته باشيم. جامعه اي رو به جلو حركت خواهد كرد 
و مي تواند از منابع خود حداكثر بهره برداري را بكند 

كه راه گفت وگو را بداند.« 

4هزاركــودكزبالهگرد
درتهران

به كارگيــري غيرقانوني كــودكان براي 
جمــع آوري زباله فقط مختــص تهران و 
شهرهاي ایران نيســت. حتي در برخي از 
كشــورهاي اروپایي نيز چنين پدیده اي 
وجود دارد و برخي از شــركت هاي مرتبط 
با حوزه پســماند كودكان فقير یا مهاجر 
را براي جمع آوري و جداســازي زباله ها با 
دستمزدهاي بسيار پایين به كار مي گيرند. 
با وجود این، بررســي هاي یونسكو نشان 
مي دهد كــه پدیده زباله گــردي كودكان 
كار در كشــورهاي در حال توسعه و برخي 
از كشــورهاي آفریقایي و جنوب شــرق 
آسيا رواج بيشــتري نسبت به كشورهاي 
توســعه  یافته دارد. در ميان كشورها اما 
استراليا برنامه اي جدي را با توجه به افزایش 
ميزان توليد زباله هایش براي عدم  فعاليت 
كودكان كار زباله گرد به اجرا درآورده است. 
جالب اینجاســت كه در بخشنامه دولتي 
استراليا كه شامل 25ماده اصلي است، در 
ماده نخست تالش براي بهبود تفكيك زباله 
از مبدأ اولویت بر بقيه كارهاســت. كاهش 
ميزان توليد پســماندهاي الكترونيكي، 
گنجاندن درســت توليد كمپوســت و 
مزرعه هاي زیست محيطي، شناسایي افراد 
سودجو كه كودكان را به كار مي گيرند توسط 
مردم و از ســطح محله ها و توليد محتوا و 
انيميشن هاي كاهش مصرف مواد پالستيكي 
از جمله بندهــاي دیگر این بخشــنامه 
به حساب مي آید. از حدود یك ماه پيش نيز 
در تهران برنامه جدي براي منع به كارگيري 
كودكان زباله گرد با ابالغيه شهردار تهران، 
جدي تر از هميشه در دستور كار قرار گرفته 
است. بر همين اســاس بد نيست نگاهي 
به وضعيت تهران از نظــر پدیده كودكان 

زباله گرد بيندازیم. 

زباله گردي كودكان، خط قرمز شهرداري است

محمدرضا جوادي یگانه، معاون فرهنگي و امور اجتماعي شهرداري تهران
زباله گردي كودكان ازجمله سخت ترین و كثيف ترین نوع كار كودك و نخستين نقطه ورود ما جلوگيري از این شكل كار كودك است. 
ازاین رو، در گام نخست، هدف منع كار زباله گردي كودك توسط مدیریت شهري است، چراكه كودك مي تواند در محيطي سالم تر و 
بهتر از گودهاي زباله گردي كار كند تا به معيشت او نيز آسيبي نرسد. درواقع، خط قرمز شهرداري تهران استفاده سيستماتيك از 
كودك در زباله گردي است. هرگونه برخورد با كودكان كار، چه از سوي پيمانكاران و چه از سوي مدیران شهري مرتبط نباید صورت 
گيرد و متخلفان و سوءاستفاده كنندگان از این كودكان برخورد خواهد شد. از مردم نيز خواسته شده كه ضمن مشاهده استفاده از 
این كودكان در سطح شهر مراتب را اعالم كنند. از سوي دیگر، ما پيمانكاران را جزئي از این فرایند مي دانيم و معتقدیم همانطور كه 
پيمانكاران هم به ضرورت این موضوع پي برده و از جنبه انساني و مسئوليت اجتماعي خود فارغ از اینكه در قراردادهاي خود مكلف 
به عدم استفاده از كودكان هســتند، با طرح همراهي كرده و به» به كار نگرفتن كودكان در فرایند زباله گردي« پایبند خواهند بود. 
همچنين ما براي حمایت از كودكان زباله گرد در مسير اجراي بخشنامه شهردار برنامه هاي جدي را در دستور كار داریم و سرنوشت 
كودكان زباله گرد در این فرایند براي ما اهميت زیادي دارد. از همين رو، در معاونت اجتماعي برنامه هاي مدوني جهت حمایت از آنها 
و كاهش آسيب هاي ناشي از این پدیده براي كودكان پيش بيني كرده ایم كه با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و پژوهشگران این 

حوزه،آنها را نهایي و اطالع رساني خواهيم كرد.

  4هزاركودك 
زباله گرد در تهران فعاليت مي كنند

  عمده كودكان زباله گرد
ايراني نيستند

 اغلب كودكان زباله گرد در گودهاي 
خارج از تهران زندگي مي كنند

 كودكان زباله گرد اغلب تا ساعت 
12 تا 2بامداد كار مي كنند

پيمانكاران مربوط به جمع آوري زباله هاي 
خشك حق استفاده از اتباع و كودكان 

كمتر از 1۵سال را ندارند
درصورت مشاهده كودكان زباله گرد 

بايد با 1۳۷ تماس گرفت

در برنامه گفت وگوي اجتماعي »تهران اميد دارد« مطرح شد:

  غلبه بر كرونا
از مسير گفت وگوي صادقانه

بين جامعه اي كه در آن گفت وگو جریان دارد بــا جامعه اي كه گفت وگو در آن دچار بحران 
است، چه تفاوت هایي وجود دارد؟ آیا گفت وگو تنها در شكل بيان آواها معنا پيدا مي كند 
یا مي تواند گونه هاي دیگري را هم شامل شود؟ در كدام سطوح گفت وگو معناداراست؟ آیا 
گفت وگو تنها انتقال اطالعات است یا ماهيت پيچيده تري دارد؟ گفت وگو كاري پيچيده ولي 
بایسته، داراي روش ها و ابزارهایي براي زنده ماندن و جلوگيري از آسيب هاست و گفت وگو 

در شرایط كنوني كه به دليل فاصله فيزیكي ناچار به دور ماندن از یكدیگر هستيم، مهم ترین راه براي پایداري در 
شرایط سخت و ایجاد و نگهداشت ارتباط است. باید بر راستگویي، درستگویي، بهنگام گویي و مهارت شنيدن 
پافشاري كرد. از طرفي آموزش گفت و گو راهي براي كمك به كاهش آسيب ها، فراهم سازي زمينه رشد و بالندگي، 

پيشگيري از جنگ ها و فراهم سازي  زندگي بهتر براي آیندگان به حساب مي آید.

گفت وگو راه حل فربه شدن زیستگاه انســاني است. به قول موالنا آدمي فربه شود از 
راه گوش. در دنياي كنوني گفت وگو تنها بيان واژه ها نيست و سكوت یا انتقال تصویر، 
طراحي یك شهر و ... نيز مي تواند نوعي گفت وگو باشد. طرح دیدگاه »تهران شهري 
براي همه« در چارچوب دیدگاه ارتباطي به هدف مي  رسد. شهرهاي ما در تمام شرایط 
به گفت و گو نياز دارند و این نياز شــبيه نفس كشيدن است و اگر گفت وگویي نباشد، 

شهر مرده است. افرادي كه گفت وگو را تضعيف مي كنند، تخریب تمدن را نشانه مي روند، فرهنگ را خنجر 
مي زنند، شكوفایي شهرها را نابود مي كنند و مانع پيشرفت پایدار هستند و كساني كه گفت و گو را ترویج 
مي دهند، باور دارند كه گفت وگو، ژن بنيادین توسعه انسان است. گفت وگوي مومنانه در هر حال راه حلي براي 

بهار شدن جامعه شهري و زیستن است و بدون آن، بحران پشت بحران خواهيم داشت.

اگر انســان دغدغه انسان داشته 
باشد و فداكاري را در خود به عنوان 
رســالت انســاني معنا كند، تمام 

مسيرها به راحتي طي مي شود.
در این رابطه رســانه مهم ترین 

ابزاری اســت كه مي تواند این بســتر را فراهم كند. 
هرچه در طبل گفت وگــو بكوبيم، منافع حداكثري را 
براي همگان و به ســود بهبود شرایط زندگي درشهر 

رقم خواهيم زد.

محمد خدادی، معاون امور مطبوعاتی و محمدحسين بوچانی، رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران:الهام فخاری، رئيس كميته اجتماعی شورای شهر تهران: 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
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نبض بازار

شــاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشــته با يك رشد 
پرقدرت 3.21درصد افزايــش يافت و به مــرز 2ميليون واحد 

نزديك شد.
به گزارش همشهري، ديروز با وجودكاهش 11.5درصدي ارزش 
معامالت روزانه، شاخص كل بورس تهران نزديك به 60 هزار واحد 
رشد كرد و به محدوده يك ميليون و 925هزار واحد رسيد. به اين 
ترتيب شــاخص كل بورس تهران فقط چند گام ديگر تا رسيدن 
به مرز 2ميليون واحد فاصله دارد.تحليلگــران بر اين باورند كه 
شاخص كل بازار سهام تا محدوده 2ميليون و 200هزار واحد رشد 
خواهد كرد. با رشد روزگذشــته شاخص بورس ارزش كل بورس 
تهران براي نخستين بار از مرز 7هزار ميليارد تومان عبور كرد و 
جمع كل ارزش كل بازار سهام ايران )بورس تهران و فرابورس( به  

8474هزارميليارد تومان معادل 368ميليارد دالر رسيد.

از شركت ها چه خبر؟
از روز گذشته توجه سهامداران به ســمت سهام بانك ها بيشتر 
شد. برخي از بانك ها با انتشار گزارش هاي فصلي گزارش كرده اند 
روند سودآوري شــان در حال بهبود است و عملكرد بهار99 آنها 
بسيار بهتر از فصول قبلي بوده است. اين گزارش ها نشان مي دهد 
رفته رفته زيان بانك ها در حال كاهش و سودشان در حال رشد 
اســت. بانك مركزي از 2ســال پيش برنامه هاي تازه اي را براي 
بهبود عملكــرد بانك ها و كاهش هزينه پول انجام داده اســت. 
از صنعت بيمه نيز خبر مي رســد كه حال و روز اين صنعت نيز 
درحال بهبود اســت ودرآمد آنها مطابق آخريــن گزارش ها از 
2 محل كاهش ضريب خســارت ثالث و افزايش درآمد ناشي از 
سرمايه گذاري ها درحال رشد است. به نظر مي رسد شركت هاي 
بيمه توانسته اند از فرصت پيش آمده در بورس كمال استفاده را 
بكنند و با افزايش سرمايه گذاري ها در بورس درآمدهاي شان را 
افزايش دهند.شركت بيمه پاســارگاد يكي از شركت هاي مهم 
اين صنعت اعالم كرده است سرمايه اش را تا 300درصد افزايش 

خواهد داد.
از صنعت خودرو سازي  خبر رسيده است كه شركت زامياد موفق 
شده است براي انواع محصوالت خود مجوز افزايش قيمت معادل 
20درصد دريافت كند.ايران تاير نيز اعالم كرده اســت قصد دارد 
سرمايه اش را از محل آورده سهامداران افزايش دهد و درعين حال 
قرار اســت بحث تجديد ارزيابي دارايي ها هم در اين شركت مورد 
بررسي قرار بگيرد.  در تحوالت مربوط به صنعت پتروشيمي شركت 
پتروشيمي شيراز اعالم كرد:تعهدات ارزي شركت تا پايان سال99 و 
در بدبينانه ترين حالت تا پايان ارديبهشت1400 تسويه خواهد شد.
همچنين آنطور كه شركت پتروشــيمي پرديس گفته است اين 
شركت توانسته در 15 ماه گذشته بدون هيچ توقفي توليد كند و 
ظرفيت توليدش را به 100درصد ظرفيت اسمي شركت برساند.

آخرين خبر هــا از عرضه هاي اوليــه نيز حاكي از آن اســت كه 
چهارشنبه هفته جاري قرار است سهام نيروگاه برق آبادان براي 
نخستين بار در بورس عرضه شود.ســهميه هر نفر در اين عرضه 

200سهم به ارزش 1550تومان درنظر گرفته شده است.

شاخص بورس در مرز 2ميليون واحد

در شرايطي كه قيمت دالر در 
روز يكشنبه براي عبور از مرز ارز

26هزار تومان خيز برداشته 
بود، ديروز از التهاب بازار ارز كاســته شد و 
قيمت هر دالر آمريكا نزديك به 3هزار تومان 
كاهش يافت و تا لحظه تنظيم اين گزارش به 
22هزار و600تومان رسيد. به نظر مي رسد 
پايان مهلت بازگشــت ارز هــاي صادراتي و 
گشايش هاي تجاري با عراق منجر به كاهش 
التهاب بــازار ارز شــده اســت.به گزارش 
همشهري، افزايش تقاضا و كاهش عرضه ارز 
از ابتداي سال تاكنون منجر به رشد شتابان 
قيمت دالر شــده اســت؛ با اين حال ديروز 
اندكي از التهاب بازار ارز كاســته شد. برخي 

خبر ها حاكي از آن است كه مذاكرات تجاري 
ايران و عراق و پايان مهلت بازگشت ارز هاي 
صادراتي ازجمله داليــل كاهش التهاب در 
بازار ارز بوده است. هم اكنون 2 عامل بازگشت 
ارز هاي حاصل از صادرات و آزاد شدن منابع 
ارزي بلوكه شــده ايران در ســاير كشور ها 
ازجمله چيــن، كره جنوبي و عــراق، نقش 

زيادي در تعيين قيمت ارز بازي مي كنند.

بازگشت ارز هاي صادراتي
آن طور كه بانك مركزي اعالم كرده اســت 
صادركنندگان، فقط تا پايان امروز سه شنبه 
31تير مــاه فرصــت دارند تــا ارز حاصل از 
صادراتشان را به چرخه اقتصاد باز گردانند. 

مقامــات بانك مركــزي قبال گفتــه بودند 
27ميليارد دالر از ارزهاي حاصل از صادرات 
سال هاي 97 و 98 به چرخه اقتصاد باز نگشته 
است؛ بر همين اساس دولت از چند  ماه پيش 
صادركننده ها را تهديد كرده بود كه اگر ارز 
حاصل از صادراتشــان را به بــاز نگردانند با 
آنها بخورد خواهد كرد. قوه قضاييه هم آنها 
را تهديد به برخورد قضايي كرده بود. برخي 
خبر ها نشــان مي دهد كه اين خود يكي از 
عوامل رشــد قيمت دالر بوده است چرا كه 
برخي از صادركننده هــا را مجبور كرده بود 
براي اينكه به تعهدات ارزي شان عمل كنند 
شروع به تامين حواله هاي ارزي شان از بازار 
آزاد كنند و همين موضــوع حجم تقاضا را 
در بــازار آزاد افزايش داده و منجر به رشــد 
قيمت دالر شــده بود.گزارش هاي دريافتي 
نشــان مي دهد ظرف 2 روز گذشته حدود 
300ميليون دالر ارز در ســامانه نيما عرضه 
شــده اســت و ميانگين نرخ دالر بر اساس 
معامالت انجام شــده در ايــن 2 روز حدود 
18.300تومان بوده اســت. به نظر مي رسد 
برخي صادر كننده با تامين ارزشان از بازار آزاد 

در حال عمل به تعهدات ارزي شان هستند.

اثر توافق تجاري
 از سوي ديگر همزمان با پايان مهلت بازگشت 
ارز هاي حاصل از صادرات كه به نظر مي رسد 
فشار تقاضا براي خريد دالر را در بازار آزاد كم 

كرده است برخي خبرهاي ديگر حاكي از آن 
است كه اثر رواني توافق تجاري ايران و عراق 
كه بخشــي از آن مربوط به تهاتر منابع ارز 
ايران در عراق به ارزش 5ميليارد دالر است بر 
بازار ارز اثر گذار بوده و زمينه افت ارزش دالر 
را در بازار ديروز فراهم كرده است. اين توافق 
با وجود اينكه منجر بــه تامين ارز به صورت 
اسكناس نخواهد شد، اما بخشي از فشار تقاضا 
براي تامين ارز مورد نياز كشور براي واردات 

كاالهاي اساسي و دارو را كم خواهد كرد.

اقدامات بهينه تر
هنوز مشــخص نيســت اين دو عامل تا چه 
ميزان مي توانــد در بلندمدت زمينه كاهش 
قيمــت ارز را فراهم كند، اما كارشناســان 
اقتصــادي بــر ايــن باورنــد صرف نظر از 

تالش هايي كه بايد براي آزاد ســازي  منابع 
ارزي بلوكه شده ايران در ساير كشور ها انجام 
شود، سياســت هاي بانك مركزي در زمينه 
 بازگشــت ارز حاصل از صادرات كــه با نام
 پيمان سپاري ارزي شــناخته مي شود بايد 
تغيير كند تا زمينه بازگشت سريع ارز به كشور 
فراهم شود. در همين رابطه علي سعدوندي، 
اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه ولونگونگ 
اســتراليا مي گويد: كاري كه درخصوص ارز 
بايد انجام مي شد اين بود كه به طور مشخص 
بايد از صادركننده، ماليات گرفته مي شــد؛ 
حتي ماليات را قبل از صادرات بايد بگيريم. 
درصورتي كه هم اكنون معاف است. به گفته 
او اگر اين اتفاق رخ دهد صادركنندگان مجبور 
خواهند شد تا ارز صادراتي خود را بازگردانند. 
پس ديگر نيازي به سياســت هاي دستوري 

در زمينه ارز نيســت. او مي افزايد: زماني كه 
از صادركننده، ماليات ريالي دريافت شــود 
صادر كننده مجبور خواهد شد بخشي از ارز 
خود را بازگرداند تا ماليات را بپردازد و اگر اين 
فرايند سود ده باشد، ارز خود را باز مي گرداند 
تا ســرمايه گذاري خود را ادامه دهد. به جز 
اين فرايند راه ديگري نداريــم؛ راهي كه ما 

هم اكنون مي رويم اصال نتيجه نخواهد داد.
اســتاد بانكداري و اقتصاد پولي گفت: اين 
راهكار ها بايد در شــرايط تحريم انجام شود 
چرا كه در شرايط تحريم شما بايد كاري كنيد 
تا ارز به كشور بازگردد. اگر بخواهيد اين اتفاق 
صورت گيرد بايد كاري كنيد تا صادركننده 
نياز به ريال پيدا كند تا ارز صادراتي خود را به 
كشور بازگرداند. در غيراين صورت، اين كار را 

نخواهد كرد.

قيمت هر دالر آمريكا كه در اين هفته تا مرز 25هزارو600تومان پيشروي كرده 
بود، ديروز  به 22هزارو600تومان رسيد

معاون وزير راه و شهرسازي از نهايي شدن سازوكار پرداخت وام وديعه مسكن و احتمال پرداخت آن در آينده نزديك خبر مي دهد

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 3.21درصد رشد كرد

همزمان با كاهش التهاب در بازار، ارز ديروز رئيس كل بانك مركزي در يك يادداشت اينستاگرامي 
نوشت: اين روزها بنا به داليلي كه مشخص است و قبال نيز اعالم كرده بودم، بازار ارز دچار نوسان شده 
است. با اقدامات در دست اجرا به تدريج و در روزهاي آينده بازار ارز به آرامش خواهد رسيد. عبدالناصر 
همتي تأكيد كرد: اين تصور كه بانك مركزي و دولت براي كنترل بازار ارز اقدامي نمي كنند، يا اينكه 
تصور مي شود براي تأمين كسري و يا داليل ديگر، نرخ ارز را باال مي برند، بي اساس و يك برداشت و 
تصور كامال اشتباه است. او افزود: دستورالعمل جديد درخصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و 
تأمين ارز واردات كشور، چند روزي است عملياتي شده است. در اين دستورالعمل، عمال زمينه اي براي 
ايجاد تراكم غيرعادي تقاضا و نيز سوءاستفاده از آن باقي نمي ماند. به همين دليل متأسفانه در مقطع 2 
هفته اخير، دركنار تعلل برخي صادر كنندگان براي عرضه ارز خود، برخي از سودجويان درصدد فروش 
ارز به واردكنندگان به نرخ هاي نامتعارف بوده اند. همتي ادامه داد: به واردكنندگان توصيه مي كنم 
كه چند روزي را تحمل كرده و از چند روز آينده، به تدريج نياز خود را از سامانه نيما تأمين كنند. از 
صادر كنندگان نيز انتظار مي رود در فرصت چند روز باقيمانده از فرصت ايفاي تعهد، ارزهاي خود را با 

نرخ هاي منطقي در بازار عرضه كنند تا خريدار الزم را داشته باشد.

  بازار ارز به آرامش خواهد رسيد

2سالي مي شود كه زير سايه اعمال تحريم هاي سنگين از 
سوي آمريكا، چرخش ناگزير به استفاده از سرمايه گذاري انرژي

داخلي در توسعه زيرساخت ها شتاب گرفته است و حاال در 
شرايطي كه به گفته وزير نفت، هيچ كشوري حاضر به امضاي هيچ قراردادی 
با ايران نيست، توسعه بزرگ ترين ميدان نفتي مشترك كشور به پيمانكار 
و سرمايه گذار  ايراني سپرده شده است.به گزارش همشهري، ديروز با حضور 
وزير نفت، قرارداد تكميل توسعه ميدان آزادگان جنوبي و احداث كارخانه 
فراورش مركزي )CTEP(، ميان شركت مهندسي و توسعه نفت و شركت 
پتروپارس امضا شد. اين قرارداد با هدف افزايش ظرفيت توليد روزانه اين 
ميدان نفتي به 320هزار بشكه نفت خام طي 30 ماه امضا شده و سقف مبلغ 
اين قرارداد به 961ميليون دالر و هزار و 183ميليارد تومان مي رسد كه با 

اتكا به سرمايه و توان فني  داخلي انجام خواهد شد.

جزئيات قرارداد توسعه آزادگان
شــرح كار در قرارداد تكميل توســعه ميدان آزادگان جنوبي، حفاري 
35حلقه چاه، نصب 50پمپ درون چاهي )ESP(، تكميل هشت مورد 
چند راهه، تكميل دو مجتمع تفكيك مياني، احداث 328كيلومتر خط 
لوله جرياني، 45كيلومتر خط لوله ارتباطي و 65كيلومتر خط لوله ارسال 
گاز و نفت خام از واحد فراورش و بهره برداري مركزي به تلمبه خانه غرب 
كارون و ان جي ال 3200را در بــر مي گيرد.همچنين دو طرف، قرارداد 
حدود 300ميليون دالري احداث كارخانه فراورش مركزي )با ظرفيت 
فراورش روزانه 320هزار بشــكه( را امضا كردند؛ اين واحد بزرگ ترين 
واحد فراورشي نفت و گاز كشور اســت كه مقرر شده طي مدت 30 ماه 
ساخته  شود.واحد بهره برداري و نمك زدايي غرب كارون و واحد فراورش 
سيار، ظرفيت هاي فعلي براي فراورش نفت آزادگان به شمار مي روند كه 

با توجه به برنامه ريزي انجام شده براي افزايش ظرفيت توليد اين ميدان 
نفتي، واحد فراورش )CTEP( تكميل خواهد شد تا در آينده نيز روند 
فراورش نفت ميدان بدون خلل ادامه يابد.به  اين  ترتيب، ارزش مجموع 
قراردادهايي كه ديروز ميان شركت مهندســي و توسعه نفت )متن( و 
شركت پتروپارس امضا شــد، يك ميليارد و 261ميليون دالر و هزار و 
183ميليارد تومان است و با تكميل توســعه ميدان آزادگان جنوبي و 
تكميل همزمان واحد فراورش مركزي، در اين مرحله توسعه ميدان با 
حفاري 206حلقه چاه با ظرفيت توليد روزانه 320هزار بشكه نفت خام و 

200ميليون فوت مكعب گاز به پايان خواهد رسيد.

سير جايگزيني ايران به جاي چين
ميدان مشترك آزادگان جنوبي در منطقه غرب كارون، در مجاورت 
مرز عراق و در حدود 80كيلومتري غرب اهواز واقع شــده اســت و 
اجراي طرح توسعه آن تا ســال 93به يك پيمانكاري چيني سپرده 
شده بود اما پس ازآنكه شــركت ملي نفت ايران، پيمانكار چيني اين 
ميدان را در واكنش به بي عملي و تعلل هاي فراوان خلع يد كرد، روند 
توسعه اين ميدان با استفاده از توان داخلي در دستور كار قرار گرفت. 
در نتيجه تغيير جايگزيني توان ايرانــي به جاي پيمانكار چيني، در 
طول 6سال گذشته ظرفيت توليد روزانه نفت از اين ميدان مشترك 
از 45هزار بشــكه به حدود 140هزار بشكه رسيده است. تاكنون در 
اين ميدان 171حلقه چاه حفر شده و احداث 2مجموعه تفكيك گر، 
257كيلومتــر خط لوله جريانــي، 90كيلومتر خط لولــه انتقال و 

23كيلومتر خط لوله ارتباطي نيز به سرانجام رسيده است.

زنگنه: فرزاد به طرف ايراني  مي رسد
وزير نفت در حاشيه مراسم امضاي قرارداد توسعه ميدان آزادگان 
جنوبي از فراهم شدن زمينه مســاعد براي امضاي قرارداد توسعه 
ميدان نفتي پرحاشيه فرزاد خبر داد؛ ميداني كه هندي ها تا پيش 
از تحريم ها از خواســتگاران پر و پا قرص آن بودند و بارها تعامالت 
اقتصادي خود با ايــران را به امضاي قرارداد ايــن ميدان گره زده 

بودند. بااين همه، ديروز بيژن زنگنه در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: 
تصميمات اصلي درباره قرارداد ميدان فرزاد گرفته شده و به زودي 
امضا مي شود؛ البته طرف اين قرارداد ايراني است نه هندي . به گفته 
او دليل كنار گذاشــتن هندي ها از قرارداد فرزاد اين اســت كه در 
شرايط فعلي، هيچ كشور خارجي در هيچ موضوعي حاضر به امضاي 

قرارداد با ايران نيست.

حواشي نفتي امضاي قرارداد آزادگان
در حاشيه مراسم ديروز، وزير نفت پاي كار آمد و به سؤاالت اصحاب 
رسانه پاسخ داد؛ از ماجراي قرارداد 25ســاله چين تا قير رايگان و 
گراني گازوئيل و تخصيص سهميه ســوخت به افراد. زنگنه گفت: 
دولت به داليلي با موضوع قير رايگان مخالف است؛ زيرا سازوكارهاي 
گذشته مسئله ساز بوده اســت. او همچنين درباره شايعات مطرح 
شده در مورد تضمين 25ساله خريد نفت ايران در قرارداد با چين، 
اظهار كرد: موضوع پيش نويس سند همكاري 25ساله ايران با چين، 
 قرارداد نيست بلكه يك موافقتنامه كلي است و در مورد شايعاتي كه 
مربوط به نفت مطرح مي شود نيز نه چيني ها چنين چيزي خواستند 
و نه ما پيشنهاد داديم. زنگنه افزود: براساس اين موافقتنامه، همكاري 
درازمدت با چين در صنعت نفت خواهيم داشــت كه چيز جديدي 
نيست و با هر كشور ديگري به جز رژيم صهيونيستي حاضريم از اين 
دست موافقتنامه ها امضا كنيم؛ همانطور كه حتي در شرايط تحريم، 
آمريكايي ها را از حضور در صنعت نفت ايــران منع نكرديم و اجازه 
داديم پيمانكار و سرمايه گذار داشته باشــند. به عقيده او، موضوع 
موافقتنامه با چين و شــايعات مربوط به آن، جنجالي است كه در 
خارج از كشور راه انداختند و برخي در داخل از آن پيروي كردند. وزير 
نفت در بخش ديگري از صحبت هاي خود، درباره موضوع تخصيص 
سهميه سوخت به خانوارها گفت: اين موضوع به تازگي مطرح شده و 
اگر در مجلس به تصويب برسد و به دولت ابالغ شود موظف به تبعيت 
از آن هستيم. زنگنه همچنين براي چندمين بار شايعه افزايش قيمت 

گازوئيل را تكذيب كرد.

پرداخت وديعه به مستأجران؛ به زودي

طوالني شدن فرايند تصويب و تخصيص 
وام وديعه مسكن به مستأجران كرونازده، مسكن

بازار شــايعات را داغ كرده اســت. تمام 
جزئياتي كه تاكنون درباره پرداخت وام وديعه مسكن 
منتشر شده، به اين ختم مي شود كه اين تسهيالت در 
گام اول فقط در تهران و 7كالنشهر پرداخت مي شود و 
البته فقط مســتأجراني قادر به دريافت آن هستند كه 
اوالً متراژ واحد مســكوني اســتيجاري آنها از 75متر 
بيشــتر نباشــد و دوما تاكنون از امكانات و تسهيالت 
دولتي در حوزه مسكن استفاده نكرده باشند.به گزارش 
همشهري، هنوز رقم دقيق تســهيالت وديعه مسكن 
مشخص نيست؛ اما بنا بر اظهارنظر متوليان دولتي اين 
طرح، مبلغ تسهيالت به مالكان واحدهاي استيجاري 
حائز شرايط پرداخت خواهد شد و مستأجران فقط بايد 
كارمزد اين تسهيالت را به بانك هاي عامل بپردازند. در 
حقيقت سازوكار حمايت از مستأجران با اين تسهيالت 
به گونه اي اســت كه دولت بخشــي از رهن واحدهاي 
استيجاري را از طريق پرداخت وام بانكي تقبل مي كند 
و مستأجر بايد سود اين تســهيالت را كه معادل 12 تا 
18درصد خواهد بود، به بانك بپــردازد. اين در حالي 
است كه در بازار اجاره، نرخ تنزيل رهن به اجاره معادل 
36درصد ساالنه )3درصد ماهانه( محاسبه مي شود و 
مستأجر بايد به ازاي تبديل هر 10ميليون تومان رهن، 

ماهانه 300هزار تومان اجاره نقدي بپردازد.

بازار داغ شايعه در غياب واقعيت
بيش از يك ســال از اعالم نظريه پرداخــت وام وديعه 
مسكن به مســتأجران مي گذرد و باوجود اينكه اخيراً 
اين مسئله مورد تأكيد ســتاد مقابله با كرونا، دولت و 
شخص رئيس جمهور نيز هست؛ همچنان چندوچون 
آن مشخص نيست. در اين شرايط شنيده ها و شايعات 

جاي واقعيت را گرفته و وزارت راه و شهرسازي نيز فعاًل 
كاري جز تكذيب شايعات انجام نمي دهد؛ تكذيبيه هايي 
كه البته گاهي خود به شايعه اي جديدتر تبديل مي شوند. 
اخيراً در فضاي مجازي و برخي رسانه ها از قول وزير راه 
و شهرسازي اعالم شده بود كه تسهيالت وديعه به مبلغ 
100ميليون تومان به واجدان شرايط پرداخت خواهد 
شــد. در ادامه وقتي وزير راه و شهرســازي اين شايعه 
را تكذيب كرد شــايعه تكذيب پرداخت تســهيالت به 
مستأجران داغ شد. بالعوض بودن اين تسهيالت براي 
واحدهاي استيجاري و نرخ كارمزد 4درصدي وام وديعه 
مسكن ازجمله شــايعات ديگري است كه گويا تاكنون 

بي اساس بوده است.

اندكي صبر
محمود محمودزاده، معاون مســكن و ساختمان وزير 
راه و شهرسازي از عملياتي شــدن پرداخت تسهيالت 
كمك وديعه مســكن در آينده نزديــك خبر مي دهد 
و مي گويد: مجلــس يازدهم در حوزه مســكن به طور 
فعال ورود كرده كــه وزارت راه و شهرســازي از اين 
موضوع اســتقبال مي كند و در همفكري و مشاركت 
با نمايندگان محترم مجلس در طرح موضوع مســكن 
اميدواريم مسائل سكونتي مردم ســريع تر و راحت تر 
حل شــود. او درخصوص ميزان مبلغ وديعه مسكن و 
جزئيات ديگــر آن مي افزايد: پيشــنهادهاي مختلفي 
براي پرداخت تسهيالت مؤثر مطرح شده است؛ اما در 
اين خصوص نهادهاي مالي كشور به ويژه بانك مركزي 
با توجه به توان تأمين مالي و جامعه هدف جمع بندي 
الزم را خواهند داشت و جزئيات را اعالم خواهند كرد. 
محمودزاده ابراز اميدواري مي كنــد كه به زودي و در 
آينده نزديك جزئيات و شــرايط پرداخت تســهيالت 
كمك وديعه مســكن اعالم شــود. به گفته او كليات 

موضوع پرداخت كمك وديعه مسكن قباًل تصويب شده 
و اختصاص منابع و تعريف مكانيسم هاي الزم در دستور 

كار قرار گرفته است.

پاسكاري وديعه مسكن ادامه دارد
3روز پيش حسن روحاني، رئيس جمهوري در گفت وگوي 
تلفني با وزير راه و شهرســازي بر اختصــاص وام وديعه 
مسكن به مستأجران از مردادماه تأكيد كرد و آماده شدن 
طرح تسهيالت وديعه اجاره مســكن با هماهنگي بانك 
مركزي و ارائه آن براي بررسي به جلسه روز يكشنبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي را خواستار شد. آنگونه كه وزارت راه 
و شهرسازي اعالم كرده، رئيس جمهور در اين گفت وگوي 
تلفني، سرعت بخشي بانك ها براي اختصاص وام وديعه 
مسكن به مستأجران نيازمند مساعدت را ضروري دانسته 
و دستور داده كه اين طرح از  ماه آينده با اولويت تهران و 
7كالنشهر براي مستأجراني حائز شرايط كه قرارداد آنها 
رسمي و متراژ واحد مســكوني آنان طبق الگوي مسكن 
است، آغاز شود. پيش  از اين محمودزاده، معاون وزير راه و 
شهرسازي گفته بود: اين وام به كساني پرداخت مي شود 
كه فرم »ج« آنها سبز باشــد، يعني از تسهيالت دولتي 
بخش مسكن استفاده نكرده باشند و دريافت كنندگان 
تســهيالت فقط بايد ســود آن را به بانك بپردازند. يك 
منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازي به همشهري گفته 
است كه مبلغ پيشنهادي اين وزارتخانه به بانك مركزي 
براي وام وديعه حدود 40ميليون تومــان براي تهران و 
30ميليون تومان براي كالنشــهرها بوده كه البته هنوز 
تأييد يا رد نشده است. همچنين هنوز در مورد نرخ سود 
اين تســهيالت نيز اتفاق نظري وجود ندارد و مشخص 
نيست از محل منابع بانك ها با نرخ سود 18درصد تأمين 
مي شود يا با نرخ 12درصد از محل منابع اختصاص يافته 

به مقابله با كرونا.

دالر نشست، بورس پريد
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راز بقاي ثبات ارزي
واقعيت اين اســت كه ثبات ارزي تنها با اتكا 
به كاهش چندروزه قيمــت ارزهاي خارجي 
در بازار داخلي مستمر و پايدار نخواهد بود. شرط ثبات ارزي ارائه 
تصويري باثبات از اقتصاد  ايران در جهان پرتالطم امروز اســت و 
كشور ما با جمعيت 85ميليون نفري از پتانسيل هاي بالقوه زيادي 
براي داشتن سهم و نقش بيشتر از اقتصاد جهان برخوردار است. 
مقاومت در برابر فشارهاي خارجي با تصور اينكه تحريم ها نعمت 
و رمز پيروزي، مقاومت اســت، با اهداف كالن اقتصادي كشور و 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد. راز اقتدار اقتصاد 
ايران در جهان در گرو  احياي قدرت از دســت رفته اقتصادي و 
تالش مستمر براي شكستن زنجيره تحريم هاست و ثبات در بازار 
ارز تنها نشانه اي اســت از اينكه ايران كشوري مطمئن و متعادل 
براي سرمايه گذاري است وگرنه رشد 8درصدي اقتصاد كشور در 
خأل شكل  نمي گيرد. ثبات بازار ارز با گشــايش در روابط بانكي، 
افزايش جريــان ورودي ارز با تقويت صادرات و تنوع بخشــيدن 
به شركاي خارجي و البته ســرمايه گذاري در بخش هاي كليدي 
و ارزآور اقتصاد كشــور شدني اســت و در كنار تدابير اقتصادي، 
اجماع سياسي براي خنثي كردن تهديدهاي بيروني يك ضرورت 
انكارناپذير خواهد بــود. در غير اين صــورت دور زدن تحريم ها 
پرهزينه و ثبات بازار ارز شــكننده خواهد بود و اقتصاد وضعيت 

پيش بيني ناپذيري را تجربه خواهد كرد.

ادامه از 
صفحه اول

 بيژن زنگنه، وزير نفت: هيچ كشوري 
حاضر به امضاي هيچ قراردادی با ايران نيست

 نسخه ايراني 
نجات صنعت نفت از تحريم
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زهرارفيعي
خبر نگار

برنامه5سالهحفاظتازتاالبميانكاله
درســومينجلسه»ســتادمليتاالب

هماهنگيومديريــتتاالبهاي
كشور«كههفتهگذشــتهدرحضورمعاوناول
رئيسجمهوريبرگزارشد،تصويبوبراياجرابه
دستگاههاابالغشد.گفتهميشوداينبرنامهشبيه

بهبرنامهاحيايدرياچهاروميهاست.

كمهزينهبااثربخشيباال
برايحفاظتازتــاالبميانكاله2اولويتدرنظر
گرفتهشدهاســت.اولويتاولاجرايبرنامههاي
اثربخشوكمهزينهاست.مسعودباقرزادهكريمي،
مديركلدفترحفظواحيايتاالبهابههمشهري
ميگويد:انجاممطالعاتواجرايعملياتتسهيل
ارتباطبيندرياوخليجگرگانازجملهاينبرنامهها
است.راهكاراينپروژهرامركزاقيانوسشناسي
تاپايانتابستانارائهوپسازتأييدكارگروهفني،
اجراميشود.تعيينوتاميننيازآبيميانكالهاز
11رودخانهمنتهيبهاينتاالبنيزبايددراينمدت

اجراشود.
درجلسهستادمليهماهنگيومديريتتاالبهاي
كشور،احكامتكاليفدستگاههابرايحفاظتاز

تاالبهايساحليميانكالهنيزصادرشد.
وزارتجهادكشاورزيمكلفشدبرنامهكاهش
مصرفآبدربخشكشاورزيدرحوضهتاالبها
راظرفمدت6ماهبهكارگروهويژهستادارائهكند.
اطرافتاالبميانكالهكشــاورزيگستردهانجام
ميشودونيازاســتعالوهبركنترلمصرفآب
دراينمحدودهازورودپسابهايكشاورزينيز

جلوگيريشود.
باپسرويآبدريايخزروكاهشوروديآببه

تاالبميانكالهوخليجگرگان،پديدهتاالبخواري
دراينمنطقهروبهافزايشاستومسعودباقرزاده
كريمي،مديركلحفاظتتاالبهامصوباتجلسه
اخيررامنجربهجلوگيريازتاالبخواريميداند.
اوميگويد:در2ماهآيندهتعيينحدبستروحريم
ميانكالهتوسطوزارتنيروپسازرفعابهامبايدبه
تأييدكارگروهبرسدوبالفاصلهنشانهگذاريشود.
دراينمدتبايدمميزيمجددمراتعدرونتاالب
همانجامشــود.دامدارانبراساسپوششهاي
متراكميكهدرگذشــتهوجودداشتازمراتع
درونتاالباستفادهميكنند؛درحاليكهتراكم
پوششگياهيدرسالهاياخيرتغييركردهاست.
درنتيجهمميزيهابرايخــروجدامبايددراين
مدتانجامشودومســتثنياتمردموتصرفات

اراضينيزمشخصشود.
بهگفتهباقرزادهكريمــي،محدودهجنوبغربي
تاالبميانكالهبااراضيكشاورزيتداخلداردودر
قسمتهايشرقيدرمحدودهبندرتركمنبراي
حدبسترتاالباختالفوجوددارد.وزارتنيرو
بايدباتعيينبستروحريمتاالب»لپوزاغمرز«در
غربتاالبميانكالهنيزمقدماتخلعيدمتصرفان
راباهمكاريدادســتانيفراهمكند.ســازمان
حفاظتمحيطزيســتهمموظفاست،ظرف
36ماهبرنامهجامعمديريتزيستبوميميانكاله

راباكمكدستگاههاتهيهواجراكند.
اجرايپروژههاياكوتوريستيبراساساهداف
كنوانسيونرامسر،مطابقباضوابططرحجامع
پناهگاهحياتوحشميانكالــهباهدفتقويت
كاركردتاالبوجوامعمحليوايجاداشــتغال
درجلسهاخيرســتادمليهماهنگيومديريت
تاالبهاموردتأكيدقرارگرفتكهادارهشيالت
ملزمشــد2هزارو333هكتارازمزارعپرورش
ماهيپراكندهدردشــتهاياطرافتاالبرابه
سيستمهاينوينكهعالوهبركنترلآاليندههاي

مزارع،ميزانمصرفآبراكاهشميدهدتجهيز
كند.

بهنامميانكالهبهكاممردم
اولويتدومســتادمليهماهنگيومديريت
تاالبهايكشــوركهدرحضورمعــاوناول
رئيسجمهوريبهتصويبرســيد،برنامههايي

استكهاثربخشيكمتراماهزينهزياددارند.
مسعودباقرزادهكريميبههمشهريميگويد:
شــهرهاوآباديهاياطرافميانكالههيچكدام
سيســتمتصفيهفاضالبندارد.زهكشــي
زمينهايكشاورزيكاملنشدهودرنتيجهآب
بهتاالبنميرسد.تصفيهخانهشهركصنعتي
آققالنيزهنوزكاملنشــدهاســت.سيستم
تصفيهخانههايشهرهايبهشهر،گلوگاه،گرگان،
گنبد،تركمن،گميشانوكردكويبايددرمدت

زمان5سالتكميلشوند.
جديتدراجرايبرنامههايحفاظتازميانكاله
باعثشدهاست،برنامههايبرزمينماندهساير
دستگاههابرايحفظسالمتمردماجراييشود.
اصالحسيستممبارزهباآفاتازروششيميايي
بهبيولوژيك،دستورياستكهبرايحفظتاالب
ميانكالهبايدتوسطجهادكشاورزيانجامشود.
اليروبيانهارمنتهيبهتاالبميانكالهوانزلينيز

برعهدهوزارتنيرواست.
سالگذشتهبيشاز40هزارپرندهمهاجربهدليل
وجودسمبوتوليســمدرتاالبميانكالهتلف
شدندوحاالستادملياحيايتاالبها،اجراي
طرحجامعپايشكيفيتوكميتآبميانكاله
رابرعهدهمحيطزيستقراردادكهظرف6ماه
بايدطرحآنتهيهودر2ســالاجراشود.ستاد
مليمديريتتاالبهااعالمكرد:چوناينبخش
وظيفهذاتيسازمانحفاظتمحيطزيستاست
بدوندرخواستبودجهمضاعفاجراييميشود.

حكم نجات ميانكاله از نابودي
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آيت اهلل ســيدابراهيم  منابع 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه طبيعي

صبــح ديروز در جلســه 
شوراي عالي قضايي به صراحت اعالم كرد 
كــه »در حفظ حقوق عامــه خط قرمز 
نداريم.« اشاره رئيس قوه قضاييه البته به 
صيانت از اراضي ملي و جنگل هاي كشور 
و بازپس گيري منابع طبيعــي و انفال 

به دست اندازان عرصه هاي طبيعي بود.
اين نخستين اظهارات رســمي و پيام 
روشــن باالترين مرجع قضايي ايران به 
متعديان منابع طبيعــي و جنگل هاي 
كشــور اســت كــه در پــي رأي اخير 
ديوان عالي كشور مبني بر بازپس گيري 
منابع طبيعي تصاحب شــده توســط 
دادگستري استان گلســتان ابراز شد و 

رئيس قوه قضاييه اعالم كرد كه »نهادها، 
دستگاه ها، تعاوني ها و اشخاص ديگر هم 
بدانند در اين دوره به هيچ فرد يا نهادي 
اجازه داده نخواهد شد كه به سرمايه هاي 
ملي تجاوز كنند و تضييع حقوق عامه از 

هيچ كس پذيرفته نيست.«

اميدبهبازپسگيــري5600هكتار
جنگلوقفشده

اظهــارات روز گذشــته رئيــس قوه 
قضاييه حاال اميدها بــه بازپس گيري 
5600هكتــار از جنــگل هيركانــي 
آق مشهد ســاري را افزايش داده است. 
نكته قابل توجه آن است كه در پرونده 
بازگرداندن 2هكتــار از منابع طبيعي 
استان گلستان كه اتفاقا به دادگستري 
آن استان واگذار شــده بود، رئيس قوه 
قضاييه با اســتناد به ماده۴77 قانون 
آيين دادرسي كيفري به موضوع ورود 

كرد و منابع طبيعي را بــه مردم ايران 
بازگرداند. ماده۴77 همان بندي است 
كه حاال پرونده جنگل 5600هكتاري 
آق مشهد براي بازگشت به منابع طبيعي 
را روي ميز رئيس قوه قضاييه قرار داده 
است. جنگل هيركاني آق مشهد توسط 
يك فرد وقف شده است و اين در حالي 
اســت كه برابر قانون، وقف اراضي ملي 
امكان پذير نيســت. روزنامه همشهري 
نيز ديروز در گزارشي در همين صفحه 
از صدور يك رأي قضايــي خبر داد كه 
براســاس آن يك مرجع قضايي وقف 
5600هكتــار از مهم تريــن بخــش 
جنگل هاي »آق مشهد« ساري كه در 
رديف منابع طبيعي و انفال است را به 
يك شخص خاص وارد دانست. سازمان 
جنگل ها امــا در اين باره پرســيده كه 
چگونه ممكن است اراضي ملي كشور 
آن هــم در حياتي تريــن بخش يعني 
جنگل هاي هيركاني قابليت وقف شدن 

داشته باشد؟

ماجرايبازپسگيريمنابعطبيعياز
دادگستريگلستان

در هفته جاري، با حكــم ديوان عالي 
كشــور، زمين 2هكتاري شهرك تاالر 
گرگان كــه 3دهه پيش بــه كاركنان 
قضايي واگذار شده بود  به منابع طبيعي 
بازگردانده شــد. ايــن زمين ها حدود 
30سال پيش با موافقت يكي از معاونان 
وقت وزير جهادكشاورزي به ۴5نفر از 
قضات وقت واگذار شد. اما يك سال پس 

از واگذاري، شــعبه17 دادگاه عمومي 
وقت گرگان واگذاري ايــن زمين ها را 

غيرقانوني اعالم كرد.
پــس از رأي دادگاه عمومــي گرگان، 
پرونده با اعتراض وكيل كاركنان قضايي 
به شعبه 5 دادگاه تجديدنظر مازندران 
ارجاع شد كه اين دادگاه رأي را به نفع 
كاركنان قضايي صادر كــرد. در ادامه 
فرايند حقوقي پرونده، رئيس قوه قضاييه 
در راستاي اعمال ماده۴77 قانون آيين 
دادرســي كيفري، رأي صادر شــده را 
غيرشــرعي اعالم كــرد و پرونده براي 
بررسي دوباره به شعبه اول ديوان عالي 

كشور ارجاع شد.
ديوان عالي كشور پس از بررسي، رأي 
شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مازندران 
را نقض كرد و بــه بازگرداندن زمين ها 
به منابع طبيعــي رأي داد. رأي ديوان 
عالي قطعي اســت و پرونده براي ابالغ 
به طرفين پرونده به دادگستري گرگان 
فرستاده شده است به اين ترتيب پس 
از سه دهه، پرونده اين زمين 2هكتاري 

نيز براي هميشه بسته شد.
اكنون 5600هكتار از جنگل  هيركاني 
آق مشــهد ســاري در انتظــار اعمال 
ماده۴77 از ســوي رئيس قوه قضاييه 
اســت تا درصورت موافقــت باالترين 
مرجع قضايي ايران، اين ميزان جنگل 
كه از انفــال و منابع طبيعــي ايران و 
متعلق به تمام مردم ايران است از وقف 
توسط يك شخص خارج شود و به منابع 

طبيعي ايران بازگردانده شود. 

رئيس قوه قضاييه: تضييع حقوق عامه پذيرفته نيست و دستگاه 
قضايي به هيچ فرد يا نهادي اجازه تعدي به سرمايه هاي ملي را 

نمي دهد

نوبت به بازپس گيري 
آق مشهد مي رسد؟

رئيسي:  صيانت از سرمايه هاي ملي واجب است 
رئيسقوهقضاييهدرنخســتيناظهاراتمحيطزيستيخوددرموضوع
حفاظتازسرمايههاومنابعطبيعيكشوردرجلسهشورايعاليقضايي
بازگرداندن2هكتارازاراضيمليدراختياردادگستريگلستانرانمادي
ازعدالتخواهيدستگاهقضايياعالمكردوگفت:دردهههاياخيربرخي
كهدرحوزهاداريدستگاهقضاييهمكاريداشتند،يكسرياراضيرادر
ارتباطباكاريكهدراستانانجامشدهوظاهراًهممقرراترعايتشدهبود
دراختيارداشتند،امادرفراينددادرسيمشخصشدكهايناراضيبايدبه
بيتالمالبرگردد.رئيسقوهقضاييهبهتعاونيها،سازمانهاودستگاههاي
اداريهشداردادكهتحتهيچشــرايطيمجازبهتغييركاربرياراضي
كشاورزيوجنگلهاومراتعنيستندوهمهبايدبداننددستگاهقضاييدر
ايندورهاجازهنخواهددادكوچكترينتعدينسبتبهسرمايههايملي
وآبوخاكومحيطزيستصورتگيرد.رئيسقوهقضاييه،سرمايههاي
مليرامتعلقبههمهعصرهاونسلهادانستوصيانتازاينسرمايههارا
واجباعالمكرد.سيدابراهيمرئيسيتأكيدكرد:دستگاهقضاييمصممبه
حفظبيتالمالوجلوگيريازتضييعحقوقعامهاستودستگاههاياداري

همبايدباجديتبهوظايفخوددراينزمينهعملكنند.
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ددجمنومزاجاما
يلهايناوخهحتاف
ديهگاندرزالا
نازرلليرواكات

هيوشاپنيرتهب
برههرارجپانوت
نمهراناماروو
دناممتسيسيجان
يديدشتكالكهگ
لهاانثادحاتنا

لوناتملتمويگ
زيهرورنهراورپ
ربزاربالدزبخ
درساماخزوددلوت
هدابتشالاهسون
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افقي:
 1- كنايه از زيبا و مليح است 

- بي ارزشي
2- خدمتــكار- نمك هــا - 

شوهر
3- آواز بلنــد- ســوره اي كه 
نام آن به خط سير ستارگان 

اشاره دارد - آتشدان
۴- قــورت دادن – چيرگي 

- پايه
5- چه چيــز - ميدان جنگ 
- گذرگاه سرپوشيده با چند 

مغازه
6- از صور فلكي- قوس هاي 

هاللي پيوسته - همسر زن
7- داروي خميري - گلي زيبا 

- سازمان جاسوسي آمريكا
8- بار ســفر- ماده آرايشي 

ناخن - گوش كردن
9- گودال عميق- بي نيازي- 
ذرات ريــز تشــكيل دهنده 

سنگ
10- نام تركــي- دقت كننده 
در امري- نوعي كارد نوك تيز

11- شــهر تاريخي سوريه- 
خواهش و تمنا- درخت انگور

12- شهري در فرانسه- فرياد 
بلند- گنج

13- نام مادر امام زمان)عج(- 
آرامگاه- ضروري

1۴- بدون استحكام- پيري- 
پايتخت تبت

15- فيلمــي ديدنــي بــه 
كارگرداني ويليــام وايلر- از 

فروع دين اسالم

  
عمودي:

1- كتف - دزدي و سوءاستفاده 
مالي- نژاد، تبار

2- ورزشــگاه انگلســتان- 
فراخوانده شده- ريسمان

3- بادبان كشتي- راه خارج 
شهر- سربند مردان سيستاني
۴- پســر عــرب- كوهي كه 
كشتي نوح برآن نشست- به 

يكديگر ساييده شده
5- تحفــه درويــش- زباني 
زبان هــاي  خانــواده  از 

هندواروپايي- ناشنوا
6- پهلوان توراني- وســيله 

نقليه قطبي
7- گاه بــر ضابطــه چيــره 
مي شــود- پناه بــردن- كم 

ارزش
8- شماره- در علم جغرافيا به 
پيشروي خشكي در آب گفته 

مي شود- بي دست و پا
9- حلق- پيش آمدگي جلوي 

ساختمان- سزاوار نفرين
10- مختصــر و كوتاه- ميوه 

پاييزي
11- تكــرار حرفــي- نوعي 
آبگوشت- عنصري كه برخي 

از خواص فلــزات و غيرفلزات 
را دارد

12- گلدسته- سخن كوتاه و 
پرمعنا- پندار

13- درختــان- بــر مركب 
نشسته- نوعي پارچه

1۴- سوره ســي ام قرآن- مزه 
كردن- غضروف مفصل زانو

15- گرم ترين سياره- بخش 
هواپيمايي نيروي زميني- صد 
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 پــس از حــدود 17روز 
كشــمكش 2اپراتور مسلط اينترنت

موبايل كشــور با نهادهاي 
حاكميتي و نظارتي، به نظر مي رســد اين 
اپراتورهــا بــا پافشــاري بــر تصميــم 
هماهنگ شــده ميــان خودشــان قصد 
بازگرداندن قيمت بسته هاي اينترنت به قبل 

از 13تير را ندارند.
در آخرين تحول در اين رابطه رئيس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
طي نامه اي به مديران عامل شــركت هاي 
ارتباطات سيار و خدمات ارتباطي ايرانسل 
از آنان خواســت ظرف 2۴ســاعت، نحوه 
فروش به لحاظ شكلي و قيمت بسته هاي 
اينترنــت  را مطابــق روال قبــل از تاريخ 
13تيرماه اجرا كنند. رئيس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به اپراتورها 
هشدار داده اســت در صورت عدم رعايت 
ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون 
تعزيــرات حكومتي مورد رســيدگي قرار 

خواهد گرفت.
اين ضرب االجل هم تا لحظــه تنظيم اين 
گزارش مؤثر واقع نشد و همچنان ميليون ها 
كاربر اينترنت موبايل قادر به خريد بسته هاي 

اينترنت به شكل گذشته خود نيستند.
از حدود 13تير افزايش قيمت بســته هاي 
اينترنت موبايل باعث موجــي از اعتراض 
كاربران شــده اســت. از مجمــوع حدود 
7۸ميليون كاربر اينترنت پهن باند كشــور 

۶9ميليون نفر كاربر اينترنت موبايل هستند 
و واضح است افزايش ناگهاني و صددرصدي 
قيمت باعث مشكالت بيشتري براي مردم 

به ويژه در دوران شيوع كرونا مي شود.
هم اكنون همچنان بســته هاي بلندمدت 
گذشته قابليت خريداري ندارند و بسته هاي 
كوتاه مدت فعلي اكثرا با قيمت گران تر عرضه 
مي شوند. محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات در همان ابتــداي كار اين اقدام 
اپراتورها را يك »تبانــي« ميان آنها خواند 
و تأكيد كرد كه افزايــش قيمت اينترنت 
موبايل غيرقانوني است و اپراتورهاي همراه 
اول و ايرانسل 1۰روز وقت دارند كه افزايش 
قيمت و حذف برخي بسته هاي بلندمدت را 
منتفي كنند. اپراتورها به اين مهلت 1۰روزه 
دولت هم توجهي نكردند و پس از اين دوران 
معاون وزير ارتباطــات و فناوري اطالعات 
از ابالغ جريمه 2ميليــارد توماني به دليل 
برنگشــتن تعرفه اينترنت به حالت اوليه از 
ســوي اپراتورها و تداوم تخلفي كه صورت 

گرفته است، خبر داد.
حسين فالح جوشــقاني، رئيس سازمان 
تنظيم مقــررات و ارتباطات راديويي اعالم 
كرده كه باالبردن قيمــت اينترنت همراه 

بدون هماهنگي با رگوالتوري تخلف بوده 
و برخورد قانوني با اپراتورها آغاز شده است.

پيش از ايــن مقام هــاي وزارت ارتباطات 
اعالم كرده بودند كه اعمال جريمه 2ميليارد 
توماني در پروانه هاي اپراتورها قدم اول براي 
برخورد با تخلف صورت گرفته به حســاب 
مي آيد. به گفته مقام هاي ســازمان تنظيم 
مقررات در صورت استمرار اين ماجرا، قطعا 
اقدامات ديگري مثل تعليق، كاهش مدت 
اعتبار پروانه و مواردي از اين دست اعمال 

خواهد شد.

بهانه استفاده از ترافيك داخلي 
به گزارش همشــهري، طي روزهاي اخير 
شــبكه هاي اجتماعي پر از تصاوير جدول 
قيمت ها و بسته هاي جديد اينترنت موبايل 
اپراتورهاي كشور شده است. اين جدول ها 
نشان مي دهد در شرايطي كه به خاطر شيوع 
كرونا مردم بيشــتر از هر وقــت ديگري به 
اينترنت نياز دارند، 2اپراتــور اصلي تلفن 
همراه در برخي بســته ها قيمت ها را حتي 
حدود 2برابر افزايــش داد ه اند. همچنين 

با وجود جريمه 2 ميليارد توماني از سوي وزارت ارتباطات و ضرب االجل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، 2 اپراتور مسلط كشور حاضر به لغو گران شدن اينترنت موبايل نشدند 

كرونا X علم

   كاهش كلسترول خون براي كنترل كرونا
دانشــمندان مي گوينــد كه يــك داروي 
كاهش دهنده كلســترول مي تواند منجر به 
تضعيف ويروس كرونــاي جديد در حد يك 
ســرماخوردگي شــود. به گزارش تلگراف، 
محققان مركز پزشــكي Mount Sinai در 
نيويورك به دنبال محروميت ويروس كرونا از 
مواد مغذي مورد نياز براي زنده ماندن بودند 
و در اين تحقيقات دريافتنــد كه چربي اي 
كه در ســلول هاي ريه جمع مي شود يكي از 
مولفه هاي مهم ويروس براي توليد مثل است. 
محروميت ويروس از اين شــرايط مي تواند 

به معناي كنترل بهتر آن باشد.

   اسپري دهان ضد كرونا
Enzymatica ENZY سهام شركت سوئدي
به دليل ادعاي توليد اســپري دهان كه باعث 
غيرفعال شدن ويروس كرونا مي شود، افزايش 
چمشگيري داشته اســت. به گزارش ماركت 
واچ، نتايج اوليه نشان مي دهد كه اسپري دهان 
ColdZyme توانايي غيرفعال كردن ويروس 
كرونا ايجادكننده بيماري همه گير كوويد-19 
را دارد. در ايــن تحقيــق ثابت شــده اســت 
ColdZyme ويروس را 9۸/3درصد غيرفعال 
مي كنــد. »كالوس اگســترند« مديرعامــل 
شــركت Enzymatica مي گويد: »حتي اگر 
نتايج آزمايشــگاهي فعلي نتواند مستقيما به 
اثربخشي باليني منجر شود، بسيار جالب است 
كه ColdZyme قادر اســت به طــور مؤثري

SARS-CoV-2را غيرفعال كند.

   ماسك باعث كمبود اكسيژن نمي شود
يك پزشك اهل دوبلين در ايرلند شايعه كاهش 
سطح اكسيژن خون در اثر استفاده طوالني مدت 
از ماسك را رد كرد. به گزارش abc، در واقع او 
نشان داد كه حتي پوشيدن چندين ماسك روي 
هم نيز تأثيري در ميزان اكسيژن بدن ندارد. اين 
پزشك براي اثبات اين موضوع از خود ويدئويي 
تهيه كرد و ابتدا ميزان اكســيژن خود را اندازه 
گرفت، سپس ۶ماســك روي صورت خود قرار 
داد. پس از مدتي مجددا ميزان اكسيژن خون 
خود را اندازه گرفت و در كمال تعجب كنتور روي 
عدد 9۸-99درصد ثابت مانده بود كه به صورت 
عملي و علمي نشان داد زدن ماسك هيچ تأثيري 
در كاهش اكسيژن ذخيره در خون انسان ندارد.

شورش اينترنت موبايل

خيز مريخي خاورميانه
كاوشگر امارات با همكاري آمريكا و ژاپن و با صرف بودجه اي معادل 2۰۰ميليون دالر به فضا پرتاب شد

درحالي كه برنامه ريزي شــده تا در تابستان 
امسال 3ماموريت بين المللي به مريخ انجام 
شود، امارات توانســت نخستين ماموريت را 
به نام خود ثبت كند.اين كاوشگر كه به اسم 
»اميد« نامگذاري شده و به اندازه يك خودروي 
معمولي است، با هدف بررسي اتمسفر و آب و 
هواي مريخ از مركز فضايي تانگاشيما در ژاپن 
به فضا پرتاب شد تا يك سفر 500كيلومتري 
را آغاز كند. درصورتــي كه »اميد« به مقصد 
برسد، به مدت يك ســال مريخي كه برابر با 
687روز زمين اســت، به دور مريخ مي گردد 
و اطالعات جمع آوري شده را به زمين ارسال 
خواهد كرد. بنابــر برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته، پيش بيني شده اســت كه كاوشگر 
اميد)االمل( در فوريه سال 2021يعني حدودا 
7 ماه ديگر به مريخ برســد. اين پروژه براي 
امارات به عنوان كشوري كوچك در حاشيه 
خليج فارس يك دستاورد محسوب مي شود. 
زيرا بيشتر ماموريت هاي مريخ بين 10تا 12سال 
زمان مي برد تا توسعه يابند اما دانشمندان اين 
كشور فقط 6سال صرف آماده سازي  اين پروژه 
با كمك دانشمندان كشورهاي ديگر كردند.
موفقيت امارات به تنهايي به دست نيامده و اين 
كشور در انجام اين ماموريت دست خالي نبوده 
است. اين كشــور عربي از شركايي كه پيش 
از اين تجربه زيــادي در اين نوع ماموريت ها 
داشته اند كمك گرفته تا بتواند اين ماموريت 
را عملياتي كند. در اين ماموريت مؤسسات 
مختلف دانشگاهي در آمريكا ازجمله دانشگاه 
كلرادو در بولدر، دانشــگاه ايالتي آريزونا و 
دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، همكاري گسترده 
داشتند. اين شركا پيش از اين، در طراحي ابزار 
و تجهيزات كاوشگرهاي فضايي تجربه زيادي 
داشته اند. به اين ترتيب امارات با همكاري آنها 

توانست از طراحي هاي فضاپيماهاي شناخته 
شده استفاده كند و از زيرساخت هاي آزمايشي 
موجود و دانش مهندســان باتجربه هوافضا 
استفاده كند. ژاپن هم در اين ميان امكاناتي 
را در اختيار اين تيم قــرار داد. اين فضاپيما 
با اتصال به موشــك ژاپني H-IIA از مركز 

فضايي تانگاشيما به فضا پرتاب شد.
دســتيابي به اين موفقيت براي امارات كه 
تاكنون فقط تجربه پرتاب ماهواره هاي رصد 
زمين را در كارنامه خود داشته است، بسيار 
چالش برانگيز بود. كشورهاي عربي معموال 
عادت به خريدن تكنولوژي داشته اند، اما اين 
بار يك كشور ديگر در منطقه تصميم گرفته 
بود كه خودش وظيفه ساخت يك فضاپيما را 
به عهده بگيرد و به اين منظور بودجه اي معادل 
200ميليون دالر براي توســعه و پرتاب اين 

كاوشگر طي مدت 6سال اختصاص داد.
عمران شرف، مدير پروژه مريخ امارات در يك 
كنفرانس خبري كه پيــش از پرتاب »اميد« 
انجام شــد، گفت: دولت در اين مورد كاماًل 
صريح بود. آنها مي خواستند ما الگوي جديدي 
از اين قبيل ماموريت ها را ارائه دهيم و چنين 
مأموريت هايي را عملياتي كنيم. آنها چيزي 
با يك بودجه عظيم نمي خواستند. آنها فقط 
مي خواســتند ما اين پروژه را به سرعت به 
سرانجام برســانيم.اگرچه اين ماموريت در 
ابتدا با موفقيت آغاز شــده است و به عنوان 
يك الگوي جديد براي توســعه فضاپيماها 
به شــمار مي آيد، اما امارات مسيري طوالني 
پيش رو دارد تا بتواند مدعي موفقيت در اين 

ماموريت شود.
مهندسان حدود يك ماه نخستين عمليات را 
براي تصحيح مسير اميد به مريخ انجام خواهند 
داد. اين وســيله نقليه، پيشران هاي خود را 

محترق خواهد كرد تا باعث حركت كاوشگر 
شود، به طوري كه بتواند در فضا حركت كند. 
مجموعه اي از اين مانورها الزم است تا اطمينان 
حاصل شود كه اميد هنگام رسيدن به مريخ در 
مكان درستي قرار مي گيرد. پت ويتنل، مدير 
برنامه اين مأموريت در دانشگاه كلرادو بولدر 
مي گويد: اين يك هدف كوچك اســت. مثل 
آنكه يك تيرانداز بخواهد يك نقطه 2ميلي 
متري را كه يك كيلومتــر از آن فاصله دارد 
هدف قرار دهد.با اين حال، بزرگ ترين آزمايش 
در ماه فوريه صورت خواهد گرفت. در اين زمان، 
كاوشگر اميد بايد پيشران هاي خود را به مدت 
30دقيقه محترق كند تا بتواند وارد مدار مريخ 
شود. در اين عمليات سرعت فضاپيما بايد از 
121هزار كيلومتر بر ساعت به 18هزار كيلومتر 
بر ساعت كاهش يابد. اميد بايد اين كار را به 
تنهايي و بدون كنترل از سوي زمين انجام دهد. 
در اين مرحله، هرگونه دريافت سيگنال براي 
تصحيح عمليات زمان بر خواهد بود، بنابراين 
احتراق بايد كاماًل به صورت خودكار انجام شود.

امارات پيــش از اين، در ســال هاي 2009 و 
2013 ماهواره هايي را با كمك شــركاي خود 
در كره جنوبي به فضا پرتاب كرده است. اين 
كشــور همچنين آژانس فضايي خود را در 
سال2014 تأسيس كرد و اهداف بلندپروازانه اي 
ازجمله سكونت در سطح مريخ را تا سال2117 

برنامه ريزي كرده است.
آمريــكا و چين هم در تابســتان امســال 
ماموريت هايــي را براي ســفر بــه مريخ 
برنامه ريزي كرده اند. انتظار مي رود كه مريخ 
 Tianwen ناسا و Perseverance نورد
1چين به تناوب به مريخ فرســتاده شوند. 
هم اكنون شــش ماهواره عملياتي در مدار 
مريخ وجود دارند. به ايــن ترتيب مدارگرد 
مســبار االمل هفتمين كاوشگر فعلي سياره 
سرخ اســت و به زودي تيان ون -1 چين مورد 

هشتم خواهد شد.

1۰۰ثانيه خبر

  كروالي جديد به بازار مي آيد
 شركت تويوتا از نسخه »كروال اپكس« )Apex( خود رونمايي كرد. اين مدل 
يك سدان كوچك ۴سيلندري با موتور 2ليتري است كه موتورش قدرتي 
معادل 1۶9اسب بخار توليد مي كند. به گزارش ديلي ميل تويوتا پيش از اين 
در مورد مدل جديد قول داده بود كه ديناميكي تر باشد. اين شركت سال 
گذشته نسخه  Toyota Racing Development( TRD( سدان هاي 
كمري و آوالون را معرفي كرد كه هر دوي آنها با استقبال فراوان مشتريان 
روبه رو شد. تويوتا در سال199۸، بسته اي به نام »توسعه مسابقه اي تويوتا« به 
بازار عرضه كرد كه همه ساله نمونه هايي در اين بسته توليد و عرضه مي شود.

  روسيه با آمريكا به ماه نمي رود
ديميتري راگزين مدير سازمان فضايي روسيه مي گويد، كشورش قصد 
ندارد با ناسا در پروژه فرود روي ماه همكاري كند. به گزارش سي ان بي سي، 
ناسا تالش مي كند يك همكاري بين المللي را براي برنامه »آرتميس« 
در دســتور كار قرار دهد و اخيرا نيز تفاهمنامه اي را با ژاپني ها به امضا 
رسانده است، اما روس ها كه پيش تر در پروژه ايستگاه فضايي بين المللي 
با آمريكايي ها همكاري كرده بودند، اين بار قصد چنين كاري را ندارند و در 

عوض مي خواهند در برنامه هاي فضايي با چين شريك شوند.

  سيل، كرگدن هاي بسياري را غرق كرد
مقامات مي گويند بيش از 1۰۰ حيوان وحشــي، ازجمله دســت كم 
۸كرگدن نادر در ســيل اخير در پارك ملي كازيرانگا در ايالت آسام در 
شمال شرقي هندوستان جان باخته اند. به گزارش بي بي سي، اين پارك 
محل زندگي بزرگ ترين جمعيت جهان از كرگدن هاي يك شاخ بوده كه 
گفته مي شود نسل شان با انقراض روبه رو شده است. باران هاي موسمي 

امسال، تقريبا ۸5درصد از پارك را زير آب برده اند.

  ابزاري براي كاهش صدا در بخش نوزادان
شركت»Invictus Medical« نوعي ابزار كنترل صدا ساخته است 
كه مي تواند سطح صدا را در بخش  مراقبت هاي ويژه نوزادان كاهش دهد. 
پژوهش هاي پيشين نشان داده  كه سر و صدا در اين بخش مي تواند براي 
نوزادان نابالغي كه در دستگاه هستند، پيامدهاي منفي داشته باشد. به 
همين منظور اين شركت، ابزاري به نام »Neoasis« ساخته كه مي تواند 
امواجي را منتشــر كند كه صداي محيط را از بين مي برند.به گزارش 
گاردين،  اين ابزار صداي محيط را تشخيص داده و محاسبه مي كند كه 

چه امواجي را براي كاهش صدا بفرستد.

  ورود به فرم هاي ناامن، ممنوع
گوگل مي خواهد ورود اطالعات شخصي به فرم هاي ناامن در وب سايت ها 
را بيش  از  پيش كنترل كرده و تا جايي كــه امكان دارد از چنين چيزي 
جلوگيري كنــد. به گــزارش وب ســايت تك دانز، گوگل در نســخه 
كروم۸۶قابليتي را آزمايش خواهد كرد كــه تمركزش بر حفظ هرچه 
 flag بيشتر امنيت و حريم خصوصي كاربران آن است. در اين نسخه، يك

جديد وجود دارد كه ورود خودكار اطالعات در فرم ها را كنترل مي كند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

بسياري از بســته هاي بلندمدت اينترنت 
موبايل هم كه معموال براي كاربران به صرفه 
است از ســبد ارائه اپراتورها حذف شده. در 
برخي بسته ها هم به شــدت سهم ترافيك 
اينترنت كاهش يافته بود و بخش عمده اي 
از بســته به ترافيك شــبكه داخلي كشور 

اختصاص پيدا كرده است.
پيش از ايــن هم افزايــش ناگهاني قيمت 
بسته هاي اينترنت توسط اپراتورها صورت 
گرفته بود كه با اخطار وزارت ارتباطات ماجرا 
حل و فصل شد اما به نظر اين بار شرايط فرق 
مي كند. حداقل مقام هــاي يكي از 2اپراتور 
مسلط كشور افزايش حجم ترافيك داخلي 
را به عنوان مشوق بسته هاي جديد دانسته 
بودند. مقام هاي وزارت ارتباطات اما اين بهانه 
را رد كرده و مي گويند اپراتورها محدوديت در 
استفاده از ترافيك داخلي و خارجي را اعمال 
كرده اند تا با اين كار براي خودشــان درآمد 

ايجاد كنند.
در مقابل، اپراتورها مي گويند هزينه هايشان 
دالري است و درآمدشان ريالي و مجبور به 

افزايش قيمت هستند.
وزارت ارتباطات افزايش هزينه اپراتورهاي 
موبايل را تأييــد مي كند امــا راهكارهاي 
ديگري ازجمله كاهــش قيمت پهناي باند 
شركت زيرساخت را به جاي افزايش قيمت 

به اپراتورها پيشنهاد داده است.
رئيس ســازمان تنظيم مقــررات پيش از 
اين گفته بود: تنها شــرط ما براي مذاكره 
با اپراتورها بازگرداندن بســته ها به حالت 
قبل اســت و پس  از آن راه بــراي گفت وگو 
بــاز مي شــود و اگــر بخواهند بــه رفتار 
تخلف آميزشان ادامه دهند و توقع مذاكره 

داشته باشند امكان پذير نيست.
به نظر مي رسد اما اپراتورها قصد گردن نهادن 
به اين شرط را ندارند و مذاكره ميان دو طرف 

به در بسته خورده است.

اينترنت در مقابل ارزش افزوده؟
اين گمانه زني از سوي برخي وجود دارد كه 
افزايش شديد و عجيب بسته هاي اينترنت 
موبايل از سوي اپراتورها به عنوان راهكاري 
براي جبران كاهش درآمد ســرويس هاي 
ارزش افزوده صورت گرفته اســت. هرچند 
كسي نمي تواند اين گمانه زني را تأييد كند 
اما طي ماه هاي گذشته با دستورالعمل جديد 
وزارت ارتباطات عمال درآمــد اپراتورها از 
چنين سرويسي به شدت كاهش پيدا كرد. 
ســرويس هاي ارزش افزوده بسياري پيش 
از اين فعال بودند كه بدون اطالع بسياري از 
كاربران حداقل روزانه 5۰۰تومان از حساب 
مردم كم مي كردند. ضــرب اين رقم به نظر 
ناچيز در تعداد مشتركان موبايل و همچنين 

روزهاي  ماه به رقمي نجومي مي رسيد.
براســاس آمــار رســمي گــردش مالي 
ســرويس هاي ارزش افزوده ساالنه حداقل 
حدود 2هــزار و 5۰۰ميليــارد تومان بوده 
است. اما براساس گزارش منابعي كه حاضر 
به فاش شدن نام شان به همشهري نشدند 
گردش مالي ذينفعان اين ســرويس ها به 
1۰هزار ميليارد تومان در ســال مي رسيد. 
اكنون اپراتورها حق برداشت از شارژ اصلي 
سيم كارت هاي اعتباري را براي سرويس هاي 
ارزش افزوده ندارند و بايد اين ســرويس ها 
به صورت شــفاف به كاربران اطالع رساني 
شود. گران شدن اينترنت مسئله اي نيست كه 
بشود با آن شوخي كرد و ممكن است حتي 
باعث خارج شدن بسته هاي اينترنت از سبد 
هزينه خانوارها شــود كه يك عقبگرد براي 
كشــور در حوزه فناوري  به حساب مي آيد و 
عمال تحول ديجيتال را زير سؤال خواهد برد.
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 شهر هاي مختلف جهان در مقابله با شدت گرفتن دوباره ويروس كرونا 
واكنش هاي گوناگوني نشان مي دهند

مديريت شهر ها در موج دوم كرونا
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س: 
عك معاون شهرسازي و معماري 

شهرداري تهران از تشكيل شهري
كميته صيانــت از حريم با 
محوريت شــهرداري تهران و دادستاني با 
حضور نمايندگان و روســاي دستگاه هاي 

متولي واقع در حريم خبر داد.
به گزارش همشهري، عبدالرضا گلپايگاني، 
معاون شهردار تهران با اشــاره به اهميت 

صيانت از اراضي واقع در حريم شهر تهران، 
گفت: همواره شهرداري تهران در صيانت 
از حريم به عنــوان يكي از دســتگاه هاي 
متولي و پيشــرو، اقدامات ويــژه اي را در 
دســتور كار خود قرار داده است تا ضمن 
حفظ ريه هاي تنفســي شــهر از هرگونه 
ساخت وســاز غيرمجاز در آن جلوگيري 
شود. او رونمايي از سامانه پايش حريم شهر 

موج دوم كرونا در شهر هاي مختلف جهان به راه افتاده و در 
مناطقي كه آمار ابتال به كوويد-19 افزايش پيدا كرده است، 

شهرداري ها در حال برنامه ريزي براي مقابله با اين بيماري 
هستند. به دليل تفاوت در زيرساخت ها و ميزان ابتال، بعضي 
از اين شهر ها توانسته اند از انتشار بيماري كرونا به صورت 
فرصتي براي اجراي برنامه هاي شــهري استفاده كنند. در 
مقابل، برخي  شــهر هاي ديگر درگير مشكالت مديريت 

محدوديت هاي ناشي از بيماري هستند.

محمد سرابي
خبر نگار

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران خبر داد
كميته صيانت از حريم تشكيل شد

مديريت 
شهري

افزايش مسير  دوچرخه 

كاهش خودرو  در شهر قديمي

منچستر برنامه  وسيعي براي آماده سازي  شهر در مقابل كرونا طراحي 
كرده است كه قســمتي از آن به رفت وآمد با دوچرخه اختصاص دارد. 
اندي بورهام، شهردار منچستر اعالم كرده است كه نزديك 5ميليون 
پوند براي ايجاد تغييراتي در شهر هزينه مي شود. بخشي از اين بودجه 
براي بزرگ تر كردن مســير هاي دوچرخه سواري و كاهش ترافيك در 
بعضي از معابر اختصاص دارد تا دوچرخه سواران بتوانند با حفظ فاصله 
 Safe« كافي در شــهر تردد كنند. قبال نيز چنين طرح هايي با عنوان
Streets Save Lives« در اين شهر اجرا شده بود. تردد با پاي پياده يا 
دوچرخه سواري نزديك 33درصد از رفت وآمد ها را در اين شهر تشكيل 

مي دهد و بعد از كرونا كاربرد دوچرخه 22درصد بيشتر شده است.

آمار هاي ابتال به كرونــا در يونان كمتر از برخي كشــور هاي بزرگ و 
پرجمعيت ديگر اروپا بود به همين دليل اين كشــور تبديل به مقصد 
سفر هاي تابستاني شده است. شهرداري آتن با استفاده از اين فرصت 
مي خواهد ظاهر شــهر را تغيير دهد. آتن در چند دهه اخير به شدت 
رشد كرد و جمعيت آن سه برابر شــد. همين اتفاق جلوه  آن به عنوان 
يك شهر باســتاني زيبا را از بين برد و انبوه خودرو ها شهر را پر كردند. 
حاال شهرداري آتن مي خواهد برنامه هايي براي كاهش تعداد خودرو ها، 
بيشتر كردن مسير هاي دوچرخه ســواري و افزايش فضاي عمومي، به 

اجرا دربياورد تا شهر بتواند گردشگران بيشتري را به خود جلب كند.

جمعيت 50درصدي و 80درصدي
شهرداري بارسلون ساحل را تعطيل مي كند. وقتي تعداد كساني كه در 
ساحل هستند به 80درصد ظرفيت تعيين شده برسد، شهرداري ورود 
به آن بخش از ســاحل را ممنوع مي كند. رستوران ها به عنوان فضاي 
بسته عمومي محدوديت بيشتري دارند و فقط مي توانند با 50درصد 
ظرفيت خــود كار كنند. اين محدوديت ها زماني اعالم شــد كه آمار 
مبتاليان به كوويد-19در اين شهر و منطقه كاتالونيا به شدت زياد شد.

ساخت مسكن انبوه
شــهرداري وين در اين مدت براي ساخت مسكن 
برنامه ريزي كرده و قرار اســت از ســال2022 كار 
ساخت مسكن را شروع كند. اين خانه هاي وياليي 
كه ممكن است تا بيش از 200هزار واحد هم ساخته 
شــوند، بخش بزرگــي از شــهروندان را به صورت 
اجاره نشين در خود جاي مي دهند. اجاره كردن اين 
ساختمان ها با شروط مالي كمتر و ساده تري انجام 
مي شود. طراحي خانه ها با توجه به شرايط احتمالي 
قرنطينه بيماري هاي همه گيــر و تحت تأثير كرونا 
انجام شده است تا ساكنان بتوانند زمان بيشتري را 

در آنها به كار بپردازند.

باز كردن و تعطيل كردن مشاغل
محدوديت هاي شهر لس آنجلس آنقدر سريع لغو شد كه 
شهردار آن درباره ايجاد ممنوعيت هاي جديد هشدار 
داد. اريك گارســتي در برنامه خبري سي ان ان گفت 
تصميم اخير براي لغو محدوديت هاي ويروس كرونا در 
سطح ايالت گرفته شده است و نه شهر. او اضافه كرد كه 
لس آنجلس به عنوان شهري كه يك چهارم از جمعيت 
ايالت را در خود جاي داده، بــا باالترين ميزان ابتال به 
كرونا روبه رو ســت و او درصورت لزوم از تعطيل كردن 

مشاغل خودداري نخواهد كرد.

مشاوره روانشناسي
شهرداري بشــيكتاش تركيه يك پويش ضد اضطراب 
ايجاد كرده است. شهروندان مي توانند در اماكن عمومي 
مربوط به شــهرداري مانند پارك ها به شكل آنالين يا 
حضوري با روانشناسان صحبت كنند. ورزش هايي كه 
نتايج آرامش بخش دارند مانند يوگا هم با حفظ فاصله در 

اين مناطق انجام مي شود.

درگيري فرماندار و شهردار
برايان كمپ، فرماندار جورجيا از شهردار و شوراي شهر 
آتالنتا شكايت كرده اســت تا مانع اجراي تصميم آنها 
براي اجباري كردن ماسك شود. كمپ ادعا كرده است 
كه مسئوليت مقابله با كرونا را در كل ايالت به تنهايي 
برعهده دارد و مي تواند دســتورات شهردار را لغو كند. 
كيشا لنس باتومز، شــهردار آتالنتا استفاده از ماسك 
را اجباري و تجمع بيشتر از 10نفر را ممنوع كرده بود 
ولي فرماندار عقيده دارد كه اين كار به اشتغال و درآمد 

خانواده ها لطمه مي زند.

صندلي خود را ترك نكنيد
شهردار تورنتو با اشــاره به اينكه رستوران ها باز 
شــده اند، اعالم كرد كه بايد اســتفاده از ماسك 
در اين فضاي بســته اجباري شــود. جان توري 
در نامه اي به نخســت وزير كانادا تأكيد كرد كه 
رعايت نكردن نكاتي مانند اســتفاده از ماســك 
ســالمت ســاكنان و در مرحله بعدي بازسازي 
اقتصاد را تهديد مي كند. به گفته او، در حوزه هاي 
ديگر بازگشــايي ها باعث افزايش مــوارد ابتال 
به كوويد-19 شــده اســت. در تورنتو افرادي از 
ماســك زدن خودداري كرده اند امــا در فضاي 
رســتوران كه معموال افراد مشــغول خوردن و 
آشاميدن هســتند، نمي توان همه را مجبور به 
اســتفاده از ماســك كرد. اكنون در اين شهر از 
مشتريان رستوران ها خواسته مي شود به جز زمان 
پرداخت پول يا شستن دســت ها، صندلي هاي 

خود را ترك نكنند.

كمك به دوقلو
شــهر فرانكفــورت به شــهر 
»دوقلــو« ايتاليايــي خودش، 
ميالن 10هزار يورو براي مبارزه 
با كرونا اهدا كرده است. چند ماه 
قبل شهرداران چند شهر  اروپايي 
كنفرانس جهاني فرانكفورت را 
به صورت مجازي برگزار كردند و 
اين كمك نتيجه گفت وگو هايي 
بود كه بين پيتر فلدمن شهردار 
آلماني و جوزپه ســاال شهردار 

ايتاليايي انجام شد.

مقابله با مخالفان فاصله اجتماعي
در شــهر اوترخت هلند گروهي از كساني كه به 
حفظ فاصله اجتماعي اعتراض داشتند، تظاهرات 
كردند و پيتر دن اوتسدن، شهردار، پليس را براي 
مقابله با آنها فرستاد. تظاهرات به درگيري ختم 
نشد اما پليس توانست در بازرسي هاي خود چند 
نفر را كه كيســه هاي پر از سنگ همراه داشتند، 
دستگير كند و مشخص شــد كه آنها از هواداران 
خشن باشگاه هاي فوتبال هســتند كه قبال نيز 
درگيري هايــي با پليس داشــته اند. در اوترخت 
تظاهرات برنامه ريزي شده در هفته گذشته ممنوع 
اعالم شــده بود و شــهردار اعالم كرد كه اجازه 
استفاده اضطراري از قدرت را براي كاهش خطر  

ناشي از اين تجمعات دارد.

تهران با هدف شفافيت در مديريت حريم 
و تجميع اطالعات، رصد ساخت    وســازها 
توسط كوادكوپتر، همكاري سه جانبه بين 
شهرداري تهران، ســازمان هاي مردم نهاد 
و اســتانداري تهران در پروژه پاكســازي 
حريم، رفع موانع حقيقي و حقوقي پيش 
پاي مديران مناطق داراي حريم و تعامل 
شهرداري تهران با فرمانداري ها را ازجمله 
اقدامات و مصاديق صيانت از حريم شــهر 

تهران در اين دوره برشمرد.
گلپايگاني افزود: در سال هاي اخير حريم 
شــهر تهران به دليل تعارضات مديريتي 

و ســرزميني موجب دســت اندازي هاي 
زيادي از ســوي فرصت طلبان شده است. 
همچنين با توجه به حساسيت هاي موجود 
در اطراف كالنشــهر تهــران، اين موضوع 
توجه ويــژه اي را مي طلبــد، بدين منظور 
تشكيل كميته صيانت از حريم در دستور 
كار قرار گرفت كه در پاســخ به درخواست 
تشكيل اين كميته با محوريت شهرداري 
تهران و دادستاني، با دستور مقام قضايي 
اين موضــوع عملياتي شــد. او بيان كرد: 
اعضاي اين كميته متشكل از دستگاه هاي 
متولي واقع در حريم شهر تهران از جمله  

فرمانداران، فرماندهان انتظامي، نمايندگان 
جهادكشــاورزي، وزارت راه و شهرسازي 
و... است كه نخســتين جلسه آن با حضور 
نمايندگان دســتگاه هاي واقــع در حريم 
شهرستان اسالمشهر تشكيل شد و به دنبال 
آن متعاقبا جلســاتي با نمايندگان ديگر 
شهرســتان هاي واقع در حريــم خواهيم 
داشت. معاون شهردار تهران گفت: هدف 
از تشــكيل اين كميته رفــع تعارضات و 
تداخالت محدوده حريم شهر تهران است 
به طوري كه با اين اتفاق اميدواريم شــاهد 
مديريتي منسجم تر و اقداماتي هماهنگ تر 

باشــيم. گلپايگاني ضمن تشــكر ويژه از 
دادستاني و دستگاه قضايي، ابراز اميدواري 
كرد با همكاري تمامي دستگاه هاي مسئول 
در امور حريم شــهر تهران به فوريت و با 
اقتدار كامل از تمامي تخلفات شكل گرفته 
در عرصه جنوبي محــدوده حريم رفع اثر 
شــود. او تأكيد كرد: راهــكار برون رفت از 
مسائل و مشــكالت حريم شــهر تهران، 
هم افزايي و مشاركت فعال نهادهاي مسئول 
در حرايم اســت و اجراي قوانين و ضوابط 
قانوني مي تواند صيانت از حريم شهر تهران 

را تضمين كند.
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معماي خروج شجاعيان از ليست

داريوش شجاعيان، هافبك تكنيكي استقالل در 
اوايل فصل جاري و ديدار با ســايپا دچار پارگي 
رباط صليبي شد. او بازي هاي زيادي را از دست 
داد ولي حــاال شــجاعيان آن مصدوميت تلخ را 
پشت سر گذاشــته و آماده بازگشت به ميادين 
اســت. البته فعال مشــكل بزرگي روبه روي اين 
بازيكن و استقالل قرار گرفته است. استقاللي ها 
مدتي بعــد از آن مصدوميت، بي ســر و صدا نام 
داريوش را از ليست امسال تيم خارج كرده اند و 
اين بازيكن نمي تواند در ادامه فصل براي استقالل 
به ميدان برود. جالب اينجاســت كه مسئوالن 
باشــگاه هم تا به امروز نگفته اند كه چگونه و با 
دستور چه كسي نام شجاعيان از ليست استقالل 
خط خورده. اين در حالي است كه شجاعيان تنها 
تا انتهاي اين فصل با آبي پوشــان قرارداد دارد و 
حتي اگر مديران استقالل قصد داشتند نام او را 
در نقل و انتقاالت نيم فصل وارد ليست كنند، بايد 

با او قرارداد جديدي منعقد مي كردند.
روز گذشــته بــا ســعيد رمضاني، سرپرســت 
آبي پوشان تماس گرفتيم كه او درخصوص اين 
موضوع به همشــهري ورزشــي گفت: »ما هم 
نمي دانيم كه اســم داريوش چگونه از ليســت 
استقالل خط خورده است. جالب اينجاست كه 
بازيكني مثل محســن كريمي هم با مصدوميت 
مواجه شد ولي اسم اين بازيكن از ليست استقالل 
بيرون نيامد. ليست اســتقالل هم اكنون جاي 
خالي دارد و ما يك نامه به سازمان ليگ زديم تا 

بتوانيم از اين 2 بازيكن استفاده كنيم.«
رمضاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
ســازمان ليگ با درخواست استقالل 
موافقت خواهد كــرد، تأكيد كرد: 
»ما به سازمان ليگ گفته ايم كه 
ليگ امسال به دليل بيماري 
كرونا شــرايط خاصي دارد 
و استقالل 2 بازيكن را هم 
به دليل پارگي رباط صليبي 
از دست داده اســت. قرار است 
درخواســت ما در هيأت رئيسه 
مورد بررسي قرار بگيرد و پاسخ 
نهايي را به اســتقالل بدهند. 
اميــدوارم در نهايت بتوانيم 
 از ايــن بازيكــن اســتفاده

كنيم.« 

گزارش

بهروز رسايلي| پرسپوليس در آستانه كسب 
عنوان قهرماني ليگ نوزدهــم قرار گرفته 
اســت. آنها به زودي چهارمين جام پياپي و 
ششمين قهرماني ليگ برتري شان را به دست 
خواهند آورد، اما االن مسئله كم و كيف رقم 
خوردن اين موفقيت اســت. به نظر مي رسد 

پرسپوليس پنجشنبه يا نهايتا جمعه قهرمان 
ليگ برتر خواهد شد. شايد در روزهايي كه 
دوركاري حرف اول را مي زند، پرسپوليس 
هم نخستين »دور جامي« تاريخش را تجربه 
كند! در اين شــرايط مرور شــرايط تثبيت 
5 قهرماني قبلي پرســپوليس در ليگ برتر 

مي تواند خالي از لطف نباشد.
  ليگ اول: روز هفتم خــرداد 81يكي از 
شگفتي هاي تاريخ فوتبال ايران رقم خورد. 
در اين روز استقالل فقط نياز به كسب يك 
مساوي در انزلي داشــت تا فاتح نخستين 
دوره ليگ برتر لقب بگيــرد، اما آبي ها يك 
بر صفر به ملوان باختند تا پرســپوليس به 
لطف پيروزي يك بر صفر برابر فجرسپاسي، 

ناباورانه قهرمان ايران شود.
 ليــگ هفتــم: روز 28ارديبهشــت 
87پرسپوليس و ســپاهان در آخرين هفته 
از مسابقات ليگ برتر به معناي واقعي كلمه 
فينال بازي ها را برگزار كردند؛ با اين تفاوت 
كه آن روز سپاهان حتي با يك تساوي برابر 

پرســپوليس هم قهرمان مي شــد. اتفاقا تا 
دقيقه 96هم نتيجه بازي يك بر يك مساوي 
بود، اما در لحظات پاياني گل سپهر حيدري 
ديگ جوشان ورزشگاه آزادي را منفجر كرد.

 ليگ شــانزدهم: بعد از 9ســال انتظار، 
پرسپوليس در ليگ شانزدهم با اقتدار كامل 
و 3 هفته مانده به پايان فصل، قهرماني اش 
را مسجل كرد. سرخپوشــان در گام آخر، 
روز 26فرورديــن 96در تبريــز بــا 2 گل 
ماشين سازي را شكســت دادند. اين بازي 
عالوه بــر تثبيــت قهرماني پرســپوليس، 
 سقوط ماشين به دســته اول را هم قطعي

 كرد.
  ليگ هفدهم: دبل قهرماني پرسپوليس 

در روز 18فرورديــن 97قطعــي شــد. 
سرخپوشان در هفته بيســت وهفتم ليگ 
هفدهم با تك گل وحيد اميري پديده مشهد 
را شكســت دادند و قهرماني شان را قطعي 
كردند. اين بار هم فتح جام توســط سرخ ها 

3هفته پيش از پايان مسابقات قطعي شد.
 ليگ هجدهم: اين بــار كار به هفته آخر 
كشيد و پرسپوليس روز 26ارديبهشت 98با 
پيروزي يك بر صفــر در خانه پارس جنوبي 
جم به عنوان قهرماني دست يافت. در ليگ 
پارسال يك كورس فشرده بين پرسپوليس 
و سپاهان در جريان بود، اما نهايتا سرخ ها در 
روزي كه با يك مساوي برابر پارس قهرمان 
مي شدند، با تك گل بوديمير هر 3 امتياز را 

كسب كردند.
 ليگ نوزدهم: اگر روز پنجشنبه دوم مرداد 
فوالد و تراكتور موفق به شكست ذوب آهن 
و شهرخودرو نشوند، پرسپوليس همان شب 
به طور غيابي فاتح ليگ نوزدهم خواهد شد، 
اما در غيراين صورت هم سرخپوشــان روز 
جمعه ســوم مرداد 99با پيروزي برابر نفت 
مسجدسليمان قهرمان ليگ خواهند شد. به 
اين ترتيب ممكن است نخستين پوكر تاريخ 
فوتبال ايران در شــهر اولين ها رقم بخورد. 
اگر فوالد يــا تراكتور )يا هــر دو( اين هفته 
برنده شوند و پرسپوليس در مسجدسليمان 
پيروز نشود، طبيعتا كار به هفته هاي بعدي 

خواهد كشيد.

 دور جامي؟
   شايد ششمين قهرماني ليگ برتري پرسپوليس

  در فضايي كامال متفاوت به دست بيايد

  كاسورال در السد
سانتی كاسورال كه قراردادش با ويارئال تمام شده بود، در 35 سالگي به السد قطر پيوست تا فصل آينده زير نظر 
ژاوي به فوتبالش ادامه دهد. كاسورال كه فصل گذشته 14 گل براي ويارئال زد و 10 گل هم ساخت، به زودي عازم 
قطر خواهد شد تا تست هاي پزشكي السد را پشت سر بگذارد.

اميرحسين اعظمي| رضا اسدي هافبك دفاعي تراكتور، در اين فصل 
جزو بازيكنان تأثيرگذار سرخ پوشان تبريزي بوده كه البته در خيلي 
از بازي ها به دليل كمبود بازيكن در پ ست غيرتخصصي اش يعني دفاع 
مياني بازي كرده است. قرارداد اسدي با تراكتور در پايان اين فصل 
به اتمام مي رسد و اين در حالي است كه در هفته هاي اخير خبرهايي 
درخصوص حضور او در فوتبال اروپا براي فصل آينده شنيده شده 
است. با اســدي درخصوص وضعيت تراكتور، بحث لژيونر شدنش 
براي فصل بعد و مسائل مختلف ديگر صحبت كرديم كه او به سؤاالت 

همشهري ورزشي پاسخ داد.

 فصل جاري تا اينجا براي تــو چطور بوده؟ آيا از 
همه  چيز راضي هستي؟

خيلي خوب بــوده و من تجربيات خوبي را از بازي در تراكتور به دســت 
آوردم. از بازي در اين تيم لذت مي برم هر چنــد كه در خيلي از بازي ها 
در پست تخصصي خودم يعني هافبك دفاعي بازي نكردم. من براساس 
نياز تيم در خيلي از بازي ها به عنوان مدافــع مياني بازي كردم و هدفم 
كمك كردن به تراكتور بود، هر چند كه دوســت دارم در پســت اصلي 

خودم بازي كنم.
 جالب اينجاست كه عالقه زيادي هم به گل زدن 

داري و زياد نفوذ مي كني.
من در سايپا هم شش، هفت گل در فصل گذشته زدم و گل زدن را دوست 
دارم. امسال هم در چند بازي براي تراكتور گل زدم و اميدوارم اين آمار 

را بهتر كنم.
  مقابل سپاهان هم كه يك گل مهم براي تراكتور 

زدي.
براي من موفقيت تيم مهم است و اينكه بازيكن تأثيرگذاري براي تيمم 
باشم. من شاگرد علي دايي بودم و بايد خوب ضربه سر بزنم. وقتي در سايپا 
و نفت بودم، روي زدن ضربات سر تمرين مي كردم و علي دايي هم به من 
ياد مي داد كه چگونه ضربه بزنم، چگونــه جايگيري كنم و چگونه پرش 
داشته باشم. اين يك هديه بزرگ از طرف دايي بود كه به من رسيد. من 
2 سال با علي آقا كار كردم و ايشان نقش مهمي در موفقيت من داشت. 
بعد از اتمام قرارداد با نفت تهران از پرسپوليس پيشنهاد داشتم، آن زمان 
برانكو مرا مي خواست ولي به خاطر علي آقا پيشنهاد اين تيم را رد كردم و 

با درخواست دايي به سايپا رفتم.
 در ابتداي فصل كار كــردن با مصطفي دنيزلي را 
تجربه كردي، فكر مي كردي اين مربي جدايي زودهنگامي 

داشته باشد؟
دنيزلي در تركيه يك مربي محبوب و سرشــناس اســت كه افتخارات 
زيادي كسب كرده. حتي در ايران هم يك مربي محبوب است. اگر االن در 
تراكتور هستم دليلش انتخاب مصطفي دنيزلي است، من هميشه دوست 

دارم از مربيانم به نيكي ياد كنم.
  در هفته هاي اخير شايعاتي درخصوص حضور تو 
در يك تيم اروپايي مطرح شــده است. اين موضوع صحت 

دارد؟
قرارداد من در پايان ليگ برتر و جام حذفي به اتمام مي رســد. حاال بايد 
ببينم شرايط چگونه پيش مي رود و چيزي از حاال قابل پيش بيني نيست. 
من چند پيشنهاد دارم، البته 2 سال پيش هم از دانمارك پيشنهاد داشتم 
كه علي دايي به من اجازه جدايي نداد. مدتي پيش هم يك پيشــنهاد از 

يونان داشتم كه شرايط مالي اش جالب نبود. االن هم 3 پيشنهاد اروپايي 
دارم و حاال بايد فصل تمام شود تا تصميمم را بگيرم.

 از چه كشورهايي پيشنهاد داري؟
از ايتاليا، آلمان و اتريش.

 پس اولويت تو بازي در اروپاست؟
من دوست دارم باالخره بازي در اروپا را تجربه كنم. اگر هم به فوتبال اروپا 
بروم، دوست ندارم در يك تيم سطح پايين باشم چون مي خواهم ديده 
شوم و پيشرفت كنم. نمي دانم چه اتفاقي در آينده رخ خواهد داد، شايد از 
شرق آسيا يا كشورهاي عربي هم به من پيشنهاد برسد. من مدتي پيش 
پيشنهادي يك ميليون دالري از بوريرام تايلند داشتم كه قبول نكردم. 
اگر اين پيشنهاد از ژاپن، كره يا چين به من مي رسيد شايد قبول مي كردم.

 بهتر نيست اگر از اروپا پيشنهاد داري، ديگر به 
كشورهاي آسيايي فكر نكني؟

خودم هم دوســت دارم بازي در اروپا را تجربه كنم. حاال اميدوارم خدا 
بهترين اتفاق را براي من رقم بزند.

 از تيم هاي ايراني هم پيشنهاد داري؟
بله، دو سه تيم بزرگ و مطرح در فوتبال ايران به مدير برنامه هايم پيشنهاد 

داده اند. اميدوارم در پايان فصل يك تصميم خوب بگيرم.
 فكر مي كني تراكتور امسال سهميه ليگ قهرمانان 

را كسب كند؟
خب، ما هم اكنون موقعيت خوبي در جدول داريم و دوم هســتيم. بايد 
در بازي هاي بعدي هم اين روند خوب را ادامه دهيم و همه  چيز دســت 
خودمان است. در جام حذفي هم شــانس قهرماني داريم. اميدوارم در 
پايان فصل كاري كنيم كه هواداران تراكتور و مردم تبريز خوشــحال 

شوند.
 ماجراي تصادفي كه در اتوبان كردي چيست؟

بعد از بازگشت از تمرين تراكتور در اتوبان شهيد كسايي تبريز تصادف 
كردم كه خيلي زود اين موضوع هم رسانه اي شد. خدا را شكر مي كنم 
كه اتفاق خاصي براي خودم رخ نداد، هر چند كه ماشينم خسارت ديد.

  اسدي:  قدرت سر زني، هديه بزرگ دايي به من بود
      از ايتاليا، آلمان و اتريش پيشنهاد دارم/ پيشنهاد يك ميليون دالري بوريرام را رد كردم
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ليلي خرســند| كرونا ورزش را نيمه تعطيل كرده است. 
هر روز يكي از فدراســيون هاي جهاني و آسيايي، از لغو 
مسابقات خبر مي دهند، حتي اين ترديد وجود دارد كه 
بازي هاي المپيك توكيو با وجود تعويق يكساله برگزار 
نشود اما مســئوالن ورزش در ايران، به نظر مي رسد كه 
خيلي اين بحران را جــدي نگرفته اند؛ آنها امروز از يكي 
دو فدراسيون ورزشــي بازديد مي كنند و فردا قيچي به 
دست، در يكي از شهرهاي ايران روبان آغاز به كار پروژه اي 

را مي برند.
در ايران هم مثل ديگر كشورها بيشتر مسابقات تعطيل 
شده، بازي هاي ليگ برتر فوتبال بدون تماشاگر برگزار 
مي شود، ليگ هاي رشته هاي ديگر نيمه كاره مانده اند، 
اعضاي مجامع فدراسيون ها غيرحضوري جلسه برگزار 
مي كنند، باشگاه ها و استخرها به جز چند هفته، بيشتر 
روزهاي ماه هاي اخير بســته بوده اند، برخي از اردوهاي 
تيم ملي مجازي برپا مي شود و... اما هنوز مسئوالن ورزش 
در صحنه هستند.يك نگاه به كانال هاي تلگرامي وزارت 
ورزش و كميته ملي المپيك، كافي است تا مشخص شود 

كه آنها چه روزهاي شلوغي را پشت سر مي گذارند.
رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك تا قبل از 
اينكه پيمان فخري، رئيس مركز نظارت بر تيم هاي ملي 
به كرونا مبتال شــود، به همراه 9نفر از معاونان و مديران 
كميته، بازديدهايي از فدراســيون ها داشــت؛ واليبال، 
قايقراني، وزنه برداري، دوچرخه سواري و... اين بازديدها 
غيراز جلسات حضوري است كه در كميته برگزار مي شود. 
بعد از اينكه فخري به بيماري كرونا مبتال شد و مسئوالن 
ورزش حتي براي بستري شدن او در بيمارستان به زحمت 
افتادند، مسئوالن كميته هم ديگر بازديدي نداشته اند اما 
جلسات همچنان در حال برگزاري است.فخري تنها كسي 
نبود كه در كميته كرونا گرفته. روزهاي گذشته گفته شد 

كه چند كارمند و مدير ديگر هم به كرونا مبتال شده اند.
مسعود ســلطاني فر، وزير ورزش هم روزهاي شلوغي 
را پشت سر گذاشته اســت. او چند روز پيش به همراه 
معاونان و مديرانش به خراسان جنوبي رفت تا 13پروژه 
در اين اســتان را افتتاح كنند. او و معاونانش براي اين 
افتتاح حتي به شهرهاي كوچك و روستاها هم رفتند. 

عبدالحميد احمدي، معاون فرهنگي و ورزش همگاني 
وزير براي افتتاح يك زمين چمن مصنوعي به روستاي 
زول رفته بود.قبل از ســفر به خراســان، معاونان وزير 
بازديدهاي ديگري هم داشتند. مهدي علي نژاد، معاون 
ورزش قهرماني از فدراســيون هاي قايقراني، واليبال، 
تيراندازي، اســكيت و... ديدن كرده بودند. حتي كاوه 
احمدي، مديركل روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
ورزش هم از اين بازديدها سهم داشت. او در برنامه هاي 
جداگانه به فدراسيون اســكيت، تيراندازي، قايقراني، 
بسكتبال و دوچرخه سواري سر زده بود.در وزارت ورزش 
هم بيماران كرونايي كم نبوده اند. گفته مي شود چند نفر 
از كارمندان و مديران وزارتخانه در قرنطينه دوران درمان 
را سپري مي كنند. آخرين نفري كه خبر ابتالي او به كرونا 
منتشر شد، جمشيد تقي زاده، معاون امور حقوقي مجلس 
و هماهنگي استان ها بود. قرار بود او هم به همراه وزير به 
خراســان جنوبي برود اما در پيامي عذرخواهي كرد كه 

به خاطر ابتال به كرونا نمي تواند درجمع تيم همراه باشد.
عكس هاي اين بازديدها و افتتاحيه ها در همين كانال هاي 
تلگرامي وزارت ورزش و كميته ملي المپيك موجود است، 
عكس هايي كه نشــان مي دهد بيشتر تشريفاتي كه در 
روزهاي عادي براي استقبال از مسئوالن رده باالي ورزش 
معمول بوده، در روزهاي كرونايي هم پابرجاست. استاندار 
خراسان جنوبي از وزير و مديرانش استقبال كرده و يا همه 
عوامل فدراسيون به پيشواز صالحي اميري و همراهانش 
رفته اند. در برخي از عكس ها مي بينيم كه پروتكل هاي 
بهداشتي هم رعايت نشده اند؛ همه در نزديك ترين فاصله 

كنار هم ايستاده اند تا عكس يادگاري بگيرند.

ورزشي ها هم ستاد كرونا تشكيل داده  اند، شعار مي دهند، 
اطالعيه صادر مي كنند اما آيا خود آنها به شعارهايشان 
پايبند هستند؟ به حتم ســلطاني فر و معاونانش قبل 
از اينكه عازم خراســان شوند، جلســه هايي با تقي زاده 
داشــته اند يا صالحي اميري، با فخري در ارتباط نزديك 

بوده، اين دو نمي توانند ناقل كرونا باشند؟ 
از روزهاي اولي كه ويروس كرونا شيوع پيدا كرد، توصيه  
مهم اين بود كه رفت وآمدها، سفرها و ديدارها به حداقل 

برسد، دليل اين توصيه جلوگيري از انتقال ويروس بود.
شايد گفته شود مسئوالن ورزش براي احترام به مديران 
زيرمجموعه شان خطر سفر و بيماري را به جان مي خرند 
تا پروژه اي را در شهري يا روستايي افتتاح كنند يا اينكه 
احساس مسئوليت مي كنند و حاضرند براي نظارت بر كار 
فدراسيون ها هر روز از نزديك، اوضاع را كنترل كنند اما 
در روزهايي كه ورزش تعطيل است، چه عجله اي براي 
افتتاح زمين چمن يا استخر و مجموعه ورزشي است؟ 
در شرايطي كه اردوهاي تيم ملي برگزار نمي شود، چه 
ضرورتي است كه آنها بخواهند تمرينات تيمي را زيرنظر 

بگيرند؟ 
روساي فدراسيون ها، نمايندگان كميته ملي المپيك 
و وزارت ورزش هســتند، آيا آنها نمي توانند به مديران 

باالدستي گزارش كار دهند؟ 
كانال هــاي تلگرامي كميته و وزارت پــر از عكس هاي 
مديراني است كه تنگاتنگ هم ايستاده اند تا در همين 
روزهاي بحران زده هم نشان دهند كه فعال هستند، شايد 
دليل اين همه فعال نمايي، تكميل همين آلبوم عكس و 

نوشتن گزارش عملكرد روزانه پربار باشد.

  فعال نمايي در اوج كرونا
  مديران ارشد ورزش بدون توجه به خطر شيوع دوباره ويروس كرونا

    از اردوي ورزشكاران المپيكي بازديد مي كنند و براي عكس يادگاري
  در افتتاحيه سالن هاي ورزشي با هم مسابقه مي دهند

  چند ركورد ساده در فوتبال اروپا
با تساوي 2-2رئال كه به سقوط لگانس انجاميد، پرونده 
اين فصل الليگا بسته شد. رئال مادريد قهرمان به عالوه 
بارسلونا، اتلتيكو مادريد و سويا سهميه ليگ قهرمانان 
گرفتند، ويارئال ســهميه ليگ اروپا و سوسيداد براي 
پلي آف ليگ اروپا انتخاب شــد و تيم هاي اسپانيول، 

مايوركا و لگانس سقوط كردند.
  رئال با 25گل خورده و 8گل دريافتي كمتر از بارسا 
بهترين عملكرد خط دفاعي در يك فصل الليگا در قرن 
بيســت ويكم را از آن خــود كرد. از لحــاظ ميانگين 
گل خورده رئال در هر فصل از زمان شروع الليگا، اين 
فصل بهترين آمار بعد از فصل 65- 1964 بود؛دركل 
ميانگين كل تاريخ باشگاه 1.1۷ گل خورده در هر بازي 

در ليگ است.
   كورتوا، دروازه بان بلژيكي رئال مادريد جايزه سامورا 
- بهترين دروازه بان فصــل- را از آن خود كرد. او تنها 
دروازه باني است كه همراه 2 تيم )رئال و اتلتيكو( صاحب 

اين جايزه مي شود.
   مسي با زدن 2گل در برد 5گله آخر بارسلونا مقابل 
آالوس براي ششــمين بار برنــده جايزه پي چي چي 
بهترين گلزن ليگ مي شود. او 4گل از بنزماي 21 گله 

بيشتر زد.
   مسي با 21پاس گل ركورد ژاوي را هم كه در فصل 
09-2008 به ثبت رسيده بود شكست. او بعد از بازي 
گفت ترجيح مي  داده به جاي اينكه آقاي گل شود، با 

بارسلونا قهرمان الليگا مي شد.
   بيشترين پاس گل بعد از دوران قرنطينه؛ مسي )9( 
و الكسيس سانچس از اينتر )۷(. مسي تنها بازيكني 
است كه 3 فصل متوالي بهترين گلزن و بهترين پاس 

گل دهنده الليگا شده است.
   ناچو پس از مدت ها در تركيب رئال به ميدان رفت 

كه دويستمين بازي اش براي رئال مادريد بود.
    ســرخيو راموس با گلي كه به لگانــس زد، تعداد 
گل هاي باشــگاهي خود را به عدد100رساند كه اين 
براي يك مدافع آمار عجيبي است؛ 9۷گل براي رئال و 

3گل با پيراهن سويا.
   تساوي 2-2 اينتر با رم از پرگل ترين جدال هاي 2 تيم 
در تاريخ سري آ بود و با اين 4گل تعداد كل گل هاي 2 
تيم در مصاف هاي رودررو به عدد500 رسيد. در هيچ 
رويارويي ديگري بين تيم هاي ايتاليايي اين تعداد گل 

به ثمر نرسيده است.
   اين ششمين باري بود كه چلسي، منچستريونايتد را 
از جام حذفي، حذف كرد؛ فقط آرسنال )۷بار( توانسته 
 يونايتــد را بيشــتر از آنها حــذف كند. چلســي با 
 2 سوتي از دخه آ و يك گل به خودي مگواير موفق شد 

3 - هيچ من يونايتد را ببرد.

جهان

 امسال توپ طاليي در كار نيست
با تأييد فرانس فوتبال، توپ طال امسال به هيچ بازيكني داده نخواهد شد. از سال1956 اين اولين بار است كه مراسم 
توپ طال برگزار نمي شود. با اين اتفاق هيچ بعيد نيست رونالدوي 35 ساله و مسي 33 ساله ديگر رنگ توپ طال را 

نبينند. تا به امروز رونالدو 5 بار و مسي 6 بار فاتح توپ طال بوده اند.

پيش از بازي پرسپوليس و فوالد، دســت كم 3 بازيكن تيم تهراني 
مصاحبه كردند و گفتند اين مســابقه حكم »فينال« را دارد؛ آن هم 
درحالي كه حتي بدبين ترين هوادار پرسپوليس هم احتمال از دست 
رفتن قهرماني را نمي داد. سرخ ها اين بازي را بردند و حاال روز جمعه بايد 
در مسجدسليمان به مصاف نفت بروند. حاال هم مصاحبه هاي سريالي 
چند بازيكن شروع شده در مورد اينكه بازي آدينه، مثل فينال است. 
اصال شايد پرسپوليس پنجشنبه شب با توقف فوالد و تراكتور قهرمان 
شود و ديگر نيازي به حضور سرخپوشان در زمين نباشد، اما باز مرغ 
پرسپوليسي ها يك پا دارد و آنها روي حساسيت بازي تأكيد مي كنند. 
به نظر مي رسد اين تفكر، به جا مانده از دوران حضور برانكو است؛ مردي 
كه بالاستثناء در نشست خبري پيش از همه مسابقات تيمش مي گفت: 

»از نظر من بازي فردا مهم ترين مسابقه فصل ماست!«

اين تفكر برانكو است

در روزهايي كه همه منتظرند محمدحسن انصاري فرد سكوتش را 
بشكند و در مورد يك دنيا ابهام به جا مانده از دوران مديريتش حرف 
بزند، اين عباس انصاري فرد است كه با رسانه ها گفت وگو مي كند. 
اخوان انصاري فرد مجموعا 5 دوره مديرعامل پرسپوليس بوده اند 
كه واقعا جاي تقدير دارد. حاال حاج عباس گفته: »بايد قبول كنيم 
مديريت در موفقيت هاي پرسپوليس نقشي نداشته است و كادر فني 
و بازيكنان اين موفقيت ها را رقم زده اند.« حاال نه اينكه مديران فعلي 
پرسپوليس تحفه خاصي باشند. مسلما در باشگاهداري خصوصي و 
واقعي امثال رسول پناه انتخاب صدهزارم مردم هم نخواهند بود، اما 
انصافا كسي كه برادرش همين اواخر آن كارنامه درخشان را در باشگاه 
به جا گذاشته، تا مدت هاي طوالني حتي در گفت وگوهاي روزمره 
هم نبايد از كلمه »مديريت« استفاده كند. حتي وارد مبحث انتخاب 

مدير ساختمان هم نشود، بهتر است. سالم برسانيد به محمدحسن!

فقط اخوي شما خوب بود

درحالي كه تأكيد يحيي گل محمدي روي حفظ همه نفرات تيم براي 
فصل بعد است، مهدي رسول پناه مصاحبه كرده و قول داده كه: »هيچ 
بازيكني از پرسپوليس جدا نخواهد شد.« فقط محض يادآوري خدمت 
سرپرست باشگاه عرض مي كنيم كه بشار رسن همين االن حسابي از 
بدقولي هاي باشگاه شاكي است. بعد هم مي گويند 500هزار دالر براي 
تمديد قرارداد خواسته كه اگر شما نصف اين مبلغ را هم تخفيف بگيريد 
)كه محال اســت اينقدر كوتاه بيايد( باقيمانده اش با رقم امروز دالر 
مي شود حدود6/5 ميليارد تومان. در نتيجه رقم قرارداد بقيه بازيكنان 
هم بايد به اين عدد نزديك شــود. اگر هم نشود، نفرات مؤثري مثل 
شجاع خليل زاده، مهدي ترابي، علي عليپور و... با يك پيشنهاد خارجي 
در حدود همين ارقام به راحتي وسوسه خواهند شد. خالصه گفتيم كه 

حواس تان باشد و خداي ناكرده قول الكي به مردم ندهيد.

شما مطمئني؟

نكته بازي



ارزآوری باالی آبزی پروری و نقش آن در اشتغال و امنیت غذایی سبب 
شده که طی ســال های اخیر تأکید زیادی بر رونق و توسعه آن شود. تا 
جایی که رویکرد شیالت کشور از صیادی به سمت آبزی پروری در حال 
تغییر است. طبق برنامه ششم توسعه، توان تولید آبزیان در کشور باید 
تا پایان این برنامه به 810 هزار تن در سال برسد، اما به گفته مسئوالن 
شیالت کشور، پرورش آبزیان در ایران از این چشم انداز عقب مانده است. 
بخش مهمی از این هدف باید در استان های ساحلی محقق شود؛ مانند 
استان های نوار جنوبی دریای خزر که بخش قابل توجهی از اقتصادشان 
به آبزیان گره خورده و تالش می کنند عالوه بر اقتصاد صیادی، با پرورش 
انواع آبزیان، درآمد بیشتری از شیالت به دست آورند، اما بررسی وضعیت 
این صنعت در اســتان های گیالن، مازندران و گلستان نشان می دهد 
که هنوز ظرفیت های آبزی پروری در این ســه استان به طور کامل به 
بهره برداری نرسیده است. استان گیالن با وجود سابقه زیاد در تولید انواع 
آبزیان ، نتوانسته در این زمینه به دستاورد مطلوبی برسد، گلستان هنوز 
با چشم اندازها فاصله دارد و مازندران هرچند که استان اول آبزی پروری 
کشور محسوب می شود، هنوز جای زیادی برای توسعه دارد و در تالش 

برای حفظ جایگاه و افزایش تولید در این حوزه است.

عقبماندگیگیالندرآبزیپروری
فرشتهرضایی-گیالن:براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور، مجموع تولید ماهیان گرمابی و سردابی در 
45۹2 مزرعه پرورش ماهی گیالن 48 هزار و 256 
تن است که گفته می شود 200 تن از آن مربوط به 
تولید ماهیان خاویاری است. اما کارشناسان معتقدند 
اکنون اســتان هایی مانند مازندران، خوزســتان، 
هرمزگان، لرستان و... در بخش پرورش انواع ماهی 
پیشتاز هستند و گیالن با دارا بودن سابقه 100 ساله 
در حوزه شیالت و 50 ســاله در حوزه آبزی پروری 
نتوانسته از توان اقلیمی و سابقه علمی و فنی خود 

بهره الزم را ببرد.

ایجاد12هزارشغل
مدیرکل شیالت گیالن اما معتقد است تولید ماهی در این استان نسبت 
به پیش از انقالب بیش از 10 برابر رشــد داشــته است. عظیم مدبری 
می گوید: 12 طــرح آبزی پروری با مجموع ظرفیــت 34 تن از ابتدای 
امسال به بهره برداری رسیده که گام مؤثری در حوزه اقتصاد و اشتغال 
آبزی پروری است. در حوزه فعالیت های شیالتی گیالن 12 هزار شغل 
مستقیم و 36 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شده است. وی با بیان اینکه 
40 درصد مزارع پرورش ماهی خاویاری در گیالن قرار دارد می افزاید: 
حدود 3 هزار و ۷00 کیلوگرم خاویار ســاالنه در مزارع پرورش ماهیان 

خاویاری استان تولید و روانه بازار می شود. سال گذشته 630 هزار دالر 
معادل 10 میلیارد تومان خاویار پرورشی گیالن به خارج از کشور صادر 

شد که دستاورد خوبی برای استان محسوب می شود.

آمارهاساختگیاست
اما کارشناسان حوزه شیالت گیالن اعتقاد دارند این استان می توانست 
عملکرد بهتری در آبزی پروری داشته باشد. سید حامد موسوی، عضو 
هیات علمی دانشگاه گیالن در رشته شیالت آمارهای عملکرد شیالت 
گیالن در حوزه آبزی پروری را واقعی نمی داند و می گوید: بخش زیادی 
از این آمارها ساختگی و دست کم 40 درصد بیشتر از حالت واقعی است. 
بسیاری از این آمارها براساس ظرفیت اسمی مجوزهاست. یعنی آمار 
تولید براساس مجوزی اســت که به هر واحد تولید ماهی می دهند. در 
حالی که همه مجوزها به تولید ختم نمی شوند. اما شیالت همچنان اعالم 
می کند افزایش تولید داریم. »بهرام فالحتکار« استاد گروه رشته شیالت 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن نیز استفاده از روش های سنتی در 
این حوزه را یکی از آسیب های آبزی پروری گیالن می داند و می گوید: در 
خیلی از مناطق استخرهای خاکی وجود دارند که با مساحت های کوچک 
و سنتی کار می کنند. اگر این استخرها به صورت مکانیزه کار کنند، قطعا 

از نظر تولید ماهی رشد بیشتری خواهند داشت.

مصائبصادراتبرایتولیدکنندگانخاویار
تولیدکنندگان ماهی در گیــالن نیز افزایش قیمت 
نهاده ها، افزایش قیمت دالر و مشــکالت صادرات و 
فروش را مهمترین مانع توسعه آبزی پروری در استان 
می دانند. یک تولیدکننده ماهی در گیالن در این باره 
می گوید: پرورش دهنــدگان زمانی به دلیل کمبود 
بچه ماهی، متناسب با وسعت مزرعه شان بچه ماهی 
دریافت نمی کردند و اکنون مشــکل جدی سر راه 
آن ها مشکل فروش اســت. محمدحسین طلوعی 
درباره مشــکالت پرورش ماهی خاویاری هم بیان 
می کند: اکنون با قیمت 20 هزار تومانی هر کیلو غذای 
ماهی، تولید ماهی خاویاری مقرون  به صرفه نیست. 
کارگاه های تولید خاویار راکدند و فروش محصول سخت شده است. شیوع 
کرونا هم شرایط را دشوارتر کرده و شــیالت هم به دلیل کمبود اعتبار 
کمکی به تولیدکننده ها نمی کند. با این شرایط صادرات ماهیان خاویاری 

برای ما بسیار سخت شده است.

پیشتازیمازندراندرآبزیپروری
اشکانجهانآرای-مازندران:آبزی پروری در مازندران نسبت به 
گیالن و گلستان طی سال های اخیر رشد محسوسی داشت، تا جایی که 

عالوه بر پرورش انواع ماهیان سردابی و گرمابی و تولید خاویار پرورشی، 
حاال برای پرورش میگو نیز در این اســتان برنامه ریزی شده است. اما 
برخی مشکالت و موانع در تولید و صادرات سبب شده که از تمام توان 
آبزی پروری مازندران برای رونق بیشتر اقتصاد شیالت به درستی استفاده 
نشود. حسن اسحاقی، مدیرکل شیالت مازندران با بیان این که مازندران 
پیشتاز آبزی پروری در کشور اســت، می گوید: ایجاد مرکز اصالح نژاد 
ماهیان سردابی، پرورش ماهیان خاویاری در زمین های ساحلی، پرورش 
میگو در شرق مازندران، توسعه پرورش ماهی در قفس و بهره برداری از 
ذخایر اعماق دریای خزر پنج برنامه  شاخص شیالت مازندران برای سال 
جاری هستند که موفقیت در هر کدام فاصله مازندران با موقعیت کنونی 

در اقتصاد شیالتی را بیشتر خواهد کرد.

هزینهباالیتولیدوگرانیماهی
با وجود شرایط رو به رشــد آبزی پروری در مازندران و فعالیت بیش از 
3۷00 مزرعه پرورش انواع آبزیــان در مازندران، برخی آبزی پروران در 
مازندران معتقدند که وجود مشکالتی در بخش های اداری، بازار و تأمین 
نهاده ها به ویژه در ماه های اخیر سرعت رشد آبزی پروری را در این استان 
کاهش داده است. رضا رحیمی تاکامی یکی از پرورش دهندگان ماهی 
خاویاری در مازندران اعتقاد دارد که قوانین دست و پاگیر و گرانی  نهاده ها 
در کنار تورم موجود در کشــور، چالش های زیادی برای این صنعت در 
مازندران ایجاد کرده اند. او به همشهری می گوید: از یک سو هزینه تولید 

و پرورش ماهی باال رفته و از طرفی توان خرید مردم کاهش یافته و خرید 
ماهی کم شد. عالوه بر این ها برای تأمین سرمایه در گردش با مشکالت 
زیادی مواجه هستیم. سه سال است که برای توسعه فعالیتم درخواست 
وام دادم، اما هنوز دریافت نکردم. رحیمی به برخی موانع صادرات آبزیان 
نیز اشاره می کند و می افزاید: وقتی بازار داخلی توان خرید محصول تولید 
شده را ندارد، باید روی صادرات متمرکز شد. اما موانع قانونی متعددی در 
بخش صادرات آبزیان وجود دارد که میلی برای ورود مستقیم به عرصه 
صادرات پیدا نمی کنیم. ناچاریم ماهی را به برخی واسطه ها بفروشیم تا 
آن ها برای صادرات اقدام کنند. البته شیوع کرونا هم صادرات را با مشکل 

مواجه کرده است.

توسعهآبزیپروریباتسهیلصادرات
وجود این موانع و چالش ها در صادرات آبزیــان را معاون آبزی پروری 
شیالت مازندران نیز تأیید می کند و می گوید: با وجود روند رو به رشد 
صادرات آبزیان تولیدی مازندران، برخی موانع قانونی در مسیر صادرات 
نیز وجود دارد. سال گذشته11 هزار تن انواع آبزیان از مازندران صادر شد. 

اما معتقدیم توان صادرات 50 هزار تن را نیز داریم.
»محمدمهدی عباس زاده« می افزایــد: تولیدکنندگان به دلیل برخی 
چالش های قانونی تولیدات خود را با واسطه به کشورهای همسایه صادر 
می کنند. اما اگر صدور مجوزها و تعهدات ارزی برای آبزی پرور آســان 
گرفته شود، سهم بیشتری از اقتصاد بین المللی شیالت نصیب مازندران 

خواهد شد. تکمیل پایانه صادراتی شیالت در مازندران هم امکان افزایش 
صادرات آبزیان از استان را فراهم خواهد کرد.

پرورشمیگوواشتغالزاییدرگلستان
ستارهحجتی-گستان:گلستان نسبت به گیالن و مازندران سهم 
کمتری از سواحل خزر دارد، اما وجود صیدگاه های پر برکت طی قرن ها، 
همچنین تاالب های پرتعداد، اقبال به صید و استفاده از آبزیان را مانند 
دو استان دیگر شمالی در گلستان ریشه دار کرده و حاال در دوره زندگی 
مدرن هم آبزی پروری بخش جدا نشدنی برنامه های توسعه استان است. 
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد و شیالت، آبزی پروری به ویژه پرورش میگو با 
توجه به درآمدهای مناسب ارزی حاصل از آن می تواند جایگزین مناسبی 
برای درآمدهای نفتی در شــرایط فعلی کشور باشد. احداث بزرگترین 
سایت پرورش میگوی شمال در گمیشان گلستان یکی از گام های توسعه 
آبزی پروری این استان اســت. اگر چه نبود صنایع تبدیلی و فراوری و 
بسته بندی در این زمینه، ارزش افزوده کمتری از آنچه باید نصیب استان 
می کند. سید جواد قدس، مدیرکل شیالت گلستان در این باره می گوید: 
فاز نخست مجتمع پرورش میگوی گمیشان در 4 هزار هکتار از اراضی 
این شهرستان اجرا شد. در حال حاضر 144 مزرعه 20 هکتاری در این 
مجتمع احداث و 34 کیلومتر کانال اصلی آبرسان به مزارع پرورش میگو 

ساخته شده است.

همکاریگلستانوویتنامدرآبزیپروری
به گفته قدس علوي گلستان با افزایش زیرســاخت های آبزی پروری 
اکنون فراتر از چشم اندازهای ملی، به ایده های فرامرزی هم روی آورده 
است. مدتی قبل و پس از مالقات استاندار گلستان با سفیر ویتنام، هادی 
حق شناس از آغاز رایزنی برای فعالیت گسترده تر آبزی پروری با این کشور 
خبر داده بود. استاندار گلستان در این باره به همشهری می گوید: از حضور 
سرمایه گذاران و مدیران ویتنام در گلستان استقبال می کنیم و بر این 
باوریم که با توجه به وجود سواحل بکر و ارزشمند در گلستان، همکاری در 
زمینه آبزی پروری می تواند به اقتصاد دو طرف کمک کند. سایت پرورش 
میگوی گمیشان و همچنین توانمندی گلستان در زمینه تولید ماهیان 
خاویاری و استخوانی می تواند با حضور سرمایه گذاران ویتنامی موجب 

رشد اقتصادی و اشتغالزایی شود.

  
به نظر می رسد در شــرایط موجود تنها متولیان حوزه شیالت و دولت 
هستند که می توانند با اجرای برنامه های مدون و ارائه تسهیالت، موجب 
رونق آبزی پروری و افزایش تولید شــوند و با حمایت از سرمایه گذاران 
راه های صادرات را در این حوزه تسهیل کنند تا زمینه اشتغال به ویژه 

برای قشر جوان فراهم شود.
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متــن كـامـل در سایت

مرزچذابهازدوممردادبازگشاییمیشود
حمیدسیالوی،فرمانداردشتآزادگانگفت:باتوجهبهنیازمنطقهدرزمینهصادراتکاال،مرزچذابهازروز
پنجشنبهدوممردادماهبارعایتپروتکلهایبهداشتیدرزمینه
بیماریکرونابرایفعالیتهایتجاریبازگشاییمیشود.
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تولیدکننــدگانماهی
افزایشقیمتنهادهها،
افزایشقیمــتدالرو
مشــکالتصادراتو
فروشرامهمترینمانع
توســعهآبزیپروریدر
3استانگیالن،مازندران

وگلستانمیدانند

تحولاقتصادیشمالباتوسعهآبزیپروری
برنامه ریزی و حمایت دولت و شیالت از تسهیل روند صادرات و تامین نهاده های آبزیان، ظرفیت استان های شمالی برای توسعه اقتصادی در صنعت آبزی پروری را باال می برد

کارشناسانمعتقدنداستخرهایخاکیبامساحتهایکوچکوسنتیاگربهصورتمکانیزهکارکنند،تولیدماهیبیشتریخواهندداشت./عکس:همشهری
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دهميــن جلســه دادگاه 
رسيدگي به پرونده شركت قضايي

بازرگانــي پتروشــيمي يا 
همان پرونده موسوم به فساد 6.6ميليارد 
يورويي پس از حدود 14 مــاه وقفه، روز 
گذشته به صورت علني و به رياست قاضي 
مســعودي مقام برگزار شــد؛ نخستين 
جلســه اين دادگاه، 15اسفند97 برگزار 
شــده بود، اما بنا بر گفتــه قاضي با اخذ 
آخرين دفاع براي برخــي از متهمين و 
تفهيم اتهام به ديگر متهمان تا پايان  ماه 
جاري، رأي پرونده صادر خواهد شد. اين 
گفته قاضي در حالي اســت كــه تاريخ 
جلســه بعدي دادگاه روز شنبه 4 مرداد 

اعالم شده است!
مسعودي مقام در ابتداي جلسه دادگاه، 
با اشــاره بــه فرايند جمع آوري اســناد 
پرونده گفت: مــا ايــن كار را ظرف يك 
ســال با ســختي و با همراهي اطالعات 
سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، نيروي 
انتظامي و حفاظت و اطالعات قوه قضاييه 

بررسي كرديم. 
بخشــي از متهمين منع تعقيب خوردند 
و ابالغ نشده اســت، اين ايراد است و به 
دادســرا برگردانده مي شــود، بعضي از 
متهمين تعقيب نشــده اند. بحث پترول 

قابل رسيدگي است.
پرونــده پتروشــيمي داراي 15 متهــم 
است؛ رضا حمزه لو، محســن احمديان، 
عباس صميمي، مرجان شيخ االسالمي، 
سيدامين قريشي سروســتاني، عليرضا 
رحماني، مصطفــي تهراني صفا، ســام 
ساعديان، معصومه دري، محمدحسين 
شيرعلي، ســعيد خيري زاده، ابوالفضل 
شمس آبادي، سيدعليرضا حسيني و علي 
اشــرف رياحي ازجمله  متهماني هستند 
كه در كيفرخواســت پرونده آمده است. 
»مشــاركت و معاونــت در اخالل كالن 

اقتصادي در حوزه پتروشــيمي به مبلغ 
6ميليارد و 656ميليون يــورو« اتهامي 
اســت كه به متهمان اين پرونده تفهيم 

شده است. 
قاضي اين پرونده، پيش تر بــر اين نكته 
تأكيد كرده بود كه اعــالم اين رقم به اين 
معنا نيســت كه تمام آن توسط متهمان 
تصاحب شده باشــد، بلكه بحث تصاحب 
منافع مطرح است. بنا بر توضيحات قاضي، 
متهمان پرونده بايــد ارز حاصله از مواد 
پتروشيمي را به سيستم اقتصادي كشور 
تزريق مي كردند تا از اين طريق نيازهاي 
كشور تامين شود، ولي متأسفانه اين افراد 
ضمن سوءاســتفاده از تفاوت قيمت ارز 
داخل و ارز وارداتي، در مواردي تحصيل 
مال نامشروع داشــته اند. وي در توضيح 
تخلفات صورت گرفته گفت: آنچه موجب 
اخالل شده عدم  واريز ارز و استفاده از اين 
تفاوت قيمت ها بوده كه در نهايت منجر به 

منفعت متهمان نيز شده است.

متهم گريخت!
روز گذشــته، در ابتداي دهمين جلسه 
دادگاه، قاضي از متــواري بودن 5متهم 
به نام هــاي مرجان شــيخ االســالمي، 
محمدحسين شــيرعلي، مهدي شريفي 
نيك نفس، سيدامين قريشي سروستاني 
و علی اشرف رياحي خبر داد. قاضي درباره 
متواري شــدن متهم علی اشرف رياحي 
توضيــح داد: رياحي وارد ايران شــده و 
در داخل كشور اســت، اما متواري شده 
و در دادگاه حاضر نشــده است. اقدامات 
الزم براي ضبــط وثيقه در حــال انجام 
است، همچنين در مورد متهم شيرعلي، 
ضبط وثيقه انجام شده است و براي متهم 
شريفي دســتور وثيقه صادر شده است، 
برخــي از متهمان نيز قبل از رســيدگي 

متواري بودند. 

به گزارش همشــهري، ســال گذشته، 
همزمان با آغاز رسيدگي به اين پرونده، 
نام علي اشــرف رياحي به سبب نسبت 
خانوادگي اش بــا محمدرضا نعمت زاده، 
وزير ســابق صنعت در رسانه ها برجسته 

شد. 
او در اين پرونــده متهم بــه معاونت در 

اخالل كالن در نظام اقتصادي و تحصيل 
مال از طريق نامشــروع است. وي همكار 
اصلي مرجان شــيخ االســالم و محسن 
احمديان، متهمان اصلي اين پرونده است. 
قاضي در حالــي از فرار ايــن متهم خبر 
مي دهد كه او در جلســات قبلي دادگاه 

حضور داشت.

متهمان اطالعاتي
»محمدحسين شــيرعلي« يكي ديگر از 
متهماني است كه قاضي از متواري بودن 
وي خبــر داد؛ عليرضا زاكانــي، نماينده 
مجلــس در مردادماه 98طــي نامه اي 
به رئيس قوه قضاييه دربــاره اين متهم 
نوشــته بود كه شــيرعلي در زمان وقوع 
جرم از مديــران وزارت اطالعات بوده، با 
سوءاســتفاده از جايگاه خويش از برخي 
از مفسدان حمايت كرده و با تباني با آنها 
خود نيز آلوده به فســاد بــوده و اينك از 

كشور متواري شده است.
زاكاني در ايــن نامه، اســامي افرادي را 
در ارتباط بــا اين پرونده مطــرح كرده 
بود كه نقش عمــده اي در ارتكاب جرم 
داشته اند، اما نامي از آنها در كيفرخواست 
نبود. بعدها تعدادي از اسامي مورد اشاره 
زاكاني، به عنوان متهم بازداشــت شدند؛ 
مانند مهدي شريفي نيك نفس كه پس از 
بازداشت و آزادي با قرار وثيقه، خبر فرار او 

در بهمن 98منتشر شد!
 اين نماينده مجلس درباره ســابقه اين 

 قاضي مسعودي مقام از صدور حكم 
پرونده پتروشيمي در آينده نزديك خبر داد

پرونده پتروشيمي 15 متهم دارد.   عكس: خبرگزاري ميزان

يك متهم ديگر گريخت

چهره ها

ديدار قاليباف با سفير هند در ايران

رونمايي از سامانه موشكي هدايت ليزري

استقبال ايران از انتخابات پارلماني سوريه

رئيس مجلس شوراي اسالمي روز گذشته در ديدار با گدام دارمندرا، سفير 
هند در ايران، ضمن ابراز اميدواري براي گسترش بيش از پيش روابط ميان 
ايران و هند گفت: ما نبايد اجازه دهيم برخي طرف هاي ثالث روابط عميق 
و تاريخي ايران و هند را تحت تأثير خود قرار دهند. محمد باقر قاليباف 
تأكيد كرد: روزهاي سخت سپري خواهد شد و بايد توجه داشته باشيم كه 
از اين روزها به عنوان يك يادآوري و خاطره خوب در حوزه مسائل سياسي، 
منطقه اي و اقتصادي بين ايران و هند ياد شود. قاليباف در پايان اين ديدار 
از رئيس پارلمان هند براي ديدار رسمي از جمهوري اسالمي ايران دعوت 
كرد.گدام دارمندرا سفير هند در ايران نيز در اين ديدار، پيام تبريك رئيس 
پارلمان هند را به مناسبت شــروع دوره جديد مجلس و رياست دكتر 

قاليباف در مجلس شوراي اسالمي ارائه كرد./خانه ملت

سردار سرلشكر حسين سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
روز گذشته به همراه جمعي از معاونين ستاد فرماندهي كل سپاه، از گروه 
بالگردي فتح هوانيروز ســپاه بازديد كرد. در جريان اين بازديد با حضور 
فرمانده كل سپاه از سامانه موشكي هدايت ليزري رونمايي شد. به گزارش 
ايسنا، سردار سالمي طي سخناني گفت: امروز ما روي زمين شخصيت 
زنده و درخشان اين نيرو را مشاهده مي كنيم. هوانيروز سپاه فقط متعلق 
به نيروي زميني سپاه نيســت و هرجا حادثه اي اتفاق مي افتد، دوستان 
ما نخستين كساني هستند كه فداكارانه حضور پيدا مي كنند. سرلشكر 
سالمي با بيان اينكه فرزندان توانمند ملت ايران در نيروي زميني سپاه در 
حوزه تعميرات خودكفا شده اند، اظهار داشت: اين سطح از آموزش داراي 

معيار جهاني است كه همين شايسته نيروي زميني ماست.

سخنگوي وزارت امور خارجه ضمن ابراز خرسندي جمهوري اسالمي 
ايران از برگــزاري موفقيت آميــز انتخابات پارلماني ســوريه اظهار 
داشت: اين انتخابات در شرايطي برگزار مي شــود كه مردم سوريه به 
 دليل درگيري و ويراني هاي تحميل شــده ناشي از اقدامات گروه هاي 
تروريستي، حضور نيروهاي اشــغالگر خارجي و تحريم هاي ظالمانه 
يكجانبه رنج و سختي هاي زيادي را متحمل شده اند. سيدعباس موسوي 
تأكيد كرد: جمهوري اســالمي ايران اميدوار است انتخابات پارلماني 
سوريه گامي مثبت در راستاي صلح، ثبات و پيشرفت روند گفت وگوهاي 
سياسي سوري - سوري و تسكين آالم مردم اين كشور باشد. سومين 
دوره انتخابات پارلماني در سوريه بعد از اصالح قانون اساسي اين كشور 
از صبح روز يكشنبه در 14 استان و در 7 هزار و 400 مركز اخذ رأي براي 

انتخاب 250 نماينده مجلس سوريه برگزار شد./ايسنا

صبــح روز گذشــته حكــم اعــدام محمود 
موسوي مجد كه به جاسوسي براي موساد و سيا قضايي

محكوم شده بود، اجرا شــد. به گزارش ميزان، 
بيستم خرداد  ماه سخنگوي قوه  قضاييه در بيست و هفتمين 
نشست خبري خود از صدور حكم اعدام براي جاسوسي خبر 
داد كه با وصل شدن به سرويس جاسوسي موساد و سيا و در 
قبال اخذ دالرهاي آمريكايي، در حوزه هاي مختلف امنيتي و 
به ويژه حوزه نيروهاي مسلح ازجمله سپاه قدس، اطالعاتي را 

جمع آوري و در اختيار سرويس بيگانه قرار داده بود.
غالمحســين اســماعيلي نام اين فرد را كه حكم اعدامش از 
سوي شعبه19 ديوان عالي كشــور تأييد شده بود، محمود 
موســوي مجد، فرزند كاظــم اعالم كرد و گفــت كه يكي از 
اتهامات اين فرد اعالم محل تردد و اســكان ســردار شهيد 
ســليماني و برخي فرماندهان نظامــي در ادوار مختلف به 

سرويس هاي جاسوسي سيا و موساد بوده است.
خبرگزاري ميزان در توضيح جزئيات پرونده موســوي مجد 
نوشته است: اين جاسوس محكوم به اعدام به دليل تاجر بودن 
پدرش به همراه خانــواده در دهه70 به ســوريه مي رود و در 
مدارس آنجا تحصيل مي كند. تسلط او به زبان عربي و انگليسي 
باعث مي شود در شــركتي كه با ايران در ارتباط بوده به عنوان 
مترجم مشغول به كار  شود و در زمان جنگ سوريه، او با وجود 

بازگشت خانواده به ايران، در سوريه مي ماند.
تسلط او به زبان عربي و آشــنايي با جغرافياي سوريه او را به 
نيروهاي مستشــار ايراني نزديك كرد و در گروه هايي كه در 
ادلب تا الذقيه حضور داشــتند، مســئوليت گرفت. او عضو 
سازماني سپاه نبود ولي با پوشش مترجم توانست به بسياري 

از نقاط حساس ورود كند.
موسوي مجد از طريق تماس يكي از افسران سيا در غرب آسيا 

به اين سرويس جاسوسي وصل مي شود. اين تماس كه تحت 
رصدهاي امنيتي بود موجب شناســايي موسوي مجد شده و 
از آن پس او تحت رصد نيروهــاي امنيتي قرار مي گيرد. رفتار 
مشكوك او باعث مي شود تا بررسي ها در مورد وي دقيق تر شود 

و ارتباطاتش با شبكه اي از افسران اطالعاتي سيا كشف شود.
موسوي مجد در ازاي جاسوســي و افشاي اطالعات در مورد 
مشخصات يگان هاي مستشاري، جنگ افزارها، سيستم هاي 
مخابراتي، معرفي فرماندهان و رفت وآمد آنها حتي ســردار 
شــهيد ســليماني و موقعيت هاي جغرافيايي مراكز مهم و 
كدها و رمزها، دالرهاي آمريكايــي دريافت مي كرد تا اينكه 
در همين ايام تحت اشراف اطالعاتي ايران قرار گرفت و سطح 
دسترســي هايش كاهش پيدا مي كند. او پس از جاسوسي 
آمريكا، به سرويس جاسوسي موساد روي مي آورد و اطالعاتي 
را نيز در اختيار آنها قــرار مي دهد. او حتي در برهه اي تالش 

مي كند تا به سرويس اطالعاتي عربستان 
وصل شود.

موســوي مجد در تاريخ 18 مهرماه 
97 به اتهام جاسوســي دستگير و 
شــعبه 15 دادگاه انقالب اسالمي 
به اتهامات انتســابي وي رسيدگي 

و ايــن شــعبه در تاريــخ 3 
شــهريور98 حكم اعدام 

وي را صــادر مي كند. 
اين رأي پس از طي 
كــردن فرايند هاي 
قانونــي در ديوان 
عالي كشــور تأييد 

مي شود.

بنا به گفته سخنگوي قوه  قضاييه، موسوي مجد در حوزه هاي مختلف امنيتي و به ويژه حوزه نيروهاي مسلح ازجمله سپاه قدس اعدام جاسوس سيا
اطالعاتي را جمع آوري و در اختيار سرويس بيگانه قرار داده بود

متهم نوشته بود: »شــريفي نيك نفس، 
معاونت مالي و اقتصادي اين شركت را در 
زمان وقوع جرايم متعدد داشته و االن از 
6 سال پيش مديرعامل شركت بازرگاني 
پتروشيمي شده اند كه با تباني و تنظيم 
هدفدار كيفرخواست اســمي از آنان در 
پرونده مطروحه در شــعبه سوم دادگاه 

ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.«
زاكاني در نامه خود به رئيس قوه قضاييه 
از آقاي »الــف«، مديــركل وقت انرژي 
وزارت اطالعــات و آقــاي»م«، رئيس 
اداره و متولــي صنايع پتروشــيمي اين 
وزارتخانه نام برده بود كه به نوشته وي، 
»حمايت هاي گسترده اي از آقايان جليل 
سبحاني و مهدي شريفي نيك نفس كرده 
و با حمايت هاي مغرضانه رسيدگي به اين 

پرونده ها را مختل نموده اند.«

نام عوامل اصلي از قلم افتاده است؟!
زاكاني در نامه اش به سيدابراهيم رئيسي 
نوشته بود كه عوامل اصلي و كليدي اين 
پرونده با تباني و اعمال نفوذ آقايان طبري 
و جليل سبحاني از كيفرخواست تنظيمي 
در شعبه سوم دادگاه انقالب از قلم افتاده 
است. وي، دادستاني ســابق تهران را هم 
متهم بــه اين كرده بود كــه »تحت تأثير 
آقاي طبري به وظايف قانوني خويش عمل 
نكرده« و پرونده مهم اخالل اقتصادي را 
با تأخير 3ماهه بــه دادگاه ويژه مبارزه با 

مفاسد اقتصادي ارسال كرده است.
علي نقي خاموشي يكي ديگر از عواملي 
اســت كه نامش در كيفرخواست پرونده 
مطرح نشــده، اما زاكاني در نامه اش به 
رئيسي از او به عنوان يكي از عوامل مؤثر 
در تباني و فساد در اين پرونده نام مي برد. 
به گزارش همشهري، علي نقي خاموشي، 
چهره متنفذ سياسي و منتسب به حزب 
مؤتلفــه هم اكنون رئيــس هيأت مديره 
شــركت ســرمايه گذاري ايران اســت؛ 
همان شــركتي كــه ســهامدار اصلي 
شركت بازرگاني پتروشــيمي بوده و در 
فرايند واگــذاري شــركت هاي دولتي 
)خصوصي سازي ( در سال88، اين شركت 
را به مبلغ 100ميليــارد تومان خريده؛ 
مبلغي كه به اعتقاد كارشناســان بسيار 

پايين تر از قيمت واقعي آن بوده است.

نماينده ايران در سازمان ملل گفت: آمريكا كه موظف است از قطعنامه های شورای امنيت تبعيت كند، 
همچنان به نقض 2231 ادامه می دهد. به گزارش ايســنا، مجيد تخت روانچی در توييتی نوشت: امروز 
پنجمين سالگرد تصويب باالتفاق قطعنامه 2231 شورای امنيت در تاييد برجام است. دو سال پيش آمريكا، 
به قول خودش، »مشــاركت«در برجام را متوقف كرد و تمام حقوقش را به عنوان يك عضو از دست داد. 
آمريكا كه موظف است از قطعنامه های شورای امنيت تبعيت كند، همچنان به نقض 2231 ادامه می دهد.

آمريكا همچنان قطعنامه را نقض مي كند

   ملك 26طبقه اي متهم در كانادا
در جلســه ديروز دادگاه، عباس صميمي، متهم اين پرونده و عضو سابق هيأت مديره 
شركت بازرگاني پتروشــيمي دفاعيات خود را مطرح كرد؛ قاضي خطاب به متهم كه 
اتهامات خود را رد مي كرد، گفت: ويس شما هســت كه با ديگر متهمان مي خواستيد 
خارج شويد؛ لذا برايتان قرار بازداشت صادر كرديم. آقاي علی اشرف رياحي هم فرار 
كرده بود و برگشت و باز متواري است. ما تمام صدا ها، تصاوير و اسناد را در دسترس 
داريم. اقداماتي كه شما در حال انجام آن بوديد ما را به اين نقطه رساند كه براي شما قرار 
صادر كنيم. استجازه نيز به ما مي گويد تا صدور رأي مي توان بازداشت موقت صادر كرد.  
قاضي مسعودي مقام در ادامه خطاب به متهم صميمي گفت: صداقت را رعايت كنيد. 
شما با اين پول ثروت كالني در حوزه بانك و پتروشيمي به دست آورديد. قاضي در ادامه 
افزود: ما قطعا چنانچه به نقطه محكوميت برسيم حكم را صادر مي كنيم. ما اطالعات 
كاملي در اختيار داريم، آقايي ۲۶ طبقه ملك در كانادا دارد يا امالك و اموال و كارخانه ها 
و سرمايه گذاري هاي شما همه اينها موجود است. اينها پولشويي است. دادسرا در حال 

رسيدگي است؛ لذا بهتر است دفاع حقوقي كنيد.
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خداحافظ رفيق
روح اهلل رجايي فرزند همشهري بود؛ با همشهري شروع كرد و تا همين چندي پيش، با نوشته هاي خود 
در همشهري توانست چند اتفاق مهم در حوزه اجتماعي را رقم بزند. او كه در سال1361 به دنيا آمد، پس 
از پايان تحصيالت كارشناسي روزنامه نگاري، فعاليت مطبوعاتي خود را از اواخر سال1382 با خبرنگاري 
و گزارش نويسي در همشهري محله منطقه12 آغاز كرد و پس از مدتي، از سردبيران مناطق مختلف اين 
ضميمه همشهري شد. در كنار فعاليت مطبوعاتي، رجايي تحصيالت خود در زمينه روزنامه نگاري را ادامه 
داد و توانست مدرك دكتري اين رشته را به دست آورد. در اين سال ها او با نشريات ديگر نيز همكاري داشت 
و از اوايل سال93 دبير گروه جامعه روزنامه همشهري شد. در مدتي كه او در اين گروه فعاليت داشت، با 
پيگيري هاي رسانه اي همكاران خود در اين گروه توانست طرح افزايش حقوق 6 ميليون مستمري بگير را 
در مجلس به جريان انداخته و آن را به نتيجه برســاند. در اين مدت چاپ مجموعه مطالبي درباره صدور 

احكام جايگزين حبس و همچنين اليحه ممنوعيت توليد و حمل سالح سرد در صفحه اجتماعي روزنامه 
همشهري موجب شد اين قوانين با سرعت بيشتري به تصويب و اجرا برسند.

روح اهلل رجايي از سال96 به جمعيت هالل احمر پيوست و در روابط عمومي اين سازمان مبدع فعاليت هايي 
ازجمله برپايي جشنواره مداد قرمز و برگزاري دوره هاي خبرنگاري بحران بود. او از چند ماه پيش به عنوان 
سردبير به روزنامه جام جم رفت. رجايي از چند روز قبل بر اثر ابتال به ويروس كوويد-19 در بيمارستان 
بستري و صبح ديروز در ميان بهت و حيرت همكاران مطبوعاتي اش و در شب  شهادت جواداالئمه )ع( به ديار 
باقي شتافت. خانواده بزرگ همشهري ضمن عرض تسليت به خانواده اين روزنامه نگار فقيد، همسر گرامي 
و 3فرزند خردسالش  و جامعه رسانه اي كشور، خود را در غم از دست دادن اين همكار خود شريك مي داند. 

همكاران سال هاي دور و نزديك روح اهلل رجايي در همشهري اين صفحه را در بزرگداشت او نوشتند.

روح اهلل رجايي، دبير اسبق گروه جامعه روزنامه همشهري بر اثر كرونا به ديار باقي شتافت

محمد صادق خسروي عليا | انگار»فرات« جريان داشت در همين 
خيابان هاي تهران. غروب بود و دلگير. پشت فرمان هم صدا مي خواند: 
»بالماي، بالماي، قلبي من حبك روه...« هر مصرع كه تمام مي شد روضه 
را قطع مي كرد تا برايم ترجمه كند: )بدون آب قلبم از محبت تو سيراب 
شــد(. محرم و صفر نبود. اما براي او انگار هر روز تاسوعا بود. هميشه 
سوييچ ماشينش كه می چرخيد  مداح به زبان عربي زمزمه مي كرد و 
روضه، مخاطبش را تا لب فرات مي برد. خودش هم خوب بلد بود دل ها 
را چطور هوايي كند. با همه وجودش مي شنيد و خط به خط، كلمه به 
كلمه همراهي مي كرد. عربي را از بر بود. پرسيدم: تو عرب زباني!؟ گفت: نه. 
)مي دانستم نيست( پس از كجا اينطور خوب بلدي!؟ گفت: »همه عمر 

آرزو داشتم مداح شوم كنار علقمه بنشينم و با زبان مادري ارباب، روضه 
عباس)ع( را بخوانم. آنقدر مداحي به زبان عربي گوش دادم كه عربي را 
بلد شدم« دلم لرزيد. بعدش حرفي نزديم. روضه مي خواند و روح اهلل ديگر 
برايم ترجمه نمي كرد چشمانش تر شده بود. بعد كه آرام شد مثل هميشه 
جور خاصي حرف )ص.س( را تلفظ كرد و گفت: از بخت بد، صدايم خوب 
نيست رفيق. آن روزها كه دنيا مهربان تر بود، درخوشي و ناخوشي تنها 
پناهش امام رضا)ع( بود. از مشهد كه مي آمد تا چند روز دل از ته لهجه 
مشهدي اش نمي كند. بدجور آدم را دلتنگ امام رضا)ع( مي كرد چندبار 
اين دلتنگي ها مرا كشاند تا خراسان. به خودش هم گفتم. طبق معمول 
گفت: »احسنت«. كرونا درهاي حرم را به روي همه بست. قبل از اينكه به 
قول خودش )شتر كرونا در خانه او بخوابد( تلفني درددل كرديم، گفت: 

دلم امام رضا)ع( مي خواهد.

دلم امام رضا)ع( مي خواهد
سعيد برآبادي| برعكس من، روح اهلل عاشق زندگي بود. سه بچه داشت 
كه هر بار بهانه اي مي شد براي اينكه غر بزند سرم و بگويد كه »تو درخت 
بي ثمر هستي«. اينطور حمله مي كرد تا من در جواب، همان داستان 
تكراري سبزوار را برايش تعريف كنم و بگويم كه پدربزرگم در حوالي 
بزرِگ خانه اش، براي هر نوه، درختي مي كاشــته و ســهم من درخِت 
گالبي بي بري شد كه يكي از صبح هاي برفي 8سالگي با اره بريدنش. بعد 
مي خنديد و آن بيِت ابوسعيد را تكرار مي كرد كه »بوالعجب ياري اي يار 
خراساني/ بنده بوالعجبي هاي خراسانم« و همين بود كه 15سال ما را 
با هم رفيق و همكار نگه داشت واال كه منش سياسي و خط فكري مان 
همچون برف و آتش بود. حاال كه خبر رفتنش را شــنيده ام، آن برِف 

هشت سالگي وسط داغي تيرماه99دارد مي بارد روي سرم. اصال هيچ 
خاطره اي برايم نمانده اســت كه در قفايش بگويم و اصال اشكي ندارم 
ديگر كه بريزم، حتي اگر كله سحري، مســعود مير زنگ بزند و بگويد 
»باور مي كني كه تمام شد؟«. به خودم دلداري مي دهم كه مرگ، مرگ 
است ديگر، چه فرقي دارد اصال؟! حاال كه كرونا افتاده به جاِن اين كشور، 
حاال كه از صدقه ســِر بي مباالتي مســئوالن، يكي يكي دارد مي ريزد 
برگ هاي اين درخت، چه فرقي دارد كــه روح اهلل رجايي روزنامه نگار 
مرده باشد يا پســرخاله من يا همسايه شــما. فقط چيزي كه هست، 
مي خواهيم در اين اوج ســياهي كه خبر مي رسد تعداد كشته هايمان 
به باالي 200نفر در روز رســيده، مرگ تا مي توانــد از ما دور و دورتر 
باشد؛ مرگ خوب است اما براي همسايه. خوِد روح اهلل رجايي كه بهانه 
اصلي اين سوگواره اســت اما اينطور نبود، هر چه بود، اين را به واسطه 

سال ها همكاري شهادت مي دهم كه اينطور نبود. مرگ را براي همسايه 
نمي خواست. مثال در نشريه اي كه همكاري مان را شروع كرديم، هر روز 
دعوا و مشاجره داشتيم، اما اينطور نبود كه بيايد و بگويد چون راستي 
است با مِن چپي مشكل دارد يا چون معتقد است و اهل نماز و روزه، قرار 
است با همكارانش تنش داشته باشد. عاشق زندگي بود روح اهلل؛ وقتي كه 
ميان شعله ها و خرابه هاي پالسكو همديگر را ديديم، از هيچ چيز نگفت 
جز اينكه دلش مي خواهد بچه  سومي هم داشته باشد و بعد پرسيد كه 
من هنوز همان درخت بي ثمر هســتم؟ و وقتي كه با عصبانيت گفتم 
»وسط اين بدبختي اين چه سؤاليه؟«، جواب داد: »يه قصه برام بگو، يه 
قصه خراساني، يه چيزي بگو كه از زير اين آوارها بيام بيرون«. مرگ، 
حِق او نبود، شايد بايد قسمت من مي شد؛ پدربزرگم هيچ گاه درخت 

باقي نوه ها را نبريد، اره سهم درخت گالبي بود.

برام يه قصه خراساني بگو

فرزندان همشهري؛ و يكي كم
عيسي محمدي|  ســال83 بود. گمانم همين سال بوده 
باشد. سالي كه ايده همشــهري محله مجدد در همشهري 
كليد خورد. هر محله قرار بود كه يك نشريه شانزده صفحه اي 
هفتگي داشته باشد. روزي كه به ما گفتند مثال در منطقه شما 
و محله شما و چسبيده بيخ گوش شما يك تحريريه محلي 
هست، اول شاخ در آورديم. مگر مي شود در چنين محله هايي 
هم، تحريريه هايي پا بگيرند؟ تا اينكه رفتيم و ديديم و سرگرم 
كار شديم و چنين شد كه نسلي از روزنامه نگاران و خبرنگاران 
ايراني در همين همشهري محله ها شــكل گرفتند. يعني 
نه اينكه قبلش جايي كار نكرده بودند، نه اينكه حين و بعد 
از آن نيز جايي كار نكردند، اما با همشــهري محله بود كه 
شروع كردند، پا گرفتند، رشــد كردند و بعد پرتاب شدند به 

مطبوعات ايران.
حاال خيلي هايشان گوشه و كنار همين مطبوعات و جاهاي 
ديگر دارند كار مي كنند. اينهايي كه از دل همين همشهري 
محله رشد كردند و جاري در جامعه بزرگ مطبوعات را به 
حق بايد فرزندان خود خوِد همشــهري دانست؛ آنهايي كه 
در بطن همين مؤسسه و همين روزنامه به دنيا آمدند، رشد 
كردند و پيش رفتند و ادامه دادند. شايد ديگراني بودند كه 
جاهاي ديگر كار كرده بودند و اعتبار و سابقه اي داشتند يا 
هر چيز ديگري، البته كه آنها هم عزيزان دل بودند و متعلق 

به همين جا اما فرزندان همشهري، قصه اي ديگر داشتند.
روح اهلل نيز يكــي از ماها بود؛ ماهايــي كه حس مي كرديم 
حاال جايي هســت كه مي توانيم پا درون آن گذاشته و باال 
برويم. چه كل كل ها كه نكرديم در همين مسير. هر محله 
مي رفت چهره اي، گزارشي، سوژه اي را پيدا مي كرد و بعد، 
نسخه چاپ شده آن را چكشي مي كرد براي كوبيدن محله ها 
و رفقاي ديگر. روزگار چه زود گذشــت و هر كسي، دنبال 

زندگي خودش رفت.
آخرين بار با همان كت و شلوار معروف و مديريتي بود كه او 
را ديدم. در تحريريه روزنامه همشهري راه مي رفت. مي آمد و 
همه را به هم مي ريخت و با بچه ها راهي استخر مي شد و تمام. 
چقدر هم كه اين كت و شلوار به او نمي آمد. او هنوز براي ما 
همان آدم كف ميدان و خيابان بود؛ هنوز آدم همشهري محله 
و گزارش هاي ميداني بود؛ هنوز همان روح اهلل سيه چرده با 
آن صداي دورگه و زنگ دار و مردانه. براي ما او عوض نمي شد؛ 
حتي اگر سردبير جام جم مي شــد، حتي اگر معاون روابط 
عمومي هالل احمر، حتــي اگر آقاي دكتر مي شــد يا هر 

كسي ديگري.
آخرين همــكاري ما به يكي از ســالنامه هاي همشــهري 
بر مي گشت. در البي همشهري محله نشسته بود و مي گفت 
چه صفحه هايي بايــد در بياورم. ول كن ماجــرا هم نبود و 
مي گفت همين االن زنگ بزن. با همين اخالق خودش بود 
كه توانست كلي براي همان سالنامه، مصاحبه هاي خواندني 
و درخشان بگيرد؛ از جمله با يكي، دو تا از سوپراستارهايي كه 
آن روزها در اوج بودند و به راحتي در دسترس نبودند. حاال 
خبرنگارها مي توانند از دستش قسر در بروند؛ ديگر نمي تواند 
باالي سرشان بنشيند و بگويد همين االن زنگ بزن و فردا نه.

ديروز حامــد فرح بخش بود كــه زنگ زده بود. حــال او را 
مي پرسيد. مي گفت چند باري پيام برايش فرستادم و ديدم 
»سين« نكرده و با خودم گفتم اين هم سردبير شد و از دست 
رفت و ديگر تحويل  نمي گيرد. بله، راســت مي گفتي حامد 
جان؛ او حاال ديگر كســي را تحويل نمي گيرد. حاال آن باال 
باالها مي پرد؛ قصه اش جداست. مردي كه فرزند همشهري 
بود و فرزند همشهري خواهد ماند؛ هرچند وقتي كه فرزندان 
همشهري از اين به بعد اگر دورهمي داشته باشند، يكي از آنها 

كم خواهد بود.

گاهي براي خنده دلم تنگ مي شود
حسين نوري|  ديروز يكي ازهمــكاران گفت كه درباره 
روح اهلل بنويســم، گفتم:»نمي توانم«. گفت:»حال همه 
ما خراب است و تو هم كه از همكالسي هاي دانشگاهش 
بــودي و بهتر مي شناســي، پس بنويــس« اين حرفش 
بدجوري داغ دلم را شعله ور كرد. به همكارم ديگر چيزي 

نگفتم، اما بغض گلويم را فشرد.
نه اينكه نمي خواستم درباره اين دوست20ساله و همكار 
بامعرفتم ننويسم، باور رفتن هميشگي اش را نداشتم و دلم 
قبول نمي كرد كه روح اهلل براي هميشه روحش پركشيده 
و به معبودش اهلل پيوسته و ديگر هيچ اميدي به بازگشتش 
نيست. هنوز هم پرواز روح بزرگش به آسمان ها را باور ندارم.
حاال با شنيدن خبر رفتنش همه خاطرات شيرين 20ساله 
گذشــته از مقابل چشــمانم يكي يكي رژه مي روند و مِن 
مســتاصل، نمي دانم از كجا بايد شــروع كرده و كجا بايد 

تمام كنم.
ياد چهره خندان هميشگي او در نخستين ديدار و آشنايي 
خود با روح اهلل در مهرسال 79 مي افتم كه هنوز به سبك 
زندگي در تهران خو نگرفته بودم و بيشــتر گوشه گير و 
خجالتي بــودم كه روح اهلل روزي در راهــروي طبقه دوم 
دانشكده با آن چهره خندان پيش من آمد و بي مقدمه با ته 
لهجه شيرين مشــهدي گفت: »من روح اهلل رجاييم« من 
هم خود را معرفي و درباره اينكه اهل كجا و چه رشته اي 

قبول شدم با هم حرف زديم.
انرژي مثبتي كه با نگاه ها و كالمش در همان روزهاي اول 
دانشگاه به من داد باعث شد بعد از مدتي كوتاه يك گروه 
دوستانه 5نفره بين ما 4ســال تمام شكل بگيرد و پس از 
آن هيچ كاري را در دانشــگاه از شيطنت كالسي گرفته تا 

تحصن هاي صنفي جدا از هم انجام نمي داديم.
در واقع شروع فعاليت روزنامه نگاري هردوی ما هم از نشريه 
دانشجويي »پنجره« آغاز شد كه روح اهلل با ذوق ادبي و هنري 
بااليي كه داشــت با چند نفر ديگر از دوستان، آن را با هزينه 
شخصي خود راه انداخته بوديم و تقريبا تا پايان فارغ التحصيلي 
ما انتشار اين نشريه ادامه داشت و بعد از سال 92همكار هم در 
روزنامه همشهري شديم تا همين سال  96كه از اين روزنامه 

هم رفت. بعد از آن دورادور با هم در ارتباط بوديم.
از آن سال هاي آشــنايي كه انگارهمين ديروز بود؛ 20سال 
تمام گذشته و دوســتي روح اهلل و من تا به امروز پايدار بوده 
و جمعي نبود كه روح اهلل در آن حاضر باشد و به ياد خاطرات 
دوران دانشگاه با شوخي هاي شيرين خود سربه سر من نگذارد 
و از آن روز آشــنايي ما براي كسي تعريف نكند و هميشه در 
جمع دوســتان جديد مي گفت:»هيچ كس نوري را به اندازه 

من نمي شناسد.«
راست هم مي گفت چون تنها رفيق روزهاي اول من در تهران 
همين آقا روح اهلل بود كه خاطرات بسيار شيرين در كنار هم 
طي اين همه سال آشنايي داشتيم. با رفتن ناباورانه روح اهلل 
كه در معرفت و ايثار براي دوستان هيچ كم نمي گذاشت هرگز 
فراموش نخواهد شد و يادش هميشه ايام به نيكي در ذهن و 

ياد ما خواهد ماند.
روح اهلل صدافسوس كه فرصتي براي وداع از نزديك نداشتيم. 
مي دانم عاشق شعر هستي؛ اين ابيات را زير لب براي تو دوست 

و همكار بامعرفتم زمزمه مي كنم:
گاهي براي خنده دلم تنگ مي شــود گاهي دلم تراشه اي از 

سنگ مي شود
گاهي تمام آبي اين آســمان ما يكباره تيره گشته و بي رنگ 

مي شود
گويي به خواب بود جواني مان گذشت گاهي چه زود فرصتمان 

دير مي شود

حقش نبود
علي عمادي| راستش دســتم نمي رود بنويسم. دلم رضا 
نيست. اصال چه بنويسم؟ به همين راحتي بنويسم كه رفيقي 
بود و حاال نيست. مگر مي شود؟ تا همين چند روز پيش، حرف 
و گپ و پيام و قرار بعد كرونا، و حاال بنويسم با كرونا رفت؟  اي 
لعنت بر اين كرونا! اگر بين ما 2نفر قرار بود كســي براي آن 
يكي بنويسد، حقش اين بود كه روح اهلل براي من مي نوشت؛ 
او جوان تر بود، سالم تر بود، ســرزنده تر بود، اصال زنده تر بود، 
بمب انرژي بود، مثل شهرتش معدن رجاء بود )دستم مي لرزد 
مي نويســم »بود«( پس حقش بود كه او مي ماند و براي من 
مي نوشت )حق؟ كدام حق؟ بله مرگ حق است، سؤال حق 
است، نشر حق است، صراط حق است، حساب و كتاب حق 
اســت... اما نبايد اين حق، در مخيله مِن آدميزاد بگنجد؟( 
نمي دانم چه مي خواست بنويسد؛ از آشنايي مان؛ از همشهري 
محله، از منطقه12، از روزهاي خوب همشــهري، يا از ديگر 
خاطرات مشترك. او بايد مي نوشت نه من. ولي اين را خوب 

مي دانم كه حقش نبود و نيست كه حاال من بنويسم.
شايد از سفر »يهويي« نيمه شعبان سال84 به كربال مي گفت؛ از 
كلي خاطره و پياده روي. از اينكه در آن شلوغي و ناامني، بي خبر 
رفت حرم، و ما را از دلواپسي جان به لب كرد. از اينكه در نبود 
تلفن همراه و هيچ راه ارتباطي، دلشوره خانه را داشتم و او بعد 
از اين همه سال، تا همين چند وقت پيش، مرا به خاطر دلتنگي 
براي دختركم دست مي انداخت. كاش االن هم بود؛ پا مي شد 
و دستم مي انداخت تا لجم را دربياورد. اما االن هم از دستش 
لجم درآمده است؛ از آن چند روز خوابيدنش در بيمارستان 
كه همه مان را جان به لب كرد و ســر آخــر، بي خداحافظي و 
بي خبر ما را گذاشــت و رفت. الكردار! كاش به خاطر دلتنگي 
آن سه غنچه نشكفته ات، براي آن دخترك معصومت اينطور 
بي هوا نمي رفتي. حقش نبود و نيست كه من براي او بنويسم. 
روح اهلل كلي رفيق داشت. عادتش بود با همه رفيق شود. چند 
دقيقه برايش كافي بود تا رفاقتي چندساله بسازد. آنها بايد از او 
بنويسند؛ از آن مشهدي باصفا و بي ريا كه با اينطور رفتنش كلي 
دل ها را سوزاند، بغض ها را تركاند و جگرها را كباب كرد. من 
همين كه بتوانم براي نوشتن اين چند خط، راه اشك را ببندم 
كافي اســت. با اين همه اما يك چيز را خوب مي دانم. روح اهلل 
همين االن آن طرف كلي رفيق شفيق براي خود پيدا كرده؛ 
رفيق هاي فابريك. از جنس همان هايي كه در پياده روي اربعين 
گير مي آورد يا گوشه مسجد گوهرشاد و صحن سقاخانه با هم 
دم مي گرفتند؛ كلي آدم حسابي كه حاال او را جاهايي خيلي 
خوب مي برند. رفيق، به حق همان سفرهاي كربال و مشهد، 

سالم ما را به ارباب بي كفن و درود ما را به شاه خراسان برسان!

اولين پياده روي را با هم رفتيم؛ 
هزار سال قبل

رضا ظريفي | تابستان سال84 بود؛ مشابه همين روزها. 
با روح اهلل صحبــت كرديم كه با هم برويــم كربال. يادم 
نمي آيد پيشنهاد من بود يا خودش.  ماه شعبان در پيش 
بود و نيمه شعبان، دقيقا روز 29شهريور 84 كه دوست 
داشتيم نيمه شعبان در كربال باشيم. اما به دليل اتفاقات 
داخلي عراق و درگيري هاي نزديك شهر نجف مرزها را 
بسته بودند. آن روزها با هم در همشهري محله همكار 
بوديم. سر ناهار كه صحبت مي كرديم، علي عمادي هم 
كه دبيرمان بود، گفت: »اگر تنها برويد، مرخصي نداريد! 
من هم هستم.« تنها راه برايمان ويزاي خبرنگاري بود. 
با كمك حاج آقاي زائري توانستيم براي هر سه نفرمان 
نامه بگيريم و تحويل سفارت عراق بدهيم كه آن زمان 
در خيابان كاراميان و در شمال شهر بود. 3،2 روز با هم 
رفتيم و آمديم اما روزي كه گذرنامه هاي ويزا شــده را 
گرفتيم تا سر خيابان شريعتي با هم دويديم و داد زديم. 
مردم جور ديگري ما را تماشــا مي كردند. طلبيده شده 
بوديم براي زيارت حضرت سيدالشــهدا)ع( آن هم در 
روز نيمه شعبان. 2 روز مانده به نيمه شعبان از تهران و 
ترمينال غرب راهي شديم. خوب يادم هست كه خواهر 
كوچك تر روح اهلل چطور با بــرادرش خداحافظي كرد. 
اينكه تا مرز چطور رفتيم و بعد از آن در جاده هاي داخلي 
عراق و مواجهه با كاروان نظاميان آمريكايي چه شــد، 
بماند براي بعدها. اما شب نيمه شعبان و در 5كيلومتري 
شــهر كربال مســير عبور خودروها را بســته بودند. از 
ماشين پياده شــديم و در گرماي دلچسب كربال، كوله 
در دست به ســمت كربال راهي شديم. هزاران نفر ديگر 
هم بودند؛ از عراقي ها. طي آن مسير تا كربال و تا زماني 
كه مناره و گنبد حرم حضرت سيدالشهدا)ع( را ديديم، 
حالوتي شيرين تر از عسل داشت كه هرازگاهي با روح اهلل 
مزمزه اش مي كرديم و البته روح اهلل بيشتر از من دركش 
كرد. آن پياده روي شــد فتح بابي براي پياده روي هاي 
اربعين كه روح اهلل هر سال مي رفت و قرار مي شد سالم ما 
را هم برساند. حاال كه او رفته است، يك بار ديگر مي گويم: 
»روح اهلل، يادت نره. نخستين پياده روي به سمت كربال 
را با من و علي عمادي رفتي. حاال كه رسيدي كربال، ما را 

از ياد نبري همسفر.«

براي حسام الدين، شهاب الدين 
و نرگس

جواد عزيزي | به تســبيح روي ميزم نگاه مي كنم. روح اهلل در 
يكي از آخرين روزهايي كه به همشــهري آمده بود آن را روي 
ميزم جا گذاشت. بعدا كه بهش زنگ زدم و گفتم تسبيحت پيش 
من جا مانده، گفت آورده بودمش براي تو. حاال خودش نيست و 
تسبيحش مانده و يك دنيا خاطره. روح اهلل از آن آدم هايي بود كه 
خيلي ها با اينكه نديده بودنش، مي شناختنش. خود من هم قبل 
از اينكه براي نخستين بار ببينمش، اسمش را شنيده بودم و از دور 
مي شناختمش. بعدها كه در تحريريه همشهري همكار شديم، 
شديم رفيق. فاصله همكارشدن و رفيق شدنمان به اندازه فاصله 
همين دو كلمه بود و اين يكي از مهم ترين ويژگي هاي او بود. خيلي 
راحت باهات رفيق مي شد و بعد تا ته مرام رفاقت مي رفت و اگر 
به مشكل مي خوردي، هركاري از دستش برمي آمد برايت انجام 
مي داد. اصال به همين دليل است كه از وقتي در بيمارستان بستري 
شد، تازه فهميدم چقدر محبوب بوده و چه آدم هاي زيادي در اين 
شب ها، براي اينكه كروناي لعنتي را شكست دهد، از ته دل برايش 
دعا مي كردند. راستش تا وقتي كه هنوز در بيمارستان بستري 
نشده بود، خطر كرونا را اينقدر نزديك احساس نكرده بودم. وقتي 
گفتند به كما رفته، با خودم گفتم مگر مي شود دوام نياورد؟ مگر 
مي شود آدم پرجنب وجوش و فعالي مثل او بدنش كم بياورد؟ اصال 
مگر مي شود براي رو ح اهلل رجايي اتفاقي بيفتد؟ اما وقتي گفتند 
فقط يك معجزه مي تواند نجاتش دهد، دلم ريخت. در همه اين 
شب ها به خاطراتي كه با او داشتم فكر مي كردم. خاطراتي كه در 
همه آنها روح اهلل همان لبخند هميشگي اش را به لب داشت. يادم 
آمد كه هيچ وقت او را غمگين نديده بودم. كه هيچ وقت غر نمي زد. 
از زندگي شكايت نمي كرد و اگر از دستش ناراحت مي شدي، اجازه 
نمي داد كه ناراحتي ات به دقيقه برسد. يادم آمد كه چقدر خوب 
زندگي كرد. چقدر هواي خانواده ، بچه ها و دوستانش را داشت و 
چقدر خالق و پر از ايده هاي مختلــف بود. روح اهلل نه در زندگي، 
كه در كارش هم موفق بود. روزنامه نگار خوش ذوقي كه دغدغه 
اصلي اش جلب توجه مسئوالن براي كمك به مردم خصوصا اقشار 
ضعيف جامعه و ساكنان مناطق محروم بود. ديروز اما او رفت و خبر 
رفتنش آوار شد روي همه اين خاطرات. روح اهلل رفت و من ماندم 
و يك تسبيح، كلي خاطره و صفحه اي كه جلويم باز است و قرار 
است در آن درباره او بنويسيم. پس مي نويسم براي حسام الدين، 
شهاب الدين و نرگس، بچه هاي قد و نيم قدش كه به شان بگويم، 
پدرتان يك پدر، دوســت و مرد واقعي بود كه هــر فرزندي به 

داشتنش افتخار مي كرد.

فريدون صديقي |  روح اهلل رجايــي جوان خالق، مبتكر، 
خوشرو و در حرفه روزنامه نگاري فعال و مؤثر بود. او به خوبي 
در تكاپو و تالش يوميه براي ارتقاي سواد حرفه اي و تخصصي 

خودش بود و در اين راه البته موفق بود. 
زماني كه من سردبير همشهري محله بودم، او دبير يكي از 
مناطق بود و هفت هشت ســالي با يكديگر كار مي كرديم. 
دست كم دوبار در هفته با يكديگر مواجهه و مكالمه مستقيم 
داشتيم؛ يك بار براي انجام هماهنگي الزم پيش از تهيه مطالب 
و يك بار هم پس از بسته شدن صفحات و پيش از ارسال نشريه 
به چاپخانه. گوش شنوايي براي پيشنهادهای خوب و نكات 
حرفه اي و آموزشي داشت اما هميشه با جديت از آنچه خودش 

و همكارانش نوشته بودند، دفاع مي كرد.

به رغم ايــن جديت و همت، از يادگيــري و آموزش پرهيز 
نداشت، همه اصل هاي مسلم و جدي روزنامه نگاري در او 
جمع بود؛ استعداد، پيگيري، سماجت، قريحه، ذوق و روي 
خوش. اين آخــري او را محبوب دل همه همكارانش كرده 
بود؛ با اينكه خيلي از آنها كه تجربــه همكاري نزديك با او 
داشتند، بعضا از جديت و ســختگيري بسيار زياد او در كار 
دچار واهمه و گاليه مي شدند. دانسته ها و آموخته هاي او در 
چندسال اخير نتيجه داد و توانست دو گام بزرگ در حرفه 
روزنامه نــگاري بردارد. يك بار توانســت وارد خود روزنامه 
همشــهري شــود و دبيري اجتماعي روزنامه را بر عهده 
بگيرد، يك بار هم همين امسال، به جام جم رفت و سردبير 

آن روزنامه شد.
خيرخواهي و تالش براي كمك بــه ديگران، ديگر ويژگي 
او بود. همين يك ماه پيش در جست وجو براي يك داروي 

كمياب خارجي، مســتأصل بــودم كه موضــوع را با او در 
ميان گذاشتم و او با جانفشــاني داروي مربوطه را به كمك 

هالل احمر پيدا و مشكل مرا حل كرد.
چنــد روز پيش كه خبر ابتالي او به كرونا منتشــر شــد، 
همكارانش ويدئويي از او در شــبكه هاي اجتماعي منتشر 
كردند كه در آن از اميد مي گفت، همان موقع پيامكي برايش 
فرستادم و جوياي احوالش شدم و گفتم با شجاعتي كه از تو 
سراغ دارم، حتما بر بيماري پيروز مي شوي. تمام اين چند 
روز منتظر پاسخش بودم تا اينكه متأسفانه خبر درگذشتش 
را خواندم و عميقا متاثر شدم.  اي دريغ و دريغ و دريغ كه او 
هنوز به 40سالگي نرسيده بود و اول راه بود. با شناختي كه 
از منش و روش زندگي اش دارم، اطمينان دارم كه بهشتي 
است. درگذشت او را به خودم، همه همكاران روزنامه نگار و 
مهم تر از همه به خانواده ارجمندش تسليت عرض مي كنم.

دريغ كه به 40سالگي نرسيده بود
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پيشــرفت پروژه هاي مســكوني و آماده ســازي 
زيرساخت ها و تاسيسات روبنايي

اولين پروژه هاي مســكن مهر پرديس در فاز 3در آخرهاي 
تاريخ 1388آغاز شد. در اين مقطع احداث تعداد 9000واحد 
مســكوني به پيمانكار سپرده  شد. ســاخت مابقي واحدها 
به تدريــج و ترتيب در فاز 9 قديم با 3700واحد مســكوني 
در ســال 1390و فازهــاي 5 و 9جديد بــا 9422واحد و 
فاز 8 بــا 26184واحد و 11 با 33335واحد مســكوني در 
ســال 1391آغاز شــدند. همچنان كه مالحظه مي شود، 
84.25درصد از واحدهاي مســكن مهر پرديس در ســال 
آخر دولت دهم كلنگ خوردند. سرجمع پيشرفت ساخت 
واحدهاي مسكوني تا پايان دولت دهم حدود 22درصد بود و 

تا پايان دوره مسئوليت اينجانب به 84درصد رسيد.
در كنار ساخت واحدها با توجه به وضعيت ناهموار اراضي شهر 
جديد پرديس هزينه آماده سازي اراضي شامل اجراي شبكه 
معابر و تامين مسيرهاي دسترسي و دفع آب هاي سطحي 
ارقام بزرگي را شــكل مي دهد. به عنوان نمونه گاهي براي 
اجراي معابر و تامين مسير دسترسي نياز به اجراي ديوارهاي 
حائل با ارتفاع هاي بسيار زياد و گاهي بيش از 17متر بود. با 
اين موضوع به طور مشخص در فاز 9 قديم مواجه شديم. محل 
استقرار بلوك هاي ساختماني در زميني انتخاب شده  بود كه 
نياز به اجراي ديوارهاي حائل بسيار بلند بود. ليكن شوربختانه 
به دليل عدم رعايت اصول فني و مهندســي در برخي از آنها 
پايداري الزم را نداشــتند و شــروع به رانش و ريزش كرده  
بودند. پيمانكاران ساخت نيز به خاطر شرايط بستر متحمل 
هزينه هاي مضاعف شده  بودند. لذا، در اولويت دستور دادم 
با استفاده از مشاوران مهندسي باتجربه و همفكري با برخي 
از استادان دانشگاه ها طرح آماده سازي  و پايدارسازي مجدد 

تهيه و به پيمان داده شود. 
در برخي فازهاي ديگر از جمله فاز 11،شيب هاي تند باالي 
15درصد هم هزينه آماده ســازي را با مشكل جدي مواجه 
مي سازد و هم اجراي معابر با اســتاندارد شهري را با چالش 
جدي مواجه مي كند. از اين رو، فارغ از هزينه بر بودن، آنها در 
برخي قسمت  ها داراي پيچيدگي هاي فني قابل مالحظه اي 
بودند كه شــوربختانه در برخي موارد دقــت كافي صورت 
نگرفته بود و بعدها برخي پروژه ها را با مشكالت جدي مواجه 
ساخت. اجماال در بخش آماده سازي اراضي پيشرفت كار تا 
پايان دولت دهم حدود 17درصد و تاپايان دوره مسئوليت 
اينجانب در وزارتخانه به 54.5درصد رسيد. راه دسترسي به 
برخي فازها نيازمند اجراي جاده سازي گسترده و حتي اجراي 
تونل بود. به عنوان مثال براي امكان دسترسي به فاز 11تونل 
سالم پرديس كه در مقياس تونل رسالت در شهر تهران است 
با اعتباري بالغ بر 267ميليارد تومان به انجام رســيد. هنوز 
اين فاز تنها يك راه دسترسي دارد و بايد يك مسير خروجي 

اضطراري براي مواقع خطر نيز براي آن طراحي و اجرا شود.
 اجراي پروژه هــاي زيربنايي يكي از ســخت ترين كارهاي 
طرح مســكن مهر بود. زيرا اجراي آن به 4 ســازمان آب و 
فاضالب، برق، گاز و مخابرات وابســته بود. با توجه به آنكه 
وزارت راه وشهرسازي در صف مقدم و طرف تماس با مردم 
بود، سازمان هاي مســئول خدمات زيربنايي متحمل فشار 
كمتري بودند و هستند. لذا، تا زماني كه بودجه شان تامين 
نمي شد، اغلب دســت به كار نمي شــدند و هنوز هم تعداد 
بسياري از واحدها هستند كه آماده واگذاري هستند ليكن، 
فاقد انشعابات خدمات زيربنايي هستند. اما در پرديس اتفاق 
ويژه اي افتاده بود كه وزارت راه وشهرسازي مسئوليت ايجاد 
خط انتقال آب و شــبكه هاي آب و فاضالب وحتي احداث 
تصفيه خانه هاي فاضــالب و همچنين بــرق را در بيش از 

85درصد از واحدهاي مسكن مهر پرديس يعني زون هاي 
11، 8و5، 9جديد را پذيرفته بــود. درحالي كه هيچ رديف 
بودجه اي براي ايجاد اين تاسيسات عظيم در بودجه سنواتي 
پيش بيني نشــده  بود. اين بدين معني بود كه اين هزينه به 
متقاضيان مسكن مهر بار شود. به عبارت ديگر، متقاضياني كه 
مقرر بود كه هيچ مبلغي براي بهاي زمين ندهند اينك عالوه 
بر هزينه ساخت، محوطه سازي  و آماده سازي هاي عظيم بايد 
هزينه ايجاد شبكه هاي زيربنايي و دسترسي هاي شهري را 
بپردازند. قراردادهاي اين بخــش از محل آورده متقاضيان 
منعقد و پرداخت شده  بود. تالش زيادي كرديم تا اين مبالغ از 
محل بودجه عمومي و ساير منابع شهرهاي جديد تامين شود. 
به هر روي، سرجمع، پيشرفت خدمات زيربنايي در پرديس 
در پايان دولت دهم حــدود 11.5درصد بود و در پايان دوره 

مسئوليت من به نزديك 54درصد افزايش پيدا كرد.
 خدمات روبنايي نيز وضعيت چندان بهتري نداشت. منظور 
از خدمات روبنايي، 4خدمت آموزشي، مذهبي، انتظامي و 
درماني اســت. در مجموعه پروژه هاي مسكن مهر پرديس 
بر مبناي سرانه هاي طرح جامع شــهر پرديس به 134باب 
مدرسه و فضاي آموزشي، 53باب فضاي مذهبي، 10واحد 
انتظامي و 25واحد درماني نياز اســت كــه براي هيچ كدام 
تامين اعتبار نشــده  بود. بــه هر روي، پيشــرفت مجموع 
طرح هاي روبنايي تا پايان دولت دهــم 14درصد و تا پايان 

دوره مسئوليت اينجانب 60.5درصد بود.
 
 
 
 
در پايان سال 1391و نيمه اول سال 1392در دولت دهم جهت  

تعديل قيمت ها ابالغ شد. و يك دستورالعمل نيز در پايان سال 
1392در دولت يازدهم بر مبناي دستورالعمل عمومي تعديل 

نرخ ارز از سوي سازمان برنامه صادر شد.
از سويي تعديل قيمت ها موجب نارضايتي خريداران مي شد، 
چون برخالف انتظارشان بود و طبيعي بود كه معترض باشند. 
به هر كسي گفته شود كه بايد مبلغ بيشــتري پرداخت كني 
خوشحال نمي شــود. ولي از ســوي ديگر، عدم تصميم گيري 
مي توانست به تداوم توقف پروژه ها و تحميل هزينه هاي اقتصادي 
واجتماعي بيشتر بر مردم و دولت منجر شود وحتي هزينه هاي 
آن را متوجه نظام كند. افزون بر اين، مبالغ تعديلي نه تنها كمكي 
به اجراي طرح هاي آماده ســازي، زيربنايي، روبنايي و شــبكه 
ارتباطي پرديس با شبكه راه ها نمي كرد، حتي منابع الزم كفاف 
تكميل واحد مسكوني را هم نمي داد. به اين وضعيت، تورم هاي 
ســاالنه را نيز بايد اضافه كرد. به ويژه، تورم هاي دوســاله اخير 

بي گمان بر پيچيدگي اوضاع افزوده  است.
براي خروج از اين بن بست مالي، 2 كار مي شد انجام داد؛ يكي، 
اعطاي مجوز استفاده از منابع داخلي شركت عمران شهرهاي 
جديد به خصوص در تكميل آماده سازي ها، پايدارسازي ترانشه ها، 
احداث معابر و انجام خدمات زيربنايــي و روبنايي بود. در اين 
ارتباط تأكيد شــد تا هزينه جديدي از اين بابت بر متقاضيان 
مسكن مهر اعمال نشود و تا آنجا كه ممكن است از منابع داخلي 
و تهاتر اراضي جبران شود. البته مكاتباتي نيز با سازمان برنامه 
و بودجه براي تامين بخشــي از كســري منابع از محل بودجه 
عمومي نيز داشتيم. ديگري، افزايش سقف تسهيالت واحدها 
بود تا دست كم بلوك هاي مسكوني تا حدي تامين اعتبار شوند. 
اين خود نيز حكايتي داشت. چرا كه بانك مركزي براي كنترل 
افزايش پايه پولي به هيچ وجه آمادگي نداشت كه سقف اعتبار 
اعطايي به بانك مسكن را افزايش دهد. از اين رو ما  بايد با حفظ 
سقف اعتبار اعطايي كلي، سقف تسهيالت را به 40ميليون تومان 
افزايش دهيم. اين كار انجام شد و كمك درخوري به پيشرفت 
ساخت واحدهاي مسكوني كرد. اينجا گزارش اين موضوع طي دو 
جمله بيان مي شود ولي، انجام محاسبات و كسب موافقت بانك 
مركزي براي اين موضوع بيش از يك سال به طول انجاميد. به 
هر روي، سرجمع تا كنون مبلغ 2698ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي براي مسكن مهر پرديس منظور شده است كه 92درصد آن 
پرداخت و هزينه شده، همچنين، متقاضيان نيز 2712ميليارد 

تومان پرداختي داشته اند كه 99.2درصد آن هزينه شده  است.
پروژه مسكن مهر در فاز يازدهم پرديس به شركت تركيه اي كوزو 
واگذار شــد. اين قرارداد پيمانكاري براي احداث 33335واحد 
مسكوني بود. پيش از اين نيز كار احداث 20000واحد مسكوني 
در شهر جديد پرند نيز به اين پيمانكار ارجاع شده بود. بي گمان، 
اين قرارداد با اما و اگرهاي فراواني همراه است، چرا كه در فرايند 
ارجاع هيچ مناقصه اي صورت نگرفته و حتي بدون طي فرايند ترك 
تشريفات مناقصه اين قرارداد منعقد شده است. افزون براين، در 
همين ارتباط، يك خطري نيز از سر مسكن مهر پرديس گذشت. 
در سال 1393اين شــركت اقدام به طرح دعوا عليه وزارتخانه و 
بانك مســكن در ديوان داوري پاريس برابر با 150ميليون يورو 
كرد. اين شركت مدعي بود كه به واسطه تبديل قرارداد از دالر به 
ريال و تغيير نرخ برابري دالر و ريال معادل رقم پيش گفته متضرر 
شده است. من از استاد مسلم حقوق بين الملل در دانشگاه تهران، 
جناب آقاي دكتر يوسف مواليي خواستم كه ما را در اين باره كمك 
كند. ايشان هم با كمك مديريت شركت؛ مسئوالن بخش هاي 
مالي و حقوقي شــركت، دفاع خوبي را تنظيم كردند. در نهايت 
داوري به زيان شــركت كوزو رأي داد و درخواست غرامتش را 

نپذيرفت. آنچه بيان شــد تنها در ارتباط با مسئله هاي اجرايي 
مسكن مهر در شــهر جديد پرديس بود. مسئله هاي اجتماعي 
و فرهنگي آن بسيار پيچيده تر از آن اســت كه در اين مختصر 
بيايد. من تنها به اتخاذ سياست محله محور و باز تعريف بلوك هاي 
ساختماني به محله هاي مختلف و تعريف فضاي عمومي محله ها 
و بازنگري در ابعاد و كاركرد نهادهايي چون مدرسه اشاره مي كنم. 
اميدوارم كه شركت  عمران شهرهاي جديد در فرصت هاي بعدي 
براي انتقال تجربه ها، گزارش هاي تفصيلي بيشتري در اين باره 

تهيه و انتشار دهد.
 

نتيجه گيري
غرض كلي من از اين گزارش دو نكته كلي بود. يكي اينكه مردم 
بدانند همــكاران من و من حتي يك لحظــه در انجام تعهدي 
كه دولت پيشين، هر چند انديشيده نشــده و بي برنامه به آنان 
داشــته، درنگ نكرديم و تالش كرديم كه گره هاي متعدد اين 
پروژه را دانه دانه باز كنيم و از منافعشان حمايت كنيم. نكته دوم، 
اينكه تبيين كنم كه مداخله دولت در امر ساخت مسكن با چه 
مكافات هايي روبه رواست و چرا درگيري دولت در احداث مسكن، 
نه تنها بسيار پرهزينه و پردردسر كه به نفع مردم هم نيست. اين 
تنها متعلق به ايران نيست اين يك تجربه بشري است كه حتي 
دولت هاي سوسياليست از آن دست شسته اند. به جدول باال نگاه 

كنيد. اين نشان دهنده آمار كلي مسكن مهر است. 
با همــه اين هياهويــي كه درباره مســكن مهر وجــود دارد، 
1115000واحد معادل 51% كل طرح مسكن مهر واحدهايي 
است كه مردم خود متكفل ساخت آن بوده اند و دولت در جريان 
ساخت هيچ مسئوليتي نداشته است. تنها كمك دولت، تامين 
تسهيالت ارزان قيمت و تقبل بخشــي از هزينه عوارض پروانه 
ساختماني به آنها بوده است. از قضا، بخش اعظم آنها با فوريت 
و در كمترين زمان و با كمترين معرض و كمترين مشكل براي 
تامين خدمات زيربنايي، روبنايي، سيستم حمل ونقل و همچنين 
كمترين عارضه از منظر امنيت اجتماعي به اتمام رســيده اند 
و تنها 14289واحد باقي مانده كه بــه هردليلي مالكان آنها در 
تكميل شان موفق نبوده اند. بنابراين، آنچه به واقع دولت در آن 
مداخله مستقيم كرده اســت تنها يك ميليون و 85 هزار واحد 
بوده است كه حدود 14سال اســت كه به طول انجاميده؛ يعني 
سالي حدود 70هزار واحد كه هنوز هم تمام نشده است و هنوز هم 
براي ساليان زيادي مردم و دولت گرفتار پيامدهاي آن هستند. 
بخش اعظــم گرفتاري هاي اراضي داراي معــارض كه معادل 
110هزار واحد هستند و در محاكم قضايي نسبت به آنها طرح 
دعوي شده از اين شمار هستند. باز تقريبا تمام 266هزار واحد 
مسكوني ديگر كه عمليات ســاخت آنها به اتمام رسيده است و 
به دليل فراهم نشدن خدمات زيرساختي تحويل نشده اند بخشي از 
همين مداخله دولت هستند. من اميدوارم كه اين گزارش تا حدي 
آثار منفي و ناكارآمدي سياست مداخله دولت در ساخت وساز را 
براي عموم مردم و سياستمداران و سياستگذاران روشن كند و 
سبب شود كه آنان بدانند تجويز مداخله دولت در ساخت وساز، 
به ظاهر يك شعار مردم پسند و راه حل به نظر مي رسد. ولي، به واقع 
چاهي اســت كه هم دولت در آن مي افتد و هم متقاضياني كه 
زندگي شان بند به اين سياست مي شود. ظرفيت ساخت وساز 
چه به صورت انبوه و صنعتي و چه به صــورت فردي ده ها برابر 
اندازه مداخله دولت اســت. مهم اين است كه بستر اقتصادي، 
امكان تامين مالي ســرمايه گذاران و قدرت خريد متقاضيان با 
سياست هاي مالي و پولي درست فراهم شــود. در آن صورت 
همانند ساليان اوج ساخت وســاز بدون دخالت دولت، مسكن 

احداث و عرضه مي شود.

جانمايي پروژه ها و مسئله هاي حقوقي مالكيت اراضي 
بارگذاري احداث 81820واحد مســكوني جديد؛ چنانچه بعد 
جمعيتي هر خانوار 3.2نفر منظور شــود بــه معني بارگذاري 
262هزار نفري و چنانچه بُعد جمعيتي خانــوار 4نفر منظور 
شــود به مفهوم بارگذاري 327هزار نفري است. بارگذاري اين 
تعداد ساخت واحد مسكوني از بنيان فراتر از ظرفيت شهرجديد 
پرديس بوده است. شهر جديد براساس طرح جامع مصوب آن 
براي جمعيتي معادل 150هزارنفر طراحي شــده و نقشه آن 
در شوراي عالي معماري و شهرسازي در سال 1374به تصويب 
رسيده  بود. در همان زمان تصويب، بزرگ ترين چالش اين شهر 
تامين آب براي اين جمعيت بود كه نهايتا توسط وزارت نيرو تعهد 
شــد. با وجود اين با الحاق فازهاي 5 و 9 مبناي جمعيت آن به 
200هزارنفر افزايش يافت. پس از آن يكباره با تصميم به اجراي 
فازهاي 8 و 11 پرديس در سال هاي 1389و 1390پيش بيني 
جمعيت شهر معادل 450هزار نفر شد. پيامدهاي تصميم هايي با 
اين سست بنيادي و تصميم به افزايش 200درصدي جمعيت تنها 
در يك جلسه براي شهري در يك منطقه حساس زيست محيطي 
براي آيندگان خواهد بود. بي گمان، در كنار مشــكالتي چون 
خدمات زيربنايي و روبنايي و همچنين سيســتم حمل ونقل و 
نحوه ارتباط با مركز كالنشهر، تامين آب، بزرگ ترين چالش شهر 

پرديس براي مدت هاي طوالني خواهد بود.
از حيث حقوقي بنياد مستضعفان نســبت به بخشي از اراضي 
واحدهاي واقع در فاز 5 ادعاي مالكيت دارد. هر چند اين بنياد 
مانع ساخت وساز نشده است ليكن، هنوز توافقي حقوقي كه امكان 
صدور سندهاي مالكيت واحدها را فراهم آورد، حاصل نشده است. 
در فاز 8، 2 شخص حقيقي و يك شخصيت حقوقي معارض وجود 
دارند. از اين رو، در عمل به دليل مشكالت ناشي از مالكيت و وجود 
پرونده هاي قضايي 5242واحد از مجموعه واحدهاي اين فاز، 
معادل 20درصد كل آنها با مشكالت جدي مواجه اند. سرجمع تا 
تيرماه 1397برابر با 6323واحد مسكوني داراي مشكالت حقوقي 

بودند كه خوشبختانه اغلب آنها مشكل شان تا كنون حل وفصل 
شده است. مزيد اطالع حدود 6هزار واحد مسكوني از تعهدات 
مسكن مهر با رفع معارض ملكي وتامين وجابه جايي تسهيالت 

تازه در سال 1398شروع شده است.
از مجموعه اراضي پروژه هاي مســكن مهر پرديس، موقعيت 
فاز 8در پارك ملي خجير واقع شــده و مورد اعتراض سازمان 
محيط زيست بود. اين سازمان شــكايتي را عليه شركت شهر 
جديد پرديس در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب 
ناحيه 3به ثبت رســانده بوده كه بعدها براساس توافق با وزارت 
راه وشهرسازي مقرر مي شود كه مسترد شود. سرجمع براساس 
مدارك موجود در شهر جديد پرديس براي اجراي 30هزار واحد 
مسكوني در فاز 8كاربري 488هكتار از 740هكتار اراضي موسوم 
به دره بهشت از گردشگري به توســعه شهري در جلسه مورخ 
24بهمن 1390شوراي عالي معماري و شهرسازي تغيير مي يابد. 
افزون بر اين، شوراي عالي محيط زيست در جلسه مورخ 24دي ماه 
سال 91كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به 
پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست 
و به اســتناد ماده )3( قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 
)مصوب 1353( تصويب مي كند كــه 730هكتار از محدوده و 
حريم شهر جديد پرديس مطابق نقشه اي كه به مهر »دفتر هيأت 
دولت« نيز تأييد مي شود، جزو مناطق تحت حفاظت سازمان 
محيط زيست نباشد. اين موضوع منجر به شكل گيري پرونده اي 
در سازمان بازرسي كل كشور عليه مسئوالن وقت، به دليل تجاوز 
به پارك ملي و مناطق حفاظت شــده و عدم رعايت تشريفات 
قانوني در فرايند صدور مصوبه شــوراي عالي محيط زيســت 
مي شود. نهايتا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در اسفندماه 
1394به اين شكايت رسيدگي و مصوبه پيش گفته شوراي عالي 
محيط زيست را ابطال كرد. حال ما مانديم و يك امر واقع در مورد 
اراضي خجير. از يك سوي، امكان معدوم ساختن 30هزار واحد 
مسكوني به هيچ وجه نبود، و از سوي ديگر مصوبه شوراي عالي 
محيط زيست ابطال شده بود و امكان صدور سند و انجام معامله 
روي اراضي سلب شده بود. نهايتا با پيگيري هاي صورت گرفته از 
سازمان محيط زيست مجددا تغيير نهايي نقشه اراضي حفاظت 
شــده چهارگانه با رعايت كليه تشــريفات قانوني به تصويب 
شوراي عالي محيط زيست رســيد وگرنه بيش از 30هزار واحد 
مسكوني همچنان از حيث ريشه سند داراي مشكل بودند. ده ها 
مسئله در شمار مسئله پيش گفته در مسكن مهر پرديس و ساير 
پروژه ها قابل ذكر است كه من براي جلوگيري از نگراني مردم در 
آن مقطع درباره آنها ســخني بر لب نمي آوردم. ولي، اكنون كه 
بسياري از مشكالت شان مرتفع شده است و تصميم هاي جديد در 
حال اتخاذ است، خوب است كه هم مسئوالن و هم مردم نسبت به 
پيامدهاي چنين تصميم هايي آگاه شوند. صورتجلسه و نامه نگاري 
صورت گرفته درباره موضوع هاي فوق اسناد قابل تاملي هستند كه 
نشان مي دهند چگونه قبل از حل وفصل موضوع مالكيت و تعيين 

كاربري اراضي تعهدات در برابر متقاضيان صورت گرفته است.

قراردادهاي مسكن مهر پرديس
قراردادهاي مســكن مهر در دولت نهم در ســال هاي 1386و 
1387با قيمت 280هزار تومان براي هر مترمربع آغاز شد. در 
سال هاي بعد با لحاظ تورم و شرايط موقعيت اراضي شهر جديد 
پرديس و تغيير در مشخصات تمام شده واحدها، پروژه ها براساس 
قيمت 330هزار تومان براي هر مترمربع منعقد شد. ليكن با توجه 
به تورم شديد سال 1391و رشد سه برابري نرخ ارز در اين سال، 
امكان اجراي پروژه ها براي پيمانــكاران نبود.لذا درهمان آغاز 
بسياري از كارگاه ها تعطيل شد. از همين روي، دو دستورالعمل 

مسكن مهر پرديس شايد بيش از ساير پروژه هاي اين 
طرح بر سر زبان ها افتاد. با توجه به اندازه پروژه هاي 
آن و نزديكي آن به تهــران و همچنين درگيري آن با 
مسئله هاي گوناگوني چون آماده ســازي  زمين و خدمات زيربنايي و روبنايي و 
مسئله هاي اقتصادي و اجتماعي نمونه مناسبي براي بررسي است. من در اين 
گزارش تالش مي كنم فرايند پيدايش، طراحي، اجرا، تامين خدمات زيربنايي و 
روبنايي، تامين مالي و تحويل واحدهاي آماده به پيش خريداران را به مّلت عزيز گزارش كنم. به ويژه، در 
اين روزها كه سختي معيشت، شرايط زندگي را بر مردم بيش از هر زمان ديگر تنگ كرده و هر روز سخت تر 
مي شود و درخواست براي مداخله دولت در امر ساخت وساز مسكن از سوي برخي گروه هاي سياسي، 
پژواك مي شود.بي گمان، بدون واكاوي ريشه هاي مشكل، سياست هاي مقطعي و بدون جامع نگري تنها 
بر وخامت اوضاع خواهد افزود. لذا، توجه به نمونه هاي واقعي و واكاوي ريشه هاي آنها از ضرورتي حياتي 

برخوردار است.
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يك نمونه از مصوبات بازديد وزير راه وشهرسازي از شهر 
جديد پرديس در 28مهر1391. در اين ســندوضعيت 
پيشــرفت پروژه ها در آن مقطع و نحوه تصميم گيري 

درباره آنها را نشان داده شده است.
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 فروش
اطالعات

صنعت نفت و پتروشيمي ايران پس از تالش 
براي ســرپا ماندن زير ســايه تحريم، با مانع 
ديگري به نام كرونا مواجه شــد. هر چند اين 
بيماري همچون سدي در برابر تمام كشورهاي توليد كننده نفت ظاهر شد 
اما اين ايران اســت كه بايد در2ميدان بجنگد و تالش كند تا همين توان 

مانده براي صنعت نفت و پتروشيمي از ميان نرود.
بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي، ميزان توليد 2۵ كشور بزرگ 
توليد كننده در سال2019 و 2020 نشان مي دهد كه پس از اتفاقاتي مانند 
شيوع ويروس كرونا و پيامدهاي ويرانگر آن بر اقتصاد جهان، جنگ قيمتي 
روسيه و عربستان و توافق اوپك پالس و كاهش توليد، بالي جان بسياري 
از توليدكنندگان عمده نفت جهان شده است و اين كشورها با كاهش توليد 

سال2020 را از سر خواهند گذراند.
اين آژانس بين المللي پيش بيني كرده است كه آمريكا هم در سال2021 
با كاهش توليد نسبت به سال2020 روبه رو خواهد شد. روسيه، عربستان 
و كانادا هم حتي با افزايش توليد ساالنه خود نمي توانند به ميزان توليد 
خود در سال2019 بازگردند. در اين گزارش به ايران نيز اشاره شده است 
و با تأكيد بر كاهش ميزان توليدات ايران در سال2020، پيش بيني كرده 
است كه در ســال2021 اين كاهش توليد بدون تغيير در سطح توليد 
كنوني خود باقي بماند. بر اساس آمار اين گزارش ميزان توليد ايران در 
سال2020 و 2021 به شكل ميانگين حدود 3ميليون بشكه در روز را 

شامل مي شود.

انبارهاي پر، توليد پايين
هر چند به دليل تحريم  آمار دقيقي از ميــزان توليد و صادرات نفت ايران 
وجود ندارد اما بيژن زنگنه، وزير نفت در حاشــيه مراسم امضاي قرارداد 
توسعه ميدان نفتي ياران در اســتان خوزستان از اميدواري براي افزايش 
توليد سخن گفت؛»ايران ظرفيت توليد نفت خود را باال خواهد برد تا با پايان 
تحريم ها بتواند سهم خود را از بازار جهاني نفت پس بگيرد. درست است كه 
توليد ما به دليل تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني كم است، اما همه  چيز به 

همين شكل باقي نمي ماند.«
توضيحات زنگنه در رابطه با وضعيت توليد نفت در دوران كرونا و تحريم 
محدود به اين توضيحات نيســت؛ چرا كه او در ارديبهشت ماه زماني كه 
در يك نشست مشترك با اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور 
حاضر بود، اعــالم كرد كه به دليل كرونا ذخيره ســازي  بنزين در ايران به 
بي ســابقه ترين رقم تاريخي رسيده اســت و عالوه بر اين صنعت نفت و 
پتروشيمي شاهد» تعليق موقت برخي طرح هاي باالدستي و پايين دستي 
صنعت نفت به ويژه منطقه عمومي پــارس، كاهش ۴0درصدي دريافت 
خوراك صنايع پايين  دستي پتروشيمي نسبت به سال گذشته، تعطيلي 

بيشتر بخش هاي توليد قير و كاهش فروش فراورده هاي نفتي« است.
در كنار توضيحات وزير نفت و آمار اوپك از كاهش توليد روزانه نفت ايران 
به زير 2ميليون بشكه در فروردين ماه، نمي توان از گزارشي كه رويترز چند 
هفته پيش منتشر كرد، به راحتي گذشــت. رويترز در گزارشي به نقل از 

قرباني ركود
ارزش توليد در بخش خدمات در سال گذشته كاهش 

يك هزار ميليارد توماني را تجربه كرده است 
در سال سختي كه گذشت، 
اعداد منفي كنار همه حوزه ها 
نشسته بودند؛ سهم خدمات 
هم 3 درصد افت نسبت به سال گذشته بود تا حجم توليد 
در ســال توليد كاهش پيدا كند. ســال98، سال نوسان 
نرخ رشــد اقتصادي در حوزه خدمات بوده است. در 3 ماه 
نخست سال98 ميزان نرخ رشد اقتصادي در حوزه خدمات 
0.1درصد به ثبت رسيد اما اين رقم در 3 ماه دوم به منفي 
0.1درصد رسيد. فصل بعدي اما دوباره اين نرخ مثبت شد 
به 0.۴افزايش پيدا كرد و در نهايت به واسطه شيوع كرونا 
در فصل زمستان 1.7- درصد رشــد در اين حوزه به ثبت 
رسيد تا بخش خدمات كشــور يكي از بيشترين آسيب ها 
را از شيوع ويروس چيني در ايران ديده باشد. سهم بخش 
خدمات از رشد اقتصاد ايران رو به كاهش است. سال گذشته 
19.7درصد از رشد اقتصادي ايران در حوزه خدمات اتفاق 
افتاده است؛ اين در حالي اســت كه اين رقم در سال 97، 
21.6درصد و در سال 96، معادل 20.۴درصد اعالم شده بود. 
ركود در بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن تأثير زيادي بر 
بخش خدمات كه به نوعي در حلقه پس از توليدات صنعتي، 

معدني و كشاورزي قرار دارد، گذاشته است.

ارزش توليد در بخش خدمات هزار ميليارد كاهش يافت 
ارزش افــزوده گــروه خدمــات در ســال1398 از نرخ 
رشــد 0/2-درصدي برخوردارشده و سهم آن از رشـــد 
6.۵-درصدي توليد ناخالص داخلي، به 0/1-واحد درصد 
رسيده است. براساس قيمت پايه سال 90، ارزش توليد در 
بخش خدمات در سال گذشته كاهش پيدا كرده و اين يعني 
توليدكنندگان در اين حوزه، روزگار خوشــي نداشته اند. 

براي مثال در سال96، ارزش توليد در بخش خدمات بيش 
از 371هزار ميليارد تومان بوده و در ســال97 اين رقم به 
376هزار ميليارد تومان رســيده كه حدود ۵هزار ميليارد 
تومان افزايش را به ثبت رسانده است. در سال98 اما حجم 
توليد كاهش پيدا كرده و ارزش توليد در بخش خدمات به 
37۵هزار ميليارد كاهش پيدا كرده تا كاهشي هزار ميلياردي 

در خاطرات اقتصادي خدماتي در سال98 نشسته باشد.

بيشترين ها و كمترين ها بر حسب فعاليت اقتصادي 
تورم، گراني و تحريم آسيب هاي زيادي به حوزه خدمات وارد 
كرده بود اما پر بيراه نيست اگر بگوييم كه كرونا ضربه نهايي 
را زد. در زمستان ســال98، كمترين رشد در زيرمجموعه 
خدمات مربوط به »خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي« 
بوده كه با عدد 1۴.2-درصد در فصل زمستان سال گذشته 
در قعر جدول نشسته است. اين بخش از حوزه خدمات در 
فصل دوم سال 98 هم كاهش 11.7درصدي را براي خود 
به ثبت رسانده است. براســاس قيمت هاي پايه سال90، 
رشد »خدمات عمومي« هم در بهار سال98، كاهش قابل 
توجهي)11.8-درصد( را تجربه كرده اســت. زيرشــاخه 
فروش يكي از مهم ترين ها در حوزه خدمات است. خدمات 
عمده فروشي و خرده فروشــي حلقه واصل بين عرضه و 
تقاضاي بازار كاالســت. توليــدات در بخش هاي صنعت، 
معدن و كشاورزي در مرحله فروش عمده و جزئي، عملكرد 
بخش خدمات را تحت تأثير قرار مي دهد. همچنين توزيع 
كاالهاي وارداتي در اين بخش اثرگذار است. بنابراين انتظار 
بر اين است كه عملكرد اين بخش از يك سو متأثر از عملكرد 
بخش هاي توليدي و تجارت خارجي و از سوي ديگر متأثر 
از دادوستد كاالها و خدمات باشد. بنابراين مي توان كاهش 

مائده امينی 
روزنامه نگار

ليال شريف
روزنامه نگار

عملكرد اين بخش را از طريق كاهــش توليد توجيه كرد. 
ارزش افزوده بخش »خدمات مالي و بيمه« در سال1398، 
به ميزان 0.1درصد كاهشي بوده است. فعاليت بخش بانك با 
بيشترين سهم در بخش خدمات مالي و بيمه، در سال1398 
از رشد 12.۴- برخوردار بوده است. فعاليت بيمه در برگيرنده 
بيمه عمر و بيمه اتكايي عمر و ساير بيمه هاست. اين فعاليت 
در سال1398 معادل 18درصد رشد داشته است. يكي از 
بيشترين آسيب ها از شيوع كرونا را اما حمل ونقل و انبارداري 
ديدند. خدمات در بخش حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 
شامل فعاليت هاي حمل ونقل ريلي، جاده اي، لوله اي، آبي، 
هوايي، پشتيباني و انبارداري و پست و مخابرات است كه در 
سال1398 رشد مثبت 0.9درصدي داشته است. اين بخش 
در ســال1397 معادل 2درصد و در فصول بهار، تابستان 
و پاييز به ترتيب رشــد مثبت 2، 0.1و 3.2درصدي داشته 
است. اما در فصل زمستان 1.7درصد نسبت به فصل مشابه 
سال قبل كاهش داشته به طوري كه تمامي فعاليت ها جز 
فعاليت پســت و مخابرات داراي رشد منفي بوده است؛ به 
 نظر مي رسد تحديد رفت وآمدها منجر به رقم خوردن اين 
رشد منفي شده است. فعاليت حمل ونقل جاده اي و فعاليت 

پســت و مخابرات با بيشترين ســهم در ارزش افزوده اين 
بخش، در فصل زمستان به ترتيب از رشد ۵.۵- و 9درصد 
درصدي برخوردار بوده اند ولي به  دليل سهم باالتر حمل ونقل 
جاده اي و منفي بودن ســاير فعاليت هاي اين بخش رشد 
گروه در فصل آخر سال، منفي شده است. ساير فعاليت هاي 
حمل ونقل كه سهم كمتري در ارزش افزوده اين بخش دارند؛ 
شامل حمل ونقل ريلي، جاده اي، آبي، هوايي و پشتيباني و 
انبارداري به ترتيب از رشد ۵.9-، 2.7-، 129.۴، 3۵.6- و 
2۵.6- درصدي برخــوردار بوده اند. در فعاليت حمل ونقل 
ريلي كه براساس اطالعات ثبتي دريافتي از راه آهن محاسبه 
مي شود، ميزان درآمد حاصل از حمل مسافر و بار كاهش 
داشته كه منجر به رشد منفي در اين فعاليت شده است. در 
فعاليت حمل ونقل جاده اي نيز درآمد حاصل از جابه جايي 
مسافر از كاهش قابل توجهي برخوردار بوده است. اگرچه 
درآمد حاصل از حمل بار كه از ســازمان راهداري دريافت 
مي شود، در فصل زمستان سال98 مثبت بوده ولي به  دليل 
رشد منفي قابل توجه درآمد حاصل از جابه جايي مسافر، 
رشد اين فعاليت درفصل زمستان سال98 نسبت به فصل 

مشابه سال قبل منفي شده است.

جدال با تحريم
روند نزولي نرخ رشد بخش نفت در سال جاري نيز ادامه مي يابد؟

این شماره

توليد
واقعی

نفت
صنعت  از سرمايه گذاري جديد

غافل نشويم

صنايع نفت و پتروشيمي، 
صنايعي سرمايه بر هستند 
و نيــاز به تكنولــوژي باال 
دارند. براي كاربري گاز كه اهم آن پتروشــيمي است 
ما نياز به ســرمايه و تكنولوژي داريم اما متأسفانه در 
70سال گذشته و به خصوص در 20سال اخير ما منابع 
ســرمايه اي مان را -كه بيشــتر از نفت و گاز به دست 
مي آمد- صرف مصــارف جاري كرده ايــم و به اندازه 
كافي در بخــش نفت و گاز و بخش هــاي ديگر انرژي 

سرمايه گذاري نداشته ايم.
در واقع ما با مصرف درآمدهاي نفتي، سرمايه گذاري 
كافي نكرده ايم و اكنون امكان زايش سرمايه از نفت و 
گاز نداريم. بنابراين گناه ايــن كار بر گردن خودمان 
اســت كه با ندانم كاري به جاي آنكه پول نفت و گاز را 
در مسير سرمايه گذاري قرار دهيم تا از اين طريق توليد 
قابل قبولي داشــته باشــيم، در حوزه هاي ديگر خرج 
كرده ايم. ناگفته نماند كه بيشترين تضييع سرمايه در 
دوران دولت هاي نهم و دهم رخ داد. من معتقدم يكي 
از گناهان بزرگ اقتصادي به ويژه در 20ســال اخير، 
عدم ســرمايه گذاري درآمدهاي حاصل از نفت و گاز 
بوده است. اگر در ايران 100ميليون ليتر بنزين مصرف 
مي شود، ما بايد بپرسيم كه چه ميزان از درآمد حاصله 
از بنزين در مسير سرمايه گذاري قرار مي گيرد؟ پاسخ 
اين است كه متأســفانه كل اين درآمد صرف مخارج 
جاري مي شود. اين اشــتباهات عمده اي است كه در 
اقتصاد با آن مواجه هستيم و دليلش هم اين است كه 
ميزان حضور سرمايه گذاري در بودجه بسيار كمرنگ 
است، درحالي كه سرمايه گذاري بايد حداقل يك چهارم 

درآمد ملي باشد.
من نمي توانم وضعيت توليد در سال99 را پيش بيني 
كنم اما با تكيه به بحث سرمايه گذاري كه توضيح دادم، 
بايد بگويم كــه ما نياز داريم تا به دنبــال منابع جديد 
ســرمايه اي برويم و اطمينان مردم را جلب كنيم، از 
اين طريق مي توان ســهام كارخانه ها را به جاي اداره 
نيمه دولتي، به شكل حرفه اي اداره كنيم. در واقع بايد 
گفت كه بحث ســرمايه گذاري همچنان به عنوان يك 
چالش مهم توليد نفت و پتروشيمي در سال 99شناخته 
مي شود؛ چرا كه اين حوزه از معدود نقاطي  است كه از 
طريق صادرات مي تواند زمينه ايجاد ســرمايه را براي 
ما مهيا كند. توليد پتروشيمي در دوره كرونا هم روند 
نزولي پيدا نخواهد كرد  ولي ما فرصت ها را از دســت 
مي دهيم، چرا كه دنيا دچار بحران است و هيچ كدام از، 
قيمت هاي گاز و ميعانات گازي كه توليدكنندگان عمده 
دنيا در اختيار دارند، بــه خوبي قيمت اين محصوالت 
در ايران نيســت؛ به عنوان مثال ما روزانه يك ميليارد 
مترمكعب گاز طبيعي توليد مي كنيــم، اين فراورده  
مي تواند تبديل به پتروشيمي شود اما همان يك ميليارد 
مترمكعب گاز هــم در يك چرخــه بي فايده مصرف 
مي شود؛ يعني نمي توانيم پول گاز را جمع كنيم و نشت 
گاز را كاهش دهيم؛ از اين طريق فرصت ها از دســت 
مي رود. ما اميد داريم بر اساس وعده هاي مطرح شده 
و با افتتاح 17طرح پتروشيمي در سال جاري، ظرفيت 
توليد اين صنعت به 2۵ميليون تن برســد. برهمين 
اســاس بايد گفت كه در حوزه پتروشيمي روند توليد 
نامطلوب خواهد بود اما براي آنكه اين روند اصالح شود 

بايد سرمايه هاي بيشتري را به اين حوزه تزريق كرد.

نرخ رشد بخش خدمات كاهش پيدا خواهد كرد 

بيش از ۵0درصد اقتصــاد ايران را خدمات 
تشكيل مي دهند. اساسا اقتصاد از 2 بخش 
توليد كاال و خدمات تشــكيل مي شود. در 
ايران، قيمت كاالها و رشد بخش خدمات در چنين بستري هم متاثر از قيمت نفت 
است هم متاثر از بخش كشاورزي. وقتي نفت براساس روال عادي صادر مي شود 
فقط نفت نيست كه صادر مي شود و رونق مي گيرد. بلكه خدمات نفت هم اوضاع 
بهتري تجربه خواهد كرد. خدمات در حوزه هاي مختلف به يكديگر پيوسته هستند. از خدمات در حوزه بانكي 
گرفته تا خدمات بانكي. از خدمات در حوزه گردشگري و هتلينگ گرفته تا خدماتي كه شركت هاي بيمه اي 
در اختيار قرار مي دهند. وقتي كشور در شرايط تحريم قرار دارد، وقتي نفتي صادر نمي شود، توليد در ساير 
بخش هاي خدمات هم كم خواهد شد. وقتي با تحريم مواجه هستيم خدمت بزرگي به نام تجارت به درستي 

ارائه نمي شود و به تبع آن ده ها خدمت ديگر دچار نقصان فعاليت و توليد مي شوند.
 اگر در سال98 در حوزه خدمات دچار مشــكل و كاهش توليد شديم، در ســال99 تا زماني كه تحريم ها 

پابرجاست، هم از همان ناحيه به اقتصاد ما آسيب وارد خواهد شد.
البته ممكن است با توجه به گراني مسكن در روزهاي پاياني سال گذشته و ماه هاي ابتدايي سال جاري، توليد 
مسكن در نيمه دوم سال رونق بگيرد. وقتي مسكن رونق بگيرد، خدمات ارائه شده در بازار مسكن مثل خدمات 

فني و مهندسي هم رونق خواهند گرفت.
امسال اما عالوه بر تحريم ها با مشكل ديگري به نام كرونا هم دست و پنجه نرم مي كنيم. شيوع ويروس كرونا 
خدمات مختلفي را تحت تأثير قرار داده. از رستوران گرفته تا انبارداري. از بانكداري گرفته تا بسته بندي. در 3 
 ماه نخست سال جاري خدمات در حوزه گردشگري دچار مشكالت جدي شده و كاهش چشمگيري را تجربه 
كرده. اين در حالي است كه در سال98 مثال اگر بخش حمل ونقل دچار مشكل بود، بخش هتلداري اوضاع 
بهتري داشت. امروز خدمات حوزه گردشگري هم به رشدهاي منفي اضافه شده اند و در كنار خدمات بخش 

تجاري قرار گرفته اند. بنابراين احتمال اينكه در سال99 روزهاي بهتري داشته باشيم كم است.
در نهايت اما مي توانيم اميد داشته باشيم كه توليد در نيمه دوم سال بهبود پيدا كند. مثال همچنان كه رشد 
اقتصادي در حوزه كشاورزي در سال گذشته مثبت بوده، در سال99 هم مثبت خواهد بود كه اين موضوع 
موجب مي شود بخش خدمات كشاورزي تقويت شود. من پيش بيني مي كنم رشد اقتصادي ما در سال99 باز 

هم منفي باشد اما ميزان آن كمتر از 2 سال گذشته خواهد بود.

چشم انداز

چشم انداز

علي شمس اردكاني
كارشناس انرژي

هادي حق شناس
اقتصاددان 

در ســال هاي 1397 و 
1398تبعات تحريم ها بر 
رشد توليد صنعتي را شاهد 
بوديم. رشد 6.۵- درصدي در سال97 و بالفاصله بعد از خروج 
ازبرجام از سوي آمريكا و پس از آن رشــد 1.8- درصدي در 
سال98 از اثراتي بود كه تحريم بر اقتصاد ايران گذاشت. البته 
فعاالن اقتصادي معتقدند كه عالوه بر تحريم ها، فســادهاي 
اقتصادي، كنترل  قيمت ها، يارانه و سياست هاي بانكي كشور 
نيز در تضعيف صنايع، اثرات قابل توجهي دارند. بخش توليد، 
كسب و كارها و صنايع نحيف و رنجور ايران از اواخر سال98 
عالوه بر همه اين مشكالت، مورد هدف پديده ديگري نيز قرار 
گرفت. پاندمي كرونا در جريان 2ماه قرنطينه كشور و براساس 
گزارش هاي رسمي باعث شد درصد زيادي از كارخانه ها در 
كشور نيمه فعال شوند و بسياري ديگر فعاليت خود را متوقف 

كنند.
 بسته شــدن مرزها و توقف كامل صادرات در جريان پاندمي 
ضربه ديگري را به صنايع وارد كرد. صنايع مربوط به ساختمان، 
صنايع پتروشيمي، صنعت فوالد، صنايع پوشاك، صنايع دستي 
و كاالهاي صادراتي بيشترين ضربه را از شيوع كرونا خوردند. 
اما از آن طرف هم صنايع غذايي براي مدتي با توجه به عالقه 
و ترجيح مردم به خريد مواد غذايي بسته بندي، دوران خوبي 
را ســپري كرد كه اين صنعت هم در ادامه و به دليل كاهش 
صادرات مي تواند متحمل هزينه هايي شود. از صنايعي كه در 
اين دوران درخشــيدند صنايع دارويي و بهداشتي بودند كه 

تقريباً در همه دنيا رشد قابل توجهي را تجربه كردند.

آمار منفي توليد
بخش صنعت، واحدهاي توليدي زيادي را شــامل مي شــود و از 
بخش هاي مهم زيرگروه صنايع و معادن است كه عملكرد واقعي 
بخش توليد در كارخانه ها و كارگاه ها را نشان مي دهد. در سال1398 
مركز آمار ايــران اطالعات قيمت و مقادير فصلــي توليد و فروش 
محصوالت حدود 2۵00كارگاه صنعتي باالي 10نفر پرســنل را 
منتشــر كرد. براساس اين اطالعات رشــد بخش صنعت در سال 
1398 معادل 1.8- درصد بوده است. رشد اين بخش طي فصول 
بهار تا پاييز سال 98به ترتيب ۵-، 3.7- و 0.6- درصد بوده است. 
طي اين دوره از شدت كاهشي بودن آن كاسته شده و در نهايت در 
فصل زمستان سال گذشته، رشد اين بخش مثبت شده و به عدد 
2.۴درصد رسيده است. در فصل زمستان سال1398، فعاليت هايي 
كه بيشــترين ســهم را در ارزش افزوده بخش صنعت داشــتند 
نظير ســاخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني، ساخت كك، 
فراورده هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت هاي هسته اي، ساخت 
مواد شيميايي و محصوالت شيميايي، ســاخت ساير كاني هاي 
غيرفلزي، ساخت فلزات اساسي و ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر 
و نيم تريلر، داراي رشد مثبت نسبت به فصل مشابه سال قبل بودند 
كه منجر به رشــد مثبت اين بخش  در فصل زمستان سال1398 
شده اند. در همه فصول سال هاي 1397تا فصل پاييز سال1398 
رشد شاخص مقدار بخش صنعت در هر فصل نسبت به فصل مشابه 
سال قبل منفي بوده و نهايتاً در فصل زمستان سال1398 مثبت شده 
است. همچنين گزارش هاي آماري نشان مي دهد كه ارزش افزوده 
صنعت ساختمان در سال1390 حدود 10۴هزار ميليارد تومان بوده 

كه بعد از گذشت 8سال هنوز به سطح سال1390 نرسيده است.

خدمات

 برندگان
و بازندگان 

صنعت 
وضعيت فعلي صنايع در ايران و 

بقيه كشورها چگونه است؟ 
شبنم سيدمجيدي

روزنامه نگار

شركت تحليل بازار نفت FGE Energy از ذخاير نفتي ساحلي 63ميليون 
بشكه اي ايران خبر داد. بر اساس اين گزارش، تحريم هاي نفتي آمريكا در 
كنار بحران جهاني كرونا شرايط سختي را براي صنعت نفت ايران ايجاد 
كرد و موجب شــد تا توليد نفت ايران به پايين ترين ميزان طي چهاردهه 

گذشته برسد.
بر مبناي تخمين شــركت FGE Energy ميانگيــن ذخيره نفت خام 
ساحلي ايران كه در ژانويه سال جاري ميالدي 16ميليون بشكه بوده، در  ماه 

آوريل امسال به ۵۴ و در ژوئن به 63ميليون بشكه رسيده است.
بر اساس بررسي رويترز، توليد نفت خام ايران در  ماه ژوئن به 1.9ميليون 
بشكه در روز كاهش يافته است. اين ميزان تقريباً نيمي از توليد ايران در 
سال2018 و پايين ترين سطح از سال1981، يعني سال آغاز جنگ عراق و 

ايران و حمله به تأسيسات نفتي ايران در ابتداي جنگ است.

نقش كاهش استخراج نفت در رشد ناخالص داخلي
با نيم نگاهي به آمار ســال98 اين حوزه، به اين نتيجه مي رسيم كه نبايد 
منتظر گشايش و شــرايط بهتري در سال99 باشــيم؛ چرا كه آمار به ما 
مي گويد ارزش افزوده فعاليت اســتخراج نفت خام و گاز طبيعي مطابق 
آمارهاي ثبتي وزارت نفت در سال98 روند كاهشي داشته و توليد ناخالص 

داخلي در اين بخش 3۵درصد كمتر شده است.
بررسي ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي طي سال هاي 
مختلف نشان مي دهد كه سال91، يعني درست در روزگاري كه يك سال 
به پايان دولت احمدي نژاد باقي مانده بوده، نرخ رشد بخش نفت به 27.۵- 
درصد و اين آمار در سال 92به 3.1- درصد رسيد. گره خوردن اين دوران 
با موضوع برجام موجب شد كه روند بهبود توليد از سال هاي 92 تا 96 به 

جايگاه قابل قبولي برسد.
اين ســير نزولي در حالي اتفاق افتاد كه بخش نفت در ســال139۵ كه 
نخستين سال اجراي برجام بود با رشد 36درصدي همراه شده بود. بر اين 
اساس بايد گفت كه رشد منفي اين بخش از ســال97 همزمان با اجراي 
تحريم ها كليد خورد. در آن سال رشد اين بخش 1۴.1- ثبت شد، تا جايي 
كه در پاييز سال 97 توليد به 33.۵- درصد رسيد و توليد در زمستان همان 
سال با اندكي بهبود خود را به 26- درصد رساند. در بهار سال98 نيز روند 

توليد، كاهشي تر شد و به ۴1- درصد رسيد.
در تابستان 98، اين بخش نقره داغ شــد و با بيشترين كاهش، نسبت به 

فصل هاي قبل معادل ۴7- درصد ثبت شد.
در پاييز 98رشــد ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي با 
بهبود نسبت به دوره هاي قبل به رقمي معادل 1۵.3- درصد رسيد، البته 
ناگفته نماند اين بخش همچنان با رشد منفي خود تأثير قابل مالحظه اي 
بر رشــد منفي محصول ناخالص داخلي داشــته اســت. در زمســتان 
سال1398روند كاهشي اين بخش دوباره شدت گرفت و به 26.8- رسيد.

بر اساس نتايج بخش استخراج نفت و گاز طبيعي در سال1398-3۵درصد 
رشد داشته كه حدود 6.۵- واحد در رشــد 7- واحدي محصول ناخالص 

داخلي در سال1398 نقش داشته است.
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توليد
واقعی

توليــد ناخالــص داخلــي در بخش 
كشاورزي طي سال98 معادل 3درصد 
بيشــتر از سال97 بوده اســت كه اين 
موضوع مثبت بودن نرخ رشد در اين بخش را نشان مي دهد. اين در حالي 
است كه ساير گروه ها موفق به ثبت رشد باالي صفر در سال 98نشده اند. 
گروه كشاورزي در فصل زمستان 98رشد 1.6درصدي را تجربه كرده 
كه نشان مي دهد با رشد مثبت وارد سال99 شده است. در سال1398 
ارزش افزوده فعاليت هاي زراعت و باغداري 4.1درصد بوده اســت؛ اين 
شــاخص در بخش دامداري 1.1درصد ثبت شده و بخش جنگل داري 
نيز با رشد 9.9درصدي مواجه بوده است. شرايط مناسب آب و هوايي و 
افزايش بارندگي ها دليل اصلي رشد باالي بخش كشاورزي در سال1398 
اعالم شده است. متاثر از رشد كشاورزي سال گذشته، بايد ديد آيا امسال 
هم در بخش هاي مختلف كشــاورزي اعم از زراعت، باغداري، دامداري 
و جنگل داري شاهد رشد چشــمگيري خواهيم بود و فارغ از وضعيت 
خوب بارندگي هــا، برنامه هاي كالن و جامع و سياســت هاي معطوف 
به خودكفايي وزارتخانه تا چه ميزان با پايين بــودن قيمت خريدهاي 
تضميني محصوالت همخواني دارد و مي تواند وابســتگي به واردات را 
كاهش دهد و با بودجه كم و تورم اقتصادي در مسير توسعه گام برداشت.

اما و اگرها
امسال براي رفع وابســتگي محصوالت استراتژيكي مانند گندم و جو و 
ذرت و... طرح هاي توليدي در ابعاد جامع و كامل تهيه شده. براي مثال 
براي دانه هاي روغني برنامه جامع 10ســاله تهيه شده است اما اجراي 
آن همكاري وزارت صمت را مي طلبد. بخش كشاورزي براي كمك به 
كاهش واردات غذا با افزايش توليد همچنين افزايش صادرات مواد غذايي 
مشروط به كمك هاي دولت در حداقل ضرورت و مساعدت وزارتخانه هاي 
امور خارجه و صمت، اتاق بازرگاني ايران و بانك مركزي براي صادرات، 
اعالم آمادگي كرده اما بايد ديد امسال اين همكاري ها تا چه اندازه محقق 
خواهد شد. با اين اوصاف نمي توان با قطعيت گفت كه تا آخر سال به كدام 
نقطه مي رسيم چون درصورت عدم همكاري هر يك از سازمان ها ممكن 

است سرعت اجراي پروژه ها براي افزايش توليد با كندي مواجه شود.
 

رشد منفي بخش ماهيگيري
با وجود اينكه توليــد در بخش هــاي زراعت و باغــداري، دامداري و 
جنگل داري با رشــد 3.4درصدي در ســال98 مواجه بوده اما بخش 
ماهيگيري با نرخ 5.5- درصدي در شاخص توليد مواجه شده كه نشان 
مي دهد وضعيت اين بخش مساعد نيست. ماهيگيري درفصل زمستان 

نورا عباسي
روزنامه نگار

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

 افزايش وابستگي
با شعار خودكفايي

وضعيت توليد و چشم انداز 99در بخش 
كشاورزي چگونه است؟

حال خوب كشاورزي در سال99

بخشي از وضعيت كشــاورزي ما در 
شش ماه اول سال مشخص مي شود و 
از آنجا كه امسال بارندگي هاي خوبي 
در فصل بهار و زمستان گذشته داشتيم ميزان توليدات در بخش 
زراعت و باغــي رضايت بخش خواهد بود. خوشــبختانه از اواخر 
سال گذشــته تا كنون ســرمازدگي، بارش تگرگ و بادهاي گرم 
آسيب زننده در نواحي مختلف كشور در قياس با سال هاي گذشته 
بســيار كم بود. در نتيجه وضعيت اقليمي خوبي براي كشاورزي 

داشتيم و پيش بيني مي شود ذخيره هاي گندم، جو و كلزا خوب 
باشد؛ چرا كه آب پشت سدها خوب بوده. هوا هم با گرماي شديدي 
كه خزانه ها را بسوزاند مواجه نشــده و در اكثر جاها ماليم بوده و 
رشد نشاهاي برنج هم وضع خوبي دارند. در بخش توليدات دامي 
و مرتع هم با وضع خوبي روبه رو هســتيم. البته طبق پيش بيني 
هواشناسي امسال احتماال بارش هاي پاييزي كم خواهد بود كه در 

چنين شرايطي ممكن است كشت پاييزه ما آسيب ببيند.
براي موفقيت در هر برنامــه اي نياز به طرح كالن، اســتفاده از 
نخبگان و تشــويق توده ها به كار اســت. اگر خواهان توســعه و 
چشــم انداز روشــن در كشــاورزي با 4و نيم ميليون خانواده و 
بهره بردار هستيم بايد از چهره هاي كارآمد فارغ از موضع گيري هاي 
جناحي استفاده و در توده هاي بخش كشاورزي يعني بهره برداران 
به ويژه كشــاورزان نمونه، انگيزه ايجاد كنيم. معتقدم طرح هاي 
كالن وزير جديد، نمره قبولي خوبي مي گيرد؛ چرا كه نگاه جامع 
و كارشناسانه و علمي به مســائل دارد و مي داند در چه مسيري 
حركت كند. ما بايد با سرعت بيشتري به سمت توسعه گلخانه ها، 
آبياري تحت فشــار، آبخوان داري ها و آبخيزداري ها برويم. زيرا 

افزايش دماي هوا، تبخير و كاهش بارندگي ها يك مشكل دائمي 
است و ما بايد قبل از اينكه دندان درد كشاورزي به ريشه برسد و 
مجبور به كشيدن آن شويم درمانش كنيم. چين با ايجاد 7و نيم 
ميليون هكتار گلخانه نشان مي دهد روي برنامه جلو مي رود اما در 
كشور ما اگر سالي نهايتا 10هزار هكتار بخواهد گلخانه ايجاد شود 
نشان مي دهد كه برنامه ها موفق نيست. ما به سرعت بايد همان 
8و نيم ميليون هكتاري كه آبياري پرمصرف هست به ويژه باغات 
را به آبياري تحت فشار تبديل كنيم. از اين نكته غافليم كه فاصله 
كشاورزان نمونه از كشاورزان عادي كشــور بسيار زياد است اما 
كم شدن اين فاصله مي تواند جايگاه صادراتي كشور را در دنيا ارتقا 
دهد. همچنين بايد از ظرفيت مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، 
اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي بيشــتر بهره گرفته شود تا 
كارشناسان متخصص مسير توسعه كشــاورزي را طراحي كنند 
كه بزرگ ترين پاشنه آشيل وزارتخانه اســت. كشاورزي حدود 
13درصد توليد ناخالص ملي و 25درصد اشتغال كشور را تشكيل 
مي دهد ولي فقط  از 5درصد از منابع بانكي و تسهيالت برخوردار 

است. اين نشان مي دهد كه نگاه به كشاورزي، واقعي نيست. 

چوب كرونا، الي چرخ دنده هاي صنعت دنيا
البته شــرايط امروز صنعت در همه دنيا رو به وخامت رفته 
است. اخيراً ســازمان توســعه صنعتي ملل متحد )يونيدو( 
داده هاي جديدي را درباره شاخص توليد صنعتي در 49كشور 
منتشر كرده است كه حدود 87درصد ارزش افزوده توليد در 
جهان را نشان مي دهد. مقايســه داده ها نشان مي دهد كه 
در مارس2020 نسبت به دســامبر2019 تقريبا 81درصد 
كشــورها به طور متوســط 6درصد كاهش توليد صنعتي را 

تجربه كرده انــد. داده هاي  ماه آوريل 2020 در مقايســه با 
دسامبر 2019نشــان مي دهد كه در اين توليدات صنعتي 
93درصد اين كشــورها 20درصد افت داشته اند، اين يعني 
در مدت فقط يك ماه 14درصد از توليدات صنعتي كاســته 
شده اســت. مقايســه بين آوريل 2020 با آوريل 2019 و 
مارس 2020با مارس 2019نيز نتايج مشــابهي را نشــان 
مي دهد. يعني صنايع توليدي اغلب كشورها تحت تأثير كرونا 
قرار گرفته اند. بيشتر صنايع در اين مدت آسيب ديدند و در 
تحقيق ديگري كه يونيدو انجام داده صنايع دارويي برندگان 
كرونا بوده اند. اين در حالي است كه صنايع خودروسازي يكي 
از بزرگ ترين بازندگان اين دوره به شمار مي آيند. آفريقاي 
جنوبي، هند، مكزيك، فرانســه و ايتاليا 5كشوري هستند 
كه در اين دوره بيشــترين كاهش حجم مبادالت تجاري را 
متحمل شدند. اسرائيل، چين و شيلي شاهد افزايش تجارت 
بودند. همانطور كه در تجزيه و تحليل هاي مربوط به اثرات 
اقتصادي كرونا گفته شده بود چين مسير بهبود خود را زود 
طي كرد. دولت ها درهمه دنيا روش هاي مشــابهي را براي 
كمك به توليدكننــدگان و بخش صنعت پيــش گرفتند. 
متداول ترين شكل پشــتيباني گزارش شده توسط بنگاه ها 
عبارت است از تعويق ماليات، تعويق پرداخت تعهدات وام، 
پرداخت بيمه ها، تامين اعتبار براي بنگاه هايي كه كارگران 
را اخراج نمي كنند و انواع كمك هــاي مالي. دولت ايران نيز 
در ابتدا چنين راهكارهايي را پيش گرفت اما بيشتر كمك ها 
مربوط به بخش خدمات بود و بعضي از اين حمايت ها آن قدر 
اندك بود كه حتي خيلــي از توليدكنندگان پيگير دريافت 
اين كمك ها نشدند. اما اســتراتژي ديگري به كمك صنايع 
آمد و آن اســتفاده از ابزارهاي مالي بورس و تشويق بيشتر 
مردم براي ســرمايه گذاري در اين بازار بود كه هم به تامين 
ســرمايه در گردش توليد منجر و هم بــه عامل تامين مالي 

دولت تبديل شد.

2سناريو براي صنعت در سال99

برخالف ادعاي مسئوالن در وزارت صنعت، معدن 
و كشاورزي كه مي گفتند رشد صنعت در سال98 
مثبت بوده است، براساس آمار اعالم شده از سوي 
مركز آمار ايران، شاخص مقدار توليد بخش صنعت در سال98 برابر با 1.8- درصد بوده است. 
منفي بودن رشد صنعت در سال گذشته، براي خيلي از فعاالن اقتصادي اين بخش نيز كاماًل 
ملموس بود. بسياري از كسب و كارها تعطيل شــدند يا به صورت نيم بند به كار ادامه دادند. 
اما در روزهاي انتهايي سال گذشته، برخي از صنايع در حوزه هاي بهداشت، درمان، مواد غذايي، آرايشي و دارويي، رشد 
سريع و بسيار خوبي را تجربه كردند. دليل رشد اين صنايع نيز فقط شيوع كرونا و ايجاد تغييرات در نوع نياز مردم بود. 
همين موضوع نيز باعث شد شاخص كلي صنعت در 3 ماهه پايان سال گذشته مثبت شود. اما ديگر بخش هاي صنعت 
وضعيت خوبي نداشــتند. كرونا وضعيت را چنان دگرگون كرد كه در بخش هايي به شدت اوج داشتيم و در بخش هايي 
ديگر مثل صنايع مربوط به گردشگري، ساختمان سازي  و... نزول جدي را ديديم. البته رشد اين گروه از صنايع موقتي 
نيســت و به اعتقاد من بعد از پايان پاندمي كرونا نيز اين صنايع به رشد خود ادامه مي دهند. كرونا باعث شد مردم براي 
بهداشت و درمان و روان خود ارزش جدي تري قائل شوند و سبك زندگي آنها عوض شود. كسب و كارهايي كه در اين 
مدت رشد كردند، پايدار خواهند بود. با توجه به همه شــرايط موجود، بسته بودن مرزها به دليل شيوع كرونا و نداشتن 
صادرات، طبيعتاً در سال99 هم نمي تواند براي بخش صنعت اتفاقات خوبي رقم برند. البته اين موضوع مختص ايران 
نيست و با آسيب به جريان حمل ونقل در همه دنيا، بخش اقتصاد و صنايع مختلف ضربه  خوردند. 2 فرضيه براي سال99 
مطرح است؛ اگر تا پايان 6 ماه نخست اين سال همه مرزها باز و شرايط عادي برقرار شود، مي توانيم شاهد رشد اساسي در 
بخش صنعت باشيم. كمبودهاي شديدي كه به دليل بسته بودن مرزهاي صادراتي در همه دنيا پديد آمده، به يكباره رها 
مي شود. نيازهاي سركوب شده به خيلي از اقالم، بايد پاسخ داده شود و در نتيجه تقاضا براي آنها به شدت باال خواهد رفت.
سناريوي دوم كه احتمال وقوع آن بيشتر است، اينكه مرزها تا مدت ها بسته باقي بماند. در نتيجه وضعيت صنعت نسبت 
به سال گذشته بهتر نخواهد شد و بعضي از بنگاه هاي صنعتي به احتمال زياد به سمت تعطيلي خواهند رفت. البته اگر 
مرزها باز شود و كرونا از بين برود، باز هم نياز به حمايت و ايجاد فرصت هاي صادراتي وجود دارد. بخش ديگري از موضوع 
نيز قطعاً به تحريم ها و رفع آنها بازمي گردد تا بتوانيم رشد مثبت صنعت را ببينيم. ما در بخش هاي مختلف مزيت هاي 
بزرگي داريم كه بايد حمايت شوند. صنايعي مثل سيمان، كاشي، آلومينيوم، مواد شوينده، آرايشي و بهداشتي، صنايع 

نفت و گاز و پتروشيمي از مواردي هستند كه قابليت حمايت و صادرات بااليي دارند.

چشم انداز

ابوالفضل روغني گلپايگاني
رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران

ذخيره طاليي
بخش معدن با وجود ظرفيت بسيار باال 

براي رشد، وضعيت مناسبي در دهه 
90نداشته است

بخش معدن با توجه به ســند 
چشــم انداز 1404 و افزايش 
توليد بايــد در جايــگاه يك 
صنعت خودكفا قرار بگيرد و از اين طريق زمينه را براي رشد 
اقتصادي و كاهش تكيه اقتصاد كشور به نفت مهيا كند. در اين 
ميان سند استراتژي توسعه صنعتي در بخش توليد، چارچوبي 
را براي رســيدن ايران به جايگاه مطلــوب در حوزه معدن 
مشخص كرده است. براساس اين سند توليد ساالنه 55 ميليون 
تن فوالد، 800 هزار تن مس، 1.5ميليــون تن آلومينيوم و 

150 ميليون تن محصوالت معدني برنامه ريزي شده است.
اين آمار و ارقام در حالي در برنامه سند استراتژي توسعه صنعتي 
گنجانده شد كه تنها 5سال و نيم تا شروع سال1404 باقي مانده 
است و آمارها نشــان مي دهد كه در سال گذشته معدنكاران 
توانسته اند 27ميليون تن فوالد توليد كنند؛ درحالي كه مطابق 
سند چشــم انداز 1404 توليد اين محصول 55ميليون تن 
پيش بيني شده است. مركز پژوهش هاي مجلس در سال98 با 
انتشار گزارشي به بررسي چالش ها و راهكارهاي رونق توليد در 
بخش معدن و صنايع معدني پرداخت. در بخشي از اين گزارش 
آمده است كه بخش معدن و صنايع معدني ايران در سال1397 
شاهد رشد توليد در زنجيره ارزش فوالد، زغال سنگ، مس و 
روي بوده و در بخش هايي مانند آلومينيوم ميزان توليد نسبت 
به مدت مشابه سال1396 با افت قابل توجه همراه بوده است. 
براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 

چشم انداز

محمدرضا بهرامن
رئيس خانه معدن ايران

سرنوشت توليد معدني در سال كرونا

امروز، 2چالش عمده در برابــر جهش توليد 
در صنعت معدنكاري كشــور عزيزمان ايران 
خودنمايي مي كند كه باعث خلق نگراني هاي 
جدي در اقتصاد معدني شده است؛ اول كاهش سرمايه گذاري هاي بزرگ 
در بخش معدن و دوم موضوع عدم تمايل سرمايه گذار به ورود فناوري هاي 
نو در بخش معدن به دليل نداشتن دانش و آگاهي هاي الزم است. همگي 
مي دانيم كه در برنامه ششم توسعه 8درصد متوسط رشد ساالنه اقتصادي 
براي كشــور تعريف شده اســت كه صرفا ورودســرمايه هاي داخلي براي 
دســتيابي به اين هدف، كفايت نمي كند و تالشــمان بايد به سمت جذب 
سرمايه گذاري خارجي باشــد؛ حدود 65ميليارد دالر براي تامين مالي از 
خارج در برنامه ششم توسعه هدف گذاري شده است. براي تكميل چرخه 
توليد دراين صنعت كه شامل اكتشاف، استخراج، فرآوري و نهايتا تجارت 
مواد معدني اســت، وجود ماشــين آالت، تجهيــزات و فناوري هاي نوين 
موجب باال رفتن درصد موفقيت مي شود. فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي، 
فناوري هاي شــيميايي، مكانيكي و فيزيك نيز مي توانند به كمك افزايش 
بهره وري در حوزه معدن بيايند كه متأسفانه تا كنون فعاالن معدني در كشور 
ما نتوانسته اند به دليل عدم سرمايه گذاري كافي و به موقع از مزيت تكنولوژي  
كه باعث كاهش30درصدي مصرف انرژي و نهايتا افزايش بهره وري و كاهش 
هزينه هاي توليد مي شود، بهره مند شوند. بســياري از پروژه هاي معدني 
هم اكنون به دليل باال بودن هزينه هــا، غيراقتصادي بوده و مقرون به صرفه 

نيستندكه استفاده از فناوري هاي نوين  مي تواند هزينه هاي توليد را مديريت 
كرده و توليد در بخش معدن را مقرون به صرفه و امكان پذير كند.

-چشم انداز بخش معدن ايران بايد براساس اصول استراتژيك زير تعريف 
و سياستگذاري شود:

1- توسعه يافتگي بر پايه فناوري هاي پيشرفته و نوآور، در تمام حلقه هاي 
زنجيره ارزش 

2- هم افزايي در قالب زنجيره هاي ارزش
3- بهره وري در حد مطلوب از منابع در اختيار

4-  توسعه متوازن در مناطق مختلف كشور بر پايه قابليت ها و مزيت هاي 
منطقه اي

5- لزوم انجام سياســتگذاري بر پايه آينده نگري و آينده پژوهي در هر 
رسته از صنعت معدنكاري كشور .

6- تغيير رويكرد توليد محور در سياست هاي توليدي در معادن به رويكرد 
بازار محور و توسعه كسب و كار و نهايتا توليد براساس نياز بازارهاي جهاني 

)توليد منطبق با استانداردهاي بازار منطقه و بين الملل( 
بايد گفت كه امروز چاره اي جز تمركز روي انقالب چهارم صنعتي در بخش 
معادن نداريم. دراين راســتا نبايد به محصوالت با ارزش افزوده كم اكتفا 
كنيم، بلكه بايد به ســرمايه گذاري هاي جديد در حــوزه فرآوري معادن 
و صنايع معدنــي روي بياوريم. در نهايت نبايد فراموش كرد كه در ســال 
جهش توليد در كنار تمــام معضالت موجود و در كنار مبــارزه با بيماري 
كرونا اگرچه سال بســيار سختي را براي توليد و اشــتغال، پيش رو داريم 
اما اميدواريم با تالش همه دســت اندر كاران در بخش دولتي و خصوصي 
بتوانيم در رسته هاي فعاليت هاي اقتصادي مربوط به بخش معدن و صنايع 
معدني مشكالت را كاهش دهيم و در راستاي توليدات معدني هدفمند گام 
ارزشمندي را برداريم. ممكن اســت اين بيماري جهاني تأثير چنداني بر 
بخش فوالد نگذارد اما بدون شك ساير بخش معدن از اين بيماري آسيب 
خواهند ديد. هم اكنون تقاضا كاهش يافته و اين امر در توليد تأثير خواهد 
گذاشت. اميدواريم پس از پايان اين بحران با افزايش تقاضا، توليد نيز مجدد 

رونق بگيرد.

تأثير عمده تحريم ها در افزايش هزينه هاي توليد بوده و عالوه 
بر اين مسئله ارز، ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي اعم از بانك 
مركزي، گمرك، ماليات، بيمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بر پيچيدگي و بوروكراسي اداري حاكم بر فعاليت هاي توليدي 
افزوده است. در بخشي از اين گزارش پيش بيني شده است كه 
تداوم روندهاي موجود و عدم اصالح رويكردها و سياست ها در 
سال1398 منجر به كاهش سطح توليد و اشتغال موجود، افت 
صادرات و از دست رفتن بازارهاي صادراتي محصوالت معدني و 
فلزي خواهد شد، كه البته  نتايج و جمع بندي نهايي در ارتباط 
با ماحصل فعاليت هاي مربوط  به سال گذشته هنوز  منتشر 

نشده است.

مشكالت كرونايي بار اضافي بر دوش معادن
گزارش سال گذشته مركز پژوهش زنگ خطر را براي توليد در 
بخش معدن به صدا در آورد اما امسال كرونا عالوه بر مشكالتي 
كه در گــزارش مركز پژوهش هاي ذكــر آن آمد، زمين بازي 
بخش معادن را محدودتر كرد. مدير مركز تحقيقات فرآوري 

مواد معدني ايران ازجمله چهره هايي است كه ويروس كرونا 
را عامل كاهش فعاليت هاي معدني و توليد مي داند. او در اين 
رابطه توضيح داده بود:» اين ويروس سرعت فعاليت هاي معدني 

را كاهش داده و نمي توان آن را ناديده گرفت.«

آمارها چه مي گويند؟
براساس آمار بانك مركزي ســهم نزولي معدن از GDP طي 
5سال از رقم 1.03درصد سال91 به 0.68درصد در سال1396 
رسيده اســت. توليد بخش معدن در ســال93 با 1.3درصد 
توانست از روند كاهشي ســال 91و 92فاصله بگيرد اما اين 
شــرايط چندان دوام نياورد چرا كه بخش صنعت در ســال 
94با كاهش توليد 3.3درصدي و همچنين ســال95 با رشد 
منفي2.5درصدي همراه شــد. ســال96 دوران خوبي براي 
بخش معدن رقم خورد، اما روزهاي رونق توليد با خروج آمريكا 
از برجام در سال97 شكل و شــمايل ديگري به خود گرفت و 
بخش معدن از رشد 2.8درصدي سال96 با چند پله سقوط به 

رشد0.7درصدي رسيد.

رشد 7.4- درصدي را ثبت كرده است. البته ارزش افزوده بخش كشاورزي 
در فصل پاييز هم به دليل جاري شدن سيل در استان هاي جنوبي، رشد 
منفي را ثبت كرده است. با آمار موجود نمي توان چشم انداز روشني در اين 
بخش براي امسال متصور شد و بايد ديد برنامه هاي اجرايي تا چه اندازه 

مي تواند رشد منفي اين بخش را متوقف كند.

كاهش صادرات
سال گذشته صادرات محصوالت غذايي و كشاورزي به حدود 5.7ميليارد 
دالر رسيد كه نسبت به ســال97 به لحاظ ارزشي 8درصد كاهش و به 
لحاظ وزني 2درصد افزايش داشته است. البته پيش بيني و هدف گذاري 
براي ســال98 صادرات حداقل 7ميليارد دالري در اين بخش بود كه 
به داليل مختلفي ازجمله اصالح نرخ پايه كاالهاي صادراتي، مســائل 
مربوط به پيمان سپاري ارزي و فقدان تجهيزات كافي در ناوگان داخلي و 
زيرساخت سردخانه و انبار مكانيزه براي نگهداري محصوالت فسادپذير 
محقق نشــد. به نظر مي رسد با شــيوع كرونا جايگزين شدن بخشي از 
درآمدهاي نفتي با ارز حاصل از صادرات محصوالت غذايي و كشاورزي 
نيازمند فراهم كردن شــرايط و زيرســاخت هاي الزم و حذف ضوابط و 
مقررات دست و پاگير باشد تا بتوان دست كم از شيب تند كاهش صادرات 
در سال99 جلوگيري كرد؛ آن هم در شرايطي كه تخصيص ارز دولتي به 

كاالهاي اساسي روزبه روز محدودتر مي شود.

كاهش توليد در نتيجه قيمت گذاري ناقص
اعالم قيمت خريد تضميني از سوي دولت در سال زراعي موجب مي شود 
تا كشاورزان بتوانند تصميم درستي درباره محصول توليدي خود بگيرند. 
براســاس قانون، دولت بايد اين نرخ هاي قطعي را تا شــهريور اعالم كند. 
با اعالم قيمــت 2200توماني گندم و اعتراض بنياد ملي توانمندســازي 
گندم كاران و هشدار ســازمان بازرسي كل كشور نســبت به عدم اجراي 
صحيح قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي اين نرخ افزايش 
300توماني پيدا كرد و وزير جهادكشاورزي در فروردين ماه اعالم كرد كه 

قيمت گندم را به ازاي هر كيلوگرم از 2200تومان به 2500تومان رسانده 
است. مطابق با نظر توليدكنندگان، قيمت محصوالتي نظير دانه هاي روغني، 
چغندرقند و پنبه هم كمتر از ميزان الزم افزايش يافته است و به همين دليل 
انتظار مي رود ميزان توليد اين محصوالت در سال زراعي پيش رو كاهش 
يافته باشد. قيمت ها نبايد از تورم ساالنه كمتر باشــد تا كشاورزان براي 
توليد محصوالت خود مشكلي نداشته باشند. عليرضا مهاجر، مجري طرح 
دانه هاي روغني وزارت جهادكشاورزي معتقد است كه قيمت تضميني 
خريد دانه هاي روغني بايد 5هزار تومان باشد. عباس كاوياني، مديرعامل 
صندوق پنبه كشور هم قيمت 7تا 8هزار تومانی را براي خريد پنبه مناسب 
مي داند. سال گذشته نيز به دليل تعيين نرخ خريد تضميني بدون تناسب 
با ميزان تورم در محصول چغندرقند، دستاورد خودكفايي در توليد شكر از 
بين رفت و دولت مجبور به افزايش 20درصدي در قيمت خريد تضميني 
اين محصول در اسفندماه شد. هر چند اين تصميم ديرهنگام دولت تأثيري 
در روند خريد تضميني چغندرقند نداشت و در نهايت مجبور به واردات شكر 
شد. جهش توليد در بخش كشاورزي قابليت اجرا دارد اما بايد جلوي واردات 
گرفته شود و از توليد و توليدكننده نه در حرف بلكه در عمل حمايت شود. 
هم اكنون مهم ترين مشكل توليد در بخش كشاورزي توليد گران محصوالت 

و خريد ارزان توسط دالالن، مشتريان و دولت است.

محمد حسين انصاري فرد
كارشناس امور كسب و كار كشاورزي
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 مهرداد كاظم زاده عطوفي، روانشــناس با 
بيان اينكه اپيدمي ها در تمام دنيا به عنوان 
موقعيت هاي استرس زا شناخته مي شوند، 
گفت: اين موقعيت ها يكي از عوامل مهمي 
است كه باعث مي شوند افراد جامعه سبك 
زندگي شــان را به  دليــل محدوديت هاي 

پيش آمده تغيير دهند.
اين روانشــناس در گفت وگو با همشهري 
گفت: در پاندومي كرونا در كشورمان با اين 
مسئله مواجه شــديم كه در ابتداي شيوع 
اين ويروس جامعه واكنــش ترس، نگراني 
و اضطراب از ابتال به اين بيماري را نشــان 
داد، بعد از مدتي اين نگراني را با سبك هاي 
هيجاني همراه كرد بديــن صورت كه افراد 
جامعه براي غلبه بر ابتال بــه اين ويروس با 
يكديگر وارد تعامل شــدند و در شهرهاي 
مختلف ديديم كــه نهضت هاي ضد عفوني 
كردن معابر و خودروها و دوخت ماسك و گان 

و... به راه افتاد.
او ادامه داد: بعــد از اينكه مقداري پاندومي 
فروكش و تعداد مبتاليان و افراد فوت شده 
كاهش پيدا كرد، محدوديت هاي اعمال شده 
كمتر شد  و جامعه احســاس كرد كه خطر 
ابتال كمتر شده اســت و تصور عامه اين شد 
كه به رغم هشدارها، داراي وضعيت ايمني 
خوبي در برابر ابتال به كرونا هستيم. به دليل 
همين تصور اشتباه، برخي رفتارهاي روزانه 
كه افراد به آن عادت كرده بودند، مثل از خانه 
بيرون نيامدن جز در مواقع ضروري، رعايت 
بهداشت فردي و استفاده از ماسك و... يكباره 
كاهش پيد اكرد و دوباره شاهد افزايش تعداد 
مبتاليان و افراد فوت شــده در اثر ويروس 

كرونا شديم.
طوالني شــدن وضعيت اپيدمي، الزاماتي 
را براي تغييــر زندگي روزمــره و الگوهاي 
بهداشــتي افراد به وجود آورده. اين طوالني 
شدن اپيدمي در دنيا باعث شد تا افراد آستانه 
تحمل شان نسبت به اين موضوع پايين بيايد 
و شاهد رعايت نكردن موارد ايمني و نوعي 
ستيزه جويي و عناد در جامعه باشيم كه در 
نهايت منجر به افزايش تعداد مبتاليان شده 
است. پايين آمدن آســتانه تحمل افراد در 
ماه هاي اخير علل و عوامل متعددي داشته 
است؛ بسياري از افراد در ماه هاي اخير ناچار به 
ترك محل كار خود شدند و از نظر اقتصادي 
شرايط دشــواري را تجربه كردند، بسياري 
از افراد عضوي از اعضــاي خانواده خود را از 
دســت دادند اما نتوانســتند در سوگي كه 
برايشــان اتفاق افتاده بود حس همدردي 

اقوام و دوستان را داشته باشند و سوگواري 
دسته جمعي نيز برايشان امكان پذير نبود. 
برخي دچار اختالالت وسواسي و اضطرابي 
شدند و همه اين موارد بايد توسط كارشناسان 
خبره اين حوزه مــورد ارزيابي و درمان قرار 

مي گرفت.
كاظم زاده عطوفــي با تأكيد بــر اينكه در 
ماه هاي اخير ما با مقولــه رفتاري - ذهني و 
شناختي روبه رو بوده ايم، گفت: پايين آمدن 
آســتانه تحمل افراد، طوالني شدن ماندن 
اعضاي خانواده در كنار يكديگر و نداشــتن 
رابطه با ديگر اعضاي اقوام و دوستان باعث 
شده تا شاهد تعارضاتي در بين افراد خانواده ) 
زوجين، والدين و فرزندان و...(   باشيم كه ارائه 
خدمات رونشناختي و مشاوره اي به خانواده ها 
در جهت كاهش تعارضات و آسيب ها كمك 

مي كند.
آموزش مهارت هاي زندگي مسئله ديگري 
بود كه اين روانشناس به آن اشاره كرد و گفت: 
آموزش مهارت هاي زندگي ازجمله مسائلي 
اســت كه مي تواند به افراد كمك كند تا در 
مديريت بحران و هيجانات زندگي ماهر تر 
شوند. متأسفانه مردم مجموعه برنامه هاي 
آموزشي مهارت هاي زندگي را كه چند سال 
است ارائه شده، جدي نگرفته اند درصورتي 
كه با اســتفاده از اين مهارت ها مي شــد بر 
بســياري از مشــكالتي كه امروز شاهد آن 

هستيم، غلبه كنيم.
كاظم زاده عطوفي ادامه داد: ويروس كرونا، 
ويروس خودآگاهي اســت كه نقاط ضعف و 
قوت ما را نشانمان داد. اين ويروس به ما نشان 
داد چقدر توانايي مديريت هيجان را داريم و 
اگر براي مدت مديدي تحت تأثير فشار رواني 
باشيم، رفتارهاي سالم ما تغيير مي كند و به 
سمت رفتارهاي آسيب زننده به  خودمان و 
ديگران سوق پيدا مي كند. در مسئله استفاده 
از ماسك شــاهد اين بوديم كه اين مسئله 
ســاده به چالشــي براي جامعه تبديل شد 
و دولت ناچار شــد تا اســتفاده از ماسك را 
اجباری كند كه مردم از آن اســتفاده كنند. 
همين مسئله ساده به مســئوليت پذيري 
اجتماعي كه جزو جنبه هــاي خودآگاهي 

است، برمي گردد.
از ابتــداي شــيوع ويروس در كشــورمان 
رفتارهاي اضطرابي در ميان تعداد زيادي از 
خانواده مشاهده شــد، به  گونه اي كه برخي 
از اين رفتارها به وسواس منجر شده است. 
ادامه شــيوع اين ويروس و بــه هم خوردن 
ريتم زندگي عادي افراد باعث پايين آمدن 
آستانه تحمل افراد شــده و بسياري عنوان 
مي كنند كه ديگر تحمل ادامه اين نوع زندگي 
را ندارند و دوســت دارند به زندگي قبل از 

كرونا برگردند.
كاظم زاده عطوفي با بيان اينكه كرونا باعث 
شيوع اضطراب در جامعه شد، گفت: نگراني ها 
و اضطراب هايي كه افــراد در زندگي خود 
تجربه مي كنند باعث تكرار رفتار ها و وسواس 

مي شود كه اين روزها وســواس در جامعه 
بسيار شايع شده است.

او گفت: اگر چه مردم ما تجربه بحران هايي 
همچون زلزله، سيل، جنگ تحميلي و... را 
دارند و آستانه تحمل شان در مقابله با شرايط 
بحراني در مقايسه با مردم ديگر كشورها باالتر 
اســت، اما عوامل ديگري همچون نوسانات 
بي حساب و كتاب اقتصادي و شرايط نامساعد 
اجتماعي در كنار كرونا باعث شــد تا مردم 

بيشتر خسته شوند.
اين روانشناس ادامه داد: اما به جاي اينكه اين 
روزها تمام مسئوليت را به  عهده مسئوالن 
و تصميم گيرنــدگان بيندازيم بايد ســراغ 
مسئوليت اجتماعي را از خودمان بگيريم، 
بايد بدانيم كه ما در شرايط موجود چه كاري 
مي توانيم انجام دهيم. در اين ايام بسياري از 
افراد به داليل مختلف دست از فعاليت هاي 
روزمره خود برداشتند و همين عامل باعث 
شد تا شــاهد بروز عوارض جسمي و رواني 
در ميان خيل كثيري از شهروندان باشيم. 
با وجود اين تعداد كمي از افــراد براي رفع 
اين مشكل خود به متخصصان روانشناس و 
روانپزشك مراجعه كردند. اگر االن بي حوصله 
شده ايم، خوابمان به هم ريخته، دچار وسواس 
شده ايم و رابطه مان با ديگران كمرنگ شده 
همه عالئمي هستند كه بايد با مشاهده آنها به 
متخصصان حوزه سالمت روان مراجعه كنيم؛ 
همانطور كه با مشاهده عالئم سرماخوردگي 
يا ســاير بيماري ها بالفاصله نزد پزشــك 

متخصص مي رويم.

كرونا باعث تحول در جوامع شد
نگاه يك سويه به كرونا باعث مي شود تا از ديگر 
موارد پيراموني اين ويروس غافل شويم. اينكه 
تصور كنيم كرونا تنها يك مسئله بهداشتي 
است و روي ديگر جنبه هاي زندگي مردم اثر 
نمي گذارد باعث مي شود تا سياستگذاري ها 
نيز در اين زمينه به راه اشتباه برود و در نهايت 
نتيجه اي  را كه مي خواهيم از سياست هاي 
اعمال شده به دســت نياوريم؛ همانطور كه 

با گذشت 5 ماه از شيوع اين ويروس، دوباره 
به روزهاي ابتدايي شيوع ويروس در كشور 
بازگشته ايم و تعداد افراد مبتال و فوت شده ها 

بسيار بيشتر از چند  ماه قبل شده است.
عماد افروغ، جامعه شــناس بــا بيان اينكه 
پديده كرونا را صرفا نبايد در ســطح خرد و 
مياني تحليل كنيم، گفــت: مثل هر پديده 
ديگري، كرونا نيز اليه مند اســت و بايد در 
ابتدا تحليل كالن از اين پديده داشته باشيم. 
براســاس اين نگاه كالن من پديده كرونا را 
مثبت تلقي مي كنم چرا كه معتقدم چندين 
تحول اساســي را در حيات بشر ايجاد كرده 
است؛ نخست اينكه نگاه به طبيعت با وجود 
كرونا دگرگون شد و با وجود كرونا طبيعت 
جاني دوباره گرفت و احيا شد. تقريبا در تمام 
نظرسنجي هايي كه صورت گرفته شاهد اين 
هستيم كه انســان نيز با اين پديده متحول 
شده. در زمان شــيوع اين ويروس انسان ها 
بيشــتر به دعا گرايش پيدا و به خو دواقعي 
بيشــتر رجعت كردند و مقداري از زندگي 

روزمره خود فاصله گرفتند.
افروغ ادامه داد: مســئله ديگر درخصوص 
ديگران اصالح رابطه با ديگران است. كرونا 
باعث شد تا نوع دوســتي تجلي دوباره پيدا 
كند. همانطور كه قبال هم در سيل و زلزله و 
جنگ شاهد اين نوع دوستي ها بوديم. تحول 
آخر درخصوص كرونا نيــز مربوط به رابطه 
انسان با ســاختارها و روابط است. تا قبل از 
كرونا ســاختارها و روابط بوي سرمايه داري 
مي داد كه با نژادپرســتي گره خورده بود اما 
حاال اين ســاختار دچار تعارض هاي زيادي 

شده است.
اما تنها نبايد نكات منفــي كرونا را ببينيم. 
براســاس گزارش وزارت بهداشت در ايامي 
كه اين ويروس شــيوع پيدا كــرده تا كنون 
نرخ خودكشي، طالق و ســرقت در كشور 
پايين آمده و البته كه نرخ خشونت خانوادگي 
بيشــتر اما در عين حال حس نوع دوستي، 
همبستگي، اعتماد و شكاف بين دولت و مردم 
تعديل شده است. با وجود اين تعداد زيادي از 

خانواده ها به دليل نوسانات اقتصادي، روزهاي 
سختي را  از نظر معيشتي سپري مي كنند.

افروغ با بيان برخي نكات مثبت كرونا گفت: 
همين رجعت به خانه در ايام شيوع ويروس 
كرونا مســئله اي مثبت است؛ چرا كه باعث 
شد ارتباطات ميان فردي در خانه ها دوباره 
شكل بگيرد و ارتباط بين فرزندان و والدين 
و همسران گرم تر شــود. اما همين در كنار 
هم بودن اگر تفريحي همراه نداشــته باشد 
مي تواند پيامدهايي منفي به  دنبال داشته 
باشــد. نزاع هاي خانوادگي در مدت شيوع 
كرونا كم نبود كه يكي از علل آن وســواس 
يكي از اعضاي خانواده روي رعايت مسائل 
بهداشتي و ايمني و حساسيت كمتر عضو 

ديگر خانواده در اين مسائل است.
افروغ با اشــاره به مباحث اقتصادي در ايام 
شيوع كرونا گفت: ما نمي توانيم چشم مان را 
روي اين واقعيت ببنديم كه مسائل اقتصادي 
و معيشتي دامنگير سطح خرد جامعه شده 
است. كرونا باعث تعطيلي بسياري از مشاغل 
شد و در مقابل گراني هاي كنترل نشده فشار 
بيشتري را به مردم وارد كرد؛ موضوعي كه 
قابل پيشگيري و كنترل بود و با يك مديريت 
منسجم مي شد مانع فشار اقتصادي به اقشار 

كم درآمد شد.
ميهماني گرفتن و ميهماني دادن، تفريحات 
خارج از خانه و سفر جزئي جدايي ناپذير از زندگي 
ايرانيان است كه با شــيوع ويروس كرونا اين 
تفريحات به ناچار بســيار محدود و در برخي 
موارد ممنوع اعالم شد. در ايام نوروز بنا به دستور 
مقامات ســفرهاي نوروزي با محدوديت هاي 
جدي مواجه شد، اكثر خانواده ها پذيرفتند كه 
براي حفظ سالمت خود و ديگران امسال به سفر 
نوروزي نروند، اماكن سياحتي و زيارتي قرنطينه 
شد و اجازه حضور در بوســتان ها نيز به مردم 
داده نشد. اما با كم شدن محدوديت ها و به رغم 
هشــدارهايي كه درخصوص ابتال به ويروس 
داده مي شد، يكباره شاهد موج سفر هموطنان 
به اماكن خوش آب و هــوا بوديم كه نتايج اين 
سفرها امروز با بيش از 160فوت شده و بيش 
از 3هزار مبتال در روز خود را نشــان مي دهد. 
به گفته افروغ اينكــه مديريت جامعه يكباره 
تصميم مي گيرد تا مانع ســفر مردم در مدت 
زمان مشخصي شــود به مردم فشار مي آورد. 
بايد درخصوص ســفر و تفريح مردم مديريت 
شده عمل و سياستي متعادل اتخاذ مي شد كه 

عوارض كرونا كمتر شود.

بايد كرونا را اجتماعي كنيم 
كرونا باعث شــده تا روابط اجتماعي بيشتر 
شكل مجازي به خود بگيرد و رفت وآمدهاي 
خانوادگي كمتــر از قبل باشــد. اين روزها 
استفاده از فضاي مجازي براي ارتباط با اقوام 
و آشنايان بيشتر از گذشته شــده اما براي 
تسهيل در اين كار و ماندن بيشتر مردم در 
خانه هيچ سياستي اعمال نشده و حتي در 
روزهاي اخير هزينه استفاده از اينترنت نيز 

بيشتر شده است.
مجيــد صفاري نيا، روانشــناس در اين باره 
مي گويد: ما مجبوريم با اين نوع زندگي خو 
بگيريم اما بايد سازوكارهاي اين نوع زندگي 
به درستي طراحي شود و در دسترس عموم 
مردم قرار بگيرد. مثال بايد از فضاي مجازي 
حمايت شود، هزينه استفاده از اينترنت باال 

نرود و فيلتري هم در كار نباشد.
صفاري نيا با بيان اينكه حفظ كرامت انساني 
مسئله بسيار مهمي است، گفت: اگر با مردم 
با زبان كرامت انساني صحبت شود و همدلي 
و مهرباني در كار باشد مي توانيم بر بسياري از 
مسائل غلبه كنيم ضمن اينكه مي توانستيم از 
مذهب و كاركردهاي مذهبي در قبال بحران 
كرونا بهتر استفاده كنيم. در حوزه اجتماعي 
نيز االن مدارس و دانشگاه ها تعطيل هستند 
و ترافيك كمتر از ســاير ايام سال است اما 
برخي نهادها مي توانستند مثال با حذف طرح 

ترافيك موافقت و  به اين امر كمك كنند.
بســياري از صاحب نظران معتقدند كرونا 
يك پديده بهداشتي نيســت و جنبه هاي 
اجتماعي، امنيتــي و اقتصادي نيــز دارد. 
بنابراين مهم است كه تنها از بعد بهداشتي 
به اين ويروس نگاه نكنيم. اجتماعي سازي  
كرونا يكــي از مســائل مهمي اســت كه 
صاحب نظران حوزه هاي علــوم اجتماعي 
بر آن تأكيد دارند. هنرپيشــگان، اســاتيد 
دانشــگاه، ورزشــكاران، برخي روحانيون، 
روانشناســان و جامعه شناسان و افرادي كه 
از جايگاه اجتماعي نزد مــردم برخوردارند 
ازجمله افرادي هستند كه مي توانند در خط 
مقدم برنامه ريزي براي مقابله با كرونا باشند.

صفاري نيا با تأكيد بر اينكه بايد زيرساخت ها 
براي زندگي با كرونا آماده شود، گفت: به طور 
مثال با توجه به پديده هايي كه ما هرســاله 
در كشور شــاهد آن هســتيم تا كنون بايد 
زير ســاخت ها برای تحصيــل و برگزاري 
آمــوزش و امتحانات مجازي از مدرســه تا 
دانشگاه تامين مي شــد.  زماني كه از مردم 
مي خواهيم در خانه بمانند بايد فكري اساسي 
براي غني ســازي  اوقات فراغت آنها داشته 
باشــيم و بتوانيم آنها را سرگرم كنيم. اما ما 
شاهد برخي واكنش هاي رواني مثل برگزاري 
عزاداري يا عروســي هاي زير زميني بعد از 
اعمال محدوديت هــا در جامعه بوديم. اين 
مسائل به اين دليل روي داد كه نتوانستيم 
كرونا را با همدلي، همراهي و مشاركت مردم 

اجتماعي سازي  كنيم.  

همزيستي 
مسالمت آميز با كرونا

كرونا باعث شد تا نوع دوستي 
تجلي دوباره پيدا كند، همانطور 
كه قبال در سيل و زلزله و جنگ 
شاهد اين نوع دوستي ها بوديم 

ويــروس كرونــا، ويــروس 
خودآگاهي اســت كــه نقاط 

ضعف و قوت ما را نشانمان داد
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با شما، برای شما
 قرار است بنويسيد... كوتاه اما بنويسيد... ســاده، روان، راحت... 
از خيلــی پيش از اينهــا بنا داشــتيم فضايی را فراهــم كنيم تا 
صحبت ها، ديدگاه ها، ايده ها، انتقادها، اعتراض ها و پيشنهادهای 
شما بی واسطه به صفحه ما راه پيدا كند. در حقيقت هدف اصلی ما 
تدارك يك صفحه بود )و البته هنوز هم هست( اما ترجيح داديم 
كه آرام آرام و ستون به ستون پيش برويم و قدم هايمان را هر روز 
محكم تر كنيم و بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شــما بگشاييم. 
برای هميــن، اگر نگاه و ديــدگاه خاصی داريــد... اگر موضوع و 
مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی انتقاد يا 
اعتراضی داريد... اگر فكر می كنيد كه بايد توجه جامعه يا مسئوالن 
را به نكته يا موضوعی جلب كنيد... اگر پيشــنهاد مشخصی برای 
حل مشكلی داريد... اگر نسبت به برخی تصميم ها، برنامه ها و... در 
موضوعات مختلف شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی 
و...  نظر موافق يا مخالف داريد، آســتين باال بزنيد و همينطور كه 
در تاكسی يا اتوبوس نشســته 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 برای ديگران به اشتراك بگذاريد، در قالب يك 
متن كوتاه بنويســيد و برای ما پيامك كنيد، تا بقيه خوانندگان 
روزنامه و مردم و همينطور مســئوالن، اين نظرات و ديدگاه ها را 
ببينند و بدانند و بخوانند و شايد همين اتفاق، سبب خير و منشأ 

يك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه يا مجوز ورود و انتشار ديدگاه ها 
و نظرات شماست كه ما هم خيلی روی آن تأكيد داريم و مطمئنيم كه 
شــما هم به آن باور داريد و موقعيت ما را در انتشار آنها درك می كنيد! 
اتفاقا همين ادب و اخالق است كه راه را برای رسيدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار است برای رساندن اين نظرات، ديدگاه ها و ايده های شما به 
ديگران با هم همدست شويم؛ مهم همين بزرگراه يكطرفه است، البته 
اين بار از پايين به باال؛ بدون توقف، مســتمر و مستدام.  در ابتدای اين 
همراهی، با نظرات و ديدگاه های شــما در قالب موضوعات آزاد شروع 
می كنيم، اما قرار نيست در اين نقطه متوقف بمانيم؛ فكرهای ديگری 
هم داريم و بنا داريم كه خيلــی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای 
شما را خيلی بيشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنيم و از صحبت ها 
و نظرات و ديدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهيم كه متعلق به خود 
شماست و قرارنيست پای مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات و 
پيام های شما يك شماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما 
چند عدد ميانی آن شماره را ستاره دار می كنيم تا فقط خودتان بدانيد و 

بس... بدون نام خانوادگی، شهر يا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبيات خودتان بنويســيد...  قرار هم 

همين است؛ بنويسيد... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
 پيامگير ما با شماره 09023828491 در تمام طول شبانه روز 

آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های شماست.

تكميل زنجيره مهرباني با نذر خدمت 
بســياري از ما عطش زيادي 
بــراي علم اندوزي و كســب 
تخصص داريم و كودكي خود 
را با آرزوي رســيدن به مدارج باالي علمي مي گذرانيم. برخي در 
اين راه موفق مي شوند و برخي نيز در موقعيت ها و مشاغل ديگر 
زندگي خود را سامان مي دهند، اما آنهايي كه راه هاي ترقي علمي را 
مي پيمايند و صاحب هنر و تخصص مي شوند در مقايسه با ديگران 
مسئوليت هاي اجتماعي بيشتري برعهده دارند؛ مسئوليت هايي 
كه اداي درســت آنها مي تواند، نياز بســياري از نيازمندان به آن 
تخصص ها را تأمين كند. پزشكان ازجمله اين گروه ها هستند كه 
با نذر تخصص خود در قالب فعاليت هــاي عام المنفعه مي توانند 
باري ســنگين را ازدوش خانوارهايي كه در اين روزهاي سخت با 
مشكل اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند، بردارند. متأسفانه در 
جامعه ما خصوصاً در شهرها و روستاهاي دورافتاده و مرزي كه پاي 
كمتر مسئولي به آن رسيده است، شاهد ناهنجاري هايي در سر و 
صورت افراد هستيم كه زندگي را براي مبتاليان به آنها سخت و گاه 
غيرممكن كرده است. از اين رو، گروهي از پزشكان در قالب مؤسسه 
»خيريه مرهم« با نذر تخصص خود، به اين مناطق ســفر كرده و 
بدون دريافت هزينه نسبت به اعمال جراحي مورد نياز براي رفع 
ناهنجاري در بيماران اقدام مي كنند؛ فعاليتي كه منجر به ايجاد 
حس رضايتمندي در ميان مردمي مي شود كه از كمترين خدمات 
اجتماعي برخوردارند. به نظر مي رســد ترويــج و نهادينه كردن 
فرهنگ فعاليت هاي داوطلبانــه در جامعه، بخصوص در دوره اي 
كه ويروس كرونا ســبب افزايش نياز افراد به استفاده از خدمات 
حمايتي و بهداشتي شده است مي تواند برطرف كننده بسياري از 
چالش هاي پيش روي خانواده ها باشد. كافي است هر كس سهم 
و نقش خود را در جامعه به درستي ايفا كند و با مسئوليت پذيري 
در مقابل همنــوع، به گونه اي عمــل كند كه ديگــران از مزيت 
حضورش بهره ببرند. در اين راه، استفاده از امكانات دستگاه هاي 
خدمات رسان امدادي در بخش هاي دولتي و خصوصي نيز مي تواند 
به دلگرمي هرچه بيشتر متخصصان و كساني كه ميل به كمك به 
ديگران دارند منجر شود و با اين اتفاق، زنجيره مهرباني در جامعه، 

نهادينه و تكميل شود.

عبدالجليل كالنتر هرمزي
متخصص جراحي پالستيك

كرونا سبک زندگي همه ما را تغيير داده و باعث شده تا از زندگي روزمره اي كه سال ها به آن عادت 
كرده بوديم فاصله بگيريم. تا پيش از شيوع اين ويروس هيچ تصوري از تعطيل شدن سفرها، خصوصا 
سفرهاي نوروزي نداشتيم و فكر نمي كرديم براي ديدن پدر و مادرمان مجبور به استفاده از فضاي 
مجازي شويم اما كرونا تمام برنامه ريزي هايمان را تغيير داد. حاال مدت هاست كه سبک زندگي مان عوض شده، اعضاي خانواده بيشتر از 
قبل در كنار هم هستند، كسب و كارهاي اينترنتي بيشتر از قبل رونق گرفته و برخي مشاغل مثل دوخت و فروش انواع و اقسام ماسک  
پارچه اي و رنگارنگ كه تا پيش از اين وجود نداشت حاال درآمدزا شده اند در كنار اين موارد استرس ها و اضطراب هاي ناشي از ابتال به اين 

ويروس نيز  زياد شده و همين استرس ها باعث شده تا مردم سعي كنند سبک زندگي خود را عوض كنند.

مهديه تقوي راد 
خبر نگار

قاب كروناقاب ایران

سفالگري از حرفه هاي سنتي ايران است كه صدها سال قدمت دارد. اين هنر اكنون براي توليد ظروف 
و وسايلي به كار گرفته مي شود كه جنبه تزئيني دارد. 

عكس: فارس- محمد سلطاني

با وجود شيوع گسترده كرونا بسياري از شهروندان بدون در نظر گرفتن خطر ابتال، به مراكز تفريحي و 
گردشگري مي روند و پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند. 

عكس: مهر- ايمان حامي خواه

  كرونا اجتماعی شده است  
 خواندن سرود ملي و به اهتزاز درآوردن پرچم كشور در بيمارستان ها و مراكز درماني و احترام 
به كادر درمان توسط نيروهاي نظامي در كشورهاي مختلف دنيا برخي از مواردي است كه در 
اجتماعي كردن ويروس كرونا كمک شاياني كرده است. اما در كشور ما به اين دليل كه وزارت 
بهداشت مسئول اجتماعي سازي  كرونا در كشورمان شده است متأسفانه هيچ نهاد ديگري در 
اين خصوص همراهي جدي از خود نشان نمي دهد. به گفته صفاري نيا اينكه كرونا در كشور ما با 
وضعيت اجتماعي عجين نشده به اين دليل است كه سياست هايي كه در اين خصوص در كشور 
ما اعمال مي شود، توسط يک يا دو اداره كل در وزارت بهداشت ابالغ مي شود و تمام كار به عهده 
وزارت بهداشت گذاشته شده است. به همين دليل است كه معتقدم متخصصان روانشناس 
و جامعه شناس به عنوان پيش قراوالن و افرادي كه با اين مفاهيم آشنايي دارند بايد در كنار 
وزارت بهداشت باشند تا اين پديده اجتماعي سازي  اتفاق بيفتد و اال در جامعه اي كه استاندارد 
سالمت اجتماعي در آن پايين است و تحريم ها مردم را وادار كرده تا براي معيشت خود تالش 
كنند همين مي شود كه در چرخه اي قرار گرفته ايم كه آسيب بيشتري از كرونا ببينيم. اگر مردم 
ما باور كنند كه به راحتي مي توانند به كرونا مبتال شوند، حتما اصول اوليه بهداشتي را رعايت 
مي كنند و ديگر نيازي به سازوكارهايي همچون اجباري كردن ماسک از سوي دولت و اعمال 
جريمه هايي همچون غيبت زدن براي كارمنداني كه ماسک استفاده نمي كنند يا ارائه ندادن 

خدمات دولتي نخواهد بود.

گفت وگوي همشهري با كارشناسان مسائل اجتماعي درباره تغييرات 
گسترده اي كه كرونا در سبك زندگي ما ايجاد كرده است
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   10ميليون نفر بدون سهام عدالت نبايد فراموش شوند
بيش از 10ميليون نفر جامانده از ســهام عدالت تعداد كمي نيست كه 
مســئوالن در مورد آن تعلل كنند. ما جاماندگان ســهام عدالت منتظر 
نخستين حركت عمومي مجلس براي 10ميليون نفر و اجراي آن هستيم.
بلغار از تهران

  ميدان تره بار ديلمان در شهرري نيازمند نظارت بيشتر
برخورد پرسنل ميدان تره بار شعبه ديلمان در شهرري با مردم بسيار بد 
و در مواردي بسيار توهين آميز است و اغلب به جدال لفظي مي انجامد. 
تعدادي از فروشــندگان هم موقع حســاب و كتاب مبلغ خريد را به 
باالترين رقم رند نزديك كرده و از حســاب مشتري كسر مي كنند، 

وقتي هم اعتراض كنيد كار به توهين مي رسد.
بيات از شهرري 

  پل عابر چهارراه سرسبز همچنان خراب است
باالبر مكانيزه يا همان پله برقي در چهارراه سرســبز مدت هاست كه 
خراب شده و باعث ايجاد سختي براي شهروندان به خصوص سالمندان 

شده است. لطفا مسئوالن رسيدگي كنند.
مظفر از تهران 

  تعداد درمانگاه هاي تامين اجتماعي در اصفهان كم است
درحال حاضر فقط 2 مركز درماني بزرگ متعلق به سازمان بيمه تامين 
اجتماعي به نام هاي دكتر علي شــريعتي در جنوِب شهِر اصفهان و دكتر 
غرضي در شمال شهر اصفهان بيمه شدگان تامين اجتماعي را به صورت 
رايگان پذيرش و بستري مي كنند كه اين ميزان براي كالنشهر اصفهان 
ناچيز و ضروري است مسئوالن با ايجاد مراكز درماني كوچك تر به صورت 
درمانگاه هاي عمومي براي بيماران ســرپايي بيمــه تامين اجتماعي به 

كاهش آالم و بيماري هاي بيمه شدگان با دردسر كمتر اقدام كنند.
بليغيان از اصفهان 

  در كمپ ترك اعتياد امنيت نداريم
از مســئوالن تقاضا داريم به كمپ ها سركشــي كننــد و تلفن هاي 
مستقيم و رايگان براي دريافت گزارش از داخل كمپ ها در نظر بگيرند. 
ما در كمپ هاي ترك اعتياد امنيت نداريم. به معتادان گرسنگي فراوان 
مي دهند و از غذا خبري نيســت. كتك مي زنند و فحاشي مي كنند؛ 
طوري كه از نگاه ما زندان در برابر كمپ هتل به نظر مي آيد. لطفا به اين 

موضوع رسيدگي عاجل بشود.
گودرزي از تهران

   50ميليون وام گرفته ام بايد 90ميليون پس بدهم
اينكه يك دامدار براي دريافــت 50ميليون تومان 90ميليون تومان 
پس بدهد با كدام عدالت ســازگار اســت. با 50ميليون گاو خريدم 
كه متأســفانه 2 تا از گاوهايم مردند و من مانــدم و يك گاو كه هنوز 
گوساله اش به دنيا نيامده و آن وقت بايد 90ميليون با جريمه و ديركرد 

به بانك بپردازم. آيا فريادرسي هست؟
گاودار ورشكسته از خرم آباد

  كوهنوردان دربندي فقط دود بنزين مي خورند
كوهنورداني كه مســير دربند را طي مي كنند، مدت هاست به جاي 
هواي پاك دود بنزين مي خورند. علت هم حضور تاكسي هاي دربند و 
ساير خودروهاست كه از تجريش تا ورودي ميدان شيردره مي آيند كه 
اين درست نيست و بايد جلوي ادامه اين روند گرفته شود.  ماشين هاي 
خطي تا سر شيردره بيايند و بعد از آن هر كس خواست بيايد، پياده 
طي مســير كند. اين درست نيســت كه تنها مســيرهاي بازمانده 

پياده روي و كوهنوردي را آلوده كنيم.
يك كوهنورد از تهران 

  كساني كه ظرفيت ندارند، چرا مسئوليت مي پذيرند
چند روز قبل روزنامه ها از نامادري بي رحمي نوشــته بودند كه بچه 
7ساله را كشــته بود. از آن روز من و خانواده ام پريشان و ناراحتيم و 
سؤال اين است كساني كه ظرفيت ندارند، چرا مسئوليت مي پذيرند 
يا صاحب فرزند مي شوند. از مسئوالن تقاضاي اشد مجازات براي اين 

انسان ناسالم را داريم.
 دبير بازنشسته از ظفر تهران 

  شهردار مي تواند بدون جانشين يك ماه نباشد؟
آيا شــهردار مي تواند به مدت يك ماه بدون انتخاب جانشــين براي 
خودش به مرخصي بــرود و كارهاي مردم روي زميــن بماند؟ اين 

براساس كدام قانون است؟
حسينعلي رعيت از ماهدشت

   2بار افزايش قيمت پفك در 2 ماه 
پفك هزار توماني 2هزار تومان شد و بعد به طور رسمي با درج قيمت 
آن را 3 هزار تومان كردند و در نهايت همين چند روز قبل پفك شد 
4هزار تومان. البته كه پفك كاالي حياتي نيست، ولي من پدربزرگ 

حتي نبايد قادر باشم ارزان ترين چيزها را براي نوه هايم بخرم؟
يك پدربزرگ درمانده از تهران

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

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

با مردم

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

 بخشش قاتل
12سال بعد از جنايت

مردي كه 12ســال پيش بر ســر 
انتقال دوســتش بــه كمپ ترك داخلي

اعتياد، او را به قتل رسانده بود، پس 
از سال ها تحمل زندان توسط اولياي دم بخشيده 

شد.
به گزارش همشهري، شــامگاه 11آبان سال87 
گزارش قتل پســري جوان به پليس اعالم شد 
و گروهي از مأموران راهي محل حادثه شــدند. 
مقتول جواني 31ســاله بود كه يك ضربه چاقو 
به قلبش وارد شده و پس از انتقال به بيمارستان 
جانــش را از دســت داده بــود. كارآگاهان در 
گام نخســت به تحقيق از بــرادر مقتول كه در 
بيمارستان حضور داشت، پرداختند. او گفت: در 
خانه نشسته بودم و ســرگرم تماشاي تلويزيون 
بودم كه زنــگ خانه مان به صــدا درآمد. وقتي 
گوشي آيفون را برداشــتم يكي از دوستانم بود 
كه مي گفت يك نفر شبيه به برادرم در نزديكي 
خانه مان و مقابل مغازه اي چاقو خورده اســت. 
سراســيمه از خانه بيرون آمدم و به محل حادثه 
رســيدم. برادرم غرق در خون آنجــا افتاده بود. 
شــاهدان به اورژانس زنگ زده بودند كه همان 
موقع آمبوالنس رسيد و او را به بيمارستان انتقال 
دادند، اما شــدت جراحت به حدي بود كه زنده 
نماند. وي ادامه داد: از شاهدان و هم محلي هايم 
شــنيدم كه او با يكي از دوســتانش به نام فريد 

درگير شده است.

فرار قاتل
جســد مقتول به پزشــكي قانوني فرستاده شد 
و گروهــي از كارآگاهان جنايي جســت وجوي 
خود را براي شناسايي متهم به قتل آغاز كردند. 
شواهد حكايت از اين داشــت كه مقتول قرباني 
خشم دوستش شده است، اما قاتل بعد از جنايت 

فراري شده بود. يكي از دوستان قاتل به مأموران، 
گفت: ساعاتي قبل فريد را سراسيمه در خيابان 
ديدم. او گفت با فردي درگير شده و او را با چاقو 
زده اســت. به من گفت به محل درگيري بروم و 
سر و گوشي آب بدهم. من هم خودم را به محل 
رساندم و چشــمم به آمبوالنس اورژانس افتاد. 
برگشتم و به فريد گفتم كه جوان مجروح در حال 
انتقال به بيمارستان است. پس از آن به همراه او 
راهي بيمارستان شديم. او دور تر ايستاده بود تا 
من وضعيت جوان مجروح را جويا شــوم. وقتي 
شنيديم كه فوت شده فريد به شدت وحشت كرد. 
كاپشــن مرا گرفت، چاقو را داخل شمشادهاي 
اطراف بيمارســتان انداخت و فراري شد. به من 
گفت از تهران فرار مي كند امــا توضيح نداد كه 

قرار است كجا برود.

قتل ناخواسته 
نام فريد در ليســت افــراد تحــت تعقيب قرار 
گرفته بود تا اينكه بعــد از مدتي وي كه به يكي 
از شهرهاي شــمالي فرار كرده و در آنجا زندگي 
مخفيانه اي را آغاز كرده بود به دليل عذاب وجدان 
به پايتخت بازگشــت و خودش را معرفي كرد. 
متهم 26ســاله در بازجويي ها به قتل اقرار كرد 
و گفت به هيچ عنوان قصد كشــتن دوستش را 
نداشــته اســت، اما همه  چيز در يك لحظه رخ 
داد. وي گفت: مدتي بود كه متوجه شــده بودم 
دوستم )مقتول( در دام اعتياد گرفتار شده است. 
چون خودم كراك مي كشيدم و مي دانستم مواد 
زندگي آدم را نابود مي كند، دلم نمي خواســت 
دوستم سرنوشتش شبيه من شود. چون به تازگي 
شــروع كرده بود به مصرف مواد، تصميم گرفتم 
هر طور شده او را ترك بدهم. قصدم اين بود كه 
او را به كمپ ببرم تا از اســارت مواد رهايي يابد، 

اما دوستم نمي آمد. روز حادثه هم در خيابان او 
را ديدم و اصرار كردم تــا همراهم به كمپ بيايد 
و مواد را تــرك كند، اما او نيامد. بر ســر همين 
مسئله با هم درگير شــديم و من با چاقويي كه 
همراهم بود، او را تهديد كردم. مي خواستم او را 
بترسانم و هر طور شده دوستم را به كمپ ببرم، 
اما او مقاومت مي كرد. قصدم اين بود به دستش 
ضربه اي بزنم اما در جريان كشمكشي كه ميان ما 
بود، ناگهان چاقو به قلبش خورد و باعث مرگش 
شــد. در مدتي كه فراري بودم عــذاب وجدان 
لحظه اي رهايم نمي كرد؛ به همين دليل تصميم 
گرفتم به زندگي مخفيانه ام پايان بدهم و خودم 

را معرفي كنم.

قتلي ديگر در زندان
متهم به قتل روانه زندان شــد و پس از مدتي در 
شــعبه74 دادگاه كيفري محاكمه و به قصاص 
محكوم شــد. حكم به تأييد قضات ديوان عالي 
كشور رسيد و درحالي كه پرونده به شعبه اجراي 
احكام دادســراي جنايي تهران فرســتاده شده 
بود تا مقدمات اجراي آن فراهم شــود از زندان 

خبر رسيد كه قاتل به همراه چند زنداني ديگر 
دست به جنايت زده اند. بررسي ها نشان مي داد 
كه فريد در جريان يك درگيري با همدســتي 
چند زنداني ديگر، جان يك زنداني را گرفته اند. 
او به اتهام شــركت در يك نزاع دســته جمعي 
منجر به فوت يك زنداني محاكمه و به 3ســال 
زندان محكوم شــد، اما بار ديگر نقشه مجرمانه 
كشيد. فريد با همدستي چند زنداني دست به 
كالهبرداري از داخل زنــدان زد كه پرونده اي 

ديگر براي او تشكيل و به زندان محكوم شد.

بخشش
12سال از جنايت گذشته و پرونده همچنان در 
شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران بود 
تا اينكه مدتي قبل اولياي دم راهي دادسرا شدند 
و درخواست كردند تا حكم قصاص قاتل هرچه 
زودتر اجرا شود. در اين شرايط، جلسات صلح و 
سازش در دادسراي امور جنايي تهران تشكيل 
شد و سرانجام اولياي دم وقتي شنيدند كه قاتل 
در زندان توبه كرده راضي شدند به خاطر رضاي 
خدا، قاتل را ببخشــند. با گذشــت اولياي دم، 
متهم به قتل از مجازات مرگ رهايي يافت و به 

زندگي بازگشت.

اين مرد به جرم قتل 

دوستش به قصاص محكوم 
شده بود

 پليس در تعقيب پدر قاتل 
پليس در تعقيب مردي اســت كه با شليك 
گلوله 2پســر جوانش را به قتل رســانده و 
متواري شده است. به گزارش ايرنا، سرپرست 
فرمانداري شهرستان شــادگان گفت: اين 
جنايت در روســتاي مصير شادگان رخ داد 
و 2 فرزند پســر اين خانواده كــه 17 و 19 
ساله هستند، بر اثر شــدت جراحت وارده 
ناشي از اصابت گلوله اسلحه شكاري در دم 

جان باختند.
به گفته وي، مأموران نيــروي انتظامي كه 
براي بررسي اين موضوع به روستاي مصير 
اعزام شــده بودند، با اجســاد 2 پسر جوان 
مواجه شدند و مشخص شد كه پدر خانواده 
بر ســر اختالفات خانوادگي دست به اين 
جنايت زده و پــس از آن از محــل حادثه 
فرار كرده  كه تحت تعقيب مأموران نيروي 

انتظامي است.

 قتل همسر در عصبانيت
»همســرم مدام با گوشــي موبايلش گرم 
صحبت بود و من از شدت عصبانيت جانش 
را گرفتم.«  اين ادعاي مردي است كه به اتهام 
قتل همسرش دستگير شده و حاال مي گويد 

كه پشيمان است.

به گزارش همشهري، ســاعت19 يكشنبه 
گزارش قتل زني به پليس پايتخت اعالم شد 
و مأموران براي بررسي موضوع راهي محل 
حادثه شدند. مقتول زني بود كه بر اثر خفگي 
جانش را از دســت داده بود و عامل جنايت 
كسي نبود جز همسرش. او با دستور قاضي 
جنايي تهران بازداشت شد و در بازجويي ها 
به قتل همسرش اقرار كرد و گفت: همسرم 
مدام سرش در گوشــي موبايلش بود و يك 
جورهايي معتاد به آن شده بود. هميشه در 
حال چت كردن با دوســتان و آشنايان در 
فضاي مجازي بود كه اين موضوع مرا ناراحت 
مي كرد. هر ازگاهي بر سر اين موضوع با هم 
درگيري داشتيم و بعد آشتي مي كرديم. وي 
ادامه داد: روز حادثه باز ســرش گرم بود با 
گوشي كه باز هم درگير شديم. دختر بزرگم 
سركار بود و دختر كوچكم در حمام. نمي دانم 
چه شد كه در يك لحظه عصبانيت همسرم 
را به قتل رساندم. او مدام فرياد مي كشيد و 
من براي اينكه صداي او را قطع كنم، دستانم 
را روي گلويش گذاشتم و وقتي به خودم آدم 
كه ديگر نفس نمي كشيد. دختر كوچكم كه 
صداي درگيري ما را شــنيد از حمام بيرون 
آمد اما به او اجازه ندادم كه وارد اتاق شــود. 
چند دقيقه بعد دختر بزرگم از ســركار به 
خانه بازگشــت و به اورژانس زنگ زد. وقتي 
اورژانس رســيد و متوجه كبودي هاي دور 
گردن همسرم شد با پليس تماس گرفت و 
موضوع را گزارش كرد. من قصد كشــتن او 
را نداشتم و حاال به شدت پشيمانم و عذاب 
وجدان دارم. اين متهم پس از اقرار به قتل با 
قرار قانوني بازداشت شد و در اختيار مأموران 

اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

 غرق شدن 3عضو خانواده در رودخانه
اعضاي يك خانواده 3نفره بر اثر غرق شدن 
در رودخانه كرج جــان باختند. به گزارش 
همشهري، اين حادثه ظهر ديروز در كيلومتر 
7 جاده چالوس اتفاق افتــاد و وقتي فرزند 
اين خانواده وارد رودخانــه و در جريان آب 
گرفتار شــد، پدر و مادرش براي كمك به 
او بــه رودخانه زدند اما به علــت عمق زياد 
و آشــنا نبودن با فنون شــنا، هر ســه نفر 
غرق شــدند. به دنبال اين حادثه تيم هاي 
آتش نشــاني و هالل احمر كرج راهي آنجا 
شدند و ساعتي بعد جسد هر سه قرباني را از 

رودخانه خارج كردند.

2سارق با همدستي يكديگر تجهيزات كنترل 
پليس 
ترافيك تهــران را مي دزديدند. آنها كه با اين آگاهي

كار 100ميليارد ريال به سيســتم ترافيكي 
پايتخت خسارت وارده كرده بودند وقتي مي خواستند يكي 
از اموال مسروقه را به شكل اينترنتي بفروشند به دام افتادند. 
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده از بهمن ماه سال 
گذشــته به دنبال ســرقت تجهيزات كنتــرل ترافيك از 
خيابان هاي تهران آغاز شــد. افراد ناشــناس برخي از اين 
تجهيزات شامل كابل، سوئيچ و وسايل ديگر به ارزش تقريبي 
100ميليارد ريــال را از خيابان هاي مختلف تهران دزديده 
بودند. در اين شرايط به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي 
ناحيه 34تهران تحقيقات در اين باره آغاز شد. ماموران پليس 
در نخستين اقدام راهي مكان هايي شدند كه سرقت ها در آنجا 
اتفاق افتاده بود و به تحقيقات ميداني پرداختند. آنها اميدوار 
بودند با تحقيق از ســاكنان منطقه و بررســي دوربين هاي 
مداربسته به سرنخ هايي از سارقان دست پيدا كنند اما هيچ 
ردي از آنها به دست نيامد. اين موضوع نشان مي داد سارقان 

تحت تعقيب افرادي حرفه اي هستند.

درحالي كه با گذشــت چند روز از آغاز تحقيقات هنوز هيچ 
ردي از عامالن سرقت تجهيزات ترافيكي پايتخت به دست 
نيامده بــود مأموران در جريان آگهي فروش يك دســتگاه 
ســوئيچ دوربين هاي كنترل ترافيك در فضاي مجازي قرار 
گرفتند. اين سوئيچ مربوط به دوربين هاي كنترل ترافيك بود 
و كاربرد ديگري نداشت و جالب بود كه چرا در يك فروشگاه 
اينترنتي آگهي شده است. در اين شرايط مأموران با بررسي 
اين آگهي، آگهي دهنده را كه مردي 37ساله به نام بابك بود 
در منطقه تهرانپارس دستگير و در بازرسي از مخفيگاه وي 

يك دستگاه سوئيچ كشف كردند.
متهم كه به دليل آگهی ای  كه داده بود از يك سو و به خاطر 
كشف سوئيچ در خانه اش از سوي ديگر راهي جز بيان واقعيت 
نداشت، اعتراف كرد كه با همدستي دوستش اين سوئيچ را 
سرقت كرده و به فردي ساكن يكي از شهرستان هاي جنوبي 
كشور فروخته است. او همدستش سهراب را به پليس معرفي 
كرد و به اين ترتيب وي نيــز در تهرانپارس بــه دام افتاد. 
ســرهنگ احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص 
پليس آگاهــي تهران در اين باره گفت: با كشــف تجهيزات 
مسروقه از 2 سارق اين اموال به دســتور بازپرس پرونده به 
ســازمان كنترل ترافيك تحويل داده شــد و متهمان نيز با 
صدور قرار قانوني در اختيار كارآگاهان اداره هفدهم پليس 

آگاهي قرار دارند.

 دستگيري عامالن
قتل اشتباهي دانشجوي دندانپزشكي 

به دنبــال درگيري 
در پيگيري طايفــــــه اي 

شهرســتان ياسوج 
كه منجر بــه تيرانــدازي و قتل 
جواني بي گناه در اين حادثه شده 
بود، كارآگاهــان پليس موفق به 
دســتگيري عامالن اين جنايت 

شدند.
سرهنگ سعيد بالش زر، رئيس 
پليــس آگاهــي كهگيلويــه و 
بويراحمد با بيان اين خبر گفت: 
در پي درگيري مسلحانه منجر به 

قتل در شهر ياسوج، موضوع به صورت ويژه در دستور كار 
مأموران قرار گرفت و پس از بررسي هاي انجام شده مشخص شد درگيري مسلحانه 
به دليل اختالفات قبلي به وقوع پيوسته است و حين درگيري مسلحانه شخصي كه با 
خودروي پرايد از مسير خيابان در حال تردد بوده به وسيله سالح گرم به قتل رسيده 
اســت. وي ادامه داد: با تعامل و همكاري دســتگاه قضايي از ادامه درگيري قومي و 
قبيله اي و ايجاد تنش و ناامني در ســطح شهر جلوگيري شــد و به دليل حساسيت 
موضوع، كارآگاهان تحقيقات ويژه اي را آغاز كردند و موفق شــدند در چند عمليات 
ضربتي 9 نفر از منازعان و افراد شــركت كننده در درگيري مسلحانه مخصوصا افراد 
دخيل در قتل جوان بي گناه را دســتگير و از آنها 2قبضه ســالح ساچمه زني از نوع 
وينچستر و دولول شكاري كشــف كنند. متهمان پس از تشكيل پرونده روانه زندان 
شدند و تحقيقات براي دستگيري ساير متهمان ادامه دارد. در همين حال پدر علي، 
دانشجوي رشته دندانپزشكي يكي از دانشگاه هاي روسيه كه در اين حادثه جانش را 
از دست داد، درباره اين حادثه به ايسنا مي گويد: عصر شنبه 14 تيرماه حدود ساعت 
18:40 فرد ناشناسي با من تماس گرفت و گفت كه پسر بزرگم در دعواي طايفه اي در 
خيابان تختي ياسوج تير خورده و به بيمارستان منتقل شده است. سراسيمه خودم را 
به بيمارستان رساندم. داخل اورژانس متوجه شدم پهلوي سمت راست فرزندم گلوله 

خورده و با همه تالش هاي كادر درماني، متأسفانه او جانش را از دست داد.
اما طبق گفته شاهدان عيني، در زمان حادثه 2 خانواده به  علت اختالفات قبلي درگير 
شده بودند و در اين ميان پسرم علي، گلوله خورده بود. پدر مقتول ادامه مي دهد:  پسرم 
حوالي ساعت 18:40 پس از انجام يك كار شخصي در خيابان تختي ياسوج در حال 
برگشت به سمت شهر و منزل بود كه در خيابان توقف كوتاهي جهت خريد آب معدني 
يا ميوه مي كند. بعد صداي درگيري، داد و فرياد و تيراندازي بلند مي شود. در همين 
حين مغازه دار و يك خانم به فرزندم مي گويند فعال بمانيد تا وضعيت آرام شود سپس 
برويد. اما پسرم مي گويد كه خودروام روشن و شيشه هايش هم پايين است و بايد بروم. 
او با اصرار مغازه دار چند دقيقه مي ماند و حتي كركره مغازه را هم با كمك مغازه دار 
پايين مي كشد و پس از آرام شدن درگيري به طرف خودروي پرايد مي رود و داخلش 
مي نشــيند اما در همين هنگام يك پژو 405 نقره اي رنگ از طرفين نزاع به سمتش 
مي آيد و مردي كه اسلحه از پنجره ماشين بيرون آمده بود تيراندازي مي كند و گلوله 

از سمت در شاگرد وارد ماشين شده و به پسرم اصابت مي كند و جانش را مي گيرد.
مرد داغدار مي گويد: طرفين نزاع مي گويند فرزند شما اشتباهي هدف گلوله قرار گرفت، 
اما من مي گويم فرزندم و پالك خودرواش مشخص بودند و طرفين نزاع هم عموزاده  
بودند و همديگر را مي شناختند، پس چطور اشتباه كردند؟ پسر 22ساله ام دانشجوي 
سال دوم رشته دندانپزشكي دانشگاه سوماشكو مسكو بود كه به خاطر وضعيت كرونا 
دانشگاه شان تعطيل شده و حدود 2 ماه بود كه به ايران و شهر ياسوج آمده بود و آخرين 
امتحان خود را صبح روز شنبه 14 تيرماه يعني همان روزي كه به قتل رسيد به صورت 
مجازي داده بود. در واقع قاتل يك نفر نبود بلكــه 3 نفر بودند كه حاال انتظارمان اين 

است كه آنها به اشد مجازات محكوم شوند.
به گفته وي، قرار بود كه روز پنجشنبه يا جمعه همان هفته اي كه فرزندم به قتل رسيد 

برايش به خواستگاري برويم كه متأسفانه ناجوانمردانه به قتل رسيد.

تصــادف هولنــاك اتوبوس 
و پرايــد در گيــان موجب 
جان باختن هر ۶  سرنشــين 

پرايد شد.
پيمان اســدي، رئيس مركز 
حوادث و فوريت هاي پزشكي 
گيان در اين باره گفت: صبح 
دوشنبه بر اثر برخورد اتوبوس 
و پرايد در جاده ســراوان - 

فومن متأسفانه ۶نفر جان خود 
را از دست دادند. وي ادامه داد: 
ساعت 9:3۶ صبح دوشنبه اين 
حادثه به اورژانس گيان اطاع 
داده شد و به دنبال آن تيم هاي 
اورژانــس 115 گيان به محل 

اعزام شدند.
وي ادامه داد: بررسي ها نشان 
داد پرايد ۶ سرنشين داشت كه 
متأسفانه بر اثر شدت جراحات 
وارده هر ۶ نفر در دم جان خود 

را از دست دادند.
اسدي در ادامه گفت: نيروهاي 

هال احمر حاضر در صحنه، به 
رها سازي  اجساد از خودروي 
پرايــد پرداختنــد و هر ۶ 
جان باخته بــه عوامل راهور 

تحويل داده شدند.
رئيــس مركز حــوادث و 
فوريت هاي پزشكي گيان به 
مسافراني كه استان گيان را 
براي سفر انتخاب مي كنند، 
توصيه كرد: در طول ســفر با 
ســرعت مطمئنه رانندگي 
كنند تا شاهد حوادث ناگوار 

نباشيم.

دادستان نظامي اســتان تهران از آغاز 
عمليــات خوانــش جعبه هاي ســياه 
هواپيماي اوكراينــي با حضور نماينده 

دادسراي نظامي در پاريس خبر داد.
غالمعبــاس تركي گفــت: روز جمعه 
جعبه هاي سياه هواپيماي مسافربري 
بوئينــگ 737 متعلــق به شــركت 
هواپيمايي اوكراين توسط نمايندگان 
ســازمان هواپيمايي كشوري با حضور 
نماينده دادســراي نظامــي به پاريس 
منتقل شــد تــا در آزمايشــگاه هاي 
تخصصي كشور فرانسه خوانش آن آغاز 

شود. وي افزود: طبق مقررات سازمان 
بين المللي هوانوردي، از كشــورهاي 
ذينفع شــامل آمريكا به عنوان سازنده 

هواپيما، اوكراين مالك هواپيما، كانادا، 
ســوئد و افغانســتان به دليــل حضور 
اتباع شــان در هواپيما، بــراي خوانش 

دستگيري سارقان تجهيزات 
كنترل ترافيك پايتخت

6 كشته در تصادف 
اتوبوس و پرايد

كوتاه از حادثه

جعبه هاي ســياه دعوت شــده است. 
همچنين نمايندگان ســازمان ايكائو، 
سازمان هواپيمايي كشــوري ايران به 
همراه نماينده دادسراي نظامي تهران 
در عمليــات خوانش حضــور خواهند 
داشت. دادستان نظامي تهران با بيان 
مجدد اين نكته كه جعبه هاي سياه اين 
مدل از هواپيما تاكنون سابقه بازخواني 
نداشته، گفت: بنا به تشخيص سازمان 
هواپيمايي كشــوري، آزمايشگاه هاي 
كشــور فرانســه از امكانات فني الزم 
براي خوانش اطالعات جعبه هاي سياه 
برخوردارند و اين كشــور بعد از اعالم 
آمادگي ايران به ســازمان ايكائو براي 
ارسال جعبه سياه، آمادگي خود را براي 

خوانش اعالم كرد.

آغاز بازخواني جعبه  سياه هواپيماي 
اوكرايني در پاريس

وعده دادند كه دوربرگردان توتك در جاده خاوران باز می شود
پيرو چاپ چندين نوبت پيام مردمي در ستون »با مردم« با عنوان 
بسته بودن دوربرگردان توتك در ورودي شهرك صنعتي خاوران، 
اســماعيل الهيان، رئيس هيأت امناي شــهرك صنعتي خاوران 
پاسخ داده است: »حدود 2ماه پيش جلســه اي در دفتر بخشدار 
خاوران با حضور نماينده اي از اســتانداري، معاون فرماندار ري، 
شهردار قيامدشت، رئيس اداره راه شــريف آباد و شهرري، رئيس 
پليس راه شريف آباد و مســئوالن امناي شهرك صنفي خدماتي 
خاوران تشكيل و مقرر شد با حمايت امنا و شهرداري و بخشداري، 
دوربرگردان توتك اصالح، از نظر ايمني بررســي و ظرف 15روز 
بازگشايي شود. متأســفانه هم اكنون 45روز از آن زمان گذشته و 
به داليل نامعلوم اين كار به تعويق افتاده است كه همين موضوع 
مشكالت بسياري را براي شاغالن در شهرك صنعتي خاوران ايجاد 
كرده است. اميد است به زودي وعده مســئوالن براي بازگشايي 

اين دوربرگردان عملي شده و مشكالت مربوط به آن پايان يابد.«

پاسخ مسئوالن 

مقتول
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همانطوركهدرابتدايتمامكتابهاي
اينمجموعهآمده،اينكتابهادرواقعترجمهآثار
مجموعهكتابهايجيبيهستندكهدرفرانسهو
توسطمجموعهانتشاراتيگاليمارچاپميشوند.
درموردفلسفهانتشاركتابهايجيبيموضوعاتي
مثلارزانشدنكتابودرنتيجهجذبمخاطب
بيشتر،جابهجاييراحتوحتيبازچاپآثاريكه
سالهاازانتشارشانگذشــتهاستوحاالديگر
نايابشدهاند،مطرحميشــود.درادبياتمانيز،
كتابهايجيبيناشناختهنيستندوازگذشتهتا
امروزكارهايمختلفي،مثلســازمانكتابهاي
جيبيياكتابهايجيبينشرماهي،دراينخصوص
انجامشدهاست.قبلازاينكهبه»پانوراما«بپردازيم،
فكرميكنيداساساكتابهايجيبيتوانستهانددر
ترويجكتابخوانيومتعاقباكمكبهاقتصادنشردر
ايرانهماناثرگذاريكتابهايجيبيگاليماريا

انتشاراتپنگوئنراداشتهباشند؟
اساسا مقايسه تأثير كتاب هاي گاليمار و پنگوئن با آن 
طيف مخاطب وسيع، پخش گسترده، سابقه 100 ساله 
و از همه مهم تر پشتوانه مالي عظيمي كه دارند با صنعت 
نشر ايران، به خصوص در يكي، دو دهه اخير، پيشاپيش 
نتيجه را چند هيچ به نفع ناشران خارجي جلو مي اندازد. 
چنانچه با وجود موفقيت انتشارات فرانكلين در ايران، 
ســازمان كتاب هاي جيبي ورشكســته شد. مي شود 
همين جا نتيجه گرفت كه كتاب جيبي با سر و شكلي كه 
در گاليمار عرضه مي شود، در ايران طرفدار ندارد. خود 
جناب روشنگر هم پس از شركت در دوره كارآموزي در 
انتشارات پنگوئن مديريت كتاب هاي ورشكسته جيبي 
را تحويل گرفتند. نحوه كارشان هم چنين بود كه اغلب 
سراغ كتاب هايي مي رفتند كه قبال ناشر ديگري با قطع 
و ظاهري متفاوت آن  را منتشر كرده بود. كاري شبيِه 
كار انتشارات ليوق دو پوش فرانســه. بنابراين، نيِم راِه 
آشنا كردِن مخاطب با كتاب را ناشر قبلي رفته بود. نشر 
ماهي اما كاري جدا از كار گاليمار انجام مي دهد. كافي  
است ظاهر زيباي مجموعه كتاب هاي جيبي نشر ماهي 
را مقايســه كنيد با فوليوهاي گاليمار. قيمت ها را هم 
مقايسه كنيد. فوليو، يا سازمان كتاب هاي جيبي دقيقا 
هدفشــان اين بود كه كتاب هايي ارزان منتشر كنند تا 
مخاطب به خواندن عالقه مند شود. اما به نظرم اين طرز 
فكر در ايران جواب نمي دهد. مخاطب ايراني بايد ظاهر 
كتاب را بپســندد. قيمت كتاب برايش مهم است، اما 
محتواي كتاب و زيبايي ظاهري اش هم بسيار با اهميتند. 
چنانچه هنوز كه هنوز است طيف وسيعي از مخاطبان 
ايراني رابطه خوبي با كاغذ بالكي ندارند و كاغذ سفيد را 

ترجيح مي دهند.
درباره پانوراما نيز ما از اين تجربيات اســتفاده كرديم. 
قطع جيبي نزديم. براي طرح جلدها وقت گذاشتيم و 
طراحي  كرديم، اما در اين بين سعي كرديم قيمت كتاب 

هم زياد باال نرود.
بنابراين در جواب ســؤال تان بايد بگويم براي مخاطب 
ايراني كتــاب جيبــي آن قدرها ارجحيت نــدارد كه 
بتواند، مثل 2 ناشر خارجي اي كه مثال زديد در ترويج 
كتابخواني و متعاقبا كمك به اقتصاد نشــر تأثيرگذار 

باشد.
درموردكتابهايمشهوريكهگزيدهاي
ازآنهابهشكلجيبيمنتشرميشود-بهرغماينكه
ميتوانندانگيزهايبرايمطالعهمتناصليباشند
-گاهايننگرانيوجودداردكهمتنگزينششده

نتواندتمامظرايفمتناصليرامنتقلكندياحتي
باعثتنبليمخاطبوعادتدادنويبهمتنهاي

كوتاهشود.ايننگرانيدرستاست؟
بسيار احتمال دارد مشكلي كه شما به آن اشاره كرديد 
به وجود بيايد؛ به همين دليل است كه ما در انتشارات 
ققنوس ســراغ آن نوع از آثار نمي رويم. در مقدمه اين 
مجموعه هم نوشــته ايم كه تنها ايده و بخشــي از آثار 
فوليو دويورو را از انتشــارات گاليمــار وام گرفته ايم و 
بنا نداريم عينا همان مســير را ادامه دهيم؛ بنابراين، 
متون تلخيص شــده يا گزيده هاي رمان هاي حجيم يا 
هرگونه متن دستكاري شده از آثار بزرگ ادبي را ترجمه 
نمي كنيم و در اين مجموعه جاي نمي دهيم. حتي براي 
اينكه دغدغه مخاطبانمان را كم و خيال شان را راحت 
كنيم كه اين مجموعه تلخيص و گزينش شده به معناي 
انتخاب قطعه اي از متون اصلي نيست، از شماره هشتم 
مجموعه پانوراما به بعد، روي جلــد اصلي، خيلي ريز 
و باالي اســم نويســنده توضيحي مختصر آورده ايم؛ 
مثال روي جلد كتاب جنايت نوشــته ايم: 4داستان از 
جان اســتاين بك. يا براي كتاب »كودكي يك رئيس« 
تأكيد كرده ايم: داســتاني بلند. پس، دغدغه اول شما، 
يعني امكان انتقال نيافتن ظرايف متون اصلي در متن 
گزينش شده، مي تواند رفع شود. اما درباره عادت دادِن 
مخاطب به متون كوتاه شده با شما موافق نيستم. چه، 
مجموعه داستان هاي كوتاه نيز مي توانند از اين موضع 
قضاوت شوند كه مخاطب ممكن است يك داستان را 
بخواند و بقيه را نخواند يــا حتي رمان هاي كوتاهي كه 
در قطع كتاب هاي جيبي منتشــر نمي شوند؛ ضمن 
اينكه، اگر مخاطبي طبق گفته شما به خواندن متون 
كوتاه »عادت« كند، باز هم ما به هدف مان رســيده ايم 
كه همانا عادِت مخاطب به خواندن است؛ كوتاه يا بلند 

فرقي نمي كند.
نويسندگانيباسبكهاوجهانبينيهاي
مختلفدراينمجموعهدركنارهمقرارگرفتهاند.
چهمعيارهاييبرايانتخابعناوينونويسندگاني

داريدكهدرمجموعهپانورامامنتشرميشوند؟
اصال اســم مجموعه را به همين دليل پانوراما انتخاب 
كرده ايم. يادم هست چند اســم ديگر با معاني گزيده 
يا گلچين و اســم هايي نظير اينها مطرح شــده بود، 
اما هيچ كدام نمي توانســت اين منظور را برســاند كه 
نويسندگاِن اين مجموعه در عين حالي كه با نخ تسبيِح 
انديشــه به هم متصلند، هيچ ربطي از لحاظ ســبك 
نوشــتاري، عقيده و بينش  به هم ندارنــد. پانوراما را 
در لغت »سراســرنما« ترجمه كرده انــد و در توضيح 
آورده اند: دورنماي وسيِع   سراســري از يك فضا. فكر 
مي كنم همين توضيح بتواند تنوع طيف نويســندگان 
اين مجموعه را برســاند. بنابراين، معيار انتخاب كتاب 

در مجموعه پانوراما فقط و فقط ادبياتي است كه بتواند 
تمام قد از خود دفاع كند. حاال چه 6نويســنده باشند 
كه داستان هايشــان در نيويوركر منتشر شده و حاال 
در مجموعه »ابريشمي گل برجســته« ترجمه شان را 
داريم، چه »رستوراِن نقاشــي« فرانسوي امه باشد در 
اواسط قرن بيستم و چه 2 داستان از فوئنتِس مكزيكي. 
اميدوارم روزي از نويسندگان ايراني مان هم اثري در اين 

مجموعه داشته باشيم.
جزكتابهايگاليمار،ازمنابعديگري
مثلنشريهمعتبرنيويوركرهمداستانهاييدراين
مجموعهآمدهاست.چهچيزباعثشدكهسراغ

منابعديگريجزكتابهايگاليماربرويد؟
فكر مي كنم پاسخ اين سؤال را در جواب پرسش قبلي 
دادم. اما باز هم تأكيد مي كنم كــه از اول هم قرار نبود 
كه دست مان را فقط و فقط با عناوين انتخابي گاليمار 
ببنديم؛ مثال وقتي خانم مقانلو ترجمه 6 داســتان از 
نيويوركر را به مــا دادند، يا وقتي جنــاب عليرضايي 

مجموعه داستان منتخب شان را براي بررسي به دست ما 
سپردند، ديديم در مجموعه پانوراماي ققنوس مي توانيم 
ارائه بهتري از اين دو اثر داشــته باشــيم. پس، اين دو 

عنوان را در پانوراما منتشر كرديم.
ازكتاب»كودكييكرئيس«ســارتر
قبالترجمهمرحومسپانلومنتشرشدهبود.بهدليل
مسائلكپيرايتازهمانترجمهاستفادهنكرديديا
فكرميكرديدنيازبهترجمهجديدتريوجوددارد؟

مرحوم سپانلو در ســال1344 اين داستان را ترجمه و 
منتشر كردند؛ بيش از نيم قرن از ترجمه شان گذشته 
بود. حتما مي دانيد كه حاال ديگر زبان شناسان  بزرگ 
هم مدعي پيشرفت و تغيير زبان در طول زمان هستند و 
حتي كم كم غلط هاي مصطلح را به رسميت مي شناسند؛ 
خيلي لغات نيز ديگر منسوخ و كهنه مي نمايند. بنابراين 
بازترجمه يا ويرايش آثار، پس از حدود 50سال به نظرم 
نه تنها مشكلي پيش نمي آورد، كه بعضا نيازش نيز حس 
مي شود. پانوراماي ققنوس از استاندال و همينگوي و 
بالزاك اثر دارد تا كامو و اســتاين بك. جاي سارتر واقعا 
خالي مي شــد اگر نبود. از طرفي، چه شخص من و چه 
انتشــارات ققنوس نه عالقه داريم و نه خودمان را در 
جايگاهي مي دانيم كه در ترجمــه بزرگان ادبيات مان 
دســت ببريم. بنابراين پيشــنهاد ترجمه اين اثر را به 
حسين ســليماني نژاد داديم و ايشــان هم ترجمه اي 

قابل قبول به ما دادند.
آثارديگريهمهســتكــهدراين

مجموعهمجدداترجمهشدهباشند؟
بناي ما بر اين اســت كه بازترجمه نداشته باشيم؛ مگر 
در شرايطي كه در پاسخ به سؤال قبلي هم گفتم. مثال 
مجموعه »پدرم« شامل 2داستان اتوبيوگرافيك است و 
يك بيانيه؛ متني كه پاموك براي سخنراني در مراسم 
اهداي جايزه نوبل نوشته بود. اين متن پيش از اين در 
يكي، دو مجله منتشر شده بود، اما چون با حال و هواي 2 
داستان قبلي همخواني داشت و موضوع شان مشترك 
بود، در اين مجموعه جاي گرفت. موضوع هر 3 قطعه، 
پدر است. از مابقي عناوين تا جايي كه مي دانم ترجمه 

ديگري موجود نيست.
ناماســتاندالوبالزاكممكناستبا
كتابهايقطــورتداعيشــود؛درحاليكهدر
اينمجموعهداســتانهايكوتاهوالبتهروانو
خوشخوانيازآنهامنتشرشــدهاست؛آثاريكه
ازاستاندالوبالزاكوســايركالسيكهادراين
مجموعهمنتشرشــده،چهچيزيازآنهاعرضه
ميكندكهقبالدرآثارمشهوِرترجمهشدهشاناز

ديدفارسيزباناندورماندهاست؟
همين كوتاهي آثــار مي تواند خصيصه اي باشــد كه 
فارسي زبانان پيش از اين شايد حتي درباره اش چيزي 

نشنيده بودند؛ ضمن آنكه طنز خانوادگي اي كه بالزاك 
در »فلســفه زندگي زناشــويي« دارد، نگاه تاحدودي 
ضد زن او و فضايي كه در »مسافرخانه سرخ« توانسته 
در كمترين حجم ممكن بســازد و بپردازد، تمام اينها 
مي تواند گوشه اي از سبك نوشتاري بالزاك باشد كه تا 

به حال از چشم مخاطبان فارسي اش دور مانده.
»مرگنامه«ادواردلوهازانگليســي
ترجمهشده؛تاجاييكهدرآمازونديدم،اينكتاب
نسخهفرانسويهمدارد.چراازمتنفرانسهبراي
ترجمهاستفادهنكرديد؟خودلوههمنسبتبهساير
نويسندگاناينمجموعهبرايماناشناختهتراست.

كميدربارهاشتوضيحميدهيد.
فكر مي كنم به خاطر نام مترجم گفته ايد از متن فرانسه 
اســتفاده نكرده ايم. بايد بگويم كه فرشاد رضايي زبان 
فرانسه هم مي داند و براي ترجمه اين اثر از هر دو متن 
فرانسه و انگليسي كمك گرفته است. در اين مجموعه و 
حتي در ديگر آثار ترجمه شده نشر ققنوس تمام سعي ما 
بر اين است كه آثار از زبان دوم ترجمه نشوند؛ بنابراين 
تنها درصورتي با بررســي و درنهايت انتشار مرگ نامه 
موافقت كرديم كه مطمئن شديم مترجم از زبان واسط 
ترجمه اش نكرده. مرگ نامه از آن دست آثاري بود كه 
پس از ارائه مترجم، با توجه به حجم كتاب و نيز با توجه 
به اينكه نويســنده را در ايران نمي شناســند، تصميم 
گرفتيم در مجموعه پانوراما منتشرش كنيم. اما درباره 
ادوراد لوه بايد بگويم كه او در اوج شكوفايي به زندگي 
خود پايان داد؛ شايد به همين دليل است كه كمتر او را 
مي شناسند؛ به خصوص در حوزه ادبيات. آثار او چه در 
زمينه عكاسي و چه نوشتار، در مجموع در طول 6 سال 
نوشته و منتشر شــد و آخرين اثرش، مرگ نامه، 3 روز 
قبل از پايان زندگي اش تحويل ناشــر شد؛ يعني خود 

نويسنده انتشار آن را نديد.
نميشوداسمنشرققنوسبيايدودرباره
اورهانپاموكحرفنزد.»پدرم«چهنسبتيباساير

آثارپاموككهدرايرانمشهورشدهاند،دارد؟
آثار پاموك تقريبا همگي در ايران به شهرت رسيده اند. 
پدرم هم يكي از آنهاست، در مدت كوتاهي تجديد چاپ 
شد و بازخوردها نيز بسيار مثبت بود. نمي دانم بگويم 
نسبت دارند يا ندارند. خب، پدرم اتوبيوگرافيك است. 
خاطرات خود نويسنده اســت از پدرش، كه در قالب 
داستان و يك متن ســخنراني به خواننده ارائه كرده. 
اما مثل ديگر آثارش به شــدت خواندني اســت. حتي 
داستان ها كه تمام مي شوند مخاطب ناراحت مي شود 
كه چرا اين  نوشته دلنشين اين قدر زود تمام شد و مثل 
رمان هاي قطور پاموك صفحه هاي زيادي به اين حس 
اختصاص داده نشده. شايد نسبت پدرم با ديگر آثارش 
همين قلم جذاب و خوشخوان و در عين حال پيچيده 

پاموك است.
درادامهايــنمجموعهبايدمنتظرچه

كتابهايديگريباشيم؟
هم اكنون 2 اثر زير چاپ اســت؛ رمــان كوتاِه تربيت 
اصولي از كورت ونه گات با ترجمه محمدرضا شكاري 
و مجموعه 7 داستان از نويسندگان بريتانيايي با عنوان 
يكي مثل تو با ترجمه حسين عليرضايي. مجموعه اي 
ديگر از نويسنده اي ايتاليايي را صنم غيايي دارد ترجمه 
مي كند. مجموعه داســتاني از جوليان بارنز به ترجمه 
اسداهلل امرايي قرار اســت در اين مجموعه جاي گيرد 
و عناوين ديگري از ادبيات آلماني، فرانسه، اسپانيايي 

در دست اقدامند.

بررسی يك تجربه متفاوت در بازار كتاب ايران

وزی، دبير مجموعه پانوراما، درباره ويژگی های كتاب های اين مجموعه  گفت وگو با سميه نور

چشم انداز بلند داستان های كوتاه

مخاطــب ايراني بايد ظاهــر كتاب را 
بپسندد. قيمِت كتاب برايش مهم است، 
اما محتواي كتاب و زيبايي ظاهري اش 
هم بسيار  با اهميت اند. چنانچه هنوز كه 
هنوز است طيف وسيعي از مخاطبان 
ايراني رابطه خوبي با كاغذ بالكي ندارند 
و كاغذ سفيد را ترجيح مي دهند. براي 
مخاطب ايراني كتــاب جيبي آنقدرها 
ارجحيت نــدارد كه بتوانــد در ترويج 
كتابخوانــي و متعاقبا كمك به اقتصاد 

نشر تأثيرگذار باشد

تمامنمايبالزاك

يادداشت

محمدنجابتي
مترجم

اگر شما هم مثل من كتاب دوست باشيد و چندين 
ساعت از روزتان در مترو، اتوبوس يا تاكسي بگذرد، 
حتماً مي دانيد كه كتاب جيبي چه موهبتي است: 
كيفتان را ســنگين نمي كند، خوش دست است و 
قيمت مناســبي دارد. اگر اين كتاِب جيبي نوشته 
نويسنده اي نامدار هم باشد كه نورعلي نور مي شود. 
به همين دليل بود كه وقتي شــنيدم انتشــارات 
ققنوس قصــد دارد مجموعــه اي جيبــي از آثار 
نويسندگان بزرگ منتشر كند، خدا خدا مي كردم 
از من نيز دعوت به همكاري كنند. خوشــبختانه 
آرزويم برآورده شــد و زماني كه براي صحبت هاي 
اوليه به دفتر انتشــارات رفتم، بيش از پيش گل از 
گلم شكفت. عناويني كه براي اين مجموعه درنظر 
گرفته بودند چنان دلربايي مي كردند كه مانده بودم 
كدام شان را انتخاب كنم. دوست داشتم همه شان را 
خودم ترجمه مي كردم. چندتايشان را نشان كردم 
و درباره شان به جســت وجو پرداختم. در نهايت، 
مسافرخانه سرخ، اثر بالزاك را قرارداد بستم. اما چرا 

مسافرخانه سرخ؟
خالصه داســتان از اين قرار است كه پس از صرف 
غذا در محفلي اعياني، يكي از مهمانان شــروع به 
بيان خاطره اي مي كند؛ ســال ها پيــش، در زمان 
جنگ هاي ناپلئــون، 2 جوان نظامي شــبي را در 
مســافرخانه اي موســوم به »مســافرخانه سرخ« 
مي گذرانند. در شب حضور اين 2تازه سرباز، جنايتي 
در مســافرخانه رخ مي دهد و بلوايي به پا مي شود. 
با شــنيدن اين خاطره و شرح جنايت كه همچنان 
مبهم باقي مانده اســت، يكي از حضــار بي درنگ 
به فرد ديگــري كه در مهماني حضور دارد شــك 
مي كند  و سرنخ هايي در گذشــته او مي يابد. مرِد 
كنجكاو به زندگي شــخصي فرد مشكوك سرك 
مي كشد و حين تفحص، درگير ماجراهاي ديگري 
مي شــود و كار بيخ پيدا مي كند. بالزاك اين رمان 
كوتاه را بالفاصله پس از چرم ساغري و كمي قبل از 
»باباگوريو«، در اوت1831، منتشر كرد و بي دليل 
نيســت كه اين 3 اثر مشتركات بســياري دارند. 
براي مثال، تايفر، بانكــدار ثروتمندي كه در فصل 
نخست »چرم ساغري« مهماني اي برگزار مي كند 
و ميزبان شــخصيت اصلي رمان مي شــود، همان 
فرد مشكوك و تازه  به  دوران  رسيده اي است كه از 
شخصيت هاي محوري »مسافرخانه سرخ« به شمار 
مي آيد. به عالوه، ويكتورين كه دختر تايفر و معشوقه 
راوي مسافرخانه سرخ اســت، در »باباگوريو« نيز 
حضور دارد و در نقش يكي از لعبتكان راستينياك 
ظاهر مي شــود. بالزاك فضاي نيمــه  فانتزي چرم 
ساغري را در مسافرخانه ســرخ نيز به كار برده و به 
ســياق باباگوريو، به نقد طبقه نوكيسه اي پرداخته 
كه طي انقالب فرانســه و ناآرامي هاي پس از آن، با 
نيرنگ و حتي ريختن خون ديگران، به نان و نوايي 
رسيده اند. اشتراكات مسافرخانه سرخ با ديگر آثار 
نويســنده فقط به اين 2 رمان محدود نمي شــود، 
به طوري كه گويا همه شخصيت هاي بالزاكي، شبي 
را در مسافرخانه سرخ ســپري كرده اند و نقشي از 
خود به جا گذاشته اند. به همين دليل مي شود اين 
رماِن كم  حجم را پانوراماي مجموعه كمدي انساني 
دانست. پر بيراه نيست كه مسافرخانه سرخ از زمان 
انتشارش تا به امروز همواره مورد توجه نويسندگان 
و منتقدان بوده، به طوري كه ژرژ ساند، بانوي نامدار 
فرانسوي و از اديبان هم عصر بالزاك، نمايشنامه اي 
 با اقتباس از اين داســتان نوشــت. اميل شــانتيه 
)با نام مستعار آلن(، فيلسوف فرانسوي، در كتابي 
كه تحت عنوان بــا بالزاك )1937( نگاشــته و به 
جنبه هاي فلسفي كمدي انســاني پرداخته است، 
بخش ويژه اي را به مسافرخانه سرخ اختصاص داده 
و پيشامدهاي اين رمان را از دريچه فلسفه اخالق 
تحليل كرده اســت. در بين معاصران نيز، ميشل 
بوتور در بداهه گويــي درباره بالــزاك )1998( با 
ديدي روانكاوانه به واكاوي شخصيت هاي اين رمان 

و تضادها و تشابه هايشان پرداخته است.
در خاتمه، جا دارد اشاره كنم كه ترجمه فارسي اين 
كتاب مستقيماً از متن فرانسوي انجام شده و براي 
دقت هرچه بيشتر و پرهيز از هرگونه اشتباه، با يك 
 The Red Inn, Translated( ترجمه انگيســي
by Katharine Prescott Wormeley( و يــك 
ترجمه عربي )النزل األحمــر، ترجمة صالح الدين 
برمدا( مقابله شده اســت. عالوه بر پاورقي هايي كه 
ناشر فرانسوي به متن افزوده، پاورقي هاي ديگري 
نيز ضميمه شــده تا مخاطبان فارسي زبان بيش از 
پيش با اطالعات ادبي و تاريخي عصر بالزاك آشنا 

شوند.

انتشاراتگاليماردرفرانسهوانتشاراتپنگوئن
دربريتانيــاباكتابهايجيبيخوشدســتو
خوشخوانيكهدرطولســاليانآنرامنتشر
كردهاند،بابآشناييافرادزياديراباآثاربزرگعالمادبياترابازكردهاند.درايران
نيزناشرانمختلفيكوشيدهاندتاباانتشاركتابهايجيبيدرترغيبمردمبهمطالعه
والبتهفروشبيشتركتابهايشانگامبردارند،اماواقعيتايناستكهايرانيهابه
اينراحتيكتابنميخوانند.بااينحال،تالشهاييكهبرايارائهكتابهايخواندني

بهكتابخوانانايرانيميشود،نشــانميدهدكههنوزبرايجذبمخاطببيشتر
نبايدنااميدبود.مجموعه»پانوراما«كهمدتياستتوسطانتشاراتققنوسمنتشر
ميشود،درزمرهاينتالشهاجايميگيرد.حجمكمكتابهاياينمجموعهونامهاي
بزرگنويسندگانشانهرعالقهمندبهكتابيراوسوسهميكندتايكيازمجلدات
اينمجموعهرادردســتبگيردوازكوچكترينفرصتشبرايمطالعهدرمتروو
اتوبوسيازمانانتظاردربانكومطبدكترنهايتبهرهراببرد.باســميهنوروزي،
دبيرمجموعهپانوراما،دربارهاينمجموعهگفتوگوكردهايمكهدرادامهميخوانيد.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

شمابابزرگانيمثلمرحومنجفيحشرونشرداشتيد.درگفتوگوهاييكهباايشانياسايربزرگانادبياتما
داشتهايد،بهجايخاليايازادبياتفرانسهكهدرايرانهنوزناشناختهماندهباشدبرخوردكردهبوديدكه

چهبسابشوددرمجموعهپانورامابهآنپرداخت؟
نهدرمجموعۀپانوراما،حتيدرميانآثارترجمهشدهدرنشرايرانكليجايخاليوجوددارد.البتهمرحومنجفيسالهابودديگر
دغدغۀشناساندِننويسندگانفرانسويبهمخاطبفارسيرانداشتند.ايشانكامالوقتوذهنخودراوقفزبانفارسيكردهبودند
وآثاريهمدر10سالپايانيعمرشاندربابوزنشعرفارسيوعروضدرشعرفارسيتاليفكردند.امامثالمنوچهربديعيدركنار
مجموعهكتابخانههاييكهدارند،يككتابخانهرااختصاصدادهاندبهآثاريكهترجمهنشدهوجايخاليشاندرايرانحسميشود.
هربارهممقابلآنقفسههاميايستيم،يكيازآنهارابرميدارند،كليدربارهاشصحبتميكنندوحسرتيميخورندكهايكاش
مترجميميشناختيموكتابرابرايانتشاربهاوميسپرديم.البتهكهبازارنحيفاينروزهايكتابكاِرانتشاِرآثارناشناختهرابراي
ناشرانبسيارسختكرده.مخاطِبامروزبهداليلاقتصاديناچاراستبينكتابهايتازهمنتشرشدهدستبهانتخاببزندوكمپيش

ميآيدكهبهنويسندهايناشناختهاعتمادكند.

ث
مك

مترجمانجوانيمثلمحمدنجابتييافرشادرضاييدراينمجموعههمكاريكردهاند.كميدربارهمترجمان
اينمجموعهتوضيحدهيد.

مترجماناينمجموعهجزآقاينجابتيهمگیازمجموعۀپانوراماهماثرمنتشرشدهداشتهاند،حاالچهدرنشرققنوسچهنزدناشرهاي
ديگر.آقاينجابتيرادريكسخنرانيكهدردانشگاهشهيدبهشتيداشتمشناختم.بحثيمطرحشدهبودبينحضارومن،مبنيبر
اينكهناشرانبزرگازمترجمانجوانوگمنامآثاريمنتشرنميكنند.منآنجابهدانشجوهاقولدادمكهاگراثريراترجمهكنندو
ترجمهشانخوبباشد،زبانفارسيرافدايترجمهنكردهباشندوازپسانتقالسبكنويسندهبرآمدهباشند،تمامتالشمراميكنمتا
كتابشانرابهناشرمعتبريارائهكنموپيگيرانتشارششوم.ازآنجمعفقطآقاينجابتيبودندكهنمونهترجمهآوردندومعلومبودكه
رويفارسياثرشانكاركردهاندودربارۀآثاريكهقصدترجمهاشرادارند،مطالعهميكنند.همينبسبود.نمونهترجمهايارائهدادند
وققنوسمسافرخانۀسرخراباايشانقراردادبست.ازآنزمانتاكنون4اثرراباترجمۀايشانمنتشركردهايم.آقايرضاييهمپيش
ازآنكتابيكحكومتكوتاهورعبآوروروحگريانمنرادرققنوسمنتشركردهبودند.محمدرضاشكاريورامتينابراهيميهماز

مترجمانجوانمابودنداماباقيمترجمانهمگيدراينحرفهسابقهداشتند.

ث
مك
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كيوسك

پيش از ورود بــه بحث اصلي،  مختصري 
به سفر روز يكشنبه آقاي ظريف به بغداد بپردازيم. 
ايشان عالوه بر ديدار با مقامات دولتي عراق،  مالقاتي 
جداگانه با آقاي عمار حكيم و ســاير اعضاي ائتالف 
عراقيون داشتند. فضاي حاكم بر اين مالقات چگونه 

بود و چه مسائلي در جريان آن مطرح شد؟
البته سفر آقاي ظريف به عراق،  سفر كوتاهي بود و مالقات 
ايشان با آقاي حكيم هم حدودا كمتر از يك ساعت طول 
كشيد. در جريان اين مالقات مســائل مختلفي درباره 
دولت آقاي الكاظمي، حمايت از دولت در شرايط كنوني، 
مشكالت داخلي و منطقه اي عراق توسط طرفين مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. اگرچه مالقات كوتاهي بود و با 
سرعت هم برگزار شد اما به باور من نشست مهم و موفقي 
بود كه نتيجه آن،  توسعه روابط ميان عراق و ايران است. 
بدون شــك عراق نمي تواند از روابط عميق با همسايه 
بزرگ خود،  ايران بي نياز باشد چرا كه اين كشور را عمق 

استراتژيك خود به شمار مي آورد.
دولت آقاي الكاظمي دســتور كار خود 
در حوزه سياست خارجي و منطقه اي را تالش براي 
ميانجي گري بين طرف هاي درگير و نقش آفريني با 
هدف مهار بحران ها اعالم كرده است. در مقابل اما 
برخي معتقدند تنش هاي فعلي منطقه بسيار بزرگ تر 
از آن اســت كه دولت جديد عراق بتواند گامي مهم 
در جهت نابودي يا حتي كاهش آنها بردارد. شــما 
فرصت هاي دولت جديد در اين زمينه را تا چه اندازه 

جدي ارزيابي مي كنيد؟ 
من باور دارم كه عراق مي تواند نقشي استراتژيك در آرام 
كردن اوضاع ملتهب منطقه ايفا كند. علت اين مسئله نيز 
به موقعيت عراق،  عمق استراتژيك اين كشور و روابطش 
با ايران از يك سو و مجموعه كشورهاي عربي از سوي ديگر 
بر مي گردد. بنابراين عراق بدون شــك مي تواند در حل 
چنين مشكالتي كه ادامه آنها به نفع هيچ كس در منطقه 
نيست،  نقش آفريني داشته باشد. از سوي ديگر فرايند 
كاهش تنش و مصالحه در منطقه به سود همه طرف ها از 
جمله عراق ارزيابي مي شود،  چراكه ثبات و استقرار اين 
كشور هم به نوعي منوط به وضعيت حاكم بر روابط ميان 

تهران و رياض است. 
بر اين اســاس آمريكايي ها نيز بايد در مسير آرام كردن 
فضا و مهار تنش هاي كنوني حركت كنند،  چراكه ادامه 
اين وضع،  عالوه بر عربســتان و ايران،  به ســود آنها نيز 
نخواهد بود. ما خواهــان كاهش تنش به طور عمومي در 
سراسر منطقه هســتيم. هم اكنون تمام جهان با بحران 
اقتصادي دســت و پنجه نرم مي كند و همزمان،  گرفتار 
مقابله با ويروس كروناست. بنابراين مطالبه كاهش تنش 
و مهار بحران هاي موجود،  محدود به منطقه ما نيســت 
چرا كه كل جهان خواستار توقف تمام جنگ هاي نظامي 
و رسانه اي شده است تا به اين واسطه از بحران فعلي عبور 
كند. اميدواريم هيأت سياسي عراق كه سفرهاي خارجي 
خود را امروز از تهران آغاز كرده،  دست كم در كوتاه مدت 

به راه حل هايي براي كاهش تنش در آينده دست يابد.
برخي از رســانه ها و جريانات سياسي، 
از تنش ميان دولت آقاي الكاظمي و تهران ســخن 
مي گوينــد. در واقع از ديد اين جريانات،  مســئله 
»مصالحه منطقه اي با محوريت عراق« چندان جدي 
نيست،  چرا كه اصوال روابط دولت الكاظمي با تهران 

روابط مطلوبي به شمار نمي آيد. نظر شما در اين باره 
چيست؟ 

ايران همسايه بزرگ عراق اســت و بنابراين بغداد تحت 
هيچ شرايطي نمي تواند از روابط عميق خود با اين كشور 
چشم بپوشد. قطعا كساني هستند كه تمايلي به برقراري 
ثبات در عراق و يا حتي سراسر منطقه ندارند،  بنابراين در 
جهت تخريب روابط مورد نظر شما فعاليت مي كنند. اما ما 
باور داريم كه عراق،  نقشي محوري در كاهش تنش هاي 
كنوني منطقه بين ايران و برخي كشورهاي عربي خواهد 
داشت و شــايد دولت جديد عراق در اين مسير موفق به 
تحقق اهدافي شود كه دولت هاي پيشين عراق از انجام 
آن ناتوان بودند. اهميت اين مســئله با نگاهي به روابط 
خوب آقاي الكاظمي با ساير طرف هاي مؤثر در بحران،  
بيشتر نمايان مي شود. براساس اطالعات، اين كشورها 
از آقاي الكاظمي،  بيش از نخســت وزيران سابق عراق 

استقبال مي كنند.
آقــاي الكاظمي تا كنــون چندين بار از 
آمادگي خود براي افزايــش تعامالت مالي با ايران و 
كمك به اين كشور مقابل فشارهاي اقتصادي سخن 
گفته است. اين مواضع از سوي ايشان در مالقات با 
رئيس بانك مركزي ايــران در بغداد نيز مورد تاكيد 
قرار گرفت. حضور چهره هاي عالي رتبه اقتصادي در 

هيأت سياسي عراق در تهران نيز مويد اين امر است. 
روابط اقتصادي دو كشور در سايه تحريم هاي آمريكا 

را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در ابتدا بايد اشــاره كنيم كه ايران در روزگار سختي و 
روزگار مبارزه با داعش،  كنار عراق ايستاده و كمك هاي 
فراواني به اين كشور داشته اســت. ايران در اين زمينه 
به گردن عــراق حــق دارد،  آن هم در وقتي كه ســاير 
كشورها رويكردي منفعالنه در قبال حوادث خطرناك 
نظامي و اقتصادي عراق در ســال2014 داشته و اقدام 
قابل توجهي بــراي حمايت از اين كشــور مقابل تهديد 
داعش انجــام ندادند. در چنين شــرايطي بود كه ايران 
به عنوان نخستين كشور وارد صحنه شده و كمك هاي 
تســليحاتي، مستشــاري و... خود به عراق را آغاز كرد. 
پس اين از بديهيات است كه حاال عراق بايد در مقابله با 
بحران اقتصادي ايران،  كنار اين كشور بايستد. به ويژه كه 
ما در دهه90 ميالدي چنين شرايطي را تجربه كرده ايم. 
عراقي ها درد و سختي محاصره اقتصادي را مي شناسند. 
به باور ما، حق مردم ايران اين نيست كه به چنين شكلي 
در محاصره اقتصادي قرار داشته باشند. سياست فشار بر 

مردم بدون شك از منظر عراق غيرقابل قبول است.
آنچه مورد انتظار ماست و به تحققش اميدواريم،  دستيابي 
به راه حلي جامع و بين المللي بــراي خاتمه دادن به اين 

وضعيت است. ادامه اين شرايط به نفع هيچ كس نيست. 
بايد با تالش همگاني به راه حلي بين المللي براي مقابله 
با اين مشكالت دســت يابيم. تمام اينها در حالي است 
كه هم اكنون برخي كشــورهاي منطقه تالش دارند با 
سوءاستفاده از شرايط عراق و باقي مناطق، كشورگشايي 
كرده و يا نفوذ خود را به شكل نامشروع توسعه دهند. ما 
به آرام كردن فضا و مهار تنش ها نياز داريم تا در ســايه 
بازگشت ثبات، به تالش هاي اين كشــورها پاسخ داده 
و مقابل تحــركات آنها براي نزديك شــدن به مرزهاي 
عراق و يا حتي اشــغال بخش هايي از خاك اين كشور 

مقاومت كنيم.
مي دانيم كه دولت آقاي الكاظمي در داخل 
عراق نيز با چالش هاي متعددي روبه رو است و برخي 
جريانات كه حضور مؤثري در پارلمان دارند هم منتقد 
اين دولت به شمار مي آيند. ائتالف عراقيون در چنين 
موقعيتي تاسيس شده و گفته مي شود برنامه اصلي 
آن،  حمايت از دولت آقاي الكاظمي اســت. نسبت 

ائتالف خود با دولت را چگونه تعريف مي كنيد؟
ما از دولــت به عنوان دولــت آقــاي الكاظمي حمايت 
نمي كنيم، ما از عراق و حاكميت ملي اين كشور حمايت 
مي كنيم. آنچه براي ما به عنوان ائتالف عراقيون اولويت 
دارد اين است كه جايگاه عراق و حاكميت ملي اين كشور 
به طور مطلق حفظ شــود. پس از دولــت و اجراي تمام 
تصميم هاي دولتي كه در اين چارچوب باشــد حمايت 
خواهيم كرد. به همين قاعده،  هرگونه تصميمي از سوي 
اين دولت كه به نفع حاكميت ملي عراق نباشد مورد تاييد 
ما نيســت و اميدواريم كه دولت الكاظمي هم در چنين 
مسيري قرار نگيرد. ما تا اين لحظه از حاميان دولت ايشان 
هستيم و درصورت تداوم چشــم انداز كنوني، از اجراي 
تصميم هاي دولت در آينده نيــز حمايت خواهيم كرد. 
آقاي الكاظمي نقشه راهي را به عنوان برنامه دولت خود 
تقديم مجلس كرده كه با اكثريت آراء نمايندگان تصويب 
شده است. اميدواريم دولت ايشان تا روز آخر در چارچوب 
همين نقشــه راه حركت كند تا ما نيز به حمايت خود از 

دولت ادامه دهيم.
به عنوان سؤال آخر، چشــم انداز شما 
از تحوالت پيش روي منطقه طــي ماه هاي آينده 
چيســت؟ در حالي كه جرياناتي نظير دولت آقاي 
الكاظمي و حاميان آن به طور مرتب از ضرورت كاهش 
تنش و مصالحه ســخن مي گويند، برخي احتمال 
افرايش تنش ها يا حتي وقوع درگيري نظامي را مطرح 

كرده اند. ارزيابي شما چيست؟
به باور من آمريكايي ها در شرايط كنوني به دليل انتخاباتي 
كه در پيش است تمايلي به افزايش تنش ها ندارند. بر اين 
اســاس،  مقطع زماني فعلي فرصت مناسبي است كه با 
دستيابي به راه حلي بين المللي و جامع،  آرامش و ثبات 
را به منطقه برگردانيم تا هم بسياري از بحران ها متوقف 
شده و هم بخشي از مصايب و مشكالت مردم ايران خاتمه 
يابد. مردم ايران اكنون با صبر و ايستادگي خود در برابر 
اين فشارهاي ظالمانه مقاومت مي كنند. قطعا محاصره 
اقتصادي روزي تمام خواهد شد. ما به عنوان شهروندان 
عراق نيز درد و سختي تحريم ها را چشيده ايم اما در پايان 
به لطف خدا اين بحران تمام شد. تصور مي كنم محاصره 
اقتصادي ايران نيز پس از انتخابات آمريكا تمام مي شود؛ 

انتخاباتي كه ديگر فاصله چنداني با آن نداريم.
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  ترامپ: نرخ مرگ براثر كوويد- 19 
پايين است، فاوچي هشدار بي خود 

مي دهد

  درخواست پزشكان از مردم: به 
جلوگيري از دومين موج ويرانگر كرونا 

كمك كنيد

   پاندمي)كرونا( آزموني براي 
سيستم دادگاه هاي كشور )ژاپن( 

   امير)كويت( بعد از آزمايش هاي 
پزشكي تحت عمل جراحي 

موفقيت آميز قرار گرفت

   بن بست در نشست اتحاديه اروپا 

سياوش فالح پور
خبرنگار

محققان دانشــگاه آكســفورد در يك خبر 
اميدوار كننده روز گذشــته اعالم كردند در 
مرحله اوليه تســت انســاني واكسن مقابله 
با كوويد-19 مــورد تحقيقاتــي آنها نتايج 
بســيار مثبــت و موفقــي به دســت آورده 
 اســت. اين واكســن كه هم اكنــون به نام

 ChAdOx1nCoV-19 شناخته مي شود، 
به 1077 نفر تزريق شده و باعث توليد پادتن 
و افزايش گلبول سفيد براي مقابله با ويروس 
كرونا شده است. محققان دانشگاه آكسفورد 
مي گويند اين واكسن مي تواند سيستم ايمني 
بدن را براي مقابله با نوع جديد ويروس كرونا 
تربيت  كند. دولت انگليس 100ميليون دوز 
از اين واكسن را پيش خريد كرده است. اين 
واكسن كه از ويروســي با مهندسي ژنتيك 
ساخته شــده، اوال پس از تزريق باعث عالئم 

بيماري در فرد نمي شود و در وهله دوم بدن 
را در برابر ابتال به ويروس جديد كرونا مقاوم 
مي كند. به گفته محققان، اين واكسن عالوه 
بر توليــد آنتي بادي در بدن بــراي مقابله با 
ويروس، سلول هاي مبارز T را توليد مي كند تا 
با عفونت بجنگند. در مرحله اول تست انساني 
هيچ نوع عالئم جانبي از تزريق اين واكســن 
مشاهده نشــده و تخمين زده مي شود ظرف 
2۸ روز مي توانــد بــدن را در مقابل ويروس 
عامل بيماري كوويــد-19 مقاوم كند. دفاع 
اختصاصي بدن شــامل ايمنــي هومورال و 
ايمني ســلولي اســت. در ايمني ســلولي 
لنفوســيت هاي T )ســلول هاي T( فعاليت 
دارند.  سلول هاي T كشنده به طور مستقيم 
به سلول هاي آلوده به ويروس حمله مي كنند 

و موجب مرگ آنها مي شوند.

كرونا؛ عامل شكاف در صف 
جمهوريخواهان

ناتواني دونالد ترامپ براي مهار شيوع ويروس كرونا و مقاومتش در 
برابر اجباري كردن اجراي دســتورالعمل هاي بهداشتي در اماكن 
عمومي، نه تنها اعتراض مخالفانش را به دنبال داشــته، بلكه باعث 
دوري برخي اعضاي سرشــناس حزب جمهوريخواه از او نيز شده 

است.
طي روزهــاي اخير، برخــي چهره هــاي شناخته شــده حزب 
جمهوريخواه، راه خود را از ترامپ به خصوص بر سر ماسك زدن و 
توصيه هاي كارشناسان بهداشتي ازجمله دكتر آنتوني فاوچي جدا 
كرده اند. وضعيت در ايالت هاي مختلف آمريكا بحراني است و دونالد 
ترامپ در كاخ سفيد به دور از مشــكالت ايالت ها تنها بر انتخابات 
رياست جمهوري و حمله به رقيب دمكراتش متمركز شده است؛ 
رقيبي كه در نظرسنجي ها دست كم ۸درصد از ترامپ پيش افتاده 

و همين به كابوس زودهنگام او تبديل شده است.
فرمانداران ايالت ها، حتي آنها كه هميشه ساكت بوده اند، يكي پس 
از ديگري در مورد شــيوه مديريت بحران كرونا نظراتي مي دهند 
كه درســت در نقطه مقابل نظرات و سياســت هاي دونالد ترامپ 
قرار مي گيرد. اجباري كردن ماســك در اماكن عمومي، مهم ترين 
دستوري است كه از سوي بســياري از آنها طي هفته جاري صادر 

شده است.
روزنامه نيويورك تايمز ديروز در گزارشي حتي از گفت وگوي تلفني 
فرمانداران با يكديگر براي هماهنگي اقدامات اتخاذشده براي مقابله 
با كرونا خبر داده اســت؛ اتفاقي كه در نبود مديريت واحد از سوي 
دولت فدرال براي كنترل بحران، به راهكار تازه اي براي اداره امور از 
سوي ايالت ها تبديل شده است. به نوشته اين روزنامه، فرمانداران 
ايالتي ترجيح مي دهند مســائل خود را به جاي آنكه با ترامپ در 
ميان بگذارند، با معاون او يعني مايك پنس وارد مذاكره شــوند. 
پنس در جريان بحران كرونا هم نظر با رئيســش بوده اما به اعتقاد 
برخي از سياســتمداران، پنس برخالف ترامپ هنوز گوش شنوا 
دارد. نيويورك تايمز به نقل از ديويد كارني، مشاور فرماندار تگزاس، 
نوشته است: »به نظر مي رسد رئيس جمهور ديگر از ماجراي ويروس 
خسته شده است.« به گفته او فرماندار تگزاس در طول هفته 2 تا 
3مرتبه با مايك پنس در تماس است و مسائل و درخواست هايش 

را از او دنبال مي كند.
نيويورك تايمز به نقل از افراد مطلع نوشته كه اعضاي جمهوريخواه 
مجلس ســنا در مذاكرات خصوصي خــود با مقام هــاي دولتي 
خواستار برگزاري مجدد نشست هاي خبري دكتر آنتوني فاوچي، 
ويروس شناس معروف آمريكايي، در مورد وضعيت شيوع كرونا در 
آمريكا هستند؛ جلساتي كه از چند هفته قبل به دستور ترامپ ديگر 
برگزار نمي شــوند. ترامپ ديروز هم در پاسخ به سؤال خبرنگاران 
درباره دكتر فاوچي گفت: »خب او اشتباهاتي كرد. من با او حرف 
مي زنم؛ همين ديروز با او مفصل تلفني حرف زدم. ولي خب او كمي 
هم آشوب طلب اســت.« به نظر نمي رسد دست كم طي هفته هاي 
پيش رو، آمريكايي ها بار ديگر بتوانند در نشست هاي توجيهي از 

توصيه هاي دكتر فاوچي براي مقابله با كرونا بهره بگيرند.
ميــچ مك كانــل، رهبــر جمهوريخواهــان در مجلــس ســنا، 
سرشناس ترين جمهوريخواهي است كه تاكنون راهش را از ترامپ 
جدا كرده است. مك كانل اعالم كرده كه برخالف نظر ترامپ، كامال 
به ماسك زدن اعتقاد دارد. او همچنين تأكيد كرده كه به توصيه هاي 
دكتر فاوچي به طور دقيق عمل مي كند. مك كانل همچنين از مردم 
آمريكا هم خواسته به  نظرات كارشناسي دكتر فاوچي عمل كنند. 
او در جمع خبرنگاران گفت: »كامال مشخص است كه اين ويروس 
قرار نيست فعال از بين برود و تا زمان ساخته شدن واكسن آن بايد با 

آن كنار آمد و به توصيه هاي بهداشتي توجه كرد.«
ســخنان رهبر اكثريت جمهوريخواه در حالي مطرح مي شود كه 
دونالد ترامپ در ســخنانش طي روزهاي اخير بارها تأكيد كرده 
كه ويروس كرونا به زودي شكست مي خورد و به همين دليل نبايد 
اقتصاد و كســب وكار ها را تعطيل كرد. ترامپ افزايش آمار مربوط 
به مبتاليان در آمريكا را هم به دليل افزايش تست هاي انجام شده 
مي  داند. كارشناسان اما معتقدند موج دوم كرونا به آمريكا رسيده 
و افزايش تعداد مبتاليان و همچنيــن باالرفتن آمار مرگ و ميرها 
به دليل آغاز همين موج دوم است. شــمار مبتاليان در آمريكا به 
4ميليون نفر نزديك شــده و آمار مرگ و مير هم از 143هزار نفر 

گذشته است.
گري هربــرت، فرماندار جمهوريخواه ايالــت يوتا در جنوب غرب 
آمريكا ديروز به همراه تعداد ديگــري از فرمانداران جمهوريخواه 
در يك نشســت ويدئويي با مايــك پنس از او خواســته اند مانع 
»بي تفاوتي« دولــت در قبال بحران كرونا شــود. بــه گفته آنها، 
درصورتي كه ترامپ و ديگر مقام هاي دولتي ماسك بزنند، مديريت 
شــرايط براي آنها در ايالت ها آسان تر مي شــود. اين خواسته در 
حالي مطرح مي شــود كه مردم در ايالت هاي مختلف به شدت بر 
سر ماســك زدن يا نزدن و رعايت پروتكل هاي بهداشتي دو دسته 
شــده اند. اغلب افرادي كه هــوادار ترامپ هســتند، مثل خود او 
ماسك زدن را بي معني مي دانند و حتي در مهماني ها و گردهمايي ها 
بدون توجه به توصيه هاي بهداشتي شركت مي كنند. در روزهاي 
اخير، خبرهــاي متعددي از درگيري در فروشــگاه هايي كه زدن 
ماسك براي مشتريان را اجباري كرده اند منتشر شده است. اغلب 

اين افراد جزو هواداران ترامپ بوده اند.

انتخابات آمريكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

ســرانجام نوبت به ســفرهاي خارجي دولت مصطفي 
الكاظمي رسيد؛ دولتي كه هويت و شايد سرنوشت آن 
بيش از مسائل داخلي عراق به معادالت خارج از اين كشور 
گره  خورده است. براساس برنامه از پيش تعيين شده قرار 
بود سفرهاي آقاي نخست وزير و هيأت همراه،  روز گذشته 
از عربستان سعودي آغاز شده و امروز در ايران ادامه پيدا 
كند تا پس از پايان رايزني هاي منطقه اي،  عازم آمريكا 
شود. اما انتقال ناگهاني ملك سلمان به بيمارستان، اين 
برنامه را تا حدودي تغيير داد. حاال ايران،  نخستين مقصد 
سفرهاي خارجي نخســت وزير عراق است. نگاه حاكم 
بر برنامه سياست خارجي دولت جديد عراق چيست؟ 
نقش اين كشور در تحوالت ماه هاي آينده منطقه، كه به 
باور بسياري از تحليلگران ممكن است بحراني باشد،  چه 
خواهد بود؟ از سوي ديگر ايران چه جايگاهي در برنامه 
سياست خارجي دولت جديد عراق دارد؟ اين سؤاالت را 
با هشام السهيل، »رئيس فراكسيون عراقيون« در پارلمان 
عراق مطرح كرده ايم؛ فراكسيوني كه اصلي ترين پايگاه 

حاميان دولت مصطفي الكاظمي به شمار مي آيد. 

   ادامه شرايط كنوني منطقه به نفع هيچ كس نيست؛ نه عربستان، نه ايران و نه حتي آمريكا
  اميدواريم هيأت سياسي عراق در اين سفرها به راه حلي براي كاهش تنش ها دست پيدا كند

  كســاني كه در جهت تخريب روابط دولت الكاظمي با ايران فعاليت مي كنند تمايلي به 
بازگشت ثبات به عراق و منطقه ندارند

  الكاظمي به دليل روابط خوب با كشورهاي عربي و آمريكا مي تواند به نتايجي دست يابد كه 
ديگر نخست وزيران عراق از انجام آن ناتوان بودند

  باور داريم كه عراق نقشي محوري در كاهش تنش هاي ايران با برخي كشورهاي عربي ايفا 
خواهد كرد

  درحالي كه ساير كشورها عراق را تنها گذاشته بودند، ايران براي مقابله با داعش به كمك 
ما آمد

  مردم عراق با درد و رنج محاصره اقتصادي و تحريم آشنا هستند
  سياست تحريم از ديد عراق غيرقابل قبول است و براي 

مقابله با فشارهاي اقتصادي در كنار ايران هستيم
  ائتالف عراقيون نه از آقاي الكاظمي، بلكه از حاكميت 

ملي عراق حمايت مي كند
  تا وقتي دولت الكاظمي در چارچوب فعلي قرار داشته 

باشد از آن حمايت خواهيم كرد
  آمريكايي هــا به دليل انتخابات تمايلــي به افزايش 

تنش ها ندارند؛ بايد از اين فرصت براي بازگرداندن 
ثبات به منطقه استفاده كرد

  تصور مي كنم فشارهاي اقتصادي 
عليه ايران پــس از انتخابات آمريكا 

تمام شود

نتايج موفق واكسن كرونا دردانشگاه آكسفورد 
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سراسر اميد بود و نشاط. گل لبخند برلبانش 
هميشــه شــكوفا بود. نهاد ناآرام وجودش 
يك دم ايســتا نبــود. روزنامه نــگار بود؛ 

ششــدانگ، بي قرار، صياد سوژه ها 
و خستگي ناپذير.

»روح اهلل رجايــي« مهربان بود. 
رفاقت را مي فهميــد و براي آن 

ذره اي كم فروشــي نمي كرد. دل در گرو مردم داشــت و 
دغدغه اش گره گشودن از مشكالت اين و آن.

از ياد نمي برم پايان ســالي را كه او در هيــأت دبير گروه 
اجتماعي روزنامه همشــهري، مبتكر گلريزاني شــد كه 
ابتدا قرار بود 8 نفر بدهكار مالي را از بند رها كند، اما صفا و 
صميميت او، انبوهي از گلريزان را براي رهايي قريب به 80 
نفر را ترغيب كرد. سوژه هايش براي نوشتن گزارش هاي 
تأثير گذار، مردم بودند و مشــكالت آنــان در بزنگاه هاي 

سخت.
جواني كم تجربه بود وقتي به تحريريه آمد، اما به سرعت 
استعدادهايش را شكوفا كرد و حريصانه آموخت آنچه براي 
روزنامه نگار بودن الزم اســت. روح اهلل، به زودي در قامت 
روزنامه نگاري مجرب بروز كرد؛ با اين حال ترجيح او همان 
خبرنگاري بود تا عناويني كه جايگاه جعلي را برايش در اين 
حوزه فراهم كند. روح اهلل، در تواضع و رفاقت و باورهايش 
برجسته بود. درنگ او تنها در آموختن، بيشتر ياد گرفتن و 
بهره بردن از تجربه ديگران بود. او قدردان آناني بود كه به او 
آموختند و حاتم طايي بود در بذل تجربه و آموخته هايش 
براي ديگران. سيمايش پر بود از صفا و كالمش سرشار از 
صداقت. به راحتي مي شــد بغض كالمش را فهميد اما از 
دورويي و نقاب، بري بود. با او مي شد رفاقت كرد، حتي اگر 
سليقه و نگاهت با او تفاوت داشت. جان مايه مرام و منش او 
صميمت، صفا و هرآنچه بود كه اين روزها در عالم رفاقت، 

حكم كيميا دارد.
جامعه روزنامه نگاران ايران در اين چنــد روز و در جنگ 
با كرونا، 2 گوهر خود را از كف داد؛ »ســهيل گوهري« و 
»روح اهلل رجايي«. جاي خالي آنــان را جز غم و اندوه چه 
پر خواهد كرد؟ آه از اين روزگار بد كــردار كه ما را هرروز 

محكوم به تحمل تلخي ها كرده است.
روح اهلل! هنوز داغ رفتن »سهيل گوهري« برجانمان زبانه 
مي كشد كه تو هم رفتي. تو رفتي و ما هنوز مانده ايم تا چه 
به سرمان آيد و چگونه تحمل كنيم رنج رفتن عزيزانمان را.

خدايا روح دوستانمان را 
قريــن رحمت كن و 
به ما صبري عنايت 
كن تا بعــد از اين، 
روزگار برايمــان 
چه رقــم خواهد 

زد.

چهارشنبه گذشته ســعيد خال، سرپرست گورستان بهشــت زهرا، به مناسبت 
پنجاهمين سال تاسيس اين سازمان، مراسمي را برگزار كرد تا دستاوردهاي نيم 
قرن فعاليت اين سازمان را بگويد و ويژگي هاي كار شبانه روزي پرسنل خدوم اين 
ســازمان از قبركن و تطهيرگر تا مديران و كارمندان اين گورستان را - به ويژه در 
هنگامه وزش توفان كرونا - تشريح كند و از خدمات اين زحمتكشاني كه به چشم 
نمي آيند اما كاري بسيار صعب و طاقت فرسا، هم از لحاظ جسمي و هم از لحاظ 
روحي برعهده دارند، تقدير كند تا شايد قوت قلب و روحيه اي باشد براي كساني 
كه گمنام زحمت مي كشند و شب و روزشــان با مرگ و مصيبت و ضجه و مويه 

عجين شده است...
پس از انتشار تصاوير اين مراســم و به ويژه تصوير كيكي كه بريده شد، سيلي از 
كامنت ها ، گاليه ها ، متلك ها و ناســزاها در فضاي مجازي، تلگرام ، اينستاگرام ، 
توييتر و سپس شــبكه هاي تلويزيوني مخالف و موذي، درگرفت. حال آنكه اصل 
موضوع فراموش شد و آن تالشــي بود كه پس از ســال ها براي تشكر و تقدير از 
مظلوم ترين آدم هايي بود كه در تموز جانسوز گرما و سوز استخوان سوز سرماي 
اين گورستان عظيم به سخت ترين كارهاي جسمي و روحي مشغولند و در زمره 
فراموش شــدگان اين كالنشهر به حساب مي آيند. درست اســت كه اين مراسم 
اشكاالتي هم داشت. شايد بهتر بود مدير بهشت زهرا چند تن از پايين ترين سطوح 
كارگران اين گورســتان ازجمله قبركن ها و تطهيرگرها را هم به مراسم مي برد. 
شايد بهتر بود كيك نمي بريدند تا مراسم شبيه جشــن تولد نمي شد و با سليقه 
بهتري برنامه را تدارك مي ديدند. اما آنچه مغفول ماند آمارها و گزارش هايي بود 
كه از خدمات 50ساله اين گورستان عظيم ارائه شد. اينكه تهران تنها كالنشهري 
است كه گورســتان جامع دارد. 1.7ميليون انســان - كه هريك چشم و چراغ و 
جگرگوشــه هاي خانواده هايي بوده اند - در اين آرامســتان آرام گرفته اند، اينكه 
بيش از 30هزار شهيد عزيز در اين مكان آرميده اند و فضاي بهشت زهرا به شميم 
بهشتي آنان معطر و متبرك است... اينكه بهشت زهرا تالش مي كند تا خانواده هاي 
عزيز از دســت داده جز مصيبت فراق عزيزشــان، مصيبت ديگري در برگزاري 
مراسم كفن و دفن نداشته باشند. اينكه در هنگامه كرونا و افزايش ناگهاني شمار 
مرگ ومير، كاركنان بهشت زهرا مجبور بودند هم كارشان را بيشتر كنند هم مراقب 
خانواده هاي مصيبت زده باشــند هم پروتكل هاي ســختگيرانه تطهير و تدفين 
جانباختگان كرونا را به دقت انجام دهند و هم مراقب باشــند خودشان و ديگران 
آلوده و بيمار نشوند... همه اينها از ياد رفت و فقط تصوير كيك، بهانه اي شد براي 
جنجال و ملعبه و مغلطه. دراين ميانه و در فضاي بي انصاف و كور مجازي، جفاي 
بزرگ تر اينكه سيد جليل القدري را به بهانه آن مراســم بنوازند. چرا كه عكس او 
ساليان پيش در كنار كيك تولدي كه براي دوســت و يار پيشين اش مي گرفت 
منتشر شده بود. همه ســيدمحمود دعايي را به عنوان اهل فرهنگ مي شناسند. 
او شخصيتي به تمامي فرهنگي اســت. هرچند دوره اي در سياست سر و دستي 
داشته است. دعايي را اهل فرهنگ در مراسم پاسداشت بزرگان فرهنگ و تاريخ 
و هنر و نكوداشت فرزانگان ملي ديده اند. او را ديده اند كه با فروتني و عشق، دست 
بزرگاني چون شفيعي كدكني را مي بوسد. بر پيشاني پيران و بازوي جوانان بوسه 
مي زند. در را جلوي اهل فضل و كرامت باز مي كند و خود كنار مي رود، در انتهاي 
سالن مي نشيند تا كسي او را نبيند، خود را كمرنگ و بي رنگ مي كند تا ديگران 
پررنگ تر ديده شوند و به چشم آيند، عكس و نامش را در روزنامه تحت مديريتش 
تا آنجا كه بشود، حذف مي كند، مگر آنكه در كنار يا ميانه عكس بزرگاني باشد كه 
شايسته است تصوير آنها منتشر شود. هرگز عنوان حجت االسالم و آيت اهلل و يار امام 
و انقالبي كهنه كار و مبارز و مجاهد و غيره را براي خود به كار نمي برد و نمي گذارد 
ديگران نيز به كار برند. سوار پيكان و گاه تاكسي و اتوبوس و حتي موتورسيكلت 
مي شود، آن هم براي رسيدن به مراسم نكوداشت يكي از اهالي فرهنگ، نه براي كار 
خودش. تا جايي كه يك بار ساق پايش بر اثر تماس با اگزوز موتور به طرز دلخراشي 
مي سوزد و او با تحمل سوزش جانكاه آن، در آن مراسم حضور مي يابد و نمي گذارد 

احدي از حضار و بانيان مراسم متوجه شوند...
درباره اين سيد گفتني ها و ناگفته ها بسيار است. او از بزرگ ترين حاميان هنرمندان 
و اهالي فضل و فرهنگ و فرزانگي است. در حياتشان دستشان را به گرمي مي فشرد 
و مي بوسد و در مماتشان بر پيكرشان نماز مي گذارد. او دوستار و مشوق جوانان 
نيك سرشت اين سرزمين است و روا نيست برخي جوانان غيرمطلع، در پرسه گردي 
اينترنتي، به بهانه يك عكس يا به انتقام سختي ها و تنگناهايي كه در زندگي دارند، 
از اين سيدمظلوم انتقام گيرند. اين سيد در آن مراسم صرفا يك مدعو بود و نقشي 
در طراحي آن برنامه و كج سليقگي برپاكنندگان مراسم نداشت. اين سيد، مستحق 

دشنه دوستان و طعن طاعنان نيست...
امضا: يك خبرنگار منصف

  تو نمي تواني به افق هاي تازه شــنا كنــي. مگر اينكه 
شهامت از دست دادن چشم انداز ساحل را داشته باشي.

   غم انگيزترين چيز راجع به عشق آن است كه نه  تنها 
عشق براي هميشه دوام نمي آورد، بلكه دلشكستگي پس 

از آن نيز به زودي فراموش مي شود.
  هدف هنرمند اين اســت كه با ابزارهاي فني خودش، 
حركت را كه همان زندگي است متوقف كند و ساكن در 
جايي نگهدارد تا صد سال بعد، وقتي شخص ديگري به آن 
نگاه مي كند، دوباره به تــب و تاب بيفتد؛ چون به هرحال 
زندگي اســت. از آنجا كه بشر فاني اســت، تنها كاري كه 
مي تواند بكند اين است كه چيزي فناناپذير است كه دائم 
در حركت اســت و هنرمند به اين طريق يادداشتي روي 

آخرين ديواري كه روزي بايد از آن بگذرد...
ويليام فاكنر

از طلوع خورشيد كه چشم را باز و تا نيمه شب 
شــرعی كه آن را برای اســتراحت می بنديم 
چيزی جز اميد بــه آينده نداريم. 32ســال 

عمری را كه از خداوند گرفتم و 25ســال 
بيماری كه با آن درگير هستم، هيچ وقت 
ناشكری ايزدمنان را نكرده ام. هميشه 
بر اين بــاور بوده ام سرنوشــتی كه 
خداوند برايم رقم زده جز خير و نيكی 
چيز ديگری نخواهد بود، به همين رو 

هيچ وقت از خدای خود ناراحت نبوده و از 
آنهايي نبوده ام كه از شانس بد مي نالند و اينكه چرا خدا اين 

بيماری را نصيبم كرده است.
در 25سالي كه با ديابت دست و پنجه نرم كرده ام، كمتر پيش 
آمد برای تهيه داروی خود كه انســولين است دچار مشكل 
شوم اما حاال  مدتي طوالني است كه دچار مشكل شده ام، نه 
فقط من، بلكه تقريباً تمام بيمــاران ديابتی چنين اند. حدود 
يكی دوسالی می شود كه جامعه پزشكی برای راحت تر بودن 
بيماران ديابتی انسولين هايي را تجويز می كنند كه استفاده 
از آنها راحت تر و قابل حمل تر است. اين را هم بگويم كه اين 
انسولين ها خيلی سال است كه در كشورهای ديگر استفاده 
می شود، اما متأسفانه چند ماهی است به شدت كمياب شده 
و می توان گفت تنها يك داروخانه آن هم داروخانه شــهيد 
كاظمی  اين دارو را دارد. چند روز پيش با ترس و لرز از ابتال به 
كرونا به دكتر مراجعه كردم تا برايم انسولين تجويز كند. بعد 
از گشتن دنبال دارو، فهميدم كه راهی جز رفتن به داروخانه 
شــهيد كاظمی ندارم. در آنجا هم وقتی چند دقيقه در صف 
داروخانه بايستی متوجه مي شوي كه خيلی ها از راه دور، حتی 
از شهرستان آمده اند تا انسولين تهيه كنند. داروخانه كوچكی 
كه شما برای گرفتن انســولين بايد حداقل يك روز نه، ولی 
نيمی از روز را وقت صرف كنی تا بتوانی به داروی مورد نيازت 
برسی، تازه اگر كل داروی شــما تأييد شود يا سيستم دچار 
اختالل نشود. حال اين پرسش مطرح است كه بيماران ديابتی 
چه راهی جز استفاده از انسولين دارند؟ آيا واقعاً مسئوالن فكر 
می كنند ديابتی ها می توانند فقط با ورزش قندخون خود را 
كنترل كنند؟ يا از اين بيماری اطالعی ندارند يا ناكارآمدی 
خود را نشان  می دهند. اگر مشــكل دالر يا هر بهانه ای مثل 
تحريم ها داريد، دست كم به دكترها دستورالعمل بدهيد كه 
مثل 20سال پيش انسولين های قديمی را براي بيماران تجويز 
كنند؛ انسولين هايی كه شايد در هيچ كشوری پيدا نشود ولی 
ايران بتواند آنها را توليد كند! مســئوالن عزيز به فكر مردم 
باشــيد و كمی هم به فكر ديابتی ها. ديابتی ها جز استفاده از 
انسولين چاره ديگری ندارند، مگر اينكه تجويز پزشك هاي اين 

عرصه را قاب كنند و بروند سراغ گياهان دارويی! 

ساعت 7 صبح به سختي از خواب 
بيدار مي شويد. ديشب ديروقت 

به خانــه برگشــتيد. هنوز 
سرتان ســنگين است 

و مي خواهيــد كمي 
بيشــتر بخوابيــد، 
اما ســاعت7:30 
لوله كش مي آيد تا 

نشت آب از سقف حمام را ببيند و نظر كارشناسي بدهد. 
چند روز قبل همســايه تان وقتي راه آب كف حمامش 
گرفته، قصد داشته با يك سيخ كباب آن را باز كند، اما 
لوله را سوراخ كرده و حاال از سقف شما آب مي چكد. از 
روي تخت بلند مي شويد و به كارهاي روزمره صبحگاهي 

مي رسيد. 
وقتي صبحانه تان تمام مي شود، مي بينيد ساعت 8:15 
شــده اما لوله كش هنوز نيامده. با او تماس مي گيريد. 
پاسخ نمي دهد. تا ساعت 9 صبر مي كنيد، سپس لباس 
مي پوشيد و به محل كارتان مي رويد. ترافيك صبحگاهي 
وقت زيادي را از شما مي گيرد و خيلي ديرتان مي شود. 
وقتي به كلينيك مي رسيد، منشــي مي گويد بيمارها 
به موقع آمده اند اما به خاطر حفظ فاصله گذاري فيزيكي 
اجازه نداده تا كسي داخل ساختمان بماند و همه اطراف 
آنجا پخش هستند و منتظرند با آنها تماس بگيرد تا براي 

ويزيت بيايند.
 شما در اين داستان نقش دكتر را داريد. كسي كه به دليل 
بدقولي لوله كش دير به مطب رســيده. حاال تجســم 
كنيد كه بيماران تان هركدام براي روزشان برنامه ريزي 
كرده اند و با دير آمدن شما نظم آنها بر هم ريخته. حاال 
هركدام ديرتر به محل كار يا قرارشان مي رسند و زير لب 
به دكتر دشــنام مي دهند كه دير به كلينيك آمد. آنها 
تصور مي كنند شما ديشب تا ديروقت در مهماني بوده ايد 
و صبح هم تا ساعت 9 دلتان نمي آمده از تختخواب جدا 
شويد. آنها نمي دانند ديشب تا ساعت 2 بعد از نيمه شب 
در اتــاق جراحي بوديــد و لوله كش و همســايه طبقه 
بااليي تان را هم نمي شناسند. حتي خود شما نمي دانيد 
كه لوله كش در راه رســيدن به خانه شما موتورسيكلت 
فرسوده اش پنچر شده و كنار بزرگراه گرفتار آن شده و 
صداي زنگ موبايلش را نمي شنود. ما وقتي نظم زندگي 
ديگران را به هر دليلي بر هم مي زنيم، آنها هم همين كار 
را با بقيه مي كنند. شــايد خودمان هم قرباني بي نظمي 
ديگري شده باشيم، اما فرقي ندارد. درهرحال شما برنامه  
بيماران تان را با دير رسيدن خراب كرده ايد و از اين به بعد 

خواهند گفت كه بدقول هستيد.

برخی والدين، درست مثل 
نجاری كه تنــه درخت را 
بُــرش می زنــد و از آن 
چند صندلی می ســازد، 
طبق نقشــه، برای تربيت 
فرزندانشان طرحی كامل 
و دقيــق در ذهــن دارند. 
آنها آينــده فرزنــدان را 
به دقت تصــور می كنند و 

می كوشند تا آنها را طوری 
شكل دهند كه به آن طرح ايده آل تبديل شوند. در 

مقابل، والدينی هستند كه برای شكل دادن به فرزندشان 
تالشی نمی كنند. آنها به باغبانی می مانند كه از كودك 
همچون گياهان حســاس باغچه مراقبــت می كنند. 
فرزندان را در بســتری امن و آزاد پــرورش می دهند و 
اجازه می دهنــد تا هريك از آنها، موجودی مســتقل و 

يگانه و خالق شود. 
آليسون گوپنيك، استاد روانشناسی رشد و كودك در 
دانشگاه بركلی، كه خود هم مادر است و هم مادربزرگ، 
اين دو الگوی والديــن را در كنار هم گذاشــته و به ما 

می آموزد كه باغبان باشيم، نه نجار.
ايده اساســی كتاب را در قالب 2اســتعاره »باغبان« و 
»نجار« خواهيد يافت و پس از خواندن دقيق اين كتاب 

درخواهيد يافت كه بيشتر باغبان هستيد يا نجار.
برخي پدر و مادرها، مصّمم و مشتاقند كه كودكان را با 
»دستورالعمل های چگونه« تربيت كنند تا بتوانند در 
چارچوب های تخصصی و علمــی و غيره بگنجند. در 
فالن درس بيست و در بهمان كار سرآمد شوند. در يك 
كالم: هم شكل و هم اندازه قالبی شوند كه چگونه های 
كتابی و رسانه ای و غيره برای شما ساخته و پرداخته اند. 
آليســون گوپنيك اما ديدگاه ديگری پيش می كشد 
عليه چگونه و اجبار در تربيت كودك و نشان می دهد 
كه وظيفه والدين نه »ســاختن يك بچه خاص« كه 
پديدآوردن محيطی آميخته به عشق و امنيت و ثبات 
و آزادی است. به خواننده نشان می دهد كه وظيفه او 
شكل دادن به افكار فرزندان نيســت، بلكه وظيفه اش 
اين است كه افكار آنها اجازه دهد تا همه احتماالتی را 
كه جهان و زندگی پيش رويشان می گذارد، بسنجند. 
بازی كنند و بفهمند. خطا كنند و عشق را تجربه كنند 

و بياموزند.
نشر نو كتاب باغبان يا نجار نوشته آليسون گوپنيك را با 
ترجمه مريم برومندی در 350صفحه با شمارگان هزار 
و 100نسخه به بهاي 52هزار تومان منتشر كرده است.

يادداشتيادداشت جاللخوشچهره
روزنامهنگار

فرورتيشرضوانيهبومرنگنقد و نظر
روزنامه نگار

محمدرضامرسلی
 ويترينخبرنگار

ليما:يك نوزاد پيــش رس كه در بدو تولــد در پرو به 
ويروس كرونــا مبتال شــده بود پــس از مراقبت هاي 
بيمارستاني، اين بيماري را پشت سر گذاشت. به گزارش 
يورونيوز، مادر 27ســاله اين نوزاد بيش از 30روز زمان 
بهبود اين نوزاد را در بخــش مراقبت هاي ويژه تحمل 
كرد. اين نوزاد با وزن 542گرم به دنيا آمده بود و با وجود 
ابتال به كرونا كمتر متخصصي اميد بــه زنده ماندنش 

داشت.

رياض: به گفته مقامات عربســتان ســعودي كساني كه 
امسال بدون مجوز راهي مراسم حج واجب شوند جريمه 
و مجازات مي شوند. به گزارش يورونيوز، اين تمهيدات و 
جريمه ها براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا در زمان 
برگزاري مراســم حج امســال درنظر گرفته شده است. 
براســاس اعالم رياض، افراد فقط درصورتي مي توانند در 
مراسم حج امسال شــركت كنند كه پيش تر مجوزهاي 

دولتي را تهيه كرده باشند.

پاريس: وزارت بهداشت فرانســه اعالم كرد؛ كساني كه در 
اماكن عمومي اين كشور از ماسك استفاده نكنند تا 135يورو 
جريمه خواهند شد. به گزارش ديلي ميل، اين تصميم دولت 
فرانسه پس از آن اتخاذ شــد كه برخي از داده هاي آماري از 
افزايش ميزان شــيوع كرونا در اين كشــور حكايت داشت. 
2 منطقه غربي و جنوبي فرانســه كه در موج نخست شيوع 
كرونا كمتر درگير شده بودند، با گسترش موج دوم كرونا آمار 

بيشتري از مبتاليان را به خود اختصاص دادند.

زوريخ:محققان ظاهر شــدن يــك اقيانوس جديد طي 
5تا10ميليون سال آينده را پيش بيني كردند. به گزارش 
ان بي ســي، در صورت وقوع اين رويداد، قــاره آفريقا به 
2قسمت تقسيم خواهد شد و اين اقيانوس در شكاف بين 
اين 2 قرار مي گيرد. خط جدايي 2 قســمت قاره آفريقا از 
اتيوپي خواهد گذشــت كه در آنجا نقطه اتصال 3 تخته 
 سنگ تكتونيكي قرار دارد كه اكنون روند جدا شدن آنها از 

يكديگر به كندي جريان دارد.

زميندرانتظاراقيانوسيجديدماسكدرفرانسهاجباريشدجريمهزائرانغيرقانونيحجنجاتنوزادپيشرسومبتالبهکرونا

رفيقانيكبهيكرفتند
اينسيد،مستحقطعنطاعناننيست...

باغبانونجارلولهکشدردسراينروزهايبيمارانديابتي

گردسترسددرسرزلفينتوبازم
چونگويچهسرهاکهبهچوگانتوبازم

زلفتومراعمردرازاستولينيست
دردستسرموييازآنعمردرازم

 ِكلك

در دفاع از حقيقت



 حميدرضا محمدي ������������������������������

هم رجل سياســي بود و بــه وكالت و 
وزارت رسيد و هم مســتحدثاتي را بنا 
نهاد و طبابت شد پيشه اصلي و رسمي 
زندگي اش. مناصب سياســي اش مهم 
نيســت. اينكه چنــد دوره نمايندگي 
مجلس را تجربه كرد و تا نايب رئيســي 
هم پيش رفت يا در كدام كابينه ها وزير 
فوايد عامه و بعدها وزير بهداري يا معارف 
و اوقاف و صنايع مستظرفه بود چندان 
مهم نيست. اينكه پدرش ديپلمات بود يا 
يكي از دخترانش، پزشك مخصوص فرح 
ديبا بود و يــا غالمرضا پهلوي، دامادش 
بود، چه اهميت دارد. يــا اصال خودش 
پزشــك مخصوص آخرين شاه قاجار و 
مؤسس دودمان پهلوي بود را چه كسي 
يادش مانده اســت. دانشگاه تهران كجا 
خاطرش مانده كه او يك ســالي رئيس 
دانشــكده طب بود يا فرانسوي ها كجا 
نوشــته اند كه او نشــان درجه يك اين 

كشور را دريافت كرده است.
مهم آن اســت كــه بهــداري ارتش را 
او تاســيس كرد. مهم آن اســت كه دو 
بيمارســتان احداث كــرد؛ مريضخانه 
نظاميه احمديه و مريضخانه نســوان، 
كه دومي، پس از مرگش، به نام خودش 
نامگذاري شــد. و از همه مهم تر، ايجاد 
»جمعيت شير و خورشيد سرخ« مديون 
مساعي اوســت. او به امور عام المنفعه 
مي انديشــيد. مي خواست وقتي جنگ 
شــد، قحطي و بيماري آمــد يا بالياي 
طبيعي گريبان گرفت، جايي باشد كه 
كمك كند، حواســش به مردم باشد و 
جايگاه و پايگاه جهاني داشــته و بتواند 
كمك هاي خيريه از اقصــي عالم را به 
سمت ايران جلب و جذب كند. جمعيت 
اگرچه در مرداد 1302رسما تشكيل شد 
اما او 3 ماه قبل كه زمين تربت حيدريه 
لرزيد، هرچه در توان داشــت مصروف 
آن كرد. اگرچــه بعدها نقش محوري او 
در اين تشــكيالت، به مراتب كم رنگ تر 
شد اما چه باك. »اميرخان اميراعلم« آن 
رد پايي كه مي بايــد را، در تاريخ معاصر 
ايران علي الخصوص پيشينه فعاليت هاي 
انسان دوســتانه برجاي گذاشت. اينها 
را همه مي دانند. اينهاست كه نام نيك 
باقي  مي گذارد  وگرنه آن سراي زرنگار را 
چه سود. تاريخ است كه روايت و قضاوت 
خواهد كرد اگر تنها و تنها همان يك كار 

را كرده هم بود، چه كاِر كارستاني بود.

سياستمدار
گزارش اول
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درباره »اميرخان اميراعلم« كه 
در مرداد 1302، »جمعيت شير و 

خورشيد سرخ« را برپا كرد

كاِر كارستان

گزارش يك جشن 
 مجلس جشن و سرور براي رياست وزرايي 

سردار سپه در واليت كرمانشاه

متن تلگرام بدون امضاي واليت غرب به سردارســپه بعد از تلگرام 
اعالن نخست وزيري؛در اين ســند آنطور كه آمده به نظر مي رسد 
رئيس اداره قشون واليت غرب در كرمانشاه »نايب حسن خان قابل« 
نامي مجلس جشن و سرور براي رياست وزرايي سردار سپه ترتيب 
داده است. در اين سند ضمن چاپلوسي و اظهار خوشحالي از رياست 
وزرايي رضاخان به نوعي با او بيعت شده است. در اين تلگرام آمده 
كه اعالن تصدي رياست دولت توسط سردار سپه باعث سرور جمع 
حاضر از رئيس ماليه تا كفيل حكومت و طبقات مختلف از علما تا 

اصناف در محل جشن يعني اداره قشون، شده است.

سند

از دولت محلل تا غائله جمهوري
مجلس، اليحه دريافت وام 5ميليون دالري از بانك هاي آمريكايي را تصويب كرد 

اقتصاد

عليرضا احمدي ����������������������������������������������������������������
 

مهم ترين تحول اقتصادي اين دوره، تصويب اليحه دريافت وام 
5ميليون دالري از بانك هاي آمريكايي از سوي مجلس شوراي 
ملي بود. پاييز و زمستان1302 آبستن حوادث بسياري بود كه 
مي توان آنها را سرآغاز تحوالت اقتصادي-سياسي مهمي در 
كشور در طول دودهه آينده ارزيابي كرد. كابينه مشيرالدوله 
كه به »دولت محلل« شهرت يافته بود در برابر سردار سپه و 

تالش او براي رسيدن به رئيس الوزرايي دوام نياورد و پيرنيا 
در اعتراض به دستگيري و تبعيد قوام السلطنه توسط سردار 
ســپه، در30مهر از كار كناره گرفت. احمدشــاه در 3آبان 
فرمان رئيس الوزرايي را به نام ســردار سپه امضا كرد و ايران 
را به مقصد اروپا ترك كرد تا رضاخان كه در ســال هاي اخير 
مشغول مقدمه چيني براي چنين روزي بود، در 5آبان كابينه 
خود را معرفي كند. رئيس الوزرايي سردار سپه با تبديل رژيم 
حكومتي عثماني از سلطنتي به جمهوري و تغيير نام كشور از 

عثماني به تركيه به رياست جمهوري ژنرال مصطفي 
كمال پاشا مقارن شد كه تأثير بسياري بر برنامه هاي 
اقتصادي سردار ســپه برجا گذاشت. زمستان1302 
كشور كانون تحوالت جمهوري خواهانه به سركردگي 
حاميان رضاخان بود. در اسفندماه و پس از گذشت چند 
روز از آغاز به كار مجلس شوراي ملي دوره پنجم، كشور 
و به ويژه تهران كانون تظاهــرات حاميان تغيير رژيم 

سلطنتي به جمهوري بود.

از صبح روز سوم اسفند 1299تا 4آبان 1302، رضاخان ميرپنج كه فرماندهي ديويزيون قزاق 
را به عهده گرفت و فرمانده كل قوا شد، نشان داد كه تنها وزارت جنگ را نمي خواهد و گام هاي 
بلندتري را در سپهر سياست ايران برخواهد داشت. رضاخان كه به سردار سپه ملقب شده بود 
در صحنه بازي سياست در تهران براي خود حامياني دست و پا كرد كه از ميان رجال جوان و 
سوداي پيشرفت و روشنفكران سرخورده از رجال قديمي و شازده هاي قجري، بودند. افرادي 
مثل تقي زاده، فروغي، داور، حكمت و... رضاخان را در ســودايش همراهي مي كردند. او در 
كابينه هاي متعدد بعد از سيدضياء طباطبايي كه كم هم نبودند و عمدتا دولت مستعجل بودند 
سمت خود را حفظ كرد. گويي رضاخان مي ماند و رئيس الوزراها مي روند. احمدشاه جوان اما 
در رؤياي فرنگ، تهران را براي خود كوچك مي ديد و به رسم پدربزرگش رخت ايراني از تن 

بركند و كاله سيلندر و عصا به دست گرفت و راهي پاريس شد. 
رضاخان ميرپنج در چنين شرايطي كه مملكت شاه نداشت حكم رئيس الوزرايي گرفت. 

دوران نخست وزيري سردارسپه، دوره اي بود كه شورش ها و خوانين محلي به شدت سركوب 
شدند؛ دوســت محمدخان بلوچ و پدرش بهرام خان بعد از 25سال حكومت در بلوچستان 
توسط قواي حكومتي از بين رفتند، شيخ خزعل در جنوب ايران تسليم شد و به تهران آمد.
در همين دوران بود كه اتفاق مهمي رخ داد كه بعدها مقدمه اي براي انقراض سلطنت قاجار 
و پادشاهي پهلوي شد. بعد از اقدامات تند و سركوبگرايانه سردارسپه از آذربايجان تا جنوب 
شرقي و از سرخس و سرحد شمالي تا خوزستان در 25 بهمن ماه 1303 مجلس شوراي ملي 

در ماده واحده اي تصويب كرد كه در آن »رياســت عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه )امنيه( 
مملكتي را مخصوص آقاي رضاخان سردار سپه دانسته كه با اختيارات تامه در حدود قانون 
اساسي و قوانين مملكتي انجام وظيفه نمايند و سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي 
از ايشان سلب نتواند شــد«. اين قانون به اين معني بود كه عمال در كنار دولت، ارتش نيز در 
 اختيار سردار سپه قرار گرفت و او ديگر در فرماندهي قواي مسلح نيازي به فرمان شاه نداشت. 
رضاخان سردار سپه در سال هاي نخست وزيري، در كنار اختيارات فوق العاده اي كه داشت 
دست به يك رشــته اصالحات عمومي ازجمله اصالح قانون مدني، اصالح تقويم و... زد. در 
روزگاري كه ايران در عسرت به سر مي برد، اين اقدامات باعث برخي نظرهاي مساعد به او شد 
تا جايي كه رضاخان نيز هنوز از نظر مذهبي خود را مدافع مذهب رسمي كشور مي دانست و 
حتي بعد از خلع يد شيخ خزعل در خوزستان به عتبات عاليات براي زيارت رفت و در دوران 
وزارت جنگ و نخست وزيري همواره در تظاهرات مذهبي مثل برگزاري مراسم تعزيه عاشورا 
اقدام مي كرد. رضاخان پيش از ماده واحده اختيارات البته مراعات رجال قديمي را نيز مي كرد 
و از وجود شاهزادگان قاجاري پرنفوذ همچون نصرت الدوله و صارم الدوله در دولت استفاده 
مي كرد تا حدودي موازنه قدرت را برقرار كند. در كنار آن گروه حاميانش از روزنامه چي ها و 
سخنران هاي كلوب هاي سياسي در تهران وي را ناجي پس از دوران فالكت بار دهه پاياني قرن 
گذشته مي پنداشتند. افرادي كه البته بعدها پس از اينكه رضاخان، رضاشاه شد رفته رفته يا 

در زندان كشته شدند و يا به تبعيد رفتند.

نخست وزيري سردار سپه در اوج شورش هاي داخلي آغاز شد 

اعالميه مصور معرفي كابينه به مجلس

استقبال برخي مطبوعات از نخست وزيري رضاخان

عكس  يادگاري كابينه 
و نمايندگان مجلس در 
حياط وزارت جنگ

 اين سند برای اولين بار 
چاپ می  شود



مجله ناهيد از ميرزاابراهيم خان ناهيد 
جواد رفيعي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

انتشار مجله ناهيد به مديريت ميرزا ابراهيم خان ناهيد كه به قول خودشان »اخالقي- 
فكاهي- كاريكاتور« بود، از 22حمل 1300 آغاز مي شود. در اين كاريكاتور كه بخشي 
از آن را مي بينيد، صندوق قفل داري به عنوان تمثيلي از »بانك شاهنشاهي ايران« در 

حال خروج است، درحالي كه روي آن نوشته شده: »آخرين رمق ايران است كه خارج 
مي شود« درحالي كه فردي ديگر با صندوق قفل دار ديگر مي آيد و روي آن نوشته شده: 
»باب اقتصاد آمريــكا«. در مقابل اين جعبه مردمي فقير ايســتاده و مي گويند: »اي 
فرشته نجات زودتر بيا«. اين كاريكاتور در 13 ميزان 1302، برابر با 24صفر 1342 در 

شماره 24 مجله ناهيد منتشر شده است.

 محمد حسين محمدي   ������������������������������������������������������

از زمان امام صادق)ع( و حتي پيش تر، اصحاب ائمه را مي توان 
در سه خط طبقه بندي كرد؛ غلو، تقصير و اعتدال. اينكه دقيقا 
خط غلو و تقصير و اعتدال چيست، شايد بيشتر به يك دعواي 
حيدري نعمتي شبيه باشــد، با اين همه علما در طول تاريخ 
سعي مي كردند موضع شان را نسبت به اين جريان ها مشخص 
كنند. هرچند كه لبه تيغ علما، در بيشتر ادوار تاريخ، پيراهن 
اهل تقصير را پاره مي كرد، در اين ميان ولي معدود كســاني 
هم بودند كه به رغــم خطرهايي كه چنين موضع گيري هايي 

برايشان داشت، خط مبارزه با غلو را به جان مي خريدند. يكي 
از مهم ترين علمايي كه در مقابل خط غلــو، صراحتا موضع 
مي گرفت، سيدمحمدباقر درچه اي بود. درچه اي را از طرفداران 
شيخ فضل اهلل و از شــاگردان ميرزاي شــيرازي مي دانند. او 
هرچند دفاع از مشــروطه را در رزومه كاري اش دارد، اما جز 
اين، روايت چنداني از فعاليت هاي سياســي او وجود ندارد. 

پررنگ ترين وجه مميزه او را بايد مبارزه با خط غلو دانست.
نقل شده است كه روزي سائلي نزد ايشــان آمد. حضرت آقا 
دست در جيب مبارك كردند تا پولي به او بدهند. سائل گفت: 
»علي درد هايت را دوا كند، علي حاجتت را روا كند«. حضرت 

آقا با شنيدن اين جمالت دستش را از جيبش بيرون كشيد 
و بدون اعتنا به ســائل به راه خود ادامه داد. او حتي نســبت 
به عبارت هاي ســاده  روزمره مثل »حضــرت عباس بهتون 
طول عمر بده« هم حساس بود و موضع مي گرفت. گاهي نيز 
پيش آمده بود كه يقه منبري هايي كه گرايش به غلو داشتند 

را نيز گرفته باشد.
سيدمحمدباقر درچه اي را سرانجام در آذرماه 1302، در تخت 
فوالد تشــييع كردند. برخي اعتقاد دارند كه او توسط عوامل 
رضا پهلوي ترور شد هر چند اين موضوع از سوي  نگارنده قابل 

تأييد يا تكذيب نيست.
 سيد محمدباقر درچه ای در مبارزه با خط غلو 

در جبهه مقدم ايستاده است

معتدلومشروطهخواه

چهره   اول
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آغاز فوتبال ایرانی با گيوه 
تعدادي از عالقه مندان بريتانيايي و ايراني فوتبال، »مجمع فوتبال ايران« را تأسيس كردند 
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ورزش

فكاهی

ساختماني براي بلدیه
نايب كريم خان بوذرجمهري كفيل تازه بلديه تهران ترجيح داد تا اجزاي بلديه را به يك جا منتقل كند

تهران 

  فرزانه  ابراهيم زاده ������������������������������������������������������������������������������������

با اينكه عمله بناهاي مسيو ماركف هنوز داخل بناي نيمه ساز شمال ميدان 
توپخانه بودند اما نايب كريم خان بوذرجمهري، كفيل تازه بلديه تهران ترجيح 
داد تا اجزاي بلديه را به آن ســاختمان منتقل كند. تصميم براي ســاختن 
عمارتي مستقل براي بلديه پايتخت را همان زماني كه مسيو ايپكيان بناي 

تازه اي براي اداره پايتخت گذاشت ريخت.
زمين مناســب براي اين عمارت نيز زميني بزرگ در ابتداي الله زار و شمال 
ميدان توپخانه بود. زميني كه بخشي از آن روزگاري مغازه اي بزرگ بود كه 
در آن اتول هم مي فروختند. طرح ساختمان را مانند بسياري ساختمان هاي 

دولتي و حاكميتي، مســيو ماركف روس داد. ماركف اين ســاختمان را در 
2طبقه با تعداد زيادي اتاق طراحي كرده بود كــه رو به ميدان توپخانه ديد 
داشتند. ساختمان در فاصله 2خيابان عالءالدوله )فردوسي( و الله زار به شكل 
كشيده ساخته شده بود. البته بخش هايي از ساختمان بعدتر به آن اضافه شد. 
اين ساختمان تا سال 134۸ كه شهرداري به محل ديگري منتقل شد نماد 
شهرداري پايتخت بود و سه بار بازسازي شد و المان هايي به آن اضافه شد كه 
باعث تخريب منظر بيروني آن شد. در شمال اين ساختمان، يك كوچه باريك 
4متري بود كه به كوچه پشت شــهرداري معروف شد و مكاني براي خريد و 
فروش وسايل الكترونيكي دست دوم بود. بعد از خراب شدن عمارت شهرداري 

اين كوچه با همين نام جزو محدوده ميدان توپخانه شد.

جيليزویليز شاتوبریان در تهران سياه وسفيد
خاچيك ماديكيانس معروف ترين كافه پايتخت را افتتاح مي كند 

اجتماعی

 مسعود مير ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

بعضي هم اينگونــه نام خود را در قرن پر از آشــوب و حادثه و خاطــره به يادگار 
مي گذارند. مرد سياست؟ اهل ادبيات؟ نه... خاچيك ماديكيانس هيچ كدام از اينها 
نبود، اما پاتوقي كه او براي اهالي پايتخت در خيابان نادري بناگذاشــت سراسر با 
سياست و ادبيات استوار بود. خشت هاي كافه و مهمانخانه اين مهاجر روس تبار هنوز 
هم با عطر قهوه، خنكاي كافه گالسه و البته صداي اشتها برانگيز شاتوبريان رفيق 
است؛ درســت مانند رفاقتش با آن كنج دنج صادق هدايت و ميز هميشگي جالل 

آل احمد و سيمين دانشور و صداي مفرح ويگن در محوطه پشتي.
در تهران جدا شده از طهران، كسي نام بيفتك را نشــنيده  بود و بيف استراگانف 

هنوز به دهان كســي مزه نكرده  بود. خاچيك اما كافه نادري را افتتاح و باالي سر 
كافه، مهمانخانه را هم بنا كرد تا تهراني ها براي حال خوب روزها و شب هايشــان 
يك بهانه درجه يك داشته باشــند. كافه آنقدر محبوب شد كه ديگر كمتر كسي 
يادي از مؤســس آن مي كرد و مرد مهاجر انگار به پشت خاكريز محبوبيت خلوت 
و خوشمزگي مهاجرت  كرد. كافه نادري را اكثر تهراني ها كه هيچ، اغلب ايراني ها 
مي شناســند و دليلش پاگرفتن پاتوقي است كه سياســت و ادبيات در آن بوي 

نوشيدني هاي تازه و خوراك هاي نو مي داد.
ماديكيانس ارمني اينگونه در تاريخ براي خودش نامدار شــد و هنوز هم شهرت 
كافه اش روي دشواري روزهاي انجام كار جديد در تهران آغاز قرن چهاردهم سايه 

بلندي دارد.

 جواد نصرتي ������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

براي سال ها، فوتبال تحفه اي خارجي در ايران بود. افسران بريتانيايي، فوتبال را از 
جنوب به ايران آوردند و در ســال هاي بعد، مربيان مدارس فرانسوي و آمريكايي، 
ايراني ها را تربيت مي كردند تا در جاهاي مشــخصي مثل ميدان مشق همبازي 
خارجي هاي مقيم ايران باشند. در ســال 1299/1920 تعدادي از عالقه مندان 
بريتانيايي و ايراني فوتبال، مجمع فوتبال ايران را تأسيس كردند و مديران بانك 
شاهنشاهي اداره آن را به دست گرفتند. يك ســال بعد اما اعضاي ايراني تصميم 
گرفتند كنترل آن را به دست بگيرند و »مجمع ترويج و ترقي فوتبال« شكل گرفت. 
مجمع، نخستين ســازمان ورزشــي مدرن ايران بود و رضاخان قبول كرد رئيس 

افتخاري آن باشد.
اعضاي مجمع، آن را به عنوان نخستين سازمان ايراني، در دفتر اسناد رسمي كه به 

تازگي تأسيس شده بود، ثبت كردند.
اولين رقابت هاي فوتبالي كه برگزار كنندگان آن كامال ايراني بودند توسط همين 

مجمع در سال1302 در تهران راه اندازي شد.

يك ســال بعد، با دستور رضاخان نيروهاي مســلح هم برگزاري منظم مسابقات 
ورزشي از جمله فوتبال را شروع كردند. يكي از مسابقات فوتبال، در تيپ كردستان 

برگزار شد و سربازان با لباس هاي سنتي و گيوه با هم به رقابت پرداختند.
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  علي بزرگيان �������������������������������������������������������������������������������������������������������

اندك زمانــي پــس از جنــگ جهانــي اول، كتابــي در ويترين 
كتابفروشي ها آمد كه با تمام داستان هاي فارسي آن زمان متفاوت 
بود� وقتي منتقــدان و صاحب نظران آن را خواندنــد متفق القول 
نوشــتند كه نخســتين رمان اجتماعي ايرانيان متولد شده است� 
نامش» تهران مخوف« بود و نويسنده اش مشفق كاظمي� بيراه هم 
نمي گفتند؛ تهران مخوف از مسائلي مي گفت كه تا آن زمان گفته 
نشده بود� مهم ترين شان سخن گفتن از وضعيت زنان بود� پابه پاي 
انديشه آزادي، حكومت قانون و استقالل سياسي، آگاهي به موقعيت 

اجتماعي و انساني زن از همان اول انقالب مشروطيت آغاز شده بود 
اما در جنب وجوش آشوب زده پس از نخستين جنگ جهاني گويي 

ناگهان شتابي تازه يافت� 
شاعران و نويســندگان پيشــرو و نوانديش هر يك به شيوه خود 
زمينگيري نيمه درمانده اجتماع را ديد و دانست، درد را حس كرد 
و به شرح آن پرداخت� مشفق كاظمي كه نگران سرنوشت زنان بود، 
در رمانش، فساد اجتماع در سرگذشت 4زن )اشرف، اقدس، عفت، 
اختر( خالصه مي شــد كه در خانه »خانم رئيس« كار مي كنند� در 
تهران مخوف بود كه اول بار فحشا با ديد و رويكردي جامعه شناختي 
در ادبيات ما ظاهر مي شــد؛ يك پديده شهري� آنچه پيش از اين با 

جامه مبدل در تاريكي شــب روي مي كرد اينك در رماني به روي 
صحنه آمده و خود را كنار پايتخت و بزرگ ترين شــهر كشور چون 
بيماري اجتماعي در محله اي خاص، »محله مريض« جلوي چشم 

همه به نمايش گذاشته بود� 
در شــرايط تازه شهري و با همدســتي پول نوكيسه و جهل كهن، 
فاحشــه خانه به صورت آيينه كوچك اما درشــت نمايي درآمد كه 
زشتي پنهان اجتماع را عريان كرده بود� گويي نويسنده مي خواست 
رنج، فقر، اختالف طبقاتــي، بي قانوني و ســنگدلي و بيدادي كه 
اجتماع ستمكار فاسد بر فرزندان خود مي راند، همه را در خانه اي 

با 4زن گردآورد�

نخستين رمان اجتماعي فارسي چگونه نوشته شد 
تهران غريب 

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

مرضيهثمرهحسيني��������������������������������������������������������������������
 

پنجم خرداد 1302شمسي تربت حيدريه لرزيد� اهل تربت »چنين 
زمين لرزه بزرگي به ياد ندارد«� ميــزان تلفات »قريب 3هزار نفر و 
چندين كرور خسارت« تخمين زده شد� مطابق يكي از گزارش ها 
»به قدري حالت شهر و سكنه آن و وضع قراء و اطراف و تلفات وارده 
رقت آور است كه حد ندارد«� 3 هفته بعد، بارش شديد باران منجر 
به سيلي ويرانگر شد و »بقيه دكاكين و منازلي كه پس از زلزله به 
جا مانده بود، همه خراب گرديد«� از طرفي، به خاطر پس لرزه هاي 
مداوم، آب خوش از گلوي مردم پايين نمي رفت و شــهر را ترس و 
وحشــت فراگرفته بود� حكومت قاجار تالش كرد كه با كمك هاي 
مالي، برخي خسارات مردم را جبران كند� در بخشنامه اي سراسري 
از حكام اياالت و واليات خواسته شد كه كمك هاي مالي كاركنان 
دولت را جمع آوري كنند� همزمان با پيشگامي احمدشاه، در سراسر 
كشــور دفاتر جمع آوري كمك هاي مردمي داير شــد� دولت طي 
اعالني از مسئولين خواســت كمك هاي مردمي را با ثبت اسامي 

كمك كنندگان به وزارت دربار ارسال كنند�

با وجــود جمــع آوري كمك هــاي مردمي و ارســال كمك هاي 
دول خارجي، در نهايت، ســهم خواهي منتفذيــن محلي مانع از 

كمك رساني به خسارت ديدگان واقعي شد�

اسنادســازماناســنادوكتابخانهمليايرانبهشماره
293/5623

روزنامهخاطراتعينالسلطنه،جلد8،ص6632
مقالهزمينلرزهتربتحيدريهدرسال1302ش،محمدحسن
قنبرپور،پژوهشنامهتاريخاجتماعيواقتصادي،سال1398

سانازفاتح������������������������������������������������������������������������������������������������������������

هواي تازه به جريان افتاده و ضرباهنگ منازعات و اتفاقات سياســي تندتر شده 
است� روشنفكران و تجددخواهان در تب و تاب گشودن سنگرهاي تاز ه اند، زنان هم�

در »جمعيت نسوان وطن خواه« زني فعاليت مي كند به نام »فخرعظمي ارغون«، 
همو كه بعدها دخترش »سيمين بهبهاني« شاعر و كنشگر حقوق زنان در زمانه ما 
بود� او نمايش را سخت دوست مي دارد و بر آثار تربيتي و ترويجي آن واقف است� 
پس هر  ماه در مدرسه نمايشي ترتيب مي دهد و دختران را به بازي كردن و تماشاي 
آن دعوت مي كند� اما اين چيزي نيست كه زني تجددطلب در روزهاي پرالتهاب 
1302شمسي را راضي كند، اين سال، سال تمناي آرزوهاي بلند است� با همراهي 
ميرزاده عشقي نمايشي نوشته مي شود به نام »آدم و حوا«، داستان ستمي 
كه از اين ثنويت بر سر زن مي رود و دعوتي به خواست آزادي 

براي زنان�
نمايش در يك روز بهاري در پارك اتابك، محل كنوني 
سفارت روسيه، اجرا مي شود� روابط مؤسسان انجمن 
با محافل قدرت، شماري از زنان اروپايي و وابستگان 
سفار تخانه ها را به تماشا كشانده، نمايشي با بيش 
از 5000تماشاچي؛ تماشاچياني اگر چه از پس 
روبند، اما به جان مشتاق� هزينه بليت تماشا 
صرف آموزش بزرگساالن جمعيت مي شود� 
بروز مخالفت ها نسبت به اجراي نمايشي 
درباره زنان و توسط زنان، باعث مي شود 
اجــراي دوم را در منــزل نورالهدي 
منگنه، عضــو ديگــر جمعيت، 
برنامه ريــزي كنند� اجرايي كه 
با اخطــار روحانيون و تهديد 
نظميه توقيف مي شود� با اين 
حال ســنگري هر چند نه 
براي هميشه گشوده شده: 

فضاي عمومي شهر�

3هزار قرباني زلزله در تربت حيدريه 

 چه هاست 
در سر اين قطره 

محال انديش

به قدري حالت شهر و سكنه آن و وضع قراء و اطراف و تلفات وارده رقت آور است كه حد ندارد

روشنفكران و تجددخواهان در 
تب و تاب گشودن سنگرهاي 

تاز ه اند

دور از مركز

زنان 

نه نام ُدرستش مرواريد است و نه مرواريد در ساخت وساز آن 
نقشي داشته؛ يك توِپ جنگي تزئيني كه توسط اسماعيل 
ريخته گر اصفهاني براي فتحعلي شــاه قاجار ساخته شد� 
شايد او در زمان ساخِت اين توپ فكرش را هم نمي كرد كه 
مردم تهران براي حاجت گيري به آن متوسل شوند� كتاب 
»توپ مرواري«   صادق هدايت132۶، يكي از منابعي است 
كه به نام درست اين توپ اشاره كرده است� توپي كه بسياري 
از دختراِن تهران قديم به آن دخيل مي بستند تا بخت سفيد 
به سراغ آنها بيايد� اين توپ تنها بهانه  براي دختران و ازدواج 
و��� نبود، مردان سبيل كلفت و مجرِم تهراِن قديم را در كنار 
اين توپ تصور كنيد كه براي فرار از دست قانون، در گوشه و 
كنار اين توپ دخيل مي بستند� سال1302 يكي از سال هاي 

پُركار براي اين توپ و پُرحاجت براي اين مردم بود�
ميدان توپخانه، اين نماِد كهنه شهر و نقطه مهم تهراِن آن 
روزها، در كنار حوض بزرگ و مركزي خود يك توپ جنگي 

اما تزئيني را روي يك سكوي يك متري جا داده بود�
در منابع قديم آمده است كه قسمت جلوي اين توپ با يك 
رشته مرواريد تزئين شــده بود� درباره اين توپ روايت ها و 
داستان هاي شفاهي گوناگوني در يك قرن گذشته شنيده 
شده است؛ اينكه شاه عباس در جزيره هرمز آن را به غنيمت 
گرفته و بعدها آن را روي سكويي در بين حوض و نقاره خانه 
گذاشته است� يا اينكه به دستور كريم خان زند در شيراز آن 
را ساخته اند و حتي در منابع ديگري آمده است كه نادرشاه 
آن را از هندوستان به ايران آورده� اما واقعيت در سال11۹۷ 
خورشيدي اتفاق افتاده� فتحعلي شــاه دستور ساخت اين 
توپ مفرغي را به يك ريخته گر مشهور اصفهاني داد� او نيز 
تاريخ ساخت آن را در داخل ترنجي كه روي توپ مرواريد و 
روي لوله توپ ديده مي شود، به شكل برجسته حكاكي كرد� 
اين تنها بازمانده ميدان توپخانه قديم، با گذر زمان به دوره 
رضاشاه، خيابان قوام الســلطنه و ورودي ساختمان تازه بنا 

شده باشگاه افسران رسيد�
جعفر شهري در كتاب »طهران قديم« مي نويسد: »دخترها 
و بيوه زن ها به طرف تــوپ مرواريد كه توپي مفرغي بزرگ 
روي دو چــرخ و بر باالي ســكويي بود و در جــاي پيكره 
فعلي ميدان ارگ، مقابل وزارت اطالعات، قرار داشــت، رو 
مي آوردند و جهت بخت گشــايي از زير آن رد شده، بر لوله 
سوار مي شدند و ســر مي خوردند و اين كار را مجرب ترين 
عملي مي دانســتند كه با آن تا ســال ديگر به خانه شوهر 
مي روند و اشعاري از اين قبيل داشتند كه دو بيتي اول آن 
را هنگام سوار شدن و ســر خوردن و دو بيتي دوم را موقع 

دخيل بستن مي خواندند:
از غم بده رهايي اي توپ تن طاليي 
روزي بكن ز جايي بختي جوون و نون دار 
كارم گره گشا كن اي توپ چاره ها كن 
صد تا گره به هر نخ  من مي زنم تو واكن

معراجقنبری

ای توپ چاره ها کن، کارم گره گشا کن
گذریبرپيشينهيکتوِپجنگیتزئينيوپُرماجرا
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مردمان خرافاتي و ساده دل، شــب هاي جمعه و به ويژه شِب چهارشنبه سوري، اميدوار 
و خندان در مقابِل اين مظهر دارالخالفه تهران� در ميان روايت هاي متناقض تاريخي، 
خاطره اي بخوانيد به قلِم ناصرالدين شاه� نوشته اي كه در 24 اسفند12۷1 خورشيدي 
نوشته شده و نگارنده آن را از كتاب »روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه« به كوشش مجيد 

عبدامين انتخاب كرده است: 
»دو ســاعت به غروب مانده آمديم بيرون؛ هوا هم قدري باز شــده بــود� حاال كم كم 
شكوفه زردآلو هم باز مي شود� قدري تماشــا كرديم؛ بعد آمديم پايين سوار كالسكه 
شده، يكسر رانديم براي منزل� امشب شب چهارشنبه آخر سال است� زن ها اعتقادي 
دارند به توپ  مرواريد و جمع مي شوند آن جا� ما از پارسال مي دانستيم� از در اندرون كه 
پياده شديم، يكسر رفتيم ديوانخانه و باغ ميدان )ميدان ارك(� ديديم بلي! زن خيلي 
زيادي، پير، جوان و دختر جمع شده اند و يكي يكي مي آيند از دور توپ- كه از تفنگ 
نرده گذاشته اند - توپچي يكي صد دينار مي گيرد و زن ها را توي نرده مي كند و زن ها 
مي روند از زير روپوشــي توپ مي گذرند و از آن طرف بيــرون مي آيند� - براي بخت يا 

سفيدبختي اعتقادي دارند- تماشا كرديم؛ به قدر 200-300 نفر زن ها رفته بودند و 
به قدر ۷00-800 زن ديگر نشســته بودند كه بعد از اين بروند� ديديم اوالً بد وضعي 
است كه توپچي پول مي گيرد؛ ثانياً اينكه نزديك غروب است، تا اين همه زن ها بيايند، 
يكي يكي پول بدهند و بگذرند شب مي شود و دور نيست توپچي! امين همايون را صدا 
كرديم� دوتا اشرفي داديم، گفتيم ببر به توپچي بده- از پيش خودت- و بگو اين دو تومان 
را بگير و كار نداشته باش� امين همايون رفت و به توپچي گفت� اّول توپچي ترسيد كه 
مبادا مؤاخذه اي چيزي بكنند� بعـد 2 تومان را گرفت، توپچـي رفت آن طرف� بعضي 
ســـربازهاي بي عار هم كه آن جاها راه مي رفتند و زن ها را تماشا مي كردند، همين كه 
ديدند توپچي رفت، بنا كردند تركي و فارسي به اين زن ها حرف زدن: كه پاشيد! حاال 
خوب شد توپچي رفت مفت شد؟ پاشيد برويد! كه زن ها ريختند يك دفعه رو به توپ 
و رفتند زير آن روپوش و از آن طرف بيرون مي آمدنــد و بعد هم بايد از زير نقاره خانه و 

صداي ُدمبك و اينها بگذرند كه سفيدبخت بشوند�«
اين توپ امروز در داخل ساختمان شماره هفت وزارت امور خارجه در تهران قرار دارد�

گزارش ويژه
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»تهران مخوف« را برخي نخستين رمان فارسي مي دانند. سال ها بود 
داستان هاي سريالي در نشريه هاي پس از مشروطه منتشر مي شد 
و ذائقه اهل فرهنگ با اين جور داســتان ها خو گرفته بود. مرتضي 
مشفق كاظمي كه درس خوانده دارالفنون بود و موقع انتشار تهران 
مخوف در برلين تحصيل مي كرد تهران مخوف را به همان سبك 
نوشت و پاورقي روزنامه ستاره ايران منتشر كرد.مشكل مشفق و 
تهران مخوفش آن بود كه هنوز آن اندازه در داســتان رشد نكرده 
بوديم كه زبان اندامواره با داستان بيافريند و تمرين تكنيك هاي 

داستان نويسي و فني نويسي بر زبان غلبه داشت. اما سياق مشفق 
و بافتار زباني اش، زيرساختي بود كه در داستان هاي واقع گرا ريشه 
دواند و ادامه پيدا كرد. »علي اشــرف خان مي لرزيد و بدون اينكه 
خودداري بتواند آهسته آهسته به طرف عقب رفته به ديوار رسيده 
تكيه داد. فرخ او را به حالت خود گذارده در ميان اطاق قدم زده فكر 
مي نمود و باالخره نزديكش شده گفت: حاال هم مي توانيد بخنديد. 
علي اشرف خان توانايي جواب نداشت و حس مي كرد كه چه حوادث 
سهمگيني پيش خواهد داشــت و چون آن روز شهرت داشت كه 
داري برپا شده و خائنين را به مجازات خواهند رساند طناب آن را بر 

گردن خود احساس مي نمود.

دوباره جوان گفت: يقين در اين مدت چهار سال هم خيلي خنديديد 
حاال هم مي توانيد بخنديد ولي البته اين خنده با آن خنده اختالفي 

خواهد داشت.
سپس لحن استهزائي خود را تغيير داده: حاال هم به برادر و سايرين 

تكيه داريد حاال هم تصور مي كنيد آنچه شده ايد، صحيح است؟ 
كلمه از دهان علي اشرف خان خارج نشده ســر را به زير انداخته و 
پاهايش به سختي مي لرزيد و شايد اگر توانايي داشت تقصير خود 
را اعتراف مي نمود. فرخ نخواست بيش از آن با سرزنش، قلب حريفه 
مغلوب را بيازارد و مختصراً به او اطالع داد كه براي گرفتاريش آمده 

است. چه مي توانست بكند، چه مقاومتي ممكن بود بروز دهد«.

 فرخ نخواست بيش از آن با سرزنش، 
قلب حريفه مغلوب را بيازارد

واقع  گرايي ابتدايي
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به زبان مردم 
كوچه و بازار

شعر از زبان فخيم هزار ساله خود 
فاصله مي گيرد

مرتضي كاردر ���������������������������������������������

آشــنايي با ادبيات اروپا و ترجمه شعر 
اروپايي به زبان فارسي و تأثير شاعران 
و تجددخواهان ادبي يك طرف ماجراي 
شكل گيري شعر نو است� طرف ديگر 
ماجرا به تحوالت سياســي اجتماعي 
سال هاي پاياني قرن سيزدهم و انقالب 
مشروطه برمي گردد و شعرهايي كه در 

حال و هواي انقالب سروده مي شود�
آگاهي نخبگان و تهييــج عموم براي 
انقالب به شــيوه هاي گوناگون صورت 
مي گيرد� روزنامه ها و ســرمقاله هاي 
و  رســمي  نطق هــاي  آتشــين، 
ســخنراني هاي عمومــي، درس هاي 
مدرسه هاي جديد و قديم، حلقه هاي 
روشنگري پنهان و محفل هاي كافه اي 
آشــكار، كتاب هاي تأليفي و ترجمه ها 
بخش عمده اي از آگاهي بخشــي را به 
دوش مي كشــند� اما سهم شعر نيز در 
اين ميان چندان كم نيســت كه هنر 
ملي ايرانيان است و عموم مردم دوست 
مي دارنــد و زود در خاطــر جاخوش 

مي كند�
شعر فارسي در سال هاي مشروطه بيش 
از هر زمان ديگري در طول تاريخ خود 
كاركرد سياسي اجتماعي پيدا مي كند� 
شعر دوره مشروطه براي تأثيرگذاري 
بيشتر بر توده ها به زبان مردم كوچه و 
بازار سروده مي شــود� واژگان زندگي 
روزمره، گاه به طنز و گاه به جد، به شعر 
راه مي يابند� به جز اينها واژگاني چون 
تجدد، آزادي، قانون، وطن و��� به شعر 
مي آيند و شرح و معني مي شوند تا به 

مطالبه عمومي تبديل شوند�
فارغ از ارزش داوري ادبي شعرهاي دوره 
مشروطه، نكته اينجاست كه شعر از زبان 
فخيم هزار ساله خود فاصله مي گيرد و 
نظام نشانه هاي به ظاهر ازلي ابدي ساقي 
و ميخانه و ساغر و شمع و گل و پروانه 
و بلبل و��� در هــم مي ريزد و مخاطبان 
مي فهمند كه شعر مي تواند از واژگان 
ديگري هم ساخته شود و همچنان شعر 
باشــد؛ حتي به اقتضي زمانه و كاركرد 

سياسي اجتماعي�
پيــش از آمدن شــعر نــو و در هم 
شكسته شدن نظام سنتي شعر فارسي 
زمينه هاي چنين اتفاقي در بستر شعر 
مشروطه فراهم شده است� نمي توان 
نقش شــاعران دوره مشــروطه مثل 
ميرزاده عشــقي، فرخي يزدي، عارف 
قزويني، اشــرف الدين گيالني، ايرج 
ميرزا و�� را در شكل گيري شعر نو ناديده 
گرفت� شاعراني كه شعر را به ميان مردم 
مي برند و پس از گذشت يك سده هنوز 

هم محبوب عموم مردم اند�

خان بابا معتضدي فيلمي گرفت كه 
دامنه شهرتش به دربار قاجار هم رسيد

عاشق كتاب 
انتشارات كالله خاور طي نيم قرن 550كتاب منتشر كرد

نوگرايي در آموزش سنت
آموزش رشته هاي هنر سنتي به دروس مدرسه صنايع مستظرفه افزوده مي شود

كلنل 
علينقي وزيري از اروپا به وطن برگشت 

اولين فيلمبردار

4صفحــــه
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نمايش در منزل نورالهدي منگنه
پول بليت نمايش صرف كالس اكابر زنان مي شود 

  مهرداد رهسپار   �����������������������������������������������������������������������

يك ســال از فعاليت جمعيت نســوان وطن خواه مي گذرد، اين 
تشكل كه توسط محترم اسكندري تاسيس شده، ترويج معارف يا 
به بياني ديگر »فرهنگ« براي زنان را در دستور كار دارد. نشريه 
جمعيت نسوان وطن خواه، در ســال هاي فعاليت آنها از اهميت 
بسيار برخوردار است. آنها در كنار انتشار نشريه، كالس هاي اكابر، 
برنامه هاي تئاتر، برگزاري سخنراني و امور خيريه را نيز مشغول 
بوده اند. اين جمعيت در آغاز فعاليت هايش مشكالت بسيار دارد، 
به عنوان مثال سال1302 اعضا تصميم مي گيرند كه نمايشي را به 
صحنه ببرند. محل اجراي نمايش منزل نورالهدي منگنه )ملقب به 
منيرالسلطنه(، يكي از زنان اديب و هنرمند اين جمعيت است. آنها 

قصد دارنــد پولي كه 
تماشــاگران نمايش 
پرداخــت مي كنند، 
صــرف كالس اكابر 
زنان كنند. از اين رو 
نخســت از نظميــه 

اجازه مي گيرند و ســپس به جاي توضيح بليت، كارت دعوت به 
عروسي منتشر مي كنند تا در پوشش آن نمايش خود را به صحنه 
آورند و پول آن را صرف باســوادكردن زنان كنند. اما كلك آنها 
نمي گيرد و مخالفان تجدد، مأمــوران نظميه را وادار مي كنند تا 
مانع از اجراي نمايش در منزل نورالهدي منگنه شوند. در نهايت 

نمايش اجرا نمي شود.

  سعيد مروتي ����������������������������������������������������������������������������
 

نامش به عنوان نخستين فيلمبردار حرفه اي ايران ثبت شده است. 
البته پيش از او ميرزا ابراهيم خان عكاس باشي و روسي خان و پيش 
از آنها مظفرالدين شاه هم پشــت دوربين فيلمبرداري رفته بودند 
ولي خان بابا معتضدي نخستين ايراني اي بود كه به صورت تقريبا 
حرفه اي فيلمبرداري آموخت و از مرحله آشنايي سطحي با دوربين 
فراتر رفت. فرزند سردار معتضدي توانست قبل از ورود به 1۸سالگي 
سر از اروپا دربياورد و در فرانسه با پسر مالك كمپاني گومون طرح 
دوســتي بريزد. به اين ترتيب خان بابا معتضدي كنار تحصيل در 
رشته الكترومكانيك، در استوديو گومون حاضر شد و كار با دوربين 
فيلمبرداري و چاپ و ظهور فيلم را هم آموخت. آنقدر كه دست پر 
به وطن بازگشــت؛ با گواهي كار و ديپلمي به نشانه رضايت رئيس 
كمپاني گومون و مهم تــر از همه همراه با دوربيــن فيلمبرداري 
و پروژكتور و متعلقاتش. هرچند بعدها گفت بخشــي از وســايل 
كارش را در تهران خريداري كرده است. همكاري با سينماداراني 
چون علي وكيلي و اردشــيرخان از طريــق نمايش فيلم هايي كه 
از فرانســه آورده بود، فقط يكي از ماجراهاي خان بابا بود. داستان 
اصلي، فيلمبرداري از اطراف و اكناف تهران و راه اندازي تاريكخانه 
بود. آنقدر فيلم گرفت كه دامنه شهرتش به دربار قاجار هم رسيد و 
نتيجه فيلمبرداري از محمدحسن ميرزا، فرزند احمد شاه و آخرين 
وليعهد قاجار بود. انقراض قاجار و آمدن پهلوي تنها تغييري كه در 
داستان خان بابا به وجود آورد فعال تر شــدنش بود و مهم ترينش 

ثبت تاجگذاري رضاشــاه، كه 
رضايت پهلــوي اول را هم به 
همراه داشت. خان بابا با همان 
دوربين گومــون وقايع زيادي 
را ثبت كرد كه بيشترشــان از 
بين رفتند جز اينها: رضاشــاه 
در مجلس مؤسسان، مراسم 
كلنگ نخســت بناي راه آهن 

تهران، رژه قشون لشكري، راه آهن شمال، تاجگذاري در كاخ گلستان 
و يكي دو فيلم ديگر. خان بابا معتضدي، نخستين فيلمبردار حرفه اي 
ايران، از فعاليت ذوقي و شخصي به مقام فيلمبرداري دربار رسيده 
بود و براي هر اتفاق مهمي، او با دوربين و سه پايه اش زودتر از همه در 
مجلس حاضر مي شد. سندهاي تصويري فراواني كه ثبت كرد اغلب 
از ميان رفتند جز چند رپرتاژ درباري و حكومتي. دوربين گومون با 
تمام نقص ها و ايرادهاي فني اش و شيوه ظهور فيلم ها در البراتوار 
شخصي خان بابا، تصويري از تالش و كوشش فردي را نمايان مي كند 
كه در ثبت واقعه بهانه اي بود براي ذوق ورزي با دوربين و عشق ورزي 
در چاپ و ظهور. » آبي و رابي « )آوانس اوگانيانس، 130۹( نخستين 
فيلم ســينماي ايران را هم او فيلمبرداري كرد. معتضدي با عمر 
طوالني اش )متولد 12۷1- متوفي 13۶5( آنقدر ماند تا كار اسالفش 
را با امكانات و احتماال استعداد بيشتر ببيند. پيشقدم بودنش او را 
در صف اول قرار مي داد ولي حيف كه چيز زيادي از آن همه فيلمي 

كه گرفت و با امكاناتي اوليه شست و ظاهر كرد باقي نمانده است.
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كتابخانه خصوصــي بزرگ و متنوعش به جانش بســته و گنجي بود 
كه به روي كسي گشوده نمي شــد. تابستان و زمستان برايش تفاوتي 
نداشت؛ هر بعدازظهر كيسه بزرگي برمي داشت و پاي پياده گوشه وكنار 
شهر را مي گشت تا كســري هاي كتابخانه اش را پيدا كند و آنطور كه 
دوستش- مهدي آذريزدي- مي گويد تا ديروقت به نظم و ترتيب دادن 
به كتاب ها مي پرداخت. حاج محمد رمضاني معروف به »حاجي خاور« 
كه در خانداني ناشر و كتابفروش متولد شده بود، در سال1302 شمسي 
با تاسيس كتابخانه شرق، پرچمدار چاپ كتاب در ايران شد؛ آن هم در 
زمانه اي كه شمار باسوادان اندك و بازار كتاب گرفتار رخوت و ركور بود. 
5سال بعد اين كتابخانه به كالله خاور تغيير نام داد و تبديل به »مرجع 
محققان« و »مشوق مولفان« شد. وقتي سخن از كتاب به ميان مي آمد 
چشمانش برق مي زد، كالمش مســحوركننده مي شد و محل كارش 
كانون اجتماع صاحب نظران عصر بود. »پدر كتــاب ايران« به خوبي 
ارتباط ميان نشر و جرگه هاي فكري و محافل ادبي و روشنفكري را درك 
كرده بود. مي دانست كه بقاي كالله خاور در »مملكتي كه افراد چندان به 
كتاب عالقه مند نيستند و كتابفروشي جز بي سودترين مكاسب است« 
ممكن نمي شود مگر با عشق و پشتكار و چون ذاتش با تالش عجين شده 

بود، توانست طي تقريبا نيم قرن در حدود 550عنوان كتاب- كه اغلب 
آثاري عمومي بودند- به چاپ برساند. راه حاج محمدرمضاني توسط 

پسرش با تاسيس انتشارت پديده ادامه يافت.
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عمر نوگرايي كمال الملك )محمد غفاري( چندان طوالني نشد؛ 
شايد به اندازه عمر سلسله قاجار بعد از ترور ناصرالدين شاه. گذر 
ســريع ايام خيلي زود شــيوه نقاشــي  اش را كهنه ناميد. ولي او 
بي ترديد نقش مهمي در تغيير شيوه آموزش هنر در ايران داشت. 
كمال الملك به فاصله 4سال بعد از انقالب مشروطه طرح تأسيس 
مدرسه صنايع مســتظرفه را به صنيع الدوله- وزير وقت معارف- 
پيشنهاد كرد. درخواست او شامل 2000تومان بودجه و 200ذرع 
)هر ذرع معادل 104سانتي متر( زمين از اراضي نگارستان بود كه 
به مجلس شوراي ملي ارائه شد. در نهايت و بعد از چند جلسه با 
حضور نمايندگان مجلس شوراي ملي، كمال الملك و صنيع الدوله، 
مجلس در تاريخ هفتم مرداد12۸۹ با تأســيس مدرسه صنايع 
مستظرفه موافقت كرد و بنا به پيشنهاد وزير معارف 300تومان 

نيز بر بودجه افزود.
12سال بعد، كمال الملك كه شيوه آموزش هنر را در ايران تغيير 
داده بود تصميم گرفت تا انواع هنرهاي مردمي )صنايع دستي( و 
شيوه هاي هنري و تصويرگري ايراني را نيز در ميان دروس مدرسه 
بگنجاند. اين اقدام كمال الملك كه به افزودن 15رشــته جديد 
در مدرســه منجر شــد نه فقط به قول خودش تالشي بود براي 
هم طراز كردن هنرهاي مردمي و ايراني با شيوه هاي تصويرگري 
اروپايي كه در عين حال نشان از ميل او به بسط دادن شيوه نوين 
آموزش هنر به اين شاخه هاي هنري هم بود كه پيش تر در شكل 

سنتي استاد شاگردي تدريس مي شدند. اقدام كمال الملك شايد 
مهم ترين گام در ارتقاي آموزش هنر ايراني به حساب  آيد.
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بازگشت كلنل علينقي وزيري را نمي توان در گستره موضوعي بازگشت 
يك تحصيل كرده دانشگاه هاي غربي به وطن خالصه كرد؛ او كه پيش 
 از اين سفر و بنا به شــانس برخورداري از آموزه هاي موسيقايي استاد 
خصوصي اش- كشيش پرژو فروا- با آموزه هاي نت خواني و نت نويسي 
و حتي مقدمات هارموني آشنا شده بود، دانسته بود كه جهان موسيقي 
چيزي فراتر از خط آوازي موسيقي كالسيك ايراني است.از اين روي 
در سال12۹۷ و به قصد گسترش و تعمق دانسته هاي موسيقايي اش 
به فرنگ رفت و در فرانسه و آلمان به تكميل تحصيالتش در باالترين 
سطح پرداخت. وزيري در سال1302 دانسته تر از هر موسيقي دان ايراني 

ديگري به وطن بازگشت تا در طول عمر پرثمرش منشأ تحوالت بنيادين 
و خدمات بي نظيري به هنر موســيقي و در نگاهــي كلي تر، فرهنگ 
عمومي باشــد كه مقدماتي ترين آنها راه اندازي مدرسه اي خصوصي 
به نام »مدرسه عالي موســيقي« بود. )اين آموزشگاه مقوله اي جدا از 
»هنرستان عالي موسيقي« است(. صرف يادآوري نام شاگردان وزيري 
در اين مدرسه مي تواند نشانگر وسعت و كيفيت دستاوردهاي بازگشت 
اين متجدد بزرگ به ايران باشد؛ ابوالحسن صبا، روح اهلل خالقي، حسين 
سنجري، موسي و جواد معروفي، حسينعلي مالح، عبدالعلي وزيري و... .

پيشنهاد كتاب: »اخبار و اســناد كلنل علينقي وزيري«؛ به 
كوشش مهدي نورمحمدي- انتشارات »ماهور« - سال ۱۳۹۸

تئاتر

شعر

 ابتكار روزنامه نسيم صبا براي انتقاد از رضاخان
ركب زدن به حقه بازان مطبوعات
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در آبان 1302، رضاخان كه سردارســپه بود و وزير جنگ، نخست وزير 
شد. احمدشاه كه دلش با سردارسپه صاف نبود، بالفاصله از ايران رفت و 
آبان برايش شد  ماه آخر پاييز وطن. هواداران رضا شصت تير براي در هم 
پيچيدن طومار قاجارها از جايگزيني سلطنت با جمهوري دم مي زدند، 
اما به قول ملك الشعراي بهار »چشــم و ابروي ديكتاتوري كه از كودتاي 
12۹۹از پس پرده نمايان شده بود و آينده نگران را نگران و بيمناك ساخته 
بود، اينك با تمام قد و قامت و سر و سنباط و هيبت و صولت در پيش پرده 
ايستاده« و براي آنها كه مي توانستند از وراي ظاهر قضايا حقيقت ماجرا 
را ببينند، جاي ترديدي باقي نمي گذاشــت كه اين هم خدعه ديگري از 
براي هم آغوشي با قدرت و ثروت است. ميرزاده عشقي در روزنامه »قرن 
بيســتم« ايده جمهوري را »جمهوري قالبي« خواند و آن را به زناشويي 
دختري 5ساله با پسري ۷ساله تشبيه كرد. همين مخالفت ها نگذاشت 
كه داستان جمهوري به جايي برسد، هرچند كسي مثل عشقي در آخر 
جانش را پاي عقايدش داد. به هر حال، نشــريات مخالف رضاخان سعي 
مي كردند به هر شيوه اي كه مي توانند نارضايتي خود را از قدرت گرفتن او 
نشان دهند؛ مثال در قضيه تشكيل كابينه جديد، رضاخان در پشت تريبون 
مجلس نام يكي از وزراي خود را فراموش و هر چه فكر مي كند نام وزيرش 
را به خاطر نمي آورد و دست آخر نامش را از خود او مي پرسد. همين موضوع 
دستمايه اي مي شود كه روزنامه سياسي ادبي »نسيم صبا« به مديريت 
حسين كوهي كرماني، به شيوه اي ابتكاري، صالحيت رضاخان را براي 
تصدي سمت نخست وزيري زير سؤال ببرد. اين روزنامه مطلبي با عنوان 
»توشيح عقايد« منتشر كرد كه اگر كلمات نخست هر سطر در كنار هم 

قرار بگيرند اين جمله پديدار مي شود:
»رضاخان بي سواد كه وزراي خود را نتوانست به مجلس معرفي بنمايد چطور 
اليق رياست جمهور است، تأمينات نمي گذارد آزادنه بنويسيم لذا موشح عقايد 
حقه بازان را مي نويسيم، بگذار مرتجعين ما را تكفير كنند. بر رسوالن، پيام 
باشد و بس.« نويسنده اين مطلب ملك الشعراي بهار بود، اما بعد از اينكه روشن 
مي شود پيام واقعي اين نوشته چه بوده، همه فكر مي كنند كه كوهي كرماني 
نويسنده آن است و در نتيجه از ترس جانش به مجلس شوراي ملي پناهنده 
مي شود و تا زماني كه رضاخان شــخصا به او اطمينان نمي دهد كه خطري 

تهديدش نمي كند، از مجلس بيرون نمي آيد.

رضا ي ملت بر اين است كه قائد ايران حكومت
خان،  خاني و ملوك الطوايفي را از دست يك مشت

بيسواد برهاند و مملكت ايران مانند ممالك مهم اروپا، 
كه مقدرات خودشان را تعيين مي كنند، بشود كه

وزراي خود را به مسئوليت خود تعيين نموده و رئيس عالي
خود را، خود انتخاب كند. هرگاه ملتي به واسطه موانع

نتوانست مقدرات خود را با دست خود تعيين و در قضايا
به مجلس و اراده نمايندگان تكيه كرده، خود را زنده به عالم

معرفي كند، نمي تواند در دنياي امروزه زندگي مستقل
بنمايد و وقتي يك ملتي خود را نتوانست زنده بداند

چطور مي تواند در پيشگاه دنياي آزاد قرن بيستم خود را
اليق و شايسته درك ترقيات شناسانده، محو

رياست  ها و سلطنت هاي موروثي را خواستگار و در مقابل
جمهور ملل سرافراز شده، آسايش خود را چنانچه الزم

است، اداره نمايد. همچنين تسطيح ُطُرق و تجارت و ساير
تأمينات الزمه تدارك كند. ولي دست اجنبي

نمي گذارد ناجي ايران و قائد تواناي ايرانيان، سردار ملت، 
آزادانه اصالحات را اجرا نمايد و آمال ملّي را برآورد. چه

بنويسيم و چه ننويسيم، ملت بايد صالح خود را تشخيص دهد
لذا ما، به ملت مي گوييم گوش به َدسائس اجانب نداده به الفاظ

موّشح و لفافه دار پي برده، به ظواهر كلمات ملّون 
عقايد ملي را، كه تلگرافات اياالت شاهد آنست، نيالوده از

حقه بازان عوام فريب پرهيز كنند. ما حقايق ساده
را مي نويسيم، بگذار مرتجعين ما را تكفير كنند�

بر رسوالن، پيام باشد و بس�

مرتضي مشفق كاظمي در جواني
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