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تداوم سقوط دالر روي 
موج گشايش ارزي

خيرين خانه ساز 
تسهيالت  می گيرند

آقاي »خ«: تسليم 
توطئه نمي شوم

ما چگونه »ما« شد 

شورای شهر تهران تصويب کرد

متولي موقوفه جنگلي آق مشــهد: 
هرگونه تصميم درباره آق مشــهد 
 تنهــا در اختيــار متولــي موقوفه

 است

همه  چيز درباره مجســمه  »ما« از 
دوساالنه مجسمه ســازي و نصب 
در ضلــع غربي پارك اللــه تا انبار 

شهرداري

ديدگاه
عليرضا سلطاني  ؛  اقتصاددان

تورم چند ماهي اســت نســبت به گذشته روندي 
فزاينده و شتابزا پيدا کرده اســت. قيمت کاالها و 
خدمات اعم از اساســي و غيراساســي بدون توجه 
به هشدارها و اعالن ها و به تبع قيمت ارز، بي محابا 
و لجام گسيخته در حال افزايش اســت. گويي در بازار کاالها و خدمات رقابتي 
براي افزايش قيمت در گرفته و به گونه اي به لحاظ رواني همه در بازي رقابتي 
افزايش قيمت قرار گرفته و در حال رقابت هستند. فارغ از داليل و عوامل بروز 
اين شرايط که قطعا در درجه اول سياسي است، رفتار و عملکرد حاکميت در 
قبال اين شــرايط اقتصادي که برايند آن کوچك تر شدن سفره مردم، تشديد 

فقر و بروز نابساماني هاي سياسي و اجتماعي است، قابل تامل و بررسي است.
واقعيت آن است که دولت در مقابل اسب سرکش تورم، نهادي شکست خورده 
به شمار مي آيد. همه اقدامات و برنامه هاي دولت در ماه هاي اخير که همزمان 
با اوج گيري شــيوع ويروس کرونا به  اجرا درآمده با ناکامي مواجه بوده است. 
سياســت هاي تشــويق و در عين حال تهديد دولت براي کنترل بازار ارز که 
در هفته هاي اخير ماهيت عيني تري با طرح مســئله تزريق ارزهاي صادراتي 
به کشــور اســت، راه به جايي نبرده اســت. آنچه از دولت و اقدامات آن براي 
بازگرداندن ثبات نسبي به بازار، منعکس مي شود جز ابهام  چيز ديگري نيست. 
از سوي ديگر شروع به کار مجلس يازدهم و گذشت نزديك به 2ماه از عمر اين 
مجلس نه تنها، پيام و انرژي مثبتي به بازار براي آرامش و ثبات نســبي منتقل 
نشده، بلکه با مشخص شــدن فقدان برنامه مشخص اقتصادي از سوي مجلس 
و طرح شعارها، طرح هاي هيجاني و سياسي که پيامي جز تقابل و بروز شکاف 
سياســي در حاکميت ندارد، بر چالش هاي بازار افزوده اســت. در کنار قواي 
مجريه و مقننه، عملکرد قوه قضاييه در برخورد با دالالن و سوداگران و به عبارت 
دقيق تر؛ سلطان هاي بازار از يك سو و از سوي ديگر مبارزه با فساد هاي مالي و 

اداري در دستگاه هاي مختلف نيز نتوانسته، به آرامش بازار کمك کند.
فارغ از رفتار و عملکرد قواي مقننه و قضاييه، سياســت هاي دولت در جايگاه 
قوه مجريــه در ماه هاي اخيــر، در واقع پذيــرش واقعيت حرکت شــتابزاي 
تورم و برنامه ريزي و اقدام در راســتاي آن و نه در مقابل آن اســت. مهم ترين 
و اصلي تريــن ابزار و امــکان دولت براي مديريــت بازار و کنتــرل نرخ تورم، 
دستگاه سياســت خارجي اســت که از مهر ماه98 و پس از مذاکرات سياسي 
در حاشــيه اجالس ســازمان ملل متحد به حالت توقف درآمده است و جالب 
 اينکه ماشــين تورم نيز از همين زمان با ســرعت بيشــتري  به حرکت خود 

ادامه داد.
جداي از اين مســئله مهم، در حوزه اقتصادي و مديريتي دولت به جاي آنکه 
با تدبير و برنامه ريزي در جهــت کنترل و مهار تورم برآيد بــا تکيه بر حداقل 
امکانــات و توانمندي ها و البته احتماال سياســت هاي اقتصادي هيجاني و در 
عين حال غيرعلمي، به تشديد تورم کمك مي کند. پرداخت کمك هاي نقدي 
معيشتي به برخي اقشار، اگرچه در ظاهر توان اقتصادي آنها را باال مي برد، اما 
با درنظر گرفتن نحوه تامين منابع مالي اين حمايت ها، بر تنور تورم مي دمد و 
در عمل توان اقتصادي خانوارها را بيــش از دو برابر کاهش مي دهد. وضعيتي 
که سال هاست با پرداخت يارانه نقدي درحال تجربه است. چشم انداز مشخصي 

براي کنترل و مديريت آن هم ديده نمي شود.
و اما حرکت ديگري که به خوبي همراهي دولت با تورم را بيشتر تداعي مي کند، 
افزايش قيمت رسمي کاالها از سوي نهادهاي تصميم گير دولتي به تبع افزايش 

قيمت ارز است. بانك مرکزي ماه هاي متمادي است که با 
افزايش قيمت ارز در بازار، قيمت رسمي ارزهاي مختلف 

را افزايش مي دهد و به عبارتي عيار قيمت گذاري رسمي ارز بانك مرکزي، بازار 
آزاد است. 

همراهي دولت با تورم؟ 
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يادداشت
شهربانو اماني؛ عضو شوراي شهر تهران

دوچرخه  در بسياري از کشورهاي جهان وسيله 
جابه جايــي و حمل ونقل خانوادگي اســت. در 
اغلب کشورهايي که شــرايط بدتري از ما در حوزه ترافيك يا آلودگي هوا 
داشتند، مانند کشــور هلند، براي رهايي از ترافيك و آلودگي هوا و داشتن 
محيط زيست بهتر، سال ها پيش تر، دوچرخه به عنوان راه حلي براي چنين 

معضالت شهري به کار گرفته مي شد و همچنان از آن بهره مي برند.
در شهر تهران نيز در گذشــته- زماني که سيســتم حمل ونقل گسترده 
نشده بود- مردم از دوچرخه به عنوان يك وسيله اصلي حمل ونقل استفاده 
مي کردند. امروز تهــران اما يك پارکينگ عمومي خودروســت. به جرأت 
مي توانم بگويم خودرو محوري، جايگزين انسان محوري شده است. براساس 
گزارش وزارت بهداشــت، تا قبل از کرونا، ســاالنه تعداد 4500نفر بر اثر 
آلودگي هوا فوت مي کردند که اين آمار بر اثر استفاده بيش از اندازه خودرو 
در سطح شهر اســت. شرايط شهر به گونه اي اســت که امکان عبور و مرور 
شهروندان بدون خودرو دشوار شده و خودروها راحت مي توانند در شهر تردد 
کنند، ولي انسان ها به سختي اين کار را انجام مي دهند. همين باعث شده 
باز هم طبق گزارش وزارت بهداشت، متأسفانه بيش از 70درصد شهروندان 
تهراني به خصوص جمعيت نوجوان و جوان، دچار بيماري هايي مانند اضافه 
وزن، قند خون، ديابت و مشکالت قلبي شوند که همه اينها به علت استفاده 
بيش از اندازه از خودرو و بي تحرکي است؛ طوري که سالمت روان و جسم 

مردم در خطر مي افتد.
 اکنون چند سالي مي شود که مديريت شــهري تالش مي کند استفاده از 
دوچرخه را جايگزين خودرو در شــهر کند. شوراي شــهر پنجم نيز شعار 
انسان محوري را در برنامه هاي خود قرار داده است و در برنامه توسعه شهر 
تهران بودجه ســاالنه براي آن درنظر گرفته، تا بتواند معبر و خيابان هاي 
تهران را از زير يــوغ اتومبيل نجات دهد و شــهر را در اختيار پياده مداري 
بگذارد. لذا بر اين اســاس تالش مي شــود تا بحث خيابان کامل به عنوان 
يك الگو در شهر تهران اتفاق بيفتد و طبق برنامه حداقل هر سال هر کدام 
از مناطق 22گانه شــهر تهران يــك خيابان از منطقه خــود را به خيابان 
کامل اختصاص بدهند. البته هر تعريض خياباني، نمايشــگر خيابان کامل 
نيست و شهرداران محترم بايد به اين مسئله توجه کنند. در خيابان کامل 
4اصل انسان محوري، دوچرخه سواري، اســتفاده از حمل ونقل عمومي و 
خودرو سواري بايد با هم وجود داشته باشــد؛ بنابراين نگاه مديران شهري 
ما به اســتفاده از دوچرخه بايد درازمدت باشد و به ســود لحظه اي توجه 
نکنند. به عالوه با توجه به اينکه تهران شــهر بارگذاري شده است و شيب 
در معابر تهران وجود دارد، اين امر نمي تواند مانع ترويج دوچرخه ســواري 
باشد. همانطور که در بســياري از شــهرهاي معروف دنيا که خيابان ها و 
معابر آن داراي شيب هستند، ولي براي دوچرخه سواري از تکنولوژي هاي 
جديد يعني دوچرخه هاي متناســب با معابر شــيب دار بهره مي برند. در 
نهايت جابه جايي مردم با دوچرخه در شــرايط کنوني کرونا که نياز است 
ظرفيت حمل ونقل عمومي سه برابر شــود و بالطبع نياز به هزينه بيشتري 
خواهيم داشــت، کمك مي کند با رعايت فاصله گــذاري اجتماعي، از اين 
هزينه که بر شــهر تحميل خواهد شد، جلوگيري شــود. به خصوص اگر 
مسير دوچرخه سواري در شهر به صورت شبکه پيوسته باشد و با برداشتن 
محدوديت هاي استفاده از دوچرخه براي بانوان، همه شهروندان بتوانند از 
مسيرهاي دوچرخه استفاده کنند و اينچنين از هزينه هاي درمان کرونا نيز 

کاسته مي شود.

كاهش هزينه هاي درمان كرونا 
با ترويج دوچرخه سواري

نگاه
محمد شريعتمداري ؛  وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي

بازنشستگان سرمايه معنوي و اندوخته تجارب 
سرمايه هاي انساني هســتند که پس از عمري 
تالش در ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور به افتخار 
بازنشستگي نايل آمده اند. مقام معظم رهبري به زيبايي فرموده اند که توجه 
به بازنشستگان عين وفاست. بنابراين وفاداري ايجاب مي کند به کساني که 
سال هاي متمادي خدمت کرده اند، احترام و عزت گذاشته شود و مطالبات 

و حقوق آنها بدون هيچ منتي ادا شود.
با درك کامل از اين واقعيت که وضع معيشــت بازنشستگان عزيز با سطح 
مطلوب مورد نظر فاصلــه دارد، از بدو حضور در وزارت تعــاون کار و رفاه 
اجتماعي تدابير گسترده، رايزني هاي بي وقفه و تالش هاي فراواني صورت 
گرفت که در حد امکان سطح پرداخت هاي مربوط به اين قشر محترم جامعه 

ارتقا داده شود.
اين اولويت مهم و اساسي به کليه صندوق ها ازجمله صندوق بازنشستگي 
فوالد ابالغ شد و در نخستين گام در مديريت جديد اين صندوق بر پرداخت 
مطالبات بازمانده از ساليان گذشته تأکيد گرديد؛ مطالباتي که بازنشستگان 

عزيز اين صندوق 8سال در انتظار پرداخت آن بوده اند.
امروز خوشحالم اين خبر را اعالم کنم که اين انتظار 8ساله با اهتمام مديريت 
صندوق و همکارانشان به پايان رسيد، امکان پرداخت اين مطالبات فراهم 
شد، انتظار طوالني مدت بازنشستگان به پايان رسيد و معوقات يادشده از 
مردادماه سال جاري به اين عزيزان پرداخت مي شود. منابع مورد نياز براي 
اين پرداخت ها که با اصالح ساختار سرمايه گذاري در صندوق فوالد و تامين 
آن از محل منابع حاصل از بازده سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، نويدبخش 
مديريت مطلوب براي بهره گيري از ســرمايه هاي صندوق فوالد است. در 
مسير تحقق اين انتظار 8ساله خود بازنشســتگان عزيز به ويژه نمايندگان 
کانون هاي آنها نيز همکاري و همراهي قابل تحســيني داشتند که از اين 

عزيزان نيز تشکر مي کنم.
پس از گام بزرگ دولت براي متناسب ســازي  حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي و اتخاذ تدابير الزم براي همسان ســازي  حقوق بازنشســتگان 
کشــوري، پرداخت معوقات بازنشســتگان صندوق فوالد گام مهم ديگر 
اين وزارتخانه براي اداي حق بازنشســتگان عزيز، آن هم در شرايط سخت 

اقتصادي کشور است.
همچنان تأکيد دارم که صندوق هاي بازنشســتگي بــا مديريت صحيح و 
مناسب منابع و بهينه نمودن پرتفوي هاي سرمايه گذاري بايد بتوانند منابع 
مورد نياز را براي تامين پرداخت هاي بموقع و قانوني به بازنشستگان عزيز 

تامين کنند.

 بازنشستگان صندوق فوالد
 و پايان يك انتظار 8ساله 

دريچه
اسماعيل  كهرم؛  بوم شناس

»کت استيونس«، نوازنده و خواننده مشهور انگليسي که 
بعد از تشرف به دين اسالم نام »يوسف اسالم« را براي خود 
برگزيد، سخنگوي جامعه مســلمان انگليس شد و الحق 
سخنگوي مناسبي براي مسلمانان  اروپا شــد. او اغلب اشعار آهنگ هاي خود را خود 
مي سرايد و آنها را با ارکستر خود اجرا مي کند. يکي از معروف ترين اين ترانه ها که با 

اقبال مخاطبان در انگلستان و اروپا مواجه شد، ترانه  »کشتي هاي 
طويل تر« بود که حتي امروز هم پس از سال ها که از پيدايش و 

انتشار آن مي گذرد در تمامي کشورهاي اروپايي شنوندگان را جذب کرده است. مطلع  
اين ترانه سخن از آن دارد که کشتي هاي طويل تر در راهند که ما را تسخير کنند.

ماهيگيران سنتي و كشتي هاي 
چيني

ادامه در 
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 گرانفروشي ماسك 
در بحبوحه كرونا

تحريم های ايران را 
غيرقانونی می دانيم

گفت وگو با حميد الساعدی، رئيس کنگره عمومی جريان حکمت ملی عراق
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جمهوري نامه

عشقي، محرمانه  کشته  شود

محمودآقا ظهيرالديني  و کمدي اخوان 

امروز در همشهري سده سنگ و الماس مي خوانيد

چگونه طرح جمهوري رضاخاني در مجلسي که با او موافق بودند، شکست خورد

همشهري  از داليل افزايش قيمت ماسك گزارش مي دهد

 دبيرانجمن داروسازان تهران: علت گران شدن ماسك
کمبود يا گراني مواداوليه توليد ماسك است

  ايران به خوبی از شرايط داخلی عراق آگاه است و به نصيحت 
کسی در اين باره نياز ندارد

  آمريکا از برنامه های تهران و بغداد برای مقابله با تحريم ها 
بی اطالع نيست

محمد هرسيني، نوکر مخبرالدوله قاتل را دستگير کرد

بيماري سل هم نتوانست عشق جنون آميز او را خاموش کند و با سينه مجروح 
روي صحنه رفت 

18
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رهبر معظم انقالب اسالمی عصر 
روز گذشــته در ديدار مصطفی رهبري

الكاظمی نخست وزير عراق، روابط 
ايران و عراق را به پشــتوانه اشــتراکات فراوان 
تاريخی، مذهبی، فرهنگی و عادات و ســنن به 
معنی واقعی کلمــه برادرانه خواندنــد و تأکید 
کردند: آنچه در روابط دو جانبه برای جمهوری 
اسالمی ايران بســیار حائز اهمیت است منافع، 
مصالح، امنیت، عــزت، اقتدار منطقه ای و بهبود 

شرايط در عراق است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري،  حضرت آيــت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
اينكه ايران هیچ گاه بنای دخالت در امور عراق را 

نداشته و نخواهد داشت، گفتند: ايران، خواهان 
عراِق عزتمند، مستقل و با حفظ تمامیت ارضی 
و وحدت و انسجام داخلی اســت. رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشان کردند: ايران قطعاً با هر آنچه 

موجب تضعیف دولت عراق شود، مخالف است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: البته ديدگاه 
آمريكايی ها درباره عراق درست در نقطه مقابل 
ما است زيرا آمريكا به معنی واقعی کلمه دشمن 
اســت و موافق عراق مســتقل، قــوی و دارای 

حكومتی با رأی اکثريت نیست.
ايشان تأکید کردند: برای آمريكايی ها اينكه چه 
فردی نخســت وزير عراق باشد مهم نیست آنها 
به دنبال حكومتی همچون حكومت »پل برمر« 

حاکــم آمريكايی عراق در اوايل ســقوط صدام 
هستند. رهبر انقالب اســالمی گفتند: ايران در 
خصوص روابط عراق با آمريكا دخالتی نمی کند اما 
انتظار دارد که دوستان عراقی، آمريكا را بشناسند 
و بدانند که حضور آمريكا در هر کشــوری منشأ 

فساد، خرابی و ويرانی است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای تأکید کردند: جمهوری 
اسالمی ايران انتظار دارد تصمیِم دولت، ملت و 
مجلس عراق برای اخــراج آمريكايی ها پیگیری 

شود زيرا وجود آنها موجب ناامنی است.
ايشان جنايت آمريكا در ترور سردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس را يک نمونه از نتیجه حضور 
آمريكايی ها برشمردند و خطاب به نخست وزير 

عراق افزودند: آنها میهمان شما را در خانه شما 
کشتند و صريحاً به اين جنايت اعتراف کردند که 

اين موضوع کوچكی نیست.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: جمهوری 
اســالمی ايران هرگز اين موضــوع را فراموش 

نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمريكايی ها 
خواهد زد.

حضرت آيــت اهلل خامنه ای، اجمــاع گروه ها و 
جريان های سیاسی عراق برای انتخاب دولت آقای 
کاظمی را اقدامی پســنديده خواندند و گفتند: 

آمريكايی ها و عوامل آنها همــواره به دنبال خأل 
قدرت در کشورهای منطقه هستند تا از آن طريق 
هرج و مرج ايجاد و زمینــه را برای دخالت خود 
فراهم کنند، همان کاری که در يمن انجام دادند و 
اکنون اوضاع تأسف بار يمن را همه شاهد هستند.

ايشــان با تأکید بر حمايت ايران از دولت آقای 
کاظمی خاطرنشــان کردند: عقل، دين و تجربه 
اقتضاء می کند که روابط ايــران و عراق در همه 

زمینه ها بیش از پیش ارتقاء يابد.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته گسترش 
روابط ايران و عــراق مخالفینی دارد که در رأس 
آنها آمريكا است ولی به هیچ وجه نبايد از آمريكا 

ترسید زيرا هیچ غلطی نمی تواند بكند.
حضرت آيت اهلل خامنــه ای گفتند: آمريكايی ها 
زحمت و اذيت ايجاد می کننــد اما دولت عراق 
بايد بدون اعتنا به اين مزاحمت ها به مسیر خود 
با قدرت ادامه دهد و مردم را به عنوان پشــتوانه 

خود حفظ کند.
ايشان مرجعیت و شخص آيت اهلل سیستانی را 
يک نعمت بزرگ برای عراق خواندند و خاطرنشان 

کردند: حشدالشعبی يک نعمت بزرگ ديگر در 
عراق است که بايد آن را حفظ کرد.

در اين ديــدار که آقای جهانگیــری معاون اول 
رئیس جمهــور نیــز حضور داشــت، مصطفی 
الكاظمی نخست وزير عراق، ديدار با رهبر انقالب 
اسالمی را سعادتی بزرگ دانست و با قدردانی از 
مواضع و حمايت های ايــران در مقاطع مختلف 
به ويژه در دوران جنگ با داعــش و تكفیری ها 
گفت: مردم عراق هیچ گاه حمايت های ايران را 
فراموش نخواهند کرد و واقعیت اين اســت که 
خون عراقی ها و ايرانی ها در جنگ با تكفیری ها 

در هم آمیخته است.
نخست وزير عراق تأکید کرد: روابط ايران و عراق 
يک رابطه عمیق و طوالنــی تاريخی و فرهنگی 
و مذهبی با پشتوانه عشــق و ارادت به اهل بیت 

علیهم السالم است.
آقای کاظمی همچنین خطاب به رهبر انقالب 
اســالمی گفت: ارشــادات و نصايــح جنابعالی 
همچون کلید حل مشكالت است و من بابت اين 

راهنمايی ها تشكر و قدردانی می کنم.

رهبر معظم انقالب در ديدار نخست وزير عراق:

جمهوری اسالمی ايران هرگز جنايت ترور سردار سلیماني را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمريكايی ها خواهد زد

ايران خواهان عراق عزتمند و مستقل است

رئيس جمهور را از دولت جدا نكنيم
سخنگوي دولت در نشست خبري خود با خبرنگاران درباره اصرار نمايندگان مجلس يازدهم درمورد به جريان افتادن طرح 

سؤال از رئیس جمهور گفت: ما همواره اعالم کرده ايم مجلس حق نظارت دارد. اين حق مجلس است و ما هیچ ترديدي در اين دولت
نداريم. همیشه هم همه اعضاي دولت خودشان را پاسخگو دانسته اند. در يكي از جلسات دولت بحث تعامل با مجلس از طرف 
رئیس جمهور مطرح شد.  ايشان تأکید کردند تا روزهايي از هفته همه وزراي دولت در مجلس حضور داشته باشند و کمیسیون هاي مجلس 
هر نیاز اطالعاتي که دارند، نیازشان برطرف شود. اساسا اينكه ما بتوانیم روي چند موضوع مهم کشور به طور مشترك کار کنیم مورد بحث قرار 
گرفته است. ما بايد بتوانیم در کنار هم بسیاري از مسائلي که زندگي مردم را تحت تأثیر قرار داده، انجام بدهیم. علي ربیعي در عین حال تأکید 
کرد: البته استنباطي که از بحث هاي مقام معظم رهبري شده  اين است که ايشان فرمودند دولت بايد بدون سستي به کارش ادامه دهد. فرض 
جدا کردن رئیس جمهور از دولت اصال فرض درستي نیست. مگر از نظر منطقي ممكن است بگويیم دولت به کارش ادامه دهد اما رئیس جمهور 
نه. رئیس جمهور رئیس دولت است و سؤال هم حق مجلس است اما زمان استفاده از حق نظارتي مجلس هم مسئله بسیار مهمي است که به 
اعتقاد ما بايد به آن توجه شود. درخصوص سؤال هم در گام نخست بايد از وزرا در کمیسیون ها دعوت شود. اين سؤال ها مربوط به حوزه هاي 

تخصصي وزارتخانه هاست و پس از اينكه وزرا توضیحاتي دادند اگر سؤاالتي باقي باشد، آن هم با توجه به شرايط بايد مطرح شود.

از پيشنهاد همكاري با رياض استقبال مي كنيم
سخنگوي دولت در نشست خبري روز سه شنبه خود با خبرنگاران در واكنش به گمانه زني ها درخصوص احتمال ميانجيگري مصطفي 
الكاظمي نخست وزير عراق ميان تهران- رياض و همچنين تهران -واشنگتن به همشهري گفت: سفر آقاي الكاظمي در جهت تقويت 
مناسبات ميان ايران و عراق است. ما با عراق همبستگي هاي فرهنگي زيادي داريم. ما داراي عقبه استراتژيك هم هستيم. ما مناسبات 
اقتصادي و همكاري هاي منطقه اي داريم. مبارزه با تروريسم و داعش زدايي يكي از همكاري هاي مهم ما با دولت عراق است. ما مسائل 
زيست محيطي مشترك داريم. هر 2 كشور در معرض تهديدهاي زيست محيطي مشترك هستند. بهبود وضعيت معيشتي مرزنشينان 
2 كشور ازجمله مسائل مهم است. در منطقه پرتنشي كه قرار داريم همكاري هاي ما مي تواند براي صلح و امنيت منطقه اثربخش باشد. 
ما پيش از اين هم اعالم كرديم از هرگونه ابتكار و پيشنهادي كه هدفش افزايش مودت و حل اختالف ميان ملت هاي منطقه باشد 
استقبال مي كنيم. اين يك قاعده كلي است. معموال همسايگان ما پيشنهادهايي براي همكاري هاي منطقه اي با ساير كشورها دارند. 

ما از اينها استقبال مي كنيم. قاعده آمريكا مستثناست و ما قبال ديدگاه مان را درباره آمريكا اعالم كرده ايم.
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مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق در نخستین سفر 
خارجي رسمي خود ديروز وارد تهران شد، او قرار بود ديپلماسي

قبل از حضور در تهران به عربستان سعودي برود که 
به دلیل بستري شدن پادشــاه عربستان در بیمارســتان اين سفر 

به تعويق افتاد.
پیش از سفر نخست وزير عراق به تهران گمانه زني هايي درباره وساطت 
مقام عراقي بین ايران و عربستان سعودي و احتماال بین ايران و آمريكا 
مطرح شده بود که ديروز عامر الفايز، عضو کمیسیون روابط خارجي 
پارلمان عراق در گفت وگو با پايگاه خبري المعلومه گفت: سفرهاي 
الكاظمي به تهران، رياض و واشنگتن هیچ ارتباطي با يكديگر ندارد زيرا 
در هر يک از اين پايتخت ها موضوعات و مسائل خاصي بررسي خواهد 
شد. وي همچنین گفت که وجود وساطت عراقي میان ايران و آمريكا 
بعید است. الكاظمي را در اين سفر 2روزه  به تهران يک هیأت سیاسي 
و اقتصادي همراهي مي کنند؛ هیأتي متشكل از علي عبداالمیر عالوي 
وزير دارايي، خالد بتال النجم وزير برنامه ريزي، احسان عبدالجبار وزير 
نفت، ماجد مهدي حنتوش وزير برق، فیصل الهمیص مديرکل بانک 
تجارت عراق، فواد حســین وزير امور خارجه، جمعه عناد وزير دفاع، 
حمید نعیم الغزي دبیرکل شــوراي وزيران، قاسم االعرجي مشاور 
امنیت ملي، سالم جواد الجلبي مشاور نخست وزير، سهي داوود النجار 

مشاور نخست وزير و برخي مشاوران و کارمندان دفتر الكاظمي.
الكاظمي بعد از استقبال رسمي با حسن روحاني رئیس جمهور ديدار 
داشت. حسن روحاني و نخست وزير عراق در اين ديدار با اشاره به اينكه 
مناســبات ايران و عراق فراتر از 2 کشور همسايه است، تأکید کردند 
که حاکمیت و امنیت ملي 2 کشور به يكديگر گره خورده است. علي 
ربیعي، سخنگوي دولت روز گذشــته در يک نشست خبري درباره 
اهداف سفر الكاظمي به تهران به آثار اقتصادي اين سفر اشاره کرد و 
گفت: يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي اين سفر و همكاري با عراق، 
عالوه بر مســائل اقتصادي که 2 ملت از آن نفع خواهند برد، مبارزه 

تروريسم زدايي و ايجاد يک منطقه امن و باثبات خواهد بود.

در كنار ملت عراق هستيم
رئیس جمهوري اسالمي ايران و نخست وزير عراق روز سه شنبه و پس 
از مذاکرات مشترك، در يک نشست خبري اعالم کردند که مصمم 
هستند با گسترش همكاري هاي مشترك اقتصادي، حجم مبادالت 

تجاري 2 کشور را به 20میلیارد دالر ارتقا بخشند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياســت جمهوري، حسن روحاني با 
بیان اينكه طي چنــد ماهي که از فعالیت آقــاي الكاظمي به عنوان 
نخست وزير عراق مي گذرد، شاهد يک حرکت خوب در روابط تجاري 
میان 2 کشور بوديم، مباحث مرتبط با بیماري کرونا و شرايط بهداشتي 
منطقه را ازجمله محورهاي گفت وگو با نخســت وزير عراق برشمرد 
و تأکید کرد که جمهوري اســالمي ايران اين اطمینان را به دولت و 
ملت عراق مي دهد که با همه توان و امكاناتــش، از لحاظ همه اقالم 

بهداشتي و دارويي در کنار ملت عراق باشد. رئیس جمهور تسريع در 
اجراي توافقات ايران و عراق در جريان سفر اسفندماه 97به بغداد را از 
ديگر محورهاي گفت وگو با الكاظمي ذکر کرد و گفت: 2 کشور مصمم 
هستند که همه موارد مطروحه در آن توافقات را اجرايي و عملیاتي 
کنند که ازجمله آنها مي توان به اتصال راه آهن شــلمچه به بصره و 

اليروبي اروند رود اشاره کرد.

به ياد شهيدان سليماني و ابومهدي مهندس
روحاني تأکید کرد: جمهوري اسالمي ايران همانند سال هاي گذشته 
که در کنار ملت، دولت و ارتش عراق روبه روي داعش ايستاد، همچنان 
آمادگي دارد در کنار ملت عراق براي ثبــات و امنیت عراق و منطقه 
تالش کند. رئیس جمهور همچنین در اين گفت وگو اظهارداشــت: 
الزم مي دانم از 2 قهرمان مبارزه با تروريسم يعني سپهبد سردار شهید 
قاسم سلیماني و شــهید ابومهدي المهندس به بزرگي ياد کنم. اين 
شهیدان جزو سرداراني بودند که در طول سالیان گذشته براي امنیت 

عراق تالش کردند.

براي گذر از چالش هاي اقتصادي كنار ايرانيم
نخست وزير عراق نیز در اين نشســت خبري مشترك، هدف از سفر 
به تهران را تقويت روابط تاريخي، فرهنگي و ديني 2کشــور دانست 
و اظهارداشــت: مهم ترين هدف اين سفر تقويت روابط دوجانبه بین 
2کشور است به ويژه در شــرايط کنوني که با چالش ناشي از شیوع 
ويروس کرونا و سقوط قیمت نفت مواجه هستیم بیش از گذشته نیاز 
داريم تا هماهنگي و همكاري هاي موجود بین 2 کشور را در راستاي 
منافع 2ملت تقويــت کنیم. الكاظمي خاطرنشــان کرد: جمهوري 
اســالمي ايران و عراق علیه تروريســم و گروه هاي تكفیري در کنار 
يكديگر قرار گرفتند و ايران جزو نخستین کشورهايي بود که در اين 
راه در کنار ملت عراق قرار گرفت و اين را هرگز فراموش نخواهیم کرد. 
البته عراق هم در کنار ايران ايستاده است تا براي گذر از چالش هاي 

اقتصادي به جمهوري اسالمي ايران کمک کند.
نخست وزير عراق گفت: روابط عراق با ايران و ساير کشورها مبتني بر 
حسن نیت است و تالش مي کنیم از رهگذر اينگونه همكاري ها بتوانیم 
راه هايي براي خروج منطقه از چالش هاي موجود پیدا کنیم. وي افزود: 
ايران و عراق هر دو از چالش هايي رنج مي برند و ملت هاي ما منتظرند 
تا خدمات بهتري از دولت هاي خود دريافت کنند و براي اين منظور 
نیازمند همكاري فراگیر بین 2 کشور هستیم. الكاظمي با بیان اينكه 
روابط خارجي عراق مبتني بر تــوازن و دوري از هرگونه صف بندي 
است، تصريح کرد: عراق کشوري اســت که هرگز اجازه نخواهد داد 
هیچ تهديدي از اراضي اين کشور متوجه جمهوري اسالمي ايران شود 
چرا که روابط 2 کشور به صدها سال پیش برمي گردد و بايد از اين روابط 
ديرينه حمايت کنیم لذا دفاع از ايران را سرلوحه کارهاي خود دانسته 
و اجازه نمي دهیم هیچ گونه تهديدي از خاك عراق متوجه ايران شود.

هیأت اقتصادي و سیاسي عراق به رهبري مصطفي الكاظمي، نخست وزير  در تهران مذاکرات خود را انجام دادند

روحاني: مصمم هستیم حجم مبادالت تجاري 2 کشور را به 20میلیارد دالر ارتقا دهیم
الكاظمي: عراق براي گذر از چالش هاي اقتصادي به جمهوري اسالمي ايران کمک مي کند

چشم انداز 20ميليارد دالري ايران وعراق

ديروز کمیسیون برنامه و بودجه در 2شیفت صبح و 
عصر به بررســي برنامه هاي کانديداهاي رياست و مجلس

دادســتاني ديوان محاســبات پرداخت و از میان 
13مدعي تصاحب رياست ديوان محاسبات 4نفر، مهردادبذرپاش، 
عادل آذر، لطف اهلل فروزنده و ضرغام صادقي گزينه رياست ديوان 
محاســبات را نهايي کــرد. 4گزينه مذکــور به دفــاع از رزومه و 
برنامه هايشان براي تصدي اين کرسي پر تقاضا پرداختند و درنهايت 
قرعه به نام بذرپاش و فروزنده افتاد و حاال مصاف اصلي بر سر تصاحب 
کرسي رياست ديوان محاسبات، اصلي ترين بازوي نظارتي بهارستان 

میان گزينه پايداري ها و نو اصولگرايان خواهد بود.
درجلسه ديروز کمیسیون برنامه و بودجه مهرداد بذرپاش 15رأي، 
لطف اهلل فروزنده 13رأي، عادل آذر 9رأي و ضرغام صادقي نیز 2رأي 
کسب کردند. حاال بذرپاش به عنوان کانديداي پايداري ها که رأي 
دولت بهاري ها را نیز به همراه خواهد داشت، در يک سوي میدان 
و لطف اهلل فروزنده، چهره شناخته شده اصولگرايان سنتي که حاال 
مورد حمايت نو اصولگرايان - طیف حامي قالیباف در مجلس - قرار 
گرفته اســت. انتخابات صحن براي تعیین تكلیــف رئیس ديوان 
محاســبات از میان بذرپاش و فروزنده وزنه کشي تمام عیاري در 
بهارستان خواهد بود و نشان خواهد داد در بزنگاه هاي تصمیم گیري 

مجلس يازدهم تصمیم گیر نهايي کدام طیف خواهد بود.
به گزارش همشــهري، اگرچه نو اصولگرايان مجلس مدعي اند که 
حداقل 180رأي سازماندهي شــده دارند که در انتخابات رياست 
مجلس عیان شــد و درنهايت از 276کرســي مجلس يازدهم در 
رقابت صرف سیاسي بذرپاش بايد 96رأي به دست آورد اما حكايت 
رأي آوري براي نشستن بر کرســي رياست ديوان محاسبات وراي 
تعلق سیاسي نمايندگان خواهد بود؛ چراکه بذرپاش و حامیانش 
در همه 55روز گذشته از عمر مجلس يازدهم به جد  مشغول رأي 
جمع کردن به سود او هستند. از زمان روي کار آمدن مجلس يازدهم، 
رقابت طیف هاي سیاسي حاضر در مجلس نو اصولگرايان، پايداري ها 
و دولت بهاري ها بر سر کرسي رياست ديوان محاسبات، رقابتي جدي 
بود؛ آنچنان که بیراه نیســت اگر بگويیم در همان ايام رقابت هاي 
انتخاباتي از سوي برخي مدعیان اين صندلي کلید خورده بود، در 

هفته اخیر به اوج خود رسیده بود.

چرا بذرپاش طالب كرسي رياست ديوان است؟
در روز هاي گذشــته نام مهرداد بذرپاش، گزينه پايداري ها براي 
رسیدن به رياست ديوان پرتكرار ترين نامي است که در اين بحث 
شنیده شــد. وراي رايزني هاي بي وقفه بذرپاش، طرح عدم کفايت 
سابقه مديريتي - براي تصدي رياست ديوان حداقل 20سال سابقه 
مديريتي الزم است - مطرح شد، به جدلي پشــت پرده میان او و 
رقیبانش بدل شد. جدلي که با مصوبه کمیسیون آيین نامه داخلي 
مجلس و تأکید اعضاي کمیسیون بر ضرورت داشتن 20سال سابقه 

مديريتي کانديداهاي ديوان آشكار و به رسانه ها  کشیده شد.

روندي که به جد مورد انتقــاد حمید رضــا حاجي بابايي، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه - که از لحاظ مشي سیاسي به بذرپاش 
نزديک است - قرارگرفت. او اين خروجي کمیسیون آيین نامه داخلي 
را بدعت گذاري جديد دانست و حول آن در نامه اي سرگشاده خطاب 
به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مدعي شد اين مصوبه معترض 
قانون اساسي اســت و اضافه کردن شــرايط جديد نیاز به تصويب 
مجلس يا دو ســوم آراي نمايندگان دارد. به هر روي، اين جدل در 
نهايت به نفع بذرپاش تمام شد و او ديروز شانس ارائه برنامه اش در 
کمیسیون بودجه را به دست آورد و حاال بايد با کنار زدن فروزنده در 
صحن علني رؤياي رسیدن به کرسي رياست ديوان را محقق سازد.

پیش تر يكــي از نمايندگان اصولگــراي مجلس دربــاره چرايي 
بیش فعالي بذرپاش براي رســیدن به کرسي رياســت ديوان به 
همشهري، گفته بود: »او در رقابت هاي انتخاباتي شخصا در جذب 
رأي نمايندگان شهرستان ها فعال بود و حاال هم در قالب گروه هاي 
8-7نفره با نمايندگان نشست برگزار مي کند.« به گفته اين نماينده، 
بذرپاش سوداي رياست جمهوري در انتخابات1400 را دارد بنابراين 
ايفاي نقش رابین هودي در قبال دولت روحاني در سال آخر دولت 
دوازدهم است و با مچ گیري و ايجاد هیاهو در قبال کارنامه مالي - 
اقتصادي دولت به راحتي مي تواند وجه فسادستیزي بگیرد و آنچه 
در کارنامه گذشته اش داشته است را تطهیر کند. بذرپاش با حضور در 
ديوان محاسبات مي تواند وجهه خود در جريان اصولگرا را بازسازي 
کند و حضورش در اين مقام به برگ سبزي مي ماند که روند احراز 

صالحیتش در انتخابات1400 را هموار خواهد کرد.

   فروزنده كانديداي چراغ خاموش
تكاپوي جدي بذرپاش براي تصدي كرســي رياست ديوان در حالي 
لحظه به لحظه اوج مي گيرد كه رقباي درون جرياني او تهديد كرده اند 
در روز بررسي روزمه بذرپاش در صحن علني مجلس به عنوان كانديداي 
رياست ديوان محاســبات پرونده هايي از او در سايپا و سازمان ملي 
جوانان و... را رســانه اي خواهند كرد؛ تهديدي كه اگر عملي شود به 
نخستين رودررويي پايداري ها و جريان نزديك به قاليباف در مجلس 
بدل خواهد شد، ازاين رو بيراه نيست كه اگر بگوييم سكانداري ديوان 
محاسبات وزنه كشي جدي جريان هاي اصولگراي حاضر در مجلس 
يازدهم خواهد بود؛ نبردي تمام عيار كه ميزان آراي فراكسيوني هر طيف 
را با نيم نگاهي به انتخابات1400 عيان خواهد كرد. در كنار مسير پر چالش 
و پربحث بذرپاش، لطف اهلل فروزنده، سخنگوي جمعيت ايثارگران و 
دستيار توليت آستان قدس در امور استان ها، كه سابقه حضور در مركز 
پژوهش هاي مجلس را دارد، بي سروصدا مشغول پيشروي در مسير 
رسيدن به كرسي رياست ديوان است و هرچه شرايط عليه بذرپاش 
پيش رود، به خوش اقبالي او در رســيدن به كرسي پرطرفدار ديوان 
محاسبات بدل خواهد شد. به نظر مي رسد برعكس هياهوي بذرپاش 
در رسيدن به كرسي مطلوبش، فروزنده با داشتن رأي نو اصولگرايان 
در مجلس - همان طيفي كه در بحث رياست قاليباف در تكاپو بودند - 
مسير سهلي براي نشستن بر كرسي رياست ديوان را دارد و به همين 
دليل ترجيح داده رايزني هايش را در سكوت و چراغ خاموش پيش ببرد.

سیاست خارجي جمهوري اسالمي ايران افزايش سطح 
روابط راهبردي بــا چین و روســیه را همزمان دنبال ديپلماسي

مي  کند. اول تیرمــاه خبر تأيیــد پیش نويس توافق 
راهبردي 25ساله ايران و چین در هیأت دولت منتشر شد و در آخرين 
روز تیرماه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان در هنگامه 
سفر به روسیه از تمديد توافق 20ساله بلندمدت میان تهران مسكو خبر 
داد. پنجشنبه گذشته زمزمه افزايش سطح روابط راهبردي با روسیه 
در تماس تلفني میان حســن روحاني، رئیس جمهور کشــورمان و 
والديمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه شــنیده شد. روحاني در اين 
گفت وگوي تلفني توسعه همكاري هاي دوجانبه و متوازن با مسكو در 
تمامي سطوح سیاسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي را مورد تأکید قرار 
 داد. برقراري گفت وگوها میان ايران و روسیه به فاصله کوتاهي پس از 
توافق ايران و چین حكايت از توازن بخشیدن به دادوستدهاي خارجي 

ايران با 2کشور متحد استراتژيكش داشت.
محمدجواد ظريف در بدو ورود به مسكو درخصوص پايان يافتن توافق 
جامع همكاري 20ساله ايران و روسیه در مارس سال آينده میالدي 
و احتمال تمديد اين قرارداد يا توافق جديد به خبرگزاري جمهوري 
اسالمي، گفت: حتما تمديد قرارداد در دستور کار است. اگر دوستان 
روســي آمادگي داشته باشــند قرارداد بلندمدت ديگري هم داشته 
باشیم، آن هم قابل بررسي است. معاهده اساس روابط متقابل و اصول 
همكاري بین جمهوري اسالمي ايران و فدراسیون روسیه در مسكو 
در تاريخ 22 اسفند ماه ســال1379 هجري شمسي برابر با دوازدهم 
مارس 2001 میالدي در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي و در 

جريان سفر وي به روسیه امضا شد.
ظريف با بیان اينكه سرعت فرايندهاي منطقه اي و بین المللي ضرورت 
گفت وگوهاي مستمر میان ايران و روسیه را هر روز بیشتر کرده است، 
گفت: متعاقب گفت وگوهاي حسن روحاني و والديمیر پوتین، روساي 
جمهوري ايران و روسیه امروز به مسكو سفر کرده ام. من تأکید مي کنم 
که روابط ايران و روسیه راهبردي است. در شرايط کنوني که تحوالت 
عمده اي در سطح بین المللي در حال وقوع است، نیاز به گفت وگوهاي 
منظم بین 2کشور و با ساير دوســتان وجود دارد. اين سفر به همین 
دلیل برگزار مي شود و موضوع مذاکرات روابط دوجانبه خواهد بود و 
درخصوص برجام هم گفت وگو مي کنیم. اين سي امین سفر محمدجواد 
ظريف به عنوان رئیس دستگاه ديپلماسي و سومین سفر وي در 6ماه 
گذشته به مقصد مسكو بوده است. کاظم جاللي، سفیر ايران در مسكو 
درباره اين ســفر تويیت کرده بود: »وزير امور خارجه ايران عالوه بر 
تقديم پیام رئیس جمهوري به والديمیر پوتین، با ســرگئي الوروف 
همتاي روس خود 5ســال بعد از انعقاد توافق هسته اي حول برجام، 
تحوالت منطقه اي و دوجانبه مذاکره خواهد کرد.« ضمیر کابولوف، 
رئیس اداره دوم آســیاي وزارت امور خارجه روســیه نیز اعالم کرد: 
»وضعیت پیرامون برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( موضوع اصلي 

مذاکرات وزيران امور خارجه ايران و روسیه است.« 

توافق جديد با روسيه
رئیس دستگاه ديپلماسی در نشست خبري مشترك با همتاي روس 
خود گفت : گفت وگوی بسیار خوبی داشتیم و درباره عهدنامه  روابط 
دوجانبه ايران و روسیه که در آينده نزديک به 20 سالگی می رسد و 
برای 5سال آينده تمديد خواهد شــد و توافق کرديم همزمان تالش 
کنیم توافق به روزی را برای درازمدت بین دو کشور تنظیم کنیم که 
قبل از آنكه دوران توافق به پايان برسد توافق جديدی را آماده کرده 

باشیم و بین دو کشور به امضا و به مجالس ارائه دهیم.
رئیس دستگاه ديپلماسی خاطرنشان کرد: از موضع محكم روسیه و 
چین در آژانس و شورای امنیت بسیار قدردانی می کنیم و اين موضع 
را در جهت حفظ برجام و ثبات و امنیت می  دانیم. برجام در 14 ژوئیه 
پنج ساله شــد و يک توافق بین المللی بود و اقدامات آمريكا در نقض 
برجام و تحمیل يكجانبه علیه ملت ايران حتی در زمان کرونا نشانگر 
فاصله جدی آمريكا از حقوق بین الملل و  به بی اعتباری دولت آمريكا 
می انجامد. به گزارش فارس، وی گفــت: درباره همكاری در آژانس و 
شورای امنیت گفت وگوی بسیار خوب و سازنده ای داشتیم. وزير امور 
خارجه جمهوری اسالمی ايران در پاسخ به سوالی هم گفت: جمهوری 
اســالمی همواره خواهان روابط خوب با همســايگان است. امروز ما 
بهترين روابط را در طول دهه های گذشته با روسیه داريم. روابط بسیار 
نزديكی با عراق داريم. متاســفانه دولت عربستان عالقه مند نبوده و 
آمادگی داريم همان روابطی که با ساير همسايگان داشتیم با عربستان 

و امارات داشته باشیم و براساس حسن تفاهم.

ظريف در مسكو به دنبال 
تمديد قرارداد 20ساله

رقابت پايداري ها و نواصولگراها براي ديوان محاسبات
مهرداد بذرپاش و لطف اهلل فروزنده به عنوان گزينه هاي نهايي رياست ديوان محاسبات معرفي شدند
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شوراي شهر تهران پيش از 
تعطيــات گزارش بــه  اينكــه 

بــرود  دوهفتــــــه اي 
7دستورجلسه داشت؛ از بررسي ايرادهاي 
هيأت تطبيق فرمانداري به برخي بندهاي 
مصوبات شورا تا رأي مثبت به طرحي كه 
براســاس آن، خيرين مسكن ســاز براي 
تامين خانه اقشار محروم، تسهيات ويژه 

مي گيرند.
شــوراي شــهر تهران در آخريــن روز 
از نخســتين ماه تابســتان دويســت و 
بيست وهشتمين جلسه اش را برگزار كرد و 
طبق روال هرسال به تعطيات دوهفته اي 
رفت. پيش از آن، جلسه شورا با نطق پيش 
از دستور زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه 
و تذكرات ديگر اعضا آغاز شــد. پارلمان 
شهري تهران در جلســه ديروز ايرادات 
هيأت تطبيق فرمانداري تهران به برخي 
مصوبات شوراي شــهر را بررسي و پس از 
ارائه گزارش هاي كميسيون هاي مربوطه، 

2مورد از اين ايرادهــا را رفع و نظر هيأت 
تطبيق را تامين كرد. در ادامه جلســه اما 
شوراي شهر بر يكي از بندهاي مصوباتش 
دربــاره نرخ عــوارض پارك حاشــيه اي 
پافشــاري كرد و نظر هيــأت تطبيق را 

نپذيرفت.

رأيشورابه3طرحيكفوريتي
اعضاي شوراي اسامي شــهر تهران در 
جريان چهارمين دستور كار جلسه ديروز 
با 13رأي موافــق، يك فوريت اليحه الزام 
شهرداري تهران به تهيه و ارائه نظامنامه و 
برنامه عملياتي مسئوليت پذيري اجتماعي 

در شهرداري را به تصويب رساندند.
در جريان بررسي اين طرح الزام آور، الهام 
فخاري، عضو شوراي شــهر تهران داليل 
ضرورت يك فوريت اين طرح را تشــريح 
كرد كه با مخالفت احمد مســجدجامعي 
با فوريت آن مواجه شد. مجيد فراهاني اما 
به عنوان موافــق آن صحبت كرد و پس از 
توضيحات بيشتر الهام فخاري، اين طرح با 

رأي موافق 13عضو شورا همراه شد.
اعضاي شــوراي اسامي شــهر تهران با 

11رأي موافق يك فوريت طرح ساماندهي 
وضعيــت خدمــت مراكز دامپزشــكي 
حيوانات شــهري در تهران را به تصويب 

رساندند.
اعضاي شــوراي شــهر تهران همچنين 
در جلســه ديــروز بررســي يك فوريت 
طرح ســاماندهي وضعيت خدمت مراكز 
دامپزشــكي حيوانات شــهري در تهران 
را در دســتور كار خود قرار دادند كه اين 
طرح يك فوريتي هم بعد از بحث و بررسي 
اعضاي شورا با 11رأي همراه شد. به اين 
ترتيب، پارلمان شهري پايتخت سومين 
دســتور يك فوريتي خود را بــه جريان 

انداخت. 
»ارائــه تســهيات ويــژه بــه خيرين 
مسكن ساز در تهران« عنوان طرحي بود 
كه مجيد فراهاني آن را پيشــنهاد كرد. 

او در تشــريح جزئيات طرح پيشنهادي 
خود مبنــي بر ارائــه تســهيات ويژه 
خيرين مسكن ساز براي كمك به تامين 
مســكن اقشــار محروم گفت: »نيمي از 
ساكنان تهران مستأجر هستند و داشتن 
مســكن كوچك در تهران بــه يك رؤيا 
تبديل شده است. اين در حالي است كه 
امام خميني)ره( با افتتاح حســاب100 
حضرت امام خميني)ره( سنگ زيربناي 
رفع معضل مسكن در كشــور را با تكيه 
بر توان خيرين بنا نهاد و در همين راستا، 
انجمــن خيرين مسكن ســاز ايــران در 
سال۸3 تاسيس شد. بر همين اساس طرح 
ارائه تســهيات ويژه خيرين مسكن ساز 
براي كمك به تامين مسكن اقشار محروم 
با محوريــت ارائه تســهيات به خيرين 
مسكن ساز مورد تأييد انجمن، براي كمك 

به خيرين تامين كننده مســكن اقشــار 
محروم پيشنهاد شده است.«

بعد از توضيحات فراهاني، اعضاي شوراي 
شــهر به يك فوريت اين طرح رأي مثبت 
دادند تا اين طرح براي بررســي جزئيات، 

به كميسيون هاي تخصصي ارجاع شود.
اين طــرح به شــهرداري تهــران اجازه 
مي دهد به منظور تشويق و ترغيب خيرين 
مسكن ساز به احداث واحدهاي مسكوني 
براي اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه 
شهري، تسهياتي را براي ايفاي مسئوليت 
اجتماعي در زمان صدور پروانه ساختماني 
فراهم كنــد. اســتفاده از معافيت ها و يا 
تخفيف هاي پيش بيني شده، استفاده از 
امكان تقســيط عوارض و حقوق قانوني 
شــهرداري و... ازجملــه پيشــنهادهای 

مطرح شده در اين طرح است. 

در پي تصويب طرحي در شوراي شهر تهران

پارلمان شهري پايتخت ديروز بعد از بررسي 
7دستورجلسه به تعطيات تابستاني رفت

عكس:همشهري/محمدعباسنژاد 2هفتهتعطيالتتابستانيشورايشهردرپيشاست.

خيرين خانه ساز 
تسهيالت مي گيرند

مجيدجباري
خبر نگار

خبر 

»لواسانات«درصدرزمينخواريتهران
چند سالي است كه منطقه لواسان تهران تبديل به مركز ساخت وسازهای 
گران قيمت و غيرمجاز شده است. از مدتي پيش كه وقوع تخلف در اين منطقه 
به اثبات رسيد آمار هاي گوناگوني از تبديل عرصه هاي طبيعي به ويا هاي 
وسيع و اشرافي منتشر شده و بنا به آخرين اخبار بيشترين ميزان كوه خواري و 
زمين خواري در لواسان رخ داده است.همين مسئله مشكات فراواني را براي 
مديريت شهري لواسان و شهروندان اين شهرستان به وجود آورده است؛ تا 
جايي كه بسياري از پرونده هاي كميسيون ماده 100 بدون تكليف مانده اند. به 
عبارتي دست اندازي در منابع طبيعي، موضوع شهرسازي در شهر لواسان را با 
چالش مواجه كرده است. رئيس اداره حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست 
تهران در اين باره مي گويد: »بيشترين ميزان تصرفات در مناطق حفاظت شده 
تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در استان تهران مربوط به بخش 
لواسانات و محدوده اي از شمال شرق استان تهران است كه شامل پارك ملي 
خجير و سرخه حصار مي شود.« علي امراللهي مجد با بيان اينكه اداره منابع 
طبيعي متولي اراضي ملي است و آمار دقيق تري از ميزان تصرفات عرصه هاي 
طبيعي دارد، اظهار كرد: »بيشترين ميزان تصرفات و پرونده هاي مربوط به 
زمين خواري و كوه خواري در مناطق حفاظت شــده استان تهران كه تحت 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست هستند در محدوده اي از پارك هاي 
ملي خجير و سرخه حصار و بيشتر در بخش لواسانات اتفاق مي افتد.« او درباره 
ميزان رفع تصرف مناطق حفاظت شده استان تهران در سال جاري بيان كرد: 
»بهتر است بگوييم كه زمين خواري به صورت جاري و يوميه اتفاق مي افتد و 
ميزان شدت و حدت آن متغير است. فرايند رسيدگي به پرونده هاي مربوط به 
زمين خواري و رفع تصرف اراضي زمان بر و طوالني است و گاهي ممكن است 
رسيدگي به پرونده اي يك سال، دو سال يا چندين سال طول بكشد بنابراين در 
طول سال هم تصرف اراضي توسط اشخاص و هم رفع تصرف صورت مي گيرد 
يعني شايد از ابتداي سال جاري چندين مورد رفع تصرف وجود داشته باشد 
كه پرونده هاي آنها مربوط به سنوات گذشته باشد.« امراللهي با اشاره به اينكه 
متولي حفاظت از اراضي ملي اداره منابع طبيعي است، اظهار كرد: »گاهي 
پس از اينكه افرادي كه داراي زمين هاي كشاورزي بوده اند و روي آن فعاليت 
مي كردند، از دنيا رفته اند، زمين هاي آنان مدتي رها شده و بستگانشان پس 
از گذشت زماني بر اين زمين هاي رها شده ادعاي مالكيت مي كنند. از اين رو 
با توجه به فاصله زماني كه اين عرصه ها رها شــده و فعاليتي روي آنها انجام 
نشده است، اداره منابع طبيعي بايد از روي نقشه مستثنيات از اراضي ملي و 
پاك كشي ها مشخص كند كه عرصه هاي موردنظري كه اشخاص بر مالكيت 

آنها ادعا مي كنند جزو اراضي ملي يا مستثنيات از اراضي ملي است يا نه.«

كميسيونماده۱۰۰
تبديل عرصه هاي طبيعي و حاشيه اي به ويا در محدوده ناظران قانوني انجام 
شده است. پس بايد پرسيد كه چرا نهاد هاي ناظر بر ساخت وساز در منطقه 
لواسان مانع اين اقدامات نشده اند؟ معاون فني و عمراني استاندار تهران در 
اين باره گفت: »براساس قانون در كميسيون هاي ماده100 شهرداري ها بايد 
موضوع ساخت وساز هاي غيرمجاز در محدوده و حريم شهر ها تعيين تكليف 
شــود.« محمد تقي زاده افزود: »در شهر لواســان هم كميسيون ماده100 
فعال است و براســاس مقررات اگر 3اصل فني، شهرســازي و بهداشتي در 
ساخت وساز ها رعايت نشود، كميسيون هاي ماده100 بايد براي قلع و تخريب 
اقدام كنند. اگر بنا در چارچوب طرح هاي تفصيلي و جامع آن شــهر نباشد، 
رأي جريمه مي دهند و اگر هم داخل محدوده شــهر نباشد راه و شهرسازي 
به نمايندگي از دولت براي رفع تصرف اقدام مي كنــد.« تقي زاده ادامه داد: 
»به تازگي جلسه اي در نهاد رياست جمهوري در اين خصوص برگزار شد كه 
دستگاه ها مكلف شدند محدوده مالكيتي خود و مسئوليتي كه نسبت به اراضي 
دارند را روشن كنند تا اگر در اين محدوده تصرفاتي اتفاق افتاد، از طريق مراجع 

ذيصاح براي رفع آن اقدام شود.«

   رفع مشكل ۱۵۰۰ميليارد اوراق 
مشاركت مترو 

رئيسشورايشهرتهرانبا
اشارهبهتعطيليدوهفتهاي
شــوراگفت:»چندينتناز
كاركنانشورادچارمشكل
كروناشدهاندوبهاينترتيب

يكگندزداييونظافتجديانجامميشودوازاواسط
ماهمردادمجددافعاليتهايصحنعلنيشوراآغاز
ميشود.البتهاعضادرشهرداريودفاترخودفعال
هستند.«محسنهاشميرفســنجانيدردويست
وبيستوهشتميننشستشــورايشهردرجمع
خبرنگاراندربارهتوسعهناوگانحملونقلعمومي
ودســتوراترئيسجمهوردراينزمينهاظهاركرد:
»بحثاوراقمشاركتمربوطبهخريداتوبوسوواگن
استكهعمدتامصوباتآنازسويدولتارائهشدهاما
مشكلاصليدرسيستمبوروكراتيككشوراستكه
موانعيرابراياجراياينمصوباتايجادكردهاست.
شهرداريهمتالشميكندتااينموانعبوروكراتيك
راازبينببرد.«اوادامــهداد:»يكيازمواردمهمدر
مورداوراقمشــاركتبانكعاملوتضامينبودكه
باعثكنديكارشد.آقايشهرداردراينموردچند
هفتهفعالبودند.درموردواگنســازينيزمشكل
سهميههايفاينانسكشورايجادشدكهدرنهايتنامه
فاينانسبهطرفخارجيدادهشدواگرانجامبشود
توليدواگنهادرواگنسازيتهرانآغازميشود.البته
بايديكتيمبهسفربرودوموانعفاينانسراكهبيشتر
مسائلبوروكراسيناشيازتحريماستبرطرفكندكه

احتماالبهزوديايناقدامراانجامدهد.«
اودرباره۱5۰۰ميلياردتوماناوراقمشاركتمترواظهار
كرد:»مشكلاوراقبرطرفشد؛آقايهمتيدستور
دادندوامروز)روزسهشنبه(بايدتضامينشهرداريرا
بپذيرند.ازبانكشهربرايتضامينكارگراناستفاده
ميكرديموهنوزتضمينبانكشهرموردقبولواقع
نشدهكهحلميشود.بايدنامهايبهديوانمحاسبات
نوشتهشودوفرصتدوهفتهايدريافتكنند.«رئيس
شورايشــهرتهراندربارهتعطيلياحتماليمتروبا
توجهبهموجكروناگفت:»دراينبارهصحبتنميكنم
وستادمليكرونابايدتصميمبگيرد؛بعيدميدانمكه

بتوانندچنينكاريانجامدهند.«

حجتنظري
درســال۹۹باتوجهبهشيوعويروس
كروناطبيعيبودكهشــهرداريتهران
نيزمطابقســايربخشهابامشكالتي
درزمينهمنابعدرآمديمواجهشود.به

همينسببكاهشتخصيصبودجهدرموارديكهاولويتندارد،
امرياجتنابناپذيربود.امادراينميانشاهدبوديمكهمديران
ارشدشهرداريبرايجبراناينكسريبودجه،درچندماهاخير
تصميماتغيرقابلتوجيهيدرقبالحقوقودستمزدكاركنان
شــهرداريتهرانگرفتهاند.پرداختحقوقعليالحسابدر
فروردينوجبرانبخشيازآندرارديبهشت،تأخيردراعمال
مصوباتافزايشحقوقكاركنانثابت،حذفرديفكمكهزينه
ناهارازفيشحقوقيكاركنانومواردمشــابهدر4ماهابتدايي
سال۹۹موجبشدهاستنگرانيهايمتعدديبرايكاركنان
شهرداريتهرانبهوجودبيايد.باتوجهبهافزايشافسارگسيخته
تورموباالرفتنافزايشهزينههايروزمرهبرايرعايتبهداشت
ومراقبتدربرابربيماريكرونا،انتظارميرفتشهرداريتوجه

بيشتريبهنيروهايخودداشتهباشد.

احمدمسجدجامعي
مرحــومروحاهللرجايــيدرروزنامــه
همشهريفعاليتداشتواقداماتمؤثري
جهتحمايتازشــهروندانومردمدر
كشــورانجامداد؛بهگونهايكهنهضت

نوسازيمدارسزاهداندرپيوقوعيكحادثهتوسطاوايجاد
شد.پسازسيلمازندران،پويشيباعنوان»مهرتامهر«توسط
اينمرحومآغازشدكهبراســاسآن،5۰هزاركتابوهزاران
قطعهاسباب بازيبرايكودكانسيلزدهجمعآوريوبرايآنها
ارسالشد.اينفردبرايشهروكشورزحماتزياديكشيدهو
الزماستكهازهمكارانودوستاندركميتهنامگذاريشوراي
شــهردرخواســتكنمدرنامگذاريهابهاينافرادنيزتوجه
كنند.مابراينامگذاريمعبريبهنامپزشــكانكهدرراهكرونا
جاندادندتصميمگيريكرديم.حواسمانباشدكهخبرنگاران
بهدليلفعاليتآرامشانموردغفلتقرارنگيرندودرنامگذاري
برخيازخيابانهاومعابربهنامخبرنگارانيكهدرسطحمليو
شهريفعاليتهايمؤثريانجامدادهانداقدامشودكهنامگذاري

خيابانيبهنامروحاهللرجاييازجملهاينپيشنهادهاست.

محمدعليخاني
درجلسهقبل
ص خصــو ر د
بــه مصو
پــارك نرخ

حاشيهايبهرياستشورامطالبي
راگفتم.اينمصوبــهدرتاريخ
3۱ارديبهشــتماهمورداشكال
قرارگرفتهوازآنموقعدردستور
بررسيمجددقرارگرفتهاست.
منجلســهقبلباشما)محسن
هاشمي رفسنجاني،رئيسشورا(
صحبتوخواهشكردمكهاين
موضوعدردستوركارقرارگيرد،
امابازهمدراينجلسهدردستور
سومقرارگرفتهوبعيداستنوبت
بهآنبرسد.اينبهنوعيتبعيض
درحوزهحملونقلعمومياست.

شهربانواماني
حــج مناســك
امســالتعطيــل
اســتوهرسالهدر
آستانهعيدقربان،

شــهرداري24مركزعرضهدامرامجهز
ميكرد.طبقمصوبهاخيرستادكرونااعالم
شدهامسالدامعرضهنشودوبهمنظور
جلوگيريازتجمعومسافرتهايدرون
وبرونشــهريومخاطراتموجوددر
محلهايعرضهداممراسمقربانيامسال
بهشكلسالهايگذشتهبرگزارنشود.اين
كارميتواندبهجايآندرقالبكمكهاي
مومنانهوباگرفتناجازهمراجعودفاتر
مراجع،بهاشــكالديگرصورتبگيرد.
نگرانيودغدغهمنايناستكهازرسانه
مليآگاهيواطالعرسانيدراينزمينه

مشاهدهنميشود.

مجيدفراهاني
براســاسبررســيهاي
انجامشــدهازابتدايدوره
پنجمتاكنــوندرمصوبات
متعددي،شهرداريتهران

مكلفبهارائهگزارشاجرايمصوبهدردورههاي
زمانيسهماهه،ششماههوساالنهشدهاستتابا
گزارشگريشهرداريدرخصوصاجرايمصوبه،
اعضایشورادرجريانكيفيتاجرا،موانعوعوامل
عدماجرايدقيقودرستمصوبهشوراقرارگيرند،
امامتأسفانهجزدرموارداندكيشهرداريتهران
گزارشيازاجرايمصوبهبهشوراارائهنكردهاست.
برهميناساسوبهمنظورتأكيدبراجرايدقيقو
بموقعتكاليفقانونيبهعنواننمايندهمردمشريف
تهرانباتوجهبهلزومگزارشگريشهرداريتهران
درخصوصمصوباتشورايشهردرباره»لزومتوجه
شهرداريتهرانبهارائهگزارشاجرايمصوبات

شورابراساستكاليفمقرر«تذكرميدهم.

 پيشنهاد نامگذاری معبری به نامشهرداری افزايش حقوق را اعمال كند
»روح اهلل رجايی«

 تبعيض در دستور جلسات 
حمل ونقل عمومی

 اطالع رسانی تعطيلی مراكز 
عرضه دام زنده برای عيد قربان

 توجه شهرداری به ارائه گزارش اجرای 
مصوبات شورا

 تذكرهاي اعضاي شورا در دويست وبيست و هشتمين جلسه

نوسازي بافت فرسوده شهر تهران 
سرعت گرفته اســت. به احتمال دادهنما

قوي خيلي از اهالي مناطق جنوبي 
اين روزها در كوچه  شان مي بينند كه ساختماني 
قديمي تخريب شــده و گودبرداري، بتن ريزي، 
آرماتوربنــدي، ديوارچيني و يــا بقيه عمليات 
ساخت وساز انجام مي شود تا در آينده اي نزديك 
بنايي نو، جاي بناي كهنــه را بگيرد. برخي هم 
شايد گايه كنند كارهاي اداري، پروانه ساخت، 
گرفتن حق انشعابات، دريافت وام و از اين قبيل 
موارد كافه شان كرده است. البته چنين مالكاني 
تا حدودي حق دارند امــا گاهي پيچيدگي ها يا 
آگاهــي نداشــتن از بســته هاي تشــويقي و 
فرصت هايي كه پيش رويشان است، باعث مي شود 
تا قيد نوسازي را بزنند. به گزارش همشهري، با 
وجود اين، بهره مندي از مشاوره هاي دفاتر توسعه 
محله براي نونــوار كردن كل يك  ســاختمان 
فرسوده مي تواند بسيار مؤثر واقع شود؛ نمونه اش 
استفاده از ظرفيت تجميع 2پاكي كه در بافت 
ناپايدار قرار دارند، است. با همه اينها، ديروز زهرا 
نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران از 
روند نوســازي در دوره هاي گذشــته مديريت 
شهري و تامين نشدن اعتبارات مرتبط گايه كرد. 
به گفته او يكي از مشــكات در نوســازي طي 
ســال هاي ۸0 تا 95 به بي توجهي براي تامين 
پاركينگ ارتباط داشــته و اكنــون تبعات اين 
موضوع دامن بسياري از محات را گرفته است. او 
در عين حال اعام كرد كه ارتقاي ارزش سكونت 
در بافت فرسوده رويكرد بنيادين مديريت شهري 
فعلي اســت و اين رويكرد تا تحقــق اين امر در 
تمامي محله ها با هدف بازآفريني شهري دنبال 
خواهد شد.به هرترتيب در داده نماي مقابل نگاهي 
به موضوعات مربوط به وضعيــت بافت  ناپايدار 
شــهري تهــران و تســهياتي كــه در اختيار 

متقاضيان قرار مي گيرد، انداخته ايم.

فرصتهايكمنظير
براينوسازيخانه

داده نمايي درباره وضعيت بافت فرسوده شهر 
تهران و تسهياتي كه فرصت مناسبي براي 

3شاخصه  تخريب و نوسازي به شمار مي روند
يك بافت  

فرسوده

ريزدانگی

 نفوذناپذيری

ناپايداری 
سازه ای 

 وسعت 
بافت فرسوده 

تهران:
۲۱۰هزار پارسل معادل 21درصد 

كل پارسل هاي موجود

يك ميليون و 5۰۰هزار نفر جمعيت 
ساكن در بافت فرسوده 

سهم 5.3درصدی بافت فرسوده 
ازكل مساحت تهران

بيش از 50درصد پارسل هاي 
فرسوده شهر تهران صرفا در 

مناطق ۱۰، ۱۲، ۱5 و ۱7 قرار گرفته اند
پارسل هاي داراي ناپايداري 

سازه اي سهم 3 برابري نسبت به 
بافت فرسوده دارند 

نزديك به 45درصد از پارسل هاي 
شهر تهران با جمعيت ساكن 

3ميليون نفر در بافت ناپايدار 
سكونت دارند

۱5هزارهكتار وسعت بافت 
ناپايدار شهري تهران است

وند نوسازی در پايتخت  ر
 در باالترين ميزان خود طي 

سال هاي گذشته از 5 درصد فراتر 
نرفته است

آنچه طی 
۲سال اخير 
انجام شده

 آنچه اكنون 
بايد در نوسازی 

مدنظر قرار 
گيرد

1- نوســازي 7هزار پالك واقع در بافت 
فرسوده

2- توليــد نزديك بــه 30هــزار واحد 
مسكوني

3- نوسازي 75درصد با تجميع پالك هاي 
ريزدانه

4- اعطاي 300ميليارد تومان بخشودگي 
عوارض براي نوسازي در بافت فرسوده

1- ايجاد فضاي سبز در بافت فرسوده
2- احداث پاركينگ هــاي محله اي در 

بافت هاي فرسوده
3- گســترش فعاليت دفاتر توســعه 
محلــه اي بــه 196محلــه )اكنــون 
180محلــه دفتــر توســعه محلــه اي 

دارند(

مشكالت نوسازی 
بافت فرسوده 
طی سال های 

۱38۰ تا ۱395

1- كسري 48هزار واحد پاركينگ 
2- كمبود سرانه هاي خدماتي ازجمله فضاي سبز، تفريحي، ورزشي، 

درماني، آموزشي
3- كاهش حس تعلق به زندگي در محله هاي داراي بافت فرسوده

4- 45 درصد پروژه ها، فاقد استاندارد هاي قانوني و مرتبط با كيفيت 
ساخت وساز بوده اند

 اقدامات 
 در دستور 

كار

1- برنامه ريزي و تصويب طرح نوسازي 
هزارهكتاري بافت های فرسوده اي كه 
به تازگي در كميســيون ماده 5 از سوي 

سازمان نوسازي شناسايي شده اند
2- ســختگيري در ساخت وســاز از 
نظر كيفيــت مصالحي كه بــه كار گرفته 

مي شود
3- اختصــاص دســت كم 70درصد از 
بودجه 2هزار ميليارد توماني به محالت 

كم برخوردار و فرسوده
احــداث  پروژه هــاي  تكميــل   -4
پاركينگ هاي اميركبيــر در منطقه14، 
و  منطقــه15  در  مينابــي  شــهيد 

شهيدباقري در منطقه18

مشوق های 
نوسازی در 
شهر تهران

- معافيت از پرداخت هزينه هاي عوارض
- ارائه تســهيالت وام بانكي بازســازي به ازاي هر واحد 

100ميليون تومان
- ارائه تسهيالت وام بانكي بازسازي با بهره از فناوري هاي 

نوين به ازاي هر واحد 170ميليون تومان 
- اعطاي يك طبقه تراكم تشويقي به متقاضيان درصورت 

داشتن انتفاع قابل قبول
- مزاياي نوسازي با تجميع 10پالك يا بيشتر

- پرداخت 50 درصد سود بانكي از سوي شهرداري. به اين 
معني كه متقاضي بعد از اينكه وام را تسويه كرد 50درصد 

آن را از سازمان نوسازي دريافت مي كند
- پرداخت كمك هزينه اجراي نما تا 50 ميليون تومان

 - پرداخــت  50درصد از هزينه هاي خدمات مهندســي يا
 50 درصد از هزينه خريد انشعابات

رئيس بنياد مســتضعفان 
گفــت: موظف شــده ايم ساختوساز

پاركينگ پروانــه را براي 
بهره برداري پاسكويي ها بازسازي كنيم.

»ســيدپرويز فتــاح« در گفت وگو با مهر 
در پاسخ به ســؤالي از وضعيت پاركينگ 
پاســكو، اظهار كرد: ايــن موضوع حل 
شد. به زودي با شهردار تهران به پاسكو 
مي رويــم و تفاهم هايي را كه داشــته ايم 
بررســي و بازديد مي كنيم. شوراي  عالي 
معماري و شهرسازي در اين موضوع ورود 
كرد و همانطور كه مي دانيد مصوبات آن 

شورا براي همه الزم االجراست.

وي افزود: من در جلسه شورا نبودم اما آقاي 
حناچي، شــهردار تهران در جلسه بوده و 
شــوراي عالي معماري و شهرسازي، نظر 
تخصصي خود را مبني بر اينكه اين محل 
)پاســكو( نمي تواند خودش پاركينگ 
داشته باشد داده است. البته پاسكو قبًا 

هم پاركينگ نداشت.

پاركينگ»پروانه«
برايبنيادمستضعفانبازسازيميشود
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 به گفتــه مديــركل بین الملل بانك 
مركزي با انجام توافق تجاري با عراق 
حجم قابل توجهي از منابع ارزي كه 
به چندين میلیارد دالر مي رسد، وارد 
بازار شده و بخش زيادي از تقاضاي ارز 

از اين محل پوشش داده خواهد شد

نبض بازار

شــاخص كل بورس تهــران در مبــادالت روز گذشــته نزديك به 
8600واحد افت كرد و به يك میلیون و 916هزار واحد رسید.

به گزارش همشــهري، دادوســتد هاي روز گذشــته بازار سهام، در 
شرايطي دنبال شد كه در ابتداي صبح، حجم عرضه، توسط سهامداران 
افزايش يافت و شاخص كل بورس تهران تا 23هزار واحد كاهش يافت، 
اما از میانه هاي معامالت از حجم عرضه كاسته شد و روند نزولي بازار 
سهام اندكي بهبود يافت، در نهايت شاخص كل بورس تهران نزديك 
به 8600واحد افت كــرد. با وجود نزول شــاخص كل بورس تهران، 
ديروز ارزش معامالت به عنوان يكــي از مهم ترين نماگر هاي بورس 
با 33درصد رشــد به 34هزار و732میلیارد تومان رسید.اين میزان 
تقاضا نشان مي دهد كه هنوز تقاضا براي خريد سهام فروكش نكرده 
است. تحلیلگران بر اين باورند كه شاخص كل بورس تهران به  زودي تا 

محدوده 2میلیون  و200هزار واحد افزايش خواهد يافت.

از شركت ها چه خبر؟
تازه ترين خبر ها حاكي از آن است كه تقريبا درآمد اغلب پااليشگاه هاي 
كشور در بهار افزايش يافته و اين شركت ها با افزايش سودآوري مواجه 
بوده اند. اين افزايش با اهمیت در ســودآوري به دلیل برگشت ذخائر 
ناشي از كاهش قیمت نفت و فرآورده بوده است. همچنین از صنعت 
خودرو سازي  خبر مي رســد كه بعد از زامیاد كه در روز هاي گذشته 
مجوز افزايش 20درصدي قیمت محصوالتش را دريافت كرده است، 
ساير شركت هاي خودروساز نیز مجوز افزايش قیمت دريافت كرده اند 
و به زودي بايد در اين زمینه شفاف سازي  كنند. اين خبر دوباره روي 

سهام اين شركت ها تأثیر مثبت برجاي خواهد گذاشت.
همچنین شركت سرمايه گذاري امید اعالم كرده است كه 29مرداد 
امسال 50درصد از سهام شركت سرمايه گذاري سپه را  براي فروش 
عرضه خواهد كرد.شركت كشت و صنعت شريف آباد نیز اعالم كرده، 
قصد دارد سرمايه اش را از محل تجديد ارزيابي دارايي ها افزايش دهد.

ديروز همچنیــن رئیــس ســازمان خصوصي ســازي  از واگذاري 
13.02درصد از ســهام شركت ســرمايه گذاري ملي ايران به عموم 
مردم از طريق بورس خبر داد. علیرضا صالح گفت: طبق مصوبه هیأت 
واگذاري، سهام اين شــركت به صورت خرد و تدريجي در بازار عرضه 
شود تا عامه مردم بتوانند با خريد آن از منافع اين تصمیم، منتفع شوند. 
ابوالقاسم شمسي جامخانه، معاون رئیس سازمان خصوصي سازي  نیز 
از واگذاري هواپیمايي كیش خبر داد و گفت: تاكنون 4 جلسه بررسي 
پذيرش اين شركت در فرابورس برگزار شد و منتظر افزايش سرمايه 

اين شركت هستیم.
نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته

درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر
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»هدف هند اين است كه روابط خود را با 
ايران به خصــوص در زمینــه تكمیل زیر ساخت

زيرساخت هاي حمل ونقل حفظ كند.« 
اين، چكیده سخنان سفیر هند در تهران با مديرعامل 
راه آهن جمهوری اسالمي ايران است؛ آن هم در هفته اي 
كه تنور خبرها و شايعات مربوط به كنار گذاشتن هند 
از پروژه راه آهن چابهار -زاهدان در اغلب رســانه هاي 
داخلي و خارجــي داغ بوده و البته منابع رســمي در 
كشورمان با استناد به اينكه قراردادي در اين زمینه با 
هند امضا نشــده، كل ماجرا را تكذيب كرده اند. با اين 
تفاصیــل  از اظهارات ســفیر هند در تهــران چنین 
برمي آيد كه هند فارغ از اين شايعات، عالقه مند است 
در پروژه ريلي چابهار كه مي تواند معاف از تحريم ها نیز 

باشد مشاركت كند.
به گزارش همشــهري، در يك هفته گذشته خبرهاي 
ضدونقیضي درباره كنار گذاشتن هند از پروژه ساخت 
راه آهن چابهار منتشــر شــد كه نقطه آغازين آن به 
گزارش يك رســانه هندي مربوط مي شد؛ خبري كه 
البته از ســوي مراجع مختلف و با روش هاي متفاوت 
تكذيب شــد اما بازهم در اصل ماجرا كه حذف حضور 
هند در توسعه زيرســاخت پس كرانه بندر چابهار بود، 

تفاوتي ايجاد نكرد.

گزارش خالف واقع از خبر واقعي
 The چند روز پیش از اين با انتشــار گزارشي، روزنامه
Hindu    مدعي شد: پس از گذشت 4 سال از امضاي 
توافقنامه احداث خط آهن چابهــار – زاهدان، دولت 
ايران به علت تأخیر طرف هنــدي در تأمین بودجه و 
آغاز پروژه، تصمیم گرفته اســت تــا احداث اين خط 
آهن را خود انجام دهد. پیرو انتشار اين خبر مبناي كار 
رسانه هاي داخلي و حتي رسانه هاي فارسي زبان بیگانه 
پرداختن به حذف هند از ايــن پروژه بود كه به صورت 
بالقوه مي توانست بر شراكت ايران و هند در توسعه بندر 

شهید بهشتي چابهار نیز اثرگذار باشد.
به گزارش همشــهري، خبري كه دســتمايه گزارش 
روزنامه هندو شده بود، به عزم دولت ايران براي تكمیل 
سريع خط آهن چابهار- زاهدان با اتكا به توان و منابع 
داخلي مربوط مي شد كه در يك سال گذشته نیز بارها 
درباره آن اطالع رساني شــده بود. اين روزنامه با اتكا 
به مذاكراتي كه ايران و هند براي همكاري مشــترك 
داشــتند و فهرســتي از ســرمايه گذاري ها در حوزه 
زيرساخت را شامل مي شد، نتیجه گرفته بود كه كاهلي 

هندي ها براي ورود به راه آهن چابهار باعث حذف اين 
كشور شده است؛ درحالي كه ايران و هند پس از امضاي 
قرارداد توسعه بندر شهید بهشتي چابهار، عماًل قرارداد 
جديدي براي ســرمايه گذاري امضــا نكردند و مابقي 
پیشنهاد ها همكاري همچنان روي كاغذ ماند. معاون 
امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي نیز در واكنش 
به شــايعه حذف هند از پروژه ريلي چابهار مي گويد: 
ايران هیچ قراردادي در بخش ريلي و ساخت خط آهن 
چابهار-زاهدان با هندي ها نداشته كه حاال بخواهد اين 
كشــور را از پروژه كنار بگذارد. به گفته فرهاد منتصر 
كوهساري، در ماجراي ســرمايه گذاري هندي ها در 
چابهار، موضوع زيرساخت ريلي چابهار هم ديده شده 
بود؛ اما در زمان مذاكرات، توافقي در اين زمینه حاصل 
نشد كه هندي ها وارد بخش ريلي شوند. او حتي ارتباط 

تحريم ها با همكاري ايران و هند را نیز رد كرده است.

درخواســت غيررســمي هند بــراي حضور در 
زیرساخت ایران

بررسي راه هاي توسعه همكاري هاي حمل ونقلي میان 
ايران و هند، محور اصلي ديدار اخیــر گدام درمندرا، 
سفیر هند در تهران با سعید رسولي، مديرعامل راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران بوده است. طبق اعالم شركت 
راه آهن، سفیر هند در اين ديدار با اشاره به چهار دوره 
ديدار نارندرا مؤدي، نخست وزير هند با حسن روحاني 
رئیس جمهوري اســالمي ايران، اين ديدارها را نشانه 
تصمیم راسخ رهبران دو كشور براي توسعه مناسبات 
همه جانبه دانسته و تأكید كرده است: هند براي توسعه 
مناســبات خود با ايران اهمیت زيادي قائل اســت و 

هدفش اين است كه روابط خود را به خصوص در زمینه 
تكمیل زيرساخت هاي حمل ونقل با ايران حفظ كند. 
گدام درمندرا با بیان اينكه امسال هفتادمین سالگرد 
امضاي تفاهمنامه دوســتي میان ايران و هند است، 
گفت: ما به سرانجام رســیدن همكاري هاي 2  كشور 
در حوزه هــاي زيربنايي تأكید داريم و خوشــبختانه 
آغــاز همكاري هاي 18 ماهــه هند در بنــدر چابهار 
تاكنون پیشــرفت هاي خوبي داشته است. سفیر هند 
در تهران ضمــن تأكید بر اهمیــت برنامه ريزي براي 
تقويت تعامالت ايران و هند پیشنهاد كرد: براي توسعه 
همكاري هاي ريلي، هیأتي از ايران براي بررسي فني 
وضعیت تولیــد واگن و لكوموتیو به هند ســفر كند و 
متقاباًل هیأتي نیــز از هند به ايــران بیايند تا مديران 
دو كشــور از آخرين وضعیت تولید ناوگان حمل ونقل 
ريلي براي آغــاز همكاري هاي فني مطلع شــوند. با 
توجه به همزماني حضور ســفیر هند در ســاختمان 
مركز راه آهن و انتشار اخبار و شايعات مربوط به كنار 
گذاشــتن هند از پروژه ريلي چابهار )كه البته مبناي 
قراردادي ندارد( به نظر مي رســد هندي ها كه تاكنون 
سرمايه گذاري در حوزه زيرســاخت ايران را منوط به 
كســب اجازه از آمريكا مي دانستند، در تالش هستند 
سهمي از پروژه اســتراتژيك راه آهن چابهار- زاهدان 
كسب كنند؛ به خصوص كه ايران بعد از تولید ملي، از  
واردات ريل از هند نیز بي نیاز شده و با تداوم وضعیت 
موجود و عقب نشیني مكرر هند از امضاي قراردادهاي 
مشــترك، اين احتمال وجود دارد كه ســفره رنگین 
سرمايه گذاري هاي بالقوه براي هند در ايران كوچك تر 

و البته كم بازده تر شود.

چانه زني به سبك هند براي حضور در خط آهن چابهار
سفیر هند در تهران در ديدار با مديرعامل راه آهن، حفظ روابط اين كشور با ايران را در زمینه تكمیل زيرساخت هاي 

حمل ونقل از اهداف اصلي عنوان كرد

تداوم سقوط دالر روي موج گشایش ارزي
ديروز براي دومین روز متوالي، قیمت هر دالر آمريكا نزول كرد و به محدوه 21هزارو 400تومان رسید

انتشــار خبر هايي در مورد انجام توافق 
تجاري با عــراق بــازار ارز را متأثر كرد؛ ارز

به ويژه آنكه ديروز مديركل بین الملل بانك 
مركزي گفت: با اين توافق، چندين میلیارد دالر ارز وارد 
بازار مي شود و تقاضا را پوشــش خواهد داد، همچنین 
به نظر مي رسد بخشي از داليل كاهش التهاب بازار ارز از 
روز دوشنبه اجراي سیاست هاي پولي انقباضي و پايان 

مهلت بازگشت ارز هاي صادراتي باشد.
به گزارش همشــهري، قیمت ارز كه تا روز دوشنبه به 
مرز 26هزار تومان رســیده بود ظرف 2 روز با ســقوط 
مواجه شد و با 4500تومان كاهش به محدوده 21هزار و 
400تومان در مبادالت ديروز رسید. برخي كارشناسان 
بر اين باورند كه با بازگشــت ارز هــاي صادراتي قیمت 
هر دالرتا 15هزار تومان هم ســقوط خواهد كرد. با اين 
حال تحلیل هاي تكنیكي نشــان مي دهد كه دالر براي 
بازگشــت به محدوده 15هزار تومان راه دشواري را در 
پیش دارد؛ ولی چنانچه محدوده حمايت 20هزار تومان 
شكسته شود مســیر دالر براي بازگشــت به محدوده 
15هزار تومان هموارتر مي شود. اما اكنون پرسش اين 
است كه چه چیزي منجر به سقوط قیمت دالر و بازگشت 

قیمت دالر از محدوده خطرناك 26هزار تومان شد؟
بررسي ها نشان مي دهد 3 عامل مهم اجراي سیاست هاي 
انقباضي توســط بانك مركزي، پايان مهلت بازگشت 
ارزهاي صادراتي و همینطور انجام گشايش هاي ارزي 
و به طور مشخص توافق با عراق نقش زيادي دركاهش 

التهاب بازار ارز داشته است.

سياست هاي جدید و بازگشت ارز صادراتي
بانك مركزي از 10روز پیش سیاســت هاي تازه پولي و 
مالي را آغاز كرده اســت كه اين سیاست هاي انقباضي 
مي تواند جريان و حركــت نقدينگي را بین بازار متأثر و 
از رشــد قیمت ها جلوگیري كند. از سوي ديگر دولت و 
بانك مركزي از چند  ماه پیش به صادركننده ها فشــار 
آورده  اندكه ارز هاي حاصل از صادراتشــان را به چرخه 
اقتصاد بازگردانند تا از اين طريق میزان عرضه در بازار 
افزايش يابد از رشــد قیمت ها جلوگیري شــود. ديروز 
آخرين مهلت بازگشــت ارز هاي حاصــل از صادرات 
سال هاي  97 و 98بود و آنطور كه داده هاي بانك مركزي 
نشــان مي دهد میزان عرضه ارز در سامانه نیما افزايش 
يافته و اين خود به عاملي بــراي كاهش التهاب در بازار 
ارز تبديل شده است، به طوري كه خبر هاي منتشر شده 
نشــان مي دهد فقط ظرف روز هاي دوشنبه و سه شنبه 
بیش از 650میلیون يورو ارز به سامانه نیما تزريق شده و 
حجم عرضه ها حتي در روز دوشنبه بیش از 131درصد 

رشد داشته است.
به گفته بانــك مركــزي 27میلیــارد دالر از ارز هاي 
صادركننده ها كه مربوط به سال هاي 97 و 98است به 
كشور باز نگشته است و اين ارز ها بايد به كشور باز گردد؛ 
با اين حال موضوع بازگشت ارز صادراتي مورد اختالف 

صادركننده ها، دولت و بانك مركزي اســت چرا كه به 
اعتقاد صادركننده ها رقــم دقیق ارز هايي كه به اقتصاد 

برنگشته است، مشخص نیست.
مسعود خوانســاري، رئیس اتاق بازرگاني تهران ديروز 
در همین رابطه گفت: رقم 27 میلیارد دالر از كجا آمده 
است. بانك مركزي به تفكیك مشخص كند زيرا محاسبه 
ما با اين رقم نمي خواند. درسال 97 افرادي كه صادرات 
داشته اند، به اتاق مراجعه كردند و با بررسي ها مشخص 
شــد اين رقم، 27 میلیارد دالر نبوده اســت. اودرباره 
داليل عدم بازگشــت ارز صادراتي به كشور گفت: دلیل 
اين موضوع اين اســت كه بدون اينكه مشورتي با افراد 
ذي نفع داشته باشیم، بســته ها و دستورالعمل هايي را 
وضع مي كنیم. وقتي دولت نفت فروخته و نتوانسته پول 
را برگرداند، آيا اصرار به اينكه بخش خصوصي بايد اين 

كار را انجام دهد، منطقي است؟

گشایش ارزي با عراق
با وجود تأثیر اجراي سیاســت هاي انقباضي و تكلیف 
دولت براي بازگشت ارز هاي صادراتي در كاهش قیمت 
دالر، به نظر مي رسد آنچه اين روز ها بیش از ساير عوامل 
بر بازار ارز تأثیر دارد انجام گشــايش هاي سیاســي و 

توافق هاي تجاري و ارزي است.

 از نظر اجرايي انجام توافق هاي تجاري با ساير كشور ها 
و افزايش صادرات مي تواند جريان ورود ارز را به كشور 
تقويت كند و افزايش عرضه، منجر به كاهش قیمت 
دالر شود، اما در شرايطي كه به گفته بیژن زنگنه، وزير 
نفت هیچ كشوري حاضر به امضاي هیچ قراردادي با 
ايران نیست، چشم انداز روشــني براي افزايش ورود 
ارز به كشــور وجود ندارد. با اين حال مقامات ايراني 
در تازه ترين تحول، موفق به انجام يك توافق تجاري 
با عراق شده اند و به نظر مي رســد منابع بلوكه شده 
ايران در عراق كه رقمي بیش از 5میلیارد دالر است، 
به زودي در جريان افزايش تجارت با اين كشور تسويه 
خواهد شــد. هنوز به طور دقیق مشخص نیست كه 
اين منابع ارزي چگونه به دســت ايران خواهد رسید. 
پیش از اين برخي خبر ها حاكــي از آن بود كه دولت 
عراق توافق كرده ارزهاي ايــران را دربرابر كاالهاي 
اساســي و دارو تهاتر كند؛ با اين حال ديروز مديركل 
بین الملل بانك مركزي كه براي انجام مذاكرات بانكي 
به همراه هیأت وزارت امور خارجه به عراق سفر كرده  
بود، گفت: درصورت انجام توافق تجاري با عراق حجم 
قابل توجهي از منابع ارزي كه به چندين میلیارد دالر 
مي رسد، وارد بازار شده و بخش زيادي از تقاضاي ارز 
از اين محل پوشــش داده خواهد شد. به گفته حمید 
قنبري، بخشــي از توافق هاي انجام شــده مربوط به 
افزايش همكاري هاي ارزي و بانكي میان 2 كشور بوده 
است. از سخنان قنبري، تلويحا پیداست كه احتماال 
بخشي از اين منابع ارزي به صورت مستقیم به دست 
ايران خواهد رســید. با وجود اين هنــوز از جزئیات 
اين توافق ارزي اطالع كاملي در دســت نیســت، اما 
ديروز مصطفي الكاظمي، نخســت وزير عراق در آغاز 
نخستین ســفر خارجي وارد تهران و درواقع با انجام 
اين سفر مذاكرات دوجانبه آغاز شد و احتماال پس از 
پايان اين سفر جزئیات بیشتري از اين توافق به دست 

خواهد آمد.

خطر خاموشي نصف ايران
همزمان با افزايش دمای هوا در كشور 11استان ايران در محدوده قرمز 

مصرف برق قرار گرفتند
سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاري، 

فارس، بوشــهر، هرمــزگان، همدان، انرژی
كرمانشــاه، اردبیل، آذربايجان شرقي و 
غربي 11استاني هستند كه براساس نقشه مصرف برق 
كشور در آخرين روز تیرماه امسال در وضعیت قرمز قرار 
گرفته  اند و احتمــال دارد همزمان با موج تازه گرماي 
مردادماه به فهرست استان هاي قرمز اضافه شود. اتفاقي 
كه درصورت رعايت نكردن الگوي مصرف برق نه تنها 
ممكن است نیمي از كشور را درخطر خاموشي موقت 
قرار دهد كه حتي اين احتمال مطرح اســت كه برق 

برخي صنايع تولیدي كشور دچار اختالل شود.
به گزارش همشهري، تازه ترين داده هاي نقشه مصرف 
برق در آخرين روز از نخستین ماه فصل تابستان امسال 
نشان مي دهد افزون بر 11استاني كه در محدوده قرمز 
قرار گرفته اند 8استان و 4كالنشهر هم در وضعیت زرد 
قرار دارند. شــركت توانیر مي گويد: اگر شهروندان در 
استان هاي بحراني از حیث مصرف برق فقط 10درصد 
از مصرف خود را كم كنند، شــرايط عادي خواهد شد 
و به جمع استان هاي ســبز مي پیوندند. اوضاع اما در 
اســتان هاي جنوبي ايران نگران كننده تر است چراكه 
دماي هوا در برخي استان ها و شهرهاي جنوبي ايران 
از مرز 50درجه هم عبــور كرده و زندگي مردم مختل 
شده است. وزارت نیرو مي گويد: استان هاي خراسان 
رضوي، يزد، مازندران، گیالن، زنجان، قزوين، مركزي، 
كهگیلويه و بويراحمد و كالنشهرهاي مشهد، اصفهان، 
اهواز و تهران بزرگ در محدوده زرد مصرفي قرار دارند و 
براي عادي شدن وضعیت دست كم مردم بايد 5درصد 

از مصرف برق خود كم كنند.
راه كم كردن مصرف برق مثل همه سال ها آسان است؛ 
تنظیم درجــه كولرهاي گازي روي عــدد 24درجه، 
اســتفاده از كولرهاي آبي بــا دور كند و اســتفاده از 
وسايل برقي پرمصرف نظیر ماشین هاي لباسشويي، 
ظرفشويي، اتو و جاروبرقي در ساعت غیرپیك مي تواند 

مانع قطع برق شود.

برق خواران دولتي بي برق مي شوند
خبر ديگر اينكه همزمان با افزايش دماي هوا و رشــد 
فزاينده مصرف بــرق، ضرورت مديريت بار شــبكه و 
جلوگیري از بروز خاموشي، ظهر روز دوشنبه 30 تیرماه 
برق تعدادي از اداره هــا و نهادهاي عمومي پرمصرف 
شهر تهران قطع شد. تورج سروش، مجري طرح پايش 
مصارف سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي پايتخت 

مي گويــد: همه نهادهــا و دســتگاه هاي ارائه دهنده 
خدمات عمومي، موظفند بــا به كارگیري راهكارهاي 
ممكن، مصرف برق خود را در ساعات 12 تا 16 كاهش 
دهند. اين موضوع  پیش ازاين بارها به اين دستگاه ها 
توصیه شده است. وي افزود: تأمین آسايش و آرامش 
مشتركان، مهم ترين دغدغه شركت توزيع نیروي برق 
تهران بزرگ است و در اين مسیر با جديت و قاطعیت از 
به كارگیري هرگونه راهكار قانوني و اختیارات داده شده 
به منظور الزام دستگاه هاي اجرايي تهران به مديريت 
مصرف برق، خودداري نخواهیم كرد. سروش با هشدار 
به اداره هايي كه نســبت به تذكرات داده شده به ويژه 
درخصوص به كارگیري ديزل ژنراتورهاي خودتامین و 
خروج سامانه هاي سرمايشي از مدار، بي توجه هستند، 

از آغاز طرح قطع برق سازمان هاي پرمصرف خبر داد.

پایتخت نشينان پيامك هشدار مي گيرند
به دنبال افزايش كم ســابقه مصرف برق در كشــور و 
ضــرورت همكاري هرچه بیشــتر پايتخت نشــینان 
به منظور جلوگیري از بروز خاموشــي، تهراني ها اين 
روزها شــاهد دريافت پیامك هايي متفاوت همچون 
»هشدار خاموشــي! احتمال قطعي برق در محدوده 
زندگي شما وجود دارد!« هســتند. حسین صبوري، 
مديرعامل شــركت توزيع نیروي برق تهران بزرگ، با 
اشــاره به   ثبت رقمي بیش از 58هزار مگاوات مصرف 
برق در روز 28تیرماه امســال به عنوان يك ركورد در 
تاريخ صنعت برق، هشدار داد: شبكه برق تهران  اكنون 
در حالت پايدار قرار دارد امــا درصورت تداوم افزايش 
دماي هوا و يا كوچك ترين تغییرمنفي در الگوي رفتار 
مصرف مشتركان، ممكن است شبكه برق پايتخت با 
وضعیتي نامســاعد و حتي خاموشي مواجه شود. وي 
افزود: براي آگاهي لحظه اي 4.5میلیون مشترك برق 
در تهران بزرگ از اوضاع كلي و منطقه اي شبكه تهران  
از 25تیرماه با همكاري يك شركت معتبر دانش بنیان 
در تالشیم تا با ارســال روزانه پیامك هايي هدفمند،  
ضمن جلب همكاري هرچه بیشتر مشتركان تهراني، 
فشار وارد بر شبكه را كاهش دهیم.  همچنین مانع از 
بروز خاموشي در تهران و همچنین كشور شويم. وي از 
پايتخت نشینان خواست با عدم استفاده از وسايل برقي 
پرمصرف در ســاعات 12تا 16و 20تا 24و همچنین 
تنظیم دماي كولرهاي گازي روي عــدد 24يا باالتر، 
همچون سال هاي گذشــته  به تعديل بار شبكه برق 

تهران و كشور كمك كنند.
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  برنامه 7ساله حفاظت و احياي تاالب بين المللي انزلي تدوين و ابالغ شد 

تاالب انزلي به برنامه نجات پيوست 

اهلل
رج 

د ف
حام

س:  
عك

 زهرا رفيعي
خبر نگار

 تاالب انزلي به دليل تغيير رژيم 
آبي درياي خزر، ورود رســوبات تاالب

معدنــي بــه ســبب تخريــب 
جنگل هاي باالدست، احداث موج شكن هايي كه 
مانع تخليه رســوبات به درياي خزر مي شود، 
سرازير شدن پساب هاي شــهري، روستايي و 
صنعتي بدون كمترين تصفيه، دست درازي براي 
تغيير كاربري اراضي و... در حال نابودي است. 
سال گذشته اجراي پايلوت طرحي به وسعت 50 
هكتار در بهترين نقطه تاالب كه به »بايوجمي« 
شهرت دارد، اعتراضات زيادي به پا كرد تا آنكه 

اين طرح با دستور دادستان انزلي متوقف شد.
معيشــت جمعيت قابل توجهي از ســاكنان 
حاشيه تاالب انزلي با كشاورزي، صيادي، توليد 
صنايع دستي و گردشگري به حيات اين تاالب 
وابسته است. براي نجات تاالب انزلي نيز تاكنون 
مطالعات مفصلي انجام شــده اســت. كميته 
مديريت تاالب انزلي با سرپرســتي استاندار و 
عضويت 23دستگاه و تشــكل هاي غيردولتي 
مدت هاست در حال دفاع از حق اين تاالب است.

برنامه7سالهبراياحيايتاالبانزلي
7 كارگروه تخصصي، برنامه هفت ساله اي تنظيم 
كرده اند كه قرار اســت تا سال 1405اجراي آن 
را به  اتمام برســانند. اين برنامه 3هدف كلي را 
دنبال مي كند. از يكســو بايد مشكل رسوبات 
آلي و معدني را كه به شــدت در تاالب انباشت 
شده و كماكان در حال افزايش است، حل كند. 
چون حجم مخزن تاالب هم اكنون نســبت به 
30سال اخير به يك دهم رسيده است. از سوي 
ديگر برنامه 7ساله، بايد تنوع زيستي را با تأكيد 
بر جلوگيري از رشد گونه هاي مضر و غيربومي 
)آزوال و سنبله آبي( حفظ و همچنين زمينه هاي 
بهره برداري از تــاالب را با مشــاركت همراه با 

حفاظت مردمي فراهم كند.
مسعود باقر زاده كريمي، مديركل دفتر حفاظت و 
احياي تاالب ها در سازمان حفاظت محيط زيست 
درباره پروژه هاي نهايي كه قرار است براي نجات 
انزلي انجام شــود، بــه همشــهري مي گويد: 
پروژه هايي كه درون تاالب با مسئوليت سازمان 

حفاظت محيط زيســت در اين 7ســال انجام 
خواهد شــد، شامل بررســي هيدروديناميكي 
رســوبات و ارائه راهكار براي مديريت آن است. 
برنامه هاي فني كه براي حذف رســوبات آلي و 
معدني درنظر گرفته شده تركيبي از روش هاي 
اليروبي و بيولوژيك است. هم اكنون نيز گروهي 
از متخصصان در دانشگاه شريف در حال بررسي 
محل تجمع رسوبات در بستر تاالب انزلي هستند 
كه نتايج مطالعات آنها آنطور كه باقرزاده كريمي 
به همشهري گفته است بر اثبات فرضيه سازمان 
حفاظت محيط زيســت در مؤثر بــودن موج 
 شكل دوم انزلي در ايجاد رسوبات در اين تاالب 

بين المللي مؤثر است.
باقرزاده كريمي مي گويد: مديريت رسوبات در 
محل اتصال 11رودخانه  بــه تاالب نيز ازجمله 
طرح هاي مربوط به نجات انزلي است. رسوبات 
در برخي رودها به گونه اي اســت كه با بارندگي 
در باالدســت، آب نه تنها وارد تاالب نمي شود 
كه باعث خســارت ســيل به اراضي كشاورزي 

شده است.
براساس مصوبات ســومين جلسه »ستاد ملي 
هماهنگي و مديريت تاالب هاي كشور« پايش 
فيزيك و شــيمي آب تــاالب انزلي بــه مانند 
تاالب ميانكاله انجام خواهد شــد. 11ايستگاه 
نيز براي سنجش نوســانات تراز آب راه اندازي 
خواهد شــد. با خشك شــدن اراضي، مردم با 
تغيير كاربري، اراضي تاالبــي را به عنوان مرتع 
اســتفاده مي كنند. قرار اســت با تكنيك هاي 
سنجش از دور، تغييرات كاربري نيز رصد شود. 
تعيين و تامين نياز آبي تاالب انزلي هم بايد پيش 
از آنكه ســدي بر تاالب ها زده شود انجام شود. 
تكميل و به روزرساني مطالعات و ايجاد داده هاي 
اكولوژيكي تــاالب و حوضه آبريــز انزلي هم از 
كارهاي جامانده اي است كه در اين مدت انجام 
خواهد شد. احداث پاسگاه هاي محيط باني جديد 
و افزايش محيط بان و تجهيز آنها همراه با تعامل 
و مشــاركت با مردم محلي از ديگر برنامه هاي 

حفاظتي تاالب انزلي است.

مهندسيمعكوسبراينابودينيلوفرآبي
مقابله با گونه هاي مهاجم مانند آزوال و سنبله 
آبي )نيلوفرآبي( به مرحله اجرايي خواهد رسيد. 
به گفته مسعود باقرزاده كريمي، مديركل دفتر 

حفاظت و احياي تاالب ها در سازمان حفاظت 
محيط زيست، با كمك صنايع دريايي، نسخه 
كانادايي دستگاه برداشت كننده علوفه از سطح 
آب به صورت مهندســي معكــوس طراحي و 
در اين منطقه اســتفاده خواهد شــد. بخشي 
از برنامه هايي كه در جلســه ستاد هماهنگي 
و مديريت تاالب ها به تصويب رســيده است، 
مربوط به سازمان هاي ديگر است؛ ازجمله آن 
راه اندازي و اتمام تصفيه خانه هاي شــهرهاي 
رشت، فومن و صومعه ســرا كه 2100ميليارد 

تومان اعتبار نياز دارد.
به گفتــه مديــركل دفتر حفاظــت و احياي 
تاالب ها، برنامه تصفيه فاضالب 50 روســتاي 
اطراف تــاالب و تفكيك  زبالــه از مبدأ در اين 
روســتاها نيز در برنامه مديريت تاالب انزلي 

اجرايي مي شود.
قطع درختان در مناطق باالدســت نيز منجر 
به راهي شدن رســوبات به سمت تاالب انزلي 
شده است كه برنامه كنترل رسوب در مناطق 
كوهســتاني در حوضه هــاي رودخانــه اي، 
خالكايــي، مرغــك رود، ماســوله رودخان، 
پيش رودبار، پلنگ ور و پسيخان ازجمله وظايف 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است كه 
بايد ظرف مدت 5 ســال اجرا شود. همچنين 
تعيين محدوده گردشــگري در تاالب انزلي و 
مطالعه تأثير موج شكن دوم در انباشت رسوبات 
از ديگر پروژه هايي اســت كه طي 7سال براي 

احياي تاالب انزلي درنظر گرفته شده است.

  متولي موقوفه جنگلي آق مشهد: دولت به دنبال اجاره بهاي 5600هكتار زمين  وقفي و جنگل در ساري است
  مديركل حقوقي سازمان جنگل ها: اين وقف طبق شرع و قانون باطل است و ما نگاه اقتصادي به آق مشهد نداريم

آقاي»خ«:تسليمتوطئهنميشوم

سيد محمد فخار
خبر نگار

اگر رئيس قوه قضاييه به پرونده  منابع
وقف جنگل آق مشهد وارد نشود، طبيعي

5600هكتــار از مرغوبتريــن 
عرصه هاي جنگلي هيركاني براي هميشــه از 

شمول اراضي ملي خارج مي شود.
اصل موضوع به 564ســال پيش بازمي گردد؛ 
زماني كه »آميرزاعبداهلل ساروي« 5600هكتار 
از جنگل هاي هيركاني را وقف امامزاده »حارث« 
كرد. در وقفنامه اصلي آمده است: »6دانگ قريه 
آق مشهد براســاس وقفنامه سال ۸60هجري 
قمري توسط مرحوم آميرزاعبداهلل ساروي وقف 
شده است و واقف براساس وقفنامه استنادي كه 
مايتعلق موقوفه را اعم از توت زار و تليوار و انهار و 
اشجار مثمره و غيرمثمره و اراضي خشكي و آبي، 
مراتع گاوي و گوسفندي كه شامل محالت گليج 
خيل و كمرخيل نيز است، وقف امامزاده حارث و 
مراسم مذهبي و تعمير و روشنايي بقعه متبركه 

كرده است و برابر سوابق ثبتي6دانگ قريه مزبور 
به پالك55 اصلي از سوي متوليان وقت مشخص 

شده است.« 

سفسطهميكنند
»سفســطه مي كنند و هركجا هم كه موضوع 
مطرح  شــود، رأي بــه وقف بودن آق مشــهد 
مي گيريم.« حجت االسالم »حسينعلي خادمي 
آق مشهدي«، همان فردي است كه حاال متولي 
و پيگير موقوفه جنگل آق مشــهد اســت كه 
روزنامه همشهري توانست با او درخصوص وقف 
5600هكتار از جنگل و مرتع و دشت و شاليزار و 

6دانگ روستاي آق مشهد گفت وگو كند.
او خود را طلبه و فرهنگــي معرفي مي كند و به 
همشهري مي گويد:  تا سال ۸2هيچ مشكلي در 
اجراي وقف نداشتيم و صدها سال اجاره امالك 
به متولي پرداخت مي شد تا آنكه با شكايت اداره 
منابع طبيعي، موضوع اجاره بها مطرح شــد و 
گفتند اراضي وقفي ملي اســت و بايد به دولت 

بازگردد.

خادمي مي گويد: وقفنامه دقيق و شرعي نوشته 
شده و قرار اســت عوايدش به امامزاده روستا و 
مراسم مذهبي اش برسد. حتي نامه شيخ مرتضي 
انصاري خطاب به مومنين و مومنات را هم دارم 
كه در سال1260قمري )1223شمسي( يعني 
176ســال پيش اعالم مي كند: »حق  موقوفه 

را بدهيد.« 
سال هاست كه اجاره زمين هاي كشاورزي و حتي 
منازل روستاييان آق مشــهد بابت عرصه هاي 
جنگلي و كشاورزي و روستايي براساس وقفنامه 
مورد اشاره به متولي وقف يعني حجت االسالم 

خادمي پرداخت شده است.

اوقافهمنميتوانددخالتكند
خادمي در اين بــاره به همشــهري مي گويد: 
»براساس ســند وقف، موقوفه ما غيرمتصرفي 
است و حتي اوقاف نيز نمي تواند در آن دخالت 
كند و هرگونه تصميم گيري درباره آق مشــهد 
تنها و تنها در اختيار متولي موقوفه است. حتي 
معاون وزير هم گفته اســت كــه ملك معوض 
بگير و آق مشــهد را به عنوان منابع طبيعي به 
دولت بازگــردان. به او گفته ام اين »پيشــنهاد 
برجامي« تحميلي را قبول ندارم و شرعا درست 
نيست.«  خادمي كه حاال بابت در اختيار داشتن 
5600هكتار از مرغوبترين عرصه هاي جنگلي و 

طبيعي كشور به تيتر رسانه ها تبديل شده است، 
مي گويد: »مشــكل من اين است كه مصاحبه 
مطبوعاتي ندارم و جايگاه قــدرت در اختيارم 
نيست. حتي مديركل قبلي منابع طبيعي استان 
هم پذيرفت كه عرصه آق مشهد براي ماست. اما 
دوباره اين را هم رد كردند. خيال مي كنند اينجا 
اراضي فلسطين اســت كه بايد به هر قيمتي از 
دست من خارج كنند. مگر نيت واقف چيست؟ 
اينها خودشان مي خواهند زمين را تغيير كاربري 

دهند و پولش را بگيرند.« 
حجت االسالم خادمي اما در پاسخ به اين پرسش 
همشهري كه مگر موضوع انفال از صدر اسالم 
تاكنون مــورد تأكيد نبوده اســت پس چگونه 
شما وقف 5600هكتار از عرصه هاي طبيعي را 
پذيرفته ايد؟ مي گويد: »آق مشهد 6قرن است 
كه وقف شــده و يكباره اعالم كردند اراضي ما 

ملي است.« 
او درباره اختالف ساكنان منطقه بر سر موقوفه 
بودن روستاي آق مشــهد، موضوع را به گرفتن 
اجاره بها ارتباط مي دهــد و مي گويد: »برخي 
معتقدند اينجا ارث پدري آنهاست و نبايد اجاره 
بدهند. اما موقوفه كه ارث بردار نيست. ما درگير 
اين جوسازي ها نمي شــويم و بايد اصول وقف 
درباره 5600هكتار رعايت شــود و نبايد به دام 

اين توطئه بيفتيم.« 
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رقابت جهاني ساخت واكسن عليه نوع 
جديــد ويــروس كرونــا، بــا نتايج دانش

اميدواركننده 3تيم ســازنده از نقاط 
مختلف دنيا در فاز اوليه آزمايش انســاني به مراحل 
حساسي رسيده اســت. حاال اين رقابت وارد بخش 
سخت تري شده است؛ اثبات ميزان و زمان محافظت 

و ايمني هر يك از واكسن ها در برابر ويروس كرونا.
به تازگي محققان دانشگاه آكسفورد از نتايج مثبت 
مرحله اوليه آزمايش انســاني واكسن مورد تحقيق 
خود خبر دادند اما هم اكنون عالوه بر آكسفوردي ها 
۲تيــم تحقيقاتي ديگــر هم نتايج خوبي به دســت 

آورده اند.
بر خالف برخي تيترهاي رســانه هاي عامه پسند اما 
هنوز به صــورت قطعي هيچ تيمي موفق به كشــف 

نهايي واكسن مقابله با نوع جديد كرونا نشده است.
به گزارش نيويورك تايمز، دكتــر »پيتر جي هاتز« 
محقق واكســن در كالج پزشــكي بايلور درباره اين 
واكسن ها مي گويد: اين به معناي آن است كه هرسه 
ايــن واكســن ها ارزش ورود به فاز نهايــي را دارند. 
آزمايش كارايي واكسن در مرحله سوم به چگونگي 
عملكرد آن مي پردازد. يكي از سازندگان واكسن ها، 
تيمي متشكل از محققان دانشگاه آكسفورد و شركت 
داروسازي بريتانيايي-سوئدي AstraZeneca است 
و ديگري شركت چيني CanSino Biologics كه 
اخيرا نتايج اوليه آزمايش خــود روي 500نفر را در 
مجله Lancet منتشر كرده است. نتايج آزمايش اين 

شركت كمتر از بقيه مؤثر به نظر مي رسد.
تيم ديگري با ســرمايه گذاري مشــترك بين غول 
دارويي Pfizer و شــركت آلماني BioNTech نيز 
نتايج خود را روي 60شــركت كننده قبل از بررسي 
به صورت آنالين به اشــتراك گذاشت و نشان داد كه 
توانايي ايجاد پاســخ ايمني قوي را دارد. آنها شركت 
بيوتكنولوژي آمريكايي Moderna را كه از فناوري 
مشــابهي اســتفاده كرده و نتايج اوليه آزمايش فاز 
انســاني خود را هفته گذشته منتشــر كرده بود به 

مقايسه با نتايج خود دعوت كردند.
همه توليدكنندگاني كه نتايج اوليه آزمايشــات فاز 
انساني خود را منتشر كرده اند مي گويند واكسن آنها 
پاسخ ايمني شــديد با عوارض جانبي جزئي در بدن 

داوطلبان ايجاد كرده است.

پروفسور »استيسي شــولتز-چري« از بيمارستان 
تحقيقات كودكان سنت جود معتقد است بيش از يك 
واكسن براي رفع نيازهاي گروه هاي مختلف جمعيتي 
الزم است و در نتيجه همه اين واكسن ها بسيار خوب 
به نظر مي رسد. همه ســازندگان واكســن نيز ادعا 
مي كنند كه ميــزان توليد آنتي بــادي بعد از تزريق 
واكسن مشــابه با ميزان آنتي بادي در بدن بيماراني 

است كه از كوويد-19 بهبود يافته اند.
اما در عين حال دانشمندان هشدار مي دهند كه پاسخ 
آنتي بادي در بيماران مبتال بســيار متفاوت است و 
حتي مطابقت پاســخ ها، لزوما تضمين كننده ميزان 
ايمني نيست. توليدكنندگاني كه خبر خوش موفقيت 
اوليه خود را منتشر كردند معتقدند كه هرگونه ايمني 

بيشتر نياز به دوز تقويت كننده واكسن دارد.

AstraZeneca؛  مشــاركت آكســفورد و 
اميدواركننده ترين واكسن 

نتايــج آزمايش اوليه انســاني واكســن كوويد-19 
 The اميدواركننده دانشــگاه آكســفورد در مجله
Lancet منتشــر شده اســت. اين واكســن كه در 
دانشگاه آكســفورد ســاخته شده اســت، تاكنون 
بي خطر بوده و باعث ۲پاســخ ايمنــي كليدي الزم 
براي محافظت در برابر عفونت ويروس كرونا شــده 
است. واكسن كوويد-19 آكسفورد كه اخيرا نام آن از 
ChAdOx1nCoV-19به AZD1222تغيير كرده 
اســت، آزمايش هاي فاز اول انساني آن در  ماه آوريل 
آغاز و با سرعتي باورنكردني ســاخته شد. اطالعات 
اوليه منتشر شده نتايج آزمايش ايمني را روي هزار 
داوطلب گزارش مي كند. اطالعات نشان مي دهد كه 
اين واكســن هيچ عارضه جانبي جدي نشان نداده 
اســت، به جز بروز عوارض جانبي خفيف شامل درد 
در محل تزريق، تب و خســتگي در بيش از نيمي از 
شــركت كنندگان كه همه آنها البته طي 48ساعت 
از بين رفــت. آمريكا، انگليس و چند كشــور ديگر و 
گروه هاي غيرانتفاعي مدت ها پيش از اثبات اثربخشي 
واكسن، صدها ميليون دالر براي خريد ۲ميليارد دوز 

از واكسن ها پيش پرداخت داده اند.
با نگاهي به نتايج ايمني، مشــخص شــد پاسخ هاي 
آنتي بادي و ســلول هايT قوي در تمام افراد ظاهر 
شــد و آنتي بادي هاي خنثي كننــده در 91درصد 
افراد يك ماه پس از دريافت يك دوز از واكسن ايجاد 
شــد. در يك گروه كوچك از داوطلبان كه يك دوز 
تقويت كننده دريافت كردند يك ماه پس از دوز اوليه 

پاسخ آنتي بادي حتي قوي تر نيز بود.
پاسخ هاي سلولT تقريبا ۲هفته پس از دريافت يك 
دوز از واكسن به اوج خود مي رسند. با پيگيري هاي 
۲ماهه در سطح سلول هايT، اندكي كاهش مشاهده 
شد. در اين مرحله مشخص نيست كه واكسن تاچه 
زماني مي تواند ايمني طوالني مدت ايجاد كند، با اين 
حال اين ۲نشانگر ايمني ناشــي از واكسن شبيه به 
همان آنتي بادي هايي است كه در بيماران بهبود يافته 

كوويد-19 ديده مي شود.
»اندرو پوالرد« سرپرست نويســندگان اين مطالعه 
جديد مي گويد: سيستم ايمني براي يافتن و حمله به 
 .Tپاتوژن ها ۲راه دارد؛ پاسخ آنتي بادي و سلول هاي
اين واكسن براي القای هردو درنظر گرفته شده است، 
بنابراين مي تواند هنگام گردش در بدن به سلول هاي 
آلوده به ويروس حمله كند. ما اميدواريم كه اين بدان 
معنا باشد كه سيستم ايمني بدن، ويروس را به خاطر 
مي آورد، بنابراين واكســن ما براي مدت طوالني از 

مردم محافظت مي كند.
محققان ديگر كه به واكسن آكسفورد وابسته نيستند 
نيز پس از بررســي داده هاي جديد ابراز خوش بيني 
كردند: اگرچه اين نتايج دقيقا آنچه را كه اميدواريم 
در اين مرحله از توليد واكسن موفقيت آميز مشاهده 
شود، ارائه مي دهد اما الزم است همه بدانند هنوز زود 
است قبول كنيم كه اين نتايج منجر به محافظت در 

برابر عفونت در دنياي واقعي مي شود.
آكســفورد براي گســترش آزمايش و ايجاد زمينه 
براي توليد انبوه واكســن به شــركت هاي دارويي 
AstraZeneca پيوسته است. آنها نخستين گروهي 
هستند كه وارد فاز ســوم آزمايش انساني شده اند. 
بيش از 10هــزار نفر از انگليس، برزيــل و آفريقاي 
جنوبي قبال يك دوز از اين واكسن را دريافت كرده اند 
و مرحله سوم قرار است هفته آينده به صورت موازي 
با آزمايش شركت Moderna در مقياسي بزرگ تر 
با ثبت نام 30هزار داوطلب انجام شود. طي چند ماه 
آينده اميد اســت اين فــاز هم بينشــي را در مورد 
چگونگي محافظت از واكســن در شــرايط واقعي 

ارائه دهد.
آزمايشات واكسن در مرحله سوم عموما زمان زيادي 
مي برد. اين امر به اين دليل اســت كه محققان بايد 
گروهي از افرادي را كه در معرض خطر باالي ابتال به 
بيماري هستند درنظر گرفته و به آنها واكسن تزريق 
كنند و ســپس آنها را  ماه ها براي بررســي چگونگي 

عملكرد واكسن تحت نظر بگيرند.

از ميان 150 تيم تحقيقاتي در جهان، حداقل 3تيم از انگليس، آمريكا و چين حاال شانس بسيار 
بااليي براي رسيدن به توليد انبوه واكسن و پايان تدريجي بحران جهاني كوويد-19 دارند

افشاياطالعات7فيلترشكن
اطالعات كاربران 7 سرويس وي پي ان كه در ايران هم استفاده زيادي براي دور 

امنيت 
زدن فيلترينگ داشــته  اند در دســترس عمومي قرار گرفته اســت. براساس سايبری

گزارش هاي منتشر شــده اطالعات كاربران حداقل 7 وي پي ان يا به اصطالح 
فيلترشكن مشهور افشا شده است. بسياري از اين فيلترشكن ها مورد استفاده كاربران ايراني 
 UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN .هم بوده اســت
Secure VPN و Rabbit VPN سرويس هايي هستند كه افشاي اطالعات آنها ثابت شده 
است. براساس گزارشي كه سايت VpnMentor منتشــر كرده 1.۲ ترابايت از اطالعات اين 
فيلترشكن ها از سرورهاي آنها افشا شده است. اين اطالعات تاريخچه فعاليت كاربران ازجمله 
سايت هاي ديده شده، آدرس ايميل، پسووردها، آي پي اتصال و بالطبع آن آدرس فرد را نشان 
مي دهد. در اطالعاتي كه در دسترس هكرها هم قرار دارد 1,083,997,361ركورد اطالعات 

ديده مي شود كه مي تواند شامل اطالعات حدود ۲0 ميليون كاربر باشد.
اكثر اين فيلترشكن ها از مواردي هستند كه به صورت رايگان قابل استفاده بوده و ادعا مي كردند 
ديتاي كاربران را ذخيره نمي كنند. با اين اطالعات با كمي دانش فني مي توان آدرس يك فرد 
و همه سايت هايي كه مورد استفاده قرار داده را شناسايي كرد. تشابه كاري اين سرويس هاي 
وي پي ان نشان مي دهد كه حداقل 3 مورد آن متعلق به يك شركت بوده و براي بازاريابي و نصب 
بيشتر با اسم هاي مختلف در فروشــگاه هاي اپليكيشن عرضه شده اند. به صورت عادي شبكه 
خصوصي مجازي يا وي پي ان براي ايجاد ارتباط بين شعبه هاي مختلف شركت ها يا فعاليت از 
راه دور مورد استفاده قرار مي گيرد. در برخي كشورها ازجمله ايران اما كاربران از وي پي ان ها 
براي دور زدن فيلترينگ استفاده مي كنند. استفاده از وي پي ان درواقع مانند اين است كه فرد از 
اينترنت سرور ديگري استفاده مي كند و بر اين اساس آي پي او در شبكه جهاني تغيير مي كند. 
نشاني پروتكل اينترنت يا نشاني آي پي عددي اســت كه به هريك از دستگاه ها و رايانه هاي 
متصل به شــبكه كامپيوتري كه بر مبناي نمايه TCP/IP )از جملــه اينترنت( كار مي كند، 

اختصاص داده مي شود. اين نشاني عددي مي تواند محل جغرافيايي اتصال را مشخص كند.

كاربران ايراني در معرض تهديد جدي 
به خاطر فيلترينگ ســخت در ايران ازجمله قطع دسترســي به تلگرام طي سال هاي اخير 
شمار كاربراني كه از فيلترشكن ها استفاده مي كنند به شدت افزايش پيدا كرده است. درواقع 
اكنون نمي توانيد گوشــي هوشــمند متعلق به پير يا جواني را پيدا كنيد كه حداقل يكي از 
اپليكيشن هاي به اصطالح رايگان فيلترشــكن روي آن نصب نباشد. شايد مهم ترين اثري كه 
فيلترينگ تلگرام با 45 ميليون كاربر در كشور داشت باز شدن پاي اپليكيشن هاي فيلترشكن 
به گوشــي اكثر كاربران اينترنت حتي پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بود. نتايج يك نظرسنجي 
به ســفارش مركز تحقيقات مركز بررسي هاي استراتژيك رياســت جمهوري نشان مي دهد 

كاربران تلگرام در كشــور، پــس از فيلترينگ كــه 80درصــد 
آن با نصب فيلترشكن ها همچنان در حال 
ادامه استفاده از تلگرام هستند. به غير از 
فيلترشكن هاي رايگان بررسي هاي 
آماري همشهري نشان مي دهد، 
گسترش فيلترينگ، مافياي 
فــروش فيلترشــكن در 
كشــور را به وجود آورده 
كه ماهانه گردش مالي 
حداقل 100 ميليارد 

توماني دارد.

شمارش معكوس براي واكسن كرونا

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارتاپي

هدستي براي سالمتي
 استــــــــــارتاپ

 Neurovalens كه 
دفاتر آن در بلفاست 
ايرلنــد شــمالي و 
قــرار  ســن ديه گو 
دارد، توانســت مبلغ 
5/5ميليون يورو براي 

توسعه هدست خود با فناوري باال براي درمان ديابت، چاقي، اضطراب 
و بي خوابي جمع آوري كند. به گزارش اي يو - اســتارتاپس، ديدگاه 
اين استارتاپ حوزه سالمت كه در ســال۲015 تاسيس شده است، 
استفاده از فناوري براي تأثيرگذاري بر ساقه مغز و هيپوتاالموس به 
روش غيرتهاجمي براي درمان يا معالجه بيماري هاي عصبي، بدون 
نياز به الكترود كاشته شده است. آنها با دريافت 5/5ميليون سرمايه 
به دنبال توسعه برنامه هاي شان هستند. آنها هم اكنون در مرحله نهايي 
آزمايش هاي مربوط به چاقي هســتند و قصد دارند تا 1۲ماه آينده 
تاييديه هاي مربوطه درخصوص دستگاه هاي بي خوابي و اضطراب را 
دريافت كرده و به دنبال برنامه ريزي براي آزمايش هايي به منظور درمان 
و مقابله با ديابت در ســال۲0۲1 هســتند. يكي از ابزارهايي كه اين 
استارتاپ به  دنبال ساخت و تكميل آن بوده، يك هدست مخصوص 
است كه مي تواند با بهره بردن از هوش مصنوعي براي درمان ديابت، 

چاقي، اضطراب و بي خوابي به كار بيايد.

پيشروي استارتاپ مالي هلندي
اســتارتاپ فناوري 
مالــي BUX برنامه 
ســرمايه گذاري بــا 
صفــر  كميســيون 
را بــراي كاربــران 
فرانســوي راه اندازي 
و آن را به عنــوان 

نخستين نئوبروكر در نوع خود در بازار مطرح كرده است. به گزارش 
تك كرانچ، بروكر شــخص يا شركتي اســت كه به عنوان واسط بين 
خريدار و فروشنده ايفاي نقش مي كند. اين حركت به دنبال راه اندازي 
موفقيت آميز اين روش در آلمان و اتريش در اوايل سال جاري شكل 
گرفت و فرانسه سومين كشور مورد هدف استارتاپ هلندي BUX در 
سال۲0۲0 در اين زمينه محسوب مي شود. با در اختيار داشتن بيش 
از 300هزار كاربر، BUX به بزرگ ترين نئوبروكر در اروپا تبديل شده 
است. اين استارتاپ در سال۲014 تاسيس شده و بيش از ۲ميليون 
و 500هزار كاربر در 9كشــور اروپايي دارد و در زمينه هاي مختلف 
خدماتي را به مشــتريان خود ارائه مي كند. با توجــه به همه گيري 
بيماري كوويد-19، بسياری از جوانان در نقاط مختلف دنيا به استفاده 
از خدمات آنالين رو آورده اند و همين موضوع باعث شده تا بسياري از 

استارتاپ هاي حوزه فناوري مالي با رشد خوبي مواجه شوند.

  پرتاب ماهواره نظامي كره با فالكون ۹
بامداد ديروز، شــركت »اسپيس ايكس« با موشــك »فالكون9« يك 
ماهواره نظامي كره جنوبي را به فضا پرتاب كرد. به گزارش وب ســايت 
اسپيس فاليت، ماهواره  نظامي كره جنوبي، »آناسيس۲« نام دارد و توسط 
بخش دفاعي و فضايي ايرباس ساخته شده است. آناسيس۲ نخستين 
ماهواره اي اســت كه براي دولت كره جنوبي پرتاب مي شود و ارتباطات 
ايمن را براي ارتش اين كشور فراهم مي كند. پيش تر، ارتش اين كشور 

براي ارتباطات خود به ماهواره هاي بين المللي و غيرنظامي متكي بود.

  قطب نماي مغناطيسي سگ ها
يك بيولوژيست در دانشگاه كاروليناي شمالي، چپل هيل، كه تحقيقاتي 
را روي برداشت مغناطيسي و ناوبري در الك پشت ها انجام داده است، 
مي گويد سگ ها ممكن است از ميدان مغناطيسي زمين براي محاسبه 
ميانبرها استفاده كنند. به گزارش سايت خبري ساينس، اين حيوانات 
به خاطر حس بويايي فوق العاده شان مشهور هستند، اما نتايج تحقيق 
اخير نشان مي دهد كه ممكن است آنها يك استعداد حسي اضافه تر نيز 
داشته باشند؛ مثال يك قطب نماي مغناطيسي. به نظر مي رسد كه اين 
حس به سگ ها امكان مي دهد از ميدان مغناطيسي زمين براي محاسبه 

ميانبرها در مكان هايي ناآشنا استفاده كنند.

  توليد برق از نور نامرئي
محققان در دانشگاه هاي RMIT و UNSW در استراليا و دانشگاه 
كنتاكي در آمريكا، فنــاوري جديدي ابداع كرده اند تــا بتوان از نور 
نامرئي و كم انرژي، برق توليد كرد. روزنامه اينديپندنت نوشت كه با 
اين روند، كارآمدي سلول هاي خورشيدي افزايش چشمگيري پيدا 
خواهد كرد. بر اين اساس مي توان از اكسين براي انتقال نور كم انرژي 
به مولكول هايي استفاده كرد كه به الكتريسيته تبديل مي شوند. اين 
فناوري شامل استفاده از نيمه رساناهايي موسوم به »نقاط كوانتومي« 

است تا نور با انرژي كم را جذب و آن را به نور مرئي تبديل كنند.

  حل مشكل كاهش شنوايي
فناوري رشــد مو مي تواند كاهش شنوايي در ســنين باال را مرتفع 
كند. وب سايت نيواطلس نوشته اســت يك مطالعه توسط محققان 
در ماساچوســت، فرضيه جديدي را براي توضيح كم شنوايي مربوط 
به باال رفتن سن ارائه مي كند كه مي تواند بيش از نيم قرن يافته هاي 
پزشكي در اين خصوص را به چالش بكشاند. تحقيقات جديد نشان 
مي دهد كاهش شنوايي مربوط به سن، در درجه اول ناشي از آسيب 

حسگر سلول هاي مويي در گوش دروني است. 

  نيكل به  جاي كبالت در باتري
محققان دانشگاه تگزاس نوعي جديد از باتري هاي ليتيوم - يون را ابداع 
كرده اند كه در آن به جاي استفاده از عنصر كمياب و گران قيمت كبالت 
از نيكل استفاده مي شود. استفاده از نيكل امكان ذخيره انرژي بيشتر در 
باتري را ايجاد كرده و قيمت محصول را در شرايطي كه عمر آن افزايش 
پيدا مي كند، كاهش مي دهد. به گزارش وب ســايت ساينس، كبالت 
به خاطر اينكه رســانايي عالي و پايدار در چرخه هاي شارژ محسوب 
مي شود، به عنوان يك عنصر كليدي در كاتد باتري هاي ليتيوم - يون 
مورد استفاده قرار مي گيرد، اما اخيرا به دليل آثار بد زيست محيطي، 

استفاده از آن با انتقادهاي گسترده اي روبه رو بوده است.

عملياتي شدن سفته الكترونيكي
براي نخســتين بار در كشــور شــبكه بانكي 
براي پرداخت تســهيالت كســب و كارهاي 
آســيب ديده از كرونا، ســفته الكترونيكي را 

به عنوان ضمانت مي پذيرد.
به عنوان يك قدم جديد در توسعه فناوري هاي 
جديد بانكي براي ضمانت تسهيالت پرداختي 
به كسب و كارهاي آسيب ديده از شيوع كرونا 
سفته الكترونيكي براي نخستين بار مورد قبول 

شبكه بانكي قرار مي گيرد.
مجلــس در آذر مــاه 98 همزمان با بررســي 
اليحه قانون تجارت مصوب كرد تا زيرساخت 
پياده سازي و اجراي سفته الكترونيكي در مدت 
3 سال پس از نهايي شدن و ابالغ قانون تجارت 

در كشور پياده سازي شود.
با آغاز فرآيند اجرايي پرداخت تســهيالت به 
كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا مقرر شده 
است تا سفته الكترونيكي به عنوان ضمانت از 

سوي بانك ها مورد پذيرش قرار گيرد.
هر چنــد هم اكنون ســفته الكترونيكي فقط 
براي ضمانت اين نوع تسهيالت امكان استفاده 
دارد، امــا اين قدم احتماال باعث خواهد شــد 
كه به زودي اســتفاده از ايــن ضمانت نامه در 

شــبكه بانكي براي امور ديگر فراگير شود. به 
گزارش همشــهري، حدود ۲ هفته پيش رضا 
باقري اصلي، دبير شــوراي فناوري اطالعات 
در جلســه چهاردهم كارگروه تعامل پذيري 
دولت الكترونيكــي خبــر داد كه براســاس 
اعالم مديرعامل بانك ملــي اين بانك اقدام به 
راه اندازي فرآيند احراز هويت ديجيتال براي 
عقد قراردادها و اسناد تجاري و پرداخت حقوق 
و عوارض دولتي مطابق با قواعد قانون تجارت 
الكترونيكي كرده است. براساس گزارش هاي 
منتشــر شــده اين بانك براي صدور امضاي 
الكترونيكي از مركز ريشه مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي استفاده خواهد كرد و شعب بانك 
ملي به عنوان مراكز RA يا مراكز صدور امضاي 
الكترونيكي اقدام به صدور امضا براي كاربران 
و مشــتريان خود خواهند كرد. احراز هويت 
ديجيتــال اين بانك از طريــق فناوري خاص 
تشــخيص چهره به صورت ۲ فاكتوره خواهد 
بود؛ يعني عالوه بر اينكه احراز هويت مشتمل 
 live detection بر تشــخيص زنده افراد يا
خواهد بود، نيازمند ورود رمــز اختصاصي 6 

رقمي نيز خواهد بود.

آمدن ويندوز 10 ايكس تا يك سال ديگر
مايكروسافت براي دستگاه هاي تك  نمايشگر تا بهار ۲0۲1 و براي دستگاه هاي ۲ نمايشگر تا بهار ۲0۲۲ ويندوز 10 ايكس را ارائه مي دهد

100ثانيه خبر

مسئوالن مايكروســافت از اوايل ماه مه كه تأييد كردند، 
در حال رفع اشكاالت مربوط به ويندوز 10ايكس براي 
اجرا در دستگاه هاي تك نمايشگر هستند، هنوز يك به روزرساني عمومي ارائه نكرده اند. با اين 
حال، به نظر مي رسد كه مشكالت داخلي اين شركت در حال برطرف شدن است و آنطور كه 
گفته مي شود، اين تيم، بهار ۲0۲1را براي انتشار نخستين نسخه تجاري ويندوز 10ايكس 

درنظر گرفته است.
ويندوز 10ايكس با كد Lite/Santorini، يك سيســتم عامل جديد نيست. اين سيستم عامل، 
نوعي ويندوز 10است كه به شكلي ماژوالرتر و با يك رابط كاربري جديد و ساده تر ارائه مي شود. 
در ابتدا، مايكروسافت قصد داشت ويندوز 10ايكس را براي نخستين بار در دستگاه هاي جديدي 
كه ۲نمايشگر دارند)مانند Surface Neo( ارائه كند. سايت zdnet در گزارشي نوشته است كه 
آخرين برنامه مايكروسافت قرار است در دســتگاه هاي تك نمايشگري كه براي كسب و كارهاي 
معمولي و امور آموزشي طراحي شده، در بهار سال ۲0۲1عرضه شــود. پس از آن، اين شركت 
در بهار ۲0۲۲ويندوز 10ايكس را براي بقيه دستگاه هاي تك نمايشگر و همچنين دستگاه هاي 

۲نمايشگر ارائه خواهد كرد.
 آنگونــه كه ســايت Windows Central گــزارش داده، نســخه اوليه 10ايكــس از اجراي 
اپليكيشــن هاي 3۲بيتي پشــتيباني نمي كند. در عوض، اين برنامه مي توانــد پلتفرم جهاني 
 Windows و اپليكيشــن هاي مبتني بر وب را اجرا كند. »زاك بودن« كه در )UWP(ويندوز
Central فعاليت مي كند، معتقد است كه مايكروســافت احتماال خدمات مجازي سازي  جديد 
Cloud PC مايكروسافت را ارائه مي كند تا افرادي كه نياز به اپليكيشن هاي 3۲بيتي دارند به آنها 
دسترسي داشته باشند. اين در حالي است كه مايكروســافت هنوز در مورد پرسش ها و ابهامات 

موجود، هيچ اظهارنظري نكرده است. 
يكي از پرســش ها اين اســت كه در اين مدت چه اتفاقي براي ويندوز 10»معمولي« مي افتد. 

برخي از منابع آگاه معتقدند كه مايكروسافت احتماال از آغاز سال ۲0۲1هر سال فقط يك نسخه 
به روزرساني شده براي ويندوز 10منتشر مي كند تا مهندسان اين شركت فرصت بيشتري براي 
تمركز بر ويندوز 10ايكس و ويندوز 10داشــته باشــند. اگر اين اظهارنظر درست باشد، به اين 
معناست كه مايكروسافت نسخه هاي ويندوز 10ايكس را در فصول بهار و به روزرساني هاي جديد 
ويندوز 10را در پاييز ارائه مي دهد. همچنين انتظار مي رود مايكروسافت برخي از ويژگي هايي 
كه براي ويندوز 10ايكس مي ســازد، مانند المان هاي UX و احتمــاالً تكنولوژي هاي امنيتي و 

محفظه سازي  را به ويندوز 10معمولي هم منتقل كند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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واهمه دولت و معطلي در اجراي مديريت واحد شهري

متأسفانه دولت از اينكه يكسري از اختيارات خود را به دست نهادهاي مردم نهاد 
بدهد، واهمه دارد. ما در طول اين چند دهه شاهد بوديم كه هر كجا به مردم يا 

نهادهاي مردم نهاد اعتماد كرديم، به طبع موفقيت حاصل شده است. صرفا در شهرها بسياري از هزينه  هايي كه 
در سايه عدم مديريت يكپارچه شهري به هدر مي رود، اگر به صورت بهينه ساماندهي شود، سبب كاهش هزينه 
مي شود. دوستان ما در شوراي عالي استان ها ارتباط مناسبي با نمايندگان مجلس و به خصوص آقاي قاليباف، 
رياست محترم مجلس دارند. قاليباف شهردار بوده و سابقه طوالني در مديريت شهري داشته و اينكه مديريت 
يكپارچه شهري چقدر مي تواند در ساماندهي هزينه ها و راه اندازي شهرها به صورت بهينه و مورد دلخواه مردم 
واقع شود، اطالعات كافي را دارد. به عقيده من، در سايه تامل مي شود كارهايي انجام داد و در واقع به مجلس 
يازدهم هم مي شود اميدوار بود؛ اينكه در سايه تامل اين مديريت يكپارچه شهري كه به نفع توسعه شهرها و 
كشور است، مي توان آن را تثبيت كرد. در عين حال، دولت هم از اينكه يكسري از اختياراتش گرفته شده و به 
شهرداري ها واگذار شود، نبايد واهمه داشته باشد. يقين دارم كه اگر اين اتفاق رخ دهد، قدم مؤثري در جهت 
توسعه و اعتالي شهرها بر خواهيم داشت . مديريت يكپارچه شهري تجربه اي است كه اغلب شهرهاي بزرگ 
دنيا داشته اند و نتيجه داده است. در واقع مديريت يكپارچه شهري در شهرهاي ديگر دنيا مساوي با موفقيت 
و رضايتمندي مردم بوده است. دولت بودجه اي كه به دستگاه ها تخصيص مي دهد، صرفا در جهت مديريت 
شهري است و اگر در اختيار شهرداري ها قرار بگيرد، به صورت بهينه هزينه خواهد شد. در سايه عدم چنين 
مديريتي مشكالتي وجود دارد. مثال اداره يا سازماني يك خيابان را حفاري مي كند، بعد شهرداري درصدد 
آسفالت آن برمي آيد و سپس مي بينيم كه يكي،  دو ماه قبل اداره آب همان خيابان را حفاري مي كند. اگر اينها 
به دست يك مديريت واحد اداره شود، صرفا به جاي اينكه محلي چندين بار توسط اداره يا سازمان هاي مختلف 
حفاري شود، يك بار به صورت بهينه اين اتفاق مي افتد. پس از آن نيز تنها يك بار آن محل آسفالت مي شود تا 
صرفه جويي در هزينه ها صورت بگيرد. شوراي عالي استان ها در سال هاي اخير بحث اليحه مديريت يكپارچه 
شهري در مجلس را پيگيري كرد. فكر مي كنم اعضاي شورا حداقل 5بار با نمايندگان مجلس جلسه گذاشتند 
و اكثريت هم موافق اجراي اين طرح بودند. با اين حال، متأسفانه زماني كه در صحن علني مجلس دوره پيش به 
رأي گذاشته شد، دولت به شدت مخالفت كرد. اين مخالفت سبب شد نمايندگاني كه پيش از آن در اين مورد به 

ما قول مساعد داده بودند، نتوانند به قول خود عمل كنند و اين طرح به تصويب نرسيد.

ث
مك

نمي شود امكانات و اختيار در جاي ديگري باشد

دولت 6سال قبل كه فكر مي كنم در سالگرد شوراها بود، اعالم كرد 2اليحه براي مجلس 
شوراي اسالمي داريم كه كمك بزرگي به مديريت شهري مي كند؛ يكي اليحه مديريت 

جامع شهري بود و ديگري اليحه درآمدهاي پايدار براي شهرها. اليحه بسيار خوبي هم بود ولي در نهايت مشخص نشد 
تكليف اين دو اليحه چه شد؛ دولت پس گرفت يا مجلس براي آن كاري نكرد. خالصه  اليحه مديريت شهري  كه خيلي 
هم به آن دل بسته بوديم، به جايي نرسيد. اتفاقا بايد در اين مورد  توضيح داده شود، چون در آن مراسم دغدغه هاي 
اصلي مديريت شهري و اين تناقض ها، تفكيك وظايف، موازي كاري ها و...  به نوعي تعيين تكليف شده بود. اگر اين بحث 
دنبال مي شد، به جاهاي خوبي مي رسيد. شوراها در قانون اساسي به مثابه يك ركن است؛ يعني ركني براي اداره امور 
كشور. بقيه نهادها و قو ه ها خيلي زود شكل گرفتند، درحالي كه شوراها 20سال پيش شكل گرفتند. در واقع جاهاي 
خوب گرفته شده و شوراها كه با تأخير آمدند، در جاي مناسبي قرار نگرفتند. علت اين بود كه در نبود انجمن شهر، 
بعد از انقالب، قائم مقام نقش تعيين كننده اي در اداره كشور داشت و آنها دوست نداشتند شهرداري ها را از دست 
بدهند. مثال شهرداري ها به اصطالح »پول تو جيبي«  وزارت كشور شده بودند. اين عادت شد و براي همين، با تشكيل 
شوراها باز هم روال همان بود. در واقع شوراها يك امر جداگانه است و ذيل هيچ قوه اي نيست. بعدها به قدري قانون را 
دستكاري كرده و اختيارات شوراها را كاهش دادند، شورايي هم كه مردم انتخاب مي كنند، ناگهان ذيل فرمانداري قرار 
مي گيرد. حاال نه ذيل فرمانداري، بلكه ذيل معاون فرمانداري. با شوراها نامهرباني شده است. نمايندگان مجلس هم 
در هر دوره فكر مي كنند اعضاي شوراها رقيب آنها هستند و معموال كشمكش هايي بين آنها به وجود مي آيد. ماجراي 
دولت را هم كه در سطور باال عرض كردم و به عقيده من قوه قضاييه بي ارتباط با موضوع شوراها نيست. تامل شوراها با 
قوه قضاييه خيلي مي تواند در بحث مديريت بهينه شهر   كمك كند. البته تناقض هايي درباره عملكرد و مواضع برخي از 
افراد كه در شوراي شهر و مجلس بودند، وجود دارد. مثال فردي در شورا حرفي زده ولي زماني كه نماينده مجلس شده، 
حرف ديگري به زبان آورده است. يا شهردار بوده يك حرفي زده و مثال شده رئيس جمهور و حرف ديگري زده است. 
متأسفانه در كشور ما اينگونه است كه جايگاه  فرد، نقش آن فرد را مشخص مي كند و نه باورها و فرايندهاي قانون. اگر 
واقعا اداره امور شهر و امور مردم در اختيار خود مردم باشد، مسائل و مشكالت راحت تر حل مي شود. دستگاه هاي 
ديگر مي خواهند شوراها باشد، اما امكانات، درآمدها و اختيار در جاي ديگري باشد. متأسفانه شوراها متولي ندارند و 
در عين حال، همه خودشان را متولي شورا مي دانند. تا زماني كه امور مردم به دست مردم نيست و تا زماني كه در كشور 

ما انتخابات و چرخه قدرت مسئله اش حل نشده است، اين گرفتاري ها وجود دارد.

ث
مك

خرد جمعي در جامعه 125هزار نفري شوراها

دنيا در مديريت يكپارچه شهري از ما بسيار جلوتر است و نمي دانم چرا دولت ها تا اين 
حد با مديريت يكپارچه شهري مخالفت مي كنند؟ در بسياري از موارد شاهد هستيم 

تمام نهادها حضور دارند اما نماينده شورا را به عنوان يك نهاد ناظر مي پذيرند. نكته ديگر اينكه نگاه دولتي ها به 
شوراها مناسب نيست و مسلم است در تمام بخش ها افرادي هستند كه آگاهي الزم را ندارند اما مخالفت هايي نسبت 
به شوراها دارند. بي ترديد در جامعه آماري ۱25هزار نفري شوراها خرد جمعي بسياري وجود دارد كه متأسفانه از سوي 
دولت ها اين توان و ظرفيت مورد توجه قرار نگرفته است. حذف نماينده شورا از شوراي نظارت بر سازمان هاي مردم 
نهاد قطعا مشكالت بسياري را به وجود مي آورد. لذا خواستار اضافه شدن نماينده شورا به عنوان عضو اصلي در شوراي 

نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد هستيم تا به اين ترتيب توسعه و حمايت از تشكل هاي مردم نهاد محقق شود.

ث
مك

مديريت واحد شهري همچنان سرنوشت مبهمي دارد. حاال اما با 
مديريت 

توجه به آنكه در ميان طيف غالب مجلس يازدهم، نمايندگاني با شهري
سابقه فعاليت در مديريت شهري ديده مي شود، انتظار مي رود تا 
اين موضوع مهم از محاق بيرون آمده و تعيين تكليف شود. بر همين اساس ديروز 
بعدازظهر در جلسه كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس با حضور تعدادي 
از اعضاي شوراي عالي استان ها طرح مديريت يكپارچه شهري مورد بررسي قرار 
گرفت. بنابراين، مجلس فعلي در آزموني جدي براي رساندن اليحه مديريت واحد 
شهري به  سرانجام قرار دارد؛ چراكه تعدادي از نمايندگان دوره كنوني، زماني كه 

مديريت عالي شهر تهران را برعهده داشتند يا عضو شوراي شهر بودند، نياز اصلي 
كالنشهرها را تحقق مديريت واحد شهري مي دانستند. اگر در خيلي از شهرهاي 
بزرگ دنيا شهرداري ها با در دست گرفتن امور شهر به نوعي حكمراني شهر را 
به عهده دارند، در شهرهاي ايران اين رويكرد جايي ندارد. اينكه تصميم درباره 
رتق  و فتق امور براي شهر مهمي چون تهران، در دست چند دستگاه و نهاد است، 
انجام خيلي از كارها را مشكل مي كند زيرا هر نهاد با رويكردي متفاوت و اغلب 
موازي با رويكرد شهرداري دست به اقدام مي زند. پر واضح است كه نتيجه چنين 
فعاليتي افزايش هزينه و وقت خواهد بود. درحالي كه ُحســن چنداني ندارد و 
همين موضوع شهرداري ها  را با مشكالت بسياري مواجه كرده است. 24وظيفه 
خدمات شهري مانند راهنمايي و رانندگي، آموزش و پرورش، اداره آب، برق، گاز 
و...  قرار بود به شهرداري ها واگذار شود. گرچه دولت يازدهم با تشكيل كميسيون 

خاص كالنشهرها درصدد آن برآمد كه مديريت شهري را يك واحد يا يكپارچه 
كند، اما وضعيت فعاليت اين كميسيون مشخص نشد و گره از كار شهرداري ها باز 
نشد؛ گره اي كه اگر باز شود، مي تواند معضالت بزرگي همچون آلودگي هوا را كه 
طي دهه هاي اخير گريبان شهرهاي بزرگ كشور ازجمله تهران را گرفته است، 
برطرف كند. زيرا وظيفه رســيدگي به معضل آلودگي هوا بر عهده يك نهاد يا 
سازمان مي افتد و در زمان آلودگي هوا ديگر هر سازمان يا نهادي نسبت به وظيفه 
خود عمل مي كرد؛ بدون اينكه بعضا از مسئوليت اين بحران شانه خالي كند. با اين 
حال، مشكالت براي رسيدن به يك مديريت واحد در شهرها وجود دارد و دولت 
يكي از آنها به حساب مي آيد. دولت ها معموال حاضر نيستند قدرت و اختيار شهر 
را در اختيار شهرداري ها قرار دهند. براي همين، با نگاه به مديريت هاي شهري 

مشاهده مي شود كه اين مديريت به صورت جزيره اي عمل مي كند.

 واگذار كردن وظايف و اقدامات شهري به شهرداري ها 4دهه در محاق است و با توجه به سابقه كاري بسياري از نمايندگان مجلس
در شوراهاي شهري انتظار مي رود، در اين دوره به نتيجه برسد

مجلس يازدهم درآزمون مديريت واحد شهري
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ابوالقاسم داداشلو
نماينده استان آذربايجان شرقي در شوراي عالي استان ها

احمد حكيمي پور
عضو چهارمين دوره شوراي شهر تهران

محمود ميرابوالقاسمي
نماينده استان يزد در شوراي عالي استان ها

شهرستان ها هيچ اختياري ندارند

بايستي به سمت وسوي تمركززدايي حركت كنيم. متأسفانه در كشور ما شهرستان ها 
هيچ اختياري ندارند و تمام تصميمات در پايتخت انجام مي شود. بايد اختيارات امور 

محلي به شهرداران و دهياران كه شورا ها بر آنها نظارت دارند، واگذار شود. بر اين اساس طي طرحي بايستي امور 
محلي به مسئوالن محلي واگذار شود كه اين طرح با 5هزار پيوست و با يك مطالعه 6ساله توسط ۱00نفر آماده است. 
با تصويب اين طرح معايب بسيار زيادي كه در نظام اداري كشور وجود دارد؛ مرتفع خواهد شد. اين طرح به نحوي 
تدوين شده است كه اختيارات برعهده يك نفر باشد و آن يك نفر نيز بايستي پاسخگو باشد. درصورتي كه شهر 

توسط يك نفر مديريت شود از موازي كاري و هدررفت بيت المال جلوگيري خواهد شد.

ث
ابوالفضل ابوترابيمك

نماينده مردم نجف آباد، تيران و كرون در مجلس

آيا وقوع كوويد-19 نحوه طراحي شهرها 
را تغييــر خواهــد داد؟ مايــكل آكوتو يادداشت

پژوهشگر مؤسسه شهرهاي ارتباط پذير 
)از طريق فناوري ارتباطات( و اســتاد سياست شهري 
دانشــگاه ملبورن پيرامــون ارتباط تراكم شــهري و 
شهرسازي با ميزان آمادگي در مهار پاندمي بيماری ها 
بررسي هايي كرده اســت. او معتقد است كه بيماري ها 
شكل شهر ها را تغيير مي دهند و بســياري از نمادها و 
شاخص هاي توسعه يافتگي مديريت و برنامه ريزي شهري 
را ارتقا مي بخشند. همانند اتفاقي كه در اواسط قرن19 
شــيوع وبا در كالنشــهر لندن ايجاد كرد و پيامد ها و 
پاسخ دهي به مهار بيماري توسط مديران شهري منجر به 
توســعه و ارتقاي سيستم بهداشــت در اين شهر شد. 
هم اكنون كوويد-19در حال پيوستن به ليست طوالني 
بيماري هاي مسري همچون شيوع آنفلوآنزاي اسپانيايي 
در سال1918 در نيويورك و مكزيكوسيتي يا ويروس 
ابوال در غرب آفريقا در ســال2014 اســت و احتماال 
نشــانه هاي ماندگاري را در فضاهاي شــهري بر جاي 

مي گذارد.
به نظر مايكل آكوتو، استاد سياست هاي جهاني شهري در 
دانشكده طراحي شهري دانشگاه ملبورن، فصل مشترك 
مباحث طراحي شهري و سالمت عمومي و ارتباط اين 
دو مقوله بسيار وسيع و گسترده است. دانشكده پزشكي 
دانشــگاه ملبورن تالش مي كند واكسن اين بيماري را 
كشف كند و آكوتو كه پژوهش هاي فراواني را در زمينه  
بهداشت شهري داشــته و عضو كميسيون اروپا و دفتر 
منطقه اي غرب اقيانوس آرام وابسته به سازمان بهداشت 
جهاني بوده است، در كنار تيم پژوهشي دانشكده طراحي 
شهري دانشگاه ملبورن تالش مي كند تا ابعاد مختلف 
ارتباط برنامه ريزي و طراحي شهري با ميزان آمادگي در 

مهار شيوع اين ويروس را بررسي كند.

شيوع سريع ويروس كرونا شايد اين تصور را ايجاد كند 
كه براي نخستين بار اســت كه فضاهاي شهري و نقل 
و انتقاالت جهاني كاال و مســافر باعث افزايش انتشــار 
اين پاندمي و خطرات آن شــده، اما اينگونه نيست و در 
گذشته هم شهرها دچار پاندمي و اپيدمي هاي مختلف 
بيماري هاي عفوني شده اند؛ مانند وبا، طاعون، سارس، 

مرس و ابوال.
به رغم شــباهت هايي كه كوويد-19 با مواردي مانند 
ســارس و مرس دارد اما براي تمايز و تشــريح درست 
شــرايطي كه ايجــاد مي كند نياز به ترســيم مســير 
براساس شــواهد دقيق و فارغ از برداشت هاي عجوالنه 
و شتاب زده اســت. آنچه مشخص اســت اين واقعيت 
است كه كوويد-19 به كشــندگي 60درصدي ابوال يا 
30درصدي ســارس و مرس نيست اما سرعت انتقال و 
شيوع آن بسيار سريع و باالست و اين مشكل را به يك 
چالش جهاني تبديل كرده است. قرنطينه تا جايي مؤثر 
است كه تمامي موارد مشكوك به ابتال را شناسايي نماييد 
و بتوانيد سرعت شيوع را كاهش دهيد. اين در صورتي 
امكان پذير است كه تمامي عالئم كوويد-19 شناخته 
شده باشــد؛ درحالي كه تشخيص ســريع و راحت اين 
بيماري وجود ندارد. از اين نظر اين ويروس مانند ويروس 
آنفلوآنزاي اســپانيايي رفتار مي كند كه در سال1918 
حدود 500ميليون نفر را مبتال كرد و موجب مرگ بيش 
از 50ميليون نفر شد.  سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين 
است كه آيا ما براي تكرارنشدن اين تاريخ آمادگي الزم 
را داريم؟ به گذشــته نگاهي بيندازيم، در مسير تفكر و 
بررسي نقش شهرسازي در مهار بيماري هاي اپيدمي چه 
نكاتي مورد سهل انگاري ما قرار گرفته است؟ آيا نگاه ما به 

نقش مكان هاي شهري اشتباه بوده است؟
پاســخ اين اســت كه بله، تاحدي اين نگاه اشتباه بوده 
و موضوعاتي مورد اغفال قرار گرفته اســت. شايد ما به 
شــهر با كمي نگاه متعصبانه و نادرســت نگريسته ايم. 
كوويد-19 روايتي جديد از ارتباطات ســكونتگاه هاي 
انســاني را نقل مي كند و روابط بين حومه هاي شهري 

و روستاها و شهرهايي را بيان مي كند كه حتي در نقشه 
جغرافيايي جهان وجود ندارند. راجر كيل، كريتون كنلي 
و هريس علــي در مطالعات اخير خود بــه اين موضوع 
پرداخته و استدالل هايي را ذكر مي  كنند. آنها ماجراي 
انتشار كرونا را اينگونه نقل مي كنند كه چگونه انتشار اين 
ويروس از كارخانه اتومبيل سازي  در حومه شهر ووهان 
شيوع پيدا كرد و تا آلمان گسترش يافت و علت آن سفر 
يك دانشجو به آلمان بود. در مسير بين اين 2نقطه شهرها 
و روســتاهاي دوم و ســومي نيز وجود دارد كه در سير 
سفر اين فرد به عنوان توقفگاه ها در اين 2نقطه استفاده 
شده اند. درست است كه اغلب سفرهاي جهاني از طريق 
حمل ونقل هوايي انجام مي شود اما يك پيچيدگي بسيار 

زياد در سيستم شهري وجود دارد. 
اين يك نكته بسيار مهم اســت و به راحتي با نگاهي به 
شــهر هاي بزرگ جهان و زنجيره توليد و توزيع كاال و 
ارتباطات موجود مي توان گفت كه يقينا ما درگير يك 
اپيدمي در جهان شده ايم. با اين حال سخن از داستاني 
جديد در انتشــار كروناســت. تا حدودي به كارگرفتن 
درس هاي ياد گرفته شــده از كوويد-19 زود است، اما 
احتماال بحث هاي مختلفي پيرامون مشــكالت ناشي 
از متراكم ســازي  فضاهاي شــهري در تسريع اپيدمي 
شده است. واضح اســت كه تراكم باال در برخي از موارد 
مشكالتي را ايجاد كرده و كوويد-19 چالشي اساسي را 

در نحوه مديريت شهرسازي ايجاد كرده است.

پاندمی  بيماری ها به عنوان يك چالش در برنامه ريزي شهري
ابوالفضل ابراهيمي

پژوهشگر مسائل شهري

مدير امور اجرايي معاينه فني خودروهاي سبك كشور گفت: اكنون نرخ 
دريافت معاينه فني خودروهاي سبك در كشور 37 هزار تومان است، اما خودرو

با توجه به شرايط و باري كه به مراكز معاينه فني خودرو ها تحميل مي شود 
قرار است در آينده بين 10 تا 20 درصد به اين رقم اضافه شود.

»سعيد قيصر« در گفت  وگو با ايرنا با بيان اينكه روزانه 35 هزار خودرو در كشور معاينه 
فني شامل معاينه فني برتر و عادي دريافت مي كنند، افزود: خودروهاي فاقد معاينه فني 
در محدوده شهر تهران توسط دوربين هاي مجهز در سيستم سيمفا )سامانه يكپارچه 
معاينه فني كشور( شناسايي و اعمال قانون خواهند شد و خودروهاي فاقد معاينه فني 
كه در شهر تهران تردد مي كنند روزانه 50 هزار تومان جريمه مي شوند. وي تأكيد كرد: 
همه مراكز معاينه فني اكنون باز و آماده پذيرش متقاضيان دريافت معاينه فني هستند 
و ساعت كار آنها از ساعت 8 تا 16 و 30 دقيقه به صورت اجباري است. چنانچه با استقبال 
مراجعه كنندگان مواجه باشند تا زمان اســتقبال فعال خواهند بود و هر خط از مراكز 

معاينه فني 150 خودرو را حداكثر در 8ساعت پذيرش مي كند.

مدير امور اجرايي معاينه فني خودروهاي سبك كشور گفت: اكنون در همه مراكز معاينه 
فني خودرو پروتكل هاي بهداشــتي در مقابله با كرونا رعايت مي شــود و اين مراكز به 
تب سنجي مجهز شده اند و راكبان خودرو مجبور نيستند براي انجام امور اخذ معاينه فني 

خودرو خود از اتومبيل پياده شوند.

نرخ معاينه فني بيشتر مي شود
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بهروز رســايلي| پيروزي يك بر صفر پرسپوليس برابر فوالد، 
به منزله اعالم قهرماني قطعي سرخپوشان در ليگ برتر بود. 
خاص ترين قاب اين بازي هم به لحظه دميده شدن در سوت 
پايان بازي و بيرون ريزي شعف و شادي يحيي گل محمدي 
مربوط مي شد. او در يك دهه گذشته با اجماع كارشناسان، 
شايسته ترين مربي داخلي شناخته شده است، اما براي كسب 
نخستين قهرماني ليگ برتري، 13ســال انتظار كشيد. تازه 
جامي كه او امروز مي برد، خالص و صددرصد نيست و نيمي 
از راه رسيدن به آن را مربي ديگري پيموده است. در حقيقت 
اگرچه اين روزها همه جا شاهد تعريف و تمجيدهاي پرحرارت 
از يحيي هســتيم، اما واقعيت آن اســت كه براي تماشاي 
پرسپوليس او، حداقل بايد بيشتر از اينها صبر كنيم؛ شايد تا 

ابتداي فصل آينده.
در نيم فصل اول پيروزي هاي يك بر صفر پرسپوليس تقبيح 
مي شد. هنوز مصاحبه ســعيد راد در جايگاه ويژه ورزشگاه 
آزادي موجود است؛ همان كه با چهره اي برافروخته و صداي 
خش دار مي گفت: »همه اش يــك- هيچ، يك- هيچ مي برد. 
اينكه نشد پرســپوليس.« حاال اما پيروزي هاي يك بر صفر 
يحيي گل محمدي در راستاي نبوغ و سياست باالي او تحليل 
مي شود. جالب اســت كه گابريل كالدرون در 16بازي، 6 برد 
يك بر صفر داشــت، اما يحيي در 9بازي 4پيروزي با همين 
نتيجه به دســت آورده اســت. اين يعني 37درصد بردهاي 
كالدرون ناپلئوني بود، اما اين نرخ در دوران يحيي به 44درصد 
افزايش پيدا كرده است. ناگفته نماند يكي از اين 9بازي هم برابر 

سپاهان، اصال برگزار نشد.
در نيم فصل اول پيروزي هاي پرسپوليس با درخشش ترابي به 

نام همين بازيكن تمام مي شد و حتي مطبوعات به طعنه تيتر 
مي زدند: »همون هميشگي«؛ در نيم فصل دوم اما درخشش 
ترابي به بخشي از پازل فني يحيي گل محمدي تعبير مي شود؛ 
كسي كه حاال روزنامه نگاران در ســتايش از او تيتر مي زنند 
حيف كه فاميلي اش »ويچ« ندارد! در نيم فصل اول دفاع راست 
بازي كردن شــجاع خليل زاده بزرگ ترين گنــاه دنيا و نماد 
»فوتبال نفهمي« گابريل كالدرون بود، اما در نيم فصل دوم دفاع 
چپ بازي كردن همين بازيكن، به يك جلوه باشكوه از تدابير 

درخشان كادر فني تبديل شده است.
صدالبته يحيي مربي توانايي اســت و اين موضوع را قبال هم 
در تيم هاي ديگر نشــان داده، اما براي ديدن و تحليل كردن 
پرسپوليس او همچنان بايد منتظر بمانيم. گل محمدي امسال 
تيمي را تحويل گرفت كه روي ريل موفقيت قرار داشت و مرحله 
بسيار دشوار عبور از برانكو را به سالمت پشت سر گذاشته بود. 
يحيي تيمي را گرفت كه در آن رادوشوويچ در حضور عليرضا 
بيرانوند فيكس شده بود؛ تصميمي كه اگر گل محمدي هم 
جسارت گرفتنش را داشت، شايد پرسپوليس االن از 2 بازي 
آسيايي برابر الدوحيل و الشارجه امتيازات بيشتري داشت. 
يحيي تيمي را گرفــت كه در آن كنعاني زادگان به شــكلي 
غيرمنتظره به يك ســتاره آماده و مطمئن تبديل شده بود؛ 
تيمي كه در آن قبح استفاده گردشي از جالل حسيني ريخته 
بود و ديگر مديرعامل باشگاه آن را »بي حرمتي به بزرگ ترهاي 
تيم« تفسير نمي كرد؛ تيمي كه ضدحمله زدن را از حمله كردن 
و فوتبال به اصطالح مالكانه يحيي بهتر بلد است. نه؛ با احترام 
به گل محمدي و همه ستايشگران اين روزهاي او، پرسپوليس 

يحيي را بعدها خواهيم ديد.

در اركستر موفق پرسپوليس، اميد عاليشاه 
همچنان ســاز خودش را مي نوازد. فيلم 
و تصاوير زيادي از رختكن سرخپوشــان، 
بعد از غلبه بر فوالد خوزســتان منتشــر 
شده كه در آن همه بازيكنان كنار هم در 
حال جشن و خوشحالي هستند. معموال 

جالل حسيني در اين دســت مراسم ها 
حاضر نمي شود و حتي در زمان باب شدن 
تشويق هاي ايسلندي هم به خاطر وجهه 
كاپيتاني كنار ســايرين نمي ايستاد. او در 
فيلم منتشر شده از سوي كنعاني زادگان 
هم حضور ندارد، اما بعــدا كنار بازيكنان 

ايســتاده و عكس يادگاري اش را گرفته 
است. با اين حال نه در فيلم و نه در تصاوير 
خبري از اميد عاليشاه نيست كه نيست. 
هنوز به ياد داريم كه مســئله خوشحال 
به نظر نرسيدن او در جشن قهرماني فصل 
گذشته سرخپوشان در شهر جم هم سر 
و صدا كرد. او انــگار به غــم و غيبت در 

شادماني ها عادت كرده است.
صد البته به آســاني مي تــوان حدس زد 
مشكل عاليشاه چيست. او از بازي نكردن 

آزرده است و اين مسئله به امروز و ديروز 
هم محدود نمي شود. اواخر دوران حضور 
برانكو در پرسپوليس، عاليشاه حتي بعد 
از پيروزي سرنوشت ساز در داربي تهران 
هم علنا بــه اين موضوع اعتــراض كرد و 
گفت: »داليل بازي نكردنم را بعد از پايان 
فصل مي گويم«، اما نگفت. او در نيم فصل 
اول امسال هم همين مشكل را پيدا كرد و 
با گابريل كالدرون وارد زاويه شــد. مربي 
آرژانتينــي در يك مصاحبــه تلويزيوني 

مدعي شــد در پست عاليشــاه بازيكنان 
بهتري دارد و اين بازيكن هم پيشــنهاد 
بازي در يك پست ديگر را نپذيرفته است. 
اميد اما اين مســئله را تكذيب كرد و اين 
طرف و آن طرف عوامــل مبهم و عجيبي 
را به عنوان دليل نيمكت نشيني اش مطرح 
كرد. االن اما در زمان يك كادرفني ديگر 
هم همين مشكل تكرار شده و باز عاليشاه 
بيرون است. او حتي در جشن ها هم كنار 
هم تيمي هايش حاضر نمي شود كه البته از 

اين جهت نمي توان به اميد خرده گرفت؛ 
فقط اميدواريم فردا يك داســتان جديد 
براي يحيــي گل محمدي نســازد! به هر 
حال هم پستي با 2 بازيكن طراز اول مثل 
مهدي ترابــي و وحيد اميــري، مي تواند 
همين تبعات را هم داشــته باشد. كاش 
مي دانستيم اگر عاليشــاه همين االن با 
حفظ سمت سرمربي پرســپوليس بود، 
كدام يك از اين 2 ستاره را بيرون مي نشاند 

تا خودش بازي كند؟

غايبوغمگينجشنها
اميدعاليشاههمچنانسازخودشراميزند

نه؛اينامضاييحيينيست
وقتيگناههاينيمفصلاول،امروزستايشميشود

معمايبشار؛نهپول،نهپيشنهادتمديد!
انصاري فرد قول داده بود پول بيرانوند را به بشار بدهد 

اما مديران جديد چنين خيالي ندارند
بشار رسن مدت هاست از لحاظ شرايط مالي با پرسپوليسي ها مشكل 
دارد و حاال اين مشكالت به حدي رسيده كه احتمال باقي ماندن اين 
هافبك عراقي در جمع سرخپوشان را از هميشــه كمتر كرده است. 
مسئوالن باشگاه پرسپوليس برخالف قولي كه پيش از اين به بشار داده 
شــده بود، قصد ندارند پول حاصله از فروش بيرانوند را به او بپردازند و 
همين موضوع باعث دلخوري شديد بازيكن عراقي شده است. ماجرا 
از اين قرار است كه باشــگاه آنتورپ بلژيك بعد از آخرين تست هاي 
پزشكي بيرانوند و قطعي شدن قرارداد او، باقيمانده پولي را كه بايد به 
باشگاه پرسپوليس پرداخت كند به حساب اين باشگاه واريز خواهد كرد. 
اين همان پولي است كه پيش از اين محمدحسن انصاري فرد قول داده 
بود بالفاصله بعد از نشستن در حساب باشگاه آن را تمام و كمال به بشار 
رسن مي پردازد تا طلب كهنه او از پرسپوليس تسويه شود. اما بعد از رفتن 
انصاري فرد، مديران جديد زير اين قول وقرار زده و اعالم كرده اند منطقي 
نيست اين پول فقط به يك نفر پرداخت شود. شنيده ها حاكي از اين است 
كه مديران باشگاه به رسن گفته اند ديوانگي است پول واريزي فقط به 
يك بازيكن داده شود و اين كار را نخواهند كرد. اين موضوع باعث خشم 
شديد بشار رسن شده و به باشگاه پيغام داده كه ديگر نمي تواند بدقولي ها 
را تحمل كند. بشار كه مطالبات اين فصلش را دريافت نكرده و حتي از 
فصل گذشته هم هنوز طلب دارد، روز گذشته به خبرنگار همشهري 
گفت: »واقعا ديگر از بدقولي هاي باشــگاه خسته شده ام و نمي دانم تا 
چه زماني قرار است اينطور با من رفتار كنند. من تا همين االن به خاطر 
هواداران پرسپوليس تحمل كرده ام اما ديگر طاقتم تمام شده است.« 
جالب اينجاست كه مديران پرسپوليس هنوز براي تمديد قرارداد بشار 
و البته تمديد قرارداد ساير بازيكنان تيم نيز هيچ اقدامي نكرده اند. بشار 
در واكنش به بي توجهي باشگاه پرسپوليس مي گويد: »من پرسپوليس 
را دوست دارم اما يك بازيكن حرفه اي هستم و نمي توانم خواهش كنم با 
من تمديد كنند يا پيشنهاد بدهند.« با اين شرايط به نظر مي رسد مشكل 
بشار با سرخپوشان به جاهاي خطرناكي رسيده است. بايد ديد مديران 
پرسپوليس تالشي براي بهبود اين اوضاع خواهند كرد يا همچنان به 

بي توجهي ادامه مي دهند.

شجاع محروم شد!
روزگذشتهاساميمحرومانهفتهبيستوششماعالمشدكهنامشجاعخليلزادههمبهدليلمحروميتانضباطيدرآن
ديدهميشود!كميتهانضباطيهنوزدليلاينمحروميترااعالمنكردهاماشنيدهميشودرأيكميتهاستينافدرپرونده
درگيرياينبازيكنبااشكاندژاگهپساز5ماهاعالمشدهاست.
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جنگ كفش طال همچنان ادامه دارد. با منتفي شــدن 
توپ طالي امســال به دليل نصفه و نيمه بودن ليگ ها و 
تعطيالت كرونايي تنها جايــزه فردي باقيمانده در اروپا 
همين كفش طالست. بعد از خروج مسي و بنزما با ۲۴ و 
۲۱ گل زده از گردونه رقابت ها فعال كريســتيانو رونالدو 
و چيرو ايموبيله براي رســيدن به لواندوفسكي ۳۴گله 
فرصت دارند مگر آنكه جيمي واردي در بازي آخر لستر 
۱۱گل به منچستريونايتد بزند كه اين خيلي خوش بينانه 
است. رونالدو و مهاجم التزيو هر كدام در بازي رودرروي 
پريشب يك پنالتي و يك تير دروازه زدند با اين تفاوت 
كه رونالدو يك گل ديگر هم زد تا تعداد گل هاي ۲مهاجم 
در اين فصل به عدد۳۰ برسد. حاال در ۴ديدار باقيمانده 
پاياني فرصت كافــي براي عبور از مهاجم لهســتاني و 
۳۴گله بايرن مونيخ براي اين ۲ گلــزن وجود دارد. تير 

دروازه ايموبيلــه چهاردهمين تيــر او در ۲ فصل اخير 
بود كه اين بازيكن ايتاليايي را در كنار مســي به عنوان 
بدشانس ترين بازيكنان ليگ هاي اروپايي ۲فصل اخير 

معرفي مي كند.
ايموبيله و رونالدو هر كــدام ۱۲گل از ۳۰گل اين فصل 
خود را از روي نقطه پنالتي وارد دروازه حريفان كرده اند. 
كريستيانو سريع ترين بازيكني است كه به مرز 5۰گل 
مي رســد. او اين تعداد گل را در 6۱بــازي براي يووه به 
ثمر رسانده اســت. ايموبيله و رونالدو كه هر ۲ يك بار به 
تير دروازه حريف كوبيدنــد، ۱۲گل از ۳۰گل خود را با 
پنالتي گل كرده اند. ساري درباره ستاره پرتغالي تيمش 
گفته او مثل كوســه بوي خون را حس مي كند. او فصل 
قبل از ۲۱گل تنها 5گل از روي نقطه پنالتي زده و يكي 
هم مقابل كيه وو از دست داده بود. با حساب پنالتي هاي 

اين فصل از 5۰گلش براي يوونتوس در سري آ ۱۷بار آن 
پنالتي بوده كه تقريبا مي شود يك سوم. در طول ۲فصل 
گذشــته در ايتاليا، براي هيچ تيمي به اندازه يوونتوس 
پنالتي اعالم نشده است. در اين مدت، ۲5ضربه  پنالتي 
به سود بيانكونري اعالم شده كه رونالدو ۲۰بار پشت اين 
ضربات قرار گرفته و ۱8بار موفق به گلزني شــده است. 
پائولو ديباال )۳ بار(، امره جان و داگالس كاستا 5 ضربه 
پنالتي ديگر را براي يوونتوس به گل تبديل كرده اند. آمار 
گل هاي رونالدو البته نســبت به اين رقيب و همچنين 
مسي در ۲ فصل اخير پايين تر است. با توجه به اينكه او 
از رئال به ايتاليا رفت و طول مي كشيد تا جا بيفتد فعال 

در مجموع ۲گل از ايموبيله و ۳۱گل از مسي كمتر زده.
اين نخســتين بار از فصل 5۱-۱95۰و تنها دومين بار 
در تاريخ فوتبال ايتالياســت كه ۲ بازيكن ۳۰گله با هم 

براي آقاي گلي رقابــت دارند. در فصــل مذكور گونار 
نودال از ميالن و ايســتوان نايرز از اينتر بــا هم رقابت 
مي كردند. بعيد هم نيست هر كدام از اين ۲ گلزن در ۴ 
بازي باقيمانده به ركورد ۳6گل در يك فصل ايگواين در 
سال۲۰۱5 برسند. ايموبيله پنجمين بازيكن ايتاليايي 
اســت كه در يك فصل ۳۰گل يا بيشــتر مي زند بعد از 
جوزپه مه آتــزا در فصــل ۳۰- ۱9۲9، فليچه بورل در 
فصل ۳۴-۱9۳۳، آنتونيو آنجليلو در فصل 59-۱958و 
لوكا توني در فصــل ۰6-۲۰۰5.رونالدو هم ســومين 
بازيكن يوونتوس است كه به اين ركورد مي رسد. ۲نفر 
قبلي بورل در فصل ۳۴-۱9۳۳و جان هانسن در فصل 
5۲-۱95۱بودند. ضمن اينكه يوونتوس براي نخستين 
بار در تاريخ خود در ۱۱بازي متوالي موفق به زدن ۲ گل 

يا بيشتر شده.

 اسكوچيچ به قلعه نويي رسيد
ديدار هاي دراگان اسكوچيچ با سرمربيان ليگ برتري كماكان ادامه دارد. سرمربي تيم ملي روز گذشته به ديدار ابراهيم 
صادقي، سرمربي سايپا رفت و پس از آن راهي اصفهان شد تا هم بازي اين هفته سپاهان مقابل نفت را از نزديك تماشا 

كند و هم ديداري با امير قلعه نويي داشته باشد. قلعه نويي پيش از اسكوچيچ، گزينه اول هدايت تيم ملي بود!

رسول بهروش| پس از مسجل شــدن قهرماني رئال 
مادريد در مسابقات اين فصل الليگا، باشگاه بارسلونا 
در پيامي اين موفقيت را به رقيب ديرينه اش تبريك 
گفت. انتشار همين خبر در ايران كافي بود تا يك موج 
بزرگ انتقادي با محوريت »ما چقدر بدبختيم« شكل 
بگيرد. انواع و اقســام نقدها و تحليل ها نوشته شد در 
مورد اينكه در ايران محال است هيچ تيمي قهرماني 
رقيبش را تبريك بگويد. حتي يكي از نشريات معتبر 
و رسمي كشــور به طعنه در اين مورد نوشته بود: »ما 
5هزار سال ديگر هم به اين سطح از تمدن نمي رسيم.« 
صدالبته انتقاد از خود كار بسيار درستي است، اما اين 
اساسا فرق مي كند با آنكه همينطور چشم بسته بقيه را 

تحسين كنيم و بر سر خودمان بكوبيم.
اگر مالك فقــط صدور پيــام تبريك اســت، يك 
جســت وجوي اينترنتي ساده نشــان مي دهد اتفاقا 
كلي از اين پيام هاي تبريك طي ســال هاي اخير در 
فوتبال ايران داشــته ايم. اصال چــرا راه دور برويم؟ 
همين پارسال كه پرسپوليس در يك كورس فشرده و 
پرماجرا با سپاهان فاتح ليگ هجدهم شد و هت تريك 
قهرماني را جشن گرفت، مديران باشگاه اصفهاني با 
صدور اطالعيه اي رسمي و زيبا، موفقيت سرخپوشان 
را تبريك گفتــه و براي اين تيــم در ليگ قهرمانان 
آسيا، كسب بهترين نتايج را آرزو كردند. در سال هاي 
گذشته هم مثال باشگاه هاي ذوب آهن و نفت تهران 
رسما قهرماني پرسپوليس در ليگ شانزدهم را تبريك 
گفته بودند. تازه همين امسال هم باشگاه شاهين، بعد 
از قبول شكست يك بر صفر برابر پرسپوليس در بازي 
برگشت، پيروزي و قهرماني احتمالي سرخپوشان را 
در صفحه رســمي اش تبريك گفت. در همين رابطه 
حداقل ۱۰مثال ديگر هم مي توان زد، اما شايد يكي 
از زيباترين پيام ها مربوط به پيغام باشــگاه نساجي 
قائم شهر براي پرســپوليس بعد از نايب قهرماني اين 
تيم در ليگ قهرمانان آســيا مي شــد. در اين پيام 

احساسي آمده بود: »دوســت داشتيم قهرماني شما 
در آسيا را تبريك بگوييم اما از نظر همه ما اين نايب 
قهرماني با دست خالي بســيار ارزشمند بود. نيروي 
اراده و تــالش بازيكنان پرســپوليس باورنكردني و 
ستودني بود. همه شــما بايد به خود افتخار كنيد.« 
بنابراين وقتي پرچم ژاپن را در دست هواداران رقيب 
مي بينيم، بايد اين پيام تبريك را هم كنارش ببينيم.

جالب تر اينكه حتي بين ســرخابي هاي پايتخت هم 
چنين مراوداتي وجود داشته است. مثال سايت رسمي 
باشگاه استقالل بعد از قهرماني پرسپوليس در جام 
حذفي در سال9۰ اين موفقيت را تبريك گفت. حتي 
همين احمد سعادتمند هم كه هم اكنون مديرعامل 
باشگاه اســتقالل اســت، قبال صعود پرسپوليس به 
فينال ليگ قهرمانان آسيا را روي صفحه شخصي اش 

تبريك گفته بود.
بله؛ بارسايي ها و رئالي ها به خاطر رقابت با هم، چشم 
همديگر را كور نمي كننــد، هوادار غريب تيم مقابل 
را دسته جمعي جلوي ورزشــگاه خفت نمي كنند، 
ماشــين خبرنگارها را منفجر نمي كننــد، به روي 
هم تيغ و تيزي و زنجير نمي كشند، بچه ۱۰ساله را 
روانه تخت بيمارســتان نمي كنند و خيلي هم بعيد 
است كه در فضاي مجازي، ناموس و خانواده طرف 
مقابل را به فحش بكشند و طبيعتا ناموس و خانواده 
خودشــان را در معرض رفتار مشــابه انتقام جويانه 
قرار بدهند! همه اينها درست اســت و بايد مرتبا به 
هوادار ايراني گوشزد شود، اما صرف اينكه به خاطر 
صدور يك پيام تبريك، جامعــه خودمان را 5هزار 
سال عقب تر از آنها بدانيم، نه صحيح است و نه فايده 
دارد. در كنار اشاره به كاستي ها، بايد روشنايي ها را 
هم ببينيم و به آن اشــاره كنيم تا اين جنبه تقويت 
شــود. خودانتقادي از نان شــب واجب تر است، اما 
خودتخريبي و خودتحقيري يك ســر سوزن به كار 

نمي آيد.

اميرحسين اعظمي| استقالل كه هفته گذشته 
اولين پيروزي اش را در ســال99 جشن 
گرفت، اين روزها خــودش را براي بازي با 
نساجي آماده مي كند. مجيد نامجومطلق، 
مربي استقالل تاكيد مي كند كه براي گرفتن 
سهميه ليگ قهرمانان آسيا، پيروزي در اين 
بازي براي آبي پوشان اهميت زيادي دارد. 
كمك مربي استقالل از شرايط اين روزهاي 

تيمش مي گويد.

   همه بازي ها مهم اند، 2بازي مهم تر
همه بازي ها در ليگ برتر ســخت اســت و بازي 
آســان نداريم. نســاجي هم تيم خوبي اســت 
ولي ما محكوم به گرفتن ۳امتياز هســتيم تا از 
كورس مدعيان كســب ســهميه عقب نمانيم. 
تمام تالش ما اين است كه سهميه را بگيريم و در 
اين راه بازي هاي باقيمانده بســيار مهم هستند، 
خصوصا بازي با سپاهان و شهرخودرو. هر 6 بازي 

باقيمانده براي ما حكم فينال را دارد و امتيازهاي 
باقيمانده بسيار حياتي است.

  همه چيز از سفر اهواز شروع شد
مشكالت ما دقيقا بعد از سفر به اهواز شروع شد 
و ما در شــرايطي به اين شــهر رفتيم كه استان 
خوزســتان در منطقه قرمز قرار داشــت. در آن 
زمان پرســپوليس در تهران بود و شايد اگر آنها 
هم چنين پروازي را تجربه مي كردند، با مشكل 
مواجه مي شدند. در هفته گذشته سياوش يزداني 
و عارف غالمي به دليل بيماري كرونا در قرنطينه 
بودند و احتمالش ضعيف اســت كه به اين بازي 
برسند. قرار است تست دوباره بدهند كه اميدوارم 

منفي باشد.

   ارسالن خوب برگشت
ما در خيلــي از بازي ها غايبان زيادي داشــتيم. 
واقعا وضعيت تيم ما ســخت شــده بود، حتي 
بازيكناني هم كه به تازگي و بعد از اتمام بيماري 

به جمع ما اضافه شدند، شرايط خوبي نداشتند. 
به عنوان مثــال، وريا غفوري شــرايط ايده آلي 
نداشت ولي دوست داشت به تيم كمك كند، يا 
ارسالن كه به تازگي از بند مصدوميت رها شده و 
نمي توانستيم بيشتر از ۱۰دقيقه روي او حساب 

باز كنيم. خوشبختانه ارسالن هم گل خوبي زد.

     نبايد بازيكني جدا شود
براي پايان فصل ظاهرا فرهاد مجيدي با باشگاه 
صحبت كرده است. اســتقالل بازيكنان خوب و 
باكيفيتي دارد كه تعدادي از آنها قراردادشــان 
رو به اتمام اســت و بايــد با ايــن بازيكنان براي 
تمديد مذاكره شود. استقالل در اين چند سال از 
تغييرات متعدد در زمينه بازيكن ضربه ديده ولي 
اميدوارم براي فصل بعد بازيكني از اين تيم جدا 
نشود. اگر اين اتفاق رخ دهد، قطعا كار استقالل 
براي فصل بعد ســخت خواهد شد. اگر استقالل 
مي خواهد فصــل بعد قهرمان شــود، بايد ثبات 

داشته باشد و البته تقويت شود.

نايب قهرمان جهان در ســال۲۰۱9، حدود ۲ ماه پيش پايش را به تيغ جراحان ســپرد تا 
درصورت برگزاري المپيك در ســال۲۰۲۱ بتواند با ســالمتي كامل شانسي براي كسب 

دوبنده تيم ملي داشته باشد.
عليرضا كريمي درباره شرايط بعد از جراحي به همشهري گفت: »زماني كه  المپيك به تعويق 
افتاد تصميم گرفتم پايم را عمل كنم. اگر مي دانستم قرار است المپيك در سال۲۰۲۱ برگزار 
شود همان زمان كه مصدوم شده بودم، سريع عمل مي كردم كه زودتر بتوانم روي تشك بروم. 
هم اكنون مدتی است بدنسازي را شروع كرده ام و عجله اي براي بازگشت روي تشك ندارم.«

كريمي در پاسخ به اينكه چه زماني تمرينات كشتي را آغاز خواهد كرد، گفت: »براي شروع 
تمرينات سبك مثل مرور فن و نرمش مشكلي ندارم ولي با توجه به شرايط پيش آمده و شيوع 

ويروس كرونا تصميم گرفتم فعال همين تمرينات انفرادي را انجام دهم.«
اگر ليگ كشتي فرصت برگزاري پيدا كند، احتماال يكي از غايبان بزرگش كريمي خواهد 
بود: »امسال در ليگ، كشتي نمي گيرم؛ البته اصال شرايط حضور در ليگ را ندارم. طوري 
برنامه ريزي كرده ام كه بتوانم در انتخابي تيم ملي شركت كنم كه آن هم اعالم شد فعال برگزار 
نمي شود. در كل، شرايط خيلي بدي است. من فكر مي كنم اين اوضاع در آينده تأثيراتش را 
روي كشتي بگذارد. تمام باشگاه هاي كشتي بسته شده و نوجوانان و جوانان از كشتي فاصله 
گرفته اند. اصال معلوم نيست درصورت بازگشايي به كشتي برگردند. واقعيت اين است كشتي 

ورزش سنگيني است و نسل جديد زياد تمايل به انجام آن ندارد.«
دارنده مدال طالي بازي هاي آســيايي جاكارتا درباره شانسش براي پوشيدن دوبنده تيم 
ملي گفت: »بعد از مسابقات جهاني قزاقستان براي حضور در المپيك تصميم گرفتم به وزن 

9۷كيلوگرم بيايم. البته قبال هم در بازي هاي آسيايي در اين وزن كشتي گرفته بودم ولي 
بعدش دوباره به وزن 9۲كيلوگرم برگشتم. قرار بود در تورنمنت رنكينگ ايتاليا شركت كنم 
كه زانويم مصدوم شد. االن هم خودم را براي حضور در وزن 9۷ كيلوگرم دارم آماده مي كنم. 

مي دانم كه اول بايد از سد رقباي داخلي بگذرم و بعد دوبنده تيم ملي را به دست بياورم.«
كريمي اميدوار است به زودي واكســن ويروس كرونا ساخته شود تا مردم به زندگي عادي 

برگردند اما عاجزانه از همه مي خواهد تا آن زمان نكات بهداشتي را رعايت كنند.

  نامجومطلق: اميدوارم استقالل بازيكن از دست ندهد
   براي قهرمان شدن در ليگ برتر نياز به ثبات و تقويت داريم

  شايد بعد از كرونا بعضي ها ديگر به كشتي برنگردند
 عليرضا كريمي، ستاره كشتي ايران در گفت وگو با همشهري از شرايط خودش و اين رشته در روزگار كرونا مي گويد

  5هزار سال عقبيم؟ واقعا؟
  موج جوگيري ايراني بعد از پيام تبريك بارسلونا به رئال مادريد

جنگ كفش
با خروج مسي از گردونه تنها 2 بازيكن 

ديگر مي توانند به ركورد لواندوفسكي در 
رقابت براي كفش طال برسند



   مناطق آزاد طی ســه دهه گذشــته به دلیل پویایی 
فعالیت های اقتصادی با سرریز ســرمایه گذاران و اوج گزارش

ساخت وساز پاساژها روبه رو شد. پویایی که البته قرار بود 
منافعش را عالوه بر سرمایه گذاران، جوامع محلی شهرهای این مناطق 
هم به واسطه حضور گردشگران و خریداران ببرند. ساخت مراکز تجاری 
هم با استقبال مردم بومی و غیربومی مواجه بود و حتی از شهرهای دور 
نزدیک مناطق آزاد هم مردم پای ثابت خرید مغازه در این پاســاژها 
می شدند به امید روزهای رونق کسب و کار و منفعت بردن از شلوغی های 
شهرشان. این فرصت اقتصادی با روی کار آمدن دولت روحانی و امضای 
برجام تا حدودی هم محقق شد اما پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم 
بانک مرکزی، محدودیت شدید مالی و پولی و تغییر برخی سیاست های 

وارداتی در مناطق آزاد عمال از دست رفت و رو به افول گذاشت. 
مراکز تجاری سر به فلک کشیده در ارس، انزلی، اروند، چابهار، کیش 
و قشم به خاک رکود نشستند و نقش مهم شان در چرخه اقتصادی را 
از دست دادند. در جلفا چندین پاساژ به رغم سرمایه  گذاری های عظیم 
هیچ گاه بازگشایی نشدند و چابهاری ها از تعطیلی واحدهای تجاری شان 
مســتاصل ماندند. در ماکو بی رونقی کســب و کار فعاالن بومی را با 
مشکالت زیادی مواجه کرد و در قشم شاهد سرعت عجیبی برای فروش 
واحدهای تجاری کلید نخورده از ســوی مالکان هستیم. راکد ماندن 
بخش عظیمی از سرمایه گذاری ها در مجتمع های تجاری مناطق آزاد 
نکته قابل تاملی است و برای فهمیدن آن گشتی در سایت های اینترنتی 
خرید و فروش کافی است تا متوجه شویم واحدها و مغازه های تجاری 
مناطق آزاد با قیمت های نازل و شرایط اقساطی چوب حراج می خورند.

سرمایه گذاری هایی که دیگر توجیهی ندارد 
یکی از آگهی دهندگان فروش مغازه در قشم ساکن همین شهر است 
و می گوید: هفت ســال اســت که این ملک را به صورت پیش خرید 
معامله کردم اما هنوز تحویل نگرفته ام. قرار بود سه سال پیش تحویل 
شود و آن زمان می توانستم کاسبی داشته باشم. اما با توجه به شرایط 
اقتصادی کنونی دیگر دل و دماغی حتــی برای تحویل گرفتنش هم 
ندارم. سرمایه ام این همه سال خوابید و هیچ راهی هم برای جبرانش 
نیست. البته این فقط مشــکل من نیست، حتی کسانی هم که در این 
مدت مغازه ای باز کرده اند با مشکالت زیادی مواجه هستند و نمی توانند 
خرج روزانه شــان را دربیاورند. تمام کسانی که از شهرهای دیگر آمده 
بودند، مغازه های اجاره ای را پس داده اند و بسیاری از ساکنان این منطقه 

که مغازه ای داشته و اجاره داده بودند، اکنون بدون مستاجر مانده اند. 
یکی از مغازه داران در جلفا هم هدفــش از خرید ملک در این منطقه 
را ســرمایه گذاری عنوان می کند و می افزاید: آن زمان پولی داشــتم 
که به توصیه یکی از دوستان در یکی از پاساژهای در حال ساخت این 

منطقه مغازه ای خریداری کردم. قصدم انجام فعالیت اقتصادی نبود و 
می خواستم پس از رونق پاســاژ آن را بفروشم. اما اکنون پاساژ به طور 
کامل بسته است و هیچ مشــتری برای ملکم پیدا نمی شود. با تورم و 
گرانی دالر، پولم امروز نسبت به چند ســال پیش دیگر هیچ ارزشی 
ندارد و عمال این ســرمایه گذاری بی فایده بود.  مغازه دار ساکن چابهار 
هم بیان می کند: سرمایه گذاری های زیادی در این منطقه برای ساخت 
پاساژهای مختلف انجام شده اما عمال از 1700 واحد تجاری اینجا، تعداد 
کمی فعال هستند و بقیه تعطیل شده اند. حتی مستاجران مغازه ها هم 
به دلیل مشکالت اقتصادی و تاثیرکرونا فلج شده اند و قادر به پرداخت 
اجاره هایشان نیستند. مردم این منطقه به دلیل قدرت اقتصادی پایین، 
خودشان مالک مغازه ها نبودند و برای کسانی که در اینجا سرمایه گذاری 
کرده بودند، کار می کردند. حاال با این شرایط خیلی ها رفته اند و پاساژها 
تعطیل شده اند. البته چابهار با توجه به موقعیت سواحل مکران و طرح 
راه آهن خلیج فارس شرایط بهتری نسبت به سایر مناطق آزاد کشور 

دارد و حداقل می توان به آینده اینجا امیدوار بود. 

کارایی مراکز تجاری از دست رفته است 
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعاالن اقتصادی مناطق آزاد 
درباره مراکز تجاری احداثی در این مناطق می گوید: مراکز تجاری به 

عنوان یکی از حلقه های زنجیره گردشگری مطرح 
هستند که با هدف دسترسی اقشار متوسط جامعه 
که قادر به مســافرت های خارج از کشور نیستند، 
احداث شدند. آنها می توانستند با سفر به این مناطق، 
ضمن گردش و تفریح در امکانات احداثی یا بازدید 
از جغرافیای طبیعی هر منطقه بــا خرید مقداری 
کاال به عنوان سوغات اقدام کنند که این امر باعث 
رونق نسبی صنعت گردشگری داخلی و جلوگیری 
از خروج میلیون هــا دالر ارز برای مســافرت های 
خارجی از سوی مردم می شد. محمدصادق مبرهن 
نیاکان می افزاید: از سال 97 و با بروز مشکالت ارزی 
در کشور، تصمیمات غیرکاربردی مثل محدودیت 
ورود کاالی همراه مسافر با هدف مدیریت تقاضاهای 
ارزی، فعالیت فعــاالن اقتصادی مناطــق آزاد را 
محدودکرد. اتفاقی کــه البته موجب رونق فعالیت 

باند های قاچاق شد و تعطیلی کســب و کارها در بخش های مختلف 
مناطق آزاد به ویژه صاحبان فروشگاه های عرضه کننده کاالی مسافری 
را رقم زد تا مراکز تجاری هم در رکــود فعالیت های اقتصادی کارایی 
خود را از دســت بدهند.  وی بیان می کند: در این میان تنها شرایطی 

که شاهد بودیم پوچ شدن ادعای مسئوالن وزارت 
صمت و بانک مرکزی و... برای مدیریت تقاضای ارز از 
سوی عموم مردم بود که تنها موجب محدود شدن 
شرایط کاری فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد شد. 
افزایش نرخ ارز طی دو ســال گذشته هم تعطیلی 
انواع فعالیت هــا در این مناطق را رقم زده و ســایر 
واردکنندگان قانونی کاال در کشــور را با مشکالتی 
مواجه کرده است. همچنین به باال رفتن قیمت ها و 
تورم افسار گسیخته منجر شده است. اتفاقی که با 
بحران کرونا تشدید شده و عمال صاحبان اصناف در 

مناطق آزاد را فلج کرده است. 

تدابیر جایگزین برای رفع مشکالت 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو 
هم با تاکید بر این که مشــکالت کشور، تحریم ها و 
وضعیت ارز بر روی سرمایه گذاری های این منطقه اثراتی داشته است، 
بیان می کند: مهم ترین پاشنه آشیل جذب و تداوم حضور سرمایه گذار 
در مناطق آزاد عدم ثبات در تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت است. 
سرمایه گذار با قوانین فعلی اقدام به ســرمایه گذاری می کند اما بعد از 

مدتی کوتاه با تصمیمات جدید شــرایط برای ادامه فعالیتش سخت 
می شود. همین نبود ثبات در تصمیم گیری ها موجب فرار سرمایه گذاران 
از مناطق آزاد می شود.  ابراهیم جلیلی البته این چالش را در ماکو چندان 
پررنگ نمی داند و تاکید می کند:  در منطقه آزاد ماکو با توجه به هم مرزی 
با ترکیه و ارتباطات خوب در حوزه تجارت خارجی با این کشور بحران 
کمتری داریم نســبت به دیگر مناطق آزاد داشتیم. عالوه بر این رکود 
کسب و کار در مناطقی رخ داد که اســاس فعالیت شان را بر کاالهای 
همراه مسافر گذاشــته بودند و با توجه به سیاست دولت بر ممنوعیت 

واردات کاال، با مشکالتی مواجه شدند.
جلیلی می گوید: در مناطقی مانند ارس، کیش و انزلی به دلیل همین 
رونق ورود کاالهای همراه مسافر ساخت پاساژهای متعدد تا چند سال 
گذشته توجیه اقتصادی داشت و به دلیل ورود گردشگران، استقبال 
خوبی هم از خرید مغازه ها و واحدهای تجاری پاساژها وجود داشت. اما 
با محدودیت ها و تصمیمات جدید، دیگر توجیهی برای این فعالیت های 
اقتصادی وجود نداشت و تعطیلی این مراکز تجاری هم رقم خورد.  وی 
ادامه می دهد:  منطقه آزاد ماکو بازارهای زیادی در این زمینه نداشت و 
پاساژسازی هم به وجود نیامد. تنها دو بازار کوچک بود که دستخوش 
این تغییرات شدند اما با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده سعی کردیم 
رونق این بازارها را حفظ کنیم. هر چند که به دلیل محدودیت در ورود 
مواد اولیه ما هم مشکالت و رکود فعالیت های اقتصادی را تجربه کردیم.  
این مسئول به مشکالت اصناف کوچک و مغازه داران این منطقه هم 
اشاره می کند و می افزاید: اکثر مغازه داران این منطقه بومی هستند که با 
کم شدن ورود مسافران و البته شیوع کرونا با رکود و در نهایت تعطیلی 
مواجه شدند. البته سعی کردیم در این شــرایط هم از فرصت موجود 
بهره بگیریم و واحدهای تولیدی ماسک و مواد ضدعفونی کننده ایجاد 
کردیم تا بخشی از رکود فعالیت های اقتصادی در ماکو ناشی از شیوع 

کرونا جبران شود. 

  
ایجاد مناطق آزاد در برخی استان های کشور از همان ابتدا هم با استقبال 
جوامع محلی روبه رو شد که شاید با بهره مندی از مزایای کاالی همراه 
مسافر،  ورود گردشگران برای خرید اجناس خارجی و توسعه و پویایی 
اقتصادی به واسطه ورود ســرمایه گذاران، کمی از بار محرومیت های 
اقتصادی شان کم شود. اما این روزها نه تنها تحریم ها و مشکالت ارزی 
که ممنوعیت ورود کاالی همراه مســافر و کسادی فعالیت اقتصادی، 
سرمایه گذاران و حتی بومیان شاغل در این مناطق را در شرایط سختی 
قرار داده اســت. صرف نظر از دخل  مغازه داران که دیگر پر نمی شود، 
شــرکت های صادرات و واردات هم وا مانده انــد. مهم تر آن که  خروج 
سرمایه گذاران نفس فعالیت در مناطق آزاد را به شماره انداخته است. 
اتفاقی که حتی با وجود رفع تحریم ها، حل بحران ارزی و گذر از دوران 
کرونا می تواند در بازگشت رونق اقتصادی به این مناطق و جذب دوباره 

سرمایه گذاران، تاثیرات منفی اش را بر جای بگذارد. 
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متــن كـامـل در سایت

جادههشتگرد-طالقانزیربارترافیکمیرود
خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: جاده هشتگرد - طالقان در البرز ۹۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان 
سال زیر بار ترافیک می رود. این راه عالوه بر کاهش مسیر دسترسی به 
مبادی اصلی، رونق اقتصادی قابل توجهی نیز برای منطقه دارد.
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معاون اقتصادی منطقه 
آزاد ماکــو: در مناطقی 
ماننــد ارس، کیــش و 
انزلی به دلیل رونق ورود 
کاالهای همراه مســافر 
ساخت پاساژهای متعدد 
تا چند سال گذشته توجیه 
اقتصادی داشــت، اما با 
محدودیت های جدید با 

رکود مواجه شده اند

 موج ساخت وساز مراکز تجاری در مناطق آزاد طی چند سال تجارتنیمهجاندرمناطقآزاد
اخیر رو به افول گذاشته و برخی واحدهای آنها حتی بدون یک 

روز فعالیت با قیمت های نازل به فروش می رسند
مریم سرخوش 

 خبرنگار

تحریم ها ، گرانی ارز و بحران کرونا صاحبان اصناف در مناطق آزاد را با شرایط سختی مواجه کرده است./ عکس : میزان
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   شانس 15درصدي
سخنگوي قوه قضاييه درخصوص اعمال ماده۴۷۴ بر حكم 3محكوم اعدامي توضيح داد: از حدود ۴هزار درخواستي كه 
ديوان عالي كشور طي ۴ماهه اول امسال بررسي كرده، بيش از ۸۵درصد را بعد از بررسي اعالم كرده كه رأي درست بوده 
است و اصال قابليت بررسي مجدد ندارد و درخواست اعاده دادرسي را رد كرده و كمتر از 1۵درصد از درخواست هاي اعاده 
دادرسي را اصطالحا تجويز كرده است و گفته اين پرونده اقتضا دارد كه بار ديگر توسط دادگاهي ديگر مورد رسيدگي 
قرار گيرد كه در كمتر از 1۵درصد به دادگاه هم عرض مي رود و دادگاه هم عرض رسيدگي مجدد انجام مي دهد. ممكن 
است اين دادگاه هم همان حكم را بدهد و يا مجازات ديگري را وضع كند. در اين پرونده هم تقاضاي وكالي محكومان 
براي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور ارائه شده و ديوان هم درخواست آنها را از حيث بررسي تجويز يا عدم تجويز 
اعاده دادرسي پذيرفته است. تصميم ديوان عالي كشور بعد از مطالبه پرونده و بررسي مستندات و اوضاع و احوال 
پرونده اتخاذ و اعالم خواهد شد كه آيا اعاده دادرسي رد يا تجويز مي شود. اگر اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور 
پذيرفته شود، پرونده در دادگاه ديگري مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اظهارات اسماعيلي درباره احتمال رد يا پذيرفته 
شدن درخواست اعاده دادرسي پرونده 3محكوم اعدامي در ديوان عالي كشور در حالي است كه روز يكشنبه گذشته، 
وكالي محكومان اين پرونده اعالم كردند كه درخواست بررسي مجدد پرونده از سوي ديوان عالي كشور پذيرفته و 
پرونده جهت بررسي مجدد به يكي از شعب ديوان عالي ارجاع شده است و باتوجه به موازين قانوني و رويه جاري قضايي 

هم اكنون اجراي حكم اعدام موكلين تا زمان تعيين تكليف نهايي قضايي در اين پرونده، متوقف است.

   بازپرس به يك ميليارد 
رشوه راضي نشد!

در ادامــه دادگاه، متهم حاجي رضا 
به دفاعيات خــود پرداخت و گفت: 
در جريان پرونده اي كه در راســتاي 
شكايت مركز توســعه تجارت بود، 
من و شريكم به مشــكل برخورديم 
كه آقاي زاهديان)متهم رديف 13( به 
من گفتند مي توانيم مشكل تو را حل 
كنيم، اما 3 ميليارد بايد بدهي. سهم 
من از اين 3 ميليارد، يك و نيم ميليارد 
است. اين متهم ادامه داد: زاهديان و 
شريكم مرا سركيسه كرده اند. متهم 
حاجي رضا در پاسخ به سؤال نماينده 
دادستان درباره چگونگي آشنايي اش 
با متهم قاســم زاده )بازپرس سابق 
دادســراي فرهنگ و رسانه( گفت: 
قاسم زاده را براي نخستين بار يكي 
از دوستانم معرفي كرد و قرار بود به 
دوستم يك ميليارد بدهم تا موضوع 
حل شــود، اما در 10 روز آخر دوستم 
به من گفت مــن قبول نمي كنم اينها 
نگاهشــان 10 ميليارد تومان است. 
دوستم گفت اين را قاسم زاده گفته 
است. بيژن قاسم زاده در پرونده اكبر 
طبري به »تأثير دادن نفوذ اشخاص 
دولتي در تصميمات قضايي و دريافت 
رشوه از آقايان حاجي رضا و شريف 
نجار بالغ بر مبلغ ۲۸ ميليارد ريال« 

متهم است.

سيزدهمين جلسه رسيدگي 
به اتهامات متهم اكبر طبري، قضايي

معاون اجرايي ســابق حوزه 
رياســت قوه قضاييه و ديگــر متهمان به 
رياســت قاضي بابايي روز گذشته برگزار 
شد. در اين جلسه از دادگاه، روايت هايي از 
نقش آفريني 2 بازپرس در شبكه ارتشاي 
طبري از سوي متهمان و نماينده دادستان 
مطرح شد. از اين روايت ها چنين برمي آيد 
كه اين 2 بازپرس، در قبال دريافت رشوه، 
شــعبات خود را به خدمت طبري و ساير 
متهمــان پرونــده درآورده بودند؛ حميد 
عليزاده، بازپرس سابق شعبه 15كاركنان 
دولت، متهم به دريافــت 3ميليارد تومان 
رشوه  و بيژن قاســم زاده، بازپرس سابق 
دادسراي فرهنگ و رسانه متهم به دريافت 

2.8ميليارد تومان رشوه!
در ابتداي جلسه روز گذشته، وكيل متهم 
عليزاده در دفــاع از موكل خــود گفت: 
نماينده دادستان در جلسات قبل گفتند 
كه شعبه 15 بازپرسي كانون پرونده هاي 
طبري است؛ اين درحالي است كه موكل 
من مشتاق رسيدگي به پرونده هاي طبري 
 نبود. ايــن وكيل اظهار داشــت: در اواخر 
ســال 95 ،2 گزارش توســط ســازمان 
اطالعات ســپاه و بــه فاصلــه 45روز به 
دادستاني داده مي شود؛ گزارش اول درباره 
رســول دانيال زاده و حســين فريدون و 
گزارش دوم درباره ارتباط ناسالم دانيال زاده 
و طبري بوده است. اين گزارش به موكل من 
ارجاع مي شود. اين وكيل اضافه كرد: پس از 
بررسي براي متهم طبري قرار منع تعقيب 
صادر مي شود و در اين قرار براي دانيال زاده 
تصميم گيري نشده اســت. وي ادامه داد: 
دليلي از گناهكاري مــوكل من در پرونده 

وجود ندارد.
در ادامه، عبدالعلي محمدي، يكي ديگر از 
وكالي متهم عليزاده در باب اتهام ارتشاي 
موكل خود، گفت: گفته شده موكل بنده 

3 ميليارد پول گرفتــه كه اين مبلغ با نرخ 
امروز معادل 13.5 ميليارد است. وي افزود: 
حال فرض بگيريم عليزاده پول گرفته؛ اين 
رشوه را براي كدام تصميمش گرفته است؟
حميد عليزاده، بازپرس ســابق شعبه 15 
كاركنان دولت به دريافت رشوه 30ميليارد 
ريالي از متهم دانيــال زاده در ازاي اعمال 
نفوذ در پرونده وي، متهم اســت. عليزاده 
همچنين متهم اســت كــه گزارش هاي 
اطالعات ســپاه درباره روابط ناسالم ميان 
طبري و دانيال زاده و رابطه حسين فريدون 
و دانيال زاده را ناديده گرفته و پرونده هاي 
مربوط به اين متهمــان را يا بايگاني كرده 
يا قرار منع تعقيب بــراي آنها صادر كرده 

است.

شعبه عليزاده؛ كانون پرونده هاي طبري
در ادامــه ايــن جلســه دادگاه، نماينده 
دادســتان در پاســخ به اظهارات وكيل 

متهم عليزاده، گفت: اگر مي گوييم كانون 
پرونده هاي طبري در شعبه عليزاده بوده با 
مدرك بيان مي كنيم. پرونده هاي مهمي 
كه ضابط عليه طبري گــزارش كرده، در 
اين شعبه بررســي شده اســت. افرادي 
بوده اند كه امالك بسيار نفيس به طبري 
مي دادند و ما ديديم پرونــده اين افراد به 
شعبه عليزاده رفته و فرايند هاي نادرست 
در خالل اين رسيدگي را لمس مي كنيم. 

قهرماني افــزود: قاضي اســتقالل دارد و 
اعتقاد داريم قاضي كه اســتقالل ندارد، 

عدالت هم ندارد.
به گزارش ميزان، نماينده دادستان گفت: 
در پرونده امالك روما براســاس گزارش 
اطالعات ســپاه مســتندات فني وجود 
دارد كه نشان مي دهد رابطه سويي ميان 
دانيال زاده و طبري وجود داشــته است. 
درباره طبري منع تعقيب صادر مي شود، اما 
براي دانيال زاده نه در دادسرا و نه در مقام 

اظهارنظر پرونده مفتوح گذاشــته نشده 
است. پرونده تمام شده و به بايگاني رفته 
است. آيا پذيرش نفوذ ناظر به اين است كه 

حتما منع تعقيب صادر شود؟
نماينده دادستان گفت: در گزارش سازمان 
اطالعات ســپاه در پرونده دانيــال زاده و 
فريدون آمده اســت دانيال زاده به فريدون 
رشوه داده تا فريدون مديران عامل  چندين 
بانك را منصوب كند. در آن گزارش نشان 
مي دهد دانيــال زاده از بانــك رفاه و ملت 
تسهيالتي گرفته كه مشمول اخالل است، 
اما عليزاده از بانك رفاه و ملت تحقيق نكرده 
است. چگونه عليزاده منع تعقيب زده است.

در ادامه جلســه دادگاه، قهرماني نماينده 
دادستان اظهار داشــت: وكالي عليزاده 
مي گوينــد متهم زاهديان )وكيل ســابق 
متهم دانيــال زاده( ادعاي نفــوذ كرده و 
خودش پــول دريافتي از دانيــال زاده را 
برداشــته كه بايــد بگوييم دانيــال زاده 

12ميليارد تومان را به هركس نمي دهد؛ 
يعني مطمئن شــده كه زاهديان در قبال 
پرونــده اش كه در شــعبه عليــزاده بود، 

مي تواند كاري انجام دهد.
قهرمانــي اظهار داشــت: وكالي عليزاده 
اظهار داشتند كه انتســاب اتهام پذيرش 
نفوذ براي عليزاده درســت نيست؛ چراكه 
او در موضوع طبري و مشــايخ تصميمي 
اتخاذ نكرده كه بايــد در اين رابطه گفت 
چرا عليزاده در آن موضوع براي مشــايخ 
كه واسط پولشــويي بوده پرونده را جمع 
شده  اعالم مي كند و به بايگاني مي فرستد؛ 
پذيرش نفــوذ آيا حتما صــدور قرار منع 
تعقيب است؟! در ادامه نماينده دادستان 
گفت: جميع قرائــن، گوياي پذيرش نفوذ 
است. اين پرونده در 4ماه جمع شده است؛ 
درحالي كه شــما مي دانيد كــه پرونده از 
مرحله دادســرا تا تجديدنظر چقدر طول 

مي كشد.

روايت هايي از رشوه خواري هاي بازپرس عليزاده و بازپرس قاسم زاده

در جلسه ديروز ، روايت هايي از نقش آفريني ۲ بازپرس در شبكه ارتشاي طبري از سوي متهمان و نماينده دادستان مطرح شد.   عكس: خبرگزاري ميزان

بازپرسان رشوه خوار در خدمت طبري
چند ساعت پس از واكنش رئيس قوه 

قضاييه به درخواســت هاي عمومي قضايي
 براي دادرســي مجــدد بــه پرونده
3 اعدامي مرتبــط با حوادث آبان ماه، ســخنگوي 
دستگاه قضايي نيز به اين موضوع واكنش نشان داد 
و مواضع عدليه را در اين باره تشــريح كرد. شامگاه 
دوشنبه، غالمحسين اسماعيلي در گفت وگو با بخش 
خبري 21 درخصوص احكام اعدام اخير در دستگاه 
قضا، گفت: از ابتداي حــوادث آبان ماه1398 مكررا 
اعالم كرديم كه بين اعتراض و اغتشاش تفاوت قائليم 
و صف اعتراض كنندگان را از صف اغتشاشگران جدا 
كرديــم. به گــزارش ميــزان، وي افــزود: در بين 
اغتشاشگران هم ميان افرادي كه داراي جرايم سبك 
بودند، با افرادي كه مرتكب جرايم ســنگين شدند، 
تمايز قائل شديم. بســياري از اعتراض كنندگان به 

هيچ عنوان تحت تعقيب قرار نگرفتند.
پيش از اين، سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
نيز طي سخناني مشابه گفته بود: ما اعتراض را قبول 
داريم و بايد اعتراض را شنيد و با آن منطقي برخورد 
كرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش 
و آشوب، خط قرمز دســتگاه قضايي است و نبايد 

اجازه داد كسي در كشور ناامني ايجاد كند.

ربات ها ارزشی ندارند
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه سخنانش در پاسخ 
به ســؤالي مبني بر اينكه چقدر فضاي رسانه اي در 
تصميم قضات در اين زمينه مؤثر است، گفت: قبل 

از اينكه فضاي رســانه اي در اين حد گسترده شود، 
اعالم كرديم كه راه هاي قانوني براي اعاده دادرسي 
وجود دارد. البته در مورد اينكه نتيجه چه خواهد بود، 

پيش داوري نمي كنيم.
اســماعيلي نيز همانند رئيســي فضاســازي هاي 
رســانه اي را تحت تأثير عوامل، عناصر ضد انقالب و 
جريانات معارض و امپراتوري رســانه اي دشمنان 
انقالب و نظام دانســت و گفت: اصال گوشــمان به 
حرف آنها بدهكار نيست. ذيل اين گروه، اصال كسي 
وجود ندارد؛ ربات ها هســتند كه ارزشي به عنوان 
جايگاه رســانه اي ندارند؛ منتها اعداد و ارقام را باال 
مي برند. عــده اي از اين افراد هــم ناآگاهانه به اين 
جمع پيوستند كه ما از اين گروه گله داريم كه چرا 
بدون اطالع و تحقيق وارد اين فضا شــدند. عده اي 
هم دلسوزان بودند كه از ما انتقاد كردند و ما انتقاد 
دلسوزان جامعه را مي پذيريم و قبول مي كنيم. چه 
بسا در فضاي رسانه اي مي توانستيم بهتر از اين عمل 

كنيم و عملكرد مناسب تري داشته باشيم.
طي هفته گذشــته، تعداد پرشــماري از كاربران 
شبكه هاي اجتماعي با اســتفاده از هشتگ »اعدام 
نكنيد« اعتراض خود را به رأي ديوان عالي كشــور 
اعالم كردند. اما پيوســتن رئيس جمهــور اياالت 
متحده آمريكا و نخست وزير رژيم صهيونيستي به 
اين كمپين، با موج واكنش كاربران و فعاالن سياسي 
مواجه شــد كه مواضع دونالد ترامــپ و بنيامين 
نتانياهو را به دو رويي و نقض حقوق بشر توسط خود 

آنها متهم مي كردند.

 سخنگوي قوه قضاييه درباره احتمال پذيرش يا رد اعاده دادرسی
3محكوم اعدامی مرتبط با حوادث آبان ماه در ديوان عالی كشور توضيح داد
 مي توانستيم عملكرد رسانه اي بهتري 

داشته باشيم
اصغر صوفي

خبر نگار
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 ماسك گران شده است؛ دقيقا در شرايطي 
كه كرونا چهره كشــنده اش را در ايران کرونا

نمايان كرده و آمار قربانيانش ركورد زده، 
مردمي كه براي خريد ماســك به داروخانه ها مراجعه 
مي كنند، با عددهــاي تازه اي مواجه شــده اند. در اين 
گيرودار مسئوالن وزارت بهداشت افزايش قيمت ماسك 

را رد مي كنند و داروسازان و داروخانه داران تأييد.
محمد رضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو مي گويد 
كمبودي در زمينه ماسك در كشورمان وجود ندارد اما 
افزايش قيمت ماسك ها تا بســته اي 200 و 220هزار 
تومان در برخي داروخانه  ها و حواشي و شايعاتي درباره 
اينكه ماسك هاي سه اليه به زودي كمياب مي شوند، به 
گرفتاري و دردسر تازه اي براي مردمي تبديل شده كه 

ماسك زدن را به عادت روزانه شان تبديل كرده اند.
آنطور كه محمد رضا دري، دبير انجمن داروسازان تهران 
مي گويد، علت گران شــدن ماســك، كمبود يا گراني 
مواداوليه توليد ماسك اســت و توليد ماسك در داخل 

كشورمان نيز كفاف نياز مردم را نمي دهد.
به گفته او، اكنون چالش اصلي در ماجراي ماسك اين 
اســت كه توليدكنندگان از مواداوليه كافي براي توليد 
برخوردار نيستند يا اينكه بايد مواداوليه توليد ماسك 
را براساس تغييرات نرخ ارز و از بازاري بسيار پرنوسان، 

تهيه كنند.
پارچه ماسك يكي از مواداوليه براي توليد اين محصول 
است و گفته مي شود توليد كارخانه هاي توليد كننده اين 
پارچه ها هنوز كفاف مصرف داخلي را نمي دهد و پارچه 
موردنياز براي توليد ماســك به صورت سهميه بندي 
به دست توليد كنندگان مي رسد. غير از پارچه، به كش 
و تيغه فوالدي نيز براي نگهداري قسمت باالي ماسك 
  نياز است كه با توجه به نياز بازار قيمت عرضه اين مواد به 
توليد كننده با قيمتي كه توليدكننده بازار ارائه مي دهد، 
همخواني ندارد و به همين علت قيمت تمام شده ماسك 
بيشــتر از قيمت مصوب آن كه 1300 تا 1500تومان 

است، مي شود و همين مسئله باعث شده تا ماسك در 
داروخانه ها با قيمتي بيشتر از قيمت مصوب به فروش 

برسد.

توزيع قطره چكاني ماسك در داروخانه ها 
شركت پخش البرز يكي از بزرگ ترين شركت هايي است 
كه در زمينه تامين و توزيع دارو، تجهيزات پزشــكي و 
محصوالت غذايي- بهداشتي فعاليت مي كند. در ايام 
شــيوع كرونا، توزيع مواد ضدعفوني كننده، ماسك و 
دستكش نيز در دستور كار اين شركت قرار گرفت و با 
همكاري وزارت بهداشت و طبق پروتكل هاي ارسالي از 
اين وزارتخانه، توزيع اين اقالم خصوصا ماسك و دستكش 
در بيمارستان ها و مراكز درماني آغاز شد. عقيل آرين نژاد، 
مديرعامل شركت پخش البرز در گفت وگو با همشهري با 
بيان اينكه از ابتداي شيوع كرونا با كمبود ماسك در كشور 
روبه رو بوديم، گفت: »در ماه هاي اسفند و فروردين وزارت 
بهداشت ماسك ها را به شركت پخش البرز تحويل داده و 
اين ماسك ها با تعدادي كه وزارت بهداشت اعالم مي كرد، 
در بيمارستان ها و مراكزي كه اين وزارتخانه اسامي آنها را 

در اختيارمان قرار مي داد، توزيع مي شد.« 
او گفت: »از ارديبهشت امسال  ستاد اجرايي فرمان امام 
نيز كارگاه هايي را براي توليد ماسك تجهيز كرد. روزانه تا 
2ميليون ماسك در اين كارگاه ها توليد مي شد و با توجه 
به نياز وزارت بهداشت، تعدادي از اين ماسك ها به اين 
وزارتخانه و تعدادي نيز در اختيار هيأت امناي ارزي قرار 

گرفت تا دپو شود.«
آرين نژاد ادامه داد: »اخيرا با توجه به اينكه اســتفاده از 
ماسك اجباري شده، كمتر جايي را مي توان پيدا كرد 
كه ماســك با قيمت مصوب 1300 تا 1500تومان  به 
خريداران عرضه كند. به همين علت مقرر شد تا ستاد 
اجرايي فرمان امــام با هماهنگي وزارت بهداشــت از 
ماسك هاي توليدي خود، روزانه 500هزار تا يك ميليون 
ماسك را تحويل شركت پخش البرز بدهد تا در سطح 
داروخانه هاي كل كشور توزيع كند كه با تحويل شدن 
اين ماسك ها به شركت، توزيع آنها از شنبه آينده شروع 

مي شود.«
به گزارش همشــهري، حدود 12هزار داروخانه در كل 
كشور وجود دارد كه اگر قرار باشد ماسك هاي توليدي 

ستاد اجرايي فرمان امام از روز شنبه به طور مساوي بين 
آنها تقسيم شــود، روزانه به هر داروخانه بين 40 تا 50 
ماسك با قيمت مصوب مي رسد كه جوابگوي نياز بازار 
نخواهد بود. اين در حالي است كه چندي پيش عبدالعلي 
صاحب محمدي، معاون اجرايي ستاد اجرايي فرمان امام 
گفته بود از ابتداي شيوع كرونا در كشور تاكنون روزانه 
4ميليون ماسك توســط واحدهاي صنعتي وابسته به 
اين نهاد توليد و در قالب بسته هاي معيشتي در اختيار 
شهروندان قرار مي گيرد. با وجود اين، هنوز كمبود ماسك 

و گرانفروشي آن ادامه دارد.
آنطور كه آرين نــژاد مي گويد، علت گراني ماســك 
در داروخانه ورود دالل ها و واســطه ها به اين مسئله 
است. وقتي مسئوالن داروخانه ها ناچار به خريد گران 
ماسك هستند  و ماسك با قيمت مصوب به دستشان 
نمي رسد، ماســك را گران تر مي خرند و گران تر هم 
مي فروشــند. اين در حالي اســت كه اكنون ماسك 
مورد نياز بيمارستان ها و مراكز درماني توسط وزارت 
بهداشت تامين مي شود و فقط در اسفند ماه شركت 
پخش البرز 4ميليون ماســك بــا هماهنگي وزارت 

بهداشت در بيمارستان ها توزيع كرده است.

تشخيص ماسك اصلي از تقلبي
گران بودن و كمبود ماسك در داروخانه يك طرف قضيه 
است، طرف ديگر اخباري است كه از بهداشتي نبودن 
و تقلبي بودن برخي ماســك هاي موجود در بازار خبر 
مي دهد؛ ماســك هايي كه به عنوان ماســك جراحي 
معروفند و مــردم آنها را بــا رنگ هاي ســفيد يا آبي 
مي شناسند ازجمله ماسك هايي هستند كه اين روزها 
گفته مي شود تقلبي هستند و نمي توانند جلوي انتشار 
ويروس را بگيرند. اين ماسك ها معموال 3اليه هستند 
و مانع ورود مايعات يــا ذرات معلق هوا به دهان و بيني 
مي شــوند. آنطور كه سازمان بهداشــت جهاني اعالم 
كرده بهترين گزينه براي جلوگيري از انتقال يا ابتال به 
بيماري هاي تنفســي ازجمله كرونا استفاده از اين نوع 

ماسك هاست. 
حاال و در اين روزها كه اصالت اين ماســك ها زير سؤال 
رفته و مشخص نيست ماسك هايي كه به عنوان جراحي 
فروخته مي شــوند اصلي هســتند يا تقلبي، يكي از 
ساده ترين راه ها براي تشخيص اصل يا تقلبي بودن آنها 
اين است كه ماسك را به صورت بزنيد و سعي كنيد شمعي 
را كه در مقابل صورت تان گرفته ايــد، خاموش كنيد. 
ماسك اصلي اجازه مي دهد شما از پشت ماسك نفس 
بكشيد اما مانع از عبور هواي درون ريه شما به محيط 
بيرون مي شود. به اين ترتيب با استفاده از ماسك هاي 
اصل و استاندارد نمي توانيد يك شمع روشن را خاموش 
كنيد. وزارت بهداشــت بعد از اعــالم اخباري مبني بر 
بازيافت ماسك هاي مســتعمل اعالم كرده كه ماسك 
مصرفي مردم بايد از داروخانه ها و مراكز بهداشتي معتبر 
تهيه و حتما به عالمت استاندارد روي ماسك توجه شود. 
اين در حالي است كه هنوز در بســياري از داروخانه ها 
ماســك هايي توزيع مي شــوند كه هيچ رد و نشاني از 
استاندارد  ندارند و مردم به صرف اينكه از يك مركز معتبر 
بهداشتي مثل داروخانه ماسك مورد نيازشان را خريداري 
مي كنند، از ماسك هايي استفاده مي كنند كه از آنها در 

برابر كوويد-19 محافظت كافي نمي كند.

 همشهري از داليل افزايش قيمت ماسك گزارش مي دهد

   دبير انجمن داروسازان تهران: علت گران شدن ماسك، كمبود يا گراني 
مواداوليه توليد ماسك است

  دالالن از نياز مردم به ماسك سوءاستفاده كرده 
و قيمت ها را باال برده اند

گرانفروشي ماسك در بحبوحه كرونا
ثبت باالترين آمار مرگ ومير از ابتداي شيوع كرونا در ايران

كرونا ركورد كشته ها 
را شكست

   229نفر در يك روز قرباني 
كوويد-19 شدند

كرونا در آخرين روز تيرماه ركورد تازه اي ثبت كرد؛ 229كشــته در 
24ساعت. آماري باالتر از همه عددهايي كه تاكنون در فهرست قربانيان 

روزانه كرونا در ايران ثبت شده است.
به گزارش همشهري و طبق اعالم ســخنگوي وزارت بهداشت، آمار 
مبتاليان به كوويد-19همچنان با شــيب تندي رو به افزايش است و 
با مثبت شدن تســت 2هزار و 625تن ديگر آمار مبتاليان قطعي در 
كشــورمان به 278 هزار و 827 تن رسيده است. مهم ترين مسئله در 
موج دوم كرونا، افزايش نگران كننده آمار مرگ ومير اســت؛ هر چند 
كه مسئوالن وزارت بهداشــت درباره اينكه چرا شمار كشته شدگان 
در ايران اينچنين فزاينــده باال مي رود توضيحات شــفافي نداده اما 
آمارهايشان گوياي اين اســت كه در كنار افزايش آمار مبتاليان، آمار 
بستري شدگان هم نگران كننده و افزايشي است. اين در حالي است كه 
از اوايل ارديبهشت به بعد، بيمارستان  ها و مراكز اصلي پذيرش مبتاليان 
به كرونا در ايران خلوت شده و اميدهايي در كادر درمان و جامعه براي 
موفقيت در مهار نسبي كرونا به وجود آمده بود. يكي از نكات مهم در 
آن مقطع زماني كاهش آمار افراد نيازمند بستري بود؛ در واقع تعداد 
بيشتري از مراجعه كنندگان با عاليم خفيف مراجعه كرده و به صورت 
سرپايي براي گذراندن دوران قرنطينه به خانه فرستاده مي شدند حاال 
اما شرايط متفاوتي است؛ آنطور كه سيما سادات الري، سخنگوي وزارت 
بهداشت ديروز اعالم كرد تا ظهر ســي و يكم تير 2 هزار و 625 بيمار 
جديد مبتال به كوويد- 19 در كشور شناسايي شدند كه از اين تعداد 
يك هزار و 977 مورد بستري شــده اند. در همين بازه زماني 229تن 
به دليل ابتال به كرونا، جانشــان را از دســت داده اند كه اين بيشترين 
تعداد جانباختگان اين بيماري در يك روز است؛ اين در حالي است كه 
3هزار و 589  تن از بيماران در وضعيت شديد اين بيماري قرار دارند. 
بر پايه آمار هاي 24ساعت اخير، »نرخ مرگ« در كشورمان 5.7 درصد 
است و به همين تناسب، »نرخ بهبود« 94.3 درصد؛ اين در حالي است 
كه ميانگين نرخ مرگ در جهان به 6.4 درصد رسيده و روند كاهشي 
خود را حفظ كرده است. براســاس اعالم وزارت بهداشت، استان هاي 
مازندران، فارس، آذربايجان هاي شرقي و غربي، خراسان رضوي، البرز، 
خوزستان، لرستان، گلستان، كرمان، زنجان و ايالم در وضعيت قرمز 
قرار دارند. همچنين اســتان هاي تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، 
قزوين، مركزي، خراسان شمالي، همدان، خراسان جنوبي، سمنان، 
سيستان و بلوچستان، اردبيل و كهگيلويه و بويراحمد هم در وضعيت 

هشدار قرار دارند.
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تقريبا يك ماه پس از آغاز همه گيري كرونا برخي داروها 
ازجمله داروهاي اساسي در بازار كمياب شده اند. يكي از دارو

اين داروها انسولين قلمي است؛ يكي از داروهاي وارداتي 
پرمصرف كه هنوز هم پس از چندماه به اندازه نياز در دسترس متقاضيان 
نيست. وزارت بهداشت اعالم كرده از اين هفته به بعد انسولين قلمي در 
تعدادي از داروخانه هاي منتخب توزيع مي شود، اما توزيع آن محدود و 
طبق دستورالعمل هاي خاصي خواهد بود. در ميان داروهاي كمياب و اقالم 
دارويي كه در ماه هاي اخير در ايران دسترسي به آنها دشوار شده، انسولين 
قلمي يكي از شناخته شده ترين هاست. كيانوش جهانپور، رئيس مركز 

اطالع رساني وزارت بهداشت تأييد مي كند كه توزيع انسولين قلمي در 
برخي بازه هاي زماني به داليل مشكالت ارزي و به ويژه همزمان با شيوع 
كرونا با مشكالتي مواجه شده است. هفته آخر تير ماه بود كه مشكل كمبود 
انسولين قلمي تقريبا در همه كشور گزارش شد. به گفته مسئوالن وزارت 
بهداشت، هم اكنون موجودي اين دارو براي تعدادي از داروخانه ها تامين 
شده است. البته توزيع انسولين قلمي مسائل خاص خود را هم دارد. قيمت 
اين دارو در ايران با كشورهاي همسايه متفاوت است و براي جلوگيري از 
خريد و قاچاق دارو از داخل كشور به كشورهاي همسايه، ضوابطي براي 
عرضه اين دارو به بيماران ديابتي درنظر گرفته شده تا دارو به بيمار واقعي 
برســد. آنطور كه جهانپور، رئيس مركز اطالع رســاني وزارت بهداشت 
مي گويد، اگر اطالعات افراد در سازمان هاي بيمه گر خود مبني بر ابتال به 
ديابت ثبت شده باشد، آنها مي توانند بر حســب نياز، انسولين قلمي را 
دريافت كنند. اگر افراد نتوانستند اين دارو را در داروخانه اي كه مراجعه 
كردند دريافت كنند، مي توانند با شماره تلفن 190 كه به صورت 24 ساعته 
پاسخگوست، تماس بگيرند و از مكان داروخانه اي كه اين دارو را دارد، آگاه 

شده و داروي خود را دريافت كنند.

سهميه براي بيمه شدگان تامين اجتماعي
سازمان تامين اجتماعي نيز اعالم كرده كه در راستاي اجراي بند »ج« 
ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه كشــور و بند »ب« تبصره 17 قانون 
بودجه سال97 مبني بر انجام خريد راهبردي ســازمان هاي بيمه گر، 
براساس دستورالعمل ها و راهنماهاي باليني، نسبت به تشكيل پرونده و 
تخصيص سهميه دارو به بيماران ديابتي اقدام كرده است. بيماران ديابتي 
تحت پوشش اين سازمان مي توانند با مراجعه به دفاتر رسيدگي به اسناد 
پزشكي و ارائه مدارك پزشكي، نسبت به تشكيل پرونده الكترونيك ديابت 
و دريافت دارو از داروخانه براساس سهميه تعيين شده در پرونده خود اقدام 
كنند. اين بيماران براي دريافت داروي انسولين قلمي فقط يك بار به منظور 
تشكيل پرونده به دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي مراجعه كرده و از آن 

پس، جهت دريافت دارو فقط به داروخانه مراجعه مي كنند.

داروخانه ها نبايد انسولين قلمي را آزاد بفروشند
برخي از بيماران مي گويند كه بعضي از داروخانه ها، انسولين قلمي را به صورت 
آزاد با قيمت حدود 45 هزار تومان مي فروشند، اما جهانپور تأكيد مي كند كه 

داروخانه اي كه با بيمه ها قرار داد دارد، بايد انسولين قلمي را با شرايط بيمه اي 
به بيمار بفروشد. اگر بيمار براي تامين انســولين قلمي با دفترچه بيمه به 
داروخانه اي مراجعه و داروخانه اعالم كرد كه دارو را به صورت آزاد مي فروشد، 
تخلف است. اين تخلف ها را مي توان به سامانه 190 گزارش داد تا با داروخانه 
متخلف برخورد شود. عالوه بر اين، مشــكالت ديگري هم وجود دارد كه 
نيازمند نظارت بيشتر بر عملكرد داروخانه داران است. داروخانه ها براي خريد 
انســولين قلمي بايد يك ماه پيش از تحويل، انسولين ها را به صورت نقدي 
خريداري كنند و سازمان هاي بيمه با فاصله6 تا 8 ماهه مطالبات داروخانه ها 
را پرداخت مي كنند و اين سبب مي شود بعضي از داروخانه ها استقبالي براي 

دريافت و عرضه انسولين قلمي نداشته باشند.

توليد انسولين قلمي در کشور
در ماه هاي اخير توليد انسولين قلمي هم در كشور آغاز شده است. يك خط 
توليد انسولين قلمي چند ماه قبل در كشور افتتاح شد و در ماه هاي آينده 
قرار است شركت ديگري هم خط توليد انســولين قلمي را راه اندازي كند. 

انسولين قلمي يكي از پرمصرف ترين داروها در ايران است. انسولين قلمي 
يكي از پرهزينه ترين داروها براي سازمان هاي بيمه گر است. در سال 97 از 
نظر هزينه اي، بيشترين هزينه سازمان بيمه سالمت در بخش دارو، مربوط 
به انســولين هاي قلمي بوده كه 200 ميليارد تومان هزينه برداشته است. 
براساس گزارش سازمان بيمه سالمت، در سال 97 بيش از 195 هزار بيمه 
شده اين سازمان از انسولين هاي قلمي استفاده كرده اند. با توجه به افزايش 
آمار مبتاليان به ديابت و سهولت استفاده از انسولين هاي قلمي تقاضا براي آنها 
رو به افزايش است.  پيش از اين محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو 
گفته بود، انسولين قلمي با همكاري يكي از شركت هاي بزرگ خارجي توليد 
انسولين قلمي، در داخل توليد مي شود و يك شركت داخلي نيز در شرف توليد 
اين محصول استراتژيك است. به گفته او، عالوه بر توليدكننده بزرگ خارجي 
انسولين كه خط توليد خود را به كشور منتقل كرده و يك شركت ايراني كه 
موفق به توليد انسولين قلمي شده است، چند شركت داخلي ديگر نيز متقاضي 
توليد انسولين قلمي هستند و مداركشان را به سازمان غذا و دارو داده اند كه 
مراحل بررسي را طي مي كند. اگر اين توليدكنندگان وارد چرخه توليد شوند، 

ايران مي تواند در آينده در اين زمينه صادركننده باشد.

کمبود انسولين و گرفتاري 
ديابتي ها ادامه دارد

توزيع انسولين قلمي  در داروخانه هاي منتخب
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ممنوع شدن واردات عطرهاي خارجي در حالي از سوي 
دولت ابالغ مي شــود كه بازار ايــن كاال در زمان آزادي 
واردات نيز شــاهد روند صعودي قيمت ها بود. عطرهاي 
اصل وارداتي بيش از يك سال است كه قيمت شان باالي 
يك ميليون تومان رفته و انواع فيك را هم كمتر مي توان 
با قيمتي پايين تر از 600تا 700هزار تومان پيدا كرد. بازار 
عطر سال هاست كه از دو مشكل گراني و قاچاق رنج مي برد 
و بعد از اين پيامدهاي ممنوعيت واردات رسمي را هم بايد 
به  جان بخرد؛ قيمت هاي باالتر، قاچاق بيشــتر، اجناس 

تقلبي فراوان تر.

ممنوعيت، دائمي  نيست
رئيس انجمن واردكنندگان لوازم آرايشــي، بهداشتي و 
عطريات در گفت وگو با همشهري ممنوعيت واردات عطر 
را تصميمي موقتي به دليل محدوديت منابع ارزي مي داند 
و به رفع اين ممنوعيت با حل مشكل تامين ارز خوش بين 
است. حميد مقيمي مي گويد: هم اكنون كشور از نظر ارز 
بسيار در مضيقه  اســت و بر همين اساس دولت تصميم 
گرفته به طور موقت و به منظور صرفه جويي ارزي، واردات 
گروه اولويت 27كه عطريات را نيز شامل مي شود، ممنوع 
كند. به گفته او اين ممنوعيت دائمي نيســت و زماني كه 
ارز مورد نياز از محل صادرات تامين شود، ممنوعيت لغو 

خواهد شد.

تامين بازار با ترخيص كاالها از گمرك 
اما دائمي يــا موقتي، تبعــات اين تصميم چــه خواهد 
بود؟ مقيمي در ايــن زمينه مي گويــد: 3.5ميليون تن 

كاالي آرايشي و بهداشــتي و عطريات يك سال است در 
گمرك دپو شــده و مجوز ورود نگرفته درحالي كه نيازي 
به تخصيص ارز هم ندارد. اين كاالها به دليل اينكه مشابه 
داخلي ندارند در ســال 98ثبت ســفارش شدند و مجوز 
واردات دريافت كردند ولي ماه هاســت كــه در گمرك 
معطل مانده اند و بانك مركــزي به آنها مجوز ثبت آماري 
نمي دهد. به گفته مقيمي به تازگي دولت، مجوز ترخيص 
اين كاالها را صادر كرده و رئيس جمهور نيز دستور داده اين 

كاالها به سرعت ترخيص شوند. 
اگر در روند ترخيــص اين اقالم 
كه حــدود 100كانتينر جنس 
را شامل مي شــود تسريع شود، 
حجم زيادي كاالي باكيفيت وارد 
بازار مي شــود، قيمت ها كاهش 
مي يابد، كمبودهاي بازار در زمينه 
اقالم ضروري بدون مشابه داخلي 

از جمله عطرها برطرف مي شود.
 

عطر چقدر اولويت دارد؟
كمتر كااليــي را مي توان يافت 
كه از ابتــداي امســال افزايش 
قيمت را تجربه نكرده باشد، هر 
روز كاالهاي بيشتري از فهرست 
اولويت هاي دولت براي تخصيص 
ارز خــط مي خــورد و به همين 
نســبت كاالهاي بيشتري هم از 
فهرست اولويت هاي خريد مردم 

حذف مي شود. عطر، كجاي اين اولويت بندي قرار دارد؟ در 
زمينه ميزان استفاده از عطر يا درصد جمعيت متقاضي 
براي اين كاال در كشور آمار دقيقي وجود ندارد، اما براساس 
مقاله اي كه در اسفندماه 98در مجله اينترنتي مه استايل 
منتشر شده، 44درصد از افراد گروه سني 18تا 29سال، 
41درصد از افراد گروه سني 30تا 59سال و 22درصد از 
مردم در گروه سني 60ســال به باال در كل دنيا كه ايران 
را نيز شــامل مي شــود، به صورت روزانه از عطر استفاده 
مي كنند. براساس داده هاي اين 
مقاله، تنها 11درصــد از گروه 
سني 30تا 59سال و 27درصد 
از گروه ســني باالي 60ســال 
هرگز از عطر استفاده نكرده اند 
و ساير افراد با درصدهاي مختلف 
مشتري اين كاال بوده اند. مصرف 
عطر و ادكلن در ايران نسبتا زياد 
است اما كساني كه بتوانند عطر 
اصل اســتفاده  كنند، به نسبت 
جمعيت مصرف كننده اين كاال 
خيلي زياد نيستند. قيمت بسيار 
گران عطرهاي اصل و برندهاي 
معروف جهاني كه با گراني ارز هر 
روز هم براي ما گران تر مي شوند، 
باعث مي شود بيشتر متقاضيان 
توان خريد اصل ها را نداشــته 
 باشند. ديگر عامل تأثيرگذار در 
اين مســئله كه مي توان آن را 

کمبود و گرانی لوازم خانگی، نرخ های مصوب را حذف کرد افزایش چراغ خاموش نرخ مصوب برخی محصوالت سایپا سایه کرونا بر تولید و قیمت فرش دستباف 

كاهش قدرت خريد مشــتريان، ممنوعيت هاي صادراتي و رشد دســتمزد، مواداوليه و ساير هزينه هاي 
تمام شده توليد، موجب افزايش قيمت و تشــديد ركود حاكم بر بازار فرش دستباف ايراني شده است. به 
گزارش همشهري، مشكالت توليد كنندگان فرش در زمينه هزينه تمام شده توليد و به تعويق افتادن بيمه 
قاليبافان زمينه كاهش توليد و افزايش قيمت انواع فرش دســتباف ايراني در بازار مصرف را فراهم كرده 
است. اين در حالي است كه اخيرا رئيس مركز ملي فرش ايران با بيان اينكه از بين يك ميليون و 200 هزار 
بافنده فرش، تنها 220 هزار نفر داراي بيمه هستند، گفت: با همراهي نهاد رياست جمهوري توانسته ايم، 
قاليبافان  روستاها يا فعاالن در كارگاه هاي شهري را در قالب بيمه روستايي تحت پوشش قرار دهيم و تا 
2 ماه ديگر اين قانون بيمه اجرايي مي شــود. فرناز رافع، افزود: كرونا، لطمه زيادي به واردات مواداوليه و 
صادرات فرش زد و وضعيت صادرات فرش خوب نيست و ميزان آن نسبت به 3  ماه مشابه سال قبل كاهش 
يافته است. به گفته او همچنين در تامين مواداوليه مانند ابريشم با موانعي مواجه هستيم؛ چرا كه 90درصد 

اين مواد وارداتي است و توليد فرش گران شده است.

سيرصعودي قيمت انواع خودروی داخلي در حاشيه بازار در حالي ادامه دارد كه بدون اعالم رسمي 
نرخ هاي مصوب جديد، قيمت تير ماه برخي محصوالت ثبت نامي سايپا نسبت به نرخ مصوب خرداد 
امســال، افزايش حدود 20تا 30ميليون توماني را شاهد بوده اســت. به گزارش همشهري، ارسال 
دعوت نامه هاي تســويه حساب براي برخي مشــتريان محصوالت ثبت نامي سايپا با موعد تحويل 
تير ماه امسال بيانگر افزايش نرخ مصوب اين خودروها بدون اظهارنظر و اعالم شوراي رقابت يا ساير 
دستگاه هاي نظارتي است. اين افزايش قيمت ها در حالي است كه با سير صعودي نرخ ارز، قيمت انواع 
خودروی داخلي در حاشيه بازار نيز سير صعودي دارد به نحوي كه هنگام ابالغ اين نرخ هاي مصوب 
به مشتريان، نرخ حاشيه بازار پرايد 111 به 88ميليون، پرايد 131 به 78ميليون، تيبا به 91ميليون، 
تيبا 2به 99ميليون و 500هزار، ساينابه 101ميليون و كوييك دنده ای به 111 ميليون تومان افزايش 
يافته بود و مشخص نيست كه با نرخ هاي جديد اعمال شده براي محصوالت سايپا، نرخ حاشيه بازار 

اين خودروها تا چه حد افزايش خواهد يافت.

افزايش دماي هوا در حالي تقاضا براي محصوالت سرماســاز مانند انواع كولر گازي، آبي و سيســتم هاي 
خنك كننده مركزي را افزايش داده اســت كه ممنوعيت واردات و تنگناهاي توليد داخل موجب كمبود و 
افزايش قيمت اين محصوالت در بازار مصرف شده است. به گزارش همشهري با گذشت چند هفته از درج 
نرخ هاي مصوب شركت هاي توليد كننده در سامانه 124ســازمان حمايت، بررسي قيمت ها در بازار انواع 
محصوالت لوازم خانگي بيانگر فاصله قيمت خرده فروشي و نرخ هاي مصوب اين اقالم است كه اين شكاف 
قيمت در انواع لوازم خانگي قاچاق برندهاي خارجي بيشتر بوده است. نرخ انواع كولر آبي و گازي نيز افزايش 
يافته اما مسئوالن از رشــد توليد و صادرات اين كاال خبر مي دهند. خليل حيدري، ناظر گمركات استان و 
مديركل گمرك كرمانشاه خرداد ماه امسال از صادرات 17 ميليون و 703 هزار و 133 دالر كولر آبي خانگي 
با هوادهي حداكثر 8هزار فوت مكعب در دقيقه به وزن 11 هزار و 680 تن از گمركات اين استان به عراق از 
ابتداي امسال خبر داد و گفت: اين ميزان نسبت به  مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 27 درصد و از حيث 

وزن 29 درصد افزايش داشته است.

نرخ برخي انواع كولر آبي در بازار میزان افزایش قیمت كارخانه ای برخی انواع محصوالت سایپا   قیمت برخي انواع فرش دستباف در بازار تهران

فوت و فن 

راسته بازار

   باتري لپ تاپ ها معموال قدرت زيادي 
ندارنــد و پس از اســتفاده طوالني مدت 
ضعيف مي شــوند اما راه هايــي نيز براي 
محافظت و افزايش طول عمر آنها وجود 
دارد. اگرچه باتري بيشتر لپ تاپ ها براي 
اســتفاده طوالني چندان مناسب نيست 
اما عادت ها و رفتارهاي نادرست كاربران 
هم در تضعيف بيشتر اين باتري ها نقش 

مهمي دارد.
   از تخليه كامل باتري لپ تاپ جلوگيري 
كنيد. تخليه كامل به باتري لپ تاپ، شوك 
زيادي وارد مي كند و حتي ممكن اســت 
آسيب شــديدي به همراه داشته باشد. 
بنابراين بهتر است به جاي رها كردن باتري 
تا تخليه كامل و سپس شارژكردن كامل 
آن،  پس از رسيدن به 20 يا 30 درصد از 
ظرفيت باتري لپ تاپ آن را شــارژ كنيد 
و پيــش از آنكه براي مدتــي حتي كوتاه 
روي 100 درصد ظرفيــت بماند،  از برق 

جدا كنيد.
   از حافظــه SSD اســتفاده كنيــد. 
اســتفاده از درايو حافظــه SSD براي 
لپ تاپ به شــما كمك مي كند تا مصرف 
انرژي لپ تاپ خود را به شــدت كاهش 
دهيد. نســل جديد حافظه هاي درايوي 
كه با نام SSD شــناخته مي شــوند،  از 
فناوري هــاي جديد يــاري مي گيرند تا 
ســرعت بيشــتر و البته انرژي مصرفي 

كمتري داشته باشند.
   از شارژكردن ساير گجت ها با لپ تاپ 
بپرهيزيد. شــارژكردن تلفن هوشمند و 
ساير گجت ها با لپ تاپ  نه تنها به باتري و 
سخت افزاري اين محصوالت آسيب هاي 
جبران ناپذيــري وارد مي كند بلكه انرژي 

بيشتري از لپ تاپ شما مي گيرد.
   باتري لپ تاپ هاي جديد مشــكلي با 
شارژ شدن طوالني مدت ندارند. در حقيقت 
پس از تكميل انرژي باتري،  لپ تاپ ورود 
انرژي الكتريسيته را متوقف مي كند. آنچه 
عمر يك باتري لپ تاپ را كاهش مي دهد 
نه اتصال دائمي آن بــه برق بلكه افزايش 
دماي لپ تاپ اســت. بهتر است بيشتر از 
آنكه نگران ميزان شارژدهي باتري لپ تاپ 
خود باشيد به كاهش دماي آن فكر كنيد.

   نور صفحه نمايــش را مديريت كنيد. 
كاهش نور صفحه نمايش لپ تاپ به معناي 
كاهش انرژي مصرفي آن اســت و همين 
براي كمتر كردن فشــار وارده به لپ تاپ 

كافي به نظر مي رسد.

 مجموعه شهرآهن شــادآباد، فعاليت 
حرفه اي خود را از ســال 1387 آغازكرده 
و در زمينه فــروش و عرضــه آهن آالت 
ســاختماني و صنعتــي مرجع بســيار 
خوبي اســت. در اين بازار انواع آهن آالت 
اعم از تيرآهن، ميلگــرد، ورق و غيره در 
دسترس مهندسان، پيمانكاران ساختمان 
و البته خريداران شــخصي قــرار گرفته 
كه مي خواهند بر مراحــل خريد مصالح 

ساختماني خود نظارت داشته باشند.
   انــواع آهــن آالت ســاختماني و 
صنعتي تيرآهن، ميلگرد، نبشي، ناوداني، 
پروفيــل و ورق در ايــن بازار بــا قيمت 
مناســب تر از ديگر جاها عرضه شــده و 
كارشناسان اين بازار مي توانند در زمينه 
خريد مناسب به شما مشاوره الزم را بدهند.

  ويژگــي ايــن بــازار ارائــه لحظه به 
لحظه آخرين قيمت محصــوالت آهني 
و فوالدي توســط توليد كنندگان اســت 
كه باعث مي شــود فروش آهــن آالت و 
ديگر محصوالت با اطالع از آخرين اخبار 
و رويدادهــاي بازار آهن كشــور، فوالد و 

ساختمان انجام شود.
  در اين بازار عالوه بر فروش كاال، خدمات 
ديگري از قبيل خدمــات تخصصي انواع 
برشــكاري، تامين انواع جك و قالب، لوله 
و بست، تامين انواع ماشين آالت، ساخت 
و توليد انواع سوله و پل، ساخت انواع سازه  
فلزي سبك و ســنگين و همچنين خريد 

انواع ضايعات آهن آالت انجام مي شود.
 ساعت كار بازار آهن شادآباد همه روزه 
از ساعت 8 صبح الي 5 بعدازظهر است و در 
اين ســاعات مي توانيد به اين بازار واقع در 
منطقه جنوبي تهران مراجعه كنيد. برای 
رفتن به اين بازار مي توانيد از سه راه آذري 
به طرف خيابان فتح برويد يا براي دسترسي 
بهتر از جاده شــير پاستوريزه مي توانيد به 
اين محل مراجعه كنيــد. اين منطقه جزو 
محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد نيست 
و مي توانيد با وسيله نقليه شخصي به آنجا 
مراجعه كنيد. نزديك ترين ايستگاه مترو به 

اين منطقه نيز ايستگاه آزادي است.

افزایش عمر باتری لپ تاپ

بازار آهن شادآباد

افزایش نرخ ارز طي 2سال گذشته بازار کاالهاي 
وارداتي را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث 
شده واردات بسیاري از اقالم با توجه به محدودیت 
منابع ارزي محدود یا ممنوع شود. از ابتداي امسال به طور مشخص تغییرات زیادي 
در فهرست کاالهاي وارداتي مشمول دریافت ارز دولتي ایجاد شد و بسیاري از این 

اقالم از فهرست خارج شدند تا بعد از این با ارز نیمایي یا ارز حاصل از صادرات به 
کشور وارد شوند اما مشكل اینجاست که آنچه اکنون یافت  مي  نشود، ارز است؛ 
حتي ارز آزاد. ممنوعیت واردات کاالهاي داراي مشابه داخلي بیش از یك سال است 
که ابالغ شده ولي در آخرین اقدام، دولت، واردات برخي کاالهاي بدون مشابه را نیز 

ممنوع اعالم کرده است که عطریات را هم شامل مي شود. 

فرخنده رفائی
خبر نگار

  احتمال بيكاري 60هزار نفر
آیا مي توان خوش بین بود که این ممنوعیت واردات 
واقعا و مطابق آنچه وعده داده شده، موقت باشد؟ 
کشور هم اکنون با کمبود شدید ارز مواجه است و 
افزایش روزبه روز قیمت ارز در بازار از این حكایت 
دارد که تقاضا، بسیار بیشتر از عرضه است. از سوي 
دیگر بسیاري از کاالهاي اساسي در چند ماهي که 
از سال99 گذشته براي واردات به کشور با مشكل 
تامین ارز مواجه بوده اند که کمبود و گراني آنها را 
به دنبال داشته است. در چنین شرایطي آیا مي توان 
انتظار داشــت ارزي هم اگر باشد، به واردات عطر 
اختصاص یابد؟ رئیس انجمن واردکنندگان لوازم 
آرایشي، بهداشتي نسبت به این قضیه خوش بین 
اســت. مقیمي در این رابطه مي گوید: مسئوالن 
مي گویند کــه منتظرند بخشــي از ارز حاصل از 
صادرات طي چند ماه آینده تامین شود تا واردات 
دوباره به روال سابق برگردد، اگر این اتفاق بیفتد 
با توجه بــه اینكه واردات عطــر درنهایت چیزي 
حدود 100میلیون یورو اســت که در مقابل حجم 
باالي واردات ساالنه مبلغ ناچیزي است، امیدواریم 
این ممنوعیت لغو شود و ارز براي تامین بازار عطر 
به دست واردکنندگان برسد. شرکت هاي فعال در 
حوزه واردات محصوالت برند، با بیش از 60هزار نفر 
شاغل در حال فعالیت هستند که ممنوعیت واردات 

مي تواند اشتغال این افراد را دچار مخاطره کند.

چند و چون

هشدارهای  بهداشتی خشكشویي  آنالین

گرانــي مواداولیه و ماشــین آالت و 
شیوع کرونا موجب ریزش مشتریان 
و تشــدید رکود حاکم بر کسب و کار 
خشكشویي ها و اتوشویي ها و افزایش 
سهم کسب و کارهاي مجازي در ارائه 
این خدمات شده اســت. با ابوالفضل 
رجب زاده، رئیس اتحادیه صنف خشكشویي و لباسشویي تهران 

در مورد وضعیت این صنف گفت وگو کرده ایم.

تأثیر رکود بازار بر تعداد واحدهاي خشكشویي چگونه 
بوده است؟

اين اتحاديه هزارواحد صنفي داراي پروانه كســب و حدود150واحد 
صنفي در شرف دريافت پروانه كسب در تهران دارد. اين در حالي است 
كه سال 58، هزارو 800واحد صنفي خشكشويي دركشور وجود داشت 
و با توجه به رشد جمعيت اكنون بايد حداقل 5هزار واحد خشكشويي در 
تهران وجود داشته باشد اما به دليل كسادي بازار و نبود درآمد، اكنون 
نه تنها كســي در اين صنف ســرمايه گذاري نمي كند بلكه از بعد عيد 
حدود 20درصد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب تغيير شغل داده، 
مغازه هاي خود را واگذار كرده انديا تعطيل شده اند. مستند اين آمار نيز 
آگهي هاي درج شده براي فروش ماشين آالت، واگذاري يا اجاره دادن اين 
واحدهاست؛ گرچه ممكن است برخي از اين واگذاري ها براي اين باشد 
كه فعاالن صنفي نخواهند به دنبال دريافت يا تمديد پروانه كسب بروند 
كه تشخيص آن نياز به انجام بازرسي توسط اتحاديه دارد. اما وقتي فعاالن 
صنفي ماشين آالت خود را به يك چهارم قيمت مي فروشند، يا افرادي كه 
اجاره دار بوده اما به دليل بر نيامدن از عهده پرداخت اجاره بها، اين واحدها 
را براي اجاره گذاشته اند، بيانگر اين واقعيت است كه اين فعاالن صنفي 
حال و روز خوشي ندارند. اين در حالي است كه دستگاه هاي خشكشويي 
مانند محصوالت كامپيوتري اســت كه با يك بار استفاده قيمت آن به 

يك سوم كاهش مي يابد.
سهم خشكشویي هاي آنالین از این رکود چقدر است؟

تا پيش از شيوع كرونا دغدغه اصلي اين اتحاديه نحوه فعاليت و كم و كيف 
رعايت اصول بهداشــتي در خدمات ارائه شده توسط كسب و كارهاي 
آنالين و ســيار بود، اما اكنون با شــيوع كرونا اين نگراني تشديد شده 
است؛ چرا كه مشخص نيست چه كسي براي ارائه خدمات خشكشويي 
و اتوشويي آنالين به منزل مشتريان مراجعه می كند و لباس و پوشاك 
دريافتي را با چه كيفيت و موادي شست وشو مي دهد. در شرايطي كه 
واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب براي اجراي پروتكل هاي بهداشتي، 
ارائه كد رهگيري و... متعهد به رعايت همه اصول بهداشتي براي ارائه 
اين خدمات شده اند، مشــخص نيســت كه اين نوع كسب و كارهاي 
فاقد هيچ گونه نظارت با چه كيفيت و اســتفاده از كدام مواد نسبت به 
شست وشوي لباس اقدام كرده و يا اصال هيچ يك از اصول بهداشتي اعالم 
شده را رعايت مي كنند يا خير؟ رعايت نشدن اين اصول بهداشتي توسط 
خشكشويي هاي آنالين وحشتناك است اما متأسفانه مسئولين توجهي 

به اين موضوع نمي كنند.
یعني فعالیت خشكشویي هاي آنالین باید متوقف شود؟

اين شيوه فعاليت خشكشويي هاي آنالين و مخاطرات آن براي سالمتي 
افراد جامعه توسط افرادي كه بدون شناسه و نظارت، سالمت مردم را به 
خطر انداخته و پاسخگوي هيچ كسي نيستند، بسيار نگران كننده است. 
در صورتي كه مسئوالن دغدغه كارآفريني دارند، بهتر است مشكالت 
واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب و قانونمند را رفع كنند تا اينگونه 
واحدها تعطيل نشوند. آمارهاي سازمان تعزيرات نيز نشان مي دهد كه 
بيشترين شكايات از ارائه خدمات خشكشــويي و اتوشويي مربوط به 
فروشگاه هاي مجازي است؛ فروشگاه هايي كه در بسياری موارد خدمات 
تقلبي ارائه كرده و حتي اصول بهداشتي را در ارائه اين خدمات رعايت 
نمي كنند. گرچه اينگونه كسب وكارها سهمی معادل  10تا 15درصد 
از بازار دارند و تنها به بهانه نرخ هاي كمي پايين تر، مشــتريان را جذب 
مي كنند اما نرخ خدمات اينگونه كســب و كارها به دليل كيفيت پايين 
بايد به مراتب كمتر باشد؛ واحدهايي كه لباس مردم را بدون استفاده از 
پركلر يا حتي پودر با آب خالی مي شويند و با اين شيوه شست وشو عمال 
ميكروب را از طريق لباس و پوشاك به خانه هاي مردم منتقل مي كنند.

بيش از 70 درصد بازار عطر در كشور با واردات رسمی و غيررسمی تامين می شود، اين درحالی است كه  كارشناسان 
معتقدند ابالغ ممنوعيت واردات، ولو به طور موقت، كفه واردات غير رسمی را سنگين تر از قبل خواهد كرد 

بوی خوشی از بازار عطر نمی آید

قیمت - تومان اندازهبافت و مشخصات فرش

6040.000.000 رجبافت: اصفهان ابتين – لچك ترنجي – قرمز الكي

6037.500.000 رجبافت: اصفهان – سراسر – كرم

6030.500.000 رجبافت: اصفهان ابتين – لچك ترنجي – قهوه اي

6045.000.000 رجبافت: اصفهان ابتين – بژ

7033.000.000 رجبافت: اصفهان ابتين – لچك ترنجي – كرم

6046.900.000 رجبافت: اصفهان – ترنج – سرمه اي

3012.700.000 رجبافت: هريس – سراسر – سبز

4517.100.000 رجبافت: كرمانشاه – كرم

53.500.000ذرع و نيمبافت: قم – لچك ترنجي – شكل مستطيل

21.000.000ذرع و نيمبافت: همدان – تمام ابريشم – مدل ساالري – سبز

قیمت - تومان مدلبرند

AC703.100.000آبسال

LC502.400.000لورچ

AZ-2800700.000آزمايش

RS28001570.000جنرال

D-100550.000جنرال شرق

PC-25001.100.000ريتون

AZ-75002.200.000آزمايش

BF5-O2.300.000برفاب

EC07004.700.000انرژي

SE7002.800.000سپهر الكتريك

قیمت  تیر ماه 99)تومان(قیمت خرداد 99نوع خودرو

48،540،00065،400،000وانت 151 معمولی
56،000،00081،400،000وانت 151 آپشن دار

79،400،00094،400،000كوييك معمولی
60،620،00077،800،0000تيبا 2 )رينگ فوالدی(

75،600،00090،800،000تيبا 2 پالس
61،240،00076،200،000ساينا )رينگ فوالدی( 

78،000،00091،200،000ساينا آپشنال
نامشخص 80.964.363وانت نيسان تك سوز 
نامشخص 92.922.363وانت نيسان دوگانه سوز

نامشخص 221.905.263وانت پيكاپ ريچ دو كابين 

ن 
چيا

 بار
مد

 حا
س:

عك

پيامد اولي نيز دانست، وجود حجم بااليي از عطرهاي فيك 
و تقلبي در بازار است.

 
بازار گرم فيك ها

 عطرهاي فيك، نام و تا حدودي رايحه برندهاي مطرح را 
دارند ولي كيفيت و ماندگاري آنها بــا درصد باالي الكل، 
به هيچ عنوان با عطرهاي اورجينال قابل قياس نيســت و 
به همين دليل قيمت هاي بسيار پايين تري نسبت به آنها 
دارند، با اين حال از آنجا كه خوشبو بودن براي بيشتر مردم، 
با هر توان اقتصادي داراي اهميت اســت، اين عطرها هم 
مشتري خودشان را در بازار پيدا كرده اند و حتي فراتر از اين، 
بازار را در دست گرفته اند. در اين ميان برخي توليدكنندگان 
داخلي معتقدند نبود نظارت بر ورود اجناس غيراستاندارد و 
بي كيفيت آرايشي و بهداشتي ازجمله عطر به كشور در كنار 
محدوديت هاي توليد داخل باعث شده بازار مناسبي براي 
محصوالت بي كيفيت خارجي فراهم شــود. آمار دقيقي از 
ميزان قاچاق عطر و ادكلن و محصوالت آرايشي در دست 
نيست، برخي فعاالن بازار 50درصد اجناس موجود در بازار 
و بعضي ديگر تا 90درصد اين محصــوالت را قاچاق ذكر 
كرده اند. گفته مي شود حدود 80درصد بازار لوازم آرايشي 
كشور متعلق به محصوالت آرايشي وارداتي اعم از رسمي 

و غيررسمي است.

ممنوعيت واردات، قاچاق را افزايش مي دهد
واردات محصوالت آرايشي و بهداشتي از سال 98ممنوع شد. 
برخي از كاالها به اولويت كااليي 2رفتند و محدوديت هايي 
در واردات آنها لحاظ شــد و برخي ديگر كه به گروه كااليي 
4رفتند به كلي ممنوع الورود شــدند. از آن زمان تا امروز به 
گفته رئيس انجمن واردكنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي 
و عطريات، قاچاق اين اقالم دو سه برابر شده است. مقيمي 
مي گويد: هرچه اين ممنوعيت ها و محدوديت ها بيشتر شود 
حجم كاالي قاچاق در بازار هم بيشتر خواهد شد، تنها اميد 
ما اين است كه ممنوعيت واردات عطر موقتي باشد؛ چون 
تداوم آن با توجه به اينكــه نزديك به 70درصد بازار عطر با 
واردات تامين مي شود، مشكل ساز خواهد بود. به گفته اين 
مقام مســئول، در زمينه محصوالت آرايشي و بهداشتي، 
توليدكننده هــاي داخلي در بهترين شــرايط مي توانند تا 
40درصد بازار را تامين كنند و بيش از 60 درصد ديگر بايد 
با واردات تامين شود. مقيمي البته بحث عطريات را متفاوت 
مي داند. او اعتقاد دارد در حوزه عطر، موضوع اصلي برند است 
و مــردم مي خواهند برند مورد نظرشــان را تهيه كنند. در 
اين زمينه توليد داخلي نمي تواند تقاضاي مصرف كننده و 

متقاضي برندهاي خاص را جواب دهد.

ممنوع شــدن واردات عطرهای 
خارجی در حالی از سوی دولت 
ابالغ می شود كه بازار اين كاال در 
زمان آزادی واردات نيز شــاهد 
روند صعــودی قيمت هــا بود. 
عطرهای اصــل وارداتی بيش از 
يك سال اســت كه قيمتشان 
باالی يك ميليــون تومان رفته 
و انواع فيك را هم كمتر می توان 
با قيمتی پايين تر از 600 تا 700 

هزار تومان پيدا كرد
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این شماره

 دنبالهسازی
درسينما

به ندرت مي توان قسمت دومي را ســراغ گرفت كه از قسمت اولش بهتر از كار درآمده باشد. 

اين قاعده اي است كه تا امروز دنباله سازي  در سينماي ايران از آن پيروي كرده است. البته در 

مبحث فروش و جذب تماشاگر، گاهي نسخه 2 بيشتر از نسخه يك فروخته است، ولي در بحث 

كيفيت، معموال دومي ضعيف تر از اولي از كار درآمده است. در طول نزديك به دودهه دنباله ها به قصد تجديد توفيق تجاري 

ساخته شده اند و در مواردي فقط روي خاطره خوش قسمت اول حساب باز كرده اند. از »كاله  قرمزي و سروناز« كه سال۸1 روي 

پرده آمد گرفته تا »خوب، بد، جلف2« و »زن ها فرشته اند2« مسير دنباله سازي  در سينماي ايران را مرور كرده ايم.

 از »كاله  قرمزي و سروناز« تا »خوب، بد، جلف2« و »زن ها فرشته اند2« 

سينماي ايران چه مسيري را در دنباله سازي  طي كرده است؟  

   اين روزهــا 2 فيلــم از فيلم هاي 
روي پرده، با برچسب 2 اكران شده اند. 
»خوب، بد جلف 2، ارتش ســري« و 
»زن ها فرشته اند 2«. بعد از موفقيت خوب، بد، جلف طبيعي بود كه 
قسمت دومي هم در كار باشد ولي ساخته شدن قسمت دوم زن ها 
فرشته اند بعد از گذشت 12 سال از اكران قسمت اول كه كاركردش 
در گيشه هم معمولي بود كمي عجيب به  نظر مي رسد. دنباله سازي  
از سنت هاي ديرپاي فيلمسازي و بخشي از قاعده بازي است. وقتي 
فيلمي مورد توجه تماشــاگر قرار مي گيرد مي شود قسمت هاي 
بعدي اش را هم ساخت. اين سفارشي است كه گيشه به تهيه كننده 
و كارگردان مي دهد. هر فيلم پرفروشي هم الزاما قابليت دنباله سازي  
ندارد ولي فيلم هاي پرتماشــاگر زيادي را مي شــود سراغ گرفت 
كه دنباله ها از پي اش آمده اند تــا موفقيت فيلم اول را تكرار كنند. 
گاهي هم موفقيت بيشتر از اينكه تجاري باشد، انتقادي است. پس 
فيلم هاي مستقل و هنري هم مي توانند دنباله داشته باشند و مثال از 
پي »پيش از طلوع«، نوبت به »پيش از غروب« و بعد »پيش از نيمه 
شب« از راه برسد. پس دنباله سازي  شكل هاي متنوعي دارد ولي 
مولفه مشتركش »موفقيت« است؛ موفقيتي كه ساخت قسمت يا 

قسمت هاي بعدي را توجيه كند.

   داستان دنباله سازي  در ايران را معموال با كاله قرمزي شروع 
مي كنند كه جداي از ســهل انگاري هاي معمول و متداول متكي 
بر جست وجو در گوگل، ريشه در ناديده گرفتن تاريخي سينماي 
قبل از انقــالب هم دارد. دنباله ســازي  در ايران ســه دهه قبل از 
كاله قرمزي و اخراجي ها شروع شــد. ما در قبل از انقالب، سري 
فيلم هاي صمد را داشــتيم كه نزديك به يك دهه طول كشــيد. 
بعد از گل كردن تيپ صمد در ســريال »ســركار استوار«، صياد 
فيلم »صمد و قاليچه حضرت ســليمان« را ســاخت و پس از آن 
 هر سال يك صمد از راه مي رســيد: »صمد و سامي، ليال و ليلي«،

»صمد و فوالد زره ديو«، »صمد به مدرسه مي رود«، »صمد آرتيست 
مي شود«، »صمد خوشبخت مي شــود«، »صمد در راه اژدها« و 
»صمد دربه در مي شود«. سري فيلم هاي صمد موفقيتي تضمين 
شده را نصيب سازنده اش مي كرد و فقط پيروزي انقالب، اين روند 
را متوقف كرد. فيلم هاي صمد در دهــه 50 با فروش بااليش نه از 
سوي منتقدان و نه حتي از سوي سازنده اش جدي گرفته نمي شد.

   در سينماي پاستوريزه و كنترل شــده دهه60، طبيعي بود 
كه خبري از دنباله سازي  نباشد. در دهه60 اگر هم تهيه كننده يا 
كارگرداني به ساخت قســمت دوم فيلم پرفروشش فكر مي كرد، 
وزارت ارشاد موافق چنين داستاني نبود. در سال هايي كه كوشيده 
مي شد چرخ از نو اختراع شود و با بســياري از قواعد و مولفه هاي 
طبيعي سينما )مثل ستاره سازي ( مخالفت مي شد، طبيعي بود كه 
دنباله سازي  محلي از اعراب نداشته باشد.در دهه 70 هم نه خبري از 
دنباله سازي  بود و نه امكانش وجود داشت. در شروع دهه 70، فيلم 
»افعي« به فروشي باال دست پيدا كرد و گيشه تهران و به خصوص 

شهرستان ها را فتح كرد. چرخه اكشن هاي مشابه با حضور جمشيد 
هاشم پور به راه افتاد ولي »افعي 2« ساخته نشد.

   مثل مورد صمد، نخستين دنباله سازي  پس از انقالب هم ريشه اش 
به تلويزيون باز مي گشت. گل كردن عروسك هاي محبوب در برنامه 
»صندوق پست«، باعث شد كاله قرمزي و پسرخاله آنقدر گل كنند تا 
فيلم سينمايي اش هم ساخته شود. فيلم »كاله قرمزي و پسرخاله« 
سال 73 اكران و پرفروش ترين فيلم سال شــد. بعد از اين موفقيت، 
ســازندگان كاله قرمزي به تلويزيون بازگشتند و در ابتداي دهه80، 
قسمت دوم فيلم ساخته شد. 8 سال پس از كاله قرمزي و پسرخاله همه 
نسبت به سرنوشت »كاله قرمزي و سروناز« با ترديد نگاه مي كردند. 
سال 81 در يكي از كم رونق ترين سال هاي گيشه، كاله قرمزي و سروناز 
رقيبي در اكران نداشت. يك دهه بعد »كاله قرمزي و بچه ننه« از راه 

رسيد تا باز هم گيشه توسط عروسك هاي محبوب فتح شود.

   مســعود ده نمكي پيگيرترين فيلمســاز پــس از انقالب در 
دنباله ســازي  اســت. ده نمكي تا امروز 7 فيلم بلند ســينمايي 
كارگرداني كرده كه 5 فيلم آن به صورت ســري ساخته شده اند. 
3 فيلم با عنوان اخراجي ها و 2 فيلم با نام رســوايي. معراجي ها و 
زنداني ها آن قدر ها در گيشه موفق نبودند كه دنباله اي را در پي داشته 
باشند. نمي شود انكار كرد كه فيلم هاي ده نمكي نقش مؤثري در 
تقويت سنت دنباله سازي  ايفا كرده اند. به خصوص سري اخراجي ها 
كه قسمت دومش به فروشي فراتر از تصور دست يافت تا قسمت 

سومش هم ساخته شود.

   كمدي يا فيلم كودك؛ دنباله سازي  در سينماي ايران خارج از 
اين دو حيطه محلي از اعراب ندارد. همه دنباله ها در همين گونه ها 
ساخته شده اند. قسمت دوم فيلمي چون »شهر موشها« نزديك به 
سه دهه بعد ساخته شد و آهوي پيشوني سفيد بدون اينكه فروش 
فوق العاده اي داشته باشد تا قســمت سوم هم پيش رفت. داستان 
دنباله سازي  در سينماي ايران همچنان ادامه دارد. االن خوب، بد، 
جلف 2 و زن ها فرشــته اند 2 روي پرده اند و مصايب شيرين2 هم 
مدت هاست در نوبت اكران به سر مي برد. گشت ارشاد 3 هم مدتي 
است جلوي دوربين رفته. اين داستان همچنان ادامه خواهد يافت. 
برخي فيلم ها، حكم برندي را يافته اند كه هر نسخه رنگ و رو رفته اي 
از آنها هم مي توانند گيشه اي تضمين شده داشته باشند. البته هيچ 
تضميني براي موفقيت وجود ندارد. ممكن اســت كرونايي از راه 
برسد و همه معادالت را بر هم بزند. خوب، بد، جلف 2 قبل از كرونا، 
فروش معقولي داشت ولي وقتي پس از چند ماه تعطيلي سينماها، 
به روي پرده بازگشت، قافيه را به فيلم تلخ »شناي پروانه« باخت. 
دنباله سازي . گرچه با هدف تكرار موفقيت قسمت يا قسمت هاي 
قبلي در دستور كار قرار مي گيرد ولي هميشه محاسبات سازندگان 
درست از كار در نمي آيد. شكست خوب، بد، جلف 2 نشان مي دهد، 
معادالت در دنباله سازي  اين قدرها هم ساده نيست و در سينما هيچ 

تضميني براي موفقيت وجود ندارد.

به سفارش گيشه
پيشينه دنباله سازي  در سينماي ايران به سال هاي دور بازمي گردد

سري دوزي يا دنباله سازي ؟ 
چرا بيشتر فيلم هايي كه بنا به سنت دنباله سازي  ساخته مي شوند ضعيف از كار در مي آيند؟

   بــه ندرت پيــش مي آيد 
)و شــخصا مــوردي را به ياد 
ندارم( كه بر اســاس فيلمي 
شكست خورده در گيشــه دنباله اي ســاخته شده باشد. 
دنباله سازي  براي برنده هاست و هيچ تهيه كننده عاقلي روي 
ادامه فيلمي شكست خورده سرمايه گذاري نمي كند، مگر 
اينكه با سري فيلم هايي با قدمت و پيشينه طوالني مواجه 
باشيم؛ جوري كه شكســت يك فيلم را بشود به موفقيت 
سري هاي قبلي بخشيد. موفقيت انتقادي براي توليد ارزان 
و مســتقل مي تواند دنباله به همراه بياورد و چنين فيلمي 
قطعا خرج خودش را در گيشــه يا رايت ويدئويي درآورده. 
فيلم جريان اصلي هم با فتح گيشه مي تواند ساخت قسمت 

يا قسمت هاي بعدي را توجيه كند.

   هيچ كــس حاضــر بــه پذيــرش ريســك توليــد 
فيلمنامه»راكي« نبود. به خصوص كه اصرار استالونه بر اينكه 
خودش بايد نقش راكي را بازي كند، همه تهيه كنندگان را 
فراري مي داد. فيلم راكي در نهايت ساخته شد و هم گيشه را 
فتح كرد و هم اسكار بهترين فيلم را گرفت )آن هم در حضور 
»راننده تاكسي« اسكورســيزي(. حاال همه مشتاق توليد 
قسمت هاي بعدي بودند. راكي2 از راه رسيد كه فيلم خوبي 
نبود ولي آنقدر فروش كرد كه راكي3 هم ساخته شود و بعد 
راكي4 به ميدان آمد. تا روزي كه استالونه گيشه داشت سري 
فيلم هاي راكي و رمبو ساخته مي شد و سال ها بعد راكي5 و 
راكي6 هم اكران شدند. در نهايت اما همان نخستين راكي در 
تاريخ سينما ماند، بقيه آمدند چون توجيه اقتصادي داشتند؛ 
چون سينما بايد گيشه داشته باشد. توليد قسمت دوم و سوم 

و چهارم را مناسبات گيشه تعيين مي كند.

   چيزي كه در سينماي ايران عموميت دارد بي توجهي 
در پردازش فيلمنامه قســمت هاي دوم و سوم است؛ مثال 
فيلم »گشت ارشــاد« قصه اي براي روايت و نكته اي براي 

پرداختن داشت و با وجود مشكالتش استانداردي را رعايت 
مي كرد. در مورد »گشت 2« اما انگار فيلمساز فقط به دنبال 
نمايش عباس و حسن و عطا در فضاهاي منقطع و بي ربط 
به هم بوده. موتيف فيلم فحش ها و شــوخي هاي ســطح 
پايينش اســت. به كارگردانش كه اعتراض كني، به فروش 
20 ميلياردي فيلم اشاره مي كند. حق هم دارد. او اين روزها 

مشغول گشت ارشاد 3 است.

   در مورد بيشتر دنباله ها در سينماي ايران مي توان به اين 
نتيجه رسيد كه فيلمنامه مهم نيست، موقعيت و حال و هوا 
مهم است. تيپ هاي محبوب و آتراكسيون و شوخي و لودگي 
مهم است. براي يك فيلم كمدي، سه سكانس روده بر كننده 
كفايت مي كند. بقيه را مي شود يك جوري جمع كرد و فيلم 
را به انتها رساند. فيلمنامه نوشتن زحمت دارد ولي مي شود با 
داستاني تك خطي و حتي تكراري ماجرا را شروع كرد و كار 
را پيش برد و هرجا فيلم افتاد مي شود سراغ ساز و آواز رفت. 
همين االن فيلم »زن ها فرشــته اند 2« روي پرده است كه 

دقيقا همين كار را مي كند.

   دنباله ها سريع توليد مي شوند تا مصرف شوند. گيشه 
مناسبات خودش را دارد. هيچ نقد و يادداشت مثبتي، ريالي 
پول در جيب تهيه كننده نمي گذارد. دنباله سازي  در اينجا 
و خيلي جاهاي ديگر، يعني ســري دوزي. اين سري دوزي 
گاهي وقت ها نتيجه مي دهد و بعضي وقت ها هم نه. موضوع 
دنباله سازي  در ســينماي ايران، خيلي با زيبايي شناسي 
سر و كاري ندارد. فيلم ها و مناسبات توليدشان قابل بررسي و 
تحليل هستند ولي كال قضيه زياد جدي نيست. كاش همه 
دنباله ها مي فروختند و چرخ سينما هم مي چرخيد! اصال 
كاش همه فيلم ها مي فروختند! ما كه بخيل نيســتيم. به 
قول سر توماس مور در فيلم »مردي براي تمام فصول« )فرد 
زينه مان(كاش ما بال داشتيم! اما حيف كه نداريم و بايد با 

اين واقعيت كنار بياييم.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

مسعود پويا
روزنامه نگار

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

كاله قرمزي و سروناز 
8سال بعد از »كاله قرمزي و پسرخاله« كه سال73 ركورد تازه اي در 
فروش به جا گذاشت و حتي عنوان پرتماشاگر ترين فيلم بعد از انقالب 
را تصاحب كرد، ايرج طهماسب قسمت دوم فيلم پرمخاطبش را عرضه 
كرد. در اين سال ها، او و حميد جبلي با عروسك هاي محبوبشان در 
تلويزيون مشغول كار بودند. سال ها از گيشه استثنايي كاله قرمزي 
و پسرخاله گذشته بود و بچه هايي كه تماشاگر اين فيلم بودند حاال 
جوان هاي رعنايي شده بودند. ســينماي كودك دچار افول، ريزش 
تماشاگر نگران كننده و اغلب فيلم هاي ســال81 نفروش بود. كاله 
قرمزي و سروناز در چنين شرايطي روي پرده آمد؛ نسخه اي ضعيف تر 
از قسمت اول كه فروش اش همه كارشناسان اكران را غافلگير كرد. 
فقط بچه ها مخاطب فيلم نبودند، نوســتالژي كار خودش را كرد تا 
بچه هاي ديروز و جوان هاي رعناي امروز هم به صف مخاطبان فيلم 
طهماسب بپيوندند. كاله قرمزي و ســروناز به اندازه كاله قرمزي و 

پسرخاله نفروخت، ولي پرفروش ترين فيلم سال81 شد.

قسمت سومي هم در كار بود
موفقيت كاله قرمزي و ســروناز هم باعث نشــد ايرج طهماسب و 
يار هميشــگي اش حميد جبلي زود براي دنباله بعدي دست به كار 
شوند. آنها 10سالي را در تلويزيون مشغول كار با عروسك ها شدند و 
كاراكترهاي تازه اي را نيز خلق كردند تا اينكه به سال91 رسيديم. 
همزمان با آغاز  ماه مبارك رمضان، »كاله قرمزي و بچه ننه« روي پرده 
آمد و پس از يك دهه باز هم عنوان اين عروسك هاي محبوب بودند 

كه در صدر جدول گيشه ايستادند.

اخراجي ها2
2سال بعد از موفقيت خيره كننده »اخراجي ها«، مسعود ده نمكي با قسمت 
دوم فيلمش به ميدان آمد. مجيد سوزوكي )كامبيز ديرباز( در پايان قسمت 
اول به شهادت رسيده بود، ولي بقيه دارودســته اخراجي ها حّي و حاضر 
بودند. بايرام لــودر )اكبر عبدي(، بيژن )امين حيايــي(، حاجي گرينوف 
)محمد رضا شريفي نيا(، امير دودو )ارژنگ امير فضلي( و... در قسمت دوم 
هم حاضر بودند و شــخصيت هاي جديدي چون غالم )جواد رضويان( و 
رسول )حسام نواب صفوي( هم به كار اضافه شــده بودند. در قسمت دوم، 
دارودسته اخراجي ها اسير شــده بودند و در اردوگاه اسرا حضور داشتند 
و از طرف ديگر، بســتگان آنها هم ســوار هواپيمايي مي شدند كه توسط 
منافقان ســر از عراق در مي آوردند. فيلمنامه دوپاره اخراجي ها2 و پيوند 
عجيب 2قصه اي كه به صورت موازي پيش برده مي شد و جنس شوخي ها، 
انتقادهاي گسترده اي را از سوي منتقدان و روزنامه نگاران در پي داشت، 
ولي مردم در سطحي فراتر از قســمت اول، از اخراجي ها استقبال كردند. 
فيلم در نوروز سال پرحادثه 88 روي پرده آمد و ركورد فروش را شكست. 
ركورد 8ميلياردو500 ميليون توماني فيلم ده نمكي تا سال ها پابرجا ماند. 

اخراجي ها2 يكي از پرتماشاگرترين فيلم هاي بعد از انقالب است.

قسمت سومي هم در كار بود
2سال بعد، نوبت به اخراجي ها3 رســيد. با فروش افسانه اي قسمت دوم، 
طبيعي بود كه ده نمكي برند موفق و امتحان پس داده اخراجي ها را دوباره 
به كار گيرد. در فاصله اكــران اخراجي ها 2 و 3، امــا اتفاق هايي رخ داده 
بود؛ اتفاق هايي كه اخراجي ها3 به آنها هــم پرداخته بود. ده نمكي اين بار 
تيپ هاي آشــنايش را به دل رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري برده 
بود. در فروردين90 كه اخراجي ها3 اكران شد جامعه هنوز از رخدادهاي 
سال88 متاثر بود. فيلم ده نمكي هم خواسته يا ناخواسته در خدمت فضاي 
دوقطبي جامعه قرار گرفت. مدل كوچك تــر رقابت هاي انتخابات88، در 
اكران نوروز90 با حضور اخراجي ها3 و »جدايي نادر از ســيمين« شكل 
گرفت. اخراجي ها3، با انبوه حاشــيه هاي فرامتني اش درنهايت با بيش از 
5ميليارد تومان، پرفروش ترين فيلم سال شد ولي به ركورد اخراجي ها2، 

حتي نزديك هم نشد.

آتش بس2
»آتش بس« نخستين فيلم ميلياردي سينماي ايران بود؛ كمدي رمانتيك تهمينه ميالني كه شباهت هايي هم با فيلم» آقا 
و خانم اسميت« با بازي برد پيت و آنجلينا جولي داشت گيشه را در سال 85 فتح كرد. 8سال پس از آتش بس، ميالني سراغ 
قسمت دوم اين فيلم رفت. زوج محمدرضا گلزار و مهناز افشار برگ برنده آتش بس بودند، ولي در قسمت دوم، آنها جاي خود 
را به بهرام رادان و ميترا حجار دادند و »آتش بس2« دقيقا از همين جا لطمه خورد؛ اينكه نتوانست ستاره هاي محبوب قسمت 
اول را با دنباله آتش بس، همراه كند و از خاطره قسمت اول، فقط يك نام باقي ماند و كمي خرده  جنايت هاي زناشويي و البته 
سنت كمدي رمانتيك. فيلم در غيبت ستاره ها، جذابيتش را از بازيگران فرعي مثل پژمان جمشيدي و گوهر خيرانديش 
اخذ مي كرد و رادان و حجار با وجود تالش شان نمي توانستند به اندازه زوج گلزار- افشار متقاعد كننده و بامزه باشند. نتيجه، 

گيشه اي نه چندان پررونق بود.

شهر موشها2 
نزديك به سه دهه بعد از اكران »شهر موشها«، ساخته شدن قسمت دوم اين فيلم كليد خورد. سال64 با فيلم شهر موشها، جرياني 
به نام سينماي كودك شكل گرفت كه حدود يك دهه توانست جايگاهي مناسب در توليد و اكران بيابد و حتي صاحب سينماهاي 
مخصوص هم شود. سينماي كودك و نوجوان از دهه70 رو به افول رفت و تنها دلخوش به تك جرقه هايي چون كاله قرمزي بود. 
اوايل دهه90 به نظر مي رسيد شهر موشها )كه نسخه سينمايي مجموعه تلويزيوني موفق »مدرسه موشها« بود( به خاطره ها 
پيوسته است. در شهر موشها عروسك گردان ها و صداپيشه ها، چهره هايي چون فاطمه معتمد آريا، ايرج طهماسب و حميد جبلي 
بودند. محمدعلي طالبي به صورت مشترك كارگرداني را به همراه مرضيه برومند برعهده داشت. حسن حسن دوست )تدوينگر( 
و محمدرضا عليقلي )آهنگساز( هم از عوامل اصلي شهر موشها بودند و حاال قسمت دوم بدون حضور آنها ساخته مي شد. اما 
برومند و منيژه حكمت )تهيه كننده( روي جذابيت كپل، نارنجي، دم دراز، عينكي، سرمايي، خوش خواب و گوش دراز حساب 
ويژه اي باز كرده بودند. »شهر موشها2« با هزينه اي بسيار )10ميليارد تومان( توليد شد. مناسبات مالي اش با توجه به حضور 
اسپانسرها و سرمايه گذاران كمي پيچيده شد. سر مالكيت معنوي و حق كپي رايتش هم جنجال هايي در رسانه ها شكل گرفت. 
اما نكته مهم رضايت تماشاگر از شهر موشها2 بود. فيلم، خاطره قسمت اول را نزد بچه هاي ديروز خراب نكرد و توانست بچه هاي 
امروز را هم راضي از سالن بيرون بفرستد؛ پرفروش ترين فيلم سال93 با باالي 11ميليارد تومان فروش كه ركورد اخراجي ها2 

را هم شكست. هرچند اين فروش در گيشه با توجه به فاكتورهاي هزينه هاي توليد سودي به همراه نداشت.

 ۱۳۸۱

۱۳۸۸

۱۳۹۳

خوب، بد، جلف2: ارتش سري
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دنبالهسازی
درسينما

در دهه60 ميالدي وقتي ســري فيلم هاي »جيمز باند« فهميد با استقبال مخاطبان همچنان 
مي فروشد، دنباله سازي را با پرده هاي سينما آشــنا كرد؛ آنقدر موفق كه در دهه70 ميالدي، 
فرانسيس فورد كاپوال، »پدرخوانده« را تا قسمت سوم پيش برد. »راكي«، »جنگ ستارگان«، 
»مدمكس«، »رامبو« و »بيگانگان« در گذشته و »ترميناتور«، »ماموريت غيرممكن«، »ارباب حلقه ها«، »دزدان دريايي كارائيب« 
و... در سال هاي اخير شماره دار شدند. در اين سال ها سينماي ايران هم از اين قافله عقب نماند. »اخراجي ها«ي مسعود ده نمكي 
به   3 رسيد و آنقدر مزه كرد كه »رسوايي« هم تكرار شد. حاال اما پرده سينماهاي ايران ميزبان ۲فيلم سينمايي »خوب، بد جلف۲؛ 
ارتش سري« و »زن ها فرشته اند۲ « است. اما به واقع سنت دنباله سازي در سينماي ايران چقدر جدي و در عين حال موفق است؟ 

با جواد طوسي، منتقد سينما، در اين باره گفت وگو كرده ايم.

در كشــورهايي كه رويكردي صنعتي به سينما 
دارند، ساختن فيلم دنباله دار كه در گيشه موفق بوده، اتفاقي 
معمول است. ولي در ســينماي ايران اين دنباله دار بودن، 

تاريخي نزديك به دودهه دارد. چرا؟
با رجعتي تاريخي، يا فلش بكي به نمونه هاي موفق در سينماي 
جهان، مي توان به راحتي متوجه شد كه سياست هاي شايع در 
سال هاي اخير سينماي بومي ما، تعارض آشكاري با جهان دارد. 
يك نمونه بارز و كالسيك آن در سينماي جهان، فيلم هاي سري 
جيمز باند بود كه دوره اول آن با بازيگري شون كانري توانست 
سال ها با اســامي مختلف اين محوريت را اســتمرار بخشيده و 
مخاطب خــود را فراتر از جغرافياي منطقه اي، در كشــورهاي 
ديگر ازجمله ايران داشــته باشــد؛ مثل »مامور007«، »شما 
فقط دوبار زندگي مي كنيد« يا »الماس هــا ابديند«. همه اين 
فيلم ها با نقش محوري كانري ساخته مي شــد و عمدتا در ايام 
نوروز به نمايش درمي آمد. اين رويه براســاس شكلي قاعده مند 
و حرفه اي متشــكل از مجموعه اي از فيلمنامه نويسان متبحر، 
آهنگساز، تهيه كننده و كارگرداني كه اصول و قواعد كلي اين نوع 
فيلم هاي دنباله دار را بلد بود و كاركشــتگي الزم را داشت، بود. 
نسل هاي دهه های 30 و 40 »توني رم« با بازي جيل سينت جان، 
ريچارد كنت و فرانك سيناترا را  به خاطر دارند. شكل عامه پسند 
آن را در فيلم هاي نورمن ويزدوم مي ديديــم. همه اين فيلم ها 
مي توانستند منطق خاص خود را داشته باشند. اما در سينماي 
ما اگر بخواهيم بــه نمونه هاي اكران فعلي اشــاره كنيم، زن ها 
فرشته اند2 است. آيا قسمت يك اين فيلم توانسته در سينماي 
عامه پسند سرگرمي ساز، از اصول قواعد حرفه اي خود در جهت 
اين نوع سينما برخوردار باشد؟ اگر پاسخ منفي است پس توليد و 

ساخت آن نمي تواند توجيه منطقي داشته باشد.
اما بي شــك اين فيلم ها در سري نخست خود 
موفقيت هايي داشته اند كه ۲ يا 3 آنها هم ساخته شده است.

شايد اين فيلم ها در مخاطب شناسي نسبي قرار گيرند و سرمايه 
خود را بازگردانند، ولي ســاخت و توليد آنها نمي تواند حتي در 

سينمايي كه عنوان بدنه را يدك مي كشد نيز نقش مؤثر 
داشته باشــد. مؤثر از جهت ســرگرمي در چارچوب 
قصه هاي دم دستي كه به درســتي با روايت پردازي 

مطلوب، فيلم را به اثري قابل قبول تبديل كند.
فيلم خوب، بد، جلف۲؛ ارتش سري هم 

اينطور است؟
خوب، بد، جلف بيشتر مورد چنين نقدي قرار 

مي گيرد. در زن ها فرشــته اند2، تالشي 
قابل رؤيت اســت كه سعي كرده كالژي 
با ژانرهاي مختلف ايجــاد كند تا بتواند 
جنس سينماي كمدي آميخته با طنزي 
ارائه كرده باشــد. اگر قيــاس مع الفارق 
نباشــد، در مجموعه آثار مل بروكس، ما 
بازي با ژانر و تكثرگرايي در كالژ شيوه هاي 
روايي و نمايشي، توأم با اداي دين به بعضي 

گونه هاي ســينمايي را شــاهد بوديم. اگر 
چنين تجربه اي بخواهد گام هاي نخست 
را بردارد به نظرم بالمانع است، مشروط 
بر اينكه چه شروع ســاخت و چه ادامه 
آن از يكسري توانمندي، هوشمندي و 
قالب شكني برخوردار باشد تا در اين فضا 
و چرخه توليد بي رونق سينماي ما، هم 
تنوع روئين و ساختاري را در سينماي 
سرگرمي ســاز پايه ريزي كنــد و هم 

مقداري باعث ارتقاي سليقه مخاطب شود. 
براي اين ارتقا، قاعدتــا در نقطه اي ايده آل 
ســينمايي را متصورم كه اصــول و قواعد 
حرفه اي را بنا مي كند، چراكه تهيه كننده، 
فيلمنامه نويــس و كارگــردان به خوبي به 
چارچوب فيلمسازي مورد نظر اشراف دارند 
كه در اجرا آن را به اثبات مي رسانند. اگر اين 
اتفاق وجود نداشــته باشد، عمال ساخت و 
توليد اين فيلم ها توجيه منطقي و حرفه اي 

ندارد.
دنباله سازي هنوز جايگاه 

خود را پيدا نكرده است؟
ما همچنان به داليل مختلف، سينمايي 
را تجربه مي كنيم كه با گذشت 4دهه، 
در مرحلــه آزمون و خطاســت و هنوز 
در موقعيتي ثابت قــرار نگرفته. هنوز 

نمي توانيم سينماي كالن حرفه  اي را پايه قرار دهيم؛ سينمايي 
كه مبتني بر درك درست و واقع بينانه و هوشمندانه از زمانه خود 
باشد. اگر بخواهيم اين نوع فيلم ها را با آثار موفق جهان ارزيابي 
كنيم، سينماي ايران محلي از اعراب ندارد. در سال های98 و 99، 
چه بخش خصوصي كارآمد و كاربلدي داشتيم كه از درك معاصر 
برخوردار باشند و سوژه هايي را شناسايي كنند كه نسبت درستي 
با مخاطب شناســي متكثر داشته باشــد و جذابيت را در جهت 

درست شناسايي كند؟
وقتي مردم از فيلمي استقبال كردند احتماال از 
قسمت دومش هم استقبال مي كنند. اين مهم ترين استدالل 
براي پيروي از سنت دنباله سازي است. اما گاهي قسمت دوم 
يك فيلم با شتاب و صرفا براي تكرار موفقيت قسمت قبلي 
ساخته مي شود. نتيجه اينكه قسمت دوم، جذابيت قسمت 
اول را ندارد. اما چرا در سينماي ايران بيشتر براي محصوالت 

كمدي دنباله سازي مي شود؟
در نمونه هاي موفق مثل پدرخوانده هم كه در ســري يك و 2 
موفق بود، از قسمت سوم آنقدر كم  اســتقبال شد كه كاپوال به 
شكســت انكارناپذير خود اعتراف كرد؛ فيلمســازي كه يكي از 
بهترين فيلم هاي تاريخ سينما را ســاخته و همچنان فيلم او در 
فهرست منتقدان جزو 10فيلم اول اســت. كاپوال هم در ادامه 
نتوانست باور خود را به درستي در جهت توليد سري سوم آن به كار 
گيرد. همينطور در فيلم »اينك آخرالزمان«. در ژانر وحشت بعد 
از »جن گير« فيلم هاي »طالع نحس« يك و دو ساخته مي شود 
كه فيلم هاي موفقي بودند يا »ترميناتور« و... كه سعي كردند در 
عين روايت ساختارشكنانه خود، تجربه نويني را پايه ريزي كنند. 
اما فيلم هاي ايراني كه به تكرار و ادامه كشيده مي شوند، معموال 
فيلم هايي كمدي آميخته با هجو هســتند كه عمال نمي توانند 
تعريف قاعده منــدي از طنز و هجو ارائه كننــد. در حالي  كه در 
ســينماي دنيا حتي اگر بگوييم اين شكل فيلمسازي در همان 
ژانر كمدي منطق پذيري دارد، شاهد آن هستيم كه كارگردان 
تالشي كارآمد و نه مذبوحانه انجام مي دهد؛ به اين دليل كه 
كار درست خود را در فيلم هاي تكرار شونده بعدي به 
اثبات برساند. اما عمال ديده مي شود كه فيلم هايي 
كه در ژانر كمدي سينماي ما ساخته مي شوند 
باري به هر جهت هستند. در فضاي بي رونق و 
ناكارآمد سينما، نسخه اي تجويز مي شود، مبني 
بر اينكه تنها فيلم هاي كمــدي تا اطالع ثانوي 

جواب خواهد داد.
دنباله سازي  به عنوان 
فرمولي براي جــذب مخاطب 
چقدر مي تواند جدي باشــد و 
سينماي ايران تا چه ميزان از 
اين قابليت به درستي استفاده 

مي كند؟
براســاس بــاوري غلــط و 
كليشه پرداز، اگر استارت ساخت 
فيلم ها تا حدي موفق بود، بايد آن را 
ادامه داد. اكنون براي رفع تكليف و 
بهره برداري توهين آميز از تماشاگر 
عام، فيلم هايي ســاخته مي شود 
كه در همان شــكل تكرار شونده 
خود نه تنها هيچ فضيلت و قابليت 
حرفه اي ندارند بلكه در پسرفت 
غم انگيزي قــرار گرفته اند. اين 
نزول بــه  گونه اي در كليــت اثر جا 
خوش كــرده كه باعث نــزول مخاطب 
مي شود. همه اينها برمي گردد به شرايط 
منفعالنه اي كه حاكم بر ســينماي ما و 
چرخه سياســتگذاري آن است؛ مديريت 
نه چندان كارآمدي كه فاقد نظارت صحيح 
و اعمال سياستگذاري درست است، در حالي 
 كه مي تواند براي توليد ساالنه اش فكري كند 
تا فيلم هايي در تنوع و تكثر موضوعيت پيدا 
كرده و هم آثار جدي و هنرمندانه را پوشش 
دهد و هم عامه پســند و سرگرمي سازي را. 
مديريت درست سينما مي تواند در جهت 
ارتقاي سليقه مخاطب، ســير نزولي اين 
سليقه را كه ســم مهلكي براي فيلمسازي 
در سينماي بومي و اقليمي ايران است، 
سامان دهد. متأسفانه ما عمال شاهد 

وضعيت بي ساماني هستيم.

دنباله سازي در سينما در گفت وگو با جواد طوسي

پسرفتغمانگيزيكرؤيايادامهدار
نگار حسينخاني

روزنامه نگار
رسوايي۲ 

نوروز 92، ده نمكي آخرين صف هاي طوالني تماشــاگران 
را تجربه كرد. مسعود ده نمكي فيلمساز دوران احمدي نژاد 
بود و همــه موفقيت هايش را در اين دوران به دســت آورد. 
»رســوايي« هم در آخرين ماه هاي دولت دوم احمدي نژاد 
اكران شد؛ در زماني كه به نظر مي رسيد نبض گيشه در اختيار 
ده نمكي اســت. رســوايي گرچه به اندازه سري اخراجي ها 
نفروخت، ولي آنقدر پرفروش بود كه ده نمكي به فكر ساخت 
قســمت دومش بيفتد. اكبــر عبدي و الناز شاكردوســت 
ستاره هاي رســوايي بودند و در »رســوايي2« فقط عبدي 
حضور داشت و شاكردوست جاي خودش را به سحر قريشي 
داده بود. رسوايي2 به جاي داستان بر جلوه هاي ويژه تكيه 
كرده بود و شوخي هاي كالمي فيلم هاي ده نمكي هم ديگر 
جواب نمي داد. خود فيلم هم مثل قسمت اول مفرح نبود و 
تابوشكني اش بيشتر در حوزه سياست معنا مي شد. نتيجه، 
شكست فيلمساز در دوران تازه بود. دولت تدبير و اميد براي 

ده نمكي خوش يمن نبود.

پيشوني سفيد۲
جواد هاشمي، بازيگر فيلم هاي دفاع مقدس، ابتداي دهه90 
روي صندلي كارگرداني نشســت و فيلم »آهوي پيشــوني 
ســفيد« را كارگرداني كرد. فيلم به تهيه كنندگي مســعود 
اطيابي به عنوان محصولي از سينماي به افول رفته كودك، 
سال91  اكران شد و نسبت به ديگر محصوالت اين سينما با 
اقبال نسبي مواجه شد. حضور ترالن پروانه در نقش آهوي 
پيشوني سفيد در كنار چهره هايي چون محمدرضا شريفي نيا 
و امين حيايي و فضاي فانتزي و شاد، باعث شد از نخستين 
فيلم جواد هاشمي به عنوان اثري سالم و سرگرم كننده براي 

مخاطب كودك ياد شود.
سال97 »پيشوني سفيد2« روي پرده آمد. 6سال از ساخت 
قسمت اول گذشته بود و ترالن پروانه حاال دختر جواني بود 
كه همچنان نقش آهوي پيشــوني ســفيد را بازي مي كرد. 
بيشتر بازيگران اصلي قســمت اول هم در پيشوني سفيد2 
حاضر بودند. فيلم باالي 4ميليارد تومان فروخت و نسبت به 
قسمت اول خوش آب و رنگ تر بود، اما داستان و موقعيت ها 

تكراري بودند.

قسمت سومي هم در كار بود
چند ماه بعد از پيشوني سفيد2، قسمت سوم هم روي پرده 
آمد. »پيشوني سفيد3« نوروز 98 اكران شد، با تقريبا همان 
داستان و حال و هوا و همان تركيب بازيگران. ظاهرا هاشمي 
بالفاصله پس از پيشوني ســفيد2، قسمت سوم را كليد زده 
بود و قرار بود قسمت چهارمي هم در كار باشد تا چهارگانه 
اختاپوس كامل شــود. هرچند تنها تفاوت مهم اين فيلم ها 
بزرگ شــدن ترالن پروانه اســت. مطابق معمول كوشيده 
شده است، تكراري و كم مايه بودن فيلمنامه با رنگ و لعاب و 

فصل هاي موزيكال جبران شود.

گشت۲ 
ســعيد ســهيلي بعد از يكــي، دو فيلم نــه چندان موفق ســراغ 
جنجالي ترين فيلمش رفت تا ماجراهــاي عباس)حميد فرخ نژاد(، 
حسن )ساعد سهيلي( و عطا )پوالد كيميايي( را در »گشت ارشاد« 
پي بگيرد. سال91 اكران فيلم گشــت ارشاد همزمان شد با داستان 
تحريم فيلم هاي ايراني. كمدي اجتماعي گشــت ارشــاد، قرباني 
دعواهاي سياسي ميان اصولگرايان و دولت احمدي نژاد شد. گشت 
ارشاد با فروش باال از پرده پايين آمد. 5سال بعد سهيلي دنباله اي بر 
گشت ارشاد ساخت كه تقريبا هيچ منتقدي را راضي نكرد. »گشت2« 
بدون داستان مشــخص و مدون و تنها با تكيه بر شوخي هاي اغلب 
باالي 18سال ساخته شد. خنداندن با كلمات و شوخي هاي ركيك، 
مهم ترين ابزار گشت2 براي فتح گيشه بود. به لحاظ انتقادي گشت2، 
شكستي كامل بود ولي به روايت گيشه، اين فيلم با بيش از 20ميليارد 

تومان فروش، يكي از موفق ترين هاي اكران 96 بود.

قسمت سومي هم در راه است
سعيد سهيلي چندي پيش »گشــت3« را هم كليد زد. در شرايطي 
كه كرونا همه  چيز ازجمله سينما را چه در حوزه توليد و چه در زمينه 
پخش، تحت الشعاع قرار داده، گشت ارشاد3 مقابل دوربين رفت. مثل 
2فيلم قبلي، حميد فرخ نژاد، ساعد سهيلي و پوالد كيميايي بازيگران 
اصلي گشت ارشاد3 هســتند. حضور بهنام باني خواننده پاپ، امير 

جعفري و ريحانه پارسا هم در فيلم خبرساز شد.

خوب، بد، جلف۲: ارتش سري
سال94 پيمان قاسم خاني، سرانجام بر ترديدهايش غلبه كرد و تصميم 
گرفت جز فيلمنامه نويس، كارگردان هم باشــد. »خوب، بد، جلف« 
براساس مجموعه تلويزيوني پرطرفدار »پژمان« پايه گذاري شد. زوج 
پژمان جمشيدي و سام درخشاني بعد از محبوبيت سريال پژمان، هر 
بار كنار هم قرار گرفته بودند مورد توجه مخاطــب قرار گرفته بودند. 
بامزه بودن جمشيدي- درخشاني و تسلط قاسم خاني بر ژانر كمدي به 
مجموعه اي از شوخي هاي موفق منجر شد و حضور كنترل شده حميد 
فرخ نژاد هم به جذابيت هاي كار افزود. خوب، بد، جلف بالفاصله پس از 
حضور در بيست وپنجمين جشنواره فيلم فجر، در بهمن95 اكران شد. 
فروش باالي 16ميليارد تومان و استقبال منتقدان، حكايت از موفقيت 
قاسم خاني در نخستين تجربه كارگرداني اش داشت. از همان زمان زمزمه 
ساخت دنباله اي بر خوب، بد، جلف بر سر زبان ها بود، ولي درنهايت 3سال 
طول كشيد تا قسمت دوم ساخته شود. »خوب، بد، جلف2: ارتش سري« 
با همان فرمول قسمت اول ابتدا به جشنواره آمد و بعد اكران عمومي شد. 
درست چند روز قبل از رسانه اي شدن ورود ويروس كرونا به كشور، فيلم 
روي پرده آمد و تا قبل از تعطيلي سينماها هم فروش خوبي داشت. اما 
پس از 4 ماه تعطيلي، داستان عوض شد و اين بار كمدي قاسم خاني، قافيه 
را در گيشه به »شناي پروانه« باخت. فيلمي كه قرار بود گيشه نوروز99 را 
پررونق كند، گرفتار بحران كرونا، تعطيلي و بعد كم رونقي سينماها شد. 
خود فيلم هم البته مشكل بيشتر دنباله ها را دارد؛ يعني به خوبي قسمت 
اول نيست و از نيمه دومش افت مي كند. هرچند در انتها جوري به پايان 

مي رسد كه تماشاگر منتظر قسمت سوم بماند.

نهنگ عنبر۲
اقتباســي از فيلم »خواســتگار« علي حاتمي با تكيه بر تصويري 
نوســتالوژيك از دهه60 كه مصايب ســبك زندگي اين دهه را با 
پرداختي طنزآميز به نمايش مي گذارد. »نهنگ عنبر« با اين رويكرد 
و با بهره از محبوبيت رضا عطاران، پولســاز ترين بازيگر دهه90، 
توانســت در اكران 94 به توفيق نسبي در گيشــه برسد. فروش 
7ميلياردي، سامان مقدم را به فكر ساخت دنباله اي بر نهنگ عنبر 
انداخت. »نهنگ عنبر2« با همان الگوي قسمت اول ساخته شد؛ 
همان بازيگران اصلي )رضا عطاران، مهناز افشار و ويشكا آسايش( 
و همان دستمايه )تصويري طنزآميز، نوستالژيك از گذشته و 
روايت عشق ارژنگ به رويا(. نهنگ عنبر2، سلكشن رؤيا با تكيه 
بر محبوبيت قسمت اول، در اكران96 بيش از 20ميليارد تومان 
فروخت. گيشه اي كه نزديك به 3برابر قسمت اول كاركرد داشت، 
كارگردان نهنگ عنبر2 را به هدفش رساند. براي جبران فيلمنامه 
ضعيف و سردستي، چند شوخي موفق و در مواردي موزيكال 
طراحي شده بود و ظاهرا تماشــاگر به همين رضايت مي داد و 
خيلي برايش مهم نبود كه در نهنگ عنبر2، عمال داستاني براي 

تعريف كردن وجود ندارد.

زن ها فرشته اند۲ 
يكي از عجيب ترين دنباله سازي  ها در سينماي ايران كه احتماال فقط از 
عهده حسين فرح بخش و عبداهلل عليخاني برمي آمد. »زن ها فرشته اند« به 
كارگرداني شهرام شاه حسيني، سال 86 روي پرده آمد و با تركيبي پرستاره 
)نيكي كريمي، مهتاب كرامتي، امين حيايي و محمد رضا شريفي نيا( فروش 
متوسطي كرد. فيلمي كه بعيد است خاطره جمعي و تصويري به ياد ماندني 
براي تماشاگرانش رقم زده باشد، بعد از 13سال قسمت دومش اكران شده 
است. از هنرپيشگان قسمت اول تنها محمدرضا شريفي نيا و مريم سعادت 
باقي مانده اند و مهتاب كرامتي، نيكي كريمي، ليال اوتادي و امين حيايي 
جاي خودشان را به نيوشا ضيغمي، سحر قريشي، نسرين مقانلو، ميرطاهر 
مظلومي و علي صادقي داده اند. كارگردان هم تغيير كرده و آرش معيريان 
»زن ها فرشته اند2« را ساخته. نتيجه، فيلمي است به لحاظ توليد ارزان تر 
از قسمت اول كه همان داستان تنبيه مردان هوسباز توسط زنان صادق و 
مصمم را پيگيري مي كند. فصل هاي موزيكال هم به سنت فيلم هاي تجاري 
اين سال ها به عنوان پاساژ، البه الي فيلم قرار گرفته است. انتشار نخستين 
تيزر فيلم موجي از انتقادهاي معمول و متداول را به راه انداخت و كارگردان 
هم در گفت وگو با چند روزنامه كوشيد تا توضيح دهد چرا فيلم هايي از اين 
دست مي سازد. كسي قانع شد يا نه، اهميتي ندارد مهم اين است كه فيلم 
در همين شرايط كرونايي آهسته و پيوسته راه خودش را مي رود و احتماال 

سرمايه اش را هم برمي گرداند.

۱۳۹۵

۱۳۹۷

۱۳۹6

۱۳۹۹

پدر خوانده ۲؛ نمونه مثال زدني و موفق دنباله سازي در سينما
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ظروف پالستيكي ارزان بازار 
هر چه اوضاع اقتصادي جامعه بدتر مي شود و كسب و كار 
اصناف كم رونق تر، به نظر مي رسد كسب و كار برخي نه تنها 
كم رونق تر نمی شــود كه روزهاي طاليي را مي گذراند. 
ارزان فروشي هايي كه تقريباً در هيچ ساعتي از روز نمي توان 
بدون مشتري پيدايشــان كرد، خوش اقبالند از اينكه 
موجودي جيب بيشتر رهگذران با اجناسي كه مي فروشند 
همخواني دارد.»امير رضايي« جواني سي و چند ساله به نظر 
مي رسد و قد و قواره اي نسبتاً بلند دارد. موهايش را آلماني 
زده و با چهره اي آفتاب سوخته جلوي مغازه اش در يكي از 
مراكز تجاري منطقه5 تهران ايستاده و با زني كه در حال 
ورانداز كردن اجناس پالستيكي رنگ و وارنگ است حرف 
مي زند. زن مانتويي سن و سال دار، وسواس زيادي براي 
خريد دارد و اين وسواس آنقدر زياد است كه مي توان از 
چهره امير جوشش عصبانيت را ديد. زن چيزي نمي خرد 
و جوان هم سرش را تكان مي دهد و با صداي بلند رو به زن 
كه در حال دور شــدن از مغازه است، مي گويد:»2تومن 
ديگه چيه كه اينقــدر باال و پايين مي كنــي؟« زن هم 
بي توجه، خودش را به نشنيدن مي زند و راهش را مي گيرد 
و مي رود. فرصت خوبي اســت با اميــر صحبت كنم. از 
حال و روز كاسبي مي پرسم. مي گويد:»خوبه. جنس زياده 
و قيمتش هم پايينه. مردم خوب خريد مي كنن. بماند 
كه بعضيا چشم ديدن فروش ما رو ندارن.« كنايه اش به 
كسبه اي است كه خيلي هايشان بيرون مغازه نشسته اند و 
از فرط بيكاري خودشان را در گوشي هايشان گم كرده اند. 
امير، بلد كار است و مي داند چطور بايد مشتري جذب كرد. 
مي گويد هر كاري قلق خودش را دارد و اگر قلق دســت 
فروشنده بيايد، فروش هم خوب مي شود. او تبليغ »يكي 
بخر، دوتا ببر« را دورتا دور شيشه هاي مغازه اش زده و گاهي 
با صدايي كه خيلي بلند نيست رهگذراني را كه از راهروي 
منتهي به مغازه اش عبور مي كنند به خريد دعوت مي كند؛ 
»آقا آتيش زدم به مالــم. نگي نگفتم ها، نخري باختي.« 
مشتري ها با اين حرف ها يكي پس از ديگري وارد مغازه 
نه چندان بزرگ امير مي شوند. خيلي از مشتري ها خريد 
مي كنند و راحت پول خريدشــان را مي پردازند. نه امير 
چانه  زني كسي را قبول مي كند نه خريداران خيلي چانه  
مي زنند. آخر جنس 5هزار توماني ديگر جاي چانه زدن 
ندارد! اما اين اجناس چرا اينقدر ارزانند و چطور دســت 

افرادي مانند امير مي رسند؟ 

جدال بر سر زباله پالستيكي
براي فهميدن پاسخ اين سؤال بايد به عقب برگشت؛ به 
زماني كه در خانه از محصوالتي اســتفاده مي كنيم كه 
بطري هاي پالستيكي استاندارد دارند و بهداشتي ساخته 
شــده اند؛ بطري هايي كه بعد از مصرف نوشيدني يا ماده 
داخل آن، جايي جز ســطل زباله، آن هــم بدون رعايت 
تفكيك پسماند خشك از  تر ندارد. اين تازه آغاز ماجراست. 
زباله گردها در كمين همين ســطل ها و پســماندهاي 
خانگي هســتند. »اكبر« يكي از زباله گردهاي خيابان 
مراد آباد در خيابان سيمون بوليوار، سال هاست سطل هاي 
زباله اين خيابان و چند خيابان اين ور و آن ور را شــمرده 
است و مي داند دقيقاً چند سطل را بايد براي پيدا كردن 
پت شيشه اي و پالســتيكي و هر چيزي كه بشود از آن 
پول درآورد، زير و رو كند. تا كالس ســوم درس خوانده و 
با اينكه مي گويد »عملي« نيست، اما رنگ رخسار از سر 
درونش خبر مي دهد. 2- لباس هايش ظاهر مرتبي ندارد 
و پر از لك چربي است كه نشــان مي دهد مدت هاست 
شسته نشــده. با اين حال، روزي 12ساعت زباله گردي 

مي كند تا 30-20هزار تومان كاســب شــود. مي پرسم 
چقدر پالستيك از سطل هاي زباله جمع مي كني؟ واحد 
شمارش كيلو نيست. شايد دقيقاً نمي داند چند كيلو زباله 
جمع مي كند؛ براي همين برايش راحت تر است تا گوني را 
مرجع وزن كشي بداند چون بابت گونی  هايي كه از زباله هاي 
خشك جمع كرده پول مي گيرد نه از بابت وزنشان؛ »داداش 
كيلويي نيســتيم.« و با خنده اي كه دندان هاي زردش را 
نمايان مي كند، ادامه مي دهد:»بطري تا دلت بخواد هست. 
يه گوني رو فقط با بطري پر مي كنم. گوني بزرگ مي شه اما 
سنگين نمي شه.« به قول خودش آنقدر كه خريدارها براي 
بطري هاي پالستيكي جمع شده سرو دست مي شكنند، 
براي زباله هاي ديگر اشــتياقي براي خريد ندارند؛» هر 
گوني پالستيك رو 25هزارتومن مي فروشم. بيشتر از اين 
نمي خرن. با زباله هاي ديگه روزي 50- 40 تومن كاسبم.« 
او نمي داند سرنوشت پالســتيك هايي كه فشرده شان 
مي كند و داخل گوني هاي بزرگي مي ريزد چه مي شــود 
اما مي داند اگر اين كار را نكند شــب گرسنه مي خوابد. 
زباله هايي كه اكبر و افرادي مانند اكبر پيدا مي كنند تا شب 
يك جا جمع مي شود. اكبر كه حوصله اش از حرف زدن سر 
رفته است، سيگاري از جيبش درمي آورد و قبل از اينكه 
آن را آتش بزند از لحظه بعد جمع كردن زباله هاي خشك 
مي گويد؛»آخر وقت ساعت هاي 12- 11شب چند تا وانتي  
هستن كه می يان و زباله مي خرن. من پول مي گيرم اما 
هستن كسايي كه نصف پول مي گيرن، نصف مواد.« سيگار 
را آتش مي زند و با پك عميقي به آن، آدرس جايي را كه 
وانت ها مي آيند مي دهد. قسم ام مي دهد اگر گير افتادم 

نگويم چه كسي جاي وانتي ها را لو داده است.

 قرارگاه فرحزاد 
اين را خيلي ها نمي دانند كــه وانت بارهايي كه كوهي از 
گوني هاي زباله خشك دارند با اين زباله ها چه كار مي كنند 
يا حتي مقصدشان كجاســت؟ اكبر از ترسش شيطنت 
كرده و آدرس جايي دور از محل خريد زباله هاي خشك 
از زباله گردها را داده اســت. اما حضور زباله گردهايي كه 
با گوني هاي بزرگ روي كولشــان در حال ورود به دره 
فرحزادند، پيدا كردن محل خريد را آسان مي كند. ده ها 
زباله گرد پا در جاده خاكي گذاشته اند و غريبه اي بينشان 
نيست. نه ماشــيني مي رود، نه مي آيد. نمي توان تا انتها 
دنبالشان رفت تا فهميد محل دقيق خريد و فروش زباله 
كجاست. ساعتي انتظار جواب مي دهد و زباله گردهايي 
كه دست پر پا در جاده گذاشــته بودند، دست خالي با 
گوني هايي كه چيزي داخلش نيســت از مســير رفته 
باز مي گردند و سمت ناكجا آباد مي روند. كمي بعدتر چند 
وانت كه در تاريكي شب رنگشان معلوم نيست با سرعت 
از كنارمان مي گذرند. بارشان گوني هاي بزرگي است كه 
قبل تر دســت زباله گردها بود. آنقدر زباله خريده اند كه 
3- 2متر از ماشين ارتفاع دارند. دنبال كردن وانت ها ما را به 

مقصد نهايي زباله هاي خشك مي رساند. خلوتي خيابان، 
ســرعت خودروها را باال برده و احتياط را كم كرده، با هر 
دست اندازي كه وانت ها از آن عبور مي كنند بيم افتادن 
گوني هاي زباله مي رود. مابين راه، خودروها چندبار ديگر 
مي ايستند و باز هم بار زباله مي زنند. تابلوهاي كنار خيابان 
نشانه شــهرك ولي عصر)عج( در منطقه 18 را مي دهد؛ 
شهركي كه بومي هاي ساكن آن را تقي آباد مي خوانند و 
قديمي ترها، سبيل آباد. وانت ها يكي پس از ديگري وارد 
شهرك مي شوند. راننده اي كه همراهمان است ترسيده. 
زير لب غر مي زند و مي خواهــد ادامه كار را در روز دنبال 

كنيم. چاره اي نيست و حرف راننده حاكم مي شود.

 تقي آباد؛ خانه زباله ها 
هوا تب دارد و دريغ از وزش نسيمي كه بتواند جان را جال 
بدهد. شــهرك ولي عصر)عج(، در مجاورت جاده تهران 
- ورامين از شهرك بودن تنها يك نام را يدك  مي كشد. 
بيشــتر خانه هاي اين محدوده تك طبقه است و كمتر 
آپارتماني را مي توان در آن پيدا كرد اما سوله در آن زياد 
است. با اين حال، جمعيت تقي آباد كم نيست و بسياري 
از آنان كه در شــهرك ســاكنند، مهاجران ترك وطن 
كرده از افغانستان و شــهرهاي ديگر ايرانند كه به اميد 
پيدا كردن كار پا به پايتخت گذاشــته اند. بساط زندگي 
بسياری شان بيغوله است، يا دست كمي از بيغوله ندارد. 
بوي بد زبالــه خيلي قبل تر از اينكه به تقي آباد برســيم 
به استقبال مي آيد و مشــمام را مي آزارد. در تقي آباد بر 
خالف برخي مناطق ديگر مانند »قمصر« و »دو تويه« 
و روستاهاي نزديك آرادكوه، هم زباله  تر جا به جا مي شود 
هم زباله خشك. زباله هاي خشك را بيشتر زباله گردها 
به كساني كه به آنها سرمايه گذار مي گويند فروخته اند؛ 
از طلق و ســبد خالي و شكســته ميوه گرفته تا بطري 
نوشابه و شــيرواني خانه هاي تخريب شده. هنوز دنبال 
زباله هاي خشكي هســتم كه از زباله گردها  خريداري 
شده است. پرس و جو از كارگران عموماً افغاني نشانه سوله  
»حاجي خان« را مي دهد؛ سوله اي بزرگ و مملو از زباله. 
كاميوني در انتهاي ســوله در حال خالي كردن بار زباله 
است و40- 30كارگر افغان و چند ايراني روي بار تخليه 
شــده كار مي كنند. كارگران ايراني دوست ندارند حرف 
بزنند و رفتاري تهاجمي دارند اما كارگران افغاني راحت تر 
و خودماني ترند. »رنجبر« يكي از آنها اســت كه لهجه 
شيرين فارسي دري دارد. الغر اندام است و صورتي آفتاب 
سوخته دارد.7سال است با خانواده اش در تقي آباد زندگي 
مي كند و روزگارش را با تفكيك زباله هاي خشــك از  تر 
با ماهي يك ميليون و500هزار تومان حقوق مي گذراند. 
مي گويد روزي صدها كيلو زباله خشك تفكيك شده به 
تقي آباد مي آيد و سرمايه گذارها آنها را خرد مي كنند:»از 
صبح تا شب هي زباله خشــك مي آد. كنارشم زباله تر. 
بين زباله هاي تر، پالستيك و بطري پيدا مي شه و ما بايد 

بگرديم پيداشــون كنيم. زباله هاي زباله گردها تميزه و 
خودش از قبل جدا شــده و كاري نداره. زباله هايي كه از 
زباله گردها مي آد هم زياده. شايد روزي 80- 70 تن فقط 
اينجا از اين زباله ها مي آد.« بين حرف هاي رنجبر كاميون 
پشت كاميون وارد تقي آباد مي شود. رنجبر به كاميون ها 
نگاه مي كند و مي گويد:» از همه جاي تهران مي آن. اونقدر 
جنس توشون هست كه چند ساعت تميز كردنش وقت 
بگيره.« منظور رنجبر از تميز كــردن، جدا كردن زباله 
خشك از  تر است. مي پرسم فكر مي كند زباله گردها روزي 
چقدر از زباله هاي خشــك تقي آباد را تأمين مي كنند؟ 
بدون معطلي مي گويد: »80درصدش رو. 70- 60تن در 
روز مثالً. اما نمي دونم شايد خيلي بيشتر از اين باشه. چرا 
دروغ بگم دقيق نمي دونم.« عددي كه رنجبر از آن حرف 
مي زند بخشــي از آمار 1300تن زباله خشكي است كه 
گفته مي شود زباله گردها از سطل  هاي زباله شهر جمع 
مي كنند. عدد 80تن تنها براي يك نقطه از ده ها و صدها 

نقطه تفكيك غيرمجاز پسماند است.

آسياب هاي آبي
هنوز سرنوشت زباله هاي خشك معلوم نيست. اما وجود 
خرد كن هاي بزرگ عمدتاً آبي رنگ در گوشه و كنار تقي آباد 
توجه را جلب مي كند. برخي شان نو و استفاده نشده اند و 
برخي ديگر استفاده شده و مستعمل. با اين حال، دستگاه ها 
خريدار دارد. »عباس« فروشنده دستگاه خردكن است. 
او 8سال است شــغلش فروش خردكن پالستيك است. 
مي گويد دستگاهش آسياب پالستيك هاست و كارش 
تبديل پالستيك به قطعه هاي بســيار ريز قابل بازيافت. 
ارزشي كه براي آسيابش تعيين كرده 300ميليون تومان 
است؛»آســياب توربين داره و با برق سه فاز كار مي كنه. 
توي هر ســاعت مي تونه 500كيلو پالســتيك رو خرد 
كنه. اندازه اش رو هم مي تونــي خودت تعيين كني. كاًل 
همه فن حريفه.« تقريباً در همه جــاي تقي آباد مي توان 
نمونه اين دستگاه و خط بازيافت كامل پالستيك را پيدا 
كرد. از عباس مي پرسم، چه كساني خريدار دستگاه آسياب 
پالستيك هستند؟ در جوابم مي گويد: »هر كسي پول داره 
و تو كار بازيافته خريدار آسيابه. االن خريدار خيلي بيشتر 
از قبل شده و يكي،دو تا نمي خرن. چند تا چند تا مي خرن 
چون زباله پالستيكي زيادشــده و درآمدش هم خوبه.« 
محصول نهايي آسياب ها ريز است اما هنوز به پاسخ پرسش 
اينكه پالستيك هاي جمع شــده از سطل هاي زباله چه 

سرنوشتي پيدا مي كند نرسيده ام.

كارخانه ذوب پالستيک و ختم داستان 
»محمد« مشــتري قديمي عباس اســت. او دركارگاه 
بازيافتش چند دستگاه آسياب پالستيك دارد. با كمك 
عباس راهي كارگاه بازيافت محمد مي شــوم. برخالف 
انتظارم محمد خودروي شاسي بلند خارجي به روزي دارد 

و وضع مالي اش رو به راه اســت. سر و وضعي آراسته دارد 
و دفتري نقلي براي نظارت بــر كار 29كارگري كه همه 
يكدست لباس آبي پوشيده اند براي خودش جور كرده 
است. مي گويد 9سال است در كار بازيافت پالستيك است 
و چرخ زندگي اش از اين راه مي چرخد. باور دارد كه كارش 
كمك به اقتصاد كشور است. او براي اين اعتقادش، دليل 
دارد؛»جعبه هاي ميوه، بطري نوشابه، جعبه هاي طلقي و 
چيزاي ديگه بعد از مصرف به درد كسي نمي خوره. ما اينا 
رو خرد مي كنيم و توي گوني هــاي 25تا 50كيلويي به 
كارخونه ذوب پالستيك مي فروشيم. كارمون هم قانونيه 
و كسي تا االن نگفته داريم غيرقانوني كار مي كنيم. توي 
كارخونه ذوب پالســتيك هم اينا رو گرانول مي كنند و 
ازش جنساي پالســتيكي يك بار مصرف، از دستكش 
گرفته تا ظروف پالستيكي ارزون قيمت خونگي درست 
مي كنن.« مي پرسم تبديل زباله هاي پالستيكي به ظرف 
يك بار مصرف بهداشتي است؟ شانه اش را باال مي اندازد و 
با يك كالم مي گويد:»ما وزارت بهداشت نيستيم. اداره 
استاندارد هم نيســتيم. توليد كننده ظرف پالستيكي 
هم نيستيم. اگه بهداشتي نيست بيان جلوي توليدش 
رو بگيرن.« با هر گوني 50كيلويي خرده پالستيك هاي 
ذوب شده دركارگاه هاي ذوب پالستيك، مي توان صدها 
نوع ظرف پالستيكي بزرگ و كوچك ساخت؛ ظرف هاي 
پالســتيكي با قيمت هاي ارزان. كاالهايي كه مشتري 
بي اطالع از كم و كيف توليد آنهــا تنها به دليل ارزاني اش 
خريدارشان  است. از سفره هاي رنگي غذا گرفته تا دمپايي 
و از مگس كش، ظرف و ليوان يك بار مصرف و هزار جور 
كاالي پالســتيكي يك بار و چندبار مصــرف؛ با رنگ و 
لعاب هاي مختلف براي راضي كردن مشتري به خريد و 

پنهان كردن عيب محصول.

يكي بخر، دو تا ببر 
سر واحدهاي صنفي فروشنده كاالهاي پالستيكي هنوز 
شلوغ است. قيمت هاي اعالم شده براي پالستيك هايي 
كه از مواد بازيافتي توليد شده اند با اختالف بااليي، ارزان تر 
از محصوالت توليدي با پالستيك هاي مرغوب است. اين 
اختالف آنقدر هســت كه خريدار را مجاب كند به بهاي 
ارزان تر بودن، قيد خريد محصوالت پالستيكی توليدي با 
مواداوليه سالم را بزند. زن و شوهري جوان حوالي پونك 
مشتري يكي از اين مغازه هاي نسبتاً بزرگ عرضه كننده 
اين دســت محصوالت ارزان قيمت پالستيكي هستند. 
فروشنده سردر مغازه اش از ارزانسرا بودنش خبر داده و 
نوشته: »همه اجناس داخل اين مغازه 5هزار تا10هزار 
تومان.« اين نوشته، پاي مشتريان ديگري را هم به مغازه 
باز كرده است. هيچ كدام از مشتريان نمي دانند جنس به 
ظاهر ارزان و خوش رنگ و لعابي را كه براي خريد ورانداز 
مي كنند چه داســتاني پشت ســر خود دارد. شايد اگر 
مي دانستند تصميمشان عوض مي شد و دست از خريد 
اين نوع از كاالها برمي داشــتند. »زهرا« مشتري مغازه 
است. مي پرسم نگران نيستيد كااليي كه قصد خريدش 
را داريد مشكلي داشته باشــد؟ كمي فكر مي كند و در 
جوابم با نگاهي حق به جانب مي گويد:  »چرا فكر مي كنين 
هر چيزي كه ارزونه  حتما بايد كاسه اي زير نيم كاسه اش 
باشه؟ حاال يكي داره ارزون مي فروشه حتماً مشكل داره؟ 
هميشه از كاالهاي ارزون  قيمت اين مغازه خريد مي كنم. 
تا االن هم مشكلي با جنس هايي كه خريدم نداشتم.« او 
نمي داند خريدي كه مي كند در ظاهر مشكلي ندارد اما 
باطنش پر از چالش است؛ چالشي كه اگر از آن باخبر شود، 

شايد در خريد كردنش تجديد نظر كند.
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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.

ماسک يا طلق صورت؟ 
پيام مجموعه هاي بهداشتي در سراسر دنيا يكي است: در محيط 
عمومي بايد ماسک بزنيد تا در محدود كردن همه گيري ويروس 
كرونا كمک كنيد. اما بايد دقيقًا چه نوع ماسكي بزنيم؟ در كنار 
ساير اقدامات محافظتي مانند رعايت فاصله اجتماعي و بهداشت 
مناسب دست ها، ماسک صورت نيز روشي آسان و بالقوه براي 
ايمن ماندن از ويروس و پايين آوردن منحني كوويد- 19 است. 
آژانس هاي بهداشــتي، از جمله مراكز كنترل و پيشگيري از 
بيماري ها، اكنون همه افراد را تشويق مي كنند كه در محيط هاي 
عمومي از ماسک هاي صورت استفاده كنند. اما ماسک بهتر است 

يا طلق صورت؟ براي پاسخ به اين سؤال ادامه مطلب را بخوانيد.

ماسك، يك وسيله پوششي الزم است كه نبايد از آن غافل شد؛ زيرا 
به تازگي ثابت شده است كه نفس كشيدن در فضاي آلوده نيز ما را 
به كرونا مبتال مي كند. پس وسيله اي كه بايد داشته باشيم و از آن 
استفاده كنيم ماسك است؛ اما ماسك ها كه از چشم ها محافظت 
نمي كنند. در اين نكته شايد ايراد ماســك ها اين باشد كه فقط از 
بيني و دهان مراقبت مي كنند ولي بهتر است بدانيم اگر دست آلوده 
به چشم ها نزنيم، از فاصله يك و نيم متري با كسي صحبت نكنيم 
و در معرض عطسه و سرفه نباشيم نيازي به طلق و عينك نيست. 
اگر فكر مي كنيد كه برايتان سخت است دست آلوده به صورت خود 
نزنيد حتما از طلق هاي صورت استفاده كنيد. بهتر است بعد از هر بار 

استفاده از طلق، آن را از داخل و بيرون ضد عفوني كنيد.

طلق به تنهايي توصيه نمي شود
كساني كه تنها از طلق استفاده مي كنند بهتر است بدانند كه اطراف 
طلق هوا جريان دارد و به راحتي راه براي ورود ويروس باز است. حتما 
طلق را با ماســك اســتفاده كنيد و اگر هر دو براي شما اذيت كننده 
هستند لطفا ماسك را مهم تر بدانيد. براي كودكان اوتيسم بهتر است از 
طلق هاي جذاب استفاده كنيد. طراحي جذاب اين پوشش ها مي تواند 
آنها را تشويق به استفاده كند. استفاده از ماسك براي كودكان زير 2 
سال توصيه نمي شود؛ زيرا ممكن است در روند تنفسي آنها اختالل 

ايجاد كند. طلق مناسب ترين گزينه براي كودكان زير 2 سال است.

توجه كنيد
در چند ماه گذشــته بر اين باور بوديم كه ويــروس كرونا بر زمين 
مي افتد و محيط اطراف را آلوده نمي كند ولي حاال پژوهشــگران 
دريافته اند كه با ريز ذرات موجود در فضاي بســته و آلوده به كرونا 
ويروس ما را مبتال يا ناقل مي كند. اگر به ســالمتي خود و ديگران 
اهميت مي دهيد از هر دو استفاده كنيد و اگر برايتان سخت است 

بهتر است از ماسك استفاده كنيد.

چه موادي براي ساخت ماسک خانگي مناسب هستند؟
مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري ها پيشنهاد مي كنند از ماسك تهيه 
شده  از سه اليه صددرصد پارچه نخي محكم بافته شده به صورت چنداليه 
تاشو استفاده شود. اگرچه ماسك هاي نخي ضخيم تر معموال در فيلتر 
كردن ذرات كوچك بهتر عمل مي كنند، با اين حال، گفته مي شود كه 
از مواد بسيار ضخيم مانند كيسه هاي جارو برقي استفاده نشود. به طور 
كلي، افراد هنگام زدن ماسك، دچار مقاومت در تنفس راحت مي شوند اما 
استفاده از موادي كه اجازه عبور هوا را نمي دهد، تنفس را دشوارتر مي كند 

و اين موضوع مي تواند به قلب و ريه ها فشار وارد كند.

 اين روزها سبک زندگي كاماًل تغيير كرده، و نه از سفره هاي 
پارچه اي در خانه ها خبري هســت و نه از ســفره هاي قابل 
شست وشــوي قديمي كه عكس كباب، برنج و گوجه روي 
آنها حک شــده بود. حاال پالســتيک به بخش غيرقابل تغييري از زندگي تبديل شده است؛ 
 پالســتيک هايي ارزان كه بتوان با استفاده از آنها رنج شست وشــوی ظروف در خانه را كم 
كرد. اما حكايت پالستيک هاي ارزان قيمتي كه هر روز با آنها ســرو كار داريم چيست و چرا 
اين كاالها با شــتابي كه ديگر اجناس در افزايش قيمت دارند، گران نمي شــوند و هميشه 
در دسترس هستند؟ همشهري براي پاســخ به اين سؤال كه پالســتيک هاي ارزان قيمت 
رخنه كرده در زندگي امروز شــهري از كجا مي آيند، در گزارشــي ميداني تالش كرده است 
 زواياي كمتر گفته شده اي از پشت پرده توليد پالســتيک هاي ارزان قيمت در بازار را روايت

 كند.

حميدرضا بوجاريان 
خبر نگار

قاب ایران قاب زندگی

از خيابان كه وارد ورودی بيمارستان كودكان مفيد می شوی چهره مادران و پدران نگرانی را می بينی 
كه كودكان خود را در آغوش گرفته اند به اميد. 

عكس: مهر- محمدرضا عباسي

صيادان كنارک و بندر چابهار مدت زيادی است كه به علت كم شدن ماهی در دريای عمان مجبورند با 
ادامه مسير به طرف بخش شمالی اقيانوس هند يا خليج عدن، ماهيگيری كنند. 

عكس: ايرنا - حسن شيرواني

خبرنگارهمشهري در گزارشي ميداني رد زباله هاي خشك 
را تا سر سفره خانواده ها دنبال كرده است

  مراقب ارزان قيمت ها باشيد
سبک زندگي مردم تغيير پيدا كرده است و استفاده از ظروف پالســتيكي و يک بار مصرف به بخش جدايي ناپذيري از روزمرگي هاي  

مردم تبديل شده است. به اين دليل، چند سالي است كه شاهد رشد واحدهاي فروشگاهي در گوشه و كنار شهرها هستيم كه با ادعاي 
ارزان فروشي ظروف پالستيكي مشتريان زيادي را به خود جلب مي كنند. متأسفانه، به دليل مشكالت اقتصادي جامعه و كاهش قدرت خريد 
مردم، چنين مغازه هايي از رونق بااليي برخوردارند و همواره مشتريان زيادي در اين واحدها مشغول خريد نيازهاي خود هستند. بارها به مردم تأكيد شده است كه هنگام خريد هر 
كااليي بايد به نشان استاندارد كه مرجع اطمينان بخشي براي سالمت كاالست توجه شود اما در كمتر موردي شاهد توجه مردم به درج شدن نشان استاندارد هستيم و فروشندگان 
نيز با سوءاستفاده از اين موضوع به كار خود ادامه مي دهند. از اين رو، ضرورت دارد در صورتي كه مردم نياز به خريد كاالهاي پالستيكي دارند ابتدا به نشان استاندارد حک شده روي 
بدنه محصول توجه داشته باشند يا حتي االمكان در صورت نياز به استفاده از كاالهاي يک بار مصرف، نوع كاغذي آن را خريداري كنند. عالوه بر اين، استفاده از مصنوعات پالستيكي 
را حتي االمكان براي پخت و پز از دستور كار خود خارج و مصنوعات چوبي يا فلزي و مسي را جايگزين آن كنند. بدون شک، حفظ سالمت خانواده از اهميت بااليي برخوردار است و 

ضرورت دارد براي حفظ سالمتي اعضاي خانواده در انتخاب درست محصول و پرداخت هزينه مناسب دقت بيشتري داشته باشيم.

سيد محسن موسوي 
كارشناس سالمت

 داستان ارزان قيمت هاي  بازيافتي
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بياعتناييراهنماييورانندگيبهبيقانوني
پليس راه شهريار - تهران در جاده انديشه به هيچ وجه به وظايف خود 
عمل نمي كند و بود و نبودش هيچ فرقي در اين جاده پرتردد ندارد. در 
حالي كه طبق ماده 48 قانون راهنمايــي و رانندگي، كاميون ها براي 
حمل بار بايد طــوري بار را ثابت كنند كه امــكان هيچگونه ريزش يا 
پخش شدن در هوا نباشد؛ به وفور كاميون هاي حمل شن و ماسه را در 
اين جاده مي بينيد  كه قانون را رعايت نكرده و با پرتاب شدن شن و ماسه 
از كاميون آنها به شيشه و رنگ خودروهاي ديگر آسيب  وارد مي شود و 

پليس راه هم هيچ برخوردي با آنها نمي كند.
جمعيازساكنانانديشهومارليك

تكليفماباشركتگازامورمشتركينچيست؟
4ماه بيشتر اســت كه قبض كاغذي گاز براي ســاكنان منطقه4 در 
غرب تهران نياورده اند، پيامك هــم نداده اند. 4خط تلفن تماس امور 
مشتركان گاز يا جواب نمي دهند يا اشــغال هستند. واقعا تكليف ما 

چيست، اگر فردا روزي قبض 5ميليوني گاز برايمان آوردند؟
ازساكنانمنطقه4تهران

50ميليونوامگرفتهامبايد90ميليونپسبدهم
اينكه يك دامدار براي دريافــت 50ميليون تومان 90ميليون تومان 
پس بدهد با كدام عدالت سازگار است؟ با 50ميليون مگر چند راس 
دام مي توان خريد يا توليد كرد كه ظرف 2سال بايد به جاي 50ميليون 
تومان، 90ميليون تومان بدهم، آن هم به بهانه تأخير در پرداخت. آيا 

فريادرسي هست؟
دامدارورشكستهازخرمآباد

تابلويتوقفممنوعراازجلويداروخانههايمرجعبردارند
تابلوي توقف ممنوع را از جلوي داروخانه هاي 19فروردين و 13آبان 
بردارند. اين اماكن حساس هستند و كســاني كه به اين داروخانه ها 
مراجعه مي كنند اغلب بيماران بدحال دارند و دور پارك كردن از اين 

داروخانه ها نيز عاقالنه نيست.
طاهريازتهران

مسئوالنبهبازنشستگان،جدولمديريتهزينهبدهند
بعد از 3 ماه فراز و نشــيب و شــعارهايي كه بــراي افزايش حقوق و 
همسان سازي  دادند و بعد از پرداخت 30سال حق بيمه، رقم ناچيزي 
به حقوق من اضافه شده اســت كه اندازه يك دهم هزينه هاي اضافه 
شده در سال جاري هم نيست. مسئوالن به ما جدولي بدهند كه چطور 

اين پول را هزينه كنيم؟
واقفتاماراييازتهران

بيكاريو400واحدتوليديراكددرگلستان
در حالي  كه در هر خانه از استان گلستان مي توان حداقل يك بيكار 
يا شغل از دست داده پيدا كرد 400واحد توليدي در اين استان راكد 
است. مسئوالن به جاي اينكه در خبرها آمار و رقم شركت هاي توليدي 
راكد را بدهند و داغ دلمان را تازه كنند فكري براي رونق و جهش توليد 
كنند. هم اكنون در شهر ما گرگان، حداقل 40واحد توليدي تعطيل 
و راكد است در حالي  كه 2فرزند تحصيل كرده من ماه هاست بيكارند.
نوريزادازگرگان

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

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

با مردم

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

آدمربايي
130هزاردالري

 اختالف 2 صراف بر سر معامله دالر 
پايان خوشي نداشت و به آدم ربايي داخلي

ختم شد. يكي از آنها براي انتقام، 
گروگانگير اجير كرد تا با ربودن شــاگرد صراف، 

دست به سرقت 130هزار دالري بزند.
به گزارش همشهري، تير ماه امسال پسري جوان 
درحالي كه به شدت هراسان و سراسيمه بود خود 
را به گشت پليس رساند و گفت: در دام 3آدم رباي 
مأمورنما گرفتار شده است. وي در توضيح ماجرا 
گفت: من شاگرد صرافي هستم و با مردي به نام 
سهيل كار مي كنم. ســاعتي قبل سهيل به من 
زنگ زد و گفت هماهنگ كرده تــا چند دقيقه 
ديگر پيك موتوري برايم بسته اي بياورد. سهيل 
گفت داخل بسته 130هزار دالر است كه بايد آن 
را تحويل گرفته و بعد به دســت سهيل برسانم؛ 

البته كار ما همين بود خريد و فروش ارز.
وي ادامه داد: وقتي پيك موتوري رسيد، مقابل 
در رفتم و 130هزار دالر را تحويل گرفتم اما بعد 
از رفتن پيك و درســت زماني كه قصد داشتم 
وارد خانه ام شــوم، ناگهان خودروي ســمندي 
مقابل پاركينگ ساختمانمان توقف كرد. پشت 
ســرش يك موتورســوار بود كه كاله كاسكت 
داشت و ماشين را اسكورت مي كرد. 2 نفر داخل 
سمند نشســته بودند كه يكي از آنها پياده شد 
و خودش را مأمــور معرفي كرد. او گفت شــما 
تخلفات ارزي داريــد و بايد همراه مــا به اداره 
بياييد. من اما تعجب كرده بودم و گفتم تخلفي 
انجام نداده ام و مرا اشتباه گرفته ايد اما آنها گفتند 
بايد همراهشان بروم. من ابتدا تصور كردم مأمور 
هستند و سوار ماشين شدم اما در بين راه وقتي 
سرنشينان ســمند با اســلحه تهديدم كردند و 
خواســتند تا هرچه دالر همراهم اســت به آنها 
بدهم تازه فهميدم كه تصورم اشتباه بوده و آنها 
گروگانگيران سارق هستند. از ترس جانم تسليم 
شدم چون مي گفتند اسلحه آماده شليك است 
و هر لحظه ممكن اســت ماشــه را بكشند. آنها 

لحظاتي در خيابان هاي تهران چرخيدند و بعد در 
جاي خلوت مرا به بيرون از ماشين پرتاب كردند.

سرنخ
با اين شكايت پرونده اي در اين خصوص تشكيل 
شــد و مأموران اداره يكم پليس آگاهي تهران با 
دستور قاضي عظيم ســهرابي، بازپرس جنايي 
تهران تحقيقات خود را در اين پرونده آغاز كردند. 
كارآگاهان براي اينكه ردي از سارقان گروگانگير 
به دســت آورند، راهي محل حادثه شــدند و به 
بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته پرداختند. 
با به دست آوردن تصاوير، شماره پالك خودروي 
ســمند متهم به دســت آمد و مالك خودرو كه 
مردي به نام شــهرام بود، شناســايي و دستگير 
شد. او دربازجويي ها چاره اي جز اقرار به سرقت 
130هزار دالري نديد و با اطالعاتي كه در اختيار 
پليس قرار داد 2 همدست وي نيز دستگير شدند. 
متهمان اين پرونده با دستور قاضي جنايي براي 
انجام تحقيقات بيشتر به اداره يكم پليس آگاهي 

تهران انتقال يافتند.

انتقامجويي
ســركرده اين بانــد كه بــراي اجراي نقشــه 
گروگانگيري و سرقت، 2 آدم ربا اجير كرده است، 
مي گويد قصدش انتقام جويي از سهيل همكارش 
بوده است. متهم صراف است و در زمينه تجارت 
نيز فعاليت دارد و مي گويــد قصدش با طراحي 
اين نقشه رسيدن به طلب 160هزار دالري اش 

بوده است.

ماجرايطلب160هزاردالري
چيست؟

قبل از عيد 160هزار دالر به سهيل فروختم اما او 
پول دالرها را پرداخت نكرد. هربار هم كه سراغ 
پولم را مي گرفتم، بهانه اي مــي آورد؛ به همين 

دليل نقشه كشيدم تا به پول خودم برسم.

چراازاوشكايتنكردي؟
چون هيچ مدركي نداشتم كه به او دالر داده ام. 
من صرافم و ســهيل هم در صرافي كار مي كرد. 
ما در زمينه بازرگاني و صــادرات و واردات هم 
كار مي كنيم؛ به همين دليل در مدت اين چند 
ســالي كه با هم كار مي كنيم بارها شده بود كه 
معامله هاي ســنگين انجــام داده  و به يكديگر 
اعتماد داشتيم. هرگز پيش نيامده بود كه چنين 
مشــكلي رخ دهد و بخواهيم پول ديگري را در 
معامله ها پرداخت نكنيــم. به همين دليل من با 
اطمينان 160هزار دالر قبل از عيد به او دادم تا 
به زودي پول اين دالرها را به حسابم واريز كند. 
من با پولــم كار مي كنم و خريــد و فروش دالر 
انجام مي دهــم. از آن زمان تا حــاال قيمت دالر 
افزايش داشــته و من ضرر كرده ام. براي جبران 
اين خسارت بايد نقشــه اي مي كشيدم تا خودم 

به پولم برسم.

ازكجامتوجهشديكهقراراست
برايشاگردسهيلدالربياورند؟

وقتي ديدم كه ســهيل حاضر نيست دالرها را 
برگرداند، نقشه سرقت و گروگانگيري را كشيدم. 
مي دانستم در اكثر مواقع شــاگردش دالرها را 
تحويل مي گيرد. خودش اكثــرا براي انجام كار 
به شهرســتان مي رفت. حتي بــراي اينكه آمار 
كارهاي او و شــاگردش را دربيــاورم نوچه اي 

استخدام كردم. تقريبا از همه كارهاي او اطالع 
داشــتم و با كارآگاه بازي نوچه اي كه استخدام 
شده بود فهميدم قرار است 130هزار دالر براي 
شاگرد صرافي يعني شاگرد ســهيل بياورند. 
با خود گفتم زمان اجراي نقشــه رسيده تا به 

پولم برسم.

بعدچهشد؟
يك نوچه ديگر استخدام كردم كه راننده سمند 
بود. نوچه ديگري هم كه بــا كارآگاه بازي آمار 
ســهيل و شــاگردش را به من مي داد در پيك 
موتوري كار مي كرد. به آنها وعده دستمزد 100 
ميليون توماني دادم و هر دو قبول كردند. البته 
موتور ســوار پولش را پيش از شروع كار گرفته 
بود، اما نفر دوم قرار بود بعد از ســرقت دالرها 
سهمش را بپردازم اما خيلي زود دستگير شديم 
و كار به پرداخت دستمزد او نرسيد. آن روز نقش 
مأمور را بازي كرديم و با ربودن شاگرد صراف، 
دالرها را سرقت كرديم اما خيلي زود دستمان 

رو شد؛ چون خالفكار نبوديم.

اسلحهراازكجاتهيهكردهبودي؟
اسلحه همراهمان نبود. شاكي دروغ گفته است. 
گروگانگيري، بازي در نقش مأمور، ســرقت و 
تهديد را قبول داريم، اما صادقانه مي گويم كه 

اسلحه اي نداشتيم.

اختالف2صرافدرمعامله

اردالريبهربودن
160هز

يازآنهامنجرشد
شاگرديك

معــاون وزارت تعاون، تغييــر كاربري واحد 
مسكوني به كلينيك پزشــكي بدون رعايت پيگيري

الزامات ايمنــي را به عنوان دليــل حادثه در 
كلينيك ســينامهر اعالم كرد. حاتم شــاكرمي، در جلسه 
شوراي عالي حفاظت فني با ابراز تأسف از حادثه آتش سوزي 

در كلينيك سينامهر افزود: عدم  رعايت ماده87 قانون كار از 
ديگر داليل اين حادثه بود. در ماده87 قانون كار آمده است: 
اشــخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهنــد كارگاه جديدي 
احداث كنند و يا كارگاه هاي موجود را توسعه دهند، مكلف 
هستند در ابتدا برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرح هاي 
مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت 
كار، براي اظهارنظر و تأييد بــه وزارت كار و اموراجتماعي 
ارسال كنند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات 
خود را ظرف مــدت يك ماه اعــالم كند. بهره بــرداري از 

كارگاه هــاي مزبور منوط بــه رعايت مقــررات حفاظتي و 
بهداشتي خواهد بود. وي با تأكيد بر اهميت اجراي ماده87 
قانون كار توسط مراجع صادر كننده مجوز ساخت و پروانه 
بهره برداري، اضافه كرد: باتوجه به مكاتبات انجام شــده در 
وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي با ديگر دســتگاه هاي 
اجرايي، توجه بيشتر به مقوله ايمني در كار براي پيشگيري 
از بروز حوادث مشابه الزامي اســت. حادثه انفجار كلينيك 
سينامهر در خيابان شريعتي شــامگاه دهم تيرماه رخ داد و 

موجب جان باختن 19نفر و مصدوميت 14نفر شد.

تحقيقــات درخصــوص مــرگ 
موتورســوار كه در تصــادف مرموز دادسرا

جانش را از دســت داده اســت، به 
بازداشت راننده آشنا منجرشد.

به گزارش همشــهري، اول خرداد مــاه مأموران 
پليس در حال گشتزني در خياباني حوالي شرق 
تهران بودند كه به 3سرنشــين موتورســيكلت 
مشكوك شدند. پالك موتور مخدوش و رفتارهاي 
سرنشينان آن مرموز بود. در اين شرايط مأموران 
آنها را زيرنظر گرفتند و بعد دستور توقف دادند. اما 
راكب موتور به محض ديدن گشت پليس اقدام به 
فرار كرد. درحالي كه عمليات تعقيب و گريز آغاز 
شده بود ناگهان در همان لحظه خودروي زانتيايي 
كه با سرعت در حال حركت بود با موتور برخورد 
كرد. به دنبال اين تصادف سرنشينان موتور نقش بر 
زمين شدند و راننده زانتيا نيز از ترسش پا به فرار 

گذاشت.

گزارشمرگ
3سرنشين موتور كه در جريان اين تصادف زخمي 
شده بودند براي درمان به بيمارستان انتقال يافتند 
و پرونده اي درخصوص اين تصادف نيز تشــكيل 
شــد. مصدومان نيز تحت درمان قرار گرفتند و 2 
نفر از ترك نشين ها پس از بهبودي مرخص شدند 
اما راكب حالش وخيم بود. تــالش براي نجات او 
ادامه داشت اما 20روز پس از حادثه به دليل شدت 
جراحات به كام مرگ رفت. در اين شرايط گزارش 
مرگ راكب به قاضي رحيم دشتبان، كشيك جنايي 
تهران اعالم شد و او دستور تحقيق در اين خصوص 
را صادر كرد. مأموران براي كشــف حقايق راهي 
محل تصادف شدند و با بررسي تصاوير دوربين هاي 
مداربسته شماره پالك خودروي زانتيا را به دست 
آوردند.از سوي ديگر در بررسي هاي اوليه مشخص 
شد كه تصادف عمدي بوده است. تنها سرنخ شماره 
پالك زانتيا بود كه مأموران با انجام بررسي ها مالك 
خودرو را كــه زني جوان بود شناســايي كردند. او 
مي گفت شب حادثه، ماشينش را برادرزاده اش از 
او امانت گرفته بود. به اين ترتيب مشخصات او در 
اختيار همه واحدهاي گشــتي قرار گرفته و حتي 

حكم ممنوع الخروج شدن پســرجوان صادر شده 
بود. درحالي كه تحقيقات ادامه داشــت پسرجوان 

روز دوشنبه خودش را به پليس معرفي كرد.

پروندهدرگيري
متهــم در بازجويي ها منكر تصادف عمدي شــد 
و گفت: من آن شــب در حال گذر از خياباني در 
شرق تهران بودم و اصال حواسم نبود كه چطور با 
موتور تصادف كردم. عمدي در كار نبود و من بعد 
از تصادف از ترســم فرار كردم. وي ادامه داد: من 
حتي موتورسواران را نمي شناختم و تا به حال آنها 

را نديده بودم و از مرگ راكب خيلي متاثر شدم.
او در حالــي چنيــن ادعايي مطرح كــرده كه در 
تحقيقات مشخص شد متهم با قرباني)راكب موتور( 
اختالف و درگيري داشــته اســت؛ حتي پرونده 
درگيري آنها در يكي از دادسراهاي تهران در حال 
رسيدگي است. به اين ترتيب متهم بازداشت شده 
براي انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار اداره دهم 
پليس آگاهي تهران قرار گرفــت و بازجويي از او 

براي روشن شدن حقايق ادامه دارد.

بررسي پرونده مرد شيشه اي كه به خاطر 
خريد موتورسيكلت نو، پسر خردسالش 

را قرباني كرد 

توهممرگبار
شيشه از آن دست مواد مخدري 

است كه آثار مخربي روي روح و داخلي
روان انســان ها دارد تا جايي كه 
ممكن اســت، فرد را به مرحله اي برســاند كه 
استعمال شيشه را جايگزين مهر پدري سازد و 
باعث شــود دســت به كار هولناكي بزند. مثل 
ماجرايي كه حدود 4سال پيش در تهران رخ داد 
اما ابعاد هولناك آن هرگز در رســانه ها منتشر 
نشد. ماجرا از اين قرار بود كه مرد جواني به نام 
رامين از مدت ها قبل تر به دليــل مصرف زياد 
شيشــه و توهمات ناشــي از آن، چنان دچار 
مشكالت روحي و رواني شده بود كه همسرش 
نتوانســت زندگي در كنار او را تحمل كند و در 
نهايت از وي جدا شد. پس از اين جدايي، رامين 
به همراه پسربچه 8ساله اش در خانه پدري اش 
زندگي مي كرد و اين در حالي بود كه همچنان به 
مصرف شيشــه ادامه مي داد. تا اينكه يك روز، 
درحالي كه پسرش را به پارك برده بود، تنها به 
خانه برگشت و خانواده اش با ديدن سر و وضع او 
شــوكه شــدند. دســت ها و لباس هاي رامين 
خون آلود بود و پسرش همراه وي نبود. او كامال 
گيج بود و حتي نتوانســت به سؤاالت اعضاي 
خانواده اش درباره اينكه چه باليي سر پسرش 
آمده جواب بدهد و يك راست به حمام رفت تا 
آثار خون را از روي دست و صورتش بشويد. اين 
در حالي بود كه خانواده اش كه نگران شده بودند، 
پليس را خبر كردند و با حضور مأموران در محل 
تحقيقات از رامين آغاز شد. مرد جوان وقتي در 
برابر سؤاالت مأموران پليس قرار گرفت گفت: به 
همراه پسرم در خيابان بودم كه با چند نفر درگير 
شــدم و آنها را با چاقو زدم وآنهــا نيز فرزندم را 
دزديدند. اما وقتي مأموران به محلي كه رامين 
گفته بود، رفتند، معلوم شد كه هيچ درگيري اي 
در آنجا رخ نداده اســت. مرد جــوان اما اين بار 
داستان ديگري مطرح كرد و گفت: هيچ اطالعي 
از فرزندم ندارم. من در خانه خوابيده بودم و آن 
روز اصال بيرون نرفتم. احتماال خانواده ام فرزندم 
را كشته اند و لباس هايم را خوني كردند تا برايم 
پاپوش درســت كنند.ادعاي راميــن در حالي 
مطرح مي شــد كه خواهرش مي گفت كه او از 
لحاظ رواني مشكل دارد، معتاد به شيشه است و 
به همين دليل يك سال قبل همسرش از او جدا 
شــده و وي را تــرك كرده اســت. درحالي كه 
تحقيقات براي پيدا كردن پسربچه 8ساله ادامه 
داشت، به پليس خبر رســيد كه جسد غرق در 
خون پسربچه اي خردسال در يكي از پارك هاي 
جنوب تهران پيدا شده و وقتي مأموران به آنجا 
رفتند، معلوم شــد كه قرباني كسي نيست جز 
فرزند رامين. پس از آن مرد جوان اعتراف كرد كه 
روز حادثه با پسرش از خانه بيرون رفته و در همه 
اين مدت در توهم شيشه بوده است. او به تازگي 
يك موتورسيكلت خريده بود و توهم شيشه تا 
جايي پيش رفته بود كه تصور كرده بود به خاطر 
خريد موتور بايد قرباني بدهد و به همين دليل 
تصميم گرفته بود كه پسرش را قرباني كند. او 
اعتراف كرد كه آن روز پسرش را با خود به پارك 
و محلي خلوت برده و پــس از آنكه او را قرباني 
كرده، مقــداري از خــون وي را روي موتورش 
ماليده و بعد به خانه برگشــته اســت.پس از 
دستگيري اين مرد براي مصاحبه روانشناختي با 
او بــه اداره دهم آگاهي تهــران رفتم. رفتارش 
عجيب و غريب بود و هنوز در توهم شيشه بود. 
شيشه كامال روي روح و روانش تأثير گذاشته و او 
انگار در دنياي ديگري بود. با اينكه به قتل پسرش 
اعتراف كرده بود اما به نظر مي رســيد كه ننگ 
پذيرش اين جرم آنچنان برايش سنگين است 
كه باز هم داستانســرايي مي كــرد. او اين بار 
مي گفت كه ديگران لباس هــا و موتورش را به 
خون فرزندش آغشته كرده اند و حتي گاهي خود 
مأموران پليس را متهم مي كرد كه پســرش را 
كشته اند و مي خواهد جرم را به گردن او بيندازند.

او هر بار گفته هايش را تغيير مي داد و داستان 
جديدي درباره حادثه تعريف مي كرد اما در ميان 
همه گفته هايش، آنچه مسلم بود اينكه شيشه 
تأثير بســيار مخربي روي روان او گذاشته بود.
جرائم و عدم امنيت خانوادگي و اجتماعي اين 
روزها در موارد زيادي متاثر از مصرف شيشه شده 
است،   طوري كه هرگاه قتلي اينچنيني  اتفاق 
بيفتد، احتمال زياد مي توان داد كه شيشه، علت 
قتل بوده است. مصرف شيشه براي فرد حالت 
توهم ايجاد مي كند و در حالت توهم، شــخص 
فاقد درك صحيح از واقعيات است و ارتباط او با 
واقعيت قطع مي شود. در اين حالت ممكن است 
مرتكب جنايت حتي عليــه نزديك ترين افراد 

زندگي خود شود.
سروانسمانهمهرباني
روانشناسوكارشناسآموزشهمگاني
پليسآگاهيتهران

گروگانگيري 20سرنشين اتوبوسي در اوكراين
مردي مســلح در شــمال غرب 

اوكراين با تهديد اســلحه و مواد خارجي
منفجره، اتوبوســي را به كنترل 
خود درآورد و 20سرنشــين آن را به گروگان 
گرفــت. به گزارش همشــهري، ايــن حادثه 
ســاعت9:25 ديروز به وقت محلي در شــهر 
لوتسك اتفاق افتاد. دقايقي پس از اين حادثه 
پليس اوكراين با انتشــار بيانيه اي در صفحه 
اجتماعي فيسبوك اعالم كرد؛ گروگانگير مسلح 
است و با خود مواد منفجره حمل مي كند. در 
اين بيانيه آمده بود: پيامي امروز دريافت كرديم 
مبني بر اينكه مردي مســلح يك اتوبوس به 
همراه 20مســافرش را در مركز لوتســك به 
گروگان گرفته و مواد منفجره و اسلحه همراه 
خود دارد. در اين شــرايط بود كــه با حضور 
نيروهاي امنيتي خيابان هاي منتهي به محل 
حادثه مســدود و تالش هــا بــراي مذاكره با 

گروگانگير آغاز شد.
در همان بررسي هاي اوليه مأموران توانستند 
فرد گروگانگير بــه نام ماكســيم پلوخوي را 
شناســايي كنند. او در صفحات رســانه هاي 
اجتماعي خود از »نظــام حاكم اوكراين« ابراز 
نااميدي كرده بود. همچنين مشــخص شد او 
مدتي قبل كتابي به نام »فلسفه يك جنايتكار« 

را امضــا كرده كــه در اين كتاب بــه توصيف 
تجربيات زندان پرداخته شده است.

تالش ها بــراي مذاكره با فــرد گروگانگير در 
شرايطي ادامه داشت كه او مدام پليس را تهديد 
مي كرد و مي گفت بمبي را كه در اختيار دارد در 
اتوبوس منفجر مي كند. در جريان اين حادثه 
ولوديمير زلنســكي، رئيس جمهــور اوكراين 
نيز خبــر داد كه گروگانگير در ســاعت 9:25 
صبح به وقت محلي ايــن اتوبوس را در كنترل 
خود درآورده است. رئيس جمهور اوكراين در 
صفحه اجتماعي فيسبوك خود نوشت: صداي 
تيراندازي به گوش رسيده و اين اتوبوس آسيب 
ديده است. زلنســكي همچنين تأكيد كرد كه 
اقداماتي براي حــل و فصل اين وضعيت بدون 

داشتن تلفات انجام مي شود.
براساس گزارش رســانه هاي اوكرايني هرچند 
در اين حادثه صداي تيراندازي شنيده شده اما 
هنوز مشخص نيست كسي در اين حادثه آسيب 
ديده يا خير. پليس اعالم كرده است گروگانگير 
درخواست هايي در توييتر پست كرده و پليس در 
حال بررسي آن اســت اما هنوز هيچ درخواست 
خاصي به آنها ابالغ نشده است. او از سيستم ابراز 
نارضايتي كرده اما نگفته دقيقا كدام سيستم، و 

مذاكرات با او همچنان ادامه دارد.

علت انفجار در كلينيك 
سينامهر معلوم شد

مرگ موتورسوار در تصادف مرموز

برايساماندهيخيابانفريدوناحمدي،مردمهمهمكاري
كنند

روابط عمومي منطقه17 شهرداري تهران، پيرو چاپ پيام مردمي، 
با موضوع حضور و سدمعبر وانتي ها در خيابان فريدون احمدي، 
در ستون با مردم روزنامه همشهري  19تيرماه، پاسخ داده است: 
»ضمن تقدير از شهروند محترم و در پاسخ به اعتراض صورت گرفته 
درخصوص وجود بساط گســتران و چرخي ها در خيابان فريدون 
احمدي منطقه17،  به اطالع مي رساند بخشي از مشكالت موجود 
در اين خيابان به رفتار ساكنين و كسبه در سدمعبر بازمي گردد و 
تنها منحصر به حضور وانتي ها و چرخي ها در ساعات عصرگاهي 
نيست و نياز به عزم همه جانبه و مشاركت مؤثر شهروندان در رفع 
و ساماندهي دارد. شهرداري منطقه17 نيز تالش براي ساماندهي 
سدمعبركنندگان و وانتي ها و دستفروشان را در هر دو بخش اين 
خيابان محور شــمالي و جنوبي آغاز كرده و با دعوت از كســبه و 
بساط گستران وانتي، سعي در ساماندهي هر چه بيشتر اين معبر و 
تامين آسايش شهروندان عزيز دارد كه نمونه آن در خيابان سجاد 
در مجاورت ميدان بهاران اجرا شــده و نتايج خوبي دربر داشــته 
است. اميد است با مشاركت همه شهروندان، تهران عزيز، شهري 

براي همه باشد.«

پاسخ مسئوالن 

همراهيدولتباتورم؟
عالوه بر ايــن نهادهاي ناظري مانند شــوراي 
رقابت كه مسئول تعيين قيمت كاالهايي مانند 
خودرو است هم به همين منوال قيمت ها را افزايش مي دهد، چه اينكه 
خودروســازان پس از افزايش 25درصدي قيمت رسمي خودرو در 
خردادماه، بار ديگر در تيرماه به همين ميزان قيمت خودروهاي خود 
را افزايش داده اند. سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
نيز به عنوان متولي اصلي حمايت از توان خريد مصرف كنندگان، در 
ماه هاي اخير به سازمان افزايش قيمت كاالهاي اساسي مانند شير و 
غيره روي آورده است. طبيعتا اين رويكرد دولت و سازمان هاي دولتي 
براي جلوگيري از ايجــاد رانت براي دالالن و ســوداگران در نتيجه 
افزايش شــكاف ميان قيمت هاي آزاد و دولتي از يك سو و حمايت از 
توليدكننده در شرايط سخت اقتصادي كنوني از سوي ديگر، چندان 
قابل نقد نيست و چه بسا اتخاذ اين رويكرد الزم است. نكته قابل نقد 
اين است كه همه تالش و اقدام دولت براي ساماندهي قيمت ها در بازار 
و كنترل تورم، در اين رويكرد خالصه شده است. به بيان ديگر، ساير 
اقدامــات و برنامه هاي دولت براي مهار تورم و ثبــات بازار هيچ كدام 
به مقصود نمي رســد و يا داراي اثرگذاري الزم نيســت، جز رويكرد 
پركردن شكاف ميان قيمت بازار آزاد كاالها با قيمت رسمي كه البته 
اين ســاده ترين و نه كم هزينه ترين اقدام به شمار مي آيد. بنابراين آيا 

همراهي دولت با گراني ها، غيرواقعي است؟

ادامهاز
صفحهاول
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قرار بود باالخره براي يك بار هم كه 
شــده ماجراي بالتكليفي آماري در سينما

بحث فروش فيلم ها منتفي شــود. 
حرف امروز و ديــروز نبود، هميشــه ميان تعداد 
بليت هاي لژنشين هاي قديمي و خوش نشين هاي 
جديد دعــواي رياضي پرطرفدار بود. ســينمادار 
جوري حساب صندلي هايش را نگه مي داشت كه 
تهيه كننده پيشــاني چروك كنــد و صاحب اثر 
به گونــه اي فــروش اثــر را چونان نبــات پيش 
تماشــاگران توصيف مي كــرد كه زهــر در كام 

پخش كننده و سالن دار مي ريخت.
بازار اينترنت و خريد آنالين هم كه داغ شــد، باز 
بحث داغ بود كه باالخره يك فيلم با چه تعداد بليت 
فروخته و تماشــاگر بر صندلي نشانده مي شود و 
ديگر اثر چگونه و با چه آماري، ته جدول استقبال 

تماشاگران ته نشين مي شود.

اهالي رسانه هم در همه اين ســال ها هميشه در 
تالش بودند تا با اطالعات نيم بند سينمادار و مراكز 
آنالين فروش بليت و رقم و عددهاي مســئوالن 
شوراي صنفي نمايش به تحليلي شفاف از معادله 

بليت و فروش و تعداد مخاطب برسد.
حرف از راه اندازي يك ســامانه براي به ســامان 
رســاندن موضوع فروش هــاي اينترنتــي بليت 
ســينماها و البته تكميل چرخه اطالعات فروش 
بليــت به صورت حضوري در گيشــه ســينماها، 
مدت هاي بســياري بر ســر زبان ها بود. درگاه ها 
حاال ديگر انحصاري فروش بليت آنالين نخستين 
ســيلي هاي مخالفت با راه اندازي اين ســامانه را 
به گوش سازمان ســينمايي نواختند و بعد از آن 
سروكله مخالفاني پيدا شد كه عاشق آب گل آلود در 
ماجراي شفافيت بودند. آمار هاي غير واقعي فروش 
و تعداد مخاطب گاهي ســبب مي شــد اين افراد 
يك شبه راه صدســاله را بروند و براي خودشان، 
محصول شان و خالصه سرمايه گذاري شان آبرويي 

كاذب دست و پا كنند.

مديران سازمان سينمايي حتي مدتي گرفتار اين 
هجمه بودند كه سامانه در حال راه اندازي شان قرار 
است شخصي باشد و به درگاه جيب رئيس سازمان 

جاري شود.
ســامانه مديريت فروش و اكران سينما )سمفا( از 
دل اين بحران ها  زاده شد و حاال مي توان دلخوش 
بود به اينكه در پايان هر روز كاري براي سينماها، 
امكان دسترسي دقيق به آمار و اطالعات ذي قيمت 
تعــداد بليت هاي فروخته شــده آناليــن، تعداد 
تماشــاگران و  بليت هاي فروخته شده حضوري،  
مجموع رقم فروش روزانه و فــروش كل فيلم ها و 
خالصه هر آنچه مرتبط با واكنش تماشاگر و فيلم 

روي پرده است وجود داشته باشد..
ســمفا البته در روزهاي تلخ كرونايــي چندان به 
چشــم نيامد. در روزهايي كــه فيلم هايي با اميد 
فروش 30و40 ميليــاردي با يكــي، دو ميليارد 
تومان فروش مقابــل كرونا زانو زدنــد، اما با همه 
اين بدبياري ها بايد اميدوار بود و از شــفافيت آمار 

خشنود...

همه  چيز درباره مجسمه  »ما« از دوساالنه مجسمه سازي و نصب در ضلع غربي پارك الله تا انبار شهرداري 

ما چگونه »            « شد 

مسعودمير
روزنامه نگار

نمايش »بچه« به نويسندگي نغمه ثميني 
و كارگرداني افسانه ماهيان كه قرار بود از تئاتر

اول مرداد ماه بعــد از 5 ماه توقف در تاالر 
چهارسو پيش روي مخاطبان قرار گيرد، با تصميم گروه 

اجرايي نمايش به صحنه نخواهد رفت.
به گزارش همشهري، گروه اجرايي نمايش اعالم كرده 
با وجود همكاري تئاتر شهر براي به صحنه بردن اين اثر 
نمايشي در چارچوب رعايت حداكثري شيوه نامه هاي 
بهداشتي، فعال تصميم بر اين است تا با توجه به شرايط 
پيش آمده در افزايش واگيري و شــيوع ويروس كرونا، 
حفظ سالمت گروه، تماشــاگران و نگراني هايي كه در 
اين زمينه وجود دارد، اين نمايش اجرا نشــود. اين در 
حالي است كه طبق برنامه ريزي هايي كه صورت گرفت، 
اين اثر نمايشي قرار بود از روز چهارشنبه اول مرداد ماه 
سال 1399بعد از 5ماه توقف در اجرا، بار ديگر ميزبان 

مخاطبان تئاتر در تاالر چهارسو باشد. مديريت مجموعه 
تئاتر شهر نيز چندي پيش با انتشار شيوه نامه اجرايي و 
بهداشتي بازگشــايي تاالرهاي نمايشي مجموعه تئاتر 
شهر پيرو دســتورالعمل ابالغي وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي پس از انتشار اطالعيه ستاد ملي مبارزه با كرونا، 
هرگونه اجراي عمومي آثار نمايشي در اين مجموعه با 
حضور تماشاگران و هنرمندان را منوط به اجراي دقيق 

اين شيوه نامه دانست.

گروهانصرافداد

در روزهاي اخير عكسي در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دســت گشت كه تجسمي

مجســمه »ما« را در گوشــه يكي از 
انبار هاي شهرداري در وضعيتي نامناسب نشان مي داد. 
وضعيــت به گونه اي بود كــه انگار مجســمه را دور 
انداخته اند. عكس مجسمه »ما« سبب واكنش هاي 
بسياري در شبكه هاي اجتماعي شد، خاصه اينكه نقل 
قولي از افشين صيقلي، سازنده مجسمه دست به دست 
مي گشــت كه »ما« به دليل بار اعتراضي جمع شده 
است. پرسش ها و اعتراض ها نه فقط درباره جمع آوري 
يك مجســمه، بلكه دربــاره ميزان تــاب و تحمل 
جامعه اي بود كه حتي طاقت ضمير اول شخص جمع 

را ندارد و آن را اعتراض مي داند.
اما آيا »ما« به دليل بار سياســي  اعتراضي اش جمع 
شده؟ اصال آيا كلمه »ما« مي تواند بار سياسي اعتراضي 
داشته باشد؟ اصال چه كسي اين بال را بر سر ما آورده 
و آن را از پياده روي كارگر شمالي به يكي از انبارهاي 

شهرداري منتقل كرده است؟

نهنصبكرديم،نهجمع
اول از همه به ســراغ فرزاد طالبي، معاون فرهنگي و 
هنرهاي شهري سازمان زيباسازي مي رويم: »ما نه 
مجسمه نصب كرديم، نه جمع كرديم، نه االن مشغول 
ترميم مجســمه ايم. زيباســازي هيچ نقشي دراين 
ماجراها نداشته اســت. من هم چيزهايي را كه شما 
مي گوييد، شنيده ام. شنيده ام كه شهرداري منطقه6 
مي خواهد مجسمه را ترميم كند. من فقط به همكاران 
منطقه6 گفتم كه حتما مرمت با نظر سازنده اثر انجام 
شــود. اتفاق هاي مربوط به مجســمه را از همكاران 

شهرداري منطقه6 پيگير شويد.«

فكرميكرديممانيست،مادراست
پس به سراغ تورج فرهادي، شهردار منطقه6 مي رويم 
تا سرنوشت »ما« را از زبان او بشنويم: »جاي مجسمه 
مناسب نبود. مجســمه كنار بازارچه قرار گرفته بود؛ 

جايي كه خودش سبب اغتشاش بصري است و نياز 
به ساماندهي دارد. شناســنامه اي از اثر موجود نبود. 
اصال نمي دانستيم مجســمه از كجا آمده. از سازمان 
زيباسازي اســتعالم كرديم، آنها هم نمي دانستند. 
حتي گمان كرديم »مادر« است كه به مرور زمان دال 
و ِر آن افتاده و تبديل به ما شــده. نه شناسنامه اي از 
اثر داشتيم نه به هنرمند دسترسي داشتيم. به مرور 
زمان هم هركسي كه رد شده بود، خطي روي مجسمه 
كشيده بود و مجسمه نياز به ترميم داشت. مجسمه را 
به يكي از سايت هايمان منتقل كرديم تا ترميم شود و 
در زمان مناسب در جاي مناسب ديگري نصب شود.«

كسينگفته»ما«معترضاست
اما پرسش اصلي اينجاســت كه چه كسي به افشين 
صيقلي گفته مجسمه به دليل بار اعتراضي جمع شده 
اســت؟ تورج فرهادي مي گويد: »كسي از شهرداري 
منطقه به او چنين چيزي نگفته. نمي دانم اين حرف ها 
از كجا آمده. شايد حاصل ذهنيات هنرمند باشد. اثر 
انتزاعي هم نبوده كه بگوييم قابليت چنين تفســير 
و تأويلي دارد.« محمدحســين پناهي، مدير روابط 
عمومي شهرداري منطقه6 نيز در اين باره مي گويد: 
»شايد آقاي صيقلي به شــهرداري منطقه يا يكي از 
نواحي يا سازمان زيباسازي مراجعه كرده و كسي كه او 
را نمي شناخته دم در ورودي شهرداري چنين چيزي 
به او گفته باشد، اما انتقال ما به دليل بار اعتراضي قطعا 
صحت ندارد و كسي از مقام هاي رسمي شهرداري به 

صاحب اثر چنين نگفته است«.

»ما«تاهفتهديگربرميگردد
تورج فرهادي، شهردار منطقه6 در پايان صحبت هاي 
خود مي گويد: »من امروز به همكارانم در شهرداري 
منطقه گفتم كه در نخستين فرصت جاي مناسبي 
براي نصب دوباره مجسمه پيدا كنند. تا هفته آينده 
مجسمه در جاي مناسب ديگري در منطقه6 نصب 
خواهد شد. با هنرمند هم تماس گرفته ايم كه اگر مايل 
است، مرمت مجسمه زيرنظر او انجام شود. هزينه هاي 
مرمت هم به عهده شهرداري است. درحالي كه عرض 
كردم اساسا  مجســمه از مجموعه زيباسازي نبوده 

است.« 
ظاهرا حاشيه هايي كه درباره مجسمه ما پيش آمده 
به نفع اثر تمام شده است. مجسمه »ما« مي توانست 
مثل بسياري از مجســمه ها، مثل مجسمه هايي كه 
در ســال هاي گذشته گم و گور شــدند، سرنوشتي 
نامعلوم پيدا كند. اما حاشــيه هاي پيش آمده درباره 
مجسمه سبب شده است مجسمه به زودي در جاي 
ديگري قرار بگيرد. نمي توان نقش كاربران شبكه هاي 
اجتماعــي و انبوه واكنش هاي اعتراضي شــان را در 
تغيير سرنوشــت »ما« ناديده گرفــت. كاش زماني 
كه شماري از مجسمه هاي شــهري در دهه 80 گم 
شدند، شبكه هاي اجتماعي به گستردگي امروز بود. 
كاش همه مجســمه ها چنين سرنوشتي مثل »ما« 

پيدا مي كردند.

اگه بستيد، ديگه بستيد
كيوچيحالوروزدرســتودرمانيداردكهماازناخوشيسينمابگوييمو
حرفمانتازهباشدوخريداربيابد؟هرلحظهزندگيزيرسايهكوويدـ19عذاب
اســتوانگارتماميهمنداردايــندردمكرر.حالمانرابهســينماپيوند
ميزديمودلمانرابهفيلمخوشميكرديم،وليحاالجبركروناميبردمارا
تااستيصالمرگوتعطيليوخاطرهشدن.حاالمرگكروناييجزآدمهابه
دلخوشيهايشانهمسرايتكرده،نمونه؟همينسينماهاكهبهسختينفس
ميكشــندوبرايمرگامروزرابهفرداحوالهميدهند.حرفاصلياينكه
سينماهاتعطيلنيســتندوبارعايتپروتكلهابرايتماشاگرانفيلمپخش
ميكنند،امامشــتريهاآنقدرهراسكرونادارندكهخيليدلبهدلسينما
نميدهند.حاالاينكهچراكبابيومعجونفروشــيازدحامجمعيتراتاب
نداردوبهمرزجنونمشتريميرســد،اماسالنهايمختلفباصندليهاي
ضدعفونيشدهوسقفهايبلندمشتريندارند،بحثديگرياست.فعالهمين
رابدانيمكهدرشبجمعهگذشــتهكهفقطيكيازفستفودهايزنجيرهاي
تهرانبهراحتيهزارپيتزايپنجرهايبهدرخانهجماعتعشقغذافرستاده
سينماهايكشــورركوردحزنانگيز2هزاربليترابرايخودبادردوبغض
بهثبترساندهاست.ســينمادارهاامابهرغمايندستبهيقهبودنبابحران

ورشكستگيترجيحميدهندتاچراغراخاموشنكنندوباتنفسمصنوعي
فعالكالبدسينماهارازندهنگهدارند.تعطيلشدنسينماهااالنخيليراحتو
بهقوليمقرونبهصرفهاست،اماآياميتواناميدداشتكهسينمايتعطيلبه
اينزوديوبهاينراحتيهابازشود؟بهقولياگرسينمارابستيد،ديگربستيد

واينيعنيمرگزنجيرهايسالنهايرؤياودلخوشي...
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5تماشــاخانه  جديــد به نــاوگان 
تريلي هاي سيار كانون پرورش فكري تئاتر

كودكان و نوجوانــان مي پيوندند تا 
تعداد اين صحنه هاي سيار نمايشي به 7خودرو در 

كشور افزايش يابد.
به گزارش همشــهري، 48ســال پيش يعني در 
ســال1351 نخســتين تريلــي ســيار كانون 
راه جاده هاي كشــور را انتخاب كــرد و با حضور 
هنرمندان جوان آن روزها كه اكنون به هنرمندان 
نام آشناي تئاتر و سينما تبديل شده اند، شادي و 
نشاط را با بهره گيري از هنر و رسانه ارزشمند تئاتر 
به كودكان و نوجوانان شهرها و روستاهاي ايران 

هديه كرد.
اين تريلي پير پس از 46ســال فعاليت سرانجام 
2ســال پيش و در آبان1397 بازنشسته شد و به 
موزه خاطره هاي كانون پيوست و البته جاي خود 

را به 2تريلي جديد داد كه يكي تماشــاخانه سيار 
نام گرفت و ديگري در خدمت كاروان پيك اميد 
بود. تماشاخانه سيار اكنون همپاي پيشرفت هاي 
فناوري ديگر، تنها يــك صحنه براي اجراي تئاتر 
كودك و نوجوان نيست و با اســتفاده از امكانات 
نوين صدا و تصويــر، امكان نمايــش فيلم براي 

كودكان و نوجوانان را نيز فراهم كرده است.
تريلي دوم نيز در 2سال گذشته با حضور در مناطق 
محروم و مناطق بحران زده از سيل و زلزله در قالب 
طرح »پيــك اميد و مهربانــي« در كنار كودكان 
و نوجوانان شهرها و روســتاهاي كم برخوردار و 
آسيب ديده از حوادث طبيعي بود و مربيان كانون 
در كنار ايــن تريلي مجموعــه اي از فعاليت هاي 

كانون را در اختيار اين بچه ها قرار مي دادند.
اكنون 5تريلي جديد يا تماشاخانه سيار در اختيار 
كانون قرارگرفته و در حال آماده ســازي است تا 

نقاط بيشتري از پهنه وســيع ايران بزرگ تحت 
پوشش اين خدمات فرهنگي و هنري كانون قرار 
بگيرد و تعداد بيشــتري از كــودكان و نوجوانان 
شــادمانه به تماشــاي فيلم ها و تئاترهاي كانون 

بنشينند.
5تماشــاخانه جديد تا 2 مــاه آينــده تجهيز و 
آماده سازي مي شود و قرار است جاي خالي تريلي 
قديمي كانون را پركنند كه سال ها يادآور خاطره 
شيرين تماشاي تئاتر در ذهن كودكان و نوجوانان 

ايران بوده است.
از سويي افزايش تعداد تريلي هاي سيار، هم امكان 
تماشاي فيلم و تئاتر براي تعداد بيشتري از بچه ها 
را در گوشه گوشه سرزمين ايران فراهم مي كند، هم 
بر تعداد گروه هاي نمايشــي فعال در عرصه تئاتر 
كودك و نوجوان خواهد افزود و حمايت كانون از 

اين گروه ها را درپي خواهد داشت.

بعداز48سال
تريلي هاي سينما و تئاتر كانون افزايش يافت

فرزادطالبي،معاونفرهنگيوهنرهاي
شهريسازمانزيباسازي تورجفرهادي،شهردارمنطقه6
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كيوسك

   واكسن كرونا ممكن است تا پايان 
سال )5 ماه ديگر( آماده شود 

   مسير نامتعارف چين براي 
آزمايش واكسن

   نمايندگان مجلس )انگليس( 
خواستار بازتعريف تمامي روابط با 

چين شدند

   درگيري چين و انگليس بر سر 
هنگ كنگ به جاهاي خطرناكي 

كشيده شده است

سران كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا پــس از 4روز مذاكره در اروپا

بروكسل، بودجه اين سازمان 
براي 7سال آينده را به تصويب رساندند كه 
شامل يك بسته 750ميليارد يورويي براي 
نجات اقتصــاد كرونازده كشــورهاي عضو 
اســت. ايــن مذاكــرات تنها بــراي 2روز 
برنامه ريزي شــده بود اما طوالني شدن آن 
باعث شــد تا طوالني ترين نشست اتحاديه 
اروپا طي 2دهه گذشته لقب بگيرد. اختالف 
اصلي سران كشورها بر سر بسته كمك هاي 
مالي اتحاديه اروپا براي شتاب بخشيدن به 
رشد اقتصادي و مقابله با پيامدهاي مخرب 
كرونا براي كشورهاي عضو اين اتحاديه بود 
كه در نهايت با تصويب آن، براي نخستين 
بــار بودجــه ايــن ســازمان را بــه رقم 

1800ميليارد يورو رسيد.
فرانسه و آلمان، اســپانيا و ايتاليا خواستار 
آن بودند كه مبلغ 500 ميليارد يورو از اين 
مبلغ به عنوان كمك هاي بالعوض در اختيار 
كشورهاي آسيب ديده قرار گيرد اما سوئد، 
دانمارك، اتريش، هلنــد و فنالند مخالف 
اختصاص چنين بودجــه  هنگفتي بودند و 

تأكيد داشتند كه كشورها خود بايد از عهده 
بازسازي اقتصاد شان برآيند. پس از حدود 
90ساعت بحث در نشســت سران، اعضاي 
اتحاديه اروپا بر سر اختصاص ۳90ميليارد 
يورو كمك بالعــوض به توافق رســيدند. 
همچنين قرار شد ۳۶0ميليون يورو ديگر نيز 
به شكل وام در اختيار كشورهاي متقاضي 
قرار گيرد. جزئيات بيشتري در مورد نحوه 
تخصيص كمك هاي بالعوض و وام ها منتشر 
نشده است اما كشورهاي دريافت كننده وام 
تا سال2058 فرصت دارند، پول دريافتي را 

پرداخت كنند.

 تصويب بسته 750ميليارد يورويي 
براي بازسازي اقتصاد اروپا

 جمهوريخواهان
يك گام دورتر از ترامپ

 وضعيت بحرانــي دونالد ترامپ درنظرســنجي ها باعث شــده تا
رفته رفته شماري از سياســتمداران حزب جمهوريخواه از ترس 
ريزش آراي خود در انتخابات ايالتي، فاصله شان را با رئيس جمهور 

حفظ كنند.
همزمان با افزايش شــمار مبتاليان و مرگ ومير ناشي از ويروس 
كرونا، وضعيت ترامپ هم درنظرسنجي ها بدتر مي شود. او اكنون 
حدود 9درصد از رقيب دمكراتش يعني جــو بايدن عقب افتاده و 
همين باعث نگراني اعضاي حزب جمهوريخواه در مورد سرنوشت 

سياسي شان شده است.
وب سايت خبري- تحليلي »هيل« به نقل از يكي از اعضاي سابق 
كنگره از حزب جمهوريخواه نوشته اســت: »آيا جمهوريخواهان 
نگران كاهش محبوبيت ترامپ هســتند؟ قطعا! چرا كه اكثر آنها 
مي دانند موقعيت شان به موقعيت رئيس جمهور گره خورده است؛ 
به خصوص آن هايي كه آراي شان لب مرزي است. در ايالت هايي كه 
رقابت ميان جمهوريخواهان و دمكرات ها بســيار تنگاتنگ است 
معموال رئيس جمهور حاضر در قدرت اســت كه مي تواند روي آرا 
اثرگذار باشد و به پيروزي نامزد حزب متبوعش كمك كند.« اين 
عضو سابق كنگره كه نخواسته نامش فاش شود در پاسخ به سؤال 
هيل در مورد احتمال پيروزي ترامپ در انتخابات، گفته است كه 

پيروزي او »غيرممكن« است.
ريان ويليامز، مشاور ســناتور جمهوريخواه ميت رامني هم گفته 
اســت: »من فكر مي كنم اعضــاي جمهوريخــواه كنگره متوجه 
شده اندكه اوضاع آنگونه كه آنها مي خواهند پيش نمي رود و بحران 
كرونا قرار نيست تا انتخابات تمام شود. ترامپ داخل چاه افتاده و 
وقتش هم رو به اتمام است.« ميت رامني جزو چهره هاي سرشناس 
حزب جمهوريخواه اســت كه طي ماه هاي اخير لب به انتقادهاي 
شديد از ترامپ گشوده است. او حتي در جايي ترامپ را »فاسدترين 

رئيس جمهور آمريكا« خوانده است.
ديگران هنوز شــهامت انتقاد از ترامپ را پيدا نكرده اند، اما شواهد 
نشــان مي دهد كه بســياري ترجيح مي دهند فاصله شــان را با 
رئيس جمهور حفظ كننــد. چند روز قبل، گزارشــي در روزنامه 
نيويورك تايمز منتشر شد كه نشــان مي داد حتي ميچ مك كانل، 
رهبر جمهوريخواهان ســنا هم اكنــون از ترامــپ فاصله گرفته 
اســت. مســائل  مرتبط با همه گيري ويــروس در محور اختالف 
ميان مك كانل و ترامپ بوده اســت. پيــش از اين، مك كانل يكي 
از اصلي ترين حاميان ترامپ به شــمار مي رفت. نيويورك تايمز به 
نقل از ميچ مك كانل نوشته كه برخالف ترامپ به توصيه هاي دكتر 
آنتوني فاوچي اعتماد دارد و معتقد اســت ماسك زدن در شرايط 
كنوني حياتي است. فاوچي، ويروس شناس معروف آمريكايي است 
كه به عنوان مشاور دولت ترامپ فعاليت مي كرد، اما توصيه هايش 
از چند هفته قبل با مخالفت ترامپ مواجه و از دور تصميم گيري ها 
خارج شد. دونالد ترامپ تا ديروز اصلي ترين مخالف ماسك زدن بود. 
او اين كار را بيهوده مي دانست و به همين دليل اغلب هوادارانش هم 
ماسك نمي زدند. ديروز اما او براي نخستين بار عكسي از خود در 
توييتر منتشر  كرد كه در آن ماسك به  صورت دارد. او برخالف همه 
سخنانش در گذشته نوشته است: »خيلي ها مي گويند در شرايطي 
كه نمي توان فاصله اجتماعي را رعايت كرد، ماســك زدن نشانه 
وطن پرستي است. خب هيچ كسي از من وطن پرست تر نيست. اين 

شما و اين رئيس جمهور وطن پرست شما!« 
دونالد ترامپ همچنين اعالم كرده كه تصميم دارد نشست خبري 
روزانه كاخ سفيد در مورد كرونا را دوباره برگزار كند. اين نشست ها 
كه با حضور دكتر آنتوني فاوچي برگزار مي شــد، به فرصتي براي 
به چالش كشــيدن ترامپ و عملكرد دولتش در بحــران كرونا از 
ســوي خبرنگاران تبديل شــده  بود و او به همين دليل آنها را لغو 
كرد؛ به خصوص كه دكتر فاوچي در مقابل خبرنگاران سخناني به 
زبان مي آورد كه در نهايت به ضرر ترامپ و دولتش تمام مي شــد. 
لغو اين نشست ها باعث انتقادات بسيار، هم از سوي اعضاي حزب 
جمهوريخواه و هم از ســوي دمكرات ها شد و بسياري آن را نشانه 

بي برنامگي دولت آمريكا براي اداره بحران توصيف كردند.
روزنامه نيويورك تايمز ديروز هم در گزارشي از ريزش آراي ترامپ 
در مناطق غيرشــهري خبر داد. به اعتقاد بســياري از تحليلگران 
آمريكايي، روي گرداني ساكنان مناطق غيرشهري از دونالد ترامپ 
در نهايت به قيمت شكست خوردن او در انتخابات رياست جمهوري 
كه قرار است كمتر از 4 ماه ديگر برگزار شود تمام مي شود؛ چرا كه او 
در سال201۶ بخش مهمي از آرايش را از راي دهندگان اين مناطق 

كسب كرده است.
ترامپ درنظرســنجي وب ســايت RealClearPolitics حدود 
9درصد از بايدن عقب اســت، اما دســت كم در ۳نظرسنجي ملي 
و معتبر ديگر، فاصله  اش با نامزد دمكرات ها به 15درصد رســيده 
اســت. در يكي از اين نظرســنجي ها، 54درصد شركت كنندگان 
اعالم كرده اند كــه معتقدند بايدن توانايي بيشــتري در مديريت 
بحران كرونا دارد. در مقابل، حدود ۳4درصد ترامپ را در مديريت 
بحران كارآمد مي دانند. فاصله 20درصدي در اين زمينه، بسياري 
را به روي گرداني جامعه آمريكا از دولت ترامپ در مديريت شيوع 
ويروس اميدوار كرده است؛ موضوعي كه مي تواند به قيمت شكست 
ترامپ و البته شكست نامزدهاي حزب جمهوريخواه در انتخابات 
سراسري كنگره تمام شود. با اين همه، شكست ناگهاني هيالري 
كلينتون از دونالد ترامپ در انتخابات ســال201۶، برخالف تمام 
پيش بيني ها و نظرسنجي ها باعث شده تا عده زيادي هم به اين آمار 
و ارقام بي اعتماد شوند. البته وضعيت بايدن در نظرسنجي ها در اين 
لحظه بسيار بهتر از وضعيت كلينتون در زمان مشابه در سال201۶ 
اســت. در مجموع كســي نمي توانــد قاطعانه بگويد كــه فاصله 
9درصدي بايدن با ترامپ در نظرسنجي ها باعث پيروزي نهايي او 
در انتخابات مي شــود اما به هر حال اين شرايط زنگ خطر را براي 
جمهوريخواهان به صدا در آورده اســت. دوري اعضاي تأثيرگذار 
حزب جمهوريخواه از ترامپ، در نهايت مي تواند به تضعيف بيش از 

پيش موقعيت او در مقابل دمكرات ها منجر شود.

گفت وگوي همشهري با حميد الساعدي، رئيس كنگره عمومي جريان حكمت ملي عراق

تحريمهايايرانراغيرقانونيميدانيم
سياوش فالح پور

خبرنگار

روز گذشته نگاه بخش عمده رسانه هاي منطقه به تهران بود؛ 
جايي كه نخست وزير جديد عراق در نخستين سفر خارجي گفت وگو

خود در كنار رئيس جمهور ايران ايســتاد. اين ســفر چه 

پيام هايي براي بازيگران منطقــه و جهان به همراه دارد؟ محوريت اين 
پيام ها سياسي است يا اقتصادي؟ آيا تالش هاي جديدي از جانب عراق 
براي كاهش تنش و بازگرداندن ثبات به منطقه آغاز شده است؟ مهم تر 
از همه، وضعيت روابط كنوني عراق با ايران به چه ترتيب اســت؟ اين 
سؤاالت را با شيخ حميد الساعدي، رئيس كنگره عمومي جريان حكمت 

ملي عراق به رهبري سيدعمار حكيم در ميان گذاشته ايم.

وضعيت بحرانــي منطقه خاورميانه 
در تمام ابعاد سياســي، اقتصادي و نظامي بر 
هيچ كس پوشيده نيست. شرايط ايران و عراق 
نيز به عنوان 2 همســايه و متحد استراتژيك 
شامل بخشي از اين بحران ها مي شود. از ديد 
شــما چه راهي پيش روي اين دو كشور براي 

تغيير وضعيت وجود دارد؟ 
ما با وضعيــت واقعا پيچيده اي روبه رو هســتيم، 
در اين شكي نيســت. اما راه هايي براي مهار اين 
وضعيت و كاهش بحران ها وجود دارد. البته به اين 
نكته توجه داشته باشيد كه بخشي از بحران هاي 
مورد نظر شما، ريشه هايي عميق تر از عراق، ايران 
يا حتي ديگر كشورهاي عربي واقع در خليج فارس 
دارد. ويروس كرونا و ســقوط چشــمگير قيمت 
نفت كه بخش مهمــي از بحران هــاي كنوني را 
رقم زده، در حقيقت مســائلي جهاني هستند كه 
پيامدهاي بين المللي داشته و البته نتايج منفي آن 
در سطح منطقه ما نيز قابل مشاهده است. بنابراين 
در نخســتين نگاه بايد گفت حل بخش مهمي از 
بحران هــاي كنوني به معادالتي فراتــر از منطقه 

خاورميانه و بازيگران حاضر در آن بر مي گردد.
البته چشــم اندازي كه در اين زمينــه وجود دارد 
اميدوار كننده است. مجموعه گزارش هاي موجود 
نشان مي دهد طي ماه هاي آينده، افزايش خوبي در 
قيمت نفت رخ مي دهد و از سوي ديگر  به موقعيت 
بهتري در مقابله با ويروس كرونا خواهيم رســيد. 
در چنين حالتي، وظيفه عراق و ايران اســت كه با 
خوانش صحيح  وضعيت، تهديد را به فرصت تبديل 
كنند. بر اين اساس است كه مي توانند نقشي مثبت 
در تقويت ثبــات و امنيت در كشــورهاي خود و 

همچنين سراسر منطقه داشته باشند.
سفر نخست وزير عراق به تهران را در 

همين چارچوب بايد ارزيابي كرد؟
قطعا همينطور است. اين سفر را رخدادي مهم در 
مســير تحوالت منطقه مي دانم. تصور مي كنم به 
نوعي زمينه را براي دستيابي به تفاهمي جامع براي 
مقابله با چالش هاي مشــترك فراهم خواهد كرد. 
منتظر نتايج مذاكرات هيأت هاي سياسي در تهران 
هســتيم؛ مذاكراتي كه به باور ما نقش مثبتي در 
تحوالت منطقه دارد. عراق ُمصر است كه كشوري 
مستقل و مورد احترام باشد. حتما به نفع جمهوري 
اسالمي ايران است كه همسايه اي قوي و توانمند 
داشته باشد؛ همسايه اي كه در كنار مواضع مثبت 
ايران بايســتد، همانطور كه ايران در كنار مواضع 

مثبت ما ايستاد.
بســياري بر اين باورنــد كه آقاي 
الكاظمي نقشــي محوري در مهار تنش هاي 
منطقه، مخصوصا بحران ايران و آمريكا خواهد 

داشت. آيا با چنين نگاهي موافق هستيد؟
طبيعتا اميد هست كه دولت آقاي الكاظمي چنين 
نقشي ايفا كند. از يك ســو مي دانيم كه او روابط 
خوبي در آمريكا و برخي كشورهاي عربي منطقه 
دارد و از ســوي ديگر، با تكيه بر پايگاه اجتماعي 
كه اكنون در حمايــت از او در عراق به وجود آمده، 
مي توان گفت نشــانه هاي مثبتي بــراي عبور از 
وضعيت كنوني   و مهار تنش ها وجود دارد. اما در 
مقابل، چالش هاي بزرگي نيز وجود دارد و نمي توان 
به سادگي با نظر به روابط خوب نخست وزير عراق 
در اين يا آن كشــور به پايان بحران اميد بســت. 

اوال مشــكالت ميان ايران و آمريكا به پرونده هاي 
مختلفي در سطح منطقه بر مي گردد كه عراق يكي 
از آن هاســت. ثانيا وضعيت كنوني در روابط ميان 
ايران و آمريكا ريشه هاي تاريخي دارد كه نمي توان 
به سادگي از آن چشم پوشيد. اما همانطور كه اشاره 
كردم، »اميدها« و »نشــانه هايي« وجود دارد كه 

مي توان از آنها استفاده كرد.
 من پيشگو نيستم و نمي توانم وضعيت پيش رو در 
آينده را به طور دقيق ترســيم كنم، اما بدون شك 
امكان مهار تنش ها و آرام كــردن فضاي ملتهب 

كنوني وجود دارد.

وضعيت روابط دولــت جديد عراق با 
ايران را چگونه ارزيابــي مي كنيد؟ آيا آنطور كه 
برخي رسانه هاي عربي و غربي مدعي هستند، 
اين روابط واقعا پر تنش است؟ چه مسيري پيش 

روي طرفين قرار دارد؟
جمهوري اسالمي ايران به خوبي عراق را مي شناسد 
و از آنچه در داخل اين كشــور مي گــذرد نيز آگاه 
است. بنابراين به توصيه يا نصيحت كسي در اين باره 
نيازي ندارد. اگر بخواهيــم نگاهي عمومي به روابط 
2 كشــور، فارغ از دولت ها داشته باشــيم مي توان 
گفت طي سال هاي گذشته، ابزار رسانه اي استكبار 

و همچنين برخي كشــورهاي محور مخالف ايران، 
تالش گســترده اي براي تخريب چهــره جمهوري 
اسالمي نزد بخش هاي مهمي از جامعه عراق انجام 
داده اند. تصور مي كنم يكــي از راه هاي اصلي مقابله 
با اين تالش ها، تأكيد مداوم جمهوري اســالمي بر 
استقالل عراق، فاعليت نهادهاي ملي و توانايي رجال 
سياسي اين كشور براي رهبري و ساخت آينده عراق 
است. از سوي ديگر اين اميد وجود دارد كه جمهوري 
اسالمي نقشي مثبت در تامين زيرساخت ها و خدمات 
اقتصادي براي عراقي ها داشــته باشــد. شهروندان 
عراقي احساس مي كنند با گذشت 17سال از تغيير 
نظام، هنوز به زيرساخت هاي مناسب و درخوري براي 
زندگي در عراق دست نيافته اند كه منطق قابل قبولي 
براي دفاع از نظــام جديد ايجاد كنــد. ديكتاتوري 
رفته، فرصتي مناسب براي توســعه زيرساخت ها و 
خدمات دولتي هم وجود داشــته اما در عمل اتفاق 
قابل مالحظه اي رخ نداده است. جمهوري اسالمي با 
نقش آفريني در اين حوزه، پيام مثبتي براي جامعه 
عراق، مبني بر آمادگي خود در توسعه و آباداني اين 
كشور ارسال خواهد كرد. بدون شــك همه ما بايد 
همواره مواضع مثبت جمهوري اســالمي در مبارزه 
با تروريســم و داعش، كمك به مردم عراق، تقويت 
تجربه سياسي اين كشور و... را به ياد داشته باشيم. 
اما متأســفانه پروپاگانداي طرف مقابل، مخصوصا 
رسانه هاي استكبار توانســته اند بخش مهمي از اين 
پيروزي ها را به عواملي منفي تبديل كنند. بايد با نگاه 
صحيح، همكاري و ايجاد اتاق هاي فكر، اين چالش را 
پشت سر گذاشت تا گردوغبار به پا شده از تحركات 
رســانه هاي اســتكباري را كنار زده و بخش مثبت 

صحنه را براي افكار عمومي نمايان كنيم.
آقاي الكاظمي در جريــان مالقات با 
رئيس كل بانك مركزي ايران بر حمايت از تهران 
در مقابله با تحريم ها تأكيد كرد. حضور پررنگ 
چهره هاي اقتصادي در هيأت همراه ايشــان در 
سفر به تهران نيز نشانه اي از اين امر است. موضع 
عراق در قبــال تحريم ها چيســت و آيا به طور 
مشخص برنامه اي براي همكاري با ايران در اين 

زمينه دارد؟
 ما از ابتدا اعــالم كرديم تحريم هاي اعمال شــده 
از ســوي آمريكا عليه ايران اوال غيــر جهاني و ثانيا 
غير قانوني و صرفــا نتيجه بحران ميان دو كشــور 
اســت. عراق با هر دو كشــور روابط خوبي دارد اما 
به طور طبيعي متمايل به همسايه خود، ايران است؛ 
همسايه اي كه در روزگار سخت كنار عراق ايستاده و 
به اين كشور  كمك كرده است. بنابراين، عراق بدون 
آنكه مشــكلي واقعي در روابط خود با آمريكا ايجاد 
كند، هرآنچه در توان دارد براي باز كردن پنجره اي به 

سوي اقتصاد ايران به كار خواهد بست.
در مورد موضوع مورد سؤال شما نيز به طور مشخص 
بايد گفت بله، پروژه هــاي بزرگي در زمينه هاي گاز 
و برق وجود دارد. از ســوي ديگــر درصورت وجود 
مشكالتي از طرف آمريكا برنامه استفاده از ارز ملي 
عراق به جاي دالر نيز بررســي شــده است تا به هر 
ترتيب، پنجره اي ميان اقتصاد 2كشور باز باشد. البته 
اين مسائل از آمريكا پنهان نيست و برخي از آنها هم 
اصال نقض تحريم هاي آمريكا به شمار نمي رود. دولت 
عراق نيز تحريم هاي آمريكا عليــه ايران را، مگر در 
برخي موارد بسيار بســيار محدود، قانوني به حساب 

نمي آورد.

   شرايط براي كاهش تنش هاي موجود در سطح منطقه فراهم شده است
   سفر الكاظمي به تهران مقدمه دستيابي به تفاهمي جامع براي مقابله با چالش هاي مشترك است

   نمي توان به سادگي نسبت به كاهش تنش هاي ميان ايران و آمريكا اميدوار بود
   ايران به خوبي از اوضاع داخلي عراق آگاه است و به نصيحت كسي در اين باره نياز ندارد

   تالش هاي گسترده اي از سوي رسانه هاي اســتكبار براي تخريب چهره ايران در عراق صورت 
گرفته است

   تحريم هاي آمريكا عليه ايران را »غير جهاني« و »غير قانوني« مي دانيم
   عراق هرآنچه در توان دارد براي باز كردن پنجره اي به اقتصاد ايران به كار خواهد بست

   آمريكا از برنامه هاي تهران و بغداد براي مقابله با تحريم ها بي اطالع نيست 

انتخابات آمريكا
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  جمله معروف جهانگير فروهر در 
فيلم »گوزن ها« دائم در سرم است و 

حواسم هســت كه بر زبان نياورم 
»آقا! عزيز! ]...[ ندارم!« موبايل 
مستهلك با الكل كاري مداوم 
مستهلك تر شده. پيشنهاد 

خريد گوشي تازه در اين 
شرايط پيشنهادي بي شرمانه است.

يخچال خانه بعد از 16ســال كار كردن، نشانه هايي از 
كهولت را به نمايش مي گذارد. كسي كه مي گويد يخچال 
تازه بخر و خودت را خالص كن يا از قيمت ها خبر ندارد 

يا از اوضاع جيب من.
دولت اعالم كرده مردم نگران كمبود كاالهاي اساســي 
نباشــند. و فراموش كرده يا تعمدا نخواسته به رويش 
بياورد كه نگراني ملت نه كمبود كاالهاي اساســي كه 

قيمتشان است.
روشــنفكر فرهيخته اي مي گويد چقدر مي خواهيد از 
گراني نخود و لوبيا بنويســيد. تا كي مي خواهيد درباره 
ماسك زدن، قيمت ماسك و الكل و شلوغي بيمارستان ها 

مرثيه سرايي كنيد؟ خودتان خسته نشديد؟ 
مي گويم خستگي را از پشت همين ماسكي كه بر چهره 
دارم مي تواني ببيني. ولي جالب است كه تو هنوز خسته 
نشدي از اين همه زيست انتزاعي. اين همه حرف زدن 
درباره فالن كتابي كــه تازه در آن ور آب هــا درآمده و 

نويسنده نابغه اش را هم فقط تو در ايران مي شناسي.
مي خواهم بگويم پــدر تو و پدر مــن روزگاري همكار 
بودند ولي معلوم نيســت در حقوق پــدر تو چه بركتي 
وجود داشت )و در واقع نداشت( كه نتيجه اش شده اين 
رفاه امروز خانواده محترم شما، كه تازه روشنفكرش تو 
هستي كه در زندگي ات حتي يك روز كار نكرده اي ولي 
هيچ گنگ و كافه روشنفكري اي را از دست نداده اي. از 
روشــنفكري هم همين را ياد گرفته اي كه از هر پديده 
مورد اقبال مردم ابراز تنفر كني. از »قيصر« كيميايي تا 
»همسايه ها« ي محمود و »دل كور« فصيح. در عوض هر 
چيزي كه هيچ كس در اينجا نديده و نخوانده شاهكاري 
بي همتاست. بچه محل قديمي و برج عاج نشين امروز، از 
كرونا فقط كالفگي و بي حوصلگي را حس كرده. دلش 
براي كافه تنگ شــده كه قبال تعطيل بود و امروز كه باز 

است جرأت رفتنش را ندارد.
مي گويد اين جمعيتي كــه در اين كرونا ســوار مترو 

مي شوند عقل ندارند؟ 
مي گويم عقل دارند. پول ندارند. چاره اي ندارند.

»حاال اينجا چيكار مي كني؟«
مي گويم كه چرا اينجايم.

»فردا چيكاره اي ؟ بيا سمت ما با ماسك و رعايت فاصله 
اجتماعي گپي بزنيم.«

مي گويم راكونم تورم كبد داره، بايد مراقبش باشم.* 
»مگه تو راكون داري؟«

مي گويم نه.
  اتومبيل پدرم را از پاركينگ خانه دزديده اند. اين احتماال 
نخستين سرقت اتومبيل در شــهرك محل سكونت پدرم 
است. شهركي كه همه سال هاي نوجواني و بخشي از جواني از 
دست رفته ام در آنجا گذشته. شهرك آدم هاي نه خيلي فقير، 
نه خيلي پولدار. شــهرك آدم هاي متوسط. طبقه متوسط. 
طبقه اي كه با فشــار خرد كننده اقتصادي، ســر خوردگي 
سياسي، نگراني اجتماعي و هراس از كرونا، بدترين وضعيت 
همه اين ســال هايش را مي گذراند. طبقه متوسطي كه به 
سرعت در حال سقوط اســت. اضمحالل اخالقي هم نتيجه 
همه آن دلشــوره هايي است كه در ســطور باال به آن اشاره 
كردم. اتومبيل پدرم چه يافته شود و چه نه تفاوتي درصورت 

مسئله ايجاد نمي شود.
  تا كمر در مخزن زباله خم شده. خبر كرونا و كشتاري 
كه به راه انداخته حتما به اين جوينده طالي كثيف هم 
رسيده. رهگذري با عتاب به او مي گويد: »نكن آقا همين 

جوريش همه دارن كرونا مي گيرن.«
نمي دانم چــرا  ولي جــاي او كه ســرش را حتي براي 
لحظه اي از دل زباله ها بيرون نمي آورد، من جواب مرد 

رهگذر را مي دهم: آقا! عزيز! ]...[، ندارم!

* ديالوگي از آلوي سينگر)وودي آلن( 
در فيلم »آني هال«

اين روزها كه اقتصاد جهاني تحت تأثير بيماري 
پاندمي جهاني وضعيت دشواري را مي گذراند 
و حال خوشي براي مردم نگذاشته، بيش از هر 
زمان ديگري همدلي و مسئوليت اجتماعي 

براي گــذر از اين بحران نياز اســت. 
آموزش مســئوليت و مهارت هاي 
اجتماعي يكــي از برترين راه هاي 
برون رفت از بحران ها به حســاب 

مي آيد. كشورهاي توســعه يافته ســرمايه اجتماعي، اتحاد 
و انســجام شــهروندان را به عنوان بزرگ ترين نيرو و سرمايه 
براي مقابله با بحران ها در چنتــه دارند و به مدد همين اتحاد 
و مسئوليت از آسيب و خسران ناشــي از بيماري، هزينه هاي 
كمتــري مي پردازند. براي نمونه اســتفاد ه از ماســك يك 
مسئوليت اجتماعي است كه در بعضي جوامع به عنوان قانون، 
سرسختانه اجرا مي شود تا همشهريان و نزديكان افراد از ابتال 
در امان بمانند و زنجيره انتقال قطع شــود. براي رسيدن به 
موفقيت هاي جمعي به همــكاري گروهي نيازمنديم و گاهي 
براي جهت دادن جمعي، بايد براي گروه ها قوانيني وضع كرد كه 
همه ملزم به رعايت آن باشند. افراد بنا به كمبودها و نيازهايشان 
گروه هايي تشكيل  مي دهند كه بتوانند آن را رفع كنند. امروز 
جامعه ايراني نيز بيش از هر زمان ديگري به حضور تشكل هاي 
مختلف در حوزه سالمت با محوريت مسئوليت و مهارت هاي 
اجتماعي نياز دارد. شــهروندان بايد بدانند استفاده از ماسك 
براي گذر از گيت مترو و اتوبوس يك قانون نمايشي نيست بلكه 
يك قانون، براي زنده ماندن شهر و شهروندانش است. از يك سو 
مجلس شوراي اسالمي مي تواند يك سري قوانين فوريتي براي 
حفظ سالمت شهروندان وضع كند و از سوي ديگر رسانه ها بايد 
در فضاهاي مكتوب و مجازي رعايت حق ســالمتي را آموزش 
دهند و مدام گوشزد كنند. پس از چند ماه درگيري جهاني با 
بيماري كوويد-19 و هوشــمندي و تغيير شكل اين ويروس، 
بهترين و مؤثرترين پيشگيري، رعايت فاصله فيزيكي و استفاده 
از ماسك شناخته شده است. آموزش توليد مسئوالنه ماسك 
يكي از الزامات اوليه به شمار مي آيد. پيش از رسيدن پاندمي، 
ماســك ها با دقت بيشتري توليد مي شــد و قابليت استفاده 
بيشتري داشت. نياز به توليد انبوه، باعث شده ماسك ها فاقد 
كيفيت مطلوب گذشته شوند و معموال آنها پس از مدت خيلي 
كوتاهي از بخش بند، پاره شده و قابل استفاده نيست. از سويي 
وضعيت اقتصادي موجب شده بخشي از شهروندان دهك هاي 
پايين اقتصادي، توان تهيه ماسك را به صورت روزانه نداشته 
باشند و نتوانند خريد آن را در سبد روزانه خانوار جاي دهند. 

ما در توليد، توزيع و مصرف نياز به مسئوليت اجتماعي داريم.

ماسك هاي N95 يكي از بهترين 
محافظ هــا در برابــر ويروس 
كرونا هســتند و اســتفاده از 

آنها به خصوص بــراي كاركنان 
مراقبت هــاي بهداشــتي 

ضروري است.
گرچه اين نوع ماسك ها 
بايــد يك بــار مصــرف 

باشند، اما نيازهاي فزاينده 
به كمبود آنها انجاميده است. بنابراين بيمارستان ها 
به روش هايي ازجمله اســتفاده از بخار پراكســيد 
هيدروژن، پرتوهاي ماوراي بنفــش و حرارت دادن 

براي استريل كردن آنها روي آورده اند.
بررســي اخير انجمن ميكروب شناسي آمريكا يك 
وسيله جديد براي گندزدايي معرفي مي كند كه بسيار 

ارزان تر و در دسترس تر است؛ مايكروويو.
پژوهشــگران در دانشــگاه هاروارد براي پيداكردن 
راهي آسان براي ضدعفوني كردن اين ماسك ها در 
محيط هاي گوناگون درماني، استفاده از مايكروويو را 

امتحان كردند.
آنها براي اين كار از مواد در دسترس خانگي استفاده 
كردند كه شامل آب، يك ظرف شيشه اي، توري و يك 

نوار كشي و يك مايكروويو 1100 تا 1150واتي بود.
آنها ظرف را با 60ميلي ليتر آب پــر كردند، توري را 
روي سر ظرف كشيدند و با باندِ كشي محكم كردند. 
سپس ماسك هاي N95 را روي توري گذاشتند و آنها 
را براي 3دقيقه در معرض امواج مايكروويو قرار دادند. 
به گفته آنها اين كار باعث كشته شدن همه ويروس ها 

ازجمله ويروس هاي كرونا شده است.
اين پژوهشگران دريافتند كه اين شيوه استريل كردن 
را مي توان براي يك ماسك منفرد N95 براي 20بار 
تكرار كرد، بدون اينكه ماسك آسيبي ببيند. با وجود 
آنكه نوع ماسك مورد استفاده آنها داراي يك قطعه 
فلزي روبيني بود، مشكلي از لحاظ داغ شدن يا جرقه 

زدن آن در 20دور آزمايش پيش نيامد.
اين پژوهشگران مي گويند گرچه اين آزمايش براي 
استفاده مجدد از اين ماسك ها در محيط هاي درماني 
انجام شــده بود، اما امتحان كــردن آن در خانه هم 
ضرري ندارد. تنها ماسكي كه مي تواند مانع استنشاق 
قطرك هاي ريــز ميكروســكوپي هواپخش حاوي 

ويروس كرونا شود، ماسك N95 است.

»ترامپ در خانه سفيد« نام كتابي به قلم 
باب وود وارد، نويســنده و روزنامه نگار 
آمريكايي اســت كه با برگردان سحر 
محتشمي پور از سوي نشر روزنه منتشر 
شده اســت. باب وود وارد روزنامه نگار 
تيزهوش و شــجاعي است كه با كشف 
و گــزارش ماجراي واترگيــت زمينه 
بركنــاري ريچــارد نيكســون را از 
رياســت جمهوري آمريكا فراهم كرد. 

وي از زمان رياســت جمهوري نيكســون تا اوباما گزارش هاي 
مستند و معتبري از رؤســاي جمهوري آمريكا به جامعه جهاني 
ارائه داده اســت. باب وود وارد در كتاب تازه خــود »ترامپ در 
خانه ســفيد« با جزئيات دقيق و بي ســابقه اي از دنياي درون 
كاخ ســفيد، رئيس جمهوري و چگونگي تصميم گيري ها درباره 
سياست خارجي و مســائل داخلي آمريكا گزارش مي دهد. اين 
روزنامه نگار با اســتفاده از ســاعت ها مصاحبه با منابع معتبر و 
چهره هاي سياسي و دســت اندركار و خاطرات شخصي افراد در 
كنار مستندات ديگر، دست به تأليف و تدوين اين اثر زده است. 
او در بخشــي از كتاب مي نويســد: واقعيت اين بود كه در سال 
2017آمريكا توســط اقدامات يك رهبر عصبي، دمدمي  مزاج و 
غيرقابل پيش بيني اداره مي شــد. كاركنانش در كنار هم جمع 
شــده بودند تا جلوي چيزي را كه از آن با عنوان خطرناك ترين 
تصميمات ناگهاني رئيس جمهــوري ياد مي كردند، بگيرند. اين 
روزنامه نــگار واقعيت هاي تكان دهنــده اي از دنياي درون كاخ 
سفيد در سال اول رياســت جمهوري ترامپ روايت مي كند. اين 
نويســنده و روزنامه نگار آمريكايي همچنين در اين كتاب آورده 
است كه ترامپ از كلماتي مانند »او را مي كشيم. بگذاريد تعدادي 
از رهبران سوريه را بكشيم« استفاده كرده است. جيمز ماتيس، 
وزير دفاع آمريكا در واكنش به دستور ترامپ گفته بود به سرعت 
موضوع را مشــخص خواهد كرد، اما بعد از اتمام تماس تلفني با 
ترامپ به معاونان ارشدش گفته بود: »ما هرگز اين كار را نخواهيم 

كرد، بلكه حساب شده عمل خواهيم كرد.«
در بخش ديگري از افشاگري هاي اين كتاب جنجالي آمده است كه 
گري كوهن، مشاور اقتصادي ارشد سابق ترامپ نامه اي را از روي 
ميز ترامپ كه رئيس جمهوري آمريكا قصد داشت آن را امضا كند 
دزديده است. با امضاي آن، آمريكا از توافق تجاري با كره جنوبي 
خارج مي شــد. كوهن همچنين قصد داشت تا سند مشابهي كه 
آمريكا را از توافق تجارت آزاد آمريكاي شمالي با مكزيك و كانادا 
خارج مي كند، بردارد. ترامپ همچنان در اين 2 توافق باقي مانده 
است. براســاس اين كتاب كوهن به يك دستيار ديگر كاخ سفيد 
گفته بود: »من آن برگه را از روي ميز او برداشتم.« انتشارات روزنه 
اين كتاب 516صفحه اي را به بهاي 79هزار و 500 تومان منتشر 

كرده است.

سعيدمروتييادداشت
روزنامه نگار

ايمانمهديزادهيادداشت
ويترينپژوهشگر توسعه پايدار

ولز:سگ گله اي كه به قيمت 12000پوند )حدود 360ميليون 
تومان( در حراج اسكيپتون فروخته شــد، ركورد گران ترين 
ســگي كه كمتر از 12 ماه سن دارد را شكســت. به گزارش 
بي بي سي، دووي جنكينز، پرورش دهنده اين سگ 10ماهه كه 
»جت« نام دارد، او را در دهكده تاليبونت در شمال ولز پرورش 
داده است. اين سگ اوايل اين هفته در حراجي به اين قيمت 
فروخته شد. هم اكنون به دليل شيوع ويروس كرونا اين حراج ها 

به صورت مجازي برگزار مي شوند.

لندن:در جريان همه گيري كرونــا در بريتانيا، بيش از
 140 مجــرم از زندان ها به هتل ها و مهمانســرا هايي با 
امكانات »تختخــواب و صبحانه« منتقل شــدند. بنا بر 
اعالم مقامات قضايي بريتانيا از 304فرد متخلفي كه آزاد 
شده و اسكان يافته اند، 136نفر به هتل ها يا اقامتگاه هاي 
تختخواب و صبحانــه )B&B( رفته انــد. 172نفر ديگر 
براســاس »برنامه آزادي موقت پايان دوره محكوميت« 

آزاد شدند.

سيبري: پس از اينكه تصاويــري توسط يك وبالگ نويس از 
رودخانه اي عجيب و نارنجي رنگ در فضاي اينترنت منتشــر 
شد، مشخص شد اين مسير در واقع رودخانه اي اسيدي است. 
به گزارش اينديپندنت، اين رود در نزديكي يك معدن متروكه 
سولفات مس در محدوده كوهســتان اورال روسيه و ناشي از 
پساب هاي اين معدن است. سرگئي زمكدني، وبالگ نويس، 
در اينستاگرام خود نوشت: سيل به اين معدن متروكه رسيده 

است و حاال رودخانه هاي اسيدي سرازير شده اند.

آكسفورد:طبق بررســي جديدي كه با پشتيباني مالي 
سازمان ملل انجام گرفته اســت، همه گيري جهاني كرونا 
مي تواند 8 تا 10 سال پيشــرفت را در فقر زدايي جهاني 
ازميان ببرد. به گــزارش اينديپندنت، از ســال2013 تا 
سال2017 فقر چند بعدي )معياري بيانگر محروميت هاي 
چندگانه بهداشتي، آموزشي و معيشتي مردم( دچار افت 
شديد از 74درصد به 58درصد و فراهم شدن برق و سوخت 

پاك براي پخت وپز باعث بيشترين دگرگوني ها شد.

عقبگرد10سالهفقرزداييپسازكروناجاريشدنرودخانهاسيديانتقالزندانيهابههتلسگگله12هزارپوندي

بينوايان

مسئوليتاجتماعيبرايتوليد
تامصرف

استريلكردنماسكها
درمايكروويو

ترامپدرخانهسفيد

بيست    وپنجمين نشست از مجموعه درس گفتارهايي 
درباره شمس تبريزي، چهارشنبه اول مرداد ساعت 
11صبح با ســخنراني غالمرضا خاكي به »مناقب 
شــمس الدين در مناقب  العارفين« اختصاص دارد 
كه به صورت مجــازي پخش خواهد شــد. در اين 
درس گفتار  تالش مي شــود با رويكردي انتقادي، 
چهره شمس از پشت پرده اوهام نمايان تر شود. به 
گزارش همشهري، شــمس چهارمين شخصيتي 
است كه افالكي در مناقب العارفين به او مي پردازد. 

تصويري كه از شمس در اين كتاب ارائه مي شود، بيشتر او را موجودي فوق بشري 
و اسطوره اي مي نماياند. اين تصويرســازي زاييده پيچيدگي شخصيت شمس و 
تمايل به اسطوره گرايي افالكي است. هرچند پاره اي از آنچه افالكي درباره شمس 
آورده، آكنده به اغراق اســت و نامعقول مي نمايد، اما پاره اي ديگر از اطالعات ارائه 
شده توسط او، بخشي از شناخت ما را از پير تبريز فراهم آورده است. عالقه مندان 
 مي توانند با مراجعه به صفحه اينســتاگرام مركز فرهنگي شــهر كتاب به نشاني
 Instagram/bookcityculturalcenter اين درس گفتار را به صورت زنده ببينند.

دريچه

مناقبشمسالديندرمناقبالعارفين

عليمالئكهپزشكي
روزنامه نگار و پزشك

»كشتي هاي طويل تر در راهند كه ما را تسخير كنند 
به ساحل بياييد و متحد شويد 

قبل از آنكه كليد هايمان را از درب منزل مان بربايند.«
شــايد يكي از داليل محبوبيت اين ترانه آن اســت كه اغلب كشورهاي اروپايي 
كشورهاي ساحلي هستند كه در قديم االيام توسط كشورهاي قدر دريايي مانند 
اسپانيا مورد تهاجم قرار گرفته اند و به گفته يوسف  اسالم، كشتي بزرگ نمايانگر 
هجوم، قتل عام،  تسخير يك كشور ساحلي،  نفوذ در آب و خاك، ثروت و به خصوص 
فرهنگ و ساختار اعتقادي كشورهاي ساحلي تسخير شده است. وقتي يوسف اين 
آهنگ بسيار محزون را اجرا مي كرد اشك خود او،  سرازير شد. او در يك مصاحبه 
تلويزيوني گفت: »در كشــورهاي ساحلي، مانند انگلســتان يا استراليا، ترس از 
هجوم بيگانگان از راه هاي آبي  نهادينه شــده  است و بدترين كابوس اين ملت ها 
پيوسته ورود دول متخاصم از راه آب بوده است. كمااينكه ژوليوس سزار، فرمانده 
مقتدر امپراتوري روم، بعد از حمله و فتح كشور انگلستان، حدود 1400 سال قبل 

از ميالد، براي حقير نشان دادن انگليس، گفت: »آمدم، ديدم، تسخير كردم.« 
».Vini , Vidi , Vichi«

***
چندي قبل آقاي ظريف در مصاحبه تلويزيوني با آقاي رشيد پور، مجري تلويزيون 
گفتند: »ما خليج فارس را به چيني ها اجاره نداده ايم، به آنها  جواز صيد داده ايم.« 
اوالً بنده تفاوت اينها را نمي دانم. حقيقت آن اســت كه مــا به قايق هاي چيني 
اجازه داده ايم كه قايق هاي طويل خود را به خليج فارس بياورند و صيد كنند. اين 
كشتي ها با تجهيزات جهنمي خود به رقابت با ماهيگيران محلي مي پردازند كه با 
قايق هاي فرسوده خود خرج سفره هاي محقر خود را تامين مي كنند. در گوشه اي 
از كنارك پيرمردي با لباس بلوچي ساليك مي كشيد. ساليك توري است كه به 
شكل دايره بافته مي شود، با قطر حدود 4-3 متر. لبه هاي اين تور وزنه هاي سربي 
وصل شده. آن را به طريق زيباي مسطحي پرتاب مي كنند. تور به  صورت يك دايره 
مسطح روي آب پخش مي شود و سپس  وزنه  هاي لبه، تور را به پايين مي كشند 
و تور جمع مي شود و سپس آن را مي كشــند. برحسب شانس ممكن است چند 
ماهي كوچك در اين دايره به دام بيفتد و خيلي به ندرت ماهي بزرگتري نيز صيد 
مي شود. پيرمرد گفت: »براي امروز كافي است. خدا بركت.« نگاه كرد. 8 ماهي 
انگشــتي گرفته بود و آن را به خانه مي برد. در راه به من گفت: »مي دوني، سفره 

بدون ماهي سفره نيست.« 
كشتي هاي چيني را با قايق ماهيگيران وطني مقايسه كردم، كشتي هاي چيني  
داراي يك سيستم رادار هستند كه تجمع ماهي ها را در عمق آب مشخص مي كند. 
سپس يك تور به ضخامت 5سانتيمتر به پايين فرستاده مي شود. به ماهي ها كه 
مي رسد، تور باز مي شود و همه ماهي ها را در خود جاي مي دهد و به روي عرشه 

مي آورد. اين شيوه ماهيگيري را با شيوه ساليك صيادان بومي مقايسه كنيد. 
سيستم جهنمي ديگر تور »ترول« است. اين تور كف دريا قرار مي گيرد و به وسيله 
كشتي كشيده مي شود و آنچه در كف درياست داخل اين تورها جمع مي شود. 
حتي جانداران غيرقابل مصرف و مرجان ها از جــاي خود كنده و تبديل به زباله 
مي شوند. سپسس ترال صيد خود را به عرشه مي آورد. در مجموع حدود 20درصد 
از محتويات تورها قابل استفاده است. بسياري از موجودات مفيد مانند كوسه ها، 
گاو دريايي و الك پشت ها در اين تورها گرفتار مي شوند و در اثر فشاري كه در ته 
تور به آنها وارد مي شود، كشته و به دريا ريخته مي شوند. ردي از الشه جانوران در 

پس اين كشتي ها روي آب مي ماند. 
مي گويند اين تورها تا حدود 200متري عمــق آب را مي كاوند كه ماهيگيران 
محلي به آنها دسترســي ندارند. اينها نمي دانند كه حيات در خشكي و دريا به 
صورت زنجيره اي از گياهان و جانوران است كه همگي متصل به يكديگرند. اگر در 
كف آب موجودات كف زي مانند بنتوزها، سرخاب ها، كشتي چسبك ها، مارهاي 
آبي، حلزون ها و صدف ها نباشند،  روي آب هم حيات وجود ندارد و ماهيان ديگر 
نصيب 400هزار ماهيگير محلي نمي شوند تا سفره محقرانه خود را زينت دهند. 
شيالت مدعي است كه روي كشتي ها يك ناظر از طرف شيالت مسائل را تحت 
نظر دارد. ولي حقوق اين ناظر از طرف كشتي چيني پرداخت مي شود!! حاال به 

نظر شما آيا چاقو دسته خود را مي برد؟ 

ماهيگيرانسنتيوكشتيهايچيني

ادامهاز
صفحهاول



ملك الشعراي بهار در جمهوري نامه خود با 
طعنه به علي دشتي، ميرزا كريم خان رشتي 
و ســيدمحمد تدين از موافقان سرســخت 

جمهوري رضاخاني مي سرايد: 
چو جمهوري شود آقاي دشتي

علمدارش بود شيطان رشتي
تدين آن سفيه كهنه مشتي

نشيند عصرها در توي هشتي
كند كور و كچل ها را خبردار
ز حالج و ز رواس و ز مسمار

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

مانده بود چه كار كند؛ هم مثل پدر و تا 
حدي پدربزرگ و جدش، مطلقا بي خيال 
مملكت نبود و هم نمي توانست مثل آنها 
قيد سفر فرنگ را هم بزند. حال وحوصله 

اداره كشور را هم نداشت.
دوست داشت عشق وحال جواني اش را 
بكند. آنقدر زود هم شــاه شده بود كه 
اصال صالحيت بر تخت نشستن نداشت 
اما وقتي نوبت به او رسيد، فقط چند ماه 
بعدش، ايران گرفتــار جنگي عالم گير 
شد. نايره جنگ جهاني اول كه به ايران 
رسيد، غم بيماري و غصه قحطي را هم 
با خود آورد و اين همه، افزون بر اشغال 

كشور بود.
او بركشــوري حكم مي راند كــه از هر 
طرفــش قــواي بيگانــه آن را عرصه 
تخت وتاز خود قرار داده بودند. هركس را 
هم رئيس الوزرا مي كرد، طرفي نمي برد. 
همــه به دنبال آن بودند تــا جيب خود 
را پروارتــر كنند. اصال وطــن جايي در 

قاموس فكري اين دولتمردان نداشت.
»احمدشاه« اما وقتي جنگ با آن همه 
نحوست برجاي مانده تمام شد، فرار را بر 
قرار بهتر دانست. هر 2سال به سفر اروپا 
رفت؛ 3سفر طي 6ســال؛ آن هم كشور 
ورشكسته اي كه حاكميت باثباتي ندارد 
و مردمــش هم گرفتــار هزارويك جور 

مشكل هستند.
كودتا هم كه شد، نه تنها براي برون رفت 
كاري نكرد كه ترجيح داد انفعال پيشه 
كند. عجيب تر آنكه، در خارج هم بود كه 
عدم كفايت سياسي اش - معلوم بود - بر 
وكالي ملت معلوم و سلطنت از او خلع يد 
شــد و رضاخان ميرپنــج در 25بهمن 
1303، فرمانــده كل قوا شــد. براي او 
سلطنت بدل به امري علي السويه شده 
بود. ميرزا حسن خان مستوفي الممالك، 
در خاطراتش، درباره او كه سلطان ايران 
بود از عبارت »بســيار گفتم و كمتر اثر 

ديدم« استفاده مي كند.
همان است كه در اول آمد؛ او پادشاهي 
ســردرگم و بالتكليف بود. هم دوست 
داشــت به وطــن خدمت كنــد و هم 
نمي خواست از سفر فرنگ و باقي قضايا 
بگذرد، و اين دو نمي شــد، جمع اضداد 
بود. دســت آخر هم در پاريس با مرگ  

رو به رو شد.

سياستمدار
گزارش اول گزارش دوم

 چهارشنبه  1303
 1مرداد 1399 
 شماره 5

جمع اضداد
 »احمدشاه« 

 در 25بهمن  از فرماندهي
كل قوا عزل شد

تجاوز از عشق آباد  
 رصد آسمان كشور 

توسط ديدبان هاي مرزي

در ســال هاي اوليه تاســيس نيروي هوايي ايران از نظر امكانات و 
باند پرواز و هواپيما اساســا، ارتش ايران قدرت آنچناني نداشت و 
اسكادران هاي پروازي ايران به عدد 20هم نمي رسيد. با اين حال 
رصد آسمان كشور توســط ديدبان هاي مرزي باعث نمي شد كه 
گزارش هايي در مورد حمله و تجاوز هوايي به كشور به مركز مخابره 
نشود. بر اساس تلگرام رمزي كه از اســتانداري خراسان به تهران 
رسيده، يك عدد طياره روسي از عشق آباد وارد مرز ايران شده است. 
در اين راپورت آنطور كه گفته مي شود، علت اين مسئله مشخص 

نشده است.
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جمهوري سردارسپه مايه ننگ است
كاين صحبت اصالح وطن نيست كه جنگ است

بي علمي و آوازه جمهوري ايران
اين حرف درين مملكت امروز جفنگست

سراينده اين رباعي انتقادي و طنزآلود، محمد تقي 
بهار است؛ اديب و سياســتمدار ايراني كه آن  روزها 
نماينده مجلــس از تبريز بود. او كــه مخالف طرح 
جمهوري سردار ســپه بود البته خيلــي زود فهميد 
كه ممكن است بهاي مخالفتش با رضاخان، جانش 
باشــد، همانطور كه ميرزاده عشــقي جان خود را 
 با هجوياتي كه عليه رضاخان ســرود، ســودا كرد. 
رضاخان سردار سپه كه اختيارات ويژه اي از مجلس 
گرفته بود، عمال در زماني كه شاه جوان در خيابان هاي 
پاريس مشــغول بود، با پايان مجلــس چهارم و در 
انتخابات مجلس پنجم حاميان گسترده اي در پارلمان 
يافت به صورتي كه اكثريت مجلس از او و برنامه هايش 
دفاع مي كردنــد. در زماني كه هنــوز اعتبارنامه ها 
در مجلس مورد بررســي قرار مي گرفــت و مجلس 
به صورت رســمي كار خــود را آغاز نكــرده بود، در 
راهروهــاي مجلس طرحي به گوش مي رســيد كه 
براي برخي آشــنا بود؛ به تازگي در همســايه ايران 
پس از ســقوط خالفت عثماني و قطعه قطعه شدن 
مرزها و ســرزمين هاي خاورميانه، افســران جوان 
ترك، به رهبري كمال مصطفي آتاتورك جمهوري 
را تشــكيل داده بودند. به الگوبــرداري از اين روش 
حكمراني، رضاخان و يارانش نيــز درصدد برقراري 
جمهوري بودند. اما در تشكيل آن با مشكالتي از سوي 
جناح اقليت مجلس به رهبري سيدحسن مدرس و 
حائري زاده روبه رو بودند كه گرچه از نظر عده، كمتر 
بودند اما نفوذ بااليي در ميان اقشار طبقات مختلف و 
اصناف در كشور داشتند. در زمستان داغ 1303تهران 
در ميان مطبوعات، محافل ادبي و سياسي و مجلس 
بيشتر بحث هاي جدي برقرار بود كه هر دو طرف سعي 

در اقناع عمومي براي جلب نظر خود داشتند. موافقان 
تشــكيل جمهوري معتقد بودند نتيجه حكمراني 
رضاخان در 2ســال اخير باعث نظــم امور و تقويت 
حكومت مركزي شده است. از سوي ديگر مخالفان 
طرح جمهوري را مخالــف منافع عمومي و گامي در 
جهت برقراري ديكتاتوري مي دانستند. مجادله اين 
دو در صحن علني مجلــس كار را باال برد به صورتي 
كه در نتيجــه مخالفت هاي مدرس بود كه كاســه 
صبر جمهوريخواهان لبريز شــد و سرانجام در يكي 
از جلسات مجلس در روز بيست وهفتم اسفند يكي 
از نمايندگان طرفدار جمهوري به نام احياءالسلطنه 
بهرامي، در يكــي از راهروهاي مجلــس، به گوش 
مدرس سيلي نواخت. اين ســيلي اثرات بسيار بدي 
براي جمهوريخواهان در تهران داشــت. به صورتي 
كه حتي برخي از نماينــدگان جمهوريخواه كه در 
ميانه قرار داشتند پا پس كشيدند و زمزمه مخالفت 
حتي در ميان اكثريت هم بلند شــد. حسين مكي، 
نماينده مجلس ملي در دهــه20 و مورخ مي گويد: 
»پس از كتك خوردن مــدرس، قيافه مجلس تغيير 
كرد.« با اين حال تالش طرفداران جمهوري تعطيل 
نشد و حتي پيشنهاد اســتعفا به محمدحسن ميرزا 

وليعهد احمد شــاه دادند اما او زير بار نرفت. مجلس 
و بازار، ملتهــب، كار جمهوري به ســال بعد يعني 
2فروردين 1303افتاد. در اين روز تظاهرات موافقان و 
مخالفان جمهوري در جلوي مجلس كار را به درگيري 
كشــاند به صورتي كه قواي سردار سپه به دخالت به 
ضرب و جرح جمعيت پرداختند و بنا به قولي عده اي 
را كشتند و مجروح كردند. برخي آمار از كشته شدن 
40نفر خبر داده اند كه البته با توجه به فضاي ملتهب 
آن زمان به نظر مي رسد كه كمي اغراق آميز باشد؛ با 
اين حال اما گروهي كشته و مجروح شدند. سردار سپه 
وارد صحن علني مجلس شد و با تشر و تندي برخي از 
نمايندگان مواجه شد به صورتي كه برخي مي گويند 
به شدت وضعيتش متزلزل شــد. او به قهر از تهران 
خارج شد و به بهانه ديدار با علماي مهاجر از عتبات به 
ايران، به ديدار آيت اهلل حاج آقاجمال اصفهاني، آيت اهلل 
نائيني و آيت اهلل حائري، به درخواست آنان مبني بر 
توقف جمهوريخواهي پاسخ مثبت داد. متعاقب آن، 
سردارسپه در روز سيزدهم فروردين بيانيه اي رسمي 
با امضاي رئيس الوزرا و فرمانده كل قوا در انصراف از 
جمهوريخواهي در روزنامه ها و شهر منتشر كرد؛ كه 
پس از آن، علماي مذكور تلگرافي را بدين شرح خطاب 
به اقشــار مختلف مخابره كردند: »بسم اهلل الرحمن 
الرحيم. جناب مســتطابان حجج اسالم و طبقات 
اعيان و تجار و اصناف و قاطبه ملــت ايران دامت 
تأييداتهــم. چون در تشــكيل جمهوريت، بعضي 
اظهاراتي شــده بود كــه مرضي عموم نبــود و با 
مقتضيات اين مملكت مناســبت نداشــت لذا در 
موقع تشرف حضرت رئيس الوزرا دامت شوكته براي 
موادعه به دارااليمان قم، نقض ايــن عنوان و الغاء 
اظهارات مذكور و اعالم آن به تمام بالد را خواستار 
شديم و اجابت فرمودند. ان شــاءاهلل تعالي عموماً 
 قدر اين نعمت را بدانند و بدان شــكرگزار باشند.« 

هومن زال پور؛ كارشناس تاريخ نظامي ��������������������������������

تاريخچه ورود هواپيما به ايران براي ورود به بحث تأسيس نيروي 
هوايي در كشور بايد پيش از هر نكته ديگري ذكر شود. نخستين 
پرواز موفق در جهان به ســال1903 در ايــاالت متحده آمريكا 
بازمي گردد كه برادران رايت آن را انجام دادند و تا حدود 5سال بعد 
از آن پروازهاي آزمايشي در اياالت متحده و ديگر نقاط جهان انجام 
مي شد. از سال1908، كشورهاي جهان قراردادهايي براي ساخت 
و توليد هواپيمــا منعقد كردند. ورود نخســتين هواپيما به ايران 
حدود 10سال پس از نخستين پرواز موفق برادران رايت بود. يعني 
14دي ماه 1292 خورشيدي كه هواپيما وارد ايران شد و در ميدان 
مشق قزاق خانه فرود آمد. آنجا زمين مسطح بزرگي وجود داشت 
و وليعهد، احمدشاه و برخي از رجال به استقبال آن هواپيما رفتند. 
اين تاريخ يعني دقيقا سال1914 بود كه هواپيماي روسي و از نوع 
»بلريو« وارد ايران شد. پس از آن هم تا مدتي پروازهاي نمايشي 
در آسمان تهران انجام مي گرفت. در جنگ جهاني اول از هواپيما 
براي عمليات نظامي هم استفاده شد. نيروي هوايي ژنرال ليونل 
دانسترويل انگليسي كه به »دانسترفورس« معروف بود، هنگامي كه 
پس از انقالب روسيه براي مقابله با ارتش سرخ شوروي و بلشويك ها 
وارد ايران شــد، هواپيماهايي در اختيار داشت و به دولت مركزي 
ايران كمك مي كرد كه از آنها براي سركوب جنبش جنگل استفاده 
كنند. پس از جنگ جهاني اول از سوي دولت ايران مذاكرات براي 
خريد هواپيما با كمپاني آلماني »يونكرس« آغاز شد كه با توجه به 
شرايط آن زمان عملي شدن خريد هواپيما قدري به تعويق افتاد و 
در بخش نظامي قرارداد 1919 كه در حقيقت نام كاملش »پيشنهاد 
كميسيون مطالعات نظام ايراني و انگليسي« است و البته بررسي و 
نظام نامه كاملي هم به شمار مي رفت، قسمت هواپيمايي و تشكيل 
نيروي هوايي پيش بيني شده بود. اگر بخواهم به طور دقيق به آن 
اشاره كنم، بند هفتم از فصل ششم پيشنهادهاي اين كميسيون به 
تشكيالت قسمت هواپيمايي در ايران اختصاص يافت و در آن ذكر 
شد كه در تهران و برخي شهرهاي بزرگ ايران، الجرم بايد نيروي 
هوايي تشكيل شود و تعدادي صاحب منصب نيز براي فراگيري 
فنون خلباني به خارج از كشــور اعزام شــوند. اما همان طور كه 
مي دانيد قرارداد 1919عملياتي نشد و اين مسئله تا پس از كودتاي 
1299 به تعويق افتاد. در ســال 1300خورشيدي، پس از صدور 
حكم تشكيل قشون متحدالشكل توسط رضاخان سردار سپه )وزير 
جنگ(، در تشكيالت جديد وزارت جنگ و تحت شعبه تنسيقات 
قشون تحت رياست ســرهنگ رضاقلي خان قاجار )كريم قوانلو( 
دفتري به نام دفتر هواپيمايي به وجود آمد. با مساعي اين شعبه، 

نخستين هواپيما از نوع يونكرس آلماني از سوي ايران خريداري شد 
و در پايان سال1301 خورشيدي، نخستين هواپيمايي كه ايران 
خريد به كشور آمد. در سال هاي بعد نيز خريداري تعدادي هواپيما 
از كشورهاي آلمان، شوروي و فرانسه صورت گرفت. نخستين دسته 
محصالن نظامي نيز در خرداد سال1302 به اروپا اعزام شدند كه 
در ميان آنها نام سرهنگ احمدخان نخجوان به چشم مي خورد كه 
به مدرسه هواپيمايي ايستر فرانسه اعزام شد و در آنجا به طور كامل 
آموزش خلباني ديد. در ابتدا كه هواپيما بــه ايران آمد، پديده اي 
خارق العاده به شمار مي رفت و با توجه به نقش اش در جنگ جهاني 
اول و استفاده از آن در سركوب جنبش جنگل توسط انگليسي ها، 
نيازش براي مقاصد نظامي بيشتر حس مي شد و به همين خاطر 
پس از جنگ جهاني، دولت ايران مذاكراتش را با كمپاني يونكرس 
آلماني شروع كرد تا هواپيماهايي را براي ايران دست و پا و خريداري 
كند. بايد ذكر كنم كه در كشورهاي اروپايي پيش از اينها نيروي 
هوايي تشكيل شده بود و ايران اين نياز را احساس مي كرد كه به 
اين فناوري جديد دست يابد. اگر بخواهيد درباره  نقش انگليسي ها 
بدانيد، كميسيون  مختلط نظامي كه براي قرارداد1919 ايجاد شده 
بود، متشــكل از صاحب منصبان ايراني و انگليسي بود و بي ترديد 
انگليسي ها كه از قبل داراي نيروي هوايي بودند، در گنجاندن اين 
بند و تكميل آن نقش بسزايي داشتند. به بحثمان بازگردم و ذكر 
احمدخان نخجوان را كامل كنم. در 11 خرداد 1303 حكم تشكيل 
نيروي هوايي ايران به رياست سرهنگ احمدخان نخجوان از سوي 
رضاخان صادر شد و او با يكي از هواپيماهاي خريداري شده از سوي 
ايران، از فرانســه پرواز كرد و به ايران رسيد و به محض ورودش به 
تهران، رضاخان سردار سپه و تعدادي از صاحب منصبان نظامي 
و رجال سياسي به استقبال او رفتند. در واقع احمدخان نخجوان 
نخستين فرمانده نيروي هوايي ايران بود اما از ياد نبريم كه نخستين 
شخص ايراني كه خلباني ياد گرفت كلنل محمدتقي خان پسيان بود 
كه به دليل بيماري نتوانست به خلباني اش ادامه دهد و راهي ايران 
شود. او در آلمان دوره خلباني را به طور اكمل گذراند اما متأسفانه 
به عنوان نخستين خلبان نامش در تاريخ به ثبت نرسيد. از لحاظ 
فني هم بايد اشاره كنم كه تكنيسين هاي فني از همان كشورها 

به ايران مي آمدند. 
حتي پيش از 1303 و پيش از آنكه احمدخان نخجوان با هواپيماي 
خريداري شــده به ايران بيايــد، خلبان هاي اروپايــي به همراه 
تكنيسين  هايشان به ايران مي آمدند. در پايان عصر قاجار كشور 
عزيزمان ايــران، در مجموع 17فروند هواپيمــا از انواع يونكرس، 
دوهاويالند، اســپاد، پوتِز و اورو داشت كه متعلق به ما بود و از آنها 

براي مقاصد نظامي استفاده مي شد.

يونكرس در آسمان ايران
تشكيل نيروي هوايي ايران به فرماندهي احمد نخجوان

چگونه طرح جمهوري رضاخاني در مجلسي كه اكثريتش با او موافق بودند، شكست خورد

اين سند برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

شهباز ايراني 
با تاسيس نيروي هوايي ايران، توسعه هوانوردي در دستور كار قرار گرفت. در 1306 نخستين خلبانان ايراني براي آموزش 
به شوروي رفتند كه از ميان افراد شاخص مي توان به عبدالصمد كامبخش از رهبران حزب توده نام برد كه براي آموزش 
مهندسي هواپيما به شوروي رفت و جذب اين كشور شد. در ميانه ســال هاي ابتدايي قرن جديد هواپيماهاي ايراني 
عموما در عمليات هاي نظامي ضد  ايالت و عشاير ياغي شركت كردند. ايران خيلي زود به دنبال ساخت هواپيما و مونتاژ 
رفت. از 1312 تا 1315كه سوئدي ها عمليات نخستين كارخانه ساخت هواپيما را در دوشان تپه آغاز كردند تا پرواز 
نخستين هواپيما در سال1316 توسط كاپيتان افخمي، نيروي هوايي ايران در حال توسعه و آماده سازي  بود. كارخانه 

هواپيما سازي  شهباز در جنگ جهاني دوم به اشغال قواي متفقين درآمد و انگليسي ها مديريت آن را به عهده گرفتند.



جنازه مرحوم جمهوری قالبی
جواد رفيعي ���������������������������������������������������������������

ميرزاده عشقي در 12تير 1303ترور مي شود. مورخان، 
كارتون هاي »جنازه مرحوم جمهوري قالبي«، »مظهر 

جمهوري« و »آرم جمهوري« را كه در آخرين شماره 
روزنامه قرن بيستم منتشر شده، مهم ترين دليل ترور 
آن مي دانند. آخرين شــماره قرن بيســتم تا سال ها 
پيش بســيار ناياب بود و در بســياري از كتابخانه ها و 

آرشيوهاي رســمي كشــور اثري از آن نبود. تا اين كه 
محمد قائد، نويســنده كتاب »عشقي؛ سيماي نجيب 
يك آنارشيست« آن را به كتابخانه ملي هديه مي دهد. 
اين شماره قاعدتا در كتابخانه ملي محفوظ خواهد ماند.

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

در گيرودار اســتبداد صغير و درســت زماني كه حكومــت قاجار آخرين 
نفس هايش را مي كشــيد، سيدعبدالحســين موســوي الري نخستين 
جمهوري اسالمي را در الرستان ايران تشــكيل داد. چندين سال پيش از 
آن، به درخواست مردم الرستان و با حمايت استادش ميرزاي شيرازي نجف 
را ترك گفته و به ايران آمده بود. از طرفداران »مشروطه مشروعه« بود و در 
حمايت از آن رساله اي با عنوان »قانون در اتحاد ملت و دولت« نگاشته بود. 
مواضع صريحي داشت و به شرقي و غربي رحم نمي كرد. غربي ها را »اباليس 
انگليس« مي خواند و شرقي ها را »روس بدتر از مجوس« مي ناميد. واردات 

و استفاده از كاالهاي خارجي را نيز حرام مي دانست. اعتقاد داشت اين كار 
موجب تقويت دشمن مي شود. فتوا داده بود: »واجب است تبديل سلطنت 
امويه قاجاريه به حكومت حقه اسالميه«. عبدالحسين موسوي الري قائل 
به واليت فقيه بود. خود را مبســوط اليد مي دانست. او رساله هايي با عنوان 
»قانون اداره بلديه« و »قانون مشروطه مشروعه« نگاشته بود و حكومتش را 
براساس همين قوانين اداره مي كرد. حكومت موسوي الري عالوه بر كتاب 
قانون، نيروي انتظامي مخصوص به خود را داشت. از مردم، ماليات شرعي 
مي گرفت، حدود را جاري مي كرد و حتي در مقطعي تمبر)پست ملت اسالم( 
و سكه نيز ضرب كرد. با چريك هايي همچون اسماعيل قشقايي )صوله الدوله( 
هم مراوده داشت. با كمك ها و فتواي او بود كه اسماعيل قشقايي توانست 

به جنگ پليس جنوب برود و تا روي كار آمدن مصدق به عنوان والي فارس 
جنگ را ادامه بدهد. حكومتي كه عماًل عبدالحسين الري تشكيل داده بود 
حتي از چشم ادوارد براون هم دور نماند: »در شيراز حاج سيدعبدالحسين 
مجتهد الري قيام كرد، پيروان بي شــماري دورش جمع شدند، گويا سيد 
هواي حكومت نيز داشته. داستان او خود درخور ديواني است، دستگاهش 
منظم و باانضباط بوده و بر پايه شريعت صدر اسالم كار مي كرده. تمبر دفتر 
پست الر تمام شده بود، يكسري تمبر چاپ كرد، به جريان گذاشت«. اگرچه 
عبدالحسين موسوي الري در سال1303 در جهرم از دنيا رفت اما شايد بتوان 
حكومت كوتاه مدتش را كه مرزهايش به شــهرهاي شيراز، جهرم، بوشهر 

مي رسيد، نخستين نمونه تحقق يافته جمهوري اسالمي دانست.
 نخستين نمونه تحقق يافته 
جمهوري اسالمي در جهرم

عبدالحسين 
موسوي الري

چهره   اول

1303

تحفه جنوب
زمين هاي خاكي مسجدسليمان ميزبان نخستين فوتباليست هاي فارسي زبان است
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ورزش

فكاهی

آخرين 
خاطره سنگلج

اين نخستين عكس هوايي از تهران است

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

عكاس فرنگي كه سوار طياره دو موتوره شده بود تا از باالي 
پايتخت ايران عكس بگيرد، نمي دانســت آن شــاتري كه 
مي زند، آخرين تصويري از سنگلج اســت، كه خيلي زود 
خانه هايش را از دست مي دهد، اما او نخستين عكس هوايي 

تهران را ثبت كرد.
نخســتين عكس هوايي تهران به روايت همه منابع در سال 
1303 شمسي از بلنداي پايتخت با هواپيما گرفته شده است. 
البته با توجه به وضعيت ميدان مشــق و ساخته شدن دروازه 
باغ ملي كه يادبود كودتاي 3 اسفند 12۹۹ بود هم مشخص 
است كه عكس بايد در سال 1303 گرفته شده باشد. جهت 
هواپيما رو به شمال است و مي توان در انتهاي افق مجموعه 

كوه هاي البرز را ديد. 
همين كوه هايي كه حاال اگر هوا آلوده نباشــد مي شــود از 
البه الي آپارتمان هاي بلند تهران ديدشان. در بخش پاييني 
تصوير خانه هاي متراكم شمال ســنگلج به چشم مي خورد 
كه تا مرز خيابان ســپه كشيده شــده اند. در افق شرقي آن 
ردي از عمــارت قورخانه. اين خانه ها چند ســال بعد از اين 
عكس به دستور رضاشــاه به بهانه ساخته شــدن بازار تازه 
تهران تخريب و رها شدند و آن قدر ماندند تا همسر تيمسار 
رزم آرا و همسر ســفير آمريكا با همراهي زنان محله سنگلج 
روي خرابه هاي اين خانه ها پارك شهر را بسازند، اما اين تنها 
بخش جالب اين عكس نيســت.  در اين عكس ميدان مشق 
هرچند كمي كوچك تر شده اما كامال قابل ديدن است كه تنها 

ساختمان هاي آن قزاقخانه ناصري است و دروازه باغ ملي.

اداره اطفائیه حريق در پايتخت
اولين ايستگاه آتش نشانی تهران در سه راه امين حضور افتتاح شد

اجتماعی

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

نخستين شهري كه در ايران به سازمان و تجهيزات آتش نشاني مجهز شد، تبريز 
بود. در سال1221 خورشيدي، مهندســين روسي در اين شهر نخستين سازمان 
آتش نشاني ايران را تاسيس كردند كه برج آتش نشاني تبريز از آن دوران به يادگار 

مانده است.
دومين و ســومين واحدهاي آتش نشــاني رســمي در جنوب كشــور و به دليل 
وجود تاسيســات نفتي و ضرورت حفظ و نگهداري از پااليشــگاه ها در شهرهاي 

مسجد سليمان و آبادان تاسيس شد.
از ديگر شهرهايي كه پس از تبريز و 2شهر جنوبي و بر اساس مقتضيات اقتصادي 
و تجاري صاحب اطفائيه )آتش نشــاني( در بلديه )شــهرداري( شــدند مي توان 
به تهران و قزوين به ســال1303 خورشــيدي، اهواز 1304، بندر انزلي و رشت 
1305، مشهد 1312، و شهرهاي زنجان و اصفهان و شيراز بين سال هاي 1327 
تا 132۹ اشاره كرد كه شهرهايي بودند كه آتش نشانان را با لباس ها و ماشين هاي 

مخصوص به خود ديدند. با شروع سلطنت پهلوي اول، تصميم بر آن بود كه شهرها 
به خصوص تهران، سر و سامان بگيرند و وضع آبرومندي پيدا كنند در نتيجه »بلديه« 
مورد توجه بيشتري قرار گرفت. در سال 1303 بلديه تهران اتومبيلي را براي آبپاشي 
خيابان هاي خاكي شهر تهيه كرده بود و چون اين كاميون به يك موتور پمپ مجهز 
بود، با تهيه چند متر لوله و چند شــير، از آن براي اطفاي حريق هاي احتمالي نيز 
استفاده مي شد. در آن زمان چون شهر از آب لوله كشي بي بهره بود از اين تانكر براي 
آب فروشي به مردم نيز استفاده مي شد. به همين دليل تقاضا براي خريد آب بيشتر 
شد. بنابراين، تانكرهاي ديگري نيز خريداري و افراد بيشتري نيز استخدام شدند. 
البته در كنار ارائه اين خدمات، اطفاي حريق نيــز به صورت وظيفه دوم، به عهده 
اين افراد بود؛ در نتيجه با توسعه شهر بر تعداد حريق ها افزوده شد، و الزم بود كه 
اداره مشخصي مسئول مقابله با اين آتش سوزي ها شود و در همان سال ها بود كه 
شالوده اداره آتش نشاني ريخته شد. اين اداره كه »شعبه اطفائيه« خوانده مي شد، 
تحت سرپرســتي بلديه تهران در گاراژي به نام »حسيني« در خيابان چراغ برق 

)اميركبير(، سه راه امين حضور، تأسيس شد.

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

فوتبال در ابتداي قرن، نشــانه  مدرن گرايي و پديده نــوي پايتخت بود. هيجان 
آن، تازه مردم را درگير كرده بــود و حكومت عامدانه به ترويــج آن دامن مي زد 
تا نشــانه هاي تجدد، از طريق تفريحي بي نظير در زندگي مــردم نفوذ كند. همه 
اين  حس رقابت  و هيجان اما بــراي جنوبي ها و به خصوص مسجد ســليماني ها 
خاطره بود. مسجدسليمان، محل تولد فوتبال ايراني است البته از پدري خارجي. 
مدارس ميسيونري فوتبال را به فرزندان طبقات اليت جامعه معرفي كردند اما اين 
انگليسي ها بودند كه طبقه كارگر را آلوده فوتبال كردند. كارگران شركت نفت ايران 

و انگليس، در كنار ميادين نفتي آبادان، عالوه بر فوتبال، كريكت، هاكي، تنيس، 
 اســكواش و گلف هم بازي مي كردند اما اين فوتبال بود كه وارد زندگي كارگران 
شد. آنها ابتدا تماشاچي بودند، بعد آرام آرام جايگزين بازيكنان تعويضي بريتانيايي 
شدند و در نهايت، تيم خودشان را تشكيل دادند. ايراني كردن فوتبال توسط آنها، 
چندان بي مشقت هم نبود و محافظه كاران، به خاطر اختالط با »كفار« و پوشيدن 
شورت ورزشي، به آنها حمله مي كردند و حتي در مواردي آنها را با سنگ مي زدند. 
اما فوتبال در مسجدسليمان، پا گرفت و نه تنها اين شهر پيش از تهران و هر جاي 
ديگري ليگ فوتبال خود را داشت كه مسابقات بين المللي هم در آن برگزار مي شد 

و تيم انگليسي ها و اسكاتلندي ها ساالنه در آن با هم رقابت مي كردند.



  علي بزرگيان ��������������������������������������������������������������������������������

نامش بي فاصله ما را به ياد ســاخته علي حاتمي و اقتباسي كه او 
از اين داســتان كرد مي اندازد، اما سابقه جعفرخان از فرنگ آمده، 
به اول قرن بازمي گردد كه در كنار چند اثــر صحنه ادبي ايران را 

تغيير داد.
 آن هم در زمانه اي كه صحنه ادبي ايران، در اشــغال شعر و شاعري 
بود و جعفرخان از فرنگ آمده، در قالب نمايشنامه كمبود نثرهاي 

كمدي را از نظر كيفي جبران مي كرد. 
در روايت جعفرخان، گذشته از داستان معمولي نمايشنامه يعني 

برخورد جعفرخــان مســتفرنگ و »مكش مرگ ما« بــا خانواده 
سنتي اش، برخورد تاريخي و اجتماعي و همه جانبه شبه مدرنيسم 
با عقب ماندگي در ايران قرن بيســتم در اين نمايشنامه پيش بيني 

شده است. 
جعفرخان پس از چند ســال گذراندن در فرنگ بــا لباس و فوكل 
آخرين مد اروپا، درحالي كه رســن سگي را در دست دارد، به ايران 

سال ۱۲۹۹ شمسي بازگشته است. 
گاهي لغات فرانسه به كار مي برد و گاه ترجمه تحت اللفظي جمالت 
فرانســه را به فارســي تحويل مي دهد. خيلي نگران گرد و خاك و 

»ميكروب« است ولي از »صبر آمدن« چيزي نمي فهمد. 

در برابر، اعضاي خانواده اش مردماني سنتي اند كه از گفتار و رفتار 
او سخت حيرت زده اند: دست مي دهد، قرمه سبزي دوست ندارد، 
دخترعمويش را نمي خواهد بگيرد، با سگش حرف مي زند و عقيده 
دارد كه هشتادوپنج سال زنده ماندن »عادت بدي است براي مزاج« 
چون »اگه آدم بخواد از روي قاعده، از روي سيستم رفتار كنه بعد از 

هفتاد سال بايد بميره«. 
نمايشنامه اي تماما طنز؛ نام نويسنده اش علي نوروزبا  نام مستعار و 
جذاب ميرزا حسن خان مقدم فرزند احتساب الملك بود كه بيشتر 
عمرش را در لوزان ســوئيس زندگي كرد و 3ســال پس از نوشتن 

جعفرخان از فرنگ آمده )۱3۰۴( بر اثر بيماري سل درگذشت.

علي نوروز با نام مستعار و جذاب ميرزا حسن خان مقدم 
فرزند احتساب الملك بود

ستيزباعقبماندگي

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

تاسیس مرکز آمار

تجارت با همسایه شمالی

تا ۱5سال بعد اين مركز آماري نداشت

ذكاءالملك و شومپائسكی  معاهده  امضا كردند 

كارت پستال

يك سال يك خبر

اقتصادی

معراج قنبری 

عشقي، محرمانه کشته  شود
محمد هرسيني، نوكر مخبرالدوله قاتل را دستگير كرد

گزارش ويژه

ســيدمحمدرضا كردســتاني بين مردم ايــران ملقب به 
ميرزاده عشقي بود. سال۱۲۷۲ در همدان  زاده شد و يكي 
از مشــهورترين مبارزان  روزگار پهلوي اول بود. مقاله ها و 
شــعرهايش را در روزنامه ها و نشريه هاي گوناگوني منتشر 
مي كرد و خود دست به انتشــار روزنامه »قرن بيستم« زد. 
جريده اي در ۴صفحه و اندازه اي بزرگ و عمري به قدر ۱۷ 
شماره.ترور كردن رجل سياسي، روشــنفكرها و اشخاص 
تأثيرگذار پس از روزهاي كودتاي ۱۲۹۹ بيشتر و بيشتر شد. 
ترور ميرزاده عشقي را مي توان يكي از مهم ترين اتفاق هاي 
اجتماعي- سياسي سال۱3۰3 دانســت. او با سرودن شعر 
»جمهوري ســوار«، حكم ترور خود را امضا كرد.عشــقي 
همچنين در مقاله اي با عنوان »جمهــوري قالبي« درباره 
اهداف و افكار رضاخان نوشــته اســت: »چيزي كه خيلي 
مضحك به نظر مي رسد اين اســت كه گوسپندچران هاي 
سقز جمهوري طلب شــده اند و اين گوينده با يك من فكل 
و كراوات ضد جمهوري هســتم! كيســت كه اين مسئله را 
مضحك نمي داند؟ آيا حقيقتا گوســپندچران هاي ســقز 
جمهوري طلب شده اند؟ آيا مي فهمند جمهوري چيست؟ 
جمهوري خوردني اســت؛ جمهوري پوشــيدني است يا 
جمهوري را درو مي كنند و يا بــا جمهوري نان مي پزند؟!... 
آيا مي توان او را صاحب عقل سليم دانست؟ اين جمهوري 
بود؟ يك مقاله ترجمه از روزنامه وقت تركيه، چند مقاله و 
شعر و يك جريده يك كنفرانس ضياءالواعظين، يك تصنيف 
و  هاي وهوي چند نفر اســتفاده چي، افراشــتن چند عدد 
پرچم قرمز و... حاصل همه اينها را نبايد اسمش را بگذاريم 
جمهوري. خدا بركت بدهد به ايراني، جمهوري كه 3۰سال 
مقدمه مي خواهد در عرض 3 ماه آن را ساخت آن جمهوري 
قالبي و همان همسايه اي كه سال ها خيال خوردن ايران را 
كرده و آن را به شكل »كاله« مي خواهند سر ايراني بدبخت 
بگذارند... اين جمهوري چه بوده و با ما چه مناسبت داشت؟... 
ما هزار گونه اصالحات مادي و معنوي الزم داريم. كه اگر آن 
وقت اسم جمهوري را ببريم مثل حاال مضحك و مسخره آميز 
به نظر نيايد. واال قبل از اين كارها جمهوري، آن هم جمهوري 
قالبي براي ما تناســب كاله و سيلندر به سر گوسپندچران 

سقزي خواهد بود«.
محمود حكيمي در كتاب داســتان هايي از عصر رضاشــاه 
مي نويسد:»با كودتاي 3 اســفند ۱۲۹۹، مشروطه  گري كه 
تقريبا از ۱5سال قبل از آن در حال تكوين بود يكسره از ميان 
برداشته شد. رضاخان از همان آغاز كودتا با اعالميه معروف 
»حكم مي كنم« و اعالميه هاي شداد و غالظ بعدي نشان داد 
دوران جديدي در عرصه  سياسي و اجتماعي ايران در حال 

زايش است. رضاخان را همه از زمستان ۱3۰۰رئيس  الوزراي 
منتظر مي دانستند كه چشم به مقام سلطنت دارد. رضاخان 
در اين مسير از ابزارهاي مختلفي بهره برد و در مواقعي كه 
كســي يا گروهي بناي مخالفت يا ايجاد بحران در مســير 
قدرت گيري وي را داشــت، از هر ابزاري براي شكست اين 
مخالفت استفاده مي  كرد. يكي از اين روش ها، تهديد و قتل 
مخالفان بود؛ از اين رو، سياست كلي رضاخان و رضاشاه بعدي 
بر رعب و قتل و از ميان برداشتن تمامي كساني استوار شد كه 
به انحاي گوناگون بر سر راه او قرار مي  گرفتند. به طور كلي، 
برنامه قتل و نابودي مخالفان و منتقدان در همان سال هاي 
نخست شكل گيري كودتا آغاز شــد و تا واپسين سال هاي 

حيات سياسيون تداوم يافت«.
بامداد روز ۱۲ تير ۱3۰3، يكي از تاريخي ترين روزهاي يك 
سده  اخير ايران است. يك مهاجر قفقاز )ابوالقاسم بهمن( در 
كوچه  قطب الدوله  در سه راه سپهساالر، دستش را روي ماشه 
برد و به زندگي اين شــاعر و مبارز سياسي پايان داد. ۲روز 
قبل از واقعه، يكي از دوستان ميرزاده )ميرمحسن خان( در 
شلوغي هاي اداره تامينات شنيده بود كه »عشقي، محرمانه 
كشته  شود«. در آن ۲روز و شب، افراد ناشناسي در اطراف 
منزل او ديده مي شدند، عشقي از خانه بيرون نمي رفت و در 
را نيز بر كسي نمي گشود. در روز ترور پسرعموي او و نديمه 

خانه ترك منزل كرده بودند و در را باز گذاشته بودند. 3 نفر 
به بهانه اينكه شب گذشته، شكايتي از سردار اكرم همداني 
به منزل او داده اند كه عشقي آن را به چاپ برساند و اكنون 
براي گرفتن جواب عريضه آمده اند، وارد خانه شدند. عشقي 
خندان تعارف كرده و مي خواســت براي پذيرايي آنها را به 
اتاق ببرد و درحالي  كه با يكي از آنها صحبت كنان جلو بود، 
يكي از دو نفر، از عقب تيري به سوي او خالي كرد و بي درنگ 
هر 3 نفر فرار كردند. عشقي فرياد كشيد و خود را به كوچه 
رساند. در آنجا از شدت درد به جوي آب افتاد. همسايه ها با 
صداي تير و فريادعشقي، سراسيمه از خانه بيرون ريختند 
و »محمد هرسيني« نوكر مخبرالدوله قاتل را دستگير كرد. 
دري كه با باز ماندنش، دِر زندگي ميرزاده عشقي را بست. او 
را به بيمارستان شهرباني بردند، ۴ ساعت نيز در آنجا زندگي 
كرد و تمام. پيراهن خوني اش را روي جنازه اش گذاشتند 
و تابوت را به مسجد سپهســاالر بردند. صبح روز بعد تمام 
تهران عزادار شد. تصاوير تشييع جنازه او در خيابان الله زار، 
نشــان دهنده  همسويي قشــر عمده اي از اهل فكر و مردم 
جامعه با او بود. صداي عشقي بلند و مؤثر و زبان او گزنده و 
گيرا بود و به همين جهت در راه قدرت طلبي هاي رضاخان 
قرباني شد. او سرانجام در گورســتان ابن بابويه در شهرري 

آرام گرفت.

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

بهار ۱3۰3 درحالی آغاز شد كه كشور در التهابات نهضت جمهوری خواهی 
به سر می برد و در نقاط مختلف بازارها تحت تاثير تحوالت سياسی در ركود 
شديدی به سر می بردند و اقتصاد كشور فلج شده بود. پس از آنكه سردار سپه 
در ۱۲فروردين با انتشار اطالعيه ای نهضت جمهوری خواهی را متوقف كرد، 
احمدشاه با ارسال تلگرافی از اروپا، سردار سپه را از رئيس الوزرايی عزل كرد 
كه به قهر وی انجاميد، اما در ۲۱فروردين مجلس شــورای ملی در جلسه 
فوق العاده ای مجددا سردار ســپه را به رئيس الوزرايی برگزيد تا سرآغازی 
باشد بر دور جديد زمامداری رضاخان كه به تحوالت مهمی به ويژه در حوزه 
اقتصاد انجاميد. يكی از مهم ترين اتفاقاتی كه در اين دوره در حوزه اقتصاد 
به وقوع پيوست، انعقاد معاهده تجارتی ميان ايران و اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستی در ۱۲تيرماه بود. از طرف ايران ذكاءالملك- وزيرخارجه- و 
ازسوی شوروی، باريس شومپائسكی- نماينده مختار- معاهده را امضا 
كردند.  اين معاهده ازنظر حقوق بين الملل، تاريخ روابط سياسی، اقتصادی 
و تجاری ايران با كشور های ديگر به ويژه همسايه  شمالی سابق ايران حائز 

اهميت بود. پاييز و زمستان ۱3۰3 به تالش سردار سپه برای سركوب شيخ خزعل و خلع سالح عشاير 
گذشت كه در نهايت آبان ماه اين مهم محقق شد و رضاخان از آذرماه خلع سالح عشاير را آغاز كرد.

احسان بهرام غفاري ��������������������������������������������������������������������

اول مهرماه سال۱۲۹۷  هجری شمسی، اداره ثبت احوال كشور برای ثبت 
اطالعات مربوط به تولد، مرگ، ازدواج و طالق شكل گرفت و مردم ملزم 
به داشتن سجل شدند تا اولين شناسنامه رســمی در همان سال و روز 
سوم دی ماه صادر شــود؛ ولی عالقه ای بين مردم برای داشتن آن نبود و 
كالنتری ها هم به عنوان متولی امر، اصراری بر اين موضوع نداشــتند تا 
سال۱3۰۴ كه اين قانون اجباری شد. اما در سال۱3۰3، نياز به داشتن 
اطالعات درباره جمعيت كشور و مسائلی چون اطالع از ميزان نياز مردم 
به مايحتاج عمومی، باعث شد ســازمانی با نام مركز آمار ايران به فرمان 
رضاشاه تاسيس شود تا اين اطالعات را به دست بياورد. جالب است بدانيد تا 

۱5سال بعد اين مركز نتوانست كاری جدی بكند. دليل اين ناكارآمدی هم 
عدم گفتن حقيقت توسط مردم بود تا بتوانند خواروبار بيشتری به دست 
آورده يا تعداد زوجه و فرزندان خود را پنهان كنند! به هر روی اولين آمار 
رسمی از جمعيت در دهم خردادماه سال۱3۱8 شكل گرفت كه نتيجه آن 
موفقيت آميز بود. دليل آن هم تعطيلی روز آمارگيری و ممنوع بودن خروج 
از خانه توسط دولت بود. كارمندان دولت و شــهرداری ها، كدخداهای 
روستاها، معلمان و استادان دانشگاه، دانش آموزان و دانشجويان به عنوان 
سرشمار انتخاب شده و به گرفتن مشــخصات پرداختند. اما نخستين 
سرشماری عمومی به شكل امروزی را مركز آمار ايران در سال۱335 انجام 
داد و بارها اين سازمان بين سازمان های ديگر دست به دست چرخيد تا 

عاقبت به عنوان مركزی رسمی و مستقل موجوديت يافت.  

مزار عشقي در ابن بابويه
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كارت پستالي از مراسم عزاداري در روز عاشورا
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علي دشــتي شــخصيت پرحاشــيه اي در تاريخ ايران است و در 
نويسندگي هم. در عمر هشتاد و چندساله اش چندبار زندان رفت، 
ديپلمات شــد و فرازوفرودهاي زيادي داشت. در نويسندگي هم 
هر ازگاهي به سمت وسويي رفت؛ داستان كوتاه نوشت، نقد ادبي 
كرد، پژوهيد و مزدوري نوشــت. از ميان آثار دشتي كه بسياري از 
آنها امروزه حتي فاقد ارزش تاريخي است، »ايام محبس« ماندگار 
شد. ايام محبس گزارش سياســي و گزارش زندان است. پيشينه 
روزنامه نگاري دشتي زبان و نثر ايام محبس را متمايز مي كند و اثري 

نمونه اي براي تلفيق ادبيات و سياست. گرچه شخصيت متزلزل 
دشتي اين اثر را به شاهكار نزديك نكرد.

»امروز رفتم حمام، دو نفر آژان مسلح در دو طرف من راه مي رفتند. 
خيلي ميل داشتند بتوانند دست روي چشم من گذاشته، نگذارند 
مردم را ببينم، خيلي دلشان مي خواست يك كاري كنند كه مردم 
مرا نبينند ولي نه براي اينكه به عواطف من رقت مي كردند،خير، 
بلكه براي اينكه مبادا در ميان هزارچشمي كه به صورت من دوخته 
مي شود يكي آشنا باشد و سالم كند. من هم خيلي دلم مي خواست 
نه كســي مرا ببيند و نه من كســي  را، نظرهاي متجسس مردم 
خيلي مرا زحمت  مي داد، تماشاي قيافه جميل و تبسم بار آزادي 

بر تألمات روحي من مي افزود ولي چاره نداشتم، مدت ها بود حمام 
نرفته بودم. گردوغبار اين لحدتاريك بيشتر مرا به رفتن حمام الزام 

مي كرد.
وقتي از در نظميه بيرون آمدم سرم گيج خورد، زانوهايم مي لرزيد. 
فضاي وسيع و پر از نور در نظرم باعظمت و حشمت ابدي و اليتناهي 
جلوه گرشده بود، خيال مي كردم در ميان ابرهاي سفيد و درآغوش 
الجوردي افق رفته ام، منظره خيابان ها مانند دورنماهاي قشنگي 
بود كه در كارت پستال ها يا تابلوهاي قشنگ ديده مي شود، آسمان 
پهناور عظيم تر و محتشــمانه تر جلوه گر شــده، هيكل درشكه و 

اتومبيل براي چشم هاي من تازگي داشت.«

زبان محبس

نثر
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اگرميماند...
ميرزاده عشقي ۱۳۰۳ـ۱۲۷۲

مرتضي كاردر �������������������������������������������������������

ميرزاده عشقي يكي ديگر از قربانيان تجدد 
اســت� او نيز مثل تقي رفعت تجددخواهي 
سياسي اجتماعي و تجدد ادبي را همزمان پي 
مي گرفت� عشقي از بازيگران عرصه سياست 
در سال هاي پس از مشروطه است كه عمده 
شهرت خود را از نطق هاي آتشين و شعرهاي 
سياســي مي گيرد كه تا امروز هم به عنوان 

شعرهاي نمونه اي دوره مشروطه مانده اند�
زندگي متالطم ســيدمحمدرضا كردستاني 
همداني كه به ميرزاده عشقي معروف است، 
ميان همدان و تهران و استانبول و اصفهان 
و ديگر شــهرهاي ايران در التهاب سال هاي 
پس از مشروطه و جنگ جهاني اول و قرارداد 
۱۹۱۹ و كودتاي سوم اســفند و موافقت ها و 
مخالفت هاي سياسي و ســرودن له يا عليه 

اتفاق ها و شخصيت هاي گوناگون گذشت�
مسئله ميرزاده عشقي در شعر درست عين 
تقي رفعت اين است كه فعاليت هاي سياسي، 
مجال نمي دهد تا او نوگرايي را به درســتي 
پي بگيرد و نمونه هاي كمال يافته اي از آنچه 

به عنوان شعر نو در ذهن دارد، به دست دهد�
به طور كلــي، يكي از اصلي ترين مســائل 
آغازگران نوگرايي در شعر فارسي اين است 
كه هيچ كدام آن قدرها شاعران بزرگي نيستند 
و نمي توانند شعرشان را به كمال برسانند� شعر 
نوگرايان در سال هاي نخست هيچ گاه توان 
هماوردي با شعر سنتي را ندارد و نمي تواند 
توجه استادان سختگير سنت گرا را جلب كند�

مهم ترين سروده عشقي در مقام شاعر نوگرا 
منظومه بلندي است به نام »سه تابلو مريم« 
يا »ايده آل«؛ منظومه اي كه از شاعري داراي 
ذهني ساختارگرا و تصويرگرا حكايت مي كند؛ 
شاعري كه توانايي سرودن منظومه اي بلند 
دارد؛ تصويرگرايي شــاعر و كوشش او براي 
تفرد شخصيت ها درخور توجه است� با اين 
همه، عدم تسلط شــاعر به زبان و وزن شعر 
سبب مي شود كه شعر در سطرهاي بسياري 
از رواني دور  شــود� كلمه ها بسيار شكسته 
مي شوند و شــعر زباني شبيه زبان شعرهاي 

كهن مي گيرد�
ديگر اثر جالب توجه او از نظر ساختاري اپراي 
نمايش تمام آهنگ »رستاخيز سالطين ايران 
در خرابه هاي مدائن« است كه او در مسير سفر 
به استانبول و تحت تأثير تماشاي ويرانه هاي 

ايوان مدائن سروده است�
ميــرزاده عشــقي در ســال هاي فعاليت 
سياسي ادبي خود در مذمت سياستمداران 
بسياري نوشت و سرود ازجمله وثوق الدوله 
و قوام الســلطنه و سيدحســن مــدرس 
و ملك الشــعراي بهــار� اما پــس از پايان 
نخست وزيري كوتاه ســيدضياء طباطبايي 
و طرح مســئله جمهوريت و نخست وزيري 
رضاخان سردار سپه، همراه با مدرس و بهار 
به شمار مخالفان او پيوســت و سرانجام در 
۱۲ تير ۱۳۰۳ به دستور رضاخان در خانه اش در 
نزديكي دروازده دولت تهران هدف گلوله قرار 
گرفت و به قتل رسيد� پيكر او پس از تشييعي 

شكوهمند در ابن بابويه به خاك سپرده شد�
عشقي پس از سال ۱۳۰۰ در ۲ دوره روزنامه 
»قرن بيستم« را منتشر مي كرد� منظومه بلند 
»افسانه« سروده نيما يوشيج در سال ۱۳۰۱ 
براي نخستين بار در چند شماره قرن بيستم 
به چاپ رسيد� نيما درباره عشقي مي گويد: 
»عشقي فقط شاعر اين دوره بود� اگر مي ماند 

معايبش را رفع مي كرد«�

مستند مهم مريان سي. كوپر درباره كوچ طايفه بابا احمدي ساخته شد

روزگارمخوفنسوانطهران
روزنامه ستاره ايران اثر كاظمي را به صورت پاورقي چاپ كرد

شايدنخستينگالري
نيما يوشيج در نامه اي به رسام ارژنگي براي نخستين بار از واژه نگارخانه استفاده مي كند

همهميخونن،اما...
چهارمضراب مرتضي خان ني داوود و طنين صداي »قمر« كه »نقاب دارد و دل را به جلوه آب كند«
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محمودآقاظهيرالدينيوكمدياخوان
بيماري سل هم نتوانست عشق جنون آميز او را خاموش كند و با سينه مجروح روي صحنه رفت 
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محمودآقا ظهيرالديني نيز مانند حســن مقدم عمــر كوتاهي دارد 
و در سال ۱۳۱4درحالي كه تنها ۳6سال داشــت، با بيماري سل از 
دنيا رفت. اما كار مهم او در تاريخ تئاتر ايران تاســيس گروه »كمدي 
اخوان« است. او با ميرزاده عشــقي نيز كه در سال ۱۳۰۳ترور شد، 
دوست و در اجراي اپرت ها در كار صحنه پردازي همكاري كرده بود. 
عبدالحسين نوشين در زندگينامه اي كه براي او در مجله »تئاتر«- 

ارگان اتحاديه هنرپيشــگان ايران- در ۲۷آذر 
۱۳۳۱نوشته، درباره اين همكاري آورده است: 
»مرحوم ميرزاده عشقي تهيه دكوراسيوني را از 
خرابه هاي مدائن توسط مرحوم كمال الملك به 
مدرسه صنايع مستظرفه سفارش داد، از ميان 
هنرمنداني كه متصدي ساخت اين دكور بودند 
يكي محمودآقا بود كه در جريان ســاخت اين 
دكور در نتيجه حادثــه اي دو دندان خود را از 

دست داد«. 
ظهيرالدينــي مدتي با شــركت كمدي ايران 
همكاري مي كرد، اما بعد خود دست به كار شد 
و كمدي اخوان را تاســيس كرد. ظهيرالديني 
در كمدي اخوان، ۲الگو داشت، يكي اجراهاي 
نمايش هاي مولير آنطور كه در فرانسه معمول 
بود و ديگري اجراهايي كه پيش از تاســيس 
كمدي اخوان از ترجمه فارسي نمايشنامه هاي 

مولير وجود داشت. عبدالحسين نوشين در توصيف ظرايف شخصيت 
و كار او مي نويسد: »آنچه كه محمودآقا را به صحنه تئاتر كشيده بود 
دلبستگي او به كمدي ايران نبود، انگيزه او در انتخاب كار تئاتر عالقه 
و عشق مفرط او به كار هنري بود، چنان كه بعد از طردشدن از كمدي 
ايران با كوشش خستگي ناپذير خود در سال ۱۳۰۳مؤسسه تئاترال 
كمدي اخوان را بنا نهاد.محمودآقا تنهــا به اجراي نمايش در تهران 
قناعت نكرد و با عــده اي از رفقاي خود به رشــت رفت و پيس هاي 
متعددي را كه خود نوشــته بود نمايش داد. در تمام اين نمايش ها 
ضمن ايفاي رل هاي اول، رل هاي ديگري 
را هم كه به علت نبودن هنرپيشه مستعد 
خالي مي ماند خــود به عهده مي گرفت 
و ســرانجام در نتيجه فعاليت مداوم و 
فوق العاده براي ايفــاي رل هاي متفاوت 
و در اثــر ضعف جســماني و به دنبال يك 
سرماخوردگي به بيماري سل مبتال شد. اما 
اين بيماري نتوانست عشق جنون آميز او 
را خاموش كند و محمود با سينه مجروح 
هــم در تئاتر مركزي كه توســط ارباب 
افالطون شــاهرخ تاسيس و به مديريت 
خيرخواه اداره مي شد شروع به كار كرد 
و چند سال پس از اين ماجرا درحالي كه 
شعله هاي جديدي از ذوق سرشار او در 
حال زبانه كشيدن بود خود به كام مرگ 

فرو افتاد«.
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پايان جنگ جهاني اول، آغاز ســفرهاي فيلمسازان به مناطقي است 
كه منظره و سبك زندگي متفاوتي براي تماشاگر غربي ارائه مي كنند. 
مريان سي. كوپر كارگردان به همراه ارنست بي. شودزاك در ۱۳۰۳ به 
ايران مي آيد و با طايفه بابا احمدي از ايل بختياري همراه مي شود كه 
نتيجه اش مي شود مستند موفق و مهم »علف«؛مستندي درباره كوچ 
طايفه بابا احمدي از ارتفاعات سردسير چهارمحال  وبختياري به مراتع 
خوزستان. براي مريان سي. كوپر و ارنست بي. شودزاك، آنچه اهميت 
داشــته ثبت تصاوير زيبا از طبيعت بكر ايران بوده و بي اطالعي گروه 
سازنده از مناسبات كوچ عشاير، اتفاقا به نفع فيلم تمام شده. نداشتن 

نگاه مردم شناسانه و فقدان پژوهش با عدول از روند كورنولوژيك وقايع و 
رخدادها همراه شده كه نتيجه اش اگر توقعات مردم شناسانه را برآورده 
نمي كند )كه براي سازندگان و تماشاگران اهميتي نداشته( به انتظارات 

زيبايي شناسانه پاسخ مثبت مي دهد.
مستند علف، نمايش جهاني موفقي دارد ولي در ايران تا سال ها قابل 
نمايش نيست. تقابل رضاشاه با عشاير در آن سال ها، همخوان با نگاه 
همذات پندارانه ســازندگان علف با طايفه بابا احمدي نبود. پس علف 
در آمريكا چشــم ها را خيره مي كند ولي در ايران تا دهه4۰ به نمايش 
درنمي آيد. اين محصول كمپاني پارامونــت در اينجا حكم علف هاي 
هرز را داشت تا هموطنان موفق به تماشاي آكتوري و هنرنمايي طايفه 
بابااحمدي مقابل دوربين مريان سي. كوپر و ارنست بي. شودزاك نشوند.
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آشفتگي و فساد اجتماعي روزگار پس از مشروطه و از آن مهم تر وضع اسفناك زنان، ذهنش را به خود 
مشغول كرده بود. شايد اميدي به تغيير بنيادين نداشت كه به تخيل پناه برد و در ۱8سالگي مشغول 
نوشتن نخستين رمانش شد. حسن مقدم از بانيان »انجمن ايران جوان« كه حقوق و مسائل زنان 
از عالقه مندي هايش بود، بيش از سايرين او را به نگارش و چاپ كتابش تشويق كرد. پس از اتمام 
كار، تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي تهران، نام »تهران مخوف« را براي اثرش برگزيد و چون 
براي انتشار آن پول كافي نداشت، كتاب را به روزنامه ستاره ايران فرستاد تا به صورت پاورقي چاپ 
شود. بعدا، در سال۱۳۰۳ شمسي كه تهران مخوف در قالب كتاب به طبع رسيد، مي توان گفت 

كه نخستين رمان اجتماعي ادبيات ايران نيز متولد شد.
نويســنده در تهران مخوف از خالل داســتان دلدادگي فرخ و مهين، به موضوع حقوق زنان 
و ســنت هاي ارتجاعي و اختناق موجــود در جامعه، فحشــا و ابتذال مي پردازد و بر فســاد 
صاحب منصبان حكومتي، استبداد حاكم و فروپاشــي اجتماعي نور مي تاباند. زبان رمان اما 
به دليل دوري از گفتار مردم، از نقطه ضعف هاي آن محسوب مي شود و رويكردش به توصيف و 

بيان احساسات و عواطف او را در استدالل ناكام مي گذارد.
مشفق كاظمي در سال۱۳۰5 دومين جلد رمانش را با نام »يادگار يك شب« منتشر كرد و 
سپس »گل پژمرده« )۱۳۰8( و »اشك پربها« )۱۳۰9( را نوشت اما ديگر نتوانست توجهي 
برانگيزد. با اين حال، تهران مخوف منبع الهام نويسندگاني همچون عباس خليلي و يحيي 

دولت آبادي در خلق رمان اجتماعي در دوره رضاشاه شد.
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زماني كه شناسنامه اجباري شد، سيدعباس مير هم 
به مانند برادر بزرگ ترش سيدحسين تصميم گرفت 
تا نام خانوادگــي تازه اي براي خــودش برگزيند و به 
اين ترتيب هر دو برادر به ياد كتاب ارژنگ نام ارژنگي 
را بر خود نهادند تا اشــاره اي باشد به حرفه نقاشي كه 
در خانواده شــان موروثي بود و ســبب تفاخر. بعد از 
آن سيدحسين كه ۱۱ســالي بزرگ تر بود، ميرمصور 
خوانده شد و سيدعباس، برادر جوان تر، لقب رسام را بر 
خود نهاد. ۲برادر همان قدر كه به شغل خانوادگي شان 
افتخار مي كردند در رشدش نيز مؤثر بودند. ميرمصور 
خيلي زود شيوه آموزشي كمال الملك را در آذربايجان 
به كار گرفت، اما رســام پيش از آنكه بــه مانند برادر 
آموزش هنر را آغاز كنــد در خيابان عالءالدوله تهران 
)خيابان فردوسي كنوني( ساختماني را در اختيار گرفت 
كه گويا يكي از نخســتين تال  ش ها براي تأسيس يك 
گالري هنري بوده است. آنچنان كه از نامه هاي او و نيما 
يوشيج برمي آيد، كلمه »نگارخانه« براي ناميدن اين 
مكان نخستين بار در يك نامه به تاريخ ۱۳۰۳ذكر شده. 
آنچه مي دانيم اين اســت كه در اين مكان آثار هنري 
خريد و فروش مي شده، ولي اينكه تا چه اندازه مي توان 
از آن به عنوان يك گالري هنري نــام برد محل ترديد 
است. با اين حال به مدد نامه نگاري ميان رسام ارژنگي 
و نيما يوشيج اين قدر مي دانيم كه در سال ۱۳۰۳تهران 

شاهد نخستين نگارخانه  بوده است.
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در كتاب »سرگذشت موسيقي ايران، روح اهلل خالقي به ياد مي آورد 
كه در اجراي اپراي »رستاخيز شهر ياران ايران« به دليل ممنوعيت 
حضور و حجاب زنــان، مردان نقش آنها را بــازي مي كردند. تصور 
شــرايط زندگي اجتماعي زنان در آن دوره كار مشكلي نيست، اما 
بي شك درك و شبيه ســازي شجاعت، جســارت، پيش رو بودن، 
تجددخواهي و تابوشــكني قمر در حضــورش روي صحنه »گراند 
هتل« بــراي آوازخواني همچنــان غيرقابل دســترس مي نمايد. 
ازدحام ۳هزار مرد مشتاق براي ديدن و شــنيدن قمر، عبور قمر از 
ميان خيل مأموران انتظامي، چهره هاي خشن و عصبي و ناراحت، 
موهاي طاليي و تاج گلي بر سر و بغض او روي صحنه، چهارمضراب 
مرتضي خان ني داوود و طنين صداي قمر كه »نقاب دارد و دل را به 
جلوه آب كند«...شايد آوازخواني قمر در سال ۱۳۰۳، مهم ترين اتفاق 
موسيقايي قرن نباشد، اما چه بسا كه پيشروترين حركت در زمينه 
بروز و حضور زنان در متن زندگي اجتماعي  ايران معاصر قلمداد  شود.

پيشنهاد كتاب: »آواي مهرباني«؛ تدوين زهره خالقي، نشر 
»دنياي مادر« ۱۳۷۳

تئاتر

شعر

حمايت علي دشتي از رضاخان در روزنامه »شفق سرخ« 

 ۲نفرآژان مسلح 
در دو طرف من راه مي رفتند

قهرمصلحتي مطبوعات

محمد ناصر احدي ���������������������������������������������������������������������
 

سال۱۳۰۳ مقارن است با اوج كشمكش مخالفان و موافقان تشكيل 
جمهوري. به گفته حســين مكي در جلد دوم »تاريخ بيست ساله«، 
حتي نقشه اي در كار بوده كه توپ سال نو به نشانه تبريك جمهوري در 
شود. رضاخان سردارسپه اسبش را زين كرده، چه با زور سر نيزه و چه 
از در مصالحه، نخستين رئيس جمهور ايران شود؛ اما از ۱۱۰نماينده 
تهران، 9۰نفر با تغيير سلطنت به جمهوري مخالفند؛ از همه شان هم 
بدقلق تر سيدحسن مدرس. جنگ وجدل ها به مطبوعات كشيده شده 
و در نكوهش يا ستايش ايده جمهوريت كاغذها سياه مي شود. ميرزاده 
عشــقي جوان در روزنامه هفتگي و فكاهي »قرن بيستم« جمهوري 
رضاخاني را »جمهوري قالبي« خواند و در ۷تير ۱۳۰۳شــماره اي در 
تمسخر جمهوري و جمهوريخواهان منتشر كرد كه به سرعت توسط 
شهرباني جمع آوري شد و يك نسخه آن به قيمت ۲۰۰ريال به صورت 
مخفيانه معامله مي شد. اما مطبوعات مخالف رضاخان در اقليت بودند كه 
بيشتر هم از محمدتقي بهار خط مي گرفتند. در سوي مقابل، مطبوعات 
اكثريت كه طرفدار رضاخان بودند، فكر جمهوري و ضرورت آن را براي 
ترقي ملت تبليغ مي كردند. روزنامه »شــفق سرخ« به مديريت علي 
دشتي در زمره طرفداران جمهوري بود. دشتي كه روزنامه نگاري را از 
روزنامه »فارس« شيراز آغاز كرده بود، در ابتداي روي كار آمدن رضاخان 

كم و بيش با او سر سازگاري نداشت، اما بعدها به جرگه حاميان رضاخان 
و افكار تجددخواهانه  وي پيوست. وقتي كه رضاخان نتوانست در قضيه 
جمهوري و ساقط كردن سلسله قاجار مجلس را با خود همراه سازد، به 
حالت قهر تهران را به مقصد رودهن ترك كرد. شفق سرخ فرداي آن روز 
در واكنش به اين ماجرا تيتر زد: »پدر وطن رفت« و چنين نوشت: »آن 
كســي كه بعد از ۲قرن ضعف و مذلت و تفرق و تشتت به ايران قوت و 
عزت و وحدت داد روز گذشته از تهران پر از جنايت و غرض بيرون رفت. 
آن كسي كه ۳سال قبل با پيشاني پر از اميد و افتخار به تهران آمد و با 
يك اراده خستگي ناپذير به ترميم خرابي هاي گذشته و اصالح كنيفي 
كه حكومت نااليق ها ايجاب كرده بود شروع نمود، ديروز با قيافه افسرده 
و سيمايي كه غبار ماللت و پيري بر آن نشســته است، تهران را وداع 
گفت. سردارسپه رفت و تهران پر از جنايت را به حال خود گذاشت ولي 
تكليف مردم و مجلس چيست؟«  طيف اقليت بيكار ننشست و سندي 
در روزنامه »سياست« رو كرد كه نشــان مي داد دشتي مواجب بگير 
انگليس هاست. همين سند كافي بود تا گزك دست مدرس بدهد كه 
جلوي تأييد اعتبارنامه دشتي راـ  كه در آن دوران نماينده ساوه بودـ  
بگيرد. دشتي، به واسطه حمايتش از رضاخان، مالقات هاي خصوصي با 
او داشت و در حكومت پهلوي دوم هم تا ميانه دهه4۰ در عرصه سياست 
حاضر بود، ولي خيلي زودتر از اين تاريخ، روزنامه نگاري را كنار گذاشت 

و با تأليف و ترجمه كتاب، عاليق اجتماعي و ادبي اش را پيگيري كرد.

جواني مشفق كاشاني
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