
  كاروان آموزش ميداني گنج يابي با 140 خودرو 
و 500 شركت كننده در كشور به راه افتاد

  ايكوموس ايران نسبت به شدت يافتن حفاري هاي
 غيرمجاز در بحران تحريم و كرونا هشدار داد

آخرین نمایش تکیه

کتابخانه ای به بلندای یک قرن

امروز در همشهري سده سنگ و الماس مي خوانيد

پايان عمر مهم ترين مركز نمايشی دوران قاجار

اولين تالش های ايرانيان برای تشكيل كتابخانه مدرن در تهران

كمبود شديد معلم 
و همه راه حل هاي روي ميز
  مدارس دولتــی در ســال تحصيلــی پيــش رو بــا 

كمبود197هزار معلم روبه رو هستند
  كســری نيروی انســانی در مدارس دولتی به تشكيل 
كالس های 40 نفره در پايه ابتدايی، 2 شيفت شدن برخی 

مدارس و افت تحصيلی دانش آموزان می انجامد

كاروان تخريب گران
محوطه هاي تاريخي

12

5

شرارت  درآسمان
گزارش تحليلي همشهري از داليل نزديك شدن جنگنده هاي آمريكا به هواپيماي مسافربري ايران

  4سناريو از پشت پرده تعرض جنگنده هاي آمريكا به هواپيماي ماهان
2  جنگنده هاي آمريكا تالش كردند پدافند سوريه را به اشتباه انداخته تا به هواپيماي ايران شليك كند

كن در كالنشــهر 
تهران بــه قدري 

بزرگ اســت كه ســاماندهي آن اهميت 
ويژه اي دارد. رودخانه كن از شمال تهران 
شروع مي شود و به جنوب پايتخت مي رسد. 
روستا، رودخانه و دره كن به گفته معاون 
شهرسازي و معماري شــهرداري تهران، 
يكي از ريشه هاي هزار ساله پايتخت است. 
عبدالرضا گلپايگاني در صفحه اينستاگرام 
خود درباره كن چنين نوشت: آب فراوان، 
خاك مناسب و استقرار در ميان دره هاي تو 
درتو زمينه هاي الزم براي پذيرش پيشينه 

كن را فراهم مي كند.
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علی نوذرپور در گفت وگو با 
همشهری اعالم كرد

افزايش 50 درصدی مرگ و مير 
كرونا نسبت به اسفند

مهار ساخت وساز 
 افسارگسيخته

در منطقه 22

حريرچي: آماری از 
ناقالن خاموش نداريم

شهادت آتش نشان 
وظيفه شناس در 

آتش سوزي بلورفروشي

يادداشت
حسن بهشتي پور؛  تحليلگر سياست خارجي

دولت اياالت متحده آمريكا با ايجاد مزاحمت براي 
پرواز هواپيمايي ماهان از تهران به مقصد بيروت 
دنبال قدرتنمايي در منطقه اســت. آمريكايي ها 
تحريكات خــود را از آب هــاي خليج فارس آغاز 
كردند و تالش كردند تــا قايق هاي ايراني را مقصــر اقدامات غيرحرفه اي 
در پهنه اين آب ها جلوه دهند. نيروهــاي نظامي آمريكا از هزاران كيلومتر 
آن طرف تر به منطقه آمده اند ولي ايران را به مداخله در امور منطقه متهم 
مي كنند. نخستين متهم اما خود آنان هستند كه مشخص نيست در منطقه 

چه مي كنند.
مشابه اتفاقات آب هاي خليج فارس در پهنه هوايي سوريه و براي هواپيماي 
ايراني رخ داده است. آنها ايران را به مداخله در امور سوريه متهم مي كنند، 
درحالي كه ايران به درخواست دولت ســوريه در آنجا حضور دارد و دولت 

آمريكا سرخود و به بهانه مبارزه با تروريسم منطقه را ترك نمي كند.
اقدامات تحريك آميز عليه يك هواپيماي مسافربري به دنبال هشدار عليه 
طرف ايراني و القاي اين ترس اســت كه اياالت متحده بي تفاوت نسبت به 
تحركاتي نيست كه ايران در منطقه دارد انجام مي دهد؛ منتها اين اقدامات 
به بدترين شــكل خود انجام مي شــود، چون اين هواپيما، غيرنظامي بود. 
چنين رفتاري بسيار خطرناك است و مي تواند اقدام مشابه ايران را در پي 
داشته باشــد تا جنگنده هاي ايران هواپيماهاي مسافربري آمريكا را كه بر 

فراز منطقه پرواز مي كنند تهديد كنند.
بازي آمريكايي ها اوضاع را بسيار پيچيده تر و خطرناك تر از تحوالت كنوني 
منطقه مي كند. يك فرضيه اساســي در اين نحوه رفتار آمريكا اســتفاده 
انتخاباتي دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا بــراي رقابت هاي انتخاباتي 
نوامبر اياالت متحده اســت. اين فرضيه بعيد به نظر مي رسد چون ريسك 
اين تحريكات آنچنان باالست كه ممكن اســت به عكس آن تبديل شود و 
نشان دهد رئيس جمهور آمريكا انسان ماجراجو و بي منطقي است كه عالوه 
بر اينكه قوانين بين المللي را ناديده مي گيرد، درخصوص مســائل انساني 

همچون پرواز هواپيماهاي مسافربري نيز آتش بازي مي كند.
فرضيه دوم تهديــد جلوه دادن ايران و شــكل گيري يــك اجماع مجدد 
جهاني عليه ايران اســت. آمريكايي ها سال هاست تالش مي كنند ايران را 
تهديدكننده صلح و بي ثبات ساز در منطقه معرفي كنند. اين درحالي است 
كه دخالت خودشان در منطقه را كه براساس الگوي سلطه جويي است ناديده 
مي گيرند و حضور ايران را كه به درخواست دولت هاي عراق و سوريه و براي 
مبارزه با داعش بوده است، عامل بي ثبات ســازي جلوه مي دهند. اقدامات 
تحريك  آميز بر ســر يك هواپيماي مســافربري نقطه اوج خباثت اياالت 

متحده آمريكاست.
آمريكايي ها قبال با ادعاي اقدامات نظامي ماهان، اين شركت هواپيمايي را 
تحريم كرده و اعالم كرده بودند ماهان تسليحات و مهمات جابه جا مي كند. 
آنها اين اتهامات را رســما و بارها در اخبار و بيانيه هاي رســمي گفته اند. 
بنابراين القاي پروازهاي نظامي ماهان نياز به پروازدادن جنگنده هاي اياالت 

متحده در كنار هواپيماهاي اين شركت نداشت.
فرضيه سوم تحريك ايران به يك واكنش نظامي عليه نيروهاي آمريكاست. 
بدون شك آمريكا مي خواهد ايران را به واكنش هاي غيرعقاليي وادار كند. 
تير آمريكايي ها قبال در اين مسير به ســنگ خورده است و در جلسه اخير 

شوراي امنيت براي اولين بار آنها در انزوا قرار گرفتند. 
14عضو شوراي امنيت در ســخنراني خود همگي از 

برجام حمايت كردند و تنها عضو شوراي امنيت كه از برجام حمايت نكرد 
خود آمريكا بود. 

شرارت از دريا تا آسمان
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 به نام پروردگار قادر 
که حيات و ممات در يد قدرت اوست

كلمات همان قدر كه قاصرند در توصيف غمی كه در فقدان مادر بر جان 
نشست، ناتوان جلوه می كنند در بيان آرامشــی كه دلجويی و همراهی 
دوستان بر دل نشاند. اينك به رســم ادب، وظيفه ی خويش می دانم از 
مراجع عظام تقليد، روســای محترم قوا، رييس محترم مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ، وزرا و نمايندگان ارجمند مجلس شورای اسالمی، مديران 
محترم حوزه ی بهداشت و درمان كشور، جامعه ی چشم پزشكی و يكايك 
سروران و بزرگوارانی كه در اين ايام، لطف شــان شامل حال اينجانب و 
ساير بازماندگان و محبت شان مرهمی بر اين داغ بی پايان شد، خاضعانه 
سپاسگزاری كرده، طول عمر پر بركت و همراه با سالمت ايشان را از درگاه 

دکتر سید حسن هاشمیحضرت حق مسئلت می نمايم.
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توتستان هاي كن 
براي تهران 

مي ماند
روستاي كن با داشتن باغ، 

رودخانه و دره ها اهميت ويژه اي 
برای شهرتهران دارد كه به تازگي 
5تصميم ويژه براي ساماندهی و 
نجات اين منطقه اتخاذ شده است

ديدگاه
حميد هداوند ؛  جانشين فرمانده انتظامي پليس پايتخت

ايــن روزها شــاهد اوج گيري موج دوم شــيوع 
كروناويروس در كشــور و از ســوي ديگر شاهد 
ركوردزني اين ويروس منحوس در گرفتن جان 
هموطنان عزيزمان هســتيم؛ شايد اين ويروس 
به وضوح نشــان داد كه برخالف تصورات غلط برخي افــراد، مرگ صرفا 
براي همســايه نيســت بلكه اين روزها مرگ به واســطه فعاليت و جهش 
اين ويروس ناشــناخته بيش از گذشــته و سايه به ســايه در كمين افراد 
جامعه ما نشســته اســت؛ ويروس ناشــناخته اي كه همه مجامع علمي و 
تحقيقاتي عرصه پزشــكي دنيا در تالش هستند كه واكســن آن را توليد 
 كنند و تا كنون با وجود تبليغات صورت گرفته به توفيق الزم دســت پيدا 

نكرده اند.
 اما هم اكنون بيــش از هر چيــز ديگــري، رعايت پروتكل هــا و ضوابط 
بهداشــتي و مراقبتي فردي الزم و ضروري است و  به طور مشخص در اين 
خصوص مي توان به رعايت فاصله گذاري اجتماعي و اســتفاده مناســب 
و بهينه از ماســك اشــاره كرد؛ 2موضوع ســاده اي كه رعايت آنها به طور 
 حتــم مي تواند تا حــدود زيادي مانع از گســترش فزاينــده اين ويروس

 مرگبار شود.
آنچه مســلم اســت در روزهاي اخير در پي اوج گرفتن شيوع اين ويروس 
منحوس عالوه بــر ابتالی بســياري و حتي مرگ تعــدادي از هموطنان 
عزيزمان در جاي جاي كشور از آنجايي كه پروسه درمان اين بيماري بسيار 
سخت و ويژه است شاهد خستگي مضاعف كادر پزشكي و درماني كشور و 
هم ابتالي برخي از اين عزيزان زحمتكش به اين بليه منحوس و ناشناخته 
هستيم كه اين امر مي تواند تبعات سخت و شكننده اي در پي داشته باشد 
و اين موضوع ايجاب مي كند كه همه ما بيش از پيش و بيشتر از گذشته با 
رعايت پروتكل هاي اعالم شده تالش كنيم كه شهروندي مسئول و آگاه به 
پروتكل هاي بهداشتي باشيم و مســئوليت شهروندي خود را در مواجهه با 
 اين بليه منحوس با زدن ماســك و رعايت فاصله گذاري اجتماعي به خوبي 

رعايت كنيم.
امروز همه ما در قبال ســالمتي خود و ديگران مســئول هستيم، چراكه 
كمترين اشــتباه و كــم كاري حتــي ســهوي و به عبارتي ديگــر قصور 
مــا مي تواند باعث مرگ بســياري شــود . درصــورت عدم رعايت ضوابط 
الزم مبتــال و گرفتار ايــن ويروس منحوس خواهيم شــد يــا خود ناقل 
 خاموشــي خواهيم بود كه ناخواسته و ندانســته مرگ را به ديگران هديه 

می دهيم.
تجمعات و برنامه ها و مراسم مختلف ازجمله جشن و عزا و... ازجمله عوامل 
مهم شيوع اين ويروس خطرناك است كه بايد از ايجاد اينگونه تجمعات و 
مراسم خودداري كرد. همچنين با توجه به مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا 
نيروي انتظامي اقدامات بايسته را انجام خواهد داد كه در اين راستا كمك و 

همراهي و هم افزايي مردم عزيز الزم و ضروري است.
آنچه مسلم است اينكه همه ما در قبال ســالمت و امنيت روحي، رواني و 
جسماني خود و ديگران مسئول هستيم و بايد تالش كنيم خود را موظف 
به رعايت هنجارها و ضوابط الزم بدانيم، چراكه امنيت و سالمت و بهروزي 
ما در سايه سالمت و امنيت و بهروزي ديگران است و هرگز نمي توان خود 
را تافته جدابافته فرض كرد، بلكه به قولی هرچه كني به  خود كني، گر همه 

نيك و بد كني.
لذا درصورت لزوم اعمال هرگونه محدوديت در حوزه هاي ترافيكي و كسب 
و كار و... بدون شــك با همراهي مردم عزيز مي تواند مويد روزهايي بهتر و 

سالم تر باشد.

وقتي كرونا جان مي گيرد
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نگاه
آلن پطروسيان؛  سفير دوچرخه سواري همگاني ايران

از پياده محــوري به طــور اســتاندارد به عنوان 
حمل ونقل پاك و دوستدار سالمت ياد مي كنند. 
در پياده محــوري شــهروندان پياده يا بــا دوچرخه و اســتفاده از انرژي 
ماهيچه اي خود به فعاليت روزمره شان مي پردازند، اما وجود نقطه ضعف و 
كم كاري در امر پياده محوري كشور ما، 2پيامد را براي شهروندان به دنبال 
داشته اســت؛ يكي بي تحركي در انجام كارهاي روزمره و باال گرفتن انواع 
بيماري ها ازجمله بيماري هاي قلبي، ريوي، كبد چــرب، ديابت و... مورد 
بعدي كاهش تحرك ذهني شــهروندان؛ چراكه در ترافيــك نه تنها بدن 
شهروندان پويا نيست، بلكه ذهنشان هم از پويايي خارج مي شود و به سمت 
موارد منفي سوق پيدا مي كند و بدين ترتيب مسائل رواني و ناراحتي هاي 

اجتماعي هم در جامعه باال مي گيرد.
در تمامي شهرهاي پيشرفته جهان كه به توسعه پايدار اعتقاد دارند و البته 
شهرداري تهران هم از اين موضوع بسيار سخن مي گويد، 2بحث پياده روي 
و دوچرخه سواري را، راه حل استراتژيك خود مي دانند و به آنها پرداخته اند.
درباره پياده رو، درست است كه ما پياده روهاي نسبتا مطلوبي در تهران داريم 
و اخيرا هم در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته است. هرچند اين اقدامات 
در پياده روها كفاف شهري با جمعيت تهران را نمي دهد و بدتر از آن مسير 
دوچرخه ها در شهر است. بايد گفت در تهران بين ايستگاه هاي حمل ونقل 
عمومي مسير دوچرخه نداريم. حتي اگر يك درصد از سهم تردد تهران كه 
حدود 20ميليون نفر مي شود به دوچرخه اختصاص بدهيم، باز هم مسير 

ايمن براي دوچرخه سواران تهراني وجود ندارد. 
فدراسيون دوچرخه ســواري هم كه وظيفه اش اطالع رساني و آموزش در 
اين حوزه اســت، وظيفه اش را به خوبي انجام نمي دهد. دوچرخه ســواري 
همگاني و پياده روي نياز بــه اقدامات متوليان امــر ازجمله فراهم آوردن 
امكانات ايمني، فني، هنجاري، زيرســاختي، آموزشي، ترغيبي، تشويقي، 
راهبردي، به خصوص در دوران كرونا از لحاظ بهداشــتي و ســالمت براي 
شــهروندان دارد و اگر هم تاكنون اقداماتي انجام شــده ، درصد و اقدامات 
بسيار كمي اســت و تا زماني كه اين اقدامات در شــهر براي پياده راه ها و 
مســير دوچرخه صورت نگيرد، نمي توان در حــوزه پياده محوري موفق 
عمل كرد. به عالوه صرف بودجــه و هزينه هم در اين زمينه بســيار مؤثر 
اســت، متوليان امر بايد براي تحقق پياده محوري و سهولت در پياده راه ها 
 و مســير دوچرخــه، بودجه هــاي الزم را در اختيار شــهرداري مناطق

قرار بدهند.

پياده محوري نيازمند اقدامات 
زيرساختي و آموزشي

هوا ناسالم است، از تردد غيرضروری بپرهيزيد
جدا از موضوعات مربــوط به كرونا بــرای اجتناب از تردد غيرضروری در شــهر، 
امروز به خاطــر افزايش غلظت آالينده هــای جوی نيز تا حد ممكــن، تهرانی ها 
به خصوص ســالمندان و افراد دارای بيماری های قلبی و عروقــی از خانه بيرون 
نيايند. به گزارش همشــهری، كيفيت هوای پايتخت چند روز اســت كه از لحاظ 
غلظت آاليندگی ازن با شــاخص 117 در شرايط ناســالم برای گروه های حساس 
از جمله بيماران قلبی، ريوی ، ســالمندان، كودكان و زنان باردار قرار گرفته است. 
 امروز شنبه نيز اين شــرايط تا حدود زيادی به ويژه تا قبل از ظهر پايدار می ماند. 
ميانگين غلظت آالينده ازن طی 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 10:٣0 ديروز 

هم روی شاخص 10٣ در شرايط ناسالم برای همه گروه ها بود. 
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يــك فروند هواپيمــاي مســافري متعلق به 
هواپيمايي ماهان با شــماره پرواز 1152روز حقوقس

پنجشــنبه فرودگاه امام خميني را به مقصد 
بيروت ترك كرد. پرواز هواپيماهاي ايران پس از وقفه به دليل 

شرايط كرونايي از دوم مرداد ماه از سر گرفته شده بود.
بامداد جمعه رسانه هاي منطقه اي از ايجاد مزاحمت توسط 
2جنگنده براي يك هواپيماي مســافري ايران خبر دادند، 
تصاوير اوليه كه توســط سرنشــينان هواپيمــاي ايراني در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شد نشان مي داد كه جنگنده هاي 
ناشــناس به نزديكي هواپيماي ايراني رفته و در اين هنگام 
خلبان براي جلوگيري از وقوع سانحه ارتفاع هواپيما را يكباره 
كاهش مي دهد و به همين دليل صداي جيغ و فرياد مسافران 
به آسمان بلند مي شــود؛ تصاويري كه پس از فرود هواپيما 
منتشر شــده وضعيت هواپيما را به هم ريخته و مسافران را 
خون آلود و با حالت بانداژ شده نشان مي داد. ابتدا تصور بر اين 
بود كه جنگنده هاي مهاجم اسرائيلي بوده اند، اما ساعتي پس 
از انتشار اخبار وزارت جنگ رژيم صهيونيستي اعالم كرد كه 

جنگنده دخيل در اين ماجرا متعلق به اين رژيم نبوده است.

آمريكايي ها: كار ما بود
خلبان هواپيمــاي ماهان در شفاف ســازي  ماجرا اعالم كرد 
كه در تماس با خلبانان جنگنده هــاي مهاجم مبني بر لزوم 
فاصله گرفتن از هواپيماي مسافري ايران، مهاجمان خود را 
آمريكايي معرفي كرده اند. 5ساعت بعد از سانحه، بيل اوربان، 
ســخنگوي فرماندهي مركزي آمريكا در اين باره مدعي شد: 
يك جنگنده اف-15در ماموريت هوايي هميشگي خود اقدام 
به بازرسي بصري هواپيماي مسافربري ماهان ايران كرد و اين 
اقدام در فاصله اي ايمن با هواپيما انجام شد و خلبان جنگنده 
پس از اطمينان از آن هواپيما فاصله گرفت. ادعاي آمريكايي ها 
در حالي بيان می  شــود كه ابعاد، مشخصات و مسير پروازي 
هواپيماي مسافري از طريق سامانه هاي راداري قابل احصاست 
و عالوه بر اين، جنگنده ها از فاصله چند صد كيلومتري قادر به 
تشخيص هواپيماي نظامي از غير نظامي هستند درحالي كه 
جنگنده آمريكايي تا فاصله 1000متــري هواپيماي ايراني 

نزديك شده است.

محل دقيق مواجهه جنگنده آمريكايي با هواپيماي ايران
گفته مي شود هواپيماي ماهان هنگام عبور از آسمان سوريه 
با مانور جنگنده آمريكايي مواجه شده است، محل دقيق تر، 
منطقه التنف در مرز سوريه، عراق و اردن بوده؛ منطقه اي كه 

پايگاه اصلي نيروهاي آمريكايي در سوريه است.

دليل اول؛ راز ماجراجويي آمريكا چه بود؟
درباره داليل تهاجم جنگنده آمريكايي به هواپيماي مسافري 

ايران گمانه هاي زيادي مطرح شده اســت.  مهم ترين دليل 
براي اين ماجراجويي اخير برداشــتن گام جديد در اقدامات 
تحريك  آميز عليه ايران بــا هدف وارد كــردن ايران به يك 
درگيري نظامي مستقيم است. آمريكا با ترور سردار سليماني 
گام نخســت را براي كشــاندن ايران به درگيري مستقيم 
برداشت و در ادامه با اقداماتي كه با مباشرت رژيم صهيونيستي 
در حمله به پايگاه هاي ايران در سوريه، آتش سوزي مشكوك 
در خجير و انفجار مرموز در سايت هسته اي نطنز رخ داد سعي 

كرده پاي ايران را به جنگ باز كند.

احتمال دوم؛ بحران  آفريني در روابط ايران و سوريه
دومين گمانه دربــاره علت حادثه اخيــر، تله  گذاري آمريكا 
براي پدافند هوايي سوريه است. صهيونيست ها بهمن سال 
گذشته يك هواپيماي مسافري ايران با 172مسافر را به عنوان 
سپر انساني براي انجام حمله نظامي به سوريه قرار دادند كه 
در آن ماجرا هواپيماي ايراني مجبور به فرود در پايگاه روسيه 
شد. صهيونيست ها براي از كار انداختن پدافند هوايي سوريه 
و نيز به اشــتباه انداختن آنان و هدف قرار گرفتن هواپيماي 
ايران توسط پدافند سوريه اين نقشه را بارها تكرار كرده اند و 
در سانحه اخير هم بعيد نيست آمريكا براي حمله اشتباهي 
پدافند ســوريه به هواپيماي ماهان جنگنده هاي خود را به 

سمت آن روانه كرده باشد.

احتمال سوم؛ سرمشق دادن به همپيمانان
آمريكايي ها از مدت ها قبل سناريوي ماهان  هراسي را شكل 
داده اند و با اين ادعا كه ايران از طريــق هواپيماي ماهان به 
سوريه و لبنان سالح ارسال مي كند تحريم هواپيماي ماهان 
را در دستور كار قرار داده اند. در ماجراي اخير هم بعيد نيست 
آمريكايي ها با مانور دادن روي پرواز هواپيماي ماهان سعي 
كرده باشند بازخورد حمله را به دست آورند كه البته تصاوير 
منتشر شده از داخل هواپيما ثابت كرد كه هواپيماي ماهان 
داراي سرنشينان غيرنظامي بوده؛ به خصوص اينكه برخي از 

افراد مصدوم در سانحه كودكان و زنان بوده اند.
آمريكايي ها با تكرار ادبيات بازرسي از هواپيماهاي ايراني كه 
براساس قطعنامه2231 از دستور كار كشورها خارج شده بود 
همزمان با تحركات براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران كه از 
مهر ماه امسال برچيده مي شود، همپيمانان خود را به بازرسي 
هواپيماهاي ايراني ترغيب مي كنند. آمريكا تهديد كرده است 
در صورت تمديد نشدن تحريم تســليحاتي ايران مكانيسم 
ماشــه را فعال كرده و قطعنامه هاي قبلي عليه ايران را احيا 
مي كند البته خروج آمريكا از برجام در ارديبهشت 2سال قبل 
باعث شده هيچ كشوري آمريكا را در استفاده از مكانيسم ماشه 

به عنوان يك سازوكار در برجام محق نداند.

گمانه چهارم ؛ وحشت آفريني 
در روزهاي اخير به خصوص پس از سفر نخست وزير عراق به 
ايران يك بار ديگر پرونده ترور سردار سليماني توسط مقامات 

ايران به جريان افتاد و مقامات ارشد ايران به صراحت آمريكا را 
كه تصور مي كرد حساب ترور سردار سليماني با حمله موشكي 
ايران به پايگاه آمريكايي عين  االسد صاف شده، دوباره تهديد 
به عمليات انتقام  جويانه كرده بودند. به نظر مي رسد آمريكا 
با تهديد هواپيماي مسافري ايران ســعي كرده ابزار خود را 
در حمله به افراد غيرنظامي با يــادآوري حمله به هواپيماي 

مسافري ايران در تير 1367به طرف ايراني القا كند.

ظريف: قانون شكنان بايد متوقف شوند
وزير امــور خارجــه در واكنش به مزاحمــت جنگنده هاي 
آمريكايي ديروز در توييتر نوشت: آمريكا به صورت غيرقانوني 
سرزمين يك كشــور ديگر را اشــغال مي كند و سپس پرواز 
مسافربري از پيش برنامه ريزي شــده را آزار مي دهد - جان 
مسافران غيرنظامي بي گناه آن را به خطر مي اندازد - به بهانه 
اينكه از نيروهاي اشغالگر خود حفاظت كند. گستاخي براي 
افزودن بي قانوني روي بي قانوني. قانون شــكنان بايد قبل از 

اينكه فاجعه درست شود، متوقف شوند.

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

كافه مجلس

درحاشيه سياست

  راز بي ميلي نمايندگان به كميسيون قضايي
عضو كميســيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي از اصالح 
آيين نامه داخلي مجلس در صورت به حد نصاب نرسيدن كميسيون 
حقوقي خبر داد و درباره علت تشــكيل نشدن اين كميسيون گفت: 
انگيزه اي كه برخي آقايان به  دنبالش هستند در كميسيون حقوقي 
وجود ندارد. حجت االسالم ســيدمحمد موحد در گفت وگو با ايرنا با 
اشاره به تشكيل نشدن كميســيون قضايي و حقوقي مجلس، اظهار 
داشت: طبق آيين نامه داخلي مجلس تعداد اعضاي كميسيون هاي 
تخصصي بايد بين 19 تا 23نفر باشــد ولي اين كميسيون به دليل به 

حدنصاب نرسيدن هنوز تشكيل نشده است.

  شكايت يك نماينده از يك نماينده
محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميسيون عمران مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت در واكنش به ادعاي مطرح شده از سوي مصطفي ميرسليم 
مبني بر دريافت رشوه از سوي وي، اظهارداشت: در نامه اي به رئيس 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس از ايشان تقاضا كردم كه به 
اين موضوع ورود پيدا كرده و پس از بررسي نتيجه آن را به اطالع مردم 
برساند. وي در پاسخ به اين ســؤال كه فكر مي كنيد آقاي ميرسليم 
به عنوان كسي كه ادعاي دريافت رشوه از سوي شما را مطرح كرده، 
سند يا مدركي جهت اثبات ادعاي خود در اختيار دارد؟ تصريح كرد: 
هر سند و مدركي كه ايشان در اختيار دارند حتماً بايد تحويل هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان دهند و آنها وظيفه دارند پس از بررسي آن 

مدارك، نتيجه تحقيق و بررسي خود را اعالم كنند.

  سند مبهم درباره سابقه رئيس ديوان محاسبات
مهرداد بذرپاش، رئيس جديد ديوان محاسبات كه اين روزها زير تيغ 
تند انتقادات است با اشاره به برخي ابهامات ايجاد شده در زمينه سوابق 
اجرايي خود گفت: »هيچ  يك از فعاليت هاي تشكيالتي ام را به عنوان 
سابقه كاري به مجلس ارائه نداده ام«. براســاس قانون رئيس ديوان 
محاسبات بايد 20سال سابقه اجرايي داشته باشد. مهرداد بذرپاش 
40ساله در دفاع از خود نوشته اســت: بنده از سال79 تا نيمه۸2 در 
مراكز تحقيقاتي و پژوهشي دانشــگاه صنعتي شريف مشغول به كار 
بوده و افتخار همكاري با شــهيد مصطفي احمدي روشن را داشتم. 
من هم مانند دوستان با اخالصم معتقدم هرگونه چشمداشت مالي 
يا سياسي به فعاليت دانشــجويي، آفت بزرگي براي تشكل هاست و 
بايد از بروز چنين نگاه هايي جلوگيري كرد. از سوي ديگر روز گذشته 
در شبكه هاي اجتماعي سندي منتشــر شد كه نشان مي داد مهرداد 
بذرپاش از سال79 معاون آموزشي مركز پژوهشي شهيد رضايي نژاد 
دانشگاه شريف بوده است. اين سند از آنجا مورد ترديد قرار گرفت كه 

تاسيس اين مركز پژوهشي به سال۸۸ برمي گشت.

  موقعيت ممتاز 
علي اكبر واليتي، مشــاور رهبر معظم انقالب در امــور بين الملل در 
گفت وگو با ســايت khamenei.ir درباره اهميت ســفر مصطفي 
الكاظمي، نخست وزير عراق به تهران گفت: در عراق امكان ندارد كسي 
در مهم ترين شغل و موقعيت حكومت قرار بگيرد، بدون اينكه اجماع 
ملي را به همراه داشته باشد و اين نكته بسيار مهمي محسوب مي شود. 
البته پس از ســرنگوني حكومت ديكتاتوري صدام حسين، معموال 
نخست وزيران عراق نخستين سفر خود را به ايران انجام داده اند و لذا 
نخستين سفر آقاي مصطفي كاظمي پس از انتخابات به ايران انجام شد 
و مورد توجه ناظران بين المللي هم قرار گرفت و لذا اين ديدار در شكل، 
موقعيت زماني ، مكاني و محتوا  مهم بوده اســت؛ ضمن آنكه در ابتدا 
آقاي مصطفي كاظمي در نهايت احترام وارد و از كلمه  قائد براي رهبر 
انقالب اسالمي استفاده كردند و اين نشان دهنده موقعيت ممتاز رهبر 
انقالب اسالمي در بين كشورهاي دوست و متحد منطقه اي ايران است.

  كرونا صف انتخابات را خلوت مي كند
رسول منتجب نيا، دبيركل حزب جمهوري ايران اسالمي با بيان اينكه 
اين شرايط اگر ادامه يابد بر انتخابات سال آينده تأثير خواهد گذاشت، 
تصريح كرد: تشكل ها و احزاب بايد ساعت ها دور هم نشسته و درباره 
اصل انتخابات و كانديدا ها تبادل نظر كنند، اما وقتي امكان برگزاري 
جلسه نباشد، اثر منفي بر فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي مي گذارد. 
منتجب نيا خاطر نشان كرد: اين وضعيت بر ميزان مشاركت هم اثر 
منفي دارد، زيرا مسئوالن و متخصصان مردم را از حضور در اجتماعات 
برحذر كرده اند و مردم هم خطر حضور در اجتماعات را متوجه شده اند 
و چه بسا از ترس كرونا در صف رأي حاضر نشوند. انگيزه خيلي قوي 
مي خواهد كه مردم خطــر را به جان خريــده و در صف رأي گيري 

حاضر شوند.

  مفهوم ضربه متقابل
نشريه خط حزب اهلل در شماره جديد  خود در مطلبي با تيتر »چشم 
در مقابل چشم« به ديدار نخســت وزير عراق با رهبر انقالب اشاره و 
به تحليل بيانات رهبر معظم انقــالب مبني بر ضربه متقابل ايران در 
مقابل جنايت ترور سردار سليماني پرداخته است. در اين تحليل آمده 
است: به كارگيري راهبرد ضربه متقابــل نيز البته يك برنامه جديد 
نيست، بلكه سابقه اي بيش از 40 سال در تاريخ انقالب اسالمي دارد 
كه رهبر انقالب در مواضع متعددي از آن نام برده اند: »ضربت متقابل 
دانشــــجويان پيرو خط امام در تسخير النه جاسوســي يك سال 
پس از كشتار دانش آموزان و دانشــجويان در 13آبــان57 توســط 
مــــزدوران آمريكا در رژيــم پهلــــوي«، »آمادگي نظــام براي 
برخورد سخت و خشن با دولت سعودي درپي حادثه دردناك منا در 
سال94«، »توقيف متقابل كشتي متخلف انگليســــي در مقابــل 
توقيــف بي دليــل كشــتي ايرانــــي«، »ساقط كردن هواپيماي 
بدون سرنشين آمريكا به دليل تجاوز به محدوده سرزميني ايران« تنها 
نمونه هايي از اين ضربت متقابل بوده اند كه همه و همه ارتقاي امنيت و 
آرامش كشورمان را در پي داشته اند. تا آنجــا كــه در بيانيــه گام دوم 
انقالب اســالمي نيز اين چنين بر راهبرد ضربت متقابل تأكيد شــده 
كه: »انقالب اسالمي ملت ايران، قدرتمند اما مهربان و باگذشــت و 

حتي مظلوم بوده است.«

  كرونا سكوالر است
 سيدعباس موســوي مطلق، كارشناس مســائل ديني و حوزوي در 
سخنراني پيش از خطبه هاي نمازجمعه قم اظهار داشت: ويروس كرونا 
سكوالر است و ما فقط از نظر متخصصان متدين در برپايي مراسم  و 
عزاداري هاي محرم و صفر پيروي خواهيم كرد. به گزارش خبرآنالين 
وي گفت: عده اي امروز بي جهت به خطر برگزاري مراسم  محرم دامن 
مي زنند: »مراسم مذهبي ماه محرم و صفر بايد با شور هميشگي خود 

با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار شود.«

از كدام مسير؟
بيل اوربــان، ســخنگوي فرماندهي مركزي 
تروريستي آمريكا درباره تعرض جنگنده هاي 
آمريكا به هواپيماي مسافربري ايران مدعي شد 
كه جنگنده اف-۱۵ در ماموريت هوايي هميشگي 
خود بر فراز پايگاه التنف در ســوريه اقدام به 
بازرسي بصري هواپيماي مســافربري ماهان 
ايران كرد و اين اقدام در فاصله اي ايمن با هواپيما 
انجام شد و خلبان جنگنده پس از اطمينان از آن 
هواپيما فاصله گرفت. ادعاي اين فرمانده نظامي 
آمريكا در حالي مطرح مي شــود كه هواپيماي 
مسافربري ايران در مسير كريدور پروازي امن 
هميشــگي حركت مي كرد و مسير جديدي را 
براي رسيدن به فرودگاه بيروت انتخاب نكرده 
بود. نكته دوم درباره نقــض اين ادعا را كاربران 
شــبكه هاي اجتماعي با انتشــار تصويري از 
پايگاه هاي آمريكا در اطراف ايران منتشر كردند 
و نوشتند هواپيماهاي ايران از كدام مسير بايد 

حركت كنند كه بر فراز پايگاه هاي شما نباشند؟

ث
مك

   واكنش ايران چه بوده است؟
ايران در نخستين واكنش به مزاحمت آمريكا براي هواپيماي ماهان از زبان سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه 
اعالم كرد: جزئيات اين حادثه در دست بررسي است و پس از تكميل اطالعات اقدامات الزم سياسي و حقوقي به عمل 
خواهد آمد. مجيد روانچي، سفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان ملل متحد نيز بامداد جمعه به وقت ايران با آنتونيو 
گوترش، دبيركل سازمان ملل تماس گرفت و تأكيد كرد كه چنانچه هر حادثه اي در مسير برگشت براي اين هواپيما اتفاق 
بيفتد جمهوري اسالمي ايران آمريكا را مســئول آن خواهد شناخت. هواپيماي مسافري ايران ساعت 3بامداد جمعه 
به تهران بازگشت، سايت هاي رصد پروازها نشان مي دادند كه هواپيماي مســافري ايران در مسير بازگشت از باالي 
پايگاه آمريكايي ها در التنف سوريه عبور كرده است. سازمان هواپيمايي كشوري ايران هم ديروز در اطالعيه اي اقدام 
هواپيماهاي جنگنده آمريكايي در تعرض به هواپيماي مسافربري ايراني را مصداق بارز نقض حقوق بين الملل و مقررات و 
استانداردهاي هوانوردي مي داند و مراتب اعتراض جدي خود را رسما به شوراي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري 
)ايكائو( ارائه و خواستار رسيدگي فوري به موضوع است.  لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور در يادداشتي نوشت: 
رفتار هواپيماهاي جنگنده در قبال پرواز ۱۱۵۲ هواپيمايي ماهان و ايجاد مزاحمت براي يك هواپيماي مسافربري آن هم در 
خاك كشور ثالث نقض آشكار امنيت هوانوردي، تخلف از اصل آزادي پرواز هواپيماهاي غيرنظامي و به عالوه در مغايرت با 
مواد 3 مكرر و ۴۴پيمان هواپيمايي كشوري بين المللي )كنوانسيون شيكاگو( و ضميمه هاي مربوطه و كنوانسيون مونترال 
۱۹۷۱ و نيز زير پا گذاشتن اصول مسلم حقوق بين الملل است؛ توضيحاتي كه تا كنون ارائه شده غيرموجه و فاقد وجه 
اقناعي است. لذا اقدامات صورت گرفته توسط اين جنگنده ها موجب مسئوليت بين المللي دولت متبوع آنها بوده و قابليت 

تعقيب حقوقي را ازجمله در شوراي ايكائو و دادگاه دادگستري بين المللي به دنبال خواهد داشت.

   جنايت از پرواز شماره 655تا پرواز شماره 1152
هرچند تحريم ها و فشارها عليه هواپيمايي ماهان همواره مورد توجه ويژه دولت هاي پيشين و فعلي آمريكا بوده است،  اما 
فشارها به حمل ونقل هوايي و مسافربري ايران صرفا به ماهان محدود نمانده است. طي سال ها و دهه هاي گذشته تحريم 
ناوگان هوايي و غيرنظامي ايران از سوي آمريكا و ممانعت از فروش هواپيما و قطعات آن به شركت هاي ايراني،  موجب 
فرسودگي هواپيماها و بروز نقص فني در هواپيماها و افزايش سوانح هوايي در كشور شده كه قربانيان زيادي را به جا 
گذاشته است. اما آمريكا صرفا به تحريم ها و فشار به كشورها براي لغو مجوز پروازها بسنده نكرده است و در موارد متعدد،  
با نقض آشكار قواعد بين المللي به طور مستقيم هواپيماهاي مسافربري ايران را مورد حمله و تجاوز قرار داده است. يك 
مورد تاريخي آن،  پرواز مسافربري شماره 6۵۵ شركت هواپيمايي ايران اير بود كه در تيرماه ۱36۷ با شليك ۲ موشك 
استاندارد توسط ناو يواس اس وينسنس متعلق به نيروي دريايي اياالت متحده آمريكا بر فراز آب هاي خليج فارس مورد 
هدف قرار گرفت و سرنگون شد. تمامي ۲۹۰ سرنشين پرواز 6۵۵،  شامل ۴6 مسافر غيرايراني و 66 كودك زير ۱3 سال 
جان باختند. دولت آمريكا نه تنها به دليل اين حمله عذرخواهي نكرد،  بلكه عامالن اين حمله مورد تجليل رئيس جمهور 
وقت قرار گرفتند! اما اين پايان ماجرا نبود و مزاحمت جنگنده هاي آمريكايي براي هواپيماهاي مسافربري ايران ادامه 
پيدا كرد؛ روز چهارشنبه مورخ 6 ارديبهشت ۹6 پرواز شماره 6۵۲۱ شركت هواپيمايي آسمان كه از شهرستان المرد 
اســتان فارس به مقصد كويت در حال حركت بود،  مورد رهگيري و مزاحمت ۲ فروند هواپيماي جنگي آمريكايي قرار 
گرفت. اين مسئله عالوه بر اينكه باعث رعب و وحشت مسافران اين هواپيما شد،  با تكان هاي شديد در هواپيما همراه 
شده و موجب بروز استرس و تشنج در بين مسافران اين پرواز شد. آخرين مورد از تهاجم جنگنده هاي آمريكايي عليه 
هواپيماي مسافربري ايران،  در نيمه شب 3مردادماه صورت گرفت كه موجب مصدوم شدن تعدادي از مسافران شد. اين 
مسئله نشان مي دهد كه آمريكا براي فشار به ايران از هيچ اقدام  غيرانساني،  غيراخالقي،  غيرقانوني و نامتعارف دريغ 
نمي كند. آمريكا در مسير فشار بر جمهوري اسالمي ايران تمام قواعد بين المللي را به سخره گرفته است و از آنها صرفا 

به عنوان يك دستاويز براي فشار عليه كشورهاي مخالف بهره مي جويد.

   سابقه راهزني هوايي آمريكا
تهاجم ۲ جنگنده آمريكايي عليه هواپيماي مسافربري ماهان اير در نيمه شب 
سوم مردادماه در آسمان ســوريه پس از يك دوره تالش هاي دولت آمريكا 
عليه اين شــركت هواپيمايي صورت گرفت. هواپيمايي ماهان طي ۱۰سال 
گذشته در معرض اتهامات و تحريم هاي آمريكا قرار داشته است،  اما در دوره 
رياست جمهوري دونالد ترامپ و به ويژه در ۲سال اخير،  دولت آمريكا تالش هاي 
حساب شده و مضاعفي را براي اعمال فشار عليه اين شركت هواپيمايي به كار 
گرفته اســت. در مواردي آمريكا،  متحدان اروپايي و آسيايي خود را در اين 
مسير همراه كرده است. سابقه فشارها و تحريم ها عليه ماهان نشان مي دهد 
كه آمريكا و رژيم صهيونيستي از طريق فضاسازي رسانه اي،  حقوقي و رواني 
و با عناوين مختلف و طرح اتهاماتــي از قبيل نقض قوانين تحريمي آمريكا و 
دور زدن تحريم ها،  حمل سالح،  مهمات و نيروهاي نظامي و همكاري با سپاه 
پاسداران و نيروي قدس سپاه در تالش براي محدود كردن تعامالت خارجي 
جمهوري اسالمي بر آمده است. درحالي كه شركت ماهان از سال ۱3۹۰با اتهام 
كمك به سپاه در فهرست تحريم هاي آمريكا قرار داشت،  دولت آمريكا طي 
سال هاي پس از آن بسياري از شركت ها و فعاالن تجاري در كشورهاي مختلف 
را به دليل همكاري با ماهان مورد تنبيه،  تحريم و فشــار قرار داده است. در 
سال ۹۴،  دولت آمريكا ۲ ايرالين خارجي را كه هواپيما به ماهان فروخته بودند،  
تحريم و تهديد كرد كه هواپيماهاي خريداري شده را مصادره خواهدكرد! در 
سال هاي بعد،  در همراهي با آمريكا،  آلمان و فرانسه در بهمن ۹۷و فروردين 
۹8مجوز پروازهاي ماهان به اين كشورها را لغو كردند؛ اقدامي كه با استقبال 
مقامات آمريكا مواجه شد. نگاهي به اظهارات و تهديدهاي مسئوالن و مقامات 
آمريكايي عليه ماهان طي يك سال گذشته،  از تالش ها براي تشديد فشارها 
عليه اين شركت هواپيمايي و به تبع آن تنگ تر كردن حلقه تحريم ها عليه ايران 
حكايت دارد. در  ماه هاي گذشته و همزمان با افزايش تعامالت تجاري و مالي 
ايران و ونزوئال،  پروازهاي ماهان به ونزوئال توجه مقامات آمريكايي را بار ديگر 
به خود جلب كرد. »مايك پمپئو«،  وزير خارجه آمريكا در ۱۰ارديبهشت ۹۹،  با 
متهم كردن شركت هواپيمايي ماهان به تحويل محموله هاي نامعلوم به دولت 
ونزوئال خواستار متوقف شــدن پروازهاي اين شركت شده و گفته بود: »طي 
روزهاي گذشته،  چندين هواپيماي متعلق به ماهان اير كمك هاي نامعلومي 
براي دولت مادورو رئيس جمهور ونزوئال ارسال كرده اند.« پس از آن،  سخنگوي 
وزارت امور خارجه آمريكا نيز با طرح ادعاهايي عليه شركت هواپيمايي ماهان،  
خواستار تحريم اين شركت از سوي كشورهاي جهان شد. مورگان اورتاگوس 
در پيامي توييتري مدعي شد: ماهان اير منتشر كننده سالح هاي دردسرساز 
كشتار جمعي است و از تروريسم و حكومت مادورو حمايت مي كند،  همچنين 
گفته مي شود كه اين شركت هواپيمايي ويروس كرونا را گسترش مي دهد! اين 
مقام آمريكايي در تالش براي ترغيب كشورهاي ديگر به حمايت از اين موضع 
غيرقانوني آمريكا عليه يك شركت هواپيمايي نوشت: »با خارج نگه داشتن 

ماهان اير از كشورتان،  از ويروس كرونا و خطرات تحريم ها دوري كنيد«!

  جنگنده هاي آمريكا تالش كرده اند پدافند سوريه را به اشتباه شرارت درآسمان
  انداخته و باعث شليك به هواپيماي مسافربري ايران شوند 

گزارش تحليلي همشهري از داليل نزديك شدن جنگنده هاي آمريكا به هواپيماي مسافربري ايران

شرارت هاي آمريكا در آسمان و دريا عليه كشتي ها 
و هواپيماهاي ايران در ماه هاي اخير شــدت گرفته 
است. ارديبهشت ماه امســال وزير امورخارجه ايران 
با ارسال نامه ای به دبيركل سازمان ملل متحد نسبت 
به تحركات آمريكا در اعزام نيروی دريايی به منطقه 
كارائيب با نيت مداخله و ايجاد اختالل و مزاحمت در 

امر انتقال سوخت ايران به ونزوئال هشدار داده بود

مراسم سوگواري هاي محرم برگزار مي شود
رئيس جمهور با تأكيد بر اهميت ويژه مراسم 
سوگواري حضرت  امام حسين)ع( و بهره هاي 
فراوان معنوي آن براي جامعه كه نمي توان از 
آن چشم پوشيد، اظهار داشت: توسل به ائمه 
اطهار)ع( و به خصوص بهره مندي هاي معنوي 
مردم از آيين هاي مرتبط با سوگواري حضرت 
سيدالشــهدا)ع( يك نياز روحــي غيرقابل 
انكار بوده و برگزاري اين آيين شــكوهمند 
يك ضرورت قطعي است. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني تأكيد كرد: بر همين اساس بايد باتوجه به 
تجربه مؤثر و قابل تقدير همكاري و همراهي مردم متدين، روحانيت معزز و نهادهاي مذهبي 
در ايام ماه مبارك رمضان، دستورالعمل هاي مناسب براي برگزاري مراسم عزاداري حضرت 

اباعبداهلل الحسين)ع( در ايام محرم و صفر طراحي شود.

قاچاق، خنجري بر پيكره نظام
رئيــس قوه قضاييــه در ارتبــاط تصويري 
پايان هفته قبل خود با روساي دادگستري 
اســتان هاي مركزي و هرمزگان گفت: اگر 
كســي به دســتگاه قضايي مراجعه كند و 
حقش گرفته و به او اعاده شود، اما اين كار به 
موقع و در زمان خودش صورت نگيرد، براي 
او گوارا نخواهد بود و اين موضوع بايد مورد 
توجه همه همكاران قضايي در محاكم باشد. 
به گــزارش ميزان، حجت االســالم ابراهيم 
رئيسي با تأكيد بر لزوم حاكميت انضباط در صيادي و صيد و همچنين تداوم قاطع مبارزه با 
قاچاق كاال به ويژه قاچاق سازمان يافته، متذكر شد: قاچاق مانند خنجري است كه از پشت 
بر پيكره نظام توليد وارد مي شود و بايد براي رونق و جهش توليد در كشور، مبارزه با اين 

پديده شوم با همت مضاعف پيگيري شود. رئيسي تاكنون به 1۸ استان سفر كرده است.

بعد از چين با هند و روسيه توافق مي كنيم
معاون وزير خارجه با بيان اينكه شيوع كرونا 
برگزاري مذاكرات حضــوري درباره توافق 
همكاري هاي بلندمدت سياسي و اقتصادي 
با چيــن را به تعويق انداخته اســت، گفت: 
درباره جزئيات توافق ايران و چين بايد صبر 
كنيم. به گزارش ايسنا، غالمرضا انصاري در 
پاسخ به اين سؤال كه »آيا نظير امضاي سند 
همكاري بلندمدت با چين، با ساير كشورها 
ازجمله روسيه و هند هم خواهيم داشت؟« 
تصريح كرد: با هر كشوري كه روابط مان به يك بلوغ روشن برسد، طبيعي است كه پيشنهاد 
ما ايجاد بستر مطمئن تر براي روابط در آينده است؛ با كشورهايي همچون روسيه و هند 
نيز به محض اينكه روابط به پختگي خود برسد وارد مرحله برنامه ريزي براي همكاري هاي 

درازمدت خواهيم شد كه امروز اين مرحله با چين آغاز شده است.

آماده با چشمان باز مقابل زورگويي
فرمانده نيروي دريايــي ارتش با بيان اينكه 
نيروي دريايي ارتش دست بلند نظام در برابر 
تهديدات دشمن است، گفت: كشور هايي كه 
چشــم طمع به مرز هاي ايران دارند بدانند 
كه نيرو هاي مسلح كشور با چشماني بيدار، 
ايمان قلبي و با تجهيزات بــه روز آماده در 
برابر هرگونه گستاخي هســتند. براساس 
گزارش ميزان، دريادار حسين خانزادي در 
ديدار با خانواده ناواستوار يك شهيد جعفر 
كوهي از شهداي حادثه شناور كنارك، گفت: حامل پيام تسليت و تبريك از طرف دفتر 
فرماندهي معظم كل قوا و همچنين فرمانده كل ارتش به شما عزيزان هستم كه بي شك 
همه فرماندهان و كاركنان نيروي دريايي ارتش به شما خانواده  هاي شهدا افتخار مي كنند 
و اين دلدادگي قلبي شما به نظام باعث غرور مردم ايران و سرشكستگي دشمن شده است.

منطقه التنف؛ در مرز ســوريه، 
نقطه اي كه 2 هواپيماي جنگنده 
F-15 آمريــكا بــه هواپيمــاي 

مسافربري ايران تعرض كرده اند.
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منطقه اي كه قرار بود ذخيره  
فضاي سبز و اراضي طبيعي گفت و گو

شهر باشــد، تبديل به انبار 
سرمايه هاي كالن شده است. چند دهه 
است كه سودجويان سرمايه هاي خود را 
در برج هاي كنــار درياچــه چيتگر و 
فروشــگاه هاي بزرگ منطقــه22 به 
كار انداخته اند. اين بخش از تهران جايي 
است كه مي شود ســاختمان هاي بلند 
ساخت و آنها را مثل طال و دالر كه هر روز 
گران تر مي شــود، رها كرد. جالب اينكه 
ساختمان ها همه داراي پروانه هاي قانوني 
هستند و براســاس مصوبات رسمي اين 
قسمت از شــهر را به شكل محل تجمع 
برج هاي بلند در آورده اند. »طرح تفصيلي 
ويژه منطقه« براي جلوگيري از تداوم اين 
روند طراحي شده  و علي نوذرپور، شهردار 
منطقه اميدوار است كه در ماه هاي آينده با 
اعمال آن بتوان مانع از ســاخت بنا هاي 
بيشتر و هجوم جمعيت بيشتر به شمال 
غربي تهران شــد. با او به بهانه تصويب 
كليات طرح »تفصيلي ويژه منطقه22« كه 
هفته گذشته در شــوراي شهر تهران 

مصوب شد، گفت وگو كرده ايم.

چه مشكلي باعث شد كه يكي 
از مناطق شــهر تهران »طرح تفصيلي 

مخصوص به خود« داشته باشد؟
مشكل اصلي بي توجهي به جمعيت پذيري 
منطقه بود. در طرح جامع شهر تهران مصوب 
سال1386 سقف جمعيت منطقه 350هزار 
نفر بود. همان زمان هم رئيس جمهور وقت 
يك بارگذاري 2.5ميليونــي را براي تهران 
پيشــنهاد مي دهد كــه بعدا اعمــال و بين 
مناطق تقســيم مي شــود، در نتيجه سهم 
منطقه22 به تعــداد 150هــزار نفر اضافه 
مي شود. اين اصال در مصوبات شوراي عالي 
شهرســازي و معماري نيســت اما به عنوان 
يك جدول پيوست ارائه شــد كه جمعيت 
را به 500هزار نفر مي رســاند. شوراي عالي 
معماري و شهرسازي هم هيچ وقت آن را قبول 
نداشــت. بعد از آن در طرح تفصيلي1391 
ظرفيت جمعيت پذيري بــه 750هزار نفر 
رســيد كه اصال در توان منطقه نيست. در 

سال93 شوراي عالي معماري و شهرسازي 
متوجه مشكالت انبوه سازي و جمعيت پذيري 
بيش از حد در اين منطقه شــده و بعضي از 
مصوبات اين طرح را كه با طــرح جامع نيز 
تضاد داشــت، لغو مي كند امــا اين تصميم 
شورا به شــهرداري منطقه ابالغ نمي شود. 
باوجــود اينكه مصوبات كميســيون ماده5 
منجر به بارگذاري جمعيتــي بيش از توان 
محيط زيست منطقه شده بود، ساخت و سازها 
همچنان ادامــه پيدا مي كند. در ســال93 
شوراي عالي معماري و شهرسازي شهرداري 
تهران را مكلف كرده بــود كه در مدت 3 ماه 
طرح تفصيلي ويــژه منطقه22 را تهيه كند. 
اين كار 3 ماه و 6ســال طول كشيد. اكنون 
اين طرح تهيه شده و در هفته هاي گذشته 
به تصويب شوراي شهر رسيده است. طرحي 
كه االن در منطقه حاكم است )طرح1391( 
750هزار نفر جمعيت بــراي منطقه درنظر 
گرفته  كه در طــرح ويژه بــه 520هزار نفر 
كاسته شده اســت. اين يعني خيلي قابليت 
ساخت وساز نخواهيم داشت، زيرا هم اكنون 

برآوردي كه از پروانه ها مي شود، اين است كه 
بيش از 480هزار نفر بارگذاري شــده است. 
نهايتا ســكونت 40هزار نفــر ديگر با صدور 

پروانه ساختماني امكان پذير است.

طرح جديــد در چه مرحله اي 
است؟

طرح ويژه منطقه اكنون براســاس بند34 
ماده80 قانون شــورا هاي اســالمي كشور 
 به فرمانداري ارسال شــده  و حدودا 2هفته  
بررسي خواهد شد تا با سياست هاي عمومي 
كشور انطباق داشــته باشــد. بعد از تأييد 
فرمانداري در كميســيون مــاده 5 مطرح و 
بعد از تصويب ابالغ خواهد شد. فكر مي كنم 
كمتر از يك ماه اين كار انجام مي شود. چيزي 
كه در طرح تفصيلي ويژه منطقه مورد توجه 
قرار گرفت، اولويت حفاظت از محيط زيست 
است. بر اين اساس توسعه در باالي بزرگراه 
شهيدهمت، پايين بزرگراه آيت اهلل حكيم و 
غرب مانند وردآورد محدود شده و دسترسي 
با خودرو به جزاير خنك منطقه مانند چيتگر 

بسته شده است. شهرداري منطقه از 3سال 
قبل درگير طرح ويژه بود كه عالوه بر طرح 
اصلي، مطالعات پيوســت محيط زيســتي، 
كيفيت زندگي شهري و طرح هاي موضوعي 
و موضعي مانند TOD )توســعه مبتني بر 

حمل و نقل همگاني(هم دارد.

چطور اين همه برج در منطقه 
ساخته شدند؟

در طرح تفصيلي گذشــته 3صورتجلســه 
كميســيون ماده5 وجود داشــت كه اجازه 
مي داد بلندمرتبه ســازي  انجام شود. يكي 
مربوط به سال1379 اجازه بلندمرتبه سازي  
در حوزه مســكوني را مي داد با شماره320، 
يكي در سال1381 كه اجازه بلندمرتبه سازي  
در حوزه كاربــري خدماتي را مــي داد و با 
شــماره351 ثبت شده اســت و سومي هم 
در ســال1382 كه هرگونه تفكيك صدور 
پروانــه را منوط به قاعــده 30-70 مي كرد 
)واگذاري 70درصد از هر زمين به شهرداري 
و ساخت وســاز در 30درصــد باقيمانده(. 

اين 3مصوبه تداوم داشــت تا در ســال93 
شوراي عالي معماري و شهرســازي آنها را 
لغو كرد ولي لغو مصوبه از ســوي شهرداري 
تهران بــه منطقه22 ابالغ نمي شــود و اين 
منطقه همچنان اعمال 3مصوبه ســابق را 
ادامه مي دهد و ساخت برج ها و مال ها تداوم 
پيدا مي كند. در اين دوره از مديريت شهري 
يعني دوره پنجم، به هيچ وجــه اين رويه را 
ادامه نداديم و نظر شــوراي عالي معماري و 

شهرسازي را اعمال كرديم.
در نتيجه 3مصوبه اي كه باعث ساخت وساز 
بي رويه مي شدند، ديگر در نظر گرفته نشدند. 
االن هم 150پرونده احصا شده كه قبال توافق 
كرده  اند و براســاس قاعده 30-70 عوارض 
داده  اند. در بعضي از آنها ساخت و سازي  نشده 
اما حقوقي شكل گرفته كه متعلق به برخي 
تعاوني ها ست. بعد از اينكه طرح ويژه منطقه 
رسما ابالغ شود، كميسيوني به نام كميسيون 
بند الــف يك شــوراي عالي شهرســازي و 
معماري تشكيل خواهد شد و براي آنهايي كه 
حقوقشان احراز  شود، پروانه صادر مي شود. 

در پرونده آنهايي كه حقوق مكتســبه احراز 
نشده  است، اگر وجهي يا زميني داده اند، بايد 

تعيين تكليف شود.

به ازاي ســاخت هــر بنا بايد 
مســاحتي از زمين به شــهرداري داده 
مي شد. اين اراضي به چه كاري اختصاص 

پيدا كردند؟
در اين موارد قاعده 30-70 عمل مي شد اما 
ضابطه اي براي اينكه سهم شهرداري بايد به 
چه شكلي در آيد، نبود؛ در نتيجه شهرداري 
دوباره 70درصد باقيمانده را به ذي نفع ديگري 
مي فروخت و براي تامين ســرانه هاي مورد 
استفاده قرار نمي داد. يك مشكل ديگر ما اين 
بود كه در طرح تفصيلي ســال91 پهنه M يا 
پهنه »مختلط« تفســير پذير بود. اين پهنه 
هم مي توانست مسكوني باشد و هم به ساير 
كاربري ها اختصاص داده شــود اما تا جايي 
كه ممكن بود مسكوني مي شــد. ما متوجه 
شديم در آن دوره، حدود 120هزار جمعيت 
بارگذاري شــده در منطقه ناشي از 10توافق 
عمده است. مثال فقط در توافق شهرك چيتگر 
20هزار واحد مسكوني ساخته مي شود و اگر 
بعد خانوار را 3 نفر در نظر بگيريم، 60هزار نفر 
در آن ساكن مي شوند. در كنار اينها مال سازي 
هم در منطقه 848مترمربع زيربناي خالص 
تجاري ايجــاد كرد كه مشــكالت گوناگون 

مخصوص خود را دارد.

مشكل رفت وآمد شهروندان و 
استفاده از شبكه حمل ونقل عمومي هم 
در طرح تفصيلي جديد اصالح شده است؟

بله، مشــكل منطقه »خودرو  محوري« بود 
كه با توســعه متــرو به ســمت حمل ونقل 
عمومي مي رود. خوشبختانه مطالعات طرح 
جامع حمل ونقل ريلي تهران كه به تصويب 
شوراي عالي هماهنگي امور ترافيك شهر هاي 
كشور مستقر در وزارت كشور رسيد، باعث 
شــد كه به اين موضوع توجه شود. از 4خط 
جديد متروي تهران 2خط مسير قابل توجهي 
در منطقه22 طــي مي كند و يك خط ديگر 
هم يك ايستگاه در منطقه22 دارد. با دستور 
شهردار تهران و با مشاركت مترو خط 10 هم 
به سمت اين منطقه ساخته مي شود. تعدادي 
 TOD از ايستگاه هاي اين خطوط با اجراي
)ارتباط شــبكه حمل ونقل عمومي( به هم 

اتصال پيدا مي كنند. 

محمد سرابي
خبر نگار

كن در كالنشهر تهران به قدري بزرگ است 
كه ســاماندهي آن اهميت ويــژه اي دارد. درشهر

رودخانه كن از شمال تهران شروع مي شود و 
به جنوب پايتخت مي رسد. روســتا، رودخانه و دره كن به 
گفته معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، يكي از 
ريشه هاي هزار ساله پايتخت است. عبدالرضا گلپايگاني در 
صفحه اينســتاگرام خود درباره كن چنين نوشــت: »آب 
فراوان، خاك مناسب و اســتقرار در ميان دره هاي تو درتو 
زمينه هاي الزم براي پذيرش پيشينه كن را فراهم مي كند. 
سازمان نوسازي ماموريت تهيه طرح تفصيلي ويژه محله را 
فراهم و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز تكليف 
ســاخت محدود در باغ  ها را براي كاربري هاي گردشگري 
روشن كرده است. ظرفيت هاي كن مي تواند بستر مساعدي 
براي گردشگري و گذران اوقات فراغت باشد. پس از 50سال 
از نخســتين طرح جامع و تفصيلي پايتخت، اكنون كن، 
فرحزاد، اوين، دركه و نفرآباد شــهرري صاحب طرح ويژه 

خواهند شد. به ياري خدا و همت همكارانم.« 
به گزارش همشهري، گلپايگاني به  همراه رئيس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران، مديرعامل سازمان 
نوسازي شــهرداري تهران و شــهردار منطقه5 در جريان 
بازديد از روســتاي كن 5تصميم مهم براي منطقه اتخاذ 
كردند. محمد ساالري درباره اين بازديد گفت: »از اواسط 
دوره چهارم شورا و به خصوص در دوره پنجم پيگيري هاي 

زيادي با محوريت كميسيون شهرسازي و معماري، شوراي 
شهر، مديران شهرداري، تعدادي از نمايندگان مردم تهران 
در مجلس و فرمانــداري تهران براي ســاماندهي و حل 
مشــكالت اين محدوده چند صد هكتاري آغاز كرديم. در 
اين دوره موفق شديم طرح تفصيلي جديد روستاي كن و 
طرح موضعي باغات آن را مبتني بر يك رويكرد كارشناسي 
و البته مشاركت جويانه با ذي نفعان و اهالي كن به سرانجام 
رسانده و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
برسانيم.« رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر ادامه داد: »طي دهه هاي گذشته به دليل بي توجهي 
به صيانت از باغات انبوه كن و اراضي كشت اجباري،  صدها 
هكتار از اين ظرفيت اكولوژيكــي و ميراث طبيعي به ارث 
رسيده از پيشــينيان از بين رفت. ما در اين دوره به منظور 
جلوگيري از تداوم روند تخريب باغــات، طرح بازآفريني، 
ساماندهي و صيانت از باغات كن را با عنوان طرح موضعي در 

مراجع ذيربط به تصويب رسانديم.« 

5تصميم مهم براي كن
در جريان بازديد از روستاي كن، جلســه اي در فضاي باز 
جنب پل تاريخي رودخانه كن برگزار شد و طرفين 5تصميم 
خود را براي ساماندهي اين منطقه مشخص كردند. به اين 
ترتيب، ابتدا قرار شد ظرف مدت يك هفته نسخه نهايي طرح 
تفصيلي و بازآفريني روستاي كن و شبكه معابر و شبكه هاي 

انتقال آب هاي سطحي آن بررسي نهايي شده و به دبيرخانه 
كميسيون ماده 5 جهت تصويب و ابالغ نهايي، ارجاع شود. 
در تصميم دوم بنا شد سازمان اجرايي ويژه عملياتي كردن 
طرح موضعي باغات كن به  موجب تكليف شــوراي عالي 
شهرســازي و معماري ايران و نيز در راستاي اجراي مفاد 
سند برنامه و بودجه سال 99 شهرداري تهران كه به تصويب 
شوراي اسالمي شهر تهران رسيده اســت، در مدت زمان 
حداكثر يك ماه )آن هم توسط يكي از سازمان هاي موجود 

شهرداري( تشكيل شده و فعاليت خود را رسما آغاز كند.
در بند سوم بحث رســيدگي به باغات كن مطرح و اعالم 
شــد: هر چه ســريع تر بازآفريني و ســاماندهي محدوده 
باغات كن شامل بهسازي و بازآفريني كوچه باغ ها، نهرها و 
جوي هاي طبيعي موجود انتقال آب، روشنايي عرصه هاي 
عمومي و معابر و همچنين ســاماندهي و خــارج كردن 
مشاغل نامتجانس از اين محدوده با توجه به تصويب منبع 
80ميليارد توماني بودجه در سال99 )با پيشنهاد كميسيون 
شهرسازي و معماري و تصويب شوراي شهر( آغاز شود و اين 

تكاليف تا پايان امسال به نتيجه برسد.
دربــاره ضوابــط ساخت وســاز در محــدوده باغات كن 
تصميم گيري شــده كه ساخت  وســازها كه در دوره هاي 
گذشــته در حريم باغات و رودخانه ها آسيب هاي بسياري 
به شــهر تهران وارد كرده، حاال با سختگيري شهرداري و 

شوراي شهر مواجه شده اســت. بدين ترتيب، در ادامه در 
تصميم چهارم به اين مسئله اشــاره شده است؛ با توجه به 
ابالغ ضوابط ساخت و ساز در محدوده باغات كن )با رويكرد 
ايجاد فضاهاي تفريحي، تفرجگاهــي و پذيرايي، آن هم با 
بارگذاري بسيار حداقلي( و به موجب مصوبه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده 5 مقرر شد در 
اين هفته جلسه اي در منطقه 5 شهرداري تهران به  منظور 
نحوه عملياتي كردن اين ضوابط داشته باشيم تا براي حوزه 

شهرسازي و معماري تعيين تكليف شود.
در آخر اين جلسه نيز مقرر شد به منظور پيگيري مصوبات 
مذكور و اســناد مصوب در نهادهاي فرادست و اجراي به 
موقع اقدامات الزم، هر 2 هفته يك بار )روزهاي پنجشنبه 
از ســاعت 7 تا 9 صبح( اين جلسات به همراه مسئولين و 
مديران ســاير نهادهاي مرتبط به صورت مستمر تشكيل 
شود. ساالري تأكيد كرد: »اكنون تمامي زمينه ها، اسناد، 
مصوبات و حتي بودجــه الزم براي ايجــاد بزرگ ترين، 
پهناورترين و جذاب ترين تفرجگاه عمومي شــهرتهران 
مبتني بر مشاركت ذي نفعان محدوده باغات و اراضي كن 
فراهم شده است و چنانچه اهتمام جدي مديران شهرداري 
و شهرسازي بر اجراي آن قرار گيرد، يكي از دستاوردهاي 
مديريت شــهري دوره پنجم با رويكرد كيفي سازي رقم 

خواهد خورد.« 

بدين ترتيب، ســازمان اجرايي ويژه ساماندهي باغات كن 
به عنوان بزرگ ترين طرح موضعي شــهر تهران، به زودي 

عملياتي مي شود.

علي نوذرپور در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

مهار ساخت وساز 
افسارگسيخته در منطقه22
جمعيت غربي ترين منطقه تهران كه 750هزار نفر 
پيش بيني شده بود، در 520هزار نفر متوقف خواهد شد

نگران نقشه مسكوني كردن بقيه 
منطقه هستيم

با اعمال رسمي طرح تفصيلي ويژه منطقه22 
كه منافع سودجويان بخش ساخت وساز را به 
خطر مي اندازد، تالش هايي براي جعل اسناد و 
تقلب هم انجام خواهد شد. به عنوان شهردار 
اين منطقه بايد بگويم كه شــهرداري از بابت 
اقدامات اشخاص حقيقي نگراني ندارد؛ زيرا همه 
قرارداد ها و توافق ها در مطالعه طرح تفصيلي 
به دقت معين شده است و مالكان در اين زمينه 
نمي تواننــد كاري از قبيل تغيير نقشــه ها و 
تاريخ ها انجام دهند. جعل سند و مالكيت هم 
در سيستم قضايي رســيدگي مي شود. اخيرا 
به مواردي از اين دست برخورد كرديم كه حتي 
سعي كرده بودند حكم قضايي را جعل كنند اما 
از سوي خود دستگاه قضايي كشف شد و به ما 
هم اعالم كردند. خطري كه من احساس مي كنم 
بيشــتر از ناحيه سياستگذاران مسكن است. 
ممكن است در سال هاي آينده كمبود مسكن 
در كشور مديران عالي را به اين صرافت بيندازند 
كه منطقه22 هنوز هم جاي ساخت وساز دارد. 
تراكم جمعيت در اين منطقه به نســبت پايين 
است و تقريبا به يك پنجم تراكم متوسط شهر 
مي رســد. ممكن است كســي تصور كند در 
قياس با 14منطقه ديگر كه از حد ظرفيت طرح 
جامع عبور كرده اند و همچنان هم پروانه صادر 
مي كنند، بايد در منطقه22 خانه هاي بيشتري 
ساخت و درصورتي كه اين ديدگاه جنبه رسمي 
و قانوني پيدا كند اراضي باقيمانده منطقه هم 
از دست مي روند. البته همينطور كه ما اميدوار 
هستيم حضور رسانه ها، سازمان هاي مردم نهاد 

اين كار و تصميم را مشكل خواهد كرد.
از ابتداي اين دوره براســاس طرح تفصيلي 
ســال91 عمل كرديــم و مصوبه ســال93 
شوراي عالي معماري و شهرسازي كه برج سازي  
را محدود كرده بود درنظر گرفتيم؛ بنابراين در 
3 ســال اخير بلندمرتبه سازي  در اين منطقه 
پروانه جديدي نگرفته است. مگر اينكه از قبل 
حقوقي با پروانه و توافق شكل گرفته باشد و 
ساخت آن را شروع كرده باشند. پرونده هايي 
كه تخلف كرده بودند هم احصا شــدند و در 
كميســيون ماده100 براي آنها رأي صادر شد 
كه اين رأي به صورت تخريــب و جريمه اجرا 

شده است.

ث
مك

قبض آب 2ميليارد توماني

يكي از مشــكالت اصلي در منطقه22 كمبود آب است. فضاي 
سبز منطقه 3هكتار است كه نســبت به خود منطقه )محدوده 
6هزار هكتاري و حريم 18هزار هكتاري( اصال قابل مقايسه با 
سرانه فضاي سبز در شهر تهران نيست. از سال90 در شهرداري 
و شوراي شهر تالش هايي براي تامين آب مورد نياز آغاز شد كه 
بعد از 9سال به جمع بندي رسيد. اخيرا تفاهمنامه اي براي ايجاد 
تصفيه خانه  »خرگوش دره« بين شهرداري منطقه با شركت آب 
و فاضالب منعقد شد كه در مدت 4 ماه منجر به قرارداد قطعي 

مي شود. با اين كار به جز كاهش استفاده از آب خام، فاضالب هم 
از منطقه خارج نمي شود كه خود در جلوگيري از نشست زمين 
و آسيب به خاك مؤثر است. براساس اين توافق به مدت 25سال 
هر سال 10ميليون مترمكعب آب براي استفاده در فضاي سبز به 

شهرداري داده مي شود.
براي آبياري منطقه ساالنه 22ميليون متر مكعب آب استفاده 
مي شــود اما نياز واقعي منطقه 34ميليون مترمكعب اســت. 
تصفيه خانه خرگوش دره 10ميليــارد مترمكعب آن را تامين 

مي كند. از آنجا كه برآورد نياز منطقه در افق 30ساله، 50 ميليون 
مترمكعب است بايد3 تصفيه خانه ديگر هم ساخته شود.

مصرف ديگر آب منطقه مربوط به درياچه چيتگر است كه از 
دره كن تامين مي شود و ســاالنه بيش از يك ميليارد تومان 
هزينه دارد. براي تصفيه آب درياچه هم هر سال 4 يا 5 ميليارد 
تومان هزينه مي شود. بوستان چيتگر نيز خود به تنهايي هزينه 
كالني براي تامين آب نياز دارد. قبض صادر شده از سوي آب 
منطقه اي براي اين بوستان در ماه گذشته 2ميليارد تومان و ماه 

قبل از آن يك ميليارد و200ميليون تومان بود. 2پيمانكار فاز 
غربي و شرقي اين بوســتان هركدام ساالنه 10ميليارد تومان 
هزينه دارند. اين اراضي در دهه هاي گذشــته از سوي اداره 
منابع طبيعي در اختيار شهرداري قرار گرفته اند و بايد به ازاي 
آنها بهره مالكانه واگذار شود اما محاسبه اين هزينه هاي منفي 

20ميليارد تومان به نفع شهرداري است.
شهرداري منطقه براي ساماندهي كردن كاربري اين اراضي 
دفترچه مديريت بهر ه برداري چيتگر را تنظيم كرده است 

كه نقشه ها و كاربري هاي آن را نشان مي دهد و با تأييد اداره 
منابع طبيعي به صورت يك سند اجرايي بين 2دستگاه در 
مي آيد. در ســال هاي آينده درياچه و بوستان چيتگر از 
طريق پل بام آسمان كه طرح آن در كميسيون ماده5 در 
حال نهايي شدن است، به هم متصل خواهد شد. در كنار 
آن يك چرخ و فلك با ارتفاع 220متر نيز ساخته مي شود و 
مجموعه آنها در فضاي عمومي و تفريحي شهر تأثيرگذار 

خواهند بود.

 توتستان هاي كن براي تهران مي ماند
روستاي كن با داشتن باغ، رودخانه و دره ها اهميت ويژه اي براي شهر تهران دارد كه به تازگي 5تصميم ويژه براي ساماندهي و نجات اين منطقه اتخاذ شده است

هزار دره و ده ها دره ديگر
بخش كن يكي از بخش هاي اصلي شهرســتان تهران بوده و در گذشــته منطقه يا بخش كن از شرق به ميدان 
توحيد، ستارخان و آرياشهر يا صادقيه )حسن آباد(، از غرب تا گرم دره، وردآورد و قلعه حسن خان )شهرقدس( 
و اسماعيل آباد، از شمال تا شميران، فرحزاد، امامزاده داوود و شهرستانك و از جنوب تا نهر فيروز بهرام، مهرآباد، 
تهرانســر و بزرگراه آزادگان امروزي ادامه داشته است. با وجود اين هنوز بخشــي به نام كن وجود دارد و داراي 
بخشداري كن است. دهستان سولقان، سنگان، كشار، كيگا، ورديج، واريش و امامزاده داوود در اين بخش هستند. 
رود، آبشار، توتستان، درختان گردو، خرمالو و شاه توت و طبيعت بكر از خصيصه اين منطقه است. دره هاي اطراف 
كن نيز بسيارند. دره حصارك، تنگه باغ مير، دره ماال، دره زرنو كوچك، دره زرنو بزرگ، دره پل حاجي محمد علي، 
دره لوسك، تنگه، دره ولوزونه، دره باغ درغمش، خرگوش دره، دره رودخانه، دره لوره كون، دره وسك، دره لتمال 
موسوم به دره آسياب باد، گرم دره در انتهاي كوه آسياب باد، دره دروازه كوهك، دره پستونك، دره خواجه، دره قالچ، 

هزار دره و ده ها دره ديگر.
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علي نوذرپور
شهردار منطقه22
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آغاز ثبت نام آزمون وكالت
ثبت نــام آزمون وكالــت مركز 

وكالی قــوه قضائيــه از فــردا خبر
يكشنبه، 5 مرداد آغاز می شود. به 
گزارش روابط عمومی مركز وكال، كارشناسان 
رســمی و مشــاوران خانواده قوه قضائيه، اين 
ثبت نام به مدت يك هفته، تا يكشنبه 12 مرداد 
ماه ادامه دارد. به گزارش همشهری و به گفته 
علی بهــادری جهرمــی، رئيس مركــز وكال، 
كارشناسان رسمی و مشــاورين خانواده،  در 
ســال 99 آزمون وكالت به منظــور رفاه حال 
داوطلبين و فرصت كافی برای انجام مرحله دوم 
پذيرش كارآموز وكالت كــه مصاحبه علمی و 
روانشناسی است، زودتر از سال های قبل برگزار 

خواهد شد.
بهــادری جهرمی در خصــوص نحوه طراحی 
ســواالت آزمون هم اظهار كرد: همانند سال 
گذشــته، طراحان از منابع اصلی آزمون  طرح 
سوال مي كنند و سعی شده از سواالتی كه جنبه 
هوشی و گمراه كننده دارد پرهيز شود؛ هدف 
سنجش استعداد علمی داوطلب است و به نظر 
اين نحوه طرح سوال به عدالت نزديك تر است. 
وی همچنين افزود: يكــی از مزيت های نحوه 
پذيرش داوطلب كارآموز وكالت در مركز وكال 
دو مرحله ای بودن آن است. در مرحله دوم كه 
مصاحبه علمی و روانشناسی صورت می گيرد، 
مجددا معلومات علمی داوطلب سنجيده شده 
و اگر داوطلب در مرحله اول بــه هر دليلی از 
جمله شــرايط محيطی و يا روانی نتوانسته در 
روز آزمون تمركز داشته باشد، در مرحله دوم 
جبران مي كند و فردی كه يكسال يا چند سال 
مطالعه كرده و استعداد دارد از پذيرش حذف 
نمی شود. ســال گذشــته 107 هزار داوطلب 
در اين آزمون شــركت كردند كه از اين تعداد 
بيش از 5 هزار نفر پس از پشــت سرگذاشتن 
آزمون كتبــی و مصاحبه شــفاهی پذيرفته 
شدند. عالقه مندان به شــركت در اين آزمون 
  sanjesh.org می توانند با مراجعه به پايگاه
نســبت به ثبت نام اقدام كنند. آزمون وكالت 
مركز وكالی قوه قضائيه، جمعه 4 مهر ماه 99 

برگزار خواهد شد.

   اعتبــار 100ميليــاردي براي حفظ
باغات كن

لغو مصوبه برج باغ ها يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي دوره 
پنجم شوراي شهر تهران بود كه براي حفظ از باقيمانده باغات 
پايتخت صورت گرفت. حفظ باغــات در اين دوره اهميت 
بسياري پيدا كرد و به تازگي نيز اعتبار 100ميليارد توماني براي 
حفظ باغات كن تخصيص داده شد. رئيس شوراي شهرستان 
تهران در هجدهمين جلسه اين شورا با اشاره به مشكالت 
بخش كن درحوزه باغات، گفت: »حدود ۷00هكتار از باغات 
كن از سوي مراجع ذيربط در جهت حفظ و صيانت از اين اراضي 
مورد توجه قرار گرفته است. در اين دوره شوراي شهرستان 
تهران براي تحقــق حمايت از محيط زيســت تصميمات 
 خوبي را با رويكرد حفظ حقوق مالكانه اتخاذ كرده اســت.« 
سيدحسن رسولي با اشاره به اينكه در سال93 شوراي وقت 
تصميم مي گيرد در قالب طرح تفصيلي ۷00هكتار از فضاي 
سبز باغات كن را در پهنه G تعريف كند، ادامه داد: »شناسايي 
اين ۷00هكتــار و تعريف آن در پهنه مذكور مشــكالت و 
محدوديت هايي را براي ساكنان آن ايجاد مي كند. با توجه به 
اين مشكالت شوراي شهرستان تصميم گرفت تا شهرداري 
تهران مكلف به تملك اين اراضي شود. براي اين منظور در 
بودجه سال99 مقرر شد كه 100ميليارد تومان اعتبار براي 
ساماندهي اين باغات به منظور توسعه معابر و تامين روشنايي و 
ساير اقدامات آن تخصيص يابد. با اين تصميم به دنبال افزايش 
انگيزه ساكنان براي حفاظت از باغات هستيم.« محمد ساالري 
نيز در اين جلسه گفت: »تنها باغات به هم پيوسته باقيمانده 
در شهر تهران باغات كن و فرحزاد است كه در دوران دولت 
نهم و دهم با تصميم هاي لحظه اي و بدون كارشناسي كه در اين 
زمينه گرفته شد، شاهد تخريب باغات و افزايش ساخت وساز 
در اين منطقه بوديم. با انتخاب يك محدوده در كن و اجراي 
طرح صيانت از باغات و گردشگري به عنوان پايلوت، مي توانيم 
يكي از مهم ترين دستاوردهاي مديريت شهري فعلي را رقم 
بزنيم.« در اين جلسه ابوالفضل ميررفيع، نماينده بخش كن 
در شوراي شهرستان با اشاره به مشكالت موجود ساكنان 
كن به دليل برخي از محدوديت ها به خاطر اجراي شيوه نامه 
مصوبه شوراي شهرستان تهران، از سوي دستگاه هاي اجرايي 
ذي ربط، گفت: »با اجراي طرح مشاركتي نگاه تصدي گري 
برداشته شد و مردم و ذي نفعان اصلي مورد توجه قرار گرفتند 
با اين رويكرد مي توان به صيانت از باغات كن اميدوار بود.« 
غالمحســين آرام، معاون فني و عمراني فرمانداري تهران 
نيز در اين نشست با اشــاره به محروميت روستاهاي بخش 
كن گفت: »با توجه به زمان باقي مانده از عمر شوراي پنجم 
مي توان تصميمات خوبي درحوزه اقتصادي و معيشتي مردم 

محروم بخش كن گرفت.« 

دی
شي

خور
د 

حام
س: 

عك



2 شنبه 4 مرداد 99  شماره 7996 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

   ثبت نام پیامکی کمک ودیعه مسکن
وزارت راه و شهرسازی در اطالعیه ای اعالم کرد: جهت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و رفاه 
حال متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن، ثبت نام از متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی انجام خواهد شد. 
بدین منظور متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه )امروز( با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به 
شماره پیامکی 300073640 از طریق تلفن همراه شخصی خود، نسبت به ثبت نام اولیه دریافت این تسهیالت اقدام کنند. 
الزم به ذکر است که مهلت ثبت نام در ساعت 24 روز پنجشنبه همین هفته به اتمام خواهد رسید. متقاضیان باید دقت کنند 
که شماره تلفن همراه متقاضی که از طریق آن پیامک ارسال می شود به نام فرد متقاضی باشد و  زمان تکمیل اطالعات و 

پرداخت تسهیالت از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www. Tem.mrud.ir  اعالم خواهد شد.

 جزئيات طــرح حمايتــي دولت از 
مســتأجران مبنــي بــر پرداخت مسکن

تســهيالت كمك وديعه مسكن در 
حال تكميل است. آنچه تاكنون از بررسي اظهارات 
دولتمردان و متوليــان وزارت راه و شهرســازي 
استنباط مي شود، اين است كه  تسهيالت حمايتي 
به بخش كمــي از خانوارهاي مســتأجر كه واقعا 
نيازمند كمك هستند پرداخت مي شود و از ميان 
اين افراد نيز خانوارهاي 5نفره و بيشتر، همچنين 
زوج هاي تــازه ازدواج كرده خانه اولــي در اولويت 
نخســت قرار دارنــد و درصــورت مــازاد منابع 
خانوارهاي تحت پوشــش نهادهــاي حمايتي نيز 
به عنــوان اولويــت دوم وارد فهرســت تخصيص 

تسهيالت خواهند شد.
به گزارش همشــهري، درمجموع 20هزار ميليارد 
تومان از منابع مختص  كسب وكارهاي آسيب ديده 
از كرونا با نرخ ســود 13درصد به پرداخت كمك 
وديعــه مســكن اختصــاص يافته و قرار اســت 
به مســتأجران واجد شــرايط در كالنشهر تهران 
50ميليون تومان، در ساير كالنشهرها 30ميليون 
تومان و در شــهرهاي كوچــك 15ميليون تومان 

تسهيالت پرداخت شود.

ودیعه مسکن در تیررس 600هزار خانوار
بررسي ها نشــان مي دهد با فرض تقسيم مساوي 
منابع ميان تهران، كالنشهرها و شهرهای كوچك، 
دولت قادر است حدود 133هزار فقره تسهيالت در 
تهران، 222هزار فقره در كالنشــهرها و 444هزار 
فقره تسهيالت در ساير نقاط شهري پرداخت كند. 
البته با احتساب باالتر بودن اجاره مسكوني در شهر 
تهران و احتماال افزايش خانوارهاي اجاره نشــين 
مستحق در پايتخت، به نظر مي رسد سهم بيشتري 

از اين منابع به مســتأجران تهراني اختصاص يابد 
كه در اين صــورت تعداد خانوارهــاي غيرتهراني 
بهره مند از وديعه مسكن به شدت كاهش مي يابد. 
وزير راه و شهرســازي مي گويد: براساس اطالعات 
اســتخراج شــده از بانك اطالعاتي رفاه ايرانيان، 
حــدود 600هزار خانــوار از نظر مالــي و كيفيت 
واحدهاي استيجاري واجد شرايط دريافت وديعه 
مســكن هســتند. با اين تفاصيل به نظر مي رسد 
20هزار ميليارد تومان تسهيالت تخصيص يافته به 
اين طرح، نهايتا جوابگوي پرداخت همين 600هزار 
فقره تسهيالت باشد و درمجموع حدود 6.7درصد 
از كل خانوارهاي مستأجر كشور در دامنه اثرگذاري 
اين طرح قرار بگيرند. به گفته وزير راه و شهرسازي، 
حقوق بگيران ثابت، جامعه واجد شــرايط دريافت 
اين تسهيالت هســتند و در بين اين افراد اولويت 
اول به خانواده هاي پنج نفره، زوج هاي خانه اولي و 
كساني كه به تازگي ازدواج كرده اند اختصاص دارد و 
گروه دوم نيز خانوارهاي تحت پوشش سازمان هاي 

حمايتي هستند.

شرایط دریافت ودیعه مسکن
كســاني كه براســاس اولويت بندي انجام شده از 
سوي وزارت راه و شهرســازي مشمول دريافت وام 
كمك وديعه مسكن هستند، بايد پس از اعالم اين 
وزارتخانه از طريق سامانه مربوط نسبت به ثبت نام 
اقدام كنند. آنگونه كه وزير راه و شهرسازي مي گويد: 
طرح پرداخت كمك وديعه مسكن به مستأجران از 
هفته جاري قابل اجراست و كد رهگيري اجاره نامه 
و برخورداري از حقوق ثابت از شروط پرداخت اين 
تسهيالت محسوب مي شود. اســالمي، با اشاره به 
اينكه گيرندگان اين تسهيالت فقط بايد سود ماهانه 
آن را به حســاب بانك واريز كنند، افزود: اصل اين 

تسهيالت از طريق مســتأجر در اختيار موجر قرار 
مي گيرد و در پايان مدت قرارداد اجاره، تسهيالت به 
بانك برگردانده مي شود. او برخورداري متقاضيان 
از اجاره نامه رسمي ملكي و مدارك اثبات اقامت در 
شهر مورد تقاضاي تسهيالت )به استثناي محل تولد 
متقاضي( را از ديگر شروط پرداخت اين تسهيالت 
عنوان كرد و افزود: اين تســهيالت بــا معرفي نامه 
بنگاه امالك و نيز كارفرمايــي كه حقوق متقاضي 
را پرداخت مي كند به او پرداخت مي شود و ضامن 
ديگري براي اخذ اين تســهيالت احتياج نيســت. 
درخصوص كارفرماي متقاضــي نيز، دارا بودن كد 
بيمه يا كد كارگاهي كه نشــان دهنده فعاليت آن 
كارگاه باشد، ضروري است. به گزارش همشهري، 
بررسي اظهارات مسئوالن وزارت راه و شهرسازي 
نشان مي دهد گواهي كسر از حقوق، سهام عدالت و 

حساب يارانه )درصورتي كه تاكنون به عنوان وثيقه 
مورداستفاده قرار نگرفته( مي تواند به عنوان تضامين 

دريافت وديعه مسكن ارائه شود.
محمود محمودزاده، معاون مســكن و ساختمان 
وزير راه و شهرســازي مي گويد: از اواســط هفته 
جاري، جزئيات نام نويســي طرح كمــك وديعه 
مســكن در پايــگاه اينترنتي طرح اقــدام ملي به 
نشاني TEM.MRUD.ir اعالم مي شود و براساس 
برنامه ريزي هــاي انجام شــده، از 15 تا 20مرداد 
معرفي متقاضيان دريافت اين تسهيالت به بانك ها 

آغاز خواهد شد.

قابلیت تبدیل کمک ودیعه به تسهیالت
در طرح پرداخت وديعه مسكن، مستأجران فقط 
بايد سود ماهانه تســهيالت را بپردازند و اصل وام 

را بعد از قرارداد برگردانند؛ اما عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي مي گويد: افرادي كه با تأييد 
وزارت راه و شهرسازي واجد شرايط استفاده از اين 
وام هستند، اگر به جاي پرداخت ماهانه سود وام و 
پرداخت اصل آن در پايان سال، توانايي پرداخت 
ماهانه اصل و سود وام را داشته باشند مي توانند با 
انتخاب خود، اين وام را با اقســاط 30ماهه و نرخ 

12درصد دريافت كنند. 
او با اشاره به اينكه هدف اين طرح كمك به اقشار 
كم درآمد و آسيب پذير جامعه است، از همه بانك ها 
درخواست كرده است در كنار تالش براي تأمين 
مالي واحدهاي توليدي، براي ســاير مستأجران 
نيز تســهيالت كمك وديعه مسكن با نرخ مصوب 
18درصد پرداخت كننــد و اين افراد را در اولويت 

قرار دهند.

خانوارهاي پرجمعیت و جوان در اولویت وام اجاره
ثبت نام از متقاضيان از امروز به صورت پيامكی آغاز و تا آخر هفته ادامه دارد

همشهري بررسي مي كند

 فشار تورم بر معیشت مردم
جزئيات نرخ تورم نخستين ماه تابستان 

امســال نشــان مي دهد كه درصورت تورم
تداوم نبض تند تورم در ماه هاي آينده 
ممكن اســت باعث حذف برخي كاالهــاي عمدتا 
خوراكي و آشاميدني و حتي كاهش سهم بهداشت و 
درمان در بين خانوارهاي مردم شود، چرا كه با شيوع 
دوباره ويروس كرونا و افزايش هزينه ســبد مصرفي 
شهروندان ممكن است عده اي به ناچار تصميم بگيرند 
براي گذران معيشت برخي اقالم ضروري را از سبد 
مصرفي خود حذف كنند. خطري جدي كه ضرورت 
دارد تا سياســتگذار پولي تمام ابزارهاي خود براي 
كاهش التهــاب تورمي و شــكل گيري مــوج تازه 
انتظارات براي گران تر شدن قيمت ها را به كار ببندند 
تا بلكه بتواند در پايان ســال نرخ تورم را به محدوده 

22درصد برساند.
به گزارش همشــهري، 26.64درصــد از كل هزينه 
مصرفي يــك خانوار ايراني مربوط بــه خوراكي ها و 
آشاميدني ها مي شود كه در تيرماه امسال نسبت به 
خردادماه سال جاري رشــدي 6.7درصدي و نسبت 
به تيرماه پارسال افزايشــي 20.9درصدي را تجربه 
كرده اســت. گروه كاالهاي خوراكي، آشــاميدني 
به دليل مصرفي بودن در نخستين ماه تابستان امسال 
جهش قيمت قابل مالحظه اي داشــته به نحوي كه 
قيمت گوشــت قرمز و ماكيان 13درصد، شير، پنير 
و تخم مرغ 11.4درصد نســبت به خردادماه گران تر 
شده اســت و رشــد قيمت برخي كاالهاي خوراكي 
نظير قندوشكر و شــيريني ها و نان و غالت به ترتيب 
با افزايش 5.9درصد و 7.3درصد مواجه شده است. 
در نتيجه اگر اين رونــد افزايش قيمت ها در ماه هاي 
آينده هم ادامه يابد، هزينه خوراك خانوارهاي ايراني 

گران تر تمام مي شود هرچند انتظار مي رود به دليل 
اصالح قيمت برخي كاالهــاي خوراكي نظير روغن، 
شكر و لبنيات به همراه نوشــيدني ها از سوي ستاد 
تنظيم بازار، در ماه هاي پيش رو روند رشد قيمت اين 

كاالها متعادل تر از تيرماه باشد.

سهم باالي اجاره ها
اگرچه دولت در تالش اســت تا هزينــه اجاره بها را 
با بســته كمك به مســتأجران و تعيين سقف رشد 
اجاره بها دست كم تا زمان تداوم وضعيت شيوع كرونا 
متعادل نگه دارد، اما واقعيت اين اســت كه شاخص 
رشــد ماهانه اجاره بها در تيرماه امســال به ميزان 
7.2درصد با ضريــب اهميــت 30.72درصدي در 
سبد هزينه خانوارها اين گزاره را تقويت مي كند كه 
دست كم اجاره نشين ها ممكن است تصميم بگيرند 
كه براي تامين ســرپناه موقت براي خود قيد خريد 
و مصرف برخي كاالهاي خوراكــي و غيرخوراكي را 
بزنند. تجربه اي تلخ نظير كاهش سرانه مصرف لبنيات 
و شير در سبد مصرفي مردم در يك دهه اخير اين بار 
ممكن است باعث شود تا سهم كاالهايي چون مواد 
خوراكي نظير گوشت قرمز و ســفيد و حتي اقالم و 
خدمات بهداشــتي و درماني در نتيجه فشار تورمي 

كاهش يابد.

افزایش تورم حمل ونقل
به گزارش همشهري در شرايطي كه انتظار مي رفت 
نرخ تورم گــروه حمل ونقل پــس از افزايش قيمت 
بنزين در سال گذشته در سطح كمتر از 2درصد در 
هر ماه نوسان داشته باشــد، اما نرخ تورم اين گروه با 
ضريب اهميت 9.41درصدي در ســبد هزينه هاي 

مردم در تيرمــاه به ميزان 7درصد نشــان مي دهد 
كه دست كم به دليل شــيوع ويروس كرونا و كاهش 
اســتفاده از وســايط نقليه نظير مترو و اتوبوس و 
افزايش تردد با تاكســي و وســايل نقليه شخصي، 
هزينه تمام شده اســتفاده از خدمات حمل ونقل در 
بين خانوارهاي ايراني افزايش يابد. زنگ خطر جدي 
درصورت تندتر شــدن نبض تورم در ماه هاي آينده 
به نرخ تورم گروه خدمات بهداشت و درمان مربوط 
مي شود، به گونه اي كه با شيوع كرونا، ميزان مصرف 
كاالها و همچنين خدمات بهداشتي و درماني مردم 
هم روندي صعــودي را تجربه مي كنــد و نرخ تورم 
اين گروه مهم در تيرماه امسال نسبت به خردادماه 

5.3درصد برآورد شده است.

خطر شکل گیري نارضایتي ها
نتيجه رفتــار متفاوت نرخ تورم در تيرماه امســال و 
شكسته شدن ركورد نرخ تورم ماهانه پس از 21 ماه 
در نخستين ماه تابستان 99نمايانگر اين واقعيت است 
كه با شيوع كرونا، هزينه مصرفي مردم باالتر رفته و از 
سوي ديگر سطح درآمدها هم پايين تر آمده و ادامه 
اين وضعيت ممكن اســت حتي باعث شكل گيري 
موج تازه مهاجرت از اســتان ها، شهرها و روستاهاي 
دچار نــرخ تورم و بيكاري باال به ســمت شــهرها و 
استان هاي ديگر و تشديد حاشيه نشيني شود چرا كه 
رشد اجاره بها همچنان كه پيش تر روزنامه همشهري 
هشــدار داده بود باعث مهاجرت اجاره نشــين ها به 
حاشيه كالنشهرها و شهرهاي اطراف شده و با ورود 
موج دوم مهاجران جديد، احتمال دارد اين وضعيت 
به پديده هاي نامطلوب اجتماعي و نارضايتي ها دامن 
بزند. افزايش نرخ تورم، چهره فقر را خشن تر و فاصله 
اجتماعي را بيشتر مي سازد و اين زنگ هشداري است 
براي دولت و مجلس كه براي كاهش التهاب قيمت ها 
چاره انديشي كنند و نرخ تورم را به سمت كانال هاي 

پايين تر سوق دهند.

اخبار اقتصادی

   توقف واگذاري ایدرو و ایمیدرو 
معاون سازمان خصوصي سازي  ازتوقف واگذاري سهام ايدرو و ايميدرو 
در بورس خبر داد وگفت: درمورد عرضه سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع)ايدرو( و سازمان توسعه و نوســازي معادن و صنايع معدني 
)ايميدرو( بحث هايي مطرح شده بود كه فعال مسكوت مانده و دولت 
مصوبه اي در اين باره نداده اســت. ابوالقاسم شمسي جامخانه افزود: 
در نهايت قرار شد شركت هاي زيرمجموعه  ايدرو و ايميدرو به صورت 
مجزا واگذار شــوند و اين در دستوركار سازمان خصوصي سازي  قرار 

دارد.
   کرونا مصرف آبمیوه را بیشتر کرد

دبير انجمن صنايع آبميوه و كنسانتره ايران گفت: محصوالت آبميوه از 
نظر آلودگي به ويروس كرونا ايمن هستند و به نظر مي رسد شهروندان 
هم به دليــل نگراني هايي كه در زمينه شست وشــوي ميوه در دوره 
كرونا داشتند و همينطور افزايش قيمت ميوه، براي تامين ويتامين 
مورد نياز به آبميوه هاي بســته بندي روي آورده اند. به گفته ولي اهلل 
داوودآبادي با وجود افزايش تقاضا براي آبميوه به دليل نامشــخص 
بودن وضعيت مدارس و نبود مالقات در بيمارســتان ها بخشــي از 

مشتري ها هم از دست رفته اند.
   دریافت لوازم خانگي ارزان 

معاون بازرگاني وزارت صنعت از شــروع طرح توزيع مستقيم لوازم 
خانگي به صورت ســبدهاي ارزان قيمت خبرداد. محمدرضا كالمي 
گفت: اقشار هدف اين طرح، با اولويت زوج هاي جوان تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي يا فرزندان اين افراد هستند. سومين گروهي 
كه در اولويت اين طرح هســتند، مزدوجين تحت پوشش سازمان 
بازنشستگي اند. به گفته او واحدهاي توليدي بايد نسبت به عرضه 5 
قلم كاالي لوازم خانگي اصلي جهيزيه ازجمله اجاق گاز، تلويزيون، 

يخچال، ماشين لباسشويي و جارو برقي اقدام كنند.
   تالش 3 کشور براي حضور در چابهار

مديرعامل منطقه آزاد چابهار اعالم كرد: ازبك ها، قزاق ها و قرقيزها 
به دليل ظرفيت ها و مزيت هاي چابهار به دنبال داشــتن جاي پا در 
اين منطقه هســتند. عبدالرحيم كردي گفت:پيشــنهادهايي را از 
طريق وزارت امور خارجه و هم به صورت مســتقيم به اين كشورها 
ارائه كرده ايم تا بتوانيم يك بســتر و فضايي لجستيكي براي آنها در 
چابهار درنظر بگيريم.به گفته او اين كار با اين هدف انجام مي شود تا 
اين كشورها بتوانند از اين منطقه به عنوان بارانداز براي كاالي مورد 

نياز شان و هم كاالي صادراتي استفاده كنند.
   افت اقتصادي کره جنوبي

رشد اقتصادي كره جنوبي به كمترين ســطح خود در 22 سال اخير 
رسيد. كاهش شتاب رشد بخش خدمات و افت محسوس رشد بخش 
ساخت وســاز باعث شــد تا اقتصاد كره جنوبي در 3 ماهه دوم سال 
3.3 درصد كوچك  شود. اين رشد در مقايسه با رشد 3 ماهه نخست 
سال جاري اين كشور 3 درصد كاهش پيدا كرده است.طي اين مدت 
رشــد بخش توليد از منفي يك درصد3 ماهه نخست به منفي 1.2 

درصد در 3ماهه دوم رسيده است.

کاهش صادرات زعفران
كميســيون   رئيــس 
كشاورزي اتاق بازرگاني 
ايران با اشاره به اينكه 
صادرات زعفــران در 
دوران كرونــا 15 تــا 
20 درصد از نظر وزني 
كاهــش يافته اســت، 
گفت: با شــيوع كرونا، 
بــراي  محصوالتــي 
كشــورها اهميت پيدا 
كرده كه از نظر امنيت 

غذايي اولويت بااليي دارند ضمن اينكه شــاهد كاهش قــدرت خريد مردم نيز 
هستيم. علي شريعتي مقدم افزود: همچنين تعطيلي رستوران ها، ايرالين ها و 
مجالس نيز باعث كاهش مصرف زعفران شده است.به گفته او صادرات زعفران 

قبل از شيوع كرونا افزايش جزئي داشت اما بعد از كرونا با كاهش مواجه شد.
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محمدباريكاني
خبر نگار

كاروان تخريب گران محوطه هاي تاريخي
  كاروان آموزش ميداني گنج يابي با 140 خودرو و 500 شركت كننده در كشور به راه افتاد

  نماينده شوراي جهانی بناها و محوطه هاي تاريخي در ايران: قوه قضاييه، وزارت اطالعات و نهادهاي امنيتي قاطعانه با 
حفاران غيرمجاز و قاچاقچيان عتيقه مقابله كنند 

تحريــم  و كرونا ســفره 
ميراث
ايراني ها را كوچك تر كرده فرهنگي

است و از 5 ماه قبل از دست 
رفتن برخي مشــاغل و كاهش درآمدها 
منجر به رواج پديده هاي عجيب در ايران 
شده است. هفته گذشته مقامات پليس 
اعالم كردند از ميان سارقان دستگير شده 
تعداد زيادي از آنها سرقت اولي بوده اند. 
حاال اما كرونا يك نشانه عجيب در حوزه 
ميراث فرهنگي برجاي گذاشــته است؛ 
افزايــش حفاري هــاي غيرمجــاز در 
محوطه هاي تاريخي و فرهنگي كشور كه 
به از دست رفتن نشانه هاي هويتي ايران 
مي انجامد. چندي پيش و به اعالم صداي 
ميــراث، كارواني شــامل 140خودرو 
به همراه 500جوينــده دفينه در يكي از 
روستاهاي اصفهان آن هم با يك فراخوان 
مجازي به راه افتاد تا آمــوزش ميداني 

گنج يابي براي عالقه مندان برگزار كند.
به گزارش همشــهري، اين نخستين بار 
در تاريخ ميراث فرهنگي ايران است كه 
يك كاروان عتيقه يابــي به محوطه هاي 
تاريخي كشــور سرازير مي شــود تا در 
روز روشن ســوداي گنج يابي را تحقق 
بخشد؛ حاال نماينده شوراي جهاني بناها 
و محوطه هاي تاريخــي )ايكوموس( در 
ايران از روســاي قواي سه گانه، شخص 
رئيس قوه قضاييــه، وزارت اطالعات و 
نهادهاي امنيتي كشــور خواست به طور 
جدي به موضــوع حفاري هاي غيرمجاز 
در كشور ورود كرده و اجازه به تاراج رفتن 

هويت تاريخي ايران را ندهند. 
مهدي حجت، نماينده شوراي بين المللي 
بناها و محوطه هاي تاريخي )ايكوموس(  
در ايران به همشهري مي گويد: »نتيجه 
راه اندازي كاروان گنج يابي در ايران نه تنها 
يك آبروريزي فرهنگي است كه احترام 
ايران به عنوان كشوري با سابقه فرهنگي 

زياد و آثار تاريخي متنــوع را در مجامع 
جهاني از بين مي برد.« او از تحريم و كرونا 
به عنوان 2 عامل افزايش حفاري غيرمجاز 
در ســايت ها و محوطه هاي تاريخي نام 
برد و به همشــهري گفت: كرونا بر سبد 
خانوار و معاش مردم تأثير منفي گذاشت 
و به دليل آزاد شــدن نيروي انســاني و 
تنگناي اقتصادي، گرايــش به »تجربه 

شانس« هم افزايش يافت.

غارتاسنادتاريخيايرانفاجعهاست
مهدي حجت كــه بنيانگذار ســازمان 
ميــراث فرهنگي بــود و در دهه60 نيز 
رياست بر اين سازمان را برعهده داشت، 
مي گويد: ده ها هزار تپه تاريخي در ايران 
وجود دارد كه عده اي با سوءاســتفاده 
از ناآگاهــي برخي مردم بــه تخريب و 
غارت  آنها اقدام مي كننــد و اين اتفاق 
به دليل از بين بردن اسناد هويتي ايران، 

فاجعه است. 
رئيس ايكوموس ايران ريشه حفاري هاي 
غيرمجاز در كشور را در آن سوي مرزها 
و در موزه هــاي پنهان جهــان مي داند 
كه ارزش دارايي هايشــان چندين برابر 
بزرگ تريــن موزه هاي رســمي جهان 
اســت. به گفته مهدي حجت، شــرايط 
ميراث فرهنگي كشــور به جايي رسيده 
اســت كه ده ها ســايت مجازي در حال 
تبليــغ فلزيــاب و گنج ياب هســتند و 
راهنمايي هاي الزم را براي از بين بردن 
تاريخ اين ســرزمين در اختيار حفاران 

غيرمجاز قرار مي دهند. 
نماينــده شــوراي جهانــي بناهــا و 
محوطه هاي تاريخي در ايران با تشريح 
ديدگاه رهبر انقالب به آثار تاريخي كشور، 
گفت: مقام معظم رهبــري بارها بر لزوم 
حفظ آثار تاريخي و صيانت از محوطه هاي 
باستاني كشور تأكيد داشته اند و بنابراين 
وزارت اطالعات و نهادهــاي امنيتي در 
موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي كشور 
تكليف دارند. به گفته حجت، راه افتادن 

كاروان گنج يابي در كشور بسيار عجيب و 
بي سابقه است.

هشــدارايكوموسايراننسبتبه
افزايشحفاريهــايغيرمجازدر

شرايطتحريموكرونا
رئيــس ايكوموس ايران به همشــهري، 
گفت: پليس فتا بايد ســايت هاي تبليغ 
حفاري غيرمجاز و فــروش گنج ياب را 
متوقف كنــد و وزارت اطالعات با توجه 
به اينكه سرمنشــاء فعاليت هاي مرتبط 
با قاچاق اشــياي تاريخي ايران بيرون از 
مرزهاي كشور و بيشتر در سرزمين هاي 
اشغالي است، بايد به موضوع حفاري هاي 

غيرمجاز ورود جدي داشته باشد.
مهدي حجت هشــدار مي دهــد كه در 
شــرايط كرونايي و تنگناهاي اقتصادي، 
حفاري غيرمجاز در محوطه هاي تاريخي 
مي تواند همچون كرونا تبديل به اپيدمي 
شود كه لطمات زيادي به تاريخ و فرهنگ 

ايران وارد مي كند.
به گفته او، مديريت منســجمي پشــت 
حفاري هاي غيرمجاز در ايران وجود دارد 
كه براي اين موضوع سرمايه گذاري و افراد 
را دعوت به حفاري مي كند تا آنها كه در 
آن سوي مرزهاي كشور نشسته اند، نيت 
خود را در تخريب محوطه هاي تاريخي و 

به دست آوردن اشياي ارزشمند اجرايي 
كنند. در اين وضعيــت وزارت اطالعات 

بايد به اين موضوع ورود كند. 
رئيس ايكوموس ايران، راه اندازي كاروان 
گنج يابي در كشور را آبروريزي فرهنگي 
براي ايران در مجامــع فرهنگي جهان 
توصيف كرد و گفت: تعجب مي كنم كه 
چطور مسئولين كشور در مورد اين اقدام 
كامال غيرقانوني و غيرمجاز واكنش نشان 

نداده اند. 
نماينــده شــوراي جهانــي بناهــا و 
محوطه هــاي تاريخي در ايــران تأكيد 
كرد: قوه قضاييه بايد به جاي برخورد با 
ريزدانه هايي كه عمدتا كارگر هستند و در 
حفاري هاي غيرمجاز دستگير مي شوند، 
ســراغ دانه درشــت هاي قاچاق اشياي 

تاريخي كشور برود. 
حجت با هشــدار نســبت بــه افزايش 
حفاري هاي غيرمجــاز در ايران، گفت: 
به عنوان مســئول ايكوموس ايران اعالم 
مي كنم مراقبت از تپه ها و محوطه هاي 
تاريخي ايران در شرايط فعلي بايد بيش 
از گذشته باشد؛ چون وقاحت بيش از اين 
نمي شود كه كاروان حفاري غيرمجاز براي 
قاچاق آثار در كشور راه بيندازند و رئيس 
قوه قضاييه بايد با اين آبروريزي فرهنگي 

مقابله سخت كند.

زجعنكفابمبتسه
يدهيناسلهتبلا
رادنايمگربنتوگ
بيساارقهقد
دنوارپياتلارا
لاقبكالدنالان

يشتفالخكوتسو
لتكيتسارورتيپ
افتكانيكستور
تيارسريابريلد
كيردميالالويه

چاوناناجار
هيامراكهمانتغل
راگنزادورنمضه
هدرايراوابهبب
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افقي:
 1- كتاب مصور جغرافيا- از 
ايالت بزرگ ايران- قلب دوم

2- صحنه نمايـــــــش- 
300كيلوگرم- شــهري در 

خوزستان
3- نمايشــنامه اي از مولير 
فرانســوي- گروه محافظان 

ويژه- لگن لباسشويي
4- از ساخته هاي سينمايي 

هيچكاك- همدم- ناقص
چشــم  خبرنامــه-   -5

الكتريكي
6- بارندگي- خونريز- ساقه 

خوراكي ترش و شيرين
7- رنــگ آرامش بخــش- 

پاكيزه- هضم غذا
8- رود آرام- تنگــه اي كه 
درياي سرخ را به خليج عدن 

متصل مي كند- ورم
9- دستخوش تغيير- بيابان 

- پيشقراول
10- نورگير آپارتمــــان- 
پارازيت- زمين كشــاورزي 

بي مصرف مانده
11- شهري در اســـــتان 

كرمانشاه- فينال
12- حــركات رزمـــــي 
نمايشي- ويرايش- از تداول 

افتاده
13- داراي اخـــــــالق و 

رفتــار خشــك- بي ريا- از 
باشگاه هاي فوتبال اماراتي

14- نــام قديم اين شــهر 
دزدآب بــوده اســت- زبان 

پهلوي اشكاني- گشاده
15- ضربه ســر در فوتبال- 
مؤسس سلســله آل زيار- 

صادق
  

عمودي:
1- نام پيشين گرگان- تميز

2- ريسمان محكم- حوض 
تزييني- مقابل ويران

3- قيــادت- پشــه ناقــل 
بيماري خواب

4- تالشگر- عابد نصراني كه 
از نبوت حضرت محمد)ص( 

در كودكي خبر داد- نفس
5- شــيوه- هركــه خواهد 
جور هندوستان بايد كشد- 

معشوق
6- جغد- رويارويي- ياقوت

7- كتــف- پايــان و آخر- 
داخل

8- سرزنده و شاداب- نوعي 
الياف مصنوعــي- اتحاديه 

جهاني پست
9- بــرج ديدني فرانســه- 

آهن ربا- حرف ندا
10- گل و اليــي كه رود ها 
همراه خود مي برند- گرد و 

مدور- منزلت
11- جوانمــرد- مدخــل- 

غذاي مجردي
12- تيغ شكسته!- دستگاه 
آرد كردن غالت- حس باصره

13- بلوري شده- زن نازا
14- آلوده و ناپــاك- طبخ 

غذا- زاينده
15- هنرپيشه زن- نگراني و 

دغدغه خاطر
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9درصد از سواحل كشــور غيرقانوني 
منابع
تصرف شده اســت. آنگونه كه وزارت طبيعي

كشــور اعالم كرده، از 3668كيلومتر 
سواحل شمال و جنوب كشور 340كيلومتر به صورت 
غيرقانوني در تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي است.

مطابق قوانين و شرع، سواحل كشور جزو انفال هستند 
و نبايد در تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي باشند. در 
قوانين كشور نيز هيچ دستگاهي حق تصرف اراضي 
ساحلي را ندارد و دســتگاه هاي دولتي كه سواحل را 

تصرف كنند به دستگاه قضايي معرفي مي شوند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منطقه اي 
وزير كشور ابراز اميدواري كرده است كه دولتي ها در 
آزادسازي اراضي ساحلي كشور پيشگام شوند. چون به 

گفته او، سواحل ملك خصوصي نيست و انفال است.
بابك دين پرست آنگونه كه پرتال وزارت كشور اعالم 
كرد، گفته اســت كه تذكرات الزم به همه دستگاه ها 
پيرامون تصرف نوار ساحلي ابالغ و با آنها اتمام حجت 
شده اســت كه تا هفته آينده فرصت دارند اقدامات 
قانونــي الزم را انجام دهند وگرنه بــه مرجع قضايي 

معرفي مي شوند.
معاون وزير كشور با اعالم اينكه در يك سال گذشته 
حدود 500 مكاتبه با دستگاه ها پيرامون سواحل انجام 
شــد، گفت: اميدواريم دولتي ها خود در آزاد سازي  

اراضي ساحلي پيشگام شوند.
از مجموع 3668كيلومتر نوار ســاحلي در شــمال و 

جنوب كشــور 340كيلومتر به صورت غيرقانوني در 
تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي است و از مجموع 
1260هكتار تصرف غيرقانوني در ســواحل شمالي، 
79درصد تصرف ســواحل در اســتان گيالن اتفاق 

افتاده است.

جريمههابازدارندهنيست
ساحل  خوارها براساس قانون با جريمه هاي مالي مواجه 
مي شــوند اما مبالغ جريمه هاي درنظر گرفته شده 
بازدارنده نيســت. حميدرضا دروديان، رئيس هيأت 
مديره انجمن بوم بانان گيالن در فضاي مجازي اعالم 
كرده است كه زمين خواري و ساحل  خواري معموال 
در مناطقي اتفاق مي افتد كه صعب العبور هستند كه 
فعاليت در آنها دور از چشم دستگاه هاي نظارتي انجام 
مي شود. البته عدم اعمال قانون براي جريمه و مجازات 
زمين خوارها يا ساحل خوارها نيز يكي از ضعف هاي 
قانوني است كه سبب ريسك پذيري اين افراد مي شود. 
زيرا زمين خوارها با تصاحب زمين و ساحل و محاسبه 
ارزش زمين به راحتي مي توانند قانون را زيرپا بگذارند. 
براي آنها ريســك تفاوت ارزش زمين ساخته شده يا 
نشده چندان مهم نيســت. اگر با قانون مواجه نشوند 
سرمايه ساخت وسازهايشان را در مدتي كوتاه به دست 
مي آورند و اگر هم با اهرم قانون روبه رو شوند، سرمايه 
زيادي از دست نمي دهند و با پرداخت جريمه ناچيز، 
ضرر مالي اندكــي را تجربه مي كننــد. بدين ترتيب 
جريمه ها براي ســاحل خوار ها بازدارنده نيســت و 
الزم است مســئوالن راهكارهاي بهتري در مقابله با 

ساحل خواري و زمين خواري در پيش بگيرند.

  اشخاص حقيقي و نهادهاي كشوري تاكنون 9درصد سواحل شمالي و جنوبي كشور را تصرف كرده اند
  معاون وزير كشور: سواحل كشور انفال است اگر تا هفته آينده آزاد نشوند فهرست ساحل خوارها را اعالم مي كنيم

ساحلخوارهامعرفيميشوند
سيدمحمدفخار

خبر نگار
مشخصاتساحلخواريدركشور

مجموعنوارساحليشمالوجنوبكشور

۳۶۶۸ كيلومتر
طولساحلتصرفشدهكلكشور

۳۴۰ كيلومتر
طولنوارساحليشمالكشور

۸۹۰كيلومتر
طولساحلتصرفشده

كيلومتر
۱۸۰

مساحتمنطقهساحليتصرفشده

هكتار
۱۲۶۰

جزئياتتصرفسواحلشمالي

۲۸كيلومترنهادهاينظاميوانتظامي
۱۸.۴كيلومترشهرداريها
۳۲كيلومتربخشخصوصي

۹۵كيلومتردستگاههايدولتي
مجموعنوارساحليجنوبكشور

۲۷۷۸كيلومتر
طولساحلتصرفشده

۱۵۰كيلومتر

رئيسايكوموسايران:مديريتمنسجمباسرمايهگذاریپشتحفاريهايغيرمجازاستكه
عكس:همشهری وزارتاطالعاتبايدبهاينموضوعورودكند.
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 پس از امارات، چيني ها هم راهي ســفر 
مريخ شــدند و ايــن درحالي اســت كه فضا

كاوشگر آمريكايي ها هم تا چند روز ديگر 
به سمت سياره سرخ حركت خواهد كرد. در دوره اي كه 
فاصله زميــن و مريــخ در كمترين حد ممكن اســت، 
كشورهايي كه امسال قصد شروع كاوش در سياره سرخ 
را داشته اند، همگي دست به كار شــده اند و اين روزها به 

همين خاطر مسير زمين به مريخ حسابي شلوغ است.
به گزارش وبسايت خبري سي ان بي سي، پنجشنبه گذشته، 
چين ماموريتي با نام »تيان ون-1« را آغاز كرد كه نخستين 
ماموريت كامال چيني اين كشــور در راه رسيدن به مريخ 
محسوب مي شــود. پيش از اين، چيني ها با روسيه براي 

رسيدن به مريخ برنامه اي مشترك را پيش برده بودند.

پرسش هاي بهشتي
ماموريت »تيــان ون-1« كه معني اش، »پرســش هاي 
بهشتي« اســت، شــامل يك مريخ نورد 240كيلوگرمي 
كه نيروي محركش از پنل هاي خورشــيدي تاشو تغذيه 
مي شود، يك فرودگر و يك مدارگرد مي شود. تمامي اينها، 
صبح پنجشنبه با موشــك »النگ مارچ5« از مركز پرتاب 
ماهواره »ِونچانگ« در جزيره هاينــان با موفقيت به فضا 

پرتاب شدند. مقامات چيني گفته اند كه مريخ نوردشان با 
موفقيت در مدار مورد نظر قرار گرفته است و مسير خود 
را به سمت سياره سرخ طي مي كند. »تيان ون-1«، 7ماه 
ديگر اين مسافت 55ميليون كيلومتري را طي كرده و به 
مريخ خواهد رسيد و آماده ارسال مريخ نوردش روي سطح 
سياره سرخ خواهد شد. به گفته دانشمندان چيني، هدف 
آنها از ارسال كاوشگر به مريخ، بررسي سطح اين سياره و 
مطالعه روي توزيع خاك آن و مواد مختلف موجود در آن 
است. كاوشگر چيني يك تيرك بلند دارد كه دوربيني براي 
گرفتن تصاوير روي آن قرار داده شده است. اين دوربين 
ضمن تصويربرداري، به مســيريابي اين وسيله نيز كمك 
خواهد كرد. چيني ها سال گذشته هم تالش هايي را براي 
ارسال يك كاوشگر به مريخ داشتند كه در اين راه ناموفق 
بودند. موقعيت مكاني فرود كاوشــگر چيني، يك دشت 

مسطح در شمال ناحيه استوايي مريخ عنوان شده است.

استقامت آماده مي شود
بالفاصله پس از پرتاب »النگ مارچ5« به ســمت مريخ، 
صفحه رســمي ناسا در شــبكه اينســتاگرام، شمارش 
معكوس براي پرتاب موشــك اطلس5 به منظور حمل 
مريخ نورد 6چرخ اســتقامت )Perseverance( را بار 
ديگر منتشر كرد. قرار اســت در روز سي ام ژوئيه )5روز 
ديگر( اين كاوشگر به فضا پرتاب شود. برنامه مريخ نورد 
استقامت اين اســت كه نمونه سنگ هايي را جمع آوري 

كرده و با خود به زمين بياورد تا طي يك دهه از ســوي 
دانشمندان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. اياالت متحده 
تنها كشوري است كه توانسته تاكنون يك مريخ نورد را 
بر سطح سياره سرخ فرود بياورد و از آن بهره برداري كند.

اميد در راه مريخ
اماراتي ها پس از 2بار تأخير به دليل شرايط بد آب وهوايي، 
سرانجام هفته گذشته موفق به پرتاب مريخ نورد خود با 
نام اميد شدند. كاوشــگر 1350 كيلوگرمي اماراتي ها از 
جزيره تانگاشيما در ژاپن و با موشــك ژاپني H-2A به 
فضا پرتاب شد و قرار است در  ماه فوريه سال2021 به كره 
مريخ برسد. اميد قرار است درباره جو مريخ تحقيق كند 
و علت از بين رفتن بخش عمده اي از هوا و آب اين سياره 
را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. اين كاوشگر، يك سال 
مريخي كه معادل 687 روز زميني مي شود، دور سياره 
سرخ گشته و اطالعات خود را به زمين ارسال خواهد كرد.

همزماني تقريبي
3پرتاب به ســمت مريخ در كمتر از 10روز؛ اين موضوع 
البته تصادفي و اتفاقي نيســت. زمانبنــدي براي انجام 
پرتاب ها در اصل طبق باز شــدن پنجره يك ماهه انجام 
شده است. در اين زمان، 2 سياره مريخ و زمين در موقعيت 
ايده آل و در يك طرف خورشــيد قرار دارند كه اين مهم 
باعث كاهش زمان سفر و مصرف سوخت مي شود. چنين 

پنجره اي هر 26ماه يك بار باز مي شود.

اهميت رسيدن به مريخ
سياره سرخ نزديك ترين سياره به كره زمين است. نوري 
كه از خورشــيد به مريخ مي رســد نصف نوري است كه 
زمين دريافت مي كند، اما روز مريخي 40دقيقه طوالني تر 
از روز زميني است؛ به همين دليل شرايط از نظر نور تقريبا 
مثل زمستان زمين است و به اين خاطر امكان رشد گياه 
در شــرايط گلخانه اي در سياره ســرخ وجود دارد. يك 
روز مريخي، 24ســاعت و 37دقيقه است. از قديم االيام 
دانشمندان بر اين عقيده بوده اند كه اين سياره مي تواند 
شباهت بســيار زيادي به زمين ما داشته و حتي حيات 
در آن وجود داشته باشــد. تالش براي رسيدن به مريخ، 
سال ها پيش آغاز شده اســت. جايي كه محققان به اين 
نتيجه رسيدند كه مي شود روي اين سياره كلوني هايي را 
تشكيل داد و زندگي كرد؛ راهي براي فرار از كره زمين و 
مقابله با افزايش جمعيت. موضوع ديگر، بحث مهم تامين 
منابع بوده است. از آنجا كه منابع كره زمين باالخره روزي 
به پايان خواهد رسيد، جايگزين كردن آن با منابعي كه در 
فضا استخراج مي شود، مي تواند ايده اي بكر محسوب شود. 
اگرچه اين موضوع هنوز تا عملي شــدن فاصله بسياري 
دارد، اما به دست آوردن منابع روي سياره اي مانند مريخ، 
به بشر كمك خواهد كرد تا ساخت وساز روي اين سياره را 

بسيار راحت تر و ارزان تر انجام دهد. 

چين، امارات و آمريكا با 
ارسال كاوشگرهاي خود به 
سياره سرخ در تالش براي 
فتح سياره اي مهم هستند

نگاه ديگر

خيز چين براي توليد واكسن 
كرونا

درحالي كه رقابت شــديدي ميان كشورهاي 
جهان براي توليد انبوه نخســتين واكســن 
بيماري كوويدـ19 در جريان است، چيني ها 

براي اول شدن در اين مسير خيز برداشته اند.
پس از آنكه محققان آكسفورد از موفقيت بزرگ 
خود در آزمايش واكسن كرونا خبر دادند، حاال 
گروه داروســازي ملي چين )سينوفارم( اعالم 
كرده احتماال اين كشــور خواهد توانســت تا 
پايان سال 2020 و زودتر از آنچه تصور مي شد 
واكســن مقابله با كوويدـ19 را به بازار عرضه 
كند. محققان چيني هم اكنون به صورت موازي 
در حال كار روي 2 واكسن هستند. به گزارش 
بي بي سي،  ماه پيش سينوفارم از تأخير در عرضه 
واكسن به دليل كمبود موارد ابتال در چين خبر 
داده بود، اما اكنون نزديــك به 15 هزار نفر در 
مرحله سوم آزمايش واكسن در امارات شركت 
دارند. همچنين يك شــركت ديگــر چيني با 
استفاده از روش هاي مشابه، در مراحل نهايي 
آزمايشي در برزيل است. براساس گزارش هاي 
منتشر شده چيني ها قرار است واكسن پيشتاز 
خود را به زودي و احتمــاال در 11 مرداد وارد 
مرحله سوم كارآزمايي باليني كنند. مقام هاي 
چيني مي گويند 2 فاز قبلــي آزمايش باليني 
كامال موفق بوده و واكسن آنها با عوارض جانبي 
كم مثل تب خفيف و خستگي توانسته بدن را در 
مقابل بيماري كوويدـ19 ايمن كند. درصورت 
موفقيت فاز سوم احتماال در دي ماه اين واكسن 
مي تواند در دسترس عموم قرار بگيرد. هم اكنون 
حداقل 3 واكســن از آمريكا، انگليس و چين 
پيشــرفت هاي قابل توجهي در آزمايش هاي 
باليني داشــته اند. چيني ها مي گويند واكسن 
آنها موســوم به ام.آر.آن.اي 1273 كه مي تواند 
تا دي ماه به بازار بيايــد   در خون 45 نفر تحت 
آزمايش، بدون عوارض جانبي زياد باعث ايجاد 
پادتن هاي ضد ويروس جديد كرونا شده است. 
تيم تحقيقاتي فنگ چــي ژو در مركز كنترل و 
پيشگيري از بيماري هاي ايالت جيانگ سو در 
شهر ووهان گفته واكسن چيني سيستم ايمني 
بدن را تحريك كرده، باعث ايجاد آنتي بادي در 
بدن شده و سلول هاي مدافع را در خون افزايش 

داده است.

ترافيك در مسير مريخ

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

مبارزه حسگرهای يک استارتاپ با كرونا
يك اســتارتاپ در حــوزه فنــاوری هوش 

مصنوعی كه دفتــر مركزی آن 
در سانفرانسيسكو قرار دارد، 

می خواهد با استفاده از 
حســگرهايی به مقابله 
بــا گســترش بيماری 

بپــردازد.  كوويــد–19 
اســتارتاپ Butlr كــه در 

سال2019 تاسيس شده، تركيبی 
از سخت افزار بی سيم، باتری و هوش مصنوعی را برای رديابی حركات 
افراد در داخل خانه، بدون نقض حريم خصوصی آنها ابداع كرده است. 
اين استارتاپ از حسگرهای سقفی نصب شده برای شناسايی گرمای 
بدن افراد برای رديابی جايی كه شــخص در آن قدم می زند استفاده 
می كند. حسگرها می توانند هنگام تشــخيص حركت، چراغ ها و يا 
سيستم تهويه مطبوع را روشن كنند. آنها به مشاغل كمك می كنند 
تا نحوه ورود و خروج خريداران به فروشگاه ها را مديريت كنند، زمان 
انتظار در صف صندوق را تعيين كنند و حتی در صورت شناسايی فرد 
مشكوك به بيماری كوويد–19، زنگ هشــدار را به صدا درآورند.  به 
گزارش تك كرانچ، حسگرها می توانند به فروشگاه داران كمك كنند تا 
مشتريان بيش از اندازه وارد مغازه نشوند. اين استارتاپ در ماه فوريه، 
سيســتم خود را در چين با موفقيت آزمايش كــرده و حاال به دنبال 

مشتريان بيشتر در نقاط مختلف جهان می گردد.

آجر استارتاپی
اســتارتاپ اســكاتلندی 
Kenoteq، با اســتفاده 
از ضايعات ســاختمانی، 
موفق به ساخت آجرهايی 
ســازگار با محيط زيست 
شــده اســت. به گزارش 

وب سايت ای آی دی، بسياری از مصالح ســاختمانی كنونی خصوصا 
آجرهــا، دارای آاليندگی زيســت محيطی هســتند كــه می تواند 
دردسرهای بسياری را ايجاد كند، اما آجر ابداعی Kenoteq، به گفته 
مسئوالن اين استارتاپ، يك دهم آاليندگی آجرهای معمولی را دارد. 
 مهندســان و طراحان اســتارتاپ Kenoteq موفق به ســاخت آجر

K-Briq  شده اند كه 90درصد از ضايعات ساختمانی تهيه شده است 
و به دليل اينكه برخالف آجرهای معمولی نيازی به كوره برای پختن 
ندارد، نسبت به آجرهای معمولی انتشــار كربن و آاليندگی كمتری 
هم دارد. از ســوی ديگر آجرهای معمولی بــرای توليد به خاك رس 
فراوانی نياز دارند. خاك رس، موجب حاصل خيزی زمين ها و رشــد 
گياهان می شود و استفاده بيش از حد از آن، طبيعتا به محيط زيست 
ما آســيب های بســياری وارد می كند. برای توليد K-Briq از شــن، 
سنگ ريزه، ماسه، خرده آجر و گچ اســتفاده می شود. اين مواد پس از 
تركيب با آب، در قالب های خاصی فشــرده می شوند و با رنگ آ ميزی 
توسط رنگدانه های بازيافت شده به رنگ های دلخواه درمی آيند. اين 
آجرها حتی طول عمر و دوام بيشتری نيز نسبت به آجرهای رايج دارند.

  تأخير در ارائه پردازنده هاي جديد اينتل
شركت اينتل ديروز خبر بدي را منتشــر و اعالم كرد كه چيپ هاي 
7nm اين شــركت، تأخير 6ماهه اي  در ورود به بازار خواهند داشت 
و عمال تا سال2022 به  دست مشــتريان نخواهند رسيد. به گزارش 
انگجت، با احتســاب اين تأخير، اينتل يك سال عقب تر از برنامه اش 
در اين زمينه خواهد بود. اين خبر درســت زماني منتشر شد كه اپل 
اعالم كرده است قصد دارد با توجه به پيشرفت هايي كه شركت هاي 
AMD و NVIDA در حوزه پردازنده داشــته اند، روي پردازنده هاي 

خودش تكيه كند.
   پيش بيني پالستيكي

حجم پالســتيك هاي روی كره زمين تا ســال2040 به حدود يك 
ميليارد و 300هزار تن خواهد رســيد. مجله ســاينس در گزارشي 
عنوان كرده است كه محاسبات انجام  گرفته در اين خصوص براساس 
توليد، مصرف و دفع مواد پالستيكي در جهان بوده است. در مطالعه 
انجام شده در اين خصوص افزايش توليد پالستيك و عدم  تغيير قابل 
توجه در ميزان استفاده مجدد و بازيافت آن، يكي از داليل اصلي رشد 
اين ماده در دنيا عنوان شــده است. البته گفته شده حتي اگر تمامي 
اقدام هاي عملي براي جلوگيري گســترش مصرف پالستيك به كار 
گرفته شود، بازهم تا سال2040، جهان شاهد 710ميليون تن زباله 

پالستيكي اضافه در محيط زيست خواهد بود.
   رونمايي از بازي هاي جديد ايكس باكس

شركت مايكروسافت در سايت خود اعالم كرده است كه چه بازي هايي 
را در نسل بعدي كنسول هاي ايكس باكس ارائه خواهد داد. نخستين 
و پيش بيني شده ترين بازي براي كنسول ايكس باكس سري ايكس، 
»ِهيلو اينفينيت« )Halo Infinite( است كه اين شركت ادعا مي كند 
بزرگ ترين و بلندپروازانه ترين بازي از مجموعه بازي هاي ِهيلو به  شمار 
مي رود. اين بازي داراي نبردهاي بزرگ تر و گيم پلي و مناظر جديدي 
است. شخصيت اصلي به  دنبال ماجراجويي ديگري است كه منطقه 

گسترده تري را در بر مي گيرد.
   نخستين تصوير مستقيم از 2سياره غول پيكر

چندي پيش »تلســكوپ بســيار بزرگ« موفق به رصد نخســتين 
تصوير مستقيم از 2سياره غول پيكر شد كه به دور يك ستاره مانند 
خورشيد در حال گردش هستند. به گزارش نيو اطلس، اين سيستم 
چندسياره اي دور ستاره اي به نام TYC 8998-760-1 مي گردند كه 
درصورت فلكي »موسكا« يا »پرواز« قرار و حدود 300سال نوري از 
زمين فاصله دارد. اين دو، سياره هايي گازي غول پيكري هستند كه 

يكي از آنها 14برابر سياره مشتري و ديگري 6برابر اين سياره است.
   دوربيني به باريكي تار مو

محققان استراليايي و آلماني موفق به ساخت كوچك ترين دستگاه 
تصويربرداري جهان شده اند كه ضخامتش اندازه يك تار موي انسان 
است. اين دســتگاه در رگ هاي خوني حركت و داخل آنها را اسكن 
مي كند. به گزارش ســاينس ديلي، براي ســاخت اين آندوسكوپ 
مينياتوري از يك فيبر اپتيكي با قطر كمتر از نيم  ميلي متر استفاده 
شده كه به يك اسكنر OCT  متصل اســت. اين اسكنر، حساس به 
عمق، ســه بعدي بوده و از نور نزديك به طيف مادون قرمز استفاده 

مي كند تا به عمق بافت نفوذ كند.

   نحوه رفع اشــكال اتصال به شبكه در 
ويندوز10 نسخه 2004

Regis-« ،با استفاده از نوار جست وجو در نوار وظيفه ويندوز    
try Editor« را جست وجو كنيد.

    Registry Editor را از نتايج جست وجو باز كنيد و وقتي 
از شما خواسته شــد كه اجازه دهيد برنامه را تغيير دهد، روي 

»Yes« كليک كنيد.
    در اپ Registry Editor، اين مسير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur-
rentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\

Internet
    روي »EnableActiveProbing« راســت كليــک و 

Modify را انتخاب كنيد.
    »Value data« را از صفر به يک تغيير دهيد.

 OK براي بســتن پنجره و ذخيره ويرايش هاي خود، روي    
كليک كنيد.

   Registry Editor را ببنديد.
    كامپيوتر را ري استارت كنيد تا تغييرات اعمال شوند.

درصورتي كه خوش شانس باشــيد، پس از راه اندازي مجدد 
كامپيوتر شخصي تان، اپليكيشــن هاي شما مي توانند دوباره 
به اينترنت وصل شوند. اگر اين اتفاق نيفتاد، بررسي كنيد كه 
دستورات گفته شده در باال را به درستي اجرا كرده ايد. اگر باز 
هم مشكل داريد، ممكن است مجبور باشيد راه حل ديگري را 
جست وجو كنيد يا منتظر زمان رفع اشكال مايكروسافت باشيد.

باگ عجيب در آپديت ويندوز 10
 نسخه 2004 ويندوز10 پس از به روزرساني، در حالي پيام قطع بودن اينترنت را اعالم مي كند 

كه شما مي توانيد سايت ها را بازديد كنيد

پس از آنكه نسخه 2004 ويندوز10 در  ماه 
مه 2020 به روزرساني شد، كاربران شاهد نرم افزار

مشكالتي در اين سيستم عامل بودند. اين 
موضــوع زماني پيچيــده مي شــود كه احتمــاال در 
به روزرساني هاي امنيتي بعدي مشكل ايجاد مي كند. در 
ضمن، در به روزرساني Patch Tuesday اين  ماه باگي 
وجود دارد كه اتصال به اينترنت را براي برخي از كاربران 

با مشكل مواجه مي كند.
اين موضوع كمي عجيب اســت، زيرا همه  چيز آنگونه 
نيست كه به  نظر مي آيد. به اين معني كه به كاربران يك 
 »NoInternet Access« پيام هشدارآميز با عنوان
 »Network and Internet « در تنظيمــات
ويندوز10 داده مي شــود كه در واقع چنين اشــكالي 

وجود ندارد.
در يكي از شكايت هاي مربوط به اين مسئله آمده است: 
 No Internet« پيام Wi-Fi در نوار وظيفه، آيكون
Access« را نشان مي دهد، اما من يك اتصال اينترنتي 
پايدار به صورت بي ســيم دارم )به عنوان مثال: مي توانم 
اينترنت، آدرس هاي IP، پينگ و غيــره را مرور كنم(. 
مشكل ديگر اين اســت كه وقتي سعي مي كنم دستيار 
مجازي Cortana را باز كنم، به من اعالم مي كند كه به 

اينترنت وصل نيستم.
براي كارهاي ساده اي مانند مرور وب، كاربران مي توانند 
به راحتي خطا را ناديده بگيرند و كار خود را ادامه دهند. 

با اين حال، مسئله هميشه به همين سادگي نيست.
مشكل بزرگ تر اين است كه اگر Windows گزارش 
كند كه مشكلي در اتصال به اينترنت وجود دارد، ظاهراً 
برخي از اپليكيشــن ها كار نمي كنند. ظاهرا اين موارد 
 Spotify فروشگاه مايكروسافت و ،Cortana شامل
است. بنابر اين حتي اگر اتصال اينترنت مشكلي نداشته 
باشد، اما ويندوز10 اعالم كند كه اينترنت قطع است، 
برخي از اپليكيشــن ها فرض مي كنند كــه اتصال به 
اينترنت وجــود ندارد و به همين علت به درســتي كار 

نمي كنند.
خوشــبختانه، مايكروسافت از اين مســئله آگاه است 
و بــراي رفع ايــن باگ تــالش مي كند. اين شــركت 
مي گويد كه اين باگ ناشي از نشــانگر وضعيت اتصال 
 Network Connectivity Status(بــه شــبكه
Indicator( در وينــدوز10 اســت. به ايــن ترتيب، 
اين مسئله احتماالً در يك به روزرســاني فوق العاده يا 
در اصالح بعدي كه در 11آگوســت)21مرداد( انجام 

مي شود، حل خواهد شد.
با اين حال، برخي كاربران براي اينكه تا آن زمان منتظر 
نمانند، يك راه حل قابل اعتماد پيدا كرده اند كه اتصال 

شبكه را براي اپليكيشن هاي شما برقرار مي كند.

  تغيير دستورالعمل هاي قرنطينه 
دستورالعمل هاي مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها براي قرنطينه بيماران كوويد-
19به روز شــد. به گزارش اين مركز، بنابر 
نسخه اصالح شــده، افرادي كه تست آنها 
مثبت شده است بايد حداقل تا 10روز پس 
از شروع عالئم در قرنطينه بمانند. قرنطينه 
مي تواند پــس از بهبود عالئــم بيماري و 
نداشتن 24ســاعت تب بدون استفاده از 
داروهاي تب بر تمام شود. همچنين بيماران 
بي عالمت نيــز مي تواننــد 10روز پس از 
نخســتين تســت مثبت به قرنطينه خود 
پايان بدهنــد. مركز كنترل و پيشــگيري 
از بيماري ها )CDC( در بيانيه اي نوشــت: 
اين به روزرساني شــواهد جديدي را براي 
آگاهي از مدت زمان جداسازي و اقدامات 
احتياطي براي جلوگيري از انتقال ويروس 
جديد كرونا به ديگران توصيه مي كند. اين 

دستورالعمل ها براي كاهش محدوديت ها 
و قرنطينه هــاي طوالني مدت غيرضروري 
و اســتفاده بي رويه از منابع آزمايشگاهي 
اعمال شده است. پيش از اين CDC توصيه 
كرده بود كه مدت زمــان قرنطينه 14روز 
است و براي پايان دادن به آن 2 تست منفي 
كوويد-19الزم اســت. با ايــن حال مركز 
كنترل و پيشــگيري از بيماري ها هشدار 
مي دهد كه افرادي كه به نوع شــديد اين 
ويروس مبتال شــده اند احتماال به روزهاي 
بيشتري براي قرنطينه نياز دارند كه حتي 

ممكن است 20روز طول بكشد.

  كنترل تب؛ ضرر بيش از فايده 
اين روزهــا چك كــردن دماي بــدن به 
بخشــي عادي از زندگي مردم تبديل شده 
اســت. به گزارش Popular Science، از 
ورودي هاي محل كار تا مراكز خريد، يك نفر 
مأمور كنترل دماي بدن افرادي است كه به 
آن مكان وارد مي شوند و درصورتي كه دماي 
بدن كسي بيش از 38درجه سانتيگراد باشد 
به او اجازه ورود داده نمي شود. مركز كنترل و 

پيشگيري از بيماري ها توصيه كرده است كه 
مشاغل مختلف دماي بدن كارمندان خود را 
به صورت روزانه كنترل كنند اما دانشمندان 
مي گويند اين كار علمي نيســت و ممكن 

است به انتشار بيشتر ويروس كمك كند.
»اريك توپول« معــاون اجرايي تحقيقات 
اســكريپس مي گويد: هيــچ اطالعاتي در 
دست نيســت كه نشــان بدهد اين كار از 
انتشــار كوويد-19جلوگيــري مي كند. 
كنترل ميزان تــب هيچ ارزشــي ندارد و 
بايد ادامه اين روند متوقف شــود. كنترل 
دماي بدن افراد بــراي غربالگري بيماران 
به زمان شــيوع بيماري ســارس در اوايل 
ســال 2002بازمي گردد. البته كه ميزان 
مفيد بــودن آن درباره ســارس نيز هنوز 
جاي بحث دارد اما دماي بدن يكي از عالئم 
قابل اعتماد در عفونت سارس بود و تقريبا 
86درصد از مبتاليان دچار آن مي شــدند. 
»مارا آسپينال« استاد تشخيص بيولوژي در 
دانشگاه ايالت آريزونا در اين باره مي گويد: 
بررســي دماي بدن يك راه ارزان، سريع و 
آسان است. در سال هاي 2002تا 2003و 

زمان شيوع سارس راه خوبي براي تشخيص 
بيماري بــود. اما ويــروس جديــد كرونا 
تفاوت هاي كليدي بسياري با ويروسي كه 
منجر به سارس شــده بود دارد كه كنترل 
دماي بــدن را براي تشــخيص بيماري به 
فاكتوري بي فايده تبديل مي كند. اطالعات 
فعلي نشــان مي دهد كه كمتر از نيمي از 
افرادي كــه مبتال به كوويد-19هســتند 
تب مي كنند. حتي آن دسته از افرادي كه 
بعد از مدتي عالئم خود را نشان مي دهند، 
اغلب قبل از افزايش دماي بدن بيماري را 
به ديگران سرايت داده اند. در واقع گروهي 
از افرادي كه به صــورت ناقالن بي عالمت 
موجب انتشــار ويروس مي شوند و آنهايي 
كه بيشتر در معرض گرفتن ويروس هستند 
)افراد باالي 65ســال و داراي بيماري هاي 
زمينه اي( احتماال بــه داليل زيادي هرگز 
دچار تب نمي شوند. به هر حال معياري كه 
چندان حساس و البته خيلي قطعي نيست 
نمي تواند معيار تشــخيصي مناسبي باشد 
و به همين دليل مي توانــد به مردم حس 

امنيت كاذب بدهد. 

پخش مستقيم فيسبوك با ۵۰شركت كننده
در دوره اي كه به خاطر شــيوع كرونا جلســات و پخش هاي زنــده آنالين پرطرفدار 
شده اند فيسبوك اعالم كرده كاربران اين شبكه اجتماعي امكان پخش زنده با حضور 

50شركت كننده را خواهند داشت.
به گزارش سي ان ان، اين مســئله به معناي آن است كه مثال كاربر ميزبان يك نشست 
مي تواند 49كارشناس را به صورت همزمان در بحث يا جلسه اي به صورت آنالين داشته 

باشد و كاربران ديگر اين پخش مستقيم 50نفره آن را تماشا كنند.
اين امكان جديد در واقع با استفاده از محصول مسنجر رومز فيسبوك و تركيب آن با 
پخش زنده اين شبكه اجتماعي مهيا شده اســت. فيسبوك قصد دارد در اين حوزه از 
رقبايي مثل پلتفرم زوم و گوگل ميت عقب نماند. ســاير شركت هاي فناوري امكانات 
مشابهي را براي جذب كاربران عرضه كرده اند به عنوان نمونه، گوگل به كاربرانش اجازه 

مي دهد در Meet  كنفرانس هاي ويدئويي را رايگان برگزار كنند.
اين ويژگي از روز پنجشنبه در برخي از كشورها در  مســنجر فيسبوك فعال شده و 
به زودي به ساير كشورهايي كه در آنجا مســنجر رومز فعال است، توسعه پيدا خواهد 

كرد.

100ثانيه خبر

كرونا X علم
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عابران شهرهاي ما سال هاست كه به انزوا 
كشيده شده و مغلوب تسلط خودروها بر گزارش

معابر شده اند. شــهر كه با شهروندان و 
عابرانش معنا و مفهوم و حيات مي يابد، سال هاست از 
اين تعريف به ويژه در شــهرهاي بــزرگ دورمانده و 
فضايي غريب و گاه پر از وحشت، براي عابران و پياده ها 
فراهم كرده است. عابران پياده سال هاست كه حتي در 
پياده روهايي كه براي ترددشان در حاشيه معابر احداث 
شــده، راحت و آســوده قــدم نمي زنند؛ يــا تردد 
موتورســيكلت ها مزاحــم ايمنــي و آســودگي 
قدم زدن هايشان است يا راه ناهموار و تعدد معارض. 
شــهرداري تهران امــا از امســال مناسب ســازي  
پياده روهاي تهران را براساس سند توسعه و بهسازي 
پياده راه ها آغــاز كرده و قرار اســت تا پايان ســال 
500كيلومتر پياده روي مناسب سازي  شده در اختيار 
شهروندان قرار بگيرد و تهران را آهسته آهسته به شهر 

انسان مدار نزديك تر كند. 
طبق تعاريف پياده روي اســتاندارد،  پياده رويي است 
داراي نور مناسب، شيب مناســب، مبلمان شهري، 
كف جاذب آب و مسير حركت دوچرخه و نابينايان ؛ 
اين همان اســتانداردي است كه شــهر تهران بايد 
در همه مناطــق به آن دســت يابد. تهــران داراي 
12هزار كيلومتر پياده رو ست. آنگونه كه صفا صبوري، 
معاون فني و عمراني شــهرداري تهران گفته حدود 
90درصد اين پياده روها از كيفيت مناسب و استاندارد 
الزم برخوردار نيستند. شوراي شــهر نيز در بودجه 
ســال جاري 255ميليارد تومان اعتبار براي اجراي 
اين طرح درنظر گرفــت و در اختيــار معاونت فني 
و عمراني شــهرداري قرار داد و قرار اســت تا پايان 
ســال 500كيلومتر از پياده روهاي تهران كه توسط 
مشــاور داراي اولويت شناخته شــده اند، بهسازي و 
مناسب سازي  شــود. معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران نيز گفته براساس برنامه ريزي صورت گرفته تا 
پايان مردادماه 60كيلومتر از اين مــدل پياده رو در 

اختيار شهر و مردم قرار خواهد گرفت.

پياده روهاي داراي اولويت كدامند ؟ 
پياده روهاي واقع در معابــر باالي 12متر و همچنين 

پياده روهاي واقع در بزرگراه ها براي اجراي اين طرح 
شناسايي و براساس برخي فاكتورها و وضع موجود، در 
نهايت براي اجراي طرح انتخاب شدند. صفيه قلي زاده، 
دبير كميته شهرسازي شوراي شهر تهران به همشهري 
مي گويد: »وضعيت فعلي پياده روهــا، ميزان تردد و 
استفاده گروه هاي هدف از اين پياده روها فاكتورهاي 
درنظر گرفته شده است. بعد از اعالم مشاور، نماينده 
جامعه معلوالن نيز تمامي اين مســيرها را بررسي و 
پياده روهاي داراي اولويت براي اين قشر را اعالم كرد 
و در نهايت، 500كيلومتر در كل تهران انتخاب شد.« 
انتخــاب ايــن 500كيلومتــر به معنــاي وضعيت 
غيرقابل قبول ديگر پياده روها نيست و برخي پياده روها 
در سال هاي گذشته توسط مناطق مورد بهسازي قرار 

گرفتند. 
همچنين قرار نيســت عمليات كف ســازي  در مورد 
تمامي پياده روهاي اين طرح، اجرا شود. وضعيت برخي 
پياده روها مطلوب است و قرار است اقدامات ديگري 
همچون رفع معارض برق و تاسيسات، نور  و روشنايي، 
تجهيز مبلمان شهري و... در مورد آنها اجرايي شود. 
پياده روهايي كه وضعيت كف سازي  مطلوبي ندارند هم 
بتن ريزي خواهند شد، مانند محور خيابان كريمخان. 
به گفته دبير كميته شهرســازي شوراي شهر در اين 
طرح، عرض مفيد پياده رو يعنــي همان محل تردد 
120سانتي متر درنظر گرفته شــده اما معاونت فني 

و عمراني اعالم كرده كه تــالش خواهد كرد تا جاي 
ممكن، عرض مفيد كمتر از 2متر نباشد.

به هم پيوستگي پياده روهاي مناسب سازي  شده 
بررسي نقشــه تعيين شده براي بهســازي و توسعه 
پياده روهاي تهران نشــان مي دهد اين طرح در كنار 
توسعه مسيرهاي دوچرخه سواري درنظر گرفته شده 
و مديران شهري تالش مي كنند تا جايي كه فضا اين 
فرصت را به آنهــا بدهد، هر دو مســير را در كنار هم 
تعبيه كنند، مگر در مــواردي كه عرض معبر و حجم 
خودروهاي عبوري اين امكان را فراهم نســازد. نكته 
ديگر در توسعه و بهسازي پياده روها، منفصل نبودن 
آن است. پيش از اين، هر كدام از مناطق پياده روهاي 
مجزايي را بــراي عبور عابران و شــهروندان كم توان 
بهســازي و مناسب ســازي  مي كردند و در بسياري 
از موارد اين معابــر مانند جزيــره اي در ميان معابر 
بهسازي نشده قرار مي گرفت و در عمل كاركرد مورد 
انتظار آن نيز برآورده نمي شد اما به گفته قلي زاده، در 
طرح فعلي، مسير پياده روها در هر منطقه به گونه اي 
انتخاب شــده اند كه به پياده روي مناسب سازي  شده 
ديگري در منطقه همجوار متصل شود. البته قلي زاده 
اين را هم مي گويد كه تنها در مناطق 2 و 22، به دليل 
محصور شدن مناطق در ميان بزرگراه ها، اين موضوع 

عملي نمي شود.

نقشه تعيين شــده براي اين طرح نشــان مي دهد، 
56.9درصد از مســير پياده روهاي درنظر گرفته شده 
براي مناسب سازي ،  با سند توسعه دوچرخه همپوشاني 
كامــل دارد و در كنار آنها دوچرخه ســواران حركت 
خواهند كرد. طول اين مسير 454هزارو231متر است. 
20.6درصد از مسيرهاي پياده رو ها نيز با مسير هاي 
توسعه دوچرخه همپوشاني ندارد، اما به اين مسيرها 

متصل خواهد شد. 

طول اين مسير 164هزارو287متر است. 22.4درصد 
فاقد همپوشاني با مسيرهاي توسعه دوچرخه سواري 
است كه برابر با 179هزارو406متر است. نقشه اجراي 
مسيرهاي پياده براساس سن توسعه دوچرخه نشان 
مي دهد اين طرح در تمامي مناطق اجرا خواهد شــد 
اما اولويت اول آن كه همان مســير هاي پياده داراي 
همپوشاني با مسير دوچرخه است، در مناطق مركزي 

شهر، متمركز خواهند بود.

  اجراي طرح پياده روهاي كامل پايتخت، كليد خورده تا در پايان سال مسيرهايي متصل، بدون توقف و مناسب سازي شده ، پيش پاي عابران پياده گذاشته شود
60كيلومتر پياده روي مناسب سازي  شده، تا پايان مرداد در اختيار شهروندان قرار مي گيرد

500كيلومترپيادهروياستاندارد،پيوستهوايمنبرايتهرانيها

الهام مصدقي راد
خبر نگار

خبرهاي كوتاه

  صدور پروانه ساختماني پالسكو؛ به زودي
علي محمد سعادتي، شهردار منطقه12: 

پروانه ساختماني پالسكو به زودي صادر مي شود. در 22ارديبهشت ماه 
سال جاري شــوراي عالي معماري و شهرســازي مصوبه اي در مورد 
پالسكو داشته است كه در بند2 اعالم داشته با توجه به اينكه تخريب 
پالسكو قهري بوده و امكان تامين پاركينگ براساس طرح تفصيلي و 
در زمين مجاور به دليل محدوديت هاي ميراثي وجود ندارد. از آنجايي 
كه سياست تردد در محدوده مركزي شهر، كاهنده است از شهرداري 
خواسته كه پاركينگ پروانه كه متعلق به شــهرداري است را براي 
مقاوم سازي  و ايمن سازي  در اختيار پالســكو قرار دهد تا مراجعين 
پالسكو نيز بتوانند از اين پاركينگ عمومي استفاده كنند كه ما بعد 
از اين مصوبه با مسئوالن بنياد مصاحبه داشتيم. به زودي پاركينگ 
پروانه براي مقاوم ســازي  در اختيار آنها قرار خواهد گرفت و پس از 
ايمن سازي، شهروندان مي توانند از اين پاركينگ عمومي به عنوان 

يك مكان امن استفاده كنند. )ايسنا(

  2پاركينگ طبقاتي تعطيل شد
محمد خردمند، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري منطقه يك:

 2پاركينگ شهيد باهنر و شهيد همت، متعلق به شهرداري منطقه 
يك به طور موقت تعطيل شدند. اين دو پاركينگ با ظرفيت بيش از 
700خودرو در خيابان شهيد باهنر و ضلع جنوب ميدان تجريش با 
هدف فضاسازي مناسب براي پارك خودروها در شمال تهران احداث 
و در اختيار بخش خصوصي قرار داده شــد. رعايت و ارتقاي ضوابط 
ايمني و آتش نشــاني ازجمله پله هاي فرار، سيستم اعالم و اطفاي 
حريق، روشــنايي، تهويه مطبوع، خروج اضطراري، رعايت الزامات 
HSE )سيســتم مديريت ايمني، بهداشــت و محيط زيست( و...، 
ازجمله اقدامات اجرايي در اين 2پاركينگ است تا ضريب ايمني آن 

ارتقا يابد. )همشهري(

  بهره مندي ۱۰هزار تاكسيران از تسهيالت ويژه كرونا
مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكسيراني كشور: 

با همكاري بنياد علوي تسهيالت قرض الحسنه را براي افراد آسيب 
ديده ناشي از كرونا درنظر گرفته ايم. متناسب با هر شهر يك سهميه 
را مشخص و در اختيار شــهرها قرار داديم و خود شــهرها به افراد 
آســيب ديده و يا خانواده افــرادي كه در اثر كرونا فوت شــده اند به 
روش هاي مختلفي كه به تناسب هر شهري مي تواند متفاوت باشد، 
كمك مي كنند. در كنار اين خود شهرداري ها نيز بسته هاي معيشتي 
را براي اين منظور تامين كرده و در حال ادامه اجراي آن براي خانواده 
تاكسيراني كشورند. 50هزار فقره تسهيالت ويژه كرونا با هماهنگي 
بنياد علوي به تفكيك در اختيار شــهرها قرار گرفته است و افراد در 
حال شناسايي و معرفي به بانك ها هستند و بالغ بر 10هزار نفر از اين 
تسهيالت اســتفاده كردند، بقيه فرايند استفاده از تسهيالت نيز در 

حال اجراست. )ايلنا(
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حدود800كيلومترمسيرپيادهودوچرخه
در آنچه به تازگي از سوي معاونت امور فني و عمراني شهرداري تهران به مناطق 22گانه ابالغ شده، جزئياتي از اولويت 
اجراي مسيرهاي پياده براساس سند توسعه دوچرخه ديده مي شود. در نقشه ابالغي 4محور براي مسيرهاي پيشنهادي 
دوچرخه، پياده با همپوشاني كامل با مسير دوچرخه، پياده فاقد همپوشاني با مسير دوچرخه اما داراي محور متصل كننده 
و پياده فاقد همپوشاني با مسير دوچرخه وجود دارد. در اين ميان مجموع طول كل مسيرهاي پياده محور با دوچرخه در 
هر حالتي كه باهم همپوشاني دارند، نقطه تقاطعي دارند يا ندارند 797هزار و 924متر )حدود 8۰۰كيلومتر( است. در اينجا 

جزئياتي از اين نقشه آمده است.

مسيرهاي پياده داراي همپوشاني كامل با سند دوچرخهاولويت يك
454.231 متر56.9 درصد

مسيرهاي پياده فاقد همپوشاني با سند دوچرخه اما متصل كنندهاولويت2

164.287 متر20.6 درصد
مسيرهاي پياده فاقد همپوشاني با سند دوچرخهاولويت 3

179.106 متر22.5 درصد
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فوتباليست ها آفت زياد دارند. مصدوم شدن، دنبال حاشيه رفتن، 
هم پست نابغه داشتن... هر كدام از اينها مي تواند دوران حرفه اي يك 
فوتباليست را به چالش بكشد. يك آفت ديگر هم »هوايي شدن« 
است. اين يعني وقتي داري راه خودت را مي روي، يك موقعيت بهتر 
به تو پيشنهاد مي شود و دلت را مي برد، اما نهايتا شرايط انتقال فراهم 
نمي شــود. اينطور مواقع خيلي از فوتباليست ها ديگر آن بازيكن 
قديم نمي شوند. مثال عليرضا بيرانوند كه اول فصل خيلي تالش 
كرد راهي اروپا شود، بعد از ناكامي در اين انتقال ديگر تبديل به آن 
گلر ترسناك سابق نشد. حاال حكايت عيسي آل كثير، مهاجم نفت 
آبادان است كه بين 2 نيم فصل با پيشنهاد پرسپوليس مواجه شد، 
اما آخرش نرفت و كال گل زدن را فراموش كرد. عيسي 6 هفته است 
گل نزده و بازي با سپاهان را هم به دليل تنبيه انضباطي از دست داد.

امان از هوايي شدن

معلوم نيست ذهنيت مسئوالن روزنامه معتبر آبوال در پرتغال از جامعه 
ايراني چيست كه ادعا كرده اند درصورت آقاي گلي مهدي طارمي در 
ليگ اين كشور، مردم ما به خيابان مي ريزند و جشن مي گيرند! آقا 
ايراني ها خيلي فوتبال دوست دارند، مهدي طارمي هم بازيكن خوبي 
است و محبوبيت زيادي دارد، اما آقاي گلي او در پرتغال نهايتا باعث 
خواهد شد خانواده اش بعد از شام، دور هم كمي ميوه بخورند و تنقالت 
مصرف كنند. مگر استراليا را برده ايم كه بريزيم توي خيابان؟ همينطور 
مبهوت اين گزارش عجيب و غريب بوديم كه ناگهان خبر رسيد سردار 
آزمون در كنار يكي از همبازيانش مشتركا آقاي گل روسيه شده است؛ 
خب االن ژورناليست هاي روس چي صالح مي دانند؟ بريزيم بيرون يا 
نه؟ حاال بگذريم از اينكه قبال عليرضا جهانبخش آقاي گل ليگ هلند 

شده و شايد خيلي ها اصال اين موضوع را ندانند.

االن بايد بريزيم توي خيابان؟

نكته بازي بهروز رســايلي| با تساوي خانگي 
برابر نساجي قائم شهر، استقالل 
يك گام ديگر از كســب سهميه 
آسيايي فاصله گرفت. اين اتفاق در 
شرايطي رخ داد كه به نظر مي رسيد 
نساجي ميانه جدولي و بي انگيزه، 
شكار آســاني براي آبي ها باشد، 
اما واقعيت آن است كه تيم فرهاد 

خيلي خيلي كار دارد.

1  اســتقالل در دوران كرونا بايد 
6 بازي مي كرده، اما يك مســابقه 
را به ميل خودش عقــب انداخته و 
از 5 بازي ديگر هم تنها يك پيروزي 
كســب كرده اســت. بازي آبي ها با 
پارس جنوبي جم به تعويق افتاده و 
حاال بايد چند روز، پيــش از ديدار 
حساس اين تيم برابر سپاهان برگزار 
شود. اســتقاللي ها همچنين مقابل 
فوالد شكست خورده اند، برابر سايپا، 
تراكتور و نســاجي تن به تســاوي 
داده اند و تنها نفت آبادان را برده اند؛ 
تيمي كه اين روزها به هيچ كس »نه« 
نمي گويد. استقالل در اين5 بازي 5 
گل زده و 4 گل خورده است. اين آيا 
كارنامه قابل قبولي است؟ مسلما نه.

2  فرهاد مجيدي بعد از شكســت 
برابر فوالد 3 وعــده داد كه يكي از 
آنها كسب سهميه آسيايي از مسير 
ليگ بــود. او حــاال به شــكل قابل 

توجهي از عملي كــردن اين وعده 
فاصله گرفته است. با توجه به تعداد 
بازي هاي ناهمسان تيم ها، معادالت 
در صدر جدول پيچيده اســت، اما 
مي شود فهميد كه بازي شنبه آينده 
استقالل برابر ســپاهان نقش بسيار 
زيادي در سرنوشــت ايــن دو تيم 
خواهد داشــت. هــم 3 امتياز بازي 
مهم است و هم برنده و بازنده از نظر 
روحي روي 2 ريــل كامال معكوس 
خواهند افتاد. اســتقالل براي اين 
بازي فرصت استراحت كمتري هم 
دارد، چون ششم مرداد بايد در جم 
با پارس جنوبي بازي كند. آبي ها غير 
از اين ديدار و مصاف با ســپاهان، 3 
مسابقه ديگر برابر شهرخودرو، پيكان 
و شاهين بوشهر خواهند داشت. تيم 
مشهدي براي ســهميه مي جنگد 
و 2 تيم پيكان و شــاهين دنبال بقا 
هســتند. پس بازي آســاني در كار 

نيست.
3   فرهاد مجيــدي تا كنون برابر 2 
سرمربي اســتقاللي ليگ برتر نتايج 
نااميدكننده اي به دست آورده است؛ 
به جواد نكونام باختــه و با محمود 
فكري مســاوي كرده است. فرهاد 
به زودي با امير قلعه نويي و سهراب 
بختياري زاده هــم مالقات خواهد 
كرد و برايش حياتي است كه نتايج 
بهتري كســب كنــد. اهميت اين 

موضوع از آنجا ناشي مي شود كه هر 
كدام از اين مربيان به صورت بالقوه 
مي توانند گزينه جانشيني مجيدي 

در فصول آينده باشند.
4   اســتقالل تقريبــا نيمــي از 
مســابقات خانگي ايــن فصلش را 
نبرده اســت. آنهــا 7پيــروزي در 
13ميزباني داشــته اند؛ به عالوه 2 
شكست و 4 تساوي. با اين عملكرد، 
كامال طبيعي اســت كه آبي پوشان 
از كورس قهرمانــي جا مانده و براي 
كسب سهميه به مشــكل برخورده 

باشند.
5  در 3 فصل گذشته كه پرسپوليس 
قهرمان ليگ برتر شــد، هرگز فاصله 
ســرخابي ها در جدول نهايي بيش 
از 10امتيــاز نشــد. در ليگ هــاي 
شانزدهم، هفدهم و هجدهم، فاصله 
استقالل با تيم قهرمان به ترتيب 9، 
10و 4امتياز بوده اســت. استقالل 
مجيدي اما هم اكنون فاصله بعيدي با 
پرسپوليس دارد. اين اختالف تا پيش 
از بازي پرســپوليس و نفت مسجد 
سليمان 17امتياز بود كه اصال جاي 
دفاع ندارد. فرهاد مجيدي در حالي 
هدايت استقالل را بر عهده گرفت كه 
فاصله دو تيم تنها 5 امتياز بود. مسلما 
اين مسئله در افزايش نقدها و فشارها 
روي ســرمربي جوان استقالل تأثير 

زيادي خواهد داشت.

كانال تلگرامــي وزارت ورزش و جوانان، 
چند روز پس از آنكــه از وزير و معاونانش 
به دليل سفرهاي اســتاني در زمان كرونا 
انتقاد شد، با انتشــار چند فريم عكس از 
بازي فوتبال در يك زمين چمن مصنوعي 
تيتر زد: آثار سفر وزير ورزش و جوانان به 
خراسان جنوبي! در توضيح اين تيتر نوشته 
شده:»حضور پرشــور و هيجان گسترده 
نوجوانان و جوانان شهرستان مرزي زيركوه 

در تمرينات فوتبال در بزرگ ترين چمن 
مصنوعي شهرســتان مزين به نام سردار 
سپهساالر حاج قاسم سليماني. انجام همه 
روزه تمرينات فوتبال با حضور نوجوانان و 
جوانان در اين شهرستان مرزي...«يك: چرا 
بايد در روزهايي كه كرونا بيداد مي كند و 
همه بازي هاي فوتبال غيــراز ليگ برتر و 
ليگ يك - با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
- تعطيل شده، در خراسان جنوبي اجازه 

فوتبال به بچه ها داده شــود؟ آيا اشتباه 
اســت اگر فكر كنيم اين ناديده گرفتن 
محدوديت ها فقط به دليــل آن بوده كه 
وزارت ورزش امروز بتواند از »آثار ســفر 

وزير« بنويسد؟
دو: اگر وزير نمي رفــت، آن زمين چمن 
مصنوعي افتتاح نمي شد و »حضور پرشور 
و هيجان گســترده نوجوانان و جوانان« 

ايجاد نمي شد؟

  كارنامه كرونا زده استقالل

   تقسيم ورزش خراسان جنوبي  به 
قبل  و بعد از سفر وزير ورزش!

 ديدار عجيب اسكوچيچ با نويدكيا
دراگان اسكوچيچ كه پيش از ديدار تيم هاي سپاهان و نفت آبادان با امير قلعه نويي ديدار كرده بود، يك روز پس 
از بازي نشستي هم با محرم نويدكيا داشت. اين نشست در حالي رخ داد كه اين روزها شايعه شده كاپيتان سابق 
سپاهان به زودي به تيمش برمي گردد و جاي امير قلعه نويي را روي نيمكت اين تيم مي گيرد.

اســتقالل در روزي كه نتوانســت بازي خوبي به نمايش 
بگذارد درنهايت با حريف مازندراني خود مســاوي كرد تا 
اميدش براي كسب سهميه بسيار كمرنگ شود. آبي پوشان 
در اين بازي با وجود داشتن چند موقعيت خوب نتوانستند 
بيشتر از يك بار گلزني كنند و با دريافت يك گل استثنايي 
با تساوي متوقف شدند. در پايان اين بازي فرهاد مجيدي 
كه به شدت از نتيجه بازي شاكي و عصباني بود خيلي زود 
راهي رختكن شد و حتي منتظر نماند تا با فكري سرمربي 

حريف دست بدهد.
مجيدي كه حسابي از دست بازيكنان خود ناراحت بود در 
رختكن بيشــتر عصبانيتش را بر سر مهاجمان تيم خالي 
كرد. مجيدي به آنها گفت: »در هر بازي چند موقعيت بايد 
به وجود بيايد كه آن را تبديل به گل كنيد؟ من نصف اين 
موقعيت ها را تبديل به گل مي كــردم و نمي توانم بپذيرم 
اينطور موقعيت ها را از دســت بدهيد.« مجيدي در ادامه 
عصبانيت خود را متوجه حســيني كــرد و به او گفت كه 
نمي داند چطور اين گل را خورده است و قطعا مي توانست 
عكس العمل بهتري داشته باشد. مجيدي در شرايطي از 
نتيجه بازي عصباني بود كه به خوبي مي داند اســتقالل 
حاال با توجه به بازي هاي باقيمانده خود كار سختي براي 
 كسب سهميه خواهد داشت و تنها اميد فرهاد جام حذفي 

است.

  از گلر تا مهاجمان، زير تيغ فرهاد
 نصف اين موقعيت ها را من گل مي كردم 

  اين چه گلي بود خوردي؟

    از بيشترين فاصله با پرسپوليس تا ميزباني های نااميدكننده
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اميرحسين اعظمي| تا پيش از بازي با استقالل شايد كمتر 
كسي نام محمد ميري را شنيده بود، اما حاال او به خاطر 
گل 40 متري اش به حسيني براي خودش اسم و رسمي 
پيدا كرده و به يكي از خاص ترين بازيكنان ليگ نوزدهم 
تبديل شده است. جالب اينكه ميري حاال اميدوار است 
جايزه پوشكاش را بگيرد و در سطح جهان شناخته شود. 
او در گفت و گوي اختصاصي با همشــهري صحبت هاي 

جالبي در اين خصوص مطرح كرده است.

 از گل 40 متري ات به استقالل شروع كنيم كه 
حسابي سروصدا به پا كرد و به سوژه اي داغ در رسانه ها 
و شبكه هاي مجازي تبديل شــد. فكر مي كردي از اين 

فاصله به استقالل گل بزني؟
خوشــحالم كه گل زدم. من ابتدا تصميم داشــتم از وسط 
زمين شــوت بزنم ولي ديدم جلويم خالي است و چند متر 
جلوتر آمدم و در نهايت شوت زدم. من هميشه بعد از اينكه 
تمرين تمام مي شود، خودم 20 دقيقه تا نيم ساعت تمرين 
شوت زدن مي كنم. هميشــه آقا حنيف و همچنين عليرضا 

حقيقي به من مي گفتند كه چرا از اين شوت ها در بازي هاي 
رسمي نمي زني. عمران زاده به من مي گفت شوت هايت مرا 
ياد كريم باقري مي اندازد. خوشــحالم كه در اين بازي مزد 

تمريناتم را گرفتم.
 پس انتظار گل زدن از چنيــن فاصله اي را 

داشتي؟
باالي 20نفر به من گفتنــد كه گل مي  زنــم. من حتي به 
همسرم گفتم كه يك شــادي گل را انتخاب كند تا اگر گل 
زدم، يك خوشحالي جالب داشته باشم. واقعيت اين است كه 
خودم هم اطمينان داشتم كه گل مي زنم و بعد از گل هم آرم 
نساجي را بوسيدم كه به عقيده خودم بهترين شادي گل بود.

 در آن صحنه به موقعيت حسيني هم توجه 
كردي كه كمي جلو آمده بود؟

زياد به موقعيت حســيني توجه نكردم ولي خوشــبختانه 
شوتم به گوشه دروازه رفت و ســخت بود كه گلر بتواند آن 

را مهار كند.
 گلر ديگري جاي حســيني بود مي توانست 

توپ را بگيرد؟

نمي دانم چه بگويم، در اين مورد بايد ديگران نظر بدهند ولي 
واقعا شوتي كه زدم، خيلي خوب بود و به گوشه دروازه رفت.
 بعد از گل خيلي ها با گل تو شوخي كردند و 
براي استقالل كري خواندند. خودت ترول هاي گلي كه 

زدي را ديده اي؟
بعد از بازي كه به دليل مصدوميت درد داشــتم ولي ديروز 
اكثر ترول هاي ساخته شده را ديدم كه برايم جالب بود. يك 
ترول در مورد كرايه اسنپ ساخته اند كه خيلي جالب است. 
يك ترول ديگر هم ساخته بودند كه به دليل كرونا جاده را از 
فيروزكوه بسته بودند و ميري از فيروزكوه به استقالل گل زد. 
در يك ترول هم نوشته بودند كه ديگر الزم نيست نساجي از 

قائمشهر بيرون بيايد، آنها از همان جا گل مي زنند.
 در مورد مصدوميت ات هم صحبت مي كني؟ 

مثل اينكه گلي كه زدي خيلي برايت آمد نداشت.
نمي دانم چه بگويم. در اواخر بازي خيلي بد مصدوم شــدم 
و در نهايت هم به بيمارستان رفتم. در يك صحنه خواستم 
توپ را قطع كنم و درحالي كــه روي هوا بودم، علي كريمي 
شارژم كرد و با لگن روي زمين افتادم. آن لحظه خيلي درد 

داشتم و اصال نمي توانستم تكان بخورم. همين االن هم كه با 
شما حرف مي زنم اصال نمي توانم تكان بخورم. البته پزشكان 
گفتند كه مشكل چندان حاد نيست و بايد استراحت كنم. 
با اين حال MRI هم گرفتم كه بايد جوابش بيايد. اميدوارم 

خيلي زود با تيم تمرين كنم.
 فكر مي كني گلي كه زدي جايزه هم ببرد؟

من در اين مدت نديده ام كه بازيكني از اين فاصله شوت زده 
باشد، شايد هم زده شده و من نديده ام. به هر حال اين گل 
قشنگ بود و به عنوان يك بازيكن ايراني اميدوارم كه جايزه 

پوشكاش را بگيرم. اين اتفاق قطعا خوشحال كننده است.
 يك گل ديگر هم در اين بازي زدي كه مردود شد.

آن گل هم كامال درست بود و هنوز هم نمي دانم داور چطور 
آن را مــردود اعالم كــرد. در يك صحنه هــم روي دروازه 
اســتقالل 3 به 2 بوديم كه كمك داور آفسايد گرفت ولي 
اصال آفسايد نبود. اگر روي اين دو صحنه تصميمات درستي 
گرفته مي شد، اين امكان وجود داشت كه بازي را ببريم. ما 
 نمايش خوبي در اين بازي داشــتيم و مي توانســتيم حتي

 3 امتياز را هم بگيريم.

هفته بيست وششم رقابت هاي ليگ برتر ايران با تساوي هاي زيادي همراه بود 
و همين تساوي ها باعث شــد گره كور رقابت در باال و پايين جدول همچنان 
باقي بماند. در باالي جدول و در جمع مدعيان سهميه فقط سپاهان و فوالد بر 
حريفان خود غلبه كردند و در پايين جدول هم گل گهر تنها تيم پيروز هفته 
بود كه با اين پيروزي خودش را از بين 2تيم آخر بيرون كشيد و جاي خود را به 
پيكان داد. با وجود اينكه رقابت در باال و پايين جدول همچنان نزديك است، اما 
با نگاهي به بازي هاي باقيمانده مي توان شانس بعضي از تيم ها را بيشتر دانست.

  شانس فوالد و تراكتور بيشتر است
مهم ترين بازي اين هفته در باالي جدول تقابل 6امتيازي شهرخودرو و تراكتور 
بود. در مسابقه كم حادثه اي كه 2 تيم در مجموع فقط يك شوت در چارچوب 
داشتند، نهايتا هيچ گلي ردوبدل نشد و تراكتور يك امتياز از مشهد به تبريز 
برد. تراكتور با اين بازي باالخره از تونــل بازي هاي 6امتيازي بيرون آمد. تيم 
ساكت الهامي در 3هفته اخير با اســتقالل، سپاهان و شهرخودرو بازي كرد و 
طبق فرمول پيروزي در خانه و تساوي در خانه حريفان امتياز گرفت. بنابراين 
بايد تراكتور را تيم موفق هفته هاي اخير دانســت كه حاال اميدوار اســت در 
بازي هاي آسان تري كه برايش باقي مانده، امتيازات الزم را جمع كند. در نقطه 
مقابل تراكتوري ها، 3تيم سپاهان، اســتقالل و شهرخودرو تازه به دوئل هاي 
مستقيم رسيده اند و هر 3تيم در 4هفته باقيمانده بايد رودرروي يكديگر قرار 
بگيرند. استقالل - سپاهان در هفته27، شهرخودرو - استقالل در هفته28 و 
سپاهان - شهرخودرو در هفته29 بازي هاي سختي هستند كه ممكن است 
اين 3تيم را در رقابت بــا 2مدعي ديگر عقب بينــدازد. به خصوص كه فوالد 
هم مثل تراكتور بازي هاي ســختش را انجام داده و بازي هاي آســان تري در 
پيش دارد. فوالد 2بــازي عقب افتاده هم در پيش دارد كه با احتمال كســب 
4امتياز از اين 2بازي االن هم باالتر از همه در رتبه دوم قرار مي گيرد. بنابراين 
با وجود اينكه فعال سپاهان تيم دوم است، بايد شانس تراكتور و فوالد را براي 

نايب قهرماني بيشتر از رقبا دانست.
  پيكان و مسير سخت باقيمانده

اما در پايين جدول همه  چيز به ضرر پيكان پيــش رفت و اين تيم را دوباره به 
منطقه سقوط فرســتاد. پيكان بعد از 2برد متوالي و فرار از منطقه سقوط، در 
2هفته اخير به 2تساوي متوالي رسيده است. درست در همين 2هفته اي كه 
پيكان فقط 2 امتياز گرفت، گل گهر هر دو بازي اش را پيروز شــد و باال پريد 
تا دوباره پيــكان را در منطقه قرمز جدول ببينيم. البته امتياز تيم ها بســيار 
نزديك است و فاصله رتبه 15 تا 11فقط 2امتياز است اما نكته مهم در اين بين 
بازي هاي سختي است كه پيكان در پيش دارد. تيم ويسي در 4بازي باقيمانده 
بايد به مصاف تراكتور، نفت آبادان، اســتقالل و ســپاهان برود كه به جز نفت 
آبادان، امتياز گرفتن از 3تيم ديگر در اين هفته هاي پاياني كار بسيار سختي 
است. نزديك ترين رقيب پيكان يعني ســايپا در هفته هاي باقيمانده بايد به 
مصاف ماشين سازي، فوالد، نفت مسجدسليمان و پرسپوليس برود كه الاقل 
نسبت به مسير پيكان مسير آسان تري است. در اين قسمت از جدول سقوط 
شاهين بوشــهر را بايد قطعي دانســت و رقابت براي مشخص شدن دومين 
سقوط كننده در هفته هاي آتي ادامه خواهد داشت اما با سختي بيشتر براي 

پيكان و اميدواري باالتر براي رقبا.

 سردار آقاي گل شد
سردار آزمون در هفته پاياني ليگ روسيه يك   گل زد تا با 17 گل به  صورت مشترك آقاي گل ليگ روسيه شود. او به 
همراه آرتم دزوبا، هم تيمي اش به اين عنوان دست پيدا كرد. آزمون كه در يك  ماه اخير در 4 بازي تيمش 6 گل زده، 

حاال نامزد دريافت جايزه بهترين بازيكن ماه ليگ روسيه هم شده است.

سپاهاندومميماند؟
   با نگاهي به بازي هاي باقيمانده، شانس تراكتور و فوالد در باالي

  جدول و احتمال سقوط پيكان در آن پايين بيشتر به نظر مي رسد

اميدوارمجايزهپوشكاشرابگيرم!
    ميري:  حنيف گفت شوت هايت مرا ياد كريم باقري مي اندازد
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متــن كـامـل در سایت

اختصاصاعتباربرایتکمیلمسکنمهردرآذربایجانغربی
١٠٠ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل خدمات زیربنایی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر آذربایجان 
 غربی اختصاص یافت. این اعتبار از محل فروش اراضی ملی 
تخصیص یافته است.
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   با افزایش دوباره آمار مبتالیان به »کووید-١۹« در 
استان های شمالی، »ایرج حریرچی« معاون وزیر گپ

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی سفری از 
بیمارستان های 2 استان مازندران و گلستان بازدید کرد. او در پایان 
سفر خود در گلستان، روز پنج شــنبه در جلسه ستاد استانی 
پیشــگیری و مقابله با کرونا حضور یافت و تجهیزات پزشکی و 
بیمارستانی استان در مقابله با کرونا را ارزیابی کرد. حریرچی در 
حاشیه این جلسه و در گفت وگو با همشهری درباره موضوعاتی 
چون وضعیت کرونا در گلستان و کشور و نتیجه ساخت واکسن این 

بیماری توضیحاتی ارائه داد که در ادامه می خوانید.

تحلیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
درباره روند شیوع کرونا، کنترل نسبی و اوج گیری دوباره آن در 

شمال کشور چیست؟ 
پاسخ من به این سوال نه تنها توضیح درباره وضع شمال کشور بلکه 
درباره سراسر کشور است. متأسفانه برخالف آخرین پیش بینی که 
برای نیم کره شمالی از جمله کشور ما شده بود، انتظار داشتیم روند ابتال 
به بیماری در فصل تابستان کندتر شود، اما متأسفانه این بیماری در 
ایران هم، مانند بسیاری از کشورها، سیر صعودی به خود گرفت و باید 
گفت پاییز و زمستان سخت تری در انتظار ماست. متاسفانه در حال 
حاضر، 20 درصد از آمار روزانه مرگ ومیر در کشور مربوط به بیماران 
مبتال به کروناست که رقم باالیی محسوب می شود. میزان مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در کشور، نسبت به دوران اوج این بیماری در اسفند، ۵0 
درصد افزایش داشته و روزانه بین ۱۸0 تا 220 مورد در نوسان است. 

با وجود افزایش آگاهــی و آموزش های مرتبط با 
مباحث پیشگیرانه، آیا شــیوع دوباره کرونا را می توان نتیجه 

سهل انگاری در رعایت نکات بهداشتی دانست؟ 
تنها دلیل افزایش آمــار مبتالیان به کرونا در کشــور، کاهش ترس 
آگاهانه مردم است. تغییر رفتار اجتماعی مردم بعد از عید سعید فطر، 
مسافرت های اوایل خرداد، برگزاری عروسی قبل از فرا رسیدن محرم، 
برگزاری دورهمی خانوادگی، قدم زدن در پاساژهای سربسته، باز بودن 
کافی شاپ ها و برنامه های این چنینی تماس اجتماعی را افزایش داد و 
موجب افزایش مبتالیان به »کووید-۱9« شد. اگرچه رفتار عمومی 
مردم در استفاده از ماسک محسوس است و جای امیدواری دارد که 
متعهدانه تر به روند رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگردیم. امیدواریم با 

استفاده مردم از ماسک شاهد کاهش آمار مبتالیان باشیم، زیرا تاثیر آن 
به اندازه قرنطینه است.   مثال تاثیر تغییر الگوی رفتاری بر کاهش میزان 
مرگ 4 تا 6 هفته، برای کاهش عالئم بستری 2 تا 3 هفته و برای کاهش 
عالئم بستری ســرپایی ۵ تا 7 روز زمان نیاز دارد. با همه این ها، نباید 
فراموش کرد تا یک سال آینده درگیر این بیماری و نوسان های شیوع 
آن هستیم و به همین دلیل باید تالش کنیم میزان تماس های اجتماعی 
خود را طی این مدت کاهش دهیم تا سیر صعودی بیماری کنترل شود.
»کووید-١۹« در گلستان چه شــرایطی دارد؟ در 
روزهای اخیر شاهد اوج بیماری در برخی مناطق استان بوده ایم. 
بله. متاسفانه در شــرق گلســتان در روزهای اخیر شاهد افزایش 
مبتالیان هستیم. این در حالی است که در اسفند و فروردین، منطقه 
غرب و مرکز گلستان شاهد اوج ابتال به بیماری بود، اما حاال با توجه به 
کاهش مالحظات فرهنگی و افزایش فعالیت های کشاورزی در هوای 
شرجی، استفاده از ماسک کاهش یافته و شاهد افزایش مبتالیان به 

»کووید-۱9« در شرق استان هستیم. 

عید قربان هم نزدیک است. مردم گلستان با شور 
خاصی این عید را برگزار می کنند. برای کنترل اجتماعات در این 

ایام در استان چه می توان کرد؟
با توجه به فرارســیدن مراســم مذهبی مانند عید قربــان، غدیر و 
فرارســیدن محرم و صفر، اکیداً از مــردم می خواهیم تماس های 
اجتماعی خود را به حداقل برسانند، زیرا مردم با کنار هم قرار گرفتن 
موجب انتقال ویروس به یکدیگر می شــوند و دیده شــده در یک 
مراسم عروسی 300 نفر مبتال شده اند. همچنین از علمای اهل سنت 
می خواهیم برای جلوگیری از اجرای مراسم مذهبی در گلستان وارد 
عرصه شوند. هیچ چیز باالتر از نماز نیست، اما با این حال در احادیث 
هم نقل شده است که چنانچه خوف جان و مال وجود داشت، مسلمان 
می تواند نمازش را ترک کند. به اعتقاد من، مشکل گلستان را خود 
گلســتانی ها می توانند حل کنند، زیرا مسائل فرهنگی هر استان را 
مسئوالن همان استان بهتر از ما می دانند و بهترین برنامه ریزی در 

درون استان شکل می گیرد.

شرایط درباره مازندران چطور بود؟ 
مازندران سومین هفته از آغاز مرحله دوم اوج گیری شیوع ویروس 
کرونا را پشت سر می گذارد و در عرض همین چند هفته تعداد بیماران 
کرونایی بستری در این استان 6 برابر قبل شده و 60 درصد تخت های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها هم به بیماران مبتال اختصاص یافته 
است. در این میان شهرستان آمل با داشتن بیش از 400 بیمار مبتال 
به بیماری »کووید-۱9«، حادترین منطقه آلوده به ویروس کرونا در 
مازندران است به طوری که طبق گزارش های رسمی و غیررسمی، 
بیــش از ۸0 درصد تخت های 4 بیمارســتان این شهرســتان در 
اشغال بیماران کرونایی است.  قرمز شدن وضعیت آمل و گسترش 
ویروس کرونا در این شهرستان موجب شد، از حدود 2 هفته پیش، 
محدودیت  های جدید و سختگیرانه ای برای کسب و کار و فعالیت های 

پر ازدحام این شهرستان وضع شود. 
مدتی قبل خبری مبنی بر تولید داروی گیاهی موثر بر 
درمان کرونا در یکی از شهرهای ایران منتشر شد. موضع وزارت 

بهداشت در این زمینه چیست؟ 
تاکنون هیچ دارویی از سازمان غذا و دارو برای درمان بیماری مجوز 
دریافت نکرده است و شهروندان باید حتما به این موضوع توجه کنند. 
آیا تخمینی از تعداد ناقالن خاموش »کووید-١۹« در 

کشور صورت گرفته است؟ 
خیر. این آمار قابل اندازه گیری نیســت و نمی توان اطالعات دقیقی 

در این باره داد. 
با وجود شــرایط بحرانی هر روز با کمبود امکانات 
در کشور مواجه هستیم و در استان های کمتر برخوردار، مثل 
گلستان، این کمبود امروز به دستگاه های سی.تی.اسکن و مانند 
آن رسیده است. تمهیدات وزارت بهداشت درباره این استان ها 

چیست؟ 
از مسئوالن گلستانی خواسته ایم فهرست کمبودهای خود را به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال کنند تا پیگیری شود. یکی 
از کمبودهای شایع، کمبود دستگاه اکسیژن ساز است که باید گفت 
کمبود آن در کشور طبیعی است، زیرا بیمارستان های ما برای این 
بیماری تجهیز نشده اند. این کمبود فقط مختص گلستان یا کشور 

نیست، بلکه مشکلی گسترده و برای همه کشورهای جهان است. 
بهترین راه جلوگیری از بیماری در پاییز و زمستان 

چیست؟
باز هم تاکید می کنم اگر می خواهیم شرایط در پاییز و زمستان بدتر 
از تابستان نشود، باید الگوهای رفتار اجتماعی را تغییر دهیم و رعایت 

پروتکل های بهداشتی، دغدغه اصلی شهروندان باشد.

حریرچی:آماریازناقالنخاموشنداریم
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از بازدید از بیمارستان های مازندران و گلستان به سواالت همشهری پاسخ داد

افزایش ۵0 درصدی مرگ و میر کرونا نسبت به اسفند

مونا محمدقاسمی
 گرگان - خبرنگار

»ایرج حریرچی« معاون وزیر بهداشت پنج شنبه در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در گلستان حضور یافت./ عکس: ایرنا

همدان 

 نیاز اعتباری موزه منطقه ای غرب کشور 5 برابر شد
ساخت پروژه موزه منطقه ای غرب کشور به عنوان یک مخزن امن برای آثار تاریخی 
و با هدف ایجاد مرکز نمایش آثار تاریخی دارای ارزش در ســال ۸۵-۸4 در محوطه 
مجموعه باستانی هگمتانه با مساحت ۱/2 هکتار در دستور کار سازمان میراث فرهنگی 
قرار گرفت. همان زمان فعاالن میراث فرهنگی به مکان یابی این پروژه در محدوده تپه 
تاریخی هگمتانه، اجرای بدون مطالعه و تعداد طبقه ها که ارتفاع موزه را بیش از تپه 
می کرد، اعتراض کردند. این اعتراض به جایی نرسید و خاک برداری و صخره برداری 
در محدوده مورد نظر با اعتبار حدود 2 میلیارد تومان انجام شــد. در دولت یازدهم، 
»محمدرضا کارگر« مدیر کل وقت موزه های ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، در ســفر به همدان طرح جدیدی برای این موزه مطرح کرد. طبق این 
طرح، موزه باید هم ارتفاع با تپه هگمتانه ســاخته و همچنین از خاک تپه بر بام موزه 
ریخته می شد تا آسیب های واردشده به تپه جبران شود. پس از آن هم پیگیری های 
مسئوالن استانی موجب شــد در 2 مرحله اعتبار 6 و ۵ میلیاردی به ساخت این موزه 
اختصاص یابد.  حاال و بعد از گذشــت ســال ها، مخزن موزه تقریبا آماده اســت، اما 
ســاختمان موزه که محلی برای نمایش آثار خواهد بود، هنوز ساخته نشده و بعد از 
گذشت بیش از یک دهه فقط 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، زیرا دیگر اعتباری به 
این پروژه تزریق نشد. این در حالی است که موزه منطقه ای غرب کشور قرار است یکی 
از بزرگ ترین و مهم ترین مخازن اشیای باستانی و تاریخی منطقه غرب باشد. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان در این  باره به همشهری می گوید: 
»مخزن موزه در این سال ها اعتبار خوبی دریافت کرده و تقریبا آماده شده است. این 
مخزن در فهرست پروژه هایی است که احتماال امســال به دست رئیس جمهوری به 
بهره برداری خواهد رسید، اما ساختمان موزه فقط 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.« 
»علی مالمیر« با بیان این که نوســان های ارز تاثیر زیــادی در قیمت میلگرد و بتون 
گذاشته و موجب شده قیمت تمام شده پروژه 4 تا ۵ برابر شود، می افزاید: »نوسان های 
ارزی عمال ساخت پروژه را با مشکل مواجه کرده است.« به گفته او، به تازگی 6/۵ میلیارد 
تومان اعتبار برای این پروژه جذب شده و مسئوالن امیدوارند با حمایت های استاندار و 
نمایندگان همدان در مجلس شورای اسالمی به زودی ساختمان موزه هم تکمیل شود.  
به گزارش گروه ایرانشهر، مخزن امن موزه ۱۸00 متر زیربنا دارد؛ یعنی 3 برابر ظرفیت 
مورد نیاز اشــیا و اموال تاریخی اســتان همدان. هرچند همدان به تنهایی میراث دار 
عهد ساسانی، اشکانی، سلوکی، هخامنشی، ماد، صفویه و قاجار است و 23 هزار شی ء 
تاریخی در آن کشف شده. گفته می شود، این موزه یکی از ۱4 موزه منطقه ای است که 

در جای جای ایران بر اساس یک برنامه کالن ملی در حال ساخت است.

فعالیت150گروهبرایتولیدواکسنکرونا
معاون وزیر بهداشت درباره زمان تولید واکسن کرونا توضیح می دهد: »حدود ١5٠ گروه معتبر و هزاران گروه نامعتبر درباره ساخت واکسن 
فعالیت می کنند، اما در شرایط عادی تولید یک واکسن عادی ۷ سال زمان می برد. نباید فراموش کرد بشر چند دهه است با بیماری هایی چون 

ایدز و ماالریا درگیر شده و هنوز واکسنی برایشان کشف نکرده.«

فاطمه کاظمی
 همدان - خبرنگار
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ظريف سه شنبه گذشته  با سفر به روسيه پيام ويژه روحاني به پوتين را رساند.

   هيأت نظارت بر رفتار 
نمايندگي چه مي كند؟

هيأت نظارت بر رفتــار نمايندگي 
ثمره آخرين سال مجلس هشتم با 
رياست علي الريجاني بود؛ مجلسي 
بــا اكثريت بيــش از 74درصدي 
اصولگرايان كه در نخســتين سال 
پس از حوادث ســال88 تشكيل 
شــده بود. مجلس هشــتمي ها 
به دنبال توصيه اي از ســوي رهبر 
انقالب در ســال89 دست به كار 
شــدند و طرح 11ماده اي تشكيل 
هيأت نظارت بر رفتــار نمايندگي 
را به جريان انداختنــد و كمتر از 
6ماه بعــد در مهر ماه90 به تصويب 
رساندند و درپي رفت وآمد به شوراي 
نگهبان نهايتا فروردين سال91 آن 
را به قانون تبديل كردند. تشكيل 
هيأت اما به مجلس اصولگراي نهم 
موكول شد و نخستين هيأت نظارت 
بر رفتار نمايندگــي در دوره نهم 
مجلس شوراي اسالمي متولد شد. 
به  باور منتقدان امر اما اين نظارت 
به معني محدودكــردن اختيارات 
نماينــدگان به خصوص نمايندگان 
منتقد اســت و براي آزادي عمل 
نمايندگان براي اجراي وظايف خود 
مانع ايجاد مي كند و استقالل آنها 
را زير سؤال مي برد. هيأت نظارت 
مجلس بر رفتار نمايندگان، هيأتي 
متشــكل از 7نماينده مجلس، به 
گزارش هاي مربوط به »رفتار خالف 
شئون نمايندگي« و گزارش ها درباره 
اعمال »خالف امنيت ملي« و ديگر 
اعمال مجرمانه از سوي نمايندگان 
مجلس رسيدگي مي كند. در ماده 
هشــتم طرح نظارت بر عملكرد 
نمايندگان، دادگاه خاص رسيدگي 
به اين امور درنظر گرفته شــده و 
آمده است: »قوه قضاييه موظف است 
در اجراي اين قانون شعبه خاصي 
را جهت رســيدگي به موضوعات 
ارسالي تشــكيل داده و خارج از 
نوبت رســيدگي و نتيجه را ظرف 
3 ماه به هيأت نظارت اعالم كند.«  
اين در حالي است كه مطابق اصل86 
قانون اساسي و نيز براساس ماده7۵ 
آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان 
از مصونيت قضايــي برخوردارند و 
تعقيب كيفري نمي شــوند. اما در 
اين طرح، احضار قضايي نماينده از 
طريق هيأت نظارت و حتي بازداشت 

وي نيز پيش بيني شده است.

هيــأت نظــارت بــر رفتار 
نمايندگي كــه در مجلس مجلس

اصولگراي هشتم متولد شد، 
حاال 3دوره بعد در مجلس يازدهم مأمور به 
ايجاد همگرايي بيشــتر مجلس و شوراي 
نگهبان در بحث نظارت بر رفتار نمايندگان 
شده تا با خط مشي مشابه از درون و بيرون 
بهارستان مسير نمايندگي را ريل گذاري 
كند. در مجلس گذشته اين هيأت بيشتر در 
جهت توجيه رفتارهايي ازجمله فحاشي 
يك نماينده در دفتر اداره گمرك به يك فرد 
عادي، حمله با پايه ميكروفن به يك مسئول 
در يك نشست رسمي يا ضرب و شتم مأمور 
نيروي انتظامي در فرودگاه عمل می كرد. 
شــكايات به هيــأت نظــارت بــر رفتار 
نماينــدگان معموال با توجيــه اين هيأت 

مواجه مي شد.
پنجشــنبه اي كــه گذشــت، انتخابات 
هيأت رئيســه هيــأت نظارت بــر رفتار 
نماينــدگان برگزار شــد و اميرحســين 
قاضي زاده هاشــمي، نايب رئيس مجلس 
از چهره هــاي نزديك به جبهــه پايداري 
در بهارستان به رياســت آن انتخاب شد. 
قرار اســت او در راس اين هيأت ماموريت 
ويژه اي را دنبــال كند؛ماموريتي كه از دل 
برگزاري 2نشســت هيأت رئيسه مجلس 
با اعضاي شــوراي نگهبان و البته سخنان 
اخير آيت اهلل احمد جنتي در راس شــورا 
بيرون آمده و بر شكل گيري و روند فعاليت 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان تأثيرگذار 
خواهد بود و براساس آنچه از مذاكرات اخير 
مجلس و شــوراي نگهبان رسانه اي شده، 
نا گفته پيداســت كه بايد ها و شايد هاي 
بيشتر اهرم هاي سفت و سخت تري را براي 
نظارت بر رفتار نمايندگان در دستور كار 

قرار خواهد داد.
به گز ارش همشــهري، به نظر مي رسد با 
سكانداري قاضي زاده هاشــمي بر راس 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان يكي از 
برنامه هاي اساســي اين مجلس در حال 
پيشروي اســت. دوره يازدهم مجلس كه 
اكثريت كرســي هاي  آن از سوي جريان 
راســت تصاحب شــد، مدعي نخستين 
مجلس در گام دوم انقالب اسالمي است 
كه قرار است بر اين اساس و در مسير گام 
دوم، ظهور و بروز داشــته باشــد؛ به ويژه 
آنكه ســخنان دبير شــوراي نگهبان در 
ديدار اخيــرش با اعضاي هيأت رئيســه 

مجلس را بايــد در اين راســتا مورد نظر 
قــرار داد. او در ديدار ســي ام تيرماهش 
با جمعي از نماينــدگان با بيــان اينكه 
نظارت ما روي نمايندگان دائمي اســت، 
مقوله »نظــارت مجلس بــر مجلس« را 
امري بســيار مهم دانســت و تأكيد كرد: 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان -در دوره 
دهم مجلس- كارايي و كارآمدي الزم را 
نداشت و در مقطع گذشــته به بسياري 
از ســوءرفتارها و تخلفــات نمايندگان 
به درستي رســيدگي نكرد؛ همانطور كه 
رهبر عزيز انقالب فرمودند خوب بودن يك 
چيز، و خوب ماندن يك مســئول تا آخر، 
امري مهم تر است؛ از اين رو اميدوارم نقاط 
ضعف هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان، 

اصالح و به هيأتي كارآمد تبديل شود.
البته سخنان او بي پاسخ نماند و با واكنش 
علي مطهــري، فرزند شــهيدمطهري و 
نماينده ادوار مجلس روبه رو شد. او يك روز 
پس از اظهارات آيت اهلل جنتي در نامه اي 
سرگشاده خطاب به محمدباقر قاليباف، از 
او خواسته در مقام رئيس مجلس يازدهم، 

از اســتقالل و حريت مجلــس دفاع كند. 
دبير شــوراي نگهبان روز دوشنبه گفته 
بود: »طبق قانون، شوراي نگهبان تا پيش 
از بررسي اعتبارنامه نمايندگان و صالحيت 
آنها بر اســاس مســتندات مراجع قانوني 
مختلف عمــل مي كند و مانــع از تصدي 
مناصب توســط افراد ثروت اندوز و ناسالم 
مي شود؛ گرچه نظارت ما روي نمايندگان 
دائمي است؛ اما شورا به دليل اشكال قانوني 
نمي تواند در دوره چهارســاله نمايندگي، 
فردي را كه دچار انحراف و فساد مي شود، 
از ادامه كار منع كند كــه اين نقيصه بايد 

برطرف شود.«
مطهري در نامه اش متذكر شــده كه اوال 
مطابق قانون اساسي شوراي نگهبان وظيفه 
و حقي درخصوص نظــارت بر نمايندگان 
در دوره چهارســاله نمايندگــي نــدارد. 
اصل99 قانون اساســي صرفــا مي گويد: 
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس 
خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس 
شوراي اسالمي و مراجعه به آراي عمومي 
و همه پرســي را برعهــده دارد. نظارت بر 

انتخابات به معني نظارت بر نمايندگان در 
طول 4سال نمايندگي نيست. نمايندگان 
نيز مانند بقيه مردم اگر در دوره نمايندگي 
جرمي مرتكب شوند، توسط دستگاه هاي 
مربوطه رســيدگي مي شــود. ثانيا فرضا 
بپذيريم كه شــوراي نگهبان حق نظارت 
بر رفتار نماينــدگان را در طول 4ســال 
نمايندگي دارد و مي تواند نماينده اي را كه 
دچار انحراف و فساد مي شود، از ادامه كار 
منع كند؛ از  آنجا  كه اين شورا اظهارنظرهاي 
نمايندگان را نيــز رصد مي كند و با بينش 
خاص خود مي ســنجد و هركــس را كه 
مخالف عقيده او سخني را ابراز كند، دچار 
انحراف و فساد مي داند، لذا دادن اين اختيار 
به شــوراي نگهبان به استقالل مجلس و 
حريت و آزادگي نمايندگان آسيب جدي 

مي رساند.
نامــه پربازتاب مطهري تا كنون از ســوي 
قاليبــاف بي پاســخ مانده و گاليــه اي از 
مجلســي ها درخصوص پررنگ تر شدن 
نظارت بــر عملكرد نمايندگي شــان هم 

شنيده نمي شود.

 هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان پس از نزديك به 10سال تجربه 
هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است

   عكس: خبرگزاري خانه ملت

نظارت از درون و بيرون بر رفتار نمايندگان

يك روز بعد از پيــام رئيس جمهور ايران به 
 سياست
رئيس جمهور روســيه، والديميــر پوتين با خارجي

دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا گفت وگو 
كرد، گفت وگويي كه بي ارتباط با ايران نبوده است.

ميخائيــل اوليانوف، نماينده روســيه در ســازمان هاي 
بين المللي در ويــن در پيامي توييتري درباره گفت وگوي 
تلفني دونالــد ترامپ، رئيس جمهور آمريــكا و والديمير 
پوتين رئيس جمهور روسيه نوشــت: خبري بسيار دلگرم 
كننده. هر روز اتفاق نمي افتد. رهبران روســيه و آمريكا 

درباره مسائل ايران تبادل نظر كردند.
اوليانوف در ادامه نوشــت: هر دو طرف بر ضرورت تالش 
جمعي براي حفظ ثبات در منطقــه و همچنين مقررات 

جهاني عدم اشاعه تسليحات هسته اي گفت وگو كردند.
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايــران 4 روز پيش براي 
دومين بار در يك  ماه اخير به روســيه سفر كرد و عالوه بر 
ديدار با ســرگئي الوروف همتاي روس در تماس تلفني 
يك ساعته با رئيس جمهور روســيه كه از طريق خط امن 
انجام شد پيام رئيس جمهور ايران خطاب به او را ابالغ كرد.
جزئياتي از پيام منتشر نشده اما ظريف گفته است اين پيام 
درباره وضعيت برجام و بعضي مسائل دوجانبه بوده است. 
گفت وگوي بســيار مفيدي بود و ان شــاءاهلل نتايج خوبي 

داشته باشد.
در جريان ســفر ظريف به مسكو كه ســي امين سفر او به 
روسيه در 7سال اخير بود، طرفين درباره قرارداد بلندمدت 
20ساله ايران و روسيه كه به زودي دوره آن خاتمه مي يابد 

هم تبادل نظر كرده اند و احتماال اين قرارداد تا زمان امضاي 
قرارداد جديد تمديد خواهد شد.

سفير ايران در روســيه ديروز در توييتر در اين باره نوشت: 
همكاري هــاي طرفيــن عميق تــر و معنادار تر شــده و 
ظرفيت هاي زيادي در روابط دو كشور وجود دارد كه بايد 

در قالب برنامه جامع همكاري ها به آنها پرداخته شود.
كاظم جاللي تأكيد كرد: مقامات عاليرتبه دو كشور با نظر 
داشــتن افق همكاري هاي آينده، توافق خود را با به روز 
كردن و تمديد اين معاهده اعالم كرده و براي انعقاد قرارداد 
بلندمدت همكاري هاي مشــترك و همــه جانبه ايران و 

روسيه عزم جدي دارند.
آمريكا قرار بوده به زودي قطعنامه اي را براي تمديد تحريم 
تسليحاتي ايران به شوراي امنيت ارائه دهد و پيش از اين 
حسن روحاني، رئيس جمهور گفته بود ايران از كشورهاي 
دوست به خصوص چين و روســيه كه عضو دائم شوراي 
امنيت هســتند و حق وتو دارند انتظار دارد مانع تمديد 

تحريم تسليحاتي ايران شوند.
مقامات روسيه ازجمله سرگئي الوروف، وزير خارجه اين 
كشور به صراحت مخالفت خود را با اقدامات آمريكا براي 

تمديد تحريم تسليحاتي ايران اعالم كرده اند.
جاللي درباره پايان تحريم تســليحاتي ايران در مهرماه 
امســال به خبرگزاري اينترفكس روســيه گفته اســت: 
كشورهاي ما به اين زمينه )همكاري( تمايل دوجانبه دارند. 
روسيه فرصت هاي خوبي در اين زمينه دارد و ما اميدواريم 

روابطمان در اين عرصه با گسترش زمان تقويت شود.

 رايزني پوتين با ترامپ 
پس از دريافت پيام روحاني
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عدم تأمين زيرساخت هاي متناسب با جمعيت
برخي كارشناسان هم معتقدند در كنار مديريت نكردن منابع انساني عدم تأمين زيرساخت هاي 
متناسب  با ميزان افزايش جمعيت در ايجاد مشكل كمبود معلم نقش دارد. فرزانه مقتدايي، 
كارشناس مسائل آموزشي در اين باره به همشــهري گفت:» طبق آمار مركز فناوري وزارت 
آموزش و پرورش، در ســال تحصيلي 1401-1400، تعداد دانش آموزان كشور به 15ميليون و 
613هزار و 546نفر مي رسد كه در مقايسه با ســال تحصيلي 97-96 كه تعداد دانش آموزان 
14ميليون و 228هزار و 791، بوده، نزديك به يك و نيم ميليون افزايش پيدا مي كند. نهادهاي 
حاكميتي و دولت در قبال سياست افزايش جمعيتي كه دنبال كردند، بايد زيرساخت ها را توسعه 
مي دادند درحالي كه ما شاهد تشــكيل كالس هاي 40نفره در دوره ابتدايي در سال تحصيلي 
پيش رو هستيم. حتي در برخي مناطق مديران عنوان مي كنند امكان دوشيفته شدن مدرسه 
هست.« آنطور كه پيداست امسال، آموزش و پرورش در كنار مسئله كمبود نيرو بايد با بحران 
كرونا و آموزش مجازي هم دست و پنجه نرم كند. معلماني كه بايد سر كالس درس مجازي با 35 
تا 40دانش آموز حاضر شوند و با مشكالتي مثل اينترنت ضعيف و نداشتن تلفن همراه هوشمند، 
كامپيوتر و ديگر مسائل پيش بيني نشده آموزش از راه دور كنار بيايند؛  آن هم در كالس هاي 

شلوغي كه تاكنون خيلي از آنها حتي معلم ندارند.

سالمت

پيشتازي آمار قربانيان و 
بستري  شدگان كرونا

آمار ابتال، بستري و مرگ ومير ناشــي از كوويد-19 به رغم هشدارها و 
وضعيت نگران كننده بيمارستان ها همچنان افزايشي است و چشم انداز 

نگران كننده اي را ترسيم كرده است.
به گزارش همشــهري، اگرچه ماجراي اظهارات ضــد و نقيض و بعضا 
شگفتي ساز مسئوالن دولتي در خيز دوم كرونا درايران همچنان ادامه 
دارد. حسن روحاني، رئيس جمهوري با همان رويكرد خوش بينانه اش 
درباره كرونا گفته اســت كه: »ارزيابي ها حكايت از نزولي شدن شيب 
شيوع كرونا در بسياري از اســتان هاي كشور در نتيجه استفاده بيشتر 
مردم از ماســك و دوري از تجمعات دارد.« او به انتقاداتي كه در خيز 
دوم كرونا متوجه سياســت هاي دولت براي بازگشايي زودهنگام بوده 
هم پاسخ داد و گفت: »علت موج دوباره شيوع كرونا در برخي مناطق 
كشور فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي نبوده، بلكه رعايت نشدن دقيق 
و كامل دستورالعمل ها در نتيجه ايجاد اين تصور كه ويروس ضعيف شده 
و به خاطر برگزاري تجمعات و دورهمي ها و محافلي مثل مراسم ازدواج و 

مجالس ختم و عزاداري ها بوده است.« .
يك روز بعد از ايــن اظهارنظرهاي روحاني كه پنجشــنبه در يكي از 
ستادهاي تخصصي كميته ملي مقابله با كرونا اعالم شد، سيماسادات 
الري،  سخنگوي وزارت بهداشــت و مســئول ارائه آمار روزانه كرونا، 
آمارهايــي را ارائه كرد همچنــان نگران كننده؛ او گفــت كه 2هزار و 
486نفر مبتالي جديد به كرونا در كشور شناسايي شده و 215بيمار هم 
قرباني كوويد-19 شده و جانشان را از دست داده اند. نكته قابل توجه 
مربوط به آمار بستري شدگان است از همان 2هزارو489مبتالي جديد 
يك هزارو504نفر كارشان به بستري شدن كشيده و درواقع به كرونا از 
نوع وخيم دچار بوده اند. تاكنون 15هزارو289 ايراني به دليل ويروس 
كرونا جان باخته اند و 249هزارو212 نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. هم اكنون 3653نفر از بيماران مبتال به 

كوويد-19 در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.
الري با بيان اينكه همانند روزهاي گذشته استان هاي مازندران، فارس، 
آذربايجان هاي شــرقي و غربي، خراســان رضوي، البرز، خوزستان، 
لرستان، گلســتان، كرمان، زنجان و ايالم در وضعيت قرمز قرار دارند، 
افزود: همچنين استان هاي تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوين، 
مركزي، خراسان شمالي، همدان، خراسان جنوبي، سمنان، سيستان 
و بلوچســتان، اردبيل و كهگيلويه و بويراحمد هم در وضعيت هشدار 
قرار دارند. سخنگوي وزارت بهداشــت افزود: امروز همانطور كه اعالم 
كرديم 13استان در وضعيت هشدار هستند كه در بين آنها كهگيلويه 
و بويراحمد و سيستان و بلوچستان براي ما اهميت خاصي دارند زيرا 
از زمان شيوع بيماري در كشور هيچ خيز و پيكي را تجربه نكرده اند و 
چون روند بستري در استان ها در حال افزايش است و شيب صعودي 
دارد براي ما حائز اهميت هستند. به گفته او در كهگيلويه و بويراحمد 
ميانگين موارد بستري روزانه طي 2ماه گذشته به چهار برابر رسيده و 
در شهرستاني مانند گچســاران ميزان بستري تا 10برابر افزايش پيدا 

كرده است.

براي چندمين ســال متوالي 
كمبود معلم گريبان مدارس و گزارش

دانش آمــوزان را گرفتــه و 
آموزش و پرورش براي تامين نيرو در ســال 
تحصيلي پيش رو به مشكل برخورده است. به 
گفته مســئوالن اين وزارتخانه بين 197 تا 
200هزار معلم در مدارس كم است و بايد اين 
كمبود را از طريق استخدام نيروهاي شركتي 
يــا نهضت يــاران ســوادآموزي و مربيــان 
پيش دبســتاني تامين كنند. نيروهايي كه از 
زمان استخدام تا ورود به مدرسه شايد كمتر از 
يك يا 2هفتــه فرصت آمــوزش روش هاي 
مختلف تدريس و آشنايي با كتاب هاي درسي 

را خواهند داشت.
امســال مهر كه بيايــد بــاالي 15ميليون 
دانش آموز بايد ســر كالس هاي درس حاضر 
 شــوند. طبق آمار وزارت آمــوزش و پرورش 
از ايــن رقم، حــدود 8ميليون نفــر در دوره 
ابتدايي، 3 ميليون و 300هــزار نفر در دوره 
راهنمايــي يا همان متوســطه اول و بيش از 
3ميليون نفر در دبيرستان درس مي خوانند. 
اين رقم در مقايسه با اوايل دهه90 كه تعداد 
دانش آموزان به زير 13ميليون نفر رســيده 
بود، رشد چشمگيري داشــته اما از آن طرف 
تعداد معلمان بازنشســته هر ســال افزايش 

پيدا مي كند.
27تير امســال، وزير آموزش و پرورش اعالم 
كرد كه براي سال تحصيلي پيش رو 197هزار 
معلم كم داريم چرا كه در سال هاي مختلف 
بين 40 تا 60هزار معلم بازنشسته و از گردونه 
آموزش و پرورش خارج شده اند اما در سوي 
مقابل تعداد نيروي وارد شــده به سيســتم 
آموزش و پرورش بســيار كمتر بوده اســت. 
امســال شــرايط از نظر تعداد دانش آموزان 
ثبت نامي در مدارس دولتي هم تفاوت هايي 

با سال هاي گذشته دارد و با اوج گرفتن كرونا 
و تغييراتي كه در سازوكار فعاليت مدرسه ها 
پديد آمده،  تعــداد بيشــتري از خانواده ها 
فرزندانشــان را به مدرسه هاي دولتي منتقل 
كرده اند اين در حالي است كه اين مدارس با 

كسري شديد معلم مواجه اند.

سناريوها براي تامين معلم
اما راه حــل مديران آموزش و پــرورش براي 
تامين نيرو در مدارس چيســت؟ آيا به روال 
هميشــگي مي خواهنــد با خريــد خدمات 
آموزشــي، به كارگيري نيروهاي شركتي و 
حق التدريــس، واگذاري مــدارس به بخش 
خصوصي و برگزاري فوري آزمون استخدامي 
اين كمبود را جبــران كنند يا راه حل ديگري 

براي اين مشكل مدارس دارند؟
محســن حاجي ميرزايــي در يــك برنامه 
تلويزيونــي در اين باره گفته اســت كه براي 
تامين نيروي انســاني چند روش وجود دارد. 
يكي اينكه حــدود 20هزار نفــر را از طريق 
دانشگاه فرهنگيان جذب كنيم. اينها 4سال 
آمــوزش مي بينند و پــس از آن وارد چرخه 
آموزش مي شوند: »بنابراين اين 20هزار نفر 
فعال به درد امســال ما نمي خورد. از آن طرف 
اجازه داريــم 23هزار نفــر از طريق ماده28 
استخدام كنيم كه 5هزار نفر هم از قبل مانده 
بود و 28هزار نفر مي شــود. اينهــا را از بين 
ليسانســه هايي كه در كشور موجود هستند، 
تامين مي كنيم. فراخواني داده مي شود كه فكر 
مي كنم در مرداد اين كار انجام شود. متقاضيان 
شركت مي كنند و افرادي كه در آزمون موفق 
شدند بايد دوره آموزشي در دانشگاه فرهنگيان 
ببينند و پس از آن وارد فرايند تدريس شوند.«

او درباره راه حل ســوم توضيــح داد: »برخي 
از همكاراني كه بازنشســته مي شوند، طبق 
قانون اجازه دارند تا 35ســال بمانند، از آنها 
مي خواهيم كه نروند. اجازه داريم آنهايي كه 
رفته اند، يك سوم اوقات را با يك سوم قيمت 

بخريم و سر كالس هاي آموزشي بياوريم؛ اين 
كار را هم انجام مي دهيم.«

راه حل چهارم وزير آموزش و پرورش هم اين 
بود: »االن حدود صد هزار نفر افرادي هستند 
كه پيرامون آمــوزش و پرورش ســال هاي 
مختلف به صورت حق التدريس و آموزش يار 
ســوادآموزي كار كرده اند و اينها اجازه دارند 
به صورت حق التدريــس با ما همكاري كنند. 
اجازه گرفتن نيــروي حق التدريس جديد را 
نداريم. هم با مجلــس صحبت كرده ايم و هم 
با شوراي عالي انقالب فرهنگي صحبت كرديم 
كه بتوانيم با اســتخدام اين افراد ساماني به 
وضع نيروي انساني آموزش و پرورش بدهيم.« 

از خصوصي سازي تا كاهش ساعات درسي
اما مديران وزارت آموزش و پــرورش درباره 
تامين نيرو با يكديگر هم نظر نيستند و به صورت 
يكپارچه عمل نمي كنند. برخي معتقدند كه به 
جاي استخدام رسمي بايد روش هاي ديگري را 
براي به كارگيري معلمان دنبال كرد و بي جهت 
براي دولت تعهد مالي در قبال پرداخت حقوق 

و مزاياي معلمان ايجاد نكرد.
علي الهيارتركمن، معاون برنامه ريزي و توسعه 

منابــع وزارت آموزش و پــرورش از مدافعان 
سرســخت اين نظريه اســت و در تمام اين 
4سال كه مدارس با كمبود شديد معلم مواجه 
هســتند، تالش كرده جلوي استخدام هاي 
جديد را بگيرد. او در 2سال تحصيلي گذشته 
مشــكل كمبود نيروي مــدارس را با »خريد 
خدمات آموزشــي« جبران كرد. روشــي كه 
بسياري از كارشناسان آموزشي نسبت به آن 
نقد داشــته و آن را مصداق خصوصي سازي  
مي دانند و مي گويند كيفيت آموزش به شدت 
كاهش مي يابد و باعث افت تحصيلي كودكان 

و نوجوانان مي شود.
در اين روش مؤسس با دريافت سرانه آموزشي، 
دانش آموزان را كه اكثــرا در مناطق محروم 
تحصيل مي كنند، تحت آموزش هاي رسمي 

قرار مي دهد و آموزش وپــرورش هزينه هاي 
مربوط به هر دانش آموز را به مؤسســه بخش 
خصوصي پرداخت مي كند و تمام هزينه هاي 
آموزش ازجمله پرداخت حقــوق معلمان بر 
عهده بخش خصوصي است. در سال تحصيلي 
99-98، 16هزار معلم در سراسر كشور با اين 

روش سر كالس هاي درس حاضر شدند.

ساعات درسي را كم كنيد
 او امسال هم درباره جبران كمبود 197هزار 
معلم، در كنــار واگذاري آمــوزش به بخش 
خصوصي، كاهش ساعات آموزشي را پيشنهاد 
داده اســت. الهيار تركمــن در اين باره گفت: 
»ورود به بحث سياست هاي كلي جذب نيرو 
بدون نگاه به تقويم آموزشي و بار برنامه درسي 
امكان پذير نيست. اين 2 يك مجموعه به هم 
پيوسته هســتند كه تعادل آنها به ورودي و 
جذب نيروي متعادل منجر مي شود. بار برنامه 
درسي براساس مقررات موجود 12هزارو900 
ساعت طي 12سال تحصيل است كه متوسط 
آن در دنيا 8هزار ساعت است. اگر بخواهيم اين 
بار برنامه سنگين برنامه درسي را برداريم به يك 
حجم از نيروي انساني نياز داريم و اگر بخواهيم 
آن را متعادل كنيم و بــه آموزش هاي در تراز 
سند تحول برســيم قطعا بايد يك اصالحاتي 

انجام دهيم.«

سيل بازنشستگي معلمان از اواسط دهه90
امــا كارشناســان آموزشــي معتقدنــد كه 
كمبود شــديد معلم در مدارس، به دليل نبود 

برنامه ريزي كالن و نگاه دقيق و بلندمدت به 
مقوله منابع انســاني آموزش و پرورش است. 
جلوگيري از استخدام معلم در 15سال گذشته 
از يك سو و رســيدن به ســن بازنشستگي 
نيروهاي موجود از ســوي ديگــر آموزش و 
پرورش را با بحران شــديد معلم روبه رو كرده 

است.
مجتبي مرادبيگي، كارشناس مديريت منابع 
انساني در اين باره به همشــهري گفت:»اين 
بحران داليل زيادي دارد اما يك علت از بقيه 
مهم تر و اثرگذارتر است. آموزش و پرورش در 
دهه80 به علت تراكم نيروي انساني كه اغلب 
در دهه60 و 70 استخدام شده بودند، جلوي 
استخدام هاي جديد را گرفت. اگر به اطالعات 
و اخبار آن سال ها نگاه كنيد، خواهيد ديد كه 
آزمون استخدامي خيلي كم برگزار مي شد و 
حتي اجازه انتقال نيرو را به شــهرهايي مثل 

تهران به سختي مي دادند.«
به گفته او آموزش و پرورش هرجا هم با كمبود 
معلم روبه رو شــد به طور محدود از نيروهاي 
حق التدريس اســتفاده كرد تا تعهدي براي 
اســتخدام و حقوق و مزاياي اين افراد نداده 
باشد. اگر هم بعد از چند سال با فشار مجلس 
و نهادهاي مدنــي بحث اســتخدام معلمان 
باال مي گرفت، خيلي محدود طــي آزموني، 
تعدادي از آنها را اســتخدام رسمي مي كردند 
و اين در حالي بود كه با شروع دهه90، كم كم 
بازنشستگي معلمان استخدام شده در دهه60 
و 70 شــروع شــد بدون اينكه فكــري براي 

جايگزيني آنها شود.

كسری نيروی انسانی در مدارس دولتی به تشكيل كالس های 40 نفره در پايه 
ابتدايی، دو شيفت شدن برخی مدارس و افت تحصيلی دانش آموزان می انجامد
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صنعت توليد نوشت افزار تا حد بسيار زيادي وابسته به 
واردات است، تا جايي كه حتي در اقالمي مثل مداد كه 
ميزان باالي توليد داخل، ممنوعيت واردات را باعث 
شده، چوب و مغز مداد بايد از خارج كشور تامين  شود 
و به دليل نياز به شرايط خاص آب و هوايي امكان توليد 
 آن در كشور وجود ندارد. تاكنون جز در زمينه مداد و 
دفتر، ممنوعيتي براي واردات نوشت افزار وضع نشده 
اما به نظر مي رسد از يك سو به منظور حمايت از توليد 
داخلي و از سوي ديگر به دليل محدوديت منابع ارزي، 
تغييرات ديگري نيز در زمينه سياســت هاي تجاري 

دولت و به ويژه واردات نوشت افزار در راه باشد.

احتمالافزايشتعداداقالمممنوعالورود
توليدكنندگان نوشــت افزار در جلسه اي كه هفته 
گذشته با سرپرست وزارت صمت برگزار كردند قول 
دادند با افزايش داخلي ســازي، بازار را تامين كنند. 
در اين جلســه توليدكنندگان نوشت افزار از تدوين 
برنامه راهبردي نوشت افزار و مذاكره با شركت هاي 
دانش بنيان براي افزايش ظرفيت داخلي سازي انواع 
نوشــت افزار خبر دادند؛ همچنين وزارت صنعت، 
معدن و تجارت وعده داد ثبت  سفارش هر بخش از 
مواد اوليه و نوشــت افزار را كه توانايي توليد داخلي 
آن وجود دارد متوقف كند. بايــد ديد اين دو وعده 
مي توانند به طور همزمان عملي شوند يا خير، چون 
توقف واردات برخي اقالم نوشت افزار اگر با افزايش 
توليد داخلي و تامين بازار پوشــش داده نشود، در 
شــرايطي كه به اول مهر و فصل اوج تقاضا نزديك 
مي شــويم، مي تواند كمبــود و گرانــي را به دنبال 

داشته باشد.

توليدداخلي،100درصدوابستهبهواردات
در زمينه توليد نوشت افزار پيشرفت توليدكنندگان 
ايراني كم نبوده اســت. گفته مي شــود توليد دفتر 

در كشــور فراتر از نياز داخلي اســت و هم به لحاظ 
كمي و هم كيفي توان صــادرات و تامين نياز همه 
كشورهاي همســايه در ايران وجود دارد. به گفته 
فعاالن حوزه توليــد و فروش نوشــت افزار، ميزان 
تقاضاي داخلــي براي دفتــر 150ميليون جلد در 
ســال اســت كه نه تنها اين ميزان در داخل كشور 
توليد مي شــود بلكه ظرفيت دوبرابر شــدن حجم 
توليد نيز وجود دارد. هم اكنــون به دليل اينكه كل 
نياز بازار در داخل كشــور تامين مي شــود واردات 
دفتر آماده ممنوع است اما با اين حال همين توليد 
دفتر نيز 100درصد وابســته به واردات كاغذ است! 
مديرعامل مجمع نوشــت افزار ايراني- اسالمي در 

اين زمينه به همشــهري مي گويد: دفتــر در ايران 
با كاغذ ســفيد تحرير توليد مي شــود و از آنجا كه 
كارخانه  توليد كاغذ ســفيد در ايران نداريم اين كار 
با كاغذهاي وارداتي انجام مي شــود، درحالي كه در 
كشورهاي ديگر كاغذهاي كاهي و انواع ديگري غير 
از كاغذ ســفيد براي توليد دفتر مورد استفاده قرار 
مي گيرد و اگر در ايران نيز ذائقه سازي و فرهنگسازي 
در ايــن زمينه صــورت گيرد، از ميزان وابســتگي 
بــه واردات كاغذ كاســته خواهد شــد. همچنين 
به گفته محمد يقينــي، از مجمــوع 600ميليون 
عدد مصرف ســاالنه خــودكار، 400ميليون عدد 
 بــا واردات تاميــن مي شــود و توليدكننــدگان 

داخلي تنها يك سوم نياز بازار را تامين مي كنند.

تكنولوژيتوليدتخصصيهارانداريم
رئيس اتحاديه نوشــت افزار و لوازم مهندسي تهران 
نيز چندي پيــش در گفت وگو با همشــهري گفت: 
حتي در زمينه توليد مــداد كه توليدكنندگان بيش 
از 70درصد نياز بــازار را تامين مي كنند، توان توليد 
اقالم تخصصي در داخل كشور وجود ندارد و مدادهاي 
مخصوص طراحي و كارهاي هنــري بايد با واردات 
تامين شود. موسي فرزانيان افزود: توليد اقالم اساسي 
نوشت افزار شــامل خودكار، مدادهاي ساده مشكي 
و رنگي، پاك كن و تراش در ســال هاي اخير افزايش 
چشمگيري داشــته و به طور مثال در زمينه خودكار 
كه تا 2 سال پيش تنها در حد 20درصد نياز بازار توليد 
مي شد امروز توليد داخلی به 80درصد رسيده است، 
اما در زمينه برخي اقالم مثل اتــود و مغز مداد اتود 
ضعيف هستيم. به گفته وي، بازار نوشت افزار در زمينه 
اتود و ماژيك هم اكنون بيش از 80درصد به واردات 
وابسته  است اما فعاليت در اين زمينه از سوي تعدادي 
از توليدكنندگان داخلي آغاز شــده كــه اگر حجم 
توليد آنها افزايش يابد تا 50درصــد نياز بازار به اتود 
و ماژيك هاي وايت برد و معمولي را مي توانند تامين 
كنند. مديرعامل مجمع نوشت افزار ايراني- اسالمي 
در زمينه توليــد ماژيك مي گويــد: در بحث توليد 
ماژيك پيشرفت هاي خوبي در كشــور اتفاق افتاده 
ولي متأسفانه توليد اين محصول نيز وابسته به واردات 
جوهر است. يقيني با اشــاره به فعاليت شركت هاي 
دانش بنيان در زمينه توليــد جوهر مي افزايد: با همه 
تالش ها در اين زمينه به دليل نبود تكنولوژي توليد 
آن در كشور هنوز اين وابستگي وجود دارد، اما چند 
برند مطرح توليدكننده ماژيك هم اكنون سهم خوبي 
از بازار را در اختيار گرفته اند و به زودي در اين زمينه 

نيز جهش خوبي خواهيم داشت.

ناکارآمدی تسهیالت 160 میلیون تومانی خرید مسکن نرخ گوسفند زنده قاچاق، دو برابر قیمت بازار داخلی تب گرانی در بازار خودرو  باال  گرفت 

ســيرصعودي نرخ ارز و افزايش رســمي قيمت مصوب برخي خودروهاي داخلي توســط شــركت هاي 
خودروســازي موجب باالگرفتن تب گراني در بازار خودروهاي پرتيراژ و وارداتي شــده است. به گزارش 
همشهري، سيرصعودي قيمت انواع خودروهاي داخلي حتي با اجراي مرحله دوم قرعه كشي فروش خودرو 
توسط خودروسازان با نرخ هاي مصوب جديد ادامه دارد؛ در واقع رشد 15تا بيش از 20ميليون توماني نرخ 
مصوب برخي خودروهاي پرتقاضاي داخلي موجب افزايش فاصله قيمت مصوب و حاشــيه بازار برخي از 
اين خودورها به بيش از 60تا 70ميليون تومان شده اســت. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو از تند ترشدن سير صعودي قيمت خودرو در بازار خبر داده و به همشهري گفت: توقف عرضه خودرو 
به دليل انتظار شركت هاي خودروسازي براي تصويب و ابالغ نرخ هاي جديد و سير صعودي قيمت ارز موجب 
تندترشدن تب گراني در بازار خودرو شده است. به گفته سعيد موتمني با افزايش 10تا بيش از 20ميليون 
توماني نرخ مصوب برخي محصوالت سايپا، قيمت حاشيه بازار اين خودروها و همچنين محصوالت ايران 

خودرو و خودروهاي مونتاژي نيز به شدت افزايش يافته است.

افزايش نرخ ارز و قيمت دو برابري دام زنده در عراق نسبت به بازار داخلي موجب به صرفه بودن قاچاق 
دام زنده و افزايش قيمت انواع گوشت گوســفندي در بازار داخلي شده است. به گزارش همشهري، 
گاليه هاي دامداران از دپو و پايين بودن قيمت فروش انواع دام زنده در حالي است كه سير صعودي قيمت 
گوشت قرمز گوسفندي و گاوي به دليل افزايش قاچاق و دپوي دام زنده براي عرضه در بازار عيد قربان 
ادامه دارد. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي، افزايش قاچاق دام از مرزهاي غربي كشور به دليل نرخ 
دوبرابري گوسفند زنده در بازار عراق نسبت به بازار داخلي و دپوي دام براي عرضه در عيد قربان را عامل 
كمبود و گراني انواع گوشت قرمزگوسفندي در بازار اعالم كرد. علي اصغر ملكي افزود: اكنون قيمت هر 
كيلوگرم گوسفند زنده در بازار تهران 45 هزار تومان است كه اگر وارد بازار عراق شود به 90 هزار تومان 
مي رسد. به گفته او اين عامل باعث شده تا شاهد افزايش خروج غيرمجاز دام زنده از شهرهاي اشنويه و 
پيرانشهر به بازار سليمانيه عراق با پذيرش ريسك توسط قاچاقچيان باشيم كه باعث كمبود عرضه دام 

زنده و به تبع آن گراني گوشت قرمز در بازار داخلي شده است.

با وجود اجراي طرح هاي نظارتي دولت و افزايش سقف تسهيالت براي ساماندهي بازار اجاره بها و مسكن، 
نرخ هاي پيشنهادي براي خريد و رهن و اجاره واحدهاي مســكوني خارج از توان مالي و درآمد بسياری از 
خانوارهاي ساكن كالنشهر تهران است. به گزارش همشهري، تسري افزايش قيمت مسكن به بازار اجاره بها 
موجب شده تا برخي متقاضيان به خصوص اقشار كم درآمدي كه با وجود تسهيالت 160ميليون توماني قادر 
به خريد مسكن نبوده اند، فشار بيشتري را براي پرداخت رهن و اجاره بهاي واحدهاي مسكوني متحمل شوند. 
نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك درباره كارايي وام مسكن روي قدرت خريد مردم، گفت: در كجاي دنيا 
براي گرفتن يك وام 160 ميليون توماني، يك چهارم مبلغ كل اين تسهيالت را هزينه دريافت آن مي كنند. 
مي توان گفت با سود 18 درصدي اين تسهيالت و خريد اوراق 30 تا40 ميليون توماني، سود اين وام به حدود 
30 درصد مي رسد. حسام عقبايي، افزود: اين تســهيالت كارا و مؤثر نيست؛ يعني يك فرد با 160 ميليون 
تومان و ميانگين 17 ميليون تومان قيمت هر متر واحد مسكوني در شهر بزرگي مانند تهران حتي نمي تواند 
10 متر آپارتمان متوسط هم  خريداري كند، پس عمال تسهيالت بانكي كمكي به خانه دارشدن مردم نمي كند.

نرخ پیشنهادی رهن و اجاره آپارتمان های تا 60 متری در برخی مناطق تهران   نرخ برخی انواع گوشت گوسفندی در بازار خرده فروشی تهران  قیمت برخی انواع خودروهای داخلی در حاشیه بازار )منبع: اتحادیه نمایشگاه داران(

فن بازار 

راسته بازار

   استفاده از انواع چيلر با مصارف مختلف 
صنعتي و مسكوني، رويه اي است كه طي 
چند دهه گذشــته براي تاميــن برودت و 
گرمايش اماكن مسكوني، صنعتي و تجاري 
و اداري سير صعودي به خود گرفته است. 
چيلرهاي بزرگ صنعتــي هوا خنك يا آب 
خنك معمــوال در اتاقك هــاي تجهيزات 
مكانيكي در داخل ســاختمان نزديك به 
فرايندها قــرار دارند اما بــراي خريد اين 

محصوالت بايد به نكاتي توجه كرد.
  بنا بر اندازه چيلر و كمپرســور، ممكن 
اســت برخي از چيلرهاي صنعتي به طور 
مســتقيم در كنار فرايندها قرار گرفته يا 
كامال در فضاي بيرون نصب شوند. در واقع 
چيلرهاي صنعتي به عنوان يك سيســتم 
تبريد طبقه بندي مي شوند؛ دستگاه هايي 
كه يك مايــع را خنك مي كننــد تا براي 
فرايندهاي صنعتي يا تهويه در تأسيسات 

تجاري و صنعتي مورد استفاده قرار گيرد.
   آب سرد توليدشــده توسط انواع چيلر 
تراكمي، كاربردهــاي مختلفي در صنايع 
دارد و مي تواند حجم قابل توجهي از توليدات 
و محصوالت را پشتيباني كند. اين تجهيزات 
براي تمام قســمت هاي يك ســاختمان 
صنعتــي، آب خنك را تأميــن مي كنند. 
براســاس كاركرد چيلرها به انواع مختلف 
تراكمي و جذبي دســته بندي مي شود. در 
طبقه بندي انواع چيلرهاي صنعتي نيز يك 
چيلر عموماً مي تواند بين  يك تا 1000 تن 
آب خنك را تأمين كند. همچنين بسته به 
ظرفيت خنك كنندگي چيلرها، به 3 نوع، 
چيلرهاي هوا خنك، چيلرهاي آب خنك 

و چيلرهاي تبخيري دسته بندي مي شود.
  چرخه تراكــم در چيلرهــاي تراكمي 
كه در انواع پيســتوني، اســكرو، اسكرال، 
سانتريفيوژ تقسيم بندي مي شود، داراي 4 
مؤلفه اساسي اواپراتور، كمپرسور، كندانسور 
و شير انبساط اســت كه از طريق آن مايع 
سيال سرد شده منتقل مي شود و هر يك 
از اين اجــزا، مشــخصات و كاركرد خاص 

خود را دارد.
    اگر قصد خريد انواع چيلر را داريد توجه 
داشته باشيد كه در تعيين قيمت چيلرهاي 
تراكمي عواملــي مانند نوع كمپرســور، 
كندانسور، ظرفيت دستگاه، نوع مواداوليه 
مورد استفاده در ساخت چيلر و البته نوسان 
نرخ ارز تأثير دارد. پس بايد متناسب با نياز و 
بودجه مدنظرتان براي خريد اين محصوالت 

اقدام كنيد.

  اين روزها مســئوالن بهداشتي كشور 
توصيه به در خانه ماندن مي كنند تا بحران 
دوباره اوج گرفته كرونا فروكش كند و اين 
توصيه را به ويژه براي بازارها و مراكز خريد 
بايد بســيار جدي گرفت. امــا در روزهاي 
بعد از ايــن بيماري، مراكــز خريد قطعا از 
جذاب ترين محل هاي شــهري شــناخته 
مي شــوند، مخصوصا مراكزي كه امكاناتي 
براي تفريح كودكان داشــته باشند. مركز 

خريد پاسارگاد يكي از آنهاست.
 پاسارگاد، يك مركز خريد2طبقه است 
كه بيش از 260 واحــد تجاري دارد. به جز 
پوشاك، انواع لوازم برقي و خانگي برند هم 
در آنجا عرضه مي شــود و مثل ديگر مراكز 
خريد، رســتوران و كافي شــاپ هم دارد. 
داشتن شهربازي كوچك و زمين اسكيت 
به عالوه پاركينگ رايــگان از مزاياي مركز 

خريد پاسارگاد به حساب مي آيد.
  ايــن مركز خريــد در ســال1390 در 
2طبقه با زيربنايي بالغ بر 5هزار مترمربع 
در غــرب تهران احداث شــد و بــا توجه 
به تعدد صنف هاي مشــغول به كار تا حد 
زيادي نياز هاي شهروندان محدوده اتوبان 
جالل آل احمد و يادگار امام)ره( را برطرف 
كرده است. پوشــاك، كيف و كفش، لوازم 
خانگي،محصــوالت آي تي، فــرش، لوازم 
كادويي و تزئيني، زيــورآالت و بدليجات، 
لوازم لوكس، بلوري و... ازجمله صنوف فعال 

مركز خريد پاسارگاد هستند.
  مجاورت با فروشگاه شهروند صادقيه و 
همســايگي با ميدان ميوه و تره بار و زمين 
اسكيت ازجمله مزيت هاي اين مركز خريد 
است. ديگر مزيت آن را مي توان واقع نبودن 
در محدوده طرح ترافيك عنوان كرد. اين 
مركز به راحتي با خودروي شــخصي قابل 
دسترسي است اما اگر مي خواهيد با مترو به 
اين مركز برويد، نزديك ترين ايستگاه مترو 
به آن ايستگاه متروي صادقيه واقع در خط 

دو متروي تهران است.
  نشــاني دقيق مركز خريد پاسارگاد در 
غرب تهران، اتوبان جالل آل احمد، زير پل 
يادگار امام است و ساعت كار اين مركز هم 
مثل ديگر پاساژها و مراكز خريد از 10صبح 

تا 10شب تعيين شده است.

خرید چیلر های تراکمی

مرکز خرید پاسارگاد

2 ماه آخر تابســتان، فصل خرید نوشت افزار است و 
کم کم مغازه هاي لوازم التحریر شلوغ مي شود. گرچه 
امسال کرونا همه  چیز را به هم ریخته و معلوم نیست 
مدرسه ها و دانشــگاه ها اول مهر چگونه قرار است 
آموزش را ادامه دهند، اما چه حضوري و چه مجازي، 
لوازم التحریر جزو الینفك آموزش است و خانواده ها 
باید تا یکي دوماه آینــده براي بچه ها خودکار، مداد 
و دفتر تهیه کنند. بازار نوشــت افزار در2 سال اخیر 
تحوالتي مثل افزایش چشــمگیر قیمت و گرایش 
به داخلي ســازي را به خود دیده که اولي امسال هم 
دغدغه بســیاري از خانواده هاست. پارسال قیمت 
برخي اقالم نوشت افزار بین 30تا 50درصد باال رفت 
و سال قبل از آن هم افزایش قیمت کمتر از این نبود. 
گرچه از اسفند پارسال تعطیلي مدارس و دانشگاه ها 
باعث کاهش تقاضاي بازار شد اما این افت تقاضا به 
عقیده کارشناسان بازار تنها مي تواند شتاب افزایش 
قیمت را آهسته تر کند، چرا که رشد روزافزون قیمت 
ارز و وارداتي بودن بخش زیادي از مواداولیه، هزینه 
تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصول را افزایش 

داده است.

فرخنده رفائی
خبر نگار

  تولید محصوالت فرهنگی
با وجود پیشرفت هاي خوبي که در تولید لوازم التحریر ایراني صورت گرفته، هنوز هم سهم زیادي از این بازار در اختیار 
وارداتي هاست. اما در کنار تالش هایي که براي افزایش سهم تولیدکنندگان ایراني از بازار انجام شده، در سال هاي 
اخیر موضوع تولید نوشت افزار ایراني متناسب با فرهنگ کشور هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تا چند سال 
پیش فروشگاه هاي نوشت افزار پر بود از طرح ها و تصاویر شخصیت هاي کارتوني شناخته شده غیرایراني که به دلیل 
محبوبیت این کارتون ها بسیار هم از طرف بچه ها مورد استقبال قرار مي گرفت اما این روزها در مغازه ها کاالهایي با 
تصاویر شاد و متنوع از شخصیت هاي ایراني معروف و محبوب و شناخته شده کم نیست. مجمع نوشت افزار ایراني-
 اسالمي، نهادي است که در چند سال اخیر فعالیت هاي خوبي در این زمینه انجام داده است. مدیرعامل این مجمع، 
ذائقه سازي براي مردم، مسئوالن، نخبگان فرهنگي و بازاریان و همچنین تالش براي ایجاد زنجیره محتوا و کاراکتر 
براي تولید نوشت افزار را از مهم ترین کارکردها و اهداف مجمع عنوان مي کند و مي افزاید: متأسفانه در کشور از منابع 
محتوایي خوبي برخوردار نیستیم. زنجیره تولید محتوا و کاراکتر زنجیره  ناقصي است که اقتصاد آن به خوبي شکل 
نگرفته و تولیدکننده گان نوشت افزار، پوشاك یا اسباب بازي که مي خواهد از محتواي داخلي استفاده کند در مقابل 
کاراکترهاي قوي غربي مثل بن تن، فروزن و باب اسفنجي و... نمي تواند قد علم کند. وي  اضافه مي کند: این مجمع 
تالش مي کند با حمایت از کساني که در زمینه تولید محتوا مستعد هســتند و توان تجاري سازي محتوا را ندارند، 
در این زمینه تأثیرگذار باشد. وي دیگر فعالیت این مجمع را ساماندهي بازار عنوان مي کند و مي افزاید: بسیاري از 
تولیدکنندگان داخلي محصوالتي را وارد بازار مي کنند که داراي محتواي نامتعارف هستند، در چنین مواردي تالش 
بر این است که با ارتباط هاي غیرچکشي و ارائه محتواي فرهنگي شایسته و تجاري سازي کاراکترهاي ایراني، تولید 
را به سمت محتواي مناسب سوق دهیم. اما این مجمع در کنار فعالیت در زمینه هاي فرهنگي بر پایداري تولید نیز 
متمرکز شده است. یقیني در این زمینه مي گوید: قبال سهم بازار از تولید داخلي تنها 20درصد بود اما در سال هاي 
اخیر این میزان دوبرابر شده و امروز نسبت 80درصدي واردات، به 60درصد کاهش یافته است. وي اضافه مي کند: در 
سال هاي اخیر در بسیاري از اقالمي که صرفا به واردات متکي بودیم، تولید داخلي آغاز شده و سیاست مجمع حمایت 
همه جانبه از تولیدکنندگاني است که بتوانند در این زمینه راهي باز کنند. این حمایت به صورت تامین بازار، تامین 

مواد اولیه و به هر شکل دیگري است که بتواند تولید ملي را افزایش دهد.

چند و چون

تعیین حدود قیمتی لبنیات کم مصرف

با وجود مجوز ارائه شده کارگروه تنظیم 
بازار براي افزایش رسمي قیمت 10 قلم 
محصول لبني پرمصــرف، هنوزنرخ 
سایر فراورده هاي کم مصرف، طعم دار 
یا لوکس خارج از شمول قیمت گذاري 
دولتي توسط کارخانه هاي لبني تعیین 
نشــده و اینگونه محصوالت با نرخ هاي متفاوتي به دست مردم 
می رسد. با داوود موســوي، معاون نظارت بر کاالهاي مصرفي و 
شبکه هاي توزیعي و اقتصادي سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان گفت وگو کرده ایم.

 علت افزایش شکاف نرخ مصوب و خرده فروشي 
کاالها در بازار مصرف چیست؟

نمي توان به طور كلي در مورد افزايش قيمت كاالها و خدمات اظهارنظر 
كرد و بايد به طور مشخص در مورد برخي كاالهای مصرفي را كه فاصله 

قيمت مصوب و بازار اين اقالم افزايش يافته است بحث كنيم.
به طور مشــخص علت گراني لبنیات بیش از نرخ 

مصوب سازمان حمایت چیست؟
بخشي از اقالم لبني شــامل 3گروه پرمصرف شــير، ماست و پنير كه 
10محصول لبني را در بر مي گيرد، مشمول قيمت گذاري تخصصي است 
و سازمان حمايت نتايج بررسي كارشناسي مستندات هزينه تمام شده 
توليد اين اقالم كه توسط شــركت هاي توليد كننده ارائه مي شود را به 
كارگروه تنظيم بازار داده و اين ســتاد قيمت مصوب چنين اقالمي را 
تصويب و براي اجرا ابالغ كرده اســت. بر اين اساس شركت هاي لبني و 
عرضه كنندگان اين اقالم ملزم به رعايت قيمت هاي مصوب ستاد تنظيم 
بازار براي فراورده هاي لبني پرمصرف بوده و هرگونه عرضه اين محصوالت 
با نرخ باالتر يا درصد وزن و چربي كمتر، تخلف محسوب مي شود و حتما 
سازمان  حمايت با تشكيل پرونده تخلف و ارائه آن به سازمان تعزيرات 
حكومتي با متخلفين برخورد مي كند. با اين روند فهرست انواع لبنيات 
مشمول قيمت گذاري كه در سامانه 124ســازمان حمايت بارگذاري 
شده بايد عينا توسط توليد كنندگان و عرضه كنندگان اين محصوالت 

رعايت شود.
اما نرخ بســته بندي برخي از این اقالم یا قیمت انواع 
محصوالت لبني کم مصرف هفتگــي، گاه به صورت هفتگی تغییر 

مي کند، علت چیست؟
در مورد اقالم لبني مشمول قيمت گذاري هرگونه تغيير نرخ بدون مجوز 
 كارگروه تنظيم بازار تخلف اســت و مردم مي توانند با بررســي قيمت

 درج شده اين اقالم در سامانه 124و نرخ بسته بندي و فروش آن، هرگونه 
تخلف عرضه كنندگان را به سازمان حمايت گزارش كنند تا برخورد شود. 
اما در مورد قيمت فروش ساير اقالم لبني خارج از شمول قيمت گذاري 
كارگروه تنظيم بازار، ضوابط عمومي هيأت تعيين تثبيت قيمت ها مالك 
عمل است؛ يعني واحدهاي لبني بر اساس ضوابط و با توجه به اسناد و 
مداركي كه خودشان از هزينه تمام شــده توليد دارند، نرخ اين اقالم را 
تعيين مي كنند. در اين زمينه نيز اگر شكايتي مبني بر گرانفروشي اين 
اقالم ارائه شود، بايد سازمان حمايت و ســازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها به موضوع اين شكايات ورود كرده و آن را بررسي كنند.

یعني اقالم لبني کم مصرف نرخ مصوب نداشــته بلکه 
حدود قیمتي دارد؟

به جز 10قلم كاالي لبني مشمول قيمت گذاري مصوب كارگروه تنظيم 
بازار، بقيه اقالم لبني نرخ مصوب نــدارد و تعيين حدود قيمتي اينگونه 
محصوالت بر اساس ضوابط و توسط واحدهاي توليدي صورت مي گيرد. با 
وجود اين سازمان حمايت به دنبال آن است كه ضوابط تعيين حدود قيمتي 
اين اقالم را نيز جمع بندي و نهايي كند اما نبود نرخ مصوب براي اينگونه 
محصوالت به  معناي آزاد و ر هابودن قيمت و بازار ساير فراورده هاي لبني 
كم مصرف، لوكس يا طعم دار خارج از شمول قيمت گذاري مصوب نيست. 
اينكه چنين اقالمي مشــمول قيمت گذاري مصوب نيست به اين معنا 
نخواهد بود كه شركت هاي لبني هر قيمتي را كه مي خواهند براي فروش 
محصوالت لبني كم مصرف خارج از شمول قيمت گذاري ستاد تنظيم بازار 
لحاظ كنند بلكه تعيين قيمت اين اقالم توسط واحدهاي توليدي نيز بايد 

بر اساس اسناد، مدارك و ضوابط قيمت گذاري انجام شود.

توليدكنندگان نوشت افزار تاكيد دارند  كه واردات اقالم دارای توليد داخلی بايد ممنوع شود
 اين در حالی است كه به عقيده برخی كارشناسان ميزان توليد داخلی جوابگوی نياز بازار نيست

داخلی ها می توانند بازار نوشت افزار را تامین کنند؟

قیمت - تومان مشخصاتبرند خودرو

136.000.000ال ايكسسمند

129.000.000جی ال ايكس  پژو 405

tu5202.000.000  پژو پارس

152.000.000تيپ 2   پژو206 

183.000.000تيپ 5  پژو 206 

111.000.000دنده ایكوييك   

88.000.000ايكس 111پرايد هاچ بك 

78.000.000ايكس 131  پرايد

91.000.000دوتيبا 

101.000.000دنده ایساينا 

مبلغ اجاره )تومان(مبلغ ودیعه )تومان(محله و متراژ بنا

100.000.0002.000.000پونك- سردار جنگل 58 متری 

75.000.000750.000خواجه نظام- اجاره دار- 50 متری 

90.000.0001.300.000دبستان- نرسيده به واليت 45 متری 

50.000.0002.700.000   مجيديه- استاد حسن بنا 60 متری  

50.000.0001.800.000   نظام آباد- فتاحی 50 متری  
100.000.0003.000.000مرزداران- ابوالفضل 60 متری    

50.000.0002.200.000استاد حسن بنا- مقيسه 58 متری  

60.000.0002300.000  نارمك- ميدان بيست 55 متری   

25.000.0002.000.000پيروزی- زينتی افخم 50 متری  

  ------------------------------------

قیمت ) کیلوگرم- تومان(مشخصات نوع گوشت گوسفندی

95.000با استخوان راسته گوسفندی 

127.000ممتاز كامل   ران گوسفندی 

150.000با ماهيچه   كف دست گوسفندی 

95.000پاك شده    گردن گوسفندی  

89.000سردست نيم شقه گوسفندی  

100.000الشه كامل شقه گوسفندی 

95.000ران نيم شقه گوسفندی  

55.000بدون چربی   دمبالچه گوسفندی 

85.000پاك شده سردست گوسفندی 

65.000بدون استخوان قلوه گاه گوسفندی 

اله
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 فروش
اطالعات

لیال شریف
روزنامه نگار

این شماره

رشوه

پیشكش یا حق العمل كاري
دكتر ناصر تكميل همايون، جامعه شناس و تاريخ نگار 
ايراني است. با او درباره تاريخ رشوه در ايران صحبت 
كرديم. به گفته اين پژوهشــگر، مســئله رشوه و 
رشــوه گيري و رشــوه دادن و رشوه خواســتن، از 
قديم ترين ايام در تاريخ مــا و تاريخ هاي بيگانگان 
ديده مي شود. دكتر تكميل همايون مي گويد :»حتي 
در فقه اســامي و تحت عنوان راشــي و مرتشي، 
مباحث مهمي در اين باره مطرح شــده است و اين 
نشان مي دهد كه در جوامع اسامي هم رشوه گيري 

و رشوه خواري مرسوم بوده است«.
اين جامعه شناس تاريخي با اشاره به اينكه رشوه در 
هر جا، نام خاصي پيدا مي كرد، ادامه مي دهد: »مثا 
در سرزمين هاي عثماني تحت عنوان »پيشكش« كه 
لغت فارسي است، رشوه دادن مرسوم بوده است و در 
جوامع ايراني با عنوان »انعامات« از آن ياد مي شده 
و اين پديده صورت هاي گوناگون داشــته اســت. 
گاهي رشوه را براي اخذ مقامات و مناصب به فردي 
مي دادند كه در قالب دريافت اماك، اسب، گوسفند 
)و در زمان ما خودرو( انجام مي شــده. گاه ناديده 
انگاشتن خطاها نوعي رشوه دادن به خطاكاران بوده 
است و گاه اتفاق افتاده كه با موافقت براي ازدواج ها 
و شوهر دادن دخترها، خانواده اي به خانواده ديگر، 

نوعي رشوه داده است«. 

دكتر تكميل همايون درباره اشكال ديگر رشوه ادامه 
مي دهد: »گاهي رشوه »حق حساب« نام مي گرفت 
و گاهي تحت عنوان »حق العمــل« كاري از آن ياد 
مي شد. شــاهان همواره براي دادن تيول به حكام 
شهرستان ها و واليان، رشوه هاي هنگفتي دريافت 

مي كردند«.

رشوه خواري؛ از قاجار تا امروز
او مي گويد: »عجيب اســت كه اين عمل زشت بر 
خارجيان هم اثر مي گذاشــت. بسياري از سفيران 
و كارگزاران خارجي بــراي انجام كاري در مملكت 
ما رشــوه مي دادند. قرارداد ننگين 1919 در زمان 
وثوق الدوله، نخســت وزير وقت ايران، اتفاق افتاد 

كه طي آن، وثوق الدوله، وزيــر خارجه او و كارگزار 
حكومتي اش از رشوه هاي كاني برخوردار شدند تا 
اين قرارداد ميان ايران و بريتانيا بسته شود و مملكت 

را به نيستي و نابودي بكشاند«.
اين پژوهشــگر برجســته تاريخ و فرهنــگ ايران 
ادامه مي دهد:  »موارد ديگري نيــز در دوران ديگر 
زمامــداران ديده ايم؛ مثا در دوران فتحعلي شــاه 
قاجار، به علت قحطي نان و كمبــود گندم، يكي از 
اعضاي سفارتخانه انگليس به ميرزا شفيع صدراعظم 
مي گويد شــما كه گندم نداريد چرا از سيب زميني 
استفاده نمي كنيد؟ بعد به ميرزا شفيع ياد مي دهد 
كه سيب زميني چيست و مي گويد به اعلي حضرت 
بگوييد اجازه دهنــد ما ســيب زميني وارد كنيم. 
ميرزا شفيع به جاي اينكه به مردم و گرسنگي آنها، 
نحوه واردكردن سيب زميني و چند و چون آن فكر 
كند، به عضو سفارتخانه انگليس مي گويد اگر به شاه 

بگويم، به من چقدر پول مي دهي؟«.
دكتر تكميل همايون به ادامه جريان رشوه خواري 
در دوره پهلوي اشــاره مي كند: »در اين دوران نيز 
رشــوه خواري گاهي مرئي و گاهي نامرئي و بيشتر 
در زمينه اماك اتفاق افتاده اســت، به طوري كه 
ما در اطراف تهران هيچ زميني نمي شناســيم كه 
در آن زمان از سوي دولت به صورت رشوه به دست 
مالكان بزرگ نرسيده باشد. در دوره محمدرضا شاه، 

بسياري از قدرتمندان در خريد اسلحه از آمريكا يا 
جاهاي ديگر رشــوه خواري مي كردند؛ مثا از پول 
ملت، هواپيماهاي متعدد مي خريدند و در قيمت ها 
تقلب مي كردند و فزون بر آن، رشــوه هم دريافت 
مي كردند«. اســتاد پژوهشــكده تاريخ پژوهشگاه 
علوم انســاني و مطالعات فرهنگي، رشوه خواري را 
يك بيماري اجتماعي ضد انساني و سخيف مي داند 
كه در دوران حاضر نيز متاســفانه رواج يافته است: 
»وقتي براي انجام يك كار كوچك به اداره اي رجوع 
مي كنيد بايد حتي به كارمندان رده پايين هم حق 
حســاب بدهيد تا حرفتان را گوش دهند. حاال اگر 
به درخواست شما عمل كردند، يك پول مي گيرند 

و اگر عمل نكردند هم يك پول ديگر مي گيرند«.

دیناري بده پنهان و خود را وارهان
به گفته او »ريشــه هاي تاريخي رشــوه خواري، 
نخست به بي اعتقادي و بي ايماني و نبودن فضيلت 
اخاقي در بخش هاي مختلف جامعه برمي گردد 
كه به فضايــل و خصايص زندگي شــرافتمندانه 
اعتقادي نداشته اند. دوم اينكه نياز به پول، بخش 
ديگري از گرايش به سمت رشوه خواري بوده است. 
افراد مقروض بوده اند يا مي خواسته اند تحولي در 
زندگي خود ايجاد كننــد و مجبور بوده اند از اين 
راه به خواســته خود برســند. بعضي ها اصا اين 

كار را گناه نمي دانسته اند و به آن به چشم نوعي 
از معامله و خريد و فروش نگاه مي كرده اند كه در 
ازاي انجــام كاري، مالي را دريافــت مي كرد ه اند 
و براي هميــن واژه حق العمل را در مورد رشــوه 
به كار مي برده  اند«. دكتــر تكميل همايون درباره 
مجازات رشــوه در دوره هاي تاريخي مختلف بيان 
مي كند: »گاهي با اين موضوع برخورد مي شــده و 
محتسبان اگر ايمان داشــتند به اين مسائل توجه 
مي كردند و تا آنجا كه قدرت داشــتند از وقوع آن 
جلوگيري مي كردند. اما گاهي هم خود محتســب 
جزو رشــوه گيرها بوده است. خانم بســيار عزيز و 
محترم شعر فارســي، پروين اعتصامي بهتر به اين 
موضوع اشاره مي كند. حتما با اين شعر آشناييد كه 
مي گويد »محتسب، مســتي به ره ديد و گريبانش 
گرفت/ مست گفت  اي دوســت، اين پيراهن است، 
افسار نيست« در ادامه شعر، ميان مست و محتسب 
صحبت هايي شكل مي گيرد و تا قولي از محتسب 
پيش مي رود كه »گفت: ديناري بده پنهان و خود 
را وارهان« و بعد پاسخ مست مي آيد كه »گفت: كار 
شرع، كار درهم و دينار نيست«. اين نشان مي دهد 
كه مست، شرافتمند تر از محتسب بوده است. مثال 
آن در روزگار كنوني نيز برخي هســتند كه در كار 
مبارزه با فسادند، اما خودشــان منشأ آن به شمار 

مي آيند«.

فقرابيشتررشوهميدهند
رشوه خواري در كشورهاي ديگر چه وضعيتي دارد و شيوه مقابله با آن چيست؟

بانك جهاني معتقد است فساد بر 
جوامع فقير و آسيب پذير بيشترين 
تأثيــر را دارد؛ هزينه ها را افزايش 
داده و دسترســي به خدمات عمومي مانند سامت، تحصيات 
و عدالت را كاهش مي دهد. فساد شــكل هاي مختلفي دارد كه 
ردپاي رشوه را مي توان تقريبا در تمامي شكل هاي آن مشاهده 
كرد. بانك جهاني در گزارشي به اين موضوع اشاره كرده است كه 
فقرا درصد بيشتري از درآمد خود را به عنوان رشوه مي پردازند. 
براي مثال در پاراگوئه، فقــرا 12.6درصد از درآمد خود را صرف 
رشــوه دادن مي كنند درحالي كه در جوامع ثروتمند پاراگوئه، 
اين رقم 6.4درصد است. هر واحد پولي كه صرف رشوه دادن در 
كشوري شود، امكان دسترسي برابر به فرصت هاي زندگي را از 
فقرا مي گيرد و دولت ها را از سرمايه گذاري روي سرمايه انساني 
باز مي دارد. همچنين به گفته بانك جهاني پرخرج ترين شــكل 
فساد بدون مداخله نهادهاي ثروتمند رخ نمي دهد، براي مثال 
شركت هاي بخش خصوصي هستند كه رشوه هاي كان پرداخت 
مي كنند و نهاد هاي مالي بزرگ هستند كه فساد را مي پذيرند و 

وكا و حسابداران هســتند كه روند تراكنش هاي فاسد مالي را 
تسهيل مي كنند.

شاخص احساس فساد شاخصي جهاني است كه سازمان شفافيت 
بين الملل از آن براي سنجش ميزان فساد در 180كشور استفاده 
مي كند و ساالنه براساس معيارهايي مانند بررسي مديريت دولتي 
در كشورها، شرايط دسترسي شــهروندان به خدمات عمومي، 
ساختار حقوقي و قضايي كشورها و موقعيت بخش خصوصي كه 
باز هم ردپاي رشوه در تمامي آنها محسوس است، ميزان فساد در 
جهان را ارزيابي مي كند. براساس آخرين گزارش اين سازمان در 
سال 2019كشورهاي نيوزيلند، دانمارك، فناند، سوئيس، سوئد، 
سنگاپور، نروژ، هلند، لوكزامبورگ و آلمان از كمترين ميزان فساد 
و كشورهاي سومالي، سودان جنوبي، سوريه، يمن، افغانستان، 
گينه استوايي، سودان، ونزوئا، كره شمالي و جمهوري دمكرات 
كنگو از بيشترين ميزان فساد در جهان برخوردارند. رتبه ايران 
در اين گزارش 146از 180 اســت. پديده رشوه به عنوان عاملي 
تأثيرگذار بر رواج فساد، مشكلي جهاني است كه مهار و رفع آن 
نيازمند همكاري بين المللي است. اما در كنار طرح هاي مقابله با 

يادداشت

رشوه بگیرهاي ازلي
 گپ وگفت با شهربانو پرخو، روانشناس باليني
درباره ويژگي هاي رشوه بگيران و رشوه نگيران

چه كساني رشوه بگير هستند و چه 
خصوصيــات دروني و محيطي اي 
اين افراد را به اين ســمت ســوق 
مي دهد؟ چرا بعضي ها در هر موقعيتي كه باشند، نه باج مي دهند و 
نه حاضرند باج بگيرند؟ با ديدي روانشناسانه قصد داريم اين موضوع 
را بررسي كنيم. شهربانو پرخو، روانشــناس باليني، در گفت وگو با 
همشهري درباره ابعاد شخصيتي افراد مي گويد: همه  چيز از همان 

كودكي آغاز مي شود.

یاد مي دهند كه اینگونه باشیم
»باج گيري« و »رشوه خواري« واژه هايي هستند كه از زمان  كودكي 
معموال با تربيت والدين ما در ارتباط بوده اند و همچنان هم در همه 
ادوار زندگي وجود دارنــد. زماني كه در موضوعات تربيتي فرزندان 
سخن از پاداش به ميان مي آيد، بعضي از والدين به اشتباه اين نوع 
شرطي ســازي  را به يادگيري »رشوه دادن« تشــبيه مي كنند، در 
حالي  كه برخاف اين تصور، پاداش زماني به كودك داده مي شود 
كه موجب ايجاد انگيزه براي ادامه مسير يادگيري شود، اما گاهي 
والدين براي راحتي خود به جاي پاداش به كودك رشوه مي دهند؛ 
يعني وقتي كودكي براي رسيدن به مطلوب خود، چه درست و چه 
غلط، شروع به گريه كردن يا داد كشــيدن مي كند و از اين راه قصد 
دارد به تمايات خود برســد والدين بي حوصله براي ساكت كردن 
فرزندشان با دادن امتياز نابجا )رشوه( باعث پرورش روحيه باج گيري 

و لجبازي در او مي شوند.

عادت به شرطي شدن
رشد روحيه رشوه گيري از همان كودكي، در بزرگسالي بيشتر خود 
را نشان مي دهد. چنين فردي در يك اداره براي رسيدن به خواسته 
خود ولو غيرقانوني، از هر وسيله اي استفاده مي كند و همينطور به 
اين روحيه دامن مي زند و  اين روحيــه به مرور بين كارمندان يك 
اداره كه زمينه پرورش رشوه گيري را دارند گسترش مي يابد و آنها را 
به دريافت هزينه عاوه بر دريافت حقوق ماهانه عادت مي دهد. در 
ديد كل نگر گسترش اين روحيه موجب بروز يك اپيدمي گسترده 
از روابط غيرعادي در ادارات مي شود؛ به اين معنا كه پس از مدتي 
كاركنان يك اداره براي انجام وظيفه خود شرطي مي شوند و تا در 
قبال كارشان هزينه دريافت نكنند به انجام وظايف خود نمي پردازند. 

بي رغبتي به انجام امور از راه صحیح
گاهي رشوه دادن و رشوه گرفتن مي تواند يك دليل عصبي و رواني 
داشته باشــد. كارمندي كه دچار اختاالت رواني است معموال به 
ارباب رجوع القا مي كند كه از او برتر و باالتر است و اگر ارباب  رجوع از 
پرداخت رشوه خودداري كند با تحقير و انجام ندادن امور، او را وادار 
به پرداخت مي كند. چنين افرادي بعد از گذشــتن دوره اي كوتاه، 
رغبت خود را نسبت به انجام كار از مسير صحيح از دست مي دهند.

مي خواهند زودتر آرزوها را ببلعند
روانشناس سرشــناس، يونگ، بر اين عقيده بود كه اهداف، آمال و 
آرزوها تأثير عجيبي بر رفتار دارند. مي توان چنين توضيح داد كه اگر 
شغل فردي متناسب با آمالش نباشد و نتواند آنچه را كه مي خواهد به 
دست آورد دچار نوعي ناكامي و سرخوردگي مي شود و براي رهايي 
از اين احساسات منفي اقدام به رفتارهاي ضد سازماني و ضد اجتماعي 
مي كند. درونگراها در اين ميان بيشتر مستعد اين روحيه هستند، 
چراكه بيشــتر به افكار و احساســات خود دل بســته اند و درجه 
انزوا طلبي شان باالتر است. براساس نظريه پژوهشگران، درونگراها 
معموال سخت تر بــا مشكات كنار مي آيند و همين موجب مي شود 
تا دلشان بخواهد هرچه سريع تر از بحران ها، آن هم با هر وسيله اي 
خاص شــوند. درونگرايي فرد در كنار عوامل محيطي سازماني و 
زمينه اي بيشــتر او را ترغيب به رفتارهاي ضدشهروندي مي كند. 
افراد درونگرا براي بحث مولد، سالم و روشـــمند در مورد مسائل، 
كمتر مستعد هستند و ممكن نيست در گفت وگوهاي آزاد مخالفت 
خودشــان را ابراز كنند، در حالي  كه آنها ناسازگار، سرد، رقابتگرا و 
ستيزه جو هستند كه اين بر ميزان قابل اعتمـاد بـودن فـرد داللـت 
دارد. وظيفه شناســي، باوجدان بودن، مسئوليت پذيري، پايداري، 
ساختاريافته بودن و قابل اطمينان بودن در اينكه افراد، مستعد داشتن 
روحيه رشوه گيري باشند بسيار مهم اســت، چراكه رشوه بگيران 
معمـوال غيرقابـل اعتمـاد و پريـشان احوال هستند، فاقـد ثبـات 
احـساسي كـافي  هستند، معمـــوال عـصبي و روان رنجـور به نظر 
مي رسـند و عـصباني، نـامطمئن، نـاامـن، افـسرده و مضطربند. 
افرادي كه رشــوه نمي گيرند و نمي دهند معموال خاق، كنجكاو و 

حساس  هستند.

نابساماني اقتصادي؛ مؤثر در رشوه گیري
زياده خواهي و دستيابي آسان و ســريع به ثروت، فقر اقتصادي و 
نابســاماني هاي درآمدي كاركنان، تورم و متناسب نبودن حقوق 
كاركنان با تورم موجود در جامعه نيز از عواملي هستند كه مستعدان 
را براي خاصي از شرايط حاضر و رســيدن زودتر به منابع پولي و 

مالي، ترغيب به رشوه گيري و رشوه دادن مي كنند.

ضعف فرهنگي و اجتماعي
ضعف آموزش، گسست خانوادگي، چشم و هم چشمي با ساير افراد 
جامعه و رقابت با آنان براي كسب ثروت، اعتماد نداشتن به آينده و 
نداشتن پشتوانه مالي و شغلي مناسب و نبود امنيت و ثبات شغلي، 
به روابط مسمومي مانند رشوه گيري دامن مي زند و زندگي را مختل 
مي كند. كاركنان يك شركت يا اداره در دنياي مدرن بيش از گذشته 
در تئوري هاي ســازماني اهميت دارند. اما همين منابع انساني به 
همان نسبت كه مي توانند موجب پيشبرد اهداف يك سازمان شوند 
به همان اندازه هم مي توانند با رفتارهاي نادرستشان مانعي جدي بر 
سر راه باشند. هرچه اعضاي يك سـازمان رفتارهاي ضدشهروندي 
بيشتري از خود نشان دهند، عملكرد آن سازمان بيشترتحت الـشعاع 
قـرار مي گيرد و تصوير بيروني آن آسيب مي بيند. نتايج پژوهش ها 
نـشان مي دهـد كـه از بـين عوامل مورد بررسي، بي عدالتي بيشترين 
تأثير را در بروز رفتارهايي از قبيــل رفتارهاي نابهنجار كارمندان، 
ضد اجتماعي، غيركاركــردي، ناكارآمد و همچنين بدرفتاري هاي 
سازماني دارد. روانشناسان صنعتي و سازماني براين عقيده هستند 
كه معضات سازمان هاي امروزي به دليل وجود رفتارهايي همچون 
پرخاشــگري، لجبازي و ارعاب اســت كه مي تواند قبل از عوامل 

شخصي موجب تشويق به دريافت رشوه در كاركنان شود.

خدیجه نوروزي
روزنامه نگار

هزاردستانِ
رشوه

معروف ترين رشوه بگيرها و رشوه دهنده هاي 
پرونده هاي مالي چه كساني بودند؟

وقتي پرونده هاي اختالس و فساد مالي چند دهه گذشته را 
مرور مي كنیم، مي بینیم كه هر سال صفرها بیشتر مي شوند و 
اعداد بزرگ تر. روزگاري در دهه 70 وقتي حرف از بزرگ ترین 
اختالس و مجرم اقتصادي مانند فاضل خداداد به میان آمد، تمام پرونده بر پاشــنه 
123میلیارد تومان پول از دست رفته مي چرخید، اما این روزها در كنار تورمي كه ارزش 
صفرهاي اسكناس ها را كم كرده  است، انگار هزاردستاني مشغول كار هستند تا با رشوه 
و اختالس پول بیشتري به جیب بزنند. نیم نگاهي به پرونده هاي اقتصادي با تمركز بر 
»رشوه« ما را به اسم هاي مختلفي مي رساند؛ از افرادي مانند اكبر طبري كه در چند ماه 
اخیر نامش بر سر زبان ها افتاده گرفته تا چهره هاي دیگر كه فراموش شان كرده ایم. حضور 
رشوه بگیران و رشوه دهندگان در پرونده هاي فساد چنان پر رنگ است كه بدون شك 
این فهرست مي توانست طوالني تر باشد، اما در این مطلب به این موارد بسنده كرده ایم.

شهرام جزايری
جوان بيست ونه ساله اي 
بــود كه در ســال 80 
پايــش بــه يكــي از 
يــن  لي تر جنجا
پرونده هــاي مالي باز 
موضوعاتــي  شــد. 
همچون تحصيل مال 
نامشــروع، پرداخــت 
رشوه به افراد مختلف 
و... در پرونده شهرام جزايري ثبت شده بود؛ اتهاماتي كه 

جزايري را براي 13سال راهي حبس كرد.
يكي از نكات مورد توجه در ايــن پرونده مربوط به بحث 
پرداخت رشــوه به مجلس ششم و مســئوالن اقتصادي 
بود. مبالغي همچون 190ميليون تومان، يك هزار دالر، 
70ميليون تومان و... جزو مــواردي بودند كه در پرونده 

شهرام جزايري به اتهام رشوه ثبت شدند. 
هرچند جزايري به اتهام پرداخت رشــوه محكوم شد، 
اما سال ها بعد ســيدمحمود عليزاده طباطبايي، وكيل 
جزايري، در رابطه با اتهام اصلي شهرام جزايري، يعني 
همان پرداخت رشــوه گفته بــود: »در دادگاه، قاضي از 
وي )جزايري( پرســيد قبول داري رشــوه پرداختي؟ 
كه پاســخ داد به هرحال كيفرخواست مي گويد كه من 
رشــوه پرداخت كرده ام! ولي من قبول ندارم كه رشوه 
پرداخته ام! وضعيت مالي من به گونه اي بود كه هركس 

از من كمك مي خواست، من به آن فرد كمك مي كردم. 
بعد هم يك ليســت بلندباال از افرادي را كه پول گرفته 
بودند قرائت كرد. ولي به هرحال اتهام رشوه را پذيرفت. 
اما بعد از قاضي پرسيد: شما در نظامي كار مي كنيد كه 
اگر شــما به عنوان يك قاضي براي دريافت 10ميليون 
تومان وام از دارايي  هاي قوه قضاييه به بانك برويد، تا يك 
سكه خرج نكنيد، به شــما وام نمي دهند! به اين ترتيب 
پرداخت رشوه را قبول كرد و به اين دليل 3سال حبس 

به او دادند«.

محمدرضا رحيمی
معــاون اول و از ياران 
نزديــك احمدي نژاد 
بود اما اين رابطه بعد از 
صــدور محكوميــت 
رحيمي تيره و تار شد، 
چراكــه رحيمــي در 
بهمــن 93 بــه جرم 
ارتشا و تحصيل مال از 
طريق نامشروع، راهي 

زندان شد.
هرچند جريان اصلي پرونده رحيمي به موضوع اختاس 
بيمه مربوط بود، اما در روند بررســي اين پرونده بود كه 
خبرهايي مبني بــر دريافت و پرداخت رشــوه از جانب 

گفت وگو با دكتر ناصر  تكميل همايون، جامعه شناس و تاريخ نگار ايراني
درباره منشأ و تاريخ رشوه در ايران

پيشكشزيردستان
وبخششملوكان

زماني رشوه در قالب اماك، اسب و گوسفند داده مي شد
زماني در قالب زمين و حاال در قالب خودرو  و...

مي گویند رشوه یكي از قدیمي ترین جرائم تاریخ بشر است. در هر زماني 
كه دولتي و حكومتي شكل گرفته، رشوه و فساد نیز در آن وجود داشته 
است، اما رشوه خواري، به خصوص در دوران معاصر، یعني از زمان قاجار 
به بعد تبدیل به موضوع مهمي در روابط دولتمردان و صاحب منصبان شده است و گاهي تا آنجا پیش 
رفته كه به قراردادهاي ننگیني منجر شده است. گاهي امنیت داخلي را به خطر انداخته و گاهي باعث 
شده همه امور ایران به قدرت هاي دیگر سپرده شود، گاهي نیز به غوغایي بزرگ منجر شده كه صداي 

آن حتي در جهان پیچیده است.

سمیرا رحیمي
روزنامه نگار

شبنم سیدمجیدي
روزنامه نگار
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رشوه

فساد كه از سوي نهاد هاي بين المللي مانند بانك جهاني مطرح 
و پيگيري مي شوند، كشورها نيز به  صورت مجزا قوانيني را براي 
مبارزه با فساد تصويب و معموال سختگيرانه اجراي آنها را دنبال 
مي كنند؛ قوانيني كه طي 20ســال اخير در كشورهاي مختلف 
تصويب شــده اند و هرچه ميزان ســختگيري در اجراي آنها در 
كشوري بيشتر باشد، امتياز شاخص احساس فساد در آنها كاهش 
پيدا كرده و رتبه باالتري به نام آنها ثبت مي شود. از اين رو در ادامه 
به قوانين رشوه ستيزانه در تعدادي از كشورهايي كه در رده هاي 

اول رتبه بندي فساد جهاني قرار دارند اشاره مي شود.

اتريش
براساس ماده 304 قانون جزاي اين 
كشور، رشوه به معني اعطاي منفعت 
به مقامي رســمي يا مسئول براي 
تأثير گذاشــتن بر عملكرد مقامات 
رسمي و دولتي است. رشوه در قانون 
اتريش به مفاهيمي مانند رشوه فعال و غيرفعال، اعطا يا پذيرش 
منفعت، اعطا يا پذيرش سود ناشــي از اعمال نفوذ و مداخالت 
ممنوعه تقســيم مي شــود كه هريك مجازات هــاي متفاوتي 
دارند. مقام رســمي نيز در قانون اين كشــور تقريبا هر فردي 
است كه در اداره، سازمان يا نهادي دولتي يا وابسته به دولت در 
حوزه خدمات رســاني عمومي فعاليت دارد. مجازات دريافت يا 

درخواست رشوه توسط مقامات رسمي 3 سال زندان، درصورت 
درخواست يا دريافت رشــوه به مبلغ بيش از 3 هزار دالر 5سال 
زندان و درصورت درخواســت يا دريافت رشوه به مبلغ بيش از 
10هزار دالر 10سال زندان خواهد بود. پذيرفتن وعده رشوه براي 
خود يا ديگري از سوي مقامات رســمي 2 تا 5 سال زندان دارد 
و مجازات افراد رشــوه  دهنده به مقامات رسمي نيز 2 تا 10سال 

حبس خواهد بود.

آلمان
هر فردي كه در راســتاي فســاد 
مقامي رسمي تالش كند، در قانون 
آلمــان مي تواند به رشــوه خواري 
متهم شــود. در قانون آلمان ميان 
گرفتن و دادن رشــوه بــه  عنوان 
انگيزه اي براي خــالف قانون عمل كــردن تفاوت هايي وجود 
دارد. براساس ماده 333قانون جزاي آلمان، شكل هاي مختلف 
رشوه خواري در اين كشــور از 2 ماه تا 10سال زندان به  دنبال 
خواهد داشت، درحالي كه ممكن اســت قاضي متناسب با نوع 

جرم جريمه اي نقدي را نيز تعيين كند.
  رشــوه خواري در بخش خصوصــي نيــز مجازات هايي مانند

3 ســال زندان يا جريمه نقدي و در موارد شــديد تر 5 ســال 
زندان به  دنبال دارد. اثبات رشوه خواري توسط مقامات رسمي 

خارجي نيز 3  ماه تا 10ســال زندان يا جريمه نقدي به  دنبال 
خواهد داشت.

هلند
براساس بندهای 177و 363 قانون 
جزاي هلند، رشــوه خواري فعال و 
غيرفعال به ترتيب به معني تطميع 
مقامات رســمي و مقامات رسمي 
كه پذيراي رشــوه هستند، تعريف 
شده اند. رشــوه خواري ممكن است توســط مقامات رسمي يا 
شــركت ها انجام گيرد و رشــوه هر نوع هديه، وعده يا خدمات 
نقدي يا غيرنقدي اســت كه به  صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
با هدف وادار كردن مقامي رسمي براي انجام عملي غيرقانوني 
يا خودداري از اجراي مسئوليتي عمومي اهدا مي شود. مجازات 
براي هر فرد مسئول يا غيرمسئول كه به  نحوي در رشوه خواري 
دست داشته باشد، جريمه نقدي تا سقف 82هزار يورو يا حبس 

تا 6سال است.
 اين افراد همچنين از اشتغال در حرفه هايي خاص محروم شده و 
دارايي هايي كه به شيوه هاي غيرقانوني به  دست آورده اند مصادره 
خواهد شد. شركت هاي درگير رشوه خواري نيز بايد 10درصد از 
سود ساالنه خود را به  عنوان جريمه نقدي پرداخت كنند و اموال 

غيرقانوني آنها مصادره خواهد شد.

ژاپن
دولت ژاپن با رشوه خواري در ماده هاي 
197و 198قانون جزاي خود مقابله 
كرده است. در قانون ژاپن رشوه خواري 
دادن پيشــنهاد يا وعده رشــوه و يا 
پرداخت آن به  منظور تطميع مقامي 
رسمي كه با نحوه اجراي وظايف آن مقام در ارتباط باشد تعريف شده 
 است و مجازات آن 3 سال زندان يا 2.5ميليون ين جريمه نقدي براي 
افراد حقيقي و محروميت از اشــتغال يا وضع ديگر محدوديت هاي 

مرتبط با جرم براي شركت ها و اشخاص حقوقي تعيين شده است.

امارات
رشوه دادن براساس قانون جزاي اين 
كشور اسالمي هرنوع عمل پرداخت 
مزايا به كارمنــد بخش خصوصي 
يا عمومي با هــدف تأثيرگذاري بر 
عملكرد او و تشــويق به تخطي او 
از وظايف تعريف شــده اســت. جريمه نقدي برابر سود ناشي از 
رشــوه خواري،  مصادره مزاياي دريافتي يا اهدا شده و حبس تا 
5 سال مجازاتي اســت كه براي افراد درنظر گرفته شده است و 
شركت ها تحت شرايطي خاص ممكن است به پرداخت 500هزار 

درهم امارات جريمه نقدي محكوم شوند.

گپ

 شيوع رشوه
و برخوردهاي قانوني عادالنه

گپ و گفت با عليرضا آذربايجاني، حقوقدان درباره آمار و ارقام 
و چرايي رشوه دادن و رشوه گرفتن در ايران

پول در بدنه يك اقتصاد رفاقتي، 
حــالل مشــكالت اســت. همه 
موانع در بســتري كه فساد آن را 
گسترانده باشــد، رفع مي شود و 
محصول اين شــرايط، تبديل شدن »رشــوه و تخلفات مالي« به 
نخستين تخلف در ادارات و سازمان هاست. از گهواره تا گور، در بر 
همين پاشنه مي چرخد. نوزادي كه نامش مورد تأييد قرار نگرفته، 
بازرگاني كه در بندري براي ترخيص محموله وارداتي اش مشكل 
پيدا كرده، شاكي دادگاهي كه رسيدگي به پرونده اش به يك سال 
بعد موكول شــده و بيماري كه براي عمل جراحي يك  ماه بعد از 
بيمارســتان وقت گرفته، خانواده اي كه مي خواهد عزيزش را در 
قبري خاص يا سريع تر دفن كند... مشكالت متنوعي وجود دارد، 

اما راه حل همه اين مصايب يك چيز است؛ رشوه.
اولين و آخرين گزارش مركز پژوهش ها در اين زمينه، در سال97 
منتشر شد. داده منتشر شــده در اين گزارش كه »پايش امنيت 
سرمايه گذاري براي زمستان1396« نام داشت، نشان دهنده اين 
بود كه از ديدگاه فعاالن اقتصادي، ميزان شيوع رشوه در ادارات 
كشــور 7.72 از 10 )يكي از بدترين وضعيت هاي ممكن( بوده 
است. براســاس متن اين پژوهش ، مردم 3 استان گيالن، البرز و 
مازندران بيشترين رشــوه را به ادارات دولتي داده بودند و تهران 

هم با شاخص 8.01 از ميانگين كشوري باالتر قرار گرفته است.
مديركل بازرسي استانداري تهران، عباس اسالمي، هم گفته است 
رشوه و زيرميزي باالترين درصد تخلفات در سازمان ها و ادارات 
قرار دارد و الزم است مجلس شوراي اسالمي قوانين را تنقيح كند 
و به همسان سازي آنها بپردازد تا از فساد اداري جلوگيري شود. 
درحالي كه ابراهيم رئيسي رئيس قوه قضاييه گفته است كه تنها 
يك درصد تخلفات اين چنيني در دستگاه قضا اتفاق مي افتد اما 
نام اكبر طبري اين روزها به واســطه ده ها پرونده تخلف مالي با 
حجم باال بسيار شنيده مي شود. چه شرايطي در كشور فراهم است 
كه مسئولي مي تواند بيش از 4هزار ميليارد تومان رشوه بگيرد؟ 
مشكل از كجاست؟ عليرضا آذربايجاني حقوقداني است كه معتقد 
است ميزان شيوع تخلفي مانند رشوه، رو به افزايش است و خأل 

قانوني هم در ايران وجود ندارد.

آقاي آذربايجاني! اين روزها چه خبر اســت؟ آيا 
ميزان و  تعداد تخلفات در حوزه رشوه گيري و رشوه خواري 
در ايران رو به افزايش است ؟ براساس مشاهدات خود به ما 
بگوييد كه آيا اقدامات اخير دســتگاه قضا كمكي به كاهش 

آمار كرده است؟
در مقام  مقايســه زمان حال نســبت به گذشــته نزديك و دور، 
درخصوص تحقق بزه رشا و ارتشا، متأسفانه اين جرم هم از جهت 
تكرار و هم از جهت تنوع، به شــكل هاي مستقيم و غيرمستقيم 
)رانت و امتياز و...( رو به تزايد است. اقدامات قوه قضاييه در برخورد 
با مفسدين و ازجمله گيرندگان رشوه به  صورت مقطعي مي تواند 
مؤثر باشد ولي تأثير اصلي زماني اســت كه همگام با قوه قضاييه 
خيلي از ساختارها نيز تفاوت كند؛ از جمله نظام گزينش و ارتقا 
براساس صالحيت ها، حذف روابط فاميلي و شناسايي در جذب 
افراد، بهبود شرايط اقتصادي، برخورد يكسان با مجرمين در اين 

حوزه، نظارت صحيح و مستمر بر پرسنل اداري و امثال اينها.
بنابر اين اگر همه اينها به  صــورت متالزم تحول يابد مي تواند در 

بهبود شرايط براي انجام نشدن اين بزه مؤثر باشد.
خيلي وقت ها كارشناســان مي گويند مشكل ما 
كمبود قانون نيست؛ اجرا نشــدن همان قانون هاي موجود 
است. در مورد رشوه چطور؟ آيا قوانين موجود در اين حوزه 

كافي هستند؟ 
بله. اصوال در ايران در اكثر موارد مشــكل كمبود قانون نداريم، 
مشكل اصلي، در اين مورد مي تواند ريشه در رعايت نكردن تساوي 
و عدالت در اعمال قانون نسبت به افراد مختلف داشته باشد. بنابر 
اين برخورد قاطع و يكسان با همه مجرم ها فارغ از روابط نسبي و 
سببي و رفاقتي با مسئولين يكي از شرايط اصلي و ضروري و مهم 

در اين رابطه است.
بيشترين رشوه در كدام حوزه و در چه مواردي داده 

يا پيشنهاد مي شود؟ 
بيشترين رشوه در سال هاي گذشــته در حوزه اخذ انواع امتياز، 
اعم از پروانه هــا و مجوزهاي بهره برداري و حســب مورد احكام  
مهم قضايي، تسهيالت كالن مالي و بانكي و امثال اينها مي تواند 

صورت گرفته باشد.
زيادشدن تخلفات مربوط به رشوه چقدر مي تواند 

به اقتصاد كشور و اعتماد عمومي ضربه بزند؟
قطعا يكــي از عوامل ضربه به اقتصاد كشــور تحقق بزه رشــا و 
ارتشا است چون امنيت ســرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران 
واقعي و درســتكار تضعيف و از طرف ديگر امكان توسعه را براي 
ســرمايه گذاران فاقد صالحيت و رقابت ناســالم در بازار رقابتي 

ايجاد خواهد كرد.
در مورد رشوه بگيران خرد چطور؟ آيا اين افراد هم 
تحت پيگرد قرار مي گيرند يا اساسا دستگاه قضا وارد چنين 

پرونده هايي نمي شود ؟
رشوه بگيران خرد هم  مشمول مجازات هستند ولي در عمل ممكن 
است به  دليل تسامح يا تعدد اين موارد، مقام هاي برخورد كننده از 
كنار وقوع اين تخلفات بگذرند و در نتيجه اين تفسير ايجاد شود 

كه برخوردي با متخلف هاي خرد صورت نمي گيرد.
آقاي آذربايجاني! مردم از شيوع فساد، رشوه و... 
خسته اند. چه كنيم كه فرهنگ رشوه بگيري اصالح شود؟ 

نقش رسانه ها، دستگاه قضا و... را چقدر مؤثر مي دانيد؟ 
همانگونه كه در ابتدا اشــاره كردم اصالح قانون شفاف و قاطع و 
اجراي آن به  صورت عادالنه نســبت به همــه متهمين و نظارت 
مستمر بر متصديان امور و ارتقا براســاس صالحيت هاي واقعي 
صاحب منصبان و فرهنگســازي  از طريق جرايد و صدا و سيما و 
مدارس و دانشگاه ها و بهبود شرايط ســخت اقتصادي مي تواند 
جمعا منجر به اصالح ساختار موجود بشود. در واقع هم اكنون راه 

ديگري جز اين نداريم.

مائده امينی 
روزنامه نگار

مه آفريد خسروي در جلسات دادگاهش در رابطه با مبلغ 
رشوه داده شــده به خاوري گفته بود كه خاوري 2ميليون 
دالر پول خواســت، اما بيش از 3ميليون دالر به حسابش 

واريز شد.

 سيدهادی رضوی
به واسطه سرمايه گذاري 
در سريـــــــال هاي 
شناخته شده اي مانند 
»شاهگـــــــوش« و 
»شــهرزاد« در حوزه 
فرهنگي به شــهرتي 
دست پيدا كرده بود، اما 
قرارگرفتن نــام او در 
ميان متهمــان پرونده 
بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، وجه ديگري از 
فعاليت هاي او را عيان ســاخت. او به دليل اخالل در نظام 

اقتصادي به 20سال حبس محكوم شد.
رسول قهرماني، نماينده دادستان در دادگاه هادي رضوي، 
در مورد بخشــي از اتهامات او گفته بود كــه »رضوي از 
مجراي پرداخت رشــوه به مديران بانك ســرمايه، بدون 
توديع وثيقــه 107ميليارد تومــان از بانك ســرمايه و 
104ميليارد تومان از بانك هاي دي، اقتصاد نوين، مسكن 

و تجارت دريافت كرد«. 

اتهامي پرونده او بود. پرداخت رشــوه آنچنان در پرونده 
او پررنگ بود كه نماينده دادســتان در يكي از جلســات، 

مه آفريد را به عنوان »سلطان رشوه« معرفي كرد.
رشوه 7ميليارد توماني با چمدان، يكي از نكات اين پرونده 
بود كه با وجود گذشت سال ها، بســياري آن را از جلسات 
دادگاه مه آفريد به خاطر مي آورند. مه آفريد براي پرداخت 
يك فقره رشوه به مبلغ 7ميليارد تومان، پول ها را به شكل 
دالر، تومان و يورو در چمدان هاي مشكي قرار مي داد و به 

 دست فرد مورد نظر مي رساند.

محمدرضا خاوری
مديرعامل وقت بانك 
ملــي و البتــه متهم 
فراري به دليل دريافت 
رشوه، نامش در پرونده 
اختــالس 3هــــزار 
ميلياردي مطرح شد. او 
بــه بهانه بيمــاري در 
سال 90 از كشور خارج 
شــد. همــواره از او 

به عنوان متهم فراري ياد مي شود. 
در دادگاهي كــه در غياب خاوري برگزار شــد، او به  اتهام 
اخالل در نظام اقتصادي به 20ســال حبس و بابت اتهام 

دريافت رشوه به 10سال حبس محكوم شد.

رحيمي رســانه اي شــد. غالمحسين محســني اژه اي، 
سخنگوي قوه قضاييه در سال 93گفته بود: »يك نامه اي 
را آقاي رحيمي بــه احمدي نژاد نوشــته  و در آنجا گفته 
من يك ميليــارد و 200ميليون تومــان را گرفته ام و به 
نمايندگان مجلس داده ام. اوال من )اژه اي( قبال از بازپرس 
و قاضي پرونده اين موضوع را پرســيده بودم. اسامي كه 
ايشان ارائه دادند، 170اسم را نشان مي داد كه اين تعداد 
نه نامزد و نه نماينده مجلس بودند، اما بعضي از آنها يا در 

دوره قبل نماينده يا نامزد انتخاباتي بوده اند«.

وی مه آفريد اميرخسر
نامش با پرونده اختالس 
3هزار ميليارد توماني 
گره خورده بــود. اين 
پرونده كــه زماني در 
جايــگاه بزرگ تريــن 
اختالس تاريــخ ايران 
قرار داشت با رشوه هاي 
ميليــاردي درگير بود. 
در جريــان بررســي 
دادگاه مه آفريد، هر روز برگ جديدي از رشوه هاي مه آفريد 
به كاركنان، مديران بانك ها و افراد و برخي دســتگاه هاي 

اجرايي عيان مي شد.
مه آفريد سرانجام اعدام شد و 30فقره رشوه، يكي از موارد 

اكبر طبری 
كه اين روزها جلسات 
دادگاهش مورد توجه 
مردم و رســانه ها قرار 
گرفته، فردي است كه 
پــس از حضــــــور 
بيست ســاله در قــوه 
قضاييه و داشتن سمت 
مديركل ســابق امور 
مالي و معاون اجرايي 
در دوران رياســت صادق الريجاني بر قوه قضاييه، اكنون 
به عنوان متهم رديف اول پرونده فســاد مالي پشــت ميز 
محاكمه قرار گرفته اســت. براســاس متن كيفرخواست 
طبري، او سردســته يك شــبكه چندنفري ارتشا بوده و 
چندين ميليارد تومان پول و هزاران قطعه زمين را از طريق 
رشوه به نام خود كرده اســت. طبري بيشتر رشوه ها را به 
شكل زمين و امالك دريافت مي كرد، مانند دريافت 5 قطعه 
زمين در بابلسر، يك قطعه زمين 3هزارمتري در كريمخان، 
يك زمين هزار و 657 متري در لواســان و يك دســتگاه 
آپارتمان 108متري در مجتمع سانا ازجمله ديگر رشوه هاي 
طبري بوده اســت. البته ناگفته نماند كه او به پول نقد هم 
دســت رد نمي زد تــا جايي كــه- براســاس موضوعات 
مطرح شده در جلسه دادگاه- او از حسن نجفي، متهم رديف 
دوم پرونده، 8ميليارد تومان و از رســول دانيال زاده يكي 
ديگر از متهمان پرونده، 18ميليارد تومان دريافت كرده بود.

تاثيرات و پيامدهاي پرداخت رشوه در چهره شدن برخي افراد در سينما و ورزش

x تومان براي كاِر N
براي چهره شــدن حاضريد چقدر بپردازيد؟ فكر مي كنيد چه كارهايي مي توانيد انجام دهيد تا 
به  عنوان چهره اي سرشناس مطرح شويد يا در بهترين پروژه هاي سينمايي، تلويزيوني يا حتي 
بهترين تيم هاي فوتبال در ليگ برتر بازي كنيد؟ اين سؤالي است كه در اين پرونده مطرح شده 
كه پرداخت رشوه چه تأثيري بر چهره شدن افراد دارد. هرچند كمتر كسي حاضر است با نام حقيقي خود در اين باره صحبت كند، 
اما كمتر كسي هم اين مسئله را رد مي كند. در اينجا به روند نامعقول تالش براي چهره و مطرح شدن در 2 عرصه سينما و فوتبال 
پرداخته ايم؛ عرصه هايي كه بارها در آن به اين مسئله اشاره شده، اما كمتر كسي نشانه هاي دقيق و مدارك مدقني درباره آن ارائه 

كرده است. از اين رو ما نيز با همين ابهامات به سراغ موضوع رفته ايم.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

سينما اشاره كرد. اين بازيگر گفت كه كارگردانان اطالع درستي از 
انتخاب بازيگران شان ندارند؛ »گا هي كارگردان بازيگري را انتخاب 
مي كند، اما دستيار او به دروغ بازيگر انتخاب شده را مشغول به كار 
اعالم مي كند و به سراغ بازيگري مي رود كه منافعش را تامين كند.« 
سعيدي كه بيش از يكسال است در هيچ پروژه اي حاضر نشده معتقد 
است انتخاب بازيگران توسط عواملي غيرفني و غيرسينمايي اتفاق 
مي افتد. اينكه هر بازيگر براي رسيدن به پروژه مقبولش قرار است 
دست به موارد غيراخالقي بزند و به كارگردان يا مدير توليد يا... مبلغي 
بپردازد و وعده اي بدهد، مسئله اي اســت كه پيش از اين نيز بارها 
مطرح شده، اما پيگيري نكردن اين موضوع توسط نهادهاي نظارتي 
باعث شده ما نه تنها بارها شاهد چنين اتفاق هايي باشيم، حتي بعضي 
چهره هاي سينمايي را جزو مافياي انتخاب بازيگر بشناسيم. از آنجا كه 
در تلويزيون و سينما، كسي نيست تا براساس ساختار، بازيگر انتخاب 
كند، اين حرفه نه تنها كمي خطرناك و از سوي ديگر اتهام پذير شده، 
كه از سويي براي عده اي بازارهايي را گرم كرده است. هرچند عوامل 
سينما نيز سر آن ندارند از اين پديده مخفي، پرده برداري كنند. اينكه 
بازيگر ستاره امروز كه اســتعداد خاصي هم در نقش آفريني ندارد، 
همان كسي است كه با رشوه و رانت باالي پرده هاي سينما جا خوش 
كرده است. هر چند رشوه و فساد در سينما به همين حدود خالصه 

نمي شود و ابعاد ديگري هم دارد.
احسان عبدي پور، كارگردان ســينما هم در اين باره به اتفاقي كه 
برايش رخ داده بود اشــاره مي كند. اينكه فردي در ارشــاد گفته 
مي تواند مشــكلش را براي گرفتن مجوز حل كند. اما همين كه او 
را به اين وعده دلخوش كرده، به او گفته شماره حساب مي فرستد 
تا 8-7ميليون تومان برايش واريز كند. عبدي پور مي گويد: »گفتم 
آقا من نمي فهمم چه مي گوييد ولي اگر به  خاطر فيلم من هزينه اي 
كرديد بگوييد من هزينه را پرداخت  كنم ولي ديگر اين مسير را جلو 
نرويد. علت را پرسيد و گفتم واقعا نمي فهمم. به گمان خود فيلمي 
مي ســازم كه چيزي را عيان و برمال كنم و شما از چيزي صحبت 
مي كنيد كه نفرت انگيزترين اتفاقي اســت كه در جامعه ايران رخ 
مي دهد. شما پيشــنهاد مي دهيد از اين كانال فيلم را به سرانجام 
برســانم؟« البته احســان عبدي پور مي گويد پس از آن، حراست 
ارشاد با او تماس گرفت و خواست پيگير موضوع شود. او مي گويد: 
»بعد از تماس با من متوجه شــديم كه آن شخص بازخريد شده 
است و با پيگيري هاي ارشاد اين مسئله حل شد و رفتار آن فرد هم 
مورد پيگرد قرار گرفت. البته اين نمونه ها نه در ارشاد كه در خيلي 
بخش هاي ديگر سينما رخ مي دهد. اما من پس از آن با اين موارد 
برخورد نداشته ام«. او معتقد است ماجراي رشوه دادن بازيگران به 
كارگران يا عوامل نمي تواند آنقدر شــايع باشد چون كارگردان در 
وهله نخست به اين فكر مي كند كه اثر موجود، نتيجه تفكر و نگاه 

اوست و سعي مي كند اثري خوب ارائه كند.
با وجود اين پرداخت رشوه براي چهره شــدن در فوتبال، سينما و 
هر جايي كه بتواند چنين ظرفيتي را بــراي افراد ايجاد كند، نه تنها 
بي نمونه نيست كه در بعضي بخش ها بسيار عادي نيز شده است. آنچه 
هنوز چندان عادي نشده، برخورد با چنين رويه اي است كه باعث رواج 

بي اخالقي و رابطه ساالري و حذف استعداد و نبوغ مي شود.

پا به توپ يا دست به پول
افشاگري هاي درباره رشوه در فوتبال را شايد پيش از اين، برنامه90، 
در ابتداي همين دهه مطرح كرد. برنامه اي كه با باالگرفتن بحث تباني 
در فوتبال، پاي سرپرست وزارت ورزش و جوانان هم به كميسيون 
اصل 90 مجلس كشيده شد تا پاسخگوي پرطرفدارترين ورزش كشور 
باشد. در اين برنامه علي دايي از دريافت رشوه داوران پرده برداشت 
و گفت كه مداركي را به فدراســيون فوتبال ارائه كرده است. اما اين 
وضعيت به همان مقطع زماني محدود نشد. آنقدر اين رويه پيشرفت 
كرد كه با محروميت كاپيتان تيم فوتبال تراكتور به  خاطر درگيري 
لفظي با داور در بازي مقابل گل گهر و اعتراض مســئوالن تراكتور 
گفته شده كه كاپيتان تراكتوري ها به داور گفته چقدر پول گرفته 
تا او بيشترش را بدهد! در واقع اين بازيكن عالوه بر اينكه داور را علنا 
به گرفتن رشوه متهم كرده خود نيز به اين داور پيشنهاد رشوه كرده 
است. در همين ماه نيز محمد خرمگاه، مربي پيشين تيم اميد ايران 
در اين باره گفته بود كه همان زمان كه در تيم اميد، دستيار عليرضا 
منصوريان بود پيشنهاد رشوه شــده است؛ »آقايان پيشنهاد كردند 
به ازاي هر بازيكني كه فقط به اردو دعوت شــود n تومان و به ازاي 
بازيكناني كه در اردو حفظ شوند n بعالوه a تومان پرداخت مي كنيم. 
مي توانستيم چند برابر مبلغ قراردادمان درآمدزايي داشته باشيم. اما 
آيا همه مي توانند از اين پيشــنهادها عبور كنند؟« پاسخ اين سؤال 
بي شك منفي است. اين مقوله در داوران بسيار زياد و پرتكرار است، 
اما مسئله اين گزارش درباره رشوه هايي است كه بازيكنان به مربيان و 
مديران برنامه ها مي پردازند تا موقعيت شان را در تيم تغيير دهند يا به 
تيم تازه اي راه پيدا كنند تا ستاره شوند. يكي از اين مديران برنامه  كه 
خواست نامش فاش نشود، مي گويد: »در بعضي تيم ها اين اتفاق افتاده 
كه بازيكن قرارداد بااليي با تيم امضا مي كند، اما بخش اعظم اين مبلغ 
را به  حساب مربي واريز مي كند تا بتواند در تيم مورد نظرش بازي كند. 
اين اتفاقات معموال مخفيانه رخ مي دهد و كسي درباره آن صحبت 
نمي كند. شايد دليلش هم آن است كه دست خيلي ها وسط است يا 
دامن شان خيلي هم پاك نيست«. پرداخت رشوه براي چهره شدن 
آنقدر عادي شده كه ديگر كسي از چنين معامالتي تعجب نمي كند. 
در گفت وگويي كه با مسئوالن و داوران قديمي فوتبال داشتيم، خيلي 
از آنان عالقه نداشتند درباره اين موضوع با نام حقيقي شان صحبت 
كنند، زيرا به  نظرشــان اين صحبت ها ممكن است بدبيني هايي در 
خانواده ها ايجــاد كند و اين بدبيني براي ورزشــي مثل فوتبال كه 

مقبوليت و طرفداران بسياري دارد، چندان شايسته نيست.

تصويرهايي كه گران تمام مي شود
فيلم »سرپيكو« تالش هاي يك مأمور پليس است كه سعي مي كند 
با رشوه خواري مبارزه كند. اين فيلم فقط يكي از فيلم هايي است كه 
در سينماي جهان به چنين مضموني پرداخته است. اما در سينما كه 
خود آينه تمام نماي جامعه و منتقد آن است، چه مي گذرد. بارها در 
همين سينما از رشوه هايي كه بازيگران براي بازي كردن در نقشي 
به كارگردان يا مدير توليد و... مي پردازند، صحبت شده، اما كمتر به 
شكل جدي با اين زشتي مقابله شده است. مدتي پيش زهرا سعيدي، 
بازيگر ســينما و تلويزيون دوباره به چنين رفتاري در ميان اهالي 

13901390

1398

1399



2  شنبه 4 مرداد 99  شماره 7996 16 3 0 2 3 6 4 3 سبک زندگی

بسياري از كارشناسان، همان اول، آب پاكي را روي 
دست كساني ريخته اند كه فكر مي كنند تنها با ناديده 
گرفتن تجربه تلخ قبلي شان مي توانند شروع زندگي 
دوباره و محكمي داشته باشند. آنها به شدت معتقدند 
كه براي خالص شدن از ماجراي قبلي و پر شدن از 
نيرويي نو براي ماجراي جديد، نياز به مهارت هست؛ 
مهارت هايي كه خوشبختانه كسب كردنشان تنها 
به كمي زمان نياز دارد و البته همــت. ازدواج دوم 
ترسناك اســت. ازدواج دوم كه سهل است، وقتي 
يك نامزدي شش ماهه به هم مي خورد، هيچ كدام از 
طرفين تا مدت ها نمي توانند نگاه خوش بينانه اي به 

دوباره فكركردن به ازدواج داشته باشند.
 همه مراحل به نظر سخت و غم انگيز به نظر مي آيد؛ 
از مرحله به چشم آمدن و حتي جلب توجه كردن كه 
براي يك پسر و دختر مجرد كاماًل طبيعي است، 
گرفته تا مراحل پيشرفته تر آشنايي و بررسي طرف 
مقابل و قرار خواستگاري و دوباره نامزدي. حاال به 
اين مراحل رفتن زير يك سقف و تحمل مشقات 
زندگي و هزار چيز ديگر را كه فقط طالق گرفته ها 
آن را مي فهمند، اضافه كنيد؛ كســاني كه يا اصال 
نمي خواهند دوباره آن تجربه ها را از سر بگذرانند، 
يا دوباره همانطور خام دســتانه سررشته اوضاع را 
به دست مي گيرند. زن و مرد  بودن هم در اين يك 
مورد هيچ فرقي ندارد، چــون وقتي وارد دنياهاي 
هركدام از ايــن دو جنس مي شــوي و تازه وقتي 
پاي درددل هــاي صريح و بي رودربايستي شــان 
مي نشيني متوجه مي شوي كه وجود ترس و واهمه 
و خستگي براي هر دوي شان يكسان است، گرچه 
براي بهبود هر كدامشان روش درماني خاصي نياز 
است؛ روش هايي كه از شناخت خود شروع مي شود 
و در ميانه اش به كمك گرفتن از ديگران مي رسد 
و در انتها منجر به ســالمت مي شود؛ درست مثل 
استخواني كه شكسته و حاال جوش خورده و مانند 

سابق شده.

اين فصل را با من بخوان
اينطور كه اصحاب فن مي گويند داغ جدايي براي 
قلب درست مثل داغ قلم شدن براي استخوان است؛ 
همانقدر ترســناك، همانقدر خطرناك. به خاطر 
همين هم است كه عقالني ترين و نخستين توصيه 
اين است كه استخوان را درمان كنيم؛ يعني پيش 
از اينكه رؤيــاي دوباره دويــدن و راه رفتن و حتي 
تاتي تاتي كردن را در سر بپرورانيم بايد به اين فكر 
كنيم كه يك جوري اين اســتخوان جوش بخورد. 
براي رســيدن به آرزوي راه رفتن دوباره هم الزم 
است استخوانمان را جوري جوش بدهيم كه بعدها 
از نظر ظاهري و باطني برايمان دردسر درست نكند؛ 
يعني به شيوه مناسب و با طي كردن زمان مناسب. 
روند التيام يا همان جوش خوردن استخوان شكسته 
نخستين روند و براي هر دو جنس ضروري و يكسان 
اســت؛ ر وندی كه طي آن مي شــود اصال به آينده 
فكر نكرد )خيلي ها هستند كه بعد از جدايي بارها 
به جان خودشان قســم مي خورند كه ديگر عاشق 
نشوند(، فقط بايد به خوب شــدن فكر كرد و البته 

قبل از آن بايد پذيرفت كه در مسير زندگي خسراني 
به وجود آمده كه بايد آن را جبران كرد. در ابتداي 
راه جبراني، مصدوم به 3چيز نيــاز مبرم و جدي 
دارد؛ اول حمايت شــدن، دوم تخليه رنج و ســوم 
زمان؛ 3عاملي كه نمي شــود هيچ كدامشان را دور 
زد. نمي شود بدون حامي اين راه را رفت همانطور 
كه نمي شود بدون دكتر اســتخوان را جا انداخت. 
نمي شود كه با حمل رنج جدايي به سوي خوب شدن 

رفت، همانطور كه نمي شود بدون 
داد زدن درد شكستگي را تحمل 

كرد و نتركيــد و در نهايت 

نمي شود به سرعت مايكروويوي خوب شد، همانطور 
كه نمي شود از خير گچ گرفتن استخوان گذشت. 
به هر حال روند التيام براي همه زخم خوردگان تقدير 
با اين شروع دل انگيز همراه است و بعد از آن است كه 

نوبت به كارهاي جدي تر مي رسد؛ 
كارهايي كه هر كدامشــان 

در نوع خود يك نوع 
تمرين خود سازي  

هســتند و اگر بخواهيم تيتر وار به آنها اشاره كنيم 
مي شود از گذراندن طبيعي حس هاي التيام بخش 
نام برد؛ احساس هايي مانند خشم، غم، ترس و حتي 
تأسف كه همه شان به شــدت به تخليه احساسي 
كمك مي كنند و مي شــود به جرأت گفت كسي 
كه بعــد از جدايي هر كدام از ايــن حس ها را 
تجربه نكند، بي شك در روند التيامش 
يك حلقه مفقوده دارد. غير از 
حس ها و روش استفاده 
بهينــه از آنها در 
ادامــه روند 

التيام، نوبت به رها شــدن از آن پايــان بد و حتي 
بخشش مي رسد. تعجب نكنيد. مي خواهيد شروع 
دوباره موفقي داشته باشيد؟ چه خانم باشيد و چه 
آقا، بايد بتوانيد بعد از طي كردن روند التيام، بگوييد 
گذشته ها گذشته و بدون كينه از آدم هايي كه در 
گذشته تان بوده اند راه آينده را در پيش بگيريد؛ كار 
سختي كه اگر انجام نشود مصداق بارزش مي شود 
ضرب المثل»همه را با يك چوب زدن«، وقتي مرد 
يا زن نامهربان زندگي گذشته تان نمي گذارند كه 

كسان ديگر را آنطور كه واقعا وجود دارند ببينيد.

بخت فقط بخت اوله؟
الاقل در جامعه ما اينطوري اســت. اينطوري كه 
به نظر مي آيد شــروع دوباره به هــزار و يك دليل 
براي زنان سخت تر از مردان اســت. اما مهارت ها 
مي گويند زنان در هر شرايطي كه باشند )مطلقه تنها 
يا مادرهاي مطلقه( مي توانند درســت مثل مردها 
روند التيام را با موفقيت طي كنند و به خودسازي 
برسند و بعد آماده شــروع هر نوع رابطه اي باشند. 
كار كه به اينجا مي رســد تازه متوجه مي شــويم 
شكننده بودن زن ها و حرف مردم و چيني بند زده 
و اينها همه توهم اســت و حاصل افــكار آدم هاي 
ترسويي كه نمي خواهند زحمت برگشتن به زندگي 
ســالم را به خودشــان بدهند، چون برخالف اين 
تصورها در جامعه امــروزي چيزي كه ضامن بقاي 
رابطه ها مي شود، با وجود همه شايعه ها و جنجال ها، 
سالمت روحي است؛ سالمتي كه مي شود با كسب 
مهارت ها گواهينامه اش را در اختيار داشت و البته به 

آن افتخار كرد.

درباره آقايان اشتباه نكنيد
مردها گاهي بدجوري متهم مي شــوند؛ متهم به 
اينكه تمام شــدن يك زندگي يا رابطه احساسي 
برايشان پشيزي اهميت نداشــته. اما چرا اين باور 
عمومي شده؟ چرا مردها را عموما بي احساس و البته 
آســيب ناپذير مي دانيم و فكر مي كنيم موجودات 
بدجنسي هســتند كه تازه بعد از جدايي احساس 
خوشايندي دارند؟ شايد يكي از داليل اين تهمت! 
قديمي اســتفاده اكثر آقايان از راه حل نامناسبي 
باشــد كه متأسفانه به عنوان نخســتين راه حل به 
فكر خيلي هايشان خطور مي كند؛ راه حلي به اسم 
ارتباط جديد.  واقعيت اين است كه مردها هم مثل 
زنان اما باتوجه به شرايط و خصوصياتشان جدايي 
را همراه بــا درد و رنج تحمل مي كنند. اما برخالف 
زن ها و البته براي فرار از زير بار جدايي فكر مي كنند 
بايد سريعا رابطه جديدي را شروع كنند. در عوض 
يك عالمه راه هست كه مردها هم مي توانند از آنها 
استفاده كنند و بعد از طي كردن روند التيام به كمك 
آنها خودشان را براي يك زندگي جديد و بي دردسر 
آماده كنند؛ زندگي اي كه شايد خيلي زود دست 
ندهد و به ثمر ننشيند، اما اگر بيايد، خوش مي آيد و 
يك تنه مي تواند به جاي همه مهارت ها طعم شيريني 

خوشبختي را به صاحبش بچشاند.

ُرك

نگاه

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.

چند راه براي سالمت ناخن ها 
داشتن ناخن هاي ســالم و زيبا، نه پرهزينه است و نه وقت گير. 
نكات زير را رعايت كنيد و با ناخن هــاي زيبا و قوي خود، همه را 
تحت تأثير قرار دهيد. مراقبت منظم از ناخن ها باعث حفظ سالمت 
آنها مي شود. برنامه مراقبت از ناخن شما حتما نبايد خيلي گران يا 
زمانبر باشد بلكه مي توانيد با انجام چند كار ساده و ارزان، ناخن هاي 

خود را سالمت نگه داريد.

مرطوب كننده بزنيد
به پايه ناخن هاي خود مانند كاله محافظ نگاه كنيد؛ همان نيم دايره هاي 
سفيد پايين ناخن. ضربه شــديد به آنها باعث آسيب به ناخن مي شود 
و زمينه بروز عفونت را فراهم مي كند. به عنوان بخشي از مراقبت هاي 
ناخن، روي ناخن ها، به ويژه پايه آنها، مرطوب كننده بزنيد تا ســالمت 

بمانند.

ناخن ها را كوتاه كنيد
دنياي مد هم به سمت داشــتن ناخن هاي مرتب تر، طبيعي تر و البته 
كوتاه تر رفته است و از ناخن هاي با شكل هاي عجيب و جادوگري گذشته 
است. كوتاه كردن ناخن ها به طور مرتب، به شما در حفظ سالمت ناخن ها 
كمك مي كند و مانع از شكستگي يا آسيب به آنها مي شود. اينكه دقيقا 

چند وقت يك بار ناخن ها را كوتاه كنيم بستگي به رشد ناخن ها دارد.

ناخن ها را با يک برس تميز كنيد
بسياري از افراد با استفاده از ابزارهاي تيز و سفت به منظور تميز كردن 
ناخن، آنها را در معرض خطر عفونت قرار مي دهند. وقتي از وسيله اي تيز 
براي تميز كردن زير ناخن استفاده مي كنيد، شكافي ميان ناخن و پوست 
انگشت ايجاد مي كنيد كه مي تواند براي عفونت هاي باكتريايي يا قارچي 
مناسب باشد. بهتر است به جاي اين كار، از برس يا مسواك نرم قديمي 

خود براي تميزكردن ناخن ها استفاده كنيد.

از دستكش ظرفشويي استفاده كنيد
غوطه ور شدن دست ها در آب گرم و مايع ظرفشويي براي شستن ظرف ها، 
حتي ناخن هاي قوي را هم تضعيف مي كند، چرا كه مواد شوينده باعث 
خشكي شديد پوست دست و ناخن مي شــود. بنابراين حتما هنگام 
شستن ظروف، از دستكش كه يك محافظ مناسب است، استفاده كنيد. 
جالب است بدانيد كه به نظر نمي رسد شناگراني كه معموال در آب خنك 

غوطه ور هستند، با اين مشكل مواجه باشند.

ويتامين ها را امتحان كنيد
تا زماني كه شما يك رژيم غذايي متنوع و سالم داريد، به هيچ مكمل 
غذايي براي تضمين ســالمت ناخن احتياج نداريــد. افراد داراي 
ناخن هاي ضعيف ممكن است از بيوتين مكمل، ويتامين B بهره مند 
شوند. آزمايش ها نشان داده كه بيوتين براي تقويت و رشد ناخن ها 

مفيد است.

عفونت ها را جدي بگيريد
بانداژ كردن ناخن شكسته كار درستي اســت، اما اگر عالئم عفونت را 
مشــاهده كرديد، حتما به پزشــك مراجعه كنيد. شما عالئم عفونت 
باكتريايي را از قرمزي، تورم و درد تشــخيص خواهيد داد، اما ممكن 
است عالئم اوليه عفونت قارچي ناخن براي شما قابل تشخيص نباشد. 
عفونت هاي قارچي مي توانند با يك درمان ضد قارچي بدون نسخه بهبود 
پيدا كنند، اما بعضي اوقات آنها به تجويز دارو از سوي پزشك نياز دارند.

قاب ایران قاب زندگی

تفريح  جايگاه ويژه ای  بين خانواده هادارد. با توجه به شيوع مجدد ويروس كرونا و ايجاد وضعيت قرمز 
در برخی استان ها، تفريح مردم با رعايت بيشتر پروتكل های بهداشتی همراه است. 

عكس: فارس - حديث فقيري

نوشيدن چای از ديرباز، يكی از مهم ترين عادات روزمره مردمان مشرق زمين از جمله ايرانيان بوده است. 
مردم عالوه بر خانه هايشان عالقه مندند تا، بيرون از خانه و در چايخانه ها نيز چای بنوشند. 

عكس: ايرنا - علي حامد حقدوست

»با لباس سفيد مي روي و با كفن برمي گردي« از آن ضرب المثل هايي اســت كه اين روزها از نظر بعضي ها 
بدجوري منسوخ شده است. هر چند اينگونه نسخه هاي كلي هميشه مشكل داشته اند، اما در مورد همين 
يک قلم مي شود گفت كه توصيه زندگي كردن و تحمل كردن در هر شرايطي تا همين چند وقت پيش از آن 
توصيه هايي بود كه كسي باالي حرفش حرف نمي زد. خيلي ها با تكرار زيرلبي همين ضرب المثل، زندگي هايي را كه به آن متعلق نبودند تحمل 
كرده اند و خيلي ها براي شنيدن نصيحت، اصال صداي اعتراضشان بلند نشده. اما حاال روزگاري است كه از دوست و آشنا و در و همسايه و غريبه 
و حتی شايد فاميل خبرهايی می شنوی از جدايی، حاال چه يواشكی و در گوشــی و چه عيان و آشكار، از جدايي رسمي و قانوني بگير تا به هم 
خوردن ده ها و شايد هم صدها  نامزدي كه برخالف نامزدي هاي گذشته، آنقدر مراسم و مناسک پرتجمل دارند كه ديگر دست كمي از جدايي 
يک زوج چندساله ندارند. حاال چه بخواهيم و چه نخواهيم با تعدادي جوان مواجهيم كه در كارنامه شان ردي از يک جدايي هست؛ جوان هايي 
كه امروز در اين جامعه هستند و مي خواهند دوباره شروع كنند. اين شروع دوباره هم به مقتضاي سن و تجربه هاي كم شان دست كمي از تجربه 
اول ندارد. اما آيا واقعا ازدواج دوم  يا شروع رابطه جدي دوم براي كســي كه يک بار داغ جدايي را تحمل كرده هيچ فرقي با كسي كه اين بار را 

نكشيده ندارد؟ همشهري راهكارهايي را بررسي كرده است كه با توجه به آن مي توان زندگي مشترك دوباره اي را تجربه كرد.

ليال سيف 
خبر نگار

شروع دوباره زندگي مشترك از آن كارهايی است كه سخت به نظر مي رسد
 اما براي انجامش راهكارهاي جالب و كارآمدي وجود دارد

 دوباره...
مي خواهم زندگي كنم  

تعامل مثبت بــه اين معني 
اســت كه رابطه اي ســالم با 
فرزند داشته باشيم تا كنترل 
بهتري بر رفتارهاي جنســي و پرخطر نوجوانان داشــته باشيم. 
براســاس تحقيقات در60 درصد موارد مشــاهده شده است كه 

اگر والدين بتوانند تعامل خوبي با نوجوان خود داشــته باشــند، 
فرزند مي تواند از خويشتن داري جنسي بيشتري به نسبت ساير 
گروه هاي هم سال خود برخوردار باشد و مي تواند رفتارهاي پرخطر 
خود را  مديريت كند و به آن وارد نشود. به اين دليل، تعامل مثبت 
والدين با فرزند مي تواند از بروز ناهنجاري هاي رفتاري و اخالقي 
در فرزند تا حدود زيادي جلوگيري كند و او را از درگير شــدن با 
مشكالت بعدي ناشي از رفتارهاي پرخطر جنسي در امان نگه دارد. 
اما از سوي ديگر، تعامل مثبت داراي اجزاي مختلفي است كه آن 
را تبديل به طناب نجات مي كند. اعتماد به نفس يكي از مهم ترين 
حلقه هاي شكل دهنده به اين زنجير است. معموالً در دوره نوجواني 
بچه ها عالقه دارند خود را نشان دهند و مي خواهند متفاوت باشند. 
اين متفاوت بودن مي تواند به شــكل مثبت خود را نشان دهد و 
مي تواند با اين رويه، ابراز وجود مورد عالقه خود را داشــته باشد، 
اما اگر فرد اعتماد به نفس الزم را نداشته باشد مي تواند به  صورت 
منفي ابراز وجود كند و اين تفاوت با انجــام رفتارهايي كه مورد 
تأييد جامعه نيست اما انجامش مي تواند منجر به برجسته شدن 
نوجوان نزد ديگران شود، ظهور پيدا مي كند. از اين رو، بايد اعتماد 
به نفس را در فرد افزايش داد و بــا اين اقدام به  گونه اي عمل كرد 

كه فرد از داشتن رفتارهاي منفي پرخطر خودداري كند. وقتي با 
اعتماد به نفس باالتري در جامعه حضور پيدا مي كنيم قادريم با 
گفتن نه جسارت آميز جلوي برخي انحرافات را بگيريم. با اعتماد 
به نفس، نوجوان حاضر نمي شود تن و بدن خود يا هنجارهايي كه 
به آن اعتماد كرده است را دچار آسيب كند و به چالش بكشد. اين 
يكي از نكات كليدي و عامل پيشگيرانه در بروز مشكالت اجتماعي 
است اما اگر تعامل مثبت در مسير درستي انجام نشود، مي تواند 
نوجوان را به قهقرا كشانده و به نوجوان و زندگي او در آينده صدمه 

وارد كند.
 اعتماد به نفس مهارتي است كه والدين بايد بلد باشند و بدانند كه 
آن را چطور در ارتباط با نوجوان به  كار ببرند. در اين بين نوجوان 
بايد احساسات و ديدگاه هاي خود را در ارتباط با موضوعاتي كه با 
آن روبه رو مي شود بيان كند و بتواند آن را به والدين خود منتقل 
كند. او بايد احساسات خود را بيان كند و اين مهم است. مسئله دوم 
اين است كه والدين بايد پس از تعريف كردن از فرزند و تمجيد از او 
جزئيات رفتاري كه باعث تمجيد از فرزند شده است را به او يادآوري 
كنند تا فرزند بداند بابت چه مسئله اي مورد تشويق قرار گرفته و با 
تقويت آن موضوع اعتماد به نفس را در خود افزايش دهد و با اين 

رويكرد با جهان پيرامونش برخورد داشته باشد. اما نكته اي در اين 
بين وجود دارد كه بايد به آن توجــه كرد. اگر والدين خود اعتماد 
به نفس كافي نداشته باشند، نمي توانند چيزي را به فرزند نوجوان 
خود ياد دهند يا به تقويت اعتماد به نفس در او كمك كنند و از اين 
رو، ضرورت دارد والدين در تقويت اعتماد به نفس خود نيز تالش 
كنند. از سوي ديگر، تصميم گيري، جسارت ورزي، اقتدار و چند 
عامل ديگر در زندگي نوجوان است كه  به آن نياز داريم. سالمت 
جنسي، زيرساخت هايي دارد كه پدر و مادر و نوجوانان بايد مهارت 
روبه روشدن با آنها را بلد باشند و بتوانند با هم تعامل كنند. والدين 
در اين حوزه بايد به نوجوان كمك كنند كه او بتواند عاليق خود را 
بشناسد. اين مهم اســت كه والدين براي نوجوانان خود مهارت يا 
هنري را به  عنوان ســرمايه او در نظر بگيرند و با اين كار اعتماد به 
نفس و حس ارزشمند بودن را در نوجوان ارتقا دهند. با اين اقدام، 
حس دلبستگي به يك سرگرمي و نياز در نوجوان ايجاد مي شود و 
در اين حوزه نبايد والدين اصرار و اجباري براي انجام كاري داشته 
باشند. از سوی ديگر، ديدن نقاط مثبت نوجوان به مرور مي تواند 
منجر به افزايش اعتماد به نفس در او شــود و اين اعتماد به نفس 

كمك شاياني به ساخت آينده او كند.

تعامل مثبت با نوجوانان
 و تقويت اعتماد به نفس 

زهرا سلماني
 فوق تخصص سالمت جنسي

طرح: محمدعلی حليمی
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   درختان خيابان سليماني شرقي در حال خشكيدن  هستند
درختان كاشته شده در پياده روهاي منطقه قيطريه، خيابان سليماني 
شرقي بر اثر بي آبي در حال خشك شدن هستند. گاهي مردم خودشان 
به اين درختان آب مي دهند كه باعث اسراف در مصرف آب لوله كشي 

مي شود. توقع رسيدگي فوري داريم.
لطفي از تهران

   بانك ها جريمه اقساط ايام كرونا را نمي بخشند
اغلب بانك ها توجهي به مصوبه بانك مركزي براي تخفيف در جريمه 
ديركرد اقساط در ماه هايي كه كسب و كارها به كل تعطيل بود، نمي كنند. 
نمونه اي كه من تجربه كردم بانك انصار و مهر اقتصاد هستند كه وقتي 
براي تسويه وام رفتم گفتند چنين چيزي صحت ندارد و تا ريال آخر اصل 

قسط و جريمه ديركرد آن را از من گرفتند.
خدايي حكمت از تهران 

   قطعي آب طوالني در جنت آباد 
آب منطقه جنت آباد از صبح چهارشنبه چندين نوبت بدون اطالع رساني 
قبلي قطع شده و مردم ساعت ها در تنگنا و فشار قرار گرفته اند. در اين 
وضعيت كرونايي كه رعايت بهداشت، بيشــتر ضروري است، قطع آب 

بي برنامه را چگونه تحمل كنيم؟
عامري از جنت آباد

  شهرك اميد صادقيه، نيازمند ايستگاه پليس است
شهرك اميد واقع در خيابان سازمان آب در خيابان جناح در نزديكي 
ايســتگاه متروي صادقيه به دليل نزديكي به ايســتگاه مترو و پايانه 
اتوبوسراني داراي تردد بسيار است. از طرفي وجود پارك محلي تولد 
در اين محدوده ضرورت نظارت بر آمد و شد به خصوص خالفكاران و 
اراذل و اوباش را بيشتر نمايان مي كند. ضمن اينكه فضاي ايستگاه هاي 
اتوبوس در شب، محيط مناسبي براي جمع شدن افراد معلوم الحال 
فراهم مي كند كه هميشه نگران كننده است. از مسئوالن تقاضا داريم 
با همكاري شهرداري منطقه5 و نيروي انتظامي نسبت به استقرار يك 
ايســتگاه پليس در اين محدوده اقدام كنند. گفتني است كه پليس 

داخل مترو، محدوده بيرون را پوشش نمي دهد.
آبنيكي از تهران 

   بودجه طرح آبياري قطره اي روستاي قجرآباد چه شد؟
براي احداث طــرح آبياري قطره اي روســتاي قجرآباد، شهرســتان 
شــهريار چند ميليارد تومان با انعقاد قرارداد با پيمانكار تحميلي اداره 
جهاد كشاورزي شهريار از محل كمك هاي دولت هزينه شده است، اما 
به رغم اتمام طرح يادشده هنوز خبري از بهره برداري از آن نشده و چندين 
ميليارد تومان بودجه در حال اتالف است، مورد مذكور و تخلفات پيمانكار 
و تباني هاي احتمالي با نماينده روستا چندين بار با مقامات در ميان نهاده 
شده ولي تاكنون نتيجه اي حاصل نشده است. لذا از سازمان بازرسي كل 

كشور يا ديوان محاسبات عمومي تقاضاي رسيدگي فوري داريم.
علي رضائي از شهريار

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن 

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

اقرار و انكار 
قاتالن 5زن و مرد 

در دادگاه 
حدود 9ماه پس از قتل عام 

هولنــاك 5زن و مــرد در داخلي
خانه اي در روستاي خانچاه 
كوچصفهان رشت، عامالن اين جنايت پاي 
ميــز محاكمه قــرار گرفتند. در جلســه 
محاكمه هر چند متهم اصلي اتهاماتش را 
پذيرفت اما همدســتش منكــر ارتكاب 

جنايت شد.
به گزارش همشــهري، صبح چهارشنبه 
گذشته شعبه ســوم دادگاه كيفري يك 
رشــت، محل برگزاري جلســه محاكمه 
2متهم به قتل بود. 2پســر جــوان كه در 
سوداي ارثيه و پول يكي از هولناك ترين 
جنايات استان گيالن را رقم زدند و 4عضو 
يك خانــواده و دختر دانشــجويي را كه 

ميهمان آنها بود به قتل رساندند.
عامل اصلي اين جنايــت هولناك محمد 
22ساله، دانشــجوي مهندسي صنايع و 
پسر خانواده قربانيان بود. كسي كه به گفته 
خودش از مدت ها قبل نقشه كشيده بود 
اعضــاي خانواده اش را به قتل برســاند تا 
مالك مغازه، خانه، ماشين و امالكي شود 

كه ميلياردها تومان ارزش داشت.
محمد وقتي از سوي پليس دستگير شد در 
تشريح جزئيات جنايت گفت: پدر و مادرم 
به خواهرم بيشتر از من اهميت مي دادند 
و رفتار خوبي با من نداشــتند. احســاس 
مي كردم كه عالقه اي به مــن ندارند و با 
خودم نقشه كشــيده بودم كه اگر آنها را 
از بين ببرم همه ارثيه خانواده نصيب من 
مي شود. چندبار قصد كشتن آنها را داشتم 
اما نتوانســتم تا اينكه روز حادثه رسيد. از 
قبل به دوســتم حميدرضا گفته بودم كه 

اگر به من كمك كنــد، برايش مغازه  اي 
در رشــت مي خرم تا ديگر نيازي نباشد 
در كارگاه نجاري كارگري كند و بتواند 

كارگاه خودش را بزند.
او ادامــه داد: از چند روز قبل از شــب 
جنايت دوســت و همكالســي خواهرم 
به نام سارا ميهمان ما بود. بعدازظهر روز 
حادثه اعضاي خانواده ام به همراه دوست 
خواهرم براي تفريح بيرون رفتند. همان 
موقع به فكــر اجراي نقشــه ام افتادم. با 
حميدرضــا تماس گرفتــم و خودش را 
به خانه ما رســاند. او را در يكي از اتاق ها 
مخفي كردم. حدود ساعت 8 شب بود كه 
خانواده ام برگشتند. خواهرم و دوستش 
به خانه تازه ساختي كه مقابل ملك پدرم 
بود رفتند. پدر و مادر و پدربزرگم نيز به 
خانه وياليي قديمي در گوشــه حياط. 
مادرم سرگرم تهيه شام شد. همان موقع 
سراغ دوستم رفتم كه نقشه را اجرا كنيم. 
در آن لحظه خواهرم در آشپزخانه بودم. 
من ســراغ او رفتم و حميدرضا ســراغ 
دوست خواهرم. داخل آشپزخانه خواهرم 
را غافلگير كردم و با چنــد ضربه عميق 
چاقو او را به قتل رساندم. حميدرضا هم 
سراغ سارا رفت و از پشت سر به او نزديك 
شــد و با چند ضربه چاقــو او را به قتل 
رساند. پس از آن منتظر مانديم كه مادرم 
شــام را بياورد. وقتي مــادرم وارد خانه 
تازه ساخت شد، حميدرضا از پشت سر او 
را گرفت و من ضربات چاقو را وارد كردم. 
بعد با هم به خانــه قديمي رفتيم و پدر و 
پدربزرگم را كه در حال استراحت بودند 
به قتل رســانيدم و براي اينكه پليس را 

گمراه كنيم، وسايل خانه را به هم ريختيم 
كه صحنه سازي كنيم. اعترافات محمد را 
همدستش حميدرضا كه ساعاتي پس از 
او دستگير شــده بود تأييد كرد و پرونده 
متهمان پس از بازســازي صحنه جنايت 
و صدور كيفرخواســت به دادگاه كيفري 

گيالن فرستاده شد.

در دادگاه
صبح چهارشــنبه درحالي كه اولياي دم 
قربانيان در شعبه سوم دادگاه حاضر شده 
بودند، جلســه محاكمه متهمان شــروع 
شد. در ابتداي جلسه كه به رياست قاضي 
لساني برگزار شــد، نماينده دادستان به 
بيان كيفرخواســت پرداخــت و جزئيات 
جنايت و اعترافات متهمان را شــرح داد. 
پس از آن اولياي دم قربانيان درخواست 
خود را از دادگاه بيــان كردند. تمامي آنها 
چه بســتگان محمد )متهم رديف اول( و 
چه پدر و مادر ســارا، دختري كه در خانه 
قربانيان ميهمان بود، درخواســت صدور 
حكم قصاص براي متهمان را كردند. پس 
از آن محمد در جايگاه قرار گرفت و با قبول 
اتهاماتش، ماجراي شــب حادثه را شرح 
داد و از اولياي دم درخواســت بخشــش 

كانال آب، 4خودرو را بلعيد
ريزش ســقف كانال آبــي در تبريز 
4خودرو را كه آنجا پارك شده بودند 
بلعيد.  به گزارش همشــهري، اين 
حادثه ساعت 10:10روز پنجشنبه در 
خيابان اماميه تبريز، مقابل دانشگاه 
هنر اسالمي اتفاق افتاد. ماجرا از اين 
قرار بود كه 4خودرو روي بخشــي 
از كانال ايلي ســو پارك شده بودند 
كه ناگهان كانال فــرو ريخت و اين 
4خودرو به حالت 45درجه داخل كانال سقوط كردند. هرچند اين حادثه هيچ تلفاتي 
نداشت اما موجب وارد شدن خسارت سنگين به اين 4خودرو شد. به دنبال وقوع اين 
حادثه آتش نشانان راهي محل شدند و با بيرون كشيدن خودروها، به ايمن سازي  آنجا 
پرداختند. ريزش سقف كانال ايلي سو در جايي رخ داد كه محل تردد و عبور و مرور 
شهروندان نبود و از آنجا به عنوان پاركينگ استفاده مي شد و خوشبختانه اين حادثه 
خسارت جاني نداشت. اين كانال در سال1357 ساخته شده و در سال هاي اخير هر 

از گاهي به دليل فرسودگي دال هاي آن ريزشي داشته است.

جوان 37ساله كه به اتهام قتل 
مادرش تحت تعقيب مأموران داخلي

پليس مشهد بود، پس از 4ماه 
فرار در كمپ ترك اعتياد دستگير شد.

به گزارش همشهري، مرد جوان كه ابراهيم 
نــام دارد، هفتــم فروردين امســال مادر 
سالخورده اش را در خانه شــان در خيابان 
شهيد عليمرداني مشهد به قتل رساند و با 
سرقت گوشي او و تلويزيون خانه شان پا به 
فرار گذاشت. راز اين جنايت عصر همان روز 
و زماني كه داماد خانواده براي ســر زدن به 
مادرزنش به خانه آنها رفته بود، فاش شــد. 
با پيدا شدن جسد غرق در خون زن مسن، 
ماجرا بــه پليس و قاضي كاظــم ميرزايي، 
كشيك جنايي مشــهد گزارش شد و تيم 
تحقيق راهي محل حادثه شدند.  با شروع 
تحقيقات پليسي، معلوم شد كه پسر 37ساله 
مقتول به نام ابراهيم كــه همراه او زندگي 
مي كرد، پس از جنايت ناپديد شــده است. 
ابراهيم معتاد به مواد مخــدر بود و مادرش 
بارها تالش كرده بود كه با انتقال او به كمپ 
تركش دهد اما موفق نشده بود. درحالي كه 
جست وجو براي دســتگيري مرد جوان به 
اتهام قتل مادرش ادامه داشــت، گوشــي 
سرقت شده مقتول توسط يك راننده تاكسي 
پيدا شد. مرد راننده در تحقيقات گفت: روز 
حادثه مردي به عنوان مسافر سوار ماشينم 
شد اما دقايقي بعد از پياده شدنش، متوجه 

شــدم كه گوشــي اش را داخل ماشين جا 
گذاشــته اســت. در ادامه مأموران تصوير 
ابراهيم)پســر مقتول( را به راننده تاكسي 
نشــان دادند و او تأييد كرد مســافري كه 
گوشــي را داخل تاكســي جا گذاشته بود 

همين مرد بوده است.
درحالي كه همه شواهد نشان مي داد عامل 
جنايت كسي جز پسر مقتول نيست، قاضي 
ميرزايي دستور انتشار تصوير او را در رسانه ها 
صادر كرد اما با گذشــت ماه هــا هيچ ردي 
از وي به دســت نيامــد. چنــد روز قبل اما 
مأموران پليس به اطالعاتي دســت يافتند 
كه نشان مي داد ابراهيم در يك كمپ ترك 
اعتياد ديده شده است.  او شامگاه پنجشنبه 
دستگير شد و در همان بازجويي هاي اوليه 
به قتل مادرش اعتراف كرد و گفت: آن روز 
در خانه بوديم كه متوجه شدم مادرم باز هم 
قصد دارد مرا به كمپ ببرد. او قبال هم اين كار 
را كرده بود و هر بار من مخالف بودم، چون 
اعتيادم شديد بود و در كمپ اذيت مي شدم. 
براي همين وقتي ديدم تلفن را برداشــته 
كه براي انتقــال من به كمپ درخواســت 
آمبوالنس كند، عصباني و با او درگير شدم. 
همان موقع چشمم به يك چاقو در آشپزخانه 
افتاد و آن  را برداشتم و ديگر نفهميدم چه كار 
مي كنم. متهم ادامه داد: پس از قتل مادرم، 
تلويزيون و گوشــي موبايــل او را دزديدم. 
تلويزيون را فروختم اما گوشــي موبايل در 
داخل تاكسي از جيبم افتاد. در اين مدت ها 
هم كارتن خوابي مي كردم تا اينكه در طرح 
پليس دســتگير و به كمپ منتقل شدم. با 
اعترافات مرد جوان، قاضي ميرزايي براي او 
قرار بازداشت موقت صادر كرد و تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد. 

پاي ميز محاكمه رفتندخانه اي روستايي در رشت عامالن قتل عام هولناك در 

كرد. همدستش حميدرضا اما وقتي براي 
دفاع از خود در جايگاه قرار گرفت، تمامي 
اتهاماتش را رد كرد و مدعي شد كه نقشي 
در جنايت نداشته اســت. او گفت: محمد 
همه قتل  ها را به تنهايي مرتكب شــد. من 
زماني كه به محل حادثه رســيدم او همه 
اعضاي خانــواده اش به همراه دختري كه 
ميهمانشــان بود را به قتل رسانده بود و 
من نقشــي در قتل ها نداشتم. ادعاي تازه 
حميدرضا در حالي بيان مي شد كه او پيش 
از اين و در جريان بازسازي صحنه جنايت 
همه جزئيات قتل ها را موبه مو شرح داده 
بود. به همين دليل به دستور قاضي دادگاه 
بخشــي از فيلم بازســازي صحنه قتل  ها 
پخش شد كه در آن حميدرضا در مقابل 
دوربين، مأموران پليس و بازپرس پرونده 
شرح مي داد كه چطور به تنهايي سارا را به 
قتل رسانده و در قتل پدر، مادر و پدربزرگ 
محمد نيز نقش داشته است. با اين حال او 
همچنان مدعي بود كه اعترافات قبلي اش 
تحت فشار بوده و وي نقشــي در قتل ها 
نداشــته اســت. پس از پايــان دفاعيات 
متهمان، قاضي لساني ختم جلسه را اعالم 
كرد و قرار اســت رأي دادگاه درباره اين 

پرونده به زودي صادر شود.

آتش نشان وظيفه شناســي كه در عمليات اطفاي حريق 
مغازه بلورفروشي در خيابان شوش شركت كرده بود بر اثر آتش نشاني

ســقوط از ارتفاع به شــهادت رســيد تا بار ديگر جامعه 
آتش نشانان عزادار شوند. به گزارش همشهري، ساعت 20:35پنجشنبه 
به مركز فرماندهي آتش نشاني تهران خبر رسيد كه مغازه اي در خيابان 
شوش، خيابان صابونيان دچار آتش سوزي شده است. كمتر از 4دقيقه 
پس از اين تماس بود كه آتش نشانان 3ايســتگاه خود را به محل حادثه 
رساندند. آنجا گاراژي بود كه تعداد زيادي مغازه در آن قرار داشت و يكي 
از مغازه ها كه بلورفروشــي بود در آتش مي ســوخت. سيدجالل ملكي، 
سخنگوي آتش نشــاني تهران در اين باره گفت: آتش ســوزي از يكي از 
مغازه ها شروع شده بود. همكارانم موفق شدند دِر اتوماتيك اين مغازه را 
باز كنند. حجم زيادي دود و حرارت داخل مغازه ايجاد شده و ديد را كامال 
محدود كرده بود. با اين حال عمليات مهار آتش آغاز شد. ملكي ادامه داد: 
در جريان اين عمليات يكي از آتش نشانان به نام مرتضي حيدري، به دليل 
حجم زياد دود و نبود ديد كافي از يك سو و وجود كارتن و لوازمي كه آنجا 
ريخته بود از ســوي ديگر ناگهان به چاهك باالبر كه در وسط مغازه قرار 
داشت سقوط كرد. اين در حالي بود كه منشأ آتش سوزي زيرزمين بود و 
از دهانه چاهك دود و حرارت زيادي بيرون مي زد. در اين لحظات سخت 
و نفسگير ســاير همكارانم ضمن ادامه مهار شــعله هاي سركش آتش 
توانستند خود را به زيرزمين رسانده و آتش نشاني را كه دچار حادثه شده 
بود بيرون بكشــند. وي در ادامه گفت: زماني كه آتش نشان حيدري از 
زيرزمين محل حادثه بيرون كشيده شد 
معلوم شد كه شــرايط وخيمي دارد. با 
وجود اين توسط امدادگران اورژانس به 
بيمارستان منتقل شد اما دقايقي بعد خبر 
رسيد كه او به دليل شدت جراحات وارده 
در مأموريت، به شــهادت رسيده است. او 
درباره اين آتش نشان وظيفه شناس گفت: 
شــهيد مرتضي حيدري 37سال داشت و 
فرزندي 7ساله دارد. وي حدود 13سال از 
شروع به كارش در ســازمان آتش نشاني 
تهران مي گذشت و در اين مدت در عمليات 

مختلفي حضور داشت اما افسوس كه اين حادثه او را از ما گرفت.

پيام تسليت شهردار 
به دنبال اين حادثه، پيروز حناچي، شــهردار تهران در پيامي شهادت 
آتش نشان وظيفه شناس، شــهيد مرتضي حيدري را تسليت گفت. در 
اين پيام آمده است: »همكار آتش نشــان فداكارم، مرتضي حيدري از 
ايستگاه 91هنگام عمليات به شهادت رســيد. اين ضايعه دردناك را به 
خانواده محترم ايشان و همكاران آتش نشان تهران و جامعه آتش نشانان 
كشور تسليت عرض مي كنم و از خداوند متعال براي او آمرزش و براي 

بازماندگان صبر مسئلت مي نمايم. روحش شاد و يادش گرامي.« 

 شهادت آتش نشان وظيفه شناس
در آتش سوزي بلورفروشي

دستگيري قاتل مادر 
در كمپ ترك اعتياد

مشتركان برق مي توانند از صحت قبض ارسالي مطمئن شوند
روابط عمومي شــركت توزيع نيروي برق تهران بــزرگ، پيرو چاپ پيام 
مردمي با موضوع ارسال دوباره قبض كاغذي به چه معناست در ستون با 
مردم پاسخ داده است: مشتركان شــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 
  www.tbtb.ir با مراجعه به تارنماي اينترنتي اين شــركت بــه آدرس 
اطالعات صورتحســاب بــرق مصرفي را خــود را مشــاهده و از صحت 
صورتحساب دريافتي اطالع حاصل كنند. همچنين با ارسال شناسه قبض 
به شماره100001521 مي توانند اطالعات مربوط به صورتحساب برق 

مصرفي خود را به صورت پيامك دريافت كنند.

سارا)باال( و حديثه)پايين( 2 نفر از قربانيان

شرارت از دريا تا آسمان
وقتي آمريكايي ها بر سر موضوع برجام يك 
اشتباه بزرگ تاريخي كردند، االن مجبورند 
با انواع تحريكات ديگر، ايران را به اقدامات احساسي وادار كنند 
تا بتوانند از آب گل آلود ماهي بگيرند. فرضيه چهارم نسبت دادن 
تهديد هواپيمــا در ادامــه انفجارهاي پارچين و نطنز اســت. 
علي الحســاب بايد اظهارنظر مقامات جمهوري اسالمي نسبت 
به منشــأ اين حوادث را محل اتكا دانست. اتفاق نخست از طرف 
جمهوري اسالمي يك حادثه معمولي عنوان شد، ولي انفجار نطنز 
به علت مسائل امنيتي بازگشايي نشــد. تا زماني كه علت انفجار 
نطنز از سوي شوراي عالي امنيت ملي علنا اعالم نشود نمي توان 
نسبت به همبسته بودن حوادث آتش سوزي ها و هدف مشترك 
آنها با تهديد هواپيماي مســافربري نتيجه گيري كرد. براي اين 
فرض آخر تنها مي توان يك جاي خالي بــراي قرارگرفتن يك 

قطعه جامانده ديگر در پازل احتمالي اين حوادث درنظر گرفت.

ادامه از 
صفحه اول
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خبر انتقال مجسمه ما از ضلع غربي 
پارك اللــه بــه يكــي از انبارهاي تجسمي

شــهرداري در روزهاي اخير سبب 
حاشــيه هاي بســياري شــد. كاربران شبكه هاي 
اجتماعي، واكنش هاي اعتراضــي زيادي به ماجرا 
نشان دادند، خبر به رسانه هاي فارسي زبان خارج از 
ايران رســيد، رســانه هاي داخلي نيز گزارش هاي 
بسياري از اين اتفاق منتشر كردند. مسئله اصلي نقل 
قولي از سازنده اثر بود از زبان مسئوالن شهرداري كه 
»ما، به دليل بار اعتراضي جمع شــده است.« نقل 
قولي كه حساســيت همه دوســتداران هنرهاي 

تجسمي را دوچندان كرده بود.
چهارشنبه گزارشي از وضعيت مجسمه »ما« منتشر 
شد. مسئوالن شهرداري منطقه 6گفتند كه »ما« 
در نخستين فرصت، در جاي تازه اي قرار مي گيرد. 
حاال خبر رسيده كه پنجشــنبه مجسمه »ما« در 
ضلع شرقي پارك الله نصب شــده است. شاهين 
صيقلي سازنده  اين اثر به همشهري از حاشيه هاي 
پيش آمده درباره مجســمه »ما«، از ابتدا تا امروز، 

گفته است.

ازارديبهشتپيگيرسرنوشت»ما«هستم
حكايت ما به يكي، دو هفته اخير محدود نمي شود 
و شاهين صيقلي، كه در رسانه ها به اشتباه نام او را 
افشين صيقلي نوشته بودند، از مدتي پيش پيگير 
سرنوشت اثرش بوده است. »ارديبهشت ماه بود كه از 
طريق يكي از دوستان باخبر شدم كه مجسمه ديگر 
در جاي خود نيست. من در اين چند ماه پيگيري هاي 
بسياري كردم و به نتيجه نرسيدم؛ هم از طريق صنف 
پيگير شدم و هم حضوري به شــهرداري مراجعه 
كردم. ابتدا به سايت شهرداري كه عكس مجسمه 
را در آنجا ديده بودم، رفتم. گفتند كه بايد به ناحيه 
2منطقه 6بروي. به آنجا رفتم و پاسخ درستي نگرفتم 
و در نهايت ماجرا رسانه اي شد. بعد از انعكاس ماجرا 
در رسانه ها بود كه مسئوالن شهرداري با من تماس 
گرفتند و گفت و گو كرديم و قرار شــد مجسمه در 

جاي تازه نصب شود.« 

چهكسيگفتكه»ما«معترضاست؟
اصل حاشيه ها درباره »ما« نقل قولي بود كه شاهين 
صيقلي از قول يكي از مسئوالن شهرداري گفته بود 
مبني بر اينكه » ما، به دليل بار اعتراضي، جمع شده 
است.« مسئوالن شهرداري در گزارش چهارشنبه 
روزنامه همشهري قوياً چنين نقل قولي را تكذيب 
كردند و جمــع آوري »ما« را به  دليــل عدم  تعلق 
مجسمه به مجموعه مجسمه هاي منتخب سازمان 
زيباسازي شــهرداري دانســتند. اما چه كسي به 
سازنده اثر گفته بود كه »ما« مجسمه اي اعتراضي 
است؟ شاهين صيقلي مي گويد: »من به شهرداري 
ناحيه 2منطقه 6مراجعه كردم و گفتند كه مجسمه 
را به دليل بار اعتراضــي كه دارد، جمــع كردند. 
حاال شايد واقعاً مهم نباشــد چه كسي گفته يا چه 
مسئوليتي داشته. مسئله اين است كه اصاًل چگونه 
چنين تلقي و تعبيري از يك مجسمه ساده مي شود 
و به دستگاه اداري مي رســد؟ بدتر از آن نقل قولي 
ديگر اســت كه گفتند »ما« ناقص است و در اصل 
»مادر« بوده. شــهردار منطقه6هم گفته بود اگر 
ناقص است جمع  شــود و بعد از تكميل اثر دوباره 

نصب شود.«
به نظر مي رسد كسي در اين ميان شيطنت كرده و 

خواسته است، مجســمه اي را كه در يكي، دو سال 
گذشته از اقبال عمومي برخوردار شده است، به نوعي 
از چشم مردم دور كند. شاهين صيقلي مي گويد: 
»در يكي، دو سال گذشــته كه »ما« در كنار گذر 
فرهنگ و هنر در ضلع غربي پارك الله قرار داشت، 
عكس هاي بسياري از آن در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد. خيلي ها مجسمه را دوست داشتند و 
عكس هاي يادگاري شان را با مجسمه در اينستاگرام 
منتشر كردند. كم پيش مي آيد از مجسمه اي كه در 
فضاي شهري نصب مي شود، به اين اندازه استقبال 
شود. واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي هم شايد 
بيشتر به اين خاطر بود كه مجسمه را دوست داشتند 
و به  نظرم همين  كه »ما« اينقدر براي مردم اهميت 

داشته، براي من به عنوان سازنده اثر كافي است«.

»ما«بهانهايبرايتعامل
شاهين صيقلي از فقدان تعامل ميان هنرمندان و 
مسئوالن مي گويد؛ چيزي كه سبب اتفاق هايي از اين 
دست مي شود: »شايد  اينرسي سازمان هاي اداري 
است كه ســبب چنين اتفاق هايي مي شود. ماجرا 
مي توانست با يك تلفن ساده حل  شود و هيچ كدام از 
اين اتفاق ها نيفتد. اما چنين تعامالتي در پيچ و خم 
نظام اداري كمتر اتفاق مي افتد. بعد از انتقال مجسمه 
هم اگر من با مسئوالن شهرداري مرتبط مي شدم، 
اين سوءتفاهم ها پيش نمي آمد. در حوزه صنفي هم 
بســيار ضعف داريم و تعامل انجمن هاي صنفي با 
مسئوالن كم است. انجمن صنفي مجسمه سازان، 
مي توانست ماجرا را پيگيري كند، اما من در مراجعه 
به انجمن هم به نتيجه نرسيدم. اميدوارم ماجراي 
»ما« سبب تعامل بيشتر مسئوالن و هنرمندان شود 
و در ماجراهاي مشابه، مسئوالن پيش از هر اقدامي 

به سراغ خود هنرمند بروند.« 

حجاببهجايكارگر
مجسمه »ما« روز پنجشنبه به ضلع شرقي پارك الله 
منتقل شد و در ورودي شرقي پارك قرار گرفت تا 
اين بار به جاي عابران خيابان كارگر شمالي، كساني 
كه از در خيابان حجاب وارد پارك الله مي شــوند، 
تماشاگران »ما« باشــند. در عكس ها و فيلم هاي 
منتشر شده از انتقال مجسمه شاهين صيقلي نيز 
حاضر بود. تــورج فرهادي، شــهردار منطقه 6روز 
چهارشنبه به همشهري گفته بود كه پس از جانمايي 
دوباره مجسمه، مرمت مجســمه  زيرنظر سازنده 
اثر انجام خواهد شد. شاهين صيقلي درباره فرايند 
بازسازي اثر مي گويد: »همه مجسمه هاي شهري 
در معرض آسيب هستند. باد، باران، آفتاب، اختالف 
دما و گاه آثاري كه رهگذران روي مجسمه ها به جا 
مي گذارند، سبب آسيب به مجسمه مي شود. »ما« 
هم در 2 سال گذشــته اندكي آسيب ديده بود. روز 
پنجشنبه »ما« به ضلع شرقي پارك الله منتقل شد. 
حسن ماجرا اين است كه »ما« در داخل پارك قرار 
دارد و امكان آسيب آن كمتر است. در حال حاضر 
مجسمه را با گوني هاي آبي پوشانده اند. قرار است 
تا 10 روز آينده مجسمه با حضور من مرمت شود. 
حتي شايد زودتر اين اتفاق بيفتد و »ما« دوباره در 

معرض تماشاي عموم قرار بگيرد.«

***
عاقبِت »ما« ختم به خير شــد. تا چنــد روز ديگر 
مجسمه مرمت مي شود و در معرض تماشاي عموم 
قرار مي گيرد. كاش ماجراهاي »ما« ســبب شود، 
مسئوالن و دوســتداران هنرهاي تجسمي با دقت 
و حساسيت بيشتري سرنوشت آثار هنري را دنبال 
كنند. اگر ماجراي »ما« تنها همين فايده را داشته 

باشد، براي هنرهاي تجسمي كافي است.

مجسمه »ما« و همه حاشيه هاي پيش آمده از انتقال تا نصب دوباره در پارك الله در گفت و گو با سازنده اثر 
عاقبِت »ما« ختم به خير شد

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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اشتهاي عالقه مندان به فيلم هاي ترسناك 
سيري ناپذير است. اين عالقه به سال هاي فيلم

آغازين تاريخ سينما و ساخت نخستين 
فيلم ها  در ژانر وحشت باز مي گردد. همين عالقه سبب 
شده تا از دوران اوليه سينما تا به امروز فيلم هاي ترسناك 
زيادي ساخته شــوند و اين ژانر دوره به دوره تحوالت و 
پيشــرفت هايي را تجربه كند. دوره هايــي هم بوده كه 
شهرونداني عليه فيلم هاي سينمايي ژانر وحشت به دليل 
به كار بردن تصاوير بســيار خشــونت بار تظاهرات به پا 
كرده اند و استوديوها نيز ناگزير به جمع كردن اينگونه از 
فيلم ها از سالن هاي سينما شده اند چرا كه خشم عمومي 
نسبت به نمايش دادن تصاوير خونين و بسيار ترسناك 
در اينگونه از اين فيلم ها به غليــان درآمده و به ويژه در 
آمريكا كه جامعه ســنتي تري محسوب مي شود، خشم 
نسبت به اين فيلم ها در دوره هايي به شدت بروز پيدا كرده 
است. با اين حال در طول زمان، طرفداران اينگونه فيلم ها 
نيز چنان افزايش پيــدا كرد كه در زماني بســياري از 
عالقه مندان بــه فيلم هاي ژانر وحشــت حاضر بودند، 
كاســت هاي »وي اچ اس« دســت دومي كه فيلم هاي 
ترسناك روي آن ضبط شده بودند را نيز خريداري كنند. 
در زمان رواج استفاده عموم از پديده اينترنت نيز مردم 
يكي از اجتماعات گســترده عالقه مندان به فيلم هاي 
ترســناك را در فضاي مجازي به وجــود آورده اند. در 
ســال جاري نيز با وجود شــيوع ويروس كرونا، به نظر 
مي رسد فيلم هاي ترسناك همچنان  مورد عالقه  مردم 
خانه نشين است. امسال كمتر به فيلم هايي با نام هاي آشنا 
در ژانر وحشــت برمي خوريم. مهم ترين فيلم هاي ژانر 
وحشت در ســال2020 فيلم هاي عميق متفكرانه اي 
هستند كه توسط فيلمسازان مستقل ساخته شده اند. در 
اين مطلب نگاهي داريم به تعــدادي از اين فيلم ها كه 

توسط سايت »كاليدر« انتخاب شده اند.

پسازنيمهشب
»پس از نيمه شــب« به كارگرداني جرمــي گاردنر و 
كريستين استال بيشــتر ممكن اســت به نظر فيلمي 
رمانتيك و عاشــقانه برســد، اما زماني كــه نوبت به 
صحنه هاي ترسناك آن مي رســد، تماشاگر واقعا دچار 
حس اضطراب و دلهره شديد مي شــود. اين فيلم براي 
نخستين بار در جشنواره تريبكا نمايش داده شد. جرمي 
گاردنر عالوه بر كارگرداني پس از نيمه شب به همراه بري 
گرانت در اين فيلم بازي كرده اســت. داستان اين فيلم 
درباره مرد جواني به نام هك )با بــازي جرمي گاردنر( 
اســت كه متوجه مي شود دوســتش ابي )با بازي بري 
گرانت(، بدون اينكه به وي بگويد، شــهر را ترك كرده 
اســت، او كه در پي دليل رفتن ابي از شهر است، پس از 
مدتي متوجه مي شود كه موجودي اسرارآميز هر شب او 

را تحت نظر دارد.

همهچيزتقصيربيگانههاست
بيگانه هاســت« تقصيــر  »همه  چيــز   فيلــم 
)Color Out Of Space(، فيلمي از ريچارد اســتنلي 
كارگردان اهل آفريقاي جنوبي است كه عالقه مندان به 
ژانر وحشت، مدت ها در انتظار ساختش بودند. اين فيلمي 
است كه در آن بي رحمي در اوج خود به تصوير كشيده 
شده است و از همين جهت ديوانه كننده است. به گفته 
ريچارد استنلي اين فيلم بخش اولي از يك سه گانه است 
كه او درنظر دارد با اقتباس از داستان وحشت دانوويچ، اثر 
اچ پي الوكرافت از مشهور ترين نويسندگان ژانر وحشت 
بسازد. در اين فيلم بازيگراني نظير نيكالس كيج، جولي 
ريجاردسون و مادلين آرتور به ايفاي نقش پرداخته اند. 
داستان اين فيلم درباره مردي به نام ناتان گاردنر )بابازي 
نيكالس كيج( است كه پس از عمل جراحي همسرش، 
خانواده اش را به روستايي مي برد كه مزرعه پدري اش در 

آن واقع شــده، او قصد دارد در اين مزرعه گوجه فرنگي 
بكارد، اما همســر و فرزندانش از حضور در اين روســتا 
راضي نيستند، شب شهاب ســنگي از آسمان به حياط 
جلويي منزل اين خانــواده برخورد مي كند و فرداي آن 
روز، مردي ناشناس براي انجام كارهاي تحقيقاتي درباره 
اين شهاب سنگ وارد اين روستا مي شود. از اينجا به بعد 
حوادثي بس عجيب و ترسناك در اين روستاي به ظاهر 

آرام رخ مي دهد.

»نزدپدربيا«
فيلم »نزد پدر بيا«)Come To Daddy( به كارگرداني 
انت تيمپســون اگر چه در نگاه اول فيلمي اســت كه 
شايد به نظر برسد در هيچ ژانري ســاخته نشده است، 
فيلمي كمدي اســت، اما فيلم كمدي اي نيســت كه 
عالقه مندان به اينگونه از فيلــم را از اول تا آخر بخنداند 
بلكه صحنه هاي ترســناك آنچناني هم دارد كه آن را  
مي توان براي عالقه مندان به فيلم هاي ساخته شده در ژانر 
وحشت نيز توصيه كرد. در اين فيلم اليجا وود، استيفن 
مك هتي و مايكل اسمايلي نقش آفريني كرده اند. داستان 
اين فيلم درباره مرد ميانسالي است كه براي ديدن پدرش 
رهسپار سفري مي شود. اين سفر اما سفري عادي و آرام 
نيست و اتفاقات هيجان انگيز و ترسناك و دلهره آور در 

آن رخ مي دهد.

خارقالعاده
فيلم »خارق العــاده« فيلمي اســت بــه كارگرداني و 
نويسندگي مايك آهرن و ادنا الفمن ساخته كشور ايرلند. 
اين فيلم در ژانر كمدي –ترســناك ساخته شده است. 
مائوو هيگينز، بري وارد، ويل فورتــه و كلوديا دوهرتي، 
در اين فيلم بازي مي كنند. داستان اين فيلم درباره زني 
است كه داراي مهارت ها و قدرتي ماوراءالطبيعي است كه 
بايد يك دختر جن زده را نجــات دهد. اما رز دالي كه در 
اصل يك مربي تعليم رانندگي اســت از اين مهارت هاي 
فراطبيعي خود از زماني كه پدرش در تصادفي غيرعادي 
كشته شد، استفاده نكرده است. او اغلب به تمام كساني كه 
با آموزشگاه رانندگي تماس مي گيرند تا از وي براي حل 
مشكالت غيرعادي كمك بگيرند، جواب رد مي دهد. در 
نهايت فردي به نام مارتين مارتين با وي تماس مي گيرد 
و عنوان مي كند كه براي رزرو زماني براي تعليم رانندگي 
زنگ زده است، اما در واقع او از رز مي خواهد به وي كمك 
كند تا روح سرگردان همسر درگذشته اش را از خانه اش 
بيرون كند. با وجود آنكه رز از دروغي كه مارتين به وي 
گفته برآشفته مي شود، اما در نهايت مي  پذيرد به مارتين 

در جهت خالص شدن از شر روح همسرش كمك كند.

هانسلوگرتل
فيلم هانسل و گرتل، فيلمي ترسناك ساخته اوسگورد 
پركينز با اقتباس از داستان آلماني و فولكلوريك هانسل 
وگرتل است. هانسل و گرتل در 31ژانويه 2020)12بهمن 
1398( مدتي پيش از همه گير شــدن ويروس كرونا در 
دنيا اكران شــد. اين فيلم در مدت زمان كمي كه روي 
پرده بود، توانست 21ميليون دالر در گيشه درآمد كسب 
كند، اغلب نقدها درباره اين فيلم مثبت بوده، منتقدان 
به ويژه اين فيلم را به دليل جلوه هاي بصري و فيلمبرداري 
آن ســتوده اند، همچنين منتقدان نظــرات مثبتي به 
عناصر ترســناك فيلم و بازي بازيگران آن، ارائه دادند. 
اما منتقدان نسبت به ريتم كند فيلم انتقاداتي داشتند. 
اين فيلم روايتي جديد از داســتان هانسل و گرتل ارائه 
مي دهد. در اين فيلم اين خواهر و برادر در حالي نشــان 
داده مي شــوند كه براي يافتن كار و خوراك به  منظور 
كمك به والدين فقيرشان وارد جنگلي تاريك شده اند، 
اما در نهايت و به طور اتفاقي، درگير نقشه شيطاني يك 
جادوگر مي شوند. پس از فيلم هانسل و گرتل، شكارچيان 
جادوگر ساخته 2013، دومين فيلم اليو اكشني است كه 
با اقتباس از داستان مشهور فولكلوريك آلماني هانسل و 

گرتل، ساخته مي شود.

نگاهي به فيلم هاي 
ترسناك سال 2020 ترسناك هاي سال كرونا

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

جنگستارگان؛3سالديگر
با ادامه تعطيلي سينماها در بيشتر ايالت هاي آمريكا، كمپاني 

ديزني تغييراتي اساســي در برنامه اكــران مهم ترين آثار اكران
سينمايي خود ايجاد كرد. به گزارش سي ان ان، فيلم حماسي 
و ماجراجويانه »موالن« به كارگرداني »نيكي كارو« كه قرار بود از تاريخ 21 
اوت اكران خود را آغاز كند به دليل افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا در 
كاليفرنيا و ساير ايالت هاي آمريكا و ادامه تعطيلي سينماها به طور كلي از 

برنامه اكران خارج شد. 
سخنگوي ديزني در بيانيه اي در اين باره اعالم كرد: »در طول چند ماه اخير 
مشخص شده كه براي هيچ فيلمي نمي توان در جريان اين بحران جهاني 
سالمتي تاريخ قطعي اكران تعيين كرد و امروز كه برنامه اكران فيلم »موالن« 
متوقف شده، به ارزيابي براي نمايش مؤثر اين فيلم براي مخاطبان در سراسر 
جهان ادامه مي دهيم«. ديزني در راستاي ايجاد تغييرات عمده در برنامه 
اكران خود اعالم كرده تمامي دنباله هاي 2 فيلم »آواتار« و »جنگ ستارگان« 
نيز يك سال به تعويق افتاده است و بر اين اســاس اكران »آواتار 2« از 17 
دسامبر 2021 به 16 دســامبر 2022، »آواتار 3« از 22 دسامبر 2023 به 
20 دسامبر 2024، »آواتار 4« از 19 دسامبر 202۵ به 18 دسامبر 2026 
و »آواتار ۵« نيز از 17 دســامبر 2027 به 22 دسامبر 2028 تغيير كرده 

است. »جيمز كامرون« كارگردان مجموعه فيلم هاي »آواتار« در واكنش 
به اين تغييرات در صفحه اجتماعي خود نوشت: »هيچ كس به اندازه من از 
اين تأخير در اكران نااميد نشده است. آنچه بيشتر شما نمي دانيد اين است 
كه شيوع ويروس كرونا جلوي آغاز مجدد توليد مجازي ما را در لس آنجلس 
نيز گرفته است«. همچنين براساس اعالم كمپاني ديزني، قسمت جديد 
فيلم »جنگ ستارگان« كه هنوز نامي براي آن تعيين نشده نيز به جاي 16 
دسامبر 2022 از 22 دسامبر 2023 اكران خواهد شد و فيلم هاي بعدي اين 
مجموعه نيز به ترتيب در دسامبر 2024، 202۵ و 2026 رونمايي مي شوند.

»شهرقشنگ«
بهفروشميرسد

يكي از قديمي ترين سينماهاي تهران با حدود 70 
سال قدمت، به فروش گذاشــته شده است. سينما سينما

»شهر قشــنگ« كه ســال 1332 توســط گروه 
سينماهاي مولن روژ تاسيس شــد، يكي از سينماهاي درجه يك 
تهران بوده كه حدود 12 سال است به طور كامل تعطيل شده و حاال 
تابلويي براي اعالم فروش بر سردر آن نصب شده است. مالك اين 
ســينماي متروك، مرحوم رضا حجت بود كه به گفته دخترش، 
سينما را در سال 13۵4 به قيمت 7 ميليون تومان خريداري كرده 
بود. در آن زمان سينماها جزو امالك تجاري محسوب مي شدند و 

ارزش مالي بااليي داشتند.
فرحناز حجت، حدود 9 سال قبل درباره علت تعطيلي سينما »شهر 
قشنگ« گفته بود: »هر ساختمان و بنايي عمر مفيدي دارد. اگرچه 
در تاريخچه ساختمان فعلي سينما آمده است كه در سال 1340 
ساخته شده، اما درواقع تاريخ ساخت »شــهر قشنگ« به حدود 
8 ســال قبل از آن تاريخ بازمي گردد و طبيعي اســت كه تمامي 

تاسيسات آن مستهلك و از كارافتاده باشد. پدر من اين سينما را در 
سال ۵4 با كاربري تجاري و به قيمت بسيار زياد خريداري كرد، اما 
در سال 62 دولت كاربري سينماها را به فرهنگي تغيير داد. قاعدتا 
در اين شرايط شهرداري يا دولت بايد مابه التفاوت ارزش مالي بين 
مالكيت تجاري و مالكيت فرهنگي را بپردازد، اما جالب اســت كه 
نه تنها چنين مبلغي پرداخت نشده، بلكه حتي وقتي به شهرداري 
مراجعه كردم، فهميدم كه اگر بخواهم ايــن فضا را به يك فضاي 
تجاري تبديل كنم، بايد دوباره هزينه گزافي را بپردازم؛ البته واضح 

است كه شهرداري هيچ اعتراضي را در اين زمينه نمي پذيرد.«
او در آن زمان با اشاره به اينكه »سينما براي هميشه بسته شده و 
پولي هم براي تخريب و تغيير كاربري آن ندارد« همچنين گفته 
بود: »برخي كارشناسان با توصيه به باز نگه داشتن سينما و هزينه 
بازسازي آن، بخش عمده اي از سرمايه  آن را به هدر دادند. اگر اين 
پيشنهادهاي غيركارشناســي نبود و همان چند سال قبل نسبت 
به ساخت يك مجموعه تجاري فرهنگي در جاي »شهر قشنگ« 
فعلي اقدام مي شد، مي توانست خدمتي به بافت منطقه كند. اصوال 
ساخت وســاز براي بخش فرهنگي در دل بافت تجــاري نه تنها با 
سياست هاي شهرداري تطابق ندارد، بلكه به  لحاظ جذب جمعيت 
به منطقه پرتراكم تجاري نيز خالي از هرگونه توجيه منطقي است.«

سينما »شهر قشنگ« زيربنايي حدود 2700 مترمربع و 67 سال 
عمر دارد كه از بيش از يك دهــه قبل تقريبا به يك خرابه  متروك 

تبديل شده است.
البته اين سينما تنها سينماي قديمي و تعطيل شده تهران نيست 
و با وضعيتي كه اين روزها به دليل شــيوع كرونــا به وجود آمده و 
سينماها با فروشي اندك و استقبالي كم سعي در روشن نگه داشتن 
چراغ خود دارند، نگراني نســبت به تعطيلي و حتي تغيير كاربري 
برخي سينماهاي قديمي تر كه يك يا دو سالن دارند، بيشتر شده 

است.
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كيوسك

شــهادت يــك نيروي 
حزب اهلل لبنان در سوريه گزارش

توسط رژيم صهيونيستي، 
بار ديگر تنش هاي امنيتي و نظامي را به 
مرزهاي جنوب لبنان بازگردانده است. 
پيش از اين سيدحسن نصراهلل، دبير كل 
حزب اهلل نسبت به هرگونه تعدي عليه 
نيروهاي نظامي اين گروه در ســوريه 
هشــدار داده بود. بر اين اساس، طي 
48ســاعت گذشــته، مرز لبنــان با 
فلسطين اشــغالي شــاهد آماده باش 
كامل نيروهاي نظامي دوطرف و برخي 
تنش هــاي محدود، ازجمله شــليك 

خمپاره و تيراندازي بوده است.
به گزارش شبكه الميادين، علي كامل 
محســن، فرمانده نظامــي حزب اهلل، 
از اهالي جنوب لبنان بــر اثر حمالت 
موشكي اسرائيل در نزديكي فرودگاه 
دمشق به شهادت رســيده است. اين 
حمله، عصر روز دوشنبه هفته گذشته 
رخ داده و به ادعــاي ديده بان حقوق 
بشر، انفجار بزرگي در يكي از انبارهاي 
تســليحاتي واقع در منطقه را به دنبال 
داشــته است. سيدحســن نصراهلل در 
آخرين ســخنراني خود، شهادت وي 
را تأييد كرده و به مردم لبنان تسليت 

گفته است.
شــبكه الجزيــره در گــزارش خود با 
اشــاره به تنش هاي به وقوع پيوسته 
در مرزهاي جنوب لبنان، مي نويســد: 
حــزب اهلل معموال شــهادت نيروهاي 
خود را در ســوريه به طور علني اعالم 
نمي كنــد و چنين اخبــاري از طريق 
منابع غيررســمي، نظير حساب هاي 
مرتبط با ايــن گروه در شــبكه هاي 

اجتماعي منتشر مي شود. 
اعالم علني اين اخبار توســط مقامات 
رسمي حزب  اهلل، همچون سيدحسن 
نصراهلل، به معناي آمادگي براي پاسخ 

نظامي و انتقام است؛ نظير حمله اي كه 
سال گذشته در پاسخ به شهادت 2نفر 
از نيروهاي حزب اهلل در سوريه رخ داد 
و بر اثر آن، يك خودروي گشت نظامي 
اسرائيل با سرنشــينان آن مورد هدف 

قرار گرفت.
بر اين اساس ارتش اسرائيل از ظهر روز 
پنجشــنبه مواضع خود را در مرزهاي 
شمالي ســرزمين هاي اشغالي تقويت 
كرده و به طور كامل در حالت آماده باش 
قرار گرفته است. روزنامه جروزالم پست 
در اين باره مي نويســد: تصميم اعزام 
نيروهاي جديد به منطقه شمال، پس از 
اعالم شهادت يكي از نيروهاي حزب اهلل 
توسط حسن نصراهلل اتخاذ شده است. 
گزارش هــاي نظامي نشــان مي دهد 
حزب اهلل براي اجراي عملياتي محدود 
در اين منطقه آماده مي شود. همزمان 
با اين تحوالت، ارتش اسرائيل، اجراي 

يكي از مانورهاي گسترده خود را هم در 
نزديكي مرزهاي لبنان بدون اعالم هيچ 
جزئياتي لغو كرده؛ تصميمي كه به باور 
بخش عمده رسانه هاي عبري و عربي، 
به تنش هاي اخير ميان ايــن رژيم با 

حزب اهلل مرتبط است.
در ســوي ديگر معادله نيز نشانه ها از 
احتمال افزايش تنــش در اين منطقه 
روزبه روز بيشتر مي شود. شبكه المنار، 
اصلي ترين ارگان رســانه اي حزب اهلل، 
روز جمعه كليپي را منتشــر كرد كه 
در آن، نيروهاي حــزب اهلل براي انجام 
عملياتــي زميني در داخــل مرزهاي 
فلســطين اشــغالي آماده مي شوند. 
همچنين روزنامه االخبار، نزديك ترين 
روزنامه به حزب اهلل نيز به نقل از منابع 
آگاه، از وقــوع عمليــات انتقامي در 
مرزهاي فلسطين اشــغالي خبر داده 

است.

آيا پاي ايران در ميان است؟ 
اگرچــه تنش هــاي نظامــي ميــان 
حزب اهلل و اسرائيل در مرزهاي شمالي 
فلسطين اشــغالي طي 2سال گذشته 
به امــري متعــارف تبديل شــده، اما 
برخي رســانه هاي منطقــه از احتمال 
وجود نوعي ارتباط ميــان اين تنش ها 
با تحــوالت مربــوط به ايران ســخن 
مي گويند. براي مثال، روزنامه يديعوت 
آحارونوت اســرائيل در تحليل خود از 
اتفاقات روزهاي اخير مي نويسد: ايران 
بار ديگر به دنبال اســتفاده از متحدين 
منطقه اي خود براي پاسخ به فشارهايي 
اســت كه از جانب آمريكا و اسرائيل با 
آن وارد مي شــود. در ادامه اين تحليل، 
نويسنده مدعي شده: ايران ناچار است 
تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا از 
ورود به تنش هاي مســتقيم در منطقه 
خودداري كند، اما گزينه اســتفاده از 

متحدين در لبنان، سوريه و حتي عراق، 
در مقابل فشــارهاي شديد اقتصادي و 
امنيتي آمريكا-اســرائيل، هنوز براي 

ايران وجود دارد.
عبدالبــاري عطوان، ســردبير روزنامه 
رأي اليوم نيز با طرح نگاه مشــابهي در 
اين باره مي نويســد: پيش از اين گفته 
بوديم هر اندازه فشارها بر ايران افزايش 
يابــد، تنش هــاي نظامي در سراســر 
منطقه نيز بيشــتر مي شود. نا آرامي در 
مرزهاي شمالي فلسطين تنها بخشي از 
صحنه اي است كه در كنار حمالت مكرر 
به كاروان هاي نظامي آمريكا در سوريه 
و عــراق و همچنيــن افزايش حمالت 
انصاراهلل يمن به عمق عربســتان بايد 
ديده شود. ما تا پيش از انتخابات آمريكا، 

بحران هاي سختي را در پيش رو داريم.
تمام اينها در حالي اســت كــه لبنان 
هم اكنــون بــا يكــي از ســخت ترين 
بحران هــاي اقتصــادي در تاريخ خود 
دست و پنجه نرم مي كند و هرگونه تنش 
نظامي-امنيتي در اين كشور، به معناي 
وخيم تر شــدن اوضــاع اقتصــادي و 
معيشتي براي مردم است. به اين ترتيب 
مي توان گفت اگر دايره تنش هاي نظامي 
اخير از پاسخي محدود توسط حزب اهلل 
فراتر رفته و وارد نوعي جنگ مستقيم 
شــود، زمينه براي تشــديد فشارهاي 
سياســي در لبنان عليه حــزب اهلل نيز 

فراهم خواهد شد.
روزنامــه النهــار، ازجملــه مهم ترين 
رسانه هاي مخالف حزب اهلل در اين باره 
مي نويســد: اقتصاد لبنان هم اكنون از 
بابت تحريم هايي كه به دليل فعاليت هاي 
منطقه اي حزب اهلل بر اين كشور تحميل 
شده، دچار بحران است. از سوي ديگر 
مذاكرات با صندوق بين المللي پول هم 
دقيقا به همين داليل با مشكل مواجه 
شده اســت. آيا در چنين شــرايطي، 
شــهروندان لبناني، فشــارهاي جديد 
مالي بر اثــر درگيري هــاي منطقه اي 

حزب اهلل را خواهند پذيرفت؟

ارتش رژيم صهيونيستي پس از تأييد خبر شهادت يكي از فرماندهان حزب اهلل در سوريه، به حال آماده باش كامل درآمده است

شمارش معكوس براي پاسخ حزب اهلل به اسرائيل

  مردم )انگليس( هنوز به ماسك 
زدن تمايلي ندارند

   كارشناسان: نتايج اوليه واكسن 
كرونا اميدواركننده است

    همزمان با افزايش آمار بيكاري 
)در آمريكا(، جمهوريخواهان به دنبال 

يك بسته حمايتي ديگر هستند

سياوش فالح پور
خبرنگار

خاوير سوالنا
مسئول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا
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جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می

52

50

48

46

44

42

40

%40/9

% 49/6
وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

ديــروز در مراســمي كــه باوجــود 
همه گيــري كرونــا و محدوديت ها و تركيه

فاصله گذاري ها، به صورتي گســترده 
برگزار شد، هزاران نفر از مسلمانان تركيه در داخل 
و بيرون محوطــه تاريخي اياصوفيــه، نماز جمعه 

برگزار كردند.
 اين مراســم با قرآن خواني رجــب طيب اردوغان 
رئيس جمهــور تركيــه در داخل اين مســجد و با 
حضور رهبــران برخي احزاب سياســي تركيه در 
ميان نمازگزاران در بيرون اين محوطه تاريخي، به 

مراسمي سياسي- ملي تبديل شد.
به گزارش خبرگزاري فرانســه، هــزاران زن و مرد 
كه بسياري از آنها از سراسر تركيه براي شركت در 
اين مراســم آمده بودند، خيلي زود محوطه  بيروني 
اياصوفيــه را پر كردنــد تا در صف اول نخســتين 

نماز جمعه در اين عمارت بعد از 86سال باشند.
علي ارباش، رئيس سازمان ديانت تركيه نخستين 
خطيب نمازجمعه ايــن هفته مســجد اياصوفيه 
بود. هنگام اداي خطبه نماز، او شمشــير به دست 
داشــت. اين موضوع مورد توجه رسانه هاي تركيه 
هم قرار گرفته  اســت. تصاوير و فيلم قرآن خواني 
اردوغان بعد از خطبه نمازجمعه هم بازتاب گسترده  
رسانه اي داشته است. او پيش از اين، گشودن درهاي 
اياصوفيه را به روي نمازگزاران تحقق رؤياي جوانان 

تركيه توصيف كرده  بود.
عمر بناي اياصوفيه به قرن ششم ميالدي مي رسد 
كه به عنوان يك كليساي ارتدوكس در قسطنطنيه 
)استانبول امروز(، پايتخت روم شرقي ساخته شد. 
با قدرت گرفتــن عثمانيان، اين بنــا 9قرن بعد از 
ايجادش به مســجد تبديل شــد و با شكل گرفتن 
تركيه امروزي، اياصوفيه در ســال1934 به موزه 
تبديل شــد. اين بنا در فهرســت ميــراث جهاني 

يونسكو است. 
دادگاهي در تركيه يك ماه پيش در بررسي وضعيت 
اياصوفيه به عنوان موزه حكم داد كه استفاده از آن 
به عنوان هر مكاني غيراز مسجد قانونا مجاز نيست. 
اين موضوع با واكنش منفي اتحاديه اروپا و آمريكا 
روبه رو شده اســت. رهبران كليساي ارتدوكس در 
يونان و آمريكا ديــروز را روز ســوگواري عمومي 

اعالم كردند.

شيوع ويروس كرونا در جهان بر پيكره »جهاني شدن« ، 
زخمي فراموش نشــدني به جا گذاشته است. يكي از نگاه

مهم ترين پيامدهاي آن، اخالل در اداره امور در سراسر 
جهان و توجه بيشتر كشورها به مسائل ملي خود بوده است. نسبت 
تجارت جهاني به توليد ناخالص داخلي كشورها به شدت كاهش داشته 
و جنبش هاي ضد جهاني شــدن بيش از هر زمان ديگري براي خود 

هوادار دست و پا كرده اند.
دولت ها داليل كافي براي بي اعتمادي به بازار جهاني پيدا كرده اند. 
ناياب شــدن انواع كاالها، به خصوص ماســك و ديگر پوشش هاي 
محافظتي در برابر ويروس، بي دوام بودن زنجيره تامين جهاني را به 
نمايش گذاشته اســت. تمركز توليد برخي ملزومات در برخي نقاط 
جهان و نبود دپوي برنامه ريزي شده در ديگر نقاط جهان، كشورها 
را با يك بحران بي ســابقه روبه رو كرده است. وضعيت آشفته كنوني 
جهاني شدن، بازنده هايي دارد كه اغلب جزو كشورهاي توسعه يافته 
هستند. آمريكا آينه تمام نماي اين آشفتگي است. هميشه در مورد اثر 
فناوري و كاربرد ماشين آالت در صنايع بر توليد و نيروي كار صحبت 
شده، اما كمتر كسي به آثار فاصله گرفتن از بومي سازي  پرداخته است. 
تامين كاال از بازارهاي جهاني و تكيه به اين بازارها، بدون شك يكي از 

مهم ترين داليل آشفتگي كنوني در آمريكاست.

با اين حال، نبايد به ســمت نابود كردن جهاني شــدن رفت. اصول 
اقتصادي آدام اسميت و اصول ديويد ريكاردو درباره مزيت رقابتي، 
درست مثل 200سال قبل كارايي دارند. بايد اذعان كرد كه جهاني 
شدن در مجموع يك روند مثبت بوده، چرا كه ميلياردها انسان را از 
فقر نجات داده است؛ بنابراين بايد در جهت اصالح آن گام برداشت و 

نه در مسير نابودي اش.
براي شــروع، ســازمان هاي بين المللــي كه حوزه فعاليت شــان 
همكاري هاي اقتصادي اســت، بايد بر توســعه زنجيره هاي ارزش 
منطقه اي متمركز شوند؛ نه فقط در زمينه توليد چيپ هاي الكترونيك، 
بلكه براي توليد كاالهاي اساسي مثل مواد غذايي. اين باعث مي شود 
شــبكه هاي متعدد توزيع كاال در نقاط مختلف جهان شكل بگيرد. 
همچنين، رفع ضعف هاي موجود در سيستم تجارت جهاني ضروري 
است و در اين مسير، اصالح و تقويت ساختار سازمان تجارت جهاني 
بايد در اولويت قرار گيرد. در داخل مرزهاي كشورها، بايد بيش از پيش 
با نابرابري ها مقابله كرد. دولت ها بايد به فكر راه اندازي سازوكارهاي 

حمايتي از نيروي كار به خصوص كارگران باشند.
براي بسياري از مردم، جهاني شدن به  معناي رشد تجارت بين المللي 
و جريان آزاد سرمايه است. اما همانگونه كه دني رودريك، اقتصاددان، 
اخيرا مطرح كرده ، هيچ دليلي وجود ندارد كه جهاني شدن را به اين 
تعريف محدود كرد. بايد به سمت يافتن سازوكارهايي براي پرداختن 
كشورها و دولت ها به »خير جمعي جهاني« حركت كرد تا جايي كه 

به يكي از ستون هاي اصلي همكاري هاي بين المللي تبديل شود.

نمازجمعه در اياصوفيه

آرايش انتخاباتي باراك اوباما و جو بايدن عليه دونالد ترامپ با 
انتشار يك ويدئوي تبليغاتي وارد مرحله  تازه اي شده و همانطور 
كه پيش بيني مي شد، واكنش رئيس جمهور آمريكا را به دنبال 

داشته است.
ترامپ ديروز ساعاتي پس از آنكه ويدئوي تبليغاتي 15 دقيقه اي 
گپ وگفت جو بايدن نامزد دمكرات ها با رئيس جمهور پيشين 
آمريكا يعني باراك اوباما در شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي 
اين كشور منتشر شد، در يك پست توييتري به آنها حمله كرد. 
او در اين پست نوشت: »اوباما كه تا لحظه آخر از بايدن حمايت 
نمي كرد، حاال كنار او مي نشيند و ويدئوي تبليغاتي مي سازد.« 
اشاره ترامپ به سكوت طوالني مدت اوباما در جريان انتخابات 
مقدماتي حزب دمكرات و عدم حمايت از جو بايدن اســت كه 
همان زمان هم باعث انتقادهاي گســترده شد. او سپس اوباما 
و معاون ســابقش يعني جوبايــدن را هدف انتقاد قــرار داد و 
نوشت: »يادتان باشد، اگر آنها نبودند، من هرگز رئيس جمهور 
نمي شدم. من به رياست جمهوري رســيدم چون عملكرد آنها 

فاجعه بار بود.«
اوباما و بايدن در ويدئوي منتشر شده درحالي كه به خاطر حفظ 
پروتكل هاي بهداشتي با فاصله زياد از يكديگر نشسته  اند، دائما 
عملكرد دونالد ترامپ و دولتش در 6  ماه گذشــته در ماجراي 
شيوع ويروس كرونا را زير سؤال مي برند. آنها تأكيد مي كنند كه 
عملكرد آمريكا در مقايسه با ديگر كشورها ضعيف تر بوده است. 
اوباما در جايي به بايدن مي گويــد: »تو و من تجربه بحران هاي 
اينچنيني را داشــته ايم و در همه موارد، شــريط را به خوبي 
كنترل كرده ايم. من مطمئنم كه اگر رئيس جمهور شوي آمريكا 
عملكرد بهتري خوهد داشــت؛ مطمئنم كه به نظر متخصصان 

سالمت هم توجه خواهي كرد.«
اوباما پيش از اين، عملكرد ترامپ در بحران كرونا را »يك فاجعه 
تمام عيار« خوانده بود. بايدن در پاسخ به اوباما يادآوري مي كند 
كه زماني كه دولت در دســت آنها بود، يك دفتر ويژه مديريت 
بحران براي كنترل شــيوع احتمالي ويروس هــاي اينچنيني 
راه اندازي كرده بودند. اين همان دفتري اســت كه ترامپ يك 
سال پس از ورودش به كاخ سفيد آن را تعطيل كرد. وظيفه اين 
دفتر، هماهنگي ميان دولت آمريكا با ديگر كشورها براي كنترل 

شيوع ويروس  در جهان بود.
شيوع ويروس مرگبار كرونا در آمريكا و عملكرد آشفته دولت اين 
كشور، اين روزها به دستمايه انتقادهاي دمكرات ها عليه دونالد 
ترامپ تبديل شده است. آنها اميدوارند بتوانند با اثرگذاري بر 
افكار عمومي، به ريزش آراي ترامپ سرعت ببخشند. فضاي نه 
چندان گرم انتخابات در آمريكا در حالي ادامه دارد كه شــمار 
مبتاليان به كرونا در اين كشور از مرز 4ميليون نفر گذشته است. 
همزمان، بيش از 146هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند.

دونالد ترامپ كه سرســختانه معتقد بود ويروس كاري از پيش 
نمي برد، طي روزهاي اخير اندكي از مواضع اوليه اش كوتاه آمده 
است. ريزش آراي او درنظرســنجي ها مي تواند يكي از داليل 
اين تغيير رويكرد باشــد. او اخيرا ماســك مي زند و ديروز هم 
گردهمايي مهم انتخاباتي اش را برخالف پيش بيني ها لغو كرد.

كرونا و ضرورت اصالح مسير جهاني شدن

مقابله با تهديدهاي خانمان براندازي چون ويروس كرونا يا تغييرات 
اقليمي، تنها در سطح جهاني امكان پذير است. تجربه اين روزهاي 
جهان و حال و روز كشورها نشان مي دهد كه اقدامات يكجانبه دولت ها 
در اين مسير بي فايده است. براي جلوگيري از بروز دوباره همه گيري 
ويروس ها و ديگر تهديدهاي مربوط به ســالمت انسان ها، راهي جز 
تقويت سازمان بهداشت جهاني نداريم. تقويت اين سازمان، هم بايد از 

مسير سياسي اتفاق بيفتد و هم از مسير مالي و اقتصادي.
خروج آمريكا از اين ســازمان طبق تصميم دونالــد ترامپ، اقدامي 
غيرمسئوالنه بود كه تنها با انگيزه انتخاباتي انجام شده است. دولت ها 
بايد به فكر انجام اصالحات گســترده در اين سازمان باشند. در اين 
ميان، مهم ترين مسئله تقويت مالي سازمان بهداشت جهاني از طريق 
افزايش حق عضويت كشورهاســت. در غياب كمك هاي چشمگير 
دولت ها، در سال مالي 2021-2020بزرگ ترين حامي مالي سازمان 

بهداشت جهاني، بنياد بيل و مليندا گيتس خواهد بود. اين وضعيت 
غيرقابل باور، بايد فورا تغيير كند. سازمان بهداشت جهاني بايد داراي 
نيروي متخصص كافي در تمام كشورهاي جهان باشد تا بتواند از وقوع 
دوباره همه گيري گسترده اي چون همه گيري كرونا جلوگيري كند. 
همزمان، اين سازمان بايد ظرفيت و قدرت سياسي الزم براي جريمه 
كردن كشورها و فشار آوردن به آنها براي رعايت مسائل بهداشتي را 

داشته باشد.
فارغ از اينهــا، بايد پذيرفت كه چالش بزرگ بعــدي براي جهان ما، 
تغييرات آب و هوايي است. مقابله با تغييرات اقليمي بايد اولويت اول 
قرن حاضر باشد. دولت ها و بخش خصوصي در كشورهاي مختلف بايد 
به سمت پياده  سازي مدل هاي توليد پايدار و ايجاد يك اقتصاد سبز 
حركت كنند. در اين ميان مديريت شهري و بازيگران غيردولتي بايد 
 »C40 وارد ميدان شده و به تقويت چنين نگاهي كمك كنند. »برنامه
كه متشكل از 96كالنشهر در جهان اســت، شروع خوبي براي ورود 
مديريت شهري مســتقل از دولت ها به موضوع تغييرات آب وهوايي 
است. سرمايه گذاري در اقتصاد بدون توجه به تبعات اقليمي آن، قطعا 
مخرب خواهد بود. تنها چاره جهان براي عبور از شرايط وخيم شيوع 
ويروس كرونا، توليد واكسن آن است. در اين ميان اما كشورها به جاي 
همكاري براي توليد مشترك واكسن، به رقابت بر سر توليد آن روي 
آورده اند. انحصاري كردن توليد واكسن كرونا هرگز به پايان دادن اين 
بحران كمك نمي كند. سر دادن شعارهاي ملي گرايانه در اين رابطه، 
استفاده از فرمول هاي قديمي براي حل بحراني امروزي است. دنياي 
امروز نيازمند حركت به سمت يك روند »بهتر« از جهاني شدن است؛ 

روندي كه توليد مشترك واكسن كرونا مي تواند نقطه آغاز آن باشد.
ProjectSyndicate :منبع
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عكس:رويترز چهرهگرمازدهپرستاريدربيمارستاناحمدآبادهند

چند سال پيش، كارگردان معروف برنامه هاي 
كودك و نوجوان در يك ســخنراني با حضور 
مســئوالن صداوســيما گفت: » فكر نكنيد 

ساختن برنامه كودك و نوجوان كار ساده اي 
است؛ برنامه كودك اين نيست كه يك 
مجري لوس را جلــوی دوربين بياوريد 

و او لوس بــازي درآورد و فكر كنيد برنامه كودك ســاخته ايد.« 
راســت مي گفت كار براي كودك و نوجوان در كشــور ما به نظر 
يك كار دم دستي و ســاده مي آيد. اما به تجربه مي گويم كاربراي 
كودك و نوجوان هزاربار سخت تر ازكار براي بزرگسال است. حاال 
چرا سر درددلم باز شــده؟ هفته نامه دوچرخه به زودي به شماره 
هزارم مي رسد. مي خواهم قصه هزارويك شب كار براي كودكان 

و نوجوانان را با چند خاطره كوتاه و ساده براي شما تعريف كنم.

موهايترانشمار
چندسال پيش وقتي هنوز گوشي هاي هوشمند مد نشده بود؛ 
براي مخاطبان دوچرخه به شوخي نوشــتم: » اگر امكان سفر 
نداريد، اگر برنامه خاصي براي گذران تعطيالت نداريد. مثل من در 
گوشه اي بنشينيد و موهاي  سرتان را بشماريد.« بعد از عيد، چند 
نامه به دستم رسيد. در اين پاكت نامه ها، نوجوانان موهاي خود را 
شمرده، بريده و دسته بندي كرده... روي كاغذ چسبانده و برايم 
فرستاده بودند. فهميدم كار براي كودكان و نوجوانان مسئوليت 

دارد و الكي نيست. بايد مراقب باشم؛ حتي مراقب شوخي هايم.

خودكشييكدانشآموز
در روزنامه هاي بزرگســال بارها درباره خودكشي نوشته بودم؛ 
با آب و تاب و روغن داغ بســيار. نوجواني در شــيراز با معلمش 
مشــاجره كرده و خودش را  دار زده بود. ليال رســتگار، سردبير 
آن زمان هفته نامه دوچرخه به من گفت: »درباره اين خودكشي 
بنويس.« من هم اطالعاتم را جمع كردم و گزارشي نوشتم. ليال 
رســتگار گفت: » به درد نمي خورد... يادت باشد ما هرگز نبايد 
براي مخاطب كودك و نوجوان از مرگ حرف بزنيم. نبايد طوري 
بنويسي كه هر كودكي كه با معلمش دعوايش شد؛ هوس دارزدن 

به سرش بيفتد. 

مادرمسمينيست
يكي از نويسندگان خوب كشورمان داستاني نوشته بود. داستان 
درباره مادري بود كه سرطان داشت و بايد شيمي درماني مي شد. او 
به جاي سرطان و شيمي درماني نوشته بود مادرم سمي شده است 
و بايد سم زدايي شود. فردا هزار تلفن به دفتر هفته نامه دوچرخه 
شد. نوجواناني كه مادران  يا پدرانشان ســرطان داشتند از واژه 
سمي خوششان نيامده بود و هزار شكايت و گله كردند. ياد گرفتم 

كودكان و نوجوانان بهتر از ما واقعيت را مي پذيرند.

راستيخاكبرسرت
ســال هاي اول كه در هفته نامه دوچرخه كار مي  كردم دعادعا 
مي كردم همكاران قديمم را نبينم. آنها تا مــرا مي ديدند از راه 
دور دست هايشان را به هوا مي بردند و با كف دست به سرم اشاره 

مي كردند كه خاك برسرت! 
 ـ چرا؟ 

مي گفتند: »خودت را و آينــده ات را خراب كردي چرا كار براي 
كودك و نوجوان؟ « 

نمي دانم حتي در بين دوستان بزرگوار و حرفه اي شناختي درباره 
روزنامه نگاري تخصصي كودك و نوجوان و سختي هايش وجود 
ندارد و اين أسفبار است! سؤال من اين است؛ » چرا گله مي كنيم 
كه در اين مملكت كســي كتاب و روزنامه نمي خواند... ما براي 

آموزش كودكانمان چه كرده ايم؟! «

شوخيهايتكراري
در اين 20سال شوخي هاي تكراري زيادي شنيديم. دوچرخه، 
ســبيل بابات مي چرخه. نه نمي چرخد... و همه فكر مي كنند 
اين شوخي نخستين بار به ذهن آنها رسيده است. شوخي دوم 
هر حوزه خبري كه زنــگ مي زديم و مي گفتيــم از دوچرخه 
تماس گرفته ايم مي شــنيديم: » اي واي دوچرخه، شــما هنوز 
موتورسيكلت نشــده ايد؟ « اما به مرور زمان بارها و بارها نشريه  
دوچرخه در جشنواره هاي مطبوعاتي كشور مورد ستايش قرار 

گرفت.

حرفآخر...
 همشهري بيش از 2دهه است كه براي كودكان و نوجوان روزنامه 
آفتابگردان و هفته نامه دوچرخه منتشر كرده است. اين مؤسسه 
از اين لحاظ پيشرو و نوگراست. نگاهش البد به آينده بوده است. 
 كاري كه مؤسسه ها و روزنامه هاي مطبوعاتي ديگر خواستند تقليد 
كنند اما به داليلي هيچ گاه موفق نبوده اند... كاش اين مؤسسه قدر 

اين سرمايه گذاري فرهنگي اش را بداند.

ما 1309نفر بوديم؛ نه چندان زياد و نه چندان 
كم. ما در يك شــركت اداري نســبتا دنگال 
كار مي كرديم؛ شــركتي با طبقــات متعدد، 
شيشــه هاي قهوه اي و مات، قــدي و بلند، با 

ديد ضعيف و چروك به بيرون. شــركت، 
شعبه هاي نصفه و نيمه اي هم اين طرف 
و آن طرف داشت. كار ما كامال اداري بود 
و مو الي درزش نمي رفــت. از صبح كه 

كارت مي زديم، منتظر مي مانديم تا ظهر شــود. اغلب به ساعت ِگرد و 
بزرگ قرمز، سفيد، سبز يا شــايد هم زرِد روي ديوار اتاق هايمان نگاه 
مي كرديم. اغلب، خسته و لِه، مثِل هاف هافوهاي استخوان درد  دار تو 
جايمان مي نشستيم و حال و ناي چنداني براي تكان خوردن نداشتيم. 
منتظر مي شديم تا ظهر شود و ناهار بخوريم. بعد از ناهار ربع ساعت تا 
چهل دقيقه يا كمي بيشتر با هم گپ مي زديم. بعضي ها همانجا پشت 
ميزهاي بزرگشان با دهان  هاي باز و نيمه باز چرت مي زدند. بعد چاي 
مي خورديم و دوباره حرف مي زديم. چاي مي خورديم و حرف و منتظر 
مي مانديم تا عصر شود. عصر، تاكسي ها و ميني بوس هايي كه هر روز ما 
را به خانه هايمان مي رساندند از راه مي رسيدند. چند نفر هم بودند كه 
بيشتر روزهاي هفته وقتي صبح كارت مي زدند، يكي دو ساعت بعد از 
صبحانه فلنگ را مي بستند و دم دماي ناهار سروكله شان پيدا مي شد. 
بعد از ناهار دوباره ناپديد مي شدند و عصر، پيش از رسيدن ميني بوس ها 
و تاكسي  ها دوباره پيدايشان مي شد. جلو در، مثل باقي 1309نفر منتظر 
مي ماندند تا ســرويس ها بيايند و بروند خانه هايشان. اين روال سال ها 
ادامه داشت و هنوز هم دارد. يك جور يللي تللي عموميت يافته كه آب 

از آب هم تكان نمي خورد. 
از 1309نفر، 209نفر رئيس بودنــد. من هم يكي از آن رئيس ها بودم. 
رئيس ها هر روز جلســه مي گذاشــتند. يك روز درباره بودجه حرف 
مي زديم. روز بعد درباره اينكه چطور بايــد بودجه را هزينه كنيم. روز 
بعدتر دربــاره خرج هاي احتمالي و عصر همــان روز درباره خرج هاي 
متفرقه غيراحتمالي يا ضرورت هاي غيرســازماني سازمانمان جلسه 

مي گذاشتيم. 
شــركت ما به عنوان ســازمان برنامه هاي بلندمدت، پــر از برنامه  و 
تصميم هــاي بي ســرانجام بود. نام شــركت ما »اداره ســازمان هاي 
برنامه ريزي هاي خاص« بود. ما نه خاص بوديم و نه سازمان. برنامه اي 
هم نداشتيم. بين ما 1309نفر، حتي آنهايي هم كه به نظر مي آمد نيمچه 
استعداد تكيده اي دارند، از آن استعداد الغر و نصفه نيمه شان آبي گرم 
نمي شد. ما كشته و مرده جلسه بوديم. مدام جلسه تدارك مي ديديم. 
حق جلسه مي  گرفتيم. تو جلســات اگر نظرمان مخالف هم بود، بروز 
نمي داديم. همه حرف هايمان با لحن و زبان اداري بود؛ با ادب و متانت 
اداري الطائالت هم را تأييد مي كرديم. مخالفتي براي تصميم ها نبود. 
همه مي دانستيم مهمل مي گوييم و مي گفتيم. طوري رفتار مي كرديم 
كه راستي راســتي خزعبالت هم را باور مي كرديم. ما سال هاست در 

شركت مان با همين شيوه روزگار مي  گذرانيم.

گرچه هنوز هيچ دارويــي به طور قطعي 
براي درمان ويروس كرونا تأييد نشــده 
اســت، اما بررسي ها نشــان داده اند كه 

دســت كم 2 دارو ممكن است به بيماران 
بستري شــده به علت ويروس كرونا 

كمك كنند؛ رمدســيوير، داروي 
ساخت شركت »گيلياد ساينسز« 
نخســتين دارويي بود كه سازمان 

غذا و داروي آمريكا مجوز مصرف اضطراري آن را براي درمان 
ويروس كرونا صادر كرد. رمدسيوير دارويي بود كه در ابتدا 
به عنوان يك داروي ضد ويروس براي درمان ابوال و هپاتيت 
سي آزمايش شــد، اما موفقيت چنداني نداشت. داده هاي 
مقدماتي كارآزمايي هاي باليني رمدســيوير نشان داد كه 
اين داروي داخل وريدي مي تواند زمــان بهبودي بيماران 
بستري شده كوويد -19 را از 15روز به   11روز كاهش دهد. 
همچنين به گفته شركت سازنده يافته هاي مقدماتي نشان 
داده اند كه ايــن دارو ميزان مرگ بيماران بستري شــده را 

كاهش مي دهد.
داروي دوم داروي دگزامتازون اســت كه يك بررســي در 
بريتانيــا نشــان داد تجويز دوزهاي پاييــن آن در بيماران 
كوويد-19 بستري شــده ميزان مــرگ را كاهش مي دهد. 
دگزامتــازون داروي كورتوني ارزان قيمتي اســت كه براي 
كاهش التهــاب در بيماري هاي گوناگون بــه كار مي رود و 
احتماال مي تواند از پاسخ ايمني شديدي كه در كوويد-19 

به بدن آسيب مي زند، جلوگيري كند.
2داروي كلروكين و هيدروكسي كلروكين كه براي درمان 
ماالريا و آرتريت روماتوئيد اســتفاده مي شوند و در ابتداي 
شــيوع كرونا اميد زيادي به آنها مي رفت، در بررســي هاي 
بعدي چندان تأثيربخــش از آب در نيامدند و حتي احتمال 
آســيب رســاندن آنها به بيماران هم به علت ايجاد عوارض 
جانبي مطرح شد. اما جدا از داروها، 2 شيوه درماني به طور 
گســترده اي براي درمان بيماران بستري شده كوويد-19 
به كار مي رود. در بيماراني كه ميزان اكسيژن خونشان افت 
كرده است، اكسيژن  رساني از طريق لوله بيني يا ماسك انجام 
مي شود و در موارد شديدتر ممكن است الزم باشد بيمار به 
دستگاه تنفس مصنوعي يا تهويه مكانيكي متصل شود. اين 
درمان تا زماني كه ريه هاي بيمار بهبود يابد، اكسيژن مورد 

نيازش را فراهم مي كند.
باالخره يك روش ســاده كه به بيماران كوويد-19 كمك 
مي كند، به شكم خواباندن آنها روي تخت است كه امكان باز 
شدن بيشــتر ريه ها را فراهم مي  آورد و در برخي از بيماران 
ممكن است نياز به دستگاه تنفس مصنوعي را برطرف كند.

»هنــر  كتــاب 
آرامش« بــا عنوان 
فرعي »ماجراجويي 
در ســفر به ناكجا« 
نوشــته پيكــو آير 
بــا ترجمــه رضا 
آذر  اســكندري 

از سوي نشــر خزه 
منتشر شد.

چرا نويسنده اي مثل پيكو آير كه تمام عمر 
در گشت وگذار بوده و از اتيوپي تا كوبا و 
كاتماندو و باقي نقاط دنيا رفته، به اين باور 
رسيده كه ســاكت و آرام نشستن در يك 
اتاق مي تواند اوج ماجراجويي باشــد؟ او 
پاسخ اين سؤال را در كتاب »هنر آرامش« 

مي دهد.
پيكو آيــر در اين كتاب درباره   كســاني 
تحقيق مي كند كه زندگي شــان را وقف 
يافتن آرامــش كردند؛ ازجملــه لئونارد 
كوهن، خواننده سرشــناس جهاني كه 
لذت هاي ناشــي از زندگي تجمالتي اش 
را فرو گذاشــت و در صومعــه اي واقع در 
كوهســتان بــه تمريــن ذن پرداخت. 
همچنين متيو ريكارد كه با داشتن دكتري 
ميكروبيولوژي، حرفــه  آتيه دارش را رها 

كرد تا يك راهب تبتي شود.
او در بخشي از مقدمه كتاب عنوان مي كند: 
»شخصاً نه در كليســايي عضو هستم و 
نه در فرقه و مســلكي؛ هرگز هم در هيچ 
گروه مديتيشن و يوگايي )و در كل هيچ 
گروهي( عضو نشدم. اين كتاب درباره اين 
است كه چطور آدم سعي مي كند مراقب 
عزيزانش باشــد، كارش را انجام بدهد، و 
در اين دنياي عجــول و ديوانه وار جهت 
حركتش را حفظ كند. اين كتاب را عمداً 
كوتاه نوشتم تا در يك نشست بخوانيد و 
بالفاصله برگرديد سراغ زندگي پرمشغله 

)و احتماالً زيادي پرمشغله ي( خودتان.«
»هنر آرامــش« در 64 صفحه، به قيمت 

10هزار تومان منتشر شده است.

نشســت هفتگي شــهركتاب، سه شنبه 
هفتم مرداد ســاعت 15 به مناسبت روز 
بزرگداشت سهروردي به بررسي 2 كتاب 
»تبارنامه اشــراقيان« و »ساختار منطقي 
فلسفه هاي اشــراقي« اختصاص دارد كه 
با حضور زهرا زارع، ســيده زهــرا مبلغ و 
علي اصغر محمدخانــي در مركز فرهنگي 
شــهركتاب به صورت مجــازي برگزار و 
كارنامه سهروردي پژوهي در سال 1398 

نيز تحليل و بررسي مي شود.
به گزارش همشــهري، سال گذشته 2 اثر 
درباره شــيخ اشــراق به همت انتشارات 

هرمس منتشر شد. كتاب »تبارنامه اشراقيان« نوشته زهرا زارع كه رساله دكتري 
او با عنوان »نسب نامه و طريقه عرفاني شيخ اشراق« برگزيده پنجمين دوره جايزه 
دكتر فتح اهلل مجتبايي شد و با عنوان تبارنامه اشراقيان انتشار يافت. نويسنده در 
اين پژوهش كوشيده  است در پرتو نگاهي تاريخي - تحليلي و با ارائه قرائن متني 
و عقلي اين تبارنامه معنوي شيخ اشــراق را بازكاوي كند و به ترسيم مختصات 
روشني از وجوه حكمت خسرواني و فيثاغورسي و عناصر آن و نيز حكماي متألّهي 
كه نمايندگان آنهايند، دست يابد.  اثر ديگر، كتاب »ساختار منطقي فلسفه هاي 
اشراقي« نوشته ســيده زهرا مبلغ است. اين كتاب كوششــي است در راستاي 
پژوهش هاي معاصر كه مي خواهند خوانشــي دقيق تر و معيار ظريف تري براي 
نقادي بخشي از فلسفه هاي اسالمي به دست دهند. در اين تحقيق بررسي خواهد 
شد كه فلسفه هاي اشراق اسالمي با چه منطقي همراهند.  مسئله ديگر كتاب اين 
است كه متافيزيك اشراقي چه منطقي به بار مي آورد. بررسي منطق تفكر اشراقي 
در كنار تحليل متافيزيك آن، اين امكان را به ما مي دهد كه با ديدي روشن تر به 

بحث و نقادي اين فلسفه ها دست بزنيم.
عالقه مندان مي توانند اين نشســت را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشاني Instagram/bookcityculturalcenter به صورت زنده پيگيري كنند.

گزارش جديد پژوهشــگران نشان 
مي دهد بيمــاري كوويد-19 براي 
افــراد مبتال به ســرطان بســيار 
خطرناك تر است. به گزارش ساينس، 
يافته هــاي اين مطالعــه مبتني بر 
گزارش ســالمت 212هزار شخص 
مبتال به سالمت است. نتيجه نشان 

مي دهد بيماري كوويد-19 ريســك مرگ را در اشخاص ســرطاني در قياس با 
اشخاص فاقد سرطان 16برابر بيشتر مي كند. بيماران سرطاني مبتال به كوويد-19 
 heart( داراي ساير مشكالت سالمت  مانند نارسايي كليه، چاقي يا بيماري قلبي
disease( هســتند كه هريك از آنها با افزايش خطر بيماري شديد كوويد-19 
مرتبط است. »هارپريت سينگ« عضو مركز آنكولوژي سازمان غذا و دارو آمريكا، 
در اين مورد مي گويد: داده ها نشان مي دهد اشخاص سرطاني در معرض ريسك 
باال مشكالت جدي ناشــي از كوويد-19 قرار دارند. پژوهشگران تأكيد مي كنند 
پيشگيري از ابتال به بيماري كوويد-19 بهترين راه كمك به حفاظت از بيماران 
سرطاني آسيب پذير است. فاصله گذاري اجتماعي، شستن مكرر دست ها و استفاده 
از ضد عفوني كننده هاي دست )antiseptic(، استفاده از ماسك و ساير اقدامات 

احتياطي روزانه به توقف اين بيماري كمك مي كند.

نتيجه يــك مطالعه جديد نشــان 
مي دهد كه كره ماه حدود 85ميليون 
سال جوان تر از آن چيزي است كه تا 
به حال تصور مي كرديم. به گزارش 
نيــوز ديلي، تا هميــن اواخر تصور 
مي شد كه بيش از 4.5ميليارد سال 

زمين را همراهي كرده اســت. يك مطالعه جديد نشان مي دهد كه تخمين هاي 
قبلي از عمر ماه )Moon(، ميليون ها ســال عقب بوده اســت. اينك دانشمندان 
مركز هوافضاي آلمان محاسبه كرده اند كه چه مدت طول كشيده است اقيانوس 
ماگماي ماه - براساس اين عقيده كه سطح كره ماه سرتاسر پوشيده از مواد مذاب 
بوده است - خنك شــود و آنها تخمين مي زنند كه  ماه درواقع 85ميليون سال 
جوان تر از چيزي است كه پيش از اين تصور مي شد. محققان مي گويند كره  ماه 

درواقع در اواخر شكل گيري زمين متولد شده است.

فريباخانييادداشت
نويسنده و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهريداستان
روزنامه نگار و پزشك

فرزامشيرزادي
 ويترينداستان نويس و روزنامه نگار

دريچه

دانستني ها

سالمت

ويسكانسين: مردي كه 30سال پيش به دوستش قول 
داده بود اگر بليت بخت آزمايي برنده شود آن را با او تقسيم 
كند به قولــش عمل كرد. به گزارش يورونيوز، ســرانجام 
پس از 30ســال احتمال يك در 292ميليــون به وقوع 
پيوســت و اين مرد كه كوك نام دارد پس از كسر ماليات 
5ميليون و700هزار دالر از بليت برنده اش را به دوستش 
جوزف فيني داد. جوزف كــه ماهيگير بود با اين پول خود 

را بازنشسته كرد.

گجرات:در هند ماسك به عنوان مهم ترين زيور مد سال 
خود را به رأس جدول پوشش هاي گران قيمت و پرفروش 
رساند. به گزارش بي بي سي، جواهرسازان در گجرات در 
غرب هند، ماسك ها را باسنگ هاي قيمتي ازجمله الماس 
تزيين كرده اند كه قيمت آنها از 2هزار دالر به باال برآورد 
شده است. يكي از توليدكنندگان اين ماسك گفته كه در 
توليد آنها، دستورالعمل هاي بهداشــتي به دقت رعايت 

مي شود، ضمن اينكه قابل شست وشو هم هستند.

هانوفر: به نظر دانشمندان، مي توان در جريان يك هفته، 
ســگ را براي تشــخيص ويروس كرونا تربيــت كرد. به 
گزارش اسپوتنيك، طي چند ماه گذشته، نگهبانان سگ 
از كشورهاي مختلف چندين بار قصد خود را براي آموزش 
سگ ها براي رديابي coronavirus SARS-CoV-2  به 
بو اعالم كردند. دانشمندان دانشگاه وترنري هانوفر به اين 
نتيجه رسيدند كه ســگ هاي آموزش ديده در اكثر موارد 

مي توانند بيماران آلوده به ويروس را تشخيص دهند.

نيويورك:ناســا از عالقه منــدان به رفتن به ماه خواســت 
 نام نويسي كنند. اين نخســتين بار در 4سال گذشته است كه 
اين آژانس فضايي مي خواهد فضانورداني جديد استخدام كند. 
به گزارش اينديپندنت، باز شدن  ثبت  نام، همزمان با برنامه اين 
شركت براي بازگشت به ســطح ماه براي نخستين  بار پس از 
چندين دهه است. شهروندان اياالت متحده مي توانند از طريق 
وب سايت فدرال اختصاصي اين برنامه ثبت نام كنند. درخواست 

ثبت نام بايد پيش از پايان  ماه جاري ميالدي دريافت شود.

آغازنامنويسيرفتنبهماهتشخيصبويكروناطييكهفتهماسكهايجواهرنشانقوليكه5ميليوندالرهزينهداشت

دوچرخهوسبيليكهنميچرخد!

چهداروهاييبربيماريكرونامؤثرند؟1309نفر

»هنرآرامش«منتشرشد

دوگامدرشناختسهروردي

خطر16برابريكرونابرايسرطانيها

ماه85ميليونسالجوانترشد

  يك ماجراجويي كتابي 
براي سفر به ناكجا



مخالفم!
مصطفي حائري، رئيس اداره خامسه )پنجم( محكمه بدايت تهران )دادگاه هاي نخست يا دادگاه هاي 
شهرستان تهران( در يادداشتي به وزير عدليه، مخالفت خود را با قانون جديد محاكمات عمومي تهران 
كه براي اجرا به دادگاه هاي واليات و شهرستان هاي كشور فرستاده شده بود، اعالم مي كند. در اين نامه 
مهم ترين دليل مخالفت ندانستن نتيجه يا اعمل قوانين موجود است. او مي گويد مجريان قانون چون به 
عمل و امتحان نرسيده اند، با اشكاالت و موانعي مواجه شده اند. مصطفي حائري به وزير عدليه يادآوري 
مي كند كه در زمان تصويب قوانين مدني جديد او اشكاالت خود را به نمايندگان مجلس ارائه داده است. 
اين نامه يكي از اسناد ثبت شده مخالفت جامعه عمومي قضات و حقوقدانان با اين قانون است كه البته 

در سطور تاريخ مدني ايران عمدتا گم شده اند.

 حميدرضا محمدي ����������������������������������
همه فن حريف بود� هــم روزنامه نگار بود و 
روزنامه مســاوات را درمي آورد و هم يك 
انقالبي تمام عيار بود و در كشاكش مشروطه 
از اكابِر سوسيال  دمكرات ها شد� سياستمدار 
هم بود و در مجالس دوم تا پنجم، به وكالت 
ملت در بهارستان حضور داشت� اصال وقتي 
در هفتم شــهريور1304 هم درگذشــت، 
نماينده مجلس پنجم بود� سيدمحمدرضا 
مســاوات تندرو و تندخو بود� جريده اش 
مملو از الفاظ ركيكي بود كه نثار شاه مي كرد� 
حتي نوشــته اند در استبداد صغير، يكي از 
داليل جري شدن شــاه جوان و به تبع آن 
وقوع يوم التوپ، اين بود كه برخي روزنامه ها 
ازجمله مساوات او، مادر شاه را بي نصيب از 
بي حرمتي نگذاشته بودند� خوش شانس هم 
بود كه شاه عصباني، او را تبعيد كرد وگرنه 
البد بايد در باغ شــاه حلق آويز مي شد�  از 
نكات جالب در زندگي او اين است كه به او 
پيشنهاد وزارت، بســيار شد اما نپذيرفت� 
حتي نوشــته اند پس از كودتا، نخست وزير 
كودتا، مي خواســت او را توليت آســتان 
حضرت رضا كند اما باز هم نپذيرفت� مساوات 
مي كوشــيد از مناصب انتصابي دوري كند 
و چون ســر خدمت داشت، تنها نمايندگي 
مجلس را مي پسنديد و اين ويژگي مهمي 
است در شــناخت او� او كه تندروي هايش 
هم براي آزاديخواهــي بود� چنان كه وقتي 
دارفاني را وداع گفت، مؤتمن الملك پيرنيا 
كه رئيس مجلس بود، در نطق فرداي آن روز 
خود اشاره كرد كه »ايشان از آزاديخواهان 
روز اول بودند« و البته آنكه »پايدار بودند در 
عزم خودشان« و از آن سو، عين الدوله، او را 
»يك آنارشيست« مي دانست كه »هيچ چيز 
جلوي او را نمي گيرد«� او در زمانه اي روزنامه 
به مطبعه مي برد كه باسواداِن جامعه ايراني 
بسيار كم بودند�  او ازجمله معدود روحانيون 
روشن انديش روزگار خود بود كه »روزنامه 
و رســايل موقته« را »يگانه واسطه نجات و 
وسيله تمدن و ترقي« مي دانست� اين شيخ 
برازجاني را كه تجربه زيست در استانبول 
و برلين را هم داشت، بايد بيشتر شناخت� 

دانسته هايمان درباره او بسيار كم است�

تهران

 شنبه  1304
 4مرداد 1399 
 شماره 6

تقويم براي همه  
ايام تعطيلي يكسان شود

پس از اعالم تقويم رســمي با توجه به اينكه ادارات 
و وزارتخانه ها براساس دســتورالعمل هاي داخلي 
و نيازهاي مجموعه خودشــان ساعت هاي حضور و 
حتي تعطيالت را اجرا مي كرده اند، در بخشنامه اي 
كه وزير ماليه به اداره محاكمات داده است پ ي ش ن ه اد 
م ت ح دالشــكل  كردن  ت ق ويم   ه ا و ايام  ت ع ط يلي  براي 
كاركنــان دارايي و وزارت خ ان ه  داده شــده كه به  نظر 
مي رسد از اهداف آرتور ميلسپو مستشار ماليه ايران 

نيز بوده است.

سند

اولين بانك در خيابان سپه
بانك پهلوي با سرمايه يك ميليون تومان از اول فروردين 1304 در تهران  شروع به كار كرد

  محمدصادق جنان صفت؛ تحليلگر اقتصادي ������������������

بررسي هاي تاريخي نشــان مي دهد اندازه اقتصاد ايران در 
دوران حكومت صفويه با اندازه اقتصاد انگلستان و فرانسه و 
حتي عثماني فاصله زيادي نداشت. از سوي ديگر ايران در 
مســير تجارت جهاني بود و حتي در دوران افول ايران پس 
از انقراض صفويه و هرج و مــرج تا روي كار آمدن قاجار نيز 
تجارت در مسير ايران و ميان خود ايرانيان رواج داشت. با اين 
همه اما به داليل گوناگون و به  ويژه رشد شگفت انگيز توليد 
و تجارت در اروپا، آنها بودند كه به فكر تاسيس نهادي به اسم 
بانك افتادند. تاسيس بانك به  دليل اين بود كه حجم تجارت 
بسيار گسترده شــده بود و نياز به كااليي بود كه همه آن را 
قبول كنند و تضمين جهاني نيز داشته باشد. به اين ترتيب 

بود كه پول و بانك با سرعت در اروپا جاي خود را بازكردند.
ايران نياز به پول داشت و كســاني كه اعتبار داشته باشند 
تا تجارت ممكن شــود. تا پيش از پديدار شدن بانك ها در 
ايران صراف ها بودند كــه نقش ميانجي ميــان بازرگانان 
ايراني و خارجي را برعهده داشــتند و هر تاجــر ايراني با 
يك صراف معين كار مي كرد اما گســترش تجارت نياز به 
مؤسســه هاي بزرگ تري داشت. ژان ســاواالن فرانسوي، 
نخســتين بانكدار اروپايي بود كه به بازار ايران توجه كرد و 

در سال 1243شمســي )1864ميالدي( پيشنهادي براي 
اخذ امتياز و فعاليت در ايران تسليم دولت وقت كرد. با اين 
همه تاسيس بانك به  معناي مدرن آن تا 1266شمسي يا 

1888ميالدي در ايران ممكن نشد. 
نخســتين بانك تاسيس شــده در ايران، در سال يادشده، 
بانك جديد شرق بود كه نخست در تهران و سپس در تبريز، 
مشهد، اصفهان، شيراز، رشت، بوشهر و چند شهر ديگر شعبه 
داير كرد و فعاليت گسترده اي نيز داشت. در سال1267 اما 
ناصرالدين شاه امتياز تاسيس بانك شاهنشاهي ايران را به 
بارون جوليوس دو رويترز، مؤسس خبرگزاري رويترز داد و 
اين فرد موظف شد در سال 6درصد از سود خالص بانك را 
به دولت ايران بدهد. بانك شاهنشاهي توانست امتيازنامه 
حق انحصاري نشر اسكناس را در ايران به دست آورد. بانك 
شاهنشــاهي تا بهمن 1327 در ايران ماند و در 1331 به 
بانك ايران و انگليس در ايران و خاورميانه تغيير نام داد. اما 
روس ها نيز بيكار نماندند و در ســال1269 و به فاصله يك 
سال پس از تاسيس بانك شاهنشاهي امتياز تاسيس بانك 
استقراضي در ايران را به  دست آورند. ژاك پولياكوف توانست 
ناصرالدين شاه را متقاعد كند كه امتياز بانك استقراضي را 
به روسيه و او بدهد. بانك استقراضي بيشتر در شمال ايران 
فعاليت مي كرد و در سال 1301 به دولت ايران تحويل شد.

از روزي كه بانك جديد شــرق در ايران كارش را در تهران 
شروع كرد، برخي صرافي هاي بزرگ به فكر تاسيس بانك 
افتادند. تجارتخانه تومانيانس كه از سوي هاراتون تومانيانس 
تاسيس شد يكي از مشهورترين نهادهاي نزديك به بانك 
در ايران بود. تجارتخانه جهانيان، تجارتخانه جمشيديان، 
كمپاني پارس، شــركت اتحاديه و شــركت عمومي ايران 
از مؤسســه هايي بودند كه كم و بيش نقــش بانك را بازي 

مي كردند.
در دوره اي كه ايــران فاقد بانك بود و بانك هاي روســي و 
انگليسي بر بازار پولي و مالي ايران فشار مي آوردند سرانجام 
در سال1304 پايه هاي تاسيس نخســتين بانك ايراني به 
نام »قشون پهلوي« ريخته شــد. اين بانك با سرمايه يك 
ميليون تومان از اول فروردين 1304 در تهران شــروع به  
كار كرد. فعاليت هاي اصلي اين بانك در يك ســال نخست 
به افســران ارتش اختصاص داشت. در اســفند ماه 1304 
اين بانك در رشت نيز شعبه تاســيس كرد. در سال1312 
بانك پهلوي به بانك سپه تغيير نام داد. در سال1258  بود 
كه حاج محمدحســن امين، صراف بزرگ ايراني پيشنهاد 
تاســيس بانك ايراني ديگر را به ناصرالدين شاه داد. اما اين 
كار تا ارديبهشت 1306 به درازا كشيد و دراين زمان فرمان 

تاسيس بانك ملي داده شد.

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

پس از برقراري امنيت نسبي در جنوب كشــور و ختم غائله شيخ خزعل و 
خلع سالح عشاير كه در ماه هاي پاياني سال گذشته محقق شد، اكنون زمان 

آن رسيده بود كه سردار سپه برنامه هاي اقتصادي خود را كليد بزند.
نخستين اقدام عملي براي ساخت راه آهن سراســري در كشور انجام شد. 
براين اســاس، روز 9خرداد قانون انحصار قندوشكر در 14ماده به تصويب 
مجلس شوراي ملي رسيد و از آن پس عوايدي كه ازاين راه عايد خزانه دولت 

مي شد، در راه ساخت راه آهن سراسري ايران صرف مي شد.
پاييز 1304 با بحران نان در تهران آغاز شد. ابتداي مهرماه به  دليل كمبود 
نان و ارزاق عمومي، بازار تهران تعطيل شــد و كسبه و مغازه داران دست 
از كار كشــيدند. بحران با تظاهرات زنان در ميدان بهارستان باال گرفت 

و با تجمع مردم در منزل علما ابعاد جديد يافت كه با دســتور سردارسپه 
اميرلشــگر عبداهلل خان طهماســبي، حاكم نظامي تهران عده زيادي را 
به علت اخالل در نظم  عمومي توقيف كرد. گسترش اعتراض هاي عمومي 
نسبت به وضعيت اسفبار اقتصاد كشــور، كار را به تظاهرات عليه سلسله 
قاجاريه در تمام شهرهاي ايران كشاند تا اينكه درنهايت در 9 آبان ماده 
واحده انقراض قاجاريه بــا اكثريت 80 رأي از 85نفــر حاضر تصويب و 
سلســله قاجاريه پس از 153ســال منقرض شــد. به دنبال اين قانون 
ذكاءالملك وزيرماليه از ســوي رضاخان پهلوي به كفالت رئيس الوزرايي 

منصوب شد.
سال 1304خورشــيدي با يك اتفاق مهم در حوزه اقتصاد به پايان رسيد؛ 
در 19 اسفند با تالش علي اكبر خان داور وزير فوايد عامه، مدرسه تجارت به 

رياست دكتر محمود افشاريزدي تأسيس شد.

پايان عمر مهم ترين مركز نمايشي دوران قاجار 

اين سند برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

اول خرداد 1290شمسي رئيس آقاي مؤتمن الملك 
3ساعت و 45دقيقه قبل از غروب به كرسي رياست 
جلوس و 3 ســاعت و نيم قبل از غروب مجلس را 

رسما منعقد فرمودند.
»اينكه مرقوم شده در ماده 27قانون اساسي فصل 
خصومات شرعيه را به محاكم عدول از مجتهدين 
مخصوص و ساير خصومات سياســي مملكتي را 
به عهده محاكم واگذار نموده اند و حاليه در محضر 
انور مذاكره مي شود كه آن ترتيب سابق و آن ماده 
قانون اساسي من حيث العمل ملغي شده و خصومات 
شرعيه را غيراهل متصدي شده و استيناف و تمييز را 
حتي به احكام صادره از محضر مجتهدين نافذالحكم 
اطراد و تعدي داده اند - مجلس شوراي ملي به عرض 
محترم عالي مي رساند تاكنون به هيچ وجه از مدلول 
ماده27 قانون اساسي و ساير مواد آن تعدي و تخطي 

نشده و همانطور كه در ماده مذكور ذكر شده فصل 
خصومات شــرعيه به محاكم عدول از مجتهدين 
ارجاع شــود و احكام صادره در محاكم شــرعيه را 
فاصل و قاطع قرار داده به محكمه استيناف و تمييز 
رجوع نمي نمايند مجلس شوراي ملي خاطر محترم 
عالي را از اين رهگذر آســوده و مطمئن مي نمايد 
و از هر ناحيــه غير اين ترتيب جاريــه را به حضور 
مبارك عرض كرده اند از روي اشــتباه بوده است و 
فعاًل چند ماه است جناب مشــيرالدوله وزير عدليه 
با حضور هيأت محترمين مجتهدين و متخصصين 
از علما اعالم در كميســيون عدليــه با جدي وافي 
مشغول تسويه و اصالح قوانين موقتي عدليه هستند 
و اميدواري چنان اســت عنقريب اتمام كرده و به 
امضاي واالحضرت اقدس آقاي نايب السلطنه دامت 
عظمه رسانيده از هر جهت نواقص عدليه را تكميل 

و امور طبق منظور و مقصود حضرت آيت اهلل ادام اهلل 
ظله تسويه و مرتب شود«.
رئيس - مخالفي نيست؟

)اغلب اظهار كردند خيلي خوب نوشته شده(
رئيس - فرستاده خواهد شد.

14سال قبل از اينكه قانون مجازات عمومي ايران در 
دي ماه 1304به تصويب مجلس شوراي ملي برسد، 
مفادي از اين قانون در زماني كه مشيرالدوله وزير 
عدليه بود به تصويب مجلس ملي دوم رسيده بود. با 
اين همه بار ديگر اين قانون در شرايطي كه رضاخان 
به قدرت رسيده بود، به مجلس پنجم رفت و توسط 
نمايندگان تصويب شد. از مهم ترين اثرات اين قانون 
يكپارچگي عدليه و برچيده شدن محاكم عرفي بود. 
اين اصالحات يكي از بنيادي ترين اقدامات پهلوي 

اول شمرده مي شود.

مخالفي نيست؟
  قانون محاكمات عمومي 
تصويب شد

كليدهايي
 براي قفل بازار

 سردار سپه برنامه هاي 
اقتصادي خود را آغاز مي كند

اقتصاد

گزارش اول

سياستمدار

از آزاديخواهان 
روز اول
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  فرزانه  ابراهيم زاده �������������������������������������������������������������

نهم آبان 1304 آخرين پــرده نمايش در تكيه دولت 
برگزار شد� تكيه اي كه ناصرالدين شاه قاجار به تقليد 
از ســالن آلبرت هال لندن براي ديدن تعزيه ساخته 
بود، حاال صحنه تعزيه سلسله اجدادي اش شده بود� 
نمايندگان مجلسي كه حكمشــان از تبديل ايران به 
جمهوري به تغيير سلطنت چرخيده بود، در محل تكيه 

دولت، مجلس مؤسسان را تشكيل دادند� 
مجلس مؤسســان در جلســه اي ماده واحده اي كه 
نمايندگان مجلس پنجم به نام ســعادت مردم ايران 
تصويب كــرده بودند را براي تغيير مــواد  3۶، 3۷، 
3۸ و ۶0 كه به اساس ســلطنت باز مي گشت، برگزار 

كردند� اينكه چه شــد جمهوري رضاخاني يكباره به 
سلطنت پهلوي تغيير يافت و شاه تازه تا ارديبهشت 
كه تاج گذاري كند، به طور موقت زمام كشــور را به 
دست گرفت و موافقان و مخالفانش چه گفتند، روايتي 
است كه بايد در مطلبي تاريخي به آن پرداخته شود� 
اما تصويري كه از مجلس مؤسســان باقي ماند شايد 
آخرين تصوير شفاف و روشن از تكيه دولت ناصري 
است؛ تكيه اي كه چند سال بعد با دستور شاه جديد 
براي ممنوعيت تعزيه، چراغ هايش براي هميشــه 
خاموش شد و چند سال بعدتر جايش را به بانك ملي 
شعبه بازار داد تا خاطره تعزيه خواني سنتي ايران و 
ياد تعزيه خوان هاي شناخته شده اي چون ميرزا باقر 

معين البكا را زير ستون هايش پنهان كند�



عاقبت روزنامه نويس ايراني، عاقبت روزنامه نويس اروپايي 
شروان اميرزاده ������������������������������������������������������������������������������������������������������

در سال1304 مجله ناهيد توقيف مي شود، اما با همان طراحي سرلوحه و همان شكل 
و شمايل، با نام هاي افالك و ستاره به انتشــار ادامه مي دهد. همه ما پوستر مشهور 

عاقبت نقدفروشي و عاقبت  نسيه فروشــي را ديده ايم. اين هم شوخي مجله ناهيد با 
روزنامه نويس ايراني كه گرفتار عاقبت نسيه فروشي اســت و ديگري روزنامه نويس 
اروپايي كه شــاد از نقدفروشــي اســت. اين كارتــون در 17آذر 1304 برابر با 11 

جمادي االول 1344 در شماره 26مجله ناهيد منتشر شده بود.

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

خط مبارزه روحانيت با انگليس ها كه از ميرزاي شيرازي آغاز شده بود، 
با ميرزاي دوم و شيخ الشــريعه اصفهاني ادامه پيدا كرد و هرقدر جلوتر 
مي رفت پررنگ تر مي شد. در اين ميان شــايد پرحاشيه ترين روحاني 
سياسي كه اين خط را ادامه مي داد، شيخ محمدمهدي خالصي باشد. 
خالصي نزد ميرزاي شــيرازي و آخوند خراســاني شــاگردي و بعد از 
شيخ الشريعه اصفهاني، عباي مرجعيت را به تن كرده بود. او نيز در شمار 
كساني بود كه در جنگ جهاني اول ضد  انگليس ها فتوا صادر كرده بودند. 
بعد از روي كار آمدن ملك فيصل، به شكل مشروط با او بيعت كرد، اما 

پس  از آنكه دســت انگليس ها را در عباي ملك فيصل ديد، در مقابل او 
ايســتاد و فتوا به باطل بودن بيعت مردم با او داد. پس از تصميم دولت 
عراق براي تشكيل مجلس نمايندگان نيز در فتوايي صريح ، ضمن انتقاد 
از حضور انگليس ها در عراق، انتخابات را تحريم و ورود به دستگاه هاي 
دولتي را حرام اعالم كرد. در پي تحريم انتخاباتي كه توسط او شكل گرفته 
بود، ملك فيصل، خالصي را به عربســتان ســعودي تبعيد كرد. بعد از 
تبعيد خالصي، اوضاع حوزه عراق دگرگون شد. علماي زيادي به تبعيد 
او اعتراض كردند. ميرزاي نائيني و سيدابوالحســن اصفهاني نيز در پي 
اعتراض به تبعيد خالصي، عراق را ترك كردند و به ايران آمدند. بعد از 
مدتي بنا به درخواست دولت ايران، خالصي به ايران منتقل و در قم ساكن 

شد. بنا بر گزارشي، پس از مدتي ميان خالصي و سيدابوالحسن اصفهاني 
و ميرزاي نائيني اختالفاتي پيش  مي آيد كه نتيجه آن مهاجرت خالصي 
از قم به مشهد مي شود. خالصي در مشهد نيز دست از فعاليت سياسي 
و صدور فتواهاي گاه و بيگاه برنمي داشت؛ فتوايي مبني بر جواز مصرف 
موقوفات حرم امام رضا)ع( براي رفع نيازهاي دولت صادر و در عين  حال 
به مناسبت اشغال فلسطين برگزاري جشن نوروز را نيز حرام اعالم كرد. 
در واكنش به اين فتاوا، عده اي به موافقت برخاستند و عده اي به مخالفت 
شعار مي دادند. كار به جايي كشيد كه حتي عده اي او را بهايي خواندند 
تا اينكه درنهايت كار آرام گرفت. ســرانجام در سال1304 بود كه شيخ 

محمدمهدي خالصي در مشهد دار فاني را وداع گفت.
 خالصي به دليل اشغال فلسطين 

جشن نوروز را حرام اعالم كرد

 هزار ويك 
فتواي سياسي

چهره   اول

1304

زورخانه، خارج از گود تجدد
ژيمناستيك سوئدي را به تمسخر، جيمباالستيك مي خواندند
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ورزش

تغيير تقويمفكاهی
محاسبه تاريخ ايران از هجري قمري به هجري شمسي

اجتماعی

 فرامرز قره باغي �������������������������������������������������������������������������������������������������
 

تصويب تقويم جاللي در نشســت 11بهمن ســال1304 در دوره پنجم مجلس 
شوراي ملي به رياست سردار فاخر حكمت انجام شــد. تا پيش از آن تقويم هاي 
مختلفي در ايران رايج بود. عالوه بر تقويم جاللــي، تقويم هايي مانند يزدگردي، 
هجري قمري و ده ها تقويم اقليمي و كشــاورزي در مناطــق مختلف ايران رواج 
داشت؛ در گرگان، مناطق مختلف خراســان بزرگ كه افغانستان، تركمنستان، 
ازبكستان و تاجيكستان كنوني را در برمي گرفت و ديگر نقاط ايران. عالوه بر آنها 
تقويم هايي وجود داشت كه مربوط به دريافت باج و خراج يا به  عبارت رساتر ديوان 
استيفا مي شد كه مي توان آن را وزارت اقتصاد و دارايي امروزي ترجمه كرد. آنها 
براي دريافت ماليات خود، در هر منطقه تقويم مشخصي داشتند كه براساس آن 
تقويم، ماليات خود را جمع آوري مي كردند. وجود تقويم هاي مختلف باعث تشتت 
مي شد. در مجلس دوم شوراي ملي تقويم برجي هجري شمسي يزدگردي تصويب 
شد كه براساس بروج دوازه گانه ساخته شده بود. 12 برج فلكي، وجود داشت كه 
آسمان را به 12 قسمت تقسيم مي كرد و براساس آن، اين تقويم برجي اعمال شد. 
قديمي ها، كساني كه امروز 80يا 90سال دارند، خوب به  خاطر دارند كه كارمندان 
قديمي به حقوق مي گفتند »َسر برج« و هنوز هم اين اصطالح كم و بيش رايج است. 
منظور از اين اصطالح همان برج هاي دوازده گانه اســت كه دوره هاي پراكنده اي 
داشت و از 30روز تا 22روز را شامل مي شد. اما تقويم جاللي تقويمي دقيق تر بود 
و به همين دليل در مجلس پنجم به تصويب رسيد و الباقي تقويم ها بايد در دامنه 
اين تقويم قرار مي گرفتند و خودشــان را با اين تقويم انطباق مي دادند. اما دليل 

تصويب اين تقويم آن بود كه گرايشي به شناخت هويت ملي و بازگشت به آن، در 
صدر مشروطه شكل گرفت. روي آوردن به تقويم جاللي در حقيقت نوعي بازگشت 
به هويت ها و مناسبت ها و آداب و مراسم و رسوم ايراني بود كه در آن دوره بيش از 
پيش ضرورت داشت. به همين داليل تقويم هجري شمسي جاللي رسمي شد. در 
تقويم جاللي به طور دقيق تقسيم بندي مناسبات ميهني و ديني و مذهبي گنجانده 
شد و با دقت زيادي همه تاريخ ها در آن تعيين مي شد. اين موضوع در واقع خالصه 
دليل سياسي تصويب تقويم جاللي است كه به روشني مي دانيم، اما اگر بخواهيم 
به تاريخ مراجعه كنيم بايد از سلطان جالل الدين ملكشاه سلجوقي كه هيأتي را در 
سال453 هجري شمسي تعيين كرد، ياد كنيم. هيأت او مركب بود از عبدالرحمن 
خازني، حكيم ابوالعباس لوكري، ابوالمظفر اسفرازي، ميمون بن نجيب واسطي، 
ابن كوشك بيهقي، بهرام خان كه منجم خاصه ملكشــاه بود و حكيم عمر خيام 
نيشابوري كه البته خيام در آن زمان 33سال بيشتر نداشت. در تفاوت اين تقويم با 
ديگر تقويم ها نيز بايد اشاره كنم كه حكيم عمر خيام نيشابوري، رياضيدان، منجم و 
دانشمندي بود كه در اين هيأت وظيفه محاسبات رياضي را بر عهده داشت. اختالف 
تقويم جاللي امروز با تقويم نجومي كه توسط پيشرفته ترين دستگاه ها، رايانه ها، 
تلسكوپ ها و محاسبه گرهاي امروزي در جهان ازجمله در هاروارد آمريكا و فرانسه 
تصويب و تعيين شده فقط 2دقيقه نجومي اســت. اين تقويم به لحاظ فرهنگي 
بازخورد بسيار مثبتي داشت و از طرف ديگر تشتت در گاه شمارهاي ديگري را كه تا 
آن موقع در ايران وجود داشت از بين برد و همه بايد در دامنه و ذيل اين تقويم قرار 
مي گرفت و مردم هم الجرم خودشان را با اين تقويم كه از قديم رايج بود اما رسمي 

نبود و نشده بود، انطباق مي دادند.

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

 در سال هايي كه روشنفكران و حاكميت، ورزش را ترويج مي كردند، 
زورخانه و رسوم ورزشــي آن، نه تنها ناديده گرفته مي شد كه تحقير 
هم مي شــد. از نظر متجدديني كه ورزش را به جامعه ايراني تزريق 
مي كردند، زورخانه نه قابليت تحرك اجتماعي داشت و نه مي توانست 
روحيه ملي گرايي مردم را تقويت كند. از نظر مروجين فرهنگ غربي، 
زورخانه حتي ســدي در برابر ورود ورزش مدرن بــه ايران بود. اين 
ورزش، سيســتماتيك نبود و تمرين هايش، از نظر اين افراد، كمكي 
به تربيت جسم نمي كرد. نداشتن سيســتم وزن كشي، تمايل افراد 
چاق  به آن را بيشــتر كرده بود. پهلوان ها معموال سنگين وزن ترين و 
چاق ترين افراد جامعه بودند. از نظر برخي از متجددين،  رقابت پذيري 
در زورخانه وجود نداشت و اين هم يك عيب بزرگ آن بود. حتي در 
ميان مردم عادي هم در آن سال ها، زورخانه ارج و قرب زيادي نداشت 
و دليل آن هم حضور افراد شرور در زورخانه ها بود. در كنار پهلواناني 
كه روحيه جوانمردي داشتند، بسياري از ورزشكاران زورخانه، افراد 
بدنامي بودند كه تربيت بدن را براي منازعات و گردن كشي هايشان 
مي خواســتند. به همان نســبت كه متجددين، زورخانه را ناديده 
مي گرفتند، محافظه كاران نزديك به زورخانــه هم ورزش مدرن را 
مسخره مي كردند و ژيمناستيك سوئدي كه مهدي خان ورزنده،  پدر 
ورزش مدرن ايران، آن را ترويج مي داد به تمســخر جيمباالستيك 

مي خواندند و تمرين هاي ديگر او را تحقير مي كردند.
تنها 2 دهه بعد بود كه زورخانه و ورزش هاي باستاني آن، زماني كه 
رجعت به ايران باســتان عالقه مندي بزرگ حاكميت و روشنفكران 

زمان بود، دوباره ارج و قرب پيدا كرد. 
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در ابتداي قرن۱۳۰۰، چــون موجي از ترجمه آثــار ادبي ايران را 
فراگرفت، مترجمان جوان و تازه نفســي پا به ميدان گذاشــتند و 

فارسي زبانان را با آثار ادبي مغرب زمين آشنا كردند. 
در مجالتي چون دانشكده و شرق آثاري از بودلر، گوته، المارتين، 
شيللر، الفونتن، دانته، روسو، اســكار وايلد و گوته ترجمه شد و 
مترجماني چون مسعود فرزاد، بزرگ علوي، عبدالحسين ميكده، 
محمدعلي گلشــائيان، رضا كاوياني و ديگــران از مترجمان آن 
متون بودند. در بين آن مترجمان، نصراهلل فلسفي نامي آشنا بود. 

مترجمي كه كار ادبي اش را با شاعري آغاز كرد و با ترجمه »تاريخ 
انقالب كبير روسيه« )۱۳۰۳( به جهان ترجمه وارد شد و با ترجمه 
»سرگذشت ورتر« )رنج هاي ورتر جوان( گوته در سال۱۳۰۵ به 
شهرت رسيد. نصراهلل فلسفي در سال هاي ابتدايي قرن، با ترجمه 
»بيچارگان« يا همان »بينوايان«، از معرفي كنندگان ويكتور هوگو 

به ايرانيان شد. 
بيچارگان متن منظوم رمان هوگو بود كه سال۱۳۰۵ منتشر شد. در 
كنار ترجمه منتخب اشعار ويكتور هوگو، نصراهلل فلسفي در مقاله اي 
در ســال هاي ابتدايي قرن، در پنج سالگي درگذشــت هوگو، اين 
نويسنده فرانسوي كه در آن ايام از محبوب ترين نويسندگان غربي 

در ايران بود دست به معرفي او زد. وقتي  در سال۱۳۶۰ درگذشت، 
محمدابراهيم باستاني پاريزي به ياد او نوشت: »فلسفي از سال۱۳۴۳ 
به تقاضاي شخصي بازنشسته شد و چون زن و فرزند نداشت، اغلب 
ايام عمر را  در خارج گذراند... در اين اواخر سخت ضعيف و ناتوان شده 
بود، قلب او نيز ياري نمي كرد و طبيبان ايراني و فرنگي، دستگاهي 
كه به قول خودش، براي حركت قلب، با باتري كمك مي فرستاد، در 
سينه او نصب كرده بودند و اين خود دردي بر دردها افزوده بود... با 
مرگ مرحوم فلسفي، در محفل ادبي ايران كه در ۶۰-۵۰ سال اخير 
كورسويي بر پهنه فرهنگ قرون متمادي مي زد، آخرين شمع، يا يكي 

از آخرين شمع هاي آن افسرد«.
 ترجمه هاي نصراهلل فلسفي 

در شكل گيري ادبيات تازه فارسي موثر بود

 رنج هاي گوته 
براي ايرانيان

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي
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در يافتن نقطه اي براي درنگ در ســال۱۳۰۴ به مشكل خوردم، 
انگار تاب و تب تغيير سلطنت رد پاي هر اتفاقي جز خود را از تاريخ 
كمرنگ كرده باشــد. منازعات بر ســر جمهوري خواهي به پايان 
رســيده اند و ديگر خبري از مرغ ســحر و مارش جمهوري نيست 
تا با صداي قمر در گوش آزادي خواهان طنين تغيير باشــد. حاال 
زمانه برگرداندن قرعه فال از جاي ديگري است. رضاخان حاال دارد 
رضاشاه مي شود و زنان تجددخواه، به تنگ آمده از رخوت و سستي 
قاجار در اصالح امور، به تغييرات پيش رو اميد بسته اند؛ به آنچه در 

قالب دولتي متمركز و نوگرا در حال شكل گيري است.
مانده تا حلقه تنگ محدوديت  فعاليت هاي سياســي بر گرده زنان 
ســنگيني كند، تشكل هاي مستقل محدود شــوند و همه  چيز در 
هيأتي دولتي رنگ وبويي ديگر بگيرد؛ رنــگ و بويي كه بي ترديد 
مطلوب همه فمنيســت هاي پرشــور و آزادي خواه برخاســته از 

مشروطه نخواهد بود.
خــارج از روايت هاي مكتــوب و مضبوط تاريخ، زنان در شــهرها 
دارند باسواد مي شــوند، دسترسي به بهداشــت و درمان به مدد 
بيمارســتان هاي نوظهور و فارغ التحصيالن مدرسه مامايي رو به 
بهبود اســت و شــمار زناني كه خود را صاحب حقوق مي دانند رو 

به تزايد.

به چه ماند جهان مگر به سراب؟

خونبهايي كه پرداخت نشد

شوراي حل اختالف در نظميه 

شمار زناني كه خود را صاحب حقوق مي دانند رو به تزايد است

ترور واعظ قزويني به جاي ملك الشعراي بهار

بعد از، تحقيقات قرار شده كه در محضر شرع انور گفت وگو نمايند

زنان 

يك سال يك خبر

حوادث

معراج قنبری 

كتابخانه ای به بلندای يک قـرن
گزارش ويژه

وســعِت تاثيرگذاری انقالب مشروطه در نوســازِی ايران، 
بسياری از موضوع های فرهنگی و اجتماعی را در بر می گيرد. 
پيشينه  تاسيس نخستين كتابخانه  رسمی در ايران، با هدف 
پيگيری فكری و حمايت از نمايندگان مجلس در راستای 
ايجاد حكومتی جديد به روزگار مشــروطيت باز می گردد. 
تاســيس كتابخانه مجلس از تالش ها و فعاليت های برخی 
از نماينــدگان تا زمان بهره وری، حدودا ۲۰ ســال به طول 

انجاميد. 
نخســتين تالش هــای موثــر توســط شــخصی به ناِم 
مرتضی قلی خان هدايت )صنيع الدوله(، كه در آن زمان رئيس 
مجلس بود آغاز شد. او دســتور داد تا كتاب هايی در زمينه  
حقوق جمع آوری و خريداری شود. در ادامه و تا دوره سوم 
مجلس، حدود ۲۰۰ جلد از كتب خطــی و كمياب »ميرزا 
ابوالحسن جلوه« عارف عهد ناصری و بعدتر بيش از ۱۰۰۰ 

جلد از كتاب های اهدايی احتشام السلطنه را اضافه كرد. 

در اين بين تالش های ارباب كيخسرو و همراهانش نيز موثر 
واقع شد و آنها سرانجام در فضايی محدود در كنار حوضخانه  
ساختمان قديمی مجلس، معروف به ساختمان مشروطه؛ 
اين نهال را كاشــتند تا خيلی زود به مركزی معتبر تبديل 
شود. پس از مدتی و به دليل استقبال از اين كتابخانه كوچك، 
تالش های بسياری برای انتخاب مكانی مناسب تر برای اين 
مجموعه پی گرفته شــد. اين هدف در زمان مجلس پنجم 
در ۱۳۰۲ نتيجه داد و ساختمان  موجود در ضلع شرقی باغ 
بهارستان، يعنی عمارت عزيزيه )عزيزالسلطانی( خريداری 
و قسمتی از آن را برای تأسيس كتابخانه ای وسيع تر در نظر 
گرفته و »عبدالحميد نقيب زاده مشايخ« به عنوان مسئول 

آن منصوب شد. 
اما اتفاق اصلی و ماندگار در رابطه با اين كتابخانه، در سال 
۱۳۰۴ رخ داد. در اين سال بود كه كتابخانه مجلس به عنوان 
نخســتين كتابخانه دولتی و مدرن ايران به طور رســمی 

گشايش يافت و »يوسف اعتصام الملك آشتيانی« به عنوان 
مدير آن انتخاب شد.

پس از گذر ســاليان، مديران و تصميم گيرنــدگان به فكر 
ســاختمانی با كاربری چند منظوره افتادنــد؛ مكانی كه 
پاسخگوی حجم كتب و اسناد اين كتابخانه باشد. در نتيجه 
بهمن ماه ۱۳۴۱، ســاختمانی كه اكنون كتابخانه  مركزی 

)شماره  يك( در آن قرار دارد افتتاح شد.
اين مجموعــه دارای گنجينه هايی كميــاب و تاريخی از 
منابعی است كه آنجا را به مركزی مهم و يكی از معتبرترين 
كتابخانه های ايران تبديل كرده اســت. كتاب های چاپی، 
سربی، ســنگی و خطی، نشــريه های ادواری، سند ملی 
و بين المللی،  عكس  و نقشــه  تاريخی،  منبع شــنيداری و 
ديداری، گزارش  دولتی و... گوشه ای از منابع و منظرهای 
گوناگون اين كتابخانه اســت؛ كتابخانه ای به بلندای يك 

قرن. 
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اگر اين روزها شوراهاي حل اختالف از كشــيده شدن بسياري از 
اختالفات به دادگاه ها جلوگيري و در همــان مرحله اختالفات را 
حل و فصل مي كنند، پيش از اين پليس بود كه در اين كار پيشقدم 
مي شد. براســاس گزارش هاي موجود از اوايل ســده بسياري از 
اختالفات با پادرمياني مأموران پليس برطرف مي شــد و طرفين 
با هم صلح مي كردند. مثال در گزارشــي از چالميــدان تهران كه 
مربوط به سال۱۳۰۴ مي شــود، نوشــته اند: »آقا هاشم صراف، با 
زنش، كه همشيره محمد شيپورچي است نزاعشان شده، مشاراليه 
مي خواسته برود و زن خود را طالق بدهد. جمعي از زن هاي طرفين 
به حمايت يكديگر برآمده، بناي زد و خورد گذارده بودند. همسايه ها 

جمع شده، آنها را ساكت كرده، صلح مي دهند«. 
از اين دست پادرمياني ها در آن دوره كم نبوده است. مثال در گزارش 
ديگري آمده است: در چالميدان حسين نام سرايدار، از خانه صاحب 
ديوان به رئيس محله اظهار داشته كه مبلغي به ضعيفه براي مخارج 
دادم كه عده او منقضي شود، براي خودم عقد كنم، رفته به ديگري 
شوهر كرده است. رئيس محله ضعيفه را حاضر كرد. بعد از تحقيقات 

قرار شده كه در محضر شرع انور گفت وگو نمايند«.
آنطور كه اسناد و مدارك به جا مانده از سال هاي اوليه اين قرن نشان 
مي دهد پليس نقش پررنگي در پيشگيري از وقوع بسياري از جرائم 
و خشونت ها داشته اســت. در مورد ديگري نوشته اند: »ضعيفه اي 
مستأجر مشهدي حسين بقال بود و چون كرايه اش را كه 8زار بود 
نپرداخته بود، نزاع مي كنند. بعد از تحقيقات، رئيس محله ميان آنها 

قراري مي دهد كه بقال راضي شده مي رود«.

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

آبان ماه سال۱۳۰۴؛ مملكت در بحبوحه تصويب طرح انحالل سلسله 
قاجار است. واعظ قزويني كه مدير روزنامه »رعد« است براي رفع توقيف 
روزنامه اش از قزوين به تهران آمده تا با حضور در مجلس، كارهاي حقوقي 
روزنامه اش را انجام دهد. رضاخان از مدتي قبل دستور ترور ملك الشعراي 
بهار را داده اســت اما مدرس و بهار كماكان به او مي تازند. رضا ميرپنج 
آماده تاج گذاري شده است، افراد مسلح براي تامين امنيت ميان مردم، در 
همه جاي مجلس ديده مي شوند. در سوي ديگر، بهار نطق آتشين خود 
را بيان كرده و سريعا محل را ترك مي كند. زيرا از قبل به او خبر داده اند 
كه جانش در خطر است و براي ترور او كمين شــده است. او در يكي از 
اتاق هاي مجلس مي نشيند و ســيگاري آتش مي زند. كمي آن سوتر در 
آبدارخانه، واعظ قزويني از همه جا بي خبر، چاي خود را نوشيده و به طرف 
پارلمان رهسپار مي شود كه به دليل شــباهت پوشش و فيزيك، با بهار 
اشتباه گرفته شده و چندين گلوله به سمت او شليك مي شود. واعظ كه 
تيري به گردنش خورده سراسيمه به سمت مدرسه سپهساالر مي دود 
اما پهلوان زاده يزدي خود را به او رســانده و سرش را مي برد. همان روز 
مشخص مي شود كه ترور اشتباهي صورت گرفته و رضاشاه امر مي كند، 
مبلغ ۵۰۰تومان به عنوان خونبها به ورثه واعــظ قزويني بپردازند، اما 
هيچ گاه اين وجه به آنها پرداخت نشد و خون واعظ بي جهت ريخته شد.
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عنوان »شــرلوك هلمس ايران؛ داروغه اصفهان« زحمت كاظم 
مستعان الســلطان »هوشــي دريان« اســت براي بومي سازي 
داستان هاي شــرلوك هولمز. مستعان السلطان مســتعد بود و 
نوآوري هايي در روايت داشت كه اثرش را خواندني مي كرد. از سوي 
ديگر با اين اثر، نرم نرمك لغات و اصطالحات پليسي، گرچه ناپخته، 
به زبان فارســي راه پيدا كرد. گفت وگونويسي و تركيب گفتار در 
زبان داستان، در شرلوك هلمس ايران به خوبي نشسته است. با اين 
همه شرلوك هلمس ايران، شرلوك هولمز دست دوم بود و تا اصل 

هست، بدل ماندگاري ندارد.
»ارباب گفت: عالوه بر اينكه آثاري از سوابق به  دست نيامده، ديشب 
گذشته هم دختر يك نفر از محترمين بهبهان غفلتا و ناگهان بدون 
سروصدا مفقود شده و معلوم نيست كه او را ربوده اند يا خودش خود 
پنهان نموده. شما البته مي دانيد كه من هميشه در مقابل وقايع اين 
شهر با اختياراتي كه  دارم سند مي سپارم كه براي هر سرقتي كه 
واقع شود بعد از 40روز يا عين يا مقابل قيمت آن خسارت صاحب 
مال را از خودم بپردازم و بعد اگر پيدا شود براي خود بردارم و در اين 
مدت من 3 فقره از مال خود عوض داده ام ولي آدم هاي مفقود شده 

را كه ديگر نمي توانم عوض بدهم چه جواب بايد داد؟ 

محمود پرسيد: واقعه دروازه طوقچي چه بوده؟ 
ارباب گفت: چون در آن محل دو شب بود 10نفر سوار آذربايجاني 
كشيك مي دادند، پريشب مقارن نصفه شب از داخل كوچه صداي 
زني را مي شنوند كه به زبان تركي استمداد كرده مي گويد مردي 
مرا گرفته است مي خواهد ببرد، به فريادم برسيد. رئيس سوارها به 
دو نفر فوري پياده حركت كرده مي روند. به قدر 10دقيقه صداي 
آن زن بريده مي شود، ســايرين گمان مي كنند كه رفقايشان او را 
خالص نموده اند، بعد يكمرتبه باز صداي زن بلند مي شود كه چرا 
راه را عوضي رفتيد به اين طرف بياييد. اي داد، اين مرد مرا مي كشد 

يا بايد تمكين از او نمايم«.

گنگخوابديده

نثر

1304

 شاعر مردم
نه شاعر دربار

ايرج ميرزا )1304ـ1۲۵۲(
مرتضي كاردر ��������������������������������������������������������������

تنها شاعر دوره مشروطه است كه پس از 100 سال 
هنوز زنده اســت و ديوان شــعرهاي او در بساط 
كتابفروشــان كنار خيابان به فروش مي رسد، نه به  
دليل ســهمي كه در نوگرايي داشته بلكه به  خاطر 
هجويات و هزليات و آنچه هميشه خالف شأن و عرف 
بوده و او اغلب به ساده ترين و فصيح ترين شكل به 
نظم درآورده است� اما سهم او در ادبيات مشروطه 
و تاريخ تجدد اجتماعي انكارناشدني است� شعر او 
همواره در مقام رسانه اي قدرتمند به ميدان مي آيد و 
او به  خاطر مخالفت با سنت ها و زبان گزنده اي كه در 

هجوشان دارد تا مرز تكفير نيز مي رود�
ايرج ميرزا فرزند غالمحسين ميرزا )صدرالشعرا( 
كه نتيجه فتحعلي شاه است، مي توانست مثل شاعر 
درباري باشد و تا آخر عمر در امن عيش دارالسلطنه 
تبريز زندگي كند و در مدح پسرعموهاي خود شعر 
بگويد، اما ميان شاعر دربار بودن و شاعر مردم بودن، 
دومي را انتخاب كرد و شايد آنچه او را تا امروز زنده 

نگه داشته آثار وضعي همين انتخاب است�
ايرج نوگرايان را خوش نمي داشت� او نه  تنها بسياري 
از رجال و عادت ها و سنت ها را هجو كرده است، بلكه 
نوگرايان را نيز از گزند خود بي نصيب نگذاشته و در 

هجو بدعت هاي ايشان نيز سروده است�
در تجديد و تجدد وا شد
ادبيات شلم شوربا شد���

اين جوانان كه تجدد طلبند
راستي دشمن علم و ادبند

اما اگر يكي از اصلي تريــن زمينه هاي نوگرايي را 
سادگي زبان شعر و نزديكي به زبان زندگي روزمره و 
دوري از زبان فخيم و دايره بسته واژگان و قافيه هاي 
دشــوار و مجموعه تعقيدهاي شعر سنتي بدانيم، 
ايرج ميرزا يكي از اصلي ترين نقش آفرينان چنين 

اتفاقي است�
ايرج برخــالف نوگراياني مثل ميرزاده عشــقي 
طبعي روان دارد، اما ذهني ســاختارگرا ندارد� به 
كاركرد سياسي اجتماعي شعر باور دارد� شعرهاي 
او انگار در لحظه سروده مي شوند� گاه به چند بيت 
بســنده مي كند و گاه به مقتضاي حال تا ده ها بيت 
پيش مي رود� كثرت واكنش هاي منظوم او به انبوه 

اتفاق هاي دوره مشروطه گواه اين مدعاست�
با اين همه، اگر ايرج ميرزا به جاي نگاه كاركردگرايانه 
ـ اجتماعي و  به شعر در خدمت اتفاق هاي سياسي 
ستيز با سنت ها و هجو مخالفان قدري مهربانانه تر 
با هنر ذاتي خود مواجه مي شد، جايگاهي رفيع تر و 

ماندگارتر داشت�
شماري از شعرهاي او هنوز زبانزد خاص و عام است، 
ازجمله شعر »مادر«)گويند مرا چو زاد مادر( و »قلب 
مادر« )داد معشوقه به عاشق پيغام/ كه كند مادر تو با 
من جنگ( و مرثيه اش براي علي اكبر)ع( )رسم است 
هر كه داغ جوان ديد، دوستان/ رأفت برند حالت آن 

داغ ديده را(�
ايرج  ميرزا در ۲۲ اسفند ۱۳۰۴ در خيابان عين الدوله 
درگذشت و پيكرش در گورستان ظهيرالدوله آرام 

گرفت�
مصداق بارز نزديكي زبان شعر به زبان مردم است، 
خواه از طريق هجويات باشد، خواه از طريق شعرهايي 
مثل مادر يا علي اكبر يا  ايرج ميرزا، شاهزاده و رجال 
قاجاري، نتيجه فتحعلي شــاه  سهم او در نوگرايي 
اندك/ كم نيســت اگرچه  ايرج ميرزا نوگرايي را� 
چيزهايي در هجو تجدد نيز گفته است� اما او بيش 
از آنكه مخالف تجدد باشد، مخالف تظاهر به تجدد 

و اداي متجددان را درآوردن بود�

انقراض قاجار و ظهور پهلوي مصادف مي شود با تاسيس سينماهاي تازه 

70سال ترقي
كتابفروشي كه فرهنگ آنندراج را به ايران آورد

ميراث آمريكايي براي ديكتاتور ملي گرا
سخنراني آرتور اپهام پوپ در حضور رضاشاه، 7 ماه پيش از تاجگذاري او به عنوان نخستين شاه سلسله پهلوي

حتي قديمي تر از كافه نادري
اولين تجربه هاي جامعه شهري ايران در استفاده از جذابيت اجراي موسيقي

موسيقي متن: اركستر كلنل وزيري

4صفحــــه

سينما 

نشر

تجسمی

موسيقی 

چرا تياترش را درآوردي
تكليف همه با واژه هاي »تيارت« و »تياتر« روشن شد 

  مهرداد رهسپار   �����������������������������������������������������������������������

علينقي وزيري نظرات جنجالي بســيار داشــت و اين نظرات را 
تند و بي پرده هم مي نوشــت يا مي گفت. يك نمونــه از اين نوع 
اظهارنظرهاي سوءتفاهم برانگيز او كه به قصد رفع سوءتفاهم بيان 
شد، در مجموعه سخنراني هاي پي در پي او در تير ماه سال 1304 
اســت كه بخش هايي از آن در روزنامه علي دشتي، يعني »شفق 
سرخ« منتشر شد و سپس سعيد نفيسي آن ها را به  صورت كتابي 
تحت عنوان »درعالم موسيقي و صنعت، چهاركنفرانس علي نقي 
وزيري، به ضميمه مقاله صنايع ظريفه« در همان سال منتشر كرد. 
اين سخنراني ها درباره موسيقي و تئاتر و اصول اخالقي بودند. در 
چهارمين جلسه سخنراني كه ۲4تير ماه 1304 در مدرسه عالي 
موسيقي برگزار شد، وزيري بحث خود را صرفا به هنر تئاتر و رابطه 
آن با اخالق و آموزش اختصاص داد و بر آن شد تا تكليف همه را با 
واژه هاي تيارت و تياتر روشن كند، او گفت: »تيارت همان طور كه 
اينجا معمول است يك بقال بازي است و لوس گيري و حقه بازي. 
اغلب شــنيده ايد كه يكي به ديگري به غرض مي گويد: بابا چرا 
تياترش را درآوردي! بازي تئاتر به كلي وراي آن است و چون معني 
آن  را بعضي ها نمي دانند خيال مي كنند چه چيزي بايد باشد، حرام 

باشد يا حالل، مكروه باشد يا مطلوب. 

خب من حاال سعي مي كنم كه به شما بفهمانم اوال معني فارسي 
تئاتر، نمايش گاه و محل انتقادات اخالق مردم است، پس هر ملتي 
ملزم است براي آشنايي به اخالق خود در تاسيس اين نمايشگاه 
مخصوصا در شهرهاي پرجمعيت كوشــش نمايد تا بدينوسيله 
عيوبي كه خود بدان ها آگاه نيست به طرز برجسته ديده و درصد 

درفع آن برآيد«.

  سعيد مروتي ����������������������������������������������������������������������������
 

آخرين سال ســلطنت آخرين شــاه قاجار، مصادف شد با رونق 
تدريجي سينماداري و تاسيس سينماهاي تازه. احمدشاه جاي 
خود را به سردار ســپه داد تا دوراني تازه آغاز شود. البته تاسيس 
ســينماهاي تازه، نه ربطي به رفتن قاجار داشــت و نه ارتباطي 
با آمدن پهلوي. ســينما پديده اي تازه بود كه سياســتمداران و 
صاحبان قدرت هنوز كاري به آن نداشتند. نهايت بهره از سينما، 
اين بود كه وقتي در آبان 1304 سردار سپه، رضا شاه شد از خان بابا 
معتضدي دعوت شد با دوربين و سه پايه اش به مجلس مؤسسان 
برود و مراسم را ضبط كند. در همين سال بود كه آرنولد ياكوبسن، 
سينما ماياك را در تبريز افتتاح كرد و بوشهري ها صاحب سينما 
درخشان شدند. اما هيجان انگيزترين اتفاق سينمايي سال 1304 
را كلنل علي نقي وزيري رقم زد. وزيري ۲ســال بعد از راه اندازي 
اركستر مدرسه ملي موسيقي، كلوب موزيكالش را تبديل به سالن 
ســينما كرد. اين روايت روح اهلل خالقي اســت كه اركستر كلنل 
وزيري هنگام نمايش فيلم ها در سالن سينما مي نواخت تا تصاوير 
صامت جاندارتر شــوند. شاگردان اســتاد مقابل پرده هنرنمايي 
مي كردند و گاهي خود كلنــل وزيري هم به جمــع نوازندگان 
مي پيوست تا موسيقي متن، آبرو و اعتبار بگيرد. سينما به عنوان 
يكي از مظاهر تجدد، به تدريج راه خودش را در جامعه ايراني پيدا 
مي كرد. هنوز فيلم ايراني ســاخته نمي شــد و تنها ايراني پشت 
دوربين فيلمبرداري خان بابا معتضدي بود، ولي سينماهاي تازه، 
در حال گسترش و تاسيس بودند و فيلم هاي صامت خارجي روي 

پرده مي آمدند و مي شد در سينما صنعتي فيلم هاي بي صدا را با 
موزيك كلنل وزيري تماشا كرد.

  ندا زندي ���������������������������������������������������������������������������������
 

در دوره قاجــار بود كه براي نخســتين بار تيمچه سرپوشــيده 
حاجب الدوله، محل متمركز كتابفروشــان و ناشران در طهران 
شد و بعدها به تيمچه كتابفروش ها شهرت يافت. حاج شيخ باقر 
كتابفروش، پدر محمدعلي ترقي و از فعاالن نشر در دوره قاجار نيز 
در همانجا كسب وكار داشت. عجيب نبود كه محمدعلي هم راه 
پدر را در پيش گيرد. او در مدرسه سن لوئي درس خواند و ديري 
نپاييد كه اداره كتابفروشي اسداهلل ترقي، از آزادي خواهان مشروطه 
را عهده دار شد. در دهه اول قرن، كســب وكار مستقل خود را در 
خيابان ناصرخسرو آغاز كرد و به دليل اينكه معتقد بود ادبيات ايران 
را در جهان با نام خيام مي شناسند، اين نام را براي كتابفروشي و  
انتشاراتش برگزيد. ترقي، اهل سفر بود و آشنا به مبادالت كتاب 
ميان ايران و هند و چاپخانه هاي بمبئي. در سفرهاي متعددي كه 
به هند داشــت، با جمعي از ادباي عالقه مند به ادب فارسي آشنا 
شد كه كتاب هاي چاپ ايران را برايشان سوغات مي برد و از هند 
منابع فارسي را براي اهلش در ايران تحفه مي آورد. رهاورد يكي از 
سفرهايش به هند، فرهنگ مشهور »آنندراج« بود كه بعدها بارها 
در تهران تجديدچاپ شد. كتابخانه خيام در انتشار كتب عمومي 
و تخصصي فعال بود. محمدعلي ترقــي زماني كه يادگيري زبان 
انگليسي در ايران رونق مي گرفت يكي از كساني بود كه به حوزه 
چاپ فرهنگ انگليسي به فارسي و كتاب هاي زبان آموز انگليسي 
مبادرت ورزيد و انتشار »فرهنگ انگليســي به فارسي خيام« و 
بســياري كتب مرجع تاريخي و ادبي را در كارنامه خود به ثبت 

رســاند. ترقي ميراث خود را همچون پدرش براي فرزندانش به 
وديعه گذاشت و در زمينه تاســيس و فعاليت در اتحاديه ناشران 
و كتابفروشان سهم بسزايي داشت. نشر خيام در دهه ۵0 كم كم 
رو به زوال رفت و در ســال هاي اخير نيز فعاليت چنداني نداشته 
است. بيژن ترقي، فرزند محمدعلي، از ترانه سرايان و شاعران بنام 

ايران است.

حافظ روحاني ����������������������������������������������������������������������������
 

هنوز 7 ماه تا انقراض رســمي سلســله قاجار و بر تخت نشستن 
رضاشاه به  عنوان نخستين شاه سلسله پهلوي مانده كه آرتور اپهام 
پوپ براي نخســتين بار پا به ايران مي گذارد. آرتور اپهام پوپ در 
ميانه دهه چهارم زندگي است كه تدريس در رشته فلسفه را رها 
مي كند تا بر مطالعه فرهنگ و هنر ايران متمركز شــود. كمتر از 
10 سال بعد از اين تصميم بزرگ است كه به دعوت حسين عالء 
)1343– 1۲60( كه در آن زمان نماينده مجلس شوراي ملي بود 
به ايران آمد. مي دانيم كه ساموئل جردن )1۸71–1۹۵۲(، مدير 
وقت كالج البرز، او را به مقامات ايراني پيشنهاد داده است. در آن 
زمان پوپ رايزن مؤسسه هنري شيكاگو بود و عالقه مند به فرهنگ 
و هنر خاورميانه. دكتر عيسي صديق )13۵7– 1۲73( كه متن 
سخنراني را ترجمه كرده بود نقل مي كند كه اين سخنراني آنچنان 
بر رضاخان تأثير گذاشــت كه او مجموعه اي از دستورات را براي 
احيا و توجه به هنر صادر كرد. از نخستين نتايج اين تأثير دستور 
رضاشاه بر ترميم مسجد شــيخ لطف اهلل است كه به فاصله اندكي 
بعد از ســفر پوپ به ايران انجام مي شود. رضا شــاه در آستانه بر 
تخت نشستن و آماده براي اجراي سياست هاي ملي گرايانه اش، 
به چهره اي چون پوپ نياز داشــت. ســخنراني پوپ در حضور 
نخست وزير وقت و شاه آينده، شايد تنها بخشي از راه را به رضا شاه 
نشان داد و به او يادآوري كرد كه براي ملي گرايي بايد از گذشته 

تاريخي محافظت كند.

  حسين عصاران ������������������������������������������������������������������������

كلنل وزيري در اوايل راه خدمت رساني هاي هنري و فرهنگي اش 
در پاييز ســال1303 كلوپ موزيكال را راه اندازي كرد كه خيلي 
زود به پاتوقي براي گروهي از اديبان، نويسندگان، موسيقي دانان 
و شاعران بدل شد؛ با چنين تصويري شايد بتوان كلوپ موزيكال 
را يكي از نخستين تجربه هاي جامعه شهري ايران در استفاده از 
جذابيت اجراي موسيقي )كنسرت هاي موسيقي با يك اركستر 
ســي نفره(، نه در شكل مجلســي و خصوصي، بلكه در عرصه اي 
گســترده، آن هم براي مخاطبان زن و مرد دانســت. در گذر از 
اين مؤلفه، سويه ديگر اين جمع نشيني را بايد در سخنراني هاي 
پرشور، پيشرو و روشــنگرانه  وزيري در سال1304 دانست كه به 
بهانه لزوم تغيير و نوآوري در موســيقي ايران، رنگ و بويي از نقد 
تند اجتماعي نسبت به عقب ماندگي جامعه ايراني به  خود گرفت. 
متن 4 سخنراني او را - كه همان سال توسط سعيد نفيسي تدوين 
و منتشر شد- مي توان نمايه اي از ذهنيت نوگراي وزيري در زمينه 
مسائل اجتماعي و چه بسا سياسي، در پيوند با كار موسيقي يا به 

بهانه آن در نظر گرفت.

پيشنهاد كتاب: »در عالم موسيقي و صنعت« )۴ كنفرانس، 
به ضميمه مقاله »صنايع ظريفه«(، نوشته  علينقي وزيري، 

به كوشش سعيد نفيسي- سال۱۳۰۴

تئاتر

شعر

جرايد اقليت نتوانستند در برابر رضاخان و طرفدارانش كاري از پيش ببرند
پيمان تسبيح مقدس مطبوعات
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هنوز هوا گرگ  وميش بود كه ســيدمحمد تدين )رئيس مجلس 
شوراي ملي(، سليمان ميرزا اسكندري )نماينده مجلس و رئيس 
حزب سوسياليست ايران(، سيدمحمدصادق طباطبايي)نماينده 
مجلس و مؤسس حزب اعتداليون(، حسين خان بهرامي ملقب 
به احياءالسلطنه )نماينده مجلس و پزشك(، زين العابدين رهنما 
)نماينده مجلس و روزنامه نگار(، ميــرزا فرج اهلل خان دبيراعظم 
)نماينده مجلس و روزنامه نگار(، سرلشــكر خدايارخان )افسر 
قزاق و دوســت رضاخان( و احتماال ميرزا كريم خان رشــتي، از 
رجال متنفذ حاضر در پشــت پرده سياست، به خانه سردارسپه 
رسيدند. سردارســپه مدت ها بود كه براي ســرنگوني سلسله 
قاجار دسيســه مي چيد. بــا هركس كه فكر مي كــرد مي تواند 

او را در رســيدن به مقصودش يــاري دهد، 
ديدار مي كرد و وعده و وعيد مي داد و با بوي 
كباب، خر مرادش را مي راند. رضاخان خوب 
مي دانست اگر مي خواهد به تماشاي غروب 
قاجاريه بنشــيند، بايد حمايت مجلس را به  

دست آورد.
هيچ يــك از مهمانــان سردارســپه دم 
برنمي آورد و همه چشم ها به دهان ميزبان 
دوخته شــده بود تا دريابنــد اين مالقات 
سحرگاهي چه علتي دارد. رضاخان با تأني 
و وقاري كه حضــار را تحت تأثير قرار دهد، 
دست در جيب كرد و تســبيحي را بيرون 
آورد، لحظه اي مكث كــرد و بعد با لحني 
دوستانه و مطمئن گفت: »من مي خواهم 

با شما هم عهد بشوم كه در مسائل مهم مملكتي با يكديگر متحد 
و متفق باشيم«. بوي الرحمن قاجارها از مدت ها پيش بلند شده 
بود و مهمانان رضاخان آنقدر در دنياي سياست تجربه داشتند 
كه بداننــد در آتيه ايران جايي براي قاجارها نيســت. هريك از 
حضار گوشه اي از تســبيح را گرفت و در همان سحرگاه بود كه 
ستاره بخت احمدشاه در جايي پشت ابرها براي هميشه خاموش 
شد. فرداي آن روز، يا زين العابدين رهنما و يا ميرزا فرج اهلل خان 
دبيراعظم -كه هر دو دستي بر قلم داشــتند- مقاله اي با عنوان 
»تسبيح مقدس« در روزنامه نوشت. اتفاقات بعدي، مثل سيل 
تلگراف هاي ارســالي از واليات مبني بر نارضايتــي از قاجارها، 
اجتماعات مدرسه نظام، سرگرم كردن مردم با نمايشگاه بزرگي 
در خارج شــهر و كمبود تعمــدي نان، در حكم خــرج باروتي 
براي انهدام نهايي هدف بود. جرايد اقليــت، با همه تاوان هايي 
كــه همچون تــرور ميرزاده عشــقي 
دادند، نتوانســتند در برابر رضاخان و 
طرفدارانش كاري از پيش ببرند. حتي 
اخبار راديو مسكو هم در مذمت مديران 
جرايــد اقليت بود كــه در اعتراض به 
حكومت سركوب و وحشت در مجلس 
تحصن كردند. از ديد راديو مسكو، اين 
اقدام در مساعي مرتجعين با روحانيون 
براي تحريك تعصب مذهبي توده مردم 
به منظور جبهه گيري در مقابل اقدامات 
تجددخواهانه رضاخان ريشــه داشت. 
۹آبان1304 كه رضاخان، رضاشاه شد، 
دوره رخوت مطبوعات شــروع شد و تا 

سال13۲0 به درازا كشيد.

پريشب مقارن نصف شب از داخل كوچه صداي زني را 
مي شنوند كه به زبان تركي استمداد كرده
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