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رئیس جمهوري در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرد:

 فیلترینگ خاموش
 با اینترنت گران

اپراتورهاي تلفن همراه با پافشاري بر گران ماندن بسته هاي اینترنت 
دسترسي کاربران را به پلتفرم هاي جهاني محدود مي کنند
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جناب آقاي احمد غالمی
سردبير محترم روزنامه شرق

درگذشت  برادر گرامیتان  را تسلیت عرض مي نماییم؛  از ایزد منان براي 
آن مرحــوم علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و ســامتي 

همكاران شما در موسسه همشهريمسئلت داریم.
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اعداد سمي
 رشد نقدینگي در اقتصاد ایران 

چه وضعیتي داشته است؟

 شكوفايي اقتصاد شهر
با صرفه جويي انرژي

بخشي از كوه دماوند 
وقفي شد

   قربانی در قربان
اطعام در غدير

اجراي دســتورالعمل مقررات ملي 
ساختمان، تهران را از تراکم فروشي 

بي نیاز مي کند

سازمان جنگل ها از صدور سند وقفي 
براي یك بــرش از کوهپایــه تا قله 
دماوند به نام سازمان اوقاف خبر داد 

در اعیاد پیش رو و در قالب یك پویش 
در پایتخت برگزار می شود

 ويژه نامه 
انقراض قاجار 
 

 برآمدن
 سلسله پهلوي

یادداشت
زهرا نژادبهرام ؛ عضو هیأت رئیسه شوراي شهرتهران

با توجه به فضاي ایجادشــده براي تــردد خودروها 
بیشتر شهرهاي جهان دســتخوش چالشي به عنوان 
اولویت محوري شده اند. چالشــي که وضعیت انسان 
در شهر را تعیین تکلیف مي کند. اولویت اول دست کم در قرن بیستم بیشتر حول 
محور رویکردهــاي خودرومحوري بود. حتي تا اوایل قــرن21 هم این موضوع در 
جهان دستخوش طراحي هاي شهري شده و بیشتر تاش ها بر این بود که بتوانند 

خیابان هایي را مناسب تردد خودرو ایجاد بکنند.
به طور کلي به نظر مي رسد در این زمینه به نوعي اختاط معنا ایجاد و واقعیت شهرها 
دچار چالش شده است. واقعیت شهرها آن است که انسان در آن زندگي کند وگرنه 
شهرها از معناي خود دور مي شوند و کارکرد خود را از دست مي دهند. یکي از عناصر 
اصلي شهرها که مي توانیم روي آن تمرکز کنیم، خیابان است. خیابان همان جایي 
است که اتفاقات مهم فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در آن به وقوع مي پیوندد. در 
واقع، عنصر تعیین کننده خیابان، انسان است و اگر انســان درون خیابان نباشد، 
فضاي ترددي که فقط به خودرو اختصاص داده مي شود، مشابه جاده خواهد بود و 
در جاده کســي انتظار این را ندارد که تعامل، تبادل و تفاهم صورت بگیرد. این در 

حالي است که این انتظار از خیابان مي رود.
 از این رو به نظر مي رسد که یك بار باید به گذشته بازگردیم و مفاهیمي که دست کم 
در قرن21 براي شهرها تعریف شده را بازخواني کنیم؛ از جمله مفهوم خیابان. اگر 
مفهوم خیابان بازخواني شــود، آن وقت امکان آن را داریم که بازگشتي به مفهوم 
انسان داشته باشیم. جایي که انســان بتواند در آن تردد کند، تعامل و تبادل نظر 
و تفاهم کند؛ از آن بیاموزد و بیاموزانــد و در آن کار اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
بکند. به طور کلي خیابان در مفهوم شهري، معنایي جز این ندارد. از این رو خیابان 
زماني مي تواند این مفهوم را براي خود داشته باشد که امکان تردد انسان در آن در 
اولویت قرار بگیرد و این به معناي حرکت نکردن خودرو در خیابان نیست. بلکه همه 
اینها مي تواند در کنار هم وجود داشته باشد. با این تفاوت که سهم انسان از خیابان 
باید قابل توجه و درخور باشد. اینجاست که چالش اصلي به وجود مي آید که آیا ما با 
پیاده محوري مي خواهیم بسیاري از خیابان هاي شهر را فقط به پیاده ها اختصاص 

دهیم یا اینکه مي خواهیم خیابان را به شهر و انسان برگردانیم.
از سوي دیگر، از آنجا که خیابان هویت شهر است و مفهومي معنادار و وسعتي به معناي 
شهر دارد، ایجاد امکان پیاده روي مطلوب، تحقق شهر پیاده محور است و انسان محوري 
کانون پیاده محوري. به این مفهوم که سرعت قدم زدن باید مبناي طراحي هاي شهري 
قرار بگیرد نه ســرعت اتومبیل. در واقع آنچه مي تواند فرصت هاي جدیدي را براي 
شهروندان فراهم و از ظرفیت هاي آن براي بازگشت به خیابان و فضاي شهري استفاده 
کند، باورپذیري این مهم است که پیاده روها و پیاده محوري، یك اصل اولویت دار است.
در شهر تهران با توجه به شرایطي که از نظر ژئو جغرافیایي و پستي و بلندي هایي 
که در این شهر وجود دارد، باید نســبت به بازخواني ظرفیت ایجاد مسیر پیاده در 
خیابان ها اقدام جدي صورت بگیرد. از سوي دیگر، موانع فیزیکي درون پیاده روها 
و تقلیل پیاده روها به عرض هاي بســیار کوچك عبور، با توجه به موانعي که هریك 
از دســتگاه ها بنا به ضرورت ها و زیرساخت هاي شــهري درون آن ایجاد کرده اند، 
موجب شده خیابان از حوزه دسترسي انســان خارج شود و به مسیري صرفا براي 
عبور خودروها مبدل شده که امکان گفت وگو و تعامل درون آن نیست. شاید یکي 
از عوارض جدي این نوع نگرش را بتوانیم در پدیده نوظهوري که در چند سال اخیر 
در شهر تهران شاهد هستیم ببینیم. پدیده نوظهوري به نام »دور دور«. »دور دور« 

شاید دلیلش این باشد که خیابان هاي تهران امکان گفت وگو 
و تعامل را از شــهروندان گرفته و شهر را از انسان تهي کرده 

است. چراکه آدم ها فکر مي کنند در مقطع خاصي نیازمند گفت وگو هستند اما این 
فضا برایشان در شهر فراهم نیست.

بازخواني مفهوم خيابان؛ 
بازگشتي به مفهوم انسان
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نگاه
علي اصغر محمدي ؛  روزنامه نگار

امســال ثبت نام دانش آمــوزان رنگ و بــوي دیگري 
دارد؛ ثبت نام در مدارس دولتي! والدین بســیاري از 
دانش آموزان با توجه به شیوع بیماري کرونا و وضعیت 
آموزشي کشــور تصمیم گرفته اند فرزندان شان را در 
مدارس دولتي ثبت نام کننــد. هرچند رویگرداني مــردم از غیردولتي ها به مذاق 
مؤسسان این مدارس و برخي مسئوالن پیشین و کنوني آموزش و پرورش که خود 

مؤسس مدارس غیردولتي اند، خوش نیامده است.
بازگشت مردم به مدارس دولتي دالیل مختلفي دارد؛ یکي از آنها افزایش نرخ شهریه 
است، امسال هم آموزش و پرورش نرخ شهریه مدارس غیردولتي را تعیین و اعام 
کرد که شهریه دوره هاي ابتدایي، متوســطه اول و متوسطه دوم به ترتیب 12، 14 
و 17میلیون تومان شد. البته کم نیستند مدارسي که قانون خاص خود را دارند و 
به طرق مختلف قانون گریزي کرده و شهریه مدنظر خود را از والدین دانش آموزان 

دریافت مي کنند.
بســیاري از مدارس غیردولتي با آنچه تبلیغش را مي کنند، فاصله زیادي دارند و 
از کیفیت الزم برخوردار نیســتند و فقط برخي مدارس غیردولتي برند که شهریه 
ویژه خود را دارنــد از کیفیت مطلوبي برخوردارند. به گفته مســئوالن در مجموع 
30درصد ظرفیت کل مدارس غیردولتي خالي است و شاید به همین دلیل است که 
مدارس غیردولتي همچنان با کنکورمحوري و به تبع آن وعده تسخیر صندلي هاي 

دانشگاه هاي مطرح کشور به دنبال بازار گرمي و جذب دانش آموزان هستند.
از سوي دیگر، نتایج کنکور در چند سال اخیر نشان مي دهد که بسیاري از مدارس 
غیردولتي در این زمینه موفق نبوده اند و فقط مدارس برند موفقیت هایي کســب 
کرده اند. براساس اظهارات رئیس پیشین مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و 
پرورش، »در صدر نتایج امتحانات نهایي ابتدا مدارس خاص دولتي و بعد مدارس 
خاص غیردولتي که تعدادشان زیاد نیست، قرار دارند. به عبارتي در نتایج امتحانات 
نهایي هرساله باالترین میانگین نمره برگه امتحاني و باالترین میانگین درصد قبولي 
مربوط به مدارس خاص دولتي است. درواقع نتایج امتحانات نهایي از صدر تا ذیل 
جدول به ترتیب عبارتند از: مدارس دولتي خاص، مدارس غیردولتي خاص، مدارس 

عادي دولتي و بعد مدارس عادي غیردولتي.«
یکي دیگر از دالیل روي آوردن مردم به مدارس دولتي شیوع بیماري کروناست که 
منجر به تعطیلي مدارس و ارائه آموزش ها به صورت مجازي شــده است. استدالل 
اولیاي دانش آموزان این اســت که اگر آموزش ها مجازي باشد چه لزومي دارد که 
فرزندان شان را به مدارس غیردولتي بسپارند و شهریه هنگفتي نیز بپردازند؛ همان 

بهتر که در یك مدرسه دولتي ثبت نام کنند.
این نوع استدالل در مورد مدارس غیردولتي - البته جز معدودي غیردولتي بابرنامه 
و باکیفیت - صحیح است. وقتي قرار اســت هیچ اتفاقي نیفتد، خوب چه بهتر که 
در مدرسه دولتي ثبت نام کنند. البته بسیاري از والدین دانش آموزان معتقدند که 
آموزش هاي مجازي هزینه بســیار کمتري دارد، در نقطه مقابل مؤسسان مدارس 

غیردولتي بر این باورند که آموزش هاي مجازي هزینه بر است.
یکي دیگر از دالیل رویگرداني مــردم از مدارس غیردولتــي افزایش هزینه هاي 
خانوار و کاهش بنیه اقتصادي خانواده هاست. واقعیت این است که درآمد بسیاري 
از خانواده ها تحت تأثیر بیماري کرونا و فشــار اقتصادي ناشي از تحریم ها به شدت 
کاهش پیدا کرده و در نتیجه خانواده ها از تامین هزینه هاي معیشــتي و تحصیل 
فرزندان شان عاجز شده اند و در مضیقه هستند. همه عوامل دست به دست هم داده 
تا والدیني که توان تقبل تحصیل فرزندان شــان در مدارس غیردولتي را داشتند، 

این روزها به این جمع بندي برســند که بهتر اســت اندك 
درآمد خود را باتوجه به اینکه نمي توان به این زودي ها پایاني 

براي فشار مالي متصور بود، در بخش هاي دیگر زندگي و سایر اولویت هاي خانواده 
هزینه کنند.

اقبال مردم به مدارس دولتي
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 مسئوالن شــهر باید  به پاس قدرداني از ایثارگري شهید آتش نشان، 
مرتضي حیدري اقدامات ویژه اي را انجام دهند. شهر

حجت نظري،  عضو کمیسیون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
با بیان ان مطلب گفت: شهید مرتضي حیدري یکي از قهرمانان شهر تهران است که 
مي تواند به الگویي براي شهروندان تبدیل شود به همین دلیل از سازمان زیباسازي 
درخواست کردیم که تصاویر این قهرمان را در معابر و فضاهاي شهري ازجمله اطراف 
ایستگاه محل خدمت و محل زندگي این شهید اکران کند تا همه مردم با رشادت هاي 

این فرد آشنا شوند.
به گزارش ایسنا، این عضو شوراي شهر افزود: همچنین پیشنهاد دادیم یك ایستگاه 
آتش نشاني به نام مرتضي حیدري نام گذاري شــود و این موضوع را در شوراي شهر 

پیگیري خواهیم کرد.

نام گذاري يكي از ايستگاه هاي آتش نشاني 
به نام شهيد »مرتضي حيدري«

پيدايم كن
 ساالرعقیلي آهنگ »مادر« را  براي 

 تماشاگران آناین خواند

شش ضلعی سقوط

مخالفان فريب خوردند

امروز در همشهري سده سنگ و الماس مي خوانید

عواملي که باعث سقوط قاجاریه شد

ضعف احمدشاه،  اغفال رضاشاه
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دیدگاه
علي پورسليمان ؛  معلم و کارشناس آموزشي

بحران کمبود معلم حداقل تا ســال1404 را مي توان 
نمادي از شــلختگي، ناکارآمدي و مدیریت جزیره اي 
و روزمره در آموزش و پرورش دانســت؛ وزارتخانه اي 
که قرار است براســاس ســند تحول بنیادینش، در 
افق1404، ترسیم گر ایراني توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در 
سطح منطقه با هویتي اســامي، انقابي، الهام بخش جهان اسام همراه با تعاملي 

سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین المللي باشد.
در مواجهه با چنین چشم اندازي از آینده اي که چندان هم دور نیست، این پرسش 
راهبردي مطرح است که دستگاه مادري که هنوز در رفع نیازهاي اولیه دروني اش 
درمانده اســت، چگونه و با چه ســازوکاري مي خواهد یا مي تواند از عهده چنین 

ماموریتي برآید؟
در اینجا و داخل پرانتز مي توان به بحث اســتراتژیك »توســعه انساني و آمایش 
سرزمین« اشاره کرد. در برنامه  آمایش  سرزمین ، ما با 3پروسه  از رابطه  انسان ، فضا 
و فعالیت  روبه رو هســتیم . با آنکه هیچ  بخش  از فرایند توسعه  نباید جداي  از سایر 
بخش ها تحقق  یابد، ولي  در بخش  توسعه  اجتماعي  و فرهنگي ، بیش  از هر چیز بر 

»توسعه  انساني« تأکید شده  است .
با وجود آن، مسئوالن در رده هاي مختلف، آموزش و پرورش را »نهاد حاکمیتي« 
مي نامند اما پرسش اینجاست که تا چه میزان به ســهم آموزش و پرورش در این 

آمایش و نقش آن در توسعه انساني توجه شده است؟
با اینکه ماده خام و اولیه آموزش و پرورش »انســان« اســت اما هنوز و براســاس 
گفته هاي مسئوالن پیشین و فعلي این وزارتخانه، فاقد »سند جامع نیروي انساني« 
است. درواقع نخســتین مشکل در آموزش و پرورش آن اســت که مدیریت منابع 
انساني که یك موضوع راهبردي و بسیار مهم در علم مدیریت آموزشي است، هنوز 
و پس از گذشت 4دهه به صورت عیني، غیرشعاري و عملیاتي تعریف و تبیین نشده 
است. مهم ترین کاري که به گفته معاون برنامه ریزي و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش براي مدیریت ســونامي کمبود معلم تاکنون انجام گرفته است، تشکیل 
کارگروهي در سال1398 با دستور وزیر آموزش و پرورش و موافقت آقایان نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و انصاري، رئیس سازمان امور اداري و استخدامي است 
که در حال کار کردن بر این موضوع است تا در درجه اول کمبود معلم را به صورت 

کامل شناسایي کند.
به نظر مي رسد سازمان امور اداري و اســتخدامي کشور بر این باور است که فرمول 
بهینه و چابك و بهره ور در آموزش و پرورش رعایت نشده است و حتي این وزارتخانه 
در برخي موارد مازاد نیرو هم دارد؛ ضمن آنکه قانون گفته است تمام دستگاه هاي 
اجرایي ازجمله آموزش و پرورش به ازاي هر ســه خروجي یك ورودي مي توانند 
داشته باشند. در سوي دیگر این ماجرا مســئله »بودجه و اعتبارات« مطرح است. 
این وزارتخانه همواره از »کسري بودجه مزمن« رنج برده است و هیچ گاه تناسبي 
میان بودجه عملکرد و بودجه مصوب برقرار نبوده اســت؛ به عنوان مثال در الیحه 
بودجه99، مبلغ ۵7هزار و122 میلیارد و 777میلیون  و700 هزار تومان پیش بیني 
شده بود که این مبلغ با احتســاب اعتبارات تملك دارایي سرمایه اي و ردیف هاي 

متفرقه به ۶2هزار و397 میلیارد تومان مي رسید.
بهترین وضعیت این بود که دولت با پیش بیني نرخ تورم حداقل باید 2۵درصد بودجه 
آموزش و پرورش را براي ســال99 افزایش مي داد تا به رقم ۶7هزار میلیارد تومان 

برسد که این اتفاق رخ نداد.
نتیجه چنین وضعیتي در وهله اول پرداخت نشدن مطالبات معلمان حق التدریس یا 

تعویق هاي طوالني مدت خواهد بود و وزارت آموزش و پرورش 
براي جبران کســري معلم مطابق رویه اي که سال ها آن را 

انجام داده است نسبت »دانش آموز به معلم« را افزایش خواهد داد که از مهم ترین 
عوارض آن افت محسوس کیفیت آموزشي در مدارس دولتي خواهد بود.

مسئله اي به نام »معلم حرفه اي«

ادامه در 
صفحه3
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   سفره محرم نيندازيد
روحاني در ادامه تشريح پروتكل هاي بهداشتي يادآور شد: تالش خوبي بين مبلغان، حوزه 
علميه، سازمان هاي تبليغاتي، دفتر تبليغات، وزارت كشور و وزارت بهداشت و درمان انجام 
شده است و همه اينها با هم تالش كردند. نســبت به نذورات هم همه اصول بهداشتي را 
مراعات كنند. آنهايي كه مي توانند به صورت خام و خشك به در خانه مردم ببرند و مخصوصا 
در خانه آنهايي كه نيازمند هســتند. آنهايي هم كه به داليلي يا نحوه نذر آنها، نحوه وقف 
به گونه اي است كه بايد غذا بدهند، اصول بهداشتي را مراعات كنند و به صورت بسته بندي 

بهداشتي باشد و به گونه اي نباشد كه سفره پهن كرده و بخواهند دور هم جمع شوند. 

24ساعت پس از مزاحمت جنگنده هاي 
آمریکایي براي هواپيماي مسافري ایران حقوقی

كه به مجروح شدن برخي  مسافران پرواز 
1152مسير تهران- بيروت انجاميد، موجي از انتقادها، 
شرارت آمریکا را نشانه گرفته است. عالوه بر ایران، سوریه 
و لبنان به عنوان 3كشــور دخيل در این ماجرا، سازمان 

ملل متحد نيز آمریکا را مورد شماتت قرار داد.
روز گذشته رسانه ها گزارش دادند كه استفان دوژاریك، 
ســخنگوي ســازمان ملل در كنفرانس خبري درباره 
ایجاد مزاحمت جنگنده هاي آمریکایي براي هواپيماي 
مسافربري ماهان ایر در خطوط هوایي سوریه گفته است 
كه از نظر قانوني، امنيت پروازهــاي غيرنظامي باید از 
طرف همگان رعایت شود. دوژاریك همچنين افزود كه 
هنوز اطالعات به خصوصي درباره این رخداد در سازمان 
بين المللي پروازهاي غيرنظامي موجود نيست اما در عين 
حال تأكيد كرد كه حفظ امنيت این پرواز ها كه پيش تر 

بيان شد، تنها یك موضوع اخالقي است.
براساس این گزارش، اظهارات سخنگوي سازمان ملل 
در این باره در پي این مطرح مي شــود كه محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه كشــورمان در واكنش به این 
اقدام جنگنده هاي آمریکایي گفتــه بود: آمریکا به طور 
غيرقانوني سرزمين یك كشــور دیگر را تصرف مي كند 
و سپس به یك پرواز مسافربري برنامه ریزي شده تعرض 
مي كند، جان مســافران غيرنظامي بي گناه را به خطر 
مي اندازد، آن هم به این بهانه كه مي خواهد از نيروهاي 
اشغالگر خود محافظت كند. آنها با پررویي یك بي قانوني 
را پشت بي قانوني دیگر انجام مي دهند. باید قبل از وقوع 

فاجعه، جلوي قانون شکنان را گرفت .

ســخنگوي وزارت امور خارجه هم اقدام ماجراجویانه و 
خطرناك آمریکا را به شــدت محکوم كرد و آن را ناقض 
حقوق بين الملل هوانوردي و مخل صلح و امنيت منطقه 
دانست. بيل اوربان، سخنگوي فرماندهي مركزي آمریکا 
موسوم به سنتکام كه در ليســت گروه هاي تروریستي 
ایران قرار دارد، در این باره مدعي شده بود: یك جنگنده 
اف-15 در ماموریت هوایي هميشگي خود بر فراز پایگاه 
التنف در ســوریه اقدام به بازرســي بصري هواپيماي 
مسافربري ماهان ایران كرد و این اقدام در فاصله اي ایمن 
با هواپيما انجام شــد و خلبان جنگنده پس از اطمينان 
از آن هواپيما فاصله گرفت. سيد عباس موسوي ادعاي 
سخنگوي سنتکام را مضحك دانست و خاطرنشان كرد: 
حضور نيروهاي آمریکایي در سوریه غيرقانوني است  و 
ماموریت هوایي جنگنده هاي آنان هم غيرقانوني است. 
از آن مهم تر هيچ كس به آمریــکا چنين اجازه اي نداده 
است كه هواپيماهاي مسافربري را به وسيله جنگنده هاي 
نظامي خود روي آسمان بازرسي كند. چنين كاري هم 
غيرقانوني، هم خطرناك و هم بازي با جان انســان هاي 
بي گناه است به خصوص كه برخالف ادعاي انجام شده، 

فاصله امن اصال رعایت نشده است.
به گزارش همشــهری، در واكنش به ادعاهاي آمریکا، 
یك مقام مســئول ایراني، با كذب خوانــدن اطالعات 
اعالم شده از ســوي سخنگوي ســنتکام كه گفته بود 
جنگنده آمریکایي در آسمان سوریه و در مجاورت پایگاه 
»التنف« اقدام به بازرسي بصري هواپيماي مسافربري 
ماهان ایران كرده است، گفت: رهگيري هواپيماي ایراني 
توسط جنگنده آمریکایي در آسمان لبنان و زماني كه 
هواپيماي مسافربري در حال كم كردن ارتفاع خود براي 

بازخواست آمريكا
 ایران خواستار رسيدگي فوري سازمان بين المللي هواپيمایي غيرنظامي

به رفتار مخاطره آميز آمریکایي ها ست

4روز پيش بود كه مجلس 
بــا 158رأي، مهــرداد مجلس

بذرپــاش را به ریاســت 
دیوان محاسبات انتخاب كرد، حاال اما 
جمعــي از نمایندگان با تشــکيك در 
صحت مدارك در تکاپــو افتاده اند كه 

رأي اعتمادشان را از او پس بگيرند.
قرار بود فردا )دوشنبه( مراسم معارفه 
بذرپــاش به عنــوان رئيــس دیــوان 
محاسبات برگزار شــود و رسما در این 
سمت مشــغول به كار شود، اما هنوز بر 
مسند ریاست ننشسته، شروع به كار او 
به عنوان هشتمين رئيس با گره مواجه 
شده است؛ گره اي كه هم رأي مجلس 
به او را خدشه دار كرده و هم اگر تأیيد 
شود، وصله اي ناجور بر رزومه سياسي 
و اجرایي بذرپاش در آینده خواهد بود.

گفته مي شــود انگيــزه بذرپاش براي 
ســکانداري دیــوان محاســبات، 
اســتفاده از جایگاه نظارتــي این نهاد 
در انتخابات1400 اســت و او سوداي 
كاندیداتــوري در ســيزدهمين دوره 

ریاست جمهوري را دارد.
اگر چنين ســودایی درسر باشد، جعل 
مــدرك و خالف گویي دربــاره رزومه 
مدیریتي اتهامي اســت كه در روزهاي 
اخير دامن او را گرفته و بازتاب وسيعي 
در شبکه هاي اجتماعي داشته؛ آنچنان 
كه اذهان عمومي را نســبت به حضور 
او در رأس دیوان محاســبات كه قرار 
اســت به تخلفات دستگاه هاي اجرایي 

رسيدگي كند، حساس كرده است.
تردید در داشــتن 20ســال ســابقه 
مدیریتــی بــرای بذرپاش40ســاله، 
نخســتين بار توســط احمــد توكلي، 
رئيس هيأت مدیره دیده بان شــفافيت 
و عدالت 24ساعت پيش از رأي گيري 
مجلس رســما رســانه اي شــد. او در 
نامه اي سرگشاده خطاب به محمدباقر 
قاليبــاف، رئيــس مجلس نوشــت: 
»پذیرش داوطلبي آقــاي بذرپاش از 
اساس غيرقانوني است. چرا كه تبصره 
یك ماده51 قانــون آیين نامه داخلي 
مجلس مي گویــد كه داوطلــب باید 
حداقل 20سال سابقه كار داشته باشد. 
درحالي كه سابقه كار نامبرده به 17سال 
هم نمي رســد. وقتي برادرانه به آقاي 
بذرپاش تذكر داده شــد كه جنابعالي 
20سال سابقه كار ندارید و سابقه تراشي 
نيز در  شأن شما نيست و مصلحت آن 
است كه داوطلب نشــوید تا اعتراضات 
برانگيخته نشــود، گفت كــه من در 

سال1378 در تاسيس فالن پژوهشگاه 
نقش مهمي داشــتم  و بعدا در بســيج 
دانشجویي سمت فرماندهي داشتم و... 
با هيچ منطقي آقاي بذرپاش 20سال 
ســابقه پيدا نمي كند و كميته محترم 
حق نداشت داوطلبي آقاي بذرپاش را 
بپذیرد، بلکه باید سابقه تراشي مزبور را 

رد مي كرد.«
برخالف این هشدار توكلي، اما بذرپاش 
در مصاف با لطف اهلل فروزنده به دفاع از 
خود پرداخت و در نهایت رأي اكثریت 
مجلس را براي نشســتن بر ریاســت 
دیوان محاسبات به دســت آورد. رأي 
مجلس بــه او اما مانع توجه رســانه ها 
به رزومه او نشــد، درنهایت با دســت 
به دست شدن مدارك ارائه شده توسط 
بذرپاش براي سال هاي 83-79 در سر 
برگه پژوهشکده صنعتي شهيد رضایي 

- از زیرمجموعه هاي دانشگاه صنعتي 
شــریف - چنان در شبکه هاي مجازي 
غوغا به پــا كرد كه جمعــي از فعاالن 
سياســي جناح راســت كه خاستگاه 
سياســي بذرپاش محسوب مي شوند، 
عليه او قد علم كردند. معترضان معتقد 
بودند فونت »ایران نســتعليق« كه در 
نامه منتشــر شــده براي تأیيد حضور 
بذرپــاش در مقام معاونت آموزشــي 
پ ژوهشــکده شــهيد رضایي در زمان 
تاریخ صدور نامه وجود نداشــته و نامه 

جعلي است. 
نامه اي كه از ســوي الهام اكبري، براي 
نخســتين بار در تویيتر بارگذاري شد. 
  درپي واكنش هــا به نامه، عيان شــد 
الهام اكبري و همســرش احمد نادري 
و محسن دهنوي دیگر نماینده مجلس 
هر سه عضو این پ ژوهشکده هستند.  با 
برجسته شــدن موضوع در شبکه هاي 
مجازي، منتقــدان و مخالفان بذرپاش 
به ميدان آمدند و خواستار شفاف سازي  
او در این باره شدند. شفاف سازي اي كه 
جليل محبي، دبير ستاد امر به معرو ف 
و نهي از منکر نيز پيشقراول آن شد و در 
تویيتي نوشت: »همه نکاتي كه درباره 
انتصاب آقاي دكتر بذرپاش در تویيتر 
گفته شــده، از لحاظ حقوقي قابليت 
دفاع دارد به جز مسئله فونت نامه. اگر 
واقعا فونت »ایران نستعليق« در زمان 
تاریخ صدور نامه وجود نداشــته باشد، 

هيچ جاي دفاعي باقي نمي ماند.«
درپي تویيت او مجتبي توانگر، نماینده 
تهران كه بعد از رأي مجلس به بذرپاش 
اعالم كرده بود با انتخاب او مخالف بوده، 
به ميدان آمد و نوشــت: »موضوع در 

حال بررسي است. اميدوارم بتوانيم از 
حيثيت علمي دانشگاه شریف و حيثيت 

تقنيني مجلس یازدهم دفاع كنيم.«
در نهایت پ ژوهشکده وارد ميدان شد 
و در بيانيه اي بدون شماره كه تا لحظه 
تنظيم این گزارش روي خروجي سایت 
رسمي آن قرار نگرفت، تلویحا ادعاي 
بذرپاش را درباره سابقه مدیریتي اش 
در این پ ژوهشکده دانشجویي  رد كرده 
و نوشته است كه بذرپاش با این مؤسسه 
صرفا همکاري داشته اســت. در این 
بيانيه آمده اســت: »هســته تأسيس 
و آغــاز فعاليت هاي این پژوهشــکده 
همچون موارد مشابه، جمع محدودي 
از دانشــجویان عالقه مند بوده اند كه 
هریك مسئوليت پيشبرد بخشي از امور 
را برعهده داشته اند. برخي مؤسساتي 
كه مــدارك ثبتــي آنهــا در فضاي 
مجازي بعضا مورد استناد قرار گرفته، 
هویت هاي حقوقي دیگري هســتند... 
درخواست صدور گواهي همکاري یکي 
از حقوق قطعي افراد است كه درصورت 
تأیيد فعاليت هر فرد از سوي مسئوالن 
وقت، پژوهشکده موظف است مطابق 
اسناد و شواهد موجود، نسبت به صدور 
آن اقدام كند. در فقره مذكور نيز بنا به 
درخواست جناب آقاي مهرداد بذرپاش 
جهت صدور گواهي همکاري، مفاد این 
گواهي در سربرگ فعلي پژوهشکده با 
توجه به شــواهد و تأیيد ریاست وقت 
پژوهشــکده، آقاي مهنــدس منصور 
رحيمي مبني بر همکاري ایشــان از 
تاریخ 79 تا 82 با امضاي ایشان صادر 
شــده و در اختيار آقاي بذرپاش قرار 

گرفته است.«

 مداركي كه مهرداد بذرپاش به مجلس به عنوان سابقه اجرایي خود داده است
محل شبهه قرار گرفته و برخي نمایندگان به دنبال راستي آزمایي این مدارك هستند

محاسبه سوابق رئيس ديوان محاسبات

مناسك مذهبي ذي  الحجه 
و  ماه محرم آزمون جدید دولت

دولت در كنترل بيماري 
كرونا در كشــور هســتند، این بار اما با 
الگوي جدیــد؛ پروتکل هــاي حداقلي 
بهداشــت رعایت مي شــوند و اعياد و 
عزاداري هــا نيز ســر جاي خودشــان 

هستند. 
رئيس جمهــور در تشــریح كلــي این 
سياست ها به طور كلي تأكيد كرد: كسي 
نمي تواند بين دیــن و علم فاصله ایجاد 
كند. ما هــم دین و هم علــم را مراعات 
مي كنيم. اصال علم در كنار دین اســت 
و دین در كنــار علم اســت. اینها از هم 
فاصله ندارند و از هــم جدایي ندارند. ما 
هم مي خواهيم در عزاي امام حسين)ع( 
شــركت كنيم و هم مي خواهيم عزادار 
امــام حســين)ع( را مبتــال نکنيم. ما 
مي خواهيم در عزاداري شــركت كنيم 
و هم عــزاداري كــه آمــده او را مبتال 
نکنيم و این چيزي اســت كه هم امام 
حســين)ع( و هم دین و هــم علم از ما 
مي خواهد. حسن روحاني در جلسه روز 
شنبه ستاد ملي مبارزه با ویروس كرونا 
با اشاره به ششــمين  ماه مقابله كشور با 
این ویروس از خط مشــي جدید دولت 
در مدیریت بيماري دفاع كرد و گفت: در 
روزهاي اوليه همه دنيا هم در این مسئله 
تجربه هایشان تجربه هاي ویژه اي بود و 
همه رفتند سر ممنوعيت یعني از خانه 
خارج نشوید، درب مغازه را ببندید، اینجا 
را قفل بزنيد، به خيابان نيایيد و ماشين 
را روشــن نکنيد كه در دنيا این بود و در 
كشــور ما هم یك مقطعي در این وادي 
رفتيم و چاره اي هم نبــود؛ یعني در آن 

شرایط چاره دیگري نبود. 
بعد معلوم شــد اینطور نيســت، یعني 
بعضي از این ممنوعيت ها و محدودیت ها 
خودش مشکل آفرین است. وقتي همه 
را مي بندیــد، توليد و توزیــع متوقف 
مي شــود، نان، آب و زندگي مردم دچار 
مشکل مي شود. همه به یك نتيجه واحد 
رسيدند، همه به این نتيجه رسيدند كه 
باید بازگشایي را انجام بدهند. این استثنا 
ندارد. در تمام كشــورها آمدند و مسئله 
بازگشایي فعاليت ها را آغاز كردند. منتها 
همه توصيــه كردند كــه پروتکل هاي 

بهداشتي را باید همه مراعات كنند.

عرفه با رعايت پروتكل
روحاني با بيان اینکه مراسم عرفه امسال 
باید با رعایت پروتکل هاي بهداشــتي 
همراه باشــد و فاصله ها نيز حفظ شود، 
تأكيد كرد: در مســاجد و محافل دعا و 
توسل انجام شود منتها فاصله ها هم حفظ 

و پروتکل ها مراعات شود. ماه ذي الحجه  
ماه بسيار مهمي است و ماهي است كه 
باید در آن همه را یاري كنيم و مخصوصا 
در عيد قربان كه در آن روز همه آنهایي 
كه تمکن دارند، گوشت را در ميان مردم 
و فقرا تقســيم مي كننــد البته رعایت 

پروتکل آن ساده تر است. 
رئيس ستاد ملي مبارزه با ویروس كرونا 
همچنين با طرح این ســؤال كه آیا در 
محرم باید بين عزاداري یا سالمت یکي 
را انتخاب كنيم، پاسخ داد: خير. هر دو. 
هم عزاداري و هم توجه به پروتکل هاي 
بهداشتي كه اینها مانع الجمع نيست و 
اینها را باید جمع كرد و در كنار هم قرار 
داد. االن هم براي محرم باید كاري كنيم 
كه در اختيار معاندین هم بهانه اي قرار 
نگيرد. همه جا عزاداري امام حســين را 
باید انجام دهيم. در روستا، شهر، آنجایي 
كه مي گویيم وضعيت قرمز، زرد یا هشدار 
اســت، هر چه كه هســت، همه جا باید 
عزاداري امام حسين را انجام بدهيم. با 
تراكم كمتر و هميــن فاصله گذاري كه 
مي گویيم. تراكم نباشد، نيایند درجایي 
جمعيت زیاد در یك فضاي كوچك، این 
تراكم جمعيت را كنار بگذاریم، پروتکل  
بهداشــتي را حتما باید مراعات كنيم، 
باید ضدعفوني كنيم، ماسك بزنيم، همه 
مراعات كنيم، هر چه كه وزارت بهداشت 

و درمان مي گوید.

زمان عزاداري ها را كوتاه كنيم
حــال  عيــن  در  رئيس جمهــور 
توصيه هایي نيز بــراي برگزاري این 
مراسم ها داشت: زمان عزاداري دست 
خودمان است. حال این زمان عزاداري 
مي تواند 4ســاعت، 3ســاعت باشد، 
طوالني شــدن زمان عزاداري ممکن 
اســت خداي ناكرده ما را در مســير 
شــيوع قرار دهد، عــزاداري را انجام 
دهيم حال، عزاداري كه الزم نيســت 
3 یا 4ساعت باشــد، مي توانيم زمان 
كوتاه تري یك ساعت و نيم، دو ساعت 

براي مراسم عزاداري درنظر بگيریم.
زمان آن هم همينطور، یك روزهایي 
اســت كه براي ما روزهاي ویژه است 
مثال عاشــورا، تاســوعا، اربعين، اینها 
روزهاي ویژه در  ماه محرم و صفر است. 
او درباره كاهش روزهاي دهه عزاداري 
محرم نيــز افزود: حاال ایــام عزاداري 
مي تواند 4یا 5روز بشــود، زمان آن را 
مي توانيــم كمي كوتــاه كنيم، زمان 
حضور در مراسم عزاداري را مي توانيم 
كوتاه كنيم اینها امکان پذیر است ولي 
اصل عزاداري ان شــاء اهلل با شکوه و با 
عظمت مثل همه سال ها خواهد بود. 
در شکوه امســال، ماسك و آن فاصله 
هم جزو شکوه اســت و عدم تجمع و 
تراكم در یك مکان هم جزو آن شکوه 

امسال است.

اعالم پروتکل هاي برگزاري مناسك ذي الحجه و محرم در ایام كرونا

عزاداري هاي محرم باشكوه برگزار مي شود

درخواست دادستان از ظريف
دادستان كل كشور در نامه اي به وزير امور خارجه، خواستار »پيگيري حقوقي 
و قضايي تعرض جنگنده هاي آمريكايي به هواپيماي مسافربري ايران« شد. 
به گزارش ايسنا، در نامه محمدجعفر منتظری، دادستان آمده است: باتوجه به 
بيانيه هاي سازمان هواپيمايي كشوري و شركت هواپيمايي ماهان، پروازهاي 
اين مسير بيش از يك دهه براساس برنامه ريزي قبلي انجام شده و تابع قوانين 
و مقررات هوانوردي است. اقدام خطرناك و تروريستي آمريكا برخالف قواعد 

حقوق بين الملل و كنوانسيون هاي شيكاگو و مونترال صورت پذيرفته كه مي بايست به منظور برخورد قاطع 
و عبرت آموز با دولتمردان آمريكا و مقابله با آن در سطح ملي و بين المللي از طرق مختلف حقوقي، قضايي 
و سياسي به صورت جدي پيگيري شود. به همين منظور ضروري است دستگاه هاي مجري ازجمله سازمان 
هواپيمايي كشوري و شركت هواپيمايي ماهان به صورت فعال در اجراي ضمائم ۱۳ و ۱۷ پيمان شيكاگو با دولت 
سوريه و شوراي ايكائو همكاري و گزارش بررسي حادثه و اختالل در امنيت پرواز شماره۱۱۵۲ تهران بيروت را 
هرچه سريع تر دريافت و طبق مواد۳ مكرر، ۴۴، ۵۴، ۵۵، ۸۴ و ۸۵ كنوانسيون شيكاگو اقدامات حقوقي الزم 
را به عمل آورند. مستندا به قانون وظايف وزارت امور خارجه و قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق 
اتباع ايراني از اقدامات دولت هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا مصوب۱۳۸۹ و در راستاي ماده۲۹۰ 
قانون آيين دادرسي كيفري دستور فرماييد به منظور كمك و مساعدت به مسافرين هواپيماي مذكور كه از 
اين حادثه تروريستي دچار مصدوميت و تالمات جسمي و روحي شده و براي جبران خسارت مادي و معنوي 
آنان و نيز ساير خسارات وارده و پيشگيري از تكرار حوادث مشابه، طرح شكايت صورت گيرد و اقدامات الزم 

انجام و موضوع تا حصول نتيجه پيگيري شود.

ث
مک

بذرپاش و داستان هيأت امناي شريف
جداي از شائبه رزومه بذرپاش در پژوهشكده، برخي از نمايندگان معترض حضور او در ديوان معتقدند در بند ديگري از رزومه 
بذرپاش ادعاي قابل تامل و نيازمند بررسي وجود دارد و آن عضويت در هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف است؛ عنواني كه يكي 
از نمايندگان مجلس درباره آن به همشهري گفت: »ترديدهايي جدي درباره عضويت بذرپاش ۴۰ساله در هيأت امناي دانشگاه 

شريف وجود دارد و جمعي از نمايندگان براي تأييد يا رد آن مشغول مكاتبه با دانشگاه هستند.«
ترديد نمايندگان درباره عضويت بذرپاش در هيأت امناي دانشگاه شريف وقتي جدي مي شود كه اسامي هيأت امناي اين دانشگاه 

را همچون محمد رضا عارف، علي الريجاني، منصور غالمي، بيژن زنگنه و... مورد توجه قرار دهيم.
مهرداد بذرپاش در دوران دانشجويي رياست بسيج دانشگاه شريف را بر عهده داشت و در دولت احمدي نژاد به مسئوليت هاي 
باالي دولتي ازجمله معاونت رئيس جمهور، مديريت سايپا و پارس خودرو رسيد. او در دوره نهم مجلس نيز نماينده تهران بود و 

قبل از انتخاب به عنوان رئيس ديوان محاسبات، مديرعاملي ۲شركت زيرمجموعه ستاد فرمان اجرايي امام را برعهده داشت.
مجلس يازدهم كه كمتر از ۳هفته قبل با شعار فساد ستيزي اعتبارنامه تاجگردون را رد كرد، حاال در آزمون جديدي قرار گرفته 
اســت. پيش تر و در مجلس اصولگراي هفتم جمعي از نمايندگان آن دوره همچون احمد توكلي، الياس نادران، حسين فدايي و 
عليرضا زاكاني با عيان شدن جعل مدرك دكتري علي كردان، وزير وقت كشور طرح استيضاح او را به جريان انداختند و به خاطر 
دروغگويي رأي اعتماد مجلس را از او پس گرفتند، از آن جماعت در مجلس يازدهم الياس نادران و عليرضا زاكاني حضور دارند و 
توكلي از بيرون مجلس نيز بر اهميت مقابله با رويه بذرپاش تأكيد مي كند، حال بايد ديد مجلس يازدهم چه رويكردي در برابر اين 

مسأله اتخاذ مي كند؟

ث
مک

نزدیك شدن به فرودگاه بيروت بوده، صورت گرفته است. 
جمهوري اســالمي ایران اعالم كرده این اقدام آمریکا 
را از طریق رجوع به مجامــع قانوني بين المللي، به ویژه 
ســازمان بين المللي هوانوردي )ایکائو( دنبال خواهد 
كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه در عين حال نسبت 
به هرگونه ماجراجویي جدید در منطقه از سوي آمریکا 
یا رژیم صهيونيستي هشدار داد و اضافه كرد: ایران هيچ 
حركت خصمانه اي عليه ملت ایران را بي پاسخ نخواهد 
گذاشــت و در زمان خود به هر حركــت نابخردانه اي 

واكنش قاطع و مناسب نشان خواهد داد.
حمد حسن، وزیر بهداشــت لبنان هم پس از عيادت 
مصدومان اقدام آمریکا در گفت وگو با شبکه الميادین 
گفت: اتفاقي كه بــراي هواپيماي ایرانــي رخ داد، در 
تضاد با قوانين بين المللي و تعرضي آشکار است. الزم 
است كه یك شــکایت بين المللي و حقوقي در رابطه 
با این تعرض و جنایت كه جان غيرنظاميان را به خطر 
انداخت، تدوین شود. ناصيف حتي، وزیر خارجه لبنان 
دیگر مقام لبناني بود كه با محکوميت مزاحمت آمریکا 
براي هواپيماي مسافري ایران، گفت: تعرض به هرگونه 
هواپيماي مسافربري را محکوم مي كنيم زیرا این اقدام 
ســالمت شــهروندان را به خطر مي اندازد. در همين 
رابطه عدنان محمود، سفير ســوریه در تهران تعرض 
جنگنده هاي آمریکایي به هواپيماي مسافربري ایراني 
شركت ماهان در آسمان سوریه را نقض آشکار قوانين 
و موافقتنامه هــاي بين المللي درخصــوص پروازهاي 

غيرنظامي توصيف كرد.
حزب اهلل لبنان، جنبش جهاد اسالمي، جنبش حماس 
و گروه هاي مقاومت فلسطين و گروه هاي جهادي عراق 
با صدور بيانيه هاي جداگانه تعرض به هواپيماي ایراني 
را محکوم كردند. 2روز قبل یعني ساعاتي بعد از تعرض 
آمریکا به هواپيماي مسافري ایران، رسانه هاي منطقه اي 
از شليك چند فروند راكت به پایگاه آمریکایي ها در عراق 
به نام بسمایه خبر دادند. شامگاه پنجشنبه پرواز 1152 
هواپيمایي ماهــان از تهران به مقصــد بيروت به دليل 
حركت خطرناك و تهدیدآميز 2جنگنده بر فراز آسمان 
سوریه مجبور به كاهش سریع ارتفاع شد كه در این بين 

برخي مسافران این پرواز آسيب دیدند.
ســفير ایران در ســازمان ملل همان زمان در تماس با 
آنتونيو گوترش، دبيركل ســازمان ملــل اقدام آمریکا 
را محکوم كرد و خواســتار مداخله ســازمان ملل شد. 
همچنين ایران از طریق سفارت سوئيس به عنوان حافظ 
منافع آمریکا در ایران درباره عواقب اقدامات آمریکا به 

كاخ سفيد هشدار داده است.

   زمان بررسي شكايت ايران در ايكائو
مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
مسافري، درباره زمان رسيدگي به نامه اعتراضي ايران در 
سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي)ايكائو(، گفت: 
ايكائو مي تواند درصورت لزوم فورا تشكيل جلسه دهد 
كه منهاي جلسات مســتمري است كه به صورت معمول 
برگزار مي شود و اين جلسه با توجه به درخواست كشورها 
برگزار شــده و قوانين نيز اين اجازه را به شوراي منتخب 
ايكائو مي دهد. بر اين اســاس ايكائو مي تواند در واكنش 
به نامه ايران و خطر تهديد هواپيماهاي مسافري با ورود 
جنگنده هاي آمريكايي به كريدورهاي مســافري فورا 

تشكيل جلسه دهد و اعالم موضع كند.

مجتبــي توانگــر، نماینده 
تهران كه بعد از رأي مجلس 
به بذرپاش اعالم كرده بود 
با انتخــاب او مخالف بوده، 
به ميــدان آمد و نوشــت: 
»موضوع در حال بررســي 
اســت. اميدوارم بتوانيم از 
حيثيــت علمي دانشــگاه 
شــریف و حيثيت تقنيني 
مجلس یازدهم دفاع كنيم.«
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 مصرف انرژي در ايران بيش از 
4برابر جهان است و تهران در گزارش

ميان شــهرهاي كشور رتبه 
نخست را در اين زمينه دارد. بخش عمده اي 
از مصرف انرژي در پايتخت در ساختمان ها 
هدر مــي رود و اين به معنــاي اتالف پول و 
سرمايه ملي است.جالب است بدانيد كه فقط 
بــا اجــراي دســتورالعمل مقــررات ملي 
ساختمان )تبصره 19( و بهينه سازي  مصرف 
سوخت و انرژي، تهران ساالنه 2ميليارد دالر 
صرفه جويــي مالــي خواهد داشــت؛مبلغ 
هنگفتي كــه اين شــهر را تاحــدودي از 
تراكم فروشــي بي نياز مي كند. همچنين از 
آنجا كه توســعه حمل ونقــل عمومي، حل 
مشكل آلودگي هوا و ترافيك براساس همه 

نظرسنجي هاي 2دهه اخير، در صدر نياز ها و 
مطالبات شهروندان تهراني بوده است؛ اين 
40هزار ميليــارد تومــان مي تواند حالل 
مشكالت شهري باشد كه گره هاي كورش 
ديگر با دســت باز نمي شود؛مشكالتي كه 
به طور مستقيم بر كيفيت زندگي شهروندان 
پايتخت ســايه انداخته اســت. طبق اعالم 
نهادهاي معتبر جهاني، توسعه پايدار و يكي 
از ســنجه هاي كيفيت زندگي در شهرها، 
ميزان استفاده از انرژي هاي نو و تأمين انرژي 
پاك است. با اينكه تهران در سال هاي اخير 
گام هاي مثبتي در اين زمينه برداشته اما اين 
شــهر هنوز هم در ميان شهرهاي باكيفيت 
جهان رتبه مناســبي ندارد. بر اين اســاس 
مديريــت شــهري پايتخت، طبق اســناد 
باالدســتي به ويژه برنامه ســوم توســعه، 
مجموعه اقداماتي را در دستور كار قرار داده 
كه با اجراي ايــن برنامه ها مي توان به آينده 

شهر اميدوار بود.

شناسايي 250ســاختمان مشكل دار 
شهرداري

شينا انصاري، مديركل 
محيط زيست و توسعه 
پايــدار شــهرداري 
تهران درباره مجموعه 
اقدامات مديريت شهر 

در اين زمينه به همشهري گفت: »براساس 
اسناد باالدســتي و به خصوص برنامه سوم 
توسعه شــهر تهران، ما 2محور اصلي را در 

حوزه مديريت انرژي در دســتور كار داريم. 
يكي از موضوعات، بحث بهره وري و اصالح 
الگوي مصــرف انرژي اســت كــه يكي از 
محورهاي در حال اجراست.همچنين يكي 
از بخش هاي بسيار مهمي كه در زمينه اتالف 
و هدررفت انرژي پيگيري مي كنيم، در حوزه 

ساختمان هاست.«
او ادامه داد: »اداره كل محيط زيست و توسعه 
پايدار شــهرداري تهران به واسطه تكاليف 
محول شده در حوزه مديريت بهينه مصرف 
انرژي براساس برنامه سوم توسعه، در داخل 
مجموعه شهرداري و ساختمان هاي تحت 

تملك شهرداري تهران اقداماتي را در حال 
اجرا دارد. بر اين اساس، سال1397 مميزي 
تعــدادي از ســاختمان هاي تحت تملك 
شــهرداري تهران را داشــته ايم و به عنوان 
نخستين كالنشهر كشــور، 250ساختمان 
شهرداري در سطح مناطق 22گانه شهر را 
شناسايي كرده و تأييد رتبه انرژي و ارتقاي 
اين رتبه را در سال جاري در دستور كار قرار 

داده ايم.«
انصــاري خاطرنشــان كــرد: »در واقــع 
ســاختمان هايي كه بايد مميــزي انرژي 
شوند، شناسايي شــده اند و كاهش مصرف 
انرژي و اتالف و هدررفت انــرژي در آنها را 
با راهكارهــاي مديريتي دنبــال مي كنيم. 
البته موضع ما بهينه ســازي  مصرف منابع 
اعم از بــرق، آب و گاز در ســاختمان هاي 
شهرداري تهران است. همچنين شناسايي 
نقاط هدررفــت انرژي و  شناســايي نقاط 
بهبود و اجراي راهكار هــاي مؤثر مديريتي 
اســت كه در نهايت مي تواند باعث كاهش 
هزينه هاي اقتصادي شــود و از طرف ديگر 
به واسطه اينكه مصرف بي رويه انرژي باعث 
انتشار گازهاي گلخانه اي مي شود، تأثيرات 

زيست محيطي هم دارد.«
او در پايان گفت: »در مصرف بهينه انرژي، 
همكاري هاي بين المللي هم داريم و با برنامه 
عمران سازمان ملل هم پروژه مشتركي را در 
زمينه مصرف بهينه تعريف كرده ايم كه در 

مرحله نهايي است.«

اجراي دستورالعمل مقررات ملي ساختمان، تهران را از تراكم فروشي بي نياز مي كند

بهينه سازي  مصرف انرژي، ساالنه 8ميليارد دالر 
وارد چرخه اقتصاد شهرها مي كند

شهرداري تهران بايد ساالنه 2درصد انرژي هاي مورد نياز را از انرژي هاي تجديدپذير تامين كند.   عكس:حسن شيرواني

شكوفايي اقتصاد شهر 
با صرفه جويي انرژي

مجيد جباري
خبر نگار

خبر

خبرهاي كوتاه

در اعياد پيش رو و در قالب يك پويش در پايتخت برگزار می شود
قربانی در قربان، اطعام در غدير

شهرداری تهران در نظر دارد پويش »قربانی در قربان، اطعام در 
غدير« را با هدف توزيع گوشت قربانی ميان مستمندان و اطعام 

آنها در عيد غدير برگزار كند.
اينطور كــه  مديركل فرهنگــی معاونت فرهنگــی و اجتماعی 
شهرداری تهران مي گويد: در اين راستا به مناسبت عيد قربان در 
هماهنگی با 110 مسجد، نذورات قربانی شهروندان به هر شكلی 
كه آنها ارائه می كنند -چه دام زنده چه گوشت قربانی و چه مبلغ 
برای قربانی- شهرداری دريافت كرده و با كمك كميته امداد امام 

خمينی )ره( بين نيازمندان تقسيم می شود. 
محســن فتاحی به خبرگزاری شــهر گفت: »اگر شــهروندی 
می خواهد كه نذرش همان روز به شكل غذا و يا گوشت توزيع شود 
اين كار انجام می شود و در صورت درخواست؛ نذورات او به شكل 
كامال بهداشــتی نگهداری و  در عيد غدير به صورت غذای آماده 

ميان مردم توزيع خواهد شد.«
او با بيان اينكه »يكی از فضيلت هاي عيــد قربان، قربانی كردن 
است« اســت، افزود: »يكی از اعمال خاص عيد غدير هم اطعام 
دادن اســت و مردم می توانند با يك تير دو نشــان بزنند؛ هم از 
فضيلت قربانی در عيد قربان بهره ببرند و هم اطعام عيد غدير را 
داشته باشند. تالش بر اين است كه اين غذاها و گوشت قربانی در 
محالت محروم توزيع شود و البته در اين مسير از بانك اطالعاتی 
كميته امداد و ساير خيريه ها برای رساندن غذا و گوشت قربانی به 

نيازمندان بهره خواهيم گرفت.« 
بر اين اساس در 110 مسجد منتخب كه نذورات مردم جمع آوری 
می شود و با كمك ساير بانيان، عالوه بر نذورات مردم با هماهنگی 
يك بانی در هر مسجد حداقل 313 پرس غذا طبخ و ميان مردم 
توزيع خواهد شد و نذورات مردمی هم به شكل های ديگر توزيع 
می شود.فهرســت مســاجد منتخب نيز بعد از انتخاب نهايی و 

هماهنگی های انجام شده به زودی اعالم خواهد شد.

ناظر قيمت گذاري تاكسي هاي اينترنتي 
اتحاديه كسب و كارهاي مجازي است

   عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان مديريت و نظارت 
بر تاكسيراني تهران :

شــهرداري تهران امكان نظــارت و تعيين نرخ گــذاري كرايه 
تاكسي هاي اينترنتي را ندارد. تاكســي هاي اينترنتي در حوزه 
قيمت گذاري زير مجموعه اتحاديه كســب و كارهاي مجازي 
هستند و اتحاديه بايد قيمت گذاري تاكســي هاي اينترنتي را 
تعيين و بر آن نظارت كند. طبق اين دستورالعمل، تاكسي هاي 
اينترنتــي موظف هســتند چنانچه رقــم كرايه شــان از نرخ 
مصوب تاكســي هاي تلفني در شــهر باالتر بود به مسافر اعالم 
كنند. تاكســي هاي فرودگاه مهرآباد نيز يك ســامانه تعيين 
نرخ جداگانه دارند كه ســاالنه براســاس نرخ مصوب شوراي 
اسالمي شهر تهران، افزايش نرخ ابالغ و اعمال مي شود. قيمت 
تاكسي هاي لوكس يا ويژه، گران تر از باقي تاكسي هاي معمولي 
است. تاكســي هاي ويژه نيز به 2 دسته تقســيم مي شوند كه 
20درصد و 40درصد گران تر از نرخ كرايه تاكسي هاي معمولي 
 هســتند. به عالوه تاكسي هاي راه آهن از تاكســيمتر استفاده

 مي كنند. )همشهري( 

توليد آفت كش جديد عليه سفيدبالك ها

   محمود كلهري، شهردار منطقه 17تهران:
 براي نخستين بار از گياه ابريشم مصري كه در بوستان ها به وفور 
ديده مي شــود، براي توليد آفت كش بر پايه گياهي و متناسب با 
محيط زيست استفاده شــد كه اميدواريم به زودي به توليد انبوه 
برســد. اين آفت كش از تالش مطالعاتي و پژوهشي كارشناسان 
و پژوهشگران كلينيك گل و گياه منطقه17بر روي گياه ابريشم 
مصري اســت. خواص آفت كشــي اين گياه عليه ســفيدبالك، 
نخستين بار توسط كارشناس گياه پزشك منطقه در سال95 در 
بوستان قرآن شناسايي و در جلســه كارگروه سفيدبالك مناطق 
22 گانه عنوان شد. بخش گياه پزشــكي اين اداره تاكنون اثرات 
آفت كشي اين تركيب گياهي را روي شــته ها آزمايش كرده كه 
درصد تلفات آفت نامبرده در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه بوستان 
سالمت موفقيت آميز بوده اســت. هنوز نامي براي اين آفت كش 
گياهي انتخاب نشده و به زودي فراخواني از سوي روابط عمومي 
شــهرداري منطقه براي انتخاب نام مناسب اين محصول برگزار 

خواهد شد.)فارس(

تداخل حريم تهران و شهرستان هاي اطراف 
شهردار تهران به تذكر افشين 

حبيــب زاده، نايب رئيــس شهر
كميســيون عمران شوراي 
شــهر تهــران دربــاره جلوگيــري از 
ساخت وســاز غيرمجاز در حريم مناطق 
ازجمله نواحــي 7و6 در منطقه18 تهران 

پاسخ داد.
به گزارش همشهري، افشين حبيب زاده، 
نايب رئيس كميسيون عمران شوراي شهر 
تهــران در تذكري گفته بود: »براســاس 
قانون، شــهرداري ها در چارچوب وظايف 
قانوني خود كنترل و نظــارت بر احداث 
هرگونه ســاختمان و تاسيسات در داخل 
محدوده شــهر تهــران و ساخت وســاز 
غيرمجاز در حريــم را برعهــده دارند و 
مرتكبين ايــن تخلفات بايــد برابر قانون 
مجازات شــوند. نواحــي 7و6 منطقه18 
تهران به دليل هم مرز بودن با شــهرهاي 
چهاردانگه، شــهر قدس و اسالمشــهر با 
مراجعه به شــهرداري اين شهرها مجوز 
ساخت وساز در حريم را دريافت مي كنند 
اما به محض ورود شــهرداري تهران براي 
برخورد بــا ساخت وســازهاي غيرمجاز، 
برخي مديران شــهرهاي هم مرز مانع  از 

اجراي قانون مي شوند.«
شهردار تهران در پاســخي كه درباره اين 
تذكر حبيب زاده ارســال كــرده، آورده 
است: »حريم شهرداري منطقه18 تهران 

هم اكنون براساس مرز تقسيمات كشوري 
در 2 شهرســتان قدس و اسالمشهر واقع 
شده و به دليل تداخل سرزميني در چند 
ســال اخير بــا دخالت هــاي فرمانداري 
اسالمشــهر و قدس دچــار چندگانگي 
مديريتي گرديده و در نتيجه شــهرداري 
تهران را در انجام وظايــف قانوني خود با 
چالش ها و مشــكالت عديــده اي مواجه 

نموده است.« 
پيروز حناچي در ادامه تأكيد كرده است: 
»عدم نظارت صحيــح و كافي در اراضي 
واقع در گستره حريم پايتخت از طرف 
فرمانداري ها و بخشــداري هاي مجاور 
شهرستان تهران مي تواند تأثيرات سوء 
و غيرقابل جبرانــي در حريم پايتخت 
مصــوب شــوراي عالي شهرســازي و 
معماري ايران بر جاي بگذارد و شــهر 
تهران را در آينده با مشكالت متعددي 

مواجه كند.«

برخي از اقدامات صورت گرفته
در شهر تهران براي مديريت انرژي 

برنامه هــاي شــهرداري تهــران در 
سال99 براساس برنامه 5ساله سوم: 

الف- بهينه سازي  مصرف انرژي
  تحت پوشش قرار دادن 560ساختمان 
در پروژه اصالح الگوي مصرف منابع تا پايان 
سال98 و اجراي راهكارهاي بهينه سازي  

مصرف در ساختمان هاي تحت پوشش
  تجهيز 371ساختمان شهرداري 
تهران به سيستم كنترل هوشمند گرمايشي

  تجهيز 48ســاختمان شهرداري 
تهران به سيستم كنترل هوشمند سرمايشي

   تجهيز 24ساختمان شهرداري 
تهران به سيســتم كنتــرل راديويي 

پايانه هاي دمنده دار
  انجــام معاينــه فنــي در حــدود 

600ساختمان شهرداري تهران
  نصب و راه اندازي 1020دســتگاه

آبگرمكن خورشيدي
  تجهيز10بوستان انرژي به سيستم هاي 

استفاده از انرژي هاي تجديد پذير
  راه اندازي و تجهيز 18ســاختمان 

انرژي
  توليد 400كيلو وات ســاعت انرژي 
خورشيدي )توليد ساالنه 600.000كيلو 
وات ساعت برق و كاهش 46800كيلوگرم 
دي اكســيد كربن در طول سال معادل 

كاشت 235اصله درخت(

  كاهش مصرف انرژي در شهرداري تهران 
به ميزان ساالنه 10درصد )بند5 ماده26 

برنامه سوم(
  مميزي انرژي در 250ساختمان 

مناطق 22گانه
  معاينــه فنــي كليــه موتورخانه 
ساختمان هاي شــهرداري تهران )بند14 

ماده55(
  پيگيري و نظارت بر رعايت مباحث 14 و 
19 مقررات ملي ساختمان )بند14 ماده55(

  نظارت بر حســن اجراي قانون اصالح 
الگوي مصرف انرژي در ســاختمان هاي 

شهرداري تهران
  تامين 2درصدانرژيمصرفي 
در فضاهاي تحت مديريت شهرداري تهران 

به صورت ساالنه از انرژي هاي تجديدپذير
  توســعه نيروگاه هاي خورشــيدي با 

ظرفيت 600كيلووات تا پايان سال99

مسئله اي به نام »معلم حرفه اي«

با توجه به آنكــه اكثريت بودجه آموزش و 
پرورش را »هزينه هاي پرسنلي« تشكيل 
مي دهند به نظر مي رسد اراده اي در اين وزارتخانه و نيز نهادهاي 
باالدستي بر اي جذب، تربيت و نگهداشــت »معلم حرفه اي« 
مشاهده نمي شــود؛ چراكه هزينه هاي تعريف و احصاي معلم 
حرفه اي كــه مهم ترين نياز روز آموزش و پــرورش ايران براي 

خروج از بحران »ناكارآمدي« است، باالست.
برآيند منطقي اين موازنه روي آوردن اين وزارتخانه و نهادهايي 
مانند سازمان برنامه و بودجه و حتي مجلس به جذب معلماني 
است كه كمترين هزينه را براي اين وزارتخانه داشته و بتوانند با 
كمترين حقوق و انتظارات قانوني و شهروندي و به اميد يافتن 
روزنه اي براي اســتخدام دائمي در ايــن وزارتخانه پهن پيكر و 
كوچك ســر فقط كالس هاي خالي را پر كننــد و در اين  گذار 

مسئوالن هم در مظان بي كفايتي و ناكارآمدي قرار نگيرند.
تنها معيار براي ورود و جذب اين گونه معلمان هم، گذشتن از 
سد نهادهايي مانند حراســت و گزينش است كه براي آنها نيز 
عمدتا معيارهاي ايدئولوژيك و سياســي مطرح بوده و خيلي 

به دنبال پيدا كردن و گزينش معلم حرفه اي نبوده اند.

ادامه از 
صفحه اول

   تهران مي تواند الگوي كاهش مصرف انرژي باشد اگر...
محمد  درويش، محقق و كارشناس محيط زيست

كاهش مصرف انرژي در شــهري مثل تهــران نيازمند اجراي 
چند برنامه همزمان اســت. يكي از نخستين كارها سختگيري 
شهرداري ها در ارائه پايان كار به ساختمان هايي است كه در آنها 
مجموعه دستورالعمل هاي تبصره19 رعايت نشده است. درصورت 
اجراي اين دستورالعمل ها ساالنه بين 7 تا 8 ميليارد دالر در مصرف 
انرژي چه در تابستان و چه در زمستان صرفه جويي خواهد شد 
كه اين رقم براي پايتخت چيزي در حــدود 2ميليارد دالر و رقم 
چشمگيري خواهد بود. موضوع ديگر اينكه بايد از كاركردهاي 
دوگانه فضاي سبز شهري براي كاهش مصرف انرژي در شهرها 
بهره بگيريم. نخست اينكه از فضاي سبز شهري به عنوان عامل 
و ابزاري براي كاهش برخورد تابش مستقيم خورشيد به ابنيه ها 
و ســاختمان ها و به دنبال آن كاهش دماي هوا اســتفاده كنيم. 
ضمن اينكه فضاي سبز شــهري مي تواند آلودگي صوتي را در 
شهرها كاهش دهد. براين اساس، بايد گونه هاي بلندقدي مانند 
چنار و ون كه متناسب با اقليم تهران هستند در اين شهر كاشته 
شوند. همانطور كه مي دانيد در گذشته نيز تهران به شهر چنار ها 

معروف بوده اســت. اين درختان به خنك كردن منطقه كمك 
زيادي مي كنند. ضمن اينكه پوشــش گياهي و درختان جزيره 
گرمايي شــهرها را كاهش مي دهند.از سوي ديگر بايد شهري را 
طراحي كنيم كه مردم آن مجبور نباشــند بيشتر از خودروهاي 
شخصي براي تردد روزانه خود استفاده كنند. چرا كه خودروهاي 
شخصي باعث افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي  شده و افزايش 
سوخت هاي فســيلي موجب افزايش مصرف انرژي مي شوند. 
به جاي آن مي توان مسيرهاي ايمن دوچرخه سواري و مسيرهاي 
زيبا و جذاب پياده روي را در شــهر طراحي كــرد. از اين طريق 
شهروندان مي توانند در مسيرهاي بين يك تا 6كيلومتر به جاي 
اســتفاده از خودرو، پياده و يا با دوچرخه مسيرها را طي كنند. 
توصيه هاي بين المللي هم در مسيرهاي يك تا 6كيلومتري همين 
است. براساس مطالعه اي كه آژانس محيط زيست اتحاديه اروپا 
براي ســال2018 در لندن انجام داده بود، اگر هر شهروند لندني 
5كيلومتر از مسير روزانه خود را به جاي خودرو از دوچرخه استفاده 
كند، روزانه 1221يورو به اقتصاد لندن كمك مي شود و با چنين 
درآمدهايي مي توان شهر را از تراكم فروشي بي نياز كرد. از طرفي 

هم، توصيه سازمان ملل متحد اين است 
كه شهرونداني كه دچار مشكالت جسمي 
نيستند در ســاختمان هاي دو طبقه از 
آسانسور استفاده نكنند. اگر شهروندان 
بدانند به ازاي هر پله اي كه بر مي دارند 

30ثانيه به عمرشان اضافه مي شــود، مسلما تشويق مي شوند و 
اين موضوع هم موجب كاهش مصرف انرژي در شهر خواهد شد.

يكي ديگر از اقدامات مهمي كه در تركيــه جواب داده، تجهيز 
پشت بام ها به سلو ل هاي خورشــيدي براي تامين انرژي پاك 
است. تجربه اي كه در تركيه جواب داده است. همچنين مي توان 
تمهيداتي را براي شهروندان تهراني پيش بيني كرد تا با دريافت 
تســهيالت ارزان قيمت در اين زمينه بام هاي خانه هايشان را به 
سلول هاي خورشيدي مجهز كنند و از اين طريق ضمن توليد برق 
و انتقال آن به شبكه برق اصلي، براي خود درآمد هم كسب كنند. 
ضمن اينكه ادارات دولتي هم مي توانند در اين زمينه پيشــگام 
باشند. به طور كلي، مي توان با اين مجموعه اقدامات، شهر تهران را 

به يك الگو در زمينه كاهش مصرف انرژي تبديل كرد.

بازخواني مفهوم خيابان؛ بازگشتي به مفهوم انسان

از سوي ديگر، بازگشت انسان به شهر آثار بسيار جدي را براي رونق و توسعه پايدار 
شهري ايجاد مي كند و نيازمند آن است كه ما باور كنيم شهر متعلق به انسان است؛ 
در اين صورت ابنيه ها و ظرفيت هاي شهري را طوري طراحي مي كنيم كه درون آن انسان و نيازهايش 
بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. از طرفي هم، اگر قرار است زيرساخت ها و تاسيسات در شهر ايجاد 
شود، حتما بايد از فضاي خارج از پياده رو استفاده شود؛ فضاهايي كه طبيعتا به تردد خودرو تعلق دارد. 
در عين حال، فرصت هاي تعامل انسان، نيازمند تعبيه درنگ هايي در كنار خيابان هاست، تا افراد در اين 
فضاها امكان فضاي مكث و تعامل داشته باشند. در اين راستا يك سري از خيابان ها در يك دهه گذشته 

با رويكرد پياده محوري به پياده راه هاي خاص تبديل شده اند.
درحالي كه نياز شــهري با مختصات و ويژگي هاي تهران، خيابان هايي با عملكردهاي چندگانه است، 
يعني هم پياده محوري را مورد توجه قرار داده و داراي پياده روهاي وسيعي است كه ظرفيت حضور و 
تردد شهروندان را داشته باشند. برخورداري از درنگ گاه ها و فضاهاي مكث حتي براي مدت كوتاه كه 
در كنارش امكان تردد خودرو )اعم از خودروهاي خاص مثل اتوبوس هاي برقي و تراموا و...( هم وجود 
داشته باشد. تجربه شكســت خورده خيابان هايي با عملكرد صرفا پياده راه نشان مي دهد كه ظرفيت 
محورهاي چند عملكردي از نظر ايمني و امنيت شهري بسيار بيشتر از فضاهايي است كه فقط داراي 
پياده راه باشد. براي مثال در تهران دو، سه محور قابل مشاهده است. تجربه خيابان سپهساالر قديم يا 
17شهريور كه با يك كاركرد طراحي شده بودند، به دليل آسيب هاي جدي اجتماعي و فرهنگي به وجود 
آمده، ما را بر آن داشت تا به سمت عملكرد چندمنظوره برويم. مفهوم آنچه بيان شد، اين است كه نبايد 

تمركز شهر صرفا در پياده راه سازي باشد.

ادامه از 
صفحه اول
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   تقاضاي ارز واردات نصف شد
تقاضاي ارزي براي واردات از طريق بازار ثانويه در 4 ماه نخست امسال نصف شده و فروش ارز 
صادراتي در سامانه نيما هم حدود 30درصد افت داشته است. بررسي معامالت ارز در بازار ثانويه 
يا همان نيما نشان مي دهد كه خريد ارز براي واردات از 5ميليارد و 402ميليون يورو در 4ماهه 
ابتدايي سال جاري با افتي 49.8درصدي به رقم 2ميليارد و 711ميليون يورو كاهش يافته است. 
اين در حالي است كه فروش ارز صادراتي در سامانه نيما از 5ميليارد و 992ميليون يورو تا پايان 
تيرماه سال گذشته با كاهشي 28.3درصدي به رقم 4ميليارد و 240ميليون يورو در 4 ماه ابتدايي 
امسال رسيده است. براساس گزارش اتاق ايران اين مسئله باعث شده تا عرضه ارز صادراتي در 
سامانه نيما در اين مدت نسبت به خريد ارز براي واردات 1.6برابر باشد كه نشان دهنده مثبت بودن 
تراز عمليات ارزي در بازار ثانويه از حيث فروش بيشتر ارز است. به گونه اي كه 488ميليون يورو 
ميانگين ماهانه مازاد عرضه ارز صادراتي در 3ماه منتهي به تيرماه امسال بوده است. به گزارش 
همشهري، انتظار مي رود با ســرعت گرفتن روند تخصيص ارز براي پوشش تقاضاي واردات و 
همچنين تقويت ورودي ارز با بازگشت ارزهاي صادراتي، روند تقاضا و عرضه ارز تجاري بهبود يابد.

نبض بازار

طال و ارز

شــاخص كل بورس تهران ديروز با 2.9درصد رشــد خيز تازه اي براي 
رسيدن به مرز 2ميليون واحد برداشت.

به گزارش همشهري، در دادوســتد هاي روز گذشته شاخص كل بورس 
تهران با 54هزارو711واحد افزايش معادل 2.88درصد رشد كرد و به يك 
ميليون و 955هزارو858واحد رسيد. به اين ترتيب اين شاخص اكنون 
فقط چند گام ديگر تا فتح قله 2 ميليون واحد فاصله دارد. ســهامداران 
ديــروز 24هزارو688ميليارد تومان اوراق بهــادار در بورس و فرابورس 
دادوســتد كردند كه اين ميزان معامالت در مقايســه بــا مبادالت روز 
چهارشنبه 17درصد رشد نشان مي دهد. ديروز همچنين تعداد معامالت 
با 23.8درصد رشد به 2ميليون و 817هزار معامله رسيد. ديروز همچنين 
تحت تأثير رشد شاخص بورس بيش از 247هزار ميليارد تومان به ارزش 
سهام شركت هاي حاضر در بازار سهام اضافه شد و جمع كل ارزش بازار 

بورس و فرابورس به 8604هزار ميليارد تومان رسيد.

از شركت ها چه خبر؟
تازه ترين خبر ها از شركت هاي  صنايع بورس حاكي از آن است كه 
شــركت هاي دارو ســازي  در حال اجراي پروژه هاي جديد هستند 
اما در تامين منابع مالي با مشــكل مواجه اند.شــركت كارخانجات 
داروپخش اعالم كرده است كه كرونا باعث تأخير در راه اندازي پروژه 
هايش شده اما بهره برداري يك خط توليد در نيمه اول سال1399 
با ظرفيت 24ميليون عدد بطري نيم ليتري صورت خواهد گرفت. 
در مقابل شــركت دارو سازي  آوه ســينا اعالم كرده است كه مجوز 
توليد 10داروي ضد سرطان را دريافت كرده و مشكالت اين شركت 
براي تامين مالي پروژه هايش برطرف شده است. شركت كيميدارو 
هم اعالم كرده اســت كه واردات مواداوليــه به دليل عدم تخصيص 
ارزكاهش يافتــه درحالي كــه دارو هاي خارجي مشــابه توليدات 
اين شركت به فور وارد بازار مي شود. ســتاد اجرايي فرمان امام نيز 
اعالم كرده است تست واكسن كرونا را با موفقيت انجام داده است. 
همچنين آنطور كه خبر هاي دريافتي نشــان مي دهد قرار است در 
مرداد ماه سهام پااليشــگاه هاي تبريز، بندرعباس، تهران و اصفهان 
درقالب دومين صندوق سرمايه گذار دولتي در بازار سرمايه عرضه 
شود. مشخص نيســت آيا از واحد هاي اين صندوق مانند صندوق 
نخست استقبال خواهد شــد يا خير. خبر هاي تازه از عرضه سهام 
شــركت هاي جديد در بازار سهام نيز نشــان مي دهد كه صندوق 
بازنشستگي كشوري بعد از تامين اجتماعي در تدارك است تا سهام 
برخي از شــركت هاي زيرمجموعه اش را در بورس عرضه كند. قرار 
است سهام شركت صبا فوالد و فوالد اكسين كه از زيرمجموعه هاي 
بسيار مهم اين شركت هستند در بورس عرضه شود و اين شركت ها 
هم اكنون در حال انجام مراحل پذيرش در بورس هســتند. عرضه 
سهام اين 2شــركت مي تواند تأثير زيادي بر سهام سرمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي كشوري داشته باشد. همچنين خبر هاي ديگري 
نشان مي دهد پس از لغو واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي 
ايران و سازمان توســعه و نوســازي معادن ايران قرار است سهام 
شركت هاي زيرمجموعه اين 2 سازمان در بورس عرضه شود و در گام 
نخست قرار شده است سهام 5شركت متعلق به اين 2سازمان واگذار 
شود.همچنين برخي خبر هاي غيررسمي و تأييد نشده در صنعت 
بانكداري نيز حاكي از آن است كه بانك مركزي و سازمان بورس با 
افزايش سرمايه بانك ملت از محل تسعير ارز موافقت كرده اند. اين 
بانك هم اكنون در حال انجام فرايند افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي است و قرار است بعد از آن سرمايه اين بانك از محل تسعير 
ارز هم افزايش يابد.شركت سيمان تهران هم اعالم كرده است قصد 

دارد سرمايه اش را از محل تجديد ارزيابي دارايي ها افزايش دهد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1955858547112.88شاخص كل بورس - واحد
24688363617.27ارزش معامالت - ميليارد تومان

281784054211423.82تعداد معامالت - دفعه
86042472.96ارزش بازار - هزار ميليارد تومان

كارت اعتباري سهام عدالت در راه است

حسين سالح ورزي، عضو شــوراي عالي بورس مي گويد: ارائه 
كارت اعتباري سهام عدالت در اين شــورا مطرح شد و بانك 
مركزي طي بخشنامه اي به بانك ها اجازه داده تا در قبال توثيق 
الكترونيكي سهام عدالت به دارندگان اين سهام اعتبار بدهند. 
او مي افزايد: با توجه به اعالم آمادگي چند بانك، به زودي اين 
اقدام اجرايي مي شود؛ البته هنوز نرخ سود تسهيالت ارائه شده 
در قالب كارت اعتباري سهام عدالت مشخص نيست و بانك ها 

بايد اعالم كنند.

خيز شاخص بورس به سمت 2ميليون واحد

حمل ونقل بين شهري فقط با ماسك

وزير راه و شهرســازي تأكيد كرد: به كســاني كه نسبت به 
پروتكل هاي بهداشتي بي توجه باشــند و از ماسك استفاده 
نكنند، هيچ سرويســي در حوزه هاي مختلــف وزارت راه و 
شهرســازي داده نمي شود و اگر شخص يا مســئولي در اين 
زمينه تخلف كنند با او برخورد مي شــود. بــه گفته محمد 
اسالمي، استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي ازجمله اتوبوس 
بين شهري، سواري هاي كرايه پالك عمومي و هواپيما منوط 

به استفاده از ماسك است.

ذبح دام عيد قربان برگزار نمي شود

سيدعلي سيدعلي بابايي، مديركل دامپزشكي استان تهران 
اعالم كرد: امسال براساس دســتورالعمل ابالغي ستاد مقابله 
با كروناي اســتان تهران و براي جلوگيري از مســافرت هاي 
درون شهري و رفع مخاطرات موجود در محل هاي عرضه دام، 
مراسم ذبح بهداشتي عيد قربان برگزار نمي شود؛ اما هماهنگي  
الزم با انجمن صنفي كشتارگاه ها انجام شده تا الشه دام قرباني 
با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي ســتاد كرونا به شهروندان 

تحويل داده شود.

برخورد با عرضه كنندگان سيگار قاچاق

رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور با اشاره 
به اجراي طرح شناسه رهگيري ســيگار به دليل شيوع كرونا 
گفت: از ماه آينده تمام سيگار هاي توليد شده در كشور داراي 
كد رهگيري خواهند شد و برخورد با توزيع كنندگان سيگار 
قاچاق آغاز مي شود. عطاءاهلل معروف خاني افزود: با اجراي طرح 
شناسه رهگيري، مصرف كنندگان سيگار مي توانند با ارسال 
اين شناسه از طريق موبايل، اصالت محصول خريداري شده و 

توليدكننده آن را استعالم كنند.

 5 ماه از پاتك كرونا به اقتصاد 
و زمينگيــر شــدن بخــش تجارت

قابل توجهــي از مبــادالت 
كااليي و خدماتي در تجارت جهاني مي گذرد 
و تجــارت خارجــي ايــران به خصوص در 
مبادالت مرزي با كشورهاي همسايه نيز از 
اين حمله بي نصيب نمانده  است؛ حاال اما، در 
شــرايطي كه آمارهــاي رســمي از افت 
محســوس تجارت خارجي در دوره كرونا 
حكايت دارد، بازگشايي مرزها و عادي سازي 
مبادالت در دستور كار قرار گرفته و حداقل 
در تجارت با عراق كه شــريك استراتژيك 
تجارت ايران در منطقه محسوب مي شود، 
وضعيت در حال بازيابي اســت و مرزها در 

حال فعال شدن هستند.
به گزارش همشهري، توقف فعاليت مرزهاي 
تجاري ايران با كشورهاي همسايه از اوايل 
اســفند98 آغاز شــد و هنــوز در برخي از 
گذرگاه هاي مرزي وضعيت مساعدي براي 
تداوم فعاليت هاي بازرگاني ايجاد نشده است. 
در اين ميان، مرزهاي مشترك ايران و عراق 
نيز دچار محدوديت هايي شدند كه به واسطه 
ســهم باالي عراق از صــادرات منطقه اي 
كشورمان، اثرات بدتري بر تجارت خارجي 
و فعاليت صادركنندگان گذاشــت؛ چراكه 
باوجوداينكه مرزهاي اقليم كردستان عراق با 
محدوديت هاي كمتري مواجه بودند، بازهم 
بخــش قابل توجهي از كاالهــاي صادراتي 
خصوصا از مرزهاي جنوبي عراق اجازه ورود 
به اين كشور نداشتند. اين در حالي است كه 
در روزهاي اخير مرزهاي مشــترك ايران و 
عراق يكي پس از ديگري در حال فعال شدن 
هستند و اين مســئله مي تواند بر صادرات 
و حتي وضعيــت بازار ارز كشــور نيز تأثير 

بسزايي داشته باشد.

سقوط 40درصدي صادرات به عراق
آمارهاي اتاق مشــترك بازرگانــي ايران و 
عراق نشــان مي دهد در 3 ماهه اول امسال، 
5ميليون تن كاالي غيرنفتي به ارزش يك 

ميليارد و 450ميليون دالر از ايران به عراق 
صادر شــده كه از نظر حجم 40درصد و از 
لحاظ ارزش 38.3درصد نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل كاهش داشته است. اين 
ميزان افــت مبادله با بزرگ ترين شــريك 
اقتصــادي ايــران در منطقــه خاورميانه، 
جداي از اينكه برنامه ريزي صادركنندگان 
را تحت تأثيــر قــرار داده، توليدكنندگان 
كاالهاي صادراتي به عراق را نيز با مشكالتي 
غيرمترقبه مواجه كرده است؛ چراكه همزمان 
با كاهش قدرت خريد تقاضاي داخلي، با قطع 
يكباره تقاضاي خارجي نيز مواجه شــدند 
و اين مســئله به خصوص در حوزه صنايع 
غذايي به كاهش مقيــاس توليد كارخانه ها 
و انبارسازي محصوالت توليدي قابل ذخيره 
اين واحدها منجر شد. حاال انتظار مي رود با 
عادي ســازي فعاليت مرزها حتي به صورت 
نوبتي و ســاعتي، تجارت دوجانبه ايران و 
عراق به سمت عادي ســازي حركت كند و 
الاقل بخشي از ظرفيت از دست رفته توليد 

احيا شود.

تكميل پازل گشايش هاي مرزي
از زمان شــيوع كرونا در اوايل اســفند98 
تــا اوايل خرداد امســال، به جــز مرزهاي 
تجاري افغانســتان و اقليم كردستان عراق 

كه با كمتريــن محدوديت ها مواجه بودند، 
محدوديت هاي ناشــي از كرونا در ســاير 
مرزهاي زميني باعث زمينگير شدن تجارت 
خارجي شده بود؛ اما از يك ماه پيش تاكنون 
گشايش هاي تدريجي در مراودات تجاري 
آغاز شد و به ويژه مرزهاي پاكستان، تركيه 
و عراق به صورت نوبتي بــه روي كاالهاي 
صادراتي ايران باز شــدند. در اين شــرايط 
به واســطه اينكه كشــور عراق بزرگ ترين 
شريك تجاري ايران در منطقه و عمده ترين 
مقصد كاالهاي صادراتــي در خاورميانه به 
شمار مي آيد، عادي ســازي تجارت با اين 
كشور نيز با حساسيت هاي باالتري دنبال 
مي شد و حتي بازگشــايي نوبتي برخي از 
مرزهاي تجاري مشــترك نيز باعث نشد 
مذاكــرات مقامات بهداشــتي و اقتصادي 
براي عادي سازي تردد مرزها كاهش يابد. 
حدود 2 هفته پيش، كميته ملي بهداشت و 
سالمت عراق به رياست مصطفي الكاظمي، 
نخست وزير اين كشور، بازگشايي مرزهاي 
تجاري شيب )چذابه( و منذريه )خسروي( 
را تصويب كرد و پنجشــنبه گذشــته مرز 
خسروي بازگشــايي شــد. البته قرار بود 
مرز چذابه نيز همزمان با خســروي در دوم 
مردادماه بازگشايي شود اما گفته مي شود 
به دليل برخي ناهماهنگي ها، اين بازگشايي 

به پنجــم مردادماه )امروز( موكول شــده 
است.

وضعيت مرزهاي زميني با عراق
ايران و عراق عالوه بر مرزهاي غيررســمي 
و بازارچه هاي مرزي، 7 مرز زميني رسمي 
شامل مرزهاي تمرچين، باشماق، پرويزخان، 
خسروي، مهران، چذابه و شــلمچه دارند 
كه همگي با شــيوع ويروس كرونا تعطيل 
شدند؛ اما اين تعطيلي براي مرزهاي ايران 
با اقليم كردســتان عراق زياد دوام نداشت 
درحالي كه مرزهاي جنوبــي ايران با عراق 
با محدوديت هاي بســيار شديدتري مواجه 
بودند و همچنان يكي از آنها متوقف است. 
فعال مرزهاي باشماق، پرويزخان، تمرچين، 
مهران و شــلمچه با رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي و با برنامــه توافق شــده ميان 
2كشور براي تجارت فعال است و بعد از مرز 
خسروي كه پنجشنبه گذشته فعاليت خود 
را از سر گرفت، احتماال مرز چذابه نيز امروز 
بازگشايي خواهد شــد. همچنين فعاليت 
در مرزهاي تجاري غيررســمي مانند مرز 
سيران بند، كيله، شيخ صله و شوشمي نيز 

فعال است.

فعاليت 2روزه در مهران
طبق اعالم گمرك ايران، گــذرگاه مهران 
)زرباطيه( كه از هجدهم خردادماه بازگشايي 
شده است همچنان براســاس برنامه توافق 
شده در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه فعال 
اســت و تجارت در اين مرز با انتقال كامل 
بارهاي صادراتــي از كاميون هاي ايراني به 
كاميون هاي عراقي انجام مي شود. براساس 
آخرين آمارهاي گمرك، در شرايط جديد 
روزانه حداكثــر 250كاميــون و هر هفته 
500كاميون كاالي صادراتي بين 2كشــور 
منتقل مي شــود كه گرچه با شرايط دوران 
قابل كرونا قابل قياس نيســت اما توانسته 
است بخشــي از نيازهاي تجاري دوطرف را 

برطرف كند.

بازيابي تجارت با عراق در همز يستي با كرونا
 با وجود تداوم بحران كرونا، تجارت زميني ايران و عراق در حال احياست و امروز با بازگشايي مرز چذابه

 آخرين گذرگاه مرزي 2كشور نيز به مدار تجارت برمي گردد
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته   54هزارو711واحد رشد كرد

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

با وجود نزول قيمت دالر تا محدوده 21هزار تومان ظرف روز هاي 
گذشــته، ديروز قيمت دالر دوباره شــيب صعودي پيدا كرد و 

به دنبال آن قيمت سكه هم رشد كرد. 
به گزارش همشهري، به دنبال اعمال تدابير جديد از سوي بانك 
مركزي قيمت هر دالر آمريكا كه تا 26هزار تومان هم پيشــروي 
كرده بود، هفته قبل با نزول مواجه شد و به محدوده 21هزار تومان 
رسيد. اما ديروز دوباره قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد با شيب 
صعودي مواجه شد و به محدوده 22هزارو700تومان بازگشت؛ با 
اين حال صرافي بانك ملي به عنوان كارگزار اجرايي بانك مركزي 
قيمت هر دالر آمريكا را در محدوده 20هزارو302تومان تنظيم 
كرد. همگام با رشد قيمت دالر قيمت ســكه هم ديروز افزايش 
يافت؛ به طوري كه قيمت هر ســكه امامي بــا 520هزار تومان 
افزايش به 10ميليون و718هزار تومان رســيد و قيمت هر سكه 

بهار آزادي هم 98هزار تومان افزايش يافت.

 قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت17 ديروز 
)ارقام به تومان(

درصدتغييرمقدار تغييرقيمت نوع دارايي
20302110.05دالر
0.02-4-23302يورو

2928614175.08پوند انگليس
107180005200005.1سكه امامي

9698000980001.02سكه بهار آزادي
53500002000003.88نيم سكه
32.500001000003.17ربع سكه

رشد قيمت طال و ارز

كاالي روسي به جاي اروپايي 
در سبد تجاري ايران

بهار 99در تجارت خارجي ايران يك ميهمان ويژه داشــته است؛ روسيه، كشوري 
كه توانسته در رديف 5كشور اصلي صادركننده كاال به ايران پس از چين، امارات، 
تركيه و هند جا خوش كند، جايگاهي كه قبل از آغاز تحريم هاي بين المللي همواره 
بين كشورهاي ايتاليا و آلمان قرار داشت و حتي پس از امضا و اجراي برجام، دوباره 
اين كشورها در تالش براي در اختيار گرفتن سهم خود از سبد واردات كااليي ايران 
برآمدند، اما و پس از خروج آمريكا از برجام و موج تازه تحريم هاي آمريكا و انفعال 
كشورهاي اروپايي جهت ايجاد يك كانال مالي و تجاري با ايران، اين روسيه تحت 
فرماندهي والديمير پوتين اســت كه فعال و دســت كم در بهار امسال توانسته در 
جايگاه پنجم قرار گيرد. اتفاق مهم تر اينكه بيش از 70درصد از نياز وارداتي ايران به 
كاالهاي خارجي تنها توسط 5كشور تامين مي شود، سهم چين 25.4درصد يعني 
يك چهارم كل واردات در بهار امسال، امارات 22.3درصد، تركيه 10.7درصد، هند 
6.9درصد و روسيه هم 5.5درصد برآورد شده است. به گزارش همشهري، تازه ترين 
تحليل اتاق تهران از تجارت كااليي بدون نفت خام ايران در بهار امسال نشان مي دهد 
كه حدود 80درصد از كل كاالهاي صادراتي ايران در 3 ماه نخست سال جاري تنها 
به 5كشور شــامل چين )28.9درصد(، عراق )23.4درصد( امارات )15.2درصد(، 
افغانســتان )7.8درصد( و تركيه )3.9درصد( بوده اســت. بررسي كارنامه تجارت 
خارجي ايران نشان مي دهد كه ميزان واردات ايران از 10.4ميليارد دالر در بهار سال 
گذشته با كاهش 26.8درصدي به 7.6ميليارد دالر رسيده و صادرات كشور هم در 
اين مدت با 44درصد ريزش از 11.4ميليارد دالر در بهار سال گذشته به 6.4درصد 
در بهار امسال كاهش يافته است. نكته قابل تامل اينكه از حيث وزني  ميزان واردات 
كااليي ايران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشــته تغيير زيادي نداشته و از 
9ميليون تن به 8.9ميليون تن رسيده اما ميزان صادرات كشور از 40ميليون تن با 
افتي 45درصدي به 21.9درصد كاهش يافته است. به اين ترتيب ميانگين قيمت 
كاالهاي وارداتي به كشور به ازاي هر تن در بهار سال گذشته 1157دالر بوده كه در 
بهار امسال به 854دالر رسيده است. در حالي كه متوسط قيمت كاالهاي صادراتي 
كشور از 284دالر به ازاي هر تن در پايان تابستان سال گذشته با رشدي 2.1درصدي 

290دالر به ازاي هر تن برآورد شده است.
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5 مبدأ اصلي وارداتي ايران در بهار 599 مقصد اصلي صادراتي ايران بهار 99
درصدميليارد دالركشوردرصدميليارد دالركشور
1.9425.4چين1.8428.9چين
1.722.3امارات1.4923.4عراق

0.8210.7تركيه0.9715.2امارات
0.536.9هند0.57.8افغانستان

0.425.5روسيه0.253.9تركيه
توزيع پول هاي سياه با رانت قير5.4170.8جمع5.0579.2جمع

ظاهر ماجرا شيك و توأم با هدف نيك است، 
توزيع يــك ميليون تن قير رايگان از ســوي انرژی

وزارت نفت براي بهســازي و نوسازي راه ها و 
پروژه هاي عمراني، در باطن اما نشان از توزيع پول هاي سياه 
با رانت قير دارد و بازار فروش حواله هاي قير و شكل گيري موج 
تازه اي از صادرات اين محصول استراتژيك با قيمت مفت به 

كشورهاي همسايه را حسابي داغ خواهد كرد.
اكثريت نمايندگان مجلســي كه خود را انقالبي مي دانند به 
تازگي به دوفوريت توزيع قير رايگان رأي مثبت دادند تا نشان 
دهند كه در تصميم گيري هم انقالبي عمل مي كنند، اما اين 
بار نه فقط منتقدان سياســي مجلس فعلي كه كارشناسان 
اقتصادي هم مي گويند: اين طرح مصداق آشكار يارانه سياه در 
اقتصاد ايران است. لطفعلي بخشي، اقتصاددان مي گويد: يكي 
از مصيبت هايي كه زمينه را براي رانت و فساد ايجاد مي كند، 
كمك هايي اســت كه به صورت كاال صــورت مي گيرد زيرا، 
واحدهاي ريالي آنها در قيمت تمام شــده كاال درنظر گرفته 
نمي شود. به گزارش ايســنا، وي افزود: به جاي اينكه توزيع 
قير را رايگان كنيد، مي توانيد قير را در اختيار دســتگاه هاي 
دولتي قرار دهيد و متقاضيان از آن دستگاه قير را خريداري 
كنند چرا كه توزيع رايگان قير در ســال هاي گذشته رانت و 
فساد گسترده اي را به وجود آورده است. وي در عين حال به 
يك نكته ظريف اشاره مي كند و مي افزايد: راه هاي شهري و 
روســتايي تنها به قير نياز ندارند بلكه به شن، ماسه، ماشين 
 آالت و... نيز احتيــاج دارد؛ بنابراين، چرا فقــط قير رايگان 
توزيع شود كه نشان دهنده اين است كه در اين توزيع رانت 

وجود دارد.
 ميثم هاشــم خاني، اقتصاددان ديگري اســت كه طرح قير 
رايــگان را خواهرخوانده طرح هايي همچــون دالر 4200 
توماني، ســكه طالي دولتي و التاري خودرويي دانست كه 
همگي مصداق يارانه سياه هستند. وي در صفحه شخصي اش 

نوشته است: اگر اين طرح اصالح نشود، بايد منتظر توليد ده ها 
سلطان قير باشيم كه بدنامي بزرگي براي مجلس خواهد بود.

چرا رانت پاشي مي كنيد
محمد رضــا رضايي كوچي كه چندســالي اســت رئيس 
كميسيون عمران مجلس و از مدافعان توزيع قير رايگان است، 
مي گويد: نمايندگان مجلس در سال هاي 96 و 97 با تصويب 
طرحي، دولت را ملزم بــه تأمين قير رايــگان براي اجراي 
طرح هاي عمرانــي كردند و با اجراي ايــن قانون، به صورت 
متوسط ســاالنه حدود 2 ميليون تن قير در اختيار پروژه ها 
قرار گرفت. وي يادآور شــد: سال گذشــته نيز نمايندگان 
طرحي را به تصويب رساندند كه براساس آن معادل 2 هزار 
ميليارد تومان، قير رايگان در اختيار وزارت راه و شهرسازي 
قرار گيرد، حال نمايندگان در مجلس يازدهم نيز طرحي را 
تدوين كرده اند كه براساس آن قير رايگان براي اجراي پروژه ها 

تأمين شود.
به گفته وي، هم اكنون راه هاي روستايي، پروژه هاي بزرگراهي 
و آزادراهي، طرح هادي روستايي و نوسازي مدارس نيازمند 
تزريق قير هستند، در غيراين صورت تمام تالش هاي صورت 

گرفته در اجراي پروژه ها هدر خواهد رفت.
سيد نظام الدين موســوي، نماينده تهران در دفاع از تصميم 
همكارانش در خانــه ملت مي گويد: مي گوينــد توزيع قير 
رايگان ممكن است بسترساز فســاد و رانت شود. اصوالً در 
هركاري اگر نظارت دقيق و مؤثر نباشد، امكان بروز مفسده 
و رانت هست. مجلس ابزارهاي نظارتي مؤثري براي مقابله با 
فساد دارد و نبايد از ترس احتمال ايجاد فساد، با هر تصميم 
خوبي به نفع مردم مناطق محروم مخالفت كرد. علي مروي 
از اقتصاددانان كشور در پاسخ به اين اظهارنظر نماينده تهران 
مي نويسد: حتي اگر ابزارهاي نظارتي مجلس مؤثر هم باشد، 
خود نمايندگان هم در معرض اتهام هســتند و اين مسئله 

نظارت دچار تعارض منافع خواهد شــد و ضمن اينكه همه 
عجله و دوفوريتي كردن طرح مشكوك است و شائبه نقش 
دالالن قير در تامين مالي برخي نماينده ها را پررنگ مي كند.

حميدرضا صالحي، عضو كميســيون انرژي اتاق تهران هم 
مي گويد: توزيع قير رايگان كه مجلــس اخيرا مصوب كرد، 
هيچ تفاوتي با دالرهاي 4200 توماني كه دولت توزيع كرد، 
ندارد. وقتي رانت توزيع مي كنيد، سلطان پروري مي كنيد و 
بعد تير خالص را به اين اقتصاد مريض مي زنيد كه با محاكمه 
اين سالطين توسط قوه قضاييه هم، درمان نمي شود. لطفا از 

از منابع كشور پاسداري كنيد.
سيد احسان خاندوزي از نمايندگان تهران و اقتصاددان در 
واكنش به انتقادهاي مطرح شده مي نويسد: در صحن علني 
مجلس نتوانستيم نمايندگان را براي رأي منفي به طرح قير 
رايگان قانع كنيــم و آنها توجيهاتي براي راه ها و اســتان ها 
داشــتند، حاال با همكاري كارشناسان مشــغول تهيه يك 

پيشنهاد اصالحي كوتاه هستيم كه از مفاسد طرح بكاهد.

فسادآور است، اما نظارت مي كنيم!
به گزارش همشــهري، موضع گيري نمايندگان اصولگراي 
مجلس نشان مي دهد كه آنها هم نسبت به خطرات توزيع قير 
رايگان آگاه هستند اما به جاي برخورد قاطع و انقالبي شان 
درصدد كم كردن ميزان فساد و افزايش نظارت بر توزيع قير 
هستند، اين در حالي است كه توزيع كاالها حتي با نرخ دولتي 
و تثبيت شده باعث برهم خوردن بازارها و توزيع رانت شده، 
حاال مجلس چه ابزار نظارتي دارد كه بتواند جلوي رانت ناشي 
از توزيع قير مفت را بگيرد، سؤالي است كه وكالي مردم بايد 
پاسخگو باشند. آنچه مشخص است به نام حمايت از راه هاي 
روستايي، آسفالت كردن مدارس و اجراي پروژه هاي عمراني، 
قير سياه بر چهره اقتصاد ايران پاشيده مي شود و فساد ديگري 

در حال شكل گيري است.
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نامه 200 تشكل مردم نهاد براي نجات آق مشهدبخشي از كوه دماوند وقفي شد

زهرا رفيعي
خبر نگار

محيط  بعــد از ماجــراي وقف 
جنگل، حاال براي بخشي زيست

از قله دماونــد به عنوان 
مهم ترين اثر ملي طبيعي ســند وقفي 
صادر شده است. تصور كنيد قله دماوند 
يك كيك است كه به 11قسمت تقسيم 
شده و حاال براي 10قسمت از آن يك 
سند به نام منابع طبيعي صادر شده و 
يك قســمت آن نيز با صدور ســند به 

تملك اوقاف در آمده است.
در آخرين جلسه شوراي عالي قضايي، 
رئيس ســازمان ثبت اســناد خبر از 
ثبت ســند براي قله دماوند و 18هزار 
هكتار اراضي كوهپايــه اي آن داد اما 
پيگيري هاي همشــهري حاكي از آن 
است كه ظاهرا سازمان اوقاف براي يك 
پالك از 11پالك ثبتي )از دامنه تا قله 

دماوند( سند وقفي گرفته است.
رئيس ســازمان ثبت اســناد و امالك 
كشور در آن جلسه با اشاره به اينكه قرار 
است براي 7۴ميليون هكتار اراضي ملي 
سند كاداستري در ســال جاري صادر 
شــود اعالم كرد كه اين سازمان براي 
جلوگيري از تعرض بــه اين اراضي آن 
را در اختيار سازمان منابع طبيعي قرار 
داده است. اين در حالي است كه به گفته 
محمد نژاد رجبعلي بيشه رئيس اداره 

مميزي و حدنگاري اراضــي اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيــزداري مازندران 
)ساري( همه اراضي اين اثر ملي طبيعي 
در اختيار اداره كل منابع طبيعي قرار 

نگرفته است.
قله دماوند مهم تريــن اثر ملي طبيعي 
و جزو مناطق حفاظت شــده سازمان 
محيط زيســت اســت كه در سال87 
به عنــوان نخســتين ميــراث ملــي 
طبيعــي ايران به ثبت رســيد. محمد 
نژادرجبعلي بيشــه با اشــاره به اينكه 
حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان 
جنگل ها و مراتع، حفاظت محيط زيست 
و ميراث فرهنگي است، مي گويد: منابع 
طبيعي براســاس وظايف ســازماني 
خود و دستورالعمل كاداستر به دنبال 
تثبيــت مالكيت اراضي ملــي و انفال 
است. موضوع قله دماوند از سال98 در 
دستور كار قرار گرفته است. از 11پالك 
محدوده قله دماونــد كه متصل به قله 
است، 10پالك جانمايي و تثبيت شد. 
اداره اوقاف با اخــذ رأي از ديوان عالي 
كشور و بدون توجه به نظرات سازمان 
جنگل ها و مراتع يــك پالك به عنوان 

موقوفه ثبت كرده است.
او در توضيح ايــن پالك ثبتي وقفي 

مي گويد: از 11پالك محدوده 
قله دماوند 10پالك با 

ارائه نقشــه از 
ي  ســو

ســازمان جنگل ها به اداره ثبت اسناد 
تثبيت شــد. براي يازدهمين پالك 2 
نوع كاربري درنظر گرفته شــده است. 
ســازمان منابع طبيعي در راســتاي 
اجراي وظايف و براساس قوانين موجود 
كاربري آن را ملي اعالم كرده است و از 
سوي ديگر اداره اوقاف با ارائه يك سند 
نسبت به طرح دعوي اقدام كرد و رأي 

به عنوان اراضي موقوفه گرفت.
ســازمان اوقاف كل كشــور براساس 
توافقنامه اي كه با سازمان جنگل ها و 
مراتع دارد و در سال1390 به تصويب 
رســيده، بايد بــراي اتخــاذ تصميم 
بر مبنــاي مالكيت و احيــاي اراضي، 
سوابق ثبتي، وقفنامه ها، عمل به وقف 
و تصرفات موقوف  عليهم، قبض وقف، 
تعيين حريم، مراتع، جنگل، بيشه زار، 
تبديل به احسن، قانون اوقاف و قانون 
ملي شدن جنگل ها و مراتع با سازمان 

جنگل ها به توافق برسند.
او با اشــاره به اينكه سندهاي موقوفي 
بدون حضور نماينده سازمان جنگل ها 
و مراتــع صــادر مي شــود، مي گويد: 
»جنگل هاي باالصالــه )جنگل بكر( 
مشمول وقف نمي گردد« ضمن اينكه 
قرار بود در كارگروهــي، اراضي مورد 
اختــالف مورد بحث و بررســي 
قرار گيــرد. اراضي ملي 
و جنگلــي كه 

شرايط وقف شدن را ندارد بايد به منابع 
طبيعي بازگردد. آنها بدون هماهنگي 
با ما سند گرفته اند و متأسفانه اين كار 
دستاويزي شده تا اوقاف تحت عنوان 
»موقوفات غيرمتصرفي« )موقوفه اي كه 
به موجب وقفنامه، اداره امور آن به عهده 
متولي است( وارد پرونده هاي اينچنيني 
شــود. كما اينكه در پرونده آق مشهد 

ديديم كه خود راسا وارد مسئله شد.
با ثبت 10پالك از قله دماوند و اراضي 
اطراف آن، ديگر كسي نمي تواند داخل 
اين محدوده نســبت به درخواســت 
ســند يا صدور آن بدون مجوز سازمان 
جنگل ها اقدام كند. بــه گفته محمد 
نژادرجبعلي بيشه، اراضي اين مناطق 
مرتعي اســت و ســازمان هاي ميراث 
فرهنگــي و حفاظت محيط زيســت 
امكان بهره برداري در حوزه مسئوليتي 
خــود را به لحــاظ »حقــوق اتفاقي« 
دارند اما مالكيت همچنان با ســازمان 

جنگل هاست و حكم انفال را دارد.
محسن موسوي تاكامي، رئيس اداره كل 
منابع طبيعي استان مازندران در بخش 
ســاري در گفت وگو باهمشهري ثبت 
ســند تك برگ براي دماوند را نمادين 
مي داند و مي گويد: درخواســت ثبت 
ســند براي كل اراضي ملي به سازمان 
ثبت اسناد داده شــده است و كارهاي 
ثبت قله دماوند به سرعت و به طور خاص 

و سمبليك انجام و ثبت شده است.

سيد محمد فخار
خبر نگار

منابع پرونده وقــف 5600 
هكتــار جنگل هــاي طبيعي

هيركانــي در منطقه 
آق مشهد ساري به رغم بسته شدن در 
محاكــم قضايــي، هنوز نــزد افكار 
عمومي باز و حساسيت برانگيز است. 
ديروز 2نامه از ســوي 200تشــكل 
مردم  نهاد به همشــهري رسيد كه 
نشــان مي دهــد دلســوزان منابع 
طبيعــي كشــور همچنــان نگران 
ســرانجام عجيب ترين پرونده وقف 

كشور هستند.
اعضاي هيأت علمي دانشــكده ها و 
دانشگاه ها، مؤسسات و سازمان هاي 
تحقيقاتي و آموزشــي، انجمن هاي 
علمي منابع طبيعي و محيط زيست، 
شــبكه تشــكل هاي غيردولتــي 
فعال در حوزه هــاي منابع طبيعي 
و محيط زيســت در ســطح كشور و 
اســتان هاي شــمالي و اصنــاف و 
اتحاديه هــا و شــركت هاي تعاوني 
جنگل داري و مرتع داري طي نامه اي 
اعالم كردنــد كه »آيــا موضوعيت 
وقف مــورد درخواســت شــخص 
مدعي، مستندي قوي تر از آنچه در 
قانون اساســي و منويات و بيانات و 
ابالغيه هاي مقام معظــم رهبري و 
فتاواي علماي اعالم و قوانين جاريه 

كشور محسوب مي شود؟«

آقمشــهدبازمانــدهازعصر
ژوراسيك

در اين نامه آمده است: »برخي افراد 
و اليه هاي ذي نفــوذ هرچندگاه، با 
اســتفاده از پوشــش توجيهــي يا 
زواياي خامــوش و روزنه هاي پنهان 
از چشم قانون و ناهماهنگي ادارات 
براي تصاحب و سپس تغيير كاربري 
منابع ارزشمند طبيعي شمال كشور 
اقداماتي را صــورت مي دهند. اين 

فرايند نامطلوب و خالف منافع ملي 
و مردم، به  قدري شكل واقعي گرفت 
كه رهبر فرزانه انقالب مكرر تذكر و 
دستور صادر فرمودند و حتي اجراي 
آن را براي ســاخت حوزه علميه هم 
مجاز ندانســتند. يكي از اين موارد، 
درخواســت و اقدام قانونــي براي 
تفكيك 5573هكتار اراضي موسوم 
به آق مشــهد شهرستان ســاري، از 
بهترين ذخاير جنگلي و عرصه هاي 
منابع طبيعي و جنگل هاي باقيمانده 
از دوران ســوم زمين شناســي و 
عرصه هــاي تحت حفاظــت منابع 
طبيعي و محيط زيست شمال كشور، 
صدور رأي و سپردن مالكيت آن به 
شــخص حقيقي تحت عنوان وقف 
با حمايت و پيگيري هاي مســتمر 
اداره اوقاف است.« استادان دانشگاه، 
انجمن ها و دوستداران منابع طبيعي 
و محيط زيســت در بخش ديگري از 
اين نامه تأكيد كردنــد: »اينجانبان 
اشــخاص حقيقــي و حقوقي بيش 
از 200تشــكل  مردم نهاد تخصصي 
رسمي، كارشناســان و متخصصان 
بازنشسته و شــاغل، جمع كثيري از 
ايثارگران و بســيجيان تقاضا داريم 

نســبت به توقف فوري اجراي حكم 
صادره براي واگذاري عرصه مذكور 
تا اخذ تصميم توسط باالترين مراجع 
كشــوري اقدام عاجــل به عمل آيد. 
همچنيــن به اســتناد مــدارك و 
مستندات پيوست اين نامه نسبت به 
ابطال رأي صادره و نيز ساير اقدامات 
دستگاه ذيربط و آرايي كه به لحاظ 
حقوقي و قانوني مغايرت دارد، اقدام 
مؤثر و بازدارنــده معمول و به اطالع 

عموم مردم شريف برسد.« 

اعتراضانجمندوستداراندماوند
كوه

انجمن دوســتداران دماونــد كوه با 
انتشار نامه اي از رياست قوه قضاييه 
درخواســت كردند با تجديدنظر در 
رأي صــادره، مانع هرگونه شــائبه 
جنگل خواري در پرونده آق مشــهد 
شــود. در ايــن نامه تأكيده شــده: 
براســاس رأي تلخ و دردناك ديوان 
عالي كشــور درخصوص تأييد وقف 
5600هكتار جنــگل هيركاني، بايد 
در انتظار فاجعه زيست محيطي بود 
و شرايط تخريب اين بخش وسيع از 
جنگل با تغيير كاربري فراهم شــده 

است. در چنين شرايطي تقاضا داريم 
با ياري به متوليــان حفظ جنگل ها، 
موجب آرامش خاطر همه دلسوزان 

كشور شويد.
گفتني اســت، روزنامه همشــهري 
طي هفته اخير با انتشــار 3 گزارش 
از پرونــده وقــف روســتا و جنگل 
آق مشهد نوشــت. در اين گزارش ها 
اشاره شــد كه براســاس رأي اخير 
شــعبه3 ديوان عالي كشــور، وقفي 
بودن 5600هكتار جنگل تأييد شده 
اســت. همچنين به اين نكته اشاره 
شد كه حســينعلي خادمي به عنوان 
متولي موقوفه، توانسته ورود رئيس 
قوه قضاييه براساس ماده۴77 قانون 
دادرسي كيفري را به نفع خود باطل 
كند. از سويي رئيس سازمان اوقاف 
كشــور وعده داده كه با بررسي اين 
پرونده و همراهي رئيس قوه قضاييه، 
بار ديگر اين بخش از اراضي مرغوب 
جنگل هــاي هيركاني را بــه منابع 
طبيعي كشــور بازگرداند. در چنين 
شرايطي بايد ديد پرونده اين جنگل 
ارزشمند كه براساس دستور صريح 
شرع و قانون قابل وقف نبوده، به كجا 

مي انجامد؟

سازمان جنگل ها از صدور سند وقف يك برش از كوه دماوند به نام سازمان اوقاف خبر داد

اپيرايتخبسلطا
كلمغابراورخنس
تشتدراگفوترات
رتبافيلااكهبر
يلسوتفنتلوبا
ساويرلاتقشراب
شراوگرهاطيبا
فپبدنملابابند

كزييداولوحتم
ريابلگناويساپ
ويياهننيسرها
خوسنمتيدااتاك
يلهالاوركيسبي
اويتراپنادهاز
لدكيجيوادرمده
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افقي:
موســيقي-  آالت  از   -1  

نشدني- كلمه پرسشي
2- ايران شــناس معاصــر، 
اوستاشــناس و نخســتين 

مترجم فارسي اوستا
3- حــرف انتخــــاب- از 
اختراعــات اديســــــون- 

خوشگذران- دل آزار كهنه
۴- رياضت كــش هنــدي- 

پاك تر- نمايان
5- نبرد- مثل ماه- گرامي

6- تكيه كالم درويش- چند 
رئيس- هرگزم... تو از لوح دل 

و جان نرود
7- جاي ذخيره كردن- پودر 

دستگاه پرينتر- درج شده
8- پوشاك ستور- جال دهنده 
كفش- تندرســـت- صحنه 

نمايش
9- بهتان- قباحت- مزدور
10- گودال- صيد- قابله

11- شــب ســـــي ام آذر- 
گوجه فرنگي- رايگان

12- گلــي زيبــا- پرچــم- 
خوش چهره

13- آش- نخســتين رقــم 
از ســمت راســت عدد- نام 
چندتن از پادشاهان اشكاني 

بود- اراده
1۴- قــرارداد اســتعماري 

فتحعلي شــاه قاجار و روسيه 
كه به موجــب آن ارس رود 

مرزي دو كشور شد
15- فرمــان ســــــكوت- 
فرشته هاي آسماني- مقابل 

رفتن
  

عمودي:
1- زمان سنج- هفت خطابه 
موالنا كه قبل از آشــنايي با 

شمس تبريزي گفته است
2- جنگجــو- جانشــينان- 

بي بنياد
3- خشــكي- پاك- ورزش 
توپ و راكت- دست شكسته!

۴- جنس- تابناك- بنيانگذار 
حزب كمونيست

5- دستگاه گوارش- ديندار- 
سقف دهان

6- نصــف- خوش انــدام- 
ماده اي كه از سوزاندن شكر 

به دست مي آيد
7- اصطالحي در شــطرنج- 

رواديد- ايشان
8- نقشــه انگليســي- پسر 
كاوه آهنگر- سرسري- چاي 

خارجي
9- زمان تعيين شــده- واحد 

طول روسي- باخير و بركت
10- عيــد ميالد مســيح- 

اشاره- اثر چربي

11- صداي بلنــد- كارگزار- 
تمام كردن

12- طبــاخ- ســخن چين- 
غريبه نيست

13- شــايعه- دومين خليفه 
اموي- پوشاك- شيوه و شگرد

1۴- شــيوه انجام كار- در و 
پنجره قديمي - دلداده شيرين

15- كاشــف واكســن آبله- 
برآورد كردن

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3706
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.
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ساده
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 پس از گذشــت حدود ســه هفته هنوز 
هيچ كسي در كشــور زورش به اپراتورها اینترنت

براي بازگرداندن قيمت بسته هاي اينترنت 
موبايل به وضعيت سابق نرسيده است.

وزارت ارتباطات بارهــا اعالم كرده كــه افزايش قيمت 
اينترنت موبايل با »تباني« همراه اول و ايرانسل غيرقانوني 
اســت و اين اپراتورها بايد قيمت ها را به وضعيت گذشته 

بازگردانند.
اما طــي هفته هــاي اخير بــا وجــود همــه تهديدها، 
ضرب االجل هــا و نامه ها از نهادهاي مختلف بســته هاي 
بلندمدت ديگــري ازجمله 6ماهه و يكســاله هم حذف 
شــده اند و اكنون كاربران 2اپراتور مســلط كشور نهايتا 
مي توانند بســته هاي يك ماهه را با قيمتي حداقل 2برابر 
سابق خريداري كنند. جريمه 2ميليارد توماني اپراتورها 
از سوي سازمان تنظيم مقررات هم كه براي اپراتورها پول 

خرد به حساب مي آيد هيچ چيزي را تغيير نداده است.
در اين ميان، آنچه بيشــتر به چشم مي خورد تالش براي 
افزايش مصــرف ترافيك داخلي در مقابــل گران كردن 
۱۰۰درصدي ترافيك اينترنت است. كار آن قدر باال گرفته 
كه شما براي خريد بسته  اينترنت بايد در ميان بسته هاي 
صرفا با ترافيك داخلي كلي جست وجو كنيد تا بتوانيد به 

بسته مورد نظرتان برسيد.
در سايت اپراتورها هم برخي بسته هاي قديمي و به صرفه 
مشاهده مي شود اما نبايد گول آن را بخوريد. شما با وارد 
كردن شــماره همراه تان حتي وجه بسته را هم پرداخت 
مي كنيد اما خبري از بسته نخواهد بود. اپراتورها سايت را 
طوري تنظيم كرده اند كه پس از پرداخت، پول به كارت 

كاربر بازمي گردد و بسته اي براي او فعال نمي شود.
اين مسئله اصال اتفاقي نيست. پيش از اين مقام هاي وزارت 

ارتباطات اعالم كرده بودند كه يكي از ادعاهاي اپراتورها 
براي گران كردن ناگهاني و عجيب اينترنت موبايل حمايت 
از توليد محتوا و ترافيك داخلي است. پيش از اين حسين 
فالح جوشــقاني، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين رابطه گفته بود: 
اپراتورها محدوديت در استفاده از ترافيك داخلي و خارجي 
را اعمال كرده اند تا با اين كار براي خودشان درآمد ايجاد 
كنند. رئيس رگوالتوري اظهار كرد: اينكه اپراتورها تصور 
مي كنند با گران كردن ترافيك بين الملل، مردم به سمت 
استفاده از ترافيك داخلي مي روند اشتباه محض است كما 
اينكه قبال در مورد ارزش افــزوده آن را تجربه كرده ايم و 

نتيجه اي هم در برنداشت.
واقعيت اما اين است كه گران شــدن 2برابري بسته هاي 
اينترنت موبايل در ميان شــرايط فعلي اقتصادي كشور 

بار سنگيني براي ميليون ها نفر از مردم به حساب مي آيد.

سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مردم 
از مدت ها پيش و به ويژه در مجلــس فعلي بحث اجراي 
فيلترينگ شديدتر پلتفرم هاي بين المللي باقي مانده در 
كشور ازجمله اينســتاگرام داغ بوده اســت. ماجرا آنقدر 
جدي بود كه در جلسه اخير مجلس با حضور وزير ارتباطات 
يكي از محورهاي مهم تاختن نمايندگان اصولگرا به وزير 
جوان بحث بســتن اينســتاگرام بود. اين در حالي است 
كه فيلترينگ پلتفرم ها در كشــور يا با حكم قضايي يا با 
تصميم كارگروه آنالين تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
صورت مي گيرد كه اصوال وزارت ارتباطات نقشــي در آن 
ندارد. به نظر مي رســد در كشــور هيچ كس نمي خواهد 
مسئوليت فيلترينگ اينستاگرام را بپذيرد و به همين خاطر 
سوءاســتفاده از وضعيت اقتصادي مردم و در تنگنا قرار 

دادن آنها با افزايش ۱۰۰درصدي قيمت بسته هاي اينترنت 
موبايل راه حلي است كه از ســوي گروهي برگزيده شده 
است. ويدئوهاي اينستاگرام يا مشاهده  پخش هاي زنده در 
اين پلتفرم كه در دوران كرونا هم طرفداران زيادي داشت 
حجم تقريبا زيادي از دانلود را مي طلبد و به نظر مي رسد 
اپراتورها قصد كرده اند كه اكثريت كاربران قيد پلتفرم هاي 
جهاني را به خاطر مضيقه و تنگدســتگي مالي بزنند. در 
شرايطي كه بســياري از مردم به خاطر افزايش هزينه ها 
براي تامين مايحتاج و نيازهاي اساسي خود دچار مشكل 
هستند طبيعي اســت كه هزينه گزاف اينترنت موبايل را 
درصورت مشكل اقتصادي از سبد خانوار حذف كنند. از 
مجموع حدود 7۸ميليون كاربر اينترنت پهن باند كشــور 
69ميليون نفر كاربر اينترنت موبايل هستند و واضح است 
افزايش ناگهاني و ۱۰۰درصدي قيمت باعث مشــكالت 
بيشتري براي مردم به ويژه در دوران شيوع كرونا مي شود.

نوع جدید فيلترینگ 
پوريا آســتركي، كارشــناس شــبكه هاي اجتماعي در 
گفت وگو با همشــهری، با تأكيد بر اين مسئله روند پيش 
گرفته شده را نوعي فيلترينگ خاموش از سوي اپراتورها 
مي داند و مي گويد: در واقع طي شــرايط فعلي فيلترينگ 
پلتفرم هاي خارجي صورت نمي گيرد اما دسترسي كاربران 
با گران كردن ترافيك بين الملل محدود مي شــود. حتي 
پيش از اين بسته هاي تشويقي اپراتورها براي پلتفرم هاي 
متعلق به خودشان ازجمله ســرويس هاي پخش ويدئو و 
فيلم نقض بي طرفي شبكه بوده اســت. بي طرفي شبكه 
يا بي طرفي اينترنت، اصلي بين المللي اســت كه براساس 
آن رساننده هاي خدمات اينترنتي بايد با همه داده ها در 
اينترنت به نحو يكسان رفتار كنند. بخشي زيادي از حجم 

ترافيك مصرفي كشور براي دانلود يا استريم فيلم و ويدئو 
است و اپراتورهاي موبايل خودشان سرويس هاي پخش 
ويدئو دارند كه از قبال استفاده كاربران سود كالني از آنها 
به دست مي آورند. آستركي مي گويد: اپراتورها حق ندارند 
براي كاربر سياستگذاري كنند كه براساس آن او را مجبور 
كنند به سراغ سرويس هاي خاصي برود يا نرود. اپراتورهاي 
ارتباطي بايد اينترنت را به صورت عادالنه و مســاوي در 

اختيار همه كاربران قرار دهند.

تنبيه كاربران از سوي اپراتورها 
اين كارشناس فناوري اطالعات عقيده دارد كه هم اكنون 
استفاده مردم از اينترنت به جاي حالت تشويقي به وضعيت 
تنبيهي رســيده اســت. يعني كاربران به خاطر انتخاب 
سرويس يا پلتفرمي كه قصد انتخاب آن را دارند با پرداخت 

هزينه بيشتر از سوي اپراتورها تنبيه و جريمه مي شوند.
مســئله ديگر اين اســت كه به خاطر فيلترينگ گسترده 
و ســخت و در كنار آن تحريم هاي بين المللي بســياري 
از كاربران به صورت هميشــگي وي پي ان هايشان روشن 
است. اين مسئله باعث مي شــود حتي درصورت استفاده 
از سرويس هاي داخلي كاربران مجبور به پرداخت هزينه 
گزاف اينترنت موبايل شوند و عمال ضرر جدي اقتصادي 
ببينند. آســتركي مي گويد: كمتر كسي را مي توانيد پيدا 
كنيد كه يــا به خاطــر فيلترينگ يا به خاطــر تحريم در 
سال هاي اخير نياز به اســتفاده از فيلترشكن پيدا نكرده 
باشد. كاربران مجبور به اســتفاده از فيلترشكن  شده اند و 
حاال پهناي باند مورد استفاده را گران تر كرده اند. در واقع 
كاربران ايراني هم با فيلترينگ تنبيه شده اند، هم با نقض 
بي طرفي شبكه مواجه هستند و حاال هم بايد پول بسيار 

بيشتري پرداخت كنند.

اپراتورهاي تلفن همراه با پافشاري بر گران كردن بسته هاي اينترنت موبايل كاربران را از دسترسي به 
پلتفرم هاي جهاني منع و آنها را به خاطر مصرف ترافيك بين الملل تنبيه  می كنند

نگاهی ديگر

آپدیت سامانه رصد 
اختالالت اینترنت 

سامانه اي كه از ســوي كاربران كشور براي 
رصد اختــالالت اينترنت و دسترســي به 
ســرويس ها مورد اســتفاده قرار مي گيرد 
به تازگي در بروز رســاني اخيــرش امكان 
دسترســي به تاريخچه اختالالت را فراهم 

كرده است.
عالوه بر اين رابط كاربري اين ســامانه هم 
بهبود يافته وســرعت نمايش اطالعات هم 

بيشتر شده است.
 سامــــــــانه رادار بــه نـــــــــشاني

 radar.arvancloud.com كــه از 
دي ماه سال گذشته و در راستاي شفافيت 
اطالعات راه اندازي شده است، با استقبال 
مخاطبان و رســانه ها، بيــش از ۱۰۰هزار 
بازديد داشــته و در زمان هــاي اختالل با 
پيك 4 هزار بازديــد در يك روز نيز همراه 

بوده است. 
با انتشــار نسخه دوم ســامانه رادار، از اين 
پس، اطالعات وضعيت اينترنت كشــور نه 
تنها به شــكل لحظه اي در اختيار كاربران 
خواهد بــود بلكــه كاربــران مي توانند به 
آرشيو اطالعات در چند ساعت يا چند روز 
گذشته دسترسي داشته باشند. با توجه به 
ذخيره سازي ديتا از ابتداي مرداد ماه، اين 
سابقه از اين تاريخ در قالب آرشيو در اختيار 

كاربران است.
به گزارش همشــهری، قابليت جديد ديگر 
رادار در جابه جايي رديف ديتاسنترها، اين 
امكان را در اختيار كاربــران قرار مي دهد 
تا ديتاســنترهايي كه براي شان از اهميت 
بيشتري برخوردار اســت را در رديف هاي 
متفاوتي قرار دهند كه امكان گزارش گيري 

را براي آنها بهبود مي بخشد.
اطالعــات ســامانه رادار شــامل وضعيت 
ارتباطات اينترنتي ۱۳ ديتاسنتر پرترافيك 
شــامل آســياتك، ايرانســل، همراه اول، 
هاي وب، رســپينا، افرانــت و مبين نت در 
شهرهاي تهران، مشــهد، اصفهان و تبريز 
 HTTPS اســت كه به كمــك پروتــكل
دسترسي به ۸ ســايت پربازديد خارجي و 

داخلي را رصد مي كند.

جهان استارتاپيفيلترينگ خاموش با اينترنت گران

خيز یك استارتاپ آموزشي در هند
در سال هاي اخير و در هندوســتان تعداد زيادي استارتاپ آموزشي 
آنالين براي ارائه خدمات به دانش آموزان شــكل گرفته اند. بيش از 
25۰ميليون دانش آموز در مدارس مناطق شــهري و روستايي اين 

كشور در برنامه هاي مختلف اين استارتاپ ها ثبت نام كرده اند.
به گزارش تك كرانچ، اينكه چه كسي در مهدكودك باشد يا درحال 
آماده شدن براي پيوستن به يك دانشگاه فرق چنداني ندارد؛ چراكه 
چندين اســتارتاپ در هندوســتان وجود دارد كــه مجموعه اي از 
دوره هاي گوناگون را با قيمت مناســب ارائه مي دهد. استارتاپ هاي
Byju’s، Unacademy و Vedantu ازجمله برترين استارتاپ هاي 
هندي هستند كه ده ها ميليون كاربر دارند و همه ساله در حال بهبود 
كيفيت خدمات رساني خود هستند. بيش از 4۰۰ميليون هندي در 
حال حاضر با سپري كردن دوران دانشگاه و دانشكده هاي مختلف، 
آماده ورود به بازار كار هستند؛ درحالي كه نه زبان انگليسي مي دانند 
و نه برخي مدارك مورد نياز براي درخواست يك شغل را دارا هستند.

  استارتاپي براي استخدام

اســتارتاپ Entri كه دفتــر مركزي آن در شــهر كوچي در جنوب 
هندوستان قرار دارد، در تالش است تا اين مشكل را براي جويندگان 
كار مرتفع كند. اين استارتاپ كه در سال2۰۱7تاسيس شده است، 
دوره هاي مهارت آموزي مختلفي را براي كمك به افراد مختلف ارائه 
مي دهد كه مي تواند آنها را براي كار در شغل هاي ايالتي و فدرال آماده 
كند. اين دوره ها به آســان ترين زبان ممكن به كاربران آموزش داده 
مي شود. از دانش آموزاني كه پيش از پايان دبيرستان، درس و مدرسه 
را رها كرده اند، گرفته تا كساني كه مدرك كارشناسي ارشد خود را 
 Entri از دانشــگاه هاي معتبر گرفته اند، در زمره كاربران استارتاپ
به حساب مي آيند. اين اســتارتاپ درحال حاضر بيش از ۱5۰دوره 
آموزشي مختلف را براي كاربران خود ارائه مي دهد؛ ازجمله چندين 
زبان خارجي، حســابداري و برنامه هاي رايج رايانه اي مانند آفيس 
در برنامه آموزشي Entri به چشــم مي خورد. اين دوره ها از طريق 

ويدئوهايي از پيش ضبط شده، بين ۳۰تا 6۰روز برگزار مي شود.

  سرمایه گذاري بزرگ
مديران اين اســتارتاپ هفته گذشــته اعالم كردند كه در راستاي 
توسعه كارهاي خود، سرمايه اي ۳/۱ميليون دالري را در چارچوب 
سرمايه گذاري مرحله پيش ســريA دريافت كرده اند. Entri قصد 
دارد ســرمايه جديد را با معرفي 5۰دوره آموزشي ديگر همراه كند 
و در اين ميان كاربران بيشتري را به دست آورد. يكي از مديران اين 
استارتاپ اعالم كرده است كه درآمد شركت Entri در ۳ ماه گذشته 
بالغ بر ۱5۰درصد افزايش داشته و درآمد مكرر ساالنه )ARR( آنها 
به 2ميليون دالر رسيده است. اين شركت قصد دارد تا امسال درآمد 

مكرر ساالنه خود را به 5ميليون دالر برساند.

   سبك ترین دوچرخه تاشو
دوچرخه هاي تاشــو به خاطر لوالهــا و ابزار اضافه تــري كه دارند، 
معموال بسيار سنگين تر از نمونه هاي معمولي هستند، اما يك طراح 
انگليسي، يك دوچرخه تاشو طراحي كرده اســت كه تنها 6كيلو و 
7۰۰گرم وزن دارد. بــه گزارش ديلی ميل، در ايــن دوچرخه زين، 
كمربند ايمني و دســته دنده همه از جنس فيبر كربن هستند و فلز 
تيتانيوم در براكت پايين، زنجير، پــره، پدال، فنر تعليق و هر مهره و 

پيچ آن مورد استفاده قرار گرفته است.
   ثبت نخستين تصاویر از قطب شمال گانيمد

فضاپيمــاي »جونو« نخســتين تصاويــر را از قطب شــمال يخي 
بزرگ ترين قمر مشــتري به نام »گانيمد« به ثبت رساند. به گزارش 
تك اكسپلوريست، سياره مشــتري 79قمر شناسايي شده دارد كه 
بزرگ ترين آنها »گانيمد« نام دارد كه در سال۱6۱۰به وسيله گاليله 
كشف شده اســت. گانيمد كه تنها قمر در منظومه شمسي با ميدان 
مغناطيسي خاص خود محسوب مي شود، از آب يخ تشكيل شده است.

   كنترل از راه چشم
استفاده از دستگاه هاي لمســي براي افرادي كه به هر دليل قادر به 
استفاده كامل از دست هاي خود نيستند، غيرممكن يا بسيار سخت 
است، اما وبسايت خبري AI نوشته است كه »زاك فريدمن« با اختراع 
دستگاهي به نام »هايپروايزر« )Hypervisor( انقالبي را درخصوص 
كمك به افراد توان ياب پديد آورده است. »هايپروايزر« يك دستگاه 
پوشيدني است كه حركات چشم كاربر و موقعيت مردمك چشم را 
رديابي مي كند تا فلش موسش را روي دستگاه الكترونيكي حركت 
دهد. با اين كار، افراد براي كار با دســتگاه ها و صفحه هاي لمســي 

مشكلي نخواهند داشت.
   ارسال تلسكوپ به فضا با بالون 

ناسا قصد دارد براي رصد و مطالعه روي ستاره هاي تازه متولد شده، 
يك تلســكوپ را با بالوني بســيار بزرگ به اليه استراتوسفر زمين 
ارسال كند. وب سايت انگجت در گزارشــي در اين خصوص نوشته 
است كه تلســكوپ 2/5متري ASTHROS با بالوني به اندازه يك 
استاديوم فوتبال به اين ماموريت فرستاده خواهد شد. اين تلسكوپ 
قرار است كه گازهاي اطراف ستاره هاي غول پيكر تازه متولد شده را 

مطالعه كند.
   حذف محصوالت نژادپرستي از 3پلتفرم بزرگ

فروشــگاه هاي آنالين فرصت بســيار ايده آلي را براي فروش برخي 
محصوالت به مشــتريان ايجاد كرده اند. اخيرا و به دنبال تحقيقات 
صورت گرفته به وسيله بي بي سي، شركت هاي آمازون، گوگل و ويش 
محصوالت مربوط به نئونازي ها و برترپنداران نژادسفيد را از سايت 
فروش آنالين خود حذف كرده اند. اين شــركت ها اعالم كرده اند كه 
كليه محصوالت مرتبط با نژادپرستي ديگر به فروش نخواهد رسيد. 
اين پلتفرم هــاي فروش آنالين همچنين دقت بيشــتري را در ارائه 

محصوالت خود به مشتريان شان اعمال خواهند كرد.

انحصار باعث پيشرفت نمي شود
 بر خالف ادعاي اپراتورهاي تلفن همراه، گران كردن قيمت اینترنت در مقابل ترافيك داخلي به هيچ عنوان 
نمي تواند باعث افزایش كاربران آنها شــود یا حتي حمایت از آنها به حساب بياید. نقض بي طرفي شبكه، 
فيلترینگ، تحریم ها و افزایش قيمت اینترنت باعث مي شود كه سرویس هاي داخلي در كشور انحصاري شده 
و آنها بدون داشتن رقيب حتي با بي كيفيت ترین سرویس یكه تازي كنند. آستركي مي گوید: به همين خاطر 
كيفيت سرویس هاي داخلي به خاطر این انحصار بسيار پایين آمده و هيچ تعهدي در قبال كاربران احساس 
نمي كنند. مثال یكي از ارائه كنندگان سرویس خبري داخلي به تازگي تصميم گرفته پشتيباني تلفني كاربران 
را پولي كند و هيچ كس هم نمي تواند به آن چيزي بگوید چون در كشور انحصار دارد. این مسئله باعث مي شود 
خدمات باكيفيت پایين و قيمت باال به كاربران ارائه شود چون هيچ رقيبي براي آنها وجود ندارد. این مسئله 

در درازمدت به ضرر اكوسيستم فناوري داخل كشور است و ضربه بدي به آنها مي زند.

ث
مك

۱۰۰ثانيه خبر

  واكسن Moderna به زودي وارد فاز 
سوم آزمایش مي شود

يكي از واكســن هاي كرونا كه آزمايش فاز 
اول انســاني خود را با موفقيت پشــت سر 
گذاشــته به زودي وارد فاز ســوم مي شود. 
به گزارش msn، اين واكسن توسط مركز 
تحقيقات واكسن در مؤسسه ملي بهداشت 
آلرژي و بيماري هاي عفونــي، با همكاري 
شركت بيوتكنولوژي Moderna در دست 
ســاخت اســت. پيش بيني مي شــود اين 
واكســن هفته آينده وارد فاز سوم آزمايش 
انســاني شــود. اين مرحلــه از آزمايش با 
۳۰هزار داوطلب انجام مي شود. نتايج موفق 
اوليه مطالعه فاز اول اين واكســن اواسط 
 New England جوالي در مجله پزشكي
Journal of Medicine منتشــر شــد. 
در آمريكا، دولت براي دســتيابي سريع به 
واكسن روي چندين نامزد مختلف واكسن 

ســرمايه گذاري كرده است، اما در اين بين 
موردي كه در مسير ساخت واكسن شركت 
Moderna دســت انداز ايجاد كرده  است، 
مســئله حق ثبت اختراع اســت. شركت 
Moderna روز جمعه اعالم كرد كه فرمول 
مورد اســتفاده در توليد واكســن كوويد-
Arbu� ۱9تحت ثبت اختراعات متعلق به

tus Biopharma نيســت. يــك دادگاه 
اداري كه توسط دفتر ثبت اختراع و امالك 
Mod�  اياالت متحده اداره مي شود، ادعاي

erna را بــراي بي اعتبار كــردن حق ثبت 
اختراع اياالت متحــده متعلق به آربوتوس 
رد كــرد و نگراني هــاي خــود را در مورد 
تالش هايي براي توليد واكســن هاي نسل 
بعدي ازجمله واكسن كرونا مطرح كرد. اما 
Moderna مي گويد كه حكم دادگاه مربوط 
به اقداماتي است كه در پاسخ به »وضعيت 
تهاجمي ديرپا« انجام شده توسط آربوتوس 
عليه توســعه دهندگان داروهــاي مبتني 
بر اســيد نوكلئيك صورت گرفته است كه 
به پيش از زمان ســاخت واكسن احتمالي       

كوويد-۱9بازمي گردد.

  قيمت و زمان توليد انبوه واكسن 
آكسفورد 

در شرايطي كه شركت Moderna به زودي 
فاز سوم انساني واكسن خود را با اميدواري به 
موفقيت آن، آغاز مي كند، دانشگاه آكسفورد 
كه موفقيت فاز اول و دوم آزمايش انســاني 
واكســن آن ســروصداي زيادي به پا كرد، 
اقدام به اعالم قيمت و زمان توليد انبوه كرده 
اســت. طبق پيش بيني هاي مراجع پزشكي 
بين المللي، واكســن كرونا توســعه يافته از 
سوي دانشــگاه آكســفورد، احتماال از  ماه 
نوامبر و با قيمتي حدود ۱۳ يــا ۱4 دالر به 
ازاي هر واحد در دسترس قرار خواهد گرفت. 
به گزارش ســاينس ديلي، واكسن كروناي 
آكســفورد هم اكنون در 2 كشــور آفريقاي 
جنوبي و برزيل در حال كارآزمايي است. اين 
واكســن كه در حال حاضر  AZD1222نام 
Astra�  دارد، با همكاري شركت داروسازي

Zeneca  توليد خواهد شد. در كنار واكسن 
دانشگاه آكسفورد، واكسن هاي ديگري هم 
در ساير نقاط جهان توليد شده اند كه نتايج 
اميدواركننده اي را نشان داده اند. هم اكنون 

CanSino Bio�متخصصان چيني كمپاني 
logics واكســني در اختيار دارند كه ايمن 
بــوده و در مقابل ويــروس مصونيت ايجاد 
مي كند، اما براي ايجاد آنتي بادي هاي كافي 
و عملكرد كامل نياز به تزريق منظم طي ۳ تا 

4 ماه دارد. 
  چه كســاني زودتر به واكســن 

مي رسند؟
با توجه به شــيوع فراوان ويــروس كرونا 
در بســياري از نقاط جهان، مسئله توزيع 
عادالنه واكســن عليه اين ويروس به يك 
دغدغه جهاني تبديل شده است. به گزارش 
نيويــورك تايمــز، حاال پــس از موفقيت 
آزمايش هاي انساني و حتي تعيين قيمت 
و زمان توليد انبوه، سؤال مهم اين است كه 
وقتي واكسن كرونا در دسترس قرار گرفت، 
اولويت استفاده از آن با چه گروهي است؟ 
يك طرح اوليه كه توســط مركز كنترل و 
پيشگيري بيماري ها در فصل بهار انجام شد، 
اولويت را به كادر درمان و ســپس به افراد 
داراي بيماري هاي زمينه اي و ســالمندان 

داد.

كرونا X علم

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

تماشاگران مجازي ورزش در عصر كرونا
تماشاچيان با استفاده از قابليت Together در خانه، احساس مي كنند كه در كنار يكديگر، به تماشاي يك بازي زنده در استاديوم نشسته اند

اتحاديه ملي بسكتبال آمريكا)NBA( در حال 
بهره گيــري از حالت جديــد Together در فناوری

پلتفــرم Microsoft Teams اســت تــا 
تماشاچيان در زمان برگزاري بازي ها، حضوري مجازي را در 
استاديوم تجربه كنند. شركت مايكروســافت در اوايل  ماه 
 جاري ميــالدي قابليــت Together Mode را در پلتفرم

 Microsoft Teams ارائه كرد. اين قابليت با اســتفاده از 
هوش مصنوعي شما را در كنار ديگران در يك فضاي مجازي 
قرار مي دهــد. Microsoft Teams يــك پلتفرم ارتباط و 
همكاري اســت كه شــامل محيط هاي كاري، چت كاري، 
جلسات ويدئويي، ذخيره سازي فايل و ادغام برنامه هاست. 
Microsoft Teams عمق و گستره وسيعي از آفيس ۳65 را 
گرد هم مي آورد تا فضايي مبتنــي بر چت را براي كار تيمي 
فراهم سازد. اين پلتفرم همچنين به مشتريان فرصت مي دهد 
 Microsoft .كه محيط ديجيتال و سيال تري را تجربه كنند
Teams كه براســاس تكنولوژي هاي مايكروسافت ساخته 

شده است، با گروه هاي آفيس ۳65 در هم تنيده شده است.
NBA با استفاده از اين قابليت جديد و همچنين به كارگيري 
نمايشــگرهاي ال اي دي بلند 5متر و 2۰ســانتي متري در 
ميادين مسابقات بســكتبال، هواداران را در كنار بازيكنان 
قرار مي دهد. با بهره گيري از اين تكنولوژي، هواداران اكنون 

مي توانند در زمان واقعي واكنش نشان دهند و بازيكنان هم 
مي توانند اين واكنش ها را ببينند و بشنوند. اين جايگاه هاي 
مجازي تماشاگران بيش از ۳۰۰طرفدار را به طور مجازي در 
خود جاي مي دهد. طرفداران به اين ترتيب مي توانند پخش 
زنده يك بازي را در Microsoft Teams و در كنار نمايي از 
يكديگر تماشا كنند. به گزارش سايت ورج، جارد اسپاتارو، 
رئيس بخش مايكروسافت ۳65، مي گويد: اين تجربه جديد 
كه در نتيجه همكاري ميان NBA و مايكروسافت به صورت 

زنده اجرا مي شود، به هواداران اين امكان را مي دهد كه بدون 
ترك فضاي امن و آرام خانه، احســاس كننــد كه در كنار 
يكديگر به تماشاي يك بازي زنده نشسته اند. در اين شرايط، 
بازيكنان هم انــرژي و پشــتيباني الزم را در طول بازي در 
زمين واقعي و در زمان واقعي تجربه خواهند كرد. همچنين 
تماشاچياني كه بازي را از خانه پيگيري مي كنند، به همان 
ترتيب كه جايگاه هاي مجازي هواداران را پر كرده اند، انرژي 

جمعيت را هم احساس خواهند كرد.

تعویق توضيحات مدیران غول هاي فناوري
استماع شهادت مديران شــركت هاي آمازون، اپل، فيس بوك و گوگل رسما از سوي 
كميته قضايي كنگره به تعويق افتاد و هيچ تاريــخ جديدي براي برگزاري مجدد اين 

جلسه اعالم نشده است.
به گزارش سي ان بي سي، جلسه دادرسي در ابتدا قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، اما 

به دليل مراسم يادبود جان لوئيس، به تعويق افتاده است.
جف بزوس، مديرعامل شــركت آمازون، تيم كوك، مديرعامل اپل، مارك زاكربرگ، 
مديرعامل فيس بوك و ساندر پيچاي، مديرعامل شركت الفباي والدين گوگل، براي 
امروز خود را آماده كرده بودند تا در كميسيون فرعي ضد  انحصار شهادت دهند. اين 
جلسه دادرسي به معناي اوج تحقيقات در مورد 4غول فناوري است كه از ژوئن سال 
2۰۱9براي ارزيابي شيوه هاي رقابتي و اثربخشي قوانين ضد  انحصاري در بازار جديد 
ديجيتال آغاز شده اســت. پس از جلسه رســيدگي، انتظار مي رود كه كميته فرعي 
گزارشي از يافته هاي خود و همچنين طرح هاي پيشنهادي قانوني با هدف به روزرساني 

قوانين ضد  انحصار را منتشر كند.
اين تحقيقات قباًل به خاطر همه گيري ويروس كرونا بــه تأخير افتاده بود و اين بار هم 

احتمال دارد تا پاييز به تعويق بيفتد.
 درحالي كه تحقيقات كنگره به طور مستقيم منجر به هيچ گونه اقدام اجرايي عليه اين 
شركت ها نمي شود، اما تحقيقات وزارت دادگستري و كميسيون تجارت فدرال مي تواند 
اقدامات اجرايي براي آنها در پي داشته باشد. طبق گزارش ها، درحالي كه كميسيون 
تجارت فدرال همچنان به تحقيق در مورد فيس بوك و آمازون ادامه مي دهد، وزارت 
دادگستري پرونده اي را عليه گوگل آماده مي كند. همچنين اگرچه نظارت رسمي بر 
اپل تاكنون فقط در خارج از كشور اعالم شده اســت، اما اين 2 نهاد مسئول در مورد 
اپل سؤاالتي را مطرح كرده اند. اين شركت با 2پرونده ضد  انحصاري در اتحاديه اروپا 

روبه روست.

طرح: محمدعلي حليمي
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هزينه بهسازي به مراتب ارزان تر از هزينه هاي پس از زلزله
حدود 21درصد از پارسل هاي شهر تهران با جمعيت 
حدود 1.5ميليون نفر در بخش بافت فرسوده قرار 
گرفته است؛ يعني از حدود يك ميليون و 1۰۰هزار 
پالك ســاختماني در تهران، نزديك به 25۰ هزار 
پالك در بافت فرسوده اســت كه البته همه اينها 
ناپايدار و غيرمقاوم نيســتند، اما گاهي ريزدانه 
هســتند يا از معابر كوچكي برخوردارند. برآورد 
مي شــود كه نزديك به ۶۰ درصد اينها ناپايدار 
باشند كه با اين حساب، حدود 11۰ تا 12۰هزار پالك 
ساختماني در بافت فرسوده غيرمقاوم در برابر زلزله 
هستند. البته گفتني است كه هر پالك يك واحد 

مسكوني نيست و هر پالك مي تواند چند واحد مسكوني را در بر گيرد.
رضا كرمي محمدي، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در رابطه با ميزان خطر بافت هاي 
ناپايدار به همشهري گفت: »پايتخت در معرض زلزله هاي بزرگ قرار دارد و احتمال وقوع زمين لرزه هايي با 
قدرت باال، زياد است. مسئوالن در شهرهاي دنيا - كه رويكرد توسعه پايدار را اتخاذ كرده اند- يكي از كارهاي 
اصلي را آموزش هايي دانسته اند كه به مردم درباره نحوه مقابله با زلزله داده مي شود، اما اين باعث نمي شود 
كه كيفيت ساخت وساز و اصول شهرسازي براي رعايت حريم گسل فراموش شود.« او با بيان اينكه ما نيز 
براي شهر تهران طرح بهسازي را در دستور كار داريم، افزود: »حدود 1۰سال پيش كار عملي گسترده اي در 
سازمان مديريت بحران تهران در اين خصوص صورت گرفته بود. آزمايش هاي متعدد ميز لرزان در دانشگاه 
شريف و تهران انجام شد كه تدوين دستورالعملي را در پي داشت. اين دستورالعمل به كميته مقررات ملي 
وزارت راه و شهرســازي رفت و مورد تأييد قرار گرفت. منتهي اكنون به مجموعه پيچيده اي از فرايندها 
برخورده ايم. بخشي كه دست شهرداري است، دادن مجوز به حساب مي آيد. اآلن ما مجوزي براي ساخت و 
نوسازي داريم، اما مجوزي براي بهسازي و مقاوم سازي در برابر زلزله نداريم. با اين حال، پيگيري را در دستور 
كار قرار داده ايم كه نياز به كمك دولت و بانك ها دارد.« كرمي محمدي به ارزان قيمت بودن روش مقاوم سازي 
اشاره كرد و گفت: »با ارائه وام به طور حتم خيلي ها مي توانند خانه خود را در برابر زلزله مقاوم كنند.« رئيس 
سازمان مديريت بحران شهر تهران درباره اهميت اين روش نيز اينچنين گفت كه هزينه پرداخت وام نسبت 

به هزينه نوسازي و خسارت هاي جاني پس از رخداد زلزله قوي، اصال قابل قياس نيست.

ث
مک

در تهران 120هزار بنا وجود دارد كه در 
برابر زلزله آسيب پذیري باالیي دارند. گزارش

این تعداد ســاختمان بيشتر در بافت 
فرسوده و مناطق جنوبي شهر مثل منطقه هاي 9، 
10، 11، 12، 15و 17قرار گرفته اند و زمين لرزه اي با 
قدرت باالي 6ریشتر مي تواند تعدادي زیادي از آنها 

را در عرض چند ثانيه تبدیل به آوار كند.
به گزارش همشهري، در ایران از حدود 60 ميليون 
نفر جمعيت شهرنشين، 19 ميليون نفر در محله هاي 
حاشيه نشين و فرسوده ساكن هستند. در این ميان، 
بيش از 5 /1ميليون نفر در بافت فرســوده پایتخت 
زندگي مي كنند. جالب اینجاســت كــه این تعداد 
ساكنان بافت فرسوده هستند؛ یعني عالوه بر اینکه 
ساختمان هاي محل سکونت شان از نظر سازه اي و 
دوام، ناپایدار به حساب مي آید، از نظر نفوذ ناپذیري 
و ریزدانگي هم خطرات زیادي متوجه شــان است. 
اگر بخواهيم شفاف تر در این باره توضيح دهيم باید 
بگویيم، وضعيت از این منظر ناگوارتر مي شــود كه 
چنانچه زلزلــه اي با قدرت قابل توجــه رخ دهد، از 
یك سو امدادرســاني و آواربرداري به خاطر ضریب 
پایين نفوذناپذیري بســيار دشــوار خواهد بود و از 
ســوي دیگر توده جمعيت زیادي در محدوده هاي 
كوچك تحت تأثير قــرار مي گيرند. به عبارت دیگر، 
امدادرســاني و آواربــرداري در كوچه هاي تنگ و 
باریکي باید انجام شود كه در آنجاها افراد زیادي در 
نزدیکي هم آسيب دیده اند. درحالي كه در محله هایي 
با كوچه هاي عریض و ساختمان هاي نوساز یا با دوام، 

شرایط فرق مي كند.

7۰درصد ساختمان هاي تهران اسكلت دارند
خطر زلزله تنها متوجه ساكنان بافت هاي فرسوده 
نيســت. طبق آمار سازمان پيشــگيري و مدیریت 
بحران شهر، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
و كميته شهرسازي شوراي شهر در تهران نزدیك به 
۴.5 ميليون نفر در ساختمان هایي زندگي مي كنند 
كه از لحاظ ســازه اي ناپایدار به حســاب مي آیند؛ 
ســاختمان هایي كه بــا زلزله اي 6 تا 7 ریشــتري 
اصطالحا آوار )collapse( شــده و افــراد زیر آن 
خواهند ماند. رئيس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسکن و شهرسازي در همين ارتباط، گفت: »نسبت 
به سال 1375 ساختمان هاي اسکلت دار حدود 15 
برابر افزایش یافته اســت. با توجه به تعداد افزایش 
واحدهاي مســکوني در این دوره و طبق آمار مركز 
آمار ســال 1395 كه آخرین دوره آمارگيري است، 
هنوز حدود 10 ميليون واحد مسکوني بدون اسکلت 
وجود دارد كه یعني در برابر زلزلــه مقاومت كافي 
ندارند. این ساختمان ها فقط ساختمان هاي مسکوني 
است.« علي بيت اللهي با بيان اینکه ساختمان هاي 
دولتي قدیمي، بيمارســتان هاي داراي قدمت باال، 
ساختمان هاي منطقه بازار، ساختمان هاي تجاري 
واقع در بسياري از كالنشهرها و... را هم باید درنظر 
گرفت، افزود:  »در این صورت این ابعاد گســترده تر 
خواهد بود و درواقع مي توان گفت كه شــاید بيش 

از نيمي از ساختمان ها در برابر زلزله مقاومت كافي 
ندارند و ممکن اســت در برابر زلزله هاي متوســط 
هم آســيب جدي ببينند. درصورتی كه اگر مصالح 
ساختمان از نوع سقف هاي یکپارچه باشند، آوار كم 
خواهد بود؛ چراكه رفتار یکپارچه اي خواهند داشت؛ 
تکه هاي ســفال یا آجر نخواهد افتاد و تلفات جاني 
در چنين ســاختمان هایي به مراتب كمتر خواهد 
بود.« اینطور كه بيت اللهي گفت هم اكنون از حدود 
23 ميليون واحد مسکوني در سطح كشور نزدیك به 
10 ميليون، یعني حدود ۴5 تا ۴7 درصد ساختمان ها 
بناهایي هستند كه اســکلت ندارند. او اضافه كرد:  
»كمتر از نصف واحدهاي مســکوني از نظر اسکلت 
ســاختمان در برابر مخاطره اي چــون زلزله مقاوم 
نيستند. البته اینطور نيست كه تمام ساختمان هاي 
داراي اسکلت هم مقاوم باشند. البته در سال 1335 
ساختمان هاي بنایي نسبت به اسکلت 35 برابر بود، 
اما این افزایش ســاختمان هاي اسکلت دار در روند 
طبيعي رشد همه كشور ها مشاهده مي شود. تهران 
از ساختمان هاي اسکلت دار بيشتري برخوردار است 
و نزدیك به 70 درصد ساختمان هاي آن اسکلت دار 
هستند. در نقاط پراكنده اي مثل دارآباد، گالب دره، 
فرحزاد، مکان هایي كه به عنوان بافت حاشــيه اي 
بودند و اكثرا غيرقانوني هم ســاخته شدند و مركز 
شهر نيز بافت فرسوده اي وجود دارد كه ازجمله آنها 
منطقه بازار، منطقه 10، 12 و... هستند. اگر زلزله در 
تهران رخ دهد، این 30درصد ساختمان هاي بنایي 
بيشتر از سایر نقاط آسيب پذیر محسوب مي شوند.«

طبق آمار شهرداري و وزارت راه و شهرسازي، ۴/5 ميليون نفر تهراني در ساختمان هایي زندگي مي كنند كه از لحاظ 
سازه اي ناپایدار هستند و با زلزله  6 تا 7 ریشتري آوار مي شوند

زلزله؛ تهديدی بزرگ براي 30درصد تهران

معصومه علينقي پور
كارشناس حوزه شهري

یادداشت

 مقاوم سازي محل سكونت
 با هزينه اندك 

بافت های ناكارآمد شهري كه بخش زیادي از آن را بافت  فرسوده 
تشکيل مي دهد، در خط نخســت آسيب در برابر حوادث طبيعي 

به خصوص زلزله قرار دارد. 
در این نوع بافت هاي شــهري، از یك ســو بناهاي موجود داراي 
استحکام الزم نيســتند و از سوي دیگر زیرســاخت ها به دليل 
غيراستاندارد بودن خيلي زود آسيب مي بينند و عاملي مي شوند 
بر افزایش ميزان خسارت ها. حال سؤال اینجاست كه آیا تمامي 
ساختمان هاي موجود در بافت هاي فرسوده را مي توان جزو بافت  
ناكارآمد شهري محسوب كرد؟ واقعيت آن است كه كارشناسان 
در این رابطه هنوز به یك درك مشترك نرسيده اند؛ تا جایي كه 
براي تعریف بافت فرسوده و شــاخصه هاي آن همچنان تعاریف 

مختلفي ارائه مي شود.
 اما در تعریف سنتي و معمولي از بافت فرسوده، 3شاخصه ناپایداري 
به خصوص از نظر ســازه اي، ریزدانگي و نفوذ ناپذیري بيان شده 
اســت كه از این منظر با بافت ناكارآمد شــهري اختالف دارد. در 
واقع بخشي از بافت ناكارآمد شهري را سکونتگاه هاي غيررسمي 
در حاشيه شهر تشــکيل مي دهند كه هم شاخصه هاي مرتبط با 

فرسودگي را دارند و هم سایر شاخصه هاي منفي دیگر.
به هرترتيب مسئله بر سر این اســت كه اگر بخواهيم ساماندهي 
و استحکام بخشــي بافت هاي حوزه حاشيه شهر و سکونتگاه هاي 
غيررسمي را درنظر بگيریم با مسئله اي بسيار دشوار و چندوجهي 
روبه رو هستيم اما در مورد بخشي از بافت فرسوده موضوع متفاوت 
است؛ چراكه راه حل هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت جلوي 
روي مدیران شهري، مســئوالن بخش  ساخت وساز و شهروندان 
قرار دارد. نمونه اش در مورد بناهایي از شــهر تهران اســت كه از 
ميان 3شاخصه اصلي بافت فرسوده، تنها ناپایدار به حساب مي آیند 
و چندان با مشــکالت ریزدانگي و نفوذناپذیري مواجه نيستند. 
براي این منظور عالوه بر راهکار نوسازي و بهره مندي از بسته هاي 

تشویقي، راهکار مقاوم سازي نيز وجود دارد.
 مقاوم سازي بناهاي فرســوده نکته اي اســت كه در بسياري از 
كشورهاي اروپایي به خصوص كشورهایي مثل ایتاليا كه با پدیده 
زلزله بيشتر از سایرین روبه رو هستند، به كار گرفته مي شود. پس از 
وقوع زمين لرزه بزرگ سال2009 در شهر L’Aquila )الكوئيال( 
ایتاليا و مناطق اطراف، نخستين كار ضمن جبران خسارات مالي، 
پژوهش درباره استحکام بخشي بناهایي بود كه احتمال مي رفت 
در زلزله هاي بعدي به شــدت آســيب ببينند. به همين منظور 
جدا از اعتباري ویژه براي پژوهش، اعتباراتي براي مقاوم ســازي، 
كارشناســي اقدامات صورت گرفته و تأثير عمليــات بر افزایش 
استحکام ساختمان هاي جدید نيز تامين شد. جالب اینجا بود كه 
مهندسان سازه در بررسي سال2012 ميالدي دریافتند بسياري 
از بناهاي مسکوني، بدون نياز به تخریب و نوسازي نه تنها از نظر 
سازه اي و دوام در برابر زلزله حدود )6.5ریشتر(، مستحکم شده اند 
بلکه با هزینه اي كم، چهره شــان نيز تغيير كرده اســت. ارزیابي 
مجدد سال201۴ نيز نشان داد كه تعداد متقاضيان براي مرمت و 
استحکام سازي با هزینه پایين و دریافت تسهيالت دولتي بسيار 
باال رفته و هم اكنون مي توان گفت كه ساكنان شهر الكوئيال نگراني 

چنداني در برابر زلزله ندارند.
در تهران و بسياري از شــهرهاي بزرگ ایران نيز جدا از نوسازي، 
طرح هایي هم جلو روي شهروندان ساكن در بناهاي ناپایدار وجود 
دارد. چنان كه شهرداري و ســازمان پيشگيري و مدیریت بحران 
شهر تهران چندي است طرحي حمایتي براي مقاوم سازي بناهاي 
ناپایدار را به اجرا درآورده اند. بر این اساس، دستورالعمل بهسازي 
لرزه اي نسبي ساختمان هاي تهران تدوین شده است. در این طرح 
مي توانيم بهسازي لرزه اي ساختمان هاي شهر تهران را با حداقل 
هزینه و حداكثر كارایي به عنوان هدف اصلي انتخاب كنيم؛ طرحی 
كه با پيشــگيري از انهدام و فروریختن اساســي ساختمان هاي 
متداول آســيب پذیر بــه افزایش قابل توجه امــکان حفظ جان 

شهروندان تهراني منجر مي شود. 
هم اكنون 1.9ميليون نفر از شــهر تهــران در منطقه اي زندگي 
مي كنند كه بافت فرســوده دارد و این در حالي اســت كه امروز 
2.9ميليون نفر از جمعيت شهر تهران در منطقه اي ساكن هستند 
كه ناپایــداري دارد. یعني 50درصد بلوك مورد نظر مســکوني 
بافتي ناپایدار دارد. بنابراین بهتر اســت پيش از آنکه دیر شود، از 
طرح هاي اینچنيني آگاهي الزم را كسب كنيد و با هزینه اي اندك 

استحکام بخشي محل سکونت خود را انجام دهيد.

خبر

بررسي همه ابعاد حادثه 
كلينيك سينا  از سمت 

مديريت شهري 
حوالي ساعت21 روز سه شــنبه 10تير خبر 
رســيد كه كلينيك سينا مهر شــميران در 
شمال تهران در آتش ســوخت. در زمان وقوع 
آتش سوزي 19نفر از شهروندان جان باختند. 
كلينيك ســينا مهرشــميران زیرنظر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است و پروانه 
تاسيس خود را از این وزارتخانه دریافت كرده و 

تا سال1۴00 هم اعتبار داشته است.
 مدیران شــهري تأكيد دارند این ملك داراي 
پایان كار مســکوني بوده و براســاس قوانين 
جاري اســتفاده از واحدهاي مسکوني جهت 
بهره برداري مطب و حرف پزشکي، مجاز است.

به گزارش همشهري، در این ميان سخنگوي 
كميســيون امور داخلي كشــور و شوراهاي 
مجلس شوراي اســالمي گفته با بررسي هاي 
صورت گرفته طي دو هفته گذشــته از سوي 
كميســيون در این حادثه كــم كاري وزارت 
بهداشــت و شــهرداري تهران محرز است و 
كاربري این ســاختمان غيردرماني بوده و با 
مجوز شهرداري تهران كاربري آن به درماني 
تبدیل شده است. علي حدادي، سخنگوي امور 
داخلي و شوراهاي مجلس با اشاره به بررسي 
جزئيات حادثه كلينيك سينامهر در كميسيون 
امورداخلي كشور و شوراها، گفت: »كميسيون 
امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس كميته اي 
براي بررسي علل بروز حادثه در بيمارستان سينا 
تشکيل داده است. در این كميته نشست هایي با 
مسئوالن سازمان آتش نشاني، مدیریت بحران 
استان تهران، اورژانس و نيروي انتظامي برگزار 
شد. با بازدید از محل حادثه و گفت وگو با برخي 
از مجروحان، اسناد و مدارك به صورت دقيق 
بررسي شد. كاربري این ساختمان كه متعلق 
به بخش خصوصي است غيردرماني بوده و با 
مجوز شهرداري تهران كاربري آن به درماني 
تبدیل شده اســت. وزارت بهداشت و درمان 
نيز مجــوز كلينيك را بــراي انجام عمل هاي 
جراحي زیبایي و آزمایشي صادر كرده بود كه 
در همين راســتا وزارت بهداشت و شهرداري 
تهران وظيفه خود را انجــام نداده اند.« عضو 
شوراي اســالمي شــهر تهران اما در پستي 
اینستاگرامي نوشت: شــوراي شهر به عنوان 
نماینده خانواده هــاي داغدار حادثه كلينيك 
سينا مهر در كميته ویژه ابعاد حادثه را بررسي 
مي كند. ناهيــد خداكرمي با اشــاره به اینکه 
روز جمعه مهمــان خانواده هاي داغدار حادثه 
آتش سوزي كلينيك سينا مهر شميران بودم، در 
این پست اضافه كرد: »به آنها اطمينان دادم كه 
شوراي شهر به عنوان نماینده آنها خود مدعي 
است و در كميته ویژه اي كه به همين منظور 
در كميسيون سالمت و محيط زیست تشکيل 
شده است كليه ابعاد حادثه تحت بررسي دقيق 
كارشناسي است. قطعاً هرگونه قصور، خطا و 
تعللي از جانب نهادهای مختلف صورت گرفته 
باشد اعالم عمومي خواهد شد. بازپرس پرونده 
نيز تاكنون به دقت در حال بررسي وظایف كليه 
سازمان هاي ذیربط ازجمله وزارت بهداشت، 
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، اداره كار، 

شهرداري و آتش نشاني است.« 
از سوي دیگر سيدحميد موســوي، شهردار 
منطقه یك شهرداري تهران نيز گفت: »ایمني 
ساختمان ها یکي از چالش هاي مهم مدیریت 
شهري است و همواره فرایند نحوه ایمن سازي  
ساختمان هاي موجود از مهم ترین دغدغه هاي 
مدیران شهري اســت«. او افزود:» ایمني در 
اولویت اول ماست چراكه در برخي نقاط شهر، 
جمعيت زیادي در فضاي محدود مشغول به كار 
هســتند و ضرورت دارد ایمنــي كاركنان در 

محيط فعاليت، تأمين شود.«
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ســقف بازار آهنگران تهران در 
حال ریزش است و اختالف هيأت ايمنی

امناي بازار آهنگران و ســازمان 
ميراث فرهنگي تعمير آن را متوقف كرده است.
نوسازي بافت فرسوده بازار تهران یك تفاوت 
اساسي با نوســازي بافت فرســوده مسکوني 
تهران دارد كــه آن هم تمکــن مالي مالکين 
این امالك اســت. با این حال هنگام قدم زدن 
در كوچه پس كوچه هــاي بــازار و نگاهي به 
ميادین و طاق هاي آن، در مي یابيم درصورت 
وقوع یك زلزله ویرانگر وضعي بهتر از ساكنان 
و زاغه نشــينان بافت هاي فرســوده مسکوني 
نخواهند داشــت. از آن مهم تر ضربه اي است 
كه بر پيکره قلب تپنــده اقتصاد پایتخت وارد 
شده و تا ساليان دراز هزاران خانواده از تبعات 
آن رنج خواهند كشــيد. هميــن موضوع پاي 
افشين حبيب زاده، عضو شوراي شهر تهران را 
به بازار تهران باز كرد تا از نزدیك وضعيت آن 

را بررسي كند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، او كه 
عضو كميســيون نظارت و حقوقي شوراست 
در پي این بازدید گفت: »بخشي از سقف بازار 
آهنگران توســط پيمانکار در حال مرمت بود 
كه به دليل اختالفات مالي و حقوقي به صورت 

نيمه كاره رها شــد. باید هرچه ســریع تر در 
راستاي ایمن سازي  ســقف ها فکري شود، در 
قســمت هایي از ســقف بازار آهنگران شاهد 
ریزش هســتيم كه نيازمند مرمــت فوري و 
اساسي اســت. ذینفعان باید هزینه مرمت را 
پرداخت كنند. شــهرداري تهــران مي تواند 
براساس بند 55 قانون شــهرداري ها اقدام به 
ایمن سازي  سقف بازار كند و هزینه آن  را هم از 

ذینفعان بگيرد.«
حبيب زاده با اینکه جلسه اي با حضور كسبه این 
بازار برگزار كرده   افزود: »مقرر كردیم كه كسبه 
در راستاي ایمن سازي  ســقف بازار پيمانکار 
تعيين كنند و شــهرداري منطقــه12 هم بر 

ایمن سازي نظارت داشته باشد.«
علي محمد سعادتي، شــهردار منطقه12 اما با 
بيان اینکه بعد از این بازدید كار جدیدي در این 
محدوده انجام نشده اظهار كرد: »علت توقف 
كار، همکاري نکردن سازمان ميراث فرهنگي 
در تأیيــد طرح هاي ارائه شــده براي ســقف 
بازار آهنگران تهران اســت. در بازار آهنگران 
بخش هایي داراي سقف و بخش هایي هم بدون 
سقف است. در طرح هاي جدید ضمن مرمت 
بخش هایي كه ســقف آن فرسوده است، براي 
بخش هایي هم كه ســقف ندارد، سقف اضافه 

مي شود و مشکل ميراث فرهنگي هم ساختن 
سقف براي بخش هایي اســت كه در گذشته 
سقف نداشته اند و بر این اساس طرح هاي ارائه 

شده را رد مي كند.«
او با بيان اینکه طرح ســقف جدیــد كه مانند 
ســقف قدیمي است آماده شــده و هيأت امنا 
هم عالقه مند بــه اجراي آن هســتند، گفت: 
»متأسفانه آنطور كه از ميراث فرهنگي انتظار 
مي رود همکاري نمي كند و در مورد طرح جدید 
هم به صورت شفاهي رأي منفي خود را اعالم 
كرده اســت. قرار ما با بازار آهنگــران این بود 
كه با هزینه آنها كار مرمت جداره و سقف اجرا 
شود و ما هم ضمن نظارت به عنوان شهرداري، 
هزینه هاي شهرداري را در كف محاسبه كنيم. 
همکاري وزارت ميراث فرهنگي در نوســازي 
سقف بازار تهران سبب مي شود، عالوه بر اینکه 
ایمني آن احيا مي شــود، بخشي از تاسيسات 
فرسوده نظير سيم كشي هاي برق هم تعویض 

شود.«
براســاس این گزارش، روز دوشنبه 30تير99 
بازار آهنگران تهران طعمه آتش شــد و 3باب 
مغازه با كاربري آجيل و خشــکبار و فروشگاه 
پوشــاك در چندین قســمت به طــور كامل 

شعله ور شده و خسارت فراوان دیدند.

سقف بازار آهنگران در شرف ريزش

5/3
  درصد

سهم بافت 
فرسوده از كل 
مساحت تهران

است.

15
  درصد

از جمعيت 
پايتخت در 

بافت فرسوده 
ساكن هستند.

3
  برابر

تراكم 
محدوده هاي بافت 

فرسوده نسبت 
به ساير مناطق 

غيرفرسوده 
است.

21
  درصد

از پارسل هاي 
تهران با جمعيت 

حدود 1.5ميليون 
نفر در بافت 

فرسوده قرار 
دارد.

50
  درصد

پارسل هاي 
فرسوده تهران 
در مناطق 10، 
15، 12و 17 

قرارگرفته است.

50
  درصد

بلوك هاي 
مسكوني بافتي 
ناپايدار دارند 

و در برابر زلزله 
آسيب پذير 

هستند.

2/9
  ميليون نفر

از جمعيت تهران 
در مناطقي ساكن 

هستند كه 
ناپايدار به شمار 

مي روند.

بازار آهنگران تهران
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محمد زارعي| گل 40 متري نســاجي به استقالل 
نه تنها 2 امتياز با ارزش را از مجيدي و شــاگردانش 
گرفت بلكه باعث شد تا حسيني حسابي تحت فشار 
قرار بگيرد. خيلي ها اعتقاد دارند حسيني روي گل 
ميري جاگيري خوبي نداشته و همين مسئله باعث 
شده تا نتواند جلوي گل شدن توپ را بگيرد. البته 
بهزاد غالمپور كه خودش هم با انتقاداتي روبه رو شده، 
اين موضوع را قبول ندارد و از دروازه بانش همه جوره 
دفاع مي كند. مربي دروازه بانان استقالل در خصوص 
عملكرد حســيني در بازي با نســاجي اين چنين 
مي گويد: »من بارها گفته ام دروازه بان اگر اشتباهي 
انجام دهد من به عنوان مربي گلرها مقصر هستم. 
اين را ازهمين ابتدا مي گويم تا خيلي چيزها مشخص 
شــود اما با اين وجود معتقدم حسيني در مصاف با 
نساجي عملكرد قابل دفاعي داشت و حتي روي گلي 
هم كه خورد مقصر نبود. جدا از اين، يك بازي براي 
بررســي عملكرد يك بازيكن كافی نيست و ما بايد 
فاكتورهاي زيادي را در نظر بگيريم. كساني كه االن 

از حسيني انتقاد مي كنند بهتر است بازي قبلي ما 
مقابل نفت آبادان را هم تماشا كنند و ببينند حسيني 
چه عملكردي در همان بازي داشــت.«غالمپور در 
ادامه اشاره اي به انتقاداتي كه از حسيني و خودش 
در فضاي مجازي شده دارد و مي گويد: »من اعتقادي 
به فضاي مجازي ندارم چراكه اين فضا فقط حاشيه 
اســت. اندك آدم حســابي هايي كه انتقاد صحيح 
مي كنند مورد توجه من هستند. در مورد شخص 
من كادرفني و شــخص مجيدي بايد صحبت كند 
و بگويد كه من چه عملكردي داشــته ام و آيا از من 
راضي بوده اند يا خير. جــدا از اين مگر ما مي توانيم 
االن دروازه بان تيــم را خراب كنيم؟ اين رفتار اصال 
صحيح نيست چراكه ما االن 5 بازي ليگي داريم و پس 
از آن هم بايد در جام حذفي و ليگ قهرمانان به ميدان 
برويم. بازهم مي گويم عملكرد يك بازيكن را بايد در 
طول يك فصل ارزيابي كرد نه يك بازي. در آخر هم 
مي گويم كه حسيني هنوز جوان است و همه بايد از 
او حمايت كنيم نه اينكه با يك بازي تخريبش كنيم.«

مطابق انتظار باز هم فرهاد مجيدي نه در نشست خبري قبل و نه در كنفرانس بعد از بازي استقالل و نساجي 
شركت نكرد تا همچنان اينطور به نظر برسد كه سرمربي محبوب آبي ها پاسخگويي به سؤاالت خبرنگاران 
را دور از  شأن خود مي داند. هر هفته اين مسئوليت به عهده مجيد نامجومطلق، دستيار محجوب مجيدي 
گذاشته مي شود؛ آنچه نه حرفه اي اســت و نه مي تواند براي وجهه آقا مجيد جالب باشد. مشكل شايد 
اينجاست كه فرهاد هنوز احساس مي كند بازيكن است و مي تواند فقط وقتي با رسانه ها گفت وگو كند كه 
دلش بخواهد. او در دوران بازي اش كم حرف بود و اين موضوع نه تنها اشكالي نداشت، بلكه حتي مي توانست 
براي آن مقطع يك حسن و امتياز هم به شمار بيايد. حاال اما شرايط عوض شده و مجيدي به عنوان سرمربي 
بايد شخصا پاسخگوي عملكرد تيمش باشد. طبيعي است كه رسانه ها عالقه دارند پرسش هاي اساسي 
را از كسي بپرسند كه مسئوليت اصلي اداره تيم برعهده اوست، اما حتي بدون درنظر گرفتن اين نكته هم 
حضور در نشست هاي خبري طبق يك عرف محكم بين المللي جزو وظايف سرمربيان است. آيا اصال تا به 
حال شنيده ايد كه زيدان، گوارديوال يا يورگن كلوپ دستياران شان را براي مصاحبه با خبرنگاران بفرستند؟
حتي در همين ايران هم بسياري از ســرمربي ها به اين عرف محكم پايبند هستند. امير قلعه نويي با 5 
قهرماني، در سخت ترين شرايط و بعد از پرفشارترين بازي ها هم شخصا راهي نشست هاي خبري مي شود. 
سرمربيان خارجي مثل كالدرون، استراماچوني يا برانكو هم هميشه مقيد به اين رسم بوده اند. همين االن 
آدمي در سطح لوكا بوناچيچ كه اين همه انتقاد از انتخابش وجود دارد، باز خودش جوابگوي سؤاالت است. 
بعد از اين همه مقدمه و مثال، خوشحال مي شويم بدانيم فرهاد مجيدي چرا خودش را تافته جدا بافته 
مي داند؟ سابقه و موفقيت هاي خارق العاده اي دارد يا كالسش از بقيه باالتر است؟ اين هم شد شبيه ماسك 

نزدن فرهاد در خيلي از محافل عمومي؟

  غالمپور: حسيني روي گل مقصر نبود 
  مجيدي بايد در مورد من نظر بدهد

  تافته جدا بافته؟
  امير قلعه نويي با 5 قهرماني در همه نشست ها حاضر است، اما فرهاد مجيدي...

 قائدي هست اما نيست
مهدي قائدي كه در دقايق پاياني بازي با نساجي دچار مصدوميت شده بود، مشكلي براي همراهي آبي ها در بازي بعدي 
ندارد. قائدي و دياباته هر دو براي بازي دوشنبه مقابل پارس جنوبي آماده اند اما گفته مي شود مجيدي در اين بازي به 
يكي از اين دو مهاجم استراحت خواهد داد تا خط حمله اش را با آمادگي كامل به بازي بعدي مقابل سپاهان برساند.

حميدرضا عليپور| وحيد اميري فصل گذشــته پس از 2 قهرماني متوالي از 
پرسپوليس جدا شد و پس از يك فصل به اين تيم برگشت تا نقشي كليدي در 
چهارمين قهرماني متوالي قرمز ها داشته باشد. جالب اينكه او پس از قطعي 
شدن قهرماني پرسپوليس در ليگ نوزدهم، مدعي شده اين بار ديگر برنامه اي 
براي جدايي از اين تيم ندارد و مي خواهد در اين تيم بماند. او در گفت و گوي 
اختصاصي با همشــهري صحبت هاي جالبي درخصوص شرايط اين فصل 

پرسپوليس داشته است.

 پرسپوليس براي چهارمين سال متوالي قهرمان ليگ برتر 
شد. االن چه احساسي داري؟

واقعا بايد اين قهرماني را به هواداران تبريك بگويم و خدا را شكر كه بعد از يك فصل 

طوالني به جام رسيديم.
 ابتداي فصل فكر مي كرديد پوكر كنيد؟

ما از ابتداي فصل تنها به قهرماني فكر مي كرديم چراكه اين فلسفه پرسپوليس است 
كه چيزي جز قهرماني، بازيكنان و كادرفني را آرام نمي كند. فصل خيلي سختي بود 
اما ما از همان اول مي دانستيم چه مي خواهيم و با تمام وجود در تمام بازي ها حاضر 
شديم. ما در هر بازي فقط به پيروزي و كسب 3 امتياز فكر مي كرديم تا در نهايت به 

چهارمين قهرماني متوالي برسيم.
 خيلي ها قهرماني هاي سال هاي اخير پرسپوليس را به 

مسائل بيرون زمين ربط مي دهند. اين موضوع را قبول داري؟
واقعا خيلي بي انصافي اســت كه بخواهند قهرماني پرسپوليس را زير سؤال 

ببرند. ما در طول فصل ســختي هاي زيادي كشيديم و حتي درهمين 
بازي آخر بسياري از بازيكنان خودمان را در اختيار نداشتيم اما باز هم 

توانستيم به برد برسيم.
 از كار كردن با يحيي بگو. بعد از رفتن برانكو و 
تغييرات روي نيمكت پرســپوليس هم به قهرماني اميد 

داشتيد؟
به نظرم آقا يحيي مربي فوق العاده اي است و پرسپوليس مي تواند 

روزهاي بسيار خوبي با او داشته باشد. باز هم مي گويم كه ما هميشه به قهرماني 
فكر مي كرديم.

 هفته آينده بايد خاص ترين جشن قهرماني تاريخ ليگ 
برتر را در ورزشگاه خالي از تماشاگر برگزار كنيد. در اين خصوص 

هم صحبت مي كني؟
واقعا جاي هواداران در ورزشگاه خالي است اميدوارم زودتر كرونا تمام شود 

تا با هواداران جشن بگيريم.
 پس از 3 فصل عليرضــا بيرانوند به عنوان 
رفيق صميمي ات در اين جشن حضور نخواهد داشت.

بيرانوند در اين سال ها خيلي براي پرسپوليس زحمت كشيده 
و نقش مهمي در قهرماني هاي تيم داشت. قطعا جاي او را در 

جشن قهرماني خالي مي كنيم.
 شايعات زيادي در مورد آينده خودت به 
گوش مي رسد. تو هم مي خواهي مثل بيرانوند لژيونر 

شوي؟
من قطعا در پرسپوليس مي مانم چون هنوز خيلي كار دارم و مي خواهم با اين 

تيم به اهداف زيادي برسم.

  اميري: فلسفه پرسپوليس 
فقط قهرماني است

  جاي بيرانوند را در جشن قهرماني خالي مي كنيم

 نمی خواهند قهرمان شویم
 حتی بعد از قهرمانی!

  حكايت عجيب كاپيتان پرسپوليس و كدهای مجهول هميشگی اش

بدون شك در مصاحبه های جالل حسينی 
هيچ تيتری به اندازه »نمی خواهند قهرمان 
شــويم« تكرار نشده اســت. اگر شما اين 
تيتــر را در كنار نام كاپيتان پرســپوليس 
گوگل كنيد، اين موتور جستجوگر هزاران 
صفحه پيش روی تــان بــاز خواهد كرد. 
جالب اينجاســت كه تكرار قهرمانی های 
پرســپوليس هــم باعــث آرام گرفتــن 
جالل نمی شــود و هر بار كه سرخپوشان 
از قهرمانی شــان دفــاع می كنند، غلظت 
مصاحبه های حســينی هم باالتر می رود. 
كاپيتان شايسته پرسپوليس اين بار حتی 
يــك گام فراتر گذاشــت و تنها ســاعتی 
بعد از فتح ليــگ نوزدهــم در مصاحبه با 
يك خبرگزاری، از كســانی حــرف زد كه 
نمی خواســتند اجازه بدهند پرسپوليس 
قهرمان شــود! جالل هرگز كدهای روشن 
نمی دهد و خوراكش كلی گويی و استناد به 
منابع مجهول است. اين بار هم تقريبا همان 
كار را كرده، اما فقط يك اشــاره به درون 
باشــگاه داشته اســت: »خيلی ها از داخل 
می خواستند به ما ضربه بزنند، اما هواداران 
همه چيز را ديدند و مقابل آن ايســتادند. 

وقتی ديدند از بيرون نمی توانند به ما ضربه 
بزنند، از داخل مشكالتی ايجاد می كردند. 
با اين حال هواداران فهميدند چه عواملی به 
تيم ضربه می زنند و به همين خاطر خيلی 
زود از بازيكنان و كادر فنی حمايت كردند تا 
ما با قدرت پيش برويم.« االن شما فهميديد 
چه شد؟ مشــكل از هيات مديره است؟ از 
همان ذی حسابی است كه دوستان عليه اش 
پست مشترك گذاشــتند؟ به مديرعامل 
مربوط می شود؟ از كادرفنی و سرپرستی 
اســت؟ از ناحيه بازيكنان نيمكت نشــين 
است؟ خب اينكه بگوييم در داخل يك عده 
مخالف موفقيت تيم هستند كه فقط متهم 
كردن كتره ای كلی آدم بی گناه است. البته 
حســينی در همين مصاحبه قول داده به 
زودی در مورد همه مشكالت به طور مفصل 
صحبت كند، اما شما بشنويد و باور نكنيد. 
سال هاســت كه آقا جالل هميــن قول را 
می دهد و عمل نمی كند. ظاهرا قرار شده او 
فصل آينده هم به عنوان بازيكن در خدمت 
پرسپوليس باشد؛ بنابراين از االن خودتان 
را برای همــه »نمی خواهند مــا قهرمان 

شويم«های ليگ بيستم آماده كنيد! 
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پرســپوليس قهرماني اش را در فاصله 4هفته به پايان 
ليگ قطعي كــرد و حاال همه جا صحبــت از ركوردها و 
ركوردشكني هاي اين تيم است. شاگردان يحيي تا همين 
جا هم تعدادي از ركوردهاي تاريخ ليگ برتر را جابه جا 
كرده اند و ركوردهاي ديگري هم در دســترس آنهاست 
كه مي تواند در بازي هاي آينده جابه جا شود. به بعضي از 

اين ركوردها نگاه كنيد.

 هيچ تيمي تا كنون نتوانسته بود در فاصله 4هفته به 
پايان ليگ برتر قهرماني اش را قطعي كند. سپاهان 

با مربيگري فرهاد كاظمي در ليگ دوم و خود پرسپوليس با 
هدايت برانكو ايوانكوويچ 3هفته قبل از پايان ليگ به قهرماني 
رسيده و در اين زمينه ركورددار بودند. اين ركورد جمعه شب 

توسط يحيي و تيمش شكسته شد.

زماني كه كالدرون از پرسپوليس رفت اين تيم 
صاحب 5برد متوالي بود. يحيي در بدو ورودش 
با بردن تراكتور و نفت آبادان تعداد بردها را به 
7رساند اما در داربي تهران مساوي كرد. بعد از 
داربي، تيم يحيي شروع به بردن كرد و حاال دوباره به ركورد 
7پيروزي متوالي در ليگ رســيده اســت. ركورد تاريخ ليگ 
برتر با 8برد متوالي در اختيار سپاهان است و پرسپوليس كه 
2بار در اين فصل به يك قدمي اين ركورد رسيده فرصت دارد 
تا اين بار از اين ركورد بگذرد. البته سرخپوشان بايد پيروزي 
 هشتم را در قائمشهر به دســت بياورند كه اصال كار ساده اي

 نيست.

14برد و يك تســاوي؛ اين آمــار خيره كننده و 
عجيب وغريب پرسپوليس در 15بازي اخير است. 
در 15بازي كه معادل يــك نيم فصل از ليگ برتر 
اســت حداكثر مي توان 45امتياز به دست آورد 
كه پرسپوليس 43امتياز را به دســت آورده است. اين ركورد در 
تاريخ ليگ برتر هيچ مشابهي ندارد. پيش از آن در ليگ آزادگان 
پرسپوليس با هدايت علي پروين ركورد 14پيروزي متوالي را به 
جا گذاشت كه در پانزدهمين بازي با 2گل مغلوب پاس تهران شد.

پرسپوليس در نخســتين فصل قهرماني اش 
با برانكو 20بازي را برد امــا تعداد بردهاي اين 
تيم در 2 قهرماني بعدي كمتر و كمتر شــد. 
همان 20پيروزي ركورد تعداد پيروزي در تاريخ ليگ برتر هم 
هست. ركوردي كه سرخپوشان حاال با آن مساوي كرده اند و 
در 4بازي باقيمانده اگر فقط يك بازي را ببرند اين ركورد را 

خواهند شكست.

ركورد بهترين خط دفاعي در تاريــخ ليگ برتر با 
13گل متعلق به استقالِل وينفرد شفر است كه در 
همين فصل گذشته به دست آمد. پرسپوليس براي 
تصاحب اين ركورد هم هنــوز فرصت دارد، اگرچه 
براي اين كار بايــد در 4بازي باقيمانده هيچ گلــي دريافت نكند. 
پرسپوليس در 5مسابقه اي كه بعد از تعطيالت كرونا انجام داده فقط 
 2بار و آن هم از روي ضربات پنالتي گل خورده و حاال 12گل خورده

 دارد.

ركورد باالترين امتياز در تاريخ ليگ برتر را سپاهان و 
استقالل با 67امتياز در اختيار دارند. البته آنها اين تعداد 
امتياز را در ليگ 18تيمي و با 34بازي به دست آورده اند. 
ركورد ليگ هاي 16تيمي در اختيار پرسپوليِس برانكو با 66امتياز از 
30بازي است. تيم يحيي با 6 امتياز ديگر مي تواند تمام اين ركوردها را 
 جابه جا كند. پرسپوليس حتي مي تواند نخستين تيم 70امتيازي تاريخ

 باشد.

  زلزله در تاالر ركوردها
    يك برد، 6امتياز، بسته ماندن دروازه

   با هر كدام از اينها پرسپوليس يك ركورد  
  ديگر را هم مي شكند 

AFC قهرماني پرسپوليس در سايت 
سايت رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا با اشاره به چهارمين قهرمانی متوالی پرسپوليس در ليگ برتر فوتبال، آن را 
زودترين قهرمانی يك تيم در تاريخ اين رقابت ها دانست. سايت AFC نوشت: »موفقيت در كسب اين جام، پرسپوليس 

را به نخستين تيمی تبديل كرد كه به 4قهرمانی متوالی ليگ برتر ايران از زمان تاسيس آن در سال2001 دست می يابد.«

رسول بهروش| نقل است كه در فوتبال تا اشتباهی انجام نشود، هيچ گلی 
به ثمر نمی رسد. اين موضوع را می توان به فتح جام ها هم تسری داد. وقتی 
تيمی قهرمان می شود، يعنی رقبايش اشتباهات بيشتری داشته اند. وقتی 
تيمی چهار بار پشت سر هم قهرمان می شود، يعنی رقبايش خيلی خيلی 
بيشتر اشــتباه كرده اند؛ خطاهايی كه تا تصحيح نشوند، روال موجود 
تغيير نخواهد كرد. در حقيقت پرسپوليس تنها زمانی از سرير سلطنت 
پايين خواهد آمد كه كفه اشتباهاتش ســنگين تر از حريفان شود. در 
اين مطلب، چهار خطای بزرگ ساير مدعيان را در اين چهار سال مرور 
می كنيم؛ اشتباهاتی كه چهار قهرمانی پی در پی سرخپوشان را به دنبال 
آورد و امروز حتما بسياری از هواداران استقالل، سپاهان و تراكتور به آن 

ايمان دارند.

  استقالل و منصوريان
عليرضا منصوريان از آن دسته مربيانی بود كه بخشی از بدنه هواداران استقالل 
تمايل زيادی به حضور او روی نيمكت آبی پوشــان داشــتند. عليمنصور در 
نفت تهران نتايج خوبــی گرفته بود و حتی يك بار تا مــرز قهرمانی در ليگ 
برتر پيش رفت. به هميــن دليل هم رغبت قابل توجهی بــرای حضور او در 
استقالل وجود داشت؛ آنقدر كه اواخر ليگ چهاردهم و در دوران حضور امير 
قلعه نويی، هواداران استقالل برای بازگشت منصوريان بنر روزشمار به ورزشگاه 
بردند. اين آرزو البته با يك ســال تاخير برآورده شد و پس از پرويز مظلومی، 
منصوريان توانست از ابتدای ليگ شانزدهم روی نيمكت استقالل بنشيند. او 
روی قلمدوش هواداران به استقالل آمد، اما يك سال و نيم بعد با فريادهای 
اعتراضی همان ها ناچار به استعفا شد. حقيقت آن است كه منصوريان در آن 
مقطع انتخاب خوبی برای استقالل نبود. او بيشتر به نمايش بازی كردن در كنار 
زمين عالقه داشت و حتی اتمسفر داخل تيم هم هيچگاه چندان به سودش 
نشد. اســتقالل دو فصل كورس قهرمانی را در آزمون و خطای منصوريان به 

پرسپوليس واگذار كرد؛ به همين سادگی.
 سپاهان و ويسی؟

در مجموعه سپاهان معموال تصميمات منطقی و قابل دفاع گرفته می شود، 
اما ابتدای ليگ شانزدهم مديران تيم اصفهانی مرتكب يك خطای محاسباتی 
خيلی بزرگ شدند كه به يكه تازی پرسپوليس كمك كرد. آنها گمان كردند 
چون عبداهلل ويســی فصل قبل استقالل خوزســتان را قهرمان كرده، پس 
می تواند يك عصر جديد  و درخشــان در اصفهان داشته باشد. به اين ترتيب 
ويسی سرمربی سپاهان شد، با اين حال فقط چند ماه بعد و در پی كسب نتايج 
ضعيف از ســمتش كنار رفت. انتخاب عبداهلل اما آغاز دومينوی خطاها بود؛ 
چون سپاهان ناگزير از تكرار مكررات و برگزيدن زالتكو كرانچار شد. در ادامه 
منصور ابراهيم زاده هم كمكی به اين تيم نكــرد تا گزينه تكراری بعدی از راه 

برسد؛ امير قلعه نويی!
 سپاهان و انصراف؟

يك تصميم اشتباه ديگر در سپاهان مربوط به همين فصل و عدم حضور اين 
تيم برابر پرسپوليس در بازی برگشت می شد. هنوز هم باوركردنی نيست كه 
چطور باشگاه خردگرای اصفهانی به اين آسانی شانس كسب امتياز از حريف 
مستقيمش را امتحان نكرد و ترجيح داد سه پوئن بی دردسر به پرسپوليس 
تقديم كند. سرخپوشــان بعد از دو ناكامی پياپی آسيايی، خسته و كم رمق 
به اصفهان رسيده بودند، اما ســپاهان كه آن زمان فقط پنج امتياز كمتر از 
پرسپوليس داشت، در زمين حاضر نشد تا سرخپوشان با استراحت و انرژی 
كافی بازی بعدی را هم از شــهرخودرو ببرند! تغييرات مديريتی رخ داده در 
سپاهان پس از آن اتفاق و نيز انصراف اين باشــگاه از شكايت به دادگاه عالی 
ورزش در سوييس به وضوح نشــان می دهد آنها خطای بسيار بزرگ شان را 

پذيرفته اند. البته هنوز كمی با امير قلعه نويی رودربايستی دارند ظاهرا!
 تراكتور و زنوزی

تراكتور در دو فصل اخير شايد بضاعت انسانی خوبی برای به چالش كشيدن 
پرسپوليس داشت، اما كم طاقتی و فقدان تخصص كافی نزد مالكان ومديران اين 
باشگاه برای سرخپوشان تبريزی دردسر درست كرد. تراكتور در اين بازه زمانی 
شش سرمربی عوض كرده و عجيب اينكه اين انتخاب ها تابع هيچ الگوی خاص 
و روشنی نبوده است. اينكه چطور يك نفر می تواند از توشاک به تقوی برسد و از 
دنيزلی به ساكت الهامی، خودش يك معمای بزرگ است. تازه هر جا هم كه كار 
روی روال می افتاد، هيجان زدگی بی مورد زنوزی شرايط را به هم می زد. تنها 
كافی است داستان متهم كردن محسن فروزان به تبانی و شرط بندی را به ياد 
بياوريد. فروزان همين حاال كارت بازی گرفته و قانونا قادر به حضور در مسابقات 

پارس جنوبی است. پس چه شد آخر آن همه داستان سازی آقای مالك؟

 پوكر اشتباهات
 4 خطای رقبا كه 4 بار پرسپوليس را قهرمان كرد 

امباپه: مچ پايم ترك برداشته است
پاري سن ژرمن با تك گل نيمار به سنت اتين موفق شد دومين جام فصل خود را هم در 
فينال حذفي به دست آورد اما اين جام تاوان سنگيني براي پاريس داشت. دقيقه31 امباپه 
با بغض زمين را ترک كرد درحالي كه بعدا معلوم شد مچ پايش ترک خورده است. او قطعا به 
بازي روز 22مرداد ليگ قهرمانان مقابل آتاالنتا نمي رسد. امباپه در مراسم اهداي مدال به 
مكرون، رئيس جمهور فرانسه كه پرسيده بود آيا پايش شكسته، گفت: »فكر نمي كنم.« او 

اين فصل در 34بازي 30 گل و 17پاس گل به نام خود ثبت كرده است.

تيم پرســپوليس 4هفته قبل از پايان ليگ نوزدهم به مقام قهرماني رســيد و 
بازي هاي باقيمانده اش در اين 4هفته را به بازي هايي تشريفاتي بدل كرد. حاال 
سؤال مهم اين است كه يحيي گل محمدي در هفته هاي باقيمانده با چه تركيب 
و چه انگيزه اي پا به ميدان خواهد گذاشت. اين سؤال از آن جهت مهم است كه 
3بازي از 4بازي باقيمانده سرخپوشــان نقش مهمي در رقابت تيم هاي پايين 
جدول براي سقوط ايفا خواهد كرد. به جز نساجي كه در ميانه جدول جاخوش 

كرده، 3حريف ديگر پرسپوليس يعني ذوب آهن، گل گهر و سايپا در خطر سقوط 
هستند. اگر پرسپوليسي ها بعد از مسجل كردن قهرماني تصميم بگيرند با انگيزه 
كمتر و با تركيبي از جوان تر ها و ذخيره ها براي محك زدن تيم فصل آينده خود 
به ميدان بروند، اين تصميم مي تواند باعث خوشــحالي حريفان پرســپوليس 
و ناراحتي رقباي آنها شود. در ليگ شانزدهم كه نخســتين قهرماني برانكو با 
پرسپوليس به دست آمد اين تيم در هفته آخر بدون انگيزه و با جوان هايي مثل 

علوان زاده و كرمالچعب و... به مصاف سياه جامگان رفت كه در آخرين روز رقابت 
نزديكي براي فرار از سقوط داشت. در آن روز سياه جامگان تيم برانكو را شكست 
داد و با همين 3امتياز در ليگ ماندگار شد تا صباي قم به جاي اين تيم سقوط 
كند. اميدواريم تيم يحيي در هفته هاي باقيمانده با قدرت و انگيزه به كارش ادامه 
بدهد تا كورس قعرنشين ها در شرايطي طبيعي و عادالنه به انجام برسد. فراموش 
نكنيم كه در همين هفته هاي اخير ليورپول بعد از قطعي كردن قهرماني اش در 
ليگ برتر انگليس در بازي هاي باقيمانده با تركيب كامل و انگيزه باال به ميدان رفت 
و رئال مادريد هم در آخرين هفته الليگا درحالي كه قهرماني اش مسجل شده بود 
با قدرت به مصاف حريف قعر جدولي اش رفت و نقش مهمي در سقوط لگانس و 
بقاي سلتاويگو در الليگا ايفا كرد. براي اينكه پرسپوليس هم مثل ليورپول و رئال 
مادريد به ليگ ادامه بدهد، شكستن ركوردهاي باقيمانده و كسب باالترين امتياز 

تاريخ ليگ هم مي تواند انگيزه مهمي براي شاگردان يحيي باشد.

  پرسپوليس؛ مثل رئال، مثل ليورپول
        نمايش سرخپوشان در 4بازي باقيمانده نقش مهمي در معرفي تيم هاي سقوط كننده خواهد داشت
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   هرچند استاندار خوزستان، مانند مسئوالن آبفای اين 
استان، ورود فاضالب به آب آشامیدنی مناطقی از اهواز گزارش

را تكذيب می کند، اما نه تنها اعضای شورای شهر، بلكه 
بسیاری از کارکنان مرکز بهداشت اين شهرستان با مردم هم نظر 
هستند. به اعتقاد آن ها، آب اهواز ازنظر رنگ، بو و مزه کیفیت ندارد 
و در برخی مناطق هم شكسته شدن خطوط انتقال آب موجب ورود 
فاضالب شده و آب اين شــهر را غیرقابل آشــامیدن کرده است؛ 
مشكلی که در سال های اخیر بارها مطرح شده و اين بار »محمدرضا 
ايزدی« عضو شورای شهر اهواز، بر آن صحه گذاشته و از تالقی آب 
و فاضالب در 30۱نقطه شهر و ابتالی بسیاری از مردم به بیماری 
هپاتیت نوعA خبرداده اســت. حاال مســئوالن اداره های مرتبط 
اطالعیه هايی مبنی بر تكذيب ايــن ادعا صادر می کنند؛ اغلب اين 
اطالعیه ها ازسوی مراجعی صادر می شود که چندی پیش وعده رفع 
مشكل آب غیزانیه را می دادند و يادمان نرود، بخش های مهمی از 

غیزانیه هنوز هم آب ندارد.

مسئوالن به جای تکذیب  مشکل را رفع کنند
»شیخ جاسم موسی پور« يكی از اعضای شورای شهر اهواز است که 
بارها درباره مشكالت اين شهر از مسئوالن گاليه کرده. او اين بار هم 
در گفت وگو با همشــهری تاکید می کند اختالط آب آشامیدنی و 

فاضالب در بعضی مناطق اهواز قابل انكار نیست. 
موسی پور البته معتقد است در زمانه شیوع کرونا 
و بحران های ناشی از آن، نیازی به بزرگ نمايی و 
نگران کردن مردم نیست، اما ازسويی، مسئوالنی 
که اين مشكل را از اساس رد می کنند، بهتر است 
به دنبال عملی کردن اعتبار اختصاص يافته شده 
ازســوی مقام معظم رهبری از صندوق توســعه 
ملی برای حل مشكل فاضالب اهواز باشند، زيرا 
درغیراين صورت روز به روز مخاطره های بیشتری 
نصیب ديگر مناطق و حتــی نقاط مرکزی اهواز 

خواهد شد.
اين عضو شورای شهر، مســئولیت مستقیم اين 

مشكل را متوجه آبفا و وزارت نیرو می داند.

دلیل آلودگی آب اهواز از نگاه یک استاد دانشگاه
يک استاد دانشگاه شــهید چمران اهواز هم، با توجه به نشانه ها و 
وضع موجود، احتمال آلودگی آب اهواز با فاضالب را زياد می داند 
و به همشــهری می گويد: »مصرف آب آشــامیدنی و بهداشــتی 
کالن شهر اهواز و شــهر کارون و مقدار تولید آن در تصفیه خانه ها 

حدود 700هزارمترمكعب در روز اســت کــه از اين میزان، حدود 
350هزارمترمكعب در روز از طريق طرح نیم بند غدير و آب حیات 
شوشتر و بقیه، يعنی 50درصد باقی مانده، همچنان از کارون تامین 
می شود. اين درحالی اســت که کارون ديگر مثل سابق نیست و از 
شوری و آلودگی ناشی از پساب ها و فاضالب های خانگی و صنعتی 

رنج می برد.«
»مهدی قمشی« با بیان اين که در اهواز روزانه 500هزارمترمكعب 
فاضالب تولید می شود، می افزايد: »از 2تصفیه خانه فاضالب شرق 
و غرب اهواز که ظرفیت اســمی آنها حــدود ۱50هزارمترمكعب 
در روز اســت، يعنی 30درصد فاضالب تولیدی، فقط تصفیه خانه 
فاضالب غرب اهواز قادر به تصفیه 35هزارمترمكعب در روز است و 
تصفیه خانه شرق اهواز هنوز وارد مدار نشده. پس عمال در شهراهواز 
حدود 93درصد فاضالب بــدون پااليش مســتقیما وارد کارون 
می شود. به اين مقدار فاضالب بايد پساب بعضی صنايع و پساب های 

کشاورزی باالدست اهواز را هم اضافه کرد.«
با اســتناد به اين آمار و ارقام، قمشــی تاکید می کند که موقعیت 
تصفیه خانه های شش گانه آب اهواز شامل شماره يک در ملی راه، 
شماره 2 در کیان آباد، علی بن مهزيار، شــهر کارون واقع در کوت 
عبداهلل، تصفیه خانه گلســتان و فوالد واقع در پايین دســت اهواز 
درمعرض مخلوطی از آب و فاضالب قــرار دارند و به ويژه در فصل 
تابستان که دبی آب کارون پايین است و قدرت خودپااليی رودخانه 

کاهش می يابد، درمعرض آلودگی هستند.«
او به نكته ديگری هم اشاره می کند و آن، فرسودگی شبكه اصلی آب 
و فاضالب اهواز است. قمشی با بیان اين که عمر بخش زيادی از هر 
2شبكه اصلی آب و فاضالب اهواز به دوران قبل 
از انقالب باز می گردد، توضیح می دهد: »به گفته 
مديرعامل آبفای خوزســتان، از 2300کیلومتر 
شــبكه فاضالب اهواز ۱۱00کیلومتر آن عمری 
بیش از 50سال دارد. تالقی شبكه آب با فاضالب 
نیز بسیار معمول است. به ويژه در اهواز کانال های 
فاضالبی وجود دارند که ازنظر رقومی با خطوط 
اصلی و فرعی شبكه توزيع آب هم تراز و هم مسیر 
هستند و با توجه به استهالک باالی هر 2سیستم، 
امكان وجود نقاط نشــت در لوله و اتصاالت نیز 

بسیار باالست.«
اين استاد دانشــگاه در بخش ديگری از سخنان 
خود با اشاره به فشار کم آب، وجود پمپ در محل 
کنتور، به ويژه در مناطق حاشــیه ای با 50هزارانشعاب غیرمجاز و 
برعكس شدن جهت فشــار آب امكان ورود فاضالب به آب خانگی 
را محتمل می داند و تصريح می کند: »حتی اگر مشــكل فشار آب 
در شبكه آب وجود نداشته باشــد، قطع و وصل آب طی شبانه روز 
در برخی نقاط برای رفع شكستگی نقطه ای، موجب پديده کشش 

فاضالب به درون شبكه آب می شود و در نتیجه به دلیل يكپارچه 
بودن و بسته بودن سیســتم توزيع آب در اهواز، ورود آلودگی در 
يک نقطه در کل سیستم توزيع خواهد شد.« قمشی درباره ادعای 
آبفا مبنی بر وجود کلر کافی در آب آشامیدنی اهواز و رد آلودگی با 
استناد به اين مسئله هم توضیح می دهد: »کلرزنی برای رفع آلودگی 
میكروبی است و اين ماده اثر خوبی دارد و حتی با کلرزنی می توان 
آب فاضالب را هم به مصرف آشامیدنی رساند. پس وجود کلر نشانه 

باال بودن کیفیت آب آشامیدنی نیست.«

حق خوزستان این نیست 
رئیس پیشین مرکز بهداشت خوزســتان هم صحبت هايی شبیه 
استاد دانشگاه شــهید چمران اهواز مطرح می کند؛ ورود فاضالب 
به کارون، تصفیه نشــدن فاضالب اهواز، فرسودگی 2شبكه آب و 

فاضالب، تالقی اين 2شبكه و فشار کم آب. 
»سیدمهدی حسین زاد« با تاکید بر اين که آب آشامیدنی اهواز در 
نتیجه ورود فاضالب تصفیه نشــده به کارون کیفیت خوبی ندارد، 
به همشــهری می گويد: »هرچند با کلرزنی، آب سالم وارد شبكه 
می شود، اما شبكه ممكن است در مناطقی دچار شكستگی شود و از 
آن جا که اين خطوط معموال با فاضالب تداخل دارند، احتمال نشت 
فاضالب به آب آشامیدنی وجود دارد. بايد توجه داشت اگر فشار آب 

باال باشد، حتی درصورت شكســتگی، آب بیرون می زند و احتمال 
نشت فاضالب نیســت، اما ما درباره شبكه ای صحبت می کنیم که 

فشار بسیار کمی دارد و به همین دلیل با برعكس 
شــدن جهت آب، احتمال ورود فاضالب به آن 

هست.« 
او راهكارهــای اصلی رفع اين نگرانی و مشــكل 
را جلوگیری از ورود فاضــالب به کارون، تصفیه 
فاضالب اهواز به طورکامل، تامیــن آب اهواز از 
سدهای منطقه و نوســازی شبكه آب و فاضالب 

شهرستان اهواز می داند.

گالیه مشترکان قانونی آبفا در مالشیه
باوجود اين که مديرعامل آبفا وجود مشــكل را 
مربوط به مناطقی می داند کــه اهالی به صورت 
غیرمجاز به شبكه آب رسانی متصل شده اند، اما 

»شیخ عقیل صیاحی« عضو شوراياری مالشیه، اين ادعا را هم مردود 
می داند. او البته منكر وجود برخی انشعاب های غیرمجاز نمی شود 
و تاکید می کند اغلب اهالی منطقه مالشــیه مشترک قانونی آبفا 
هستند، اما با وجود اين، در شبانه روز دو -سه ساعت آب دارند؛ آن 

هم با بوی تعفن که حتی برای شست وشو مناسب نیست. 

صیاحی به همشهری می گويد: »مشكل آب اهواز موضوع تازه ای 
نیست، اما در يک سال اخیر عالوه بر افت شديد آب و قطع  شدن آن 
در طول روز، با کدر شدن آب و بوی تعفن شديد همه مردم مطمئن 
هستند که اين آب با فاضالب مخلوط شده است. حتی گاهی که شیر 
را باز می کنیم به جای آب چیزی شبیه گل از لوله ها بیرون می آيد.« 
به گفته او، اين مشــكل در غرب اهواز، از سه راه خرمشهر گرفته تا 
مالشیه، وجود دارد و موجب مشكالت زيادی برای مردم شده است. 

بوی لجن در پرآب ترین استان ایران 
»هاشم سواری« يكی از شــهروندان منطقه عین2 هم گاليه های 
جالبی را مطرح می کند. او از تايید و تكذيب مسئوالن متعجب است 
و می پرسد چطور رئیس مرکز بهداشت می گويد آب اهواز با فاضالب 
ترکیب شــده و آن وقت برخی مسئوالن اســتان که اتفاقا در اين 
زمینه تخصص دارند با همه شواهد موضوع را تكذيب می کنند؟ اين 
دانشجو با تاکید بر اين که مردم در بسیاری از مناطق اهواز و کارون در 
پرآب ترين استان کشور از بوی لجن آب گاليه دارند، می افزايد: »مردم 
اهواز هنوز بحران فاضالب سال گذشته را فراموش نكرده اند. ساکنان 
پرديس، شهرک دانشگاه و کوت عبداهلل هنوز حی و حاضر هستند و 
می توانند شهادت دهند هیچ قدمی برای رفع مشكل برداشته نشده 
است. در زمستان فاضالب باال می زند و به اتاق خواب مردم می رسد 
و در تابستان با آب آشامیدنی ترکیب می شود و رنگ آن را به رنگ 
کاکائو شبیه می کند.« سواری با استناد به صحبت مسئوالن شبكه 
بهداشت می گويد: »مسئوالن بهداشت صريح می گويند آب حاشیه 
شهر آلوده است، يعنی مناطقی که شبكه فاضالب دارد، درحالی که 
اســتاندار می گويد فقط روســتاها. حاشیه شهر 
يعنی ۱5محله با 450هزارنفر جمعیت. اين میزان 
جمعیت يعنی معادل يک سوم جمعیت کالن شهر 
اهواز و اين درحالی اســت که طبــق اعالم خود 
مسئوالن، هیچ روستايی در خوزستان شبكه دفع 

فاضالب ندارد.« 

  
تايید و تكذيب ها در شــرايطی مطرح می شود 
که ســال گذشــته در جلسه شــورای سالمت 
خوزســتان، طبق اعــالم سرپرســت معاونت 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشكی جندی شاپور 
اهواز، 75نقطه دارای سرريز فاضالب، 20نقطه 
دارای افت دائم و قطع مكرر آب و 27نقطه دارای استشــمام بوی 
فاضالب در آب شهر اهواز و 47نقطه دارای کدورت زياد آب بودند. 
ممكن اســت مســئوالن صحبت های ايزدی، عضو شورای شهر 
اهواز، را رد کنند، اما آيا آمار اعالم شده در جلسه سالمت هم قابل 

تكذيب است؟

افتتاح راه آهن اردبیل تا 1400
طرح ساخت راه آهن اردبیل و 7 ایستگاه این مسیر تا پایان سال جاری به خط پایان می رسد. خیراهلل خادمی، معاون وزیر 
راه و شهرسازی، در بازدید از طرح راه آهن اردبیل با اعالم این خبر گفت: این طرح پیشرفت 95درصدی دارد و تا ابتدای 
1۴00 افتتاح می شود. 

عضو شورای شــهر اهواز: 
مســئوالنی که مشــکل 
کیفیت آب را از اســاس 
رد می کنند، بهتر اســت 
به دنبال عملی کردن اعتبار 
اختصاص یافته شده ازسوی 
مقام معظم رهبری از صندوق 
توسعه ملی برای حل مشکل 

فاضالب اهواز باشند

دانشگاه  اســتاد  یک 
شهید چمران: 50درصد 
آب اهواز از کارون تامین 
درحالی که  می شــود 
کارون دیگر مثل سابق 
نیســت و از شــوری و 
آلودگی ناشی از پساب ها 
و فاضالب های خانگی و 

صنعتی رنج می برد

 همشهری داليل مطرح شده درباره آلودگی آبدالیلی برای آلودگی آب اهواز
در  شهر اهواز را بررسی می کند

سیده زهرا عباسی 
خبرنگار

بسیاری از اهالی اهواز مجبور به خرید آب آشامیدنی هستند./ عکس : همشهری - سید موسی موسوی

 استیضاح شهردار رشت 
از دستورکار خارج شد

اســتیضاح شــهردار رشــت، ظهر ديروز، از 
دستورکار جلسه شورای شهر خارج شد. عضو گیالن

شــورای شــهر رشــت با اعالم اين خبر به 
همشهری گفت: استیضاح ناصر حاج محمدی در شرايط فعلی 
به مصلحت شهر نیست. هنوز کارهای نیمه تمامی در مديريت 
شهری وجود دارد که با ورود شــهردار جديد دچار چالش 
می شود. احمد رمضان پور نرگســی با تاکید بر اين که برای 
رسیدگی به تخلفات شهردار بايد ازسوی دستگاه های قضايی 

بررســی های الزم انجام شود، 
بیان کرد: در شرايط فعلی در 
رشــت با رکود ساخت و ســاز 
مواجهیــم و شــهرداری هم 
2۶4پــروژه نیمه تمام دارد. به 
همین دلیل به صالح رشــت 

است که به شهردار فعلی فرصت دهیم تا توانمندی هايش را 
نشان دهد. به گفته اين عضو شورا، نبود شهردار فرصت سوزی 
است و موجب دلسردی مردم می شود. ضمن اين که اکثريت 
آرا خواهان ابقای حاج محمدی بودند.  در جلسه فوق العاده 
شورای شهر رشت، که ديروز برگزار شد، احمد رمضان پور، رضا 
رسولی، محمدحسن علیپور، محمدحسین عاقل منش، فاطمه 
شیرزاد و اســماعیل حاجی پور به ابقای شهردار رشت رای 

دادند.

مديرعامل آبفای خوزستان در گفت وگو با همشهری:
مسئول کیفیت آب مشترکان غیرمجاز نیستیم

مديرعامل آبفای خوزستان در پاسخ به گاليه های مطرح شده ازسوی مردم و برخی مسئوالن 
درباره ترکیب شدن آب آشامیدنی اهواز با فاضالب می گويد: »اداره بهداشت به عنوان يک ارگان با مسئول

رسمی که همیشه در شورای سالمت استان گزارش می دهد و اگر جايی مشكلی وجود داشته 
باشد به ما معرفی می کند، اين موضوع را رد کرده است. طبق قانون، 2عامل مصونیت میكروبی و کلر باقی مانده 
در آب 2شرط سالمت آب آشامیدنی است. اداره آبفای اهواز اين 2شرط را برای مشترکان خود تامین کرده 
است. دانشگاه علوم پزشكی و اداره بهداشت هم موضوع ترکیب آب و فاضالب را تكذيب کردند.« »صادقی 
حقیقی پور«می افزايد: »مهم ترين چالش اهواز مشترکان غیرمجاز  است. اين شهر بیش از 400هزارمشترک 
قانونی و 50هزارمشترک غیرمجاز دارد. اغلب مشترکان دستگاه پمپاژ را مستقیم روی شبكه می گذارند که 
اين کار موجب کم فشاری آب در ساعت های پیک مصرف می شود. وقتی در مواقع کم فشاری يک منبع قوی 
فشار فعال باشد، موجب می شود از محل درز و ترک های مويی شبكه يا برخی شكستگی ها گل و الی اطراف 
لوله وارد خط شود. اين آب گل آلود مانداب است و بوی بد می دهد و مردم به اشتباه فكر می کنند فاضالب است 
درحالی که خط لوله آب در جهت مخالف آب فاضالب است. « او ادامه می دهد: »ادعای برخی افراد مبنی بر 
اين که آب وفاضالب در اهواز ترکیب شده، بدون سند اســت و موجب بروز بحران های اجتماعی می شود. 
درحالی که اگر اين گفته درست بود شاهد طغیان انواع بیماری ها ازجمله »التور« بوديم. همچنین گزارشی 
که عضو شورا درباره هپاتیت نوع A داده مربوط به سال 9۶ است و آن هم فقط ۱3نفر در کل جمعیت استان. 
به گفته اداره بهداشت، کلرزنی اســتان خوزستان 2/5درصد باالتر از اســتان های ديگر است و بر اساس 
نمونه برداری میكروبی هم 97درصد مصونیت میكروبی داريم.« حقیقی پور معتقد است اگر در آب برخی 
مناطق هم مشكل وجود دارد، مربوط به حاشیه ها يا روستاهاست که مشترکان غیرقانونی زياد دارند. اداره آبفا 
هم تاکید دارد مشترکان غیرمجاز بايد ساماندهی شوند و حاال اگر کیفیت آبی که به صورت غیرمجاز لوله اش 

را کشیده اند و پول آب هم پرداخت نمی کنند خوب نیست، آبفا بايد پاسخگو باشد؟
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در حاشيه سياست

  يك اســتعفاي ديگر در جريان 
اصالحات

 روز گذشــته، خبرگزاري ها از اســتعفاي 
احمد حكيمي پور، از رياست دوره اي شوراي 
هماهنگــي جبهه اصالحات خبــر دادند. 
دبيركل حزب اراده ملت درباره اســتعفاي 
خود به فــارس گفت:  قاعدتا بايد رياســت 
شــوراي هماهنگــي جبهــه اصالحات را 
هم اكنون دبيركل حــزب ديگري برعهده 
بگيرد. بنا بر اين گزارش، خروج، اســتعفا 
و تعطيلي شــوراها و نهادهاي تصميم گير 
اصالح طلبان از 2اسفندماه سال 98 كه در 
ماراتن يازدهميــن دوره انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي 30كرسي تهران به رقيب 
ســنتي يعني اصولگرايان واگذار شد، آغاز 
شده اســت. عبدالواحد موســوي الري از 
عضويت در شــوراي عالي سياســتگذاري 
اصالح طلبان اســتعفا داده، شــوراي عالي 
سياســتگذاري اصالح طلبان تعطيل شده 
و داوود محمدي، دبيركل انجمن اسالمي 
معلمان نيز خبر استعفاي محمدرضا عارف 
رئيس اين شورا را چند ماه پس از استعفاي 

موسوي الري رسانه اي كرد.

  پايان شايعات درباره فرمانده
معاون هماهنگ كننــده ارتش جمهوري 
اسالمي ايران با حضور در مراسم رونمايي 
از چند طرح ضد كرونايــي ارتش عمال به 
شايعات پيرامونش پايان داد. طي روزهاي 
گذشــته شــايعه گســترده اي مبنــي بر 
دستگيري امير ســياري در فضاي مجازي 
منتشر شــده بود. ســاعاتي پس از انتشار 
اين شايعه، مهدي كشــت دار، مديرعامل 
خبرگزاري قوه قضاييه در توييتر نوشــت: 
»دروغ بازداشــت اميرســياري را از كجا 
آورديد؟ فرمانده خوشنام ارتش نه احضار 
شــده نه بازداشــت. ادعاي مطرح شده از 
اساس كذب است، دروغ نگوييد.« شايعات 
درباره اين فرمانــده بلندپايه ارتش پس از 
مصاحبه او با ايرنا آغاز شد. امير سياري در 
اين مصاحبه از كمرنگ ديده شــدن نقش 
ارتش گاليه كرده بود. در اين ميان، توييت 
يك فعال سياســي به شــايعات دامن زد؛ 
مهدي محموديان چندي پيش مدعي شده 
بود كه با شكايت ســپاه پاسداران و وزارت 
اطالعات براي 5نفر از مديران و خبرنگاران 
خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي ايران 
به خاطر انتشــار يك مصاحبه بــا نفر دوم 
ارتش جمهوري اسالمي پرونده قضايي باز 
شده و وسايل ارتباطي برخي از آنها توقيف 

شده است.

  صهيونيست ها نمي توانند در سايه 
بنشينند

حســين امير عبداللهيان، مديــركل امور 
بين الملــل مجلــس در صفحه خــود در 
اينستاگرام نوشــت: تعرض جنگنده هاي 
آمريكايي به هواپيماي مســافربري ايراني 
)شماره ۱۱52 ماهان اير( در آسمان سوريه 
بار ديگــر اثبات كرد كه حضــور بيگانگان 
اشــغالگر در منطقه، تهديد جــدي عليه 
صلح و امنيت بين المللي به شــمار مي رود. 
بي ترديــد درحالي كه هنوز انتقام ســخت 
ترور آمريكايي قهرمــان بين المللي مبارزه 
با تروريسم )ســردار شهيد سليماني عزيز( 
در راه است، نظاميان آمريكا با تعرض اخير 
به هواپيماي مســافربري ايراني در انتظار 
تبعات ســنگين رفتــار تحريك آميز خود 
باشند. صهيونيســت ها هم نمي توانند در 
سايه بنشــينند، تحريك كنند و بالفاصله 

بگويند ما دخالتي نداشتيم.

مجلس براساس وظايف قانوني خود 
موضوع ارائه گزارش عملكرد ساالنه 
دولت را پيگيري مي كند، براساس 
قانون اين مهم ترين نشست نظارتي 

است

ا گر تصميم سال قبل شوراي عالي 
حل اختالف قوا نبود، شايد مردادماه مجلس

امسال، مجلس يازدهم اصلي ترين 
مناقشه خود را با دولت رقم زده بود. يك نماينده 
مجلس در تذكري كه دقيقا مردادماه سال قبل هم 
در مجلس دهــم مطرح كــرده بود، ايــن بار از 
محمدباقر قاليباف، رئيس جديد مجلس خواسته 
است دولت گزارش ساالنه به مجلس بدهد. واكنش 
روساي مجالس اما نســبت به آنها متفاوت بوده 
اســت. الريجاني همان مرداد پارسال خطاب به 
محمدرضا صباغيــان، نماينده بافــق گفته بود: 
»رئيس جمهور در نامه اي به مقام معظم رهبري 
عنوان كرده كه گزارش دهي ساالنه به مجلس ايراد 
دارد كه اين موضوع به شــوراي حل اختالف قوا 
ارجاع شده تا در آنجا مورد رسيدگي قرار گيرد.« 
صباغيــان گفته بود: »مجلس براســاس وظايف 
قانوني خود موضوع ارائه گزارش عملكرد ساالنه 
دولــت را پيگيري مي كند. براســاس قانون، اين 
مهم ترين نشست نظارتي اســت.« او اين بار هم 
تذكر خود را تكرار كــرد و از قاليباف اين جواب 
متفــاوت را دريافت كرد كه »مجلس براســاس 
وظايف قانوني خود موضوع ارائه گزارش عملكرد 
ساالنه دولت را پيگيري مي كند، براساس قانون 

اين مهم ترين نشست نظارتي است.«
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور 
هم در واكنش به اين صحبت هاي قاليباف مصوبه 
مردادماه سال قبل شوراي عالي حل اختالف قوا را 
به وي يادآور شد و به ايرنا گفت: براساس نظر هيأت 
عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه  گانه، 
حضور رئيس جمهور و وزيران جهت ارائه گزارش 
ساالنه به مجلس شوراي اسالمي در مرداد ماه هر 

سال تكليفي نيست.
يك ماده آيين نامه داخلي مجلس به نمايندگان 

اين مجــوز را مي دهد تا مردادماه هر ســال و در 
سالگرد شــروع به كار دولت  ها از رئيس جمهور و 
وزراي كابينه اش بيالن كاري يكساله طلب كنند. 
اين تفسير از  شأن نظارتي مجلس وظيفه سنگيني 
بر دولت ها تحميــل مي كرد و حســن روحاني، 
رئيس جمهور همان سال گذشــته در نامه اي به 
رهبر معظــم انقالب اين مفــاد آيين نامه داخلي 
مجلس را خالف قانون اساســي دانست و نسبت 
به آن اعتراض كرد. موضوع در نهايت با ارجاع به 
شــوراي عالي حل اختالف قوا به نفع دولت تمام 
شد و دولت و وزرا از ارائه گزارش به مجلس معاف 
شــدند، مگر به اختيار. ماده واحده هاي مرتبط با 
گزارش دولت هم در آيين نامــه داخلي مجلس 
اگرچه اصالح نشــدند، ولي يك بار ديگر به حالت 

مسكوت درآمدند.
اظهارات محمدباقــر قاليبــاف، رئيس مجلس 
يازدهم برخي گمانه ها درباره تغيير رويكردهاي 
مجلس يازدهم را ايجاد كرد. او در جلســه علني 
روز يكشنبه 29 تيرماه مجلس شوراي اسالمي در 
پاسخ به تذكر محمدرضا صباغيان  بافقي، نماينده 
بافق و مهريز از معاون پارلماني رئيس جمهوري 
خواست تا براي حضور وزيران در جلسات علني 
هماهنگــي الزم را انجــام دهد و وزيــران براي 

حضور در صحن يــا كميســيون ها برنامه اي را 
اختصاص دهنــد تا بعد از ارائه گــزارش خود در 
2 ماه گذشــته، در ماه هاي آينده هم گزارش هاي 
مربوط به عملكرد خود را به نمايندگان ارائه كنند 

تا مشكالت موجود شناسايي شوند.
حسينعلي اميري نيز در پاسخ به اين درخواست 
گفت: »در جلسات ابتدايي مجلس يازدهم، بعضي 
نمايندگان طي مصاحبه و تذكر به هيأت رئيسه 
و در اجراي مــاده235 قانــون آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي، از رئيس جمهور و وزيران 
خواستند تا در مرداد ماه هر سال در مجلس حاضر 
و عملكرد و برنامه خود را اعــالم كنند. با عنايت 
به اختالفي بــودن موضوع، دولت با اســتفاده از 
ظرفيت هاي قانون اساسي به ويژه بند7 اصل ۱۱0، 
موضوع را پيگيري كرد و براساس نظر هيأت عالي 
حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه  گانه كه رسماً 
توسط دفتر مقام معظم رهبري به مجلس و دولت 
ابالغ گرديد، حضور رئيس جمهور و وزيران جهت 
ارائه گزارش ساالنه به مجلس شوراي اسالمي در 
مرداد ماه هر سال تكليفي نيست.« او ضمن تأكيد 
بر ضرورت گفت وگوي مســتمر اعضاي دولت و 
نمايندگان مجلس گفت: البته وزيران و روســاي 
ســازمان هاي دولتي آمادگي دارند داوطلبانه و 
براساس توافق با رئيس و هيأت رئيسه مجلس در 
جلسات علني و غيرعلني حضور پيدا كنند. اميري 
با بيان اينكه گفت وگوي مستمر دولت و مجلس 
و اتخاذ راه حل هاي مشترك براي مشكالت جاري 
كشور از سياســت هاي راهبردي دولت دوازدهم 
است، اضافه كرد: جلسات مشترك دولت و مجلس 
و ديدارهاي نمايندگان با رئيس جمهور، معاون اول 
رئيس جمهور و وزيران در وزارتخانه ها يا مجلس 
مطابق برنامه زمانبندي شده در اين معاونت انجام 

مي پذيرد.

 برخالف نظر شوراي عالي حل اختالف قوا، برخي نمايندگان به دنبال 
گرفتن گزارش ساالنه از دولت در مردادماه هستند

تكليف اضافه مجلس به دولت
معاون پارلماني رئيس جمهور: گزارش ساالنه دولت به مجلس تكليف نيست

در غياب متهم شيخ االسالم در دادگاه پتروشيمي، وكيل او در دادگاه حاضر شد و 
اتهامات را رد كرد  عكس: خبرگزاري ميزان

پرونده مرجان شيخ االسالم، متهم جنجالي پتروشيمي 
روز گذشته در دادگاه بررسي شد

دفاع از راه دور

   چـهره رسـانـه اي و 
اقتصادي

مرجان شيخ االسالم، متهم پرونده 
شــركت بازرگاني پتروشيمي، 
عالوه بر چهره سياسي، يك چهره 
رسانه اي هم به شــمار مي آيد؛ 
او در زمان حضــورش در ايران 
مديرعامل خبرگــزاري ميراث 
فرهنگي بوده است و در دوره اي 
به عنوان خبرنگار پارلماني روزنامه 

همبستگي فعاليت داشته است.

يازدهمين جلسه دادگاه 
رســيدگي بــه اتهــام قضايي

۱5متهم شركت بازرگاني 
پتروشيمي روز گذشته در شعبه سوم 
دادگاه ويــژه رســيدگي بــه جرائم 
اخاللگــران و مفســدان اقتصادي به 
رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. 
در اين جلسه از دادگاه، در غياب يكي 
از جنجالي ترين متهمان پرونده يعني 
مرجان شيخ االســالم كه متواري و در 
كانادا به سر مي برد، وكيل وي به دفاع از 
او پرداخت؛ شيخ االسالم در اين پرونده 
متهم است به مشاركت در اخالل عمده 
در نظام اقتصادي كشــور بــه مبلغ 6 
ميليارد و 656 ميليــون يورو از طريق 
اخالل در توزيع ارز حاصله از صادرات 
محصوالت پتروشــيمي شركت هاي 
توليدكننده محصوالت كــه منجر به 
تحصيل منفعت به مبلغ 36 ميليون و 

600 هزار يورو شده است.
وكيل متهم مرجان شيخ االسالم گفت: 
2اتهام به موكل بنده نسبت داده شده 
كه او هيچ يك را قبول ندارد و مي گويد 

در آن نقشي نداشته است. 
وي ضمن انكار قراردادهاي شيخ االسالم 
با شركت هاي وابســته به دولت، افزود: 
بنابر اظهــارات موكلم هيــچ منفعتي 
نصيب وي نشده است و وي اعالم كرده 
كه اساساً مرتكب عنصر مادي جرم در 
نظام اقتصادي كشور نشده و تحصيل 

مال نداشته است.
در ادامه قاضي خطــاب به وكيل متهم 
شيخ االســالم، بــه منافــع حاصل از 
ارز هاي پتروشــيمي كه از سوي متهم 
صورت گرفته بود اشــاره كرد و گفت: 
برداشــت هاي ارزي، خريد ساختماني 
در كانادا، خريد آپارتمان در زعفرانيه، 
پرداخت هــاي ريالي آقــاي حمزه لو و 
خريد دفتر كار براي شركت ابرار تجارت 

مواردي اســت كه وقتي كنار هم قرار 
مي گيرد با آن رقم اعالم شده همخواني 

دارد.

شيخ االسالم كيست؟
طرح نام »مرجان شيخ االسالم آل آقا« 
در نخســتين جلســه دادگاه پرونده 
پتروشــيمي در اســفند 97به عنوان 
متهم ايــن پرونــده موجب شــد كه 
سوابق و فعاليت هاي گذشته وي و نيز 
روابط خانوادگي و سياســي او بيش از 
پيش مورد توجه رســانه ها و كاربران 
شــبكه هاي اجتماعــي قــرار بگيرد؛ 
موضوعي كه در كارنامه سياسي اين زن 
جلب توجه مي كند حضور او در2 دوره 

انتخابات مجلس است.
 او كــه در انتخابات مجلس ششــم با 
نقاب اصالح طلبي و با فهرســت جبهه 
مشــاركت وارد كارزار انتخابات شده 
بود، در جريان انتخابات مجلس هشتم 
با نقاب اصولگرايي و در فهرست ائتالفي 
اصولگرايان شــانس خود را براي ورود 
به مجلس آزمود. امــا او در هر دو مورد 
ناموفق بود. به نظر مي رســد اين متهم 
براي پيشــبرد منافع مالــي خود، در 
مقاطع مختلــف خود را بــه گروه ها و 
جريان هاي سياسي نزديك كرده است. 
به همين جهت مي بينيم كه او تصاوير 
متضــادي از چهره سياســي و واقعي 
خود به جا گذاشته اســت؛ او در جايي 
با پوشش مقنعه و چادر ديده مي شود و 

در جايي ديگر بدون روسري و حجاب!
به گزارش همشهري، يكي از مهم ترين 
حاشيه هاي اين متهم، به هويت همسر 
دوم او يعنــي مهدي خلجــي مربوط 
مي شــود؛ خلجي، كارمند مؤسســه 
مطالعاتي انستيتو واشنگتن، كارشناس 
شــبكه بي بي سي فارســي و از فعاالن 
رسانه اي و سياسي خارج از كشور است 

كه در زمره اپوزيسيون برانداز جمهوري 
اسالمي طبقه بندي مي شود و بارها در 
مواضع خــود از تحريــم و جنگ عليه 
ايران حمايت كرده است. منتفع شدن 
اين زوج از تحريم ها عليــه ايران نكته 
جالب اين داستان است؛ به زعم ناظران 
سياسي، زوجه در امر دور زدن تحريم ها 
فعاليت داشته و از اين قَِبل، ميليون ها 
دالر تحصيل مال نامشــروع كرده و از 
سوي ديگر، همسر او در خارج از كشور 
براي تشــديد تحريم ها البي مي كند و 
بازار و زمينه كاسبي شريك زندگي اش 
را فراهم مــي آورد! درحالي كه خلجي 
پيشنهاد تحريم سپاه را به نمايندگان 
مجلس آمريــكا داده بود، همســرش 
شيخ االسالم متهم اســت كه در قالب 
قراردادي كه با شركت نفت و گاز سپانير 
وابســته به قرارگاه خاتم االنبيا داشته 
اســت، مبالغ هنگفتي دريافت كرده و 
در سال96 از كشور گريخته است. وي 
هم اكنــون با همســرش در خانه چند 

ميليون دالري در كانادا سكونت دارد.
خلجي و شيخ االسالم اسفند97با صدور 
بيانيه هايي جداگانــه، اتهامات مطرح 
شده در دادگاه را رد كرده و مدعي شدند 
كــه در فعاليت هاي تجــاري و روابط 
خانوادگي خود هيچ منفعتي كســب 
نكرده اند. خلجــي صالحيت برگزاري 
دادگاه هاي ويژه مفاسد اقتصادي را زير 
سؤال برده و مدعي شــده كه اتهامات 
همسرش سياسي است. شيخ االسالم 
نيز در بيانيــه خود مدعي شــده بود 
كه »هيچ گونــه طلب يــا بدهي مورد 
ادعــاي مراجع قضايي وجــود ندارد و 
با طرف هــاي قرارداد تسويه حســاب 
 كامل صورت گرفته اســت. به عالوه،
 هيچ منفعتي در اين بين از اختالف نرخ 
ارز يا تأخير در پرداخت وجود نداشته 

است.«

هشدار قاضي به متهمان
در ابتداي جلســه دادگاه پتروشيمي، 
قاضــي هشــدار داد: متهمانــي كه با 
شــركت PCC تمــاس مي گيرند و 
خواهان تغيير صورت هاي مالي هستند 
بدانند هر آنچــه در پرونده وجود دارد 

مستند است. 
متهــم صميمي و وكيلــش بدانند هر 
چــه در پرونــده وجود دارد مســتند 
اســت. قاضي در بخشــي از سخنانش 
تصريح كــرد: متهم رياحــي متواري 
اســت و در دادگاه حاضر نشده است. 
بنابر مســتندات پرونده، اظهارات وي 
عليه خودش و ديگر متهمان در پرونده 
وجود دارد. ضبط وثيقه او در حال انجام 
است، توصيه اي كه به آنها مي شود اين 
اســت كه بدانند تمام پالك هاي ثبتي 
در كانادا، ايران، انگليــس و امارات در 
پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداريم. 
مدارك و مستنداتي كه در اين پرونده 
وجود دارد براي تشكيل ديگر پرونده ها 
به دادسرا فرستاده مي شود. آنهايي كه 
به متهمان توصيه مي كنند در دادگاه 
حاضر نشــويد تصاوير و صداهايشان 

وجود دارد.
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ايثارگران بدانند 

 چرا صندوق ذخيره ايثارگران را 
تشكيل نمي دهيد؟

به منظور تشويق پس انداز و حمايت از كاركنان دولت از طريق تامين اندوخته 
بنا به درخواست هريك از مستخدمين شــاغل اعم از رسمي، ثابت و پيماني 
وزارتخانه ها و مؤسسات و شــركت هاي دولتي، به دولت اجازه داده مي شود 
حساب سپرده ثابت خاصي تحت عنوان حســاب پس انداز سهم مستخدم 
نزد يكي از بانك ها به نام او افتتــاح و همه ماهه برابر 35درصد حداقل حقوق 
مبناي جدول موضوع ماده يــك قانون نظام هماهنــگ پرداخت كاركنان 
دولت را به عنوان پس انداز ســهم مســتخدم از دريافتي او كسر و به حساب 
مزبور واريــز كنند. ضمناً هر مــاه برابر صددرصد پس انداز هر مســتخدم از 
محل اعتبارات كاركنان دستگاه مربوط حســب مورد به عنوان سهم دولت 
يا شركت دولتي به حساب جداگانه اي كه به نام مستخدم افتتاح خواهد شد 
واريز كند. كليه دستگاه ها موظفند ســهم خود را در بودجه ساالنه براي اين 
منظور پيش بيني كنند. سود علي الحساب متعلق به حساب سهم مستخدم 
و سهم دولت مربوط به هركدام از حســاب ها بايستي به همان حساب واريز 
گردد. موجودي اين حســاب ها در زمان اشتغال مستخدم غيرقابل برداشت 
خواهد بود. كليه موجودي حســاب هاي مذكور اعم از وجوه و سود حاصل از 
آنها به هنگام بازنشستگي، بازخريدي و از كار افتادگي يا خروج از خدمت به 
داليل ديگر به طور يكجا به آنان پرداخت مي شود و درصورت فوت مستخدم 
بين وراث قانوني آنان تقسيم خواهد شــد. اين قانون به عنوان قانون تشكيل 
حساب پس انداز كاركنان دولت از ابتداي سال77 اجرايي شده و در ماده9 آن 
به شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كارافتاده كلي اشاره و آنان 
را مشمول اين قانون دانسته اســت. مانعي كه تا قبل از تصويب قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران درخصوص اجراي اين قانون براي ايثارگران وجود 
داشت، برداشــتي بود كه آن را منحصر به مشمولين قانون حالت اشتغال در 
دستگاه ها و شركت هاي دولتي مي دانست و اجراي آن را براي مشمولين قانون 

حالت اشتغال حقوق بگير بنياد موجه نمي دانست.
با تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بر تشكيل صندوق ذخيره 
ايثارگران تأكيد شد. ماده۴7 اين قانون بيان مي دارد: دولت مكلف است همه 
ســال مبلغي را به منظور كمك به صندوق ذخيره ايثارگران كه توسط بنياد 
تشكيل خواهد شد، در بودجه ســاالنه بنياد پيش بيني نمايد. برابر اين ماده 
قانوني بنياد مكلف بوده نسبت به تشكيل صندوق ذخيره ايثارگران و دريافت 
كمك هاي دولتي در بودجه ساالنه اقدام كند. حدود 8سال از تصويب قانون 
جامع خدمات رساني به ايثارگران مي گذرد ولي تاكنون كوچك ترين اقدامي 
درخصوص تشــكيل صندوق ذخيره ايثارگران از ســوي متوليان آن انجام 
نپذيرفته است. اگر قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت مجوز افتتاح 
حساب را براي مشمولين قانون حالت اشتغال دستگاه هاي دولتي پيش بيني 
كرده بود در ماده۴7 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تشكيل صندوق 
ذخيره ايثارگران براي عموم ايثارگران پيش بيني شده است و در تشكيل آن 
بنياد موظف است منافع عموم ايثارگران را در آن پيش بيني كند. اما سؤالي كه 
اكنون مي توان از متوليان امر پرسيد اين است كه چرا تاكنون نسبت به تشكيل 
اين صندوق اهتمام نداشته اند و در اين مدت طوالني چه پاسخي براي حقوق 
تضييع شده ايثارگران دارند؟ با شرايطي كه در تشكيل صندوق هاي ذخيره 
وجود دارد موجودي اين صندوق مي توانست پشتوانه مناسبي براي ايثارگران 
باشد. نمايندگان مجلس به دليل وظيفه اي كه براي نظارت بر قوانين مصوب 
مجلس دارند، از دولت سؤال كنند كه چرا تا به حال اين صندوق تشكيل نشده 
است؟ رئيس جمهور اعالم كرد، مطالبات ايثارگران تا پايان اين دولت پرداخت 
مي شود. آيا تعهداتي كه نسبت به اين صندوق داشته اند جزو مطالبات جامعه 
ايثارگري محسوب مي شود؟ آيا دولت به تعهدات خود در اين زمينه كه طي 
سال هاي گذشته عمل نشده است اقدام خواهد كرد؟ يا اين قانون هم مانند 

ساير قوانين ايثارگري به بوته فراموشي سپرده خواهد شد.

گزارش دو    

فقر مضاعف در سفره زنان سرپرست خانواده 
تعدادي از زنان سرپرست خانواده به دليل فشار اقتصادي به دستفروشي، تكدي گري و زباله گردي روي آورده اند

 محمد صادق خسروي عليا
خبر نگار

آسيه ديشــب خواب ديده كه ســر چهارراه وليعصر 
پايش را گذاشــته روي پدال چرخ خياطي و مي تازد. 
انگار همه عالم جمع شــده اند تا او پرچم ســه رنگ 
بدوزد. سبز، ســفيد و قرمز كه يك طرفش زير سوزن 
چرخ خياطي است وطرف ديگرش ناكجاآباد. حاال كه 
بيدار است سهم او فقط يك رنگ است: سفيد. بسته 
ماسك هاي سفيد. در بيداري هيچ كس محو او نيست. 
همه از او فراري اند، چون اين روزها كمتر كســي به 

فروشنده هاي دوره گرد ماسك اعتماد مي كند.
پشت مقنعه و ماسك بزرگي چهره اش را پنهان كرده، 
تا كسي او را نشناسد. در واقع اگر اين كار را نمي كرد 
هم كسي او را نمي شناخت. مي گويد:»شايد خودم را از 
خودم پنهان مي كنم، دلم مي خواهد اين آسيه ماسك 

فروش را نشناسم.«
آسيه سرپرست خانواده اســت، با دو بچه قد و نيم قد. 
در خانه چشم انتظارند مادرشان با دست پر برگردد. 
مادرش در خيابان در حال مبارزه است، با زندگي، با 
كرونا و بي تفاوتي آدم ها. مدام شكست مي خورد. دائم 
به اين طرف و آن طرف مــي دود و از مرد و زن، پير و 
جوان درخواســت مي كند از او خريد كنند. تالشش 

بي فايده است.

روياي آشفته
وقتي از اين روزها مي گويد انگار خواب ديشــبش را 
تعبير مي كند. پيش از اينكه كرونا برسد آسيه در يك 
كارگاه توليدي پوشاك كار مي كرد در زيرزميني نمور 

همين حوالي؛ در يكي از محله هاي محروم شهريار.
آن كارگاه كه صداي زندگي از آن بلند بود و ضرباهنگ 
مداوم چرخ خياطي، حاال انبار شــده اســت: »دو ماه 
پيش صاحب توليدي گفت اگر زيرزمين را اجاره بدهد 
سودش بيشتر است و ديگر نمي تواند توليدي را سرپا 
نگه دارد. ما خياط ها همه بيكار شــديم. بيمه نبودم. 
چند سال بيمه ام نكردند. 3سال پيش صاحبكارم گفت 
هر كس بيمه بخواهد از حقوقش كم مي كنيم. حقوق 
يك ميليون و نيمي كفاف زندگي ام را نمي داد چاره اي 

نداشتم مجبور شدم از خير بيمه بگذرم.«

5سال بيشتر اســت كه او هم يكي شــده از جامعه 
چندميليون نفري زنان سرپرست خانوار. 5سال پيش 
سعيد به سيم آخر زد. به همســرش آسيه گفت بايد 
مهاجرت كنيم به تركيه. همسرش رفت با اين وعده 
كه كاري دســت و پا كند و خانه اي و بچه ها و آسيه را 
هم با خود ببرد: »همســرم رفت كه رفت. گفتم خدا 
بزرگ است. با كارگري هم كه شده، بچه هايم را بزرگ 

مي كنم. اما زندگي هر روز سخت تر شد.«
مهدي 9 ساله و زهراي 7ساله نمي دانند مادرشان در 
خيابان ماسك مي فروشد: »هر روز مثل قبل سرساعت 
از خانه بيرون مي زنم و بــه بچه ها مي گويم به كارگاه 
مي روم. سر ساعت هم برمي گردم نمي خواهم بفهمند 

بيكار شده ام.«

چالش براي 4ميليون زن سرپرست خانواده
براســاس آمارهاي نهادهاي حمايتــي مانند كميته 
امداد و سازمان بهزيستي هم اكنون حدود ۴ميليون 
زن سرپرست خانوار در محدوده سني 18 تا 60 سال 
در كشــور وجود دارند. در 10 ســال گذشته تعداد 
خانواده هاي داراي زن سرپرســت خانوار نسبت به 
مردان 58 درصد افزايش داشته است.  زنان سرپرست 
خانوار اغلــب در بخش هاي غيررســمي اقتصادي 
فعاليت دارند و از اين رو در اوج بحران كرونا، دشواري 
تامين هزينه هاي امرار معاش كودكانشــان بيشــتر 

شده است. 
دولت همزمان با اجراي طرح هاي حمايتي از اقشــار 
آسيب ديده در برابر كرونا، بســته هايي براي حمايت 
از زنان هم داشته است. ستاد تســهيالت كرونا بين 
500هزار تومان تا 2ميليون تومان تســهيالت براي 
زنان سرپرســت خانوار درنظر گرفته و متقاضيان كه 
مي بايست از يارانه بگيران باشــند اين وام را دريافت 
كرده اند اما تعداد قابل توجهــي از زناني كه نيازمند 
دريافت كمك هاي اجتماعي دراين شــرايط هستند 
از چرخه رســمي پرداخت يارانه خارج انــد يا اينكه 
هزينه هاي زندگي روزمره آنچنان بر دوششان سنگين 
شده كه تسهيالت دولتي برايشان راهگشا نيست آن 
هم در شرايطي كه دولت نمي تواند پرداخت تسهيالتي 
از اين دست را در شرايط كنوني و براي مدت طوالني 

ادامه بدهد.

هنوز پايش هاي دقيقي درباره تأثير كرونا بر وضعيت 
زندگــي زنان سرپرســت خانــوار انجام نشــده اما 
گزارش هاي پراكنده مســئوالن در مناطق مختلف 
كشور نشان  مي دهد شــماري از زناني كه پيش تر از 
طريق مشاغل نسبتا كم درآمد و روزمزد كسب درآمد 
مي كردند حاال به جمع بيكاران اضافه شــده اند. ليال 
ارشد، فعال اجتماعي و مدير خانه خورشيد كه مركزي 
براي حمايت از زنان آســيب ديده در ايران اســت به 
»همشهري« مي گويد فشــارهاي اقتصادي ناشي از 
گراني و كرونا بر دوش زنان سرپرست خانوار سنگين 
شده و تعداد بيشتري از زنان براي دريافت كمك به اين 
مركز مراجعه مي كنند. به گفته او يكي از اتفاقات قابل 
مشاهده و مهم در ماه هاي اخير اين است كه تعدادي 
از زنان گفته اند  همسرانشان به دليل ناتواني در تامين 
معيشت خانواده و بيكاري خانواده ها را ترك كرده اند و 

به نقاط نامعلومي رفته اند.
نه تنها در تهران بلكه در شهرســتان ها و استان هاي 
ديگر نيز، بيــكاري زنان سرپرســت خانواده گزارش 
شــده اســت. چند روز پيش مرتضي  كوهي، معاون 
امور اجتماعي بهزيستي استان كرمانشاه از فلج شدن 
كسب و كار زنان سرپرست خانوادها خبر داد و گفت: 
»پيامدهاي اقتصادي كرونا موجب شــده كه برخي 
از اين زنان به دستفروشــي، عروسك سازي  و حتي 
زباله گردي در خيابان ها روي بياورند و با مشــكالت 

اجتماعي متعددي مواجه شوند.«
مبصر سردرودي، عضو شــوراي اسالمي شهرستان 
تبريز هم با اشــاره به روزگار ســخت زنان سرپرست 
خانوار اين اســتان گفته اســت: »يكي از اقشاري كه 
بيشترين آســيب را در جريان شيوع بيماري ويروس 
كرونا در اين اســتان ديده اند زنان سرپرست خانوار 
هستند كه اندك درآمدشان را از عرضه محصوالت شان 
در بازارهاي روز و هفتگي از دســت داده اند و دوران 

بسيار سختي را سپري مي كنند.« 
وضعيت اين گروه از زنان در اصفهان هم تعريفي ندارد. 
فريده روشن، نايب رئيس كميسيون فرهنگي شوراي 
اسالمي شــهر اصفهان از چالش هاي زنان سرپرست 
خانواده دراين شــهر خبر داده و گفته است كه شيوع 
بيماري كرونا باعث ايجاد مشكالت اقتصادي عديده اي 
براي همه اقشار جامعه شد كه اين چالش ها براي زنان 

سرپرست خانوار بيش از ديگر اقشار بود و در اين زمينه 
نگراني هاي زيادي وجود دارد.

با چي بجنگيم؟
مشاهدات ميداني خبرنگار همشهري نشان مي دهد 
در شهرستان هاي اطراف پايتخت مانند شهريار و شهر 
قدس و برخي شهرك هاي اقماري مانند پرند، تعداد 
قابل توجهي از زنان سرپرست خانوار به دستفروشي 
روي آورده اند. تعدادي از آنها ســرمايه اوليه اي براي 
تهيه بســاط دستفروشي نداشته اند و ســرمايه اين 
خرده دستفروشان آنچنان ناچيز است كه مشتريان 
انگشت شــمار آنها تنها پــول مي پردازنــد اما خريد 

نمي كنند! 
يكي از آنها زن 33ساله اي است كه در خيابان شهيد 
مصطفي خميني شــهريار اصرار دارد مشــتري اش 
دستمال كاغذي جيبي كه خريد كرده را با خود ببرد؛ 
از او اصرار از مشــتري انكار. او نظافتچي يك شركت 
خدماتي بوده اما حاال بيكار است: »از وقتي كه كرونا 

آمده خيلي ها وارد كار نظافت شده اند. 

5سال كارم نظافت منازل بوده اما حاال دست زيادشده 
هر كسي بيكار مي شــود وارد اين كار مي شود. در  ماه 
اگر خوش شانس باشم شايد دو تا سه مرتبه بتوانم كار 
نظافت انجام بدهم. باقي روزها بيكار و بدون درآمدم. 
يك دختر 3ساله دارم و شوهرم فوت كرده است. آن 

خدا بيامرز مسافركش بود و بيمه نداشت.«
كاســبان محلي مي گويند تعداد زنان دستفروش و 
متكدي در شــهريار روزبه روز بيشتر مي شود. مهدي 
افخمي صاحب يكي از سوپر ماركت هاي شهر شهريار 
است و به همشهري مي گويد:»معلوم است همه آنها 
خانواده دار هستند اما فشــار مالي آنها را به خيابان ها 
كشانده. از صبح تا شــب حداقل 20زن دستفروش 
دوره گرد وارد مغازه ما مي شــوند و تقاضا مي كنند از 
آنها خريد كنيم. درحالي كه قبال نهايتا روزي يك يا دو 
نفر بودند.« در شهر قدس چند زن سرپرست خانواده 
به دستفروشي ميوه روي آورده اند. در پياده روي اصلي 
شــهر مقدار كمي از يك نوع ميوه را در ســبدي قرار 
داده و مي فروشند. مأموران شهرداري با آنها برخورد 
مي كنند اما زنان مي گويند اين تنها كاري است كه از 

دست شان بر مي آيد.
يكي از آنها زن ميانسالي است كه زردآلو مي فروشد. 
پارسال در يك كارگاه توليدي جوراب كار مي كرده: 
»به خاطر جوراب هاي چيني ما از كار بيكار شــديم. 
ايــن را صاحب كارمــان گفت. اما شــنيدم خيلي از 
كارگاه هاي جوراب بافي سرپا هستند. نمي دانم شايد 
آن عاقبت به خير بهانه آورده تا ما را از كار بيكار كند، يا 
چي. به هر حال من مادر 3فرزند هستم. دختر بزرگم 
1۴سالش است. مســتمري از كميته امداد مي گيرم 
اما با اين گراني قوت 5روزمان هم نمي شود. ما اينجا 
بايد با همه  چيز بجنگيم. بــا گراني با كرونا با مأموران 
شهرداري با فقر با مشكالت شــخصي و خانوادگي و 

هزار درد و مشكل ديگر.«
 او مي گويد: »چند زن را مي شناســم كه بعد از ظهر 
در اوج گرمــا زباله گردي مي كنند. يــك زن تنها كه 
نمي تواند نيمه شب زباله گردي كند به همين خاطر از 
خلوتي بعد از ظهر استفاده مي كنند و در سطل هاي 
زباله به دنبال روزي شــان هســتند، پالستيك و هر 

چيزي كه به پول تبديل شود.«

مهديه  تقوي
خبر نگار

رئيس جمهوري ديروز براي دومين بار بر 
ضرورت برگزاري مراسم سوگواري امام گزارش

حسين)ع( در محرم و صفر امسال تأكيد 
كرد و گفت اين مراســم بايد در همه شهرهاي كشور 
برگزار شود؛ چه وضعيت آنها سفيد باشد و چه قرمز. 
همزمان شماري از شخصيت هاي مذهبي و سياسي 
ازجمله شماري از اســتادان حوزه هاي علميه از اين 
تصميم حمايت كرده و گفته اند قرنطينه اي كه پيش از 
اين در  ماه رمضان موجب تعطيلي مجالس روضه شده 

بوده هم ضرورتي نداشته است.
به گزارش همشهري، پيش از اين همزمان با شب هاي  
قدر در  ماه مبارك رمضان، مجالس دعا و روضه شهادت 
اميرالمومنين)ع( به صورت محدود برگزار شد. ستاد 
ملي كرونا اگرچه اجازه برگزاري اين مراســم را صادر 
كرد، اما شهرهاي با وضعيت قرمز از نظر شيوع كرونا 
نتوانســتند  اجتماعات مذهبي را در آن مقطع زماني 
برگزار كنند و مشــمول ممنوعيت هاي مصوب ستاد 
ملي مقابله با كرونا شدند. رئيس جمهوري حاال مي گويد 
اين بار براي ســوگواري حســيني محدوديتي براي 
هيچ يك از شهرها درنظر گرفته نشده و مردم در همه 
شهرها فارغ از اينكه وضعيت ابتال به كرونا چگونه است، 
مي توانند اجتماعات سوگواري را با رعايت پروتكل ها 
اجرا كنندمراســم مذهبي محرم و صفر، بزرگ ترين 
مناسبت مذهبي در ايران است؛ گردهمايي سوگواران 
حسيني در حســينيه ها، تكايا و مساجد و شهرهايي 
كه روزها و شــب ها را با صداي نوحــه و آواي طبل و 
سنج به خاطر مي آورند. امسال اما شايد به دليل شيوع 
ويروس كرونا تمهيداتي انديشيده شود تا زمان حضور 
شهروندان در هيئات و حسينيه ها و تكايا كاهش پيدا 
كند. ستاد ملي مقابله با كرونا هنوز جزئيات اين تصميم 

را اعالم نكرده است.
 »حميد سوري«، متخصص اپيدميولوژي و عضو ستاد 
ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر اينكه رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، استفاده همگاني از ماسك و شست وشوي 
مرتب دســت ها با مواد ضد عفوني كننــده از راه هاي 
مقابله با اپيدمي كروناست، گفت: هر نوع تجمع به هر 
شكل و شيوه اي مي تواند خطرآفرين باشد اما با توجه به 
طوالني شدن اپيدمي كرونا نمي توانيم همه فعاليت ها را 

تعطيل كنيم. اين متخصص اپيدميولوژي در گفت وگو 
با همشــهري گفت: براي به حداقل رســاندن اثرات 
بيماري مي توانيم با برنامه ريزي هاي درست اين ضرر 
را به حداقل برســانيم. خصوصا با نزديك شدن به ايام 
عزاداري امام حسين)ع( اقدامات محافظتي بايد تشديد 
شود و در هيئات و حسينيه ها و اماكني كه مراسم هاي 
مذهبي برگزار مي شود، نبايد اجازه داده شود حتي يك 
نفر بدون ماسك در مراسم حاضر شود. چرا كه وجود 
يك نفر حامل ويروس كه از ماسك استفاده نمي كند و 
گاه عالئمي نيز ندارد، كافي است تا تعداد زيادي از افراد 
به اين ويروس مبتال شوند. به گفته اين عضو ستاد ملي 
مقابله با كرونا، تا جايي كه امكان دارد بايد سعي شود تا 
اين مراسم  در فضاي بسته برگزار نشود چرا كه در فضاي 
بســته احتمال انتقال بيماري بسيار زياد است و بهتر 
است اين مراسم در فضاي باز و با رعايت فاصله گذاري 

اجتماعي انجام شود.
به گفته او، ســالمندان، بانــوان باردار، افــراد داراي 
بيماري هاي زمينــه اي، قلبي و عروقــي و... افرادي 
كه بيمار مبتال بــه كرونا در خانه دارنــد و يا كمتر از 
1۴روز از ابتاليشان به ويروس گذشــته، افرادي كه 
در مراكز بهداشــتي و درماني يا مراقبــت از بيماران 
كرونايي مشغول فعاليت هستند، به هيچ عنوان نبايد 
امسال در اين مراسم  حضور داشته باشند و صدا و سيما 
مي تواند براي افرادي كه امكان حضور ندارند، برنامه هاي 

عزاداري را به صورت زنده پخش كند.
سوري با تأكيد بر اينكه افراد در هنگام ورود به منزل نيز 
بايد اصول كلي بهداشت فردي را رعايت كنند، گفت: 
امسال بهتر است به جاي نذري هاي هر ساله، عزاداران 
حسيني نذر توزيع ماســك و مواد ضد عفوني كننده 
داشته باشند و ترجيحا از پخت وپز غذاهاي نذري، توزيع 

آب و شربت و شير خودداري شود.

 فرصتي براي احياي روضه هاي خانگي 
همزمان با سخنان رئيس جمهوري نقد و نظرها درباره 
چگونگي برگزاري مراسم سوگواري ماه هاي محرم و 
صفر باال گرفته است. حجت االسالم موسوي مطلق، 
استاد اخالق  با بيان اينكه محرم امسال با توجه به شيوع 
ويروس كرونا مي تواند فرصتي براي احياي روضه هاي 
خانگي باشد، گفت: اعضاي خانه مي توانند روضه خواني 
را دعوت كنند تا در فضاي منزل براي آنها روضه بخواند.
به گفته او، در گام اول بايد از دستورالعمل هاي ستاد ملي 

كرونا تمكين كرد كه اين قطعا نشان دهنده عقالنيت 
است، البته بايد اين ستاد هم به موضوعات ديني نگاه 
تخصصي داشته باشــد و از نگاه سياســي و جناحي 
بپرهيزد. زمان برگزاري جلسات بايد مختصرتر شود و 
نسبت  به سال هاي قبل اگر 2ساعت بود، بايد يك ساعت 
و يا يك سوم سال هاي قبل شود. جلسات را هم بايد در 
طول ساعات روز تقسيم كرد و از بعد نماز صبح تا آخر 
شب جلسات برگزار شود كه تراكم جمعيت را در ساعات 
مختلف تقسيم كند. اين استاد اخالق افزود: دسته هاي 
عزاداري طبق رسم هميشگي داراي فاصله اجتماعي 
هستند. عاشــورا و عزاداري بايد به خيابان بيايد و اين 
يادگاري از گذشتگان است كه بايد با رعايت فاصله در 

ميان تماشاكنندگان اين سنت را حفظ كرد.
مدافعان برگزاري مراسم  سوگواري حسيني، معتقدند 
برگزاري مراسم شب هاي احيا در  ماه رمضان با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي بين 
شركت كنندگان در 3 شب قدر تجربه موفقي بوده است 
اما در مقابل منتقدان مي گويند برگزاري اين مراسم 
در همه شهرها، حتي شــهرهايي كه از نظر شيوع در 
وضعيت قرمز هستند، با تصميمات پيشيني ستاد در 

زمان برگزاري مراسم شب هاي احيا همخواني ندارد.  
صداهاي ديگري كه شــنيده مي شــود از روحانيون 
و حوزه هاي علميه گوياي آن اســت كــه آنها نه تنها 

از تصميم رئيس جمهــوري براي برگزاري مراســم 
ماه هاي محرم و صفر حمايت مي كنند، بلكه تعدادي 
از آنها معتقدند كه پيش از اين در  ماه رمضان هم نبايد 
مجالس دعا و روضه تعطيل مي شد. در نشستي با عنوان 
»كرونا و چالش هــاي پيش روي هيئت ها« كه جمعه 
در كتابخانه آيت اهلل طبســي)ره( در شهر مقدس قم 
با حضور تعدادي از استادان حوزه علميه برگزار شد، 
سيدمهدي ميرباقري، عضو مجلس خبرگان رهبري 
گفت كه بايد از فضاي حقيقي در عزاداري ها استفاده 
كنيم و از بسط آن در فضاي مجازي بهره مند شويم، 
اين در واقع واكنشي است به برگزاري آنالين مراسم 
مذهبي در ماه هاي گذشته، در شماري از شبكه هاي 
اجتماعي مثل اينستاگرام: »ما در  ماه مبارك رمضان نيز 
كوتاهي كرديم. ضرورتي نداشت كه مسئله قرنطينه را 
مقدم بر اجراي برگزاري مراسم ها بدانيم. جريان غرب 
ناراحت نمي شود كه مراسم مذهبي به طور كلي تعطيل 
شوند و از اينكه مراسم مذهبي و عزاداري تعطيل شود، 

خوشحال مي شوند.«
ميرباقري با تأكيد بر اينكه رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در جلسات مذهبي قطعا انجام مي شود، گفته است: »در 
محرم نمي توان جلسات را تعطيل كرد.« او از جامعه 
پزشكان خواسته به پروتكلي برسند كه اين مراسم با 

رضايت كامل آنان برگزار شود.

عالوه بر ميرباقري، حجت االسالم شيخ حسين انصاريان 
هم گفته: »اين جلسات ضامن دين و كار خير است« 
و تأكيد كرده برگزاري جلسات امام حسين)ع( سود 
بسياري دارد و امســال هم بايد با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي برگزار شود. به گفته او خداوند اين جلسات 
را ياري مي كند: »در شــب هاي قدر 170نفر را داخل 
حســينيه همداني ها جاي داديم و در خيابان حتي 
فرش هم پهن نكرديــم، اما از ســه راه امين حضور تا 
ميدان قيام، جمعيت مانند هر سال حضور پيدا كرد و 
بعد از آن نيز هيچ گزارشي به حسينيه واصل نشد كه 
بچه يا پدر و مادري در اين جلسه مبتال به كرونا شده 
است. حال اهميت جلسه امام حسين عليه السالم كجا 
و جلسات احياي شب هاي قدر كجا؟ احياي  ماه رمضان 
زنده بودنش به زنده بودن جلسات امام حسين)ع( است، 
به گونه اي كه يكي از اعمال سفارش شده در اين 3شب 
زيارت امام حسين)ع( اســت.« تا آغاز دهه اول محرم 
كمتر از يك  ماه مانده است، بيســت و چند روزي كه 
كسي نمي داند طي آن كوويد-19 با چه تغييراتي و چه 
تعداد ابتال پيشروي اش را ادامه خواهد داد. محرم امسال 
شبيه هيچ يك از سال هاي گذشته نخواهد بود. شيوع 
ويروس مرگبار كرونا سازوكار زندگي روزمره و مهم تر از 
همه،  گردهمايي ها را به كلي تغيير داده است و رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي ضرورتي اجتناب ناپذير است.

مراسم محرم با رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود

مراسم محرم قطعًا، پروتكل بهداشتي حتمًا

   تب سنج كفايت نمي كند
عضو ستاد ملي مقابله با كرونا درخصوص استفاده از دستگاه تب سنج در ورودي هيئت ها گفت: تب سنجي در ورودي 
هيئت ها به تنهايي كفايت نمي كند زيرا برخي از افرادي  كه مبتال به كرونا هستند تب ندارند و 60درصد احتمال دارد كه 
حامل ويروس باشند و همين افراد مي توانند عامل انتقال ويروس در هيئت شوند. ويروس كرونا دركي از شرايط ندارد و 
متوجه اين مسئله نيست افرادي كه در محلي دور هم جمع شده اند، به منظور عزا يا مجلس شادي و يا مهماني دورهمي 
داشته اند و در هر صورت ويروس به ديگران منتقل مي شود. به همين دليل است كه استفاده همگاني از ماسك و رعايت 

موازين بهداشتي به شدت توصيه مي شود.
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 فروش
اطالعات

مائده امینی 
روزنامه نگار

 تــورم
نتيجه خزيدن 
نقدينگي سوم
بازدهي بازارهاي سرمايه، طال، 

مسكن و ارز در سه ماهه اول سال 
1399چگونه بوده است؟

این شماره

نقدينگی

نقدينگــي به معناي مجموع پول و شــبه پول موجود در 
اقتصاد يك كشور است. مجموع اسكناس ها و مسكوكات 1

و سپرده هاي ديداري، اجزاي تشــكيل دهنده نقدينگي به شمار 
مي روند.

يكي ديگر از اجزاي نقدينگي، پايه پولي است. ذخاير طال 
و ارز، دارايي هاي ترازنامــه اي يا بدهي دولتي، بانك هاي 2

بدهكار و ساير دارايي ها  5منبع ايجاد پايه پولي هستند.
مديريت نقدينگي يكي از بزرگ ترين چالش هايي است كه 

سيستم بانكداري در ايران با آن روبه رو است. دليل اصلي 3
اين چالش اين است كه بيشتر منابع بانك ها از محل سپرده هاي 
كوتاه مدت تأمين مالي مي شود. عالوه بر اين، تسهيالت اعطايي 
بانك ها صرف ســرمايه گذاري در دارايي هايي مي شود كه درجه 

نقدشوندگي نسبتا پاييني دارند.

نگهــداري مقادير ناكافــي نقدينگي، بانــك را با خطر 
عدم توانايي در ايفاي تعهدات و درنتيجه ورشكســتگي 4

روبه رو می كند. نگهداري مقادير فراوان نقدينگي، نوع خاصي از 
تخصيص ناكارآمد منابع است كه باعث كاهش نرخ سوددهي بانك 

به سپرده هاي مردم و درنتيجه از دست دادن بازار مي شود.
حجم پول همراه با بخشــي از شــبه پول )ســپرده هاي 

كوتاه مدت و سپرده هاي قرض الحســنه( نقش تقاضاي 5
خريد مردم را ايفا مي كند و طبق برخــي مطالعات با 2 تا 3وقفه 
فصلي به تورم منجر مي شــود. بخش ديگر شبه پول )سپرده هاي 
بلندمدت( تأثيري بر تورم نــدارد، اما مي تواند به رونق و رشــد 
اقتصادي كمك كند، چراكه شــبكه بانكي به پشــتوانه اين نوع 
سپرده ها، به فعاالن اقتصادي تسهيالت اعطا مي كند و موجبات 

تحرك اقتصادي را فراهم مي آورد.

براساس آمارهاي بانك مركزي، مانده كل سپرده ها در 
پايان اسفند سال98، 2716هزار ميليارد تومان شده كه 6

نسبت به سال گذشــته 31.4درصد افزايش پيدا كرده است كه 
اين يكي از مهم ترين علت هاي رشــد نقدينگي در سال گذشته 

است. 
مانده كل تســهيالت بيش از 1935هزار ميليارد تومان 

برآورد شده كه نسبت به سال گذشته، 28.3درصد افزايش 7
را تجربه كرده است.

سمیرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

بازارهاي مالي رايج كشور در 3 ماه اول از عجیب ترين سال ايران و جهان و روزهاي منتهي به 
نیمه تیر، تقريبا مانند هر دوره زماني ديگري با نوسانات و ناآرامي مواجه بودند؛ نوساناتي كه پس 
از تأثیر تحريم هاي آمريكا، اكنون تحت تأثیر همه گیري كرونا، تعطیلي مشاغل، تورم شديد، 
افزايش و كاهش شديد قیمت جهاني طال و نفت و توقف صادرات و واردات قرار گرفته بود. افزايش تورم به واسطه رشد نقدينگي 
و مشكالت ناشي از كسري بودجه دولت و تالش براي رفع آن، همگي بر بازارهاي رايج و معیشت مردم تأثیرگذار بودند. بررسي 
آمار منتشرشده از بازدهي بازارهاي رايج طال، سرمايه، مسكن و ارز نشان مي دهد بازار سرمايه مشابه سال گذشته، تنها بازاري 
است كه بیشترين بازدهي را داشته و كمترين میزان بازدهي را بازار مسكن به دست آورده است. البته بازدهي باالي بازار سرمايه 

سال هاست كه ثابت مانده است. 

بررســي ميزان بازدهي بازارهاي رايج ســال 96 بازدهي باالتر و 
69درصدي بازار بورس را نشــان مي دهد و اين به آن معني است 
كه اين بازار امروز نيز همچنان براي سرمايه گذاري گزينه مناسبي 
به شمار مي رود؛ اگرچه عده اي از اقتصاددانان معتقدند رشد شديد 
ارزش سهام در بازار ســرمايه نوعي جديد از نقدينگي در كشور را 
به دنبال دارد كه حركت اين نقدينگي توســط سرمايه گذاران در 
بازارهاي موازي، بر نوسانات شــديد و ناگهاني قيمت در بازارهاي 
مسكن، طال و ارز اثرگذار اســت و باعث رشد سرسام آور قيمت ها 
در اين بازارها شده است. به گفته كارشناسان پولي و بانكي، تبديل 
سپرده هاي بانكي مردم به سهام و نقدشوندگي باالي بورس، نوع 
سوم نقدينگي را به وجود آورده است كه حركت آن از بازار سرمايه 
به سمت بازارهاي ارز، مسكن و طال موج تورمي عظيمي را ايجاد 

خواهد كرد. همين تورم ناشي از حركت نقدينگي در ميان بازارها 
مي تواند توضيح دهد كه چرا با وجود بازدهي باالي بازارهايي مانند 
ســرمايه، در وضعيت اقتصادي كشور و معيشــت مردم بهبودي 
حاصل نشده و بازدهي در بازارهايي مانند مسكن با افزايش تقاضاي 
مصرفي همزمان نبوده اســت. بررســي روند بازدهي 4بازار رايج 
كشور در 3ماه نخست سال و در بعضي موارد تا هفته سوم تيرماه 
سال جاري، نشــان مي دهد بازار بورس با سوددهي 258درصدي 
همچنان در زمينه بازدهي پيشتاز اســت و پس از آن بازار طال با 
بازدهي 61.7درصدي در رتبه دوم بازدهي قرار گرفته است. اگرچه 
بازار مسكن در ميان 4بازار بررسي شده از كمترين ميزان بازدهي 
برخوردار است، اما كارشناسان مسكن، سرمايه گذاري در اين بازار 

را مطمئن تر از ديگر بازارهاي پربازده تر مي دانند. 

بازار سرمايه؛ بازدهي 258درصدي
شــاخص كل بازار ســرمايه در نخستين ماه ســال 1399 برابر 
508661واحد بوده و در پايان خرداد مــاه به 1270627واحد 
رســيد. همچنين شــاخص كل بورس تا 23تيرمــاه 99 برابر 
1822083واحد اعالم شده است. ارزش معامالت بازار سرمايه 
در اين بازه زماني نيز 101815ميليارد تومان در  ماه فروردين و 
171999ميليارد تومان در  ماه خرداد ثبت شــده و تا 22تير ماه 
سال جاري به 273885ميليارد تومان رسيده است. به اين ترتيب 
بازدهي بازار سرمايه تا پايان 3 ماه اول سال 99 برابر 149.7درصد 
و تا روز 22تيرماه ســال جاري برابر 258.2درصد بوده اســت. 

اقتصاددانان براين باورند كه تا پاييز ســال 1398 نوسانات بازار 
سرمايه تحت تأثير تغييرات نرخ ارز بوده است، اما از بهمن سال 
98 تا به امروز نوسانات بازار سرمايه به پيشران افزايش قيمت ها 
تبديل شده و تأثيرپذيري خود را نسبت به بازار ارز از دست داده، 
به طوري كه از مهرماه 1396 تا تيرماه 1399 نرخ ارز، افزايشــي 
453درصدي و ارزش بورس، جهشي 1987درصدي داشته است.

بازار طال؛ بازدهي 61.7درصدي
در تاريخ 23تيرماه 1399، بازار طال بــا افزايش 2030توماني و 
با رقــم 965900تومان در ازاي هر گرم، معامــالت خود را آغاز 

رشد نقدينگي در اقتصاد ايران چه وضعيتي داشته است؟

افزايش شديد حجم پول در شرايطي كه اقتصاد ايران در حال 
كوچك شدن است، منجر به افزايش چشمگير تورم و كاهش 

شديد ارزش پول ملي مي شود

پرونده نقدينگي ســال98 با اعداد خوبي بســته نشد. پايه پولي و 
نقدينگي سال گذشته هم افزايش پیدا كردند تا زنگ خطر اَبَرتورم 
دوباره براي دولت به صدا درآيد، چراكه رشــد پیوسته و زياد حجم 
پول در اقتصاد، تورمي مهارنشدني به بار مي آورد. بررسي آمارهاي منتشرشده از بانك مركزي 
نشان مي دهد كه طي 8سال گذشته نقدينگي در كشور 6.4برابر شده و پايه پولي هم افزايش 
4.1برابري را تجربه كرده است. مدت هاســت يكي از داليل افزايش سطح عمومي قیمت ها، 
جهش شاخص بورس و گراني غیرطبیعي در كاالهايي چون مسكن، خودرو و...، وجود نقدينگي 
سرگردان در اقتصاد ما معرفي مي شود. اما رشد نقدينگي فزاينده اين روزها، ريشه در ضعف 
مديريت دارد؛ رشدي كه يا نتیجه خلق پايه پولي است كه توسط بانك مركزي ايجاد مي شود و 
يا نقدينگي و سپرده هايي كه بانك ها خلق مي كنند. عمده نقدينگي در كشور ما در نظام بانكي 
خلق مي شود، البته دارايي هاي مالي در بازار سرمايه را هم مي توان در تعريف نقدينگي لحاظ 
كرد، به خصوص كه اين روزها در بازار سرمايه شكل جديدي از نقدينگي با سرعت زياد در حال 
خلق شدن است. از سوي ديگر در شرايط تحريمي و سخت كنوني به نظر مي رسد مهم ترين عامل 
رشد نقدينگي، كسري بودجه دولت است كه اين امر براساس آمار بانك مركزي به برداشت هاي 

دولت از صندوق توسعه ملي برمي گردد.

پول در اقتصاد كشور بايد متناسب با رشد اقتصادي باشد. درصورتي كه اقتصاد كشور با رشد 
همراه باشد، بانك مركزي موظف است كه متناسب با افزايش تولید كل اقتصاد، حجم پول را 
افزايش دهد، چرا كه در غیراين صورت افزايش تقاضاي پول منجر به افزايش نرخ بهره خواهد 
شد. از سوي ديگر، اگر افزايش حجم پول بیش از رشد اقتصاد باشد، منجر به افزايش تقاضا 

و تورم خواهد شد.

رشــد كل اقتصاد ايران منفــي 5.6 درصد در 
سال98 و منفي 4.5 درصد در سال97 بوده است. 
اين در حالي است كه پايه پولي در سال97 حدود 
24 درصد و در سال98 حدود 32 درصد افزايش 

يافته است.

افزايش شديد حجم پول در شرايطي 
كه اقتصاد ايران در حال كوچك شدن 
اســت، منجر به افزايش چشمگیر 
تورم و كاهش شديد ارزش پول ملي 

مي شود.

چرا بايد از افزايش 
نقدينگي ترسيد؟ 

از سال92 تاكنون، عمدتا افزايش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي باعث رشد پايه پولي شده است.

 از سال82 تا 92 يعني از اواخر دولت اصالحات 
تا پايان دولت دهم افزايش خالص دارايی هاي 
خارجي دلیل رشد پايه پولي اعالم شده است. 

طي سال هاي 68 تا 81، يعني دولت سازندگي 
و اصالحات افزايش خالص بدهي دولت دلیل 

اصلي رشد پايه پولي در كشور بوده است.

چرا نقدينگي زياد شد؟

تاريخچه رشد نقدينگي 

31.3
درصد

حجم نقدينگي در پايان سال 
گذشته در مقايسه با اسفند ماه 

1397، حدود 31.3درصد 
افزايش داشته است.

2651
هزار ميليارد تومان 

بانك مركزي آمار رشد نقدينگي 
در 3ماه ابتدايي سال 1399 را اعالم 
كرد كه براساس آن حجم نقدينگي 

در هفته منتهي به 29 خرداد  
1399به 2651 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

   متوسط رشد نقدينگي دهه 40: 16.9درصد
   متوسط رشد نقدينگي دهه 50: 33درصد

   متوسط رشد نقدينگي دهه 60 : 18.4درصد
   متوسط رشد نقدينگي دهه 70 : 27.3درصد

   متوسط رشد نقدينگي دهه 80 : 27.4درصد 
   متوسط رشد نقدينگي دهه 90 : 26.7درصد 

8.8
درصد

حجم پايه پولي در پايان خرداد 
1399به 383هزار میلیارد تومان 

رسیده است كه در مقايسه با 
پايان سال قبل 8.8درصد 

رشد نشان مي دهد.

نسبت تسهیالت 
به سپرده ها بعد از 

كسر سپرده قانوني 
79.4درصد است كه 
نسبت به پايان سال 

قبل 1.9درصد كاهش 
را نشان مي دهد.

79.4
درصد

نقدينگي چيست و چه اجزائي دارد ؟

اعداد سمي
7.3

درصد
مقايسه آمارهاي منتشر شده 

نشان مي دهد كه از اسفند سال 
گذشته تا خرداد سال جاري حجم 

نقدينگي موجود در كشور 
7.3درصد افزايش پیدا 

كرده است. 

2400
هزار ميليارد تومان 

 نقدينگي در پايان 
سال 98 از 2400 هزار 

میلیارد تومان عبور كرده 
است.
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نقدينگی

رقص سرمايه هاي خانگي در بازار هزاررنگ
مردم با نقدينگي شان چه مي كنند؟

يادداشت

مسير درست را انتخاب كنيد
نقش بانك ها در خلق نقدينگي چقدر است؟

اكنون ديگر كســي در تأثير بنيادي 
نقدينگي بر نظــام اقتصادي، عدالت 
اجتماعي و امكان پذيري پيشــرفت 

ملي ترديدي ندارد.
از سوي ديگر توجه به ظرفيت  بانك ها در خلق پول و البته تأثير 
مستقيم و ناگزير ناترازي بانك ها در افزايش شتاب رشد نقدينگي، 
بانك ها را به يكي از عوامل يا موانع پيشرفت و بهبود شاخص هاي 
كليدي كشــور تبديل مي كند. برخي از صاحب نظران، ناترازي 
بانك ها، پرداخت سود غيرواقعي و موارد ديگر را از عوامل شتاب 
نقدينگي و رشــد تورم مي دانند. اما قبل از همه  اينها بايد يكي از 
ظرفيت هاي كليدي بانك ها كه آنها را قادر به اقدامات وســيع و 

مؤثر مي سازد بررسي كنيم؛ خلق پول.
مهم ترين ظرفيت ســاختار عملياتي بانكــداري مبتني بر اصل 
ذخيره جزئي، امكان خلق پول توســط بانك هاي تجاري است. 
توضيحا در بانكداري براســاس ذخيره جزئــي، بانك ها موظف  
هســتند جزئي از هر واحد پولي ســپرده هاي تجهيزشده خود 
را به عنوان ذخيره قانوني نــزد بانك مركزي يــا ذخيره اضافي 

درنظرگيرند و مابقي را به مصارف اعتباري تخصيص دهند.
لذا بانك ها همــواره مي توانند مابقي ســپرده هاي جذبي خود 
را در قالب اعطاي وام يا ســرمايه گذاري مســتقيم تخصيص 
دهند، اما بايد درنظر داشــت كه بانك ها هنگام پرداخت وام يا 
ســرمايه گذاري، عمال از موجودي سپرده هاي مردمي نزد خود 
چيزي كسر نمي كنند و چون خود عامل نگهداري ارزش و پول 
هستند، صرفا به صورت داده اي به موجودي وام گيرنده نزد خود 

اضافه می كنند.
درصورتي كه وام گيرنــده و زنجيره هاي بعدي نــزد بانك عامل 
وام دهنده، اقدام به گردش موجودي خود كنند، بانك نيز ارزش 
نمايشي مزبور را منتقل مي كند و درصورتي  كه از بانك خارج كند، 
مبالغ مذكور در نظام تســويه گري بين بانكي تسويه خواهد شد. 
در حالت اخير با توجه به سازوكار مشــابه ساير بانك هاي طرف 
حســاب و وجود زنجيره هاي ارائه پول اعتباري، تسويه متقابل و 
بعضا پايايي صورت مي گيرد. مبناي امكان پذيري اين اقدام ظاهراً 
عجيب، فرض عدم مطالبه همزمان ســپرده هاي نقدي توســط 
سپرده گذاران است. اين فرض بانك ها را قادر مي سازد بدون بيم 
از تسويه گري آني تمامی سپرده ها، نسبت به خلق پول و قدرت 

خريد جديد اقدام كنند.
با توجه به تأثيرات عميق و چندوجهي خلق پول توسط بانك هاي 
تجاري، نظــرات متعدد و بعضا متضادي )از لــزوم ذخيره گيري 
100درصدي تا پول اعتباري صرف( مطرح  شده است. در مجموع 
مخالفت هــاي مطروحه عليــه امكان پذيري خلق پول توســط 

بانك هاي تجاري را مي توان به 6دسته محوري زير تقسيم كرد:

  پرمخاطره بــودن فرآيند خلــق پول و امكان بروز ريســك 
بي مايگي بانك ها به دليل خروج كالن سپرده ها يا نكول تسهيالت 
پرداختي عمده؛ در اين حالت بانك ها عمال در ايفاي تعهدات خود 

ناتوان خواهند شد.

  ناگزير بودن ايفاي نقش ضربه گيري و پوشش ريسك بانك ها 
توسط مديريت جامعه هنگام وقوع بحران هاي عميق كه اين امر 
عمال به معناي پوشش ريسك و جبران زيان هاي خصوصي از محل 
منافع و منابع عمومي است، چراكه مديريت جامعه به دليل پرهيز 
از بروز بحران هاي ملي ناشي از بحران بي مايگي بانك ها، مجبور 
به حمايت از آنها خواهد بود. اين سواري گيري مجاني بانك ها از 

منابع عمومي منجر به افزايش فربگي بانك ها خواهد شد.

  تأثيرگذاري خلق پــول بر التهابات تورمي و افزايش ســطح 
عمومي قيمت ها.

  بروز نوعي تدليس و فريبكاري به دليل عدم تبيين دقيق فرآيند 
خلق پول براي ســپرده گذاران. به بيان ديگر سپرده گذاران دقيقا 
توجيه نمي شوند كه چون بانك ها چيزي كه ندارند را مي فروشند، 
درصورت مطالبه همزمان سپرده هايشــان، عمــال امكان ايفاي 
تعهدات بانك وجود نــدارد. اين امر به ويژه هنگام بروز ريســك 
 )Duration( عدم تطبيق سررســيد دارايي و بدهي هاي بانكي

التهابي مضاعف خواهد يافت.

  دست درازي بخش خصوصي به بخش هاي مرتبط با مديريت 
اقتصادي و مداخله غيرمشروع بخش خصوصي در اموري كه در 
انحصار مديريت كالن جامعه اســت. اين امر گذشــته از امكان 
انتفاع بخش خصوصــي از فضاهاي حاكميتي، ريســك ايجاد 
انحراف و اختالل در سياســتگذاري هاي عمومي كشور را نيز به 

همراه خواهد داشت.

  ابهام در هدايت اعتباري منابع مالي و پيش بيني تأمين مالي 
بخش هاي غيرمولد و عمدتا سوداگرانه بر مخالفت ها با ايجاد امكان 

خلق پول توسط بانك هاي تجاري دامن مي زند.

در اين يادداشت نمي توان صحت يا نادرســتي ادعاها و ايرادات 
وارده بر خلق پول در بانك ها را بررسي كرد، اما بايد درنظر داشت 
كه درصورت هدايت اعتباري خلق پول صورت گرفته در بانك ها 
مي توان موتور محركه پيشــرفت ملي را بــا آن حركت داد. اين 
تجربه به صورت زنجيره اي در چندين كشــور موفق جهان مورد 
بهره برداري قرار گرفت. براي نخستين بار يالمارشاخت، نفراول 
اقتصاد آلمان، در 1930 بــا اولويت دهي به بخش هاي اقتصادي 
و مناطق جغرافيايي، بانك ها را ملزم بــه تامين مالي بخش هاي 

هدف كرد.
اين اقدام موجب خيزش اقتصــادي آلمان پيش از جنگ جهاني 
دوم شد. ايشيمادا، رئيس بانك مركزي ژاپن كه مدتي در آلمان 
فعاليت داشت تجربه آلمان ها را در ژاپن پياده كرد كه نتيجه در 
آنجا نيز خارق العاده بود. در ادامه كشورهايي مانند كره و چين از 
اين روش بهره بردند كه مي توان نتايج آن را در رشد خيره كننده 
اقتصادشان ديد. به طور كلي شــايد بانك ها يكي از عوامل جدي 
خلق پول و رشد نقدينگي باشــند، اما درصورت هدايت اعتباري 
مناســب مي توانند بدون ايجاد عوارض جانبي سنگين، موجب 

رونق در اقتصاد ملي شوند.

ايمان اسالميان
تحليل گر بانكداري توسعه 

كرد و تا پايان روز به رقم 986700تومان رسيد. اما در نخستين 
روز معامالت بازار طــال در 6فرورديــن 1399، قيمت هر گرم 
طالي 18عيار درحدود 300هزار تومان پايين تر بود و با قيمت 
گرمــي 619200تومان معامله مي شــد. اين رقم تــا پايان ماه 
فروردين به 610هزار تومان رسيد. در پايان ارديبهشت ماه طالي 
عيار18 با نرخ گرمي 742500تومان و در پايان خرداد ماه با نرخ 
789800تومان معامله شد. براســاس اين ارقام، ميزان بازدهي 
بازار طال در پايان 3 ماه اول ســال 99برابــر 29.4درصد و تا روز 

24تير ماه سال جاري برابر 61.7درصد بوده است.

بازار ارز؛ بازدهي 46درصدي
تأثيرات ناشــي از همه گيري كرونا و توقف صادرات و واردات و 
همچنين تعطيلي بازارها و كسب وكارها در 3ماه اول سال عالوه بر 
ديگر بازارها، به خوبي در بازار ارز نيز خودنمايي كرد. قيمت دالر 
در نخســتين روز كاري پس از تعطيالت نــوروز، يعني در روز 
14فروردين 1399، 14898تومان و در آخرين روز فروردين ماه 

15356تومان بود. 
اين نرخ در پايان ارديبهشــت ماه بــه 17155تومان و در پايان 

خرداد ماه به 18349تومان رسيد. 
همچنين در ادامه روند افزايشــي قيمت ايــن ارز در 23تيرماه 
سال جاري قيمت آن به 22546تومان رسيد تا بازدهي اين بازار 

در 3ماه اول سال 99به 19.4درصد برسد. 
همچنين محاســبه بازدهي اين بازار از اول ســال تا هفته سوم 
تيرماه جهشي 27درصدي را به نســبت بازدهي 3 ماه اول سال 
نشــان مي دهد، زيرا بازدهي بازار ارز تا 23تيرماه سال جاري به 
46.7رسيد. در سوم تيرماه سال جاري، زماني كه قيمت دالر وارد 
كانال 20هزار تومان شد، رئيس بانك مركزي اين روند افزايشي 
را شوك هاي گذرا و موقتي دانســت كه نمي توان براساس آنها 
سياست هاي پولي كشور را تغيير داد.  قيمت رسمي اعالم شده 
دالر در روز 24تيرماه 1399، معادل 22740تومان و قيمت اين 

ارز در بازار آزاد 23330تومان اعالم شد.

بازار مسكن؛ بازدهي 23.8درصدي
خردادماه سال 99 بازار مسكن با تورمي باورنكردني مواجه شد 
كه با افزايش ميزان تقاضا نيز ارتباطي نداشت. ميزان تورم ماهانه 
سال جاري در بازار مسكن باالترين نرخ تورم ماهانه از سال 1392 

تا به امروز بوده است. 
تحليل گران براي توضيح جهش ناگهاني و كامال ملموس قيمت 

مسكن در كشور به چند موضوع اشاره دارند:
 انتقال ســرمايه ســرمايه گذاران از ديگر بازارهاي رايج به بازار 
مسكن، غلبه تقاضاي سرمايه اي بر تقاضاي مصرفي در اين بازار 
و عدم عرضه واحد هاي مســكوني از ســوي مالكان و سازنده ها 
تحت تأثير نوسانات افزايشــي و هيجاني قيمت ها در بازارهاي 

موازي مانند ارز و طال. 
براساس آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت 
كشور، تا پايان خرداد سال 1399 تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني در شــهر تهران به 10.8هزار واحد مسكوني رسيده و 
ميانگين قيمت مسكن در شــهر تهران در خرداد ماه درحدود 

مترمربعي 19ميليون تومان بوده است. 
ميانگين قيمت مســكن در خردادماه به نسبت  ماه پيش از آن 
افزايشــي 11.7درصدي و به نســبت  خردادماه  سال گذشته 

افزايشي 41.5درصدي داشته است. 
براســاس آمار خام بانك مركزي، ميانگين قيمت هرمترمربع 

آپارتمان در فروردين 99 برابر 15ميليون و 295هزار تومان، در 
ارديبهشت ماه برابر 16ميليون و 972هزار تومان و در خردادماه 

برابر 18ميليون و 948هزار تومان بوده است.
  ايــن درحالــي اســت كــه در فروردين مــاه حــدود

 1200واحد مســكوني، در ارديبهشت ماه حدود 11310واحد 
مســكوني و در خرداد ماه حدود 10778واحد مسكوني معامله 

شده است.
 براساس آمار موجود، بازدهي بازار مســكن براساس ميانگين 
قيمت هر مترمربع از واحد مسكوني در شهر تهران 23.8درصد 

بوده است.

از صبح كه چشم باز مي كند، تلفن همراهش را روشن كرده و با كد بورسي جديدي كه گرفته، 
ســامانه را باال و پايين مي كند. ســاعت 8صبح وقت خريد و فروش است. مهرناز مي گويد 
از فروردين ماه امسال همه اعضاي خانواده اش پول هايشــان را روانه بازار بورس كرده اند. 
خودش سررشته اي در خريد و فروش سهام ندارد، اما هســتند خويشاونداني كه بخواهند در اين باره كمكش كنند. معتقد 
است؛ حاال اندك اندوخته هر كدام شان حداقل كمتر آب مي رود. با شيوع ويروس كرونا و فاصله گذاري هاي اجتماعي كه به 
قرنطينه عده اي از مردم و تعطيلی بسياری از كسب و كارها انجاميد، شرايط اقتصادي خانوارها بيشتر در معرض خطر قرار 
گرفت. عده اي كارشان را از دست دادند و عده اي ديگر نتوانستند مانند گذشته رفت وآمد كنند. آن دسته كه هنوز شاغلند 
و گاهي عددهاي تُُنكي تِه حساب شان مي ماند هم به فكر آن افتادند به هر ضرب و زوري شده در طبقه اي كه در آن زندگي 
مي كنند باقي بمانند! به همين خاطر بيشتر به فكر آن افتادند با رقمي كه در دست داشتند، فعاليت كرده يا امنيت رواني خود 
و خانواده شان را تامين كنند. در اينجا با چند خانواده درباره نحوه استفاده از پس انداز و پولي كه توانسته بودند پيش از اين 

جمع كنند، صحبت كرده ايم.

خريد خانه، پيشگام در سرمايه گذاري
ندا مي گويد كه در نيمه دوم ســال گذشته خانه شان را فروختند تا 
با سرمايه حاصل از آن زميني را در يكي از شهرك هاي جديد كرج 
خريداري كنند. به نظرشان با توجه به آينده اي كه براي آن منطقه 
پيش بيني مي شد مي توانستند بعدها سرمايه خوبي دست و پا كنند. 
همين شد كه به اجاره نشــيني تن دادند. اما هنوز چند ماه از خريد 
زمين نگذشته بود كه بازار مســكن بيش از گذشته متشنج شد و 
زميني را كه خريده بودند، 2 برابر قيمت خريد قيمت گذاري كردند. 
از آنجايي كه پول تازه اي به سرمايه شان اضافه شده بود و نگراني از 
اوج و فرودهاي بازار مسكن، دوباره قصد كردند خانه بخرند. خودش 
مي گويد وقتي خانه را فروختند واقعا به فكر كار با سرمايه شان بودند، 
اما وضعيت بازار مسكن باز متقاعدشان كرد بروند دنبال خريد خانه. 
به  نظر او حاال وقتي به اطرافيانــش نگاه مي كنند، خيلي ها با اندك 
پولي كه به دست شان مي آيد سعي مي كنند خانه اي بخرند. حاال هر 
كه در اطراف اوست يا سعي در گرفتن وام و اضافه كردن به سرمايه 
براي خريد خانه را دارد، يا قسط خانه   خريداري شده  اش را مي پردازد.

نه به سكه و دالر، فقط بورس
ميثم اما با اينكه ماشــين دارد، مي گويد به تازگي ماشين ديگري 
خريده. به  نظرش ماشين با اينكه كاالي مصرفي است، اما مي شود 
به عنوان سرمايه به آن نگاه كرد. ماشيني را كه يك  ماه پيش در گراني 

بازار 150ميليون خريداري كرده بود، حاال 190ميليون در بازار خريد 
و فروش مي شــود. البته ميثم معتقد است بايد پول را هر چه زودتر 
به چيزي تبديل كرد، چون ارزش پول در بازار مدام كم مي شــود، 
درحالي كه اگر عدس هم بخريد، غيرممكن اســت سود نكنيد. به 

 نظر ميثم نگه داشتن سرمايه  در بانك چندان كار عاقالنه ای نيست.
احمد اما معتقد است، ما نبايد در جهت عكس منافع كشور حركت 
كنيم. خودش مي گويد با پولي كه از بازنشســتگي اش به دستش 
رسيده، سعي كرده پس اندازي كند تا در اوضاع مساعدتري از بازار 
تصميم بگيرد چطور روي آن سرمايه گذاري كند؛ »خيلي ها گفتند 
ســكه يا دالر بخر كه ارزش پولت پايين نيايد. اما اين رفتار را هيچ 
وقت دوست نداشتم. به پيشنهاد يكي از دوستان در بورس شركت 
كردم. خودم تجربه اي در اين كار ندارم، اما هم برايم نوعي سرگرمي 
است، هم به  نظرم ضرري به اقتصاد مملكت نزده ام. اينطوري خيالم 
راحت است كه خيلي متضرر نمي شوم و پولم را هم در كار درستي 
هزينه مي كنم. از طرفي كار جديــدي هم ياد مي گيرم.« خودش 
مي گويد در اين چند ماه به ســود خوبي هم رسيده، درحالي كه نه 

سرمايه زيادي داشته و نه با اين كار آشنا بوده است.

كدهاي سرمايه دار در بازار بورس
خريد سهام و شركت در بورس اما شــايد بيشترين شكل جديد 
سرمايه گذاري خانوارها باشد. خيلي از آنها يا خودشان كد بورسي 

زهرا رستگارمقدم
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گرفته اند يا سرمايه شان را در اختيار كسي گذاشته اند كه كد بورسي 
داشته و در اين بازار فعاليت مي كند. زهرا. م معلم است. او مي گويد: 
»6ميليون تومان پس انداز داشتم. وقتي ديدم برادرم در بازار بورس 
كد دارد. اين مبلغ را به حساب او واريز كردم تا پول من هم گردش 
داشته باشد«. زهرا كه مي خواسته با اين مبلغ سكه بخرد، كم كم 
از بازار طال جا مانده و سكه تمام به رقمي رسيده كه ديگر برايش 
مقدور نبوده چنين خريدي كند. او مي گويد همه اعضاي خانواده 
سرمايه هاي اندك شان را به برادرش داده اند تا برايشان سهام بخرد. 
سامان.م اما مثل ميثم معتقد است بايد خريد كرد. او معتقد است 

نگهداري پول نقد در بانك و... ضرر به حساب مي آيد.
 به همين خاطر با پولي كه به دستش مي آيد خريد مي كند. البته نوع 
خريدهايش بستگي به اندوخته اش دارد. او در سال جديد اتومبيل 
خريده است و مي گويد مايحتاج ماه هاي آينده خانواده را هم خريد 
كرده، چون هر روز اين اقالم گران تر مي شود و هر چه زودتر بتوان 
آن را خريداري كرد به نفع جيب خانواده است. تقريبا همه آنهايي 
كه در ماه هاي گذشته مبالغ اندك پس انداز خود را طال مي خريدند 
از اين بازار خارج شده و به بازار بورس پيوسته اند. با اين حال هستند 

كساني كه به روال گذشته دالر و سكه خريداري مي كنند.

از فاصله هاي ارضي تا فاصله هاي ارزي
علي. س كه شغل آزاد دارد، مي گويد هر ماه مبلغي از پس اندازش 
را طال مي خرد. او مي گويد: »چند ســال اســت كــه هر چه پول 
دســتم مي ماند طال مي خرم. هيــچ وقت هم متضرر نشــده ام. 
از آنجا كه بازار ثبات ندارد، هر روز ممكن اســت مجبور شــويم 
كاسبي مان را جمع كنيم. اين كار حداقل برايم كمي امنيت رواني 
می آورد كه پس اندازي با ارزش روز در اختيارم اســت تا سرمايه ام 
 نابود نشــود«. او مي گويد خيلي ها را مي شناســد كه سال هاست
 هر پولي به دست شان مي رسد دالر مي خرند؛ خصوصا خانواده هايي 

كه يكي از اعضايشان در كشور ديگري زندگي مي كند. 
نگراني و آسيب اينكه با هر تغيير بازار ارز، آنها يك گام از عزيزان شان 
دور مي شوند و ديگر قادر نيستند كمك شــان كنند، باعث شده 
عده اي دلشان را به همين پس انداز ارزي خوش كنند. علي مي گويد 
كه كمتر روزي از كنار صرافي هايي رد مي شــود كه مقابل شــان 
صف هاي طوالني كشيده نشده باشد. با اين حال علي هم مي گويد 
كه اگر بازار بورس پس از انتخابات آمريكا هم بتواند به رشد خودش 
ادامه دهد، شايد او و ديگران هم تصميم بگيرند، پول هايشان را در 

اين بازار سرمايه گذاري كنند.

مهار نقدينگي راه عالج ندارد
گفت وگو با محمدقلي يوسفي، اقتصاددان

سيل نقدينگي؛ موضوعي كه طي سال هاي گذشــته از سوي بسياري از 
اقتصاددانان نسبت به وقوع آن به دفعات هشــدار داده و گفته شده اين 
سيل در كمين اســت و اگر به موقع براي آن تدبير نشود و ستاد مديريت 
بحران قبل از وقوع، براي آن با دستورالعمل مشخص و ســازوكارهاي منطقي بر پايه اقتصاد تشكيل 
نشــود، روزهاي تلخي را در اقتصاد ايران رقم خواهد زد. هم اكنون اين سيل ويرانگر بخشي از اقتصاد 
ايران را دربر گرفته كه مشخص نيست هنوز هم براي كاهش آسيب هاي آن بتوان كاري كرد يا نه! حجم 
نقدينگي در سال 84 حدود 80هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 88 به 200هزار ميليارد، در سال 92 
به 460هزار ميليارد و ســال  97 به 1880هزار ميليارد تومان رسيده. اين رقم در سال 98 از 2400هزار 
ميليارد تومان عبور كرد تا شتاب رشد پول تقريبا 2برابر شتاب رشد شبه پول شود؛ عاملي كه حاكي از 

پتانسيل تورمي نقدينگي دارد.

اقتصادي كه در بند دولت است
اقتصاد ايران مبتني بر توليد و يك اقتصاد آزاد نيست. 
محمد قلي يوسفي، اقتصاددان در گفت وگو با همشهري 
با بيان اين موضــوع مي گويــد: »در اقتصادهايي كه 
دولت آن را اداره مي كند و متكي بر درآمد نفت اســت 
هزينه ها افزايش مي يابد. چون مداخله دولت و به تبع آن 
بوروكراسي گسترش پيدا مي كند. در چنين اقتصادي 
هر زمان حاكم اراده كند مي تواند پول چاپ يا سيستم 
بانكي را وادار به دادن وام و اعتبار كند. از آنجاكه دولت 
هميشه كسري بودجه دارد طبيعي است گرفتن قرض 
از سيستم بانكي را افزايش دهد. در نتيجه به تبع آن ما 
شــاهد افزايش نقدينگي مي شويم. بنابراين صرف نظر 
از اينكه چه  كســي در راس دولت باشد به  طور ذاتي در 
اقتصادهايي مانند ايران كه هم مبتني بر منابع طبيعي 
نفت و گاز هستند و دولت به  طور فعال در اقتصاد حضور 

دارد، ما شاهد افزايش حجم نقدينگي خواهيم بود«.
در 40ســال گذشته ما ســاالنه چيزي در حدود 25تا 
30درصد رشــد نقدينگي داشــته ايم كه اين افزايش 
نقدينگي در ساختار موجود كشور اجتناب ناپذير است 
و كاهش قدرت خريد مــردم، كاهش ارزش پول ملي و 

افزايش نرخ را به  دنبال داشته است.
اين اقتصاددان مي افزايد: »به دليل تحريم هاي بين المللي 
درآمدهاي نفتــي دولت كاهش پيدا كرده و فشــار بر 
سيستم بانكي و بانك مركزي بيشتر شده. كرونا هم مزيد 

بر علت شده تا با افزايش نقدينگي بيشتري مواجه باشيم. 
از سويي چون اقتصاد ايران مبتني بر توليد نيست و ما 
بيشتر كاالي وارداتي را مصرف مي كنيم اين پول سيال 
است و يك جا راكد نمي ماند؛ تا بخشي به سمت توليد 
برود و كارخانه ها راه بيفتند و ارزش افزوده ايجاد كنند 
و اشــتغال رونق بگيرد و منابع در اين قسمت متمركز 
شوند. در تجارت ما منابع موقتا از يك بخش به بخش 
ديگر حركت مي كنند و ما شاهد افزايش ضريب فزاينده 
پولي هستيم كه اين هم باعث افزايش نقدينگي مي شود 

و تورم را افزايش مي دهد«.

فرصتي وجود ندارد
برخي اقتصاددانــان مي گويند حجم زيــادي از تورم 
و نقدينگي در ســال 97 خنثي شــده بنابراين امسال 
مي تواند فرصت خوبي براي سياســتگذاري درست در 
اين زمينه باشد اما يوسفي اعتقادي به اين موضوع ندارد 
و عنوان مي كند: »من چنين تصوري ندارم. نقدينگي 
همچنان بوده و خواهد بود. زماني ما مي توانيم نقدينگي 
را مهار كنيم كه توليدمان افزايش پيدا كرده باشد، آن 
هم با توليد كاال. زماني نقدينگي مهار مي شود كه منجر 
به تورم و افزايش بي رويه قيمت سهام، ارز و طال نشود، 
يا قدرت خريد پايين نيايد. ولي سندي موجود نيست 
كه نشان دهد نقدينگي در مســير مهار قرار دارد. تورم 
امسال ناشي از عملكردهاي سال هاي قبل است نه ناشي 

از نقدينگي امسال. ناشــي از ميزان نقدينگي و توليد 
سال هاي قبل است«.

او مي افزايد: »اين طور نيســت كه در يك سال توليد 
و نقدينگي با هم اتفاق بيفتنــد. بحراني كه هم اكنون 
داريم در آينده بيشــتر از اكنون اثــرات تورمي خود را 
نشان مي دهد. ضمنا در كشوري كه توليد در صنعت و 
كشاورزي رو به كاهش است هيچ معني ای نمي دهد كه 
بگوييم ما در حال كنترل تورم هستيم. مسئوالني كه ادعا 
مي كنند تورم را مديريت كرده اند بايد بگويند آيا تورم با 
دستور مديريت شــده يا واقعا منجر به افزايش توليد و 
اشتغال شده است؟ شواهد نشان مي دهد كه توليد در 

صنعت و كشاورزي رو به كاهش است«.

وضع بدتر مي شود
مهار نقدينگي سرگردان با استراتژي هاي كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت از راهكارهايي اســت كه گاهی 
توســط اقتصاددان ها و كارشناســان اقتصادي مطرح 
مي شود اما يوســفي در اين مورد معتقد است: »با اين 
شرايط اقتصادي كشور، وضع از اين اين بدتر هم خواهد 
شــد. هيچ راهكار كوتاه مدت و بلندمدتی هم جوابگو 
نيست. به اين دليل كه ما ســاختار اقتصادي ناسالمی 
داريم كه در آن نقدينگــي از يك بخش به بخش ديگر 
منتقل مي شــود و همانطور كه گفتم در يك جا ثابت 
نمي ماند. اين موضوع هم مشكلي نيست كه امسال ايجاد 

شده باشد تا ما به فكر درمان آن باشيم. اين مشكل طي 
چهاردهه روي هم انباشــته و در اين كشور پياده شده 
است. بنابراين راه عالجی ندارد، مگر اينكه ما نوع مديريت 
و تصميم گيري را تغيير دهيم و طي يك تعامل سازنده 
با دنيا افزايش توليد داشته باشيم تا بتوانيم كمبودهاي 
تكنولوژي را براي افزايش توليــد از خارج وارد كنيم و 
صادرات را افزايش دهيم«. وي حركت نقدينگي به سمت 
توليد از مسير بورس و صندوق هاي سرمايه گذاري در 
بورس را به  عنوان راهكاری كوتاه مدت در مهار نقدينگي 
مؤثر نمي دانــد و مي افزايد: »بورس هــم جزئي از اين 
سيستم معيوب اقتصادي اســت و خارج از آن نيست. 
تا زماني كه درآمد نفت در اختيار دولت اســت و بانك 
مركزي قدرت چاپ پول داشته باشد هرگز نمي توانيم 

نقدينگي و نرخ ارز را مهار كنيم«.

مشكالت شبه پول ها
لجام گسيختگي در هزينه هاي دولت، بي انضباطي مالي، 
كســري بودجه در دولت هاي مختلف، مخارج دولت، 
ناكارآمدي و كاهش بهره وري در بدنه و سيستم دولت از 
عوامل اصلي اين حجم از نقدينگي فعلي به شمار مي روند. 
بيش از 2000هزار ميليارد تومان نقدينگي سال گذشته، 
1600هزار ميليارد تومان آن شــبه پول است. شبه پول 
نقشی ضد تورمي در اقتصاد يك جامعه ايفا مي كند زيرا 
دارندگان آن الاقل براي مدتي از هزينه كردن آن منصرف 

خديجه نوروزي
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شــده اند. بنابراين اگر دولت ها بخواهند تورم را كنترل 
كنند بايد با اعمال سياست هاي جذاب از قبيل افزايش 
نرخ سود ســپرده هاي بانكي، پول موجود در جامعه را 
جذب كنند تا با كاهش تقاضا تورم كنترل شود. يوسفي 
در مورد شبه پول مي گويد: »شــبه پول و پول نقد يك 
بازي است. مسئله نقدينگي، همان كارتي است كه مردم 
استفاده مي كنند. چون مردم ديگر تمايلي به استفاده از 
پول نقد ندارند. مشكل شبه پول اين است كه ممكن است 
يك سري محاســبات صوري اتفاق بيفتد، به طوري كه 
معامالت روي كاغذ باشد اما صورت حقيقي به  خود نگيرد. 
اين مسئله موجب مي شود تا شبه پول ارزش پيدا كند. از 
طرفي شبه پول ها در سيستم بانكي است نه در يك بانك؛ 
يعني بانك ها به يكديگر وام مي دهند و در شركت هاي 
دولتي سهام خريد و فروش مي كنند؛ بدترين سياستي 

كه باعث افزايش ملك در جامعه شد«. 
در همان 2 سال اول آغاز به  كار دولت روحاني، بحراني 
در سيستم پولي به  وجود آمد كه با ورشكستگي برخي 
مؤسسات مالي غيربانكي مواجه شديم. دولت بعدها از 
جيب مردم به آنها وام داد تا جلوي ورشكستگي شــان 
گرفته شود. در اين ميان بانك هاي ديگر هم در آستانه 
ورشكستگي بودند، چون مشكل سيستم پولي ما اين بود 
كه 15درصد منابعش را به دولت مي داد و 15درصد ديگر 
را به مشتريان ويژه اي كه با نفوذ هستند. از ما بهتراني 
كه معموال هم پول ها را پس نمي دادند. در همان زمان 
15درصد پول هم صرف خريد ملك شــده بود، به اين 
اميد كه قيمت ملك افزايش پيدا كند و بانك ها بتوانند 
مشكالت را برطرف كنند. در برهه ای يكباره قيمت ملك 
دچار ركود شــد و بانك ها در آستانه ورشكستگي قرار 
گرفتند. چون كسي حاضر نبود اين امالك را با قيمت 
باال بخرد. به همين دليل در مرحله دوم دولت به سيستم 
بانكي اجازه داد قيمت ملك را به  صورت بي رويه باال ببرد 
و همين امر موجب افزايش قيمت ملك در كشور شد. در 
اين بين بانك ها نجات پيدا كردند و به سودآوري بااليي 
هم رسيدند اما اين سياست نادرست با تحميل هزينه به 

مردم توانست بانك ها را نجات دهد.
در مجموع بايد گفت؛ ديگر با ابزار سياست هاي پولي و 
مالي سنتي نمي توان با تورم، ركود و بيكاري مقابله كرد. 
كشور به اقتصادي بدون كسري بودجه، بدون حبس و 
آزادسازي نقدينگي و به كارگيري مديران شايسته، آگاه 

و دلسور نياز دارد.
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هم اكنون ما با كمبود انســولين هاي آنالوگ 
 )توليد خارج از كشــور( روبه رو هســتيم اما
انسولين هاي انساني در كشور توليد مي شود 
و در دسترس مصرف كنندگان قرار دارد و از 
اين نظر كمبودي مشاهده نمي شود. كمبود 
فعلي ما در انسولين هاي نوع خارجي است كه 
كارآزمايي هاي باليني در جهان نشان داده از 
نظر كيفيت كنترل قندخون هيچ برتري اي 

نسبت به انسولين هاي انساني ندارند

ُ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.
 پیامگیر ما با شماره 09023828491 در تمام طول شبانه روز 

آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های شماست.

كاهو و آنچه درباره آن نمي دانید 

اين روزها كه دماســنج ها تب كرده اند و دماي هــوا را باالتر از 
روز قبل نشــان مي دهند توجه به برخي رژيم هاي غذايي براي 
تأمين آب مورد نياز بدن خصوصاً افــرادي كه بيرون از منزل يا 
محيط هاي سربسته هستند ضرورتي دوچندان پيدا كرده است. 
بيش از 95درصد كاهو آب اســت و مي توان از اين ماده غذايي 

مغذي براي جبران كمبود آب در بدن استفاده كرد. 
كاهو سرشار از ويتامين هاي K، C و A است و فيبر بسيار بااليي 
دارد و به اين دليل كســاني كه در رژيم غذايي خــود از كاهو 
استفاده مي كنند با مشكالت گوارشي بسيار كمتري در مقايسه 
با افرادي كه كاهو مصرف نمي كنند روبه رو مي شــوند. از سوي 
ديگر، برخي بيماري هاي گوارشي و درمان نشدن آن مي تواند به 

بروز بيماري هاي جدي در بدن فرد منجر شود. 
به عنوان نمونه، يبوســت يكي از بيماري هايي است كه به دليل 
مشكالت گوارشي ايجاد مي شــود و درمان نشدن آن مي تواند 
سبب بروز سرطان روده شود؛ بنابر اين، مصرف كاهو و استفاده 
از فيبر موجود در اين ماده غذايي مي تواند از بروز اين مشكل در 
افراد جلوگيري كند. از سوي ديگر، تحقيقات نشان داه است كه 
كاهو مي تواند در درمان التهاب و آرتروز و حتي درمان آلزايمر 
نقش آفريني و به بيماران مبتال، براي كاهش مشكالتي كه دارند 

كمك كند.
 اكنون در دنيا، كاهو ســبزي ارزشــمندي به حساب مي آيد و 
مي توان آن را به شكل ســاالد مصرف كرد اما سعي كنيد كمتر 
از سس هاي مايونز يا مواد غيرطبيعي براي طعم دار كردن اين 
ســبزي اســتفاده كنيد تا مزيت هاي كاهو را در بدنتان بهتر و 
بيشتر احســاس كنيد. عالوه بر اين ســعي كنيد در هر وعده 
غذايي، كاهو را حتي در حد يك يا دو برگ، كنار ســفره غذايي 
خود حفظ و اين سبزي را وارد بخشي از سبد تغذيه روزانه خود 
كنيد. اين موضوع نيز داراي اهميت است كه بدانيد كاهو سرشار 
از فوالد، آهن و منيزيم است و اين مواد به تقويت قواي مغزي، 
قلبي و بهبود كارايــي و عملكرد اين بخش ها كمك شــاياني 

مي كند.
 اما موضوعي كه براي مصرف كاهو بايد موردتوجه خانواده ها قرار 
بگيرد و در اين ايام كه شيوع بيماري كرونا جدي شده است بايد 
بيش از هر زمان ديگري به آن توجه كرد، مسئله شست و شوي 
اين سبزي است. براي شستن كاهو بايد حتماً آن را برگ برگ و 

به شكل كامل مانند سبزي هاي ديگر تميز كرد.

قاب ایران قاب زندگی

كرونا سبب بي تحركي بســیاري از سالمندان شده اســت. این روزها با هدف جبران خانه نشیني، 
سالمندان با رعایت پروتكل ها براي ورزش به بوستان هاي خلوت شهر آمده اند.  

عكس: منا عادل - همشهري

هشدارهاي مسئوالن درباره رعایت مسائل بهداشتي همچنان پابرجاست و چنانچه شهروندان به هر 
صورت قصد دارند تا از دستفروشان خرید كنند باید رعایت پروتكل ها و دستورات بهداشتي را مورد 

توجه جدي قرار دهند.
عكس: رضا نوراهلل - همشهري

سیدمرتضي صفوي
دكتري تغذيه

مشكالت موجود باعث هجوم بیماران دیابتي  به 
داروخانه ها براي دریافت دارو ازجمله انسولین شده است. 

چگونه مي توان این مشكل را حل كرد؟ 
پديده كرونا سبب اضطراب در جامعه شــده است. در چنين 
شرايطي، تاب آوري كاهش مي يابد و نمي توان انتظارداشت كه 
افراد هميشه قادر به مديريت رفتارهاي خود باشند لذا ممكن 
است در برخورد با پديده هايي كه ازنظر آنان ناخوشايند است، 
رفتارهاي نامناسبي را بروز دهند! به نظر من بايد تاب آوري را ياد 
بگيريم و تمرين كنيم زيرا در شرايط عادي قرار نداريم و بايد 
رفتار و رويه اي دقيق را براي گذر از اين شرايط در پيش بگيريم.
اقداماتي كه براي گذر از این شــرایط از سوي 
تشكل هایي مانند انجمن دیابت انجام شده مبتني بر چه 

مواردي بوده و آیا اثر گذاري الزم را داشته است؟
سال گذشته بيش از300 تشكل و سازمان مردم نهاد با ارسال 
نامه اي سرگشاده به ســازمان ملل ابراز داشتند كه تحريم ها 
باعث شده اســت داروي مورد نياز بيماران مزمن در كشور با 
كمبود روبه رو شود و اين موضوع به معني از پا درآمدن بيماران 
اســت. اين نامه در مجامع مختلف مورد بررسي قرار گرفته و 
به نظر مي رســد اقدام محافل جهاني اثرگذاري الزم را براي 

كمتر كردن اثر تحريم ها بر جامعه بيماران ايران داشته است.
فكر مي كنید بتوان راهكاري براي كاهش تبعات 

منفي این كمبودها پیدا كرد؟ 
بدون شك الزم است در چنين شرايطي امكانات موجود مورد 

ارزيابي قرار گيرد. با شركت هاي بيمه گزار و سازمان هاي ذيربط 
مانند تامين اجتماعي كه بخش عمده اي از هزينه هاي درماني 
را تقبل مي كنند بايد وارد مذاكره شــد. الزم است مشخص 
شود كه مراكز ذكر شده تا چه اندازه امكان تامين هزينه هاي 
دارويي بيماران ديابتي را دارند تا براين اســاس، بتوانيم براي 
كاهش تبعات منفي ناشــي از كمبودهاي دارويي، برنامه اي 

دقيق تدوين كنيم.
اخیراً خبرهایي درباره كمبود داروي انسولین 
در كشــور كه به انسولین قلمي مشــهور است به گوش 
مي رسد. آیا واقعًا با كمبود انسولین براي بیماران دیابتي 

روبه رو هستیم؟ 
هم اكنون ما با كمبود انســولين هاي آنالوگ )توليد خارج از 
كشور( روبه رو هستيم اما، انسولين هاي انساني در كشور توليد 
مي شود و در دسترس مصرف كنندگان قرار دارد و از اين نظر 
كمبودي مشاهده نمي شود. كمبود فعلي ما در انسولين هاي 
نوع خارجي اســت كه كارآزمايي هاي باليني در جهان نشان 
داده از نظر كيفيت كنترل قندخون هيچ برتري اي نسبت به 
انسولين هاي انساني ندارند. بنابراين بايد گفت انسوليني كه 
مورد نياز بيماران ديابتي است در كشور وجود دارد و مي توان 
با اســتفاده از انســولين هاي توليد داخل، قند خون بيمار را 

به راحتي كنترل كرد.
پس چرا بیمــاران همواره به دنبال انســولین هاي 

وارداتي هستند؟ 

انسولين؛ هم داريم
هم نداريم!

گفت وگو با رئيس انجمن ديابت ايران، درباره كمبود انسولين 
در بازار تا داليل افزايش تعداد بيماران ديابتي

ســبک زندگــي ناســالم، 
بي تحركي، استفاده از غذاهاي 
فســت فودي و چندین و چند 
عامل دیگر این روزها كه كرونا بیداد مي كند، منجر به افزایش شیوع 
دیابت در كشور شده؛ افزایشي كه منجر به تقاضاي بیشتر براي 
استفاده از داروهاي بیماران دیابتي ازجمله انسولین شده و كمبود 
نوع خارجي آن، تنش هایي را در جامعه ایجاد كرده است. این در 

حالي است كه بسیاري از كارشناسان حوزه تغذیه و متخصصان دیابت بر این باورند كه استفاده از 
انسولین براي كنترل قند خون نباید نخستین راه براي كاهش عوارض بیماري باشد بلكه این دارو، 
آخرین روش در كنترل بیماري است. درباره چالش هاي این روزهاي بیماران دیابتي و خانواده هاي 
آنان و شایعاتي كه پیرامون كمبود انســولین وجود دارد با اسداهلل رجب- رئیس انجمن دیابت 

ایران- به گفت وگو نشسته ایم.

حمیدرضابوجاریان
خبرنگار

ديابتي مشغول است. دراين سال ها در شهر تهران نزديك به 
38هزار نفر و در كل كشور حدود200هزار نفر از اين آموزش ها 
استفاده كرده اند و توانسته اند قندخون خود را كنترل كنند. 
متأسفانه مشكل ما اين است كه هزينه هاي مربوط به آموزش 
مستمر بيماران ديابتي را كســي تقبل نمي كند تا آموزش ها 
منجر به ايجاد يك رفتار آموخته در مقابل بيماري شود و فرد 

ديابتي را به فردي توانمند مبدل سازد.
فكر نمي كنید 30ســال آموزش با این تعداد 

آموزش گیرنده عدد كمي باشد؟
ارائه آموزش هاي مستمر و بلندمدت به افراد هزينه بر است و 
صبر مي خواهد. بايد آموزش ها را تبديل به رفتار در فرد كرد تا 
اثرگذاري الزم را داشته باشد. متأسفانه كسي در كشور بابت 
آموزش در حوزه پيشــگيري از ديابت هزينه نمي كند و اين 
هزينه ها را خود انجمن پرداخت كرده است. انجمن قادر نيست 

همه هزينه هاي آموزش را به تنهايي تأمين كند.
به نظرتان متولي پرداخت هزینه هاي آموزشي 

كدام نهاد یا سازمان است؟ 
بيمه ها بايد هزينه هاي ارائه خدمات آموزشــي را مانند ساير 
كشــورها پرداخت كنند. متأســفانه بيمه ها هزينه اي براي 
آموزش و پيشــگيري از بيماري اختصاص نمي دهند و خود 
را متعهد به پرداخت هزينه هــاي درماني مي دانند و در حوزه 
پيشگيري هزينه نمي كنند. درحالي كه سرمايه گذاري در حوزه 
پيشگيري، عالوه بر توسعه سالمت عمومي، منافع آينده همين 
بيمه گزاران را نيز تضمين خواهد كــرد. به عنوان مثال اگر به 
بيماران ديابتي آموزش داده شود كه چه نوع الگوي غذايي اي 
را انتخاب كننــد، دچار عوارض ديررس ديابت نمي شــوند و 

هزينه هاي درماني شان كاهش مي يابد.
یكي از مسائلي كه در سیستم آموزشي ما وجود 
دارد این اســت كه آموزش ها هرگز كاربردي و عملیاتي 
نمي شود. آیا در حوزه پیشگیري از دیابت هم این اتفاق 

رخ داده است؟
اصوال آموزش صحيح، آموزشــي است كه منجر به توانمندي 
آموزش گيرنده شــود تا وي بتواند قادر بــه مديريت بيماري 
خويش باشد و بداند براي حفظ ســالمت خود چه كاري بايد 
انجام دهد. آموزشي كه امروز در دانشگاه هاي ما ارائه مي شود 
منجر به افزايش سواد مي شــود اما الزاماً به مسئوليت پذيري 
نمي انجامد و به اين دليل، جامعه نمي توانــد از آموزش ارائه 
شده به دانشجو منتفع شود. از نظر ما ويژگي عمده يك آموزش 
صحيح، برقراري حس مسئوليت پذيري در فرد آموزش ديده 
است. شرط اول مسئوليت پذيري، باور به ضرورت مراقبت از 
جسم اســت. در حوزه ديابت نيز آموزش ها بايد مبتني بر اين 
رويه باشــد. به اين معنا كه فرد با استفاده از دانشي كه كسب 
كرده است براي حفظ سالمتي خود امور خويش را به خوبي 

مديريت كند.
اگر آموزش هایي كه بیان كردید كاربردي شود 
فكر مي كنید بتوان مصرف داروهایي مانند انســولین را 

كاهش داد؟
اگر اين اتفاق رخ دهد، احتمال بروز پديــده اي به نام كمبود 
انسولين در جامعه ممكن است حتي كاهش يابد. درصد بااليي 
از افراد ديابتي با مديريت شايسته دارويي و اقتصادي مي توانند 
ضمن كاهش هزينه هــاي خود، امكان اســتفاده از بيمه ها و 
امكانات دارويي را براي افراد نيازمندتر از خويش فراهم ساخته 

و حتي به اقتصاد كشور كمك كنند.
آمارهایي كه رسما از ســوي وزارت بهداشت 
درباره شیوع دیابت اعالم مي شود، نشان مي دهد وضعیت 
ما در پیشگیري از این بیماري خوب نیست. آیا این موضوع  

دلیلي بر افزایش مصرف انسولین در جامعه نیست؟
قطعا همينطور اســت. متأسفانه افزايش شــيوع ديابت در 
منطقه خاورميانه كه كشور ما نيز در آن قرار دارد به 96درصد 
رسيده اســت درحالي كه اروپا با افزايش شيوع 15درصدي 
روبه رواســت. اين افزايش حكايت از فقــدان ارائه آموزش 
الزم درباره سبك زندگي ســالم به مردم است. ارائه خدمات 
آموزشي نيازمند اعتبار و بودجه اي مشخص است تا بتواند به 
شكل مستمر ادامه پيدا كند. اكنون اين تصور نادرست وجود 
دارد كه درمان ديابت نوع2 كه شايع ترين نوع ديابت است و 
بيش از 90درصد ديابتي ها را شامل مي شود، انسولين است. 
درحالي كه استفاده از انسولين آخرين راه كنترل ديابت نوع 
2محسوب مي شود. اصوال درمان و مهار ديابت بر6پايه استوار 
است و مصرف دارو از جمله انسولين آخرين راه درمان است 
و نه نخســتين راه آن. بنابراين تأكيــد مي كنم كه آموزش، 
كنترل روزانه متابوليســم يا سوخت وساز بدن، حمايت هاي 
روانشــناختي و اجتماعي، تغذيه مناسب، فعاليت جسمي و 
ورزشي و در آخر استفاده از داروهاي پايين آورنده قندخون 
مانند انسولين و داروهاي خوراكي از راه هاي كنترل ديابت 

است كه بايد به آن توجه كرد.

  توصيه به بيماران ديابتي در روزهاي تابستان 
با شروع فصل تابستان شــاهد بروز گرماي شدیدي هستیم. دماي هوا در اكثر 
نقاط كشورمان به حدود 40درجه سانتي گراد رسیده است. این دماي باال سبب از 
دست رفتن آب بدن مي شود. از سوي دیگر، كالفگي ناشي از گرما نیز ابتدا سبب 
افزایش فشارخون مي شود. نتایج تحقیقاتي كه در كشور هنگ كنگ انجام شده 
نشان مي دهد در اثر گرماي زیاد خطر سكته هاي قلبي در افراد دیابتي افزایش 
مي یابد. بنابراین توصیه مي كنیم كه در روزهاي گرم تابستاني به میزان انسولین 
تزریقي و داروهاي خوراكي پایین آورنده قندخون توجه بیشــتري شود تا به 
این وسیله از مشكالت قلبي و عروقي و نیز هایپوگالیسمي )كاهش قند خون( 
جلوگیري شود.هنگام گرما وضع افراد دیابتي مبتال به فشارخون باال  یا دچار 
عوارض ناشي از دیابت )فشــارخون باال و بیماري هاي قلبي( وخیم تر مي شود. 
براساس نتایج تحقیق انجام شــده، دماي باالي هوا سبب افزایش سكته هاي 
قلبي در افراد دیابتي نسبت به افراد غیردیابتي مي شود. همانطور كه مي دانیم 
بیماري هاي قلبي و عروقي در افراد دیابتي )دیابتي هاي بدكنترل( در مردان 2تا4 
برابر بیشتر و در زنان تا 6 برابر بیشتر از افراد غیردیابتي است؛ علت اصلي این 
پدیده بروز اختالالت در خون رساني ناشي از افزایش مداوم قند خون است. در 
اثر ادامه گرما، عروق گشادتر مي شوند و در نتیجه فشارخون كاهش مي یابد. از 
سوي دیگر از دست دادن آب بدن باعث خطر مختل شدن ناگهاني گردش خون 

و بیهوشي فرد مي شود. سردرد، سرگیجه یا بیهوشي نشانه كالپس ناشي از گرماست. بسیاري از دیابتي هاي نوع 2 به دلیل افزایش 
فشار خون از داروهاي كاهش دهنده فشارخون  استفاده مي كنند. هنگام گرماي شدید حتما به پزشک خود مراجعه كنید؛ زیرا 
احتماال باید میزان داروهاي مصرفي و انســولین تان را كاهش دهید؛ چراكه در اثر گرماي زیاد اشتها كمتر مي شود و در نتیجه 
كربوهیدرات كمتري مصرف مي كنید كه این موضوع احتمال بروز هایپوگالیسمي را افزایش مي دهد. به این ترتیب الزم است 
در فصل گرما قند خون خود را بیشتر كنترل كنید و تحت مراقبت قرار دهید. براي كاهش اختالالت گردش خون، افراد دیابتي 
باید از گرماي شدید اجتناب كنند و به اندازه كافي مایعات بنوشند و مواد معدني مصرف كنند. در اثر تعریق زیاد، بدن نه فقط آب 
از دست مي دهد بلكه مواد معدني مهمي مانند كلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم را نیز از دست مي دهد.از مصرف نوشیدني هاي 

قنددار نیز خودداري كنید. این نوع مایعات نه تنها تشنگي را رفع نمي كنند بلكه ناسالم هم هستند.

پاسخ شما شــايد در اين نكته نهفته باشــد كه متأسفانه در 
كشور ما انديشه نادرستي رايج اســت مبني بر اين كه تصور 
مي كنيم نوع خارجي هر دارويي بهتر از نوع ايراني آن اســت. 
درحالي كه غالبا كيفيت و اثربخشي داروي ايراني اثبات شده 
و درعين حال، ارزان تر از نوع خارجي آن است. اين نكته را هم 
نبايد از نظر دور داشت كه يك پزشك هنگام تجويز دارو بايد 
وضعيت اقتصادي بيمار را در نظر بگيرد زيرا گذشته از اينكه 
اين نكته جزو اصول اوليه اخالق پزشكي و انساني است، نتايج 
آخرين بررســي هاي جهاني نيز بر اين مقوله تأكيد بيشتري 
كرده است بنابراين براي كنترل قندخون اگر بتوانيم داروي 
مناسبي با هزينه اي كمتر تجويز كنيم كه همان كيفيت داروي 
گران قيمت را داشته باشد، بدون شك، گزينه مناسب تر، داروي 
ارزان تر است! مگر اينكه تنها راه درمان بيمار، مصرف داروي 
گران قيمت باشد. درغيراين صورت بايد دربرابر وجدان خود 
پاسخگو باشيم زيرا سالمت انسان ها نبايد قرباني گزينه هاي 

اقتصادي شود.
 بسیاري از كارشناسان بر این باورند كه بیماران 
دیابتي براي شناخت راه هاي پیشگیري و كنترل بیماري 
خود نیازمند آموزش هســتند و درصــورت ارائه این 
آموزش ها احتمال كاهش نیاز به دارو وجود خواهد داشت. 
آیا در این حوزه كار جدي اي از سوي انجمن ها و مسئوالن 

حوزه پیشگیري انجام شده است؟ 
بيش از30ســال اســت كه انجمن ديابت ايران بــا برگزاري 
دوره هاي آموزشي در مناطق مختلف كشور به آموزش بيماران 
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   انبوه زباله در ورودي جابان در دماوند
انبوه زباله هاي رها شده در طبيعت و خيابان كنار جاده ورودي جابان 
را گرفته است و از آنجايي كه اغلب ساكنان صاحب ويال در اين منطقه 
هستند و به صورت هفتگي و ماهانه به جابان مي آيند كسي نظارتي بر 
جمع آوري اين زباله ها ندارد كه هم آلوده هستند و هم چهره زشتي 

به جابان داده اند.
داربن از جابان دماوند

  نرم افزار مسيرياب خودروهاي سايپا به روز نيست
آخرين به روزرســاني نرم افزار ايراني مســيرياب خودروهاي سايپا 
)سراتو(، مربوط به سال 97 است. واقعا به روزرساني نقشه كار سختي 
است؟ چرا شركت هاي ايراني با اين همه كوتاهي خودشان گاليه مند 

استفاده مردم از نرم افزار خارجي هستند؟
كاوه روحاني از تهران

  ماسك كودك 8هزار تومان!
هرچند كه بنابر آمار دغدغه كمبود ماســك پايــان يافته اما باز هم 
حضور دالالن و ســودجويان در بازار خريد و فروش ماسك مشهود 
اســت و در اســتان كمتر برخورداري مثل خراســان جنوبي مردم 
ماسك هاي هزار و 500توماني را 2تا 3هزار تومان و ماسك پارچه اي 
را 5هزار تومان مي خرند و قيمت ماســك كودك نيز 8هزار تومان 
است كه اخيرا هم پزشكان دائم توصيه به استفاده كودكان از ماسك 
مي كنند. به نظر مي رســد تالش براي قطع دســت دالالن از هيچ 

بازاري نيست.
 يعقوبي از بيرجند

   هفت خوان دريافت معرفي نامه وام بازنشستگان
براي درخواســت وام بازنشســتگان تامين اجتماعي بايــد ابتدا به 
بانك رفاه مراجعه كنيد اگر شــرط و شروطي نداشته باشد به كانون 
بازنشســتگان برويد و بعــد از آن به بانك و دوباره به شــعبه تامين 
اجتماعي تا نامه كسر از حقوق صادر شــود و در آخر مجددا به بانك 
رفاه برويد كه با توجه به سن باالي اغلب بازنشستگان و شيوع مجدد 
كرونا و تأكيد مسئوالن براي بيرون نيامدن سالمندان و كساني كه 
بيماري هاي زمينه اي دارند آيا نبايد دست از اين رويه همواره غلط 
بردارند؟ آيا براي اندك وامي كه همان هم گره گشايي بسيار كوچك 
خواهد بود بايد اين همه سخت گيرانه عمل كنند. اگر براي دريافت 
وام هاي ميلياردي هم اينگونه بود حتما اكنون وضع بهتري داشتيم.
محمد حسين عسگري ازتهران

  كمبود آب شــرب، آسايش و سالمت مســجد سليمان را 
گرفته است

درحالي كه مسجد سليمان در كنار 2ســد بزرگ مسجدسليمان و 
شهيد عباسپور است كم آبي و بي آبي ســاكنان اين شهرستان را به 
تنگ آورده اســت. اين اواخر در يك نوبت كمبــود آب، 7روز كامل 
آبي در لوله ها جريان نداشــت و در ديگر روزها نيز آب يا فقط چند 
ساعت در شبانه روز يا به شكل جيره بندي و از طريق تانكر بين مردم 
به اصطالح شهرنشين توزيع مي شــود. آيا شهرستاني كه در خيلي 
موارد نخســتين بوده است در بحث آب آشــاميدني بايد اين ميزان 

محروم و در عذاب باشد؟
 ربيعي از مسجد سليمان

   هم دوره اي هاي نماينده اي كه اعتبارنامه اش تأييد نشــد 
چه شدند؟

وضعيت هم دوره اي هاي دوره دكتري نماينــده اي كه چندي قبل 
مجلس اعتبارنامه اش را رد كرد، چه مي شــود؟ آن فرد عنوان كرده 
بود كه دكتري خود را از مؤسســه گلوبال بيزينس بلژيك گرفته كه 
با حدود 30 نفر از مديران ســازمان برنامه و بودجه در دوره دكتري 
مؤسسه مزبور در سال8۴ ثبت نام و فارغ التحصيل شدند كه مدرك 
مزبور مورد پذيرش وزارت علوم قرار نگرفته است. اكنون آن 29نفر 

ديگر از مدارك دريافتي در حال استفاده هستند؟
رضايي از تهران

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن 

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

چند روز پس از فداكاري بزرگ دانش آموزان نوجوان روستاي 
كوهبرد اســتان كهگيلويه و بويراحمد در نجات مراتع روستا 
از آتش سوزي، مسئوالن محلي اســتان از اقدام شجاعانه آنها 

تقدير كردند.
به گزارش همشهري، آتش سوزي يكشــنبه هفته گذشته در 
منطقه كوهبرد كهگيلويه و بويراحمد اگر چه باعث ســوختن 
بخش وسيعي از مراتع و مزارع كشاورزي شد، اما با اتفاقي همراه 
بود كه در شبكه هاي اجتماعي بازتاب زيادي داشت. اتفاقي كه 
۴پسر نوجوان كوهبردي رقم زدند و حاال از آنها به عنوان قهرمانان 
كوچك كوهبرد ياد مي شود. ماجرا از اين قرار بود كه وقتي آتش  

مراتع را در برگرفت، اين ۴پسر نوجوان نخستين كساني بودند 
كه در جريان ماجرا قرار گرفتند و جانشان را به خطر انداختند 
كه آتش را خاموش كنند. اميرحسين، يكي از آنها كه 11سال 
بيشتر ندارد، مي گويد: آن روز همراه 3نفر از دوستانم براي تفريح 
به امامزاده كوهبرد رفته بوديم كه متوجه شديم بخشي از مراتع 

آتش گرفته و دود غليظي به هوا بلند شده است.
او ادامه مي دهد: حدود ساعت يك ظهر بود كه اين اتفاق افتاد و 
مي دانستيم كه تا رسيدن نيروهاي محيطباني آتش به سرعت 

زياد و زيادتر مي شود. براي همين با دوستانم تصميم گرفتيم از 
پيشروي آن جلوگيري كنيم.

۴پسر نوجوان براي مقابله با آتش، لباس هايشان را از تن خارج 
كردند و آنها را با آب خيس كرده و به سمت محل آتش سوزي 
دويدند. گرماي هوا از يك طرف و وزش باد از سوي ديگر باعث 
شده بود كه آتش سوزي هر لحظه بيشتر شود. قهرمانان كوچك 
اما بي توجه به حرارتي كه آزارشــان مي داد شروع به خاموش 

كردن آتش كردند.

اميرحسين ادامه مي دهد: اين مراتع و زمين هاي كشاورزي تنها 
دارايي مردم روستاي مان هســتند و آنها جز همين مزارع چيز 
ديگري ندارند. براي همين تصميم گرفتيم كه هر طوري شده 
آتش را خاموش كنيم. زماني كه ما اين كار را شروع كرديم، كسي 
متوجه آتش سوزي نشــده بود، اما كم كم مردم روستا و پس از 

آنها هم نيروهاي محيطباني آمدند كه آتش را خاموش كنند.
اين حريق گســترده باعث از بين رفتن قســمت هاي زيادي از 
مراتع و باغات و زمين هاي كشاورزي شد، اما مردم روستا از اينكه 
شــيرمرداني كوچك حاضرند براي محافظت از روستايشان از 
جانشان هم بگذرند خوشحالند و به  خودشان مي بالند. انتشار 
كليپ هايي از فداكاري بزرگ قهرمان هاي كوچك در شبكه هاي 
اجتماعي باعث شد كه روز گذشــته برخي از مسئوالن استاني 
براي تجليل و تقدير از پســران نوجوان راهي روستاي كوهبرد 
شوند و در مراسمي كه در اين روستا برگزار شد، محسن رضايي، 
دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام با ارســال لوح تقدير و 
بقيه مســئوالن محلي نيز در ديدار با دانش آمــوزان فداكار و 

خانواده هاي آنها از آنها تقدير كردند. 

 »دوستم ســنگ صبورم بود، اما 
خودش حاضــر نمي شــد با من داخلي

از مشــكلش  و  درددل كنــد 
بگويد....« ايــن دليل عجيب انگيــزه اي براي 
درگيري ميان 2 دوست قديمي بود كه با مرگ 
يكي از آنها و دســتگيري ديگري به اتهام قتل 

پايان يافت.
به گزارش همشــهري، حوالي نيمه شب 2۴تير 
ماه، افــرادي كه در پاركي در منطقه بي ســيم 
تهران حضور داشــتند، شــاهد دعواي 2پسر 
جوان بودند. آنهــا كه كامال عصبانــي بودند، 
چاقو در دست داشــتند و ضرباتي را به سمت 
يكديگــر پرتاب مي كردنــد و هيچ كس جرأت 
نمي كرد بــه آنها نزديك شــود. جدال 2جوان 
ادامه داشت تا اينكه يكي از آنها با ضربه چاقوي 
ديگري، خون آلود نقش بر زمين شد و ضارب با 

ديدن اين صحنه پا به فرار گذاشت. شاهدان به 
اورژانس زنگ زدند و جوان مجروح براي درمان 
به بيمارســتان انتقال يافت و همزمان مأموران 
پليس براي بررسي موضوع، راهي محل حادثه 

شدند.

گزارش قتل
تالش پزشــكان بــراي درمان جــوان مجروح 
بي فايده بود و او ساعت 10صبح روز بعد جانش 
را از دســت داد. با گزارش ماجرا به قاضي عباس 
بخشوده، بازپرس جنايي تهران، تحقيقات آغاز و 
در بررسي هاي اوليه معلوم شد كه عامل جنايت 
دوست صميمي و قديمي مقتول بوده است. مرد 
جوان فراري شده بود، اما تحقيقات نشان مي داد 
وي مخفيانه و از طريق پشت بام هاي همسايه  به 

خانه اش رفت وآمد دارد.

درحالي كه مأموران به كمين اين مرد نشســته 
بودند، او به اداره پليس رفت و خودش را معرفي 
كرد. مرد جوان مدعي شــد كه با دوستش بر سر 
مسائل پيش پا افتاده درگير شــده و ناخواسته 
دست به جنايت زده است. با دستگيري متهم، وي 
هم اكنون در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات 

تكميلي از او ادامه دارد.

دعواي عجيب
متهم متولد سال73 است و مي گويد هرگز قصد 
كشتن صميمي ترين و قديمي ترين دوستش را 
نداشته اســت. آنقدر موضوع دعوايشان عجيب 
اســت كه مي گويد هر وقت به آن فكر مي كند، 
خودش هم باور نمي كند كه چنين اتفاقي برايش 

رخ داده و به شدت پشيمان است. 

  به دنبال قتل مرد جواني در مقابل خانه اش در مشــهد به ضرب 
گلوله وينچستر، تحقيقات پليسي-قضايي براي دستگيري عامل جنايي

اين جنايت هولناك آغاز شده است.
به گزارش همشهري، حدود ساعت 2بامداد ديروز صداي شليك گلوله سكوت 
شهرك باهنر مشهد را در هم شكست. همسايه ها همزمان صداي جيغ و فرياد زن 
جواني را شنيدند و وقتي از خانه هايشان خارج شدند با پيكر غرق در خون مرد 
همسايه  مواجه شدند كه روي زمين افتاده بود. اين مرد جوان با كمك اورژانس به 
بيمارستان منتقل شد، اما شدت جراحاتش به حدي بود كه جانش را از دست داد.
با گزارش ماجرا به قاضي كاظم  ميرزايي، كشيك جنايي مشهد، تيم  جنايي راهي 
محل حادثه شدند. همسر مقتول تنها شاهد حادثه بود كه به خاطر مرگ شوهرش 
بي تابي مي كرد. او كمي كه آرام شد در تشريح ماجرا، گفت: ساعت حول و حوش 
2بامداد بود و ما در خواب بوديم كه ناگهان صداي وحشتناكي شنيديم. فردي 
محكم به در مي كوبيد و دست بردار نبود. نگران شده بودم و شوهرم بلند شد كه به 
مقابل در برود. فرد ناشناس همچنان به در مي كوبيد و به نظر مي رسيد كه عصباني 
است. شوهرم از حياط عبور كرد و به مقابل در رفت و آن را باز كرد. از دور ديدم كه 
به محض باز شدن در، مردي كه با شال صورتش را پوشانده بود، دستش را روي در 
گذاشت و شوهرم را هل داد. شوهرم با ديدن او تالش كرد كه در را ببندد، اما آن 
مرد با لگد در را باز كرد و بعد لوله  اسلحه اي را كه در دست داشت به طرف شوهرم 

گرفت و شليك كرد و پس از آن هم پا به فرار گذاشت.
زن جوان گفت: سراسيمه خودم را به مقابل در رساندم، اما از مرد نقابدار خبري 

نبود و همسايه ها كه آمدند، اورژانس را خبر كردند، اما خيلي دير شده بود.
ماموران در بررسي صحنه جنايت متوجه شدند كه قاتل براي ارتكاب اين جنايت 
از سالح وينچستر استفاده كرده است. از سوي ديگر به نظر مي رسيد كه انگيزه 
اين جنايت انتقام جويي بوده است، اما همسر مقتول مي گفت كه شوهرش با كسي 
اختالف نداشته و در روزهاي گذشته نيز كســي او را تهديد نمي كرده است. در 
اين شرايط، جسد مقتول به دستور قاضي ميرزايي به پزشكي قانوني منتقل شد 
و تيمي از كارآگاهان جنايي ماموريت يافتند در بررسي هاي تخصصي عامل اين 

جنايت هولناك را شناسايي و دستگير كنند.

تجليل از قهرمان هاي 
كوچك كوهبرد

 تيراندازي مرگبار
 مرد نقابدار

 زورگيران خشن 
طعمه شان را به قتل 

رساندند 

زورگيــران موتور ســوار وقتي با دادسرا
مقاومت طعمه  شان روبه رو شدند 
با چاقو به جان او افتادنــد و جنايت هولناكي را 
رقم زدند. به گزارش همشهري، ساعت 6صبح 
پنجشــنبه دوم مرداد مــاه مردي بــا اورژانس 
تماس گرفت و درحالي كه از شدت درد به خود 
مي پيچيد، گفت: »من و دوستم چاقو خورده ايم؛ 
لطفا يك آمبوالنس براي اعزام ما به بيمارستان 
بفرستيد«. اپراتور اورژانس از مرد تماس گيرنده 
خواســت تا آدرس دقيق را به او اعــالم كند و 
لحظاتي بعد آمبوالنس اورژانس در محل حادثه 
كه خيابان دولتخواه در منطقه مرتضي گرد بود، 
حضور يافت. در بيابان هــاي منطقه 2جوان كه 
چاقو خــورده بودند، روي زميــن افتاده بودند؛ 
يكي از آنها از هوش رفته بود اما ديگري به هوش 
بود كه پس از معاينه مشــخص شــد كه جوان 
بيهوش جانش را از دســت داده اســت. در اين 
شــرايط جوان مجروح به بيمارستان منتقل و 
ماجرا به پليس و كشيك جنايي پايتخت گزارش 
شد. وقتي مأموران در بيمارستان حاضر شدند، 
جوان مجروح گفت: من و دوستم سعيد كارگر 
مبل سازي  هســتيم. در حال بازگشت به خانه 
بوديم كه 2جوان موتورسوار به سمت ما هجوم 
آوردند. آنها چاقو داشــتند و با تهديد خواستند 
پول و وسايل باارزش مان را به آنها بدهيم. اما من و 
سعيد مقاومت كرديم و با زورگيران درگير شديم. 
دزدان ابتدا با چاقو ضربه اي به من زده و زخمي ام 
كردند. در اين شرايط دوستم سعيد از ترسش پا 
به فرار گذاشت اما ســارقان به دنبال او رفتند تا 
اينكه گيرش انداختند و بــا چاقو ضربه اي به او 
زدند. وقتي دوستم خون آلود روي زمين افتاد، 
دزدان جيب هايش را گشــتند و بعد از سرقت 
پولي كه همراهش بود، فرار كردند. وي ادامه داد: 
آنها به خاطر سرقت 100هزار تومان جان دوستم 

را گرفتند و مرا زخمي كردند.
با اظهارات شاهد ماجرا و به دستور قاضي ساسان 
غالمي، كشيك جنايي تهران، گروهي از مأموران 
اداره دهم پليس آگاهي ماموريت يافتند با بررسي 
دوربين هاي مداربســته اطراف محل حادثه و 
انجام تحقيقات ميداني، زورگيران جنايتكار را 

شناسايي و دستگير كنند.

جنايت به رفاقت 
قديمي پايان داد

دعواي مرگبار دو پسر جوان در 

پايتخت دليل عجيبي داشت

دعوايتان بر سر چي بود؟
اگر بگويم شايد باور نكنيد. بر سر اين بود كه دوستم نمي خواست با من 
درد دل كند و همين مرا عصبي كرد و بدون اينكه متوجه شوم سيم كالچ 

موتورش را پاره كردم.
بيشتر توضيح بده؟

مقتول از دوستان صميمي من بود. ســابقه دوستي ما به سال ها قبل 
برمي گردد و مي شد گفت دوست قديمي ام بود. ما از بچگي با هم بزرگ 
شده بوديم. هم محلي هم بوديم و هر وقت ناراحت بودم سنگ صبورم 
بود. آن شب با هم بوديم و متوجه شدم توي خودش است. ترك موتورش 
نشسته بودم و در نزديكي پاركي حوالي بي سيم بوديم. به او گفتم چرا 
ناراحتي، با من حرف بزن و درد دل كن. اما او با لحن بدي جوابم را داد 
و گفت حوصله حرف زدن ندارد. هرچه اصرار كردم فايده اي نداشت و 
او حاضر نمي شد حرف بزند و علت ناراحتي اش را بگويد. به او گفتم هر 

وقت ناراحت هستم نخستين كسي كه با او صحبت و درد دل مي كنم تو 
هستي، اما او مرا سنگ صبورش نمي دانست و همين موضوع مرا عصبي 
كرده بود. نمي دانم چه شد كه هنگام اصرار من و جدلي كه بين ما بود، 
ناگهان سيم كالچ موتورش پاره شد و اين موضوع باعث شد دعواي ما 
اوج بگيرد. از موتور پياده شديم، او چاقويي از جيبش بيرون آورد و شروع 
كرد ضرباتي را به سمت من پرتاب كردن. من هم ناچار شدم چاقويم را 
از جيبم بيرون بياورم و ضربه اي به سمتش پرتاب كردم اما نمي دانم چه 

شد كه چاقو به او خورد.
چرا چاقو همراهت بود؟

من هميشــه همراهم چاقو دارم. براي اينكه كسي خفتم نكند. چون 
بارها در محله مان دوستان و هم محلي هايم به دام خفت گيران افتاده 
بودند. من هم چاقو حمل مي كردم تا اگر خطــري تهديدم كرد از آن 

استفاده كنم.

وقتي با مقتول درگير بودي كسي وساطت نكرد كه به 
دعوايتان خاتمه بدهد؟

جمعيت زيادي دور ما حلقه زده بودند، اما از ترسشان جرأت نمي كردند 
نزديك شوند. چون هردوي ما به شدت عصباني بوديم و هم چاقو در دست 
داشتيم. من اصال متوجه نشدم كه چاقو چطور به دوستم برخورد كرد. 
فقط در يك لحظه ديدم كه او يك قدم به عقب برداشت، رنگش پريد و 
خون آلود روي زمين افتاد. در آن لحظه با ديدن دوستم وحشت كردم و 

جمعيت راكنار زدم و فرار كردم.
كجا رفتي؟

در خيابان پرسه مي زدم و آخر شــب ها از طريق پشت بام و به صورت 
پنهاني به خانه برمي گشتم. اما مي دانستم كه پليس در تعقيبم است و 
در نهايت دستگير مي شوم. براي همين تصميم گرفتم خودم را معرفي 

كنم. خودم را تسليم كردم تا عذاب وجدانم كمتر شود.

   تأثير در دسترس بودن سالح در افزايش جرائم خشن
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پايه يك دادگستري

اين روزها آنطور كه از خبرهاي صفحه حوادث روزنامه ها 
بر مي آيد، اســتفاده از اسلحه گرم، به خصوص اسلحه 
وينچستر در جرائم خشن و از همه مهم تر قتل افزايش 
يافته است. خيلي ها بر اين تصور هستند كه در دسترس 
بودن اين اســلحه و عالقه مجرمان و تبهكاران باعث 
افزايش ارتكاب جرم با آن شده  است اما آيا اين تصور 
صحت دارد؟ آيا قوانين موجــود از بازدارندگي كافي 

درخصوص سالح گرم برخوردار است؟
درخصوص سالح وينچســتر كه اين روزها بيشتر از 
آن صحبت مي شــود، بايد گفت كارخانه وينچستر 
كه از سال1886 راه اندازي شــده توليد كننده انواع 
اسلحه است. در كشور ما يك نوع سالح خاص به عنوان 
وينچستر جا افتاده درحالي كه اين كارخانه سالح هايي 
با مختصات، قدرت، بــرد، كاليبر، تعداد خان متفاوت 
توليد مي كند. در كشور ما قوانيني تحت عنوان قانون 
قاچاق اســلحه و مهمات وجود دارد كه به ممنوعيت 
خريد، فروش، حمل، نگهداري و حتي تعمير سالح و 
مهمات مي پردازد كه جديدترين قانون در اين زمينه 
در سال1390 وضع شده است. در اين قانون به جزئيات 
و موارد مختلفي در اين حوزه پرداخته شده و براي هر 
كدام مجازات خاصي درنظر گرفته شــده است. مثال 
مجازات سالح گرم جنگي، ســبك، اتوماتيك و... با 
يكديگر تفاوت دارنــد و قانونگذار با دقت به تفكيك 
جرائم مختلف و تعيين مجازات براي هر يك پرداخته 
است؛ اما اغلب مجازات ها در اين حوزه محدود به حبس 
و جزاي نقدي مي شود. در اين شرايط بايد به اين پرسش 
پاسخ داد كه آيا وجود اسلحه و در درسترس بودن آن در 
افزايش وقوع جرم تأثير دارد؟ براي پاسخ دادن به اين 
سؤال مي توان به تصويب قانون منع حمل و نگهداري 
از سالح هاي سرد كه در ســال هاي گذشته تصويب 
شد، اشاره كرد. براساس اين قانون اگر فردي به منظور 
درگيري و ضرب و جرح با احراز ســوء نيت يا به منظور 
ارعاب و تهديد و به هم ريختن نظــم و قدرت نمايي، 
سالح هايي مثل چاقو، قمه، شمشــير، پنجه بوكس 
و نظاير آنها را حمل مي كرد، به 6 ماه تا 2 ســال حبس 
محكوم مي شد اما بعدها آماري منتشر شد كه نشان 
مي داد حدود 70درصد از قتل ها با استفاده از سالح سرد 
اتفاق افتاده است. اين آمار بحث هاي زيادي ايجاد كرد؛ 

ازجمله اينكه نمي شود 
قانوني وضــع كرد كه 
حمل و نگهداري چاقو 
را ممنوع كــرد چرا كه 
چاقو كاركردي دوگانه 
دارد و هم مي شود از آن 
در آشپزي استفاده كرد 

و هم در قتل. بنابراين چنين قوانيني تأثير چنداني در 
وقوع جرائم خشن ندارد و هر قانون سختي هم وضع 
شود قابليت اجرايي ندارد. مثل بحث ممنوعيت فروش 

اسيد كه نتوانست مانع اسيدپاشي شود.
شاهد ديگر اين مدعا اين است كه در برخي كشورهاي 
توسعه يافته حمل و نگهداري اسلحه آزاد است اما كمتر 
كسي از آن استفاده مي كند و آمار قتل و جرائم خشن 
پايين تر است. در كشور ما بسته به نوع فرهنگ، اغلب 
از اسلحه در جهت قدرت نمايي و نيت هاي شوم استفاده 
مي شــود. هرچند بعضي افراد هم اسلحه شكاري در 
اختيار دارند اما چنين ســالح هايي امنيت جامعه را 

چندان مخدوش نمي كند.
اگر پيش از اين فروش ســالح با احتياط و پنهان كاري 
زيادي انجام مي شــد، اما اين روزها شاهد هستيم كه 
به راحتي در دسترس است و اغلب خريداران هم جوان 
18تا 28ساله هستند. با توجه به افزايش سطح خشونت 
در جامعه، افزايش مشكالت اقتصادي و نداشتن امنيت 
شــغلي زمينه هاي بروز جرائم پديــد مي آيد و افراد 
به سوي خريد سالح ســوق پيدا مي كنند و در نتيجه 
تقاضا براي خريد سالح باال مي رود. به نظر مي رسد در 
زمينه اسلحه و مهمات خأل قانوني وجود ندارد و قوانين 
موجود پاســخگوي وضعيت كنوني است و حتي اگر 
مجازات هاي موجود را چند برابر كنيم، تأثير چنداني 
در چنين جرائمي ندارد. كما اينكه در سال هاي اخير 
سياست هاي قوه قضاييه به سمت حبس زدايي پيش 
رفته است. دسترسي به اسلحه و سهولت در تهيه آن 
از موارد افزايش آمار قتل نيست و بايد توجه را معطوف 
به زمينه هاي ارتكاب جرم كرد. اينكه استفاده از سالح 
وينچستر در جريان درگيري ها و قتل ها افزايش يافته، 
داليل و زمينه هاي ديگري دارد كه به آنها اشاره شد و 
اگر زمينه ها برطرف شود، ديگر متقاضي براي خريد 

سالح نيز وجود نخواهد داشت.

كشف 3هزار برگ اسناد جعلي از جاعل حرفه اي
تحقيقات پليس درباره يك شناســنامه جعلي از فعاليت 

پليس 
گسترده جاعلي حرفه اي پرده برداشت.آگاهي

به گزارش همشــهري، فردي با كالنتري168 سيزده آبان 
تماس گرفت و مدعي شــد فردي شناســنامه جعل مي كنــد. اين فرد 
مشــخصاتي درخصوص اين جاعل در اختيار مأموران قرار داد كه نشان 
مي داد او يك جاعل حرفه اي به نام هوشنگ است. در اين شرايط بود كه 
بررسي موضوع در دستور كار مأموران قرار گرفت. آنها ابتدا مخفيگاه جاعل 
را براي مدتي زيرنظر گرفتند. تا اينكه سرانجام وقتي هوشنگ قصد ورود 
به مخفيگاهش را داشــت غافلگير و 

دستگير شد.
مأموران در جريان دستگيري متهم 
با مجوز قضايي به بازرسي مخفيگاه 
وي پرداختند و موفق شدند بيش از 
3هزار برگ سند رسمي جعلي شامل: 
اسناد دولتي، مدارك شناسايي، اسناد 
خــودرو، موتورســيكلت، چك هاي 
بانكي، برگه هاي ســفيد با مهر دفاتر 
اســناد، وكالت فــروش امــالك به 
همراه 13عدد مهر ژالتيني مربوط به 

دستگاه هاي دولتي و دفاتر اسناد رسمي و... كشف كنند.
وقتي متهم به كالنتري منتقل شــد و تحت بازجويي قــرار گرفت ابعاد 
بيشتري از اقدامات مجرمانه اش برمال شد. شواهد نشان مي داد كه او چند 
سال قبل به همين اتهام به زندان افتاده و پس از تحمل يك سال حبس 
با وثيقه آزاد شده و رضايت شاكيان را جلب كرده است. سوابق هوشنگ 
نشان مي داد او مدتي بعد باز هم به اتهام جعل اسناد به زندان افتاده اما اين 
بار به 3سال حبس تعليقي محكوم و آزاد شده است. او از آن زمان تاكنون 
به جعل اسناد مشغول بود تا اينكه دستگير شــد. سرهنگ عبدالوهاب 
اعاليي، رئيس  كالنتري168 در اين باره گفت: با تكميل تحقيقات در اين 

خصوص متهم به دستور بازپرس پرونده به زندان منتقل شد.

ورود آقايان به واگن بانوان در مترو به هر حال ممنوع است
روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان واگن هاي ويژه بانــوان در متروي تهران مختلط 
شده است در ستون با مردم روز دوم تيرماه پاسخ داده است: موضوع 
جلوگيري از ورود آقايان به واگن بانوان همواره مورد تأكيد بوده و 
در اين خصوص نظارت مستمر صورت مي گيرد. در برخي مواقع 
به منظور تخليه ايستگاه هاي شــلوغ به خصوص در ايستگاه هاي 
تقاطعي و همچنيــن جلوگيري از ازدحام بيــش از حد جمعيت 
بعضي از مسافران روي سكو به هر طريق ممكن سوار قطار مي شوند 
تا فضاي مناسب جهت ورود مسافراني كه از ساير خطوط در حال 
ورود به سكو هستند ايجاد شود. موضوع فوق نيز صرفا در خطوط 
شلوغ و زمان ازدحام مسافر رخ داده است و در حالت عادي قطعا از 

ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيري مي شود.

اقبال مردم به مدارس دولتي
در روي ديگر ســكه اما مدارس دولتي توان 
جذب و آموزش ايــن ميــزان دانش آموز را 
ندارند، تراكم دانش آموزي در بســياري از مدارس دولتي به ويژه 
كالنشهرها بيش از حد استاندارد است. براي مثال در بسياري از 
مدارس دولتي پايتخت كالس هاي ۴0نفره و حتي باالتر و مدارس 
دو نوبته وجود دارد كــه يقينا بر كيفيت آموزشــي تأثير منفي 
مي گذارد و افت تحصيلي يكــي از بديهي ترين آفت هاي اين نوع 
كالس ها و مدارس اســت. رويگرداني مردم از مدارس غيردولتي و 
اقبال به مدارس دولتي آسيب هايي نيز به دنبال دارد كه نبايد از آنها 
غافل شد؛ تعطيلي بســياري از مدارس غيردولتي و در نقطه مقابل 
افزايش بيش از پيش تراكم دانش آموزي، دونوبته و شايد 3نوبته شدن 
مدارس دولتي. اين معضل مهمي است كه مسئوالن وزارت آموزش و 
پرورش - فارغ از اينكه مدرسه غيردولتي دارند يا ندارند - امروز بايد 

براي حل آن چاره انديشي كنند كه فردا دير است.

ادامه از 
صفحه اول
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

»گلن مازارا« جزئيات فيلمنامه اي كه 
قرار بود براي فيلم »اوورلوك هتل«، با فيلم

اقتبــاس از رمان اســتيفن كينگ در 
دنباله فيلم »درخشش« اســتنلي كوبريك ساخته 

شود، را اعالم كرد.
به نوشــته اســكرين رنت، »گلن مــازارا« پيش تر 
نويســنده و تهيه كننــده ســريال هاي »مردگان 
متحرك« و »سپر« نيز بوده است. »مازارا«، فيلمنامه 
»هتل اوورلــوك« را با اقتباس از مقدمه  اســتيفن 
كينگ بر كتاب »درخشش« با نام »پيش نمايش«، 
نگاشته اســت. اســتيفن كينگ در اين مقدمه، به 
داســتان »هتل اوورلوك« از ابتداي ساخت تا زمان 
حضور جك، وندي و دني ترانس در اين هتل پرداخته 

است.
 مديران كمپاني »وارنر بــروز« به رغم عالقه اي كه 
نسبت به ســاخت فيلم »هتل اوورلوك« بر مبناي 
فيلمنامه »مازارا«، از خود نشان داده بودند، ساخت 
فيلم براساس اين فيلمنامه را به دليل عدم موفقيت 
فيلم»دكتر اسليپ«)2019( در گيشه، كه اين فيلم 
نيز با اقتباس از دنباله داســتان »درخشش« نوشته 

استيفن كينگ ساخته شده بود، را به حالت تعليق 
در آوردند. فيلم دكتر اســليپ به رغم آنكه در گيشه 
چندان موفق ظاهر نشد، توانست نظر مثبت منتقدان 
را به خود جلب كند. با اين حال اين مسئله نيز سبب 
نشده است مديران وانر بروز، نظر منفي خود را درباره 
ساخت فيلمي براساس فيلمنامه »هتل اوورلوك«، 

تغيير دهند.
»مــازارا« در گفت وگــو بــا ســايت »بــالدي 
ديسگاســتينگ« بــه جزئيــات بيشــتري از 
فيلمنامه»هتل اوورلوك« اشــاره مي كند و توضيح 
مي دهد كه چرا هنوز اين فيلمنامه براي ساخت چراغ 
سبز دريافت نكرده اســت.  مازارا در اين گفت وگو 
به چالش هاي خود در زمان نــگارش فيلمنامه نيز 
اشاره دارد؛ چالش هايي نظير اينكه چطور مي توان 
فيلمنامه اي نوشت كه هم به داستان استيفن كينگ 
و هم فيلم »درخشش«)1980( كوبريك )استيفن 
كينگ از اين اقتباس كوبريك خوشــش نمي آمد( 
وفادار باشد، و هم فيلمنامه اي باشد كه در آن روايتي 
تأثير گذار و جديد با اقتباس از اين دو اثر، ارائه شده 
باشد و شخصيت هاي جديدي را در برگيرد. چالش 
ايجاد تعادل ميان روايت اصلي و روايت فيلمنامه، در 
واقع دشوار ترين بخش كار اســت. بر همين اساس 
منتقداني بر اين باور بودند كه در فيلم دكتر اسليپ 

به كارگرداني مايك فالنگان اين تعادل به درســتي 
برقرار نشده است.

اخيرا پلتفــورم »اچ بي او ماكس« اعــالم كرده كه 
قرار است ســريالي در لوكيشــن »هتل اوورلوك« 
به كارگرداني »جي جي آبرامــز« با نام »اوورلوك« 
بســازد. البته مشخص نيست داســتان اين سريال 
دقيقا بر چه اساسي باشد و اينكه آيا مشابهت هايي با 

فيلمنامه مازارا خواهد داشت يا خير.
فيلمنامه »هتل اوورلوك« به قلم »مازارا« داستان 
»باب تي واتســون« يك تاجــر و صنعتگر موفق در 
ابتداي قرن بيســتم را روايت مي كند كه به همراه 
خانواده خود و يك تيم ســاختماني بزرگ در حال 
تحقق بخشيدن به رؤياي خود و ساخت هتل بزرگي 

در رشته كوه راكي است. 
ريچارد كوچكترين فرزند باب پس از پرسه زدن در 
جنگل متوجه مي شود كه از قابليت ديدن ارواح گروه 
آدمخوار مك كريدي برخوردار است. ديدار دلخراش 
و ناراحت كننده وي با گروه مــك كريدي در آينده 
سبب وقوع يك ســري حوادث ناگوار ازجمله وقوع 
سيلي مهيب مي شود كه باعث كشته شدن تمام گروه 
سازندگان اوليه هتل مي شود. در ادامه اين فيلمنامه 
تعدادي از حوادث خوفناك مربوط به سال هاي اوليه 

آغاز به كار »هتل اوورلوك«، روايت مي شود.

ساالر عقيلي در ادامه برگزاري كنسرت هاي آنالين در 
تاالر وحدت، براي نخستين بار كنسرت خود را بدون موسيقي

تماشــاگر برگزار كرد. اجراي عقيلي در حالي بود كه 
حرير شريعت زاده با نواختن پيانو او را همراهي مي كرد. عقيلي قبل از 
شروع اجراي كنســرتش عنوان كرد كه براي نخستين بار است كه 
بدون تماشاگر كنسرتش را برگزار مي كند و سپس نخستين قطعه 
خود را اجرا كرد. »مرا رها كن« نخستين قطعه اين كنسرت بود و در 

ادامه اين خواننده قطعه »وطنم« را اجرا كرد. قطعه بعدي كه در اين 
كنسرت آنالين اجرا شد؛ »پيدايم كن« و سپس ملودي خراساني با 
عنوان »ميون ايلوم« بود. »ايران«، »سرو زير آب« و »تنها مي مانم« از 
ديگر قطعاتي بود كه در شب ساالر عقيلي اجرا شد. عقيلي به همراه 
گروهش آهنگ »مادر« را اجرا كرد. اين قطعه قرار بود بهمن ماه سال 
گذشته اجرا شود كه به دليل شيوع كرونا انجام نشد. مونيكا لوران، 
ســانوآ عندليبي، علي جعفري پويان، سهراب برهمندي، احساس 
شامي، داوود منادي و فردين الهورپور نوازندگان ديگر اين اجرا بودند 

كه درحالي كه ماسك به صورت داشــتند، عقيلي و شريعت زاده را 
همراهي مي كردند. در فرصت يك ماهه تا فرا رســيدن ايام محرم و 
صفر تاالر وحدت قرار است ميزبان كنسرت هاي آنالين ديگري باشد 
و تا كنون 8كنسرت به صورت آنالين در تاالر وحدت برگزار شده است. 
پرواز هماي، كيوان ســاكت و وحيد تاج با همراهي مشترك گروه 
وزيري، گروه رســتاك، علي زند وكيلي، سامان احتشامي، عليرضا 
قرباني و همايون شجريان كنسرت هاي خود را در اين ماه ها برگزار 

كرده اند.

مركز هنرهاي نمايشــي صبــا، يكي از 
پروژه هايي اســت كه شــركت توسعه نمايش

فضاهاي فرهنگي كلنگ ساخت آن را با 
كمك سرمايه گذار خصوصي اوايل دهه 80 به زمين زد؛ 
پــروژه اي كه قرار بــود بــا افتتاحش بــاري از دوش 
تماشاخانه هاي پايتخت بردارد، اما به نظر مي رسد اين 
پروژه در طول اين سال ها تحت تأثير اتفاقات تجاري زمان 
خود قرار گرفتــه و به خاطــر زياده خواهي هاي بخش 
خصوصي و عدم شفافيت قراردادها به فراموشي سپرده 
شده است؛ مركزي كه با توجه به موقعيت مكاني و ارزش 
زميني كه داشــته حاال بيش از بودجه اي كه صرف آن 
شده، دچار خسارت هاي مالي و حتي معنوي شده است.

صباخانهروباهها
در اين سال ها وقتي از كنار اين ساختمان با بناي مدرن 
رد مي شويم جز نگهبانان كس ديگري ديده نمي شود. 
اين تماشاخانه در طول اين سال ها قرار بود 2بار افتتاح 
شود و حتي نشست خبري براي مجموعه و گشايش آن 
برگزار شــد، اما هر 2بار هم اتفاقي نيفتاد. در يك زمان 
نيز قرار بود 2نمايش اجرا شــود كه ايــن امر در دقيقه 
90منتفي شــد. با گذشت ســال ها مركز نمايش هاي 
آييني صبا افتتاح نشد و حاال به يك مكان متروكه تبديل 
شده است. تازگي اش را از دســت داده و حتي برخي از 
ديواره هايش ترك برداشته و انگار داخل اين مجموعه 
سال هاي سال اســت كه به مكاني قديمي تبديل شده 
اســت. مركزي كه عالوه بر افتتــاح بخش تجاري اش، 
مي توانست خاســتگاه نمايش هاي آييني باشد و حاال 

جايي براي زندگي روباه هاي بي پناه پايتخت شده است. 
)البته نوشتن اين نكته هم ضروري به نظر مي رسد كه 
به طور حتم تنها پيگيري كه در نخستين فرصت از سوي 
صاحبان پروژه انجام مي شــود، بيرون كردن 2روباهي 
اســت كه در اين ســاختمان بزرگ زندگي مي كنند و 
اميدواريم تــا گرفتن يك تصميم قطعــي زندگي اين 

روباه ها مختل نشود.(

رفتوآمدمديرانووعدهبرايافتتاح
از ميانه دهه 80 كه قول افتتاح اين مجموعه داده شد، 
مديران زيادي سكان شركت توسعه فضاهاي فرهنگي 
را در دست گرفتند و در صحبت هاي خود وعده افتتاح 
اين مجموعه را دادند، اما به نظر اختالف ميان شــركت 
توسعه و بخش سرمايه گذار با گذشت بيش از 15سال 
حل نشده است و به زعم خيلي ها اين مجموعه قرباني 
خواسته هاي بيش از حد بخش خصوصي و عدم شفافيت 

قراردادها و پيگيري شركت توسعه شــد. پروژه مركز 
آييني صبا با مديريت خليل راحتي بر شــركت توسعه 
فضاهاي فرهنگي شهرداري آغاز شــد. بعد از راحتي، 
عليرضا جعفري و بعد از او، جعفر رحمان زاده مديريت 
مجموعه را برعهده گرفتند. بعد از پايان مديريت 8ماهه 
رحمان زاده، عليرضا آقايي مديريت شــركت توسعه را 
برعهده گرفت. هم اكنون هيچ اتفاقي نيفتاده و مهدي 
رفيع زاده، معاون طرح و برنامه شــركت كه پروژه را در 
دست داشت، هفته گذشته از شركت توسعه خداحافظي 

كرده و حاال مديريت در دست شخص ديگري است.

ادعادرتغييرمتراژ
زماني كه پروژه صبا در سال84كليد خورد، قرار بود بعد 
از 30 ماه )2 سال ونيم( اين پروژه به بهره برداري برسد، اما 
به گفته مدير شركت توسعه، طرف قرارداد )پيمانكار( 
درخصوص تغيير متراژ اين پروژه ادعاهايي داشــته و 
براساس قرارداد اوليه، گويا تغييراتي نيز در قرارداد ايجاد 
شــده بود. عليرضا آقايي در گفت وگويي با همشهري 
عنوان كرده بود: »با اينكه قرار نبــود اعتبار بودجه اي 
از سوي شــهرداري به اين پروژه اختصاص يابد و طرف 
قرارداد كه بخش خصوصي است، سرمايه گذار باشد، اما 
از سال93بودجه اي تصويب شده تا كار به اتمام برسد و 
اين بودجه تا به امسال هم در شركت توسعه بوده است. 
حاال با توجه به مشكالت موجود،  اختالفات حقوقي نيز 
وجود دارد. بحث ديگر نيز تامين منابع اعتباري بخش 
فرهنگي اين پروژه اســت و الحاقيه هايي در طول اين 
سال ها به پرونده اضافه شده اســت.« آقايي با بيان اين 
مطلب كه پرونده اين پروژه خيلي پيچيده شده، مي گويد 
كه مشكالت اداري، فني و حقوقي و مالي اين پروژه هر 

سال بيشتر شده است.

»100 اثــر، 100 هنرمنــد« يكي از 
اتفاق هــاي ثابــت حــوزه هنرهاي تجسمي

تجسمي در سال هاي اخير بوده است. 
نمايشگاه بزرگ ارائه و فروش آثار هنري كه به همت 
ليلي گلستان از دهه 70 آغاز و تا امروز 27 دوره از آن 
برگزار شده است. امســال بيست و هشتمين دوره 
»100 اثر، 100 هنرمند« قرار است در حالي برگزار 
شود كه شــيوع كرونا بســياري از نمايشــگاه ها و 
حراج هاي هنري را به تعويق انداخته اســت. ليلي 
گلستان از مدت ها پيش گفته بود كه »100 اثر، 100 
هنرمند« نخســتين برنامه گالري گلستان پس از 
چند مــاه تعطيلــي و برگــزاري نمايشــگاه هاي 
غيرحضوري خواهد بود، اما اوج گيري دوباره كرونا در 
تهران ســبب شــد كه ايــن برنامه نيز به شــكل 
غيرحضوري، به صورت آنالين، برگزار شــود. البته 
تجربه موفق برگزاري نمايشگاه آنالين در روزهاي 
كرونا و نيز مسابقه نقاشي با موضوع قرنطينه براي 
كودكان نيز در تصميم مدير گالري گلستان بي تأثير 

نبوده است.

هركسزودترايميلبزندصاحباثرخواهدشد
ليلي گلستان به همشهري مي گويد: »از دهم مرداد 
امكان تماشا و خريد آثار در سايت گالري  گلستان 
فراهم است. مشخصات آثار كامل است و زير هر اثر در 
سايت مشخصات و قيمت آن نوشته شده. خريداران 
آثار هم مي توانند به نشاني گالري ايميل بزنند و هم 
در بخش خريد سايت تقاضاي شان را بفرستند. به 
جز وب سايت گالري گلستان، شــماري از آثار در 
اينستاگرام گالري نيز به نمايش گذاشته مي شوند.«

در برگــزاري آناليــن احتمال چند درخواســت 
همزمــان براي يك اثــر و تالقي درخواســت هاي 
 متقاضيان وجــود دارد. ليلي گلســتان مي گويد: 
» هركس زودتر ايميل بفرستد و اثري را بخواهد، اثر 
را براي او كنار مي گذارم.« با اين همه تجربه برگزاري 
برنامه به صورت آنالين تجربه تازه اي است. »امسال 
چند برابر هر سال زحمت كشيديم. اما چون نخستين 
تجربه برگزاري آنالين است، نمي دانيم چه خواهد 

شد. توكلت علي اهلل«

امسال۲8۲اثرارائهميشود
هنرمندان مثل هميشه از »100 اثر 100 هنرمند« 

اســتقبال كرده اند. بــه گفته خانم گلســتان، 
»مجموعاً 713 هنرمند آثار خود را براي شركت 
در »100 اثر، 100 هنرمند« امســال فرستادند 
كه پس از ارزيابي آثار در نهايت 282 اثر انتخاب 
شدند. از ميان آثار 222 اثر از بانوان هنرمند است 
و 60 اثر از آقايان.« امســال برخالف ســال هاي 
گذشــته، پس از فروش يك اثــر از هنرمند، اثر 
ديگري از او جايگزين نخواهد شد و هر هنرمند با 

يك اثر در نمايشگاه شركت مي كند.

از۲۵۰هزارتومانتا۹۰ميليونتومان
رويكرد هميشگي ليلي گلستان در گالري داري، 
فــروش ارزان آثار هنري و تــالش براي عمومي 

شدن هنر بوده است. »100 اثر، 100 هنرمند« 
نيز در حقيقت با چنين رويكردي شــكل گرفته. 
ليلي گلســتان مي گويــد: »ارزان تريــن اثري 
كه امســال ارائه خواهد شــد، 250 هزارتومان 
اســت. گران ترين اثر نيز به قيمــت 90 ميليون 
تومان از آِن پروانه اعتمادي اســت. به جز پروانه 
اعتمادي هنرمندان نامدار ديگري مثل علي اكبر 
صادقي، ناصر اويســي، فرامرز پيــالرام، كامبيز 
درم بخش، رضا مافي، پرويز كالنتري در »100 
اثر، 100 هنرمند« امسال شركت خواهند كرد.« 
مجموعه داران آثار نام هــاي ماندگار هنر مدرن 
ايران را براي شــركت در 100 اثر 100 هنرمند 

ارائه كرده اند.

يكسومآثارازاصفهانميآيد
توجه بــه آثار هنرمنــدان جــوان و هنرمندان 
شهرستاني كه اغلب جايي در گالري هاي تهران 
ندارند، يكي ديگر از رويكردهاي هميشگي گالري 
گلستان بوده است. بسياري از آثار ارائه شده در 
گالري گلستان از شهرستان ها مي آيند، از جمله 
آثار » 100 اثر، 100 هنرمند«. ليلي گلستان در 
پايان صحبت هاي خود مي گويد: »يك سوم آثار 
امسال از اصفهان مي آيد. اصفهاني ها امسال غوغا 

كرده اند.« 
بيست و هشتمين دوره »100 اثر، 100 هنرمند« 
از دهم تا ســي ويكم مرداد به صــورت آنالين در 

سايت گالري گلستان برگزار خواهد شد.
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كيوسك

 روز گذشته نيروهاي ائتالف بين المللي 
مبارزه بــا داعش به رهبــري آمريكا از گزارش

هفتمين پايــگاه خود در عــراق خارج 
شدند. اين فرايند در قالب عملياتي با عنوان »بازيابي 
مواضع« طي 6 ماه گذشته آغاز شــده و در جريان آن 
تا كنون، 7پايگاه نظامي در اطراف بغداد و غرب عراق، 
به دليل ضعف امنيتي و تكرار حمــالت راكتي تخليه 
شده است. پايگاه بسمايه در 30كيلومتري جنوب بغداد 
كه روز گذشته در اختيار ارتش عراق قرار گرفت تا پيش 
از اين ميزبان نيروهاي آمريكايي، اسپانيايي و پرتغالي 

بود.
اگرچه فرماندهي مركزي ائتالف در عراق، جزئياتي از 
مقصد جابه جايي اين نيروها اعالم نكرده، اما رسانه هاي 
عراق به نقل از منابع آگاه، دو پايگاه حرير و عين االسد 
در اربيل و االنبار را به عنوان ميزبــان جديد نيروهاي 
ائتالف معرفي كرده اند؛ پايگاه هايي كه گفته مي شود 
بخشــي مهم از برنامه حضــور بلندمــدت نيروهاي 
آمريكايي در عراق به آنها بســتگي دارد. پيش از اين، 
گزارش هاي غيررسمي مبني بر تقويت زيرساخت هاي 
دفاعي در اين دو پايگاه، پس از حمالت موشكي ايران 

به عين االسد منتشر شده بود.
فرمانده اتاق عمليات مشترك ارتش عراق، پس از خروج 
نيروهاي ائتالف از پايگاه بســمايه گفت: بخش اصلي 
پايگاه هايي كه نيروهاي ائتالف از آن خارج مي شــوند 
طي سال هاي 2013 تا 2017 با هدف مبارزه با داعش 
ســاخته شــده و ديگر كارايي چنداني براي ساختار 
امنيتي كشــور ندارد. عالوه بر اين، زيرساخت دفاعي 
اين پايگاه ها براي مقابله با حمالت راكتي و موشــكي 
مناسب نيســت و اگر چنين حمالتي در زمان حضور 
نيروهاي ائتالف تكرار شود، بحراني سياسي براي عراق 

ايجاد خواهد شد.
تمام اينهــا در حالي اســت كــه دوميــن مرحله از 
گفت وگوهاي اســتراتژيك آمريكا بــا دولت مصطفي 
الكاظمي به فاصله كمتر از 10روز ديگر آغاز مي شود. 
روزنامه العربي الجديد با اشــاره به اين موضوع نوشت: 
جدول زماني خروج نيروهاي ائتالف نشان  دهنده اراده 
آمريكا براي حمايت از الكاظمي است. انتشار اين اخبار 
در مقابل فشــارهاي مخالفان الكاظمــي براي اجراي 
تصميم خروج نيروهاي خارجي از عراق، به دولت كمك 
خواهد كرد. البته در نهايت، نبايد فراموش كرد كه دو 
پايگاه حرير و عين االسد در غرب و شمال عراق به عنوان 
ميزبان نيروهاي ائتالف باقي مانده و دست كم تا پايان 
دولت اول ترامپ، برنامه اي بــراي تخليه اين دو وجود 
ندارد. در اين ميان منابع رســانه اي نزديك به ائتالف 
فتح )شاخه سياسي حشد شعبي( اطالعات غيررسمي 
اما مهمي را درباره فرايند خروج و جابه جايي نيروهاي 
ائتالف در پايگاه هاي عراق منتشــر كرده اند. به گفته 
كريم المحمداوي، يكي از نمايندگان اين ائتالف، فرايند 

خروج از پايگاه هاي عراق شامل دو قسمت مي شود:
پايگاه اوليــه، به حرير يا عين االســد منتقل 1 نيروهاي آمريكايي كه بالفاصله پس از ترك 

شده اند.

كلي از عراق خارج مي شوند.2 نيروهاي غيرآمريكايي كه بدون استثنا به طور 
براي مثال، عالوه بــر خروج نيروهايي اســپانيايي و 
پرتغالي، طي هفته گذشته نيروهاي انگليسي مستقر 
در پايگاه التاجــي در جنوب بغداد هــم به طور كلي 
عراق را ترك كرده اند؛ امري كه نشــان مي دهد نوعي 
دوگانگــي و اختالف در چشــم انداز آمريكا با ســاير 
متحدان اين كشور، نســبت به ادامه حضور در عراق 

وجود دارد.
قطعنامه پارلمان عراق مبني بر الزام دولت اين كشور 
به اخراج نيروهاي آمريكايي، محور اصلي فشــارهاي 

مخالفان الكاظمي بر دولت اوست. اين جريانات به ويژه 
پس از عمليات تروريستي فرودگاه بغداد كه در جريان 
آن، سردار قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه 
پاســداران به همراه حاج ابومهدي المهندس، معاون 
سازمان حشد شــعبي به شهادت رســيدند، حضور 
نيروهاي آمريكا در عراق را نامشروع و نقض حاكميت 
ملي اين كشور به شــمار آورده اند. در مقابل، اگرچه 
مصطفي الكاظمي همواره بر پيگيــري برنامه خروج 
قانوني نيروهاي ائتالف از عراق تأكيد كرده، اما به نظر 
مي رسد تمايل چنداني به اجراي سريع اين قطعنامه 

ندارد.

پيش از اين، تامر بدوي، تحليلگر امور عراق با اشاره به 
علل عدم تمايل الكاظمي براي خروج كامل نيروهاي 
آمريكايــي از عراق به همشــهري گفته بــود: دولت 
مصطفي الكاظمي با خروج كامــل نيروهاي خارجي 
موافق نيســت، چراكه اين تصميم منجر به تضعيف 
تالش ها براي نبرد با داعــش و همچنين تقويت نفوذ 
ايران و متحدانش خواهد شد. الكاظمي آگاه است كه 
رابطه نامتوازن با آمريكا، تضعيف دولتش را به همراه 
دارد. بايد توجه داشــت كه الكاظمــي از نيرويي در 
پارلمان كه حامي وي باشد، برخوردار نبوده و بنابراين 

فضاي محدودي براي مانور در اختيار دارد.

هفتمين پايگاه محل استقرار نيروهاي ائتالف، طي 6 ماه گذشته، تقديم ارتش عراق شد

تخليه پايگاه هاي آمريكا در عراق ادامه دارد

  آمريكا در ميان 10 كشوري كه 
بيشترين آسيب را از كرونا ديده است

   گسترش ويروس و لحظه بحراني 
براي پايتخت)ژاپن(

   عصر جديد براي اياصوفيه

   )بوريس( جانسون: ما ويروس را 
نفهميديم

   بناي بزرگ تركيه به مسجد 
بازگشت و به روي نمازگزاران باز شد 

تصوير خبرگزاری آناتولی از فرآيند تخليه يكی از پايگاه های ائتالف بين المللی مبارزه با داعش در عراق

 آيا نظرسنجي ها 
به نفع بايدن است؟

انتخابات آمريكا

آمريكاي التين با بيش از 3.5ميليون مبتال به كرونا، از كانون هاي اصلي 
شيوع و بحران اين ويروس است. نشريه تايم در گزارشي درباره وضعيت 
اين منطقه، از نوع جديدي از اعمــال محدوديت هاي قرنطينه و مقررات 
مربوط به اين همه گيري خبر داده  است. براساس اين گزارش، درحالي كه 
برخي كشــورها در آمريكاي التين با بحران هاي سياســي، اقتصادي و 
دولت هاي ضعيف و غيرمتمركز روبه رو هستند، گروه هاي مسلح و مافياي 
مواد مخدر و خالفكار در برخي كشورهاي آمريكاي التين خودشان دست 
به كار اعمال محدوديت و كنترل اوضاع شده اند. براساس اين گزارش، در 
كلمبيا، برزيل، مكزيك و چند كشور ديگر آمريكاي التين، گروه هاي مسلح 
و خالفكار با پخش دستور العمل هاي مكتوب، محله ها را در كنترل گرفته اند 
و مقررات فاصله گذاري اجتماعي و منع تجمعات و حتي قرنطينه را اعمال 
مي كنند. سازمان ديده بان حقوق بشر ضمن هشدار درباره اين وضعيت 
گفته است؛ اين گروه هاي خالفكار مسلح بعد از كنترل بر اين محله ها ديگر 

به اين راحتي قدرت را به دولت واگذار نمي كنند. از سوي ديگر، گروه هاي 
حقوق بشري درباره شدت مجازات هايي كه اين گروه ها  عليه مردم اعمال 
مي كنند، هشدار داده اند. در كشورهايي مانند كلمبيا و برزيل، گروه هاي 
مسلح خالفكار كه در كار مواد مخدر هستند، در مناطق و شهرهاي دور از 
مركز، قدرت و نفوذي بيشتر از نيروهاي پليس و دولت دارند. اين گروه ها  از 
طريق پيام رسان هايي مانند واتس اپ يا از طريق اطالع رساني با بلندگو در 
خيابان ها و محله ها، نوعي حكومت نظامي و مقررات ويژه براي كنترل شيوع 
كرونا اعمال مي كنند. تايم مي نويسد: دليل اين اعمال محدوديت ها توسط 
اين گروه ها آن است كه نگرانند با بحراني تر شدن اوضاع و افزايش مرگ ومير 
ناشي از كرونا، به كسب و كار آنها هم آســيب وارد شود. همين حاال هم 
همه گيري كرونا در آمريكاي التين باعث كاهش درآمدهاي اين گروه هاي 
مسلح و خالفكار شده است. در برزيل، مكزيك و كلمبيا، دولت هاي ملي در 

مهار اقتصادي، اجتماعي بحران كرونا موفق نبوده اند.

جو بايدن، نامزد دمكرات ها در انتخابات رياســت جمهوري آمريكا، با 
فاصله چشمگيري درنظرســنجي ها از دونالد ترامپ، رئيس جمهور و 

نامزد جمهوريخواهان پيشي گرفته است.
برخي جمهوريخواهــان، ازجمله برخي از افــراد درون حلقه ترامپ، 
احتماال ناخشنود از برتري بايدن، مدعي هستند كه برگزاركنندگان 
نظرسنجي ها، بيشتر از جمهوريخواهان به سراغ دمكرات ها مي روند 
و همين باعث برتري بايدن در آنها شده است. آنها معموال براي اثبات 
حرف خود به نظرسنجي هايي كه بالفاصله بعد از راي گيري مردم در 

انتخابات سال2016 برگزار شد استناد مي كنند.
به گزارش سي سي ان، تحليل موشــكافانه نظرسنجي هاي باكيفيت 
تلفني در ســطح ملي اما نشــان مي دهد كه چنين ادعايي درســت 
نيســت و تبعيضي عليه جمهوريخواهان صورت نگرفته است. نسبت 
جمهوريخواهان و دمكرات هايي كه در اين نظرسنجي ها مورد سؤال قرار 
مي گيرند، با نظرسنجي هايي كه در ابتداي سال انجام مي گرفت )زماني 
كه فاصله ترامپ و بايدن بســيار كم بود( و همينطور نظرسنجي هاي 
ملي در ســال 2016برابر اســت. دليل اينكه بايدن درنظرسنجي ها 
پيش است اين نيست كه نظرسنجي ها كمتر از جمهوريخواهان سؤال 
مي پرســند؛ او جلوتر از ترامپ است چون در ســطح ملي از حمايت 

بيشتري برخوردار است.
با بررسي 6 نظرسنجي معتبر انجام شــده ، مي توان نادرستي ادعاي 
جمهوريخواهان را اثبات كرد. اين نظرســنجي ها توسط اي بي سي /
واشنگتن پست، سي ان ان، فاكس نيوز، كالج ماريست، دانشگاه مانموث 
و اني بي سي/وال اســتريت ژورنال انجام شــده و در تمام آنها، بايدن 

به صورت ميانگين با 11درصد اختالف از ترامپ پيش است.
بررســي نتايج اين نظرســنجي ها نشــان مي دهد كه در انتخابات 
سال2016، نسبت دمكرات هايي كه در انتخابات شركت كرده بودند 
6درصد بيشتر از جمهوريخواهان بوده است. و در همان سال، هيالري 
كلينتون در آراي مردمي نزديك به 6درصد بيشتر از ترامپ رأي كسب 
كرده بود و اين يعني نظرسنجي ها دقيق بوده اند. درنظرسنجي هايي هم 
كه اخيرا در سال2020 انجام شده مشخص شده است كه دمكرات ها 
اين بار هم 6 درصد بيشتر از جمهوريخواهان براي شركت در انتخابات 
ثبت نام مي كنند. به بيان ديگر، نسبت دمكرات ها به جمهوريخواهان 
امسال هم دقيقا همان رقمي است كه در سال2016 ثبت شده بود. اما 
اين بار تفاوت اين است كه با همين نسبت راي دهندگان جمهوريخواه 
و دمكرات، عملكرد بايدن درنظرسنجي ها تا اينجاي كار 7درصد بهتر از 
هيالري كلينتون، نامزد دمكرات ها در سال2016 بوده است. اگر كمي 
بيشتر تعمق كنيد، متوجه خواهيد شد كه چرا بايدن عملكرد بهتري از 
كلينتون درنظرسنجي ها دارد. او در مجموع عملكرد بهتري از كلينتون 
نزد دمكرات ها، جمهوريخواهان و مستقل ها داشته است. مسئله اين 
نيست كه نسبت سؤال شوندگان به نفع دمكرات هاست يا نه، مسئله 
اين است كه بايدن عملكرد خوبي داشته است. براي نمونه، نظرسنجي 
ماريست كالج را درنظر بگيرد كه در ميان تمام نظرسنجي هايي كه به 
آنها اشاره شد دقيق ترين است. بايدن در ميان دمكرات ها با 92درصد، 
و در ميان مستقل  ها با 3درصد اختالف جلوتر از ترامپ قرار دارد. او در 
ميان جمهوريخواهان با 84درصد اختالف بعد از ترامپ قرار دارد. اين 
الگو در ديگر نظرســنجي ها هم تكرار مي شود: نسبت اختالف بايدن 
با ترامپ در ميان دمكرات ها، بيشــتر از اختالف او با ترامپ در ميان 
جمهوريخواهان است و تازه نامزد دمكرات، پشتيباني بيشتر مستقل ها 

را هم در جيب دارد.
در سال2016 داستان كامال برعكس بود؛ درنظرسنجي نهايي ماريست 
مشخص شد كه كلينتون با 81درصد ميان دمكرات ها پيشتاز است، در 
ميان جمهوريخواهان با 90درصد ترامپ را تعقيب مي كند و در ميان 
مستقل ها هم ترامپ 7درصد از كلينتون جلوتر بود. برتري بايدن در 
ماه هاي اخير بيشتر شده؛ چون او از نظر تمامي گروه هاي راي دهنده، 
عملكرد بهتري نسبت به ترامپ داشته است. بايدن به صورت ميانگين 
در تمامي نظرسنجي ها در انتهاي مارس و ابتداي آوريل )فروردين( با 
5درصد اختالف از ترامپ پيش بود. در اين نظرســنجي ها هم فاصله 
سؤال شوندگان دمكرات و جمهوريخواه همين 6درصدي بود كه حاال 
هم وجود دارد. مسئله مهم ديگر كه مؤسسات نظرسنجي كمتر به آن 
اهميت مي دهند اين است كه وابستگي حزبي، برخالف فاكتورهايي 
مانند ســن، جنســيت، تحصيالت و نژاد فاكتوري قطعي نيســت و 
سؤال شوندگان مي توانند در شرايط مختلف، وابستگي حزبي متفاوتي 
داشته باشــند. براي نمونه حاال كه ترامپ عملكرد فاجعه باري داشته 
ممكن است برخي راي دهندگان كه 4سال پيش خود را جمهوريخواه 

مي دانستند حاال خود را دمكرات يا مستقل بدانند.

تقويت گروه هاي مسلح آمريكاي التين در بحران كرونا

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

سياوش فالح پور
خبرنگار

پايگاه هاي آمريكا در عراق

طي 6 ماه گذشته پايگاه هاي k1 در كركوك، التقدم و القائم در االنبار، ابوغريب در نزديكي بغداد، كاخ هاي رياست جمهوري، 
القياره در نينوي و بسمايه در جنوب بغداد تخليه شده اند. براساس برآوردهاي موجود كه بدون شك دقيق نيست، هم اكنون 

بيش از 6هزار نيروي آمريكايي، شامل پياده نظام، فني و پرسنل پشتيباني در عراق حضور دارند.

 فرودگاه نظامي القياره در جنوب شهر موصل: 
يكي از بزرگ ترين پايگاه هاي نظامي بعد از عين االسد

التون كبري: مهم ترين 
پايگاه باقي مانده در كركوك

پايگاه التاجي: در شمال 
بغداد كه هم اكنون صرفا 
كاربري آموزشي دارد

پايگاه نصر: در داخل فرودگاه بغداد، يكي 
از استراتژيك ترين پايگاه هاي آمريكا كه 
هنوز حاضر به تخليه آن نشده

پايگاه هوايي بلد: واقع در استان 
صالح الدين، محل استقرار جنگنده هاي

 اف-16 و هلي كوپترهاي آپاچي

پايگاه هاي عين االسد و الحبانيه: 
مهم ترين پايگاه هاي كنوني آمريكا 

واقع در استان االنبار، نزديك مرز اردن

پايگاه رينگ: ازجمله 
پايگاه هاي واقع در كركوك كه 

كامال تغيير كاربري داده و از 
آن براي آموزش نيرو استفاده 

مي شود
پايگاه هاي كردستان: پايگاه 
سنجار، پايگاه هاي اتروش و حرير 
)مقصد نيروهاي جديد(، پايگاه 
حلبچه و پايگاه سليمانيه )هر دو 
نزديك به مرزهاي ايران(
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گفتابرونشــديبهتماشــايمــاهنو
ازمــاهابــروانمنــتشــرمبــادرو

عمريســتتادلتزاســيرانزلفماست
غافــلزحفظجانــبيارانخودمشــو

عكس:فرانسپرس نمايشکپیهايیازمشهورتريننقاشیهايجهاندرخانهسالمندانآمستردام-هلند

 يكم-چنــد قرن پيش، 
اين آيزاك نيوتن انگليسي 
بود كــه قانون ســوم خود 
دربــاره حركت و ســكون 
اجسام را كشف و كليات آن 
را تدوين كرد؛ مبني بر اينكه 
هر عملــي را عكس العملي 
اســت برابــر و در خــاف 
جهت آن. امروزه اين قانون 

دستاوردهاي شــگرف و عظيمي در زمينه هاي مختلف 
علمي و كاربردي به انسان ارزاني داشته است. اگرچه به 
يقين، پيش از نيوتن، بشر با كاركرد و تأثيرات اين قانون 

فيزيكي بيگانه نبوده است.

  دوم- حاال چرا معطوف شده ام به قانون سوم حركت؟ 
به واكنش ها و عكس العمل هاي خودم در زندگي روزمره 
كه دقت مي كنم مي بينم اين روزها بدجوري بي حوصله 
شــده ام. درجه رغبتم براي انجام دادن يا ندادن كارهاي 
ضروري و مورد عاقه تا حد محسوســي فروكش كرده و 
نيز احساس مي كنم ديگر رمق كافي براي ارائه خودم در 
عرصه هاي گوناگون ندارم. نمي دانم شايد شما هم چنين 

حالت و احساسي داريد.

  ســوم-قانون حركت كمك مي كند كــه دليل اين 
واكنش ها را در خودم جســت وجو كنم؛ جســت وجو و 
كنكاشــي كه ممكن اســت مرا به يافتن رهنمون سازد. 
روانشناسي مدرن بر اين باور است كه ريشه واكنش هاي 
دروني موجودات بنيان هاي مادي و قابل استدراك دارند.
بي حوصلگــي، بي رغبتي و بي رمقــي عكس العمل هاي 
يكباره اي نيستند كه خلق الساعه به منصه ظهور رسيده 
باشــند. مكانيسم هستي انسان در پروســه اي متداوم و 
بي پايان تأثير مي گذارد و تأثيــر مي پذيرد بر همه  چيز و 

از همه  چيز.

  چهارم- من بي حوصله ام. چــرا؟ داليل متعددي در 
اين معركه نقش دارد؛ از درجــه گرماي هوا تا غذايي كه 
خورده ام؛ از يــادآوري فان خاطــره غمگينانه تا گوش 
سپردن به ســخنان بهمان مســئول از ســر ناگزيري؛ 
از رويارويــي با يك همــكار غرق در مشــكات تا حتي 
زيرچشــمي نگريســتن به ريزترين دشــواري زندگي 

خويش و... .
آري بهانه براي بي حوصله شدن فراوان است و شمارش 
ناپذير. اين بي حوصله شــدن عواقب ناهمگون و مخربي 
دارد كه گمانم بيرون از چارچوب اين يادداشــت است. 
به نظرم براي غلبه بر اين عارضه نخســت بايــد آن را و 
اسبابش را شناخت، در گام بعد محدود و معدودش كرد و 

آخراالمر با فريبي، آن را از سر وا كرد.

  پنجــم- بي رغبتــي هم بــه نوعي وصل اســت به 
بي حوصلگي. اگر راغب به انجام كار يا رابطه اي نيســتم، 
دليلش آن اســت كه نتيجه حاصــل از آن راضي كننده 
نيست. اگر عمل مزبور از سر اجبار باشد، دير يا زود سپاه 
بي رغبتي بر ما خواهنــد تاخت و عاقبــت كار را جلوي 

چشم مان تيره و تار مي كنند.
 رغبت كنشي از جنس واكنش اســت كه به فرد انگيزه 
مي دهد و او را ملزم مي كند به ادامه. ما به طور پيوســته 
نيازمند تشويق هســتيم و تزريق انرژي مثبت از طرف 
ديگران. اگــر در كاري بي رغبت يا كم رغبت شــده ايد، 
بدانيد كه نيازمند تنفس در هواي آزاد و سرشار از انرژي 
مثبت هستيد. دوســت داشتن و دوســت داشته شدن 

مطمئن ترين راه راغب شدن است.

  ششم- اصلي ترين راه ممكن براي رمق دار شدن ايجاد 
توان فيزيكي در خود است؛ يعني به وقت و به اندازه و به 
قاعده غذا خوردن. انسان تنها گوشت و پوست و استخوان 
نيست، روح دارد و بنيان انديشگي كه براي رمق دار شدن 
غذاي كافي و وافي مي طلبد. پس براي آنكه رمق در حد 
انتظار و شايد فراتر داشــته باشم، بجاست هم به پرورش 
و شكوفايي ذهنم با تناول غذا اهميت دهم، هم به سامان 
بخشيدن به مكانيسم ذهن و زبانم با مطالعه و دقيق شدن 
در رموزي كه خواه ناخواه به عظمــت و تعالي ما خواهد 

انجاميد.

از هــر3 زن يــك زن در دنيــا قرباني 
خشونت خانگي مي شــود. به دنبال 
گســترش ويروس كرونــا، قرنطينه 
خانگي و محدوديت ايجاد شده توسط 

دولت ها، خشونت خانگي تقريباً 
در تمام دنيــا افزايش پيدا كرده 
است. در شرايط قرنطينه سبك 
زندگي تغيير كرده و رفتارهايي 
كه در گذشته مي توانست منجر 

به آرامش افــراد و كاهش تنش در 
روابط بين فردي شود، محدود يا حذف شده است.

همچنين افراد در چنين شــرايطي اضطــراب ابتا به 
بيماري و خشــم ناشــي از بيكاري و كاهش درآمد را 
تجربه كرده و ناخودآگاه آن را در فضاي خانه برون ريزي 
مي كنند كه منجر به افزايش اضطراب و خشم در طرف 
مقابل و افزايش رفتارهاي پرخاشــگرانه در بين زوجين 
مي شود؛ روندي كه تبديل به ســيكل معيوبي مي شود 
كه تداوم آن منجر به آســيب فيزيكي و رواني همسر و 

فرزندان است.
يكي از راه هاي اصلي كاهش خشــونت خانگي افزايش 
آگاهي عمومي در مورد آن اســت. ضروري اســت كه 
خانم ها از انواع و مصاديق آن آگاه بوده و آن را به عنوان 
امري طبيعي در بين زوجيــن نپذيرند؛ چراكه پذيرش 

خشونت مهم ترين عامل تداوم آن است.
انواع و مثال هايي از خشــونت خانگي عليه زنان شامل 

موارد زير است: 
1 ـ خشــونت رواني و كامي: تضعيف روابــط خانم با 
اطرافيان، جلوگيري از تماس تلفني يا ماقات با خانواده، 
تهديد يا القاي ترس، دشنام و ناسزا، تحقير، قهر كردن 

يا صحبت نكردن.
 2 ـ خشونت اقتصادي: خودداري از پرداخت پول و تأمين 
مالي همسر، آزار خانم در محيط كار به طوري كه منجر به 

از دست دادن منبع درآمدش شود. 
3 ـ خشونت جسماني: حمله فيزيكي به اشكال مختلف، 

جلوگيري از دستيابي همسر به خدمات بهداشتي.
 4 ـ خشونت جنســي: هر نوع رابطه با همسر كه بدون 
رضايت او يا با خشــونت و روش هاي غيرطبيعي انجام 

شود.
اميدوارم با افزايش اطاع رساني در مورد خشونت خانگي 
و فراهم كردن بستر مناسب براي افزايش توانمندي زنان 
در عرصه اجتماعي و خانوادگي، شــاهد كاهش آن در 

كشورمان باشيم.

هنگامي كه عوامــل بيماري  زايي مانند 
ويروس كرونا به بدن حمله مي كنند، 
دستگاه ايمني از خود واكنش نشان 
مي دهد. يكي از پاســخ هاي دفاعي 
دستگاه ايمني توليد آنتي بادي است. 

اما آنتي بادي چيســت و چطور 
عمل مي كنــد. آنتي بادي ها يا 
پادتن ها مولكول هاي پروتئيني 
 Yتخصص يافته اي شبيه حرف

هســتند كه مانند قفل  و كليد به عوامل بيماري زا مانند 
ويروس متصل مي شوند.

آنتي بادي ها مانند گردان »شناســايي« دستگاه ايمني 
هستند كه دشمن را پيدا و آنها را براي تخريب نشان دار 
مي كنند. آنتي بادي ها از ســلول هاي دفاعــي بدن آزاد 
مي شوند و به شــكار عوامل بيگانه مي روند. هنگامي كه 
آنتي بادي ها هدف هايشــان را پيدا مي كنند، رشــته اي 
از كنش ها را باعث مي شــوند كه به نابــودي مهاجمان 
مي انجامــد. آنتي بادي هــا بخشــي از دســتگاه ايمني 
»تطبيقي« هســتند، يعني بخشــي از دســتگاه ايمني 
شناســايي و نابود كــردن عوامل بيمــاري زاي خاص را 
مي آموزد. 2بــازوي مولكول آنتي بادي كــه در رأس آن 
قرار دارند و شكلي مانند Y به آن مي دهد به »آنتي ژن« يا 

»پادگن« مي چسبند.
آنتي ژن ممكن است يك مولكول يا بخشي از يك مولكول 
باشد كه خودشان معموال بخشي از يك ويروس يا باكتري 
هستند. براي مثال كروناويروس جديد يا سارس -كوو- 2 
پروتئين هايي گل ميخ  مانند در سطح بيروني اش دارد كه 
خاص اين ويروس هستند و برخي از آنتي بادي ها به اين 

گل ميخ ها متصل مي شوند و آنها را شناسايي مي كنند.
پايه مولكول Y مانند آنتي بادي به چندين مولكول ديگر 
توليد شده به وسيله دســتگاه ايمني متصل مي شود كه 
مي توانند آنتي ژن را نابود يا دســتگاه ايمني را از راه هاي 

ديگر بر ضد آن بسيج كنند.
نخستين نوع آنتي بادي  كه پس از قرارگيري در برابر عامل 
مهاجمي مانند ويروس توليد مي شود، IgM است كه 7 تا 
10 روز بعد از قرار گيري در معرض ويروس در خون ظاهر 
مي شود. IgM  مي تواند به عامل مهاجم متصل شود، اما 
هريك با 5زائده Y مانند اين پروتئين اتصال نسبتا ضعيفي 
ايجاد مي كنند. اما مانند 5آدم ضعيفي كه با هم مي توانند 
نيروي قوي ايجاد كنند اين 5بخش Y مانند )10 بازو( در 
همكاري باهم مي توانند اتصالي قوي به وجود آورند. پس 
از 10 تا 14روز بدن شروع به توليد IgM مي كند كه نيروي  

كاري اصلي دستگاه ايمني است.

2 جلد اول ســه گانه داستاني 
»سورنا« نوشته مسلم ناصري 
از سوي نشــر افق منتشر شد. 
جلد اول اين مجموعه »سورنا 
و جليقــه آتــش« و جلد دوم 
»ســورنا و تابــوت ققنوس« 
نام دارد.داســتان اين  سه گانه 
درباره شاهزاده اي ايراني به نام 
سورناست كه در مجموع، يك 

اثر فانتزي و اساطيري اســت و بسياري از 
قهرمانان افســانه اي ايراني در آن حضور دارند. سورنا نيز 
شاهزاده اي است كه پدرش او را از خود رانده و اين اتفاق 
باعث مي شود شاهزاده موردنظر سرنوشت عجيبي داشته 
باشد. جلد اول اين  سه گانه، ســال1382 چاپ شده بود 
و براي چاپ دوباره در قالب يك  ســه گانه، مورد بازنگري 
قرار گرفت و حاال در كنار جلد دوم به چاپ رسيده است. 
مخاطب نوجوان در اين سه گانه با شاهزاده اي روبه روست 
كه از رفاه و آسايش زده مي شــود و3 رويكرد را در پيش 
مي گيرد؛ نخستين رويكردش، سفر به خويشتن است كه 
جلد اول را در برمي گيرد. در جلــد دوم، او رويه كمك به 
ديگران را در پيش مي گيرد كه به معناي كمك به پدرش 
است و در جلد ســوم هم به جامعه كمك مي كند؛ يعني 
سعي دارد با غلبه بر پليدي ها، جامعه و اطرافيانش را نجات 
دهد. طراحي و تصويرگري مجلدات اين ســه گانه توسط 

پژمان رحيمي زاده انجام شده و مي شود.
»سورنا و جليقه آتش« اولين كتاب اين  سه گانه كه پيش 
از اين يك بار در سال 88منتشر شده بود، 22 فصل دارد. 
اين كتاب با 240 صفحه، شــمارگان هزار و 100 نسخه و 
قيمت 29 هزار تومان منتشر شده است. »سورنا و تابوت 
ققنوس« هم در 26 فصل نوشته شده است. در بخشي از 
آن مي خوانيم: آرشين كمانش را باال برد و به دخترها اشاره 
كرد و همگي راه افتادند. سورنا ميان الشه هاي حيوانات 
عجيب و دخترهايي كه جزغاله شده بودند، قدم مي زد و 
همراه با دخترها به سوي قله اي مي رفت كه در دوردست 

ديده مي شد. 
به كلمه هاي آرشــين فكر مي كرد؛ كشمار، گنج فرورفته 
ميان لجنزار، دختركان زنده به گور. دور مي شد كه صداي 
آتش زر را شنيد: »سرورم مرا با اين دخترها تنها نگذاريد.« 
دختراني كه دورتادور او ايستاده بودند، خنده كنان گفتند: 
»از ما مي ترسي؟« آتش زر آب دهانش را فروداد. اين  كتاب 
هم با 240 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قيمت 

29 هزار تومان منتشر شده است.

نيويورك تايمز هر هفته فهرســتي 
از آثــار پرفــروش را در بخش هاي 
داستاني، غيرداســتاني و كودك و 
نوجوان منتشر مي كند. به گزارش 
همشــهري، در گــزارش اين هفته 
نيويورك تايمز آمده است: »نظم« 
نوشته دنيل سيلوا در هفته نخست 

انتشار موفق شد به رتبه نخست پرفروش ها دست يابد. اين دومين بار است كه سيلوا با 
داستان جديدش موفق مي شود »جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« را كنار بزند. 
سال گذشته هم با داستاني تحت عنوان»دختر جديد« موفق شد در جايگاه اول قرار 
بگيرد. بيستمين كتاب از مجموعه گابريل آلون درباره يك جاسوس و كلكسيونر هنري 

است كه تاش مي كنند متوجه شوند پاپ هفتم به قتل رسيده است يا خير!
»گفت وگوي صلح« نوشته جيم بوچر نيز در هفته اول انتشار به فهرست پرفروش ها راه 
يافت و در جايگاه دوم قرار گرفت. »جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« نوشته ِدليا 
اُِونز 98هفته است كه در فهرست پرفروش ها قرار دارد كه ركوردي كم نظير به حساب 
مي آيد. اُوِنز اين هفته در رتبه سوم قرار دارد. داستاني هيجان انگيز از روابط انساني و عشق 
و تقاي انساني تنها براي حيات. زني كه سال ها به تنهايي در جنگل زندگي كرده است 
ناگهان متهم به قتل مي شود و سرنوشتي نامعلوم در انتظارش است. ريس ويتراسپون، 
ستاره هاليوود با معرفي اين كتاب در فهرست آثار گروه كتابخواني اش نقش زيادي در 
محبوبيت داستاِن اُونز داشت. اين كتاب با ترجمه آرتميس مسعودي و همكاري نشر 

آموت رخت واژگان فارسي را به تن كرد و وارد بازار كتاب ايران شد.
»نيمه ناپديدشده« نوشته بريت بنت با گذشت 7 هفته از حضور در فهرست پرفروش 
اين هفته در رتبه چهارم قرار گرفت. زندگي دوقلوهاي رنگين پوستي كه در 16 سالگي 
تصميم مي گيرند جامعه كوچك مردم سياهپوست را ترك كنند و زندگي جديدي براي 
خود بسازند. كمي بعد كه با مشكات جديدي روبه رو مي شوند، يكي از دوقلوها به خانه 

برمي گردد و ديگري هويت جديدي براي خود به عنوان يك رنگين پوست مي سازد.
»28تابستان« نوشــته الين هيلدربند در پنجمين هفته از انتشــار در جايگاه پنجم 
پرفروش هاي نيويورك تايمز قرار دارد. رابطه اي در ســال 1993بين مالوري و جيك 
آغاز شد اما اين رابطه حدود 3 دهه مســكوت ماند و مالوري هنگام مرگ از فرزندش 
درخواست مي كند كه با يك شماره تلفن تماس بگيرد. آن طرف خط جيك جواب تلفن 
را مي دهد. چطور چنين چيزي ممكن است كه شنيدن صداي يك مرد غريبه آخرين 
آرزوي مادر باشد؟ همسر جيك در كارزار انتخاباتي رقابت مي كند و كشف اين رابطه 

مخفي پيامدهاي ناخوشايندي برايشان به همراه دارد.

بررسي 10مطالعه مربوط به نهادهاي تحقيقاتي آمريكايي، بريتانيايي و آلماني نشان 
مي دهد ويتامينD  دردرمان بيماري كوويد19- نقش مهمي دارد. به گزارش ساينس، 
محققان معتقدند واكنش هاي ايمني التهابي در از بين بردن مؤثر عوامل بيماري زا الزم 
و ضروري هستند. همچنين محققان در اين مطالعه نشان دادند كه درمان كمكي با 
ويتامينD همراه با ساير داروهاي ايمنوتراپي راهي مفيد و سودمند در كاهش التهاب 
 Dشديد ناشي از كوويد- 19حاد است. محققان معتقدند متابوليت هاي فعال ويتامين
مي توانند به نرمال شدن ژن هاي تحريك شده از طريق كروناويروس منجر شوند. اين 

شرايط با كمك به درمان بيماران كوويد- 19 همراه است.

بررسي هاي جديد نشان مي دهد كه در20 سال آينده حدود يك ميليارد و 300ميليون 
تن زباله پاستيكي در جهان توليد خواهد شد. به گزارش بي بي سي، يك برنامه رايانه اي، 
مدل توليد و دور ريز زباله را تا سال2040 در سراسر جهان پيش بيني كرده است. نتايج 

اين بررسي نشان مي دهد بشر در آينده با بحران زباله روبه رو خواهد شد.

پويش ادبي اقتراح ماسك به همت محافل ادبي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، 
با هدف ترويج فرهنگ استفاده از ماســك براي حمايت از كادر درمان و كمك به 
قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا، راه اندازي شــد. به گزارش همشهري، محافل 
ادبي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از شاعران و اهالي ادب سراسر كشور دعوت 
كرده با اقتراح و ســرايش تك بيت با كليد واژه »ماسك« در بسيج همگاني براي 
رعايت توصيه هاي بهداشتي در مقابله با كرونا همراه شوند. شاعران مي توانند براي 
اثرگذاري بيشتر، ابيات را به زبان طنز بسرايند و از ابيات معروف بزرگان ادب فارسي 

نيز بهره مند شوند و در نهايت شعر خود را با هشتگ اقتراح-ماسك منتشر كنند.

مجيدروانجونگاه
نويسنده و روزنامه نگار 

عليمالئكهپزشك همشهريتاب آوري
روزنامه نگار و پزشك

سكينهجواديان
 ويترين متخصص اعصاب و روان

دريچه

دانستني ها

سامت

خبر

ولينگتون:درحالي كه مشاغل و كسب و كارها در نيوزيلند 
پس از 8هفته قرنطينه به علت ويروس كرونا بازگشــايي 
مي شوند، جاسيندا آردرن، نخست وزير اين كشور گفته، 
4روز كار در هفته مي تواند اقتصاد را احيا و به كاركنان براي 
حفظ تعادل ميان كار و زندگي كمك كند. خانم آردرن در 
ويدئويي ضبط شــده در روتورو، يكي از جاذبه هاي مهم 
گردشگري در »نورت آيلند«، گفته ما از انعطاف دوركاري 

در دوران اپيدمي جهاني كوويد- 19بسيار آموخته ايم.

نيويورك: شــركت اوبر به عنوان ســرويس ســفري آناين، 
خدمات رايگاني براي كمك به مقام هاي بخش سامت عمومي 
راه اندازي كرده است كه سرنشــينان و رانندگاني را كه ممكن 
است در معرض كوويد- 19قرار گرفته باشند رديابي مي كند. 
به گزارش رويترز، به گفته مقامات اوبر پس از اتخاذ اين تصميم، 
حدود 560درخواست ارائه اطاعات مربوط به ويروس كرونا از 
وزارتخانه هاي بهداشت 29كشور دريافت كرده  كه تنها 158مورد 

از اين درخواست ها از سوي مقام هاي آمريكا بوده  است.

واشــنگتن:اداره كل هوانوردي و فضاي آمريكا، ناسا، 
قصد دارد براي انجام مطالعات اخترشناسي يك تلسكوپ 
پيشرفته را همراه يك بالن غول پيكر به جو زمين بفرستد. 
به گزارش يورونيوز، اين تلسكوپ ســوار بر بالون كه به 
اختصار ASTHROS نام دارد، طــول موج هاي نوري 
 و امواج فروســرخ دور را رصد مي كند كــه از زمين قابل 
ديدن نيســتند. بزرگي ايــن بالون به انــدازه يك زمين 

فوتبال است.

واشــنگتن: دونالد ترامــپ، رئيس جمهــوري آمريكا در 
مصاحبه اي با ِديو پورتنوي، بنيانگذار »بارســتول اســپورتز، 
Barstool Sports« گفت كه توييت كردن را دوســت دارد 
اما اغلــب از توييت هاي خود پشــيمان مي شــود. به گزارش 
يورونيوز، ترامپ گفت: » در گذشته نامه اي مي نوشتيد و روي 
ميز مي گذاشتيد و وقتي روز بعد برمي گشتيد به خود مي گفتيد 
»خوشحالم كه آن را نفرستادم.« اما چنين كاري با توييت ممكن 

نيست. برخي مي پرسند واقعا شما چنين توييتي نوشتيد؟ «

پشيمانيترامپازتوييتهايشبالونيبهاندازهزمينفوتبالرديابيمسافرانکروناييتوسطاوبرپيشنهادهفتهکاري4روزه
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ايام تعطيلي يكسان شود

 محمد دروگر؛ تاريخ پژوه ��������������������������������������

براي فهميدن چرايي و چگونگي پايان يافتن سلطنت 
قاجاريه بايد به ۲ عامل نگريست؛ عامل نخست داخلي و 

عامل دوم خارجي است.
نخست: حكمراني ســنتي قاجارها، به بن بست رسيده 
بود. پرســش اينجاســت كه چرا اين اتفاق افتاد؟ بايد 
نخست درنظر بگيريم كه به واســطه اتفاق هايي كه آن 
زمان در زمينه پيشرفت همه جانبه در جهان رخ داده بود 
كشورهاي اروپايي از كشورهاي آسيايي جلوتر بودند و 
به عنوان قدرت برتر در جهان شناخته مي شدند. مواجهه 
ما با اين اتفاق در جنگ هاي ايران و روسيه بود. درست 
زماني كه ما در اين دو جنگ شكست خورديم، به اين فكر 
افتاديم كه چرا چنين شكست هايي رخ داده است!؟ به 
همين شكل محصالني به اروپا فرستادند و آنها با ظواهر 
مدرنيته آشنا شدند. به ايران بازگشتند و نوع حكمراني 

سنتي را به چالش كشيدند.
دوم: يكي ديگر از عوامل داخلــي وجود نهضت بابي ها 
بود؛ جنبشي كه توسط ســيدعلي محمد باب در سال 
1۲60هجري قمري آغاز شد و ادعاي يك دين جديد را 
داشت. او مي خواست با شمشير تمام ايران را  به تسخير 
خود درآورد. ناصرالدين شاه، علي محمد باب را اعدام و 
جنبش بابي ها را سركوب كرد. پس از آن جنبش بابي ها 
به يك جنبــش زيرزميني تبديل شــد. بابي ها تالش 
مي كردند كه سلطنت قاجاريه را منقرض كنند. در يك 
كالم مي توان گفت كه آنها نقش پررنگي در انقراض اين 
سلطنت ايفا كردند زيرا بزرگان آنها در ظاهر مسلمان و 
در باطن بابي بودند و از همان ابتدا به دشمني قاجاريه 
پرداختنــد. آنها در انقالب مشــروطه هم نقش مهمي 
داشتند و در فروپاشي سلطنت قاجاريه يكي از عوامل 

مهم به شمار مي رفتند.
 سوم: كشته شدن شخص ناصرالدين شــاه قاجار بود. 
شايد بتوانيم بگوييم ناصرالدين شاه يكي از مهم ترين 
پادشاهان قاجاريه است. او با استحكام سلطنت قاجاريه، 
ســاختار و مرزهاي ايران را حفظ كرد. با كشته شــدن 
ناصرالدين شاه عماًل ســلطنت قاجار فرو پاشيد. پس از 
ناصرالدين شاه، ايران روي ثبات را نديد و سلطنت قاجار 
با سرعت روي محور زوال پيش رفت. از مولفه هاي مهمي 
كه باعث انقراض قاجاريه شد، بحث اقتصادي است. عصر 
ناصرالدين شاه، از نظر مالي دوره  ثبات اقتصادي بود. دولت 
دچار كسري بودجه نبود و امور مملكت با سختي هايي، 
كج دار و مريــز، به طريقي باالخره مي گذشــت و اداره 
مي شد. پس از قتل ناصرالدين شاه، در دوره مظفرالدين 
شاه با ولخرجي هاي شديدي كه شاه داشت، مملكت از 
نظر اقتصادي به سمت ورشكســتگي رفت و پايه هاي 

قدرت قاجاريه كامال فرو ريخت.
چهارم: از عوامل مهم ديگر براي فروپاشــي ســلطنت 
قاجاريه، مي توان از وقوع انقالب مشــروطه نام برد. در 
دوره ناصري روشنفكران ايران به دنبال طرح هايي بودند 
كه بتوانند از آن طريق قدرت شــاه را به داليلي محدود 
كنند. اما به خاطر اينكه ناصرالدين شاه قدرت بالمنازع 
برتر را داشت و همه امور مملكت در دست او بود، آنها در 

اين راه موفق نشدند. اما ضعفي در وجود مظفرالدين شاه 
وجود داشت. روشنفكران توانستند مردم را عليه سلطنت 
قاجار بسيج كنند و جريان مشروطه را پيش ببرند. در 
پايان ماه هاي عمر مظفرالدين شــاه، فرمان مشروطه و 
تشكيل مجلس امضا شد و انقالب مشروطه به پيروزي 
رسيد. در حقيقت اين انقالب پايه هاي سلطنت قاجار را 
سست و تقريبا نابود كرد. پس از مرگ مظفرالدين شاه و 
به سلطنت رسيدن محمدعلي شاه، شاه جديد كه البته 
ابتدا با مشروطه خواهان دست دوستي و همراهي داد، 
با دشمني مشروطه خواهان مواجه شد. محمدعلي شاه 
متوجه شد آنها هيچ هدفي جز انقراض قاجاريه ندارند. 
دفعاتي تالش شد بين مشروطه خواهان ميانه رو و تندرو 
جدايي قائل شــوند. مشــروطه خواهان ميانه رو با شاه 
همراه و هم گام و هماهنگ باشند و عماًل دولت مشروطه 
را پيش ببرنــد اما به دليل تندروي مشــروطه خواهان 
تندرو، محمدعلي شاه يكباره مجلس را به توپ  بست. 
محمد علي شاه پس از تحوالتي از كشور خارج  شد و به 

جايش احمد شاه نوجوان روي كار آمد.
پنجم: پس از اين، ايران دوران پرآشوبي را سپري مي كرد. 
دولت تالش داشت حكومت مستحكمی را پايه گذاري 
كند اما به دليل اختالفات سياسي و نظامي نمي توانست. 
شورشي ها در راس مملكت حضور پيدا كرده بودند. آن 
طرف قواي نظامي خارجي دخالت داشتند؛ روس ها در 
شمال و انگليســی ها در جنوب. مملكت چنين اوضاع 
اقتصادي اسفباري داشت و خزانه خالي بود. بدهي هاي 
خارجي سر به فلك مي كشــيد. با تمام اين حوادث، در 
همين حين جنگ جهاني اول شروع شد. در دوره جنگ 
جهاني اول ايران از سه طرف، شــمال از طرف روس ها، 
جنوب توســط انگليس و غرب توسط عثماني ها مورد 
اشــغال و تاراج قرار مي گيرد. در اين ميان ايران دچار 
قحطي مي شــود و پايه هاي مملكت به سمت نابودي 
كامل پيش مي رود. در چنين شــرايطي روشنفكران و 
فعاالن سياسي به نتيجه مي رسند تنها راه نجات مملكت 
از بحران، وجود يك ديكتاتور اســت كه بتواند تمامي 
شورش ها و آشوب ها را به پايان برساند و سركوب كند و 
حكومت واحد و قدرتمندي را پايه گذاري كند. در ايران 
شرايط وخيمي حكمفرما بود؛ سمت شمال كوچك خان 
جنگلي دست به شــورش زده بود، خياباني در تبريز و 
محمد تقي خان پسيان در خراسان، جنوب شيخ خزعل، 
كاشان نايب حســين كاشــي، بختياري ها در غرب و 
همچنين در اصفهان در حال شورش  بودند. راه ها امنيت 
نداشت و تجارتي انجام نمي شد. در هر گوشه مملكت 
سركشي بود. در آن شرايط روشنفكران، نابودي ايران 
را جلوي چشمان خود مي ديدند. فكر مي كردند فردي 
قدرتمند و ديكتاتور تمامي اين آشــوب ها و شورش ها 
را پايان  می دهد و با مشــت آهنين ايــران را از نابودي 
نجات می بخشد. در اين زمان اســت كه فكر كودتا در 
ميان جماعت نخبه ايراني شكل مي گيرد. در همين ايام 
كميته آهن در زرگنده با همكاري نخبگان آغاز مي شود 
و در نهايت انگليسي ها هم با اين قضيه همراه مي شوند و 

كودتاي سوم اسفند 1۲99رخ مي دهد.
ششم: در كنار عامل داخلي كه گفته شد، عامل خارجي 

عنوان موقت براي شاه آينده 
از 9آبان 1304 كه سيدمحمد تدين، نايب رئيس مجلس شوراي ملي، اليحه خلع احمدشاه از سلطنت 
را به مجلس برد، بندي در آن وجود داشت كه زمينه سازي  سلطنت شاه بعدي )رضاشاه(را از نظر قانون 
مجلس ممكن ساخت؛ حكومت موقت »در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به رضاخان 
پهلوي« سپرده شده و »تعيين تكليف حكومت قطعي« به مجلس مؤسسان واگذار مي شود� اين دوران 
تعليق گرچه همانند 2سال قبل همه شئون ممكلت در اختيار رضاخان را ممكن ساخته بود، اما باعث 
نشد كه او در اعالميه بازهم با عنوان »رضا« خود را رئيس حكومت موقتي مملكت ننامد� اين عنوان 
البته خيلي زود به »شاه« تغييرنام يافت و در روز در 21 آذر 1304، سلطنت ايران به رضاشاه پهلوي 

واگذار شد� مراسم تاجگذاري رضاشاه در 4ارديبهشت 130۵ انجام شد�

شش ضلعی سقوط
عواملي كه باعث سقوط قاجاريه شد

انگليسی ها و ماجراي رقابتشان با روس ها وجود داشت. 
بازي بزرگ بين انگلستان و روســيه از سال ها پيش در 

مناطق آسياي مركزي و خاورميانه آغاز شده بود.
 آنها رقابت هاي سطح بااليي با هم داشتند و همواره 
سياســت ايران را تحت تأثير قــرار مي دادند. در آن 
برهه زمانــي كه جنگ جهاني اول به پايان رســيده 
بود، انگليســی ها پيروز جنگ بودند اما آن پيروزي، 
پيروزي كاملي نبود. انگليســي ها برنده ورشكسته 
جنگ شدند. از نظر اقتصادي فرو پاشيدند و همچنين 
از نظر نظامي خسارت هاي زيادي ديدند. ناچار بودند 
از منطقه نيروهاي نظامي خودشان را خارج كنند. در 
اين ميان اتفاقي رخ داد و آن انقالب بلشويكي روسيه 
بود و كمونيست ها روي كار آمدند. كمونيست ها، در 
منطقه، نفوذ خاص خودشــان را داشتند و مدام هم 
اين دايره نفوذ را گســترش مي دادند. انگليسي ها در 

تصور اين بودند كه كمونيست ها به اين فكر هستند 
كه افغانستان، عراق و ايران را كاماًل به اصطالح دست 
بگيرند و راهي بيابند و هند را تصرف كنند لذا به اين 
فكر افتادند كه بتوانند كشورهاي منطقه به خصوص 
ايران را از نظر اقتصادي و از نظر سياسي به جايگاهي 
برسانندتا قدرت اين را داشــته باشند كه بتوانند در 
مقابل روســيه مقاومت كنند. اينجا بود كه پروژه اي 
كليد  خورد كه سيدضياء به وضع ايران سامان بدهد 
لذا با تحول خواهان داخل ايران و عوامل ايراني هم صدا 
شدند و پروژه ديكتاتوري منور در ايران پيش رفت. در 
واقع مجموعه اين عوامل كار را به جايي پيش برد كه 
عمال چيزي از سلطنت قاجار نمانده بود و سلطنت به 
مويي بند بود؛ سرانجام در سال 1304دولت قاجاريه 
با مصوبه مجلس منقرض شــد و حكومت پهلوي بر 

تارك حكمراني ايران نشست.
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روزنامه گاردين منچســتر در 2نوامبر 1925)11آبــا ن1304( به 
نقل از خبرگزاري رويترز در گزارش بلندي به بركناري احمدشاه از 
پادشاهي و انقراض سلسله قاجاريه با تيتر »شاه پارس در يك اقدام 
سودمند براي كشورش بركنار شــد.« در ابتداي مطلب بدون اشاره 
به آنچه پيش از راي گيــري رخ داد و بدون پرداختــن به  اظهارات 
نمايندگاني نظير آيت اهلل مدرس و دكتر محمد مصدق به اين اشاره 
شد كه مجلس شوراي ملي ماده واحده  انقراض سلسله قاجاريه را با 
80راي مثبت، تصويب كرد. در اين مطلب همچنين به اين اشاره شد 
كه تعداد رأي دهندگان در اين روز تاريخي در مجلس شــوراي ملي 

85نفر بوده اند. در ادامه اين مطلب به متن اين ماده واحده اشاره شد و 
آمده بود كه برمبناي متن ماده واحده، خاندان حاكم قاجار از حكومت 
خلع و حكومت به طور موقت براســاس قوانين و مقررات موضوعه به 
رضاخان نخست وزير تفويض شــد. تعيين نوع حكومت آينده نيز بر 
اين اساس به مجلس شوراي ملي واگذار شده بود و نمايندگان مجلس 
شوراي ملي بايد درباره ايجاد تغييرات در مواد 36، 37، 39و 40قانون 
اساسي تصميم مي گرفتند. در ادامه اين گزارش نيز به اتفاقات روزهاي 
قبل از انقراض قاجاريه پرداخته و به اين مسئله اشاره شده بود مخبر 
رويترز در تهران، پيش تر نيز در تلگرامي از اوضاع متالطم سياسي در 

كشور خبر داده بود. براســاس گزارش مخبر رويترز، چندي پيش از 
تشكيل جلسه مجلس شوراي ملی به منظور تعيين سرنوشت سلسله 
قاجار، احساسات ملي عليه اين سلسله به غليان درآمده بود. از ايالت ها 
تلگرام هاي تهديد آميزي به مجلس ارســال مي شد. به خاطر همين 
مسائل، مجلس جلسه اي اضطراري تشكيل داد تا راه حلي منطبق بر 
خواسته هاي ملي و پايان دادن به بحران نارضايتي سياسي پيدا كند. 
در جريان جلسه اي هم كه به اين منظور در مجلس تشكيل شده بود، 
تعدادي گلوله به طور تصادفي در بيرون از ساختمان مجلس شليك 
شد. در ادامه اين مطلب همچنين به اين مسئله اشاره شد كه بركناري 

احمدشاه قابل انتظار بود؛ چرا كه رضاخان نخست وزيري كه مانند 
كرامول ايران را اداره مي كرد)مقايسه رضاخان با كرامول كه پس از 
جنگ هاي داخلي انگليس در سده هفدهم بر سلطنت طلبان غلبه 
كرد و مدتي پس از اعدام چارلز اول به عنوان لرد محافظ انگليس زمام 
امور حكومت را در اين كشور در دست گرفت و به صورت استبدادي 
كشور را تا زمان مرگش اداره كرد( پيش تر دوبار، يك بار در جريان 
كودتاي سوم اســفند 1299و يك بار نيز در جريان جمهوري كه به 
فرجامي نينجاميد تالش كرده بود  احمدشــاه را بركنار و سلســله 

قاجار را نيز منقرض كند.

بركناري  سودمند
 گزارش روزنامه 

گاردين منچستر از انقراض قاجاريه

مطبوعات خارجی
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محمد علي بهمني قاجار از نوادگان بهمن ميرزا قاجار است و 
سال هاست كه در زمينه هاي مختلف تاريخ معاصر به خصوص 
تاريخ قاجار تحقيق و پژوهش مي كند. بهمني قاجار نگاهي 
واقع بينانه به رخدادهاي قاجاريــه دارد و در گفت وگو با ما از 
داليل سقوط قاجاريه و روي كارآمدن پهلوي سخن گفته است.

با گذشت 95سال، داليل اصلي افول قاجاريه را در چه 
مي بينيد؟

بايد كمي به عقب برگرديم؛ سال1275 خورشيدي ناصرالدين شاه 
كشته مي شود و در ســال1304 قاجاريه رسما سقوط مي كند. 
درواقع از زمان قتل ناصرالدين شاه، قاجاريه به تدريج قدرت خود 
را از دست مي دهد اما قاجاريه، اپوزيســيون و براندازي در زمان 
ناصرالدين شاه نداشت. روحانيت موافق سلطنت قاجاريه است. 
در مجموع مخالفت هايي با برخي سياســت ها و اقدام ها دارد اما 
جايگزيني براي قاجاريه در ميان نيســت. روحانيت تا حدودي 
موافق بود و اگر مخالفتي داشــت به ناصرالدين شاه تذكر دهد، 
اما درباره براندازي ناصرالدين شــاه گزينه و پيشــنهادي ندارد. 
بنابرايــن درمي يابيم كه ناصرالدين شــاه اپوزيســيون خاص و 
اثرگذار براندازي نداشــته و ندارد. پس از  قتل ناصرالدين شاه و 
در دوره مظفرالدين شاه تحركاتي باعث مي شود كه جنبش هايي 
عليه او راه اندازي شــود اما باز هم نيروي برانــدازي وجود ندارد 
تا اينكــه به مشــروطه مي رســيم. جنبش مشــروطه هم يك 
جنبش اصالح گراســت و نه براندازانه. گرچه موفق مي شــود و 
مظفرالدين شــاه تن به مشــروطه مي دهد و پس از فوت او هم 
محمدعلي شــاه جاي او بر تخت سلطنت مي نشــيند اما باز هم 
براندازي در ميان نيست. آغاز دوره سلطنت محمدعلي شاه مقارن 
با دوره نخست مجلس شوراي ملي است. در اين دوره تالش هاي 
براندازانه عليه قاجاريه آغاز مي شــود. ترور ميرزا علي اصغر خان 
امين السلطان)اتابك اعظم( و ترور نافرجام شخص محمدعلي شاه 
از جمله تالش هاي براندازانه بوده است. در اين زمان كميته اي به 
نام »اجتماعيون-عاميون« تشكيل مي شــود كه در واقع همان 
سوسياليست هاي مردمي اند. افرادي مانند حيدرخان عمواوغلي 
بازوي نظامي آنها محســوب مي شدند. هدفشــان اين بود كه از 
مشــروطه عبور كنند و به نوعي آنارشيسم و جمهوري برسند و 
از ســلطنت هم عبور كنند. در اين دوره در حقيقت جريان هاي 
مخالف ســلطنت را هم مي بينيم. محمدعلي شاه كودتايي عليه 
مشــروطه انجام مي دهد و مجلس را به توپ مي بنــدد و نهايتاً 
مجلس را منحــل مي كند و در مجموع حدود يك ســال جنگ 
داخلي داريم. فرجام آن جنگ داخلي سقوط كامل محمدعلي شاه 
و ساقط شدن پايه هاي قدرت ســلطنت قاجاريه است. قاجاريه 
روزي كه محمدعلي شاه شكســت مي خورد و به سفارت روس 
پناه مي برد، در حقيقت هم قدرت مادي و هم قدرت معنوي اش 
را براي سلطنت بر ايران از دست مي دهد. در اين زمان پايه هاي 
سلطنت قاجاريه متزلزل مي شــود. اينكه پس از محمدعلي شاه 
چرا قاجاريــه دوام پيدا مي كند، بيشــتر به دليل اين اســت كه 
جايگزيني وجود نداشته و نيروهايي كه فاتح تهران بودند، مانند 
سپهدار تنكابني و سردار اسد بختياري و ستارخان با يكديگر در 
نوعي جنگ سرد به سر مي بردند و نمي توانستند تسلط يكي را بر 
ديگري بپذيرند. به همين دليل پادشــاهي نمادين و تشريفاتي، 
مانند احمدشاه را ترجيح مي دهند و عالوه بر اينها قانون سلطنت 
مشروطه وجود داشته كه محمدعلي شاه و فرزندش تضمين كرده 
بودند و مشروطه خواهان نمي خواستند قانون اساسي را متزلزل 
كنند و از همه مهم تر در اين ميان مي توان حمايت روسيه تزاري 
از تداوم ســلطنت قاجاريه را از مهم ترين اين عوامل برشمرد. با 
توجه به اين شرايط، خلع قاجاريه، پس از سقوط محمدعلي شاه 
ميسر نمي شود و بعينه مي بينيم كه احمدشاه سلطنتش را آغاز 
مي كند و ادامــه مي دهد و باز هم مخالف جدي براي ســلطنت 
احمدشاه وجود ندارد اما در عين حال اقتدار چنداني هم در ميان 
نيست و وجود ندارد. احمدشاه به عنوان پادشاه نمي تواند آن اقتدار 
سياســي، نظامي و معنوي قاجاريه را داشته باشد. حتي ايالت و 
عشاير به او مراجعه مي كنند تا او به عنوان پادشاه نقش فعال تري 
ايفا كند اما در مجموع احمدشــاه حتي از وظايف ســمبوليك 

سلطنت هم گريزان است.

رقابت براي تبريك 
ب رگ زاري  ج ش ن  در ش ه ره اي  گيالن  به  م ن اس ب ت  ان قراض  ق اج اريه  و س ل طن ت  رض اش اه؛ در اين مورد مجموعه اي از اسناد، نامه ها و تلگراف ها 
از مركز يا شهرهاي مختلف وجود دارد كه به نوعي توسط امراي لشكر و حكام واليات نوشته شده است. در واقع در آغاز دوره اي جديد 

رقابتي سخت ميان واليات براي تبريك وجود داشت. اين تلگراف، 3 روز بعد از خلع احمدشاه از سلطنت به مركز ارسال شده است.

پوشاكجنگ

در اين زمان از نظر دول خارجي هم عبور از قاجاريه كليد 
خورده بود يا اينكه مسئله تماما داخلي بود؟

در چنين اوضاع و احوالي اســت كه وثوق الدوله قرارداد 1919 را 
منعقد مي كند. پيش از قرارداد 1919رخداد مهمي اتفاق مي افتد 
كه بسترساز قرارداد 1919 هم هســت و آن هم انقالب روسيه و 
سقوط امپراتوري تزاري است. با سقوط روسيه تزاري، قاجاريه حامي 
سياسي خارجي اش را از دســت مي دهد و عرصه سياست خارجي 
ايران هم يك طرفه مي شود. به عبارت رساتر تنها قدرت خارجي كه 
در ايران صاحب نفوذ است امپراتوري بريتانيا و انگليس ها هستند. 
در چنين شرايطي با توجه به اينكه كشور در بي نظمي و بي دولتي به 
سر مي برد، هرج و مرج مطلق وجود دارد. دولت مركزي نيروي هاي 
نظامي مقتدري ندارد. پايه هاي ايلي و قدرت قاجاريه هم فروپاشيده 
و شاه هم كه ابزار نظامي و سياسي براي تداوم قدرتش ندارد. آنچه 
به انديشه وثوق الدوله به عنوان نخست وزير مي رسد اين است كه با 
ايجاد پيوندي استراتژيك بين بريتانيا و ايران از موجوديت دولت 

ايران و تماميت ارضي ايران و نظام مشروطه و سلطنت احمدشاه و 
البته نخست وزيري خودش و دولتش حمايت كند و آن را دوام دار 
جلوه دهد. به همين دليل قرارداد 1919 را به عنوان نخست وزير با 
انگليس ها منعقد مي كند اما احمدشاه به هر دليلي از اين قرارداد 
حمايت نمي كند. آنچه در ذهنيت عمــوم ايراني ها، رجال ايراني و 
سياستمداران ايراني وجود دارد، اين است كه احمدشاه در سفرش 
به انگلستان و ضيافت شــام از قرارداد 1919 حمايت نمي كند و 
به همين دليل انگليسي ها نقشــه خلع و بركناري او را از سلطنت 
مي كشــند. در حقيقت اين تلقي عمومي از خلع احمدشــاه بود. 
يعني اگر شما در دهه 20، 20سال پس از سقوط احمدشاه و رفتن 
رضاشاه از ايران از سياستمداران ايران مي پرسيديد كه دليل خلع 
احمدشاه چه بود 99درصد از آنها اين پاســخ را به شما مي دادند 
كه به دليل مخالفت با قرارداد 1919 احمدشاه بركنار شد. پس از 
ماجراي 1919، آلترناتيوهاي ديگر مطرح مي شــوند كه مي تواند 
كودتاي سيدضياء در سوم اسفند 1299باشــد و به اين ترتيب با 

سند

تحليل

ضعف احمدشاه،  اغفال رضاشاه



روزنامه گاردين منچستر در تاريخ 14فوريه 1925)اواخر بهمن ماه 
1303( كمتر از 9 ماه پيش از خلع سلســله قاجاريه از قدرت، در 
گزارشي از تهران با عنوان »پرسش خانداني« و زير تيتر »شاه غايب« 
)منظور احمدشاه( به بررســي وضعيت متالطم سياسي در ايران 
مي پردازد و با مرور اتفاقات گذشــته، از دورنماي نه چندان روشن 

پيش روي ايران خبر مي دهد. 
در ابتداي اين مطلب به اين مسئله اشاره شــده كه پارس)ايران( 
دوبــاره در دوراهي يــك انتخاب بيــن سردار ســپه)رضاخان( و 
شاه)احمد شــاه( قرار دارد. در ادامه مطلب نيــز ضمن مرور وقايع 

تاريخــي ســال هاي 1302و 1303، به تالش هــاي رضاخان در 
ســرنگوني قاجاريه و اعالم جمهوري در ايران كه به دليل مخالفت 
روحانيت با شكست مواجه شد، پرداخته و به اين مسئله اشاره كرده 
كه در پي مخالفت علماي شــيعه در قم با اين اقدامات رضاخان، 
اختالفاتي ميان وي و روحانيت پديد آمده بود و در نهايت با ســفر 
رضاخان به عراق و حضور در شهرهاي مقدس نجف و كربال، خاتمه 
يافت. رضاخان سردار سپه در بازگشــت از عتبات عاليات به ايران، 
متوجه شد كه شيخ محمره)شيخ خزعل( قصد شورش عليه دولت 
مركزي را دارد. اينكه چگونه سردار سپه وي را سر جاي خود نشاند 

بحثي تاريخي اســت. اما آنچه بسياري شــايد اطالع دقيقي از آن 
نداشته باشند اين است كه رضاخان در بازگشت به تهران از سوي 
مردم مورد استقبال گسترده قرار گرفت. او )سردار سپه( اكنون در 
مقام يك پادشــاه بدون عنوان پادشاهي است. در ادامه اين مطلب 
روزنامه گاردين منچستر به اين نيز اشاره شده بود كه در تمام طول 
تاريخ پارس)ايران(، مردم از تغييراتي كه با خشــونت همراه بوده 
استقبال نكرده اند و انجام اين تغييرات از سوي مجلس نيز چندان 
محتمل به نظر نمي رســد. امروز در ميان اعضاي حزب مرتجع كه 
خيلي از اعضاي آن عضو مجلس در تهران نيز هستند، هنوز كساني 

زماني را به خاطر مي آورند كه سردار سپه قزاقي ساده بود و هنوز در 
زمره فرماندهان ارشد نبود و به خيلي از آنها با فروتني سالم نظامي 
مي داد. اين نمايندگان كه خاطره دوران زندگي ساده رضاخان را در 
ذهن دارند بعيد است كه با پيشنهاد بركناري شاه كه به مدت بيش 

از 2سال از كشور خود دور بوده، موافقت كنند. 
در سپهر سياسي ايران حزب توسعه گراي واقعي نظير آنچه در تركيه 
ديده مي شود، وجود ندارد، به همين دليل به احتمال زياد تصورات 
و ايده هايي كه براي ايجاد يك دولت مدرن در ايران وجود دارد، با 

مرگ سردار سپه از بين خواهد رفت.
روزنامه هاي بريتانيا درباره حكومت جديد 

پارس مي نويسند

دو راهي قاجاريه و رضاخان

مطبوعات خارجی

2و3صفحـــــــههاي

رضاخان قبل از رسيدن به مسند ســلطنت، در محافل مي گفت: »قاجاريه يك مرد و نيم داشــت، مردش فخرالدوله و نيم مردش 
آغامحمدخان بود«. اشــرف الملوك فخرالدوله- دختر مظفرالدين شاه و سرورالســلطنه، خواهرزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، 
دخترخاله محمد مصدق و مادر علي اميني نخست وزير پهلوي دوم- بود. از زنان كوشا و ســاعي كه نامي نيك دارد؛ اولين مؤسسه 

تاكسيراني تهران به نام اوست. مسجد فخرالدوله را بازسازي كرد و در كار خير شهره بود. 

اجرای عدالتمحبس

اين كودتا سياست ايران ورق ديگري مي خورد و قهرمان اين كودتا 
فرمانده نظامي آن يعني رضاخان ميرپنج است كه پس از كودتا نيز 
از سوي احمدشاه به دريافت لقب سردار سپه مفتخر مي شود. در اين 
زمان در زمين معادله سياســت ايران، رضاخان سردار سپه حضور 
دارد كه ساختار حقيقي قدرت در دست او است؛ يعني كل قشون 
و نيروهاي مسلح را در اختيار دارد كه همان قشون قزاق است. در 
خارج از مرزهاي ايران نيز سياســت خارجــي بريتانيا از رضاخان 
حمايت مي كند. يكي از شاخصه هاي آشكار حمايت هم اين است 
كه از زماني كه او وزير جنگ مي شود و پس از كودتا، پول هاي ايران 
از فروش نفت جنوب مي رســد و اين پول هــا در اختيار رضاخان 
قرار مي گيرد. بنابراين رضاخان سردار سپه، هم قدرت نظامي دارد 
و هم ثروت و باسياســت و فرصت طلبي اي كه داشــته به تدريج 
شــروع مي كند اموال بزرگان و ثروتمندان را مصادره مي كند يا در 
اموال آنها شريك مي شــود؛ به طور مثال در بخش اعظمي از اموال 
ظل السلطان شريك مي شود و گويي وارث او است. نامه نگاري هايي 

هم با ظل السلطان دارد كه در آن گويي قيد شــده نيمي از اموال 
متعلق به من باشد و نيمي ديگر متعلق به تو! بدين ترتيب رضاخان 
داراي قدرت مالي و نظامي شگفت انگيزي مي شود و هر روز قدرت 
بيشتري به دست مي آورد، احمدشاه قدرت ذاتي مقابله و ايستادگي 
در برابر او را ندارد. او كشور را از اواخر سال1300 ترك مي كند و تا 
اواخر سال1301 در ايران نيست. پس از آنكه به ايران بازمي گرددهم  
بازگشــتش قدرت و تجلي فعالي ندارد. بنابراين رضا خان مي تواند 

بخشي از رجال سياسي را هم با خود همراه كند.

آيا اين قدرت طلبي به تنهايي توانست باعث انقراض 
قاجاريه و  ظهور سلطنت پهلوي شود؟ در آن سال ها 
رضاخان با طرح جمهوري و رياســت كل قشــون 
تالش هاي ناكامي را پي گرفت كــه به صورت موقت 
موفق نشــد. اما در نهايت توانست بر كرسي سلطنت 

بنشيند.چرا اين مسئله رخ داد؟
از نظر خارجي در آن زمــان بريتانيا از رضاخان حمايت مي كرد، اما 
شوروي در آن مقطع زماني قدرت نوظهوري بود و تحوالت ايران را 
رصد مي كرد و به رضاخان بدبين بود كه شايد عامل انگليسي ها باشد. 
به همين دليل رابطه مخفيانه بين احمدشاه و روس ها ايجاد شد. اما 
در نهايت احمدشاه با خواســته هاي روس ها همراه نشد و همكاري 
نكرد و در مقابل، رضاخان پيام هاي مثبتي به سمت شوروي فرستاد. 
در بعد سياســت داخلي، رضاخان در انتخابات مجلس پنجم تقلب 
گســترده اي كرد و به غير از تهران بقيه مجلس را به دست گرفت. 
مجلس مشــروطه را تماماً در اختيار داشت، روزنامه نگاران را كتك 
مي زد و آنها را ســركوب كرد. روزنامه نگاراني مانند عشــقي را كه 
دهانشان به هيچ وجه بسته نمي شــد، ترور كرد. كاري كه رضاخان 
انجام مي دهد در حقيقت سياست اغفال و فريب مخالفان هم هست. 
منظورم حذف فعاالن نظام مشروطه و نمادهاي نظام مشروطه است. 
بايد بررسي كرد كه رجال مشروطه را چگونه مغفول مي كند؛ مثل 
مرحوم مدرس. ايشان در ابتداي نخست وزيري رضاخان به شدت با 
او مخالف است و در زمان جمهوري، رضاخان را به تمام معنا شكست 
مي دهد. اما دليل اين بود كه مدرس فكــر مي كرد رضاخان فردي 
است خودكامه و ديكتاتور كه مي خواهد تمام ساختارهاي سياسي 
و حقوقي كشور را در يد اختيار خودش قرار دهد. اما رضاخان 6،7ماه 
مانده به تغيير ســلطنت به اين موضوع روي مي آورد كه خودش را 
به مدرس ثابت كنــد. در واقع با مدرس وارد مذاكراتي مي شــود و 
مي گويد كه من مي خواهم يك دولت ائتالفي تشكيل دهم و از شما 
هم به عنوان اقليت مي خواهم كه در قدرت شريك شويد و به همين 
دليل است كه دو تن از وزراي كابينه سردار سپه در سال1304 وزرايي 
بودند كه به خواسته مدرس وارد مجلس شده بودند. به اين ترتيب 
اين پيام را مي دهد كه من ديكتاتور نيســتم و مي خواهم حكومتي 
تركيبي و ائتالفي تشكيل دهم. او وقتي به سلطنت مي نشيند يك 
رجل سياسي دوره مشروطه مثل مســتوفي الممالك را پس از يك 
دوره كوتاه نخست وزير مي كند. چون نخست وزيري مستوفي هم با 
جلب نظر مدرس انجام گرفت. در آن مقطع مدرس فكر مي كرد كه 
وجود مستوفي مي تواند به نوعي باعث شود كه ديكتاتوري رضاشاه 
كامل نباشد و به نوعي مي بينيم كه مدرس هم توسط رضاشاه اغفال 

مي شود.

از نظر عمومي نگاه مردم به رضاخان چه بود؟بسياري 
معتقدند با توجه به شــرايط خاص ايران در بي نظمي و 
عدم امنيت شرايط براي روي كارآمدن يك قدرت نظامي 

كه بتواند نظم امور را به دست گيرد، مهيا بود؟
مردم مخالف رضاخان بودند. از ابتدايي كه كودتا كرده احساسات 
مثبتي ميان مردم وجود ندارد و تا زمان نخست وزيري اش هم ما 
اين موضوع را شاهديم. در زمان جمهوري نيز شاهد نفرت مردم در 
تظاهرات متعدد نسبت به او هستيم. پس از آن هم در هر برهه اي 
كه پيش مي آيد مردم مخالفت و نفرت خود را نشان مي دهند. مثل 
تشييع جنازه ميرزاده عشقي و ماجراي ماژور ايمبري و همچنين 
آخرين  ماه محرم دوره قاجاريه در تاسوعا و عاشورا كه مردم به نفع 
احمدشاه و عليه رضاخان شعار مي دهند. همچنين در مراسم ختم 
شــيخ عبدالنبي، مجتهد معروف كه باز آنجا هم مردم ابراز نفرت 
مي كنند. باز هم بلواي نان در شهريور 1304رخ مي دهد. آنجا هم 
كه انتخابات آزاد بود، مثل دوره ششــم مجلس شوراي ملي پس 
از خلع قاجاريه، رأي مردم نيز نشــان مي دهد كه هر 12نماينده 
كه براي تهران انتخاب مي شوند و وارد مجلس مي شوند، مخالف 
رضاخان  هستند و به سلطنت رضاخان در مجلس رأي نداده اند. در 
حقيقت يعني 5نماينده اي كه رأي منفي دادند و 7 نماينده اي كه 
حضور نداشتند، به نوعي مخالفت ضمني خودشان را ابراز كردند. 
پس مردم با او مخالف بودند و سلطنتش را نمي پذيرفتند. اما مردم 
در غياب احزاب و رجال و گروه هاي سياسي اي كه سازمان دهي شان 
بكند، نمي توانند مخالفت خود را علنــي بيان كنند و فرياد بزنند. 
به اين ترتيب اســت كه رضاخان موفق به تغيير سلطنت مي شود 
اما پس از تغيير سلطنت هم نمي تواند قلب مردم را به دست آورد 
و پس از شهريور 1320 هم پس از ســقوطش مردم خوشحالند. 
پس از فوت او هم افكار عمومي بي تفاوت است يا حتي تا حدودي 

خوشحالند؛ عنايت و عالقه اي به او وجود ندارد.

مجلس درس آيت اهلل ميرزا خليل كمره ای درمسجد فخرالدوله تهران

چهره

ضعف احمدشاه،  اغفال رضاشاه



مجلــس مؤسســان از درون توصيه نامــه مجلس شــوراي ملــي در خلع 
ســلطنت قاجار در آذرماه 1304 بيرون آمد. مجلس مؤسســان در شرايطي 
تشكيل شد كه اساســا موضوع اصلي آن يعني به شــاهي رسيدن رضاخان 
پيش از مجلس انجام شــده بــود و كل ماجرا بيشــتر به يــك راي گيري از 
پيش تعيين شــده مي ماند. قبل از اين راي گيري در مجلس شــوراي ملي 
بحث هايي نه چندان جدي شــده بود كه نشــان مي داد كــه نمايندگان از 
 پيش تصميــم خــود را گرفته اند يــا اينكه مرعــوب و تطميع شــده اند. 
شرح متن قانون خلع يد احمد شاه و انقراض سلطنت به اين صورت توسط تدين 
كارگردان اصلي اين ماجرا قرائت شــد: »نظر به اينكه عدم رضايت از سلطنت 
قاجار و شكاياتي كه از اين خانواده مي شود به درجه اي رسيده كه مملكت را به 

مخاطره مي كشاند، نظر به اينكه حفظ مصالح عالي مملكت مهم ترين منظور و 
نخستين وظيفه مجلس شوراي ملي است و هرچه زودتر به بحران فعلي خاتمه 
بايد داد. امضا كنندگان با قيد دو فوريت پيشنهاد مي كنيم مجلس شوراي ملي 
تصميم ذيل را اتخاذ نمايند: ماده واحده- مجلس شــوراي ملي به نام سعادت 
ملت انقراض ســلطنت قاجاريه را اعالم نموده و حكومت موقتي را در حدود 
قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به شخص آقا رضاخان پهلوي واگذار 
مي نمايند تعيين تكليف حكومت قطعي موكول به نظر مجلس مؤسسان است 
كه براي تغيير مواد 3۶٬3۷، 3۸ و 40 متمم قانون اساسي تشكيل مي شود.« پس 
از سخنراني موافقان و مخالفان، تنها چهار تن علناً با طرح به ضديت برخاستند 
و بقيه رضاخان را ستودند. هيچ يك از نمايندگان، هيچ كلمه اي براي دفاع از 

قاجار و حمايت از احمد شاه نگفتند. سيدحسن تقي زاده، حسين عالء، محمد 
مصدق و آخرين سخنران يحيي دولت آبادي چهار نماينده مخالف بودند كه 
پس از سخنراني مجلس را ترك كردند و در راي گيري شركت نكردند. از اين 
بين، تقي زاده و دولت آبادي بر اين اعتقاد بودند كه طرح شتاب زده تهيه شده و 
اين روش درست نيست؛ عالء بيان كرد كه اين اقدام اساساً خالف قانون است 
و مجلس صالحيت اين كار را ندارد؛ و مصدق در اســتداللي پيچيده كه به آن 
جداً اعتقاد داشت گفت كه رضاخان در مقام نخست وزيري و فرماندهي كل قوا 
توانسته است خدمات ارزنده اي به مملكت كند و نگهداري او در اين سمت ها 
بسيار سودمندتر اســت زيرا اگر شاه شــود طبق قانون اساسي ديگر توانايي 
 اجرايي نخواهد داشت و كشور از نخســت وزيري چون او محروم خواهد شد!

در مجلس مؤسسان البته چهره هاي معروف بعدي مثل ابوالقاسم كاشاني كه 
به نمايندگي از علماي تهران در مجلس مؤسسان شركت كرده بود، رأي مثبت 
خود را به پادشاهي رضاشاه اعالم كردند. يكي ديگر از چهره هايي كه در مجلس 
مؤسسان حضور داشت شيخ ضياءالدين نوري فرزند شيخ قضل اهلل نوري مجتهد 
مخالف مشروطه كه به دار شد، بود كه از دوستان و نزديكان علي اكبر داور در 
عدليه بود. وي نيز به سلطنت رضاشاه رأي مثبت داد. شيخ ضياءالدين البته 
عموي نورالدين كيانوري آخرين دبيراول حزب توده ايران هم است. بدين ترتيب 
مجلس شوراي ملي و مجلس مؤسسان يكي احمد شاه را از سلطنت خلع كرد 
و ديگري رضاشاه را به سلطنت رسانيد. شــاه جديد در فروردين 1305رسما 

تاج گذاري كرد.

 بازيگران و كارگردان 
مجلس مؤسسان

پشت پرده
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موافقان و مخالفان انقراض قاجاريه و روي كارآمدن 
پهلوي چه كساني بودند
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ورزشزنان

آموزش

فرهنگ

جشن انقراض 
فاميل خودمان

چه كساني در مراسم تاج گذاري 
رضاخان حضور داشتند

شــاه جديد، رضا، در بهار 1305 مجلس تاج گذاري به پا كرد. او در 
تاريخ سياسي ايران آنطور كه مرسوم بود نه ايل و عشيره اي به عنوان 
پشت و پناه داشت و نه از نظر تبار خانوادگي مي توانست براي خودش 
سلسله اي خانوادگي دست و پا كند. رضاسوادكوهي كه پدرانش سرباز 
ارتش قاجار بودند و خودش قزاق، مراتب رســيدن به تخت نادري را 
از پايين ترين اركان به باالترين سطح تا چهل ونه سالگي پيموده بود. 
مراسم ساعت 3 از ظهر گذشته، در تاالر سالم كاخ گلستان شروع شد. 
مراسم به كارگرداني تيمورتاش، وزير دربار، برگزار شد. اولين اقدام 
تحويل گرفتن جواهر سلطنتي بود كه در دي ماه1304 محمدعلي 
فروغي و هيأت وزرا و رئيس بيوتات سلطنتي به خزانه رفتند، درِخزانه 
سلطنتي را گشودند و پس از بازرســي، تاج كياني و شمشير نادري 
را براي پاك كردن بيرون آوردند. در روز چهارم ارديبهشــت1304 
محمدعلي فروغي، در دســت دارنده تاج كيانــي و تيمورتاش وزير 
دربار، در دست دارنده تاج پهلوي بود؛ اين دو بعدها مورد غضب قرار 
گرفتند و اولي براي سالياني در خانه حصر بود و دومي در زندان كشته 
شد. جالب اينجاست كه در ميان مالزمان شاه جديد امراي ارتش و 
رفقاي سابق او در بريگاد قزاق حضوري پررنگ دارند؛ آقاي اميرلشگر 
احمدآقا اميراحمدي معروف به قصاب لرستان آورنده گرز سلطنتي، 
آقاي اميرلشگر محمدآيرم آورنده شمشير شاه اسمعيل صفوي و آقاي 
اميرلشگر حبيب اهلل جهانباني آورنده كمان نادري بودند. برخي از آنها 
ازجمله اميراحمدي بعدها مغضوب و براي تخفيف دادنشان به عنوان 

مسئول اصالح نژاد اسب در ارتش منصوب شدند.
جالب اينجاست كه بسياري از رجال و شاهزاده هاي قاجاري كامال در 
ماجراي جشن تاج گذاري فعال و در مهماني دادن، چراغاني معابر و... 
پررنگ بودند، گويي آنها در جشن انقراض خانواده خودشان شركت 
كرده بودند؛ رجالي مثل فرمانفرما )مغضوب شــد(، صارم الدوله )به 
حصر رفت(، نصرت الدوله )در زندان كشته شــد(، عين الدوله )يك 
سال بعد درگذشت(، يمين السلطنه، سپهدار، صمصام السلطنه، امير 
مفّخم، سردار محتشــم، قوام الملك )فرزندش داماد رضاشاه شد(، 
شوكت الملك )پدراســداهلل علم و محبوب پادشــاه(، صولت الدوله، 
نيرالدولــه، حاج مخبرالســلطنه، حاج امام جمعــه، حاج آقا جمال، 

آشتياني، ساالر سعيد و رؤساي اصناف.
خان هاي بلوچ با سپر و خود و زره، تركمن ها با قبا هاي ابريشمي و كاله 
 پوستي قرمز، بختياري ها با كاله  نمد سفيد و شلوار وار خلق هاي گشاد 
آبي و سبز و گلي و ســياه، كردها با عمامه هاي رنگارنگ و قشقايي ها 
باستره و شلوار هاي سرخ و سبز و آبي جلوه مخصوصي به خيابان هاي 
تهران داده بودند. رضاشاه بعدها با سياست تخته قاپو كردن بسياري 

از ايالت و عشاير را درهم كوبيد.
احمد كسروي مي گويد: يكي از وزراي رضاخان نقل مي كند سالي كه 
رضاشــاه تاج گذاري كرد، فرداي آن روز فروغي پيش شاه رفت. شاه 

پرسيد: تاج گذاري چگونه گذشت؟ 
پاســخ داد:  »اعليحضرتا، من بارها تاج گذاري ديده ام. در تاج گذاري 
مظّفرالدين شــاه بودم، در تاج گــذاري محمدعلي شــاه بودم، در 
تاج گذاري احمدميرزا بــودم و پس از مرگ ادوارد پنجم، پادشــاه 
انگليس، چون جانشين او به هندوستان براي تاج گذاري مي آمد، من 
در آنجا نماينده ايران بودم. هيچ يك از اين جشن ها شكوه تاج گذاري 
اعليحضرت را نداشت. وقتي كه اعليحضرت تاج را بر سر گذاردند، من 
ديدم نوري از جمال مبارك تأللو كرد...« به اينجا كه رسيد، رضاشاه 

رو گردانيد و به سخريه گفت: »نور تأللو كرد؟! برو مردكه«.
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