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 انگيزه  دوباره 
زنان آسيب ديده 

زيرسقف سفيد

 وضعيت قرمزكرونا 
در سراسر ايران

وديعهمسكنفقط
بهمستأجرانجديد

ميرسد

تاكنون در گرمخانه ها و مددسراهاي 
تهــران هیچ كــدام از مددجوها به 
كرونا مبتــال نشــده اند و وضعیت 

مراكز سفید است

چهارمین مددسراي بانوان با ارائه خدمات 
حرفه اي هفته آينده افتتاح مي شود

20درصد مــوارد مــرگ روزانه در 
كشور ناشــي از ابتال به كوويد-19 

است

به گفته مســئوالن وزارت راه و 
شهرســازي، فقط قراردادهاي 
اجــاره اي كــه از 4مــرداد به 
بعد ثبــت يــا تمديد شــده 
 مشــمول دريافــت وام وديعه 

مسكن است

يادداشت
احمد ميرخدايي ؛روزنامه نگار

بیــش از 5 ماه از شــیوع بیماري كوويــد-19در ايران 
مي گذرد و دومینوي تبعات اقتصادي پاندمي كرونا تقريبا 
همه شئون فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تأثیر 
قرار داده است. اغلب كسب وكارها با بزرگ ترين تعطیلي 
يا محدوديت اجباري مواجه شــده اند و به همین تناســب درآمدها كاهش يافت و 
حقوق بگیران در مضیقه قرار گرفتند و هم گــردش مالي حوزه مولد اقتصاد افت كرد 
و بسیاري از حساب وكتاب ها به هم ريخت. برايند همه اين تحوالت، سخت تر شدن 
معیشت براي دهك هاي كم درآمدي بود كه بخش قابل توجهي از آنها مستأجران هستند 
و بايد در كنار تحمل تورم كمرشكن و كاهش قدرت خريد، با درآمدي كه مورد سرقت 

كرونا نیز واقع شده هزينه هاي هنگفتي براي تأمین مسكن بپردازند.
در آن سوي ماجرا، همه طرح هاي ضدكرونايي دولت كه يك به يك در ستاد مقابله با 
كرونا به تصويب رسیدند و اجرايي شدند تالش داشت از معیشت نیازمندان و حتي 
حقوق بگیران جامعه حراســت كند و در اين میان جمعیت مستأجر كشور نیز كه 
36درصد خانوارهاي ايراني را شامل مي شود، مشمول 2طرح حمايتي قرار گرفت.

حمايت اول تمديد خودكار همه قراردادهاي سررسید شده اجاره مسكوني تا 3 ماه 
بعد از اتمام بحران كرونا بود كه با تعیین سقف افزايش اجاره بها از تنش مضاعف بازار 
اجاره جلوگیري كرد. هدف اصلي آن نیز ساماندهي موقتي بازار اجاره و جلوگیري از 
وارد آمدن فشار مضاعف به خانوارهايي بود كه بسیاري از داشته هايشان را به خاطر 
تورم و كرونا از دســت داده اند. حمايت دوم اما، در قالب پرداخت 20هزار میلیارد 
تومان تســهیالت كمك وديعه مسكن در دست اجراســت و البته فقط گروهي از 
مستأجران نیازمند را شــامل مي شود. آن هم نه براي رفع مشــكالت بازار اجاره و 
جلوگیري از متشنج شدن اين بازار، بلكه براي جلوگیري از بي خانماني چند صد هزار 
خانوار اجاره نشین كامال نیازمند كه عمدتا در كاركرد واقعي بازار اجاره جايي براي 
چانه زني ندارند. اين طرح، طبق اقرار متولیان مسكن در وزارت راه و شهرسازي، نه 
توان و نه قصد آن را دارد كه مشكل همه مستأجران را حل كند و نهايتا شايد بتواند 

حدود 40درصد مستأجران واقعا نیازمند را تحت پوشش قرار دهد.
در طرح پرداخت كمك وديعه مسكن به مستأجران نیازمند، قرار است به مستأجران 
حائز شرايط در تهران 50میلیون تومان، در كالنشــهرهاي باالي يك میلیون نفر 
40میلیون تومان و در ساير  شهرها 15میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود13 درصد 
پرداخت شود. اين تسهیالت مانند وام خودرو كه به حساب خودروساز واريز مي شد، 
به حساب مالك واريز مي شود و در مقابل مستأجر بايد سود ماهانه اين تسهیالت را 
كه در تهران 540هزار تومان، در كالنشهرها 320 و در شهرهاي كوچك 160هزار 
تومان است را به بانك پرداخت كند. اين در حالي اســت كه با درنظر گرفتن نرخ 

تنزيل 36درصد ساالنه در بازار اجاره، مبلغ اجاره معادل اين 
تسهیالت در تهران 1.5میلیون، در كالنشهرها 1.2میلیون و 

در شهرهاي كوچك 450هزار تومان است و ظاهرا هزينه مستأجر، به اندازه تفاضل 
اين مبلغ و سودي كه به بانك مي پردازد كاهش مي يابد.

سد موقتي بحران در بازار اجاره

ديدگاه
فداحسين مالكي ؛سفیر سابق ايران در افغانستان و نماينده مجلس

اخیرا آقاي زلماي خلیل زاد نماينــده ويژه آمريكا در 
امور افغانستان ادعا داشــته كه ايران تمايلي به حل 
بحران سیاســي در افغانســتان و اجراي پروسه صلح 
در اين كشــور ندارد درحالي كه اين اظهارات به هیچ 
عنوان صحت ندارد چون از سال هاي قبل ايران به اين سمت حركت مي كرده كه در 

معادالت سیاسي در افغانستان حتما ابتكار عمل دست خود افغان ها باشد.
حتي در زماني كه من در افغانستان به عنوان ســفیر حضور داشتم با هماهنگي ای 
كه با سردار شهید سلیماني )فرمانده نیروي قدس سپاه( داشتیم قرار بود اجالس 
بین االفغاني در تهران يا مشهد برگزار شــود و در اين اجالس از همه گروه ها حتي 
طالبان دعوت شود هرچند بعدها تغییراتي رخ داد كه برگزاري اين اجالس پیگیري 

نشد.
 ايران به هیچ عنوان نمي تواند خود را خارج از معادالت افغانســتان بداند چون از 
طرفي ايران و افغانستان دو كشور همسايه و هم دين و هم زبان هستند و اشتراكات 

زيادي در زمینه هاي فرهنگي و اجتماعي دارند.
نكته ديگر در رابطه با خود آقاي زلماي خلیل زاد اســت. از زماني كه ايشــان وارد 
افغانستان شده مشكالت و گرفتاري ها در اين كشور چند برابر شد حتي در مذاكرات، 
مقامات و شخصیت هاي افغانستاني نگران حضور آقاي خلیل زاد بودند چون او در 
افغانستان چهره شناخته شده اي اســت و از زماني كه پا در منطقه گذاشته شكاف 
بیشتر شده و شكل جديدي به خود گرفته است، به عبارت ديگر بايد اشاره كرد كه 
تنها هنر آقاي خلیل زاد مشروعیت بخشیدن به طالبان و مشروعیت زدايي از دولت 
افغانستان بوده و با تضعیف دولت قانوني افغانستان كار به جايي رسیده كه طالبان 
نظر مي داد كه از مقامات دولتي، جهادي و سیاسي افغانستان چه كسي در اجالس 

شركت كند درحالي كه اين روند به هیچ وجه مورد قبول مردم افغانستان نیست.
در مجموع بايد اشاره كرد كه علت اظهارات اخیر خلیل زاد درباره ايران به بن بست 
رسیدن طرح او بوده و به همین دلیل مي گويد ايران نمي خواهد پروسه صلح اجرا 

شود درحالي كه اين اظهارات واهي و غیركارشناسي است.
روابط ايران با همســايگان ازجمله افغانستان در شــرايط خوبي قرار دارد و اخیرا 
رفت وآمد هايي هم بین 2 كشور انجام شــد. آقاي اتمر كه از چهره هاي سیاسي و 
صاحب نظر است به تهران سفر كرد و آقاي عراقچي هم سفري به كابل داشت البته 
اين رفت وآمد ها بايد خیلي زودتر از اينها انجام مي شد چون مسائل دوجانبه ما عقب 
مانده بود، از طرفي مسئله آب هیرمند و موضوعات كنسولي و اشتراكات تجاري و 
اقتصادي و همكاري ها در چابهار موضوعاتي است كه در دست پیگیري قرار دارد. 
از سوي ديگر مسائل بین المللي ديگري هم در روابط ايران و افغانستان موثر است 
ما صراحتا اعالم كرده ايم كه از حضور آمريكايي ها در كشور افغانستان ناراحتیم و 
از مرزهاي شرقي خود نگرانیم. در اين راستا مذاكرات ثمربخشي انجام شده است 
 و دولت افغانســتان اعالم كرده مصمم است از مرزهاي شــرقي تعرضي به ايران 

صورت نگیرد.

خليل زاد فرافكني مي كند
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8000ويژه نامه   شماره پنجشنبه منتشر مي شود
 هزارمين شماره ضميمه دوچرخه را  

پنجشنبه از روزنامه فروشي ها بخواهيد

  گفت وگوي همشهري با حميدرضا جاليي پور ، درباره روند 
سريع  تحوالت اجتماعي در ايران

  انقالب اســالمي يك تحول مهم در جمعیت زنان ايجاد 
كرده است. اين حركت با آموزش عمومي و دانشگاهي و با 

اشتغال، زنان را  وارد حوزه عمومي و اجتماعی كرد

وضعيتمتناقضبهارجامعهباربدجامعه اي با معضالت چندگانه
در سال 1325 تاريخ جامعه باربد 

با خیابان الله زار پیوند خورد
تالش ملك الشعرا براي ايستادن 

در میان سنت و تجدد 

نگاه
سيدابراهيم اميني ؛نايب رئیس شوراي اسالمي شهر تهران

حقوق شــهروندي ازجمله موضوعات نوپديد در عالم 
انديشه سیاسي و حقوق است كه به ويژه در دهه هاي 
اخیر مورد اســتقبال فراواني قرار گرفته، اما در كشــور ما آنگونه كه بايد توســط 
انديشمندان و صاحب نظران جامعه شناسي، سیاســي و حقوقدانان مورد مداقه و 
واكاوي قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن نیازمند بررسي و امعان نظر بیشتري است تا 
واضعان قوانین و مقررات نیز درصورت تمايل بتوانند با ذهني بازتر نسبت به وضع 

الزامات حقوقي به نفع شهروندان اقدام نمايند.
همانگونه كه اصل پنجاه و ششم قانون اساسي كشــورمان به عنوان قانون برتر به 
زيبايي هرچه تمام بیان نموده است، حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست 
و هم او، انسان را بر سرنوشــت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. بنابراين اصل 
حاكمیت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش وديعه اي الهي است كه هیچ  شخص و 
مقامي به هیچ دلیلي نمي تواند آن را از انسان سلب كند. لذا اگر حقوق شهروندي را 
مجموعه اي از حق ها و تكالیفي در عرصه هاي مختلف سیاسي، اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي بدانیم كه هر انسان فارغ از قوم، قبیله، نژاد، رنگ و زبان به واسطه عضويت 
در يك دولت-ملت از آن برخوردار است، بدون ترديد حق تعیین سرنوشت از طريق 
انتخاب آزادانه ازجمله بديهي ترين حقوق و حقوق اولیه و غیرقابل انكار شهروندان 

محسوب مي شود.
قانون اساســي ما نیز در اصل ششــم بیان مي دارد كه در جمهوري اسالمي ايران 
امور كشــور بايد به اتكای آرای عمومي و از راه انتخابات اداره شود. اين اصل ضمن 
برشمردن برخي از مهم ترين مصاديق انتخابات در نظام جمهوري اسالمي ازجمله 
انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و شــوراهاي شهر و روستا، با 
تیزبیني و آينده نگري انتخابات را محدود به همین موارد ندانسته و با افزودن عبارت 
»و نظاير اينها« پــس از مصاديق انتخابات، راه را براي گســترش كمي انتخابات و 
تسري آن به موارد ديگر و در نتیجه بسط و گســترش دمكراسي و مراجعه به آرا و 

افكار عمومي شهروندان باز گذاشته است.
اهمیت حق انتخاب شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طريق صندوق رأي از نظر 
مقنن اساسي به حدي است كه در اصل يكصد و هفتادوهفتم در كنار مواردي همچون 
اســالمي بودن نظام و جمهوري بودن حكومت )كه حق انتخاب آزادانه از پايه هاي 
اساسي آن است(، واليت امر و امامت امت  و دين و مذهب رسمي كشور، اداره امور 
كشور با اتكا به آرای عمومي را در هرحال غیرقابل تغییر دانسته است. بنابر اين موارد 
و مدنظر قراردادن مشروح مذاكرات تدوين و بازنگري قانون اساسي و روح كلي حاكم 

بر آن و اين بخش مترقي از اصل پنجاه وششــم كه هیچ كس 
نمي تواند حق الهي تعیین سرنوشت را از انسان سلب كند يا در 

خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد، ضروري است محدوديت هاي قانوني 
حق تعیین سرنوشت به صورت حداقلي و اعتماد حداكثري به شهروندان تبیین شوند.

 حق تعيين سرنوشت 
و حقوق شهروندي
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سيدابراهيم رئيســي در نشست 
شــوراي عالي حفــظ حقــوق قضایی

بيت المال با بيان اينكه ما شرايط را 
بــراي قانونمــداران، امن و بــراي متخلفين و 
متجاســرين ناامن مي كنيم، گفــت: همه ما 
به عنوان اعضــاي شــوراي عالي حفظ حقوق 
بيت المال و احياي حقوق عامه بايد با همكاري و 
هماهنگي با يكديگر و ابتنا  به قانون، امور را دنبال 
كنيم و با اســتمرار حركت در مسير برخورد با 
متخلفين و متعرضين به اراضــي ملي و منابع 

طبيعي، فضا و بستر تخلف را از بين ببريم.
به گزارش  ميزان، رئيس قوه قضاييه با اشاره به 
اهميت نقش مردم و سازمان هاي مردم نهاد در 
امر مبارزه با زمين خواري و تعدي به اراضي ملي 
و منابع طبيعي، گفت: در هر زمينه اي كه مردم 
ورود كرده اند، آن زمينه عرصه موفقيت ما بوده 
است. در قضيه مبارزه با زمين خواري و مقابله با 
تعدي به اراضي ملي و منابع طبيعي نيز مردم و 
سازمان هاي مردم نهاد و نيروهاي بسيج و جوانان 
حزب اللهي بــه ما كمك كنند؛ چرا كه شــهر و 
فضاي شهري و هوا و آب و خاك متعلق به همه 

مردم در همه عصرها و نسل ها ست.
 وي در ادامه به موضــوع ترك فعل ها در زمينه 
مقابله با تعدي به اراضــي ملي و منابع طبيعي 
اشــاره كرد و گفت: چنانچه هر مســئولي در 
دوره مســئوليت خود مبادرت به صدور مجوز 
غيرقانوني كرده باشد كه اين امر موجبات تعدي 
به اراضي ملي و منابع طبيعي و تعدي به حقوق 
مردم را فراهم آورده باشــد، آن مسئول متعلق 
به هر دوره اي كه باشد، بايد نزد مردم و سلسله 

مراتب اداري و سازماني پاسخگو باشد.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد به تشــكيل شــعب 
تخصصي امور زمين  در همه دادگســتري هاي 
كشور گفت: در همه دادگستري هاي كشور شعب 
تخصصي امور زمين در حوزه دادســرا و دادگاه 
تشكيل مي شود كه در اين شعب متخصصان امور 
مربوط به زمين با هماهنگي يكديگر و مسئوالن 
قضايي مربوطه امور مرتبط با اراضي ملي و منابع 

طبيعي را پيگيري خواهند كرد.
رئيســی در بخش ديگری از ســخنانش گفت: 
تخلف از همه بد اســت و از سازمان هاي اداري 
كشور بدتر. رعايت قانون خوب است و از سوي 
سازمان هاي اداري كشور خوب تر. اگر در جايي 

باب تخلف باز شده  و جايگاهي است كه با ثروت 
يا قدرت ارتباط دارد، اين بــاب تخلف را براي 
ديگران هم باز مي كند. ديگــري هم مي گويد 
كه فالن جا و ســازمان فالن هم ساخته است. 
وقتي مقام معظم رهبري در فرمايشاتشــان از 
جا هاي مقدس نام مي برنــد و مي گويند جا ولو 
خيلي مقدس است، اما در مكان غيرقانوني نبايد 
ساخته شود و محيط زيست نبايد به خطر بيفتد 
و جنگل نبايد تخريب شود، ديگر تكليف همه 

روشن است.
رئيسي تصريح كرد: سازمان هاي اداري كشور 
اگر تخلف كنند، بايد به صــورت مضاعف با آنها 
برخورد شود. به نظر ما سازمان هاي اداري كشور 
هستند كه با ارتكاب تخلف، باب تخلف را بيشتر 

باز مي كنند.
الزم به ذكر است روزنامه همشهري در ماه ها و 
هفته هاي اخير سلسله گزارش هايي درباره تعدي 
به منابع طبيعي منتشر كرده بود كه در برخي 
موارد باعث جلوگيري از احــكام صادره درباره 

اين منابع شد.
 اخيرا همشــهري 2گزارش درباره جنگل هاي 
آق مشهد ساري و كوه دماوند هم منتشر كرد كه 

بازتاب بااليي در بين مسئوالن داشت.

برخورد با 2آقازده، آغاز راه است
رئيسي در بخشي از اظهارات خود به برخوردهاي 
قضايي با متخلفان زمين خواري در كشور تأكيد 
كرد و با اشاره به پديده زمين خواري در لواسان، 
گفت: لواســان آغاز كار ماست. مســئله را رها 
نخواهيم كرد. لواســان را آقايان فكر كردند با 
2حكمي كه در 2منطقه صادر كرديم، تبليغات 
بوده، تازه قضيه را شروع كرديم. اين موضوع را 
تا حصول نتيجه پيگيري خواهيم كرد. بنيادي 
خواهيم گذاشــت كه اين موضوع سست نشود 
و چندحكمي كه در لواســان صادر شده، آغاز 

كار است.
اشاره رئيس قوه قضاييه احتماال 2حكمي است 
كه طي يك سال گذشته در منطقه لواسان در 
ارتباط با تخريب ويالســازي غيرقانوني شبنم 
نعمــت زاده دختر وزير ســابق صنعت و معدن 
و حســن ميرمحمدعلي داماد يكي از مقامات 
عالي رتبه كشور صادر شده است. صدور و اجراي 
اين احكام با وجود اعمــال نفوذ اين آقازاده ها و 
تالش هاي آنها براي توقف اجراي حكم يك گام 

قابل تحسين در دوره تحول در دستگاه قضايي 
محسوب مي شود.

رئيس قوه قضاييه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بيت المال :

  شهر و فضاي شهري، هوا و آب و خاك متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل هاست

  هر مسئولي مبادرت به صدور مجوز غيرقانوني براي تعدي به منابع طبيعي كند، بايد نزد مردم پاسخ دهد

  لواسان آغاز كار ماست. مسئله را رها نخواهيم كرد

تصویر مربوط به تعدي به منابع طبيعي در مازندران است.    عكس: واحد مركز خبر

هفته گذشته معاون وزیر خارجه كشورمان مذاكراتي در كابل با مقامات افغانستان انجام داد.

محيط زيست نبايد به خطر بيفتد

شهرخواري در لواسان
رئيس قوه قضایيه ضمن حضور خود در لواسان به مسئوليت 
شهرداري و اعضاي شوراي شــهر در ارتباط با تخلفات 
شهري اشــاره كرد و گفت: »چرا ما باید مجبور شویم با 
شوراي شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد كنيم؟ در 
خيلي از شــهر ها این برخورد شده است؛ درحالي كه اگر 
ساختار ها دقيق باشد و شوراي شهر را منضبط كند، مجبور 

به برخورد نمي شویم. اعضاي شوراي شهر براي خدمت آمده اند، ولي وقتي مي بينند كه یكسري از 
راه ها باز است و زمينه و بستر براي تخلف فراهم است، مرتكب تخلف مي شوند. ما به هيچ عنوان 
مایل به برخورد با آنها نيستيم، اما وقتي تخلف مي كنند، برخورد مي كنيم؛ لكن مشكل را در ساختاِر 
غلط مي بينيم.« اشاره رئيسي به بازداشت رئيس و 2عضو دیگر شوراي شهر و نيز شهردار، معاون 
شهردار و تعدادي از كاركنان شهرداري لواسان است كه خبر آن اواخر سال گذشته منتشر شد؛ حتي 
شهردار اسبق لواسان نيز در ارتباط با تخلفات صورت گرفته در زمين هاي كالك  بازداشت شده است. 
بازداشت مسئوالن شهري البته محدود به لواسان نبوده است؛ طي سال هاي اخير ده ها خبر در ارتباط 
با بازداشت مسئوالن شهري و اعضاي شوراي شهر در شهرهاي سراسر كشور منتشر شده است كه 
اتهامات اغلب آنها به تخلفات در حوزه مالي و اراضي شهري مربوط بوده است؛ مسئله اي كه به نظر 
مي رسد ناشي از خأل قانوني و ساختاي است؛ موضوعي كه روز گذشته مورد اشاره رئيس قوه قضایيه 
قرار گرفت. رئيسي گفت: باید ساختار شورا هاي شهر به نحوي باشد كه بستر تخلف و لغزش ها از بين 

برود و به سهولت شاهد نباشيم كه با اعضاي شوراي شهر برخورد مي شود.

ث
مك

هواپيماها از اردن بلند شده بودند
بخش عربي شبكه خبري العالم به نقل از برخي منابع اعالم كرد: جنگنده هاي آمریكایي كه به هواپيماي مسافربري ایراني در 
آسمان ســوریه تعرض كردند از پایگاه االزرق اردن پرواز كرده بودند. این شبكه خبري مي گوید به اطالعاتي دست یافته كه 
جنگنده هاي آمریكایي كه سردار شهيد قاسم سليماني را در فرودگاه بغداد ترور كردند نيز از همين پایگاه به پرواز درآمده بودند. 
این منابع به العالم گفته اند: جنگنده هاي آمریكایي یك بار در باالي پایگاه التنف در سوریه و یك بار نزدیك مرز لبنان و سوریه 
به هواپيماي ایراني نزدیك شده اند و هدف این جنگنده ها شناسایي هواپيما نبود بلكه هدف آنها ضربه زدن و یا قراردادن آن در 

تيررس اشتباهي پدافند هوایي سوریه و به دام انداختن آن بود.

ث
مك

 پاسخ ديپلمات هاي ايران 
به ادعاي آمريكا درباره مذاكره صلح افغانستان
ایران به نيت آمریكا شك دارد

انتقاد يك مقام آمريكايي درباره حمايت نكــردن ايران از روند صلح در 
افغانستان، واكنش وزارت خارجه ايران را در پي داشته است. آمريكايي ها دیپلماسی

اسفند سال گذشته توافقي را با دولت افغانستان و طالبان امضا كردند كه 
از آن به عنوان توافق تاريخي صلح ياد مي شــد اما اجرايي نشــدن اين توافق و تداوم 

گره هاي سياسي در افغانستان باعث شده آمريكا ايران را مقصر جلوه دهد.
زلماي خليل زاد، نماينده ويژه وزارت خارجه آمريكا در مذاكرات صلح افغانستان روز 
جمعه در يك كنفرانس مجازي درباره چالش هاي مقابل صلح افغانستان گفت كه يكي 
از بزرگ ترين چالش ها اين است كه ايران حمايت الزم را كه بايد از روند صلح بكند، 
نكرده است. او مدعي شده بود كه ايران از روند گفت وگوهاي بين االفغاني و ايجاد ثبات 

در اين كشور به دليل وجود تنش هاي ميان تهران و واشنگتن استقبال نكرده است.
 ادعاي خليل زاد با بهانه صحبت هاي اخير سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزارت 
خارجه ايران بوده كه براســاس آن ايران از روند صلح افغانستان و همچنين حضور 

نيروهاي آمريكايي در افغانستان خشنود نيست.
به گزارش همشهری، عراقچي به تازگي در مصاحبه با يك شبكه افغانستاني در كابل با 
بيان اينكه تهران به نيت آمريكا در روند صلح افغانستان شك دارد، گفته بود كه تهران 
مخالف صلح در افغانستان نيست، اما آنچه آمريكا با طالبان به راه انداخته،  معامله با 

اين گروه است.
معاون وزير امور خارجه ايران تأكيد كرده بــود كه بايد از رهگذر گفت وگوهاي ميان 
افغانان به روند صلح در افغانستان پرداخته شــود اما عوامل گوناگوني وجود دارد كه 

ايران را نسبت به برنامه صلح آمريكا با طالبان نا اميد مي كند.
خليل زاد ادعا كرده است كه اظهارات عراقچي نشان دهنده اين است كه ايران ترجيح 
مي دهد كه آمريكا بدون به ثمر رســيدن صلح، اين كشور را ترك كند و اين به معني 
ادامه جنگ در افغانستان است. در واكنش به ادعاي خليل زاد، محمد  ابراهيم طاهريان، 
همتاي ايراني او اظهار داشت: جمهوري اســالمي ايران از صلح و ثبات در افغانستان 
حمايت و بر ضرورت پايه گذاري صلح بر مبناي نتايج گفت وگوهاي بين االفغاني كه با 

مالكيت و رهبري افغان ها انجام گيرد، تأكيد مي كند.
نماينده ويژه وزير امور خارجه در امور افغانستان افزود: به مقامات آمريكايي توصيه 
مي كنيم قبل از اظهارنظر درباره ديدگاه هاي مســئوالن جمهوري اســالمي ايران 

درخصوص مسائل منطقه و افغانستان، ابتدا اين مواضع را با دقت مطالعه كنند.
پيش از طاهريان، سفارت ايران در كابل درباره ادعاي خليل زاد بيانيه صادر و با اشتباه 
خواندن اظهارات او بر حمايت ايران از اســتقرار صلح و ثبات در افغانســتان و تكرار 
مواضع ثابت جمهوري اسالمي ايران مبني بر ضرورت پايه گذاري صلح بر مبناي نتايج 
گفت وگوهاي بين االفغاني كه با مالكيت و رهبري افغان ها انجام گيرد، تأكيد كرده بود.
سيد عباس عراقچي، معاون سياســي وزير خارجه ايران 26تير ماه به كابل رفت و با 
مقامات ارشد سياسي و ديپلماتيك افغانستان گفت وگو كرد. او در گفت وگو با طلوع نيوز 
 تأكيد كرد كه طالبان بايد سهمي در قدرت داشته باشد اما در چارچوب قانون اساسي 
افغانســتان. معاون وزير خارجه ايران گفت: امضاي سند همكاري به معناي حمايت 

قاطع از دولت افغانستان در مذاكرات صلح به رهبري و مالكيت افغانستان است.
تدوين اين ســند 5ســال پيش در ســفر محمدجواد ظريف به كابل و ديــدار او با 
محمداشرف غني، رئيس جمهور طرح شد و در سفر  ماه گذشته حنيف اتمر به تهران 
تصميم گرفته شد كه اين سند نهايي شود و به امضاي روساي جمهوري 2كشور برسد.

براي تدوين اين سند 5كميته شامل كميته هاي اقتصادي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي، 
ساماندهي امور مهاجران و آب تشكيل شده است. خبرنگار اين شبكه در بخش هايي از 
سؤاالت خود از معاون وزير خارجه ايران سعي داشت ايران را متهم به حمايت از طالبان 
كند اما عراقچي اين ادعا را رد كرد. سال گذشته علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت 
ملي ايران در واكنش به ادعاها مبني بر حمايت ايران از گروه هاي داخلي افغانستان 
ازجمله طالبان گفته بود: هيچ نيازي به كمك تسليحاتي به طالبان وجود ندارد. درون 
افغانستان سالح از هر نوعش و از مليت هاي مختلف با قيمت اندك به وفور وجود دارد. 
حنيف اتمر اول تير ماه به تهران ســفر و با وزير امور خارجه ايران گفت وگو كرد. سال 
گذشته 2بار هيأت هايي از طالبان به ايران سفر و با عراقچي رايزني كرده بودند و محمد 
جواد ظريف هم اواخر سال قبل و ابتداي سال جاري در تماس هاي مختلف با دبير كل 
سازمان ملل و همتاي افغانستاني و نيز رئيس جمهور و معاون اجرايي سابق افغانستان 

درباره صلح در افغانستان و حل و فصل بحران سياسي در اين كشور رايزني كرده بود.

لواسان، طبري و قاضي منصوري
نام لواسان نه تنها به پرونده هاي قضايي آقازاده ها، 
بلكه به يكي از بزرگ ترين پرونده هاي ارتشــا و 
فساد پيوند خورده است؛ بخش قابل توجهي از 
بده بستان هاي متهمان در پرونده اكبر طبري، 
معاون ســابق حوزه رياســت قــوه قضاييه در 
قالب معاوضــه و تغيير كاربــري اراضي و ويال 
و ساخت و ســازها در لواســان صــورت گرفته 
است. دريافت رشــوه در قالب »زميني مشجر 
به مســاحت هزار و 657مترمربع واقع در قريه 
نجار كالي لواســان« ازجملــه اتهامات متهم 
رديف اول اين پرونده اســت؛ نام لواسان در اين 
پرونده فســاد به قدري پررنگ است كه متهم 
طبــري در دفاعيات خــود دربــاره روابطش 
با ســاير متهمان مي گويد: »اگر كل لواسان و 
كارخانه اش را بخواهم به نــام من مي كند! اين 
رفاقت است.« طبري در ادامه، مقامات قضايي 
را مالمت كــرده و مي افزايد: »اگر شــما از اين 
دوســتان نداريد، به من ارتباطي نــدارد!« در 
نخستين جلسه دادگاه طبري، نماينده دادستان 
به پرداخت هاي انجام شده به طبري جهت انجام 
كار هاي متخلفانه و تغيير كاربري اراضي كالك 
لواسان اشاره كرد و گفت: »آقاي طبري در آن 
زمان دوستي  نزديك با مالكان داشت و در ابتدا 
با اعمال نفوذ، كار هاي آنها را در منطقه لواسان 
انجام مي داد.« وسوسه جنون آميز لواسان، حتي 
يك قاضــي را قرباني خود كــرد؛ همان قاضي 
كه نــام و آوازه اش جهاني شــد و چندي پيش 
جنازه اش در البي هتلي در كشور روماني پيدا شد 
و هفته گذشته به ايران بازگردانده شد. غالمرضا 
منصوري، قاضي سابق اجراييات لواسان كه به 
خدمت باند طبري درآمده بود، به گفته نماينده 
دادســتان در ازاي پيشبرد فســادهاي طبري 

500هزار يورو رشوه دريافت كرده بود.

ايران از 3مسير، تهديد پنجشنبه شب گذشته 
2فرونــد جنگنده آمريــكا عليــه هواپيماي دیپلماسي

مســافربري تهران به مقصد بيروت را پيگيري 
مي كند. پرواز1152شركت هواپيمايي ماهان دوم مردادماه 
پس از حدود 2ساعت پرواز بر فراز خاك سوريه مورد تهديد 
2جنگنده آمريكايي قرار گرفت و درنهايت با مصدوميت برخي 
مســافران به علت كاهش شــديد ارتفاع هواپيما به فرودگاه 

بيروت رسيد. 
مقامات و حقوقدانان ايران، سوريه و عراق اين اتفاق را از نظر 
قواعد بين المللي قابل پيگيري و نتيجــه آن را به نفع ايران 
مي دانند. آنها معتقدند آمريكا را مي تــوان در اين حادثه به 

محاكم بين المللي كشاند.

علي نجفي خوشــرودي، مشــاور وزير امور خارجه با اشاره 
به اينكه ايــران مي تواند در 3ســطح ديپلماســي عمومي، 
رايزني سياسي و همچنين شــكايت حقوقي موضوع تعرض 
جنگنده هاي آمريكايي به هواپيماي ماهان را مورد پيگيري 
قرار دهد، به ايسنا گفته: »سطح اول ديپلماسي عمومي است. 
بايد از طريق رسانه ها، تخلفات و نقض اصول بين الملل از سوي 
آمريكايي ها را به جامعه جهاني  يادآور شد و نهادهاي مدني 
نيز در اين زمينه مي توانند نقشــي جدي ايفا كنند. از طرف 
ديگر بايد در سطح رايزني ها و گفت وگوهاي سياسي نيز اين 
موضوع مورد توجه قرار گيرد به خصوص در جريان تعامل با 
كشورهايي كه با يكجانبه گرايي آمريكا مخالف هستند.از لحاظ 
حقوقي نيز ايران مي تواند در ديوان دادگستري بين المللي و 

مثلث حقوقي عليه آمریكا
ديپلماسي عمومي، رايزني هاي سياسي و پيگيري حقوقي، ابزارهاي ايران در تهديد 

جنگنده آمريكايي عليه هواپيماي مسافربري ايران هستند

همچنين ديگر مجامع بين المللي ازجمله ســازمان ملل در 
اين زمينه با توجه به اسناد حقوقي كه در اختيار هست طرح 

شكايت كند.«
بشار الجعفري، نماينده دائم ســوريه در سازمان ملل متحد 
هم در واكنش به اين اتفاق گفت: »اقــدام آمريكا به تهديد 
هواپيماي مســافربري ايران، از 2 نظر اقدامي جنايتكارانه 
است.آمريكا با اين اقدام خود نه تنها حاكميت سوريه را نقض 
كرد، بلكه كنوانسيون مربوط به مقررات هوانوردي را نيز زير 
پا گذاشت.« او تصريح كرده: »حضور نظامي آمريكا در سوريه 
كامال غيرقانوني اســت عالوه بر اينكه ارتكاب نقض قوانين 
بين المللي آمريكا نيز تأييد شده اســت. نمي  خواهم درباره 
آنچه دولت ايران مي  خواهد انجام دهد، پيشــگويي كنم، اما 
نبايد اين حادثه را ناديده گرفت، بلكه بايد با جديت بسيار آن 

را پيگيري كرد.«
پيش از اين، لعيــا جنيدي، معاون حقوقــي رئيس جمهور 
مصاديق نقض قانون و حقوق بين الملل در جريان اين حادثه 
را توضيح داده و گفته بود: »رفتــار هواپيماهاي جنگنده در 
قبال پرواز 1152 هواپيمايي ماهان و ايجاد مزاحمت براي يك 
هواپيماي مسافربري آن هم در خاك كشور ثالث نقض آشكار 
امنيت هوانوردي، تخلف از اصــل آزادي پرواز هواپيماهاي 
غيرنظامي و به عالوه در مغايرت با مواد 3 مكرر و ۴۴ پيمان 
هواپيمايي كشــوري بين المللي)كنوانســيون شيكاگو( و 
ضميمه هاي مربوطه و كنوانســيون مونتــرال 1971 و نيز 
زيرپاگذاشتن اصول مسلم حقوق بين الملل است، توضيحاتي 
كه تا كنون ارائه شــده غيرموجه و فاقد وجه اقناعي است لذا 
اقدامات صورت گرفته توسط اين جنگنده ها موجب مسئوليت 
بين المللي دولت متبوع آنها بوده و قابليت تعقيب حقوقي را 
ازجمله در شــوراي ايكائو و دادگاه دادگستري بين المللي 

به دنبال خواهد داشت.«

نقض اصل عدم مداخله
محمدرضا نجفي خوشرودي، مشــاور وزير امور خارجه اما 
با بيان اينكه جامعه جهاني بايــد به اين نوع اقدامات كه يك 
نوع آنارشيسم در ســطح بين المللي اســت واكنش نشان 
دهد و سازوكاري براي جلوگيري از اين اقدامات بينديشد، 
گفته:»اساسا حضور جنگنده هاي آمريكا در سوريه خود نقض 
يك اصل ديگر حقوق بين الملل يعني اصل عدم مداخله است. 
بنابراين از جهات مختلف نبايد در برابر اين اقدام ســكوت 
كرد.« او افزوده: »اينگونه اقدامات آمريكا، جديد نيســت و 
در طول ۴0سال گذشته متأسفانه شاهد انجام اين اقدامات 
غيرقانوني از سوي دولت واشنگتن عليه دولت و ملت ايران 
بوده ايم چنان كه در اواخر دهه 60آمريكايي ها اقدام به ساقط 
كردن هواپيماي مسافربري ايرباس كردند كه اين اقدام منجر 

به شهادت تعداد قابل توجهي از شهروندان ايراني شد.«
علي التميمي، يك حقوقدان عراقي نيــز با بيان اينكه ايران 
و ســوريه مي توانند آمريكا را به دليل تعــرض به هواپيماي 
مسافربري ايراني در آسمان سوريه و نقض حاكميت سوريه به 
محاكم قضايي بكشانند، تأكيد كرده: »تعرض جنگنده هاي 
آمريكايي به هواپيماي ايراني در آسمان سوريه در تضاد با بند 
سوم معاهده توكيو در سال 1963و بند اول معاهده شيكاگو 
است.« ســتاد فرماندهي مركزي آمريكا با پذيرش رسمي 
نزديك شــدن جنگنده هاي آمريكايي به پرواز ايران اعالم 
كرده جنگنده اف-15در فاصله ايمن هزار متري از هواپيماي 
مسافربري ماهان اير، در حال شناسايي استاندارد بوده است. 
اطالعات پرواز تهران به مقصد بيروت و مسير پروازي آن در 

طرح دعوا عليه آمريكا مي تواند اين ادعا را به چالش بكشد.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره عمليات افتخارآميــز مرصاد تأكيد 
كرد: دســت انتقام خداوند در عمليات مرصاد از 
متن اراده رزمندگان اســالم و فرزندان ملت ايران 
به درآمد و در معادله  معكــوس تار و پود آنان را در 
هم كوبيد تا »ان ربك لبالمرصاد« را تفسير كند. به 
گزارش ايرنا، در متن پيام  سردار سرلشكر پاسدار 
محمدباقري به مناسبت فرارسيدن پنجم مرداد ماه 
سالگرد عمليات غرورانگيز مرصاد آمده است: فرا 
رسيدن پنجم مرداد ماه سالروز عمليات غرورانگيز 
و مقتدرانه مرصاد كه براي مقابله با اقدام ننگين و 
خيانت بار منافقين موسوم به »فروغ جاويدان« و 
آزادسازي مناطق اشغالي در جبهه غرب، درس ها 
و عبرت هاي مانــدگار و آموزنده اي در تاريخ ايران 
عزيز به وديعت نهاده اســت را گرامــي مي دارم . 
در ادامه پيام سرلشــكر باقري آمده است: 8سال 

دفاع مقدس ملت عظيم الشــأن ايران برابر جنگ 
تحميلي جهاني استكبار، از درخشان ترين مقاطع 
تاريخي اين سرزمين به شــمار رفته و بازخواني 
حوادث و رخدادهــاي آن مي تواند ضمن بازتوليد 
هوشمندي و بصيرت در جامعه ، كشور را از گزند 
توطئه ها و فتنه هاي دشمنان مصون داشته و عبور 
سربلند آن از آوردگاه هاي حساس و سرنوشت ساز 
آينده را تضمين كند. رئيس ســتاد كل نيروهاي 
مسلح افزود: حافظه تاريخي ايرانيان گواهي مي دهد 
گروهك منفور و خائن منافقيــن، آخرين حلقه 
اســتكبار و صهيونيســم بين المللي براي درهم 
شكســتن مقاومت و ايستادگي شــگفت انگيز و 
پيروزمندانه ايــران در جنگ تحميلي- آن هم در 
نقطه پاياني جنگ و پذيرش قطعنامه598 محسوب 
مي شد كه براساس توهم و محاسبات غلط دشمن 
بعثي و حاميان منطقه اي و فرامنطقه اي صدام از 

وضعيت و آمادگي هاي دفاعي، نظامي جمهوري 
اسالمي - بود كه با خطاي راهبردي آنان و گرفتار 
شــدن در كمينگاه الهي همراه شد. سردار باقري 
نوشته اســت: در عمليات فروغ جاويدان نه تنها 
رؤياي باطل »از مهران تا تهران« تعبير نشد بلكه 
گروهك نفاق و منافقين خائن، كوردل و تروريست، 
براي هميشه آماج نفرت و كينه مقدس ملت ايران 

قرار گرفتند.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
در يادداشتي اينستاگرامي نوشته است: يكي 
از سؤاالتي كه ذهن سياستمداران، متفكرين 
و مردم سراسر جهان را به خود مشغول كرده، 
سمت و ســوي تحوالت جهاني است. دنيا به 
چه سمتي مي رود؟ حدود 30سال پيش نظام 
دوقطبي كه چندين دهه در جهان حاكم بود، 
فروپاشــيد و دوران گذار آغاز شد. تالش ها و 
رقابت هاي شديد براي شكل دادن به نظم جديد 
هنوز هم ادامه دارد و با ويروس كرونا روندهاي 
قبلي شدت بيشتري گرفته اســت. رقابت ها 
فقط در حوزه عملياتي و نظامي نيســت. بلكه 
حتي تصوير سازي  هاي رقيب از نظم جهاني و 
تالش براي شكل دهي مفهومي به واقعيت ها و 
جهان آينده به شدت در جريان است. در دوران 
گذار 30سال گذشته، اشــتباهات محاسباتي 

خســارات فراواني بر دنيا تحميل كرده است. 
توهــم آمريكايي نظم نويــن جهاني، چندين 
جنگ و خرابي بــراي دنيا به همراه داشــته و 
7هزار ميليارد دالر به مردم آمريكا خســارت 
زده اســت. اما سوءمحاســبات ديگران مانند 
صدام و قذافي و ميلوسويچ به نابودي خودشان 
و حتي كشورشــان منجر شده است. در مقابل 
شــناخت دقيق متغيرهــا و فرصت ها باعث 
افزايش كنشگران هوشــمند شده است. ايران 
در دوران هاي گذار گذشــته خسارات فراواني 
از فقدان شناخت و شجاعت متحمل شده و لذا 
شناخت درست و واقع بينانه تحوالت و روندهاي 
دوره  گذار كنوني براي ما حياتي است.  ظريف 
قرار اســت در يك برنامه زنده اينســتاگرامي 
با مخاطبــان بين المللي دربــاره اين موضوع 

گفت وگو كند.

ظریف: شناخت درست روندهای دوره گذار حياتی استدست انتقام خداوند معادله منافقين را درهم كوبيد
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خيابان وليعصر)عج( يك 
قدم ديگر به ثبت جهاني گزارش

نزديك شــد. در ادامه 
مجموعه اقدامات شــهرداري تهران 
بــراي تقويت ويژگي هــاي فرهنگي 
خيابان وليعصر، روايت هاي تاريخي و 
خاطرات شهرونداني كه با اين خيابان 
آشنا بودند، به تفكيك هر محل نيز بر 

سايت نقشه تهران قرار گرفت.
به گزارش همشهري، قبال ستون هايي 
را در پياده رو اين خيابان ديده بوديم 
كه هر كــدام يك كيو آر كــد دارند و 
زماني كه با گوشي تلفن همراه اسكن 
مي شوند، روايت يكي از نقاط تاريخي 
اين خيابان را تعريف مي كنند. حدود 
120 روايت براي اين خيابان مشخص 
شده و ستون مربوط به آنها در 40نقطه 
خيابان نصب شــده بــود. اكنون در 
اقدام ديگري، اطالعات مربوط به اين 
نقاط در نقشه آنالين تهران هم قابل 
دسترسي است. تيم اطالعات مكاني 

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 
شهرداري تهران اليه اطالعاتي ديگري 
روي ســايت نقشــه تهران به نشاني 
map.tehran.ir اضافه كرده اند كه 

»قصه هاي خيابان وليعصر« نام دارد.
وقتي وارد اين ســايت مي شويد، اين 
گزينه را با نشــانه يك »سرســتون« 
باستاني مشاهده مي كنيد و درصورت 
فعال كردن آن برچسب هايي به خيابان 
وليعصر اضافه مي شوند. كليك كردن 
روي هــر كــدام از اين برچســب ها، 
كاربــر را بــه صفحه مخصــوص آن 
مكان هدايت مي كند. در اين صفحه 
متني كه پيشينه و اهميت تاريخي و 
فرهنگي هر محــل را تعريف مي كند، 
قرار گرفته  و فايل صوتي آن نيز قابل 
شنيدن است. در سامانه نقشه تهران 
عالوه بر جانمايي اين اماكن، مسيريابي 
منتهي به اين مقاصد نيز در دسترس 
كاربران قرار داده شده است. با نشاني 
اينترنتــي valiasr.tehran.ir نيز 
مي توان مستقيما به صفحه فهرست 
اين مكان ها وارد شــد و شرح سابقه 
ميدان ها، اماكن مذهبــي، تاريخي، 

تجاري و تفريحي اين خيابان را مطالعه 
كرد.

داستانهاآيندهراميسازند
مدير مــوزه خيابان وليعصــر  و مدير 
پروژه ســاماندهي بلندترين خيابان 
خاورميانه در اين باره مي گويد: »وقتي 

كه بدانيم هر نقطه از شــهر چه بوده 
و چه داستاني داشــته است، داستان 
زندگي ما به عنوان يك شهروند تهراني 
با آن پيوند مي خورد. اين درباره نسل 
جواني كه برخالف پدر و مادرهايشان 
خاطره اي از نقاط شهر ندارند، ضرورت 

بيشتري پيدا مي كند.«

وحيد قاسمي مي افزايد: »نقل خاطرات 
نسبتي بين ما و شهر برقرار مي كند و 
باعث مي شــود در حفاظت از خيابان 
وليعصر مؤثر تر عمــل كنيم. كار قصه 
همين اســت. قصه فقط گذشته يك 
مكان نيست بلكه اكنون و فرداي شهر 
را مي سازد. اگر اين كار را نكند، صرفا 

دليلي بــراي نوســتالژي و غم غربت 
مي شود.«

او با اشــاره به حفظ ميــراث تاريخي 
در ديگر شــهر هاي جهان، مي گويد: 
»تقريبا در تمام شهر هاي توسعه يافته 
و درجه يك دنيا اين كار انجام شــده 
است. آلماني ها و فرانسوي ها در خيلي 
از شهرهاي بزرگ خود اين كار را انجام 
داده اند. هلندي هــا تاريخچه بخش 
زيادي از آمستردام را به همين شكل 
در مبلمان شــهري آورده اند. مثال در 
پياده رو پالكي نصب شده كه در روي 
آن عددي مي بينيد. اگــر اين عدد را 
وارد سامانه يا ســايتي كنيد كه براي 
همين منظور ســاخته شــده است،  

مي توانيد داستان مربوط به آن محل 
را پيدا كنيد.« قاسمي با اشاره به اينكه 
بازنگــري طرح تفصيلــي مخصوص 
خيابــان وليعصر در جريان اســت و 
همين هفته هم جلســه اي مربوط به 
آن برگزار شد، گفت: »داستان ها ما را 
در يك شبكه قرار مي دهد و اگر بتوانيم 
اين را گسترش بدهيم، قصه هاي آدم ها 

درباره خيابان باز توليد مي شود.«
خانه »انيس الدوله«، خانه »پروفسور 
عدل«، خانه »دكتر فاطمي«، »مهديه 
تهــران«، »كاخ مرمــر«، »قصه هاي 
پله هاي يوسف آباد«، »ساندويچ يكتا« 
و »ميــدان منيريه« بخشــي از اين 

روايت ها هستند. 
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شــهردار تهران با تأكيد بر ضرورت ارائه 
آموزش هاي كاربــردي و بيان مباحث شهرداريها

اصلي و عمــده مديريت شــهري براي 
كاركنان شهرداري ها، اظهار كرد: »مباحث جديدي طي 
سال هاي اخير به دليل گسترش شهرنشيني و افزايش 
ساخت وسازها وارد ادبيات اين عرصه شده كه در قوانين 
موجود هم به آنها اشــاره نشده اســت. با توجه به اين 
تحوالت، نيازمند مديريت جديدي براي وضعيت هاي 
جديد هستيم و بايد در پژوهش ها و مطالعات كابردي به 
ابعاد مختلف آنها توجه الزم شود.« به گزارش همشهري، 

پيروز حناچي در جلســه شــوراي پژوهش، آموزش و 
انتشارات سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي كشور 
بيان كرد: »كالنشهرها يكسري مسائل و مشكالت مشابه 
در موضوعات حمل ونقلي، پســماندها و آتش نشاني و 

ايمني دارند كــه مقياس آنها با هم تفــاوت دارد، يك 
تصميم متمركز مي تواند اين مشــكالت را رفع كند و 
اتفاقي كه در عرصه اصالح و تدوين قوانين بايد رخ بدهد، 
الزمه آن انجام پژوهش و داشتن مباني نظري روشن و 

مشخص اســت كه بتواند ضمن مشخص كردن جايگاه 
فعلي ما، چالش ها را شناسايي كرده و مشخص كند كه 
چــه قانونــي مي توانــد پاســخگوي رفــع چالش ها 
باشد.«رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
نيز در اين جلســه گفت: »ضرورت دارد جهت گيري و 
برنامه هاي پژوهشــي حــوزه كاري شــهرداري ها و 
دهياري ها به سمت رفع نيازها و مشكالت اين دو نهاد 
عمومي غيردولتي باشد و از مباحث نظري صرف پرهيز 
كــرد.« مهدي جمالي نــژاد افزود: »مراكز پژوهشــي 
شهرداري ها و مراكز علمي، تحقيقاتي كشور براي حل 
چالش هاي پيش روي شهرداري ها و دهياري ها و حل 
مشكالت اصلي آنها ازجمله در مباحثي نظير شناسايي 
درآمدهاي پايدار، اصالح روش هاي انجام كار، افزايش 
بهره وري و توسعه خدمات الكترونيك بايد راهكارهايي 

كاربردي تدوين كنند.«

پل حافظ- طالقاني پس از 
فني

انجــــام بررســي هاي عمراني
كارشناسانه، حائز اولويت 
اجرايي در شهر تهران تشخيص داده نشد 
و با مالحظات و رأي كميته شبكه معابر 
شــوراي عالي ترافيك تهــران برچيده 
نمي شود.صفا صبوري ديلمي، معاون فني 
و عمراني شهرداري تهران در گفت و گو با 
شــهر از توقف جمع آوري پــل حافظ- 
طالقاني به دستور معاونت حمل ونقل و 

ترافيك شهرداري تهران خبر داد.
در همين رابطه و براي توضيح بيشــتر، 
محبوبه ذاكري سهي، معاون مطالعات و 
برنامه ريزي سازمان حمل ونقل و ترافيك 
تهران درباره توقف جمع آوري پل حافظ-

طالقاني گفت:»نخست براي جمع آوري 
اين پل مطالعاتي در مقياس كالن با هدف 

بررســي تأثير جمــع آوري آن در حوزه 
تحت نفوذ آن و شهر تهران انجام شد كه 
براساس نتايج آن، با توجه به عدم كاهش 
قابل مالحظه ظرفيت معابر و صرفا تبديل 
غيرهمسطح به همســطح شدن معبر، 
شاخص هاي حمل ونقلي و ترافيكي در 
مقياس كالن محدوده و شهر تغيير قابل 

 مالحظه منفي نداشت.«
او ادامه داد: »به همين علت، ضمن تأييد 
مقدماتي اين نتايــج و كليات طرح، قرار 
شد مطالعات ترافيكي در مقياس محلي 
نيز صورت گيرد كه اگر مشكالت ترافيكي 
و اجرايي درصورت جمع آوري پل يا حين 
جمــع آوري وجود دارد، لحاظ شــده و 

براساس آن تصميم نهايي اتخاذ شود.«
ذاكري سهي، اضافه كرد:»  تأكيد معاونت 
حمل ونقل براي اتخــاذ تصميم نهايي، 

بر تكميل و انجــام مطالعات در مقياس 
خرد، مشاهده تأثير حذف پل در محالت 
مجاور پل و اقدامات ترافيكي مورد نياز 
در ســطح منطقه بود.« او بيــان كرد: 
»مطالعات ترافيكي براي بررسي اينكه 
پس از جمع آوري پل چــه اتفاقاتي در 
محالت بالفاصله خواهد افتاد، بازگشايي 
و انســداد ضــروري معابر بــراي حفظ 
عملكرد ترافيكي مناســب تا چه ميزان 
خواهد بود، تغيير جهت هاي الزم تا چه 
حد امكان پذيــر و تأثيرگذار خواهد بود، 
چراغ هاي راهنمايي چه تغييراتي خواهد 
داشــت و... صورت گرفــت و نتايج پس 
از بررســي هاي كارشناســي مجدد، در 
كميته شبكه معابر شوراي عالي ترافيك 
تهران مطرح شــد.« معاون مطالعات و 
برنامه ريزي سازمان حمل ونقل و ترافيك 
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حناچي در جلسه شوراي پژوهش، آموزش و 
انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور:
الزمهاصالحامور،پژوهشاست

رفعايراداتقانوندرآمدهاي
پايدارشهرداريها

مشــاور شــهردار تهران در امور 
مجلس گفت: »رفع ايرادات قانون مجلس

درآمدهاي پايدار شهرداري ها و 
دهياري ها در هفته آينده در دستور كار كميسيون 
شوراها و امور داخلي مجلس قرار مي گيرد.« به 
گزارش همشهري،  پروانه مافي درباره طرح جامع 
مديريت شــهري نيز اظهار كرد: »طرح جامع 
مديريت شهري نيز به كميسيون شوراها ارجاع 
داده شد و نظر اعضاي كميسيون اين بود كه بايد 
به مركز پژوهش هاي مجلس برود و مدت 3 ماه 
كارشناسي شــود. نخستين جلسه كارشناسي 
درباره اين طرح در هفته گذشته برگزار شد و بنده 
نيز به نمايندگي از شــهرداري در اين نشست 
حضور داشتم.« او به اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
نيز اشاره كرد و گفت: »شهرداران كالنشهرها در 
اين باره نامه اي به آقاي قاليباف )رئيس مجلس( 
ارســال و اعالم كردند كه در اين موضوع همراه 
هســتند و نظرات آنها به كميسيون اقتصادي 
مجلس ارجاع شــد. اليحه نيز در كميســيون 
اقتصادي پيگيري مي شود كه اشكاالت آن رفع 
شده و به شوراي نگهبان ارسال شده است.« مافي 
همچنيــن دربــاره پيگيــري لغــو انتخابات 
شوراياري ها از سوي ديوان عدالت اداري و رفع 
نقص قانوني آن در مجلس نيز گفت: »اين موضوع 
در فراكسيون مديريت شهري دنبال مي شود و 
پيشنهاد ما اين است كه به صورت طرح در مجلس 
مطرح شود كه براي هميشــه تبديل به قانون 

شود.«

با اســتفاده از همين مباني است كه 
انتخابات شورا در زمره انتخاباتي كه 
شوراي نگهبان به موجب اصل نودونهم قانون اساسي نظارت 
بر آنها را برعهده دارد قرار نگرفته و در عوض به سبب وضع 
خاص شوراهاي اسالمي شهر و روستا، به موجب مواد 73 و 
74 قانون اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري 
و انتخابات شــوراهاي مزبور، نظارت بر انتخابات شوراها و 
بررسي صالحيت داوطلبان و تطبيق آن با شرايط مواد 29 
تا 34 قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي 
كشور و انتخاب شهرداران به هيأت هايي مركب از نمايندگان 

مردم در مجلس شوراي اسالمي واگذار شده است.
تفويض تطبيــق صالحيت داوطلبان شــوراها به مجلس 
شوراي اسالمي و عدم نظارت شوراي نگهبان بر اين انتخابات 
از دو جهت حائز اهميت است. نخست آنكه انتخابات شوراها 
واجد جنبه محلي است و منتخبان آن وظايفي در حيطه 
ملي برعهده ندارند، در نتيجه رسيدگي به صالحيت ايشان 
بيش از هرچيز نيازمند بررسي صالحيت هاي محلي افراد 
اســت، درحالي كه شــوراي نگهبان امكانات الزم جهت 
بررســي انتخاباتي كه حدود 200هــزار منتخب اصلي و 
علي البدل و صدها هزار داوطلب دارد را ندارد.از سوي ديگر 
اگرچه انتخابات ابزاري و مجموعه عملياتي است براي مهار 
قدرت حكمرانان و تقسيم قدرت در ميان نمايندگان مردم 
و جلوگيــري از خودكامگي، و اساســاً نمايندگي پارلمان 
ملي امري سياسي و نوعي دخالت در قدرت عمومي است، 
اما نمايندگي پارلمان محلي بيش از هرچيز در راســتاي 
عدم تمركز اداري و گسترش خودگرداني عمومي در امور 
محلي و حوزه انتخابيه است و اساســاً اين شوراها به امور 
سياسي نمي پردازند و اختيار، قدرت و صالحيت قانوني الزم 

براي پرداخت به اين قبيل امور را نيز ندارند.

در نتيجه مصلحت عمومي جامعه در اين اســت كه موارد 
محدوديت و ممنوعيت ها بــراي عضويت در پارلمان هاي 
ملي با شفافيت هرچه بيشتر بيان شده و تا جاي ممكن از 
وضع محدوديت هاي تفسيرپذير پرهيز شود. بنابراين به نظر 
مي رسد انتخاب نمايندگان و منتخبان مردم در پارلمان ملي 
در كنار نداشتن محكوميت مؤثر كيفري، شرط سن، سابقه 
سكونت و موارد قابل راستي آزمايي از اين قبيل، بهترين راه 
براي بررســي صالحيت داوطلبان پارلمان محلي و تحقق 
هرچه بيشتر حق تعيين سرنوشت در قالب انتخابات شوراها 
كه باتوجه به نزديكي با زندگي روزمــره مردم و انتخاب از 
اهالي محالت و شهرها، ازجمله بارزترين و برترين مصاديق 

دمكراسي در جامعه است، باشد.
متأسفانه طي روزهاي اخير زمزمه هاي به گوش مي رسد كه 
برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي طرحي 
براي اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري و 
انتخابات شوراهاي مزبور در دست بررسي دارند كه به موجب 
آن صالحيت نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس شوراي 
اسالمي ســلب می شــود و به هيأتي مركب از نمايندگان 

شوراي نگهبان، قوه قضاييه و مجلس مي رسد.
به نظر مي رسد تصويب چنين طرحي ضمن مغايرت با اصل 
نودونهم و لطمه جدي به حق انتخاب شهروندان و تضييع 
حقوق شــهروندي، مي تواند منجر به بارشدن هزينه گزاف 
بر دوش شوراي نگهبان شــود و از ســويي بيم ورود افراد 
فاقد صالحيت و داراي ممنوعيــت ثبت نام در انتخابات نيز 
افزايش مي يابد. زيرا همانگونه كه سخنگوي شوراي نگهبان 
نيز پيش تر در صحبت با رسانه ها بيان نموده است، بررسي 
صالحيت صدها هزار داوطلب در مــدت زماني محدود در 
كنار كمبود نيرو و مشغله هاي فراوان شورا به سبب بررسي 
مصوبات مجلس، در عمل از عهده شــوراي نگهبان خارج 
است. همچنين باتوجه به كثرت داوطلبان به احتمال فراوان 
رســيدگي صحيح به صالحيت داوطلبان امكانپذير نيست 
و امكان بروز خطا و اشــتباه هم به شدت افزايش مي يابد. در 

نتيجه اگر هدف از تغيير تركيب حاضر، جلوگيري از ورود افراد 
مسئله دار و مشكوك به احتمال ايجاد مفاسد اغلب اقتصادي 
در شوراها باشد، تصويب اصالحيه مزبور به شكل كنوني بيم 
ورود اين افراد را دوچندان مي ســازد. نكته مهم ديگري كه 
نبايد از نظر دور داشت، بار سنگين مالي تشكيل هيأت ستاد 
ملي رسيدگي به صالحيت نامزدهاي ورود به پارلمان هاي 
محلي است. درحالي كه كشور در شرايط دشوار مالي به سر 
مي برد و تمامي دســتگاه هاي دولتي در تالش هســتند تا 
با ياري جســتن از آموزه هاي اقتصادي ازجمله مؤلفه هاي 
اقتصاد مقاومتي نسبت به حذف هزينه هاي زائد در مصرف 
منابع مالي كشــور صرفه جويي نمايند، دگرگوني ساختار 
فعلي كه با حداقل هزينه امور مربوط به رسيدگي به صالحيت 
شوراها را انجام مي دهد و پي ريزي ساختاري عريض و طويل 
كه هزينه هاي مالي سنگين و چندده ميلياردي را به كشور 
تحميل مي كند در كنار ساير هزينه هايي كه بر نظام، دولت 
و آزادي هاي اساسي شهروندان وارد مي سازد، مغاير با اصل 
هفتادوپنجم به نظر مي رسد كه بيان مي دارد طرح هاي قانوني 
و پيشــنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح 
قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش 
هزينه عمومي مي انجامد، درصورتي قابل طرح در مجلس 
است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه 
جديد نيز معلوم شده باشد.از سوي ديگر برخي از منتقدين 
رويه فعلي رسيدگي به صالحيت ها معتقدند رسيدگي در 
شوراي نگهبان اگرچه بدون شك توأم با اشتباه خواهد بود، اما 
داراي اشتباهات كمتري نسبت به قوانين و تركيب فعلي است. 
اما نگاهي به آمار برخورد با شوراها در سال هاي اخير و درصد 
تخلفات اعضاي شوراها در سراسر كشور كه بيش از 120هزار 
عضو اصلي تخمين زده مي شود در مقايسه با تعداد افراد رد 
صالحيت شــده از جمع 290نفره مجلس دهم به واســطه 
شائبه هاي مالي و دست داشتن در مفاسد اقتصادي خود به 
وضوح مبين مردود بودن اســتدالل اين گروه از منتقدين و 

كارآمدتر بودن رويه فعلي نسبت به اصالحات پيش روست.

تهران با اشــاره به حجم قابل مالحظه 
تغييرات ضروري در شبكه معابر مجاور 
پل و نيز ضرورت انسداد مسير پل حافظ-
طالقاني براي جمع آوري به مدت بيش از 
يك ماه، گفت: »با جمع بندي همه نظرات 
كارشناسي ترافيكي و نيز نقطه نظرهاي 
سازمان آتش نشاني و خودروهاي امدادي 
مبني بر تطويل زمان امدادرساني در بازه 
زماني مورد نياز براي جمع آوري پل و بعد 
از آن به علت تغييرات ضروري شبكه، با 
جميع مالحظات، جمع آوري پل حافظ-
طالقاني حائز اولويت اجرايي در شــهر 
تهران تشخيص داده نشد و اين كميته 
تخصصي شوراي عالي ترافيك تهران به 

توقف آن رأي داد.«
بنابر اعــالم معاونــت فنــي و عمراني 
شــهرداري تهران قرار بود كه عمليات 
جمع آوري پــل حافظ-طالقاني از اوايل 
تيرماه آغاز و نهايتا تا نيمه شــهريورماه 

سال جاري به سرانجام برسد.

حقتعیینسرنوشتوحقوق
شهروندي

ادامهاز
صفحهاول

   شهرداري ها و دهياري ها زيرنظر رياست جمهوري اداره مي شوند؟
درصورتتصويبطرحتشــكیل»ســازمانمديريتشهريو
روستايي«درمجلس،سازمانشهرداريودهیاريكشورومعاونت
معماريوشهرسازيوزارتراهوشهرســازيباهمهاختیاراتو
وظايفقانونيبههمراهتماميامكانات،اموالونیرويانســاني

زيرنظررئیسجمهوريتشكیلميشود.
نمايندگانمجلسشوراياسالميهفتهگذشتهطرحيرادرمجلس
اعالموصولكردندكهبراساسآن،سازمانشهرداريودهیاري
كشورازوزارتكشورومعاونتمعماريوشهرسازيازوزارتراه
وشهرسازيجداو»سازمانمديريتشهريوروستايي«زيرنظر

رئیسجمهورتشكیلميشود.
موضوعخروجسازمانشــهرداريهاودهیاريهااززيرمجموعه
وزارتكشورپیشترودرســال۱3۹۵هممطرحشدهبود.طرح
تشكیل»سازمانمديريتشهريوروســتايي«كهنمايندگان
مجلسدرنخستینروزمرداداعالموصولكردندتادردستورنوبت
رسیدگيقراربگیرد،داراي4مادهو۶تبصرهاست.درمادهيكاين

طرحآمدهاست:»بهمنظورراهبري،نظارتوهدايتشهرداريها
ودهیاريها،سازمانشهرداريودهیاريكشورازوزارتكشورو
معاونتمعماريوشهرســازيازوزارتراهوشهرسازيمنتزعو
»سازمانمديريتشهريوروستايي«باهمهاختیاراتووظايفي
كهبهموجبقوانینومقرراتمختلفدارابودهاند،بههمراهكلیه
امكانات،اموالونیرويانســانيزيرنظررئیسجمهوريتشكیل

ميشود.
تبصره۱-كلیــهوظايفواختیاراتوزارتراهوشهرســازيدر
حوزهمعماريوشهرسازيووزارتكشــورووزيركشوردرامور
شهرداريهاودهیاريهاوشوراهاياسالميبهاستثنايبرگزاري

انتخاباتبهسازمانورئیسسازمانمنتقلميشود.
تبصره۲-كلیهوظايفواختیاراتشورايعاليمعماريوشهرسازي
وشورايعاليترافیكبهسازمانمذكورمنتقلميشودورئیس
شوراهايمذكوررئیسسازمانووزرايكشوروراهوشهرسازي

اعضايشوراهايمذكورخواهندشد.«
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نبض بازار

گزارش

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 6776واحد كاهش و به دنبال آن 
ارزش معامالت نيز 13درصد كاهش يافت.

به گزارش همشهري، در دادو ســتد هاي روز گذشته شــاخص كل بورس تهران با 
6هزارو776واحد كاهش معادل 0.35درصد كاهش يافت و به يك ميليون و 946هزار 
واحد رسيد. با افت شاخص كل بورس تهران ارزش معامالت نيز 13.3درصد نزول كرد 
و جمع كل معامالت به 21هزارو390ميليارد تومان رسيد. ديروز همچنين بيش از 
32هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس كاسته 

شد و جمع كل ارزش بازار سهام به 8572هزار ميليارد تومان رسيد.

از شركت ها چه خبر؟
آنطور كه معاون بازار فرابورس اعالم كرده اســت؛ 4شركت در مراحل عرضه نهايي 
سهامشان در فرابورس هستند و سهام يكي از اين 4 شركت، اواخر همين هفته عرضه 
مي شود.به گفته افسانه اروجي، اين 4 شركت شامل توسعه مسير برق گيالن، شركت 
تهيه و توزيع غذاي دنا آفرين فدك، شركت پتروشيمي اروميه و يك شركت كشاورزي 
و دامپروري است. 2شركت مسير برق گيالن و پتروشيمي اروميه در آستانه عرضه 
اوليه قرار دارند كه اگر هريك به نتيجه نهايي برسد و ارزشگذاري شود، چهارشنبه 
هفته جاري عرضه خواهد شد. ساير شركت ها نيز در هفته هاي بعدعرضه مي شوند. 
محمد بيگدلي، مديرعامل بانك ملت نيزگفته است: اين بانك در تالش است تا سهام 
شركت هاي زير مجموعه اش ازجمله گروه مالي ملت و سرمايه گذاري توسعه معين را 
در بورس عرضه كند. برخي خبر هاي غيررسمي نيز هم حاكي از آن است كه شركت 
دارو سازي  جابربن حيان درنظردارد سهام شركت هاي راموفارمين، دانا و پخش رازي 
را در سال جاري در بورس عرضه كند. شركت ايران خودرو ديزل نيز قصد دارد 9درصد 
از سهام شركت چرخشگر را 13مرداد امسال به قيمت 2950تومان به ازاي هر سهم 
عرضه كند. تازه ترين خبر ها از گروه معادن و فلزات نيز حاكي از آن است كه شركت 
گل گهر در نظر دارد همين امســال 14طرح ويژه توليد را به بهره برداري برساند و با 
افتتاح اين طرح ها توليد كنســانتره و گندله افزايش خواهد يافت.فوالد مباركه هم 
توانسته حجم توليد محصوالت سرد خود را 7درصد افزايش دهد. در گروه رايانه نيز 
شركت هاي وب يك قرارداد با بانك ملي منعقد كرده كه ارزش آن 420ميليارد تومان 
اســت. همچنين بهروز غفاري، مديرعامل زاميادديروز در جريان بازديد مديرعامل 
سايپا از زامياد با اشاره به روند افزايش توليد اين شركت از كسب بيش از نيمي از سهم 
بازار خودروهاي تجاري سبك خبر داد و گفت: توليد انواع محصوالت خزاميا طي 3 ماه 
اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14درصد افزايش يافته است. ايران خودرو 
نيز ديروز از دريافت مجوز افزايش 32درصدي 19محصول خبر داد و تحت تأثير اين 

خبر نمادش در بورس متوقف شد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.35-6776-1946134شاخص كل بورس - واحد

13.36-3298-21390ارزش معامالت - ميليارد تومان

9.40-264891-2552949تعداد معامالت - دفعه

0.37-32-8572ارزش بازار - هزار ميليارد تومان

كاهش 13درصدي ارزش معامالت

ثبت نام پيامكي در طرح پرداخت تسهيالت 
كمك وديعه مسكن به مستأجران از 4مرداد مسكن

آغاز شده و سيل پيامك هاي متقاضيان اين 
تسهيالت همچنان به ســامانه هاي وزارت راه و شهرسازي 
سرازير اســت؛ اما آنگونه كه از اظهارات متوليان مسكن در 
وزارت راه و شهرسازي برمي آيد، فقط قراردادهاي جديد اجاره 
كه از تاريخ مصوبه پرداخت وديعه مسكن يعني 4مرداد به بعد 
ثبت يا تمديد شده باشند، مشــمول دريافت اين تسهيالت 
هستند و اگر رقمي از منابع مازاد باشد، قراردادهاي اول سال 

تاكنون نيز مشمول مي شوند.
به گزارش همشهري، پيش ازاين وزير راه و شهرسازي اعالم 
كرده بود؛ براســاس اطالعات پايگاه رفــاه ايرانيان، حدود 
600هزار خانــوار اجاره نشــين حائز شــرايط دريافت اين 
تسهيالت هســتند؛ اما اطالعات جديد دفتر اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي حاكي از اين است كه شمار خانوارهاي 
مستأجر نيازمند حمايت فراتر از اين رقم است و به 2.2ميليون 

خانوار نيز مي رسد.

چه كساني مشمول وديعه مسكن هستند؟
كارگران و حقوق بگيران ثابت، گروه واجد شرايط براي دريافت 
كمك وديعه مسكن هستند؛ اما از ميان اين افراد، خانوارهاي 5 
نفره و بيشتر، كساني كه به تازگي ازدواج كرده اند و خانوارهاي 
تحت پوشش كميته امداد امام و سازمان بهزيستي در اولويت 
قرار دارند. اين افراد از 4مــرداد تا 9مرداد فرصت دارند تا كد 
ملي سرپرست خانوار خود را با سيم كارت متعلق به او، به سر 
شماره300073640 ارســال كرده و در طرح ثبت نام كنند. 
اين مهلت 5 روزه تمديد نخواهد شد و بعد از پايش اطالعات، 
افراد واجد شرايط به تكميل اطالعات در سامانه اقدام ملي به 
نشانه www.tem.mrud.ir فراخوان مي شوند. از شروط 
اصلي احراز شــرايط دريافت وام وديعه مسكن اين است كه 
متقاضيان متاهل و يا سرپرست خانوار باشند، قبال از تسهيالت 
يارانه حوزه مسكن اســتفاده نكرده باشند، از سال84 به بعد 
مالك نباشند و از سابقه سكونت آنها در شهر مورد تقاضا نيز 
5 سال گذشته باشد. نكته اصلي اينجاست كه مديركل دفتر 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي گويد: افرادي واجد 
دريافت كمك وديعه مسكن هستند كه از تصويب طرح كمك 
وديعه مسكن در ستاد ملي كرونا يعني 4مردادماه99 به بعد 
اقدام به اجاره واحدهاي مســكوني خود كرده باشند و فقط 
درصورتي كه منابع اضافه تري وجود داشته باشد متقاضياني 
كه از ابتداي ســال جاري تمديــد قرارداد اجاره داشــته اند 
مي توانند در مراحل بعدي مشــمول دريافت كمك وديعه 

مسكن شــوند. به گفته پروانه اصالني، كمك وديعه مسكن 
براي كمك به مستأجران در دوره كروناست و لزوما قرار نيست 

مشكل همه مستأجران را رفع كند.

رقابت مستأجران نيازمند
با يك محاسبه سرانگشتي هم مي توان برآورد كرد كه با توجه 
به اختصاص منابع 20هزار ميليارد توماني به طرح پرداخت 
كمك وديعه مســكن، درصــد قابل توجهي از مســتأجران 
نيازمند موفق به دريافت اين تسهيالت نخواهند شد. البته اين 
به معناي نفي اثرات مثبت اين طرح نيست؛ اما ازآنجايي كه 
ســال ها غفلت از بازار اجاره به نابساماني شــديد اين بازار 
منجر شــده، حاال حتي اختصاص كمك 20هــزار ميليارد 
توماني براي حمايت از مســتأجران نيــز نمي تواند نيمي از 
مشكالت كوتاه مدت مســتأجران نيازمند را برطرف كند و 
به ناچار مســتأجران نيازمند بايد در رقابتي نفسگير  خود را 
در فهرست پرداخت تســهيالت جاي دهند. پروانه اصالني، 
مديركل دفتر اقتصاد مســكن مي گويد: براساس آمارهاي 
رسمي حدود 6 ميليون و600 هزار خانوار مستأجر در كشور 
وجود دارد كه ارزيابي مي شــود يك سوم اين خانوارها يعني 
حدود 2ميليون و200هزار خانوار مستأجر، نيازمند حمايت 
و دريافت كمك وديعه مسكن باشند و فعال در جريان اجراي 
طرح كمك وديعه مســكن، برنامه ريزي شده تا يك ميليون 
خانوار اين تسهيالت را دريافت كنند. به گزارش همشهري، 
پرداخت تسهيالت وديعه مسكن به حدود يك ميليون خانوار 
نيازمند اين است كه تعداد كمتري از مستأجران تهراني با وام 
50 ميليون توماني در فهرست مشموالن قرار بگيرند و تعداد 
بيشتری از خانوارهاي مستأجر در شــهرهاي كوچك با وام 

15ميليون تومان به اين فهرست اضافه شوند.
براساس مصوبه ســتاد مقابله با كرونا، قرار است مستأجران 
تهران، كالنشهرها و ساير مناطق شهري به ترتيب تسهيالت 
50، 40 و 15ميليون توماني براي فرار از مشكالت بازار اجاره 
در دوره كرونا دريافت كنند و براساس همين تقسيم بندي، 
به نظر مي رســد منابع اختصاص يافته به طــرح، به زحمت 
كفاف همــان 600 هزار خانــوار مســتحقي را بدهد كه در 
بانك اطالعاتي رفاه ايرانيان نيازمند تشخيص داده شده اند. 
ازآنجايي كه اين بانــك اطالعاتي بــه جامع ترين داده هاي 
اقتصادي و اجتماعي كشور دسترسي دارد و مالك عمل نظام 
توزيع يارانه نقدي و حمايت معيشتي است، به نظر مي رسد 
رقم 600 هزار خانوار مستأجر نيازمند نيز به عنوان واقعي ترين 
آمار قابل اعتنا باشد؛ اما با مشروط شدن پرداخت تسهيالت 
به تاريخ قرارداد اجاره، اين احتمال وجود دارد كه بخشي از 
اين خانوارها نيز از كاروان حمايت جا بمانند و اولويت آنها با 
خانوارهاي ديگري كه شــرايط وام را احراز كرده اند، جابه جا 
شــود چراكه اين خانوارها گرچه نيازمند هســتند اما لزوما 
قرارداد خود را در روزهاي اخير و حتي از ابتداي سال تمديد 
يا ثبت نكرده اند. به هرحال، با توجه به متناسب نبودن منابع 
اختصاص يافته به طرح كمك وديعه مسكن و تعداد متقاضيان 
نيازمند، خانوارهاي مستأجر ناگزير بايد در رقابتي حساس 
براي دريافت اين حمايت تالش كنند. پيش بيني مي شــود 
با الزامات جديد وزارت راه و شهرسازي براي پرداخت كمك 
وديعه مسكن، مراجعه مستأجران داراي قراردادهاي توافقي به 
مشاوران امالك براي عقد قرارداد افزايش پيدا كند تا قرارداد 
آنها با تاريخ جديد و كد رهگيري ثبت شود و مشمول دريافت 

اين تسهيالت تلقي شوند.

وديعهمسكنفقطبهمستأجرانجديدميرسد
به گفته مسئوالن وزارت راه و شهرسازي، فقط قراردادهاي اجاره اي كه از 4مرداد به بعد ثبت يا تمديد 

شده مشمول دريافت وام وديعه مسكن است

باوجود رشد 356درصدي شاخص بورس در 6  ماه گذشته اطالعات آماري نشان 
مي دهد سهامداران برخي صنايع توانسته اند بازدهي به مراتب بيشتر از ميانگين 

بازده سرمايه گذاري در بورس به دست بياورند.
به گزارش همشهري، با وجود همه مشكالت اقتصادي بازار سهام همچنان در 
حال رشد اســت و به يك تكيه گاه اقتصادي براي خانواده ها تبديل شده است.

ديروز هم شاخص بورس به رشد پرقدرتش ادامه داد و با 51 هزار واحد رشد به 
مرز 2ميليون واحد نزديك شد. هرچند به طور دقيق مشخص نيست روند رو به 
رشد شاخص تا كجا ادامه خواهد داشت اما برخي تحليلگران بر اين باورند كه رشد 
بازار سهام دست كم تا 2ميليون و200هزار واحد ادامه خواهد يافت. به نظر مي رسد 
در روز هاي آينده حساسيت شاخص بورس نسبت به مولفه هاي اقتصادي بيشتر 
خواهد شــد. در ســال جاري 2مولفه تورم و نرخ بهره نقش پر رنگي در افزايش 
شاخص هاي بورس داشتند اما اكنون سياستگذاران درتالش براي تغيير برخي 
الگو ها در اين ارتباط هستند. به نظر مي رسد چنانچه بانك مركزي موفق به مهار 
تورم نشــود نرخ بهره را دوباره افزايش خواهد داد و اين موضوع شاخص بورس 
را متاثر خواهد كرد.صرف نظر از آينده شــاخص بورس داده هاي آماري نشان 
مي دهد كه از 6  ماه پيش يعني بهمن ماه سال قبل كه شتاب رشد بورس بيشتر 
شد شاخص كل بورس تهران 356درصد رشد كرده است؛ با اين حال برخي از 

سهامداران بازده به مراتب بيشتري از ميانگين بازده بورس به دست آورده اند.

كدام صنعت بازده بيشتري داشته است
آمار ها نشان مي دهد در 6  ماه گذشته، سهام اغلب شركت هاي بورس با رشد هاي 
خيره كننده اي مواجه بوده اند؛ به طوري كه ارزش سهام 95درصد صنايع حاضر 
در بورس بيــش از 100درصد و 38درصد از صنايع حاضردربازار ســهام بيش 
از 300درصد رشد كرده است.  اين اطالعات نشــان مي دهد كه سهامداران3 
صنعت حمل ونقل، خودرو و وســايل ارتباطي در اين مدت بيش از 600 درصد 
سود كرده اند. در اين مدت ميانگين بازده صنعت وسايل ارتباطي 1084درصد 
و خودرو سازي  757درصد بوده است. ســهامداران گروه حمل ونقل هم به طور 
ميانگين 630درصد بازده به دســت آورده اند.اين 3 صنعت به ترتيب رتبه هاي 
اول تا سوم پربازده ترين صنايع بورس را به خود اختصاص داده اند. اين اطالعات 
همچنين نشان مي دهد كه بازده سهام 15صنعت شــامل محصوالت چرمي، 
هلدينگ ها، فرآورده نفتي، ساير معادن، بانكداري، فلزات اساسي، انبوه سازي ، 
مالي، كانه فلزي، ســرمايه گذاري و صنايع شــيميايي در 6 ماه گذشته بيش از 

300درصد بوده است.

ميانگين بازده صنايع بورس - مرتب شده براساس بازده 6ماهه
بازده ساالنهبازده 6  ماهه بازده 3 ماهه شاخص

320.431084.443142.69وسايل ارتباطي
462.69757.261770.07خودرو

185.94629.31238.46حمل ونقل
272.75549.12862.55محصوالت چرمي

201.83480.11826.76هلدينگ ها
336.41471.94741.41فرآورده نفتي
111.13455.531354.96ساير معادن

111.68450.181317.26اداره بازارهاي مالي
147.11424.89667.04بانكداري

184.59406.02726.7فلزات اساسي
119.66402.671118.65انبوه سازي 

132.69391.86721.76مالي
115.92351.56465.26كانه فلزي

125.09338.18769.31سرمايه گذاري
120.14304.04538.11شيميايي

پربازده ترين سهام بورس كدامند

مركز پژوهش هاي مجلس از تأثير تحريم ها رونمايي كرد

تغيير رتبه سالطين انرژي جهان
رتبه ايران در بين توليدكنندگان نفت و گاز 

دنيا، يك پله ديگر سقوط مي كند
تازه ترين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: خطر سقوط رتبه 

ايران در بين كشــورهاي توليدكننده و صادركننده نفت و گاز جهان انرژی
جدي و ممكن اســت در تغيير ســناريوي جهاني انرژي در بلندمدت 
كشورمان جايگاه فعلي اش را هم از دست بدهد. اتفاقي كه دست كم از يك دهه اخير با 
افزايش ســطح توليد برخي كشــورها ازجمله عراق نمايان شــده و حاال با افزايش 
سرمايه گذاري و استفاده كشورهاي دنيا از تكنولوژي روز جهان اين تهديد جدي تر شده 
كه ايران به ســبب تحريم ها و محروم ماندن از سرمايه گذاري خارجي و بهره مندي از 

تكنولوژي روز در موقعيتي ضعيف تر نسبت به رقبا قرار گيرد.
بازوي تحقيقاتي مجلس در گزارش خود با اشاره به ثبت 2 ركورد تاريخي در صنعت 
نفت و گاز آمريكا در سال 2018مي گويد: دستيابي به 2.2ميليون بشكه در روز رشد 
توليد نفت و افزايش توليد گاز طبيعي به ميزان 520ميليون مترمكعب در روز )معادل 
19فاز ميدان گازي پارس جنوبي( تنها در يك سال از سوي آمريكا و رشد بي سابقه توليد 
LNG استراليا با كسب ســهم 40درصدي از كل افزايش توليد LNG جهان در سال 

2018را مي توان نقاط عطفي در بازار جهاني نفت و گاز قلمداد كرد.
اين گزارش نشان مي دهد كه دست كم تا افق 2040همچنان استفاده از سوخت هاي 
فســيلي در دنيا غالب خواهد بود و 74درصد از انرژي اوليه جهان توسط نفت، گاز و 
زغال سنگ تأمين مي شــود و در بازار جهاني نفت، اياالت متحده، عربستان سعودي و 
روسيه ضمن حفظ جايگاه خود در سال 2040به عنوان توليدكنندگان و صادركنندگان 
عمده نفت، صف خود را از ســاير توليدكننــدگان جدا كردند. نتيجــه اينكه در افق 
بلندمدت 2040كشــورهاي عراق، كانادا و برزيل جايگاه چهارم تا ششم بازار نفت را 
در اختيار خواهد داشت و ايران با افت رتبه جهاني مواجه شده و در جايگاه هفتم دنيا 

قرار مي گيرد.

جابه جايي قدرت در دنياي گاز
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: در بازار جهاني گاز نيز همانند شــرايط كنوني، 
اياالت متحده و روسيه به ترتيب به عنوان مهم ترين توليدكنندگان گاز طبيعي فاصله 
خود را با ساير عرضه كنندگان در سال 2040به ميزان چشمگيري افزايش خواهند داد 
و بازيگران جديدي چون استراليا، آرژانتين و چين و رشد قابل توجه توليد گاز الجزاير 
به عنوان يك توليدكننده سنتي گاز جهان گاز را دگرگون مي كنند. اين نهاد تحقيقاتي 
هشدار مي دهد كه جايگاه ايران در بازار جهاني گاز از حيث توليد هم تنزل پيدا مي كند 

و ايران با يك پله سقوط، در رتبه چهارم قرار مي گيرد.

ايران درجا مي زند
كارشناســان آژانس بين المللي انرژي مي گويند: ايران در پــي تحريم هاي مختلف 
اعمال شده و پيامدهاي گسترده آن نظير عدم جذب سرمايه گذاري خارجي موردنياز 
و انتقال تكنولوژي هاي روز دنيا به جهت عدم حضور شركت هاي نفتي تراز اول دنيا در 
بلندمدت در سطح توليد 4/5ميليون بشكه در روز باقي خواهد ماند و قادر به رسيدن 
و يا عبور از ركورد توليد 6ميليون بشكه در روز خود كه در سال 1974ميالدي اتفاق 

افتاد، نخواهد شد.
مركز پژوهش هاي مجلس هم هشــدار مي دهــد كه عراق با عبور از ايــران به دومين 
توليدكننده نفت اوپك تبديل مي شود و امارات متحده عربي نيز به سطح توليد ايران 
نزديك خواهد شد و ديگر توليدكنندگان مهم اوپك نظير ونزوئال، نيجريه، ليبي و الجزاير 
از سطح توليد 2/5ميليون بشكه در روز فراتر نخواهند رفت. البته برخي صاحب نظران 
به توان عربســتان براي حفظ ســطح توليد نفت خود در بلندمدت ترديد دارند، اما از 
ديدگاه آژانس بين المللي انرژي، توليد عربستان در افق 2040از مرز 13ميليون بشكه 
در روز خواهد گذشت. اين گزارش مي افزايد: جايگاه كشورهاي توليدكننده گاز در افق 
2040، به داليل مختلف از قبيل روند جذب سرمايه گذاري و پيشرفت فناوري در بخش 
باالدستي، ميان دستي و پايين دستي گاز، سياستگذاري هاي كالن ملي و ديپلماسي 
خارجي انرژي فعال با وضعيت كنوني متفاوت خواهد بود. مطالعات صورت گرفته درباره 
چشم انداز آينده بازار جهاني گاز تأييد مي كند كه در منطقه خاورميانه 4بازيگر مهم در 
افق 2040حضور خواهند داشت؛ ايران، قطر، عربستان سعودي و عراق. ايران همانند 
سال 2018در افق 2040نيز بيشترين سطح توليد گاز خاورميانه را داراست، اما كمترين 

نرخ رشد توليد را به دليل محدوديت هاي سرمايه گذاري تجربه مي كند.
خطر جدي پيش روي صنعت گاز ايران اين است كه به احتمال زياد ايران جايگاه خود 
را در بازار گاز از دست مي دهد به ويژه اينكه عراق با متوسط نرخ رشد ساالنه 12درصد، 
موفق به افزايش ســطح توليد گاز خود از 9ميليارد مترمكعب كنوني به 111ميليارد 
مترمكعب خواهد شد و حضور اين كشور به عنوان بازيگر نوظهور و مهم گاز خاورميانه 
قطعاً آثار اقتصادي و ژئوپليتيك قابل اعتنايي در اين منطقــه از خود به جاي خواهد 
گذاشــت. به دليل وجود ظرفيت مازاد عرضه و امكان صــادرات گاز  مي توان عراق را 

به منزله تهديدي جدي براي بازيگران سنتي گاز طبيعي اين منطقه قلمداد كرد.

فرصت ها از دست مي رود
فرصت هاي پيش روي صنعت نفت و گاز ايران كه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
بيشتر جنبه بالقوه و وابسته به تحوالت آينده در جهان و رفتار كشورهاي توليدكننده و 
مصرف كننده دارد اما تهديدها جدي تر و ملموس تر به نظر مي رسد. ازنظر پژوهشگران 
اين مركز، تغيير مركز ثقل اقتصاد جهان از غرب به جنوب و شرق آسيا و رشد قابل توجه 
تقاضاي نفت و گاز چين، هند، اندونزي و ساير اقتصادهاي نوظهور شرق آسيا و منطقه 
خاورميانه در مجاورت ايران و به همراه افزايش سهم گاز در بازار مصرف دنيا يك فرصت 
براي ايران اســت. افزون بر اينكه كشــورمان مي تواند به مركزي براي ترانزيت گازي 
تركمنستان و آذربايجان تبديل شود و صادرات گاز طبيعي به هند، چين، پاكستان، 
ارائه خدمات به كشــتي هاي عبوري و خدمات فني و مهندسي به كشورهاي منطقه 
را نبايد ازنظر دور داشــت. ازنظر نويسندگان گزارش نياز شــديد كشورهاي حاشيه 
خليج فارس به گاز طبيعي، بازار خدمات به صنايع نفت و گاز در خليج فارس و درياي 
عمان و ظرفيت هاي بهينه ســازي مصرف انرژي و بازارهاي بزرگي در سطح منطقه، 
آفريقا و آمريكاي جنوبي راه را براي حضور شــركت هاي ايراني در عرصه بين المللي 

هموار مي سازد.
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واكنش رسمي سازمان اوقاف به گزارش وقف دماوند
براساسخبريكهدرپايگاهاطالعرسانياوقافمنتشرشدهكوهدماوندجزواراضيانفالاستومنطقاطبققاعدهفقهيالوقفاالفيملكقابليتملكيتوبهتبعآنوقف
شدنراندارد.ضمنابهمنظورتنويرافكارعمومييادآوريايننكتهضرورياستكهموقوفهمالرمربوطبهقريهومراتعمالراستكهتاريخچهآنبهحدود۹۰سالپيش
بازميگردد.بهدليلاينكهاينموقوفهبهتملكپهلوياولدرآمدهبوددرسال۱۳۲۳دردادگاهبهوقفيتبرگشتهودرسال۱۳۷۴نيزدرشعبه۲۹ديوانعاليكشوروقفيت
پالك۶۸و۶۹اصليبخش۷الريجانمحرزشدهومتعاقبادرسال۱۳۸۴پسازطيتشريفاتقانونيثبتامالك،پالكهايفوقبهنامموقوفهبراساسقوانينموضوعهكشور
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گزارش ديروز روزنامه همشهري در مورد وقف بخشي از كوه دماوند، 
محيط
واكنش هاي زيادي را در رســانه ها و فضاي مجــازي و حتي ميان زيست

مسئوالن ايجاد كرد.
در آن گزارش آمده بــود كه براي 18هزار هكتار اراضي كوه دماوند ســند ثبتي 
تك برگ صادر شده و به گفته محمد نژادرجبعلي بيشــه، رئيس اداره مميزي و 
حدنگاري اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران )ساري( 
»يك يازدهم از اين اراضي متعلق به سازمان اوقاف و امور خيريه كشور است« و 

سازمان جنگل ها و مراتع فقط براي 10پالك ثبتي سند تك برگ تهيه كرد.
سازمان اوقاف و سازمان منابع طبيعي با امضاي توافقنامه اي در سال1390 قرار 
گذاشتند براي حل موضوعات مورد اختالف پاي ميز مذاكره بنشينند كه به گفته 
محمد نژادرجبعلي بيشه اين توافقنامه در ماجراي گرفتن سند وقفي بخشي از 

كوه دماوند اجرايي نشد.
مقام معظم رهبري بارها بر لزوم حفاظت جدي از منابع طبيعي و محيط زيست 
ايران اشاره داشتند و در بيانات متعدد خود بر لزوم صيانت مؤثر از منابع طبيعي 
و انفال تأكيد داشته اند. اظهارات ايشان مبني بر لزوم حفاظت از محيط زيست و 
منابع طبيعي كشور تكليف مشخص براي تمامي دستگاه هاي كشور است كه با 
جديت به دنبال حفظ ميراث طبيعي كشور باشند. برهمين اساس سيد ابراهيم 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه نيز در رويكرد جديد دستگاه قضا در موضوع مقابله با 
فساد در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي اقدام جدي در بازگرداندن سرمايه هاي 
طبيعي كشور به منابع طبيعي را در ســرلوحه فعاليت هاي قوه قضاييه قرار داده 
است. ابراهيم حيدري جناســمي، مديركل اوقاف و امور خيريه استان مازندران 
همين ديروز در گفت وگو با ايلنا اعالم كرده است كه صدور سند وقفي براي قله 

دماوند صحت ندارد و عده اي قصد سوءاستفاده از اين فضا را دارند.
به گفته او، موقوفه مذكور »يكي از يال هاي دماوند« است كه به عنوان »مرتع مالر« 

شناخته شده است.
ابراهيم حيدري جناسمي مي گويد: »محدوده مالر داراي 2مرتع است كه براي 
يكي از آنها نقشه برداري صورت گرفته و حدود 2هفته قبل قصد داشتيم، با رئيس 

سازمان ثبت اسناد كشور و معاون قوه قضاييه جلسه اي داشته باشيم تا مباحث 
مربوط به سند آن بخش انجام شــود كه الحمدهلل اين جلسه برگزار نشد؛ چراكه 
اگر اين اقدام صورت مي گرفت، امروز با اين وضعيتي كه عده اي ســودجو ايجاد 

كرده اند، قطعا سر ما را مي بريدند.«
او توضيح داده است كه سال82 براي بخش ديگر اين مرتع سند دفترچه اي به نام 
موقوفه صادر شده است و وقف نامه اين منطقه نيز مربوط به سال13۴1 است كه 
همه اسناد آن هم موجود است. اين وقف نيز براي خيرات و مبرات و براي مردم 

ساكن منطقه صورت گرفته است.
براساس آنچه مديركل اوقاف مازندران خبر داده است »موقوفه مورد اشاره داراي 

پوكه هاي معدني است كه اداره اوقاف مخالف برداشت معادن پوكه است.« 
ابراهيم حيدري جناسمي همچنين گفته است: منطقه موقوفه داراي معادن پوكه  
است كه عده اي قصد سوءاستفاده از اين معادن آن را دارند و در سال 9۴ يا 93 نيز 
رئيس كل دادگستري استان مازندران به اين منطقه ورود كرد و اجازه برداشت را 
حتي از اوقاف گرفت و هم اكنون نيز هيچ برداشتي از اين منطقه صورت نمي گيرد. 
اگرچه امروز عده اي به صورت آزاد پوكه هاي معدني را برداشــت و اقدام به حمل 
آنها با خودرو مي كنند، اما اداره اوقاف هيچ گونه ورودي به برداشت از اين معادن 

نداشته است.
همين ديروز و پس از انتشــار گزارش روزنامه همشــهري از وقف بخشي از كوه 
دماوند، پيگيري هاي همشهري مشــخص كرد كه رياست جمهوري نيز در حال 

پيگيري موضوع وقف بخشي از كوه دماوند است.
گزارش وقف بخشــي از كوه دماوند با توجه به جايگاه اين ميراث طبيعي ايران 
اگرچه با واكنش هاي فراوان همراه بود، اما بايد ديد آيا سازمان جنگل ها و مراتع 
و بخش هاي مرتبط با منابع طبيعي در مذاكره براي بازگرداندن اين بخش از كوه 

دماوند به منابع طبيعي به نتيجه مي رسند؟ 

كنترل ريزگردهاي اهواز آغاز شــد، اما مشخص نيست 
تهران و كرج چه زمان  بايد از شر ازن رها شوند تابستان آلوده  واكنش اداره اوقاف به گزارش همشهري از وقف 

بخشي از كوه دماوند

قله نبود يال بود
رئيس اداره اوقاف مازندران: دفترچه وقف يك يال از قله دماوند 
سال82 صادر شده و وقف نامه نيز مربوط به سال۴1 است

3كالنشهر كشــور اين روزها با آلودگي 
هوا دســت و پنجه نرم مي كنند. مطابق 
پيش بيني ها و گزارش هاي همشــهري، 
قرار بود تابســتان امســال، فصلي براي 
هجوم آلودگي هوا به كالنشهرهاي كشور 
باشد. آمار و ارقام رســيده نيز مويد اين 
موضوع شد تا بيشترين تمركز آلودگي 
هوا در 6هفته اخير باشد. شهرهاي بزرگ 
سال هاست با انباشت آالينده هاي جوي 
دســت و پنجه نرم مي كننــد و به  علت 
ريشــه ها و منابع متفاوت بايد براي رفع 
آنها، راهكارهــاي متفاوتــي را دنبال و 

اعمال كرد.

۳كالنشهرآلوده
مقايسه كيفيت هواي 8كالنشهر كشور 
نشان مي دهد كه در فاصله اول فروردين 
تا 5مرداد سال جاري، شــهرهاي اهواز، 
 تهران و كرج به ترتيب 3 كالنشهر آلوده 
كشــور در ســال 99بوده اند. در اهواز 
گردوغبــار مطابق هر ســال همچنان 
عامل اصلي اســت، اما در تهران و كرج، 
علت اصلي افزايش آالينده، ازن بوده كه 
موجب شده اين 2 كالنشهر چسبيده به 

هم با اين مشكل روبه رو شوند.

بررسيعللآلودگي
ذرات معلــق كمتــر از 10ميكــرون 
همواره در 6 ماه نخســت ســال گلوي 
اهواز را مي فشــرد و موجب مي شــود 
گردوغبار در اين شــهر و ساير شهرهاي 
استان خوزســتان افزايش يابد. در اين 
خصوص ســازمان محيط زيست و ساير 
دســت اندركاران براي كاهــش دامنه 
ريزگردهــا تالش كــرده و مي كنند كه 
آخرين مــورد آن به طــرح درختكاري 
مهران تــا كربال بــراي كنتــرل دامنه 
خيــزش غبارهــاي خارجــي و محلي 
برمي گردد. در تهران و كرج، اما معضل 
اصلي همچنان به ازن و گاه ذرات معلق 

كمتــر از 2.5ميكرونــي برمي گردد كه 
همه ريشه در سوخت و تردد خودروهاي 
بي كيفيت و بعضا فرسوده دارد. ازن يك 
آالينده ثانويه اســت كه بر اثر انتشــار 
ذاكسيدهاي نيتروژن و هيدروكربن ها در 
هوا پراكنده مي شود. بخارات بنزين نيز 
در اين مسير راه را هموار مي كند تا اين 
تركيب به اتمسفر شهري برسد و پس از 
باز توليد آالينده اي به نام ازن به ســطح 

شــهر برگردد و موجــب آلودگي هواي 
كالنشهرها شود.

مقايسهباسال۹۸
سال گذشته كالنشهرهاي اهواز، تهران 
و كرج به ترتيــب ۴2، 20و 12روز آلوده 
داشتند كه اين اعداد امســال به ترتيب 
به ۴8، 30و 2۴روز رســيده است. البته 
شهرداري تهران كه نيمي از ايستگاه هاي 

ســنجش آلودگي هــواي پايتخت را در 
اختيــار دارد، معتقد اســت؛ معيارهاي 
سنجش نسبت به گذشته سخت گيرانه تر 
شده، اما به هر ترتيب اين چيزي از شرايط 
آلودگي هوا نمي كاهد. حسين شهيدزاده، 
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران در اين باره معتقد اســت: امسال 
با روش جديد و پارســال با روش قديم 
شاخص كيفيت هوا را محاسبه مي كرديم 
و اگر بخواهيم هر دوي اين آمار را با هم 
مقايسه كنيم. قطعا به اشتباه مي افتيم، 
چرا كه بــراي انجام مقايســه بايد روش 
محاسبه اي يكســاني درنظر گرفت. اگر 
بــا روش قديم محاســبه مي كرديم، در 
120روز نخست امسال هوا 2۴روز هواي 
پاك داشتيم؛ حال آنكه اين عدد امسال 
بر مبناي محاسبه جديد 15ارزيابي شده 
است. استدالل اين مقام مسئول در حالي 
است كه منابع آالينده هر سال در تهران 
بيشــتر مي شــوند و بر مبناي گزارش 
وزارت صنعت، ساالنه 300هزار خودرو 
به شــهري نظير تهران افزوده مي شوند 
ولي از صدها هزار وسيله فرسوده كمتر از 
يك درصد از رده خارج مي شوند تا منابع 

توليد آلودگي همچنان بيشتر شوند.

اهميتكاهشازن
ازن مطابق ارزيابي هاي محيط زيستي، 
يك اكسيدان بسيار قوي است و مي تواند 
ســبب بروز مشكالت تنفســي متعدد 
نظير حمالت آســمي، كاهش عملكرد 
ريه و بيماري هاي جدي تنفســي شود. 
از طرفــي افزايش قابل توجــه روزهاي 
ناســالم به دليل اين آالينده طي 5سال 
اخير در تهــران در فصول گرم ســال، 
مي تواند هشــداري باشــد تا با اولويت 
بيشــتر بر كاهش آالينده هاي انســان  
ساخت توليد كننده ازن ازجمله ارتقاي 
كيفيــت ســوخت بــراي خودروهاي 
ديزلي و از رده خــارج كردن خودروها و 
موتورسيكلت هاي فرســوده، از افزايش 
اين آالينده مهــم و پرخطــر در هواي 

شهرهاي بزرگ جلوگيري كنيم. 
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افقي:
 1- ســگ دريايي- از اماكن 
ديدني شــهرري- ســومين 

حرف يوناني
2- شــدت دادن- دهم مــاه 

محرم- دشمن آتش
3- داســتان كوتــاه- محل 

نصب رادار- ذلت و خواري
۴- غلــه برافشــان- مــاده 

آرايشي مژه- ماشين نويسي
5- عنوان سالطين مغول در 

ايران بود- بلبل- پدرآذري
6- گلي زيبا و خوشبو- مرض

7- مــزه دهــان جمع كن- 
مسئول كتابخانه- تغار چوبي

8- زن نازا- باالي زانو- پيل 
الكتريكي

9- از فروع دين اسالم- رماني 
نوشته احمد محمود- نشانه 

مصدر جعلي
10- حالي شدن- زميني كه 
نبش كوچه يــا خيابان قرار 

گرفته است
11- الفــت- هــر بخش از 

مسابقه بوكس- مشورت
12- گذرگاه- موزه پاريس- 

ذره باردار
13- پايه و اســاس- آشكار- 

آشنا
1۴- حرف نــدا- قند جوانه 

جو- ناشناخته

15- زندگــي اجتماعــي 
در جهــت رشــد و ترقــي- 
ماشــيني كه با اســتفاده از 
انرژي مكانيكــي، برق توليد 

مي كند- برهنه
  

عمودي:
1- زيبــا و دلفريـــــــب- 

ثابت كردن
2- معــادل فارســي دراور- 

مكنده- يك دوم
3- شك و ترديد- دوره اي از 

زندگي زنان
۴- از ملزومات حفاري- آنچه 
از ســوختن چيزي برجاي 

ماند- پوشاكي زنانه
5- رفوزه- گوشــت كبابي- 

نماز تنهايي
6- هنر هفتم- مايع نشاسته- 

جايگاه ويژه در سالن نمايش
7- خــوراك- كتاب معروف 

هيتلر- از مصالح ساختماني
8- فتنه و آشوب- تله- شجاع 

و جنگجو
9- شهر باراني- آنچه موضوع 
گفت وگوي بسياري از مردم 

است- گاو شخم زن
10- نوعي حلوا- الســتيك 
خودرو- عيد باستاني ايرانيان

11- پشت ســرهم- شرور- 
درخت انگور

از  اوقــات-  بعضــي   -12
باشــگاه هاي فوتبال اماراتي- 

درخت عرب
13- دستگاه قديمي نمايش 

فيلم- خرج
1۴- لــوازم منــزل- فرضيه 
علمي بــه اثبات نرســيده- 

مبتكر
15- شروع، آغاز- بازيگر خانم 

فيلم تايتانيك
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متوسط

۴۹۳۱۸۷۲5۶
۱۸۲5۴۶۷۳۹
۶۷5۳۹۲۴۱۸
۷5۴۶۲۹۱۸۳
۹۲۱۸۷۳۶۴5
۳۶۸۴۱5۹۲۷
۲۱۹۷5۸۳۶۴
5۴۶۹۳۱۸۷۲
۸۳۷۲۶۴5۹۱

سخت

  ۹ 5 ۸    
 ۸    ۲  ۱ 
  ۷    ۴  
        5
۱   ۷  5   ۹
۳        
  ۸    ۲  
 ۴  ۲    ۶ 
    5 ۶ ۱  

ساده

۲ ۹  ۸    ۴ 
  ۴ 5 ۱    ۶
     ۲ ۷ ۸ ۹
۹  ۶  ۳   5 
 5  ۶  ۱  ۷ 
 ۳   ۹  ۸  ۴
۳ ۴ 5 ۹     
۷    ۶ ۴ ۳  
 ۱    ۳  ۲ ۸

كيفيتهوايامسال۸كالنشهركشورتا5مرداد

ناسالمبرايهمهناسالمبرايگروههايحساسسالمپاكشهر/شاخص

۱5۸۴۲۸۲تهران

-۶5۶۰۴تبريز

۲۱۱۱۱5۱اصفهان

-۲۶۷۹۲۴كرج

-۲۱۱۰۳۶مشهد

۴۷۹۳۷۹اهواز

۹۱۰۱۱۸۱شيراز

-۳۱۸۹۹اراك

زاد
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حدود 7 ماهي كــه از آغاز ســال ۲۰۲۰ 
گذشته است، شركت هاي بزرگ فناوري فناوری

آمريكا بيشــتر از17 ميليارد دالر در هند 
سرمايه گذاري كرده اند. آمازون، فيسبوك، گوگل و حاال 
اپل اسم هاي شناخته شده اي هستند كه خودشان را براي 
كشور 7۲ ملت آماده كرده اند. روز گذشته مشخص شد كه 
اپل هم توليد گوشي پرچمدار خود، يعني سري آيفون11 
را در هند شروع كرده است. براي بسياري از شركت هاي 
فناوري آمريكايي، ديگر چين شــايد جاي مناسبي براي 
سرمايه گذاري به حساب نيايد. تنش ها و چالش هاي اخير 
بين دولت  دونالد ترامپ و مقام هاي پكن باعث شده تا اين 
شركت ها به فكر مكان ديگري براي سرمايه گذاري باشند 
و چه جايي بهتر از هند كه شــباهت هاي بسياري هم به 

چين دارد.

گسترش فعاليت اپل در هند
فاكســكان، توليدكننده گوشــي هاي اپل، كار ســاخت 
واحدي در نزديكي شهر چناي در هندوستان را براي توليد 
گوشي هاي آيفون11آغاز كرده است. اين نخستين باري 
اســت كه اپل قصد دارد يكي از پرچمــداران خود را در 
اين كشــور توليد كند. به گزارش وبسايت تك كرانچ، اپل 
از سال۲۰17 تاكنون به ســاخت مدل هاي ارزان قيمت 
آيفون در هندوستان پرداخته است و حاال قصد دارد حتي 
برخي مدل هاي خاص خود را نيز در اين كشــور به توليد 
 ،SE برساند. هندي ها پيش تر شاهد توليد مدل اوليه آيفون

آيفون S6 و آيفون7 در كشورشان بوده اند و هم اكنون نيز 
گوشي هاي آيفون XR در هندوستان توليد مي شود. قبل تر 
نيز شــركت نوكيا، مدل هاي ارزان قيمت خود را در هند 

توليد مي كرد كه مشتريان بسياري داشت.

سيليكون ولي  در راه هند
يك روز كريســتوف كلمب براي رسيدن به هندوستان، 
آمريكا را كشــف كرد و حاال آمريكايي هــا توانايي هاي 
باال و ظرفيت ويژه هندوســتان را براي سرمايه گذاري 
كشف كرده اند. از شروع سال۲۰۲۰شركت هاي پرآوازه 
فنــاوري آمريكايي نزديك به 17ميليــارد دالر در هند 
سرمايه گذاري كرده اند. سي ان ان در گزارشي آورده است 
كه آمازون در  ماه ژانويه يك ميليارد دالر و فيسبوك در 
اواخر  ماه آوريل، نزديك به 6ميليارد دالر در اين كشور 
پهناور و پرجمعيت ســرمايه گذاري كرده اند. گوگل نيز 
چند هفته پيش تعهدي 1۰ميليــارد دالري داده و در 
صدر جدول سرمايه گذاران قرار گرفته است. اينها بخشي 
از موج ســرمايه گذاري در هند در ســال جاري ميالدي 
است كه اكنون به رقمي بالغ بر ۲۰ميليارد دالر رسيده 
كه البته بخــش اعظم آن را ســرمايه گذاران آمريكايي 
تامين كرده اند. »جي گوليش« كــه در هيأت همكاري 
فناوري آمريكا و هند امور سياستگذاري را برعهده دارد، 
درخصوص سرمايه گذاري آمريكايي ها در هند، مي گويد: 
»مردم اطمينــان دارند كه در طوالني مــدت، هند بازار 
بسيار خوبي خواهد بود. همه  چيز و حتي مقررات به اندازه 
كافي عادالنه و شفاف خواهد بود. من فكر مي كنم اينها 
فقط ريشه هايي در حال عميق شدن هستند كه از قبل 

وجود داشته اند.«

كاهش وابستگي به چين
تنش هاي بيــن دولت هــاي آمريكا و چين ايــن روزها 
بسياري از شركت هاي ۲ كشــور را با مشكالت عديده اي 
روبه رو كرده اســت؛ به همين دليل شركت هاي فناوري 
مشــهور آمريكا تصميم گرفته اند تا كمــي از اين جدال 
بزرگ فاصله گرفته و با دورانديشــي، خــود را از مهلكه 
نجات دهند. در ســال۲۰19، هندوســتان در رتبه دوم 
بازار تلفن هاي هوشــمند در جهان قرار داشــته است. 
در اين جــدول، رتبه اول به چين و رتبه ســوم به اياالت 
متحــده اختصــاص دارد. توليد گوشــي هاي آيفون در 
هندوســتان، باعث كاهش وابستگي شركت اپل به چين 
خواهد شد؛ كشوري كه بيشــترين ميزان توليد آيفون 
در آن صورت مي گيــرد. درحالي كه اپــل در صدر بازار 
گوشــي هاي هوشــمند ممتاز در هند قرار دارد، اما تنها 
يك درصد از كل بازار تلفن هاي هوشــمند اين كشور را 
در اختيار دارد. يكــي از مهم ترين داليــل البته، قيمت 
باالي آيفون براي مصرف كنندگان هندي است. با توليد 
و فروش گوشي هاي آيفون در هندوستان، اپل مي تواند 
فروش بهتر و درآمد بيشتري داشــته باشد؛ چراكه اين 
محصوالت به عنوان بخشي از توليدات داخلي هندوستان 
شامل ماليات ۲۰درصدي واردات نخواهند شد. فاكسكان 
با سرمايه گذاري يك ميليارد دالري، فعاليتش را در هند 
افزايش مي دهد و دهلي نو نيز در مقابل مي خواهد با يك 
برنامه 6ميليارد و 6۰۰ميليون دالري، شركت هاي مطرح 
توليدكننده گوشي را براي توليد به اين كشور جذب كند.

توجيه براي سرمايه گذاري كالن در هند
تا پيش از شــيوع ويروس كرونا و همه گيري بيماري 
كوويد- 19، شــركت هاي آمريكايــي به خاطر برخي 
مســائل و چالش ها با دولــت هند، تمايــل چنداني 
براي ســرمايه گذاري در اين كشــور از خود نشــان 
نمي دادند. حاال همه  چيز فرق كرده اســت. از ســوي 
ديگر دولت ترامپ نسبت به شركت هاي چيني كامال 
بي اعتمــاد بوده و ترجيــح مي دهد كه بيــن اقتصاد 
خود و چيــن، مرزبندي هاي بســياري قــرار دهد. 
درحالي كه هندوســتان همواره براي شــركت هاي 
حوزه فناوري آمريكايي يك اقبال بزرگ به حســاب 
مي آمده اســت، كمرنگ شــدن همكاري با چين و 
نگراني از سرمايه گذاري در جاهايي مانند هنگ كنگ، 
آمريكايي ها را به سمت هند ســوق داده است. اما آن 
چيزي كه سيل سرمايه گذاري را بسيار توجيه پذيرتر 
مي كند، اقتصاد ديجيتال هند با بيش از 7۰۰ميليون 
كاربر اينترنتي است كه نمي شود به اين سادگي ها از 
آن چشم پوشي كرد. خيلي ساده است كه درك كنيم، 
اين ميزان از كاربران اينترنتي چه سودي را مي تواند 
روانه خزانه هاي شــركت هاي آمريكايي كند. در اين 
ميان نبايد يك نكته را نيز فراموش كنيم و آن مربوط 
به قوانين سختگيرانه چيني ها مي شــود. بسياري از 
شــركت هاي آمريكايي از اين قوانين ناراضي هستند 
و اميدوارند كه در هندوســتان آزادي عمل بيشتري 

داشته باشند.

اپل هم با توليد گوشي پرچمدار خود به جمع سرمايه گذاری 17 ميليارد دالري شركت هاي فناوري آمريكا در هند پيوسته است نگاهی ديگر

تماس از پيام رسان 
داخلي با تلفن همراه 

 روز گذشــته ســازمان تنظيــم مقررات 
و ارتباطــات راديويي دســتورالعمل نحوه 
اتصال متقابــل اپراتورهــاي تلفن همراه با 
پيام رســان هاي داخلــي را تصويب كرد. 
حســين فالح جوشــقاني، رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اعالم 
اين خبر در توييتر خود نوشــته است كه با 
تصويب اين دستورالعمل تعرفه اين تماس ها 

نصف تماس عادي خواهد بود.
چندي پيش بود كه حسين فالح جوشقاني 
از پياده ســازي ويژگــي CallOut در 
پيام رســان هاي داخلــي و اپراتورها خبر 
داده بود. با اين ويژگي، كاربران شبكه هاي 
پيام رســان بومــي مي تواننــد از طريــق 
اپليكيشن با شماره هاي موبايل حتي بدون 

نصب و داشتن اپليكيشن تماس بگيرند.
به نظر مي رســد كــه اين يك سياســت 
تشــويقي جديد اســت كه براي استفاده 
مــردم از پيام رســان هاي داخلــي درنظر 
گرفته شده است. با اين قابليت، كاربري كه 
پيام رسان هاي مشهور داخلي را نصب كرده 
باشــد، مي تواند از طريق اين پيام رسان ها 
با يك شــماره همراه اول، ايرانسل يا رايتل 
تماس گرفته و به جاي پرداخت هزينه هاي 
۴9 تا 69 توماني )نــرخ متغير تماس هاي 
صوتي در اپراتورهاي موبايل( تنها ۲۵ تومان 

بپردازد.
به گزارش همشهري، در اين ويژگي، افراد 
حســاب كيف پول داخل پيام رســان خود 
را شــارژ مي كنند و پس از برقراري تماس، 
هزينه  مكالمه از شارژ كيف پول الكترونيكي 

داخل پيام رسان آنها كم مي شود.
مديران پيام رســان ها پيــش از اين هزينه 
دقيقه اي ۲۵ تومان را بــراي راه اندازي اين 
ويژگي گران دانسته و خواستار مقرر كردن 
هزينه اي كمتر در اين رابطه شده بودند. به 
عقيده آنها اين هزينه براي كاربران به صرفه 
نخواهد بود. هم اكنون بســياري از كاربران 
براي تماس هاي روزمره خود از تماس صوتي 
بر بستر اينترنت از پيام رســان هايي مانند 

واتساپ استفاده مي كنند.

هندجايگزينچينبرايسيليكونولي
ساسان شادمان منفرد

خبر نگار

جهان استارتاپي

رونق استارتاپي در بارسلونا
بارسلونا يكي از زيباترين شــهرهاي دنيا محسوب مي شود و بيماري 
كوويد- 19 تاكنون خسارات سنگين و جبران ناپذيري را به صنعت 
گردشگري اين شــهر بزرگ وارد آورده اســت. به گزارش وبسايت 
»اي يو اســتارتاپس«، اگرچه به نظر مي رســد كه وضعيت اقتصادي 
در مركز ايالت كاتالونيا روزبه روز بدتر مي شود، اما استارتاپ هايي در 
اين شهر وجود دارند كه توانسته اند در اين ايام، شرايط را به نفع خود 
تغيير دهند و رشد فزاينده اي داشته باشند. يكي از اين استارتاپ ها، 
MediQuo نام دارد كه در حوزه سالمت و پزشكي فعاليت مي كند. 
اين استارتاپ در سال۲۰17 تاسيس شــده و تاكنون ۴ميليون يورو 
به عنوان ســرمايه دريافت كرده كه ۲ميليون يوروي آن را در ژانويه 
سال جاري به دست آورده است. آنها با داشتن 6۵۰هزار كاربر، بيش از 
يك ميليون ويزيت مجازي را از طريق اپليكيشن و سايت خود انجام 
داده اند. پزشكان و كارشناسان استارتاپ MediQuo به صورت آنالين 
با كاربران در ارتباط هســتند و در مطب هاي مجازي شان بيماران را 
ويزيت مي كنند. موفقيت اين استارتاپ اگرچه در روزهاي پرالتهاب 
همه گيري بيماري كوويد- 19 بيشتر به چشم مي آيد، اما امكانات و 
فعاليت هايشــان فراتر از اين موضوع بوده و روزهاي درخشاني را نيز 

مي توان برايشان در دوران پساكرونا متصور بود.

پلتفرمي براي همكاري
شــركت هاي كرايه خودرو در نقاط مختلف دنيا يكي از فعال ترين و 
مؤثرترين مشــاغل بودند كه اين روزها به دليل شيوع ويروس كرونا 
و همه گيري بيمــاري كوويد- 19و كاهــش متقاضي در بخش هاي 
مختلف، تقريبا بيكار شده اند. بســياري از آنها، با تعديل نيرو مواجه 
شده اند و برخي هم كارمندان شان را به منزل فرستاده اند تا دوركاري 

كنند.

به گزارش تك كرانچ، در اين ميان يك اســتارتاپ لس آنجلســي به 
نام Swoop قصد دارد اپراتورهاي كوچك محلــي را با يك پلتفرم 
نرم افزاري جديد به خدمت گرفته و كســب و كار آنها را در اين روزها 
رونق دهد. اين استارتاپ كه اميدوار اســت محصول جديدش با نام 
SaaS با استقبال خوبي مواجه شده و درآمدزايي ايده آلي از آن داشته 
باشد، اخيرا توانسته با جذب يك سرمايه گذار مناسب، بودجه اش را 
به 3ميليون و ۲۰۰هزار دالر افزايش دهد. پلتفرم SaaS Swoop به 
شركت ها اجازه مي دهد تا خودروهاي مورد نظرشان را رزرو كرده و 
به مقصد اعزام كنند. آنها مي توانند حين سفر، وسايل نقليه را رديابي 
كرده و با مشتريان ارتباط برقرار كنند. درحال حاضر تمركز اصلي اين 
استارتاپ روي فعاليت هاي محلي بنا نهاده شده و برنامه اي براي ارائه 

خدمات در سطح حمل ونقل عمومي وجود ندارد.

   صداي ما را از مريخ مي شنويد
مريخ نــورد اســتقامت )Perseverance( در ماموريت خود قصد 
دارد به طور مســتقيم صداي مريخ را به زمين مخابره كند. وبسايت 
AI در اين خصوص نوشت: »تابه حال 8ماموريت به سمت كره مريخ 
ارســال شــده كه هيچ كدام از آنها صدايي را به زمين منتقل نكرده 
است. مريخ نورد ناسا كه 3روز ديگر مسافرت خود را به سمت سياره 
سرخ آغاز خواهد كرد، مجهز به ۲ ميكروفن براي ضبط صداهاي اين 

سياره است.«
   توليد آسفالت ضد آفتاب

گروهي از محققان آلماني با همكاري گشتاســب چراغيان، محقق 
ايراني انستيتو مهندسي راه در دانشــگاه صنعتي برانشوايگ آلمان، 
روشي براي بهبود مقاومت قير در برابر اشعه فرابنفش يافته اند. براساس 
مقاله اي كه در نشريه »نيچر - ساينتيفيك ريپورتز« به چاپ رسيده، 
آنها بر اين باور هستند كه به وسيله يك نانوكامپوزيت جديد از جنس 
رس و سيليس پيروژنيك مي توان مانع از ايجاد شكاف هاي عميق و 

چاله  روي آسفالت شد.
   باگ عجيب اينستاگرام برطرف مي شود

اينســتاگرام اعالم كرد كه باگ نرم افزاري اش را در سيســتم عامل 
iOS1۴، برطرف خواهد كرد. به گزارش انگجت، اين باگ باعث مي شد 
كه هنگام حضور در صفحه اصلي اينستاگرام، دوربين دستگاه هايي كه 
از سيستم عامل iOS14استفاده مي كنند، روشن شود! البته مسئوالن 
اين شــبكه اجتماعي اعالم كرده اند كه متصديان شان هرگز به اين 
دوربين دسترسي ندارند و تاكنون گزارشي مبني بر ثبت تصوير از اين 

طريق به دست شان نرسيده است.
   بوگاتي بچه ها به بازار مي آيد

شــركت بوگاتي در اين وانفســاي كرونا، خودرويي را براي بچه ها 
طراحي كرده تا شايد بتواند ركود اين دوران را پشت سر بگذارد. اين 
خودروي جديد با الهام از يك مدل قديمي كه در سال19۲6ساخته 
شده، توليد مي شود و بسته به تنظيماتي كه روي آن اعمال خواهد 
شد، مي تواند بين ۲۰تا ۵۰كيلومتر بر ساعت سرعت داشته باشد. اين 
وسيله نقليه برقي مناســب كودكان باالي 1۰سال است. قيمت هر 
دستگاه، 3۵هزار دالر تعيين شده كه در نوع خود، خودرويي بسيار 

گران به نظر مي رسد.
   كتاب ها را قرنطينه كنيد

بهترين روش براي ضدعفوني كردن كتاب ها، قرنطينه كردن آنهاست. 
به گزارش وبسايت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، 
شواهد بررســي شــده مطالعه اي كه درخصوص ماندگاري ويروس 
كرونا بر سطح اجسام مختلف انجام شده اســت، نشان مي دهد كه 
اين ويروس به مدت ۲۴ساعت روي ســطوح مقوايي فعال مي ماند. 
بنابراين زمان قرنطينه مناســب براي محصوالت كاغذي يا مقوايي 
ساده دست كم ۲۴ســاعت و براي كتاب هاي پوشيده از پلي استر يا 
 DVD و CD ساير پالستيك ها و همچنين مواد پالســتيكي مانند

7۲ساعت است.

نقشمهميكسرمايهدارهندي
بيشتر سرمايه گذاري هاي تكنولوژيك در هندوســتان وارد صندوق شركت هايي مي شود كه توسط يك 
ميلياردر هندي به نام »موكش آمباني« كنترل مي شود. Jio Platforms كه يكي از اپراتورهاي موبايل 
مشهور هند يعني Jio را هم در اختيار دارد، هلدينگي است كه توانسته است از پايان  ماه آپريل ۲۰ ميليارد 
دالر از شركت هاي فناوري سرمايه جذب كند. همه سرمايه گذاري فيسبوك و نيمي 
از ســرمايه گذاري گوگل از طريق امپراتوري ارتباطات تحت سلطه موكش آمباني 
دريافت شده است. اين مسئله به خاطر اين است كه شركت هاي فناوري استفاده 
از مسير موكش آمباني را با ارتباطات خاص او ســريع ترين راه براي دسترسي به 
اقتصاد ديجيتال هند مي دانند. Jio در سال۲۰۱۶ شبكه موبايل خود را در 
هند راه اندازي كرد و طي ۴سال اخير توانسته  است ۴۰۰ ميليون مشترك 
داشته باشد. اين شركت فعاليت خود را به حوزه هاي گسترده تري ازجمله 
تجارت الكترونيك، پرداخت الكترونيك و ســرويس هاي پخش آنالين 

توسعه داده است.

ث
مك

گيتس: يك دوز واكسن كرونا، به تنهايي مؤثر نيست
»بيل گيتس« بنيانگذار شركت مايكروسافت معتقد است يك واكسن مؤثر براي مقاومت 
عليه ويروس كرونا نياز به تزريق چندين دوز دارد. به گزارش فاكس نيوز، گيتس مي گويد: 
هيچ يك از واكسن هايي كه تاكنون مراحل تست آزمايشــي خود را با موفقيت پشت سر 
گذاشته اند با تزريق يك دوز واحد، مؤثر نخواهند بود. هرچند در ابتداي مسير اينطور به نظر 
نمي رسيد. وي تأكيد مي كند: اگر مي خواهيم انتشــار ويروس را در سطح جهان متوقف 
كنيم بايد 7۰تا 8۰درصد مردم دنيا تحت پوشش واكسيناسيون قرار بگيرند كه رقمي باور 
نكردني است. گيتس همچنين با درنظر گرفتن عوارض جانبي واكسن ها، اطمينان داد كه 
سازمان غذا و داروي آمريكا، ايمني واكسن نهايي را از نزديك بررسي خواهد كرد: سازمان 
غذا و دارو به خوبي نظاره گر ماجرا است. اين سازمان استاندارد طاليي براي تمام قانونگذاران 
و راهنماي آنها در جهان است و اگر به آن وفادار باشــند، اوضاع خوب پيش خواهد رفت. 
تاكنون واكسن آكسفورد از انگليس و واكسن شــركت Moderna از آمريكا توانسته اند 
فازهاي اول و دوم آزمايش انساني خود را با موفقيت پشت سر بگذارند و مردم دنيا را براي 
رهايي از ويروس كشنده كرونا اميدوار كنند. درصورت ورود اين واكسن ها به مرحله توليد 

انبوه، براي واكسيناسيون جهاني به بيش از 7ميليارد دوز نياز است.

N95 توليد ماسك چندبار مصرف با قابليت

   تركيب قدرتمند برای درمان كوويد-۱9
محققــان تركيبــی قــوی از آنتی بادی را شناســايی 
كرده اند كه ممكن اســت به درمان عفونت های ناشــی 
از كوويــد-19 كمــك و همچنيــن افــراد در معرض 
خطر را از ابتال بــه بيماری محافظت كنــد. به گزارش 
گاردين، آنتی بادی هايی كه از بيماران بســتری شــده 
كوويد-19 جمع آوری شــده می تواند در مقياس زياد 
توسط شــركت های داروســازی توليد و برای مبارزه با 
ويروس يا جلوگيری از ابتال به آن به افراد تزريق شــود. 
دانشــمندان دانشــگاه كلمبيا در نيويــورك برای اين 
تحقيق، آنتی بادی ها را در ۴۰ بيمار مبتال به كوويد-19 
بررسی كردند و 61 آنتی بادی را در بدن ۵ بيمار شناسايی 
كردند كه باعث از بين رفتن ويروس شده بود. در ميان 
اين آنتی بادی ها، 9آنتی بادی قدرتمندترين پاســخ را 
برای خنثی كردن پاتوژن بروز داده بود. آزمايشات انجام 
شده روی سلول نشان داد كه آنتی بادی ها ويروس را از 
بين بردند؛ در حالی كه آزمايشــات روی همستر نشان 
داد كه تزريق يكی از آنتی بادی هــای قوی تر، حيوانات 
را از ابتال به ويروس كرونا در امان نگه داشــته اســت. 
»ديويد هو« اســتاد پزشــكی كلمبيا كــه رهبری اين 
تحقيقــات را برعهده دارد، می گويد: مــا به طور خاص 
آنتی بادی های بســيار قدرتمندی را كــه می تواند در 
چرخه توليد انبوه قرار بگيرد، شناسايی كرده ايم. هدف 

ما اين اســت كه در مراحل ابتدايی بيمــاری را درمان 
كنيم، به ويژه آنهايی كه در معرض ابتال به بيماری شديد 
هســتند؛ مانند ســالمندان و مبتاليان به بيماری های 
زمينه ای. برای پيشــگيری نيز اين تركيب آنتی بادی ها 
مطمئنا می تواند جايگزين واكسن شــود كه باز هم در 
اين رابطه اولويت ما آســيب پذيرترين ها هســتند. اين 
تركيب آنتی بادی ها به حدی متنوع اســت كه محققان 
معتقدند كه انواع جهش يافته ويــروس را نيز می تواند 
تحت پوشــش قرار دهد. هو می گويد: اســتفاده از يك 
تركيب از آنتی بادی های مختلف كــه به نقاط مختلف 
سنبله ويروس حمله می كند، مانع از مقاومت ويروس در 

برابر درمان می شود.

   ممنوعيت ماسك سوپاپ دار در بيمارستان ها
شــبكه بهداشــت دانشــگاه ســنت لوك اعالم كرد: 
دستورالعمل های به روز شــده برای ممنوعيت استفاده 
از ماسك ســوپاپ دار در بيمارســتان ها اعالم شد. به 
گزارش هلث ديلی، ماسك هايی كه روی آنها دريچه ای 
برای تنفس بهتر تعبيه شــده اســت، اجــازه می دهد 
تا هوای بازدم شــده به داخــل اتاق منتقل شــود. در 
دستورالعمل های بيمارســتانی آمده است در صورتی 
كه كسی با چنين ماسكی وارد بيمارســتان شود، آنها 
موظف هســتند با يك ماســك جراحی به استقبال او 
بروند. مركز كنتــرل و پيشــگيری از بيماری ها نيز در 
راهنمای تجهيزات محافظ شخصی برای كادردرمانی، 
آورده است: ماسك های تنفسی با دريچه های بازدم نبايد 
در مواقعی كه وارد محوطه اســتريل می شويد استفاده 

شــود. )به عنوان مثال  طی يك عمل تهاجمی در اتاق 
عمل( زيرا ممكن اســت دريچه بازدم باعث شود بازدم 
فيلتر نشده شما وارد قسمت استريل شود. اين مركز برای 
عموم مردم نيز استفاده از ماسك های پارچه ای را به جای 
ماسك های سوپاپ دار به عنوان ابزاری مهم در مبارزه با 
كوويد-19 توصيه كرده است. شواهد روزافزونی وجود 
دارد كه نشان می دهد ماسك پارچه ای باعث جلوگيری 

از انتشار ويروس به ديگران می شود.

   كرونا از مادر به جنين منتقل نمی شود
دانشــمندان با انجام يك مطالعه كوچك به اين نتيجه 
رســيدند كه احتمال انتقال كوويد-19 از مادر مبتال به 
نوزاد در صورت رعايت احتيــاط هنگام زايمان، بعيد به 
نظر می رسد. به گزارش بی بی سی، براساس اين تحقيق 
از 1۲۰ كودك متولد شــده در 3 بيمارستان نيويورك، 
آزمايش هيچ يك از آنها پــس از به دنيا آمدن از مادران 
مبتال، مثبت نبود. اين نتايج ۲هفته بعد از شــيردهی و 
به اشتراك گذاشــتن اتاقی براي كودكان با مادرانشان 
منتشر شــد. اطالعات در مورد خطر انتقال كوويد-19 
در دوران بارداری و شــيردهی بسيار كم است؛ بنابراين 
توصيه ها برای زنان باردار و مادران جديد متفاوت است. 
در انگلســتان، كالج رويايی زنان و زايمان و متخصص 
زنان توصيه می كند كه مادران مبتال در صورت تمايل به 
شيردهی نوزاد، می توانند با او در يك اتاق باشند، اما بايد 
تمام جوانب احتياط را رعايت كنند. ســازمان بهداشت 
جهانی نيز می گويد كه مزايای شيردهی به مراتب بيشتر 

از خطرات احتمالی ابتالی نوزاد به كوويد-19 است.

كرونا X علم

1۰۰ثانيه خبر

پژوهشگران به تازگي يك 
ماسك سيليكوني چندبار دانش

مصرف توليــد كرده اند كه 
 N95 مي توانــد جايگزين ماســك هاي
يكبار مصرف شود و مشكالت اين ماسك 

را ندارد.
به گــزارش ســي ان ان، پژوهشــگران 
انستيتوي فناوري ماساچوست و بريگام 
و بيمارســتان زنان در بوســتون نام اين 
ماسك را iMASC گذاشته اند كه بدون 
نگراني از آلودگي، قابل اســتفاده مجدد 
اســت. اگرچه اين پژوهشگران هنوز هم 
بايد به تجزيــه و تحليل هاي خود درباره 
چگونگي جذب ذرات ويروسي به وسيله 
اين ماســك ادامه دهند، اما اين نوآوري 
براي رفع كمبودهــاي مهم مراقبت هاي 

بهداشتي اميدوار كننده است.
ســازندگان مي گويند كه iMASC يك 
ســطح محافظ دارد كه قابل مقايســه با 

ماسك هاي سوپاپ دار N95 است.
اين ماسك به شكل يك ماسك معمولي 
N95 اســت، با اين تفاوت كــه از يك 

الستيك ســيليكوني شــفاف ساخته 
شده كه مي تواند پس از هر بار استفاده 
استريل شود. همچنين در اين ماسك از 
فيلترهاي دوتايي كه دهان را پوشــانده 
است، استفاده شــده كه مي توانند بعد 
از استفاده تعويض شوند. پژوهشگران با 
استفاده از پرينتر سه بعدي اين ماسك را 
توليد و آن را براي آزمايش بين پرستاران 
و پزشــكان توزيــع كردنــد. كاركنان 
بهداشت و مراقبت به ميزان قابل تنفس 
بودن، متناسب بودن با صورت و راحتي 
تعويض فيلترها امتياز دادند. پس از آن 
از كاركنان بهداشت و مراقبت سؤال شد 
كه نظر شما درباره استفاده از اين ماسك 
چيست و پاسخ اين بود كه تفاوتي بين 
N95 و اين ماسك نمي بينند. تعدادي 
هم ماســك جديــد را ترجيــح دادند. 
ماســك هاي N95 مؤثرترين پوشــش 
در برابر ويروس محســوب مي شــوند و 
مي توانند تا 9۵درصــد ذرات را جذب 
كننــد. اما آنها بــراي اســتفاده مجدد 
ساخته نشــده اند. با اين حال، كاركنان 

مراقبت هاي بهداشــتي به دليل كمبود 
ماسك مجبور به استفاده مجدد از آنها 
مي شوند. پزشكان چاره اي ندارند كه از 
اين وســايل بالقوه آلوده دوباره استفاده 
كنند كه مي تواند آنها يا بيمارانشان را در 
خطر ابتال به ويروس كرونا قرار دهد. اين 
در حالي است كه ماسك جديد مي تواند 

با روش هاي مختلف اســتريل شــود. 
اين روش ها كه به وســيله پژوهشگران 
آزمايش شــده و هيچ آسيبي به ماسك 
نزده است، شــامل اتوكالو )استريليزر 
بخار(، قرار دادن آنهــا در فِر و قرار دادن 
آنها در ســفيدكننده و الكل ايزوپروپيل 

است.
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نخستين مددسراي ويژه زنان در تهران، 
سال94 در محدوده چيتگر فعاليتش را زنان

آغاز كرد. مددسراها يا گرمخانه ها، مراكز 
اقامتي موقتي هستند كه امكان اقامت شبانه همراه با 
ارائه غذاي گرم، لباس تميز و اســتحمام را براي زنان 
آسيب ديده يا در معرض آسيب فراهم مي  كنند؛ زناني كه 
اگر به هردليل مجبور به اقامت شبانه در خيابان باشند، در 
معرض انواع آسيب ها قرار خواهند گرفت. برخي از آنها 
زنان معتادي هســتند كه خانواده را رها كرده يا طرد 
شده اند و اگر كارتن خوابي و پارك خوابي شبانه شان ادامه 
يابد، آنها را گرفتار مشكالت ديگري خواهد كرد. برخي 
ديگر زنان در راه مانده، بي سرپناه و تنهايي هستند كه 
گرفتار اعتياد نشده اند، اما بي خانماني و آوارگي شان در 
شــهر آنها را تهديد كــرده و بايد هرچــه زودتر از اين 
تهديدها فاصله بگيرند. تهران هم اكنون 3مددســراي 
ويژه زنان دارد و قرار است به زودي چهارمين مددسراي 

زنان نيز راه اندازي شود.
مددسراي شوش يا نام ديگرش ياس، مددسراي چيتگر 
با نام نيلوفرآبي و مددســراي دره فرحزاد بــا نام يلدا، 
ظرفيت رسمي و اضطرارشان در مجموع 340نفر است 
كه همگي بــا راهبري ســازمان هاي مردم نهاد فعال و 
متخصص در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي چند 
سالي اســت به پناهگاهي براي زنان آسيب ديده و تنها 
تبديل شده اند؛ زنان آسيب ديده اي كه نخستين نيازهاي 
آنها، غذاي گرم، جاي خواب امن و مناسب و بهداشت 
و نظافت شــان در اين اماكن مورد توجه قرار مي گيرد. 
در كنار تمام اين خدمات، مددكاران مددسراها نيز در 
كنار مددجويان قرار مي گيرند تــا به آنها انگيزه دوباره 
براي زندگي سالم را بدهند. برخي از زنان معتادي كه 
شــب ها در مددســراها اقامت دارند، ترغيب به ترك 
مواد شــده و با خواســت خود به مراكز درمان و ترك 
مواد مخدر ارجاع داده مي شوند. 2مركز واقع در منطقه 
22 و 15 ويژه همين زنان اســت با اين تفاوت كه مركز 
درماني منطقه15، مادران معتاد داوطلب ترك را همراه 
با كودكانشــان نگهداري مي كند. اين كودكان معموال 
جز مادرشان سرپرست ديگري ندارند و بهترين اتفاق 
نگهداري آنها در كنار يكديگر و البته ارائه مراقبت هاي 

جداگانه اســت. تمام مددجويان معتادي كه به مراكز 
ترك فرستاده مي شوند، خودشان خواستار و داوطلب 
بهبودي بوده اند. مهدي گلشــني، سرپرست اداره امور 
مراكز سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
به همشهري، مي گويد: »هيچ انگيزه اي براي معتادان 
به اندازه بازگشت سالمت خودشان نمي تواند در اقدام 
به ترك آنها مؤثر باشــد. داوطلبان ترك، ديگر از ادامه 
وضعيت خود خسته شده و خواهان بازگشت به زندگي 

هستند.«

مددسراي جديد زنان با خدمات حمايتي ويژه
تمام زناني كه در مددسراها اقامت دارند، معتاد نيستند. 
تعدادي از آنها زنان تنها و ســالخورده،  داراي بيماري 
مزمن، اختالل حــواس و البته بي خانمــان و تنهايي 
هستند كه در سامان سراي لويزان به صورت شبانه روزي 
نگهداري مي شوند و مانند مددسراها، اقامتشان شبانه 
نيست، اما دســته ديگري از زنان نيز وجود دارند كه نه 
بيمار و سالخورده اند و نه معتاد و كارتن خواب. اين زنان 
يا افراد بي پناهي هســتند كه به هر دليل آواره خيابان 

شــده اند يا در راه ماندگاني اند كه براي انجام كاري به 
تهران آمده، اما توان پرداخت كرايه مســافرخانه را هم 
ندارند يا زنان بهبوديافته از اعتيادند كه نبايد در ميان 
ساير زنان آسيب ديده قرار بگيرند. مددسراي ويژه اين 
زنان كه هنوز نامي برايش انتخاب نشده در منطقه8 و 
بزرگراه باقري قرار دارد و هفته آينده به صورت رسمي 
افتتاح خواهد شد. گلشني درخصوص اين مركز به نقش 
پررنگ تر مددكاران اشاره كرده و مي افزايد: »اين مركز 

از تيم مددكاري قوي و متبحري برخوردار اســت. اين 
مددكاران از ابتداي ورود زنان در كنار آنها قرار خواهند 
گرفت تا اگر در مسير انجام كار اداري در تهران هستند، 
زودتر كارشان به پايان برسد و به شهرشان بازگردند. اگر 
از خانواده جدا شده اند، دوباره به خانواده برگردند يا اگر 
تنها و بي سرپناهند، اقدام مؤثري براي رفع مشكلشان 
انجام شود. اين مددســرا بيشتر شبيه پانسيون و مركز 
موقتي خواهد بود كه از گرفتار شدن اين زنان در ورطه 

چهارمين مددسراي بانوان با ارائه خدمات حرفه اي هفته آينده افتتاح مي شود

تاكنون هيچ كدام از مددجوها در گرمخانه ها و مددسراهاي تهران به كرونا مبتال نشده اند و وضعيت مراكز سفيد است

در مدد سراهای بانوان، بازگشت به زندگی عادی نیز دنبال می  شود.    عكس: همشهری / امیر رستمی

انگيزه  دوباره زنان آسيب ديده زيرسقف سفيد
الهام مصدقي راد

خبر نگار

خبر

سامانه گزارش فساد در شهرداري 
راه اندازي مي شود

مجيد فراهاني: گزارشگران فساد در مديريت شهري 
تهران تا 6 برابر نصاب معامالت خرد، پاداش مي گيرند

طرح حمايت از گزارشگران فســاد)معروف به سوت زنان( 
به زودي به شورا مي رود. براساس اين طرح، شهرداري تهران 

به زودي سامانه گزارش فساد را راه اندازي مي كند.
به گزارش همشــهری، يك فوريت اين طرح كه با پيشنهاد 
مجيد فراهاني تقديم شورا شده بود، در سال 97 به تصويب 
رسيد.از سوي ديگر شــهرداري تهران هم آيين نامه اجرايي 
حمايت و صيانت از گزارشگران فساد را در سال 1398 تقديم 
شورا كرد كه در فرايند بررســي، اين طرح و اليحه به علت 
شباهت هاي ساختاري و عملكردي در هم ادغام و آيين نامه 
جامع حمايت و صيانت از گزارشــگران فساد در شهرداري 

تهران در 14 ماده تهيه شد.
آن طور كه مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت مالي 
شوراي شــهر تهران مي گويد؛ كار كارشناسي اين آيين نامه 
در كميته مشترك كارشناسي كميسيون برنامه و بودجه و 
كميسيون حقوقي و نظارت شورا به اتمام رسيده و به زودي 
پس از تصويب در كميسيون مشترك، تقديم هيأت رئيسه 

مي شود.
عضو شــوراي شــهر تهران در اين باره گفت:»شــهرداري 
تهران در اين آيين نامه ملزم به راه اندازي ســامانه گزارش 
فساد در شــهرداري تهران خواهد شــد و به منظور صيانت 
و حمايت از گزارشگران فساد كميســيون ويژه اي با حضور 
مديران واحدهاي نظارتي شــهرداري، نمايندگاني از شورا، 
ســازمان هاي مردم نهاد و يكي از گزارشــگران فســاد در 

شهرداري به انتخاب شورا تشكيل مي شود.«
فراهاني كه از اداره كل هماهنگي هيأت  هاي رســيدگي به 
تخلفات اداري كارمندان شــهرداري، بازديد مي كرد، ادامه 
داد:» مبارزه با فساد و ارتقاء سالمت اداري شهرداري تهران 
يكي از مهم ترين مطالبات مردم تهران از شــورا و مديريت 
شهري است. اين مســئله به قدري براي شهروندان تهراني 
مهم است كه درنظرسنجي انجام شده در آغاز دوره پنجم، 
شهروندان اين مطالبه را همپاي معضل آلودگي هوا و ترافيك 
در زمره 3 چالش كليدي شهر و شهرداري تهران برشمرده اند.
او تصريح كرد:» براي پاسخ به اين مطالبه شهروندان نيازمند 
اقداماتي ازجمله رســيدگي به تخلفات كاركنان و مديران 
توســط هيأت هاي تخلفات اداري، ارتقــاء انضباط مالي از 
طريق نظارت حين خرج، صيانت و تشويق گزارشگران فساد 
در شهرداري، شناسايي گلوگاه هاي فساد و اصالح، بهبود و 

هوشمند سازي  فرايندهاي محمل فساد هستيم.«
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شــوراي شــهر تهران 
خاطرنشــان كرد:»همچنين به منظور صيانــت و حمايت 
حقوقي و قضايي از گزارشــگران فساد، شــهرداري ملزم به 
پشــتيباني و تامين حمايت حقوقي از طريق تامين و خريد 
خدمات از وكال شده است، از ســوي ديگر در بخش تقدير و 
تشويق گزارشگران فســاد هم درصورتي كه گزارشگر فساد 
از شــهروندان باشــد پاداش مالي تا 6 برابر نصاب معامالت 
خرد براســاس نصاب مصوب هيأت وزيران پيش بيني شده 
و درصورتي كه گزارشگر فســاد از كاركنان شهرداري باشد 
پرداخت پاداش تــا معادل 6 ماه حقوق او پيش بيني شــده 

است.«
فراهاني گفت:» براي نخســتين بار رديــف اعتباري براي 
تشــويق و حمايت از گزارشگران فســاد را در بودجه سال 
1398 و 1399 شهرداري مطرح كردم و خوشحالم كه اين 
رديف ها در بودجه شهرداري پيش از بودجه دولت و ساير قوا 
ايجاد شده است. ضمن اينكه در آيين نامه تدوين شده توسط 
شورا پيش بيني شده شهرداري ساالنه در روز جهاني مبارزه 
با فساد از شهروندان گزارشگر فساد با برگزاري همايش تقدير 
و نتايج ارزيابي شاخص ادراك فساد را به تفكيك واحدها اعم 
از مناطق، سازمان ها، شــركت ها و مؤسسات اندازه گيري و 

اعالم عمومي كند.«
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران در اين 
بازديد از بخش هاي مختلف اين واحد ديدن كرد و در جريان 

نحوه رسيدگي به پرونده ها قرار گرفت.

شهردار منطقه 12 از شناسايي 27 مركز 
درماني پرخطر در اين منطقه خبر داد و ايمنی

گفت:»تاكنون 1716 ملــك ناايمن در 
سطح اين منطقه شناسايي شده است.«

به گزارش همشهري،  علي محمد سعادتي با بيان اينكه 
بررسي وضعيت ايمني ساختمان هاي منطقه در قالب 
دو گروه امالك پرخطــر و ناايمن با همــكاري عوامل 
آتش نشــاني صورت گرفته و اين امر طــي بازديدهاي 
مستمر كنترل و در حال بررسي است،  گفت:» 1716 
ملك ناايمن در محدوده منطقه 12 شناســايي شــده 
كه با توجه به اخطارهاي صادر شــده در چندين نوبت 
و پيگيري هاي به عمل آمده از ســال گذشته تا كنون،  
حدود 150 ملك نسبت به شروع عمليات ايمن سازي  
در منطقه اقدام كرده اند كه از ايــن ميان بيش از 100 
ملك پيشــرفت باالي 70 درصد در اجــراي عمليات 
ايمن ســازي  خود دارند.« او با بيان اينكه كميته ايمني 
منطقه با حضور عوامل آتش نشاني به صورت مستمر و 
ماهانه برگزار مي شود و وظيفه آنها بررسي امالك ناايمن 
شناسايي شده است،  تصريح كرد:» از سوي ديگر با توجه 
به شرايط ويژه محدوده بازار كميته ايمني امالك بازار 
نيز با حضور اعضای هيأت امنای بازار به صورت مستمر 

برگزار مي شود.«
ســعادتي با تأكيد بر اينكه عمده داليل آتش سوزي در 
محدوده بازار،  وضعيت نامناســب سيم كشي و ضعف 
كنتورهاي برق امالك است،  ادامه داد:»با تالش اعضای 
اين كميته تعداد 136 ســراي تجاري نسبت به اصالح 
شبكه برق خود اقدام كردند كه به عبارت ساده تر 9423 
كنتور برق در سراهاي بازار با تأييديه اداره برق اصالح 

شــد.« او گفت:» همچنين با توجه به اينكه 27 مركز 
درماني در ســطح منطقه 12 به عنوان امالك پرخطر 
معرفي شده اند،  در ماه جاري كارگروه نظارتي با حضور 
عوامل فني و HSE )بهداشت، ايمنی و محيط زيست 
محيط كار( مراكز درماني،  همكاران آتش نشاني،  ستاد 
بحران و واحد HSE منطقه به منظور مميزي مستمر 
مراكز درماني تشكيل شد. بنابراين اميدواريم با عملكرد 
اين كارگــروه،  مراكز درماني محدوده داراي شــرايط 

مطلوب تري شوند.«
 شهردار منطقه 12 درباره برخي مشكالت خاص امالك 
اين منطقه نيز بيان كرد:» در منطقه 12 شاهد فعاليت 
مشــاغل پرخطر هســتيم كه در كنارآنها كارگاه هاي 
توليدي و انبارهايشان نيز قرار دارد. عمده اين مشاغل 
نيز در بافت فرسوده هســتند كه احتمال بروز هرگونه 
حادثه بحراني را افزايش مي دهــد و اصالح اين امر نياز 
به همــكاري همه جانبه نهادها از قبيــل وزارتخانه ها،  

هيأت هاي امنا،  اصناف،  نهادهاي قانونگذاري،  نظارتي 
و البته شهروندان دارد.« سعادتي با تأكيد بر اينكه وجود 
مراكز اصلي تجاري شهر تهران ازجمله بازار بزرگ تهران 
در اين منطقه،  سبب تغيير كاربري امالك از مسكوني 
به تجاري،  انبار و كارگاه در سنوات مختلف شده است،  
گفت:» حاال در كنار اين تغيير كاربري ها شاهد هستيم 
كه انبوهي از مواد اشــتعالزا به صورت غيراستاندارد در 
كنار يكديگر در اين كارگاه و انبارها دپو شده كه احتمال 
وقوع حادثه را افزايش مي دهد؛ اين در حالي اســت كه 
به دليل پايين بودن قيمت امالك محدوده به نسبت ساير 
نقاط شهر تهران،  تمايل شهروندان و سرمايه گذاران به 
بازسازي و هزينه كردن براي ايمني ساختمان هاي اين 

منطقه را كاهش داده است.«

شناسايي100 ساختمان بسیار پرخطر و پرخطر 
پيش تر مهدي داوري،  مديرعامل سازمان آتش نشاني 
تهران هم از شناسايي 100ساختمان درماني و مسكوني 
قرمز و نارنجي )بسيار پرخطر و پرخطر( در تهران خبر 
داده بود. به گفته او ســاختمان هاي 50،  30و يا حتي 
10ساله نيز در ميان اين ساختمان ها ديده مي شود. به 
غيراز ساختمان هاي با ريسك باالي ايمني،  شهر تهران 
بيمارستان هاي ديگري هم دارد كه بيش از نيم قرن از 
تاريخ ساختشان مي گذرد و هر آن ممكن است حوادث 
ناگــواري در آنها اتفــاق بيفتد. رضــا كرمي محمدي،  
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
هم در اين بــاره گفته بود كه پايتخت 50بيمارســتان 
باالي 50ســال دارد كه هيچ يك از آنها شرايط ايمني و 

استانداردهاي الزم را ندارند.

آسيب جلوگيري مي كند.« به گفته سرپرست اداره امور 
مراكز سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
شهر تهران، ظرفيت اين مركز 20نفر است و در شرايط 
بحران و اضطرار به 30نفر خواهد رسيد؛ بافت شهري و 
موقعيت اين مركز اجازه افزايش ظرفيت آن را نمي دهد.

وضعیت سفید كرونا در مددسراهاي پايتخت 
حدود 2هفته قبل تســت كروناي 4نفــر از مددكاران 
مددســراها مثبت اعالم شــد. همگي اين افراد دوران 
قرنطينه را در خانه ســپري كرده و 3نفرشــان بعد از 
بهبودي كامل به كار بازگشــتند. يك مددكار ديگر نيز 
آخرين روزهــاي قرنطينه خانگي را ســپري مي كند. 
به گفته گلشني، خوشــبختانه هيچ كدام از مددجوها 
به كرونا مبتال نشــده اند و وضعيت مراكز سفيد است. 
چند مددجويي كه عالئم ســرماخوردگي داشتند نيز 
تحويل اورژانس شده و تست كروناي آنها منفي اعالم 
شده است. سيدمالك حسيني، سرپرست سازمان رفاه، 
خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران نيز 
در اين خصوص مي گويد:  »تمامي گرمخانه ها همچنان 
24ساعته فعال است و دســتورالعمل هاي بهداشتي، 
مراقبتي، ضدعفوني و بازرســي ها با همان شدتي كه از 
روز اول شــيوع كرونا انجام مي شد، به طور مرتب انجام 
مي شود. اگر مددجويي عالئم ابتال به كرونا را داشته باشد، 
تا زمان حضور عوامل اورژانس به اتاق ايزوله در گرمخانه 
منتقل مي شود و پس از حضور اورژانس با يك همراه به 
مركز درماني مي رود. با تشــخيص پزشك اگر مددجو 
نياز به آزمايش داشته باشد، آزمايش ها انجام مي شود و 
درصورت منفي بودن نتيجه به گرمخانه بازمي گردد.« به 
گفته او، اگر نتيجه تست كروناي مددجويي مثبت باشد، 
براي جلوگيري از انتقال اين بيماري و مراجعه نكردن 
مددجو از گرمخانه اي به گرمخانه ديگر مشخصات او در 
سيستم ثبت مي شود. با توجه به اينكه عالئم مددجويان 
درگير اعتياد در مواردي كه دچــار اختالل در مصرف 
مواد مخدر مي شــوند، شــبيه به عالئم كروناست، هر 
عالئمي مشاهده شود، آنان را به مراكز درماني منتقل 
می شوند تاكنون تست هيچ كدام از مددجويان مثبت 

نبوده است.

 بعد كوويد- 19، خیابان هاي شهربه پیاده راه تبديل شوند 
رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران از ترسيم شهر 

بعد از كوويد-19 خبر داد و گفت: »جاده بهبودي اين شورا
بيماري همه گير از خيابان هاي شهر خواهد گذشت.« به 
گزارش همشهري، ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي شهر 
تهران درباره تصوير تهران بعد از كوويد- 19گفت: »امروز بايد به اين 
بينديشيم كه تهران بعد از كوويد-19 به چه شكل خواهد بود؟« او افزود: 

»ما طي سال هاي متمادي اپيدمي هاي مهمي را در تاريخ ايران تجربه كرديم. ازجمله آبله 1237 و طاعون 
قرن 14 كه مرگ يك سوم جمعيت ايران را به دنبال داشت. بايد گفت جاده بهبودي از اين بيماري همه گير 
از خيابان هاي ما مي گذرد. شايد الزم باشد خيابان هاي شهر را به شكل پياده راه درآوريم. شايد ديگر نيازي 
به پل و اتوبان نداشته باشيم. معابر ما بايد به شكلي احيا  شوند كه دوچرخه سواري و ساير وسايل حمل ونقل 
نوظهور ظهور كنند. صنايع اتومبيل سازي  ما به اتومبيل هاي كوچك فكر كنند.« او ادامه داد: »شايد ايران 
و شترهايش مورد توجه توريسم قرار گيرد. مشاغل و اصناف ما بايد خود را براي حضور بلندمدت كوويد-19 
آماده كنند. رستوران ها به باغ ها و پياده راه ها بروند. شايد ما بايد به فضاي باز برويم. نبايد بنشينيم و شاهد 
از بين رفتن تعامالت اجتماعي باشيم. به جاي ترسيدن از مرگ به وســيله كرونا، زندگي كردن با آن را 
بياموزيم و نگذاريم چشم انداز آينده ما محدود به بيمار نشدن و تهيه واكسن و دارو بشود.« خداكرمي با ابراز 
اميدواري افزود: »نياز است با هم به ترسيم چشــم انداز ديگري براي زندگي بينديشيم. شايد نياز باشد 
ون هاي گشت ارشاد به آمبوالنس تبديل شوند و ساختمان هاي سازمان هاي عريض و طويل،  آي سي يو 
شوند. ممكن است كرونا ويروسي باشد كه قرار است نصف جمعيت جهان را از بين ببرد. نترسيم و با صالبت 

به مقابله با اين بحران برخيزيم و تا جايي كه توان داريم، رفاه و آسايش مردم را تا مين كنيم.« 

171۶ ملك ناايمن و ۲7 مركز درماني پرخطر در قلب تهران

21
گرمخانه

 در تهران 
وجود دارد.

20
گرمخانه

فعال است و 
يك  گرمخانه در 
شرايط اضطرار 
فعال مي شود.

2500
نفر

ظرفيت پذيرش 
گرمخانه هاست.

4000
نفر

ظرفيت پذيرش 
گرمخانه 
به صورت 

كف خواب است.

1600
مددجو

به طور متوسط 
در گرمخانه ها 

پذيرش 
مي شوند.

40
درصد

افزايش 
آمار پذيرش 

تابستان امسال 
نسبت به سال 
گذشته است.

12000
خانوار تهراني

از زمان شيوع 
كرونا در 

همكاري با 
شهروندان تحت 
پوشش حمايتي 
قرار گرفته اند.
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از زماني كه جدايي عليرضا بيرانوند از پرســپوليس قطعي شــد، 
گمانه زني هاي زيادي در مورد سرنوشت قفس توري سرخپوشان 
به وجود آمد. برخي مي گفتند بوژيدار رادوشويچ فيكس خواهد بود 
و بعضي ديگر عقيده داشتند باشگاه براي فصل آينده دنبال يك گلر 
بزرگ خواهد رفت تا رادو دوباره روي نيمكت بنشيند. كادر فني هم 
با توجه به حساسيت مسابقات پاياني فصل از اظهارنظر صريح در اين 
زمينه خودداري مي كرد. حاال اما داوود فنايي، مربي دروازه بان هاي 
پرسپوليس در يك مصاحبه گفته اين تيم براي فصل بعد دروازه باني 
مي خواهد كه تحمل نيمكت نشــيني را داشــته باشد. اين يعني 
بوژيدار براي ليگ بيستم قطعا فيكس است؛ اما بايد ديد پرسپوليس 
يك گلر نيمكت نشين بي حاشيه پيدا مي كند؟ يك رادوي ايراني كه 
اگر ماه ها بيرون نشست حوصله كند، به رقيبش احترام بگذارد و با 

هر گل تيم 50متر بدود. آيا چنين كسي پيدا مي شود؟

رادويايرانيپيداميشود؟

بازي پارس جنوبي و اســتقالل قصه جالبي داشــت. بار اول تيم 
ميهمان از حضور در زمين ســرباز زد. اســتقالل به جم نرفت و 
پارســي ها هم گفتند بازي بايد 3 بر صفر به سود آنها اعالم شود. 
كميته انضباطي اما حكم به تكرار مســابقه داد. در مرحله دوم، 
اين بار جمي ها اعالم كردند حاضر نيستند مقابل استقالل قرار 
بگيرند. اســتدالل آنها هم اين بود كه برنامه بازي قبل از بررسي 
پرونده در كميته استيناف تنظيم شده اســت. نهايتا اما كميته 
استيناف تشكيل شد وحكم به تكرار بازي داد. به اين ترتيب قرار 
است اين مسابقه  امروز برگزار شود. ما اما به تيم داوري بازي توصيه 
مي كنيم فرصت را از دست ندهند و اين بار آنها تهديد كنند كه به 
زمين نمي روند. نوبتي هم كه باشــد نوبت شماست. عجله كنيد 
دوستان؛ نشان بدهيد شگفتي هاي ليگ ايران هيچ مرزي ندارد.

االننوبتتيمداورياست

يعني عالي است اين علي آقاي پروين. يك ماه پيش در مصاحبه اي 
به سبك خودش گفته بود خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل 
كشك است؛ بعد به جلسه با وزير ورزش دعوت شد و در پايان نسبت 
به واگذاري سرخابي ها به شدت ابراز خوشبيني كرد. االن هم كه يك 
هفته از آن مالقات گذشته و اثرش از بين رفته، سلطان دوباره گفته: 
»خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل در بالتكليفي قرار دارد.« او 
البته در همين مصاحبه داليل ناراحتي اش را هم بروز داده است؛ اينكه 
از وزير خواسته بخشي از سهام پرسپوليس را به پيشكسوتان بدهد، اما 
سلطاني فر جواب داده: »برويد از بورس بخريد.« البد اگر سلطاني فر با 
واگذاري سهام سرخ ها به علي آقا و رفقا موافقت مي كرد، االن بهترين 
وزير دنيا بود. هرچند ما آخرش هم نفهميديم اين چه توقعي است 
كه برخي دوستان قديمي براي تصاحب سرخابي ها دارند. واقعا چرا؟

بازگشتبهكشك؟

نكته بازي

زالتانودوناروماتمديدميكنند
زالتان ابراهیموویچ و جانلوییجی دوناروما آماده تمدید قرارداد با میالن هستند و این نشان می دهد 
پیشنهاد میالن برای هردو بازیکن کافی بوده است. به نقل از گاتزتا دلو اسپورت، پس از منتفی شدن 
حضور رالف رانگنیک، اکنون میالن طبق نظر پائولو مالدینی بسته خواهد شد.

اميرحسين اعظمي| در روزهایي که پرسپولیس براي چهارمین فصل 
متوالي قهرمان شده، استقالل حتي براي رسیدن به آسیا هم به مشکل 
خورده و روي دور ناکامي گام برمي دارد. فرشید باقري که مدعي است 
بازیکنان استقالل به خاطر شرایط موجود از هواداران هم ناراحت تر 

هستند، احتمال آسیایي شدن استقالل را زیاد مي داند.

   از اینجا شــروع کنیم که قبل از شروع مجدد لیگ 
اندك شانسي براي قهرماني داشتید اما حاال شاید موفق به کسب 

سهمیه هم نشوید.
ما بايد سهميه بگيريم. البته اين موضوع را هم قبول دارم كه براي استقالل بد 
است كه دنبال سهميه باشد. ما استقالل هستيم و از ما توقع مي رود هميشه 
مدعي درجه يك و جدي قهرماني باشيم. متأسفانه شرايط به گونه اي رقم 
خورد كه حاال مجبوريم براي كسب سهميه بجنگيم. اين را هم بگويم كه 

احتمال آسيايي شدن ما زياد است.
   شاید به همین دلیل هواداران استقالل در روزهایي که 

تیم رقیب پوکر کرده، حسابي ناراحت هستند.
مي دانيم هواداران ناراحت هستند ولي باور كنيد ما بيشتر از آنها ناراحت 
هستيم. ما بابت اين موضوع از هواداران استقالل و همچنين پيشكسوتان 
باشگاه عذرخواهي مي كنيم. نيازي نيست بخواهم در مورد گذشته حرفي 
بزنم چراكه همه مي دانند چه اتفاقاتي رخ داد و برخي چه شرايطي به وجود 
آوردند. فقط اين را بگويم كه بازيكنان به تنهايي مقصر نيستند و آنها هميشه 
نهايت تالش خودشان را كرده اند. خيلي از مواقع اوضاع تيم ما مطلوب شد 

ولي شرايطي را رقم زدند كه دوباره اوضاع تغيير كرد.
   به نظرت اگر اســتراماچوني مي ماند، مي توانستید 

قهرمان شوید؟
وقتي يك تيم در مسير موفقيت قرار مي گيرد، از دست دادن بازيكن يا مربي 

مي تواند تأثيرگذار باشد. مطمئنا رفتن سرمربي تاثيرش را روي تيم ما 
گذاشت اما فراموش نكنيم كه در آن شرايط فرهاد مجيدي از خودگذشتگي 
كرد و به استقالل آمد. در آن زمان كمتر كسي حاضر می شد  سرمربيگري 
استقالل را قبول كند. مجيدي مدتي پيش جمله قشنگي گفت، او گفت 
اگر قرار است محبوبيتش را به خاطر استقالل از دست بدهد، ايرادي ندارد. 

بعد از آن هم استقالل با وضعيت سختي روبه رو شد. در شرايطي كه 
ما مصدومان زيادي داشتيم، بيماري كرونا هم شرايط را سخت تر 
كرد و ما از حمايت هواداران محروم شــديم. جدا از اين برخي ها 
هم شرايط را براي تيم ما سخت تر كردند و باعث شدند مشكالت 

بيشتر و بيشتر شود.
   فکر مي کني باشگاه براي فصل آینده 

مجیدي را حفظ کند؟
من گفتم و بازهم مي گويم كه آقا فرهاد از خودگذشتگي 
كرد و حاال باشــگاه هم بايد از او حمايت كند. باشگاه 
بايد به مجيــدي فرصت بدهد تا فصــل آينده هم 

سرمربي باشد.
   استقالل در این سال ها بارها 
بازیکنان کلیدي اش را در پایان فصل از 

دست داده. فکر مي کني مدیران باشگاه امسال بتوانند شاکله 
اصلي تیم را حفظ کنند؟

واقعا نمي دانم چرا بايد هر سال از صفر شروع كنيم. ما به عنوان بازيكن هم در 
اين شرايط اذيت مي شويم. فوتبال براي هواداران يك سرگرمي است ولي 
براي ما زندگي است و وقتي تيم نتيجه نمي  گيرد، واقعا ناراحت مي شويم. 
وقتي تيمي از لحاظ بازيكن يا مربي با تغييرات زياد روبه رو شود، طبيعتا 

دچار مشكل خواهد شد.
  خودت در استقالل مي ماني؟

قرارداد من در پايان فصل تمام مي شود و اجازه دهيد تا ببينيم 
خدا چه مي خواهد. بازيكنان استقالل با پوشيدن پيراهن 
اين تيم كلي هدف براي خودشان ترسيم 
مي كنند اما در ادامه شــرايط سخت 
مي شود. ما هر وقت اوج گرفتيم، برايمان 
مشكلي ايجاد شده و بايد همه  چيز را از صفر شروع 
كنيم. وقتي شــرايط مطلوب نباشــد، طبيعتا بازيكن هم 
نمي تواند كيفيت بااليي داشته باشد. خود من امسال يكي 
از سخت ترين فصل هاي فوتبالي ام را پشت سر گذاشتم اما 

اميدوارم در ادامه شرايطم بهتر شود.

  براي استقالل بد است كه دنبال سهميه باشد
   باقري:  مجیدي از خودگذشتگي کرد و باید در استقالل بماند

 حمله گازانبري
 به رتبه دوم

       امشب استقالل در جنوب و فوالد در شمال به طور همزمان 
 به پله دوم جدول حمله مي کنند

ليگ برتر فوتبال ايران امشــب بــا برگزاري 2 بــازي پيگيري 
مي شود. 3روز بعد از آنكه پرسپوليس با برتري در مسجدسليمان 
قهرماني اش را در اين فصل قطعي و رســمي كرد، امشب 2 تيم 
استقالل و فوالد كه از مدعيان كسب سهميه و عنوان نايب قهرماني 
هستند در 2 بازي خارج از خانه به مصاف رقباي خود مي روند. اين 2 
مسابقه از هفته بيست وسوم به جا مانده و همان بازي هايي است كه 
به دليل كرونايي شدن بازيكنان اين 2 تيم به تعويق افتاد. برگزاري 
اين 2 بازي جدول ليگ برتر را به وضعيت اســتاندارد و شــكل و 
شمايل اصلي اش نزديك خواهد كرد و تنها يك بازي ميان فوالد و 
نفت مسجدسليمان براي يكدست شدن جدول باقي خواهد ماند.

 پارس جنوبي - استقالل: اینها آسان نمي بازند
بعد از آنكه استقالل به جم نرفت، مسئوالن پارس جنوبي بارها و 

بارها در مصاحبه هاي خود ابراز كردند كه استقاللي ها كرونا را بهانه 
كرده اند و به تعويق افتادن اين بازي قانوني نبوده اســت. جمي ها 
تا همين دو سه روز قبل هم اصرار داشتند كه قانونا بايد 3بر صفر 
برنده شوند و به هيچ قيمتي مقابل استقالل قرار نخواهند گرفت. 
اما باالخره اعالم حكم اســتيناف آنها را راضي كرد كه امشب در 
خانه خودشان مقابل استقالل بايستند. پارس جنوبي در بازي هاي 
اخيرش نتايج خوبي مقابل تيم هاي مدعي گرفته است. جمي ها در 
اصفهان از سپاهان امتياز گرفتند و در جم توانستند شهرخودرو را با 
شكست بدرقه كنند. آنها در آخرين بازي خود هم در زمين پيكان 
بدون گل مساوي كردند تا از جدال 6 امتيازي قعرجدولي ها با امتياز 
خارج شوند. پارس جنوبي در حالي از استقالل ميزباني مي كند كه 
در 13ميزباني قبلي اش در اين فصل فقط يك بار شكست خورده كه 

آن شكست هم با گل دقيقه95مقابل پرسپوليس بوده است. ضمن 
اينكه اســتقالل در 2 حضور قبلي اش در جم متحمل 2 شكست 
شده و منصوريان و شفر هيچ كدام با امتياز از اين شهر برنگشته اند. 
تركيب استقالل در اين بازي باز هم غايبان زيادي خواهد داشت و 
گويا نسبت به بازي گذشــته مقابل نساجي فقط عارف غالمي به 

تركيب برمي گردد.
  نساجي -  فوالد: بازگشت نکونام به وطني

اين جدال 2 تيم بسيار موفق هفته هاي اخير است كه هم اكنون 
از فرم خوبي برخوردارند. اگر به جدول رده بندي 6هفته اخير نگاه 
كنيم سواي پرســپوليس كه با قاطعيت در صدر قرار مي گيرد، 
فوالد و نساجي تيم هاي دوم و سوم اين جدول خواهند بود. فوالد 
6بازي از 7بازي اخيرش را برده و فقط مقابل پرسپوليس مغلوب 

بوده است. نساجي هم بعد از آمدن محمود فكري هرگز شكست 
نخورده و طي 5بازي تحت هدايت اين سرمربي صاحب 2پيروزي 
و 3تســاوي مقابل تيم هاي نيمه باالي جدول شده است. بردن 
تراكتور در تبريز و تساوي مقابل استقالل در تهران از بهترين نتايج 
نساجي در اين هفته ها بوده است. اما فوالد هم ميهمان سرسختي 
در قائمشهر خواهد بود چراكه تيم نكونام با كسب امتيازات الزم از 
اين بازي هاي عقب افتاده مي تواند خودش را تا رتبه دوم جدول باال 
بكشد. نكته ويژه اين بازي بازگشت نكونام به قائمشهر و رويارويي 
او با شاگردان ســابقش خواهد بود. فراموش نكرده ايم كه رؤياي 
24ساله تيم نساجي  براي بازگشت به ليگ برتر باالخره با هدايت 
همين جواد نكونام تحقق يافت و قائمشــهري ها حضورشان در 

ليگ برتر را مديون همين مربي هستند.
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شنبه شب گذشته چند ساعت پس از آنكه سردار آزمون و هم تيمي هايش در سن پترزبورگ، قهرماني جام حذفي را 
جشن گرفتند، در شهر پورتوی پرتغال، مهدي طارمي در يك بازي سرنوشت ساز 2گل زد و تيم ريوآوه را به مرحله 
پلي آف ليگ اروپا رساند. 2پايان رؤيايي براي 2ستاره فوتبال ايران كه هركدام فصل را با نوسان آغاز كردند و درخشان 
به پايان بردند. سردار چندهفته پيش تر هم با زنيت مقتدرانه قهرمان ليگ روسيه شده بود. جدا از دستاوردهاي 
انفرادي، سردار و طارمي آمار فردي شان هم فوق العاده بود. سردار در حالي كه به نظر مي رسيد مهاجم اول تيمش 

»دزوبا« باشد و پنالتي ها را او مي زد، 18بار در ليگ گل زد و آقاي گل شد. او در 9بازي آخر زنيت در 
ليگ، 10گل زد و يك پاس گل داد. همين عملكرد درخشان باعث شد شايعات درباره رفتنش به 

يك تيم سرشناس اروپايي جدي تر از هميشه به نظر برسد. در ليگ پرتغال، مهدي طارمي 
كه نخستين فصل اروپايي اش را تجربه مي كرد، خودش را با توانايي حيرت انگيز در گرفتن 
پنالتي معرفي كرد. او در 3بازي اولي كه براي ريو آوه به ميدان رفت، 5پنالتي گرفت. در بازي 
با آوس )تيم مهرداد محمدي(، طارمي هت تريك كرد و يك پنالتي هم گرفت. هفته بعد در 
بازي با اسپورتينگ ليسبون 3پنالتي گرفت و باعث شد ريوآوه 3 به 2 پيروز شود. با وجود 
اين عملكرد درخشان به نظر مي رسيد در ريوآوه كسي انتظار ندارد طارمي در 
نخستين فصل حضورش كانديداي آقاي گلي ليگ باشد. شايد به همين دليل 
بود كه از 6پنالتي اولي كه گرفــت، هيچ كدامش را خودش نزد. يكي از آن 

پنالتي ها براي اينكه در پايان فصل به تنهايي آقاي گل شود، كفايت مي كرد. 
مهدي طارمي در 11بازي پاياني ليگ پرتغال 11گل زد. ازجمله يك گل به پورتو؛ 

قهرمان ليگ، يك گل به بنفيكا؛ نايب قهرمان ليگ و 2گل به اسپورتينگ؛ 
تيم چهارم ليگ.

 خوش به حال تيم ملي 
كه شما را دارد

 مهدي طارمي و سردار آزمون در شرايطي بهترين گلزنان 
ليگ هاي پرتغال و روسيه شدند كه امسال هيچ بازيكن آسيايي 

ديگري چنين دستاوردي در يك ليگ اروپايي نداشته است
آماده براي كمك به تيم ملي

تيم ملي ايران براي رسيدن به مرحله نهايي انتخابي جام جهاني دست كم 2بازي دشوار با عراق و بحرين دارد. 

ايران در بازي رفت به هر دو تيم باخته و اگر مي خواهد با اطمينان صعود كند، بايد پيروز بازي هاي برگشت 

باشد. رسيدن به اين هدف زماني سخت تر به نظر مي رسد كه به دليل شيوع كرونا بازي هاي مرحله برگشت، 

بيرون از تهران يا در ورزشگاه آزادي اما بدون تماشاگر باشد. در چنين شرايطي آمادگي 2ستاره اصلي خط 

حمله تيم ملي، بهترين خبر براي فوتبال ايران است. ســردار و طارمي كه اتفاقا در تيم ملي هم هماهنگ 

هستند، با اين ميزان از آمادگي، مي توانند از هر خط دفاعي در آسيا رد شوند. پيش از طارمي و آزمون، عليرضا 

جهانبخش هم توانسته بود در فصل2018-2017 ليگ هلند 21گل بزند و جايزه آقاي گلي را به دست بياورد.

پس از كسب سهميه پلي آف ليگ اروپا، طارمي تنها بازيكني بود كه روي دست ها رفت. زنيت با درخشش سردار هم ليگ رابرد هم جام حذفي.



ایرانشهر   دوشنبه 6 مرداد 99  شماره 7998 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

فرودگاه در سراب 
یوسف داودی، نماینده سراب در مجلس، از ساخت فرودگاه در این شهرستان خبر داد و گفت: پس از بررسی ۵ موقعیت 
مکانی، ۴۰۰هکتار از اراضی ملی روستای هولیق، برای احداث فرودگاه سراب 
انتخاب شد و طرح مطالعاتی این فرودگاه ظرف ۴ماه انجام خواهد شد. 
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    مشکالت پرستاران قراردادی 
 اشکان جهان آرای - ساری: در مازندران هم گالیه ها مانند دیگر استان هاست. یکی از پرستاران بیمارستان امام خمینی )ره( ساری به همشهری 
می گوید: بیش از یک دهه است در مراکز درمانی دولتی مشغول به کارم و به خاطر شرکتی بودن حقوق کمی دریافت می کنم. در این روزهای سخت 
کرونایی با این که از نظر حجم و ساعت کاری شــرایط برابری با نیروهای رسمی داشتیم، اما نصف پرستاران رسمی حقوق گرفتیم. سقف دریافتی 
3 میلیون تومان است و از کارانه های ماهانه هم سهم چندانی نداریم.  محمد پنبه چی، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران، تعداد پرستاران شرکتی را 13۰ نفر عنوان می کند و می گوید: حقوق و مزایای این پرستاران مانند نیروهای رسمی و پیمانی پرداخت 

و تشویقی آنها نیز طبق جدول در نظر گرفته شده است. 

   مدتی است با افزایش آمار مبتالیان و موارد مرگ و میر 
ناشی از کرونا، بار دیگر موضوع کمبود پرستار در استان های گزارش

مختلف مطرح شده است.
به گزارش همشــهری، چند ماه پیش ســازمان برنامــه و بودجه طرح 
به کارگیری 3 هزار پرســتار با اولویت نیروهای شرکتی و قراردادی را به 
وزارت بهداشــت ابالغ کرد، اما این طرح درنهایت به استخدام چند هزار 
پرستار با قرارداد 89 روزه منجر شد. بسیاری از این پرستاران، بدون بیمه 
و مرخصی، بعد از پایان قرارداد اخراج شــدند و آن هایی هم که سر کار 
هستند، با وجود شرایط سخت کاری در طول سال، و به ویژه در روزهای 
شیوع کرونا، از کم توجهی به عدالت در پرداخت حقوق و کارانه بین آنها 
و پزشکان بیمارستان ها گالیه دارند. هرچند ایرج حریرچی، معاون وزیر 
بهداشت، روز پنج شنبه در حاشیه جلسه استانی ستاد مقابله با کرونا در 
گلستان در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد به زودی برای حل مشکالت 
استخدامی پرســتاران 89روزه فعال در مقابله با کرونا اقدام می شود، اما 
در روزها و هفته های اخیر بســیاری از پرستاران در استان های مختلف 
از وضعیت خود گالیه کردند؛ گالیه ای که البته بــا بی رغبتی آنها برای 
بازگشت به مراکز درمانی در روزهای تکرار بحران کرونا هم همراه شده و 
بسیاری از استان های قرمز و در وضعیت هشدار از جمله مازندران، فارس، 
آذربایجان های شرقی و غربی، خراسان  رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، 
گلستان، کرمان، زنجان، ایالم، تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، 
مرکزی، خراسان شمالی و جنوبی، همدان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
اردبیل و کهگیلویه وبویر احمد با کمبود کادر درمانی در بخش پرستاری 

مواجه هستند. 

وعده ای که عملی نشد
   فرشته رضایی - رشت: محبوبه. ب یکی از پرستاران شرق گیالن 
است که با فراخوان وزارت بهداشــت از بیمارستان خصوصی در رشت 
انصراف می دهد و به عنوان نیروی شــرکتی در یک بیمارستان دولتی 
مشغول به کار می شــود و حاال با حقوق یک میلیون و خرده ای و بدون 
بیمه و تسهیالت مشغول کار است. او می گوید: پس از آن که دانشگاه علوم 
پزشکی اعالم کرد مجوز جذب و ردیف بودجه ندارد، بسیاری از پرستاران 
انصراف دادند و مشخص نیست با شیوع گسترده کرونا در پاییز چگونه باید 

اعتمادشان را برای خدمت رسانی به بیماران جلب کرد. 
زهرا. د. یکی دیگر از پرســتاران جوان در رشت، هم عنوان می کند: علوم 
پزشــکی بعد از فروکش کردن بحران کرونا اعالم کرد شرایط استخدام 
یا شرکتی شدن پرســتاران را ندارد، در حالی که قبل از آن وعده شرکتی 
شدن را به پرستاران داده بود. به گفته او، حدود 200 پرستار در این استان 
قراردادهای 89روزه دارند که حقوق ماهانه یک میلیون و 800 هزارتومان 
دریافت می کنند.  البته طاهره زاهدصفت، سرپرست اداره پرستاری دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، عمل نکردن وزارت بهداشت به فراخوان داده شده در 
اسفند سال  گذشته را مشکل جذب این پرستاران عنوان می کند و می افزاید: 
این بخش از کادر درمانی از سر اجبار حاضر به امضای قراردادهای 89روزه 

شدند، اما وزارت بهداشت باید براساس برنامه ریزی های بودجه ای خود برای 
جذب پرستاران تصمیم گیری نهایی کند.

پرستاران 89روزه را رها نکنید
   فاطمه کاظمی - همدان: یک کارشناس بیهوشــی، که با قرارداد 
89روزه به کار گرفته شده اســت، می گوید:  هنوز چیزی به ما نگفته اند، 
اما احتماال قراردادمان تمدید شود. این تمدید باز هم 89روزه خواهد بود 
و ارتقای قرارداد نخواهیم داشت. خبر استخدام 3 هزار پرستار جدید هم 
بیشتر تبدیل وضعیت است. یعنی نیروهای شرکتی با ارتقای قرارداد مواجه 
خواهند شد و چنین چیزی شامل حال نیروهای 89روزه نخواهد شد و 
در واقع استخدام جدیدی در کار نیست. یکی دیگر از پرستاران همدانی 
درباره وضعیت تجهیزات نیروهای موقت بیان می کند: همه کادر درمان 
در مضیقه هستند. برای مثال دستکش قیمت چندانی ندارد، اما به صورت 
شمارش شده در اختیار نیروها قرار می گیرد. در هر شیفت 3 تا 4 جفت 
دستکش دریافت می کنیم و با این دستکش ها هم غذا می خوریم و هم از 

بیمار مراقبت می کنیم. ماسک هم همین وضعیت را دارد.
 این پرســتار می افزاید: به هر دلیل ما کار در مجموعه دولتی را به کار در 
مجموعه خصوصی ترجیح دادیم و برای کمک بــه هموطنان مان وارد 
کارزار شده و جان خود و خانواده های مان را به خطر انداخته ایم. از مسئوالن 
می خواهیم بعد از پایان ایــن دوره ما را رها نکننــد و حداقل به صورت 

قراردادی ما را حفظ کنند. 

کمبود نیرو
   پوپک قاسمی – اردبیل: پرســتاران اردبیلی هم درگیر مشکالت 
زیادی هستند که مهم ترین آن کمبود نیرو است. مسئول کمیته اجتماعی 
و رفاهی نظام پرستاری استان به همشــهری می گوید: تعداد پرستاران 
استان ۱۶2۶ نفر اســت که شامل پرستاران اســتخدامی و شرکتی و 
قراردادی هم می شود. با کمبود پرستار مواجهیم و این وضع با توجه به 
شرایط بحرانی کرونا باعث فرسودگی شغلی و مشکالت جسمی و روحی 
پرستاران شده است. از سوی دیگر، حقوق و مزایا به نسبت سختی شغلی 
برای پرستاران ناکافی است و اینها همه باعث کاهش انگیزه در آنها می شود.
مینا نهامین با بیان این که ۱50 پرستار 89روزه به کادر درمان اردبیل اضافه 
شده اند، اما بار کار پرستاران در روزهای شلوغ و بحرانی کرونا کم نشده و 
عالوه بر آن مشکالت قبلی پرســتاران هم به قوت خود باقی است، بیان 
می کند: کارهایی که نظام پرستاری از سال قبل پیگیری کرد افزایش 50 
درصدی حقوق پرستاران بود که فقط شامل پرستاران استخدامی شد و 
شرکتی ها از این قانون محروم بودند. پیگیر مشکالت پرستاران در نشست 
با روسای دانشگاه علوم پزشکی استان بودیم و این مسائل را مطرح کرده ایم 

و امیدواریم نتیجه بخش باشد.

وضعیت نابسامان 
   فتانه احدي - کرج: پرستاران بیمارستان های دولتی البرز، به ویژه بخش 

کرونا، هم ساعت های زیادی را در بیمارستان می گذرانند. وعده وعیدهای 
زیادی هم شنیده اند که هیچ کدام محقق نشــده است. یکی از پرستاران 
البرزی در این باره می گوید: زمانی که در اسفند 98 فراخوان جذب و استخدام 
نیرو به  عنوان پرستار دوران کرونا را دادند، من و چند نفر از همکارانم قرارداد 
89روزه بســتیم. در آن مدتی که در بخش کرونا کار کردیم، حقوقی به ما 
ندادند. اواخر خرداد در کل ۶ میلیون به حساب ما پول واریز کردند. بعد از 
فروکش کردن دوره اول کرونا هم به همه پایان کار دادند، بدون عمل کردن 
به وعده استخدام!  سیما حمیدی ادامه می دهد: با اوج گرفتن کرونا دوباره 
فراخوان جذب نیرو دادند که هیچ یک از پرســتاران قبول نکردند. محمد 
اصغری، دیگر پرستار البرزی، که به بیماری کووید۱9 مبتال شده است، به 
همشهری می گوید: 2 ماه پیش به دلیل حضور در بخش بیماران کرونایی 
خودم هم به این بیماری مبتال شدم، اما هیچ خدماتی به من ندادند. حتی 
هزینه اسکن و آزمایش را هم بیمارســتان از من گرفت. این شرایط فقط 
برای من نبود و بسیاری از همکارانم هم همین شــرایط را داشتند و این 
واقعا اجحاف در حق پرستاران 89روزه است که جان شان را برای مراقبت از 

سالمت مردم کف دست شان گذاشته اند. 

برای پرستاران 89روزه بیمه رد نمی کنند 
   فرحناز چراغی – کرمانشــاه: قول و قرار دانشگاه علوم  پزشکی 
کرمانشــاه برای اســتخدام پرســتاران قراردادی 89روزه هم هنوز به 
ثمر ننشسته است. یکی از پرستاران شــرکتی که با قرارداد 89روزه در 
بیمارستان »گلستان« کرمانشاه مشغول فعالیت است، می گوید: پرستار 
شرکتی هستیم و با شیوع بحران کرونا مشغول کار شدیم. برای این که 
بیمه ما را رد نکنند، قراردادمان را 89روزه بستند و دانشگاه گفته خدمت 

در بیمارستان های کرونایی امتیازی برای آزمون های استخدامی است.
البته رئیس دانشکده پرســتاری و مامایی کرمانشاه تاکید می کند که 
مشکل خاصی در اســتان در این باره وجود ندارد. علی اکبر ویسی در 
گفت وگو با همشهری با بیان این که تعداد قراردادهای 89روزه با پرستاران 
به نسبت دیگر استان ها در کرمانشاه اندک است، اظهار می کند: این دوران 
خدمت جزء امتیاز این پرستاران در هنگام آزمون های استخدامی درج 

خواهد شد.
ویســی درباره انتقاد پرســتاران از کمبود امکانات و تجهیزات مصرفی 
پرستاران بیان می کند: امکانات در حد استانداردها نیست، اما کرمانشاه 

وضعیت بهتری نسبت به دیگر مراکز درمانی کشور دارد. آمار کادر درمانی 
مبتالی به کرونا در استان هم باال نیست و وضعیت کنترل شده است. 

کارانه ناچیز در روزهای سخت 
   سید  مرتضی احمدپور – تبریز: مرجع بودن مراکز درمانی آذربایجان 
شرقی در شمال  غرب کشور هم موجب شده تا کادر درمانی این استان با فشار 
کار به ویژه در بحران کرونا به دلیل مراجعات فراوان مواجه باشند. سختی هایی 
که به گفته پرستاران شاید با محقق شدن کارانه کرونایی، حل شدن مشکل 
استخدام شرکتی ها و تعیین تکلیف پرستاران 89روزه تا حدودی رفع شود.  
رئیس سازمان نظام پرستاری آذربایجان شــرقی قراردادهای 89روزه را 
پیشنهاد نامناسبی می داند که به جامعه پرستاری تحمیل شد؛ آن هم برای 
فرار از بیمه و تعهدات استخدامی. عبداهلل صفری می گوید: این قراردادها 
نادرست بود و اکنون که زمان شان سر رسیده، جامعه پرستاری را با مشکل 
مواجه کرده است. از زمان شیوع کرونا حدود 200 نفر و پس از آن 50 نیروی 
شرکتی دیگر جذب کردیم که مشکل کمبود نیرو تاحدودی رفع شد، اما با 
بحران دوباره کرونا حداقل 500 نیروی پرستاری دیگر نیاز داریم. وی با اشاره 
به سختی های کار پرستاران بخش کرونایی بیان می کند: گالیه پرستاران از 
کافی نبودن کارانه کرونا بحق است و کارانه ناچیزی که به آنها اختصاص پیدا 

می کند اصال با زحمات شان قابل قیاس نیست. 

8 ماه تاخیر در پرداخت کارانه 
   روح اهلل کریمی - قم: از اسفند 98 تاکنون ۱37 نفر از پرستاران مراکز 
درمانی قم به کرونا مبتال شده اند، اما رئیس سازمان نظام پرستاری استان 
معتقد است که آمار غیررسمی مبتالیان 28۶ نفر است. علیرضا طریقی 
خدام می گوید: استاندارد نسبت جمعیت به پرستار، به ازای هر هزار نفر 
4 پرستار است. این نســبت در قم به ازای هر هزار نفر جمعیت، حدود 2 
پرستار است. وی تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی و قراردادی را مشکل 
دیگر پرستاران عنوان می کند و می افزاید: 200 نیروی پرستاری شرکتی 
و 70 نیروی قراردادی مشغول فعالیتند که تبدیل وضعیت استخدامی آنها 
انجام نشده است. کارانه پرستاران هم به طور میانگین حدود 8 ماه است 

که پرداخت نشده. 
         

بحران کرونا عرصه را بر همه تنگ کرده به ویژه برای کادر درمان که طی 
چند ماه اخیر فشار مضاعفی را با شیفت های کاری پشت سر هم تحمل 
کرده اند و باز هم گرفتار همان شیب صعودی افزایش مراجعان مبتال به 
کرونا شده اند. هرچند که تدابیری برای جذب پرستاران موقت اندیشیده 
شد، اما چالش دســتمزدهای اندک، نبود کارانه و تعیین تکلیف نشدن 
شــرایط قرارداد باعث شــد تا همان کادر درمان موقت هم پس از پایان 
مدت 89روزه رغبتی برای بازگشت و کار در بخش کرونایی ها را نداشته  
باشند؛ اتفاقی که فشار کار نیروهای رسمی و پیمانی را چند برابر کرده و 
بسیاری از مراکز درمانی در استان های قرمز با کمبود پرستار و خستگی 

کادر درمان مواجه اند. 

بحران کرونا مراکز درمانی را با کمبود پرستار مواجه کرده و این در حالی است که رفتار حکایت غمناک پرستاران قراردادی 
ناعادالنه وزارت بهداشت با پرستارانی که 89 روزه به کار گرفته بود، آنها را برای بازگشت 

به بیمارستان های دولتی و کار در بخش مبتالیان کرونایی بی رغبت کرده است

معاون وزیر بهداشت از حل مشکالت استخدامی پرستاران 89 روزه خبر داد/ عکس : ایرنا
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كافه مجلس

  كانديداهاي احتمالي 1400
احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم گفت: 
ازطيف اصولگــرا اميرحســين قاضي زاده 
هاشــمي، نيكــزاد و مخبــر كانديــداي 
رياســت جمهوري ۱۴00 هســتند. او در 
گفت وگو با شفقنا ادامه داد:البته نمي دانم 
آيا آقاي قاليبــاف در انتخابات حضور پيدا 
خواهند كرد يا خير و فكــر نمي كنم فتاح 
رئيس بنياد مستضعفان در انتخابات ۱۴00 
حضور يابد، همچنين از طيف اصالح طلبان 
هم آقايان آذري جهرمي، ســورنا ستاري و 
اردكانيان هستند و احتماال جهانگيري هم 

شركت كند.

  چرا اســرائيل تعرض را به ســرعت 
تكذيب كرد؟

جليل رحيمي جهان آبادي، عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياســت خارجي در واكنش 
به تعرض جنگنــده آمريكايي به هواپيماي 
ايرانــي در گفت وگو با ايســنا گفت: دليلي 
ندارد وقتي هواپيماي مسافربري در خطوط 
مشــخص ايكائو پرواز مي كنــد هواپيماي 
نظامي آمريــكا بخواهد مزاحمــت ايجاد 
كنــد، البته كــه اين نشــان دهنده ضعف 
آمريكايي هاست چون آنها در مقابل ايراني ها 
در عين االسد شكســت خوردند و شكست 
در برابر گروه هاي مقاومت مردمي در عراق 
و شكســت اســرائيل در خاورميانه مقابل 
فلســطين را از چشــم ايران مي بينند. او 
ادامه داد: وقتي آنها زورشــان به رويارويي 
نظامي با ايران نمي رســد براي هواپيماي 
مســافري ايراني ايجاد مزاحمت مي كنند 
اتفاقي كه در زمان جنگ با عــراق رخ داد 
آن زمان همه امكانات اعم از پول، امكانات 
نظامي و اطالعاتي را به صدام حسين براي 
شكســت ايران دادند اما او ناتــوان بود، به 
همين دليل به ســمت حمله نظامي عليه 
هواپيماي مســافربري ايران رفتند كه اين 
نشان دهنده ضعف آمريكاست. عالوه بر آن، 
آنها تنها ادعاي رعايــت حقوق بين الملل و 
حقوق بشر را دارند اما خودشان اصلي ترين 
ناقض حقوق بين الملل و حقوق بشر هستند. 
در واقع آمريكا و اســرائيل عامل بي ثباتي و 

ناامني در جهان به شمار مي آيند.
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مجلس يازدهم كه با شعار انقالبي گري 
سوداي فسادستيزي دارد و در همين مجلس

مسير اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
منتخب گچساران را رد كرد، امروز پاي معارفه كسي 
براي ديوان محاسبات خواهد نشست كه در هفته 
گذشته شــائبه هايي درباره ســوابق اجرايي اش و 
مداركي كه به مجلــس داده تا به رياســت ديوان 

محاسبات برسد، مطرح شد. 
براســاس قانون، رئيــس ديوان محاســبات براي 
تصدي اين پســت حداقل بايد 20ســال ســابقه 
اجرايي داشته باشــد و ادعا شده اســت بذرپاش 
۴0ســاله براي گرفتن اين پســت »سابقه سازي « 
كرده است؛ خبري كه توسط جمعي از نمايندگان 
منتقــد او بــه بيــرون از بهارســتان درز كــرد و 
 لحظه بــه لحظه هم چــون يك بهمــن فراگير تر

 شد.

جمعي از نمايندگان پيگير عزل بذرپاش
ارائه سندهايي از تخلفات بذرپاش چنان در رسانه ها 
فراگير شــده اســت كه حتي مجمعي از حاميان 
ديروز او از برخــي فعاالن جريــان اصولگرا گرفته 
تا اعضاي بســيج دانشجويي - خاســتگاه سياسي 
بذرپاش- به همراهي با معترضان حضور او در راس 
ديوان محاســبات پرداخته اند.  درحالي كه مجتبي 
توانگر، نماينده تهران وعده پيگيري مجدد پرونده 
بذرپاش را داده و عنوان مي كند جمعي از نمايندگان 
به جد رسيدگي به تخلفات او را در دستور كار دارند 
و چهره هاي اصولگــرا چون جليــل محبي، دبير 
ســتاد امر به معروف و نهي از منكر در توييتر پاي 
كار اثبات تخلفات بذرپاش هســتند صداي رسمي 
ديگری در حمايت از مدير جوان دولت احمدي نژاد 
به گوش مي رسد و مدافعان او همچون محمدرضا 
ميرتاج الديني، نماينــده تبريز كه معاون پارلماني 

دولت احمدي نژاد بود و عليرضا شــهبازي و محمد 
خدابخشي از اعضاي كميســيون بودجه در قالب 
مصاحبه و بيانيه از رأي مجلس بــه بذرپاش دفاع 

مي كنند.

سابقه 20ساله بذرپاش احراز شده است 
عليرضا شــهبازي، رئيس كميته ديوان محاسبات، 
امور مالي و اموال مجلس طي بيانيــه اي كه البته 
فقط امضاي خــود او را دارد، در دفاعيه اي تمام قد 
از بذرپاش مدعي شــد كه در كميســيون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس يازدهم سوابق و مدارك 
دارا بودن 20 سال سابقه كار آقاي بذرپاش بررسي 
شد و حتي تأييديه رياست وقت پژوهشكده اي كه 
ايشان از ســال ۱379در آنجا مشغول به كار بودند، 
مدنظر قرار گرفت. تمامي سابقه كاري و مسئوليتي 
و مديريتي آقاي مهرداد بذرپــاش از زمان فعاليت 

در پژوهشكده سامانه هاي هوشمند صنعتي شهيد 
رضايي در سال ۱379گرفته تا مشاور شهردار تهران، 
مشــاور رئيس جمهور، مديرعامل پارس خودرو و 
ســايپا، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي 
جوانان، نماينده مجلس نهم و عضو هيأت رئيســه، 
معاون ســتاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و... 
در سال هاي بعدي تاكنون مورد بررسي قرار گرفت 
و سابقه 20 سال كار ايشــان طبق قانون آيين نامه 

داخلي، »احراز شد.« 
او در ادامــه بيانيه اش نوشــت كه كميتــه ديوان 
محاســبات، امور مالــي و اموال مجلس، رســما 
اعــالم مــي دارد فرايند انتخــاب رئيــس ديوان 
محاســبات بــا »رعايــت تمــام مفــاد قانــون 
آيين نامــه داخلــي و رعايــت شــرايط احــراز 
 قانوني و متكي بــه رأي نماينــدگان ملت« بوده

 است.

خبر

  نقش پمپئو در ترور سردار سليماني
روزنامــه گارديــن دربــاره تأثير مايك 
پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا در اقدام 
تروريستي به شهادت رســاندن سردار 
شهيد قاسم سليماني نوشت: پمپئو ترور 
قاسم سليماني را اينگونه توجيه كرد كه او 
تهديدي قريب الوقوع براي منافع آمريكا 
ايجاد كرده بود. گاردين در ادامه نوشت: پمپئو  از افراطيون در زمينه 
مسائل ايران است و چندين ماه درخواست اين حمله را داشته است. 
اين او بود كه سرانجام ترامپ را قانع كرد تا دستور ترور را صادر كند. 
دي ماه ســال۱398 دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا دستور ترور 

سردار شهيد قاسم سليماني را صادر كرد.

  دفاع مجمع جهاني بيداري اسالمي از تصميم اردوغان
 دبيرخانه مجمع جهاني بيداري اسالمي با صدور بيانيه اي، بازگشايي 
مسجد اياصوفيه را اقدامي شجاعانه و بازگشت ميراث اسالمي به دنياي 
اسالم دانست. به گزارش ايسنا، در بيانيه اين دبيرخانه آمده است: در 
ايام مبارك دهه اول ذي الحجه الحرام كــه حاجيان به دنبال احياي 
فطرت خويش هستند، دولت تركيه و به ويژه شخص رئيس جمهور اين 
كشور اسالمي، در اقدامي شجاعانه و درخور تحسين به دنبال بازگشت 
به خويشتن خويش، احياي هويت اسالم و بازگرداندن ميراث اسالمي 
به دنياي اسالم برآمدند. مجمع جهاني بيداري اسالمي حمايت از اقدام 
هوشمندانه كه نشانه خردمندي و مقابله با سلطه فرهنگي غرب، احياي 
هويت مسلمانان، حفظ كرامت و ميراث فرهنگي و... است را ارج نهاده 
و از كليه مسلمانان جهان مي خواهد از اين اقدام هوشمندانه حمايت 

و پشتيباني نمايند.

  پاسخ سفير ايران به سفير رژيم صهيونيستي
سفير رژيم صهيونيستي در استكهلم در 
مقاله اي در روزنامه اكسپرسن از سوئد و 
دولت هاي اروپايي خواست تا به گفت وگو 
با ايران پايان دهند؛ »زيــرا ايران از اين 
وضعيــت به عنوان ضعف طــرف مقابل 
برداشت كرده و براي توسعه سياست هاي 
تهاجمي خود بهره برداري مي كند«. به گزارش ايســنا، ســفير رژيم 
صهيونيستي پيشــنهاد داده كه اكنون زمان دقيق تشديد فشارها و 
تحريم هاي سخت عليه ايران است. احمد معصومي،  فر سفير جمهوري 
اسالمي ايران در استكهلم در پاسخ به اين نفرت پراكني و كينه توزي 
سفير رژيم صهيونيستي نســبت به دولت و مردم ايران، با نگارش و 
ارسال مقاله اي پاسخ ادعاهاي سفير رژيم صهيونيستي را داده است. 
معصومي فر در مقاله خود با عنوان »يك رژيم خشن و اشغالگر شايسته 
نصيحت به ديگران نيســت« كه در شــماره اخير روزنامه سوئدي 
اكسپرسن منتشر شده، مي نويسد: رژيمي كه تاكنون ده ها قطعنامه 
سازمان ملل متحد را ناديده گرفته، مي خواهد اروپا و سوئد را متقاعد 

كند كه به ديپلماسي با ايران پايان دهند.

جـلـــسه دادگـاه 
 عكس
رسيـدگي به اتهامات خبر

1۵ متهـم پـرونـده 
به هلدينگ  موسوم 
آفتاب به رياســت قاضي سيدهادي 
منصــوري و در قالب شــعبه  ويژه 
رســيدگي به پرونده اخاللگران و 
مفســدان در نظام اقتصادي كشور 
مستقر در مشهد و با حضور متهمان و 
وكالي مدافــع آنهــا، نمايندگان 
سازمان ها و ادارات، جمعي از شكات و 
وكالي آنها، نماينده دادستان عمومي 
و انقالب مركز خراسان رضوي برگزار 
شد. به گزارش ميزان، قاضي با اشاره 
به نحوه تشــكيل پرونده و قرائت 
اسامي متهمان گفت: پرونده داراي 1۵ 
متهم و بيش از 40 جلد و بيش از ۶ هزار 
برگ و اسناد است. در جريان نخستين 
جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 1۵ 
متهم پرونده موســوم به هلدينگ 
آفتــاب، مهرها و مــدارك جعلي 
مؤسسات علمي و آموزشي داخلي و 
خارجي كه متهمان از طريق آنها به 
ســاحت علمي كشــور لطمه وارد 

مي كردند، به نمايش گذاشته شد.

رونمايي از اسناد 
جعلي در دادگاه 
هلدينگ آفتاب

  رئيس جديد ديوان محاسبات امروز   معارفه  مي شود و سردرگمی
مجلس در بين رأي خود   و اعتراض ها  به مدارك بذرپاش 

سردرگم است

بررسي مجدد سوابق 
بذرپاش امكان پذير نيست

در ميــان موضع گيري ها اما 
ســخنان ســخنگوي هيأت 
رئيســه مجلس مي تواند به 
ختم كالم مجلس تعبير شود، 
محمد حســين فرهنگي در 
گفت وگويي با ايسنا، گفت: از 
نظر آيين نامه داخلي مجلس 
راهي براي بررســي مجدد 
وجود نداردو بررســي مجدد 
ســوابق بذرپاش امكان پذير 
نيست. او تأكيد كرد كه مراسم 
توديع و معارفه روساي سابق 
و جديد ديوان محاســبات 
ســاعت ۹ امروز )دوشنبه( با 
حضور رئيــس مجلس برگزار 
مي شــود. بي تفاوتي هيأت 
رئيسه و كميســيون برنامه 
و بودجــه در قبال اعتراضات 
مردمي به يك انتخاب شائبه 
برانگيز مجلس بيشتر از آنكه 
عمدي باشد به سرگرداني آنان 
در برابر داعيه فسادســتيزي 
مجلس مي ماند. سرگرداني ای 
كه رويكــرد قبلي مجلس در 
قبال پرونده تاجگردون عامل 

اصلي آن است. 

ث
مك

عكس ها : خبرگزاری ميزان
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20درصد موارد مرگ روزانه در كشور ناشي از ابتال به كوويد-19 است

وضعيت قرمزكرونا در سراسر ايران

پروتكل هاي ويژه براي عزاداري هاي حسيني
 سخنگوي وزارت بهداشت: سوگواري ها با تغييراتي نسبت به سال هاي گذشته برگزار مي شود

 روزانه 600بيمار مبتال به كرونا در 
تهران بســتري مي شــوند. در گزارش

شــرايطي كه 2هفتــه از اجراي 
سياست هاي اخير دولت براي دوركاري يك سوم 
از كارمندان سازمان هاي دولتي گذشته و مشاغل 
پرخطر همچنان تعطيل اند شواهدي از فروكش 
بيماري در دست نيســت؛ تعداد زيادي از كادر 
درمان ازجمله پزشكان و پرستان به كوويد-19 
مبتال شده اند و همه گيري بيماري در ميان كادر 
درمان از بيمارستان ها فراتر رفته و كلينيك ها را 

هم درگير كرده است.
به گزارش همشــهري، كميتــه اپيدميولوژي 
وزارت بهداشت ديروز گزارشي منتشر كرد كه 
روند پيشروي كوويد-19 را در ايران افزايشي 
نشــان مي دهد. در اين گزارش تأكيد شده هر 
اســتاني مي تواند، چند پيك بيماري را از سر 
بگذارند. همزمان با انتشــار اين گزارش معاون 
وزارت بهداشت با انتشار آمار تازه اي اعالم كرد 
كه تقريبا كل كشور در وضعيت قرمز قرار دارد.

ايرج حريرچي، آخرين وضعيت كرونا در كشور 
را با جمله »اوضاع اصال خوب نيست«، توصيف 
كرد و افزايش آمار ابتال در تعدادي از استان ها 
از جمله خراســان رضوي را كه افزايش ابتالي 
300درصدي در آن ثبت شــده، نگران كننده 

خواند.
حريرچي گفت: تقريبا كل كشور وضعيت قرمز 
دارد، برخي اســتان ها كه قرمز نيســتند، يك 
ميليون نفر جمعيت دارنــد. بنابراين وضعيت 
قرمز و در حال هشدار است. تهران منبع پخش 
كرونا در كل كشــور اســت و تا زماني كه آمار 
بستري ها كاهش نيابد، مرگ 200تايي مهمان 

ماست.
آنطور كه حريرچي مي گويد، زماني كه بيماري 

ويروسي و عفوني ايجاد مي شود، به طور طبيعي 
روندي افزايشي دارد. مردم مي ترسند و ميزان 
حضور آنها در جامعه براساس اين افزايش ترس، 
شديدا كاهش پيدا مي كند و بيماري نيز كاهش 
مي يابد؛ مانند اتفاقي كه حوالي ارديبهشت ماه 
رخ داد. بعد از كاهش بيماري ترس مردم از بين 
رفته، حضور همه در فضاهاي عمومي بيشــتر 
شــده و بيماري اوج گرفته اســت. اين سيكل 
قابل تكرار اســت. از طرفي عده اي مبتال شده 
و تصور مي كنند كه ايمن شــده اند، اما شفاف 
مي گويم كه هيچ مدركي وجود ندارد كه نشان 
دهد افــرادي كه مبتال شــده اند، ايمني كامل 

پيدا كرده اند.
طبق آمــار و اطالعاتــي كه حريرچــي اعالم 
كرد، اســفند پارســال و فروردين امسال، آمار 
بستري شدگان كوويد-19 به شدت باال رفت و 
سپس روند كاهشي را براي مدتي حفظ كرد اما 
اكنون بيش از يك ماه است كه روندي افزايشي 
دارد. به طــوري كه ميزان بســتري مــا از هر 
100هزار نفر جمعيت حدود ۵نفر است و روزانه 
تقريبا ۴هزار نفر فرد مشكوك و يا كرونامثبت 

در بيمارستان هاي كشور بستري مي شوند.
معــاون وزارت بهداشــت گفت: تــا زماني كه 
ابتال و بســتري صعودي اســت، 2تــا 3هفته 
بعد مرگ هاي ناشــي از بيماري نيــز افزايش 
مي يابــد. زيرا ۵تــا 10درصد افــرادي كه در 
بيمارســتان بستري مي شــوند، فوت خواهند 
كرد. تا زماني كه بســتري كاهش نيابد، مرگ 
200تايــي مهمان ماســت. روزي 200مرگ، 
يعني 20درصد موارد مرگ روزانه در كشــور. 
بر اين اســاس اكنون از هر ۵فوتي كه در كشور 
 اتفــاق مي افتد، يكــي مربوط به كروناســت.

۶۰۰ بستري روزانه در تهران
تهران كه آمار تفكيكي ابتال و مرگ ومير ناشي 
از كرونا در آن به ندرت اعالم مي شود همچنان 
در وضعيــت نگران كننده اي قــرار دارد. پيش 

از اين فرمانده ســتاد مقابله بــا كروناي تهران 
گفته بود كــه پايتخت از نظر شــمار مبتاليان 
و بستري شــدگان در وضعيت نامناسبي است 
و افزون بر اين كادر درمان با فشــار شــديدي 
مواجه اند و بيمارســتان ها بخشي از پزشكان و 
پرســتاران را به دليل ابتال به بيماري به منزل 
فرســتاده و نيروهاي جايگزين ندارند. به گفته 
عليرضا زالي، نظام درمان كشــور در شــرايط 
كنوني نيازمند جذب نيروهاي جديد است. او 
ديروز اين دغدغه را رســمي كرد و در نامه اي 
به وزير بهداشــت، خواســتار اخذ مجوزهاي 
استخدامي براي كادر بهداشت و درمان توسط 

سازمان اداري و استخدامي كشور شد.

مشكالت تهران اما بيش از اينهاست؛ آنطور كه 
حريرچي مي گويد، آمار بستري شــدگان كرونا 
در تهران به شدت افزايش يافته و بستري روزانه 
جديد در پايتخت دســت كم 600 مورد اســت. 
مســئله اي كه نگراني ها را درباره چگونگي ارائه 
خدمات درماني به اين حجم بيماران و همچنين 
گسترش كوويد-19 در پايتخت بيشتر مي كند. 
به گفته معاون وزارت بهداشت، تا زماني كه اين 
روندها يعني بستري ها و مراجعه كنندگان سرپايي 
افزايشي است، مرگ ومير نيز افزايشي خواهد بود.

حريرچي به نكته مهم ديگري هم اشاره كرده و 
آن تأثير پايتخت بر گسترش بيماري در كشور 
اســت: »تهران به منبع پخش بيماري به كل 

كشور تبديل شده اســت و چرخش بيماري از 
طرف تهران به ديگر شهرها زياد است؛ به ويژه در  
 استان هاي اطراف تهران مانند البرز و همچنين 
شمال كشور. هركسي كه از تهران به شهرهاي 
اطراف در رفت وآمد است، مي تواند افراد ديگر 

را آلوده كند.«

گسترش آلودگي به كلينيك ها 
پيگيري هــاي همشــهري نشــان مي دهد با 
افزايش تعداد بيماران مبتال به كرونا، عالوه بر 
بيمارستان ها، پرســنل تعدادي از كلينيك ها 
و مراكز درمان ســرپايي در تهران هم به كرونا 
مبتال شــده اند و اين مراكز هم با كمبود نيرو و 

پرســنل متخصص مواجه اند. عطيه سليماني، 
پزشك عمومي و رئيس پلي كلينيك تخصصي 
شهرداري منطقه8 در اين باره به »همشهري« 
مي گويد در كلينيك ما يك پزشــك عمومي 

درگير شده است. 
به جز پزشكان عمومي، پرستاران و افراد ديگري 
مانند دســتياران دندانپزشكان درگير بيماري 
شده اند. زماني كه تســت اين افراد مثبت شود 
ما ناگزير هســتيم كه افراد را براي طي دوران 
قرنطينه به منزل بفرستيم و طبيعتا نياز داريم 
كه نيروهايي را جايگزيــن آنها كنيم. ما اينقدر 
نيروي انســاني نداريم و ناگزير مي شويم كه از 
يك نيروي انســاني در2 يا چند بخش استفاده 
كنيم. اين موضوع باعث مي شود كه يك فرد 2جا 
كار كند و به همين دليل هم در معرض آلودگي 
بيشتري قرار مي گيرد و هم اينكه با فشار كاري 

بيشتر ميزان ايمني بدنشان هم پايين مي آيد.
به گفته او درســت اســت كه دولت استفاده از 
ماســك را اجباري كرده و مــردم در مناطق 
مختلف تهران به طور ميانگين از ماسك بيشتر 
اســتفاده مي كنند اما ميزان توجــه مردم به 
مراقبت هاي پيشــگيرانه، بهداشــت فردي و 
پروتكل هــاي اعالمــي وزارت بهداشــت از 
منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت اســت: »ما 
در زندگي روزمره همچنان شــاهد هستيم كه 
مردم چندان به پروتكل هاي بهداشتي اهميت 
نمي دهند. در منطقــه اي كه كلينيك ما در آن 
واقع شده، تعداد كمتري از مردم ماسك مي زنند 
و بيماري به همان نسبت گستردگي بيشتري 
پيدا مي كند. االن پزشــكان و كادر درمان در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه و بيمارستان ها در 
معرض ابتال به بيماري هســتند اما كلينيك ها 
هم همينطور هستند چون اين مراكز در واقع در 
صف اول مراجعه مردم اند؛ بسياري از بيماران، 
ابتدا به كلينيك ها مراجعــه مي كنند و بعد به 

بيمارستان ها مي روند.«

كي  چي ميگه؟

خبر

  سيماسادات الري

 21۶فوتي جديد بر 
اثر كرونا

 آمــار مرگ وميــر كرونــا همچنان 
باالي 200نفر در روز ثبت مي شود. 
سخنگوي وزارت بهداشت گفته تا ۵ 
مرداد، 2هــزار و 333 بيمار مبتال به 
كوويدـ 19 در كشــور شناسايي و از 
اين تعداد هزار و 282 نفر بســتري 
شــده اند. به گــزارش همشــهري، 
216 بيمــار كوويــدـ19 ديگر هم 
جان خــود را از دســت داده اند. به 
اين ترتيــب مجمــوع جانباختگان 
اين بيماري به 1۵هــزار و 700 نفر 
رسيده است. اســتان هاي مازندران، 
فارس، آذربايجان هاي شرقي و غربي، 
خراســان رضوي، البرز، خوزستان، 
لرستان، گلســتان، كرمان، زنجان 
و ايالم در وضعيت قرمــز قرار دارند. 
همچنين وضعيت استان هاي تهران، 
اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوين، 
مركزي، خراسان شــمالي، همدان، 
خراســان جنوبي، سمنان، سيستان 
و بلوچســتان، اردبيل و كهگيلويه و 
بويراحمد هم در شرايط هشدار اعالم 

شده است.

سخنگوي وزارت بهداشت

   رضاجليلي خشنود

افزايش ورودي ها، 
كاهش ترخيصي ها

در بيمارستان شهداي تجريش، آمار 
ورودي بيماران كرونايي از ترخيصي ها 
پيشي گرفته اســت. اين خبري است 
كه رضا جليلي خشــنود، رئيس اين 
بيمارستان به ايســنا گفته و هشدار 
داده كه اين بيمارستان به عنوان يكي 
از مراكز اصلي پذيرش بيماران مبتال به 
كرونا وضعيت نگران كننده اي دارد. به 
گفته او، از ابتداي شيوع كرونا تاكنون 
200تن از پرسنل اين بيمارستان به 
كوويد-19مبتال شده اند. به گفته او، 
در هفته هاي گذشته ورودي بيماران 
به بيمارستان ها افزايش يافته و ميزان 
بيماران ورودي نســبت به ترخيصي 

بيشتر شده است.

رئيس بيمارستان شهداي تجريش

   معصومه ابتكار

اولويت با تازه عروس 
و دامادهاست

  زوج هاي جوانــي كه به تازگي ازدواج 
كرده اند در اولويت دريافت وام وديعه 
مسكن هستند. اين خبر را معاون امور 
زنان و خانواده رياست جمهوري اعالم 
كــرده و دربــاره وام ازدواج هم گفته 
است كه سال گذشــته يك ميليون 
نفر وام ازدواج دريافــت كردند كه در 
مجموع رقمي حدود 30 هزار ميليارد 
تومان را شامل مي شــود. به گزارش 
ايسنا، ابتكار گفته هر فردي كه براي 
دريافت وام ازدواج درخواســت داده، 
وام خود را دريافت كرده و اگر افرادي 
در اين زمينه با مشكل مواجه شده اند، 
مي توانند از بخــش معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان راهنمايــي 

بگيرند تا كار آنها تسريع شود.

معاون امور زنان و خانواده دولت

جزئيات شركت در آزمون دكتري سال99 اعالم شد

از ماسك اجباري تا خود ارزيابي كرونا
كارت كنكور دكتري99 امروز توزيع مي شود

آزمــون دكتــري ســال1399 
پنجشنبه همين هفته، نهم مرداد كرونا

برگزار مي شود و داوطلبان از امروز 
6مــرداد مي توانند به صــورت اينترنتي كارت 

حضور در جلسه را دريافت كنند.
به گزارش ســازمان ســنجش آموزش كشور، 
كارت ورود به جلسه آزمون از طريق مراجعه به 
 سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
 www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان 
اســت. داوطلبان آزمون ، بــراي پرينت كارت 
شــركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به 
سايت سازمان سنجش مراجعه و با وارد كردن 
اطالعات شناسنامه اي )نام خانوادگي و نام، كد 
ملي و تاريخ تولد( و يا اطالعات ثبت نامي )شماره 
پرونده و كد پيگيري( از كارت شركت در آزمون 
پرينت تهيه و براســاس تاريخ و آدرس تعيين 
شــده روي كارت، به حــوزه امتحاني مربوطه 

مراجعه كنند.
براي شركت در جلســه آزمون، همراه داشتن 
پرينت كارت شــركت در آزمــون و همچنين 
اصل كارت ملي يا اصل شناســنامه عكس دار و 
ارائه آن الزامي اســت. طبق اين گزارش آزمون 
ورودي مقطع دكتري نيمه متمركز سال1399 
از ساعت 8صبح روز پنجشــنبه 9مرداد99 در 

60شهرستان مختلف كشور آغاز مي شود.
داوطلب الزم است براي اصالح مورد يا مواردي 
كه اطالعات منــدرج در كارت داراي مغايرت 
است را از طريق لينك مربوطه در سايت سازمان 
سنجش حداكثر تا تاريخ 9مرداد99 منحصرا به 
پايگاه اطالع رساني ســازمان سنجش آموزش 
كشــور مراجعه و با ورود به قســمت ويرايش 

اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام كنند.
ســازمان ســنجش آموزش كشــور همچنين 
اعالم كرده اســت، آن دســته از دانشــجويان 
ســال آخر كه حداكثر تا تاريخ 30بهمن98 در 
مقاطع كارشناسي ارشــد و يا دكتري حرفه اي 
فارغ التحصيل شده و يا تا تاريخ 31شهريور99 
در مقاطع مذكور فارغ التحصيل مي شوند، بايد 
نسبت به ويرايش و يا درج معدل فارغ التحصيلي 
)براي فارغ التحصيالن 30بهمن98( يا ميانگين 
نمرات واحدهاي درســي گذرانده شده )براي 
فارغ التحصيالن تا تاريخ 31شهريور99( خود تا 

تاريخ 30بهمن98 اقدام كنند.
اين داوطلبان بايد اصل گواهي تكميل و تأييد 
شده توسط دانشــگاه محل تحصيل، مربوط به 
معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ 30بهمن98 

را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه كنند.
داوطلباني كــه در مرحله ثبت نــام متقاضي 
استفاده از ســهميه بوده اند ولي سهميه آنها به 
هر دليل از طرف ارگان ذيربط مورد تأييد قرار 
نگرفته است، ضمن ويرايش اطالعات )سهميه 
ايثارگري( براي بررسي و روشن شدن وضعيت 
ســهميه خود حداكثر تا تاريخ 28تيرماه99 به 

ارگان هاي مربوطه نيز مراجعه كنند.
تنها درصورت تأييد سهميه توسط ارگان ذيربط 
سهميه درخواستي اعمال مي شود در غير اين 
صورت داوطلب با سهميه آزاد گزينش خواهد 

شد و هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نيست.
چنانچــه كارت شــركت در آزمــون داوطلب 
فاقد عكس اســت يا عكــس روي كارت داراي 
اشكاالتي ازجمله فاقد مهر بودن عكس، واضح 
نبودن عكس و... است ضروري است در ساعات 
مشخص شده روزهاي سه شــنبه 7مرداد99 و 
يا چهارشنبه 8مرداد99 شــخصا ضمن همراه 
داشــتن 2قطعه عكس ۴×3 )كه در سال جاري 
تهيه شــده باشــد( و كارت شناســايي ملي يا 
شناســنامه عكس دار به باجه هــاي رفع نقص 
مراجعــه و موضوع را پيگيري كنند تا مشــكل 

برطرف شود.
همراه داشــتن ماســك 3اليه معمولي )بدون 
فيلتر( و اســتفاده صحيح از آن )از باالي بيني 
تا زير چانه(، از ابتــداي ورود به حوزه برگزاري 
آزمون تا پايان برگزاري آزمون و خروج از حوزه 

امتحاني الزامي است.
همچنين امسال براي رعايت موازين بهداشتي، 
حوزه هاي آزمــون از تحويل گرفتــن هرگونه 
وســايل اضافي ازجمله تلفن همراه، ماشــين 
حساب، كيف دســتي، ساك دســتي، كتاب، 
جزوه و... معذور هستند و داوطلبان نبايد به غير 
از موارد اعالم شــده در اطالعيه پرينت كارت 
و بــرگ راهنماي شــركت در آزمــون و اوراق 
تشــخيص هويتي، وســايل اضافه ديگري به 
همراه داشته باشند و همراه داشتن تلفن همراه 
حتي به صورت خاموش در جلسه آزمون موجب 

محروميت از گزينش در آزمون خواهد شد.
همچنين همــه داوطلبــان آزمــون دكتري 
بايــد از روز سه شــنبه 7مرداد99 به ســامانه 
 خــود ارزيابــي بيمــاري كرونــا بــه آدرس

 https://salamat.gov.ir مراجعــه كرده و 
نسبت به تكميل فرم خوداظهاري اقدام و پرينت 
گواهي سالمت صادره شــده را در روز برگزاري 

آزمون به حوزه امتحاني تحويل دهند.

  معاون وزارت بهداشت: از هر ۵فوتي كه در كشور اتفاق مي افتد
يكي مربوط به كروناست

  عالوه بر بيمارستان ها، پرسنل شماري از كلينيك ها هم درگير 
بيماري كوويد-19 شده اند

 يك روز پس از آنكه رئيس جمهوري اعالم كرد 
مراسم سوگواري حسيني امسال با وجود كرونا گزارش 2

در همه شــهرهاي كشــور برگزار مي شود، 
مسئوالن وزارت بهداشت گفتند شيوه برگزاري عزاداري ها 

نسبت به سال هاي گذشته تغييراتي خواهد داشت.
به گزارش همشــهري، برگزاري مراسم ســوگواري امام 
حسين)ع( گسترده ترين گردهمايي ايرانيان پس از شيوع 
ويروس كرونا خواهد بود. كوويد-19برگزاري مراسم نوروز 
باستاني را در بهار امســال به كلي تغيير داد و مردم ايران 
ناباورانه سال نو را در تنهايي و پاي سفره هايي كه هر كدام 
يك يا چند سين كم داشتند، ســپري كردند. همزمان با 
ششمين  ماه كرونايي در كشور، ســتاد ملي مقابله با كرونا 
به رياست حسن روحاني، رئيس جمهوري اعالم كرده كه 
مردم مي توانند مراسم عزاداري ماه هاي محرم و صفر را در 
همه شهرها برگزار كنند. ديروز سخنگوي وزارت بهداشت 
اعالم كرد كه اين وزارتخانه مشــغول بررسي پيشنهادها و 
طرح هايي است كه براي برگزاري كم خطر اين مراسم ارائه 

شده است.
سيماسادات الري گفته مراسم عزاداري ماه محرم يكي از 
آيين هاي مذهبي و عاطفي است و همه مردم ايران دل در 
گرو عشق سيدالشهدا)ع( دارند، اما برگزاري مراسم عزاداري 
در سال جاري با توجه به شيوع ويروس كرونا ممكن است 
با تغييراتي نسبت به سال هاي گذشته همراه باشد كه اين 

موارد عمدتا در زمينه رعايت بهداشت خواهد بود.
الري توضيــح داد: »مواردي مانند رعايــت فاصله گذاري 
فيزيكي، برگزاري مراســم در فضاهاي سرباز، كوتاه شدن 
زمان مراسم و اســتفاده از ماســك از موارد قابل توجه در 

برگزاري مراسم عزاداري امسال خواهد بود.«
به گفته او، تدوين پروتكل هاي مربوط به مراسم محرم در 
حال انجام است و با توجه به شــرايط خاص امسال از نظر 
شيوع ويروس كرونا بايد اين پروتكل ها با دقت و همكاري 
بين بخشي و البته توجه در زمينه برگزاري باشكوه مراسم 

عزاداري امام حسين)ع( تدوين و ابالغ شود.

برگزاري مراسم در فضاي باز و با فاصله حداكثري
با وجود اينكه در ماه هاي گذشــته برگزاري همه تجمعات 
ممنوع بوده و با تصميم مقامات مسئول حتي برگزاري نماز 
جمعه براي حفظ سالمت عموم افراد جامعه موقتا به حالت 
تعليق درآمده، اما در  ماه مبارك رمضان ستاد ملي مقابله 
با كرونا تصميــم گرفت تمهيداتي را براي اجراي مراســم 
شــب هاي قدر كه از مهم ترين مناسبت هاي مذهبي ايران 
اســت به اجرا بگذارد. اين مراســم با رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و پروتكل هاي ابالغي برگزار شــد؛ ازجمله اين 
پروتكل هــا ممنوعيت هرگونــه پذيرايــي، كاهش زمان 
برگزاري مراسم تا سقف 2ساعت، استفاده اجباري از ماسك 
و دستكش و همچنين وسايل شخصي مانند سجاده، مهر، 
قرآن، مفاتيح و چادر نماز )براي زنان( بود. تجربه برگزاري 

مراسم شب هاي قدر در رمضان امســال عالوه بر توجه به 
اين پروتكل ها با تغييراتي هم همراه بود؛ ازجمله برگزاري 
مراســم در فضاي باز و همچنين گردهمايــي خودرويي 
مردم در يكي از بوستان هاي غرب تهران و رونق روضه ها و 
منبرهاي مجازي. يكي از مهم ترين چالش هاي پيش رو در  
ماه محرم چگونگي فعاليت دسته هاي عزاداري و همچنين 
سنت غذاهاي نذري است. آنچه مسلم است اينكه پيش بيني 
محدوديت ها و نيز تغييراتي در روال هميشگي اين مراسم 

اجتناب ناپذير است.
پيگيري هاي همشــهري نشــان مي دهد، برخي هيأت ها 
تصميم گرفته اند امسال مراســم دهه اول را در فضاي باز 
برگزار كنند؛ چراكــه يكي از مهم تريــن پروتكل ها براي 
پيشــگيري از كرونا پرهيز از قرار گرفتــن در محيط هاي 
سربسته براي مدت زماني طوالني اســت. آنطور كه مينو 
محرز، متخصــص بيماري هاي عفوني و گرمســيري و از 
اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا، مي گويد هر تجمعي بدون 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و همچنين بدون رعايت فاصله 
اجتماعي مي تواند به نتايج فاجعه باري منجر شود و دولت 
اگر تصميم گرفته كه ســوگواري هاي حســيني را امسال 
برگزار كند بايد پروتكل ها را به گونه اي تنظيم كند كه اين 
مراسم به فضاهاي باز هدايت و حداكثر فاصله اجتماعي و 

مراقبت هاي فردي اعمال شود.

ويروس هزار چهره
آنچه در ماه هاي گذشته مهار كوويد-19را در جهان دشوار 
كرده، رفتار تغييرپذير و عالئم متعدد و متنوع اين بيماري 
است؛ به همين دليل است كه موج دوم كرونا در تعدادي از 
كشورها به سادگي كنترل نشده و قربانيان بيشتري داشته 
است. آنطور كه محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن علمي 

آموزش بهداشــت و ارتقاي ســالمت ايران به همشهري 
مي گويد: ويروس كرونا جهش پيدا كرده و عفوني تر شــده 
است. حتي باعث ناشنوايي، سكته مغزي و قلبي مي شود؛ 
ويروســي خطرناك كه هر روز چهــره جديدي از خودش 
نشــان مي دهد و شــخصيتي غيرقابل پيش بيني دارد؛ به 
همين دليل الزم اســت همه در مواجهه بــا اين ويروس، 

محتاط باشيم.
به گفتــه او، واقعيت اين اســت كــه ميــزان مبتاليان و 
مرگ وميرها نسبت به اوايل بروز و شيوع بيماري در ايران 
افزايش شتاباني داشته و در برخي شــهرها تا 300درصد 

افزايش يافته است.
محبوب فر، مي گويد: »بسياري از كساني كه به مراكز درماني 
مراجعه مي كنند، گفته اند كه در مراســم مختلف شركت 
كرده اند؛ يعني در فضايي جمعي حاضر بوده اند و اين موضوع 
نشان مي دهد كه جامعه نيازمند توجه بيشتري به پروتكل ها 
و رعايت فاصله گذاري اجتماعي است. مسئله اصلي كرونا 
اين اســت كه با افزايش جمعيت در يك مــكان، كنترل 
كرونا بسيار دشوار مي شود؛ چون به محض كاهش فاصله 
اجتماعي اين ويروس قدرت توزيع و گسترش بااليي دارد.«
به گفته محبوب فر، اگر ويروس كرونا تا اواســط شــهريور 
كنترل نشود، موج سوم اين بيماري پرهزينه تر و مرگبارتر 
خواهد بود؛ به همين دليل الزم است هر مراسمي با توجه 

حداكثري به پروتكل هاي اعالمي برگزار شود.
او درباره برگزاري مراســم ســوگواري امام حســين)ع( 
در ماه محرم امسال مي گويد: »دولت بايد قوانين محكم و 
سرسختانه اي مانند پرداخت جريمه از طرف افراد متخلف 
را تصويب كند؛ ضمن اينكه مردم به طور كامل نســبت به 
ضرورت اجراي پروتكل ها توجيه شوند و بدانند كه چگونه و 

به چه شكل در اين مراسم شركت كنند.«
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س: 
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امکان اتصال تلويزيون های 
خانگی به شبکه شاد  

محســن حاجی ميرزايی از امــكان اتصال 
تلويزيون های خانگی به شــبكه شــاد در 
به روزرسانی های آينده برنامه شاد خبر داد.

به گزارش مهر، محســن حاجی ميرزايی 
گفت: مســئوالن فنی آموزش وپرورش در 
حال اجــرای اين طرح بــا كمترين هزينه 
هستند. وزير آموزش وپرورش افزود: وزارت 
ارتباطات متعهد شــده كه همه مدارس را 
تا شهريور به شــبكه ملی اطالعات متصل 
كند و همچنين نقاطی در كشور كه تحت 
پوشــش اينترنت نيســتند نيز مشخص و 
نســبت به توسعه پوشــش اينترنتی برای 
آموزش مجازی دانش آمــوزان اقدام كند. 
حاجی ميرزايی تأكيد كــرد: مديران همه 
مدارس را ملزم كرده ايم كه نحوه دسترسی 
دانش آموزان خود را به تلفن همراه، تبلت و 
اينترنت مشخص كنند تا مشخص شود كه 
دانش آموزانی كه به تلفن همراه و اينترنت 
دسترسی ندارند به چه صورت بايد آموزش 

ببينند.

مطهره خردمندان
خبرنگار
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با موافقت شــوراي رقابت، براي افزايــش قيمت بيش از 
17محصول ســايپا و ايران خودرو، موج تازه گراني رسمي 
خودروهاي داخلي آغاز شــد تــا خودروســازان بتوانند 
در چهارماه ابتدای امســال شــاهد 2بــار افزايش قيمت 
محصوالتشان در مجموع تا حدود 50درصد باشند. البته به 
گفته شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار اين پايان افزايش 
نرخ مصوب خودرو در سال 99نخواهند بود و خودروسازان 
همچنان قادر خواهند بود تا درخواست هاي افزايش نرخ 
مصوب محصوالتشان را در فاصله هر دو تا سه ماه يك بار به 
شوراي رقابت ارائه كنند. اما افزايش نرخ تير ماه محصوالت 
خودروسازان با فاصله زماني به مراتب كمتر محقق شد؛ چرا 
كه مشتريان انتظار داشتند به دليل افزايش نرخ مصوب اين 
خودروها در خرداد ماه امســال، مرحله دوم گراني رسمي 

محصوالت ايران خودرو و ســايپا در پايان تابستان امسال 
اجرايي شود اما نرخ مصوب جديد حدود 10محصول سايپا 
و5نوع پژوي ايران خودرو خيلي زودتر از آنچه انتظار مي رفت 
افزايش يافت. با ايــن روند پس از ارســال دعوتنامه هاي 
تكميل وجه تير ماه مشــتريان محصوالت ســايپا، چشم 
خريداران محصوالت ايران خودرو نيز به نرخ هاي مصوب 
افزايش يافته 23تــا 33درصدي خودروهاي ثبت نامي در 

دعوتنامه هاي تكميل وجه از ابتداي مرداد ماه روشن شد.

افزايش چراغ خاموش نرخ مصوب خودرو 
برخالف خرداد ماه امسال كه افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي با اعالم رئيس شــوراي رقابت و مسئوالن ستاد 
تنظيم بــازار صورت گرفت، گراني رســمي خودروهاي 

داخلي تير ماه بدون هيچ گونه اعالم رســمي توسط اين 
دستگاه ها انجام شد. مشتريان خودروهاي ثبت نامي تنها 
از طريق حواله هاي تكميل وجه تير ماه خودروهايشــان 
متوجه رشــد 20تا بيش از 30ميليون توماني قيمت ها 
شدند. با اين شرايط شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار از 
هرگونه اعالم نظر در مورد مبناي گراني و ميزان افزايش 
قيمت و صحت و سقم نرخ هاي اعالم شده ايران خودرو و 
سايپا به مشتريان خودداري كرده و تنها نظاره گر گراني 
رســمي و غيررســمي خودروهاي داخلي از كارخانه تا 
حاشيه بازار هســتند. با مصوبه جديد شــوراي رقابت 
قيمت مصوب برخي محصوالت سايپا از 13تا 28ميليون 
و محصوالت ايران خــودرو از19تــا 29ميليون تومان 
افزايش يافته است كه اين افزايش قيمت نه تنها منجر به 

افزایشسهمقاچاقدربازارلوازمآرایشیجایخالیبرندسازیدرچایلوازمخانگیارزانبههمهنمیرسد

افزايش قيمت لوازم اساسي زندگي، تعداد زيادي از زوج هاي كم درآمد را از تشكيل زندگي و رفتن به زير 
يك سقف بازداشته است و طرحي كه دولت براي حمايت از زوج ها درنظر گرفته شامل حال همه زوج هاي 
نيازمند نمي شود. به گزارش همشــهري، افزايش قيمت لوازم خانگي كه از ماه ها قبل آغاز شده بود، از 
خردادماه شيب تندتري به  خود گرفت و توليدات داخلي بعضا تا 40درصد و وارداتي ها بيش از صددرصد 
گران شدند. سازمان حمايت البته تنها به افزايش 20تا 25درصدی قيمت لوازم خانگي مجوز داد، اما همين 
هم كار را براي بســياري از زوج ها كه براي آغاز زندگي به فكر تهيه لوازم بودند، سخت كرده است. هفته 
گذشته اعالم شد كه از ابتداي مرداد، 5 قلم كاالي اساسي و پرمصرف  شامل تلويزيون، اجاق گاز، ماشين 
لباسشويي، جاروبرقي و يخچال، با قيمت مناسب )حدود 9 ميليون تومان( در اختيار زوج ها قرار خواهد 
گرفت. محمدرضا كالمي، سخنگوي ستاد تنظيم بازار اعالم كرد كه اين اقالم در اختيار زوج هاي جوان تحت 
حمايت سازمان هايي مثل بهزيستي، كميته امداد و  بازنشستگي كشور قرار مي گيرد. اين در حالي است 
كه بسياري از زوج هاي جواني كه تحت حمايت نيستند نيز براي تهيه لوازم خانگي توان مالي كافي ندارند.

با اينكه چايكاران كشور همواره با مشكالتي مثل هزينه باالي توليد، غيراقتصادي و خرد بودن اراضي، 
بازار فروش نامناسب محصوالت، قيمت پايين خريد محصول و واردات بي رويه مواجه بوده اند، آمارهاي 
گمرك از صادرات 575 تن چاي ايراني به ارزش 493 هزار و 785 دالر حكايت دارد. به گزارش همشهري، 
واردات چاي در شرايطي كه ايران يكي از توليدكنندگان برتر چاي دنيا محسوب مي شود، همواره محل 
اعتراض چايكاران كشور بوده است. آمار سال هاي گذشته گمرك بيانگر اين است كه ميزان واردات ساالنه 
چاي به كشور بين 60 تا 70 هزار تن بوده و به گفته روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك، طي 3 ماه ابتداي 
امسال نيز 14 هزار و 354 تن چاي خارجي به كشور وارد شــده است. سطح زير كشت چاي در كشور 
بيش از 28 هزار هكتار است و بيش از 7هزار هكتار از اراضي چايكاري به  دليل عدم قابليت بهره برداري 
اقتصادي از گردونه توليد خارج شده و در خطر تغيير كاربري يا تبديل به مخروبه و جنگل قرار دارند. به 
اعتقاد كارشناسان برندسازي و بسته بندي مطلوب يكي از حلقه هاي مفقوده صنعت چاي كشور است 

كه توجه به آن مي تواند مصرف و صادرات چاي ايراني را افزايش دهد.

بيش از يك سال از ممنوعيت واردات لوازم آرايشي و بهداشتي مي گذرد و اين ممنوعيت بر قيمت 
اين اقالم در بازار تأثير زيادي داشته است، اما با اين حال بسياري از كاالهاي ممنوعه را مي توان با 
كمي جست و جو در بازار يافت. به گزارش همشهري، بازار لوازم آرايشي ايران تا 60درصد و به گفته 
برخي كارشناسان بيش از 80درصد وابسته به واردات است و توليدكنندگان داخلي حتي نمي توانند 
نيمي از تقاضاي بازار را هم جوابگو باشــند. چرخ توليد محصوالت داخلي نيز با واردات مواداوليه 
مي چرخد، اما با اين حال از ارديبهشت سال98 واردات لوازم آرايشی و بهداشتی متوقف شده و بازار 
را از يك سو با گراني اين اقالم و از ســوي ديگر با افزايش چشمگير واردات غيررسمي مواجه كرده 
است. نايب رئيس اتحاديه صنف خرازي در اين زمينه گفت: مردم به اين اقالم نياز دارند و در شرايط 
ممنوعيت واردات و نبود امكان توليد در داخل، كشور نياز بازار از مجاري غيررسمي تامين می شود. 
عبداهلل اسفندياري افزود: وجود حجم بااليي از لوازم آرايشي و بهداشتي و عطريات خارجي در بازار 

كنوني به اين معناست كه مجاري واردات غيرقانوني با موانع چشمگيري رو به رو نيست.

   قیمت برخی برندهای اتو در بازار تهران   قیمت برخی انواع چای در بازار تهران   قیمت برخی انواع کرم ضدآفتاب در بازار تهران

فن بازار 

راسته بازار

   نخســتين گام بــراي خريــد ويولن 
باكيفيــت، انتخــاب فروشــگاه معتبر با 
محصوالت متنــوع و باكيفيت اســت كه 
تجربه راهنمايي شما براي خريد يك ويولن 
با قيمت و كاركرد مناســب را داشته باشد. 
براي انجام اين كار مي توانيد از كارشناسان 
خبره يا جست وجو در فضاي مجازي كمك 

بگيريد.
  قيمت، عامل مؤثر دوم در خريد ويولن 
است، اما بهتر است هنگام خريد فقط روي 
مبلغي كه قرار است بپردازيد تمركز نكرده و 
ارزان ترين ساز را انتخاب نكنيد. خريد يك 
ويولن عالي مي تواند يك ســرمايه گذاري 

طوالني مدت براي شما باشد.
   از نظر ســايز نيز به طور كلي مي توان 
گفت ويولن مناســب براي بزرگساالن با 
طول بازوي حداقل 23 اينچ، يك ويولن با 
اندازه كامل است. اما نوجوانان و بزرگساالن 
با دست هاي كوچك و طول بازوي كمتر از 
22 اينچ، به ويولن در اندازه 7/8 نياز خواهند 
داشت و همينطور براي افراد با طول بازوي 
22-21 اينچ، ويولن به اندازه 3/4 مناسب 
اســت. اندازه هاي كوچك تــري نيز براي 

كودكان وجود دارد.
   انتخاب و خريد لوازم جانبي ويولن مثال 
انتخاب آرشه و كمان ويولن گام بعدي براي 
خريد اين ساز اســت كه مي تواند در توليد 
كيفيت تُن صدا بسيار مهم باشد. آرشه اي با 
قسمت هاي محكم و انعطاف پذير را انتخاب 
كنيد. پيش از خريد ويولن تمام اجزاي ساز 
را بررسي كنيد كه ترك خوردگي يا آثاري از 
ترك خوردگي نداشته و همه قسمت هاي ساز 
به صورت صاف و بــدون خراش و فرورفتگي 
يا برآمدگي بي مورد باشد. همچنين آرشه، 
خرك، زير چانه اي، گيره هاي تنظيم و گوشي 

ويولن را تست كنيد.
   گيره هاي تنظيم بايد به راحتي كار كنند 
و به آساني چرخانده شــوند. همچنين پل 
و جاي انگشــت بايد به درستي تعبيه  شده 
و رشــته ها بايد از ارتفاع انگشتي معقول و 
منطقي برخوردار باشــند. پيش از خريد 
ويولن آن را روي شــانه ســمت چپ خود 
بگذاريد و شروع به نواختن كنيد. انگشتان 
شما بايد براي حركت، فضاي مناسب داشته 
باشند و هنگام كشيدن و باز و بسته كردن 
دســت ها به راحتي بتوانيد اين كار را انجام 
دهيد. همچنين دســته ويولــن را دقيق 
بررسي كنيد تا مطمئن شــويد كه تاب يا 

انحنا نداشته باشد.
   برخي از فروشندگان خرك هاي ويولن را 
از ساز جدا مي كنند و آن را به عنوان گزينه اي 
در كنار ساز مي فروشند. مي توانيد پيش از 
خريد ساز از فروشنده درخواست كنيد تا 
خركي ساز را روي آن نصب كند. همچنين 
بدون شنيدن صداي ساز هيچ گاه اقدام به 

خريد آن نكنيد.

راهنمایخریدویولن

قيمتحاشــيهبازارانــواعخودروهايتوليدو
مونتاژداخليكهطيچندماهاخيرمتاثرازكاهش
شدیدعرضهناشيازانتظارخودروسازانبراي
اصالحقيمتها،افزایشنرخارزودپويخودروهايناقصدرخطوطشركتهاي
خودروسازيسيرصعوديبهخودگرفتهبود،بااعالمقيمتهايمصوبتيرماه
اینمحصوالت،توسطشركتهايخودروسازي،شتاببيشتريبهخودگرفت.
شورايرقابتومسئوالنستادتنظيمبازاردرحاليازمجوزخودروسازانبراي

درخواستافزایشقيمت)اصالحنرخ(محصوالتشانبهفاصلهزمانيهرسهماه
یكبارخبرميدهندكهباگذشــتیكماه)خرداد(ازاعالمقيمتهايمصوب
افزایشیافتهمحصوالتایرانخودرووســایپامجوزافزایش20تا30درصدي
قيمتاینخودروهاازابتدايتيرماهامسالراصادركردهاند؛افزایشقيمتيكه
موجبتشــدیدفاصلهقيمتكارخانهوحاشيهبازاراینخودروهاوسردرگمي
مشتریانيشدهاستكهدرفاصلهحدود2ماهرشدقيمتمصوب30تابيشاز

50ميليونتومانيخودروهايثبتناميخودراشاهدبودهاند.

عليابراهيمي
دبير گروه بازار

  نگراني جهش قيمت ها با تداوم كاهش عرضه    
رئيساتحادیهنمایشگاهدارانوفروشندگانخودروبااشارهبهافزایشنرخمصوبخودروهايداخليوتأثيرآنبر
گرانيخودرودرحاشيهبازار،گفت:تعيينقيمتخودرودرحاشيهبازاربراساسنظامعرضهوتقاضاصورتميگيرد
امااكنونعرضهخودروبهحديكاهشیافتهكهقيمتهايحاشيهبازاربهصورتبيسابقهايدرحالافزایشاست.
سعيدموتمنيدرگفتوگوباهمشهريافزود:بااینشرایطعرضهوافزایشنرخمصوبخودروهايداخلي،قيمتهاي
حاشيهبازارخودروهرروزدرحالافزایشاســت.همچنينافزایشنرخارزدرگرانيخودرومؤثربودهواینروزها
داللهاباتوجهبهنرخروزارز،قيمتهايغيرواقعيخودرابرايانواعخودروهايداخليوخارجياعالمميكنندو
درصورتسيرصعودينرخارزازفروشخودروخودداريكردهوباكاهشنرخارزفروشندهاندامااكنونخریداري
دربازارخودرووجودندارد.بهگفتهاونيازكنونيبازاربهمحدودخودروهايعرضهشده،توسطافراديتامينميشود
كهقبالبرايخریدخودروسرمایهگذاريكردهواكنونخودروهايدپوشــدهرامتناسببانرخارزوشرایطبازاربه
مشتریانمحدودعرضهميكنند.درواقعاینافرادقيمتسازيكردهوخودرورابهنرخدلخواهشانعرضهميكنند.
موتمنيتأكيدكردكهحتيباافزایشنرخمصوبنيزبازارخودرونيازبهافزایشعرضهازطریقطرحهايفروشفوري
وپيشفروشمتعدددارداماعرضهقطرهچكانيخودروفضارابرايسودجویيوداللبازيبرخيافرادفراهمكردهاست

ودرچنينبازاري،برخوردهاينظارتيبافروشندگانخودرودربازارآزادنيزكارسازنخواهدبود.

چند و چون

طرحهایموقتبهدردبازارمسكننمیخورد

افزایششدیدوغيرقابلتصورقيمت
ملكدرتهراندركنــارنگرانيهاي
زیــاديكهبــرايمــردموبهویژه
اجارهنشــينهاایجادكرده،دولترا
نيزبهواكنشواداشتهاست.درچندماه
اخيرطرحهایيمثلافزایشســقف
تسهيالتمسكن،تعيينسقفبراياجارهبهاودریافتماليات
خانههايخاليبهتصویبرسيدهكهازیكسوكاهشجابهجایي
مســتأجرانباتوجهبهخيزدوبارهبيماريكروناوازسويدیگر
كنترلآشفتهبازارنرخهادربازارمسكنرامدنظرداشتهاست.
بامصطفيقليخسروي،رئيساتحادیهمشاورانامالكدراین

زمينهگفتوگوكردهایم.

تعدادقراردادهايفروشواجارهامسالنسبتبه
سالگذشتهچهميزانكاهشداشتهاست؟

تعداد معامالت مسكن با توجه به شــرايط شيوع بيماري كرونا و 
همچنين افزايش نرخ اجاره و فروش نسبت به سال گذشته كاهش 
داشته اما اين كاهش از لحاظ آماري زياد نيست. در حقيقت مردم 
زندگي را متوقف نكرده اند و با توجه به نياز و شرايط، معامالت خريد 
و اجاره در حال انجام است. در بازه زماني ابتداي فروردين تا پايان 
تيرماه امسال تعداد كل معامالت كشور نسبت به تعداد معامالت 
مدت مشابه سال گذشته 10درصد كاهش داشته اما اين كاهش 
مربوط به خريد و فروش بوده و تغييــرات درصد معامالت اجاره 
نسبت به سال گذشته صفر بوده است. اين نشان مي دهد با وجود 
همه تغييرات قيمتي و مشكل كرونا، جابه جايي مستأجران طبق 

روال هرسال در حال انجام است.
آیادرشــهرتهراننيزباتوجهبهتغييراتقيمت

ملك،هميننسبتبرقراراست؟
در شهر تهران شرايط متفاوت است و افزايش شديد قيمت ملك 
بر نرخ رهن و اجاره تأثير زيادي داشته است. بسياري از معامالت 
انجام شده در 4ماه ابتداي امسال مربوط به اجاره نشيناني است كه 
به دليل نداشتن توان مالي براي پرداخت اجاره در تهران به مناطق 
حاشيه شهر و همچنين كرج جابه جا شــده اند. از ابتداي امسال 
تا پايان تيرماه تعداد كل معامالت ملك در شــهر تهران 3درصد 
نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش يافته كه سهم كاهش در 

قراردادهاي خريد و فروش بيشتر بوده است. 
آیاتعيينسقفاجارهازسويدولتدركنترلنرخ

اجارهتأثيرگذاربود؟
اين طرح اثرگذار است و تاكنون هم شاهد تأثير آن بر كنترل نرخ ها 
بوده ايم اما اينگونه طرح ها تنها ُمسكن هاي موقتي هستند كه در 
مدت زمان محدودي مي توانند شتاب رشــد قيمت ها را آهسته 
كنند و در حقيقت راهكار محسوب نمي شوند. در اين زمينه بايد 
كارهاي زيربنايي انجام شود تا شاهد تغييرات ماندگار و منطقي 
باشــيم. البته در مدت زماني كه طرح از سوي ستاد كرونا و دولت 
مطرح شده بيشتر مردم شرايط را پذيرفته اند و با تعامل با يكديگر 
سعي مي كنند جابه جا نشوند. در چنين شرايط بحراني ای كه كشور 
با بيماري كرونا دست به گريبان است، گشتن يك خانواده از اين 
خانه به آن خانه براي پيدا كردن مورد اجاره مي تواند باعث مبتال 
شدن تعداد بيشتري از افراد شود و بيشــتر مردم خوشبختانه با 
درك شرايط به يكديگر كمك مي كنند اما به هرحال اين اقدامات 

راه حل تلقي نمي شود و زودگذر است.
طرحمالياتبرخانههايخاليراتاچهاندازهدراین

زمينهمؤثرميدانيد؟
اين طرح هنوز اجرا نشده و فعال در مرحله صحبت است. بايد صبر 
كرد و ديد اجراي واقعي آن تا چه حد مي تواند بازار را از ركود خارج 
كند. از سوي ديگر خانه هاي خالي دســت من و شما نيست و در 
اختيار ارگان ها و نهادهاست ولي با اين حال، به مرحله اجرا درآمدن 
اين طرح مي تواند تأثيرگذار باشد. هم اكنون شرايط بازار مسكن 
به قدري گيج و گم است كه هيچ نشانه اي دال بر بهتر يا بدتر شدن 

اوضاع ديده نمي شود.

ستاد تنظيم بازار و شورای رقابت، حكم به افزايش 20 تا بيش از 30 درصدی
 قيمت مصوب محصوالت سايپا و ايران خودرو دادند

فرمان گرانی رسمی خودرو 

قیمت  )تومان( مشخصاتنام برند

2.700.000پرس 2700ژانومه

3.600.000پرسیژانومه 

BSGS1288500.000بوش

GC50373.000.000فيليپس

GC2990/20700.000فيليپس

SI 702600.000پارس خزر 

FV39651.000.000تفال

SI 240600.000فلر

2002344.000فوما

1004349.000هانوور 

قیمت )تومان(مشخصاتنام برند

15.000لوسيون-SPF 30 – فاقد چربی- 75 ميلی ليترآردن

180.000ضدآفتاب و ضد لك- SPF 50 – 30 ميلی ليتراورياژ

Invisible65.000 – 40 ميلی ليتربيوتی درما

SPF65225.000 - 40 ميلی ليتردرموبای

20.000رنگی- SPF 30 – 30 ميلی ليتردكتر ژيال

40.000غير رنگی- SPF 50- 40 ميلی ليتردرماليفت

100.000ضدآفتاب كودك- كد2100- 40 ميلی ليترموستال

19.000ضدآفتاب كودك و پوست حساس- 40 ميلی ليترآردن

260.000لوسيون- SPF 50 اسكين كد

900.000سری فوتو اولترا-50 ميلی ليترايزدين

قیمت ) کیلوگرم- تومان(مشخصات نام برند

44.890ساده-500 گرمیدبش 

59.900كره نشان-500 گرمیجهان

60.000سياه شكسته مجلسیجهان

50049.000 گرمیماساال كالوريفيك 

1230.000كيلويیالكوزه

50058.000 گرمیخارجی گلين

50065.000 گرمیويكتورين احمد

45.000ارل گری-500 گرمیدبش 

69.900ارل گری- 500 گرمیشهرزاد

55.000سيالن- 450 گرمیطبيعت

قیمت بازار-تومانمیزان افزایش - تومانقیمت تیر 99- تومانقیمت خرداد99-تومان نام خودرو
60،620،00077،800،000017.180.000100.000.000تيبا 2 رينگ فوالدی 

75،600،00090،800،00015.200.000110.000.000تيبا پالس 
61،240،00076،200،00014.960.000105.000.000ساينا رينگ فوالدی 

78،000،00091،200،00013.200.000110.000.000ساينا آپشنال 
48،540،00065،400،00016.860.00089.000.000وانت 151 معمولی 

79،400،00094،400،00015.000.000115.000.000كوئيك معمولی 
107.000.000135.000.00028.000.000150.000.000نيسان زامياد دوگانه آپشنال 

156.000.000169.000.00013.000.000187.000.000وانت ديزل يورو 5

TU5  79.800.000105.550.00025.750.000162.000.000پژو پارس
82.800.000103.404.00020.604.000188.000.000پژو 206 تيپ 5 

SLX 405 68.400.00091.687.00023.287.000131.000.000پژو
71.600.00090.611.00019.011.000155.000.000پژو 206 تيپ 2 

92.700.000122.500.00029.800.000230.000.000پژو 207 دنده دستی 

گراني بيشتر محصوالت اين شركت هاي خودروسازي 
در حاشيه بازار خواهد شــد بلكه نرخ ساير خودروهاي 
مونتاژي و حتي خودروهاي كاركرده وارداتي را افزايش 
داده است. بررســي قيمت هاي كنوني حاشــيه بازار 
خودرو بيانگر اين واقعيت اســت كه نــرخ انواع خودرو 
به قيمت هايي نزديك شده كه شــايد تا چند ماه پيش 
هيچ كس تصــور آن را نداشــت اما با توجــه به عرضه 
قطره چكاني خودروهاي داخلي به بــازار، افزايش نرخ 
مصــوب اين خودروهــا، ممنوعيــت واردات خودرو و 
توقف توليد خودروهاي مونتاژي، به نظر مي رســد اين 
نرخ ها همچنان مهمان بازار انواع خودروهاي داخلي و 
وارداتي خواهد بود. با اين مصوبه، شوراي رقابت و ستاد 
تنظيم بازار، خودروهايي كه در يك سال گذشته حدود 
صددرصد رشد قيمت داشته اند را دوباره 20تا 33درصد 
افزايش داده و طبق قانون امكان افزايش اين قيمت ها تا 

سه ماه آينده نيز وجود دارد.

مسابقه افزايش نرخ مصوب و حاشيه بازار 
بســياری از مشــتريان كه حواله را بــا موعد تحويل 
خودرو در فروردين دريافت كرده اما تــا پايان تير ماه 
تحويل نگرفته اند اكنون ناچار به خريد اين خودروها با 
قيمت هاي مصوب جديد هستند؛ چرا كه در قراردادهاي 
فروش و پيش فروش شركت هاي خودروسازي، قيمت 
تحويل ايــن خودروها نرخ مصــوب روز تحويل اعالم 
شــده اســت. با اين روند برخي خريداران محصوالتي 
مانند دنا پالس توربو كه هنوز در انتظار رونمايي از نرخ 
خودروهاي ثبت نامي خود با وجــود تأخير در تحويل 
هستند، طي دوره زماني چندين ماهه ثبت نام تا تحويل 
شــاهد افزايش چندين باره نرخ مصــوب محصوالت 
شــركت هاي خودروسازي هســتند كه قطعا موجب 
افزايش قيمت تمام شده زمان تحويل اين خودروهاي 
ثبت نامي خواهد شد. موضوعي كه موجب شده تا نرخ 
خريد و فروش حواله هــاي ثبت نامــي دنا پالس توربو 
براي موعد تحويل مرداد ماه امســال در حاشيه بازار از 
حدود 185ميليون تومان در دو ماه گذشــته به بيش 
از 250ميليــون تومــان افزايش يابد كه بــا اين روند 
نرخ تمام شــده اين خودرو براي خريداران حواله هاي 
قابل صلح بــا موعد تحويــل مرداد ماه امســال به مرز 
400ميليون تومــان نزديك خواهد شــد. اين افزايش 
قيمت ها در حالي است كه مسئوالن تنظيم بازار و شوراي 
رقابت هدف از طرح قرعه كشــي و تشديد نظارت ها بر 
بازار خودرو را حذف دالل بازي و كاهش شكاف قيمت 
مصوب و حاشيه بازار خودرو اعالم كرده بودند اما با اين 
شيوه قيمت گذاري عمال به مسابقه افزايش نرخ مصوب 
و حاشــيه بازار خودرو دامن زده اند. همچنين بسياري 
از مشــتريان پيش خريد اين خودروها بر سر دوراهي 
قرار گرفته اند؛ چرا كه حتي در صورت ارسال دعوتنامه 
تكميل وجه اين خودروها قادر به پرداخت باقي مانده نرخ 
اين خودروها نيستند و از سوي ديگر با ممنوعيت هاي 
فروش حواله اين خودروها مواجه شــده و چاره اي جز 
انصراف يا فروش وكالتي اين خودروها نخواهند داشت.

تغییرات قیمت کارخانه و بازار برخی محصوالت ایران خودرو و سایپا در دور جدید گرانی رسمی

   اگر قصد به روزرساني وسايل چوبي منزل 
يا محل كارتان را داريد و مي خواهيد مبلمان 
يا لوازم چوبي خريــداري كنيد، بازار مبل 
يافت آباد ازجمله بورس هاي فروش اينگونه 
محصوالت است كه به دليل وسعت اين بازار، 
تنوع محصوالت و قيمت، مي تواند به خريد 

آسان تر شما كمك كند.
   بــورس مبلمــان يافت آبــاد، واقع در 
محله هاي امامزاده حسن و يافت آباد شرقي 
در تقاطع بزرگراه سعيدي و خيابان معلم 
)چهارراه يافت آباد(، بزرگ ترين راسته بازار 
فروش انواع مبلمان به شمار مي رود كه براي 
خريد از اين مركز مشكلي براي تامين جاي 

پارك خودروي شخصي تان نداريد.
   اين راسته بازار، بورس تخصصي فروش 
انواع مبلمان و ملزومات چوبي اســت كه 
به دليل وسعت، محصوالت بيشتري از انواع 
مبلمان اســتيل و راحتي و ميز و صندلي 
گرفته تا انواع تختخواب، كمد و دراور و... را 
با مدل ها و قيمت هاي متنوع عرضه مي كند.

   بازار مبل ايران كه بزرگ ترين پاســاژ 
صنايع چوبي كشــور اســت با 3شعبه، در 
اين راسته بازار واقع شــده و عالوه بر اين 
نمايشــگاه دائمي مبل خليج فارس نيز در 
اين راسته بازار برپاست. مي توان گفت كه 
بورس مبلمان يافت آباد مجموعه اي كامل 
از محصوالت برندهــاي داخلي و خارجي 
است. در كنار اين راســته بازار مي توانيد از 
پاساژهايي كه محصوالت خود را به صورت 

حراجي عرضه مي كنند نيز ديدن كنيد.
   توجه داشــته باشــيد كه عــالوه بر 
فروشــگاه هاي مدرن بازار مبل يافت آباد، 
چنــد گاراژ در بافــت قديــم خيابــان 
 يافت آباد شــرقي وجــود دارد كــه در آن 
كارگاه هــاي كوچك 2 تا 3نفــره با تغيير 
كاربري، انواع محصــوالت چوبي توليدي 
خود را عرضه مي كننــد. در گاراژها انواع 
مبلمان و ســرويس چوب، البته با كيفيت 
نسبتا پايين تر عرضه مي شود كه قيمت هاي 

پايين تري هم دارند.

بورسمبلمانیافتآباد
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 فروش
اطالعات

این شماره

واكسنكرونا

7 ماه از پيدايش بدترين بحران قرن مي گذرد و مســابقه براي 
يافتن جام مقدس دنياي پزشكي يعني همان واكسن كوويد-19 
ادامه دارد. ويروس كرونا از زمان شيوع در چين حدود 600هزار 
نفر را در سراســر جهان كشــته و نزديك به 14ميليون نفر را 
در 196كشــور آلوده كرده اســت. نحوه متوقف كردن بيماري  
همه گيري كــه اقتصاد جهاني را تخريب كــرده، اكنون به يك 
مسئله چندميليارد دالري براي توليدكنندگان واكسن تبديل 
شده است. سازمان بهداشت جهاني در جديدترين ارزيابي خود 
در  ماه ژوئيه، 21كانديداي واكسن را شناسايي كرد كه در مرحله 
آزمايش هاي باليني قرار دارند و تقريباً نيمي از آنها شركت ها يا 
مؤسسات چيني هستند. بسياري از شركت ها هنوز در مرحله اول 

توليد واكسن قرار دارند كه يعني به دنبال تعيين ايمني و دوز 
درست محصول هستند. اما برخي از آنها فاز دوم يعني 

تعيين ميزان اثرگذاري دارو را به پايان رسانده اند.

چين، آمريكا و انگلســتان، سردمدار 
واكسن

در شــرايطي كه رســيدن به واكسن 
نهايــي، باعث مي شــود همه گيري 

كرونــا احتماالً پايــان يابد، حتي 
ژئوپليتيــك  درگيري هــاي 
به خاطر واكسن از همين حاال 

در حال وقوع اســت. واكسن هاي ساخته شــده در كشورهاي 
آمريكا، انگلســتان و چين در مســابقه اي جهانــي كه حداقل 
197شركت كننده ديگر دارد، پيشتاز همه هستند. بر اساس نتايج 
منتشر شده،2 نامزد واكسن به مرحله سوم آزمايشات رسيده اند؛ 
يكي دانشگاه آكسفورد با همكاري شركت داروسازي سوئدي- 
انگليسي با نام آسترا زنكا و ديگري چين. به نظر مي رسد هر دوي 
اين واكسن ها ايمن هستند و پاســخ هاي خوبي داده اند. نتايج 

مراحل اوليه واكســن ديگري از شركت 
مدرنا در آمريكا دلگرم كننده 

بوده و اين واكسن 
هم در حال 

روســيه روز چهارشــنبه 15جوالي اعالم كرد كه نخستين دور 
از آزمايش باليني واكســن توليد شده توســط وزارت دفاع و مركز 
پژوهشي ميكروب شناســي نيكوالي گامااليا تكميل شده  است. 
اين آزمايش  در اواسط ماه ژوئن با حضور داوطلباني از اعضاي ارتش 
روسيه و تعدادي از افراد غيرنظامي آغاز شده بود. وزارت دفاع روسيه 
اعالم كرد كه ابتدا گروهي 18نفره واكسن را دريافت كردند و براي 
28روز در بيمارستان دانشگاه سچنووف ماندند تا به صورت روزانه 
تحت معاينه قرار گيرند. در اين مدت، عملكرد حياتي بدن داوطلبان 
در محدوده عادي باقي ماند بدون اينكه عوارضي شديد و جدي را 
تجربه كنند. به گفته سوتالنا ولتچيخينا، پژوهشگرارشد آزمايش، 
سيســتم ايمني داوطلبان وضعيت خوبي داشته و آنتي بادي هاي 
زيادي براي مقابله با ويروس در بدن آنها توليد شده  است. با اين همه 
نتيجه گيري نهايي درباره واكنش هاي ايمني داوطلبان بايد توسط 
مؤسسه گاماليا كه ساخت واكســن را به عهده داشته، در پايان ماه 
جوالي اعالم شــود. پس از آن وزارت بهداشت روسيه درباره ثبت 
واكسن و آغاز فاز بعدي آزمايش انساني تصميم خواهد گرفت. اين 
واكسن متشكل از 2 سرم وار حاوي آدنوويروس انساني هستند كه 
هريك آنتي ژن S ويروس جديد كرونــا را حمل مي كنند و با ورود 
به سلول هاي بدن انســان منجر به ايجاد واكنش ايمني مي شوند. 
واكسن ابتدا روي ميمون ها و سپس از 18ژوئن 2020روي انسان ها 

به آزمايش گذاشته شد.

پيش از اين نيز در  ماه مي 2020ميخائيل موراشكو، وزير بهداشت 
روسيه خبر از آغاز آزمايش باليني واكسني را داده بود. روسيه در آن 
زمان اعالم كرد  كه كشورش همزمان درحال تحقيق روي 50پروژه 
مرتبط با كشف واكسن است. يكي ديگر از واكسن هاي روسيه توسط 
شركت داروسازي دولتي مؤسسه وكتور در سيبري در دست توليد 
است. اين شركت در ماه آوريل براي آغاز آزمايش هاي باليني اعالم 
آمادگي كرد و وزارت بهداشت روســيه نيز اعالم كرد پس از تأييد 
مثبت بودن نتايج آزمايش هاي حيواني، اجــازه آغاز آزمايش هاي 
انساني را از 29ژوئن 2020به اين شركت داده است. شركت وكتور 
مي گويد 25نوع واكسن روي حيوانات آزمايش شدند و از ميان آنها 

3نوع تأثيرگذارتر كه بهترين وضعيت را براي توليد انبوه داشــتند 
براي آزمايش انساني برگزيده شدند. مديرعامل مؤسسه وكتور ابراز 
اميدواري كرده است كه آزمايش هاي باليني اين واكسن تا اواسط ماه 
سپتامبر، يعني نهمين ماه سال ميالدي، به پايان برسد و نتايج آن 
اعالم شود. از ديگر دستاورد هاي خبرساز روسيه براي توليد واكسن، 
حمله هكرهاي روس به مراكز پژوهشي كشورهاي آمريكا، كانادا 
و بريتانيا براي ســرقت نتايج تحقيقات اين مراكز در روند توليد 
واكسن بوده است. براساس گزارش نيويورك تايمز، آژانس امنيت 
ملي آمريكا روز 16جوالي اعالم كرد گروهي از هكرهاي روســيه 
كه در حمله به سرور هاي حزب دمكرات آمريكا در سال 2016نيز 
دست داشته اند، در تالش بوده اند تا اطالعات مربوط به توليد واكسن 
كرونا را از سرور دانشگاه ها، شركت ها و ديگر سازمان هاي درماني به 
سرقت ببرند. اين گروه كه با وزارت اطالعات روسيه در ارتباط است، 
APT29 نام دارد و در تالش بوده تا اطالعات شركت هاي ديگر را به 
سرقت ببرد تا از آنها براي پيشبرد سريع تر پژوهش هاي توليد واكسن 
خود استفاده كند. به گفته مقامات اطالعات آمريكايي، هدف اين 
گروه خرابكاري در تالش هاي ديگر كشورها در مسير ساخت واكسن 
كرونا نبوده است. اين اقدام روس ها از شكلي جديد از رقابت ميان 
مسكو و واشنگتن شبيه به دوران جنگ سرد خبر مي دهد؛ دوراني 
كه در آن جاسوس ها در تالش بودند اطالعات فناوري هاي جديد 

يكديگر را طي رقابت فضايي به سرقت ببرند.

تركيه براي ســاخت و توليد واكسن دســت به دامن همكاري هاي بين المللي شده 
است. بنابر گفته هاي مقامات اين كشور در ماه هاي گذشته، ظرفيت توليد واكسن در 
اين كشور وجود ندارد و حتي اگر بتوانند به واكسن برسند، نمي توانند پيش از ديگر 

كشورها آن را به توليد انبوه برسانند.
بر همين اساس عضو كميته مقابله با ويروس كرونا در وزارت بهداشت تركيه در  ماه 
آوريل گفته بود كه تالش هاي زيادي براي ساخت واكسن انجام شده است، اما تركيه 
توانايي توليد مقادير زيادي واكسن را ندارد. پروفسور مفتح جيهان، همچنين گفت 
كه كشورهاي زيادي در مورد اين مسئله آمادگي بيشتري نسبت به تركيه دارند و آنها 
قباًل  واكسن هايي براي ساير ويروس ها توليد كرده اند. او ادامه داد: امكانات آنها از پيش 
آماده است. آنها به محض توليد واكسن، آن را در دوزهاي انبوه توليد خواهند كرد. البته 
اين كشورها نيز با خط پايان كشف واكسن حداقل يك سال فاصله دارند و از آنجا كه ما 

مركزي براي توليد واكسن نداريم، اين روند برايمان طوالني تر خواهد بود.
جيهان در حالي اين اظهارات را عنوان كرد كه دولت تركيه اعالم كرده بود از مؤسسات 

و محققان اين كشور براي يافتن واكسن حمايت مي كند.

كدام كشورها در رقابت براي توليد واكسن كرونا حضور دارند؟

مسيحاييكهدنيارانجاتميدهد
 3شركت از چين، آمريكا و انگلستان به مرحله سوم آزمايشات واكسن هايي رسيده اند كه نجات دنيا در دست آنهاست

تأييد نهايي هر كدام از واكسن ها ممكن است تا 8 ماه ديگر به طول انجامد
شركت بيوتكنولوژي آلماني با عنوان بيو ان تك، 
با همكاري شركت پفيزر آمريكايي براي تهيه 
واكســن ويروس كرونا نتايج اميدواركننده اي 
را نشان داده است و به گفته رئيس اجرايي اين 
شركت، آمادگي دارد كه تأييد نهايي را تا پايان 

سال جاري ميالدي بگيرد.
دكتر اوگر ساهين به وال استريت ژورنال گفته 
اســت كه چندصد ميليون دوز حتي تا قبل از 
تأييد نهايي قابل توليد است و حدود يك ميليارد 
دوز از اين واكســن تا پايان سال 2021 توليد 
خواهد شد. انگلســتان يكي از خريداران اين 
واكسن اســت و 30ميليون دوز آن  را خريده 

است.
شــركت بيو ان تــك، در اصل يك شــركت 
بيوتكنولوژي براي درمان سرطان است و يكي از 
17بنگاه جهاني به شمار مي آيد كه آزمايش هاي 
انساني روي واكســن كوويد-19را آغاز كرده 
است. اين شركت كه در شهر ماينز مستقر است 
در سال 2008 توسط دكتر ساهين و همسرش 
دكتر اوزلوم تورچي)هر دو از فرزندان مهاجران 

ترك( تاسيس شد.
واكسن اين شركت با استفاده از فناوري معروف 
به RNA يا mRNA در حال توليد اســت. اين 
واكسن در انتظار تأييد مقامات است تا مرحله 
آخر يعني فاز سوم آزمايش هاي را در پايان  ماه 
ژوئيه آغاز كند. مرحله سوم آزمايش هاي روي 
30هزار نفر انجام خواهد شد كه انتظار مي رود 
تا پايان سال 2020 تكميل شــود و بعد از آن 

شركت به دنبال بازارهاي جهاني خواهد بود.
شركت ديگري نيز در آلمان به مراحل خوبي 
از توليد واكسن رســيده است. اين واكسن در 

شــهرهاي مختلف در حال آزمايش است، اما 
اعالم آمادگي هزاران نفر در يكي از شهرهاي 
كوچك آلمان براي شــركت در آزمايش هاي 
باليني تعجــب همــگان را برانگيخت. حدود 
4هزار نفر تا اواســط ژوئيه براي شــركت در 
آزمايش هاي باليني واكســن كرونا ويروس در 
بيمارستان دانشــگاه آلمان در شهر توبينگن 
در نزديكــي اشــتوتگارت ثبت نــام كردند. 
محققان اعالم كردند كه تعداد زياد داوطلبان 
بالقوه برايشــان حيرت آور بوده است؛ چرا كه 
معموالً براي پيــدا كردن افــراد كافي كه در 
آزمايش هاي پزشكي داوطلب شوند، به مشكل 
مي خورند. مدير ايــن پروژه پيتر كرمنســر 
بــه خبرگــزاري دويچه وله در آلمــان اعالم 
كرده اســت كه »برخالف بقيه آزمايش هاي 
پزشــكي، اين بار واقعاً با يــك موقعيت ويژه 
روبه رو شــده ايم. معموالً در پيدا كردن افراد 
كافي كه تحت آزمايش قرار بگيرند، به مشكل 

مي خوريم«.
مطالعه باليني اين واكسن از اواسط ماه ژوئن از 
سوي شركت آلماني كيور  واك آغاز شد. از آن 
زمان حدود 50نفر در اين شهر دارو را دريافت 
كرده اند. به گفته كرمنســر هنوز هيچ عارضه 
جانبي خاصي مشاهده نشده است. تعداد زياد 
داوطلبان به اين معني است كه همه آنها قادر به 
شركت در آزمايش نخواهند بود. اين مرحله در 

نظر دارد با 168نفر كل آزمايش را پيش ببرد.
عالوه بر شــهر توبينگن، آزمايش هاي ديگري 
در شــهرهاي هانوفر، مونيخ و گنت در بلژيك 
از سوي اين شــركت آلماني در حال پيگيري 
است. اين شركت نيز روي واكسن mRNA كار 

وسيه ر

تركيه

آلمان

2 واكسن 
در دست 
آزمايش؛ تمام 
وس ها دارايی ر

شبنم سيدمجيدي - سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

هزاران نفر 
داوطلب آزمايش 
ونا واكسن كر

همكاری با 
وسيه برای  ر
توليد واكسن

مي كند. محققان به اين واكسن دستورالعمل 
ساخت پروتئين هاي ويروس كرونا را داده اند. 
پس از واكسينه شــدن فرد، سلول هاي بدن او، 
اين پروتئين را توليــد مي كنند كه بدن، آن را 
به عنوان يك عنصر خارجي تشخيص مي دهد. 
سپس آنتي بادي و ديگر موارد ايمني در برابر آن 

را توليد مي كند.
شــركت كيور  واك يك وام 84ميليون دالري 

از بانك سرمايه گذاري اروپا براي پيشبرد اين 
تحقيقات دريافت مي كند. اين پول به شركت 
كمك مي كند تا مركز توليد واكسن را تكميل و 

بتواند واكسن را به شكل انبوه توليد كند.
دولت آلمان در  مــاه ژوئن اعالم كرد ســهام 
300ميليــون يورويي اين شــركت را خواهد 
خريد. به گفته اين شركت دارويي، نتايج اوليه 
آزمايش باليني در  ماه آگوست اعالم خواهد شد.

تنها چند روز از اعالم خبر خوش نتايج مثبت واكســن شــركت آمريكايي مدرنا 
در آزمايش هاي بالينــي مي گذرد. روز 15جوالي 2020دكتــر آنتوني فائوچي 
متخصص ارشــد بيماري هاي عفوني در آمريكا اعالم كرد نتايج آزمايش واكسن 
كوويد-19شــركت مدرنا روي انســان اميدبخش بوده و به همين دليل وارد فاز 
نهايي آزمايش شده است. اين واكسن در شرايطي وارد فاز نهايي آزمايشي شده 
كه مقامات آمريكايي انتظار توليد واكسن نهايي را تا پايان همين تابستان دارند. 
اين دارو كه محصول شركت مدرنا، وابسته به مؤسسه ملي بهداشت آمريكاست، 
آزمايش نهايي واكســن خود را از 27جوالي روي 30هزار نفر آغاز خواهد كرد تا 
از اثربخشي دارو براي مهار ويروس كرونا اطمينان حاصل كند. دانشمندان مدرنا 
مي گويند سيستم ايمني بدن 45نفري كه در مرحله پيشين آزمايش، واكسن را 
دريافت كرده اند، بهبود قابل توجهي در برابر بيماري پيدا كرد. در خون اين افراد 
آنتي بادي هاي خنثي كننده اي ايجاد شــد كه مقدار ايــن آنتي بادي ها با ميزان 
آنتي بادي توليد شــده در بدن نجات يافتگان كرونا برابري مي كند. نتايج مثبت 
اين آزمايش در نشريه معتبر نيوانگلند منتشر شده است. اگرچه تضميني وجود 
ندارد اما دولت آمريكا اميدوار است نتايج فاز نهايي آزمايش واكسن جديد مدرنا تا 
پايان سال جاري مشخص شود كه در اين صورت ركوردي جديد در فرايند توليد 

واكسن ثبت خواهد شد. داوطلباني كه در مرحله پيش اين دارو را دريافت كرده اند 
با عوارضي مانند تب و لرز، سردرد و بي حالي مواجه شده اند كه معموال اين عوارض 
ميان تمامي واكسن ها رايج است. نتايج مثبت به دست آمده تنها داوطلبان جوان 

را شامل شده و نتيجه آزمايش روي داوطلبان مسن تر هنوز منتشر نشده است.
دولت آمريكا همچنيــن در تاريخ هفتم جوالي 2020اعالم كرد كه به شــركت 
نواوكس مبلغ 1.6ميليارد دالر پرداخت خواهد كرد تا روند توليد واكسن كرونا را 
تسريع كند. اين بزرگ ترين معامله اي است كه تاكنون براي سرعت بخشيدن به 
روند توليد واكسن كرونا انجام شده است. اين مبلغ با هدف توليد 100ميليون دوز از 
واكسن جديد اين شركت تا اول سال 2021پرداخت خواهد شد؛ البته اگر اثرگذاري 
واكسن جديد در آزمايش هاي باليني به اثبات برســند. اين معامله براي شركت 
نواوكس قماري بزرگ است زيرا اين شركت مستقر در مريلند آمريكا تا به امروز 
دارويي را روانه بازارها نكرده است. با بسته شدن اين قرارداد،  مبلغ سرمايه گذاري 
دولت فدرال براي سفارش واكسن هاي جديد مقابله با كرونا به 4ميليارد دالر رسيده 
اســت. اين مبلغ در قالب عملياتي به نام »عمليات سرعت بخشي« دولت فدرال 
آمريكا به شركت ها و مؤسسه هاي داروسازي پرداخت مي شود. اين عمليات تاكنون 
به 6شركت كه لزوما تمامي آنها آمريكايي نيستند، مبالغي را پرداخت كرده و روند 
پيشروي هريك از آنها در توليد واكسن متفاوت است. شركت آمريكايي مدرنا يكي 
از اين شركت هاست كه تاكنون 500ميليون دالر از دولت پول دريافت كرده و البته 
مانند نواوكس تا به امروز دارويي را روانه بازار نكرده است. مدرنا از فناوري ژنتيك 

براي سرعت بخشيدن به روند توليد واكسن خود استفاده مي كند.
اميد ديگر آمريكا در توليد زودهنگام واكسن كوويد-19شركت جانسون و جانسون 
است كه انتظار مي رود فاز نهايي آزمايش انساني خود را در اواخر  ماه جوالي آغاز 
كند. اين شركت دراواسط ماه ژوئن اعالم كرد كه شركت دارويي جنسن وابسته 
به اين شركت قصد دارد فرايند توليد واكسن كوويد-19را به واسطه آغاز فاز يك 
و 2 آزمايش انساني واكسن Ad26.COV2-S تســريع بخشد. در ابتدا قرار بود 
اين واكسن در اوايل ماه سپتامبر به آزمايش گذاشته شود اما زمان آغاز آن تا نيمه 
جوالي جلو افتاد. هنوز نتايج اين فاز از آزمايش انساني واكسن شركت جانسون و 

جانسون منتشر نشده است.

آمريكا

چشم اميد به  3شركت جويای واكسن

درست يك ماه بعد از اين صحبت ها بود كه محي الدين ياسين نخست وزير مالزي، اعالم 
كرد اين كشور آماده همكاري با تركيه براي توليد واكسن كوويد-19 است. 

محي الدين گفت كه او و رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه توافق كرده اند كه 
از توانايي دو كشور در مبارزه با ويروس كرونا و در مواجهه با چالش هاي اين ويروس 

استفاده كنند.
حدود يك ماه بعد از اين صحبت ها، تركيه اعالم همكاري با يك كشور ديگر را اعالم 
كرد. وزير بهداشت تركيه، اوايل ژوئيه گفت كه اين كشور و روسيه در زمينه ساخت 
واكسن ويروس كرونا توافق كرده اند و آزمايشات باليني با همكاري مشترك اين دو 
كشور انجام مي شود.  فخرالدين كوجا وزير بهداشت اين كشور گفت: مشاوران علمي 

2كشور قرار است دور دوم مذاكرات را در اواخر هفته جاري برگزار كنند.
كوجا گفت: در مجموع 22دانشگاه و مركز تحقيقي در تركيه در تالشند تا واكسن را 

بسازند و 4مورد آنها نيز به مرحله آزمايش روي حيوانات رسيده اند.
اين وزير همچنين گفت كه تركيه فوايد داروي ماالريا يعني هيدروكسي كلروكيلن 
را مشاهده كرده است و با وجود نگراني هاي مطرح شده در مورد اين دارو، تجويز آن 
را براي بيماران مبتال به كوويد-19 ادامه خواهد داد. كوجا گفت كه بر خالف ســاير 

كشورها، تركيه از ابتداي شيوع كوويد-19 از اين دارو استفاده كرده است.
روساي جمهور 2كشور، والديمير پوتين از روسيه و رجب طيب اردوغان از تركيه در 
18 ماه مي  گفت وگوهاي تلفني انجام دادند و رهبر روسيه بر اهميت همكاري منطقه اي 
از جمله توســعه تكنيك هاي درماني براي مقابله با كوويد-19و توليد واكسن تأكيد 
كرد. آنا پوپووا، رئيس نظارت بهداشتي روسيه در تاريخ 22مي  گفت كه مسكو و آنكارا 
براي همكاري مشترك در توليد واكسن ضد ويروس آماده اند. بنابراين شايد تركيه با 

كمك روسيه بتواند به توانايي توليد انبوه واكسن دست يابد.
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واكسنكرونا

ورود به مرحله سوم آزمايشات است.
حداقل 16واكسن ديگر اكنون در كشورهاي استراليا، فرانسه، 
آلمان، هند، روســيه، كره جنوبي، آمريكا، انگلستان و چين در 
جريان آزمايش هاي مختلف قرار دارند و 5مورد از اين واكسن ها 

وارد فاز آزمايش باليني شده اند.

آنها چه مي گويند؟ 
كارشناسان هر روز بيشتر مطمئن مي شوند 
كه ديگر جاي ســؤال نيست 
كه آيا واكســن در 
س  ســتر د

قرار خواهد گرفت يا نه؟ باري بلوم استاد بهداشت عمومي دانشگاه 
هاروارد آمريكا، چند روز پيش به خبرنگاران گفت: »مطمئنا بيش 
از يك واكسن خواهيم داشت«. او هشدار داد كه »هنوز مشخص 
نيست كدام واكسن ها در اين مسابقه پيروز مي شوند و تا زماني كه 
واكسن ها فاز سوم آزمايشات را به پايان نرسانند نمي دانيم آنها در 
برابر كرونا چقدر مؤثر خواهند بود و تا چه مدت در برابر ويروس از 

ما محافظت مي كنند«.
بلوم درباره زمان تأييد نهايي واكسن گفت: »اگر چه 7 ماه پيش 
كاماًل اين موضوع ديوانه وار به نظر مي رســيد، امــا حاال ژانويه 
2021به نظر زمان واقع بينانه اي براي تأييد نهايي واكسن است«.

ريچارد هورتون، ســردبير النست به اين ســؤال محتاطانه تر 
پاسخ داده است: »اگر ما تا پايان سال 2021به واكسن برسيم، 

فوق العاده عالي عمل كرده ايم«.
زكــي امانوئل، رئيس گروه اخالق پزشــكي و سياســت هاي 
بهداشــتي دانشــگاه پنســيلوانيا اين موضوع را بيشتر 
باز مي كند؛»اينكه مــا فقط 7 ماه بعــد از اينكه ژنوم 
ويروس را دريافت كرديم، 3واكسن داريم كه به فاز3 
آزمايش هاي رسيده اند، به معناي واقعي كلمه 
بي سابقه اســت. اگر 6تا 8 ماه ديگر بتوانيم 
مجوز تأييد واكسن را بگيريم، باز هم در 
تاريخ جهان كاماًل بي ســابقه است.« 
در اين پرونــده، جزئيات روند توليد 
واكســن در بعضي كشورهايي كه 
بيشترين درگيري را با اين موضوع 
داشته اند، بررسي خواهيم كرد.

چين درحالي در تالش است تا در رقابت جهاني توليد واكسن كرونا 
به مقام اول دست پيدا كند كه آزمايشگاه هايش هنوز نتوانسته اند 
از زير بار اتهام هايي كه در رابطه با نشــت ويروس كرونا به آنها وارد 
شده، خالصي يابند و اعتبار آنها همچنان در مجامع جهاني لكه دار 
است. پيش از آغاز بحران كرونا نيز شركت هاي داروسازي چين با 
توليد چند داروي بي اثر اعتبار خود را زيرسؤال برده بودند. 6 ماه پس 
از ظهور نخستين مورد ابتال به كرونا در شهر ووهان، چين به سرعت 
فرايند كشف و توليد واكســن را آغاز كرد و درحال حاضر چندين 
آزمايش باليني را در دست اجرا دارد. محققان چيني از به دست آمدن 
نتايج اميدبخش اوليه از تست هاي انساني و حيواني خبر داده اند و 
مقامات چيني اميدوارند اوايل سال جديد ميالدي نخستين دوزهاي 
واكسن را وارد بازار كنند. آكادمي علوم پزشكي ارتش چين ازجمله 
مراكزي است كه با همكاري شــركت داروسازي كن سينو درحال 
پژوهش روي واكســن كروناســت و حدود يك ماه پيش توانست 
تأييديه آغاز آزمايش هاي انساني واكسن كوويد-19را كه با استفاده 
از فناوري هاي پيشرفته ژنتيك ساخته است، به دست آورد. دولت 
چين در  ماه ژوئن به ارتش اجازه ويژه اي داد تا واكســن آزمايشي 
Ad5-nCoV شركت كن ســينو بيولوژيكز را روي سربازان ارتش 
چين آزمايش كند. شركت كن سينو فاز اول و دوم آزمايش باليني 
اين واكسن را در ماه مارس انجام داد تا به نخستين شركت داروسازي 
در جهان تبديل شــود كه واكســني را به مرحله آزمايش انساني 

رسانده است. در  ماه مي  نيز با انتشار مقاله اي علمي نتايج به دست 
آمده از تست هاي انساني را مثبت و بدون عارضه اعالم كرد. دولت 
چين در راستاي تسريع روند ساخت واكسن، مجوز فرايند آزمايش 
سريع را صادر كرده است؛ به اين معني كه فازهاي پيش باليني مانند 
آزمايش هاي حيواني و ديگر شــكل هاي پژوهشي همزمان انجام 
شــوند، نه يكي پس از ديگري؛ روندي كه عده اي از دانشــمندان 
چيني نيز با آن مخالفت و آن را خطرناك توصيف كرده اند. شركت 
داروسازي سينو فارم از ديگر شركت هايي است كه در تالش براي 
توليد سريع واكسن كرونا، پيش از دريافت مجوز از دولت براي آغاز 
آزمايش هاي انســاني، داروي ابداعي خود را روي كارمندان خود، 

ازجمله روي مديران ارشد شركت آزمايش كرده است. اين اقدام چه از 
روي فداكاري باشد چه زيرپا گذاشتن هنجارهاي اخالقي بين المللي، 
توجه را بيشتر جلب رقابت شديد ميان كشورهايي مي كند كه در 
تالشند نام خود را به عنوان نخستين كشور توليد كننده واكسن ثبت 
كنند. چين درحال حاضر خود را به عنوان شركت كننده اي قدرتمند 
نشان داده  است. 7 مورد از 19واكسن در دست توليدی كه در گوشه 
و كنار جهان در مرحله آزمايش انساني هستند، به چين تعلق دارند 
يا با مشاركت چيني ها توليد شــده اند. در اين شرايط، سينو فارم و 
كن سينو اعالم كرده اند پژوهش هايشان وارد مرحله نهايي شده  است. 
چين و ســينوفارم روي فناوري كاربردي و قديمي سرمايه گذاري 
سنگيني كرده اند: واكسني غيرفعال كه از كشت ويروس كامل در 
آزمايشگاه و كشتن آن حاصل مي شــود، همان تكنيكي است كه 
واكســن فلج اطفال را توليد كرد. رقباي غربي چين از فناوري هاي 
جديد و كمتر آزموده شده اي استفاده مي كنند كه پروتئين پوشاننده 
ويروس را هدف قرار مي دهد. سينو فارم ادعا دارد پيش از دريافت 
مجوز آغاز آزمايش هاي باليني انســاني، 30داوطلب براي دريافت 
واكسن اعالم آمادگي كرده اند. اين شركت اقدام غيراخالقي خود را 
با پوششي از روحيه فداكاري تزئين كرده  است درحالي كه فاز اول 
آزمايش انساني معموال به مجوز نهادهاي قانونگذار دارويي هر كشور 
نياز دارد تا درصورت وجود شواهد و مدارك كافي از آزمايش هاي 

انساني مبني بر ايمن بودن دارو، مجوز را صادر كنند.

انگليس از پيشگامان ساخت واكسن كرونا در دنيا به شمار مي آيد و 190ميليون دوز 
واكسن را از 3شركت مختلف خريده است. دانشگاه آكسفورد از ماه ها پيش ساخت 
واكســن و انجام آزمايش هاي آن را آغاز كرد و اخيراً اعالم شــد كه واكسن ساخته 
شده توسط اين دانشگاه بي خطر به نظر مي رســد و واكنش هاي ايمن داشته است. 
آزمايش هاي باليني روي 1077نفر نشان داد كه تزريق اين واكسن منجر به ساخت 
آنتي بادي و سلول هاي T شكل مي شــود كه مي توانند با ويروس كرونا مبارزه كنند. 
اين يافته ها بسيار اميدواركننده هســتند اما هنوز هم خيلي زود است كه گفته شود 
اين واكسن كاركرد درســتي دارد. در نتيجه آزمايش هاي در مقياس بزرگ تري در 
حال انجام است. در اين مرحله بيش از 10هزار نفر در انگليس در آزمايش هاي شركت 
خواهند كرد. البته با توجه به كاهش تعداد مبتاليان به كوويد-19 در انگليس، عالوه بر 
مردم اين كشور، آزمايش هاي روي 30هزار نفر در آمريكا، 2هزار نفر در آفريقاي جنوبي 
و 5هزار نفر در برزيل انجام خواهد شد. انگلستان از قبل 100ميليون دوز از اين واكسن 
را سفارش داده است.  ماه گذشته 4كشور عضو اتحاديه اروپا يعني فرانسه، آلمان، ايتاليا 
و هلند توافقنامه خريد 400ميليون دوز از واكسن دانشگاه آكسفورد را امضا كردند. 

كدام كشورها در رقابت براي توليد واكسن كرونا حضور دارند؟

مسيحاييكهدنيارانجاتميدهد
 3شركت از چين، آمريكا و انگلستان به مرحله سوم آزمايشات واكسن هايي رسيده اند كه نجات دنيا در دست آنهاست

تأييد نهايي هر كدام از واكسن ها ممكن است تا 8 ماه ديگر به طول انجامد
ايران نيز مشابه ديگر كشورهاي جهان همزمان 
با ورود ويروس كرونا و آغاز همه گيري تالش هاي 
خود را براي كشف واكسن كوويد-19آغاز كرد. از 
نيمه دوم اسفند ماه، پژوهش ها در زمينه درمان 
كوويد-19توسط گروه ها و شركت هاي مختلف 
ايراني آغاز شد اما اطالعاتي كه در رسانه ها درباره 
جزئيات كار و روند پيشرفت منعكس شده است، 
بدون جزئيــات و كلي هســتند. دكتر اميرعلي 
حميديه، دبير ســتاد توسعه سلول هاي بنيادي 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري در 
ارديبهشت سال 99اعالم كرد كه محققان فعال 
حوزه سلول بنيادي در شركت هاي دانش بنيان 
توانسته اند همپاي تمام مراكز علم و فناوري جهان 
فعاليت خود را در حوزه كرونا آغاز كنند و تاكنون 
فعاليت هاي متعددي انجام داده اند. به گفته او، 
محققان در حوزه هاي توليد محصوالت مختلف 
مورد نياز در بحران كرونا، تحقيق  كرده اند و  در 
توليد واكسن هاي دست ورزي، تحقيق و توليد 
داروهاي ضدويروس، ســلول درماني و استفاده 
از سلول هاي مزانشيمي و استفاده از سلول هاي 
طبيعي كشنده فعاليت دارند. حميديه گفت كه 
چند گروه علمي در زمينه استفاده از سلول هاي 
بنيادين براي افزايش ايمني بدن در درمان كرونا 
فعاليت دارند كه نتايج پژوهش هاي آنها تا اواخر 
تابستان مشخص مي شود. همچنين او به پروژه 
شركت دانش بنياني اشاره كرد كه درحال توليد 
دارويي ضدويــروس بود؛ دارويي كــه به گفته 
حميديه توليد آن همزمان توســط يك شركت 

آمريكايي نيز در دست بررسي بوده است.
در خردادماه ســال جاري نيز مصطفي قانعي، 
رئيس كميتــه علمي ســتاد مبارزه بــا كرونا 

اعالم كرد كه نتيجه پژوهش هاي يك شــركت 
دانش بنيــان در زمينه توليد واكســن كرونا تا 
مهرماه مشخص خواهد شد. به گفته او خبرهاي 
به دســت آمده از بعضي از پروژه هاي پژوهشي 
نشــان از تأثير مثبت تكنيك هاي در دســت 
بررسي روي ميزان بســتري و بهبودي بيماران 
دارد؛ تحقيقاتي كه بيشــتر روي سلول درماني 
و پالســمادرماني متمركزنــد و درمان هــاي 
پيشرفته اي هســتند اما براي ورود به پروتكل 
كشوري بايد تحقيقات جامع و كامل تري روي 
آنها انجام شــود. دكتر نمكي، وزير بهداشــت 
چهارم تيرماه از كار گسترده ايران بر روي تهيه 
واكسن هاي مرتبط با كوويد-19خبرداد و گفت: 
2تيم بسيار برجسته در شركت هاي دانش بنيان 
در حال فعاليت هســتند كه راه بسيار خوبي را 
در پيــش گرفته اند اما هنوز بــراي اعالم نتايج 
زود اســت. در همان دوره رئيس كميته علمي 
مقابله با كرونا از بسته شدن قرارداد درخصوص 
توليد واكسن هاي ويروس كرونا در كشور خبر 
داد كه با فناوري mRNA ســاخته شــده اند. 
همچنين براساس جديد ترين اخبار اعالم شده 
از ســوي وزير بهداشــت، 2 تا 3 تيم پژوهشي 
پيشرفت هاي بسيار خوبي در زمينه توليد واكسن 
كوويد-19داشته اند. سعيد نمكي روز 27تيرماه 
ســال جاري اعالم كرد  كه نتايج اين پژوهش ها 
در مدل هاي حيواني جواب هاي بســيار خوبي 
داشــته اند و ابراز اميدواري كــرد  كه آزمايش 
انساني اين واكســن  به زودي آغاز شود. نمكي 
گفت: ايران پا به پاي 5كشور بزرگ جهان روي 
كوويد-19كار مي كند و از ديگر كشورها عقب 
نيســت. نمكي همچنين از فعاليــت 57گروه 
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توليد واكسن داخلی

تحقيقاتي براي توليد داروي بيماري كرونا خبر 
داد و گفت: اين گروه از دانشمندان ايراني روي 
دســتورالعمل هاي دارويــي متنوعي تحقيق 
مي كنند و نتايج به دست آمده آنها در كميته اي 
علمي متشــكل از 50نفــر از برجســته ترين 
دانشمندان كشــور مورد بازبيني و بررسي قرار 
مي گيرد. مينو محــرز، متخصص بيماري هاي 
عفوني اما معتقد است امكان دسترسي به واكسن 

كرونا زودتر از 5يا 6 ماه آينده امكان پذير نيست. 
اين متخصص روز 28تير با اعالم اين خبر گفت 
هر آنچه بعضاً درباره توليد واكسن عنوان مي شود، 
تبليغات است. او با تأكيد بر اين مطلب كه ايران 
هم روي ساخت واكسن كار مي كند اعالم كرد: 
آنچه مسلم است ايران تكنولوژي توليد واكسن 
را دارد و هر زمان ســاخت آن به تأييد برســد، 

مي تواند آن را در داخل كشور توليد كند.

كره شمالي مي گويد به مسابقه توليد واكسن كوويد-19 پيوسته است. مسابقه اي 
كه پيش از اين در برخي از بهترين ذهن هاي پزشكي دنيا تدوين شده است، در 
حال شكل دادن به پديده اي است كه ميلياردها دالر مي ارزد. البته نبايد انتظار 
داشت كه كره شمالي به اين زودي ها بتواند در اين زمينه بين پيشتازها قرار گيرد. 
اگر بخواهيم صحبت هاي كميســيون علمي و فناوري ايالتي كره شــمالي را 
باور كنيم، آزمايش هاي باليني براي واكسن داخلي اين كشور در حال انجام است 
و اكنون در حال بررسي نحوه پيشبرد مرحله سوم هستند كه شامل آزمايش هاي 
انساني در سطح وسيع تري مي شود. ممكن است اين ادعا براي دنياي خارج از 
كره شمالي مشكوك به نظر برسد. مسابقه توليد واكسن يكي از دلهره آورترين 
و پرفشارترين چالش هاي علمي و فناوري اســت كه دنيا در تاريخ اخير به ياد 
مي آورد. براي رسيدن به اين واكســن بايد مبالغ هنگفتي هزينه كرد و ملت ها 
براي برنده شدن در مسابقه اي كه برتري علمي آنها را نشان و غرور ملي آنها را 
شكل مي دهد، سرمايه گذاري سنگيني مي كنند. با اين حال، كره شمالي يكي 
از نابه سامان ترين سيستم هاي بهداشتي كره زمين را دارد و براي چندين دهه 
به كمك سازمان بهداشت جهاني توانسته است براي مردم خود واكسيناسيون 
انجام دهد. اين واقعيت نيز وجود دارد كه پيونگ يانگ هرگز به طور علني وجود 

ويروس كرونا در كشور را تأييد نكرده است. بنابراين چرا كشوري كه ادعا مي كند 
حتي يك مورد ابتال به كوويد-19 نداشته و در شرايط سخت اقتصادي قرار دارد، 

زمان، پول و منابع خود را صرف تهيه واكسن مي كند؟
پاسخ ساده اي به اين ســؤال وجود ندارد اما به احتمال زياد تركيبي از ترس از 
ويروس و همچنين تالشي است براي متقاعد كردن مردم كره شمالي كه كيم 
جونگ اون، رهبر اين كشــور يك بار ديگر خود را با چالش مواجه مي كند تا از 
مردم خود محافظت كند. كره شمالي شمالي جزو نخستين كشورهايي بود كه 
كوويد-19براي آن يك تهديد جدي قلمداد مي شد؛ چرا كه اكثر كارشناسان 
معتقدند سيستم مراقبت هاي بهداشتي اين كشور به سرعت مغلوب همه گيري 
خواهد شد. بسياري از تجهيزات پزشكي اين كشــور به برق قابل اعتماد يا آب 
جاري دسترسي ندارند. دارو و ساير تجهيزات نيز اغلب در اين كشور با كمبود 
مواجه است. از طرف ديگر كره شمالي برتري هايي نسبت به ديگر كشورها دارد. 
آنها به سرعت اقدامات خنثي كننده اي كه در ساير كشورها اجراي آنها كندتر 
پيش مي رود، تصويب مي كنند. از اين گذشته، آنها به شدت افرادي كه وارد كشور 
مي شوند را كنترل مي كنند و معموالً فقط تعداد كمي از گردشگران، ديپلمات ها 
و امدادگران وارد آن مي شــوند. همچنين رفت وآمدهاي مردم اين كشور نيز 
به شدت تحت كنترل است. كيم هم اوايل  ماه ژوئيه گفت كه تالش هاي كشورش 
درخشان بوده است. اما به مقامات كشور هشدار داد كه از خود راضي نشوند؛ چرا 

كه بحران هنوز ادامه دارد.
با اين حال پيونگ يانگ بايد مسابقه توليد واكسن را پشت درهاي بسته دنبال 
كند. آن هم در شرايطي كه بعضي از رقبا شركت هاي بزرگ دارويي اي هستند 
كه بيشتر از كل اقتصاد كره شمالي ارزش دارند. بنابراين توليد واكسن كرونا براي 
كره شمالي از نظر مالي توجيهي ندارد. با وجود اين به پتانسيل تبليغاتي آن نگاه 
كنيد تا تصوير اتفاقاتي كه در اين كشور در جريان است برايتان واضح تر شود. 
خبرگزاري هاي دولتي اين كشور در گزارش هاي خود مي نويسند:»استعدادها، 
علم و فناوري، مهم ترين سرمايه و سالح استراتژيك ما هستند. اين استعدادها 
تحسين جهاني را برانگيخته اند. به لطف دانشمندان و تكنسين هاي ما قدرت و 

منزلت كره شمالي در عرصه بين المللي نشان داده مي شود«.

كره شمالی

توليد واكسن؛ ابزار تبليغاتی

شركت آسترا زنكا كه با همكاري دانشگاه آكسفورد واكسن را توليد مي كند، مي گويد 
ظرفيت توليد 2ميليارد دوز واكســن كوويد-19را دارد. اين شركت موافقتنامه هاي 
مشــابهي با آمريكا و انگلســتان با عنوان »ائتالف براي نوآوري هاي آماده ســازي  
اپيدميك« امضا كرده اســت. دولت انگلســتان براي آنكه خيالش راحت شود، روي 
2واكسن ديگر براي مقابله با كوويد- 19سرمايه گذاري كرده است تا شانس دريافت 
واكسن را براي مردم خود افزايش دهد. انگليس براي خريد 90ميليون دوز از 2واكسن 
كه توليد كشورهاي فرانسه و آلمان هســتند، به منظور ايمن سازي  سالمت كاركنان 
بهداشت و درمان كه در خط مقدم مقابله با ويروس قرار دارند، اقدام كرده است. اين دو 
واكسن، متفاوت از واكسني هستند كه دانشگاه آكسفورد روي آن كار مي كند و دولت 

انگلستان قباًل 100ميليون دوز از آن را خريده است.
اين اقدامات دولت باعث شــده تا اقبال عمومي براي شركت در آزمايش هاي مربوط 
به واكسن هاي كوويد-19بيشتر شود. اميد مي رود تا  ماه اكتبر 500هزارنفر براي اين 
آزمايش هاي داوطلب شوند. آلوك شــارما، وزير تجارت اين كشور گفت كه انگليس 
30ميليون دوز از واكســن mRNA كه توســط شــركت آلماني بيو ان تك و غول 
داروسازي آمريكا يعني شركت پفيزر توليد شده، قرارداد امضا كرده است. اين شركت 
اخيراً نتايج مثبت آزمايش هاي اوليه را اعالم كرده كه نشان مي دهد واكسن توليدي 

آنها بي خطر است؛ اگر چه دوزهاي باالتر آن عوارض جانبي نشان داده است.
از ديگر سو دولت بريتانيا متعهد شده 60ميليون دوز واكسن ويروس كرونا را از شركت 
والنوا فرانسه خريداري كند. اين واكسن نسبت به نمونه هاي ديگر پيشرفت كمتري 
داشته است، اما با روشي متفاوت از شركت بيو ان تك كار مي كند. اين واكسن در شعبه 

شركت والنوا در اسكاتلند توليد مي شود.
شرايط مالي و هزينه هاي اين قراردادها افشا نشده است.
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متأسفانه اين روزها يك وحشت جمعي و خاموش 
خصوصاً در ميان ميانســاالن جامعه در ارتباط 
با کرونا شكل گرفته است. اين وحشت جمعي 
همچنان با ما خواهد بود مگر آنكه به مرحله اي 
برســيم که ديگر تعداد فوتي ها زيادتر نشود و 
به تدريج دارو و واکسن مؤثر پيدا  و آرامش نسبي 
حاکم شود، که البته بعيد است تا يك سال ديگر 

اين اتفاق بيفتد

ُرك

نگاه

با شما، برای شما
 قرار است بنويسيد... کوتاه اما بنويسيد... ســاده، روان، راحت... 
از خيلــی پيش از اينهــا بنا داشــتيم فضايی را فراهــم کنيم تا 
صحبت ها، ديدگاه ها، ايده ها، انتقادها، اعتراض ها و پيشنهادهای 
شما بی واسطه به صفحه ما راه پيدا کند. در حقيقت هدف اصلی ما 
تدارك يك صفحه بود )و البته هنوز هم هست( اما ترجيح داديم 
که آرام آرام و ستون به ستون پيش برويم و قدم هايمان را هر روز 
محكم تر کنيم و بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی 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 کنيد که بايد توجه جامعه يا مسئوالن 
را به نكته يا موضوعی جلب کنيد... 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 که 
در تاکسی 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 کوتاه بنويســيد و برای ما پيامك کنيد، 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 حرکت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه يا مجوز ورود و انتشار ديدگاه ها 
و نظرات شماست که ما هم خيلی روی آن تأکيد داريم و مطمئنيم که 
شــما هم به آن باور داريد و موقعيت ما را در انتشار آنها درك می کنيد! 
اتفاقا همين ادب و اخالق است که راه را برای رسيدن به آن باالها هموار 
می کند. 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 کنيم، اما قرار نيست در اين نقطه متوقف بمانيم؛ فكرهای ديگری 
هم داريم و بنا داريم که خيلــی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای 
شما را خيلی بيشتر از قبل در صفحات روزنامه باز کنيم و از صحبت ها 
و نظرات و ديدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهيم که 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 کوچكتان کافی است. البته ما 
چند عدد ميانی آن شماره را ستاره دار می کنيم تا فقط خودتان بدانيد و 

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

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

آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های شماست.

درمان اعتیاد با روش هاي مناسب 

متأسفانه در جامعه رفتارهاي ضد اجتماعي را از همه افراد مي بينيم 
و اين رفتارها در همه گروه هاي اجتماعي ديده مي شود. در مراکز 
و کمپ هاي ترك اعتياد نيز اين موضوع ديده مي شود. متأسفانه 
ديده مي شود که در اين مراکز به اشكال گوناگون از خانواده هاي 
کساني که يكي از اعضاي خانواده خود را براي ترك اعتياد به کمپ 
معرفي کرده اند پول دريافت مي شود که اين اقدام باعث وارد شدن 
فشــار مالي به خانواده ها خواهد شــد. در بســياري از کمپ ها، 
اثرگذاري چنداني در فرآيند ترك اعتياد در فرد نمي بينيم و شاهد 
بازگشت دوباره افراد به اعتياد هستيم. بهتر است هر فردي که به 
دنبال درمان اعتياد خود مي رود براي انجام درست فرآيند درمان 
ابتدا با مشاور خبره اي که با اين حوزه آشنايي دارد وارد گفت وگو 
و تعامل شود تا از اين طريق بتواند روش درمان مناسبي پيدا کند. 
معتقديم که همــه افراد معتاد را نبايد با يك نســخه درمان کرد 
بلكه هر يك از معتادان نيازمند اســتفاده از روش هاي مناسب با 
توجه به شرايط فرد براي درمان هســتند تا نتيجه اي مطلوب از 
آن حاصل شود. ممكن اســت افرادي باشند که براي ترك اعتياد 
نيازمند متادون درماني باشند، اما عده اي ديگر از بيماران به اين 
روش نياز نداشته باشند و بتوانند با استفاده از خدمات مشاوره اي و 
روانشناختي يا استفاده از خدمات کمپ ها، درمان شوند. به عنوان 
نمونه، فردي که ماده مخدر گل مصرف مي کند نياز به اســتفاده 
از کمپ ندارد يا فردي که شيشه مصرف مي کند ممكن است به 
مشاوره هاي رواني و استفاده از داروهاي خاص بيماران روان پريش 
بيشتر از کمپ نياز داشته باشد. تشخيص چنين مواردي وظيفه 
مشاور اســت و او مي تواند با آگاهي زيادي که از مراکز و فرد پيدا 
مي کند، مورد خود را مديريت و روش درمان مناسبي براي او تجويز 
کند. اين اتفاق اکنون در حال انجام است و شاهد هستيم که مراکز 
جامع درمان اعتياد از سوي سازمان بهزيستي در حال راه اندازي 
است. اگر اين مراکز به درستي عمل کنند مي توانند به درمان جامع 
بيماران مبتال به اعتياد کمك کنند. اما نكته مهم تر از سم زدايي 
در فرآيند درمان بيماران مبتال به اعتياد، جلوگيري از رهاشــدن 
اين افراد در جامعه اســت. در مراکز جامع اعتياد تالش مي شود 
زمينه ها و علل گرايش فرد به اعتياد شناخته و در حد امكان نسبت 
به برطرف کردن اين زمينه ها اقدام شود. معتقدم سم زدايي مهم 
نيســت، بلكه بهبودي براي بيمار اهميت دارد. فرآيند بهبودي، 
فرآيندي فوري نيست و بايد سال ها ادامه پيدا کند و مستمر باشد. 
متأسفانه آمارها نشان مي دهد تنها 10درصد معتادان ما فرآيند 
بهبودي خود را تكميل مي کنند که اميدواريم با استفاده از خدمات 

مشاوره اي بتوانيم در سال هاي آينده اين ميزان را افزايش دهيم.
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استان همدان سومین استان کشور در تولید و پرورش شتر مرغ است. از شتر مرغ عالوه بر تولید گوشت 
مي توان در صنایع تولید کیف و کفش و روغن کشی برای مصارف درمانی استفاده  کرد.   

عكس: تسنیم - عبدالرحمان رئوفي

»نفار« محل نگهداری تجهیزات کشاورزی و  اقامت شوپه یا همان نگهبان شبانه شالیزار است. هرزمین 
شالیزاری یک نفار دارد و عموما آن را مي توان در مزارع شمال کشور دید .

عكس: ایرنا - احسان فضلي

حسین اسدبیگي
کارشناس حوزه اعتياد

جامعه اي با معضالت چندگانه 
همزمان داریم

گفت وگوي همشهري با حمیدرضا جالیي پور ، درباره روند سریع
 تحوالت اجتماعي در ایران

جامعه سیاســي و اجتماعي ایران این روزها درگیر مشــكالت بسیاري اســت؛ از کرونا و 
اثرات مخرب و زیانبارش در زندگي روزمره مردم گرفته تا بحران هایي که ناشــي از برخي 
کج رفتاري هاست؛ معضالتي که به عقیده حمیدرضا جالیي پور  جامعه شناس، منجر به ایجاد 
نگرانی جمعي و خاموش میان مردم شده است و این نگرانی جامعه اي را ساخته که دغدغه فرداي خود را دارد. این جامعه شناس 
به همشــهري مي گوید هنوز کرونا اثرات اجتماعي خود را در جامعه ایران بروز نداده است و باید در آینده منتظر آشكارشدن  

نشانه هاي اجتماعي این بیماري بر ساختار اجتماعي کشور باشیم.

کامران بارنجي
خبرنگار

 در ماه هاي اخیر بسیاري از جریانات اجتماعي در 
ایران حالت فعال و  پویایي به  خود گرفته اند به  طوري که تقریبًا 
هر روز ما شــاهد یک اتفاق یا حادثه اي هستیم که مي تواند 
بخشــی یا کل این جریان اجتماعي را تحت تأثیر قرار بدهد. 
به همین خاطر به  نظر مي رسد شناخت و تحلیل این تحوالت 
اجتماعي مي تواند براي پیش بیني اتفاقــات و رویدادهاي 
آینده بسیار مهم باشد . بنابراین شما که از پژوهشگران حوزه 
بحران هاي اجتماعي هستید و مطالعات زیادي در این بخش 
داشته اید براي ورود به بحث ابتدا تحلیلتان را از این تغییر و 
تحوالت سریع اجتماعي بفرمایید و بگویید که دلیل سرعت 

این تحوالت اجتماعي چیست؟
ببينيد جامعه امروز ايران با معضالت چندگانه همزمان روبه رو شده 
اســت. من فقط به 6 معضل اين جامعه اشاره مي کنم. معضل اول 
معيشت تعداد کثيري از مردم است. به  صورتي که آن دهك هاي 
باال که ثروتي دارند در التهاب اين هستند که چگونه از ارزش ثروت 
خود حفاظت کنند، به همين دليل مدام از اين در به آن در مي زنند. 
کافي اســت به التهابات بازار ارز، طال، مسكن، زمين و بورس نگاه 
کنيد تا به عمق تالطم اين دهك براي حفط ارزش پولشــان پي 
ببريد. آن بخش بزرگي از جامعه هم کــه ثروتي ندارند براي امرار 
معاش روزانه به تنگنا افتاده اند. اين تنگنا به حدي است که بعضي 
از آنها ممكن است حتي غرق بشــوند. بنابراين در ماه هاي اخير 3 
دهك پايين جامعه وضع بدتري پيدا کرده اند. معضل دوم نگراني از 
آثار کرونا بر سالمت و بدتر شدن معيشت مردم است. متأسفانه اين 
روزها يك وحشت جمعي و خاموش خصوصاً در ميان ميانساالن 
در جامعه شكل گرفته است. اين وحشــت جمعي همچنان با ما 
خواهد بود مگر آنكه به مرحله اي برســيم که ديگر تعداد فوتي ها 
زيادتر نشــود و به تدريج دارو و واکســن مؤثر پيدا شده و آرامش 
نسبي حاکم شود، که البته بعيد است تا يك سال ديگر اين اتفاق 
بيفتد. معضل سوم تداوم چشم بستن بر رويكردها و ساليق سياسي 
مردم از باال به پايين هست. ما اين رويكرد نامتناسب را در انتخابات 
يازدهم ديديم. ميزان مشــارکت مردم حدود بيست درصد بود و 
نشــان داد که مديريت جامعه به گشايش سياسي فكر نمي کند و 
نگراني ها و نگاه جهاني ديگري دارد. معضل چهارم تكرار ناامني هاي 
داخلي و خارجي است. که براي پي بردن به آن مي توانيد به اخبار 
آتش سوزي ها نگاه کنيد و اخبار حمله به برخی از تاسيسات خاص و 
نگراني مسافران هواپيمايی ماهان در آسمان لبنان و سوريه. معضل 

پنجم تداوم تخريب محيط زيست ايران است. اين هم مسئله مهمي 
است که به شدت بخشي از جامعه را هم نگران کرده و هم تحت تأثير 
قرار داده است. معضل ششم که به نظر من از همه معضالت قبلي 
مهم تر است آن است که االن در ايران حاکميت مهم ترين نهادي 
است که اين امكان را دارد که از تبديل معضالت جامعه به وضعيت 
بحراني غيرقابل کنترل جلوگيري کند. حاال معضل اين است که 
مديريت جامعه از اين فرصت طاليي خوب اســتفاده نكند. علت 
استفاده نكردن از اين فرصت طاليي را من نمي دانم اما به هر تقدير 
بعضي از اين معضالت در جامعه ايران در يك سال آينده مي تواند 
به بحران تبديل شود مثل بحران معيشــت و بحران کرونا. با اين 
همه حدس من اين است تا 4ماه آينده، ايران سخت ترين شرايط را 
گذرانده و مي گذراند ولي پس از انتخابات آمريكا در آبان ماه آينده 
و خصوصاً با انتخابات 1400 در ايران از شــدت بحران معيشتي و 
کرونايي ايران به تدريج کاسته خواهد شد، که بحث درباره آن مجال 
ديگري را مي طلبد. ولي تا جامعه ايران در مســير توسعه پايدار، 

عادالنه و مشارکتي و شفاف بيفتد راه درازي در پيش داريم.
شما از اصطالح معضالت چندگانه همزمان استفاده 
کردید. بسیاري براي شرایط کنوني اجتماعي ایران اصطالحات 
دیگري هم استفاده مي کنند؛ جامعه مسائل حل نشده، زوال 
همبســتگي اجتماعي، جامعه دگرگوني از درون و... شما اگر 
بخواهید آن اصطالح جامعه معضالت چندگانه همزمان را بسط 

دهید جامعه فعلي را چگونه توصیف مي کنید؟
ممكن است براي هر کدام از عناويني که ذکر کرديد بشود در جامعه 
ايران مصاديقي پيدا کرد. ولي همانطور که گفتم، من جامعه کنوني 
ايران را ذيل جامعه اي با معضالت چندگانه و همزمان، جامعه اي 
مطالباتي و اخيراً جامعه اي نگران مي دانــم. اما با اين همه جامعه 
ايران را جامعه اي در آستانه انقالب  يا جامعه اي در آستانه فروپاشي 
نمي دانم. اگر جامعه ايران در آســتانه فروپاشــي بود اين واکنش 
قابل دفاع را مردم ايران در برابر امواج کوويد -19 نشان نمي دادند 
و بحران کرونا را تبديل به چرنوبيل ايــران مي کردند که نكردند. 
بنابراين من بر همان تحليل خودم که جامعه ايران صرفاً جامعه اي 

با معضالت چندگانه همزمان است هستم.
خب بسیاري براي اینكه جامعه ایران را در آستانه 
انقالب یا فروپاشي نشان دهند تالش مي کنند به دو قطبي ها 
و چند قطبي هاي مختلف و گسست ها و شكاف هاي اجتماعي 
)نسلي، مذهبي، قومیتي، طبقاتي و...( که در جامعه ایران وجود 
دارد دامن بزنند، شما اما به هر صورت این اتفاق را رد مي کنید 

درست است ؟
 ببينيد همه جوامع ازجمله جامعه ايران با شــكاف هاي سياسي، 
اقتصادي، سبك  زندگي، جنسيتي، مذهبي، قومي و اخيراً ديجيتال 
روبه رو هستند. وجود اين شــكاف ها فقط مخصوص جامعه ايران 
نيست. مشخصاً اعتراضات اجتماعی و معيشتي دي ماه 96 و آبان 
98 نشان داد که در جامعه ايران شكاف سياسي )عدم اعتماد ميان 
باال و پايين( و شــكاف اقتصادي تا حدی ملموس تر و  فعال شده 
اســت. اگر خداي ناکرده ايران ناامن شود، نيروهاي پان در بيرون 
مرزها )با پشتيباني عربســتان، نتانياهو و ترامپ( در آذربايجان، 
خوزستان و کردستان دنبال فعال کردن شكاف هاي قومي هستند. 

 بعد از سال ها تنش و جنگ در سراسر دنیا، برخي 
روشنفكران امیدوار بودند شرایط جهاني طوري تغییر کند که 
مرزها از بین برود و گفت وگو محور اصلي تعامالت جوامع شود، 
اما پیش بیني مي شــود ملت ها و جوامع حداقل تا چند سال 
سیاست ارتباطي انقباضي با توجه جدي به توانایي هاي داخلي 
را در پیش بگیرند، اگر چنین اتفاقي رخ بدهد آن را یک تهدید 

مي دانید یا فرصت؟
اين بحث شما مفصل است و درباره آن ديدگاه هاي متعارضي وجود 
دارد. درست است که ما در زماني زندگي مي کنيم که همه نوع بشر 
در معرض امواج )اطالعاتي، ارتباطي و اقتصادي( جهاني شــدن 
هستند ولي شايسته است توجه کنيم که هم قبل از کرونا و هم بعد 
از آن دولت-ملت ها بزرگ ترين بازيگر نظام جهاني بوده و هستند. 
ولي مي توان حدس زد که اوالً چون کرونا به  صورت جهاني بشريت 
را تهديد مي کند براي مهار اين تهديدات جهاني، همكاري هاي بين 
دولتي و جهاني بيشتر شود. ثانياً به  نظر مي رسد بحران کرونا سيلي 
محكمی به پيشروي نيروهاي پاپوليستي در سطح جهان زد. شايد 
مردم جهان نتيجه اثر اين ســيلي را در آينده نزديك در شكست 
ترامپ پاپوليست در انتخابات 4 ماه آينده آمريكا ببينند. ولي توجه 
داشته باشــيد همچنان نيروهاي پاپوليست، اجراي سياست هاي 
معقول را در جهان تهديد مي کنند. ايران ما هم تا انجام خودترميمي 

در معرض خطر انواع پاپوليسم »مموتي و هخايي« هست.
 بخشــي از این خودترمیمي به مسئله مدیریت 
بحران برمي گردد. در ســال هاي اخیر به خصوص 98و99 که 
جامعه ایران دچار بحران هاي متعددي بود نوع ارتباط مردم و 
سطوح باالی مدیریت جامعه دچار اختالل شد. به نظر شما آیا 
دوسوی این معادله آمادگي مواجهه با این سطح از بحران هاي 

متعدد را داشتند؟
ايران يك کشور بحران ديده است. االن وقت نيست درباره اش بحث 
کنيم. من در کتاب »جامعه شناسي سياسي ايران« به تفصيل در 
اين باره بحث کــرده ام. جامعه ايران بر اثر ايــن بحران ها صاحب 
تجربه شده. شما ديديد تا اعتراض مردمي دي ماه 96 و آبان 98 به 
خشونت کشيده شد اقشار اصلي شهرها از تداوم خشونت حمايت 
نكردند. اگر جامعه ايران مجرب نبود و احساسي بود دنبال ايجاد 
يك انقالب مي رفت که البته نرفتــه. از طرف ديگر بدنه حاکميت 
ايران هم بحران ديده و صاحب تجربه است. ولي يك اشكال بزرگ 
آن اين اســت که معموالً با تأخير در واکنش به بحران ها دست به  
خودترميمي مي زند. گفتم مديريت جامعه همچنان اين امكان را 
دارد تا با کمك نيروهاي جامعه مدني، بحران هاي جامعه ايران را 
در اين شرايط لغزنده خاورميانه کنترل و مديريت کند. ولي معموالً 

اين کار را دير و ناقص انجام مي دهد.

متأسفانه تداوم هر 3 شكاف براي توسعه پايدار، همه جانبه و عادالنه 
جامعه ايران خوشايند و راهگشا نيست و به همين دليل اشاره کردم 
که هم اکنون بهترين فرصت اســت که مديريت جامعه دست به 
خودترميمي )بازبيني در سياست هاي کالن داخلي و خارجي( بزند.
این روزها برخي عالوه بر نگراني درباره بحران هاي 
اجتماعي در حوزه سبک زندگي ایراني ها که تحت تأثیر کرونا 
قرار گرفته است هم هشدار مي دهند. تحلیلشان هم این است 
که کرونا جامعه ایران را که بر پایه ارتباطات گسترده انساني 
پویایي ویژه اي داشت، به سمت فردگرایي و انزوا و گسست 
ارتباطات انساني پیش مي برد. آیا چنین اتفاقي خواهد افتاد؟

اوالً سال هاست ايران مثل بقيه جوامع مدرن در معرض فردگرايي 
فزاينده اســت، خصوصاً در ميان زنان. ثانياً توجه داشــته باشيد 
هنوز تمام آثار کوتاه مــدت و بلندمدت کرونــا روي همه جوامع 
ازجمله جامعه ايران به درســتي روشن نيســت. نمي شود درباره 
اين بحران جهاني پيشاپيش قصه ســرايي کرد. ما تنها مي توانيم 
بگوييم آثاري فعاًل روشــن و قابل رويت است؛ يكي اينكه کرونا به 
اقتصاد ملي کشورها ضربه وارد کرده است و در سطح خرد تعداد 
بيكاران زياد مي شــود. يا از لحاظ درماني همه متوجه شدند که 
چقدر نظام بهداشــتي و درماني کشــور مي تواند اهميت داشته 
باشد و با حرف هاي غيرعلمي نمي شود به جنگ بيماري همه گير 
و عالمگير رفــت. يا اين روزها همه دنيا متوجه شــدند که جامعه 
مدرن و سرمايه دارانه آمريكا که بهداشــت و درمانش خصوصي 
و پولي بود، چه ضربات مهلك انســاني ای را به مــردم آمريكا زد. 
به طوري که اين کشــور از لحاظ تعداد ابتال و مرگ ومير در صدر 
جدول رده بندي بين کشورهاست. يا جامعه ايران زير شديدترين 
تحريم هاي جهاني متأســفانه با ميزان ابتال و مرگ ومير باال دارد 
دسته و پنجه نرم مي کند. اما من به شــما بگويم که درست است 
کرونا فاصله اجتماعي ايجاد مي کند ولي نوع دوستي را هم در بين 
مردم و فاميل و آشنايان زياد کرده است. توجه داشته باشيد االن ما 
در داخل بحران کرونا هستيم )درست مثل شرايط سيل، که وقتی 
در جريان سيل هستيم، نمی دانيم چه پيش می آيد، بعد از پايان 
سيل مي شود فهميد چه شده است( بنابراين پس از توقف شيوع 
کرونا بايد با مطالعات روشمند تجربي نشان داد کرونا چه آثاري بر 

جامعه داشته است.
آیا کرونا این توانایي را دارد که شكل سبک  زندگي 
مدرن را به شكل گذشته یا سنتي آن تغییر دهد؟ مثالً در جامعه 

ایران دوباره آن شیوه سنتي مردساالرانه را حاکم کند؟
بازگشت به شكل خانواده سنتي و مردساالر در ايران به عنوان يك 
جريان عمومي ديگر مشكل است. انقالب اسالمي تحولی مهم در 
جمعيت زنان ايجاد کرده اســت. اين حرکت با اجتماعات انقالبي 
در جريان نهضت و پس از آن، با آموزش عمومي و دانشــگاهي و 
با اشتغال، زنان خصوصاً زنان مذهبي را از خانه بيرون آورد و وارد 
حوزه عمومي و اجتماعی کرد. اين زنان ديگر حامالن خوبي براي 
خانواده مردساالر سنتي و روستايي نخواهند بود. شما توجه کنيد 
در همين بحران کرونا و در همين بحران ناشي از تحريم حداکثري، 
17 ميليون کاربر دانش آموز در سامانه شاد و ديجيتال به صورت 
مجاني در حال آموزش هستند. انصافاً اين فرايند به نوبه  خودش 
يك انقالب آموزشي براي دختران روستايي و مناطق محروم ايران 
است. توجه داشته باشيد ما درباره سومالي صحبت نمي کنيم، ما 
درباره ايران صحبت مي کنيم. خانواده مردساالر و زندگي روستايي 
در جامعه ايران در حاشيه هســتند. سال هاست خانواده و زندگي 
مردم ايران با چالش هاي مدرن روبه روست نه با چالش هاي سنتي. 
تحول در ميان زنان يك انقالب آرام و خاموش پيش رونده بوده و 

هست و کرونا جلوي آن را نمي گيرد.

انقالب اسالمي يك تحول مهم در جمعيت زنان 
ايجاد کرده است. اين حرکت با اجتماعات انقالبي 
در جريان نهضت و پس از آن، با آموزش عمومي 
و دانشــگاهي و با اشــتغال، زنان خصوصاً زنان 
مذهبي را از خانه بيرون آورد و وارد حوزه عمومي 

و اجتماعی کرد
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موبد زرتشتي
 به دنبال پيدا شدن اجساد بي جان 

موبــد آرش كســروي و 2 نفر از داخلي
همراهانش در شهرســتان ماهان 
اســتان كرمان، تحقيقات پليس براي كشف راز 

اين جنايت آغاز شده است.
به گزارش همشهري، آرش كسروي 53ساله كه از 
سال ها پيش همراه خانواده اش در آمريكا زندگي 
مي كرد، سال گذشــته و به دنبال مرگ پدرش 
راهي ايران شد. پس از مراســم خاكسپاري، او 
كه مجبور بود براي انجام كارهاي انحصار وراثت 
در ايران بماند، در خانه اي در شهر كرمان ساكن 
شد و در اين مدت به دنبال انجام كارهاي انحصار 
وراثت بود تا اينكه اواخر هفته گذشــته به طرز 

مرموزي ناپديد شد.
يكي از آشنايان مقتول در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: خانواده موبد كسروي داراي امالكي در 
شهرســتان بم كرمان بود. اما وقتي وي سرگرم 

انجام كارهاي قانوني اين امالك بود متوجه شد 
كه برخي افراد زمين خوار اين امالك را تصاحب  و 
ادعا كرده اند كه مالك آنها هستند. به همين دليل 
بود كه راهي دادگاه شــد و از آنها شكايت كرد و 
براي انجام كارهاي دادگاه مجبور شد كه مدت 
بيشتري در ايران بماند. سه شنبه هفته گذشته 
وقتي اعضاي خانواده و دوستانش چندين بار با 
او تماس گرفتند و از وي خبري نشد، ماجرا را به 
پليس اطالع دادند.  وقتي مأموران پليس به خانه 
وي رفتند، معلوم شد كه او به همراه دوستش و 
همچنين خانمي كه كارهاي آشپزي را در خانه 

او انجام مي داد، ناپديد شده اند.

جنايت
هر چند جزئيات دقيقي از نحوه ناپديد شــدن 
اين مرد و همراهانش وجود نداشت اما شواهد از 
اين حكايت داشت كه آنها دچار سرنوشتي شوم 

شده اند. داخل خانه به هم ريخته بود. بررسي ها 
نشان مي داد زني كه در اين خانه مشغول كار بود، 
از مدتي قبل تر از سوي موبد كسروي استخدام 
شده بود تا كارهاي آشــپزي را انجام دهد و وي 
مجبور نباشــد با توجه به شيوع كرونا و احتمال 
آلودگي رســتوران ها از بيرون غــذا تهيه كند. 
در اين شرايط ناپديدشــدن اين زن همزمان با 
ناپديد شــدن موبد كســروي و همچنين يكي 
از دوســتانش كه در خانه او بود، اين فرضيه را 
مطرح مي كرد كه هر 3نفر آنها توســط افرادي 
ربوده شــده يا اينكه به قتل رسيده اند. از سوي 
ديگر معلوم شد كه اين فرد توسط افرادي تهديد 

مي شده است.

كشف اجساد
درحالي كه تيمي از كارآگاهــان پليس آگاهي 
استان كرمان رسيدگي به اين ماجراي مرموز را 

در دستور كار خود قرار داده بودند، اجساد هر 3 
فرد ناپديد شده در وياليي در شهرستان ماهان 
استان كرمان پيدا شــد. وقتي مأموران پليس 
راهي اين ويال شدند معلوم شد كه از مرگ اين 
3 نفر چند روز مي گــذرد و آنها به طرز عجيبي 

به قتل رسيده اند.
دادخدا ســاالري، دادســتان كرمــان در اين 
خصوص به همشــهري گفت: در بررســي ها 
معلوم شد كه هر 3قرباني با وسيله اي به غيراز 
سالح گرم كشته  شده اند كه اجساد هر 3 نفر به 
پزشكي قانوني منتقل شده تا علت دقيق مرگ 
آنها مشخص شــود. وي ادامه داد: بررسي هاي 
انجام شــده از اين حكايت دارد كــه اين افراد 
در كرمان به قتل رســيده اند و عامل يا عامالن 
جنايت، اجســاد آنها را به شهرســتان ماهان 
منتقــل كرده اند. از طرفي در خــودروي يكي 
از قربانيان حدود 10هزار دالر آمريكا كشــف 
شــد كه انگيزه مالي در اين جنايــت را قوت 

مي بخشيد.
 به گفته وي، با كشف اين اجساد، بررسي هاي 
پليســي- قضايي ادامه يافت و معلوم شــد كه 
اختالفات مالي مهم ترين انگيزه اين جنايت بوده 
است و ظاهرا افرادي كه با موبد آرش كسروي 
اختالف مالي داشــته اند، در ايــن ماجرا نقش 
دارند كه بررسي هاي پليسي براي شناسايي و 

دستگيري آنها ادامه دارد.
براســاس اين گزارش آرش كســروي حدود 
10ســال پيش به همراه همسر و 2فرزندش به 
ايالت كاليفرنيا در آمريكا مهاجرت كرده بودند 
و حاال اعضاي خانــواده اش منتظرند تا هر چه 
زودتر عامالن اين جنايت هولناك شناسايي و 

دستگير شوند.

اجساد موبد آرش كسروي، 
 

يكي از دوستانش و آشپزش در 

نقشه آدم ربايي وياليي در ماهان پيدا شد
عموها  ناكام ماند 

عموهاي ناتني به خاطر ارثيه ميلياردي قصد ربودن 
برادرزاده شان را داشتند، اما با زيركي او ناكام ماندند.

به گزارش همشــهري، شنبه گذشــته رهگذراني 
كه از خياباني در شــرق تهران عبور مي كردند، با 
صحنه عجيبي روبه رو شــدند. خودروي پژويي با 
2 سرنشين در نزديكي ايســتگاه مترو توقف كرد و 
يكي از سرنشينان از ماشين پياده شد. او به سمت 
پسري 17ساله كه از مترو بيرون آمده بود، رفت و 
با زور وي را به سمت ماشين كشاند. وي با تهديد، 
پسر نوجوان را به داخل خودرو پرت كرد و خودش 
هم سوار ماشين شد. همزمان راننده پايش را روي 
پدال گاز گذاشــت و حركت كرد، اما پسر نوجوان 
آنقدر خودش را به شيشه ماشين كوبيد كه توجه 
رهگذران را جلب كرد. آنها نيز با احتمال اينكه ماجرا 
گروگانگيري است، ســد راه خودروي پژو شدند و 
سرنشينان پژو كه خود را در خطر مي ديدند، پسر 

نوجوان را به بيرون پرتاب كردند و گريختند.
ماجراي اين حادثه به پليس گزارش شــد و طولي 
نكشــيد كه مأموران در محل حادثه حاضر شدند. 
پســر نوجوان گفت: آدم ربايان 2عمــوي ناتني ام 
بودند. آنها عينك دودي و ماسك و كاله داشتند اما 
من شناختم شان. بخت با من يار بود كه مردم نجاتم 
دادند در غيراين صورت معلوم نبود عموهاي ناتني ام 
چه باليي ســرم مي آوردند. با شكايت پسر نوجوان  
مشخص شــد كه متهمان پس از مرگ پدرشان با 
يكي از برادرهاي ناتني شان بر سر ارثيه ميلياردي 
دچار اختالف شــده اند. آنها براي رسيدن به پول 
و سهم بيشتر نقشــه گروگانگيري كشيده و پسر 
برادرشان را ربودند اما با فرار پسر نوجوان نقشه شان 
نافرجام ماند. در اين شرايط 2برادر)عموهاي ناتني 
گروگان( تحت تعقيب پليس پايتخت قرار گرفته اند.

ســارق جوان عادت داشت در خواب 
حرف بزند تا اينكه يكي از شب ها از دادسرا

ســرقت هايش گفــت و بــرادر 
كوچك ترش وقتــي پي به ايــن راز برد تصميم 
گرفت بــا او همدســت شــود غافــل از اينكه 
ســرقت هاي آنها خيلي طول نمي كشــد و هر 2 

دستگير خواهند شد.
به گزارش همشهري، اوايل اســفند ماه سال گذشته 

چندين شكايت مشابه پيش روي مأموران پليس تهران 
قرار گرفت كه نشان مي داد سارق موتورسواري دست به 

سرقت سريالي از مشتريان صرافي ها مي زند.
يكي از مالباخته ها به مأموران گفــت: براي خريد دالر 
به يك صرافي در مركز تهــران رفته بودم و بعد از خريد، 
دالرها را داخل كيفم گذاشتم و از آنجا خارج شدم. هنوز 
مسافت زيادي طي نكرده بودم كه جوان موتورسواري به 
سمتم هجوم آورد. او الغر و قدبلند بود و ظاهرا از مقابل 
صرافي مرا تعقيب كرده بود و ناگهان كيفم را از دســتم 

قاپيد و فرار كرد.
وي ادامه داد: داخل كيفم كارت هاي عابربانكم، مقداري 
پول و حدود 800 دالر بود كه دزد موتورســوار در يك 

چشم برهم زدن آنها را دزديد و گريخت.
درحالي كه تحقيقات براي شناســايي موتورسوار سارق 

ادامه داشت، شكايات ديگري پيش روي تيم تحقيق قرار 
گرفت كه نشــان مي داد وي نه تنها در مقابل صرافي ها، 
بلكه در مقابل طالفروشي ها هم پرسه زده و طعمه هايش 
را شناسايي مي كند. يكي ديگر از مالباخته ها گفت: پس 
از خريد طــال از مغازه اي در يكي از پاســاژ هاي تهران به 
سمت ماشينم كه در خيابان پارك بود رفتم اما ناگهان مرد 
موتورسواري كه كاله كاسكت به سر داشت به سمتم هجوم 
آورد تا كيفم را كه داخل آن طال و مقداري پول بود سرقت 
كند. من مقاومت كردم اما دزد خشن كيفم را رها نكرد و 
مرا روي زمين كشيد و سرانجام توانست كيفم را از دستم 

آرش كسروي؛ مقتول

خيانت 4ميلياردي سرايدار و همسرش 
به خانواده ثروتمند

زوج ســرايداري كه فقط يك روز از شــروع به كارشان در  پليس 
خانه اي اعياني مي گذشت وقتي صاحبخانه و خانواده اش به آگاهي

عروســي رفته بودند همه اموال باارزش خانه را كه حدود 
4ميليارد ريال ارزش داشت سرقت كردند. به گزارش همشهري، چند روز 
قبل مردي به كالنتري124 قلهك رفت و مدعي شد سارقان در نبود او به 
خانه اش دستبرد زده اند. او گفت: من و اعضاي خانواده ام شب حادثه به 
عروسي يكي از اقوام رفتيم و آخر شب وقتي برگشتيم، فهميديم دزد به 
خانه مان زده و جواهرات، چند تخته فرش دستباف، حدود 30ساعت برند، 
مقاديري دالر، چند تابلو فرش و خودروي 

هايماي ما را سرقت كرده است. 
به دنبال اظهارات اين مرد، تحقيقات براي 
شناسايي عامالن اين سرقت آغاز شد اما 
شاكي اطالعات تازه اي به مأموران ارائه داد 
كه مسير تحقيقات را تغيير داد. او گفت: 
يك روز قبل از اين حادثه زن و شــوهري 
را به عنوان سرايدار استخدام كردم كه آنها 
در ســوئيتي كه در مجاورت خانه خودم 
بود زندگي مي كردند و وقتي از عروســي 

برگشتيم آنها هم نبودند.
اظهارات شاكي، كليد اين معما را در اختيار 
پليس قرار داد. چرا كه شواهد حاكي از آن بود كه اين زن و شوهر عامالن 
دستبرد به خانه اعياني هستند. بررسي هاي بيشتر نشان مي داد اين زن 
و شوهر عالوه بر سرقت وسايل با ارزش صاحبخانه، وسايلي كه در خانه 
سرايداري هم بوده سرقت كرده و سوار بر خودروي هايماي صاحبخانه 
از آنجا گريخته اند. چند روز از وقوع اين سرقت مي گذشت كه مأموران به 
اطالعاتي دســت يافتند كه حاكي از آن بود سارقان با خودروي هايماي 
سرقتي در شهرستان بروجرد سوخت گيري كرده اند و به احتمال زياد بعد 
از سرقت به آنجا فرار كرده اند. همچنين مأموران با بررسي حساب بانكي 
اين زن و شوهر پي بردند مبالغ زيادي پول به حساب آنها واريز شده و اين 
واريز ها هنوز ادامه دارد. در شــاخه ديگري از تحقيقات مأموران افرادي 
را كه اين پول ها را واريز كرده بودند شناســايي كردنــد و پي بردند آنها 
مالخران اموال مسروقه هستند كه بعد از خريد اموال سرقتي پول آنها را 
به حساب سارقان واريز مي كنند. وقتي تحقيقات مأموران در اين خصوص 
تكميل شد مأموران با اخذ نيابت قضايي راهي بروجرد شدند و درحالي كه 
مخفيگاه سارقان را شناسايي كرده بودند در عملياتي ضربتي زن و شوهر 
سارق را دستگير كردند. سردار كيوان ظهيري، رئيس پليس پيشگيري 
تهران بزرگ در اين باره گفت: در جريان رســيدگي به اين پرونده عالوه 
بر زن و شوهر سارق، 5مالخر نيز دستگير شدند و همگي به جرائم خود 

اعتراف كردند و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

راز سارقي كه در 
خواب حرف مي زد

   همدستي عجيب 2برادر 
2برادر سارق كه يكي از آنها قد بلند و ديگري 
قدش كوتاه اســت مي  گويند كــه ماجراي 
همدستي آنها از يك خواب شروع شد. خوابي 

كه راز سرقت هاي برادر بزرگ تر را فاش كرد.
ماجراي اين خواب چيست؟

راستش خانواده ام خبر نداشتند كه من سرقت 
مي كنم. آشپز رستوران بودم اما به خاطر كرونا 
رســتوران تعطيل و من بيكار شدم. اوضاع 
مالي و كار خراب بود و من ناچار شدم دست 
به دزدي بزنم تا خرج زندگي ام را تامين كنم. 
من ســابقه دار نيســتم و از اوايل اسفند ماه 
سرقت هايم را شروع كردم. يكي، دو سرقت 
اول را با همدستي دوســتم انجام دادم و به 
خانواده ام گفتم افتاده ام در كار خريد و فروش 
دالر اما يكي از شــب ها خودم رازم را فاش 
كردم. من عــادت دارم در خواب حرف بزنم. 
بچه كه بودم در خواب راه هم مي رفتم. گاهي 
وقت ها تمام وقايــع روز را در خواب تعريف 
مي كردم. به همين دليل اكثر اوقات در اتاقم 

تنها مي خوابيدم تا اينكه يكي از شب ها برادر 
كوچك ترم بي خوابي به سرش زده و به اتاقم 
آمده بود تا وسيله اي بردارد. همان موقع من 
داشــتم در خواب حرف مي زدم و در البه الي 
حرف هايم از ســرقت هايم گفتم و از اينكه 
كيف فردي را قاپيدم و داخلش فالن قدر دالر 

بوده است.

برادرت وقتي اين حقيقت را فهميد چه كرد؟
صبح كه بيدار شدم برادرم گفت همه  چيز را 
فهميده است. شــروع كرد به متلك پراني و 
اينكه تازه فهميده كه من چطور اينقدر پول 
درآورده ام. بعد تهديدم كرد كه اگر او را وارد 
اين بازي نكنم مرا به پليــس و خانواده ام لو 
مي دهد. مي گفت كه او هم مي خواهد به پول 
برسد و زندگي اش را بســازد. به همين دليل 
ناچار شــدم او را وارد كار كنم و همدستم را 

دور بزنم.

به همدستت چه گفتي؟
گفتم ديگر نمي خواهم ســرقت كنم و يك 

جورايي او را پيچاندم.

از شگردتان بگو؟
به برادرم آمــوزش دادم كه بــه صرافي يا 
طالفروشــي ها برود و نقش مشتري را بازي 
كند اما بايد تيزبين و زيرك باشــد. به او ياد 
دادم كــه طعمه ها را شناســايي كرده و اگر 
توانســت پنهاني از آنها عكس بگيرد و برايم 
بفرستد و يا مشخصاتش را برايم پيامك كند. 
برادركوچك ترم مشخصات طعمه ها را مي داد و 

من در بيرون از مغازه سرقت مي كردم.

ظاهرا چند نفر از طعمه هايتان را هم هنگام 
سرقت، زخمي كردي؟

اگر مقاومت مي كردند ناچار مي شدم هر طور 
شده كيف را از دستشان بيرون بكشم. گاهي 
مالباخته زمين مي خورد و مصدوم مي شد. اما 
جراحت و صدمه جدي نمي ديد. خودم خيلي 

حواسم بود كه اتفاق خطرناكي رخ ندهد.

چرا با برادرت اينقدر تفاوت قد داريد؟

ژنتيك اســت. من به خانواده پدرم رفته ام 
و قد بلندم اما برادرم بــه خانواده مادري ام. 

دايي هايم همه قدشان كوتاه است.

چند سرقت انجام داديد؟
معمــوال آخــر هفته ها تصميم به ســرقت 
مي گرفتيم. گاهي هم چند هفته مي شــد و 
سرقت نمي كرديم. بستگي به آخرين طعمه 
داشــت، اگر دالر و طاليي كه مي دزديديم 
زياد بود تا مدت ها بي خيال دزدي مي شديم. 
چون مي ترسيديم پليس حساس شود و گير 
بيفتيم اما در مجموع شــايد به 15مورد هم 

نرسيده باشد.

با اموال سرقتي چه مي كرديد؟
مي فروختيم و خرج مي شد. البته من قبل از 
عيد يك ماشين خريدم اما اگر مي دانستم گير 
مي افتم هرگز دست به سرقت نمي زدم. حاال 
فقط به مادرم فكر مي كنم كه قطعا تا مرز سكته 
رفته است. هر 2پســرش دستگير شده اند و 

آبروي خانواده مان رفته است.

بيرون بكشد و پس از آن من راهي بيمارستان شدم.

سرقت ناكام
تحقيقات براي شناسايي متهم  نتيجه اي نداشت چرا كه 
او با كاله كاسكت يا با ماسك هاي فيلتردار صورتش را 
مي پوشاند و پالك موتورش را هم مخدوش مي كرد. 
با اين حال چند روز قبل اين مرد قصد قاپيدن كيف 

يكي از طعمه هايش را داشت، اما او مقاومت كرد.
سارق موتورسوار همانند سرقت قبلي طعمه اش را 
كه زني جوان بود روي زمين كشيد اما سر و صداي 
زن جوان، باعث شــد كه مردم بــه كمكش بروند و 
درنهايت سارق موتورسوار كنترل موتورش را از دست 
داد و زمين خورد. در همان لحظه جمعيت زيادي كه دور 
تا دور او جمع شده بودند، مانع از فرار  وي شدند و به اين 

ترتيب سارق جوان گير افتاد.
با حضور پليس در محل، دزد جوان به اداره پليس انتقال 
يافت و در بازجويي ها به ســرقت هاي سريالي اقرار كرد 
و گفت: دزدي هايش را با همدســتي برادر كوچك ترش 
انجام مي دهــد. وظيفه برادركوچك تــر زاغزني بود و او 
وارد طالفروشي و صرافي ها مي شــد و پس از شناسايي 
مشترياني كه دالر و طال خريده بودند، مشخصات آنها را 
در اختيار برادر بزرگ ترش قرار مي داد و او نقشه سرقت 
را عملي مي كرد. با افشــاي اين حقيقــت، برادر وي كه 
جواني كوتاه قد بود دستگير شد و هر دو با دستور بازپرس 
دادســراي ويژه ســرقت، براي انجام تحقيقات بيشتر و 
شناســايي شــاكيان احتمالي در اختيار مأموران اداره 

آگاهي تهران قرار گرفتند.

معدنچيان براي شــروع كار آماده مي شدند 
كه ناگهان ديواره معدن ريزش كرد و يكي از 
كارگران زير سنگ ها گرفتار شد. اين چكيده 
حادثه تلخي اســت كه صبح ديروز در معدن 
كيــار در چهارمحال و بختيــاري اتفاق افتاد 
و در جريــان آن معدنچي جوانــي جان خود 
را از دســت داد. به گزارش همشهري، صبح 
ديروز كارگران معدن شهيد نيلچيان منطقه 
دوپالن شهرستان كيار در استان چهارمحال 
و بختياري كه معدن خاك نسوز است و شمار 
زيادي از بوميان منطقه شغل اصلي شان كار در 
اين معدن است سرگرم كار بودند  كه ناگهان 
صداي وحشتناكي به گوش رسيد. بخشي از 

ديواره معدن ريزش كرده بود و پيش از آنكه 
معدنچيان بتوانند پناه بگيرند چند سنگ روي 
يكي از آنان سقوط كرد. در اين شرايط بود كه 
از هالل احمر درخواســت كمك شد و وقتي 
امدادگران خود را به محل حادثه رساندند كار 
از كار گذشــته و معدنچي جوان زير سنگ ها 
جان خود را از دست داده بود. با انتشار اين خبر 
شايعاتي درخصوص گرفتار شدن 6 معدنچي 
در معدن منتشــر شــد؛ با وجود اين ساعتي 
بعد معلوم شد كه اين خبر صحت ندارد و در 
حادثه ريزش معدن فقط يك معدنچي جان 
باخته اســت. به گفته مهرداد قاسمي، معاون 
امور معادن و صنايع معدني ســازمان صمت 
چهارمحال و بختياري گفت: ريزش ســنگ 
از ديواره هاي معدن خاك نسوز در شهرستان 
كيار باعث فوت يكي از كارگران معدن شد. او 
ادامه داد: در اين حادثه بخشي از ديواره ريزش 

كرد و خبر ريزش معدن صحت ندارد. 

ريزش ديواره هاي معدني در چهارمحال و 
بختياري جان يكي از معدنچيان را گرفت

روز شوم معدن كيار 

  هياهوي قرارداد ايران و چين بيهوده است
چين در طول سال ها شــريك اول تجاري ايران بوده و غيراز ايران 
با باقي كشورهاي دنيا مبادالت بســيار دارد. در شرايطي كه غرب 
درهاي تجــارت با ايران را محــدود كرده و با تحريم اشــخاص و 
شــركت ها عرصه را بر دولت و مردم تنگ مي كند بديهي اســت 
كه دنبال قراردادهاي تازه برويم. شــايد بررسي ابعاد اين قرارداد 
مناسبت داشــته باشــد اما بديهي است كه كشــور بايد به دنبال 
دريچه هاي تازه تجارت باشــد و چه بهتر كه اين شــريك تجاري 
كشوري باشد كه در كشورهاي همسايه و آفريقا و آمريكاي جنوبي 
هم ســرمايه گذاري هاي بسيار كرده اســت و به هرحال از اصول 
تجارت سردر مي آورد. كافيست دولتمردان ما با تدبير عمل كنند 

و مردم صبور باشند.
حكيمي از تهران 

    ماسك دولتي بسته 50 تايي، 130هزار تومان 
مگر نه اينكه دولت قيمت مصوب ماسك هاي سه اليه ساده را هر 
عدد هزارو300تا هزار و 500تومان اعالم كرده؟ پس چرا بســته 
50تايي همين ماسك دولتي در داروخانه دولتي 130هزارتومان 
است يعني 2 برابر قيمت. اينقدر سخت است كنترل قيمت كااليي 

كه در توليد آن خودكفاييم؟
آزاده از كرج

  سطل هاي زباله در تهرانپارس نيازمند شست وشو و نظارت
بوي تعفن سطل هاي زباله در گوشه و كنار شهر استشمام مي شود 
و به خصوص در شرق تهران و محدوده تهرانپارس وضعيت بسيار بد 
است. از مسئوالن تقاضا مي شود بر كار زحمتكشان نظافت شهري 

نظارت بيشتري كنند.
فاطر از تهران 

   ايجاد بازارچه هاي مرزي ايالم چه شد؟
در سال هاي اخير ايجاد 3 بازارچه و گذر مرزي چيالت در دهلران، 
چنگوله در مهران و هالله شمالي در ايالم در دستور كار دولت قرار 
گرفت اما به رغم وعده هاي فراوان هنوز اين بازارچه ها به سرانجام 
مشخصي نرسيده است. اين در حالي است كه بيكاري بيداد مي كند 

و احتماال بودجه هايي هم به اين طرح ها اختصاص يافته است.
نوري از ايالم

   شلوغي رستوران هاي شمال شهر در اين وضعيت كرونايي
در شرايطي كه موج دوم كرونا بيداد كرده است برخي رستوران هاي 
شمال شهر آنقدر شلوغ است كه براي ورود به آنها عده اي پشت در 
ايستاده اند تا صندلي خالي شود؛ آيا در آن قسمت شهر كرونا نيامده 

و چه كسي مسئول نظارت بر اين وضعيت است؟
سيدپور از تهران

   گراني بيش از اندازه مسكن مهر هشتگرد
متأسفانه قيمت هاي مسكن مهر در هشتگرد آنقدر سنگين است كه 
فقط به درد همان دالالن مي خورد. تازه همين مسكن هاي گران هم 

از كمترين امكانات و تجهيزات برخوردارند.
 متقاضي مسكن مهر از هشتگرد

   تيم واليبال كردستان در ليگ برتر واليبال چه شد؟
بعد از ســال ها قرار بود يك تيم ورزشي از اســتان كردستان در 
ليگ برتر كشور باشــد آن هم در رشته واليبال كه محبوب مردم 
استان است. تيم راه ياب ملل، امتياز الزم براي حضور در ليگ برتر 
واليبال را هم كسب كرد اما مســئوالن از اين تيم جوان و بي ادعا 
حمايت نكردند تا دلگرمي و نشاطي براي مردم استان ايجاد شود 
و در نهايت تيم راه ياب ملل از حضور در ليــگ برتر انصراف داد 

واقعا چرا؟
ساالري از سنندج

پاسخ مسئوالن 

براي اجراي امنيت شغلي كارگران پارك الله تالش مي شود
روابط عمومي منطقه 6 شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان رفع مشكالت كارگران پارك الله در ستون با مردم روز 15تيرماه 
پاسخ داده است: ضمن تقدير از شهروند گرامي به اطالع مي رساند با 
توجه به نظر كارشناسان فضاي ســبز منطقه و بررسي به عمل آمده 
مواردي كه مربوط به اجراي امنيت شــغلي و تامين شرايط مناسب 
براي اين قشر محترم كه زحمت امور نگهداري پارك ها و فضاي سبز را 
مي كشند، در نهايت توان، رسيدگي و ايجاد مي شود. الزم به ذكر است 
هيچ گونه تعديل كارگري در بوستان الله وجود نداشته و اگر در زماني 
نسبت به فسخ قرارداد شغلي با فرد اقدام گردد قطعا با دليل و مدرك 
خواهد بود و درصورت مراجعه فرد و ارائه توضيحات قانع كننده و موجه 

نسبت به بازگشت به شغل قبلي اقدام مي گردد.

سد موقتي بحران در بازار اجاره
در حقيقت اجراي طرح پرداخت كمك وديعه 
مسكن، نه براي سود رساندن به مستأجران كه 
براي كاهش هزينه هاي كمرشكني است كه به واسطه كاركرد اشتباه 
بازار اجاره به اين قشر كم درآمد وارد مي شود و در بهترين حالت قرار 
است آنها را از دوره بحراني كرونا به سالمت عبور دهد. به همين دليل، 
فقط آن دســته از قراردادهاي اجاره مشمول دريافت اين تسهيالت 
مي شوند كه از تاريخ مصوبه يعني 4مرداد به بعد ثبت يا تمديد شده 
باشند. نكته ديگر اينكه بعد از اتمام بحران كرونا، دوباره قيمت گذاري 
در بازار اجاره براســاس رابطه عرضه و تقاضا و با چاشني سوداگري 
مسكن انجام خواهد شد و بار ديگر مســكن اجاره اي كم درآمدها به 
كانون بحران تبديل خواهد شــد؛ مگر اينكه  مجموعه اقتصاد ايران 
به ســاحل آرامش برســد، مجلس قانونگذار براي تبديل مسكن به 
كاالي مصرفي تمهيدي بينديشــد و متوليان مسكن در وزارت راه 
و شهرســازي نيز يك بار براي هميشه طبق اســتراتژي كشورهاي 
پيشــرفته، براي توليد مســكن مدرن و ايجاد بازار اجاره حرفه اي 

نسخه اي كارشناسي بپيچند.

ادامه از 
صفحه اول
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

جان ساكســون، بازيگــر فيلم هاي 
رزمي، اكشن و ترسناك در 83سالگي سینما

درگذشت.
به گــزارش هاليــوود ريپورتــر، او بر اثــر ابتال به 
ذات الريه درگذشت. جان ساكســون، يك بازيگر 
ايتاليايي – آمريكايي و اهل بروكلين بود كه در نقش 
شخصيت هايي از نژادهاي مختلف بازي كرده بود. 
بازي او در نقش يك راهزن مكزيكي در برابر مارلون 
براندو در فيلم آپالوزا)1966( براي وي يك جايزه 

گلدن گلوب به ارمغان آورد.
جان ساكسون براي نخستين بار در فيلم »آنگاردد 

مومنت« به كارگرداني »هري كلر« در سال 1956، 
در كنار بازيگراني نظير »اســتر ويليامز« به ايفاي 
نقش پرداخت. او در فيلم كانادايي »كريســمس 
سياه«)1974(، نيز در نقش پليسي ظاهر شد كه 
مرتكب اشتباه بزرگي مي شــود. او در 2 فيلم ملكه 
خون)1966( و نبرد فراسوي ستارگان)1980( اثر 
راجر كورمن نيز بازي كرد. در سال 1973كمپاني 
برادران وارنر، نخستين فيلم آمريكايي با نقش آفريني 
بروس لي را ســاخت. در »اژدها وارد مي شــود«، 
ساكسون در نقش يك خالفكار به ته خط رسيده اي 
بازي مي كند كه مي خواهد بخت خود را در مسابقات 
ورزش هاي رزمــي بيازمايد. ساكســون بعدها در 
مصاحبه با لس آنجلس تايمز گفت: قابليت هاي من 
در زمينه مبارزه در زندگي واقعي به پاي بروس لي و 

جيم كلي كه از قهرمانان كاراته بودند، نمي رسيد. با 
اين حال، بروس لي مرا در فيلم »اژدها وارد مي شود« 
جدي گرفت و من در زمــان اجراي حركات رزمي 
از او مي پرســيدم كه چگونه اين حركات را انجام 
بدهــم و او راهنمايي ام مي كرد. جان ساكســون 
همچنين در فيلم اول و فيلم آخر از سري فيلم هاي 
كابوس خيابان الم به كارگرداني »وس كريون« در 
نقش دونالد تامسون، افســر پليس بازي كرد. اين 
افســر پليس در فيلم كابوس خيابان الم)1984( 
كشته مي شــود و در فيلم كابوس جديد )1994(، 
دوباره جان ساكسون در نقش نسخه اي ديگر از اين 
افســر پليس بازي مي كند. نابخشوده)1960(، به 
كارگرداني جان هيوستون فيلمي در ژانر رمانتيك 
و وسترن است كه جان ساكسون در آن ايفاي نقش 

كرده بود. اين فيلم نيز از جمله فيلم هايي است كه 
منتقدان بازي جان ساكسون را در آن ستوده اند. او 
 )Dynasty(»در سريال  آمريكايي مشهور »خاندان
ساخته شــبكه »اي بي ســي« نيز در نقش رشيد 

احمد در مقابل آلكسيس كلبي)جوان كالينز( بازي 
كرده بود. جان ساكسون در ديگر سريال آمريكايي 
»فالكون كرســت« نيز در نقش پدر لورنزو الماس 

بازي كرده بود.

ارديبهشت ماه بود و »خروج« 
كم كم بدل مي شد به اسم سینما

رمز ورود افــكار عمومي به 
موضوع فراموش شده ســينما درايوين. از 
روزگار اعالن هاي سياه و سفيد و فيلم هاي 
خارجــي روزگار پيــش از انقالبــي 
رسيده بوديم به ايام تبليغات خوش رنگ و 
ســال 99و البتــه كرونا. سينما ماشــين 
جايگزين اصطالح ســينما درايوين شد و 
محله هــاي اســتخر تهرانپــارس و ونك 
به عنوان 2 پايگاه اصلي سينما درايوين در 
پايتخت، جاي خودشان را دادند به محوطه 

برج ميالد.
خورشيد دوازدهم ارديبهشت به استراحت 
رفته بود كه فيلم ابراهيم حاتمي كيا براي 
جماعت نشســته در ماشين هايشــان به 
تيتراژ رســيد. تجربه متفاوت فيلم  ديدن، 
نه در سالن سينما كه در ماشين شخصي 
براي خيلي ها لذتبخش بود، اما به هر حال 
يك فيلم با پس زمينه هاي پررنگ سياسي 
شايد خيلي هم نتوانست استقبال از طرح 
سينما ماشــين را در طوالني مــدت بيمه 
كند. حرف و حديث ها درباره مبلغ فروش 
فيلم كم نبــود، اما به هر حــال وقتي در 
ابتداي تيرماه 99سينماها دوباره پذيراي 
تماشــاگران شــدند، اســتقبال از طرح 
سينماماشين و به تبعيت از  آن، فيلم خروج 

بسيار كاسته شد.
فراز و فرود قرباني گرفتن كرونا در كشور 
اما ســبب شــده دوباره حرف از تعطيلي 
اماكن عمومي و مراكــز مختلف فرهنگي 
و تفريحي به ميان بيايد و در روزهايي كه 
متصديان ســينماها با كمترين ظرفيت 
بليت فروشــي به زحمت چراغ سالن ها را 
روشن و خاموش مي كنند تا شايد ويروس 
چيني باالخره دســت از ســر زندگي مان 
بردارد، سينما ماشين گرفتار ريپ زدن در 

ادامه مسير شده  است.
تا همين چند روز گذشــته خبر استقبال 
محدود از نمايش 2 فيلم خارجي 1917و 

جوكر در سينما ماشين برج  ميالد خيلي ها 
را به اين فكــر فرومي برد كه چــرا ديگر 
فيلمسازان داخلي براي عرضه فيلم هايشان 
در اين طرح چندان رغبتي ندارند، اما همين 
حاال كــه اين متــن را مي خوانيد موضوع 
ديگر فقط به عدم نمايــش فيلم ايراني در 
سينماماشــين محدود نمي شود. حاال در 
محوطه باز پاركينگ برج ميالد نه تنها فيلم 
ايراني، بلكه فيلم خارجــي هم به نمايش 
درنمي آيد. دليل؟ يكي از عدم اســتقبال 
تماشاگران مي گويد و ديگري از اينكه نبود 
فيلم مناسب براي نمايش در اين شرايط، 
كار را سخت كرده است. كافي است همين 

االن به يكي از سامانه هاي فروش اينترنتي 
بليت كه اتفاقا گزينه فــروش بليت براي 
سينماماشــين هم در آنها فعال است سر 
بزنيد تا متوجه شويد خبري از فروش بليت 
نيست. پيگيري هاي همشهري از يكي، دو 
سامانه فروش بليت به اين استدالل ختم 
شد كه فعال براي سينماماشين برج ميالد 
سانس تعريف نشده و جست وجوهاي ديگر 
به اين خبر نهايي پيوند خورد كه احتماال 
سينما ماشــين برج ميالد براي آخر هفته 

برنامه هايش را از سر خواهد  گرفت.
 البته در روزهاي تعطيلي سينما ماشــين 
برج ميالد، سينماماشين پاركينگ باشگاه 
انقالب در شهر كرج با فيلم مستند »جايي 
براي فرشته ها نيســت« به كار خود ادامه 
مي دهد. به نظرمي رســد گــردش مالي 
محدود نمايش فيلم در سينماماشــين ها 
بســياري از فيلمســازان را متقاعد كرده 
كه قيد نمايــش در اين فضــا را بزنند، اما 
از ســوي ديگر نبايد از اين موضوع غافل 
شــد كه جدي نبودن ســازوكار نمايش 
فيلم در سينما ماشين ها هم باعث شده تا 
تماشــاگران در نوعي بالتكليفي خبري و 
البته فراموشي اين فقره از لذت فيلم ديدن 
گرفتار شوند. تماشاگر بالتكليف و بي اطالع 
از برنامه هاي پيش رو، بي ترديد هيچ فيلمي 
را با استقبالش عاقبت به خير نمي كند. حاال 
سينماماشين يكي از آن دريچه هاي اميد به 
نجات سينما در روزهاي كرونايي است كه 

گويي در حال بسته شدن است.

كمپاني پارامونت اكران 2 فيلم مورد انتظار 
»مكاني ساكت؛ قسمت دوم« و »تاپ گان: فیلم

ماوريــك« را به دليــل شــيوع ادامه دار 
ويروس كرونا از امسال به سال2021 به تعويق انداخت. 
طبق آنچه اين استوديوي فيلمسازي اعالم كرده است، 
اكران فيلم »مكاني ساكت؛ قسمت دوم« ساخته جان 
كراسينسكي از 4سپتامبر 2020 )14شهريور1399( به 
23آوريل2021 )3ارديبهشــت1400( موكول شده و 
اكران فيلم »تــاپ گان: ماوريك« به كارگرداني جوزف 
كوشينسكي از 23دسامبر2020 )3دي1399( تا اول 
جــوالي2021 )10تير1400( به تأخير افتاده اســت. 
اين بار دوم اســت كه اكران اين 2 فيلم درپي تعطيلي 
سالن هاي سينما و تأخير در توليدات سينمايي به علت 
پاندمي، عقب مي افتــد. اين تعويق خبــر خوبي براي 
صاحبان سالن هاي سينما نيســت كه بعد از بازگشايي 

سالن هايشان به توليدات جديد نياز دارند.
كريس آرونســون، رئيس پخش درون مرزي پارامونت، 
در بيانيه اي گفت: »ما عميقا معتقديم كه لذت بردن از 
فيلم در سالن سينما با هيچ  يك از تجارب تماشاي فيلم 
قابل قياس نيست.« از سوي ديگر، مارك ويان، همكار 
بخش بين الملل او، افزود: »ما به تجربه تماشاي فيلم در 
سالن سينما و شركاي نمايش دهنده آثارمان متعهديم 
و خاطرجمع هستيم زماني كه وقتش برسد، تماشاگران 
در همه جا يك بار ديگــر از لذت بي همتاي تماشــاي 
فيلم هــاي پارامونت روي پرده بزرگ لــذت مي برند.«  
كمي قبل از اين بيانيه، كمپاني ديزني اعالم كرده بود كه 
تاريخ اكران بسياري از آثار مطرحش همچون »موالن« 

تغيير كرده است.
در دنباله فيلم تاپ گان، تام كروز نقش خلبان زبده اي 
به نام پيت ماوريك ميچل را تكرار مي كند كه نخستين 
بار با اين نقش در سال1986 به شهرت رسيد. كارگردان 
قســمت نخســت اين فيلم توني اســكات بود كه در 
ســال2012 درگذشــت. تاپ گان كه بودجه توليدش 
تنها 15ميليون دالر بود، در گيشه با بيش از 356ميليون 
دالر به فروشــي رؤيايي دســت يافت و تام كروز را در 
مسير ســتاره شــدن قرار داد. راجر ايبرت به اين فيلم 
2.5ســتاره از 4ســتاره داد و درباره اش نوشت: »ريويو 
نوشــتن درباره فيلم هايي مثل تاپ گان سخت است؛ 
چراكه قسمت هاي خوبش بســيار خوب و قسمت هاي 

بدش بسيار طاقت فرسا است.« 
جري بوركهايمر كه به توليد بالك باسترهاي پرفروش 
مشهور اســت، همچون قسمت نخســت اين فيلم، به 
همراه تام كروز و 2 نفر ديگر، تهيه كنندگي »تاپ گان: 

ماوريك« را برعهده دارد.
همچنين، جان كراسينسكي نويسندگي و كارگرداني 
قسمت دوم »مكاني ساكت« را برعهده داشته و به همراه 
مايكل بي و دو تن ديگــر در تهيه كنندگي اين فيلم نيز 
شريك بوده است. در قسمت دوم مكاني ساكت، كيلين 
مورفي )بازيگر نقش تامي شــلبي در سريال پرطرفدار 
»پيكي بلندرز«( به همراه اميلي بالنت )همســر جان 
كراسينسكي( كه در قســمت اول اين فيلم هم حضور 

داشت، نقش آفريني مي كنند.
 Under the« ،»2كله خر«، »ســونيك خارپشــت«
Boardwalk« و »The Tiger’s Apprentice« از 
ديگر محصوالت پارامونت هستند كه تاريخ اكران شان 
تغيير كرده و گاه تا سال2022 نيز اكران شان به تعويق 

افتاده است.

ازحادثهایجانمیماندم
محمد صياد از عكاساني است كه در همه صحنه ها و 
اتفاق ها حاضر بوده، كمتــر اتفاقي از روزهاي انقالب 
است كه دوربين محمد صياد از آن جامانده باشد. خود 
او در توضيح روزهاي عكاســي در انقالب مي گويد: 
»همه اتفاق ها بــراي من مهم بوده. اگــر 4 اتفاق در 
يك روز در 4 نقطه شهر اتفاق مي افتاد در هر 4 نقطه 
حاضر بودم. ازدحام زياد بود امــا ترافيك به آن معنا 
نبود. مردم با موتور گازي مرا به محل حادثه مي بردند. 
كارم را مي كردم. ده پانزده تا عكس مي گرفتم و سوار 
موتور مي شدم. پيش نمي آمد كه از حادثه اي جا بمانم 
و به اصطالح عكس بخورم.« در عين حال دشواري های 
عكاســي در آن روزها بسيار بوده اســت. »روزنامه 
تعطيل بود. خودم نگاتيو مي خريدم. پول نداشــتم 
نگاتيو بخرم. حتي پول خريدن ســيگار هم نداشتم. 
همان كساني كه در راهپيمايي بودند، مرا مي رساندند 

و برايم يك بسته سيگار زر مي خريدند.« 

هنوزهمفكرميكنمزوداست
شايد پرسش بسياري اين است كه چرا در طول اين 
سال ها نمايشگاه هاي عكس محمد صياد برگزار نشده 
اســت. »قدري احتياط، كم كاري خودم و شلوغي ها 
سبب شد كه نمايشــگاه نگذارم. االن هم اگر اصرار 
دوستاني مثل فرهاد ســليماني و عباس ميرهاشمي 

و ســيف اهلل صمديان و همت آقاي رســول اف نبود، 
نمايشگاه نمي گذاشتم. هميشــه فكر مي كردم براي 
برگزاري نمايشگاه زود است. دوستان گفتند كه اين 
عكس ها سندهايي است كه نسل امروز بايد ببيند. من 

هم قبول كردم. اما هنوز هم فكر مي كنم زود است.«

صیادواقعيدراينعكسهاست
نمايشگاه پيشين محمد صياد به نام »اقليم حيراني« 
سال گذشته در عمارت نبشي برگزار شد. عكس هايي 
از انتفاضه مردم عراق در ســال1991. اين نمايشگاه 
كه نخستين نمايشــگاه محمد صياد بود با استقبال 

زياد عكاسان و عموم دوستداران عكاسي امروز ايران 
مواجه شد. بسياري از عكس ها براي نمايشگاه كراپ 
شده بودند و گوشــه هايي از عكس هاي صياد پس از 
برش و چاپ دوباره در نمايشــگاه عرضه شد. محمد 
صياد مي گويد كه از نمايشگاه قبل راضي نبوده است. 
»وقتي عكس برش مي خــورد و قاب به هم مي ريزد، 
ديگر عكس  من نيست. شــيوه ارائه عكس ها تجربه  
متفاوتي بود كه اصرار دوســتان سبب شد به آن تن 
بدهم، اما از آن عكس ها راضي نبودم. اين نمايشــگاه 
بيشتر نمايشــگاه خودم است. محمد صياد واقعي در 

اين عكس هاست.«

عكاسیباشهرتجهانی
محمد صيــاد در طول ســال هاي انقــالب و جنگ 
عكس هاي خود را در آسوشــيتدپرس منتشر كرده 
است. شــهرت بين المللي او نيز به خاطر عكس هايي 
اســت كه در اين خبرگزاري و ديگر خبرگزاري هاي 
بزرگ جهان منتشر شده اند. او درباره تجربه همكاري 
با آسوشيتدپرس مي گويد: »عكس هايي كه توضيح 
دارد به آسوشيتد پرس مخابره شــده. نگاتيوها هم 
دست A.P است. معموال هر چند روز يك بار عكس ها 
را براي آسوشــيتدپرس پســت مي كردم. فريم هاي 
قبل و بعد را بايد مي فرســتادم و خودم به جز همين 

عكس ها چيــزي از آنها ندارم. امــا عكس هاي بدون 
توضيح عكس هاي ديگري است كه در طول سال هاي 
انقالب گرفتم و مخابره نكردم. آسوشيتدپرس كتابي 
منتشر كرده به نام 444روز )از ماجراي سفارت آمريكا 
و گروگان ها( كه عكس هاي من و ديگر عكاســان در 

اين كتاب آمده.«

300تومانحقوقميگرفتــم،250توماناجاره
ميدادم

محمد صياد روزنامه نگاري را از روزنامه آيندگان آغاز 
كرده است. »من در سال1349 با روزنامه آيندگان كار 
خود را آغاز كردم. در سال هاي نخست وضع روزنامه 
خيلي خوب نبود. 3 ماه يك بار حقوق مي گرفتيم. سفته 
مي دادند و در بانك برگشت مي خورد. از سال1352 
وضع آيندگان كم كم خوب شــد. البتــه باز هم مثال 
300تا تك تومان حقوق مي گرفتم، 250تومان اجاره 
خانه مي دادم. درآمدمان از جاي ديگر بود. هر وزيري، 
مقامي، مســئولي مي رفت جايي براي بازديد، 10تا 
عكس به آنها مي فروختيــم و پولي درمي آورديم.« او 
از روزنامه نگاراني مي گويد كه در شــكل گيري هويت 
حرفــه اي او تأثيرگذار بوده انــد. »در حقيقت تربيت 
شده مرحوم غالمحســين صالحيارم. مسعود بهنود، 
سيروس علي نژاد )سردبير و معاون سردبير آيندگان(
و مسعود مهاجر در عكاســي من مؤثر بودند. زنده ياد 

محمود نيري را هم نبايد فراموش كنم. برنامه هايي را 
كه خودش مي بايست مي رفت، مي سپرد به من. بسيار 
به من كمك كرد. آن سال ها تعداد عكاسان زياد نبود 
اما همدلي ها بسيار بود. وقتي مي رفتم امجديه براي 
عكاسي، عكاسان ديگر كمك مي كردند. زاويه درست را 
نشانم مي دادند. االن چنين خبرهايي نيست. عكاسان 

فقط به خودشان فكر می كنند.«
***

به نظر مي رسد در سلسله نمايشگاه عكس هاي محمد 
صياد، به زودي نمايشــگاه عكس هاي جنگ او نيز در 
عمارت نبشي برگزار شــود؛ نمايشگاهي كه بي ترديد 
اتفاق تازه ای در تاريخ عكاســی جنــگ ايران و عراق 
خواهد بود. نمايشگاه »عكس از م.صياد« تا 28مرداد 

در عمارت نبشي داير است.

از اين جبهه بيرونمان مي كردند، مي رفتيم آن جبهه
محمدصیاددرطولســالهايجنگنیزهموارهبهعكاسيمشغولبوده
است.عكسهايجنگاونیزدرآسوشیتدپرسمنتشرشدهاند.»22سال
باايپيهمكاريميكردم.درطولسالهايجنگ420عكسبهايپي
مخابرهكردم.حكايتكسانيمثلمنيامحسنوفاييشانديزبابسیاري
ازديگرعكاسانســالهايانقالبوجنگفرقميكند.خیليازآنها
عكاسروزنامهوخبرگزاريبودندوامكاناتروزنامهدراختیارشانبود.

عكاسيبرايشانراحتتربود.ماچطور؟ازاينجبههبیرونمان
ميكردند،ميرفتیمبهآنجبهه.شايدخیليوقتهانگاه
مثبتيبهماوجودنداشت.وليمنكارخودمراميكردم.
فكرميكنمزمانداورخوبيدربارهعكسهاخواهدبود.«

بازيگر اژدها وارد مي شودآخرينضربهجانساكسون
درگذشت 

گردش مالي محدود در سينماماشين ها بسياري را متقاعد كرده كه قيد نمايش در اين فضا را بزنند

»تاپ گان« به پرواز درنيامد، »مكاني ساكت« همچنان بي صدا مي ماند سینماماشینبه»ريپزدن«افتاد

مسعودمیر
روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

كروناوقربانیاناكرانسینما

بازديدكننــدگانآرامومحتاطدرمحوطه
نمايشگاهقدمميزنندودرمقابلعكسهاي
كوچكوبزرگدقايقــيمكثميكنند.
جمیعترويزمینولوشدهاندويكيدونفرتیرخوردهاند.عكسدرستاز
لحظهشلیكگلولهاست،قابدوربینهمكجاستونشانميدهدعكاسبه
دشواريعكسراثبتكرده.عكسهايبعدكميآرامتراست؛صفطوالني
تانكرهاينفتكشدرروزهاياعتصابشركتنفت،جمعیتانبوهمردمدر
تظاهرات،شاديمردمدرروزخروجشاه،هیجانمردمانقالبيدرهجومبه
انبارمشروباتالكليوشكستنشیشهها،استقبالازامامدرروز12بهمن،

ديدارمردمباامامدرمدرسهرفاه....
»عكسازم.صیاد«عنواننمايشگاهعكسهايمحمدصیادازروزهايانقالب
است؛عكاسنامآشنايايرانيدرسالهايگذشتهكهبسیاريازاتفاقهاي
معاصرراازدريچهدوربینخودثبتكردهاست؛عكاسيكهآوازهبینالمللي

داردوعكاســانوروزنامهنگاراندنیااتفاقهايايــرانراازعكسهاياو
ميشناسند.

عكسهابهسالهابعدازانقالبميرسند؛ازدحاممردمبرايديدارباامامدر
مدرسهعلوي،پالكاردبزرگتشكرمردمقمازمهماننوازيكشورفرانسه،
حضورداوطلبانهمردمبرايپاكســازيخیابانهاازپوسترهاوآلودگيهاي

بصري،رهبراننهضتآزاديدرتجمعورزشگاهامجديهو...
شمارعكسهابسیارزياداست؛قابهايكوچكوبزرگيكهاتفاقاتسالهاي
1357تا1359رانشانميدهد.شماريازعكسهاتاريخوتوضیحدارندو

شماريديگربدونتوضیحبهتماشاگذاشتهشدهاند.
عكاسانبسیاريبرايتماشايعكسهايعكاسپیشكسوتبهنمايشگاه
آمدهاند.محسنوفاييشانديز،محسنراســتاني،ساسانمؤيدي،فرهاد
سلیمانيو...بسیاريازعكاسانجوانمطبوعاتوخبرگزاريها.نمايشگاه
»عكسازم.صیاد«ازجمعهدرعمارتنبشيدرخیابانويالآغازشدهاست.

مردم برايم سيگار مي خريدند
مرتضیكاردر

روزنامه نگار

تجسمی داستان هاي محمد صياد از عكس هاي آخرين 
نمايشگاهش در عمارت نبشي
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   بازتعريف كيمونو

كيوسك

از توافــق ميان آمريــكا و طالبان در 
دوحه 5  مــاه مي گذرد امــا در كابل گزارش

خبــري از مذاكــرات بين االفغاني 
نيســت؛ مذاكرتي كه قرار بود با گذشت 10روز از 
امضاي توافق ميان نمايندگان دولت آمريكا و گروه 
طالبان، با حضور گروه هاي مختلف افغان آغاز شود.

درگيري هــا در مناطق مختلف افغانســتان ادامه 
دارد و هــر دوطرف، يعني هم نيروهــاي دولتي و 
هم نيروهــاي طالبان، در حمــات عليه يكديگر 
تلفات ســنگيني مي دهند. مردم امــا قرباني هر 
دو ســوي ميدان هســتند؛ گاهي هدف حمات 
هوايي نيروهاي دولتي قــرار مي گيرند و گاهي در 
بمبگذاري ها و حمات انتحاري نيروهاي طالبان به 
خاك و خون كشيده مي شوند. طبق اعام شوراي 
امنيت ملي افغانســتان، طي يك هفته گذشته در 
حمات طالبان در نقاط مختلف اين كشور حدود 
50غيرنظامي كشته شــده  اند. در يكي از تازه ترين 
حمات هوايي نيروهاي دولتي نيز در واليت هرات 
شــماري از مردم عادي در كنار نيروهاي طالبان 
كشته شدند. گفته مي شــود اين حمله دست كم 
45كشــته و 15زخمي به جا گذاشته است كه به 
گفته كميسيون مســتقل حقوق بشر افغانستان، 
شــماري از آنها غيرنظامي ازجمله زنان و كودكان 

بوده اند.
مقام هاي سياسي در كابل، ناتوان از حل اختافات 
ميان خود، يكديگــر را به خاطر عدم آغاز مذاكرات 
مقصر مي دانند و آمريكا ناتوان از نشــاندن طالبان 
پاي ميز مذاكره بــا دولت افغانســتان، ايران را به 

عدم همراهي متهم مي كند. 
زلماي خليل زاد، فرستاده ويژه رئيس جمهور آمريكا 
در امور افغانســتان كه امضايش پــاي توافقنامه 
تاريخي اين كشور با طالبان اســت، روز شنبه در 
يك نشســت آناين در مؤسسه آمريكا براي صلح، 
عدم حمايــت از روند صلح را يكــي از بزرگ ترين 
چالش هاي پيش روي آغاز مذاكرات افغانســتان 

دانست؛ موضوعي كه از سوي ايران رد شده است.
حذف ايــران از مذاكرات آمريــكا و طالبان، جزو 
خواسته هاي اصلي واشنگتن براي آغاز گفت وگوها 
بود. آمريكا اما اكنون كه توافق با طالبان راه به جايي 
نبرده است، ايران را متهم به عدم همراهي مي كند. 
خليل زاد با هدف همراه كردن كشــورهاي منطقه 
با مذاكرات صلــح افغانســتان، از روز جمعه دور 
تازه ســفرهاي منطقه اي خود را آغاز كرده است. 
قطر، پاكستان و افغانستان ميزبان او خواهند بود. 
خليل زاد همچنين به نروژ و بلغارســتان نيز سفر 
خواهد كرد؛ كشــورهايي كه احتماال يكي از آنها 
ميزبان مذاكرات فراگير صلح افغانســتان خواهد 
شــد. پيش از اين نروژ برای ميزباني اعام آمادگي 

كرده است.

كابل، اسير اختالفات سياسي
در پايتخــت افغانســتان، اختافــات همچنان 
پررنگ  است و اشــرف غني و عبداهلل عبداهلل هنوز 
نتوانسته اند بر سر تشكيل دولت به نتيجه برسند. 
اين دو حدود 70روز قبل بر ســر تقسيم قدرت به 
توافق رســيدند اما اجراي آن توافق هنوز ممكن 
نشده است. طبق توافقنامه اي كه ميان آنها به امضا 
رسيد، دوطرف بر سر رياست جمهوري اشرف غني 

به نتيجه رسيده اند. 
همچنين توافق شــده كه عبداهلل عبداهلل به عنوان 
رئيس »شوراي عالي مصالحه ملي«، كه نهادي تازه 
تاسيس است، فعاليتش را آغاز كند و نيمي از كابينه 

را هم در اختيار بگيرد.
تلويزيون طلوع افغانســتان ديروز در گزارشي به 
نقل از برخي چهره های سياسي افغانستان خبر داد 
كه برخي اسامي اعام شــده از سوي عبداهلل براي 
حضور در كابينه غني، مورد پذيرش رئيس جمهور 
قرار نگرفته اســت. همچنين دوطرف بر سر سهم 
عبداهلل در معرفي والي ها و اعضاي انتصابي مجلس 
سنا و ديگر نهادهاي دولتي همچنان دچار اختاف 
هستند. اين وضعيت، عملكرد شوراي عالي مصالحه 
ملي را نيز مختل كرده اســت؛ موضوعي كه باعث 

انتقادهاي بســياري عليه عبداهلل شده است. اين 
شــورا قرار اســت تمامي امور مربوط به مذاكرات 

بين االفغاني را پيش ببرد.

مبادله زندانيان، مانع آغاز مذاكرات
از تعهدات موجود در توافقنامــه آمريكا و طالبان 
در قطر، تنهــا بندي كه تا به اينجــا طبق برنامه و 
زمان بندي اعام شده پيش رفته، مربوط به كاهش 
نيروهاي آمريكايي است. شمار نيروهاي آمريكايي 
اكنــون از 12هزار نفر به 8هزارو600نفر رســيده 
اســت. اما 3تعهد ديگر يعني كاهش خشونت ها، 
قطع رابطه طالبان با گروه هاي تروريســتي و آغاز 

مذاكرات بين االفغاني هنوز عملي نشده است.
پيش شرط آغاز مذاكرات بين االفغاني، آزادي 5هزار 
زنداني طالبان در بند دولت و همچنين هزار نيروي 
دولتي در دست طالبان بود. قرار بود زندانيان طي 
10روز مبادله شوند و در روز دهم در مذاكرات جامع 
بين االفغاني، گروه هاي مختلف افغان براي رسيدن 
به صلح و پايان جنگ در اين كشــور بر ســر ميز 
مذاكره بنشــينند. نه زنداني ها طبق برنامه و مفاد 
توافق آزاد شدند و نه مذاكره اي براي صلح آغاز شد.

تاكنون 4هزارو600نفر از نيروهــاي طالبان آزاد 

شــده اند. طالبان نيز 861نفــر از نيروهاي دولتي 
را آزاد كرده اســت. دولت افغانســتان اعام كرده 
600زندانــي باقي مانــده را به دليــل پرونده هاي 
ســنگيني كه دارند هرگــز آزاد نمي كند. طالبان 
در مقابل، دولــت را به كارشــكني در اين زمينه 
متهم مي كند و اعام كــرده آماده آزاد كردن باقي 
مانده زندانيان دولت اســت تا زمينــه براي آغاز 
مذاكرات صلح نيز فراهم شود. سهيل شاهين، يكي 
از ســخنگويان دفتر سياســي گروه طالبان هفته 
گذشته در توييتر نوشت كه درصورت رهايي همه 
زنداني هايي كه فهرســت آنها به دولت داده شده، 
اين گروه حاضر است بعد از عيد قربان يعني تا 4روز 
ديگر، گفت وگوهاي بين االفغانــي را آغاز كند. او 
همچنين نوشته كه گروه طالبان آماده رهايي بقيه 

زندانيان دولت تا عيد قربان است.
موضوع آزادي تمامي افرادي كه فهرســت آنها از 
سوي طالبان اعام شده، موضوعي است كه به نظر 
مي رســد به زودي راه حلي براي آن پيدا نشود. نام 
شماري از فرماندهان ارشد طالبان در اين فهرست 
ديده مي شود كه مقام هاي امنيتي دولت، دستشان 
به خون عده زيــادي آلوده اســت و آزادي آنها را 

غيرممكن خواهد كرد.

  نيروهاي ارتش اسرائيل نگران از 
حمالت حزب اهلل، در شمال به حالت 

آماده باش درآمدند

   هزاران نفر عليه دولت نتانياهو 
تظاهرات كردند

   معاون امير كويت از ترامپ به 
خاطر فرستادن هواپيما براي امير 

تشكر كرد

   آمازون زندگي بخش، با پاندمي از 
كنترل خارج شد 

   وزيرخارجه)پاكستان(: تاخير در 
تصويب قوانين FATF هزينه زيادي 

دارد

محمدامين خرمي
خبرنگار

ترامپ، چين را قرباني 
انتخابات مي كند 

در  ماه ژانويه، ترامپ اعام كرد كه روابط آمريــكا با چين در بهترين 
حالت قرار دارد و از شي جين پينگ، رئيس جمهور اين كشور تمجيد 
كرد. 7ماه بعد اما اين صحبت ها خاطره اي محو در تاريخ هستند؛ ترامپ 
توافق تجاري با چين را به هم زده، مقامات چيني را به خاطر نقش شان 
در سركوب مسلمانان اين كشور و همينطور به خاطر شرايط هنگ كنگ 
تحريم كرده، از برنامه هايش براي لغو ويزاي دانشجويي براي چيني ها 
رونمايي كرده، رفت وآمد روزنامه نگاران چيني به آمريكا را محدود كرده 
و برخاف ستايش هايش در شروع همه گيري كرونا از چين، به شدت 
به پكن به خاطر ماجراي ويروس كرونا حمله كرده اســت. روابط او با 
شي جين پينگ هم تيره و تاره است و دوطرف از  ماه مارس با هم تلفني 
صحبت نكرده اند. اين در حالي است كه با حمله نيروهاي فدرال آمريكا 
به كنسولگري چين در هيوستن تگزاس كه هفته گذشته صورت گرفت، 
اين دعوا اكنون به برخورد فيزيكي هم كشيده شده  است. آمريكا هفته 
گذشته كنسولگري چين در هيوستن را به بهانه اينكه يك استاد چيني 
متهم به جاسوسي در آمريكا در اين مكان پناه گرفته، تعطيل كرد. چين 
هم در مقابل، كنسولگري آمريكا در شهر چنگدو را تعطيل كرد. دولت 
آمريكا اما به تعطيلي كنســولگري اكتفا نكرد و با حمله به ساختمان 
كنسولگري، اين تنش را يك سطح ديگر باال برد؛ اتفاقي كه در سال هاي 
اخير در تاريخ روابط آمريكا و چين كم سابقه يا حتي بي سابقه بوده است.
برخي از اقدامات دولت ترامپ مانند آنچه در پاسخ به موضوع تصويب 
قانون امنيتي هنگ كنگ صورت گرفت، نوعي واكنش به اقدامات چين 
است. اما ترامپ، فراتر از اين مســائل، مي خواهد در كارزار انتخاباتي 
رياست جمهوري آمريكا، جايي كه با فاصله از بايدن عقب است، خود 
را در مقابل چين سرسخت نشان بدهد. او همچنين مي خواهد با اين 
مواضع ضدچيني، محبوبيت بايدن به خاطر مخالفت با نفوذ چين در 
اقتصاد آمريكا را بي اثر كند و مواضع بســيار تند و متنوع دولت و كاخ 

سفيد عليه پكن، بخشي از همين تغيير استراتژي است.
جان مك اللين يكي از اعضاي تيم ترامپ درباره رويكرد آمريكايي ها به 
چين گفته است: »اوضاع چين در نظرسنجي ها بدتر و بدتر مي شود. 
مردم معموال چين را يك دشمن اقتصادي مي دانستند كه شغل هاي 
آمريكايي ها را مي دزديد اما حاال از نظر آنها، چين يك تهديد امنيتي 

هم هست.«
ترامپ معموال در حمات به چين و تمجيدها از اين كشــور، تعادل را 
حفظ مي كرد. روابط حسنه با رئيس جمهور چين بخشي از همين بازي 
بوده است. اما در هفته هاي اخير، رويكرد ترامپ و تيم او متفاوت شده و 
مشخصا در 2هفته اخير سرعت تنبيه و مجازات ها عليه چين و منافع آن 
شدت گرفته است. او صراحتا چين را مسئول جهانگيري ويروس كرونا 
مي خواند و به شدت به تصميم چين درباره هنگ كنگ حمله كرده است. 
در همين شرايط، مايك پنس، معاون ترامپ به يكباره مسئله ادعاي 
حاكميت چين بر درياي چين جنوبي را به چالش كشيد و بافاصله بعد 
از او، مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا اعام كرد كه دولت اين كشور، 
صدور ويزا براي شركت هاي فناوري چيني را، به خاطر همكاري با پكن 

براي نقض حقوق بشر، محدود مي كند.
در رســانه ها هم مقامات رده باالي دولت چندين درباره نقض حقوق 
بشر توسط دولت چين يادداشت نوشــتند و اين ايده را مطرح كردند 
كه كاالهايي كه منشــأ چيني دارند مي توانند تهديدي عليه امنيت 

ملي آمريكا باشند.
در خارج از آمريكا هم اقدامات ضد چيني سرعت گرفت و هفته گذشته، 
رابرت اوبرايان، مشاور امنيت ملي ترامپ به اروپا سفر كرد و مخالفت 
شديد ترامپ با همكاري كشــورهاي اروپايي با شركت هواوي براي 
توسعه 5G را به آنها اطاع داد. حتي مايك اسپر، وزير دفاع آمريكا هم 
وارد بازي شده و هفته پيش در كنفرانس اينترنتي مؤسسه بين المللي 
تحقيقات اســتراتژيك گفت كه آمريكا مي خواهد تمركزش را روي 
چين بگذارد. اين كارزار ضد چيني در حالي با جديت پيگيري مي شود 
كه ترامپ به شــدت به خاطر مديريت همه گيري كرونــا در آمريكا، 
محبوبيتش را از دست داده و در نظرسنجي اي بي سي و واشنگتن پست، 
تنها 38درصد مردم گفته اند كه از شيوه كار او در مديريت كرونا رضايت 
دارند. در نظرسنجي هاي ملي هم ترامپ با حدود 10امتياز اختاف، بعد 

از جو بايدن، نامزد دمكرات ها و رقيب انتخاباتي اش قرار دارد.
حمله به چين در چنين شــرايطي، مي تواند گروه هاي كليدي حامي 
ترامپ را تحريــك كند. براي نمونــه، رهبران اونجليك كه نقشــي 
تعيين كننده در پيروزي ترامپ در سال2016 داشتند ماه هاست از او 

مي خواهند كه پكن را به خاطر انتشار ويروس كرونا تنبيه كند.
اما تنها صحبت و هشدار، اين گروه ها را راضي نمي كند. به همين خاطر 
اســت كه دولت، اقدام هاي عيني و ملموس را در پيش خواهد گرفت. 
يكي از اين كارها، ممنوعيت تيك تاك، اپليكيشن رسانه اي محبوب 
چيني در آمريكاست. پيتر ناوارو، مشاور تجاري ترامپ حتي از احتمال 
ممنوعيت وي چت،پيام رسان محبوب چيني در آمريكا خبر داده است.

دولت همچنين به دنبال اين اســت كه ورود اعضاي حزب كمونيست 
چين و خانواده هايشــان به آمريكا را ممنوع كنند. اين اقدام، بســيار 
چشــمگير خواهد بود و عما ورود 10درصد جامعه چين به آمريكا 
را ممنوع خواهد كرد. خشم ترامپ از چين در سخنراني هاي اخير او 
به وضوح قابل تشخيص است. او وقتي كه هفته گذشته در كاخ سفيد 
درباره كرونا صحبت مي كرد،  با اشاره به منشأ آن كه ووهان در چين بود 
گفت: »ويروس از چين آمد. نبايد هرگز اجازه مي دادند )كه از چين( 
خارج شود. مي توانستند خيلي راحت جلوي آن را بگيرند. اما تصميم 
گرفتند اين كار را نكنند. ما گزارش هاي بيشتري در اين باره خواهيم 

داشت. اما ويروس از چين آمد، و اين اصا خوب نيست.«
اين اقدامات اما مي تواند عليه خود ترامپ عمل كند و برخي نزديكانش 
هشدار داده اند اين رويكرد و اقدامات، در بيش از 3 ماه مانده به انتخابات، 
دســت او را رو مي كند. منتقدان هم مي گويند ايــن اقدامات ترامپ 
مي تواند تأثيراتي بي ثبات كننده روي روابط آمريكا و چين، نخستين 
و دومين اقتصاد بزرگ دنيا بگذارد و هيچ دســتاورد استراتژيكي هم 

نداشته باشد.

انتخابات آمريكا

همزمان با ادامه دادرسي 
پرونــده فســاد اقتصادي خاورميانه

اعتراضــات  نتانياهــو، 
خياباني عليه رياســت او بر دولت رژيم 
صهيونيســتي نيز ادامه دارد؛ آن هم در 
شرايطي كه نظرسنجي ها نشان مي دهد 
ميــزان نارضايتي عمومــي از عملكرد 
نخســت وزير در بحــران كرونا بســيار 
باالست. طي 2شب گذشته، هزاران تن 
از شهرك نشينان در مقابل محل اقامت 
رســمي نتانياهــو در قــدس غربي و 
همچنين منزل شــخصي اش در ساحل 
قيساريه تجمع كردند. به گفته خبرنگار 
شبكه الجزيره، اصلي ترين شعارهاي سر 
داده شده در اين تجمعات، »از تو خسته 
شديم«، »فاسد اســتعفا«، »اينجا براي 
ماست نه نتانياهو« و »اخاق كجا رفته 
ارزش ها كجا رفته« بوده است. همچنين 
پليس اسرائيل در ســاعات پاياني شب، 
درپي افزايش تعداد معترضان مخصوصا 
در قــدس غربي ناچــار به اســتفاده از 
خودروهــاي ســنگين آب پــاش، گاز 
اشــك آور و حتــي بازداشــت برخي 

معترضان شده است.
اين نخســتين بار طي سال هاي گذشته 
اســت كه اعتراضات خيابانــي در رژيم 
صهيونيســتي از دايره تل آويو و قدس 
غربي خارج شده و مناطقي نظير ساحل 
قيســاريه را نيز دربرمي گيرد. روزنامه 
هاآرتص، علت اصلي انفجار نارضايتي ها 
را عاوه بر عملكرد دولت در بحران كرونا، 
روند نامطلوب حاكم بر وضعيت اقتصادي 
رژيم صهيونيســتي در دوران نتانياهو 
به شمار آورده؛ نخست وزيري كه ازقضا 
در 3پرونده حساس به فساد اقتصادي، 
دريافت رشوه و سوءاستفاده از قدرت در 

جهت منافع شخصي متهم است.

احتمال سقوط دولت
نظرسنجي ها نشــان مي دهد 51درصد 

از شهرك نشينان باوري به ادامه كار اين 
دولت نداشته و احتمال سقوط آن، پيش 
از انتهاي موعد رســمي را باال مي دانند. 
اين در حالي اســت كه دولــت ائتافي 
نتانياهو-گانتز در ابتداي كار از مقبوليت 
نســبي برخوردار بــود. براســاس اين 
نظرسنجي كه توســط كانون اجتماعي 
ماجار ماحوت انجام شده، ميزان افرادي 
كه معتقدند نتانياهو به تمام وعده هاي 
سياســي و اقتصــادي خود تــا پايان 
دولت عمل خواهد كــرد از 42درصد به 

34درصد كاهش يافته است.
تمام اينها در حالي اســت كــه به نظر 
مي رســد حتي اتفاق نظــر اوليه ميان 
رهبــران ليكود و آبي-ســفيد بر ســر 
مسائلي نظير اجراي معامله قرن، الحاق 
كرانه غربي و وادي اردن هم در ســايه 
تشديد تنش ها بين طرفين كمرنگ شده 
است. به نوشته روزنامه معاريو، اختافات 

نتانياهو و گانتز به جايي رسيده كه حتي 
قادر به توافق بر سر تصويب بودجه سال 
جديد دولت نيستند. در چنين شرايطي 
به طور طبيعي باز هــم زمزمه احتمال 
تكرار انتخابات در محافل و رســانه هاي 

سياسي اسرائيل شنيده مي شود.
 روزنامــه هاآرتص در اين باره نوشــته: 
تمام نشانه ها بيانگر تاش نتانياهو براي 
تداوم بحران سياسي و حتي فشار براي 
برگزاري دور جديــد انتخابات پارلماني 
است. او نســبت به ادامه روند دادگاه ها 
نگران بوده و با خلق چنين بحران هايي، 
به دنبال تمديد حضور خــود در قدرت 

است.
همزمان، روزنامه واشنگتن پست به نقل 
از منابعي در دولت آمريكا مدعي شــده 
تاش هاي اين كشور براي ميانجيگري 
بين رهبران ليكود و ائتاف آبي-سفيد 
با هدف اجــراي يكپارچه طرح »معامله 

قرن« متوقف شده است. روزنامه العربي 
الجديد هم ضمن تأييــد اين ادعا از لغو 
جلســات هفتگي ديويد فريدمن، سفير 
آمريــكا در ســرزمين هاي اشــغالي با 

نتانياهو و گانتز خبر داده است.
 آويگــدور ليبرمــن، وزير دفاع ســابق 
اســرائيل و ازجمله منتقدان سرسخت 
نتانياهو بــا حمايت تلويحــي از اجراي 
مجــدد انتخابات گفته اســت: نتانياهو 
با اصــرار جنون آميز بــراي باقي ماندن 
در قدرت، منافــع حياتي اســرائيل را 
به خطر انداخته اســت. شــرايط رژيم 
صهيونيستي در ســايه انتشار ويروس 
كرونا ديگر به گونه اي نيســت كه بتواند 
چنين لجاجت هايي را در سطح رياست 

دولت تحمل كند.

حاميان نتانياهو چه مي گويند؟
اگرچــه شــرايط سياســي حاكــم بر 

سرزمين هاي اشــغالي در مجموع عليه 
نتانياهو ارزيابي مي شود اما نبايد فراموش 
كرد كه او همواره از چنين بحران هايي در 
جهت تحكيم موقعيــت خود در قدرت 

بهره برده است. 
صالح النعامي، پژوهشگر امور اسرائيل و 
ساكن غزه با تأكيد بر اين امر، تجمعات 
موازي شهرك  نشــينان افراطي را مورد 
بررسي قرار داده كه به شكل قابل توجهي 
از چشــم رســانه ها دور مانده است. او 
در اين باره مي نويســد: دوقطبي سازي 
همواره اصلي ترين راهكار نتانياهو براي 

پيشروي و حذف رقبايش بوده است. 
حجم باالي اعتراضــات عليه او، نبايد ما 
را از تجمعات موازي گروه نژادپرســت 
»الواميليا« در اين شــب ها غافل كند. 
اين جريان كه به »راست بي بي«) اشاره 
به لقب بنيامين نتانياهو( مشــهور است 
در اين شرايط به خيابان آمده تا حمايت 
مطلق خود از نتانياهو، مقابل فشارهاي 

سياسي و مردمي را به نمايش بگذارد.
اين جريان، هســته اعتراضــات عليه 
نتانياهــو را به دو گروه چــپ افراطي و 
عرب ها نسبت داده و ادامه آن را خيانت 
عليه امنيت اسرائيل به شمار آورده است. 
النعامي در مقاله خود در روزنامه العربي 
الجديد مي نويســد: به سادگي نمي توان 
از سقوط نتانياهو ســخن گفت. او هنوز 
هم عاوه بر حمايــت اين بدنه خياباني، 
روابط عميقي با جريانات افراطي ديني، 
ازجملــه حريدي هــا دارد، چراكه طي 
سال هاي گذشــته امتيازات سياسي و 
اقتصادي ويژه اي در اختيار آنها گذاشته 
اســت. از ســوي ديگــر حريدي ها نيز 
مي دانند درصورت سقوط نتانياهو، هيچ 
نخست وزيري همچون او حاضر به تامين 
منافع اين جريان نخواهد بود. مجموعه 
اين شرايط دوقطبي بزرگي را در جامعه 
اسرائيل پديد مي آورد؛ دوقطبي ای كه 

همواره ابزار قدرت نتانياهو بوده است.

معترضان اسرائيلي تصاويري در دست دارند كه نتانياهو را به عنوان يك ويروس نشان مي دهد.

معترضان در رژيم صهيونيستي با ادامه تجمعات خياباني از تو خسته شديم!
خواهان استعفاي نتانياهو از رياست دولت هستند

كابل در انتظار مذاكرات بين االفغاني 
با وجود گذشت  5  ماه از توافق  صلح آمريكا  و طالبان، مذاكرات گروه هاي افغان  براي پايان جنگ  در افغانستان  همچنان برگزار  نشده است
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شهريســتپرظريفانوزهرطرفنگاري
يارانصاليعشــقاستگرميكنيدكاري

چشــمفلكنبيندزينطرفهتــرجواني
دردســتكسنيفتــدزينخوبتــرنگاري

عكس:رويترز بازكردنتورماهيگيريرهاشدهازدميكوال.آبهايساحليجزيرهسيسيل-ايتاليا:

ايوان كليما از نويســندگان معاصر چك 
اســت كه در ايران بعد از فرانتس كافكا 

و ميــان كوندرا بيشــترين مخاطب 
را دارد و از آثــار منتشرشــده 

او مي تــوان بــه كتاب هايي 
چون »روح پــراگ«، »در 
انتظار تاريكــي، در انتظار 

روشــنايي«، »كارگل«، »نه 
فرشــته نه قديس« و »در ميانه امنيت و ناامني« اشاره كرد. 
آخرين اثر كليما، »قــرن ديوانه من«، به فارســي ترجمه و 
منتشر شده است. اين اثر شرح حالي از اوست كه تصويري از 
اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي چك در 80سال گذشته 
به دست مي دهد. در اين كتاب با زندگي كليما، حمله و سلطه 
نازي ها و شــرايط مردم چك بعد از دوران سلطه شوروي در 
اروپاي شرقي آشــنا مي شــويم كه اوج آن در دهه60 و 70 

ميادي است.
حمله آلمان در دوران كودكي و نوجواني كليما آغاز شــد. او 
مي گويد ارتش آلمان داشــت به راحتي تمامي آن لكه هاي 
رنگــي روي نقشــه را مي گرفــت، لكه هايي كه نامشــان را 
بي غلط آموخته بودم: هلند، بلژيك، فرانسه، دانمارك، نروژ، 
يوگســاوي. عاوه بر همه اينها، هيتلر عوضي با كسي به نام 
استالين، كه بر اتحاد شوروي حكم مي راند، پيماني بست كه 
براساس آن امپراتوري هاي اين 2نفر دوست شمرده مي شدند. 
در دوران نازي، كليما به همراه خانواده در  ترزين در محاصره 
و نوعي تبعيد بودند و وقتي آخرين ترابري به سمت آشويتس 
حركت كرد، كليما 13ساله بود. بسياري از بستگان و آشنايان 
او در  ترزيــن مي ميرند و هيچ وقــت بازنمي گردند. كليما در 
دوران نوجواني نوشتن را آغاز مي كند و نخستين مقاله هاي 
خود را براي مجله كودكان »از اين« مي فرستد. كليما كه در 
1931 متولد شده، اواخر1946 دچار بيماري سرخك مي شود 
و در اين دوران تعداد زيــادي كتاب مي خواند. او مي گويد در 
زندگي ام اولين بار بود كه وقت و امــكان اين كار برايم فراهم 
مي شــد. مادرش فردي كتابخوان بود كه ادبيات روســي و 
فرانسوي را خوب خوانده بود و به »آناكارنينا«، »جان شيفته«، 
»ژان كريســتوف« و آثار رومن روالن عشق مي ورزيد. كليما 
مي نويسد نخستين كتاب هايي كه داشتم از او به من رسيد. 
كليما همچنين به جنبه هاي ضدفاشيستي آثار كارل چاپك 
مي پردازد، بهوميل هرابال را برجســته ترين نثرنويس چك 
مي داند و بارها از واتســوليك به عنوان يكي از نويســندگان 
برجســته چك نام مي برد. ما در ايران شناختي از واتسوليك 
نويســنده نداريم و  جز يكي دو مقاله گمــان نمي كنم اثري 
مستقل از او به فارسي ترجمه شــده باشد. در فصل هفدهم 
كتاب، كليما به شرح ديدار شاعران و نويسندگاني مي پردازد 
كه در دهه70 ميادي از سراسر جهان به پراگ آمدند؛ كساني 
مانند آرتور ميلر، ساموئل بكت، فريدريش دورنمات و فيليپ 
راث. او به ديدار ژان پل سارتر و سيمون دوبووار از پراگ اشاره 
مي كند و اينكه جزوه هاي سارتر درباره اگزيستانسياليسم به 
همراه »بيگانه« كامو او را به هيجان آورده و شــايد  دست كم 
تا مدتي بر تلقي او از جهان تأثير گذاشته است. گفت وگوهاي 
كليما و كوندرا و ســارتر در فصل دوازدهم كتاب آمده است. 
كليما بخش اعظم زندگي خود را بدون آزادي زيســت؛ يا در 
زندان يا تحت فشار در نوشتن و روزنامه نگاري. سرانجام، در 
اوايل دهه90 بهار پراگ به وقوع پيوست و چك استقال يافت 
و يكي از دوستان متفكر و نويسنده كليما به رياست جمهوري 
رسيد: واتســاو  هاول. كليما به غير از  هاول، به يان پاتوچكا، 
يكي از فاسفه قرن بيستم چك، اشاره مي كند كه هردو مبارز 
بودند و بارها در دوران كمونيستي دستگير شدند، اما پاتوچكا، 
كه دومين ســخنگوي منشــور بود، جانش را در جريان يك 
بازجويي يك روزه از دست داد. مرگ يك فيلسوف خارق العاده 
كه نيروهاي امنيتي با او مانند جانيــان رفتار كردند، به نفع 
حاكميت تمام نشــد. كليما به بهوميل هرابال اشاره مي كند 
كه فردي غيرسياسي بود. كليما در اين كتاب اوضاع و احوال 
چك و خودش را تا زمان رياست جمهوري واتساو  هاول شرح 
مي دهد و با انتهانامه، كتاب را اينگونه تمام مي كند: تاكنون من 
بخش اعظم زندگي ام را بدون آزادي زيسته ام... معتقدم تقريبا 
در تمامي دوران زندگي ام به عنوان يك فرد بالغ كوشــيده ام 
مانند يك آزاده عمل كنم؛ من در مورد جهان، نه به شيوه اي 
كه دستور داده شده بود، بلكه به نحوي كه آن را درك و تجربه 
مي كردم نوشتم. اينك مي توانستم مسيرهاي بسياري را براي 
ادامه زندگي برگزينم. به من مناصب مختلفي پيشنهاد شد، 

ازجمله عضويت در احزاب نوپديد؛ همه را رد كردم.

روزهاي داغ تابســتان كه مي رسد دل سپردن 
بــه آب و رود و كــوه، صفاي خاصــي دارد. 
طبيعت گــردي و كوهنــوردي از تفريحات 
پرطرفدار دومين فصل سال محسوب مي شود. 

سال هاي اخير به لطف تبليغات دنياي 
رسانه و جذابيت تصاوير در شبكه هاي 
اجتماعي، مسيرهاي كوهنوردي 
رد پاي گردشــگران و كوهنوردان 
بسياري را بر تنشان حس كرده اند. 

گذشته هاي دورتر اين مسيرهاي پاكوب شده را چوپان ها طي 
مي كردند. امروزه كه چوپانان گله ها را سوار كاميون و نيسان 
آبي كرده و به يياق مي فرســتند يا به همين روش به قشاق 
برمي گردند، چندان عاقه اي ندارند آن همــه كوه و صحرا و 
بيابان را مانند گذشتگانشان از زير پاشنه پا در كنند. جاي آن 
تك و توك انسان هاي كوچنده در اين مسيرها را هزاران هزار 
انسان ديگر گرفته اند تا خود را از شهرهايشان به قله ها برسانند 
و تابســتان فصل فتح بلندترين قله ايران، دماوند است. براي 
رسيدن به بام ايران اغلب كوهنوردان بايد تمرين هايي داشته 
و الاقل شــبي در ارتفاع 4هزار متري بخوابنــد تا به اصطاح 
هم هوايي انجام شود و سيســتم بدن فرد براي حضور در اين 
ارتفاع ســازگاري پيدا كند. قله هايي با اين ارتفاع در مناطق 
زيادي از كشور به ويژه در رشته كوه البرز قرار دارد و تابستان ها 
شاهد حضور پررنگ كوهنوردان حرفه اي و آماتور است. كوه ها 
جزو اراضي ملي محسوب شده و متعلق به همه ايرانيان در همه 
اعصار است. نبود آموزش از يك سو و نبود امكانات از سوي ديگر، 
باعث شده تابستان ها آســيب هاي جدي به كوه ها وارد شود و 
دماوند مظلوم تر از بقيه.هنوز قله هاي ايران پايش نشده كه توان 
اكولوژيكي براي تاب آوري حضور كوهنوردان مشخص باشد و 
روزانه صرفا تعداد مشخصي حق ورود به ارتفاعات داشته  باشند. 
نبود امكانات بهداشتي باعث شده اغلب كوهنوردان فضوالت 
خود را بين ســنگ ها رها كرده و در بهتريــن حالت رويش را 
ســنگچين كنند. اين اتفاق بيش از بقيه قلل در دماوند شايع 
اســت. بافت آذرين اين كوه و نبود خاك براي حفر چاله باعث 
شده جابه جاي مسيرهاي منتهي به قله بو و تصوير ناخوشايندي 
داشته باشد. در ارتفاع بيش از 4هزار متري اكسيژن هوا و به تبع 
آن باكتري هاي تجزيه كننده كمتر يافت مي شود و روند تجزيه و 
بازگشت به طبيعت بسيار كندتر شده و حضور اين فضوالت در 

مسيرها طوالني تر مي شود. 
جوامع توسعه يافته كه گردشگري كوهستان را يكي از منابع 
پايدار خود تلقي مي كنند، راهكارهــاي علمي و عملي براي 
حفاظت از اين جاذبه هاي خود دارند كه عاوه بر توليد اشتغال 
براي مردم محلي، كوهستان و محيطش همواره مورد پايش قرار 

دارد كه موجب پايداري درآمد مي شود.

پزشكان به طور معمول براي تشخيص 
بيمــاري كوويــد-19 ناشــي از 
كروناويروس جديــد به دنبال عائم 
كليدي مانند ســرفه، تب و از دست 

رفتن بويايي هستند.
اما پژوهشــگران بريتانيايي در 
كينگــز كالج لندن براســاس 
داده هاي به دســت آمده از يك 

اپليكيشن ردياب عائم در 1600 بيمار كوويد-19 ناشي 
از كروناويروس جديد، 6نــوع متفاوت بروز عائم كرونا را 

شناسايي كرده اند.
اين بررســي كه البته هنوز به وسيله كارشناسان مستقل 
بازبيني نشده اســت، به اين نتيجه مي رسد كه اين 6نوع 
متفاوت مي توانند شــدت هاي متفاوت داشته باشند و با 

مجموع عائم خاص خودشان بروز كنند.
نوع اول با نام »شبيه آنفلوآنزا بدون تب« با عائم سردرد، 
از دست رفتن بويايي، درد عضاني، سرفه، گلودرد و درد 
قفسه ســينه بروز مي كند، بدون اينكه تب وجود داشته 
باشد.نوع دوم با نام »شــبيه آنفلوآنزا با تب« با سردرد، از 
دست رفتن بويايي، ســرفه، گلودرد، گرفتگي صدا، تب 
و بي اشتهايي همراه است.نوع ســوم با عنوان »معده اي-
روده اي« با سردرد، از دســت رفتن بويايي، بي اشتهايي، 
اسهال، گلودرد و درد قفسه سينه بروز مي كند، اما سرفه 
در آن وجود ندارد.نوع چهارم با نام »شــديد سطح اول، 
خستگي« با سردرد، از دســت رفتن بويايي، سرفه، تب، 
گرفتگي صدا و درد قفسه سينه و عامت شاخص خستگي 
بروز مي كند.در نوع پنجم يا »شديد سطح دوم، گيجي« 
همه عائم نوع چهارم به عاوه بي اشتهايي، گلودرد و درد 
عضاني وجود دارد و عامتي كه به خصوص باعث تفاوت با 
ساير انواع مي شود، گيجي است. گيجي در اينجا به معناي 
آن اســت كه بيمار آگاهي اش را نسبت به زمان و مكان و 
اطرافيان از دســت مي دهد؛ يعني نمي داند در كجاست، 

در كجا زندگي مي كند و اطرافيانش چه كساني هستند.
شديدترين نوع كوويد-19 كه اين پژوهشگران نام »سطح 
شديد سه، شكمي و تنفسي« را به آن داده اند، همه عائم 

باال را به همراه درد شكمي، تنگي نفس و اسهال دارد.
هر چه از سطح اول عائم به سمت سطح هاي شديدتري 
مي رويم، احتمال بستري شدن بيماران و نياز به حمايت 
تنفســي بيشــتر مي شــود )از 1.5 درصد در نوع اول تا 

20 درصد در نوع ششم(.
اين پژوهشگران اميدوارند يافته هايشان پس از بررسي هاي 
بيشتر بتواند به پيش بيني نوع مراقبت الزم براي بيماران 

 كوويد-19 كمك كند.

»شب به خرس«، نوشته عماد 
رضايي نيك، روايتي از تغيير 
انساني به دســت مي دهد كه 
براي سهم خود از دوستي، پول 
و عشق به كلي تغيير مي كند. 
اين كتاب دوميــن اثر عماد 
رضايي نيك )متولد 1370( 
است كه حدود 2 سال بعد از 
نخستين اثر او، پسري بي نام 
در روزگار نارنجي منتشر شده 

است. » شب به خرس« داستاني از 2 انسان تنها 
را روايت مي كند؛ فاضل قناعت جــو و ناصر عنصري كه از 
نيمه هاي داستان با هم آشــنا و بعد دوست مي شوند. هر 
2 اين شخصيت ها با مشكات روحي و ارتباط با جامعه از 
كودكي روبه رو بوده اند و همين امر از هر كدام انسان هاي 
متفاوتي ســاخته اســت. فاضل قناعت جو از كودكي پدر 
و مادرش را از دســت داده و با تنهــا بازماندگانش يعني 
دخترخاله و مادربزرگش زندگي كرده، عاشق دخترخاله اش 
شده، اما او هم دست رد به ســينه اش زده. ناصر عنصري 
در كودكي به دليل حادثه اي پدربزرگش را از دســت داده 
و تمام لحظات بعــد از آن را در انتظار انتقــام از قاتان او 
مي گذراند.ديگر شخصيت هاي اين داستان نيز هر يك با 
نوعي مشــكات الينحل روبه رو هستند؛ ناهي دخترخاله 
فاضل، مانند او همه نزديكانش را از بچگي از دســت داده، 
از عشــق فاضل فرار و ازدواجي نافرجام كرده و با كودك 
7 ســاله اش روزگار مي گذراند، فرناز دختري كه با فاضل 
ارتباط دارد به دليل كنجــكاوي در رفتار عجيب فاضل به 
سرنوشت ناخوشايندي دچار مي شــود و البته مشكات 
و سرگشتگي ها به همين شــخصيت هاي اصلي محدود 
نمي شــود و به شــخصيت هاي فرعي مانند مهشيد نيز 

سرايت مي كند.
داستان از زاويه ديد داناي كل روايت مي شود كه به خوبي 
مي تواند هم كل فضاي عجيــب و غريبي را روايت كند هم 
به ذهن و روان شخصيت ها ســرك بكشد.اتفاقات عجيب 
مانند بلعيده شدن فاضل توسط چاه دستشويي در كودكي 
و ترس هميشگي او از آنجا، شركت بنفشه و برادران يعقوبي 
به عنوان مديرعامل آن كه شــايد بتوان نوعي انتقام گيري 
مدرن از آن تعبير كرد، همه رويدادهــاي باورنكردني در 
فضاي واقعي هستند كه به تدريج از نيمه داستان بر بسامد 

آنها افزوده مي شود.
نشر هيا، از گروه انتشاراتي ققنوس اين كتاب را با شمارگان 

550نسخه به بهاي 28هزار تومان منتشر كرده است.

دكتر مهدي طالب، يكي از اســاتيد پيشــگام پيشكسوت و 
بازنشسته دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، صبح ديروز 

در سن 75 سالگي درگذشــت.اين استاد پيشكسوت 
تاليفات متعددي در حوزه هاي علمي علوم اجتماعي 
از خود به جا گذاشــت و دانشــجويان زيادي را در 
حوزه هاي گوناگــون تربيت كرده كه بســياري از 
اين دانشــجويان در دانشــگاه هاي كشور به عنوان 
عضو هيأت علمي مشــغول ارائه خدمت هستند.به 

گزارش ايسنا، دكتر طالب، متولد سال 1324 نهاوند بود و مدرك كارشناسي خود را در 
رشته علوم اجتماعي از دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد را در رشته جامعه شناسي از 
دانشگاه ميرال فرانسه و نيز در رشته جغرافياي انساني از دانشگاه دانيل فوشه-ميرال 
تولوز فرانسه و دكتري خود را در رشته جامعه شناسي از دانشگاه ميرال فرانسه اخذ 

كرده بود.

دانشمندان يك شكاف اسرارآميز 11ميليارد ساله در تاريخ كيهان را پر كرده و بر معمايي 
ديگر فائق آمده اند. به گزارش ساينس، تجزيه و تحليل جديد از بزرگ ترين نقشه سه بعدي 
جهان )كه تاكنون ساخته شده است( كمك كرده تا اين دوره عجيب گمشده در ميانه 
زندگي كيهان ما، پر شود. دانشمندان مدت زمان زيادي است كه چشم انداز خوبي نسبت 
به چگونگي آغاز جهان و چند ميليارد سال گذشته داشته اند، اما حاال مي توانند اين شكاف 
مياني را پر كرده و داستان كاملي از توسعه كيهان تعريف كنند.ويليام پرسيوال از دانشگاه 
واترلو و دانشمند نقشه برداري »اي باس« )eBOSS( مي گويد: »روي هم رفته تجزيه و 
تحليل دقيق نقشه اي باس و آزمايشات قبلي اس دي اس اس، حاال دقيق ترين محاسبه از 
تاريخ انبساط كيهان را در طول بيشترين محدوده زمان كيهاني ارائه مي دهد. اين مطالعات 
به ما امكان مي دهد تا تمام اين محاسبات را به يكديگر متصل كرده و داستان انبساط عالم 
را كامل كنيم.« عكس هاي جديد منتشر شده توسط گروه )به عنوان بخشي از تحقيقات 
جديد كه امكان تاليف 20مقاله مختلف با جزئيات اين مطالعات جديد را فراهم آورده( 
نشان مي دهد اين نقشه كه نمايانگر رشــته ها و حفره هاي تشكيل دهنده كيهان است، 
تنها 300هزار سال بعد از آغاز كيهان شكل گرفته است.اين داستان از گسترش جهان كه 
كامل تر شده، نشان مي دهد كه انبساط كيهان آنطور كه به نظر مي رسد از 6ميليون سال 

قبل آغاز شده و از آن زمان تا حاال  سريع تر شده است.

علياصغرمحمدخانينگاه
معاون فرهنگي شهر كتاب

عليمالئكهپزشك همشهرييادداشت
روزنامه نگار و پزشك

ايمانمهديزاده
 ويترينپژوهشگر توسعه پايدار

ياد

سوگ

دانستني ها

كائهسونگ:نخستين مورد ابتا به كرونا در كره شمالي 
ثبت شد. به گزارش يورونيوز، به گفته مقامات كره شمالي 
اين مورد مربوط به فردي است كه درست يك هفته پيش 
به شكل »غيرقانوني« از مرز كره جنوبي گذر كرده و وارد 
كره شمالي شده است. خبرگزاري كره شمالي اين فرد را 
يك شــهروند »فراري« توصيف كرده كه 3 سال پيش به 
كره جنوبي گريخته بود و اكنون در شهر مرزي كائه سونگ 

مشاهده شده است.

يوركشاير:يك پزشك در انگلستان، 35 كيلومتر با ماسك 
صورت دويد تا ثابت كند برخاف برخي نظريه ها، استفاده 
از ماســك ازميزان اكســيژن خون نمي كاهد. به گزارش 
اينديپندنت، دكتر التون تصميم گرفت براي از ميان بردن 
اين تصور كه ماسك صورت ميزان اكسيژن خون را كاهش 
مي دهد، و نيز براي تشويق مردم به استفاده از ماسك در 
خارج از خانه، فاصله ميان خانه و محل كار را ماســك بر 

صورت بدود.

جده: ورود زائران مســلمان به مكه براي انجام مناسك 
حج امســال در حالي آغاز شــد كه به دليل شرايط ويژه 
همه گيري كرونا شمار محدودي از آنها موفق به حضور در 
اين شهر شده اند. به گزارش بي بي سي، نخستين گروهي 
كه وارد مكه شدند، زائران سعودي از استان قصيم بودند. 
به گزارش وزارت حج عربستان، ابتداي هفته جاري شمار 
بيشــتري از زائران از مدينه، رياض، ابها، تبوك و جيزان 

وارد مكه شدند.

فلوريدا: بيننده يكي از شبكه هاي خبري آمريكا پس از 
مشاهده برجستگي كوچكي كه روي گردن مجري برنامه 
بود پي به سرطان او برده و به هر شكلي بود او را در جريان 
بيماري اش گذاشت. به گزارش بي بي سي، ويكتوريا پرايس، 
مجري كانال تلويزيوني )WFLA( در پيامي كه به صورت 
آناين منتشر كرده از احساس مســئوليت اين بيننده و 
كوشش هاي او تشكر كرده اســت. اين مجري براي طي 

مراحل درماني در بيمارستان بستري شد.

تشخيصسرطانمجريتوسطبينندهورودزائرانمجازبهمكهاثباتبيضرربودنماسكدرورزشنخستينموردكرونادركرهشمالي

زيستنبدونآزادي
درنگي بر »قرن ديوانه من«

شببهخرس6نوعمتفاوتبروزعالئمكرونافضلههاي4هزارمتري

درگذشتاستادپيشكسوتدانشگاهتهران

كشفراز11ميلياردسالهكيهان

بهياداستادمهديطالب
چه سال ســخت و نامرادي اســت. هرروز بايد خبر از 
دست  شدن عزيزي را بشــنويم و امروز باخبر شدم 
كه استاد عزيز جناب آقاي دكتر مهدي طالب استاد 

جامعه شناســي دانشــگاه تهران دعوت حق را 
لبيك گفته  و به ديار ابدي شتافته است. او مدتي 
طوالني استادي گرامي و مشاوري صديق براي 

من بود. از صميم قلب او را دوست داشتم و مي ستودمش.در مدت مسئوليت بنياد 
مسكن و به ويژه در جريان بازسازي مناطق آسيب ديده بر اثر زلزله رودبار-منجيل 
در سال1369 همكاري ما اوج گرفت. بيش از 200 هزار واحد مسكوني بر اثر زلزله 
آسيب ديده بودند و ما افزون بر تداركات فني، تجهيزاتي و مصالح ساختماني نياز به 
فهم نحوه تعامل با آسيب ديدگان به ويژه روستاييان و نحوه توان افزايي آنان داشتيم. 
استاد طالب كه متخصص تعاون روستايي بود، راهنماي كم نظيري براي ما بود. ايشان 
نه تنها در ستاد و در جريان تدوين نحوه سازماندهي نظام بازسازي مناطق آسيب ديده 
به ما كمك كردند كه خودشــان در منطقه زلزله زده شخصا حضور يافتند. هم تمام 
همكاران ما را آموزش دادند و هم در نشســت  با روستاييان آســيب ديده از زلزله، 
سازمان مشاركت بنياد-روستاييان را در عمل مستقركردند. اين تجربه بازسازي از 
موفق ترين تجربه هاي بازسازي مناطق سانحه ديده بود و استاد مهدي طالب در آن 
نقش مؤثري داشت.مهدي طالب عزيز در دوره اي كه در وزارت مسكن و شهرسازي 
نيز بودم به عنوان مشــاور امور اجتماعي همكار من بود. ما بر اين باور بوديم كه امر 
مسكن تنها مسئله فني يا مالي نيست. بلكه، داراي ابعاد اجتماعي مهمي است. ما به 
شهر و خانه به عنوان سازمان و نهادهاي اجتماعي نگاه مي كرديم و معتقد بوديم كه 
بايد دركنار ساير مسائل، اين بعد نيز مورد توجه قرار گيرد. او شوراي اجتماعي وزارت 
مسكن و شهرسازي را بنيان گذاشت و در تصميم گيري ها به ما كمك مي كرد. و در 
پايان براي آنكه تجربه يك دوره وزارت مســكن و شهرسازي تدوين شود در تدوين 
مجموعه 4 ســال، چهار گام كه در واقع گزارش اقدام هاي مهم من در دوره وزارت 

مسكن و شهرسازي است كمك جدي به من كرد.
اكنون كه به آن دوران و زمان هاي بعد از آن نگاه مي كنم تماما از او خاطره خوب دارم. 
براي او از درگاه حضرت احديت آرزوي آمرزش و غفران دارم و براي خانواده محترمش، 
همكاران گرامي اش در دانشــگاه تهران و دانشجوياني كه از كاس ها و رفتار او كسب 
دانش كردند و براي تمام دوستدارانش آرزوي شكيب و سزاي نيك دارم. خداوند ما را نيز 
به نيكي به اين خوبان ملحق سازد و او را در جنت و فردوس خود جاي دهد. روحش شاد.

عباسآخوندي
استاد  دانشگاه



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

روزنامه نگار نبود، سياست دار هم نبود اما در هر دو 
عرصه وارد شــد و موفق بود. 25ساله بود كه مركز 
اطالعات - براي ترجمه اخبار خبرگزاري هاي ديگر 
- را به روزنامه اطالعات تبديل كرد و 9 سال بعد، وارد 
عرصه سياست شد؛ پنج  دوره نماينده مجلس بود و 
بعد، از آن زمان كه مجلس سنا ايجاد شد، تا هنگام 
مرگ، در آن حضور داشــت. اما آنچه درباره عباس 
مسعودي جالب توجه است و كمتر به آن توجه شده، 
وجه سفرنامه نويسي و روايتگري اوست. او رسمش 
بر اين بود، هر سفري كه مي رفت، گزارشي از آن را 
در روزنامه منتشر كند. يكي از آنها، »يادداشت هاي 
مسافرت گيالن« است. حاصل سفري دوهفته اي، 
در نوروز 1307 كه از تهران شروع مي شود و با عبور از 
قزوين، به رشت مي  رسد و البته در آن اثنا، الهيجان و 
لنگرود و بندر پهلوي )انزلي( را هم از نظر مي گذراند. 
در بازگشت، ديده هايش را در 16 قسمت در روزنامه 
چاپ می كند. وقتي در 11 ارديبهشت 1308، زميِن 
شــيروان مي لرزد، او عازم آنجا مي شود و سمنان و 
شاهرود و سبزوار و نيشابور و مشهد و قوچان را هم 
وصف مي كند كه مهم است. او تنها كسي است كه به 
مناطق زلزله زده می رود و از عمق فاجعه می نويسد. 
در سال1311 هم سفري به مشهد رفت كه 10روز 
به طول انجاميد و 3 روز آن در مشهد گذشت كه به 
سفرنامه اي در 21 قسمت منتج شد و نكاتي درباره 
آستان رضوي دارد كه محل توجه است. توصيفات او 
دلسوزانه و آينده نگرانه است اما گاهي سياه  و سفيد 
مي شود. مثال درباره قزوين مي نويسد كه »سرتاسر 
شهر را غبار فالكت و بدبختي احاطه كرده است«، 
اما وقتي به رشت مي رسد مي گويد كه »مي دانيد 
قيمت اين روح سلحشوري و فكر و احساسات بزرگ 
گيالني چيست؟« و البته »اين راهي است كه تا چند 
سال قبل براي مسافرت آن دو ماه وقت الزم بود و 
با هزاران زحمت و خــون دل انجام مي گرفت« كه 

درباره تهران تا مشهد است، مي توان به اميد رسيد.
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ايراد وارد است

سربازگيري

سند درباره شرايط مالي  خريد 24 لكوموتيو 

 متولدين 1288شمسي 
به خدمت فراخوانده شدند

از تصويب قانون ســربازگيري در ابتداي قــرن جديد تا ايجاد 
شــرايطي براي فراخوان عمومي براي ســربازي چندين سال 
طول كشــيد. براساس دو ســندي كه منتشر مي شــود. ابتدا 
وزارت جنگ- اركان حزب قشــون به مهدي قلي خان هدايت 
نخست وزير، يادداشت »خيلي فوري« مي دهد كه بايد در تاريخ 
15مهر 1308سربازگيري صورت گيرد. براساس اعالن وزارت 
جنگ متولدين ســال 88 به خدمت وظيفه عمومي فراخوانده 
شده اند. اين درخواست كه در بخشنامه اي به امضاي نخست وزير 

و عده اي از وزرا رسيده است براي اجرا ابالغ مي شود.

سند  

سياستمدار

آقايروزنامهنگار
 عباس مسعودي در 19تير 

1305روزنامه اطالعات  را منتشر كرد

ماشين دودي كه از خيابان ري به شاه عبدالعظيم 
مي رفت نخستين خط ريلي ايران نبود، 40سال 
قبل تر از اينكه ماشين دودي در عصر ناصري به 
تهران بيايد، از 1227هجري شمسي نخستين 
راه آهن ايران ميان بندرانزلي و پيربازار به طول 
12كيلومتر در رفت وآمد بود كــه گويا تا زمان 
ساخت راه آهن سراسري در دهه اول قرن جديد 
همچنان فعال بوده اســت. ماجراي ســاخت 
راه آهن سراسري و خطوط ريلي به عنوان يكي 
از امتيازهاي توسعه و پيشــرفت ايرانياني كه 
به فرنگ مي رفتند همچنــان مطرح بود. با اين 
حال مخالفان جدي نيز داشــت كه بخشي از 
آن به منافعي بود كه خط راه آهن براي مناطق 
به همراه مي آورد. راه آهن در زماني ساخته شد 
كه ايران از نظر راه شوســه تقريبا جز در شمال 
كشــور به داليلي از جمله امتياز ساختي كه به 
روس ها داده شده بود، تقريبا دشوار گذر و بسيار 
بد بود. جــدا از نظر منفعت راه آهــن اما رجال 
اســتخوان دار نيز به اين پديــده بدبين يا آن را 
غيرضروري مي دانســتند. مهدي قلي هدايت 

در كتاب »خاطرات و مخاطــرات« خود درباره 
طرح احداث خط آهن مي نويسد: »اول اسفند 
1305من پيشنهاد راه آهن را به مجلس بردم. 
اما، محمد مصدق از در مخالفت برآمد و مدعي 
شــد كه در عوض بايد كارخانه قندسازي داير 
كرد. وي بــر اين عقيده بود كــه راه آهن منافع 
مادي مستقيم ندارد. او مي گفت شهرهاي مهم و 
اقتصادي ايران كه شامل تهران، اصفهان، شيراز، 
همدان، مشهد، رشت و كرمانشاه بودند در مسير 
اين طرح قرار نداشتند. در حقيقت طرحي درست 
به نظر مي رسيد كه بتواند شرق كشور را به غرب 
آن متصل نمايــد و از بندرانزلي تا تبريز امتداد 
 يابد تا بتواند توجيه اقتصادي داشــته باشد«.

البته مصدق در خاطرات خود دليل اين مخالفت 
خود را بازكرده است. او بر خالف باور عمومي كه 
مي گويند، راه آهن از عوايد ماليات بر قند ساخته 
شد مي گويد:» در جلسه 2 اسفند 1305مجلس 
شورا گفتم براي ايجاد راه دو خط بيشتر نيست: 
آنكه ترانزيت بين المللي دارد ما را به بهشــت 
مي برد و راهي كه به منظور سوق الجيشي ساخته 

گزارش اول

»اطالعات« در دست مردم 
اولين شماره روزنامه اطالعات با قيمت تك نسخه 4شاهي منتشر شد

 محمدناصر احدي ������������������������������������������������������������������

در 19تيرماه 1305كه هوا از تب وتــاب زمانه داغ و گر  گرفته بود، 
نخستين روزنامه مدرن ايران متولد شد. بر پيشاني آن نوشته شده 
بود: »نامه اطالعات، 19تير 1305، 30ذيحجه 1344ق، شــماره 
اول، سال اول، ناشر: مركز اطالعات ايران، صاحب امتياز و مسئول ع. 
مسعودي، تك نسخه 4شاهي«. پدر اين نورسيده مطبوعات عباس 
مسعودي بود كه سابقه 4ســال حروف چيني و كارگري چاپخانه 
در چاپخانه هاي تهران را داشــت و كم كم خود را باال كشــيد و در 
روزنامه هاي »اقدام« و »شــفق« به عنوان مصحح مشغول به كار 
شد. اما مســعودي افقي روشــن تر را براي خودش ترسيم كرده 
بود و نمي خواســت به همين مقدار قناعت كند. آنقدر استعداد و 
جربزه از خود نشان داد كه باالخره به سلك روزنامه نگاران درآمد و 
عالوه بر اين دو روزنامه، در روزنامه هاي »ايران« و »كوشش« هم 
كار خبرنگاري كرد. با اين پشــتوانه بود كه در سال1302 »مركز 
اطالعات ايران« را به اميد اينكه مانند »آژانس اناطولي مركز نشر 
اخبار شــود و باب مخابرات را با عالم مفتوح نمايد« در تهران راه 
انداخت، هرچند خود اذعان مي كرد كه نتوانسته به موفقيتي كه 
مدنظر داشته دست يابد. كار اين مركز »جمع آوري و تمركز اخبار 
نقاط داخلي مملكت و اطالعات خارجي« بود كه گويا مسعودي اين 
اخبار را به جرايد آن دوران مي فروخت. در سال1305 كه نخستين 
شماره روزنامه اطالعات منتشر شد، در سرمقاله آن هدف از انتشار 
اين روزنامه »استقبال و جلب توجه عامه نسبت به اين مركز عنوان 
شد تا شايد به اين ترتيب بتواند سريع تر مراحل ترقي را طي كند. 
در واقع، مسعودي از همان ابتدا انديشه راه اندازي يك خبرگزاري 
مدرن را در ذهن داشت و مي توان او را پيشگام تاسيس خبرگزاري 

در ايران دانست. برخي نظرات درباره گرايش مسعودي به رضاخان 
و خط گيري او از انگليســي ها وجــود دارد كــه گاه باعث تقليل 
دســتاوردهاي مهم او در عرصه روزنامه نگاري مي شــود اما نبايد 
فراموش كرد كه مسعودي در سپهر مطبوعات ايران نامي است كه 

به سادگي نمي توان از آن عبور كرد.

  فرزانه ابراهيم زاده  ���������������������������������������������������������������
3روز بعد از تاجگذاري، رضاشاه همراه خدم و حشم به سمت جاده 
شميران رفت و در محلي نرسيده به قهوه خانه سيدخندان ساختمان 
كاله فرنگي كه 2سال پيش به دستور سردار سپه و طراحي ماركف 
توسط ابراهيم خان معمار در شــمال قصر قاجار ساخته شده بود را 
به عنوان بي ســيم پهلوي افتتاح كرد و صداي ايران از اين طريق به 
سراسر جهان ارسال شد. در ساعت 3روز ششم ارديبهشت1305 
مراكز بي سيم سراسر جهان اين خبر را دريافت كردند: »اين دستگاه 
تلگراف از امروز افتخار دارد كه دســتگاه هاي مرتبطه را دعوت به 

مخابره با خود بنمايد«. نخستين ايستگاهي كه افتتاح 
اين ايستگاه را تبريك گفت شوروي بود. بي سيم 

قاجار نخستين پايگاه رسمي صداي ايران و 
نخستين پايگاه دريافت امواج راديويي در 
ايران بود. يكــي از تلگراف هاي دريافت 
شده در اين ســاختمان، تبريك نوروز 
سال1317 توسط آدولف هيتلر- رهبر 

حزب نازي- به رضاخان بوده است؛ متن پيام به اين شرح است: »از آن 
اعليحضرت خواهشمندم به مناسبت نوروز صميمي ترين تبريكاتم را 

جهت مزيد ترقي و تعالي كشور ايران قبول فرماييد«. 
 اين عمارت تا ســال1327 كه ســاختمان راديــو در ارگ افتتاح 
شود محل فرســتنده راديو نيز بود و در 
ســال1319 راديوي موج كوتاه در ايران 
خريداري و راديو تهران كارش را شــروع 
كرد.از روز آغاز راديــو در اين عمارت، به 
7 زبان زنده دنيا اخبار پخش مي شــده 
اســت؛ برنامه ها از روزي 2ساعت شروع 
شــده و رفته رفته زمان آن بيشــتر شده 
است؛ نخســتين گوينده راديو نيز خانم 
قدسي رهبري بود. ساختمان بي سيم كه 
از چند ســال پيش قرار بود موزه راديو در 
تهران باشد، هم اكنون دفتر وزير ارتباطات 

است.

صداي ايران از تهران
اين دستگاه تلگراف از امروز افتخار دارد كه دستگاه هاي مرتبطه را دعوت به مخابره با خود بنمايد
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عمارت كاله فرنگي؛ اولين ساختمان راديو در ايران

پل پيروزي 
راه آهن ايران، ريلي ميان قاجاريه و پهلوي كشيد

در ميان كوهي از اســناد و مدارك بيش از هــر چيز، واردات 
ديناميت براي منفجر كــردن كوه ها و زمين هــاي ناهموار 
رشــته كوه زاگرس و البرز و خريد ريل راه آهن و لكوموتيو 
 خودنمايي مي كند كه شــايد هــزاران تن وزن داشــتند�
از نكات جالب در ميان اســناد، اين ســند است� عباسعلي 
گلشــائيان، معاون اقتصادي وقــت وزارت دارايي خطاب 
بــه اداره معامالت خارجي دربــاره 24لكوموتيو خريداري 
شــده، مي گويد كه» اوال معلوم كنيد كداميــك از ايرادات 
وزارت راه وارد اســت و ثانيا اينكه وظيفه اين اداره كل تنها 

 واسطه خريد است ميان دســتگاه ها و وزارتخانه براي تعيين شرايط مالي است«�
عباسعلي گلشائيان بعدها در دهه 20شمسي از بازيگران اصلي داستان نفت ايران شد�

سند

شــود ما را به جهنم و علت بدبختي هاي ما هم 
در جنــگ بين الملل دوم هميــن راهي بود كه 
اعليحضرت شاه فقيد ساخته بودند و اكنون آنچه 
از اين راه آهن ايران عايد مي شود مبلغي در حدود 
280 ميليون تومان است كه 55 درصد آن صرف 

هزينه هاي اداري كه 15هزار كارمند و 20هزار 
كارگر از آن استفاده مي كنند و 45درصد بقيه 
به مصرف تعميرات رسيده است و از بابت سود 
سرمايه و اســتهالك ديناري عايد دولت نشده 
و باري است كه بايد به دوش ماليات دهندگان 

گذارده شود. ســاختن راه آهن در اين خط هيچ 
دليلي نداشــت جز اينكه مي خواســتند از آن 
استفاده سوق الجيشــي كنند و دولت انگليس 
هم در هر سال مقدار زيادي آهن به ايران بفروشد 
و از اين راه پولي كه دولت از معادن نفت مي برد 
وارد انگليس كند«. ساخت راه آهن از تصويب در 
مجلس و كلنگ زني رضاخــان در بيرون دروازه 
 گمرك تا افتتاح رســمي، 11سال طول كشيد. 
در همه اين سال ها گمانه اي كه محمد مصدق 
به عنوان يك دليل مورد توجه قرار داده- يعني 
راه آهن يك جاده استراتژيك است- با ادله كمك 
متفقين به شوروي از راه سراسري ايران تقويب 
شده اســت. به گمان بســياري از تحليل گران 
راه آهن سهم مهمي را در جنگ جهاني دوم براي 
كمك نظامي و لجستيكي انگليس و آمريكا به 
شــوروي ها براي مقاومت در برابر قواي آلمان 
هيتلري ايفا كرد. از اين رو آنها معتقد هستند كه 
راه آهن سراسري ايران در نقش »پل پيروزي« 
در جنگ جهاني دوم، يكــي از ابزار هاي برتري 

متفقين در برابر آلمان نازي بوده است.

اين ا سناد برای اولين بار 
چاپ می  شود 



كنايه يوناني به رضاشاه 
شروان اميرزاده ���������������������������������������������������������

كنايه از شــگردهاي مجالت فكاهــي و طنز و كارتون 
اســت. ژنرال تئــودوروس پانگالوس نقشــي كليدي 
در سرنگوني كنســتانتين اول و تاســيس جمهوري 
دوم يونــان ايفــا كــرد. او در ســال1925 ميالدي 

)1304شمســي( با كودتايي بدون خونريزي از طريق 
پارلمان قدرت را به دســت گرفت و تا يك سال بعد نيز 

نخست وزير يونان بود. 
اين كارتون با توضيح اينكه او ديكتاتور ســابق يونان 
است، خود مي تواند نشــانه اي از كنايه مجله ناهيد به 

ديكتاتوري رضاشاه باشد.

 هرچند اين نشــريه از هواداران رضاشاه بود، اما مدير 
آن درهمين سال با ملك الشعراي بهار در زندان هم بند 

شد.
 اين كارتــون در 8شــهريور 1305 برابــر با 22صفر 
1345در ششمين سال انتشار ناهيد، شماره سيزدهم 

منتشر شده است.

 سيدمحمدحسين محمدي    ������������������������������������������������������������������

چند دهه است كه حوزه علميه مشهد را به عنوان قطب ادبيات عرب در حوزه هاي 
علميه مي شناسند. اين شهرت البته اتفاقي نبوده است؛ ريشه هاي آن به استادي 
برمي گردد كه ميراثش تا به امروز، نه تنها در حوزه كه حتي در دانشگاه نيز ظهور و 
بروز روشني دارد. به يك معنا شايد بتوان او را پدر ادبيات كالسيك در دوره جديد 
دانســت؛ روحاني اي كه بزرگاني چون بديع الزمان فروزانفر، ملك الشعراي بهار، 
جالل الدين تهراني، محمد پروين گنابادي و محمدتقي اديب نيشابوري )اديب ثاني( 
تنها بخشي از شاگردان او هستند و نامداراني همچون مهدي محقق، احمد مهدوي 

دامغاني، محمدرضا شفيعي كدكني، محمدرضا حكيمي و عبدالجواد فالطوري 
شاگردان شاگردانش او قلمداد مي شوند.  استاد عبدالجواد اديب نيشابوري، معروف 
به اديب اول، استاد مسلم ادبيات فارسي و عربي بود. عالقه وافري به شعر قاآني و 
سبك خراساني داشت و شاگردان بسياري را در حوزه ادبيات فارسي و ادبيات عرب 
تربيت كرد. ويژگي منحصر به فرد او به ادبيات منحصر نمي شود؛ كساني كه او را 
بسيار مي شناسند از مناعت طبع و زندگي درويشي او بسيار گفته اند. شهيد مطهري 
او را به عنوان نمونه اي از كساني مي شمرد كه ضد  رياكاري رفتار كرده و همچون 
حافظ شيرازي در خفا بســيار اهل مراقبت و سلوك بوده اند.  وضع ظاهري اديب 
اول، تركيبي از روحانيت سنتي و جديد بود؛ مجرد بود، سبيل بلند مي كرد، زير قبا 

پيراهن يقه آهاردار مي پوشيد، كفش قندره به پا مي كرد و با كساني مثل ايرج ميرزا 
رفاقت داشت؛ اما در عين حال قبا و عبا و عمامه نيز بر تنش بود و در حجره اي در 
مدرسه علميه نواب سكونت داشت. همين نشانه هاي به ظاهر كوچك را مي توان 
در شاگردانش و شاگردان شاگردانش نيز به وفور مشاهده كرد. عبدالجواد اديب 
نيشابوري اگرچه در خرداد 1305 از دنيا رفت اما ويژگي هاي ظاهري و باطني ا ش، 
سبب مي شود تا او را سرسلسله آن دسته از روحانيوني بدانيم كه ظاهرشان كمي 
متفاوت بود، ميل چنداني به حضور در عرصه هاي متداول حوزه هاي علميه نداشتند 
و ترجيح مي دادند در شاخه هاي ديگري جز فقه و اصول، بروز و ظهور علمي  خود را 

عيان كنند؛ سلسله اي كه هنوز زنده است و همچنان ادامه دارد. وضع ظاهري اديب نيشابوري، تركيبي از 
روحانيت سنتي و جديد بود

اديب اول

چهره   اول

1 3 0 5

مشق غرور و  زخم تحقير 

از اتاق تجارت تا راه آهن سراسري

اولين تيم ملي فوتبال ايران راهي باكو مي شود 

وزير فوايد عامه اليحه تأسيس راه آهن سراسري را به مجلس شوراي ملي  برد
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ورزش

اقتصادی

اجباري
سربازي بيست وپنج ساله در نظام ارتش رضاخاني

اجتماعی

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

در دوره قاجار همانطور كه مي دانيد براي سربازگيري از نظام »بُنيچه« استفاده مي شد. 
نظام بنيچه طبق همان نظام طبقه بندي مالياتي عمل مي كرد. طبق تقسيمات مالياتي، هر 
محل، دهات و ايالت بايد تعدادي افراد را به قشون مي سپردند و اين افراد در فوج هاي واليتي 
ايران وارد نظام مي شدند و خدمت مي كردند. موضوع قانون سربازگيري و نظام اجباري هم 
از آن مباحثي است كه در بخش نظامي قرارداد 1919 پيش بيني شده و ذكر شده بود كه 
كليه ذكور از سن 19 تا 30سالگي غير از افرادي مانند علما، بايد وارد نظام اجباري شوند و 
براي كشور خدمت كنند. اين قرارداد البته چنانچه مي دانيد عملياتي نشد و پس از كودتا 
كه رضاخان سردارسپه وزير جنگ بود و پس از حكم تشكيل قشون متحدالشكل در سال 
1300 خورشيدي، همين نظام بنيچه و ســربازگيري اصالحاتي را به  خود مي بيند كه 
توسط هيأت شوراي قشوني تنظيم و در يك اليحه تقديم مجلس مي شود و در 26تيرماه 
1301 به تصويب نهايي مي رسد. پايه اين موضوع همان نظام بنيچه است و مدت خدمت 
سربازي افراد در اين نظام حدود 12سال ذكر شده كه اين 12سال 2 يا 3سالش موسوم 
به خدمت تحت السالح است؛ يعني همان خدمتي كه به شكل امروزي شاهدش هستيم 
و بقيه اش به صورت احتياط يا قشون ذخيره به شــمار مي رود و پس از 12سال هم افراد 
از خدمت سربازي خارج مي شــوند. در نظام اجباري كه در سال1304 اليحه اش تقديم 
مجلس شد و به تصويب رسيد، خدمت سربازي و در خدمت نظام بودن را به 25سال افزايش 
مي دهند كه 2سالش تحت السالح است و دوره احتياط 4سال و 2 دوره ذخيره  شش ساله 
و هفت ساله دارد و باز هم يك دوره پاسباني شش ساله ديگر هم وجود دارد. كل اين دوره 
همانطور كه ذكر شد 25سال مي شود و سن افرادي كه مكلف به خدمت سربازي هستند 
بيست و يك سالگي است. از ابتداي بيست و يك سالگي تا انتهاي چهل وپنج سالگي افراد درگير 

اين موضوع بودند و البته شرايط خاصي هم داشت. اين نظام، اجباري محسوب مي شد، با 
اين تبصره كه به مقدار نياز از سراسر كشور سربازگيري انجام مي گرفت و انتخاب آنها هم 
به صورت قرعه كشي بود. تا پايان دوره پهلوي اول همين وضع برقرار بود. نظام بنيچه اي كه 
در سال1301 اصالح شد و به تصويب رسيد، يادگار دوران ميرزا تقي خان امير نظام مشهور 
به اميركبير بود و در طول نيمه دوم عصر قاجار طبق همان قشون گيري انجام مي شد و 
ادامه داشت و در 1301 آن را به صورت قانون تحت عنوان شوراي عالي قشون تهيه كردند 
و به مجلس ارائه دادند. همان سال شورايي به نام شوراي قشون گيري معين كردند كه به 
محله هاي مختلف اعزام مي شد. آن شورا متشكل از يك نفر صاحب منصب نظامي، يك 
صاحب منصب ديگر از لشــگر همان منطقه، يك نفر مأمور حكومت محلي، يك طبيب 
نظامي و يك نفر هم منشي بود. صاحب منصب نظامي اصلي كه از مركز اعزام مي كردند، 
رياست كميسيون را برعهده داشت و صا حب منصب لشگر كار اجرايي را انجام مي داد و مأمور 
حكومت محلی كسي بود كه به آن منطقه و بخش هاي مختلف اشراف داشت و اگر اختالفي 
بين اهالي محل و خان  ها و مالكان به وجود مي آمد، او آن اختالف را حل و فصل مي كرد. 
طبيب نظامي براي بررسي صحت و سالمت فردي حضور داشت كه قرار بود وارد قشون 
شود و طبيعتا در همان نظام بنيچه، كساني كه مشكالت سالمتي و معلوليتي داشتند از 
خدمت نظامي معاف مي شدند. طبيبان وضع سالمت را بررسي مي كردند. يك منشي هم 
وظيفه اش آن بود كه همه مباحثي را كه در كميسيون مطرح مي شد، يادداشت كند. اما در 
نظام اجباري، عالوه بر صاحب منصبان نظامي، مجلس بزرگ تري با حضور حكام و رؤساي 
مختلف ادارات و تعدادي از معتمدان محلي تشكيل مي شد كه البته با وجود تصويب آن در 
سال1304، اجراي آن پس از انقراض قاجاريه و رسيدن رضاخان به سلطنت در سال1305، 
صورت گرفت. مالكان بزرگ و روحانيان به نمايندگي از مردم، از مخالفان اين قانون بودند 
و با توجه به طوالني بودن اين دوره و اينكه ذات ديكتاتــوري رضاخان را در همان دوران 
وزيرجنگي و رئيس الوزرايي وي دريافته و شناخته بودند، با قانون سربازگيري مخالفت 
مي كردند. در دوره بنيچه  كسي كه سربازي مي رفت خانواري مي گرفت و مردم منطقه كه 
ماليات مي داند، مبالغي را به خانواده اي كه يكي از اعضايش وارد قشون شده بود، پرداخت 
مي كردند و او اينگونه تأمين مي شد، اما در نظام اجباري حداقل در متن قانون اين موضوع 
چندان مطرح و معين نبود و طبعا افرادي هم كه به عنوان سرباز به مناطق مختلف اعزام 
مي شدند، پيش تر براي خان ها و مالكان محل كار مي كردند و با اين رويه مالكان و خوانين 
نيروي كارشان را از دست مي دادند و خود افراد و خانواده هايشان نيز از لحاظ اقتصادي و 
امرار معاش دچار مشكل مي شدند. اين موضوع دليل اصلي مخالفت روحانيان و مالكان و 

خوانين با نظام اجباري و سربازگيري رضاشاه پهلوي بود.

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

چند دهه طول كشيد تا فوتبال، غرور ملي ايراني ها را به جوش آورد. 
در ســال1304/1925، يك تيم ايراني در حضور رضاشاه كه عالقه 
زيادي به فوتبال داشت، براي نخستين بار يك تيم فوتبال از بازيكنان 
بريتانيايي را شكســت داد. اين پيروزي چنان اعتماد به نفســي به 
ايراني ها داد كه دولت يك سال بعد تصميم گرفت به نشانه پيشرفت 
روابط ايران و اتحاد جماهير شــوروي، تيمي از 15فوتباليســت را 
به سرپرســتي ميرمهدي خان ورزنده، مدير دارالمعلمين ورزش به 
يك تورنمنت فوتبالي در باكو بفرستد. همين تورنمنت فوتبال براي 

نخستين بار در تاريخ، غرور ملي ايراني ها را جريحه دار كرد.
تيمي كه از آن به عنوان نخســتين تيم ملي فوتبال ياد مي شــود، با 
3شكست و يك تساوي، سرشكسته به خانه بازگشت. مجله فكاهي 
ناهيد،اين فاجعه را دست گرفت و با كاريكاتوري روي جلد، بازيكنان 
را مسخره كرد. تعدادي از بازيكنان، در اعتراض، دفتر مجله را غارت 

كردند و يك شب را هم در زندان گذراندند.
حسين مفتاح، يكي از بازيكنان تيمي كه بيشتر تيم منتخب تهران 
بود تا ملي، نوشت كه بازيكنان مهارت و تكنيك بااليي داشتند و در 
خانه تماشاگران را به وجد مي آوردند اما تازه در باكو و بعد از مسابقه 

با تيم هاي خارجي متوجه شدند كه فوتبال يك ورزش تيمي است.

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

پس از تصويب ماده واحده انقراض قاجاريه در مجلس شوراي 
ملي در آبان سال1304، رضاخان در 4ارديبهشت تاجگذاري 
كرد تا فصل جديدي در حوزه اقتصاد سياســي كشــور و 
تشكيل دولت مدرن در ايران آغاز شود. اكنون رضاشاه ديگر 
هماوردي در عرصه سياسي كشور نداشت و راه را براي تحقق 

برنامه هاي خود به ويژه در حوزه اقتصاد هموار مي ديد.

يكي از مهم ترين تحوالت اقتصادي ســال1305، تشكيل 
اتاق تجارت ايــران بود. در 16مهرماه براي نخســتين بار، 
اتاق تجارت در ايران تشــكيل و حاج حســين آقا مهدوي 
)امين الضرب( به رياست اتاق تجارت تهران انتخاب شد. اين 
اتفاق باعث شد تجار به صورت متشكل تري مشكالت خود را 
پيگيري كنند و حتي به ديدار رضاشاه بروند و از عدم توازن 

واردات و صادرات و انسداد تجارت شمال گاليه كنند. 
در ادامه تحوالت اقتصادي ســال، در آبان ماه وزارت فوايد 

فكاهی

عامه اليحه واگذاري خطوط اتوبوسراني در شهر تهران را به 
يك شــركت دانماركي، به مجلس شوراي ملي تقديم كرد 
تا سنگ بناي تحول در حوزه حمل ونقل شهري نهاده شود. 
براين اســاس شــركت دانماركي متعهد مي شد كه 7خط 
اتوبوســراني در تهران راه اندازي كند. اول دي ماه نيز اقدام 
اقتصادي ديگري خبرساز شد كه افتتاح بانك رهني ايران 
بود. اين بانك با سرمايه 450هزارتومان از محل وجوه تقاعد 

در محل بانك استقراضي روس آغاز به كار كرد.
زمســتان 1305 با يك تحول تاريخي در حوزه اقتصاد بهار 
شد. در اول اسفند مهدي قلي هدايت، وزير فوايدعامه اليحه 

تأسيس راه آهن سراسري را به مجلس شوراي ملي  برد. 
اگرچه دكتر محمد مصدق در مجلس با اين اليحه مخالفت 
كرد و گفت كه راه آهن منافع مادي مســتقيم ندارد اما اين 

اليحه در 4اسفند از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت.
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عبدالحســين صنعتي زاده را »پــدر رمان هاي تاريخــي ايران« 
دانسته اند. نويسنده اي كه آثارش را در يك محيط پر از اضطراب و 
توفاني نوشت و انتشار داد؛ در آغاز قرن بيستم كه عناصر ترقي خواه و 
روشنفكر ايراني مبارزه خود را با بقاياي رژيم قديم و اوضاع اجتماعي 
نامطلوب ادامه مي دادند. اين چنين بود كه رمان داستان ماني نقاش 
او كه سال۱۳۰۵ منتشر شد، گرچه توصيفي رمانتيك از زندگي و 
عشق ماني در زمان جنگ هاي شــاپور با امپراتوري روم است، اما 

صنعتي زاده مي كوشد حس ميهن پرستي و فداكاري كامل نسبت 
به دولت و ملــت را در خوانندگان خود برانگيــزد. او با همان رمان 
اولش دام گستران يا انتقام خواهان مزدك به شهرت رسيد؛ رماني 
كه ۱۰سال از زندگي اش را براي نوشتن آن صرف كرد؛ از شانزده تا 

بيست وشش سالگي.
 مجتبي مينوي در مقدمه اي كه بر اين رمان نگاشت كتاب را اثري 
دانســت كه هم »مصنفش يك نفر ايراني و هــم موضوعش وقايع 
تاريخي ايران است«. به قول مينوي تا آن زمان، يعني در سال هاي 
نخســتين قرن، هر آنچه ايرانيان تا آن زمان خوانده بودند ترجمه 

رمان هاي اروپايي بود و »اين مملكت تا چه اندازه محتاج رمان هاي 
اخالقي و تاريخي ايراني است«. 

رمان هاي صنعتي زاده كرماني در دهه نخست قرن پرفروش بود و 
ازجمله نويسندگاني بود كه مستشرقان و ايران شناسان فرنگي آثار 
او را مورد مطالعه قرار دادند؛ از ادوارد براون و بازيل نيكتين گرفته تا 
مينورسكي و يان ريپكا. صنعتي زاده تاجري متمول و رمان نويسي 
پركار بود و به قولي از نظر ادبي نوآور نبود و از رويدادهاي تاريخي، 
برداشتي افســانه اي و آغشــته به هيجان هاي رمان هاي الكساندر 

دوما داشت.
 ۱۰سال از زندگي  صنعتي زاده 
صرف نوشتن دام گستران شد 

پدر رمان هاي تاريخي

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي
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در سال۱۳۰۵ رد پاي ريشه دواندن ترد و جان سخت زنان در هنر 
ديدني است.حاال جامعه باربد تاسيس شده و دختران عالقه مند را 
هم براي حضور در صحنه هاي تئاتر و موسيقي آموزش مي دهد. يك 
نهاد هنري و آموزشي مستقل كه هر چند خصوصي بود اما سوداگر 
نبود و وجهه هنري خود را به كسب سود واگذار نكرد و به سوداي 

مصالحه با بازار، دست از گسيختن بندهاي كهنه برنداشت.
آن سوي قصه، عده اي از زنان راديكال و چپ گراي »جمعيت نسوان 
وطن خواه«، »سازمان بيداري زنان«را شــكل داده اند تا بي پرواتر 
براي به دســت آوردن حقوق خود مبارزه كنند. سازمان امسال بنا 
دارد براي 8مارس مراسمي برگزار كند و همدوش فمينيست هاي 
ديگر كشورها، خواستار اعاده حقوق زنان شود. همچنان تئاتر هنر 
پيشگام و اعتراضي زمانه اســت و در اين نخستين مراسم 8مارس 
تهران، نمايشي به نام »دختر قرباني«اجرا مي شود تا اين 8مارس 
با مراسمي كه 4سال پيش از آن در رشت برگزار شده بود، تفاوتي 
آشكار در فرم داشته باشد؛ تفاوتي كه سال ها بعد مي تواند در ذهن 
زنان ديگري، كتيبه اين باشد كه اگر چه بسياري از مطالبات ۱۳۰۵ 

باقيست، هنر حكايت ديگري است.

جوانه مي  زنم به روي زخم بر تنم

برائت قاتل عشقي

بيشترين سرقت در محله دولت 

نمايش دختر قرباني در روز 8مارس

»... به اتفاق آراء مردود است«

از ۵ريال تا ۵ تومان جريمه براي بدمستي تعيين شد 

زنان 

يك سال يك خبر

حوادث

معراج قنبری 

جامعه باربد؛ نامي به اندازه تئاتر ايران 
گزارش ويژه
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اين روزها براي هر جرمي پليسي تخصصي درنظر گرفته شده است اما 
جالب است بدانيد در اوايل سده پليس خودش هم وظيفه كشف جرم را 
برعهده داشت و هم فرد مجرم را مجازات مي كرد. جالب آنكه اين شيوه 
تا حدود زياد هم جواب داده و موفق بود. طوري كه طبق اسناد موجود 
مثال در ســال۱۳۰۵، در مدت 6ماه، تعداد ۳87 مورد دزدي شده بود 
كه باالترين رقم جرائم گزارش شده در آن سال هاست؛ ولي در شهري 
با  ۱۱9۱7باب خانه و 7688باب دكان، شايد اين تعداد دزدي، چندان 
زياد نبود. شــايد اين شيوه اداره شــهر ابتدايي به نظر برسد اما در دل 
همين وضعيت بدوي، قوانين مترقي نيز وجود داشت. مثال اگر قصور 
مأموران پليس باعث وقوع جرمي مي شــد، پليس به مالباخته غرامت 
مي داد. به طور مثال آمده: »قطعه زميني است موقوفه در پشت امامزاده 
سيداسماعيل كه مخروبه و دزدگاه شده است. چنانچه چندي قبل از 
آنجا، دكان حاجي محمد جعفر عطار را ســوراخ كرده، قدري اسباب 
عطاري برده بودند كه اداره پليس مبلغي غرامت داد«. البته مأموران 
مراقب بودند سرشــان كاله نرود و با افرادي كه به دنبال سوءاستفاده 
بودند به شدت برخورد مي شد. مثال نقل شده»مرتضي نامي براي اينكه 
دو مرتبه اظهار كرده است كه اسباب از دكان او سرقت شده، 9تومان 

غرامت مي گيرد. بعد معلوم مي شود كه ابدا دزد به دكان نرفته و سرقتي 
نشده، او را گرفته سخت تنبيه مي كنند و پول را پس مي گيرند«.

اما در آن زمان بيشتر چه جرائمي رخ مي داد و مجرمان چگونه مجازات 
مي شدند؟ در اوايل سده تهران به ۵محله تقسيم شده بود. خارجيان 
بيشــتر در محله دولت رفت وآمد مي كردند و بيشترين دزدي هم در 
همين محله اتفاق مي افتاد كه شايد به دليل آن بود كه اهالي متمول تر 
بودند و اجناس بيشتري براي دزدي داشتند. اختالفات مالي نيز بيشتر 
از ساير محالت بود كه احتمال دارد به علت تازگي اين محله، مردم به 
هم خو نگرفته بودند و دچار سوء تفاهم مي شــدند. در مقايسه با آن، 
سنگلج كه محله اي بزرگ تر و قديمي تر بود، اختالفات مالي كمتري 
داشت. جالب توجه است كه بيشــترين اختالفات مالي، بعد از دولت، 
در چال ميدان اتفاق مي افتاد. ايــن محله كه مردمانش فقير بودند، در 
آن ايام شهرت چندان مطلوبي نداشت. بيشترين آمار بدمستي، قمار 
و الواطي كه ســربازها، توپچي ها، قورخانه چي هــا و فراش ها مرتكب 
مي شدند در محله دولت و سنگلج اتفاق مي افتاد و بايد توجه داشت كه 
اكثر سربازخانه ها هم در محله دولت و سنگلج قرار داشتند و افراد آنها 
بودند كه به دست پليس گرفتار مي شدند. بدمستي در كوچه ها از 4روز 
تا يك ماه حبس و از ۵ريال تا ۵تومان جريمه داشت. قمار در كوچه از 

48ساعت تا يك ماه حبس و ضبط پولي كه همراه بود، جريمه داشت.
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دوازدهم تيرماه ســال۱۳۰۳ بود كه نيمه شب، ســه نفر وارد خانه 
ميرزاده عشقي شدند و او را به گلوله بستند. موقع فرار، يكي از آنها با 
نام »ابوالقاسم بهمن« توسط خدمه مخبرالدوله كه همسايه عشقي 
بود، دستگير شد. تا 2سال بعد خبري از دادگاه نبود تا اينكه حكمي 
كامال تعجب برانگيز با مضمون برائت قاتل عشقي صادر شد. ديوان عالي 
تميز، به بهانه آنكه دادستان تقاضاي رسيدگي به ماجراي قتل ميرزاده 
عشقي را ديرتر از زمان قانوني ارسال كرده بود، رأي به عدم رسيدگي 
داد و ابوالقاســم بهمن آزاد شد. در متن ســند آمده است: »چهارم 
شهر ذيحجه يك هزار و سيصد و چهل و چهار، مطابق چهارم خرداد 
۱۳۰۵جناب آقاي صدراالشــراف رئيس شــعبه، جناب آقاي ميرزا 
سيدمحمد، جناب آقاي ميرزا سيدعلي بهبهاني، جناب آقاي ميرزا 
عيسي خان، جناب آقاي ميرزا صادق خان چنين رأي مي دهند: چون 
به موجب ماده4۰۳ اصول محاكمات جزا، مدت تميز احكام جزائي 
براي مدعي العموم از تاريخ صدور حكم شروع مي شود و در اين مورد 
تقاضانامه مدعي العموم كل بعد از انقضاي مدت تميزي رسيده، لذا 
به اتفاق آرا، مردود است.« و به اين ترتيب دادگاه تشريفاتي، حكمي 
دور از عدالت را صادر مي كند. 2۱سال بعد، بهمن در حالت مستي، زير 
ديوار پياله فروشي كه با وزش باد خراب شد، جانش را از دست مي دهد.

در طول تاريخ و گذر از ساليان دراز، هر زمان كه درباره تاريخ 
خيابان الله زار يا تاريخ تئاتر ايــران صحبت در ميان بوده و 
قلمي بر كاغذ، نام »جامعه باربد« نيز به ميان آمده اســت. 
باربد را به نوعي نخســتين آكادمي تئاتر در ايران مي دانند. 
اسماعيل مهرتاش مؤسس جامعه باربد،  زاده ۱28۳ و يكي 
از برجسته ترين خروجي هاي مدرســه دارالفنون بود. وي 
كودكي تا جواني را با عالقه و يادگيري موســيقي گذراند. 
صحبت از او به  دليل فعاليت هاي گسترده و مؤثرش در اين 
مجال نمي گنجد. شايد بتوان مهم ترين و مؤثرترين كار او را 
تاسيس جامعه باربد در سال ۱۳۰۵ دانست. نخستين مكان 
براي آغاز فعاليت هاي اين گروه، ابتداي خيابان عالءالدوله يا 
فردوسي امروز، روبه روي كوچه طبس بود؛ ملكي كه متعلق 
به احتشام السلطنه بود و مهرتاش آن را به ماهي ۱2تومان 
اجاره كرده بود. عمر فعاليت جامعه باربد با 4 مكان مختلف 
گره خورده اســت. از خيابان فردوسي تا ســعدي و الله زار 

پُرماجرا در تهران.
ملك اســتيجاري احتشام السلطنه تا ســال هاي ۱۳۱7 و 
۱۳۱8 در اختيار اســماعيل مهرتاش بود اما آنگونه كه در 
منابع مختلف آمده، به دليل اينكه اين مكان سالن نمايش 
مناسب نظر را نداشت، بيشتر آثار نمايشي توليد شده توسط 
جامعه باربد، در ساير تماشاخانه هاي آن روزگار اجرا مي شد.

داليل مختلفي دست به دســت هم داد تا فعاليت اين جمع 
به مدت ۳ سال متوقف شــود. مهرتاش براي شروعي دوباره 

در حال تالش براي بهبود شــرايط اقتصادي بود. در نتيجه 
سال۱۳2۱ بود كه ملكي را در خيابان سعدي مقابل خيابان 
بوشهري اجاره كرد. اين مكان ظاهرا امروز به پاساژ تبديل 

شده است.
4سال نگذشته بود كه در ۱۳2۵ تاريخ جامعه باربد با خيابان 
الله زار پيوند خــورد. كوچه ملي كه مــكان جديدي براي 
روياهاي هنرمندان بسياري بود. اين كوچه به  دليل اهميت و 
شهرت اين نام، طي زمان به كوچه باربد تغيير نام داد. محل 
دقيق آن در مكان امروزي ســينما شهرزاد بود. اين محل تا 
سال ۱۳28مركز فعاليت هاي جامعه باربد به  شمار مي رفت.

سينما ســارا يكي از ســينماهاي مهم خيابان الله زار بود. 
روبه روي آن تئاتري به نام صادق پور وجود داشــت. جامعه 
باربد پس از كوچه ملي به محل اين تئاتر منتقل شد. ناصر 
حبيبيان در كتاب تماشــاخانه هاي تهران نوشــته است: 
»ساختمان اين محل يك خانه قديمي از زمان قاجار و متعلق 
به شخص نجاري به نام صدري بوده اســت كه در انبار آن 
سالني ساخته و پيشنهاد اجاره كردن آن را به مهرتاش داده 
است.« در نهايت عمر جامعه باربد تا سال ۱۳۳۵ ادامه داشت 
و با تغيير شــرايط روزگار و ورود تئاترهاي سرگرم كننده؛ 

فعاليت هاي آن تعطيل شد و به تاريخ پيوست.
مهم ترين وجــه تمايــز و تفاوت جامعــه باربد بــا ديگر 
تماشاخانه ها و گروه هاي تئاتري در تهراِن آن روزگار، فراهم 

كردن شرايط مناسب براي آموزش هنرآموزاِن نمايش بود.

 از مشهورترين هنرمنداني كه در اين تئاتر فعاليت كرده  يا 
آموزش ديده اند مي توان از فضل اهلل بايگان، ملوك ضرابي، 
ميرسيف الدين كرمانشاهي، رقيه چهره آزاد، رفيع حالتي، 
علــي دريابيگي، علي نصيريــان، نعمــت اهلل گرجي، رضا 

كرم رضايي، رشيد اصالني و... نام برد.
نصيريان در گفت وگويي مي گويد: »من كالس تئاتر جامعه 
باربد كه مي رفتم يك اســتادي آمده بود و گلستان سعدي 
درس مي داد. در كدام دانشكده تئاتر االن گلستان سعدي 
مي خوانند؟ در كدام دانشكده ما االن بوستان يا فردوسي يا 
حكيم نظامي مي خوانند؟ اين كمبود از آن جا شروع شد كه 
ما وارد دوران تجدد شديم و گفتيم گلستان و امثال آن ديگر 
قديمي شده، اما زباني كه االن حرف مي زنيم، فردوسي به ما 
داده، يادمان رفته مــا االن داريم به زباني حرف مي زنيم كه 
فردوسي هزار سال پيش به ما داده است. حيف است كه اين 
گنجينه ها را از دست داده ايم«. از مهم ترين نمايش هاي اجرا 
شده توسط جامعه باربد نيز مي شــود از اين موارد ياد كرد:  
»خسرو و شــيرين«، »ازدواج قرن اتم«، »ليلي و مجنون«، 
»گبرنامه عدالــت«، »خاقان مي رقصــد«، »پير پاره دوز«، 
»توراندخت« و... امروز و پس از گذر نزديك به يك قرن، چند 
پاساژ و يك كوچه شايد تنها يادگارهاي جامعه باربد در شهر 
تهران باشد. براي مطالعه بيشتر درباره جامعه باربد مي توان 
به مقاله »كهن ترين تئاترهاي تهران« نوشته پيمان شيخي 
و »ميراث صحنه زندگي تئاتري جمشيد اليق« رجوع كرد.
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در سال ۱۳2۵ تاريخ جامعه باربد با خيابان الله زار پيوند خورد
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عبدالحسين صنعتي زاده پيش از »ماني نقاش« رمان هاي تاريخي 
نوشته بود و سال1305 و انتشــار ماني نقاش براي شخص او، سالي 
ممتاز نيست. اما ماني نقاش رمان تاريخي ماندگاري نسبت به ديگر 
آثار صنعتي زاده محســوب مي شــود. او را پدر رمان تاريخي ايران 
ناميدند و بعد از ماني نقاش به همين نوع رمان نويسي وفادار ماند. زبان 
و نثر محكم و مطنطن ماني نقاش در ســال هايي كه داستان نويسي 
و روزنامه نگاري به سمت ساده نويســي مي رفت، علقه اي ايجاد كرد 

ميان فخامت زبان و رمان تاريخي. بيراه نيست بگوييم با همه فراواني 
رمان هاي تاريخي در 100سال گذشــته، زبان راه اين نوع را از اقبال 

عمومي جدا كرد.
»ماني به ليباي گفت خوبست كه ما هم به همراهي آنان رفته و از وقايع 
مخبر شويم؛ ليباي شتران را حاضر نموده و مصمم حركت شدند. ماني 
بر خود نه پسنديد كه آن بيچارگان زارع پياده به شهر روند و او سوار 
بر شتر باشــد و بهتر از آن ديد كه جلو پياده مانند سايرين بروند و از 
عقب ليباي شتران را در همان ميداني كه هرميداس نطق مي نمايند 
حاضر نمايد و بعد از خيال خود را به ليباي گفته و به هرچه تمام تر به 

عجله راه شهر را پيش گرفت.ماني به همراهي تماشائيان از كوچه هاي 
پرجمعيت عبور نموده و مردمان را در حيرت و بهت مي ديد چه كه 
آنها هنوز خبر نداشتند كه هرميداس چه نطق خواهد نمود؛ در اين اثنا 
ماني به ميدان وسيعي رسيد كه آن ميدان پر از جمعيت بود و در وسط 
ميدان تختي بلند گذارده شده بود و اين تخت خيلي شباهت داشت به 
تختي كه در روز سياست در اين ميدان مي گذاردند و مردمان آن شهر 
از مشاهده آن به وحشت افتاده، از يكديگر سبب گذاردن آن تخت را 
ســؤال مي نمودند و ماني در مكان بلندي كه تمام اوضاع را به خوبي 

مي ديد ايستاده و تماشاي آن جمعيت را مي نمود«.

راوي باستان

نثر

1 3 0 5

وضعيت متناقض 
بهار

تالش ملك الشعرا براي ايستادن در ميان 
سنت و تجدد 

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

در دعواي سنت گرايان و تجددخواهان، محمدتقي 
بهار نماينده سنت گرايان است� مجادله هاي قلمي او 
و تقي رفعت در مجله انجمن ادبي دانشكده از بهترين 
نوشته هايي اســت كه ديدگاه هاي دو طرف دعواي 

سنت و تجدد ادبي را نشان مي دهد�
بهار مي خواهد از قالب هاي سنتي شعر محافظت كند� 
او يكي از آخرين نمادهاي سنت شعري ايران است 
و در كارنامه اش شعرهاي ماندگار كم ندارد� آخرين 
شخصيتي كه لقب ملك الشعرا را يدك مي كشد و اين 

لقب در تاريخ با نام او پيونده خورده است�
در عين حال بهار، در سال هاي آغازين عموميت مظاهر 
تجدد، مي كوشد تا اتفاق هاي تازه دنياي امروز را در 
قالب هاي سنتي و به سبك و سياق شعرهاي گذشته 
به شعر تبديل كند� اين دســته شعرهاي او چندان 
خوشايند از كار درنمي آيد، حتي امروز كه مي خوانيم 

شايد قدري مضحك به نظر برسد�
محمدتقي بهار كارنامه پربرگ و باري دارد از شــعر 
و پژوهش و تصحيــح و��� � او مؤلف كتاب ارجمند و 
دوران ساز »سبك شناسي« است� جايگاه او در تاريخ 

ادبيات ايران بسيار بلند است�
اما از نظر سياسي بهار شــخصيتي است كه بارها به 
مجلس راه پيدا مي كند و بارها دســتگيري و تبعيد 
و توقيف روزنامه )نوبهار( را از سر مي گذراند� فرقي 
نمي كند چه سلسله اي حاكم باشــد، انگار همواره 
بايد سايه تهديدي بر ســر او باشد� از سال هاي پس 
از مشروطه تا سال هاي حكومت پهلوي دوم، چندبار 
سياســت را كنار مي گذارد و دوباره به سياســت 
برمي گردد� وضعيت بهار وضعيت متناقض شاعري 
است كه هم مي خواهد از طريق شعر مبارزه كند و هم 
احتماالً نمي خواهد ديگر شاعر شهيد راه آزادي باشد�
و اما بعد، رضاخان در سال۱۳۰۵ تاجگذاري مي كند� 
محمدتقي بهار در مجلس ســام شعري به سبك 
قصيده هاي درباري مي سرايد و چيزهايي از جنس 
تاريخ سازي براي پادشــاه تازه اي كه باوري بدين 
اغراق ها و دركي از تاريخ ســازي ها و خاندان هايي 
كه بهار از ايشــان نام مي برد، ندارد� بــا اين همه، 
بهار مي كوشد در ســطرهايي از قصيده لحن ناصح 
مشفق به خود بگيرد و توصيه هايي از سر همدلي و 
دلسوزي خطاب به شاه سلسله تازه بگويد� سراينده 
چهارخطابه كيســت؟ نماينده مجلــس و مخالف 
يكي دو سال پيش سردار سپه و جمهوري رضاخاني 
و از حاميان استيضاح او كه حاال قصيده تاجگذاري 

را سروده است! 
آيا بهار از ترس جان تن به سازش مي دهد و شرايط 
موجود را مي پذيرد؟ يا مي خواهد در سايه امنيتي كه 
از طريق همراهي با قدرت حاكم براي او فراهم مي شود 
به پژوهش هاي ادبي خود بپردازد؟ اگر ادبيات انتخاب 
بهار پس از چند سال فعاليت سياسي است چرا در 
سال هاي بعد دوباره به قدرت و فعاليت هاي سياسي 
برمي گردد؟ وضعيت محمدتقي بهار، مثل چند تن 
ديگر از رجال و روشــنفكران دوره قاجار و پهلوي، 

آكنده از اين تناقض هاست�
محمدتقي بهار در ۱۳۰۵ چهارخطابه را در قالب كتابي 
منتشــر مي كند� كتاب يكي از آخرين نمونه هاي 
سروده هاي درباري است و شــاعر آخرين بازمانده 
شاعراني اســت كه بخشي از ســنت ادبي ايران را 
نمايندگي مي كند� اما اتفاقي در شرف وقوع است و 

شعر ديگر نمي خواهد درباري باشد�
سخن درباره بهار به عنوان شخصيتي چندوجهي و 
تأثيرگذار در تاريخ ادبيات ايران بسيار است� سال 

آينده نيز به دليلي ديگر سال محمدتقي بهار است�

چگونه»سقوط بابل«، »فتح بابل« شد

صداي طبقه رنجبر
رمان »روز سياه كارگر« در چاپخانه اي در كرمانشاه به چاپ رسيد

مهم تر از تخت جمشيد
آغاز مرمت مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان

درويش، معلم موسيقي
فوت درويش خان
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آخرين يادگار نادرشاه
مكالمه هايي كه شايد نمايشنامه هم باشد

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

طهران، ســال1305، كتابخانه شــرق، مطبعه شوروي، قيمت: 
جلدي سي شاهي. اين بخشي از شناسنامه نخستين نمايشنامه 
سعيد نفيسي با عنوان »آخرين يادگار نادرشاه« است. اما او خود 

در اينكه نام نمايشنامه به اين اثر بدهد، ترديد دارد.
بنابراين در توضيح زير عنوان نمايشــنامه مي نويسد: »حكايت 
كوچكي است كه به شــكل مكالمه نوشته شده و ممكن است در 
سه پرده هم نمايش داده شود«. نوشتن مطالب انتقادي به شيوه 
مكالمه- كه روش نگارشــي افالطوني بود- در روزنامه هاي عصر 
مشروطه رواج داشت. با اين ساختار اغلب دشمن خيالي خود را به 
چالش مي كشيدند.  اما نمي شد به اين ها نمايشنامه گفت، سعيد 
نفيسي خطر كرده و عنوان نمايشنامه را به اين رشته گفت وگوها 
مي دهد. سال1305 انتشار يك نمايشــنامه به صورت كتاب، به 

جاي ديدن آن روي صحنه به خودي خود امري قابل توجه است. 
اما سعيد نفيسي با ترديد خود يا شايد براي جذب مخاطب بيشتر، 
اين گفت وگوها را بين داستان مبتني بر گفت وگو و نمايشنامه اي 
براي اجرا روي صحنه معلق نگاه مي دارد. جمشيد ملك پور- مورخ 
تئاتر ايران- در ســومين مجلد از كتاب »تاريخ ادبيات نمايشي 
در ايران« مي نويسد كه اين كتاب در زمان خود از قرار در 3هزار 

نسخه منتشر شده كه به زعم او تيراژ بااليي بوده است.

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

نسخه اي كه ديويد وارك گريفيث از فيلم عظيم و طوالني »تعصب« 
)1۹1۶( با نام »ســقوط بابل« تدوين كرده بود در سينماهاي تهران 
به نمايش درآمد. در اكران تهران نام فيلم از ســقوط بابل به فتح بابل 

تغيير كرده بود. 
اگر گريفيث در فيلمش با شكســت خوردگان بابل در نبرد با ايرانيان 
همدلي كرده بود؛ در اينجا ماجرا كامال معكوس بود. ظاهرا نه تنها دليلي 
نداشت ما مثل كارگردان آمريكايي از شكست تمدن بابل برابر كوروش 
كبير اندوهگين باشيم كه آنطور كه حميد نفيسي در جلد اول تاريخ 
اجتماعي سينماي ايران به نقل از روزنامه اطالعات روايت كرده، مردم 
بايد به گراندسينما مي شتافتند تا فيلمي عالي درباره كوروش كبير و 
فتح بابل ببينند و به نياكان باشكوه خود افتخار كنند. ايده همسان سازي  

پادشاهان ايران باستان با پهلوي اول كه تازه بر تخت سلطنت نشسته 
بود، تم محبوبي بود كه روزنامه هاي نزديك به رضاشــاه به آن دامن 
مي زدند. فيلم گريفيث با آنچه بعدها تفســير وارونه خوانده شــد از 
غمنامه شكست به شكوه پيروزي تبديل شده بود  و اينطور كه مخبر 
روزنامه اطالعات در ۲1 آذر 1305 گــزارش داد اكثريت آقايان وزرا، 

صاحب منصبان و وكالي مجلس به تماشاي فيلم آمدند.
 سكانس عظيم و تماشايي حمله سربازان كوروش به شهر بابل، براي 
تماشاگران گراندسينما، يادآور پيروزي هاي ســال هاي دور ايرانيان 
باستان بود كه قرار بود با همانند سازي  كاركردي معاصر بيابد. جالب 
اينكه هيچ روايتي كه تأييد كند فيلم گريفيث در اكران تهران با دخل و 
تصرف همراه شده وجود ندارد. ظاهرا همان تغيير نام فيلم از شكست 
به فتح و رپرتاژهاي روزنامه ها براي بازيابي غرور ملي و مفتخر شدن به 

فتوحات پادشاهان ايران باستان كفايت مي كرد.
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زماني كه رضاخان ميرپنج، رضاشــاه شــد، اوضاع اقتصادي تعريفي 
نداشت؛ جمعيت كشور رو به تزايد بود اما همچنان شمار باسوادان و 

كتابخوانان اندك. بازار نشــر به سختي روزگار 
مي گذراند. تعداد چاپخانه ها در تمام كشور به 
100نمي رسيد و تعدادي از كتاب ها هنوز در 
مطبعه هاي سنگي به چاپ مي رسيد. از حمايت 
دولتي و نشر تخصصي هم خبري نبود و به طور 
متوســط در حدود 50كتاب در سال منتشر 
مي شد. رمان اجتماعي يكسره تقليد »تهران 
مخوف« شده بود و فضاي تكرار و دلمردگي 

ادبيات ايران را منعكس مي كرد.
در اين ميان حســن خان و حسين خان 
ســعادت كه در 1301شمسي با سرمايه 
قليل حاصل از فروش ملك و اثاث، شركت 
ســعادت كرمانشــاه را بنا نهاده بودند تا 
كرمانشاه و غرب كشور را از مضيقه چاپ 
كتاب درآورند، در 1305به سرمايه ميرزا 

سيف اهلل ناصري به انتشار »روز ســياه كارگر« نوشته احمدعلي 
خداداده اقدام كردند. كتابي متفاوت كه به توصيف زندگي طبقه 
كارگر، عامه مردم و زنان كشاورز مي پرداخت. رماني اجتماعي كه 
نه در آن خبري از فواحش يا كارمندان بود و نه نقد فســاد اداري و 
نه جمله هاي قصار ادبي و احساساتي؛ كتابي كه با زبان ساده عوام 
نوشته شده بود و نثر و ديدگاه حكايت 
در حد دانش و ديدگاه پســرك كرد 
كم سوادي به نام بختيار بود و در واقع 
سير زندگي و رشد اين دهقان زاده را 
از كودكي تا بزرگسالي بر بستر وقايع 
تاريخي عصر مشــروطه در 14 فصل 
روايــت مي كرد. موفقيــت اين كتاب 
باعث شد كه خداداده در سال1307 در 
مطبعه شرافت احمدي كه يكي ديگر 
از چاپخانه هاي كرمانشاه بود، جلد دوم 

رمانش را در ۶فصل منتشر كند.
روز سياه كارگر در ســال1۹30 با عنوان 
»تقدير روســتايي« به زبان روســي و در 

سال1۹۹5 به كردي ترجمه شده است.

  حسين عصاران ���������������������

اينكه درويش  خان نخســتين 
فوتي تاريخ ايران بر اثر تصادف 
باشــد، مورد شك اســت؛ اما 
بــه هر حــال تصادف ســاده 
درشــكه حامل درويش خان 
با خودروي دوتبعــه عراقي و 
ترك در ميــدان منيريه، تن 
رنجــور و به قول نــي  داوود، 
»فرســوده « ي درويش خان 
را بي رمــق كــرد. نوازنــده، 
آهنگســاز، موســيقي دان 
و ترانه ســراي چهل ساله اي 
كه بنــا به مســتندات، خود 
را »درويش خــان؛ معلــم 
موســيقي« معرفي مي كرد، 

در دوران عمر خود جــدا از نوگرايي در نوازندگي 
و تصنيف ســازي به خيرخواهــي و ظرافت طبــع نيز معروف 
شــده بود؛ عضويت و راهبري كنســرت هاي »انجمن اخوت« 
)به عنوان نخســتين كنســرت هاي عمومي همــدل با جنبش 
مشــروطه(، برگزاري كنســرت هاي خيريه به نفع مالباختگان 
بازار، ايتام و قحطي زدگان روســيه و شــراكت در چند نوبت از 
ضبط صفحات موســيقي ايراني )اوليــن دوره: تهران، 1۲۸4(، 

)سومين دوره: لندن - 1۲۸۸( و )پنجمين دوره: تفليس- 1۲۹3( 
تنها گوشه هايي از زندگي او در يكي از پرافت و خيزترين دوران 
تاريخ معاصر، يعني باز ه پيش ازمشروطيت تا انقراض قاجاريه و 

تاجگذاري رضاشاه است.
 پيشنهاد كتاب: »باد خزان« )درباره غامحسين درويش(؛ 

نويسنده: فرهود صفرزاده- نشر »فنجان« - ۱۳۹۵

تئاتر

شعر

گزارش جانبدارانه از رضاشاه در نيويورك تايمز

 قزاق شاه پارسي 
كشور را مدرن مي كند

مطبوعات خارجی
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روزنامــه آمريكايي نيويورك تايمز در گزارشــي بيش از اندازه 
خوش بينانه كه ۶ماه پس از انقراض قاجاريه به تاريخ اول اوت 
1۹۲۶)دهم مرداد 1305( با عنوان »قزاق شاه پارسي كشور را 
مدرن مي كند« انتشار يافته، نوشت: رضاخان، ايران را براساس 

توصيه هاي مالي مشاوران آمريكايي مي سازد.
 اين روزنامه آمريكايي بي توجه به خواســت واقعي مردم ايران 
در ابتداي گزارش خــود با نگاهي بيش از انــدازه خوش بينانه 
كه با واقعيات آن زمان ايران انطباق نداشــت، مي نويسد: كمي 
بيش از ۶ماه قبل، يك قزاق از استان هاي شمالي پارس)ايران(، 
به عنوان پادشاه انتخاب شــد، از آن زمان به بعد آنگونه كه ادعا 
مي شود او كشــورش را دوباره در مسير بازســازي قرار داده و 
احتمال داده مي شود اين كشــور به زودي در ميان كشورهايي 
كه تا كنون جايي ميان آنها نداشته بتواند جايگاهي براي خود 
دست و پا كند. در ادامه اين گزارش به اين مسئله اشاره شده كه 

پارس قديم، كشوري شرقي با فرهنگي شرقي محسوب مي شد. 
اما پارس جديد بي شــك، به كشوري )مشابه كشورهاي(غربي 
تبديل خواهد شــد. البته اين گزارش هاي خوش بينانه بيشتر 
از منابعي به دست آمده كه به نظر مي رســد بيشتر از تغييرات 
جديد در ايران نفع مي بردند. براســاس اين گــزارش روزنامه 
نيويورك تايمز، كشــور پارس)ايران(، سال ها نيازمند بازسازي 
بود. در ايــن مطلب همچنين به ايجاد ارتــش نوين در ايران با 
ادغام نيروهاي ژاندارمري و قزاق اشاره شده و به مصوبه مجلس 
شوراي ملي مبني بر اجباري شدن خدمت سربازي در ايران و 
تشكيل ارتشي با 5لشكر و 40هزار نفر در ابتداي كار رضاخان 
نيز پرداخته شده است. در گزارش نيويورك تايمز نوشته شده 
كه ارتش نوين ايران براساس مدل اروپايي تحت فرماندهي ستاد 

كل قرار گرفته است.

ماني بر خود نه پسنديد كه آن بيچارگان زارع پياده به 
شهر روند و او سوار بر شتر باشد
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به گزارش دكتر عيســي صديق كه در دوران پهلوي دوم چند 
دوره  وزير فرهنگ شــد، ســخنراني آرتور اپهام پوپ، به فاصله 
تنها چند ماه مانده تا تاجگذاري رســمي رضاشــاه و تأســيس 
سلســله جديد پهلوي تأثير عميقي بر رضاشاه گذاشت. به واقع 
گفته هاي پــوپ درباره فرهنــگ و تاريخ ايــران، همان چيزي 
بود كه رضاشــاه براي توســعه سياســت هاي ملي گرايانه ا ش 

نياز داشت. رضاشــاه خيلي زود متوجه شد كه 
براي تثبيت قدرت و مشروعيت بخشــيدن به 

سياست هايش دستاويزي بهتر از تاريخ 
ايران ندارد. پس خيلي زود دست 

به كار شد. مي دانيم كه آرتور 
اپهام پوپ عالقه خاصي به 
شهر اصفهان پيدا كرده 
بــود و در نهايت هم بنا 
به وصيتــش در همين 

شهر به خاك سپرده شــد. پس احتماال نقش او در مرمت يكي 
از زيبا ترين مســاجد تاريخي ايران، مســجد شــيخ لطف اهلل را 
نمي توان ناديده گرفت. بنا به گزارش پوپ، ترميم بناي مسجد 
شيخ لطف اهلل در ميانه دهه 1۹۲0ميالدي آغاز شد. هرچند پوپ 
تاريخ دقيقي بــراي اين عمليات ذكر نمي كنــد ولي اين تاريخ 
حدودي با ساير رخدادهاي مشابه همخوان است. از يك سو اين 
دوره، دوره توجه مستشرقين به كشــورهاي خاورميانه ازجمله 
ايران است، چنان كه نخستين پژوهش ها درباره تخت جمشيد 

هم ۲سال قبل از اين تاريخ، در سال1303 آغاز شده بود.
اما ترميم بناي مســجد شــيخ لطف اهلل اهميــت دوچنداني در 
رويكرد نسبت به تاريخ ايران دارد. مسجد شيخ لطف اهلل برخالف 
تخت جمشــيد يك مكان مذهبي بود كه عــالوه بر اهميت 
تاريخي، همچنان نقــش مذهبي ا ش را حفظ كرده بود و 
در ضمن و با توجه به سبقه تاريخي ا ش واسطي ميان 
حكومت و مردم بود. به واقع ترميم آن به شكل نمادين 
ســرآغاز اعمال سياســت هاي فرهنگي- سياسي 

رضاشاه است.
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