
عزاداري با ضوابط ستاد كرونا
رهبر معظم انقالب تاكيد كردند:

توصيه من به همه عزاداران، هيئت ها، منبری ها و مداحان این است كه ضوابط ستاد ملی كرونا باید رعایت شود، 
كه اگر همين مقدار كنترل هم سست شود، فاجعه ای بزرگ پدید مي آید

از صبا،   مهرآموختم 

جامعه ایران ازخودش 
عبورمی کند

گستاخي هاي اسرائيل  در سوریه 
خاتمه مي یابد

  گفت وگو بــا ابراهيم قنبری مهر 
استاد ساخت ویولن

  با تصویب اعضاي شــوراي شهر،  
بوســتان شــقایق در منطقــه 
ســعادت آباد به احترام اســتاد 
قنبري مهــر بــه بوســتان 

»شقایق مهر« تغيير نام داد

  گفت وگو  با تقي آزاد  ارمكي، درباره 
عملكرد دولت و ملت در مواجهه با كرونا

  نظام هاي سياسي تاكنون 
هيچ بحراني را در ایران حل 

نكرده اند ولي كرونا پدیده اي 
است كه نمي شود از آن 

به راحتي عبور كرد

  گفت وگو با  حسن دانایي فر، 
سفير سابق ایران در عراق

  پایيز بدي در انتظار ترامپ 
است
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با مهم ترین آثار معماري 20ساله 
اول قرن آشنا شوید

زندگی در دامنه های 
وقفی مرتع

   گزارش همشــهری از زندگی 
روزمــره ســاكنان »مــالر« كه 

مراتعش وقفی اعالم شده است
ثبت 2400هكتــار به جاي 

4/8هكتار به نام اوقاف | 5

یادداشت
رضا کربالئي ؛ روزنامه نگار

رشد كم سابقه نرخ تورم ماهانه در تير نسبت به خرداد 
به ميزان 6.5درصد نشــانگر ســرعت گرفتن آهنگ 
رشد متوسط قيمت ســبد كاالها و خدمات مصرفي است و تداوم آن نگران كننده 
و مخدوش كننده تورم هدفگذاري شده از ســوي بانك مركزي در محدوده 20تا 
24درصدي است. پرهيز از بخشي نگري و ضرورت واقع بيني ایجاب مي كند تا دولت 
و بانك مركزي به واقعيت عوامل رشــد پایه پولي از كانال هاي مختلف توجه نشان 
دهند و درصدد ریشه یابي سرعت گرفتن نرخ تورم برآیند و عوامل تشدید كننده نرخ 
تورم را خنثي سازند. این كه دولت به دليل افت درآمدهاي نفتي و صادرات غيرنفتي با 
كاهش شدید درآمدهاي ارزي مواجه و تحقق درآمدهاي ریالي و رشد آنها متناسب 
با افزایش هزینه هاي جاري سخت و شاید ناممكن شــده است، واقعيتی مسلم و 
نشانگر تشدید كسري بودجه دولت اســت. كتمان كسري بودجه توسط دولت ها 
و تالش براي تامين هزینه هاي ســاالنه از كانال هاي پولي و استقراض مستقيم و 
غيرمستقيم از بانك مركزي نمي تواند به دولت و بانك مركزي براي پایين آوردن 

درجه حرارت قيمت ها و بازگرداندن ثبات در اقتصاد كمك كند.
پيشنهاد مي شود براي چاره اندیشي و یافتن مسير درست كاهش نرخ تورم، تمامي 
متغيرهاي پولي و بودجه اي رصد و به دقت بررســي شود چه اینكه به نظر مي رسد 
دولت در قالب قانون بودجه و مصوبه شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور 
سران قوا، اجازه پيدا كرده بخشي از كســري بودجه اش را از كانال صندوق توسعه 
ملي جبران كند. در این وضعيت بانك مركزي به حكم قانون و مصوبه یادشده، ریال 
مورد نظر را در اختيار دولت قرار مي دهد اما ارز برداشــت شده از صندوق توسعه 
ملي در اختيار این نهاد قرار نمي گيرد و این ميزان بدهي تنها به صورت دفتري در 
آمارهاي بانك مركزي منعكس مي شود. اثر این وضعيت را مي توان در رشد خالص 

دارایي هاي خارجي بانك مركزي رصد كرد.
به طور طبيعي اگر ارز برداشت شده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي بابت بدهي 
دولت در اختيار بانك مركزي قرار گيرد، این بانك با تزریق و فروش ارز حاصله اقدام 
به جمع آوري ریال مي كند اما وقتي چنين امكاني به دليل در دسترس نبودن ارزهاي 
صندوق توسعه ملي وجود نداشته باشد، به معناي این است كه دولت از بانك مركزي 
به واسطه الزام قانوني ریال گرفته و ارزي در اختيار بانك مركزي قرار نداده است. 
انتشار و تزریق ریال براي جبران كسري بودجه دولت بدون مسدود كردن واقعي ارز 
آن این پيام را به اقتصاد ایران مي دهد كه چشم انداز نرخ تورم افزایشي خواهد بود و 

همين بر سطح انتظارات تورمي دامن مي زند.
گرفتار شدن دولت در باتالق كسري بودجه ناشي از فشار تحریم ها و افت شاخص 
رشد اقتصادي كشور و سخت تر شــدن مســير تحقق درآمدهاي ریالي در عمل 
استقالل بانك مركزي را در اجرایي كردن سياســت هاي مهار تورم تا اندازه ریالي 
مخدوش مي ســازد و نتيجه آن احتمال عقيم ماندن چارچوب تورم هدف گذاري 
شــده خواهد بود. مهار نرخ تورم نه با كتمان واقعيت كســري بودجه دولت و نه با 
تزریق منابع ارزي براي كاهش تصنعي نرخ ارز ممكن است و تجربه 40ساله اكنون 
پيش روي همه است كه براي برون رفت از این وضعيت چاره اي نيست مگر اینكه 
واقع بيني جایگزین بخشي نگري شود و همه اركان تصميم گيرنده و تصميم سازان 
به این اجماع ملي برســند كه هرگونه تصميم و تدبيري كه نرخ تورم را در آستانه 
پرریسكي قرار دهد، ممكن است سایر تدابير اقتصادي را با تزلزل جدي مواجه سازد.
روند متغيرهاي پولي و مالي نشــان دهنده جهت آینده تحوالت اقتصادي است و 
اگر دنبال ثبات در اقتصاد هستيم، چاره آن مهار نرخ تورم و فرونشاندن انتظارات 
تورمي با بهره گرفتن از تجربه موفق كشورهاي دنياست نه پنهان كردن واقعيت ها 
یا تالش براي اختراع دوباره چرخي براي مهار نرخ تورم. مراقب باشيم كه ویروس 

تورم دوباره شيوع پيدا نكند.

 منشاء 
شيوع ویروس تورم

دیدگاه
زهرانژادبهرام ؛  عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

مزاحمت یا آزار خياباني یكي از اشكال خشونت عليه زنان 
است كه این قشر را در سنين مختلف و در موقعيت هاي 
متفاوت در همه نقاط دنيا تهدید مي كند؛ در برخي جوامع قوانين سختگيرانه اي براي 
مقابله با این پدیده وجود دارد و در كشورهاي دیگري هم قوانين حمایتي وضع شده تا 

زنان را در مقابل آسيب هاي آن محافظت كند.
در این ميان، یكي از اولویت هاي مدیریت شهري و شــوراي پنجم شهر نيز توسعه و 
اصالح فضاهاي شهري پایتخت براي افزایش امنيت زنان بوده و هست. به عنوان نمونه 
شناخت و جانمایي مكان هاي پرخطر براي تردد زنان در سطح منطقه۱0 شهرداري 
تهران با استفاده از نقشه اجتماعي یك نمونه از این فعاليت ها براي افزایش امنيت این 
قشر در فضاهاي شهري بوده است. مسئله اي كه به خاطر اهميت، مدتي مي شود كه 
با جدیت بيشــتر از قبل، صورت مي گيرد تا   شناخت مكان هاي پرخطر دیگر مناطق 
22گانه و اقدام به اصالحات الزم در آنها هم انجام شــود. در این مسير ابتدا مطالعاتي 
به سفارش دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران و با نظارت شورا و 
اداره كل بانوان شــهرداري تهران انجام و طي آن انواع آزارهاي خياباني متوجه بانوان 
و برخي نقاط بي دفاع در منطقه۱0 -كه یكي از مناطق مركزي و با ساكناني  از لحاظ 
درآمد و تحصيالت، مختلف و همچنين منطقه هاي پرتردد تهران اســت- شناسایي 
شد. در این مطالعه با پرسه زني در منطقه، برگزاري كارگاه هاي مشاركتي، شناسایي 
مصداق هاي آزار خياباني توسط شركت كنندگان و یكي كردن تعاریف، ترسيم نقشه 
آزار خياباني و مصاحبه عميق، فهرستي از انواع آسيب  هاي متوجه بانوان شناسایي شد. 
همگان به خوبي مي دانند پرداختن به مشــكالت و مسائل بانوان و دختران و موضوع 
»حق  بر شهر« در سال هاي اخير مورد توجه مدیران شهري قرار گرفته است. یكي از 
مهم ترین سياست ها و تدبيرها در جهت تقویت حضور امن و با حرمت زنان در جامعه، 
رعایت مالحظه هاي انساني و اجتماعي و توسعه فضاهاي شهري است. حضور ذي نفعان 
ازجمله شورایاران و به ویژه بانوان شــورایار در افزایش امنيت، نقش گسترده اي دارد. 
دفاتر توسعه محله اي دستگاه ها و نهادهاي ذیربط نظير نمایندگان پایگاه هاي مقاومت 
بسيج خصوصا جامعه بانوان و كارشناســان كميته هاي مرتبط شوراي اسالمي شهر 
تهران حضور فعاالنه اي در این زمينه داشــته اند؛ چراكه تحقيقات و پژوهش ها نشان 
مي دهد براي تامين امنيت زنان در برخي از نقاط محله ها باید اقدامات فوري صورت 
گيرد. به عبارتي در حركت به سمت »شهري امن براي زنان« باید شاخصه هاي گوناگون 
از نظر روشنایي، معبرگشایي، تغييرات هندسي معبر، ایجاد مبلمان شهري استاندارد، 
توجه به ميزان توده جمعيتي كه در یك معبر و فضاهاي همگاني حضور پيدا مي كنند 
و... مورد توجه قرار گيرد و در اصالح موضوعات یا ایجاد موارد گام برداشته شود. رفع 
معضالتي از قبيل كم نوري معابر و كوچه ها، بوســتان ها و رفع فضاي بي دفاع شهري 
ازجمله امالك تجاري و مسكوني مخروبه و تعطيل از اقدامات عملياتي مدیریت شهري 
براي افزایش امنيت شهر است. دیواركشي و فنس كشي نقاط بي دفاع براي جلوگيري از 
بروز آسيب هاي اجتماعي و معضالت اجتماعي و امنيتي از دیگر اقدامات در این مسير 
بوده است. مسدودكردن ورودي امالك قدیمي و فرسوده جهت رفع معضالت اجتماعي 
در نقاط بي دفاع شــهري هنگام شب یا روز، شناســایي و ناهموارسازي و جمع آوري 
مكان هاي تجمع كارتن خواب ها و جمع آوري پاتوق معتادان و كارتن خواب ها از دیگر 
اقدامات مدیریت شهري براي افزایش امنيت بانوان محسوب مي شود. هرس گياهان و 
شمشادهاي سطح بوستان ها جهت رفع نقاط كور، حذف زواید فيزیكي براي تسهيل در 
تردد، نصب سرعت گير  و خط كشي، مناسب سازي و پيوستگي مسير عابر پياده از دیگر 
اقدامات افزایش امنيت شهر براي بانوان بوده، زیرا سهمي از افزایش امنيت زنان شهر 
به توسعه و اصالح فضاهاي شهري گره خورده است. اكنون نيز اميد مي رود مدیریت 
شهري در جهت كاهش آســيب ها براي این منظور گام هاي محكم تري بردارد تا به 

مطالبه درست بانوان، شهروندان و خانواده ها پاسخ مناسب داده شود.

 گره امنيت زنان 
به اصالح فضاهاي شهري 

نگاه
زهرا بهروز آذر؛ مدیركل امور بانوان شهرداري تهران

اهميت شيردهي به كودكان نوزاد باعث شده است تا 
در جهان هر ســال اول ماه اوت را به عنوان روز جهاني 
تغذیه با شير مادر درنظر بگيرند .با تمسك به این مناسبت هرسال شير مادر به عنوان 
موضوعی داراي اولویت در جهان مطرح می شــود و مورد توجه رسانه ها و جامعه 

قرار می گيرد.
تغذیه با شــير مادر در تربيت مذهبي ما در اسالم نيز مورد تأكيد بسيار قرار گرفته 
است. پيامبر اكرم)ص( مي فرمایند: هيچ شيري براي نوزاد بهتر از شير مادر نيست. 
و امام صادق)ع( در حدیثي كه از ایشان روایت شده است مي فرمایند كه » اشكالي 
ندارد كه زن كودك را در حال نماز با خود بردارد و درحالي كه تشــهد مي خواند به 
او شــير دهد«. این تأكيدهاي مكرر و پُرمایه، امروز با یافته هــاي علمي در حوزه 
پزشكي و روانشناسي نيز تایيد شده اند. اهميت شيردهي هم براي سالمت كودك 
در دوران نوزادي و هم براي سالمتي جســم و روح مادران در بسياري از سندها و 
توصيه  نامه هاي سازمان جهاني بهداشت مورد تأكيد است و بازگرداندن نوزادان به 
آغوش مادران به خصوص در یك سال اول پس از زایمان به یكي از سياست هاي مهم 

حوزه سالمت در كشورهاي مختلف تبدیل شده است.
موضوعي كه امروز و به این بهانه مي خواهــم به آن بپردازم، ميزان مداراي فردي و 
اجتماعي و كالبدي ما در خانواده، محيط كار و زندگي و در تعامالت روزانه در شهر 
با مادراني است كه نوزادي در آغوش دارند. نامالیمت ها و سختي هایي گاه و بيگاه 
در این 3 محيط براي مادران باعث مي شــود با وجود زمينه هاي اوليه  از این خير 
بگذرند و شيردهي را متوقف  كنند و نوزداشان را با شيرخشك و مكمل هاي دیگر 

تغذیه كنند.
درك دشــواري هاي این مادران به خصوص در محيط هاي شــهري هم در سطح 
فردي و گروهي و هم در سطح سياستگذاري شهري باید مورد توجه و تدقيق قرار 
گيرد. ایجاد فضاهاي امن براي شــيردهي مادر و كودك در اماكن عمومي یكي از 
این سياست هاست كه مثاًل در سال هاي گذشته با راه اندازي 28 اتاق مادر و كودك 
در فضاي شهري تهران دنبال شد؛ سياستي كه باید در همه اماكن عمومي مشابه 
نيز اجرا شود و همواره محيطي ایمن و مطمئن براي مادران – و در سطحي كالن تر 

والدیني- كه نوزاد دارند فراهم شود.
در ســطح فردي و گروهي هركدام از ما شــهروندان به عنوان یك كارمند اداري، 
مغازه دار، راننده تاكسي و مانند اینها مي توانيم با نرمش و مدارا با مادري كه كودك 
بي قراري دارد محيطي مناسب براي استقرار و آرامش گرفتن مادر و كودك، براي 
آنها فراهم كنيم. نوزاد وقتي بي قرار شيرمادر مي شــود دیگر مفهوم زمان و مكان 
را نمي توان برایش توضيح داد. براساس همين شناخت ساده از كودك اگر راننده 
تاكسي هستيم مي توانيم با 4-3دقيقه توقف در كناري، فضا را براي مادري كه نوزاد 
بي تاب دارد فراهم كنيم. اگر در مترو و اتوبوس هستيم صندلي مناسبي را به مادر و 
نوزاد بدهيم و اطرافشان را جوري آماده كنيم كه مادر بدون دغدغه نوزادش را شير 
بدهد. اگر مغازه دار هستيم یك صندلي در كنجي نسبتاً كم و رفت وآمد و امن براي 

5دقيقه مي تواند یك مادر و نوزاد را به آرامش برساند.
اینكه مادران براي شيردهي به نوزادانشان معذب نباشند و محيط شهري برایشان 
به مانعي تبدیل نشود، اصل مهمي است كه باید همه ما كمك كنيم به انجام برسد. 
عوامل بازدارنده زیادي هستند كه باعث مي شوند كودكان از شيرمادر محروم شوند، 
یك همدلي اجتماعي نياز است تا ما به عنوان یك شهروند یكي از این موانع نباشيم. 
وظایف سياستگذاران و مدیران شــهري و دولتي هم به جاي خود مهم است و این 
تمنا براي مراعات اجتماعي نافي مسئوليت هاي مكمل آنها نيست، همانطور كه در 
2سال اخير نيز رویكرد محوري شهرداري تهران در تعریف و اجراي مسئوليت هاي 

مدیریت شهري بر شعار محوري »تهران شهري براي همه« متمركز بوده است.

روزجهاني شيرمادر و نكاتي 
براي آسودگي مادران شهر

بورس سقوط نمي کند
۱0كارشــناس اقتصادي و بورسي، 
آینده بازار سهام را پيش بيني كرده اند
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كنكور دكتري بعد از ماه ها تعویق و بحث و اختالف بر ســر زمان برگزاري 
آزمون، پنجشنبه، نهم مردادماه در سراسر كشــور برگزار شد. این آزمون، جامعه

نخســتين آزمون بعد از انتشــار ویروس كرونا در ایران بود كه مخالفان و 
موافقان زیادي داشت. عده اي مي گفتند باید آزمون برگزار شود، چون وقت و زمان زیادي 
براي درس خواندن گذاشته اند و دیگر تحمل اســترس و نگراني براي عقب افتادن زمان 
كنكور را ندارند، اما در مقابل هم بودند افرادي كــه خواهان لغو تمامي آزمون ها به خاطر 

شرایط قرمز كرونا شدند.
به گزارش همشهري، به گفته فاطمه زرین آميزي، ســخنگوي سازمان سنجش كشور، 
۱27هزار و 33۱نفر براي آزمون دكتري كارت شركت در جلسه آزمون را دریافت كردند و 
این آزمون در 60شهرستان و ۱43حوزه امتحاني برگزار شده است. البته سخنگوي سازمان 
سنجش تا روز جمعه نگفت كه چند نفر از داوطلبان در جلسه آزمون حضور پيدا نكردند 
اما در شبكه هاي مجازي داوطلباني بودند كه گفتند ترجيح مي دهند یك سال دیگر براي 
شركت در آزمون صبر كنند. تعداد خبرنگاران و عكاساني كه اجازه حضور در حوزه هاي 
آزمون دكتري را داشتند، بسيار كم بود به همين دليل روایت هاي رسانه اي انگشت شماري 
درباره شرایط آزمون ها منتشر شده اما داوطلبان زیادي در شبكه هاي اجتماعي مجازي در 
این باره دیده هایشان را نوشته اند كه با برخي از آنها صحبت كردیم. ميالد شریفي، داوطلب 
آزمون دكتري مدیریت آموزشــي كه در یكي از حوزه هاي امتحاني یزد حضور داشته، به 
همشــهري گفت: ما 20نفر بودیم در یك كالس گرم و بدون پنجره، كه فقط به ما تأكيد 
كردند كه ماسك بزنيد، درحالي كه هوا به شدت گرم بود و تحمل ماسك بعد از نيم ساعت 
به شدت دشوار شد و درآوردیم. او درباره فاصله گذاري اجتماعي هم مي گوید: جایي كه من 
در آن آزمون دادم، نيمكت هاي ثابتي داشت كه یكي در ميان نشسته بودیم كه البته در 

آنجا 5داوطلب هم نيامده بودند.

فاصله نيم متري صندلي ها
بيشترین اعتراضي كه داوطلبان كنكور دكتري داشتند، فاصله كم بين صندلي ها و نبود 
سيســتم تهویه مناســب براي ورود و خروج هواي تازه بود. مریم غضنفــري در این باره 

به همشــهري گفت: حوزه من دانشــگاه تهران بود كه صندلي ها 
نيم متر بيشتر از هم فاصله نداشتند و بعضي از داوطلب ها هم بعد 

از نيم ساعت تا 40دقيقه، ماسك هایشان را درآوردند. از پروتكل ها هم فقط پنجره هاي باز 
رعایت شده بود و البته مراقبيني كه ماسك و شيلد داشتند.

رعایت نيم بند پروتكل ها
تجربه متفاوت برگزاري آزمون هاي سراسري دكتري و سمپاد

ادامه در 
صفحه12

زنان، معابر ناامن پایتخت را معرفی می کنند
   محمدرضا جوادی یگانه ، معاون فرهنگی شهردار تهران: در طرح »شهر امن برای زنان« 

به دنبال امن سازی معابر پرتردد شهر برای بانوان هستيم
  زهرا فسایي، طراح شهري: امنيت زنان در معابر شــهري ، مغلوب نگاه مردان در طراحي 

شهري شده است

ني
روا

 شي
سن

/ ح
ري

شه
هم

س: 
عك

18

16

2

14

 آدرس جدید 
شيوع ویروس تورم

بانك مركزي: برداشت از صندوق توسعه 
ملي براي تامين كسري بودجه دولت به 
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ادامه 
درصفحه11

كافه مجلس

  ضرورت تمركز بر وحدت و همدلي 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در پيامي فرارسيدن عيد 
سعيد قربان را به روساي مجالس كشورهاي اسالمي تبريك 
گفت و طي آن بر تقويت رايزني و همكاري همه جانبه ميان 
كشورهاي اســالمي تأكيد كرد. به گزارش خانه ملت، در 
بخشي از اين پيام آمده است كه رژيم صهيونيستي از شرايط 
كنوني جهان درگير با كرونا ويروس سوءاستفاده كرده و براي 
الحاق اشغالگرانه بخش هايي از سرزمين تاريخي -تمدني 
و ادياني فلســطين در كرانه باختري، تمامي تالش خود را 
به كار گرفته است؛ براي عبور از اين برهه حساس، حمايت 
از آرمان فلسطين بيش از پيش ضرورت مي يابد. فرصت را 
مغتنم شمرده، ضمن اعالم آمادگي مجلس شوراي اسالمي 
براي تقويت رايزني و همكاري همه جانبه ميان كشورهاي 
اسالمي، موفقيت روزافزون جنابعالي، نمايندگان محترم 
پارلمان و سربلندي و عزت امت اسالمي را از خداي سبحان 

مسئلت دارم.

  نمايندگان به چه اعتراض دارند؟
محمدرضا ميرتاج  الديني، نماينــده تبريز درباره انتقاداتي 
كه اين روزها از ســوي نمايندگان به هيأت رئيسه مجلس 
وارد مي شــود و اينكه برخي از آنها از نحــوه گزينش افراد 
براي كميسيون هاي تخصصي شكايت دارند، به ايلنا گفت: 
قضاوت و ارزيابــي درباره عملكرد هيأت رئيســه مجلس 
هم اكنون زود است، نمي شود به اين سرعت درباره عملكرد 
آنان تصميم گيري كــرد. نايب رئيس كميســيون برنامه 
و بودجــه ادامه داد: بــه بعضي از همكاران كــه اظهاراتي 
درخصوص كميســيون ها دارند حق مي دهــم؛ آن هم از 
اين جهت كه به شــيوه انتخاب اعضاي كميسيون به اين 
صورت انتقاد داشــتند كه اين هم براي نخستين بار بود. 
وي خاطرنشان كرد: به دليل اينكه شيوه انتخاب افراد براي 
كميســيون ها طبق آيين نامه براي نخســتين بار اينگونه 
صورت گرفت، احتمال خطا در آن وجود دارد و ممكن است 
برخي از افرادي كه به حد خودشان نرسيدند، اعتراض كنند 

كه اين حق را هم دارند.

  گزارش دختر روحاني روي ميز نمايندگان 
احمدحســين فالحي، سخنگوي كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس از احتمال تشكيل كميته اي براي بررسي 
نحوه جذب دختر رئيس جمهور در هيأت علمي دانشــگاه 
شهيد بهشتي در اين كميسيون خبر داد. به گزارش تسنيم، 
احمدحسين فالحي در اين باره افزود: در هفته آتي و پس از 
بازگشت نمايندگان از حوزه هاي انتخابيه خود اين موضوع 
)عضويت مريم روحاني در هيأت علمي دانشــگاه شــهيد 
بهشتي( در كميسيون مطرح مي شــود و درصورت لزوم، 
از مسئوالن اين دانشــگاه خواهيم خواست تا با حضور در 
كميسيون درباره اين موضوع شفاف سازي  كنند.وي تصريح 
كرد: پس از بحث و تبادل  نظر درباره موضوع تحصيل دختر 
رئيس جمهور به اين جمع  بندي خواهيم رسيد كه آيا نيازي 

به تشكيل كميته خواهد بود يا خير.

  اصل بازدارندگي پايدار در امور دفاع نظام 
اميرحســين قاضي زاده، نايب رئيــس اول مجلس ايجاد 
بازدارندگي پايدار را دكترين جمهوري اســالمي در امور 
دفاعي دانســت. او در صفحه شــخصي خــود در توييتر 
نوشت: »دكترين جمهوري اسالمي در امور دفاعي، ايجاد 
بازدارندگي پايدار در سطح كشور است. تازه ترين دستاورد 
ويژه يگان موشــكي نيروي هوافضاي سپاه، موشكي است 
بالســتيك كه در جهان، جديد و منحصربه  فرد محسوب 
مي شود. موشكي براي مسلح كردن مناطق وسيعي از كشور 

از اعماق زمين بدون استفاده از سكو و تجهيزات خاص.«

  چرا شفافيت رأي مهم است؟
مهرداد ويس كرمي، عضو كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس با اشــاره به ضرورت شــفافيت آراي نمايندگان 
مجلس، گفــت: به طور طبيعي شــفافيت در هر زمينه  اي 
امري پسنديده است و در اموري نظير شفافيت براي آراي 
نمايندگان مجلس، موجب تحقق عدالت، حفظ منافع ملي 
و مصالح عمومي و نيز جلوگيري از بروز فساد مي شود. وي 
با بيان اينكه شــفافيت آراي نماينــدگان مجلس موجب 
حفظ شأن مجلس و جايگاه نمايندگي مي شود، در گفت وگو 
با تسنيم ادامه داد: بايد شــفافيت در همه امور مدنظر قرار 
گيرد، زيرا اين پيام را به مــردم منتقل مي كند كه در اداره 
امور كشور سهيم بوده و نامحرم نيستند. عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: نمايندگان مجلس، 
وكالي مردم هستند و به طور طبيعي مردم بايد از تصميمات 

مجلس و نمايندگان  شان آگاه باشند.

رهبر معظم انقالب اســالمي در خجسته عيد 
قربان در سخنراني زنده تلويزيوني، ملت شريف رهبري

ايران را به حضور پرنشــاط و گســترده تر در 
مسابقه معنوي »كمك مؤمنانه به قشرهاي آسيب ديده و ياري 
مجاهدان سالمت« فراخواندند و با تشريح اهداف كوتاه مدت، 
ميان مدت و درازمدت آمريــكا در جنايت تحريم ملت ايران 
تأكيد كردند: دشمن به موازات جريان تحريم، جريان تحريف 
حقايق را هم دنبال مي كند اما به فضل الهي و با هوشــياري، 
زيركي و شناخت عميق ملت ايران از آمريكا به هيچ كدام از 
اهدافش نرسيده و نخواهد رسيد و ايران عزيز با صبر و ثبات، 
تالش بيشتر مسئوالن براي حل مشكالت اقتصادي و معيشتي 
مردم و استفاده هرچه بيشــتر از ظرفيت هاي داخلي به راه 
روشــن خود ادامه خواهد داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري، آيت اهلل خامنه اي درباره عزاداري  ماه 
محرم نيز تأكيد كردند: همه سوگواران حسيني، هيئت ها و 
مداحان موظفند به هرچه ســتاد ملي مبارزه با كرونا اعالم 

مي كند، عمل كنند زيرا موضوع بسيار مهم است.
رهبر انقالب با تبريك عيد ســعيد قربان به ملت عزيز ايران، 
مسلمانان جهان و پيروان اديان ابراهيمي، دهه اول ذي حجه 
را دهه خاطرات پرشــكوه و هدايتگر و دهه تضرع و توســل 
خواندند و افزودند: دهه دوم اين  ماه پربركت، با توجه به عيد 
سعيد غدير دهه واليت است كه اين موضوع از همه احكام الهي 
جايگاه برتري دارد چرا كه واليت تضمين كننده اجراي همه 

احكام الهي است.
ايشــان افزودند: دهه ســوم ذي حجه نيز با مناسبت هايي 
ازجمله مباهله، دهه مهمي است كه اميدواريم ملت دهه اول 
را به مباركي و 2 دهه بعد را آنچنان كه موجب رضاي الهي و 
خوشبختي ملت است، سپري كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
ديدارهاي مردمي را از دلخوشي ها و دلبستگي هاي پرجاذبه  
خود خواندند و خاطرنشان كردند: اين دشمن حقير اما بسيار 

خطير يعني كرونا اين دلخوشي را نيز سلب كرده است.
ايشان در همين زمينه افزودند: قرار بود اين ديدار به  صورت 
تصويري با خدمتگزاران عرصه سالمت و كمك مؤمنانه انجام 
شود اما چون ستاد ملي مبارزه با كرونا گفته اجتماع بيش از 10 
نفر ممنوع است، متأسفانه اين ديدار تصويري هم ممكن نشد.

ايشــان ايثارگري را از خصوصيات بارز ملت ايران برشمردند 
و افزودند: امروز نيز كه مجموعه هاي درماني اعم از پزشكان، 
پرستاران و ديگر عوامل، با تمام وجود در خدمت بيماران كرونا 
هستند الزم است داوطلبان در كارهاي غيرتخصصي و عمومي 

به ياري آنان بشتابند.
رهبر انقالب با اشاره به آسيب ديدن اقتصادي اغلب مردم در 
دوران كرونا افزودند: البته در اين ميان عده اي دچار آسيب ها 
و مشكالت جدي شــده اند كه بايد با گسترش نهضت كمك 

مؤمنانه مردمي، به كمك اين قشرها شتافت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با استناد به آيات قرآني، مردم را به 
حضور پرنشاط و فعال تر در اين مسابقه معنوي دعوت كردند 
و افزودند: سبقت در كار خير از دستورات مؤكد و مكرر الهي 
در قرآن مجيد است و موجب شوق و انگيزه ديگران به كارهاي 
خير نيز مي شود. رهبر انقالب اينگونه كارها را معناي واقعي 
انقالبي گري خواندند و افزودند: اطعام ماه  محرم نيز مي تواند 
با رعايت كامل دســتورالعمل هاي بهداشتي به شكل كمك 
مؤمنانه به دست خانواده ها برسد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با اشــاره به تالش هاي جدي علمي در كشور براي شناخت 
ويروس كرونا و راه هاي مقابله و درمــان آن افزودند: اينگونه 
تالش ها در همه ابعاد بايد گسترش يابد. رهبر انقالب در بخش 
دوم سخنانشان، تحريم هاي آمريكا را جنايتي بزرگ عليه ملت 
ايران برشمردند و افزودند: دشمن خبيث از اين تحريم ها كه 

همه ملت را نشانه گرفته اهداف مختلفي دارد.
ايشــان »خســته كردن و به ســتوه آوردن ملت« را هدف 
كوتاه مدت تحريم ها برشمردند و گفتند: دشمن مي خواهد 
مردم را آشفته كند تا در خيابان ها در مقابل حكومت بايستند 
به همين علت مدام از تابستان داغ سخن گفته و مي گويد اما 

اكنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند.
»ايجاد محدوديت و جلوگيري از پيشرفت كشور به خصوص 
در بعد علمي« هدف ميان مدت آمريكايي هاســت كه رهبر 
انقالب با تبيين آن گفتند: دشمن در درازمدت هم دنبال به 
ورشكستگي كشاندن و فروپاشي اقتصادي ايران است چرا كه 
در آن صورت، ادامه حيات براي يك كشور، امكان پذير نخواهد 
بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي »قطع رابطه جمهوري اسالمي 
با مراكز و جريان هاي مقاومت در منطقــه« را هدف جنبي 
آمريكايي ها از تحريم ايران دانستند و در جمع بندي اين بخش 
از سخنانشان گفتند: به فضل الهي و با هوشياري ملت، دشمن 
در تحقق همه اين اهداف ناكام مانده و به قول ما ايراني ها شتر 
در خواب بيند پنبه دانه! رهبر انقالب افزودند: البته كشور دچار 
مشكالتي است كه بخشي از آن به تحريم ها، بخشي به ضعف ها 
و مديريت ها و بخشي هم به كرونا بازمي گردد اما همانگونه كه 
شماري از انديشمندان و فعاالن غربي هم به صراحت اعتراف 
مي كنند دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف 

خود در جنايت تحريم دست يابد.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه به موازات جريان تحريم، 
يك جريان »تحريف حقايق« و واژگون نشان دادن واقعيات 
هم وجود دارد، گفتند: هدف اين جريان، ضربه زدن به روحيه 

مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج تحريم است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به سخنان مداوم مقام هاي 
آمريكايي و تبليغات گسترده رسانه هاي وابسته به آنها براي 
واژگون نشــان دادن واقعيات ايران افزودند: هدف دشــمن، 
گرفتن نشاط و اميد از ملت به ويژه جوانان است تا اينگونه القا 
كنند كه كشور به بن بست رسيده و امكان حل مشكالت وجود 
ندارد. ايشان تحريف واقعيات را خط ثابت تبليغاتي رسانه هاي 
غربي در طول چهل و يك سال گذشته خواندند و خاطرنشان 
كردند: در اين خط تبليغاتي، نقاط قوت به طور كلي انكار و يا 
در مورد آن سكوت مي شود اما اگر نقطه ضعفي باشد، ده ها و 

حتي صدها برابر بزرگ نمايي مي شود.

آدرس غلط براي رفع تحريم ها
رهبر انقالب اسالمي درخصوص آدرس غلط دادن براي رفع 
تحريم ها نيز گفتند: در اين خط تبليغاتي گفته مي شود اگر 
مي خواهيد تحريم ها برطرف شود، كوتاه بياييد و ايستادگي 
نكنيد و متأسفانه برخي در داخل هم اين آدرس غلط را تكرار 
مي كنند اما اين خط روي اكثريت ملت ايران با شناختي كه 
از دشمن و غرض ورزي او دارند، مؤثر نيست. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تأكيد بر اينكه جريان تحريف واقعيات به مقاصد 
خود نرسيده است، خاطرنشــان كردند: اگر جريان تحريف 
شكست بخورد، قطعا جريان تحريم هم شكست خواهد خورد، 
زيرا عرصه كنوني، ميدان جنگ اراده ها است و اگر اراده ملت 

ايران مستحكم باقي بماند، بر اراده دشمن غلبه خواهد كرد.
نكته ديگري كه رهبر انقالب اســالمي به آن اشــاره كردند، 
اســتفاده ملت زيرك ايران از تحريم براي شكوفايي علمي 
كشور بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: با اينكه تحريم 
يك جنايت بزرگ اســت اما مردم به ويژه جوانان، مسئوالن، 
دانشمندان و فعاالن سياسي از اين موضوع براي افزايش اتكا 

به نفس ملي استفاده كردند.
رهبر انقالب اســالمي در همين زمينه افزودند: توليد جت 
آموزشــي و قطعات حســاس و ظريف، راه اندازي چند هزار 
شركت دانش بنيان، ساخت پااليشگاه ســتاره خليج فارس 
به دســت ســپاه، اقدامات بزرگ در پارس جنوبي، طرح هاي 
وزارت نيرو در زمينه آب و برق، طرح هاي وزارت راه و توليدات 

شگفت انگيز دفاعي، همه در دوران تحريم انجام شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي ديگــر از آثار دوران تحريم را 
تمرين جداسازي اقتصاد كشــور از نفت برشمردند و گفتند: 
به علت آنكه نفت كشــور كمتر فروش مي رود، جداســازي 
اقتصاد از نفت خام به طور طبيعي درحال روي دادن است كه 

اين موضوع بايد با پيگيري دولت و مجلس به سرانجام برسد.
رهبر انقالب اســالمي در پاسخ به اين ســؤال مهم كه »آيا 
تحريم ها قابل عالج است؟« گفتند: تحريم ها قطعا قابل عالج 
است اما عالج آن، عقب نشيني و كوتاه آمدن در مقابل آمريكا 

نيست زيرا عقب نشيني موجب پيشروي متجاوز مي شود.
ايشان افزودند: خواسته امروز آمريكا از ايران، كنار گذاشتن 
كامل صنعت هسته اي، كاهش بسيار شديد توان دفاعي و رها 
كردن اقتدار منطقه اي است اما پذيرفتن اين خواسته ها قطعا 
موجب عقب نشيني آمريكا نخواهد شد و هيچ عقلي نيز حكم 
نمي كند كه براي توقف متجاوز، خواسته هاي او را اجابت كنيم.

رهبر انقالب اسالمي با اظهار تأسف از تكرار حرف هاي دشمن 
مبني بر فايده نداشتن صنعت هسته اي از زبان عده اي در داخل 
گفتند: صنعت هسته اي نياز قطعي فرداي كشور براي توليد 

برق است و امروز بايد به فكر فردا باشيم.

استفاده تبليغاتي از مذاكره
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه با وجود خسارات 
فراوان برجام، اصل صنعت هســته اي حفظ شــده اســت، 
درخصوص ادعاي آمريكايي ها براي مذاكره با ايران، خاطرنشان 
كردند: من علت مذاكره نكردن با آمريكايي ها را بارها گفته ام 
اما برخي يا متوجه نمي شوند و يا وانمود مي كنند كه متوجه 
نشــده اند. ايشــان تأكيد كردند: هدف اصلي آمريكايي ها از 
ادعاي مذاكره، گرفتن توانايي هاي حياتي ملت ايران اســت. 
البته رئيس جمهور فعلي آمريكا هــم به دنبال برخي منافع 
شخصي و انتخاباتي است همچون استفاده تبليغاتي از مذاكره 
با كره شمالي. ايشان با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران با 
همه كشورها به جز آمريكا و رژيم جعلي صهيونيستي مذاكره 
مي كند، افزودند: عالج تحريم ها، عقب نشــيني و مذاكره با 
دشمن نيست بلكه عالج واقعي آن، تكيه بر توانايي هاي ملي، 
وارد كــردن جوانان به ميدان و احيــاي ظرفيت هاي فراوان 
كشــور، و در يك كالم عمل به اركان اقتصاد مقاومتي يعني 

درون زايي و برون گرايي است.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: ما امكانات و توانايي هاي 
داخلي و ظرفيت هــاي بين المللي فراوان داريــم كه بايد با 

مديريت جهادي و تدبير واقعي، به فعليت در بيايند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي 
ايران دوستان مؤثري در دنيا دارد اما تكيه واقعي نظام اسالمي 
به خدا و مردم است، گفتند: تكيه بر امكانات و استقالل داخلي، 
هم دشمنان خارجي و هم بدخواهان داخلي دارد. آن كسي كه 
براي منافع خودش حاضر است كااليي را كه در داخل توليد 
مي شود، از خارج وارد كند، در واقع خيانت مي كند و با وجود 
تأكيدهاي مكرري كه شده است اما همچنان واردات كاالهايي 

كه در داخل توليد مي شوند، ادامه دارد.
آخرين نكته اي كه رهبر انقالب اسالمي درخصوص تحريم ها 

گفتند »دل نبستن به وعده هاي توخالي ديگران« بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: در سال 9۷ و بعد از خروج 
آمريكا از برجام، متأســفانه كشــور ماه ها معطل وعده هاي 
اروپايي ها باقي ماند و اقتصاد كشــور شرطي شد درحالي كه 

معطل كردن اقتصاد به وعده هاي ديگران، بسيار مضر است.
ايشان افزودند: اروپايي ها هيچ كاري براي مقابله با تحريم هاي 
آمريكا نكردند و آنچه به نام اينســتكس نيــز مطرح كردند، 
بازيچه اي بــود كه محقق نشــد. رهبر انقالب اســالمي در 
جمع بندي اين بخش از ســخنان خود تأكيــد كردند: عالج 
تحريم ها فعال كردن ظرفيت هاي داخلي اســت كه نيازمند 

مجاهدت است.

قيمت افسارگسيخته مضر است
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشــان با 
اشاره به گراني ها و مشكالت جدي خانوارها در تأمين معيشت 
گفتند: كارهاي الزم براي رفع اين مشــكالت را در جلسات 
خصوصي با مســئوالن ازجمله آقــاي رئيس جمهور مطرح 

كرده ايم و باز هم به دستگاه هاي مسئول تأكيد مي كنيم.
رهبر انقالب اسالمي مسئله فوري در بخش اقتصاد را »مهار 
نوسان قيمت ها، ايجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پول ملي« 
دانستند و افزودند: اين حالت هر روز يك قيمت براي اجناس 
و افسارپاره كردن قيمت ارز براي كشور مضر است و افراد آشنا 
به مديريت هاي اجرايي معتقدند كه اين مســئله با برخورد 
دستگاه هاي اجرايي و در مواردي دستگاه قضايي قابل مهار 

است.
ايشان افزودند: در قضيه ارز، بانك مركزي تالش هاي زيادي 
انجام مي دهد كه ان شاءاهلل موفق خواهد شد البته گزارش هاي 
مطمئني وجود دارد كه داليل سياســي، امنيتي در افزايش 
قيمت ارز بيش از داليل اقتصادي مؤثر است كه در اين صورت 

بايد با كساني كه به اين آتش دامن مي زنند، جداً مقابله شود.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي مســئله »هدايــت نقدينگي به 
ســمت توليد« و همچنين »رفع موانع جهــش توليد« را از 
ديگر اولويت هاي اقتصاد كشــور خواندند و گفتند: عده اي از 
كارشناسان پيشــنهاد كرده اند رؤساي سه قوه كارگروهي را 

براي شناسايي و رفع موانع توليد تعيين كنند.
رهبر انقالب اسالمي اصالحات اساســي در اقتصاد كشور را 
»اصالح ســاختار بودجه«، »اصالح نظــام بانكي«، »ارتقاي 
ســرمايه گذاري و اشــتغال« و »بهبود محيط كسب و كار« 
برشمردند و گفتند: اين موارد 2سال قبل و همزمان با تشكيل 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به سران قوا ابالغ شد 
كه البته با وجود تالش ها پيشرفت قابل توجهي نداشته است 
البته مهم اين است كه ما مي دانيم چه مي خواهيم و به دنبال 
چه برنامه اي هستيم. ايشان، »صبر« و »ثبات« را 2 نياز اساسي 
براي آينده كشــور دانســتند و با تأكيد بر اينكه بر اثر ايمان 
مذهبي و اعتماد مردم به نظام، ثبات ملت خوب است، افزودند: 
مســئولين هم بايد با كار جهادي، صبر و ثبات خود را نشان 

دهند و از ترديد و نگراني هاي مضر اجتناب كنند.

مشكالت غيرقابل مقايسه آمريكا
حضرت آيت اهلل خامنه اي، مشــكالت دشــمن اصلي يعني 
آمريكا را بسيار بزرگ و غيرقابل مقايســه با مشكالت ايران 
خواندند و با برشمردن مصاديقي از مشكالت امروز آمريكا مثل 
فاصله طبقاتي عجيب، تبعيض نژادي، مشــكالت اقتصادي 
و بيكاري هاي گسترده، مشــكالت مديريتي در قضيه كرونا 
و مديريت اجتماعي ضعيف كه منجر بــه بي رحمي  و قتل و 
شكنجه به دست پليس آمريكا مي شود، گفتند: امروز آمريكا 

در سطح دنيا منفور و منزوي است.
ايشان تأكيد كردند: حوادث جاري آمريكا آتش زير خاكستري 
است كه شعله ور شده و اگرچه آن را سركوب كنند اما دوباره 
شعله ور مي شود و نظام كنوني آمريكا را از بين مي برد چرا كه 
فلسفه سياسي و اقتصادي اين نظام غلط و محكوم به نابودي 
است. رهبر انقالب اسالمي سخنان مكرر مقام هاي آمريكايي 
عليه ايران را نشان دهنده سردرگمي آنها دانستند و افزودند: 
مديريت آمريكا دچار سرگيجه و آشفتگي است. آمريكايي ها 
به دنبال پيدا كردن دشمن هستند بنابراين گاهي از ايران اسم 
مي برند و گاهي از روسيه و چين، اما امروز رژيم آمريكا دشمني 
بزرگ تر از ملت خود ندارد و همين دشمن آن رژيم را به زانو 

درخواهد آورد.

دولت تازه نفس، كاري جدي تر
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد مجدد بر صبر، ثبات و كار 
جهادي افزودند: دولت در اواخر دوران مسئوليت خود قرار دارد 
البته در طول اين ۷ سال هر چه توانستند تالش كردند و در 
برخي بخش هاي دولت نيز واقعا كارهاي خوبي انجام گرفت، 
پس از اين دولت هم، دولت تازه نفسي خواهد آمد كه كارها را با 

جديت بيشتر دنبال كند.
رهبر انقالب اسالمي در پايان سخنانشان به مسئله عزاداري 
در محرم اشاره و تأكيد كردند: در عزاداري ها معيار آن چيزي 
است كه ستاد ملي كرونا اعالم مي كند. بنده هر چه آنها الزم 
بدانند مراعات خواهم كرد. توصيه و تأكيد من به همه عزاداران، 
هيئات، منبري ها و مداحان نيز اين است كه ضوابط ستاد ملي 
كرونا بايد رعايت شــود، چرا كه اگر همين مقدار مراقبت و 

كنترل هم سست شود، فاجعه اي بزرگ پديد خواهد آمد.

به عنوان سؤال نخست، ارزيابي 
شما از سفر اخير نخســت وزير عراق به 

تهران چيست؟
ســفر آقاي الكاظمي بهنگام و ضروري بود و 
خيلي از حرف و حديث ها را خاتمه داد؛ حتي 
اين حرف و حديث ها براي مهمان هم بود؛ از 
نظر اينكه شــايد براي ايشان سؤال بود كه در 
ايران دربــاره او چگونه فكر مي كنند يا چطور 
از ايشان اســتقبال مي كنند؟ در هر صورت 

اين سفر براي مهمان و ميزبان رفع ابهام كرد.
خيلي از ابهامات منطقه اي و بين المللي را رفع و 
خيلي از تحليل هاي مبتني بر تراوشات ذهني 
خاص كه پيش داوري بود را برطرف كرد. بايد 
درنظر داشت نخستين سفر ايشــان از ايران 
شروع شــد؛ البته برنامه چيز ديگري بود، اما 
در عمل سفر از ايران آغاز شد. در حوزه عملي 
هم خيلي كارها در زمينه مسائل اقتصادي و 

همكاري هاي انرژي هماهنگ شد.
در جريان سفر آقاي الكاظمي 
چــه توافقاتي در حوزه اقتصادي شــد؛ 
به خصوص اينكه بخشي از مطالبات ايران 

به بهانه تحريم در عراق بلوكه شده بود.
روابط اقتصادي ايران و عــراق تبديل به يك 
روند شده؛ اين روند از فرداي سقوط صدام تا 
امروز شكل گرفته. عوامل شكل گيري اين روند 
مربوط به دوران قبل از سقوط صدام و روابطي 
بوده كه بين ايران و مردم عراق و رهبران عراق 
از طيف هاي مختلف اعم از عرب، كرد، شيعه 
و سني شكل گرفته است. روابط ايران و عراق 
صرف نظر از افراد ادامه پيدا مي كند. قطعا افراد 
تأثير در كند كردن و شتاب بخشي دارند، اما 
نمي توانند اين روند را متوقف كنند يا از بين 
ببرند يا نمي توانند آنچنان اين روند را شتابان 
كنند كه از اين روند منطقي مبتني بر اصول 

سريع تر شود.
آقــاي نخســت وزير عراق ســفر بهنــگام و 
حساب شــده براي طرفين و با ابعاد سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي و رســانه اي انجام دادند و 
هيأت عالي رتبه اي ايشان را همراهي مي كرد 
كه پيام مهمــي به مخالفان روابط 2 كشــور 
داشت. در زمينه انرژي و همكاري هاي بانكي و 
همكاري هاي امنيتي و سياسي تبادل نظر شد؛ 

تبادالت مرزي ازجمله توافقات بود.
در رابطه با انباشــت مطالبات ايران و كاهش 
مبادالت بين 2 كشــور بايد اشــاره كنم كه 
به طور طبيعــي بعد از پديــده كرونا كاهش 
فعاليت هاي اقتصادي را شاهد بوديم كه اين 
مختص مرزهاي ايــران و عراق هم نبوده و در 

همه دنيا اين اتفاق افتاده است.
قبل از سفر آقاي نخست وزير اقداماتی انجام 
داد و برخي مرزهاي بين 2 كشــور باز شد و 
به زودي هم مرز چذابه باز مي شود كه اين روند 

مي تواند وضعيت را به حالت قبل برگرداند. در 
زمينه مطالبات هم بخشي از مطالبات برق و 
گاز در حدود 45روز قبل پرداخت شد. در اين 
سفر هم با حضور مســئوالن بانكي 2 كشور 
مذاكرات خوبي انجام و شرايطي فراهم شده 
كه به زودي بخش هاي ديگــري از مطالبات 
پرداخت و اين مبالغ به چرخه اقتصاد كشور 

تزريق مي شود.
برخي تحليل مي كردند كه اين 
حل و فصل مســائل بانكي ايران و عراق با 
چراغ سبز آمريكا و به عنوان يك سيگنال 

مثبت بوده است.
اين يك تحليل اســت كه مبتنــي بر نگاهي 
خوش بينانه بــه آمريكا و موضوعــات روابط 
بين الملل است. آنچه آمريكايي ها دائما بيان 
مي كننــد اين را نمي گويد كــه چنين كاري 
كرده باشــند يا عالمت جــدي از اين بابت را 
در دســتور كار آمريكا ديده باشيم. خير، اين 
تصميم داخلي عراق بوده است. عراق فعلي به 
روابط متوازن در اطراف منطقه اي و بين المللي 
اعتقاد دارد. آقاي الكاظمي را بايد جزو مدرسه 
ديوانساالران تكنوكرات هاي واقع بين برشمرد 
كه معموال مصلحت هاي حرفه اي شان نوعي 
توازن را ايجاب مي كند. از ويژگي هاي اين نوع 
نگرش اين است كه آنها معتقدند با اين نگرش 
انعطاف الزم را در عملكــرد دارند. در مجموع 
بايد بگويم همكاري با ايران در شرايط كنوني 
براي عراق ضروري اســت. بايد بگويم عراق 
داراي بحران هاي قابل توجهي است؛ ازجمله 
بحران اقتصادي ناشي از كاهش قيمت نفت، 
بحران كرونــا، موضوع لزوم خــروج آمريكا و 
ادامه تمردهاي مدني و اختالفات سياسي بين 
احزاب از ديگر مشكالت عراق فعلي است و به 
اين فهرست بايد ناامني هاي دنباله هاي داعش 
در عراق را هم اضافه كرد و موضوع روابط اقليم 
با بغداد هم هست و در سايه اين مسائل قطعا 
آقاي نخست وزير به اين جمع بندي رسيده كه 
عراق بايد از بحران هاي منطقه اي و بين المللي 
دور شــود تا اين مسير را پشت ســر بگذارد؛ 
ضمن اينكه آقاي الكاظمي آمده كه انتخابات 

زودهنگام برگزار كند.
يكي از موضوعات مهم بين ايران 
و عراق ترور سردار سليماني بود. بعد از 6ماه 
از اين اتفاق تحليل شما چيست؟ آيا واقعا 
سيســتم اطالعاتي عراق از اين عمليات 

بي اطالع بوده است؟
موضوع نخست اصل عمل جنايتكارانه آمريكا 
و گستاخي كاخ سفيد در ترور سردار سليماني 

در داخل سرزمين عراق 
و داخل فرودگاه بغداد 

است؛ چون سردار سليماني مهمان دولت عراق 
بود و آمريكا اين گستاخي را انجام داد. 

 تماس تلفني روحاني 
با امير قطر

حسن روحاني روز پنجشــنبه هفته گذشته در 
تماس تلفني »شيخ تميم بن حمد آل ثاني« امير 
قطر، با تبريك عيد سعيد قربان به دولت و ملت 
قطر، به ضرورت توسعه روابط ايران و قطر با توجه 
به شرايط حســاس منطقه تأكيد و خاطرنشان 
كرد: امنيــت و ثبات منطقه تنهــا در چارچوب 
همكاري هاي منطقه اي قابل دســترس است و 
مطمئنا با گسترش همكاري ها مي توانيم شرايط 
بهتري را براي منطقه به ارمغان بياوريم. »شيخ 
تميم بن حمد آل ثانــي« نيز در اين گفت وگوي 
تلفني با تبريك متقابل عيد سعيد قربان به دولت 
وملت ايران ابراز اميدواري كرد با عبور از سختي ها 
و مشكالت در توسعه بيش از پيش و همه جانبه 

روابط 2كشور گام هاي بلندي برداشته شود. 

 دليل انفجار نطنز
»داخلي« بوده است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در مورد حادثه انفجار نيروگاه نطنز گفت: 
با بررسي هايي كه انجام شده و طي ارتباطاتمان 
با سپاه پاســداران، ســتاد كل نيروهاي مسلح، 
سازمان انرژي اتمي، ســازمان پدافندي ارتش، 
وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه و همچنين 
هوا و فضاي سپاه پاسداران، موضوع روشن شده 
اما بــراي اعالم كردن محذور هســتيم. مجتبي 
ذوالنوري گفت: آنچه مسلم است اينكه احتمال 
حمله پهپادي، موشكي و پرتاب بمب يا راكت از 
ديد ما منتفي است و صرفا منشأ انفجار از طريق 
عناصري در داخل وجود دارد كه چون موضوع در 
حال بررسي اســت جزئيات آن را بيان نمي كنم 

البته ابعاد آن براي ما روشن شده است. / ايسنا

 پاسخ سفارت ايران 
به ادعاي مقام آمريكايي

سفارت ايران در كويت در صفحه توييتر خود در 
واكنش به اظهارات ضد ايراني برايان هوك، نوشت: 
»سفر فرستاده ويژه ترامپ به كويت براي ترغيب 
كشورهاي منطقه به عدم التزام به قطعنامه2231 
شوراي امنيت است و  آمريكا خوب است قبل از 
اينكه دلســوز مردم منطقه ما باشد به فكر مردم 
خود به ويژه رنگين پوستان باشد.كسي كه به مردم 
خود رحم نكند به ديگران رحم نخواهد كرد.« اين 
ســفارت در واكنش به ادعاهاي  برايان هوك كه 
گفته بود ايران كرونا را به خليج فارس صادر كرده، 
چنين پاسخ داد: توصيه مي كنيم هوك وارد اين 
بحث نشود. خوب است وي از منابع كويتي سؤال 
كند مبتالياني كه از ايــاالت متحده وارد كويت 

شدند چند برابر بيش از ايران هستند؟ / جماران

حسن دانايي فر، سفير سابق ايران در عراق در گفت وگو با همشهري:

 گستاخي هاي اسرائيل در سوريه
به زودي خاتمه مي يابد

حسن دانايي فر حدود 5سال سفير ايران در عراق بود. او از فرماندهان سابق 
نظامي سپاه پاسداران اســت كه در مذاكرات ايران و آمريكا درباره عراق هم گفت وگو

مشاركت داشت. او هم اكنون دبير ستاد روابط اقتصادي ايران با عراق و سوريه 
و مشاور معاون اول رئيس جمهور ايران اســت. دانايي فر معتقد است به زودي اتفاقاتي در 
سوريه خواهد افتاد كه ديگر شاهد حمالت صهيونيست ها به پايگاه هاي مقاومت در اين كشور 

نباشيم. گفت وگوي همشهري با دانايي فر را در ادامه مي خوانيد:

رهبر معظم انقالب تاكيد كردند:

توصيه من به همه عزاداران، 
هيئت ها، منبری ها و مداحان اين 
است كه ضوابط ستاد ملی كرونا 
بايد رعايت شود، كه اگر همين 
مقدار كنترل هم سست شود، 

فاجعه ای بزرگ پديد مي آيد

عزاداري با ضوابط ستاد ملي كرونا
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 وزارت كشــور در ســال95 
پژوهشي در مورد آزار زنان در گزارش

مراكز شهرستان ها انجام داد. 
بخشــي از نتايج اين پژوهش كه با بررسي 
82هزار نمونه انجام شده، درخصوص شهر 
تهران اعالم مي كند كه بيش از نيمي از زنان 
در تهــران تجربه بــوق زدن ماشــين ها و 
40درصد تجربه متلك شنيدن را داشته اند. 
محمدرضا جوادي يگانــه، معاون فرهنگي 
اجتماعي شــهرداري تهــران به تازگي در 
حساب توييتري خود با اشاره به اين پژوهش 
آورده اســت: »...15درصد زنان هم تجربه 
لمس به عنوان آزار داشته اند. تجاوز انتهاي 
زنجيره اي است كه ابتدايش مردي است كه 
به  خود حق نگاه خيره و بوق زدن به هر زني در 
خيابان را مي دهد...« اين مســئله اما تنها 
مختص تهران نيســت و آنگونه كه معاون 
فرهنگي و اجتماعي شهرداري اشاره كرده 
آمار شهرهاي مركز شهرستان  نيز در مجموع 
تفاوت چشــمگيري با تهران نداشــته اند. 
مزاحمت هــاي خياباني و ايجاد احســاس 
عدم امنيت در زنان، همــان اندازه كه از بعد 
اجتماعي قابل بررسي است از ديدگاه طراحي 
شــهري نيز قابل تحليل و پيگيري اســت. 
بي توجهي بــه برخي عوامل در توســعه يا 
طراحي فضاهاي شهري، موجب بروز عدم  
حس امنيت در زنان شده و در برخي موارد 

شرايط را براي بروز انواع مزاحمت ها براي اين 
قشر فراهم مي كند. سال گذشته معابر و نقاط 
ناامن از نظر زنان،  در منطقه10 شناسايي شد 
و قرار اســت به مرور در كل مناطق اجرايي 
شود. مطالعات پژوهشگران و طراحان شهري 
نشان داده زنان در معابر نسبتا شلوغ، داراي 
نور كافي و معابر عريض و همچنين فضاهايي 
كه كالبد فعال و متناســب با زنــان دارند، 
بيشتراحســاس امنيت كرده و از اين معابر 
به راحتي عبور خواهنــد كرد. اين مطالعات 
نشان داده شكســت يا موفقيت يك فضاي 
شهري به ميزان تناسب حضور زنان و مردان 
در يك فضــا ارتبــاط دارد. به عبارت ديگر 
هرقدر اين حضور به تساوي نزديك باشد، آن 
فضاي شهري با تمام خصيصه هايش موفق 

عمل كرده و درست طراحي شده است.

شاخصه هاي طراحي شهري، تنها عامل 
ايجاد ناامني براي زنان نيست

اواخر سال گذشته منطقه10 تهران به عنوان 
منطقه پايلوت براي بررسي احساس امنيت 
زنان انتخاب شــد. در اين طرح طي چند ماه 
بررســي و پژوهش رودررو كه بــا زنان اين 
منطقه انجام شد، معابر و نقاط ناامن از ديد 
زنان شناسايي شد. نتايج به دست آمده موارد 
قابل توجهي را نشان مي داد. زهرا  بهروز آذر، 
 مديركل بانوان شهرداري تهران به همشهري 
مي گويد: »در مــواردي زنــان فضاهايي را 
به عنوان معبر ناامن معرفي كردند كه داراي 
شــاخصه هاي طراحي نامطلــوب نبوده و 

در زمره فضاي بي دفاع شــهري محســوب 
نمي شدند اما جو حاكم بر آن معبر، موجب 
عدم تمايل زنان براي عبور از آن مكان شده 
بود. به عنوان مثال، چهارراهي شلوغ و پرتردد 
كه ايستگاه وســايل حمل ونقل عمومي در 
آن قرار دارد، ازجمله اين نقاط بود كه زنان 
به دليل تجربه آزار كالمي،  عالقه اي به عبور 
از اين نقطه نداشتند.« علي مدني پور، استاد 
طراحي شهري دانشگاه نيوكاسل در همايش 
شهر دوســتدار زنان كه حدود 4سال قبل 

در تهران برگزار شــد تأكيد كــرد كه زنان 
بر اساس شــلوغي و خلوتي، مسير حركت 
خود را انتخاب مي كنند و گزينه آنها عمدتا 
مسيرهاي نســبتا شلوغ و نه بســيار شلوغ 
است؛ چراكه در شلوغي اجتماعي احساس 
راحتي بيشتري دارند. مكاني كه بهروز آذر 
به آن اشاره مي كند در زمره مكان هاي بسيار 
شلوغ اســت و معموال زنان آزار كالمي را در 
اين نقاط تجربه مي كنند. اما زنان در معابر و 
نقاط خلوت،  تاريك و دور از ديد نيز احساس 

عدم امنيت كرده و عمدتا تجربه آزار بصري 
يا لمس را داشته اند و يا از ترس وقوع چنين 
تجربياتي، اين معابر را بــراي تردد انتخاب 
نمي كنند. بررســي هاي اداره كل بانوان در 
منطقه 10نيز تقريبا به همين نتايج رسيده 

است.

احساس ناامني زنان، در شهرك هاي 
جديد حاشيه اي زياد است 

برخي طراحان شهري معتقدند از آنجا كه 

  محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهردار تهران: در طرح 
»شهر امن براي زنان« به دنبال امن سازي معابر پرتردد شهر براي بانوان هستيم

  زهرا فسايي، طراح شهري: امنيت زنان در معابر شهري، مغلوب نگاه مردان در 
طراحي شهري شده است

در طراحي هاي شهري بايد به نيازهاي زنان توجه شود.   عكس:همشهري/ عليرضا طهماسبی

زنان، معابر ناامن پايتخت 
را معرفي مي كنند

الهام مصدقي راد
خبر نگار

ترانه يلدا
معمار

ترانه شهر

 2قصه دماوند و آق مشهد به طنز
بيشتر مي ماند تا به واقعيت

اين روزها رســانه هاي حقيقي و مجازي 
سراســر پر بودند از انعكاس 2خبر. يكي 
اينكه سند بخشي از دامنه هاي كوه دماوند 
به نام سازمان اوقاف ثبت شده است. و ديگري واگذاري بخشي از اراضي 
جنگلي روستاي آق مشهد در شهرســتان ساري به متولي امامزاده و 

خارج شدن آن از نظارت اداره منابع طبيعي.
براي مورد دماوند، يكي از مديران منابع طبيعي اســتان مازندران به 
همشهري گفته كه ســازمان اوقاف با رأي ديوان عالي كشور »بدون 
توجه به  نظرات ســازمان جنگل ها و مراتع، يــك پالك از 11 پالك 
ثبتي)از دامنه تا قله دماوند( دماوند را به عنــوان موقوفه ثبت كرده 
است.« و در مورد دوم، در روستاي آق مشــهد ساري نيز متولي يك 
امامزاده موفق شده اســت پس از سال ها دوندگي در محاكم قضايي، 
5600هكتار از مرغوب تريــن عرصه هاي جنــگل هيركاني، يعني 
قديمي ترين جنگل دنيا! را به نام وقف در اختيار گيرد، زيرا عده اي از 
روستاييان با تكيه بر ملي بودن اراضي، از دادن اجاره به متولي سر باز 
مي زده اند. براساس وقفنامه استنادي »مايتعلق موقوفه اعم از توت زار 
و تليوار و انهار و اشجار مثمره و غيرمثمره و اراضي خشكي و آبي، مراتع 
گاوي و گوسفندي كه شامل محالت گليج خيل و كمرخيل نيز است، 
وقف امامزاده حارث و مراسم مذهبي و تعمير و روشنايي بقعه متبركه 
شده اســت.« به  هر حال، اكنون كار به جايي رسيده كه فقط دخالت 
رئيس قوه قضاييه مي تواند كارگشا باشد. واكنش رسمي سازمان اوقاف 
به موضوع اخذ سند موقوفه براي دماوند نيز اين بوده كه كوه دماوند 
جزو اراضي انفال است و منطقا طبق قاعده فقهي »ال وقف اال في ملك« 
قابليت ملكيت و به تبع آن وقف شــدن را ندارد. اما موقوفه اي كه در 
اين منطقه وجود دارد، مربوط به كوه دماوند نيست و برخي زمين هاي 

اطراف قريه اي با نام مالر را شامل مي شود.
واقعيت اين اســت كه ما مردم در مورد وقف - و اصــوال قانون!- كم 
مي دانيم. و در اين دوران ســخت و بحراني، اين سؤال پيش مي آيد 
كه چگونه بايد با چنين مسائلي مواجه شد؟ اكنون براي خيلي ها اين 
سؤال پيش آمده كه آيا اصال دولت شايسته و قادر به حفاظت از اراضي 
و منابع طبيعي هست يا خير؟ خيلي ها معتقدند كه بهترين حالت آن 
است كه هيچ كس هيچ كاري نكند و جلوي هر كاري گرفته شود. ولي 
برخي اين پرسش را مطرح مي كنند كه كارايي اين ساختار دولتي در 
50سال گذشته در حفظ اراضي ملي چقدر بوده است؟ مي گويند: بارها 
مطرح شده بود كه زماني كه اين اراضي يا به صورت مشاعي در اختيار 
گروه هاي محلي يا حتي به صــورت اراضي خصوصي بود، بهتر حفظ 
شده بود تا زماني كه دولت در اختيارشان داشت. مي گويند دولت گاه 
سهل انگارانه و منفعالنه مسئوليت هايش را جدي نمي گيرد. و اينكه 
به  هر حال، دولت مالك اراضي ملي نيست بلكه بايد پاسدار آن باشد. 
ولي هميشه در نقش مالك ظاهر شده و در از بين رفتن جنگل هاي 
كشور با دارندگان رانت در بخش خصوصي و نهادهاي دولتي و عمومي 

همكاري نزديك داشته است.
در آسيب شناسي ماجرا، محمود اوالد، اقتصاددان در حوزه شهرسازي 
و مسكن مي گويد: »ما در عمل با »شكست دولت« بزرگ تر و بدتر از 
آن شكست بازار مواجه شــديم. دولت نتوانست آن كارايي الزم براي 
حفظ اراضي ملي را داشته باشد. و در نبود قواعد مناسب، اين اختيار 
بستري شد براي انواع دست اندازي هاي دولتي. هر نهادي به نامي زمين 
تصاحب كرد. جهاد به اسم طرح طوبي، هكتارها هكتار اراضي ملي را 
به كاركنانش داد كه مثال درخت كاري شود. اما نتيجه چه شد؟ كافي 
است اراضي مرادآباد و سوهانك جهاد در دهه70 را ببينيم كه چگونه 
تعاوني هاي مسكن رنگارنگ نهادهاي مختلف، چه بر سر اراضي ملي 
آوردند.« در كنار اين مشاهدات و نقدها، اوالد اظهار مي دارد كه »هيچ 
راه يكساني براي توسعه وجود ندارد. و چه بسا كه اجتماعات محلي و 
بومي، بسيار بهتر از دولت حافظ محيط زيست باشند. وابستگي زندگي 
اجتماع محلي به محيط زندگي و معيشت خود، در حفظ محيط زيست 
بسيار اثرگذار است. دولت اصال كارگزار خوبي نيست. واگذاري حفظ و 
نگهداري محيط زيست به دولت، عدم تعهد و بي مسئوليتي اجتماعات 
را به همراه دارد. آنها در مقابل تخريب محيط زيست، به دليل اينكه كس 
ديگري)دولت( وظيفه دارد كه مراقبت كند، كمتر حس مســئوليت 
خواهند داشت.« او مي افزايد: »الگوهاي بهره برداري از محيط زيست، 
ضمن اينكه يكپارچه نيست و از محلي به محل ديگر متفاوت است. 
و از آنجا كه يكي از نهادها فرهنگ و عرف محلي است، شكل دهي به 
الگوي يكسان در سطح ملي با قوانين بســيار رسمي، باعث تخريب 
بيشتر مي شود. بلكه، شناخت الگوهاي بهره برداري بومي، راه مؤثرتري 
براي تصميم گيري و اقدام اســت. تشــكل هاي بومي و محلي بسيار 
مؤثر هستند به شــرط اينكه گرفتار رسمي سازي هاي دولتي نشوند 
و نخواهند يك الگو را براي كل ســرزمين پياده كنند. لذا، استفاده از 

ابتكارهاي محلي خود مردم مي تواند كارگشا باشد.«
با وجود اين، طرفداران محيط زيســت كشورمان يادآور مي شوند كه 
مطابق قانون ملي شــدن اراضي)دهه 40 شمسي( همه عرصه هاي 
طبيعي اعم از جنــگل، مرتع، بيابان و تاالب بايد ملي باشــد و مالك 
خصوصي نداشته باشد. و عقيده دارند كه نبايد جنگل خواري به بهانه 
وقف، قانوني شود. دماوند نماد ايران و ثبت ملي است و درست نيست 

مردم به مفاهيم قابل احترامي چون وقف بدبين شوند.
به طور خالصه چشم انداز پيش رو بايد كمابيش چنين باشد: 

قاعده گذاري و تصويب قانون هاي الزم، به طوري كه هيچ كس،  چه دولت و چه افراد قدرتمند، نتوانند ســاخت و  سازي  در 1
اراضي ملي و عمومي راه بيندازند.

طراحي اصول بهره مندي از جنگل ها و مراتع و آموزش و ترويج  مناســب دانش و روش هاي بهينه بهره برداري در چارچوب 2
»حفاظت فعال« از منابع بكر طبيعي كشورمان

متعهد كردن دولت به داشتن دستگاه هاي قوي نظارتي و نه  صرفا اجرايي3
بهره برداري مناســب و پايدار از اراضي ملي، كه حفظ آنها را  توجيه كند. چــه در مالكيت دولتي باشــد، چه در مالكيت 4

خصوصي
نهادســازي)تدوين قواعد رفتاري( به ويــژه از نوع نهادهاي  تكاملي و حفظ اينگونه نهادها، در حفظ محيط زيست بسيار 5

مؤثر است.
خالصه اينكه دولت بايد توانايي هاي خود را در عرصه بازرسي و كنترل 
و ترويج فناوري هاي جديد و آموزش همگاني و نيز بهره برداري صحيح 
از اين مواريث متمركز كند. مي توان دغدغه هاي عمده را شكل داد و به 
نمايندگان مجلس و يا به دولت يا هر دو ارائه كرد. و البته به نظر مي رسد 
در مورد مرافعات مربوط به وقــف با لحاظ مباحث مطروحه در قانون 
اساسي و نيز قوانين مجلس بايد به اجماع در سطوح باالي حكومتي 

دست يافت.

ستاد ملي كرونا طرح ترافيك 
را لغــو كــرد و از امــروز ترافيك

رفت وآمــد بــا خــودروي 
شخصي در سطح شهر آزاد است. اين طرح 
از 17خرداد و پس از يك دوره لغو و دوباره به 
اجرا درآمده بود و اكنون نيز براي يك هفته 
لغو شــده است. اگرچه شــهرداري تهران 
مخالــف لغو اين طــرح بود اما پيشــنهاد 
تعطيلي يك  هفته اي و بررسي تأثيرات آن از 
سوي شهرداري ارائه شــده است تا شايد 
بتــوان تأثير طرح بــر انتقال بيمــاري يا 
موضوعات مرتبط با آن مانند ايجاد فضاي پر 
ازدحام را بررســي كرد. همچنان كه ديگر 
برنامه ريزي هاي براي مقابله با بيماري كرونا 
قابل تغيير اســت، تداوم لغو طرح در هفته 
آينده نيز مشخص نيست. ستاد ملي مقابله 
با كروناي تهران با هماهنگي شــهرداري 
تهران آثــار ترافيكــي اين تصميــم را بر 
حمل ونقل عمومي يعني مترو و اتوبوسراني 
و آلودگي هواي تهران و شــرايط كرونا را 
بررســي مي كند و نتيجه آن شيوه اعمال 
طرح ترافيك پس از 17مــرداد را تعيين 
خواهد كرد. اين تصميم در جلسه روساي 
كميته هاي ســتاد ملي مقابله با كرونا و با 
حضور رئيس جمهور گرفته شده است اما 
پيشنهاد آن از سوي شهرداري تهران ارائه 
شد. مشاور شهردار تهران در اين باره اظهار 
كــرد: »شــهرداري تهــران براســاس 
ارزيابي هاي كارشناســانه، پيشنهاداتي را 
درباره اينكه لغو طرح ترافيك يا بازگشتش 
چه تأثيراتي را در زمينه هاي مختلف خواهد 
داشت، به ستاد ملي مقابله با كرونا ارائه داده 
بود. يكي از پيشــنهادات اين بود كه تعداد 
كاركنان  دوركار ادارات از يك سوم موجود 
به 50درصد برسد و اگر اين مسئله مقدور 
نيســت، فعال طرح ترافيك لغو شود كه در 
شرايط فعلي لغو طرح ترافيك مصوب شد.«
غالمحســين محمــدي، گفــت: »البته 

همچنــان بحث هاي كارشناســي در اين 
زمينه برقرار است چراكه لغو طرح ترافيك 
به افزايش ترافيك در تهران منجر مي شود 
و مردم زمان بيشــتري را بايد در ترافيك 
بگذرانند، امــا همانطور كه اشــاره كردم 
پيشــنهاد اول ما درخصوص تغيير ساعت 
كاري كاركنان و افزايــش دوركاري بود، 
اما در اين شرايط با پيشنهاد دوم موافقت 
شــد.« علي عالي، مدير روابــط عمومي 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شــهرداري 
تهران نيز با اشــاره به تعليق يك هفته اي 
طرح ترافيــك گفت: »ســتاد ملي مقابله 
با كروناي كالنشــهر تهران بــا همكاري 
شــهرداري، تأثير لغو يــك هفته اي طرح 
ترافيك را بر حمل  ونقــل عمومي )مترو و 
اتوبوســراني(، آلودگي هوا و شرايط كرونا 
را بررســي و به مراجع ذي صــالح اعالم 

مي كند.« 

عوامل موثرتر رها شده اند
لغو طرح ترافيك از جمعيت مســافران در 
ســامانه هاي حمل ونقل عمومي مي كاهد 
و به تعــداد خودرو هاي شــخصي اضافه 
مي كند، درحالي كه معابر مركزي شــهر 
گنجايش هجوم خودرو ها را ندارد. استفاده 
از وســايل حمل ونقل عمومي بيماري را 
انتشــار مي دهد اما لغو طرح نيز مي تواند 
باعث ايجاد سفر هاي جديد به مركز شهر 

شود. رئيس كميته سالمت شوراي اسالمي 
شهر تهران در اين باره گفت:» از نظر علمي 
و مستندات استخراج شده، طرح ترافيك 
عامل اصلي گسترش ويروس كرونا نيست 
و نقش كمي در گسترش اين ويروس دارد؛ 
چرا كه بسياري از شــهرهاي قرمز، اصال 
نه متــرو دارند و نه طــرح ترافيك در آنها 
اجرايي مي شود. به نظر مي رسد تمركز روي 
مســئله طرح ترافيك، پاك كردن صورت 
مســئله و به انحراف كشيدن عوامل اصلي 
گسترش كرونا اســت«. ناهيد خداكرمي 
افزود: »مردم در وسايل حمل ونقل عمومي 
به مدت طوالني توقــف نمي كنند و طرح 
ترافيك هم آنچنان كه بايد در پيشگيري 
از شــيوع كرونا مؤثر نيست و اين در حالي 
اســت كه ما عوامل مؤثر تر را رها كرده ايم. 
ما بايد روي برنامه هايــي تمركز كنيم كه 
مانع تجمعات طوالني در فضاهاي سربسته 
اســت. فضاهايي همچون رستوران، كافه 
و برگزاري مراسمي همچون عزا، عروسي 
و... بيشترين عامل شيوع كرونا هستند اما 
متأسفانه آن قدر كه برخي ها روي مسئله 
طرح ترافيك اصرار دارند توجهي به ساير 
عوامل نمي شــود.« او تأكيد كرد: »اگر به 
رفتارهاي يك مــاه اخيــر مديريت كرونا 
نگاه كنيم مي بينيم كه ما همچون برخي 
مــوارد در مديريت، به اثــرات كوتاه مدت 
و روزمره كنتــرل كرونا دلخــوش بوديم 
درحالي كه بايد نگاه كالن تري به موضوع 
كرونا مي داشتيم.« پيش تر طرح از ساعت 
6 صبح تا 18:30 اجرا مي شد و 12.5ساعت 
محدوديت وجود داشــت. اما بعد از انتشار 
بيماري كرونا طرح ترافيك از ساعت 8:30 
تا 14 اجرا شــد. محدوده طرح ترافيك از 
شــمال به خيابان مطهــري، از جنوب به 
خيابان شــوش، از غرب به خيابان كارگر 
و از سمت شــرق به خيابان هاي شريعتي 
و 17شهريور مي رسد و از سوي ديگر طرح 
كنترل آلودگي هوا نيز از شمال به بزرگراه 
همت، از شرق به بزرگراه امام علي از جنوب 
به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه نواب و 

چمران محدود مي شود.

يك هفته بدون طرح ترافيك
طرح ترافيك بعد از حدود يك ماه اجرا، در جلسه روساي كميته هاي ستاد ملي مقابله با كرونا براي يك 

هفته لغو شده است

باران تابستانه در 16استان و سيل دوباره در خراسان
بارش هاي تابستانه كه در نيمي از استان هاي كشور ادامه دارد، در روزهاي گذشته موجب بروز سيالب و 

خسارت در 2استان خراسان شمالي و رضوي شد

سازمان هواشناسي كشور چند 
روز پيش با صدور 2هشــدار، از 
نفوذ و تشــديد فعاليت سامانه 
بارشي در كشور خبر داد و براي خراسان شمالي، خراسان رضوي، 
گلستان، مازندران، گيالن، سمنان، تهران و البرز رگبار، باران، رعد 
و برق و وزش باد شديد موقت پيش بيني كرد. بارندگي ها كه تا امروز 
خراسان شــمالي را بيش از همه تحت تأثير قرار داده اســت، طبق 

پيش بيني ها امروز )شنبه 11مرداد( نيز در 16استان ادامه دارد.

خسارت دوباره سيل به كشاورزي خراسان شمالي
بارش رگباري و جاري شدن سيالب در خراسان  شمالي براي بار دوم 
در هفته گذشته موجب بروز خسارت هايي در حوزه كشاورزي و راه 
در بخش قوشخانه شهرستان شــيروان و بخش غالمان شهرستان 
مرزي راز و جرگالن شد. سيالب در روزهاي ابتدايي هفته گذشته 
25ميليارد ريال به كشــاورزي راز و جــرگالن، 12ميليارد ريال به 
كشاورزي شــيروان و برخي واحدهاي مسكوني شــهر راز، مركز 
شهرســتان راز و جرگالن خســارت وارد كرد و روز پنجشنبه هم 
عالوه بر خســارت به راه ها، پل وســط شهر قوشــخانه را بست و 
محصول دروشــده حدود 50هكتار از ديم زارهاي قوشــخانه را با 
خود برد. مديركل بحران دفتر مديريت بحران استانداري خراسان 
شــمالي در اين باره مي گويد: »هنوز رقم دقيق خســارت مشخص 
نشده، اما بيشترين خسارت به بخش كشــاورزي و راه ها وارد شده 
اســت.« »جوادنظري« با بيان اينكه ســيل و باالآمدن سطح آب 
رودخانه ها موجب مسدودشــدن راه فرعي قلهك در شيروان شد، 
مي افزايد: »محور غالمان بــه تازه قلعه در شهرســتان مرزي راز و 
جرگالن هم به دليل سيل مسدود است.« البته مسئوالن هالل احمر 
خراسان شمالي در گفت وگو با همشهري شــرايط را در اين استان 
عادي مي دانند و توضيح مي دهند ســيالب اخير برخالف 10روز 
پيش مشكل آنچناني درپي نداشته است و نيروهاي امداد و نجات 
هالل احمر عملياتي انجام نداده اند. با وجود ايــن، با توجه به ادامه 

بارش ها، آماده باش نيروهاي امدادي در استان ادامه دارد.
 

ادامه آماده باش در خراسان رضوي
در خراسان  رضوي هم ســيالب يك جاده اصلي و 9 راه روستايي را 
مسدود كرد. اين خبر را فرمانداران شهرستان هاي كوهستاني درگز 
و كالت در شــمال خراســان  رضوي دادند و اعالم كردند؛ سيل راه 
روستاهاي سيرزار، قله زو، آغداش، خشت، نفته، خلج، گرو، سنگديوار 

و بابارمضان را مسدود كرده است.
»مهدي ناصــري« فرماندار كالت بــا بيان اينكه بازگشــايي 3 راه 
روستايي چهارراه، خاكســتر و الئين كهنه كه بر اثر بارش هاي روز 
سه شنبه هفته پيش مسدود شــده بود به علت بارندگي مجدد فعال 
ناتمام مانده اســت، مي افزايد: »سيل و بارندگي پنجشنبه خسارت 

سنگيني به مزارع كشاورزي و دامداري ها، مناطق روستايي، راه ها 
و تأسيسات آب و برق اين شهرســتان وارد كرد كه هنوز رقم دقيق 
آن مشــخص نيســت.« »علي فراهي« فرماندار درگز هم با اعالم 
آب گرفتگي معابر در شهر درگز از آب گرفتگي 7منزل مسكوني خبر 
مي دهد و مي گويد: »همچنين سيالب به جاده اصلي قوچان-درگز در 
محدوده آغمزار تا كبكان در حوزه ميانكوه درگز هم آسيب رساند.« 
مدير مركز هماهنگي و كنترل عمليات جمعيت هالل احمر خراسان 
 رضوي هم با اشاره به آسيب ديدن 13نفر از 3خانوار در روستاي مياب 
و خادمانلو در درگز به همشهري مي گويد: »در عمليات صورت گرفته 

براي نجات اين افراد 2تيم 3نفره حضور داشتند.«
به گفته »محسن گودرزي«، رئيس شــعبه و هيأت فرمانداري روز 
گذشــته )جمعه( از مناطق ســيل زده بازديد كردند و فعال شرايط 

عادي است.

توفان در شمال سيستان  و بلوچستان
در شرايطي كه اغلب اســتان هاي نيمه شــمالي در نيمه تابستان 
شاهد بارندگي بودند، منطقه سيستان  در شمال استان سيستان  و 
بلوچستان همچنان گرفتار بادهاي 120روزه است؛ بادهايي كه حتي 
اگر مانند توفان اواخر هفته گذشته خسارت چنداني به زيرساخت ها 
وارد نكند، مشكالت تنفسي زيادي را براي شهروندان ايجاد مي كند.

مديركل مديريت بحران سيستان  و بلوچستان با اعالم اين خبر به 
همشهري مي گويد: »گرد و خاك ناشي از توفان هاي  120روزه در 
روزهاي گذشته موجب خسارت هاي جزئي در شهرستان هاي شمالي 
استان شده كه بيشترين آسيب متوجه زابل، زهك، نيمروز و هامون 
بود.«  »عباســعلي ارجمندي« با بيان اينكه اين توفان ها هم اكنون 
به جاي 120روز بيش از 240روز از ســال مي وزنــد و تا مهر ادامه 
دارند، مي افزايد: »اين توفان ها هر بار موجب بروز مشكالت تنفسي 
براي تعداد زيادي از شهروندان مي شــوند. با توجه به شيوع كرونا و 
پيش بيني اين توفان ها، مجموعه دانشگاه علوم پزشكي سيستان در 
حالت آماده باش است تا درصورت نياز بخشي را براي خدمات رساني 
به بيماران تنفسي درنظر بگيرد. هم اكنون يك بخش از بيمارستان 
سيناي زابل هم براي رســيدگي به بيماران تنفسي اختصاص داده 
شده است.« پيش بيني ها نشــان مي دهد امروز )شنبه( هم شاهد 
وزش بادهاي شــديد 120روزه در شمال سيســتان  و بلوچستان 
خواهيم بود كه منجر به خيزش گرد و خــاك، كاهش ديد افقي و 

كاهش كيفيت هوا مي شود.

طراحي و توسعه شهرها با غلبه نگاه مردان 
انجام شــده، نيازها و روحيات زنان در اين 
فرايند مغفول مانده و به آن بي توجهي شده 
اســت. يكي از اين موارد نوع كاربري هاي 
موجــود در يــك راســته خيابان اســت. 
زهرا فســايي،  طراح شــهري به همشهري 
مي گويد: »به جز معابر باريك و تاريك، زنان 
تمايلي بــه عبوراز خيابان هــاي با كاربري 
و مشــاغل مردانه ندارند، مشــاغلي مانند 
فروش ابزارآالت،  صافكاري و مكانيكي و... 
همچنين زماني كه مقياس فضا از مقياس 
محلي فراتر رود اين احساس ناامني در زنان 
ايجاد مي شود كه الزم است در طراحي هاي 
شهري به اين موارد توجه شــود.« او البته 
در مورد شــهرهاي بزرگ ماننــد تهران به 
مناطق جديد شــهري و شهرك سازي  هاي 
حاشيه اين شهرها نيز اشاره كرده و آنها را 
نيز عاملي در ايجاد احساس عدم امنيت براي 
بعضي گروه ها ازجمله زنان مي داند. فسايي 
مي گويد: »در اين مناطق جديد كه معموال 
بارگذاري جمعيت بااليي هم انجام مي شود، 
به دليل عدم شناخت افراد از يكديگر احتمال 
بروز رفتارهاي مخل امنيت به خصوص براي 
زنان افزايش مي يابد.« او خالف اين مسئله 
را با اشاره به يكي از محله هاي منطقه5 بيان 
كرده و مي افزايــد: »محله حصارك از نقاط 
روستايي اســت كه چند سال قبل به جمع 
مناطق شــهري افزوده شد. ســاكنان اين 
منطقه عمدتا اقوام و بســتگان يكديگرند و 
به دليل همين شــناخت،  زنــان و دختران 
حتي در معابر تاريــك و فضاهای بي دفاع 
موجود در اين محله، احســاس عدم امنيت 
ندارند.« اين همان مســئله اي است كه در 
قالب بررســي هاي اجتماعي در مطالعات 
ناامني زنان قابل پيگيري اســت. به گفته 
بهروز آذر، مديركل بانوان شهرداري تهران، 
معابر ناامنــي كه زنان منطقــه10 معرفي 
كرده اند هــم از نظر كالبدي دچــار تغيير 
خواهند شــد و هم مداخــالت فرهنگي با 
كمك تشــكل هاي مردمي و ديگر ارگان ها 

در موردشان اجرا مي شود.

رفع نقاط ناامن با اقدامات كالبدي و فرهنگي 
معابر و نقاط ناامني كه زنان ساكن منطقه10 معرفي كرده اند، قرار است از 2منظر اقدام عملياتي در موردشان انجام 
شود. آنگونه كه مديركل بانوان شهرداري مي گويد: بخشــي از اين ناامني ها با نصب و افزايش روشنايي، حذف 
كانكسي كه معتادان در آن حضور دارند،  كوتاه كردن شمشادها و... برطرف مي شود و هم اكنون نيز در حال اجراست. 
بخش ديگري نيز نيازمند اقداماتي همچون ايجاد فضاهاي مكث و تعامل يا داير كردن محل بازي كودكان است تا 
زنان براي عبور از اين معابر، احساس امنيت بيشتري داشته باشند. اما برخي ديگر از اقدامات بايد در حوزه فرهنگي 
اجرايي شود. بهروز آذر تأكيد مي كند: »بسياري از اوقات، مردان و پسراني كه با كالم خود موجب آزار روحي زنان 

مي شوند، مورد آموزش قرار نگرفته و از تأثيرات آن بي اطالعند و اين كار را صرف يك تفريح و وقت گذراني انجام مي دهند. بررسي هاي ما 
نشان داد در برخي از اين نقاط، ارتباط اين افراد با مراكز سرگرمي و تفريحي در محله قطع است يا اصال چنين مراكزي وجود ندارد.« آنگونه 
كه بهروز آذر مي گويد؛ قرار است تا پايان سال معابر و نقاط ناامن در 22منطقه تهران و با كمك زنان ساكن در همان مناطق شناسايي شده و 

سپس اقدامات اجرايي در حوزه كالبدي براي رفع مشكالت و تامين امنيت زنان اجرايي شود.

ث
مك

   كاهش ۱۰۰هزار نفري مسافران مترو 
مديرعامل شــركت بهره برداري متروي تهران از كاهش 100هزار نفري مسافران مترو در پي اعمال 
محدوديت ها در تهران خبر داد. فرنوش نوبخت در گفت و گو با ايلنا اظهار كرد: مترو از زمان شيوع كرونا 
بدون وقفه به فعاليت خود ادامه داده است و پس از اعمال محدوديت ها طي هفته هاي اخير با ۸00هزار 
مسافر مشغول به فعاليت است. دوركاري كارمندان باعث شد تا درحدود 100هزار نفر از تعداد مسافران 
مترو كم شوند. او با ابراز رضايت نسبت به استفاده شهروندان از ماسك در مترو اظهار كرد: »تقريبا همه 
مسافران از ماسك استفاده مي كنند و اين اتفاق خوبي است. ما نيز ضدعفوني مترو را به طور مرتب و 
براساس پروتكل هاي بهداشتي انجام مي دهيم. تمام تالش خود را مي كنيم تا مردم با رضايت بيشتري 
از مترو استفاده كنند. البته كمترشدن تعداد مسافران رضايت شهروندان را به همراه داشته است.« او 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا كاركنان مترو مي توانند از شرايط دوركاري استفاده كنند يا خير گفت: همه 
مي توانند دوركار شوند. هركسي كه تقاضا دهد و سازمان تشخيص بدهد مي تواند از دوركاري استفاده 
كند. همچنين اگر در مكاني ببينيم آمار ابتال افزايش پيدا مي كند، آنها را دوركار مي كنيم. به گزارش 
همشهري، اينطور كه نوبخت اعالم كرده؛ در پي اجراي طرح ترافيك از 17خرداد، ميزان مسافران 
مترو چندان فرقي نكرده و اجراي محدوديت هاي ترافيك تأثيري روي تعداد مسافران نداشته است.

ادامه بارندگي و آماده باش گروه هاي 
امدادي

بارندگي هاي تابستاني همچنان ادامه دارد. امروز شنبه 
)11مرداد( در استان هاي گيالن، مازندران، اردبيل، زنجان، 
قزوين، البرز، تهران، نيمه غربي سمنان، شمال مركزي، 
شــمال آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، قم، شمال 
اصفهان، ارتفاعات در جنوب سيستان و بلوچستان، نيمه 
غربي كرمان و شرق هرمزگان رگبار باران همراه با رعد و 
برق و وزش باد شديد خواهيم داشت. با توجه به شدت 
بارندگي، نيروهاي امــدادي در برخي از مناطق ازجمله 

خراسان، گيالن و مازندران در حالت آماده باش هستند.

ث
مك

محمد سرابي
خبر نگار

سيده زهرا عباسي
خبر نگار
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بانكهايمالكبهبانكمركزيمعرفيميشوند
ورود بانك ها به بازار مسكن عمدتا به اواخر دهه80 و دوره قبلي جهش نرخ ارز برمي گردد كه به توليد 
انبوهي از مسكن لوكس در مناطق گران قيمت تهران و كالنشهرها منجر شد. حاال اما آن گونه كه معاون 
مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي مي گويد؛ امالك تمامي بانك ها از سوي وزارت راه و شهرسازي 
شناسايي و به بانك مركزي معرفي مي شوند تا به چرخه رونق مسكن وارد شوند. محمود محمودزاده، 
مي افزايد: اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي چه تعداد واحد مسكوني در اختيار دارند، دغدغه وزارت راه و 
شهرسازي نيست؛ اما اين وزارتخانه تأكيد دارد كه واحدهاي مسكوني احتكار نشوند و در قالب اجاره و يا 
خريدوفروش در بازار مسكن مورد استفاده قرار گيرد. به گفته او، بانك مركزي از وزارت راه و شهرسازي 
خواسته است تا امالك تمامي بانك ها شناسايي شود؛ بر همين اساس امالك تمامي بانك ها شناسايي و 

يكجا به بانك مركزي اعالم خواهد شد.

ورود شركت ها به بورس سرعت مي گيرد

حلقهمحاصرهخانههایخاليتنگترميشود
با اصالح طرح مجلس، خانه هاي خالي در سال اول مشمول 6برابر و در سال هاي 

دوم و سوم مشمول 12 و 18برابر ماليات متعلقه به اجاره شدند
طرح پيشــنهادي كميســيون 

اقتصادي مجلــس براي اصالح مسكن
مــاده54 قانــون ماليات هاي 
مستقيم با هدف تنبيه مالياتي خانه هاي خالي و 
جلوگيري از احتكار مســكن ارائه شده و ضمن 
تصويب كليــات آن در صحن علني مجلس، در 
حال تعديل جزئيــات براي تصويــب نهايي و 

تبديل شدن به قانون است.
به گزارش همشــهري، در طــرح اوليه اصالح 
ماده54 قانون ماليات هاي مستقيم، خانه هاي 
خالي در ســال اول مشــمول پرداخت ماهانه 
ماليات به ميزان اجــاره ماهانه ملك بودند و در 
سال هاي بعد، اين مبلغ به صورت پلكاني افزايش 
مي يافت؛ اما حاال، پس از رايزني  و هم فكري هايي 
كه كميسيون اقتصاد مجلس با مجموعه وزارت 
راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي انجام داده 
اســت، ماليات بر خانه هاي خالي تعديل شده و 
به مضربي از ماليات متعلقــه به اجاره هر واحد 
تبديل شده است. اين رقم گرچه در مقايسه با 
قانون سال94 )معادل يك دوم ماليات بر اجاره 
در سال اول( بسيار باالتر است، اما در مقايسه با 
مقادير گنجانده شده در كليات طرح تا حدودي 
كاهش نشان مي دهد؛ چراكه در محاسبه ماليات 
بر اجاره، هزينه هاي استهالك و نگهداري واحد 
از جمع درآمد كسر مي شــود، اما در پيشنهاد 
اوليه مجلس، اين مقادير در محاســبه ماليات 
بر خانه هاي خالي نبايد از مجموع درآمد اجاره 

كسر مي شد.

جزئيات تغييرات طرح مجلس
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: 
با تغييراتــي كه در قانــون و پيش نويس اتفاق 

افتاده، ماليات بر درآمد اجاره، براي ســال اول 
6 برابر، ســال دوم 12برابر و سال سوم 18برابر 
درنظر گرفته شــده اســت. مهدي طغياني در 
ارتباط تصويري با خبر ســيما گفت: متوسط 
درآمد ماهانه براي ارزش اجاره خانه در شــهر 
تهران حدود 54ميليون تومان درنظر گرفته شده 
كه ماليات آن طبق ماده131 قانون ماليات هاي 
مســتقيم حدود 8ميليون و300هــزار تومان 
مي شود. به گفته او، بر همين اساس نرخ متوسط 
ماليات خانه هاي خالي پايتخت در ســال اول 
حدود 50ميليون تومان )6برابر( و در سال دوم 
100ميليون تومان )12برابر( و در ســال سوم 
150ميليون تومان )18برابر( خواهد بود. البته 
ارقام ذكر شده فقط برآورد ميانگين مالياتي است 
كه مشمول واحدهاي استيجاري تهران مي شود 
و نرخ واقعي ماليات بر خانه هاي خالي براساس 
تقســيم منطقه و ارزش اجاره ملك و محاسبه 
ماليات بر درآمد اجاره هر واحد، تعيين خواهد 
شــد كه در اغلب موارد با رقم متوسط، تفاوت 

زيادي خواهد داشت.

فرايند شناسايي خانه هاي خالي
پس از تصويــب نهايي طــرح مجلس براي 
اصالح ماده54 قانون ماليات هاي مســتقيم، 
همه مالكان و مســتأجران مكلف مي شوند 
مشخصات مالكيت يا اجاره نشــيني خود را 
در سامانه  امالك و اســكان اظهار كنند و بر 
مبناي همين خود اظهــاري، بانك اطالعاتي 
جامعي از وضعيت بازار مســكن كشور مهيا 
خواهد شــد. براســاس طرح مجلس، پس از 
خود اظهاري مردم، آن دســته از واحد هاي 
مسكوني كه اطالعات سكونت و مالكيت آنها 

در سامانه امالك و اسكان ثبت نشده باشد، در 
حكم خانه خالي محسوب مي شوند و دريافت 
ماليات خانه هاي خالي تــا زمان نقل وانتقال 
ملك امكان پذير خواهــد بود. البته هر خانوار 
عالوه بــر اقامتگاه اصلــي، مي تواند مجموعا 
مالك يك اقامتگاه فرعي در شهر غير از محل 
اقامتگاه اصلي باشــد و هر سرپرست خانوار 
نيز مي تواند به تعداد افراد تحت تكفل باالي 
18سال يك واحد مسكوني را به عنوان واحد 
فرعي نگهداري كند. هر 2واحد اقامتگاه دوم 
و واحد فرعي، معاف از ماليــات بر خانه هاي 
خالي خواهند بود؛ امــا هزينه انرژي مصرفي 
در آنها براساس باالترين نرخ پلكان محاسبه 

خواهد شد.

نورافكن در بازار مسكن
اساس طرح كميسيون اقتصادي مجلس براي 
اصالح مــاده54 قانون ماليات هاي مســتقيم، 
بر تنبيــه مالكان واحدهاي مســكوني خالي و 
جلوگيري از احتكار مسكن استوار است و هيچ 
منعي بــراي مالكيت چندين واحد مســكوني 
توســط اشــخاص ندارد؛ اما انتظار مي رود در 
گام هاي بعدي براي مصرف كردن كاالي مسكن، 
تنبيه و مجازاتي هم براي مالكيت انبوه مسكن 
غيراســتيجاري تعيين كند كه باعث مي شود 
ســوداگري رد بازار مســكن به نفع متقاضيان 
مصرفي كاهش پيدا كنــد. تازه ترين يافته هاي 
كميسيون اقتصادي مجلس حاكي از اين است 
كه فعال در كشور براي 250نوجوان زير 18سال، 
بيش از 5واحد مســكوني به ثبت رسيده است 
كه مي توانــد نشــانه اي از دور زدن قانون براي 
احتكار مســكن به نام ديگران باشد. همچنين 
بررسي ها نشــان مي دهد، 8بانك نيز هركدام 
مالكيت 500واحد مسكوني را به نام خود ثبت 
كرده اند. پيش از اين نيز اعالم شــده بود؛ يك 
بانك به تنهايي مالك هزار واحد مسكوني است. 
اين واحدها يا حاصل سرمايه گذاري بانك ها در 
مسكن لوكس بوده يا ناشي از مصادره واحدهاي 
مسكوني وثيقه شده در ازاي تسهيالت است كه 
طبق قانون بانكداري بايد در مدتي مشخص از 
طريق مزايده فروخته شوند و منابع حاصل از آنها 

به چرخه بانكداري برگردد.

پس از تأكيد هاي فراوان رئيس جمهوري 
براي افزايش ســرعت ورود شركت هاي بورس

جديد به بورس، ديروز يك عضو شــوراي 
بورس با بيــان اينكه برنامه هايي براي تســريع در روند 
پذيرش شــركت هاي جديد در بورس در جريان اســت 
تأييدكرد: »بازار سرمايه در بخش پذيرش شركت ها، دچار 
يك بروكراسي پيچيده و كمبود زيرساخت و نيروي كافي 
بود.« اين ســخنان در حالي از ســوي يك عضو شوراي 
بورس گفته مي شود كه سال هاست كارشناسان نسبت به 
روند كنــد ورود شــركت هاي جديد به بــورس انتقاد 

مي كنند.
به گــزارش همشــهري، يكــي از مولفه هــاي اصلي 
توسعه يافتگي بازارهاي سرمايه در دنيا تعداد شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس هاي آن كشور است، به طوري كه 
فدراسيون جهاني بورس ها هم به دليل اهميت اين موضوع 
هر ماه گزارش هاي مربوط به ورود شركت هاي جديد در 
بورس هاي دنيا را به تفكيك منتشر مي كند تا نشان دهد 
كداميك از بورس هاي جهان در مســير توسعه يافتگي 

گام بر مي دارند.
بازار ســرمايه ايران از ابتداي دهه90 از نظر بسياري از 
شاخص هاي اقتصادي رشد كرده است اما به نظر مي رسد 
تناسبي ميان تعداد شركت هاي وارد شده به بازار سرمايه 
با ميزان توسعه يافتگي و همينطور ميزان استقبال انجام 
شده از بازار ســرمايه وجود ندارد به همين دليل اغلب 
كارشناسان معتقدند ســرعت ورود شركت هاي جديد 
به بورس بايد افزايــش يابد. درادبيــات اقتصادي ورود 
شــركت هاي جديد به بورس مي تواند كمك بزرگي به 
افزايش شــفافيت در اقتصاد بكند و در عين حال منجر 
به افزايش بهره وري و ســودآوري شركت ها شود. به طور 
كلي فوايد زيادي براي ورود شركت هاي جديد به بورس 
برشمرده مي شود كه افزايش شــفافيت، رشد بهره وري 
و دسترســي به منابع مالي جديد فقط چند ويژگي بارز 

آن است. در چنين شــرايطي آمار ها نشان مي دهد كه 
بازار سرمايه ايران با وجود رشــد روزافزون از نظر تعداد 
شركت هاي پذيرفته شده جاي رشد بسيار زيادي دارد 
حتي برخي آورد ها نشان مي دهد كه اين قابليت در اقتصاد 
ايران وجود دارد كه تعداد شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس و فرابورس به بيش از 2هزار شركت برسد. اين در 
حالي است كه هم اكنون تعداد شركت هاي پذيرفته شده 
در بازار سرمايه ايران كمتر از 700شركت است. بر همين 
اســاس به تازگي و پس از تغيير رئيس سازمان بورس، 
برنامه هاي جديــدي براي افزايش تعداد شــركت هاي 
جديد به بورس درنظر گرفته شده است و ديروز هم يك 
عضو شوراي بورس از اجراي برنامه هاي جديدي در اين 

زمينه خبر داد. 

تسريع در روند پذيرش شركت ها 
باالخره يك عضو شــوراي بورس با بيان اينكه بايد روند 
پذيرش شــركت ها در بورس تسريع شود گفت: با وجود 
افزايش چشــمگير ارزش بازار و معامالت، بخش واقعي 
اقتصاد از حيث تامين مالي از بازار ســرمايه بهره كافي 
نبرده و رقم ناچيزي از اين ظرفيــت صرف تامين مالي 

شده است.
حسين سالح ورزي با تأكيد بر اينكه بخشي از اين ايرادات، 
به بنگاه هابازمي گردد تأكيد كرد: بســياري از شركت ها 
به دليل ســاختاري كه از گذشته تاكنون حفظ كرده اند، 
صورت هاي مالي شــفافي ندارند و آمادگــي الزم براي 
پذيرش در بورس را ندارند. بازار ســرمايه نيز در بخش 
پذيرش شركت ها، دچار يك بروكراسي پيچيده و كمبود 
زيرســاخت و نيروي كافي بود، اما در اين شــرايط براي 
جلوگيري از تالطم و البته براي عمق بخشي به بازار، الزم 

است پذيرش شركت ها در بورس تسريع شود.
او افزود: به تازگي طي توافقي چهارجانبه كه ميان اتاق 
ايران، بورس، فرابورس ايران و جامعه حسابداران رسمي 

به عمل آمد، سامانه هوشمندي به نام رهسار طراحي شد 
و به بهره برداري رسيد. كاركرد اصلي اين سامانه، سنجش 
ميزان آمادگي شركت ها براي ورود به بازار سرمايه است.

به گفته او شــركت ها با ورود به اين ســامانه و بررسي 
اطالعات شان متوجه  مي شــوند، امكان پذيرش در چه 
بازاري را دارا هســتند و چه ايــرادات و ضعف هايي در 
اطالعات آنها وجود دارد.سالح ورزي ادامه داد:متقاضيان 
ورود به بازار سرمايه  مي توانند اطالعات اوليه اي كه براي 
پذيرش در بازار الزم اســت، ازجملــه صورت هاي مالي 
ســال هاي قبل، اطالعات هويتي شركت و اقالم ديگري 
مانند ميزان فروش و تعهدات و برنامه آينده را وارد كنند 

تا مورد بررسي قرار گيرد.

آدرسجديدشيوعويروستورم
خروج نرخ تورم ماهانه در تيرماه 

امســال از دامنــه مــورد انتظار تورم
دولتمــردان و بانــك مركــزي 
به عنــوان سياســتگذار پولــي و ثبت رشــد 
6.5درصدي سرعت رشــد تورم در ماه گذشته، 
باعث شده تا سازمان برنامه و بودجه در دفاع از 
سياست خود براي جبران كسري بودجه دولت، 
موج اصلي تورم تيرماه را جهش ناگهاني نرخ ارز 
نيمايي به عنوان لنگرگاه اسمي تورم معرفي كند. 
رئيس كل بانك مركزي اما در واكنشــي اعالم 
كرده كه جبران كســري بودجه دولت از كانال 
خريد منابع ارزي صندوق توســعه ملي توسط 
بانك مركزي به رشد پايه پولي دامن زده و اين 
اقدام به معناي استقراض دولت از بانك مركزي 

است.

سازمان برنامه تكذيب مي كند
ســازمان برنامه و بودجــه هفته گذشــته در 
اطالعيه اي اعالم كرد عملكرد 16 ماه گذشــته 
دولت نشــان مي دهد كه مي توانــد با كمترين 
خدشــه به منابع و مصارف بودجــه اي و بدون 
استفاده از بانك مركزي نسبت به ايفاي تعهدات 
خود عمل كنــد و حتي اگر قرار بــود نگراني از 
كسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل 
تا انتهاي بهار نمايان مي شد. اين نهاد دولتي در 
حالي دليل اصلي جهش دوباره موج تازه تورم را 
افزايش نرخ ارز نيمايي معرفي و به طور ضمني 
بانك مركــزي را مقصر مي دانــد كه رئيس كل 
بانك مركزي در واكنش به اين موضع گيري بر 
ضرورت استقالل بانك مركزي از دولت ها تأكيد 
مي ورزد و مي گويد: قضاوت درخصوص عملكرد 
بانك مركزي، بايــد در چارچوب محيط اقتصاد 
كالن و شوك هاي وارده به اقتصاد و همچنين بر 
مبناي ابزارها، اختيارات و درجه استقالل بانك 

مركزي باشد.

ماجرا چيست؟
ســازمان برنامه و بودجه مي گويد: دولت موفق 
شده كل تنخواه گردان خزانه را در انتهاي سال 
مالي 98تســويه كند و حتي يك برگ از اوراق 
مالي دولت، نكول نشــده و اين دستاورد بزرگ 
در ســال گذشــته به دليل انضباط بودجه اي با 
همكاري دســتگاه هاي مختلف ازجمله وزارت 

اقتصاد و وزارت نفت به دســت آمــده و تمامي 
پرداخت هاي اجتناب ناپذيــر به موقع پرداخت 
شده است. اين نهاد دولتي مي افزايد: صورت هاي 
مالي بانك مركزي در ســال 1398 شــاهدي 
بر انضباط مالي دولت در ســال گذشته است؛ 
به نحوي كه خالص بدهي دولت به بانك مركزي 
در پايان ســال مالي گذشته نســبت به انتهاي 
اسفند 1397 بالغ بر46درصد كاهش داشته و به 
اين ترتيب كاهش خالص بدهي دولت به بانك 
مركزي به اين معناست كه نقش بدهي دولت در 

رشد پايه پولي منفي بوده است.
ســازمان برنامــه و بودجه مي گويــد: دقت در 
تغييرات قيمت گروه هاي كااليي و شدت پاسخ 
قيمت ها نشــان مي دهد رفتار تورمي يك  ماه 
اخير مشــابه با تغييرات قيمت ماه هاي مرداد تا 
مهر سال 1397 است و در هر دو مقطع زماني، 
بدون ترديد جهش نرخ ارز و حركت لنگر اسمي 
موجب شده است كليه توليدكنندگان همزمان 

قيمت خود را تعديل كنند.

پاسخ همتي به نوبخت
رئيس  كل بانك مركزي با اشاره به نوسان برخي 
متغيرهاي پولي مي گويد: اين بانك مركزي تمام 
تالش خود را براي كنترل ميان مدت و بلندمدت 
رشد متغيرهاي پولي و مديريت نرخ سود، براي 
كنترل و مهار تورم به كارگرفته است و با وجود 
تمامي موانع و محدوديت ها ازهمه ابزارهاي خود 
براي تحقق تورم هدف گذاري شده، براي يكسال 
آينده، اســتفاده مي كند و قضاوت درخصوص 
عملكرد بانك مركزي، بايد در چارچوب محيط 
اقتصاد كالن و شــوك هاي وارده بــه اقتصاد و 
همچنين بر مبناي ابزارهــا، اختيارات و درجه 

استقالل بانك مركزي باشد.
همتي تأكيد مي كند: خريد بخشي از منابع ارزي 
صندوق توسعه ملي، جهت تأمين كسري بودجه 
توسط بانك مركزي )آنچنان كه در بودجه سال 
98تكليف شــده( درشــرايط تحريمي، تأمين 
كســري بودجه از محل پايه پولي اســت و اين 
روش، در كوتاه مدت، همانند استقراض از بانك 
مركزي خواهد بود و لذا، بانك مركزي به حكم 
وظيفه، نظر كارشناسي خود را درخصوص آثار 
احتمالي ناخوشــايند اين روش تأمين بودجه، 

گزارش كرده بود.

رئيس  كل بانك مركزي با اشــاره به روش هاي 
تامين كسري بودجه دولت از محل فروش سهام 
دولتي و نيز انتشار اوراق بدهي توضيح مي دهد 
كه در شرايط تداوم فشار حداكثري، روش هاي 
مناســبي براي تأمين منابع الزم از نقدينگي 
موجود در جامعه، و بدون فشــار به پايه پولي 
اســت و درصورت تداوم، كمك خوبي به بانك 
مركزي در نيل به هدف مهار تورم خواهد بود. 
او در عين حال يادآوري مي كند: همه افزايش 
قيمت ها در بهار امسال، صرفا به رشد پايه پولي 
و نقدينگي مربوط نمي شود. افزايش انتظارات 
تورمي، متأثر از عوامل غيرپولي و عملكرد ساير 
بازارها نيز در افزايش فشــارهاي تورمي نقش 

داشته اند.

راز جهش دوباره تورم
به گزارش همشهري، ســازمان برنامه و بودجه 
مي گويد: خالص بدهي  دولــت به بانك مركزي 
كمتر شده و فشاري بر پايه پولي وارد نشده است. 
واقعيت ماجرا اين است كه بدهي بانك ها و دولت 
تأثير كاهشــي بر افزايش پايه پولي در ترازنامه 
بانك مركزي داشته وليكن خالص دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي نزديــك به 90درصد در 
رشــد پايه پولي اثرگذار بوده است؛ به اين معنا 
كه دولت كسري بودجه خود را از محل برداشت 
از صندوق توسعه ملي جبران كرده است. با اين 
تفاوت كه دولت ريال ناشــي از اين برداشت از 
منابع صندوق توســعه ملي را از بانك مركزي 

گرفته، اما ارز آن در اختيــار بانك مركزي قرار 
نگرفته و همين مسئله در ميزان افزايش خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي منعكس شده 
است. اين گزارش مي افزايد: دولت ريال خود را 
از بانك مركزي براي پوشــش هزينه هاي خود 
دريافت كرده و ارز آن به دســت بانك مركزي 
نرســيده و در دســترس نبوده اســت؛ ارزهاي 
خريداري شــده از صندوق توسعه ملي در ازاي 
بدهي دولت، باعث شــده بانك مركزي نتوانتد 
اين ارزها را در بــازار به فروش رســاند و ريال 
تزريق شده جهت جبران كسري بودجه دولت را 
جمع كند و همين مسئله باعث انتشار پول داغ، 
پرقدرت و تورم زا در قالب رشــد پايه پولي شده 
است. كسري بودجه دولت يك واقعيت روشن 
است چرا كه هم درآمدهاي ارزي كم شده و هم 
ميزان وصــول درآمدهاي ريالي هم ســخت تر 
شده و اين احتمال قوي مطرح است كه اگر بانك 
مركزي ارزهاي صندوق توسعه ملي را مسدود و 
ريال آن را تا زمان وصول ارز در اختيار دولت قرار 
نمي داد، كسري بودجه دولت نمايان تر مي شد. 
البته برداشــت دولت از منابــع ارزي صندوق 
توســعه ملي به حكم قانون بودجه ســال 98 و  
مصوبه تكميلي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
دولت صورت گرفته و به نظر مي رســد كه بانك 
مركزي از استقالل و اختيارات الزم براي وتوي 
اين مصوبه تورم زا برخوردار نبوده و نخســتين 
نشــانه اين وضعيت در تورم تيرماه سال جاري 

نمايان شده است.

پرداخت 80 درصد طلب گندمكاران
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت حدود 80 

درصد پــول خريد گنــدم به كشــاورزان خبر داد. بــه گزارش كشاورزی
صداوسيما، حسين مدرس خيابانی گفت: نزديك به هفت ميليون 
تن خريد تضمينی گندم انجام شده اســت كه اين عدد نسبت به ميزان خريد 
تضمينی گندم پارسال هشت درصد بيشتر است. وی افزود: گندمی كه امسال 
از كشاورزان خريديم، 58 درصد نسبت به پارسال گران تر است، زيرا نرخ خريد 

تضمينی گندم باالتر رفت.
وی با اشاره به اينكه احتماالً امســال هم افزايش خريد تضمينی گندم نسبت 
به پارسال داريم، افزود: امسال برای خريد تضمينی حدود 9 تا 10 ميليون تن 
گندم برنامه ريزی شده اســت و  در زمينه تأمين گندم مصرفی كشور خودكفا 

می شويم.
 مدرس خيابانی با تأكيد بر اين كه مشــكلی برای نگهداری گندم در كشــور 
وجود ندارد، افزود: هم سيلوهای قديمی گنجايش گندم های ما را دارند و هم 
با سرمايه گذاری های جديد به مرور اين سيلوها نوسازی و بازسازی می شوند و 

به ظرفيت آن ها اضافه می شود.

ايجادفرصتهايجديددربورس
معاون مديرعامل بورس تهران هــم درباره پذيرش و ورود 
شــركت هاي جديد به بورس گفت:  افزايش عرضه اوليه و 
واگذاري سهام شركت هاي جديد در بورس، يكي از تكاليف 
مهم براي ايجاد فرصت جديد در اين بازار به شمار مي رود. 
مجيد نوروزي اما در مورد نحوه ورود شــركت هاي جديد 
به بورس كه در واقع پاسخي به داليل كند بودن روند ورود 
شركت هاي جديد به بورس است گفت: فرايند پذيرش تمام 
شركت ها در بورس براساس دستورالعمل پذيرش و مشمول 
بررسي هاي دقيق است و اعضاي هيأت پذيرش تمامي ابعاد 
مالي، عملياتي و ساير موارد مرتبط با شركت را پايش و پس 
از رفع نكات تعيين شده اجازه درج و عرضه سهام را صادر 
مي كنند. او اضافه كرد: با توجه به اينكه بورس تهران و سازمان 
بورس درخصوص تمام شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
مسئوليت نظارت قانوني دارند، مسئله بررسي صورت هاي 
مالي شركت ها با دقت انجام مي شود. معاون ناشران و اعضاي 
بورس تهران توضيح داد: اگرچه ارزشگذاري سهام شركت ها 
در فرايند پذيرش و عرضه اوليه توسط نهادهاي مالي داراي 
مجوز از سازمان بورس و به صورت حرفه اي انجام مي شود 
اما در مرحله آگهي عرضه اوليه، تمامي اطالعات شركت در 
گزارش ارزشگذاري توسط گروه تخصصي در بورس تهران 
بازبيني شده و درصورت لزوم نسبت به انجام حسابرسي ويژه 
و راستي آزمايي آنها اقدام مي شود تا صحت تمامي اطالعات 

دوباره مورد بررسي قرار گيرد.

بانك مركزي: برداشت از صندوق توسعه 
ملي براي تامين كسري بودجه دولت به 

افزايش پايه پولي دامن زد

قضاوت درخصوص 
عملكرد بانك مركزي 

بايد در چارچوب 
محيط اقتصاد كالن، 

شوك هاي وارده 
و بر مبناي ابزارها، 
اختيارات و درجه 

استقالل بانك مركزي 
باشد
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ثبت 2400هكتار به جاي 4/8هكتار به نام اوقاف
اصل سند وقفي كه در آن حدود موقوفه درج شده، هنوز از سوي سازمان اوقاف منتشر نشده است 

  مســاحت اراضي موقوفــه در يال مالر 
محيط
دماوند كه اين  روزها محل مناقشه بين 3 زيست

سازمان اوقاف و امور خيريه، جنگل ها و 
مراتع و ثبت اسناد و امالك كشور است، فقط 4.8هكتار 
است. درحالي كه سازمان ثبت اســناد و امالك كشور 
20سال پيش و به اشتباه بيش از 2400هكتار از اراضي 
منتهي به قله دماوند را به نام ســازمان اوقاف ثبت كرد. 
هم اكنون نيز ســازمان اوقاف، هرگونه توافق با سازمان 
جنگل ها درخصوص بازگرداندن يال دماوند را رد كرده 
و همچنان خود را به اســتناد رأي ديوان عالي كشور، 
مالك 2400هكتار از اراضي دماوند مي داند. ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري اما شــبانه مراحل اداري 
صدور سند كاداستر پالك هاي محل مناقشه را پيگيري 
كرد و تصويري از سند تك برگ صادر شده براي پالك69 

يال دماوند را منتشر كرد.

موقوفهكمتراز5هكتاراست
هم اكنون به گفته صادق سعادتيان، معاون امور امالك 
و كاداستر ســازمان ثبت اســناد، براي همه اراضي قله 
دماوند تا دشت الر سند ثبتي تك برگ صادر شده است، 
اما براســاس حكم قضايي موجــود 120 »من محلي« 
)4.8هكتار( از پالك هاي 68 و 69 وقف است كه كارگروه 
مشترك سازمان هاي ثبت اسناد، اوقاف و منابع طبيعي 
در حال بررســي وضعيت آن هســتند. رضا افالطوني، 
مديركل حقوقي سازمان جنگل ها و مراتع در گفت وگو با 
همشهري درباره زمين وقفي مالر مي گويد: سازمان منابع 
طبيعي با 120من محلي وقف شده مشكلي ندارد؛ چرا كه 
جزو مستثنيات است و مرتعي نيست و آثار كشاورزي و 
ساخت وساز روستايي قبل از سال41 در اين مناطق وجود 
دارد. سازمان ثبت اسناد براي كل اين پالك سند وقفي 
صادر كرده بود كه خوشبختانه به اراضي ملي بازگردانده 
شد. مسئله از آنجا شروع شد كه سازمان اوقاف مي گفت 
همه پالك هاي 68 و 69 متعلق به اوقاف اســت نه آن 

120من محلي كه جزو مستثنيات است.

جايخاليهيأتنظارتثبتي
با انتشــار اســناد تك برگ پالك هاي اطراف دماوند و 
ازجمله پالك 69 كه شبانه صادر شد، بر ابهامات ماجرا 
افزوده شــد؛ چرا كه به گفته مجتبي باقرزاده، مديركل 

اسناد و ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه تعيين حدود 
موقوفه، از نظر پالك ثبتي با اداره ثبت اسناد است و آن 
هم بايد براســاس احكام قضايي، سوابق ثبتي و نظرات 

كارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذيرد.
محمد داسمه، حقوقدان در گفت وگو با همشهري راه حل 
را در اجراي »بند 2 و 5 مــاده25 اصالحي قانون ثبت« 
مي داند كه براساس آن رســيدگي به تعارض در اسناد 
مالكيت با هيأت نظارت ثبتي اســت. او مي گويد: اين 
هيأت مرجع قضاوتي اســت كه عالوه بر مديركل ثبت 
اسناد اســتان، 2قاضي در مورد پرونده هاي اينچنيني 
مي توانند رأي دهند. ايرادي كه سازمان اوقاف در مورد 
شكل اجراي آيين دادرسي وارد كرده نيز درست است، 
چون صدور سند جديد با ابطال سند قبلي اين پالك ها 
ممكن است. اين در حالي است كه سازمان ثبت اسناد 
رســيدگي به اختالفات مربوط به بخش هاي وقفي را 
موكول به بررسي در كارگروه ويژه مي كند. ضمن اينكه 
فرايند اداري صدور سند جديد معموال چندماه به طول 

مي انجامد.
او با اشــاره به اينكــه »120 من محلــي بذر باش« در 
اراضي روستاي مالر است، مي گويد: اين مقياس سنتي 
است و به معناي وسعتي است كه يك كشاورز 120من 
گندم را براي كشت به صورت ســنتي در زمين پخش 
مي كند. هر مشت گندم معموال در وسعت حدود 1.5متر 
پخش مي شــود كه حاال هر من محلي را 400مترمربع 
حســاب مي كنند. دماوند چون دماوند است، موضوع 
رسانه اي شده  و اال تخلفات سهوي و عمدي اينچنيني در 

پرونده هاي ثبت سراسر كشور وجود دارد.

اوقافسندوقفيرامنتشرنميكند
اصل سند وقفي كه در آن حدود موقوفه درج شده، هنوز 
از سوي سازمان اوقاف منتشر نشــده است. به گزارش 
روابط عمومي سازمان اوقاف، مجتبي باقرزاده مي گويد 
كه طبق رأي ديوان عالي كشور در سال13۷4 وقفيت 
قريه و مراتع مالر احراز و اثبات شــده است و براساس 
همين دادنامه در ســال84 ســند مالكيت موقوفه كه 
بانيت بهداشت عمومي مردم، عمران و عزاداري محرم 
در منطقه اســت، صادر شــد. اين در حالي است كه به 
گفته محمد داســمه، آنها رأي بر »صحت  اصالت سند 
وقفي« گرفته اند. به اين معنا كه ديوان، وقفنامه عادي 
و غيررسمي موجود را به يك برگ رسمي، بدون توجه 
به محتويات وقفنامه تبديل كرده است. اين رأي صرفا بر 
صحت وقفنامه داللت دارد نه بر ماليكت سازمان اوقاف 
به 2400هكتار از اراضي دماوند. اوقاف وقفنامه را منتشر 
كند كه همه بدانند حدود مورد اختالف چه مقدار است.

مشخص شدن موقعيت جغرافيايي 120من محلي در 
حوالي روســتاي مالر تكليف معدن پوكه نزديك اين 
روستا را هم كه ســال ها از ســوي اوقاف و مردم مورد 
بهره برداري قرار گرفته، مشخص خواهد كرد. هم اكنون 
براي پالك هــاي 35 و 3۷ كه يكــي 3دانگ و ديگري 
6دانگ اســت نيز در اين منطقه بين ســازمان اوقاف و 
جنگل ها اختالف نظر وجود دارد اما با اين حال دو روز 
پيش سازمان اوقاف و ثبت اسناد بدون حضور سازمان 
جنگل ها كه يكي از ذينفعان در حفظ اراضي ملي است، 
نشست مشتركي برگزار كرده اند و بايد ديد تكليف اين 

موقوفه جنجالي چگونه مشخص خواهد شد.

زهرارفيعي
خبر نگار

 مديركل اوقاف مازندران:  جنگل ادعايعجيبدرموردآقمشهد
آق مشهد دست كاشت است

مي گويند درختان جنگل آق مشهد را يك 
منابع
فرد  كاشته است. مي گويند 5600هكتار طبيعي

جنگل را 560سال پيش »آميرزا عبداهلل 
ســاروي« در منطقه اي  باير كاشت و چون آنجا را احيا  
كرد، مالك شد و توانســت وقف كند. اين تعابير بدين 
معناست كه هم محلي ها، هم كارشناسان منابع طبيعي 
كشور و حتي كارشناسان يونسكو نيز سرشان در ثبت 
جهاني جنگل هيركاني كاله رفته و جنگل آق مشــهد 
اصالت ندارد. حجت االسالم ابراهيم حيدري، مديركل 
اوقاف اســتان مازندران سرانجام ســكوت خود را در 
پرونده آق مشهد شكســت و در يك برنامه تلويزيوني 
اعالم كرد: »موقوفه جنگل آق مشهد 560سال قدمت 
دارد و يكي از ادله اي كه ثابت مي كند اين وقف درست 
است، ســابقه ثبتي آن اســت. در اين منطقه جنگل 
هيركاني وجود ندارد. جنگل هاي آق مشــهد باالصاله 
نيستند و بالعرض هستند. آنجا درخت كاج كاشته اند و 
موقوفه است.«  وي در پاسخ به اين موضوع كه جنگل 
آق مشهد ساري رويشــگاه و ذخيره گاه گونه اندميك 
شمشادهاي بكر هيركاني است، افزود: »من اين را قبول 
ندارم. منابع طبيعي خودش دارد از جنگل برداشــت 
مي كند.« اين مسئول محلي اوقاف البته در آن برنامه 
كه ساعت 9شــب از شبكه5 ســيما پخش شد، هيچ 
سندي مبني بر كاشت درختان كاج در جنگل آق مشهد 

آن هم در 560سال پيش ارائه نكرد.
 

2شاهددربارهاصالتآقمشهد
منطقه آق مشهد در قلب جنگل هاي هيركاني شمال 
كشور، منطقه اي جنگلي است كه با غناي تنوع زيستي، 
گونه هاي بومي نادر و منحصر به فرد گياهي و جانوري و 
زيبايي حيرت انگيز، چشم هر بيننده اي را به خود خيره 
مي كند. اين جنگل ها نوار سبزي به طول 850كيلومتر 
و مســاحت يك ميليون و 850هزار هكتار هستند كه 
سواحل جنوبي درياي كاسپين را پوشانده و باقيمانده 
از جنگل هــاي پهن برگ خزان كننده از دوران ســوم 
زمين شناســي اســت كه فرايند تكامــل آن از 25 تا 
50ميليون سال پيش به شكل طبيعي و پيوسته ادامه 
يافته است. براساس وقف نامه »آميرزاعبداهلل ساروي« 
كه 5600هكتار جنگل عمومي را در تملك او قرار داده 
و عبداهلل ساروي آن را وقف كرد، آمده است: »مايتعلق 
موقوفه اعم از »توت زار«، »تليوار«، »انهار«، »اشــجار 
مثمره و غيرمثمره«، »اراضي خشكي و آبي«، »مراتع 

گاوي و گوسفندي« كه شامل محالت »گليج خيل« 
و »كمر خيل« نيز است، وقف امامزاده حارث و مراسم 
مذهبي و تعمير و روشنايي بقعه متبركه كرده است و 
برابر سوابق ثبتي 6 دانگ قريه مزبور به پالك55 اصلي 

از سوي متوليان وقت مشخص شده است.«
پيگيري پرونده وقف جنگل هاي آق مشــهد همچنان 
از ســوي مراجع عالي اوقاف مسكوت مانده است. طي 
2هفته اخير، مسئوالن سازمان اوقاف و امور خيريه به 
هيچ يك از تماس هاي خبرنگار روزنامه همشهري پاسخ 
نداده اند و خبرنگار همشــهري تاكنون ده ها تماس با 
تلفن همراه حجت االسالم خاموشــي رئيس سازمان 
اوقاف و امورخيريه، لهراســبي مديــر روابط عمومي 
آن سازمان و خاكي زاده مســئول ارتباط با رسانه هاي 
سازمان اوقاف برقرار كرد كه هيچ يك از آنها به منظور 
درج نظرات ســازمان اوقاف و امور خيريــه در پرونده 

آق مشهد موفق نبود.

دستگاهقضادرحالبررسياست
حجت االســالم محمدصــادق اكبــري، رئيــس كل 
دادگستري مازندران اما درخصوص پرونده آق مشهد 
به همشهري مي گويد: از سال1382 اين پرونده طرح 
دعوا شد و طي 1۷ســال نيز رأي وقف آق مشهد 2بار 
تأييد شد كه اخيرا به محض اطالع رئيس قوه قضاييه، 
دستور رسيدگي مجدد به پرونده آق مشهد توسط آقاي 
رئيسي صادر شد و حسب دســتور، بنده و چند تن از 
مسئوالن از اين منطقه بازديد داشتيم و پرونده اكنون 

در دستور بررسي مجدد است. او اعالم كرد: چنانچه به 
اين نتيجه برسيم كه اين رأي برخالف شرع مقدس و 
قانون صادر شده، قطعا اعمال مجدد ماده4۷۷ از طريق 
دستگاه قضا صورت مي گيرد تا درصورتي كه محرز شود 
رأي وقف آق مشهد، برخالف شرع مقدس و قانون صادر 
شده اســت، اعمال مجدد ماده4۷۷ از طريق دستگاه 

قضايي انجام  شود.

نگرانيازقطعدرختانهيركاني
تيرماه1398 بود كه 310هزار هكتــار از جنگل هاي 
هيركاني به عنوان دومين ميراث طبيعي ايران پس از 
»بيابان لوت« در فهرســت ميراث جهاني يونسكو به 
ثبت رســيد. اصالت جنگل آق مشهد نيز طي اين رأي 
تأييد شد. نكته حائز اهميت آنكه عرصه هاي ثبت شده 
در فهرست يونسكو بايد كامال بكر باشند و از تخريب، 
جاده سازي و فعاليت هاي معدني مصون مانده باشند. در 
عين حال به همشهري خبر رسيده است كه »حسينعلي 
خادمي« متولي وقف آق مشهد، درخواست بهره برداري 
و قطــع درختان منطقــه را به منابع طبيعي اســتان 

مازندران ارسال كرده است.
پيش بيني مي شود در اين شرايط كه سازمان بازرسي 
كل كشور، قوه قضاييه و ســازمان جنگل ها با جديت 
در حال بررســي مجــدد پرونده وقــف 5600هكتار 
جنگل هيركاني آق مشــهد هســتند، اداره كل منابع 
طبيعي استان مازندران پيشنهاد بهره برداري از جنگل 

آق مشهد توسط متولي وقف اين منطقه را رد كند.

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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افقي:
 1- كشــت به اميد بــاران- 
رودخانه اي در پاكستان-كژدم

2- گوشــه ها- از گياهــان 
آپارتماني زيبا- نت چهارم

3- سراســيمگي- بزدل- نام 
ديگر درياچه پريشان

4- بله آلماني- منزل آذري- 
شايستگي

5- فاقــد جوانمردي- كوهي 
در جنوب تبريز- گوشه اي در 

دستگاه شور
6- قدرت مالــي- پنبه زن- 

شيريني  ماه رمضان
۷- حماقــت- تخته هاي زير 

ريل- مادر عرب
تابســتان-  ســوغات   -8

غيرمجاز- ريزه هر چيز
9- بــوي رطوبــت- پارچه 
ابريشمي داراي نقش و نگار- 

انبازه
10- اهل مرو- بدخلق و عصبي- 

پنجاه ونهمين سوره قرآن
11- دومين مهره گردن- خبر 

خوش- قريه
12- شــهري در شهرستان 
دماوند- شكســت ورزشي- 

گشاده
13- همسر حضرت موسي)ع(- 
پرنده اي شبيه كبك- نام قديم 

مدينه

14- ضمير سوم- درجه اي در 
نيروي دريايي- چشيدن

15- عفونــت قارچي دهان 
شيرخواران- برآمدگي منظم 

و متوالي- بسيار درخشان
  

عمودي:
1- ســرقت- اتــاق ريلــي- 

وضعيت روحي و خلقي
2- آهنگساز شــهير آلماني 
در قرن نوزدهم- شــتاب و 

تعجيل
3- از حبوبات- داناتر- سالك
4- پدرمرده- سگ كودكانه- 
معروف ترين پل خط راه آهن 

شمال كشور
5- دو يــار همقــد- بــراي 
تزئين ســطوح كيف و كفش 
بــه كار مــي رود- از درجات 

سپاه پاسداران
6- رفت وآمد- دختر افراسياب 

و دلداده بيژن- چوب خوشبو
۷- بيزاري- نوعي انرژي- عضو 

جونده
8- بشــقاب بزرگ- كتابي از 

ناصرخسرو- نهر
9- شور و غوغا- پاندول- الزم

10- در خانه صاحبش شــير 
است- چشمه- چراغ

11- پايبند در دوستي- جمع 
شيخ- ابر نزديك زمين

12- دلدادگان- تسخيرشده- 
جنگ و پيكار

13- پرهيزكار- آسوده- قيمت
14- ترميــم پارگي پارچه- از 
وزارتخانه هــاي جمهــوري 

اسالمي ايران
15- ســودمند و پرثمــر- 
تيمارگر اســب- شــهري در 

استان زنجان
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پس از امارات و چين، مريخ نورد ناسا هم براي رسيدن به سياره سرخ مسافرت 7 ماهه خود را 
آغاز كرده است

جهان استارتاپياستقامت در راه مريخ

فرصتيبرايقدرتنمايياستارتاپها

شيوع ويروس كرونا باعث شد تا مســئوالن بر آن شوند كه نمايشگاه 
»ســي اي اسCES2021( »2021( را ايــن بار به صــورت آنالين 
برگزار كنند. به گزارش وب ســايت انگجت، نمايشــگاه بين المللي 
ســي اي اس)CES( بزرگ تريــن رويداد فناوري جهان محســوب 
مي شود كه از سال1967تاكنون برگزار شده است، اما امسال شرايط 
به گونه اي پيش رفته كه مانند بسياري از رويدادهاي علمي و فناوري 
جهان، اين نمايشــگاه نيز به صورت آنالين برگزار شــود. بسياري از 
استارتاپ هاي جهان اكنون اين فرصت را خواهند داشت تا در برگزاري 
آنالين اين نمايشگاه قدرت خود را به رخ همگان بكشانند و از موضع 
خود كه همواره ارائه خدمات آنالين به كاربران و مشتريان بوده است، 
حمايت كنند. اين نمايشگاه مكاني است براي آنكه شركت هاي برتر 
حوزه الكترونيك و فناوري، محصوالت شــگفت انگيز خود را در آن 
معرفي كنند. اگرچه بســياري از مقامات قصد داشتند كه با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي آن را برگزار كنند، امــا در نهايت تصميم بر 
 CES آن شــد كه به خاطر همه گيري بيماري كوويد – 19، امسال

به صورت آنالين برگزار بشود.

راهكاريبرايكاهشهزينههايانرژي
Insolight يك استارتاپ حوزه فناوري سوئيسي است كه دفتر آن در 
پارك نوآوري EPFL در لوزان مستقر است و نسل هاي آينده پنل هاي 
خورشــيدي را براي بازار جهاني تهيه مي كند. به گزارش وب سايت 
اييو – استارتاپس، فناوري آنها مبتني بر تكنولوژي نوري ثبت شده در 
يك ماژول مسطح استاندارد با راندمان 29درصد است. اين استارتاپ 
پنجشنبه گذشته در بيانيه اي اعالم كرد يك ســرمايه 4/6ميليون 
يورويي در سريA به دســت آورده است كه مي تواند براساس آن كار 
بيشتري روي پروژه خود انجام دهد. Insolight با هدف بهبود بازده 
تاسيسات و در نهايت كاهش هزينه هاي مربوط به انرژي خورشيدي 
اين سرمايه را دريافت كرده است. پس از نخستين دور از سرمايه گذاري 
در ژانويه2018، اين استارتاپ تأييد و ثبت صفحات خورشيدي مسطح 
خود را اعالم كرد. آنها با موفقيت اين فناوري را از آزمايشــگاه خارج 
كرده و استحكام محصول نهايي خود را در شرايط واقعي آب و هوايی 
ثابت كردند. اين اســتارتاپ تاكنون همكاري هاي جدي با بازيگران 
اصلي صنعتي و همچنين مراكز تحقيقاتي در ســطح جهاني برقرار 
كرده اســت. ضمن اينكه آنها توسط ســرمايه گذاران خصوصي نيز 

پشتيباني مي شوند.

ركوردشكنيهواويدرفروشگوشيهايهوشمند
شــركت چيني هواوي بــراي اولين بار با پشــت سرگذاشــتن 
سامســونگ به بزرگ ترين فروشنده گوشــي هاي هوشمند در 
جهان تبديل شده است. براســاس گزارشي كه شركت كاناليس 
)Canalys( منتشر كرده هواوي با فروش ۵۵.8ميليون گوشي 
هوشمند در 3 ماه دوم سال 2020 ميالدي توانسته است از شركت 
سامسونگ پيشي بگيرد. سامسونگ در اين مدت ۵3.7ميليون 
گوشي هوشــمند فروخته اســت. اين در حالي است كه هواوي 

شرايط تحريم از سوي آمريكا را پشت سر مي گذارد.
شارژپهپاددر5دقيقه

فناوري جديــد در ســاخت پهپادهاي كوچك، ايــن قول را به 
مصرف كنندگان داده اســت كه شــارژ اين پرنده ها در كمتر از 
۵دقيقه صورت گيرد. به گزارش نيواطلس، بيشتر مولتي كوپترها، 
كمتر از 30دقيقه مي توانند در آسمان باشند و براي شارژ مجدد 
 نيز به زماني بين يك تا 2ســاعت نياز دارند. شركت استوردات 
StoreDot( اعــالم كــرده كــه مي خواهــد از باتــري  (
بهينه سازي شده اي استفاده كند كه شارژ پرنده هاي هدايت پذير 

كوچك را به زير ۵دقيقه كاهش دهد.
برقيهايارزانقيمت

شركت خودروسازي كاندي چين كه كارش ساخت وسايل نقليه 
الكتريكي اســت، تا 3هفته ديگر 2خــودروي SUV كوچك با 
قيمت هاي 20 و 30هزار دالر را روانه بازار خواهد كرد. به گزارش 
نيواطلس، در شرايطي كه بسياري از خودروهاي برقي قيمت هاي 
بســيار بااليي دارند، اين شــركت چيني 2مدل K27 و K23 را 
درحالي به بازار مي فرســتد كه باتري هاي آنها به ترتيب 160 و 
302كيلومتر برد دارند. حداكثر سرعت مدل K27كه كوچك تر 
اســت، 101كيلومتر بر ســاعت و مدل K23، 112كيلومتر بر 

ساعت است.
كرمضدآفتابفضاييرسيد

محققان دانشگاه »نورت وسترن« با ساخت نوع جديدي از مالنين 
غني شده با ســلنيوم، ماده اي بيولوژيكي به نام »سلنومالنين« 
ايجاد كرده اند كه از بافت هاي انساني محافظت كرده و مي تواند 
محافظي ايده آل براي فضانوردان محســوب شــود. به گزارش 
ديلي ميل، آزمايش اين ماده بيولوژيكي در آزمايشگاه نشان داده 
كه سلول هايي كه به اين ضد آفتاب آغشته شده بودند، پس از قرار 
گرفتن در معرض دوز كشنده اي از اشعه، حيات شان را به صورت 

عادي ادامه دادند.
جادهسازيباضايعات

گروهي از پژوهشگران و مهندســان »مؤسسه سلطنتي فناوري 
ملبورن« )RMIT( استراليا به سرپرستي دكتر »محمد صابريان 
بروجني«، دانشمند ايراني اين دانشــگاه موفق شده اند موادي 
را براي ســاخت جــاده با به كارگيــري ضايعات ســاختماني و 
الستيك هاي فرســوده اختراع كنند. به گزارش نيواطلس، اين 
ماده بازيافتي در آزمايش ها، اســتحكام خوبي را نشــان داده و 

انعطاف الزم براي ساخت جاده را نيز دارد.

سورپرایز روسی برای واکسن کرونا 
در حالی كه مهمترين گزينه های علنی واكسن كرونا در فاز سوم آزمايش به سر می برند روس ها با اعالم عرضه واكسن تا حدود 2 هفته 

ديگر شگفتی ساز شده اند
روس ها با اعالم خبر توليد واكسنی عليه كرونا 

كه تا اواسط ماه آگوست)اواخر مرداد( توليد دانش
انبوه آن آغاز می شــود، نقل محافل خبری و 
علمی دنيا شــده اند. در شــرايطی كه  مراكز تحقيقاتی و 
شركت های بزرگی مانند آكسفورد و مدرنا به تازگی وارد فاز 
سوم آزمايش انسانی واكسن كرونا شده اند، كارشناسان از 
اينكه روســيه زودتر از همه خبر از تصويب و توليد واكسن 
داده است تعجب نمی كنند.  به صورت معمول كشورهايی 
مانند روســيه و چين عادت دارند كه تحقيقــات خود را به 

صورت چراغ خاموش و بدون كار رسانه ای پيش ببرند. 
به گزارش ســی ان ان، مقامات مســكو اميدوارند واكسن 
آنها طی دو هفته آينده آزمايش گسترده خود را پشت سر 
گذاشته و به تصويب برسد تا در ماه پيش رو توليد انبوه آن 

آغاز شود. 
توســعه واكســن در موسســه تحقيقات اپيدميولوژی و 
ميكروبيولوژی گاماليا در پايتخت روســيه توسط صندوق 
ســرمايه گذاری مستقيم روســيه تامين مالی شده است. 
»جان آكسفورد« نويسنده كتاب ويروس شناسی انسانی 
می گويد تحت تاثير پيشرفت برنامه واكسن روس ها قرار 
گرفته اما شگفت زده نشده است. او می گويد: اين واكسن 
از انســتيتوی گاماليا می آيد كه موسسه تحقيقاتی بسيار 
بزرگی در مسكو است. آنها مطمئن هستند كه اين واكسن 
با استانداردهای بين المللی ســاخته و مورد آزمايش قرار 
گرفته است، بنابراين می توان با مجوزهای متقابل در خارج 
از كشور و همچنين در روســيه توليد و به كار گرفته شود. 
روسيه نيز مانند ســاير تيم های تحقيقاتی سراسر دنيا از 
تكنولوژی موجود برای توليد واكســن عليه ويروس كرونا 

استفاده كرده است. 
»يان جونز« پروفسور ويروس شناسی در دانشگاه ردينگ 
انگليس می گويــد از آنجايی كه واكســن روســيه طبق 
تكنولوژی های روز ساخته شده است پس احتماال خطری 
ايجاد نمی كند. دانشمندان پيش از اين گفته اند كه جهان 
به تعداد زيادی واكسن و حتی بر اساس شرايط هر منطقه به 

صورت مجزا نياز دارد.  

»كريل ديميتريف« رئيس اجرايی صندوق سرمايه گذاری 
مستقيم روسيه نيز انتظار دارد واكسن مذكور اولين واكسن 
مصوب در بين 100 واكسن در دست ساخت در سراسر دنيا 
باشد. ديمتريف خود جزو نفرات داوطلبی بوده كه واكسن در 
مراحل اول و دوم آزمايشی به او تزريق شده است و در هر دو 

مرحله نيز توليد آنتی بادی را تحريك كرده است. 

اطالعاتدردسترسنيست
كارآزمايی های بالينی فاز 3 واكســن انستيتوی گاماليا به 
زودی در روســيه، امارات و ساير كشــورها آغاز می شود و 
گزارش ها حاكی از آن است كه تاييد آن تا 10 آگوست)20 
مرداد( اجازه می دهــد تا هزاران نفر از كاركنان پزشــكی 
واكسينه شوند. واكسيناســيون در مقياس بزرگ جمعيت 
هم می تواند از ماه بعد از آن آغاز شــود. فاز ســوم آزمايش 
بالينی معموال در چند كشــور انجام می شود تا تفاوت های 
ژنتيكی در افرادی نيز مورد تاييد قرار بگيرد. مقامات امارات 
می گويند اين كشــور به دليل داشتن دامنه ای گوناگون از 
جمعيت ،محل ايده آلی برای فاز سوم آزمايش واكسن است. 

طبق گزارش ها 30 ميليون دوز از اين واكسن تا آخر سال 
در روسيه توليد می شود و طبق توافقات با ۵ كشور، حجم 
توليد خارجی نيز به 170 ميليون دوز خواهد رســيد. هند، 
برزيل و عربستان جزو كشورهايی هستند كه نسبت به خريد 
واكسن روسيه از خود اشتياق نشــان داده اند. ديميتريف 
روز پنجشــنبه ادعا كرد در حالی كه رويكردی رســمی از 
طرف آمريكايی ها برای خريد واكسن روسيه وجود نداشته 
است اما برخی از شــركت های خصوصی آمريكا تحقيقات 
اوليه را برای يافتن اطالعات بيشــتر در مورد واكســن آنها 
آغاز كرده اند. دانشمندان روس می گويند سرعت پيشرفت 
واكسن آنها ناشی از نسخه اصالح شده ای است كه قبال برای 
مبارزه با بيماری های ديگری نظير سارس و مرس كه مولد 

آنها ويروس كرونا بوده، ايجاد شده است. 
به صورت رسمی اطالعات علمی دقيقی از واكسن روس ها 
در مجالت علمی دنيا منتشر نشده است اما مقام های مسكو 
می گويند اطالعات علمی آنها در حال حاضر تدوين شده و  
به زودی برای بررسی و انتشار در مجالت علمی در دسترس 

قرار خواهد گرفت.   

100ثانيه خبر

منبعانرژيپلوتونيمي
ژنراتور ترموالكتريك راديو اسكوپ چند ماموريتي 
مي تواند گرما را از پلوتونيــم به برق تبديل كند كه 

مي تواند 2باتري اصلي مريخ نورد را شارژ كند.

پايينترازسطح
 RIMFAX ابزار
يا همان »رادار 
تصويري براي ديد 
زيرسطحي مريخ« 
نشان مي دهد كه 
در عمق 9متري زير 
مريخ نورد چه چيزي 
وجود دارد.

چرخهاي
قدرتمند

مريخ نورد از 6چرخ از جنس 
آلومينيوم ضخيم استفاده 
مي كنــد كه مي تواند ســطح 
ســياره ســرخ را با سرعت 
0.1مايل بر ساعت بپيمايد.

ايستگاههواشناسي
آناليزكننده ديناميك محيط زيســت 
مريــخ موســوم بــه MEDA داراي 
حسگرهاي متفاوتي است كه مي تواند 

شرايط جوی را پيش بيني كند.

هوايتازه
يــك ابــزار بــه نــام 
MOXIE اكسيژن را 
از دي اكســيدكربني 
كه بيشتر جو مريخ را 
تشــكيل داده است، 

بيرون مي كشد.

كنترلنمونه
اينجــا دســتگاهي وجــود 
دارد كــه بــا كنــدوكاو و 
عكسبرداري، نمونه ها را از 
ســطح مريخ جمع كرده و در 
لوله هــاي مخصوصــي قرار 
مي دهند و سپس دستگاه به 

مأموريت بازمي گردد.

حفاري
دريل داراي 

سيستمي براي 
تعويض مته هاي 

مختلف براي 
كارهاي متنوع 

حفاري است.

پوشيدهشدهازدوربين
MASTERCAM – Z

يك جفت دوربين استريو اسكوپ كه مي تواند تصاوير سه بعدي رنگي تهيه كند.
SUPERCAM

يك دوربين، ليزر و اســپكترومترهايي كه اجازه مي دهــد، ابردوربين به مطالعه 
معدني صخره ها و خاك از باال تا عمق 7متري بپردازد.

PIXL
يك دوربين فوق العاده كلوزآپ كه مي تواند از اهداف تعيين شده، تصويربرداري 

كرده و نقشه هاي مقدماتي را ترسيم كند.
SHERLOC/WATSON

يك دوربيــن ماكرو با فوكوس خودكارســت كــه عكس هايي را براي مقايســه با 
نقشه هاي ماژوالر از پيش تعيين شده ارائه مي دهد. 

HAZCAMS
6دوربين رو به پايين كه براي كنترل خطرهاي اطراف مريخ نورد تعبيه شده است.

NAVCAMS
2جفت دوربين كه وظيفه ناوبري و هدايت مريخ نورد استقامت را برعهده دارند. 
آنها مي توانند از 25متري، اشيايي به اندازه يك توپ گلف را مشاهده و رصد  كنند.

بالگردمريخي
ابتدا بايد گفت كه اين وســيله خيلي براي ماموريت 
اصلي اهميتــي نــدارد، اما بــه هرحــال، مريخ نورد 
استقامت يك بالگرد با 2ملخ كه با انرژي خورشيدي 
كار مي كننــد، دارد. اگر همه  چيز خــوب پيش برود، 
اين بالگرد در طول 30روز، 5پرواز آزمايشــي براي 
انجــام عكســبرداري خواهد داشــت. اين وســيله 
حداكثر 3دقيقه در هوا خواهد ماند و تا ارتفاع حدود 
300متر از ســطح مريخ خواهــد رفت. ايــن بالگرد 
مي تواند نخستين پرنده اي باشد كه در مريخ به پرواز 
درمي آيد.  ناسا اميدوارست كه پس از موفقيت اين 
بالگرد در مريخ، شــاهد پرواز بالگردهاي بيشــتر با 

هدف انجام مأموريت هاي بزرگ تر و مهم تر باشد.

واحد دكل ابردوربين

سنسور تشعشع

MEDA حسگرهاي باد

دوربين هــاي 
خطر جلو

MEDA حسگرهاي حرارتي مادون قرمز و گرمايي

دوربين هاي ناوبري

دوربين هاي مستر – زد

SHERLOC/PIXL
محاسبه اهداف

دوربين هاي ديجيتال 
Z - مستر

حسگرهاي 
MEDA حسگرهاي گرمايي

الكترونيك 
و فشاري 
MEDA

الكترونيك هاي 
SHERLOC

بدنه ابردوربين

RIMFAX آنتن

دوربين 
خطر عقب

Z - دوربين مستر
كاليبراسيون هدف

ين
رب

دو
بر

ا
ف

هد
ن 

يو
س

را
يب

كال

SHERLOC/WATSON

PIXL

ســومينوآخرينمريخنوردآمادهشــدهروي
زمين،پنجشنبهباموشــكاطلس5راهيسفر
طوالنيمدتخودشــدتابراســاسمحاسبات
انجامگرفته،درروزهجدهمماهفوريهسال2021
رويســطحمريخفــرودبيايــد.مريخنورد
»استقامت«يا»پشتكار«ناسا،پساز2مريخنورد

اماراتــي»اميد«وچيني»تيانــونيك«،راهي
سيارهسرخشدهاست.اينكاوشگرهمقصددارد
نمونههايمتفاوتيراازاينسيارهباخودبهزمين
بياوردتاتجزيهوتحليلهايدقيقتروبهتريروي
آنهاانجامگيرد.ناساپيشازايننيزتوانستهبود
مريخنوردهاييرادرسالهاي2004،1997و2011
بهسطحاينسيارهاعزامكند.دراصلتنهاناسا
بودهاستكهتاكنونتوانستهكاوشگرانشرابه

سالمتروياينكرهفرودبياورد.

مهندسانناســايكروزپسازپرتابكاوشگر
استقامتبهسمتمريخاعالمكردندكهپساز
اينپرتابموفق،كاوشگرمذكوربا2نقصناگهاني
مواجهشدهاست.ايننقصهادرسيستمارتباطي
ودمايفضاپيمابودهاستكهسببشده،سيستم
روي»حالتايمني«قراربگيرد.البتهناسااعالم
كردهاستكهايننقصهايكوچك،مشكليرا
درماموريتسفربهمريخبهوجودنخواهدآورد.

يكيازشاخصههاياصليمريخنورداستقامتاين

استكهاينوسيلهدســتگاهيراباخودداردكه
ميتوانددياكســيدكربنموجوددرهوايمريخ
رابهاكســيژنتبديلكند.اينحركتميتواند
نقطهبسيارروشنيبراياعزامفضانوردبهسياره
سرخباشــد.ايندستگاهآزمايشــيكهنامش
MOXIEاست،ميتواندبههموارسازيمسير
براياكتشــافاتانســانيمريخكمككند.اين
دستگاهميتواندمحاســبهكندكهبهچهشكلو
بهچهميزانميتواناكسيژندرمريختوليدكرد.

برنامهساخترآكتورهستهاي
يكــيازبرنامههاييكهآمريــكادرمريخدنبال
ميكند،ساخترآكتورهســتهاياست.دراصل
اينكاربرايتوليدانرژيمــوردنيازبرايزندگي
بشردرسيارهسرخصورتخواهدگرفت.وزارت
انرژيآمريكادرخواســترســميبرايساخت
سيستم»شكافتســطح«راارائهكردهكهامكان
زندگيبلندمدتانســاندرمحيطخشنفضارا

فراهمميكند.

ساسانشادمانمنفرد
خبرنگار

رصدواكسنهایكرونایدر
دستساخت

منبع: سازمان بهداشت جهانی

پيش بالينی
واكسن هايی كه هنوز وارد 
مرحله آزمايش انسانی 
شده اند 
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فاز اول 
واكسن هايی كه در مرحله 
آزمايش ايمنی انسانی در 
مقايس جمعيتی كوچك 
هستند 
 17

فاز دوم 
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شيب بزرگراه نيازمند بررسي

شــيب بزرگراه امام علي  كه 
شــيب خوِد زمين است. در 
زمان طراحــي بزرگراه امام 

علي كه ابتدا بخش شــمالي طراحي شده بود، بقيه مسير 
و به خصوص در محله نظام آبــاد، طراحي مجدد كرديم. به 
اين شكل كه بزرگراه از خيابان نظام آباد عبور نكند، چراكه 
مشكالت فراواني به وجود مي آمد و به همين ترتيب، بزرگراه 
موازي آن خيابان حركت كرد. حتي همين مسئله سبب شد 
كه در اين محدوده از شيب مســير كاسته شود و در بقيه 
مسير نيز شيب ها نيز شيِب معمولي محسوب مي شود. البته 
بزرگراه امام علي در بخش جنوب شهر و در يك جاهايي 
مانند پايين تر از بزرگراه بسيج شيب تند است؛ دليل آن 
هم همان پل هايي است كه احداث شده. يعني مانند رمپ ها 
كه ورودي و خروجي مسير داده اند. بزرگراه امام علي در 
قسمت شمال شــهر نيز خوِد زمين شيب دارد و من چيز 

خاصي در اين اتوبان نمي بينم.
آن بخشي از بزرگراه امام علي كه بين شهيد بابايي و شهيد 
همت قرار دارد، در زمان سرپرســتي مهندس مقيمي در 
شــهرداري تهران چنين بحثي وجود داشت كه شيب در 
اين محدوده تُند است. به دليل اينكه با بزرگراه هاي ديگري 
تالقي داشت، اين امكان وجود نداشت كه شيب اين محدوده 
را كم كنند. قســمت هاي ديگر بزرگراه امام علي از نظر 
كارشناسي داراي شيب تند نيست و محاسبه شده آن ميزان 
شيب چند درصدي را كه بايد داشته باشد داراست. حاال يك 
مقداري كه راه شيب داشته باشد، امكان تصادف هم وجود 
خواهد داشت. از آنجا كه اين بزرگراه داراي تقاطع است، 
بايد بررسي كرد و ديد كه آيا مي شود از شيب بزرگراه كاست 
يا نه. به طور كلي نيز تصادف در جاده هاي غربي-شرقي شهر 
تهران هم اتفاق مي افتد و در اتوبان شهيد همت كه شرق 
به غرب است نيز تصادف زنجيره اي داريم و تنها تصادف 

زنجيره اي مختص به بزرگراه امام علي نيست.
در واقع تنها شيب نيست كه منجر به حادثه مي شود و شيِب 
بزرگراه امام علي از آن دسته شيب هايي كه در جاده هاي 
بيرون شهر وجود دارد، نيســت. البته شيب بزرگراه بايد 
استاندارد باشــد و اگر بخواهند درباره شيب بزرگراه امام 
علي به نتيجه برسند، بايد مطالعات صورت بگيرد. طوري 
كه از شيب بزرگراه بكاهند و آن وقت ببينند كه آيا عملي 

است يا نه.
در مورد احتمال سيالب نيز بايد بگويم مسيلي وجود دارد 
كه بايد حجم آب به گونه اي باشد كه از ظرفيت آن تجاوز 
نكند. در واقع اگر مسيل تميز و باز باشد و آب بتواند از آنجا 
عبور كند و آب به بزرگراه نيايد، ديگر سيل در اين بزرگراه 
تأثير نخواهد گذاشت. زيرا آِب باران در بزرگراه امام علي 
مشكلي ايجاد نمي كند و وقتي سيل شده و حجم آب باال 
مي رود، ايجاد اشكال مي كند. در شــيراز هم جلوي آب 
گرفته شده بود و وقتي آب به ارتفاع يك متر رسيد، آن وقت 
خودرو را جابه جا كرد. در بزرگراه امام علي باران مشكل ساز 

نيست و در عين حال، آب از مسيل عبور مي كند.

ث
مك

محمود مواليي
خبرنگار

شهر

 امكانات شهرداري 
پشتيبان درمان بيماران كرونايي

مديريت شهري هرچند كه در حوزه درمان وظيفه مستقيم برعهده 
ندارد و متولي اصلي اين امر وزارت بهداشت و درمان است، ولي براي 
تسهيل در امور درماني شهر و ايجاد شهري سالم، اقداماتي انجام داده 
است. به تازگي نيز طبق پيشنهاد يكي از اعضاي شوراي شهر تهران قرار 
است باغ نيايش در محدوده محله پونك، متعلق به بنياد مستضعفان و 

جانبازان، به بيمارستان اعصاب و روان نيايش اختصاص يابد.
اين تصميم در پي پيشــنهاد زهــرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيســه 
شوراي شهر تهران، صورت گرفته است. زهرا نژاد بهرام از رئيس بنياد 
مستضعفان خواسته  است كاربري باغ نيايش را تغيير دهد و آن را در 
اختيار بيمارســتان اعصاب و روان نيايش قرار دهد. او در اين زمينه 
گفته است: »طي بررسي هاي انجام شده متوجه شديم هيچ استفاده اي 
از اين باغ نمي شود و فقط خانه سرايداري در آن داير است.« او ادامه 
داد: »به هيچ عنوان شهرداري به دنبال اخذ مالكيت باغ نيايش نيست 
و از آنجايي كه بيمارســتان اعصاب و روان مربوط به جانبازان 8سال 
دفاع مقدس است، درخواست شد بخشــي از اين باغ 5هزار متري در 
اختيار بيمارســتان قرار گيرد.« بيمارستان اعصاب و روان نيايش در 
بلوار امام حسين نبش همت در يك كوچه بن بست قرار دارد و ساخت 
بيمارستان و ساختمان هاي مسكوني مقابل آن در كوچه اي 6متري 
از فاجعه هاي شهرسازي محسوب مي شود. نژاد بهرام در اين باره گفت: 
»مشكل مردم اين محله چندين بار به اعضاي شوراي شهر گزارش شد 
و ما پس از بررسي اين مســئله و برگزاري جلساتي با شهردار منطقه 
و شــوراياران تالش كرديم، اقدامــات الزم را جهت رفع اين معضل 
انجام دهيم.« رسول كشت پور، شهردار منطقه2 نيز در اين باره گفت: 
»وظيفه شــهرداري بيمارستان سازي  نيســت، اما اگر دستگاه هاي 
متولي مانند وزارت بهداشت و درمان و بخش درماني بنياد مستضعفان 
تصميمي براي استفاده از فضاي باغ نيايش جهت توسعه بيمارستان 
اعصاب و روان داشته باشند، شهرداري اين منطقه براي تغيير كاربري 

آن همكاري هاي الزم را انجام خواهد داد.«
از طرفــي مديريت شــهري در دوران كرونا نيز يكــي از ارگان هاي 
پيشگام در حوزه درمان بود. حميد چوبينه، مديرعامل شركت شهر 
سالم شهرداري تهران با اشــاره به فعاليت 1۴پايگاه پزشك خانواده 
در شهرداري، گفت: پايگاه هاي پنج گانه اورژانس شهر سالم، معاينه 
5هزارو136 مراجعه كننده مشكوك به كرونا را انجام داده اند. مديرعامل 
شركت شهر سالم ادامه داد: »موفقيت طرح غربالگري كروناي كاركنان 
شهرداري تهران زبانزد عام و خاص است؛ طوري كه اكنون شركت شهر 
سالم از سوي نهادها و ســازمان هاي مختلف درخواست براي انجام 
اين طرح را دارد. او افزود: زماني اين طرح به اجرا درآمد كه وحشــت 
عجيبي در كشور وجود داشت و به دليل نوع خدمت رساني برخي از 
مراكز شهرداري كه حتي در تعطيالت نوروز هم بايد به ارائه خدمت 
ادامه مي دادند، نياز شديدي به شناسايي مبتاليان به ويروس كرونا 

و جداسازي آنها براي پيشگيري از شيوع بيشتر احساس مي شد.«
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7سال از بهره برداري كامل بزرگراه 
امام علــي  مي گذرد و بــه موازات گزارش

گره گشا بودن اين بزرگراه شهري 
برخــي از ضعف ها و مشــكالت آن نيز همچنان 

پابرجاست. 
اين بزرگراه با وجود ايجاد دسترســي مناســب، 
مســير بي آرتي و... به نظر مي رســد مشــكالت 
بزرگي در بخش منفي يك دارد. احداث بزرگراه 
امام علي از شــمال شــرق به جنوبي ترين نقطه 
تهران سبب شــكاف در محله ها شــده است. به 
عقيده برخي كارشناسان، در طراحي اين بزرگراه 
»پيوست اجتماعي« ناديده گرفته شده و نتيجه 
آن جداســازي خيلي از محله ها بوده است. البته 
براي جبران اين ضعف، پل هاي متعدد عابر تعبيه 
شــد، درحالي كه همچنان به نظر مي رســد اين 
پيوســت اجتماعي در مورد اين بزرگراه تعريف 
نشده است. اين بزرگراه از مناطق، 7، 8، 13، 1۴، 
15و 20شهرداري تهران مي گذرد؛ يعني شكاف 

در 6منطقه از 22منطقه شهر تهران.
با عبور از پيوســت اجتماعي، شيب نامناسب در 
بزرگراه كه ابتدا از آن به عنوان شاهراهي براي رفع 
سيالب شهر تهران قلمداد مي شــد اما در مدت 

زمان كوتاهي مشخص شــد كه در هنگام وقوع 
سيل مي تواند دردسرهاي بسياري به وجود بياورد. 
به خصوص بعد از سلسله سيل هاي ابتداي سال98 
در كشور كه در دروازه قرآن شيراز سيل، ماشين ها 
را جابه جا كرده و با خود بُرد، شــهر تهران هم با 
آبگرفتي در بزرگراه امام علي در آستانه وقوع حادثه 
مواجه شــد. محمد ســاالري، رئيس كميسيون 
شهرسازي و معماري شــوراي شهر تهران نيز در 
اظهارنظري اعالم كرد كه اگر سيالب بسيار شديد 
اتفاق بيفتد، بزرگراه امام علي مي تواند مثل دروازه 
قرآن شــيراز فاجعه به بار آورد، از همين رو بايد 

درخصوص اين اتوبان تمهيداتي انديشيده شود.
رضا كرمي محمدي، رئيس سازمان مديريت بحران 
شهر تهران پيش تر اعالم كرده بود كه وقوع سيل 
به آن معنا كه در خوزستان و گلستان رخ داد، در 
تهران امكان پذير نيســت. او معتقد است زماني 
وقوع سيل در تهران امكان پذير است كه بارندگي 
با ســرعت خيلي زياد و به مدت طوالني باشــد و 
روددره ها را درگير كنــد. اين مي تواند در بزرگراه 

امام علي مشكالتي را سبب شود.

تصادفات متعدد
عالوه بر اينها، يكي از بزرگ ترين مشكالت بزرگراه 
امام علي باال بودن آمار تصادفات شهري است. از 
زمان بهره برداري اين اتوبان، تصادفات بسياري در 

اين محور رخ داده است كه آخرين آن اواخر هفته 
گذشته در مسير شمال به جنوب بزرگراه، نرسيده 
به مســير خروجي ميدان معلم بود. ريخته شدن 
ضايعات مرغ در اين محدوده و شيب بزرگراه سبب 
شــد كه 1۴خودرو به يكديگر برخورد كنند كه 
2خانم و يك آقا در اين حادثه مصدوم شدند. پيش 
از اين نيز تصادفات متعددي در اين بزرگراه اتفاق 
افتاده اســت و در هفته هاي گذشته رئيس اداره 
تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ 
اعالم كرد كه بيشترين تصادفات در بزرگراه هاي 
امام علي، آزادگان، شــهيد مدرس و شهيد همت 
رخ داده اســت. بزرگراه امام علي  به دليل داشتن 
شيب، پتانســيل بااليي در حوادث رانندگي دارد 
و گرچه برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه 
تصادفات شهري در اتوبان هاي شرق به غرب هم 
رخ مي دهد، اما مسير شمال به جنوب اتوبان امام 
علي با داشتن شيب نامناســب درصد تصادفات 

خودروها و موتورسيكلت ها را باال مي برد.
بزرگراه امام علــي 56پل و 2۴تقاطــع دارد و به 
همين دليل در برخي محدوده ها بنا به وجود پل 
نياز بوده كه مســير بزرگراه داراي شيب باشد. در 
تراز منفي يك اتوبان 8مســير تندرو وجود دارد 
كه با توجه به شيب در منفي يك مي تواند احتمال 
تصادفات را افزايش دهد. اين شيب اما تا چه اندازه 

استانداردهاي الزم را رعايت كرده است؟ 

به دليل شيب زياد، احداث معبر روي بستر رودخانه و بي توجهي به اصول مهندسي در برخي از نقاط صورت مي گيرد

كمين تصادف و سيالب در بزرگراه امام علي

معاون حمل ونقل شهرداري تهران با بيان 
اينكه به دنبال وصــول قانوني مطالبات حمل ونقل

مترو و اتوبوس هستيم، گفت: »در سال 
گذشته 1700ميليارد تومان در مترو هزينه شده و همه 
تالش بنده اين اســت كه اين رقم را امسال به بيش از 
5000ميليارد تومان يعني حدود 3برابر سال98 افزايش 
دهم. البته پروســه پيچيــده اي اســت؛ چراكه اوضاع 
اقتصادي مناسب نيست، اما اگر بتوانيم 1700ميليارد 
تومان را به 5000ميليارد تومان در ســال برسانيم به 
بسياري از برنامه هايمان دست خواهيم يافت و به معنايي 
ســاده تر با تحقق اين درآمد مي توانيم در مترو 3برابر 
سال98 عملكرد داشته باشيم و ايستگاه هاي بيشتري 

فعال شود.«
سيدمناف هاشــمي در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: 
»هم اكنون اوراق ســال 97 و 98 در دسترس قرار دارد 
كه اگر مشكالت آن حل شــود، بالغ بر 2000ميليارد 
تومــان خواهد بود. بودجــه ما از حــوزه عمراني مترو 
نيز 2800ميليارد تومان اســت كه اگر محقق شــود 
۴800مليــارد تومان خواهد شــد؛ عالوه بــر اين، اگر 
بودجه هاي مربوط به حوزه معاونت را هم به ما اختصاص 
دهند كه شامل 20درصد پروانه ساخت و ساز، كسري 
پاركينگ و پارك حاشيه اي اســت، رقم بااليي خواهد 

شد.«
او درباره تحقق وعده دولت بــراي تزريق اتوبوس هاي 
جديد به ناوگان حمل ونقل عمومي تهران در پي افزايش 
نرخ ســوخت در آبان98، گفت: »دولت مالحظاتي در 
حوزه اقتصادي دارد و از آنجايي كه من در ســال هاي 
مختلف در دولت فعاليت داشــتم، ايــن محدوديت و 
مالحظات را درك مي كنيم و مي دانيم دولت مشكالت 
و سختي هايي را در حوزه تحريم، ارز، مسائل پولي و مالي 
تحمل مي كند، اما از طرفي در قانون براي دولت تعهداتي 
در بحث توسعه مترو و اتوبوس درنظر گرفته شده است و 
اين در حالي است كه معموال در كالنشهرهاي دنيا، دولت 
در توسعه زيرساخت ها وارد مي شود و طبيعتا اين انتظار 

هميشه از دولت ها ازجمله دولت ما نيز بوده است.«
وي با بيان اينكه بهترين ســال هاي توسعه حمل ونقل 
عمومي زماني بود كه قانون در زمينه تأمين ناوگان سهم 
70درصدي براي دولت و 30درصدي براي شهرداري ها 
تعيين كرده بود، گفت: »تــالش كرديم در مجلس اين 
درصد را به 17.5درصد سهم شهرداري ها و 82.5درصد 
سهم دولت در توســعه حمل ونقل عمومي كالنشهرها 
برســانيم كه بهترين مصوبات و قوانيني بود كه شكل 
گرفت. از ســوي ديگر در ســال8۴  از محل تبصره13 
بهترين منابع براي مترو تصويب شــد تا براســاس آن 
وضعيت حمل ونقل از آنچه در آن زمان بود در يك بازه 
10 ساله ارتقا يابد، اما به مرور اين امكانات و منابع كاهش 
يافت و دولت به موقع به تعهدات خــود در حوزه مترو، 
اتوبوس و حتي پرداخت جرايــم راهنمايي و رانندگي 

عمل نكرد.«

معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهــران ادامه 
داد: »جرايم راهنمايي و رانندگي از محل دوربين هاي 
ترافيكي كه در شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران 
ثبت تخلف مي شود، وصول مي شــود و قانونگذار سهم 
مشخصي براي شهرداري تهران مشخص كرده است كه 

بايد پرداخت شود، اما اين امر محقق نمي شود.«
هاشــمي در مورد راهكار فروش اوراق مشاركت براي 
توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي با طرح اين سؤال كه 
چرا شــهرداري تهران در عرضه اوراق مشاركت خود با 
مشكالتي مواجه است، پاسخ داد: »مشكل، عدم همكاري 
بانك ها با شهرداري تهران است، اما باز هم جاي سؤال 
اســت كه چرا بانك ها نمي توانند با سازماني به بزرگي 
شهرداري تهران همكاري كنند؟ پاسخ مشخص است 
كه شــهرداري به بانك ها بدهكار اســت و اين درحالي 
اســت كه بانك ها بايد به بانك مركزي تسويه بدهند تا 
اجازه دهند عامليت اوراق مشاركت شهرداري را قبول 
كنند. شهرداري بابت توسعه شهر ازجمله ساخت مترو 
به بانك ها بدهكار اســت؛ بدهي كه دولت مي توانست 
در تعامل با شــهرداري حل كند.« معاون حمل ونقل و 
ترافيك شــهرداري تهران، افزود: »طي 7 سال گذشته 
در حوزه مترو و اتوبوس تحقق درآمد نداشتيم و در حوزه 
جرايم راهنمايي و رانندگي و... نيز شــرايط همينطور 
است. به همين دليل بدهي شهرداري به پيمانكاران و 
بانك ها نيز افزايش يافته و رقم قابل توجهي است كه اين 
مشكالت مالي، اختالل و چالش هايي در اوراق مشاركت 

سال هاي اخير نيز به وجود آورده كه البته در حال رفع 
آن هستيم.«

او با تأكيد بر اينكه در حوزه مترو و اتوبوسراني به دنبال 
راهكاري هستيم تا مطالبات خود را وصول كنيم، گفت: 
»در حوزه مصوبات شوراي شــهر نيز بسياري از منابع 
قانوني كه مصوبه شوراي شهر را دارد هنوز به دستمان 
نرسيده است. به عنوان مثال براســاس مصوبه شوراي 
شهر، بايد 20درصد از درآمد صدور پروانه براي ساخت 
مترو اســتفاده شــود، اما اين امر تاكنون محقق نشده 
است و اين درحالي اســت كه دخل و خرج مترو با هم 

نمي خواند.«
معاون حمل ونقــل ترافيك شــهرداري تهران تصريح 
كرد: »اطالع داريد كه پــول بليت مترو به صورت كامل 
از سوي شهروندان پرداخت نمي شود و پرداخت بخشي 
از اين پول به صورت يارانه توســط دولت و بخشي ديگر 
توسط شــهرداري صورت مي گيرد. اين در حالي است 
كه بسياري از شهرهاي دنيا شــركت هاي بهره برداري 
خودگردان هســتند، اما قيمت واقعي بليت را از مردم 
دريافت مي كنند، اما آيا ما مي توانيم قيمت تمام شــده 
بليت را از يك شــهروند بگيريم؟ آيا واقعي كردن بليت 
براي مسافري كه از مترو و اتوبوس به دفعات زياد در روز 
استفاده مي كند به صرفه است؟ به همين داليل دولت و 
شهرداري بايد يارانه خود را در اين حوزه بپردازند و اين 
كمك ها بايد در حوزه اقتصــاد حمل ونقل مورد توجه 

قرار گيرد.«

 معاون حمل ونقل شهرداري تهران: اوراق سال 97 و 98 در دسترس قرار دارد كه بالغ بر 2000ميليارد تومان 
خواهد بود و بودجه حوزه عمراني مترو نيز 2800ميليارد تومان است

سال گذشته ۱7۰۰ميليارد تومان در مترو هزينه شد

   نظارت شوراي شهر بر اوراق مشاركت مترو و اتوبوس
رئيس كميته عمران شوراي اسالمي شهر تهران از نظارت شوراي شهر بر هزينه كرد اوراق مشاركت مترو و اتوبوس خبر 
داد. افشين حبيب زاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به انتشار ۱5۰۰ميليارد تومان از اوراق مشاركت سال98 براي مترو 
و اتوبوس، گفت: »خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده 5۰۰ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اتوبوس و ۱۰۰۰ميليارد 
تومان براي مترو محقق شد.« وي با بيان اينكه بايد مقدمات انعقاد تفاهمنامه با شركت هاي داخلي توليد اتوبوس را آماده 
كنند تا كار توليد اتوبوس آغاز شود، افزود: »اين مسئله هم به توليد ملي و اشتغال كمك مي كند و هم نياز اصلي تهران 
به اتوبوس را مرتفع مي سازد.« حبيب زاده با بيان اينكه ممكن است بخش عمده اي از هدف گذاري ها در توسعه اتوبوس و 
مترو در شوراي شهر پنجم به نتيجه برسد، گفت: »قطعا بخشي از برنامه هاي توسعه اي به مديريت بعدي محول مي شود 

كه اميدواريم مديران آينده نيز اين موضوع را با دقت بررسي كنند.«

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

مهدي چمران
تسهيالت ۲ميليوني رئيس سابق شوراي شهر تهران

كرونا به تاكسيرانان
معــاون عمران و توســعه امور شــهري و 
روســتايي وزير كشــور از ارائــه 1۴هزار 
تســهيالت 20ميليون ريالي ويژه كرونا به 
رانندگان ناوگان تاكسيراني شهري كشور 

خبر داد.
به گزارش همشــهري، مهدي جمالي نژاد 
اظهار كرد: »به دنبال شيوع ويروس كرونا 
براســاس اعالم وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــكي؛ راننــدگان ناوگان 
حمل ونقل عمومي شهري جزو شاغليني 
هستند كه شــديداً در معرض ابتال به اين 
بيماري قرار دارنــد و از اين رو با تصميمات 
اتخاذ شــده، راننــدگان اين نــاوگان در 
اولويت كمك هاي حمايتي و معيشتي قرار 
گرفتند. به اين منظور متناسب با هر شهر 
سهميه اي مشــخص از سوي سازمان هاي 
تاكســيراني در اختيار افراد آسيب ديده و 
يا خانواده هايي كه اعضاي آنها بر اثر كرونا 
فوت شده اند، قرار گيرد.« او افزود: »در اين 
راستا با همكاري بنياد علوي و عامليت بانك 
سينا، تسهيالت قرض الحســنه با كارمزد 
۴درصد براي برخــورداري 50هزار راننده 
تاكسي آســيب ديده در اين بحران درنظر 
گرفته ايم. تا كنون 1۴هزار راننده تاكســي 
فرايند دريافت وام خــود را انجام داده و در 
حال شناسايي و معرفي به بانك ها هستند 
و بقيه فرايند اســتفاده از تسهيالت نيز در 

حال اجراست.«
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشــور همچنين بــه اعطاي تســهيالت 
6ميليون تومانــي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي از طريق ثبت نام در سامانه ويژه 
اين موضوع اشــاره كرد و گفت: »براساس 
اعالم وزارتخانــه مذكور از بين مشــاغل 
مختلف، حوزه حمل ونقل عمومي بيشترين 
مراجعه و درخواست را داشته اند كه مراحل 
اداري آن از طريــق ســامانه كارا در حال 
اجراست.«  براســاس آخرين آمار ارسالي 
شهرداري ها ۴93راننده تاكسي به بيماري 
كوويد-19 مبتال شده و متأسفانه ۴3 نفر از 

آنان فوت كرده اند.
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ليگ نوزدهم روز 30مرداد به پايان مي رسد و قرار است نيمه نهايي 
و فينال جام حذفي بين اين تاريخ تا هشتم شهريور يعني تاسوعاي 
حسيني برگزار شود. سازمان ليگ كه انصافا امسال كار سختي 
براي به پايان رساندن مسابقات داشته، اين برنامه را درنظر گرفته 
تا پيش از فرارسيدن ايام ســوگواري و نيز آغاز اردوي تيم ملي، 
تكليف جام حذفي هم روشن شود. در اين شرايط فقط يك نگراني 
باقي مي ماند؛ اينكه اگر بازيكنان يكي از تيم هاي ليگ برتري به طور 
دسته جمعي مبتال به كرونا شدند، تكليف چيست؟ چنين تيمي 
بايد 2 هفته قرنطينه شود؛ شبيه اتفاقي كه براي فوالد رخ داد. اگر 
تيم موردنظر از باقي ماندگان در جام حذفي باشد كه شرايط بدتر 
هم خواهد شد. پس چاره اي نيست جز اينكه از تيم ها خواهش 

كنيم تحت هيچ شرايطي كرونا نگيرند. وقت نداريم واقعا!

اصال وقت كرونا گرفتن نداريم

فصل فوتبال انگلستان تمام شده و االن نظرسنجي در مورد انتخاب 
بهترين ها در حال انجام است. به همين دليل هم ساعتي نيست كه 
يك خبر جديد در مورد گل قيچي برگردان عليرضا جهانبخش روي 
خروجي خبرگزاري هاي ايراني نرود؛ اينكه فالن خبرنگار انگليسي 
گل عليرضا را بهترين گل فصل انتخاب كرده يا چيزهايي شبيه اين. 
در حالت عادي از اين تمجيدها خوشحال مي شديم، اما االن فقط 
اعصاب مان را به هم مي ريزد. سخت است باور اينكه حتي گل به 
اين زيبايي هم نگاه گراهام پاتر به عليرضا را عوض نكرد و او آنقدر 
سكونشين شد كه سرانجام چاره اي جز ترك فوتبال انگلستان پيدا 
نكند. اين گل زيبا دومين گل جهانبخش در 2 هفته پياپي بود. او 
هفته قبلش بعد از گلزني اشك ريخته بود. اينها آخرين خاطرات 

غم گرفته ما از فوتبال جزيره خواهد بود؛ شايد تا سال هاي سال.

حاال هي اعصاب مان را خرد كنيد

اميرحسين صادقي اين قابليت را دارد كه در آن واحد هم مغضوب 
پرسپوليسي ها باشد و هم استقاللي ها. تكليف قرمزها كه روشن 
است. اميرحسين روزي 20 مصاحبه تند عليه رقيب ديرينه انجام 
مي دهد. اين وسط اما درست در اوج پروژه كسب محبوبيت، صادقي 
يك بي احتياطي كرد و قهرماني پرسپوليس را به يحيي گل محمدي 
تبريك گفت. همين هم باعث شد هواداران استقالل كه تا ديروز 
برايش چه چه مي زدند، به جان خودش بيفتند. از همه جالب تر اما 
واكنش اميرحسين است. او گفته: »اين موضوع به خودم مربوط 
مي شود. رفاقت من با يحيي بيش از اين حرف ها ارزش دارد. تبريكم 
به او به اين معني نيست كه پرسپوليس شايسته قهرماني بود.« 
خب، اينكه خيلي بدتر شد. االن يعني رفيق شما يك آدم ناتوان 
است كه يك تيم غيرشايسته را به صورت سفارشي قهرمان كرده؟ 

خب، اين كجايش تبريك دارد برادر؟

با خودت چند چندي؟

نكته بازي

هفته بيســت وهفتم ليگ برتر فوتبال ايران امشب 
با برگزاري 4بازي به پايان مي رسد. امشب قهرمان 
زودهنگام ليگ نوزدهم در قائمشهر ميهمان نساجي 
اســت، اما بازي مهم تر كه حســاس ترين بازي اين 
هفته است را استقالل و سپاهان در ورزشگاه آزادي 
برگزار مي كنند؛ مصافي كه عالوه بر كورس سهميه 
و نايب قهرمانــي در انتخاب ســرمربي فصل آينده 

استقالل نيز نقش بسيار مهمي خواهد داشت.

   نساجي - پرسپوليس / 19:30
در بازي رفت 2 تيــم، زماني كه همه  چيز تحت تأثير 
تصويربرداري ســريال پايتخت و حضــور بهتاش 
فريبا در دروازه نســاجي بود، پرسپوليس با تك گل 
وحيد اميري بــر حريف غلبه كرد. در آن مســابقه 
نســاجي با هدايت رضا مهاجري بيشتر مالك توپ 
بود و پرسپوليس كالدرون طبق معمول با تاكتيك 
دفاع و ضدحمله حريف را شكســت داد. امشب اما 
شرايط كامال برعكس خواهد بود. تيم يحيي نسبت 
به كالدرون فوتبال مالكانه تــري ارائه مي دهد و در 
عوض اين محمود فكري است كه نساجي را به دفاع 
فشرده و ضدحمالت بســيار خطرناك مجهز كرده 
است. فكري از زمان آمدن به نساجي هنوز شكست 
نخورده و از 6بازي صاحب 3برد و 3تســاوي آن هم 
مقابل حريفاني چون تراكتور، استقالل و فوالد شده 
است. پرسپوليس اگر امشب پيروز شود با 36امتياز از 

بازي هاي خارج از خانه ركورد تاريخ ليگ را جابه جا 
مي كند؛ ضمن اينكه اين هشــتمين بــرد متوالي 
پرسپوليس خواهد بود كه اين هم يك ركورد براي 
ليگ برتر محسوب مي شــود. اما فراموش نكنيم كه 
محمود فكري - چه در قامــت بازيكن و چه مربي - 
هميشه رقيب سرسختي براي پرسپوليس بوده است.

   گل گهر - فوالد / 20:15
بازي استاد و شاگرد در سيرجان براي هركدام از تيم ها 
از يك جهت حياتي است. مجيد جاللي براي فراري 
دادن گل گهر از سقوط نياز به امتيازات اين بازي دارد 
و شاگرد ســابق او يعني جواد نكونام براي رساندن 
فوالد به سهميه آســيا از اين بازي امتياز مي خواهد. 
فوالد اگرچه در دور برگشت امتيازات زيادي كسب 
كرده، اما در بازي هاي بيرون از خانه توفيق آنچناني 
نداشته است. اين تيم از 5ميهماني اخيرش 3بازي را 
با شكست به پايان رســانده و در خانه حريفان خوب 
امتياز مي دهد. فوالد بعد از شكســت عجيب مقابل 
نساجي 2بازيكن خود را هم از دست داد و در اين بازي 
بايد بدون وحيد حيدريه و محمد آبشك به سيرجان 
برود. فوالد هنوز يك بازي عقب افتاده هم دارد و اميد 

زيادي به امتيازات آن بازي بسته است.

   پارس جنوبي - شاهين بوشهر / 20:30
داربي بوشهري ها يك بازي 6امتيازي ميان تيم هاي 

قعر جدولي است كه مي تواند نقش مهمي در بقاي 
يكي از آنها ايفا كند. البته شاهين باتوجه به شرايط 
جدول تاحدود زيادي رفتني شده و سقوط اين تيم 
را بايد قطعي دانست. اما پارس جنوبي با يك پيروزي 
مي تواند از حاشيه امنيت خوبي برخوردار شود و براي 
كسب اين پيروزي هيچ فرصتي بهتر از بازي امشب 
نخواهد داشــت. بازي رفت 2تيم 1-1 مساوي شد، 
اما حاال ســرمربيان هر 2تيم تغيير كرده اند و بازي 
برگشــت با پاشازاده و پورموســوي شكل و شمايل 

متفاوتي خواهد داشت.

   استقالل - سپاهان / 21:30
در تاريخ ليگ برتر هيچ تيمي به اندازه اســتقالل 
نتوانسته سپاهان را شكســت بدهد و جالب اينكه 
هيچ تيمــي هم به اندازه ســپاهان، اســتقالل را 
شكست نداده اســت. 14باخت ســپاهان مقابل 
اســتقالل و 11باخت اســتقالل مقابل سپاهان 
ركورد اين تيم ها در تاريخ 19ساله ليگ حرفه اي 
اســت. جالب اينكه بازي رفت 2 تيم در اين فصل 

چيزي به اين آمار اضافه نكرد؛ چون اميد نورافكن 
در آخرين لحظات وقت تلف شــده گل تساوي را 
زد و هيچ تيمي برنده نشــد. در آن بازي استقالل 
اســتراماچوني به شــدت ســپاهان را تحت فشار 
گذاشت و نمايش قابل ستايشــي داشت. اما بازي 
برگشــت در روزهايي سررســيده كه هيچ يك از 
2تيم فرم آنچنان خوبي ندارند. هم استقالل و هم 
سپاهان در هفته هاي اخير امتيازات زيادي از دست 
داده اند و البته تنها نكته اميدواركننده براي آنها اين 
اســت كه هر 2تيم آخرين بازي خود را با پيروزي 
تمام كرده اند. سپاهان امشب سروش رفيعي و رضا 
ميرزايي را به دليل محروميت در اختيار ندارد، اما 
غايب بزرگ تر اين تيم خود امير قلعه نويي اســت 
كه تازه از بيمارســتان مرخص شده و پزشكان به 
او اجازه نشستن روي نيمكت را نداده اند. اين بازي 
اگر برنده داشــته باشــد بخش زيادي از معادالت 
نايب قهرماني را حل مي كنــد و البته پيش زمينه 
خوبي براي بازي 9روز بعد 2تيــم در نيمه نهايي 

جام حذفي خواهد بود.

شطرنج بدون قلعه
  امشب 4بازي برگزار مي شود و در مهم ترين بازي سپاهان بدون 

قلعه نويي به زمين استقالل مي رود

 تكذيب شايعه قهر وريا و كريمي
وريا غفوري به شايعه قهر خودش و علي كريمي پس از بازگشت دانشگر به تمرينات، چنين واكنش نشان داده است: » كريمي 
به دليل درگذشت دختر خاله اش، روحيه مناسبي براي تمرين نداشت و با هماهنگي در تمرين تاكتيكي شركت نكرد. من 
هم مچ پايم درد داشت و با صالحديد كادرفني در بخش تاكتيكي شركت نكردم. خبر قهر ما شايعه است و صحت ندارد.«

غيبت امير، قسمت دوم
كاروان ســپاهان براي برگــزاري بازي با 
استقالل ديروز وارد تهران شد و همانطور 
كه پيش تر اعالم شده بود امير قلعه نويي در 
اين سفر سپاهاني ها را همراهي نمي كرد. 
قلعه نويي به تازگي از بيمارستان مرخص 
شده و دليل غيبت او توصيه پزشكان اعالم 
شده است. اما برخي شايعات هم حكايت 
از اين دارند كه چون قلعه نويي مي خواهد 
فصل آينده روي نيمكت استقالل بنشيند، 
به بهانــه بيماري مقابل اســتقالل حاضر 
نشده تا حرف و حديثي ميان او و هواداران 
استقالل ايجاد نشود. ســرمربي سپاهان 
چند  ماه قبل و در روز تقابل مهم سپاهان 
و پرســپوليس تصميم گرفت تيمش را به 
زمين نفرستد تا شــايد بعدا اين بازي را با 
حضور تماشــاگران اصفهاني برگزار كند. 
اين ترفنــد نتيجه عكس داد و ســپاهان 
با شكست 3 بر صفر آن مســابقه تكليف 
قهرماني ليــگ را خيلي زودتــر از موعد 
روشن كرد. او اين بار هم مقابل استقالل، 
تصميم خطرناكي گرفته و خودش را از اين 
بازي حذف كرده اســت. شايد اين غيبت 
هم به عقــب افتادن ســپاهان در جنگ 
نايب قهرمانــي بينجامد. اميــر قلعه نويي 
كه خيلي از معــادالت قهرماني ليگ برتر 
طي اين ســال ها در حضور او حل شــده، 
ظاهرا امســال تصميم گرفته با غيبت در 
بزنگاه هاي مهم نقش خودش را به شــكل 

ديگري در اين معادالت ايفا كند.

فرهاد مجيدي در دنياي مربيگري، ساختن خانه اش را از سقف شروع 
كرد و همين مسئله كار او را سخت كرده است. صرف نظر از آن سابقه 

كوتاه و عجيب در تيم ملي اميد، استقالل نخستين تجربه سرمربيگري 
مجيدي است. او استارتش را از نيمكتي زده كه براي خيلي از مربيان 
ايراني قله آرزوهاست. بنابراين طبيعي است كه فشار زيادي روي آقاي 
شماره7 باشد، زجر فراواني بكشد و رقباي متعددي هم داشته باشد. 
تازه جانشيني با استراماچوني كه درست يا غلط يك جايگاه افسانه اي 
بين هواداران استقالل پيدا كرده هم كار را براي فرهاد سخت تر كرده 
است. بنابراين او براي بقا روي اين صندلي بايد با چنگ و دندان تالش 
كند. حاال اما مجيدي درســت به يكي از بزنگاه ها رسيده؛ جايي كه 
تيم او ظرف 9روز 2بار بايد مقابل سپاهان قلعه نويي قرار بگيرد. هر دو 

مسابقه هم بسيار حساس و سرنوشت ساز هستند؛ اولي در ليگ روي 
سهميه و نايب قهرماني تأثير مستقيم دارد و دومي در حذفي تكليف 

چهارمين تيم حاضر در نيمه نهايي را مشخص مي كند.
فرهاد مجيدي اگر قرار است نفسي به راحتي بكشد و يك اعتبار درست 
و حسابي جمع كند، يكي از بهترين ميانبرها براي او موفقيت در اين 
دو بازي است. اينطوري سرمربي استقالل هم به وضعيت تيمش در 
جدول سر و سامان مي دهد و هم يكي از اصلي ترين مدعيان نيمكت 
استقالل در ليگ بيستم را عقب مي راند. امير تحت هر شرايطي يك 
گزينه ابدي براي استقالل، حداقل در ذهن بخشي از هواداران اين تيم 

است و مجيدي هم اين مسئله را خوب مي داند. پس چه بازي امشب 
و چه مسابقه حذفي بيستم مرداد به معناي واقعي كلمه براي مجيدي 
»سرنوشت ساز« خواهد بود. قلعه نويي وقتي ســن االن مجيدي را 
داشت، با استقالل يك نايب قهرماني و يك قهرماني ليگ برتر را تجربه 
كرده و روي نيمكت تيم ملي نشســته بود. پس خيلي به اين پسوند 
فريبنده »جوان« پشت اسم و عنوان فرهاد توجه نكنيد. شايد اين نگاه 
بدبينانه باشد، اما تجربه فوتبال ايراني به ما مي گويد فرهاد يا همين 
حاال بايد آينده اش را در مربيگري تضمين كند يا هيچ وقت ديگر چنين 

فرصتي فراهم نخواهد شد.

يا االن يا هيچ وقت
قلعه نويي در سن امروز مجيدي، يك قهرماني 

ليگ داشت و سرمربي تيم ملي شده بود
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اعضاي هيأت دوچرخه ســواري سبزوار 
استعفا كردند. آنها در متن استعفانامه شان 
توضيح داده اند كــه در حمايت از جامعه 
دوچرخه سواري زنان ســبزوار از كارشان 
كناره گيــري كرده انــد. گفته مي شــود 
شــوراي فرهنگي ســبزوار از  ماه گذشته 
دوچرخه ســواري زنان در اماكن عمومي 
را ممنوع كرده و تابلوي »دوچرخه سواري 
زنان ممنوع« در پارك ها و اماكن عمومي 
نصب شده اســت. مهدي روزبهانه، رئيس 
هيأت دوچرخه ســواري خراسان رضوي 
هم به همشهري مي گويد اين 9نفر براي 
اينكه درخواست ستاد امر به معروف و نهي 
از منكر را اجرا نكنند، از سمت هايشــان 

كناره گيري كرده اند.
هيــأت  اعضــاي  چهارشــنبه  روز 
دوچرخه سواري سبزوار، محسن فيروز فر، 
مجيد ضيايي، معين ضيايي، خانم احمدي 
نايب رئيس زنان، امير مشــهدآئيني دبير، 
حســين دلبري، مصطفي آراسته و آرش 
طالبيان استعفانامه دســته جمعي خود 
را امضا كردنــد. روزبهانه به همشــهري 
مي گويد: »ســتاد امر به معــروف و نهي 
از منكر كل كشــور به همه اســتان ها و 
شــهرها نامه زده و خواســته اســت كه 
دوچرخه ســواري زنان در اماكن عمومي 
ممنوع شــود.« اين نامه به هيأت سبزوار 
هم رفته اســت و آنها هم براي اينكه مانع 
دوچرخه ســواري زنان شهرشان نشوند، 
بهتريــن راه را كناره گيري خودشــان از 
هيأت ديده اند. ستاد امر به معروف و نهي 
از منكر از هيأت هاي دوچرخه سواري در 
استان ها و شهرســتان ها خواسته است تا 
اين هيأت ها ممنوعيت دوچرخه ســواري 
زنان در اماكن عمومــي را اجرايي كنند. 
روزبهانه اين خواسته ســتاد را در منافات 
با ماهيت كار هيأت هاي دوچرخه سواري 
مي داند: »ما به عنوان هيأت وظيفه داريم 
كه دوچرخه ســواري را ترويج دهيم، اما 

ستاد مي گويد هيأت ها بايد مجري باشند و 
اجازه ندهند كه در اماكن عمومي و پارك ها 
زنان دوچرخه  سوار شوند. ما قانوني براي 
منع دوچرخه سواري زنان نداريم؛ حتي در 
سايت فدراسيون دوچرخه سواري هم آمده 
اســت كه زنان با رعايت شئونات اسالمي 
بايد دوچرخه  سوار شــوند. وقتي قانوني 
براي منع دوچرخه ســواري زنان نداريم و 
وظيفه اصلي ما ترويج دوچرخه ســواري 
براي همه اســت، چطــور مي توانيم هم 
بگوييم دوچرخه سوار شويد و هم بگوييم 

سوار نشويد؟«
پيش از اين، ستاد امر به معروف و نهي از 
منكر در جلسه اي از خود روزبهانه و هيأت 
دوچرخه سواري خراسان رضوي خواسته  
بود تا اين ممنوعيــت را اجرايي كند: »ما 
در همان جلسه گفتيم كه اين خواسته را 
قبول نمي كنيم. خيلي از اســتان ها قبول 
نكردند، اما در بعضي از شهرها و استان ها 
پيگير هستند كه حتما اين ممنوعيت اجرا 
شود. در اردبيل، ســبزوار و... خواسته اند 
كه حتما هيأت ها ايــن كار را انجام دهند. 
به نظر مي رسد مشكل ستاد با زناني است 
كه موقع دوچرخه سواري حجاب را رعايت 
نمي كنند. ما هــم اين موضــوع را قبول 
نداريــم، اما به خاطر بدحجابــي چند نفر 
نمي شــود همه زنان را از دوچرخه سواري 
منع كرد.« بــه گفته روزبهانــه، موضوع 
اســتعفاي اعضاي هيأت ســبزوار امروز 
بررسي مي شــود. روزبهانه تصميم دارد 
براي حل اين مسئله با فدراسيون مشورت 

كند.
ممنوعيــت دوچرخه ســواري زنــان 
در شــهرهايي مثــل مشــهد و اصفهان 
سال هاست كه مطرح است، اما در چند ماه 
گذشــته اين موضوع با شــدت بيشتري 
اعمال شده است. ســيدهادي سبحاني، 
دادســتان طرقبه شــانديز 20خرداد به 
ايرنا گفته بود كه ســتاد امــر به معروف 

دوچرخه ســواري زنــان در انظار عمومي 
را ممنوع كرده اســت: »براساس مصوبه 
ســتاد امر به معروف و نهــي از منكر اين 
شهرستان و طبق فتواي برخي از مراجع 
كه دوچرخه سواري زنان در انظار عمومي را 
حرام دانسته اند، دوچرخه سواري زنان در 
اين شهرستان ممنوع اعالم شد.« سبحاني 
اين تصميم ستاد را  براي همه دستگاه هاي 

اجرايي الزم االجرا دانسته بود.
هفته هاي گذشــته هــم 3ايســتگاه از 
ايســتگاه هاي دوچرخه ســواري كه در 
اصفهان بــه دوچرخه ســواران دوچرخه 
مي دهند پلمب شــدند. گفته مي شد اين 
3ايستگاه چون به زنان دوچرخه داده اند، 
اجــازه كار ندارند. حجت االســالم احمد 
عبداللهي نژاد، دبير ســتاد امر به معروف 
و نهي از منكر اســتان اصفهــان هم روز 
پنجشــنبه به برنا گفت دوچرخه سواري 
زنان در انظار عمومي اشــكال دارد: »در 
جلسه اخير ســتاد به اين نتيجه رسيديم 
بر فرض اينكه دوچرخه ســواري بانوان در 
انظار عمومي مســتحب هم باشد، امروز 
نبايد ترويــج داده شــود؛ چراكه اهداف 
پشــت پرده اي در اين خصــوص وجود 
دارد. از شهرداري اصفهان، اداره ورزش و 
جوانان، NGO ها و گروه هاي مختلف هم 
درخواست شد به ترويج دوچرخه سواري 

زنان نپردازند.«
حجت االســالم ســيداحمد علم الهدي، 
امام جمعه مشــهد هــم كه هميشــه به 
دوچرخه سواري زنان ايراد گرفته است، در 
خطبه مكتوب خود كه 30خرداد منتشر 
شد، باز هم به ممنوعيت دوچرخه سواري 
زنان اشــاره كــرد. او هرچنــد گفته بود 
دوچرخه ســواري زنان در فضاي بســته 
ايــرادي ندارد، امــا تأكيد كــرده بود كه 
دوچرخه ســواري زنــان در انظار عمومي 
مصداق تبرج اســت كه قــرآن آن را نهي 

كرده است.

استعفادرحمايتاززناندوچرخهسوار
اعضاي هيأت دوچرخه سواري سبزوار در اعتراض به ممنوعيت دوچرخه سواري زنان 

استعفا كردند

 مجيدي بازهم به كنفرانس نرفت
مجيدي طبق معمول هفته هاي اخير در كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي شركت نكرد اما اينطور كه دستيارش گفته قرار است 
بعد از بازي با خبرنگاران صحبت كند. نامجو مطلق در اين خصوص مي گويد: » مجيدي به خاطر اينكه دوست داشت تمركزش 
روي بازي باشد، در نشست خبري شركت نكرد، اما قول داد بعد از بازي حرف هاي شنيدني با اصحاب رسانه در ميان بگذارد.«

ورزش

امشب ليوان آب در دســت داريد، زمين بگذاريد و بنشينيد 
پاي تلويزيون. جدا از چند بازي جذاب همزمان در ســري آ 
بين آتاالنتا-اينتر، يوونتوس-رم و ناپولي-التزيو، يك داربي 
جذاب در لندن برگزار مي شود كه آخرين مسابقه اين فصل 

انگليس است. 
ساعت21 فينال جام حذفي بين آرســنال و چلسي برگزار 
مي شــود؛ 2تيمي كــه در دور قبلي موفق شــدند 2رقيب 
منچستري را حذف كنند. ديروز اعالم شــد كه بازی برنده 
ديدار امشب در مسابقه سوپرجام يا همان كاميونيتي شيلد 
انگليس در فصل آينده كه هشتم شهريور ماه مقابل ليورپول 
انجام خواهد شد، با حضور تماشاگران خواهد بود. در انگليس 
اوضاع كرونايي در وضعيت سفيد به سر مي برد و حدود يك ماه 
ديگر تماشاگران هم به ورزشگاه ها برمي گردند. بازي امشب 
يكصدوسي ونهمين فينال جام حذفي انگليس خواهد بود كه 
قدمتي حدود 2دهه بيش از تاسيس بارسلونا و رئال مادريد 
دارد. تيم داوري اين بازي به اين شرح است؛ آنتوني تيلور داور 
وسط، گري بزويك و آدام نان كمك داوران، كريس كاوانا داور 
چهارم و استوارت اتول داور ويدئويي. آنتوني تيلور داور فينال 
جام حذفي سال2017 بود كه در آن آرسنال 2 بر يك چلسي 

را شكست داد و جام را باالي سر برد.
  2تيم در فينال ليگ اروپا در فصل گذشته هم با هم روبه رو 
شدند كه آن بازي به سود چلسي تمام شد و آرسنال نتوانست 
سهميه ليگ قهرمانان اروپا را از آن طريق به دست آورد. اما 
حاال به نظر مي رسد اتفاقات سال2017 در حال تكرار است؛ 
در آن سال آرسنال در نيمه نهايي منچسترسيتي را شكست 

داد و در فينال با شكست چلسي قهرمان جام شد.
  آرسنال و چلسي براي سومين بار در فينال جام حذفي به 
مصاف يكديگر مي رونــد )2002 و 2017( كه هر دو فينال 

قبلي با قهرماني آرسنال همراه بوده.
  اليوير ژيرو در تمام بازي هايي كــه در رقابت هاي حذفي 
داخلي در ورزشگاه ومبلي بازي كرده، برنده بوده؛ 12بازي، 
7جام. او در فينال ليگ اروپاي فصل قبل هم به تيم سابقش 

-  آرسنال- گل زده بود.
  آرسنال 21بار به فينال اف اي كاپ رسيده كه به تنهايي در 
اين زمينه ركورددار است. چلسي براي چهاردهمين بار است 

كه در فينال جام حذفي حاضر مي شود. چلسي ششمين باري 
بود كه منچســتريونايتد را در جام حذفي اوت مي كرد. فقط 
آرسنال يك بار از چلسي بيشتر موفق به حذف من يونايتد از 

جام حذفي شده است.
 بعد از آرسنال )21( تيم هاي منچستر )20(، ليورپول )14(، 
چلسي، اورتون و نيوكاسل )هركدام 13بار( و منچسترسيتي 

)11( باسابقه ترين فيناليست هاي تاريخ جام حذفي هستند.
  در سال هاي اخير رســم بوده كه تيم ها در جام حذفي از 
دروازه بان دوم خود اســتفاده مي كنند. كابايــرو، دروازه بان 
آرژانتيني چلســي، در بازي امشــب بازي خواهــد كرد. او 
جانشــين ضعيف ترين دروازه بــان اين فصل ليــگ برتر و 
گران ترين دروازه بــان تاريخ يعني كپا خواهد شــد. كپا در 
ليگ 43گل دريافت كرده كه با توجه به شوت هاي دريافتي 
نمره اش از يك دروازه بان معمولي و متوسط هم بدتر است. اگر 
به جاي او يك دروازه بان متوسط و گمنام درون دروازه چلسي 
مي ايســتاد، 32.4گل مي خورد اما كپا 10گل بيشتر خورده 
است. چلسي براي فصل بعد شايد اونانا از آژاكس را خريداري 
كند. فرانك لمپارد به كپا اعالم كرد وي دروازه بان چلسي در 
فصل آينده نخواهد بود و قبل از پايان فصل بهتر است به دنبال 

تيم جديدي براي خود باشد.
  در تيم مقابل اگر برند لنو كه بهترين دروازه بان اين فصل 
ليگ برتر بود مصدوم نمي شد هم در اين بازي جاي خود را به 
دروازه بان دوم مي داد. در بازي امشب هر دو دروازه بان احتماال 
آرژانتيني خواهند بود. اميليانو مارتينز از زمان مصدوميت لنو 

عملكردي عالي داشته. او در بازي با ليورپول به تنهايي 8سيو 
داشت. او تنها دروازه بان با باالي 80درصد سيو در اين فصل 
بوده در ســال2012، اميليانو مارتينز در دومين بازي اش در 
پيراهن آرســنال 5گل از ردينگ دريافت كرد. او طي 8سال 
بعد از آن بازي فقط 12بازي براي آرسنال انجام داد و به اندازه 
بازي هايش در پرميرليگ )6بازي( حضور قرضي در تيم هاي 

مختلف داشته.
   ايــن آخرين بازي پــدرو پيش از پيوســتن احتمالي به 
آاس رم خواهد بود اما ممكن اســت بازيكناني مثل ويليان، 
كپا، گندوزي، الكازت، ژيرو، اوزيل، كانته و... هم در ليست يا 

خارج ليست آخرين حضور خود را در اين 2تيم تجربه كنند.
    آرسنال در 3فصل گذشته در ليگ برتر 150گل خورده 
اســت؛ فصل 18-2017: 51گل خورده، فصل2018-19: 
51گل و فصــل 20-2019: 48گل. آرســنال در اين فصل 
56گل به ثمر رســاند كه كمترين تعداد از فصل 1995-96 

به اين طرف است.
  آرتتــا كه بعد از بركنــاري امه ري و چنــد حضور موقت 
ليونبرگ روي نيمكت، ســرمربي آرسنال شــد تا االن اين 
مربيان بزرگ يا مهم را شكست داده است؛ سولشر، آنچلوتي، 

كلوپ و گوارديوال. او البته كرونا را هم شكست داده است.
  لمپارد در نخستين حضور خود در ليگ برتر كار را در رتبه4 
جدول به پايان رســاند كه بعد از فرانك كالرك در ناتينگهام 
فارست )95-1994( نخستين مربي انگليسي است كه موفق 

شده در فصل اولش در ليگ به چنين رتبه اي برسد.

فينال139ساله
امشب آخرين بازي فصل سطح اول فوتبال انگليس در لندن 

برگزار مي شود



   رســانه ها پر شــده از خبر آغاز 
عملیات اجرایی فاز 3 آب رسانی به گزارش

»غیزانیــه«. حضــور قــرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( در این فــاز از پروژه اهالی را 
امیدوار کرده اســت. بــا  وجود ایــن، هرچند 
مســئوالن اظهار امیدواری کرده اند فاز دوم و 
سوم تا 50 روز آینده به بهره برداری می رسد، اما 
نگرانی  از تکمیل فاز نخست هنوز به قوت خود 
باقی است. 50 روز از افتتاح فاز اول آب رسانی به 
غیزانیه می گــذرد، اما همچنان بســیاری از 
روســتاهایی که قرار بود با این فاز از نعمت آب 
آشامیدنی بهره مند شوند، تشــنه اند. از سوی 
دیگر، اهالی روستاهای دیگری چون »بُروایه« و 
»ُدب حردان« در غرب اهواز نیز با مشــکالت 

مشابهی دست وپنجه نرم می کنند.

اعتراض اهالی »ُدب  حردان« و »بروایه«
اهالی روســتای »ُدب حردان« در مسیر اهواز- 
خرمشــهر چند روز پیش و زمانی که در شرق 
اهواز اجرای فاز سوم آب رســانی به »غیزانیه« 
شروع می شد، جلوی استانداری تجمع کردند. 
به گفته اهالی، لوله کشی آب در این روستا انجام 
شده، اما فقط یک سوم روزهای ماه، آب در شبکه 
توزیع می شود و در سایر روزها اهالی باید خود 

را به یکی از مناطق اهواز برسانند و آب بخرند.
اهالی »بُروایه تریچی« هم گالیه های مشابهی 
دارند. به گفته دهیار این روســتا، تاسیســات 

آب رســانی منطقه عمر 40 
ساله ای دارند و با وجود اینکه 
تاسیسات آب رسانی داخلی 
روســتا با اعتبار دهیاری و 
کمک های آبفا نوسازی شده، 
اما خط اصلــی انتقال آب از 

کرخه هنوز فرسوده است. 
»شــاکر بُروایه« در این باره 
به همشهری می گوید: »در 
گذشته روستاهایی که با این 
خط لوله آب رسانی می شدند، 
جمعیت کمتری داشــتند. 

مثال روســتای ما یک خیابان داشــت و حاال با 
توســعه جمعیت به بیش از هزار نفر، 5 خیابان 
دارد. از ســوی دیگر، پمپاژ آب هم به درستی 
انجام نمی شود و شاید در روز 4 ساعت آب داشته 
باشیم که آن هم فقط برای خانه هایی است که 

در ابتدای مسیر هستند«.

مطالبات روی زمین مانده 
پیمانکار »مراونه«

بخشــدار بخش مرکزی اهواز 
مشکل »بُروایه« را تأیید می کند و 
آن را نتیجه کمبود اعتبار می داند. 
»علی بلم چی« با اشاره به طرح 
مطالعاتی برای روستاهای این 
منطقه ماننــد »بُروایه تریچی« 
و »بُروایه یوسف« که مربوط به 
ایستگاه آب »مراونه« می شود، 
به همشهری می گوید: »فیلترهایی برای این شبکه 
تهیه شده است، اما به دلیل کمبود اعتبار و پرداخت 
نشدن مطالبات، پیمانکار از نصب آن ها خودداری 
می کند. حل این مشکل در دستور کار است و حتی 
چند روز پیش مسئوالن اســتان و نماینده اهواز 
بازدیدی از این تاسیسات داشتند«. به گفته وی، 

60 کیلومتر از شبکه آب روستاهای منطقه به جز 
دو سه روستا، نوسازی شده و به احتمال زیاد مشکل 
آب این بخش تا هفته دولت رفع می شود. بخشدار 
بخش مرکزی اهواز البته بزرگ ترین و مهم ترین 
مشکل روستاهای خوزســتان به ویژه اهواز را آب 
می داند که ناشی از زیرساخت های قدیمی، توسعه 
جمعیت، پاسخگو نبودن شبکه و بهبود بهداشت و 

افزایش مصرف آب است.

معارض در مسیر »ُدب حردان«
مدیرعامل آبفای خوزستان در پاسخ به نگرانی 
اهالی روســتاهای غرب اهــواز، توضیحاتی به 
همشــهری می دهد و می گویــد: »در مجموع 
روســتاهای اهواز، شــوش و هفتــگل از نظر 
آب آشــامیدنی وضعیت بحرانــی دارند و ما با 
برنامه ریزی هــای کوتاه، میــان و بلندمدت به 

دنبال رفع مشــکالت آن ها 
هستیم. به صورت ویژه چند 
پروژه در اهواز در دست انجام 
است که شــامل آب رسانی 
به روستاهای حاشــیه دز یا 
»بامدژ«، حاشیه جاده اهواز-
شــوش یا منطقه »الهایی«، 
»المــی« یا »جســتانیه« و 
همچنین پروژه »ُدب حردان« 
اســت. تاسیســات شهدای 

جهاد که آب منطقه »ُدب حــردان« را تامین 
می کند، با این روســتا 18 کیلومتر فاصله دارد 
که می توان کار آن را یک ماهه انجــام داد، اما 
متاسفانه معارض مانع اجرای طرح شده است. با 
این حال آبفای خوزستان پیگیر رفع این مشکل 

نیز هست«.

سرانجام فاز اول آب رسانی به »غیزانیه«
علیرضا حقیقی پور درباره فازهای آب رسانی به 
»غیزانیه« نیز می گویــد: »خط انتقال آب این 
بخش فرســوده بود و اگر 9 هزار مترمکعب در 
تاسیسات شیبان آب تولید می شد، کمتر از 3 
هزار متر مکعب آن به ایستگاه پمپاژ »ُصفیره« 
در ورودی بخش می رسید. با اتمام فاز اول ضمن 
بازسازی تاسیســات آب گیری و تصفیه خانه و 
افزایش تولید آب از 9 بــه 17 هزار مترمکعب، 
با اختصاص یک خط لولــه 600 میلی متری با 
طول 23 کیلومتر، همه این آب به ایستگاه پمپاژ 
»ُصفیره« می رســد. مخازن ایستگاه پمپاژ هم 

بازسازی شده و توسعه یافته است«.
وی با بیان اینکه با اجرای فــاز اول با اعتبار 60 
میلیارد تومان نیاز آبی 13 هزار نفر از جمعیت 
بخش به حالت پایدار رســیده است، می افزاید: 
»در حال حاضر در بدترین حالت، یک روســتا 
یک روز در میان آب دارد. برخی روستاها مثل 
ُ»طویله« هم که پیش بینی می شــد در فاز اول 
آب رسانی شود، به دلیل مشکالت شبکه توزیع 
هنوز آب ندارند که ماموران آبفا به نوبت در حال 
رفع این موانع در روستاهای باقیمانده هستند«.

فاز دوم و سوم، در دست انجام
مدیرعامل آبفای خوزســتان دربــاره فاز دوم 
طرح آب رسانی به »غیزانیه« از ایستگاه پمپاژ 
»ُصفیره« تا »نزهه« که قرار است تا 6 شهریور 
به نتیجه برســد هم توضیح می دهد: »فاز دوم 
28 کیلومتر طول دارد که فعال 19/5 کیلومتر 
آن لوله  گذاری شده و با تکمیل آن مشکل 80 

درصد جمعیت بخش رفع می شود«. 

حقیقی پــور با بیــان اینکه 
بــرآورد اعتباری فــاز دوم 
60 میلیــارد تومان اســت 
و 10 میلیــارد تومــان آن 
از ســوی وزارت نفت تامین 
شــده، می افزاید: »فاز سوم 
شامل روســتاهایی است که 
از تاسیسات رامهرز و تامین 
آب می شــوند و بــا اجرای 
آن بــه طــول 30 کیلومتر و 
اعتبار 2-3 میلیارد تومــان انتظار داریم نیاز به 
تاسیسات رامهرمز به حداقل برسد. لوله این فاز 
از سوی بنیاد مستضعفان تامین شده و اجرای 
آن هم بر عهده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( است و 
پیش بینی می شود تا پایان تابستان به سرانجام 

برسد«.
او همچنین درباره دهســتان »مشرحات« و 8 
روســتای آن هم توضیح می دهد: »8 روستای 
این دهســتان شــبکه آب رســانی نداشتند و 
همزمان با فاز اول، اجرای پروژه آب رســانی به 
این دهســتان با خط انتقال 43 کیلومتری از 
کانال های انشعابی کارون با اعتبار 23 میلیارد 

تومان شروع شد«.
بخش »غیزانیــه« با دو دهســتان بیش از 85 
روســتا، 27 هزار نفر جمعیت و 220 راس دام 
سبک و سنگین دارد و عالوه بر آب آشامیدنی، 
تامین آب دام ها نیز از دغدغه های اهالی است. 
طبق اعالم مدیرعامل آبفای خوزســتان قرار 
است با شناسایی دامداری ها، مجوزهایی برای 
تخصیص آب از خط لوله هم به اهالی داده شود و 
همین طور تاسیسات آب رسانی این منطقه برای 
نگهداری بعد از تکمیل فاز دوم از امور روستایی 

جدا و در اختیار بهره بردار جدید قرار گیرد.
او در پایان صحبت های خــود اظهار امیدواری 
می کند با اصالح الگوی مصرف مردم هم برای 

رفع مشکالت به مسئوالن کمک کنند. 

  
 بیش از 700 روستای خوزستان با مشکل آب 
آشامیدنی روبه رو هستند که از این تعداد، 456 
روستا به صورت سیار آب رسانی می شوند. این 
در حالی اســت که در شهرســتان هایی مانند 
اهواز حتی در شــهر هم آب آشامیدنی کیفیت 
الزم را ندارد و شــهروندان بارها از مشــکالت 
ناشی از فرسودگی شبکه آب و فاضالب گالیه 
کرده اند. استاندار وعده داده  است مشکالت آب 
آشامیدنی روستاهای اهواز تا هفته دولت رفع 
می شود و امید اهالی نیز به پایان تابستان است. 
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متــن كـامـل در سایت

اتمام قطعه سوم آزادراه تبریز- ارومیه تا پایان ۱۴۰۰
محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی از تکمیل قطعه سوم آزادراه تبریز- ارومیه تا پایان 
سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این آزادراه در ۶ قطعه به طول ۱۶۰ 
کیلومتر اجرا می شود.
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آب رســانی روستاهای 
غرب اهواز چون »بُروایه« 
و »ُدب حردان« در دستور 
کار است، اما مسیر خط 
لوله »ُدب حردان« معارض 
دارد و همین کار را سخت 

کرده 

فاز دوم آب رســانی به 
»غیزانیه« از ایســتگاه 
»ُصفیره« تــا »نزهه« 
تا ۶شــهریور به پایان 
می رسد و با تکمیل آن 
مشکل 8۰ درصد جمعیت 

بخش رفع خواهد شد

هفته انتقال خون

تهیه پالسما از خون مبتالیان کرونا در 2۴ استان
سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد که فرآیند تهیه پالسما از خون بیماران بهبودیافته 
کووید 19 برای مصرف در بیمارستان های کشور در 24 استان در حال انجام است.  سخنگوی 
سازمان انتقال خون به مناسبت هفته انتقال خون )9 تا 15 مرداد( به همشهری می گوید: 
»طی 4 ماه اول سال، 4566 نفر از بهبودیافتگان برای انتقال پالسما مراجعه کرده اند و حدود 
3595 واحد پالسما اهدا شده است. بیشترین میزان مراجعه در استان های تهران، خوزستان، 
کرمانشاه، خراسان رضوی و اصفهان بوده است«.  بشیر حاجی بیگی همچنین اهدای خون 
را یک فرآیند مستمر در طول سال می داند و می افزاید: »حضور اهداکنندگان مستمر یکی از 
شاخص های مهم ارتقای مراکز انتقال خون دنیا محسوب می شود و کشور ما هم در این زمینه 
در منطقه مدیترانه شرقی رتبه اول را دارد. میزان اهدای خون به ازای هر هزار نفر جمعیت 
در کشورهای با درآمد باال 32 نفر، در کشورهای با درآمد متوسط 15 نفر و در کشورهای 
با درآمد پایین 8 نفر است. متوسط نرخ اهدای خون در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی 
15 نفر در هزار نفر جمعیت است؛ در حالی که این رقم در ایران 25 است«. وی با بیان اینکه از 
ابتدای تاسیس سازمان انتقال خون در ایران از سال 53 تاکنون 52 میلیون واحد خون اهدا 
شده است، می افزاید: »با افزایش سهم اهدای خون مستمر در کشور این شاخص به 60 درصد 
رسیده که البته برخی از استان ها مثل سمنان حدود 80 درصد اهدای خون مستمر دارند«. 
حاجی بیگی البته از روند اهدای خون در تهران گالیه می کند و توضیح می دهد: »25 درصد 
خون و فرآورده های خونی اهداشده در تهران با 170 بیمارستان و مرکز درمانی به مصرف 
می رسد در حالی که تهرانی ها فقط 17 درصد خون تهیه شده را اهدا می کنند«. سخنگوی 
سازمان انتقال خون با بیان اینکه در مجموع این سازمان وظیفه تامین خون و فرآورده های 
خونی بیش از 900 بیمارستان و مرکز درمانی در کشور را برعهده دارد، می گوید:   »در سال 
98  حدود 3 میلیون و 525 هزار واحد خون و فرآورده های خونی شامل گلبول قرمز، پالکت 
و پالسما در میان مراکز درمانی و بیمارستان ها توزیع شده است«. وی از مصرف 20 درصد 
خون اهدایی در کشور برای بیماران خاص و تاالسمی خبر می دهد و می افزاید: »9 مرکز 
انتقال خون استانی کشور مجهز به دستگاه های پرتودهی خون هستند. همچنین فرآیند 
تهیه پالسما به روش پالسمافرزیس در 15 استان کشور از سال 95 راه اندازی شده و در سال 
24 بار می توان پالسما اهدا کرد«. حاجی بیگی در پایان صحبت های خود تاکید می کند که 
با گذشت 46  سال از زمان تاسیس سازمان انتقال خون ایران و با گذشت از مرز 40 سالگی، 
این سازمان به پختگی، پیشرفت و بالندگی رسیده است؛ به طوری که هم اکنون سازمان 

انتقال خون ایران در عرصه سالمت کشور به خوبی دیده می شود«. 

پایان تابستان
 و تشنگی »اهواز«

استاندار و مسئوالن آبفای خوزستان وعده داده اند 
طرح های آب رسانی به روستاهای اهواز تا پایان تابستان 

به سرانجام می رسد 

سیده زهرا عباسی  
 خبرنگار

سنا
س: ای
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عك من ايــن را يــك اســتيصال و  ادامه از 

درماندگي ذهنــي در دولتمردان صفحه 2
عراقي مي دانم و صاحبان اين تحليــل از درك عواقب 
كارشان ناتوان بوده اند؛ در عين حال آنان گرفتار فشار و 
اراده مردم منطقه بوده اند و براي فرار از اين گرفتاري و 
درماندگي آن گزينه را انتخاب كردند و فكر مي كردند با 
ترور سردار سليماني ماجرا تمام مي شود و االن هم فكر 
مي كنند كه بعد از شهادت سردار ســليماني آن روند 
متوقف شده است و چيزهايي كه باعث نگراني آنان شده 
تمام شده اســت، اما قضيه كامال عكس است، سرمايه 
بزرگي به نام سردار سليماني را از ما گرفتند كه ضايعه 
بزرگي بود، اما راه و افكار آقاي ســليماني نهادينه شد و 
نه تنها مشكالت آمريكايي ها در عراق تمام نشده، بلكه 
بيشتر شده و من فكر مي كنم بيشتر هم خواهد شد. ترور 
سردار سليماني يك نقطه عطف بود كه باعث شد امروز 
مردمان منطقه خروج آمريكا را نه فقط از عراق،  بلكه از 
منطقه خواستارند و مطمئن باشيد اين خواسته محقق 
مي شود. بعد از شهادت حاج قاسم شرايط به گونه اي رقم 
خورده كه آمريكايي ها از عراق بيــرون مي روند و بايد 
هزينه اقدام خود را بپذيرند؛ چون آنها اين كار را شروع 

كردند.
كماكان ابهام وجود دارد كه ترور سردار 
ســليماني بدون دخالت عوامل داخلي در عراق 

امكان پذير نبوده است.
اينها گمانه زني است و اصل موضوع را تغيير نمي دهد، 
اصل جنايت آمريكا را عوض نمي كنــد، اينكه بگوييم 
فالني اطالع داشته، ما بايد اين پرونده را از نظر حقوقي 
و قضايــي پيگيري كنيم، قطعا دولــت عراق همكاري 
دارد تا حقايق بيشتر كشف و كنكاش بيشتر شود. اين 
مســير ادامه خواهد يافت. آنچه مهم اســت اين است 
كه مســئوليت اين كار بر عهــده رئيس جمهور وقيح 
آمريكاست. ممكن است در كسوت هاي مختلف كسي 
جاسوسي يا مزدوري هم براي آمريكا كرده باشد، اما آنچه 

هست آقاي ترامپ بايد پاسخگو باشد.
يكي از بحث هايمان با عراق اين است كه 
بدون شك ايران از مهم ترين داليل سقوط نكردن 
بغداد و اربيل بود، اما شاهد تعرضاتي به اماكن ايران 
و كارخانه هاي ايراني بوديم. االن احساس نمي كنيد 
فضاي ضد ايراني وجود دارد؛ به خاطر كم كاري ما، 

ديپلماسي عمومي ما يا هزينه هاي زياد عربستان؟!
شايد همه اين عوامل است، اما بخش ديگري از واقعيت 
اين است كه آيا كســاني كه اين كارها را كردند، نماد و 

نماينده واقعي جامعه عراق هســتند؟ آيا اينكه 100، 
150نفر هجوم ببرند جايي را آتش بزنند يا خرابكاري 
بشود مي تواند بيان يك جامعه باشد؟ خير، آيا اين رفتارها 
جديد است؟ باز پاسخ منفي است. ما از اين نوع آواها و 
نعره ها در گذشته ها هم داشــته ايم،  اما در دوره اخير 
متمركز تر و مهندسي شده تر است. امپراتوري رسانه هاي 
غرب و كشورهاي منطقه حساب شده به اين قضايا دامن 
زدند. آيا ممكن است اتفاقي بيفتد كه 100درصد مغاير 
با هفته قبل باشــد؟ هفته قبل هزاران عراقي از هزاران 
ايراني در مراســم اربعين بهترين اســتقبال و ميزباني 
را انجام بدهند و هفته بعد ماجرا طور ديگري شــود؟ 
مي بينيم آنچه اتفاق افتاده واقعيــت عيني و ملموس 

جامعه عراق نيست.
از نظر اقتصادي جايگاهمان را در عراق از 

دست داده ايم؟
االن بين ما و تركيه و چين يك رقابت نزديكي وجود دارد. 
من معتقدم اگر تمركزبخشي بيشتري داشته باشيم و به 
سال هاي طاليي برگرديم و يك جهشي در كار اقتصادي 
با عراق ايجاد شــود،  ظرفيت روابط خيلي بيشــتر از 

وضعيت فعلي است.
كاالهاي ايرانــي در عراق محبوبيت هم 

دارند.
وقتي طرف عراقــي مي گويد در ســال 2019بيش از 
12ميليارد دالر صادرات از ايران به عراق بوده نشــانه 
همين است؛ البته عدد ما از اين كمتر است؛ چون فرايند 
قيمت گذاري 2 كشور متفاوت و حجم تبادالت براساس 

آمار ما 9ميليارد دالر است.
 سراغ سوريه برويم. در آنجا هم شرايط 
مشابهي متصور است. ايران قريب 10سال براي مقابله 
با تروريسم در كنار سوريه بود. آيا در حوزه اقتصادي 
ايران مي تواند فعاالنه در عرصه بازسازي سوريه و 
شرايط اقتصادي حضور يابد يا در آنجا هم ديگران 

بهره مند خواهند شد.
اين ســؤال و نگراني وارد اســت. اين موضوع 2 طرف 
دارد؛ مثال وضعيت اقتصادي ســوريه به شــدت خراب 
اســت. اگر ما نتوانيم با حضور شركت ها در اين شرايط 
به شرايط اقتصادي ســوريه كمك كنيم،  ممكن است 
كسان ديگري كه مي توانند كمك كنند سبقت بگيرند. 
اين صرفا به خاطر اين نيست كه طرف مقابل نخواهد، 
چون نمي توانند صبر كنند؛ مثال اگر پيشنهادي از طرف 
چيني ها باشد، سوري ها نمي توانند دو، سه سال معطل ما 
باشند؛ چون االن به شدت نياز دارند. اگر ما كوتاهي كنيم 

و برنامه نداشته باشيم احتمال ورود ديگران است كه اين 
بخشي اش سياسي نيست، عمده اش نيازهاي اقتصادي 
است؛ مثال طبق قانون فعلي سوريه ورود كاال از برخي 
كشورهاي اطراف ســوريه ممنوع است و كاالي برخي 
كشورها قاچاق محسوب مي شود. در رابطه با عراق هم 
همين وضعيت است. ما حداقل 16، 17سال است داريم 
كار مي كنيم. اما در ســوريه اگر برنامه نداشــته باشيم 

نمي توانيم ادامه دهيم.
رژيم صهيونيستي هر چند وقت يك بار 
به پايگاه هاي ايران حمله مي كند. حد يقف اين رفتار 
كجاست و آيا سياست ايران همچنان سكوت است 

يا خط قرمزي داريم؟
صهيونيســت ها نگراني هاي جدي دارند؛ لذا عمل هاي 
آنها انفعالي اســت. اين نمي تواند استمرار داشته باشد. 
صهيونيست ها طولي نخواهد كشيد كه از اين كارهايي 
كه مي كنند، پشيمان مي شوند و نخواهند توانست به اين 
رفتارها ادامه دهند. بيشتر نمي توانم توضيح بدهم، اما 
كارهايي كه آنها انجام مي دهند، هزينه زيادي مي تواند 

دربرداشته باشد.
اخيرا ســردار باقري، رئيس ستاد كل 
نيروهاي مسلح سفري به سوريه داشت و قرارداد 
نظامي بين 2 كشور بسته شد. بخشي از آن تقويت 
پدافند هوايي سوريه است. فكر مي كنيد چقدر مانع 
تحركات صهيونيست ها می شود؟ نتانياهو هم اخيرا 
گفته اجازه نمي دهيم ايران در مرزهاي سرزمين هاي 

اشغالي مستقر شود.
زمان زيادي براي اسرائيلي ها باقي نمانده است كه بتوانند 
از اين كارهاي گستاخانه انجام بدهند و جلوي اقدامات 
آنها به زودي گرفته خواهد شــد. اينكه نتانياهو گفته از 
حضور ايران جلوگيري مي كنيــم اوال حرف جديدي 
نيست، كاربرد انتخاباتي دارد، حرف هاي وهمي است با 
پيروزي هاي خيالي. ايران به طور فيزيكي انگيزه اي براي 
حضور در اين مناطق ندارد؛ چون به اندازه كافي نيروهاي 

مردمي در منطقه هستند و ضرورتي ندارد از ايران كسي 
برود؛ بنابراين اظهارات نتانياهــو مصرف داخلي دارد و 
مي خواهد افكار عمومي را به سمت تهديدي منحرف كند 
تا پرونده هاي فساد او به تعويق بيفتد كه البته عوام فريبي 
خوبي كرده و توانســته چندين ماه بررسي پرونده هاي 

خود را عقب بيندازد و در حاكميت مانده است.
اخيرا به نوعي القا مي كنند كه تحركات 
اسرائيل به داخل ايران رسيده؛ مثال آتش سوزي در 
خجير يا نطنز. وزير جنگ اسرائيل گفته بود كارهايي 

مي كنيم كه نياز نيست بگوييم.
اسرائيلي ها حرف هايي مي زنند كه عجيب است. اين نوع 
ادبيات بار حقوقي دارد. وقتي كسي طوري القا مي كند 
كه بگويد فالن خرابكاري كار من بوده است اين يعني به 
شما حق تالفي مي دهد و اين حق براي ايران محفوظ 
اســت. در يك فضاي عقالني اگر كســي چنين كاري 
بكند، كتمان مي كند؛ به همين دليل نشان مي دهد كه 
مشكالت زيادي در داخل دارند. شما ديديد خدا لطف 
كرد و بالفاصله اتفاقاتي در آمريكا افتاد؛ اول يك ناو آتش 
گرفت، 3 روز بعد ناو دوم آســيب ديد و بعد هم صنايع 
فوالدشان در آتش ســوخت. فرض كنيد در ايران هم 

مي توانند بيايند بگويند من كردم! 
اخيرا جنگنده هايي بــراي هواپيماي 
مسافري ايران فرستادند. به نظر شما هدف چه بود؟ 
چون ايران از طريق آن مسير با كشورهاي منطقه 

رفت وآمد و تجارت دارد.
آن كريدور مختص ايران نيست و كريدور هوايي است 
كه ايكائو و ســازمان هواپيمايي عراق از آن رفت وآمد 
دارند؛ اينكه آمريكايي ها در فضاي سوريه دست به اين 
كار زدند، تجاوز به حريم ســوريه و تعرض به مقررات 
بين المللي و ايكائو بود. آمريكايي ها دچار چه كنم، چه 
كنم شده اند و آن هيمنه و هژموني سنتي آمريكا آسيب 
ديده است. آمريكايي ها تالش مي كنند به هر بهانه اي به 
ايران فشار بياورند ولو از طريق خطوط دريايي يا هوايي 

حاشيه سياست
تا ايران را در مسير فشار حداكثري به نقطه اي برسانند 
كه مي خواهند اما اين  رؤيا محقق نمي شود. رفتار آمريكا 
بسيار خطرناك بود و اگر كوچك ترين خطايي از طرف 
خلبان رخ مي داد،  يك فاجعه انساني به وقوع مي پيوست. 
ناكامي در اينكه ايران را پاي ميز مذاكره بكشانند، باعث 
شده آمريكا دست به هر كاري بزند. االن وقت مذاكره و 
وقت صحبت كردن با آمريكا نيست. آمريكا صرف نظر 
از تاريخ بدعهدي هايش در شــرايطي اســت كه دچار 
مشــكالت داخلي و بحران هاي اقتصادي اســت. اين 
آشــفته بازار را رئيس جمهور اين كشــور ايجاد كرده و 
آمريكا اختالفات زيادي با اطراف مختلف جهان دارد؛ 

بنابراين شرايطي نيست كه بشود مذاكره كرد.
اميدواريم دســت به حماقت نزنند؛ چون اقدامات آنها 
مي تواند مابازا داشته باشــد. آنها هم در خيلي مناطق 
در زمين و آسمان و دريا آســيب پذيري جدي دارند و 

ما دست بسته نيستيم و امكانات و شرايط خوبي داريم.
ترامپ مرتب پيــام مي دهد كه ايرانيان 

منتظر دمكرات ها هستند. نظر شما چيست؟
اين حرف انتخاباتي اســت و كاربرد رقابت هاي داخلي 
آمريكا را دارد. روند عمومي در آمريكا اين نيست كه اگر 
بايدن بيايد خيلي چيزها تغيير كند؛ البته برخي چيزها 
عوض مي شود. ما اميدواريم آمريكا در مسير خردورزي 

حركت كند و دست به ماجراجويي نزند.
مهرماه موعد پايان تحريم تسليحاتي 
ايران است. به نظر شما آمريكا مي تواند مانع برداشته 
شدن تحريم هاي تسليحاتي شــود و آيا برداشته 

شدن اين تحريم ها فايده اي دارد؟
پاييز بدي در انتظار ترامپ است. تالش خواهد كرد كه 
تحريم ها تمديد شــود، اما قرائن زيادي وجود دارد كه 
احتمالش خيلي ضعيف اســت و اين احتمال روزبه روز 
ضعيف تر مي شود. برداشته شــدن اين تحريم ها تأثير 
مثبتي در توان تسليحاتي ايران دارد؛ البته نه به اين معنا 
كه ايران معطل آن تاريخ است تا امكانات دفاعي خود را 
به دســت بياورد. صرف نظر از اينكه چه كمكي به توان 
نظامي ما و بازدارندگي ما مي كند، آن اتفاق يك شكست 
سياسي براي آمريكا خواهد بود و پيام هاي بزرگي براي 

آنان خواهد داشت.
فكر مي كنيد آمريكا به برجام برگردد؟

 من فكــر مي كنم آمريــكاي بعد از ترامــپ به برجام 
برمي گردد؛ چون برنگشــتن آمريكا بــه برجام از نظر 
حقوقي و افكار عمومي و به چالش كشــيدن تفاهمات 
بين المللي هزينه هاي زيادي براي آمريكا داشته است و 
اگر دمكرات ها بيايند به نوعي به برجام برخواهند گشت.
اگر تحريم تسليحاتي ايران تمديد شود، 

چطور؟
نمي خواهم بگويم آخرين ميخ بر تابوت برجام است، اما 
نزديك به آن اتفاق است. ايران ابزارهاي مختلفي دارد؛ 
از خروج از برجام تا برنامه هاي ديگر كه در زمان خودش 

درصورت وقوع، اعالم مي شود.

  دليلي براي حضور دوباره اصالح طلبان نيست
جالل جاللــي زاده، عضــو حــزب اصالح طلب »اتحــاد ملت« 
دربــاره برنامــه اصالح طلبــان بــراي حضــور در انتخابــات 
رياســت جمهوري1400 به اعتمادآنالين گفــت: اصالح طلبان 
به احتمال زياد همچنان با ردصالحيت هاي گسترده روبه رو خواهند 
شد كه در نتيجه تكرار رويه هاي گذشته، انتخابات1400 هم مانند 
انتخابات هشتم اسفند98 در فضايي سرد برگزار خواهد شد. چنين 
حالتي قطعا براي نظام و منفعت عمومي بد است و آثار سويي در 
پي خواهد داشت. وي توضيح داد: از آنجايي كه نمي توانيم به تغيير 
رويكردها اميدي داشته باشيم، بايد به اين نتيجه برسيم كه شركت 
در انتخابات بــراي اصالح طلبان معنايي نــدارد. يعني وقتي كه 
مانع تراشي مي شود و كانديداهاي اصالح طلب با دليل و بهانه هاي 
واهي از حضور در انتخابات منع مي شوند، ديگر دليلي نمي ماند كه 
اصالح طلبان بنشينند و درباره حضور در انتخابات برنامه بريزند و 

تالش كنند.

  تأثير انتخابات آمريكا بر موقعيت انتخاباتي اصالح طلبان
سعيد شريعتي، عضو شــوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران در 
گفت وگويي با ايرنا درباره عوامل مؤثر بر شرايط اصالح طلبان در 
انتخابات رياست جمهوري1400 گفت: اگر ترامپ پيروز انتخابات 
آبان ماه رياســت جمهوري آمريكا شود مســير كنوني را با شدت 
بيشتري ادامه خواهد داد و كارنامه دولت تحت الشعاع برجام قرار 
خواهد گرفت و حاميان دولت ازجمله اصالح طلبان هم طبيعتا در 
انتخابات 1400 از آن متضرر می شــوند، لذا حاميان روحاني بايد 
اســب خود را زين كنند زيرا بايد در دو ميدان تهاجمات ترامپ و 
همچنين جناح رقيب رقابت كنند. شــريعتي عنوان كرد: اگر جو 
بايدن رئيس جمهور آمريكا شود، هرچند سطحي از فشار بر ايران 
ادامه خواهد يافت ولي درصورت فراهم شــدن يك ميدان رقابت 
برابر در انتخابات1400، اصالح طلبان پيروز انتخابات خواهند بود.

  مردم ديگر اهميتي براي روحاني ندارند
ناصر قوامي، فعال سياســي اصالح طلب و عضو مجمع روحانيون 
مبارز با اشــاره به جمالتي كه اخيرا از ســوي رئيس جمهور بيان 
شده اســت، به نامه نيوز گفت: »اينكه آقاي روحاني گفته اند كه 
زندگي مردم در حداقل ضرورتشان به خوبي اداره شده  است يا آنكه 
گفته اند كاالها به وفور در اختيار مردم قرار دارد، نشان از بي اطالعي 
آقاي رئيس جمهور از وضع مــردم دارد. يك بزرگي يك بار به من 
گفت خودت به خريد مي روي؟ گفتم بله خودم مي روم و احساس 
مي كنم كه چه هزينه هاي سنگيني بر مردم تحميل مي شود. آقاي 
روحاني كه خودش به خريد نمــي رود و نمي داند كه صرف وجود 
كاال كافي نيست و بايد مردم قدرت خريد داشته باشند.« او در ادامه 
گفت: »دولت خود را از مردم جدا كرده است و اكنون كه ديگر آقاي 
روحاني خود را نيازمند رأي مردم نمي داند برايش اهميتي ندارد 
مردم در چه سطحي زندگي مي كنند. واقعيت اين است كه مردم 

براي آقاي روحاني هيچ اهميتي ندارند.«

گستاخي هاي اسرائيل در سوريه 
به زودي خاتمه مي يابد
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حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

  تهران تا »مالر« كه نزديك ترين روستا به 
دماوند اســت با 320خانــوار و 900نفر گزارش

جمعيت، كمــي بيــش از 100كيلومتر 
فاصله دارد. در كيلومتر90بايد از جاده هراز خارج شد و 
راه گزانــه را در پيش گرفت. گزانه، روســتايي اســت 
بي شباهت به صورت روستا، از خانه هاي ساده و افتاده 
خبري نيســت و ويالها با نماهاي رومي و سنگ مرمر 
چهــره ديگري بــراي گزانــه ســاخته اند. جــاده با 
دوربرگردانــي تند و تيز به مالر مي رســد. راه به ظاهر 
آسفالته است، اما كم از راه شوسه ندارد. تابلوي آبگرم 
دماوند مسيري خالف جهت روســتا را نشان مي دهد؛ 
آبگرمي كه محلي  ها مي گويند چند سالي است به خاطر 
بي آبي، تعطيل اســت. بعد 6كيلومتر در سربااليي و در 
شيبي تند، مالر خودش را نشــان مي دهد؛ روستايي 
است كوهستاني با ويالهاي بزرگ و شيرواني هاي زرد، 

سبز، سرمه اي و آبي.
مالر؛ روستايي كه اين روزها نام و نشانش بر سر زبان ها 
افتاده و همــه از زمين ها و مراتعش حــرف مي زنند را 
كوهنــوردان خوب مي شناســند. بــراي مردمان اين 
روستاي ايستاده بر دامن دماوند، همه  چيز به كوه ختم 
مي شود؛ زندگي روزمره، آب، نان، زمين و مرتع و حتي 
نشاني هاي آســان راه و بيراه هاي روســتا؛ مثال »از آن 

طرف برويد ! جاده كوهنوردان« و...
در مــالر چنــد روزي اســت رفت وآمدها به روســتا 
بيشتر شــده؛ آشــنا و غريبه مي آيند و از مردم درباره 
دماوند مي پرســند؛ از زمين ها و مراتعــش و از مردم و 
سندهايشان. ســاكنان مالر مي گويند تازه شنيده اند 
كه ماجراي بخشــي از مراتع دماوند بــاال  گرفته و در 
رسانه ها درباره آنها و روستايشان مطالبي دست به دست 
مي شــود. خيلي ها در اين باره مطلبــي نخوانده اند و 
گزارشــي نديده اند، اما همه اهالي روســتا چيزهايي 

شنيده اند.
محمدرضا نصيري، بخشدار سابق مركزي آمل است كه 
يك سال قبل بازنشسته شده و حاال ساكن مالر است؛ 
روستاي آبا و اجدادي اش. او به همشهري مي  گويد كه 
خبرهاي مربوط به دماوند را در رسانه ها خوانده: »نوشته 
بودند كه قله دماوند وقف شده، واال ما خبر نداشتيم كه 
زمين هاي مرتع تا قله وقفي اســت. 2 سال است به ما 

گفته اند مراتع اينجا سندهاي وقفي دارد.«
او و البته همه ساكنان روستا ماجراي وقفي بودن مراتع 

مالر را مي دانند؛ نه اين روزها كه از حدود 2 يا 3 ســال 
قبل. كسي روز و  ماه و سال را دقيق به خاطر نمي آورد، 
اما ماموراني از ســازمان اوقاف به آنها گفته اند براساس 
اسنادي كه در دست آنهاست، مراتع مالر سال  ها قبل 
وقف شده است؛ اوايل قرن حاضر. اجداد افرادي كه حاال 
در مالر زندگي مي كنند، واقف ايــن زمين ها بوده اند. 
زمان دقيق تر سند وقفي را يكي از مديران اوقاف استان 
مازندران در مصاحبه روزهاي اخير با رســانه ها ســال 
1302اعالم كرده و گفته دليل اين وقف »رفع اختالف 
بين ساكنان اين منطقه بر سر مراتع و در نهايت تصميم 
جمعي آنها براي وقف اين زمين ها« بوده است و پرونده 
حقوقي مربوط به اين مراتع از ميانه دهه 80 در مراجع 

قضايي باز شده است.
در مالر اما 2 سال اســت كه دامداران روستاهاي ديگر 
غير از مالر براي اســتفاده از مراتع باالدست كه به آن 
»ده كوه« مي گويند، ساالنه حدود 50ميليون تومان به 
سازمان اوقاف مي پردازند. اين روال مرسوم شرعي براي 
موقوفه هاست، اما براي اهالي مالر تازه است و پرپرسش.
بسياري از مردم روستا مي گويند كسي سند وقف اين 
مراتع را نديده است. نصيري كه سال ها بخشدار آمل و 
الريجان بوده و اين روستا هم يكي از زيرمجموعه هاي 
آن بخشــداري است به همشــهري مي گويد او هم در 
زمان مديريتش تا همين 2 سال قبل با سند وقفي بودن 
اين مراتع مواجه نشده اســت، اما در ميان اهالي روستا 
يكي، دو نفر هم هستند كه مي گويند كپي سندي را در 
دست مســئوالن اوقاف ديده اند كه در آن نوشته شده 

زمين هاي مرتع به شكل جمعي وقف شده است.
همه ساكنان مالر دامدارند و كشــاورز، اما مي گويند 
حاال ديگر كشاورزي ســود چنداني ندارد: »آب نيست 
و جوان ها دل به كار نمي دهنــد.« مالري ها با دامداري 
زندگــي مي كنند و طبعــا مهم ترين مسئله شــان در 
سال هاي اخير بحث چراي دام هايشان در همين مراتع 

است كه حاال مي گويند وقف شده است.
مسلم مالري، معلم روستاست و شكل و شمايل امروزي 
دارد. لهجه مازني اش شنيدني است. او روايت خودش را 
از وقف مراتع دارد. او به همشهري مي گويد: »در گذشته 
دامداران مناطق ديگر از مراتع ده كوه استفاده مي كردند 
و در ازاي آن مبالغي را به دهياري آن زمان روستا و قبل 
از دهياري به شوراي روستا پرداخت مي كردند. اين پول 
را صرف آباداني و هزينه هاي روستا مي كرديم و مازاد آن 
را به بخشــداري مي داديم تا صرف هزينه هاي عمراني 
روستاهاي ديگر كند و اين روال سال ها ادامه داشت تا 

اينكه گفتند اين مراتع وقف شده است.«

پيگيري هاي خبرنگار همشــهري نشان مي دهد اهالي 
مالر در قالب طــرح جامع مرتع مالر كه ســال 82به 
تصويب اداره كل جنگل ها، مراتع و آبخيزداري رسيده، 
مجوز بهره بــرداري از مراتع »ده كــوه« را براي مدت 
30سال دريافت كرده و دهياري بر حسن اجراي آن با 
كمك سازمان جنگل ها و مراتع نظارت مي كرده است. 
اين سند مشخص كرده كه چه تعداد و چه نوع دامي با 
چه ميزان برداشت علوفه مي توانند از اين مراتع استفاده 
كنند و ســال هاي طوالني شــوراي روســتا مديريت 
بهره بــرداري از مراتع را براســاس آن انجــام مي داده 
است. مالر حاال روســتايي اســت كه به دليل كاهش 
جمعيت انتخابات دهياري در آن برگزار نمي شود. مردم 
روســتا دهيار ندارند و آنهايي كه امور دهياري را انجام 
مي دهند، براي پيگيري مسائل حقوقي روستا، سمت 

قانوني ندارند.
نصيري، بخشــدار ســابق آمل درباره حال و روز اين 
روزهاي مــالر مي گويد: »تا 2 ســال قبل روســتا هم 
دهياري داشت و هم شــوراي روســتا. از خيلي سال 
قبل، بخشي از مراتع دامنه دماوند را دامدارها استفاده 
مي كردند و بابت چراي دامشان در مرتع حريم روستا، 
وجوهي را براي اينكه روستاييان اجازه استفاده از مرتع 
دهشــان را به آنها بدهند به دهياري و شــوراي روستا 

پرداخت مي كردند.«
اهالي مي گويند انتظارشــان اين بوده كه اوقاف بعد از 
وقفي اعالم كردن مراتع و هزينه اي كه بابت آن از ديگر 
دامداران مي گيرد، مبالغي را هم صرف آباداني روستاي 
آنها كند، اما در اين زمينه، محدوديت هايي وجود دارد. 
حسين مالري، معلم روســتا كه اين ماجرا را پيگيري 
كرده، درباره اش بيشــتر توضيح مي دهد: »اداره اوقاف 
مي گويد محل وقف و درآمد مرتع معلوم است كجا بايد 
هزينه شود. براساس آنچه در ســند اين موقوفه آمده 
درآمد آن يا بايد خرج ساخت حمام عمومي شود يا خرج 

عزاداري امام حسين)ع(.«
نصيري مي گويد برخي كه خود را مأمور اوقاف معرفي 
مي كردند، نخســتين بار  حدود 2 سال و اندي قبل، سر 
خيل به چوپان ها گفته بودند وارد مراتع ده كوه نشوند؛ 
چون مرتع مال اوقاف است. نصيري در ۷۴ سالي كه در 
روستا زندگي كرده نخســتين بار بوده كه شنيده مرتع 
صاحــب دارد و زمينش وقفي اســت: »بعدها افرادي 
به عنوان مأموران ســازمان اوقاف آمدند و به ما گفتند 
دامدارها حق ندارند دام را براي چرا به مرتع ببرند. اوايل 
داخل روستا نمي آمدند كه اين حرف را بزنند، مي رفتند 

صحرا و به چوپان ها اين حرف  ها را مي زدند.« 

از زماني كه زمين هاي باالدســت وقفي اعالم شــده، 
دامدارانــي كــه از اهالي روســتاهاي ديگر هســتند 
توافق هايي با اوقاف كرده انــد؛ طبق همان قوانيني كه 
سازمان اوقاف براي همه موقوفه ها اجرا مي  كند. 2سال 
قبل يا شايد كمي بيشــتر از آن بود كه درواقع مرتع را 
از اوقاف اجاره كردند: »دامدارها نشستند و با نماينده 
اوقاف قول و قرار كردند و خط نوشــتند كه بابت اجاره 
مرتع 50ميليون تومان در سال پرداخت كنند. پول هايي 
هم كه آن زمان به حســاب شورا ريخته شــده بود، ما 

تحويل اوقاف داديم.«
تا امســال قرار نبوده دامداران روســتا هزينه اي بابت 
اســتفاده از مراتع باالدســت بپردازند. براي مالري ها 
و دام هايشان اســتفاده از اين زمين ها رايگان بوده اما 
سازمان اوقاف گفته آنها هم از سال آينده بايد مثل ديگر 
دامداران با نظر كارشناسي و حسب ميزان بهره برداري 
كه از اين مراتع دارند، اجاره اي به سازمان اوقاف بدهند. 
اين بخشي از شرايطي است كه طبق قوانين اوقاف پس 
از وقفي شناخته شدن هر موقوفه اي مشمول آن مي شود 
و صرفا مربوط به مراتع ده كوه نيست. آنطور كه نصيري 
به عنوان يكي از بزرگان روســتا به همشهري مي گويد، 
مأموران اوقاف به اهالي روستا گفته اند افرادي از سال 
آينده براي كارشناسي دام و ميزان استفاده آنها از مراتع 
باالدست به روســتا مي آيند و نرخ اجاره اي كه تعيين 
مي شود براساس نوع دام، ميزان علوفه مورد نياز و تعداد 
واحد دام آنهــا خواهد بود. روســتاييان مي توانند اين 

هزينه را به صورت اقساط هم پرداخت كنند.
مراقبان مراتع

خانه ام البنين فالح درست ابتداي روستاست. از جايي 
كه خانه نه چندان فرســوده و نه چندان نوسازش قرار 
دارد، مراتع روستا و چشم انداز دماوند پيداست. در ميان 
خانه هاي نوساز و ويالهاي نونوار مالر، خانه او نقلي است 
و جمع و جور با نماي سفيد يك دســت. صاحب خانه 

خشــخاش هاي ســياه )داروي گياهي درمان كننده 
دردهاي عضالني( را روي پارچه اي سفيد پهن كرده و در 
انتظار خشك شدنشان زير آفتاب تيز دماوند است. اين 
بسته ها را به گردشگران و كوهنوردان مي فروشد؛ مثل 
خيلي ديگر از زنان روستا. مي گويد: »كوه پر از داروي 
گياهي است؛ از خشخاش سياه گرفته تا كتيرا، بابونه، 
مرزه، آويشن، چاي كوهي، گلپر و آويشن و خيلي گياه 
دارويي ديگر. دماوند هواي ما را دارد و ما هم مراقبش 

هستيم.«
ام البنين، مثل بســياري ديگر از اهالي روستا، چند روز 
اســت از رفت وآمد تازه واردها و پچ پــچ اهالي فهميده 
خبرهايي شده. او مي  گويد از جزئيات وقف شدن مرتع و 
دماوند خبر ندارد و اين را بزرگ ترهاي روستا مي دانند. 
فالح نمي توانــد نگراني اش را از خبرهايي كه شــنيده 
است، پنهان كند و مي گويد: »زندگي مردم به دماوند و 
سخاوتش بند است. نمي دانم آخر اين داستان قرار است 

به كجا ختم شود.«
ام البنين مي گويد كه زندگي خودش و آدم هاي روستا 
بســته به آب اســت و كوه و مرتع: »مردم دام دارند و 
دام هايشــان در مراتــع دماوند چــرا مي كنند؛ حتي 
زنبورداري هــم داريم و خودم هم بــراي جمع كردن 
گياهان دارويي مي روم كوه. آبي كه از دماوند مي آيد هم 
براي مصرف روزانه از آن اســتفاده مي كنيم و هم براي 
آبياري مزارع كشاورزي خودمان و اين محبت دماوند را 

به كوهپايه نشين هايي مثل ما نشان مي دهد.«
يكي از زنان روستا كه همسايه ام البنين است، مي گويد 
بنويسيد كه »زندگي ما با كشاورزي نمي چرخد. آب و 
هوا ناگهان بد مي شود و همه محصوالت كشاورزي را از 
بين مي برد. خشكســالي هم باعث شده كشاورزي آن 
رونق گذشته را نداشته باشد. براي همين همه دامداري 

مي كنند و مرتع مهم ترين نياز مردم روستاست.«
مردم روســتا مي گويند در همه ســال هاي گذشــته، 

مراتــع را، طبيعــت و نعمت هاي خــدادادي را روي 
چشم هايشان گذاشته اند. از دور مراتع را نشان مي دهند 
و خط يك دســت و منظم درختــان را. يكي مي گويد: 
»مي بينيد مرز مزارع از مراتع مشخص است. درختان 
و درختچه هاي كنار نهر آب مرز ماست. خيلي مراقبيم 
زمين هاي كشاورزي ما با مراتع يكي نشود. اين مراتع 
مال همه مردم است. از گذشته به دست ما رسيده و بايد 
براي آينده ها بماند. آيندگان هم بايد براي نسل بعد از 

خودشان آن را حفظ كنند.«

رفتن يا ماندن؟
مردم هم نگران زمين هســتند و هم آب. وقتي حرف 
از حســاب و كتاب به ميان مي آيد، معلم روستا را صدا 
مي زنند كه بازنشسته است و خوش سخن. در روستاي 
مالر حــاال دانش آموزان زيــادي وجود نــدارد، براي 
مردم روســتا اما صداي آقا معلم هنوز رساست. او اهل 
گفت وگوست و علم و دانش. از او مي خواهند بيايد و به 
»زبان رياضي«، )با آمار( استدالل كند و حرف هاي دل 
مردم روستا را بگويد. او هم مي گويد: »از سرزمين هاي 
ما تا قله دماوند، 2500هكتار وسعت دارد. با توجه به برد 
ضلع شرقي تا زمين هاي وقفي نوك قله دماوند مي رود.« 
به گفته او، نهر آبي در انتهاي روستاست و درخت بلندي 
نشانه آن و پايين درخت مزارع روســتايي ها را شامل 
مي شود و باالي آن مراتع است: »از مراتع تا باال مالر كوه 
است. معدن مالر تا روستا 2300متر از سطح درياست. 
ضلع شرقي تا آخر مي گويند وقف است كه اگر اينطور 
باشد، يعني بخشي از كوه وقف است. االن هم فهميديم 
كه بخشي از مالر  كه طويله هاي ما آنجاست و 100سال 

قدمت دارد، هم زمين هايش وقفي است.«
آقا معلم روستا معتقد است: »ده كوه يعني مرتع. مرتع 

را هم نمي شود وقف كرد.«
او به نكته ديگري هم اشاره مي كند و مي گويد: »سوله اي 
در نزديك ماســت كه قرار اســت كارخانه آب معدني 
ساخته شــود. پرســيديم كه آب را از كجا مي خواهند 
تامين كنند؛ درحالي كه ما خشكســالي داريم. كسي 
كه دنبال بهره برداري از كارخانه اســت، گفته است كه 
مي خواهد از اوقاف آب بگيرد. ما نگران همين موضوع 

هستيم.«
او مثل ديگر مردم روستا نگراني هاي ديگري هم دارد؛ 
نگراني هايي كه خيلي دوســت ندارد درباره آن حرف 
بزند: »مي گويند وقف است. اگر وقف تثبيت شود، حتي 
چشمه هايي كه اينجا هســت هم وقف است. آب اين 
چشمه ها براي كشــاورزي و شرب مردم در روستاهاي 
زيادي دچار مشكل مي شود. اين كوه تنها به مالر خدمت 
نمي كند و دام هاي ديگر و مزارع پايين دست هم از اين 
آب استفاده مي كنند. االن فعال روي آب حرف ندارند، 
اما بعدا حتما روي آن هم حــرف و حديث مي گذارند. 
نكند زندگي طوري شــود كه مردم رفتن را به ماندن 

ترجيح دهند؟«

گزارش همشهری از زندگی روزمره ساكنان »مالر« كه مراتعش وقفی اعالم شده است

زندگی  در دامنه هاي وقفی مرتع

تجربه متفاوت برگزاري آزمون هاي سراسري دكتري و سمپاد 

رعايتنيمبندپروتكلها
35درصد از داوطلبان سمپاد در جلسه آزمون حاضر نشدند

الياس منتظري،  ادامه از 
صفحه اول

 
داوطلب آزمون 
دكتري در اصفهان اســت كــه انتقاد 
شديدي به رعايت نشدن پروتكل هاي 
بهداشــتي دارد. او معتقد اســت در 
حوزه اي كه او امتحان داده، قطعا چند 
نفر كرونا مي گيرنــد: »من به محض 
برگشــت به خانه، خودم را قرنطينه 
كردم؛ چون در بهتريــن حالت فقط 
نيمي از پروتكل ها رعايت شد. مثال در 
ورودي آزمون را آنقدر دير باز كردند كه 
همه هجوم آوردنــد درحالي كه چند 
نفري ماسك نداشتند. اين را دوستانم 
كه در جاهاي ديگــر آزمون دادند  هم 
تعريف مي كردند. از طرفي راهرويي كه 
ما در آن نشسته بوديم، هيچ پنجره اي 
نداشــت كه هوا در آن جريان داشته 
باشــد. تعدادي هم بودنــد كه خيلي 
راحت ماسكشــان را برداشتند و هيچ 
مراقبي به آنها تذكــر نداد. اگر رعايت 
پروتكل ها در آزمون كارشناسي ارشد 
و كارشناســي كه جمعيت چند برابر 
است، اين باشد، قطعا فاجعه رخ خواهد 

داد.«
از طرفــي عــده اي از داوطلبــان هم 
مي گويند كه در حــوزه امتحاني آنها 
تمام پروتكل ها رعايت شده و از شرايط 

راضي بوده اند. ميترا عليان كه در يكي 
از سالن هاي ورزشي البرز آزمون داده، 
در اين باره بــه خبرنگار همشــهري 
گفــت: »همه پروتكل هــا را در حوزه 
ما رعايت كرده بودند. بازرســي بدني، 
سيســتمي بود. همه داوطلبان تا آخر 
امتحان ماسك داشتند. گفتند نيازي 
به پر كردن فرم نظر ســنجي نيســت. 
فاصله صندلي ها زيــاد بود و البته اين 
را هم بگويم كه تعــداد زيادي نيامده 
بودند و آنقدر تعداد مراقب كم بود، كه 

به راحتي مي شد تقلب كرد.«

وزارت بهداشت چه مي گويند؟
جدا از داوطلبان آزمــون دكتري كه 
نظــرات متعددي دربــاره حوزه هاي 
امتحاني خود دادند، مسئوالن وزارت 
بهداشت هم به سازمان سنجش نمره 
داده و عملكرد اين نهــاد را در آزمون 
دكتــري روز پنجشــنبه قابل قبول 
دانسته اند. معاون فني سالمت محيط 
و كار وزارت بهداشــت به ايسنا گفته 
اســت: »فكر مي كنم با توجه به همه 
قوت و ضعف هايي كه وجود داشــت، 
در مجموع مي توان نمــره قبولي را به 
نحوه برگزاري آزمــون داد و به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي آزمون ها نمره 

15 يا 16 را مي دهيم.«
محسن فرهادي درباره داوطلباني كه 
مبتال به كرونا بودنــد  هم توضيح داد: 
»50نفر اعالم كرده بودنــد كه كرونا 
مثبت هستند كه آزمون اين افراد در 
بيمارستان ها انجام شــد و ناظرين با 
تجهيزات كامل به برگزاري آزمون آنها 

اقدام كردند.«

برگزاري آزمون سمپاد در سكوت
اما در كنــار آزمون دكتــري، آزمون 
مدارس سمپاد )تيزهوشان( هم بدون 
ســر و صدا روز پنجشــنبه در سراسر 
كشور برگزار شد و 213هزار دانش آموز 
براي ورودي پايه هفتم متوسطه اول و 
11۷هزار دانش آموز براي ورودي پايه 
دهم متوسطه دوم با هم رقابت كردند.

اين آزمــون در حالي برگزار شــد كه 
توجه مخالفان برگــزاري آزمون ها به 
آزمون دكتري و كارشناســي ارشد و 
كارشناســي متمركز بود و كســي به 
ازدحام جمعيت ايــن آزمون اعتراض 

چنداني نكرد.
فاطمه مهاجراني، رئيــس مركز ملي 
پرورش اســتعدادهاي درخشــان در 
اين باره به خبرنگار همشــهري گفت: 
»ما بايد آزمــون را مي گرفتيم چون 

فرصت ديگــري براي برگــزاري آن 
نداشــتيم. قرار شــد آزمون در 2روز 
برگزار شود تا امكان رعايت بهداشت 
داوطلبان فراهم شود. به همين دليل 
نهم و دهم را زمان برگزاري قرار داديم 
و تعــداد مراكز آزمــون را به يك هزار 
و ۷22حوزه براي آزمــون پايه هفتم 
و يك هزار و 802حــوزه براي آزمون 
پايه نهم افزايش داديم تا پروتكل هاي 

بهداشتي رعايت شود.
مهاجرانــي افــزود: »35درصــد از 
داوطلبان كه در ســايت ثبت نام كرده 
بودنــد، بــراي دريافــت كارت اقدام 
نكردند و بــه همين دليــل ما منتظر 
شــركت 60 تا 65درصــد داوطلبان 
بوديم اما بايد تا روزهــاي آينده صبر 
كنيم تا تعداد واقعي داوطلباني كه در 
جلسه آزمون شركت كردند، در بيايد.«

برگزاري ايــن آزمون هم بــا اما و اگر 
زيــادي روبه رو ســت و داوطلبــان 
رعايت نشــدن  بــه  اعتراضاتــي 
پروتكل هاي بهداشــتي مثل نداشتن 
ماسك، فاصله گذاري كم، بسته بودن 
فضا و نداشتن سيستم تهويه داشتند. 
حاال آزمون هاي ديگر مثل كارشناسي 
و كارشناسي ارشــد در راه است و بايد 

ديد آنها چگونه برگزار مي شوند.
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سبقت قيمت رسمي خودروهاي چيني از حاشيه بازارسايه نوسان نرخ ارز بر بازار گوشي تلفن همراه رشد توليد و افزايش قيمت تاير خودرو 

بررسي قيمت خرده فروشــي تايرهاي توليد داخل و وارداتي حاكي از تداوم ســير صعودي اين اقالم 
به خصوص در انواع تاير وارداتي است. به گزارش همشــهري، آمارهاي وزارت صنعت در حالي از رشد 
26درصدي توليد تاير خودرو طي 2 ماه نخست امسال با رسيدن به رقم توليد 39هزار و 700تن الستيك 
و قرار گرفتن اين كاال در فهرست اقالم كااليي مشمول سياست هاي تنظيم بازار حكايت دارد كه نرخ انواع 
تاير خودرو در بازار افزايش چشمگيري داشته است. گرچه ستاد تنظيم بازار در آخرين هفته خرداد ماه 
امســال افزايش 30درصدي قيمت مصوب انواع تاير را براي جبران هزينه تمام شده توليد شركت هاي 
داخلي تصويب و ابالغ كرد، اما بازار اين كاال متاثر از كاهش عرضه و مشكالت تامين و تخصيص ارز مورد 
نياز براي واردات مواداوليه يا باال رفتن نرخ ارز مورد نياز واردات انواع خارجي تاير قاچاق همچنان ملتهب 
است. همچنين توليد كنندگان داخلي افزايش 30درصدي قيمت ها را جوابگوي هزينه تمام شده توليد 
تاير نمی دانند و خواستار افزايش بيشتر قيمت ها براي جلوگيري از زيان دهي هستند. با اين روند تنگ تر 

شدن حلقه نظارت ها و افزايش رسمي نرخ تاير نيز مانع گراني اين محصول صنعتي نشده است.

افزايش نرخ ارز و شوك ناشي از انتشــار خبر ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي 300يورو به كشور 
موجب كاهش عرضه و باال ماندن نرخ انواع گوشي تلفن همراه در بازار شده است. به گزارش همشهري، 
مشــكالت تامين و تخصيص ارز و مبادالت تجــاري و خودداري شــركت هاي وارد كننده از عرضه 
گوشي هاي وارداتي از ابتداي امسال در حالي موجب نابساماني بازار گوشي موبايل شده بود كه سير 
صعودي نرخ ارز و انتشار برخي اخبار به اين آشفته بازار دامن زده است. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
صوتي و تصويري با بيان اينكه انجمن وارد كنندگان تلفن همراه بايد پاسخگوي انتشار خبر غيرواقعی 
خود مبني بر ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي 300يورو باشد، گفت: اصناف مسبب اين اتفاق نيستند 
و كسبه به  دليل نداشتن سرمايه زياد نمي توانند گوشي موبايل را نگه دارند. ابراهيم درستي  افزود: در 
تهران بيش از 40درصد واحدهاي صنفي اجاره اي هستند و به ندرت يك مغازه دار جزء، توان نگه داری 
طوالنی مدت اجناس خود را  دارد. نوسان قيمت دالر باعث شده تا قيمت گوشي هاي موبايل به طور 
مداوم تغيير كند و تفاوت قيمت ها در بازار نيز سبب شده تا مشتريان، روزانه قيمت گوشي را دنبال كنند.

كاهش عرضه، افزايش نرخ مصوب و نوسان نرخ ارز در حالي موجب سير صعودي قيمت و شكاف نرخ مصوب 
و بازار انواع خودرو داخلي در حاشيه بازار شده است كه برخي شركت هاي چيني قيمت هاي به مراتب باالتر 
از حاشيه بازار را براي فروش محصوالتشان لحاظ كرده اند. به گزارش همشهري، بررسي قيمت پيش فروش 
اعالم شده توسط برخي خودروهاي مونتاژي چيني بيانگر پيشي گرفتن ۵ تا 70 ميليون توماني قيمت 
رسمي اين خودروها نسبت به حاشيه بازار اســت. مديران خودرو ازجمله شركت هايي است كه در سال 
گذشته به  دليل افزايش رسمي قيمت محصوالت خود بيش از قيمت هاي حاشيه بازار يا افزايش قيمت 
محصوالتش به فاصله زماني كوتاه، پرونده گرانفروشي اش توسط سازمان حمايت به تعزيرات حكومتي 
ارسال شد. به گزارش ايسنا، اين شركت در سال  جاري نيز به روند افزايش قيمت محصوالت خود در فواصل 
كوتاه ادامه داد. به نحوي كه  ظرف مدت يك  ماه و با گذشت تنها يك هفته از به روزرساني قيمت هاي قبلي، 
قيمت محصوالت خود را از 19 تا 47 ميليون تومان گران كرد. با اين افزايش، قيمت، برخي محصوالت اين 

شركت حتي از قيمت هاي حاشيه بازار نيز فراتر رفته است.
قيمت كارخانه و حاشيه بازار برخي خودروهاي چيني  قيمت برخي انواع گوشي تلفن همراه نوكيا و ال جي در بازار تهران  نرخ برخي انواع تاير خارجي خودروهاي سواري در بازار تهران

فن بازار 

راسته بازار

   اگر به دنبال خريد در ضد ســرقت براي 
كاهش احتمال ورود غيرمجــاز به منزل 
يا محل كارتان هســتيد بــا توجه به تنوع 
محصوالت موجــود در بازار كــه غالبا از 
كشــورهاي ايران، تركيه و چين اســت و 
رنگ بندي و ســاختار آن، بايــد به نكاتي 

توجه كنيد.
   توجه كنيد كه در وهله نخســت هدف 
تمامي خريداران در هاي ضد سرقت، ايجاد 
امنيت است و شــركت هاي سازنده تالش 
مي كنند در هاي ضد ســرقتي بسازند كه 
حين داشتن امنيت فوق العاده باالتر نسبت 
به درهاي معمولــي، داراي ظاهري زيبا و 

همچنين متنوع و كاربردي باشند.
   در ابتدا تصميم بگيريد كه قرار اســت 
چقدر بــراي خريد در ضد ســرقت هزينه 
كنيد. سپس با توجه به بودجه خود، سعي 
كنيد دري را كه باالتريــن ضريب امنيت 
دارد، انتخاب كنيد. يادتان باشد كه يك در 
ضد سرقت ارزان قيمت نيز به شرط انتخاب 
درســت مي تواند گزينه مناســبي باشد. 
بنابراين پايين بودن قيمت درضد ســرقت 

لزوماً به معناي كيفيت پايين آن نيست.
   الزم است در ضد ســرقتي كه انتخاب 
مي كنيد، وزن مناســبي داشــته باشــد. 
زيادبودن وزن در نشــان دهنده استفاده از 
اسكلت فلزي باكيفيت در ساختار آن است. 
معمــوال وزن تقريبي يك درضد ســرقت 

باكيفيت از 90كيلوگرم پايين تر نيست.
  هنگام خريد دقت كنيــد لوالهاي در 
حتماً پنهان يا دست كم از فضاي بيرون خانه 
مشخص نباشد و جنس لوالها كيفيت خوبي 
داشته باشد. با توجه به وزن باال الزم است 
بيش از دو لوال براي اين درها درنظر گرفته 
شود تا بتواند عملكرد مناسبي داشته باشد.

   براي خريد اين نوع درها، بهترين قفل 
را انتخاب كــرده و به ضخامت و جنس فلز 
چهارچوب، ضخامت ورق چهارچوب )بيش 
از 1,۵ ميلي متر( و وجــود جوش كامل در 
همه بخش ها توجه كنيــد. از نظر رنگ نيز 
در ضد سرقت را متناسب با فضاي خانه خود 

انتخاب كنيد.
   گرچــه انتخــاب جنــس روكش در 
ضد سرقت سليقه اي است اما بايد متناسب 
با فضاي نصب درباشــد اما درصورتي كه 
محل نصب در معرض اشــعه خورشيد و يا 
رفت  وآمد زياد باشد، بايد روكشي انتخاب 

شود كه مقاومت خوبي داشته باشد.

   مجموعه بازار بزرگ تاريخي تهران 
واقع در ضلــع جنوبي غربــي خيابان 
1۵خــرداد و حدفاصــل خيابان هاي 
مولوي، خيام و 17شهريور ازجمله راسته 
بازارهاي بزرگ اين كالنشــهر است كه 
عالوه بر قرار گرفتن بورس فروش انواع 
كاالها در آن از نظر بافت تاريخي نيز حائز 

اهميت است.
   مي توان گفت كه بــازار بزرگ تهران، 
بازاري قديمي واقع در مركز اين كالنشهر 
و منطقه 12شــهري اســت كه از جنوب 
به خيابــان مولوي، شــرق بــه خيابان 
ســيروس)مصطفي خميني(، شمال به 
خيابان بوذرجمهري)پانزده خرداد( و غرب 

به خيابان خيام محدود مي شود.
   اگر قصد خريد و بازديد از آثار باستاني 
تهران را داريد، بهتر است با رعايت اصول 
بهداشــتي و فاصله گذاري اجتماعي شال 
و كاله كرده و عــالوه بر خريد محصوالت 
مورد نيازتان با قيمت مناســب تر و تنوع 
كااليي بيشــتر، از آثار باستاني اين راسته 

بازار نيز ديدن كنيد.
   اغلب فروشگاه هاي واقع در بازار بزرگ 
تهران به صورت عمده فروشــي كاالهاي 
توليد داخــل و وارداتي را عرضه مي كنند 
امــا مي توانيد بــا كمي صبــر و حوصله، 
مغازه هايــي را پيدا كنيد كــه اقالم مورد 
نياز شــما را با قيمت مناسب تر نسبت به 
خرده فروشي ها و پاســاژهاي سطح شهر 

عرضه مي كنند.
   در نقاط دور و نزديك اين راسته بازار، 
از گذشته دور بازارچه هايي ساخته شده كه 
وظيفه تامين كاال و مواد غذايي مورد نياز 
شهروندان را برعهده داشته و دارند. گرچه 
اكنون از برخي بازارچه هــا مانند بازارچه 
دوقلو)معير و قوام الدوله(، كرباليي عباس، 
علي گمركچي، نايب السلطنه و... فقط نامي 

باقي مانده است.
   قرار گرفتن اين راسته بازار در محدوده 
اصلي طرح ترافيــك و زوج و فرد ازجمله 
محدوديت هاي رفت وآمد به اين راســته 
بازار است اما دسترســي آسان به وسايل 
حمل ونقل عمومي از طريق مترو، خطوط 
اتوبوسراني و تاكسيراني، دغدغه رفت وآمد 
به اين راسته بازار با وسايل نقليه شخصي را 

كمتر كرده است.

خريد در ضد سرقت

بازار بزرگ تهران 

چند و چون

تالش برخی برندها براي صادرات شير خشك

كاهش سرانه مصرف شــير و لبنيات، 
ميــزان توليــد شيرخشــك را در 
كارخانه هاي صنايع لبني افزايش داده 
و با ممنوعيت صــادرات اين محصول، 
دپوي حجم باالي شير خشك در انبارها 
براي كارخانه هاي لبني دردسرساز شد 
اما اخيرا صادرات اين محصول آزاد شده است. با علي احسان ظفري، 

رئيس هيأت مديره تعاوني هاي صنايع لبني، گفت وگو كرده ايم.

تمديد مهلت صادرات شيرخشك چه تغييري در 
وضعيت كارخانه ها ايجاد مي كند؟

اين موضوع هيچ تغييري در شرايط كارخانه ها ايجاد نمي كند چون 
سهميه جديد براي صادرات اعالم نشده و فقط 2شركت كه در مهلت 
بيست روزه تعيين شــده براي مرحله دوم صادرات نتوانسته بودند 
سهميه خود را صادر كنند از اين تمديد زمان سود مي برند. اين يك 
تصميم غيركارشناسي بود چون عمال فرصت ديگر شركت ها را براي 
صادرات مناسب سوزاندند و باعث شــدند كه محصول شيرخشك 
ايران به دليل فرصت كم با قيمت بسيار پايين فروخته شود. درست در 
ساعات پاياني اين مهلت بيست روزه و خارج از ساعت اداري، زمان را 
براي اين دو شركت خاص تمديد كردند. اين كار را در حقيقت مي توان 

يك البي دانست كه باعث مي شود فقط افراد خاصي منتفع شوند.
سرانجام درخواســت كارخانه ها براي صادرات 

محصوالت دپو شده، به كجا رسيده است؟
طبيعتا بايد اجازه دهند صادرات جديد انجام شــود اما با توجه به 
تمديد مهلت يك ماهه عمال مجوز ديگري صادر نمي شود. در واقع 
اين تمديد مهلت صورت گرفت تا بحث صادرات را متوقف كنند. اين 
كار عمال اقدامی بود كه براي جلوگيري از صادرات و حمايت از برخي 

شركت ها انجام شد.
چه مقدار صادرات، مشكل كارخانه ها را حل مي كند؟

كشور در مجموع به 1۵هزار تن ذخيره شيرخشك نياز دارد. درحال 
حاضر توليد شيرخشك به طور مداوم در حال انجام است و مصرف 
نيز با همين ميزان توليد پاسخ داده مي شــود. ذخاير شير خشك 
كارخانه ها امروز نزديك به ۵۵هزار تن است كه از مجموع نياز براي 
مصرف و ذخيره استراتژيك بسيار بيشتر اســت. چيزي در حدود 
40هزار تن از شيرخشك دپويي بايد صادر شود، 20هزارتن تا امروز 
به خارج از كشور رفته و 20هزار تن ديگر هم بايد صادر شود تا اين 

حجم كاالي انبارشده خراب نشود.
دليل وضع عوارض براي صادرات شــير خشك را 

چه مي دانيد؟
وضع عوارض تصميمي غيركارشناســي است كه متاسفانه به نوعی 
به دولت تحميل شده است. دريافت عوارض در اين زمينه بي معني 
اســت؛ اوال دولت در كجاي اين كار هزينه داده و كجا به واحدهاي 
توليدي كمك كرده و امتياز داده كــه در مرحله صادرات بخواهد از 
ما عوارض دريافت كند؟ دوم اينكه دولــت ماليات اين صادرات را از 
شــركت ها دريافت مي كند و در كنار آن، فشارهاي عجيب و غريبي 
هم در زمينه صادرات به شركت هاي لبني وارد مي كند، ضمن اينكه 
تمام قطعات و لوازم و مواد اوليه از بازار آزاد تهيه و تمام مراحل توليد 
با نرخ آزاد انجام مي شود، كارخانه ها شــير خام را با باالترين قيمت 
خريداري مي كنند. در چنين شرايطي جايي براي دريافت عوارض 
نمي ماند. اما دليل اينكه اصوال چنين بحثي مطرح شده، به البي برندها 
و شركت هاي بزرگ برمي گردد كه مي خواهند انحصار توليد با دريافت 
عوارض محصوالت در اختيار خودشان باشد. به اين ترتيب عرصه بر 
شركت هاي كوچك تري كه به عنوان رقيب به اين عرصه وارد شده اند 
تنگ مي شود و از دور خارج مي شوند تا ميدان در اختيار چند شركت 
باقي بماند. متأسفانه انجمن صنايع لبني هم از اين موضوع حمايت 
مي كند به اين دليل كه اسپانســرهاي انجمن همان دو،سه شركت 
بزرگ هستند و همان ها بودند كه انجمن صنايع لبني را ايجاد كردند. 
امروز هم همين شركت ها به اســم انجمن، اهداف خودشان را پيش 
مي برند و تمام واحدهاي كوچك و متوسط لبني كه در حال فعاليت 

بودند يكي پس از ديگري چاره ای جز تعطيلی ندارند.

گراني و مشكالت ناشي از تحريم، بازارهاي صادراتي را يكي پس از ديگري در اختيار رقبا قرار داده است 

فرش دستباف ايران حاال ديگر رقيب دارد

قيمت )هر حلقه- تومان(مشخصات برند تاير
225/55R 172,200,000 گل OPTIMO K415هانكوك

235/75R 152,1۵0,000گل Smart Plus H429هانكوك

215/65R 161,400,000 گل CP672نكسن

245/45R 181,8۵0,000 گل NFera SU1نكسن

215/50R 171,800,000 گل SOLUS KH17كومهو

235/45R 181,9۵0,000 گل Ecsta XC KU26كومهو

31X10.5R 152,700,000گل ROAD VENTURE MT KL71مارشال

205/60R 151,300,000 گل MH12مارشال

215/55R 161,4۵0,000 گل CP672رودستون

205/60R 151,2۵0,000 گل N5000Plusرودستون

قيمت كارخانه )تومان (قيمت حاشيه بازار- تومان نوع و مشخصات خودرو 
MVM315+AT220,000,000290,000,000

ARIZO6۵00,000,000۵۵0,000,000
MVMX333۵0,000,000390,000,000

MVMX222۵0,000,00026۵,000,000دنده اي الكچري
MVMX22 30۵,000,000327,000,000  اتوماتيك اسپرت اكسلنت 

MVMX22273,000,000278,000,000 دنده اي اسپرت اكسلنت
MVMX55۵1۵,000,000۵40,000,000  اتوماتيك اكسلنت 

MVMX55۵3۵,000,000۵43,000,000  اتوماتيك اسپرت اكسلنت 
 CHERY ARIZO5TURBO37۵,000,000400,000,000

TIGO7620,000,000640,000,000

محدوده قيمتي ) تومان (حجم حافظه برند گوشي 
Nokia 7Plus64GB4,200,000 -4,000,000
Nokia 7.2128GB6,300,000 -۵,400,000
Nokia 6.264GB3,900,000-3,600,000
Nokia 3.264GB2,900,000 -2,۵00,000
Nokia 2.332GB2,800,000 -2,۵00,000
Nokia 2.232GB2,400,000 -2,000,000

 Nokia 1Plus8GB2000,000-1,800,000
Nokia C116GB1,800,000 -1,600,000

LG-W10LMX130IM32GB3,800,000 -3,600,000
LG - K50LM-X520EMW128GB3,800,000-3,۵00,000

صادرات فرش در هشــت ماهه اول 
سال 13۹۸ كمتر از ۵۰ ميليون دالر 
بوده كه نسبت به متوسط ۵۰۰ ميليون 
دالري صــادرات فــرش در دودهه 
گذشته، حدود يك دهم شده است، 
مهم ترين واردكننده فرش از ايران 
آمريكاست كه به تنهايي مقصد 3۰تا 
4۰درصد صادرات فرش دســتباف 
ايران است. با امضاي برجام صادرات 
فرش ايــران رونق گرفــت و ارزش 
دالري صادرات ايران به ۵۰۰ميليون 
دالر رســيد. پس از خروج آمريكا از 
برجام صادرات فرش دستباف ايران 
به شدت كاهش يافت اما خروج آمريكا 
از برجام و اعمال تحريم ها تنها دليل 

اين اتفاق نبوده است.

فرخنده رفائی
خبر نگار

هنر صنعت فرش دستباف ايران حال و روز خوشي 
ندارد و به ويژه در حوزه صــادرات و ارزآوري نه تنها 
در شرايط بهينه نيست بلكه در شرايط هشدار قرار 
دارد. دركنار كيفيت و زيبايــي، يكي از مهم ترين 
صفات فرش دستباف ايران از منظر توليد و تجارت، 
صادرات و ارزآوري آن اســت. وقتي آن دچار افت 
شود، طبيعتا توليد و اشــتغال در اين صنعت هم از 
اين ناحيه آسيب خواهد ديد. طي چند دهه گذشته 
فرش يكي از اقالم مهم صادرات غيرنفتي ايران بوده 
و ارزآوري بسيار خوبي هم داشته است، اما در سال 
98ميزان صادرات فرش كاهش بســيار شديدي را 

تجربه كرد.

کاهش صادرات به 10 درصد
به گفته رئيس هيأت مديره انجمن علمي فرش ايران 
صادرات فرش در 8 ماه اول سال گذشته كمتر از ۵0 
ميليون دالر بوده كه نسبت به متوسط ۵00 ميليون 
 دالري صادرات فــرش در 2دهه گذشــته، حدودا 
يك دهم شــده اســت. حميــد كارگر ايــن عدد را 
مخاطره آميز توصيف مي كند و مي گويد: از سال 1397 
به بعد، با خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم ها روند 
افزايشي صادرات فرش دستباف متوقف و سير نزولي 
آن آغاز شد. به گفته وي، صادرات فرش دستباف در 
سال 1394 حدود 290 ميليون دالر، در سال 139۵ 
حدود 3۵9 ميليون دالر و در سال 1396 معادل 426 
ميليون دالر بوده است اما در ســال 1397 صادرات 

فرش دستباف به 238 ميليون دالر رسيد.

رقبا بازار را از ما گرفتند 
فرش دستباف به دليل گراني، بازارهاي صادراتي خود 
را از دست داده است. رقباي ايران، كشورهايي مثل 
افغانستان و پاكســتان در سال هاي اخير توانسته اند 
هند، چين به دليل قيمت هاي مناســب تر، بسياري 
از بازار هاي صادراتي ايران را از آن خود كنند. اما چرا 

فرش ايران گران است؟
رئيس اتحاديه فروشــندگان فرش دستباف گراني 
فرش را اجتناب ناپذير و مهم ترين علت آن را افزايش 
هزينه توليد در ايران مي داند. سيدمجتبي عراقچي 

در گفت وگو با همشهري مي گويد: علت گراني فرش 
ايران فقط و فقط مزد كارگر است. وقتي 8۵درصد 
هزينه توليد فرش مزد كارگر است و وقتي دستمزد 
كارگر در كشــورهاي رقيب ما نصف يا حتي كمتر 
از نصف مزد كارگر در ايران اســت، مسلما هزينه 
توليد فرش هم در اين كشورها بســيار پايين تر از 
ايران در مي آيــد. وي مي افزايد: دســتمزد كارگر 
در كشــور ما به دليل تورمي كه وجود دارد، ساالنه 
حدود 20درصد افزايش مي يابد و اين عمده دليل 
گراني فرش دستباف محســوب مي شود. عراقچي 
اضافه مي كند: فرشــي كه بافت آن در كشــور ما 
10ميليون تومــان هزينه برمــي دارد و با قيمت 
۵00دالر بــه بازارهاي جهان صادر مي شــود، در 
كشــورهاي رقيب ما ۵ميليون تومان در مي آيد و 
آنها مي توانند فرش را با قيمــت 100تا 200دالر 
بفروشند. در چنين شرايطي، توان حفظ بازارهاي 
صادراتي براي توليدكنندگان ما كاهش مي يابد و 
نتيجه آن همين شرايطي است كه در آن قرار داريم. 
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف مشكل 

پيمان سپاري ارزي را نيز در كاهش صادرات مؤثر 
مي داند و مي گويد: با سيســتم مدنظر دولت براي 
بازگشــت ارز، صادركنندگان به شــدت به مشكل 
برمي خورند و به هيــچ عنــوان نمي توانند پول را 
برگردانند. صادركننــدگان به طرق مختلف پول را 
توسط صرافی ها وارد مي كنند و نمي توانند با بانكي 
كه دولت تعيين كرده معامله كنند. مشــكل اصلي 
بازار در شرايط كنوني، اين است وگرنه هركس كه 
صادرات انجام داده، ناچار است ارز حاصل از آن را 

برگرداند تا بتواند هزينه هايش را بپردازد.

بازار داخلي بسيار ضعيف است
با وجود عالقه تاريخي مردم ايران به هنر فرشبافي 
و با وجود محبوبيت فرش دستباف نزد مردم، گراني 
فرش دســتباف، آن را از خانه هاي بسياري از مردم 
دوركرده و درصد بااليي از مردم به داليل اقتصادي 
فرش ماشيني را به دستباف ترجيح مي دهند. حتي 
انواعي از فرش دستباف كه با پشم بافته مي شود نيز 
قيمت بســيار بااليي دارد اما گران ترين انواع فرش، 

آنهايي هستند كه تمام ابريشــمند. با اين حال غير 
از ماده اوليه بافت، قيمــت فرش به نوع بافت آن هم 
بستگي دارد. عراقچي در اين زمينه مي گويد: قيمت 
فرش ها بسته به كيفيت و ريزبافت بودن آنها متفاوت 
اســت اما با اين حال افزايش قيمت فرش دستباف 
خيلي متاثر از جنس فرش نيســت چون فرش چه 
ابريشم باشد و چه پشم، بخش اعظمي از قيمت آن 
مزد بافندگان اســت. بر همين اساس قيمت فرش 
دستباف از پارســال تا امسال حدود 20تا 2۵درصد 

افزايش داشته است.

صادرکنندگان چه مي گويند
به گفته صادركنندگان، از سال 98صادرات فرش 
حال و روز خوشي نداشــته و اوضاع امسال از سال 
قبل هم خراب تر است. سيدرضي حاجي آقاميري، 
يكي از صادركنندگان فرش در اين زمينه مي گويد: 
ســال 98 ما بدترين وضعيت صــادرات را تجربه 
كرديم، به طوري كه هيچ گاه صادرات فرش ما تا اين 
اندازه افت نكرده بود. اين عضو اتاق بازرگاني تهران 
در بيان داليل اين افت مي افزايد: اصوالً صادرات به 
سياســت هاي تجارت خارجي يا به عبارت ديگر به 
روابط بين المللي كشــور وابسته است. تحريم هاي 
آمريكا و شــدت گرفتن آن نه تنهــا مانع صادرات 
كاالهاي ما به خود آن كشور شده، بلكه در تجارت ما 
با ساير كشورها نيز موانعي ايجاد كرده كه باعث شده 
بر صادرات كاالهاي ايران به ويژه اقالم تجملي مانند 
فرش دستباف كه در بازارهاي جهاني بي رقيب هم 
نيست و جنبه ضروري هم ندارد، تأثير منفي داشته 
باشــد. وي ادامه مي دهد: چالش ديگري كه ناشي 
از سياســت خارجي و به تبع آن تحريم هاست و ما 
سال هاست با اين مشكل روبه رو هستيم قطع ارتباط 
فعاالن اقتصادي با بازارهاي هدف است. وقتي تاجر 
توان رفت وآمد نداشته باشد و در دريافت ويزا و سفر 
به كشورها به ويژه مهم ترين مقاصد صادراتي مانند 
آمريكا با مشــكل روبه رو شــود، طبيعتاً نمي تواند 
امكانات الزم براي تجارتش ازجمله بازاريابي و نقل 
و انتقال ارزي را فراهــم كند و در نتيجه مراوداتش 

كاهش مي يابد.

  كرونا و افزايش بار مشكالت    
گسترش ويروس كرونا در ايران و جهان هم عاملي است كه نمي توان از تأثير آن بر صادرات و واردات كشورها 
چشم پوشي كرد. حاجي آقاميري در اين زمينه مي گويد: در چند ماه اخير با شــيوع ويروس كرونا، نه تنها به 
مشكالتي كه گفتم افزوده شد، بلكه اين مهم تأثير تحريم ها را نيز افزايش داده است و به نظر مي رسد شرايط به 
همين ترتيب در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت. با اين شرايط شايد وضعيت به گونه اي شود كه ميزان صادرات 
ديگر قابل عنوان كردن نباشد. افت منابع ارزي مشكلي است كه به دليل تحريم ها مدت هاست كه فعاالن اقتصادي 
را مي آزارد و با افزايش هزينه هاي واردات و توليد، بر بازار داخلي نيز تأثير بسيار زيادي گذاشته است. كرونا و لزوم 
صرفه جويي در منابع ارزي بر اين مشكالت افزوده و دولت براي تامين ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساسي و 
تامين نياز ارزی بازار دست به دامن صادركنندگان شده است. اين درحالي است كه بازگشت ارز به كشور با وجود 
تحريم هاي بانكي براي صادركنندگان معضلي بزرگ است. عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در مورد 
تأثير موضوع پيمان سپاري ارزي بر صادركنندگان فرش كشور مي گويد: اين قانون براي صادركنندگان فرش 
كشور بسيار آسيب زاست و بايد توجه داشت كه بخش اعظم صادرات فرش كشور به صورت اماني يا به صورت انتقال 
از انبارهاي كشور به انبارهاي خارج است و فعاالن اقتصادي اين حوزه پس از صدور كاال از كشور بايد مدت زيادي 
منتظر فروش آن بمانند تا ارز حاصل از آن را به كشور باز گردانند. اين كارشناس و صادركننده فرش باتوجه به 
مشكالت اقتصادي موجود در كشور درباره حل اين مشكالت خوش بين به نظر نمي رسد. او مي گويد: نبايد تجارت 
فرش دستباف را از كل اقتصاد كشور جدا دانست؛ اين طرز فكر درست نيست كه اگر دولت نظر مثبت خاصي در 
داخل به آن داشته باشد بدون وابستگي به ساير بخش هاي تجارت خارجي مي توانيم تأثير مثبتي را در اين عرصه 
تجربه كنيم، . چگونه مي توان صادرات فرش داشت، درحالي كه در روابط تجاري خارجي و نقل و انتقال پول در 

عرصه بين المللي با مشكالت فراوان روبه رو هستيم.
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ادامه صعود گزينه ها/نام ها
و رونق 

وقوع اصالح هاي 
مقطعي 

سقوط سنگين 
در انتظار بورس 

* احسان رضاپور

* حميدميرمعيني

* نصراهلل برزني

* عباس ُهشي

* حسين خزلي خرازي

* علي ديني تركماني

* كامران ندري

* سعيد اسالمي بيگدلي

* مرتضي بَكي

* عباس آرگون

این شماره

 فروش
اطالعات

این شماره

 سرنوشت
بورس

سميرا مصطفي نژاد - نگار حسينخاني
روزنامه نگار

روزهايي كه چندان دور از امروز نبــود،  كارگزاري ها براي رونق بخشــي به بازار به 
سهامداران تا 60درصد ارزش پرتفويشــان وام مي دادند تا به نوعي سرمايه گذاران را 
تشويق به حضور در بازار كنند.  امروز اما گاهي در يك روز بيش از 900ميليارد تومان 

نقدينگي وارد بازار مي شود و ديگر اعتباردهي نه تنها توجيه ندارد بلكه بر ريسك معامالتي مي افزايد.  

محمد عطايي، مدير 
نظــــــارت بـــــر 
كارگزاران ســازمان 
بورس و اوراق بهادار 
ضمــن تأييــد اين 
موضــوع مي گويــد:  
معامالت اعتباري از 
سال 91 توسط هيأت مديره سازمان تصويب و ابالغ شد. 
از همان سال، بنا شد كه براساس تشخيص كارگزاري، 
يك سهامدار بتواند معادل ريالي 60درصد از پرتفوي 
سرمايه گذاري خود را به  عنوان اعتبار دريافت كند. اين 

روزها اما اين رقم به 15درصد كاهش پيدا كرده است.

ريسكي براي همه 
يكي از وظايف كارگزاري ها رصد مدام براي مديريت 
ريسك و پايش سهامداران شان است. آنها براي جذب 
سهامدار در همين سال ها از ابزارهاي مختلفي استفاده 
كردند. ابزارهايي كه به  نظر مي رســد ديگر كاركرد 

سابق را ندارند.
براساس آمارها نسبت قيمت به ســود در سال هاي 
گذشته معموال بين 4تا 8 بوده، ولي امروز اين نسبت 

به بيش از30 افزايش پيدا كرده است.
در اين بازار گران، اعتباردهي، ريسك صنعت كارگزاري 
را باال مي برد. طبيعي است اگر رشــد بازار متوقف شود 
يا شاخص ســقوط كند، صنعت كارگزاري آسيب هاي 

جدي مي بيند. از سوي ديگر امروز بانك ها هم موظفند 
به  عنوان عامل تخصيص اعتبار، ريسك موجود را براي 
خود مديريت كنند. به خصوص كه از نظر بانك مركزي 
دادن اعتبار براي خريد سهام ممنوع است و بانك ها اما با 
اين مصوبه بازي مي كنند و در نهايت از يك راهي باالخره 
اعتبار در اختيار كارگزاري مي گذارند. مي توان گفت در 
شــرايط كنوني اين اعتباردهي نه فقط براي بانك ها و 
كارگزاري ها بلكه براي خود مردم هم با ريســك بااليي 
مواجه است؛ چرا كه كسي كه از اعتبار استفاده مي كنند 
خريد خود را با بدهي شروع كرده! زماني در بازار سرمايه 
قيمت ها پايين بود؛ احتمال موفقيــت در اين بازار هم 
بيشتر بود و احتمال ضرر هم با ريسك كمتر مواجه بود. 
امروز اما قيمت ها باالســت و ضريب خطا در اين بستر 

بسيار باال مي رود.

نبايد ريسك معامله كردن را باال ببريم 
يكــي از راه هــاي مديريت ريســك كنونــي كاهش 

اعتباردهي است. محمد عطايي، در اين باره به همشهري 
مي گويد: اساسا معامالت اعتباري زماني مي توانند مورد 
استفاده قرار بگيرند كه جريان نقدينگي در بازار وجود 
نداشته باشــد و به نوعي ركود در جو كلي حاكم حس 
شــود. در آن صورت كارگزاري ها براي تشويق افراد به 
حضور در اين بازار اقدام مي كنند. در شرايط كنوني اما 
استفاده از اين ابزار توجيه ندارد و حتي ريسك معامالتي 

را باال مي برد.

درباره بدهي كارگزاري ها به بانك 
كارگزارها چقدر از بانك ها اعتبــار گرفته اند؟ تاكنون 
چقدر اعتبار به اين عاملين داده شــده اســت؟ منابع 
غيررســمي اين عدد را بيش از 20هزار ميليارد تومان 
برآورد مي كنند. اين در حالي اســت كــه عطايي اين 
رقم را قبول ندارد و در پاســخ به اين ســؤال مي گويد: 
هيچ كس نمي تواند به اين سؤال پاسخ بدهد. شركت هاي 
كارگزاري از بانك ها خطوط اعتباري دريافت مي كنند 

اما اينطور نيست كه به شكل صددرصدي از آن استفاده 
كنند. اعداد در اين حوزه به شدت متغيرند. نمي توانيم 

عدد دقيقي در اين حوزه اعالم كنيم.

بر مدار منطق حركت كنيم 
اما اعتباردهــي كارگزاري ها ابعاد ديگــري هم دارد. 
عطايــي در اين باره مي گويد: ســود اعتباردهي اي كه 
بانك از كارگزاري مطالبه مي كند، دقيقا هماني است كه 
كارگزار از سهامدار درخواست مي كند. اين سود هزينه 
معامالت را هم باال مي برد و در زمان كنوني پرداخت اين 
هزينه ها اصال موجه نيســت. ما بايد تالش كنيم وقتي 
حجم تراكنش خريد و فروش زياد شده، هزينه معامالت 

را كاهش دهيم.
به گفتــه او مديريت ريســكي كه امــروز در صنعت 
كارگزاري اتفاق مي افتد به همراه پايين آوردن ضريب 
اعتباردهي، اطميناني نسبي در زمان هاي اصالح بازار 

به مشتري و صنعت كارگزاري مي دهد. 

محمد عطايي، مدير نظارت بر 
كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار 

اعتباردهي 
كارگزاري ها 

به مشتريان، 
ديگر  موجه 

نيست

بازار سرمايه به كدام سو مي رود؟

بورسسقوطنميكند
10كارشناس اقتصادي و بورسي، آينده بازار سهام را پيش بيني كرده اند

بازدهــي 258درصدي بازار ســرمايه در 4 ماه اول 
سال مي تواند براي هر سرمايه گذاري وسوسه انگيز 
باشد. روندي كه به ظاهر همچنان در مسير افزايش 
است تا ثبات و كاهش. شــاخص كل بازار سرمايه در 
فروردين سال1399 برابر508هزار و 661 واحد بود 
و تا 25تيرماه 99 به رقــم يك ميليون و 845هزار و 
120 واحد رسيد. بازدهي قابل توجه ماه هاي اخير بازار 
ســرمايه جذابيت كافي براي هجوم سرمايه گذاران 
نگران از آينده اقتصاد كشور را به خود جلب كرد و در 
عرض يك ســال تعداد بازيگران در اين بازار از كمتر 
از يك ميليون به حدود 4ميليون نفر رسيد. افزايش 
قابل توجه تعداد سرمايه گذاران، پشتيباني دولت از 
بازار ســرمايه و تالش براي جبران كسري بودجه از 
اين بازار، ناپايداري وضعيت بازارهاي موازي و در كل 
وضعيت اقتصادي كشور، رشد بي منطق ارزش سهام 
كه به گفته اقتصاد دانان پشتوانه اي ندارد و بازار را به 
موجودي با ســري بزرگ و بدني نحيف تبديل كرده 
است و همچنين افزايش تورم و بزرگ تر شدن عدد 
نقدينگي، همگي از جمله عواملي هستند كه در كنار 
يكديگر آينده اي نامشخص و مبهم از بازار سرمايه را 

در برابر ديد ســرمايه گذاران، به ويژه افراد تازه وارد 
قرار داده انــد. از اين رو نظر 10كارشــناس بورس و 
اقتصاد دان را درباره آينده بازار ســهام طي ماه هاي 
آينده و تا پايان ســال جاري جويا شديم تا از ميان 
3گزينه »سقوط سنگين بازار«، »ادامه فعاليت بازار 
با اصالح هاي مقطعي« و »تداوم صعود و رونق بازار« 
يكي را انتخاب كنند. نتايج نشان مي دهد 60درصد 
از شــركت كنندگان در اين نظر ســنجي اصالحات 
مقطعي را محتمل و حتي الزم مي دانند و مابقي آنها 
به تداوم صعود و رونق بازار ســرمايه اعتقاد دارند. 
برخالف برآوردهاي رايج، هيچ كدام از كارشناسان 
شركت كننده در اين نظرسنجي به گزينه سقوط بازار 

رأي نداده اند.

بعيد مي دانم سقوط و ريزش بازار طي چند ماه يا تا 
پايان سال اتفاق بيفتد. به خاطر تضاميني كه دولت 
به سرمايه گذاران درخصوص بازار داده است امكان 
اينكه بخواهد ريزش شديدي داشته باشد خيلي كم 
است. از سويي ديگر اميدوارم اقدامي در راستاي اصالحات بازار صورت بگيرد، زيرا 
اگر ريزش اتفاق نيفتد و قيمت ها منطقي نشوند تبعات خيلي بدي براي اقتصاد 
خواهد داشت. درحال حاضر قدرت خريد بااليي در بورس ايجاد شده است كه با 
دارايي هايي واقعي موجود در بورس برابر نيست. يعني ارزش سهام شركت ها از 
ارزش واقعي آنها بيشتر است. اما در چنين شرايطي نيز بعيد مي دانم اجازه اصالح 
قيمت به سمت پايين داده شود، از اين رو احتماال بقيه قيمت ها در ساير بازارها باال 
خواهند رفت تا هم تراز شوند. وضعيت كنوني بازار سرمايه به ايجاد تورم بيشتر 
دامن خواهد زد. با فشارهايي كه اكنون روي بازار سرمايه هست قاعدتا بايد به سمت 
اصالح بازار پيش رفت. البته منطقي تر اين است كه بازار ريزش داشته باشد. اگر 
بازار ريزش كند، بخش بزرگي از نقدينگي كه بدون پشتوانه واقعي ايجاد شده است 
از بين مي رود و به شدت از مشكالت كاسته خواهد شد؛ اما چون تبعات سياسي 
و اجتماعي دارد دولت مانع آن مي شود و ميان ريزش بازار و تورم، تورم را انتخاب 
مي كند. پس در چنين شرايطي بهترين گزينه و انتخاب مي تواند اين باشد كه 
بازار با اصالح هاي مقطعي به كار خود ادامه دهد، البته اگر اصالحاتي انجام بگيرد.

كامران ندري
 اقتصاددان

عواملي كه از اواخر سال 98 بر بازار سرمايه مؤثر بود؛ 
عمدتا حمايت دولت و نرخ ارز است. اين عوامل باعث 
شد با ورود جريان نقدينگي، بازار سرمايه رشدهاي 
بااليي را تجربه كند كه تا امروز بي سابقه بوده است. 
بايد ديد اين عوامل رشد، ادامه دار خواهند بود يا خير؟ تا زماني كه اين دو عامل 
همچنان پا برجا بمانند، بازار هم رشد خواهد داشت. اما هم اكنون ما وارد فاز ريسك 
شده ايم. عامل مهم ديگر در اين باره سياست بين الملل است. با نزديك شدن به 
انتخابات آمريكا به نظر تنش ها افزايش داشته و ريسك سياسي تأثير منفي خود 
را در بازار سرمايه داشته باشد. در كل بازار را در 2مقطع يك ماهه و 5ماهه مي توان 
ارزيابي كرد. در يك ماه آينده به نظر بازار به رشد ادامه خواهد داد. شايد اين رشد 
تهاجمي و مانند ماه هاي پيش نباشد و به شكل متعادل پيش برود كه اساس تأثير 
آن نرخ ارز و حمايت دولتي بر اساس تامين مالي و واگذاري ها مانند شركت هاي 
پتروشيمي و صادرات محور است. اما در بازه 5ماهه بايد ديد دولت تا چه ميزان به 
خواستي كه داشته، تامين مالي و كنترل بازارهاي موازي و واگذاري دارايي ها و 
سهام نزديك شده است. از اين رو با اصالحات مقطعي روبه رو شده و بازار سرمايه 
ملتهب تر مي شود. آنچه مشخص است، دولت اين بازار را به رسميت شناخته و قصد 
دارد از طريق اين بازار تامين مالي كند. البته اين تا زماني است كه تنش سياسي 

قابل مالحظه اي نداشته باشيم.

حميد ميرمعيني
كارشناس بازار سرمايه

به  نظر با ادامه يافتن حضور عواملي كه خود منجر 
به افزايش شاخص ها شده اند، روند افزايشي در بازار 
بورس ادامه مي يابد. با افزايش حجم نقدينگي كه از 
ابتداي سال57 تا امروز بيش از 7هزار برابر شده، و 
با كاهش ارزش پول ملي كه در همين مدت زمان بيش از 3هزار برابر شده است 
شاخص رشد خواهد كرد. ســود وقتي باال رفت، قيمت سهم افزايش مي يابد و 
شــاخص را باال مي برد و از ســويي روي توليد داخلي و خدمات اثرگذار خواهد 
بود و واردات مواداوليه يا كاالي ساخته شده افزايش مي يابد. بنابراين موقعيت 
تنفس براي توليدكننده داخلي ايجاد مي شود و مي تواند كاالي خود را گران تر 
بفروشد و سود بيشتر عايدش شود. با اين سود بيشتر، قيمت سهامش باال رفته و 
شاخص را افزايش مي دهد. اين كشش تقاضا، شاخص و قيمت سهام را افزايش 
خواهد داد. پرش ناگهاني در بورس به اين علت است كه از دي ماه 1392 تا اوايل 
1397 شاخص نه تنها رشد نكرد كه كاهش يافت، با وجود اينكه دالر، تورم و حجم 
نقدينگي افزايش داشت. همه اين عوامل به كمك هم آمده و شاخص را افزايش 
داده است. خيلي ها معتقدند اين وضعيت حباب است. درحالي كه من به اين نظريه 
معتقد نيستم و چون اين عوامل روند افزايشي دارد، شاخص به رشد خود ادامه 
خواهد داد. ولي نوسان خواهد داشت، چون نوسان جزءالينفك بازار سرمايه است.

نصراهلل برزني
كارشناس بازار سرمايه

بورس باعث توسعه توليد مي شــود از اين بابت كه 
پول مردم به شركت ها تزريق مي شود. اما بورس در 
بخش بازار اوليه ضعيف و در بازار ثانويه فعال است. 
در بازار ثانويه سهام بين خريدار و فروشنده معامله 
مي شود؛ يعني دولت 20درصد سهم شستا و... را عرضه و مردم آن را خريداري 
مي كنند. اگر دولت اين پول را در طرح هاي عمراني مصرف كند، توسعه شكل 
مي گيرد ولي اگر با اين پول حقوق بدهد و كسري بودجه خود را تامين كند اتفاق 
مثبتي رخ نخواهد داد. عرضه محدود و تقاضاي زياد، ســهم شركتي را كه زير 
100تومان بوده است به 2هزار تومان مي رساند. در نظر بگيريد سود اين شركت 
بايد چند برابر شود تا ســود مردم را بدهد؟ اين روند باعث افزايش قيمت ها و 
تورم خواهد شد. اين روند را در سال هاي 73، 82و 84تجربه كرده ايم كه باعث 
سقوط بورس شــد. صعود اما بســتگي به عرضه و تقاضا دارد. اين را نيز درنظر 
داشته باشيم كه بازار سرمايه ما در دست شبكه اي مافيايي است. بازده سرمايه 
چندين برابر است، اما سهام دار چنين پول هايي به دست نمي آورد. البته موضوع 
مهم ديگر كاهش تصدي گري دولتي است. آتش تنور بورس را به طرق مختلف 
زياد كرده اند. دولت تا آخر امســال تصميم دارد كه مدام سهم عرضه كند. پس 
ريسك ريزش آن پايين است، چون ايجاد و بازارسازي دست خود دولت است. 
هرچند دولت به تازگي اعالم كرده عجوالنه سهم نخريد، هيچ كس نمي داند چه 
اتفاقي رخ خواهد داد. خصوصا كه تصميمات اقتصادي ما ُمسكن است، نه درمان.

عباس ُهشي
حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار

از نظر من تا سه، چهار ماه آينده بازار سرمايه به رشد 
خود ادامه خواهد داد، اما شايد نرخ رشد آن به اندازه 
ماه هاي گذشته نباشد. افزايش تقاضا و نرخ نقدينگي 
كه به بازار وارد مي شــود مي تواند نرخ رشــد بازار را 
كاهش دهد اما مانع آن نخواهد شد. درواقع ســازوكاري به نام سازوكار درون زاد 
افزايش دهنده قيمت در بازار ايجاد شده است و مادامي كه اين سازوكار وجود دارد 
قيمت سهام نيز باال رفته و رشد خواهد داشت. اما از چند ماه كه كمي دور شويم، 
يعني از پاييز به بعد، احتمال بروز شوك  و ايجاد افت هايي در بازار وجود دارد، آن هم 
تحت تأثير رويداد هاي سياسي مانند نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا. مثال 
اگر دونالد ترامپ دوباره برنده انتخابات شود، احتمال وقوع شوك ها بيشتر خواهد شد 
اما اگر جو بايدن برگزيده شود مي تواند روند رشد بازار را ادامه دار كند؛ زيرا اطميناني 
نسبي نسبت به آينده ايجاد خواهد شد. در بازه زماني طوالني تر از امسال، به نظرم 
بازار سرمايه نمي تواند دوام بياورد زيرا زيربناي اين بازار كه بايد توليد باشد، پوچ 
است. در واقع بازار سرمايه سري بزرگ و بدني نحيف دارد و اگر به دنبال رشد  باالي 
آن هستيم بايد بخش توليد را  نيز تقويت كنيم. اين درحالي است كه بخش توليد 
در 3 سال اخير رشد منفي داشته است و احتمال دارد كه حتي اگر رشد بخش توليد 

مثبت شود، باز نرخ رشد آن نتواند با رشد هاي بزرگ بخش مالي قابل قياس باشد.

علي ديني تركماني
 اقتصاددان

از نظر مــن بازار ســرمايه در كوتاه مدت همچنان 
رونق خواهد داشــت و در بلندمــدت با اصالحات 
مقطعي مواجه خواهد شد. اما اين حرف ها ممكن 
است لزوما درست نباشند زيرا كامال به شرايط كلي 
اقتصاد كشور و شيوه تامين مالي كسري بودجه توسط دولت بستگي دارد؛ يعني 
اگر دولت به شيوه بدي كسري بودجه خود را تامين كند،  حتما همه بازارها را با 
چالش هاي جدي مواجه خواهد كرد. بنابراين پيش بيني عملكرد بازار سرمايه در 
ماه هاي آينده و تا پايان سال تا حد زيادي وابسته به متغيرهايي است كه چندان 
به بازار سرمايه مربوط نيستند؛ اما اميدوارم بازار به سمت سقوط نرود زيرا االن 
ديگر صحبت از چندين ميليون سهامدار است. اميدوارم بخش هاي اضافه ارزش 
بازار از طريق اصالحات مقطعي و توقف ميان مدت و رسيدن تورم به آن جبران 
شود. باال رفتن نرخ سود بانك مركزي هم ممكن است تركيب پول و شبه پول را 
در كشور جا به جا كند و اين جا به جايي بر بازار سرمايه تأثير مستقيم بگذارد، نه 
خود افزايش نرخ. زيرا درحال حاضر بازدهي انتظاري بازار سرمايه به اندازه اي 
زياد است كه خود نرخ سود افزوده شــده ممكن است اثرگذار نباشد. اما بانك 
مركزي با تغيير تركيب پول و شبه پول و سرعت دادن به گردش پول مي تواند 

بر بازار تأثير گذاشته و كمي از جو هيجاني آن بكاهد.

سعيد اسالمي بيگدلي
عضو شوراي عالي بورس

به نظر اين روزها سرمايه گذاران بايد بيشتر مراقب 
خريد سهم هايشــان باشند تا هر ســهمي را با هر 
قيمتي خريداري نكنند. زيرا شرايط بازار به گونه اي 
اســت كه خريد بعضي از ســهم ها در قيمت هاي 
فعلي موجه نيستند. طبيعي است، هر چيزي وقتي از ارزش واقعي خود فاصله 
پيدا كند، سرمايه گذاران پيشين به ذخيره سود مي پردازند و فشار فروش آن 
نمادها افزايش پيدا مي كند. اما ممكن است به دليل تورم، افزايش نرخ ارز و... يا 
حمايت ها و فشار نقدينگي، دوره رونق همچنان تداوم يابد. اما به هر حال اين 
نافي توجه سرمايه گذاران به رعايت اصول سبدگرداني نيست. سرمايه گذاران 
بايد توجه كافي به تركيب پُرتفوي و ارزندگي سهام داخل پُرتفوي خود داشته 

باشند.

احسان رضاپور
كارشناس بازار سرمايه

از نظر من اصالح مقطعي در بازار رخ خواهد داد و اين 
امري طبيعي اســت. بازار به اندازه كافي رشد شتابان 
داشــته، به ويژه در بعضي از ســهم هاي بزرگ. وقتي 
ســرمايه گذاران به دنبال تغييرات قيمتي هســتند 
تقاضايي را شكل مي دهند و انتظاراتي را از رشد قيمت سهام دارند. در بسياري از موارد 
اخبار و اطالعاتي كه وارد بازار مي شود باعث افزايش بيش از حد توان رشد يك سهم 
مي شود به همين خاطر وقتي شفافيت رخ مي دهد و اطالعات تصويب مي شود، شاهد 
تعديل قيمت ها و به همان ترتيب تعديل شاخص كل بازار خواهيم بود. تا پايان سال 
روند افت و خيز و تعديالت مقطعي وجود خواهد داشت. به نظرم هر  از چند گاهي با 
جا به جايي و تغييراتي كه در تركيب سهامداري بعضي از سهم ها اتفاق مي افتد شاهد 
اين مسئله خواهيم بود. اينكه سهامداران خرد اســير اين نوسانات نشوند نيازمند 
نوعي درايت است. مسئله ديگري كه در بازار اتفاق افتاده، ورود افراد با دانش كم و 
تصميم گيري هاي هيجان زده است كه مي توانند بر شاخص اثرگذار باشند. عالوه بر اين 
در بازارهاي اين چنيني بازارسازها هميشه به دنبال فرصت جويي هستند و ممكن است 
جهت گيري هايي را در بازار ايجاد كنند. اين افراد با ايجاد عرضه يا تقاضاي قابل توجه 
سهامداران خرد را به دنبال خود مي كشانند و حركت هاي به اصطالح توده وار را ترتيب 

مي دهند كه اين حركت هاي توده وار منجر به نوسانات قيمت و شاخص خواهد شد.

مرتضي بَكي
 اقتصاددان

پاسخ به اين پرسش شايد چندان آسان نباشد. عده اي 
معتقدند آبان ماه با رأي مردم آمريكا به دونالد ترامپ 
بازار سقوط مي كند. به واقع اينطور نيست. هيچ كس 
نمي داند بازار چه زماني سقوط خواهد كرد. اگر هم 
به چنين پاسخي دست يافته باشد، برگ برنده بزرگي در دست دارد كه با ديگران 
در ميان نمي گذارد. اصالح موقت در ذات بورس است. هرگونه نزول، اصالح موقت 
يا سقوط در ذات بازارهاي مالي است. البته بورس ما به ترمزهايي مجهز است كه 
جلوي ســرعت نزول و صعود يكباره را مي گيرد. درحالي كه در بازارهاي جهاني 
اينطور نيست. در بازارهاي جهاني يك روز بيت كوين 17هزار دالر و فرداي آن 
روز به 9هزار دالر سقوط مي كند؛ به عبارتي در يك شب 50درصد ارزش خود را 
از دست مي دهد. اما در بورس ما چنين اتفاقي نمي افتد. آنچه مردم بايد بدانند 
اين اســت كه با توجه به اينكه بورس در 4 ماه گذشــته دوبرابر رشد كرده و در 
يك سال و نيم گذشته به طور ميانگين 5برابر رشد داشته، طبيعي است كه افراد 
بايد با احتياط وارد بورس شوند. دراين باره بايد با كارشناسان مشورت كرد. بازار 
بورس بسيار پرريسك و پرنوسان است. هركس مي خواهد وارد شود بايد بيشتر از 

هميشه تحقيق كند يا از صندوق هاي سرمايه گذاري كمك بگيرد.

حسين خزلي خرازي
فعال بازار سرمايه

آنچه امروز در بازار سرمايه رخ مي دهد را نمي توان 
رشــد ناميد، اين افت ارزش پول اســت. زيرا در 
واقعيت هــاي اقتصادي اتفاق خاصــي نيفتاده و 
شرايط اگر ســخت تر نشده باشــد، راحت تر هم 
نشده است. رشد سهام شركت ها به معني رشد سودآوري آنها از منظر بنيادي 
نيســت، پس آنچه رخ مي دهد افت ارزش پول ماست. همچنين اين بازار به 
داليل مختلفي مانند محدود نبودن ســرمايه مورد نياز براي ورود و شفافيت 
آمار و ارقام، جذابيت هاي زيادي براي سرمايه گذاران دارد، از اين رو نقدينگي 
زيادي را به ســوي خود جذب مي كند. در چنين شــرايطي عرضه متناسب 
با تقاضا نيست، عرضه ســهام محدود و دامنه شناوري ســهام پايين است. 
تقاضا هست و عرضه نيســت و به اين شــكل قيمت ها باال مي رود. از سويي 
ديگر بازيگران بازار سرمايه متفاوت شــده اند، و همين موضوع باعث تفاوت 
تحليل هاي امسال بازار نسبت به سال گذشــته شده است. سال گذشته زير 
يك ميليون نفر در اين بازار فعال بوده اند اما امسال 3 تا 4ميليون نفر كد بورسي 
گرفته اند. از نظر من با توجه به شرايط كنوني بازار سرمايه، و در شرايطي كه 
اقتصاد ما تورمي و رو به باال باشد، اين بازار نيز قطعا رشد خواهد كرد و سقوط 
ســنگين به هيچ وجه در بازار رخ نخواهد داد. به بياني ديگر معتقدم بازار با 
اصالحات مقطعي به كار خود ادامه خواهد داد. شايد رشد شتاباني نداشته باشد 
اما برآيند امسال آن قطعا رو به رشد خواهد بود مگر اينكه در حوزه سياسي و 

اقتصادي تحولي رخ دهد.

عباس آرگون
 عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران

 آينده بازار سهام
از نظر كارشناسان

%60 ادامه صعود و رونق  %40

وقوع اصالح هاي منطقي  

سقوط سنگين  

آوين آزادي 
روزنامه نگار



15 2   شنبه 11 مرداد 99  شماره 8002 درنگ 3 0 2 3 6 3 این شماره0

 سرنوشت
بورس

شبنم سيدمجيدي
روزنامه نگار

كمتر كسي فكرش را مي كرد بورس 
در روزگاري اينطور بر ســر زبان ها 
بيفتــد. از رئيس جمهــور گرفته تا 
ساكنان روستاي مال مأل و از سخنگوي دولت گرفته تا كارشناسان 
قديمي بازار ســرمايه، همه از بورس، ســوددهي و بازدهي باال 
حرف مي زنند. كار به جايي رسيده كه بازاري كه روزگاري فقط 
ميزبان فعاالن اقتصــادي و عده معدودي از مردم بود، ســرازير 
شــدن۵0 هزار ميليارد تومان نقدينگي را در 3 ماه ابتدايي سال 
تجربه كرده است و اين در حالي است كه حجم ورود نقدينگي به 
بورس در سال98 تنها حدود 30  هزار ميليارد تومان بوده است. 
به واسطه تشويق هاي رسانه اي، در 3ماه نخست سال جاري بيش 
از 3ميليون و ۵00هزار نفر وارد بازار سرمايه شدند )براساس آمار 
مشاركت كنندگان در عرضه هاي اوليه(؛ هجمه اي كه نظم بازار را 
به هم زده و هسته معامالت را دچار مشكالت جدي كرده است. 
به روز نبودن هسته معامالت، آسيب بزرگي، هم به كارگزاري ها 

و هم به ســهامداران وارد مي كند. روح اهلل دهقــان، مديرعامل 
شركت مديريت فناوري بورس، در اين باره به همشهري مي گويد: 
سازمان بورس ظرفيت هاي مربوطه را تا حدامكان افزايش داده 
اســت و حتي مي توان گفت كه در مواردي خاص ،آن را 20برابر 
كرده، اما واقعيت اين است كه فرايند تجهيز كردن، امر زمانبري 
است و درنهايت از رشد بازار عقب مي ماند. او بر اين باور است كه 
در هيچ  كجاي دنيا اين تعداد سهامدار به طور مستقيم وارد بازار 

سرمايه نمي شوند.

چرا تأخير در هسته خطرناك است؟
 تعداد معامالت در بازار سرمايه بســيار باال رفته است. تا همين
يكي، دو ســال پيش روزانه 100هزار معاملــه در بورس انجام 
مي شــد، اما امروز اين رقم به روزي 4 تا ۵ميليون رسيده است. 
تعداد معادالتي كه هسته مي تواند در يك ثانيه به ثبت برساند، 
تعداد مشــخصي اســت. افزايش حضور افراد و به تبع آن تعداد 

معامله ها باعث شده هســته ديگر جوابگوي سهامداران نباشد و 
سفارش ها پشت هسته صف مي شوند. بنابراين سهامداران كه از 
طريق پنل آنالين كارگزاري ها سفارش هاي خود را به هسته ارسال 
مي كنند گاهي اوقات با20دقيقه تأخير در ســفارش هاي خود 
مواجه مي شوند. اين يعني سفارش شما احتماال با قيمت 20دقيقه 
بعد انجام مي شود. اين تأخير براي افرادي كه سرمايه زيادي وارد 
بازار كرد ه ا ند يا براي خريد و نوسان گيري در لحظه هاي طاليي 

آماده اند، ضرر هنگفتي به همراه دارد.

افزايش ظرفيت ها از رشد بورس جا مانده 
روح اهلل دهقان، مديرعامل شــركت مديريت فناوري بورس، به 
همشهري مي گويد: فرصت توسعه از ما گرفته شده است. حجم 
زيادي از تراكنش ها بايد در زمان كوتاه به ثبت برسند. با توجه به 
ظرفيت هاي موجود اين حجم زياد مي تواند موجب بروز كندي در 
سامانه شود. اما بايد بدانيم تقويت ظرفيت ها امري زمانبر است. 

حاال در بورس ايران با 2 گروه روبه رو هستيم، افرادي كه 
سال هاست در اين بازار حضور دارند و به رفتارهاي آن 
آشنا هستند و با تجربه اي كه دارند نگران حبابي اند كه 
باالخره شكسته مي شود و منجر به از دست رفتن سرمايه 
تعداد زيادي از مردم خواهد شــد. گروه دوم آدم هايي 
هستند كه تازه و طي چند  ماه اخير وارد اين بازار شده اند. 
و مثل آليس در سرزمين عجايب پا به دنيايي جديد و پر از 
شگفتي گذاشته اند و شيوه هاي زنده ماندن و رشد كردن 
در اين دنيا را به درستي نمي دانند. گروه موخر كه تعداد 
زيادي از سهامداران را شكل مي دهند، دست به دامن 
تبليغات و شايعات، گروه ها و كانال هاي بورسي، آشنايان 
و فعاالن اين بازار و بعضاً متكي به  خود هستند تا در مورد 
خريد و فروش سهام تصميم بگيرند. و البته همه آنها در 
يك نقطه مشترك هستند و آن اينكه فعاًل مي خواهند 

بازي را ادامه دهند.

تا پايان سال نمي فروشيم
سالومه كارمند يكي از ادارات تهران كه 10سال است در 
بورس فعاليت وسهام  خريد و فروش مي كند، مي گويد: 
»دولت تا جايي كه بتواند نقدينگي را از دست مردم خارج 
مي كند و بعد بورس با كله ســقوط خواهد كرد. دولت 
بودجه خود را اينگونه تامين مي كند. با ســهام بعضي 
شركت ها مردم را ترغيب به خريد كرد و البته آنهايي كه 
بعضي سهام ها را خريدند نزديك 200درصد سود كردند. 
تا جايي كه نقدينگي دست مردم اجازه دهد، اين بازي 
ادامه پيدا مي كند و از زماني كه ديگر جا نداشته باشد، 
كه فكر مي كنم همزمان با انتخابات رياست جمهوري 
ايران شــود، بورس زمين خواهد خورد. اما تا آن زمان 
به خريد ادامه مي دهم. فعاًل در سود هستم و تا به ضرر 

نرسم، نمي فروشم«.
كسري 2 ماه است كد بورســي گرفته و خريد و فروش 

سهام را آغاز كرده است. مي گويد: »من اوايل كار، تعدادي 
سهام بد با حرف ديگران خريدم، اما كم كم سعي كردم 
خودم ياد بگيرم و االن با سهم هاي جديدي كه خريده ام 
از منفي 2ميليون تومان ضرر رسيدم به 200هزار تومان 

ضرر و به  نظرم در روزهاي آينده به سود مي رسم«.
او ادامــه مي دهد: »براي چه بايد بورس ســقوط كند؟ 
در كشــوري مثل ايران تا وقتي اوضــاع اقتصاد خراب 
است، بورس ســقوط نمي كند. خيلي ها مي گويند اين 
حباب است اما به  نظر من حبابش كم است. چون ارزش 
شــركت ها با افزايش قيمت دالر و زمين باالتر مي رود. 
به خصوص پتروشيمي ها كه به نرخ دالر روز درآمد دارند، 
ســهم هاي خوبي هســتند. پدر و مادرم سهام خودرو 
داشــتند كه ســاليان پيش خريده بودند. سال پيش 
همين موقع ارزش آن 4ميليون تومان بود و االن شده 
اســت 90ميليون تومان. خودرو طي يك سال گذشته 
2000درصد سود داده است. به نظرم سهام فعال بهترين 

مكان براي سرمايه گذاري است«.
علي هم يكي ديگر از تــازه واردان بورس اســت؛ »در 
اين 4 ماه كــه تازه با ســرمايه كم شــروع كردم چون 
نمي خواســتم ريســك كنم، 2۵ميليون تومان سود 
كرده ام. رشد شــاخص بورس حباب نيســت. با ورود 
نقدينگي به بازار، عرضه و تقاضا زياد شده و رشد بازار تا 
آخر سال99 ادامه پيدا مي كند و من هم به خريدن ادامه 
مي دهم. حتي در روزهايي هستم كه روزانه يك ميليون 
تومان ضرر مي دهم ولي ادامه مي دهم چون بازار نوسان 
دارد و مطمئنم دوباره به آن سود ۵0درصد و حتي بيشتر 
برمي گردد. البته ممكن است بعد از انتخابات آمريكا و 

درصورت شكست ترامپ، بورس زودتر سقوط كند.«
سعيده اما از همه متفاوت تر عمل كرده است. او كه يكي 
از باسابقه هاي بازار بورس است، مي گويد: »من هر چه 
سهام داشتم همين  ماه پيش فروختم و تبديل به زمين 

رفتار فعاالن »حرفه اي« و »تازه كار« بازار سهام در هفته هاي اخير چگونه است؟

بازي در سرزمين عجايب
 

تحريم ها، كرونا و نرخ رشد منفي اقتصادي، سرمايه گذاران بورس را
دلسرد نكرده است

چرا معامالت سهامداران اين روزها با تأخيرهاي زياد انجام مي شود؟

هستة خسته 
 

مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس در گفت وگو با همشهري: ظرفيت پذيرش 
تراكنش هسته معامالت در هر ثانيه نسبت به اوايل سال 98، 4.2برابر شده است 

مائده اميني 
روزنامه نگار

كردم. االن همه سهامداران به دنبال خريد زمين و ملك 
هستند. نگه داشتن سرمايه زياد در بورس از حاال به بعد 
ديگر ريسك بااليي دارد. البته مبالغ اندكي را هنوز خريد 
و فروش مي كنم. اما سرمايه اصلي خود را خارج كرده ام. 
سود خوبي كردم و ديگر بيش از اين ريسك جايز نيست. 
بازار بسيار متالطم است و هر لحظه ممكن است سقوط 

كند«.
سجاد هم مي گويد: »اگر يك نفر به فكر سرمايه گذاري 
بلندمدت اســت بايد نگه دارد. چند روز ضرر مي كنم، 
ولي در عوض 2 ماه در سود خواهم بود. سهام هاي خوبي 
دارم و بعضي هايشان دولتي هستند و فعال اصال آنها را 
نمي فروشم. بفروشم چه كنم؟ به  نظر من كه بهترين كار 
سهامداري است و تا آخر سال هيچ كدام را نمي فروشم. 
نشستن و نگاه كردن در اين اوضاع و احوال فقط خرابي 
و عقب ماندگي به بار مي آورد. بايد پابه پاي تورم و گراني 
معامله و خريد و فروش كرد تا بتواني گليم خودت را از 

آب بيرون بكشي«.

يا شانس يا اقبال
جالل، يكي از فعــاالن بورس كه از ســال ها پيش در 
اين بازار كار مي كند، با اشاره به اينكه بخشي از هجوم 
به بورس به آزادســازي خريد و فروش سهام عدالت و 
عرضه سهام دولت بر مي گردد، مي گويد: »عرضه سهام 
دولت در ۵ شــركت )3بانك و 2 شركت بيمه( در قالب 
etf )صندوق ســرمايه گذاري قابل معامله( و به قيمت 
2 ميليون تومان براي هر كد ملي/نفر را در هجوم مردم 
به بازار بــورس فراموش نكنيد. مــردم كارنابلد با هزار 
مكافات اول مراحل ســخت و طاقت فرســاي سجامي 
شدن را براي دريافت كد سهامداري و كد بورسي طي 
كردند و براي ثبت نام به كارگزاري ها هجوم آوردند تا با 
 etf فروش 30درصد از سهام عدالت شان و فروش سهام 
دولتي)با نماد دارايكم( يك پولي دستشــان بيايد و آن 
را به يك زخمي از زندگي شــان بزنند كه تقريبا اغلب 

ناكام ماندند«.
او ادامه مي دهد: »مثال ارزش ســهام »دارا يكم« تا 3 
هفته پيش از 2 ميليون تومان به 6ميليون و 400 هزار 
تومان رسيد، اما ضرورت داشت براي اينكه بتوانيد اين 
سهام را بفروشيد، عضو يك كارگزاري باشيد، مراحل 
سجامي شدن و دريافت كد بورسي را طي كرده باشيد 
و گزينه تغيير ناظــر بازار را انتخاب كنيد تا ســهام 
خريداري شــده تان از بانك عامل به كارگزاري شما 
منتقل بشود و بتوانيد سهام دارا يكم تان را بفروشيد. 
اما پرس وجوهاي من نشان مي دهد تقريباً ۵0درصد 
مردم يا نتوانسته اند اين كار سخت و پيچيده براي عوام 
را انجام بدهند يا آنهايي هم كه انجام داده اند با گذشت 
هفته ها هنوز سهام دارا يكم شان به داليل نامعلومي 
كه گفته مي شود تعمد بانك ها و متوليان دولتي اين 
صندوق سرمايه گذاري در آن دخيل است، به پورتفوي 
كارگزاري شان منتقل نشده است! براي همين است 
كه تا كنون هيچ آمار رســمي اي درباره ميزان و زمان 
انتقال اين سهام از بانك ها به كارگزاري ها اعالم نشده 

است.«.
جالل مي افزايد: »نتيجه اينكه ارزش اين سهام در بورس 
به  دليل عرضه زياد به تدريج كاهش يافته و هفته گذشته 
تا 4ميليون و 800 هزار تومان ســقوط كرد. خب، حاال 
جواب اين ضرر مردم را كي مي دهد؟ هر چند كه باز هم 
2 برابر خريدشان سود كردند اما باز هم حدود 2ميليون 

تومان در سود ضرر كردند«.
او با اشــاره به اينكه به  عبارتي انگيزه اوليه هجوم مردم 
به بازار سرمايه و سهامداري كســب فقط همين سود 
سهام عدالت و etf بود، ادامه مي دهد: »وگرنه عامه مردم 
حتي با اصطالحات ساده بازار سرمايه و بورس آشنايي 
ابتدايي هم ندارند، چه برسد به اينكه بخواهند براساس 
اصول علمــي و تحليل هاي فني و تكنيــكال از طريق 
كارگزاري هايشــان به خريد و فروش ســهام بپردازند. 
آنهايي هم كه ريسك مي كنند و براساس گفته هاي اين و 
آن و شايعات خريد و فروش مي كنند اغلب زيان مي كنند 

و به شانس و اقبال تكيه دارند!«.
گفته هاي فاطمه پرستار بازنشسته ۵۵ساله، مهر تأييدي 
بر حرف هاي جالل مي زند: »من هيچ سر درنمي آورم و 
پول هايم را سپرده ام دست برادرم تا برايم سهام بخرد. اما 
او خودش هم تازه وارد است و تحليل هاي بازار بورس را 
به درستي نمي داند. به همين دليل است كه من از روزي 
كه وارد بورس شده ام فقط ضرر داده ام. اما هنوز منتظرم 
و اميدوار چون مي گويند در هرحــال باالخره اين بازار 

افزايشي است و به سود خواهم رسيد«.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

نوسان، ذات بورس است. ســهامداران حرفه اي و كاركشته به خوبي به اين 
موضوع واقفند. اما روي سخن، بيشتر با غيرحرفه اي هاست كه با رفتار هيجاني 
و احساسي مانع روند منطقي بازار مي شــوند. در چنين شرايطي اعتماد به 
شايعات پيرامون، بدترين آفت براي بورس است. از طرف ديگر در اين مدت، هجوم متقاضيان براي خريد سهام 
و افزايش تعداد كدهاي معامالتي موجب شده تا سامانه معامالتي بورس توان به دوش كشيدن بار اين حجم از 
معامالت را نداشته باشد و ما همچنان شاهد تداوم اختالل در هسته معامالتي بورس تهران هستيم. بايد ديد 
در جو موجود چگونه بازار سرمايه قابل مديريت است و مي توان جلوي سرگرداني و بالتكليفي فعاالن بازار را 
گرفت. محمود گودرزي، معاون بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران در مورد اقدامات اخير اين سازمان در 

شرايط خاص بازار سرمايه، با همشهري گفت وگو كرده است كه ماحصل آن را مي خوانيد.

برنامه شركت بورس تهران براي محافظت 
از ســرمايه مردم در روزهايي كه بازار افت مي كند، 

چيست؟ 
تدوين و اجراي ابزار 
فــروش تعهــدي و 
افزوده شــدن آن به 
جعبه ابزار بورس يكي 
از اقدامات ماســت. 
كســب بازدهي در 
شــيوه هاي قديمي، 
تنها با خريداري سهام و نگهداري آن امكان پذير بود، اما با 
اين ســازوكار معامالتي، ســرمايه گذاران مي توانند در 
زمان هايي كه شاهد افت و ريزش بازار هستند براساس 
تجزيه و تحليل اقدام به فروش تعهدي كنند و از مزاياي 
كاهش قيمت ســهام نيز بهره مند شــوند. به طور كلي 
سازوكار فروش تعهدي داراي 3طرف است؛ كارگزاري، 
مالك دارايي كه قرار اســت دارايي خود را براي فروش 
تعهدي در سامانه مشخص قرار دهد و فردي كه به عنوان 
متقاضي يا اصطــالح جهانــي short seller اقدام به 

فروش تعهدي مي كند.
در مجموع چه اقداماتي براي مديريت بازار 

انجام داده ايد؟
در بورس تهران برنامه مفصلي با سهامداران عمده براي 
اينكه ضريب شناور آزاد شركت ها را افزايش دهيم برگزار 
كرديم. سهام شــناور آزاد موجب افزايش نقدشوندگي، 
عمق و كارايي بازار مي شــود. همچنين افزايش سهام 
شناور آزاد موجب كاهش امكان دستكاري قيمت، كاهش 
ريسك نقدشوندگي و دستيابي به قيمت عادالنه  نزديك 
به ارزش ذاتي مي شود. مذاكرات زيادي را با شركت هايي 
كه شناورشان پايين بوده انجام داديم براي اينكه بتوانيم 
بخش عرضه را تقويت كنيم تا حجم ورودي سهم شان 
به بازار بيشــتر شود. در مورد بحث شــناوري به عنوان 
بورس تهران اســتقبال مي كنيم كه بازارگرداني رونق 
داشته باشد. االن خيلي از نمادهاي ما داراي بازگرداني 

هســتند، اما در آينده نزديك بعد از ابالغ دستورالعمل 
بازارگرداني كه تمامي فرايندهاي بازارگرداني را معوق 
كرده بود از طرف شركت بورس، سعي مي كنيم تمركز 
زيادي روي اين حوزه داشته باشيم. چون فكر مي كنيم 
بازارگرداني مي تواند كمك زيادي به نقدشوندگي سهام 
كند. در مورد صندوق هاي سرمايه گذاري هم اقدامات 
زيادي انجام شده. درمجموع سياستگذاري بورس تهران 
اين است كه سرمايه گذاري غيرمستقيم را ترويج كند و 

زيرساخت هاي مربوطه هم در حال ايجاد است.
در مدتي كه با هجوم متقاضيان و صف هاي 
خريد و فروش مواجه بوديم ،برخي از نمادها به خارج 

از ساعات بازار انتقال پيدا كردند، چرا؟ 
اين موضوع براســاس تصميم مديريت فناوري بورس 
تهران بوده، به خاطر سفارش هاي بسيار زيادي كه وارد 
اين سامانه مي شــود و آن را گاه ُكند يا با اختالل مواجه 
مي كند. با بررسي هاي به عمل آمده نمادهايي كه خيلي 
دچار اختالل مي شوند به خارج از ساعات معامالت انتقال 
داده مي شــوند. اما اگرعرضه و تقاضا در آن نمادها روند 
معمولي و عادي بــه  خود بگيرد به ســاعات معامالتي 

بازگردانده مي شوند.
كاهش كارمزد معامالت بورس با چه هدفي 

اجرايي شد؟
پاسخ به اين ســؤال در حيطه كاري بورس اوراق بهادار 
تهران اســت. تقريبا 1/۵درصد، كارمزد معامالتي خريد 
و فروش اســت. افزايش يا كاهش اين كارمزدها برعهده 
نهاد ناظر است. كاهش دامنه نوســان به كاهش كارمزد 
معامالت ارتباط زيادي ندارد. بازهــم اين بازار مي تواند 
براي سرمايه گذاري، بازار جذابي باشد، ولي خواهش ما اين 
است كه همه نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه، ازجمله 
صنعت كارگزاري، نهادها، شركت هاي سرمايه گذاري و 
مديران صندوق هاي سرمايه گذاري، تالش كنند كه منافع 

بلندمدت اين بازار فداي منافع كوتاه مدت نشود.
غيرحرفه اي ها تا چه حد بر نوسانات بورس 

تأثير گذاشته اند؟

مديريت بازار سرمايه در شرايط فعلي چگونه است؟

براي افزايش نقدشوندگي و عمق 
بازار تالش مي كنيم

 

گفت وگو با معاون شركت بورس اوراق بهادار تهران
بيش از 8۵درصد معامالت مربوط به اشــخاص حقيقي 
است كه عمده اين افراد تازه وارد و غيرمتخصص هستند. 
نوساناتي كه در روند معامالت مشاهده مي كنيد كه گاهي 
اوقات صف هاي خريد و فروش سنگين مي شود به خاطر 
غيرحرفه اي هاست كه فقط براساس عرضه و تقاضا اقدام به 
تصميم گيري مي كنند. اين افراد عمال در بازار تالطم ايجاد 
مي كنند و حتي مي توانند روند قيمتي سهم را تغيير دهند. 
آنچه براي سرمايه گذاري در بورس تهران بااهميت است، 
درك تفاوت آن با سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر مانند 
مسكن و طال است. بازار سرمايه تخصصي است و كسي كه 
مي خواهد سرمايه گذاري كند بايد دانش و آگاهي كافي 

نسبت به شركت ها و صنايع مختلف داشته باشد.
توصيه شما به اين افراد براي جلوگيري از 

ضرر و زيان چيست؟
حتما بــه ســرمايه گذاران غيرحرفــه اي و آنهايي كه 
فرصت رصد لحظه اي وضعيت ســرمايه خود در بورس 
را ندارند توصيه مي كنيم هرگز به شــكل مستقيم وارد 
بازار سرمايه نشوند. بيش از 100كارگزاري وجود دارد 
كه غالب آنها داراي مجوز ســبد گرداني و صندوق هاي 
سرمايه گذاري هســتند. بهترين روش سرمايه گذاري 
براي تازه واردها اين اســت كه به صورت غيرمســتقيم 
اقدام به ســرمايه گذاري كنند، يعني پول شــان را در 
اختيار صندوق هاي ســرمايه گذاري قرار دهند، زيرا در 
اين صندوق ها متخصصان و افراد واجد شــرايط حضور 
دارند و درنتيجــه بدون اينكه نياز بــه دانش تخصصي 
داشته باشند، مي توانند در بورس سرمايه گذاري كنند. 
به كساني هم كه قصد دارند به صورت مستقيم در بورس 
سرمايه گذاري كنند، توصيه مي كنيم به افرادي كه اعتماد 
دارند، مراجعه كنند و به هيــچ عنوان تحت تأثير اغواي 
فضاي مجازي و كانال هاي تلگرامي قرار نگيرند، تا دچار 

ضرر و زيان نشوند.
آيا روند استقبال مردم از بازار تا پايان سال 

همچنان تداوم خواهد داشت؟
هدف بورس تهران اين اســت كه فضــا را براي ورود 
ســرمايه گذاران مهيا و شــفاف كند كه در اين راستا 
نيز در حركت است. ما در بورس تهران آمادگي كامل 
داريم تا پذيراي نظرات تمامي فعاالن و پيشكســوتان 
بازار باشــيم و حرف ها و راهكارهايشــان را بشنويم و 
اگر راهكار منطقي و جديدي ارائه دادند به كار بنديم. 
اگر بحث عرضه هاي اوليه، ســهام شناور و آزاد و حتي 
ورود ســرمايه گذاران حقيقي و اجبار آنها به ســمت 
خريد صندوق هاي ســرمايه گذاري در ســهام مطرح 
شود پذيراي شنيدن راهكارهاي موفقيت آميز در اين 

زمينه هستيم.

كاهش كارمزد و اعتباردهي
هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، 
كاهش ۲۰درصدي كارمزد معامالت بازار 
سرمايه را تصويب كرده است. منابع حاصل 
از اين اقدام به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
و صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه 
بازار سرمايه واريز خواهد شد. در همين 
رابطه محسن خدابخش، مدير نظارت بر 
بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، 
در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »در 
راستاي كاهش هزينه معامالتي، ۲۰درصد 
از كارمزد كارگــزاران، بورس، فرابورس و 
شركت سپرده گذاري و مديريت فناوري 

كاسته شده است«.
بازار ســرمايه به دنبال ايجاد روش هاي 
تامين مالي براي تشــكيل شركت ها و 
بنگاه هاي اقتصادي جديد است، همچنين 
قصد دارد براي تاميــن مالي بنگاه هاي 
فعلي تامين نقدينگي مي كند. خدابخش 
به تصميم بانك مركــزي مبني بر تغيير 
نرخ سود بانكي اشاره مي كند و مي افزايد: 
»هرچند استفاده شركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي از تســهيالت بانكي مســئله 
رايجي است، اما از سوي ديگر شركت ها 
نيز مي توانند تامين منابع مالي خودشان 

را از بازار سرمايه انجام دهند«.
وي به اقدامات انجام شده از ابتداي امسال 
اشــاره مي كند و مي افزايد: »با توجه به 
اقبالي كه در بازار بوده، ضرايب معامالت 
اعتباري را كاهش داده و آن را به 15درصد 
رسانده ايم و تقريبا همه معامالت به صورت 
نقد در حال انجام است. پذيرش شركت ها 
هم در راستاي تسريع، به بورس و فرابورس 

تفويض شده است«.

ث
مك

اگرچه ما به طور جدي دنبال دســتيابي به اين مهم هستيم، اما 
نبايد فراموش كنيم كه افزايش ظرفيت ها با رشد بازار همراه است. 
بگذاريد يك مثال بزنم. حدود 3 هفته پيش، در بورس و فرابورس 
مجموعا 2ميليون معامله به ثبت رسانده بوديم، اما امروز اين حجم 
به بيش از 3ميليون در روز افزايش پيدا كرده  است؛ در فاصله اي 
كوتاه ۵0درصد افزايش معامالت را تجربه كرده ايم. آيا توسعه هاي 

فني مي توانند پابه پاي اين رشد جلو بيايند؟ 
او مي افزايد: ما بيش از 4ماه اســت كه افزايش ظرفيت و توسعه 
زيرساخت را در برنامه خود گذاشــته و پيگيري كرده ايم. اواخر 
سال گذشــته حجم معامالت بورس و فرابورس به طور ميانگين 
يك ميليون بود. اگر ما ظرفيت را افزايش نداده بوديم امروز امكان 

خريد و فروش در بازار سرمايه وجود نداشت.

چرا اين بار هم دير شد؟ 
رشد بورس اگرچه در ماه هاي اخير پرشتاب تر از هميشه محقق 
شده، اما سال 98 هم سال پررونقي براي اين بازار بود. بررسي ها 
نشــان مي دهد كه اين بازار در يك سالي كه گذشت 1۵7درصد 
بازدهي را به ثبت رسانده است. آيا پيش بيني چنين روزي اينقدر 
ســخت بود؟ آيا بهتر نبود پروژه زمانبر توسعه زيرساخت زودتر 
كليد بخورد؟ دهقان در پاسخ به اين سؤال ها مي گويد: ما در اين 
امر تعللي نكرديم. ظرفيت هاي االن سامانه اصال با ظرفيت هاي 

فروردين 98 قابل مقايسه نيست.
اين مقام مسئول مي افزايد: اگر بخواهم اين افزايش ظرفيت را با 
اعداد براي شــما ملموس كنم مي توانم درباره يك ماژول با شما 

صحبت كنم. براساس داده هايي كه از سامانه به دست ما رسيده، 
ماژول محاســبه قيمت در پايان ســال97 تقريبا در هر دقيقه 
2۵00تا 2700قيمت پاياني را محاســبه كرده و به ثبت رسانده 
است. همان ماژول اكنون 40هزار قيمت پاياني در يك دقيقه را 
محاسبه مي كند. ظرفيت حدودا 20برابر شده، اما امروز ما بايد در 
يك دقيقه 200هزار معامله انجام دهيم. طبيعتا هسته معامالتي 

نمي تواند پاسخگوي اين حجم باشد و از رشد بازار جا مي ماند.
او ادامه مي دهد: بگذاريد نمونه ديگري از افزايش ظرفيت را برايتان 
شرح دهم. اواخر سال97 يا اوايل سال98 اگر تعداد سفارش ها در 
يك سهم )چه سمت خريد، چه سمت فروش(  بيشتر از 17هزار 
سفارش مي شد ما نمي توانســتيم نماد را بازگشايي كنيم. امروز 
اما توانايي پشتيباني بالغ بر 80هزار سفارش را داريم و نمادها در 
همين بازه به راحتي بازگشايي مي شــود. اما اين روزها ناگهان با 
يك نماد پرطرفدار برخورد مي كنيم كه در يك بازه زماني كوتاه 

200هزار سفارش براي آن درخواست مي شود.
اين روزها تأخيرهاي هســته همه را كالفه كرده اســت. تا كي 
سهامداران بايد خسارت كندي سامانه را بدهند؟ دهقان در اين باره 
توضيح مي دهد: در پايان سال97، هسته در هر ثانيه حدود 700-

600 تراكنش را مي پذيرفت، امروز اين عدد به 3هزار تراكنش در 
ثانيه رسيده است. اين در حالي است كه امروز و در ساعات ابتدايي 
بازار، زمان هايي بوده كه چندصدهزار transaction در سامانه به 
ثبت رسيده است. اما من يك سؤال از شما دارم. ما بايد براي چه 
حجمي از تراكنش خود را آماده كنيم؟ چقدر توسعه بدهيم كه 

پذيراي اين حجم از سهامدار باشيم؟

ايران يكي از كشورهايي است كه از نظر شــيوع كرونا بدترين شرايط را 
پشت سر مي گذارد. سال گذشته اقتصاد كشور تقريبًا 8درصد كوچك تر 
شد و امسال احتماالً شرايط بدتر نيز خواهد بود. قطعًا تحريم هاي آمريكا 
نقش عمده اي در اين موضوع داشتند و حاال با كرونا، كار اقتصاد ايران، بسيار سخت تر شده است.با اين 
حال، بازار سهام كشور دوران شكوفايي عجيبي را پشت سر مي گذارد. شاخص اصلي آن در طول ۲سال 
1۰برابر شد و از اسفند سال گذشته و شروع قرنطينه، بهترين عملكرد بازار سهام دنيا را در ايران شاهد 
بوديم. البته دولت نقش مهمي در رشد شاخص سهام داشته است و سازمان هاي دولتي يا شبه دولتي بر 
بازار تســلط دارند و اين را فرصتي براي افزايش درآمدهاي دولت مي بينند. اما داليل ديگري هم وجود 
دارند. يكي از اصلي ترين علت ها اين است كه سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر تقريبًا بسيار دشوار و يا 
حتي غيرممكن شده است. خريد زمين، خانه و اتومبيل براي بيشتر مردم ديگر شدني نيست. همچنين با 
تورم باالي 4۰درصد و كاهش ارزش ريال، مردم براي نگهداري پول هاي خود در حساب هاي بانكي انگيزه 
اندكي دارند. تازه كارها درگير بورس شــده اند و از زماني كه اجازه دسترسي به سهام عدالت صادر شد، 

تعداد افرادي كه وارد بورس شدند، به شدت باال رفت.
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با ورود كرونا به ايران، اين بيماري 
سايه سنگيني روي ســاحت هاي مختلف 
زندگي مردم انداخته و همه طبقات جامعه را 
به شدت درگير كرده است. اگر دولت  نتواند 
اين بيماري را كنترل كند يا اميدي كه براي 
كشف واكسن و يا داروي كرونا در ذهن مردم 
هست از بين برود، جامعه چه رفتاري در پيش 

خواهد گرفت؟ 
كرونا برخالف تصــور خیلي از افــراد در نظام 
سیاســي، اجرايي و اجتماعي كشــور، پديده 
ماندگاري است و در جامعه ايراني خواهد ماند. 
كرونا يا آن قدر زرنگ است كه باالخره خودش 
را عادي جلوه مي دهد و در میان حوادث مختلف 
و روزمرگي پنهان مي شــود و يا نظام سیاسي 
مي تواند آن را به نوعي پنهان كند؛ مثل اتفاقي 
كه براي تصادفات رانندگي در ايــران رخ داد. 
هر سال در ايران انسان هاي زيادي بر اثر سوانح 
رانندگي كشته مي شوند، ولي اين پديده ديگر 
عادي شده است. چرا؟ چون از يك طرف نظام 
سیاسي با جاانداختن اين تلقي كه مردم قوانین 
را رعايت نمي كنند و در راه ها و جاده ها از مقررات 
ايمني سرپیچي مي كنند، تصادفات پرتلفات را 
در جامعه توجیه و پنهان كرده و از طرف ديگر 
خود جامعه با باور اينکه سرنوشت و تقدير باعث 
تصادف و مرگ مي شود، توانسته اين پديده را از 
افکار عمومي پنهان كند، در حالي  كه پشت پرده 
اين تصادفات، يك نظام اقتصادي قدرتمند وجود 
دارد كه ماندگاري و بقاي آن در همین تصادفات و 
مرگ و میرهاست. بحث مفصلي كه بايد جداگانه 
به آن پرداخت. كشــتار كرونا هم شــبیه قصه 

تصادفات است، با همان شکل و شمايل.
آيا اصــا مقايســه تصادفات 
رانندگي و شيوع كرونا درست است؟ خود 
اين نوع قياس ها باعث عادي سازي  بحران  در 

كشور نمي شود؟
بله! مقايسه كامال درستي است. در هر دو، جان 
آدمي گرفته مي شود، ولي چون تصادف بیرون 
از خانه و در خیابان و جاده رخ مي دهد و جلوي 
چشم همه نیست، تصور مي كنیم كه فقط گروهي 
از مردم در آن نقش دارند، به همین دلیل وقتي 
عید نوروز مي شود، تمام خیابان ها و جاده ها را پر از 
ماشین پلیس مي كنیم، ولي باز هم تصادفات سر 
جايش باقي است. همه فکر مي كنند مي توانند 
تصادفات را كنترل كننــد، در حالي  كه اينطور 
نیست .البته قصه كرونا مثل تصادفات رانندگي 
نیست. فعال همه درباره آن حرف مي زنند، دولت 
كارهايش را تعطیل كرده و رئیس جمهور مرتب 
در ستاد ملي كرونا صحبت مي كند. كرونا مسئله 
همه شده و كل سیســتم را درگیر كرده است، 
چون با جان آدمي ســروكار دارد. حتي به نظرم 
كرونا قدرتمندتر از تصادفات رانندگي است، چون 
تصادف بخشي از سیستم را درگیر مي كند ولی 
كرونا همه را به خود مشغول كرده است. تصادف 
بیرون از خانه  است، ولي كرونا خودش را به داخل 
خانه ها رســانده. به همین دلیل بحث زندگي 
فردي انزواگرايانه اينجا اشــاعه پیدا مي كند و 

انسان ها را از هم دور مي سازد. كرونا مثل تصادفات 
رانندگي در ايران ماندگار خواهد شــد و مرگ 
حداقلي را به دنبال خواهد داشت. در آينده نزديك 
بیماري هاي ديگر مثل كرونا هم ممکن اســت 
پديدار شود. بعضي از افراد و گروه هاي اجتماعي 

بدشان نمي آيد كه كرونا باقي بماند.
مثا چه گروه هايي؟

گروهي مي گويند شــما طبیعت را آزار داديد و 
نابود كرديد و كرونا انتقام طبیعت از شماست. 
يك عده از مذهبیون مي گويند شــما آدم هاي 
جهان مدرن و بي دين هستید و اين قهر خداست. 
نظام پزشکي مي گويد شما بهداشت و درمان را 
جدي نمي گیريد، پس اين سزاي شماست. هر 
سه گروه دست به دست هم داده و با هم جامعه را 
تحت فشار قرار داده اند. به بیان واضح تر، آنهايي 
كه معتقد به انتقام گیري خدا هستند، مي گويند 
حاالحاالها بايد از كرونا بکشید تا از جهان مدرن 
دســت برداريد. اينها كرونــا را فرزند مدرنیته 
مي دانند، پس بدشان نمي آيد كه اين بیماري 
بماند تا انســان ها از مدرنیته روي برگردانند. از 
سوي ديگر بخشی از جامعه پزشکی مي گويند 
تا از ما تبعیت نکنید اين وضعیت تان اســت و 
بدشان هم نمي آيد كه كرونا بماند تا ما دهانمان 
را براي همیشه ببنديم و مطیع اوامر آنها باشیم، 
چون انسان مدرن نشان داده سركش است و از 
سیطره نظام پزشکي بر خودش شکايت دارد و 
حتي در بسیاري از موارد آن را قبول نمي كند و 
زير بار آن نمي رود. اما حاال نظام پزشکي برگشته 
و در حال انتقام است و مي گويد چرا هر روز در 
صف مطب من ايســتادي؟ چرا دســتور من را 
گوش نکردي؟ من پیام آور زمانه تو هستم، چرا 
به حرفم گوش نکردي؟ طرفداران محیط زيست 
هم قاطع مي گويند كه تا طبیعــت را به جاي 
خودش بازنگردانید، قصه همین است. خالصه 
اينکه انديشه هايي وجود دارد كه از بقاي كرونا 
حمايت مي كند، چراكه بقاي آن نیرو و تفکر، به 

بقاي كرونا وابسته است.
اما نظام پزشكي در ماجراي كرونا 
در معرض آسيب هاي جدي است و مي گويد 

تمام توان و ظرفيت مان را از دست داده ايم.
بله، آسیب مي بیند، اما منفعت هم مي برد. مگر 
وقتي پلیس در جاده ها بود، آســیب نمي ديد؟ 
ساعت ها در گرما و سرما در خیابان، بزرگراه ها 
و آزادراه ها بودن، حضــور در صحنه دلخراش 
مرگ ومیرتصادفات و آتش گرفتن، منهدم شدن، 
ديدن مکرر جان باختگان و... مگر آسیب نیست؟ 
بله! اذيت هم مي شــود، ولي از آن طرف شغل و 
جايگاه مهمي دارد. پزشکي هم همینطور است. 
كجاي تاريخ ايران، پزشــکي به اين اندازه مهم 
بوده؟ حتي نگاه جامعه به واســطه كرونا تا حد 
زيادي نسبت به پزشکان تصحیح شد؛ قبال اگر در 
مواردی نیروي خطاكار و چپاولگر كه پول برايش 

حرف اول را مي زد، جلوه مي كرد، امروز نیروي 
نجات بخش شده كه جان انسان در گرو تالش 
اوست. پس طبیعي است به اين سادگي راضي 

نشود اين جايگاه را از دست بدهد.
در مــورد پيامدهاي سياســي 
كرونا صحبت كنيم. يك تحليل اين اســت 
كه سياســتمداران توانســته اند ضعف ها و 
كاســتي هاي مديريتي خود را زير لواي كرونا 
پنهان كنند و سطح توقع مردم را كاهش دهند.

من قبال هم گفتم كه كرونــا به نوعي دولت را 
نجات داد و برعکس دولت، كرونا را كنترل كرد. 
نظام سیاســي ايران با ورود به كرونا، بهترين 
انتخاب را كرد. همه نیروهاي كشور براي مهار 
كرونا وارد شدند؛ از سپاه و بسیج گرفته تا دولت، 
مســاجد، زيارتگاه ها و خالصه همه. هنوز هم 
ما محدوديــت زيارت، تشــکیل اجتماعات و 
نمازجمعه را داريم. اين رويه خیلي كمك كرد 
تا كرونا مسئله اصلي كشــور شود و بتوانیم آن 
را تاحدي كنترل كنیم، طــوري كه مثال نظیر 
اتفاقات مرگبار ايتالیا در اينجا نیفتد. در بدترين 
حالتي كه همین روزهاســت و آمار باال رفته، 
حول و حوش 200كشــته داديم كه همچنان 
نسبت به برخي كشــورها كمتر است. از سوي 
ديگر كرونا مديريت سیاسي ايران را از میرايي 
نجات داد. سیستم، تاحدزيادی  بي كاركرد شده 
بود و جامعه نسبت به آن اعتراض شديد داشت. 
فساد سیستماتیك رسوخ كرده و سیستم دچار 
بحران های شــديد بود. كرونا كمك كرد اين 
سیستم دوباره جان بگیرد و به وسط میدان بیايد 
و مسئله جامعه را از دزدي و فساد به اين بیماري 
تغییر دهد. شــما ببینید! پروژه توسعه كشور 
به دلیل تحريم عمال تعطیل شــده بود، برخی 
مباحث ايدئولوژي و اخالقي كــه اصولگرايان 
دنبال مي كردند هم همینطور، چون مشروعیت 
نظام سیاسي و ايدئولوژيك دچار خدشه جدی 
شده بود. مي خواستند هم نمي توانستند بحث 
اخالق و دين را دنبال كنند، چون جامعه شاهد 
اعتراضات مختلف بود. ويروس كرونا در ايران چه 
كرد؟ تمام نظام سیاسي را وسط آورد و معیاري 
براي ساماندهي شد و با اين روش او را نجات داد؛ 
يعني جامعه ديد كه باالخره اين نظام سیاسي 
كاركردي هم دارد. گفتند ببینید سپاه، بسیج 
و وزارت بهداشت آمده اند وسط و باالخره مردم 
را از اين بیماري نجات مي دهند و اينگونه بودكه 
پروژه جديدي تعريف شد. اگر االن رئیس جمهور 

بحث كرونا را دنبال نکند چه كاري هســت 
كه انجام دهد؟ توســعه؟ پول دارد 

كه بتواند؟ راســت ها چطور؟ آيا 
مي توانند در اين فضا مســجد 

بسازند يا مثال بحث حجاب 
را كه همیشه دغدغه شان 

است، مانند قبل دنبال 

كنند؟ خیر، پس كرونا شد پروژه ای همه گیر.
اين كاركرد، موقتي يا عاريه اي 
نيست؟ اگر به تعبير خودتان كرونا در پس 
بحران هاي ديگر پنهــان و به امري معمول 
مثل تصادفات رانندگي تبديل شود، باز هم 
مي تواند اين آورده را براي سيستم سياسي 

داشته باشد؟
اين موقعیتي كه نظام سیاسي به واسطه شیوع 
كرونا پیدا كرده، هم مي تواند خوب باشد و هم 
خطرناك. در اين باره 2سناريو مطرح مي شود؛ 
اول اينکه دولت خدمتگزاري به میان بیايد كه 
ياد بگیرد مسائل بنیادي و بحران ها را حل كند، 
چون كه دولت ها در ايران همیشــه از بحران ها 
عبور كرده اند بدون اينکه حلش كنند. درواقع 
نظام هاي سیاســي تاكنون هیچ بحراني را در 
ايران حل نکرده اند، ولي كرونا پديده اي است كه 
نمي شود از آن به راحتي عبور كرد. به همین دلیل 
اگر اين بحران را حل كنــد، آن وقت يك نظام 
سیاسي خدمتگزار خواهد بود، ولي اگر نتواند، 
آن وقت يك نظام سیاسي توتالیتر پديدار خواهد 
شــد؛ يك نظام مقتدر تمامیت خواه كنترلگر. 
به نظرم وضعیت از اين دو حالت خارج نیست. 
البته پیش بیني من اين اســت كه در آينده با 
دولت خدمتگزار روبه رو خواهیم شــد، چراكه 
ابعاد اين پديده به قدري بزرگ است كه مديريت 
جامعه  نمي تواند حل نشــده از آن عبور كند، 
به طور مثال تصحیح نظام بانکي نیست تا آن را 
رها كند مردم خودشان بروند طال، دالر، ماشین 
و زمین بخرند و فکري به حال معیشــت كنند. 
كرونا آدم مي كشد و همه را هم مي كشد، برايش 

فرقي ندارد.
اين نظريه ابتداي شيوع بيماري 
وجود داشــت كه كرونا فرقي بين فقير و 
ثروتمند نمي گذارد، ولي هرچه گذشــت، 
ديديم باز طبقات فرودست جامعه بيشتر 
درگير اين بيماري شدند و در معرض خطر 
هســتند، چون به دليل تامين هزينه هاي 
معيشــت، مجبور به بازگشت به محيط كار 

شدند و نتوانستند قواعد و پروتكل ها را آنطور 
كه بايد رعايت كنند.

خیر. االن هم كرونا همه را به كشــتن مي دهد. 
بله، طبقاتي عمل مي كند، اما طبقات باال هم در 
معرض اين حادثه هستند. گرچه طبقات پايین 
را بیشتر به كشتن مي دهد، ولي صفر و صدي هم 
نیست. نسبتش 30 به 70 است يا حتي 40 به 

60 ، اما درنهايت همه در معرض كرونا هستند.
در كنار كرونا، بحث معيشــت و 
گراني ناشي از تورم لحظه اي هم مردم را از پا 
درآورده و ذهن آنها را مشوش كرده است تا 
جايي كه آنها ديگر به دولت اعتماد نمي كنند 
و وارد بازار طا و ارز مي شوند. از ابتداي سال 
هم مشاركت در بورس فراگيرتر شد و حتي 
شاهد هستيم در روستاهاي دور افتاده نيز 
مردم دنبال كد بورسي هستند و كارگزاري ها 
توان ارائه خدمات بــه متقاضيان را ندارند. 
آيا مي توان كاركردي را كــه براي كرونا در 
نجات سيستم سياسي قائليد به بورس هم 

تعميم داد؟
ايران همیشه مشکل اقتصادي داشته و اين اتفاق 
تازه اي نیست. البته نظام سیاسي همیشه تعبیر 
اخالقي از معضالت جامعــه دارد، ولي جامعه 
همیشه مشــکلش را اقتصادي مي داند. االن از 
هر زماني بیشتر اين مشکل پررنگ شده است. 
جامعه تا ديروز فکــر مي كرد دولتي وجود دارد 
كه توانايي مديريت حوزه اقتصادي را دارد، اما 
االن مي بیند چنین چیزي نیست و اصال اقتصاد 
مسئله دولت محسوب نمي شود. درست به همین 
دلیل خودش به وســط میدان آمده. اين روال 
باعث مي شود كه در آينده اي نزديك به موقعیت 
تغییرات بنیادين در حوزه اقتصاد دســت پیدا 
كنیم. اما مختصات آن چیست؟ نخستین تغییر 
واحد پول كشور است؛ ريال به تومان، يك اسم 
جديد. مي دانید با چه هزينه اي اتفاق مي افتاد اما 
در آينده به سادگي اين اتفاق خواهد افتاد. اول 
اينکه دولت ديگر در قیمت هاي پايه كه افزايش 
يافته، نقش تعیین كننده نــدارد، چرا كه همه 
افراد جامعه، عامل اجرايي شده اند؛ يکي ماشین 
خريده، آن ديگري ثبت نام كرده، تعدادي خانه 
خريده انــد و عده اي زمین و تعــدادي طال، در 
بازار بورس و ارز هم افراد زيادي سرمايه گذاري 
كرده اند. پس هر كس به نوعــي آلوده اقتصاد 
شده اســت. دوم اينکه اقتصاد تا ته خانه آدم ها 
رفته. چنانچه بورس فرو بريزد، كل جامعه فرو 
مي ريزد و نتیجه ايــن فروريختن جامعه، ديگر 
انقالب نیست، بلکه تن دادن به يك نظام سیاسي 
اســت كه بتواند مديريت كند و مشکل را 
تا حدي برطرف ســازد. مثال اگر سهام 
عدالتي كه در ابتــدا 2میلیون بوده و 
حاال شده 10میلیون، سقوط كند 
و به 2هزار تومان برســد، يعني 

يك صدم قیمت اولیه، فکــر كرديد كه مردم به 
خیابان مي ريزند و باز همه جا را آتش مي زنند؟ 
خیر. چي را يا كي را آتش بزنند؟ همه در بورس 
سهام دارند، همه شريك هستند. قبال اعتراض 
مي كردند كه اين ســاختارها و سازمان ها براي 
طبقه خاص و پولدارهاست، ولي االن مي گويند 
براي همه ماســت پس بهتر اســت برگرديم و  
همان هزارتومان اولیه ولو كمتر را بگیريم، ولي 
آتش نزنیم. اينجاســت كه به وضوح يك نظام 
سیاســي قدرتمند و توتالیتر را طلب مي كند 
كه اين وضعیت را ســامان دهد. نظام و دولت 
هوشــمندي كرد كه حوزه اقتصاد را رها و همه 
جامعه را مريض عرصه اقتصاد كــرد و گرفتار 
ساخت. تا ديروز رانت خوارها و وابستگان نظام 
سیاسي سهم داشتند و پولدار شده بودند، اما االن 
همه جامعه درگیر شده اند و سهمي دارند؛حاال 
يکي هزار تومان و ديگري  هــزار میلیارد. پس 
كســي ديگر چیزي را فرو نمي ريــزد و انقالب 
نمي كنــد و آتش نمي زند بلکــه فقط اعتراض 
مي كند براي اينکه كسي بیايد و نجاتش دهد. 
او اعتراض نمي كند كه همه  چیز را از بین ببرد 
بلکه تغییر روش ها را طلب مي كند و اينجاست 
كه دولت نمايندگي، امکان ظهور پیدا مي كند 
و نجات مي دهد. اينجاست كه تشريك مساعي 
براي نجات بخشــي و دولت مــدرن مدني رخ 
مي دهد. من فرايند را اينطور مي بینم و به نظرم 
جامعه ايراني به اين ســمت مي رود. جامعه به 
جاي عبور كردن از نظام سیاســي و رها كردن 
ســرزمین، از خودش عبور مي كنــد. همه از 
خودشان عبور مي كنند و ما وارد دوره جديدي از 
تاريخ، اقتصاد، فرهنگ و سیاست مي شويم كه در 
آن دوران هم جمهوري اسالمي شکل و شمايل 
متفاوتي خواهد داشت. براي رسیدن به اين دوره 
خونريزي رخ نمي دهــد، اما هزينه زيادي بابت 
آن مي شود؛ مثل زماني كه زنان جامعه تصمیم 
گرفتند درس بخوانند. آن زمان همه مي گفتند 
كه اخالق تغییر مي كند، فکــر نمي كردند كه 
شکل خانواده تغییر كند، شکل ازدواج متفاوت 
 شود، مناسبات زنان در خانه و جامعه تغییر  كند 
و روابط جنسي شان در ازدواج متفاوت شود. يك 
درس خواندن همه  چیز را به سادگي تغییر داد، در 
حالي  كه اگر مي خواستي هركدام از اين مقوله ها 
را تغییر دهي بايد يك انقالب مي كردي. اما با يك 
تغییر بنیادين، بقیه ابعاد هم تغییر كرد؛ به اندازه 

50سال تغییر كرديم بدون خونريزي.
تاب آوري جامعه در ســال98 
به واسطه تشــديد تحريم ها، گراني بنزين، 
حوادث آبان، ترور سردار سليماني و سقوط 
هواپيما به شدت كاهش پيدا كرد. در سال99 
اثرات همه آن مسائل هست، به عاوه كرونا 
كه خود به تنهايي مي تواند همه تاب و توان 
جامعه را دچار فرسايش كند. جامعه به كدام 

سو مي رود؟
ماهیت تــاب آوري تغییر كرده اســت. ديروز 
تاب آوري در مقابل مديريت سیاســی جامعه 
بود، امروز در مقابل خودمان اســت. كرونا ما را 
به كف خواسته ها رسانده. اين روزها دائم به اين 
فکر مي كنیم كه از محیط اطراف كرونا نگیريم. 
مادربزرگمان دوســت ندارد ما را ببیند، چون 
مي ترسد مريض شود. ما نزد او نمي رويم، چون 
مي ترســیم از او بیماري را بگیريم. كرونا افتاد 
به جان خودمان، همانطــور كه اقتصاد به جان 
خودمان افتاد. ممکن است تعبیر كنیم كه كرونا 
پديده آمريکايي است يا پول و ارز پديده استعمار 
است، ولي خودمان اين كار را مي كنیم. صبح تا 
شب در مسیري ايستاد ه ايم كه سهام بخريم و 

طال بخريم و ارز و...
عملكرد دولــت را در مهار كرونا 

چگونه مي بينيد؟
به نظر من خوب بود. نظام سیاسي در ايران يك بار 
خوب عمل كرد كه آن هم در بحث كرونا است. البته 
امکان تعطیلي سراسري نبود. كشور در تحريم است 
و تعطیلي طوالني مدت، چرخه اقتصادي را متوقف 
مي كرد. بله! اگر دولت پول داشــت اجازه نمي داد 
جايي باز شــود، ولي چون تحريم هستیم منبع 
درآمدي جز اينکه مــردم از جیب يکديگر ارتزاق 
كنند، نداريم. مرزها تا حد زيادی بســته است و 
مجبوريم همین پولي كه در كشور موجود است 
را بخوريم. اگر تعطیل مي كــرد در آينده نزديك 
با قحطي بنیادين روبه رو مي شديم. داراها اجازه 
نمي دادند كاال در جامعه توزيع شود و احتکار رخ 
مي داد و قیمت ها چندين برابر مي شد. اگر ايران 
مثل آلمان عمل مي كرد، هم جامعه فرو مي ريخت و 
هم نظام سیاسي. بهترين روش همین بود كه دولت 
كرد. حاال اگر مرزهاي حاشیه اي باز شوند، وضعیت 
بهتري هم پیدا مي كنیم. چنانچه مرزهاي عراق 
و تركیه به طور كامل باز شــود و مراودات بیشتر 
شکل بگیرد از نظر ضروريات وضعیت بهتري پیدا 
مي كنیم. قصه قرارداد با چیــن هم اتفاق مهمي 
است.االن اصلي ترين بحث ايران، پروژه بقاست. 
پروژه توسعه ما فعال منتفي است. ما بايد به مردم 
ياد بدهیم كه با اين شرايط سخت زندگي كنند تا 

شرايط توسعه فراهم شود.
به موضوع قرارداد بيست و پنج ساله 
با چين اشــاره كرديد. به نظر مي رسد افكار 
عمومي خيلي بي تفاوت از كنار اين مسئله عبور 
كرد. اين سكوت و بي تفاوتي خطرناك نيست؟

جامعه به جايي رســیده كه پذيرفته كه غرب 
دوست خوبي نیســت و اين لزوما به اين معنا 
نیست كه شرق دوست خوبي براي ماست. اگر 
اروپا كنار ايران بــود االن همه ايران حامي اروپا 
بودند. لذا اين طرح قــرارداد با چین براي بقاي 
ايران است و نه توسعه. قطعا اگر در آينده چنین 
شرايطی باشد كه معامله خوبي با آمريکا كنیم 
اين طرح را بیرون خواهیم گذاشت. چیني ها اين 
را مي دانند. چین ما را باقي نگه مي دارد. اينکه چه 

چیزي پیش بیايد، بحث دوم است.

جامعهایرانازخودشعبورمیکند
گفت وگوي همشهري با تقي آزاد  ارمكي، جامعه شناس درباره عملكرد دولت و ملت در مواجهه با كرونا

بيماري عالم گيــر كرونا كه متوليان حوزه بهداشــت و درمان آن را 
بزرگ ترين تهديد عليه سامت بشــر در دهه هاي اخير مي نامند، 
همپاي جان آدميان، اقتصاد، سياست و ماهيت جوامع بشري را نيز 
هدف گرفته و هيچ يك از اين امور از گزند تأثيرات و پيامدهاي آن در امان نمانده اند. اين پديده چندبُعدي، 
اين روزها از خروجي رسانه ها، به درون پژوهش ها و گفت وگوهاي حوزه هاي مختلف علوم انساني نيز راه 
يافته است و تحليل گران، پيامدها و ابعاد مختلف آن را در حوزه هاي مختلف، به بررسي نشسته اند. در 
همين فضاي گفتماني، درباره تأثيرات كرونا در ساختار جامعه ايراني با تقي آزاد  ارمكي، جامعه شناس و 

استاد دانشگاه تهران، گفت وگو كرديم. او پيامدهاي كرونا در ساحت هاي مختلف جامعه ايراني، ازجمله 
در اقتصاد و سياست را ماندگار و بلندمدت مي داند و برخاف انتظار، به وجود يك رابطه انتفاعي ميان 
كرونا و مديريت جامعه قائل است. به زعم اين استاد جامعه شناسي، كرونا مديريت جامعه را - كه در اثر 
عوامل مختلف كاركردهاي خود را از دست داده بود- دوباره احيا كرده و در قامت يك دولت خدمتگزار 
به وسط ميدان آورده است. گفت وگو با تقي آزاد  ارمكي، شامل موضوعات و محورهاي مختلف ديگري 
مثل واكنش احتمالي جامعه به پديده كرونا، پيامدهاي اقتصادي اين بيماري و... نيز است كه متن كامل 

آن در ادامه می خوانيد.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

كرونا به نوعي دولت را نجات داد 
و برعکس دولت، كرونا را كنترل 
كرد. نظام سیاسي ايران با ورود 
به كرونا، بهترين انتخاب را كرد. 
همه نیروهاي كشور براي مهار 
كرونا وارد شدند و اين رويه خیلي 
كمك كرد تا كرونا مسئله اصلي 
كشور شود و بتوانیم آن را تاحدي 

كنترل كنیم

نظام هاي سیاســي تاكنون هیچ 
بحراني را در ايران حل نکرده اند 
ولي كرونــا پديده اي اســت كه 
نمي شــود از آن به راحتي عبور 
كرد. به همین دلیل اگر اين بحران 
را حل كند، آن وقــت يك نظام 
سیاســي خدمتگزار خواهد بود، 
ولي اگر نتواند، آن وقت يك نظام 
سیاسي توتالیتر پديدار خواهد شد
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   ممنوعيت دوچرخه ســواري بانوان در سبزوار بر چه 
اساسي است؟

درحالي كه قانــون جامــع و كشــوري مبني بــر ممنوعيت 
دوچرخه ســواري بانوان نداريم چرا شهرســتان ســبزوار بايد 
جزيره اي عمل كــرده و اعالم كند كه دوچرخه ســواري بانوان 

ممنوع است؟ 
افخمي از سبزوار 

   توصيه هاي دلسوزان و پزشكان را جدي بگيريم
كيست كه نداند قلب مردم ايران به عشق امام حسين  مي تپد، اما 
در شرايط فعلي چاره اي جز عزاداري در خانه هايمان و در غربت 
نداريم به اميد آنكه پس از رعايت قرنطينه و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي عمري باشــد و ســال آينده بتوانيم به صورت ملي و 
باشكوهتر از هر سال در عزاي حسيني شركت كنيم. پس بهترين 
كار اين است كه به توصيه هاي دلســوزان سالمت به خصوص 

پزشكان گوش كنيم.
سيدعباس طباطبايي از تهران 

   در عزاداري هاي خصوصي كاشــان خبري از پروتكل 
بهداشتي نيست

متأسفانه با نزديك شدن به محرم بايد منتظر شيوع گسترده تر 
كرونا باشــيم چرا كــه در عزاداري هاي خصوصي اين شــهر 
به خصوص آنچــه در بخش عزاداري هاي خانگــي بانوان ديده 
مي شود هيچ خبري از رعايت پروتكل هاي بهداشتي مربوط به 
كرونا نيست و اگر مسئوالن به اين موضوع ورود نكنند بايد منتظر 

شيوع گسترده اين بيماري مهلك باشيم.
عبادي از كاشان 

   پارك بان هاي قالبي در دركه و دربند همچنان هستند
به رغم اينكه مسئوالن مدام اعالم مي كنند كه پاركباني در هيچ 
كجا مستقر نداريم عده اي با لباس فرم كه روي آن كلمه انتظام 
هم درج شده است از مردمي كه در خيابان هاي اطراف دركه و 
دربند پارك مي كنند پول مي گيرند و اگر قرار باشــد پول مورد 
مطالبه شان را نپردازيد يا بايد درگير شويد يا نگران آسيب ديدن 
خودرو باشيد. مسئوالن هم هربار جوابيه مي دهند كه اين كار 
غيرقانوني است. اگر واقعا اين كار غيرقانوني است چرا به اين همه 
اعتراض پاسخ نمي دهند و جلوي اين سودجويان را نمي گيرند؟

سيدپور از تهران 

   سرعتگير خيابان آل ابراهيم چه شد
از يك سال قبل ســاكنان كوي تامين اجتماعي شهرك شاهد 
كوي آزادي بعد از شهرك جمهوري واقع در كيانشهر از شهردار 
ناحيه تقاضاي نصب سرعتگير در خيابان آل ابراهيم مقابل مركز 
تره بار و خريــد كرده اند. اين خيابان فرعي اســت و خودروها و 
موتورها با ســرعت زياد در حال رفت وآمدند و اين محدوده نياز 

به سرعت گير دارد.
اهالي مجاور مركز خريد كيانشهر تهران

   بيكاري نابودگر در شهر مهران 
در سال هاي اخير با بازگشايي و رونق مرز مهران در استان ايالم 
بارقه هاي اميدي در دل مردم مهران و شهرهاي اطراف روشن 
شــده بود كه اكنون همگي به تاريكي گراييده اســت. بيش از 
30شــركت حمل ونقلي با صدها كارگر و كارمند در مرز مهران 
تعطيلند و 700راننده نيز در مرز به دليل كرونا بيكار شده اند. مرز 
با كمتر از يك سوم ظرفيت فعال است و فقط 2روز در هفته باز 
است. واقعا ديگر نمي دانيم چگونه به زندگي ادامه دهيم. ما كه 
در ايام اربعين درب خانه هايمان بــراي ميزباني زائران كربال باز 

بود اكنون حتي براي نان شب هم معطل شده ايم.
دلخواه از مهران

   طرح هاي آبرساني عشاير دشتستان چه شد؟
آب تبديل به يكي از مشــكالت بحران زاي عشــاير شهرستان 
دشتستان شده است درحالي كه مدت هاست مسئوالن مدام از 
اجراي طرح هاي آبرساني به مناطق عشايري سخن مي گويند. 
احداث چاه، نصب مخازن، آب انبار و انتقال آب فقط روي كاغذ 
انجام شده و روزگار عشاير به سختي مي گذرد. درحالي كه اگر 
اين مشكل حل نشود عشاير مجبور به مهاجرت به شهر مي شوند 
كه خود مشكلي ديگر اســت و ضمن نابودي توليد بايد نگران 

ايجاد اشتغال و اسكان آنان هم بود.
مرداوند از دشتستان بوشهر

   ماسك زدن راه حل جلوگيري از كرونايي شدن نيست
مسئوالن وزارت بهداشت و ســاير مسئوالن براي جلوگيري 
از مبتال شدن به كرونا مدام بر ماســك زدن تأكيد مي كنند 
كه بجاســت، اما مشــكل با ماســك زدن من و ما قابل حل 
نيست و مشكل اصلي جاي ديگري است كه بايد با مشاركت 
همه مســئوالن اجرايي شــود. تعطيلي كامل شهرهايي كه 
در وضعيت قرمز هســتند. محدود كردن آمد و شد حتي از 
طريق حمل ونقل عمومي از قبيل مترو و ناوگان اتوبوسراني و 
تاكسي و بعد آرام گشايش مجدد. وگرنه به صرف ماسك زدن 
درحالي كه همه جا باز است و مردم در پارك ها و رستوران ها 
آمد و شد دارند و براي رفتن به سركار مجبور به تردد هستند، 

تقريبا بي فايده است.
سودمند از تهران

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن 

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

نفر آنها به جرم تجاوز به عنف به اعدام محكوم 
شدند. حكمي كه قضات ديوان عالي كشور نيز 
پس از مشاهده محتويات پرونده و نظريه هاي 
كارشناسان پزشــكي قانوني و تشخيص هويت 
ناجا آن را تأييد كردند و به اين ترتيب شمارش 

معكوس براي اعدام مردان جوان آغاز شد.

پيشنهاد ميلياردي
صدور حكم اعدام براي متهمان با شايعات زيادي 
در همدان همراه شــد. برخي مدعي بودند كه 
متهمان اين پرونده، چندين شاكي داشته اند كه 
يكي از شاكيان آنها متاهل بوده و به همين دليل 
آنها به اعدام محكوم شده اند. عده اي مي گفتند 
كه شــاكي پرونده به دليل اينكه متهمان جزو 
افراد ثروتمنــد بوده اند از آنها شــكايت كرده و 
انگيزه اش مالي است. با اين حال پيگيري هاي 
خبرنگار همشهري از اين حكايت دارد كه همه 
اين شــايعات دروغ بوده و اين پرونده تنها يك 
شاكي داشته كه او هم دختري مجرد بوده كه از 
سوي متهمان پرونده به زور و با اجبار مورد تجاوز 

قرار گرفته است.
در چنين شــرايطي بود كه حكم اعدام مردان 
جوان، پس از تأييد در ديوان عالي كشــور براي 
اجرا به شــعبه اجراي احكام دادسراي همدان 
ارسال شد. 3مرد جوان كه خود را در يك قدمي 
مرگ مي ديدند ايــن بار تصميــم گرفتند هر 
طوري شده رضايت شــاكي را جلب كرده و از 
مجازات رهايي يابند. آنها حتي به شاكي پرونده 
پيشنهاد كردند كه با دريافت 60ميليارد تومان 
رضايت بدهد، اما درد و رنجي كه شاكي در اين 
سال ها كشيده بود، بيشــتر از آن بود كه با پول 
جبران شود. دختر جوان با رد اين پيشنهاد، به 
درخواست خود براي اعدام محكومان اصرار كرد 
و به اين ترتيب هفته گذشته حكم اعدام آنها در 
زندان همدان به اجرا درآمد و اين پرونده براي 

هميشه مختومه شد.

3روز شكنجه مرد 
گروگان در خانه وياليي

   آدم ربايان اجير شــده، مرد مغازه داري را 
ربودنــد و 3روز او را در خانه اي وياليي در 
شهريار زنداني كردند تا با شكنجه و تهديد 

دست به اخاذي بزنند.
به گزارش همشــهري، اين گروگانگيري 
شامگاه چهاردهم خرداد ماه امسال رخ داد. 
آن روز 3مرد سوار بر يك خودروي سواري 
مرد مغازه داري را كه قصد داشت به خانه اش 
برود در يكــي از خيابان هاي جنوب تهران 
ربودند و به خانه وياليي در شــهريار بردند 
و زنداني اش كردند. آنها 3شــبانه روز او را 
شكنجه كردند و وقتي به هدفشان رسيدند 
وي را مجروح و دست و پا بسته در حوالي 
تهران رها كردند و گريختند. با شكايت مرد 
گروگان، پرونده به دادسراي جنايي تهران 
فرستاده شــد. شــاكي به بازپرس جنايي 
گفت: سرنشــينان پژو چاقويي زير گلويم 
گذاشتند و مرا دزديدند و به خانه اي وياليي 
در شهريار بردند. 3روز تمام شكنجه ام 
كردند و كتكــم زدند. 
حتــي از صحنــه 
شكنجه هم فيلم 
مي گرفتند. اين 
در حالــي بود 
كه من آنها را 
نمي شناختم و 
هرگــز نديــده 
بودمشــان. آنها 
200ميليــون تومان 
موجودي حسابم را به همراه 
اموال باارزشم سرقت كردند و درحالي كه 
چشمانم بسته بود، مجبورم كردند حدود 

50برگه را امضا كنم و اثر انگشت بزنم.
با شــروع تحقيقات پليسي، مأموران راهي 
محل گروگانگيري شــدند و در بررســي 
دوربين هاي مداربسته مشخصات خودروي 
گروگانگيران را به دســت آوردنــد. با اين 
سرنخ، يكي از متهمان دســتگير شد و در 
بازجويي ها گفت: مردي، من و دوستانم را 
اجير كرد تا مرد مغازه دار را گروگان بگيريم. 
او با شــاكي اختالف قديمي داشت و به ما 
گفت درصورت اجراي نقشه اش پول خوبي 
مي دهد. او از من و دوســتانم خواست كه 
گروگان را شكنجه كنيم و از او فيلم بگيريم 
و همه پول هايش را براي خودمان برداريم 
اما مجبورش كنيم كه 50برگه ســفيد را 
امضا كند و اثر انگشــت بزنــد و بعد آنها را 
برايش بفرستيم. ما هم دستورات او را عملي 
كرديم تا اينكه بعد از 3روز خواست گروگان 
را رها و ارتباط تلفني مان را با او قطع كنيم. 
با اعترافات اين متهم، بازپرس جنايي تهران 
دستور شناسايي و بازداشت همدستان او و 
سركرده باند كه دستور گروگانگيري را داده 

بود، صادر كرد.

تصادف مرگبار ال90 با 
3كارگر شهرداري

تصــادف خــودروي ال90 بــا 3كارگــر 
شهرداري حادثه تلخي را رقم زد و موجب 
جــان باختن يكــي از آنهــا و مصدوميت 

2كارگر ديگر شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه ساعت 
10:45 صبح ديروز روي پل ســيدخندان، 
در شرق تهران اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار 
بود كه 3نفر از كارگران شهرداري در مسير 
شرق به غرب پل، مشغول كار و نظافت روي 
پل بودند كه ناگهان يك دستگاه خودروي 
ال90 از راه رســيد و با بي احتياطي با آنها 
برخورد كرد. به دنبال اين حادثه امدادگران 
اورژانس و مأموران پليــس خود را به آنجا 
رساندند و در بررسي هاي اوليه معلوم شد 
به دليل شدت تصادف يكي از كارگران جان 
خود را از دســت داده است. در اين شرايط 
2كارگر ديگر كه مصدوم شده بودند براي 

مداوا به مركز درماني منتقل شدند.
ســرهنگ احســان مومني، رئيس اداره 
تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ با اعالم جزئيات ايــن حادثه گفت: 
دقايقي پس از اين حادثــه مأموران راهور 
با مديريت و روانســازي ترافيك عمليات 
امدادرساني را تســهيل كردند. وي درباره 
علت وقوع حادثه نيز گفت: هنوز به درستي 
علت قطعي حادثه مشخص نشده بررسي ها 
از سوي عوامل پليس راهنمايي و رانندگي 

تهران بزرگ در حال انجام است.

پيشنهاد 60ميلياردي براي فرار از اعدام
چندســال كش و قوس قضايي در 

پرونده تجاوز به دختري جوان در داخلي
همدان، در نهايت بــا اعدام 3مرد 
جوان پايان يافت. مردان اعدامــي كه از افرادي 
ثروتمند بودند، وقتي مطمئن شدند گناهشان در 
دادگاه ثابت شده و راهي براي فرار ندارند، به دختر 
جوان پيشنهاد كردند با دريافت 60ميليارد تومان 
به آنها رضايت بدهــد، اما شــاكي پرونده تنها 

خواسته اش مجازات آنها بود.
به گزارش همشهري، چند سال پيش دختري 
جوان نزد مأموران پليس همدان رفت و مدعي 
شد كه در دام ســياه 3مرد جوان گرفتار شده 
اســت. او در تشــريح ماجرا گفت: من از مدتي 
قبل با مرد جواني رابطه كاري داشتم و برايش 
كار مي كــردم. چند روز قبل او بــه بهانه انجام 
كاري مرا بــه خانه اي دعوت كــرد اما وقتي به 
آنجا رفتم، با 2 نفر از دوســتانش تماس گرفت 
و آنها نيــز به آن خانه آمدنــد و همگي به زور و 
بي توجه به التماس ها و گريه هايم به من تجاوز 
كردند. در ادامه مشخص شــد كه دختر جوان 
در جريان اين ماجرا باردار شــده، اما در نهايت 
جنين اش را سقط كرده اســت. با شكايت اين 
دختر، پرونده  اي در اداره آگاهي تشكيل شد و 
قاضي پرونده، دستور بازداشت متهمان را صادر 
كرد. هر 3 مرد جوان كه از افراد پولدار و ثروتمند 
همدان بودند، توسط پليس دستگير شدند، اما 
در جريان بازجويي ها، ادعا كردند كه بي گناهند 
و شاكي دروغ مي گويد. در اين شرايط، پرونده در 
اختيار پزشكي قانوني قرار گرفت و بررسي هاي 
انجام شده روي جنين سقط شده و آزمايش هاي 
تخصصي نشــان داد كه گفته هاي دختر جوان 
صحت دارد و او توســط متهمان، مورد تجاوز 

قرار گرفته است.
به رغم اعالم نتيجه پزشــكي قانونــي، متهمان 
پرونده كه همچنــان مدعي بودنــد بي گناهند 
و تجاوز، كار آنها نبوده اســت؛ بــه اين گزارش 

اعتراض كردند و اين بار پرونده به تهران فرستاده 
شده تا كارشناسان پزشكي قانوني پايتخت درباره 
شكايت دختر جوان اظهارنظر كنند. بررسي هاي 
تخصصي آنهــا روي شــاكي، دي ان اي جنين و 
همچنين متهمــان پرونده، مهــر تأييدي بود 
بر گزارش پزشــكي قانوني همدان و اين يعني 
اظهارات دختر جوان حقيقت دارد. اين گزارش 
نيز در اختيــار دادگاه همدان قــرار گرفت، اما 
متهمان پرونده آن را نيــز قبول نكردند و مدعي 
شــدند كه گزارش پزشــكي قانوني تهران هم 

ايراد دارد.
رسيدگي قضايي به اين پرونده ادامه داشت و هربار 
كه متهمان براي بازجويــي و تحقيق به دادگاه 

منتقل مي شدند، بر بي گناهي خود اصرار داشتند. 
اين پرونده در اختيار تشــخيص هويت ناجا قرار 
گرفت تا اين بار كارشناسان متخصص تشخيص 
هويت تهران شكايت دختر جوان را بررسي كنند.

حكم اعدام 
پس از بررســي هاي انجام شــده در تشخيص 
هويت ناجا نيز معلوم شــد كه شــكايت دختر 
جوان وارد است و هر 3 متهم به او تجاوز كرده اند. 
اعالم اين نتيجه كافي بود تا چند ســال پيش از 
تشــكيل پرونده و بررســي هاي قضايي، قضات 
دادگاه كيفري همدان در جلسه محاكمه متهمان 
دفاعيات آنها را وارد ندانســته و در نهايت هر 3 

رقابت عشقي 2 جوان در سعادت آباد به 
 درگيري مســلحانه و مجروح شدن هرانتظامي

2 نفرشان منجر شد.
به گــزارش همشــهري، ظهر روز سه شــنبه، هفتم 
مرداد ماه ساكنان يكي از خيابان هاي سعادت آباد كه 
شاهد تيراندازي و درگيري بين سرنشينان 2 دستگاه 
خودروي سوناتا سفيد و جك مشــكي رنگ بودند با 
پليس تماس گرفتند. در اين درگيري مســلحانه 2 
جوان  به ســوي يكديگر تيراندازي مي كردند كه هر 
2 هدف گلوله قرار گرفتنــد. در اين درگيري خونين، 
چند گلوله نيز به خودروهاي پارك شده كنار خيابان 
اصابت كرد و در نهايت با گريختن طرفين، درگيري 

به پايان رسيد.
دقايقــي از ايــن حادثه مي گذشــت كــه مأموران 
كالنتري 134شهرك قدس به محل حادثه رسيدند. 
بررســي هاي اوليه حاكي از آن بود كه جواني حدود 
35ساله به نام ســهراب به علت اصابت گلوله از ناحيه 
كمر و پا مجروح و به بيمارستاني در شمال غرب تهران 
منتقل شده است. او سرنشين ســوناتا بود و مأموران 
در نزديكي بيمارستان يك خودروي سوناتا را ديدند 
كه آثار اصابت گلوله روي بدنه اش وجود داشت و مرد 
جواني داخل آن بود. او به مأموران گفت كه دوســت 
سهراب است و بعد از تيراندازي وي را به بيمارستان 
رسانده اســت. درحالي كه تحقيقات ادامه داشت، از 
بيمارستاِن ديگري خبر رسيد كه مرد جواني با اصابت 
گلوله مجروح و به آنجا منتقل شــده اســت. نام وي 

خشايار و 34ساله و شــواهد حاكي از آن بود كه وي 
طرف ديگر درگيري سعادت آباد است.

ماموران در ادامه به بررسي سوابق سهراب و خشايار 
پرداختند و متوجه شــدند هر 2 نفر از آنهــا از افراد 
ســابقه دار، شــرور و داراي ســوابق متعدد در نزاع و 
درگيري هستند كه بارها توســط پليس دستگير و 
روانه زندان شدند. در تحقيقات تكميلي مشخص شد 
كه سهراب و خشايار دوستان يكديگر بودند و چند روز 
قبل  سهراب به جشن تولد خشايار در فشم رفته بود، 
اما در جشــن تولد، دختر مورد عالقه اش را با خشايار 
ديده و به همين دليل با آنها درگير شــد. بعد از اين 
درگيري بود كه او با خشايار در سعادت آباد قرار دعوا 
گذاشت و در نهايت روز سه شنبه هر 2 نفر كه مسلح به 
اسلحه كمري بودند به سوي يكديگر تيراندازي كرده 
و هر 2 مجروح شدند. هم اكنون طرفين اين درگيري 
مسلحانه در بيمارستان بستري هستند و تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.
در همين حال، سردار حميد هداوند،جانشين فرمانده 
انتظامي تهران گفت: پليس اجازه نمي دهد كه اراذل 
و اوباش، امنيت و آرامش مــردم را به خطر بيندازند 
و با چنيــن اقداماتي، قاطعانه برخورد مي شــود. وي 
ادامه داد: در اين پرونده 6 متهم شناســايي و 3 نفر از 
عامالن اصلي اين درگيري بازداشت شده  و تالش براي 
دســتگيري 3 نفر ديگر ادامه دارد. به گفته وي، همه 
افراد حاضر در درگيري، داراي سوابق كيفري بوده و 
در سال هاي گذشته نيز با يكديگر درگيري داشته اند.

دوئل عاشقانه در سعادت آباد

زن جوان پس از اجراي سناريوي قتل 
شوهرش تالش كرد تا با نوشتن نامه اي، جنايي

پاي افراد ديگري را به پرونده باز كند، اما 
تيزبيني قاضي جنايي و مأموران پليس راز او را فاش 
كرد. به گزارش همشهري، چهارشنبه گذشته با پيدا 
شدن جسد مردي در بيابان  هاي جاده كالت در مشهد، 
قاضي كاظم ميرزايي، كشيك جنايي مشهد و تيمي از 
كارآگاهان اداره آگاهي، راهي آنجا شدند. جسد متعلق 
به مردي حدودا 40ساله بود و بررسي هاي اوليه از اين 
حكايت داشت كه به ضرب گلوله سالح شكاري به قتل 
رسيده است. كساني كه جســد مقتول را پيدا كرده 
بودند، همســر و اعضاي خانواده اش بودند. زن جوان 
مي گفت: شوهرم صبح امروز براي انجام كارهايش از 
خانه خارج شد اما ديگر برنگشــت. با گذشت زمان 
نگرانش شده بودم تا اينكه وقتي به خانه مادرم رفته 
بودم كه براي پيدا كردن شوهرم از آنها كمك بگيرم، 
نامه اي را در حياط خانه ديدم. نامه را فرد ناشناســي 
نوشــته و عنوان كرده بــود كه شــوهرم را به خاطر 
اختالفاتي كه داشته  اند به قتل رسانده اند و جسدش را 
در بيابان هاي جاده كالت انداخته اند. براي همين راهي 
آنجا شديم تا اينكه جسد او را پيدا كرديم و به پليس 
زنگ زديم. نامه اي را كه زن جوان به آن اشاره كرده بود، 
برادر مقتول هم ديده بود. او كه با برادرش باجناق هم 
بود، حرف هاي زن جوان را تأييــد كرد و گفت كه به 
محض ديدن نامه مرموز بــه اينجا آمده اند و با كمك 

همسر مقتول، جسد برادرش را پيدا كرده اند.
قاضي ميرزايي بــا ديدن نامه و شــنيدن حرف   هاي 
خانواده مقتول به همســر او مشكوك شــد؛ چرا كه 
داخل نامه هيچ نشاني  درستي از محل رها شدن جسد 
وجود نداشت و از طرفي محل پيدا شدن جسد، جايي 
دورافتاده بود و اينكه در تاريكي شــب چطور همسر 
مقتول توانسته جسد شوهرش را در بيابان پيدا كند، 
عجيب بود. قاضي جنايي به پــرس و جو از زن جوان 
پرداخت و او اين بار توضيــح داد كه: » وقتي به بيابان 
رسيديم، متوجه بويي عجيب شديم. انگار بوي جسد 
مي آمد. به همين دليل رد بو را گرفتم تا اينكه جســد 
شــوهرم را پيدا كرديم.«  توضيحات زن جوان شك 
قاضي و مأموران پليس را بيشتر كرد. چرا كه تنها چند 
ساعت از جنايت گذشته بود و هيچ بويي در آن بيابان 
به مشام نمي رسيد. به همين دليل زن جوان بازداشت 
و به اداره آگاهي منتقل شــد و پس از چند ســاعت 
بازجويي راز جنايت را فاش كرد. او گفت: از مدتي قبل 
همسايه اي داشتيم كه به من، نظر داشت. وقتي شوهرم 
به اين ماجرا مشكوك شد، خانه  مان را عوض كرديم، اما 
مرد همسايه  مان همچنان برايم مزاحمت ايجاد مي كرد. 
روز حادثه من و شوهرم تصميم گرفتيم براي تفريح از 
شهر خارج شويم، اما در بين راه متوجه شدم كه مرد 
همسايه  ما را تعقيب مي كند. وقتي به منطقه اي بياباني 
رسيديم و براي خوردن چاي توقف كرديم، ناگهان سر و 
كله مرد همسايه  پيدا شد و با اسلحه به همسرم شليك 
و بعد هم فرار كرد. با اعترافات زن جوان، مرد همسايه 
دستگير شد، اما او اعتراف كرد كه با همدستي اين زن، 
شوهر او را به قتل رسانده است. او گفت: من و زن جوان 
با هم رابطه دوستي داشــتيم تا اينكه شوهرش شك 
كرد. اين رابطه حتي پس از نقل مكان كردن آنها هم 
ادامه داشت تا اينكه اين اواخر، زن جوان مي گفت كه 
شوهرش ماجرا را فهميده و از من خواست كه او را به 
قتل برسانيم. به همين دليل روز حادثه نقشه كشيد كه 
به بهانه تفريح شوهرش را به بيابان هاي اطراف مشهد 
بكشــاند و وقتي به محلي خلوت رفتند، من هم راهي 
آنجا شدم و با شليك گلوله، شوهر او را به قتل رساندم. 
با اعترافات اين مرد، قاضــي جنايي براي هر دو متهم 
قرار بازداشــت صادر كرد و تحقيقات تكميلي در اين 

پرونده ادامه دارد.

دوستي زن جوان و مرد همسايه با قتل شوهر پايان يافت

نامه اي براي گمراه كردن پليس

زن و شــوهري كــه از كاركنان يكــي از بيمارســتان هاي 
روانپزشكي تهران بودند در محل كارشــان با يكديگر درگير 

شدند و دعواي آنها پايان تلخي را رقم زد.

به گزارش همشهري، ساعت 20:30شــامگاه چهارشنبه 
گزارش درگيري خونيــن در يكي از مراكز روانپزشــكي 
به مأموران كالنتــري 173تهران اعالم شــد و گروهي از 
مأموران براي بررســي موضوع راهي محل حادثه شدند. 
تحقيقات اوليه از اين حكايت داشت كه درگيري ميان 2نفر 
از كاركنان مركز رواني و در حياط اين مركز رخ داده است. 
آنها زن و شــوهر بودند و زن 45ساله و مرد 50ساله، هردو 
در بيمارستان رواني مشــغول به كار بودند. مرد سوپروايزر 
بيمارســتان و زن كمك بهيار بود. ايــن زوج در درگيري 
زخمي شــده بودند كه براي درمان به بيمارستان انتقال 

يافتند اما مرد 50ساله بر اثر شدت ضربات و جراحت جانش 
را از دست داد. زن اما زخمي شده بود كه تحت درمان قرار 
گرفت. او در تحقيقات گفت: من و همسرم مدت ها بود كه بر 
سر برخي مسائل خانوادگي دچار اختالف شده بوديم. مدام 
باهم دعوا مي كرديم و روز حادثه هم بر سر اين اختالفات 

درگير شديم.
وي ادامه داد: هردو همكاريم و در بيمارستان كار مي كنيم. 
براي اينكه صداي دعوايمان را همكارانمان نشنوند به حياط 
بيمارستان رفتيم اما متوجه شدم كه شوهرم چاقو همراهش 
است. بحثمان كه باال گرفت او با چاقو به من ضربه زد و بعد 

اقدام به خودزني كرد. وي در ادامــه گفت: من ضربه اي به او 
نزدم و اصال چاقويي همراهم نبود. شوهرم آنقدر عصباني بود 
كه در يك لحظه تصميم هولناكي گرفت و اقدام به خودزني 
كرد. من هم چون چاقــو خورده و زخمي بودم نتوانســتم 

مانعش شوم.
درحالي كه اين زن خودش را بيگناه مي داند، بازپرس جنايي 
دادسراي شــهرري براي او قرار قانوني صادر كرده و دستور 
تحقيق از همــكاران ايــن زوج و بازبيني تصاويــر دوربين 
مداربسته بيمارســتان را صادر كرده تا مشخص شود كه آيا 

اظهارات زن درباره مرگ شوهرش صحت دارد يا نه.

درگيري مرگبار زن و شوهر 
در مركز روانپزشكي فضاي سبز كوچه 22بهمن آبياري و رسيدگي شد

روابط عمومي منطقه 5شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع عدم رسيدگي و آبياري فضاي سبز كوچه 22بهمن واقع 
در جنت آباد جنوبي در ســتون با مردم روز 15تيرماه پاسخ داده 
است: »ضمن قدرداني از شــهروند گرامي و ظرفيت ايجاد شده 
بابت انعكاس مشكالت و پاسخگويي، به اطالع مي رساند با توجه 
به گزارش ناظر فضاي ســبز ناحيه اقدام الزم در اين باره صورت 

گرفته است.«

عنف در همدان اعدام شدند3مرد جوان به اتهام تجاوز به 
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درروزهاييكهسينماهاهرسانس
نفستنگيدارندوســالنهاباسينما

تنفسمصنوعيواموحمايتهاي
گاهوبيگاهوبخشنامههايكمرمق،فعالزنده
هســتند،خبرخوبچونانكشفواكسنو
داروييتأييدشدههمهراكيفورميكند.در
روزهايگذشتهيكيازهمينخبرهاجامعه
سينماييكشوررامشــعوفكردوبههمين
بهانهاينرؤيايچلهتابستانيرابراي40روز

ديگرمكتوبميكنيمبااميدوآرزو.

خورشيدمحبوبتابستاني
فيلمســينمايي»خورشــيد«زمستانسال
گذشتهدرسيوهشتمينجشنوارهفيلمفجر
بربلندايكوهسيمرغنشينپرتوافشانيكرد.
جشنوارهفيلمفجرچونعنوانبينالمللياش
راچندسالياستبهرويداديبهاريعاريهداده
است،برايآنتبصرهفستيوالهايبينالمللي
دنياجهتپذيرشفيلممنعــيايجادنكردو
خالصهخورشيدبرايتأللودرهفتادوهفتمين
جشنوارهونيزدرخواستداد.حاالچندروزي

استكهميدانيمخورشيددرونيزودربخش
مسابقهاينرويدادســينماييپذيرفتهشده
وقراراستدرنيمههايشــهريوردريكياز
معدودجشنوارههايالفدنياكهبهخاطراوضاع
كروناييهنوزتعطيلنشــدهوبهفستيوالي

آنالينبدلنشدهاست،بهنمايشدربيايد.
خورشيددرجشنوارهفيلمفجرسيمرغبلورين
بهترينفيلمراشكاركردوهنگامنمايشباموج
رضايتنسبيتماشاگرانهمراهشد.مجيدي
دوبارهبهروزهاييبازگشــتهكهموفقيتهاي
سينمايياشراآنگونهتجربهكردهبود.دنياي
كودكانواستفادهازنابازيگرانازيكسووحضور
درخشاندوســهبازيگردرجهيكازسويي
ديگر،سببشدتاخورشيدبدرخشدوخيليها

رادوبارهبهمجيدمجيدياميدواركند.

جايزهباراندايرهخورشيد
خورشيددرجشنوارهفيلمفجرعنوانبهترين
فيلمراازآنخودكرد.حاالبايداميدواربودتادر
شهريورماه،دارودستهفيلمخورشيدبتوانند
سايهشانرارويشــيرطاليونيزبيندازندو
اينگونههمبيشازيــكدههحضورنهچندان
درخشانمجيدمجيديدرسينمايجهانرا
باخنكايفراموشــيتحتتأثيرقراردهندو

هم20سالبعدازشكارشيرطالييونيزتوسط
جعفرپناهي،دوبارهايرانوسينمايفاخرشرا

دردايرهتوجهقراردهند.
20سالبعدازپنجاهوهفتميندورهجشنواره
فيلمونيزدرســال2000ميالديكهدرواقع
موفقترينسالحضورسينمايايراندرتاريخ
جشنوارهونيزبودهاســت،حاالبايداميدوار
بود.20سالقبلجعفرپناهيبافيلم»دايره«
دربخشمسابقهرســميحضورداشتوشير
طالييبهترينفيلمجشنوارهرابرايسينماي

ايرانهديهآورد.

خورشيدكودكانهوحرفهايديگران
بچههايخانهخورشيدكودكانكاريبودندكه
ميخواستندكاركنندتااززندگيجانمانند.آنها
دردنيايآدمبزرگترهامعصوميتخويشرابا
وعدهووعيددرسردابههاگمميكردندواميد
داشتندتاسرانجامازچاهنمناكزندگيسخت
وروزگاربدبهخورشــيدفرداهاوخوشبختي
لبخندبزنند.شايدبرخيازآنهاييكهفيلمرا
ديدهاند،معتقدندبرخيازهمينپالنهايتقال
برايرهاييدرفيلمكشدارازآبدرآمدهامابه
هرحالبرايرسيدنبهخورشيدبايدصبوربود

واميدوار...

مسعودمير
روزنامهنگار

آرشنهاوندی
روزنامه نگار

شهرهكيانوشراد
روزنامه نگار

فيلم »بنــدر بنــد« از منيژه 
حكمــت و »خــط فرضي« فيلم

فرنوش صمدي در جشنواره 
بين المللي فيلم تورنتو به نمايش درمي آيند.
اســامي 50فيلم حاضر در چهل و پنجمين 
دوره جشنواره بين المللي تورنتو اعالم شد. 
اخبار اين جشنواره در سال 2020از اهميت 
زيادي براي سينماي ايران برخوردار خواهد 
بود. در ايــن دوره از جشــنواره بين المللي 
فيلم تورنتو، فيلم هاي »بندر بند« ســاخته 
منيژه حكمت در بخش ســينماي معاصر و 
فيلم »خط فرضي« بــه كارگرداني فرنوش 
صمدي در بخش ديسكاوري اين جشنواره 
حضور خواهند داشــت. فيلــم بندر بند كه 
در رده فيلم هاي جاده اي جاي دارد، درباره 
سفر يك گروه موسيقي به تهران است كه به 
ناگاه گرفتار سيل مي شــوند. رضا كولغاني، 
پگاه آهنگراني، مهديه موسوي و اميرحسين 
طاهري بازيگران اين فيلم هســتند. فيلم 
»خط فرضي« نخســتين ســاخته فرنوش 
صمدي اســت. اين فيلم داستان يك خانم 
معلم مدرسه را روايت مي كند كه قصد دارد 
براي حضور در يك مراسم عروسي به شمال 
برود كه همســرش مانع از سفر او مي شود. 
خانم معلم تصميمي مي گيرد كــه او را به 
مسيري دردناك مي برد. اهميت انتخاب اين 
دو فيلم از ايران براي نمايش در جشــنواره 
تورنتو به اين دليل اســت كه اين جشنواره 
را بسياري يكي از ســكوهاي پرتاب فيلم ها 
به مراسم جوايز اسكار مي دانند. به گزارش 
ايندي واير، ايــن جشــنواره از تاريخ 10تا 
20سپتامبر 2020)20تا 30شهريور 99( در 
شهر تورنتوي كانادا برگزار مي شود. امسال 
به دليل شيوع ويروس كرونا تعداد فيلم هاي 
نامزد دريافت اين جايزه به طور محسوسي 
نسبت به سال هاي قبل كاهش يافته است. 
درحالي كه در گذشته اين جشنواره ساالنه 
ميزبان بيــش از 300فيلم بوده اســت، در 
ســال جاري تنها از 50فيلم ميزباني خواهد 
كرد. در سال جاري همچنين به دليل شيوع 
ويروس كوويد - 19قرار است اين جشنواره 
در حجم و اندازه كوچك تري برگزار شود و 

رويدادهاي اين جشنواره نيز مانند گذشته، 
با حضور سينماگران و مردم برگزار نمي شود 
و چهل و پنجمين دوره اين جشنواره شامل 
برپايــي تركيبي از رويدادهــاي فيزيكي و 
مجازي خواهد بود. البته بــا توجه به اينكه 
در نيمه اول سال جاري جشنواره هاي كن، 
اس ايكس دبليو و تلورايد لغو شده اند، اعالم 
خبر برگزاري جشنواره بين المللي تورنتو در 
ميان شيوع ويروس كرونا خبر مسرت بخش 

و اميدوار كننده اي است.
كامــرون بيلــي و جوانا ويســنته، مديران 
جشــنواره فيلم تورنتــو اما توانســتند با 
سرســختي زمينه برگزاري اين جشنواره را 
حتي با تعداد فيلم هاي كمتري نســبت به 

سال هاي گذشته فراهم كنند.
اين جشنواره با فيلم »اوتوپياي آمريكايي« 
)آرمانشهر آمريكايي( به كارگرداني اسپايك 
لــي، كارگردان نامــدار ســينماي آمريكا 
افتتاح خواهد شــد. اين فيلم كــه درواقع 
اثري مستندگونه است، نسخه اي از نمايش 
تئاتر موزيكال برادوي با حضور ديويد بايرن 
و 11نوازنده ديگر اســت. »ميني ســريال 
پسر مناسب« ســاخته ميرا ناير نيز در شب 
اختتاميه اين فستيوال نمايش داده خواهد 
شــد. البته ناگفته نماند كه فيلم ناكجا آباد 
)ســرزمين هاي آواره( به كارگرداني كلويي 
ژائو با بازي »فرانســيس مــك دورماند« از 
مورد اســتقبال ترين فيلم هاي سينمايي از 
سوي منتقدان است كه در جشنواره تورنتو 
نيز به نمايش درخواهد آمــد. از مهم ترين 
فيلم هاي حاضــر در جشــنواره تورنتوي 
2020نيز مي توان به فيلم هاي »ناكجا آباد« 
ساخته »كلويي ژائو«، »يك پسر مناسب« 
به كارگرداني »ميرا ناير«، »ســايه در ابر« 
به كارگرداني »رزان ليانگ«، »دشــمنان 
ملت« به كارگرداني »سونيا كنبك«، »يك 
دور ديگر« ســاخته »توماس وينتربرگ«، 
»سقوط« به كارگرداني »ويگو مورتنسن«، 
»بازديدكنندگاني از دنياهــاي تاريك تر« 
ســاخته »ورنر هرتســوگ«، »شــب« به 
كارگرداني »جان فرانكو رزي«، »تابســتان 
85« ســاخته »فرانســوا اوزون«، »مادران 
واقعي« ســاخته »نائومي كاواسه« و »نظم 
جديد« بــه كارگرداني »ميشــل فرانكو« 

اشاره كرد.
چند ويولن ساخت اما هيچ كدام 
مورد تأييد ابوالحسن صبا قرار 
نگرفت. ابراهيم قنبري مهر وقتي 
هنوز سن و سالي نداشــت به دليل عالقه به حرفه نجاري وارد دنياي 
موسيقي و ساخت ساز شد. او اگرچه ابتدا با ساخت ويولن به شهرت 
رسيد اما پس از برگشت از فرانســه تمام وقت خود را صرف ساخت 
سازهاي ايراني و برطرف كردن مشكالتي كه در سازها وجود داشت 
كرد. او سال1334 نخستين كارگاه ساز ســازي  را در اداره هنرهاي 
زيبا بنيان نهاد و سال1339 از سوي كارگاه ساز سازي  اداره هنرهاي 
زيبا براي كارآموزي به فرانسه اعزام شــد. ابراهيم قنبري مهر متولد 
سال1307 و از هنرمندان برجسته اي اســت كه سازهاي ساخت او 
با دستان بزرگ ترين نوازندگان خارجي مانند خودسيف و منوهين 
نواخته شده است. مهمان خانه استاد شديم و پاي صحبت هاي سراسر 

مهر او نشستيم.
  

»استاد صبا به من مي گفت مراقب خودت باش. مي دانست عاشق كارم 
هستم و مانند يك عاشق ممكن اســت مرتكب خطا شوم. مي گفت: 

ابراهيم! روزي تو به جايگاه خوبي مي رسي. مراقب باش آن 
روز آغاز سقوط تو نباشد.« اســتاد قنبري مهر خاطرات 

خود را با همراهي همسرش مرور مي كند و براي مان از 
روزي مي گويد كه استاد ابوالحسن صبا همچون معلم 
و پدري دلسوز كمك كرد تا بتواند دوباره كارگاهش 
را راه اندازي كند: »حال خوشــي نداشــتم. به دليل 

مشــكالت مالي، كارگاهم را با ابزارش فروخته بودم. 
اين خبر به گوش آقاي صبا رسيد. مرا خواست 

و گفت: ابراهيم! چرا ساز نمي سازي؟ 
گفتم: كارگاهم تعطيل شد و هيچ 
پولي در بساط ندارم كه بتوانم دوباره 

كار را شروع كنم. هنوز كلمات صبا را 
به ياد دارم. با دســت زد روي زانويش 
و گفت: مي دانســتم تو يك باليي سر 

خودت مي آوري. با هم رفتيم قدمي بزنيم 
تا درددلي كنم و سبك شوم كه خودم 
را مقابل بانــك ديدم. چند دقيقه بعد 
درحالي كه صبا 500تومان از حساب 

بانكي اش برداشــته بود پيش من آمد. 400تومان به من داد و گفت: 
با اين پول كارگاهت را دوباره راه انــدازي كن. آن 400تومان زندگي 
مرا متحول كرد. ابزار خريدم و كارگاهم را راه انــدازي كردم. كارگاه 
را سال1332 راه اندازي كردم. استاد صبا سال1336 فوت كرد و من 
ماندم  و يك دنيا حسرت. چندين سال بعد وقتي براي ديدن همسر صبا 
و دخترشان غزاله رفتم، 100هزار تومان چك هاي مسافرتي روي ميز 
گذاشتم و ماجرا را تعريف كردم. همسر صبا از اين كار من خيلي ناراحت 
شــد اما با اصرار من و خواهش غزاله، آن پول را قبول كرد. استاد صبا 

نخستين معلم من بود و در زندگي من بسيار نقش داشت.« 

جوانبودموعاشقكار
»استاد صبا اگر مي دانست به كارت عالقه داري، تو را به تمرين بيشتر 
تشويق مي كرد.« قنبري مهر در ادامه مرور خاطراتش مي گويد:» به 
ياد دارم ويولني با چوب افرا ساخته بودم و فكر مي كردم بهترين ساز 
را ساخته ام. وقتي به استاد صبا نشــان دادم نگاهي كرد و سري تكان 
داد و گفت: خوب است ولي بايد بيشــتر كار كني. گفت ويولن  سازي  
هفت خان رستم است. بايد آنقدر كار كني تا به نتيجه برسي. االن كه 
يادم مي آيد خنده ام مي گيرد كه عجب چيزي ســاخته بودم 
و چقدر بزرگوارانه به روي من نيــاورد. خود را نباختم و 
دوباره ساختم تا آنكه استاد صبا آن ويولن را تأييد كرد 
و گفت اين خوب است. اگر امشب برنامه داشتم با اين 

ساز مي نوازم...«

سفربهفرانسهوسكويپرش
قنبري مهر ســال1334 اوليــن كارگاه 
ساز ســازي  را در اداره هنرهاي 
زيبا تأســيس كرد و 5ســال 
بعد از ســوي اين اداره براي 
كارآموزي به فرانســه اعزام 
شد. از كارهاي منحصربه فرد 
او ابداع تكنيكي زيبا در تزيين 
سازها با بهره گيري از تلفيق 
ورق برنج و چوب هاي زينتي 
معروف به مهركاري)مهرنگار( 
است كه اســتادان فن نام اين 

تكنيك را از پســوند نام قنبري مهر برگزيده اند. مهارت او در ساخت 
ويولن موجب شد تا طي 6 ماه حضور در فرانسه به عنوان ناظر ساخت 
سازها انتخاب شود. برگشت از فرانســه براي استاد قنبري مهر نقطه 
عطفي در زندگي اش بود و موجب شد تا پس از كسب مهارت هايي كه 
در ساخت ويولن به دست آورده بود سراغ سازهاي ايراني برود. مي گويد 
كه در فرانسه، نوازنده شهير روس داويد اويستراخ، ويولنش را ديد و او را 
براي ساخت آن ويولن تحسين كرد. داويد اويستراخ نامه اي را براي تأييد 
كار قنبري مهر مي نويسد كه در مجله موزيك چاپ مي شود. در آن نامه 
اويستراخ، قنبري مهر را جواني باذوق، خطاب و براي او آرزوي موفقيت 
كرده بود. خودســيف از نوازندگان ويولن بود و از ويولن ساخت استاد 
قنبري مهر استفاده مي كرد. استاد قنبري مهر مي گويد: »در بحبوحه 
روزهاي انقالب و زماني كه خودسيف مي خواست از ايران برود به من 
گفت: اگر اين ويولن را از من بگيري من مي ميري)به لهجه خودسيف(. 
من جا خوردم و گفتم: استاد اين چه حرفي است. ويولن تقديم شما. 
بعدها شنيدم كه پس از درگذشــتش، آن ويولن توسط همسرش به 
قيمت يك ميليون دالر فروخته شده است.«  استاد قنبري مهر، تخصص 
عالي فني و هنري در ساخت ويولن داشت اما به اين ساز بسنده نكرد و 
سراغ سازهاي ايراني رفت و توانست با تحقيق در اين زمينه، بسياري از 
سازهاي قديمي را كامل، سازهاي كالسيك را تكثير و ايرادات سازهاي 
ســنتي ايران را برطرف كند. او مي گويد: »وقتي از فرانســه برگشتم 
با خودم فكر كردم كه حاال كه در ســاخت ويولن به مهارت رسيده ام 
بهتر است تمركزم را بر ســازهاي ايراني قرار دهم و در اين باره تحقيق 
كنم و از ساز قيچك سيستان و بلوچستان شروع كردم.« قيچك، ساز 
مهجوري بود اما با تالش استاد قنبري مهر اكنون يكي از سازهايي است 
كه در اركسترها از آن استفاده مي شــود. استاد عالوه بر ساخت ساز با 
نوآوري، تغييراتي در ســازهاي ايراني به وجود آورد. او پس از تحقيق 
متوجه شد كه عود تغيير يافته بربط است:»با تحقيق بر سنگ تراشي ها 
و آثار مينياتور متوجه شدم اندازه ساز از ابعاد نوازنده بزرگ تر است. با 
تغييراتي كه در بربط ايجاد كردم، آن را در ابعاد كوچك تر ساختم.«ساز 
عود ساخته استاد قنبري مهر به پيشنهاد حسين بهروزي نيا، نوازنده در 

موزه لندن به نمايش درآمد.

نستعليقميراثملي
نمايشــگاه انفرادي غالمحســين اميرخاني، 10تا 
20مرداد، خيابان وليعصر، باالتر از پارك وي، نرسيده 

به زعفرانيه، پالك 2880،  گالري طراحي هنر

چندنمايشازيكپرده
نمايشــگاه انفرادي نقاشي علي رســام، 10تا 
28مرداد، خيابان ويال، خيابان ســميه، خيابان 

پورموسي، گالري سو

آبُرفت
نمايشگاه نقاشي زهرا اميريگانه، 10تا 22مرداد، 
خيابان كريمخان زند، خيابان ســنايي، كوچه 

سيزدهم، پالك 5، گالري شيرين

پيادهرويدرمرغزار
نمايشگاه نقاشي كيارش عليمي، 10تا 24مرداد، 
خيابان فرشــته، خيابان بيدار، پالك 6،  گالري 

زيرزمين دستان

جهانانتزاعي
نمايشــگاه نقاشــي ابراهيم اكبري گرز، 10تا 
15مرداد، خيابان كريمخان زند، خيابان سنايي، 

خيابان سيزدهم، شماره 21، گالري سايه

هميشههماندرخت
نمايشگاه نقاشي افسانه مسائلي، 10تا 20مرداد، 
خيابان سنايي، خيابان شاهين)خدري(، پالك 

18، گالري اُ

سختپوست
نمايشگاه گروهي نقاشي، 10تا 22مرداد، خيابان 
كريمخان زند، خيابان سنايي، كوچه سيزدهم، 

پالك 5، گالري شيرين2

مالقاتدركارگاه
نمايشگاه انفرادي چيدمان صبا منوچهري، 3تا 
31مرداد، خيابان كريمخان زند، خيابان سنايي، 

كوچه چهارم غربي، پالك 8، گالري هما

سكوتزمين
نمايشــگاه انفرادي ندا جليلي، 10تا 17مرداد، 
خيابــان مطهــري، خيابان ميرعمــاد، كوچه 

دوازدهم، پالك 11، گالري ويستا

تضاد
نمايشگاه انفرادي حجم، 10تا 24مرداد، ضلع 
شــمالي ميدان وليعصر، كوچه شهامتي، پالك 

29، پلتفرم 3

هنردرقرنطينه
نمايشگاه گروهي، 10تا 31مرداد، الهيه، خيابان 
مهديه، خيابان جبهه، كوچه لســاني، بن بست 

حميد، شماره 1، گالري ايوان

بيجاني
نمايشگاه گروهي طراحي، 3تا 21مرداد، ميدان 
ونك، خيابان شهيد خدامي، پالك 72، گالري 

والي

فرهاديلدا|شاعرنوشتهبودكهپرسهبزندر
شــهرديوانهاماگماننميبردكهمكتوباتش
بشودنصبالعينيكيازچندميليونجماعت
اينشهرشلوغ.اوسازشرابرداشتهبودوقدم
ميزددرپايتختكالفگيوكرونا.كارتنخوابي
وپاركخوابيرابگذارجلويرويتوبانتهاي
تنهاييومغمومماندندرشهرهزارفرقه،سازت
راكوكوصدايتراصافكنكه:پرسهزن،سرت

رانبردار...
كنارتنهاييمردوســازش،هجوممركبهاي
فوالديوراكباندلســنگيمگرميگذاردتا
صدايگامهاياســتواربرآسفالتداغديده،
حتيبهقدريكنفسهمشــنيدهشود؟عبور
اسمرمزعبوراستازكنارمنوماواووسازش.
ديداررويپلباصدايسكوت،حرفديگري
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پرسهزن
 C o r o n aحضورجديسينمايايران

درجشنوارهفيلمتورنتو

موسیقی

آيافيلممجيدمجيديطلوعدوبارهسينمايايران
درآسمانخاكستريجشنوارههايبينالملليرارقمميزند؟

با تصويب اعضاي شوراي شهر، بوستان شقايق در منطقه سعادت آباد به احترام استاد 
قنبري مهر به بوستان »شقايق مهر« تغيير نام داد 

از صبا مهر آموختم 
گفت وگو با ابراهيم قنبري مهر، استاد ساخت ويولن 

 ياد در روزگار زندگي
شهرداريتهرانهمزمانباتولد92سالگياستادقنبريمهربهپاسسالهاتالشاستادبرايشناساييسازهايايرانينامبوستان
شقايقرابهشقايقمهرتغييرداد.اينتغييرنامبهدرخواستجمعيازموسيقيدانانپسازتأييداعضايشورايشهرتهرانبههمت
شهرداريمنطقه2انجامشد.بهگفتههمسراستاد،بسياريازعالقهمندانبهموسيقيواهاليبرايديدناستادبهاينبوستان
ميآمدندوميدانستندقنبريمهربرايپيادهرويواستراحتبهبوستانشقايقميرود.اكنوندرزمانحياتاستادنامبوستان

شقايقبهشقايقمهرتغييريافتهتاناماينچهرهبرايمهماناناينبوستانهميشهزندهبماند.

 آينده درخشان هنر
فاضــلجمشــيدي:ابراهيــم
قنبريمهركــهبهگفتهخودش
اســتادش از را ســخاوت
ابوالحسنخانصباوپدرشآموخت
وپاكيودرستيراازپدرش،آنگاه
كهصبابهفرهادفخرالدينيگفت
كهدستيهمبرويولنسازيدارم
وباانگشتانتيرهوتارناشيازالك
والكلهايكارگاهشاشارهكردكه
البتهشاگرديدارمبهنامابراهيم
كهآيندهايداردبهمراتببهترو
شايستهترازمنو...بعدهابودكه
صبا،ابراهيمراصدازدوباپايپياده
اوراتاخيابانشاهآبادتهرانبردو
يكچهارم500تومانباارزشتنها
حساببانكياشرانگهداشتو
بقيهرابهاودادوگفت:»برووكارگاه

ويولنسازياتراراهبينداز...«
ابراهيمازهمانكودكي،صداقت
وپاكيراازپــدرشآموختكهاو
رابرايچيدنسيبازباغيتوبيخ
كردوگفت:»اينســيبراكهاز
درختكندي،نخــور...چراكهاز
مالكباغاجازهنداشتي...«بعدها
باحمايتهايمادي-معنويصبا
ودرســايهاخالقوكــردارپدر،
آموختورشــدكردوسازهايش
پروازكنانبهدســتمنوهينها،
لقمــانادهميهــا،رحمتاهلل
بديعيها،پهلبدهاو...رسيدوساز
بربطاودرمــوزهلندنجاگرفت.
تارهاوســهتارهايمهركارياش
شهرهخاصوعامشدوتحقيقات
واقداماتشدررفععيبسازهاي
مختلفازقيچك،كمانچه،سنتور،
تاروسهتاربههمراهيآموزشهاي
خالصانــهمخلصانــهوبــدون
چشمداشتماليوحتيحقمسلم
معلمياشجهانگيرشدومعروفو
مشهوروهمزمانوبهموازاتاخالق
ناباوكهبرگرفتهازشعاروايدهصبا
بودكهاولاخالق،دوماخالقوبعد
هنر!درسوسرمشقبزرگانكشور

شدوخواهدشد.

آخرين خبر
پاسداشــتاســتادابراهيمقنبريمهر،خالقسازهاي
ماندگارايرانهمزمانباتغييرنامبوســتانشــقايقبه
شقايقمهر،شنبه11مرداد1۳99ساعت19برگزارميشود.
اينمراسمبهصورتآناليندرشبكههاياجتماعيپخش

خواهدشد.

راهنما
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كيوسك

بار ديگر زمزمه هاي تكــرار درگيري 
نظامي در استان ادلب سوريه باال گرفته خاورمیانه

است؛ اســتاني كه ظاهرا قرار نيست 
حتي پس از پايــان جنگ داخلي هــم رنگ ثبات و 
آرامش را به خود ببيند! به گزارش شبكه الجزيره، طي 
3روز گذشته بمباران روســتاهاي واقع در جنوب و 
جنوب غربي استان ادلب از سر گرفته شده؛ مناطقي 
كه پس از پايان درگيري هاي شديد نظامي در زمستان 

سال گذشته، مشمول آتش بس روسيه و تركيه شده 
بودند. گروه هاي مسلح حاضر در ادلب اين حمالت را 
»نشانه اي از اراده نظام سوريه و روسيه براي تحريك 
تحريرالشــام و همچنين ارتش تركيه به پاسخ و در 
نتيجه، ازســرگيري درگيري هاي زمستان2019« 
به شــمار آورده اند. در جريان آن درگيري ها ارتش 
سوريه موفق شد تا بزرگراه دمشق-حلب پيشروي 
كرده و حلقه محاصره گروه هاي مخالف خود در ادلب 
را تنگ تر كند. با اين حال، همچنان بزرگراه مشهور به 
M4 )حلب-الذقيه( خارج از كنترل دمشق قرار دارد؛ 
امري كه مي تواند به هدف دور جديد درگيري هاي 

نظامي در اين منطقه تبديل شود.
همزمان با اين تحوالت، فشــار رسانه هاي نزديك 
به دولت ســوريه براي آغاز مجــدد حمالت عليه 
مواضع گروه هاي تروريســتي در اســتان ادلب نيز 
بار ديگر شــدت گرفته؛ موجي كــه فرضيه تمايل 
دمشق و مسكو به از سرگيري درگيري ها را تقويت 
مي كند. در ســوي ديگر معادله اما دولت سوريه از 
نقض مكرر مفاد آتش بس توســط گروه هاي مسلح 
حاضر در ادلب ســخن مي گويد. وليد المعلم، وزير 
خارجه سوريه در اين باره به خبرگزاري سانا گفت: 
تروريست ها براساس توافقي كه با وساطت روسيه 
به دســت آمد، موظف بودند ضمن عقب نشيني از 
مواضع تعيين شــده، امنيت بزرگــراه الذقيه را نيز 
تامين كنند. اما آنچه در عمل رخ داده، عدم اجراي 
تعهدات و نقض مفاد توافــق از طريق ايجاد نا امني 
براي كاروان هاي دولتي و تجاري در بزرگراه است. 
ادامه اين روند، مشــروعيت ادامــه آتش بس را زير 
سؤال خواهد برد. روسيه و تركيه سال گذشته و پس 
از مجموعه درگيري هاي شديد نظامي بر سر ادلب، 

ازجمله حمله توپخانه اي بــه كاروان ارتش تركيه 
در جنوب اين استان و در مقابل، حمالت هوايي به 
مواضع گروه هاي حامي دولت سوريه در حاشيه حلب 
و حماه، به توافقي جديد براي برقراري آتش بس در 
اين استان دســت يافتند؛ توافقي كه براساس آن، 
پيشروي زميني ارتش سوريه در ازاي عقب نشيني 
تروريســت ها تا 4كيلومتري بزرگراه حلب-الذقيه 
متوقف شــد. هم اكنون تامين امنيت اين منطقه بر 
عهده نيروي مشترك روسي-تركي است كه در قالب 
گشت هاي نظامي مشترك، بخش هاي مختلف اين 
بزرگراه تا عمق 4كيلومتري در محورهاي شمالي و 

جنوبي را زيرنظر دارند.

 تداوم فشــارهاي اقتصادي؛ پســر اسد هم 
تحريم شد!

همزمان بــا تشــديد تنش هاي نظامــي در جبهه 
ادلب، ليست تازه اي از شــركت ها و شخصيت هاي 
مرتبط با دولت سوريه براســاس قانون سزار تحريم 
شدند. به گفته اســتفان منوچين، وزير خزانه داري 
آمريكا، مجموعــه تالش هاي جديــدي در حوزه 
مبادالت اقتصادي از ســوي دولت ســوريه رديابي 
شــده كه شــركت ها و شــخصيت هاي تحريمي 
جديــد در آن نقش كليدي داشــته اند. جالب آنكه 
به گفته منابع ســوري، تالش هاي مورد نظر وزارت 
خزانه داري آمريــكا هيچ بعد نظامي نداشــته و به 
واردات تجهيــزات و امكانات الزم براي بازســازي 
بخش هايي از استان هاي حلب و ريف دمشق مرتبط 
بوده اســت. در ميان اسامي شــخصيت هاي جديد 
تحريم شــده، نام زهير توفيق االســد )پسر عموي 
بشار اســد(، كرم االســد )فرزند زهير( و همچنين 
حافظ االســد )فرزند رئيس جمهور ســوريه( ديده 
مي شود. از زمان آغاز اجراي تحريم سزار عليه دولت 
سوريه، موج بي ســابقه اي از گراني در بازارهاي اين 
كشور ايجاد شده؛ آن هم در شرايطي كه وضعيت 
واردات كاال به سوريه حتي بدون درنظر گرفتن 

تحريم ها به دليل بحران كرونا و محدوديت هاي مرزي 
با مشكالت مضاعفي روبه رو ست. روزنامه االخبار در 
گزارش مفصلي با اشاره به اين مشكالت مي نويسد: 
تالش براي محدود كردن تعامل تهران و مســكو با 
دمشــق را مي توان آخرين حلقه از سلسله حمالت 
ويرانگر واشــنگتن عليه ثبات و امنيت در سوريه به 
شمار آورد؛ حمالتي كه با حمايت از گروه هاي مسلح 
تروريستي آغاز شد، با چراغ ســبز به اسرائيل براي 
حمالت هوايي به ســوريه ادامه يافــت و حاال هم با 
اعمال شديدترين تحريم ها عليه اين كشور تكميل 

شده است.

بحران سوريه ادامه دارد

 همزمان با تشديد تنش هاي امنيتي در ادلب، منابع رسانه اي از قراردادي براي فروش غيرقانوني 
نفت سوريه توسط گروه هاي شبه نظامي كرد خبر داده اند 

جنگ، تحريم و تاراج منابع ملي

سیاوش فالح پور
خبرنگار

باربرا اسالوين
مسئول بخش ايران در شوراي آتالنتيك

تاراج نفت سوريه
درحالي كه فشارهاي تحريمي آمريكا 
علیه اقتصاد سوريه روزبه روز شديدتر 
مي شود، منابع رسانه اي از عقد قرارداد 
غیرقانوني يك شــركت آمريكايي با 
گروه هاي مسلح كرد براي خريد نفت 
سوريه خبر داده اند. به نوشته المانیتور، 
اين قرارداد پس از سفر لیندزي گراهام، 
سناتور جمهوريخواه آمريكايي به شمال 
سوريه و مذاكره مستقیم وي با مظلوم 
كوباني، فرمانده نیروهاي دمكراتیك 
سوريه )مهم ترين گروه كردي مسلح( 
منعقد شده است. جالب اينكه براساس 
همین گزارش، اين قرارداد غیرقانوني 

با اطالع كاخ سفید صورت گرفته است.
هم اكنون كنتــرل بخش عمده مناطق 
نفتي ســوريه در اختیار شبه نظامیان 
كردي مــورد حمايت آمريــكا قرار 
دارد. پیش از ايــن گزارش هايي مبني 
بر قاچاق نفت شمال ســوريه توسط 
گروه هاي كــردي، زيرنظر كمپاني هاي 
بزرگ آمريكايي منتشــر شده بود، اما 
اين اولین بار است كه يك رسانه معتبر، 
از عقد قراردادي رسمي میان نیروهاي 
دمكراتیك سوريه با شركتي خارجي 
خبر مي دهد. تاراج منابع ملي سوريه 
در حالي صورت مي گیرد كه اين كشور 
در زمستان گذشته براي تامین سوخت 
مورد نیاز خود با مشــكالت متعددي 
روبه رو بود؛ چرا كه براساس تحريم هاي 
آمريكا، حتي ايران و عــراق هم حق 
فروش نفت و بنزين را به اين كشــور 

ندارند! 

ث
مك

پيش بيني در مورد انتخابات رياســت جمهوري آمريكا شــايد چندان 
ساده نباشد، اما بايد پذيرفت كه دونالد ترامپ حال و روز خوشي ندارد. 
سمت و سوي خطوط نمودارها در اغلب نظرسنجي هاي آمريكا به ضرر 
او و به نفع رقيب دمكراتش اســت. ناكارآمدي دولت ترامپ در بحران 
كرونا و آشفتگي هاي اقتصادي متاثر از آن، شــرايط را براي او وخيم  تر 
از آن چيزي كرده كه تصورش مي شــد. وزارت اقتصاد آمريكا ديروز در 
گزارشي اعالم كرد كه رشــد توليد ناخالص داخلي اين كشور در 3 ماه 
دوم سال2020 ميالدي منفي 32.9درصد بوده است. به عبارت ديگر، 
اقتصاد آمريكا طي اين مدت، به اندازه يك ســوم كوچك تر شده است. 
اين آمار از ركودي حكايت دارد كه هيــچ گاه حتي در بحران  اقتصادي 
سال2008 يا بحران هاي اقتصادي سال هاي 1958 و 1980 آمريكا هم 

سابقه نداشته است.
ترامپ تنها 3 ماه فرصت دارد تا غيرممكن را ممكن كند و فضاي انتخابات 
را به  نفع خود تغيير دهد. اما به  نظر مي رســد خود او هم به اين نتيجه 
رســيده كه چنين تغييري در اين فرصت كم و در شرايطي كه دولت با 
بحران هاي متعدد كه شيوع كرونا اصلي ترين آن  است روبه رو شده، كار 
ساده  اي نيست. ترامپ به همين دليل، مسير بر هم زدن كل بازي را در 
پيش گرفته و فعال تعويق انتخابات گزينه اصلي او اســت؛ گزينه اي كه 
مي تواند براي او و تيمش اندكي زمان بخرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 
در توييتر ، »رأی گيری پســتي« را مســيري برای وقــوع »تقلب در 
انتخابات« دانست و خواستار تعويق انتخابات شد. او نوشت: »رأی گيری 
از طريق پست، انتخابات نوامبر را به جعلي ترين انتخابات در تاريخ آمريكا 
تبديل خواهد كرد.« اين نخستين بار نيست كه ترامپ عليه اخذ آراي 
مردم از طريق پســت موضع گيري مي كند، اما درخواست براي تعويق 

انتخابات نخستين بار است كه از سوي او مطرح مي شود.
ماجرا از اين قرار است كه برخي ايالت هاي آمريكا به دليل وضعيت بحراني 
كرونا تصميم گرفته اند آراي مردم را به صورت پستي جمع آوري كنند. 
6 ايالت كاليفرنيا، يوتا، هاوايي، كلرادو، واشنگتن و اورگان، ايالت هايي 
هستند كه تاكنون اعالم كرده اند برگه هاي رأي پيش از انتخابات براي 
واجدان رأي دهي ارسال مي شود و آنها بايد رأي خود را با پست ارسال 
كنند يا در روز انتخابات به محل جمع آوري آرا ببرند. با اين حال، امكان 
رأي دادن حضوري هم به صورت محــدود فراهم خواهد بود. غيراز اين 
ايالت ها، حدود نيمــي از ديگر ايالت هاي آمريكا اعــالم كرده اند كه به 
شهروندان اجازه مي دهند تا درصورت نياز بتوانند به صورت پستي رأي 
دهند. پيشنهاد مطرح شده از سوي ترامپ، با مخالفت هاي گسترده در هر 
دو اردوگاه دمكرات ها و جمهوريخواهان روبه رو شده است. ميچ مك كانل، 
رهبر دمكرات ها و كوين مك كارتي، رهبر جمهوريخواهان در مجلس 
سنا مخالفت صريح خود را با تعويق انتخابات اعالم كرده اند. مك كانل در 
گفت وگو با يكي از شبكه هاي تلويزيوني محلي در ايالت كنتاكي گفت: 
»تعويق انتخابات در تاريخ آمريكا سابقه نداشته است؛ چه در دوره جنگ 
و چه در دوره ركود اقتصادي، هرگز انتخابات به تعويق نيفتاده اســت. 
امسال هم راهي براي رأي دادن در روز سوم نوامبر پيدا مي كنيم و رأي 
مي دهيم.« مطرح شدن ايده تعويق انتخابات از سوي ترامپ باعث شده 
تا عده اي در آمريكا در مورد استفاده او از قدرتش به عنوان رئيس جمهور 
براي رسيدن به اين هدف، ابراز نگراني كنند. قانون اساسي اما تغيير زمان 
برگزاري انتخابات را صراحتا در اختيار كنگره مي داند و نه رئيس جمهور. 
از سال1845 كه قانون انتخابات رياســت جمهوري آمريكا به تصويب 
رسيد، زمان برگزاري آن »سه شنبه پس از نخستين دوشنبه ماه نوامبر« 
بوده است. در سال2004، كنگره در گزارشي اعالم كرد كه قانون اساسي 
آمريكا حتي در زمان بحران هم به رئيس جمهور اجازه به تعويق انداختن 
انتخابات را چه در سطح ملي و چه در سطح ايالتي نمي  دهد. هيچ نشانه اي 
هم ديده نمي شود كه كنگره قصد تغيير تاريخ برگزاري انتخابات را داشته 
باشد. رادني ديويس، نماينده جمهوريخواه ايالت ايلينوي و عضو كميته 
اجرايي كنگره كه وظيفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد ديروز ضمن 
اشاره به اختيارات كنگره در پستي توييتري نوشت: »انتخابات2020 
بدون تأخير برگزار مي شود. كنگره در مورد تاريخ تصميم گيري مي كند 
و قرار نيست تغييري ايجاد شود.طبق قانون، سوم نوامبر روز برگزاري 

انتخابات است.«

اوباما به دنبال رونق انتخابات

در شــرايطي كه دونالد ترامپ به دنبال راهي بــراي به تعويق انداختن 
انتخابات است، رئيس جمهور پيشين آمريكا باراك اوباما، خواستار تالش 
 دولت اين كشــور براي فراهم كردن زمينه حضور حداكثري مردم در 
رأی گيری است. اوباما ديروز طي سخناني در مراسم تشييع جان لوئيس، 
نماينده كنگره و از چهره هاي سرشناس جنبش ضد تبعيض عليه سياهان 
در آمريكا، بدون آنكه نامي از ترامپ به ميان آورد، تأكيد كرد كه برخي با 
رأی گيری از طريق پست مخالف هستند، اما با اين روش مي توان ضمن 
برگزاري انتخابات در موعد مقرر، سالمت مردم را هم حفظ كرد. اوباما 
گفت: »برخي از اصحاب قدرت هستند كه با هدف قرار دادن اقليت ها و 
با سختگيرانه تر كردن قوانين هويتي و حمله به حقوق رأی دهندگان، 
شنيع ترين تالش ها را براي منصرف كردن مردم از رأي دادن  می كنند.« 
اوباما از دولت ترامپ خواســت بدون تبعيض گذاشتن بين شهروندان 
آمريكا، از همه افراد باالي 18سال براي شركت در انتخابات ثبت نام به 
عمل آورد و مانع از حضور افراد در انتخابات رياست  جمهوري نشود. او 
همچنين از مســئوالن برگزاري انتخابات خواست تا با توجه به شرايط 
شيوع كرونا، روزهاي بيشــتري را براي رأی دهی زود هنگام اختصاص 
دهند تا مردم مجبور به ايســتادن در صف هاي طوالني شعبه هاي اخذ 
رأي در روز انتخابات نشوند. او همچنين پيشنهاد داد؛ روز رأی گيری، 
تعطيل عمومي اعالم شود تا افراد بيشتري بدون نياز به مرخصي بتوانند 
آراي خود را به صندوق هاي رأی بيندازند. سخنان سنجيده باراك اوباما 
بازتاب بسيار مثبتي در آمريكا داشته و برخي از مردم اين كشور حتي آرزو 
مي كنند كه كاش مي توانستند بار ديگر او را در كرسي رياست جمهوري 
ببينند. اما رويكرد مثبت جامعه آمريكا به اوباما به معناي تقويت جايگاه 
جو بايدن، رقيب دمكرات ترامپ خواهد بود؛ چرا كه اوباما رسما در حال 

تالش براي پيروزي بايدن در انتخابات است.

انتخابات آمريكا

هــر كســي كــه زندگي 
حرفــه اي طوالنــي جان نگاه

بولتون، مشاور سابق امنيت 
ملي دولت ترامپ را پيگيري كرده باشد 
به خوبي از خصومت او با موافقتنامه هاي 

چندجانبه و سرســختي اش در قبال چيزي كه كشورهاي خودسر 
مي خواند، خبر دارد.

دونالد ترامپ، بولتون را در آوريل2018استخدام كرد تا از شر توافق 
هسته اي ايران )برنامه جامع اقدام مشترك( كه در دوران باراك اوباما 
امضا شــده بود و بولتون و افراد زياد ديگري در حزب جمهوريخواه 
زبان و روح آن را به اندازه كافي سرســختانه نمي دانســتند، خالص 
شود. ترامپ رســما در  ماه مه  2018 از برجام خارج شد، اما خود را 
با جاه طلبي رســيدن به يك »توافق بهتر« مشغول كرد. در جوالي 
2018، او حتي اعالم كرد كه براي رســيدن به چنين توافقي آماده 
است بدون هيچ پيش شرطي با حســن روحاني، رئيس جمهور ايران 

مالقات كند.
بولتون هر كاري كه مي توانســت كرد تا چنيــن جاه طلبي هايي را 
ناكام بگذارد تا اينكه ترامپ او را به صورتي زننده در سپتامبر 2019 
اخراج كرد. او همچنين ترامپ را به انجام اقداماتي تشويق مي كرد كه 
مي توانست آمريكا را درگير ســومين جنگ در خاورميانه كند. او در 
كتابي كه درباره دوران حضورش در كاخ سفيد نوشته، گفته است چند 
بار مي خواسته از سمتش در دولت ترامپ استعفا بدهد؛ يك بار وقتي 
كه ترامپ نظرش را درباره حمله تالفي جويانه به ايران در پي ساقط 
كردن يك پهپاد آمريكايي عوض كرد، يك بار ديگر وقتي كه ترامپ 
دعوت از محمدجواد ظريف به كاخ سفيد را بررسي مي كرد و بار ديگر 
وقتي كه ترامپ ايده مالقات با ظريف در حاشــيه اجالس گروه7 در 

بياريتز فرانسه را سبك و سنگين مي كرد.
بولتون، مبــارز بوروكراتيــك ماهر دولت جورج دبليــو بوش كه در 

سال1994توافق هسته اي با كره شمالي را نابود كرد و دولت بوش را 
بر پايه استفاده گزينشي از اطالعات نادرست درباره سالح هاي كشتار 
جمعي عراق به جنگ با اين كشور كشاند، محصول دوراني است كه 
آمريكا واقعا بر سيستم بين المللي مســلط بود. اما سال ها خطاهاي 
نظامي و بي محلي به نظرات متحدان و شركا و همينطور خيزش چين، 
آن حكمراني مطلق را فرسوده كرده است. دوران حاضر، بيشتر از هر 
زمان ديگري محتاج ديپلماسي چندجانبه گرايانه و اقناع به جاي ارعاب 
است. به صورتي كامال كنايي، جزئيات كتاب بولتون -اتاقي كه در آن 
اتفاق افتاد- نشان دهنده اين مسئله اســت كه نظرات او چقدر از مد 

افتاده و غيرسازنده هستند.
به نظر مي رســد كه بولتون گمان مي كند خواننده در شرح مبارزات 
متعدد با رقباي بوروكراتيكش طرف او را خواهد گرفت. او همچنين 
فرض كرده اســت خواننــده تالش هايش بــراي دورزدن ترامپ را 
ستايش خواهد كرد، اما چيزي كه قوياً به چشم مي خورد، ناكارآمدي 
و بي ثمري رويكرد بولتون اســت. تفكرات و شــيوه كار او هيچ وقت 
با ديدگاه ترامپ منطبق نشــد. ديگر مقامات دولت، ازجمله اســتيو 
منوچين، وزير خزانه داري بهتر از او درك مي كردند كه ترامپ دقيقا 

چه مي خواهد.
منوچين، آنطور كه بولتون نوشته اســت، اعمال مجدد تحريم هاي 
آمريكا عليه ايران را به كندي پيش برد تا بــه متحدان آمريكا و بازار 
نفت اين فرصت را بدهد كه بدون ضربه  خوردن از تحريم ها با شرايط 
جديد وفق پيدا كنند. او در كتابش مشــخصا اشاره مي كند كه با اين 

رويكرد منوچين مشكل داشته است.
از نظر بولتون، »راه درست اعمال تحريم ها، انجام دادن آنها با سرعت 
باال و به صورت غيرمنتظره است؛ تحريم ها بايد جامع و بسيط باشند و 
نه به صورت تدريجي و اعمال آنها بايد زورمندانه باشد؛ يعني اگر الزم 
شد براي جلوگيري از تجارت غيرقانوني از ارتش استفاده شود.« اما 
تاريخ نشان داده اســت تحريم ها به ندرت باعث شده كه طرف مقابل 
امتياز بدهد يا اينكه رفتارش را تغيير دهد؛ به خصوص وقتي كه فكر 
مي كند تغيير رفتارش مي توانــد او را در مقابل تهديدهاي وجودي، 

آسيب پذير كند.

 تحريم هاي مفيد بايد با ديپلماســي ماهرانه، فراگيرترين همراهي 
بين المللي و تمايل جدي براي كاهش تنبيه ها در زماني كه شــرايط 

حكم مي كند، همراه باشد.
بولتون نفس چنين مذاكراتي را تحقير مي كند. او در كتابش منوچين 
را به خاطر همكاري پشت پرده اش با برونو لومار، وزير خارجه فرانسه 
براي كاهش برخي تحريم ها براي تسهيل شروع مذاكره بين ايران و 
آمريكا )چيزي كه ترامپ مشخصا مي خواســت و بولتون مشخصا از 
آن وحشت داشت( تحقير و مسخره مي كند. وقتي كه بولتون از اين 
ابتكار ديپلماتيِك از نظرش شنيع خبردار شد، با يك دوست -بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير اسرائيل- تماس گرفت و از او خواست به ترامپ 

زنگ بزند و كمي به او دل و جرأت بدهد.
او همچنين به منوچين به اين خاطر كه درباره تحريم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي ايران احتياط كرده، تاخته است. با اين حال همانطور 
كه خود او در كتابش نوشته »اين نگراني مشروع وجود داشت كه اقدام 
عليه ايران مي تواند به افزايش ريسك عليه نيروهاي آمريكا در عراق و 

سراسر منطقه منجر شود.«
نســخه بولتون براي رســيدگي به اين امكان )افزايش ريسك عليه 
نيروهاي آمريكايــي در منطقه(، افزايش شــمار نيروهاي آمريكا در 
عراق اســت. او در مورد مشــابه ديگري، با خروج نيروهاي آمريكا از 
ســوريه، نه به خاطر نگراني از قدرت گرفتن داعش كه به خاطر ايران 
مخالفت مي كند و مي گويد كه آمريكا بايد در سوريه بماند تا جلوي 
تقويت بيشتر حضور ايران در آنجا گرفته شود. بولتون در مورد حضور 

نيروهاي آمريكايي در افغانستان هم ديدگاه مشابهي دارد.
دولت ترامپ، باتوجه به آشوب ها و تضادهايي كه درون خودش دارد، 
نتواسته است حتي يك موفقيت بزرگ ديپلماتيك داشته باشد، اما 
بولتون هم به اندازه خود در ناكامي چند ابتكار خوب ديپلماتيك دولت 
ترامپ نقش داشته است. از اين منظر، خواندن كتاب »اتاقي كه در آن 
اتفاق افتاد« براي آنهايي كه مي خواهند براي آمريكا نقش و تعامالت 
جديد جهاني بر پايه تجارت، ديپلماسي و تبادالت فرهنگي بسازند، 
ضروري است. بولتون در اين كتاب نشان داده كه چه كارهايي نبايد 

كرد و چه كارهايي به نتيجه نمي رسند.

ترامپ به فكر برهم زدن 
بازي انتخابات

   ويروس، 5 سال رشد اقتصادي را كتاب بولتون؛ خودآموز پرهیز از سیاست خارجي مخرب 
محو كرد)آمريكا(

  با وجود هشدار درباره خشونت، 
تظاهرات كنندگان به مبارزه با 

نخست وزير)نتانیاهو( ادامه دادند

   جنگ سرد داخلي 
نخست وزير)نتانیاهو( به اوج رسید

   لوايح FATF بار ديگر شكاف ها با 
مخالفان را نشان داد)پاكستان(

   اقتصاد آمريكا با نرخ ركورد آوري 
كوچك شد

درحالي كه اكثر كشــورهاي 
جهان استفاده از ماسك را يا اروپا

بــه  صــورت توصيــه اي يا 
اجبــاري، وارد پروتكل هــاي زندگــي 
شهروندان كرده اند و حتي دونالد ترامپ هم 
به اين پوشــش تن داده، كشورهاي شمال 
اروپــا همچنان خــارج از اين دايــره قرار 
گرفته اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، در 
سوپر ماركت ها، اتوبوس ها و در خيابان هاي 
پايتخت هايي چون استكهلم، كپنهاگ، اسلو 
و هلســينكي، پوشــش ماســك را كمتر 
مي بينيد و تنها اقليتي هســتند كه ماسك 
به صورت دارند كه اگــر دقت كنيد آنها هم 

گردشگر خارجي هستند. 
براساس نظرســنجي اخير YouGov تنها 

5 تا 10درصــد شــركت كنندگان در اين 
كشورها گفته اند كه در مكان هاي عمومي 

از ماسك استفاده مي كنند.

شهرهاي غريبه با ماسك 

 تصوير خبرگزاري فرانسه از يك خودروي گشت نظامي آمريكا 
در نزديكي منابع نفتي شمال سوريه
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گوهرهركسازاينلعلتوانيدانست

قدرمجموعهگلمرغسحرداندوبس
كهنههركوورقيخواندمعانيدانست

عكس:عليرضاتقوي استقبالجوانانازدوچرخهسواریتريال)نمايشی(درسطحشهر-تهران/پلپاركوي

درست ساعت يازده شــب بود كه 
آقاي »بهرام عين  اليقين« نگاهش 
به زندگي عوض شد. از سه روز قبل، 
خبر مرگ چند آشنا و رفيق ذهن و 
روحش را فشار داده  و جسم اش را 

لت و پار كرده بود. همه رفتن ها 
به آن دنيا هم كار كرونا بود. يكي 
از رفقايش در سي و پنج ســالگي، 

يك روز پيش تر، مرده بود. يك نفــر ديگر هم همان روز 
صبح بدون هيچ مرض قبلي، بعد از اينكه يك هفته  كرونا 
دمــار از روزگارش درآورده بود و ســومي هم، هيكل داِر 
تنومندي بود كه عين اليقين دورادور مي شــناختش و 
حاال تداعي آن اندام ســتبر و گردن نســبتا كلفت، بوي 
بخار اتوشــويي را در خاطر عين اليقين روشن مي كرد. 
ســومي كه كرونا يك هفتــه اي دخلــش را آورده بود، 
سي و يكي، دو ســاله اي خوشــرو بود كه در اتوشويي سر 

كوچه كار مي كرد.
اين بود كه كرونا و مرگ و فنا شدن، خزيده خزيده به وجود 
عين اليقين نفوذ كرده بود و درســت تا ساعت يازده آن 
شب، جا هم خوش كرده بود. درست ساعت يازده همان 
شب، يكباره عين اليقين تصميم گرفت برود پي كارهايي 
كه دلش مي خواسته انجام بدهد و نتوانسته يا مصلحت و 

آينده نگري نگذاشته انجامشان بدهد.
 عصــر همــان روزي كــه شــبش ســاعت يــازده، 
عين اليقين تصميمي خلق الســاعه گرفــت، فاصله دو 
ايســتگاه تا خانه اش را تاكسي دربســت گرفت. در عمر 
چهل و يك ساله اش به ندرت ســوار تاكسي شده بود. چه 
وقتي عجله داشــت و چه آن وقت كه نداشت. هميشه با 
اتوبوس و مترو رفته بود و به رغم اندام باريك و نحيفش، 
براي صرفه جويي در هدر دادن اســكناس، مســير هاي 
طوالني را هم پياده گز مي كرد. آن شب وقتي رسيد خانه، 
به جاي اينكه عدســي مانده ديروز را گرم كند، سفارش 
كباب برگ درجه يك داد. همان شب بعد از شام، فهرستي 
نوشــت از كارهايي كه بايد انجام مــي داده و آرزويش را 
داشته و انجام نداده. صبح فردا از ســلماني شروع كرد. 
ماسكي روي دهان و دماغش گذاشــت و يكي ديگر هم 
محض احتياط با خودش برد و رفت و نشست روي يكي 
از سه صندلي چرخان سلماني سر كوچه شان. به آرايشگر 
گفت كه دور موهايش را كوتاه كوتــاه كند و رويش هم 
مرتب شود؛ مدل آلماني. از آرايشگاه كه بيرون آمد، رفت و 
يك شلوار جين و دو تي شرت قرمز و آبي خريد. كفش هاي 
زمخت و درشت اش را انداخت تو باغچه بي آب و علف جلو 
فروشگاهي كه از آنجا كتاني اســپرت خريده بود. رفت 
خانه. سال ها تو رودربايستي با خودش ريش و سبيلش را 
نزده بود. ريش و سبيل مشكي اش را از بيخ و بن تراشيد. 
احساس كرد پشت لبش خنك شده است. ادكلني را كه 
دوست داشــت خريد. تا غروب پانزده ميليون و پنجاه و 
سه هزارتومان از صدو شصت و هشت ميليون توماني را كه 
تو حساب بانكي اش براي روز مبادا نگه داشته بود، خرج 
كرد. عصر روزنامه همشــهري خريد. تو صفحه آگهي ها 
دنبال پژو 206رنگ نشده گشــت. بعد پرايد لكنته اش را 
كه كولرش سال ها بود مرخص شــده بود، تلفني آگهي 
كرد. ســر شــب دوش گرفت. رخت هاي نو تنش كرد. 
ادكلن زد. زنگ زد به كسي كه دوستش داشت و براي شام 
رفت بيرون. بهرام عين اليقيِن بدبخت، حِس خوشبختي 

داشت. او به نصف بيشتر آرزوهايش رسيده بود.

 بعضي وقت ها گوش دادن، بهترين راه 
كمك كردن به يك انسان است.

 گاهي بهترين وسيله براي فراموشي، 
ديدار دوباره است.

  ميليون ها و ميلياردها آدم توي 
اين جهان هســتند و همه شــان 
مي توانند بي تو زندگي كنند. آخر 

من بدبخت چرا نمي توانم؟
 وقتي از قيد تعلق آزادي، يعني تنهايي؛ نه طرفدار كسي 

هستي، نه ضد كسي.
رومن گاري

معموال همه بچه ها كتاب را دوســت دارند. 
كتاب هاي عكس دار، رنگي، داستان، شعر 
و الاليي براي آنها جذابيتي به اندازه يك 

اســباب بازي دارد. كودكان نوپا دنياي 
عجيب و شــگفت آور كتاب ها را 
دوست دارند و اين عالقه حتي 

تا سال هاي اوليه مدرسه 
نيز همراه آنهاســت، اما 
يادگيري يا فراموشي اين 

عادت پسنديده، بستگي به عوامل بيروني خواهد داشت. عشق به كتاب 
را مي توان به كودكان تا زمان مدرســه آموخت، اما نمي توان در آنها 
نهادينه كرد؛ چرا كه در سال هاي مدرسه، بچه ها تغيير مي كنند و توجه 
كمتري به كتاب ها نشان مي دهند، اما اين درباره همه صدق نمي كند.

 البته در اين امر قصور از بچه ها نيست، بلكه كوتاهي از سيستم رقابتي 
مدارس است. در مدارس به كتاب هاي غيرآموزشي به طور ناخواسته، 
به عنوان يك سرگرمي نگاه مي كنند نه تكليف. در مدرسه ناخواسته 
به بچه ها ياد مي دهند كه نقش آنها به عنوان دانش آموز انجام تكاليف 
مدرسه اســت. با اين روش، غيرمســتقيم رفتار مثبت را در كودكان 
سركوب كرده و يادگيري كليشــه اي و اجباري را به آنها مي آموزيم. 
به همين دليل بيشتر سيســتم هاي آموزشي مدارس هيچ  جذابيتي 
براي كودكان ندارند. بچه ها متغيرند و اين طبيعت و بخشــي از رشد 
آنهاست. بسياري از والدين مي خواهند به زور، عالقه به ادبيات را در 
كودكان شان به وجود بياورند، چرا كه اغلب برخي از كتاب ها و مجالت 
را تأييد نمي كنند و همين اجبار، عشق به مطالعه را در كودك سركوب 
مي كند. چرا كه در انتخاب عالقه اش اختياري ندارد. در اين موارد نبايد 
موشكافانه برخورد كرد. هيچ يك از ما تنها ادبيات آموزنده را نخوانده ايم 
و اين امر با پيشرفت تكنولوژي و دسترسي به دنياي مدرن بيشتر اتفاق 
مي افتد، چرا كه دسترســي به تلويزيون، اينترنت و فيلم بيشتر شده 
است. بسياري از افراد اوقات شان را با تماشاي تلويزيون، گوش دادن به 
راديو و انجام كارهاي غيرضروري مي گذرانند و اگر دوست داشته باشند 
كتاب مي خوانند. اين لزوما بد نيست، اما كتاب به عنوان يكي از لوازم 
ضروري زندگي است كه نه تنها جنبه سرگرمي دارد، بلكه بسياري از 

ويژگي هاي مثبت را براي افراد به ارمغان مي آورد.
تحقيقات نشان داده كه مردها بيشــتر از زن ها عالقه مند به مطالعه 
هستند. همچنين سيستم آموزشي مدارس و دانشگاه ها در هر جاي 
جهان هنوز به آن حد از رشد و شكوفايي نرسيده كه از دانش آموزان 
خوانندگاني مشــتاق بســازد. همين امر باعث شــده در كشورهاي 
عقب مانده يا در حال توسعه، كارهاي فرهنگي جايگاه بسيار پاييني 
داشته باشد. بنابراين والدين بايد بدانند اگرچه عشق به كتاب و مطالعه 
را مي توان از همان سال هاي كودكي در فرزندان شان به وجود بياورند، 
اما بيشــترين عاملي كه مي تواند موجب نهادينه كردن اين عادت در 

كودك باشد سيستم آموزشي است.
نويسنده:آتله هتلند، منبع:نيشن نيوز

گرچه افراد كامال ســالم با وزن طبيعي و بدن 
متناسب هم ممكن اســت كرونا بگيرند، 
اما به نظر مي رســد وزن و سبك زندگي 
شما مي تواند بر شدت اين بيماري تأثير 

بگذارد.
افرادي كه شــاخص توده بدني شان 
30 يا باالتر باشد، يعني افراد چاق، 
بيشتر در معرض خطر دچار شدن به 
بيماري شديد كوويد-19 هستند.

شاخص توده بدني از تقسيم كردن عدد وزن به كيلوگرم بر 
مجذور قد به متر به دست مي آيد. اگر عدد اين شاخص 25 
تا 30 باشــد، فرد داراي اضافه وزن است و عدد باالتر از 30 

نشانگر چاقي است. 
از طرف ديگر، بيماري هاي ديگري كــه افراد را در معرض 
خطر بيماري شديدتر كرونا قرار مي دهد، يعني ديابت نوع2 و 
بيماري شريان هاي كرونري قلب هم در افراد چاق بيشتر رخ 
مي دهد. بررسي ها نشان داده اند در افراد چاق مبتال به كرونا 
احتمال بستري شدن و رفتن به بخش مراقبت هاي ويژه تا 
2برابر بيشتر است و در افراد بسيار چاق )شاخص توده بدني 

35 و باالتر( اين خطر بيشتر هم مي شود.
يك بررسي اخير در آمريكا نشان داد نارسايي قلبي، شاخص 
توده بدني 40 و باالتر و مرد بودن قوي ترين عوامل زمينه ساز 

بحراني شدن بيماري كرونا به جز سن بيماران هستند.
اما به چه دليل افراد چاق در معرض خطر بيشــتر بيماري 

شديدتر ناشي از كروناويروس هستند.
چاقي بر همان  اندام هايي ماننــد قلب، كليه ها و كبد تأثير 
زيانبار دارد كــه در جريان عفونت كرونا و پاســخ دفاعي 
بدن به آن زير فشــار قرار مي گيرند. همچنين به كار بستن 
درمان هايي مانند به شكم خواباندن بيماران بستري كرونا 
كه به كاركرد بهتــر ريه ها كمك مي كنــد، در افراد چاق 
مشكل تر است. البته جوان بودن، وزن طبيعي داشتن، رعايت 
سبك زندگي سالم و ورزش كردن و داشتن بدني متناسب 
باعث مصونيت شما در برابر ويروس كرونا نمي شود و موارد 
بسياري از بيماري شــديد و حتي مرگ ناشي از كرونا در 

چنين افرادي هم گزارش شده است.
بنابرايــن حتــي اگر جــزء اين گــروه از افراد هســتيد، 
بايد احتياط هاي بهداشــتي مانند ماســك زدن و رعايت 
فاصله گيري جسمي را رعايت كنيد. به خصوص اينكه حتي 
اگر خودتان بيماري شديد نگيريد، ممكن است ويروس را به 
افراد ديگر كه به علت سن باال يا بيماري هاي زمينه اي مستعد 
بيماري شديد كوويد-19 هستند، منتقل كنيد و آنها را در 

معرض خطر قرار دهيد.

»فريدريــش نيچــه« نوشــته 
»مارتيــن جــي. نيوهــاوس« 
يازدهميــن جلــد از مجموعه 
نسل قلم نشر نو است كه خشايار 
ديهيمي، مترجم شــاخص آثار 
فلسفي آن را به فارسي برگردانده 
است. اگر بخواهيد وارد سرزمين 
ناشناخته اي شويد، همراه تمام 

لوازم و وســايلي كه با خود مي بريــد حتما به فكر يك 
نقشــه راه هم خواهيد بود. نقشه به شــما راه را نشان 
مي دهد و اگر خوب تالشتان را بكنيد، كمكتان خواهد 
كرد تا به مقصد برسيد. فلسفه يكي از همان سرزمين هاي 
ناشناخته اســت. ذهن هر متفكر و افكارش هزارتويي 
است كه اگر بدون يك نقشه درست و حسابي سراغش 
برويد، آن وقت، به سالمت بيرون آمدنتان از اين هزارتوي 
انديشه، با خداســت. به خاطر همين هم، رفتن سراغ 
هركدام از چنين شخصيت هايي به كمك كتاب هايي كه 
درمورد آنها تأليف شده مي تواند خيلي بيشتر از رفتن به 

سراغ متون اصلي كمكتان كند.
كتاب فريدريش نيچه، از سري نسل قلم نشرنو، يكي از 
همين نقشه هاي توجيبي است. در 114صفحه مروري 
سريع و اجمالي خواهيد داشت بر زندگي خصوصي نيچه 
و رابطه اش با مادر و خواهرش؛ تأثيراتي كه در خردسالي 
از پدرش و بعدها از متفكران پيشين خود چون شوپنهاور 
گرفته، رابطه اش با دوســتانش همچون ريچارد واگنر 
معروف تا جنون ســال هاي آخر عمرش. در واقع تأثير 
نيچه در متفكــران پس از خود نيز عظيم بوده اســت. 
بخش هاي مياني كتاب هم به بررسي تأليفات او و تأمل بر 
مهم ترين جنبه هاي تفكر او اختصاص يافته است. بعد از 
خواندن چنين كتاب هايي است كه مي توانيد از خط كلي 
مسير فكري فيلسوف آگاه شويد و آنگاه با خواندن متون 
اصلي و اساسي تر به دانسته هاي پيشينيان تان بيفزاييد 

و آنها را كامل كنيد.
ديهيمي به عنوان مترجم و سرپرست اين مجموعه در 
مقدمه كتاب مي نويسد: »بيش از 25سال از چاپ اول 
»مجموعه نسل قلم« مي گذرد. اين كتاب ها زندگينامه 
نيستند، بلكه شرح و تفســير و نقد آثار و انديشه هاي 
نويسندگان هستند و اگر چه حجم شان اندك است اما 
مي توانند نقطه شروع خوبي براي خوانندگاني باشند كه 
در پي راه يافتن به مضامين انديشه هاي اين نويسندگان 

و متفكران هستند.« 
نشرنو »فريدريش نيچه« را در شمارگان 550نسخه، به 

بهاي 18هزار تومان منتشر كرده است.

نشســت هفتگي شــهر كتاب، سه شنبه 
چهاردهم مرداد ساعت 15 به بررسي مباني 
روانشناختي فلسفه علوم اجتماعي هايك: 
نقدي بر تفســير كانتي اختصاص دارد كه 
با حضور عــارف عبادي )دانــش آموخته 
دانشگاه ناتينگهام و كمبريج انگلستان( در 
مركز فرهنگي شهر كتاب به صورت مجازي 

برگزار مي شود.
به گزارش همشــهري، فردريش آگوست 
فــون هايــك )1992-1899( يكــي از 
تأثيرگذارترين متفكران قرن بيستم است 
كه نظرات اقتصادي و سياسي وي همواره 

از سوي موافقان و مخالفان مورد اســتفاده و بعضا سوءاستفاده قرار گرفته است. 
نظام فكري هايك، گستره اي است وسيع كه حوزه هايي همچون فلسفه، اقتصاد، 
سياســت، حقوق، تاريخ عقايد، نظريه تكامل و فلســفه علوم اجتماعي را در بر 
مي گيرد. يكي از مهم ترين بخش هاي نظام فكري هايك مباحث وي درباره »مباني 
روانشناسي نظري« است. با وجود اينكه هايك، بارها اذعان مي كرد آنچه درباره 
روانشناسي نظري گفته است، مهم ترين و اصيل ترين بخش انديشه هاي اوست، 
مفسرين و شارحين وي تا به حال آنطور كه بايد به اين بخش نپرداخته اند. ديدگاه 
هايك درباره روانشناسي نظري به طور عمده در كتاب »نظم حسي« )1952( و 
يادداشت هاي پراكنده اي آورده شــده كه براي نخستين بار سال2018 ميالدي 
در دسترس عموم قرار گرفته است. تا به حال نظرات هايك در حوزه روانشناسي 
نظري و همچنين معرفت شناسي، به عنوان نگاهي »كانتي« يا آنطور كه جان گري 
مي گويد: »كانت گرايي شك گرايانه« توصيف شده است. اما با عنايت بر آثار هايك 
در روانشناسي نظري، تالش خواهم كرد تا نشان دهم نظريات هايك در روانشناسي 
نظري، نوعي نظام معرفت شناسي را پيش مي نهد كه نه تنها كانتي نيست، بلكه 
كامال در جهت مخالف آن قرار دارد. درك اين بخش از نظريات هايك، به فهم بهتر 
ما از نظام فكري وي و ارتباط ميان اجزاي مختلف آن كمك مي كند. عالقه مندان 
 مي توانند اين نشســت را از اينســتاگرام مركز فرهنگي شــهر كتاب، به نشاني

 Instagram/bookcityculturalcenter به صورت زنده ببينند.

پژوهشگران استراليايي با مقايسه 
ماسك هاي مختلف در بازار، بهترين 
ماسك محافظ دربرابر ويروس كرونا 

را معرفي كردند.
به گــزارش گاردين، پژوهشــگران 
مي گوينــد: ماســك هاي مختلف 
به ميزان متفاوتي در مقابل ويروس 

كرونا )corona( ايجاد محافظت مي كنند.
بر اين اساس، پژوهشگران مي گويند: ماسك N95 كه معروف به ماسك پزشكي 
اســت، باالترين ايمني را در مقابل ويروس كرونا دارد. با اين حال، اين ماسك ها 
گران قيمت و داراي محدوديت در توليد هستند. همچنين اين ماسك براي استفاده 
در بلندمدت نامناسب است. حتي در كشور هايي كه دولت ها مردم را به استفاده از 
ماسك تشويق مي كنند، استفاده از ماسك N95 را فقط به كادر درماني و افرادي 

كه در خطر باالي ابتال قرار دارند پيشنهاد مي كنند.
در مورد ماسك هاي ديگر موجود در بازار نظرات متفاوتي وجود دارد، ولي مركز 
كنترل بيماري هاي واگيردار آمريكا مي گويد: حتي استفاده از تكه اي پارچه براي 

پوشاندن دهان و بيني بهتر از استفاده نكردن از ماسك است.
پژوهشگران پيشنهاد كرده اند مردم مي توانند از ماسك هاي خانگي كه در منزل 

تهيه مي شود در جامعه استفاده كنند و بعد از هر بار مصرف، آن را بشويند.

دانشمندان براي نخستين  بار ذرات نادر خورشيد را زير يك كوه در ايتاليا شناسايي 
كردند. اين ذرات كه »نوترينوهاي چرخه CNO« نــام دارند ثابت مي كنند كه 

خورشيد 2روش براي همجوشي هيدروژن دارد.
نوترينوهاي چرخه CNO ذرات زيراتمي هستند كه توسط چرخه كربن - نيتروژن 
- اكسيژن خورشيد توليد مي شوند. در اين آزمايش به نظر مي رسد نوترينوها از 

خورشيد به آشكارسازي كه در اعماق كوهي در ايتاليا دفن شده بود، مي رفتند.
اين آزمايش با اسم »بوركسينو« )Borexino( ما را به درك آنچه در خورشيد روي 
مي دهد، نزديك تر مي كند. اين آزمايش كار ساده اي نيست و توسط پژوهشگران 

به عنوان يك كار پيچيده توصيف شده است.

فرزامشيرزاديداستان
داستان نويس و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشكيمهارت
ويترينروزنامه نگار و پزشك

ِكلك 

دريچه

دانستني ها

سالمت

يوركشاير:رستوراني در انگلستان با نصب تابلويي با مضمون 
لطفا با ماسك وارد نشويد، يك شــبه مشهور شد. به گزارش 
ســايت بريتانيايي مترو، پليــس به صاحب اين رســتوران 
دســتور داد اين تابلو را بردارد و او نيز اين كار را انجام داد. اما 
انتشار عكس هاي اين تابلو و رستوران در رسانه ها،  اكنون باعث 
شده هزينه يك آگهي چند هزار دالري براي صاحب رستوران 
به صورت مجاني انجام شود. البته مشتري هاي اين رستوران را 
فقط افرادي تشكيل مي دهند كه به كرونا اهميتي نمي دهند.

مســكو:مردي در روســيه پس از اينكه گوشي تلفن 
همراهش به سرقت رفت، اكنون مجبور شده وامي را كه 
سارقان با مشخصات داخل گوشــي او گرفته اند، باز پس 
دهد. به گزارش آديتي سنترال، والديمير وولوكويچ اكنون 
براي تبرئه شــدن از گرفتن چنين وامي تالش مي كند، 
اما هنوز دستگاه قضايي روسيه او را به عنوان وام گيرنده 
مي شناسد. هنوز مشخص نيست والديمير بتواند ادعاي 

خود را ثابت كند.

اوزاكا: برج معروف به گيت در ژاپن فقط يكي از چندين 
 برجي اســت كه بزرگراه  درســت از ميان آن مي گذرد.

 به گزارش آديتي سنترال، به علت كمبود زمين در برخي 
كالنشهر هاي ژاپن ساختمان سازي هايي از اين دست با 
مجوز دولت انجام مي شود. با وجود اين ساخت برخي از 
اين برج ها با توجه به لزوم رعايت استاندارد ها ممكن است 
تا چندين سال به طول انجامد. قيمت واحد هاي اين برج ها 

به نسبت پايين تر از برج هاي ديگر است.

مينهسوتا: زوجي در آمريكا هنــگام خريد در فروشگاه 
والمارت ماســك هايي داراي نشــان صليب شكسته بر 
صورت داشتند. به گزارش واشنگتن پست، زني كه به آنها 
در اين مورد اعتراض كرده مي گويد: اين زوج پشيماني از 
خود نشان ندادند و به همين خاطر شروع به فيلمبرداري 
كردم. پس از انتشار اين فيلم در فضاي مجازي، پليس با 
شناسايي اين زوج، هر دوي آنها را دستگير كرد. اين زوج 

مدعي هستند هيچ عالقه اي به نئونازي ها ندارند.

بازداشتزوجيباماسكصليبشكستهعبوربزرگراهازميانيكبرجوامگرفتنباگوشيسرقتيتابلوييباعنوان»باماسكواردنشويد«

آرزوهايعيناليقين

آياچاقيوالغريتأثيريدرابتالبهعشقبهكتابرابياموزيم
كرونادارد؟

فريدريشنيچه

بررسيمبانيروانشناختيفلسفه
علوماجتماعيهايك

جديدترينيافتههادربارهماسك

كشفذراتنادريازخورشيدزيريككوه
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آرت دكو 
با لباس محلی
معماري ابتداي قرن ايران

بيژن شافعي ������������������������������������������������������������������������

تحوالت معماري در ابتداي قرن شمسي لزوما با تحوالت سياسي 
و اجتماعي منطبق نيســت؛ به اين معني كه تغيير سلســله ها 
نمي تواند گرايش هاي معماري را تغيير دهد يا ســبك معماري 
به وجود بياورد. گرايش هاي معمــاري فارغ از نوع حكومت وجود 
دارند، اما تغيير و تحول در حكومــت مي تواند معماري موجود را 
تقويت يا تضعيف كند. بر اين اساس با عباراتي چون معماري دوره 
پهلوي اول، پهلوي دوم يا معماري قاجار چندان موافق نيســتم. 
شايد به كارگيري معماري در دوره پهلوي درست تر باشد. در مورد 
دوران سلطنت رضاشاه اين باور شكل گرفته كه او به عنوان فردي 
قدرتمند به سلطنت مي رسد و براساس نظرات و اعتقاداتش دست 
به تغيير و تحوالتي مي زند، ولي واقعيت اين است كه از دوره انقالب 
مشروطه، روشنفكراني كه در شهرهايي چون پاريس، لندن، برلين 
و مشخصا استانبول حضور دارند، ايده هاي جديدي را مي پرورانند 
و مجالتي نظير مجله كاوه و مجله ايرانشهر را منتشر مي كنند كه 
متعلق به روشنفكران ساكن برلين است. اين روشنفكران از طريق 
اين نشريات نياز ايران به يك تغيير و تحول را گوشزد مي كنند. با 
تغيير شرايط، برخي از اين روشنفكران، احزابي را تشكيل مي دهند؛ 
مثل حزب ايراِن  جوان كه توسط دكتر سياسي و ديگران تأسيس 
مي شــود. اين احزاب مرامنامه هايي براساس ايده هاي تحولخواه 
دارند. به عنوان مثال و به نقل از شــاهرخ مســكوب، در مرامنامه 
حزب ايراِن جوان ذكر شــده كه ما نيازمند به اقتباس قســمت 
خوب تمدن اروپا هستيم. بعضي از عناوين اين اقتباس ها عبارت 
است از الغاي كاپيتوالســيون، احداث راه آهن، استقالل گمركي 
ايران، اعزام دانشجويان دختر و پسر به اروپا، آزادي زنان، توجه به 
آموزش هاي ابتدايي، اصالح قانون جزا، تأسيس مدارس متوسطه، 
توجه به مهارت هاي صنعتي، محروم كردن بي سوادان از حق رأي، 
تأســيس موزه ها، كتابخانه ها، تئاترها و... . اين موارد در مرامنامه 

اكثر احزاب و در باور بيشــتر روشنفكران زمانه 
وجود داشته. رضاشــاه با قصد تحقق بخشيدن 
به اين خواســته ها و جذب اين روشنفكران، بر 
تخت مي نشيند و اغلب اين خواسته ها در برنامه 
كار او نيز قرار دارد. اين برنامه ها باعث تغييراتي 
در حوزه معماري و شهرســازي هم مي شود، از 
جمله احداث راه آهن كه باعث تحوالت زيادي در 
ساختار شهرها مي شود. راه آهن فقط ريل كشي 
بين شهرها نيست، بلكه راه آهن نياز به ايستگاه 

دارد، نياز به ســاختمان هاي فني و اداري دارد. به تدريج در كنار 
راه آهن، هنرستان شــكل مي گيرد و در حاشيه راه آهن خانه هاي 
مسكوني براي كارگران به وجود مي آيد. همچنين در كنار راه آهن 
كارخانه هايي نظير كارخانه قند يا ذوب آهن شــكل مي گيرد. در 
دوره رضاشاه، تحوالت معماري متعددي شكل مي گيرد. اين تغيير 
و تحوالت باعث مي شود كه چه در بدنه هاي شهري و چه در ساخت 
بناهاي مسكوني، سفارش هاي تازه اي شكل بگيرد. در اين دوره  در 
حصار هشت ضلعي دوره ناصري خيابان كشي هاي مستقيم الخط 
شمالي-جنوبي و شرقي-غربي به وجود آمدند كه خودش به وجود 
آمدن بدنه هــا را به دنبال دارد. پس بافت شــهري جديد در كنار 
راه آهن و فضاهاي صنعتي يا بدنه هاي جديد شهري شكل مي گيرد 
و راه آهن يك نوع ســادگي صنعتي را نيز به همراه مي آورد كه بر 
معماري فضاهاي شهري تأثير مي گذارد. من به چيزي كه به سبك 
ملي معروف شده اعتقاد ندارم، شــايد بتوان به اين شكل توضيح 
داد كه در ابتداي قرن، 2نگاه به معماري را مي توان سراغ گرفت؛ 
نگاه اول معمــاري آرت دكوي بين المللــي و به دنبال آن جريان 
معماري مدرن و ديگري جريــان آرت دكوي محلي كه همچنان 
پيرو آموزه هاي آرت دكو است، ولي با گرايش هاي محلي كه خود 
گرايش هاي محلي را هم مي توان به 2شاخه تقسيم كرد؛ يكي توجه 
به ايران باستان و ديگري توجه به معماري صفويه به بعد و گاهي 
تلفيق اين دو، مثل دبيرستان البرز كه هم از گرايش هاي باستاني 
استفاده مي كند و هم گرايش هاي صفوي، ولي پالن آن يك پالن 
نئوكالسيك است و شــبيه به پالن معماري گذشته اروپاست با 
گرايش هاي محلي. يا پالن موزه ايران  باســتان كه توسط آندره 
گدار طراحي شده است از ويژگي هاي معماري دوره ساساني الهام 
گرفته، با ويژگي هاي معماري دوره سلجوقي تلفيق شده و براساس 
عملكرد جديد بناهاي قرن 19 اروپا سامان يافته 
است. كال در دوره رضاشاه، معماري به سبك 
و سياق مدرن خالص كمتر ديده 
مي شود. حتي وارطان هوانسيان 
كه از معماري مدرن جانبداري 
مي كند درواقع پيرو نماهاي 
پرتزئين آرت دكو است. پس 
به نوعي مي تــوان بناهاي 
دوره  در  ساخته شــده 
رضاشاه را آرت دكو با لباس 
محلي و در مــواردي نگاه 

بين المللي ناميد.

نام وارطان هوانسيان در فهرست معماراني قرار مي گيرد كه نه فقط در ميان اهل فن كه تا حد زيادي بين عموم هم شهرت دارند� از يك سو 
اين شهرت به واسطه سبك او به عنوان يك معمار است، اما از سوي ديگر نمي توان فراموش كرد كه وارطان هوانسيان از دهه1320 تا پايان 

عمر در سال1361 دست به اقدامات متعددي زده كه در تثبيت شكل جديد معماري و شهرسازي در ايران بسيار اهميت داشت� به نظر مي رسد 
كه او نيز مانند بسياري از ايرانيان دنياديده در پي بنيان گذاران نهادها بوده، چنان كه حتي پيش از بازگشت به ايران هم دبير انجمن ايرانيان ساكن 

فرانسه بود� اما در دهه1320 وارطان هوانسيان نه فقط در سال 1323 در تأسيس انجمن آرشيتكت هاي ديپلمه مشاركت كرد كه از سال1325 اقدام 
به انتشار مجله آرشيتكت كرد� اين مجله كه بيشتر به صورت گاه نامه منتشر مي شد در مجموع تنها 2سال دوام آورد و در اين دو سال در 6شماره 

چاپ شد� 3شماره در سال 1325، 2شماره در سال 1326و درنهايت يك شماره در تير ماه �1327 مطالب اين نشريه شامل ترجمه مطالب خارجي، 
معرفي معماران ايراني، مطالبي درباره مصالح ساختماني و بخش هاي خبري و گزارش ادواري انجمن آرشيتكت هاي ديپلمه مي شد� وارطان هوانسيان 
بعدتر مجله معماري نوين را نيز بنا نهاد� از اين منظر و از طريق اين دو نشريه مي توان او را يكي از كليدي ترين چهره ها در گسترش معماري نوين ايران 
ناميد� آنچه مي خوانيد صفحاتي از شماره اول اين مجله است كه در آن وارطان به شكل روشني  وضعيت معماري ايران در آن سال ها را شرح مي دهد �
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نام وارطان هوانسيان شايد بيش از نام ديگر معماران يك دوران در اذهان 
زمانه ماند، چنانچه هنوز هم اصطالح »معمــاري وارطاني« براي تعريف 
سبكي ازمعماري به كار مي رود. وارطان هوانسيان در تبريز به دنيا آمد و در 

جواني براي تحصيل به فرانسه رفت. 
در سال 1301 از مدرسه مخصوص معماري پاريس فارغ التحصيل شد. با 
اين حال در فرانسه ماندگار شــد. مهم ترين دليل اقامت او در پاريس، نياز 
به تعمير خرابي هاي پس از جنگ اول جهاني بود. هوانســيان باالخره در 

سال1314 به ايران بازگشت و در اداره كل ساختمان شهرباني استخدام 
شد. نخستين كار مهمش طراحي هنرستان دختران بود. 

با اين حال عمده فعاليت او به عنوان يك معمار برجسته، به دوره برآمدن 
محمدرضا شــاه پهلوي برمي گردد؛ زماني كه او نه فقــط يك نظامنامه 
ساختمان به سفارش شهرداري تهران تهيه كرد كه در عين  حال با تأسيس 
انجمن آرشيتكت هاي ديپلمه در سال 1323 و انتشار مجله آرشيتكت در 
سال1325 از نظريه هاي معماري مدرنيســتي دفاع و اصول آن را الزم و 

مؤثر معرفي مي كرد. 
پس شــايد بتوان اينطور توضيح داد كه وارطان هوانسيان به يك معني، 
يكي از نخســتين نظريه پردازان معماران مدرنيستي در ايران به حساب 
مي آيد؛ كسي كه معماري دوره ا ش را تعريف كرد و آن را مدون ساخت. از 
اين منظر سبك و شيوه معماري مدرن تهران در دهه هاي 1320و 1330 
را مي توان به نام او ثبت كرد؛ اتفاقي كه كم و بيش تا امروز همچنان پابرجا 

مانده است. 
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مرموزترين چهره در ميان معماران دوره پهلوي اول، ميرزا علي خان مهندس است. اطالعات در 
مورد او بسيار اندك است، به طوري كه نه اطالعي از تاريخ تولد و مرگ او داريم و نه عكسي از او 
به جا مانده است. حتي عده اي در گنجاندن نام او در ميان معماران دوره رضاشاه، ترديد دارند. 
مي دانيم كه در استخدام بلديه تهران بوده است. محسن فروغي، فرزند ذكاءالملك فروغي 
كه سياســتمدار و معمار بود، در گفت وگويي تنها اشاره مي كند كه ميرزا علي خان مهندس 
در روســيه تحصيل كرده بود. ولي اين تنها مدركي است كه در مورد تحصيالت احتمالي او 
در دست داريم. با اين  حال بايد گفت كه يكي از مهم ترين و پركارترين معماران دوره پهلوي 
اول بوده اســت و تعدادي از مهم ترين بناهاي شــهر تهران را طراحي و اجرا كرده. ازجمله 
مشهورترين ساخته هاي او مي توان به طراحي نماي بيروني ميدان حسن آباد در سال1313 
اشاره كرد. اما عالوه بر اينها طراحي كاخ شهرباني تهران )از 1311تا 1316( كه امروزه جزئي 
از ساختمان هاي وزارت امورخارجه به حساب مي آيد نيز از طراحي هاي اوست. عمارت پست 
 و  تلگراف در ميدان توپخانه را نيز او در سال1305 طراحي كرد. اين ساختمان در دهه1350 

تخريب و ساختمان كنوني به جايش ساخته شد.

پل آبكار در سال 1287 در تهران به دنيا آمد. اصالتا ارمني تبار بود. پس از پايان تحصيالت 
ابتدايي در تهران راهي فرانسه شــد و تحصيالت متوسطه را در فرانسه به پايان رساند.  پس 
از آن و چندسال بعد از دانشگاه سن لوك شهر بروكسل فارغ التحصيل شد. به سال 1317 به 
ايران بازگشت و به استخدام دولت درآمد. عمده آثار او به دوره پهلوي دوم مربوط مي شود. 
از مهم ترين ساخته هايش مي توان به ساختمان بي سيم يا راديو اشاره كرد كه در سال 1319 
افتتاح شد. در دوره پهلوي دوم در تالش بود تا معماري مدرنيستي را با آموزه هاي معماري 
ايراني تلفيق كند؛ چنانچه در يك گفت وگو در آخرين سال هاي عمرش مي كوشد از اين سبك 
تلفيقي دفاع كند. هر چند به نظر نمي رسد كه الگوي مشخصي براي اين كار داشته باشد. جدا 
از اينها، چند بناي مشهور را در دوره پهلوي دوم طراحي كرد؛ ساختمان مدرسه باغچه بان )در 
محله يوسف آباد(، ساختمان سينما نياگارا )جمهوري كنوني( كه حدود يك دهه پيش دچار 
حريق شد و ساختمان كليساي ارامنه كه هم اكنون در ضلع شمالي سفارت روسيه همچنان 
پابرجاست. به نظر مي رسد كه پيروي او از مدرنيســم را مي توان در نوع مصالحي كه به كار 
مي برد مشاهده كرد؛ جايي كه عمدتا از سنگ، آجر بهمني و بتن براي اجرا و حتي طراحي 

ساختمان ها بهره مي برد.

گابريل ِگُوركيان از چهره هاي شناخته شده معماري در دوره پهلوي اول به حساب مي آيد. شايد 
بيشتر از آن رو كه نه فقط در ايران بلكه در اروپا و اياالت متحده كم و بيش شناخته شده بود. در 
سال1279 در شهر استانبول به دنيا آمد، اما خانواده در همان زمان به ايران مهاجرت كردند. 

از همين رو ِگُوركيان تابعيت ايراني داشت.
تنها 10سال داشــت كه براي ادامه تحصيل به وين فرستاده شــد. پس از پايان تحصيالت 
متوســطه، به مدرســه معماري آكادمي هنرهاي كاربردي وين وارد شــد. او پس از پايان 
تحصيالت دانشگاهي در سال1301 وارد پاريس مي شود. در آنجا با جمعي از مشهورترين 

معماران زمانه آشنا شده و با آنها همكاري مي كند.
به سال 1312 به ايران بازمي گردد، ولي تنها 5سال و تا سال 1317 در ايران مي ماند. در اين 
پنج سال رياست دفتر معماري شهرداري تهران به او سپرده مي شود، با اين حال در همين مدت 
كوتاه تعدادي از مهم ترين بناهاي دولتي را طراحي و اجرا مي كند كه از ميان آنها مي توان به 
اين طرح ها اشاره كرد: طرح كاخ وزارت دادگستري كه در سال 1316 آغاز و در سال 1325 
به پايان مي رسد، ساختمان وزارت امور خارجه )1312تا 1316( آغاز مي شود و وزارت صنايع 
)1315(. به واقع مي توان گابريل ِگُوركيان را معماري بين المللي خواند. به همين دليل مدت 
زمان زيادي را در ايران نماند. او بعدتر به انگلستان و فرانسه و در نهايت به اياالت متحده رفت. 

ِگُوركيان در سال 1349 در شهر آنتيب در فرانسه درگذشت.

عمارت بلدیه تهران به پایان می رسد. 
این ساختمان در اواخر دهه  1340 تخریب می شود.
معمار: نیکوالی مارُکف

طراحي و ساخت میدان حسن آباد تهران به پایان مي رسد.
معمار: میرزاعلي خان مهندس

ساخت آرامگاه 
فردوسي در 
شهر توس به 
پایان مي رسد.
معمار: کریم 
طاهرزاده بهزاد

22اردیبهشت، پل ریلي در روستاي 
دوآب مازندران ساخته مي شود.

 ساخت پل غازیان 
در بندر انزلي به اتمام مي رسد.

معمار: شرکت آلماني سنتاپ با 
همکاري مهندسین سوئدي

معمار: نیکوالي مارکفساختمان ورزشگاه امجدیه تهران به اتمام مي رسد.

مرداد ماه، ساختمان سیلوي 
تهران افتتاح مي شود.

معماران: مؤسسه اکسپرت 
استروي )روسیه(

موزه ایران باستان افتتاح مي شود.
معمار: آندره گدار

ساختمان بي سیم 
)رادیو( افتتاح مي شود.

معمار: پل آبکار



هر چقدر به اوايل دوره پهلوي برگرديم، نشــانه هاي باقيمانده از 
معماري دوره قاجار را بيشتر به وضوح مي بينيم. معماري مانند 
نيكوالي ماركف كه از اواخر دوره قاجار در استخدام بلديه تهران 
بود، جزو معماراني است كه مي توان نشانه هاي معماري دوره قاجار 

را در آثارشان ديد. 
به عنوان مثال در آثار معماري او نماي ساختمان ها بيشتر با آجر 
ساخته مي شــد و در عين حال طاق ضربي ها نشان مي دهد كه او 

همچنان به شيوه معماري قاجاري و اصولش وفادار است.
با اين حال با بازگشــت عمده معماران مدرنيست از اروپا در دهه 
1310، هم طراحي ســاختمان ها تغيير مي كنــد و هم مواد و 

مصالح. 
در اين دوره هرچند آجر همچنان در بخشــي از نماي عمارت ها 
ديده مي شــود، اما مواد و مصالح جديد را نيز مي توان در نماي 
ســاختمان ها ديد؛ ازجمله در نماي كاخ دادگســتري تهران يا 

در نماي كاخ شــهرباني و طراحي خود كاخ وزارت امور خارجه 
مي توان استفاده وسيع معماران از سنگ را مشاهده كرد.

در عين حال شيشــه هم به تبعيت از معماري مدرنيســتي در 
نماي چند عمارت به چشــم مي خورد. نمونه اين نما را مي توان 
در عمارت بي ســيم )راديو در ميدان ارك( با طراحي پُل آبكار 
مشــاهده كرد. با اين  حال نماي شيشه اي تا دودهه بعد چندان 

در ايران باب نشد.

2و3صفحـــــــههاي

مواد و مصالح در دوره  پهلوی اول

از نيكوالي ماركف به عنوان يكي از پركارترين معماران دوره رضاشاه نام برده مي شود. متولد 
شهر تفليس بود و تحصيل كرده رشته نقاشي و معماري در مدرسه معماري سن پترزبورگ. 
در سال1296 آجودان فرماندهي بريگاه قزاق شد و شايد همين اتفاق باعث شد كه گذرش به 
ايران بيفتد و از سال1300 كارش را به عنوان معمار در ايران آغاز كند. شايد يكي از مهم ترين 
ساخته هاي او ورزشگاه امجديه باشد كه ساختمانش در سال 1313 به پايان رسيد. هرچند 
بناي اين عمارت در طول ســال هاي بعد با تغييرات زيادي مواجه شد، اما همچنان 2ستون 
ورودي سردر اصلي از زمان ماركف به جا ماند. مجموعه زندان قصر كه امروزه با نام باغ موزه 
قصر به تفرجگاه تبديل شده نسبتا كمتر دست خورده است و نمونه اي تقريبا كامل از معماري 
دوره پهلوي اول است. جز اين ساختمان ها، او معمار كليساي ارتدكس )در خيابان موسوي 
كنوني( در سال 1324و 2دبيرستان البرز در ســال1304 و دبيرستان انوشيروان دادگر در 
سال1315 است. به نظر مي رسد كه ماركف در معماري بيشتر پيرو سبكي التقاطي بود و در 
تالش براي تلفيق شيوه مدرنيســتي با عناصر ايراني؛ شيوه اي كه در آن دوره بسيار معروف 

و محبوب شد.

همان قدر كه وجــه كريم طاهرزاده بهــزاد به عنوان معمــار در دوره پهلــوي اول اهميت 
دارد، به عنوان روشــنفكر و فعال سياسي هم اعتبار و شهرت داشــت. نوزده ساله بود كه به 
مشروطه خواهان تبريز و درنهايت به قشون ستارخان پيوست. فعاليت حزبي كرد و عضوي از 
فرقه اجتماعيون عاميون شد كه مشي سوسياليستي داشتند. به سال 1287 و با آغاز استبداد 
صغير به استانبول گريخت و 18سال در آنجا ماند. در اســتانبول درس خواند و درنهايت از 
دانشكده هنرهاي زيباي استانبول در رشته معماري فارغ التحصيل شد. در سال1297 راهي 
برلين شد. از سال1300 در آكادمي برلين پذيرفته شد و 5سال بعد با مدرك دكتري از اين 
آكادمي فارغ التحصيل شد و به ايران برگشــت و به خدمت بلديه )شهرداري( درآمد. دفتر 
معماري شخصي  اش را با نام اداره ساختمان بهزاد در تهران  به سال 1307 تأسيس كرد. در 
همان سال بود كه در مسابقه معماري براي ســاخت آرامگاه فردوسي شركت كرد. در حالي 
 كه گفته مي شد تا آخرين لحظه طرح آندره گدار مورد پذيرش بوده، ولي به داليل فني طرح 
او رد و طرح دوم كه طرح بهزاد بود، پذيرفته مي شود. او ساخت آرامگاه فردوسي را با الهام از 
آرامگاه كورش در سال 1313 و به مناسبت جشن هزاره فردوسي به پايان مي رساند. اين بنا 

هنوز مهم ترين اثر معماري او محسوب مي شود.

احتماال آندره گدار مشــهورترين معمار دوره پهلوي اول باشد. اين معمار فرانسوي عالوه بر 
طراحي و ساخت چند بناي مهم در ايران، بنيانگذار چند نهاد مهم و يكي از پيشگامان آموزش 
معماري در ايران به حساب مي آيد. به ســال 1306به ايران آمد و در سال 1308 به رياست 
اداره عتيقه جات انتخاب شد. از يك سو تحصيالتش در رشته هاي معماري و باستان شناسي 
و  از سوي ديگر پركاري  اش از داليل موفقيتش در ايران به حساب مي آيد. چنانچه مي توان او 
را فعال ترين و در عين حال بانفوذترين معمار خارجي در ايران دوره رضاشاه ناميد. هر چند از 
جنبه معماري بناي مدرسه ايرانشهر كه گدار با همكاري ماكسيم سيرو طراحي كرد اهميت 
بسزايي دارد، اما عمده شهرت آنده گدار به واسطه ساخت موزه ايران باستان و حافظيه شيراز 
است. عالوه بر اينها شــيوه كار گدار در هر دو عمارت، نشــانه هاي بارزي از سبك معماري 
تلفيقي محبوب آن سال ها را به نمايش مي گذارد؛ تلفيق شيوه ايراني با آموزه هاي معماري 
مدرنيستي كه مشــخصا در بناي موزه ايران باستان به چشم مي خورد. او در عين حال نقش 
مهمي در تأسيس دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران داشت و بعدتر به عنوان استاد در 

اين دانشكده به كار مشغول شد. آندره گدار در 31ژوئيه سال 1965 در فرانسه درگذشت.

عمارت پست  و  تلگراف در ميدان توپخانه تهران. اين بنا در دهه1350 
تخريب و بناي كنوني به  جايش ساخته شد.
معمار: ميرزا علي خان مهندس

 پارك دانشجو افتتاح مي شود28شهريورماه، كافه بلديه تهران در محل كنوني 
تئاترشهر به جايش ساخته شود. اين بنا در آبان ماه سال1345 تخريب مي شود تا 

ساخت كارخانه سيمان ري به پايان مي رسد.
معماران: مؤسسه اشميدت )دانماركي( و لنيس )آلماني و 

سوئدي( و همكاري علي قلي خان سپاهي مهندس

پايان ساختمان كالج البرز 
)دبيرستان ماندگار البرز كنونی(
معمار: نيكوالی مارُكف

 غرفه ايران 
معماران: فرانكي گنول بروكسل افتتاح مي شود.در نمايشگاه جهاني 

بلژيكي(، با الهام از معبد و رنه بورگراو )هر دو 
داريوش

 29فروردين، 
 ساخت پل ورسك 
يا پل پيروزي به پايان 
مي رسد.

 مدرسه انوشيروان دادگر )جي تاتا(
بناي يادبود حافظيه به اتمام مي رسد.معمار: نيكوالي ماركف

معمار: آندره گدار

 ساخت كاخ شهرباني تهران به پايان
 مي رسد. ساخت عمارت از سال1311 آغاز 
شده بود. در سال 1381 وزارت امورخارجه 

اين كاخ را از نيروي انتظامي خريداري 
كرد و هم اينك ساختمان شماره9 وزارت 

امورخارجه ناميده مي شود.
معمار: ميرزا علي خان مهندس

آغاز ساخت ساختمان كاخ 
دادگستري تهران. ساخت اين بنا 
در سال1322 به پايان رسيد.
معماران: گابريل ِگُوركيان و 
مارسل دوبرول

ساخت هتل دربند به 
پايان مي رسد.

معمار: وارطان هوانسيان

 ساخت پل غازيان 
در بندر انزلي به اتمام مي رسد.

معمار: شركت آلماني سنتاپ با 
همكاري مهندسين سوئدي

موزه ايران باستان افتتاح مي شود.
معمار: آندره گدار
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تجدد آمرانه و معماري دوره پهلوي اول
حافظ روحاني  �������������������������������������������������������������������������

گاه سياست رضاشــاه را با اصطالح تجدد آمرانه توصيف مي كنند؛ 
به اين معني كه سياســت رضاشاه مدرن سازي كشــور در قالب 
اجبار بود. بخشي از سياست در آثار معماري نمود پيدا مي كند كه 
نمونه  اش را در معماري 2بناي مهم اين دوره مي توان مطالعه كرد؛ 
عمارت شهرداري رشت و نمونه كليدي و بسيار مهم، كاخ شهرداري 
تبريز. گفته مي شود كه معماري فاشيستي تأثيرگذارترين جريان 
معماري بر معماري رضاشاهي و تجدد آمرانه او بود. معماري موسوم 
به فاشيستي تنها 15سال دوام آورد )1945-1930(، ولي حجم 
ساخت وساز در اين دوره به شدت باال بود. يكي از داليل اين امر اصرار 
حاكمان فاشيست بر سرعت ساخت وساز بود كه به ساخت تعداد 

فراواني بنا در اين دوره منجر شد.
بــراي معماري فاشيســتي 3ويژگي را برمي شــمارند؛ ســرعت 
ساخت وساز، گرايش به عظمت و پايداري. گفته مي شود كه اصرار 
حكام فاشيســت حقارت فرد در برابر قدرت ايدئولوژي و نمايش 

قدرت خداگونه ديكتاتور بوده است.
مهم ترين نمونه اين طراحي را مي توان در ســاختمان شهرداري 
رشــت و البته در كاخ شــهرداري تبريز مشــاهده كرد كه امروز 
مهم ترين نمونه از اين ســبك معماري و اصطــالح تجدد آمرانه 
شناخته مي شــود. از ديگر ويژگي هاي اين ســاختمان ها حضور 
شــركت ها و معماران خارجي، به خصوص آلماني است كه نشان 
مي دهد اين شباهت چندان عجيب نيست. در واقع آنها همان شكل 
از معماري كه پيش تر در دوره نازي ها اجرا شده بود را در ساختمان 
شهرداري ها به كار بردند. ساختمان شــهرداري تبريز را معماران 
آلماني طراحي كردند. ســاخت اين عمارت برعهده اوهانجانيان، 
مهندس ارمني بلديه وقت و يك معمارمحلي با نام حاج محمد بود. 
طرح اين كاخ با الگوبرداري از عقاب در حال پرواز اجرا شــد. نماي 
سنگي، برج بلند ساعت و تأكيد روي ورودي اصلي نشان مي دهد كه 
چگونه معماران آلماني اين طرح را از معماري نئوكالسيك اروپايي 

الهام گرفته اند.

بيژن شافعي   ���������������������������������������������������������������������������������
تحوالت معماري در ابتداي قرن شمسي با تحوالت بين 2جنگ جهاني 
در اروپا همزمان است. جنگ بين الملل اول باعث ركود و بيكاري در اروپا 
مي شود و به همين دليل بسياري از شــركت هاي بزرگ اروپايي براي 
ادامه كار به سراغ كشــورهاي امني مي آيند كه در حال تغيير و تحول 
هم هستند. از كشورهايي كه به مقصد اين شركت ها تبديل مي شود، 
مي توان به تركيه و ايران اشاره كرد كه دولت هاي ناسيوناليستي نوپا در 
آنها بر سر كار آمده اند. 5سال پيش از آنكه اجراي راه آهن سراسري ايران 
آغاز شود، شركت كامساكس دانمارك پروژه ساخت راه آهن سراسري 
تركيه را آغاز مي كند. اين شركت در سال 1312 به ايران دعوت مي شود 
تا خط  آهن شمال به جنوب را راه اندازي و تكميل كند. همين موضوع 
باعث مي شود تا معماران و شركت هاي ديگر اروپايي هم به ايران بيايند، 
چون در ايران شرايط كار فراهم است. براساس يك باور نادرست، سهم 
آلماني ها در معماري آن دوره بســيار بزرگ توصيف شــده كه به كلي 
نادرست است. درست است كه در آن زمان شركت ها و معماران آلماني 
در ايران فعال بودند، ولي مؤثرترين شركت ها يا معماران آلماني نبودند؛ 
مثال بخش عمده راه آهن سراســري را شركت كامساكس دانمارك، با 
همكاري ساير شــركت ها اجرا كردند. البته شركت فيليپ  هولسمان 

آلمان هم مؤثر بود، ولي به شكلي محدودتر.
تا قبل از ورود آرشــيتكت هاي تحصيل كرده و ســفارش به آنها براي 
شكل گيري مؤسسات تمدني جديد )به نقل و تعبير حسين محجوبي 
اردكاني(، كارها به معماران تجربي سپرده مي شد يا از نقشه هاي آماده 

استفاده مي شد؛ يعني نقشه هاي آماده را از ديگر كشورها مي آوردند و 
معمار تجربي براساس آن بنا را مي ساخت. معماران اوايل قرن شمسي 
عمدتا همراهان تغيير و تحول بودند؛ از جمله كريم طاهرزاده بهزاد كه 
با محمدعلي جمال زاده، سيدحسن تقي زاده، حسين كاظم زاده مشهور 
به ايرانشهر و محمدعلي تربيت، حشر و نشر داشت.يا نيكالي ماركف كه 
ابتدا در فوج قزاق بود و دوستي نزديكي با رضاشاه داشت. يا آندره گدار 
فرانسوي كه  براي تحول در باستان شناسي و براي 5دوره پنج ساله وارد 
ايران مي شود. يا معماري معروف به ال گال يا ماركار گالوستيانس. يا 
گابريل ِگُوركيان كه مي توانيــم از او به عنوان پرچمدار تغيير معماري 
مسكوني در ايران نام ببريم كه در ســال 1312 به ايران وارد مي شود 
و خانه هايي ساده و بدون تزئينات به ســبك و سياق معماري مدرن 
مي سازد. گابريل ِگُوركيان دبير نخســتين كنگره معماري مدرن بود 
و در آن كنگــره مقامش حتي از لوكوربوزيه هم باالتر بود. او از ســال 
1312 تا 1317 در ايران كار مي كند و شــف شهرداري تهران و شف 
شركت ســهامي كل ســاختمان ايران مي شــود. اين اتفاق و حضور 
معماران ايراني و خارجي، به طراحي بســياري از مؤسســات تمدني 
جديد مثل دارايي، دادگستري، مدارس، شهرباني يا حتي زندان هاي 
تازه منجر مي شــود كه در فاصله كوتاه حدودا ده ساله، يعني از سال 
1307تا 19-1318ساخته مي شوند. از اين معماران كه مي توانيم آنها 
را به عنوان نسل اول معماران تحصيل كرده ايران نام ببريم، تنها يكي 
دو نفر ايراني هستند و بقيه نه. هرچند كسي مثل نيكالي ماركف براي 

هميشه مقيم ايران مي شود.
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تهران ، چهارراه استانبول

افتتاح پروژه هاي عمراني، گراور را به صفحه اول 
روزنامه هاي كشور رساند

سر
ابل

ي ب
دار

هر
ن ش

ما
خت

سا

دولت هاي 
ملي گراي  منطقه 
زمينه تحول در 
معماري را فراهم 
كردند


	01-1(05-11)
	02(05-11)
	03(05-11)
	04(05-11)
	05(05-11)
	06(05-11)
	07(05-11)
	08(05-11)
	09(05-11)
	10(05-11)
	11(05-11)
	12(05-11)
	13(05-11)
	14(05-11)
	15(05-11)
	16(05-11)
	17(05-11)
	18(05-11)
	19(05-11)
	20(05-11)
	21(05-11)
	22(05-11)
	23(05-11)
	24(05-11)

