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 سينايي
  سوار بر  قطار ابدي  

همچون آجري بر ديوار

عمليات شکار 
سركرده تندر

كارگردان برجسته سينماي ايران 
ديروز بر اثر بيماري كرونا درگذشت 

آلن پاركــر كارگردان انگليســي 
درگذشت

جمشيد شــارمهد سركرده گروهك 
تروريســتی تندر وابسته به جريانات 
ســلطنت طلب كه در چند عمليات 
مسلحانه و انفجار دست داشته شکار 
جديد نيروهای امنيتی ايران بوده است

نگاه
محمدرضا سركارآراني ؛  استاد آموزش دانشگاه ناگويا، ژاپن

اين روزها »پرســش چه نکنيم؟«، به جاي كاسه هاي 
چه كنم؟ چه كنم؟ ديروز نشســته است. تا ديروز َدر 
مدرســه، موبايل هاي بچه ها را ضبط مي كرديم، حاال 
پويش رســاندن موبايل به همه و برخط كردن آنها به 

راه افتاده است.
شيوع ويروس كرونا فرصتي فراهم آورد تا ديوارهاي جدايي و رقابت تا حدودي كوتاه 
شوند. گفت وگوها درباره ضرورت و كيفيت تکليف هاي يادگيري دانش آموزان بيشتر 
شــد. صداي متين والدين زير گوش هاي يکديگر و معلمان نجوا كرد كه »دانستن 

اين ها به چه درد مي خورد؟!«
مدارس و دانشگاه ها به »نوشــتن« و تأثير آن در فرايند آموزش و يادگيري، توجه 
بيشتري نشان دادند. مهارت هاي خواندن و پردازش واژه )كلمه(ها - نويسندگي - 
بيشتر مورد توجه قرار گرفت و بر توانايي اجرا و ارائه )دكلمه( - دكلماتوري - ترجيح 
داده شد. گفت وگو درباره ضرورت غربال گري برنامه ها، آموزشي و محتواي درسي 

رونق گرفت.
 اين پرســش كه چه نيازي به اين همه نصيحت و بحث هاي كالمي در كتاب هاي

سياست، رواج يافت. تازه خانواده ها متوجه شدند كه كتاب هاي درسي نياز بيشتري 
به پيام هايي دارند كه زبان، حس و فهم مشــترك بين نسلي را بيشتر كند. مانند، 

تصميم كبري، حسنك كجايي، و...!
در اين بحران معلمان بيشتر ديده شــدند. كيفيت دانش آموزش يا پداگوژي )علم 
و هنر آموزش و يادگيــري( از پرده كالس هاي درس بيرون افتاد. معلوم شــد چه 
چيزهاي مهمي ارزش يادگرفتن دارند، ولي ما تمهيد كافــي براي يادگيري آنها 

نکرده  و ناتوان در راه مانده ايم.
والدين و مربيان متوجه شــدند، زباني كه در شــرايط اقتدار و سنت هاي رسمي 
آموزش مدرســه اي به كار مي رفت، در فضاي تازه راهي به رهايي نمي برد و سراسر 

تنش آفرين است.
سال ها به شعارهاي روي ديوارهاي مدرسه دل خوش كرده بوديم كه البد پرورش 
همين كاري است كه هر روز در صبحگاه انجام مي دهيم. دقيقا مثل گل هاي خشك 
كرده يا پالستيکي تزئيني كه در جاي جاي خانه و اتاق جلسات و ميز كاري مديران 
مي بينيم! كرونا زبان كودكان شد و به ما فهماند كه ديگر به آن شعارها دل خوش 
نباشيم. به ما اين ندا را داد كه روزگار ارزشيابي از دانسته ها سپري شده است! امروزه 

ديگر توانايي عمل و به كارگيري دانسته هاست كه محور يادگيري قرار مي گيرد.
حاال ديگر قابل مشاهده تر اســت كه بچه ها همانقدر كه با چند سال زبان خارجي 
خواندن نمي توانند با آن سخن بگويند. از نظر فهم رياضي، درك علمي، مهارت بيان 

مقصود، خواندن و نوشتن و... هم توانايي بهتري از آموزش زبان خارجي ندارند.
تنها تفاوت اين بوده اســت كه درس هاي ديگر چون به زبان فارسي و در ساختار 

فرهنگي- ملي تدريس مي شده اند، از بررسي و سنجش گري پنهان مانده بودند.
بحران كرونا، فرصتي فراهم آورد تا خانواده ها به فرزندان شــان بيشتر توجه كنند. 
در اين شرايط كودكان نيز هوشــيارتر از هميشه فرصت را مغتنم شمردند و گاهي 
زير گوش والدين و معلمان خود نجوا كردند كه عزيزان، فکري به حال خود بکنيد، 
ما راه خود را خواهيم يافت. چون ديگر كسي جســارت گرفتن موبايل برخط را از 

دست ما ندارد!
گاهي كه مامان خسته مي شد، با نااميدي مي گفت:

مامان: عزيزم، برو اون اپليکيشن را باز و تمرين ها را حل كن!
فرزند: مامان اين كارها هم كه مي كنم جزو درس است؟
مامان: عالي است! يه كم منظورت را توضيح مي دهي؟

فرزند: مامان، حاال من بگم، شما كه متوجه نمي شي كه من 
كجام و چيکار دارم مي كنم!

مامان: آه!  اي خدا، به داد ما برس!

ضيافت كرونا براي آموزش

يادداشت
شهربانو اماني ؛  رئيس كميته حمل ونقل شوراي شهر تهران

خيابان كامل يعني خياباني كه براي همه مدهاي 
كاربري شرايط امن و راحتي را ايجاد كند. كاربران 
هم شامل پياده ها، دوچرخه سواران، عمومي و سواره 
است و مســافر نيز در مد سواره تعريف مي شود. در 
واقع، خيابان كامل بايد به گونه اي طراحي شود و شرايطي را به وجود بياورد كه 

كاربران بتوانند امن و راحت از خيابان استفاده كنند.
با توجه به اين تعريف ما بايد فکر كنيم كــه خيابان هاي تهران بايد بازطراحي 
يا بازآرايي شود تا بتواند به طور امن و راحت مورد استفاده كاربران قرار بگيرد. 
اكنون در همه جاي دنيا و در شهر تهران و ديگر شهرهاي ايران خيابان از آنجا 
كه براي سواره  طراحي شــده، مشــکل چنداني براي آنها ايجاد نمي كند. لذا 
مي توانيم بگوييم كه مشــکلي بابت عبور و مرور خودروها وجود ندارد، اما بايد 
مسير حمل ونقل عمومي با خودروهاي شــخصي متفاوت باشد. حاال نه به اين 
منظور كه مسير بي آر تي طراحي شود، زيرا اختصاص يك مسير به اتوبوس در 
دنيا منسوخ شده اســت، اما مي شــود خيابان كامل را طوري طراحي كرد كه 

خودروهاي عمومي در ترافيك نمانند.
در عين حال، خيابان كامــل بايد براي عابران پياده امن و راحت باشــد. مثال 
بخشي از خيابان را از خودروهاي شخصي بازپس مي گيرند و در اختيار  پياده ها 

و دوچرخه  سواران مي گذارند.
براي پياده از نظر روشنايي، منظر و به خصوص جذابيتي كه مغازه ها مي تواند 
داشته باشد، مهم است. يعني مي گويند پياده روها هم بايد عرضي تعريف شود 
و هم طولي. همچنين يکي ديگر از آيتم هــاي پياده مدار كردن خيابان كامل، 
مکث افراد است؛ يعني كسي كه پياده در خيابان حركت مي كند، ممکن است 
خسته شود و بخواهد يك جايي بنشيند، يا اينکه مي خواهد با فرد ديگري قرار 
بگذارد. به اينها مکث گفته مي شود و در واقع خيابان بايد طوري طراحي شود 
كه با ايجاد فضاي مکث در آن، فضا عمومي تر شود. همچنين مهم ترين عامل 
استفاده از شهر و خيابان ها نيز شهروندان هستند كه در خيابان كامل هر كجا 

كه صالح ديدند، بنشينند.
بنابراين، اين موضوع در كشــورهايي كــه به خيابان كامل دســت يافته اند، 
پاركت هايي توسط معماران طراحي شده كه آن را در نتيجه مردم پسندتر و اتفاقا 
پُررونق تر و امن تر مي كند. بنابراين، وقتي خيابان هاي ما تبديل به خيابان هاي 
كامل شود، رونق در مسير خيابان ها از آنجا كه كساني  پياده حركت مي كنند و 
به اصطالح پاخور خيابان زياد مي شود و مکث مي كنند، بيشتر خواهد شد. در 
واقع رفت وآمد زيادي آدم را ســرزنده تر مي كند و به موازات آن ايمني خيابان 

نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
براي اجرايي شدن خيابان كامل در برنامه سوم توسعه شهر تهران، پيش بيني 
شده كه هر منطقه در هر سال حداقل يك خيابان را بايد كامل كند. به همين 

دليل، براي اجرايي كردن آن، دستورالعمل هايي پيش بيني شده است.
به هر حال، با اين تعاريف، مي توانيم بگوييم كه در كميته شورا كه من مسئوليت  
آن را به عهده دارم، در زمان معاونت اسبق، خيابان ايرانشهر بازبيني و بازآفريني 
شد و خوِد آقاي معاون هم پذيرفت، اما متأسفانه اصالح نکردند؛ يعني بخشي از 

خيابان كامل در ايرانشهر اجرا شد و نه به معناي واقعي و كامل.
در ايرانشهر هم بايد خيابان كامل به گونه اي طراحي شود كه پياده و سواره سهم 
خود را از خيابان ببرد. البته اولويت با پياده مداري است، بعد دوچرخه سواري، 
اسکوتر، حمل ونقل عمومي و در آخر خودروهاي شــخصي. منتها از آنجا كه 
عادت شــده در هر دو طرف طول خيابان خودرو پارك شود و تهران پاركينگ 
بزرگي به حســاب مي آيد، االن مي گويم كه خودرو هم در خيابان كامل سهم 
 دارد. اينکه چند درصد پياده باشد و چند درصد ســواره فرمولي دارد كه بايد

 لحاظ شود.

هم سواره حق دارد و هم پياده
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نان به نرخ كرونا
چند پاراگراف درباره سوءاستفاده هاي خبيثانه و معصومانه از ويروس كوويد-19

  در اوج نياز مردم به ماسك، خبر فروش ماسك هاي دست دوم 
لرزه بر جان مصرف كننده ها انداخت 

  مروري بر اقدام هاي دستگاه هاي قضايي، امنيتي، ناجا
و ستادملي كرونا براي مقابله با سوءاستفاده از كرونا

  سوءاستفاده از نياز مردم به الکل چه آماري در مرگ و مير داشت؟
  آيا كارمندان از فرصت »كار درمنزل« سوءاستفاده كردند؟

هر خانه یک حسینیه
  رئيس جمهور: همه بايد همکاری كنند تا سالمت عزاداران تضمين شود

  پلتفرم های داخلی برای عزاداری آنالين محرم اعالم آمادگي كردند
 گفتارهايي از: حجج اسالم والمسلمين محمدتقي رهبر و حسين ابراهيمي

تغيير و لغو برنامه تعدادی از هيئت هاي مذهبي در ماه محرم در راستای توصيه رهبرمعظم  انقالب

نصرت الدوله نقره داغ مي شود

شاهی كه قرار نبود  حكومت كند

برادران سروري، پيشگامان مهاجر

امروز در همشهري سده سنگ و الماس مي خوانيد

 مجلس، اليحه نظارت بر خريد و فروش اسعار خارجي)ارز( 
را تصويب كرد

احمدشاه در پاريس درگذشت

نخستين آتليه تبليغاتي و طراحي گرافيك در خيابان 
الله زار تهران اعالم وجود كرد 

ادامه در 
صفحه12
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صفحه  هاي 2، 6 و 12 را بخوانيد

 بسته كمکي مجلس آمريکا  براي 
دفاع موشکي اسرائيل

مجلس نمايندگان آمريکا ديروز بسته كمکي در حمايت از اسرائيل به ارزش 500ميليون 
دالر تصويب كرد كه هدف آن كمك به سيســتم دفاع موشــکي اين رژيم است. روزنامه 
اسرائيلي جروزالم پست با اعالم اين خبر نوشت: محور بسته كمك مالي مجلس نمايندگان 
آمريکا، سيستم دفاع موشکي گنبد آهنين و كمان اسرائيل است. در اين مصوبه آمده است: 
500ميليون دالر براي برنامه هاي اجرايي و عملياتي سيســتم دفاع موشکي گنبد آهنين 
براي مقابله با تهديدهاي موشکي كوتاه برد، دفاع ضدموشك بالستيك كوتاه برد و همچنين 
فعاليت هاي سيستم كمان3 در آمريکا و اسرائيل اختصاص مي يابد. اين بسته كمکي درواقع 
بخشي از توافقنامه همکاري دفاعي ميان واشنگتن  و تل آويو است كه در سال2016 و در زمان 
دولت باراك اوباما به ارزش 38ميليارد دالر و به مدت يك دهه به امضا رسيد. از بسته كمك 
500ميليون دالري مجلس نمايندگان آمريکا، 47.5ميليون دالر به تکنولوژي هاي ضدتونل، 
4ميليون دالر به همکاري هاي آمريکا و اسرائيل در تحقيقات مربوط به كرونا و 6ميليون دالر به 
برنامه هاي مشترك دوطرف در زمينه انرژي و آب اختصاص مي يابد. اين طرح بعد از تصويب 

مجلس نمايندگان به سنا مي رود و در آنجا هم احتماال تغييراتي خواهد كرد.
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ديدگاه
عليرضا محمودي  ؛  دبير گروه ادب و هنر

من و خيلي هاي ديگر قبل از گوش هامان، چشم هامان 
به »ديوار« خورده بــود. موزيك بازان كاردرســت و 
راك بازان بــه روز در دوره اي كه با نوار هاي پرشــده 
غيررسمي كه رويشان با خودكار نوشته مي شــد، ارتباط خود را با جهان پرتالطم 
موسيقي راك حفظ كرده بودند، تحفه اي به نام ديوار از گروه پينك فلويد در قفسه 

نوار هاي خود داشتند.
 پينك بازي و عشق به گروه پراكريسويرراك از جنوب تا شمال در جريان بود. راجر 
واترز، نيك ميسن، ديويد گيلمور، باب كلوز، ريچارد رايت و سيدبرت در ايران مانند 
همه جا خيلي ها را شيفته كار هاي خود كرده بودند. در ايران طرفداران راك به جز 
گروه اندكي نگرش راديکال تري به راك و موسيقي روز دنيا داشتند، اغلب جوانان 
يك دل نه صد دل عاشق پينك فلويد بودند. اشعار و موسيقي گروه در تهران همه 
را مسحور كرده بود. در ميان خيل عظيم طرفداران ايراني پينك، گروهي راه خود را 
سوا كردند و با طرفداري مطلق از ديويد گيلمور، راجر واترز را به عنوان كسي كه گروه 
را از نخبگي به ســمت عام بودن مي برد، متهم مي كردند. پينك بازان خفن ايراني، 
گيلمور را بر واترز ترجيح مي دادند. درحالي كه بعيد اســت كه در جهان كسي اين 
نگاه را به پينك فلويد داشته باشد، اما در ارتباط غيررسمي و زيرزميني كه ايرانيان با 
پديده هاي فرهنگي جهان در سال هاي دهه 60برقرار مي كردند، چنين جريان ها ي 

غيرطبيعي، خيلي هم طبيعي بود.
 پيدا كردن آلبومي مثل ديوار كه جهان را فراگرفته بود، كار ساده اي نبود. حوالي ميدان 
انقالب و يا ميدان امام خميني)ره( مکان رايج پيدا كردن نوار و محصوالت فرهنگي 
غيرمجاز بود، اما يافتن آلبوم موسيقي راك كه شنوندگان كمتري داشت، ارتباطات با 
شبکه كوچکي از كساني را مي خواست كه كساني در خارج از ايران داشتند و محصوالت 
فرهنگي را داخل بار مسافران جاسازي و وارد كشور مي كردند. ضبط هاي دو كاسته 
نوار هاي رسيده را تکثير و اطالعات آلبوم با خودكار روي ليبل نوارها منتقل مي شد. 
براي داشتن آلبوم  موســيقي راك، دو راه وجود داشت. داشتن يك  ضبط دو كاسته 
كه نوار هاي ضبط شده را براي خود تکثير كرد يا دوستي و رفاقت با نوارفروشاني كه 
محصوالت خاص جهان موسيقي را عرضه مي كردند. اين نوارفروش ها را مي شد در 
شهرك قدس ، خيابان يوســف آباد و خيابان وليعصر پيدا كرد. بدون شك اگر كسي 
شما را معرفي مي كرد راحت تر با فروشنده سر اصل مطلب مي  رفتيد و گرنه اعتماد 

فروشندگان كه زخم خورده كميته و اماكن بودند، كار آساني نبود.
در چنين فضايي، ديوار در ايران به عنوان گل سرســبد  آثار پينك فلويد در ايران 
طرفدار داشــت. اما تعداد طرفداران اين آلبوم تاريخ ســاز وقتي بيشتر شد كه در 
بازار محدود نوار ويدئو، پنجمين فيلم بلند آلن پاركــر با فيلمنامه اي از راجر واترز 
براساس آلبوم ديوار گروه پينك فلويد تکثير شد. براي فيلم بازان كه محدوده انتخاب 
فيلم هايشان از فيلم هاي فارسي قديمي و اكشن هاي آمريکايي جديد و ملودرام هاي 
تركي فراتر نمي رفت، تماشــاي ديوار يك تصادف منکوب كننده بود. موسيقي و 
تصاويري كه بدون وقفه به اعصاب بينايي فشــار وارد مي كرد همچون پتکي فرود 
مي آمد. در ذهن مصلوب آن نســل همه  چيز براي خرد كردن منگي و گنگي نسل 
محصورشده در ديوار هاي فرهنگي مهيا بود. ديوار پاركر سراسر فرياد بود. چيزي 

كه نسل ما به آن احتياج داشت.
همه جا حرف فيلمي بود كه براي توصيفش نخستين كلمه اعتراض بود. اعتراض به 
خانواده، اعتراض به سيستم آموزشي، اعتراض به روابط عاطفي يك طرفه، اعتراض به 
انزواي فرهنگي، اعتراض به فرهنگ مصرف، اعتراض به سرنوشت از پيش تعيين شده، 

اعتراض بــه مرزبندي هاي سياســي ، اجتماعي و فرهنگي. 
ديوار نمايشگاهي از چشــم انداز هاي كابوس گونه نسل دهه 

70ميالدي در سراسر جهان بود. اين چشم انداز ها وقتي به ايران رسيد با تب تند رايج 
نسل ها كه دنبال از خود كردن پديده  هاي جهاني هستند، در هم  آميخت. 

ما هم آجري از ديوار بوديم

ادامه در 
صفحه18

جايگاه آلن پاركر در فرهنگ زيرزميني دهه 60 ايران
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اولين محرم و عاشــورا در ايام 
شيوع كرونا در راه است و اما و محرم

اگرهــا پيرامــون برگــزاري 
مراسم هاي عزاداري ميان مسئوالن داغ است. 
روز گذشته، رئيس جمهور در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا بار ديگر به اين موضوع پرداخت 
و با بيــان اينكه مقررات ســتاد بــراي همه 
الزم االجراســت، تصريح كرد كــه بايد تا فرا 
رســيدن زماني كــه واكســن قابل قبول در 
دسترس قرار گيرد، اقدامات سختگيرانه ادامه 

يابد. 
حسن روحاني در بخشي از سخنان خود افزود: 
براي  ماه محرم و عزاداري هــا در اين ماه نيز 
مقرراتي وضع شده كه تا هفته آينده قطعي، 
تصويب و ابالغ خواهد شد. مسئوالن هيأت ها و 
تكايا بايد در اين زمينه مسئوليت بپذيرند و اگر 
كسي در هيأت هاي عزاداري اصول بهداشتي 
را رعايت نكرد مســئوالن هيأت ها بايد با او 
برخورد كنند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياســت جمهوري، روحاني در ادامه سخنان 
خود با قدرداني از سخنان حكيمانه و مجتهدانه 
رهبر معظم انقالب گفت: نكته بســيار مهم 
سخنان ايشان اين بود كه مرجع و مرجعيت 
نهايي كه متولي امر سالمت جامعه در شرايط 
فعلي است، منحصرا ســتاد ملي كروناست. 
روحاني ادامــه داد: آدرس را عوض نكنيم و 
مسير را اشــتباه نرويم يك خانه است و يك 
در دارد و آن ســتاد ملي كروناست و مقررات 
وضع شده از سوي ستاد ملي كرونا براي همه 

الزم االجراست.
رئيس جمهور در ادامه با اشــاره به ضرورت 
برگزاري عزاداري سيدالشهدا در ايام محرم با 
رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي گفت: مگر 
مي شود كسي مسلمان باشد و محرم برايش 
مهم نباشد؟ و شيعه باشد و محرم برايش مهم 
نباشد. ملتي كه با روحيه قوي در مقابل انواع 
فشارهاي دشمنان ايستاده و مقاومت كرده 

اســت محرم را فراموش نخواهد كرد و حتما 
محرم ما امسال هم به گونه اي خواهد بود كه 
بوي عزاداري امام حســين)ع( به مشام همه 

خواهد رسيد.
روحاني با بيان اينكه با فرا رسيدن محرم، فضا 
بايد در كشــور در همه كوچه ها و خيابان ها 
حسيني و كامال سوگوارانه شود، گفت: امسال 
ممكن اســت به خاطر رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي نحوه عزاداري ما متفاوت باشد، 
دســتورالعمل هاي الزم در مــورد نحــوه 
عزاداري هــا تا پايان هفته مشــخص و هفته 
آينده تصويب و ابالغ مي شود كه بايد مراعات 
و به طور كامل اجرا شود. رئيس جمهور افزود: 
امسال صاحبان عزا در مســاجد و محافل و 
متوليان هيأت ها وظيفه جديد بسيار مهمي 
بر عهده دارند كه آن مراعــات براي تضمين 

سالمت همه عزاداران حسيني است.
روحاني افــزود: همه جوامــع مدني و ديني 
اين مســئوليت را بر دوش دارند و همه بايد 
همكاري كنند تا ســالمت عزاداران تضمين 
شود. دشمنان ما منتظر هستند كه بهانه اي 
پيدا كنند ما نبايد به دســت دشمنان بهانه 
بدهيم. روحاني افزود: ان شاءاهلل محرم امسال 
عزاداري شــكوهمند با رعايت همه جوانب 
امر و پروتكل ها را داشــته باشيم و نكته مهم 
اشاره شده از سوي مقام رهبري در اين رابطه 

فصل الخطاب بود.
رئيس جمهور گفت: بايد فضا، فضاي حسيني 
بشود و همه خيابان ها و همه كوچه ها هر جا 
كه امكانپذير است به تعبير آيت اهلل سيستاني 
مرجع عاليقدر كه مي گويد از همه پرچم ها و 
امكانات عزا استفاده شود اما مالكيت و حريم 
خصوصي افراد را هم مراعات كنيم و روي ديوار 
مردم چيزي بچســبانيم يا روي ديوار مردم 
بدون اجازه نصب كنيم، بــا مراعات همه آن 
تكاليف شرعي كه به عهده داريم، فضا را بايد 

كامال فضاي سوگوارانه كنيم.

رئيس جمهور: همه بايد همكاري كنند تا سالمت عزاداران تضمين شود

تغيير و لغو برنامه تعدادی از هيئت های مذهبی در ماه محرم 
در راستای توصيه رهبر معظم انقالب

هر خانه يك حسينيه

عزاداري آري، تجمع خير
هيئت هاي مذهبي كشور به دنبال صحبت هاي روز عيد قربان رهبر معظم انقالب اعالم 
كردند كه از دستورات ســتاد ملي مقابله با كرونا پيروي مي كنند. جمعيت هاي مذهبي 
برخي استان ها برنامه هاي عزاداري امسال خود را رسما لغو كردند و برنامه هاي ديگري 
ازجمله ارسال كمك هاي مومنانه به نيازمندان را جايگزين آن كردند. تشكل هاي مذهبي 
و مرجع هيئت  هاي عزاداري نيز بيانيه رسمي منتشر كردند و تجمع هيئت هاي مذهبي 
بدون موافقت ستاد كرونا را ممنوع اعالم كردند. آيت اهلل خامنه  اي رهبر معظم انقالب در 
اظهارات روز جمعه خود با اشاره به تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر ممنوعيت 
اجتماعات بيش از ۱۰نفره گفته بودند: »در عزاداري ها معيار آن چيزي است كه ستاد ملي 
كرونا اعالم مي كند. بنده هرچه 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 شود، چراكه اگر همين مقدار مراقبت و كنترل هم سست شود، فاجعه اي بزرگ 

پديد خواهد آمد.«
شوراي هيئات مذهبي كشور با اشاره به همين سخنان رهبري در بيانيه اي كه به جدال ها 
درباره برگزاري عزاداري هاي امسال خاتمه مي داد، اعالم كرد: »پيرو دستور اكيد مقام معظم 
رهبري و ولي امر مسلمين برگزاري هرگونه تجمع و فراخوان در سطح هر نقطه از كشور، 
بدون موافقت ستاد ملي كرونا و ستادهاي استاني، تحت عنوان هيئت هاي مذهبي كه مورد 

سوءاستفاده قرار مي گيرد ممنوع بوده و عواقب آن به عهده برگزار كنندگان خواهد بود.«
براســاس گزارش خبرگزاري حوزه، اين بيانيه همچنين بــا پيش بيني برخي تجمعات 
خودسرانه احتمالي عليه تصميمات اتخاذشده، تصريح كرده است: »اكنون كه مسئولين 
دولتي كشور با همكاري شما مســئولين هيئت هاي مذهبي، مشغول مبارزه با ويروس 
منحوس كرونا هستند، مجالس، محافل هيئت هاي مذهبي، نمازجمعه، مساجد، اماكن 
متبركه، حرم امام رضا عليه السالم و ساير بقاع متبركه، موقتًا تعطيل شده است، بعضي 
از تفرقه افكنان كه از سوي جريانات معاند انگليسي پشتيباني مي شوند با ايجاد تجمع و 
فراخوان قصد درگيري با مسئولين و برگزاري تجمعات در مناسبت هاي پيش رو دارند، 
بدون شك از نظر علمي و پزشــكي در اجتماعات انتقال اين ويروس ناخوانده به مردم و 
جامعه ميسر مي شود.« پخش برنامه هاي عزاداري از طريق شبكه هاي تلويزيوني و فضاي 
مجازي، احيا و افزايش روضه هاي خانگي و كمك هاي مومنانه و حمايت از اقشار آسيب پذير 
جامعه پيشنهادهاي جايگزين شورا براي تجمعات گسترده عزاداري امسال هستند. در 
ابتداي اين پيشنهادها آمده است: »يكي از فرصت هاي طاليي ايام محرم و صفر حضور 
اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان در حســينيه ها و مساجد و تكاياست. اما شرط 
حسيني بودن واليت پذير بودن است و همه هيئت هاي مذهبي مواضع و رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري را فصل الخطاب مي دانند و هم اكنون بايد از اين تهديد كرونايي هم با شعور 

حسيني يك فرصت طاليي ساخت.«
كانون مداحان و شاعران آييني و خانه مداحان كشور نيز با انتشار پيامي ضمن تأكيد بر 
توجه ويژه به دغدغه هاي رهبري معظم انقالب، تبعيت از رهنمودهاي معظم له را راهگشاي 
همه مسائل دانستند. در بيانيه مشترك آنان آمده است: »كانون مداحان و شاعران آييني 
كل كشور با بيش از ۸۰هزار عضو )شاعر و مداح( از اين طريق به فرمايشات معظم له، لبيك 
گفته و به برنامه ريزي و سياستگذاري هاي متناسب، براي تحقق مطالبات رهبري خواهد 
پرداخت و به منظور رفع دغدغه هاي رهبر معظم انقالب و عاشقان اباعبداهلل الحسين)ع( 
ضمن تشكر از كادر محترم پزشكي، پرستاران عزيز و همه زحمتكشان عرصه سالمت، 
آمادگي خود را براي دريافت نظرات كارشناسي ســتاد ملي كرونا درباره عزاداري  ماه 
محرم اعالم داشــته و در اين زمينه تالش خواهد كرد تا در كنار كارشناسان متخصص 
حوزه بهداشت، بسترها و زيرساخت هاي الزم را براي تحقق منويات مقام معظم رهبري در 
توجه به رعايت نكات بهداشتي و همچنين اقناع عزاداران حسيني فراهم آورد. بي شك 
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب براي همه دلسوزان به اسالم و نظام فصل الخطاب است و 

تبعيت از رهنمودهاي معظم له راهگشاي همه مسائل خواهد بود.«
برخي هيئات عزاداري بزرگ استان ها ازجمله حسينيه اعظم زنجان نيز تبعيت خود از ستاد 
ملي كرونا را اعالم كردند. عليرضا فيروزفر، رئيس هيئت امناي حسينيه اعظم زنجان با بيان 
اينكه ولي امر مسلمين جهان با بيانات خود در روز عيد قربان چراغي پرفروغ در مسير 
عزاداري هاي امسال روشن فرمودند، تصريح كرد: عاشقان و رهپويان عاشورا رهنمودهاي 
ايشان را بر ديده خواهند داشت. حسينيه اعظم زنجان رهنمودها و توصيه هاي مقام معظم 
رهبري را نصب العين داشته و در اجراي مراسم محرم امسال با مسئوالن ستاد مبارزه با 

ويروس كرونا همراه خواهد بود.
رئيس شوراي هيئت هاي مذهبي يزد نيز درباره سياست هاي برگزاري مراسم  ماه محرم و 
عزاداري امسال شهادت امام حسين)ع( گفت: با هدف پيشگيري از شيوع كرونا، اجراي 
نكات بهداشتي و عمل به توصيه مقام معظم رهبري، برنامه هاي عزاداري يزدي ها در  ماه 
محرم امسال لغو شد. علي فقيه زاده با اشاره به مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر 
لغو تجمعات تصريح كرد: طبق نظر ستاد ملي كرونا و باوجود ميل قلبي بايد براي تأمين 
ســالمتي مردم و عزاداران حســيني از هرگونه فعاليت مذهبي خودداري كرد. تمامي 
هيئت هاي عزاداري دقيق به مقررات و دستورعمل مسئوالن وزارت بهداشت و درمان 
و آموزش پزشكي و ستاد كرونا پايبند هستند و وظايف خود را براي پيشگيري بيماري 

انجام مي دهند.

ث
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امام جمعه ميناب بر اثر كرونا 
درگذشت

حجت االسالم والمســلمين عليرضا صفايي حائــري، امام جمعه 
شهرستان ميناب در پي ابتال به بيماري كرونا دعوت حق را لبيك 
گفت. به گزارش ايســنا،  وي از حدود 3هفته قبل و در پي ابتال به 
بيماري كرونا در شهرستان قم بســتري بود. درگيري ريه وي با 
بيماري كرونا و مشكالت حاد تنفســي عامل فوت وي اعالم شده 
است. حجت االســالم صفايي حائري از آبان ماه 98 به عنوان امام 
جمعه ميناب منصوب شــده بود. وي پيش از اين امام جمعه بندر 
خمير در اســتان هرمزگان بود. هفته گذشته نيز خبر درگذشت 
حجت االسالم والمســلمين ســيدمحمد جواد آيت اللهي بر اثر 
بيماري كرونا منتشر شــد. آيت اللهي از علماي معروف يزد بوده و 
طي چندين سال به عنوان امام جمعه موقت يزد در سنگر نمازجمعه 

حضور داشت.

 تحويل جسد قاضي منصوري
به خانواده 

رئيس سازمان پزشكي قانوني درخصوص نتايج بررسي ها درباره علت 
فوت متهم غالمرضا منصوري گفت: از حدود 10 روز پيش كه جنازه 
متوفي منتقل شد، بررسي هاي اوليه و معاينه جسد انجام شده و به 
جهت اينكه در حوزه سم شناسي و پاتولوژي فرايندهاي آزمايشگاهي 
طوالني است،  اميدواريم بتوانيم در يكي دو هفته آينده پاسخ را به 
مراجع قضايي اعالم كنيم. به گزارش ايسنا، عباس مسجدي در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا زمان مرگ را تشخيص داده ايد؟ گفت: تا زماني 
كه آزمايش ها براي ما مشخص نشود،  زمان را مشخص نمي كنيم. 
مسجدي درخصوص تحويل جسد به خانواده نيز گفت: با دستور مقام 
قضايي تحويل شده و موضوع در دادسراي جنايي در حال بررسي 
است. وي افزود: بعد از تشــخيص هويت قطعي و با دستور مرجع 

قضايي جسد به خانواده تحويل داده مي شود.

 هنوز جوهر حكم روح اهلل زم، سركرده تيم ضدانقالب 
آمد نيوز خشك نشده كه اين بار وزارت اطالعات يك امنيتی

برگه تازه از ضربه غافلگير كننده به يك گروهك برانداز 
رو كرده است. سركرده گروهك تروريستي تندر وابسته به جريانات 
سلطنت طلب كه در چند عمليات مســلحانه و انفجار دست داشته، 

شكار جديد نيروهاي امنيتي ايران بوده است.
وزارت اطالعات ظهــر ديروز اعالم كرد: در جريان ضربه ســنگين و 
اساســي ســربازان گمنام امام زمان به يك گروه تروريستي مستقر 
در آمريكا، سركرده گروه تروريستي تندر در اختيار وزارت اطالعات 

قرار دارد.
در اطالعيه تكميلي وزارت اطالعات جزئيات بيشــتري از اين خبر 
منتشر شد كه براساس آن نام سركرده تندر جمشيد شارمهد عنوان 
شد كه از آمريكا عمليات مســلحانه و خرابكارانه در ايران را هدايت 

مي كرد و در پي عملياتي پيچيده بازداشت شده است.
مهم ترين عمليات اين گروهك تروريستي در سال 87 در حسينيه 
سيدالشهداي شيراز متعلق به كانون رهپويان وصال شيراز انجام 
شد كه طي آن بر اثر انفجار بمبي 8پوندي 14نفر شهيد و 215نفر 
از عزاداران حسيني زخمي شدند. گروهك تروريستي تندر در 

ســال هاي اخير نيز قصد اجراي چند عمليات بزرگ را داشته كه 
منفجر كردن سد سيوند شــيراز، انفجار بمب هاي سيانوري در 

نمايشــگاه كتاب تهران و منفجر كردن حرم حضرت امام 
خميني )ره( هنگام برگزاري مراســم عمومي ازجمله 

اين عمليات بود كه ناكام ماندند.
در يكي از اين عمليات ها تروريست ها در يكي از 

هتل هاي تهران مشغول ساخت بمب بودند كه 
بر اثر انفجار و آتش سوزي موقعيتشان لو رفته 
و توسط نيروهاي امنيتي دستگير مي شوند.
در اقدامي دومين عمليات تروريستي اين 
گروهك در روز 30خــرداد1388 در حرم 
حضرت امــام خميني)ره( صــورت گرفت، 
كه البته فرد بمبگذار موفــق به واردكردن 
محموله انفجاري به حرم حضرت امام)ره( 
نشــد و بمب را در مقابل كفشداري حرم 
منفجر كــرد كه بر اثر انفجــار آن 8تن از 
هموطنان مجروح شدند. انفجار در مقابل 
منزل امام جمعه نهاوند در 24دي1388 

از ديگر اقدامات تروريستي انجمن پادشاهي بود. گفته مي شود اين 
گروهك در ترور شهيد مسعود علي محمدي، از دانشمندان صنعت 

هسته اي كشور نيز نقش داشته است.
گروهك تروريستي تندر طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط 
ســرويس هاي اطالعاتي غربي به دنبــال عمليات تروريســتي در 
كنسولگري روسيه در رشت نيز بود اما با هوشياري نيروهاي امنيتي 
موفقيتي به  دســت نياورد. از ديگر طرح هاي تروريستي ناموفق اين 
گروهك مي توان به طرح انفجار مخازن و خطوط انتقال نفت در بندر 
گناوه، بمبگذاري در حرم حضرت معصومه)س( و مجلس شــوراي 

اسالمي اشاره كرد كه اين طرح ها نيز عقيم ماند و اجرايي نشد.
گروهك تروريستي تندر در سال 1383توسط فردي به نام »فتح اهلل 
منوچهري« ملقب به »فرود فوالدوند« تشكيل شد. اين فرد هدف خود 
را از تشكيل اين گروهك براندازي نظام جمهوري اسالمي ظرف مدت 
 »Your TV« يك سال اعالم كرد. شبكه تلويزيوني معاند
كه متعلق به فرود فوالدوند اســت، مسئول تبليغات و 

انتشار مواضع اين گروهك است.
سركرده اين گروهك تروريستي در سال 1385 ناپديد 
شد و كسي از سرنوشت وي اطالع دقيقي ندارد. تنها 
دختر وي مدعي شده است كه پدرش در سرزمين هاي 

اشغالي فلسطين )اسرائيل( به سر مي برد.
پس از ناپديدشــدن فــرود فوالدوند، 
جمشيد شارمهد به عنوان مسئول 
ايــن گروهك معرفي شــده بود. 
بازداشت سركرده تندر دومين 
عمليات غافلگيركننده سرويس 
اطالعاتي ايــران در كمتر از 
يك ســال گذشــته است. 
ســازمان اطالعات ســپاه 
مهرماه ســال گذشــته با 
صدور اطالعيه اي از بازداشت 
روح اهلل زم، مدير سايت آمد نيوز 
خبر داد كه گفته شــده است در 
عراق در تور اطالعاتي ســپاه قرار 
گرفته است. قوه قضاييه پس از چند 
دور برگزاري دادگاه زم براي او حكم 

اعدام صادر كرده است.

عمليات شكار سركرده تندر
جمشيد شارمهد سركرده گروهك تروريستی تندر وابسته به جريانات سلطنت طلب كه در 

چند عمليات مسلحانه و انفجار دست داشته شكار جديد نيروهای امنيتی ايران بوده است

   اعتراض ايران به آمريكا
سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان ضمن قدرداني از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام امام زمان )عج( در دستگيري 
ســركرده يك گروهك تروريســتي و خرابكار، افزود: رژيم آمريكا در حالي خود را در كنار مردم ايران معرفي مي كند كه تروريست هاي 
شناسنامه دار و كساني كه مسئوليت چندين عمليات تروريستي داخل ايران را بر عهده گرفته و دست شان به خون مردم و شهروندان بي گناه 
ايراني آلوده است را در خاك خود جاي داده و از آنها در ابعاد و اشكال مختلف حمايت و پشتيباني مي كند. موسوي ضمن اعتراض شديد به 
دولت آمريكا افزود: اين رژيم بايد پاسخگوي حمايت از اين گروهك تروريستي و ديگر گروهك ها و جانياني كه از داخل آمريكا هدايت عمليات 

خرابكارانه، مسلحانه و تروريستي عليه مردم ايران را بر عهده دارند و خون شهروندان ايراني را بر زمين مي ريزند، باشد.

   بيانيه مداحان
جمعي از مداحان كشور هم در بيانيه اي اعالم كردند: در آستانه ماه محرم، ضمن اعالم تبعيت از فرمايشات مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( مبني بر ضرورت معيار قرار دادن ضوابط و مصوبات ستاد ملي كرونا، از همه  مداحان و ذاكران 
اهل بيت و مسئوالن هيأت ها و دسته هاي عزاداري دعوت مي كنيم در شرايط حساس و ويژه  امسال، مجالس و محافل 
عزاداري را در همكاري با مسئوالن و با رعايت ضوابط بهداشتي و مطابق نظر كارشناسان و متخصصان به ويژه پرسنل 
فداكار و ايثارگر درماني كشور به گونه اي برگزار كنند كه خداي ناكرده سالمت مردم فهيم و مؤمن و عزاداران اباعبداهلل 
الحسين)ع( به خطر نيفتد. به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمده است: همچنين از مديران و سياستگذاران ارشد دعوت 
مي كنيم ضمن استفاده از نظرات فعاالن هيئات در جهت اقناع افكار عمومي و رفع نگراني و تشويش خاطر جامعه، 
از چندصدايي و اتخاذ مواضع متعدد، سليقه اي و بعضا متناقض پرهيزكرده، در اسرع وقت تدابير الزم براي ابالغ و 
آموزِش ضوابط بهداشتي و تأمين زيرساخت هاي حمايتي براي اجراي اين ضوابط در برگزاري مراسم محرم را اتخاذ 
كنند. غالمرضا سازگار، منصور ارضي، علي انساني، ماشاءاهلل عابدي، ولي اهلل كالمي زنجاني، حسين سازور، محمدرضا 
طاهري، سعيد حداديان، صادق آهنگران، احمد واعظي، مرتضي طاهري، مجيد بني فاطمه، مهدي سلحشور، مصطفي 
خورسندي، مهدي خادم آذريان، شهروز اردبيلي، محمود ژوليده، نريمان پناهي، جواد حيدري، ميثم مطيعي، يوسف 

ارجوني، حميد عليمي و جمع ديگري از مداحان اين بيانيه را امضا كرده اند.

   محاكمه؛ 12سال بعد
مهم ترين جنايت گروه تندر در جريان انفجار مهيب در شيراز در روز 
شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۷ در ساعت ۲۱ و ۱۵ دقيقه در حسينيه شهدا 
وابسته به كانون رهپويان وصال در شــهر شيراز مركز استان فارس 
ايران رخ داد كه انجمن پادشاهي ايران در آن زمان با انتشار بيانيه اي 
مسئوليت اين حمله تروريستي را بر عهده گرفت. در آن انفجار ۱۴نفر 
جان باختند كه در بين آنان كودك ۴ و ۱۱ســاله و يك دختر ۱6ساله 
حضور داشت و بقيه نوجوان و جوان بودند. در ۲۴ارديبهشت ۱۳۸۷ 
سخنگوي قوه قضاييه ايران از بازداشت ۱۲عامل انفجار خبر داد و گفت 

كه اين افراد، اسلحه، مهمات، تجهيزات ساخت بمب و سيانور داشتند. در ۲ آذر ۱۳۸۷، جلسه اي علني به رياست قاضي صلواتي براي ۳متهم 
اصلي پرونده برگزار شد و در ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، اين ۳ نفر، به نام هاي محسن اسالميان، علي اصغر پشتر  و روزبه يحيي زاده تراشكار در زندان 

عادل آباد شيراز اعدام شدند.

عضو شــوراي مركــزي جامعــه روحانيت در 
گفت وگو با همشــهري درباره ضرورت اجراي 
پروتكل هــاي بهداشــتي در ايــام عــزاداري 
سيدالشهدا)ع( گفت: در اين مورد بيانات رهبر 
معظم انقالب فصل الخطاب و الگويي براي همه 
است. ايشــان هم فرمودند كه رعايت سالمت 
مردم و اصول بهداشتي بر همه الزم است. مراسم 
سوگواري بايد به گونه اي برگزار شود كه منجر به 
توسعه اين بيماري نشود. محمدتقي رهبر با بيان 
اينكه هم عاشورا و سوگواري سيدالشهدا و هم 
سالمت مردم براي ما مهم است، افزود: همراهي 
با ســتاد ملي كرونا بر همه الزم و واجب است. 
فرمايشات رهبري هم ناظر بر همين مسئله بود. 
وي درباره اولويت ديانت و سالمت مردم گفت: 
االن ما شاهد تعطيلي حج هستيم؛ و همچنين 

نمازهاي جمعه تعطيل شده است. 
براساس قواعد ديني اسالم، حفظ الصحه واجب 
است. اين موضوع در اسالم تا حدي مهم است كه 
در جايي كه وضو براي نمازگزار مضر باشد، الزم 
است كه به جاي آن تيمم كند. بنابراين سالمت 
مردم از نگاه اسالم بســيار مهم است. ديانت و 
دينداري و عزاداري سيدالشــهدا بايد با رعايت 
اصول و چارچوبي كه سالمتي مردم در آن لحاظ 
شده باشد، انجام شــود. به طوري كه به واسطه 
برگزاري اين مراسمات، فاجعه بزرگ تري براي 

جامعه پيش نيايد. بــراي نمونه، عزاداري ها در 
منزل و با وجود برنامه هاي تلويزيوني مي تواند 

انجام شود.
 اين نماينده اســبق مجلس با تأكيد بر بيانات 
رهبري درباره پيروي از دستورالعمل هاي ستاد 
ملي كرونا درخصوص برگزاري مراسم عزاداري 
محرم گفت: اميدواريم همــه خطر اين كرونا را 
درك كرده باشند؛ اگر مراسم هاي عزاداري در 
محيط هاي باز و با رعايت فاصله و با استفاده از 
ماسك انجام شود، شعار امام حسين)ع( هم به 
گوش همه خواهد رسيد. 14قرن است كه ملت ما 
براي امام حسين)ع( سوگواري كرده و در آينده 
هم خواهند كرد، امسال هم ان شاءا هلل مردم ما 
با رعايت اصول بهداشتي ســوگواري مناسبي 

خواهند داشت.

حسين ابراهيمي از چهره هاي جامعه روحانيت 
نيز در گفت وگويي با همشــهري در ارتباط با 
ضرورت رعايت مصوبات و دســتورالعمل هاي 
ستاد ملي كرونا در مراسم هاي عزاداري محرم 
گفت: عــزاداري اباعبداهلل)ع( امري اســت كه 
حضرت امام)ره( دربــاره آن فرمودند »هرچه 
داريم از محــرم و صفر داريم«؛ يعني اســاس 
و بنيان اســالم ما و انقالب ما امام حســين)ع( 
و عزاداري آن بزرگوار اســت كــه پرچم آزادي 
و حريت، عدالت و ظلم ســتيزي را بــه اهتزاز 
درآوردند. ابراهيمي افــزود: اصل عزاداري يك 
امر مسلم اســت كه در دل و جان مردم رسوخ 
دارد و ماندگار اســت و مردم بــدون عزاداري 
امام حســين)ع( نمي توانند تحمل كنند. لذا از 
طرفي هم شــيوع كرونا يك آفت بزرگي است 
كه جان انسان ها را هدف گرفته و به پير و جوان، 
كوچك و بزرگ و زن و مرد هيچ ترحمي ندارد. 
بنابراين، هم سالمتي مردم و هم عزاداري امام 
حسين)ع( بايد انجام شود. مقام معظم رهبري 
راهنمايي بســيار خوبي در ايــن زمينه مطرح 
كردند كه فرمودند عزاداري در چارچوب مصوبات 
و دستورالعمل هاي ســتاد مبارزه با كرونا بايد 
انجام شود. يعني اينكه همه آنچه را كه اين ستاد، 
مصوب و به مساجد، حســينيه ها و هيأت هاي 
مذهبي اعالم كردند بايد مورد توجه قرار بگيرد.

وي ضمن اشاره به بيانات رهبري درباره اطعام و 

كمك هاي مومنانه گفت: الزم است كه كمك به 
مستضعفان و محرومان، كارگراني كه از كار بيكار 
شده اند و افراد كم بضاعت مورد توجه قرار بگيرد. 
كمك هاي مومنانه با رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشــتي بايد به گونه اي بســته بندي و ميان 
نيازمندان توزيع شــود كه موجب ازدحام افراد 
نشود. همچنين الزم است كه از انداختن سفره 
در مساجد و حسينيه ها كه باعث ازدحام جمعيت 
مي شود، خودداري شــود. ابراهيمي در پايان 
افزود: مقام معظم رهبري در فرمايشات اخيرشان 
چارچوب ها را مشــخص كردند؛ همــه بايد از 
دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا پيروي 
كنند. مصوبات اين ستاد با توجه به فتواي علما 
هم داراي پشتوانه شرعي است و جوانب قانوني 
در آن لحاظ شده است. بر همه واجب است كه از 

آن پيروي كنند.

حفظ الصحه واجب است

پشتوانه شرعي و قانوني مصوبات ستاد كرونا

  پيگيري عملياتي توصيه هاي رهبري
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: نكاتي را كه رهبر معظم انقالب بر 
آن تأكيد كردند، بايد به طور »عملياتي« در محور فعاليت هاي تقنيني، 
نظارتي و اجرايي كشــور قرار داد. محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
شوراي اسالمي در توييتي نوشت: مسائل داراي اولويت و اصالحات 
اساسي اقتصادي را كه رهبر معظم انقالب در سخنراني خود مجددا بر 
آن تأكيد كردند، بايد به طور »عملياتي« در محور فعاليت هاي تقنيني، 
نظارتي و اجرايي كشور قرار داد. با همكارانم در مجلس، كارشناسان و 

در جلسه سران قوا اين اولويت ها را پيگيري خواهيم كرد.

  ۱۱ وزير در بهارستان 
جلسات كميسيون هاي تخصصي مجلس بعد از يك هفته تعطيلي 
براي سركشــي نمايندگان بــه حوزه هاي انتخابيــه، از اين هفته از 
سرگرفته مي شــود. به گزارش خانه ملت، در هفته جاري 11وزير در 
جلسات كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي براي پاسخ 
به سؤاالت نمايندگان و ارائه گزارش حضور پيدا مي كنند. وزراي نفت، 
اطالعات، ميراث فرهنگي، تعاون و رفاه، ارتباطات، نيرو، كشاورزي، 
راه وشهر سازي و  دفاع ازجمله وزرايي هستند كه براي پاسخگويي به 

سؤاالت نمايندگان به كميسيون ها مي روند.

كافه مجلس
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 در جنوب خيابان ایرانشهر 
و جایــي كــه بــه ميدان گزارش

فردوسي مي رسد، خبري از 
مسير دوچرخه نيســت. باالتر از خيابان 
سميه در ســمت غرب كفپوش زرد رنگ 
مخصوص نابينایان نصب شــده اســت. 
مسير دو چرخه سواري از تقاطع خيابان 
طالقاني شروع مي شود. در جنوب خيابان 
طالقاني هم تا این تقاطع ميسر دوچرخه 
ساخته شده است و از اینجا به بعد از شرق 
خيابان ایرانشهر درست زیر تابلوي ورود 

ممنوع به سمت باال مي رود.
خيابــان ایرانشــهر با ســاختمان هاي 
اداري، فروشگاه هاي دستگاه فتوكپي و 
همينطور نزدیکي به پارك هنرمندان و 
پل كریمخان یکي از نمونه هاي ساخت 

3 شکل از مسير دوچرخه سواري است.
مســير تقریبــا به انــدازه پــارك یك 
خودروي كوچك عــرض دارد و با نصب 
لوله و نرده روي آســفالت ساخته شده 
اســت كه تا پارك هنرمندان ادامه دارد. 
»فرشــاد« كه همين جا پشــت یخچال 
بستني فروشي ایســتاده است، مي گوید 
گاهي دوچرخه سوارها را در اینجا دیده 
است.« در مقابل ورودي جنوبي و غربي 
پارك تعــدادي موتور ســيکلت پارك 
شده اســت. برنامه هاي خانه هنرمندان 
به دليل بيمــاري كرونا تعطيل شــده و 
ســاختمان تاریك و خالي اســت اما باز 
هم تعداد زیادي از پير و جوان در پارك 
حضور دارند. »هومن« در كانکس كرایه 
دوچرخه پارك كار مي كنــد. كرایه هر 
دوچرخه براي یك ساعت 10هزار تومان 
اســت و كارت ملي را باید گرو گذاشت. 
او مي گوید كســاني كه دوچرخه كرایه 

مي كنند، بيشتر در پارك دور مي زنند و 
شاید از آن هم خارج شوند اما به سمت 
جنوب نمي روند. بيشتر دوچرخه سوار ها 
از سمت شمال و پل كریمخان مي آیند. 
مسير دوچرخه ســواري روي پياده روی 
غربي پارك با رنگ هاي قرمز و ســفيد 
مشخص شده است. پياده رو آنقدر عرض 
دارد كه براي آن جاي كافي داشته باشد. 
بعد از پارك این مســير شــکل دیگري 
پيدا كــرده و با جدول و ســنگفرش از 
پياده رو و سواره رو جدا شده است. تقریبا 
فضایي كه قبال خودرو هــا در آن پارك 
مي كردند، به این شــکل در آمده و االن 
خودرو ها پشــت آن پارك مي كنند. با 

این حساب سواره روی خيابان یك الین 
كوچك تر شده اســت. »پرویز قاسمي« 
كه سال  ها ست اینجا مغازه لوازم التحریر 
دارد، مي گوید كمتر دوچرخه ســواري 
را در اینجا دیــده؛ درحالي كه تعداد آنها 
در خيابــان وليعصر و هفت تير بيشــتر 
اســت. او عقيده دارد كه بایــد اینجا را 
هم مانند جنوب خيابان بــا ميله و نرده 
جدا مي كردند تا اگر دوچرخه ســواران 
از آن اســتقبال نکردند، بتوانند موانع را 
جمع آوري كنند. مهدي و پسرعمویش، 
دو پسربچه شــبيه هم كه در این مغازه 
با طلق  براي خودشــان »شيلد« درست 
كرده انــد، مي گویند در همين مســير 

دوچرخه ســواري مي كننــد. مســير 
دوچرخه ســواري بزرگ وقتي به جنوب 
پل كریمخان مي رســد، تبدیــل به راه 
باریکــي در كنار ســواره رو مي شــود. 
كمي پایين تر در خيابان ایرانشــهر یك 
كافي شــاپ با وجود كرونا پر از مشتري 
اســت. جلــوي كافــه ميــز و صندلي 
گذاشــته  و چند نفري هم توي پياده رو 
نشســته اند. صاحب كافــه مي گوید كه 
نه تنها دوچرخه ســواران گــذري بلکه 
تيم هاي دوچرخه سواري تفریحي هم از 
 مسير هاي خيابان كریمخان به این سمت 
مي آیند یا اینجا با هم قرار مي گذارند. او 
هم 3 دوچرخه كرایه اي دارد و در مقابل 

كافه اش جایي براي آنها ســاخته است. 
مي گوید كه شهرداري در این زمينه با او 
همکاري كرده و مسير دوچرخه سواري 
سمت شمال خيابان كه سال قبل ساخته 
شد به كسب و كار آنها افزوده است. وقتي 
ســؤال مي كنيم كه چرا بعضي از كسبه 
با ساخت مسير دوچرخه سواري موافق 
نيســتند، مي گوید كه كافه او هم قبال 
فروشگاه ماشين هاي اداري بود و در واقع 
این مغازه دار ها نيستند كه از بيشتر شدن 
دوچرخه ها ناراحت مي شوند بلکه كساني 
هستند كه خودرو هاي بي كيفيت توليد 
مي كنند و به مردم مي فروشند و شهر را 

پر از ماشين كرده اند.

بازدید ميداني خبرنگار همشهري از مسير پياده و دوچرخه در خيابان ایرانشهر

  صفا صبوري دیلمي، معاون فني و عمراني شهرداري تهران: برآورد 
ما این است كه در تهران باید حدود 20هزار كيلومتر پياده  رو و مسير 
دوچرخه سواري خوب داشــته باشيم و ســاخت آن 40سال طول 

مي كشد
  سيدمهدي معيني، كارشناس شهرســازي: در جایي مثل خيابان 
ایرانشهر فرهنگ خودرو همچنان مسلط است؛ حتي پارك دوبله هم 

در آن دیده مي شود

 دوچرخه راهش  را 
كنار سواره ها باز مي كند

محمد سرابي
خبر نگار

حمل و نقل

خبر خوشي دیگر براي توسعه حمل ونقل عمومي تهران
 450ميليارد تومان اوراق مشاركت

به مترو تزريق شد

مدیرعامل متروی تهران از تزریق 450ميليارد تومان انتشــار اوراق 
مشــاركت براي تأمين منابع مالي توســعه خطوط 3، 6 و 7 متروي 
پایتخت خبر داد و از خبرهاي خوش براي توســعه شاهرگ حياتي 

تهران رونمایي كرد.
علي امام در گفت وگو با همشــهري، با اشــاره به اوراق مشــاركت 
ســال97 گفت: »این اوراق، 1300ميليارد تومان بود كه در تاریخ 
31تيرماه98 منتشر شد و به فروش رســيد. 390ميليارد تومان از 
این اوراق مشــاركت در اختيار بانك صنعت و معدن بود و عامليت 
910ميليارد تومان اوراق دیگر را بانك آینده برعهده داشت. بخشي 
كه برعهده صنعت و معدن بود در مهر ماه سال98 براي خطوط 6 و 7 
آزاد شد، اما منابع 910ميليارد توماني كه قرار بود توسط بانك آینده 
منتشر شود، به دليل عدم پذیرش وثيقه هاي ملکي شهرداري تهران 
آزاد نشده بود. این اوراق مذكور هم اواسط تيرماه طبق توافق جدیدي 
كه بين معاونت مالي شهرداري و بانك آینده صورت گرفت، اجرایي 
و قرار شد با مساعدت بانك مركزي ضمانتنامه بين بانکي اخذ و سهم 

شهرداري از این اوراق آزاد شود.«

مدیرعامل متروی تهران ادامه داد: »اوراق مشاركتي كه براي مترو 
منتشر مي شود براساس قانون حمایت از سامانه هاي ریلي مصوب 
اسفند1385 مجلس شوراي اسالمي 50درصد آن در تعهد دولت 
و 50درصد دیگرش در تعهد شــهرداري است. برهمين اساس، با 
قبول ضمانتنامه بين بانکي كه از ســوي بانك شهر در وجه بانك 
آینده صادر شد، حدود 3هفته پيش سهم 50درصدي شهرداري 
را دریافت كردیم. درباره 50درصد ســهم دولت امــا بانك آینده 
وثيقه و تضميــن خاص خود را طلب مي كرد كــه این موضوع نيز 
هفته گذشته با پيگيري هاي معاونت مالي شهرداري برطرف و قرار 
شد طبق بند9 مصوبه بسته محرك اقتصادي كه در شوراي شهر 
تهران به تصویب رسيد، از طریق گرفتن هولوگرام تامين شود.« او 
اضافه كرد: »پنجشنبه گذشته، بخش باقيمانده اوراق مشاركتي كه 
نزد بانك آینده بود نيز آزاد و به خزانه شــهرداري تهران واریز شد 
تا پشتوانه اي براي عملياتي كردن برنامه هاي مترو در سال جاري 
باشد.« علي امام در بخش دیگري از سخنانش به برنامه هاي امسال 
این شركت اشاره و خاطرنشــان كرد: »در برنامه امسال راه اندازي 
12ایستگاه در خطوط 3، 6 و 7 خواهد بود كه 7ایستگاه در خط6، 
4ایستگاه در خط7 و یك ایستگاه در خط3 پيش بيني شده است. 
اميدواریم این اقدامات به همراه افتتاح 2پست برق در خطوط 3 و 

7 تا پایان سال اجرا شود.«
او در خصوص فعاليت هاي مربوط به مطالعات خط10 مترو گفت: »این 
خط در فاز مطالعاتي قراردارد. بخش غربي خط10 حدفاصل ميدان 
كتاب تا وردآورد را در اولویت قرار داده ایم كه طبيعتا تأمين منابع مالي 
آن حساس ترین بخش كار است. ضمن اینکه طراحي آن نيز توسط 

مشاور ذیصالح در حال انجام است.«
علي امام با اشــاره به اینکه تأمين مالي و تعيين مدل مالي مناسب، 
بحث مهم كار است، تصریح كرد: »3منطقه 2، 5 و 22 در بخش غربي 
این خط ذینفع هستند كه ما با هر سه شهردار این مناطق در 2هفته 
اخير جلســاتي را برگزار كرده ایم. این جلسات خوشبختانه منجر به  
صورتجلسات و تفاهمنامه هایي شده است. هفته پيش تفاهمنامه اي 
با شهردار منطقه22 مبادله داشتيم و پنجشنبه هم با شهردار محترم 
منطقه5 به توافقــات خوبي رســيدیم. ضمن اینکه پيــش از آن با 

شهرداري منطقه2 هم توافق كرده بودیم. «
مدیرعامل متروی پایتخت در پایان درباره بودجه هاي مصوب شوراي 
اسالمي شــهر تهران براي مترو هم گفت: »بودجه مصوب شورا براي 
مترو 2800ميليارد تومان است كه 800ميلياردتومان آن غيرنقدي 
است. با توجه به پيگيري هایي كه از ابتداي سال انجام شده، درخصوص 
تأمين این بخش از بودجه خيلي اميدواریم. ضمن اینکه نســبت به 
تحقق نيمي از 2هــزار ميلياردتومان بودجه نقــدي نيز خوش بين 

هستيم؛ اما به هرحال این موضوع به شرایط بستگي دارد.«

مبحث 19 را رعايت كنيد و تخفيف بگيريد
» مالــکان ســاختمان هایي كه 

اصول مربوط بــه مبحث 19 در انرژي
ساختمان سازي را رعایت كنند، 
مشمول تخفيف و بسته هاي تشویقي در عوارض 
مي شــوند«؛ این خبــر را رئيس كميســيون 
معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران اعالم 
كرد. به گزارش همشهري، محمد ساالري گفت: 
نــرژي در  »متأســفانه ســرانه مصــرف ا
ساختمان هاي كشور ما به شدت باال و هدررفت 
انرژي در آنها بسيار زیاد است. با وجود اینکه به 
موجب مبحث19 مقررات ملي ساختمان این 
الزام براي مالــکان و همه كســاني كه متولي 
ساخت وساز هستند وجود دارد و شهرداري ها 
مکلف بــه اجراي این مبحــث و رعایت اصول 
مربوطه هستند و باید قوانين مربوط به هدررفت 
انرژي در دیوار ها و سقف و كف ساختمان ها اجرا 
شود، اما باز مي بينيم كه هم به لحاظ نوع مصالح 
و هــم در فرایند اجراي مبحث19 با مشــکل 
مواجهيم. این در حالي است كه مقررات مربوط 
به مبحث19 هم اكنون در حال اجراست.« او با 
بيان اینکــه براي اجراي درســت این مبحث، 
پيشنهاداتي مطرح كرده ایم كه مشاور معاونت 
شهرسازي معماري در حال كار كردن روي آن 
است، افزود: »به عنوان مثال در برخي از مناطق 

شــمال شــهر تهران 
مالکان ملــزم به رعایت 
از  ســري  یــك 
شــاخص هاي انرژي در 
ي   ز ن ســا ختما سا

مي شوند تا هدررفت انرژي در ساختمان ها به 
حداقل برســد و بــه ميزاني كه مالــکان این 
شــاخص ها را رعایت كنند، بسته تشویقي در 
عوارض به آنها داده شود.«به گفته ساالري در 
شهرداري و شورا براي كساني كه این اصول را 
رعایت مي كنند تخفيفي در بسته هاي تشویقي 
عوارضي درنظر گرفته شده است. عضو شوراي 
شــهر تهران اضافه كرد: » به طوركلي اجراي 
دقيــق اصــول مربــوط بــه مبحــث19 در 
ساختمان سازي  هزینه بر است و سازنده ها در 
همه نقاط شــهر تهــران از اجــراي این طرح 
اســتقبال نمي كنند. به همين علت پيشنهاد 
كردیم ابتــدا در مناطق شــمالي این طرح را 
به صورت پایلوت اجرا و بعد به یك رویه تبدیل 
شود. وقتي این موضوع به یك رویه تبدیل شد، 
مصالح مربوطه هم تهيه مي شــود، هزینه هاي 
مربوط به اجــراي آن كاهــش یافته و مجري 
متخصص هم زیاد مي شود و در ادامه مي توانيم 

این نسخه را به كل شهر تعميم دهيم.« 

شهردار تهران با بيان اینکه شيوع 
ویروس كرونا موجب شــده در خبر

طول 5 ماه گذشــته درآمد هتل 
شــهر نزدیك صفر باشــد، اعالم كــرد: »از 
8كارگري كه با آنها تمدید قرارداد نشد، 4نفر 

به شركت هاي زیر مجموعه معرفي شده اند.«
به گزارش پایگاه خبري شــهر، پيروز حناچي 
در نامــه اي و در پاســخ بــه تذكر افشــين 
حبيب زاده، عضــو كميســيون حمل ونقل و 
ترافيك شــوراي شــهر تهران درباره تعدیل 
كارگــران یکــي از مجموعه هــاي مرتبط با 
سازمان بازنشستگي شــهرداري تهران بيان 
كرد: یکي از مجموعه هایي كه به منظور كمك 
به تأمين درآمدهــا و منابع مالــي در اختيار 
سازمان بازنشستگي قرار گرفته است، مجموعه 
هتل شهر است. این هتل  تا قبل از سال98 در 
اختيار مؤسســه معين قرار داشت كه به دليل 
مدیریت نامناسب دچار مشکالت عدیده مالي 
و اداري شد. شــهرداري باهدف واقعي سازي 
درآمد حاصل از هتل و نيــز تأمين منابع الزم 
براي تعميــر و نگهداري و همچنين كســب 
درآمد پایدار، ناگزیر شــد كه در سال گذشته 
با نظر كارشناس رســمي دادگستري اقدام به 
برگزاري مزایده كند. شركت عمران تهاتر شهر 

از شركت هاي وابسته شهرداري به همراه چند 
مؤسسه و شــركت دیگر دراین مزایده شركت 
كردند و درنهایت این شــركت برنده و قرارداد 

منعقد شد.
او ادامه داد: یکي از مشکالت به وجود آمده، عقد 
قرارداد كاركنان هتل شــهر با شركت هادیان 
شــهر بود. این امر موجب ایجاد این شائبه شد 
كه كاركنان هتل، كارمندان شهرداري تهران 
هســتند درصورتي كه آنها نيــروي قراردادي 
مؤسســه معين به عنوان بهره بردار هتل شهر 
بوده انــد و رابطه اســتخدامي كاركنان تحت 
مدیریت بهره بردار به مفهوم رابطه استخدامي 
با شــهرداري تهــران نيســت. حــال آنکه 
اداره كنندگان مجموعه هتل شــهر و مدیران 
وقت سازمان بازنشستگي با این هدف كه منافع 
حاصل از عقد قرارداد كاركنان هتل به شركت 
هادیان شــهر تعلق گيرد اقدام به عقد قرارداد 
با كاركنان هتل كرده بودند.شــهردار درباره 
عقــد قراردادهاي یك و ســه ماهه با كاركنان 
شاغل در هتل نيز بيان كرد: سررسيد قرارداد 
سازمان بازنشستگي با شــركت عمران تهاتر 
شــهر به عنوان بهره بردار هتل شــهر تا تاریخ 
31خرداد1399 بــود، لذا مي بایســت تمام 
قراردادها با كاركنان تا پایان خرداد ماه منعقد 

مي شــد و در مواردي هم به دالیل انضباطي، 
قرارداد یك ماهه تنظيم شده است.

شهردار تهران با بيان اینکه شيوع ویروس كرونا 
بيشترین آســيب را براي صنعت گردشگري و 
هتلداري داشته و در طول 5 ماه گذشته درآمد 
هتل نزدیك به صفر بوده است، گفت: با وجود 
این از مجموع 60نفر از افراد شــاغل هيچ یك 
به دليل وجود شــرایط بحرانــي اخير تعدیل 
نشــده اند. دليل عدم تمدید قــرارداد 8نفر از 
كاركنان، ضعف عملکرد و قصور در انجام وظایف 
محوله و نيز شکایت هاي مکرر مهمانان بوده كه 
مستندات آن موجود اســت. با این حال پس از 
عدم تمدید قرارداد افراد یادشده، یك ماه پاداش 
براي هر یك از آنها درنظر گرفته شــد. 4نفر از 
آن كاركنان به دیگر شركت هاي زیرمجموعه 
معرفي شدند. از 4نفر باقيمانده 3نفر بازنشسته 
هستند و یك نفر هم به علت مشکالت انضباطي 
امکان كار ندارد. در قبــال عدم تمدید قرارداد 
با آنها، 3نفر كاركنان جدید توســط مدیر هتل 
جایگزین و بــه كار گرفته شــده اند كه داراي 
ســوابق تجربي، گواهينامه های آموزشي الزم 
و همچنين تحصيالت مرتبط هستند. صراحتا 
اعالم مي شود كه تعدیل ها هيچ گونه ارتباطي با 

اعتراض انجام شده ندارد.

توضيحات شهردار تهران درباره كاركنان هتل شهر

مسير دوچرخه بايد هدف و پيوستگي داشته باشد40سال طول مي كشد پياده رو هاي شهر را بهسازي كنيم

صفا صبوري ديلمي، معاون امور فني و عمراني شهرداري تهران
ما براي ايجاد مســير  دوچرخه ســواري فضاي پــارك خودرو ها را 
نمي گيريم. فضايي كه به پياده رو افزوده مي شــود از سواره رو گرفته 
مي شود و اگر از قبل اجازه پارك حاشيه اي در آن وجود داشته باشد، 
باز هم  مي توان خودرو ها را در كنار خيابان پارك كرد. مگر اينكه شرايط 
خاصي وجود داشته باشد. عالوه بر آن پاركينگ موتور سيكلت در اين 
پياده رو ها ساخته شده اســت. االن در مقابل ساختمان هاي اداري يا 
پاساژ ها تعداد زيادي موتورسيكلت را مي بينيد كه به صورت پراكنده 
روي پل يا در عرض پياده رو پارك شــده اند. اين فضا در پياده روسازي 
الله زار و بخشي از خيابان ايرانشــهر پيش بيني شده است. به عنوان 
مثال مغازه داران خيابان ايرانشهر   امكان دارد كه در ابتدا تصوركنند 
پياده رو سازي جديد مزاحمت ايجاد مي كند اما  با تردد بيشتر و بهتر 
مشــتريان، كســب و كار مغازه هايي كه در مجاورت اين پياد ه رو ها 
هستند هم بهتر مي شود. ساخت مســير دوچرخه سواري بخشي از 
يك طرح بزرگ تر است كه شــامل پياده روی جامع و كامل مي شود. 
از 10ماه قبل روي اين پروژه مطالعه شده است. تهران نقص بزرگي در 
زمينه پياده روی دارد. در بســياري نقاط پياد ه روي بزرگي كه عرض و 
سطح مناســب براي معلوالن، كم توانان، سالمندان و كودكان داشته 
باشد، نداريم. پياده رويي كه نور و فضاي سبز هماهنگ داشته باشد و 
كافو هاي برق)پست هاي كوچك برق( و شالتر هاي مخابرات يا جعبه هاي 
تاسيساتي ديگر آن در يك خط قرار گرفته باشند، نداريم. براي همين 
است كه گفتيم مي خواهيم 500كيلومتر پياده رو بسازيم. برآورد ما اين 
است كه در تهران بايد حدود 20هزار كيلومتر پياده  روي خوب داشته 
 باشيم. االن شــايد حدود 12هزار كيلومتر پياده روی معمولي داريم.
8- 7هزار كيلومتر از خيابان ها هم اصال پياده رو ندارند يعني آسفالت 
از دو طرف تا ديوار ادامه دارد. خودرو ها هم چســبيده به ديوار پارك 
مي كنند و مردم مجبور هستند از وسط خيابان عبور كنند. هرچيزي 
كه در شهر براي آن جايي پيدا نشد را در پياده روی جا داده ايم. كسي 
كه خانه اش را مي ساخته سطح پياده رو را باالتر برده و در دوطرف آن 
پله گذاشته است. اگر ما بتوانيم هر سال 500كيلومتر پياده رو بسازيم 
40سال طول مي كشــد كه بتوانيم پياده رو هاي شهر را بهسازي كنيم. 
االن صد سال است كه در تهران معبر ســواره رو و پياده رو مي سازيم 
و به اين وضعيت رســيده ايم. بنابراين تصميم گرفتيم طرحي را آماده 
كنيم كه بر اساس آن هر سال 500كيلومتر پياده رو بسازيم. امسال در 

مناطق 500كيلومتر اول ساخته مي شود. اين بخشي 
از نقشه اي است كه مشــاوران طراح مسير هاي 
مناسب سازي  معلوالن، معاونان شهردار و... امضا 
كرده اند. براي نخستين بار اســت كه 6معاونت 
شهردار تهران پاي يك نقشه را با عنوان »بهسازي 

ساالنه 500كيلومتر پياده رو هاي شهر تهران« امضا كرده اند. تمام اين 
مسير ها مجوز پليس و كميته معابر دارد. البته يك عنوان مشخص براي 

اين پياده رو انتخاب مي شود تا نشانه امكانات و ساماندهي آن باشد.
در اين مسير ها هدايت آب هاي سطحي هم تغيير مي كند. در شوراي 
فني شهرداري تهران تصويب كرديم كه تمام خيابان هاي شرقي غربي 
تهران احتياج به نهر روباز ندارند زيرا به دليل اينكه شرقي غربي هستند 
مي توان آب هاي آنها را با كانيو )نهر كوچك و كم عمق( هدايت كرد. اين 
هم اصالح مي شــود تا ميزان زباله اي كه درون نهر ها ريخته مي شود و 

همزمان با آن زاد و ولد موش هم كاهش پيدا كند.
اگر در اين صد ســال با اين نگاه پياده روی كامل ساخته مي شد نيازي 
نبود كه دانش آموزان با سرويس به مدرسه بروند و مي توانستند مانند 
سال هاي دور، در مسير امن خانه و مدرسه دوچرخه سواري كنند. االن 
شهر آنقدر خودرومحور شده اســت كه والدين به خاطر ايمني بچه ها 
آنها را در مسافت هاي كوتاه هم با ســرويس به مدرسه مي فرستند. 
االن در برخي از كشورها از اسكوتر هم به عنوان يك وسيله رفت وآمد 
استفاده مي شود. چند سال ديگر كه اين وسيله در ايران رايج شد، مردم 
نمي توانند در سواره رو از آن استفاده كنند زيرا خطر تصادف با خودرو 
دارد. عابر و دوچرخه سوار در مقابل خودرو ضعيف هستند و مهم ترين 

مسئله ايمني عابر است.
در طرح فعلي مســير هاي دوچرخه سواري به ســمت مقاصدي مثل 
ايستگاه هاي مترو ساخته مي شوند تا شهروندان بتوانند با دوچرخه به 
ايستگاه برسند و بعد در بازگشت دوباره با دوچرخه به خانه برگردند. 

اين اقدام كاربرد خودرو هاي شخصي يا مسافركش را كمتر مي كند.
پياده رو ها به هم پيوسته هستند و در منطقه هاي مجاور به هم اتصال 
دارند. اگر هم در جايي به اهداف خودمان نرسيم در سال بعد جبران 
مي كنيم تا حلقه ها كامل شــوند. هر سال شهرداري تهران هزينه اي 
براي پياده رو ســازي اختصاص مي داد ولي به دليل اينكه به شــكل 
متمركز انجام نمي شد به بار نمي نشســت. اين طرح با همان هزينه 

انجام مي شود. 

سيد مهدي معيني، عضو كميته پياده مداري 
شوراي شهرتورنتو

آنچه كه براي مسير هاي دوچرخه اهميت دارد 
اين است كه مبدأ و مقصد مسير دوچرخه كامال 
مشخص باشد. ساخت مسير هاي خطي بدون 
هدف مطمئنا مورد استقبال قرار نمي گيرد. مثال 
در خيابان ايرانشهر قرار است چه كسي از كجا 
به كجا برود؟ چون جاي پارك به اندازه كافي 
نيست و فرهنگ خودرو همچنان مسلط است و 
حتي پارك دوبل هم در آن ديده مي شود. حوزه 
معاونت شهرسازي پروژه اي براي مناسب سازي  
فضا هاي شــهري دارد كه مهم ترين بخش آن 
مناسب ســازي پياده رو ها براي تمام اقشار 
شــهروندان اســت. در كنار آن اگر خيابانی 
ظرفيت ايجاد خيابان كامل را داشت شناسايي 
و با پيشنهاد شهرداري هاي مناطق اجرا شود. 
در اين ميان طرح ســاخت مســير دوچرخه 
سواري در خيابان ايرانشهر به صورت نمادين 
اجرا شده اســت. نكته اي كه در تهران بايد به 
آن دقت كنيم شيب زياد شهر است كه اجازه 
حركت روان و راحت را براي همه دوچرخه ها 
نمي دهد براي همين گسترش دوچرخه سواري 
هيچ وقت دراولويت قرار نداشت. كارشناسان 
پيشنهاد مي كنند كه يك حلقه در مركز شهر و 
در خيابان هاي شرقي - غربي براي دوچرخه ها 
ايجاد شود و بايد يك مقصد پر رفت وآمد براي 
اين مسير ها وجود داشته باشد. مثال دانشگاه 
تهران يكي از اين مقاصد اســت. اگر از شعاع 
5كيلومتري اطراف دانشــگاه مسير هايي به 
طرف آن كشيده شــود تا دوچرخه  سواران را 
به سمت دانشگاه هدايت كند، دانشجويان از 
آن استقبال خواهند كرد. اگر فقط در خيابان 
كشاورز يا خيابان طالقاني و بدون اتصال مؤثر به 
ديگر مسير ها، مسير دوچرخه سواري ساخته 

شود كاربرد زيادي نخواهد 
داشت. خيابان هاي اطراف 
ميدان انقــالب، ميدان 
فردوســي، بلوار كشاورز 
خيابان كريمخان، ميدان 

هفت تير و اميرآباد هم عرض مناسبي دارند و 
شهرداري هم به آن توجه دارد. تداوم حركت 
پياده و دوچرخه كه مــا آنها را همراه يكديگر 
مي دانيم نيازمند يك برنامه ريزي همه جانبه 
و كامل اســت كه نبايد انتظار داشته باشيم 
در فرصت كوتاهي اجرا شــود. اشكالي كه در 
اين زمينه وجود دارد اين اســت كه مديران 
شــهري تصور مي كنند با ايجــاد پياده راه يا 
مسير دوچرخه ســواري مي توانند شهر را به 
سمت استفاده از آن ســوق بدهند. در دوران 
قبلي مديريت شــهري هم 12پياده راه ايجاد 
كردند اما بايد توجه كرد كه پياده  مداري يك 
سبك زندگي است كه وابستگي به خودرو را 
كم و توجه مردم را به محيط اطراف خودشان 
جلب مي كند تا ارتباط بيشــتري با آن برقرار 
كنند. اين سبك زندگي اگر بخواهد جايگزين 
شود نيازمند كاهش تعداد و سرعت خودرو ها 
و عرض سواره رو است اما در 50سال گذشته 
تســهيالت همه معطوف به توسعه معابر براي 
خودرو بوده است. در تهران حدود 350محله 
داريم كه بســياري از نيازهاي روزمره مانند 
خريد هاي خانگي در آن انجام مي شــود اما 
به دليــل اينكه اين محله هــا قابليت حركت 
پياده و دوچرخه ايمــن ندارند باز هم گروهي 
از شــهروندان خريدهاي خانگي را با خودرو 
انجام مي دهند. مهم تريــن عناصر اين اتفاق 
فرهنگســازي و ايمني است و كشور هايي كه 
در گسترش آن موفق بوده اند همين 2 محور 

را دنبال كرده اند.
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   گزارش بانك ها و مطالبات آنها
محمد رضا حســين زاده، مديرعامل بانك ملي و 
دبير شــوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه 
دولتي با ارائه گزارشــي درباره عملكرد بانك ها 
در حوزه نظارت و كاهش فســاد و تخلف و توجه 
به معيشت مردم و رونق كســب و كار و آخرين 
وضعيت مطالبات و معوقــات بانك ها اعالم كرد: 
بانك ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ ميليارد ريال 
تســهيالت پرداخت كرده اند. وي رقم بنگاه هاي 
كوچك و متوسط كه در راستاي حمايت بانك ها 
از نظام توليد تسهيالت دريافت كردند را ۲۱ هزار 
واحد توليدي عنوان كرد و افزود: در يك ســال 
گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت 
شده و در ســه ماهه اول امسال نيز ۱۱۱ هزار زوج 
جوان از اين تسهيالت استفاده كرده اند. به گفته 
حسين زاده، بانك ها براي آسيب ديدگان حوادث 
غيرمترقبه همچون سيل و زلزله ۳۷ هزار ميليارد 
تومان و در ايام كرونا نيز ۲۳ هزار ميليارد تومان در 
قالب تسهيالت حمايتي يك تا دو ميليون توماني 
پرداخت كرده اند و بيش از ۵۱ هزار ميليارد تومان 
نيز براي كمك به ۶۳ هزار واحد توليدي و اقشار 
آسيب ديده تخصيص يافته است. وي با اشاره به 
آمار ۲۲۰ هزار نفري پرسنل بانك هاي دولتي و نيمه 
دولتي اعالم كرد كه در يك سال گذشته با تقويت 
سيستم هاي نظارتي درون سازماني رقم تخلفات 
بانك ها به زير ۲ درصد كاهش يافته كه به گفته او 
مبداء و منشأ بخش عمده اين تخلفات نيز خارج از 

نظام بانكي است.
همچنين چند نفر از مديــران بانك ها از رئيس 
دستگاه قضا خواســتند تا هيأت نخبگان براي 
بررســي تخصصي مســائل بانكي بــا حضور 
كارشناسان قضايي و بين الملل در جهت تقويت 
ريســك پذيري بانك ها تشكيل شــود، اجازه 
دسترســي به بانك هاي اطالعاتــي براي احراز 
صالحيت مالي و حرفه اي متقاضيان تســهيالت 
داده شود و دادستاني كل براي وصول مطالبات و 
معوقات از ابربدهكاران بانكي با بانك ها همكاري 
كنند. از ديگر خواســته هاي بانكداران از رئيس 
دســتگاه قضا تعيين مرجع اصلي رسيدگي به 
تخلفات بانك ها بــراي پرهيز از موازي كاري ها و 
همياري دادستان كل كشور به عنوان عضو هيأت 
امناي صندوق توســعه ملي براي رفع مشكالت 
مربوط به تعامل بانك ها و صندوق بود كه قرار است 
اين مطالبات در كارگروه مشــترك قوه قضاييه و 

بانك ها پيگيري شود.

نبض بازار

شاخص كل بورس تهران در مبادالت دیروز 3درصد رشد كرد و بيش از 268هزار ميليارد 
تومان به ارزش سهام شركت هاي حاضر در بازار ســهام اضافه شد. به گزارش همشهري، 
در مبادالت بازار سهام، شاخص كل بورس تهران با یك رشد پرقدرت 57هزارو325واحد 
معادل 3درصد رشد كرد و به یك ميليون و 961هزار واحد رسيد. این رشد اميدواري ها را 
براي عبور شاخص از مرز 2ميليون واحد بيشتر كرد. با رشد روز گذشته، بيش از 268هزار 
ميليارد تومان به ارزش سهام شــركت هاي حاضر در بورس و فرابورس اضافه شد و ارزش 
كل بازار سهام به 8658 هزار ميليارد تومان رسيد. سهامداران دیروز در مجموع 23هزارو 
827ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس مبادله كردند كه این ميزان نسبت به 

مبادالت چهارشنبه هفته قبل 6.5درصد رشد نشان مي دهد.

از شركت ها چه خبر؟
دیروز شركت صنایع چوب خزركاسپين با سرمایه 20 ميليارد توماني و سود خالص 22.1 
ميليارد توماني در بازار دوم معامالت فرابورس پذیرش شد و در نوبت عرضه اوليه ایستاد.

این شركت در زمينه توليد انواع محصوالت چوب عمدتا ام دي اف با ظرفيت اسمي 53 
هزار مترمکعب و سهم 4درصدي از بازار فعاليت مي كند و نخستين شركتي است كه از 
این صنعت وارد بازار سرمایه مي شود.مدیرعامل هلدینگ نيلپر نيز مدعي شد سهام این 
شركت تا پایان سال جاري در بورس عرضه مي شود. دیروز همچنين معاون مدیرعامل 
سازمان خصوصي سازي  گفت:13 شــركت دیگر در قالب صندوق هاي سرمایه گذاري 
دولتي واگذار مي شوند. 7 شركت نيز از قبل پذیرش شــده اند و به مرور یا تدریجي و یا 
بلوكي عرضه مي شوند. آنطوركه شركت ذوب آهن اصفهان به عنوان یکي از شركت هاي 
بزرگ فرابورس خبر داده، این شركت قصد دارد ســرمایه اش را به زودي افزایش دهد.

مطابق اطالعات ارائه شــده پيشنهاد افزایش ســرمایه 36درصدي از محل مطالبات و 
آورده نقدي سهامداران از ســوي ذوب آهن ارائه شده تا سرمایه این شركت به 8.3 هزار 
ميليارد تومان برسد.این افزایش سرمایه درصورت صدور مجوز سازمان بورس و موافقت 
سهامداران در مجمع فوق العاده انجام خواهد شــد. معصوم ضميري، مدیرعامل بيمه 
پاسارگاد نيز اعالم كرد: برنامه افزایش ســرمایه 100 درصدي از محل سود انباشته این 
شركت در شهریورماه اجرا خواهد شــد.به گفته او مرحله دوم افزایش سرمایه هم سال 
آینده انجام خواهد شد و طي آن سرمایه این شــركت به 2 هزار ميليارد تومان خواهد 
رسيد.این شــركت فعال برنامه اي براي افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابي دارایي ها 
ندارد. شركت مارگارین نيز درباره شایعه افزایش ســرمایه این شركت از محل تجدید 
ارزیابي دارایي ها اعالم كرد، موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابي زمين پس از 
دریافت نظر نهایي و گزارش كارشناس رسمي دادگستري و همچنين گزارش توجيهي 
در هيأت مدیره طرح و درصورت وجود صرفه و صالح در دستور كار قرار خواهد گرفت. این 
شركت همچنين درباره كاهش ميزان توليداتش اعالم كرد: با توجه به تشدید تحریم ها و 
عدم تخصيص ارز توسط بانك مركزي، واردات و تامين روغن خام با مشکل مواجه شده و 
منجر به كاهش ذخایر روغن شده است.این موضوعات منجر شده است سقف توليد این 
شركت از ابتداي امسال به ميزان 8تا 10هزار تن در ماه كاهش یابد. دیروز همچنين زمان 
افزایش سرمایه پگاه گلستان از محل تجدید ارزیابي دارایي ها مشخص شد. هيأت مدیره 
پيشنهاد كرده بود سرمایه این شــركت تا 409درصد از محل تجدید ارزیابي دارایي ها 
افزایش یابد اما ســازمان بورس با افزایش ســرمایه 341درصدي موافقت كرد به این 
ترتيب سرمایه این شركت از12به 52.9ميليارد تومان افزایش خواهد یافت. مدیرعامل 
سرمایه گذاري مس سرچشمه هم درباره طرح هاي توســعه این شركت گفت: افزایش 
ماشين آالت معدني، پروژه توليد مواد شيميایي و حمل آن، توليد الستيك هاي سنگين، 
پروژه فلوتاسيون پروژه هاي شركت هســتند ضمنا افزایش خاكبرداري و فعاليت هاي 

معدني منجر به رشد سود در سال 99شده است.
نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته 

درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1961649573253.01شاخص كل بورس- واحد

2382714396.43ارزش معامالت- ميليارد تومان

52.29-3015981-2752019تعداد معامالت- دفعه

86582683.19ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

رشد۲۶۸هزار ميليارد توماني ارزش بازار سهام

حــدود  آمارهــا  براســاس 
2ميليون و220هزار نفر متقاضي مسكن

دریافت وام ودیعه مسکن هستند 
كه كمتر از یك ميليون نفر از آنها شانس دریافت 
این تسهيالت را دارند؛ تســهيالتي كه نام آن 
براســاس نظر شــوراي فقهي بانك مركزي به 
تسهيالت مرابحه كاال و خدمات تغيير كرده و 
آن گونه كه معاون مســکن و ساختمان وزارت 
راه وشهرســازي مي گوید فرایند پرداخت آن از 
20مرداد و با معرفي افراد واجد شرایط به بانك ها 
آغاز خواهد شد؛ اما یك منبع آگاه به همشهري 
مي گوید: هنوز در مورد وثيقــه و ضمانت این 
تســهيالت توافق جامعي با نظام بانکي انجام 

نشده است.
به گزارش همشهري، براســاس جزئيات طرح 
پرداخت ودیعه مسکن به مســتأجران كه اول 
مرداد در جلسه هيأت دولت به تصویب رسيد، 
20هزار ميليارد تومان منابع درنظر گرفته شده 
و قرار است در قالب تســهيالت مرابحه كاال و 
خدمات با نرخ ســود 13درصد به خانوارهاي 
مســتأجر داراي سرپرســت حقوق بگير ثابت 
پرداخت شــود. در این طرح خانوارهاي 5 نفره 
و بيشــتر و خانه اولي هاي تازه ازدواج كرده در 
اولویت هستند و به ترتيب در تهران، كالنشهرها 
و سایر نقاط شهري مي توانند تسهيالت ودیعه 
مسکن به مبلغ 50، 30 و 15ميليون تومان  را 

دریافت كنند.

ثبت نام همه نيازمندان
در كشور حدود 6ميليون و600 هزار نفر مستأجر 
شهرنشين وجود دارد كه طبق ارزیابي هاي اوليه 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازي حدود 
2ميليون و200 هزار نفــر از آنها نيازمند حمایت 
و دریافت كمك ودیعه مســکن هســتند. البته 
به واســطه كمبود منابــع و عدم كفایت 20هزار 
ميليارد تومان اختصاص یافته به طرح پرداخت 
كمك ودیعه مســکن، لزوما همه ایــن خانوارها 
قادر به دریافت تسهيالت حمایتي دولت نيستند. 
آمارهاي جدید وزارت راه وشهرســازي از ميزان 
ثبت نام خانوارهاي متقاضي دریافت كمك ودیعه 
مسکن نيز نشان مي دهد كه از 4مرداد تا شامگاه 
9مرداد كه فرصت ثبت نام در این طرح به پایان 
رسيد، 2ميليون و220 هزار نفر براي دریافت این 
تســهيالت ثبت نام كرده اند. با مقایســه آمارها 
این گونه بــر مي آید كه طبــق برآوردهاي اوليه 

وزارت راه وشهرســازي، تقریبا همه خانوارهاي 
مســتأجر نيازمند كمك ودیعه مسکن متقاضي 

دریافت این تسهيالت شده اند.

احتمال پرداخت تسهيالت از ۲۰مرداد
با اتمــام مهلت ثبت نام در طــرح كمك ودیعه 
مسکن، فرایند پایش و راستي آزمایي متقاضيان 
آغاز شــده و آن گونه كه محمود محمودزاده، 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازي 
مي گوید مســتأجران واجد شرایط دریافت وام 
ودیعه مســکن از 20مرداد به بانك ها معرفي 
خواهند شد. البته بررسي هاي همشهري نشان 
مي دهد كه هنــوز هيچ اقدامــي درخصوص 
اطالع رساني به مستأجران واجد شرایط انجام 
نشــده اســت و متقاضيان باید تا فراهم شدن 
مقدمــات اوليه اجراي این طــرح در مجموعه 

وزارت راه  و شهرسازي صبوري كنند.

اختالف نظر در تضمين وام وديعه مسكن
پس از تصویــب طــرح پرداخــت وام ودیعه 
مســکن در هيأت دولت، وزیر راه  و شهرسازي 
اعالم كرد؛ افراد واجد شــرایط استفاده از این 
تسهيالت با دریافت نامه اي از محل كار خود كه 
تضمين كننده كسر اقساط وام از حقوق ماهانه 
آنها باشــد، مي توانند از این تسهيالت استفاده 
كنند و ضمانت بيشتري براي دریافت تسهيالت 
درنظر گرفته نشده اســت. در ادامه مدیر دفتر 
اقتصاد مســکن وزارت راه  و شهرســازي نيز از 
زمينه ســازي براي توثيق گواهي سهام عدالت 
متقاضيان دریافت وام ودیعه مســکن به عنوان 
تضمين این تســهيالت خبــر داد كه مي تواند 
به ویژه براي دریافت وام 15ميليون توماني در 
شهرهاي كوچك بسيار كارســاز باشد. عاقبت 
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه  و شهرســازي از تســهيل حداكثري 
براي پرداخت تســهيالت ودیعه مســکن خبر 
داد و با اعالم اینکه مســتأجران واجد شرایط 
براي دریافت وام ودیعه مسکن نيازي به ضامن 
ندارند، به ایرنــا گفت: بــراي ضمانت، گواهي 
كسر از حقوق، ســهام عدالت یا سفته كفایت 
مي كند و اگر خانواده اي یارانه خود را به عنوان 
ضامن قرار نداده باشد مي تواند از حساب یارانه 
خود به  عنوان ضامن دریافت این تســهيالت 

استفاده كند.
این در حالي است كه پيگيري هاي همشهري 

نشان مي دهد، فعال تسهيل شرایط تضمين وام 
ودیعه مسکن به یکي از چالش هاي وزارت راه  
و شهرســازي و بانك مركزي تبدیل شده و با 
وجود تالش طرفين براي حل ایراد و مشکالت، 
همچنان اجماعي براي تسهيل شرایط تضمين 
این وام شکل نگرفته اســت. یك مقام آگاه در 
وزارت راه  و شهرسازي به همشهري گفت: طرح 
پرداخت ودیعه مســکن در حال طي آخرین 
مراحل هماهنگي با نظام بانکي و رفع مشکالت 
و ایرادات اســت و تاكنون ایراد شوراي فقهي 
بانك مركزي به ماهيت این تسهيالت با تغيير 
عنوان آن از وام ودیعه مســکن به تســهيالت 
مرابحــه كاال و خدمات رفع شــده اســت؛ اما 
همچنان مسائلي در مورد شــرایط تضمين و 
ضمانت این وام وجود دارد كه در دست بررسي 
است. طبق اظهارات این منبع آگاه، زمينه سازي 
براي معرفــي متقاضيان دریافــت وام ودیعه 
مســکن به بانك  پرداخت كننده یارانه نقدي 
خانوار نيز یکي از اقداماتي است كه براي فراهم 
شــدن امکان وثيقه كردن حساب یارانه نقدي 
به عنــوان تضمين دریافت این تســهيالت در 
دســتور كار قرار گرفته اما اختالف اقساط وام 
كمك ودیعه مسکن و مبلغ یارانه نقدي به یکي 
از نقاط اختالف نظر با بانك ها تبدیل شده است. 
او همچنين در مورد وثيقه شدن سهام عدالت 
براي دریافت این تسهيالت اظهار كرد: بانك ها 
به دليل نوسانات شدید قيمت سهام در بورس، 
با وجود اعتقاد به بنياد ســبد ســهام عدالت 
تالش مي كنند، ریسك توثيق این سهام را به 
حداقل كاهش دهند و نهایتا تا 30درصد ارزش 
دارایي سهام عدالت افراد را به عنوان وثيقه قبول 
مي كنند؛ این در حالي اســت كه بخش عمده 
ســهامداران عدالت حدود 15 تــا 20ميليون 
تومان دارایي دارند و این مبلغ فقط براي توثيق 
5 تا 7ميليون تومان از وام ودیعه كفایت مي كند. 
او اســتفاده از تجميع تضاميني مانند حساب 
یارانه و ســهام عدالت را نيز یکي از راهکارهاي 
حل مشکل عنوان كرد كه البته به واسطه ابعاد 
گسترده پرداخت وام به یك ميليون نفر مي تواند 
پيچيده و زمان بر باشد. به گفته این مقام آگاه، 
فعال این اجماع ميان وزارت راه  و شهرسازي و 
بانك مركزي شکل گرفته است كه متقاضيان 
ارائه دهنده گواهي كسر اقساط از محل كار نياز 
به وثيقه دیگري نداشته باشند و تسهيالت به 

آنها پرداخت شود.

وام وديعه مسكن در انتظار تفاهم با بانك ها
مسئوالن وزارت راه وشهرسازي مي گویند: متقاضيان دریافت وام ودیعه مسکن از 20مرداد به بانك معرفي 
مي شوند، اما یك مقام آگاه از اختالف نظر با نظام بانکي در مورد وثيقه و تضمين این وام خبر مي دهد
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 شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز ۳درصد رشد كرد

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

بسته حمايت از بورس راهي مجلس شد
به دنبال افزایش نگراني ها نسبت به آینده 

بورس یك عضو كميســيون اقتصادي بورس
مجلس از ارسال یك بســته حمایتي از 
سوي سازمان بورس به مجلس خبر داد و اعالم كرد قرار 
است این بسته امروز در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش همشــهري، شــاخص كل بورس تهران از 
ابتداي امســال تاكنون نزدیك به 220درصد رشــد 
كرده اســت و آنطور كه وزیر اقتصاد مي گوید از ابتداي 
ســال تاكنون 70هزار ميليارد تومان پول جدید وارد 
بازار سرمایه شده است.تعداد سهامداران بورس نيز به 
15ميليون و 251هزار نفر و با احتســاب سهام عدالت 
به 48ميليون و 500هزار نفر رســيده است.محاسبات 
نشان مي دهدكه جریان ورود پول هاي جدید به بورس 
هنوز قطع نشده و هر روز نقدینگي بيشتري وارد بورس 
مي شود. این رشد پرشتاب و افزایش استقبال از بورس 
این پرسش را ایجاد كرده است كه در زمان نزول بورس 
چه اتفاقــي براي ســرمایه هاي مردم خواهــد افتاد و 
بسياري ازكارشناسان و حتي دولتمردان را درباره آثار 

احتمالي سقوط بورس نگران كرده است.
به طور معمول سازمان بورس از طریق 2 صندوق تثبيت 
و توسعه بازار سرمایه ازسرمایه هاي مردم در زمان هاي 
نزول محافظت مي كند اما به نظر مي رسد به دليل بزرگ 
شــدن ابعاد بازار ســرمایه این 2 صندوق به طور كامل 
آمادگي الزم براي حمایت از بازار سرمایه در زمان هاي 
نزول را ندارند. بر همين اساس سازمان بورس به تازگي 
طرحي را آماده كرده اســت كه براســاس آن در زمان 
ســقوط شــاخص هاي بورس از ســهامداران حمایت 

مي شود.
هنوز از جزئيات این بســته حمایتــي اطالعات كاملي 
در دست نيست اما اطالعات دریافتي همشهري نشان 
مي دهد كه ســرفصل اصلي این بسته حمایتي مبتني 
بر افزایش توان مالي 2 صندوق تثبيت و توســعه بازار 
سرمایه و همچنين توسعه بازارگردان ها در بازار سرمایه 

است.این طرح كه به تازگي به مجلس ارسال شده است 
قرار است امروزدركميســيون اقتصادي مجلس مورد 
بررســي قرارگيرد.همزمان با این بسته حمایتي دولت 
نيز از تدارك برنامه هایي خبر داده است تا براساس آن 
از بازار سرمایه حمایت شود.فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
دیروزدرهمين رابطه گفت:در تالش هستيم سرمایه هاي 
جدیدي كه وارد بورس شده اند را حفظ كنيم و به بازار 
اوليه و نهایتاً به حوزه توليد و توسعه سرمایه گذاري سوق 
دهيم.علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز تأكيد كرده است 

كه دولت به بورس نگاه حمایتي دارد.

ارسال بسته سازمان بورس به مجلس
یك عضوكميســيون اقتصادي مجلس درباره ارســال 
بسته پيشنهادي سازمان بورس به مجلس گفت:درباره 
بازارسرمایه نگراني هایي وجود دارد و ما در جلساتي كه با 
مسئوالن سازمان بورس داشتيم این نگراني ها را به آنها 
هشدار داده ایم و از آنها خواسته ایم كه بسته پيشنهادي 
خود را براي بهبود وضعيت بورس و جلوگيري از آسيب 
و ضرر احتمالي مردم، به كميسيون اقتصادي ارائه دهند 
و اكنون بسته پيشنهادي سازمان بورس به كميسيون 

اقتصادي ارسال شده است.
محسن عليزاده با بيان اینکه نگراني هایي درباره آینده 
بورس وجود دارد به تســنيم گفت:مسئوالن سازمان 
بورس بسته پيشنهادي خود را ارائه كرده اند و قرار است 
امروز 12مرداد این بسته در جلسه كميسيون اقتصادي 
بررســي شــود.عليزاده با بيان اینکه این بسته درباره 
راهکارهاي ســازمان بورس براي رفع نگراني ها درباره 
این بازاراست، اضافه كرد:اگرپس از بسته، پيشنهادهاي 
مسئوالن ســازمان بورس به گونه اي باشــد كه نياز به 
همراهي مجلس در قالب طرح یا تصویب قوانين باشد، 
مجلس قطعا این كار را انجام خواهد داد، چراكه مجلس 
به دنبال تقویت بورس و همکاري مشترك با مسئوالن 

سازمان بورس است.

نگاه حمايتي دولت
همزمان با ارائه بسته پيشــنهادي سازمان بورس براي 
حمایت از بازارسرمایه ســخنگوي دولت نيز از اجراي 
برنامه هاي جدیدي از سوي دولت براي حمایت از بورس 
خبرداد و تأكيدكرد:دولت درحال برداشتن گام جدید 
خصوصي سازي  با مشاركت باالي مردم و شفافيت زیاد 
است.عرضه ســهام دربورس و درگام هاي بعدي عرضه 
مدیریت صورت خواهد گرفت و آینده نشان خواهد داد 
این تالش ها چه خدمتي را بــه اقتصاد ایران انجام داده 
است.علي ربيعي ادامه داد:برخي نگراني ها درخصوص 
حباب كاذب بــورس و یا برخي سوءاســتفاده ها، اصل 
این اتفاق مبارك را نباید خدشــه داركند چون در ذات 
بورس فراز و نشيب و افت و خيز وجود دارد و با نگاه ویژه 
وحمایتي كه دنبال خواهد شد بورس در درازمدت رشد 

خود را حفظ خواهد كرد.
او در پاسخ به این پرسش كه به دليل تغيير معادالت در 
بازار سرمایه هر تصميم اشــتباهي در اقتصاد و بورس 
مي تواند وضعيت معيشتي دامنه وسيعي از اقشار مردم 
را تحت تأثير قرار دهــد بر همين اســاس دولت براي 
جلوگيري از زیان مردم درزمان هاي نزول چه برنامه اي 
دارد، گفت: معتقدم بورس را ابتدا باید به عنوان یك گزاره 
اقتصادي مورد بررسي قرار داد.در اقتصاد ایران پيش از 
این بازارهاي موازي با بورس وجود داشته كه بازده آن 
یك بازده عمومي مولد نبوده و صرفا سوداگري را براي 
عده اي خاص به دنبال داشــت. هنردولــت این بودكه 
بازارسرمایه را به صورت مستقيم با جریان توليد، جریان 
شفافيت ســرمایه وخلق ثروت براي بخش عظيمي از 

جامعه شفاف و قابل دسترسي كرد.
او ادامه داد:دردوره اي شاهد تجربه اي از خصوصي سازي  
بودیم كه بخش كمي از جامعه از آن بهره مند شــدند و 
با نگاهي تجاري، خصوصي ســازي  دنبال شد اما اكنون 
دولت درحال برداشــتن گام جدید خصوصي سازي  با 

مشاركت باالي مردم و شفافيت زیاد است.

جلوگيري از انحراف و فساد در شبكه بانكي
كميته مشترك قوه قضایيه و بانك ها متولد مي شود

 انتقاد سيدابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضایيه از عملکرد بانك ها در بازار پول

اعطاي تســهيالت و حتي تملك 
واحد هاي توليدي در سفرهاي استاني سرانجام 
باعث شد تا بانکداران عمدتا دولتي و نيمه دولتي 
به همــراه نماینده اي از بانك هــاي خصوصي 
خواسته ها و مشکالت خود را با مرد شماره یك 
دستگاه قضا مطرح كنند. به گزارش همشهري، 
گفته هاي رئيسي و البته اظهارات 5مدیرعامل 
بانك حاضر در این نشست باعث شد تا طرفين 
ماجرا دست كم بر سر محورهایي چون جلوگيري 
از انحراف منابع بانکي، راه هاي حمایت بانك ها از 
توليد ملي و جلوگيري از راكد شدن واحدهاي 
توليدي و برخورد با فساد بانکي به توافق برسند. 
ازجمله اینکه رئيس قوه قضایيه در این نشست 
دســتور ویژه صادر كرد تــا كارگروهي 5 نفره 
متشکل از نمایندگان بانك ها، مسئوالن شوراي 
هماهنگي بانك ها و مسئوالن قضایي تشکيل و 
دستورالعمل هاي الزم براي حمایت هاي قضایي 

از سيستم بانکي تدوین شود.
رئيس دستگاه قضا در این دیدار از مدیران بانکي 

خواست كه خودشــان پيش از همه پيشگام در 
عرصه اصالح نظــام بانکي و پيگيــري احقاق 
حقوق بانك ها باشــند. وي ورشکســته نمایي 
برخي بدهکاران بانکي براي فرار از بازپرداخت 
تســهيالت، را مصداق بــارز »جــرم غيرقابل 
گذشــت« دانســت و تأكيد كرد: نظام بانکي و 
سيســتم قضایي باید با برخــورد قاطع، اجازه 
ندهند گيرندگان تسهيالت كه پول ملت را صرف 
اموري غيراز تعهداتشــان كرده اند، از پرداخت 

دیون خود فرار كنند.
پيشنهاد ابراهيم رئيســي به بانکداران طراحي 
ســازوكاري بود تا به افراد بدحساب تسهيالت 
داده نشــود و حتي به محض اطالع از تخلف با 
متخلفان برخورد شــود. البته این مقام ارشــد 
قضایي باردیگر بر لزوم فعال ســازي  واحد هاي 
توليدي و كارخانه هاي تحــت تملك بانك ها و 
بازگشت آنها به چرخه توليد تأكيد و خاطرنشان 
كرد: در این شرایط كه دشمن تالش مي كند با 
تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه توليد 
كشور را متوقف كند، مدیران بانك ها نباید اجازه 
دهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه 
توان و ظرفيت از نظــام توليد حمایت كنند و با 
سياستگذاري صحيح براي هدایت منابع بانك ها 
به سوي توليد، رونق اقتصاد ملي را در دستور كار 

خود قرار دهند.

چرا دنبال طلبتان نيستيد؟
رئيس قــوه قضایيه همچنيــن بانك ها را ملزم 
به پيگيري مطالبات شــان دانســت و با انتقاد 
از عدم شــکایت برخــي بانك ها بــراي وصول 
معوقات شــان اظهار داشــت: بانك ها باید در 
شکایت از بدهکاران كالن فعال تر عمل كنند، اما 
گاهي مي شنویم كه برخي از مدیران مي گویند 
ما شــکایت نداریم و قوه قضایيــه از ما چنين 

مي خواهد. 
وي همچنيــن از تركيب ســهامداري بانك ها 
انتقاد و با تأكيد بر ضرورت رعایت قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 دررابطه با سهامداري 
بانك ها افزود: براساس گزارش هاي موجود هفت 
بانك این ضوابط را رعایت نکردند كه این اقدامي 
خالف قانون و الزم به پيگيري است. تالش براي 
وصول تسهيالت سررسيد گذشته، جلوگيري از 
رشد شعب بانك ها، فعال سازي امالك و سرمایه 
بانك ها از دیگــر مطالبات رئيســي از مدیران 
بانك ها بــود. وي گفت: بانك هــا باید از طریق 
سرمایه گذاري و تخصيص امکانات خود به بخش 
توليد سودشــان را افزایش دهند نه از راه هاي 

نادرستي، چون راكد كردن منابع.

فساد را جدي بگيريد
رئيس قوه قضایيه با اشاره به تالش هاي نظارتي 
سيستم بانکي براي كاهش تخلفات در بانك ها، 
تأكيد كرد: بانك ها به طور مســتقيم با پول در 
ارتباطند و این مسئله در بروز فساد مؤثر است، 
اما مي توان از طریق تقویــت نهاد هاي نظارتي 
درون ســازماني مانع از بروز فساد شد. رئيسي 
درباره گزارش برخي مدیران بانکي درخصوص 
مبداء خارجي مفاسد بانکي تصریح كرد: اینکه 
فساد از درون سيســتم بانکي آغاز نشود خيلي 
مهم است. باید با نظارت مســتمر، دست هاي 
فاسد را در خارج سيستم نيز قطع كنيد و اجازه 

ندهيد فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.

۱.۹۷۰
 ۱.۹۶۰
۱.۹۵۰
۱.۹4۰
۱.۹۳۰
۱.۹۱۰
۱.۹۰۰
۱.۸۹۰
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زهرارفيعي
خبر نگار

 خطرناك ترین چيزي كه جان 
محيط
یك محيط بان را تهدید مي كند، زيست

شکارچي مســلح و سابقه داري 
اســت كه در بکرترین مناطق حفاظت شده 

بارها و بارها اقدام به شکار مي كند.
31جوالي روز جهاني محيط بان اســت ولي 
در ایران هنوز روز ملــي محيط بان در تقویم 
وجود ندارد. هدایت اهلل دیده بان، سرمحيط بان 
منطقه حفاظت شــده خائيز در گفت وگو با 
همشهري خطرناك ترین لحظه كاري خود را 
مواجه شدن با انسان مي داند و مي گوید: شغل 
محيط باني بسيار خطرناك است. معموال در 
مناطق حفاظت شده با شکارچيان متخلفي 
مواجه مي شــویم كه براي شکار تفنگ حمل 

مي كنند و اصال از قانون حرف شنوي ندارند.
انتظار بر این اســت كه مواجهــه با خرس و 
پلنگ مادر ســخت ترین تجربه كاري براي او 
باشــد ولي او مي گوید: اتفاقا لذتبخش ترین 
لحظه ها دیدن این حيوانات و رویش بذرهایي 
اســت كه در این مناطق كاشــته ایم. دیدن 
پلنگ در منطقه حفاظت شــده یعني به ثمر 
رسيدن 20ســال خدمت. شکارچي متخلف 

خطرناك تر از پلنگ است.

قانونيبرايحمايتازمحيطبانان
دیده بــان مي گویــد: بــا پرونــده جدیدي 
مواجــه نشــد كــه در آن قانــون »حمایت 
قضایي و بيمه اي از مأمــوران یگان حفاظت 
محيط زیســت و جنگلباني« مورد اســتناد 
قرار گيرد. براســاس این قانون، محيط بان ها 
و جنگلبانــان كــه ضابــط خــاص قضایي 
هســتند، صرفا در موارد ضــروري و آنچنان 
كه براي نيروهاي مســلح تعيين شده است، 
حق به كارگيري ســالح را در انجام وظایف و 
مأموریت هاي سازماني دارند. آنها همچنين در 
زمينه اجراي تکاليف، وظایف و مسئوليت هاي 

كيفري و مدني ناشــي از به كارگيري سالح، 
مشــمول قانون »به كارگيري سالح توسط 

مأموران نيروهاي مسلح« شده اند.

كدامبودجه؟
خستگي كار زماني به تنش مي ماند كه پاي 
شــکارچي متواري را به دادگاه مي كشاند و 
قاضي معتقد است چون تلفن همراه شکارچي 
متخلــف در منطقه ردیابي نشــده پس باید 

برایش قرار منــع تعقيب صادر 
شــود. هدایــت اهلل دیده بان 
مي گوید: نه تنها شکارچيان كه 
حتي قاچاقچيان مواد مخدر 

هم بســيار باتجربه شده اند و 
از همه راه هــاي فرار اطالع 

دارند، ولي قاضي حرف 
مــا 3نفر مأمــوران 

دولــت در مــورد 
شکارچي را قبول 
نمي كنــد. ایــن 
درصورتي اســت 
كه حــرف مأمور 

نيــروي انتظامي 
درجا تأیيد مي شود.

از جمله مشکالت اساسي 
محيط بانــان بودجــه اي 
اســت كه به نام آنها گرفته 
مي شود ولي اثرات تخصيص 
آن در كار محيط بانــي دیده 

نمي شــود. به گفته عيســي 
كالنتــري 70ميليــارد تومان 

در 3 ســال اخير بــراي تقویت 
تجهيــزات محيط باني 
و  یافتــه  اختصــاص 
حقوق آنها به 4ميليون 
تومان رســيده اســت. 
اما به گفتــه هدایت اهلل 
دیده بــان لباس، كفش 
و كولــه محيط بانان كه 

حق طبيعي آنهاست تامين نشــده است. او 
مي گوید: خائيز سوخت و ما 6روز نتوانستيم 
كاري انجام دهيم. مي گویند 120دمنده در 
اختيار استان قرار گرفته ولي هنوز این اتفاق 
رخ نداده اســت. ما در دماي 53درجه بدون 
امکانات و شبانه روز در حال كاریم و حقوق مان 
یك ميليون و 400هزار تومان اســت. با این 
شــرایط چطور انتظار داریــد محيط بانان با 
متخلفان همراه نشوند، طبيعت را حفظ كنند 
و معتاد نشوند. او نيز به مانند سایر محيط بانان 
با چنگ و دندان از 18.5ميليــون هکتار از 
عرصه هاي طبيعي كشور حفاظت مي كند اما 
با شرایط موجود، حفاظت از عرصه هاي ملي 
بيشتر از هر چيز بر پایه هاي عشق و شجاعت 
استوار است؛ چرا كه به گفته عيسي 
كالنتري، رئيس ســازمان 
حفاظت محيط زیست، 
كل بودجــه ایــن 
سازمان فقط 750 
ميليــارد تومــان 
است. او البته توپ 
را در زميــن مردم 
مي اندازد و مي گوید 
محيط زیســت براي مردم 
اســت و لذا خود مردم باید 
محيط زیست را حفظ كنند. 
بنده بــا 3500 محيط بان 
قادر به حفظ محيط زیست 
نيســتم و اگــر مــردم 
همراهي نکنند این 3500 
محيط بــان عمــاًل  هيــچ 
 كاري نمي تواننــد بکنند.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

 مطابق آمار سازمان حفاظت محيط زیست، در 
منابع
ســال97 فرســایش خاك ایران 6تن در هر طبيعي

هکتار بوده كه این عدد امســال به 16تن در 
هکتار رسيده است تا طي 2ســال اخير سرعت این پدیده 

اسفبار، 2.5برابر شود.
متوسط فرسایش خاك ســاليانه در ایران 16تن در هکتار 
معادل 0.7ميلی متر عمق خاك اســت. این در حالی  است 
كه طبيعت هر 40سال یك ميلی متر خاك تشکيل می دهد 
اما هم اكنون ساالنه 0.7ميلی متر فرسایش در ایران وجود 
دارد. این مسئله از نظر اكولوژیك، بسيار وحشتناك است. 
عيســی كالنتری، رئيس ســازمان حفاظت محيط زیست 
در این باره به ایســنا مي گوید: این شرایط فرسایش خاك، 
حاصل سياست های كوتاه مدت برای توليد بيشتر است كه 
هزینه آن را نسل های بعدی خواهند پرداخت. در عين حال 
حفظ حقوق نســل های آینده از اصول توسعه پایدار است 
ولي ما به هيچ وجه به این اصل عمل نمی كنيم چراكه حفظ 
حقوق نسل های بعدی برای نسل موجود ما معنایی ندارد. 
به رغم تأكيدات مقام معظم رهبری، متأســفانه كســی در 
سياستگذاری های بخشی به این نکته كه محيط زیست برای 
نسل های بعدی هم هســت، توجه ندارد و مجالس شورای 

اسالمی هم گاه به غلط الیحه دولت را تصویب كرده اند.
به گفته رئيس ســازمان حفاظت محيط زیست، »سياست 
بهره برداری از منابع آب و خاك كشــور پایدار نيست.« در 
این بخش ایران 70درصد خودكفا شده و 30درصد دیگر را 
هم باید وارد كرد اما درصورت ادامه این فشــار و با توجه به 
تغييرات جوی و كاهش بارش ها و افزایش درجه حرارت كره 
زمين، كار به شدت دشوار خواهد شد. درخصوص جلوگيري 
از ســرعت فرســایش خاك، طرح »حفاظت از تاالب های 
ایران« در راستاي احيای تاالب ها، مورد تأكيد رئيس جمهور 

قرار گرفت و پيشــرفت های نســبتاً خوبی صورت گرفت. 
كالنتري مي گویــد: »با همکاری وزارت نيــرو برای حدود 
40تاالب كشــور حقابه تعيين كردیم و احتمــاال تا پایان 
امسال به این تفاهم برســيم كه وزارت نيرو به بيش از 80 
تا 90درصد تاالب ها حقابه قانونی تخصيص دهد. از لحاظ 
قانونی وزیر نيرو موظف به تامين آب شرب، آب كشاورزی، 
آب تاالب ها ، صنعت و محيط زیست است و نمی تواند بگوید 
من حقابه تاالب را نمی دهم چون باید به كشاورزان حقابه 
تخصيص دهيم. همچنين اتحادیه اروپا در تفاهمی با ایران 
10ميليون یورو برای تاالب هامون پرداخت كرد تا سياست 
معاش اطراف هامون از خود هامون جدا شود و برای مصرف 

بيشتر آب فشاری به این تاالب وارد نشود.«

اينجاهماولهستيم
ميانگين جهاني فرســایش خاك به طور متوســط 6تن در 
هکتار اســت. بدین ترتيب ایران با 16تــن در هکتار رتبه 
نخست فرسایش خاك را در جهان دارد. ساالنه 2ميليارد تن 
خاك در ایران در شرایط فرسایش قرار مي گيرد. از طرفي 
براساس گزارش هاي جهاني، فرسایش خاك به طور ميانگين 
هر سال 56ميليارد دالر به اقتصاد كشور ضرر وارد مي كند؛ 
عددي كه تبدیلش به تومان رقمي نجومي و معادل دوبرابر 

كل بودجه سال جاري كشور مي شود.

جايگاهاستراتژيكخاك
حفاظت خاك و آب از اصولی ترین پایه های توســعه پایدار 
است. فرسایش خاك عواقب جبران ناپذیری از نظر اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی برای كشور دارد كه در معرض خطر قرار 
گرفتن امنيت غذایی جامعه ازجمله عواقب آن اســت. این 
در حالي است كه 95درصد نياز غذایی بشر از خاك تامين 

می شود.
 بنابراین هدررفت و فرســایش خاك به این ســادگی قابل 
جبران نيست و با اینکه فرسایش خاك یك فرآیند طبيعی 
است اما فعاليت های انســانی باعث تشدید آن می شود. در 
چنين شــرایطي، متوليان باید با برنامه ریزی های دقيق و 
علمی در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت برای حل این 

مشکل قدم های اساسی بردارند. 

شكارچيانمتخلف؛مهمترينتهديدبرايمحيطبانان
  سرمحيط بان منطقه خائيز: وعده هاي مسئوالن درباره تجهيز محيط بانان هنوز محقق نشده است

  با حقوق یك ميليون و 400 هزار توماني چطور محيط بان نباید با متخلفان همراه  شود؟

افزایش 2/5برابري سرعت فرسایش خاک در 2سال اخير
فرسایش خاك هر سال 56ميليارد دالر به اقتصاد كشور ضرر وارد مي كند؛ رقمي دو برابر بودجه سال كشور!

از جمله مشکالت اساسي محيط بانان بودجه اي 
اســت كه به نام آنها گرفته مي شــود ولي اثرات 

تخصيص آن در كار محيط باني دیده نمي شود

تأكيدبرنامهششم
براساسبرنامهششمتوسعه،وزارتجهادكشاورزیبايددر۱۰ميليونهکتارازاراضیكشوراقداماتآبخيزداریوآبخوانداری
راانجامدهد.حداقلاعتبارموردنيازبرایايناقدامساالنه2هزارميلياردتوماناست.حالاگرآنراباخسارتناشيازفرسايش
خاكدريكسالمقايسهكنيم،بودجهموردنظربايد588برابرشود.ايرانكشوریاستكهبيشاز۷۰درصدآنراكويرتشکيل
دادهاست.ميزانمتوسطبارندگیدرايران25۰ميليمتراستكهاينميزانيكسوممتوسطجهاناست.درعينحال،هماكنون
در2۶ميليونهکتارازاراضیكشوركهتحتفرسايشآبیقراردارند،مطالعاتتفصيلی-اجرايیعملياتآبخيزداریدرحال

انجاماستاماهنوزمتناسبباسرعتفرسايش،اقداماتدولتيپيشنرفتهاست.
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افقي:
 1- تابندگي- از القاب اشرافي 
اروپــا- شــلوغي و ازدحــام 

جمعيت
2- تکــرار حرفــي- دانش 
ساخت و تعمير خودرو- جهت

3- خرده- فرنگ- تن پوش
4- از شــهداي نامي كربال- 
در  شهرســتاني  دســته- 

آذربایجان شرقي
5- فولکلوریك- مثل و مانند- 

خرده سنگ
6- عظمت- گيرنــده امواج 
تلویزیونــي- بــه پيشــاني 

مي بندند
7- طاقچه قدیمي- شهر چاي 

و كلوچه- فریادرس
8- تمام كــردن- پســوند 

شباهت- دنيا و آخرت
9- نام خداوند در دین یهود- 
نوعي الياف مصنوعي- دشمن 

سرسخت
10- نویسنده تازه كار- فریاد 

شادي- بهتر
11- جلگــه- پخته شــده 
در آب- از تيم هــاي فوتبال 

باشگاهي ایتاليا
12- حيله گر- دندانپزشك- 

چين وچروك
13- خاص- تازه به دنيا آمده- 

بهشت

14- نام تركــي- مأمور انجام 
امور حقوقي- تير پيکاندار

15- بيشــترین حــد- دوره 
ده روزه- بدون تردید و قطعا

  
عمودي:

1- اهــل نفــاق- مجموعه 
فعاليت هاي مختلــف براي 
رسيدن به نتيجه خاص- نوعي 

تسهيالت بانکي
2- من حيث المجموع- گوش 

فرادادن
3- حركت فتحه- سواركردن 

قطعات یك دستگاه
4- ســلطان- از ارتفاعــات 

كرمانشاه- نوشيدني گرم
5- پراكندگي- فاقد شهرت- 

گفت وگو- نيم كاسه!
6- نمایشنامه متنوع- همسایه 

یونان و مونته نگرو
7- خجالتي- ورزشگاهي در 

اسپانيا- فرزند عرب
8- سرزنش- همسایه- حرف 

زدن آهسته
9- بلــوز زنانه بي آســتين- 
شــعري كه در وصــف بهار 

سروده شود- خوش باور
10- اسم گذاشتن- پایتخت 

آنگوال
11- گمراهــي- زبانه آتش- 

كهن و قدیمي- نت چهارم

12- پرنــده اي با پا هاي بلند- 
اجداد- ساختن سند تقلبي

13- آبستن- سوره نودوپنجم 
قرآن

14- شفاهي- یکي از دو برادر 
مخترع هواپيما

15- خواهش نفســاني- یکي 
از ســه عنصر اصلي هر ارتباط 
است- ميوه اي شيرین با هسته 

درشت

اعداد۱تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3712
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

۶5۱9423۷8
2345۷8۶۱9
۷98۶3۱245
3298۱5۷۶4
5۱۷2۶4893
48۶39۷52۱
8۶2۱5943۷
943۷8۶۱52
۱۷542398۶

متوسط

 ۷ ۱ 4     ۶
 9   8   5 
5   ۱     
 2 ۶ 5     
9        3
     ۷ 4 2 
     8   ۷
 3   9   8 
8     3 5 4 ۷۱۶438925

8352۱9۶۷4
492۷۶5۱38
9۷3۶8425۱
۶84۱5239۷
25۱39۷84۶
5۶89۷34۱2
32۷84۱5۶9
۱4952۶۷83

ساده

متوسط

2۷۱45983۶
۶94382۷5۱
583۱۷۶294
۷2۶5349۱8
94582۱۶۷3
3۱89۶۷425
۱592483۶۷
43۷۶95۱82
8۶2۷۱3549

سخت

 5     3  
2  4   8   9
۷   ۶     
  9     ۶ 
   2  4   
 8     5  
     9   ۷
9   ۷   ۱  2
  5     8 

ساده

۷ ۱   3   2 5
8  5    ۶  4
        
  3 ۶  4 2  
۶        ۷
  ۱ 3  ۷ 8  
        
3  ۷    5  9
۱ 4   2   8 3
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  شرایط محرم امسال با هميشه متفاوت 
است. با توجه به وضعيت شيوع كرونا در اینترنت

كشور هر نوع تجمعي مي تواند جان افراد 
بسياري را به خطر بيندازد و شيوع بيماري كووید-19 را 
بيشــتر كند. به همين خاطر هيئت ها و مســاجد براي 
جلوگيري از لطمه زدن به سالمت شهروندان و همچنين 
برگزاري درســت و دقيق عزاداري ها مي توانند امسال 
بدون نياز به بودجه یــا نيازمندي فني خاصي عزاداري 
امســال را به صورت آنالین برگزار كننــد. پلتفرم هاي 
مختلــف داخلي وجــود دارند كه بــدون گرفتن هيچ 
هزینه اي امکانات الزم براي پخش مستقيم و آنالین را 
حتي براي هيئت هایي كه سایت ندارند فراهم مي كنند.

این امکانات باعث مي شود كه حتي هيئت های كوچك یا 
شهرستان هاي كشور بتوانند جمعيتي حتي صدها هزار 
نفري را جذب كنند و افراد بسيار بيشتري از سال هاي 

گذشته بتوانند از این مراسم فيض الزم را ببرند.
عزاداري  ماه محرم ازجمله در تاسوعا و عاشوراي حسيني 
براي مردم ایران مسئله اي مهم با قدمتي تاریخي است 

اما به خاطر حفظ ســالمت، امســال همه 
هيئت ها ملزم به رعایــت پروتکل هاي 

بهداشتي هستند.
به گزارش همشــهری، با اســتفاده از 
فناوري هاي جدید ازجمله سرویس هاي 

ابــري كار پخش زنــده و آنالین 
برخالف گذشته بسيار ساده شده 
و حتي با یــك موبایل معمولي و 

بدون نياز بــه امکانات خاص فني 
امکان پذیر اســت. در این ایام هم 
پلتفرم هاي داخلي خدمات خود 
را به هيئت ها به صــورت رایگان و 

بدون هزینه ارائه مي كنند.
به عنــوان نمونــه پيــش از ایــن 
پلتفرم هــاي محافل )با پشــتيباني 
آپارات( و هيئت آنالین در  ماه رمضان 

از ســوي كاربران مورد استقبال 
قرار گرفتــه بودنــد. یکي از 

خدمات دهنده هاي مشهور 
ابري كشــور هم اكنون 

ابراز آمادگي كرده تا به صــورت رایگان خدمات پخش 
آنالین را براي هيئت هایي كــه تجمع حضوري ندارند 

فراهم كند.
ابر آروان و لحظه نگار در اقدامي مشترك اعالم كرده اند 
براي حفاظت از ســالمت جمعي مردم كشــور پلتفرم 
پخش زنده خود را بــه رایگان در اختيــار هيئت هاي 
مذهبي قرار مي دهند كه مراسم محرم99 را غيرحضوري 

برگزار كنند.
پلتفرم پخش زنده  با امکان اســتریمينگ بر بستر وب 
است و توانایي پاســخ دهي به تعداد نامحدود كاربران 

را دارد.
درصورتي كه هيئت هاي مذهبي خودشــان وب سایت 
داشته باشند مي توانند سرویس ابري براي پخش زنده 
دریافت كنند و تنها كد آن را در سایت خود قرار دهند. 
هيئت هاي كوچکي كه وب ســایت ندارنــد مي توانند 
پخش زنده خود را به صورت رایگان از پلتفرم اســتریم 

استفاده كنند.
برخي هيئت هاي مذهبي نگران قطع شدن پخش زنده 
مثال با زیادشدن تعداد كاربران 
هســتند ولي بــا امکانات 
ســي دي ان این مسئله 

مرتفع شده است.
سرویس پخش زنده روي 
ســي دي ان قرار دارد 
و تجربه هــاي قبلــي 
نشان داده كه احتمال 
اختــالل در این رابطه 
بســيار كم است. مثال 
پخش آنالین مسابقات 
جام جهاني با تماشاي 
چندصدهــزار نفــر و 
ترافيك 18۶گيگابيت بر 
ثانيه بدون مشکل و قطعي 
پخش زنده صــورت گرفته 
است. هيئت ها حتي مي توانند 
پخش زنده اچ دي داشته باشند و 
پلتفرم براساس پهناي باند و سرعت اینترنت كاربر 

خودش كيفيت پخش را تنظيم مي كند.

هيئت ها و مساجد كشور مي توانند براي حفظ سالمت مردم از سرویس هاي رایگان و 
بدون نياز به دانش فني خاص جهت پخش زنده عزاداري هاي ماه محرم استفاده كنند

آمادگي پلتفرم هاي داخلي براي 
عزاداري آنالين محرم

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار

جهان استارتاپي

گامبلندسيسكو

با گســترش اینترنت اشــيا، دوربين هاي امنيتي نيز باهوش تر 
مي شــوند. امروزه، این دســتگاه ها از قابليت یادگيري ماشيني 
برخوردار هستند كه به دوربين كمك مي كند تا به طور خودكار 
آنچه را كه دنبال مي كند به آساني تشــخيص بدهد. به گزارش 
وب سایت تك كرانچ، شركت سيســکو جمعه شب اعالم كرد كه 
استارتاپ ســوئدي Modcam را با هدف تركيب كردن فناوري 
دید رایانه هایش بــا كار دوربين Meraki خــود تصاحب كرده 
است. این دو شــركت درباره قيمت این معامله  سخني به ميان 
نياورده اند، اما آنچه مشخص شده، پایان كار انتقال است. سيسکو 
تيمي از مهندسان بسيار با اســتعداد خود را كه تخصص فراواني 
در حوزه یادگيري ماشــيني دارند روي این پروژه متمركز كرده 
است. استارتاپ Modcam راه حلي را تهيه كرده كه دوربين ها 
را هوشمندتر از قبل ســاخته و این چيزي است كه سيسکو را بر 
آن داشته تا این شــركت را بخرد. Meraki داراي دوربين هاي 
هوشمندي است كه شامل قابليت تشخيص حركت و یادگيري 
ماشــيني مي شــود كه البته محدود به كاركرد یك دوربين تك 
است. آنچه Modcam به ارمغان مي آورد، توانایي در جمع آوري 
اطالعات بيشــتر و به كارگيري یادگيري ماشــيني در چندین 
دوربين اســت كه باعث افزایش چشــمگير قابليت هاي دوربين 

مي شود.

خيزاستارتاپياپل
شــركت اپل یك اســتارتاپ كانادایي را كه توانسته گوشي هاي 
آیفون را به یك دســتگاه كارتخوان بانکي تبدیل كند، خرید. به 
گزارش بلومبرگ، استارتاپ Mobeewave كاري كرده بود كه 
گوشي هاي آیفون تبدیل به یك دستگاه پوز شده بودند. فناوري 
این اســتارتاپ به مردم كمك مي كرد كه با قرار دادن كارت هاي 
اعتباري خود جلوي گوشي اپل پول پرداخت كنند. این فناوري با 
اپليکيشن كار مي كند و به غيراز تراشه NFC كه از سال2014در 
گوشي هاي آیفون گنجانده شده است، به سخت افزار دیگري نياز 
ندارد. یکي از سخنگویان اپل در این ارتباط مي گوید: »اپل حدود 
100ميليون دالر براي خرید این استارتاپ كانادایي پرداخت كرده 
است. Mobeewave ده ها كارمند دارد و اپل همه تيم این شركت 
را نگه خواهد داشت و آنها مي توانند به كارشان در مونترال ادامه 
دهند. اپل گاهي شركت هاي فناوري كوچك تر را خریداري مي كند 
و ما معموال درباره اهداف یا برنامه هایمان صحبت نمي كنيم.« البته 
باید اضافه كرد كه یکي از روش هاي اپل در توسعه اپليکيشن هاي 
خود این اســت كه برخي شركت ها و اســتارتاپ ها را مي خرد و 

فناوري آنها را به یك اپ براي خود تبدیل مي كند.

معارفهدوچرخهتاشويدوكاتي
كارخانه موتورسازي دوكاتي پس از رونمایي از 2 مدل دوچرخه 
شهري و كوهستان برقي خود، حاال یك مدل تاشوي برقي را ارائه 
كرده است. به گزارش نيو اطلس، این كارخانه ایتاليایي كه به خاطر 
ساخت موتورهاي مسابقه اي اش از شهرت بسيار باالیي برخوردار 
شده، هنوز مشخصاتي درخصوص این دوچرخه كه بدنه آن تمام 
آلومينيومي اســت، ارائه نداده، اما به نظر مي رسد كه این تاشوي 

زیبا، نباید چندان سنگين باشد.
تستواكسنكرونارويصدهانفردرانگليس

دانشمندان دانشــکده امپریال كالج لندن مي گویند كه به زودي 
صدها نفــر را عليه ویروس كرونا واكســينه مي كنند. به گزارش 
آسوشيتدپرس، این دانشمندان معتقدند آزمایش هاي اوليه روي 
گروه كوچکي از افراد، بدون هيچ عوارض نگران كننده اي سپري 
شده اســت و به همين دليل قصد دارند این واكسن را روي افراد 

بيشتري امتحان كنند.
توليدكمتركربندرپنلهايجدید

نتایج مطالعه انجام گرفته توســط محققان دانشگاه كرنل نشان 
مي دهد كه مي توان با تغيير روش ساخت صفحه هاي خورشيدي، 
ميزان انتشار كربن را كاهش داد. به گزارش نيوساینتيست، آنها 
در تحقيقات خود متوجه شده اند كه پنل هاي ساخته شده از نوعي 
ماده معدني به نام »پروسکایت«، به ورودي كمتري از انرژي نياز 
دارد و كربن كمتري را هم منتشر مي كند. این صفحه ها، 2 الیه 
از پروســکایت دارند كه جذب طيف الکترومغناطيسي را در آنها 

تنظيم مي كند.
اثراتمخربگرمشدنزمين

تصاویر ارسالي ناســا از فضا نشان مي دهد كه 2 كالهك یخي در 
قطب شمال به دليل گرم شــدن زمين از بين رفته اند. به گزارش 
دیلي ميل، ایــن تصاویر ماهــواره اي كه در ســال هاي2015و 
2020گرفته  شــده ، نشــان مي دهد كه این كالهك ها به دليل 
فعاليت هاي انســاني و گرم شــدن زمين، كامال ذوب شــده اند. 
دانشــمندان پيش تر هشــدار داده بودند كه اگر انتشار گازهاي 
گلخانه اي مهار نشود، كالهك هاي یخي در عرض 5سال ناپدید 

خواهند شد.
اژدهاامروزواردميشود

»رابرت بهنکن« و »داگالس هرلي«، فضانوردان آمریکایي كه 
به وســيله فضاپيماي »كرو دراگون« شركت اسپيس ایکس به 
ایســتگاه فضایي بين المللي رفته بودند، امــروز و پس از انجام 
ماموریت هاي محوله به زمين بازمي گردند. به گزارش گاردین، 
این دو فضانــورد پــس از 45روز اقامت در ایســتگاه فضایي 
بين المللي، قرار است امروز و درصورتي كه شرایط جوي اجازه 
بدهد، به زمين بازگردند. گفته شده وزش توفان گرمسيري در 
ســواحل فلوریدا ممکن است این بازگشــت را با تأخير روبه رو 

سازد.

اعدادتيكتاك
اپليكيشــنTikTokدرســال2019،بيشاز
738ميليونباردانلودشــدهاســت.ایناپدر
مجموعبيــشازیكميليــاردو500ميليونبار
دانلودشده.تخمينزدهميشــودكه57درصد
ازكاربرانمتعلقبهچينباشــند.تيكتاكدر
آمریكاودرسال2019ميالدي،46ميليونمرتبه
دانلودشدهاســت.كاربراناندرویديایناپدر
سال2019ميالدي،حدود68ميلياردساعتوقت
پايآنگذاشتهاند.كاربرانبهطورمتوسطروزانه
45دقيقهوقتصرفتيكتاكميكنند.كاربران
هنديروزانــه38دقيقهازتيكتاكاســتفاده
ميكنند.ســودTikTokدرســال2019،بالغبر
176/9ميليوندالربودهاســت.ایناپليكيشن
در139بازارنرمافزاريجهاندر40زبانمختلف
وجوددارد.كاربرانچينيبهطورمتوسطهر8تا
10دقيقهیكباربهایناپســرميزنند.درپایان
ســال2019ميالدي،شــركتByteDanceبا
78ميليارددالر،ارزشمندتریناستارتاپخصوصي

دنيانامگرفت.

معمايمصونيتافرادسالمبهكووید-19
یك مطالعه جدید نشان مي دهد كه 
سيستم ایمني برخي از افرادي كه در 
معرض ویروس كرونا قرار نگرفته اند، 
مي تواند با این پاتوژن آشنایي داشته 
باشــد و احتماال در كاهش شــدت 
بيمــاري افرادي كه بــه این ویروس 
مبتال مي شــوند، كمــك مي كند. به 
گزارش اي بي سي، این مطالعه كه در 

مجله Nature نيز منتشر شده است، نشــان مي دهد كه سلول هاي T، 35درصد از 
۶8بيمار بزرگسال در آلمان كه در معرض ویروس كرونا قرار نگرفتند، به این ویروس 
واكنش نشان داده است. ســلول هايT بخشي از سيســتم ایمني بدن هستند و به 
محافظت از بدن در برابر عفونت كمك مي كنند. واكنش ســلول T نشان مي دهد كه 
سيستم ایمني بدن ممکن اســت تجربه قبلي در مبارزه با یك عفونت مشابه داشته 
باشد و ممکن است از آن حافظه براي مقابله با عفونت جدید استفاده كند؛ بنابراین اگر 
سيستم ایمني بدن آنها هرگز با كووید-19 مواجه نشده باشد، چگونه مي تواند سيستم 
ایمني بدن خود از سلول هايT واكنشي داشته باشد؟ محققان مختلفي از مؤسسات 
متفاوتي در آلمان و انگلستان در این مطالعه جدید نوشتند كه این سلول ها احتماال در 
عفونت هاي قبلي بومي به دست آمده اند. استفاده از حافظه سلولT از یك عفونت مشابه 
براي پاسخ به یك عفونت جدید »واكنش متقاطع« ناميده مي شود. این مطالعه جدید 
شامل تجزیه و تحليل نمونه خون از 18بيمار مبتال به كووید-19در سنين 21تا 81سال 
و اهداكنندگان سالم از سنين 20تا ۶4سال مستقر در آلمان به دست آمده است. در این 
مطالعه مشخص شده كه سلول هايT كه به ویروس كرونا واكنش نشان مي دهند در 

83درصد بيماران مبتال به كووید-19مشاهده شده اند.

دونالــد ترامــپ، رئيس جمهوري 
آمریکا مي گوید بــا ممنوع كردن فناوری

اپليکيشــن TikTok در این كشور 
مي خواهد فشاري را بر صاحب چيني این اپ براي 
فروش آن وارد كند. خبرگــزاري رویترز از آمریکا 
خبــر داد كه ایــن اقــدام پــس از نگراني هایي 
Tik�  درخصوص امنيت ملي و قابل اعتماد نبودن

Tok صورت گرفته است. این البته یك ضربه بزرگ 
به شركت ByteDance مالكTikTok به حساب 
مي آید كه به لطف موفقيت هاي تجاري اش تبدیل 
به یکي از انگشت شــمار شــركت هاي خوشه اي 

جهاني چين شده است. تصميم اخير دونالد ترامپ 
به دنبــال مذاكــرات ناموفــق روز جمعــه بين 
 كاخ ســفيد، ByteDance و خریــداران بالقوه
 TikTok، ازجمله شــركت مایکروسافت صورت 
گرفت. آنها در گفت وگوهاي خود نتوانســتند به 
 توافقي  دســت پيدا كنند. در حال حاضر، ارزش
 TikTok بيش از 50ميليارد دالر اســت و به نظر 
مي رسد كه با اقدام جدید رئيس جمهوري آمریکا، 
شــاهد كاهش ارزش این اپليکيشــن باشيم كه 
بدین ترتيب شانس خرید آن از سوي آمریکایي ها 
افزایش هم خواهد یافت. البته هم اكنون توضيحات 
بيشــتري درخصوص ممنوعيت اســتفاده از این 
اپليکيشــن در آمریکا منتشر نشده و این درحالي 
اســت كه آمریکا ماهانه 80ميليون كاربر فعال در 

تيك تاك دارد.

پيدایش
 تيك تاك كه دفتر مركزي آن در پکن، پایتخت چين 
قرار دارد، یك سرویس اشــتراك ویدئوست كه ابتدا 
با عنوان »دوئين« و در  ماه ســپتامبر سال201۶در 
چين عرضه شــد. كمي بعدتر و در سال2017، این 
اپ به صورت جهاني و با نام تيك تاك در اختيار مردم 
قرار گرفت و با استقبال بسيار زیادي هم روبه رو شد. 
كاربــران در TikTok مي تواننــد موزیك ویدئوهاي 
بســيار كوتاه 3تا ۶0ثانيه اي بســازند و نشر بدهند. 
شــركت ByteDance در نهم نوامبر2017، اقدام 
 به خریــد اســتارتاپ آمریکایــي »موزیکال.لي«

 )musical.ly( كرد و بدین ترتيب توانســت با رشد 
بيشــتر، كاربران بيشتري را به دســت آورد. این اپ 
براي 2 سيســتم عامل اندروید و iOS در دســترس 
بــوده و در  ماه ژانویه ســال جاري ميــالدي در رده 
هفتم پرطرفدارتریــن پلتفرم هــاي اجتماعي قرار 
داشته اســت. در این جدول، فيســبوك، یوتيوب و 

واتس اپ در رده هاي اول تا سوم ایستاده اند. محبوبيت 
این شــبکه اجتماعي و نفوذ آن در آمریکا به قدري 
زیادشده كه برخي رسانه هاي مشهور این كشور مانند 
نيویورك تایمــز در تيم شــبکه هاي اجتماعي خود 
كارگروه ویژه اي براي توليد محتــوا براي تيك تاك 

دارند.

محبوبيتدرآمریكا
جلوه هاي ویژه و راحت بودن تيك تاك باعث شــده 
تا نوجوانان و جوانان آمریکایــي گرایش فراواني به 
اســتفاده از این اپ پيدا كنند؛ موضوعي كه دونالد 
ترامپ را در كشــاكش جنگ تمام عيارش با چين، 
 ByteDance نگران كرده است. در چنين شرایطي
چند گزینه را پيش روي خــود دارد كه یکي از آنها 
فروش »تيك تاك« به آمریکایي هاست. آنها از این 
راه مي توانند پول خوبي به دست بياورند، اما به نظر 
مي رسد كه همان موضوعي كه آمریکایي ها را نگران 
كرده، پس از آن چيني ها را دچار نگراني خواهد كرد. 
موضوعي كه سازمان امنيت ملي آمریکا مطرح كرده، 
بحث جاسوســي چيني ها از طریق تيك تاك است 
كه با فروش آن، جریان برعکس خواهد شد و حاال 
اطالعات كاربران چيني ممکن اســت در دسترس 

سرویس هاي جاسوسي آمریکایي قرار بگيرد.

محدودیتهاوممنوعيتها
تيك تاك پيش تر در آمریــکا به خاطر جمع آوري 
اطالعات شــخصي مربوط به كودكان زیر 13سال 
بدون رضایت والدین شــان، با جریمه روبه رو شده 
بود. همچنين دولت هندوســتان نيز به دنبال باال 
گرفتن اختالف ها با چين، این اپليکيشن را ممنوع 
اعالم كرد كه این یك ضربه سنگين براي تيك تاك 
محسوب مي شــود؛ چراكه بعد از چين، هندي ها 

داراي بيشترین كاربر در این اپ بودند.

ابهامهايعلميدربارهواكسنكرونايروسها

بازداشتیكجوانایراني-آمریكایيدرپروندههكتویيتر
مقام هاي قضایي آمریکا یك نوجوان و 2 جوان را در پرونده بي سابقه ترین هك تاریخ شبکه هاي اجتماعي بازداشت كرده اند

چند هفته پس از هك عجيب و بي سابقه تویيتر 
شبكههای
حاال مقام هاي قضایي و پليس آمریکا مي گویند اجتماعی

3نفر را كه گردانندگان اصلي این هك بوده اند 
به اتهام كالهبرداري از مردم در سراسر دنيا دستگير كرده اند.

داستان از جایي شروع شد كه در حساب تویيتر افرادي مشهور 
از باراك اوباما گرفته تا بيل گيتس و ایالن ماسك پيامي منتشر 
شد كه از كاربران با وعده پاداش دوبرابري مي خواست كه به 
حســابي بيت كوین واریز كنند. در این پيــام آمده بود: »من 
اكنون احساس قدرداني دارم. همه پرداخت هاي بيت كوین را 
 خودم دو برابر مي كنم. هزار دالر بفرستيد تا 2هزار دالر به شما 

برگردانم. این كار را فقط تا 30 دقيقه دیگر ادامه مي دهم«.
هکرها به 130حساب كاربري نفوذ و اقدام به كالهبرداري از 

طریق بيت كوین به ارزش 11۶ هزار دالر كردند.
افراد مظنون دستگير شده یك جوان 19ساله انگليسي اهل 
بونگور رجيس، یك جوان 22ســاله اهل اورالندوي فلوریدا و 

یك نوجوان 17ساله اهل تمپاي فلوریداست.

متهماندردامقانون
پسر 17ســاله اي كه روز جمعه در تمپای بازداشت شد و نام 
آن فاش نشده، براساس خبري كه انتشــار یافته با 30 اتهام 
بزهکاري روبه روســت. نيما فاضلي با نام مســتعار رولکس، 
همدست 22ساله او هم متهم به كمك و معاونت در جرم براي 

دسترسي عمدي به یك كامپيوتر محافظت شده است.
درباره مليت این افراد حرفي زده نشده، اما نيما فاضلي احتماال 
از ایراني هاي مهاجر به آمریکا به حســاب مي آید. او مي تواند 
درصورت اثبات جرم با حداكثر 5سال زندان و جریمه 250هزار 
دالري روبه رو شود. محمد فاضلي، پدر نيما روز جمعه اعالم 

كرده كه از روز پنجشــنبه نتوانسته است با پسرش گفت وگو 
كند. محمد فاضلي مي گوید: »صددرصد مطمئنم كه پسرم 
بي گناه است. او انساني بســيار خوب، صادق، باهوش و وفادار 
است.« مظنون 19ساله هم به نام ميسون شپرد كه نام مستعار 
»چي ون« را براي خود انتخاب كرده بود، به اتهام كالهبرداري، 
پولشویي و دسترسي عمدي به یك كامپيوتر محافظت شده 
در انگلستان دســتگير شــد. این 3 نفر در 15ژوئيه، كنترل 
حساب هاي شخصيت ها و شركت هاي بزرگ دولتي ازجمله 
جو بایدن، باراك اوباما، ایالن ماسك، بيل گيتس، جف بزوس 
و اپل را به دست گرفتند. این هك طي چند ساعت كشف شد و 
تویيتر براي ناكام گذاشتن آن، همه حساب هاي تأیيد شده را 
در اقدامي بي سابقه غيرفعال كرد. اگرچه یك نوجوان 17ساله 
رهبري این كالهبرداري هکري را برعهده داشــته، اما اندرو 
وارن، وكيل ایالتي هيلزبورو گفته كه قانون اجازه افشاي نام او 
را به این دليل كه زیر سن قانوني است، نمي دهد. با این حال، 
برخي منابع نام این بزهکار نوجوان را »گراهام ایوان كالرك« 

با نام مستعار Kirk#5270اعالم كرده اند.

حملهبانيزهازطریقمهندسياجتماعي
تویيتر مي گوید هکرها براي هدف قرار دادن كاركنان تویيتر از 

یك موبایل استفاده كردند و حمله اي با عنوان »ماهيگيري با 
نيزه«)Spear�phishing( را از طریق »مهندسي اجتماعي« 
طراحي كردند. این شركت اعالم كرده كه هکرها پس از سرقت 
هویت كاركنان و ورود به سيستم هاي تویيتر، بقيه كاركنان را 
كه به ابزارهاي پشتيباني حساب ها دسترسي داشتند، هدف 
قرار دادند. به این ترتيب، این 3 نفر بــا معرفي خود به عنوان 
كاركنان تویيتر توانســتند بزرگ ترین هك در تاریخ تویيتر 

را رقم بزنند.
»ماهيگيري با نيزه« نسخه پيشرفته تر و هدفمندتر فيشينگ 
اســت. این روش نوعي كالهبرداري از طریــق جعل هویت 
اشخاص اســت كه از ایميل یا ســایر ارتباطات الکترونيکي 
اســتفاده مي كند تا گيرندگان ایميل را براي انتقال اطالعات 
حســاس فریب دهد. تویيتر مي گوید: این حمله درواقع یك 
تالش چشــمگير و هماهنگ بــراي گمراه كــردن برخي از 
كاركنان و سوءاستفاده از آسيب پذیري هاي انساني به منظور 
دســتيابي به سيســتم هاي داخلي ما بود. در »مهندســي 
اجتماعي« هکرها با اســتفاده از اعتماد افراد اقدام به فریب 
و تطميع آنها مي كنند. در ایــن روش، هکر با جا زدن خود به 
جاي فردي قابل اعتماد، یا هر شيوه دیگري كه بر مبناي رفتار 
كاربر انساني طراحي شده، تالش مي كند تا دسترسي هاي مورد 
نظرش را به دست آورد. مهندسي اجتماعي مي تواند به عنوان 
مکمل روش هاي نفوذ و حمله ســایبري مانند نصب بدافزار 
براي سرقت اطالعات یا استفاده از نقاط ضعف یك اپليکيشن 
به منظور نفوذ در آن عمل كند. این هکرها 130 اكانت را هدف 
قرار دادند و موفق شــدند كه از 45حساب تویيتر پيام ارسال 
كنند. آنها همچنين به صندوق هاي پيام مستقيم 3۶حساب 
دسترسي پيدا كردند و داده هاي تویيتر را از 7حساب دانلود 
كردند. گرت ویلدرز، یکي از قانونگذاران هلندي گفته است كه 
صندوق او ازجمله صندوق هایي بوده كه آنها توانستند به آن 

دسترسي یابند.

روســيه قصد دارد در كورس رقابت جهاني 
بر سر دستيابي به واكســن كرونا، نخستين 
كشوري باشد كه از واكسن مؤثر ویروس كرونا 
رونمایي مي كند، اما باتوجــه به اینکه نتایج 
علمي مطالعات آنها روي واكســني كه ادعا 
مي كنند كامال بي خطر اســت، هنوز منتشر 
نشده است، مقامات بين المللي نسبت به ایمن 

بودن آن ابراز نگراني مي كنند.
این در حالي اســت كه به گفتــه ميخائيل 
موراشــکو، وزیــر بهداشــت روســيه این 
كشــور قصد دارد از  ماه اكتبــر )2 ماه دیگر( 
واكسيناســيون هاي گســترده ضد كرونا در 

سراسر این كشــور را  آغاز كند و اولویت اول 
در طرح واكسيناسيون عمومي، كادر درمان 
و معلمان هستند. چين نيز مانند روسيه، در 
خط مقدم رقابت در رسيدن به واكسن مؤثر 
كروناست و در این مسير  ماه گذشته اعالم كرد 
كه مرحله اول آزمایش واكســن روي ارتش 
این كشور پاســخ مثبت داده است. اما چين 
و روســيه هر دو متهم به تالش براي سرقت 
تحقيقات واكســن كروناي غربي هســتند؛ 
اتهامي كه دولت هاي هر دو كشور رد كرده اند. 
دكتر مينــو محرز، متخصــص بيماري هاي 
عفوني و عضو كميته علمي مبــارزه با كرونا 
در ایران نيز معتقد اســت: روس ها در زمينه 
ساخت واكسن هنوز موفق نشــده اند و این 
یك نمایش اســت. محرز با بيان اینکه براي 

قبول موفقيت یك واكســن بایــد یکي از3 
مركز معتبر جهان آن را تأیيد كند، مي گوید: 
»سازمان بهداشــت جهاني یا سازمان غذا و 
داروي آمریکا یا اتحادیه اروپا باید واكســن 
ساخت روســيه را تأیيد كنند كه تا به حال 
این اتفاق نيفتاده اســت.« او تأكيد مي كند: 
تمام جهان ازجمله ایران براي ساخت واكسن 
كرونا در تالش هســتند اما اینکه روســيه 
ادعا بر موفقيت مي كند، جاي ســؤال دارد و 
باید بپرسيم این كشــور تأیيد كدام سازمان 
بهداشت بين المللي را گرفته است.« آنتوني 
فائوسي، باالترین مقام ارشــد بيماري هاي 
عفوني ایاالت متحده نيــز نگراني هایي را در 
مورد ایمني واكسن هاي كووید-19 چين و 
روســيه ابراز كرد. چندین شركت چيني در 

خط مقدم مسابقه واكسن جهاني قرار دارند. 
با توجه به اینکه سيستم هاي نظارتي در هر دو 
كشور به مراتب ضعيف تر از اروپا و آمریکاست، 
این واكسن ها نياز به بررسي هاي دقيق دارند. 
فائوسي در پاســخ به این سؤال كه آیا ایاالت 
متحده مي تواند از واكسن هاي چيني یا روسي 
استفاده كند، گفت: بعيد است. اميدوارم كه 
چيني هــا و روس ها قبــل از تلقيح عمومي 
واكسن، آن را به درستي آزمایش كنند. فکر 
مي كنم ادعاي داشــتن واكسن آماده توزیع 
قبل از انجام آزمایش، مشکل ساز شود. این در 
حالي است كه یکي از مقامات دولتي روسيه 
چندي پيــش اعالم كرده بود شــركت هاي 
خصوصي آمریــکا به طور پنهانــي به دنبال 

دستيابي به نتایج مطالعاتي آنها هستند.

100ثانيه خبر
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رئيس جمهور آمریکا، اپليکيشن تيك تاك 
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خبر نگار
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منتظر کمک های 
دولتی هستیم

مديريت شهري در بحران كرونا همراه با 
كادر درماني از سالمت مردم دفاع كرده 
و با ويروس كرونا مبارزه مي كند كه جاي 
قدرداني و تشكر دارد. همچنين مترو، 
اتوبوسراني، تاكسيراني، سازمان مديريت 
پســماند، ســازمان آتش نشاني هاي 
شــهرداري هاي مناطق، مديريت شهر 
سالم، ســازمان ميوه و تره بار و شهروند 
همه بخش هاي خدماتــي و فرهنگي و 
مديريت بحران ماه هاي سختي را پشت 

سر گذاشته اند و اين طور كه پيداست اين روند همچنان ادامه دارد. بنابراين در 2 حوزه، ما با مشكل 
مواجه شديم. يكي هزينه ها افزايش پيدا كرد و از طرفي هم با كاهش درآمد مواجه شديم.در واقع 
مجموعه مديريت شهري تهران با تمام توان در اين بحران به ميدان آمده و اقدامات گسترده اي را 
براي خدمات رساني به شهر و شهروندان انجام داده است. دولت قرار بود بخشي از اين هزينه ها 
را جبران كند، اما با وجود مكاتباتي كه در اين زمينه انجام شده، تاكنون هيچ رقمي به مديريت 
شهري كمك نشده است. به هرحال اميدواريم دولت حداقل در بحث مترو و اتوبوس كمك كند و يا 
مطالبات ما را پرداخت كند. مطالباتي كه در حوزه ساختمان هاي دولتي و به عوارض پروانه و پايان 
كار و... مربوط مي شود كه هيچ يك از اين ها پرداخت نمي شد؛ اما در حال تالش هستيم كه بخشي 

از مطالباتمان را از دولت بگيريم.

ث
مك

عليرضا طاهري
كارشناس حوزه محيط زيست

واگذاري امالك به تعدادي از مديران اســبق شهرداري 
تهران موضوعي است كه در دوره پيشين مديريت شهري گفت وگو

پايتخت ســر و صداهاي زيادي را در رسانه ها و محافل 
مختلف به راه انداخت. امالكي كه با رانت و انحصار واگذار شده بود در 
ادامه، صداي شــهروندان را هم درآورد. به همين خاطر سيدمحمود 
ميرلوحي، رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي اسالمي شهر 
تهران به نمايندگي از شوراي پنجم مأمور بازگرداندن اين امالك شد؛ 
پيگيري هايي كه اوايل كار تا احضار چند باره اين عضو شوراي شهر هم 
پيش رفت. پيگيري هاي جدي شورا و اداره كل حقوقي شهرداري اما 
سرانجام نتيجه داد و ميرلوحي نتيجه پيگيري ها را اعالم كرد. او گفت 
كه از مجموع 2هزار ملك در اختيار مديران اســبق شهري، پارسال 
۴۱ملك شهرداري از مديران پيشين شهرداري و اعضاي شوراي چهارم 

پس گرفته شــد. ميرلوحي همچنين به پس گرفتن 2۹۰ پالك ثبتي 
شهرداري هم اشــاره كرد و گفت كه در بحث رسا تجارت تعدادي از 
امالكي كه بي حساب در اختيار مديران سابق بوده را پس گرفتيم و به 
شهرداري برگردانديم. عضو شوراي شهر اين را هم گفت كه هم اكنون 
اولويت ما پس گرفتن اين امالك است و اگر روزي شاهد مطالبه مردمي 

باشيم اين كار را هم خواهيم كرد.
پس گرفتن تعدادي از اين امالك بهانه گفت وگوي همشــهري با اين 
عضو شوراي شهر تهران شد؛ اما در جريان اين مصاحبه پرسش هاي 
ديگري را هم در حوزه هاي ديگر شهر مطرح كرديم. پرسش هايي كه 
با روند بازپس گيري امالك شروع شــد، با مباحث مالي و درآمدهاي 
مديريت شهري ادامه پيدا كرد، به اقدامات كرونايي شورا و شهرداري 

و حمل ونقل عمومي هم رسيد و در نهايت به مطالبات مديريت 
شهري از دولت ختم شــد. مشروح گفت وگوي همشهري با 

سيدمحمود ميرلوحي عضو 6۴ساله شوراي شهر تهران را 
در ادامه مي خوانيد.

شــما يكي از نفراتي هستيد كه 
با توجه به ســوابق كاري خود و همينطور 
نايب رئيس مجمع استانداران بودن، ارتباط 
پررنگي با دولت داريــد. آيا ماجراي مطرح 
شده در رســانه ها درباره شبهات حضور 
شــهردار پايتخت در جلسات هيأت دولت 
صحت دارد؟ چند وقتي مي شود كه پس از 
ماجراي ملك جمــاران، آقاي حناچي را در 

جلسات چهارشنبه نمي بينيم.
به اعتقاد بنده اختالفات حل مي شــود. چون 
از يک سو مســئله به اختالف نظرهاي كوچک 
برمي گردد و از سوي ديگر خيلي بعيد است كه 
رئيس دولت تدبير و اميد نتواند با شهردار معمار 
و آرام صحبت كند. اما اگر درباره تأثيرات اين امر 
بخواهم بگويم، بايد به اهميت مسئله مديريت 
يكپارچه شهري اشاره كنم. مديريت يكپارچه 
شهري امروز در دنيا يک اصل مستقر و جا افتاده 
به حســاب مي آيد اما در ايران به مفهوم واقعي 
كلمه در آن عقيم هســتيم. سال ها بحث هاي 
مختلفــي در اين مورد مطرح شــده اســت و 
همين حاال نيز بحث اين طرح هنوز در مجلس 
وجود دارد. در موضوع اداره شهر و مسائلي كه 
مي گذرد مديريت شــهري نمي تواند يک تافته 
جدا بافته باشد. در تهران نيز هميشه اين موضوع 
مطرح بوده است و مراودات شهرداري و دولت 
چيزي نيست كه بتوان از آن عدول كرد. به طور 
نمونه مي تــوان بحث دربــاره مطالبات بخش 
حمل ونقل عمومي را بيان كرد. يا گاهي پيش 
مي آيد كــه جابه جايي عــوارض باعث افزايش 
قيمت مسكن شده يا گاهي در مديريت شهري 
چنين نقدي نســبت به برخي اقدامات دولت 
درباره مســكن بوده اســت. در تهراني كه 50 
درصد ماليات كشور رقم مي خورد، ۴0 درصد 
دانشــگاه ها در آن هســتند و ۴0 درصد توليد 
ناخالص ملي را دارد، نمي توان مديريت شهري 
را از دولت جدا كرد. عكس اين هماهنگي آسان 
و شدني است اما دولت و شهرداري بايد تعامل 

داشته باشند.
پس اينكه شــهردار تهران به عنوان شــهردار 
پايتخت و نماينده اي از شــهرداران كشــور در 
هيأت دولت حضــور يابد موضــوع بااهميتي 
است. در زمان دولت اصالحات آقاي خاتمي نيز 
زماني كه محمود احمدي نژاد، به عنوان شهردار 
آن هنگام تهران را به دولت دعوت نمي كردند، 
مخالف بودم. پس ازآن هم آقاي قاليباف با آقاي 
احمدي نژاد به اختالف خوردند و حضور نيافتن 
شهردار در جلســات هيأت دولت خساراتي را 
در پي داشــت. ما با آغاز به كار شــوراي پنجم 
سعي كرديم كه اين اقدام صورت گيرد تا فاصله 
بين مديريت و دولت برداشته شود. حاال اينكه 
آقاي حناچي چند جلسه اي در جلسات هيأت 
دولت حضور نمي يابد بايد گفت كه اين مسئله 
ضررهايي به دنبال خواهد داشت. رئيس جمهور، 
رئيس دولت تدبير و اميد اســت و حناچي نيز 
مــردي آرام و معمار. اين خصوصيــات اقتضا 
مي كند كه اگر گله و شــكايتي هم وجود دارد 
رفع شود. در جماران يک نظريه و مصوبه  وجود 
دارد و بيت حضرت امام )ره( هم پيگير مصوبه 
هســتند. در تهران طرح ها يكي دو تا نيســت. 
همين االن طرح خيابان انقالب و نيروي هوايي 
و ده ها طرح ديگر از اين دســت وجود دارد. در 
تهران مديريت بحران، مسكن و ده ها مورد ديگر 
وجود دارد كه تماس بين دولت و شــهرداري 
فراوان است. اگر قرار باشد اين تماس ها گسست 
ايجاد كند نياز به قدرت و دقت فراواني دارد كه 

بي ثمر است.
 سرانجام آن 2هزارملكي كه در 
دوره پيشين مديريت شــهري در اختيار 
برخي قرار گرفته بود، چه شد؟ گويا تعداد 

كمي از آنها پس گرفته شده است؟

در ابتــداي روي كار آمدن شــوراي پنجم در 
گزارش تغيير و تحول اعالم شد كه 6۷۴ ملک 
به افراد حقيقي و حقوقي غير واگذار شده است. 
بعدها با پيگيري هاي بيشتر و با تحقيقات اين 
تعداد تــا 3برابر هم افزايش پيدا كرد. ســپس 
شــهرداري هاي مناطق هم جدي تــر پاي كار 
آمدند و صحبت از 2هــزار ملک و 3800واحد 
شــد. در اين ميان و از 2هزار ملک معين شده، 
معلوم شد 3800واحد در اختيار مديران سابق 
شــهردار تهران بوده كه ۴1ملک شهرداري با 
وسعت قابل توجه و 290پالك ثبتي ديگر پس 
گرفته شده است. در بحث رسا تجارت تعدادي 
از امالك كه بي حساب در اختيار مديران سابق 
بوده را پس گرفتيم و به شهرداري برگردانديم. ما 
از شهردار تهران خواسته ايم اگر به هر مصلحتي 
نمي خواهد اســم ايــن افراد را كــه امالك در 
اختيارشــان بوده اعالم كند، مشــخصات آن 

امالك را در صحن بيان كند.
 آيا امالكي هم داريم كه به فروش 

رفته باشد و نتوان آنها را پس گرفت؟
يک مورد از پس گيري امالك مربوط به ملكي 
با 6 واحد در محدوده ميرداماد بود كه در دست 
يک نفر بود و ما آن را پس گرفتيم و مورد ديگر 
هم مربوط به فردي است كه 6 ملک را در خارج 
تهران به قيمت گران از او خريدند و يک ملک را 
در داخل تهران به قيمت ارزان به او فروختند. 
درحالي كه شهرداري بايد طبق آيين نامه مالي 
امالك را به مزايده بگذارد و اگر بخواهد به كسي 
بدهد بايد از شهرداري مجوز بگيرد، كه آن هم 
مجوز بهره برداري است و واگذاري ملک نيست. 
با اين حال، مــا همچنان پيگيــر پس گرفتن 

اينچنين امالكي نيز هستيم.
ما در شورای پنجم ســعی كرده ايم ديواری در 
برابر تخلفات بكشيم تا  فساد در مديريت شهری 
به حداقل ممكن برسد. شفاف سازی، بارگزاری 
انواع سندهای مالی توافقنامه ها، مناقصه ها و ... 
روی سايت به همين منظور صورت گرفته است. 
يعنی هم بازپس گيری اموالی كه برای شــهر و 
شهروندان است را پيگيری كرده و همچنان در 
دستور كار داريم و هم تالش می كنيم شفافيت 
بيشتر شود. البته كه در اين راه دست اندازی ها و 
سختگيری هايی وجود دارد و گاهی ما را از هدف 

دور كرده است؛ اما نبايد نااميد شويم.
 در روزهــاي بحــران كرونــا 
درآمدهاي شــهرداري كاهش چشمگيري 
داشته است. شوراي شهر تهران در همين 
راســتا مجموعه اقداماتي را در دستور كار 
قرار داده است. اين اقدامات و برنامه ها چقدر 
توانســته كاهش درآمدهاي شهرداري را 

جبران كند؟
در شــرايط دشــوار اين روزها عالوه بر مسائل 
اقتصادي مثــل تورم و تحريم هــا، كرونا نيز بر 
اقتصاد شــهرها تأثير جدي گذاشــته اســت. 
مديريت شــهري هم كه از همان ابتدا در كنار 
وزارت بهداشت در صف نخســت مقابله با اين 
ويروس قرار داشت، طبيعتا با مشكالتي مواجه 
شــد. با اين حال اما مجموعه شورا و شهرداري 
اقداماتــي را در پيش گرفتنــد و تالش كردند 
منابع درآمدي به ســمت منابع پايدار حركت 
كند و ســعي كرديم فرصت هــاي جديدي را 
براي اين موضوع شناسايي كنيم. از اين رو سال 
قبل متفاوت با روندهاي گذشته كه همه منابع 
كاهشــي بود، ما بعد از تصويب بودجه 2۴هزار 
ميليارد توماني، متمم بودجــه را هم تصويب 
كرديم. 2 هفته پيش آقاي رســولي خزانه دار 
شوراي شــهر، گزارش عملكرد ســال 98را در 
صحن شورا ارائه دادند. با مروري بر اين گزارش 
مبسوط احساس مي شــود برآورد شورا درست 
بود و گزارش خزانه دار هم بر اين موضوع صحه 
گذاشت و تأييد كرد كه 92درصد بودجه سال 

1398محقق شده است.
ي  هــا مد آ ر د
امسال  3 ماه نخســت 
تومان  7۴۰۰ميليــارد 
پيش بيني شده بود كه با 
توجه به گزارش خزانه دار 
شورا، 5۴درصد آن محقق 
شده است و اين موضوع 

يكي از آثار شيوه كرونا بر 
درآمدهاي شهر است. براي 

افزايش درآمدها چه اقداماتي الزم 
است؟

همانطور كــه گفتم، مديريت شــهر 
برنامه هاي مختلفي را در قالب بسته 
محرك اقتصادي براي اين موضوع به 
تصويب رسانده است كه مي تواند آثار 
اقتصادي ايــن همه گيري را كاهش 
دهد. امســال ما بودجه را انبساطي 
بستيم كه با متمم به 30هزار ميليارد 
تومان افزايش يافت. وقتي اين رقم را 
نسبت به 18هزار ميليارد تومان بودجه 
اوليه پارسال مقايسه مي كنيم تفاوت ها 
ديده مي شود و اين افزايش، قابل توجه 
است. اما متأسفانه شيوع كرونا بسياري 
از برنامه ها را به هم زد. با اين اوصاف چون 
شورا از قبل تحرك در فعاليت هاي محلي 
و حمل ونقل را پيش بينــي كرده بود، در 
همان روزهاي اول سال جلسات كميسيون 
برنامه و بودجه فعال و درنهايت، همكاري 
با شــهرداري به بســته محرك اقتصادي 
منجر شــد كه اين بســته محرك، تا كنون 
با 3مكمل همراه بوده اســت. با وجود همه 
ســختي ها و اختالالت ســعي كرديم آثار 
كرونــا و پيامدهايش را محــدود كنيم؛ اما 
به هرحال، مانند سراســر دنيا، اين ويروس 
اثراتي را بر شهر داشــته است. همانطور كه 
عنوان شــد درآمد ۷۴00ميليارد توماني را 
در 3 ماه اول ســال پيش بيني كرده بوديم 
كه ايــن رقم محقق نشــد و ۴160ميليارد 
تومان آن تحقــق پيدا كــرد؛ يعني حدود 
5۷درصد. اما 20درصــد از منابع درآمدي 
شــهر، امســال از منابع غيرنقدي اســت و 

ما هم به طور جــدي پيگير آن هســتيم و در 
 تحقق، ضايعــات و اختالالت كرونا محدود تر

 خواهد شد.
بــه مشــخصه هاي بودجه 
سال۹۹ اشــاره كرديد. بودجه مصوب 
سال۹۹ با بودجه۱3۹8 چه تفاوت هايي 

دارد؟
شوراي شهر تهران با توجه به مسائل و مشكالتي 
كه كرونا براي شــهر ايجاد كرده، بودجه99 را 
متفاوت از 3ســال قبل كه انقباضي بود، بسته 
و بودجه99 انبســاطي اســت؛ البته در مسير 
فعاليت هاي اساســي، فعاليت هــاي عمراني و 
همچنين در حــوزه حمل ونقل عمومي و ديگر 

مباحث الزم و ضروري شهر.
ضمن اينكه در بودجه99، 2هزارميليارد تومان 
هم براي پروژه هاي كوچک مقياس در محله هاي 
شهر پيش بيني شده است كه اين موضوع تحرك 
مهمي را در همــه محله هــاي پايتخت ايجاد 
خواهد كرد. بر اين اساس امسال قرار است هيچ 
محله ای بدون بوســتان محلي نداشته باشيم. 
ضمن اينكه احداث بازارهاي ميوه و تره بار هم 
در هر محلــه، ناحيه و منطقه كه الزم اســت، 

پيش بيني شده است.
همچنين تعــدادي از فعاليت هاي عمراني قرار 
است اجرا شــود و برخي گره هاي ترافيكي در 
محالت را در بودجه امسال درنظر گرفته ايم. از 
ســوي ديگر، باتوجه به سياست هايي كه اتخاذ 
شده در زمينه مســئله باغات اتفاق مباركي را 

 عضو شوراي شهر تهران از بازپس گيري امالك از مديران اسبق شهري 
تا مجموعه اقدامات شورا و شهرداري براي جبران كاهش درآمدهاي شهر مي گويد ديوار شورا در برابر تخلفات

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

تعليق طرح ترافيك دردي را دوا نمي كند

اين روزها بــا افزايش همه آمارها درخصــوص ابتال به كرونا 
در كشور و شــهر تهران، بحث درخصوص چگونگي كنترل 
شــيوع اين ويروس باالگرفته و نظرات مختلفي درباره اثرات 
محدوديت هاي مختلف مطرح شده است و از طرفي با گرم شــدن هوا و تابش مستقيم 
خورشيد، آالينده ازن از مرزناسالم عبور كرده و هواي تهران را در وضعيت ناسالم قرار داده 
است. آالينده ازن يک آالينده ثانويه است كه از تركيب با آالينده هاي اوليه به وجود مي آيد؛ 
يعني با گرمي هوا و تابش مستقيم خورشيد بر آالينده هاي ديگر، واكنش هايي رخ مي دهد 

و انتشار آالينده ازن تشديد مي شود.
در خبرها آمده است كه رئيس جمهور و ستاد مقابله با كرونا، دستور تعليق طرح ترافيک 
را در شهر تهران براي مدت يک هفته صادر كرده است. براي ارزيابي ميزان اثربخشي اين 
دستور، بايد موضوع از ابعاد مختلفي بررسي شود. آلودگي هوا از يک طرف سبب آزار در 
تنفس شهروندان مي شود و از طرفي ديگر بيماري كرونا جان مردم را مي گيرد. استفاده از 
خودروي شخصي، آلودگي هوا را تشديد مي كند و از طرفي ديگر، اگر شهروندان از خودروي 
شخصي استفاده نكنند و بدون رعايت موازين بهداشتي به سمت حمل ونقل عمومي سوق 

داده شوند، ضريب مبتاليان بيماري كرونا افزايش پيدا خواهد كرد.
نكته اصلي براي كاهش آمار مبتاليان به ويروس كرونا و همچنين كاهش آلودگي هوا، پايين 
آوردن تقاضاي سفر است. به نظر نمي رسد اصلي ترين مسئله سفر با وسيله نقليه شخصي 
يا عمومي باشد، بلكه شايسته است براي تعيين مسئله اصلي كاهش تقاضاي سفر و اعمال 
محدوديت بر نقاط جاذب سفر مورد توجه قرار گيرد. البته نكته حائز اهميت موضوعات 

معيشتي و اقتصادي است كه بايد براي اقشار آسيب پذير تمهيداتي انديشيده شود.
بايد شرايطي براي كاهش تقاضاي سفر فراهم شود. اگر طرح ترافيک لغو شود و همزمان 
بازار، مراكز خريد و تفريحي فعال باشند، پيش بيني مي شــود سفر با خودروي شخصي 
افزايش بسياري پيدا كند و وضعيت هوا بدتر از اين شــود و با عدم تعطيلي مراكز تجمع 
تفريحي، تجاري و اداري، احتماال فاصله گذاري هم دچار اختالل بيشتري خواهد شد و با 
افزايش مطلوبيت سفر با خودروي شخصي به مقصد مركز شهر بحراني تر شدن وضعيت 
كرونا دور از انتظار نيست. بهتر اســت در تصميم گيري هاي كليدي كه با جان و سالمت 
شهروندان ارتباط مستقيم دارد همه جوانب امر سنجيده شود. بايد دقت كرد در نيمه دوم 
سال كه بر اثر سرما، احتمال ابتال به كرونا افزايش پيدا خواهد كرد و شهر تهران با پديده 
وارونگي هوا هم مواجه خواهد شد و با احتمال بازگشايي مراكز آموزشي، تقاضاي سفر نيز 
افزايش چشمگيري خواهد داشت و براساس شواهد وضعيت بحراني  تر از اين هم مي شود.

در وهله اول و براســاس تجربه هاي جهاني بايد محدوديت هاي حداكثري براي تهران و 
بقيه نقاط قرمز درنظر گرفته شود اما اگر به دليل شرايط اقتصادي، معيشتي يا به هر دليل 
ديگري اين امكان وجود ندارد بهتر است براي كاهش تقاضاي سفر، بخش هاي غيرضروري، 
هدف گذاري شده و محدوديت براي آن بخش ها بيشتر از پيش اعمال شود. حل اين چالش 
چند وجهي، در شرايط فعلي عالوه بر هدف گذاري درست مسئوالن، همت شهروندان را نيز 
مي طلبد. مردم بايد در شرايط موجود احساس مسئوليت بيشتري نسبت به خود و يكديگر 
داشته باشند و با كاهش سفرهاي غيرضروري هم به كاهش آمار مبتاليان بيماري كرونا و 

هم بهبود كيفيت هواي شهر كمک كنند.
ممكن است اثراث اين حجم بزرگ از آالينده ها بر ريه  شهروندان و شيوع بيماري كرونا بر 
معيشت همه تا سال ها دامنگير شهر باشد. بنابراين بهتر است كه به بخش هاي مهم تر زندگي 
توجه كنيم و با انجام راه حل هاي درست و توصيه ها، مخاطرات اطراف خودمان را كمتر و 
كمرنگ تر كنيم. الزم نيست هر روز سفرهاي غيرضروري با خودروي شخصي و يا حتي 
وسيله حمل ونقل عمومي صورت گيرد. اگر قرار است تفريحي انجام شود، مي توان آن را به 
ساده ترين شكل ممكن، يعني پياده روي در بوستان محله انجام داد. يا خريدهاي ضروري 

تا جاي ممكن به صورت محلي و اينترنتی انجام شود.

جلسه كميسيون ماده5 شهر 
تهران به رياست پيروز حناچي شهرسازی

شهردار تهران با حضور اعضاء، 
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي 
اسالمي شـــهر تهران، عبدالرضا گلپايگاني، 
معاون شهرســازي و معماري شــهرداري 
تهــران و علي اشــراقي رئيــس دبيرخانه 
كميسيون ماده 5 تشكيل و با طرح احداث 
2هتل جديد در محدوده مركزي پايتخت 

موافقت شد.
به گزارش همشــهري، علي اشراقي، رئيس 
دبيرخانه كميســيون مــاده 5 در اين باره 
گفت: »در اين جلسه طرح احداث 2 هتل در 
محدوده مركزي پايتخت )واقع در منطقه6( 
مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت كه پس 
از توضيحات شهردار منطقه و مشاور، با اين 

طرح موافقت شد.«
به گفته او يكي از ايــن هتل ها در محدوده 

خيابان استاد نجات اللهي و ديگري به شكل 
هتل آپارتمان در محدوده خيابان يوسف آباد 

واقع شده است.
اشــراقي گفت: »همچنين با توجه به لزوم 
رويكرد همبادسازي و رعايت خط آسمان در 
ساخت و سازها، قرار شد معاونت شهرسازي 
و معماري شهرداري تهران در اين خصوص، 
دستورالعمل واحدي را تهيه و به كميسيون 

ماده 5 ارائه كند.«

2هتل جديد در مركز شهر احداث مي شود

 از باغ ايراني بوستان سازور 
 و 5كيلومتر فضاي ســبز شهری

و  خطي-درخــت كاري 
گلكاري- خيابان دماوند بازديد شد.

به گزارش همشــهري،  مصطفي كاظمي 
مشاور و مديركل دفتر شــهردار تهران، 
مجتبي يزداني، معاون خدمات شــهري 
شــهرداري تهران، علي محمد مختاري 
مديرعامل ســازمان پارك هــا و فضاي 
سبز شهرداري تهران و مهناز استقامتي 
شــهردار منطقه 8 و جمعي از معاونان و 
مديران شــهرداري اين منطقه از مراحل 
اجراي طرح بوستان ســازور و همچنين 
5كيلومتر پروژه احداث فضاي سبز خطي- 
درخت كاري و گلــكاري- خيابان دماوند 
بازديد كردند. مهناز استقامتي، شهردار 
منطقه8 در اين بازديد با اشاره به تملک 
زمين هايي براي پروژه هــاي آتي گفت: 
»برخي از نيازهاي شهروندان در محله هاي 
كم برخوردار چندان زمانگير نيســت و 
در حد مشــكالت محلي است؛ از همين 
رو طرح پروژه هاي كوچــک مقياس كه 
ازطريق شوراياران پيگيري مي شود براي 
شهرداري حائز اهميت است. پروژه هاي 
كوچک مقياس برگرفته از نياز و خالهاي 
محله است. براي احداث باغ ايراني سازور، 
زميني در يكي از محله هاي كم برخوردار 
منطقه تملک شــد تا با احداث بوستان 
بتوانيم ســرانه فضاي سبز منطقه را ارتقا 

دهيم.«
او با اشــاره به اينكه ۷0 درصد از بوستان 
ســازور را فضاي سبز تشــكيل مي دهد، 
افــزود: »ايــن بوســتان با مســاحت 3 
هزارمترمربــع، در محله وحيديه درحال 
احداث اســت. همچنين در اين بوستان 
عالوه بر محوطه سازي، آبنماي 90 متري، 
زمين بازي براي كــودكان، زمين ورزش 
براي بزرگساالن، ســرويس بهداشتي 6 
چشمه و آالچيق براي پاتوق هاي محلي 
درنظر گرفته شده است. سرانه فضاي سبز 
در منطقه8 براي هر نفــر زير 5 مترمربع 
است. اين كمبود بيشــتر در محله هاي 
بافت فرسوده ازجمله محله هاي زركش، 
وحيديه، تســليحات و لشــكر به چشم 
مي خورد و ســرانه فضاي ســبز در اين 
محله ها به زير يک مترمربع مي رســد. در 

اين راستا يكي از مهم ترين برنامه هاي ما، 
افزايش سرانه فضاي سبز در اين محله ها 
اســت و در اين زمينه هم اقداماتي انجام 

شده است.
او در ادامــه گفــت: »در محله هاي بافت 
فرسوده كه در غرب منطقه واقع شده اند 
به دليــل كمبود فضــا و بافــت متراكم 
جمعيت، هيچ زمين و فضاي خالي براي 
ايجاد فضاي سبز يا ساخت بوستان وجود 
ندارد و حتي زمينــي در اختيار نهادها و 
سازمان ها نيســت كه بتوان آن را تملک 
كرد. بــه همين دليل ســعي كرده ايم از 
ظرفيت هاي موجود در محله كه غالبا رها 
شده و بدون استفاده هستند، در اين زمينه 
اســتفاده كنيم. به عنوان مثال در محله 
وحيديه با مشكل سرانه فضاي سبز مواجه 
بوديم و سرانه فضاي ســبز در اين محله 
چيزي در حدود ۷دهم مترمربع بوده است. 
در اين راستا از تنها ظرفيت موجود كه يک 
حمام قديمي مرمر بود را تملک كرديم و 
اكنون اين ملک به بوســتان تبديل شده 
و تا پايان شــهريورماه آماده بهره برداري 

خواهد شد.«

5كيلومتر فضاي سبز خطي 
در ادامه اين برنامه همچنين مســئوالن 
ارشد شــهري از طرح بازپيرايي و اجراي 
فضاي ســبز خطي )كنار معابر( در محله 
سبالن بازديد كردند و شهردار منطقه در 
توضيح طرح گفت: »اين مســير با هدف 
افزايش سرانه فضاي سبز منطقه از خيابان 
دماونــد حدفاصل ســه راه تهرانپارس تا 
خيابان سبالن به طول 5كيلومتر، انجام 
خواهد شد و بدون شــک مي تواند سهم 
بسزايي در توسعه هرچه بيشتر فضاي سبز 
و زيباسازي هر چه بيشــتر اين محدوده 

داشته باشد.«

وحيديه صاحب باغ مي شود

در اين ســال ها شاهد هســتيم. در اين رابطه 
سال قبل توانستيم 150ميليارد تومان از محل 
جرايم مربوط به باغ ها و درآمدهاي اين حوزه كه 
اختصاصي شده درآمد كسب كنيم. همچنين 
خريد باغات موجود و توسعه بوستان هاي محلي 
هم در دست اقدام بوده و ســال قبل ما ۷باغ را 
خريداري كرديم. در اين راستا امسال پيش بيني 
مي شود؛ تعدادي ديگر از باغ ها به خصوص در 
بافت هاي فرسوده و مناطقي كه سرانه فضاي 
سبزشــان كمتر از 16متر است، خريداري 
شــود. امســال همچنيــن براي 
درآمدهاي پايدار آتش نشــاني 
هم تصميمــات خوبي گرفته 
و قدم هاي خوبــي براي اين 
ســازمان پيش بيني شده؛ 
ضمن اينكه در 2سال اخير 
هم تجهيزات آتش نشاني 
تقويت شــده است. به طور 
كلي، اگر مديريت شهري 
نگاه ويــژه اي كه در بحث 
كوچــک  پروژه هــاي 
مقيــاس را به طور كامل 
در سطح نواحي و مناطق 
به اجرا درآورد، ما امسال 
تغيير محسوســي را در 
محــالت تهران شــاهد 

خواهيم بود.
كمبود جاي پارك و پاركينگ 
در پايتخت از مشكالت اساسي شهر 
است. در اين زمينه چه برنامه هايي به 
اجرا درآمده و يا در دست اقدام است؟ 
پاركينگ سازي  يكي از مشكالت اساسي 
تهران است؛ به خصوص پاركينگ هاي 
محلي و زيرزمينی. براين اساس، تصميم 
مهمي در اين حــوزه گرفته ايم و منابع 
اختصاصي بــراي ســاخت پاركينگ 
پيش بيني شده و امســال قرار است به 
اجرا درآيد كه اجراي اين برنامه  ها براي 
شهروندان محســوس خواهد بود و آثار 

مثبتي در شهر خواهد داشت.
باتوجــه بــه اجــراي طــرح 
فاصله گذاري، حمل ونقل عمومي به خصوص 
مترو و اتوبوسراني نيازمند تجهيز و افزايش 
ظرفيت هستند. چه اقداماتي در اين حوزه 

در سال جاري اتفاق مي افتد؟ 
مديريت شهري تهران امسال افتتاح 12ايستگاه 
مترو را هدفگذاري كرده است كه انتشار اوراق 
مشــاركتي كه اخيــرا مجوزش صادر شــده، 
مي تواند گشايشي را در اين زمينه ايجاد كند. 
همچنين در خط ۷و6 قرار است 3خط تكميلي 
از دولت آباد تا ري و شاه عبدالعظيم اجرا شود. 
در منطقه 21 و 18 هم اقدامــات تكميلي در 
دست اجراست. از طرف ديگر، 10سالي مي شود 
كه هيچ اتوبوسي خريداري و وارد ناوگان نشده 
است. بر همين اساس امسال منابع الزم براي 
اين بخش پيش بيني شــده و بخشي از اوراق 
مشــاركت اخير هم به اين موضوع اختصاص 

مي يابد.

عكس: همشهري/ جوادگلزار
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به نظر مي رســد هم اكنون تنها رفيق مارك ويلموتس نجيب در 
سراسر كره زمين، عليرضا بيرانوند باشد؛ گلر اصلي تيم ملي ايران 
كه اخيرا به آنتورپ بلژيك پيوسته و در مصاحبه با رسانه هاي اين 
كشور از ويلموتس به نيكي ياد كرده است. غيراز عليرضا كه مربي 
بلژيكي را عامل اصلي انتقالش به اروپا مي داند، بقيه مردم ايران 
با نفرت از اين مربي حرف مي زنند؛ از كسي كه يك كوه اسكناس 
گرفت، اما كوچك ترين تعهد و اشتياقي نسبت به كارش نداشت. 
نتايج هم كه روشن است. بايد دست به دعا برداريم كه شايد عراق 
و بحرين را ببريم و تازه به دور بعــد مقدماتي صعود كنيم. البته 
ويلموتس غيراز بيرانوند يك دوست ديگر هم دارد؛ همسر آقاي 
مربي كه وكيل او هم هست و در تيغ زني هاي مارك سهيم است. 

بدون اين سود مالي، شايد زنش هم هوادارش نمي بود!

تنها دوست مربي منفور

خبر رسمي منتشر شده كه نشان مي دهد جياني دي بياسي سرمربي 
تيم ملي آذربايجان شده است. به اين ترتيب يكي از پرتكرارترين 
گزينه ها از اخبار نقل وانتقاالتي فوتبال ايران حذف شــد. طي يك 
سال گذشــته هر نيمكتي كه در ايران خالي مي شد، فورا اسم اين 
مربي ايتاليايــي را برايش مطرح مي كردند. از تيــم ملي گرفته تا 
پرسپوليس و استقالل و سپاهان، اسم دي بياسي كنار همه تيم ها 
ديده شد. دوستان عزيزي كه احتماال در انتقال اين مربي ذي نفع 
بودند، آرام و قرار نداشتند و عزم شــان را جزم كرده بودند يك تيم 
برايش پيدا كنند. در مورد استقالل كه اصال دي بياسي تا يك قدمي 
نيمكت هم آمد. يعني رفته بودند استراماچوني را بياورند، اما نزديك 
بود با يك ايتاليايي ديگر برگردند! او كه از سال2017 به بعد بيكار 
بود، حاال مي تواند همين حوالي مربيگري كند، سرش گرم باشد و 

يك پولي در بياورد.

به هر حال ببخشيد كه نشد

استقالل ديشــب در حالي برابر ســپاهان به ميدان رفت كه امير 
قلعه نويي روي نيمكت تيم اصفهاني غايب بود. سرمربي سپاهان 
بعد از بازي با نفت آبادان دچار حمله عصبي شد و سر از بيمارستان 
درآورد. امير 3 روز بستري بود و با وجود ترخيص، از سوي پزشكان 
اجازه همراهي تيمش را پيدا نكرد. جالب اينجاست كه اين اتفاق در 
اين فصل يك بار ديگر هم براي استقالل رخ داده بود. در بازي رفت 
آبي پوشان برابر نســاجي نيز رضا مهاجري به دليل ناراحتي قلبي 
از حضور روي نيمكت محروم شد تا حسين بادامكي هدايت تيم 
قائم شهري را بر عهده بگيرد. آن بازي را شاگردان استراماچوني با 
نتيجه 2 بر يك بردند. سال 90 هم در پلي آف ليگ قهرمانان آسيا، 
برانكو ايوانكوويچ به دليل بدهي مالياتي از همراهي االتفاق عربستان 

مقابل استقالل بازماند. آبي ها آن بازي را هم 3 بر يك بردند.

هت تريك عجيب استقالل

نكته بازي

بيچاره فرهاد مجيدي؛ او در حالي با اســتقالل حضور در مهم ترين 
مسابقات ممكن را تجربه مي كند كه هر روز يك شايعه جديد در مورد 
نفر جايگزينش مي سازند؛ از استراماچوني محبوب تا قلعه نويي، نكونام 
و محمود فكري. آخرين سايه باالي سر فرهاد اما الكساندر نوري است؛ 
سرمربي ايراني االصل فعال در فوتبال آلمان كه طي سال هاي گذشته 
شايعه حضورش در همه تيم هاي مهم داخلي درست شده بود، غير از 
استقالل كه خوشبختانه اين خبر هم منتشر شد و ديگر كم و كسري 

باقي نيست!
بهمن 96: در ميانه هاي ليگ هفدهم سپاهان بعد از جدايي زالتكو 
كرانچار به دنبال جذب يك سرمربي جديد بود. مديران باشگاه اصفهاني 
با چند گزينه خارجي هم مذاكره كردند كه بين آنها نام الكس نوري 
نيز ديده مي شد. در آن مقطع گفته شد نوري براي حضور در سپاهان 
درخواست ساالنه 900هزار دالر حقوق كرده؛ هرچند سپاهاني ها اين 
موضوع را تأييد نكردند. هرچه بود مذاكرات شكست خورد و الكس 

سرمربي سپاهان نشد.
فروردين 98: گفته مي شد الكســاندر نوري روي نيمكت تيم ملي 
ايران جانشين كارلوس كي روش خواهد شد، اما رسانه هاي آلماني اين 
خبر را تكذيب كردند. پس از كي روش فدراسيون تاج در يك انتخاب 
شاهكار به گزينه مارك ويلموتس رسيد و االن هم دراگان اسكوچيچ 
روي اين نيمكت نشسته اســت. البته الكس نوري در چند مصاحبه 

تأكيد كرده آرزويش هدايت تيم ملي ايران است.
خرداد 98: يك سايت آلماني خبر داد الكساندر نوري در آستانه بر 
عهده گرفتن هدايت تراكتورسازي تبريز است و مالقاتي نيز با مالك اين 
باشگاه داشته است. در آن مقطع تراكتور بعد از قطع همكاري با جورج 

ليكنز بدون سرمربي بود، اما نهايتا نوري به تبريز نيامد.
تير 98: با جدايي برانكو ايوانكوويچ مصيبت مديران پرسپوليس براي 
يافتن جانشين او آغاز شد. در اين ميان چند گزينه نامزد حضور روي 
نيمكت سرخپوشان شدند كه يكي از آنها الكس نوري بود. در آن مقطع 
واقعا با نوري مذاكره شد، اما در مجموع شرايط طوري پيش رفت كه 
مديران باشــگاه نهايتا گابريل كالدرون را برگزيدند. قيمت ارزان تر، 
انگيزه باالتر و تجربه كار در آســيا ظاهرا مــالك برتري كالدرون در 
مقايسه با نوري بود. گفته مي شود نوري براي يك سال، يك ميليون 

دالر از پرسپوليسي ها خواسته بود.
مرداد 99: تعطيالت كرونا باعث شد در تايم الين گزينه شدن الكس 
براي تيم هاي ايراني وقفه بيفتد، اما خوشبختانه داستان از سر گرفته 
شد و حاال مي گويند استقالل او را مي خواهد. صدالبته نامزدشدن نوري 
براي حضور در تيم هاي بزرگ كشور هيچ چيز عجيبي هم نيست؛ چه 
اينكه او جوان و جذاب است، اصالت و اشتياق ايراني دارد و روي نيمكت 
وردربرمن هم نشسته است. بنابراين احتماال در آينده اي نه چندان دور، 

باالخره نوري را روي نيمكت يك تيم ايراني خواهيم ديد.

 كاپيتان تراكتورسازي در يونان
احسان حاج صفي با سابقه بازي براي پانيونيوس و المپياكوس در آستانه بازگشت به ليگ يونان قرار گرفته است. روز 
گذشته Novasports يونان خبر از توافق حاج صفي با آريس داد و مدعي شد پرونده انتقال كاپيتان تراكتورسازي 
به اين تيم نهايي شده است. اين خبر از سوي خود حاج صفي تأييد يا تكذيب نشده است.

بهروز رسايلي| انتشار يك خبر نسنجيده در پرسپوليس، مديران اين باشگاه را در 
معرض تندترين انتقادات ممكن قرار داد. در شرايطي كه مديران پرسپوليس در 
دعوا با تلويزيون دست باال را داشتند، اقدام آنها در زمينه دعوت صوري از برانكو 
ايوانكوويچ و گابريل كالدرون براي حضور در جشن قهرماني ليگ نوزدهم، موجي 

از نقدهاي تند و گزنده را به دنبال آورد. چند نكته در اين مورد بخوانيد.

1  چنين دعوت هايي در دنيا مرسوم است و در مجموع اقدامي بسيار زيبا و شايسته به شمار 
مي آيد، اما مشروط بر اينكه مربيان قبلي با كمال رضايت و حفظ احترام به دوران همكاري 
خود با باشگاه پايان داده باشند. آيا شرايط مزبور در مورد اين 2 نفر صدق مي كند؟ برانكو كه 
وحشتناك از مديران پرسپوليس شاكي است، شرح مظالمي هم كه بر كالدرون رفت، مثنوي 

هفتادمن كاغذ مي خواهد. هر 2 نفر هم از فيفا عليه باشگاه حكم گرفته اند.

2   نمايشي بودن دعوت از برانكو و كالدرون، از صد فرسخي توي ذوق مي زند. وقتي يك 
باشــگاه چنين دعوتي انجام مي دهد، قاعدتا خودش بايد بليت و ويزا جور كند و مهمان 
عزيزكرده را با تشريفات كامل به محل بياورد؛ در مورد برانكو و كالدرون كدام يك از اين 
كارها انجام شده؟ يعني اين 2 نفر خودشان بايد خرج كنند و زحمت بكشند كه در بازي 
با ذوب آهن در استاديوم خالي مراسم اهداي جام را تماشــا كنند؟ آخرين بليت خروج 
كالدرون از ايران را خودش از جيبش خريد و با كلي تأخير پولش را گرفت؛ االن باشگاه با 

چه اعتماد به نفسي او را دعوت مي كند؟
3   دو ماه طول كشيد تا پرسپوليسي ها اوساگونا، بازيكن تحت قرارداد خودشان را براي 
كار به ايران بكشانند؛ به نظر شما اين باشگاه با اين همه كفايت مديريتي ظرف چند سال 

قادر خواهد بود پذيراي برانكو و كالدرون در تهران باشد؟
4  گفتيم اوســاگونا، ياد ديگر خارجي »زوج خســران« افتاديم. خوب است حاال كه 
پرسپوليســي ها دنبال اين قبيل كارها افتاده اند، اســتوكس را هم براي جشن قهرماني 

دعوت كنند!
5   مسئله مشــكالت مالياتي هم وجود دارد. قطعا هر 2 سرمربي بدهي معوق مالياتي 
دارند و درصورت حضور در ايران، ممنوع الخروج خواهند شــد. بنابراين طبيعي اســت 

كه نيايند. همانطور كه برانكو براي دريافت نقدي طلبش به ايران برنگشــت. در كمدي 
مديريتي فوتبال ايران، پرداخت بدهي مالياتي مربي قبلي به باشــگاه بعدي او موكول 
مي شود؛ همانطور كه بدهي معوق برانكو را پرســپوليس داد و مال افشين قطبي را هم 

فوالد! 
6   مهم ترين نكته اما نقد بســيار تند و فوري يحيي گل محمدي بــه عملكرد مديران 
باشــگاه در اين زمينه بود. به داليلي كه همين باال هم گفتيم، عقيده داريم انتقاد يحيي 
درست است، اما سرمربي پرسپوليس تحت هيچ شرايطي نبايد جايگاه سازماني خودش 
را فراموش كند. بهتر است در چنين مواقعي اگر او انتقادي هم دارد، حرفش را مستقيما با 
مديران باشگاه مطرح كند. در يك بازه زماني كوتاه، اين براي چندمين بار است كه شاهد 
طغيان هاي ضدساختاري گل محمدي هستيم. حتي اگر در تمام موارد هم حق با او باشد، 
اين موضوع به آينده تيم لطمه مي زند. درد بزرگ تر هم به كارگيري مديران متوســط و 
بلكه زير متوسط در باشگاهي مثل پرسپوليس اســت؛ كساني كه با عملكرد پر از عيب و 
ايرادشان به ديگران فرصت تهاجم مي دهند. پرده هاي حيا بين مديريت و زيرمجموعه به 
همين راحتي دريده مي شود و دور نيست زماني كه ديگر سنگ روي سنگ بند نشود. تيم 

بزرگ، مدير بزرگ مي خواهد. اين هزار بار.

  شكست يك نمايش كمدي
6 نكته در مورد شوي تبليغاتي عجيب باشگاه پرسپوليس

  گزينه ابدي
    شايعه حضور الكساندر نوري     روي نيمكت تمام تيم هاي ايراني    ساخته شده است
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كريستيانو رونالدو در نخستين مصاحبه مفصلي كه بعد از پوشيدن پيراهن 
يوونتوس داشت از مســي دعوت كرد براي ادامه رقابت بين اين 2 ستاره 
افسانه اي به ســري آ برود و لباس اينتر را بر تن كند. آن زمان كسي خبر 
نداشت كه ممكن است روزي اين پيشنهاد فانتزي اين قدر جدي شود؛ آن 
هم درباره همان تيمي كه كريستيانو از آن نام برد. چرا رونالدو نگفت مسي 
به يوونتوس بيايد يا به ميالن برود و گفــت اينتر؟ هم اكنون مدير اجرايي 
باشــگاه اينترميالن يهمي جوزپه ماروتا اين انتقال را تكذيب كرده اما او 
همان كسي است كه 2 ســال قبل چنين پســتي را در باشگاه يوونتوس 
داشت و انتقال رونالدو به آن تيم را هم خيالي و غيرممكن دانسته بود. فعال 
يك سري براي خراب نشدن بازار در حال تكذيب هستند و يك سري هم در 
حال پيش بيني كه بعدها بگويند ديدي گفتم مسي به اينتر مي رود؟ مثال 
ماسيمو برامباتي كه يك بارسلونايي سابق است پيش بيني كرده مسي هرگز 
بارسا را ترك نكند. او از دسته افرادي است كه چيزي مي گويند تا بعدا اگر 
درست از آب در آمد قدرت پيش بيني خودشان را به رخ بكشند: »2 سال 
پيش گفتم رونالدو به يووه مي رود و همه مسخره ام كردند. حاال مي گويم 
مسي هيچ رابطه اي با اينتر ندارد.« جانلوكا دي مارتزيو، خبرنگار ايتاليايي 
كه از او به سلطان اخبار نقل وانتقاالتي فوتبال اروپا ياد مي شود هم گفته 
مسي به اينتر نمي رود اما منابع و افراد ديگري چيزهاي ديگري مي گويند. 
به طور مثال، لوكا ماركتي معتقد اســت كه باشگاه اينتر براي خريد مسي 
مبلغ 260ميليون يورو كنار گذاشته و مي خواهد به اين بازيكن قراردادي 
4ساله تا 37سالگي پيشنهاد بدهد كه مبلغ دستمزد او سالي 50 ميليون 

يورو پيش بيني شده است.

مسي براي بارسلونا فراتر از يك بازيكن است. بارســا پس از او از يك تيم 
معمولي كه براي جام حذفي مي جنگيــد و در جام يوفا رقابت مي كرد، به 
تيمي تبديل شد كه سه گانه گرفت و تعداد جام هاي ليگ قهرمانان اروپاي 

خود را از يك به عدد5 رساند. 
براي باشگاهي كه از نظر اقتصادي اوضاع مناســبي ندارد و مي خواهد نام 
ورزشــگاه نوكمپ را هم به مزايده بگذارد، پولي كه از فروش مسي مي تواند 
به دست بيايد، وسوسه برانگيز است اما به شــرطي كه بارتومئو بتواند وقتي 
مسي را از دســت داد جواب هواداران متعصب و رقبا و اپوزيسيون مديريت 
فعلي باشگاه را هم بدهد. بارســلونا كه تا چندي پيش براي وسوسه كردن 
الئوتارو به خروج از اينتر و پيوســتن به تيم كاتالونيايي موي دماغ همتاي 
ايتاليايي خود شده بود، حاال از شايعه هاي مربوط به انتقال مسي به وحشت 
افتاده است. در قرارداد آخر ســتاره آرژانتيني بندي وجود دارد كه او را در 
پايان هر فصل آزاد مي كند؛ البته نه به مقصد باشــگاه ها و ليگ هاي بزرگ 
اروپايي. بارسلونا فعال براي آرام كردن هوادارانش به تكذيب اخبار و شايعه ها 
روي آورده و حتي به اينترميالن هشدار داده كه حق استفاده از تصوير مسي 
را ندارند. اين هشــدار و اعتراض در پي آن صورت گرفت كه در يك تبليغ 
تلويزيوني در چين تصوير اين بازيكن با نورپردازي روي ديواره كليســاي 
دومو در شهر ميالن نقش بســت و اين به شــب بازي اخير اين تيم مقابل 

ناپولي برمي گشت.
 اين تصوير از شبكه تلويزيوني PPTV پخش شد و نكته آن اين است كه 
شبكه تلويزيوني مورد اشاره متعلق به گروه مالكان چيني باشگاه اينترميالن 
است. چندي پيش هم اخباري منتشر شد كه تأكيد مي كرد پدر پرحاشيه 

مسي در شهر ميالن دنبال خريد خانه است. اين اتفاق عجيبي است؛ مثل 
اين مي ماند كه پدر مســي در نوشــهر دنبال خريد ويال باشد و اين يعني 
مسي قرار است به شموشك نوشهر برود. اتفاقا خانه اي كه پدر مسي دنبال 
خريدش بود در محله اي نزديك به ســاختمان باشگاه اينتر قرار داشت تا 
احيانا اگر پسرش خواست به دفتر باشــگاه برود نيازي به پوشيدن لباس 

بيرون نداشته باشد. 
مسي و پدرش كه يك بار به جرم فرار مالياتي محكوم شده اند، ايتاليا را از لحاظ 
ماليات بهتر از اســپانيا مي دانند. حتي اگر اين فصل هم چنين انتقالي انجام 

نشود، اينتر مي تواند با خود بازيكن براي تاريخ انقضاي قرارداد كنوني اش 
در ژوئن2020 به توافق برسد و در اين صورت چيزي نصيب باشگاه 

بارسلونا نخواهد شد. به همين دليل احتمال اينكه بارسا براي 
جبران مشــكالت اقتصادي و بدهي هايش و خريد بازيكن 

راضي به فروش مسي شود، صفر نخواهد بود. ژانگ، رئيس 
گروه مالك باشگاه اينتر مي خواهد برند تجاري سانينگ 

را در جهان گسترش دهد. اروپا و آمريكاي جنوبي 
از اهداف استراتژيك اين گروه است. براي همين 

انتقال مســي هر قدر هزينه هم در بر داشته 
باشد، مي ارزد. استيون ژانگ از سال20۱6 

در فكر آوردن مسي بود. زانتي، اسطوره 
آرژانتيني اينترميالن كه پستي مهم 

در باشگاه دارد، دنبال پروژه اينتري 
كردن مسي است.

محمد زارعي| سايپا با شكست دادن ماشين سازي به بقا در ليگ برتر نزديك 
شده تا نخستين تجربه مربيگري ابراهيم صادقي برايش پايان خوشي داشته 
باشد. به همين بهانه گفت و گويي با سرمربي سايپا داشته ايم كه خوشحالي 
پس از گلش در مصاف با ماشين سازي، شباهت هاي زيادي با خوشحالي هاي 

خاص علي دايي داشته است.

  با پيروزي مقابل ماشين سازي گام بلندي براي بقا برداشتيد.
مي دانستيم بازي ســختي پيش رو داريم اما بايد اين 3 امتياز را مي گرفتيم. بازي 
هم خيلي نزديك بود و 2تيم پا به پاي هم جنگيدند. البته ما از دقيقه اول دنبال 
برد بوديم اما ماشين سازي براي تساوي آمده بود. درهرحال خوشحالم كه برديم.

 بعد از گل هم يك شادي گل عجيب داشتي كه خيلي ها آن را با 
خوشحالي هاي دايي مقايسه مي كنند.

براي شادي گل هيچ برنامه اي نداشــتم و همه  چيز خيلي اتفاقي پيش آمد. روي 
تيمم و خودم فشار زيادي بود و شايد با شادي گل توانستم تمام اين فشار ها را از 

روي خودم بردارم.

 از نخستين تجربه مربيگري ات در ليگ برتر بگو. مربيگري تا چه 
اندازه سخت است؟

ســال خيلي ســختي بود. با يك تيم كامال جوان كار را شــروع كردم و شــايد 
هميــن كار من را ســخت كــرد. در همــان ابتداي فصــل خيلــي از مربيان 
ســابق خودم مي گفتند ريســك بزرگي كردي امــا من چون به تيمــم اعتقاد 
داشــتم، ماندم و كار كــردم. البته موافقم كــه كم تجربگي هم كــردم؛ چراكه 
بايد 3 يــا 4بازيكن باتجربه هم به تيمم اضافه مي كردم تا در شــرايط حســاس 
 كمك حالم باشند. اين همان تجربه اي است كه در ســال اول مربيگري ام به آن

 رسيدم.
  براي ساير بازي هاي اين فصل چه برنامه اي داريد؟

هرچند با پيروزي مقابل ماشين گام بلندي براي ماندن برداشتيم، اما كارمان هنوز 
تمام نشده اســت. ما چند قدم ديگر پيش رو داريم و بايد آنها را محكم برداريم تا 

جايگاه مان در ليگ تثبيت شود.
  در تيم تان هنوز كرونايي داريد؟

ما تا هفته قبل 2 بازيكن و 2 مربي كرونايي داشتيم كه تا االن 2 نفر با منفي شدن 
تست هايشان به جمع ما برگشــته اند و 2 نفر ديگر هنوز در قرنطينه هستند. ما با 
اين تعداد كرونايي شرايط ســختي را پشت سر گذاشتيم و هنوز هم ممكن است 
در آينده با چنين شرايطي روبه رو شــويم. با وجود اين، اميدوارم براي بازيكنان و 

خانواده هايشان در هفته هاي پيش رو اتفاقي رخ ندهد.

بازي هاي شب اول از هفته بيست وهفتم ليگ باز هم با اتفاقات عجيب داوري همراه 
بود. عجيب اينكه باز هم تيمي كه از داوري ضرر كــرد، ذوب آهن بود كه 2هفته 
قبل تر هم با اشتباهات فاحش داور به ماشين سازي باخته بود. ذوبي ها كه اين هفته 
ميزبان نفت مسجدسليمان بودند، در نيمه اول دروازه شان توسط حسين ابراهيمي 
باز شد اما تصاوير تلويزيوني نشان مي داد اين گل در شرايط كامال آفسايد به ثمر 
رسيده است. ذوب آهن در نيمه دوم به سختي بازي را به تساوي كشاند و در دقايق 
آخر يكي از مدافعان اصلي اش را هم به دليل اخراج از دست داد كه غيبت او در بازي 
بعدي مقابل پرسپوليس كار اين تيم را سخت خواهد كرد. تيم سبزپوش اصفهان 
حاال با 26 امتياز و فاصله 2امتيازي با منطقه سقوط كامال خطر را احساس مي كند.

   ماشين سازي؛ 8 بازي، 7باخت
اما اگر داوري بازي ذوب آهن و ماشين ســازي در هفته25 به شكل طبيعي پيش 
رفته بود، حاال به جاي ذوب آهن اين ماشين سازي بود كه در خطر جدي سقوط 

قرار داشت. ماشــين كه قبل از آن پيروزي 5بازي متوالي را باخته بود، بعد از آن 
هم 2بازي ديگر را باخت و حاال با 27 امتياز يك رتبه باالتر از ذوب آهن قرار گرفته 
اســت. اگر 3 امتياز بازي با ذوب آهن نبود، حاال ماشين سازي هم امتياز با پيكان 
كامال در خطر سقوط به دسته پايين تر قرار داشت. ماشين اين هفته به سايپا باخت 
تا شاگردان ابراهيم صادقي هم بعد از 5تساوي متوالي، به يك برد باارزش برسند 

و تا حدود زيادي از خطر سقوط فرار كنند.

  فرصت سوزي بزرگ تراكتور
اما بازنده بــزرگ بازي هاي جمعه شــب تراكتور بــود كه نتوانســت بر حريف 
قعرجدولي اش پيروز شود و اين فرصت خوب براي فاصله گرفتن از رقبا را از دست 
داد. در هفته اي كه استقالل و ســپاهان به مصاف هم مي رفتند، تراكتور فرصت 
خوبي داشت تا 3 امتياز از پيكان بگيرد و شرايط را تا حدود زيادي به نفع خودش 
تغيير دهد اما تيم ســاكت الهامي كه در تهران پيكان را برده بود، در تبريز موفق 
به گلزني مقابل اين تيم نشــد. تراكتور البته در دقيقه88 يك بار دروازه پيكان را 
باز كرد اما اين گل آفسايد گرفته شد. اين چهارمين كلين شيت متوالي پيكاني ها 
بود و عبداهلل ويسي نشان داد الاقل خط دفاعي را به خوبي سروسامان داده است. 
تيمي كه قبال گل هاي فراواني مي خورد و بعد از شــاهين بوشــهر بيشترين گل 
خورده را در ليگ دارد، حاال 435دقيقه است دروازه خود را مقابل حريفان بسته 

نگه داشته است.

  مسي- اينتر؛ يك عاشقانه

 صادقي:        اتفاقي مثل دايي خوشحالي كردم
 از روي بي تجربگي بازيكن باتجربه نگرفتم

دفاع به سبك عبداهلل
  دومين خط دفاعي ضعيف ليگ حاال 435دقيقه است

  گل نخورده و اين هفته تراكتور را هم متوقف كرد

 فنرباغچه به دنبال جهانبخش!
روزنامه فاناتيك تركيه روز گذشته مدعي شد باشگاه فنرباغچه مذاكراتش با باشگاه برايتون را براي قرض گرفتن 
جهانبخش آغاز كرده است. اين در حالي است كه گفته مي شــود جهانبخش از آژاكس و چند تيم هلندي ديگر 

پيشنهاد دريافت كرده و تمايل دارد براي ادامه فوتبالش به اين كشور برگردد.
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  کم آبی در یک دهه اخیر، رویکرد 
قم

 
کشاورزی قم را از زراعت به باغداری 
تغییر داده اســت و حاال با توسعه 
باغ  های پسته به حدود 13 هزار هکتار، 1246 نفر 
در این بخش سرگرم کار شــده اند. این آمار در 
شرایطی است که هنوز نیمی از درختان پسته قم، 
نهال یک تا 5 ســاله هســتند و در آینده بارور 
خواهند شــد؛ اتفاقی که در نتیجه آن عالوه بر 
ارزآوری، درآمدزایی و بهره وری باال، قم به یکی 
اســتان های اصلی در تولید این محصول تبدیل 
خواهد شد.  با وجود این ، در دو سال گذشته تمرکز 
مسئوالن کشــاورزی قم به سمت حفظ و تقویت 
باغ های موجود است و توسعه باغ های پسته دیگر 
مورد حمایت نیست. گفت وگوی همشهری را با 
»محمدعلی سالمی« معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشــاورزی قم درباره چرایی این 

تصمیم بخوانید.

 چرا با وجود استقبال از توسعه باغ های پسته طی 

دو سه سال اخیر حمایت ها در این بخش محدود 
شده است؟

در سال های نخست توســعه باغ های پسته، ساالنه 
حدود هزار هکتار باغ مورد حمایت های توســعه ای 
قرار می گرفتند، اما این حمایت ها فعال حذف شــده 
است. این تصمیم با هدف تأمین منابع آب پایدار برای 
باغ های پسته موجود گرفته شد، زیرا حفظ و نگهداری 
باغ پسته با زراعت محصوالت کشاورزی متفاوت است. 
اگر در برخی ســال ها منابع آبی تأمین نشود، همان 
ســال زارعتی صورت نمی گیرد و ممکن اســت این 
خسارت در سال های دیگر جبران شود، اما باغ پسته 
حدود 10 ســال زمان نیاز دارد که به مرحله باردهی 
برسد. باغداران هم احساس کردند که به دلیل پایین 
رفتن ســطح آب زیرزمینی، توسعه سطح زیر کشت 
باغات پســته منطقی نیســت. البته به جای اعطای 
تسهیالت درازمدت با سود پایین و اختصاص نهاده ها 
به باغداران، پیگیر افزایش محصول در هکتار هستیم.
 میزان تولید پسته در قم در حال حاضر 

چقدر است؟
سال گذشته 150 تا 200 هکتار و امسال 100 هکتار 
باغ پسته ایجاد شد. همچنین شاهد برداشت حدود 
3500 تن پسته از باغ های استان بودیم و پیش بینی 

می شود امسال این مقدار به 4 هزار تن افزایش یابد.
 به افزایش محصول در هکتار اشــاره 
کردید. چشم انداز برداشت پسته از باغ های قم را 

چطور ارزیابی می کنید؟
هم اکنون سطح زیر کشــت باغ های باالی 20 سال 
در استان خیلی کم است و برداشت محصول به اوج 
تولید نرسیده. معتقدیم که به دو دلیل، تولید پسته در 
سال های آینده افزایش می یابد. اول اینکه سن باغ های 
پسته باالتر می رود و نهال ها تبدیل به درختان بارده 
می شــوند. از ســوی دیگر، اقدامات خوبی در زمینه 
آموزش باغداران، توسعه آبیاری نوین و کنترل آفت ها 
شده که منجر به افزایش تولید محصول در سال های 
آینده خواهد شد. باغداران هم از این برنامه ها استقبال 
می کنند و چشم انداز خوبی پیش روی تولید محصول 

پسته در قم قرار دارد.

    البرز شاهراه تردد 14 استان کشور و رکورد دار 
تردد به ویژه در ایام تعطیل است؛ ترددهایی که البرز

ترافیک و آالیندگی هوای این استان را رقم زده 
است. شهرهای البرز نیز مسیر عبور و تردد مردم استان های 
همســایه هســت و ســاکنانش را با ترافیک، مشــکالت 
زیست محیطی و مسائل اقتصادی مواجه کرده است. به همین 
دلیل است که اجرای پروژه های راهی در این استان اهمیت 
ویژه ای پیدا کرده و بیشــترین انتظار البرزی ها به سرانجام 
رسیدن طرح های نصف و نیمه عمرانی در بخش راه از جمله 
آزادراه آبیک – چرمشهر و جاده طالقان - هشتگرد است. دو 
پروژه ای که به ترتیب عمر 30 و 5 ساله دارند اما هنوز به خط  
پایان نرسیده اند. جاده 42 کیلومتری طالقان – هشتگرد از 
سال 69 آغاز به کار کرد و مردم انتظار داشتند که حداقل با 
افتتاح سد طالقان در سال 85 این جاده هم به سرانجام برسد، 
اما چشم انتظاری ها به پایان نرسید. اگر هدف طالقان باشد 
همچنان برای ورود به آن باید ابتدا وارد قزوین شد و سپس به 
مقصد رسید. به همین دلیل بود که ساخت یک جاده برای 
دسترسی به جاده ای ایمن در این منطقه استارت خورد و تا 
سال 95 به پیشرفت 35 درصدی رسید. اما با تزریق اعتبارات 
ملی اکنون به بیش از 85 درصد پیشــرفت رسیده و گفته 
می شود که تا پایان سال هم تکمیل و بهره برداری می شود تا 

طالقان را 40 کیلومتر به مرکز کشور نزدیک تر کند.
پروژه دیگر هم آزادراه 158 کیلومتری آبیک – چرمشهر است 
که با تکمیل شدن آن، بخش مهمی از ترافیک استان های 
تهران، البرز و قزوین و به ویژه پل فردیس کرج به این محور 
آزادراهی انتقال داده می شود. همچنین این آزادراه یک مسیر 
کمربندی جدید میان استان های البرز و تهران ایجاد می کند 
که عالوه بر صرفه جویی در وقت و سوخت به رفع بخشی از 
مشکالت محیط زیستی ناشی از ترافیک نیز کمک می کند. 
درباره انتقادات مردمی از طوالنی شدن اجرای این پروژه ها 
با مسئوالن استانی گفت وگو کردیم که صحبت هایشان در 

ادامه می خوانید. 

دردسرهای نبود راه ایمن 
ســیدرضا محبوبیان باغدار ساکن روســتای گلیرد طالقان 
می گوید: یکی از دغدغه های اصلی ساکنان طالقان با توجه 
به شرایط آب و هوایی، ایمنی راه  است. جاده های صعب العبور 
و کوهستانی طالقان و حومه آن به ویژه در 6 ماه دوم سال به 
دلیل بارندگی های شدید حوادث رانندگی متعددی را به وجود 
می آورد. او به ضایع شدن محصوالت کشاورزی شان به خاطر 

نبود راه مناسب هم اشاره می کند و می افزاید: هر سال بخش 
زیادی از محصوالت باغی این مناطق به علت بسته شدن جاده 
و نامناسب راه های طالقان از بین می رود. 30 سال است که 
جاده طالقان – هشتگرد را می سازند، اما هنوز تمام نشده و 
هر بار یک بهانه برای تکمیل نشدنش وجود دارد.  مشکالت راه 
تنها مختص ساکنان بومی طالقان نیست و در این باره مهدی 

آذرهمایونی یکی از زنبورداران مازندرانی 
نیز بیان می کند: در فصل گرم کندوهای 
خود را از آمل به منطقه »َگِته ِده« طالقان 
می آوریم اما مسیر و جاده نامناسب باعث 
خسارت به کندوها، زنبورها و کاهش تولید 
عسل می شــود. احداث جاده  مناسب در 
مســیر طالقان هم برای مردم خود این 
منطقه و هم برای کسانی که از شهرهای 
دیگر به اینجا می آیند یــا قصد تردد به 
شــهرهای دیگر را دارند، ضرورت دارد.  
حسن سید علیخانی، راننده کامیون هم 
بیان می کند: الستیک های خودروهای 
ســنگین به طور معمول باید پس از 20 
هزار کیلومتر تردد عوض شود اما وضعیت 

نامناسب آسفالت و شرایط غیراستاندارد جاده طالقان باعث 
شده تا هر 10 هزار کیلومتر، الستیک هایمان را عوض کنیم.

دالیل تاخیر در احداث جاده 
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمــل و نقل و ترافیک 
اســتانداری البرز درباره تاخیر در اجــرای جاده طالقان – 
هشتگرد طی دو سال اخیر به همشهری 
می گوید: یکی از مشــکالت موجود در 
تکمیل این مسیر ســاخت تونل بود و 
درنهایت، تصمیمی اتخاذ شــد که در 
مقطع کنونی احداث تونل متوقف شود و 
با ساخت یک مسیر کنارگذر،  این جاده 

تا پایان سال زیر بار ترافیک برود. 
غالمحســین ســلمانی یکی دیگر از 
دالیل تاخیر در پیشــرفت این طرح را 
فرونشست ها و رانش های زمین عنوان 
می کنــد و می افزاید: یک ســال وقفه 
ایجاد شــده در احداث این راه به دلیل 
مشکالت رانش ها بود. در قطعه ای از راه 
اصلی طالقان - هشتگرد فرو نشست ها و 

رانش های زمین به دلیل بارش های سال 98 ایجاد شده بود 
که پس از کارشناسی ها الزم، زیرسازی و تحکیم آن را آغاز 

کردیم و همچنان ادامه دارد. 
سلمانی درباره جاده طالقان - هشتگرد بیان می کند: اکنون 
برای ورود به طالقان وارد قزوین می شویم و سپس به طالقان 
برمی گردیم؛ اینکه جاده ای در خود استان البرز این ارتباط را 
برقرار کند بسیار مهم است. ساخت این  مسیرعالوه بر اینکه 
حدود 40 کیلومتر مسیر دسترسی شهرستان طالقان به کرج 
و تهران را نزدیک می کند، ایســتگاه مترو هشتگرد – کرج 
را هم تغذیه خواهد کرد و مــردم می توانند به حمل و نقل 
عمومی دسترسی داشته باشند. بنابراین می تواند راندمان 
مسیر مترو هشتگرد – کرج را  افزایش و ترافیک را کاهش 
دهد. این مســئول درباره مشــکالت و آسیب های زیست 
محیطی احداث این جاده اظهار می کنــد: احداث هر راه و 
جاده جدیدی می تواند تبعات زیست محیطی داشته باشد 
که ناشی از جابه جایی خاک است. اما تالش کردیم در احداث 
جاده هشــتگرد – طالقان کمترین آسیب زیست محیطی 
ایجاد شود. محیط زیست استان البرز نیز ابتدای سال جاری 
مطالعات مجدد را در دستور کار قرار داد و برخی اصالحات 

انجام شد. 

رفع نقاط مشکل ساز در قطعه یک 
همچنین معاون  مهندســی و ســاخت 
اداره کل راه و شهرســازی استان البرز 
هم درباره علت تاخیــر در افتتاح پروژه 
طالقان – هشتگرد که بنا بود در نیمه سال 
98 زیر بار ترافیک برود، اظهار می کند: در 
پی بارندگی های فروردین سال 98 رانش 
زمین در چند نقطه جاده اتفاق افتاد که 
پس از بازدیــد وزیر راه، اصــالح آنها در 
دستور کار قرار گرفت.  جعفر قزوینیان 
تغییر مســیر و خاکبرداری های زیاد در 
قطعه یک این جاده را دیگر دلیل تاخیر در 

اتمام این پروژه عنوان می کند و می افزاید: هم اکنون تقریبا از 5 
نقطه مشکل ساز 3 نقطه خاکبرداری انجام شده و پیمانکاران در 
حال تکمیل دیگر نقاط هستند.  قزوینیان تاکید می کند: اعتبار 
این طرح در سال 98 حدود 30 میلیارد تومان به صورت مصوب 
بود که حدود 20 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است. برای 
ســال 99 هم 20 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که با 
اختصاص آن جاده طالقان – هشــتگرد بدون احتساب تونل 
زیر بار ترافیک خواهد رفت. این مسئول همچنین درباره اهمیت 
پروژه آبیک – چرمشهر بیان می کند:  به این پروژه می توان رتبه 
یک را داد زیرا به لحاظ اثرگذاری عملکرد مثبتی دارد و از طرفی 
از نظر اجرایی نیز پروژه ای عظیم است. همچنین این مسیر، 
اولین آزادراه کشور است که با سرعت 130 کیلومتر طراحی 
شده، در حالی که این فاکتور برای سایر اتوبان های کشور برابر 
120 کیلومتر است.  وی با اشاره به اینکه با عبور ماشین های 
سنگین از جمله کامیون ها از محور آزادراهی آبیک - چرمشهر 
در بحث ترافیک و کاهش آلودگی هوا، تنفس استان های تهران 
و البرز افزایش پیدا می کند، می افزاید: توزیع ترافیک این محور 
آزادراهی که در 3 الین رفت و 3 الین برگشت تعریف شده است، 
فوق العاده مثبت ارزیابی می شود. همچنین احداث مجموعه های 
خدماتی در این مسیر پیش بینی شده که برخی از آنها در حال 
ساخت است و تعدادی دیگر نیز شروع نشده. اما اولویت نخست 
تکمیل محور اصلی اســت تا بخشــی از تردد خودروها میان 

استان های قزوین، البرز و تهران از طریق آن انجام شود.

تکمیل آزادراه تا آبان 
مجری طرح آزادراه کنار گذر جنوبی تهران هم درباره احداث 
آزادراه آبیک – چرمشــهر بیان می کند: این آزادراه به طول 
158 کیلومتر و 4 قطعه 4 استان را در برمی گیرد. 9 کیلومتر در 
قزوین، 43 کیلومتر در البرز، 89 کیلومتر در تهران و 17 کیلومتر 
نیز در مرکزی که به صورت مشارکتی 70 درصد از سوی بخش 
خصوصی و 30 درصد از سوی دولت در حال ساخت است و تا 

آبان امسال تکمیل و به مرحله بهره برداری 
می رســد. محمود مالزینل با اشــاره به 
اینکه 14 اســتان از مزایای این کنارگذر 
برخوردار می شوند، تاکید می کند: ساخت 
این آزادراه تردد خودروها از اســتان های 
غرب و شمال غرب به شــرق و بالعکس را 
تســهیل می کند. از طریق این کنارگذر 
حدود 90 دقیقه برای ماشین های سبک 
و 110 دقیقه برای ماشین های سنگین در 
زمان صرفه جویی می شود. همچنین باعث 
کاهش مصرف سوخت و آالیندگی هوای 
تهران و البرز خواهد شد. مالزینل همچنین 
پیشرفت آزادراه آبیک - چرمشهر در استان البرز را 80 درصد 
عنوان می کند و می افزاید: مجموعا 43 کیلومتر از این آزادراه در 
محدوده البرز قرار دارد که 31 کیلومتر قطعه اول و 12 کیلومتر 
قطعه دوم است. با توجه به اینکه از کیلومتر 9 تا 52 این آزادراه 
در البرز واقع شده اســت، نقش تعیین کننده ای در کاهش بار 
ترافیک اتوبان تهران – کرج – قزوین خواهد داشــت. وی با 
اشاره به برخی مزایای این طرح برای استان می گوید: اکنون 
خودروهای عبوری از استان های غربی یا شرقی مجبورند برای 
تردد وارد تهران و استان البرز بشوند تا مسیر را طی کنند. این 
مسیله باعث شده در محدوده پل فردیس کرج ترافیک زیادی 
ایجاد می شود و این تردد، باعث طوالنی شدن مسیر و اتالف 
وقت مسافران، افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ترافیک در 
البرز است. با ساخت این آزادراه مشکل ترافیک که خودروهای 
عبوری دیگر استان ها در البرز ایجاد می کنند کمتر می شود. 
مالزینل اعتبار کلی این پروژه را با توجه به تورم حدود 3 هزار 
و 590 میلیارد تومان عنوان می کند و ادامه می دهد: تاکنون 
حدود 2 هزار و 170 میلیارد تومان برای این آزادراه هزینه شده 
و بیش از 1400 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن نیاز است 

که تا پایان سال جاری بهره برداری شود. 
  

شهرهای مختلف استان البرز مسیر عبور و تردد و حتی انجام 
فعالیت های اقتصادی بسیاری از استان های همسایه هست، 
از کشاورزان استان های شــمالی و غربی گرفته تا رانندگان 
خودروهای سنگین اســتان های جنوبی و شرقی. به همین 
دلیل است که وعده جدید مسئوالن مبنی بر تکمیل این دو 
پروژه راهی استان مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود که 
تالش های الزم برای تامین بودجه و بهره بــرداری از جاده و 
آزادراه به بار بنشــیند. آن هم در حالی که با احداث هر راهی، 
مناطق اطراف آن هم با توسعه همراه می شوند و عالوه بر ایجاد 
مجتمع های خدماتی و رفاهی، مســئوالن استانی می توانند 

طرح های گردشگری در حاشیه آنها ایجاد کنند.

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت

»ابیانه« در آستانه جهانی شدن
فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت های 
گردشگری روستای تاریخی ابیانه و همچنین معرفی آن به مردم 
جهان، تالش ها به منظور ثبت جهانی این روستا آغاز شده است. 

مشــکالت  از  یکــی 
موجود در تکمیل جاده 
هشتگرد- طالقان ساخت 
تونل بــود و درنهایت، 
تصمیمی اتخاذ شد که در 
مقطع کنونی احداث تونل 
متوقف شود و با ساخت 
یک مسیر کنارگذر،  این 
جاده تا پایان سال زیر بار 

ترافیک برود

مجموعه های  احــداث 
خدماتی در مسیر  آبیک- 
پیش بینی  چرمـــشهر 
شــده که برخی از آنها 
در حال ســاخت است و 
تعدادی دیگر نیز شروع 
نشده. اما اولویت نخست 

تکمیل محور اصلی است

  بهره برداری از آزادراه آبیک – چرمشهر و جاده طالقان – هشتگردتکمیل پازل شاهراهی البرز
 کاهش آلودگی هوا و ترافیک البرز را رقم خواهد زد 

فتانه احدی 
 کرج – خبرنگار 

آزاد راه آبیک - چرمشهر امسال زیربار ترافیک می رود./  عکس : ایرنا

تحول کشاورزی قم با کاشت پسته
روح اهلل کریمی

 قم-خبرنگار
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مجلس یازدهمي ها بــا به جریان 
انداختن طرح تشکيل كميسيون مجلس

دائمي رســانه و فضــاي مجازي 
نخستين گام هایشــان را براي تسلط بر فضاي 

مجازي برمي دارند.
مدیریــت فضاي مجــازي و ایجاد شــبکه ملي 
اطالعــات 2 دغدغــه اصلي طراحان تشــکيل 
كميسيون رسانه و فضاي مجازي است. موافقان 
ایجاد كميســيون دائمي رسانه و فضاي مجازي 
در پي  آنند كه با ورود تخصصي و رســمي وارد 
ميدان فضاي مجازي و رسانه شوند؛ ميداني كه 
طي 2ماهي از ورود آنها به بهارســتان مي گذرد، 
مکرر محل نقد  آنها بوده و فضایي رها و بي برنامه 
توصيف شــده اســت. طراح اصلــي این طرح 
مجتبي رضا خواه، نماینده تهران اســت و ذیل 
طرح اســامي اي چون روح اهلل ایزدخواه، احسان 
خاندوزي، احمد نادري، مجتبي توانگر، سيدنظام 
موســوي، رضا تقي زاده و... به چشم مي خورد. 
اگرچه قریب به اتفــاق امضا كننــدگان طرح از 
نمایندگاني هستند كه حضور فعالي در شبکه هاي 
مجازي به ویژه تویيتر دارند، اما رویکرد مجلس 
به فضاي مجازي در نشستي كه عباس صالحي، 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمي  25خردادماه  با 
نمایندگان در صحن داشت، مشخص شد؛ آنجا 
كه بسياري از نمایندگان خطاب به او اعالم كردند 
كه هيچ سياست خاصي در فضاي مجازي دنبال 
نمي شود و بدون هيچ نظارتي این فضا رها شده 
اســت؛ موضعي كه در زمان حضور محمد جواد 
آذر ي جهرمي، وزیر ارتباطات در صحن بهارستان 
براي گزارش به نمایندگان باز تکرار شد و حجم 
زیاد انتقادها  به ســبك مدیریتي او را به دنبال 
داشــت. در همين راســتا بود كــه محمدباقر 
قاليباف،  رئيس مجلس با تأكيد بر اینکه  شــاهد 
لجام گســيختگي در فضاي مجازي هســتيم و 
هيچ گونه سياستگذاري در فضاي مجازي حاكم 
نيست، خطاب به وزیر جوان دولت روحاني گفت: 
بحث شبکه ملي اطالعات براي كشورمان بسيار 
حائز اهميت است؛ چرا كه هم نياز عمومي همه 
مردم در شئونات زندگي شان اســت و از سوي 
دیگر امنيت ملي، عمومي و اجتماعي و اخالقي 

ما در گرو شــبکه ملي اطالعات است. انتقادات 
مجلس یازدهمي ها به ســبك مدیریتي فضاي 
مجازي در حالي است كه اكثر آنها در شبکه هاي 
مجازي چون اینســتاگرام حضور مستمر دارند 
و همچنين با دور زدن فيلترینگ در شبکه هاي 
اجتماعي چون تویيتر و تلگرام حضور مي یابند و 
در بزنگاه هاي خبري در مورد موضوعات و مباحث 

روز اظهارنظر مي كنند.
در جریان همين نقدها بود كه تشکيل كميسيون 
وی ژه فضاي مجــازي پيش تر در جلســه علني 
25تيرماه مجلس از ســوي مجتبــي رضاخواه، 
نماینده تهران مطرح شــد كه با كم اقبالي سایر 
نمایندگان همراه شد و این طرح به دليل عدم رأي 

مجلس از دستور كار خارج شد.
ادله مخالفان مجلس براي رد پيشنهاد تشکيل 

كميســيون ویژه فضاي مجازي ضروري نبودن 
تشکيل آن بود؛ چنان كه در همان نشست علي 
خضریان، نماینده تهران در مخالفت با اشاره به 
ماده ۴0 آیين نامه داخلي مجلس گفت: مســئله 
فضاي مجازي صرفا یك مسئله اقتصادي نيست و 
بحث هاي جامع دارد و باید ابعاد دیگر آن ازجمله 
مسائل فرهنگي درنظر گرفته شود. به دنبال رد 
پيشنهاد تشکيل كميسيون وی ژه فضاي مجازي، 
طراحان به سمت تدوین طرح تشکيل كميسيون 
دائمي »فضاي مجازي و اقتصاد دیجيتال« رفتند؛ 
طرحي كه با توجه به نقدهاي بدنه مجلس نسبت 
به سبك مدیریتي فضاي مجازي به نظر مي رسد 
مورد اقبال بهارستان قرار گيرد. آنچه روند تصویب 
 طرح تشکيل كميسيون هاي جدید تخصصي را 
هموارتر مي كند، نارضایتي جمعي از نمایندگان 

از كميسيون بندي ها در مجلس یازدهم است كه 
سبب شد برخي كميســيون ها داراي 28عضو 
شــوند و برخي دیگر به نصاب الزم یعني 9عضو 

هم نرسند.
در مجلــس یازدهم برخي كميســيون ها چون 
برنامه و بودجه، امنيت ملي و سياســت داخلي، 
انرژي و صنایع و معادن از كميسيون هاي پراقبال 
بودند و برخي دیگر چون كميسيون هاي قضایي و 
حقوقي و فرهنگي چندان مورد اقبال نمایندگان 
قرار نگرفتند. ميزان نارضایتي مجلس یازدهمي ها 
از كميسيون بندي ها و دخالت هاي هيأت رئيسه 
 آنچنان بود كه جمعي از معترضان بحث استيضاح 

هيأت رئيسه را كليد زدند.
حال با تشکيل كميسيون رسانه و فضاي مجازي 
حداقل 20نماینده طراح آن به ســمت عضویت 

كميسيوني سوق داده مي شوند كه مطلوب شان 
اســت و 20كرســي نيز در دیگر كميسيون ها 
براي پاســخگویي بــه نماینــدگان معترض به 

كميسيون بندي ها خالي مي شود.
عزم جــدي مجلــس یازدهــم براي بررســي 
كميسيون جدید فضاي مجازي در حالي است كه 
در مجلس دهم بحث تشکيل كميسيون زنان و 
خانواده 2بار مطرح شد اما هر 2بار به دليل داشتن 
بار مالــي و مهيا نبودن مســيرهاي اداري مورد 
اقبال مجلس قرار نگرفت. نخستين بار آذر ماه 97 
پيشنهاد تشکيل كميسيون وی ژه زنان، جوانان و 
خانواده مطرح شد كه مجلسي ها فوریتي براي آن 
تشخيص ندادند و دیگر بار در زمستان همان سال 
طرح ایجاد كميسيون دائمي آن به جریان افتاد 
كه به دليل ميسر نبودن شرایط اداري آن، باز هم 

اكثریت مجلس از آن اقبال نکرد.
مجلس  12كميسيون تخصصي دارد كه هر یك 
در محدوده تخصصي خود به بررســي طرح ها و 
لوایح و ســایر امور مرتبط با مجلس مي پردازند. 
آموزش و تحقيقات، اجتماعي، اقتصادي، امنيت 
ملي و سياست خارجي، انرژي، برنامه و بودجه و 
محاسبات، بهداشــت و درمان، صنایع و معادن، 
عمران، قضایي و حقوقي، كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي12كميسيون تخصصي مجلس هستند 
و اگر مجلس یازدهمي ها به تشــکيل كميسيون 
رســانه و فضاي مجازي رأي موافق دهند، شمار 

كميسيون ها به 13خواهد رسيد.

طرح تشکيل كميسيون فضاي مجازي در دستور كار ساكنان بهارستان قرار دارد

قریب به اتفاق طراحان طرح تشکيل كميسيون فضاي مجازي حضور فعالي در تویيتر دارند اما آنها معتقدند فضاي مجازي رها شده است و باید كنترل شود

در جريان حضور وزير ارتباطات در مجلس، نمايندگان انتقادات زيادي نسبت به فضاي مجازي داشتند.   عكس: خبرگزاري خانه ملت

طراحي آخرين نسخه كميسيون هاي مجلس 
تعامل و همراهي بين قوا، شرط عبور از مشكالت

كشور بيش از هر زماني نيازمند تدبير و عقالنيت است؛ زیرا مشکالت 
اقتصادي ناشــي از تحریم هاي ظالمانه با ورود ویــروس كرونا و يادداشت

گسترش سریع آن در شهرها و استان هاي مختلف، مسائل كشور را 
بيش از پيش پيچيده و شهروندان را در برابر آنها آسيب پذیر كرده است.

اصل اول، به نظر مي رسد باید زنگ پایان منازعات و جدال هاي سياسي در فضاي 
داخلي كشور را به صدا درآورد و با ایجاد یك حکمراني واحد بين قواي سه گانه، 
به ویژه بين دولت و مجلس شــوراي اســالمي به دنبال حل مسائل و مشکالت 
كشور بود. فهم مشــترك دولت و مجلس و اجماع بر سر راه حل مسائل باید در 
یك چارچوب روشن و شفاف صورت گيرد كه عبارتند از حاكميت قانون. درواقع 
مجلس شوراي اسالمي و دولت باید بپذیرند كه قانون باالترین مرجعيت را در 
مناسبات بين قوا و اداره امور جاري كشور دارد و هيچ فرد یا گروهي باالتر از قانون 
نيست. این منطق كمك خواهد كرد تا با هر نوع قانون گریزي به شدت مقابله شود.

اصل دوم، شفافيت است. براساس این اصل باید اداره امور كشور تا حد ممکن و تا 
جایي كه دشمنان و بدخواهان نظام از آن سوءاستفاده نکنند، شفاف باشد تا مردم 
ضمن اطالع از فرایندها و روند انجام امور، امکان نظارت و نقد آنها را داشته باشند.

مالزم اصل شــفافيت، اصل پاسخگویي اســت. اگر همه ما باور داریم كه مردم 
ولي نعمتان ما هســتند، پس باید پاســخگویي به آنها را وظيفــه خود بدانيم. 
پاسخگویي به شهروندان، نشان دهنده مســئوليت پذیري مسئوالن در مقابل 
مردم است. درواقع 2 اصل شفافيت و پاسخگویي، ضمن جلوگيري از فساد، موجب 

افزایش اعتماد مردم به مسئوالن خواهد شد.
چهارم، اصل مشاركت مردمي است. درواقع تجربه تاریخي كشورها ازجمله كشور 
ما نشان داده است كه دولت ها به تنهایي قادر به حل همه مسائل و مشکالت جامعه 
نيستند و مدیریت دولتي در اداره بنگاه هاي اقتصادي، مدیریتي ناكارآمد است؛ 
بنابراین، هر چه مشاركت مردم در امور كشور به ویژه مسائل اقتصادي افزایش 
یابد نه تنها باعث كاهش هزینه ها خواهد شد، بلکه موجب افزایش بهره وري نيز 

مي شود.
اصل پنجم، اثربخشي و كارایي است. مجلس شوراي اسالمي و دولت باید درنظر 
داشــته باشــند كه مردم نتيجه نهایي اقدامات و فعاليت هاي آنان را به شکل 
كارآمدي و اثربخشي یا ناكارآمدي خواهند دید و قضاوت خواهندكرد. بنابراین، 
نهادها و دســتگاه ها باید نسبت به این موضوع حساس باشــند و در همراهي و 

همکاري با هم تالش كنند تا كارآمدي نهادي در كشور افزایش یابد.
اما اصلي كه به همه اینها معنا مي دهد و فضایي ایجاد مي كند تا مشاركت كنندگان 
در دو سوي این رابطه احساس غبن نکنند، اصل عدالت است. رفاه و آرامش پایدار 
در جامعه، با به رسميت شناختن حقوق مساوي براي تمامي افراد ممکن خواهد 
بود؛ بنابراین باید در جامعه این اطمينان وجود داشته باشد كه افراد، به تناسب 
فعاليت خود در منافع جامعه سهيم خواهند بود و این موضوع باید در رابطه بين 
دولت و مجلس شوراي اسالمي به وضوح انعکاس یابد تا در ادامه به جامعه تسري 

یابد.
اگر مجلس شوراي اســالمي و دولت بتوانند چنين چارچوبي براي همکاري و 
تعامل في مابين ایجاد كنند، آنگاه مي توان اميدوار بود كه به درك و فهم مشتركي 
از مسائل و مشکالت كشور رسيده و روي راه حل ها به اجماع برسند و همه اینها 
نيازمند پذیرفتن عقالنيت و تدبير امور به دور از نزاع ها و جدال هاي سياسي است 

كه كشور سخت به آن نيازمند است.

مهرداد الهوتي
نماینده ادوار مجلس

   كميسيون هاي وي ژه جمعيت و 
توليد در نوبت بررسي

بررسي طرح تشكيل كميسيون وي ژه جمعيت 
و خانواده و حمايت از توليــد 2 طرح ديگر 
مجلس يازدهمي ها بــراي پيگيري تخصصي 
برنامه هايشان در بهارستان است. براساس 
آيين نامه داخلي مجلس در مواردي كه مسائل 
مهم و استثنايي در كشور رخ مي دهد، مجلس 
به پيشــنهاد حداقل 15نفر و با تصويب در 
جلسه علني كميسيون ويژه اي براي رسيدگي 
و تهيه گزارشــي در اين ارتباط تشــكيل 
مي دهد. اعضاي اين كميســيون بنا به نظر 
پيشنهاد دهندگان 7 تا 15نفر خواهند بود كه 
در جلسه علني مجلس و با رأي مخفي با ورقه و 
براساس اكثريت نسبي آراي نمايندگان حاضر 

انتخاب مي شوند.
طرح تشكيل كميســيون جمعيت و خانواده 
در دستور كار اين هفته نمايندگان قرار دارد، 
حال بايد ديد ضرورت و فوريت تشــكيل اين 
كميســيون از نگاه مجلس پذيرفتني خواهد 

بود يا خير؟

سيزدهمين جلســه دادگاه رسيدگي به 
 عكس
 اتهامات مديرعامل سابق شركت بازرگاني خبر

پتروشــيمي و 1۴متهم ديگر به رياست 
قاضي مسعودي مقام برگزار شد.

در بخشي از جلسه روز گذشــته دادگاه، قاضي خطاب به 
وكيل مدافع، متهم عاليي رحمانــي گفت: 2۶نامه وجود 
دارد كه ارز ها را بايد بدهيــد، اين متهمين براي اينكه ارز 
را به خزانه واريز نكنند و دولت را دور بزنند معادل ريالي 
پرداخت كرده اند. به گزارش ميزان، قاضي خطاب به اين 
وكيل گفت: به موكلين شما دســتور داده بودند كه ارز را 
نفروشيد چرا به آن عمل نكردند؟ اگر مجوزي براي فروش 
ارز داريد آن را نشان دهيد. ۶.۶ميليارد يورو حاصل فروش 
است، يك ميليارد و۳۰۰ ميليون يورو اساسا فاقد سوئيفت 

است و اصال وارد نشده است.

بي اعتنايي به اخطارها
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ایثارگران بدانند

نگاه

تهامه مهدوي
خبر نگار

  هنوز وضعيت ابتال به كرونا 
در بسياري از شهرها قرمز گزارش

است و ستاد مقابله با كرونا 
برگزاري تجمعات را در بسياري از شهرها 
ممنوع اعالم كرده است. در شرایطي كه 
كمتر از 3 هفته تا آغاز مــاه محرم باقي 
مانده، سخنان اخير مقام معظم رهبري، 
روند برنامه ریزي هــاي مذهبي براي ماه 
محرم امسال را تغيير داده است. تعدادي 
از هيئت هاي مذهبي اعــالم كرده اند؛ 
امســال برنامه هایشــان را براي حفظ 
سالمت مردم و عزاداران حسيني تغيير 

مي دهند.
به گزارش همشهري، روز عيد قربان مقام 
معظم رهبري در سخنراني كه به صورت 
زنده پخش شــد، تأكيد كردند: »همه 
سوگواران حسيني، هيئت ها و مداحان 
موظف اند به هرچه ســتاد ملي مبارزه 
با كرونا اعالم مي كنــد، عمل كنند زیرا 

موضوع بسيار مهم است.«
رهبر معظم انقالب به مســئله عزاداري 
در محرم اشــاره و تصریــح كردند: »در 
عزاداري ها معيار آن چيزي است كه ستاد 
ملي كرونا اعالم مي كند. بنده هرچه آنها 
الزم بدانند مراعات خواهم كرد. توصيه 
و تأكيد من به همه عزاداران، هيئت ها، 
منبري هــا و مداحان نيز این اســت كه 
ضوابط ستاد ملي كرونا باید رعایت شود، 
چرا كه اگر همين مقدار مراقبت و كنترل 
هم سست شــود، فاجعه اي بزرگ پدید 

خواهد آمد.«
این ســخنان پيامدهــاي اجتماعي و 
واكنش هاي زیادي داشته است؛ برخي 
هيئت هاي شناخته شده و بزرگ مذهبي 
از آن جمله هيئت هاي مذهبي یزد دیروز 
اعالم كردند بنا بــر توصيه رهبر انقالب 
امسال برنامه هایشــان را لغو كرده و در 
شيوه اجراي آن به تناسب شرایط كنوني 
تغييراتي مي دهند. شــماري از مداحان 
هم با توجه به این توصيه ها گفته اند؛ تابع 

تصميمات ستاد ملي كرونا خواهند بود.
حجت االسالم سيدمصطفي ميرلوحي، 
كارشناس مذهبي با بيان اینکه مردم ما 
از دیرباز نسبت به حضرت ابا عبداهلل)ع( 
و یاران با وفایش ارادت ویژه اي داشته اند، 
گفت: با شيوع ویروس كرونا در كشور و 
پس از اعالم ســتاد مقابله با كرونا شاهد 
این بودیم كه مردم در برابر تصميمات این 
ستاد مبني بر بسته شدن اماكن مذهبي، 
مساجد و اماكن زیارتي، تمکين كرده اند و 
اكنون نيز براي برگزاري مراسم ایام محرم 
چشم انتظار تصميمات این ستاد هستند 
تا براساس تصميمات این ستاد نسبت به 
برگزاري مراســم  عزاداري سيد و ساالر 

شهيدان تصميم گيري شود.
این پژوهشــگر دینــي در گفت وگو با 
همشــهري تجربــه برگزاري مراســم 
شــب هاي قدر را یادآوري كــرد و ادامه 
داد: در ایام شــب هاي قدر نيز شاهد این 
بودیم كه مردم براي رعایت جان خود و 
دیگران و با رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
این شب ها را برگزار كردند و با تصميمات 
این ستاد، همراهي بسيار خوبي داشتند. 

او ادامــه داد: هيئت هاي مذهبي و مردم 
در هر صورت تابع تصميمات ستاد مقابله 
با كرونا و فرمایشات مقام معظم رهبري 
درخصوص برگزاري مراســم ماه محرم 
هستند و مجاز نيستيم تا به نام برگزاري 
عزاداري براي حضــرت اباعبداهلل)ع( و 
ایام تاسوعا و عاشــوراي حسيني مردم 
را در فضاهایي قرار دهيم كه ســالمت 
آنها آســيب ببيند. همانطور كه همگي 
مشاهده كردیم فرمایشات مقام معظم 
رهبري درخصوص برگــزاري عزاداري 
بسيار كارآمد بود و بگومگوهایي كه تا قبل 
از این براي برگزاري مراسم وجود داشت 
را حل وفصل كرد، چراكه اولویت، حفظ 

سالمتي و جان مردم است. 
مير لوحــي تأكيدكرد: احيــاي دوباره 
روضه هاي خانگي با حداقل نفرات، رعایت 
فاصله گذاري اجتماعــي و پروتکل هاي 
بهداشتي ســتاد مقابله با كرونا مي تواند 
در احياي شعائر دیني در این ایام برگزار 

شــود. ضمن اینکه مي توان نذري هایي 
كه در سال هاي قبل ادا مي شد را امسال 
به گونه اي دیگر ادا كرد. نذري هاي هرساله 
را مي توان در قالب كمك هاي مومنانه به 
دســت نيازمندان و خانواده هایي كه از 
كرونا آســيب دیده اند رساند و مواد خام 
مورد نياز براي ســفره هاي افراد نيازمند 

تهيه كرد. 

از يزد به همه مردم ايران
شــهر یزد یکي از شــهرهایي است كه 
هيئت هاي عزاداري آن زبانزد اســت و 
1600هيئت مذهبي در این شهر فعاليت 
دارند. این شــهر از نخستين شهرهایي 
بود كه اعالم كرد، بــا توجه به وضعيت 
شيوع ویروس كرونا، برنامه هاي عزاداري 
ماه محرم را لغو كرده اســت. سيدعلي 
فقيــه زاده، رئيس شــوراي هيئت هاي 
مذهبي یزد، با اشــاره به لغو برنامه هاي 
عزاداري جمعي در یــزد گفت: با هدف 
پيشگيري از شــيوع كرونا، اجراي نکات 
بهداشــتي و عمل به توصيه مقام معظم 
رهبري، برنامه هاي عزاداري یزدي ها در 
ماه محرم امسال لغو شد و هرگونه اقدام 
برنامه اي براي نحوه فعاليت هيئت هاي 
عزاداري در سطح اســتان بعد از بررسي 
و ارزیابي، متعاقبا به اطالع اعضا مي رسد.

او درگفت وگو با ایرنــا تأكيد كرد: طبق 
نظر ســتاد ملــي كرونــا و به رغم ميل 
قلبي باید براي تامين ســالمتي مردم 
و عزاداران حســيني از هرگونه فعاليت 
مذهبي خودداري كرد. تمامي هيئت هاي 
عزاداري دقيق به مقررات و دستورالعمل 
مســئوالن وزارت بهداشــت و درمان و 
آموزش پزشــکي و ســتاد كرونا پایبند 
هستند و وظایف خود را براي پيشگيري 

بيماري انجام مي دهند.
بعد از بيانات رهبــر انقالب درخصوص 
تبعيت از تصميمات  ستاد كرونا برخي 
از مداحــان نيز از تمکيــن درخصوص 
تصميمات ســتاد مقابله با كرونا سخن 
گفتند. تا پيش از این، نقل قولي از یکي از 
مداحان سرشناس تهران منتشر شده بود 

كه اعالم كرده بود؛ امسال با هر شرایطي 
دســته عزاداري بزرگي از ميدان آزادي 
تا ميدان انقالب بــه راه مي اندازد. بعد از 
صحبت هاي مقام معظم رهبري مبني 
بر تمکين از تصميمات ســتاد مقابله با 
كرونا این مداح اعالم كرد صحبت هایي 
كه از او نقل قول شده كذب بوده و سخنان 
او تقطيع شده است. با این وجود برخي 
دیگر از مداحان گفته اند، سخنان اخير 
فصل الخطاب برگزاري مراسم  ماه محرم 
اســت. ســيد مجيد بني فاطمه، مداح 
اهل بيت)ع( نيز درخصــوص برگزاري 
جلسات محرم، در پســتي كه در فضاي 
مجازي منتشــر كرده، نوشت: فرمایش 
مقام معظم رهبــري پيرامون چگونگي 
پاسداشت عزاي حضرت سيدالشهدا)ع( 
و تعظيم شعائر حسيني، مطابق معمول 

فصل الخطاب است. 

احياي روضه هاي خانگي
در همين حال شــوراي هيئات مذهبي 
پيشنهاد كرده تا در ایام ماه محرم و صفر 
اذان و قرآن با صــداي خوش و از تریبون 
اماكن مذهبي و هيئت ها پخش شــود 
و مجالــس حضرت اباعبــداهلل)ع( كه با 
حضور وعاظ و ذاكران برجســته برگزار 

مي شود، از طریق شبکه هاي تلویزیوني 
و فضاهاي اینترنتي منتشر شود.از دیگر 
پيشنهادهاي این شــورا مي توان به احيا 
و افزایش روضه هاي خانگي، برافراشتن 
پرچم ها و كتيبه هاي سياه رنگ در ميادین 

و خيابان ها و سر در منازل اشاره كرد. 
برگزاري روضه هاي خانگي از دیر باز در 
كشورمان مرســوم بوده است؛ اگرچه از 
زمان شهادت امام سوم شيعيان و یاران 
وفادارش تاكنون هيچ گاه مراسم عزاداري 
ماه محرم و صفر تعطيل نشده است؛ اما 
اكنون شرایط به گونه اي است كه باید با 
رعایت نکات بهداشــتي و فاصله گذاري 
اجتماعي مانع از انتشار ویروس كرونا و 
ابتالي تعداد زیادي از افراد شد. حاال هم 
برگزاري روضه هاي خانگي و احياي این 
سنت حسنه، مي تواند راهي براي ترویج 
معارف دیني و زنده نگه داشتن محرم و 
صفر باشد. مينو محرز، عضو كميته علمي 
ســتادملي مبارزه با كرونا با بيان اینکه 
مسئوليت اجتماعي مان در این شرایط 
ایجاب مي كند كه به فکر جان خودمان و 
هموطنان مان باشيم، گفت: باید توجه كرد 
كه قدرت سرایت و ابتالي این ویروس، 
بسيار افزایش یافته است. این پيك جدید 
تعداد بيشتري را مبتال مي كند. بنابراین 

در شرایط كنوني بدترین چيز كه مي تواند 
منجر به افزایش بيشتر بيماري كووید-19 

شود، تجمع است.
او با بيان اینکه اگر در جایي تجمع باشد، 
امکان ابتال وجود دارد، به ایســنا گفت: 
حتي اگر مردم با ماســك  هم در مدت 
طوالني در فضاي بسته قرار گيرند، باز هم 
امکان ابتال وجود دارد. بنابراین هر تجمعي 
در فضاي بسته، خطرســاز است. فاصله 
فيزیکي كه قطعا باید رعایت شــود، اما 
تکيه ها و حسينيه ها در فضاي بسته قرار 
دارند، در عين حال مردم با هيجاناتي كه 
در مراسم پيدا مي كنند، دیگر نمي توانند 

ماسك را به مدت طوالني بزنند.
به گفته محرز مــردم مي توانند در خانه 
خودشان و از طریق رســانه ها عزاداري 
كنند.  البته نه اینکــه عده زیادي در یك  
خانه جمع شوند كه در این صورت بيماري 
در كلوني هاي كوچك تر منتشر مي شود، 
بلکه هر خانواده خودش در خانه خودش 

از طریق رسانه ها عزاداري كنند.
محرز دربــاره نحوه پخش نــذورات ماه 
محرم نيــز گفــت: به نظر مــن حتي 
خرج و نــذري دادن هــم به دليل ایجاد 
صف هاي طوالني به نوعي تجمع بوده و 

خطرناك است.

محرم امسال فرصتي براي احياي روضه هاي خانگي است
آداب سوگواري در اضطرار كرونا

دوركاري يك سوم كاركنان دولت تمديد شد
همزمان با تــداوم وضعيــت قرمز 
كرونا در تهران، دوركاري یك ســوم 
كاركنان دولت در پایتخت براي یك 

هفته دیگر تمدید شد.
به گزارش همشــهري، استانداري 
تهران اعــالم كرده اســت حضور و 
تجمع مردم در اماكن مختلف شهر 
به ویژه سيستم حمل ونقل عمومي 
به شيوع گسترده تر ویروس كرونا در 
تهران منجر شــده و به همين دليل 
از این هفتــه همزمان بــا لغو طرح 
ترافيك، نظارت بر اجراي پروتکل ها 
تشدید و با متخلفان برخورد مي شود.

انوشيروان محسني بندپي در حاشيه 
جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا درباره 
تصميم هاي جدید ستاد ملي كرونا 
براي اســتان تهران گفت: در هفته 
جاري طــرح ترافيــك در پایتخت 
بــه حالت تعليــق درآمــده و بقيه 
محدودیت   ها همچــون هفته هاي 
گذشــته پابرجاســت. دوركاري 
و كاهــش یك ســومي كاركنــان 
دســتگاه هاي اجرایي استان تهران 

این هفته نيز تمدید شده است.

700بستري روزانه در تهران
استاندار تهران درباره وضعيت قرمز 
استان از لحاظ شيوع ویروس كرونا 
هم گفــت: روزانه به طور متوســط 
۷00نفر از بيماران شناسایي شــده 
مبتال به كووید-19 در سطح استان 
بستري مي شوند و تا جمعه 4هزار نفر 
در بيمارستان هاي این استان به علت 

ابتال به این ویروس بستري بودند.
به گفته او جمعه اي كه گذشت )دهم 
مرداد(، بــراي نخســتين بار تعداد 
بهبودیافتــگان از تعــداد مبتالیان 
در اســتان تهران پيشــي گرفت و 
درحالي كه رقــم مبتالیان ۷00نفر 
بــود، تعــداد بهبودیافتــگان آمار 
بيشتري داشت. او افزود: تعداد افراد 
فوت شده در این استان بر اثر ابتال به 
كووید-19 در موج دوم شــيوع این 
ویروس از 120نفر نيز گذشت. وي 
تعداد افراد فوتي روز گذشته در این 

استان را ۵2مورد اعالم كرد.

 نظارت بر حسن اجراي قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران

هنگامي كه قانوني در مجلس شــوراي اسالمي به تصویب مي رسد و شوراي 
نگهبان آن را تأیيد مي كند، دولت و دســتگاه هاي اجرایي مکلف به اجراي 
آن هســتند. از زماني كه قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران به تصویب 
رسيد و براي اجرا ابالغ شده است، نظرات مختلفي درخصوص ميزان اجراي 
مواد و تبصره هاي این قانون اعالم و اظهارات متفاوتي از ســوي مســئوالن 
درخصوص اجراي این قانون مطرح شده است؛ لکن جامعه ایثارگري معتقد 
اســت بخش هاي عمده اي از این قانون، اجرا نشده و آنان همچنان در انتظار 

اجراي آن هستند.
قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران كه عمده ترین قانون حمایتي جامعه 
ایثارگري است با تمهيداتي كه در آن پيش بيني شده است، نظارت بر حسن 
اجراي این قانون را تامين مي كنــد، اما تاكنون از ایــن تمهيدات به خوبي 

استفاده نشده و خألهاي اجراي این قانون پر نشده است.
عالوه بر نظارت عامه كه بر اجراي قوانين در قانون اساســي پيش بيني شده 
اســت و نهادهاي نظارتي در قواي سه گانه بر حســن اجراي قوانين نظارت 
مي كنند، در فصل هشتم قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران با موضوع 

منابع مالي و نظارت به این امر مهم اشاره شده است.
در ماده ۷4 قانون جامع خدمات رســاني به ایثارگران آمده است: به منظور 
نظارت بر حسن اجراي این قانون و آیين نامه اجرایي آن، رئيس بنياد موظف 
است گزارش عملکرد هر سال را كه براساس شاخص هاي هر برنامه و فعاليت 
تنظيم شده است، حداكثر تا پایان آذرماه ســال بعد به مقام معظم رهبري، 
رئيس جمهور و مجلس شوراي اســالمي ارائه نماید. در تبصره هاي این ماده 
آمده است: كليه دستگاه هاي مشــمول این قانون مکلفند هر ساله گزارش 
عملکرد مربوط به نحوه و ميزان ارائه خدمات و تسهيالت به ایثارگران مشمول 
این قانون را به بنياد ارائه نمایند. همچنين آمده است: ارائه گزارش از سوي 
دستگاه هایي كه مستقيماً زیرنظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم له 

خواهد بود.
چرا تاكنــون از این ماده قانوني كه مــي تواند فضاي اجــراي قوانين حوزه 
ایثارگران را متحول كند به خوبي استفاده نشده است. مشکالتي كه اكنون 
در فصول مربوط به درمان، مسکن، معيشت، آموزش، اشتغال و كارآفریني، 
ترویج فرهنگ ایثار و خدمات فرهنگي وجود دارد به دليل عدم اســتفاده از 
اهرم هاي مناسب نظارتي است. با استفاده از این اهرم ها دستگاه هاي اجرایي 
مکلف خواهند بود مجموعه تسهيالت و خدمات خود را منطبق با قانون جامع 
خدمات رساني تنظيم كنند. بدیهي است با توجه به این نوع نظارت مي توان 
ارزیابي نسبتاً دقيق و مناسبي از عملکرد دستگاه هاي اجرایي در این ارتباط 
داشت. بنياد شهيد و امور ایثارگران در بهره برداري از این ماده قانوني تا كنون 

كوتاهي كرده است.
 اداره اي كه خأل آن در بنياد شهيد و امور ایثارگران احساس مي شود، همان 
بخشي اســت كه مي تواند هر ساله گزارش عملکرد دســتگاه هاي اجرایي، 
سازمان ها، مؤسســات و نهادهاي دولتي و غيردولتي مشمول این قانون را 
اخذ و با تحليل آن نسبت به عملکرد آن سازمان اظهارنظر كند و درصورتي 
كه سازماني به تعهدات خود در قبال ایثارگران عمل نکرده باشد توضيحات 
الزم را از مسئوالن آن ســازمان بخواهد. با این رویکرد مي توان جهش قابل 
مالحظه اي در اجراي قوانين جامعه ایثارگري به وجود آورد و دستگاه ها را به 
وظيفه قانوني خود آشنا و آنان را مکلف به اجراي این قوانين كرد. با گذشت 
حدود 8 سال از تصویب قانون جامع خدمات رســاني به ایثارگران این ماده 
به درستي عملياتي نشــده و بهره برداري الزم از آن صورت نپذیرفته است، 
كه اگر چنين بود این ميزان شــکایات ایثارگران و خانــواده آنان از عملکرد 
دستگاه هاي اجرایي در كميسيون ماده 16 رسيدگي به شکایات ایثارگران و 

دیوان عدالت اداري وجود نداشت.
لزوم ارائه گزارش عملکرد به باالترین مقامات نظام یعني مقام معظم رهبري و 
رئيس جمهور و همچنين به مجلس شوراي اسالمي به عنوان نهاد قانونگذاري 
كشور اهميت رســيدگي به ایثارگران را مي رساند. عدم اســتفاده از چنين 
تمهيداتي توســط متوليان ایثارگران اگر از روي تقصير نباشد، نوعي غفلت 
آنان را تداعي مي كند كه با این غفلت حقوق قانوني ایثارگران پایمال مي شود.

ضيافت كرونا براي آموزش
آموزش برخط نمي تواند جاي آموزش مدرسه اي را بگيرد  ادامه از 

و در عين حال، سنت هاي سامانه آموزش رسمي و سلسله صفحه اول
مراتب قدرت و اختيار سنتي و امر و نهي هاي هر روزه اش را جذب و هضم كند.
واقعيت هاي عيني تازه با درس ها، نقش ها، ارزش ها و فرصت هاي تازه اي به 
ميدان آمده اند و شبيه سازي ، آزمون سازي ، یکسان سازي ، تك گویي، دعوت 

به اطاعت و پيروي و... را در آموزش رسمي به چالش كشيده اند.
منطق سازماندهي موضوعات درسي و بودجه بندي محتوا و حجم آنها نياز 
به بازنگري دارد. مدارس و ســازوكارهاي موجــود را نمي توان در قالب هاي 

برخط ریخت.
شرایط مجازي، واقعي است و خيالي نيست، در عين حال كيفيتي متفاوت 
از جهان واقعي دارد. ما براي زیســتن در این جهان به چيزي بيش از ابزارها 
كه در برخي مواقع كار با آنها را خود به  خود مي تــوان آموخت، نيازمندیم. 
این دوزیســتي بودن )مجازي و واقعي(، به بينش، مهــارت و دانش  زنده و 
اثربخش نياز دارد. این آگاهي ها و مهارت ها در ذات ابزار نيست، بلکه نيازمند 
یادگيرنــدگان  خالق، محيط هــاي یادگيري چندالیه و غنــي، مدیراني با  
انگاره هاي پيش رو و آموزگاراني با مهارت هاي صحنه پردازي یادگيري است.
شرایط موجود فرصت هاي بســياري فراهم مي آورد، ولي امکان شبيه سازي  
مدارس ســنتي، معلمان مقتدر، برنامۀ درسي ُصلب، محتواي غيراثربخش، 
روش هاي غيردمکراتيك، تله هاي آزمون، آموزش براي سنجش، تك گویي 

و...را به ما نمي دهد.
تعادل در روابط را ترویج مي كند، گفت و شنود و تعامل اجتماعي را تسهيل 
مي كند و به صد روایت فریاد كودكان مي شود كه اگر مي خواهيد »روابط تار« 
شما )سلســله مراتب قدرت و اختيار عمودي( برجا بماند به »روابط پود« ما 

)روابط تخت و مدني( تن در دهيد و به پيامدهاي آن نيز وفادار باشيد.
كودكان فرصتي یافته اند تا با صدایي رســاتر، زیر گوشــمان نجوا كنند كه 
»عصر حاضر عصر شنيدن« است! با پيشنهادي مشخص هم آمده اند: مامان 
/ بابا / معلم / مدیر! عصر تعادل تکليف و حقوق و اختيار اســت، براي »جشن 

تکليف«ي پر رونق، تمهيد »جشن حق« یا دست كم »اختيار« الزم است!
اگر از سرخوردگي و تغييرات بي امان و بدون بهبودي آموزش خسته شده اید 
و دویدن ها به نفرین بدل شده است، پيشنهاد مي شود فراتر از ابزار، توانایي 

مفهوم سازي  و فهم پذیري مسئله هایمان را بازبيني كنيم.
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تجربه متفاوت برگزاري شب هاي قدر همزمان با كرونا به شيوه  ديگري در محرم امسال تكرار مي شود.
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گرانــي و گرانفروشــي تقریبا بــه رویه اي جــاري در 
بازار تبدیل شــده اســت؛ معضلي كه این روزها همه 
مصرف كنندگان به خصــوص حقوق بگيران و اقشــار 
كم درآمد با مبنا قرار گرفتن نرخ ارز براي تعيين قيمت 
كاالها بيش از پيش آن را احساس مي كنند؛ خانوارهایي 
كه با وجود كوچك ترشدن سفره هایشان قادر به مدیریت 
دخل و خرج خود نبوده و هيچ چشــم انداز مثبتي براي 
خروج از این تنگنا پيــش روي خود نمي بينند. عالوه بر 
مجوزهاي رسمي ستاد تنظيم بازار براي افزایش قيمت 
كاالها، عرضه چند نرخي، گرانفروشي و كم فروشي نيز به 
اصلي پذیرفته براي متقاضيان خرید تبدیل شده است. 
فشار گراني، گرانفروشي و افزایش رسمي قيمت كاالها 
و خدمات بر دوش مصرف كنندگان ایراني در شرایطي 
است كه در سال جاري كه جهش توليد نامگذاري شده 
مســئوالن و بنگاه هاي توليدي انتظار حمایت بيشــتر 
مردم از محصوالت توليــد داخل را دارنــد. در واقع با 
ممنوعيت واردات ناشــي از تنگناهــاي ارزي، اكنون 
بازار داخلي اغلب كاالها و خدمات به شــکل انحصاري 
در اختيار توليدكنندگاني قرار گرفته كه بدون ارتقاي 
كيفيت و در بازاري انحصاري، مسابقه افزایش هفتگي و 
ماهانه نرخ محصوالت توليدي خود را به راه انداخته اند  و 
دستگاه هاي نظارتي نيز نظاره گر این گراني و گرانفروشي 
هستند! برخي از این توليدكنندگان كاالهاي سرمایه اي 
یا مصرفي تنها به بهانه افزایش نرخ ارز یا كاهش واردات، 
نسبت به افزایش قيمت محصوالت توليدي خود اقدام 
كرده و حتي در برخي موارد بــه انتظار افزایش هر چه 

بيشــتر قيمت ها و بــا كمك 
برخي واسطه ها، احتکار و انبار 
كردن محصــوالت توليدي را 
در دســتور كار قرار داده اند تا 
با ایجاد كمبود هــاي تصنعي، 
مسير گراني و گرانفروشي خود 

را هموار  كنند.
تغــــــيير دالري نرخ كاالها ،

ممنوعيــت واردات و تغييــر 
مبنــاي ارز تخصيــص یافته 
به اغلــب كاالهــاي مصرفي، 
ســرمایه اي و حتي نهاده هاي 
توليد شــرایطي را رقم زده كه 

اكنون فشــار افزایش قيمت و كمبود و گرانفروشــي 
كاالها و خدمــات، بيش از پيش بــه مصرف كنندگان 
منتقل مي شود. در واقع فشــار افزایش روزانه نرخ ارز 
بــه خانوارهایي تحميل مي شــود كه ميــزان افزایش 
درآمدهاي ریالي آنها به مراتب كمتر از شــتاب گراني 
دالري كاالها است. تازه ترین گزارش مركز آمار ایران از 
تغيير قيمت برخي اقــالم خوراكي طي خرداد و تير ماه 
امسال و مقایســه آن با مدت مشابه ســال گذشته نيز 
بيانگر رشــد 30 تا بيش از 40درصــدي قيمت برخي 
كاالها است به نحوي كه براساس این گزارش در تير ماه 
امسال نرخ تخم مرغ ماشيني 8، 41 درصد، مرغ ماشيني 
39.2 درصد و پرتقــال  8 ،41 محصــول توليد داخلي 
19.4درصد نسبت به خرداد ماه 99 افزایش داشته است. 

نکته قابل توجه در این گزارش 
آن است كه اگر كمبود و افزایش 
نرخ ارز را مبنــاي گراني اقالم 
خوراكي قلمداد كنيم، مشخص 
نيســت كــه چگونــه قيمت 
محصولي وارداتي مانند موز با 
عبور نــرخ دالر از مرز 23هزار 
تومان كاهــش2۵، 8 درصدي 
را در تير ماه امســال نسبت به 
خرداد ماه شــاهد بوده اســت. 
موج تازه گراني و گرانفروشــي 
كه بــا افزایش رســمي قيمت  
مصوب برخي كاالها آغاز شده 
بود موجب شده تا این روزها برخي اقالم خوراكي مانند 

حبوبات نيز، كاالیي الكچري محسوب شود.

لوبيا و عدس الكچري شد 
حبوبات از جمله اقالم خوراكي است كه از ابتداي امسال 
با حــذف ارز 4200تومانــي واردات، كاهش مبادالت 
تجــاري در دوران شــيوع كرونا، افت توليــد و عرضه 
محصوالت داخلي و ســودجویي و گرانفروشي برخي 
واسطه ها، افزایش چندباره قيمت را شاهد بوده است. 
با افزایش قيمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، لبنيات 
و سایر مواد پروتئيني، برخي اقشار كم درآمد حبوبات 
را جایگزین این اقالم در ســبد مصرفــي خود كردند 
اما افزایــش قيمت اخير این اقــالم موجب كم رنگ تر 

شدن ســهم حبوبات در ســبد مصرفي خانوارها شده 
است به نحوي كه مثال ســهم لوبيا چيتي )هر كيلوگرم 
27هزار تومان( و عدس )هر كيلوگرم 22.700تومان( 
به ترتيب با گراني 9و 8هــزار توماني در هر كيلوگرم از 
ابتداي امسال در ســبد مصرفي خانوارهاي كم درآمد 
كاهش یافته و این كاالها از قوت غالب اقشار كم درآمد 
به محصــوالت الكچري تبدیل شــدند؛ روایتي كه در 
مورد برنــج خارجي نيز تکــرار و موجب شــد تا نرخ 
خرده فروشــي انواع برنج هندي و پاكســتاني در بازار 
مصرف دو تا ســه برابر افزایش و سهم این محصول در 
ســبد مصرفي خانوارهاي كم درآمد كاهش یابد. ارقام 
اعالم شده توسط مركز آمار ایران نيز حاكي از افزایش 
18.2درصدي نرخ خرده فروشــي هــر كيلوگرم برنج 
خارجي است كه با گراني برنج خارجي، نرخ انواع برنج 
ایراني نيز در بازار مصرف افزایش یافته اســت. بررسي 
قيمت خرده فروشي ســایر كاالهاي اساسي نيز نشان 
مي دهد كه ميــزان گراني این اقــالم به مراتب بيش از 
روایت هاي رسمي اعالم شده است. چاي از دیگر اقالمي 
است كه از ابتداي امســال با حذف ارز دولتي واردات 
ســير صعودي قيمت را تجربه كرده و درحالي كه بنابر 
آمارهاي رسمي، نرخ هر بسته ۵00گرمي این محصول 
به طور متوسط با رشد 3.2درصدي به 63.800تومان 
رسيده اســت، نرخ خرده فروشــي آن در بازار مصرف 
همچنان در حال افزایش اســت و تازه ترین خبرها نيز 
از رایزني واردكنندگان و توليد كننــدگان چاي براي 

افزایش رسمي بيشتر نرخ چاي حکایت دارد.

مرغ ارزان مي شودافزايش معامالت مسكن با وجود ماندگاری کروناميوه همچنان گران است

با اینکه فصل نوبرانه ها گذشته، ميوه هاي تابســتانه همچنان با قيمت هاي باالیي به  دست مصرف كننده 
مي رسد. به گزارش همشهري، قيمت باالي ميوه هاي تابستاني در مغازه هاي ميوه فروشي سطح شهر تهران 
بسياري از شهروندان به ویژه خانوارهاي پرجمعيت را از خرید مناسب ميوه محروم كرده و این در حالي است 
كه كشاورزان و باغداران هم از این قيمت هاي باال منتفع نمي شوند و سود آن تنها به جيب واسطه ها مي رود. 
گراني ميوه بيشتر مردم را براي خرید اقتصادي تر به ميادین ميوه  و تره بار راهي كرده است اما كمتر ميوه اي 
را مي توان یافت كه در ميادین هم با قيمتي كمتر از 10هزار تومان عرضه شود. معاون امور باغباني وزارت 
جهادكشاورزي ضمن تأیيد گراني ميوه گفت: دليل گراني ميوه توليدكنندگان نيستند. محصولي كه توسط 
باغداران توليد مي شود تا به  دست مصرف كننده برسد،  قيمت متفاوتي پيدا مي كند. محمدعلي طهماسبي 
با بيان اینکه قيمت ميوه توليدي از باغ تا بازارافزایش قيمت ســه برابري پيدا مي كند، افزود: گيالس توليد 
باغدار نمونه را 7تا 8هزارتومان بيشتر خریداري نمي كنند اما این محصول تا به  دست مصرف كننده برسد با 

قيمت هاي مختلفي مانند 1۵هزار، 20هزار یا 2۵هزار تومان به فروش مي رسد.

افزایش چشمگير نرخ خرید و رهن و اجاره به مشــکل بزرگي براي مستاجرها تبدیل شده و بسياري از 
شهروندان تهراني نه تنها اميد به خانه دار شدن را با قيمت هاي موجود به كلي از دست داده اند، بلکه بخش 
 زیادي از آنها دیگر نمي توانند در شهر تهران سکونت داشته باشند. به گزارش همشهري و به گفته رئيس 
اتحادیه مشاوران امالك تهران، بسياري از قراردادهاي جدید اجاره اي كه در دفاتر مشاوره امالك بسته 
شده مربوط به كساني است كه به مناطق حاشيه شهر تهران كوچ كرده اند، چون توان پرداخت اجاره بها 
در مناطق داخل شهر را ندارند. با این حال براساس اعالم اتحادیه امالك، قراردادهاي اجاره مسکن در كل 
كشور طي تيرماه99 در مقایسه با  ماه مشابه سال گذشته 2۵درصد افزایش یافته است. براساس این آمار 
در  ماه گذشته تعداد كل قراردادهاي مسکن كشور 181هزار و 324فقره بوده كه در مقایسه با  ماه مشابه 
سال گذشته با 119هزار و 93۵فقره بالغ بر ۵1درصد افزایش داشته است. در تهران نيز كل قراردادهاي 
مسکن طي تيرماه امسال 36هزار و ۵67فقره بود كه در مقایسه با 26هزار و ۵61فقره تيرماه 98 بالغ بر 

38درصد افزایش یافته است.

 با وجود تعيين نرخ مصوب براي مرغ، این كاال در بازار همچنان با قيمتي بيش از نرخ تصویب شــده، 
به فروش مي رسد. به گزارش همشهري، هم اكنون قيمت مرغ براي مصرف كننده در خرده فروشي ها 
19هزار و200 تومان اســت كه 4هزار و 200تومان باالتر از قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار است، اما 
قيمت هر شانه تخم مرغ در بازار با كاهش نســبت به روزهاي قبل به 18 تا 20 هزار تومان رسيده كه 
2تا 4هزار تومان پایين تر از نرخ مصوب اعالم شده از سوي دولت است. با این حال مسئوالن از كاهش 
قيمت مرغ در روزهاي آینده خبر مي دهند. مهدي یوســفخاني، رئيس اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهي با اشاره به اینکه قيمت مرغ نسبت به هفته هاي گذشته با افزایش حدود 1000 توماني مواجه 
شده است، گفت: علت افزایش قيمت مرغ نسبت به هفته گذشــته، عرضه كم آن به  دليل فاصله تا 
جوجه ریزي است، ولي از 1۵ مرداد به بعد عرضه بيشتر مي شود و قيمت ها كاهش مي یابد. هم اكنون 
قيمت مرغ در كشــتارگاه 18 هزارتومان، قيمت پخش عمده آن 18هزار و200 تومان و قيمت براي 

مصرف كننده 19هزار و200 تومان است.
نرخ برخي محصوالت مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران  نرخ برخي انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران قيمت تقريبی يک مترمربع آپارتمان در مناطق مختلف تهران

فن بازار 

راسته بازار

  نخســتين موضوع در خرید ماشــين 
ظرفشویي ظرفيت آن است. اگر خانواده اي 
كم جمعيت هســتيد، رفت وآمــد زیادي 
ندارید و اســتفاده هاي گاه بــه گاه دارید، 
ظرفشــویي 18 اینچي براي شما مناسب 
اســت. اما براي خانواده هاي پرجمعيت و 
پرمصرف، ماشين اســتاندارد 24 اینچي 

انتخاب بهتري است.
   براي انتخاب بهتر و اقتصادي تر باید انواع 
این ماشين  را بشناســيد. ظرفشویي هاي 
اســتاندارد، فقــط چرخه هــاي اصلــي 
شست وشو را دارند و قيمتشان مناسب تر 
است. ظرفشــویي هاي با اســتاندارد باال 
طيف گســترده اي از ویژگي هاي متعدد 
ارائــه مي دهنــد و قيمت باالتــري دارند 
و ظرفشــویي هاي كوچك كه متناسب با 
فضاي محدود طراحي شــده اند، بسياري 
از ویژگي هاي ظرفشویي هاي بزرگ را ارائه 
مي دهند، اما به دليل حجم كم، قيمت هاي 

مناسبي دارند.
   ميزان مصرف انرژي موضوعي مهم در 
تمام لوازم برقي خانگي است. هنگام خرید، 
ماشيني را انتخاب كنيد كه مصرف انرژي آن 
پایين باشد. بعضي از ظرفشویي ها مجهز به 
سيستم سنجش ميزان مصرف آب هستند 
كه این ماشــين ها را می توان گزینه خوبي 

براي خرید دانست.
  قفســه هاي بزرگ و جادار هم یکي از 
موارد مهم در خرید محسوب مي شود. حتما 
ماشيني را انتخاب كنيد كه قفسه هاي جادار 
داشته باشد. این ظرفشویي ها به شما امکان 
شست وشوي ظروف بزرگ مانند قابلمه را 
مي دهند. البته ظرفشویي هاي جدیدي به 
بازار آمده اند كه قفسه هاي متحرك دارند 
و شما به راحتي مي توانيد آنها را به دلخواه 

جابه جا كنيد.
  ماشين هاي ظرفشویي استيل نسبت به 
نوع پالستيکي، در برابر حرارت باال مقاوم 
هستند، فرایند شست وشــو را با كمترین 
صدا انجــام مي دهند و پاكســازي بهتري 
دارند. البته این ظرفشــویي ها از مدل هاي 

پالستيکي موجود در بازار گران تر هستند.
   مهم تریــن برنامه هــاي ظرفشــویي، 
شست وشــوي ســبك، منظم، سنگين و 
تنظيمات اقتصادي اســت. این برنامه ها 
در تمام ماشــين هاي ظرفشــویي وجود 
دارند، اما اگر به دنبــال برنامه هاي جدید 
شست وشو مانند خشــك كن، بخارشوی 
و ضدعفوني كننده هســتيد، هنگام خرید 
از فروشنده بخواهيد ماشــين هایي با این 

ویژگي ها را معرفي كند.

  خرید خــارج از فصل، یکــي از بهترین 
شيوه هاي خرید اقتصادي است. محصوالت 
فصلــي مثل انــواع وســایل گرم كننده یا 
خنك كننده، انواع لباس هاي فصلي و دیگر 
اقالمي كه در زمان هاي مشــخصي از سال 
بازار گرم تري دارند، طبيعتا در زمان هایي از 
سال بازارشان راكد است و خرید این كاالها 
در این زمان ها، هم از نظر خلوتي بازار و هم از 

لحاظ قيمت، عقالني تر و اقتصادي تر است.
   یکي از این كاالها شــوفاژ و پکيج است 
كه در این گرماي طاقت فرســاي مردادماه 
كمتر كســي به فکر خرید آن مي افتد. اما 
اگر براي خانه یا محل كار جدیدتان به این 
اقالم احتياج دارید، وقت آن اســت كه به 
خيابان طالقاني بروید. در راســته شوفاژ، 
پکيج و رادیاتور خيابان طالقاني، واحدهاي 
بزرگ و كوچك بسياري خدمات فروش و 
پس از فروش این اقالم را به مشتریان ارائه 

مي دهند.
   در این راســته انــواع شــوفاژ و پکيج 
دیواري و زميني در برندهاي مختلف بوتان، 
ایران رادیاتور، ایســاتيس، گلدیران و دیگر 
برندها، از سوي نمایندگي هاي معتبر این 
شركت ها عرضه مي شــود. مزیت  خرید از 
نمایندگي ها این است كه خریدار مي تواند 
پيش از خرید از انواع محصوالت قابل عرضه 
توسط برند مورد نظر اطالعات كافي دریافت 
كند و با آگاهي از اینکه چه محصولي با توجه 
به شرایط، براي او مناســب تر است و كدام 
محصول قيمت مناسب تر و كاربري بهتري 
دارد، خرید خود را انجام دهــد. با خرید از 
نمایندگي، خریدار مي تواند از خدمات پس 
از فروش و گارانتي محصول نيز به شــکل 

مطمئن تري برخوردار شود.
   براي خرید از راسته شــوفاژ و رادیاتور 
طالقاني بایــد بدانيد كه ایــن منطقه در 
محدوده طرح ترافيك قرار دارد و براي رفتن 
به این محل و انتخاب كاالي مورد نظر بهتر 
است از وسایل حمل و نقل عمومي استفاده 
كنيد. بورس شــوفاژ و پکيــج طالقاني، در 
خيابان طالقاني، از خيابان سعدي شمالي 
تا سه راه طالقاني امتداد دارد و نزدیك ترین 
ایستگاه مترو به آن ایستگاه متروي طالقاني 
است. البته از ایستگاه فردوسي هم مي توانيد 

براي رسيدن به این راسته استفاده كنيد.

نكاتي براي خريد ظرفشويي

شوفاژ و پكيج طالقاني

 رتبه 4 ايران در فهرست پرتورم هاي جهان 
ايوب فرامــرزي، معاون اقتصادي و محاســبات 
مرکز آمار با بيان اينكــه قيمت ۴۷۵ کاال با توجه 
به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال 
صعود است که اين عدد ما را در فهرست ۴ کشور 
پرتورم جهان قرار مي دهد و عدد بزرگي اســت، 
گفت: در اين ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ 
تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسيده است و درصورت 
پيشــروي با همين روند، اين عدد تا پايان سال 
مي تواند بسيار بزرگ شــود. سخنگوي سازمان 
حمايت نيز با اشاره به افزايش قيمت ها در بازار، 
گفت: برخي از اين افزايش قيمت ها قانوني و برخي 
ديگر غيرقانوني و متاثر از عوامل مؤثر بر افزايش 
قيمت بوده است. مجيد ارغنده پور، افزود: براي 
مقابله با اين افزايش غيرقانوني قيمت ها و افراد 
متخلف در اين عرصه، از هفته پيش طرح جديد 
بازرســي براي برخي کاالهاي متنوع را شروع 
کرديم که طرح بر کاال هاي مشخصي تمرکز دارد. 
در اين طرح قيمت کاال هايي که از تغييرات موجود 
متاثر بوده در اولويت بازرســي قرار گرفته است. 
اين ديدگاه مســئوالن دولتي در حالي است که 
يك کارشــناس آمار نرخ تورم در تهران را باالتر 
دانســت و گفت: مرکز آمار مظنه قيمت کاال ها را 
اعالم نمي کند. نرخ تورم در کشور معموال استان به 
استان متفاوت است. در برخي موارد حتي شاهد 
اختالف 1۰ درصدي بين ارقام اعالم شده بوده ايم 
و طبق آمارها، دهك هاي مختلف در استان هاي 
مختلف با افزايش قيمت هــاي متفاوتي روبه رو 
بوده اند. محمدرضا عبداللهي، افزود: تورم استان 
تهران در 3 دهك، ۸، ۹ و 1۰ قرار گرفته که دهك 1۰ 
تهران در خرداد امسال عدد ۲۶ را تجربه کرد و اين 
درحالي است که نرخ تورم کل کشور در همين ماه 

روي عدد ۲1 قرار گرفت.

چند و چون

وزارت صنعت؛ مانع ترخيص خودروهاي خارجي

نزديك به ۴هزار خــودروی خارجي 
همچنان در گمــرکات خاك مي خورد؛ 
خودروهايي که متعلق به مشترياني است 
که پرونده شــكايت آنها از خلف وعده 
واردکنندگان در تحويــل بموقع اين 
خودروها در مراجع قضايي باز است. با 

مهدي دادفر، دبير انجمن وارد کنندگان خودرو گفت وگو کرده ايم.

علت دپوي بيش از 3هزار خــودروی وارداتي با وجود 
مصوبه دولت در گمرك چيست؟

متأســفانه مصوبه چهارم هيأت وزیران براي تمدیــد مهلت ترخيص 
خودروهاي وارداتي باقيمانده در گمركات كشور نيز همانند مصوبه هاي 
قبلي گرفتار دیوانساالري وزارت صمت شده است؛ چرا كه گمرك ایران 
ترخيص این خودروها را منوط به تأیيدیه سيستمي وزارت صنعت كرده 
و این وزارتخانه نيز براي ارائه این تأیيدیه از وارد كنندگان مي خواهد تا 
قراردادهاي گارانتي رسمي با شركت هاي اصلي و كارت هاي بازرگاني 
فعال خود را در سامانه مذكور بارگذاري كنند. این در حالي است كه با 
ممنوعيت واردات خودرو از 3ســال قبل حدود 680فعال بازار واردات 
خودرو بيکار شده و دیگر امکان هزینه كردن براي تمدید كارت بازرگاني 
و ارائه آن در ســامانه وزارت صنعت را ندارند. بازگشــایي سامانه براي 
بارگذاري مدارك وارد كنندگان در حالي منوط به دریافت كارت بازرگاني 
به روز و معتبر شده است كه دریافت كارت بازرگاني توسط وارد كنندگان، 
نيازمند حداقل 6 ماه تا یك سال زمان است. از سوي دیگر با وجود دستور 
صریح مرجع قضایي براي ترخيص این خودروها، وزارت صنعت اعالم 

مي كند كه باید این مرجع رأي تبرئه این خودروها را صادر كند.
چه تعداد خودروی وارداتي در گمرکات مانده؛ آيا اين 

خودروها مستهلك نشده است؟
بيش از 3هزار خــودرو از برندهاي مختلف كه متعلــق به متقاضيان 
پيش خرید اســت در گمركات مانده و با گذشــت حدود 3سال اكنون 
الستيك، باتري و جلو داشبورد این خودروها از بين رفته است. با وجود 
این نمایندگي هاي فروش موظف هستند تا مشکالت این خودروها را رفع 
و با انجام همه كنترل هاي قبل از تحویل، خودروهاي ثبت نامي مشتریان 

را به آنها ارائه كنند.
آيا همه اين خودروها مشكل پرونده قضايي داشته اند؟

3هزار و 719دستگاه خودروی وارداتي در گمركات و بنادر باقي مانده 
كه از این تعداد حدود 2هزار و 471دستگاه خودرو داراي پرونده قضایي 
است و با دستور رئيس قوه قضایيه باید از گمرك ترخيص مي شد و طبق 
مصوبه دولت نياز به تمدید زمان براي ترخيص نداشته است. همچنين 
هزار و 248دستگاه خودرو نيز نيازمند تمدید زمان ترخيص بودند كه 
1100 دستگاه آن بدون ثبت سفارش وارد شده است. در واقع ترخيص 
این خودروها درگير دور تسلسل باطل گمرك و وزارت صنعت شده است.
در صورت ترخيص، اين خودروها با چه مبناي قيمتي به 

مشتريان تحويل مي شود؟ 
همه این خودروها متعلق به مشتریان بوده و مربوط به افراد یا شركت هایي 
است كه شاكي خصوصي داشته و پرونده آنها در مراجع قضایي باز است. 
از نظر قيمت عرضه این خودروها نيز مصوبه دولت در مورد تعيين نرخ 
مصرف كننده این خودروها اجرایي مي شــود. در واقــع وارد كنندگان 
خودرو را با همان قيمت زمان قرارداد به عــالوه مابه التفاوت نرخ ارزي 
4200توماني و ارز سامانه ســنا كه باید مشتري پرداخت كند، تحویل 
مي دهند كه با این روند در صورت ترخيص نيز قيمت اینگونه خودروها 
براي مشتریان 3تا 4برابر افزایش مي یابد و یکي از دالیل باال ماندن قيمت 
خودروهاي وارداتي نيز همين مابه التفاوت ارز 4200توماني با نرخ ارز 

سامانه سناست.
امكان آزاد شدن واردات خودرو چقدر است؟

در این شــرایط انتظار آزاد شــدن واردات را نداریم اما هنر مدیران آن 
اســت كه تهدید را تبدیل به فرصت كنند. خودروی وارداتي جزو گروه 
10كاالیي اســت اما اكنون ارز گروه4 را هم نمي دهند و احتمال اینکه 
واردات خودرو آزاد شود ضعيف است. این در حالي است كه قبال انجمن 
وارد كنندگان خودرو 7راه حل براي واردات و كاهش قيمت خودروهاي 
خارجي در بازار و نيز كاهش مصرف ســوخت و آالیندگي ارائه كرد كه 

متأسفانه هيچ كدام مورد پذیرش قرار نگرفت.

فشار تورم و گرانی اقالم خوراكی و محصوالت صنعتی، حقوق بگيران و اقشار كم درآمد را زمين گير كرد ه است

درآمد به ريال ، هزينه  به دالر 

قيمت ) تومان( مشخصات نوع ميوه
10.000درجه یكانگور عسگري

12.000ممتازانگور یاقوتي

10.000درجه 2آلبالو رسمي

11.000ممتازآلو قطره طال

3.۵00درجه یكخربزه

7.000درجه یكزردآلو بادامي

13.000ممتازسيب گالب

7.000درجه یكشليل شبرنگ

2۵.000ممتازگيالس تك دانه

12.000ممتازهلو هسته جدا

قيمت هرکيلوگرم )تومان (مشخصات نوع محصول

26.800بدون پوستسينه

29.۵00بدون پوست و سرساقساق 

28.900بدون پوست و استخوانمغز ران

24.700بدون پوست و دنبالچهران

22.900ساده، بدون نوك بالبال كبابي

2۵.900بدون پوست و دنبالچهران و سينه

31.900بدون آردشنيتسل

22.300سادهمخلوط بال و بازو كبابي

27.300با استخوان، سادهجوجه كباب 

33.700بدون استخوان، سادهجوجه كباب 

قيمت هرمترمربع ) تومان (عمر بنا محله- متراژ

48ميليونیك سالمرزداران-87متري

30ميليون و 400هزار9سالپونك-64متري

80ميليوننوسازفرشته-18۵متري

1۵ميليون و ۵00هزار4سالنظام آباد- ۵1متري

16ميليون و 600هزار19سالوحيدیه-60متري

34ميليون17سال جنت آباد جنوبي-۵0متري

32ميليون و 2۵0هزار6سالپونك-93متري

17ميليون و 140هزار8سالتهرانپارس-70متري

20ميليون و ۵00هزار20سالنارمك-60متري

27ميليون و 464هزار18سالبلوار فردوس-71متري

 بر اســاس گــزارش مركز آمار 
ایــران، در تير ماه امســال نرخ 
تخم مرغ ماشينی41،8 درصد، 
مــرغ ماشــينی39.2 درصد و 
پرتقال محصــول توليد داخلی 
19.4درصد نسبت به خرداد ماه 

99 افزایش داشته است

کمبود منابع ارزي و تغيير مبناي تامين 
ارز اغلب کاالهاي اساسي و محصوالت 
صنعتي از ارز ۴۲۰۰توماني دولتي به ارز 
نيمايي، سنايي يا ارز حاصل از صادرات موجب شده تا از ابتداي امسال و 
به خصوص طي 3 ماه اخير، رقابت تنگاتنگي بين توليدکنندگان داخلي 
براي افزايش هر چه بيشتر نرخ محصوالت توليدي شان شكل بگيرد 
به نحوي که اغلب بنگاه هاي توليدي با مجوز يا بدون  مجوز، نرخ عرضه 

محصوالت خود را افزايش داده اند. با اين شرايط اين روزها گراني، حرف 
نخست بازار همه کاالها است و مصرف کنندگان به طور روزانه و هفتگي 
يا حداکثر ماهانه افزايش قيمت انواع کاالهاي اساسي، ميوه و تره بار، 
لوازم خانگي، ساير محصوالت صنعتي، خودرو و حتي برخي خدمات 
را شاهد هستند. اين افزايش قيمت ها در سايه افزايش نرخ ارز و رشد 
هزينه تمام شده توليد توجيه مي شود اما گراني و گرانفروشي حتي در 
کاالهايي که توليد داخل آن ارتباط چنداني با نرخ ارز ندارد نيز به رويه اي 

جاري تبديل شده است. از ســوي ديگر متوليان تنظيم بازار تشديد 
برخوردهاي نظارتي و جريمه متخلفان را راهكار تمكين توليد کنندگان 
و عرضه کنندگان از قيمت هاي دستوري تلقي مي کنند اما اين برخوردها 
در خوش بينانه ترين حالت نيز به منبعي براي درآمد بيشــتر دولت از 
محل جريمه گرانفروشان و محتكران تبديل شده و عمال فشار گراني 
و گرانفروشي کاالها و خدمات به مصرف کنندگاني وارد مي شود که با 

درآمدهاي ريالي خود بايد بهاي ارزي کاالهاي عرضه شده را بپردازند.

علي ابراهيمي 
دبير گروه بازار
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 فروش
اطالعات

این شماره

 سوءاستفاده
از كرونا

گزارش

سايه روشن دوركاري
آيا كارمندان از فرصت تحميلي »كار در منزل« 

سوءاستفاده كردند؟

آن نظم سابق ريشه دار كه توپ 
تكانش نمي داد در كمتر از چند 
هفته دستخوش تغييرات جدي شد. مديران اداره هاي 
دولتي و شــركت هاي خصوصي كه تا پيش از اين روي 
دقايق حضور پرسنل شان تأكيد مي كردند از فروردين ماه 
مجبور شدند كه با يك ســوم ظرفيت خود كار را دنبال 
كنند و اين شــايد نخســتين باري بود كه نه تنها آنها 
بلكه همه كشــور با مفهوم دوركاري آشــنا مي شدند؛ 
دور كاري اي كه به نظر مي رسيد چندان مورد استقبال 
بعضي مديران واقع نشده است. به محض اينكه آمار كمي 
ســير نزولي به خود گرفت، با رفع برخي محدوديت ها، 
دو ســوم كارمندان به محل كار خود بازگشتند و تنها 
يك ســوم از طريق دوركاري يا اســتفاده از مرخصي 
به صورت نوبت بندي از حضور در محل كار معاف شدند.

حاال اما كرونا دوباره ســر جنگ با ما برداشــته، تعداد 
مبتاليــان روزبه روز بيشــتر مي شــود و روزانه بيش 
از 200نفر جان خــود را بر اثر ابتال بــه اين ويروس از 
دست مي دهند. شرايطي كه دوباره دستورالعمل هاي 
دوركاري را روي ميــز آورده تا جايي كــه 25تيرماه، 
ستاد ملي مقابله با كرونا بخشــنامه تازه اي براي ايجاد 
محدوديت ها براي حضور كارمندان در محل كارشان 
تدوين و ابالغ كرد. اما آيا كارمندان در اين چند ماهي كه 
گذشته كارشان را از راه دور به درستي انجام داده اند يا 
فضاي ايجاد شده صرفا موجب افزايش سوءاستفاده ها و 
كم فروشي ها شده؟ گپ و گفت ما با مديران شركت هاي 
مختلف نشان مي دهد كه در مجموع سوءاستفاده زيادي 
از شــرايط دوركاري نشــده و عموم كارمندان نهايت 

همكاري را با مديران خود كرده اند.

زمان ها ذخيره اما كارها ديرتر جمع شدند 
دوركاري در كشــوري مانند ايران راه رفتن بر لبه تيغ 
سوءاستفاده يا بهره وري باالست. ثميني، مدير مياني 
يكي از شركت هاي تحت نظر كشتيراني ايران، درباره 
تجربه اين روزهاي خــود و همكارانــش از دوركاري 
مي گويد: دوركاري براي خود مــن و هر 10نفري كه 
به نوعي براي من كار مي كننــد، اتفاق و تجربه خوبي 
بود. بهره وري ما باال رفته و به نظر مي رسد بچه ها زمان 
مفيد تري را در خانه بــراي انجام كارها اختصاص داده 
بودند؛ چرا كه ديگر حواشي روتين كاري مثل حرف زدن 
با اطرافيان، سرك كشيدن به اين ور و آن ور، خستگي 
ناشي از صبح زود بيدار شدن براي به موقع در محل كار 
حاضر شدن و... از بين رفته بود. البته من به عنوان مدير 
بخش خودم به نوعي از نبودن عمده بچه ها تحت فشار 
بودم و روزانه شايد مجبور به برقراري 20تماس كاري 

مي شدم كه براي من بسيار وقت گير و آزاردهنده بود.
رزاقي كارفرماي شركتي خصوصي هم نظرات مشابهي 
دارد. او درباره تجربه دوركاري خــود و همكارانش به 
همشهري توضيح مي دهد: شركت ما در پرديس تهران 
است و بعد مســافت همواره براي ما دغدغه بوده است. 
دوركاري براي همه ما تجربه جالبي بود و زمان بسياري 
ذخيره كرديم. البته اين همه مختصات دوركاري نبود. 
يكي دو نفر از همكاران ما شــايد به خاطر عوض شدن 
محيط كار يا شــايد به خاطر اينكه ديگر خود را ملزم 
نمي ديدند كه به شكل مستقيم به ما جواب پس بدهند، 
كارشان هم دچار افت كيفيت شد، هم در زمان ديرتري 

از حالت معمول به ما تحويل داده شد.

كارهايي كه اساسا پشت ميزنشيني نداشتند 
همه كارها مثل هم نيســتند. بعضي از كارها اساســا 
ماهيت شــان پشت ميز نشــيني و كارمندي نيســت. 
خبرنگاري و روزنامه نگاري از اين دســته از كارهاست. 
ســردبير يكي از رســانه هاي اقتصادي ايــران درباره 
تجربه روزهاي دوركاري در رسانه  خود مي گويد: شغل 
روزنامه نگاري به هيچ عنوان وابسته به حضور نيست. 
خبرنگار مي توانــد از هرجايــي كارش را انجام دهد و 
بفرســتد. در روزهاي شيوع كرونا رســانه ها هم مانند 
بسياري از مشاغل دوركار شدند اما بايد بگويم متأسفانه 
در 80درصد موارد كيفيت كار بچه ها افت كرد. به نظر 
مي رسد فقدان محيط تعاملي تحريريه تأثير خودش را 
گذاشته بود و تقريبا بيشتر گزارش هايي كه در روزهای 
دوركاری به دست من رسيد يا حتي در گذشته به دست 
من رسيده بود، از كيفيت الزم برخوردار نبودند. او ادامه 
مي دهد: البته نكته اي كه عنــوان مي كنم فرد به  فرد 
متفاوت است؛ يعني خبرنگاري كه پيش از شيوع كرونا 
كارش را به درستي انجام مي داد و امضاي پاي كارش، 
سندي براي كيفيت كارش بود، در اين ايام حتي بهتر 
از سابق نوشــت و خروجي باكيفيت تري در اختيار ما 
گذاشت. اما خبرنگاري كه همواره بي انگيزه كار مي كرد 
انگار شرايط را مســاعدتر ديد تا همان استانداردهاي 
روتين را هم رعايت نكند. البته شــايد ما مديران و يا 
مديران باالدستي ما هم مقصر بوديم كه هرگز نتوانستيم 
شرايط الزم براي دوركاري را پيش بيني يا براي پرسنل 

خود فراهم كنيم.

چرا دوركاري خوب است؟
هركدام از ما، به خصوص اگر ساكن كالنشهرها باشيم، 
روزانه ساعت هاي بسياري را در رفت وآمديم. صبح به 
صبح براي رســيدن به محل كارمان مي دويم و غروب 
كه مي شود، خسته و كالفه در ترافيك هاي كشنده به 
خانه برمي گرديم. دوركاري امــا عالوه بر صرفه جويي 
در زمان، موجب استقالل بيشتر كارمندان در انتخاب 
ساعات كاري، افزايش بهره وري منابع انساني )البته نه 
در همه افراد(، ايجاد توازن و تقويت ارتباط ميان زندگي 
شخصي و شــغلي افراد، كاهش هزينه هاي رفت وآمد 
كارمندان، افزايش تمركز در منزل و كاهش هزينه هاي 

كارفرما مي شود.

آوين آزادي
روزنامه نگار

نان كرونا
 چند پاراگراف درباره سوءاستفاده هاي خبيثانه و معصومانه 

از كوويد-19

محققان مي گوينــد: »اين احتمال وجــود دارد كه 
كوويد-19 از باد شكم هم به ديگران منتقل شود«. 
پيش از اين، ديگر ترديدي نمانده بود كه اين ويروس 
از طريق هوا هم مي تواند آدم هــا را مبتال كند. روي 
زمين هم- براساس گفته هاي محقق ها- وضع بهتر 
نيســت؛ ويروس ها به ته كفش مي چســبند و با هر 
»وزشــي« - حتي باد كولر اتومبيل- از دماغ و دهان 
وارد حريم داخلــي آدم ها مي شــوند. ويروس هيچ 
عضوي از اندام انســان را غيرقابل مصرف نمي داند، 
كم وبيش با ما آنطور رفتار مي كند كه ما با گوســفند 
رفتار مي كنيم؛ از دست ها، از سوراخ هاي بيني، از لثه، 
از پاچه، از بناگوش و حتي از چشم هم نمي گذرد كه 

يعني مي گذرد. وضعيت موجود را اگر به قرار گرفتن 
در موقعيت جنگي تشــبيه كنيم، مــا از زمين و هوا 
زير آتش توپخانه دشــمن قرار گرفته ايم. االن همه 
به خودشان هم شك دارند، چه برســد به همكاري 
كه وسط جلسه شــوراي تيتر- زير ماسك- يواشكي 

سرفه مي كند.
      

مي گويند: زندگي مان شده عين »داستان نديمه«؛ با 
ماسك و غيره اي كه از قبل بود و فقط همين »ماسك« 
را كم داشت. همه مي دانند آن صحنه هايي كه كسي 
ماسكش را پايين مي كشد و مي دهد به كسي ديگر، 
فقط در فيلم هاي حماسي اتفاق مي افتد. الزم نيست 
»اقتصاددان« باشيم تا متوجه شويم چنين فرصتي 
را »آدم هاي كاسب مسلك« به اوت نمي زنند. همان 
روزهاي ابتدايي رســيدن ويروس كرونا به ايران بود 

كه ماسك و دستكش- يا براساس تپق گوينده اخبار 
تلويزيون، »ماســكش« - ناياب شــد. مردم- به هر 
قيمتي- فقط وسايل پيشگيري از كرونا مي خواستند 
و در چنين شرايطي »رعايت فاصله گذاري اجتماعي« 
برايشــان بي معني بود. آدم ها در داروخانه ها درهم 
مي جوشيدند ولي باز بدون ماسك و دستكش از آن 
ازدحام بيرون مي آمدند و در ازدحام داروخانه بعدي 

فرومي رفتند و باز و باز و باز دست خالي.
وضعيت الكل از اين هم جالب تر بــود، چون- بدون 
اغراق- هرگز در چهل و اندي ســال اخير راضي كردن 
داروخانــه دار به دادن الكل چنين دشــوار نبود. ولي 
مردم به الــكل احتياج داشــتند؛ بازهم بيشــتر از 
هر زمان ديگــري در تاريخ ايران. اصــال براي اينكه 
دلشــان صاف شــود، ترجيح مي دادند هر روز و هر 
شــب با الكل دوش بگيرند. در همين فرصت بود كه 
»سوءاستفاده كننده ها از كرونا« الكل هاي تقلبي شان 
زياد و گران بــه ملت فروختند. وقتي كــه كار از كار 
گذشت و آمار مرگ بر اثر اســتفاده از الكل تقلبي به 
آمار كشــته هاي ويروس كرونا تنه زد، تازه ويدئويي 
در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد كه نشان مي داد 
چطور با استفاده از وايتكس، الكل صنعتي )نارنجي( 
را بي رنگ مي كردند و به جاي الكل طبي به آدم هاي 

محتاج مي فروختند.
      

بعدتر، خريد ديگر به دشواري روزهاي ابتدايي شيوع 
ويروس كرونا نبود. مي شد خريد، ولي با شرايطي كه 
»سوءاستفاده كننده ها« به بازار تحميل كرده بودند. با 
اين همه، سپرهاي دفاع برابر كرونا- ماسك و دستكش 
و الكل- دوباره در دســترس بودنــد و همه به همين 
راضي بودند. اين بود كه با خيال راحت، براي اطمينان 
از اينكه به ويروس مبتال نمي شوند، قدم به قدم ماسك 
و دستكش را تعويض مي كردند و مصرف شده ها را پرت 
مي كردند كف خيابان. همين ماســك هاي رهاشده 
در خيابان، به عالوه انبوه ماســك هاي ريخته شده در 
ســطل هاي زباله، بعدها تبديل شدند به فرصتي تازه 
براي سوءاستفاده. البته مســئوالن هرگز اين شايعه 
را تأييد نكردند كه عده اي با جمع آوري ماســك هاي 
مصرف شــده و اتو كردن آنها در خشكشويي، دوباره 
آنها را بسته بندي و راهي بازار مي كنند، ولي از مردم 
خواستند كه ماسك را فقط از فروشگاه هاي معتبر و 

داروخانه ها تهيه كنند!
      

طومار سوءاســتفاده از كرونا بي انتهاســت. از رونق 
بازار رمال ها و دعانويس هاي قالبي كه از ترس مردم 

سوءاســتفاده كردنــد، گرفته تا سوءاســتفاده هاي 
معصومانه اي مثل چندسرفه خشك يا ناله از سردرد 
كه در روزهايي كه حتي باد شكم هم ممكن بود آدم 

را به ديار باقي ببرد براي فرار از كار كفايت مي كرد.
      

برداشــت هايي منطقي از سوءاستفاده هاي 
خبيثانه و معصومانه از كوويد-19:

  بيشــتر مردم هيچ عالقه اي به شغل شان ندارند. 
ترجيح شان اين است كه بدون انجام آن كار »لعنتي«، 
فقط پولش را بگيرند )استناد به آمار باالي استقبال از 

دوركاري( .
  در اطراف ما آدم هايي زندگــي مي كنند كه مرگ 
ديگران به هيچ جايي شان نيست، حتي اگر خودشان 
مسبب مرگ شان باشند )استناد به ماجراي الكل هاي 
تقلبي و فروش ماســك هاي جمع آوري شده از ميان 

زباله ها(.
  وقتي مسئوالن مي گويند: »فقط از فروشگاه هاي 
معتبر خريد كنيد« حتما يك چيزهايي مي دانند كه 

مي گويند.
  ســر آدم هايي كه از مرگ ترسيده اند خيلي راحت 
كاله مي رود، يا تــرس از مرگ كمتر از ويروس كرونا، 

كشنده نيست.

شهرام فرهنگي
روزنامه نگار

احتكار، شيوه عمل ثابتي است كه از سوي دستان پشــت پرده و كاسبان شرايط بد اقتصاد 
ايران پيگيري مي شود. از زمان جنگ و كمبود كاالهاي اساسي گرفته تا روزهاي تحريم، اين 
محتكران هســتند كه از كااليي به كاالي ديگر هجرت  و با يك فرمول ثابت و با توجه به نياز 
مردم، انبارهايشان را پر مي كنند. كرونا نيز از آن دست بحران هايي است كه وجهه جديدي از 
محتكران را نمايان ساخت. ماسك، دستكش و الكل ضدعفوني جزو كاالهايي بودند كه حضور 
كرونا موجب شد تا آنها به ســبد كاالهاي روزانه خانواده اضافه شوند و همين احساس نياز در 
كنار شرايط عجيبي كه كرونا رقم زد، كافي بود تا محتكران جديدي با عنوان احتكار كنندگان 
كاالهاي بهداشتي رونمايي شوند. اين اينفوگرافي بخشي از اخبار منتشرشده از كشف كاالهاي 

بهداشتي احتكار شده در فاصله زمانی بين سوم اسفند ماه98 تا 30تير99 را شامل مي شود.

 احتكار 
به وقت كرونـا

چه  تعداد ماسك و دستكش احتكارشده از زمان شيوع كرونا تا امروز كشف شده است؟

آمار كل كشور براساس گفته رئيس پليس امنيت اقتصادی ناجا

  ۶ميليون و ۶01 هزارعدد انواع دستكش هاي 
بهداشتي التكس و 10هزار ماسك فيلتردار در 

8 اسفند

  180 هزارعدد ماسك در پاركينگ يك خانه در 
هفت چنار تهران و همچنين 70هزار عدد ماسك 
فيلتردار تخصصي پزشكي در يكي از انبارهاي 

شهرري در 12 اسفند

  73ميليون قلم انواع كاالهاي بهداشــتي و 
درماني شامل ماسك، دســتكش، پدالكلي در 

17اسفند

  30 هزار عدد ماسك بهداشتي در 19فروردين

  35هزار عدد ماسك در 25فروردين

  9هزار ماســك، ۶هزارعدد بطــري مواد و 
محلول هاي ضدعفوني كننــده، 15هزار جفت 
دســتكش التكس و 1800پك بهداشــتي در 

25ارديبهشت

  ۶هزار عدد ماســك و 3هزار عدد پد الكلي 
در8 اسفند

  12 هــزار و 900 عدد ماســك از يك كارگاه 
توليدي در 1۶ارديبهشت

  112 هزار عدد دستكش در 21اسفند

تهران

مركزی

گيالن 

كرمان

قم
فارس

يزد 

مازندران

اصفهان

كرمانشـاه 

خوزستان زنجانلرستان

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

آذربايجان شرقی

آذربايجان غربی

كهگيلويه و بوير احمد

  از ابتداي شيوع كرونا تا 
19فروردين، 72 هزار و 895 
عدد انواع ماسك، 4۶1 هزار 
و 858 عدد انواع دستكش 
3731 ليتر  بهداشــتي، 
الــكل، 70 هــزار و 19۶ 
ضد عفوني كننده،  محلول 
۶هزار عدد انواع دستمال 
ضدعفوني كننده، 330 ليتر 
انواع مايع بهداشتي و 199 
هزار و 333 عدد انواع اقالم 

بهداشتي كشف شد.

  25 هــزار و 345 عدد 
دستكش و 100 عدد ماسك 
احتكاري در آستانه اشرفيه 

در دوم فروردين

  30 هزار عدد ماسك در 
7اسفند

  2 هــزار و 900جفــت 
عــدد   308 دســتكش، 
ماســك و 204 عدد محلول 
ضدعفوني كننده در 27اسفند

  700هزار عدد ماسك 
در 3 اسفند

  20 هزار و 778 عدد ماسك، 
54 هزار و 980 عدد دســتكش 
بهداشــتي، 19 هزار و 154 ليتر 
محلول ضد عفوني كننده در 19 

اسفند

  31 هزار و 450 عدد ماسك و 
341 هزار و 187 جفت دستكش 

بهداشتي در 19فروردين

  184هزارعدد ماســك 
و دســتكس و همچنيــن 

240ليتر الكل در 22اسفند

  57 هزار و 71 ليتر الكل و 30 هزار پد 
الكلي در 21اسفند

  19 هزارعدد انواع ماسك و دستكش در 15 اسفند

  7هزار و 500عدد ماسك احتكارشده در سبزوار در 7اسفند

  1۶هزار و۶02عدد ژل ضد عفوني كننده، 7هزار ليتر محلول 
ضدعفوني كننده، 902هزار و 280جفت دستكش، 291هزار و 

504عدد ماسك و ۶9هزار پد الكلي در 23اسفند

  از ابتداي شــيوع كرونا تا 2۶فروردين، 500 هزار ليتر مواد 
ضد عفوني كننده، 240 هزار عدد ماسك، 70 هزار ماسك جديد 
توليد شده در واحدهاي توليدي غيرمجاز، 5هزار فقره ماسك 
N95 و 500 هزار جفت دستكش و همچنين1300 دست لباس 

بيمارستاني و 200 كيلو پارچه ماسك 

  بيش از 31 هزار عدد ماسك در 5فروردين

  3هزار و 900عدد ماسك در 17فروردين

  تشكيل 2پرونده احتكار شامل ۶80 
كارتن دســتكش التكس، 220 كارتن 
دستكش نوع ديگر، 90 كارتن دستكش 
نيتريل و 34 كارتن كاله، همچنين 135 
هزار عدد دستكش التكس و75  هزار 

عدد ماسك در14اسفند ماه

  338 كارتن دستكش التكس، 20 كارتن 
دستكش نايلوني و 14 بسته ماسك در 7اسفند

  425هزار عدد انواع دستكش التكس و۶ 
هزار محلول الكل ضدعفوني در 14اسفند

  480هزارعدد دستكش وينيل و 200عدد 
ماســك طبي و صنعتي و 342عدد محلول 

ضدعفوني كننده در 2فروردين

  32هزار عدد ماســك و دســتكش در 
18فروردين

۶00 ليتــر مــواد  2 هــزار و    
ضدعفوني كننده و 9 هزار عدد ماسك 

در 18اسفند
  21 هزار عدد دســتكش و 

ماسك در 15 اسفند
  180 كارتن دستكش در 4 اسفند

  90 هزار عدد انواع ماسك در 29خرداد

كشف 100ميليون عدد دستكش، 
8 ميليون و 353هزار ماسك و 
2ميليون و 4۶3هزار ليتر مواد 

ضدعفوني كننده سوم تا 21 اسفند

كشف83 هزار و 550 عدد انواع 
تجهيزات بهداشتي شامل 58 هزار 
و 81۶ عدد دستكش، 7 هزار و 722 

عدد انواع ماسك، 17 هزار و 12 
عدد مواد ضدعفوني كننده و انواع 
تجهيزات پزشكي در 28فروردين

كشف 12هزار و 50 عدد انواع ماسك، 9 ميليون و 532 
هزار و 800 عدد انواع دستكش، 2۶00 عدد پد الكلي، 4هزار 

تيوب انواع ژل ضدعفوني كننده از 14تا 21 ارديبهشت

كشف هزار و 870 عدد انواع تجهيزات بهداشتي شامل 234 هزار 
و 370 عدد انواع ماسك و يك هزار و 500 عدد انواع دستكش از 

7تا 14تير

كشف 5۶ هزار و 200 عدد انواع تجهيزات بهداشتي شامل 10هزار و 
900 عدد انواع ماسك، 45 هزار و 300 عدد انواع دستكش و يك هزار 

و 838 ليتر مواد ضدعفوني كننده در 31خرداد

كشف 87 هزار و 215 عدد انواع 
دستكش، 138 هزار و ۶07 بطري 

انواع مواد ضدعفوني كننده به همراه 
پد الكلي و 3 هزار و 537 عدد انواع 

ماسك احتكاري در 24 اسفند 

كشف 4۶5 هزار و 118 عدد 
دستكش، 80 هزار و 150 عدد انواع 
ماسك، ۶7 هزار و 409 عدد مواد 

ضدعفوني كننده و انواع تجهيزات 
پزشكي در 19فروردين

كشف 97 هزار و 382 عدد انواع تجهيزات 
بهداشتي شامل 38 هزار و 250 عدد دستكش، 

30 هزار و 309 عدد انواع ماسك و 28 هزار و 
823 عدد انواع مواد ضد عفوني كننده، مواد 
شوينده و لوازم بهداشتي و انواع تجهيزات 

پزشكي در 12فروردين

 كشف 142 هزار و 244 عدد انواع تجهيزات بهداشتي شامل 74 هزار و 94 عدد انواع 
ماسك، ۶8 هزار و 150 عدد انواع دستكش به همراه يك تن و 8 كيلوگرم انواع پودر 
لباسشويي و ۶1۶ ليتر انواع ضد عفوني كننده و مواد شوينده در روزهاي هشتم و نهم 

ارديبهشت

كشف3 هزار و 12 ليتر انواع مواد 
ضدعفوني كننده نظير محلول 
و الكل و 48 هزار و 75۶ عدد 

انواع اقالم و محصوالت بهداشتی 
مانند ماسك و دستكش از 1۶تا 

18فروردين

كشف152هزار و 
77۶عدد انواع تجهيزات 
بهداشتي شامل 110هزار 
و 21۶عدد انواع ماسك، 

40هزار و ۶۶4عدد 
انواع دستكش، يك 

هزار و 88۶تيوب انواع 
ژل ضدعفوني كننده 
به همراه 74هزار و 
727ليتر انواع مواد 
ضدعفوني كننده در 

25فروردين
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 سوءاستفاده
از كرونا

گزارش

قالبيكهبهكروناگيرميكند
مروري بر اقدام هاي دستگاه هاي قضايي، امنيتي، ناجا و ستاد ملي كرونا 

براي مقابله با سوءاستفاده از اين بيماری همه گير

اوج گرفتن مجدد شيوع كرونا در اين روزهايي كه عده اي 
با بي پولي د ست وپنجه نرم مي كنند به طرز عجيبي بازار 
دالالن و سوءاســتفاده گران را داغ كرده و بهانه خوبي به دست بعضي از كارفرمايان 
داده است تا از پرداخت حق و حقوق كارمندان و كارگرانشان به راحتي امتناع كنند و 
در مواردی نيز ابزار مناسبي براي اخراج كارگران شده تا بار ناشی از تأمين هزينه های 
معيشت در زمانی كه هزينه تهيه مواد بهداشتی سهم قابل توجهی از درآمد خانواده 

را به خود اختصاص داده روز به روز روی دوش اين عده سنگين تر شود.
ســوداگران ماســك و محلول هاي ضدعفوني كننده اقدام به احتكار و گرانفروشي 
مي كنند. فروشندگان داروهاي تقلبي هم كه تا دلتان بخواهد در اطراف بيمارستان ها 
گشــت زني مي كنند تا افراد ســاده و بي اطالع و دهن بين را به دام بيندازند و تلكه 
كنند.  سوءاســتفاده هاي عاطفي و روانــي در فضاي مجازي نيز بيــداد مي كند و 
سوءاســتفاده گران از طريق كانال هاي مجازي با انداختن ترس در دل افراد، آنها را 
وادار به خريد كاالهايي مي كنند كه به اصطالح خودشان تقويت كننده سيستم ايمني 
و ضد كروناست. اين سوءاستفاده در نظام هاي بوروكراسي اداري و سرويس دهي به 
مشتركان و ارباب رجوع نيز ديده مي شــود. گاهي اجناس خريداري شده با تأخير 
به دست مشتريان مي رســد يا اداره ها انجام خدمات را منوط به اتمام كرونا و بهتر 
شدن شرايط كرده اند. در اين بين نظارت ها و بازرســي ها نيز به بهانه كرونا تحليل 
رفته و همين كم كاري ها، دست سوءاستفاده  بعضي كاسبان را باز گذاشته و منجر به 
افزايش بي رويه قيمت ها شده است. با اين همه سوءاستفاده ها و افسارگسيختگي هاي 
اقتصادي و اجتماعي، بايد ديد دستگاه هاي قضايي، امنيتي، ناجا و ستاد ملي مقابله با 

كرونا در اين زمينه چه اقدامات پيشگيرانه اي را به كار گرفته اند؟

برخوردبامحتكران
بخشي از سوءاســتفاده هايي كه در حوزه كرونا مي شــود مربوط به توزيع و فروش 
اقالم بهداشتي مانند ماســك و محلول هاي ضدعفوني كننده است كه متخلفان در 
اين زمينه اقدام به احتكار، تقلب يا گرانفروشي مي كنند. ايرج حريرچي، معاون كل 
وزارت بهداشت، در گفت وگو با همشهري بر اين نكته تاكيد می كند كه بازار ماسك 
در اختيار وزارت بهداشت است و با محتكران و گرانفروشان  به شدت برخورد خواهد 
شد. او مي گويد: »در ستاد ملي مبارزه با كرونا بارها بر مقابله با اخاللگران تأكيد جدي 
شده و در اين راستا قوانيني هم به تصويب رسيده تا دستگاه هاي ذي ربط اقدامات 

الزم را انجام دهند«.
در اين بين چندي پيش آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي، رئيس دستگاه قضا هم خطاب به 
دادستان هاي سراسر كشور گفت: »در صدور حكم به احتكاركنندگان اقالم بهداشتي 
و دارويي رحم نكنيد. سالمت مردم قابل معامله و مســامحه نيست. احتكار اقالم 
بهداشتي در شرايط فعلي بازي با جان مردم است و نمي توان از اين مسئله گذشت«. 
فروش داروهاي تقلبي كرونا نيز از ديگر سوءاستفاده هايي است كه بازارش در اين 
فضاي كرونا زده داغ است. طبق گفته محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو، 
داروي رمدسيوير موجود در بازار سياه كه با قيمت نجومي به فروش مي رسد، غيرمجاز 
و تقلبي است و اين اقدام كه توسط افراد سودجو صورت گرفته است، توسط مراجع 

قضايي و انتظامي در حال پيگيري است و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار دارند.
برخورد با محتكران و گرانفروشــان اولويت كار پليس در سال99 و تا زمان كنترل 
و مهار كامل بيماري كرونا خواهد بود. ســردار محمد شــرفي، جانشــين معاون 
هماهنگ كننده ناجا مهم ترين اقدامات نيروي انتظامي براي مقابله با شيوع ويروس 
كرونا را عملياتي كردن مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا عنوان مي كند. كشف بيش 
از 2000 عنوان مجرمانه در شبكه هاي اجتماعي و برخورد جدي با محتكران اقالم 

بهداشتي ازجمله اين اقدامات است.
دكتر مصطفي قانعي، رئيس كميته علمي ســتاد مبارزه با كرونــا، در گفت وگو با 
همشــهري مي گويد: » در كنار اقدامات قضايي دســتگاه ها براي برخورد با چنين 
رفتارهايي، افزايش آگاهي شهروندان، تن ندادن به شايعات فضاي مجازي، خريد از 
مراكز معتبر و دوري از اقدامات خودسرانه هم مي تواند تا حد زيادي سوءاستفاده هاي 

درماني و بهداشتي مربوط به كرونا را كاهش دهد«.

سوءاستفادههايامنيتي
پليس هشدار داده است كه افراد، مراقب سوءاستفاده هاي مأموران بهداشت قالبي 
باشند تا به بهانه بازديد از منازل و پاركينگ ها و نقل و انتقال اشيا و لوازم منزل و حتي 
ضد عفوني كردن محيط، مورد سرقت و كالهبرداري هاي احتمالي قرار نگيرند، چرا 

كه اقدامات مجرمانه اين چنيني در فضاي كرونا شدت يافته است.
همچنين باتوجه به شيوع ويروس كرونا، تمايل مردم مبني بر ثبت سفارش و خريد 
اقالم مورد نياز روزمره از سايت هاي فروشگاهي افزايش يافته و در اين ميان افرادي با 
سوءاستفاده از موقعيت پيش آمده اقدام به سودجويي و كالهبرداري مي كنند. پليس 
فتا ضمن توصيه به مردم براي خريد از سايت هاي معتبر، اعالم كرده است: سايت ها 
و صفحات فاقد مجوز كه اقدام به فروش محصوالت مرتبــط با اين حوزه مي كنند 
شناسايي و به مراجع قضايي معرفي مي شوند. از طرف ديگر افرادي هم كه به انتشار 
اخبار ناصحيح و غيركارشناسانه درباره درمان و پيشگيري از كرونا در فضاي مجازي 
مي پردازند و اقدام به فروش بدون مجوز از وزارت بهداشت مي كنند و باعث تشويش 
اذهان عمومي مي شوند از سوي پليس فتا رصد و شناسايي می شوند و تحت پيگرد 

قانوني قرار مي گيرند.
پليس امنيت اقتصادي ناجا هم در اين مدت افراد فرصت طلب و سودجو را كه اقدام 

به قاچاق و احتكار كاال كرده اند، شناسايي و دستگير كرده است.
همچنين پليس هشدار داده كه مردم مراقب پيامك هاي جعلي جمع آوري كمك 
براي بيمارســتان ها و مراكز خيريه باشــند و به چنين پيام هايي توجه نكنند و از 
وارد كردن شماره ملي، شماره تماس و ساير اطالعات محرمانه در سايت ها، صفحات 

و اپليكيشن هاي غيرقابل تاييد خودداري كنند.

شركتها،حقتعديلنيروندارند
كرونا بهانه اي شده تا بسياري از كارگران به دليل كسادي بازار از سوي كارفرمايان 
خود اخراج شوند و مابقي كارگران هم چندين ماه است كه حقوقي دريافت نكرده اند. 
در بعضي از سازمان ها نيز پرداخت هزينه هايي مانند اضافه كار، كارانه، اياب و ذهاب، 
حق خواربار و... تا حد امكان آب رفته يا حذف شده است. البته، تعديل نيرو به دليل 
شيوع ويروس كرونا، مغاير با ماهيت بسته هاي حمايتي دولت است و به همين دليل، 
دولت در تالش است تا هرگونه تعديل در بنگاه هاي اقتصادي را پايش كند و مانع از 
وقوع آن شــود. البته بنگاه هايي كه اقدام به تعديل نيرو كرده اند مشمول بسته هاي 
حمايتي دولت نمي شوند. فرامرز توفيقي، عضو شوراي عالي كار، مي گويد: »اگر بسته 
حمايتي به كارگاهي تعلق بگيرد كه تعديل نيروي كار خود را پنهان كرده و دولت از 

اين تخلف با خبر شود، با كارفرما به شدت برخورد خواهد شد«. 

اختاللدربوروكراسيهاياداري
دوركاري موجب اختالل در روند پاســخگويي به ارباب رجوع شــده است. گرچه 
عالءالدين رفيع زاده، معاون نوسازي اداري ســازمان اداري و استخدامي كشور، در 
گفت وگو با همشــهري دوركاري را درصورتي مجاز مي داند كه خللي در روند ارائه 
خدمات به مشتريان پيش نيايد و هرگونه تخطي سازمان ها از اين موضوع را تخلف 
مي داند، اما در عمل اتفاق ديگري رخ داده است. اين اختالالت حتي در انجام كارهاي 
سازماني بين كارمندان نيز ديده مي شود و نبود يك كارمند به علت دوركاري، روند 
ساير بخش ها را از حالت طبيعي خود خارج مي كند. حتي به گفته نيره پيروزبخت، 
در گفت وگو با همشهري، در دوره كرونا بخش نظارت ها و بازرسي از اصناف به علت 

كمبود نيرو با اختالل مواجه شد.

خديجهنوروزي
روزنامه نگار

لوبياي سحر آميز 
براي درمان كرونا

 چه سوءاستفاده هايي از حكمراني 
كوويد-19بر جهان صورت گرفت؟ 

همه گيــري كرونا نــگاه به 
بسياري از پديده هاي انساني 
و اجتماعي را متحول ساخت 
و نشــان داد يك عامل بيماري زاي كوچك- كه مثل هوا يا ماده 
تاريك ديده نمي شــود اما حضورش را در جهــان كامال به رخ 
مي كشاند- چطور مفهوم مرز هاي جغرافيايي را به سخره مي گيرد 
و در كمتر از چند ماه، همه اقوام و ملل را به خود درگير مي كند. 
نشــان داد ويژگي هاي ناپســند رفتاري مانند طمع، حماقت، 
زورگويي، خودخواهي و سوءاستفاده گري به قوميت، نژاد، رنگ 
پوست، جنسيت،  مذهب يا فرهنگ خاصي تعلق ندارد. ويروس 
كرونا همچنين در كمال ناباوري نشانمان داد نه سياستمداران 
قرار است در اين شرايط دســت از تهديد و ارعاب و حتي جنگ 
بردارند و نه تبهكاران از ســودجويي ها و سوءاستفاده گري هاي 
خود دست خواهند كشــيد. در واقع، برخالف تصور، بسياري از 
سياستمداران و تبهكاران حقيقي يا مجازي از وضعيت بحراني 
جهان كرونازده بــراي دور زدن قوانين و اجراي خواســته هاي 
جاه طلبانه خود نهايت سوءاستفاده را كرده اند. مشابه آنچه دونالد 
ترامپ)رئيس جمهور آمريكا( و ژائير بولســونارو )رئيس جمهور 
برزيل( با قوانين محيط زيســتي انجام دادند و به بســياري از 
شركت هاي پولساز و مخرب محيط زيست اجازه زيرپا گذاشتن 
مقررات حافظ محيط زيست را دادند؛ يا مشابه آنچه مافياي ايتاليا 
در سوءاســتفاده از ركود اقتصادي براي رسيدن به مقاصد مالي 

خود انجام داد.

مافيايايتالياچهميكند؟
مافياي ايتاليا در بزنگاه بحران اقتصادي ناشــي از همه گيري 
كرونا و تعطيلي و ورشكستگي كسب و كارها، با وعده كمك هاي 
اجتماعي و اعطاي پول نزولي به افراد، شــركت ها و كســب و 
كارها، فرصت طلبي خود از شرايط بحران را آغاز كرد. گروه هاي 

مافيايي جنوب ايتاليا، در پالرمو و ناپل با خريد تجارت ها و كسب 
و كارهايي كه به واســطه همه گيري كرونا با مشكالت مالي و 
ورشكستگي دســت و پنجه نرم مي كردند، ســهم بيشتري از 
اقتصاد ايتاليا را صاحب شدند تا در عين حال راه حل هاي بيشتري 
براي پولشويي خود فراهم كنند.همچنين اين افراد با رساندن 
كمك هاي مالي و توزيع سبد هاي كاال در ميان خانواده هاي در 
مضيقه، وجهه خود را در ميان عوام مثبت نشان دادند تا هم براي 
جذب نيروهاي جديد دست بازتري داشته باشند و هم پشتيباني 
جامعه را به دست بياورند. گروه هاي مافياي ايتاليايي با قرض دادن 
پول با بهره كم به شركت هاي درحال فروپاشي، تعداد بيشتري 
از افراد را زير ديــن خود نگه مي دارند و به اين شــكل، امروزه، 
پس از چندين دهه تالش مداوم مقامات دولتي و پليس ايتاليا 
براي كاهش تأثير و نفوذ مافيا بر بخش هاي جنوبي اين كشور، 
همه گيري كرونا فرصتي طاليي را براي تجديد عهد مردم اين 
منطقه با گروه هاي مافيايي فراهم كرده است و مافياي ايتاليا، 

هرگز چنين فرصت هايي را از دست نخواهد داد.

فروشبزاقوخوندرشبكههايتاريك
تبهكاران سايبري نيز در وضعيت سردرگمي، هراس و ناامني اي 
كه كوويد-19 در سرتاسر جهان ايجاد كرده است، نه تنها بيكار 

ننشسته اند بلكه دامنه فعاليت هاي خود را در مواردي گسترده تر 
كرده اند تا از كمك هاي مالي دولت ها به شهروندان كشورهاي 
مختلف بي نصيب نمانند. براي مثال در اســتراليا، كشوري كه 
دولت بســته هاي محرك اقتصادي زيادي را به كسب و كارها 
و شهروندان خود عرضه كرده است و اجازه برداشت زودهنگام 
از صندوق پس انداز بازنشستگي را به شاغالن داده است، ميزان 
كالهبرداري هاي ســايبري با آغاز همه گيــري كرونا روندي 

صعودي يافته است.
همچنين ايميل هاي كالهبرداري فراواني در ارتباط با كرونا به 
زبان هاي مختلف براي كاربران در سرتاسر جهان ارسال مي شود. 
براي مثال شركت امنيت ســايبري پروف پوينت در انگلستان 
در  ماه فوريه متوجه ارســال ايميلي عجيب براي تعداد زيادي 
از كاربران شد. در اين ايميل پزشكي ناشــناس ادعا كرده بود 
به جزئيات واكســني كه براي درمان كوويد-19 مؤثر است اما 
جزئيات آن توسط چيني ها و دولت بريتانيا پنهان شده، دسترسي 
دارد و كاربران كافي است با كليك كردن روي ضميمه ايميل به 
اين اطالعات دسترسي پيدا كنند. كاربراني كه روي فايل ضميمه 
ايميل كليك مي كردند، به سايتي جعلي هدايت مي شدند كه 
اطالعات شخصي و مالي آنها را به سرقت مي برد. فريب دادن افراد 
ساده دل با وعده بازگشــت ماليات، جا زدن خود به عنوان عضو 

سازمان جهاني بهداشت و ارسال ضميمه هاي آلوده به بد افزار با 
عنوان راهكارهاي جلوگيري از ابتال به كوويد-19، ارسال ايميلي 
با محتواي اخبار نگران كننده درباره كرونا، و ايميل هايي تقلبي 
به منظور جمع آوري كمك مالي براي مبارزه با ساخت واكسن 
كرونا از ديگر تكنيك هاي هكرها براي سوءاســتفاده از بحران 
همه گيري هستند. فروش بزاق، خون و ديگر انواع مايعات بدن 
افرادي كه از ابتال به كوويد-19 جان سالم به در برده بودند در 
شبكه هاي تاريك ازجمله عجيب ترين شكل هاي كالهبرداري 
سايبري بوده است. به گزارش يو اس اي تودي هيچ تضميني بر 
اصالت محصول فروخته شده با اين عنوان وجود ندارد و اساسا 
مورد مصرفي نيز براي اين اقالم وجود ندارد و حتي ممكن است 
باعث ابتالي مردم به ديگر بيماري ها مانند هپاتيت يا ايدز شود.

فروشلوبيايسحرآميزبهعنواندرمانكرونا
با آغاز همه گيري كوويد-19 در جهــان، فروش انواع داروهاي 
تقلبي، ذخيره تجهيزات بهداشــتي مانند ماسك، دستكش و 
مواد ضد عفوني كننده و فروش آنها با قيمت باالتر و قاچاق اين 
تجهيزات در كشورهاي مختلف جهان آغاز شد. پليس اتحاديه 
اروپا در گزارشــي كه در ماه مارس منتشــر كرد از شناسايي و 
دســتگيري 34هزار مورد تخلف در اين راســتا در كشورهاي 
مختلف خبر داد. پليس اروپــا مي گويد: ماه مارس 2020 بيش 
از 121 مورد دستگيري داشته است، 4.4ميليون واحد داروهاي 
خطرناك به ارزش 13ميليون يورو را در سرتاســر جهان ضبط 
كرده است. همچنين بيش از 37هزار مورد اقالم پزشكي جعلي 
و غيرمجاز، ازجمله ماسك هاي جراحي، كيت هاي آزمايش ايدز 
و كيت هاي قند خون توســط يوروپل ضبط شده اند و 37گروه 
ســازماندهي شــده تبهكاري فعال در حوزه كالهبرداري هاي 

كرونايي نيز به دست نيروهاي پليس متالشی شده اند.
با وجــود اين اقدامــات، نه  فــروش داروهاي تقلبــي متوقف 
شــده و نه فريب خوردن مردم هراســان از ابتــال. در برزيل، 
فروشــندگان دوره گرد از باورهاي مردم به درمان هاي سنتي 
و بومي سوءاســتفاده كرده و آسپيرين حل شــده در عسل يا 
لوبياهاي سحر آميز را براي درمان كوويد-19 به آنها مي فروشند. 
شــبكه هاي مجازي برزيل هم درمان هاي تقلبــي مانند انواع 
تركيبات گياهي، فركانس هاي باالي صوتي و عشق بي قيد و شرط 
به دليل باال بودن فركانس ارتعاشي آن، آووكادو و آناناس، تركيب 
برگ گياه پنبه، تخم كرم و عسل، چاي جامبو و سير را به عنوان 

توصيه هاي دروغين ميان شهروندان دست به دست مي كنند.

حالمان ماننــد غريقي 
است كه براي نجات به هر 
شاخه اي چنگ مي زند. 
براي بســياري تفاوتي ندارد كه اين شاخه چقدر 
قابل اتكاست، تنها همين اميد كه شايد از شر كرونا 
خالص شوند براي آنها كفايت مي كند و به اميد 
نجات از دنياي كرونا، به آن شاخه چنگ مي زنند. 
همه دنبال راه نجات هستند، تفاوت نمي كند كه 
در كدام نقطه از دنيا با كرونا گالويز شده باشند، هر 
كسي در تالش است تا به طريقي راه فراري براي 

خود پيدا كند.
همين هراس و اضطراب موجب شد برخي دست 
به سوءاستفاده بزنند و صدها ايراني  را با الكل تقلبي 

به كام مرگ بفرستند.
در همان نخستين روزهاي شيوع كرونا، مسئوالن 
حوزه بهداشت توصيه كردند كه مردم با استفاده 
از عوامــل ضدعفوني كننده و گنــدزدا ازجمله 
فراورده هايی بر پايه اتانــول )الكل طبي يا الكل 
اتيليك( در مســير مقابله با كرونا قرار بگيرند و 
مانع شيوع ســريع اين ويروس ناشناخته شوند. 
اين توصيه در مدت كوتاهي به ميداني براي كسب 
درآمد متقلبان تبديل شد؛ چرا كه كمبود اتانول 
به آنها اين فرصت را داد تا دست به تركيب متانول 
با مواد ديگري مانند مواد سفيدكننده )وايتكس( 
بزنند و با استفاده از تغيير رنگ متانول، اين ماده  
را به عنوان فراورده هاي ضدعفوني و يا مشروبات 
الكلي تقلبي بفروشند. قبول شايعه رفع كرونا به 
وسيله خوردن الكل در كنار تالش برخي ها براي 
فروش الكل هاي تقلبي، به كشته شــدن تعداد 
زيادي از ايراني ها ختم شد؛ چرا كه متانول پس 
از جذب در بدن شكســته مي شــود و توليد سم 
مي كند؛ در واقع بايد گفت كه استفاده از متانول 
يا الكل چوب براي توليد مشروبات الكلي عوارضي 
مانند تهوع و استفراغ، دردهاي شكمي، اختالالت 
كبدي و كليوي، كوري، اختالل هوشياري و حتي 
كما و مرگ را به دنبال دارد و همين عوارض، مهر 

باطلی زد بر شناسنامه بسياري از ايراني ها.
ايــن اتفاق موجب شــد در هفته هــاي ابتدايي 
شــيوع كرونا، كادر درمان عالوه بر رســيدگی 
به بيماران كرونايي بايد به داد افراد مســموم بر 
اثر مصرف الكل تقلبي هم  می رســيدند و حتي 
مــواردي از مســموميت و فــوت در اثر مصرف 

خوراكي يــا غرغره كردن محلول هــاي حاوي 
الكل اتيليك )اتانــول( و حتي مصرف خوراكي 
الكل متيليك )متانــول( به اشــتباه و با هدف 
پيشگيري از عفونت كرونا جديد گزارش شده بود.

تعداد فوتي هــا براثر اســتفاده از الــكل تقلبي در 
هفته هاي اول شــيوع كرونا به جايي رسيد كه در 
فاصله زماني اول اســفند تا 13فروردين نرخ رشد 
قربانيان مسموميت با الكل صنعتي و مشروبات تقلبي 
در كشور بر تعداد متوفيان ناشی از ابتال به كوويد- 19 
در ايران پيشي گرفت؛ چرا كه بنا بر تخمين رسمي، 
نرخ فوت بر اثر كرونا در كشور از اول اسفند تا روز 13 
فروردين 1399 معــادل 6.7 درصد بود درحالي كه 
نرخ فوت بر اثر مسموميت با مشروبات الكلي تقلبي 

در اين مدت زماني 10.3 درصد برآورد شده بود.
كيانوش جهانپور، سخنگوي سابق ستاد مقابله با 
كرونای وزارت بهداشــت در آن زمان اعالم كرده 
بود كــه از روزهاي آغازين اســفند 1398 تا 13 
فروردين ماه سال جاري، 3117 نفر بر اثر نوشيدن 
مشــروبات الكلی تقلبي دچار مسموميت شده  
بودند و از اين تعداد، 320 نفر فوت كرده  و 1066 
نفر تحت معالجه قرار گرفته بودند. البته 73 نفر 
هم براســاس آماري كه جهانپور گفت در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري شده، 284 نفر كليه ها 

و 62 نفر بينايي خود را از دست بودند.
نگراني  از كشته شــدن افراد به دليل اســتفاده از 
الكل تقلبي موجب شــد تا جهانپور در هشــتم 
ارديبهشــت ماه نيز آماري كلي از تعداد فوتي ها 
براثرمصرف الــكل ارائه كند. درســت در روزي 
اعالم شد كه از اول اسفند تا هشتم ارديبهشت، 
تعداد جان باختگان كرونا در كشور به ۵806 نفر 
رسيده بود، سخنگوي سابق ستاد مقابله با كرونای 
وزارت بهداشت اعالم كرد كه در همين بازه زماني 
۵011 نفر در كشور به دليل مصرف الكل تقلبي 
دچار مسموميت شــدند و ۵2۵ نفر از اين افراد 
مسموم شده جان خود را از دست دادند. هرچند 
گذر زمان موجب شد تا زمينه براي آگاهي بيشتر 
مردم و همچنين مقابله با متقلبان فراهم شود و از 
اين طريق ميزان مرگ هاي ناشي از الكل تقلبي 
كاهش پيدا كند اما جســت وجوي كوتاهي در 
اخبار به ما مي گويد كه هنوز هم بسياري از افراد 
از ترس كرونا و به دليل استفاده از الكل هاي تقلبي 

جان مي دهند.

پناه بر الكل تقلبي از ترس كرونا
سوءاستفاده از نياز مردم به الكل چه آماري در مرگ ومير ثبت كرد؟

در روزهــاي پاياني تيرمــاه، فيلم كوتاه 
ترسناكي از يك خرابه منتشر شد و آرامش 
را از همه گرفت. كادري كه از باال بسته شده 
بود چند جوان را نشان مي داد كه در خرابه اي نشسته اند و ماسك هاي 
استفاده شده را جمع آوري مي كنند. خبر مثل برق و باد پيچيد؛ كارگاهي 
پلمب شده در شرق تهران ماسك هاي دست دوم را مي شويند، بسته بندي 
مي كنند و دوباره به مردم مي فروشند. تنها كمي بعد از انتشار اين خبر، 
درحالي كه مردم در شبكه هاي اجتماعي فراخوان سوراخ يا قيچي كردن 
ماسك، پيش از دور انداختن را دست به دست مي كردند، خبر توسط رسانه 
ملي تكذيب شد. خبرنگار اين رسانه به محلي كه فيلم از آن گرفته و منتشر 
شده بود، رفت و گزارشي تهيه كرد؛ گزارشي با اين محتوا كه اين كارگاه 
به علت گودبرداري غيراصولي ساختمان كناري، فروريخته؛ كارگاهي كه 
زيرزمين آن محل توليد ماسك بوده است. اما اين كارگاه، چه واقعا به خاطر 
گودبرداري ريخته باشد و چه محلي براي جداسازي ماسك هاي دست دوم 
و آلوده بوده باشد، تنها راه سوءاستفاده از شرايط كرونايي اين روزها نيست.

براســاس آخرين آماري كه وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده، 
روزانه حدود 6ميليون عدد ماسك در ايران توليد مي شود و اين يعني نياز 
به ماسك در كشوري به وسعت ايران روزبه روز بيشتر مي شود. حداقل تا 
زماني كه كرونا ما را ترك نكرده است ايران به روزانه بين 6 تا 10 ميليون 

ماسك نياز دارد.

هريكعدد5هزارتومان
راه سوءاستفاده در اين روزها بسيار هموار است. همه، فروشنده ماسك 
هستند. سوپرماركت ها كه شــرايط را براي فروش اقالمي نظير ماسك 
مساعد ديده اند، اين روزها انواع و اقســام ماسك را روي پيشخوان  شان 
گذاشته اند؛ ماسك هايي كه اصوال غيربهداشتي  و غيراستانداردند و حتي 
گاهي محافظت خاصي از شــما در برابر ويروس نمي كنند. داروخانه ها 
اگرچه وضعيت بهتري دارند اما بسياري از آنها بسته هاي ۵0 تايي ماسك 
را باز كرده و هر يك عدد را چند برابر قيمت واقعي آن، در كيســه هاي 
پالستيكي گذاشته و به مردم مي فروشند. البته در روزهاي ابتدايي شيوع 
كرونا يعني در اسفند سال گذشــته، كمياب شدن ماسك موجب بروز 
سوءاستفاده هاي تازه اي در جامعه شد. مثال هر ماسك n95 بين 40تا 
100هزار تومان قيمت گذاري شد يا دالل هاي ناصرخسرو هر عدد ماسك  

پزشكي جراحي را حدود 10هزار تومان مي فروختند.

ماسكهايدستدومامااتوكشيده!
جنجالي ترين سوءاستفاده در اين حوزه، ويديويي كوتاه از كارگاهي در 
شرق تهران بود؛ كارگاهي كه به نظر مي رســيد عده اي در آن مشغول 
جمع آوري ماسك  از زباله ها براي فروش دوباره هستند. اگرچه رسانه ملي 

اين خبر را تكذيب كرد اما محمدرضا محبوب فر، عضو ستاد ملي مقابله با 
كرونا با تأييد اين نكته كه زباله گردها بخشي از ماسك هاي دست دوم را 
جمع آوري و بعد از شست وشو و اتوكشي دوباره وارد چرخه مصرف جامعه 
كرده اند، گفته است: اين ماسك ها پس از انتقال به كارگاه هاي خانگي و 
زيرزميني، با مواد سفيدكننده شسته  و سپس خشك و اتو شده و به بازار 
عرضه مي شــوند. محبوب فر به نوعي صحه روي ترس هاي ما گذاشت. 
به گفته او، يك مغازه خشكشويي به دليل همكاري در اتوكشي مجدد 
ماسك هاي دست دوم جمع آوري شده از زباله ها، هفته قبل با گزارش هاي 
مردمي پلمب شــد. البته اين موارد عموميت زيادي ندارد و مردم نبايد 

نگران باشند.
البته وزارت بهداشت هم به طور رسمي به خبرها و مطالب منتشره درباره 
ماسك هاي دست دوم پاســخ داد. ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشت 
در واكنش به اين خبرها تأكيد كرد كه اســتفاده از ماسك هاي خانگي 
و دســت دوز براي مقابله با بيماري كرونا مفيد است و مردم حتما نبايد 
از بيرون ماســك بخرند. او همچنين گفت: برخي اوقات ممكن اســت 
ماسك هايي كه از طريق دستفروشان به فروش مي رسد بهداشتي نباشند 
يا بازيافت شده باشند. هياهوها كه باال گرفت، كيانوش جهانپور، سخنگوي 
سابق وزارت بهداشت هم تأكيد كرد ماســك هايي كه از دستفروشان 

خريداري مي شود ممكن است دست دوم باشند.
بازيافت ماسك هاي دست دوم البته صرفا مربوط به تهران نيست. چندي 
پيش خبر فروش ماسك دســت دوم در شيراز هم حسابي جنجال به پا 
كرد. اگرچه محمدرضا حيدري، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي 
شــيراز در اين باره گفت كه تاكنون هيچ گونه گزارشي مبني بر فروش 
ماسك دست دوم در مراكز عرضه محصوالت بهداشتي شيراز اعالم نشده 
است اما به نظر مي رسد نمي توان به طور كلي اين موضوع را انكار كرد. با 
همه اينها اما در خوزستان هم بيست وچهارم تير ماه ماجراي مشابهي اتفاق 
افتاد. كليپي در فضاي مجازي دست به دست شد كه نشان مي داد بعضي 
از افراد ماسك هاي دورريخته شده در سطل آشغال را جمع آوري كرده، 

بسته بندي و دوباره وارد چرخه مصرف مي كنند.
خبر استفاده از ماسك هاي دست دوم يا آلوده البته بارها و بارها در اين ايام 
منتشر شد. در نخستين ماهي كه مسئوالن، حضور كرونا در كشور را به 
رسميت شناختند، اين موضوع مطرح شد كه ماسك هاي استفاده شده در 
ديگر كشورها اتوكشيده و دوباره در چرخه استفاده مردم قرار مي گيرند، يا 
به كشورهاي ديگر صادر مي شوند؛ نگراني اي كه به ايران ختم نمي شود و 
در چين هم ماه ها پيش گمانه زني هايي درباره استفاده مجدد از ماسك ها 
بر سر زبان ها افتاد و بعدها مشخص شد كه كارگاه هايي براي شست وشوي 
مجدد اين ماسك ها راه اندازي شده اند تا كمبود ماسك را در اين كشور 
جبران كنند. آيا باالخره مسئوالن در ايران حاضر به تأييد و پيگيري اين 

اخبار مي شوند؟

سوءاستفاده از نياز جمعي
در روزهايي  كه استفاده از ماسك تنها راه دفاع در برابر كروناست، خبر فروش 

ماسك هاي دست دوم، لرزه بر جان مصرف كننده ها انداخت 
آرزوخسروي

روزنامه نگار

نوراعباسي
روزنامه نگار

سميرامصطفينژاد
روزنامه نگار
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ابتال به نااميدي
گفت وگوي همشهري با كارشناسان مسائل اجتماعي درباره 
آسيب هاي ناشي از گراني بر طبقات متوسط و ضعيف جامعه

اين روزها شــاهد افزايش لحظه اي قيمت ها هستيم؛ قيمت هايي كه 
طبقات متوسط و ضعيف جامعه را تخت فشار قرار داده است و از پير 
و جوان گرفته تا مجرد و متاهل، همه صدايشــان نسبت به نوسانات 
قيمت ها و افزايش غيرمتعارف آن درآمده است. اما سونامي افزايش قيمت ها تا كجا ادامه خواهد داشت و 
اين ماجرا چه تأثيري بر آسيب ها و معضالت اجتماعي خواهد گذاشت؟ كارشناسان مسائل اجتماعي در 

گفت وگو با همشهري به اين سؤال ها پاسخ داده اند.

يكتا فراهاني نگار
خبرنگار

اقتصاد سالم
احمد بخارایي، جامعه شناس و مدیر گروه مسائل 
و آســيب هاي اجتماعي انجمن جامعه شناســي 
ایران، معتقد اســت: شــاخصه اقتصاد سالم وجود 
اشتغال اســت، چون هم بُعد اجتماعي دارد و هم 

بُعد اقتصادي.
بعد اجتماعي آن به این صورت است كه وقتي افراد 
به كاري اشتغال دارند احساس مي كنند در جامعه 
نقشي برعهده آنهاست و به نوعي مثمر ثمر هستند، 
بيکار نيستند و سرشان گرم است؛ موضوعي كه بسيار 
مهم است و در حوزه جامعه شناسي هم بر آن تأكيد 
شده است. یکي از عواملي كه افراد جامعه به سوي 
انحرافات اجتماعي كشيده مي شوند نداشتن شغل و 
بيکاربودن است. بعد اقتصادي اشتغال هم درآمد زایي 
آن است؛ بنابراین در هر جامعه اي ميزان بيکاري آن، 
گویاي اقتصاد شکننده و بيمار آن جامعه است كه 

به عنوان یك آسيب به آن نگاه مي شود.
او ادامه مي دهد: درواقع یکي از شاخصه هاي اقتصاد 
سالم پایين  بودن ميزان بيکاري و نرخ باالي اشتغال 
اســت. پس از آن مي توان به ميزان مصرف جامعه، 
چگونگي گذراندن اوقات فراغت افراد آن و توسعه 
انساني، درآمدها و اختالفات طبقاتي هم اشاره كرد. 
اما مي توان موضوع اشــتغال و بيکاري را به عنوان 
اصلي ترین شــاخص درنظر گرفت. البته گاهي هم 
بعضي اشتغال ها كاذب هســتند و پویایي در آنها 
وجود ندارد؛ ضمن اینکه گاهي اوقات بعضي افراد در 
مشاغلي مشغول به كار هستند كه فکر مي كنند براي 
آن كار آفریده نشده اند و عالقه اي به آن ندارند و به 
همين خاطر نمي توانند تالش زیادي براي موفقيت 

در آن داشته باشند.
 به اعتقاد این استاد جامعه شناسي، بعضي مشاغل 
هم كاذب هستند مانند دستفروشي كنار خيابان، 
مترو و... بنابراین الزم اســت مسئوالن با آگاهي از 
چنين مواردي فکري اصولــي براي حل آنها كنند. 
درواقع یکي از جلوه هاي اقتصاد بيمار یك جامعه، 
وجود چنين مشــاغل كاذبي در آن اســت. ریشه 
اینگونه مشکالت هم در فقر و تنگدستي و بيکاري 
اســت كه افراد را مجبور به  دســت زدن به چنين 

كارهایي مي كند.

چشم انداز مبهم و ناامني اقتصادي 
به نظر مي رسد هم اكنون در جامعه، همانگونه كه از 
قبل خودمان را براي مواجهه با ویروس كرونا آماده 
نکرده بودیم و چشــم انداز روشني از این بيماري 
پيش رویمان نيست، در مورد شرایط اقتصادي هم 
با چنين شرایطي مواجه هستيم. دكتر بخارایي در 
این خصوص مي گوید: كرونا را نمي توان با شرایط 
اقتصادي مقایســه كرد، چون ابتــالي جامعه به 
چنين بيماري هایي گریزناپذیر است، درصورتي 
كه در مورد اقتصاد، اقتصاددانان از ســال ها قبل 
پيش بيني كرده بودند كــه چنين اقتصاد بيمار و 
شکننده اي نتيجه اي بهتر از این نخواهد داشت. 
شاید بتوان قيمت افسارگسيخته دالر را به عنوان 
یك شــاخص درنظر گرفت، چــون باالرفتن آن 
باعث افزایش تورم، گرانــي، قطع ارزهاي دولتي، 

مسافرتي، دانشجویي و... خواهد شد.

بي تفاوتي اجتماعي
مدیر گروه مسائل و آســيب هاي اجتماعي انجمن 
جامعه شناســي ایران معتقد است جامعه شناسان 
از ســال ها قبل متوجه بي تفاوتي اجتماعي حاكم 
بر كشــور شــده بودند؛ بي تفاوتي ای كه منجر به 
ازدســت دادن اعتماد و اقتصاد بيمار كشــور شده 
است. در حوزه جامعه شناسي، هر جامعه شناس با 
هر گرایشي، دركنش ها و فعل و انفعاالت اجتماعي 
به عنصر اقتصــاد توجه زیــادي دارد، در حالي  كه 
متأسفانه گاهي به نظر مي رسد افراد مسئول دچار 
نوعي ضد علم و ضد واقع گرایي مي شوند. هنگامي 
هم كه بعضي ایدئولوژي ها بایدها و نبایدها را به افراد 
جامعه تزریق مي كنند و افراد هم چشم بسته آن را 
مي پذیرند، به تدریج شــاهد حذف بسياري از افراد 

متخصص خواهيم بود.

زنجيره اتفاقات مخرب
به گفته دكتر بخارایي باید توجه داشــته باشــيم 
كه تمــام وقایع اجتماعي و اقتصــادي، زنجيره اي 
را تشــکيل مي دهند كه به هم متصل هستند و به 
بيکاري و فقر دامن مي زنند؛ بنابراین با سلســله اي 
از علــت و معلول هایــي روبه رو هســتيم كه قابل 

پيش بيني بودند.
او  ادامه مي دهد: فراموش نکنيم وقتي فرصت ها بين 
افراد عادالنه توزیع نشود رانت و متعاقب آن فساد به 

 وجود مي آید.
بخارایي مي افزاید: یکي دیگر از مســائلي كه به 
اقتصاد كشــور لطمه مي زند اعتياد است. البته 
در جامعه اي كه بيکاري و فقر وجود داشته باشد 
طبيعي است شاهد گسترش اینگونه مشکالت 
هم باشــيم، ضمن اینکه اعتياد باعث دزدي هم 
مي شــود. در این صورت، بازهــم جامعه اي زیر 
سؤال مي رود كه چنين افرادي را نادیده گرفته 
است و این افراد هم به ســبب نداشتن شغل و 
به اصطالح به بازي گرفته نشــدن چنين عاقبتي 

پيدا كرده اند.

اختالف طبقاتي 
دكتر بخارایي مي گوید: هم اكنون وضعيت شرایط 
اقتصادي بــا توجه به ميزان تورم با ســير نزولي 
مواجه است به طوری كه تورم در سال 97 بيش از 
30در صد، سال 98 بيش از 40درصد بوده و سال 
99 در همين 4ماه نخست سال از 40درصد هم 

عبور كرده است.
 همين موضوع باعث افزایش خط فقر و اختالف 
طبقاتي مي شــود؛ شــهرها به چند پاره تقسيم 
مي شــوند و در نتيجه طبقه اي كه قبال متوسط 
فرض مي شده، به زیر خط فقر تنزل پيدا مي كند. 
بروز تمام این پدیده ها هم بي علت نيست؛ چون 
اقتصاد نه یك شــبه پدید مي آید و نه یك شــبه 
از بين مــي رود، بنابراین بــدون مدیریت كالن 
سياسي نمي توان چشــم انداز اميدوارانه اي براي 

آن درنظر گرفت. 
درچنين شرایطي چون اميد و اعتماد بين مردم 
حاكم نيست، هركس به روش خود رفتار مي كند، 
سرمایه اجتماعي كاهش پيدا مي كند و با كاهش 
سرمایه اجتماعي نيز افراد خودمحور مي شوند و با 

همدیگر هماهنگي نخواهند داشت.

بي توجهي به تورم اقتصادي 
حسين ایماني جاجرمي، جامعه شــناس و رئيس 
مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي هم عقيده 
دارد وضعيت اقتصادي كشــور از ســال ها پيش 
نگران كننده بوده وتحریم ها فقط تورم اقتصادي و 

مشکالت ناشي از آن را بيشتر كرده است.
عضو هيأت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران 
مي گوید: هم اكنون تحریم ها مانع از هرگونه حضور 
ما در سطح جهان و معامالت بين المللي شده است. 
درواقع همانگونه كه وقتي امکان رشد از گياهي گرفته 
شــود امکان تغذیه و زنده ماندن از او سلب مي شود، 
تحریم ها هم مانع از رشد و پيشرفت كشورها مي شود؛ 
به ویژه براي كشــورهایي مانند ایــران كه توليدات 

داخلي توانمندي هم ندارند.

لعنت منابع 
دكتــر ایماني جاجرمي معتقد اســت كشــورهاي 
نفت خيزی مانند ایران دچار پدیده اي به نام »لعنت 
منابع« مي شــوند؛ یعني پول نفت به جاي اینکه آنها 
را خوشبخت كند بدبخت مي كند، چون نمي توانند 
به خوبي از آن اســتفاده كنند. البته این موضوع در 
مورد بسياري از كشــورها مانند نروژ یا انگلستان كه 
كشورهاي نفت خيزي هستند صدق نمي كند. درواقع 
این ثروت و نفت نيســت كه باعث بروز مشــکالت 
اقتصادي مي شود، بلکه اســتفاده ناصحيح از ثروتي 
است كه مي شد بسيار هم خوب از آن استفاده كرد. 
درواقع مســئله مهم برمي گردد به ظرفيت استفاده 
صحيح از منابع خدادادي كه البته ریشه هاي تاریخي 
هم دارد؛ یعني در دهه های 20و 30 با تشکيل سازمان 
برنامه قرار بود پول نفت فقط براي پروژه هاي توليدي 
و توسعه اي هزینه شود، ولي متأسفانه چنين اتفاقي 
نيفتاد، چون پول نفت وسوســه انگيز است. بنابراین 
هم اكنون مشکل »بد هزینه كردن منابع نفتي« باعث 
شده كشــور به جاي اینکه بتواند تصميم گيري هاي 
منطقي داشته باشد و از پول نفت در جاهاي درستي 
استفاده كند این پول باعث رواج تب مصرف گرایي، 

فاصله طبقاتي و هزینه كردن ها ي نابجا شود.
جاجرمي ادامه مي دهد: مثال زماني ارز به وارد كردن 
كاالهاي فانتزي مانند لوازم آرایشي یا كاالهاي لوكس 
مثل ماشين هاي بسيار قيمت و گران اختصاص پيدا 
كرد. همين موارد نشــان مي دهد كه ما نتوانسته ایم 
به خوبي از فرصت هایي كه داریم بهره مند شــویم، 
عالوه بر اینکه وابستگي شدیدي به نفت پيدا كرده ایم. 
كشورهاي دیگر هم با پيدا كردن نقطه ضعف ایران تا 
حد امکان دست و پاي او را براي امکان حضور در بازار 

جهاني بسته اند.

تنهايي در عرصه جهاني 
جاجرمــي در ادامه با بيان اینکه شــاید بتوان گفت 
چيزي كه بيش از گراني براي كشور ایران مهم است 
تنها ماندن آن در چنين شرایطي است، ادامه مي دهد: 
مردم ایران هميشه با مشــکلي به نام گراني مواجه 
بوده اند، اما هم اكنون شکاف طبقاتي داخل كشور هم 
باعث شده قشر متوسط هم چنين احساسي داشته 
باشد. به این ترتيب به تدریج همبستگي اجتماعي بين 
مردم از بين مي رود و تــاب آوري افراد پایين مي آید. 
درحالي كه در دهه 60 با بروز جنگ و تحریم، شاهد 
همبستگي اجتماعي بودیم و مشکالت خيلي كمتر 
به چشم مي آمد. البته داشــتن همبستگي مستلزم 
بستر مدني گسترده ای اســت كه با قبول و پذیرش 
تنوع افکار، امکان گفت وگوي مدني را فراهم كند. ولي 
متأسفانه به دالیل مختلف شکل گيري چنين بستري 

در جامعه حاصل نشده است.

طرحي نو دراندازيم 
جاجرمي معتقد اســت: هم اكنون شرایط براي حل 
مشکالت چندان آسان به نظر نمي رسد، اما غيرممکن 
هم نيست؛ یعني اگر امکاني براي ارائه طرح هاي جدید 
و البته راهکارهاي عملي وجود داشته باشد مي توان 
اميدوار بود، البته درصورتي كــه چنين طرح هایي 
تناقضي با مجموعه منافع موجود نداشــته باشــند، 
چون در غيراین صورت جلوي آنها گرفته خواهد شد.

او مي گوید: توجه داشــته باشــيم كه براي افزایش 
ميزان تاب آوري كشور چاره اي نداریم جز برخورداري 
از مشــاركت حداكثري؛ یعني در دنيــاي امروز ما 
نيازمند توجه به اجراي سياست هایي هستيم كه با 
شراكتي شدن آن به همه اجازه داده مي شود بتوانند 

براي آینده كشورشان تصميم بگيرند یا نظر بدهند.

فساد و درك از فساد 
دكتر ایماني مي گوید: مشکل مردم  اكنون این است 
كه فکر مي كننــد مي توانند هزینه هاي كشــور را با 
كم كردن هزینه هاي خودشــان كم كنند، در حالي 
 كه عده اي هــم به اصطالح فقط در حــال چاپيدن 
مردم هســتند. ولي باید بدانيم كه بين فساد و درك 
از فســاد واقعي تفاوت وجــود دارد. این موضوع هم 
بيشــتر به وضعيت بد موجود دامــن مي زند، چون 
افراد احســاس تبعيض و بي عدالتــي مي كنند. این 
موضوع و داشتن چنين احساسي هم اصال خوشایند 
نيســت. بنابراین باید حتما سازوكارهاي برنامه های 
اجرایی دولت شــفاف و عاري از فســاد باشد؛ یعني 
امتيازهاي واگذارشــده اعالم شــود تا مردم دچار 

ناباوري و بي اعتمادي نشوند.
او ادامه مي دهد: اقتصاد بيمار هــم مانند هر بيمار 
دیگري نياز دارد تا هر چيز مضري كه حال و روزش 
را بدتر مي كند از او دور شود. در شرایط بحراني هم 
دولت نقش بسيار مهمي در بهبود دارد، وگرنه دچار 
آنارشيسم و هرج و مرج خواهيم شد. بنابراین با ارائه 
راهکارهاي مشــاركتي دقيق مي توانــد به افزایش 
تاب آوري جامعه كمك كند. این موضوع هم مستلزم 
»تفاهم متقابــل«، »افزایش ســرمایه اجتماعي« 
حکومت و »باز كردن ســازو كارهاي تصميم گيري 
و مشــاركت باال« اســت. با رعایت چنين مواردي 
مي توان به تدریج گام هایي را براي بهبود و ســالمت 
شرایط موجود برداشت. حتي توجه به جزئيات در هر 
سازماني مي تواند مؤثر واقع شود؛ مثال داشتن تعداد 
مدیران زیــاد در یك مجموعه به دامن زدن فســاد 
كمك مي كند، اما رعایت همين موارد كم كم باعث 
نتيجه گيري بهتر در تك تك مجموعه ها خواهد شد. 
ولي اگر هر سازمان، شــركت یا مجموعه اي منتظر 

دیگري بماند عمال هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.

اقتصاد متكي به نفت 
اردشير گراوند، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي نيز 
در مورد وضعيت اقتصاد كشور مي گوید: ما سال هاست با 
موضوع گراني و افزایش آن روبه رو هستيم كه همچنان هم 
ادامه دارد، اما اغلب با ورود منابع نفتي سعي در مدیریت 
آن شده اســت. او ادامه مي دهد: با توجه به اینکه توليد 
داخلي و اشتغال در كشــور ما قابل توجه و توسعه یافته 
نبوده، بازار ارز از طریق نفت كنترل مي شده و بازار صنایع 
كشــاورزي و توليد هم به اندازه اي نبوده كه سبب رونق 
اقتصاد كشور شود، به همين خاطر حجم توليدات كشور 
رقم قابل توجهي نبوده كه حتي بتواند مصرف داخلي را 
فراهم كند تا مجبور به واردات نشویم یا حتي با صادرات 
آن، ارز وارد كشور كنيم و سبب رونق اقتصاد شویم. گراوند 
ادامه مي دهد: وقتي اقتصاد ما متکي به نفت باشد با تحریم 
فروش آن، قيمت اجناس و ارز بسيار باال می رود و مردم 
با مشکالت بســيار زیادي مواجه می شــوند. با توجه به 
اینکه بخش خصوصي هم از قبل توسعه چنداني نداشته، 
بنابراین نمي تــوان چشــم انداز اميدواركننده اي براي 
اقتصاد كشور متصور شد. درواقع در كشور ما تالشي براي 
برخورداري از اشتغال توســعه یافته داخلي نشده است؛ 
البته در نگاه نخست شاید بتوان مردم را در این خصوص 
مقصر دانست، چون خودشــان به فکر توسعه بخشيدن 

زندگي خود نبوده اند.

توجه به توسعه اشتغال و بي توجهي به بخش خصوصي 
گراوند همچنين معتقد است سازمان برنامه و بودجه باید 
از سال ها قبل به فکر توسعه اشتغال همه مردم می بود. این 
توسعه مي توانست در بخش كشــاورزي، صنعت یا سایر 
خدمات باشد. چيزي كه مشخص است این است كه دولت 
باید شرایطي را به منظور انجام چنين فعاليت هایي براي 
مردم مهيا مي كرد. با توجه به اینکه دولت چنين امکاناتي 
را در حوزه صنعت در اختيار مردم نگذاشته، مردم به ناچار 
رو به حوزه خدمات، یعني حقوق بگيري از دولت  آورده اند. 
در حوزه خدمات هــم یا به  خود دولت چســبيده اند و یا 
به واسطه گري هاي مالي و بازاري وصل شده اند. پس مي توان 
نتيجه گرفت كه ما اساسا بخش خصوصي و مردمي نداریم. 
وقتي تمام تکيه دولت بر نفت باشد به محض اینکه با تحریم 

مواجه شود قيمت دالر تا 2برابر بيشتر مي شود.

تأثير گراني بر زندگي مردم 
گراوند در ادامه با بيان اینکه  با گران شــدن قيمت ها باید 
درآمد و مخارج مردم با هم هماهنگ باشــد به گونه اي كه 
بتوانند آن را تنظيم كنند، مي گوید: در شــرایط مطلوب، 
شرایط اقتصادي خانوارها باید به گونه اي باشد كه بتوانند 
پس اندازي هم براي آینده و مواقع ضروري داشته باشند. 
داشــتن پس انداز مي تواند باعث اميدواري براي توســعه 
بيشتر زندگي شود، درحالي كه متأسفانه افرادي كه بيش از 
2برابر درآمدشان، هزینه دارند، به بيماري هاي زیادي مبتال 
مي شوند. نخستين بيماري شــان ابتال به نااميدي است. 
آنها نمي توانند به فکر سالمت خود و اعضاي خانواده شان 
باشــند. پس ناگزیر به حذف اقالم فرهنگي و تفریحي از 
سبد هزینه هاي خود مي شــوند، چون آنها در این شرایط 
نمي توانند پاســخگوي بســياري از نيازهاي رواني خود 
باشــند. هم اكنون افراد آن قدر باید در حــال تالش براي 
تامين نيازهای مالي خود باشند كه اصال نمي توانند اعضاي 

خانواده شان را به خوبي ببينند.

اخالل در نظام رواني – اجتماعي و فرهنگي 
این جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي مي گوید: درواقع 
»غيبت از خانوار« بالي غيرقابل جبراني است كه سر بچه ها 
و والدین در بسياري از خانواده هایي كه مشکل مالي دارند، 
مي آید چون والدین وقتي براي بودن در كنار خانواده شان 
ندارند. به این ترتيب در چنين شــرایطي نيــاز رواني كه 
بچه ها براي حضور پدر و مادرشان دارند، تامين نمي شود و 
احساس امنيت شان مختل خواهد شد و باعث بروز بسياري 
از مشکالت دیگري مي شود كه تعدادشان بسيار زیاد است. 
اما شــاید بيش از آنکه بتوان نگران تفاوت قيمت ریال و 
دالر بود باید نگران تفــاوت رواني-اجتماعي نظام خانوار 
ایراني و عوارض عاطفي، اخالقي، اجتماعي و فرهنگي آنها 
باشيم. درواقع این موضوعي اســت كه در آینده هم قابل 
جبران نخواهد بود. چون در این ميان خانواده ها،بسياري 
از فرصت هاي طالیي خود را در مورد تحصيالت، بهداشت، 
سفر یا مسائل عاطفي از دست مي دهند كه قابل برگشت 
و جبران هم نيســت. از نظر گراوند تأخير ازدواج جوانان و 
تأخير فرزندآوري آنها موضوعي نيست كه بتوان به سادگي 
آن را جبران كرد و نااميدي و نگراني هم چيزي نيست كه 
بتوان به آسانی جلوي آن را گرفت و درصدد جبرانش برآمد. 
او مي گوید: نکته اساسي این است كه مشکل اقتصادي ای 
كه هم اكنون با آن دست به گریبانيم معطوف به تعامالت 
سياســي بين المللي و تصميم دولت است، ولي عوارضي 
براي مردم خواهد داشــت كه ده ها سال دیگر هم جبران 
نخواهد شــد؛ همانگونه كه هنوز هم شاهد عوارض ناشي 

از جنگ هستيم.

احمد بخارایي : در هر جامعه اي ميزان 
بيکاري، گویاي اقتصاد شــکننده و 
بيمار است كه به عنوان یك آسيب 
به آن نگاه مي شــود. بروز مشکالت 
در اقتصاد جامعه بي علت نيســت،  
چون اقتصاد نه یك شبه پدید مي آید 
و نه یك شبه از بين مي رود. بنابراین 
بدون مدیریت كالن سياسي نمي توان 
چشــم انداز اميدوارانــه اي براي آن 

درنظر گرفت

اردشير گراوند : سازمان برنامه و بودجه 
باید از سال ها قبل به فکر توسعه اشتغال 
همه مردم می بود. این توسعه مي توانست 
در بخش كشــاورزي، صنعت یا سایر 
خدمات باشــد. دولت باید شرایطي را 
براي انجام چنيــن فعاليت هایي براي 
مردم مهيا مي كرد. ضمن اینکه وقتي 
تمام تکيه دولت بر نفت باشد به محض 
اینکه با تحریم مواجه شود قيمت دالر تا 

2برابر بيشتر مي شود

حســين ایماني جاجرمي : همانگونه 
كه وقتي امکان رشــد از گياهي گرفته 
شــود امکان تغذیه و زنده ماندن از او 
سلب مي شــود، تحریم ها هم مانع از 
رشد و پيشرفت كشورها مي شود؛ به ویژه 
براي كشورهایي مانند ایران كه توليدات 
داخلي توانمندي هم ندارند، ضمن اینکه 
كشورهاي نفت خيزی مانند ایران دچار 
پدیده اي به نام »لعنت منابع« مي شوند؛ 
یعني پول نفت به جــاي اینکه آنها را 
خوشبخت كند بدبخت مي كند، چون 

نمي توانند به خوبي از آن استفاده كنند
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  تعطيلي كامل تهران شــايد جلوي شيوع بيشتر كرونا 
را بگيرد

با روندي كه همه روزه از شــيوع كرونا و تعداد درگذشــتگان 
و مبتالیان مي شــنویم، از مســئوالن توقع داریم حداقل براي 
10روز تهران را به شــرایط فروردین ماه بازگردانند و همه جا از 
پارك، تور، مراكز خرید تا مــوزه و ادارات و... را تعطيل كنند تا 
جلوي این شيوع مرگبار گرفته شود و تهران از كانون كرونا بودن 

خارج شود.
سماواتي از تهران 

   كانال آب آبيك همچنان قرباني مي گيرد
كانال روباز آبيك، متأسفانه سال هاســت كه قرباني مي گيرد و 
تاكنون باعث مرگ 25 انســان طي چند سال اخير شده است. 
چند روز قبل هم 4 نفر را به كام خود كشــيد كه مادر و 2فرزند 
كشته شدند و فقط پدر خانواده نجات یافت. آیا این همه قرباني 
كافي نيست ، مســئوالن چه زماني فکري براي بستن روي این 

كانال یا حصاركشي اطراف آن خواهند كرد؟
متقي از آبيك قزوين

   وضعيت به هم ريخته بيمارستان هاي تهران در پذيرش 
كرونا

پدرم را كه مبتال به كرونا شده 3 شبانه روز در بيمارستان هایي 
كه بيمــاران كرونایي را مي پذیرند ســرگردان كردم تا باالخره 
توانستم در یك بيمارستان برایش پذیرش بگيرم و درحالي كه 
پدرم نيازمند مراقبت ویژه است، او را در بخش اطفال كه تخليه 

شده و به كرونا اختصاص یافته بستري كرده اند. 
سيدان از تهران 

   سفر را ممنوع كنند
از مسئوالن عاجزانه تقاضا داریم هرگونه سفر را در كشور تعطيل 
كنند. استان هاي گيالن و مازندران به رغم شيوع گسترده كرونا 
همچنان مقصد سفر بسياري از مردم به خصوص از تهران و كرج 
هستند و ما توقع داریم مسئوالن جلوي ادامه این روند را بگيرند 
تا خداي ناخواسته وضعيت مسافران و نيز ساكنان این استان ها 

بيشتر از این به خطر نيفتد.
عباسي از نشتارود گيالن

   سرعت اينترنت در قلب پايتخت پايين است
درحالي كه این روزها ایرانسل براي راه اندازي اینترنت G5 جشن 
مي گيرد، ســرعت اینترنت همراه این اپراتور در قلب پایتخت 
هنوز به G4 هم نرسيده و در برخي نقاط حتي به ميزان متوسط 
هم نمي رسد. از هزینه هاي جدید اینترنت كه چيزي نمي گویم.

بهمن دار از ميدان جمهوري تهران 

   نوسانات شديد برق در منازل مسكوني تبريز
نوسانات شــدید برق و قطع مداوم آن به خصوص در محدوده 
خيابان وليعصر، تاكنون خســارات زیادي به لــوازم الکتریکي 

شهروندان وارد كرده و آسایش را از مردم گرفته است.
مولوي از تبريز 

   پروتكل خاصي براي كنكور دكتري اعمال نشده بود
در حوزه امتحاني آزمون دكتري من پروتکل خاصي رعایت نشده 
بود و همه داوطلبان مانند سال هاي گذشته در صندلي هاي پشت 
سرهم در 2 سوي راهرو نشســته بودند. برخي ماسك داشتند و 
عده بيشتري هم نداشــتند. خود من هم مجبور شدم ماسکم را 
بردارم، چون خيس عرق شده بودم و فضاي محل برگزاري تهویه 
و خنکي كافي نداشت. وزارت بهداشت و مسئوالن دقيقا از كدام 
پروتکل در مورد آزمون هاي سراسري و كنکور سخن مي گویند؟

داوطلب كنكور دكتري از تهران 

  فنس كشــي خودروهاي ســاماندهي آسيب ديدگان 
اجتماعي در مشهد

به تازگــي خودروهاي ســاماندهي آســيب دیدگان اجتماعي 
فنس كشي شده است كه منظره بسيار ناخوشایندي دارد و باعث 
مي شود آسيب دیده اجتماعي كه قرار است با آن خودرو به محل 
امني براي مشــاوره یا هر چيزي برود حس بسيار ناخوشایندي 
را تجربه كنــد. ضمن اینکه ممکن اســت نگاه شــهروندان به 
آسيب دیدگان اجتماعي عوض شــود و عده اي نيز رغبتي براي 
معرفي آســيب دیدگان نداشته باشــند، چون برخورد با آنها را 

متهم گونه مي بينند.
فالحتي از مشهد

   گاليه فروشندگان لوازم خانگي از نبود مشتري به جا 
نيست

فروشندگان لوازم خانگي بيشتر از ســایرین به گراني ها دامن 
زدند و با هر تکان دالر، كاالهاي خود را به انبارها بردند و كار را 
به جایي رساندند كه نوعروس ها هم دست دوم خریدند. اكنون 
همين قشر كه بعضا انبارهاي شان هم پر از كاالست، گالیه دارند 

كه مشتري ندارند.
نوعروس از تهران 

   پول مرحله دوم ســهام عدالت چــه زماني پرداخت 
خواهد شد؟

هنوز پول فروش سهام عدالت در مرحله اول به دستمان نرسيده 
كه فروش مرحلــه دوم را آغاز كرده اند. یك مســئول منصفانه 
توضيح دهد كه پول مرحله اول فروش ســهام عدالت چه شد و 
پول مرحله دوم كه 30درصد قابل فروش شده، دقيقا چه زماني 

به دست ما مي رسد؟
نصراللهي از سنندج

   كاميون ها در اتوبان تهران- كرج چه مي  كنند؟
زماني تردد كاميون ها و تریلي ها در اتوبان تهران-كرج محدودیت 
داشــت یا ممنوع بود، ولي اكنون با وجود 4مســير موازي قابل 
دسترسي به كرج سؤال این است كه این تعداد كاميون و خودروي 
ســنگين در اتوبان تهران-كرج چه مي كنند و چه كسي مسئول 

حوادث ناشي از حضور این خودروها در اتوبان است؟
مظاهري از تهران 

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

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

با مردم

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

در جریان دستبرد به یك شركت و یك 
مغازه در تهران، ميلياردها تومان اموال 

باارزش به سرقت رفت
 وقتي پاي آشنا 

در ميان است
به دنبال سرقت ميلياردي از یك شركت و یك 
مغازه در تهران، یکي از كارمندان شــركت و 

شاگرد مغازه به اتهام سرقت بازداشت شدند.
به گزارش همشهري، پرونده نخستين سرقت 
در پایــگاه دوم پليس آگاهــي تهران مطرح 
شد. شاكي، صاحب شركت بود كه در تشریح 
ماجرا به مأموران پليس گفت: فعاليت شركت 
من در زمينه واردات تلفــن همراه و قطعات 
موبایل است. روز یازدهم تيرماه پس از ورود 
به شركت متوجه شــدم در انباري در طبقه 
دوم تخریب و 120دســتگاه تلفــن همراه 
گران قيمت و تعداد زیادي لوازم جانبي آن به 
ارزش 5ميليارد و 500ميليون تومان سرقت 
شده است. با این شــکایت، تيمي از مأموران 
راهي محل سرقت شــدند و به بررسي آنجا 
پرداختند. آثار به جامانده از سرقت و بررسي 
نحوه ورود دزدان به شــركت از این حکایت 
داشت كه پاي یك آشــنا در ميان است.  در 
این شرایط مأموران افرادي را كه در شركت 
مشغول به كار بودند، زیرنظر گرفتند و به یکي 
از كارمندان به نام یونس 45ســاله مشکوك 
شدند. در بررسي هاي نامحسوس درباره این 
مرد شواهدي به دست آمد كه نشان مي داد او 
در سرقت ميلياردي نقش داشته است. قاضي 
پرونده دستور بازداشت یونس را صادر كرد و 
او پس از دستگيري به اداره آگاهي منتقل شد 
و در بازجویي ها به سرقت اعتراف كرد و گفت 
كه همه اموال مسروقه را در انباري خانه اش 
مخفي كرده اســت. به گفته سرهنگ بهزاد 
اختياري، رئيس پایــگاه دوم پليس آگاهي 
تهران، با كشف راز این ســرقت، براي متهم 
قرار قانوني صادر شد و تحقيقات تکميلي در 

این پرونده ادامه دارد.

شاگرد سارق 
دومين پرونــده ســرقت در پایــگاه هفتم 
پليس آگاهي تهران مطرح شــد. شاكي مرد 
مغازه داري بود كه مي گفــت از مدت ها قبل 
متوجه سرقت اموال از انبار و داخل مغازه اش 
شده و به كسي جز شاگردش مظنون نيست. 
این مرد توضيح داد: حــدود 2 ماه پيش براي 
فروشندگي و انبارداري مصطفي را استخدام 
كردم و او در مغازه ام مشغول به كار شد. اما در 
این مدت با كســري محصوالت انبار مواجه 
شــدم و بعد از مدتي فهميدم كه حســاب و 
كتاب ها اختــالف فاحشــي دارد. من كه به 
مصطفي مشکوك شــده بودم، او را زیرنظر 
گرفتم و در نهایت فهميدم كه ســرقت كار او 
بوده و وي در این مدت بيش از 150ميليون  
تومان اجناس مختلف از انبار و مغازه سرقت 
كرده است. با شــکایت این مرد و دستگيري 
شاگرد مغازه، وي تحت بازجویي قرار گرفت 
و با اعتراف به ســرقت مدعي شــد كه اموال 
مسروقه را به 2مالخر به نام هاي وحيد و امير 
فروخته اســت. به گفته رئيــس پایگاه هفتم 
پليس آگاهي تهران، با اطالعاتي كه از شاگرد 
ســارق به دســت آمده بود، خریداران اموال 
مسروقه نيز دستگير شــدند و هر 3متهم در 

اختيار مرجع قضایي قرار گرفتند.

پشت پرده حضور 
طالبان در پارك ملت

رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ از 
دستگيري عامالن توليد و انتشار تصاویري 
كــه در آن پرچــم یکــي از گروهك هاي 
تروریســتي در پاركي در تهران به نمایش 
گذاشــته شــده بود، خبر داد. به گزارش 
همشهري، ســردار علي ذوالقدري گفت: 
روز جمعه در پي انتشار تصاویري در فضاي 
مجازي كه در آن چند نفر اقدام به استفاده 
از پرچم یــك گروهك تروریســتي كرده 
بودند، رســيدگي به موضوع در دستوركار 
ویژه مأموران پليس امنيــت قرار گرفت و 
در پي آن عوامل این اقدام شناسایي شدند. 
وي با بيــان اینکه این اقــدام كه موجبات 
سوءاستفاده رســانه هاي معاند شده بود، 
گفت: با سرعت عمل پليس، عامالن اصلي 
توليد و بازنشر این تصاویر با هماهنگي مقام 
قضایي شناسایي و دستگير شدند. به گفته 
رئيس پليس امنيت عمومــي تهران، این 
افراد هيچ ارتباطي با گروهك تروریســتي 
مذكور نداشــتند. روزگذشته تصاویري در 
فضاي مجازي منتشــر و ادعا شده بود كه 
این تصاویر، مربوط به گردهمایي تعدادي از 
اعضاي گروهك تروریستي طالبان در پارك 

ملت تهران است.

مرد   تويسركاني جان داد 
و جان بخشيد

مرد تویسركاني كه هنگام نصب 
كولر به پشــت بام خانه اش رفته داخلي

بود، بر اثر ســقوط، دچار مرگ 
مغزي شــد؛ اما این پایان كار نبــود، چرا كه 
خانواده او با اهــداي اعضاي بدنش به چندین 
بيمار نيازمند، به آنها زندگي دوباره بخشيدند.

به گــزارش همشــهري، این مرد 42ســاله كه 
اسماعيل قاســمي نام داشت و ســاكن منطقه 
خرم رود تویســركان واقع در اســتان همدان 
بود، چند روز قبل براي نصب كولر به پشــت بام 
خانه اش رفت. كولر خانه آنها فرســوده شده بود 
و گرما اعضاي خانــواده اش را اذیت مي كرد. آن 
روز اسماعيل به پشت بام خانه 2 طبقه اش رفته 
بود تا جاي كولر جدید را تعيين كند. آن زمان او 
به تنهایي روي پشت بام و همسرش هم در خانه 
مشغول انجام كارهاي خانه بود كه ناگهان صداي 
عجيبي شنيد. با عجله خودش را به حياط رساند و 
صحنه هولناكي دید. شوهرش به دالیل نامعلومي 
از پشت بام سقوط كرده و روي سنگ هایي كه در 
آنجا قرار داشت افتاده بود. زن با دیدن پيکر نيمه 
جان همسرش با داد و فریاد از همسایه ها كمك 
خواست. چند دقيقه بعد همســایه ها و یکي از 
برادران او سر رســيدند و مرد جوان را كه آسيب 

شدیدي دیده بود به بيمارستان منتقل كردند.

در بيمارستان
خانواده اسماعيل باور نمي كردند او كه تا همين 
ساعتي قبل مشغول انجام كارهاي خانه و زمين 
كشاورزي اش بود، حاال روي تخت بيمارستان 
آرام گرفته اســت. اما آن چيزي كه به چشم 
مي دیدند واقعيت داشت. آنطور كه پزشکان در 
معاینه هاي اوليه اعالم كردند؛ ضربه شدیدي به 
سر اسماعيل وارد شده بود و او وضعيت وخيمي 
داشــت؛ با وجود این او ابتدا به تویســركان و 
از آنجا به مالیر منتقل شــد. تالش پزشکان 
براي نجات مرد جوان چند روز طول كشــيد. 
در این مدت خانواده اش آرام و قرار نداشــتند 
و براي نجات او دست به دعا برده بودند. اهالي 
روستا و همه اقوام با نگراني وضعيت او را دنبال 
مي كردند. سطح هوشــياري او مدام در حال 
تغيير بود. با هر پيشــرفتي خانواده اسماعيل 
خوشحال و اميدوار مي شدند و با هر افت سطح 
هوشــياري غمگين و نااميد. این شرایط براي 
چند روز ادامه داشت تا اینکه سرانجام او دچار 
مرگ مغزي شــد. پزشــکان اعالم كردند كه 
بازگشت اسماعيل به زندگي غيرممکن است و 

از خانواده او خواستند تا با اهداي اعضاي بدن 
وي به بيماران نيازمند، موافقت كنند.

تصميم بزرگ
برادر بزرگ تر اســماعيل كه در تهران زندگي 
مي كنــد از همان روزي كه ایــن حادثه براي 
برادرش اتفاق افتاد، خودش را باالي ســر او 
رساند. او به همشهري مي گوید: طي چند روزي 
كه برادرم در بيمارستان بســتري بود، هيچ 
كدام مان خواب و خوراك نداشتيم و فقط براي 
زنده ماندن برادرم دعــا مي كردیم. نمي دانيد 
در این چنــد روز بر ما چه گذشــت. اميدوار 
بودیم كه او زنده بماند، اما قســمت این نبود 
و بعد از 4روز اعــالم كردند برادرم دچار مرگ 
مغزي شده اســت. او ادامه مي دهد: هيچ كس 
توانایي اعالم خبر مرگ مغزي اســماعيل به 
همسرش و مادرم  را نداشت. نمي دانستيم باید 
چه كار كنيم. باید سریع تر تصميم مي گرفتيم. 
آنطور كه مسئوالن بيمارســتان گفته بودند 
براي اهــداي اعضاي بــدن او فرصت زیادي 
وجود نداشت. در شرایط سختي قرار داشتيم 
تا اینکه از زن عمویم خواســتم واقعيت را به 
مادرم و همسر اســماعيل بگوید. نمي دانيد 

آن روز در خانه مــان چه غوغایي شــد. همه 
اشك مي ریختند و باورشان نمي شد كه باید با 
اسماعيل وداع كنيم. 2 پسر برادرم را كه یکي 
14و دیگري 8ســال دارد را در آغوش گرفته 
بودم و ســعي مي كردم آرام شان كنم. از صبح 
كه این خبر را به مادرم دادیم تا ظهر بي قراري 
مي كرد، اما سرانجام راضي شد و گفت: حاضر 
است همه اعضاي بدن اسماعيل را به بيماران 
اهدا كند. در این شرایط بود كه پيکر برادرم از 
مالیر به بيمارستان سيناي تهران منتقل شد.

اهداي زندگي
ســاناز دهقاني، مســئول واحد فراهم آوري 
اعضاي پيوندي بيمارســتان ســيناي تهران 
درباره اهداي اعضاي بدن این مرد به همشهري 
مي گوید: مرحوم اســماعيل قاسمي به دليل 
ســقوط از ارتفاع آسيب شــدیدي دیده و به 
همين دليل دچار مرگ مغزي شده بود. پس 
از قطعيت یافتن این موضوع و اینکه همکارانم 
اطمينان پيدا كردند كــه او دیگر به زندگي بر 
نمي گردد، پيکر وي به بيمارستان سينا منتقل 
و اعضاي بدن وي شــامل كبــد و 2 كليه اش 

جداسازي و به بيماران نيازمند اهدا شد.

سقوط مرد جوان از پشت بام 

خانه اش هرچند باعث مرگش شد، 

اما به 3نفر زندگي بخشيد

دختر جوان به خاطر مهارت 
پليس 
زیــادي كــه در رانندگي آگاهي

داشــت، پشــت فرمــان 
مي نشســت و همدســتش لوازم داخل 
خودروها را ســرقت مي كــرد و هر دو در 

چشم برهم زدني فرار مي كردند.
به گزارش همشــهري، ایــن دو متهم كه 
حميد و مریم نام دارنــد، پس از چندین 
ســرقت در پایتخــت تحــت تعقيــب 
پليس قرار گرفتند. مأمــوران در جریان 
بررسي هاي انجام شده متوجه شدند كه 
آنها سرقت هایشان را با اســتفاده از یك 
خودروي پرایــد انجام مي دهنــد كه در 
ادامه صاحب این خــودرو كه دختري به 
نام نســرین بود، شناسایي شــد. نسرین  
مدعي شــد كه خودرویــش را به صورت 
امانت در اختيار دوســتش مریم گذاشته 
و از ماجراي سرقت ها خبر ندارد.  مأموران 
در ادامه متوجه شــدند كه مریم یکي از 
سارقان ســابقه دار در زمينه سرقت لوازم 
داخل خودروهاست. او پس از دستگيري  
اعتــراف كرد كه ســرقت  ها را بــا جوان 
معتادي به نام حميد انجام داده اســت. با 
دستگيري حميد، مشــخص شد كه این 
دختر و پســر تا كنون به 200خودرو در 

نقاط مختلف پایتخت دستبرد زده اند. در 
همه این سرقت ها مریم به دليل تبحري كه 
در رانندگي داشــت، پشت فرمان خودرو 
مي نشست و حميد با شناسایي خودروهاي 
پارك شــده در كنار خيابان، ســراغ آنها 
مي رفت و پس از شکســتن شيشه شان، 
لوازم داخل آنها را ســرقت مي كرد. پس 
از آن، ســوار پراید امانتي مي شد و مریم 
طوري رانندگي و از محل فرار مي كرد كه 
هيچ یك از مالباختگان به گرد پایش هم 
نمي رســيدند. به گفته سرهنگ خيراهلل 
دولتخواه، رئيس پایگاه پنجم پليس آگاهي 
تهران، براي متهمان قرار قانوني صادر شده 

و تحقيقات تکميلي از آنها ادامه دارد.

بررسي هاي پزشکي درباره مردي كه به جرم 
قتل همسرش در تهران دستگير شده از این جنايي

حکایت دارد كه او دچار بيماري اسکيزوفرني 
است.

به گزارش همشــهري، این مرد جوان متهم است كه هفتم 
اردیبهشت ماه امسال همسرش را با ضربات خنجر به قتل 
رسانده است. مقتول زني بود 40ســاله  كه در خانه اش به 
قتل رسيد و وقتي ماموران راهي آنجا شدند، شوهر وي ادعا 
كرد كه احتماال قتل از سوي فردي ناشناس رخ داده است. 
او مي گفت مردان ناشــناس از طریق بالکن وارد خانه اش 
شده و همسرش را كشته اند، اما مأموران با كشف لباس هاي 
خون آلود این مرد در داخل خانه، وي را دستگير كردند. او 
در بازجویي هــا به قتل اقرار كرد و انگيزه اش را مشــکالت 
اقتصادي و فقر دانســت.  متهم اما در بازجویي هاي بعدي 
ادعاي عجيبي مطــرح كرد و گفت: چنــد وقتي بود كه 
جن هایي شبيه به مار مي دیدم. مارها صحبت مي كردند 
و هميشــه همراه من بودند. وي ادامه داد: چند روز قبل 
از جنایت، داخل پاركينگ محــل كارم خوابيده بودم كه 
حس كردم دارم خفه مي شوم. چشمانم را باز كردم و دیدم 
تعداد زیادي مار روي صورتم است. این مارها به دور گردنم 
مي پيچيدند و دست از سرم برنمي داشتند. تصميم گرفتم 
ماجرا را  براي همســرم تعریف كنم. او مي گفت به خاطر 
استرس كار و زندگي است تا اینکه شب حادثه درحالي كه 
داخل اتاق خوابيده بودم از سالن پذیرایي صداي فيس فيس 
مار شنيدم. فورا به سمت سالن رفتم و دیدم مارهاي شيطاني 

به جان همسرم افتاده اند. خنجري برداشتم و شروع كردم 
به زدن مارها. تا اینکه به خودم آمدم و دیدم همسرم به قتل 

رسيده است.
به دنبال اعتراف متهم، اولياي دم در دادسراي جنایي تهران 
حاضر شدند و براي دامادشــان درخواست قصاص كردند.  
در ادامه قاضي مصطفي زماني، بازپرس دادســراي جنایي 
تهران متهم را در اختيار پزشــکي قانوني قرار داد كه آنها 
صحت رواني وي را تأیيد كردند، اما مرد جوان به این نظریه 
اعتراض كرد و مدعي شد كه مشکل روحي و رواني دارد. در 
این شرایط با تشــخيص بازپرس واحدي، متهم در یکي از 
بيمارستان هاي رواني بستري و با انجام آزمایش هاي مختلف 
و حتي بررسي خواب متهم توسط روانپزشکان مشخص شد 
كه او بيماري روحي و رواني دارد و مبتال به اســکيزوفرني 
است. گزارش بيمارســتان در اختيار قاضي جنایي تهران 
قرار گرفت و او دســتور داد پرونده این مرد همسركش به 
همراه آزمایش هاي تازه و تشخيص روانپزشکان بيمارستان 
به پزشکي قانوني ارسال و مجددا سالمت روحي و رواني وي 
مورد بررسي قرار بگيرد تا مشخص شــود كه آیا او هنگام 

جنایت جنون داشته است یا نه؟

معماي مرگ تاجر ايراني در انگليس 
تاجــر ایرانــي مقيــم انگليس بــه طرز 

اسرارآميزي در خانه اش در شهر لندن به دادسرا
كام مرگ رفت و اموال قيمتي اش سرقت 

شد.
به گزارش همشهري، مدتي قبل گزارش مرگ مشکوك 
یك مرد ایراني كه حدودا 65ساله بود به پليس شهر لندن 
اعالم شد و گروهي از مأموران براي بررسي موضوع راهي 
خانه اش شــدند. این مرد تنها زندگي مي كرد و ظاهرا 
یکي از دوســتان ایراني وي كه چند روزي از مرد تاجر 
بي خبر بود براي سركشي به خانه وي رفته اما با جسد او 
روبه رو شده بود. مأموران پليس با توجه به فساد نعشي 
جسد، متوجه شدند كه چند روزي از مرگ تاجر ایراني 
مي گذرد. این در حالي بود كه تمام وسایل خانه به هم 
ریخته بود و فرضيه سرقت و قتل، نخستين فرضيه اي 
بود كه پيش روي پليس قرار گرفت. در ادامه جسد مرد 
ایراني به پزشکي قانوني انتقال یافت و مأموران پليس 

لندن جست وجوي خود را براي سارق آشنا و كشف معماي مرگ تاجر 
ایراني آغاز كردند.

انتقال جسد به ايران
درحالي كه تحقيقات درخصوص مرگ اســرارآميز مــرد ایراني در 
انگليس آغاز شده بود، خانواده مقتول راهي دادسراي جنایي تهران 
شده و خواستار رسيدگي پرونده در تهران شــدند. یکي از فرزندان 
قرباني به بازپرس جنایي تهران گفت: ما مطمئنيم كه پدرم را به قتل 
رسانده اند و درخواستمان این است كه هرچه زودتر قاتالن او دستگير 
شوند. وي ادامه داد: پدرم تاجر و سال ها بود كه براي انجام كارهایش به 

كشورهاي اروپایي سفر مي كرد. او اقامت كشور انگليس را هم داشت و 
هرازگاهي براي انجام كارهایش به این كشور سفر كرده و در خانه اش 
كه در لندن اســت مي ماند. آخرین بار پدرم بــراي انجام یك معامله 
كاري راهي لندن شد. تا جایي كه مي دانم مقدار زیادي یورو داشت و 
آخرین بار هم كه تلفني با او صحبت كردیم از معامله اي مهم صحبت 
مي كرد. دختر مقتول گفت: بعد از چند روز اما تماس هایش قطع شد و 
ما هرچه به او زنگ مي زدیم پاسخ نمي داد. به شدت نگران شده بودیم 
به همين دليل از یکي از دوستان ایراني اش كه در نزدیکي خانه پدرم 
زندگي مي كند خواستيم تا براي سركشي به خانه او برود. چون سابقه 
نداشت كه پدرم جواب زنگ ها و پيام هاي ما را ندهد. دوست پدرم بعد 

از تماس ما راهي خانه پدرم شده اما هرچه زنگ زده 
بود، جوابي نشنيده و در نهایت با كمك آتش نشاني 
وارد خانه شده و با جسد پدرم روبه رو شده بود. پس از 
این حادثه یکي از بستگان ما راهي انگليس شد اما به او 
اعالم كردند كه احتماال پدرم سکته قلبي كرده است. 
آنها گفتند كه شاید سارقان وارد خانه اش شده اند و او 
با دیدن دزدان دچار حمله قلبي شده است. اما چنين 
چيزي حقيقت ندارد، او كشــته شده و به هم ریختگي 
خانه اش نشان مي دهد كه تمام وسایل، یوروها و اموال 
قيمتي كه در خانه اش داشته سرقت شده است. هرچه 
هست مربوط به معامله كاري اش است و فرد یا افراد آشنا 
به راحتي وارد خانه پدرم شده و او را كشته اند. حاال هم 
چون جسد دچار فساد نعشي شده علت مرگش مشخص 
نيست و مي گویند احتماال دچار ایست قلبي شده است. 
وي ادامه داد: ما كارهاي قانوني را انجام دادیم تا جسد 
پدرم به ایران منتقل شود اما نباید خونش پایمال شود. 

پدرم را كشته اند و قاتالنش باید مجازات شوند.
با شــکایت دخترتاجر ایراني مقيم انگليس، پرونده اي در دادسراي 
جنایي تهران تشکيل شد و قاضي دستورات الزم را صادر كرد. از سوي 
دیگر كارهاي قانوني انجام شــده و چند روز قبل جسد مرد ایراني به 
ایران انتقال یافت و قاضي دستور داد تا جسد به پزشکي قانوني منتقل 
شود و آزمایشات الزم درخصوص علت اصلي مرگ وي انجام شود. وي 
همچنين مکاتبات الزم با اینترپل براي ارسال جزئيات پرونده به ایران 
را انجام داد و از پليس لندن درخواست كرد كه تحقيقات انجام شده 
درباره رفت وآمدهایي كه به خانه تاجر ایراني صورت گرفته بود را در 

اختيار دادسراي جنایي تهران قرار دهند.

 دختر و پسر سارق
 به 200خودرو دستبرد زدند

 بيمار رواني
قاتل همسرش شد

جسد اين مرد در خانه اش در لندن در حالي پيدا شد كه پول ها و اموال باارزشش سرقت شده بود
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ادامهاز
صفحهاول

ميتراجلوداري
 مدیر روابط عمومي شركت توسعه فضاهاي فرهنگي

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

آلن پاركر كه بيشتر شــهرتش را در ایران مدیون ساخت فيلم آهنگ 
»دیوار« است، در 76سالگي درگذشت. به گفته خانواده پاركر او پس از 
یك دوره طوالني بيماري درگذشت. پاركر ازجمله كارگرداناني است 
كه فقط در یك ژانر فيلم نساخت. او كه فعاليت حرفه اي خود را با ساخت 
آگهي هاي بازرگاني آغاز كرد، كارگرداني بود با آثار متنوعي نظير»باگزي 
مالون«)1976(، »قطار اكسپرس نيمه شب«)1978(و اویتا)1996(.
اگر چه او كارگردان پركاري در زمينه ســاخت فيلم هاي موسيقي و 
ویدئو- فيلم ها براي آهنگ هاي گروهي مشــهور موسيقي محسوب 
مي شد، در زمينه ساخت فيلم هاي مبتني بر روایات واقعي نيز از خود 
قابليت هاي ویژه اي نشان داد. این قابليت ها سبب شده بود تا به عنوان 
یك كارگردان انگليسي در هاليوود نيز به شهرت برسد و بسياري از پاركر 
به عنوان وزنه بزرگي در صنعت سينماي آمریکا و هاليوود یاد كنند. یکي 
از آثار به یادماندني وي فيلم شــهرت)1980( است. مي سي سي پي 
مي سوزد)1988( و تعهدات)1991( نيز در زمره بهترین آثار ساخته 
شده توسط پاركر قرار دارند. فيلم هاي پاركر در مجموع 6جایزه اسکار 
)در برخي منابع 10جایزه ذكر شده( و 19جایزه بافتا و 10كلدن گلوب 
را از آن خود كردند.فيلم »بردي« ســاخته شده توسط پاركر از سوي 
انجمن ملي منتقدان آمریکا به عنوان یکي از 10 فيلم برتر سال1984 
برگزیده شــد. از ميان مهم ترین فيلم هاي »باگزي مالون«، »اویتا« و 
»شهرت«، فيلم هایي موزیکال بودند و فيلم هاي »قطار اكسپرس نيمه 
شب« و »مي سي سي پي مي سوزد«، از یك داستان واقعي برگرفته شده 
و در ژانر درام ساخته شده بودند. آلن پاركر همچنين ریاست مؤسسه 
فيلم بریتانيا و شوراي فيلم بریتانيا را براي مدتي عهده دار بوده و به وي 

لقب»شواليه« نيز داده شده بود.

»ديوار«پينكفلويد،محبوبتريناثرپاركردرايران
پاركر یکي از كارگردانان سرشــناس فيلم هــاي موزیکال و فيلم هاي 
آهنگ هاي گروه هاي مشهور موسيقي نيز بود. در سال1982 او فيلم 
آهنگ »دیوار« گروه پينك فلوید را كارگرداني كرد كه به باور منتقدان 
یك »اوپرا راك ســوررئال«)فرا واقعي (بود. آلــن پاركر، فيلم آهنگ 
»دیوار« را براســاس آلبوم ســال1979 پينك فلوید با عنوان دیوار و 
براساس فيلمنامه اي از راجر واترز، خواننده و نوازنده گيتار بيس پينك 
فلوید، ساخت. »دیوار« داراي تصاویر و اســتعاره هاي نمادین زیادي 
است. سکانس هاي فيلم بيشتر به موســيقي و ترانه هاي آلبوم دیوار 
پينك فلوید اختصاص دارد و دیالوگ كمتري در آن به كار رفته است. در 
ایران آلن پاركر را بيشتر به خاطر كارگرداني فيلم »دیوار« پينك فلوید 
مي شناسند. فيلم»دیوار«، زندگي »پينك« را روایت مي كند كه پدرش 
را در زمان جنگ جهاني دوم از دست داده، او در بزرگسالي خواننده راك 
مي شود، اما یك ضربه روحي و عاطفي زندگي وي را از این رو به آن رو 
مي كند و سبب مي شود پينك رفتار هاي عجيبي را پيشه كند و تصورات 
عجيب ماليخوليایي ذهن او را اشغال كند، این وضعيت او را به سمت 
تبدیل شدن به یك دیکتاتور نئونازي سوق مي دهد. در جریان این فيلم 
حوادثي كه براي پينك اتفاق مي افتد به مثابه آجري روي آجري دیگر 
گذاشته مي شود تا دیوار تنهایي و جدایي او از دنياي واقعي را تکميل 
كند. حوادث و بسياري از شخصيت هاي این فيلم مانند دنيایي كه پينك 

براي خود ساخته، عمدتا فراواقعي)سوررئال( هستند.

ديگرموزيكالهايمشهورپاركر
او در ســال1980 فيلم» شــهرت« را كارگرداني كرد كه زندگي در 
یك دبيرستان هنرهاي نمایشي را روایت مي كرد. آلن پاركر در فيلم 
»تعهدات« نيز به باال و پایين هاي سرگذشــت یك گروه موســيقي 
ایرلندي پرداخت. فيلم »اویتــا« )1996( با بازي مدونا در نقش »اوا 
پرون«، بانوي اول آرژانتين نيز نســخه ســينمایي نمایش موزیکال 

»اویتا«)1976( اثر »آندرو لوید وبر« است.

ازباگزيمالونتاميسيسيپيميسوزد
آلن پاركر در فيلم باگزي مالون، داستاني گنگستري در عصر ممنوعيت 
مشروبات الکلي در آمریکا را روایت مي كند. این فيلم در واقع اما یك فيلم 
موزیکال و كمدي است كه تمام آهنگ هاي آن را پل ویليامز خواننده 
پاپ خوانده است. در این فيلم كودكان و نوجوانان در نقش بزرگساالن 
ظاهر مي شوند. این فيلم برنده یك جایزه اسکار و نامزد 3 جایزه گلدن 
گلوب و برنده تعداد زیادي از جوایز بفتا شد، آلن پاركر به دليل نگارش 
داســتان فيلم باگزي مالون جایزه بفتاي بهترین فيلمنامه را نيز از آن 
خود كرد. پاركر در ســال1978 اما فيلم »قطار اكسپرس نيمه شب« 
را با استفاده از فيلمنامه »اليور اســتون« ساخت، در این فيلم داستان 
فرار مردي به نام بيلي هيز از زنداني در تركيه روایت مي شود كه به دليل 
قاچاق »ماري جوانا« به زندان افتاده بود. پاركر براي كارگرداني»قطار 
اكسپرس نيمه شب« براي نخستين بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد. 
اوليور استون نيز به دليل نگارش فيلمنامه »قطار اكسپرس نيمه شب« 
برنده جایزه اسکار شد. 10 ســال بعد نيز پاركر براي بار دوم به خاطر 
كارگرداني فيلم »مي سي سي پي مي ســوزد« نيز براي بار دوم نامزد 
دریافت جایزه اســکار شد. فيلم مي سي ســي پي مي سوزد یك فيلم 
زندگينامه اي است كه در آن 2 مأمور اف بي آي)با بازي جين هکمن و 
ویلم دافو( درباره ناپدید شدن 3 كارگر وابسته به »جنبش حقوق بشر«، 
تحقيق مي كنند. آخرین فيلمي كه آلن پاركر در ژانر درام ساخته شد. 
این فيلم »زندگي دیوید گيل«)2003( نام دارد و داستان آن درباره یکي 

از محکومان به اعدام است.

توييتهایآكادمیاسكارومؤسسهفيلمبريتانيابهمناسبت
درگذشتپاركر

به گزارش لس آنجلس تایمز، آكادمي اســکاردر حساب رسمي خود 
در تویيتر با انتشــار تصویري از دوران جواني آلن پاركر نوشت: از فيلم 
»شهرت« تا »قطار اكسپرس نيمه شــب« آلن پاركر كه دوباره نامزد 
دریافت جایزه اسکار شــده بود، فيلم هاي متنوعي ساخت. آثار او ما را 
ســرگرم كرد، ما را با یکدیگر مرتبط كرد و به ما حــس قوي تري را از 
زمانه اي كه در آن زندگي مي كنيم منتقل كرد. پاركر داراي اســتعداد 

خارق العاده اي بود و جاي خالي  وي به شدت احساس خواهد شد.
به گزارش رولينگ استون، موسسه فيلم بریتانيا در حساب رسمي خود 
در تویيتر نوشت: ما عميقا از شنيدن خبر درگذشت آلن پاركر فيلمساز 
بریتانيایي متأســفيم. او همچنين در گذشته یکي از مدیران موسسه 
فيلم بریتانيا بود. موسسه فيلم بریتانيا همچنين در این تویيت به طور 
ویژه از فيلم هاي قطار اكسپرس نيمه شب و خاكسترهاي آنجال)1999( 

به عنوان 2 اثر به یاد ماندني از آلن پاركر یاد كرده است.

آلن پاركر،كارگردان انگليسي درگذشت 
همچونآجريبرديوار

بازتاب

اميدبهزندگيدر»صبا«

بعد از انتشــار گزارشــي با عنوان »صبا در 
فراموشي« در تاریخ پنجم مرداد ماه،  مدیر 
روابط عمومي شــركت توســعه فضاهاي 
فرهنگي درباره مركــز نمایش هاي آیيني 

صبا توضيح داد.
ميترا جلوداري: احــداث مركز نمایش هاي 
آیيني صبا در سال هاي ابتدایي دهه80 كليد 
خورد. این مركز در خيابان شریعتي تهران و 
كمي باالتر از خيابان ملك، روبه روي مسجد 
نوریان واقع شده است. زمين این مجموعه 
در ابتدا كاربري بــاغ را در طرح تفصيلي به 
خود اختصاص داده و زمانــي برنامه ریزي 
ساخت این مركز آغاز شد كه نگاه مدیریت 
شهري به توسعه شــهر، معطوف به توسعه 
كالبدي و ساخت پروژه هاي عظيم الجثه بود 
و اهداف اقتصادي بر مقوله فرهنگ نيز سایه 
انداخته بود. شاید اگر این مجموعه تاكنون 
ســاخته نشــده بود، به كاربري باغ، بيشتر 
احترام گذاشته مي شد و این حجم از فوالد و 

بتن در این زمين جایي نداشت.
با وجود این، معماري این بنا، بســيار فاخر 
و ارزشمند اســت كه توسط فرهاد احمدي 
از پيشکســوتان حوزه معمــاري به صورت 
زمينه گــرا و به ســبك اكوتك بــا الهام از 
طبيعت و اصول معماري ســنتي و ایراني 
طراحي شده اســت كه عالوه بر استفاده از 
تکنولوژي هاي نوین در این اثر، طراحي بام 
سبز، حركت آب در مجموعه، یکپارچگي و 
خطوط محکم طراحي و ایجاد شــفافيت از 
نقاط قوت معماري این بنا به شمار مي روند 
و همه اینها هوشــمندي معمار را به اثبات 
مي رساند كه با درك شرایط پروژه به خوبي 
اصول معماري ایراني را رعایت كرده است. 
این پروژه بــه لحاظ فنــي و تکنيکي قابل 
توجه است. سيستم متحرك و تمام مکانيزه 
ســالن هاي نمایش از ویژگي هاي شاخص 
تکنولوژي ســاخت این مجموعه است كه 
سالن هاي نمایش را منحصربه فرد مي كند و 
هنرمندي ساخت مجموعه اي با این سيستم 
ســازه اي كه توان فني و مهندســي باالي 
شركت توســعه فضاهاي فرهنگي را براي 
چندمين بار در شهر تهران، اثبات مي كند، 
در این پروژه نمایان اســت. در این مركز از 
ظرفيــت و توان شــركت هاي دانش بنيان 
مطرح كشور استفاده شــده اما باید به این 
نکته اشــاره كرد كه بخشي از ماشين آالت 
پروژه، وارداتي است كه در شرایط تحریم، 
راه انــدازي و ضمانت این ماشــين آالت با 
مشــکل مواجه شده اســت. دليل طوالني 
شــدن روند بهره برداري این پروژه شامل 
چالش ها و مشکالت فراواني است كه بيشتر 
جنبه حقوقي دارند. مركز نمایش هاي آیيني 
صبا از نخســتين تجربه هاي مشــاركت با 
بخش خصوصي در شــهرداري تهران است 
كه ســرمایه گذار، تعهد خــود را در مهلت 
سه ساله اي كه در قرارداد پروژه داشته، عمل 
نکرده است. از طرفي شهرداري تهران، زمين 
و پروانه ساخت را در اختيار سرمایه گذار قرار 
داده كه از لحاظ ارزش مادي بســيار قابل 
توجه تر از آورده سرمایه گذار در این پروژه 
است و افزایش مســاحت بنا خارج از پروانه 
ساخت نيز مسئله را پيچيده تر كرده است. 
با توجه بــه اینکه حقوق شــهروندان براي 
مدیریت شركت توســعه فضاهاي فرهنگي 
حائز اهميت اســت، ضمن انجام تعامالت 
بســيار با ســرمایه گذار در تالش است تا با 
رویه هاي قانوني و حقوقي از هرگونه تضييع 

حقوق مردم پيشگيري كند.
 از سوي دیگر این شــركت، همواره خانه 
اهالــي فرهنــگ و هنر بوده كــه در طول 
27سال عمر خود، اثرات و خدمات شایان 
و ارزشــمندي را در جهت ارتقا و توســعه 
فرهنگي شهر تهران به ثمر رسانده است و 
در عين حمایت، همراهي و همدلي با اهالي 

فرهنگ، منفعت شهر را مقدم مي داند.
شركت توسعه طي یك سال گذشته عالوه بر 
بازدیدها و جلسات مختلف مدیریتي، بيش 
از200ســاعت كار كارشناســي براي حل 
بحران راه اندازي مركز نمایش هاي آیيني 
صبا انجام داده كه نشان از دغدغه مدیریت 
مجموعه براي افتتــاح و بهره برداري این 
مركز دارد. همچنين اميد است تا با حمایت 
و درایت مدیریت ارشــد شهري، مشکالت 
این پروژه رفع شــود و پس از راه اندازي به 
شهروندان خدمت رســاني كند و به عنوان 
محفلي براي اهالي تئاتر و نمایش كشــور، 
به رونق نمایش هاي آیيني و سنتي كمك 

كند.

تسليت خانه سينما براي درگذشت خسرو سينايي 
»باورماننميشودكهخسروسيناييرفتهباشد.«خانهسينما
دراطالعيهايدرگذشتخسروسيناييراتسليتگفت.در
متنخانهسينماآمدهاست:»ناباورانهبايدبهيكديگرتسلي
دهيمودرفراغشســوگواريكنيم.اعالمنبودنشنهتنها
اهاليسينماياينمرزوبومكهسينماگرانبسياريرادراين
جهانپهناوردرماتمفروخواهدبرد.خانهســينمابانهايت
تأسفوتاثربرنامههايوداعبااورااطالعرسانيخواهدكرد.«

2برنامهشبكهنمايشخانگيكهروينتمنتشر
ميشدند،بامميزيروبهروشدند.

روابطعموميساترا)سازمانتنظيممقرراتصوت
وتصويرفراگير(عنوانكــردهكهتوقفتوليدو
پخشبرنامه»امشو«بااينسازمانبودهاماتوقف
»استندآپشو«رامبدجوانوبرنامهجديدعادل
فردوسيپوربراســاستصميماتساترانبودهو

اطالعيازآنندارد.
بهگزارشهمشهري،»امشــو«برنامهايبااجرا
وكارگردانيمجيدصالحيوهمكاريســامان
احتشــاميوجوادخواجوياســتكهشنبهها
ساعت21بهشــكلزندهازصفحهاينستاگرامي
برنامــهپخشوروزبعدنســخهكامــلآندر
پلتفرمهايمختلفازنمــاواتاآپاراتويوتيوب

برنامههايمجيدصالحيورامبدجوانروينتبهمشكلخوردند
عرضهميشــود.ازاينبرنامهتاكنون10قسمتتوقف»امشو«و»استندآپشو«

پخششــدهوبعدازبرنامهايكهاكبرعبديدر
آنحضورداشت،»امشو«برايپخشديگرمجوز
نگرفتوباتوجهبهجذبحاميماليمتوقفشده
اســت.پخشاينبرنامهازپلتفرمهاباممانعت
ساتراروبهرووگفتهشدهقسمتدهم»امشو«با
وجوداعمالاصالحيههايموردنظراينسازمان،
رويپلتفرمنماواقرارنگرفتهودرنتيجهقسمت
جديدبرنامهشبگذشتهپخشنشدهاست.روابط
عموميسازمانساترادربارهپيگيريتوقفاين
برنامهبههمشهريميگويد:»اينبرنامهاشكاالت
محتواييداشتهوخواستهشدهكهايناشكالها
رفعشودودرپلتفرمقرارگيردامااينكارصورت

نگرفتهاست.بهدليلهمينمشكالتمحتوايي
وعدماصالحآن،پخشآنمتوقفشدهاست.«

ازديگربرنامههاييكهبهگوشميرسدمتوقف
شده،»استندآپشو«رامبدجواناست؛برنامهاي
كهجوانقراربوددرشبكهنمايشخانگيتوليد
وپخشكند.جوانكهبا6فصــل»خندوانه«در
تلويزيونحضوريافتموفقشددرادامهفعاليت
خودباارائهفراخوانازصفحهمجازيخود،برنامه
»استندآپشــو«راتهيهكند.قسمتاولاين
برنامهنيزباحاميهميشگياشساختهشدهاما
نتوانستهمجوزهايالزمرابگيردكهدراينزمينه
ســاترااعالمكردهكهاقدامازسوياينسازمان

نبودهاست.

سينما

ياد

خسروســينايي،كارگردانبرجستهســينمايايران،
بعدازظهرديروزدربيمارستاناميرعلمتهراندرگذشت.
8مرداد،حبيباحمدزاده،نويســندهازبستريشــدن
ســيناييخبردارد.كارگردان79سالهسينمايايرانكه
براثرويروسكروناوعفونتريهبســتريشدهبود،بعداز
6روزازبستريشدنشزيردستگاهتنفسمصنوعيتاب
نياوردوازجهانفرهنگوسينمايايرانخداحافظيكرد.
اينكارگردانومدرسسينما،يكماهقبلبراييكعمل

جراحيدربيمارستانبستريشدهبود.
بهگزارشهمشهري،خسروسينايي،درميانكارگردانان
سينمايايران2چهرهفرهنگيقابلتوجهداشت؛بهعنوان
مستندســازبافيلمهاييهمچوندركوچهپاييز،مرثيه
گمشدهوتهران،تصويريكشــهروكارگردانفيلمهاي

داستانيهمچونعروسآتش،هيواليدرونوزندهباد.
خسروسيناييمتولدسال1۳19درسارياست،پسازپايان
تحصيالتشدررشتهكارگردانيوفيلمنامهنويسيوتئوري
موسيقيدراتريشبهايرانبازگشت.اوتاانقالباسالمي
دروزارتفرهنگوهنروتلويزيونمليايرانبهساخت
فيلمهايمســتندپرداخت.فيلمهايمستنديهمچون
حاجمصورالملكي،شرححال،آواييكهعتقيهشد،25سال
هنرايراني،آنسويهياهو،سرديآهن،پرستشوتهرانو
تصويريكشهرحاصلكارايندورهازفعاليتهايسينايي

درسينمايايراناست.
خسروسيناييبعدازپيروزيانقالباسالمياينفرصترا

يافتكهازحاشيهسينمايايران،بهمتنتوليدواردشود.او
درسال1۳58باكارگردانيفيلمزندهباد...نخستينتجربه

سينماييداستانيخودراپشتسرگذاشت.
آثاريداســتانيچون»هيواليدرون«،»دركوچههاي
عشــق«،»عروسآتش«و»جزيرهرنگين«ســيناييرا
بهعنوانكارگردانيگزيدهكاردرســينمايايرانمعرفي
كرد.درميانفيلمهايش»عروسآتش«دردورههجدهم
جشنوارهفيلمفجر،فيلممنتخبتماشاگرانبودودربخش
فيلمنامه،بازيگرنقشاولمــردونقشمكملمردبرنده

سيمرغبلورينشد.
سيناييدرهمهاينسالهاازسينمايمستندفاصلهنگرفت.
فيلممعروفمرثيهگمشــدهدربارهمهاجرانلهستانيبه
ايراندرسالهايجنگجهانيدومبرايششهرتيجهاني
فراهمكرد.فيلمدركوچهپاييزدربارهزندگيچندروشنفكر

سالخوردهبارهاديدهوپسنديدهشد.

كارگردان برجسته سينماي ایران روز گذشته 
بر اثر بيماري كرونا درگذشت

سينايي 
سوار بر  قطار ابدي

شب هاي تماشاي مخفيانه 
نوارهاي كرایه اي با بوي تند 
سيگار و حرف هاي تند، ســمت و سویي جهاني 
گرفته بود. حاال ما هم مي دانستيم كه مثل همه 
آجري در یك دیوار هســتيم. تابســتان 30سال 
پيش، سومين شماره مجله تازه تاسيس »گزارش 
فيلم« به ســردبيري ابراهيم نبوي، به فيلم دیوار 
اختصاص داده شده بود. نبوي كه خود از شيفتگان 
آلبوم و فيلم بود، مجموعه اي از اشعار ترانه ها را به 

همراه مجموعه مطالبي درباره فيلم گردآوري كرده 
بود، نگاه معترض غيررسمي در آخرین سال دهه 
60 در تيرماه سال 1369با عکس باب گلداف در 
یکي از همان كابوس هاي فيلم دیوار كنار نشریات 
دیگر، روي پيشخوان مطبوعات كشور آمده بود. 
اتفاق بزرگي در وانفساي همه  چيز. مجله تا غروب 
روز توزیع نایاب شد. حاال دیگر آدم هایي كه كمتر 
زبان مي دانستند، مي توانســتند به زبان فارسي 
بخوانند كه پينك وقتي فریــاد مي زند  اي معلم، 

در ادامه چه مي گوید.  آلن پاركر در ایران به خاطر ماهمآجريازديواربوديم
دســتاوردي كه با همين فيلم براي نســلي كه با 
جهان از كوچك تریــن روزنه هاي ممکن ارتباط 
داشت، عزیز شــد. نوار هاي وي.اچ.اس به خاطره 
تبدیل شدند، نوارهاي موسيقي در موزه ها چيده 
شدند، دیوار درميان انبوه دیوانه وار موزیك ویدئو 
به نقد كشيده شد و همه  چيز در توفان دیجيتال 
در فراواني ارتباطات شکل دیگري به خود گرفت. 
اما براي آن نسل كه امروز خود را براي بازنشستگي 
آماده مي كند، هنوز آن كابوس ها زنده است.  آلن 
پاركر دیروز درگذشت. راجر واترز هنوز زنده است 

و دیوارها و آجر ها زنده تر از هميشه.
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فيلميدرباره
»خسروسينايي«
رابااسكناينكد
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كيوسك

هنــوز جــدال جریانــات 
اسالمي و سکوالر در تركيه گزارش

بر سر مسجد »ایا صوفيه« 
به كلي پایان نيافته كه بحراني دیگر ميان 
این 2جریان در حال شــکل گيري است؛ 
بحراني كــه این بــار به » كنوانســيون 
جلوگيري از وقوع خشــونت عليه زنان و 
خشــونت خانگي« یا همــان »توافقنامه 
اســتانبول« مربــوط مي شــود. ایــن 
كنوانسيون به ابتکار دولت تركيه در سال 
2011تهيه شده و توســط همين دولت 
به عنــوان راهکاري جامع بــراي مقابله با 
خشونت عليه زنان در دستور كار نشست 
دوره اي وزراي خارجه كشورهاي اروپایي 
قرار گرفت؛ نشستي كه به ریاست تركيه 
در استانبول برگزار شــده بود. با موافقت 
سایر كشورهاي اروپایي، بندهاي این طرح 
مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام در سال 
2012به عنــوان كنوانســيوني جامع در 
سراسر كشورهاي اروپایي پذیرفته شد، آن 
هم درحالي كه تركيه نخســتين كشــور 

امضا كننده طرح بود!
حاال اما شــرایط نســبت به آن ســال ها 
تغيير كرده اســت؛ جریانــات، نهادها و 
شخصيت هاي اســالمي نزدیك به حزب 
عدالت و توسعه روزبه روز فشار بيشتري را 
بر دولت براي خروج از این توافقنامه وارد 
مي كنند؛ توافقنامه اي كه از دید آنها هيچ 
تناســبي با واقعيت هاي فرهنگي تركيه 
نداشته و بيشتر به تضعيف نهاد خانواده در 
این كشور منجر شده است. در مقابل اما به 
همين اندازه، صداي جریانات غيردیني و 
حامي حقوق زنان نيز در هشدار به دولت 
بلند اســت. این جریانات با اشاره به آمار 
چشمگير خشــونت عليه زنان در تركيه، 
خروج دولــت از توافقنامه اســتانبول را 
چراغ سبزي براي فشار بيشتر به زنان در 
محيط خانواده به شــمار مي آورند. برخي 
دیگر از جریانات سياسي )از جمله برخي 
متحدان حزب حاكــم( نيز معتقدند، این 
تصميم در شــرایط كنوني، زمينه را براي 
فضاسازي هاي بيشتر در رسانه هاي جهاني 
عليه تركيه فراهم خواهد كرد. جزئيات این 
توافقنامه چيست و چرا با چنين حواشي 

در تركيه روبه رو شده است؟

حمايت از حقوق زنان يا تضعيف بنيان 
خانواده؟

كنوانســيون جلوگيري از وقوع خشونت 
عليه زنان و خشــونت خانگي، نخستين 
ابزار قانوني فرا كشوري است كه چارچوب، 

روش و قانــون جامعي را بــراي حمایت 
از حقوق زنــان در مقابل خشــونت هاي 
خانوادگي در اختيار كشورهاي امضا كننده 
قرار مي دهد. در این كنوانسيون، مصادیق 
خشونت عليه زنان با جزئيات قابل توجهي 
تعریف شده و از ســوي دیگر، روش هاي 
مجــازات عامالن خشــونت نيــز تعيين 
شــده اســت. ازجمله این موارد مي توان 
به سر فصل هایي نظير خشــونت رواني، 
زیرنظر داشــتن غيرقابل توجيه شخص، 
خشونت بدني، خشــونت جنسي، تجاوز 
به معناي هر كنشــي كه بــدون رضایت 
طرف مقابل باشد، ازدواج اجباري، ختنه 
زنان، سقط جنين اجباري، نابارور سازي  
اجباري و قتل  هاي ناموســي در متن این 

كنوانسيون اشاره كرد. همچنين براساس 
این توافقنامــه، تمام مــوارد مذكور باید 
شامل مجازات هاي كيفري و جنایي باشد 
كه در دیگر بخش هاي كنوانسيون به آن 
اشاره شده است. این توافقنامه كه شامل 
81ماده در 12فصل است، در سال 2012از 
ســوي دولت تركيه به عنوان نخســتين 
كشور، مورد امضا قرار گرفت و اجراي آن 
به طور رسمي از آگوست سال 2014آغاز 
شده است. روزنامه »یني شفق« كه ازجمله 
مهم ترین روزنامه هاي حامي اردوغان در 
تركيه به شمار مي رود در گزارش خود با 
اشاره به این مســئله مي نویسد: اكثریت 
شــهروندان تركيه براساس نظرسنجي ها 
اطالعي از ماهيت ایــن توافقنامه و مواد 

آن ندارند، اما در عيــن حال فضاي غالب 
بر جامعه نشان مي دهد كه اكثریت مردم 
خروج از آن را با توجه به مباحث طرح شده 
در رسانه هاي تصویري و مکتوب تصميمي 
مناسب مي دانند. از ســوي دیگر آمارها 
نشان مي دهد كه اجراي این كنوانسيون 
تأثيــر قابل توجهــي در كاهــش ميزان 
خشونت عليه زنان در تركيه نداشته است! 
باید توجه داشــت كه خروج از توافقنامه 
اســتانبول برخالف ادعاي برخي گروه ها، 
به معناي حمایت قانوني از خشونت عليه 
زنان در محيط خانوادگي نيســت. سمير 
صالحه، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه 
مرمره تركيه نيز در یادداشتي در روزنامه 
العربي الجدید با بررسي مواضع جریانات 

اسالمي مخالف این كنوانسيون مي نویسد: 
از دیدگاه این جریانــات، حزب حاكم در 
جریان بررسي توافقنامه و تأیيد آن دچار 
اشتباه محاســباتي شده اســت. در واقع 
رجب طيــب اردوغان به واســطه انتقال 
اطالعات و تحليل هاي غلط در 9سال قبل، 
با امضاي این كنوانسيون در تركيه موافقت 
كرده اســت. به باور ایــن جریانات، حاال 
كه برخي كشــورهاي اروپایي هم خروج 
از این توافقنامــه را آغاز كرده اند، فرصتي 
مناسب براي تجدید نظر درباره آن به دست 
آمده است؛ فرصتي كه نادیده گرفتن آن 
اشتباهي به مراتب بزرگ تر از اشتباه سال 

2012خواهد بود.
اشــاره این یادداشــت به بيانيــه دولت 
راســت گراي لهســتان براي خــروج از 
كنوانسيون خشونت عليه زنان است. این 
كشور در ســال 2012به فاصله كوتاهي 
پس از تركيه به ليســت اعضاي توافقنامه 
استانبول پيوسته بود، اما زبيگنو زیوبورو، 
وزیــر دادگســتري دولت راســت گراي 
لهستان هفته گذشــته اعالم كرد؛ برنامه 
خروج این كشــور از كنوانسيون مذكور 
به زودي تهيه خواهد شد. هشدارهاي مکرر 
اتحادیه اروپــا و تجمعات محدود حاميان 
حقوق زنان در شهرهاي مختلف لهستان 
نيز تاكنون تأثيري بر برنامه دولت جدید 

این كشور نداشته است.

جریانات اسالمي تركيه با افزایش فشارهاي رسانه اي بر دولت  خواهان خروج 
این كشور ازكنوانسيون اروپایي جلوگيري از خشونت عليه زنان هستند كنوانسيون جنجالي

  بزرگداشت عيد)قربان( توسط 
مسلمانان

   نخست وزير: يا از قوانين پيروي 
كنيد يا آماده دومين قرنطينه بزرگ 

شويد

   فرمانداران، نااميد از دولت 
مركزي، به فكر راه حل هاي محلي 

هستند؛ توكيو احتماال وضعيت 
اضطراري اعالم كند

سياوش فالح پور
خبرنگار

تصميم نهايي چه خواهد بود؟ 
در برخي رسانه هاي تركي و همچنين رسانه هاي عربي نزديك 
به حزب عدالت و توســعه، نقل قولي از رجب طيب اردوغان در 
اين باره منتشر شده، مبني بر اينكه »ببينيد شهروندان تركيه 
چه مي خواهند؟ خروج از توافقنامه يا ادامه اجراي آن را«. اگرچه 
هيچ منبع معتبري براي اين اظهارنظــر رئيس جمهور تركيه 
در دست نيست! در عين حال فشــارهاي هر 2 جريان بر دولت 
براي تصميم گيري مستقيم در اين باره بدون رجوع به نظر مردم 
همچنان ادامه دارد. جريان اسالمي كه پس از پرونده ايا صوفيه 
قدرت بيشتري يافته با محوريت »كانون فكري تركيه« به عنوان 
يكي از سازمان هاي اسالمي، اجراي اين كنوانسيون را مصداق 

ناديده گرفتن مباني فرهنگي كشور و خطري براي آينده بنيان 
خانواده در جامعه تركيه مي دانــد. در مقابل، نهادهاي حامي 
حقوق زنان نيز خواهان مقاومت دولت برابر اين فشارها هستند، 
چرا كه خروج از كنوانسيون را به معناي عقب نشيني هاي بعدي 
در موضوعاتي نظير حق طالق، سهم االرث و... به شمار مي آورند. 
مي توان گفت كه حزب عدالت و توسعه بارديگر در معرض آزموني 
سخت قرار گرفته است. انتخاب اين حزب چيست؟ چراغ سبز به 
اسالم گرايان يا حمايت از نهادهاي سكوالر حامي حقوق زنان؟ 
شايد گزينه سومي هم در كار باشد؛ عبور از اين دوگانه سخت و 
اجراي برخي تعديالت در نسخه تركي كنوانسيون براي اجرا در 
اين كشور. پاسخ اين سؤاالت در آينده اي نه چندان دور روشن 

خواهد شد.

ث
مک

رهبر جمهوريخواهان سنا: 
از ترامپ فاصله بگيريد

انتخابات آمريكا

سناتور ميچ مك كانل، رهبر اكثریت جمهوریخواهان سناي آمریکا 
به نامزدهاي این حزب در انتخابات پایيــز پيش رو اجازه داده تا 
هر كاري مي توانند بکنند تا در انتخابات پيروز شــوند؛ هر كاري 

ازجمله فاصله گرفتن از دونالد ترامپ.
به گزارش سي ان ان، جمهوریخواهان به شــدت نگران شکست 
سنگين در انتخابات نوامبر )آبان( هســتند. نه تنها خود ترامپ 
رئيس جمهــور آمریکا و نامــزد نهایي حــزب جمهوریخواه در 
انتخابات ریاســت جمهوري به شدت درنظرســنجي ها جایگاه 
متزلزلي دارد كه نامزدهاي جمهوریخــواه در انتخابات مجلس 

نمایندگان و سنا هم در آستانه شکستي سنگين هستند.
رهبر اكثریت جمهوریخواه ســنا در هفته هاي اخير چنان از این 
وضعيت نگران بوده كه به ســناتورهاي در معــرض خطر پيغام 
فرســتاده كه مي توانند درصورتي كه احساس مي كنند ضروري 

است،  از دونالد ترامپ و مواضع او فاصله بگيرند.
این به این معناست كه نامزدهاي جمهوریخواه مي توانند در موارد 
چالش برانگيــزي ازجمله عملکرد دولت آمریــکا در زمينه مهار 
همه گيري كرونا عمال در مقابل رئيس جمهور بایســتند. ترامپ 
اصرار دارد كه عملکرد موفقي در امر مهار همه گيري كرونا داشته، 
اما بدتر شدن اوضاع در بســياري از ایالت ها كه از قضا ایالت هاي 
جمهوریخواه در جنوب و غرب ميانه هستند دفاع از صحبت هاي 
ترامپ را در آستانه یك انتخابات بسيار مهم، غيرممکن كرده است. 
چنين توصيه اي به نامزدها اجازه مي دهــد كه كمي منعطف تر 
باشند و در موارد چالش برانگيز به پيروي از مواضع رئيس جمهور 
بر ایده هاي خود پافشاري كنند. اما اتخاذ چنين رویکردي از سوي 
آنها از بندبازي بر باالي یك ميدان مين هم خطرناك تر اســت. 
ترامپ همچنان پایگاه رأي قدرتمندي در ميان جمهوریخواهان 
دارد و نادیــده گرفتن او از ســوي نامزدها مي توانــد پيامدهاي 

سنگيني برایشان داشته باشد.

یك سناتور جمهوریخواه درباره مسئله دور زدن ترامپ از سوي 
نامزدهاي هم حزبي اش گفته است: »این سناتورهاي آسيب پذیر 
نمي توانند به راحتي ترامپ را رها كنند. آنها باید اینطور نشــان 

بدهند كه در موارد مهم در ایالت هایشان مستقل هستند.«
با وجود این، ترامپ روزبه روز دالیل بيشتري به سناتورها مي دهد 

تا از او فاصله بگيرند.
صحبت هاي چالش برانگيز اخير ترامپ درباره راي گيري پستي 
مورد حمایت حزب جمهوریخواه نيســت و توصيه اخير او براي 
تعویق انتخابات با مخالفت سناتورهاي زیادي، ازجمله بسياري از 
آنها كه قرار است پایيز در انتخابات شركت كنند مواجه شده است. 
حتي مك كانل هم در این مســئله با ترامپ اختالف نظر عميق 
دارد. او گفته است: »هرگز در تاریخ این كشور، چه در جنگ، چه 
در ركود بزرگ و چه در جنگ داخلي، ندیده ایم كه تاریخ انتخابات 
عوض شود. ما راهي پيدا خواهيم كرد كه انتخابات سوم نوامبر هم 

طبق برنامه برگزار شود.«
نشــانه هاي زیادي وجود دارد كه سناتورها به روش هاي مختلف 
در حال فاصله گرفتن از ترامپ هســتند. بــراي نمونه، مك كانل 
چند هفته پيش از اینکه ترامپ از پوشيدن ماسك حمایت كند 
به صورت عمومي بر استفاده از آن تأكيد مي كرد. سناتور سوزان 
كالينز در ایالت مين هم اخيرا كليپ تبليغاتي متفاوتي را منتشر 
كرده كه او را در جمع همکاران دمکراتش  نشــان مي دهد. او در 
این كليپ، هدف هاي خود براي ایالت مين را فراحزبي مي خواند. 
كاري گاردنر، سناتور كلرادو هم بارها در مسائل محيط زیستي، 
مواضعي متفــاوت از ترامپ گرفته و منافــع ایاالتي را بر مواضع 

ترامپ ترجيح داده است.
فرد زیدمان، حامي مالي جمهوریخواهان در ایالت تگزاس درباره 
فاصله گرفتــن ســناتورها از ترامپ گفته اســت: »آنها انتخاب 
مي شوند تا نماینده ایالتشان باشند بنابراین باید این آزادي عمل 
را داشته باشند تا براي مردمي كه به آنها رأي داده اند كار كنند؛ 
حتي اگر مجبور باشــند كارهایي بکنند كه همسو با كاخ سفيد 

نباشد. دمکراسي یعني همين.«
فعاليت سناتورهایي كه در پایيز باید در انتخابات شركت كنند، 
شدت زیادي یافته و تالش آنها براي ارائه چهره مستقل از ترامپ 
و پيگيري مســائلي كه در دســتور كار دولت نيست دو چندان 
شده است. برخي از آنها فعاليت هاي خود در زمينه مهار كرونا را 
برجسته مي كنند و حتي چند سناتور پيش نویس ترویج استفاده 

فراگير از انرژي سبز را به سنا ارائه كرده اند.
ليان داناوان، استراتژیست جمهوریخواه معتقد است كه این نوع 
رفتار ســناتورها بازتابي از وضعيت جمهوریخواهان در انتخابات 
پایيز است و به تمام ســؤال ها درباره شکست احتمالي ترامپ در 
پایيز پاسخ مي دهد؛ »سناتورهاي آسيب پذیر هر كاري مي كنند تا 
شانس خود را باال ببرند درحالي كه سناتورهایي كه كرسي هایشان 
در این انتخابات امن است عمال قيد انتخابات 2020را زده اند و از 
حاال به این فکر مي كنند چطور در )انتخابات ميان دوره اي( سال 

2024كرسي خود را حفظ كنند.«
با وجود این اختالف ها، بيشتر سناتورهاي جمهوریخواه همچنان 
حامي ترامپ هستند و بعيد به نظر مي رسد كه مك كانل یا دیگر 
سناتورها آشکارا از ترامپ فاصله بگيرند و او را دور بزنند. ترامپ 
با وجود افزایش نارضایتي  ها از او، همچنان یکي از عوامل كليدي 

ارتباط سناتورها  با پایگاه رأي جمهوریخواهان است.
براي سناتورهاي دیگري كه وضعيت بهتري دارند، فاصله گرفتن 
از ترامپ اصال مطرح نيســت و نيروهاي حزبــي در ایالت هایي 
مانند كارولينــاي شــمالي و آریزونا معتقدند كــه نامزد نهایي 
جمهوریخواهان در نهایت با نظر مستقيم ترامپ انتخاب خواهد 

شد.

تصوير رويترز از تجمع اخير حاميان اجراي كنوانسيون حمايت از حقوق زنان در آنكارا

لي مان- هي كيست؟
لي مان- هي خود را منجي وعده داده شده در انجيل مي داند 
و معتقد است كه روح عيسي مسيح در جسم او حلول كرده 
است. او در سال1984 كليساي شينچئونجي را پايه گذاري 
كرد. شينچئونجي در زبان كره اي به معناي »بهشت و زمين 
تازه« است. كليساي شــينچئونجي 230هزار پيرو دارد. 
بسياري اين گروه را يك »فرقه« مي دانند. اين كليسا مدعي 
است كه بيش از 20هزار پيرو هم بيرون از مرزهاي كره جنوبي 

و در كشورهاي جنوب شرق آسيا دارد. پيروان كليساي شينچئونجي معتقدند لي مان- هي 
144هزار نفر را با خود به بهشت خواهد برد.

ث
مک

6  ماه كشــمکش ميان دولت 
كره جنوبي و رهبــر یك فرقه خاورميانه

مذهبي در این كشور، درنهایت 
به بازداشــت او منجر شــد؛ فردي كه متهم 
به دست داشتن در شيوع ناگهاني ویروس كرونا 

در ميان كره اي ها شده است.
»لي مان- هي« 88ســاله رهبر كليسایي در 
شهر دایيگو در جنوب شرقي كره جنوبي است 
كه به عنوان نخستين مركز شيوع ویروس كرونا 
در این كشور شناسایي شد. بيش از 5 هزارنفر 
از پيروان این كليســا به ویروس كرونا مبتال 
شده اند. این تعداد، برابر با یك سوم كل جمعيت 

مبتالیان به كرونا در كره جنوبي است.
پس از شيوع كرونا در چين، كره جنوبي یکي 
از نخستين كشــورهایي بود كه پاي ویروس 
به آن باز شد. تا حدود 3هفته اوضاع نسبتا آرام 
بود اما ناگهان به شمار مبتالیان در این كشور 
افزوده شد و به ابتالي روزانه بين 700 تا هزار 
نفر رسيد. دليل صعود ناگهاني آمار مبتالیان 

به كرونا در كره جنوبي، كليساي آقاي لي بود.
لي مــان- هي برخــالف توصيه مســئوالن 
بهداشتي كره جنوبي، مراسم مذهبي كليساي 
خود را طبق برنامه اعالم شده برگزار كرد. گفته 
مي شود زني 61 ساله و مبتال به كرونا در ميان 
جمعيت متراكم حاضر در كليسا حضور داشته 
كه دیگران را بــه ویروس آلوده كرده اســت. 
صدها نفر در جریان مراسم مذهبي كليساي 
»شينچئونجي« آلوده شــدند و طي روزهاي 
بعد با پایــان برنامه ها، ویروس را به سراســر 
كره جنوبــي منتقل كردند تــا نتيجه آن یك 

فاجعه ملي باشد.

لي مان- هي و 11نفر از دیگر ســران كليساي 
شــينچئونجي متهم هســتند كه عــالوه بر 
بي توجهي به توصيه هاي بهداشتي، اطالعات 
افراد حاضر در مراســم هاي مذهبي خود را در 
اختيار دولت قــرار نداده اند. دولت كره جنوبي 
از همان ابتدا یك برنامه جامع و ســختگيرانه 
موسوم به »ردیابي، تســت، درمان« را پياده 
كرد كه شــامل 3مرحله شناسایي فرد مبتال، 
انجام تست و سپس بستري براي درمان تحت 
نظر پزشــکان را شامل مي شــود. كره جنوبي 
براســاس همين برنامه و به مدد سيستم قوي 
بهداشتي و توليد كيت هاي تست كرونا موفق 
شد این ویروس را خيلي زود مهار كرده و روند 
شــيوع را متوقف كند. لي مــان- هي و دیگر 
مسئوالن كليساي شــينچئونجي اما در ابتدا 
از ارائه اطالعات و مشــخصات افراد حاضر در 
مراسم هاي مذهبي خودداري مي كردند. اگرچه 
آنها اندكي بعد با فشــار دولت مجبور به ارائه 
اطالعات شــدند، اما همين فاصله كافي بود 
تا هزاران نفــر در كره جنوبي به دليل ارتباط با 
پيروان این كليسا به ویروس كرونا مبتال شوند. 
لي مان- هي قبال یك بار به خاطر این اتفاق از 
مردم عذرخواهي كرده است او اما به هر حال 
به دست داشــتن در ابتالي 14هزارو336 فرد 
مبتال در كره جنوبي و همچنين مرگ 300نفر 

از مردم این كشور متهم است.
كليساي شــينچئونجي اعالم كرده است كه 
نگراني مسئوالن آن افشاي هویت پيروان شان 
بوده و به این دليل از ارائه اطالعات خودداري 
كرده اند. به گفته ســخنگوي این كليسا، آنها 

حاضر هستند در دادگاه از خود دفاع كنند.

كرونا عامل دستگيري رهبر فرقه مذهبي كره جنوبي
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منمكهديدهبهديداردوستكردمباز
چهشكرگويمتايكارسازبندهنواز

نيازمندبالگورخازغبارمشوي
كهكيميايمراداستخاككوينياز

عكس:فرانسپرس برگزاريمراسمحجدرشرايطخاص

 تصاویر ترافيك سنگين جاده چالوس 
در آخر هفته و خبر یکطرفه شدن جاده 

براي بازگشت مســافران شمال به 
پایتخت، نشان مي دهد ما تحت 
هيچ شرایطي از بي خيالي طي 
كردن خسته نمي شویم. حاال 
هرچقدر هم كرونا قرباني بگيرد 

و فاجعه بيافریند باز هــم ما كار خودمــان را مي كنيم و 
شمالمان را مي رویم و هيچ چيزي هم جلودارمان نيست. 
مســافرت رفتن از تهراني كه خودش تبدیــل به كانون 
كرونا شده به شهرهاي شــمالي كه بسياري شان وضعيت 
مناســبي ندارند فقط یکي از نشــانه هاي »خوشحال« 
بودن ماســت. مایي كه همين االن هم با وجود این همه 
توصيه، سلحشورانه بدون ماسك وارد هر محيط پرخطري 
مي شویم. از اتوبوس شركت واحد گرفته تا ميدان تره بار. 
از مترو تا پاساژ و خالصه هرجا و هر مکاني. مایي كه حاضر 
به پذیرش تغيير سبك زندگي مان نيســتيم. از مهماني 
گرفتن و مهماني رفتن ســير نمي شویم. كرونا هرقدر هم 
هولناك باشد براي ما كه عمري را به بي خيالي طي كردن 

گذرانده ایم اصال ترسناك نيست.
ما همان جماعتي هســتيم كه بعد از عبــور از هر مکاني 
)كوه، جنگل، ساحل دریا و...( كوهي از زباله از خود به جا 
مي گذاریم. همان هایي كه هنوز اندام درختان را با نوشتن 
یادگاري مجروح مي كنيم و همزمان در فضاي مجازي براي 
هر اتفاقي روزي مرثيه مي سرایيم و ژست معترض بودن 
به خودمان مي گيریم. مایي كه توقعمان از دولت سوپرمن 
بودن است و هميشــه از عالم و آدم طلبکاریم. همه به ما 
بدهکارند از معلم كالس اول كه به ما نمره بيست نداده تا 
مدیر محل كارمان كه به اندازه تالشمان قدردانمان نيست. 
مایي كه در محــل كار دائم در حال رصد نوســانات بازار 
سرمایه هستيم و اگر بورس اجازه داد و وقتي هم باقي ماند 
كمي هم به شغلي كه بابتش حقوق مي گيریم مي پردازیم. 
ما همان كارمندي هستيم كه روزي دو ساعت به بهانه ناهار 
و نماز از سر كارمان غيبمان مي زند. همان مدیر بانکي كه با 
سرمایه مردم ملك مي خرد و بازار مسکن را ملتهب مي كند. 
ما همان همســایه اي هستيم كه با كيســه زباله سوراخ، 
فضاي آسانسور را به گند مي كشيم. همان راننده اي كه با 
ایستادن در جاي نامناسب، ترافيك ایجاد مي كنيم. همان 
هواداري كه ناكامي چندساله تيم محبوبمان را گردن وزیر 
ورزش مي اندازیم. ما خدایان فرافکني و مسئوليت نشناسي 
هســتيم. ما بي خيال هایي كه اهل رعایت هيچ پروتکلي 
نيستيم و وقتي به خودمان رحم نمي كنيم چرا باید انتظار 
داشت به دیگران رحم كنيم. ترافيك جاده چالوس فقط 
یك نشانه كوچك است از ما جماعت بي خيال كه همه  چيز 
را ساده مي گيریم و همه باید رعایت حالمان را بکنند جز 
ما كه انگار نافمان را با بي مسئوليتي بریده اند. ما بي خيال ها 
براي خودمان دنيایي داریم. این كرونا هم بي موقع آمده تا 
عيشمان را به هم بزند ولي مگر ما مي گذاریم؟ تا روزي كه 
خودمان و اطرافيانمان را مبتــال و قرباني نکنيم، محکم و 
استوار در جاده بي خيالي به راندن ادامه مي دهيم. ما چنين 

موجودات نازنيني هستيم!

دلش براي ماهي بزرگي كه صيد كرده بود، 
سوخت. با خود گفت كه این ماهي، ماهي 

عالي و عجيبي است و مي داند كه من 
چقدر پيــرم. تا به حال ماهي اي به 
این پرزوري نگرفته ام، ماهي اي 
به این غریبي نگرفته ام. شــاید 
مي داند كه نبایــد از آب بيرون 
بپــرد. اگر پرید یا وحشــي گري 

درآورد، بيچاره ام مي كند. اما شاید هم پيش از این چندبار 
به قالب افتاده، مي داند كه راه جنگيدنش همين است. از 
كجا مي داند كه فقط با یك نفر طرف است، یا آنکه طرفش 
پيرمرد است؟ اما عجب ماهي بزرگي است، اگر گوشتش 
خوب باشد، در بازار خيلي پول مي شود. طعمه را هم مثل 
ماهي نر خورد، كشــيدنش هم به ماهي نــر مي ماند، در 
جنگيدنش هم نشــاني از ترس نمي بينم. نمي دانم نقشه 

دارد یا او هم مثل من وامانده است؟
پيرمرد و دریا، اثر ارنست همينگوي

 امروز باورم به اینکه كرونا، دنيا را به هم ریخته، 
قوي تر شــد. همچنين باور به شکستن خيلي 
از مرزها. مرزهاي عاطفــه، مرزهاي مهرباني و 
حتي مرزهاي خشــونت. همچنين شکستن 
مرزهــاي ناپيدایي كه براي بســياري از افراد 

قابل رویــت نبود. مرزهــاي بدبختي زنان 
و كودكاني كه ســال ها در خانه هایشــان 
شکنجه مي شدند. زنان و كودكان بي پناهي 

كه دم بر نمي آوردند. اما حاال كرونا مرزهاي ســکوت آنها را هم 
در نوردیده است. همين دیروز بود كه سازمان پزشکي قانوني 
اعالم كرد؛ در سال 98 بيش از 82 هزار زن مورد همسر آزاري و 
خشونت قرار گرفته اند. به گفته كارشناسان این سازمان، بسياري 
از این خشــونت ها به  دليل محدودیت هاي قانوني، اجتماعي و 
مذهبي گزارش نمي شود. ولي من یکي از این هزاران را در كشورم 
مي شناسم. یکي از ميليون ها زن سياه بخت این كره خاكي كه 
هر از گاهي، یکي از اعضاي بدنش با ضربات هولناك یك نامرِد 
وحشي، خرد مي شود و صداي شکســتن استخواني در همان 

خانه، خاموش مي شود. دست، پا، بيني و...
و گاهي رفتارهاي وحشيانه تر. اینکه ســر دختر 10 ساله را به  
خاطر یك اشتباه كوچك در كاســه توالت فرو كني و او را وادار 
 به عذر خواهي كني و برایش دنيایي از كابوس هاي وحشتناك

 بسازي.
خانواده ناتوان از انجام هر كاري، پليس هم با رضایت زن )از ترس 

شوهر( تك تك پرونده ها را مي بست و موضوع خاتمه مي یافت.
حاال آن دختر خردسال، جواني شــده است براي خودش، ولي 
مبتال به كرونا همراه با بي تفاوتي هاي پدر و فرار او از دخترش، 
به خاطر ترس از پول خرج كردن و ترس از ابتالي كرونا از دختر 
20 ساله. فرد دلسوزي دختر را به دكتر برد. دیگري دارویش را 
خرید. آن دیگري پول تستش را داد و این دختر همچنان با سرفه 

غذا مي خورد. با سرفه مي خوابد. سرفه، سرفه، سرفه.
آنقدر كه مادر زخم خورده را شبانه به طغيان وا مي دارد و ساعت 
4صبح، شروع به كوفتن در خانه این مرد مي كند، آن هم با هياهو 
و پرخاش. خانه اي باالي ســرش با زني به نام هوو. داد و فریاد 
مي كند براي رســاندن دختر جوان به بيمارستان. مردي كه از 
رساندن دخترش به دكتر طفره مي رفت و مي گفت: به من مربوط 
نيست. زن در این سحرگاه به سيم آخر زده و داد و فریاد مي كند. 
فریادهایي كه چند دهه در گلویش خشــك شده بود. مي دانم 
این روزهاي كرونایي زن هایي زیادي دســت به طغيان زده اند 
یا خواهند زد. روزهایي كه فشــار اقتصادي خشمگين ترشان 
كرده و كرونا بساط دستفروشي شان را هوا كرده است. بيکاري 
و محدودیت ها و حتي غم نان شــب هم رهایشــان نمي كند و 
شده است حکایت قوز باال قوز. امروز با شنيدن خبر پرخاش ها 
و فریادهاي در گلو مانده زني خشونت دیده و ساكت، باور كردم 

كرونا مرزهاي بيشتري را جابه جا خواهد كرد.

اكنون پس از چند ماهي كه از شــيوع 
كووید-19 مي گذرد، شواهد بيشتري 
به دست آمده اند كه اغلب موارد سرایت 
ویروس كرونا مربوط به شمار معدودي 

از افراد دچار عفونت است كه آنها 
را »ابرناقل« مي نامند.

ابرناقل اصطالحي است كه در 
همه گيري شناسي براي فردي 

به كار مي رود كه نســبت یك فرد معمولي دچار عفونت، 
با احتمال بسيار بيشتري ممکن اســت عامل عفونت زا را 
به دیگران منتقل كند. ســرایت در برخي از بيماري هاي 
واگير از »قاعده 80/20« یا »اصل پارتو« )به نام اقتصاددان 
ایتاليایي ویلفردو پارتو( پيروي مي كند، یعني تقریباً 20 
درصد از افراد داراي عفونت عامل 80 درصد موارد سرایت 
عامل عفونت زا به دیگران هستند.گرچه هنوز دانشمندان 
تعریف دقيقي براي ابرناقل هاي كرونا ازلحاظ شمار افراد 
آلوده شده به وسيله آنها نداده اند، اما به طوركلي ميزان افراد 
آلوده شده به وســيله ابرناقل ها باید بيش از ميانگين افراد 
آلوده شــده به وســيله هر فرد داراي عفونت كروناویروس 
باشــد كه در حد 2 تا 3 تخمين زده مي شود.بررسي هاي 
جدید نشان مي دهند كه سرایت ویروس كرونا نيز  گویا از 
»اصل پارتو« پيروي مي كند، یعني 80 درصد موارد جدید 
سرایت ویروس كرونا ناشي از كمتر از 20 درصد افراد ناقل 
است، به عبارت دیگر، اكثریت افراد دچار كرونا شمار بسيار 
اندكي از دیگران را مبتال مي كنند و در مقابل اقليتي معين 
از ابرناقل ها به شدت ویروس را در محيط انتشار مي دهند.

هنوز نمي دانيم چه عواملي باعث مي شوند كه برخي از افراد 
به صورت ابرناقل ویروس درآیند. ممکن اســت علت »بار 
ویروسي« باالتر در این افراد و ریزش بيشتر ویروس از آنها 
در محيط باشد؛ اما باز معلوم نيست چرا در برخي از افراد بار 
ویروسي باالتر است و فعاًل راهي عملي براي شناسایي این 
افراد در دست نيست.گرچه نمي توان ابرناقل ها را از طریق 
پزشکي تشخيص داد، اما مي توان تأثير آنها را با »ردیابي 
تماس« محدود كرد: یعني شناسایي افراد ناقل ویروس و 
ایزوله كردن آنها و هر كس دیگري كه با آنها در تماس بوده 
است.محيط هاي سربسته با تهویه ناكافي، تجمع زیاد افراد 
در كنار هم و تماس نزدیك با دیگران شرایطي هستند كه 
امکان آلوده شدن افراد بسيار را به وسيله ابرناقل ها فراهم 
مي كنند.بنابراین با به حداقل رســاندن حضور در محيط 
هاي سربسته و به حداكثر رساندن تهویه در این محيط ها، 
ّ ها و  محدود كردن افراد حاضر درون اتاق ها و ســاختمان 
حفظ فاصله گيري جسمي دست كم 2 متري مي توان مانع 

سرایت ویروس كرونا به وسيله ابرناقل ها شد.

رمان »آكابــادورا قابله مرگ« 
نوشــته ميکال مورجيــا را ویدا 
عامري به فارســي برگردانده و 
توسط نشر هرمس منتشر شده 
است.این كتاب رماني ایتاليایي 
است كه نخستين بار سال2009 
ميالدي منتشــر و ســپس به 
چندزبان ترجمه و عرضه شــد. 

داستان این رمان، مربوط به نيمه 
اول قرن بيستم اســت و در روستایي كوچك در ساردینا 
به نام ســورني جریان دارد. ماریا ليسترو كوچك، فرزند 
چهارم و آخر خانواده اي در ســورني اســت كه پدرشان 
را از دســت داده اند كه بــه فرزندخواندگــي زني بيوه و 
ثروتمند به نام بوناریا اورایي درمي آید.در ادامه داســتان 
نکته مرموزي در این پيرزن سياهپوش دیده مي شود كه 
ماریا را مي ترساند و قادر به دركش نيست. چيزي كه ماریا 
درك نمي كند در سکوت پيرزن، در نگاه ترسناكش و در 
دانشش از مرگ و زندگي است.نسخه اصلي كتاب آكابادورا 
از سوي انتشارات »اِیينا یودي« ایتاليا منتشر شده است. 
»ميکال مورجيا« سال1972 در ایتاليا به دنيا آمده است. 
او نخســتين كتابش را با نام »جهان باید بداند« منتشر 
كرد و »سفر به ساردنيا« نام كتاب دیگري از این نویسنده 
ایتاليایي است. آكابادورا به زبان آلماني هم برگردان شده 
اســت. آكابادورا جایزه »كمپيلو« 2010 را هم دریافت 

كرده و مدت ها در زمره كتاب هاي پرفروش ایتاليا بود.

پرخاشوخشمممنوع
وقتي بــا نهایت توان ســر كودك خــود داد مي زنيم و 
باكلمات نامناســب به او توهين مي كنيم یا به او آسيب 
جسمي مي رسانيم، در حال تربيت او نيستيم، بلکه خشم 
خود را تخليه مي كنيم. از خودمان بپرسيم آیا هدف ما 
از بچه دارشدن، آوردن موجودي به این دنيا بود تا تمام 
خشم هاي فروخورده مان را سر او تخليه كنيم؟ از خود 
بپرسيم آیا براي ما لذتبخش است فردي ما را به خانه اش 
دعوت كند و مدام ما را مورد بي احترامي، تحقير ، توهين 
و خشم خود قرار دهد؟ این همان كاري است كه بيشتر 
ما با كودكمان انجام مي دهيم. به مدیریت خشــم خود 

بيشتر توجه كنيم. 

مسئله همبستگي اجتماعي ازجمله مسائلي است كه 
نه تنها در فضاي علوم اجتماعي معاصر مطرح است، بلکه 
از سوي صاحب نظران در كشور ما با حساسيت بيشتري 
بدان نگریسته مي شود. موضوع دوست بودن با یکدیگر 
در سطح زیست اجتماعي و دوســت داشتن به مثابه 
مبنایي براي دست یافتن به همبستگي سازنده و پویا 
در جامعه، چند دهه اي است كه در محافل علمي توجه 
صاحب نظران جهاني را به خود جلب كرده و نظریه هایي 

در این باره ارائه شده است.بي تردید استفاده از ظرفيت هاي تاریخي و ميراث فرهنگي 
كه یك جامعه از آن برخوردار است، مي تواند راه هاي رسيدن به چنين همبستگي اي 
را هموارتر سازد و در بحث حاضر، در همين راستا، آموزه شمس تبریزي به عنوان 
یکي از ذخایر فرهنگي انتخاب شده است. كوشش بر آن است تا محوریت دوستي 
به عنوان پایه زندگي اجتماعي و در عين حال اساس خلقت از دیدگاه شمس مورد 
بحث قرار گيرد و ابعاد مختلف مطرح شده از سوي وي براي اثربخشي دوستي در 
تعالي بخشيدن به زندگي اجتماعي انسان به گفت وگو نهاده شود. ویژگي دیگر این 
بحث آن اســت كه تا كنون كمتر به ابعاد اجتماعي تعاليم عرفاني پرداخته شده و 
بيشترین تمركز بر نقش این تعاليم در سلوك فردي انسان بوده است كه الزم است 
افق دید پژوهش ها در این باره گســترش یابد.بيست وهفتمين نشست از مجموعه 
درس گفتارهایي درباره شمس تبریزي در روز چهارشــنبه 15مرداد ساعت16 با 
سخنراني دكتر احمد پاكتچي به »دوستي اســاس خلقت و پایه زندگي از منظر 
شمس تبریزي« اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش خواهد شد.عالقه مندان 
 مي توانند با مراجعه به صفحه اینســتاگرام مركز فرهنگي شــهر كتاب به نشاني

 Instagram/bookcityculturalcenter ایــن درس گفتــار را به صورت زنده 
مشاهده كنند.

تازه ترین یافته هاي پژوهشگران 
نشــان مي دهد مبتالیــان به 
ویروس كرونــا )corona( در 
كنار از دســت دادن احساس 
بویایي و چشــایي، در سيستم 
شــنوایي خود نيز دچار مشکل 
مي شوند. به گزارش دیلي ميل، 

متخصصان دانشگاه علوم پزشکي منچستر در تازه ترین پژوهش هاي خود روي 
بيماران مبتال به ویروس كرونا اعالم كردند، تضعيف شنوایي یکي از مواردي است 
كه در بيماران مشاهده مي شود. همينطور شماري دیگر از بيماران اعالم كردند 
در گوش خود صداي زنگ ضعيفي را به صورت مداوم مي شــنوند. در این مطالعه 
121بيمار بالغ مورد بررسي قرار گرفتند. این افراد 8 هفته پس از مرخص شدن 
از بيمارستان سنجش شدند كه این پژوهش ها نشان داد از هر 8كرونایي یك نفر 
دچار معضالت شنوایي مي شــود یا در گوش خود صداي زنگ ضعيفي را به طور 
مداوم مي شنود. دكتر كوین مونرو، استاد دانشگاه علوم پزشکي منچستر گفت: ما 
از گذشته مي دانستيم كه بعضي بيماري ها مثل سرخك )Measles(، اوریون و 
مننژیت مي تواند سيستم شنوایي افراد را تحت تأثير قرار دهد اما این نخستين باري 
است كه معلوم شد ویروس كرونا با صدمه زدن به عصب هاي شنوایي كه پيام هاي 

صوتي را به مغز مي رساند، سبب كم شدن شنوایي افراد مي شود.

»ناســا« بودجه اي را براي یك 
تحقيــق جدید مهــم، درباره 
»زندگي بيگانه« در سایر نقاط 
كيهــان اختصــاص مي دهد. 
به گزارش ایندیپندنت، این طرح 
كه توسط دانشمندان دانشگاه 
هاروارد و دانشــگاه روچســتر 

انجام مي شود، آسمان را براي دیدن اثراتي از زندگي، كه به عنوان »عالمت هاي 
فناوري«)هوش فرازميني( شــناخته مي شــوند، كاوش خواهد كــرد. اینگونه 
عالمت ها، نشانه هایي از فناوري بيگانه هستند كه به صورت اتفاقي یا عمدي بر ما 
نمایان مي شوند. در طول 3دهه گذشته این نخستين بار است كه ناسا این هزینه 
را براي جست وجوي زندگي هوشمند در سایر نقاط كيهان اختصاص مي دهد، و 
البته براي نخستين بار هم مي كوشد تا این كار را بدون جست وجوي امواج رادیویي 

مربوط به »عالمت هاي فناوري« به انجام رساند.
ناسا هنوز اشاره اي به ميزان این بودجه نکرده است.

سعيدمروتيیادداشت
منتقدسينماوروزنامهنگار

عليمالئكهپزشك همشهريیادداشت
روزنامه نگار وپزشك

عذرافراهاني
ویترین روزنامه نگار

آموزش

دریچه

دانستني هاكلك

سالمت

مانيل:رئيس جمهوري فيليپين بار دیگر به مردم توصيه 
كرد براي ضدعفوني كردن ماســك هاي صورت از بنزین 
استفاده كنند؛ درحالي كه كارشناسان و مقام هاي بهداشت 
مکررا هشــدار داده اند كه نباید این كار را كرد. به گزارش 
ایندیپندنت، برخي كاربر هاي فضاي مجازي زیر پست هایي 
كه بــه ایــن اظهارنظر غيربهداشــتي اختصــاص دارد 
 نوشته اند: او با ترامپ در ارائه اظهارنظر هاي اشتباه رقابت

 مي كند.

زلندورف:ساكنان شهري در حومه برلين هفته ها با معماي 
دزدي شبانه كفش هایشان روبه رو بودند تا اینکه سرانجام 
روباهي كه چند ســند و مدرك بر ضد  او برمال شــده بود 
توسط پليس دستگير شد. به گزارش یورونيوز، نخستين بار 
كریستين مایر، ســاكن این منطقه مطلبي در اینترنت  با 
موضوع گم شدن كفش هایش نوشت و مشخص شد شمار 
بسياري از مردم شهر كفش هاشان را گم مي كنند. سرانجام 

عکس دزد درحالي كه كفشي به دهان داشت او را لو داد.

پالرمو: جوزپه پاترنو، دانشــجوي 96ســاله ایتاليایي 
كه پيرترین دانشــجو به شــمار مي رود بــا موفقيت در 
 امتحانات، مدرك تحصيلي خود را از دانشــگاه دریافت 
كرد. به گزارش یورونيوز، او با اشــاره بــه ثبت نامش در 
رشــته تاریــخ و فلســفه دانشــگاه پالرمــو در دهه90 
زندگي مي گویــد: »به خودم گفتم یــا اآلن یا هيچ وقت، 
 و بعــد تصميــم گرفتــم در ســال2017 ثبــت نــام

 كنم.«

ماتابلند: زن ســالمندي در یکي از روستاهاي زیمبابوه در 
مراسم تشييع خود 2بار زنده شد. به گزارش اسپوتنيك و به 
گفته او یکي از خویشاوندان این زن كه در شهر ماتابلند شمالي 
دفن شد درست هنگام انتقال به گورستان یك بار تکان خورده 
اســت و بعد از چند دقيقه پزشــکان دوباره مرگ او را اعالم 
كرده اند؛ اما دوباره هنگامي كه مي خواســته اند او را در قبر 
بگذارند جسد یك بار دیگر تکان مي خورد و به همين دليل 

خویشاوندان او براي دفن این زن چند روز مردد بوده اند.

2بارزندهشدنمتوفيدرمراسمتشييعفارغالتحصيليپيرتريندانشجويجهاندستگيريروباهكفشدزدتوصيههايغيربهداشتييكرئيسجمهور

رانندگيدرجادهبيخيالي

آكابادوراقابلهمرگ»ابرناقلهاي«كروناچهكسانيهستند؟كروناوشكستنمرزهايخشونتخانگي

دوستياساسخلقتوپايهزندگي
ازمنظرشمستبريزي

تأثيركرونابرشنوايي

نخستينبودجهرصدبيگانهها
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كارنامه احمدشاه
اگر مراعات شاهي اش را نمي كرده اند، 

نمره خوبي مي گرفته

احمدشاه، طفلي بود كه به پادشاهي رسيد. پدرش محمدعلي شاه 
توسط مشروطه چيان به روسيه تبعيد شده بود و او را كه به سن 
قانوني نرسيده بود به شاهي رسانده بودند اما شاه خردسال هنوز 
مدرسه مي رفت و نزد نام آوراني مثل محمدعلي فروغي، تاريخ، 
كمال الملك معروف، نقاشي و عمادالكتاب، خط مشق مي كرد. از 
قرائن پيداست كه گرچه احمدشاه، شاه ضعيفي بوده اما گويا در 
مدرسه شاگرد ساعي و كوشايي بوده است و اگر نگوييم مراعات 
شاهي اش را نمي كرده اند، نمره خوبي مي گرفته. در كالس درس 

شاه البته شاهزاده هاي ديگر قاجاري نيز حضور داشته اند.

سند  

  گفت و گو با   جمشيد كيان فر ��������������������������������������������������������

احمدشاه قاجار، آخرين پادشاه دودمان قاجاري در شرايطي در 
سال1308 در پاريس درگذشت كه 4سال پيش از آن، از سلطنت 
خلع شده بود� او در آن زمان هم حتي در تهران نبود تا از خود در 
برابر مجلس دفاع كند و اساســا مدافع خاصي نداشت� جمشيد 
كيان فر، محقق و تاريخ پژوه مي گويد: »احمد شــاه براي نبرد و 
درگيري با دولت تربيت نشده بود و شــاهي بود كه طبق قانون 

مشروطيت، تنها سلطنت كرد و حكومت نكرد«�

برايمان كوتاه و مختصر از دودمان احمدشاه بگوييد� او 
از نوادگان چه كساني بود؟

احمدشاه از يك طرف نتيجه دختري ميرزاتقي خان اميركبير و از سوي 
ديگر، نواده كامران ميرزا است. وقتي پدرش محمدعلي شاه به سلطنت 
مي رسد، از تبريز به تهران می آيد. در دارالخالفه بوده كه بقيه ماجراهاي 

مشروطه پيش مي آيد و به پادشاهي مي رسد.

احمدشاه چگونه شخصيتي داشت؟
انقالبيان پس از عزل محمدعلي شــاه كوتاه آمدند و دست از سوداي 
سلطنت برداشتند و قبول كردند كه فرزند ارشــد او را كه در آن زمان 
11سال بيشتر نداشت، از سفارتخانه روس بخواهند و در اختيار انقالبيان 
بگذارند. انقالبيان ابتدا او را به سلطنت آباد مي فرستند و پس از آن وارد 
كاخ گلستان مي شوند و او را به عنوان پادشاه معرفي مي كنند؛ طفلي 
كه براي به سلطنت رســيدن، با دوري از پدر و مادر اشك مي ريخت 
و همين اشــك را پدر و مادر هم مي ريختند. چون طفــل بود براي او 

نايب السلطنه تعيين كردند. نخستين نايب السلطنه شيخوخيتي داشت 
و يكي از اعضاي مهم ايل قاجار به نــام عضدالملك قاجار بود. با همان 
شيخوخيتش، حالتي مدبرانه و تســاهل و تسامح داشت. البته طولي 
نكشيد كه او درگذشت و سپس نايب السلطنه دوم را انتخاب كردند كه 
ناصرالملك قره گوزلو بود. اين شخص تحصيل كرده انگلستان و آكسفورد 
بود و سابقه وزارت و صدارت داشت. او هم بنا را بر اين گذاشت كه به نوعي 
در مقابل دولت ها كوتاه بيايد و دولت را به نخست وزير واگذار كرد و اداره 
كشور را به آنها واگذاشت و نايب السلطنگي و تعليم و تربيت وليعهد را 
تمام و كمال برعهده گرفت. نخستين خميرمايه رشد احمدشاه براي اين 
بود كه او را براي سلطنت آماده مي كنند و نه براي حكومت داري. هر دو 
نايب السلطنه پيرو اين خط مشي بودند. احمد شاه تا هفده سالگي تحت 
قيموميت نايب السلطنه بود، اما باالخره تصميم گرفت كه تاجگذاري 
كند. سلطنت احمدشاه را بايد از 25تير 1288خورشيدي تا آبان 1304 
بدانيم، اما تاجگذاري او در 29تيــر 1293 صورت مي گيرد و به عنوان 
پادشاه از اين تاريخ بر تخت ســلطنت مي نشيند. اين تاريخ دقيقا يك 

هفته تا 10روز پيش از شروع جنگ جهاني اول است.

سيماي حكمراني احمدشــاه چگونه بود؟ گروهي 
او را شــاهي جوان و بي اراده مي نامند و گروهي ديگر وي را 

ستايش مي كنند�
احمدشاه در طول سلطنتش پادشاهي دموكرات بود. او تعليم يافت تا 
ســلطنت كند و نه حكومت. اگر پدرش محمدعلي شاه براي حكومت 
كردن تربيت شــده بود، اما او در مقابل ايــن كار را نكرد و پذيرفت كه 
دولت اداره امور كشور را برعهده بگيرد و به عنوان نماد عالي ترين فرد در 
حكومت ايران، صرفا سلطنت كند. حتي وقايعي كه پيش آمد، نشان داد 

مرگ احمد شاه در مطبوعات آمريكا
بر جسد احمد شاه در مسجد مسلمانان پاريس نماز خواندند 

مطبوعات خارجی

 آرش نهاوندي ������������������������������������������������������������������������������������������������

روزنامه شــيكاگو ديلي تريبيون در تاريخ 28فوريه 1930)9اسفند 1308( 
در گزارشي با عنوان »شاه ســابق ايران در پاريس درگذشت؛ قرباني زندگي 
شبانه« از درگذشت آخرين پادشاه سلســله قاجاريه خبر داد. خبرنگار اين 
روزنامه ابتدا با لحني زننده مطلب خود را اينچنين آغاز كرد: مرد چاق كوچك 
كه در ميكده ها و عشــرتكده هاي اروپا به خوبي او را مي شــناختند، امروز 
بعد ازظهر در بيمارستان آمريكايي در نويي )واقع در حومه پاريس( درگذشت. 
او احمدميرزا نام داشت كه زماني به عنوان پادشاه ايران در 16سالگي انتخاب 
شده بود. )احمد شاه در 12سالگي به پادشاهي انتخاب شد و در 16سالگي 
تاجگذاري كرد(. او در سال هاي پس از بركناري به ولخرجي و اسراف در قاره 
اروپا مشغول بود. احمد شاه كه به مدت يك سال در بيمارستان بستري بود، 
2 روز قبل بر اثر ابتال به ورم كليه مورد عمل جراحي قرار گرفت و امروز بعد 

از ظهر در گذشت.
در ادامه اين مطلب به اين اشاره شده كه زماني كه احمد شاه، پادشاه سلسله 
قاجاريه، نفس  هاي آخر خود را مي كشيد، محمد حسن خان، برادرش )آخرين 
وليعهد قاجاريه( و صالح  خان، منشــي وي در كنار تختش در بيمارســتان 
حضور داشتند. اين روزنامه همچنين خبر داد كه فرداي درگذشت احمد شاه، 
امام مسجد مسلمانان پاريس به بيمارستان خواهد آمد تا مراحل آماده سازي  
جسد براي خاكسپاري انجام گيرد. به نوشته هنري ويلز، نويسنده اين گزارش، 
احمدشاه 18همسر در زمان حيات خود اختيار كرد. او زماني كه تازه به سلطنت 
رسيده بود، تمايالتي از خود به ايجاد يكپارچگي و وحدت در كشورش نشان 
داده بود. اما در سال هاي اخير، اين مرد چاق كوچك كه عالقه زيادي به زندگي 
شبانه پاريس داشــت، از خود عالقه اي به برقراري وحدت در كشورش نشان 
نمي داد. خون زندگي شبانه پاريس در رگ هاي احمد ميرزا جاري شده بود. او 
پيش تر نيز با به همراه داشتن چك هايي به مبلغ يك ميليون پوند به پاريس سفر 
مي كرد و داستان هاي افسانه اي از عيش و نوش او در پاريس بر سر زبان ها بود. 
اخباري كه از روابط عاشقانه وي در فرانسه منتشر مي شد باعث از بين رفتن آبرو 
و اعتبارش در داخل كشورش ايران مي شد. او زماني كه در سال1925 )1304( 
توسط رضاخان در ايران بركنار شــد، از خود واكنش چنداني نشان نداد؛ چرا 

كه در پاريس به وي خوش مي گذشت و ما بقي قضايا ديگر اهميتي نداشت.

 شاهی كه قرار نبود
 حكومت كند

احمدشاه در پاريس درگذشت
كه او همين رويه را با صدراعظم ها و وزيرانش در پيش مي گيرد. اولين 
نخست وزيري كه انتخاب مي كند، ميرزاحسن خان مستوفي الممالك 
اســت و بالفاصله جنگ جهاني اول شروع مي شــود. دولت ايران 2راه 
داشت؛ يا بايد با يكي از طرفين قدرت همراه شود و يا اعالم بي طرفي كند. 
البته اگر مي خواست وارد جنگ شود، نه توانش را داشت و نه اقتصاد و 
ارتشي قوي. پس در اين ميان مستوفي الممالك است كه اعالميه مي دهد 
و اعالم بي طرفي مي كند و احمدشاه هم اعالميه او را گردن مي نهد. اين 
نخستين حركتي است كه در زمان سلطنت او رخ مي دهد و او هم تمكين 

مي كند و دست دولت را براي تصميم گيري ها باز مي گذارد.

احمدشاه در مورد قرارداد 1919 چه موضعي داشت؟ 
گويا او در اين باره سفري هم به انگليس مي كند�

وثوق الدوله، نخست وزيري كه در آن سال ها كمي هم عجيب بود، 2سال 
دوام مي آورد و مسبب قراردادي مي شود كه در تاريخ قرارداد مناسبي 
نيست و به قرارداد 1919 اشــتهار دارد. طبق اين قرارداد، ايران تحت 
قيموميت انگليس درمي آمد و انگليسي ها وظيفه داشتند كه راه بسازند، 
ارتش ايران را بازســازي كنند و چرخ اقتصــاد را بچرخانند. اما تحت 
قيموميت درآمدن پادشاه، صيغه جديدي بود كه الينحل باقي مي ماند! 
در همين ايام احمدشاه سفري به انگليس مي رود و مورد استقبال قرار 
مي گيرد. برخي ها مي گويند كه وثوق الدوله او را به انگليس مي برد تا 
قرارداد 1919 را تصويب كند. برخي ها حتي احمدشاه را متهم مي كنند 
كه پول مي گيرد. اما چنين چيزي صحت ندارد. احمدشاه در يك كالم 
مالدوســت بود، اما وطن فروش و خائن نبود و به همين دليل سر ميز 
شام به قرارداد 1919 هيچ اشــاره اي نمي كند و حتي پليس جنوب را 
كه دست ساخته انگليس بود، رسميت نمي دهد و هيچ صحبتي درباره 
آن نمي كند. او كه از ســوي وثوق الدوله و اطرافيانش تهديد به خلع از 

سلطنت شده بود با وجود اين، اين كار را نمي كند.

كودتاي 1299 پايه هاي حكومت احمدشــاه را سست 
كرد� چرا او طي آن سال ها كاري براي حفظ اريكه قدرتش نكرد؟

6ســال پس از تاجگذاري احمدشــاه كودتا مي شــود؛ يعني در 
سال1299. البته كودتا نيست و عده اي از قزوين براي گرفتن حق 
و حقوق خودشان عازم مي شــوند. معموال در كودتا باالترين نهاد 
حكومت خلع مي شود، اما در 1299 خونريزي اي هم نمي شود. فقط 
نخست وزيري كه استعفا كرده بود بازهم توسط شاه تغيير مي كند 
و كسي هم كه به عنوان فرمانده قزاق به تهران آمده بود وزير جنگ 
مي شود. اگر كودتايي هســت در 1304 با ماده واحده مجلس بايد 
كودتا را پيگيري كرد. آنجا پادشــاه را خلع مي كنند و در آن زمان 
است كه در ماده واحده، مجلس رسما انقراض سلسله قاجار را اعالم 

و نخست وزير را همه كاره اعالم مي كند.

چرا احمدشاه در مقابل رضاخان سردارسپه مقاومت 
نكرد و پادشاهي را واگذاشت و به پاريس رفت و همانجا درگذشت؟

همانطور كه گفتم او براي سلطنت تربيت يافته بود، نه براي حكومت. 
معتقد بود كه دولت كارش را بكند و او سلطنتش را. نيرو و ابزار مقاومتي 
هم در دست نداشت. حساب كنيد كه از 100نماينده 10نفر هم موافق 
احمدشاه باشند، بقيه چه؟ نيروي نظامي دست نخست وزير است كه 
قزاقخانه را در اختيار دارد و آن را هم بازسازي كرده. با 4شاطر و نگهبان 
قصر سلطنتي كه نمي توان مقابل نيروي قزاق ايستاد. بنابراين به راحتي 
تن به فرار از ايران مي دهد و از سلطنت خلع مي شود. درباره آنچه باعث 
روي كار آمدن پهلوي مي شــود، بايد نتايج پس از جنگ جهاني اول، 
قحطي، ناامني جاده و راه ها را بررسي كنيم. اين ناامني در همه جا بود. 
مردم آن روزگار امنيت، رونق اقتصادي و رشد فرهنگي مي خواستند. 
در حقيقت دولت جديد زمينه ساز آنها بود و احمدشاه كاري از دستش 
برنمي آمد كه بخواهد پايداري كند، خاصه اينكه براي نبرد و درگيري 

با دولت تربيت نشده بود.

خود احمدشاه شكايت كند
بعد از اينكه در ســال1301 احمدشاه از 
سيدابراهيم ضياءالواعظين - مدير روزنامه 
قيام- كه به وي توهين كرده بود به محكمه 
عدليه شــكايت برد و در محافل سياسي 
تهران غوغايي به پا كرد كه شاه حق خود را 
از محكمه خواسته است، سال بعد روزنامه 
قانون به همين جرم اين بار توسط نظميه 
توقيف شد� وزارت عدليه در بهمن ماه1302 
در نامه اي به وزارت معارف درخواســت 
داد كه اگر قرار است اين روزنامه توقيف 
بماند از آنجا كه محكمه سلب صالحيت 
رســيدگي به خود داده است، الزم است 
كه خود اعليحضرت همايوني احمدشاه 

به عنوان شاكي خصوصي اقدام نمايد�

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

از تبــار قاجــار بــود و فرزند 
عبدالحســين ميرزا فرمانفرما 
اما وقتي كودتا شــد و رضاخان، 
سردارسپه و وزير جنگ و بعد، 
رئيس الوزرا و بعدتر، شاه شد، در 
كنار علي اكبر داور و عبدالحسين 
تيمورتاش، يكي از نزديك ترين 
معاشــران او بود و البته دست 
آخر، باليي بر ســرش نازل شد 
كه پيش تر بر سر آن دو آمده بود�

 بر ســر اينكــه نصرت الدوله 
فيروز در جريــان معاهده 1919 
از بريتانيا پــول گرفت يا تالش 
كرد تا نخست وزير دولت كودتا 
باشد بحث بسيار است اما آنچه 
در كارنامه زندگي او جالب توجه 
است و شايد كمتر محل صحبت 
بوده، نقش او براي ايجاد راه آهن 

در ايران است�
ماجــرا بــه مــرداد 1298 
برمي گرددY زمانــي كه ميرزا 
حســن خان وثوق الدوله، پس 
از مشــاورالممالك انصاري، او 
را به وزارت امورخارجه گمارد؛ 
انتصابي كه همزمان با نخستين 
ســفر احمدشــاه به فرنگ در 
نخستين سال پس از پايان جنگ 
جهاني اول شد� يكي از برنامه هاي 
ســفر، مذاكره درباره احداث 
راه آهن سراســري در ايران بود 
و پس از تالش هاي فيروز، مقرر 
شد شركت انگليسي »ديكرز و 
آرمسترانگ« آن  را عملياتي كند�
در اين ميــان رئيس الــوزرا و 
وزير خارجــه دچار اختالف نظر 
بودند؛ وثوق الدوله به خط آهن 
شــمالي- جنوبي اعتقاد داشت 
كه از مشهد شــروع شده و به 
تهران، قزوين، خرم آباد و بندر 
خرمشــهر در خليج فارس ختم 
مي شــد و نصرت الدوله نگاهش 
متوجه مسير شرقي- غربي بود 
يعني از همان مشهد آغاز شده، 
با اين تفاوت كه پس از تهران، به 
همدان، كرمانشاه و خانقين در 
عراق ختم مي شد� زيرا خط آهني 
اســتانبول را با عبور از سوريه و 
اردن- و در خطوط فرعي لبنان 
و فلســطين- به جده مي رساند 
و در نهايــت به عــراق منتهي 
مي  شد� نصرت الدوله به توسعه 
روابط تجاري ايران مي انديشيد 
و وثوق الدوله بيم فروپاشي اين 

گستره آهني را داشت�
اين كابينــه، پــس از معاهده 
1919، در سوم تير يك سال بعد، 
به ناچار كناره گرفت و مذاكرات 
نصرت الدوله بــه محاق رفت تا 
آنكه راه آهن سراســري ايران، 
18 سال بعد به بهره برداري رسيد�

سياستمدار

از مشهد تا 
خانقين

نصرت الدوله فيروز 18خرداد 
1308 به حبس افتاد

اين سند برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

شيرعلي مردون
شورش عليمردان خان بختياري 

در سال1308ش شورش گســترده اي ميان ايل بختياري به وقوع 
پيوســت كه براي دولت نوظهور پهلوي مشــكالتي جدي ايجاد 
كرد� اين شــورش كه توســط يكي از خوانين بختيــاري به نام 
عليمردان خــان رهبري مي شــد، تلفات و خســارات زيادي به 
ارتش نوپديــد رضاشــاه وارد آورد و او را وادار كرد سياســت 
جديدي در قبال ايل بختياري درپيش گيرد�دســتگيري ســران 
ايل و تضعيف قدرت سياســي و نظامي آن، با اجــراي طرح هاي 
 خلع سالح و اسكان عشــاير، محورهاي اصلي اين سياست بودند.

عليمردان خان از طايفه محمودصالح، يكي از شاخه هاي بزرگ ايل 
بختياري از تبار چهارلنگ بود� مادرش بي بي مريم، معروف به سردار 
مريم بختياري دختر حسينقلي خان ايلخاني بختياري بود� در سال 
1302 خورشيدي، بعد از مجزا شدن طوايف چهارلنگ از هفت لنگ به 
همراه برادر خود محمدعلي خان به عنوان رؤساي اين طايفه تعيين 
شــدند� عليمردان خان پس از مدتي عليه دولت رضاشاه شوريد و 
بختياري و شمال خوزستان را تصرف كرد اما نهايتًا با تهاجم ارتش 
و پا درمياني ديگر خوانين بختياري پس از يك ســال جنگ حاضر 
به صلح و تسليم شــد و به زندان قصر منتقل گرديد� سرانجام در 
1313شمسي و برخالف امان نامه اي كه رضاشاه صادر كرده بود در 
برابر جوخه اعدام قرار گرفت� مرگ عليمردان خان تأثير زيادي بر ايل 
بختياري گذاشت تا حدي كه دليري هاي او در ميدان جنگ به ميان 
مثل ها و شعرهاي بختياري نيز راه يافت و آهنگسازان براي او ترانه 
شيرعليمردان را ساختند كه بيشترين اجرا را در ميان خوانندگان 
موسيقي لري داشته است� عليمردان نمادي از قهرماني و رشادت قوم 
لر ايراني در تاريخ معاصر است كه به رغم تمام مصايبي كه در قرن هاي 
 متعدد متحمل شده، ايستاده و استوار در مرزهاي ايران حاضر است� 
تفنگ عليمردون هم باز صدا كرد/  سرهنگ كله پوستي هنگ باِل كرد�

روايت شيكاگو ديلي تريبيون  از مرگ احمد شاه



خدنگ آرزو
شروان اميرزاده ������������������������������������������������������������������������������������������������������

ناهيد با انتشــار اين كارتون و متني به ضميمه آن گزارشي از وضعيت افغانستان در 
سال1308مي دهد؛ زماني كه امان اهلل خان استعفا كرده و جنگي داخلي در شرف وقوع 

است كه هند، پاكستان و افغانستان را درگير خواهد كرد. در نهايت نويسنده روزنامه 
ناهيد، هوادار امان اهلل خان- پادشاه اصالح گر افغانســتان- است. زير اين كارتون در 
حمايت از امان اهلل خان آمده اســت: »عفريت و اژدهاي جهالت افسون بردار نيست و 
افسون گران را در كام خود فرو مي  برد!  اي بسا خدنگ آرزو كه به هدف مراد نرسيده!«. 

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

»كليه اتباع ذكور ايران مكلف هستند كه ملبس به لباس متحدالشكل بشوند«؛ اين 
خالصه قانوني بود كه در سال1307 تصويب و از ابتداي فروردين 1308 الزم االجرا 
شد؛ قانوني كه به موجب آن مرد ها موظف بودند، كاله پهلوي را جايگزين كاله و 
عمامه شان كنند. طبق ماده دوم اين قانون، چند دسته از انجام اين قانون مستنثي 
بودند: روحانيون مجتهد، محدثين و طالبي كــه در درجه خود از عهده امتحان 
برآمده باشند. ماجرا ولي به همين سادگي  نبود. براي اثبات اجتهاد، نياز به تأييد 
مراجع تقليد بود، محدث بودن و منبر رفتن نيز احتياج به تأييد دو مجتهد داشت. 

باقي طلبه ها نيز بايد طبق نظامنامه امتحانات طالب كه در اسفند1307 تدوين 
شده بود، صالحيت شان را نشان مي دادند. مطابق اين نظامنامه طالب موظف به 
شركت در امتحان بودند و در صورت قبولي از وزارت معارف، تصديق نامه دريافت 
مي كردند. قوانين به شكلي تدوين و اجرايي شده بودند كه يك روحاني ساده عمال 
به  هيچ وجه امكان دريافت مجوز را كسب نمي كرد و در پيچ وخم بوروكراسي تازه 
به دوران رسيده پهلوي زمينگير مي شد. حوزه علميه قم كه از ابتداي تأسيسش 
رويه سكوت پيش گرفته بود، در اين مورد نيز واكنشي نشان نداد. برخي از علما 
و متدينين جهرم و تبريز اعتراض هايي كردند امــا به دليل عدم حمايت جدي، 
اعتراضشان به جايي نرسيد. مراجع از روي ناچاري به برخي از طلبه ها اجازه اجتهاد 

مي دادند و هركسي به نحوي كه مي توانست سعي مي كرد 
تا مجوزي براي خودش فراهم كند. در واقع تمام سعي 
روحانيت به جاي مبارزه با قانون، تالش براي دور زدن و 

نحوه تمكين آن بود.
تصويب و اجــراي قانون لباس متحدالشــكل، ابتداي 
مسيري بود كه در سال1314 به قانون كشف حجاب 
منجر شد. كسي نمي داند، شايد اگر مرجعيت در همان 
خشت اول در مقابل اين قانون مي ايستاد كار به كشف 

حجاب و نزاع هاي پس  از آن نمي كشيد.

روحانيت به جاي مبارزه با قانون لباس 
متحد الشكل، براي دور زدن آن تالش كرد

خشت كج

چهره اول

1 3 0 8

نصرت الدوله نقره داغ مي شود
 مجلس، اليحه نظارت بر خريد و فروش اسعار خارجي)ارز( را تصويب كرد
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اقتصاد

بيمارستان در اراضي جمشيدآباد
 با ارنست كپ قراردادي براي تهيه نقشه هاي ساختمان منعقد مي شود

اجتماعی

 امير حميدي نويد�������������������������������������������������������������������������������������������������

سال1297 شمسي است و با وجود راه اندازي مدرســه طب و استقالل آن از تشكيالت 
دارالفنون، اداره صحيه پايتخت كماكان پاسخگوي نياز بيماران نيست و توانايي آموزش 
باليني به دانشجويان را نيز ندارد. وجود همين دو مشكل براي دولت وقت كافي بود كه به 
صرافت احداث بيمارستاني بيفتد تا هم مكاني مناسب براي آموزش باشد و هم اداره صحيه 

بتواند توانايي پاسخگويي به نياز بيماران را در خود ببيند.
در سال1308زميني از اراضي منطقه جمشيدآباد از فيروز ميرزا فرمانفرما خريداري شد و 
اداره صحيه و وزارت دارايي به عنوان متوليان مسئول ساخت بيمارستان تعيين مي شوند. 
اين مركز درماني ابتدا بيمارستان 500تختخوابي نامگذاري و سپس با افزايش ظرفيت به 

1000تختخواب؛ از آن با نام معروف بيمارستان هزارتختخوابي ياد مي شود.

هر چند نخستين مناقصه ساخت بيمارستان در سال1308منتشر مي شود، اما تا 
سال1315عمال اقدام خاصي براي ساخت بيمارســتان انجام نمي شود و نهايتا با 
مهندسي آلماني به نام ارنست كپ قراردادي براي تهيه نقشه هاي ساختمان منعقد 
و براساس آن مقرر مي شود بيمارستان ظرف 2سال آينده به بهره برداري برسد؛ اما 
به دليل عدم توانايي شركت آلماني و نيز شروع جنگ جهاني دوم و ورود متفقين به 
ايران، كار ساخت متوقف مي شود. بيمارستان نيمه كاره مانده تا سال 1325در تصرف 
نيروهاي متفقين است و تنها با خروج قواي اشغالگر از كشور و تامين تجهيزات و منابع 
مالي از طرف دولت است كه بيمارستان سرانجام به بهره برداري مي رسد و وضعيت 
درمان و بهداشت سر و شكل بهتري به خود مي گيرد. اين بيمارستان 1000تختخوابي 
با نام - پهلوي سابق و امام خميني)ره( فعلي- همچنان پذيراي بيماران در آستانه 

قرن جديد است.

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

سال 1308 درحالي آغاز شد كه شورش عشــاير فارس ابعاد گسترده اي به خود 
گرفته بود و طوايف بهارلو، اينانلو و عرب ســر به طغيان برداشته بودند. با وجود 
اين دولت ايران در عرصه جهاني مشغول امضاي قراردادهاي تجاري، گمركي و 
بحرپيمايي با كشورهاي مختلف بود. برهمين اساس قراردادهاي ايران با كشورهاي 
بلژيك، فرانسه و سوئد در ارديبهشــت ماه و قرارداد ايران و چكسلواكي در خرداد 
امضا و مبادله شد. دراين گيرودار، خبر بركناري و دستگيري نصرت الدوله - وزير 
ماليه- مثل بمب در محافــل مختلف پايتخت صدا كرد. به دنبــال بركناري وي، 
رضاشــاه در اول تير در وزارتخانه ماليه حضور يافت و نطقي در انتظام امور ايراد و 
ســپس معاون وزارتخانه را منفصل و فطن الملك جاللي را جايگزين كرد و وزارت 
ماليه را تحت نظر رئيس الوزرا قرار داد تا 16شهريور كه محمدعلي فرزين به وزارت 
ماليه انتخاب شد. در شــهريور خبر اقتصادي ديگر اين بود كه هيأت وزيران جواز 
صدور ترياك را براي هر صندوق 24من ونيم، 275تومان تصويب كرد و شركت ثالثه 
كه بنا بود براي امتياز انحصاري ترياك تاسيس شود، برهم خورد. در نخستين ماه از 
پاييز1308 نخستين كارخانه ريسندگي به همت حاج رحيم آقاي قزويني در قزوين 
راه اندازي و در 16دي ماه نيز راه آهن خوزستان افتتاح شد. اما درميان اين تحوالت، در 
اسفندماه تصميم اقتصادي مهمي ازسوي دولت و مجلس اتخاذ شد كه براساس آن 
براي جلوگيري از بحران اقتصادي، هيأت وزيران پس از چند هفته جلسات فوق العاده 
و مشاوره با متخصصان، اليحه نظارت بر خريد و فروش اسعار خارجي)ارز( را تصويب و 
ازطرف وزيرماليه، تقديم مجلس كرد. با تصميم مجلس، تفتيش و كنترل اسعارخارجي 

برعهده دولت قرار گرفت و كميسيوني براي نرخ گذاري اسعار خارجي تشكيل شد.

فكاهی

سرنوشت بانك شاهي 

قصري براي اسيري 

نشانه هاي معماري مدرن كشورهاي پيشرفته چون آلمان در آن مشهود باشد

 نخستين زندان مدرن تهران افتتاح شد

معماری

تهران

  سعيد برآبادي ���������������������������������������������������������������������������������������������������

بانك شــاهي، نخســتين بانكي بود كه حكومــت وقت مي خواســت به عنوان 
نماد اقتصاد و بانكداري دوران رضاخاني بســازد، بنابرايــن بايد يكي از بهترين 
ساختمان هاي ميدان توپخانه از آب درمي آمد. بانك شاهي قرار بود امروزي باشد 
اما نشانه اي از گذشته نيز داشته باشد و حاال كه دارد دقيقا جا پاي بانك »ايران و 
انگليس«، مي گذارد، نشانه هاي معماري مدرن كشورهاي پيشرفته چون آلمان 
نيز در آن مشهود باشد. براي شــروع، رضاخان دستور تخريب ساختمان »بانك 

شرق« كه در واقع خانه »ميرزا قهرمان اميرلشكر« بود را 
صادر كرد. ميرزا قهرمان در تاريخ 
سياســي قاجارهــا نقش مهمي 
داشته اســت؛ حمداهلل مستوفي 
در كتاب »زندگاني من«، شــرح 

مي دهد كه چطور اميرلشكر با پرداخت پيشكش به ناصرالدين شاه مجوز گرفت 
تا سردر و ايوان خانه خود را به سمت ميدان توپخانه باز كند و در واقع شايد بشود 
گفت كه يكي از نخستين تخلفات شهرسازي تهران در همين پرونده سند خورده 
است.  در اينكه معمار بناي فعلي اين بانك يك غيرايراني است شكي نيست چرا كه 
استاد حسين لرزاده كه كار كاشي كاري اين ساختمان را انجام داده در خاطراتش 
به اين موضوع تأكيد كرده و نامي از مهندس كل كه معماري انگليسي بوده، برده 
است. 2 سال طول كشيد تا مردم نخستين بانك حكومت وقت را ببينند؛ ساختماني 
با آجرهاي قرمز و تزئينات داخلي كامال سنتي معماري ايران و بدنه و استراكچر و 

پالني وام گرفته از معماري اروپا.
 به اين سبك معماري، سبك ملي مي گويند اما در واقع تعارفي است اين نامگذاري 
و بايد آن را شروع دوره معماري نئوكالسيك ايراني دانست كه از يك سو 
وامدار گذشته باشكوه داخلي بوده و از سوي ديگر نشانه اي براي تبعيت 

از معماري نوين اروپا.

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

 »امروز از طرف اداره محترم تشــكيالت نظميه مملكتي به مناســبت 
تشــريف فرمايي اعليحضرت همايوني و افتتاح رســمي محبس جديد 
قصر قاجار كه ساختمان آن اخيرا به كلي خاتمه پذيرفته است دعوتي 
از آقايان وزرا، معاونين وزارتخانه ها و نمايندگان مجلس شوراي ملي به 
عمل آمده بود. 2ساعت بعد از ظهر آقايان مدعوين متدرجا در عمارت 
قصر قاجار حضور يافته در جايگاه مخصوصي كه قبال تهيه  گرديده بود، 
قرار گرفتند. اعليحضرت همايوني در ســاعت سه بعدازظهر در عمارت 
قصر قاجار تشــريف فرما گرديده و پس از اندكي توقف مشغول بازديد 
قســمت هاي محبس ها گرديدند«.اين متن خبر در باالي صفحه دوم 
روزنامه اطالعات 11 آذر 1308 منتشر شــد، خبر افتتاحيه نخستين 

زندان مدرن تهران يعني زندان قصر است؛ زنداني روي ويرانه قصر قاجار، نخستين 
قصري كه در زمان فتحعلي شاه قاجار توسط جوانان قاجار ساخته شده است. اين 
قصر در تيرماه1178 شمسي خارج از دارالحكومه تهران ساخته شد و فتحعلي شاه 
قاجار نام قصر را به اين كاخ تابستاني نهاد. اين قصر تا زمان ناصرالدين شاه به خاطر 
عالقه شاه به صاحبقرانيه كم كم از رونق افتاد و در نهايت رو به خرابي پيش رفت. 
در سال1306 زماني كه رضاشــاه تصميم به تثبيت حاكميت خود گرفت به فكر 
ساختن زنداني مدرن افتاد. تا آن زمان زندان عبارت از زيرزمين دوستاقخانه بود. با 
به قدرت رسيدن پهلوي زندان شهرباني جايگزين اين دوستاقخانه شد. اما رضاشاه 
نياز به زنداني محكم داشت؛ زنداني كه به نظر خرابه هاي قصر قاجار برايش محل 

مناسبي بود. او از نيكوالي ماركف، مهندس گرجي خواست تا اين زندان را طراحي 
كند. او هم با ايده ساخت زندان روي تپه قصر قاجار موافق بود. ساختمان زندان قصر 
با تغييراتي بالفاصله آماده شد و در 11 آذر 1308 با 192 اتاق و ظرفيت 800 نفر 
زنداني با حضور پهلوي اول در حالي افتتاح شــد كه نخستين زنداني اش سرتيپ 
درگاهي، رئيس شهرباني كشــور بود. زندان قصر قاجار براي سال ها مخوف ترين 
زندان ايران بود و زنداني هاي سرشناســي چون عبدالحســين خان تيمورتاش و 
فرخي يزدي و تقي اراني جان سالم از آن بيرون نبردند. آزادي زندانيان سياسي در 
آبان1357 يكي از عقب نشيني هاي مهم دولت پهلوي بود. زندان قصر در دهه 70 

تعطيل و در آذر91 با بازسازي تبديل به باغ موزه قصر شد.



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

در سال هاي نخستين سده جديد، مضمون اساسي رمان هاي فارسي 
وضع حقارت آميز زنان بود� مهم ترين شــان »تهران مخوف « بود و 
پس از آن، از مشهورترين شــان رمان »جنايات بشر يا آدم فروشان 
قرن بيســتم« نويســنده اش ربيع انصاري� او كارمند دولت بود و 
مدت ها در كرمانشاه به كارهاي دولتي اشتغال داشت� جنايات بشر 
مشاهده هاي او درباره وضع تيره روزان جامعه آن روز و توصيفي از 
وضعيت اجتماعي نيمه نخست حكومت رضاشاه بود كه به سبكي 

رمانتيك و رقت انگيز و آكنده از قطعه هاي تربيتي پند آموز نوشته 
شده بود� عنوان و شيوه پرورش داستان بيانگر تأثيرپذيري انصاري 
از داستان هاي پليسي و جنايي بود كه در آن سال ها به وفور ترجمه 
مي شــد و عجيب، حاال كه بعــد از نزديك به يك قرن ســراغ آن 
مي رويم، شبيه داستان »حريم« فاكنر است� اين كتاب هم داستان 
دو دختري است كه توسط باندي تبهكار دزديده مي شوند� اما ضعف 
مفرط فرم و مضمون آن با آه و ناله بسيار نويسنده كه به سرنوشت، 
بشر جنايتكار و اجتماع فاسد ناسزا مي گويد، همراه مي شود و پايان 
يأس آميز آن مانند فرجام بيشــتر رمان هاي آن روز است� به قول 

منتقدي نويسندگان رمان هاي اجتماعي آن روز ايران چون ربيع 
انصاري، اصالح طلباني اخالقي بودند كه به دگرگوني هاي بنيادي 
نمي انديشيدند و چون مي ديدند نظمي كه به آن دل بسته اند حتي 
از انجام دادن اصالحات سطحي ناتوان است، داستان هاي خود را با 
نوميدي پايان مي دادند� البته سرخوردگي ناشي از شكست انقالب 
مشروطه و تأثير نويسندگان رمانتيك اروپايي را نيز نبايد فراموش 
كرد� اگر عمده ترين خصوصيت ادبيات مشروطه، واقع گرايي بود، 
رمان اجتماعي سال هاي نخســت قرن، با ناتوراليسم و رمانتيسم 

يأس آلودش شناخته مي شود�
ناتوراليسم و رمانتيسم در رمان »جنايات بشر يا آدم فروشان 

قرن بيستم« اثر ربيع انصاري تلفيق شده 

فرجام يأس آلود 

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

واالحضرتسانترفوروارد

ترياكدرانحصاردولت

فوتبال؛ دلمشغولي بزرگ محمدرضا پهلوي

استعمال ترياك در غير موارد طبي، در تمام مملكت متروك و ممنوع است 

مطبوعات خارجی

ورزش

يك سال، يك خبر

معراج قنبری 

برادرانسروري،پيشگامانمهاجر
آشوبسرخهادرايران

نامه  محرمانه از تهران به لندن: گسترش نفوذ كمونيست ها در استان خوزستان 

گزارش ويژه

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

فوتبال در ابتداي دوران پهلوي نشانه اي از تجدد و ورود به دوران 
جديد بود و دربار، توجه زيادي به آن نشــان مي داد� رضاشــاه، با 
همين ديدگاه، كمك زيادي به ترويــج فوتبال در ايران كرد و بعد 
از تشكيل »مجمع ترويج و ترقي فوتبال« رئيس افتخاري آن شد� 
محمدرضا پهلوي، وليعهد ايران در آن زمان، در سال1308 رئيس 
اين مجمع شــد و ارتباط نزديك او با فوتبال از همين جا شــكل 
گرفت� محمدرضا پيش از آنكه براي تحصيل به ســوئيس برود، 
در ايران فوتبال بازي مي كرد� در مدرسه معروف »روزه« در لوزان 

كه به سختگيري و سطح باالي آموزشي اش معروف است، وليعهد 
جوان بيش از آنكه درگير آموزش هاي تحصيلي باشد مشغول به 
ورزش بود و فعاليت هاي ورزشي اش به مراتب درخشان تر از نمرات 
درسي اش بود� او در اين مدرسه، كاپيتان تيم هاي تنيس و فوتبال 
بود� بعد از بازگشت به ايران در سال1315، محمدرضا پهلوي در 
دانشكده افسري مشغول به تحصيل شــد اما همچنان پا به توپ 
بود� او به عنوان ســانترفوروارد به تيم فوتبال دانشكده پيوست و 
با اين تيم در مسابقات دانشــكده ها و دبيرستان هاي تهران بازي 
كرد و قهرمان شد� نشريه رسمي وزارت معارف در سال1315در 
گزارشي از »پست بسيار سخت و تكنيكي« وليعهد در تيم نوشته و 
گزارش داده بود كه تيم دانشكده افسري  بعد از پيوستن وليعهد به 
آن، در هيچ مسابقه اي نباخته بود� جدا از نوع بازي وليعهد، جايگاه 
او در خاندان حاكم هم در قهرماني تيم دانشكده افسري بي تأثير 

نبوده است�

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

كشــت ترياك در زمان قاجار گســترش زيادي يافت و استقبال از آن 
بي سابقه شد! همين امر باعث شد دولت، كشت و صادرات اين ماده افيوني 
را در دستور كار خود قرار دهد؛ چون هم كاشــت آن زودبازده بود و هم 
در داخل و خارج از كشور، طالبان بسياري داشت، تاحدي كه در ابتداي 
سال1302، ترياك توليد شده در كشور به 12هزار تن رسيد� پير و جوان و 
حتي خردساالن به دام اين افيون افتاده بودند تا اينكه سلطنت عوض شد 
و دولت وقت تصميم گرفت براي اين معضل چاره اي انديشد� قانون انحصار 
ترياك، كليه معامالت، نگاه داري و انباركردن، حمل و نقل و صدور ترياك و 
شيره و چونه، اعم از مصرف داخلي يا خارجي را منحصر به دولت مي كرد� 
همچنين دولت مكلف شد تا 10سال، وسايل ترك استعمال ترياك را 
در داخله مملكت تهيه كند و در دســترس معتادين قرار دهد و مصرف 
داخلي را از 1308، در هر سال يك عشــر كسر كند تا اينكه در انقضاي 
مدت مزبوره، استعمال ترياك در غيرموارد طبي، در تمام مملكت متروك 
و ممنوع شود )مگر به تجويز دكتر(� اما جيره بندي ترياك باعث شد روزانه 
آه و نفرين معتادان، عرايض و شكايات زيادي را رقم زند و آه و نفرين آنها 
روانه هفت جدوآباد وزير و وكيل شود� صادركنندگان نيز با انحصار ترياك، 
نمي توانستند سفارش هاي خود را تحويل دهند و مشكالت فراواني براي 

آنها پيش آمده بود� ساقيان ترياك نيز كه حاال بيكار شده بودند، گدايي 
و دزدي را پيشه كرده بودند و خود معضلي مفصل شده بود� در نهايت، 
قانون جيره بندي و انحصار ترياك هيچ وقت آنطور كه بايد و شايد نتوانست 
جدي شود و دردناك است كه با گذشت نزديك به يك قرن، هنوز كشور 

ما درگير اين معضل است�

نخستين آتليه تبليغاتي و طراحي گرافيك در خيابان الله زار تهران اعالم وجود كرد 

طراحان و هنرمنــدان ارمني در تاريــخ طراحي گرافيك 
ايران، نام هاي مؤثر و ماندگاري هســتند؛ از هايكاجاقيان و 
ميشاگيراگوسيان تا ســرژ آواكيان و باريسا سيريان� تاريخ 
طراحي گرافيك ايران در ابتداي قــرن اخير، با نام دو برادر 
مهاجر ارمني گره خورده اســت؛ 2هنرمندي كه در ســال 
1308 نخســتين آتليه تبليغاتي و طراحي گرافيك را در 
خيابان الله زار تهران تاسيس كردند� محل دقيق اين آتليه 
مشخص نيست و نگارنده كه خود از نخستين افراد در معرفي 
اين دو طراح اســت، تا كنون اطالعات عمده اي به دســت 

نياورده است�
ناپلئون سروريان متولد سال128۷ در تهران و از مهاجران 
ارمني بود� تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در مدارس ارامنه 
تهران گذراند و سپس در سال1301 عازم ارمنستان شد و 
تحصيالت عاليه اش را در رشــته  تئاتر به پايان رساند� او در 
زمينه  تئاتر نيز فعاليت داشــت و نمايش هاي گوناگوني را 

روي صحنه كارگرداني كرد� وي عالوه بر طراحي و ساخت 
دكورهاي نمايشنامه هاي خودش، براي نمايش هاي ديگران 
نيز دكورهاي عظيم و بي نظيري مي ساخت� ناپلئون سرانجام 

سال 13۴۹ در تهران درگذشت�
موشــق، برادر كوچك تر متولــد 128۹ در تهــران بود� 
تحصيالت ابتدايي و متوســطه را در مدرسه هاي ارمني و 

روسي تهران گذراند�
 سپس در 130۶ عازم ارمنستان شــد و تحصيالت عالي 
خود را در رشــته علوم اجتماعي و سياســي ادامه داد� از 
سال131۴ به مدت يك سال و نيم سردبيري هفته نامه اي 
به نام »نورهاسكرد« با صاحب امتيازي مادرش را به عهده 
داشت� او تعدادي نمايشــنامه  كودكان كارگرداني كرد كه 

نويسندگي برخي از آنها را نيز خود انجام داده بود�
نشانه كارگاه گرافيك آنها كتاب باز شده اي به شكل دايره 
است كه موشق سروري حرف هاي اول اسم و فاميل خود را 

در دو طرف اين كتاب نوشته و زير آن سال تولدش را اضافه 
كرده است�

سردرها و پالكارد هاي سينمايي، طراحي دكور، اعالن هاي 
تبليغاتي و طراحي نشــانه، از جمله كارهاي اين دو طراح 
بود� اين دو برادر از سال هاي دهه30 به سينما و تئاتر روي 
آوردند و بيشتر در اين حوزه ها فعال بودند� تا جايي كه براي 
فعاليت در سينما »شركت فيلمسازي سروري فيلم« را در 

سال 133۹ تاسيس كردند� 
موشــق نخســتين فيلمــش »مهتــاب خونيــن« را در 
133۴ بــراي اســتوديو ميثاقيه ســاخت و 2ســال بعد 
فيلم »شب نشــيني در جهنم« را شــروع كرد كه ساموئل 
خاچيكيان آن را ادامه داد� او طراح و ســازنده دكور براي 
فيلم هاي »شاهنامه آخرش خوشه«، »رستم و سهراب«، 
»زنداني امير«، »حاجي جبار در پاريس« و��� بود� موشــق 

سرانجام در مردادماه 13۶0 در تهران درگذشت�

  فرحناز ديلشكي �������������������������������������������������������������������������

روزنامــه نيويورك تايمز در تاريخ 12مي 1۹2۹)22ارديبهشــت 
1308( در خبري كوتاه با عنوان »افزايش شــورش هاي سرخ ها 
در ايران«، به اقدامات كمونيست ها در ايران سال1308 پرداخته 
است، اين روزنامه با اســتناد به گزارش هاي ارســالي از تهران به 
مقامات بريتانيايي در لندن، از گســترش نفوذ كمونيســت ها در 
آبادان خبر داده اســت� نيويورك تايمز در اين باره نوشته است: در 
نامه اي محرمانه كه از تهران به لندن ارسال شده، احتمال گسترش 
نفوذ كمونيست ها به استان خوزستان گوشزد شده است، مقامات 
دولتي ايران آشوب ها و تحركات اخير در اســتان خوزستان را به 
كمونيست ها نسبت مي دهند� در اين نامه همچنين آمده كه هفته 
گذشته آشوبگران در آبادان ناآرامي هايي را رقم زدند� در ادامه اين 
نامه با استناد به وقايع اخير، به اين مسئله اشاره شده كه فتنه گران 
و آشوبگران خارجي همچنان در آبادان فعال هستند� نويسنده اين 
نامه همچنين خاطرنشان كرده اســت كه البته اوضاع كامال تحت 

كنترل دولت ايران است�

موشق سروريانناپلئون سروريان

خيابان الله زار



علي اكبر شيرواني �������������������������������������������������������������������������������

داوري محمدعلــي فروغــي، آثــارش و پيامدهاي كارها، نوشــته ها و 
كتاب هايش بسيار دشوار است. فهرست القاب، عناوين، تأليف، ترجمه، 
تصحيح و چيزهاي بسياري از فروغي در اين خالصه نمي گنجد. اين اندازه 
مي توان گفت كه فروغي پدرخوانده زبان فارسي مدرن است و هرقدر به 
زبان خدمت كرد، نقطه هاي ناچيز كوري در كارنامه اش مي توان يافت. 
او كه بســيار پركار بود، گاه در ترجمه و واژه گزيني، ناخودآگاه، گرفتار 
ساده انگاري شد و پنجره كوچك خطاهايش، شاهراه همواري شد براي 

ديگران. اما نثر فروغي2ويژگي داشت كه به خصوص بر متجددين سنت گرا 
تأثير چشمگيري داشت: هم آغشته به نحو و تركيب هاي برگرفته از ادبيات 

كهن ايران بود و هم از نيازهاي جديد زبان غافل نبود. 
در هر حال، معماري كاخ فرهنگستان زبان و ادب فارسي به نام او است و 

كاخ در دوره مدرن، به سرهاي پرشور خوش نمي آيد.
»اگر در گذشته اين عيب در زبان  ما پيدا شده كه آميخته به عربي  گرديده 
است، در آينده اين خطر در پيش اســت كه عيبش  بيش  شود به  اينكه 

 آميخته   به  زبان هاي  بيگانه ديگر گردد. 
از اين  خطر بزرگ تر اين كه  ايرانيان  به  واســطه آشنا شــدن  به  نوشته  و 

گفته هاي  بيگانه  و بي اهتمامي  در آموختن  زبان فارسي، شيوه زبان  خود را 
 از دست  مي دهند و طرز بيان  ايرانيان، طرز بيان  بيگانگان  مي گردد و نتيجه  
اين  خواهد بود كه  زبان فارسي  شخصيت  خود را از دست  مي دهد. آثار اين  
مخاطره هم اكنون پديدار است و يك اندازه پيشرفت كرده وليكن كمتر 
كسي  به  آن  برمي خورد. از اين هر دو خطر بزرگ تر تصرفاتي  است كه اين 
روزها همه كس در زبان فارسي به قصد رفع عيب و نقص آن مي كند كه 
به زودي فارسي را ضايع و باطل مي سازد. منظور من از نگارش اين نامه آن 
است كه عيب و نقص گذشته و خطرهاي آينده زبان فارسي را روشن كنم 

و راه عالج و جلوگيري آنها را چنان  كه خود فهميده ام بنمايم.«

مرد نخستين ها 

نثر

1 3 0 8

 تير خالص به پيكر 
رو به احتضار

مكتب بازگشت، بازگشت به گذشته 
شاعران بزرگ فارسي است

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

آنچه تاكنون گذشت بيشتر بررسي تحول شعر 
فارسي از منظرهاي نوگرايانه بود، مثل تأثير 
ترجمه  شعرهاي اروپايي و تحوالت اجتماعي 
مثل مشــروطه و نقش تجددخواهان ادبي در 
تغييرات و تحوالت شعر� اما سنت شعر فارسي 
در آستانه قرن چهاردهم در چه وضعيتي است؟ 
اگر بخواهيم از چشم انداز سبك شناسانه شعر 
فارسي را بررسي كنيم، حافظ غزل فارسي را، 
در سبك عراقي، به اوج مي رساند� اما پس از 
سبك عراقي، سبك هندي، چنان كه از نامش 
پيداســت، در هند رونق مي گيرد� شماري از 
شاعران بزرگ ايراني، مثل طالب آملي و حزين 
الهيجي، نيز عازم هند مي شوند تا در جايي شعر 
بگويند كه رونق بيشتري دارد� ايرانيان صائب 
تبريزي را نقطه اوج ســبك هندي مي دانند 
و سبك هندي را ســبك صائب و گاه سبك 
اصفهاني مي خوانند، اما بدون تعصب ايراني، 

بيدل دهلوي استادبزرگ سبك هندي است�
تقريبًا همزمان با شــكل گيري سبك هندي، 
مكتب وقوع در ايران شــكل مي گيرد� اما نه 
شكوه و كمال سبك هندي را پيدا مي كند، نه 
شمار شــاعران بزرگي كه دارد آن قدر هست 
كه بتوانند تغييري جدي در شعر فارسي ايجاد 
كنند� اگر كه محتشم كاشاني از مكتب وقوع 
مانده به خاطر تركيب بند عاشورايي اوست، نه 
شعرهاي عاشقانه وقوعي� از چند سال اخير كه 
بگذريم، يكي دو غزل از وحشي بافقي بيشتر 

خوانده نمي شد�
حكايت مكتب بازگشت كه پس از سبك هندي 
شــكل مي گيرد نيز همينطور است� مكتب 
بازگشت، بازگشت به گذشــته ادبي و شيوه 
شاعران بزرگ فارســي است و به نوعي پاسخ 
به افراط در مضمون پردازي هاي سبك هندي 
و كوشش براي زدودن پيرايه ها از شعر فارسي�

غزل فارســي از زمان حافظ تا امروز اغلب در 
اقتفاي او مانده است� بيشتر كساني كه امروز به 
سبك و سياق سنتي شعر مي گويند نيز همچنان 
مي خواهند، شبيه حافظ باشند� اگرچه از حافظ، 

بيشتر پيرايه ها را گرفته اند، نه آنات او را�
كوشش مكتب بازگشــت، كوشش بي فايده و 
فرجام اســت� اگر تك غزل هاي استثنايي را 
كنار بگذاريم، كداميك از شاعران بازگشت در 
ـ كه كمتر  خاطر مانده اند و شعرشان تا امروز 
از 200سال از اوج مكتب بازگشت مي گذرد ـ 
خوانده مي شود؟ آيا واقعًا كسي امروز هاتف، 

فروغي و قاآني مي خواند؟ 
▫▫▫

در آستانه قرن چهاردهم، انجمن هاي ادبي به 
سبك و سياق ســنتي همچنان دايرند، حتي 
امروز هم چراغ شماري از آنها در گوشه و كنار 
ايران روشن اســت، اما حقيقت اينجاست كه 
مدت ها پيش از آغاز قرن تــازه چيزي پايان 
يافته است� نظام نشانه هاي سنت شعر فارسي، 
جايي براي كشف هاي تازه ندارد و كوشش ها 
براي طرحي نو درانداختن در شــعر فارسي 
بي  نتيجه اســت� اقبال به شعر مشروطه فقط 
به خاطر سادگي زبان و رويكردهاي اجتماعي 
شاعران نيســت، شعر ســنتي براي مردم 
خسته كننده اســت و ديگر ميل چنداني در 
كســي برنمي انگيزاند� مدت هاست كه شاعر 
بزرگي ظهور نكرده و جريان شعر فارسي تحول 
تازه اي به خود نديده است� شكل گيري شعر نو، 
تير خالصي است به پيكر چندصدساله رو به 

احتضار سنت شعر فارسي�

افتتاح سينماهاي ملي، ماياك و فردوسي در تهران، اكباتان در همدان و فردوسي در شيراز

»اقبال« به كتابفروشي  رو مي كند
 داستان نخستين قدم هاي قديمي ترين ناشر متوالي ايران

 آغاز يك پايان
حسين طاهرزاده بهزاد، سرپرست مدرسه صنايع قديمه مي شود

اولي ها!
پاگيري »مدرسه موسيقي دولتي«

سالن داري جان مي گيرد

4صفحــــه

سينما 

نشر

تجسمی

موسيقی 

تئاتر سيروس در كوچه آدريان
نخستين تئاتر دائمي ايران آغاز به كار مي كند 

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

پاييز سال1308 يك آگهي در نشريات منتشر مي شود كه خبر از تاسيس نخستين تئاتر 
دائمي ايران، به نام تئاتر سيروس مي دهد. به اين معنا كه بنايي براي اجراي مداوم تئاتر در 
برخي از فصول سال درنظر مي گيرند كه به قول امروزي ها »كاربري« آن براي تئاتر است. 
در متن آگهي تئاتر سيروس آمده است: »در اين عصر طاليي تجدد ايران كه ايرانيان از هر 
حيث با اشتياق تمام به طرف ترقي سير مي  نمايند و به تجدد صنايع مستظرفه ملي با توجه 
مخصوص نگاه مي كنند، نبودن يك تئاتر ملي در ايران كه بتواند در موقع استراحت هم 
به اهالي محترم درس اخالق و تربيت بدهد از طرف متنورين و ترقي خواهان و متجددين 
يك نقص محسوس بود. بنابراين نخستين تئاتر ملي دائمي ايران به نام مؤسس سلطنت 
ايران سيروس تاسيس گرديده تا اهالي محترم در مواقع استراحت دماغ استفاده اخالقي 
كرده باشند«. در همين آگهي درباره اين سالن دائمي نوشته اند: »بناي اين تئاتر جديدا 
تعمير و از هر حيث براي نمايشات قابل توجه تناسب داده شده«. آدرس اين تاالر دائمي، 
تاالر زرتشتيان در كوچه آدريان است. جايي كه امروز به عنوان نيايشگاه زرتشتيان ايران 

مي شناسيم.

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

ســينماداري به تدريج به عنوان حرفه و ســينما به عنوان محلي براي كسب درآمد 
به تدريج جان مي گيرد. چراغ اول در ســال1308 با افتتاح سينماي تابستاني تهران 
در خيابان سپه روشن مي شود. فيلم افتتاحيه هم »هرويين«)هارولد تايلور( است كه 
به نوشته روزنامه ها نمايش اش با استقبال مواجه مي شود. تعداد سينماهاي تهران و 
شهرستان ها از سال1308 به بعد افزايش قابل توجهي مي يابد. از جمله سينماهاي 
ايران، ملي، فردوسي و ماياك در تهران و اكباتان همدان و فردوسي شيراز كه در همين 
سال افتتاح مي شوند. يك سال بعد مجله سينما و نمايشات در نخستين شماره اش 
به موضوع سينماهاي جديد التأسيس تهران مي پردازد؛»در سال1308 چند سالون 
عالي در طهران بنــا گرديد كه جمعا گنجايش چندين هزار نفر تماشــاچي دارند. 
ازجمله سالون سينماي ايران در الله زار و سينماي ماياك )ديده بان( كه توسط آقاي 
ربيع زاده بنا شده و مديريت سينماي آن را مسيو گريشا ساقفار ليدز عهده دار است. 
و باالخره بزرگ ترين سالون طهران، سالون سينما سپه كه گنجايش بيش از هزار 
و صد نفر را دارد كه با مخارج هنگفتي توسط آقاي ميرزا عليخان وكيلي تاسيس 
و بنا گشت«. در اين دوران تبليغات شــفاهي رواج داشت. نوازندگان دم سينماها 

هنرنمايي مي كردند و جارچيان در خيابان ها.
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هنوز قاجارهــا روي كار بودند كه حاج محمدباقر به همراه پســرش، محمدرحيم، به ســياق خيلي 
از خوانساري ها شــهر و ديار را به شــوق خريدوفروش كتاب ترك كردند و به تهران آمدند. تيمچه 
حاجب الدوله مقصدشان بود و توسعه نشر هدفشــان. اينگونه بود كه دستگاه چاپ سنگي خريدند و 
كارشان را با كتابفروشي و راه اندازي چاپخانه توسعه دادند. زمان سريع گذشت و قاجارها را به دل تاريخ 
سپرد. وقت تغيير فرارسيده بود. كتابفروشي ها به خيابان ناصرخسرو كوچ كرده بودند. حاج محمدرحيم 
كه حاال دو فرزندش- محمدباقر و محمدحسين- كمك حالش بودند در دوره پهلوي اول به انتشار 
كتاب هاي درسي مدرسه هاي ابتدايي اقدام كرد و برخي كتاب هاي مذهبي، ادبي، علمي و بهداشتي 
را هم چاپ مي كرد. منابعي كه بازار فروش تضمين شده داشتند و به ادامه حيات كسب وكارش كمك 
مي كردند. محمدرحيم خوانساري پيش از مرگ در سال 1305امور چاپخانه را به محمدباقر سپرد و 
كتابفروشي را كه حاال نامش »كتابخانه اقبال« شده بود به محمدحسين. محمدباقر كه بعدها شهرتش 
را به نام چاپخانه اش يعني »نهضت« تغيير داد، كار را به فرزندش، احمد، سپرد اما به دليل سودساز 
نبودن كار نشر، اين پيشه در آن خانواده ادامه پيدا نكرد و چاپخانه تعطيل شد. حاج محمدحسين 
هم راه پدر را در پيش گرفت و در دهه اول 1300چاپخانه  خودش را تأسيس كرد و »در ادامه سنت 
خانواده، او هم به تركيبي از كتابفروشـ  چاپگرـ  ناشر تبديل شد« تا راه »اقبال« همچنان ادامه يابد.

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

پس از تصويب قانون ضرورت يك شــغلي بــودن كاركنان دولت 
)اسفند 130۶( و در نتيجه، بازگشت استادان نظامي مدرسه موزيك 
به سازمان ارتش، مدرسه موزيك در آستانه تعطيلي قرار گرفت. براي 
جلوگيري از اين اتفاق عنايت اهلل سميعي)كفيل وزارت معارف( طي 
نامه اي به وزارت »دربار« پيشنهاد داد تا رياست مدرسه و سرپرستي 
تدريس به كلنل علينقي وزيري واگذار گردد. رضاشاه كه پيش از 

اين و از طريق حضور در »كلوپ موزيكال« با انديشــه ها و رويكرد 
كلنل وزيري آشنايي داشــت در تيرماه130۷ با حكم سرپرستي 
و در مهرماه 1308 با رياســت او بر اين آموزشگاه موافقت كرد. از 
پي اين اتفاق عنوان »مدرســه موزيك« هم به »مدرسه موسيقي 
دولتي« بدل گرديد و اين چنين سنگ بناي شكل گيري »هنرستان 
موسيقي« به عنوان نخستين مدرسه موسيقي خاورميانه گذاشته 
شد؛ آموزشگاهي كه بي شك نقشي تعيين كننده و حياتي در كيفيت 

ادامه  حيات موسيقي در قرن اخير داشته است.

تئاتر

حمايت جرايد از اعتراضات كارگران شركت نفت

مطبوعات

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

در يكي از آخرين شب هاي فروردين 1304، گروهي از سپاهيان ايران به 
فرماندهي ژنرال فضل اهلل زاهدي در خوزستان به كشتي تفريحي شيخ 
خزعل شبيخون زدند و شيخ عاصي خوشگذران را، كه حاضر نبود به 
فرامين رضاخان سردارسپه گردن بگذارد، كت بسته به تهران آوردند. 
3سال بعد، در آذر 130۷، رضاشاه به قصد نشان دادن اينكه خوزستان 
ديگر زير بليت هيچ احدالناسي جز او نيست، به خوزستان سفر كرد. 
شركت نفت ايران و انگليس براي استقبال از شاه ايران تدارك بسيار 

ديده بود، اما رضاشاه كه از وضعيت 
اسفبار معيشــت كارگران ايراني 
اين شــركت آگاه بود، بــه بازديد 
از تأسيسات شــركت نفت نرفت 
و دست مســئوالنش را در پوست 
گردو گذاشــت. از تابستان همان 

ســال، روزنامه هايي همچون »توفان«، »شفق سرخ«، »اطالعات« و 
»ستاره ايران« به انتشــار مطالبي درخصوص حقوق ناچيز كارگران 
ايراني و سركوب آنها به دست »مأمورين وطن پرست« مبادرت ورزيده 
بودند. رضاشاه با بازديد نكردن از تأسيسات شركت نفت قصد داشت اين 
پيام را به افكار عمومي مخابره كند كه هيچ قدرتي مافوق اراده او نيست 
و حتي انگليسي هاـ  كه در اغلب امور طرف مشورت او بودندـ  مي توانند 
مورد غضب قرار بگيرند. مقامات شــركت نفت قصد داشتند مطالب 
روزنامه هايي مثل »توفان« را كه تمايالت چپ گرايانه داشت و اعتراضات 
كارگري صورت گرفته در خوزستان را دسيسه بلشويك ها جلوه دهند؛ 
اما  آش آنقدر شــور بود كه جريده اي همچون »شــفق سرخ« نيز كه 
معموال از مدار احتياط خارج نمي شد، در مرداد 1308در مقاله »حال 
كارگران ايراني، به مناسبت جلسه عمومي ساالنه كمپاني نفت جنوب« 
نوشت: »... سياست نفت ايران و انگليس در جنوب ايران براساس تخويف 
و تهديد مستخدمين و كارگران بنا شده و اداره كنندگان شركت مذكور 
به جاي آنكه سعي كنند از راه ترفيه حال كارگران ايراني اسباب تحبيب 
و ترضيه آنها را فراهم كنند كوشش دارند هميشه احساسات آنها را خفه 
كرده و آنها را چشم بسته نگاه دارند...«. حتي روزنامه »حبل المتين« كه 
در كلكته به چاپ مي رسيد تالش كارگران شركت نفت را براي احقاق 
حقشان امري عادي و متناسب با شــرايط روز ارزيابي كرد و هشدار 
داد با گســترش صنايع در ايران بايد انتظار داشــت 
كه »... اينگونه آوازها در نقاطي كه عملجات مجتمع 
شــوند همه روز پيش آمده و خواهد آمد...«. البته در 
ســال هاي بعد جرايد، به جاي تمركز بر وضع زندگي 
كارگران ايراني، بيشتر بر بررسي احكام حقوقي و مالي 

قراردادهاي نفتي متمركز شدند.

 زبان فارسي  شخصيت  خود را از دست  مي دهد

    يكشنبه    12 مرداد 1399   شماره 12
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برخالف كمال الملك كه منادي نوعي ســنت تصويرگري برآمده از 
اروپاي غربي بود، حسين طاهرزاده  بهزاد ريشه در سنت تصويرگري 
ايراني داشت. خانواده اي اهل فرهنگ داشــت و پدرش، يك روحاني 
كتابخوان و دنياديده و البته نه چندان موافق نقاشي. با اين حال هم او و 
هم برادرش- كريم طاهرزاده بهزاد- به سراغ هنر رفتند، او نقاش و طراح 
فرش شد و برادرش، معمار. هر دو برادر در خارج از ايران تحصيل كردند 
و احتماالً به تأسي از سنت مرسوم در آذربايجان به كشورهاي همسايه 

رفتند، حسين در تفليس تحصيل كرد و كريم در استانبول.
با اينكه كمال الملك پيش از استعفا و ترك تمامي مناصب دولتي، 
آموزش هنرهــاي قديمه را نيــز در بين دروس مدرســه صنايع 

مستظرفه گنجانده بود، ولي شيوه و سبقه او به جرياني نوپا مرتبط 
مي شد كه هنوز كمتر از 3 دهه سابقه داشت. اما حسين طاهرزاده 
بهزاد از يك سنت ريشــه دار مي آمد؛ نگارگري و طراحي فرش. با 
اين حال تحصيل در خارج از ايران و البته تأثير جنبش مشــروطه 
به خصوص در شــهر تبريز آنچنان بود كه هر دو برادر را به سمت 
تجدد سوق داد. حسين طاهرزاده بهزاد، بعد از بازگشت از تفليس 
سرپرست مدرسه صنايع قديمه شد. اين تغييرات بعد از بازنشستگي 
كمال الملك و در دوره مديريت اســماعيل آشتياني شيوه جديد 
آموزش هنر را در ايران براي هميشه متحول و شكل سنتي استاد 
و شاگردي را به جرياني فرعي تبديل كرد. طوفان تجدد رضاشاهي 
اندكي بعد دامان بسياري از هنرمندان هنرهاي مردمي را هم گرفت 

و اين تغييرات آغاز يك پايان بود.

شعر

پيشنهاد: مطالعه كتاب »تاريخ هنرستان موسيقي«؛ مؤلف: علي تقي پور گورابي- ناشر: مؤسسه توسعه هنرهاي معاصر- ۱۳۹۷

كار، كار بلشويك هاست

تصويري منتسب به  هاتف اصفهاني
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