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»ما« نيستيم!
حمید پورشریفي از دالیل كاهش موفقیت 
ایرانیان در فعالیت هاي گروهي مي گوید

بازارها براي بانك ها

مرثيه خسرو

 یک متر و نیم قبر
 300میلیون تومان

  نرخ ســود بانكي چه تأثیري در 
جابه جایي سپرده ها دارد؟

  افزایش نرخ ســود چه تأثیري بر 
هزینه تامین مالــي براي بنگاه هاي 

اقتصادي دارد؟
  افزایــش نــرخ ســود بانكي چه 

تأثیري بر رفتار صاحبخانه ها دارد؟
  نرخ سود بانكي در كشورهاي دیگر 

چه وضعیتي دارد؟
آیا نرخ ســود بانكــي فعلي با 
شــرایط اقتصادي موجود سازگار 
است/ گفت وگو با علي دیني تركماني

یك سوگ مكتوب براي كارگرداني 
كه كرونا گرفــت اما ســینه اش از 

سال ها پیش درد داشت 

گزارشــی از وضعیــت خرید و 
فروش قبر در برخی امامزاده های 
تهران كه به نظر می رســد برای 
ساز و كار مشخص باید زیر نظر 

شهرداری اداره شوند

دیدگاه
بهزاد رنجبر ؛ روزنامه نگار

صرف نظر از دیدگاه موافقان و مخالفان رشد شاخص 
بورس مي توان گفت رشــد شــاخص هاي بورس 
به عنوان دماسنج اقتصاد كشــور از اهمیت خاصي 

برخوردار است.
این روزها تب بورس نه فقط در میان دولتمردان، بلكه در میان مردم هم افزایش 
یافته است. افزایش توجه مردم به بازار سهام بي علت نیست و ریشه هاي آن را 
باید در مؤلفه هاي كالن اقتصادي جست وجو كرد. اقتصاد ایران از ابتداي دهه90 
تجارب خاصي را پشت سر گذاشته است؛ هرچند ركود اقتصادي فقط در برخي 
از سال هاي دهه90 تجربه شده است، اما تورم یك پاي ثابت اقتصاد ایران بوده 
است. آنچه منجر به رشد شاخص هاي بورس مي شود، تورم است؛ به این معنا 
كه هرچه تورم افزایش یابد، شــاخص هاي بورس هم بیشتر رشد مي كنند. اما 
امسال بازار سهام ایران تجارب دیگري را هم پشت سر گذاشت و آن  هم كاهش 
نرخ بهره و افزایش توجه دولت به بازار سرمایه براي تأمین مالي بود. دولت كه 
تحت تأثیر تحریم ها با كسري بودجه مواجه است در تالش است از طریق هدایت 
نقدینگي به بازار سهام از یك  طرف منابع مالي مورد نیازش را از طریق فروش 
اوراق بدهي و سهام شــركت هاي دولتي تأمین كند و از ســوي دیگر از فشار 
تورمي نقدینگي كه به رقم بي سابقه 2650هزار میلیارد تومان رسیده است، كم 
كند. اما اینها همه ماجرا نیست و كاهش نرخ بهره بانكي یكسر دیگر ماجراست. 
یكي دیگر از عواملي كه آثار آني بر بازارهاي سهام در سراسر دنیا مشهود است، 
تغییرات نرخ بهره اســت كه منجر به تغییر تركیب سپرده هاي غیردیداري به 
دیداري و بالعكس مي شود. با آغاز عملیات بازار باز از سوي بانك مركزي و فراهم 
شدن مقدمات كاهش نرخ سود بانكي، مقدمات هدایت نقدینگي به بازار سهام 
فراهم شد و مردم كه تحت تأثیر رشد فزاینده تورم با مشكالت معیشتي مواجه 
بودند، فرصت را مغتنم شــمردند و رهسپار بازار ســرمایه شدند. این موضوع 
همان گزاره مطلوب دولت بود؛ چراكه هجوم مردم به ســمت بازار ســرمایه 
به معناي تزریق نقدینگي به بازار ســهام اســت و فرصت كمیابي را پیش پاي 
دولت براي تأمین مالي هاي بزرگ به وجود مي آورد. تازه ترین اطالعات نشان 
مي دهد كه تحت تأثیر افزایش توجه مردم بــه بورس، بیش از 70هزار میلیارد 
تومان نقدینگي از ابتداي ســال تاكنون وارد بورس شــده و تعداد سهامداران 
بورس به رقم بي ســابقه 15.5میلیون نفر رسیده است. دیروز هم شاخص كل 
بورس براي نخستین بار از مرز 2میلیون واحد عبور كرد و این نشان مي دهد كه 
سرمایه گذاران به طور متوسط از ابتداي سال تاكنون 290درصد سود كرده اند. 

اما پرسش این است كه فایده این  همه رشد چیست؟
در پاسخ به این پرســش به طور خالصه باید گفت نخستین كاركرد بورس در 
اقتصاد همه كشورها تأمین مالي بنگاه هاســت. بورس قادر است به عنوان یك 
قلب تپنده در كنار نظام بانكي از طریق جمع آوري نقدینگي یا تجهیز منابع مالي 
به رشد تولید، توسعه كسب وكار، رشد شــركت هاي نوپا و اشتغال كمك كند. 
خاصیت دیگر بازار سرمایه این است كه اقتصاد را شفاف مي كند و درعین حال 
بزرگ ترین سد در مقابل تورم و جلوگیري از ســفته بازي در سایر بازارهاست. 
بورس همچنین قادر است برند شــركت هایي كه سهامشان عرضه مي شود را 
پرقدرت و رتبه اعتباري آنها را در دنیا افزایش دهد. بورس همچنین ابزار كارآمد 

و قدرتمندي براي افزایش توان اقتصادي دولت هاست.
جذب پس اندازهاي راكد و ســوق دادن آنها به واحدهــاي تولیدي، بنگاه ها و 
شركت هاي اقتصادي از مهم ترین وظایف بورس اســت و از سوي دیگر ایجاد 

امكانات و تسهیالت براي مشاركت عموم مردم در توسعه 
و سهیم شــدن در آنها نیز از دیگر وظایف بورس است. از 

طرفي بورس به دلیل داشتن این خصوصیات مي تواند به عنوان یك اهرم مهم 
در كنترل تورم و افزایش نرخ رشد پس انداز جامعه محسوب شود.

اهميت رشد شاخص بورس

نگاه
الهام فخاري؛ رئیس كمیته اجتماعي شوراي شهر تهران

صلح اجتماعي در زمان كنوني نیازمند پیش نیازهاي 
ویژه اي اســت. مدیریت شهر و روســتا و زندگي 
شهروندان وابسته به رویكرد مدیریتي در سیاستگذاري ها و اجراست. بنابراین 
هنگامي كه سخن از صلح اجتماعي مي شود نیازمند پرداختن به پیش نیازهایي 

مانند گفت و گو، تعامل، عدالت، همدلي و همراهي اجتماعي هستیم.
ایجاد صلح در گرو همراهي اجتماعي است و ســؤال این است كه این موضوع 
چه ارتباطي به شــهرداري تهران خواهد داشت؟ در پاســخ باید گفت یكي از 
پدیده هاي مخرب كالنشــهرها، عدم دسترســي عادالنه تمام شــهروندان به 
خدمات و امكانات موجود است. از طرفي وجود چالش هاي ویژه و اساسي مانند 
بحث عدم دسترسي به منابع، حاشیه نشــیني و به هم ریختگي هاي اقتصادي 
و اجتماعي ازجمله مواردي اســت كه باعث ایجاد بحران هــاي چندگانه  در 

كالنشهرهایي چون تهران شده است.
نبود ســرپناهي امن، از دســت دادن كانون حمایتي خانواده، عدم اشــتغال، 
بیماري هاي صعب العالج با هزینه هاي باال و حتي عوض شدن الگوي سرپرستي 
اعضاي خانواده گاهــي موجب از دســت رفتن دارایي هایي مي شــود كه در 
نهایت به بي پناهي مي انجامد. این یك بحران شهري و از معضالت فرهنگي و 
اجتماعي شهرهاست.كمك به مراكز حمایت از بي سرپناهان بخشي از وظایف 
شهرداري هاست و به این ترتیب تالش شد تا دركنار موضوعات اجتماعي متنوع 
و گسترده موجود به شــكل خاص موضوعات مرتبط با شــهرداري با جدیت 

بیشتري پیگیري شود.
از سال1335 رسیدگي به بي ســرپناهان در گرمخانه ها همواره به صورت ویژه 
جزو تكالیف و وظایف شهرداري ها بوده و به همین منظور مقررات مربوط به آن 
تصویب شده است. در این رابطه پس از ارزیابي مراكز گرمخانه اي، الگوي بهبود 
را دنبال كردیم و نظارتي دائمي از آنان را در پیش گرفتیم. البته شاید عنوان شود 
كه این روال عادي نبوده و كارشناس نظارتي شورا نباید عملیات میداني انجام 
دهد. اما از آنجا كه تمام اعضاي شوراي شهر تهران جزو فعاالن عرصه اجتماعي 
هستند این كار به صورت عملیاتي پیگیري شــد. تاكنون تالش شده است تا 
شرایط این مكان ها بهبود پیدا كند و متناسب با كانون هاي زنان بي سرپرست 
تهران توسعه یابد. امیدوارم با روندي كه براي توســعه پایدار دنبال مي شود، 
پس از گذر از بحران هاي پیچیده تحریم، كرونا و مسائل اقتصادي، روزي برسد 
كه دیگر نیازي به توسعه گرمخانه نباشــد و تنها به عنوان یك زیرساخت براي 

گروه هاي حداقلي از جمعیت شهرها و یا در راه ماندگان قابل استفاده باشد.
این مراكز تنها جاي خواب نیست بلكه پیش نیازي براي رسیدن به صلح است 
و ما تالش مي كنیم افراد به شــكل كامال برابر از امكانات درماني و بهداشــتي 
آن نیز بهره مند شوند. اگر این فضاها به لحاظ اجتماعي جایگاه امني را فراهم 
آورند، قطعا امكان تعامل و گفت و گو پدیدار خواهد شد.یك فرد آسیب دیده و 
گرفتار اعتیاد بیش از سایرین نیازمند توجه و رسیدگي است. همین مورد دلیلي 
بر ایجاد گرمخانه هایي است كه كاركردهایي به جز جاي خواب دارند و مي توانند 

به عنوان فضایي براي امنیت، آسایش، چاره جویي و همدلي باشند.
در بحران ناشي از كوید-19 و همه گیري آن ، اهمیت وجود این مراكز در تهران 
بیش از همیشــه مورد توجه قرار گرفت.  به لحاظ پروتكل هاي بهداشــتي باید 
از تجمع جمعیت جلوگیري مي شد و  دســتورالعمل هایي نیز از سوي سازمان 

بهزیستي مطرح بود، اما در نهایت به این موضوع رسیدیم 
كه این مكان ها براي افراد بي خانمان تعریف شده است و باید 

شعار »درخانه بمانیم« به این مكان هم آورده شود. خودمان و شهرداري را موظف 
دانستیم كه براي بي سرپناهان خانه اي موقت با چراغي همواره روشن  مهیا كنیم.

گرمخانه ها پيش نياز 
رسيدن به صلح اجتماعي

یادداشت
حميدرضا اسالمي ؛ عضو شوراي سردبیري

برخي چهره هاي سیاسي دیروز در مورد برگزاري كنكور 
اظهارنظر كرده و خواســتار تعویق زمــان برگزاري آن 
شده اند. از زمان اعالم تاریخ برگزاري كنكور تاكنون افراد 
حقیقي و حقوقي زیادي در این مورد اظهارنظر كرده اند. 

این موضوع مورد عالقه رسانه هاي فارسي زبان خارج از ایران نیز قرار گرفته است.
مطابق با روشــي كه تاكنون مرســوم بــوده تصمیم هــاي اینچنیني در ســتاد 
ملي مقابله با كرونا گرفته مي شــده و مي شــود. امــر خطیري ماننــد كنكور كه 
تبعــات اجتماعي بســیاري در پي خواهد داشــت ازجمله اموري اســت كه جاي 
اظهارنظرهاي سیاسي نیست. هر كسي با هر موقعیت و مقامي باید براي جلوگیري 
 از تبعات و تنش هاي محتمــل، دیدگاه خود را به همراه ادله و مســتندات مربوط،

به این ستاد منتقل كند.
در همین وضع فعلي هم جامعه ما دچار مشــكل بي اعتمادي به نهادهاي حكومتي 
اســت. اگر فكر مي كنیم تصمیمي اشــتباه اســت بایــد در سیســتمي كه براي 
تصمیم گیري ها ایجاد شــده نظر و دالیل خــود را ثبت كنیــم و منتظر نتیجه آن 
باشیم. نكته مهم این اســت كه اجراي تصمیم غلط احتمالي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا )كه به عقیده بسیاري از كارشناسان غلط نیست( كم ضررتر از بي تصمیمي و 
زیر سؤال رفتن مرجعیت این ستاد است. این اتفاق ممكن بود در مورد مهمي مثل 
برگزاري آیین هاي محرم هم بیفتد كه دیدیم با دخالت باالترین مقامات كشور از آن 
جلوگیري شد. اگر ســتاد ملي مقابله با كرونا صالحیت تصمیم گیري و برنامه ریزي 
براي چگونگــي برگزاري مراســم دیني محــرم را دارد به طریــق اولي صالحیت 
تصمیم گیري در مورد برگزار شــدن یا نشــدن كنكور را هم دارد. شــخصیت هاي 
بانفوذ و داراي مقام هاي عالي الزم اســت به این وجــه از اظهارنظرهاي خود توجه 
كنند. تردید ایجاد كردن در صالحیت و مرجعیت ســتاد ملــي مقابله با كرونا )كه 
همه ما ممكن است انتقادهاي ریز و درشتي به آن داشــته باشیم( ممكن است در 
 كوتاه مدت به محبوبیت ها بیفزاید، اما در بلندمدت مشكالت آن دامن همه را خواهد

گرفت.
درســت و اخالقي آن اســت كه دیدگاه هاي خود را به همراه مدارك، محاسبات و 

مستندات به ستاد ارائه كرده و جامعه را با ناامني و سردرگمي مواجه نكنیم.

درباره زمان برگزاري كنكور
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 عبور شاخص بورس
از مرز 2 ميليون واحد

  این احتمال وجود دارد كه شــاخص كل 
بورس تهران در محــدوده 2میلیون واحدی 
وارد یك دوره اصالح شــود و نتواند به سمت 

ارقام باالتری حركت كند
  شاخص كل بورس تهران دیروز با یك رشد 
پرقدرت برای نخســتین بار از مرز 2 میلیون 
واحد گذشــت و بیش از 222 هزار میلیارد 
تومان به ارزش ســهام شركت های حاضر در 
بورس و فرابورس اضافه شــد. بــا این میزان 
رشد ارزش كل بازار ســهام به 386 میلیارد 

دالر رسید

»امشي« درشركت نفت ایران وانگلیس

شهر بي دروازه

آبي و رابي آوانس

چاپخانه هاي نونوار

امروز در همشهري سده سنگ و الماس مي خوانید

تبلیغ یك حشره كش  در روزنامه اطالعات 

دستور تخریب 12دروازه تهران صادر شد

نخستین فیلم بلند سینمایي ایراني به نمایش عمومي در آمد

4 كتاب از اسلحه مهم تر است
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رؤياي رنگي تهران
 دستورالعمل »رنگ در شهر« پس از 15ماه
 وارد مرحله جديدي شده است

دل
ا عا

 من
ي/

هر
مش

س: ه
عك

3

عضو با تجربه شــوراي شــهر تهران در رابطه ملك 
جماران، معتقد اســت كه به جاي تكیــه بر ادبیات 

سیاسي باید راه  كارشناسي را در پیش گرفت.
احمــد مســجدجامعي دیــروز در گفت وگویي با 
همشهري درباره مسائل مطرح شــده اخیر مرتبط 
با این ملك و طبقه غیرمجازي كه البته تخریب شد، 
توضیحات مفصلي را بیان كرد. او گفت: »اساسا این 
یك  بحث كارشناسي است و نه سیاسي. ادبیاتي كه 
از طرفین به كار گرفته شده متناسب با مسئله نیست. 
شاید به طرفین ماجرا ظلم شد و درخصوص هیچ كدام 
از طرف ها، بحث شخصي مطرح نبوده است. در نهادي ممكن است تخلفاتي از این 
جنس رخ دهد؛ چه در نهاد ریاست جمهوري و چه شهرداري و غیره. نكته مهم این 

است كه باید با تخلف از سوي هر نهادي برخورد شود.« 
مسجدجامعي كه عضو دوره سوم و چهارم شوراي شهر تهران نیز بوده است، در ادامه با 
اشاره به اینكه  باید در جمع كارشناسي در رابطه با مسائل اینچنیني به دالیل طبیعي، 
تاریخي یا فرهنگي تصمیم گرفته شود، افزود: »اجماع نظرات سبب ارائه راهكاري 
درست مي شود. درباره تهران موضوعاتي را داشــته ایم؛ مثل بازار و سنگ فرش ها و 
پیاده راه هایي كه ایجاد شــد و معترضان زیادي به اقداماتي كه قرار بود انجام شود، 
نظرات خود را بیان مي كردند. در نهایت اما اتفاقي رقم خورد كه همه بَه بَه و َچه َچه 
كنند. مثال ما در مورد باغات نیز اینگونه تصمیم مي گیریم. مگر باغات مالك شخصي 
ندارد؟ ولي با تشكیل كارگروه هاي تخصصي و بررسي هاي كارشناسي، محدودیت ها 
را به وجود آوردیم و مالكان براي ساخت وســاز باید تابع ضوابطي باشــند. در همه 
شهرهاي دنیا نیز چنین موضوعاتي مطرح است ولي براي حل ماجرا، كار كارشناسي 
صورت مي گیرد و قوانین ویــژه اي با امتیازات ویژه اي را درنظــر مي گیرند؛ درباره 
تخلفات هم كار كارشناسي مي كنند، نه اینكه در رسانه ها پاسخ هاي سیاسي بدهند.«

عضو شوراي شهر تهران با تأكید بر اینكه باید توجه شود با حقوق شهر مواجه هستیم، 
گفت: »حقوق شهروند و حقوق شهر از هم پشتیباني مي كنند. اگر جایي این دو با هم در 
تعارض باشند، قوانین به كمك مي آیند.« مسجدجامعي اضافه كرد: »ملك جماران یكي 
از این موارد به شمار مي رود و اینكه اینقدر مسئله بزرگ شد به خاطر آن است كه به حوزه 
سیاست پیوست. اما غافل از اینكه چنین درگیري هایي به نفع شهر و شهروندان نیست.« 
او در ادامه به كارهاي خوبي كه در محله جماران صورت گرفته اشاره كرد و گفت: »در 
دوره سوم شورا، همراه با آقاي حســن بیادي، نایب رئیس آن زمان شورا، بنده و آقاي 

مجتبي یزداني، كه اكنون معاون خدمات شهري شهرداري است 
و آن هنگام شهردار منطقه یك بود، آقاي مونسان كه اكنون وزیر 

میراث فرهنگي است و آقاي شوشتري كه بعدها مدیركل دفتر شهردار شد، كمیته اي 
را تشكیل دادیم تا كارهاي كارشناسي براي محله جماران و اطرافش صورت بگیرد.

احمد مسجدجامعي در واكنش به موضوع ملك جماران:

مسائل شهري از جنس مسائل اجتماعي است و زبان و ادبیات سیاسي و سخن 
گفتن از طریق رسانه ها به باور من منافع شهروندان را تامین نخواهد كرد

 كار كارشناسي 
فداي ادبيات سياسي شد

فيلم »پيشــنهاد  احمد 
مســجدجامعی برای حل 
اختالف جماران«  را با اسكن 

اين كد ببينيد
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هدف، جنگ فرسايشي اقتصادي

رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت با اشــاره بــه نقشــه راه طراحي شــده در 
اقتصاد كالن كشــور، گفت: هدف اصلي در جنگ 
فرسايشي اقتصادي، اين است كه مديريت كشور در 
تصميم گيري ها دچار هيجانات و بي برنامگي شود و 
در همين زمينه ايجاد انتظارات منفي و ترسيم آينده 
مبهم از فضاي كشور در چارچوب همين اهداف است 
كه بايد با تصميم گيري منطقي و براساس داشته هاي 
كالن و وفــاق ملي اين توطئه را نيــز خنثي كنيم. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، 
حسن روحاني تصريح كرد: دشمنان انتظار داشتند 
پس از شيوع كرونا و محدوديت هاي ناشي از اعمال 
تحريم هاي آنان، اقتصاد كشــور دچار تالطم هاي 

شديد و غيرقابل كنترل شده و با خطر مواجه شود.

قاليباف: تحول قريب الوقوع است

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
طي سخناني در جلسه علني روز گذشته با اشاره به 
سخنان اخير رهبري درباره جريان تحريم و تحريف، 
گفت: جريان سومي وجود دارد كه دو جريان تحريم و 
تحريف را تكميل مي كند و آن هم جريان ناكارآمدي 
است؛ جرياني كه مسئوليت ها را تصرف مي كند ولي 
اولويت هاي كشور را پشت گوش مي اندازد و باعث 
مي شــود كه تحريم ها اثر كنند و تحريف ها، واقعي 
جلوه كنند. به گزارش ايسنا، قاليباف با بيان اينكه 
تحول قريب الوقوع است، گفت: ناكارآمد ها مي دانند 
كه قطار گام دوم انقالب اسالمي به حركت درآمده 
اســت و ديگر جوان هاي كارآمد و انقالبي نخواهند 
گذاشت آنها حركت اين قطار پرشتاب را كند كنند و 

ستون پنجم دشمن خبيث ملت ايران باشند.

گفت وگوی ظريف با بن زايد

محمد جواد ظريف وزير امــور خارجه عصر ديروز 
با عبداهلل بن زايــد همتای اماراتی خــود مذاكره 
ويدئويی داشت. اين گفت وگوی ويدئويی در حالی 
برگزار شــد كه امارات و ايران در ســال های اخير 
در پايين تر سطح روابط ديپلماتيک قرار داشتند. 
ظريف پس از مذاكره ويدئويــی با همتای اماراتی 
در توييتی نوشت: با آقای عبداهلل بن زايد وزير امور 
خارجه امارات متحده عربی، گفت وگوی ويدئويی 
بسيار جدی، صريح و دوســتانه ای داشتم و درباره 
كرونا و همچنين مســائل دوجانبــه، منطقه ای و 
جهانی رايزنی كرديم. توافق كرديم كه با توجه به 
چالش های ســخت و انتخاب های سخت تری كه 
منطقه با آن روبه رو است، به گفت وگو بر مبنای ايده 

ابتكار صلح هرمز ادامه دهيم./ايرنا

2هفته پس از سفر ظريف به روسيه، مقام روسي در تهران درباره همكاري هاي بلند مدت مذاكره كرد

   واکنش ظریف به دستگیری سرکرده گروهک تروریستی تندر
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان، در رابطه با دستگيری سرکرده گروهک تروريستی تندر 
توسط وزارت اطالعات، در حساب توييتری خود نوشت: »غرب بايد تامين مالی و ميزبانی از تروريست ها را 
متوقف کند. تروريست ها از پناهگاه های امن خود در اياالت متحده و اروپا نفرت پراکنی می کنند، به قتل و 
آشوب تحريک و آن را سازماندهی می کنند و بی شرمانه مسئوليت قتل غيرنظاميان بی گناه ايرانی را بر عهده 

می گيرند. حيله و فريبکاری نمی تواند اين رياکاری را الپوشانی کند.«

   تأیید مجدد
به رغم وعده هاي نادران و توانگر براي پيگيري موضوع اما 4ساعت نشست ديروز نمايندگان به سکوت در قبال اين موضوع 
گذشت، نه تنها نمايندگان مدعي پيگير امر در مجلس در اين ميدان اظهارنظري نکردند که در مقابل ساعتي پس از پايان 
نشست علني بهارستان حميد رضا حاجي بابايي، رئيس کميسيون برنامه و بودجه دست به قلم شد و در نامه اي به محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس نوشت: »پس از برگزاري مجدد ۲جلسه اعضاي کميسيون و بررسي برخي انتقادات، بار ديگر درستي 
فرايند انتخاب رئيس ديوان محاسبات مورد تأييد اعضا قرار گرفته است... براساس اتفاق نظر اعضاي حاضر در اين کميسيون، 
تمامي شرايط مندرج در قانون ديوان محاسبات، قانون آيين نامه داخلي و نيز شرايط مندرج در تبصره هاي آن در فرايند معرفي 
رئيس و دادستان ديوان به صحن مجلس و انتخاب آنها لحاظ شده است.« صحه گذاري او بر روند قانوني انتخاب بذرپاش در 

حالي است که هنوز معترضان به انتصاب بذرپاش از تأييد اعتبار مدارك او سخني به ميان نياورده اند.

وزير اطالعات گروهــک تندر را 
خشن ترين جريان ميان جريانات امنيتي

سلطنت طلب دانست كه سربازان 
گمنام امــام زمان)عج( موفق به دســتگيري 
سركرده اين گروهک شــدند. خبر دستگيري 
جمشيد شــارمهد روز شنبه منتشــر شد و در 
اطالعيه وزارت اطالعات از او به عنوان كسي ياد 
شد كه عمليات انفجار حسينيه سيدالشهداي 
شيراز در سال87 را طراحي و هدايت كرد. در آن 
عمليات تروريســتي 14نفر شهيد و 215نفر از 
عزاداران حسيني مجروح شدند. محمود علوي در 
توضيحات تلويزيوني خود درباره اين دستگيري، 
گفت: در بين جريانات سلطنت طلب كه اغلب با 
بيانيه ها و يكسری شعارها خود را اثبات می كنند، 
جريان سلطنت طلبی جمشيد شارمهد از معدود 
جريانات و به نوعی تنها جريان بسيار خشن بود. او 
به دنبال اين بود كه با عمليات تروريستی خود را 
اثبات كند كما اينكه در حسينيه سيدالشهدا)ع( 
شــيراز در برنامه رهپويان وصــال، آن جنايت 
ددمنشــانه را مرتكب شــد كه به شــهادت و 

زخمی شدن جمعی از هموطنان مان منجر شد.
در تنها و مهم تريــن واكنش خارجــي به اين 
دســتگيري، وزارت امــور خارجــه آمريكا كه 
شــارمهد متهم به همكاري با سازمان اطالعات 
اين كشور اســت، اعالم كرد: »اخبار مربوط به 
جمشيد شارمهد، رهبر گروه تندر را كه به دنبال 
ساقط كردن نظام جمهوری اسالمی ايران است، 
دريافت كرديــم. ايران به قوانيــن و معيارهای 
بين المللــی احترام بگذارد. نظــام ايران تجربه 
زيادی در بازداشــت ايرانی ها و خارجی ها بنا به 
اتهامات اشــتباه دارد. ايران را به  شفافيت های 
بيشــتر و احترام به قوانين بين المللی تشويق 

می كنيم.«
اين در حالي است كه علوي، وزير اطالعات درباره 
علت انكار خبر دستگيری شارمهد از سوی برخی 
كشورهای خارجی، گفت: علت اينكه آنها منكر 
می شــدند، اين بود كه می دانســتند جمشيد 
شارمهد مورد حمايت جدی 2 سرويس امنيتی 
آمريكا و اسرائيل اســت و بعيد می دانستند كه 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ايران بتواند 
از پوشش حمايتی اين 2ســرويس عبور كند و 
اين كار را در يک برنامه پيچيــده هدايت كند 
و شــارمهد را در داخل ايران در اختيار بگيرند؛ 
اين در حالی است كه همچنان باور بسياری كه 
منكر دستگيری شارمهد می شدند، بر اين نيست 
كه او در ايران دستگير شــده است، بلكه خيال 
می كنند كه ايشان در خارج از كشور حضور دارد 
و تصاوير مربوط به خارج از كشور است. در آينده 
نزديک اطالعات بيشتری در اين زمينه منتشر 

خواهد شد.
در جريان دادگاه هاي حــوادث پس از انتخابات 
رياســت جمهوري ســال88 و در جريــان 
كيفرخواســت هاي اين دادگاه ها نــام انجمن 
پادشــاهي به ميان آمده و تأكيد شده بود: »از 

جملــه گروه هايي كه در اين روند طي 2ســال 
گذشته، با حمايت هاي مالي، اطالعاتي، نظامي، 
آموزشي و رسانه اي غرب فعال شده، گروهكي 
به نام انجمن پادشاهي اســت.« درباره ماهيت 
اقدامات آن هم آمده بــود: »اين گروهک كه با 
اتخاذ اســتراتژي براندازي جمهوري اسالمي 
ايران از طريق اقدامات تروريســتي با حمايت 
ســرويس هاي اطالعاتي كشــورهاي آمريكا، 
انگليس و رژيم صهيونيســتي تشــكيل شده، 
برنامه هاي گســترده اي را جهت براندازي نظام 
مقدس جمهوري اســالمي ايران طراحي كرده 
كه با لطف الهي و تالش ســربازان گمنام امام 
زمان )عج( اين برنامه ها در نطفه خفه شــده و 

مجال تحقق نيافته است.«
محمود علوي در پاســخ به اين سوال مهم كه با 
وجود آگاهي از اقدامات اين گروه تروريســتي 
براي دستگيری شارمهد از طريق پليس اينترپل 
نيز اقداماتی انجام شده بود، گفت: قبال با توجه 
به جنايتی كه جمشيد شــارمهد و مجموعه او 
در شيراز مرتكب شــدند، از طريق اينترپل او را 
تحت تعقيب قرار داديم و وانتد )تحت پيگرد يا 
حكم جلب( وی را نيز داشــتيم، اما ايشان با نام 
واقعی خود به همه كشورهای مختلف رفت وآمد 
می كرد و كسی مانع او نمی شــد كه اين دقيقا 
نشــان دهنده پوچی شــعار مبارزه با تروريسم 
آمريكايی ها و هم پيمانان اروپايی شــان اســت. 
وزير اطالعات با بيان اينكه »آمريكا و هم پيمانان 
اروپايی اش می دانستند كه شارمهد مرتكب چه 
جنايتی شده، اما مطلقا متعرض او نمی شدند«، 
افزود: كما اينكه محمدرضا كالهی عامل جنايت 
هفت تير و شهادت شهيد بهشتی و 72 تن از ياران 
امام خمينی)ره(، 30 سال در هلند، مهد حقوق 
بشر با هويت جعلی زندگی می كرد. مردم هلند 
نمی دانستند او تروريست است اما سرويس های 
اطالعاتی آنها می دانستند كه اين آدم تروريست 
است و چه اقداماتی در ايران انجام داده . او 30سال 
با هويت جعلی در هلند زندگی می كرد تا اينكه به 

طور مرموزی از پا درآمد و كشته شد.
به گفته علوي »درباره جمشــيد شــارمهد نيز 
شرايط به همين گونه است؛ كشور ها می دانستند 
كه اين آدم در شيراز مرتكب جنايتی شده است. با 
وجود اينكه پليس بين الملل مامور به دستگيری 
بود، ولی كاری با او نداشت كه اين نشان دهنده 
پوچی شعارهای غربی ها در مبارزه با تروريسم 
اســت.« او درباره ارزش عمليات دســتگيري 
شارمهد توضيح داد: ارزش اين عمليات در اين 
اســت كه زمانی افراد از طريق تماس تلفنی او 
را تهديد به بازداشت كرده بودند اما او گفته بود 
كه جای من در طبقه ششم ساختمان سرويس 
اطالعاتی داخلی آمريكا )FBI ( است؛ به اين معنا 
كه هرگز نمی توانيد من را دستگير كنيد. آدمی 
كه جای خود را در طبقه ششم FBI می دانست، 
امروز در چنگ سربازان گمنام امام زمان )عج( در 

جمهوری اسالمی ايران است.

در حاشيه سياست

  روايتي از داليل غافلگيري
عليرضا علوي تبار، عضو سابق ســپاه و بسيج و از فعاالن سياسي 
اصالح طلب در بخشــي از گفت وگوي خود بــا اعتمادآنالين به 
موضوع محاكمه فرماندهان سپاه در دوره جنگ اشاره كرده و گفته: 
»اين بحث وقتي شد كه جزيره مجنون را گرفتند. آن موقع برخي از 
فرماندهان سپاه نبودند. گفته شد كه فرماندهان سپاه در كرمانشاه 
جمع شده بودند و در مورد انتخابات مجلس سوم بحث مي كردند؛ 
چون محسن رضايي به امام نامه اي نوشته بود كه اگر مي خواهيد 
ما در جنگ پيروز شويم، كشور را بدهيد ما اداره كنيم. امام خيلي 
نسبت به اين نامه حساس شده بود. در بين بچه هاي سپاه اين نگاه 
بود كه ما مي توانيم كشور را اداره كنيم اگر مي خواهيد در جنگ 
پيروز شويم. برخي از بچه هاي سپاه خيلي بدبين بودند. مي گفتند 
فرماندهان رها كرده و رفته بودند، براي انتخابات جلسه گذاشته 
بودند و غافلگيري ما به دليل بي توجهي به عمليات بود؛ به همين 
دليل خيلي ها خواهان محاكمه بودند و اعتراض مي كردند. بعضي 
از فرمانده ها مثل حق نگهدار قهرماني كه مي گويم حاضر نشد در 

آن عمليات به عقب برگردد.«

  شارمهد فکر مي کرد دفترش در طبقه ششم FBI است!
سيدعطاءاهلل مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد در دولت اصالحات 
در حساب كاربري خود در توييتر در رابطه با دستگيري جمشيد 
شارمهد، سركرده گروه تروريستي تندر نوشت: »جمشيد شارمهد 
 FBI وقتي در آمريكا بود، گمان مي كرد دفترش در طبقه ششم
است. مسئوليت انفجار حسينيه شــيراز را به صراحت بر عهده 
گرفت. در حادثه حسينيه شيراز 14 نفر ازجمله چند كودك كشته 
شدند. بديهي اســت تلويزيون هاي فارسي وابسته به شبكه هاي 

امنيتي پريشان خاطرند. همكارشان دستگير شده است.«

  سياستمداران عافيت طلب
حسين مرعشــي، عضو سرشــناس حزب كارگزاران سازندگي 
ايران در گفت وگويي با ايرنا در ارزيابي خود از تركيب سياســي 
مجلس يازدهم، گفت: اين مجلس بيش از اندازه يكدســت شده 
اســت و نمي توان گفت صاحبان ســليقه ها و نحله هاي فكري و 
سياسي مختلف كشــور را نمايندگي مي كند. اين مجلس كامال 
تک جناحي است و حتي اصولگرايان كشور را هم پوشش نمي دهد. 
حضور اصولگرايان ميانه هم در اين مجلس، كم رنگ است و حضور 
پررنگي نيست. مرعشي يكي از داليل شكل گيري مجلس يكدست 
را »عافيت طلبي غيرمسئوالنه« آن دسته از شخصيت هاي سياسي 
مي داند كــه به دليل ترس از ردصالحيت يا شكســت احتمالي، 
براي كشورشــان فداكاري نكرده و در انتخابات ثبت نام نكردند. 
وي مشــخصا از علي الريجاني و محمدرضا عارف ياد مي كند و 
مي گويد: »اين دو در مجلس حضور داشــتند. به اهميت مجلس 
هم واقف بودند، اما ثبت نام نكردند. من به اين كار، عافيت طلبي 

غيرمسئوالنه سياستمداران مي گويم.«

  دفاع از بازگشت کوپن
احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به لزوم 
بازگشت كوپن به اقتصاد كشور گفت: به دليل سياست هاي ارزي 
نادرست دولت، مردم آبگوشت كه هيچ، حتي نمي توانند اشكنه 
بخورند. وي در پاسخ به اين بحث كه كوپني شدن دور از  شأن ملت 
ايران است، گفت: اين در  شأن ملت ايران نيست كه 11ميليون نفر 
حاشيه نشين داشته باشيم؟ به ملت ايران مي آيد گرسنه باشند 
و نتوانند يک كيلو گوشــت بخرند؟ به گزارش تسنيم، توكلي در 
بخشي از گفت وگوي خود با راديو افزود: آقاي روحاني مي گفت من 
از كوپن بدم مي آيد. خب، معلوم است كه چنين مي گوييد؛ چون 
شما مشكلي نداريد. بنده هم مشــكلي ندارم، ولي مردم مشكل 
دارند. اگر ما به آنها غذا نرســانيم، در آينده دچار معضل كودكان 

ضعيف خواهيم بود.

  دولت تکليفش را با دولت هاي موازي روشن کند
هادي غفاري  در پاسخ به سؤالي مبني بر مهم ترين وظيفه دولت 
در سال پاياني فعاليتش، گفت: دولت تنها كاري كه در اين فرصت 
باقيمانده مي تواند انجام دهد روشن كردن تكليفش با دولت هاي 
موازي است و اصال دولت روحاني بايد از همان سال92 اين كار را 
انجام مي داد ولي هنوز هم دير نشده است. تجربه جهاني و داخلي 
نشــان داده يک دولت وقتي موفق اســت كه يک دولت باشد نه 
چند دولت. اينكه چند سازمان بودجه هاي هزارميلياردي داشته 
باشــند ولي به دولت هيچ كمكي نكنند  فايده اي ندارد و كار قوه 
مجريه پيش نمي رود. اين بودجه هاي عظيم به اين سازمان ها داده 
مي شود ولي نتيجه كار اين ســازمان ها اصال در جامعه مشخص 
نيســت. به گزارش خبرآنالين، نماينده مجالس يكم، دوم و سوم 
جمهوري اسالمي مي افزايد: مشكل ما ساختاري است. من با اين 
دولت و مجلس كاري ندارم اما همه جــاي دنيا قوه قضاييه فقط 
قوه قضاييه است. قوه مقننه فقط قوه مقننه است. قوه مجريه هم 
همينطور. قوه مقننه ما امروز در كشور متأسفانه مشغول پرداختن 
به مسائل جنجالي و پوپوليستي است. به نمايندگان مجلس چه 
ارتباطي دارد كه روزي يک جزء قرآن در مجلس بخوانند؟ جاي 

خواندن قرآن، مسجد است.

وزير اطالعات: آمريكا و هم پيمانان اروپايی اش می دانستند كه شارمهد 
مرتكب چه جنايتی شده، اما مطلقا متعرض او نمی شدند

 جزئيات دستگيري سرکرده تندر

گاليه رئيس شوراي شهر از  رئيس سازمان صدا و سيما 
درباره تخريب شخصيت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

درخواست هاشمي از صدا و سيما 
براي پاسخ به تخريب ها

محســن هاشمي رفســنجاني، رئيس 
شوراي شهر تهران در واكنش به تخريب شورا

شخصيت آيت اهلل هاشمي در صداوسيما 
به علي عسگري، رئيس اين سازمان نامه نوشت.

به گزارش جماران، محسن هاشمي در نامه خود نوشته 
است: اخيرا شاهد پخش برنامه هايي از سيماي جمهوري 
اسالمي بوديم كه با جعل حقايق تاريخي، مدعي بودند 
كه آيت اهلل هاشمي رفســنجاني از تريبون نمازجمعه 
مسئوالن را دعوت به اشرافي گري و مانور تجمل كرده 
اســت. در اين نامه آمده اســت: خبرگزاري وابسته به 
يكي از نهادها نيز در گزارشــي مدعي شد كه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني، در نمازجمعه 18آبان1368، گفته 
است: اين رفتارهاي درويش مسلكانه وجهه جمهوري 
اســالمي را نزد جهانيان تخريب كرده است. زمان آن 
رسيده كه مســئوالن ما به »مانور تجمل« روي آورند 
و اين نقل قــول جعلي، مبناي بســياري از تحليل ها و 
برنامه هاي صداوســيما و ساير رســانه هاي وابسته به 
حاكميت در تخريب آيت  اهلل هاشمي رفسنجاني شده 
اســت. درحالي كه 18آبان1368، روز پنجشنبه است 
و آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در نماز قبل و بعد از اين 

تاريخ نيز چنين عبارتي را به كار نبرده است.
رئيس شوراي شهر تهران مي نويســد: در ميان بيش 
از 400خطبه اي كه آيت اهلل هاشمي رفســنجاني طي 
3دهه در نمازجمعه تهران اقامــه كردند، تنها يک بار 
و آنهم در نماز 9آذر ســال1369 كه واژه مانور تجمل 
را نه درباره دعوت مســئوالن به اشــرافي گري، بلكه 
در تفســير آيه »خذوا زينتكم عند كل مســجد«، كه 
بر آراسته بودن مســلمانان در مســاجد تأكيد دارد، 
تصريح كرد. محســن هاشــمي از رئيس صداوسيما 
خواسته است دوربين هاي اين سازمان را به خانه موزه 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني بفرســتند و از نزديک با 
زندگي ايشان آشنا شــوند. وي همچنين نوشته است: 
در صورتي  كه در سازمان صداوســيما، امكان ساخت 
برنامه هاي منصفانه، بي طرفانــه و محققانه  در مورد 
عملكرد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، وجود ندارد، امكان 
پاسخگويي به تخريب ها و تهمت هاي ناجوانمردانه اي 
كه با وجود گذشت 4ســال از رحلت ايشان همچنان 

منتشر مي گردد، براي ما فراهم آيد.

حدود 2هفته پس از ســفر محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه به روسيه، لئونيد ديپلماسي

اسلوتسكي، رئيس كميته امور بين الملل 
دوماي روسيه به تهران آمد و ديروز با مقامات كشورمان 
ازجمله با وزير خارجه و رئيس مجلس ديدار كرد. به نظر 
مي رســد محور اين مالقات و رايزني ها همان موضوع 
تمديد قرارداد بلندمدت همكاري هاي ايران و روسيه 
باشد كه در جريان ســفر ظريف به روسيه هم پيگيري 

شده بود.
وزير امــور خارجه ديــروز در جريان ديــدارش با اين 
مقام روس با توجه به ســطح همكاري هاي 2كشور در 
حوزه هاي مختلف، به روزرساني ســند همكاري هاي 
بلندمدت 2كشــور به ســطح روابط راهبردي با توجه 
به همكاري هاي هم اكنون 2كشــور را مورد تأكيد قرار 
داد. ايران و چين در يک سال گذشــته رايزني درباره 
دستيابي به ســند همكاري بلندمدت 25ساله را آغاز 
كرده بودند كه مذاكرات نهايي بر سر متن مشترك در 

دست انجام است. 
لئونيد اسلوتسكي، رئيس كميته امور بين الملل دوماي 
روسيه نيز انجام اين ســفر در شرايط همه گيري كرونا 
را ناشــي از ســطح روابط و موضوعات مهم مطرح در 
بين 2كشــور ذكر كرد. در گفت وگوي ظريف و لئونيد 
اسلوتسكي عالوه بر موضوعات دوجانبه خصوصا ابعاد 
اقتصادي همكاري ها، ديدگاه هاي 2كشــور در حوزه 
مسائل مربوط به برجام، تحوالت سوريه، عراق، يمن و 
ليبي و همچنين همكاري هاي 2كشور در سازوكارهاي 
منطقه اي، بين المللي و سازمان هاي مربوطه نيز مورد 

تبادل نظر قرار گرفت.
ظريف در 7سال گذشته 30بار به روسيه سفر كرده كه 
2مرتبه آن در سال جاري و همزمان با شيوع كرونا بوده 
است. بعد از سفر ظريف به روسيه كه در آخر تير انجام 
شد خبرگزاري اسپوتنيک روسيه نوشت او ركورد ديدار 

با مقامات وزارت خارجه روسيه را شكسته است.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران پس از ديدار 
با سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه، در مسكو اعالم 
كرد كه ايران تمديد قرارداد 20ســاله را در دستور كار 
قرار داده و اگر روسيه براي قرارداد بلندمدت ديگري هم 
آمادگي داشته باشد، اين موضوع »قابل بررسي« است.

اسلوتسكي، 2 روز قبل هم با محمدباقر قاليباف،  رئيس 
مجلس شوراي اسالمي ديدار و گفت وگو كرده بود.

قاليباف در آن ديدار ضمن تأكيد بر لزوم تحقق كامل 
همكاري هاي راهبردي بين 2كشور، اظهار كرد: انتظار 
مي رود 2كشور به همه ابعاد روابط ازجمله فرصت هاي 
اقتصادي تجاري مشترك توجه بيشتري داشته باشند.

وي روند همكاري ايران و روسيه در كمک به مبارزه با 
تروريسم در سوريه را خوب ارزيابي كرد و افزود: بر اين 
اســاس با الگوگيري از همكاري هاي امنيتي، مي توان 

همكاري هاي مشترك در ساير زمينه ها را تقويت كرد.
اسلوتســكي با تأكيد بر افزايش ســطح همكاري هاي 
2كشور در حوزه درياي خزر، افزود: همكاري مشترك با 

ايران، مورد تأكيد جدي رئيس جمهوري روسيه است.
براساس اين گزارش، لئونيد اسلوتسكي رئيس كميته 
روابط خارجي دوماي دولتي روســيه تابلوي سياه قلم 
منقش به تصوير رهبر معظم انقالب اسالمي و همچنين 
نمونــه اي از تجهيزات پزشــكي ازجملــه كيت هاي 

تشخيص كرونا را به رئيس مجلس تقديم كرد.

نمايندگان مجلــس يازدهــم  در برابر 
اتهامات ريز و درشتي كه طي 10روز اخير مجلس

روند انتخاب مهرداد بذرپاش را به رياست 
ديوان محاسبات نشانه گرفته بود، سكوت پيشه كرده، از 

مقابل انتقادات مطرح شده گذشتند.
ادعاي جعل نامه براي تهيه سابقه اجرايي 20ساله اتهامي 
بود كه دامن بذرپاش را گرفت و از سوي مراجع مربوط 
جعلي بودنش عيان شــد؛ تخلفي كه موجي از گاليه ها 
را در طيف اصولگرايان به ويژه بســيج دانشــجويي كه 
خاستگاه سياسي بذرپاش هســتند براي او به ارمغان 
آورد. تنها اشاره اي كه به بحث تخلفات بذرپاش شد تذكر 
محمدرضا صباغيان، نماينده بافق بود، او در ميانه نشست 
ديروز بهارستان در تذكري شفاهي با استناد به مواد 194 
و 195 آيين نامه داخلي مجلس خطاب به هيات رئيسه 
گفت: بنده از عملكرد هيأت رئيسه انتقاد دارم. چرا دهن 
نماينده را گچ مي گيريد؟ هر موضوعي كه باب ميل شما 
نيســت اجازه حرف زدن درخصوص آن داده نمي شود. 
وي افزود: در جلسه قبلي پيرامون انتخاب رئيس ديوان 
محاسبات سؤال بنده و عده اي از نمايندگان اين بود كه 
مطابق تبصره2 ماده51 قانون منتخب 20سال سابقه كار 
نداشته و همچنين بازنشسته است. اما شما اجازه نداديد تا 
اين موضوع در مجلس شفاف شود. او تصريح كرد: اگر اين 
مسائل در مجلس روشن شود ديگر ابهامي باقي نمي ماند.
اميرحسين قاضي زاده هاشمي كه رياست جلسه علني 
را بر عهده داشت در پاسخ به تذكر وي بيان كرد: اكنون 
نوبت مطرح كردن پيشــنهاد درخصوص طرح در حال 
بررسي اســت اما شــما از آن براي دادن تذكر استفاده 
كرديد. اگر نمايندگان مطلب درستي نيز داشته باشند 
بايد به موقع آن را مطرح كنند. به گزارش همشــهري، 

براساس قانون نامزدهاي رياست ديوان محاسبات بايد 
20سال سابقه اجرايي داشته باشند كه اين شرط براي 

مهرداد بذرپاش 40ساله جاي شک و شبهه داشت.
سكوت مجلس در قبال اتهامات رســانه اي شده عليه 
بذرپاش در حالي است كه برخي از آنها در روزهاي اخير 
از طريق صفحات شخصي شــان در فضــاي مجازي بر 
پيگيري موضوع تأكيد كرده بودند. از جمله اينكه الياس 
نادران چهره شناخته شده اصولگرايان در مجلس دست 
به قلم شد و با انتشــار نامه اي به رئيس مجلس، هيأت 
رئيسه، كميسيون آيين نامه و كميسيون برنامه بودجه 
را به تخلف در روند بررســي صالحيت مهرداد بذرپاش 
متهم كرد. او دربخشي از نامه اش به قاليباف كه در حساب 
شخصي اش در توييتر بارگذاري شده، آورده بودكه رئيس 
مجلس در جلسه توديع و معارفه رؤساي ديوان محاسبات 
اعالم كرد كه فرايند انتخاب رئيس و دادســتان ديوان 

محاسبات قانوني بود.
نادران نوشــته بود: برخالف ادعاي آقاي رئيس مجلس 
فرايندهاي قانوني طي نشده است و با توجه به رونمايي 
از اسنادي در اين خصوص راستي آزمايي ادعاهاي آقاي 
مهرداد بذرپاش در سوابق شغلي، مقاالت علمي و... معلوم 
شد كه دغدغه دلسوزان براي رعايت  شأن، منزلت و اقتدار 
مجلس بالوجه نبوده است... اگر موضوع پيگيري نشود 
شخصا به همراه تعدادي ازنمايندگان بررسي هاي خود 
را تكميل و نتيجه تحقيقات را به سمع و نظر نمايندگان 
محترم و مردم شــريف ايران خواهيم رساندو تا حصول 

نتيجه كار را ادامه خواهيم داد.
مجتبي توانگر،  نماينده تهران نيز ديگر نماينده فعال در 
پيگيري شائبه هاي مطرح شده عليه بذرپاش بود كه در 
حساب شخصي اش در توييتر از پيگيري ماجرا خبر داد.

سکوت معترضان بذرپاش در مجلس
تنها صداي اعتراض در مجلس، تذكر نماينده بافق بود كه اعالم كرد بايد 

ابهامات درباره سابقه كاري رئيس ديوان محاسبات روشن شود

روس ها به دنبال تمدید همكاري هاي بلندمدت
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پالك هاي علوي سوژه عكاسان مي شود 

»جشــنواره مجازي عكاسي پالك 110« به مناســبت فرارسيدن 
عيد سعيد غدير به همت فرهنگسراي گلســتان برگزار مي شود. به 
گزارش همشهري، ســعيد رنجبريان مدير فرهنگي و هنري منطقه 
8 شــهرداري تهران با اعالم اين خبر گفت: اين جشنواره با موضوع 
عكاسي »سردرهاي نوشتاري يا تصويري با مضامين اميرالمومنين 
علي)ع(« با هدف اســتفاده از الگوهاي مذهبي در معماري شهري، 
شناسايي و معرفي نقش سردرها در معماري ايراني- اسالمي شهرها، 
معرفي سردرها در زيبايي بصري و معنوي شهرها، ارائه الگوي مناسب 
براي طراحي ســردر با مفاهيم عميق ديني در ابنيه فعلي شهرها در 
2بخش عكاسي حرفه اي و عكاسي با تلفن همراه برگزار مي شود. او 
در ادامه درخصوص شرايط شركت در اين فراخوان گفت: حضور همه 
عالقه مندان بزرگسال در اين جشنواره آزاد است و شركت كنندگان 
هم در بخش آزاد هم حرفه اي از 18مرداد تا 30مهرماه مهلت دارند 
حداكثر 5 عكس از طريق شماره واتس اپ 09025800388و نشاني 
پست الكترونيك Golestan.farhangsara8@gmail.com به 
دبيرخانه جشنواره ارســال كنند. رنجبريان به جوايز اين جشنواره 
مجازي اشاره كرد و گفت: به برگزيده اول جشنواره ديپلم افتخار به 
همراه جايزه نقدي به ارزش 10ميليون ريال، نفر دوم ديپلم افتخار به 
همراه جايزه نقدي به ارزش 7 ميليون ريال، نفرسوم ديپلم افتخار به 

همراه جايزه نقدي به ارزش 5 ميليون ريال اهدا مي شود.
به نفرات برگزيده جشنواره،جوايز نقدي و ديپلم افتخار اهدا می شود.

 كار كارشناسي
 فداي ادبيات سياسي شد

از دل همان كميته تملك 2باغ خسروشاهي و 
اميرسيلماني اتفاقا با رقم نسبتا قابل توجهي 
بيرون آمد. بعدها با كمك آقاي اسكندر مختاري، معمار صاحب نام، 
ســاماندهي ميدان جماران، ســنگفرش محله، جاري شدن آب 
قنات در نزديكي ســطح معابر و احياي قنات ها انجام شد. اكنون 
يك باغي هم با وســعت 3500مترمربع پشت همين فضاي ملك 
جماران است كه مي شود تملك كرد و به عنوان فضاي عمومي در 
اختيار مردم قرار داد. صحبتم اين است كه از يكسو با همفكري و 
مشورت مي توان كار كارشناســي كرد و از سوي ديگر متأسفانه 
اقدامات خوب اينجا ديده نشده است.« او در واكنش به اين مطلب 
كه گويا در رســانه ها و صحبت هاي برخي از طرفين ماجرا خيلي 
به اين موضوع هم اشاره نشــده كه نهاد رياست جمهوري در برابر 
تخريب تخلــف رخ داده مقاومت نكرد نيز گفــت: »اين صحبت 
شما هم درست است. شايد مي توانســتند با چند تا مأمور جلوي 
ورود نيروها را براي تخريب بناي غيرمجاز بگيرند اما در همكاري 
اجازه كار دادند و به قول آقاي محسن هاشمي در اين موضوع به 

رئيس جمهور ظلم شد.«

در قضيه جماران به دوطرف ظلم شد
مسجد جامعي گفت: »شــهرداري و دولت به  هر حال 2مجموعه اي 
هستند كه با هم ارتباط نزديك تري دارند و اگر نتوانند با هم به صورت 
مستقيم صحبت كنند، كارشناسي به حاشيه مي رود و در اين صورت، 
ايجاد چنين فضايي به سود هيچ كس نيست و به دوطرف ظلم مي شود. 

كما اينكه در اين موضوع به دو طرف ظلم شد.«
عضو فرهنگي شوراي شهر تهران ادامه داد: »براي آينده، من بازگشت 
به حوزه كارشناسي را پيشــنهاد مي كنم. خود آقاي محسن هاشمي 
رفسنجاني هم در اين بين با توجه به شخصيتي كه دارد، هم به پشتوانه 
آراي ميليوني اش، هم به  لحاظ ارتباطاتي كه دارد مي تواند در ايجاد 
فضاي گفت وگو فعال شود؛ ساير اعضا و شهرداري هم مي توانند به او 
كمك كنند تا درباره اختالف نظرها مذاكره صورت بگيرد و منافع مردم 
در نظرگرفته شود. اما متأسفانه هم اكنون فضاي كارشناسي در حاشيه 

قرار گرفته است.«
او با بيان اينكه در ســال هاي قبل و در همــه دولت ها قواعد خاصي 
ميان 2نهاد برقرار بوده است، خاطرنشــان كرد: »در سال هاي قبل 
اگر مشــكالتي پيش مي آمد، گروه هاي كارشناسي وارد مي شدند و 
راهي پيدا مي كردند تا هم حقوق شهر و مردم حفظ شود و هم حقي 

از طرفين ضايع نشود.«
عضو شوراي شــهر تهران فضاي گفت وگو را الزمه فضاي مديريت 
شهري دانســت و تصريح كرد: »ما در شهر بيش از هرچيز ديگري 
به گفت وگو نياز داريم؛ اينكه شورا و شهرداري بر حضور شوراياري 
تأكيد دارند، دليلش اين است كه شوراياران به عنوان بازوي كمكي 
مديريت شــهري، توان اين را دارند كه زمينــه گفت وگو را فراهم 

كنند.«
مســجد جامعي اضافه كرد: »به  هرترتيب اين كارها بايد از طريق 
كارشناسي، كميته ها، جلسات مشترك و گفت وگو بررسي و پيگيري 
و همزمان بايد به منافع مردم و شهر توجه شود. آينده بهتر جماران 
و همه جاي تهران در اين است كه ما توان گفت وگو را باال ببريم و به 
اين باور داشته باشيم كه همه ما سوار بر يك كشتي هستيم و منافع 
مشتركي داريم. مسائل شــهري از جنس مسائل اجتماعي است و 
زبان و ادبيات سياسي و ســخن گفتن از طريق رسانه ها به  باور من 

منافع شهروندان را تامين نخواهد كرد.«

 گرمخانه ها
پيش نياز رسيدن به صلح اجتماعي

بي سرپناهي مســئله اي ناشي از اعتياد نيست 
و در كالنشهرها ريشــه در فقر و نابرابري دارد 
ومتأسفانه اين مورد ازجمله ويژگی های منفي كالنشهرهاست و به 
همين جهت اين مراكز كمك مي كند كه افراد به هردليل و به دور از 
قضاوت هاي برچسب زننده با رعايت مقررات و چارچوب هايي چون 
عدم استفاده از مواد مخدر از اين سرپناه استفاده كنند. خوشبختانه 
در اين راســتا با همكاري همكارانمان ســعي شــده اين مراكز به 
كانون هاي آسيب نزديك باشــند. مركز خدمات اجتماعي واقع در 
پارك هرندي شــوش ازجمله مراكزي اســت كه به كانون آسيب 
نزديك است. زناني كه گرفتار موارد بزهكارانه شده اند تمايل بسيار 
كمي براي حضور در اين مراكز دارند، اما قرار داشتن اين مركز در 
دل كانون آســيب موجب    مي شــود آنها همديگر را به استفاده از 
امكانات اين مراكز تشــويق كنند.   اين مي تواند به كاهش زنجيره 

آسيب  كمك كند.

  اگر از شما بپرسند تهران چه 
رنگي اســت، چــه رنگي را گزارش

انتخــاب مي كنيــد؟ ايــن 
پرســش را شــهردار تهران در نخستين 
نشست خبري از خبرنگاران پرسيد و يك 
پاسخ مشترك شنيد:» خاكستري«. شايد 
همين پاسخ مشترك، باعث شد كه پيروز 
حناچي از همان روزهاي آغاز به كارش در 
بهشــت، تالش هايي را براي تحقق رؤياي 
رنگي تهران آغاز كند. بــراي تغيير حس 
وحال فضاهاي شــهري، شــهرداري در 
نخستين گام، مجموعه اي از تكاليف مجاز 
و اقدامات ممنوعه به مناطق 22گانه ابالغ 
كرد.اين شيوه نامه، آغازي براي تغيير حال 
و هواي شهر بود. دستورالعمل رنگي شهر 
كه ارديبهشت 98از سوي حناچي ابالغ شد 
اما در ادامه اين روند، روح تازه اي به كالبد 
خاكستري شهر بخشــيد. حاال با گذشت 
15 ماه از ابالغ اين دستورالعمل، تهران يك 
گام بــزرگ از بي رنگــي فاصلــه گرفته و 
همنشيني رنگ ها، رنگ و روي تازه اي به 
محله ها و مناطق شهر بخشيده است.پس از 
ابالغ اين شيوه نامه، مديران مناطق دست 
به كار شــدند و با بهره گيــري از ظرفيت 
شهروندان به ويژه دانش آموزان، دانشجويان 
هنرهاي تجســمي، رنگ آميزي سازه ها، 
ديوارها، پل هــا و... را آغــاز كردند و اين 
دســتورالعمل تقريبا در همه مناطق شهر 
اجرا شده اســت. آنطور كه از صحبت هاي 
شــهروندان در محافل عمومي شهر مانند 
مترو، اتوبوس و تاكســي پيداست، اجراي 
الگوي يكســان امــا متنــوع رنگ آميزي 
سيماي شهر براي آنان كامال مشهود بوده 
و رضايت شان را درپي داشته است. با اجراي 
اين شيوه نامه در ساير مناطق، سيماي كلي 
تهران مي تواند به كاربرد درســتي از رنگ 
برسد. يعني بايد اقدامات همچنان پيگيري 

شده و رها نشود.

كاهش جــرم و بزه بــا رنگ آميزي 
محله ها

محله هرنــدي كه پيــش از اين، نامش 

با اعتياد و ديگر آســيب هاي اجتماعي 
گره خورده بود امــروز به دليل خانه هاي 
رنگينــش معروف شــده و رنگ ها جان 
دوباره بــه اين محله قديمــي پايتخت 
بخشــيده اند. تجربــه اجــراي چنين 
طرح هايي پيش تر در شــهرهاي بزرگ 
دنيا جواب داده؛ درست مثل رنگ آميزي 
»فــاوال« پرجمعيت ترين زاغه نشــين 
شــهر ريودوژانيرو در برزيل كه ســال 

2011رنگي ترين مكان دنيا نام گرفت.
علي محمد سعادتي، شهردار منطقه 12 
درباره اجراي طــرح رنگ آميزي جداره 
محله دروازه غــار )هرندي( گفت:» بعد 
از جمــع آوري معتــادان متجاهر محله 
هرندي، مديريت شهري نگاه ويژه اي به 
وضعيت محله هرندي داشت. بر همين 
اساس اواخر سال 1398 در محله هرندي 
به ويژه محدوده انبــار گندم طرح ايجاد 
لكه هاي رنگي در دستور كار قرار گرفت و 
در آن زمان رنگي كه استفاده شد كرم بود 
تا اشباع بودن رنگ از بين نرود. همچنين 
ايجاد طــرح لكه هاي رنگــي به منظور 
توانمند ســازي  اجتماعي محله با توجه 
به وضعيت اقتصــادي ضعيف محله در 
محور خيابان اميد كه عرض معبر بزرگ 

است انجام شد.
او اضافه كــرد:» ابتــداي تابســتان در 

رنگ آميزي جداره خيابان اميد حدفاصل 
شــهرداري ناحيه 4 منطقه 12 تا خيابان 
مرادخانــي با رنگ با اشــباعيت باال بهره 
برديم كــه 2 ويژگي داشــت؛يكي ايجاد 
طــراوت و تازگــي در معبــر و ديگري، 
كمرنگ شــدن بزه؛ چرا كــه وقتي رنگ 
در بافت حل مي شــود، بزه خود را نشان 

نمي دهد.«
سعادتي درباره اينكه چرا از نقاشي هاي 
ديواري در اين محله استفاده نشده است، 
گفت:» علت اينكه از طرح لكه هاي رنگ 
استفاده كرديم، اين بود كه اگر شهروندي 
بدون توجه آتشــي در كنار ديوار روشن 
كند، آســيبي كــه به نقاشــي ديواري 
مي رسد بيشتر از لكه رنگ است و هزينه 

ترميم آن بيشتر خواهد بود.«
سعادتي خاطرنشان كرد: »رنگ آميزي 
خيابان اميد نخستين فاز از اجراي طرح 
رنگ آميزي محله دروازه غار اســت كه 
به متراژ هــزارو 500 متر اجرا شــد.اما 
گام بعدي به قلب محلــه دروازه غار هم 

خواهيم رفت.«

طرح ها و رنگ ها با مشاركت مردمي 
در منطقه 15

پروژه بهســازي مشــاركتي كوچه هاي 
طوطي و صفايــي با تشــكيل كارگروه 

مردمي زيست محيطي و زيباسازي نيز 
از ديگر برنامه هايي بود كه 2هفته پيش 
در منطقه 15به اجــرا درآمد. طرح ها و 
رنگ هاي اين كوچه ها كه با هدف كاهش 
اثرات آســيب هاي اجتماعي با مفاهيم 
گوناگون تهيه شــده بود، با مشــاركت 
حداكثري كودكان و زنــان كوچه هاي 

طوطي و صفايي به اجرا درآمد.

بزرگ ترين نقاشي  ديواري تهران در 
خيابان كارگر

شــهرداري منطقه 11 در راستاي اجراي 
طرح »رنگ در شــهر« اقــدام به اجراي 
نقاشــي هاي ديــواري در بخش هــاي 
تاريخــي و قديمــي مركز شــهر تهران 
كرده؛ ديوارنگاره خيابــان كارگر يكي از 
بزرگ ترين نقاشــي هاي ديواري تهران 
اســت كه جلوه بصري خوبي به خيابان 
كارگر خواهد بخشــيد. اجراي نخستين 
نقاشي قهوه خانه اي در خيابان مولوي هم 
از ديگر اقداماتي اســت كه به زودي قرار 
اســت در اين  منطقه قديمي تهران اجرا 
شود. شهردار منطقه 11 درباره جزئيات 
اجراي اين طرح ها  گفــت: »منطقه11 
بــا قرار گرفتــن در مركــز پايتخت كه 
4 كيلومتر از حصار ناصري و طهران قديم 
نيز در آن واقع شــده، داراي محله هاي 
قديمي و تاريخي است كه نياز به بهسازي 
جداره ها و منظر شــهري دارد. بر همين 
اساس، اداره زيبا سازي  معاونت خدمات 
شــهري و محيط زيســت اين منطقه با 
مشاركت سازمان زيبا سازي  شهر تهران 
نسبت به اجراي اين پروژه ها اقدام كرده 

است.«
نصراهلل آباديــان اضافه كــرد: »اجراي 
نقاشي ديواري از تصوير ميدان تاريخي 
حســن آباد بر ديوار بيمارستان نجميه 
واقع در خيابان جمهــوري، بزرگ ترين 
نقاشــي ديواري طهران قديم است كه 
به متــراژ 1440 مترمربع اجرا شــده و 
هدف از اجــراي آن نمايش چهره قديم 
ميدان حسن آباد به شــهروندان تهراني 
و گردشــگران بوده اســت. ضمن اينكه 
تصاوير كارگران بــر ديوارهاي خيابان 
كارگر جنوبي كه در حال اجراست، نمونه 

ديگري از اين طرح اســت كه در يكي از 
شــريان هاي اصلي، پرترافيك و قديمي 
شــهر تهران مي تواند باعث زيبايي اين 

خيابان شود.«
به گفته آباديان، خيابان كارگر با وجود 
اينكه عنوان كارگــر را دارد، اما تا به حال 
از داشــتن هرگونه نماد متناسب با اين 
عنوان بي بهــره بوده اســت.. به همين 
دليل تصميم گرفته شــده جاي خالي 
اين نماد را با نقاشــي ديواري و تصاوير 
كارگران پر كنند. او بــا بيان اينكه روي 
8 ديوار در خيابان كارگــر با متراژهاي 
20 مترمربع تا 40 مترمربع نقاشي هايي 
با موضــوع كارگران طراحي و ترســيم 
خواهد شــد، بيان كرد: »خيابان مولوي 
يكي از خيابان هاي قديمــي  و تاريخي 
شــهر تهران اســت كه از قديم فعاليت 
قهوه خانه ها در آن قابل توجه بوده است. 
با توجه به اين موضوع سعي كرديم با اخذ 
مجوزهاي الزم بــراي اجراي پروژه هاي 
نقاشي ديواري با موضوعات اساطيري و 
اجراي آنها، گام مؤثري در جهت حفظ و 
نگهداري فرهنگ قديمي  ايران با روايت 

بزم هاي تاريخي و اساطيري برداريم.«
عــالوه بــر برنامه هايي كه قرار اســت 
به زودي در اين منطقه بــه اجرا درآيد، 
ســال گذشــته پروژه نقاشــي ديواري 
خيابان شــيخ محمدي به عنوان يكي از 
بزرگ ترين پروژه هاي نقاشــي ديواري 
منطقه در 2 ســوي بزرگراه اجرا شد. با 
خالقيت شهروندان و دانش آموزان نماي 
فرسوده مدرسه همايون خواجوي- يكي 
از مدارس فرسوده منطقه- هم به تازگي 
با تلفيــق هنر و اجــراي ايده هاي بديع 

بازپيرايي شد.

چشم نوازي فضاهاي عمومي منطقه 13 
با رنگ درشهر

شــهرداري منطقه 13در راستاي پالت 
رنگي تهــران، برنامه هاي خوبــي را با 
بهره گيري از اســتعدادها و مهارت هاي 
دانش آموزان و دانشجويان در دستور كار 
قرار داده اســت. با اجراي اين برنامه ها، 
ديوارهاي محــالت 13گانه منطقه 13، 

رنگ هاي زنده و شاد به خود مي گيرند.

  لحظاتي قبــل از اينكه لرزش هاي 
زمين توســط ســاكنان نزديك به بحران

كانون زلزله حس شود، طاليي ترين 
لحظات براي مداخله و كاهش ميزان خســارت 
است. خسارت هايي كه به دليل وقوع اتفاقات ثانويه 
رخ می دهد و اثراتــي همپاي لرزش زمين خواهد 
داشت. انفجار و تركيدگي لوله هاي گاز، تركيدگي 
لوله هاي آب، اخالل و حادثه در حركت قطارهاي 
مترو و... ازجمله اين وقايع است كه مي توان چند 
ثانيه زودتر، فعاليــت و عملكرد آنها را متوقف و از 

بروز اتفاقات ناگوار جلوگيري كــرد. اولين بار در 
سال 1972محققان ژاپني طرح سامانه زنگ خطر 
زمين لرزه قــوي 10ثانيه قبل از رســيدن امواج 
مخرب را پيشنهاد كردند و اين طرح در قطارهاي 
سريع السير پياده سازي  شــد. يكي از موفق ترين 
عملكردهاي اين سامانه در سال2003 در يكي از 
شهرهاي ژاپن تأثير خود را نشان داد و توانست با 
هشــدار بموقع از رســيدن قطار به پلي كه دچار 
آسيب بسيار شده بود جلوگيري كند. شهر تهران 
نيز نخســتين بار در ســال1392صاحب سامانه 
هشدار سريع شــد و به صورت پايلوت و آزمايشي 
4ايستگاه روي گسل مشــا كه در 40كيلومتري 
تهران واقع شده نصب شــد و قرار است تعداد آن 

به زودي افزايش يابد.

تكميل سامانه هاي هشــدار سريع تا يك ماه 
آينده 

افزايش سامانه هاي هشدار سريع به طور حتم از 
ميزان خســارت و تلفات هنگام وقوع زمين لرزه 
خواهد كاست. تهران به دليل گسل هايش، تراكم 
جمعيتش و تاسيسات گسترده زيربنايي اش به 
سامانه هاي بيشتري نياز دارد تا اقدامات هرچند 
كوچك، اما بســيار مهم و تأثيرگــذار را پيش از 
احساس لرزش هاي اصلي زلزله به اجرا درآورد. 
به همين دليل سال گذشته سازمان پيشگيري 
و مديريــت بحــران شــهر تهران بــا همكاري 
اســتانداري تهران 22نقطه ديگر را در محدوده 
پايتخت شناسايي و به عنوان نقاط مورد نظر براي 
ايستگاه هاي هشدار ســريع انتخاب كردند. اين 
ايستگاه ها با اســتان هاي مازندران، قم و سمنان 
همسايه و همجوار هستند. انتخاب اين ايستگاه ها 
و تجهيز آنها كار مهمي بود چرا كه بايد در نقاطي 
انجام مي شد كه در معرض كمترين آسيب قرار 

مي گرفت و از سرقت نيز در امان مي بود. به گفته 
رضا كرمي محمدي، رئيس ســازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شــهر تهران ظــرف يك ماه تا 
45روز آينده 22سامانه هشدار سريع در اطراف 
تهران نصب شده و تعداد اين سامانه ها به 26مورد 
خواهد رســيد. اما تنها نصب اين سامانه ها كافي 
نبوده و نيازمند همكاري و راه اندازي سيستم هاي 
مداخله گر توسط سازمان ها و دستگا ه هايي است 
كه در زمان وقوع زلزله تأثير گــذار خواهند بود. 
بيمارســتان ها، اداره گاز،  اداره بــرق، مخابرات، 
سازمان آتش نشاني، شــركت مترو و... ازجمله 
اين دستگاه ها محســوب مي شوند كه الزم است 
قبل از وقوع لرزش هاي اصلي و مخرب،  اقدامات 
و مداخالتي در عملكرد سيســتم هاي خدماتي 
خود انجام دهنــد. كرمي محمــدي مي گويد: 
»يكــي از موضوعاتي كه مي تواند مشكل ســاز 
باشــد، درهاي ايســتگاه هاي آتش نشاني است. 
اين درها عموما بســته اســت و در زمان خروج 
خودروهاي آتش نشاني باز خواهند شد، اما وقوع 
زلزله نسبتا شــديد مي تواند عملكرد اين درها را 

مختل كند و اجازه باز شــدن آنها را بگيرد تا در 
نهايت يكي از مهم ترين خودروهاي امداد امكان 
حضور بر سر حادثه را نداشــته باشد.« به گفته 
كرمی محمدي سامانه هاي هشــدار سريع، اين 
امكان را به ايستگاه هاي آتش نشاني مي دهد كه 
در همان لحظات اوليه و پيش از وقوع لرزش هاي 
اصلي، در ايستگاه ها را باز كرده و از بروز مشكل 
جلوگيري كند. اين ســامانه همچنين به ادارات 
گاز اين فرصت را مي دهد كه شيرهاي اصلي گاز 
شهر را قطع كنند؛ در اين صورت در زمان وقوع 
زلزله شديد، خطوط انتقال گاز دچار آتش سوزي 
و بار آوردن خسارات و تلفات شديد ناشي از آن 

نخواهند شد. 

سامانه هاي هشدار سريع، چند ثانيه پيش از آغاز لرزش هاي اصلي اقدامات مؤثري براي 
جلوگيري از بروز اتفاقات ثانويه و كاهش خسارت انجام مي دهند و تكميل اين سيستم، 

نيازمند همكاري تمامي سازمان هاي مربوط است

تهران صاحب 26سامانه هشدار 
سريع زلزله مي شود

مجيد جباري
خبر نگار

الهام مصدقي راد
خبر نگار

درشهر

   لزوم همكاري همه دستگاه ها 
اقداماتي كه ســازمان مديريت بحران شهرداري 
درخصوص نصب اين سامانه ها انجام مي دهد بدون 
همكاري ديگر سازمان ها و ادارات و تكميل عملكرد 
اين چرخه، نتيجه چنداني نخواهد داشــت. حدود 
3هفته قبل نشســت مشــتركي با حضور تمامي 
ارگان هاي مرتبط با موضوع مديريت بحران برگزار 
شــد و همگي گزارش عملكرد خــود درخصوص 
آمادگي بحران را ارائه كردند. شــركت گاز ازجمله 
موفق ترين ايــن ارگان ها بــراي آمادگي و تكميل 
عملكرد سامانه هاي هشدار سريع محسوب مي شود. 
آنگونه كه كرمي محمدي مي گويد، شركت گاز نيز اين 
سامانه ها را خريداري و نصب كرده و شيرهاي كنترل 
و قطع گاز هم مجهز شده اســت، اما هنوز سيستم 
سامانه شركت گاز به سازمان مديريت بحران تهران 
متصل نشده كه اگر اين اقدام انجام شود، هر دو ارگان 
عملكرد موفق تري خواهند داشــت. رئيس سازمان 
مديريت بحران شهرداري درخصوص همكاري ديگر 
ارگان ها مي گويد: »قانوني براي اين همكاري نداريم 
اما هر آنچه انجام مي دهيم از سر دلسوزي و نگراني 
شهري است كه در آن زندگي مي كنيم و بايد تالش 
كرد تا از ميزان آسيب ها و خسارت هاي آن كاست. 
هماهنگــي و همكاري با ديگــر ارگان ها، فرايندي 
طوالني دارد، اما اميدواريم با حكم وزير كشــور و 
انتصاب شهردار تهران به عنوان فرمانده ميدان حادثه 
و مديريت بحران در شــهر تهران، اين هماهنگي و 

همكاري ها بهتر و سريع تر انجام شود.« 

ستاد وارد عمل شود
زهرا صدراعظم نوري،  رئيس كميسيون سالمت و  محيط زيست شوراي شهر تهران:
شوراي شهر تمام تالش خود را براي هماهنگي و همسويي بيشتر سازمان ها 
و ارگان هاي شهر تهران براي تحقق ســامانه هاي هشدار سريع زلزله و 
نصب شتاب نگارها به كار خواهد گرفت. اما الزم است در اين خصوص ستاد 
مديريت بحران كشور نيز وارد عمل شده و دستگاه هاي مربوط را الزام به 
همكاري كند تا هرچه سريع تر تجهيزات الزم را نصب كرده و سامانه هاي 

هوشمند خود را مجهز كنند. اگر اين ستاد وارد عمل نشود، همكاري دستگاه ها به كندي انجام 
مي شود. البته بخشــي از كارها و تجهيزات مورد نياز زيرمجموعه شــهرداري تهران همچون 
سازمان آتش نشاني، شركت مترو و... نيز براســاس برنامه و با تامين بودجه در آينده اي نزديك 

انجام خواهد شد.

ث
مك

شــهردار منطقه 13 با اشــاره به اجراي 
طرح هــاي رنــگ در شــهر به صورت 
مشــاركتي در محالت، گفت: »بخشي 
از اين طرح ها به منظور ايجاد نشــاط و 
شادابي فضاي عمومي شهر و شهروندان 
در محدوده نواحي چهارگانه با مشاركت 
دانش آموزان مدارس در دســت انجام 

است.«
مرتضي رحمان زاده با اشاره به آغاز اجراي 
عمليات كاشي كاري با طرح گل و پروانه 
در ديوار پاتوق جديد محله زاهدگيالني 
افزود: »دانش آموزان دبيرستان دخترانه 
فاطمه تعليمــي در اجــراي اين طرح 
مشاركت داشته و زيباسازي اين پاتوق 
را با كاشي كاري و طراحي نقشي از گل 
و پروانه، از نيمه تيرماه شــروع كرده اند. 
ضمن اينكه بيش از 10 طرح مشاركتي 
با هدف ايجاد نشــاط و شــادابي فضاي 
عمومي شهر و شــهروندان در محدوده 
نواحــي چهارگانه اجرا شــده اســت و 
تعدادي نيز با بهره گيري از اســتعداد و 
مهارت دانش آموزان و دانشــجويان در 

ديگر محالت ادامه مي يابد.«

الگوي يكسان براي رنگ در شهر الزم است

 سولماز حسينيون، كارشناس شهري:
دستورالعمل اجرايي رنگ در شــهر كه سال گذشته از سوي 
شهرداري تهران ابالغ شد، از 2 منظر قابل بررسي است؛ اول از 
اين جهت كه پيش از اين، چنين اقداماتي صورت نگرفته بود و 
كمبود رنگ در شهر بسيار مشهود بود. از اين رو به باور من اين 

كار، اقدام مثبتي بود كه از ديد شهرداري دور نماند. اجراي شيوه نامه استفاده از رنگ 
در تهران اما از منظر ديگر قابل بررسي است. جا داشت شهرداري تهران در اجراي اين 
دستورالعمل از ظرفيت هاي كارشناسان زبده تري استفاده كند. البته در سال جاري اين 
موضوع بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اما باز هم جاي كار دارد. حاال مي توان با 
مالك عمل قرار دادن اين شيوه نامه در بخش ها و مناطق مختلف شهر، بسته به هويت 
و كاراكتر خود از رنگ در شهر استفاده كرد. همچنين الزم است كميته هاي نما درباره 
رنگ به يك الگوي يكسان دست يابند، اما متأسفانه هنوز رد پاي برخورد سليقه اي 
در برخي از اين كميته ها به چشم مي خورد. بنابراين جا دارد مديريت شهري در اين 

راستا برنامه هايي را پيش بيني و اجرا كند.

   نقش و نگار قهرمانان مقابله 
با كرونا بر ديوارهاي شهر

رنگ، طرح و المان هاي شــهري بخش 
جدانشــدني محيط ها و فضاهاي شهري 
هستند و در كيفيت حس و حال شهروندان 
نقش مهمي دارند. حاال كه رنگ و روي شهر 
با دستورالعمل مديريت شهري در حال 
پوست اندازي است، ميهمان ناخوانده اين 
روزها، حال و روز شهروندان را خاكستري 
كرده اســت. از اين رو جا دارد مديريت 
شهري در راستاي اجراي شيوه نامه رنگ 
در شــهر و اجراي پالت رنگي در تهران، 
از نقش و نــگار، طرح ها و المان هاي كادر 
درمانــي، پاكبانان، كارگران پســماند، 
مأموران آتش نشاني، كاركنان آرامستان ها 
و ديگر سازمان هايي كه اين روزها به خاطر 
مبارزه بــا كرونا مشــغول ارائه خدمات 
به شهروندان هســتند، در ديوار نگارها 
استفاده كند. چهره  خندان يك پزشك، 
يك كارگر پسماند، مأمور آتش نشاني و... 
با طرح هاي خاص و منحصر به فرد مي تواند 
در افزايش روحيه مردم تأثير زيادي داشته 

باشد.

همنشيني رنگ ها در محله ها و مناطق پايتخت با  گذشت 15 ماه 
از ابالغ دستورالعمل رنگي پايتخت، رنگ و روي تازه اي به شهر 

داده است؛ اقدامي كه بايد با پيگيري شهرداري هاي مناطق 
همچنان دنبال شود

دستورالعمل »رنگ در شهر« پس از 15 ماه وارد مرحله جديدي شده است

رؤياي رنگي تهران
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ارزش چك هاي برگشتي در خرداد امسال 
به 18 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده که 
نسبت به ماه قبل 11.2 درصد افزايش نشان 
می دهد. در اين ماه 11.2 درصد از کل تعداد 
چك های مبادله شــده در اقتصاد ايران به 

داليل مختلف برگشت خورده است

2 روش براي پرداخت وديعه مسكن

عبدالناصر همتي، رئيس کل بانك مرکزي ضمن اعالم آمادگي نظام بانكي براي 
پرداخت تسهيالت کمك وديعه مسكن به مســتأجران، از تعيين 2 روش براي 
پرداخت اين تســهيالت خبر داد و گفت: در روش اول، مســتأجران مي توانند 
تسهيالت را يكساله دريافت کنند و صرفاً ســود آن را ماهانه بپردازند و در پايان 
ســال، اصل آن را برگردانند و در روش دوم متقاضيان مي توانند وام را 3 ســاله 

دريافت کنند و در مدت 36 ماه اصل  و فرع آن را به بانك بپردازند.)ايرنا(

خريد گندم از 7/1 ميليون تن گذشت

وزارت جهادکشاورزي اعالم کرد: از آغاز فصل برداشت تا ديروز )12مرداد( حدود 
۷ميليون و 1۵۵هزار تن گندم مازاد بر نياز کشاورزان خريداري شده که اين ميزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۷درصدي برخوردار است. اين محموله هاي 
گندم بالغ بر 18هزار و 69 ميليارد تومان بــوده و تاکنون 1۵هزار و 691 ميليارد 
تومان از اين مبلغ به گندم کاران پرداخت شده است. استان هاي خوزستان، فارس 

و گلستان رکوردداران فروش گندم بوده اند.)شرکت بازرگانی دولتی(

سقوط 40درصدي صادرات غيرنفتي

آمارهاي گمرك ايران نشان مي دهد ارزش صادرات غيرنفتي ايران در 4ماهه امسال 
به 8 ميليارد و ۷13ميليون دالر رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40درصد 
کاهش يافته است. در مقابل ارزش واردات کشور نيز به 10ميليارد و 922ميليون 
دالر رسيده که 24درصد کمتر از مدت مشابه ســال قبل است. در 4ماهه امسال 
تراز تجارت خارجي ايران به منفي 2.2ميليارد دالر رســيده که رقم کم سابقه اي 

محسوب مي شود.)گمرك(

ركوردشكني توليد فوالد در سال 99

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: امسال رکورد توليد فوالد در کشور 
شكسته مي شود و براي نخســتين بار ميزان توليد فوالد از مرز 30ميليون تن 
عبور مي کند. خداداد غريب پور با بيان اينكه ايران پيش از افق 1404 به ظرفيت 
۵۵ميليون تني فوالد دســت مي يابد، افزود: براساس تازه ترين آمارهاي منتشر 
شده، ظرفيت فوالد کشور امســال به 43.6ميليون تن مي رسد که برآورد شده 

ميزان توليد هم از مرز 30ميليون تن فراتر رود.)ايميدرو(

شاخص کل بورس تهران، ديروز با 
يك رشد پرقدرت براي نخستين بار بورس

از مرز 2ميليون واحد گذشــت و 
بيش از 222هزار ميليارد تومان به ارزش ســهام 
شرکت هاي حاضر در بورس و فرابورس اضافه شد. 
با اين ميــزان رشــد ارزش کل بازار ســهام به 

386ميليارد دالر رسيد.
به گزارش همشهري، پس از چند هفته نوسان 
در محدوده يك ميليون و 900هزار واحد، ديروز 
شــاخص کل بورس تهران باالخره توانست قله 
2ميليون واحــد را فتح کنــد. از نظر تكنيكي 
محدوده 2ميليون واحد نوعي مرز رواني براي 
بازار سهام محسوب مي شود و چنانچه شاخص 
کل بورس تهران بتواند ظرف روزهاي آينده در 

اين منطقه تثبيت شود، اميدواري ها براي رشد 
بيشتر شاخص بورس افزايش می يابد. با اين حال 
اين احتمال وجود دارد که شاخص کل بورس 
تهران در همين محدوده وارد يك دوره اصالح 
شــود و نتواند به ســمت ارقام باالتري حرکت 
کند. برخي تحليلگران بر اين باورند که احتماالً 
روند صعودي شــاخص تا محدوده 2 ميليون و 
200هزار واحد ادامــه خواهد يافت و بعد از آن 
وارد دوره اصالح خواهد شد. با اين حال اختالف 
نظر بر سر روند رو به رشد بازار سهام بسيار زياد 
است؛ چرا که رشدهاي يكســال و نيم گذشته 
قابل مقايســه با هيچ دوره اي از تاريخ ۵0ساله 
بازار سرمايه نبوده و مشــخص نيست آيا روند 
صعودي بورس باالتر از مرزهاي 2 ميليون واحد 

تداوم خواهد يافت يا خير؟

جزئيات رشد
در داد و ستدهاي روز گذشته شاخص کل بورس 
تهران توانســت بــا ۵0هزار واحد رشــد معادل 
2.۵درصد رشد کند و به 2 ميليون و 11 هزار واحد 
برسد. شــاخص کل بورس تهران از ابتداي سال 
تاکنون نزديك به 1.۵ميليون واحد رشــد کرده 
و از ۵13هزار واحد به ارقام کنوني رسيده است. 
محاسبه روند رو به رشد شــاخص کل که بيانگر 
ميزان بازده سرمايه گذاري در بورس است نشان 
مي دهد که ســرمايه گذاران توانسته اند از ابتداي 
سال تاکنون به طور ميانگين 290درصد بازده در 
بورس به دست بياورند. با رشد روز گذشته بورس 
بيش از 222هزار ميليارد تومان به ارزش ســهام 
شرکت هاي حاضر در بورس و فرابورس اضافه شد 
و جمع کل ارزش بازار سهام به 8880هزار ميليارد 
تومان معادل 386ميليارد دالر رسيد. هم اکنون 
بازار سهام ايران با اين ميزان ارزش در رده 20بازار 

بزرگ سهام دنيا رده بندي مي شود.
محاسبات نشان مي دهد که بخش عمده اي از رشد 
بازار سهام ناشــي از پمپاژ حجم عظيم نقدينگي 

به بازار ســرمايه بوده اســت. دولت از بهمن ماه 
سال قبل، سياســت هايي را اتخاذ کرده که اين 
سياست ها مردم را به سمت ســرمايه گذاري در 
بورس سوق داده است. دولت در تالش است تا از 
طريق هدايت نقدينگي به بورس از يك طرف فشار 
تورمي نقدينگي را کم کند و از سوي ديگر فرصتي 
براي تأمين کسري بودجه اش ايجاد کند. به همين 
دليل با اســتفاده از ابزار نرخ بهره بازار سرمايه را 
نسبت به ساير بازارهاي ســرمايه گذاري به ويژه 
در مقابل بازار پول جذاب تر کرده و منجر شــده 
تا بخشي از نقدينگي رهســپار بورس شود. طبق 
آخرين آمارهاي رئيس سازمان بورس از ابتداي 
ســال تاکنون، روزانه 1۵00ميليارد تومان پول 
جديد وارد بورس شــده است و اين روند کماکان 
ادامه دارد و پيش بيني مي شود، حتي جريان ورود 
نقدينگي به بورس ظرف روزهاي آينده ســرعت 

بيشتري بگيرد.

تحليلگران چه مي گويند؟
تحليلگران بر اين باورندکه رشــد شــاخص هاي 
بورس فعاًل ادامه خواهد داشــت، اما ممكن است 
در مقطع کوتاهي به  صــورت دوره اي وارد فرايند 

اصالح شــود. در ادبيات بازار سرمايه دوره اصالح 
به زمان هايي اطالق مي شــود که شاخص بورس 
پس از يك دور صعود با نزول موقت مواجه شود و 
با دوره هاي نزول يا سقوط که شاخص بازار سهام 
با افت هاي ســنگين و مدت دار مواجه مي شــود 

متفاوت است.
مهدي طحاني، يك کارشــناس بازار ســرمايه 
درباره حال وهواي اين روزهاي بورس مي گويد: 
معامالت بورس اين روزها در حال نوسان است که 
بخش عمده اي از اين موضوع ناشي از ورود حجم 

گسترده نقدينگي به اين بازار است.
او با بيان اينكه از ابتداي امســال تاکنون به طور 
خالص نزديك به 106 هزار ميليارد تومان خريد از 

سوي سهامداران حقيقي در بازار سهام انجام شده 
اســت، مي افزايد: اکنون جوي بين مردم حاکم 
شــده مبني بر اينكه با ورود سرمايه هاي خود به 
بورس، در مدت زمان کوتاه، بازده و ســود خوبي 
عايد آنها خواهد شــد که اين موضوع باعث شده 
تا شاهد ورود حجم گســترده اي از نقدينگي به 

اين بازار باشيم.
مجيد محمد عليزاده آراني، يك کارشناس ديگر 
بازار سرمايه هم با اشاره به نقش دولت در تعيين 
مسير معامالت بازار سهام مي گويد: دولت نقش 
پر رنگي در معامالت بازار ســرمايه داشت و اين 
نقش مي توانــد در ماه هاي آينــده و تداوم روند 
صعودي بازار تأثيرگذار باشــد. او تأکيد مي کند: 

با توجه به نقش دولت سرمايه گذاران در وضعيت 
فعلي با احتياط بيشــتري نسبت به قبل در حال 
سرمايه گذاري هستند و در تالشند سرمايه هاي 
فعلي خود را حفــظ کنند. وليــد هالالت، يك 
تحليلگر بنيــادي هــم در اين بــاره مي گويد: 
حاکميت، دولت و بانك مرکزي تا ماه هاي قبل، 
همواره موافق و پشتيبان بازار سرمايه بودند، اما 
ترس بازار از اين است که نظر اين گروه تغيير کند 
و اين ترس زيادي در بازار ايجاد کرده اســت. به 
گفته او، بازار سهام در شــرايط کنوني به سمت 
يك روند متعادل و يكپارچه در حرکت است اما 
نمي توان فعاًل نزول يا سقوطي را براي بازار سهام 

پيش بيني کرد.

عبور شاخص بورس از مرز 2ميليون واحد
اين احتمال وجود دارد که شاخص کل بورس تهران در محدوده 2ميليون واحدي وارد يك دوره اصالح شود و نتواند به سمت ارقام باالتري حرکت کند

تازه  ترين آمارهاي بانك مرکزي نشان 
مي دهد کــه همزمان با موج نخســت  بانك

شيوع ويروس کرونا در ايران و حمله به 
کســب وکارها، شــاخص اعتماد بازار يعنــي ميزان 
چك  هاي برگشــتي جهش داشــته و با بازگشــايي 
کسب وکارها از ميزان چك هاي پاس نشده کاسته شده 
است. اين احتمال و خطر جدي وجود دارد که با شيوع 
دوباره و موج تازه حمله کرونا بار ديگر کســب وکارها 
دچار اختالل شديد شود و ميزان بيشتري از چك  هاي 
پاس نشده روي دســت دارندگان اين چك ها تلنبار 

شود.
به گزارش همشــهري، نســبت چك هاي برگشتي 
به کل چك  هاي ردوبدل شــده در شــبكه بانكي در 
بهمن ماه پارسال و همزمان با نمايان شدن آثار شيوع 
کرونا در ايــران از حيث تعــداد 8.4درصد و از حيث 
ارزش ريالــي 9.۵درصد برآورد شــده بــود که اين 
نسبت در فروردين امســال همزمان با تعطيلي اکثر 
کســب وکارها دگرگون شــد و 18.3درصد از تعداد 
چك ها و 20درصد از چك هاي صادرشــده از حيث 
ارزش ريالي برگشــت خورده و پاس نشــده بود. اين 
گزارش مي افزايد: اگرچه از ميزان چك  هاي برگشتي 
در 2ماهه ارديبهشت و خرداد امسال کاسته شده، اما 
هنوز نسبت چك هاي برگشــتي دورقمي و باالتر از 

ميزان بهمن ماه سال گذشته برآورد مي شود.
مقايسه وضعيت چك هاي برگشتي در خرداد امسال 
گوياي اين واقعيت است که هرچند تعداد برگ چك 
کمتري برگشت  خورده، اما اگر ارزش ريالي را درنظر 
بگيريم، اوضــاع کاماًل متفاوت اســت. بانك مرکزي 
مي گويد: در خردادماه 1399، در کل کشــور بالغ  بر 
881 هزار فقــره چك به ارزش حــدودی 186 هزار 
ميليارد ريال برگشــت داده  شــده اســت که نسبت 
به ماه قبل، ازنظر تعــداد 11.۷درصد کاهش و از نظر 
مبلـغ 11.2درصد افزايش نشان مي دهد؛ به گونه اي 
که از کل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شــده در ماه 
مـــذکور به ترتيب 11.2درصد و 12درصد برگشت 

داده  شده است. اين در حالي اســت که درصد تعداد 
و مبلغ چك  هاي برگشت داده شده در ارديبهشت ماه 
1399 به ترتيب معــادل 12.۵درصد و 12.3درصد و 
در خردادماه سال 1398 به ترتيب برابر 9.4درصـد و 

11.1درصد بوده است.
اين آمارها نشــان مي دهد که سهم اســتان تهران از 
چك هاي برگشــتي خردادماه امســال از نظر تعداد 
10.6درصــد و از نظــر ارزش ريالــي 11درصد کل 
چك هاي برگشتی کشور بوده؛ چرا که 269هزار فقره 
چك با ارزشــي معادل 8۷هزار ميليارد ريال تنها در 

تهران پاس نشده است.

ركوردداران چك برگشتي
خردادماه امسال در بين 31 اســتان ايران، بيشترين 
 نســبت تعــداد چك هــاي برگشــت خورده به کل 
چك  هاي ردوبدل شــده در شــبكه بانكي به ترتيب 
مربوط به اســتان کهگيلويــه و بويراحمــد برابر با 
18.1درصد، چهارمحال و بختياري معادل 1۵درصد 
و کردستان 14.6درصد بوده است. اين در حالي است 
که نسبت چك  هاي برگشتي به کل چك هاي مبادله 
شده در اســتان گيالن ۷.۷درصد، البرز 9.۵درصد و 
مازندران 10درصد بوده اســت؛ امــا از منظر ارزش 
ريالي، باالترين نســبت چك هاي برگشتي به استان 
خراسان جنوبي با 21.4درصد، سيستان و بلوچستان 
19.8درصد و لرستان 19.2درصد و کمترين نسبت 

چك  هاي برگشتي هم به استان هاي گيالن 8.6درصد، 
البرز 9.3درصد و هرمزگان 9.6درصد اختصاص دارد.

حساب هاي خالي از پول
بانك مرکزي مي گويد در سومين ماه از سال جاري و 
در شرايطي که شيوع موج کرونا اندکي فروکش کرده 
و کسب وکارها در حال برگشــت به حالت عادي بود، 
بيشترين نســبت تعداد چك هاي برگشتي به داليل 
کســري يا فقدان موجودي به کل تعــداد چك هاي 
برگشتي در استان، به ترتيب به استان هاي کهگيلويه 
و بويراحمد، خراسان جنوبي، اردبيل، اصفهان، زنجان 
کردستان و لرســتان اختصاص داشته است. از منظر 
ارزش ريالي هم بيشترين نســـبت ارزش چك هاي 
برگشـتي بـه داليل کسري يا فقدان موجودي به کل 
ارزش چك  هاي برگشــتي در استان، به ترتيب بـــه 
استان هاي لرستان، چهارمحال و بختياري، خراسان 

جنوبي و کرمان مربوط مي شود.

احتياط بازار در تورم و كرونا
شيوع ويروس کرونا باعث شده بســياري از کسب و 
کارها با محدوديت هاي جدي مواجه شــوند. از سوي 
ديگر رشد روز افزون تورم انتظاري باعث شده کسب 
و کارها وسواس بيشــتري در فروش کاال و خدمات و 
دريافت وجوه آن داشته باشــند. اين احتياط بازار و 
خودداري از مبادالت نســيه مي تواند يكي از داليل 
کاهش تعداد چك هاي برگشــتي در بهار امســال و 
به ويژه خرداد ماه باشــد اما از ســوي ديگر بررسي ها 
نشان مي دهد ارزش چك هاي برگشتي با وجود کاهش 
تعداد چك ها بيشتر شده است و رکود کرونا حتي بازار 
محتاط را نيز غافل گير کرده و شــرايط را به ســمتي 
سوق داده است که چك هاي به ظاهر معتبر و بامحل 
نيز برگشت بخورند.آمارها نشــان مي دهد در خرداد 
امسال تعداد چك هاي برگشتي 11.۷ درصد کاهش 
داشته اما ارزش ريالی چك ها با رشد 11.2 درصدي 

مواجه شده است.

هفته سخت برقي و افزايش خسارت جهش چك هاي برگشتي با موج نخست حمله كرونا
به خانواده ها

نيروگاه ها و خطوط انتقال و توزيع برق تحت فشار رشد مصرف 
به کار خود ادامه مي دهند، اما ثبت رشــد مصرف دورقمي در برق

برخي اســتان ها نگران کننده شــده و انتظار مي رود بر تعداد 
استان هاي واقع شده در منطقه قرمز مصرف برق افزوده شود. روي ديگر سكه 
رشد مصرف برق، نوسان شديد و قطع برق  در قالب خاموشي هاي پراکنده 
است که باعث شده بســياري از شــهروندان اين روزها شاهد آسيب ديدن 

وسايل برقي خود باشند.
به گزارش همشهري، رشــد بيش از 10درصدي مصرف برق در استان هاي 
خوزســتان و زنجان تنها نمونه اي از خيزش مصرف محســوب مي شود و 
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان کهگيلويه و بويراحمد از افزايش 
1۵درصدي مصرف برق در اين استان در ساعات اوج بار مصرف اظهار نگراني 
کرده است. رضا اردکانيان، وزير نيرو که روزها و هفته هاي سخت و پرکاري 
را تجربه مي کند در يك برنامه زنــده تلويزيوني اعالم کرد: منابع اقتصادي 
صنعت آب و برق عمدتا متكي به مصرف کنندگان است و هرسال حدود يك 
ميليون مشــترك جديد برق داريم. او مي گويد: در حالي که بيمارستان ها 
و مراکز درماني نيازمند بــرق مطمئن و پايدار براي ارائــه  خدمتند و اگر 
همراهي مردم و ارتباط خوبي که برقرار شد و نقشي که رسانه ها در تحكيم 
اين ارتباط داشتند نبود تابستان امسال  مشكالت جدي تري مي داشتيم. 
وزير نيرو گفت: امسال به نقطه اي نرسيديم که رسما اعالم کنم اوج بار 99 
سپري شد اما با احتمال بسيار باال، امســال هم افزايش اوج بار ما نسبت به 
سال قبل از يك درصد تجاوز نخواهد کرد. اردکانيان در واکنش به بروز برخي 
خاموشي هاي اخير با بيان اينكه به هيچ وجه خاموشي به معناي کمبود توليد 
در مقابل ميزان تقاضا در سال گذشته و امسال نداشتيم، گفت: در عين حال 
سيستم انتقال و توزيع دچار اختالل مي شود و مشكالتي پيش مي آيد که 

سريعا رفع مي شود.
 او با بيان اينكه خاموشي ها به دليل صادرات برق نبوده است، تأکيد کرد: به 
هيچ وجه موضوع برخي اختالل هاي فني در شبكه 83هزار مگاوات کشور به 

اين معنا نيست که به خاطر اقالمي از صادرات انرژي بوده است.
وي درباره گاليه مندي مشــترکان از وارد آمدن خســارات به وسايل برقي 
به دليل خاموشي ها، با اشاره به برقراري سامانه بيمه حوادث در وزارت نيرو 
خاطرنشان کرد: مشترکان مي توانند با وارد شدن به سامانه اين موارد را ثبت 
کنند که امسال بالفاصله براي پرداخت خسارت از طريق شرکت هاي بيمه 
اقدام خواهيم کرد. اردکانيان همچنين اظهارکرد:  سازمان هاي دولتي بايد 
نسبت به سال قبل مصرف برق خود را کاهش دهند و از مولدهاي خودشان 
اســتفاده کنند، تا به بخش خانگي خاموشــي ندهيم. بيش از 2۵0اکيپ 
در تهران در پايان ســاعت  اداري بــه تمام ســازمان ها مراجعه کرده و اگر 

دستگاه هاي سرمايشي روشن باشد آنها را قطع مي کنند.

ميانگين بازده سرمايه گذاري در بورس از ابتداي سال تاكنون به مرز 290درصد رسيد.

درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

2011492498702.54شاخص كل بورس-واحد

29526569923.92ارزش معامالت- ميليارد تومان

336009360807422.10تعداد معامالت- دفعه

88802222.56ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته

اهميت رشد شاخص بورس
توسعه بازار سهام 
همچنيــن منجر 
به پويايي اقتصادي مي شــود؛ البته 
ارتباط بين رشــد اقتصادي و توسعه 
بازار سهام در بلندمدت دوطرفه است؛ 
يعني اينكه رشد اقتصادي مي تواند 
به پويايي بورس کمك کند و توسعه 
بازار ســرمايه نيز مي تواند منجر به 
بهينه تر شدن عملكرد اقتصادي شود.
شــاخص هاي بورس در سراسر دنيا 
به عنوان شــاخص سالمت اقتصادي 
شناخته مي شوند؛ چراکه شرکت هاي 
حاضر در بورس مدام زيرنظر چشمان 
تيزبيــن ســهامداران هســتند که 
مدام رفتار اقتصــادي آنها را تحليل 
مي کنند و اين شــرکت ها نيز در هر 
فصل بايد گزارشــي از فعاليت هاي 
اقتصــادي و وضعيــت مالــي خود 
ارائه کننــد. اين رويه از بروز فســاد 
در اقتصــاد جلوگيــري و مديران را 
براي تصميم گيري هــاي اقتصادي 

توانمندتر مي کند.
هم اکنون هزاران شرکت ريز و درشت 
در اقتصــاد ايران حضــور دارند که 
در يك ساختار غيرشــفاف فعاليت 
مي کنند و کمتر کسي از نحوه فعاليت 
آنها اطالعي دارد؛ درحالي که مي توان 
به جرأت گفت شــرکت هايي که در 
بورس حضور دارند، بســيار شفاف تر 
از شرکت هايي هستند که در بورس 
حضــور ندارنــد. امــروز اطالعات 
بسيار زيادي از شــرکت هاي بورس 

در دسترس اســت و از همين طريق 
بورس مسير تازه اي را به ويژه در يك 
دهه گذشته در مســير شفاف سازي 
اقتصادي در پيش گرفته اســت. اين 
رويــه منجر مي شــود کــه مديران 
شرکت ها هم با دقت بيشتري فعاليت 
کننــد و مراقــب چشــمان تيزبين 

سهامداران  باشند.
فوايد بورس براي دولت ها هم بسيار 
زياد اســت؛ چراکه مي توانند منابع 
مالي موردنيازشان را از بورس تأمين 
و حتي کسري بودجه شان را از طريق 
بورس جبران کنند. شايد اگر بورس 
کارکرد درستي نداشــت، دولت در 
طول چند ســال گذشته با مشكالت 
مالــي زيادتري مواجه بــود؛ چراکه 
دولت همين حاال در تالش اســت از 
طريق فروش هفتگــي اوراق بدهي 
بخشي از کسري بودجه اش را از منابع 
حاضر در بازار ســرمايه تأمين کند؛ 
منابعي کــه اگر بورس رشــد نكرده 
بود، مشخص نبود بايد از کجا تأمين 
مي شد که منجر به افزايش پايه پولي 

نشود.
در يك جمله کوتاه براي اينكه به اين 
پرسش پاسخ دهيم که چرا رشد بازار 
ســرمايه اهميت دارد، بايد گفت به 
اين دليل که بورس هــم مي تواند به 
توســعه مالي و استحكام شرکت ها و 
هم افزايش تــوان اقتصادي خانواده 
و همينطور رشــد اقتصادي کشورها 

کمك کند.

ادامه از 
صفحه اول
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 دســتگاه ها و مقامات دولتي بر وقف ناپذير بودن اراضي 
محيط
مرتعي دماوند اتفــاق نظر دارند. اما هنوز بين ســازمان زيست

جنگل ها و اوقاف بر سر مالكيت سندهاي 68، 69 و 35 و 
37 اختالف نظر و ابهام وجود دارد.

روز گذشته خبر جلســه رســيدگي به ماجراي وقف دماوند با حضور 
معاون اول رئيس جمهور منتشر شد. در اين جلسه اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رئيس جمهوري گفت كه »در هيچ شرايطي، فرد و دستگاهي 
نمي تواند نســبت به اين كوه، تعرض و يا دخل و تصرف داشته باشد.« 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت و به گفته جهانگيري، »ديدگاه ها 
و نظرات امام خميني)ره(، رهبر معظم  انقالب، قانون اساسي و قوانين 
عادي كشــور درخصوص وقف، انفال و محيط زيست، روشن، شفاف و 

دقيق است و هيچ ابهامي در اين ارتباط وجود ندارد.«
در اين جلسه وزراي دادگســتري، فرهنگ و ارشــاد اسالمي، جهاد 
كشاورزي، رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت، معاون حقوقي 
رئيس جمهوري و استاندار تهران نيز حضور داشتند. رؤساي سازمان 
اوقاف، سازمان جنگل ها و منابع طبيعي و سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشــور نيز به صراحت تأكيد كردند كه تمامي اراضــي محدوده كوه 
دماوند به عنوان انفال و به نام سازمان جنگل ها و منابع طبيعي كشور 

است و مردم نبايد نسبت به اين مسئله دغدغه و نگراني داشته باشند.

دماوندهنوزآزادنشدهاست
در هفته گذشته ســندهاي تك برگ پالك هاي 69و 68 شبانه به نام 
سازمان جنگل ها و مراتع صادر شد. ولي به گفته مديركل منابع طبيعي 
استان مازندران- ســاري، هنوز در اختيار اين ســازمان قرار نگرفته 
است. ولي از نظر آنها كار پالك هاي 69 و 68 تمام شده است. محسن 
موسوي تاكامي در گفت وگو با همشــهري مي گويد: سند صادر شده 
است ولي تحويل آن موكول به ارائه سند دفترچه اي است كه آن هم در 
اختيار ماست. سند اوقاف بايد باطل شود. ما فعال دنبال آزاد كردن قله 
دماونديم و روستا كه شامل مستثنيات است، سند67 مي شود و به ما 

ارتباطي پيدا نمي كند.
او با اشاره به اينكه پالك هاي 69 و 68كال ملي است و هيچ مستثنياتي 
درون آن قرار ندارد مي گويد: برخي از پالك ها تجميعي اســت به اين 
معنا كه ممكن است درونش مســتثنيات وجود داشته باشد. محدوده 
مستثنيات اوقاف بايد به مانند ساير مســتثنيات از اراضي ملي جدا و 
روي نقشــه UTM )جانمايي ملك( سازمان اســناد كشور ثبت شود. 
هم اكنون اوقاف مي تواند فقط براي »120 من محلي« سند جداگانه 

بگيرد.
محسن موسوي تاكامي در توضيح بيشــتر مي گويد: براي مستثنيات 
مردم سند شخصي و براي مستثنيات اوقاف سند وقفي صادر مي شود. 
اگر مستثنيات اوقاف در دل مرتع باشد با آن يكسان برخورد مي شود 
به اين معنا كه زمين وقفي بايد ســابقه مالكيت شخصي داشته باشد. 
نمي توان زمين هاي ملي را وقف كــرد. بخش هايي از پالك تجميعي 

كه 37و 35 ســازمان جنگل ها نيز درون آن قرار دارد، مرتع باالصاله 
است. يعني قابل وقف نيســت و فقط بخش هاي كوچكي از اين پالك 
بزرگ مستثنيات دارد. با هماهنگي هايي كه با ثبت اسناد انجام شده 
مشكالت مربوط به پالك هاي 37و 35 كه زير 500هكتار است به زودي 

حل خواهد شد.
در پالك هاي ثبتي منتهي به قله دماوند 7معدن وجود دارد كه 6تاي 
آن با احكام دادستاني تعطيل شده است. به گفته مديركل منابع طبيعي 
استان مازندران- ساري، معدني كه در نزديكي روستاي مالر قرار دارد 
و اوقاف بر مالكيت آن مدعي اســت كامال در اختيار سازمان جنگل ها 
قرار گرفته اســت. در واقع پالك هاي 69و 68بدون استثنا متعلق به 

سازمان جنگل هاست.

ابهاماتبيپاسخ
از روز گذشته دفتر مركزي ســازمان جنگل ها به سكوتي ابهام افزا فرو 
رفته است. سازمان جنگل ها و مراتع نه در مورد زمان ابطال سندهاي 
پيشين و نه مساحت آنها اظهارنظر رسمي نمي كند. براي طيف وسيعي 
از جامعه انتشار خبر ثبت سند تك برگ براي پالك هاي مورد اختالف 
با اوقاف مي تواند اتفاق خوشــايندي باشد ولي عمال سازمان جنگل ها 
درباره چنين اتفاق مهمي ســكوت كرده است. چرا اسناد تك برگ در 
اختيار سازمان جنگل ها قرار نگرفته است. سازمان ثبت اسناد چطور به 
جاي 4.8هكتار براي 2400هكتار از اراضي سند دفترچه اي براي اوقاف 
صادر كرده است؟ چه كسي براي بهره برداري هايي كه در اين مدت از 
اراضي ملي صورت گرفته پاسخگوست؟ سازمان اوقاف چرا تصويري از 

وقفنامه منتشر نمي كند؟ 
محمد داسمه، وكيل دادگستري درباره ابهامات ماجراي وقف دماوند 
مي گويد: اگر سندهاي تك برگ پالك هاي 69 و 68در اختيار سازمان 
جنگل ها باشــد آنها مي توانند پروانه بهره برداري معادن اين منطقه را 
باطل و رفع تصرف كنند. يعني جاده منتهي به معدن را از دســترس 
خارج كنند. ســازمان جنگل ها همچنين بايد آگهي ابطال سندهاي 
منگوله دار پيشين را در روزنامه رسمي منتشر كند. سازمان ثبت اسناد 
نيز مي تواند با انتشار سند 4.8هكتاري براي اوقاف ابهامات موجود را 

برطرف كند.

نخســتين گزارش آاليندگي 
آلودگي
جامــع دربــاره خودروهاي هوا

داخلي كشور از سوي سازمان 
حفاظت محيط زيست تدوين شد و به طور 
اختصاصی در اختيار روزنامه همشهري قرار 

گرفت.
بر اســاس اين گزارش كه سازمان حفاظت 
محيط زيســت آن را در قالب يك كتابچه 
تدوين كرده است، 2شــركت ايران خودرو 
و سايپا در سال گذشــته 326هزار خودرو 
توليد كرده اند كه محصوالتشان عامل اصلي 
آلودگي هواي كشور و مصرف كننده اصلي 

سوخت بنزين در ايران است.
گزارش ســازمان حفاظت محيط زيست از 
آاليندگي جامع خودروهاي داخلي كشور 
در 104صفحه تنظيم شده و شامل اطالعات 
تمامي آزمون هاي آاليندگي بر خودروهاي 
وارداتي و توليد داخلي است كه در 3بخش 
خودروهاي ســبك، موتورســيكلت ها و 

خودروهاي سنگين ثبت شده است.
بهزاد اشــجعي، دبير كميتــه فني صدور 
مجوزهاي زيست محيطي سازمان حفاظت 
محيط زيســت در اين باره به همشــهري 
مي گويــد: طبق اطالعات منــدرج در اين 
گزارش، محصــوالت 2شــركت زامياد و 
ايران خودرو بازيگران اصلي انتشار آالينده 
اكســيدهاي نيتــروژن در هوا هســتند. 
ســمند EF7 نيز كمترين ميزان انتشــار 
مونواكســيدكربن در ميــان خودروهاي 
داخلي و وانت زامياد ريچ بيشترين ميزان 

انتشار آاليندگي را داشتند.
به گفته او، زامياد دوگانه ســوز بيشــترين 
توليد كننــده هيدروكربن هــا در ميــان 
خودروهــاي داخلي اســت. ســايپا131 
كمترين مصرف كننده ســوخت و مزداريچ 
و زامياد بيشــترين مصرف كننده سوخت 

كشور هستند.

اهميتنظارتبرخودروسازان
نظارت بر كيفيت آاليندگي وســايل نقليه 

يكــي از اركان اصلي در كنتــرل كيفيت 
هواســت. براســاس آمار، درصد بااليي از 
آلودگي هواي كالنشــهرها ناشي از منابع 

متحرك و وسايل نقليه است. 
محمد ميرزايــي، رئيس مركــز ملي هوا 
و تغيير اقليم ســازمان محيط زيســت در 
اين باره به همشــهري مي گويد: درصورتي 
كه استانداردهاي آاليندگي در زمان توليد 
يا واردات اين وسايل نقليه رعايت و نظارت 

نشود، ورود خودروها و موتورسيكلت هاي 
بي كيفيت بــه كيفيت هواي كالنشــهرها 
لطمه مي زند. پــس ضروري اســت كه با 
ارتقاي روش هاي نظارت و كنترل وضعيت 
آاليندگي وســايل نقليه توليدي و وارداتي 
صحــت عملكــرد ايــن وســائط از منظر 

زيست محيطي با دقت باال بررسي شود.
به گفته ميرزايــي، مــاده5 آيين نامه فني 
ماده2 قانون هواي پاك بر اين اصل تأكيد 

كرده و به ســازمان حفاظت محيط زيست 
مأموريت داده اســت روش هاي نظارت بر 
آاليندگي وسايل نقليه توليدي و وارداتي را 

به روزرساني كند.
رئيس مركز ملي هــوا و تغيير اقليم گفت: 
كميته اي متشــكل از متخصصين داخل 
و خارج از ســازمان با همــكاري تمامي 
ذينفعان اقدام به تدويــن و اصالح رويه ها 
و دســتورالعمل هاي مربوطه كرده است. 
يكي از اين دســتورالعمل ها، تطابق توليد 
خودروهــا و موتورسيكلت هاســت كــه 
با اســتفاده از تجارب گذشــته و براساس 
واقعيات به نحوي به روزرســاني شــد كه 
تمامي خألهايي كه در گذشته در فرايند 
تطابق توليد آاليندگي وسايل نقليه موجود 
بود را پوشش داد و بر دقت فرايند مذكور 

افزود.

افزايشتعدادخودروهادر4سال
غلظت آالينده در هواي پايتخت طي 4سال 
92 تا 96، روند رو به رشــد داشت و دليل 
آن نيز افزايش تعداد خودرو بود. سال92، 
2.5ميليون خودرو در تهران تردد مي كرد 
كه اين آمار در سال96 به 4ميليون خودرو 
رســيد كه براســاس پيمايش، هركدام از 
اين خودروها مقــداري آالينده گازي اوليه 
توليد كرده و نهايتا به آالينده اصلي تبديل 
شــدند. 78درصد ســازنده هاي اوليه ازن 
كه يك آالينده ثانويه اســت را خودروها و 
موتورسيكلت هاي بنزيني ايجاد مي كنند 
كه طي ســال هاي اخير بــا افزايش تعداد 
آنها، سهم اين آالينده نيز در تهران افزايش 

يافته است. 
از طرفي در اواخر بهار تا اواســط تابستان 
آالينده ازن به فعاليت خود ادامه مي دهد، 
به همين دليل بــه آن آالينده تابســتانه 
مي گويند؛ چون بيشــتر منبع خودروها و 
موتورســيكلت هاي بنزيني هستند، وقتي 
غلظت آالينده زياد باشد سهم اين خودروها 
در آلودگــي هوا نيز بيشــتر و مشــهودتر 
مي شود. اين شــرايط در فصول سرد سال 
براي ذرات معلــق كمتر از 2.5ميكرون نيز 

موجب آلودگي بيشتر هوا مي شود. 

ماجراي مبهم دماوند سهم خودروسازها در آلودگي هواي كشور
 سازمان حفاظت محيط زيست براي نخستين بار نام خودروسازهاي آلوده كننده هوا را منتشر كرد 

سيدمحمدفخار
خبر نگار

ميزانانتشارآاليندههابهتفكيكخودروسازان
)Co(آاليندهمونواكسيدكربن
سايپا101كيلوگرمدركيلومتر

ايرانخودرو81كيلوگرمدركيلومتر
پارسخودرو58كيلوگرمدركيلومتر

)Hc(آاليندههيدروكربنها
سايپا14كيلوگرمدركيلومتر

ايرانخودرو12كيلوگرمدركيلومتر
پارسخودرو7.7كيلوگرمدركيلومتر

)NOx(آاليندهاكسيدهاينيتروژن
ايرانخودرو6.2كيلوگرمدركيلومتر

سايپا2.3كيلوگرمدركيلومتر
زامياد1.5كيلوگرمدركيلومتر

رتبهبنديشركتهايخودروسازبرحسبمصرفسوخت
ايرانخودرو1.2ميليونليتردرهر100كيلومتر

سايپا1.1ميليونليتردرهر100كيلومتر
ايرانخودروخراسان0.7ميليونليتردرهر100كيلومتر

توليدخودرويشركتهادرسال98
ايرانخودرو163321دستگاه

سايپا163411دستگاه
پارسخودرو97350دستگاه

زامياد32635دستگاه

تيراژتوليدخودروهايكشوردر3سالاخير
سال1514079،96دستگاه
سال942493،97دستگاه
سال826283،98دستگاه

نتايجآزمونآاليندگياگزوزدرسال98
زامياد؛68درصدقبولي،32درصدمردودي
سايپا؛80درصدقبولي،20درصدمردودي

پارسخودرو؛87درصدقبولي،13درصدمردودي

آلودگيهوايموتورسيكلتها
مونواكسيدكربن؛0.6گرمدرهركيلومتر
هيدروكربنها؛0.16گرمدرهركيلومتر

اكسيدهاينيتروژن؛0.04گرمدرهركيلومتر

هلغلغتنكششخرد
وسكيناكموتاوو
سابلاپوراهزير
ناكلمهورگبهو

گيرهيبشيمدرم
يدنبدهنتنارف
روايناجيهالفر
نيرادراومامتا
دلكيليركاهوهي
هباروهملقونن
رتنيازپباتشد

اريننسمالقان
نانجدازونهژيو
بيعفادمليكودا
هتبلاههداهتنم
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افقي:
 1- تأييــد اينســتاگرامي- 
كارآگاه مشــهور داستان هاي 

سرآرتور كنان دويل
2- انجام و اداره امور- راستگو- 

آبكي
3- خاندان- نوعي انگور سياه- 

امتداد
4- كدبانو- گياه پرشاخه- مانع 

ميان دو چيز
5- كرانه آسمان- مخترع پيل 

الكتريكي- عزاداري
ايتاليــا-  خبرگــزاري   -6

كيسه كش حمام- خواهر پدر
7- اجازه- آسايش- بوي خوش

8- تعجب زنانــه- پنج دندان 
عقب دهان- نــادان- پايتخت 

ايتاليا
9- جوينــده راه - كوشــــا- 

بيابان گرد
10- اهلــي، مطيــع - برنز- 

هراس انگيز
11- كمك- بهره منــــــد- 

شترمرغ منقرض شده
12- ترس بســيار- جانشين 
اســم در دســتور زبان- فاقد 

شهرت
13- شــيريني ســوغات قم- 
نخستين پادشاه آراگون- گونه

14- نشانه صفت تفضيلي- يار 
عذرا- برخالف عقل

15- كاخ سلطنتي ساسانيان 
در تيسفون- هجران

  
عمودي:

1- كنايه از گشــاده رو است- 
مقاومت متغير سه سر

2- هدر دادن- نوعي ســنگ 
آذريــن- از محبــت ديــو ... 

مي شود
3- ناپايدار- تاوان گرفتن- در 

هر زمان
4- ورزش رزمي چيني-  زاده 

چهارپايان- پايتخت كانادا
5- چراغ روشني بخش- تمدني 
باستاني در بين النهرين- قوت 

اليموت
6- از آفــات گياهــي- پــول 
گرجستان- توفيق- تكرار يك 

حرف
7- چشــم و همچشــمي- 

گناهكار- آرامگاه
8- از ايــاالت آمريــــكا- 

ثروتمندان
9- ســفارش پيش از مرگ- 
شــيوه تلفظ- قومــي از نژاد 

آريايي
10- ويتامين انعقــاد خون- 
پرنده بخت- انســان- سخنان 

بيمار تب دار 
11- بي فايده- جوش صورت- 

اميدوار

12- بي شــرمي- خانه بسيار 
فقيرانه- زمان تعيين شده براي 

انجام كاري
13- شنوايي- خصم- پرنده اي 

شناگر
14- لوطــي و جوانمرد- قطار 
زيرزميني- چراغ خوراك پزي 

قديم
15- فضاي جلوي عدسي چشم 

را پر مي كند- آرايش موي سر

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3713
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

798263541
531984672
642157398
417329856
283645719
956871234
369712485
874596123
125438967

متوسط

5  8   6   
 3 2   1  9 
    5  3  8
9      1 6 
        
 6 3      5
1  9  3    
 8  4   9 2 
   7   4  1236794815

549816732
817523694
478635921
195247368
362189547
924378156
681952473
753461289

ساده

متوسط

598376214
732841596
416952378
974583162
851624739
263197845
149238657
687415923
325769481

سخت

7  8     4 
  1 9  4   
6        8
  7 3     
   6 4 5   
     1 2  
3        5
   5  6 1  
 2     9  7

ساده

 3  7 9 4  1 
5 4  8    3 2
  7 5     4
4     5 9  
1 9      6 8
  2 1     7
9     8 1  
6 8    2  7 3
 5  4 6 1  8 
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 اگــر روزي موشــك ها و 
تانك ها جنگ هــاي دنيا را فناوری

رقم مي زدند حاال نبردها در 
دنياي فناوري است.

زماني انرژي هســته اي پاشــنه آشــيل 
ابرقدرت هاي دنيا در جنگ با يكديگر بود. 
اما اين روزها، فناوري و به طور ويژه فناوري 
اطالعات، محلي براي قدرتنمايي كشورها 

شده اند.
در تازه ترين تحول در نبرد آمريكا و چين 
در حوزه فنــاوري، وزارت خارجه آمريكا 
در توييتــي، با نقل قــول از مايك پمپئو، 
وزير امور خارجه اين كشــور از كشورهاي 
جهان خواسته است از فناوري نسل پنجم 
موبايل يا 5G كه توسط چين ارائه مي شود 

استفاده نكنند.

 وزير امور خارجه آمريكا در تقابلي جديد 
و جهاني با چين گفته است: ما از كشورها 
مي خواهيم كه به »كشورهاي پاك« تبديل 
شــوند تا اطالعات شخصي شهروندانشان 
درنهايت به دست حزب كمونيست چين 
نيفتــد. در ســايت وزارت خارجه آمريكا 
هم دســتورالعملي با عنوان »شبكه پاك 
5G« منتشــر شــده كه در آن جزئيات 
نحوه سازماندهي شــبكه هاي نسل پنجم 
و كشورهاي همسو با آمريكا در اين مسير 

منتشر شده است.
در واقــع گزارش هــا نشــان مي دهد كه 
آمريكا همه كشورهاي متحد خود را تحت 
فشــار جدي قرار داده تا بــراي تجهيزات 
زيرساختي، نســل پنجم موبايل چين را 

كنار بگذارند.

چندي پيش به خاطر همين فشارها بود كه 
دولت انگليس به صورت رسمي اعالم كرد 
تصميم خود را براي همــكاري با هوآوي 
در توسعه شبكه 5G تغيير داده و تا پايان 
سال جاري استفاده از تجهيزات اين شركت 

را متوقف خواهد كرد.
اين در حالي است كه تنش ها ميان دو طرف 
به ويژه در حوزه فناوري باال گرفته اســت. 
يكي از جنجالي ترين موارد هم اپليكيشن 
چيني تيك تاك است كه ترامپ اعالم كرده 
به دنبال ممنوع كردن آن بــراي كاربران 
آمريكايي است. گفته مي شود ترامپ قصد 
دارد به صورت صددرصدي اين اپليكيشن 
كه حدود صدميليون كاربر در آمريكا دارد، 
در اختيار شــركت هاي اين كشور مانند 

مايكروسافت باشد.

پیشتازی چین
درحالي كه در ايــران و طــي رونمايي از 
سايت هاي آزمايشــي 5G بعضي گروه ها 
اين فنــاوری را الكچــري خوانده اند، در 
كشــورهاي ديگر يك رقابت شديد براي 
پياده سازي زودتر اين تحول جديد جريان 
دارد. جنگ فناوري ميــان چين و آمريكا 
كه سال هاســت در جريان بــوده، حاال به 
مرحله اي حساس رسيده است. مهم ترين 
بخش اين درگيري هم راه اندازي نســل 
جديد شــبكه  تلفن همراه در كشورهاي 

مختلف است.
چيني ها بازار تجهيزات شبكه و مخابراتي 
يا حوزه مشــهور بــه هاي تــك را قبضه 

كرده اند. براساس گزارش واشنگتن پست 
شــركت هاي چينــي حــاال بزرگ ترين 
فروشــنده تجهيزات شــبكه و همچنين 
ســخت افزارهاي مورد نيــاز اپراتورهاي 
موبايل و شــركت هاي اينترنتي هستند. 
براي نســل جديــد موبايل يــا 5G اين 
شــركت هاي چيني هســتند كه پيشتاز 
توليد تجهيزات هســتند. به همين خاطر 
بســياري از اپراتورهاي موبايل تجهيزات 
الزم براي نسل جديد را از چين خريداري 
كرده اند. فشار آمريكا روي متحدانش باعث 
شده تا برخي از آنها مجبور به خارج كردن 

تجهيزات چين از شبكه خود شوند.
آمريكا مدت هاســت كه به صــورت ويژه 
شركت هوآوي را متهم به »جاسوسي براي 
دولت چين« و ايجاد ريسك هاي امنيتي 

براي غرب مي كند.
در مقابــل، چيني هــا اين مســئله را رد 
مي كننــد و مي گويند در حــوزه فناوري 
آنقدر پيشرفته شده اند كه كسي نمي تواند 

آنها را كنار بگذارد.
بنيانگذار شــركت فناوري هوآوي چين 
به آمريكا هشــدار داده كه نمي تواند اين 

شركت را نابود كند.
رن ژنگفــي در زمان بازداشــت دخترش 
منگ وانگژو در كانادا گفته بود: آمريكا به 
هيچ وجه نمي تواند ما را نابود كند. دنيا هم 
نمي تواند ما را كنار بگذارد، چون پيشرفته تر 
هستيم. حتي اگر آنها موافقت كشورهاي 
بيشــتري را براي كنارگذاشتن موقتي ما 
جلب كنند، ما مي توانيم دامنه فعاليتمان 

را كوچك تر كنيم. او اعــالم كرده آمريكا 
نماينده جهان نيست و تنها بخشي از بازار 

جهاني را شامل مي شود.

راهبردي بودن نسل پنجم موبايل 
5G يك انقــالب در جهــان به ويژه براي 
اقتصــاد ديجيتــال به حســاب مي آيد و 
مي تواند ســرعت دانلود اينترنت موبايل 
را حتي تــا ۲0گيگابيت بر ثانيه برســاند. 
هرچند اين ماجرا مســئله مهمي است اما 
اهميت بيشــتر 5G بــراي كاهش تأخير 
شبكه است كه بسياری از كارهاي محال 
امروز را ممكن مي كنــد. به خاطر همين 
ويژگي است كه مثال چندي پيش بر بستر 
اين شــبكه جراحان توانســتند از راه دور 
و به وســيله بازوي رباتيك عمل جراحي 

انجام دهند.
5G به طور چشــمگيري تأخير و سرعت 
داده را بهبود مي بخشد. اين فناوري زمان 
پاســخ دهي را كه در 4G به طور ميانگين 
برابر با ۵0ميلي ثانيه است، به يك ميلي ثانيه 

كاهش مي دهد.
خصوصيــات اين نســل جديــد موبايل 
و همچنيــن امكان گســترش »اينترنت 
چيزها«، آن را به تحولي مانند اختراع برق 

در جهان تبديل كرده است.
 در 5G هــر چيزي مي تواند بــه اينترنت 
وصل شــود؛ وقتي مي گوييم هر چيزي، 
از خودروهاي خــودران و پهپادها بگيريد 
تا تجهيزات خانگي و شــخصي و اداري به 

اينترنت متصل خواهند شد.

 »5G وزارت امور خارجه آمريكا در دستورالعمل »شبكه پاك
كشورهاي متحد خود را مجبور كرده تجهيزات ارتباطي چين 

را در نسل جديد موبايل كنار بگذارند

نگاه ديگر

كرونا X علم

كامیون فضايي ايرباس 
براي مسیر مريخ

ايرباس تا سال۲0۲6 يك »فضاپيماي بين 
ســياره اي« را ارائه مي كند كه محموله هاي 
تحقيقاتي را از مدار مريــخ به زمين منتقل 
مي كند. هزينه اين پــروژه چندين ميليارد 
دالر برآورد شده است. تك كرانچ گزارش داده 
كه اين دستگاه جديد براساس برنامه هاي ناسا 
بايد مواد مختلف را از مريخ به زمين منتقل 
كند. خاك مريخ بــا مريخ نورد جديد آژانس 
فضايي آمريكا به نام Perseverance حفر 
مي شود و يك موشك ويژه اين مواد را به مدار 
ســياره پرتاب مي كند. فضاپيماي ايرباس 
هم قرار است نمونه هاي بسته بندي شده را 
جمع آوري كرده و آنها را به زمين برساند. اين 
دستگاه كه در سال ۲0۲6پرتاب خواهد شد، 
6/۵تن وزن دارد و از موتورهاي شــيميايي 
و برقي به صورت تركيبي اســتفاده مي كند. 
قدرت اين موتورها بايد به اندازه اي باشد كه 
به مريخ برســند و پس از آن با محموله اي از 
سنگ و خاك به زمين بازگردند. موتور يوني 
به نيروي بيشــتري احتيــاج دارد، بنابراين 
پژوهشــگران اين دســتگاه ها را با بال هاي 
39متري مجهز مي كنند. ناســا مريخ نورد 
perseverance را كه براي جست وجوي 
شــواهدي از حيات ميكروبي باســتاني در 
مريخ طراحي شــده بود، قباًل به سياره سرخ 
پرتاب كرده است. محققان ناسا به مريخ نورد 
perseverance يا اســتقامت آموخته اند 
كه مريخ را با اســتفاده از دقيق ترين نقشه 
جســت وجو كند. اگر همه اين كارها طبق 
برنامــه پيش بــرود، اين مريخ نــورد كه به 
اندازه يك خودروي معمولي است، در تاريخ 
18فوريه ۲0۲1 در دهانه جيزرو فرود مي آيد. 
اين مريخ نــورد در يــك روز مريخي به طور 
متوسط   ۲00متر را پوشش مي دهد و كاوش 
مي كند. perseverance تحقيقات مرتبط 
با جست وجوي ردپاي ميكروارگانيسم هاي 
موجود در اين سياره را انجام مي دهد. عالوه 
بر اين، محققــان مي خواهنــد فرايندهاي 
زمين شناســي موجــود در مريــخ را بهتر 
بشناســند و نمونه هاي سنگي را جمع آوري 

كنند.

عرضه سهام استارتاپ چیني در نزدكجنگ جهاني

استارتاپ خودروســاز چيني Li Auto با عرضه سهام در بازار بورس 
اوراق بهادار »نزدك«، سرمايه خود را به يك ميليارد و 100 ميليون 
دالر رســانده است. وب ســايت ورج در گزارشي نوشــته كه پس از 
اســتارتاپ NIO، اين دومين اســتارتاپ چينــي در زمينه فناوري 
خودروهاي برقي است كه توانسته سهام خود را در آمريكا عرضه كند. 
قرار است استارتاپ »ايكس پنگ« نيز شركت بعدي در زمينه عرضه 
سهام باشد. اســتارتاپ »لي اتو« كه كارش ساخت خودروهاي برقي 
است، در سال۲01۵ تاسيس شــده و حاال قصد دارد بخشي از بازار 
آمريكا را به دســت آورد؛ اين مهم درست در شرايطي رخ مي دهد كه 
دولت دونالد ترامپ به دنبال بيرون كردن شركت هاي چيني از خاك 
آمريكا و جلوگيري از سرمايه گذاري شركت هاي آمريكايي در چين 
است و تنش تجاري و سياسي بين ۲ كشور، روزبه روز باالتر مي رود. 
»لي اتو« نگاه متفاوت تري نسبت به NIO دارد و خودروي SUV آن، 
در اصل هيبريدي است، نه تمام الكتريك. قيمت اين شاسي بلندها، 
بين ۲1تا 70هزار دالر اعالم شده كه مي تواند براي مصرف كنندگان 
آمريكايي بسيار ايده آل باشد. مانند بسياري از شركت ها، لي اتو هم 
قصد دارد، خود به صورت مستقيم محصوالتش را به مشتريان بفروشد.

استارتاپ ها ناجي انجمن هاي محلي
انجمن هاي محلي در سال هاي اخير تقريبا عملكرد ضعيفي داشته اند، 
اما همه گيري كوويــد – 19 به عنوان يك ناجي عمل كرده اســت. 
به گزارش وب ســايت ســيفتد وابســته به روزنامه فايننشال تايمز، 
استارتاپ Nextdoor، يك برنامه اجتماعي در آمريكاست كه در آغاز 
بحران ميزان اســتفاده از آن روزانه 80درصد در سطح جهان افزايش 
داشته است. اين روزها شــرايط به گونه اي پيش رفته كه استارتاپ ها 
مي توانند نقش مؤثري در احياي انجمن هاي محلي داشــته باشند. 
اســتارتاپ Commonplace كه با بيش از ۵0شــوراي محلي در 
انگليس همكاري دارد به تازگي 3ميليون پوند سرمايه جمع آوري كرده 
 اســت تا به آنها در اجراي اقدامات اضطراري در روزهاي همه گيري 
كوويد – 19كمك كند. مايك ســاندرز، مديرعامل اين اســتارتاپ 
مي گويد: »به دليل كوويد-19، عالقه جديدي به جامعه پيدا شده است. 
ما كمتر كار مي كنيم. بيشتر در خانه هستيم و معموال از پارك محل 
استفاده مي كنيم؛ بنابراين مردم ارزش يكديگر و مكان هايي را كه در 
نزديكي آنها زندگي مي كنند بيشتر درك كرده اند. در ۲ سال گذشته 

شاهد پيشرفت ديجيتال بوده ايم و بايد همگام با آن پيش برويم.«

  شبه اپل گوگلي
اگر به دنبال چيزي بســيار شــبيه به ساعت اپل هســتيد، اما 
سيستم عاملش مانند ساعت هوشــمند گوگل باشد، ساعت اوپو 
)Oppo( مي تواند مناســب ترين گزينه برايتان باشد. به گزارش 
نيواطلس، اين برند مارس در چين رونمايي شــد و اكنون براي 
خريد در سراسر جهان در دسترس اســت. اين ساعت امكانات 
بســياري دارد و صفحه 1/91اينچــي آن AMOLED بوده كه 
قيمت آن 17۵دالر اعالم شــده است. شــارژ باتري اين ساعت 
36ساعت دوام دارد و در حالت صرفه جويي انرژي مي تواند ۲1روز 

روشن بماند.
  بازار داغ تولید گوشي در هند

دولت دهلي نو اعالم كرد كه شركت هاي سامسونگ، اپل و شركت 
هندي ميكرومكس نيــز خواهان حضور در برنامــه 6/6ميليارد 
دالري هندوســتان در توليد و مونتاژ تلفن هاي همراه هوشمند 
شده اند. به گزارش تك كرانچ، تاكنون ۲۲شركت براي حضور در 
هندوستان و توليد تلفن هاي همراه اعالم آمادگي كرده اند. آنها 
اين قول را داده اند كه 60درصد از توليدات خــود را به خارج از 

خاك اين كشور صادر كنند.
  حیات زيرسطحي در مريخ

»ديميترا آتري« دانشــمند و اخترفيزيكدان مركز علوم فضايي 
»دانشــگاه نيويورك ابوظبي« در مطالعاتي دريافته كه شرايط 
زير سطح مريخ به شكلي اســت كه مي تواند داراي حيات باشد. 
وب سايت اكسپلوريست در اين خصوص نوشته كه آتري در اين 
مطالعه توانايي بيولوژيكي عدم تعادل شــيميايي مواد ناشــي از 
پرتوهاي كيهاني در محيط زيرســطح مريخ را مورد بررسي قرار 
داده اســت. او از تركيبي از مدل هاي عددي، داده هاي ماموريت 
فضايي و مطالعات اكوسيستم هاي عميق غار روي زمين استفاده 

كرد تا مكانيزم هايي را در اين باره مورد بررسي قرار دهد.
  نانوذرات مغناطیسي طال علیه سرطان

دانشمندان و محققان »دانشگاه ملي مطالعات فناوري روسيه«، 
مطالعاتي در مورد نانوذرات مغناطيســي طال انجام داده اند كه 
ممكن است در آينده بتواند به تشخيص و درمان سرطان كمك 
كند. به گزارش ساينس الرت، براي افزايش دقت در تصويربرداري 
مغناطيسي، مي توان يك عامل با ويژگي هاي مغناطيسي را به بدن 
بيمار تزريق كرد كه مي تواند سلول هاي بدخيم را مشخص كند. 
مواد مغناطيسي عالوه بر تشــخيص سرطان مي توانند به درمان 
آن نيز كمك كنند. هنگامي كه نانوذرات مغناطيسي در معرض 
دماي باال قرار مي گيرند، گرم شده و مي توانند پوسته سلول هاي 

سرطاني را از بين ببرند.
  اطلس مغز ابداع شد

 محققان آلماني نخســتين اطلس ســه بعدي مغز انسان را كه 
منعكس كننده تنوع ساختاري آن با وضوح ميكروسكوپي است، 
ابداع كردند. به گزارش ســاينس، نام اين اطلس جوليچ – مغز يا 
همان )Julich-Brain( اســت كه داراي حدود ۲۵0ناحيه بوده 
كه هر يك براساس آناليز 10مغز به وجود آمده است. با »جوليچ 
– مغز« محققان جامع ترين نقشــه ديجيتال معماري سلولي را 

ارائه مي دهند.

   عاقبت تيك تاك در انتظار ترامپ
داستان اپلیكیشــن چیني تیك تاك پیچیده و پیچیده تر شده و همچنان اخبار ضد و نقیضي 
درخصوص سرنوشت اين اپلیكیشن منتشر مي شود. درحالي كه آخرين خبرها حاكي از توافق 
مالك چیني اين اپ با شركت مايكروسافت به عنوان خريدار بوده است، اما هنوز مشخص نیست 
كه سرانجام اين مذاكرات چه خواهد شد و آيا 100میلیون كاربر آمريكايي تیك تاك مي توانند 
همچنان از آن استفاده كنند يا خیر؟ جمعه گذشــته، ترامپ اين اپلیكیشن چیني را تهديد 
به ممنوعیت كرده بود. شــنیده ها حاكي از آن اســت كه چیني ها خواهان نظارت بر ديتاهاي 
اپلیكیشن شان پس از واگذاري هستند كه اين ممكن است خوشايند مقامات امنیتي آمريكا 
نباشــد. از ســوي ديگر برخي منابع نیز خبر داده اند كه مذاكرات بین مايكروسافت و شركت 
بايت دنس، سهامدار اصلي اپلیكیشن اشتراك گذاري ويدئوي تیك تاك متوقف شده است. يكي 
از مهم ترين داليل براي توقف مذاكرات، نظر كاخ سفید درباره روند كار است. ماحصل و جمع بندي 
گفت وگوها بايد به اطالع رئیس جمهوري آمريكا برسد تا او پس از مشورت با مشاورانش، تصمیم 
خود را درخصوص آن اعالم كند؛ بنابراين به نظر مي رسد كه در اين میان شركت مايكروسافت در 
مذاكرات مذكور چندان كاره اي نیست و تنها بايد پول خريد اپلیكیشن چیني را بپردازد! درهرحال 
تیك تاك و موضوع فروش آن به مايكروسافت، اين روزها در صدر اخبار فناوري جهان قرار دارد 

كه رنگ و بوي كامال سیاسي نیز به خود گرفته است.

جهان استارتاپي

100ثانيه خبر

عده اي ممكن است نمونه اوليه محصولي را كه يك جوي 
استيك دهاني است، به سخره بگيرند، اما اين فناوري كه 
بدون دخالت دســت كار مي كند، مي تواند يك پيشرفت 
واقعي براي كساني باشد كه دچار محدوديت هاي جسمي 

هستند.
به گزارش نيويورك پست، اين ابزار كه به عنوان بخشي از 
پايان نامه كارشناسي ارشــد مهندس »دوروتي كالسن« 
توســعه يافته، دريچه اي ديگر به موضوع تعامل انسان و 
كامپيوتر باز مي كند. اين قطعه دهاني يك زائده كوچك 
دارد كه مي تواند با زبان و از طريق سنسورهاي مغناطيسي 

بسيار حساس كنترل شود. اين وسيله با يك نگهدارنده 
پالستيكي به سقف دهان و دندان بازيكن محكم مي شود و 
به يك فرستنده بي سيم كه در پشت گوش قرار مي گيرد، 
از طريق تعدادي ســيم كوچك متصل مي شود. كالسن 
براي نشان دادن عملكرد اين وسيله كه نام In Brace را 
براي آن انتخاب كرده از بازي ويدئويي كالسيك »پونگ« 
اســتفاده كرد كه به ايــن ترتيب تكان هاي ســاده زبان 

توانستند عالئم را منتقل كنند.
كالسن مي گويد كه براي تسلط بر اين دستگاه بايد تمرين 
كرد؛ زيرا بيشتر انسان ها در زندگي عادي نيازي به ايجاد 
هماهنگي بين زبان و چشم ندارند. با اين حال، او به سرعت 
مهارت هاي الزم را به دســت آورد تا بتواند از اين تجربه 

جديد براي بازي هاي ويدئويي استفاده كند.

از آنجا كه اكثر رابط هاي الكترونيكي با انگشــت كنترل 
مي شــوند، In Brace براي افرادي كه با محدوديت هاي 
بدني در دست و انگشــتان خود مواجه هستند و درعين 
حال نياز به دسترســي محيط هاي مختلــف ديجيتال 
ازجمله استفاده از لپ تاپ دارند، بسيار ارزشمند خواهد 
بود. امروزه، ده ها نمونه از فناوري هاي كمكي توليد شده 
كه مي توانند عملكردهاي مشابهي را مانند حركت چانه، 
دم و بــازدم از طريق لوله اي كه به دهان وصل مي شــود 
يا چشــمك زدن اجرا كنند. با اين حــال، اين گجت ها 
داراي محدوديت هايي هســتند؛ به خصوص هنگامي كه 
مهارت هاي باالي حركتي، مثــال در بازي هاي ويدئويي، 
مورد نياز است. بعضي از بازي هاي ويدئويي براي بسياري 

از افراد كم توان، به همين دليل قابل استفاده نيستند.

  كودكان زير 5 سال بیشتر در 
معرض كوويد-19هستند

بحث بازگشــايي مدارس ســؤاالت و 
ابهاماتي درباره چگونگي و ميزان ابتالي 
كودكان بــه ويروس كرونــا را به وجود 
آورده اســت. يك مطالعــه كوچك در 
مــورد اينكه آيــا كودكان خردســال 
مي توانند ويروس قوي كرونا را بگيرند 
موجب شــد تا در اين بــاره تحقيقات 
 گسترده تري رقم بخورد. در شرايطي كه 
كوويد-19تاكنــون بيش از 17ميليون 
نفر را در سراسر جهان آلوده كرده است 
اما بچه هــاي كمتري به ايــن ويروس 
مبتال شــده اند. به گزارش ماركت واچ، 
از ابتدا گفته مي شد كودكان با سرعت 
كمتري آلوده مي شوند و درصورت ابتال 
نيز عالئم خفيفي از خود نشان مي دهند، 
اگرچه تعداد فزاينده اي نشــان دهنده 
يك ســندرم التهابي اســرارآميز چند 
سيستمي بود كه به نظر مي رسد مربوط 
به پاســخ ايمني بدن آنهــا در معرض 
كوويد-19باشــد. امــا بچه هــا چقدر 
در انتقــال بيماري نقــش دارند؟ و اگر 
كودكان و معلمان در كالس هاي درس 

در معرض ويروس كرونا قــرار بگيرند، 
بازگشــايي مدارس مي تواند به شيوع 
بيشتري در جامعه منجر شود و سپس 
ويــروس را در خانواده هاي خود پخش 
كنند؟ يك مطالعه كوچك در شيكاگو 
JAMA Pediat-  كه هفته گذشته در
rics منتشر شــده است تا حدي به اين 
سؤاالت پاســخ داد. زيرا نشان مي دهد 
كه كودكان آلوده به كوويد-19به نسبت 
بزرگســاالن ويروس را كمتــر دريافت 
مي كنند. دكتر »تيلور هالد سارجنت« 
متخصص بيماري هاي عفوني كودكان 
در بيمارســتان كودكان لوري شيكاگو 
14۵نمونه ســواب بينــي را از بيماران 
 مبتال بــه مــوارد خفيف تا متوســط   

كوويد-19طــي يــك هفتــه پس از 
نشــان دادن عالئم بررســي كرد. آنها 
دريافتند كــه كــودكان و بزرگ ترها 
مقادير مشابهي از مواد ژنتيك ويروسي 
دارند. بخش نگران كننده اين يافته اين 
بود كه بچه هاي زير ۵ ســال بيشتر از 
مواد ژنتيك ويروســي را در بيني خود 
داشــتند  در حقيقت 10تــا 100برابر 
بيشــتر در مقايســه با كودكان باالي 
۵ ســال و بزرگســاالن. هالد سارجنت 
مي گويد: مردم فكر مي كردند كه ممكن 
است كودكان خردسال به اين ويروس 
آلوده نشوند اما اينگونه نيست. آنها قطعاً 

آلوده مي شــوند. اين مطالعه همچنين 
ميزان انتقال را اندازه گيري نكرده است 
بنابراين اين يافته ها ثابت نمي كند كه 
كودكان قابليت انتقال بيماری را دارند. 
اما شواهد بيشتري درباره ابتالي بچه ها 
به كوويد-19ارائه مي دهد، كه نشــان 

مي دهد شيوع در آنها نيز ممكن است.

  پاســتوريزه كردن شیر مادر 
كرونا را غیرفعال مي كند

محققــان به تازگي طــي مطالعه اي به 
اين نتيجه رســيدند كه ممكن اســت 
پاســتوريزه كردن شــير مادر منجر به 
غيرفعال شدن كروناويروس جديد شود. 
به گزارش اي اي، محققان دانشگاه تورنتو 
در اين مطالعه مي گويند: درصورتي كه 
مادر مبتال به بيماري كوويد-19 شــير 
خود را كــه حاوي ويروس كروناســت 
پاستوريزه كند، شير براي مصرف كودك 
ايمن مي شود. اين مطالعه نخستين بار 
اســت كه تأثير پاستوريزاســيون شير 
انســان را بر كوويــد-19 در يك مقاله 
علمي بررسي مي كند. امروزه به مادران 
مبتال به كوويد-19 توصيه مي شود به 
شــيردهي به فرزند خــود ادامه دهند. 
همچنين در كانادا اهدا و پاســتوريزه 
كردن شــير مادر بــراي نوزاداني كه با 
وزن بسيار كم به دنيا مي آيند يا مادراني 

كه قادر به تغذيه مناســب نوزادان خود 
نيستند، امري رايج است. اين امر به اين 
دليل است كه بانك هاي شير در كانادا 

روش هولدر را تمرين مي كنند.
در اين روش شــير را به مدت 30دقيقه 
در دمــاي 6۲/۵درجــه ســانتي گراد 
گــرم مي كنند و روش مناســبي براي 
 ،HIV خنثي ســازي  ويروس ها ازجمله
هپاتيت و ساير ويروس هاي قابل انتقال 
از طريق شــير انسان اســت. بنابراين 
محققان به اين فكر كردنــد كه از نظر 
منطقي ايــن روش شــايد بتواند براي 
خنثي ســازي  ويروس كوويد-19 هم 
مفيد باشد. محققان براي آزمايش اين 
فرضيه، شير يك مادر را به ويروس كرونا 
آلوده كردند. آنها سپس۲ نمونه از اين 
شير را آزمايش كردند؛ يكي را به مدت 
30دقيقــه در دماي اتاق گذاشــتند و 
ديگري را به مــدت 30دقيقه در دماي 
6۲/۵درجه ســانتي گراد گرم كردند. 
آنهــا دريافتند كه ويــروس كرونا بعد 
از گرم شــدن به ايــن روش، غيرفعال 
شــده و همچنين در نمونه رها شده در 
دماي اتاق نيز ضعيف شــده است. اين 
مي تواند نشان دهد كه برخي از خواص 
شير مادر ممكن است ويروس را به طور 
طبيعي و بدون كمك پاستوريزاسيون 

خنثي كند.

تصاوير افشا شده از موبايل تاشوي 5G موتورال 
موتورال يكي از معدود شركت هايي است كه در 
كنار سامسونگ و هوآوي قصد فروش تلفن هاي 
هوشــمند تاشــو را دارد. از بين تصاوير منتشر 
شده از اين گوشي هوشــمند تاشوي موتورال، 
صفحه نمايش بيروني و دوربيــن بزرگ تر آن 
خودنمايي مي كند. به گزارش گيزموچاينا، اين 
موبايل تاشوي ريزر كه قرار است در سال جاري 
ميالدي عرضه شود، مجهز به فناوري اينترنت 
5G خواهد بود، البته ممكن است شيوع ويروس 

كرونا در زمان عرضه آن تغيير ايجاد كند.
از ماه ها قبل مشخصات اين دستگاه و رندرهاي 

آن فاش شده بود اما اكنون تصاويري از آن توسط يك سرمايه گذار چيني منتشر شده 
است و به  نظر مي رســد لنوو )شــركت مادر موتورال( آن را در يك مهماني شام براي 

سرمايه گذاران نمايش داده است.
از تصاوير منتشر شده به نظر مي رسد نمايشگر بيروني دومين موبايل تاشوي موتورال 
كمي بزرگ تر و دوربين دستگاه نيز برجسته است. در كنار اين موارد، هيچ حسگر اثر 
انگشتي در قسمت پاييني دستگاه ديده نمي شود. پيش بيني مي شود موتورال ريزر تاشو 
نمايشگر او ال اي دي 6.۲اينچي، دوربين پشتي 48 و دوربين سلفي ۲0مگاپيكسلي، 

۲۵6گيگابايت حافظه داخلي و باتري ۲84۵ميلي آمپري داشته باشد.
مدت ها بود شايعه رونمايي از يك تلفن هوشمند تاشو در سال۲0۲0 با قابليت اتصال 
5G از سوي شركت موتورال در خبرها منتشر مي شد. خبرهايي نيز درباره مشخصات 
اين گوشــي به بيرون درز كرده بود كه حاال تصاوير منتشر شــده آن خبرها را تأييد 

مي كند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

بازي بدون دخالت دست
يك مهندس، ابزاري طراحي كرده كه با قرار 
گرفتن در دهان و با استفاده از حركت زبان، 
مي تواند باعث شود كه افراد كم توان از لذت 

بازي هاي ويدئويي بهره مند شوند 
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مخــازن  حــذف  بــا 
1100ليتري پســماند از پسماند

ســطح شــهر تهــران و 
جايگزين كردن مخــازن جديد به نظر 
مي رســد گام هاي بزرگي در مديريت 

پسماند پايتخت برداشته شود.
به گزارش همشــهري، در نيمه ســوم 
خرداد ماه سرانجام اجراي پايلوت طرح 
كاپ )كاهش پســماند( در 4منطقه 6، 
16، 21و 22انجام شــد. به اين ترتيب 
در برخي از نقاط ايــن مناطق، مخازن 
فعلي زباله جمع آوري شــد و به موازات 
آن مخازن تر و خشــك رنگي جديد به 
برخي مراكز مانند ساختمان هاي بلند 
مرتبه، ميادين ميوه و تره بار و شهروند 
رفتند تا زباله ها بدون اينكه در مخازن 
1100ليتــري ريخته شــود، به صورت 
تفكيك شده و در فضاي بسته به مخازن 

جديد ريخته شود.
 اكنون بيشتر از يك ماه است كه در اين 
4منطقه طرح كاهش پسماند به صورت 
پايلوت اجرا مي شــود و اكنون سازمان 
مديريت پســماند از برنامه ريزي براي 
انتقال 200هزار مخزن جداگانه پسماند 

خشك و تر ديگر به ســاختمان ها خبر 
مي دهد.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان 
پسماند شــهرداري تهران در اين رابطه 

مي گويد: »هم اكنون طرح كاپ با هدف 
حذف و كاهــش پديده زبالــه گردي، 
كاهش توليــد پســماند و تفكيك در 
مبدا به طور پايلــوت در مناطق 6، 16، 
21و 22اجرا مي شــود. در طرح جديد، 
به طور كلــي انتقال مخــازن تفكيك 
پسماند  تر و خشك به 200 هزار پالك 
ثبتي در شــهر تهران پيش بيني شده 
اســت. روند كار نيز بدين شــكل است 
كه براســاس تعداد واحدها و خانوارها، 
2 مخزن مشكي )براي پسماندهاي تر( 
و آبي رنگ )براي پسماندهاي خشك( 
با ظرفيت هــاي متفاوت بــه هريك از 
ساختمان هاي تحت پوشش ارائه شود 
و با هماهنگي پيمانكاران پســماند  تر و 
خشــك مناطق، مخازن مشكي رنگ 
3 بار در هفته و مخــازن آبي رنگ 2بار 
در هفته تخليه شــوند.« نرگس رجايي 
ادامه مي دهــد: »اميدوار هســتم تا با 
اجراي طــرح كاپ در تمامــي مناطق 
تهران و ايجــاد زيرســاخت هاي الزم 
همچــون اپليكيشــن هاي جمع آوري 
پسماند خشك، به تدريج شاهد كاهش 
هزينه هاي حمل و انتقال پسماند و در 

نتيجه كاهش مصرف سوخت و آلودگي 
هوا، كاهش ميزان پســماند ورودي به 
مجتمع آرادكوه، توسعه صنايع بازيافت، 
كاهش دفــن و حفظ محيط زيســت و 
افزايش خلــوص پســماندهاي تر و در 
نهايت توليد كمپوســتي مرغوب تر در 

مجتمع آرادكوه باشيم.« 

24روز پسماند تهران به اندازه برج ميالد
برج ميالد وقتي به بهره برداري رسيد، بنا 
به اينكه سازه  غول آسايي داشت، يكي از 
پرسش هايي كه به ذهن خطور مي كرد، 
اين بود كه وزن اين برج چقدر اســت؟ 
وزن برج ميالد 161هزار تن است كه در 
برابر بسياري از ســازه هاي عظيم الجثه 

شهر تهران وزن بسيار بااليي دارد. 
اكنون اگر زباله هاي كل كشور را 3 روز 
يك بار اندازه گيري كنند، چيزي بيشتر 
از وزن برج ميالد مي شــود. در كشــور 
روزانه حدود 58هزار تن پسماند توليد 
مي شود و در كالنشهر تهران نيز توليد 
روزانه پســماند حدود 6هزار و 500تن 

است.
بدين ترتيب، اگر زباله شهروندان تهراني 

را هر 24روز يك بــار وزن كنند، به وزن 
برج ميالد مي رسد. البته ميزان پسماند 
روزانه تهران نســبت به ســال گذشته 
كاهش پيدا كرده است، اما همين 6هزار 
و 500تن پســماند روزانه معادل اندازه 
وزن 38هواپيماي بوئينگ 747)بدون 
بار و مســافر( خواهد بود. بــه هر حال، 
ميزان توليد پســماند در شــهر تهران 
همچنان باالســت و به نظر مي رسد، در 
آينده نيز مشــكالتي را بــراي مجتمع 
پردازش و دفع آرادكوه به وجود بياورد. 

معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان 
پسماند در اين رابطه مي گويد: »واقعيت 
اين اســت كه مركز آرادكوه براي مدت 
نيم قــرن محل دفــن پســماندهاي 
شــهر تهران و حتي برخي از شهرها و 
روســتاهاي اطراف بوده است. با توجه 
به شرايط فعلي و محدوديت زمين باقي 
مانده تنها درصورت احداث مركز دفن 
جديد مي توان به دفن پســماندها طي 
10الي 15سال آينده اميدوار بود. در غير 
اين صورت و با ادامه روند فعلي تنها براي 
چند سال آتي امكان دريافت پسماندها 

در اين مجتمع وجود دارد.« 

در فاز ديگري از طرح )كاهش پسماند( كاپ 200هزار مخزن جداگانه پسماند جديد به ساختمان ها منتقل مي شود

برخي از مناطق با رنگ آميزي شاد مخازن زباله سعي در تشويق شهروندان به تفكيك پسماند دارند.    عكس: عباس كيقبادي

مخازنرنگيپسماندخشكوتربهخانههاميآيد
محمود مواليی

خبر نگار

خبر

 تخلفات اعضاي شوراها 
باعث تضعيف نهاد نيست

حجم تخلفات در شوراها به نسبت ساير ارگان ها بسيار كمتر است. 
قانون اساسي شوراها را از اركان تصميم گيري كشور مي داند، اما 
متأسفانه بعد از گذشت 5دوره از فعاليت اين نهاد مردمي، نه تنها 
اين مهم محقق نشده كه همچنان دولت ها در پي كاهش اختيارات 
شوراها هســتند. تخلف هاي انجام شــده در برخي از شورا ها نيز 
خود عاملي براي اين اقدام اســت. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
شوراي عالي استان ها، رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه معتقديم كه 
شوراهاي شهر، خدمات خوبي در خيلي از شهرها انجام داده اند و با 
اشاره به موضوع تخلفات شوراهاي اسالمي شهر، گفت: »از مجلس 
شوراي اسالمي، وزارت كشور و شوراي عالي استان ها كه مرجع اين 
كار هستند و خوب هم تخصص دارند، مي خواهيم درباره فعاليت 
شوراهاي شــهر پيگيري كنند«. آيت اهلل رئيسي تخلفات شوراها 
را ناشي از اشكال ساختاري و نه اشــكال رفتاري دانست و افزود: 
»اعضاي شوراي شــهر براي خدمت آمده اند؛ ولي وقتي مي بينند 
كه يكسري از راه ها باز و زمينه و بســتر براي تخلف فراهم است، 
مرتكب تخلف مي شوند؛ لكن مشكل را در ساختارِ غلط مي بينيم«.
رئيس شوراي عالي استان ها نيز در سخناني در جلسه با كميسيون 
امور داخلي كشور و شــوراهاي مجلس تصريح كرد: »نمايندگان 
شوراهاي اسالمي مانند نمايندگان مجلس معتمدين مردم هستند. 
اعضاي شوراهاي اسالمي ثمره خروجي تأييد صالحيت نمايندگان 
مجلس هســتند. نبايد جايگاه ها را تضعيف كرد. براي مثال، اگر 
فردي براي مجلس تأييد صالحيت نمي شود و يا در مجلس تخلفي 
مي كند آيا بايد جايگاه مجلس را تضعيف كرد؟ براي شــوراهاي 
اسالمي هم همين گونه اســت و بايد با افرادي كه تخلف مي كنند 
برخورد كرد«. عليرضا احمدي با بيان اينكه فعاليت در شورا شغل 
محسوب نمي شود، گفت: »جايگاه شوراي اسالمي افتخاري است. 
شركت در جلســات فقط با يك حق الجلســه مختصر است و در 
بسياري از شهرها و روســتاها به علت كمبود بودجه، حق الجلسه 
پرداخت نمي شود. با وجود اين پسنديده نيست كه تخلفات تعداد 
اندكي كه در هر جامعه و قشري وجود دارد شوراهاي پاك دستي 

كه در اقصي نقاط كشور كار مي كنند را زير سؤال ببرند«.
رئيس شوراي عالي استان ها در ادامه سخنان خود درباره تخلفات 
شوراها بيان كرد: »اين افراد هستند كه جايگاه را خراب مي كنند و 
نبايد تخلف يك نفر را به همه آن جامعه تعميم داد. درصورتي كه 
نسبت سنجي كنيم، مشاهده مي كنيم كه تخلفات شوراها نسبت 
به جمعيت آن بسيار ناچيز است. البته نبايد همين تعداد تخلف 
هم وجود داشته باشد و فرد متخلف هم بايد طبق قانون با آن عمل 
شود«. احمدي تأكيد كرد: »در شوراي عالي استان ها به دنبال آن 
هستيم كه سامانه ثبت تخلفي را راه اندازي كنيم تا مردم بتوانند در 

كوتاه ترين زمان، تخلف شوراي اسالمي شهر خود را ثبت كنند«.

138پرونده از ابتداي دوره پنجم
نايب رئيس هيأت مركزي حل اختالف و رســيدگي به شكايات 
شوراهاي اسالمي كشور با بيان اينكه هيأت مركزي حل اختالف 
از ابتداي دوره پنجم شوراهاي اسالمي تاكنون 42 جلسه برگزار 
كرده و در مورد محكوميت هاي ماده 92 تعداد 138پرونده را مورد 
بررسي و ارزيابي قرار داده است، گفت: »در 37هزار واحد شوراي 
اسالمي شهر و روستا 125هزار و 992عضو فعاليت مي كنند كه از 

ابتداي دوره پنجم تاكنون تنها 5شورا منحل شدند«.
سيد محمود ميرابوالقاسمي با بيان اينكه از اين 5شوراي منحل 
شده 2مورد آن »بستان« و »گراش« حد نصاب براي ادامه فعاليت 
نداشتند، گفت:»مرودشت، شــريف آباد و كوت عبداهلل 3شوراي 
ديگري بودند كه منحل شده اند«. ميرابوالقاسمي در ادامه سخنان 
خود پيرامون تخلفات شوراهاي اســالمي گفت: »تخلف ممكن 
است در هر صنفي صورت پذيرد و اين منصفانه نيست كه بخواهيم 
تخلفات شوراهاي اسالمي را برجسته كنيم و اقدامات و نقش آنها 

را در توسعه شهر و روستاها ناديده بگيريم«.

 واحدهاي صنفي آالينده 
بايد از شهر خارج شوند

شهرداري در مناطق 15، 17 و 19 برخي صنف هاي آالينده 
مانند اوراقچي ها و ضايعات فروشي ها را منتقل كرد

مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران معتقد است؛ 
اغلب صنايع مزاحم كه آاليندگي محيط  زيستي داشتند از مناطق 
مسكوني شهر تهران خارج شده و تنها بخش محدودي عمدتا در 

مناطق مركزي و جنوبي شهر باقي مانده اند.
شينا انصاري درباره اين موضوع به پايگاه اطالع رساني شهر گفت: 
اغلب مواردي كه درباره واحدهاي آالينده از سوي محيط زيست 
اعالم مي شود، مربوط به اصناف اســت. از همين رو از 3دهه قبل 
بحث انتقال و ساماندهي اين واحدها مطرح و به موجب آن مقرر 
شــد تا واحدهاي مزاحم كه در داخل محدوده هاي مســكوني و 
سكونتگاهي شهر تهران قرار دارند در يك برنامه زمانبندي شده به 

شهرك هاي صنعتي مصوب اطراف تهران منتقل شوند.
انصاري درباره تاريخچه طرح انتقال صنايع آالينده تهران گفت: 
در سال 1369 طي تصويب نامه دولت وقت درباره انتقال صنايع 
آلوده كننده و مزاحم درون شــهري تهران به سازمان هاي ذيربط 
ماموريت داده شد تا براساس طرح هاي تفصيلي و اجرايي، نسبت به 
انتقال واحدها و صنايع آالينده و مزاحم داخل محدوده شهر تهران 
به خارج از محدوده هاي قانوني، اقدامــات الزم را انجام دهند. در 
آن زمان 31نوع فعاليت غيرمجاز صنعتي در داخل محدوده هاي 
شهري مورد تأييد و تصويب قرار گرفت و در نهايت 16قطعه اراضي 
براي انتقال و اســتقرار صنايع مزاحم و آلوده كننده در پيرامون 
شهر تهران انتخاب شد. او افزود: براساس قانون، سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور مرجعي اســت كه مي تواند براي واحدهاي 
صنفي و صنعتي كــه آاليندگي محيط زيســتي دارند، اخطاريه 
صادر و حتي اگر آن واحد استانداردهاي الزم را رعايت نكرد، اقدام 
به پلمب و تعطيلي آن كند.در اين ميان شــهرداري هم قوانيني 
دارد و براســاس بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها كه مربوط به 
مشاغل وصنوف مزاحم است، مي تواند براي واحدهاي صنفي كه 
در مناطق مسكوني قرار دارند و براي واحدهاي مجاور مزاحمت 
ايجاد مي كنند، رأي صادر و آنهــا را ملزم به رعايت تمهيدات رفع 
آاليندگــي و مزاحمت كند. انصاري بيان كــرد: عمده واحدهاي 
كوچك آالينده مانند سنگ بري ها و يا ريخته گري ها طي 2دهه 
گذشته از داخل محدوده تهران خارج شدند و اكنون تنها فروشگاه 
آنها در شهر باقي مانده، البته در بعضي مناطق مانند مناطق 15، 17 
و 19 شهرداري تهران اقداماتي براي ساماندهي برخي فعاليت ها 

مانند اوراقچي ها و يا ضايعات فروشي ها انجام داده است.

درشهر

  لزوم توجه
به ايمني پاكبانان 

رئيس كميتــه بودجــه و نظــارت مالي 
شوراي شهر تهران به لزوم توجه به ايمني 
پاكبانان زحمتكش و رسيدگي به علل بروز 
ســانحه براي پاكبانان مسير بزرگراهي پل 

سيدخندان تأكيد كرد. 
به گزارش همشهري، مجيد فراهاني گفت: 
متأسفانه در روز عيد ســعيد قربان، تهران 
يكي از خدمتگذاران زحمتكش و بي ادعاي 
خــود را در حين نظافت بزرگــراه روي پل 
سيدخندان از دست داد و 2 تن از همكاران 

ايشان نيز مصدوم شدند. 
در سال هاي گذشته نيز ما شاهد بروز حوادث 
و اخباري تلخ در اين زمينه بوده ايم. بايد با 
تشديد نظارت و كنترل عملكرد پيمانكاران، 
اقدامات الزم براي اصالح فرايندها و حاكم 

كردن اصول ايمني اجرا كرد. 
او تصريح كرد: بر همين اســاس و با عنايت 
بــه اهميت صيانــت از ايمنــي پاكبانان و 
كارگران زحمتكش شهرداري حين انجام 
فعاليت و ارائه خدمت در اجراي بند 3ماده 
80قانون شوراهاي اســالمي كشور، درباره 
»لزوم توجه به ايمني پاكبانان زحمتكش و 
رسيدگي به علل بروز سانحه براي پاكبانان 
حين نظافت مســير بزرگراهــي روي پل 
 ســيدخندان«به شــهرداري تهران تذكر 

مي دهم.

افزايش مسافران مترو 
آمار مســافران مترو نســبت به پيش از 
تعليق طرح ترافيك تغيير چنداني نداشته 

و حتي كمي افزايش هم داشته است

همزمان با اجراي تعليق يك هفته اي طرح 
ترافيك، آمار مسافران شبكه مترو روز شنبه 
11 مرداد 1399 نســبت به روزهاي كاري 

هفته گذشته افزايش داشته است.
مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران 
و حومه در گفت وگو با پايگاه اطالع رساني 
شــهر، اظهار كرد: مجموع مسافران شبكه 
مترو تهران روز شــنبه برابر بــا 820 هزار 
مسافر بود. اين آمار در مقايسه با سه شنبه 
و چهارشنبه هفته گذشــته افزايش داشته 

است.
فرنوش نوبخــت، در ادامه بيــان كرد: آمار 
مســافران مترو نســبت به پيش از تعليق 
طرح ترافيك تغيير چنداني نداشته و حتي 
كمي افزايش هم داشــته است. همچنين 
همزمان با اجرايي شدن پيشنهاد حضور 50 
درصد كارمندان در محل كار، آمار مسافران 
مترو تا حدودي روند كاهشــي  را در پيش 
گرفته است. مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تهران و حومه بار ديگر از شــهروندان 
درخواست كرد كه براي ورود به شبكه مترو 
از ماسك اســتفاده كنند. ستاد ملي مقابله 
با كرونا، پيشــنهاد تعليق طرح ترافيك را 
به مدت يك هفته از شنبه 11 مرداد در شهر 

تهران، تصويب كرده است.

هزينه 2۰۰ ميلياردتوماني 
معابر »مرواريد شهر«

ساخت شبكه معابر شهرك مرواريد شهر در 
منطقه22 كه با بارگذاري بيش از حد شكل 
گرفته، نياز به 200 ميليــارد تومان اعتبار 
دارد درحالي كه امسال تنها 3 ميليارد تومان 
بودجه بــراي اين مجموعــه درنظر گرفته 

شده است. 
شــهردار منطقه22 در گفت وگو با پايگاه 
اطالع رساني شهر گفت: شكل گيري شهرك 
مرواريد شــهر، يكي از اقدامــات خارج از 
چارچوب  فني و قانوني است كه در سال هاي 
گذشته با بارگذاري بيش از حد انجام شده 
است كه عمده ساختمان هاي آن در اختيار 
تعاوني هاي وابسته به شهرداري تهران است. 
علي نوذرپور با بيان اينكــه در رابطه با اين 
مجموعه فقط مي توان كارهاي التيام بخش 
انجام داد؛ چرا كه براي ســاختمان هاي آن 
پروانه صادر شده اســت، افزود: آزادسازي 
و جمع آوري كارگاه هاي ســاختماني اين 
مجموعه سال گذشته انجام شده و امسال 

آماده سازي  رينگ جنوبي آن آغاز مي شود.
 براي تامين سرانه ها نيز زميني كه قبل از ما 
اقدامي روي آن نشــده بود، حفظ شده و به 
سرانه هاي مورد نياز مجموعه مرواريد شهر 

اختصاص پيدا كرده است.

در ايامي كه تهران روزهاي ســخت و 
كرونايی اش را مي گذراند و شهروندان كرونا

درگير اتفاقات ناخوشــايند ناشي از 
مرگ هستند، خبر كشف ســلطان قبر در امامزاده 
تاريخي و قديمي تهران واقع در شهر ري نگاه ها را به 
اين سمت مي برد كه دقيقا چه سيستم نظارتي در 
خريد و فروش قبرهــاي امامزاده هاي تهران وجود 
دارد. وقتي به عنوان خريدار قبــر در امامزاده هاي 
معروف تهــران با چند پيشكســوت و مدير محلي 
تماس مي گيــرم، با جواب هايي همچــون: در اين 
امامزاده دفن ميت ممنوع است، جا نداريم يا بايد به 
اداره اوقاف استان تهران مراجعه كنيد، بستگي دارد 
كدام امامزاده باشــد، كدام منطقه تهران باشــد و 
قيمت هــا از چند صد ميليون به باالســت، روبه رو 
مي شــوم تا به قيمت يك قبر در امامزاده اي به رقم 

حدود 300ميليون تومان مي رسم.
اين روزهــا از برخي امامزاده هــاي معروف تهران 
به عنوان محلي كه داراي قيمتي ترين قبرهاســت 
ياد مي كنند. دراين باره با حسن خليل آبادي، عضو 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 

صحبت كرديم.
 او مي گويد: »در قديم، تهران داراي قبرستان هاي 
محلي فراواني بوده اســت. مــردم از قديم تمايل 
داشــتند اموات خود را در آرامستان هاي محلي يا 
مكان هاي مقدس مانند امامزاده ها ازجمله ابن بابويه، 
امامزاده صالح، امامزاده اســماعيل چيذر، امامزاده 
عبداهلل و... دفن كنند. چون ايــن مكان ها عالوه بر 
تقدس در ذهن مردم، محل دفن بزرگان مذهبي، 
علمي و فرهنگي بوده اســت. در ســال1349 كه 
بهشت زهرا تاسيس شــد اين هدف وجود داشت 

كه همه آرامســتان هاي محلي تركيب شوند و يك 
نظارت سيســتماتيك كه همان نظــارت مديريت 
شهري و شهرداري است، بر اين آرامستان ها وجود 
داشته باشــد. به همين دليل اوايل انقالب دفن در 
امامزاده هاي محلي كمتر بود يا اصال وجود نداشت. 
اغلب افرادي را كه در تهران، شــهر ري و تجريش 
فوت مي شدند، در بهشت زهرا دفن مي كردند، بدين 
صورت بهشت زهرا گورســتان عمومي تهران شد. 
خليل آبادي ادامه مي دهد: »به مرور زمان، يكسري 
گورستان ها احيا شدند و دفن در بقعه هاي متبركه 

و امامزاده ها رايج شد.« 
او درباره سيستم نظارتي بر دفن ميت در امامزاده ها 
مي گويد: »اكنون دفن ميت در امامزاده ها زيرنظر 
سازمان اوقاف است و مانند بهشت زهرا نيست كه 
زيرنظر شهرداري باشد. درحالي كه آرمستان ها در 
شهر هستند و هر شهري يك پارلمان محلي مانند 
شورا دارد كه بايد دفن در آرامســتان ها با شوراي 
محلي هماهنگ باشد. خليل آبادي مي افزايد:» اين 
مجوز را هم بايد مجلس در اختيار مديرت شــهري 

قرار بدهد.«
در تماس هاي متعددي كه با ســازمان اداره اوقاف 
تهران براي نحوه نظارت بــر خريد و فروش قبر در 
امامزاده ها و تعرفه قيمت قبرها داشــتيم، با وجود 
پيگيري هاي فراوان، مسئوالن ســازمان پاسخگو 

نبودند.

تضاد بين قيمت رسمي قبرها با آنچه در شهر وجود دارد
مدت هاســت كه موضوع تجارت يــا داللي قبر در 
تهران، در گوشه و كنار شنيده مي شود و هر از گاهي 
رســانه ها و محافل خبري در اين باره مي گويند و 
گاهي صحبــت از قيمت هاي ميليــاردي به ميان 
مي آيد؛ تا جايي كه قيمت يك قبــر با قيمت يك 
آپارتمان در تهران برابري مي كند. در بهشت زهرا 

كه نظارت مستقيم مديريت شــهري در آن وجود 
دارد، تعرفه اي از قبل تعيين شــده اســت. طوري 
كه ســعيد خال، مديرعامل ســازمان بهشت زهرا 
ادعاي وجود قبرهاي نجومــي را واقعيت نمي داند 
و گران ترين قبر فروخته شــده در بهشــت زهرا را 
16ميليون تومان عنوان مي كند. آن هم در قطعات 
قديمي كه قدمت قبر بيش از 30ســال است. ولي 
فقط كافي است سري به شبكه هاي مجازي بزنيد و 
قيمت قبرها را جويا شويد و با عددهاي نجومي براي 
خريد قبر حتي در بهشت زهرا روبه رو شويد. هر چند 
كه خريد و فروش قبر در بهشت زهرا ممنوع است، 
ولي به گفته دالالن ســند قبر در محضر به خريدار 
هبه شده و در مقابل و به صورت غيررسمي و خارج 
از چارچوب هــاي اداري مرســوم، قيمت گزافي از 
خريدار دريافت مي شود. قيمت ها بسته به امكانات 
قبراز جمله قديمي بودن، نزديك شــير آب بودن، 
نزديك ايســتگاه مترو و اتوبوس، بر خيابان اصلي، 
واقع شــدن در مقبره و... متفاوت است و هر قبري 
كه از اين امكانات برخوردار باشــد، قيمت باالتري 
هم دارد. اين قاعده در امامزاده ها هم صدق مي كند 
و بسته به قديمي بودن، شهرت امامزاده، محليت، 

افراد معروف دفن شده در امامزاده و... متغير است.

شاكيان پرونده به دادستاني شهر ري مراجعه كنند
ســلطان قبر كه در امامزاده ابن بابويه كشف شد، 
فردي به نــام نامعلوم اميري اســت كــه به گفته 
حجت االسالم ســيدعلي عالمه، مدير آستان شيخ 
صدوق و آرامســتان ابن بابويه در خبرگزاري ايكنا 
بيش از 40سال مي شود كار خريد و فروش قبرها را 
در امامزاده ابن بابويه انجام مي دهد و طي اين سال ها 
بابت فروش يك قبر در امامــزاده مبلغ هنگفتي از 
شهروندان دريافت مي كرده است و در سازمان اداره 
اوقاف هزينه قبر را به مبلــغ 5ميليون تومان ثبت 

مي كرده است. 
حجت االســالم ســيدعلي عالمه اضافه مي كند: 
»متوجه شــدم اين آقا همراه يك گــروه در واقع 
يك گروه مافيايــي بودند و در ابن بابويه و ســاير 
آرامستان هاي تهران مانند بهشــت زهرا، امامزاده 
عبداهلل و شاه عبدالعظيم خود را مسئول دفن اموات 
معرفي مي كرده است و حتي براي افرادي كه خارج 
از ايران تمايل داشتند در تهران و جاي خاصي دفن 
شوند، قبر تهيه مي كرده است. در پايان بايد گفت 
هويت فرد هنوز مشــخص نيســت، ولي شاكيان 
مي توانند براي اعاده حق به دادســتاني شــهر ري 

مراجعه كنند.«

يك متر و نيم قبر؛ 3۰۰ميليون تومان
گزارشي از وضعيت خريد و فروش قبر در برخي امامزاده هاي تهران كه به نظر 

مي رسد براي سازوكار مشخص بايد زيرنظر شهرداري اداره شوند

53هزارمخزندرگذرزمان
ساماندهي مشكل زباله در شهر تهران مختص دهه 9۰نيست و به دهه ها قبل 
برمي گردد. رجايي، معاون سازمان پسماند درباره روش هاي مديريت پسماند 
در دهه هاي گذشــته عنوان مي كند: »طرح مكانيزاسيون خدمات شهري در 
اواخر دهه 7۰و اوايل دهه 8۰به صورت پايلوت در چند منطقه از تهران به مرحله 
اجرا درآمد و در نهايت در اواسط اين دهه در كل شهر تهران فراگير شد. در قالب 
اين طرح مخازن 11۰۰ليتري مشكي رنگ در معابر مختلف شهر نصب شدند و 
به تدريج به عنوان محلي براي ذخيره سازي  موقت كيسه هاي حاوي پسماند 
خانوارها در ميان شهروندان معرفي شدند.«  او با بيان اينكه نصب 53هزار مخزن 
در اماكن مختلف شهر درگذر زمان با مشكالت زيادي همراه شد، اضافه مي كند: 
»از جمله مهم ترين اين مشكالت مي توان به حذف دِر مخازن و گسترش حضور 
و فعاليت عوامل غيرمجاز جمع آوري پسماند خشك در شهر تهران اشاره كرد. 
حذف درب مخازن با انتشار بو و تكثير حشرات موذي و فعاليت جانوران موذي 
مثل گربه و موش همراه بود و از طرفي سهولت دسترسي عوامل غيرمجاز به 
پسماندهاي خشك تفكيك نشده موجود در مخازن را فراهم كرد.«  با همه اينها، 
به نظر مي رسد تشديد فعاليت عوامل غيرمجاز و افزايش قيمت پسماندهاي 
خشك، هزينه هاي تحميلي به خدمات شهري و پاكبانان براي نظافت زمين هاي 
اطراف مخازن را افزايش مي دهد. البته همين موضوع محركي براي مطالعه و 

اجراي طرح كاپ براي حل مشكالت موجود شد.

ث
مك

قيمتقبر
آنچه مسلم است باال رفتن قيمت نجومي قبرها در امامزاده ها به مردم هم بازمي گردد. برخي تمايل دارند 
فقط در امامزاده ای خاص و در جوار فردي خاص دفن شوند و حتي در وصيت نامه خود اين درخواست 
را مي آورند و همين بازار دالالن را داغ تر مي كند. از طرف ديگر كشف سلطان قبري كه 4۰سال فعاليت 
مستمر داشته است، نشان دهنده ريشه دواندن اين فاجعه در آرامستان هاي تهران است كه به طور قطع 

به يك فرد بازنمي گردد و نياز به وجود ارتباطات قوي و نفوذ در سيستم هاي نظارتي دارد.

گاه
ن

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

آرمستان ابن بابويه    عكس: همشهري/ جوادگلزار
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نورافكن در راهرو هم 
سراغ وريا رفت!

اجازه نمي دهم ديگر براي كسي 
تعيين تكليف كني

اگر از لحاظ فني شــيخ دياباته را چهره ويژه 
بازي استقالل و سپاهان بدانيم، از نظر مسائل 
حاشيه اي قطعا اميد نورافكن پر سروصداترين 
چهره اين بازي بود. هافبك جوان سپاهان در 
ديدار مقابل تيم ســابق خود بارها با بازيكنان 
اســتقالل درگير شــد و درنهايت هم نقش 
مســتقيم را در اخراج آرش رضاوند داشــت. 
امــا اوج درگيري هاي نورافكــن در اين بازي 
با كاپيتان آبي پوشــان بود و درنهايت كارت 
زردي كه هر دو طرف گرفتند باعث شد، كادر 
فني سپاهان اين بازيكن را در رختكن تعويض 
كند. اما تعويض نورافكن هم پايان كار نبود و 
اين بازيكن در پايان بازي گويا سعي داشت به 
ســراغ وريا برود كه با وساطت ساير بازيكنان 
موفق به انجام اين كار نشد. يكي از بازيكنان 
استقالل در اين خصوص به همشهري گفت: 
من نمي دانم مشــكل نورافكن چــه بود، اما 
او به قدري عصباني بود كه دائــم در بازي به 
وريا فحاشــي مي كرد و به دنبــال درگيري با 
او بود. او دائما به وريــا مي گفت: »ديگر اجازه 
نمي دهم براي كســي تعييــن تكليف كني. 
كاري مي كنم كه پشيمان شوي!« اين بازيكن 
آبي پوش درخصــوص واكنش وريا غفوري به 
اين اتفاق گفت: وريــا در راهرو فقط مي گفت 
كه نمي خواهــد با او هم كالم شــود و از بقيه 

مي خواست كه او را به رختكن ببرند.
به  نظر مي رسد نورافكن بابت موضوعي از وريا 
به شدت دلخور اســت و در اين بازي فرصتي 
شد تا با كاپيتان استقالل تسويه حساب كند. 
نكته مهم اينجاســت كه در پايان اين بازي، 
نورافكن با هجوم هواداران خشمگين استقالل 
روبه رو شده است. هواداران استقالل با حضور 
در صفحه شــخصي اين بازيكن، شديدا به او 
فحاشي كردند و جالب اينكه مديران باشگاه 
را هم تهديد كرده اند كه ديگر اين بازيكن حق 
بازگشت به اســتقالل را ندارد. به اين ترتيب 
نورافكن كه از استقالل به فوتبال ايران معرفي 

شد، ديگر بعيد است به اين تيم بازگردد.

گزارش

محرم براي سپاهان بازيكن مي گيرد؟
اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، نويدكيا در سپاهان جانشين 

قلعه نويي مي شود

روزهاي پاياني فصل 99-98 به تلخي براي ســپاهان سپري 
مي شــود و به نظر مي رســد امير قلعه نويي هــم آخرين 
روزهاي مربيگري اش را در اين تيم پشت سر مي گذارد. 
قلعه نويي 2فصل پيش در شرايطي كه سپاهان ليگ 
هفدهم را با نتايجي ضعيف به پايان رســانده بود، 
هدايت اين تيم را بر عهده گرفت و در پايان فصل، 
زردپوشان را نايب قهرمان كرد. شــايد هواداران و 
مسئوالن باشگاه در آن فصل انتظار قهرماني از سپاهان 
را نداشــتند، ولي اين باشــگاه در فصل جاري براي قهرمان شدن، 
بيشتر از سال هاي گذشته هزينه كرد و انتظار مسئوالن كارخانه و 
باشگاه هم چيزي جز قهرماني در ليگ برتر نبود، اما شرايط براي تيم 
قلعه نويي خوب پيش نرفت تا صداي اعتراض و انتقاد از همه طرف 
به گوش برسد؛ از گزارشــگر اصفهاني گرفته كه در بازي با گل گهر 
به صراحت اعالم كرد ادامه همكاري با قلعه نويي ميســر نيست، تا 
هواداران سپاهان كه فضاي مجازي را از انتقادات خود پركرده اند. 
حاضرنشدن سپاهان برابر پرسپوليس هم از اتفاقات مهمي بود كه 
فشارها را روي قلعه نويي بيشتر كرد. در اين شرايط نيكفر كه بعد از 
بركناري مسعود تابش، مهم ترين فرد در مديريت باشگاه سپاهان 
اســت، درصدد تشــكيل يك تيم پرقدرت براي فصل بعد است. او 
مدتي پيش با راضي كردن تيم بلژيكي، قرارداد نورافكن را با سپاهان 
امضا كرد تا اين بازيكــن فصل بعد هم در اصفهــان بماند و مدتي 
بعد هم قرارداد محمد كريمي تمديد شــد. نيكفر و ديگر مسئوالن 
ســپاهان هيچ مصاحبه اي درخصوص حفظ ايــن 2بازيكن انجام 
ندادند و هيچ اشاره اي هم به اين موضوع نداشتند كه آيا از قلعه نويي 
بابت حفظ اين 2بازيكن مشاوره گرفته اند يا خير. قلعه نويي هم در 
اين خصوص هيچ صحبتي انجام نداد ولي به نظر مي رســد تمديد 
قرارداد اين 2بازيكن بدون مشــورت با قلعه نويي انجام شده است. 
شنيده ها حاكي از اين است كه سپاهاني ها محرم نويدكيا را به عنوان 
جدي ترين گزينه براي جانشيني قلعه نويي درنظر گرفته اند و حتي 
گفته مي شود مسئوالن اين باشگاه در چند  ماه گذشته صحبت هايي 
را هم درمورد برنامه هاي فصل آينده با نويدكيا انجام داده اند. حتي 
يكي از نزديكان نويدكيا به خبرنگار همشهري خبر داد كه مسئوالن 
سپاهان از محرم خواسته اند كه بازيكنان مورد نظرش را براي فصل 
بعد انتخاب كند. بدون شك مديران سپاهان براي اينكه حاشيه اي 
اين تيم را تا پايان فصل تهديد نكند، انجام هرگونه مذاكره با نويدكيا 
را تكذيب خواهند كرد ولي خبرهاي پشت پرده حاكي از آن است 
كه آنها مي خواهند كاپيتان سابق و محبوب ســپاهان را به عنوان 

سرمربي به اين تيم بازگردانند.

 طارمي؛ بهترين بازيكن فصل
مهدي طارمي از سوي هواداران ريوآوه به عنوان بهترين بازيكن فصل اين تيم انتخاب شد. توئيتر باشگاه ريوآوه روز 
گذشته اين خبر را رسانه اي كرد. طارمي اين فصل 18 گل براي ريوآوه زد و توانست خودش را به صدر جدول گلزنان 
ليگ پرتغال برساند. براساس اخبار رسيده او به تازگي از براگا هم پيشنهاد دريافت كرده است.

ســپاهان در يكي از مهم تريــن بازي هاي فصل مقابــل تيم 10نفره 
استقالل شكست خورد تا شــانس هايش براي كسب سهميه آسيا تا 
حدود زيادي كاهش پيدا كند. زردپوشان كه نيمه اول را مقابل ميزبان 
11نفره خود بدون گل به پايان رسانده بودند در نيمه دوم مقابل حريف 
10نفره 2بار دروازه شان باز شد. اين سناريويي است كه در اين فصل 

بارها و بارها براي ســپاهان رخ داده و تيم قلعه نويي در نيمه مربيان 
عملكرد خوبي نداشته اســت. آمارها نشان مي دهند سپاهان در نيمه 
دوم بازي هايش 20درصد كمتر از نيمــه اول گل مي زند و در عوض 
225درصد بيشتر گل مي خورد! سپاهان در نيمه اول بازي هايش فقط 

4 گل خورده، اما در نيمه دوم 13بار دروازه اش باز شده است.
 اين تيم بــه همراه پارس جنوبــي تنها تيم هايي هســتند كه تعداد 
گل هايشــان در نيمه دوم كمتر از نيمه اول اســت. براي آنكه تجسم 
بهتري از موضوع داشته باشيد و به عمق فاجعه پي ببريد، كافي است 
به اين نكته توجه كنيد كه اگر فوتبال 45دقيقه بود و فقط نتايج نيمه 
اول مورد محاسبه قرار مي گرفت االن سپاهان باالتر از همه تيم ها در 
صدر جدول قرار داشت و حتي شكست 3 بر صفر مقابل پرسپوليس هم 
اين تيم را پايين نمي كشيد.  محاسبه نتايجي كه در نيمه  اول بازي ها 
به دست آمده، جدولي را شكل مي دهد كه سپاهان با 51 امتياز در صدر 
آن مي ايستد و پرسپوليس و استقالل با 48 و 44 امتياز تيم هاي دوم 
و سوم اين جدول هستند، اما همين جدول 45دقيقه اي اگر براساس 

نتايج نيمه دوم تنظيم شــود ســپاهان تا نيمه پايين جدول سقوط 
مي كند و تنها با 32امتياز در رتبه دهم جدول قرار مي گيرد. اين افت 
وحشتناك در فاصله دو نيمه، همان پاشنه آشيلي است كه در اين فصل 
به تيم قلعه نويي لطمه زده و آنها را از رقبا عقب انداخته است. در عوض 
پرسپوليس، استقالل، فوالد و تراكتور به ترتيب بهترين تيم هاي نيمه 
مربيان بوده اند و در 45دقيقه دوم بازي ها بهترين نتايج را گرفته اند. 
پرسپوليس در 27بازي 15بار نيمه مربيان را برده و با 54امتياز قاطعانه 

در صدر جدول نيمه دوم است. 
اســتقالل)43(، فــوالد)42(، تراكتور)39( و شــهرخودرو)38( در 
رتبه هاي بعدي هستند. جالب است بدانيد عملكرد سپاهان در نيمه 
دوم بازي ها حتي از پيكان و ماشين ســازي هم ضعيف تر بوده است. 
دليل اين افت وحشتناك، چه شــرايط فيزيكي بازيكنان باشد و چه 
برتري تاكتيكي مربيان حريف، امير قلعه نويي بايد براي فصول آينده 
فكر عاجلي براي آن بكند تا بتواند دوبــاره در صف مدعيان قهرماني 

حضور داشته باشد.

سپاهان
قهرمان45دقيقهاي

 اگر فوتبال نيمه دوم نداشت االن سپاهان 
صدرنشين ليگ بود/ قلعه نويي در نيمه مربيان 

رتبه دهم را دارد

كيشبهقلعه
5 نكته از پيروزي باورنكردني استقالل بر سپاهان

  بهروز رسايلي| بازي استقالل و سپاهان حداقل 
روي كاغذ بسيار نزديك بود؛ بنابراين غيرقابل 
باور به نظر مي رســيد كه يك تيم بيشتر از يك 
نيمه 10نفره بازي كند و باز برنده شود. برنده شود، 
بدون اينكه براي برد بيش از حد به زحمت بيفتد 
و رنج بكشد. اين اتفاق اما براي استقالل رخ داد 
و شاگردان فرهاد مجيدي با يك نفر كمتر، يك 

پيروزي درخشان تقديم سرمربي شان كردند.
1 يك قانون نانوشــته مي گويد برون گراترين 
فرهاد مجيــدي دنيا، فرهادي اســت كه امير 
قلعه نويي را مي برد! ظاهــرا مجيدي در چنين 
شرايطي اصال نمي تواند خودش را كنترل كند. 
او وقتي به عنوان دســتيار وينفرد شفر با گل 
دقيقه90 پاتوسي سپاهان قلعه نويي را شكست 
داد، مشــت هايش را گره كرد و رگ گردنش را 
بيرون انداخت. مجيدي همان شب تصويري از 
مشت هايش منتشر كرد و بدون ذكر نام قلعه نويي 
خطاب به او نوشت: »تا كي مي خواهيد استقالل 
فقط با شما جام بگيرد؟« بعد از پيروزي ارزشمند 
شنبه شــب هم فرهاد مجيدي مقابل دوربين 
عكاسان ژست »هيس« گرفت. اين دفعه واقعا 
معلوم نيســت منظورش به كيست؛ اما هر چه 

باشــد انگار برد جلوي امير، يك بار ديگر باعث 
برون ريزي احساسات او شده است.

2  اين بازي به اصطالح 6امتيازي بود، اما توقف 
ساير مدعيان كسب سهميه، ارزش پيروزي در آن 
را مضاعف كرد. استقالل در هفته اي اصلي ترين 
رقيبش براي نايب قهرماني را شكســت داد كه 
تراكتور، فوالد و شــهرخودرو هم متوقف شده 

بودند.
3  استقالل و سپاهان هفته آينده بايد در همين 
ورزشگاه در چارچوب مســابقات جام حذفي 
به ميدان بروند. هميشه وقتي 2 تيم 2بازي در 
فاصله نزديك دارند، مسابقه دوم بهترين محك 
براي سرمربيان اســت. آنها بايد آموخته ها و 
اندوخته هاي بازي اول را در نبــرد دوم به كار 
بگيرند. بنابراين فرهاد مجيدي و امير قلعه نويي 
بيستم مرداد يك دوئل جذاب تر خواهند داشت. 
فعال اما رانــد اول را مجيدي بدجــوري برده و 

قلعه نويي را از نيمكت استقالل دور كرده است.
 4  شيخ دياباته خودش جلوي سپاهان پنالتي 
گرفت و خودش هم آن را گل كرد. اين دوازدهمين 
گل شيخ در ليگ نوزدهم بود؛ فصلي كه او خيلي 
از مسابقاتش را به خاطر غيبت يا مصدوميت از 

دســت داد. دياباته با اين گل به شهريار مغانلو 
در صدر جدول گلزنان ليگ برتر پيوست. حاال 
هردو 12گله هستند و بخت مسلم فتح كفش 
طال به شمار مي آيند. اگر دياباته امسال آقاي 
گل شود، به حسرت 11ســاله استقاللي ها در 
اين زمينه پايان خواهد داد. آخرين آقاي گل 
استقاللي ليگ آرش برهاني بود كه با 21گل آقاي 

گل ليگ هشتم شد.
 5  پيش از بازي رفت پرســپوليس و سپاهان 

در همين فصل، ســعيد آقايي به علت يك 
كري خوانــي عحيب اينســتاگرامي براي 

هواداران حريف محروم شــد. اين اتفاق 
درست شــب بازي براي مدافع سپاهان 

رخ داد. اين بار هم شايان مصلح به دليل 
انتســاب يك كامنت به او در فضاي 
مجازي از بازي با اســتقالل محروم 
شــد، اما كميته اخالق در آخرين 
دقايق مدافع سپاهان را بخشيد تا 
او با دادن يك پنالتي و زدن يك 
گل به خودي نقش اول بازي باشد. 
االن قلعه نويي بايد خدا را شكر 
كند كه آقايــي را براي بازي با 
پرسپوليس نبخشيدند؛ وگرنه 
همان برد 2بر صفر ورزشگاه 

آزادي كه از معدود قاب هاي 
زيباي اين فصل سپاهان به 
شمار مي رود هم از بين 

مي رفت!
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يوونتوس كه بعد از قطعي شدن نهمين قهرماني 
متوالي اش در سري آ بازي ها را جدي نمي گرفت، 
در بازي هفته آخر هم به آاس رم 1-3 باخت. ساري 
در اين بازي يواشكي سيگار كشــيد. رونالدو كه 
اميدي به آقاي گلي نداشت، از روي سكوها بازي 
را تماشا كرد و اجازه داد چيرو ايموبيله آقاي گل 
شود و به ركورد گلزني ايگواين در سري آ برسد. 
اين نخســتين برد رم در زمين يوونتوس پس از 
يك دهه و نخســتين باخت خانگي يــووه بعد از 

39بازي بود.
  اين ضعيف ترين قهرماني يووه در يك دهه اخير 
بود. كمترين امتياز، بيشــترين باخت، بيشترين 
گل خــورده، كمتريــن تفاضــل گل و كمترين 
اختالف با تيم دوم طي 9فصل قهرماني پياپي و 
بدون داشتن بهترين خط حمله يا آقاي گل. كونته 
در 3فصل هدايت يووه فقط 7بار شكست خورد، 
درست به اندازه تعداد باخت هاي اين تيم در فصل 

جاري.
  ميالن ليگ را در رده ششم تمام كرد و سهميه 
ليگ اروپا گرفت. ديدا، دروازه بان سابق اين تيم و 
تيم ملي برزيــل از فصل آينده به عنــوان مربي 
دروازه بان هاي روســونري كارش را آغاز خواهد 

كرد. پيولي كه حضورش روي نيمكت ميالن در 
فصل آينده قطعي شده اما معلوم نيست زالتان را 
در اختيار داشته باشد، از رسانه ها و مردم خواست 
به زالتان نگويند گلزن پير. ميالن در حال مذاكره 
با سرژاوريه، مدافع راست جنجالي تاتنهام است 
كه اخيرا برادرش را در ســانحه اي از دست داده 

است.
  اينتر با شكست دادن آتاالنتا با نتيجه 2 بر صفر 
باالتر از همين تيم كه پديده اين فصل بود و التزيو 
ديگر پديده فصل نايب قهرمان شد؛ آن هم تنها با 
يك امتياز اختالف نسبت به يووه قهرمان. كونته، 
سرمربي اينتر از شرايط خود راضي نيست و اعالم 
كرده از اينكه از باشگاه حمايت نمي شود ناراحت 

است.
  در شــب اخراج گتوزو از كنار نيمكت، ناپولي 
موفق شد آخرين بازي ليگ را هم با برد پشت سر 
بگذارد، آن هــم مقابل التزيــوي رده چهارمي. 
ايموبيله با زدن تك گل التزيو در اين شكست 3-1 
تعداد گل هاي خود را به عدد36 رساند و با ركورد 
ايگواين برابر شد. او 5گل بيشتر از كريستيانو به 
رســاند.   ثمــر 
با اين حساب، كفش طالي اين فصل اروپا به اين 

بازيكن ايتاليايي رسيد كه 2 گل از لواندوفسكي، 
مهاجم لهســتاني بايرن مونيخ بيشتر زد. رونالدو 
سوم شــد و تيمو ورنر، هالند، مســي، لوكاكو و 
واردي در رده هاي بعدي ايستادند. حضور 3 گلزن 
از ليگ ايتاليــا در جمع 7بازيكــن باالي جدول 
كفش طال نشــان مي دهد ســري آ در اين فصل 
تماشايي تر از ادوار گذشته بوده. تعداد بازي هاي 
پرگل در ليگ اين فصل خيلي باال بود. اين پس از 
13سال است كه كفش طالي اروپا به يك مهاجم 

از ســري آ مي رســد. از فصــل 2006/07 كــه 
فرانچســكو توتي از آاس رم با 26گل و 52امتياز 
اين جايزه را كسب كرده بود، فقط بازيكنان ليگ 
برتر و الليگا برنده جايزه شــده بودند. مسي 6 و 
رونالدو 4بار كفش طال برده اند و رونالدو و سوارس 
تنها بازيكناني هستند كه در 2 ليگ مختلف موفق 
به كســب اين عنوان شــده اند. رونالــدو اگر در 
هفته هــاي پايانــي از ايموبيلــه كــم نمي آورد 

مي توانست در 3 ليگ مختلف كفش طال را ببرد.

با تعويق بازي هاي المپيك، اتحاديه جهاني كشــتي تصميم گرفت 
مسابقات جهاني را در سال2020 برگزار كند. اين مسابقات قرار است 
آذرماه در كشور صربستان برگزار شود. ولي سؤال اين است كه نفرات 
منتخب براي حضور در اين مســابقات چگونه انتخاب خواهند شد؟ 

انتصاب يا انتخاب؛ اين سؤالي اســت كه ذهن اهالي كشتي را درگير 
خود كرده است.

آمريكايي ها در راه اندازي مجدد كشــتي بعد از شيوع ويروس كرونا 
پيشــقدم بودند. آنها در فضاي باز 2مسابقه نمايشي در ايالت تگزاس 
برگزار كردند. در اين 2كشــتي در وزن 79كيلوگــرم كايل ديك در 
مقابل فرانك چاميزو قرار گرفت و در وزن 86كيلوگرم ديويد تيلور در 
مقابل مايلز مارتين مبارزه كرد. اين مسابقات در حالي برگزار شد كه 
تمام باشگاه هاي كشتي حدود 6 ماه است تعطيل شده و كشتي گيران 
غالبا به صورت انفــرادي تمرين مي كنند. كشــور آمريكا كه مخالف 
برگزاري مســابقات جهاني در شرايط شــيوع ويروس كرونا بود قرار 
است مسابقات انتخابي تيم ملي اش را در مهرماه برگزار كند ولي نحوه 
برگزاري آن هنوز اعالم نشده است. كشور روسيه كه هميشه پايبند به 
برگزاري مسابقات انتخابي بوده قرار بود مسابقات قهرماني كشورش 
را كه حكم انتخابــي تيم ملي را دارد اوايل مهرمــاه در والديق قفقاز 

پايتخت اوســتياي شــمالي برگزار كند كه با توجه به شيوع ويروس 
كرونا در اين كشور اين مسابقات 20روز به تعويق افتاد. اما درصورت 
برگزاري مســابقات جهاني بايد ديد تيم ايران چگونه انتخاب خواهد 
شــد. پيش از اين چرخه اي تحــت عنوان انتخابي تيــم ملي مطرح 
شد كه با توجه به شــيوع ويروس كرونا و به تعويق افتادن مسابقات 
كشوري و تورنمنت هاي مختلف عمال اجراي اين چرخه كنسل شده 
اســت. برگزاري مســابقات انتخابي طي 2 روز هم دور از تصور است 
چراكه طبق اعالم سازمان ليگ كشتي قرار است مسابقات ليگ اول 
شهريورماه برگزار شود و تمامي كشــتي گيران درگير مسابقات ليگ 
خواهند شد. شايد انتخاب ملي پوشان از دل مسابقات ليگ مدنظر كادر 
فني و فدراسيون كشتي باشد كه باتوجه به شرايط ليگ كشتي و ارفاق 
وزن 2كيلويي براي هر كشــتي گير، شرايط منصفانه اي براي انتخاب 
تيم ملي به نظر نمي رسد. با اين شــرايط بايد ديد فدراسيون كشتي و 

كادر فني چه معياري براي كسب دوبنده تيم ملي ارائه خواهند داد.

كفش هايم كو؟

   كشتي در جست وجوي
 تيم  ملي!

تيم  ملي بايد به جام جهاني 2020 اعزام شود اما 
فرصتي براي مسابقه انتخابي نيست 

در دوران افت گلزني مسي و رونالدو، كفش طال به يك تازه وارد پير رسيد

   عبور پرسپوليس از سپاهان و نفت
پرســپوليس كه در حــال حمله بــه تمامي 
ركوردهاست، اين هفته ركورد شكست ناپذيري 
در ليگ نوزدهــم را هم از آن خــود كرد. اين 
ركورد تا هفته گذشته در اختيار سپاهان و نفت 
مسجدسليمان بود كه 15بازي ابتدايي خود را 
در اين فصل بدون باخت پشــت سر گذاشتند 
و نخســتين شكســت آنها در بازي شانزدهم 
رقم خورد. ركورد 15هفته شكســت ناپذيري 
اين دو تيم تا همين هفتــه پابرجا بود تا اينكه 
پرسپوليس در مقابل نساجي شانزدهمين بازي 
بدون شكست خود را نيز پشــت سر گذاشت. 
پرسپوليس آخرين بار در هفته يازدهم به نفت 

مسجدسليمان باخته بود.

   2برد فرهاد، براي نخستين بار
تيم استقالل براي نخستين بار در دوران فرهاد 
مجيدي توانســت 2 برد متوالــي در ليگ برتر 
به دســت بياورد. آبي پوشــان در زمان حضور 
استراماچوني روي نيمكت به ركورد 7پيروزي 
متوالي هم رســيده بودند كــه بهترين ركورد 
فصل جاري اســت. بعد از تيم استراماچوني، 
پرســپوليس هم 2بار به اين ركورد رسيده اما 
در كسب هشــتمين پيروزي ناكام مانده است. 
با اين حــال از زمــان روي كار آمدن مجيدي 
اســتقالل نتوانســته بود 2بازي متوالي را در 
ليگ ببرد تا اينكه باالخره تيم مجيدي توانست 

پارس جنوبي و سپاهان را مغلوب كند.

   بازي ويسي با اعداد سه رقمي
تيم پيكان تحت هدايت عبداهلل ويســي كامال 
تغيير شــكل داده و كم گل تريــن بازي ها را به 
نمايش مي گــذارد. تا چند هفتــه قبل پيكان 
زياد گل مي زد و زياد گل مي خورد. اما اين تيم 
در هفته هــاي پاياني به بازي هاي بســته روي 
آورده و هر 3بازي اخيرش بدون گل مساوي به 
پايان رسيده است. پيكان در 4هفته اخير 4بار 
كلين شــيت كرده، درحالي كه پيش از آن طي 
23هفته فقط 3كلين شيت داشت. دقايق گل 
نخوردن اين تيم تحت هدايت عبداهلل ويســي 
حاال به 435دقيقه رسيده كه ششمين ركورد 

برتر ليگ نوزدهم در اين زمينه است.

فوتبال ايران

دياباتهبهشهرخودروميرسد
 شيخ دياباته مشكلي براي همراهي استقالل در بازي با شهرخودرو ندارد. اين بازيكن در جريان بازي با سپاهان دچار 
ضرب خوردگي شديد شد اما حاال خبر رسيده مي تواند آبي ها را در بازي هاي بعدي همراهي كند. دياباته با گلي كه به 

سپاهان زد، مجموع گل هايش را به 12  رساند تا در كنار مغانلو در صدرجدول گلزنان قرار بگيرد.

ممكن است 2 ماه بعد از آغاز مسابقات فوتبال در عصر كرونا و پخش 
صداي ضبط شده تشويق در اســتاديوم هاي جهان، يك نفر از اين 
موضوع بي اطالع باشد. اين اشكالي ندارد. اشكال اما اين است كه همين 
يك نفر را بگذارند مهم ترين مســابقه هفته ليگ را گزارش كند. اين 
حكايت ماست با جواد خياباني؛ كسي كه وسط بازي استقالل و سپاهان 
با شــنيدن صداي ضبطي تماشــاگران گفت: »نمي دانم مردم كجا 
نشسته اند!« ياد روز بستري شدن مرحوم پورحيدري در بيمارستان 
افتاديم؛ زماني كه همه ايران نگران منصورخان بودند، اما خياباني فلسفه 
تشويق او را نفهميد و گفت چون پورحيدري براي صحبت با بازيكنان 
استقالل رفته، مردم تشويقش كرده اند. باز خدا را شكر در بازي اخير 
استقالل و سپاهان هيچ كدام از مربيان بيش از 3 تعويض نكردند، وگرنه 
درصورت انجام تعويض هاي چهارم و پنجم، خياباني مي رفت دنبال 3 

هيچ كردن بازي!

خدا را شكر بيشتر تعويض نكردند

قشنگ سنگيني يك قول عملي نشده روي شانه هاي مهدي قائدي 
حس مي شود. مهاجم بوشهري استقالل امسال داشت بهترين فصلش 
را پشت سر مي گذاشت. او شماره10 را تحويل گرفت و قول داد 10گل 
در ليگ برتر بزند. قائدي آن اوايل تخته گاز به سمت تحقق وعده اش 
پيش رفت و خيلي زود به عدد 9گل هم رســيد، اما االن هفته هاست 
همان جا متوقف شده و 9بازي است كه گل نزده. او در بازي با سپاهان 
كمي بيشتر از يك نيمه در زمين حاضر بود و نهايتا ناچار شد به خاطر 
اخراج يك بازيكن استقالل، خيلي زود به نيمكت برگردد. اشك هاي 
قائدي موقع خروج از زمين مسابقه بيننده ها را متاثر كرد. در مجموع 
نمي دانيم سرنوشت گل دهم به كجا مي كشد، اما توصيه مي كنيم مهدي 
براي فصل بعد پيراهن شماره20 را بپوشد تا الاقل 19گل را راحت بزند!

فصل بعد شماره20 بپوش

عليرضا بيرانوند هنوز به بلژيك نرسيده نخستين جام قهرماني اش را 
با آنتورپ گرفت. تيم بيرو در فينال جام حذفي به مصاف كلوب بروژ 
رفت و با يك گل اين تيم را شكست داد. به اين ترتيب آنتورپ سهميه 
حضور در فصل آتي ليگ اروپا را به دست آورد كه براي بيرانوند فرصت 
مضاعفي به منظور ديده شدن اســت. اين بازي مربوط به فصل قبل 
مي شد و به بيرو اجازه ندادند در آن به ميدان برود. از هفته آينده فصل 
جديد مسابقات بلژيك شروع مي شــود و عليرضا هم مي تواند براي 
آنتورپ به ميدان برود. جالب اينجاست كه بيرو اين اواخر 2 جام گرفته 
و خودش هم در جريان فتح هيچ كدام نبوده اســت. اولي با قهرماني 
پرسپوليس در مسجدسليمان قطعي شد و دومي هم در بلژيك به دست 
آمد. البته گويا وضع آنتورپ جوري نيست كه مدام از اين جام ها بگيرد.

2جام گرفت، خودش نبود!

نكته بازي



   راه اندازی تراموا در رشت که یکی 
از مولفه های زیرســاخت    شهری گیالن

اســت، در آغاز کار شورای شهر 
پنجم در دستورکار قرار گرفت و قرار بود تا پایان 
سال98 وارد فاز ساخت و ریل گذاری شود. تراکم 
جمعیت باال و خیابان هــای کم عرض و قدیمی 
رشت از دالیلی بود که مدیران شهری را به این 
نتیجه رساند که تراموا می تواند معضل ترافیک و 
شبکه معیوب حمل ونقل عمومی را دراین شهر 
تا حدودی رفع کند. با این  حــال، این پروژه در 
ابتدای راه متوقف شد و با گذشت 5ماه از زمان 
وعده داده شده برای راه اندازی و با وجود اینکه از 
سال گذشته ساخت شــبکه  تراموای رشت در 
شورای عالی ترافیک استان مصوب شده و مجوز 
ساخت دریافت کرده،  اما عملیات کلنگ زنی این 
پروژه که قرار بــود در بهمن98 انجام شــود، 
همچنان در انتظار دریافت مصوبه  شورای  عالی 

ترافیک کشور باقی مانده است.

توقف طرح در شورای عالی ترافیک 
دی97 نخستین جلسه برای بررسی مطالعات 
پروژه تراموا در شورای  شهر رشت تشکیل شد 
تا مســائل و موانع طرح بررسی شود. شناسایی 
و خریــد زمین های اطراف طرح برای توســعه 
ایســتگاه ها، تامین تجهیزات، تامیــن برق یا 
باتری تراموا، توجه به فضای معماری شــهر و 
سهولت دسترسی مردم به ایستگاه های تراموا از 
موضوع های مهمی بود که به گفته مسئوالن باید 

دراین طرح دیده می شد. 
این پروژه در بودجه سال98 کددار شد و اعتبار 
درنظر گرفته  شده برای آن نیز براساس مطالعات 
اولیه، ۲۱۰میلیون یورو طی ۴ســال پیش بینی 
شده بود. دولت نیز برای این طرح، هزار میلیارد 
تومان اوراق درنظر گرفت که 5۰۰میلیارد تومان 
برعهده   شــهرداری و 5۰۰میلیــارد تومان نیز 
باید ازســوی دولت پرداخت می شد. اوایل آبان 
سال گذشته بود که شهردار رشت از کلنگ زنی 
پروژه تراموا در دهه فجر همان ســال خبر داد، 

اما این وعده ها عملی نشد و دلیل آن، ایرادهایی 
بود که شورای  عالی ترافیک کشور به مطالعات 

طرح گرفت. 
»علی اکبر اوسط مقدم« معاون عمرانی استاندار 
گیالن و رئیس شورای عالی ترافیک استان دراین 
باره به همشهری می گوید: شورای عالی ترافیک 
کشــور نواقصی را در طرح مطالعاتی شهرداری 
برای پروژه تراموا مطرح کرد که شهرداری باید 
نواقص را رفع کند و مستنداتش را به شورای عالی 
ترافیک بدهد، اما شــهرداری هنــوز این کار را 
انجام نداده است، بنابراین این پروژه همچنان در 
انتظار تأیید شورای عالی ترافیک کشور بوده و از 
دستورکار خارج نشده است. وی ادامه می دهد: 
تالش داریم با کمک محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، نخستین تراموای کشور 
در رشــت راه اندازی و بخش زیادی از مشکالت 
مربوط به ترافیک دراین شهر رفع شود، اما این 

منوط به همکاری شهرداری است.

بالتکلیفی برای آغاز پروژه
اسماعیل حاجی پور، رئیس شورای شهر رشت 
نیز با بیان اینکه شورای عالی ترافیک کشور فعال 
با ایجاد تراموای رشــت موافقت نکرده است، به 
همشهری می گوید: مدیریت  شهری رشت برای 
آغاز عملیات اجرایی تراموا با دو شرکت وابسته 
به بنیاد مستضعفان و بانک شهر تفاهم نامه  امضا 
کرده است،  اما تا این مصوبه به تأیید شورای عالی 
ترافیک کشور نرســد، نمی توانیم کاری انجام 

دهیم.  به گفته حاجی پور، هم اکنون محدودیت 
تراموا بــرای جمعیت زیر یک  میلیــون نفر در 
شهرها برداشته شــده و به این ترتیب عالوه بر 
رشت، 9شهر دیگر در کشور از تراموا برخوردار 
خواهند شد. او اضافه می کند: تراموای رشت که 
در بودجه سال گذشته کددار شده  است، ازسوی 
بانک  مرکزی و وزارت دارایی شــماره حســاب 
جداگانــه ای دریافت کرده و همــه اعتبارات و 
بودجه ها به این حساب اختصاصی واریز خواهد 
شد. همچنین از محل اعتبارات جذب شده دراین 

حساب مهندس مشاور استخدام شده است.
نماینده مجلس: شهرداری پیگیری کند 

با توجه به اهمیت این پروژه و زمان کم باقی مانده 
برای اجرای آن، نمایندگان اســتان گیالن نیز 
پیگیر اجرایی شــدن این طرح هســتند. جبار 
کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس  شورای 
اسالمی معتقد است اجرای این پروژه تاثیر زیادی 
در رفع مشکالت ترافیکی و حمل ونقل عمومی 
رشت خواهد داشت. او عمده دلیل راکد ماندن 
این پــروژه را ضعف مدیریت  شــهری درانجام 
مطالعات اولیه می داند و به همشــهری توضیح 
می دهد: اگر مســئوالن شــهرداری ایرادهای 

مطالعاتی طرح را رفع کرده انــد، باید به تهران 
بیایند و پیگیر تایید شدن پروژه باشند، نه اینکه 
منتظر بمانند تا شورای عالی ترافیک تا هر زمانی 
که خواست این طرح را بالتکلیف باقی بگذارد. 
دو سال است این پروژه درحد حرف باقی مانده 
و به سرانجام نرسیده است.  این نماینده مجلس 
با بیان این که در روزهــای آینده با معاونت فنی 
و حقوقی وزارت کشــور دراین باره جلســه ای 
برگزار خواهد شــد، اضافه می کند: تمام تالش 
ما این است که هرچه زودتر دولت با طرح تراموا 
رشت موافقت کند و دراین جلسه این موضوع را 
مطرح خواهیم کرد و ســعی می کنیم به نتیجه 

مطلوب برسیم. 

شهردار: نواقص رفع شده است
بهمن سال گذشــته تفاهم نامــه همکاری بین 
شهرداری رشت و شــرکت سرمایه گذاری شهر 
آتیه بــرای اجــرا و تکمیل پــروژه تراموا امضا 
شــد و قرار بود برای اجرای این پروژه و تامین 
منابــع مالی آن، شــهرداری ۲5درصــد آن را 
به صورت نقدی، ۳5درصد به صورت تسهیالت 
و ۴۰درصد را به صورت واگذاری زمین به شکل 

تهاتر بپردازد.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری شهرآتیه 
نیز وعده داده بود که بعــد از کلنگ زنی پروژه 
در دی ماه، تــا نوروز99 ریل گــذاری تراموای 

رشت تکمیل شود که البته این گونه نشد.
با این  حال، شهردار رشت به اجرایی شدن پروژه 
تراموا امیدوار است و به همشهری می گوید: یکی 
از اهداف راه اندازی تراموا در رشت کاهش آلودگی 
هوا، کاهش بار ترافیکی، صرفه جویی در مصرف 

انرژی و جذابیت گردشگری است. ضمن اینکه 
تحقق پروژه تراموا از درخواســت های مردمی 

بوده  است. 
ناصرحاج محمدی درباره رفع نواقص در مطالعات 
طرح تراموا اضافه می کنــد: کار مطالعات طرح 
نهایی و ایراداتش کــه درباره دو موضوع محیط 
زیســت و پدافندعامل بوده رفع و دو ماه است 
که به وزارت کشــور ارائه داده شده، اما کمیته 
فنی وزارت کشور که متشــکل از نماینده چند 
وزارتخانه اســت، دراین ۲ماه جلسه ای تشکیل 
نداده و به همین دلیل این طرح در شورای عالی 
ترافیک کشور برای بررســی و اجرا مانده و در 

انتظار تایید این شوراست.
شهردار رشت می افزاید: اجرای این پروژه مهم 
در کمیسیون توسعه و عمران شورا به تصویب 
رســیده و اعضای شــورا به اجرای آن تا پایان 
دولت تاکید دارند. بنابراین اگــر موافقت اولیه 
دریافت شود، پروژه به سرعت اجرایی می شود؛ 
زیرا 8۰درصد اعتبار و کار پــروژه تراموا خرید 
تجهیزات اســت. وی می گوید: با توجه به نتایج 
حاصل از مطالعات مهندســان مشــاور پروژه، 
استفاده از تراموا به ســایر گزینه ها مانند مترو، 
مونوریل، اتوبوس برقی و... ترجیح داده شــده 
 است. امیدواریم دولت هرچه زودتر تکلیف پروژه 
تراموا را در رشت مشخص کند تا بتوانیم آن را 
کلید بزنیم.  شهردار رشت با تاکید بر اینکه اجرای 
پروژه تراموا گره ترافیک شهر رشت را می گشاید، 
از همه مسئوالن استان  می خواهد به شهرداری 

رشت در اجرای این پروژه مهم کمک کنند.

  
براساس مطالعات انجام شده، قرار است کریدور 
تراموای رشــت به طول ۱۶کیلومتر از مسکن 
مهر رشت آغاز شود و به ســمت میدان گیل و 
میدان مصلی و درنهایت به فرودگاه رشت برسد. 
برای تراموا ۲۰ایستگاه  پیش بینی شده است و 
می تواند ۶ تا 8هزارمســافر را در ساعت منتقل 
کند. دسترسی آســان و ارزان بودن از مزایای 
اجرای این طرح اســت، اما بایــد دید این طرح 
تا چه زمانی قرار است در شورای  عالی ترافیک 

خاک بخورد. 
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متــن كـامـل در سایت

خسارت سیالب به تأسیسات آب روستایی
سیالب اخیر ۱۳میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال به تأسیسات آب رسانی در مناطق شمالی استان خراسان  رضوی خسارت 
وارد کرد. براثر این سیالب ۶۴۰خانوار ساکن روستاهای شهرستان 
درگز دچار قطع آب شدند که اکنون با تانکر آب رسانی می شوند.

۲ ۳ ۰ ۲ ۳ ۴ ۴ ۲ ۱۰

تراموای رشت در ایستگاه انتظار
پروژه تراموای رشت که قرار بود سال گذشته کلنگ زنی شود، هنوز به نتیجه نرسیده و منتظر دریافت مصوبه  شورای  عالی ترافیک کشور است

فرشته رضایی
 رشت- خبرنگار

 تراموا می تواند معضل ترافیک و شبکه معیوب حمل ونقل عمومی رشت را تا حد زیادی رفع کند.

اصفهان

مجسمه »فضانورد افتاده« 
در اصفهان

همزمان با بیست وپنجمین سالگرد تاسیس 
موزه هنرهــای معاصر، اصفهــان به عنوان 
نخستین شــهر آسیایی نســخه مجسمه 
»فضانورد افتاده« اثر پاول فون هویدونک، 
هنرمند بلژیکی را که نسخه اصلی آن روی 

ماه قرار دارد، دریافت کرد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، نســخه مجســمه از 
۱۲تیرماه در موزه هنرهــای معاصر برای 
بازدید هنرمندان و مردم به نمایش گذاشته 
شده  اســت و این بازدید تا ۱7مرداد ادامه 
دارد. با توجه به اینکه از مجســمه فضانورد 
ادیشن هایی تولید شده و به موزه های دنیا 
اهدا می شود، ادیشن »۰۱7« از این مجسمه 
سال 97 ازسوی مدیران شرکت بین المللی 
هنر و فرهنگ طی پروژه ای به نام »انسان، 
هنر، کهکشــان« به موزه هنرهای معاصر 
اصفهان اهدا شد که نماد انسانی بدون سن، 
جنسیت و نژاد است. اصفهان نخستین شهر 
آسیایی است که این مجسمه را در اختیار 
دارد. نمونه اصلی این مجسمه آلومینیومی 
85میلی متری در آگوســت ســال ۱97۱ 
توسط فضاپیمای آپولو۱5 به فضا فرستاده 

شد و روی کره ماه قرار گرفت.
ایده گذاشتن یکی از کارهای هویدونک در 
فضا توسط فضانوردان ازسوی لوئیز داچمن 
)کارمند گالری وادلی نیویورک( مطرح شد. 
بر این اساس، پاول به همراه لوئیز به دیدن 
۳ فضانورد آپولو۱5 رفتند و پیشنهادشــان 
را مطرح کردند. آنها نیز موافقت شــان را با 
این کار اعالم کردند و اینگونه پای مجسمه 
آلومینیومی فضانورد افتاده در سال ۱97۱ به 

سطح ماه رسید و همانجا ماندگار شد. شهردار رشت: کار مطالعات طرح 
نهایــی و ایراداتش کــه درباره دو 
موضوع محیط زیست و پدافندعامل 
بوده رفع و دو ماه است که به وزارت 
کشور ارائه شــده است، اما کمیته 
فنی وزارت کشور   تشکیل جلسه 

نداده تا موضوع مطرح شود

رئیس شورای عالی ترافیک استان: 
شــورای  عالی ترافیک کشــور 
نواقصــی را در طــرح مطالعاتی 
شهرداری برای پروژه تراموا مطرح 
کرد که شهرداری باید آنها را رفع 
کند، اما هنوز کاری در این زمینه 

انجام نداده است
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   چرا دولت به دنبال تفكيك صمت است ؟
داستان تفكيك وزارت صمت 3سالي مي شود كه بين پاســتور و بهارستان در جريان 
اســت. ايده اي كه  دولت به جد براي اجرايي كردن آن پافشاري مي كند، نخستين بار 
دولت دوازدهم در تابســتان 96در قالب اليحه اي به قيد دو فوريت به مجلس خواستار 
تفكيك صمت شد. اما در آن زمان نتوانست نظر موافق بهارستان نشين ها را جلب كند و 
تركيب وزارتخانه ها همزمان با شروع به كار دولت دوازدهم تغيير نكرد و فرايند انتخاب 
وزرا براساس ساختار دولت يازدهم پيش رفت. مجلس نتوانست دولت را براي اجراي اين 
طرح به عقب براند، به طوري كه پس از گذشــت چند ماه مجدد طرح تفكيك به مجلس 
ارائه شد و دولت در طرح جديد دولت پيشنهاد تشكيل دو وزارتخانه »صنعت و معدن« 
و »توسعه و بازرگاني« را مطرح كرد، اما مجلس دهمي ها مجدد به آن رأي منفي دادند، 
در همان نشست علي الريجاني، رئيس مجلس دهم اعالم كرد: »معلوم است مجلس در 
اين شرايط با تغيير تشكيالت موافق نيست. دولت مسير ديگري را طي كند؛ اين بار دوم 
است كه مجلس نظر خود را اعالم مي كند.« »نه«مجلس به عدم تصويب طرح تفكيك، 
دولت را نااميد نكرد و با رايزني دولتي ها در اسفند9۷ دوباره طرح جداسازي صنعت از 
تجارت در مجلس مطرح شــد. اين بار اما اصرار دولت موجب شد كميسيون اجتماعي 
مجلس به تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت رأي مثبت دهد، با اين رأي طرح تفكيك 

اين وزارتخانه مجدد به جريان افتادو اين بار از مجلس رأي موافق گرفت.6 ماه بعد نوبت 
بررسي مصوبه مجلس در شوراي نگهبان فرارسيد و اين بار شوراي نگهبان طرح تشكيل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني را تأييد نكرد. سخنگوي شوراي نگهبان دليل عدم تأييد 
را مغايرت تبصره يك اين طرح با اصول ۸۵ و 133 قانون اساســي عنوان كرد. به گفته 
سخنگوي شوراي نگهبان، وظايف وزارتخانه ها يك امر تقنيني و برعهده مجلس است. 
اما در تبصره يك طرح تشكيل بازرگاني تعيين اين حدود حسب مورد به دولت واگذار 
شده كه مغاير اين دو اصل قانون اساسي است. به اين ترتيب مصوبه مجلس براي اصالح 
به بهارستان برگشت داده شد، اما درگيري نمايندگان با تبليغات انتخاباتي، شيوع كرونا 
و تعطيالت نوروز بررســي اين اليحه جنجالي را به ارديبهشت حواله داد. در نهايت ۲1 
ارديبهشت سال جاري اين اليحه در دستور كار مجلس دهمي ها قرار گرفت و نمايندگان 
براي سومين بار با تفكيك اين وزارتخانه مخالفت كردند؛  مخالفتي كه به قيمت عزل رضا 
رحماني از وزارت صمت منجر شد چرا كه دولت نقش او و رايزني هايش در مجلس عليه 
خواسته دولت را محرز مي دانست. با بركناري رحماني از وزارت صمت، حسن روحاني طي 
حكمي مدرس خياباني كه قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني بود را 
به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب كرد. حاال ۲۲مرداد ماه 3 ماه زمان سرپرستي 
مدرس خياباني به پايان مي رسد و دولت موظف است براساس قانون وزير پيشنهادي اش 

براي اين كرسي را به بهارستان معرفي كند.

ســرگرداني ايده دولت براي تفكيك 
وزارت صمــت و بيــرون آمــدن دو مجلس

وزارتخانه »صنعت و معدن« و »توسعه 
و بازرگاني« از دل آن داستان دنباله داري است كه 
همچنان محل منازعه بهارستان و پاستور قرار دارد.

اگرچــه خبر هاي رســمي حكايــت از آن دارد كه 
رئيس جمهــوري اذن تفكيك صمــت را از بزرگان 
نظام گرفته است و مجلس مكلف به همراهي بااين 
خواسته مهجور مانده دولت دوازدهم است اما موضع 
ديروز رئيس مجلس حكايت از اين دارد كه مجلس 
يازدهم هنوز بر ســر تفكيك صمت مجاب نشده و 
فعال منتظر معرفي وزير پيشنهادي حسن روحاني 

براي سكانداري صمت است.
با بركناري جنجالي رضا رحماني ازوزارت صمت در 
22ارديبهشت ماه گذشــته، اين وزارتخانه قريب به 
3 ماه است كه با سرپرستي مدرس خياباني مديريت 
مي شــود و براســاس قانون تنها 10 روز از فرصت 
سرپرســتي او باقي مانده اســت. طي اين 10روز 
3 ســناريو مقابل دولت اســت؛ دولت يا بايد وزير 
پيشنهادي اش را به مجلس معرفي كند يا مجلس در 
اقدامي ضربتي طرح مطلوب دولت كه در كميسيون 
اجتماعي در نوبت بررسي اســت را به صحن ارجاع 
دهد و يا اينكــه روحاني از رهبري براي اســتمرار 
سرپرســتي وزارتخانه مجوز بگيرد تا سرنوشــت 

داستان تفكيك در مجلس يازدهم عيان شود.
هنوز موضعي از سوي دولت در اين باره اتخاذ نشده 
اســت اما منتقدان دولت در بهارستان از اين سنگر 
به دولت مي تازند؛ چنانچه ديروز عليرضا ســليمي، 
نماينده محــالت و از نماينــدگان منتقد دولت در 
مجلس نســبت به بالتكليفي صمت به اين موضوع 
انتقاد كرد. او در تذكري شــفاهي در جريان جلسه 
ديروز، روحاني را به حاشيه سازي  متهم كرد و گفت: 
رئيس جمهور نبايد به دنبال حاشيه ســازي باشــد. 
قانون حكم مي كند تا قبل از 22مردادماه از ســوي 
دولت يك وزير براي تصدي وزارت صنعت، معدن و 

تجارت معرفي شود.
اين عضو هيأت رئيســه ادامــه داد: از 22 مردادماه 
امضاي مدرس خياباني- سرپرســت وزارتخانه - و 

تصرفات ايشان غيرقانوني است و دولت بايد تا پايان 
اين هفته وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي 
كند. دولت بيش از ۵00هزار ميليارد تومان بدهي 
دارد كه رقم سنگيني است و قرار است به دولت بعد 
سپرده شــود. بنده به رئيس جمهور توصيه مي كنم 
از حاشــيه ها فاصله گرفته و به وضعيت آشفته بازار 
توجه كند. دولت بايد زودتر وزير پيشنهادي خود را 

معرفي كند.
در پاسخ به انتقادات او از دولت، محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس گفت: قانون در اين زمينه روشن است 
و قطعا دولت قانون را رعايت مي كند و در چارچوب 
قانون اين موضوع دنبال مي شــود. از قبل تفكيك 
وظايف درخصوص ايــن دو وزارتخانه بوده كه بايد 
تكليف آن روشن شــود، اما براساس مكاتبات انجام 
شده بين دولت و مجلس شوراي اسالمي تا پايان اين 
هفته دولت وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي 

كرده و اين موضوع به نتيجه مي رسد.

رايزني بي حاصل پاستور با مجلس 
 سخنان قاليباف در مورد معرفي وزير به مجلس در 
حالي است كه هفته پيش حسينعلي اميري، معاون 
پارلماني رئيس جمهوري از رايزني با رئيس مجلس 

براي تفكيك وزارت صمت و تشكيل وزارت بازرگاني 
خبر داد. اميري  گفت : از ابتــداي دولت دوازدهم 
به دنبال تفكيك وزارت صمت بوديم، فرايند هايي را 
گذراند و نهايتاً منجر شد به همين مصوبه و اكنون 
ما منتظر هستيم كه مجلس شــوراي اسالمي اين 
مصوبه را در دســتور كار قرار دهد و نظر شــوراي 

نگهبان را تأمين و نســبت به تبصره يك اظهارنظر 
كند. وي افزود: نماينــدگان در مجلس قبلي، طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني در مجلس را تصويب كردند 
كه تبصره يك اين طرح مورد ايراد شوراي نگهبان 
قرار گرفت، مصوبه مجلس مورد ايراد شوراي نگهبان 
قرار گرفتــه و تا مادامي كه درخصــوص آن تعيين 

تكليف نشود مصوبه همچنان در دستور كار مجلس 
باقي مي ماند.

به گزارش همشهري، معاون پارلماني رئيس جمهور 
تصريح كرد: بنابراين طرح تفكيك به مجلس يازدهم 
منتقل شده است و با توجه به اهميت وجود وزارت 
بازرگاني بــراي دفاع از حقــوق مصرف كنندگان و 
موضوع تنظيم بازار و تمركــز امور بازرگاني در يك 
جا كه اكنون پراكنده اســت مــا از مجلس يازدهم 
درخواست داريم طرح تشكيل وزارت بازرگاني را در 

دستور كار قرار دهد.
اميري گفت: بنابراين مــا منتظر تعيين تكليف اين 
طرح هستيم كه متعاقب آن آقاي رئيس جمهور براي 
معرفي وزير يا وزيران ذيربط تصميم خواهند گرفت.

انتظار دولــت در قبــال تعيين تكليف خواســته 
3ساله اش از بهارستان چنان كشدار و طوالني شده 
است كه حسن روحاني، رئيس جمهور نيز اخيرا در 
جلسه هيأت دولت نســبت به برآورده نشدن نظر 
دولت درخصوص وزارت بازرگانــي گاليه كرد ودر 
پاسخ به تقاضاهاي نمايندگان براي معرفي سريع تر 
گزينه پيشنهادي وزارتخانه صمت گفت: »ما بيش از 
3 سال است كه منتظر تصميم مجلس براي تفكيك 

وزارتخانه صمت هستيم.« 

كافه مجلس

  حمله استاندار دولت احمدي نژاد به علي مطهري
محمود احمدي بيغش، نماينده شــازند كــه در دولت دوم 
احمدي نژاد استاندار خراسان شمالي بود، ديروز از تريبون 
مجلس در اظهاراتي كه به نظر مي رسيد كنايه به سخنان علي 
مطهري دارد، گفت: اخيرا شــاهد برخي موضع گيري هاي 
نسنجيده و فاقد هرگونه اعتبار و اســتناد از سوي بعضي از 
سياسيون بي خاصيت و هميشــه طلبكار ازجمله فردي كه 
خود ســابقه نمايندگي دارد درخصوص مسلمانان منطقه 
سين كيانگ چين هستيم. تحقيقات نشان مي دهد نه تنها 
اين اظهارات ســخيف و ضد امنيت ملي صحت ندارد، بلكه 
ده ها ميليون مســلمان چين با دولت و دولت با مسلمانان 
مشــكلي ندارند و قياس آن با مسلمانان فلسطين يك فتنه 
غرب گرايانه است. اين اظهارات در راســتاي استمرار خط 
فكري نفاق برانگيز اين جريان بي خاصيــت و پرمدعا براي 
تحت تأثير قرار دادن روابط مناســب ايــران و چين صورت 
مي گيرد. به گزارش همشــهري، علي مطهري، نايب رئيس 
سابق مجلس در حســاب كاربري خود در شبكه اجتماعي 
توييتر به انتقاد از سكوت ايران در مقابل رفتار كشور چين در 

قبال مسلمانان منطقه »سين كيانگ« پرداخته بود.

  ادعاي يك نماينده درباره وزير اطالعات 
سيدموسي موسوي، نماينده مردم المرد در جلسه علني روز 
گذشته مجلس شوراي اســالمي طي تذكري كتبي به وزير 
اطالعات مدعي شد: »وزير اطالعات پس از شكست فرزند 
محترمشان در انتخابات مجلس از حوزه انتخابيه المرد و ُمهر 
مكرراً بر وزرا و حتي مديران كل اســتان فشار آورده و اصرار 
دارند اعضاي ســتادهاي تبليغاتي آقازاده ايشــان مناصب 
اداري اين 2 شهرستان را در اختيار گيرند. اين در حالي است 
كه مقام معظم رهبري تاكنون بارها و بارها تأكيد فرموده اند 
كه وزارت اطالعات بايد بــه وظايف اصلي خود پرداخته و از 
اقدامات سياسي و جناحي پرهيز كند.« محسن علوي فرزند 
وزير اطالعات در مجلس دهم نماينده حوزه انتخابيه المرد 

بود. / مهر

  دفاتر نمايندگان بسته است
هاجر چناراني، نماينده نيشابور نيز در تذكري شفاهي  خطاب 
به اميرحسين قاضي زاده هاشمي، كه رياست جلسه علني را 
به عهده داشــت، گفت: »امروز دفاتر نمايندگان در مجلس 
شوراي اسالمي بسته است. حتي مسئول دفتر خود ما بايد 
روزانه 2 تا 3ساعت منتظر بماند تا حراست قوه مقننه به او 
اجازه ورود بدهد. امروز هجمه اصلي آماج مشــكالت مردم 
به سمت نماينده اســت و ما مانده ايم و دفتري كه به روي 
مردم بسته است. اگر يك نفر بخواهد وارد دفتر اينجانب در 
مجلس شود به مشكل برمي خورد.« به گزارش خبرآنالين، 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي كه رياست مجلس را برعهده 
داشــت در پاســخ به اين تذكر گفت: دفاتر نمايندگان در 
شهرســتان ها باز و فعال اســت اما دفاتر مستقر در مجلس 
باز نيست چرا كه ستاد مبارزه با كرونا حتي درباره برگزاري 
جلسات علني مجلس و كميسيون ها به ما تذكر داده ولي از 
آنجا كه موظف به دنبال كردن مسائل مردم بوديم، جلسات 
مجلس را برگزار كرديم اما به خاطر شرايط بهداشتي معذور 
از پذيرش مراجعه در دفاتر نمايندگان در مجلس هســتيم؛ 
چراكه حجم زيادي از تردد را رقم مي زند و خطرات زيادي 

دارد و مي تواند كانون اشاعه ويروس باشد.

  دولت به مجلس گزارش بدهد
مالك شريعتي نياســر، نماينده تهران در تذكري شفاهي 
در جريان جلســه علني مجلس خطاب به رئيس جمهور و 
وزراي كابينه، بيان كرد: طبق مــاده23۵ آيين نامه داخلي 
مجلــس رئيس جمهور و هر يك از وزرا موظف هســتند در 
مرداد ماه هر ســال براســاس برنامه هاي ارائه شده در زمان 
تشــكيل دولت و اخذ رأي وزرا از مجلس، گزارش عملكرد 
سال گذشته و برنامه هاي سال آينده خود را به صورت كمي و 
مقايسه اي به مجلس ارائه كنند. وي در ادامه اظهار كرد: ماده 
فوق تأكيد دارد دولتمردان موظف به ارائه گزارش عملكرد 
هستند و اين امر انتخابي نيســت. فلذا منتظر ارائه گزارش 
رئيس جمهور و وزرا به مجلس هستيم. به گزارش همشهري 
4مرداد حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهوري 
گفته بود: براســاس نظر هيأت عالي حل اختالف و تنظيم 
روابط قواي ســه گانه حضور رئيس جمهور و وزيران جهت 
ارائه گزارش ساالنه به مجلس شوراي اسالمي در مرداد ماه 

هرسال تكليفي نيست.

قاليباف: براساس مكاتبات انجام شده بين دولت و مجلس تا پايان اين هفته 
دولت وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي مي كند

 حركت مجلس و دولت 
به سمت تفكيك صمت

طي مراسمي با حضور سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده كل ارتش و سورنا 
 عكس
خبر

ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، تفاهمنامه علمي تحقيقاتي بين ارتش 
و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، امضا شد. موضوع اين تفاهمنامه همكاري 
در زمينه هــاي پدافند هوايي، زمينــي و فضايي بين ارتــش و معاونت علمي 

رياست جمهوري است./فارس

امضاي تفاهمنامه بين ارتش و معاونت علمي 
رياست جمهوري

كره جنوبي مي گويد با ايران براي فيصله دادن به اختالف 2كشور بر سر 
مسائل مالي يك راه حل پيدا كرده است. روز گذشته خبرگزاري يونهاپ ديپلماسي

كره به نقــل از مقامــات وزارت خارجه اين كشــور از توافق مقامات 
كره جنوبي و ايران براي تشكيل كارگروه تجارت كاالهاي پزشكي خبر داد كه براساس 
آن مذاكرات ميان تهران و سئول در سطح مديران كل و در مورد چگونگي مطابقت 
تقاضاي ايران براي دارو و تجهيزات پزشكي با آنچه صادركنندگان كره جنوبي مي توانند 
ارائه دهند، انجام شــده اســت. اين ادعا در حالي مطرح شده اســت كه هفته قبل 
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ايران گفته بود: به اندازه كافي از سئول 
وعده شنيده ايم؛ بنابراين فقط منتظر اقدامات ملموس و برجسته هستيم؛ طبعا كسي 

در ايران منتظر محموله نيم ميليون يا 2ميليون دالري نيست.
براساس گزارش خبرگزاري يونهاپ، نخستين دور اين مذاكرات به احتمال زياد اوايل 
 ماه برگزار مي شود. يونهاپ اضافه كرده است كه دوطرف طي مذاكرات مجازي سطح 
باالتري كه اوايل هفته جاري برگزار شد در مورد تشكيل اين كارگروه به توافق رسيدند. 
به گفته اين منبع، در مذاكرات دوجانبه، طرف ايراني ابراز اميدواري كرده است چند 
صد ميليون دالر از محصوالت كره جنوبي خريداري كند. در اين گزارش كره جنوبي 
در پي شيوع كرونا در ايران به دنبال صادرات داروهاي ضروري مانند واكسن آنفلوآنزا 
و آنتي بيوتيك و همچنين كيت هاي تشــخيص ويروس كروناســت. انتظار مي رود 
گسترش تجارت كاالهاي پزشكي با تهران به 2كشور كمك كند تا بتوانند در مورد 
حل و فصل دارايي هاي بلوكه شــده ايران در 2 بانك كره جنوبي كه 7ميليارد دالر 
ارزيابي مي شود به نتيجه برسند. يونهاپ نوشته است كره جنوبي براي ادامه واردات 
نفت از ايران و صادرات كاال به تهران پس از اخذ معافيت از تحريم هاي آمريكا به دليل 
محدود شدن معامالت مالي مبتني بر دالر با تهران، از حساب هاي مبتني بر »وون« 
پول ملي كره جنوبي استفاده كرده بود، اما واشنگتن از تمديد لغو تحريم ها خودداري 
كرد. به گزارش ايرنا، واشنگتن ۵ ماه قبل مجوز ويژه اي را براي تجارت كاالهاي پزشكي 

و درماني كره جنوبي با تهران با وجود تحريم بانك مركزي ايران به تصويب رساند. 

تحرك كره اي ها براي پرداخت بدهي ها

مدت سرپرستي مدرس خياباني بر وزارت صمت كمتر از 10 روز ديگر به پايان مي رسد.   عكس:خبرگزاري خانه ملت
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يادداشت

سواد كرونايي

قديم هاي نه آنچنان دور دور؛ هروقت براي 
انجام كاري به اداره هاي دولتي مي رفتيم 
عاقله مردي به عنوان معاون اداره با عينك 

ته استكاني و با نگاهي پرشــورخادمانه؛ تك تك ارباب رجوع ها را راه 
مي انداخت بدون آنكه آنان را به نحوي دســت به سركند يا به عبارتي 
كاسه »امروز برو«، »فردا بيا«، دستشان بدهد. درچنين مواقعي هم اگر 
زبان به گاليه يا اشاره مي گشودي، آبدارچي )بخوانيد خدمتكار اداره( 
با همان چاي ديشلمه قند پهلو، خستگي اعتراض را از تنت مي گرفت و 
تازه درگوشت زمزمه مي كرد: »فكر نكن اين آقاهه بي سواده و كارتو راه 
نمي اندازه؛ ايشان تاكالس ششم ابتدايي درس خوانده و از اون آدم هاي 

باسواد، باسوادتره...«
گاهي هم از سر شــوق به كله طاس و ابروهاي درهم تنيده اش خيره 
مي شــدي و براي وقت گذراني چين و چروك هاي پيشــاني اش را 
مي شمردي؛ هرچقدر چين و چروك ها بيشتر بود سطح سواد و تجربه 
فراوان تر. آن زمان ها ليسانســه جماعت، تازه تازه داشتند جاپايي در 
اداره ها براي خود دســت وپا مي كردند. ادارات دولتي كه اغلب دست 
كارمندان باســواد و بي ســواد بود و تازه اگر از مديركل اداره جرأت 
مي كردي بپرسي؛ ببخشــيد مدرك تان چيســت؟ بادي به غبغب 
مي انداخت و روي صندلي چرمي گل و گشادش باال و پايين مي شد و 
با طمطراق مي غريد: »ديپلم رياضي يا تجربي«؛ تازه اگر ديپلم ادبي 
هم داشــت خودش را از تك وتا نمي انداخت و با همان صداي غرغره 

كرده اش مي گفت:  »ديپلم ديپلمه ديگه؛ ديپلم هم ديپلم قديم!«
كرونا كه آمد همه  چيز يكباره به هم ريخت. 7حرف الفبا در كام معلمان 
ماند و كودكان دبستاني تشنه ســواد از كاف تا ي تمت؛ شيريني اين 
7گام معلق سواد نخستين را نچشيدند. حاال هم كه تا واكسن كرونا 
كشف نشود كشف 7حرف الفبا از جنس آرزوهاي دست نيافتني براي 
دانش آموزان ابتدايي سال گذشته است. شايد در آينده اين دسته از 
كودكان دبستاني واژه هاي ختم شده به حروف الفباي؛ كاف؛ الم؛ ميم؛ 
نون؛ واو؛ ه  دوچشم و يا را به سختي هجي كنند و چه بسا در بيان برخي 
از كلمات دچار لكنت زبان شوند. شــايد هم بعدها وقتي در ادارات يا 
مراكز فرهنگي و آموزشي اين دسته از دانش آموزان اگر مصدر يا مسند 
كاري شدند، بين ارباب رجوع و جماعت مطالبه گر؛ اين سخن ها بر زبان 

جاري شود: »ولش كن يارو سواد كرونايي دارد.«
 چه بســا اين فرهنگ و دانش كرونايي به كل مقاطع مدرســه؛ دوره 
دانشــگاه يا مقاطع تحصيلي تكميلي دانشــگاهي تسري پيدا كند. 
احتماال از اين پس انگ داشتن سواد كرونايي؛ ازجمله برچسب هاي 
اجتماعي در سطح جامعه خواهد بود: »يارو ليسانس كرونايي دارد«؛ 
»گناهي نــدارد دوران كرونا دكتراشــو گرفتــه«؛ »طفلك الفباي 
فارســي را زمان كرونا ياد گرفته اســت.« حاال حاال اگر جلوي اين 
برچسب زني اجتماعي را نگيريم شايد انگ كار كردن يا مهارت آموزي 
به ساير مشاغل روزنامه نگاري، تجارت؛ حوزه علميه؛ كارمندي و غيره 
تســري پيدا كند.كاش واژه هاي حروف منتهي به »كوه، كاه، المپ، 
الال،مامان،مادر، نان، نانوا، واي، وايســا، هوا، هولو يا ي تمت، يادمان 
باشد، چه بسا كه كودكان مانده در 7حرف الفباي كرونايي، فردا مفهوم 
اين كلمات را به درستي درك نكنند. ســواد هم سواد قديم. اميد كه 
ويروس كرونا از سطح كره خاكي برود و اين انگ اجتماعي در فضاي 

سواد و دانش ماندگار نشود.

وضعيت مازندران بحراني است
كشته هاي كرونا همچنان باالي 200نفر

 سخنگوي وزارت بهداشت جديدترين موارد ابتال و 
فوتي ناشــي از كوويد-19 در كشور طي 24ساعت كرونا

گذشته را اعالم كرد و با اشــاره به افزايش 4برابري 
ابتال و بستري در استان مازندران، از مردم خواست كه از سفر به اين 

استان خودداري كنند.
به گــزارش همشــهري، آمارهــاي روزانه وزارت بهداشــت كه 
»سيماسادات الري«، سخنگوي اين وزارتخانه آن را ارائه مي كند، 
نشان مي دهد كوويد-19 همچنان باالي 200نفر در روز قرباني 
مي گيرد. براســاس گزارش تازه تا 12مرداد1399 و براســاس 
معيارهاي قطعي تشــخيصي، 2هزار و 68۵ بيمار جديد مبتال به 
كوويد-19 در كشور شناسايي شــد كه يك هزار و423نفر از آنها 
بستري شدند. آمار دقيق كشته ها در 22ساعت منتهي به 12مرداد 
208مورد فوتي بوده است. هم اكنون 4089نفر از بيماران مبتال به 
كوويد-19 در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

استان هاي تهران، مازندران، گلستان، فارس، آذربايجان شرقي، 
اردبيل، اصفهان، البرز، ايالم، خراســان رضوي، كرمان، خراسان 
شمالي، سمنان، لرستان و هرمزگان در وضعيت قرمز قرار دارند. 
همچنين وضعيت استان هاي آذربايجان غربي، خوزستان، بوشهر، 
چهارمحال و بختياري، زنجان، همــدان، كهگيلويه و بويراحمد، 

مركزي، يزد، گيالن و قم هم در شرايط هشدار اعالم شده است.
سخنگوي وزارت بهداشت درباره استان هاي مازندران و لرستان 
كه در وضعيت قرمز قرار دارند، هشــدار داده و گفته است: استان 
مازندران در اسفند ماه گذشــته خيز شديد و موارد ابتال و بستري 
را شاهد بود و متأســفانه مجددا از تيرماه با موج جديدي از شيوع 
بيماري مواجه شده است. هم اكنون 20شهرستان اين استان در 
وضعيت قرمز و 2شهرستان در شرايط هشدار قرار داردند. تعداد 
موارد بستري و ابتال در اين استان ظرف 6هفته گذشته به بيش از 
4برابر رسيده است و شيب صعودي بستري و ابتال در اين استان 
نگران كننده اســت. از همه هموطنان مي خواهيم از هرگونه سفر 

غيرضروري به استان مازندران خودداري كنند.
الري همچنين درباره استان لرستان نيز گفت: اين استان شاهد 
خيز بيماري در اســفندماه و خيز نسبتا شــديد در فروردين ماه 
گذشته بود و دوباره از اوايل خردادماه شاهد افزايش موارد ابتال و 
بستري در اين استان هستيم. 7شهرستان اين استان در وضعيت 
قرمز و 3شهرســتان در وضعيت هشــدار قرار دارند. موارد ابتال و 
بســتري در برخي شهرستان هاي اين اســتان ازجمله خرم آباد، 

اليگودرز و كوهدشت و...داراي شيب تندتري است.
او همچنين درباره استان قم كه در شرايط هشدار قرار دارد گفت: 
نخستين موارد ابتال به كروناويروس در استان قم شناسايي شد و 
اين استان خيز شــديدي را در موارد ابتال و بستري در اسفندماه 
گذشته تجربه كرد. متأسفانه از خردادماه مجددا نمودار بستري 
روزانه شــيب صعودي دارد و بيم آن مي رود كــه با عادي انگاري 
شرايط و ســهل انگاري در رعايت پروتكل ها زمينه اي براي خيز 

مجدد بيماري در اين استان فراهم شود.

پنجشنبه ها و جمعه هاي هفته هاي آتي 
تا آخرين روز مرداد همه به كنكور ختم گزارش

مي شــوند. قــرار اســت كنكــور 
كارشناسي ارشد و كارشناســي پس از يك بار تعويق، 
اين بار با وجود شيوع كرونا اما با رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي برگزار شــود. برگزاركننــدگان كنكور 
داوطلبان را در 2800حــوزه پخش كرده اند تا تراكم 
جمعيت به حداقل برسد. وزارت ورزش و جوانان هم 
تمامي اماكن ورزشي را براي برگزاري كنكور در اختيار 
وزارت علــوم قرار داده اما همزمــان رئيس مجلس و 
شــماري از نمايندگان به اين تصميم انتقاد كرده و 
خواســتار تعويق دوباره كنكور هستند. حرف آخر را 
فعال وزارت بهداشــت زده: »برگزاري كنكور حتمي 

است و نبايد مردم را به ترديد بيندازيم.«
داوطلبان كنكور در آخريــن روزها و هفته هاي مانده 
به آزمون سراسري همانطور كه درگير دوره مباحث 
درسي و خواندن باقيمانده نخوانده ها هستند، احتماال 
نمي  توانند از خبرها چشم بردارند. نقد و نظرها درباره 
برگزار شــدن يا نشــدن كنكور سراســري همچنان 
ادامه دارد، دولت از مواضعــش براي برگزاري كنكور 
عقب نشــيني نكرده اما مجلس وارد شده و مي گويد 

بهتر است آزمون فعال برگزار نشود.
ترديدي نيســت كــه در ماه هــاي اخيــر كنكور و 
تصميم گيري براي برگــزاري يا تعليــق آن يكي از 
پرچالش ترين تصميمات ســتاد ملي مقابله با كرونا 
بوده اســت. دولت و مســئوالن آموزش عالي و البته 
به تازگي مســئوالن وزارت بهداشت هم در كنار آنها، 
با تأكيد بر ضــرورت رعايت پروتكل هــا عمدتا جزو 
مدافعان برگزاري حضوري كنكور99 بوده اند. دفاعيه 
اصلي مســئوالن دولت براي برگزاري پرمخاطره اين 
آزمون در شرايط كنوني  2 محور اصلي دارد؛ يكي اينكه 
برگزار نشدن كنكور نظام آموزش عالي و دانشگاه ها را 
دچار وقفه و گسست بســيار پرهزينه اي خواهد كرد. 
نه تنها دانشجويان كه دانشگاه ها و استادان دانشگاه ها 
هم در ســال تحصيلي جديد بالتكليف خواهند بود و 
انباشت دانشــجويان براي كنكور بعدي در هر زمان 
ديگري مشــكالت گســترده اي در ظرفيت پذيرش 
دانشــگاه ها، كالس هــاي درس و... ايجــاد مي كند.
دليل دوم را عمدتا از زبان مسئوالن وزارت بهداشت 
مي شــنويد. آنها مي  گويند تنها در شرايطي مي توان 

كنكور را بــه تعويق انداخت 
كه چشم اندازي براي پايان 
وضعيــت كنونــي و مهــار 
كرونا وجود داشــته باشــد، 
درحالي كه چنين چشم انداز 
اميدبخشــي تا اطالع ثانوي 
وجود ندارد و ممكن است در 
ماه هاي آينده و به ويژه آغاز 
فصل هاي سرد سال وضعيت 
به مراتب پيچيده و دشوار تر 
شود. با چنين استدالل هايي 
اســت كه رئيس ســازمان 
ســنجش از برگزاري كنكور 
بــا رعايــت پروتكل ها دفاع 
كرده  و گفته كنكور را طبق 
مصوبه ســتاد ملــي مقابله 
با كرونــا برگــزار مي كنند؛ 
همانطور كه منصور غالمي، 
وزير علوم هم بــه داوطلبان 
داده  خاطــر  اطمينــان 

و گفته اســت كــه »بــراي برگــزاري آزمون هاي 
نــدارد.«  وجــود  مشــكلي  هيــچ   پيــش رو 

وزارت بهداشت: موافقيم كنكور برگزار شود
مسئوالن وزارت بهداشــت ديروز هم در شرايطي كه 
خبرهاي ضد   ونقيض درباره احتمــال تعويق كنكور 
سراسري منتشر شده بود، اعالم كردند تصميم ها در 
اين باره قبال گرفته شده اســت؛ در ستاد ملي مقابله 

با كرونا.
اين سخنان در واقع واكنش به نقد و نظرها و صداهايي 
بود كه ديروز از مجلس شــوراي اســالمي به گوش 
مي رسيد. محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي كه پيش از اين خواستار تعويق زمان برگزاري 
كنكور دكتري هم شده بود، ديروز در بخشي از نطق 
پيش از دستورش در مجلس از شيوه رعايت پروتكل ها 
در زمان برگزاري كنكور دكتري انتقاد كرد و خواستار 
به تعويق افتادن كنكور سراسري در مقاطع كارشناسي 

ارشد و كارشناسي شد.
قاليباف گفت: »به نظر مي رسد تعويق زمان كنكور تا 
گذشــتن از دوران پيك كرونا و خنك تر شدن هوا كه 
امكان استفاده از ماسك به مدت چند ساعت را ميسر 
كند، ضروري باشد. متأسفانه به وعده هاي داده شده 
در برگزاري كنكور دكتري عمل نشد و بي توجهي هاي 
تأســف آوري در برگزاري آن كنكور وجود داشت كه 
خود نيازمند بررســي دقيق تر و پيگيري اســت. اين 
كوتاهي ها، نگراني مردم درخصوص برگزاري كنكور 
سراسري را بيشتر كرده است و بسياري از نمايندگان 
شــنونده نگراني هاي والدين درخصوص ســالمت 
فرزندان خود بوده اند. سالمت دانش آموزان عزيز ما، 
خط قرمز مجلس اســت و كميسيون هاي بهداشت و 
آموزش مجلس وظيفه دارند تــا اطمينان از رعايت 
بهترين تصميم در اين خصوص، مطالبات مردم را از 

مسئوالن ذيربط پيگيري كنند.«
سخنان قاليباف در مجلس هم بي پاسخ نماند و برخي 
نمايندگان گفتند كه در اين زمينه بايد ســتاد ملي 
مقابله با كرونــا تصميم اصلي را بگيــرد و برخي هم 
گفتند مردم به آنها مراجعه كرده و خواســتار تعويق 
زمان برگزاري كنكور هســتند و آنها هــم به عنوان 

نماينده، پيگير همين مطالبات شده اند.

برگزاري كنكور حتمي است و الغير!
نخستين واكنش به نقد و نظرها در مجلس از وزارت 
بهداشت رسيد. معاون آموزشي اين وزارتخانه گفت 
كه »بهتر است مردم را در شــرايط كنوني به ترديد 
نيندازيم.« علي اكبر حقدوســت كه همزمان رئيس 
كميته اپيدميولوژي ســتاد مقابله با كروناســت، با 
تأكيد بر تمهيدات پيش بيني شــده بــراي برگزاري 
كنكور در سالم ترين شرايط، به ايسنا گفت: »سالمت 
مردم و داوطلبــان كنكور هم 
براي مــا اولويت اول اســت 
و هم براي ســتاد ملي مقابله 
با كرونــا و نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اســالمي نيز 
تمــام بحث هايي كــه دارند، 
براي اين اســت كه ســالمت 
مردم و جامعه به خطر نيفتد. 
ما گوش بــه فرمــان وزارت 
بهداشت هســتيم. براي ورود 
و خروج داوطلبان نيز در طول 
2آزمون اخيــر تجارب مهمي 
كسب كرده ايم. در مقايسه با 
تمهيدات انديشيده شده براي 
داوطلبان نگراني زيادي ندارم. 
تا اين لحظه مي دانيم كنكور 
در روزهاي پايانــي مرداد ماه 
برگزار خواهد شد و بايد اجازه 
دهيم اين مضمــون به گوش 
خانواده ها و مردم برسد بدون 
آنكه ترديد ايجاد كنيم. اگر شرايط عجيب و عوض شد 
و مختصات تغيير كرد و قانونگذاران بعد از جمع بندي 
خواســتند تغييري در زمان برگــزاري كنكور ايجاد 
كنند، ما گوش به فرمان هســتيم. تا آن لحظه همت 

مي كنيم كه به بهترين شكل آزمون را برگزار كنيم.«
او درباره دليل برگزاري كنكور در شرايط فعلي، توضيح 
داد: »توجه داشته باشيد كه سالمت جسم يك مسئله 
است و ســالمت روان و روح مســئله اي ديگر است. 

داوطلبان بعضا چند ســال خود را در خانه محبوس 
كرده اند و اســترس هاي زيــادي را تحمل مي كنند. 
همه بدانند كه وقتي تصميم مي گيريم بايد سالمت 
را جامع ببينيم. البته اين بسيار مهم است كه داوطلب 
نبايد به ويروس كرونا مبتال شود اما از سوي ديگر هم 
نبايد دچار استرس اضافه شود و بحث هاي تكنيكال را 

بايد در پشت درهاي بسته مطرح كنيم.«
معاون وزارت بهداشــت گفته با تمهيداتي كه براي 
برگزاري كنكور پيش بيني شده، داوطلبان مي توانند 
از همين حاال مطمئن باشند  كه در سالم ترين شرايط 
كنكور مي  دهنــد: »برگزاري كنكــور دكتري حتما 
نقص هايي هم داشــته اما به نقاط قوتي مانند حفظ 
فاصله صندلي ها نگاه كنيم. البتــه براي آزمون هاي 
بعدي در تالش هستيم تا اقداماتمان را تقويت كنيم. 
يكي از نكات مهم براي ما ترغيب داوطلبان اســت تا 
حتي لحظه اي ماســك خــود را از روي صورت كنار 

نزنند.«

سازمان سنجش: ما مجري مصوبات ستاد هستيم
واكنش سازمان سنجش به نقد و نظرهاي تازه اين بوده 
كه اين سازمان فارغ از حواشي بعضا سياسي، تا اطالع 
ثانوي، يعني زماني كه مصوبه جديدي به اين سازمان 
از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا ابالغ شود، همچنان 
مشغول آماده كردن زيرســاخت ها و تمهيدات الزم 

براي برگزاري كنكور خواهد بود.
ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور 
نيز در پاسخ به اســترس داوطلبان كنكور سراسري 
درباره برگزاري آزمون با حفظ پروتكل هاي بهداشتي، 
گفته است: »داوطلبان كنكور در 2هزارو800 حوزه 
امتحاني آزمون مي دهند، بنابرايــن نمي توان گفت 
تجمع زيادي وجود دارد، ما در هر حوزه 210داوطلب 
را با فاصله در يك فضاي بزرگ جــا مي دهيم و تمام 
پروتكل هاي بهداشــتي نيز رعايت مي شود، مراقبان 
حوزه ها موظف هستند به كســاني كه پروتكل ها را 

رعايت نمي كنند، تذكر دهند.«
خدايي با تأكيد بــر اينكه اين ســازمان درخصوص 
برگزاري كنكور وارد مباحث حاشــيه اي نمي شود، از 
اينكه كنكور بيشــتر  يك موضوع جذاب اجتماعي و 
سياسي شده انتقاد كرد و گفت: »برخي عالقه دارند 
كه اظهارنظــر كنند و برخي هــم مي خواهند فالوئر 

جمع كنند.«

او بر نكته ديگري هم تأكيد كرد، اينكه همه پروتكل ها 
و زمان بندي هــاي برگزاري كنكورهــا و آزمون هاي 
كشــوري مصوب ســتاد ملي مبارزه با كرونا ست و 
علي القاعده مصوبات اين ســتاد مالك عمل در زمانه 
كنوني است: »همه شــيوه نامه هايي كه براي كنكور 
تدوين شده، كار مشــترك وزارت بهداشت، وزارت 
علوم و سازمان ســنجش بوده اســت.«  او گفته كه 
نمي داند اگر مجلس شــوراي اسالمي طرحي را براي 
لغو كنكور در شرايط كنوني تصويب كند، تكليف چه 
خواهد بود اما آن زمان برنامه مصوب ستاد ملي مقابله 
با كرونا براي برگزاري آزمون هاي سراسري همچنان 

ادامه پيدا مي كند.
خدايــي گفته كه ســازمان زيرمجموعــه او مجري 
مصوبات اســت: »اين ســازمان مجري قانون است و 
ما به عنوان كارشناس نظر خودمان را مي دهيم. ستاد 
ملي مبارزه با كرونا مصوبه اي درباره تأخير و لغو كنكور 
نداشته است و كنكور را به 4روز افزايش داده و پس از 
آن پروتكل ها و فاصله گذاري ها را تعيين كرده است. 
سازمان سنجش آموزش كشور يك دستگاه اجرايي 
است. به طور كلي اگر به ما بگويند كه كنكور را برگزار 
نكنيد، برگزار نمي كنيم. اگر به ما بگويند برگزار كنيد، 

برگزار خواهيم كرد.«
او در عين حال از برگزاري كنكور با وجود مخاطرات 
كرونا،  دفاع كرده است چرا كه »هم اكنون جايگزيني 
براي حــدف كنكور وجــود ندارد، چراكــه وضعيت 
آموزشي كشــور نمي تواند گسست داشــته باشد و 
بخشي از پذيرش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

بدون آزمون امكان پذير نيست.«
خدايي گفته 8۵درصد  داوطلبــان كنكور دكتري از 
وضعيت برگزاري آزمون دكتري رضايت داشــته اند: 
»در آزمون دكتري مســئول نظارت بر پروتكل هاي 
بهداشتي، معاونت بهداشــتي وزارت بهداشت بود و 
يك نماينده بهداشت هم در حوزه ها مستقر بود. طبق 
اعالم رســمي، وزارت بهداشــت به سازمان سنجش 
نمره قبولي دادند و يكسري نكات هم گوشزد كردند 
كه حتما در آزمون هاي بعدي رعايت مي شود. ضمن 
اينكه به مراقبان جلســه نيز گفته شــده بود كه اگر 
داوطلبي ماسك خود را برداشت، به فرد تذكر دهند. 
اما فضاي امتحــان بايد به گونه اي باشــد كه تمركز 
داوطلب به هم نخورد. مواردي از اين دست نادر بود.«

به گفته او، در كنكور سراســري به دليل گســتردگي 

2800حوزه پيش بيني شــده و تمركز كمتري وجود 
دارد. بيشــترين تراكم در گروه علوم تجربي است كه 
حدود 600هزار نفر هســتند و هر حوزه اي 210نفر 
اســت. در يك فضاي بزرگ 210نفر را جا مي دهيم 
كه به قول دكتر حريرچي ورودي يك روز پاساژهاي 
تهران است. در واقع ما يك ميليون نفر را زير يك سقف 
جمع نمي كنيم بلكه در 2800حوزه پخش مي شوند.

قوه مقننه وارد مي شود؟
آنطور كه پيداســت، ماجراي كنكور و حواشي آن تا 
زمان برگزاري آزمون ها همچنان ادامه دارد و احتماال 
ابعاد سياسي بيشتري پيدا خواهد كرد. احمد حسين 
فالحي، سخنگوي كميسيون آموزش مجلس گفته 
برگزاري كنكور سراسري و پيامدهاي آن با توجه به 
شيوع ويروس كرونا با حضور وزراي علوم و بهداشت 
در اين كميســيون بررسي شده اســت. به گزارش 
تسنيم، او همچنين گفته نتيجه اين نشست در قالب 
گزارشي در اختيار رئيس قوه مقننه قرار مي گيرد تا 
در جلسه ستاد مقابله با كرونا بررسي و ارائه شود، فردا 
هم قرار است جلسه اي با مسئوالن سازمان سنجش 
برگزار شود. ارسال نتايج اين نشست ها به رئيس قوه 
مقننه و ارائه آن در جلسه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
هم از اتفاقات تازه اي اســت. مجلس شوراي اسالمي 
پيش از اين خواســتار عضويت روســاي تعدادي از 
كميسيون هايش در ستاد ملي مقابله با كرونا شده بود، 
از آن جمله نمايندگاني از كميسيون هاي بهداشت و 
آموزش اما رئيس كميســيون آموزش، تحقيقات و 
فناوري مجلس گفته بود كه مجلس به موضوع زمان 
برگزاري كنكور ورود نمي كند اما بعد از آن تعدادي 
از نمايندگان مجلــس گفتند طرح دوفوريتي تعويق 
كنكور را آماده و ارائه خواهند كرد.  به نظر مي رســد 
كسي نمي داند اين سرگرداني دقيقا تا چند روز پيش 
از كنكور ادامــه دارد.  زهره الهيــان ، نماينده تهران 
در صفحه توييترش نوشــته: »پيرو صحبتي كه  در 
صحن علني مجلــس با آقاي دكتــر قاليباف درباره 
تعويق كنكور سراسري داشتم، ايشان ضمن موافقت، 
فرمودند موضوع تعويق را از طريق ســتاد ملي كرونا 
پيگيري خواهند كرد، لذا با قول آقاي دكتر قاليباف 
مبني بر پيگيري، فعال در مورد طرح دوفوريتي كنكور 
سراسري دســت نگه مي داريم تا ببينيم پيگيري ها 

نتيجه خواهد داد؟«

سازمان سنجش و وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و ورزش اعالم كردند  

كنكوربرگزارميشود
   رئيس مجلس شوراي اسالمي خواستار تعويق برگزاري كنكور شد

   سازمان سنجش: تابع  نظر ستاد ملي مقابله با كرونا هستيم
   معاون وزارت بهداشت: برگزاري كنكور حتمي است

واكنش ســازمان سنجش 
به نقد و نظرهاي تازه اين 
بوده كه اين سازمان فارغ 
از حواشي بعضا سياسي، تا 
اطالع ثانوي، يعني زماني 
كه مصوبه جديدي به اين 
ســازمان از ســوي ستاد 
ملي مقابله بــا كرونا ابالغ 
شــود، همچنان مشغول 
آماده كردن زيرســاخت ها 
و تمهيــدات الزم بــراي 
برگزاري كنكور خواهد بود

هوشنگ صدفي
روزنامه گار

گزارش دو    

اولين محموله »رمدسيور« توليد ايران تحويل داده شد

  »رمدسيور« داخلي روي ميز وزارت بهداشت
 اولين محموله توليد داخلي داروي »رمدسيور«، دارويي كه از آن براي درمان 

كرونا در مراحل حاد بيماري استفاده مي شود، به وزارت بهداشت تحويل داده دارو
شد. نمونه خارجي اين دارو در بازار سياه با قيمت هاي نجومي فروخته مي شود.
به گزارش همشهري به نقل از ايسنا، ديروز رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با حضور در دفتر 
وزير بهداشت، تعدادي از اقالم و تجهيزات پزشكي توليدي ضدكرونايي اين ستاد را به وزارت 

بهداشت تحويل داد.
محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم گفت: بيماري كرونا ضايعه بزرگي 

براي كشور بود كه اميدواريم اين بال از جان بشريت رفع و شاهد آرامش در كشور باشيم.
او افزود: ستاد اجرايي فرمان امام از روز اول در خدمت وزارت بهداشت بوده است و اين كمك تا 
روز آخر ادامه دارد. رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به بحث توليد تجهيزات پزشكي در 
اين ايام گفت: در روزهاي نخست شيوع بيماري، در تامين تجهيزات پزشكي از خارج كشور 
موفق بوديم هرچند در برخي مقاطع، دشمن عهدشــكني كرد اما موفق شديم در كمتر از 
24روز كارخانه توليد ماسك راه اندازي و تاكنون نزديك به 100ميليون ماسك توليد كنيم و 

در اختيار وزارت بهداشت قرار دهيم.
مخبر ادامه داد: در اوايل شيوع كرونا با حمايت ستاد، كارخانه اي در كردستان خط توليد خود 

را تغيير داد و هفته اي 2۵00لباس پزشكي و گان توليد كرد. عالوه بر اين، روزانه 2۵0هزار 
ليتر مواد ضد عفوني توليد و بخش زيادي از كيت تشخيص مورد نياز كشور را در داخل تامين 

مي كنيم.
او گفت: در حوزه توليد ونتيالتور نيز قدم هاي بزرگي برداشته شد و توانستيم اين دستگاه 
حياتي براي بيماران تنفســي را بومي ســازي  كنيم. عالوه بر اين، در حوزه توليد دستگاه 
اكسيژن ساز نيز موفق شديم به دانش بومي توليد آن دست پيدا و بخشي از نياز مراكز درماني 

را تامين كنيم.

نتايج اميدوار كننده در توليد واكسن كرونا 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام درباره توليد واكسن كرونا گفت: با كمك متخصصان 24بيمار 
از طريق سلول درماني بهبود يافتند و در زمينه استفاده از روش پالسمادرماني نيز اتفاقات 
خوبي رخ داده اســت. از همان روزهاي اول تأكيد كرديم در موضوع واكســن نبايد از هيچ 
كشوري عقب بمانيم بنابراين، از 6مسير توليد واكســن را دنبال كرده ايم و خوشبختانه از 
2مسير تست هاي حيواني با موفقيت به پايان رسيده است و اميدواريم در حوزه تست انساني 

نيز نتايج خوبي بگيريم.

رمدسيور چيست؟
كرونا بيماري ناشناخته اي اســت اســت كه تاكنون داروي قطعي براي آن ساخته نشده 
است. براساس پروتكل هاي درماني وزارت بهداشت، داروهايي در بيمارستان براي بيماران 
كوويد-19 تجويز مي شود كه در روند بيماري و كنترل آن تأثير داشته و عالئم و عوارض كرونا 
را بهبود مي بخشد. يكي از داروهايي كه اين روزها از آن صحبت مي شود، داروي رمدسيور 
است كه با استفاده از آن، نتايج مثبتي در بهبود شماري از بيماران بستري و حاد، مشاهده 
شده است. اين دارو راه درمان قطعي كرونا نيست اما، توصيه مي شود از آن براي بيماراني كه 

داراي عاليم شديد هستند براي كنترل بيماري استفاده شود.
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بيش از 40درصد مواداوليه توليد تاير وارداتي اســت و 
اين مواد تا همين چند ماه پيش با ارز 4200هزار توماني 
وارد مي شد. از سوي ديگر بيش از 70درصد تاير سنگين 
كشور با واردات تامين مي شود كه در اين مورد نيز تا پيش 
از امسال، ارز دولتي، پايه واردات بود. ارديبهشت امسال 
سياســت صرفه جويي ارزي دولت تعداد زيادي از اقالم 
وارداتي را از فهرست دريافت كنندگان ارز 4200توماني 
حذف كرد كه تاير و مواداوليه توليــد اين محصول نيز 
ازجمله اين اقــالم بودند. افزايش بيشــتر قيمت تاير، 

نخستين واكنش بازار به اين تصميم بود.

خارجي نيست، ايراني گران است
اگر بخواهيم فضاي 3 ماه پيش بازار تاير را توصيف كنيم 
بايد بگوييم تعرفه 40درصدي واردات الستيك سواري، 
ثبت سفارش واردات اين نوع تاير را به حداقل و حتي به 
روايتي به صفر رسانده است و واردكنندگان مدت هاست 
فقط تاير سنگين وارد مي كنند، در نتيجه بازار از الستيك 
سبك خارجي خالي است. از سوي ديگر رشد نرخ ارز با 
افزايش قيمت مواداوليه، هزينه هاي توليد را به شدت باال 
برده و از آنجا كه فروشندگان موظف به فروش تاير با نرخ 
مصوب هستند، از فروش آن خودداري مي كنند كه اين 
كمبود به شكلي غيررسمي قيمت تايرهاي توليد داخل 
را نيز افزايش داده است. با توجه به چنين فضايي در بازار 
كشورتوليدكنندگان معتقدند براي اينكه بتوانند توليد 
را ادامه دهند بــه افزايش بيــش از 60درصدي قيمت 
مصوب احتياج دارند. سازمان حمايت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان همين يك ماه پيش به طور علي الحساب 
با نيمــي از اين ميزان موافقت كرد و قيمت تاير رســما 
30درصد افزايش يافت؛ افزايشي كه از ديد توليدكنندگان 
به هيچ عنوان كافي نبود و نمي توانست هزينه هاي باالي 
توليد را پاسخگو باشد. اما سازمان حمايت هفته گذشته 
25درصد ديگر بر اين ميزان افزود و قيمت تاير در كشور 
االن 55درصد گران تر از قبل اســت. قيمت الستيك از 
پارســال تا امروز افزايش دوبرابري را به صور غيررسمي 
تجربه كرده و به نظر مي رسد حاال نرخ رسمي و غيررسمي 

اين كاال بيشتر به هم نزديك شده است.
 

اگر شرايط ثابت بماند
ســخنگوي انجمن توليدكنندگان الستيك كشور در 
گفت و گو با همشــهري، افزايــش 55درصدي قيمت 

مصوب الســتيك را درصورت تثبيت ديگر فاكتورهاي 
تأثيرگذار در هزينه هاي توليد، گره گشــاي مشــكالت 
توليدكنندگان مي داند و مي گويد: اين افزايش در شرايط 
موجود مي تواند نيازهاي ما را جوابگو باشد ولي اگر شرايط 
تغيير كند ممكن است باز توليدكنندگان دچار مشكل 
شوند. مصطفي تنها مي افزايد: ما خواستار افزايش قيمت 
و تحميل هزينه به مردم نيســتيم اما نمي توانيم با زيان 
توليد كنيم. وقتي اقتصاد ما در شــرايطي است كه پول 
روزبه روز ذوب مي شــود و ارزش تهاتــري و برابري آن 
كاهش پيدا مي كند ما براي اينكه بتوانيم ســر پا بمانيم 
چاره اي جز افزايش قيمت نداريم. وي با تأكيد بر اينكه 
كنترل و تثبيت قيمت ها تنها راه كمك به توليد اســت 
اضافه مي كند: اگر مســئوالن نتوانند شرايط موجود را 
حفظ كنند و روند افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش ريال كه 
در ماه هاي گذشته جريان داشته، ادامه پيدا كند، توليد 
در هر عرصه اي دچار مشكل مي شود و الستيك سازان هم 

از اين قاعده مستثني نخواهند بود.

تغيير نرخ پايه ارز و مشكالت مالي توليد
سخنگوي انجمن توليدكنندگان الستيك، مشكل اصلي 
توليدكنندگان را در شرايط كنوني تامين نقدينگي عنوان 
مي كند و ادامه مي دهد: مبناي ارز خريد مواداوليه تغيير 
كرده و توليدكنندگان بايد پول بيشتري بپردازند تا بتوانند 
به همان ميزان قبل مواداوليه خريداري كنند. براي تامين 

نقدينگي، توليدكننــدگان ناچارنــد از تمهيداتي مثل 
دريافت وام بانكي اســتفاده كنند و متأسفانه بهره باالي 
وام هاي بانكي فشار زيادي به الستيك سازان وارد مي كند 
و هزينه هاي توليد را باالتر مي برد. به اعتقاد او زماني نسبتا 
طوالني الزم است تا توليدكننده بتواند خودش را با اين 
شرايط وفق دهد و اين دوره فشار مالي زيادي به او تحميل 
مي كند. تنها، مي گويد: اين پــول اضافه بعد از مدتي در 
چرخه معامالت، به توليدكننده برمي گردد ولي در ابتداي 

اين زنجير پول نقد زيادي الزم است تا توليد انجام شود.

به واردات، ارز نيمايي هم نمي دهند
مشكالت تخصيص ارز 4200توماني به واردات الستيك 
سنگين در ماه هاي پاياني ســال 98و ابتداي امسال، تا 
جايي واردكنندگان را آزرده بود كه وقتي ارديبهشــت 
امسال الستيك ســنگين با تغيير گروه كااليي از گروه 
يك به دو رفت و از ارز دولتي محروم شــد، اين تغيير با 
اســتقبال انجمن واردكنندگان مواجه شد. سيدمحمد 
ميرعابديني، دبير اين انجمن در آن زمان به همشهري 
گفت: تغيير نوع ارز تخصيصي بــه واردات از دولتي به 
نيمايي به افزايش دست كم دوبرابري قيمت الستيك در 
كشور منجر مي شود اما با اين حال ما از اين تغيير استقبال 
مي كنيم چون زماني كه الســتيك در گــروه كاالهاي 
اساســي طبقه بندي شــده بود تخصيص ارز به راحتي 
صورت نمي گرفت و اين  امر باعث شــده بــود به اعتبار 

واردكنندگان كه طي سال ها ارتباط بين المللي به دست 
آمده بود، لطمه وارد شــود. اما با وجــود اين گفته دبير 
انجمن واردكنندگان، تغيير ارز هم تغييري در شــرايط 
واردات ايجاد نكرده و واردكنندگان كماكان با مشــكل 
تخصيص ارز مواجه هستند؛ اين بار نيمايي. دبير انجمن 
واردكنندگان الستيك هم در گفت و گو با همشهري از 
ادامه همان روند خبر مي دهد و مي گويد: شرايط تخصيص 
ارز به واردات در ماه هاي اخير هيچ تغييري نكرده، فقط 

ارز دولتي را برداشته اند.

بدقولي بانك مركزي و كاهش تمايل به واردات
با شيوع كرونا از بهمن ماه سال گذشته و توقف تخصيص 
ارز به واردات بسياري از كاالها، 500هزار حلقه الستيك 
در گمرك كشــور ماند و به دليل در اختيار قرارنگرفتن 
ارز از سوي بانك مركزي، مجال ترخيص نيافت. بخش 
زيادي از اين الستيك ها هنوز هم در گمرك باقي مانده 
است. به گفته ميرعابديني، با گذشت 5 ماه از سال تنها 
80ميليون يورو به واردات تاير اختصاص يافته كه با توجه 
به نياز ساالنه 500ميليون يورو براي واردات و تامين بازار، 
اين ميزان فقط نياز 2 ماه واردات را پاسخ مي دهد. با اين 
حال همين ميزان تخصيص ارز بخشي از تايرهاي مانده 
در گمرك را وارد بازار كرده اســت. ميرعابديني در اين 
زمينه مي گويد: با80ميليون يــورو ارز تخصيص يافته، 
حدود 200هزار حلقه الستيك از گمرك ترخيص شد 
اما هنوز چيزي حدود 300هزار حلقه تاير بالتكليف و در 
انتظار تخصيص ارز هستند. اين در حالي است كه سازمان 
امالك تمليكي گمرك نيز به واردكنندگان فشار مي آورد 
كه چرا الستيك ها را ترخيص نمي كنند و اين شرايط، 
واردكنندگان را در وضعيت دشواري قرار داده است. به 
گفته اين فعال صنفي، به دليل مبهم بودن شرايط بازار ارز، 
واردكنندگان الستيك انگيزه و تمايلي براي ثبت سفارش 
جديد ندارند چون اعتمادي به تخصيــص يا تامين ارز 
وجود نــدارد و اين موضوع اعتبــار واردكنندگان را نزد 

شركاي تجاري آنها خدشه دار كرده است.

ماسك با نرخ مصوب عرضه نمي شودابهامات حداكثر قيمت مصوب تخم مرغ لوازم خانگي از كمبود و احتكار تا گرانفروشي 

ممنوعيت واردات و كاهش تيراژ توليد انــواع لوازم خانگي، زمينه كمبود، احتكار و گرانفروشــي اين محصوالت، 
به خصوص اقالمي مانند كولرگازي كه سهم توليد داخل از بازار ناچيز است را فراهم كرده. خريد احتياطي است براي 
آينده به گزارش همشهري، باالرفتن دمای هوا موجب افزايش تقاضا براي برخي انواع لوازم خانگي سرماساز مانند انواع 
كولرگازي و آبي در بازار خرده فروشي شده است، اما بررسي قيمت خرده فروشي انواع كولرگازي بيانگر رشد قيمت اين 
محصوالت غالبا قاچاق در بازار مصرف است. سخنگوي تعزيرات حكومتي از احتكار 70درصدي لوازم خانگي خبر داد 
و گفت: سازمان حمايت بيشترين همكاري را با گشت هاي مشترك تعزيرات براي كشف كاالهاي احتكارشده داشته 
است و ادعاي احتكار 70درصدي لوازم خانگي، مستند به گفته توليدكنندگان و اعضاي اتحاديه لوازم خانگي است. 
ياسر رايگاني افزود: در مورد احتكار لوازم خانگي 2موضوع احتكار به قصد گرانفروشي و خريد توسط مصرف كنندگاني 
كه االن نياز به اين اقالم ندارند، اما آن را براي سرمايه گذاري خريد احتياطي است براي آينده مي خرند، مطرح است. 
اين ديدگاه سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي درحالي مطرح مي شود كه به اعتقاد اغلب مشتريان اكنون تنوع لوازم 

خانگي در بازار بسيار كم شده و كاهش عرضه، علت اصلي كمبود، گراني و گرانفروشي اين اقالم است.

با وجود اعالم نرخ مصوب و افزايش عرضه تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار، اختالف قيمت خرده فروشي 
و حاشيه بازار اين محصول همچنان باال مانده است. به گزارش همشهري، با وجود تغيير و اعالم چندباره 
نرخ مصوب تخم مرغ توسط متوليان تنظيم بازار، قيمت خرده فروشي هر شانه تخم  مرغ سايز متوسط در 
خرده فروشي هاي شهر تهران از 22 تا 25هزار تومان در نوسان اســت. معاون بازرسي و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اكنون قيمت مصوب هر كيلو تخم مرغ 11هزار تومان درنظر 
گرفته شده و فروش بيشتر از اين قيمت گرانفروشي است. سعيد محمدي پور افزود: قيمت هر شانه تخم مرغ 
حدود 2كيلوگرمي نيز از 30هزار به 20هزار تومان كاهش يافته است. اين در حالي است كه كامران كارگر، 
سرپرست دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، از كاهش قيمت تخم مرغ با توجه 
به محدوديت هاي صادراتي خبر داد و گفت: قيمت مصوب هــر كيلوگرم تخم مرغ درب كارخانه 9هزار و 
500تومان تعيين شده و بر اين اساس قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ براي مصرف كننده 11هزار و 500تومان 

است.

شيوع موج دوم كرونا و تأكيد مسئوالن بر اســتفاده از ماسك در مراكز عمومي، موجب رشد تقاضا و كمبود و 
گراني اين كاال با وجود نرخ هاي مصوب شده است. به گزارش همشــهري، بررسي قيمت خرده فروشي انواع 
ماسك سه اليه پزشكي، صنعتي و كارگاهي در داروخانه ها، فروشگاه ها و مراكز خرده فروشي حاكي از شكاف 
نرخ عرضه اين اقالم با قيمت مصوب است. عالوه بر ماسك ساير تجهيزات پزشكي مرتبط با كرونا نيز با كمبود 
و افزايش قيمت مواجه شده است. رئيس انجمن داروسازان استان تهران در نامه اي به رئيس سازمان غذا و دارو 
نوشت: از ابتداي شيوع كرونا در كشور تا امروز، حتي يك عدد ماسك سه اليه پرستاري با قيمت مصوب دولتي 
در داروخانه هاي استان تهران براي عرضه به مراجعان، توزيع نشده است. حميد خوئي خطاب به محمدرضا 
شانه ساز، افزود: از ابتداي شيوع كرونا، نهادهاي اجرايي دولتي، نرخ هاي مصوبي را براي ماسك محافظ اعالم 
كردند و سپس بر مبناي آن بارها داروخانه ها متهم به گرانفروشــي شدند. او افزود: طي ماه هاي گذشته انواع 
ماسك محافظ استاندارد و غيراستاندارد در خارج از داروخانه ها، اعم از عطاري ها و سوپرماركت ها و ديگر مراكز 

بدون كمترين نظارتي بر كيفيت و قيمت آنها، عرضه شده و مي شود.
قيمت برخي انواع دستگاه  تب، فشار و اكسيژن سنج در فضاي مجازي  قيمت برخي انواع بسته بندي تخم پرندگان در بازار  قيمت برخی انواع كولر گازي در بازار

فوت وفن 

راسته بازار

  با به نمايش درآمدن عالمت پايان شارژ 
گوشــي موبايل، نخســتين گزينه پيش 
روي شــما يافتن محلي براي شارژ كردن 
و استفاده از آن اســت اما بايد بدانيد كه در 
برخي جاها به دليل فني نبايد گوشي موبايل 

خود را به شارژ بزنيد.
  گرچه اغلــب فرودگاه هــا باكس هاي 
مخصوص براي شــارژ تلفن همــراه دارند 
اما مطلع باشــيد كه ممكن است با اتصال 
موبايل خود بــه يكي از كابل هاي شــارژ، 
دستگاه موبايل شــما ويروسي يا در برخي 
موارد اطالعات دستگاه شما دزديده شود. 
همچنين پريــز برق هاي تعبيه شــده در 
كوپه هاي قطار به دليل نوسان شدت جريان 
برق مي تواند به دستگاه شما آسيب جدي 

بزند.
   سالن عمومي هتل ها از ديگر محل هايي 
است كه نبايد گوشي موبايل خود را به شارژ 
بزنيد؛ چرا كه در اغلب هتل ها با وصل شدن 
به واي فاي يا استفاده از كابل شارژ، تغييراتي 
در سيستم تنظيمات موبايل شما ايجاد شده 
و باعث نصب برخي اپليكيشن ها بدون اطالع 

شما مي شود.
   استفاده از كابل هاي شارژ ماشين هاي 
كرايه اي و تاكســي نيز مي تواند منجر به 
دزدي اطالعات يا ويروس گرفتن سيستم 
عامل موبايل شما شود. وصل كردن گوشي 
موبايل به پريز شارژ كيوسك هاي توريستي، 
فروشگاه ها و پاســاژهاي خريد نيز اختيار 
سوءاستفاده از گوشي شما به برخي افراد را 
مي دهد تا مثال سيستم ضبط صدا و دوربين 

موبايل شما را دستكاري كنند.
  گرچه در كتابخانه ها همه چيز امن به 
 نظر مي آيد اما وقتي موبايل خود را به كابل 
شارژ وصل مي كنيد تنها با يك دكمه براي 
آپديت كردن نرم افزار، اجــازه مي دهيد 
اطالعات موبايل شــما در اختيار ديگران 
باشد. توجه داشته باشــيد كه بيشترين 
دزدي  اطالعات از طريق كابل هاي شارژ در 
كافي شاپ ها اتفاق مي افتد و برخي افراد 
سودجو با اســتفاده از كابلي كه به موبايل 
خود وصل كرده ايد، گوشي شما را كنترل 

و اطالعاتي كه مي خواهند را برمي دارند.

  آكواريوم  بازي شــايد در اين روزهاي 
كرونا، بهترين گزينه براي سرگرم كردن 
بچه ها در منزل باشــد. اغلب ماهي هاي 
آكواريومي قيمت بااليــي دارند ولي اگر 
بتوانيد يكي  دو ماهي زيبا و يك آكواريوم 
كوچك مهيا كنيد، چند ســاعت در طول 
روز بچه ها را سرگرم كرده ايد. ضمن اينكه 

ماهي، تميزترين حيوان خانگي است.
  اگر وقت و حوصله و مهارت كافي براي 
نگهــداري آبزيان در منــزل را داريد براي 
خريد انواع ماهي و ملزومات آن بايد سري به 
بورس آكواريوم نواب واقع در بزرگراه نواب 

صفوي، ميدان جمهوري اسالمي بزنيد.
  نــواب، بــورس آكواريوم فروشــان و 
ماهي هاي آب شور و شــيرين در تهران 
است و براي رسيدن به اين محل از ميدان 
جمهوري كه به سمت جنوب نواب برويد، 
مغازه هاي آكواريوم فروشي را مي بينيد كه 

در دو طرف خيابان نواب وجود دارد.
  در اين راســته بــازار چنــد ده مغازه 
ماهي فروشــي با ظاهري متفاوت وجود 
دارد كه هر كــدام در زمينــه تخصصي 
خود فعاليت مي كننــد. بعضي از مغازه ها 
توزيع كننــده و عمده فــروش بــوده و 
قيمت هاي آنها نســبت به بقيه پايين تر 

است.
  همچنين در اين راسته بازار مي توانيد 
انــواع تجهيــزات آكواريومــي ماننــد 
آكواريوم هاي شيشه اي و طلقي، پمپ هاي 
هوا، فيلتر، بخاري، گل و گياه مصنوعي و 

انواع غذاي خشك ماهي را تهيه كنيد.
  براي راه اندازي يك آكواريوم مناســب 
بايد ابتدا ابعاد مناسب آن براي منزل تان 
را پيــدا كنيد.معموال آكواريــوم با طول 
60ســانتي متر، ارتفاع 50ســانتي متر و 
عمق 30ســانتي متر ابعاد مناسبي دارد. 
بعد از تهيه آكواريوم بايد نسبت به خريد 
فيلتراســيون قوي اقدام كنيد. فيلترهاي 
موجود در بازار همگي چينــي بوده و در 
سه نوع داخل آبي، سقفي و سطلي عرضه 
مي شود كه قيمت انواع داخل آبي و سقفي 

آن بنابر نوع و كيفيت متفاوت است.
  با توجه به قرار گرفتن راسته بازار نواب 
درســت در خط مرز محدوده طرح زوج و 
فرد سابق يا طرح كاهش فعلي و مشكالت 
تامين جاي پارك در اين راسته بازار به نظر 
مي رسد اســتفاده از وســايل حمل و نقل 
عمومي بهترين گزينه بــراي خريد انواع 

ماهي و آكواريوم و لوازم جانبي آن است.

موبايل خود را اينجاها  به 
شارژ نزنيد!

بورس آكواريوم نواب

فرخنده رفائی
خبر نگار

 يا همه يا هيچ كس 
دبير انجمن واردكنندگان الســتيك درباره شايعاتي كه در هفته هاي گذشــته درخصوص استفاده برخي 
شركت هاي خصولتي از ارز دولتي براي واردات تاير مطرح شد، مي گويد: اين شركت از اعضاي انجمن نيست و 
به تازگي در اين زمينه فعال شده است. با اين حال ما موضوع را پيگيري و با وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
اين خصوص نامه نگاري كرديم. حرف ما اين است كه تخصيص ارز يا براي همه انجام شود و يا براي هيچ كس. اگر 
قرار باشد شركتي مستثنا شود بازار تاير به كلي به هم مي ريزد، چون هم اكنون واردكنندگان رسمي اگر ارزي 
هم دريافت كنند مابه التفاوت قيمت آن با ارز دولتي را مي پردازند و به همين دليل قيمت واردات آنها خيلي 
باال در مي آيد، و اگر در اين ميان يك شركت بتواند با ارز ارزان تر كاال وارد كند، تفاوت نرخ وارداتش با ديگر 

واردكنندگان به بازار شوك وارد مي كند.

چند و چون

قيمت فوالد را قدرت هاي پنهان تعيين مي كنند

نابســاماني در زنجيره فوالد در بحث 
قيمت گــذاري، به ويــژه در چندماه 
گذشته محل مناقشات بسياري ميان 
توليدكنندگان و وزارت صمت بوده و 
اين نابساماني در قيمت گذاري و توزيع، 
مصرف كنندگان را نيز دچار سردرگمي 
و چالش كرده است. دولت در آخرين اقدام براي ساماندهي  بازار، 
قيمت 8هزار و 500توماني را براي هر كيلوگرم فوالد تعيين كرده و 
اين درحالي است كه فوالد در بازار، 3تا 4هزار تومان باالتر از اين 
قيمت در حال معامله است. با حميدرضا رستگار، رئيس اتحاديه 

فروشندگان آهن و فوالد گفت وگو كرده ايم.

تعيين قيمت 8هزار و 500توماني براي فوالد  از سوي 
دولت را چگونه مي بينيد؟

واقعيت اين است كه فوالد در بازار داخلي بين 25تا30درصد گران تر 
از قيمت واقعي به دست مصرف كننده مي رسد. متأسفانه ميان گفته ها 
و تصميمات مســئوالن با اتفاقاتي كه در بازار آهــن و فوالد مي افتد، 
تناقض آشكاري مشاهده مي شود و دليل آن هم اين است كه افرادي 
نمي خواهند بازار آهن و فوالد به آرامش برســد؛ چرا كه سود آنها در 
التهاب بازار و در نتيجه  رفتار اين افراد به سمت گرانفروشي و سودجويي 
بيشتر اســت. ما در زمينه آهن و فوالد مصرفي كشور نه تنها نيازي به 
واردات نداريم بلكه مازاد توليد داريم. وقتــي قيمت آهن و فوالد را با 
درنظر گرفتن هزينه توليد و ديگر هزينه هاي جانبي محاسبه مي كنيم، 
به قيمتي تا 30درصد پايين تر از قيمت روز بازار مي رسيم. علت اصلي 
گراني آهن و فوالد به علت عدم كنترل بازار، نبود نظارت صحيح و توزيع 
آهن و فوالد در بازار با اســتفاده ازروش هايي غير از مجاري قانوني آن 

است.
راهكار مورد نظر شما براي كاهش نرخ اين محصوالت 

چيست؟
اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد مجراي رسمي توزيع اين محصوالت 
اســت اما هم اكنون در جلســات تصميم گيــري در زمينــه توزيع و 
قيمت گذاري، هيچ نماينده اي از فروشندگان آهن و فوالد حضور ندارد و 
در عوض افرادي اجازه دخالت و تصميم گيري پيدا كرده اند كه به دنبال 
منافع هستند. چطور مي شود در جلسات فوالدي، يكي از بخش هاي مهم 
و اثرگذار اين حوزه حضور نداشته باشد؟ اگر جايگاه قانوني فروشندگان 
كه مجراي قانوني توزيع هستند به رسميت شناخته شود، نظارت بر بازار 
از سوي اتحاديه به بهترين شكل انجام مي شود و گرانفروشي ها كاهش 
مي يابد، اما به نظر مي رسد متوليان امر تمايل ندارند اتحاديه آهن و فوالد 
و توزيع كننده ها در جلسات حضور داشته باشند و مسائل اصلي را مطرح 
كنند. متأسفانه جلساتي كه تا امروز برگزار شده خروجي خوبي نداشته 
و آنچه در تصميم گيري ها روي كاغذ مي آيد با آنچه در نهايت در بازار 

اتفاق مي افتد، شباهت و تناسبي با هم ندارد.
دليل اصلي گراني در زنجيره فوالد را چه مي دانيد؟

قدرت پنهان برخي تصميم گيران اين حــوزه باعث اختالف قيمت 
بسيار زياد فوالد در بورس و بازار آزاد است. هم اكنون ميلگرد در بازار 
بيش از 11هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم معامله مي شود درحالي كه 
در بورس 8هزار و 500 تومان قيمت گذاري شده اســت. توزيع خارج 
از شبكه رسمي و  واســطه گري دليل اصلي اين آشــفته بازار است. 
هم اكنون فروشــندگان آهن و فوالد اين محصوالت را با چند واسطه 
تهيه مي كنند و سود نامتعارفي در خريدهاي آنها هست كه باعث ضرر 
و زيان شديد آنها شده است. مشخص هم نيست اين سود به جيب چه 
كســاني مي رود. كارخانه هايي كه ظرفيت توليد خيلي كمي دارند، 
بيش از 10برابر نياز و ظرفيت خود خريد مي كنند و چون نظارتي بر 
توزيع نيست اين كاال 30تا 40درصد و بعضا 50درصد گران تر به دست 
مصرف كننده مي رسد. البته كارخانه هايي هم هستند كه از اين بازار 
نابسامان سوءاستفاده مي كنند و به صورت قطره چكاني كاال وارد بازار 
مي كنند. البته بايد غيرواقعي بودن كشــف قيمت ها در بورس را هم 
به اين داليــل اضافه كرد كه اين قيمت ها به هيــچ عنوان قابل تأييد 

كارشناسان واقعي بازار نيست.

آيا افزايش 55درصدي قيمت مصوب تاير از سوي سازمان حمايت از التهاب بازار خواهد كاست؟
رقابت تنگاتنگ الستيك و خودرو در گراني

قيمت ) تومان( مدلبرند
GNR-14K-SA8.700.000تي تري جنرال

GAC-TM24JN1/GAC-TM24JU114.300.000جي پالس

BTS OPTIMA 9HR90008.000.000تك الكتريك

ICA-24CH-A13.300.000ايران رادياتور

ASGA24UNWA19.000.000اجنرال

Titan Big Inverter TB307SK1 3000043.000.000ال جي

AX-H12A4/FV7.200.000آكس

FDMRN36AV1K49.000.000دايكين

AY-A24ECI15.000.000شارپ

RMB024HCHA2E16.500.000هيتاچي

قيمت )تومان (مشخصات و كاربردبرند محصول 

700.000نمايشگر ضربان قلب و اكسيژن خونپالس اكسيمتر

3.430.000تب سنج- مدل HC700رزمكس

599.000فشارسنج بازويي- مدل BM53بيورر 

1.375.000پالس اكسيمتر- مدل Pulse Oximeter CMS50D1زيكالس

1.200.000ليزري غيرتماسي- مدل TG8818Nتب سنج 

M6 1.690.000فشارسنج ديجيتال بازويي امرون

M3 1.078.000فشارسنج ديجيتال بازوييامرون

M2 788.000فشارسنج ديجيتال بازوييامرون

525.000تب سنج ديجيتال- مدل DG وكتو 

1.095.000پالس اكسيمتر- مدل C21چويسمد

قيمت ) تومان( مشخصاتنوع تخم مرغ 

9.700بسته بندي 15عددي - شانه هاي خميري شرينگتخم مرغ پوست سفيد 

13.100بسته بندي 20عددي - شانه هاي خميري شرينگتخم مرغ پوست سفيد

8.400بسته بندي 12عددي - شانه هاي خميري شرينگتخم مرغ پوست سفيد

9.800بسته بندي 24عددي- پتتخم بلدرچين

12.500بسته بندي سطلي در دار- 38 تا 42عددي )500گرم(تخم بلدرچين

6.400بسته بندي15عددي- پتتخم بلدرچين

8.400بسته بندي 12عددي- شانه هاي خميري شرينگتخم مرغ پوست قهوه اي 

6.400بسته بندي 9عددي- شانه هاي خميري شرينگتخم مرغ پوست قهوه اي

8.800بسته بندي 6عددي تخم كبك

16.800بسته بندي 12عددي- هر كيلوگرمتخم كبك

بازار الستيك كشــور مدت هاست جو آرامي ندارد  و 
گراني و كمبود بر آن سايه انداخته است. توليدكنندگان 
معتقدند با توجه به توان باالي توليد انواع تاير در كشور 
و تداوم توليد در كارخانه ها نبايد هيچ كمبودي در بازار 
داخلي وجود داشته باشد اما حقيقت بازار الستيك 
چيز ديگري است. افزايش قيمت انواع تاير در بازار با 
رشد نرخ ارز آغاز شد و با توقف تخصيص ارز به واردات 
از زمستان سال گذشــته اوج گرفت. با شيوع كرونا و 
تغيير اولويت هاي وارداتي ثبت سفارش واردات تاير 
و مواداوليه آن متوقف شــد و توليدكنندگان، 2ماه 
پاياني سال 98و ماه هاي ابتداي سال 99را با تكيه بر 
ذخاير مواداوليه موجود در انبارهايشان و البته با اميد 
از سر گيري تخصيص ارز دولتي به واردات مواد مورد 

نيازشان گذراندند؛ انتظاري كه هيچ گاه محقق نشد.
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 فروش
اطالعات

مائده امینی 
روزنامه نگار

این شماره

 نرخ سود
بانكی

نرخ سود بانكي در كشورهاي ديگر چه وضعيتي دارد؟

 سود بانكي
منبع درآمد نيست

نرخ بهره براي حساب پس انداز در كشورهاي مختلف 
بسیار متغیر اســت و از 0.01درصد بهره ساالنه تا 
10درصد سود ساالنه متغیر است. معموال نرخ بهره 
سالم براي يك حساب پس انداز تقريباً 2درصد است 
و در بسیاري از موارد چنین سودي توسط بانك هاي 
آنالين ارائه مي شود. در خارج از ايران، مالیات سود 
ســاالنه اي كه از بانك به دســت آورده ايد، از شما 

دريافت مي شود؛ درست مثل اينكه اين سود، درآمد 
حاصل از يك كار پاره وقت بوده است؛ در نتیجه به 
حســاب هاي پس انداز معموالً به عنوان محلي نگاه 
مي شود كه با خیال راحت پول خود را ذخیره كنید 
و به راحتي در مواقع لزوم به آن دسترســي داشته 
باشید. از يك حســاب پس انداز نه به عنوان درآمد 
بلكه به عنوان محلي براي رفع نیازهاي كوتاه مدت 
مالي و اهدافي مانند پس انداز براي مواقع ضروري، 
پیش پرداخت خريد خانــه، خريدهاي بزرگ مثل 
خودرو يا ســفر و ذخیره براي دانشــگاه استفاده 

مي شود.
خانواده ها معموال با ايــن قانون زندگي مي كنند كه 
حداقل هزينه هاي 3 تا 6  ماه زندگي را در يك حساب 
كنار بگذارند. اگرچه ممكن است رسیدن به اين مبلغ 
چالش برانگیز به نظر برسد اما اضافه كردن مبالغ اندك 
در هر هفته در رســیدن به اين هدف آنها را كمك 
مي كند. طبق يك نظرسنجي در اياالت متحده آمريكا 
در ســال2019، حدود 40درصد از پاسخ دهندگان 
از حســاب پس انداز خود به عنوان صندوق ذخیره 

اضطراري استفاده كرده اند.

هدف دوم آنها از حســاب پس انداز، ذخیره مبلغي 
به عنوان پیش پرداخت خانه اســت كه در اواسط 
سال2018 اين مبلغ به طور میانگین معادل 19هزار و 
900دالر بود. يك وام متعادل 300هزار دالري خريد 
خانه با مدت بازپرداخت 30ســال در كالیفرنیا نرخ 
بهره ثابت 3.5درصد را دارد. همچنین بازپرداخت 
15ســاله اين وام، نرخ بهره 3درصد دارد و خريدار 

بايد 20درصد پیش پرداخت داشته باشد.
در ادامه نگاهي مي اندازيم به نرخ سود سپرده هاي 

بانك ها در كشورهاي مختلف.

شبنم سیدمجیدي
روزنامه نگار

در آمار منتشرشــده توســط بانك جهاني، ميانگين نرخ سپرده در 
سوئيس منفي 0.21درصد قرار داده شده اســت؛ به اين معني كه 
بســياري از ســرمايه گذاران براي حفظ پول خود در ســوئيس به 
بانك ها پول هم پرداخت مي كنند البته نرخ بهره منفي بيشتر براي 
حساب هاي پس انداز حاوي 100هزار فرانك يا بيشتر اعمال مي شود.
 بيشتر حساب هاي پس انداز در ســوئيس مقدار كمي سود يا هيچ 
سودي را ارائه نمي كنند. البته بانك هاي پس انداز منطقه اي، بيشترين 
مقدار سود را ارائه مي كنند و بانك هاي بزرگ مثل كرديت سوئيس 
و سورچر كانتونال بانك، معموالً به مشتريان خود نرخ سود معقولي 

مي دهند كه در بعضي موارد تا 0.7درصد مي رسد.

خ سود ساالنه در سوئيس تا نر

 0.7درصد

انگلستان، يكي از رقابتي ترين بانك هاي اروپايي را دارد و نرخ سود نسبتاً 
خوبي توسط بانك هاي انگلستان ارائه مي شود. تعدادي از انواع مختلف 
حساب پس انداز در انگليس موجود است. بعضي از بانك ها، نرخ بهره بيش 
از يك درصد را پرداخت مي كنند. سپرده هاي بلندمدت نيز غالبا به عنوان 
اوراق قرضه با نرخ ثابت شناخته مي شوند كه نرخ بهره آنها حداكثر 
2.7درصد براي يك سپرده پنج ساله درنظر گرفته مي شود. 
بيشتر بانك هاي انگلستان نيز به 
افراد غيرمقيم خدمات ارائه 

نمي كنند.

خ سود ساالنه در انگلستان تا نر

2.7درصد

ســنگاپور يكي از باثبات تريــن و توســعه يافته ترين محيط هاي 
سرمايه گذاري در آسيا به شــمار مي آيد اما بازدهی ارائه شده توسط 
بانك هاي اين كشور به سختي از ميزان سود بانك هاي سوئيس فراتر 
مي رود. جالب است كه توجه داشته باشــيد كه بانك هاي سنگاپور 

معموالً براي مدت معيني، نرخ هاي سود خاصي ارائه مي دهند.
براي سپرده هاي بلندمدت پنج ساله نيز در بهترين حالت در سنگاپور 
نرخ بهره 1.2درصد در سال پرداخت مي شود. با اين حال ثبات نسبي 
قيمت دالر در سنگاپور باعث مي شود كه سپرده هاي كوتاه مدت در 
سنگاپور گزينه اي جالب براي سرمايه گذاراني باشد كه به دنبال تنوع 

جغرافيايي در سرمايه گذاري هاي خود هستند.

خ سود ساالنه در سنگاپور تا نر

1.2درصد 

وسعت بازار آلمان و افزايش تعداد خدمات مالي خالقانه، گزينه هاي 
سرمايه گذاري در آلمان را نسبتا جذاب نگه داشته است. سودي كه 
براي حساب هاي پس انداز در آلمان ارائه مي شود چندان سخاوتمندانه 
نيســت و حتي بانك هايي كه خدمات خود را جذاب نگه داشته اند، 
براي حساب هاي پس انداز ســودي بيشتر از بانك هاي سوئيس ارائه 
نمي كنند. براي ســپرده هاي ثابت، بانك هاي آلمانــی از همتايان 
سوئيسي خود پيشــي مي گيرند. تعدادي از سپرده هاي ثابت آلمان 
ارزش اين را دارند كه مشتريان به آنها توجه كنند. در اين حالت نيز 
براي يك سپرده ثابت پنج ساله، حداكثر نرخ سود ساالنه 1.45درصد 
خواهد بــود. بانك هاي آلماني كه به افراد غيرمقيــم اجازه بازكردن 
حساب سپرده مي دهند، بسيار اندك هستند، با اين حال برخي شعب 
در شهرهاي نزديك مرز ســوئيس بازكردن حساب پس انداز را براي 

ساكنان سوئيس در دسترس قرار داده اند.

خ سود ساالنه در آلمان تا نر

1.45درصد

آفريقاي جنوبي از جمله كشورهايي در دنيا به شمار مي آيد كه بيشترين 
نرخ سود ساالنه را پرداخت مي كند. دارندگان حساب پس انداز در كشور 
آفريقاي جنوبي مي تواننــد حداقل 2.6درصــد و حداكثر 7.5درصد 
از حســاب هاي خود در بانك ها سود ساالنه به دســت آورند. بانك هاي 
كوچك تر به طور مداوم باالترين نرخ بهــره را ارائه مي كنند و بانك هاي 
بزرگ تر نيز نرخ بهره تقريباً مناسبي دارند. سپرده هاي بلندمدت نيز در 
آفريقاي جنوبي نسبت به ديگر كشورها نرخ بازدهي بسيار بااليي دارند. 
اكنون بانك هاي كوچك تر براي ســپرده هاي ثابت پنج ساله نرخ بهره 
به ميزان 10.75درصد ارائه مي دهند. بانك هاي بين المللي اين كشور 
اكنون براي سپرده هاي ثابت پنج ساله نرخ سود بيش از 8درصد مي دهند.

خ سود ساالنه در آفريقای جنوبی تا نر

10.75درصد

روزگاري بود كه آمريكا روي سپرده ها ســود باالي 10درصد ارائه 
مي كرد اما خيلي وقت است كه ديگر چنين سودهايي ارائه نمي شود و 
يك سرمايه گذار در آمريكا بايد خيلي خوش شانس باشد كه بتواند به 
سختي روي سپرده خود يك درصد سود دريافت كند. با اين حال نرخ 
بهره در سال هاي اخير صعود كرده و در مقايسه با نرخ بهره ارائه شده 
توسط بانك هاي سوئيسي، اكنون بانك هاي آمريكايي بيشتر معرفت 

به خرج مي دهند! 
اكنون بعضي بانك هاي آمريكايي روي حساب هاي پس انداز نرخ سود 
ساالنه 2.27درصد ارائه مي كنند. روي سپرده هاي بلندمدت نيز كه 
متداول ترين شيوه سرمايه گذاري در اين كشور است، متوسط سود 
ساالنه در سال هاي گذشته يك درصد بوده است اما اكنون بانك ها و 
بعضي صندوق هاي اعتباري ای وجود دارند كه تا 4درصد بهره ارائه 

مي كنند.

خ سود ساالنه در آمريكا تا نر

4درصد

نرخ سود بانكي چه تأثيري در جابه جايي سپرده ها دارد؟

بازارهابرايبانكها
نقدينگي سرگردان ديگر تمايلي به جذب شدن به بانك ها نشان نمي دهد

كشاكش هاي نرخ سود بانكي در ايران سال هاست ادامه دارد. به جز سال هاي 95 تا 97، تقريبا در هیچ دو سالي نرخ سود بانكي 
در ايران مانند هم نبوده و مصوبات براي تغییر نرخ سود در يك سال گاهي بیش از 3بار ابالغ شده است. در شرايطي كه با تورم 
بیش از 40درصد، دالر بیش از 20هزارتومان و تحريم هاي همه جانبه دست و پنجه نرم مي كنیم،  نرخ سود بانكي اين روزها بعد 
از يك رفت و برگشت به 18درصد رسیده است. در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه، شوراي عالي بانك ها و مؤسسات اعتباري تصمیم گرفت، سپرده بانكي 
بلندمدت را از اول ارديبهشت99 با سود بیشتر از نرخ 15 درصد افتتاح نكند؛ كاهش نرخ سودي كه اتفاق جديدي نبود و ريشه در مصوبه سال95 داشت؛ 
مصوبه اي كه بانك ها به شیوه هاي مختلف آن را در نهايت اجرا نمي كردند. آنچه در فروردين99 اتفاق افتاد تأكید بیشتر بانك ها و الزام رعايت كاهش نرخ 
سود بود. بر اين اساس بانك ها ملزم شدند كه به حساب هاي بلندمدت بیشتر از 15درصد و حساب هاي كوتاه مدت هم بیشتر از 8درصد سود پرداخت نكنند. 
اين الزام اما يك ماه هم دوام نیاورد و دوباره نرخ سود بانكي به وسیله انتشار اوراق 18درصدي به سبد سپرده گذاران بانكي برگشت؛ تورم و نگراني از مديريت 
نقدينگي در اقتصاد خسته ايران دوباره كار خودش را كرد. نحوه گردش سرمايه شخصي دغدغه اي همیشگي براي دارندگان سرمايه خرد و كالن محسوب 

مي شود. كاهش مدام نرخ سود بانكي در شرايطي كه بورس رشدي اغواكننده دارد، ممكن است تصمیم بسیاري از سرمايه داران را تحت تأثیر قرار دهد.
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اگر 10ميليون تومان داشتيم...

سوابق  سود بانكیچقدر پول در بانك ها داريم؟ 
   در فاصله ســال هاي 1390 تا 1392 تعيين نرخ سود 

بانكي در اختيار بانك ها قرار گرفت.
   در حد فاصل سال90 تا 92، سود بانكي با نرخي بين 7 
تا 20درصد اعمال مي شد؛ نرخ هايي كه چندان در بانك ها 
اجرايي نشد و در نتيجه رقابت مخرب بانك ها و مؤسسات 

مالي اعتباري غيرمجاز، نرخ هاي بيش از 30 درصد هم در 
برخي بانك ها و مؤسسات ارائه شد.

   از ســال1393 مديريت و كاهش نرخ سود بانكي در 
دستور كار بانك مركزي قرار گرفت.

   در راستاي متناسب ســازي  با نرخ تورم كه در مسير 
كاهشــي قرار گرفته بود، نرخ ســود بانكي در سال93 به 
22درصد ساالنه كاهش پيدا كرد و براي كوتاه مدت نيز 

حداكثر 10درصد تعيين شد.

   در سال1394 كاهش نرخ ســود بانكي 2بار اتفاق 
افتاد كه يك بار به 20 و بــار ديگر به 18درصد كاهش 

پيدا كرد.
   در سال1395 بار ديگر نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرد 

و به 15 درصد رسيد. 
   در بهمن مــاه ســال 97 و در جريان نوســان ارزي، 
بانك مركزي براي جذب نقدينگي به مدت 2هفته اوراق 
گواهي سپرده با سود 20 درصد را منتشر كرد كه در اين 

مدت با فروش 240هزارميليارد تومــان اوراق، نه تنها 
منابعي جذب نشــد، بلكه عمدتا ســپرده هاي قديمي 
از 15به 20درصد افزايش يافت كه برآوردها نشــان از 
تحميل هزينه  12 هزارميليارد توماني براي بانك ها دارد.

   ابتداي ارديبهشــت99، بانك ها ملزم به رعايت سقف 
15درصدي براي سود ساالنه سپرده شدند. 

   هم اكنون دوباره نرخ سود بانكي به سقف 18درصدي 
برگشته است. 

مانده كل ســپرده هاي بانكي تا پايان فروردين 
ســال جاري بيش از 2776هزار ميليارد تومان 

برآورد شده است.

 افزايش سپرده هاي بانكي 
در سال98

مجموع سپرده هاي بانكي تا پايان سال1398 بر 
اساس اعالم بانك مركزي به 2411هزار ميليارد 

تومان رسيده بود.

بررســي ها نشــان مي دهد كه در فروردين ماه 
ســال1397 ميزان مانــده ســپرده هاي بانكي 
1676هزار ميليارد تومان گزارش شــده بود. اين 
رقم نسبت به  مدت مشابه سال قبل از آن به ميزان 
30.7درصد رشد كرده بود كه در آن زمان يكي از 

رشدهاي باال محسوب مي شد.

حجم سپرده هاي بانكي در فروردين سال جاري 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل، 33.3درصد 
افزايش پيدا كرده اما نســبت به پايان سال تنها 

2.2درصد بيشتر شده است.

مربــوط  بانكــي  ســپرده هاي  بيشــترين 
بــه اســتان تهــران اســت كــه ارزش آن به 

1518هزار ميليارد تومان مي رسد.

كهگيلويه و بوير احمد كمترين سپرده هاي بانكي 
را در خود جاي داده اســت؛ مردم در اين اســتان 
تنها 7200ميليارد تومان پول در حساب هاي خود 

داشته اند. 

 نسبت تسهيالت به ســپرده هاي بانكي 80درصد 
بوده و اين در حالي است كه اين رقم در فروردين99 

به 78.5 درصد كاهش پيدا كرده است. 

بانك ها در پايان فروردين سال جاري،  29.5درصد 
بيشتر نسبت به سال گذشته تسهيالت داده اند و اين 
در حالي است كه 33.3درصد سپرده جذب كرده اند.

 2776
هزار ميلياردتومان

 2411
هزار ميلياردتومان

1676
هزار ميلياردتومان

1518
هزار ميلياردتومان

7200
 ميلياردتومان

 32
درصد

33.3
درصد

78.5
درصد

29.5
درصد

   اگر در ابتداي فروردين امسال 10ميليون تومان داشتيم و آن را به يكي از بانك ها 
سپرده بوديم، در پايان خرداد سرمايه ما 12درصد رشد ساالنه كرده بود؛  سرمايه خرد 

ما در پايان سه ماهه بهار  به 10ميليون و400هزار تومان رسيده بود.
   اگر در ابتداي ســال،  10ميليــون تومان دالر خريــده بوديــم، در پايان خرداد 
مي توانستيم آن را با 2ميليون و 250هزار تومان سود بفروشيم و سرمايه خود را به بيش 

از 12ميليون تومان برسانيم.
   در مورد طال اندكي اوضاع بهتر است. اگر 10ميليون تومان سكه يا طال خريده بوديم، 

 سرمايه ما بعد از 3 ماه با 30.5درصد رشد به 13ميليون و 500 هزارتومان مي رسيد.
   بورس اما اساســا در اعداد ديگري ســير مي كند. 10ميليون تومان سرمايه اول 
فروردين اگر به بازار سرمايه سپرده مي شد امروز با 14ميليون و 800هزار تومان سود به 

حدود 25ميليون تومان مي رسيد!

 بر اساس اعالم مركز آمار، نرخ تورم ساالنه 
خرداد ماه 1399 براي خانوارهاي كشور 
به 27.8 درصد رسیده اســت و اين در 
حالي است كه امروز، نرخ سود بانكي براي 
ســپرده هاي بلندمدت 18درصد و براي 

سپرده هاي كوتاه مدت 10 درصد است.

بازار طال در سه ماهه نخست سال جاري، 30.5درصد 
بازدهي داشته است؛ افزايش قیمتي كه به نظر مي رسد 
بخشي از آن ريشه در افزايش قیمت طالي جهاني دارد.

بورس اوراق بهادار در چهارماه ابتدايي سال بازدهي 148درصدي براي 
سرمايه گذاران به همراه داشته است.

 براساس گزارش بانك مركزي، سود سپرده سرمايه گذاري 
كوتاه مدت عادي، 10درصد، سود سپرده سرمايه گذاري 
كوتاه مدت ويژه3ماهه 12درصد، سود سپرده سرمايه گذاري 
كوتاه مدت ويژه 6ماهه، 14درصد، سپرده سرمايه گذاري با 
سررسيد يك سال، 16درصد و سود سپرده سرمايه گذاري 

با سررسيد 2سال، 18درصد تعيين شده است.

بازار ارز هم، اگر نرخ دالر را معيار قرار دهيم، در ســه ماهه نخســت 
سال جاري تنها 22.5درصد بازدهي داشته است.
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 سوءاستفاده
از كرونا

این شماره

 نرخ سود
بانكی

در ايــن مــدت كه دولــت نرخ 
سود ســپرده را كاهش داده بود، 
اســتقبال مالكان از اخذ وديعه 
مسكن به شدت كاهش يافته و با افزايش اجاره بها، مستأجران به 
نخستين قربانيان اين تصميم تبديل شدند. البته اين موضوع از 
زماني كه با دستورات بانك مركزي به نظام بانكي مبني بر رعايت 
نرخ ســود مصوب و تقويت زمزمه كاهش نرخ سود سپرده هاي 
بانكي و جمع آوري مؤسســات مالي غيرمجاز كــه رقابت هاي 
غيرسالمي با نهادهاي متشكل پولي و بانكي و مؤسسات اعتباري 
داراي مجوز از بانك مركزي بر سر جذب ســپرده را آغاز كرده 
بودند، دامن زده شــد و بازار اجاره بهاي مســكن دســتخوش 
تالطمات عديده اي شــد. در واقع با توجه به مشــكالت اقتصاد 
كالن كشور كه ركود در انواع كســب و كارها به خصوص توليد 
را دامن زده اســت، تنها  جايی كه براي سرمايه هاي خرد مردم 
مامن مناسبي محسوب مي شود، شبكه بانكي است. اما به دليل 
تالش دولت براي كاهش سود سپرده ها، بازار پول به عنوان تنها 
بازار سودده نيز به تدريج از گردونه رقابت ها در حال حذف شدن 
است و به همين دليل مهم ترين فاكتور تعيين اجاره بها كه زماني 
مانع افزايش نرخ كرايه مسكن بود، اين بار خود عامل گراني بازار 

اجاره بها شده است.
24تير طبق اعالم بانك مركزي، نرخ ســود سپرده گذاري بانكي 
مجددا تا 18درصد افزايش يافت و از 14تير ماه در حال اجراست. 
بايد ديد اين افزايش نرخ سود بانكي تا چه اندازه برتصميم مالكان 
مبني بر گرفتن وديعه يا اجاره بها از مستأجران تأثير گذاشته و جو 

حاكم بر اين فضا چگونه است؟

مالكان به دنبال وديعه بيشتر نيستند
فعاالن بازار امالك معتقدند پايين بودن نرخ ســود سپرده هاي 
بانكي، بسياري از صاحبخانه ها و موجران حرفه اي را كه تنها راه 
درآمدشان، اخذ اجاره از مستأجر است، ترغيب به گرفتن اجاره 
بها كرده اســت و آنها ديگر حاضر به پذيرش پول وديعه )رهن( 
نيستند. آقاي ريحاني، يكي از مشاوران امالك منطقه زعفرانيه در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: »مالكان راحت ترند كه اجاره بها 
دريافت كنند چون معتقدند دغدغه اش كمتر اســت زيرا كسب 
سودهاي بانكي را ديگر به صرفه نمي دانند و روي گرفتن اجاره بها 
متمركز شده اند. البته در اين آشفته بازار قيمتي، هر كس نرخي 
براي منزل مسكوني اش مي گذارد و مي توان گفت در 2ماه اخير 
اجاره بها حدود 30درصد افزايش يافته اســت. البته ما ســعي 
مي كنيم با توجه به وضعيت بازار، قيمت ها را كمي متعادل كنيم 
و مالكان را متقاعد مي كنيم كه همان اجاره عرف  ماه گذشته را 

بگيرند؛ چرا كه مستأجران توان پرداخت اجاره بها را ندارند.«

جابه جايي منطقه به منطقه 
وضعيت موجود سبب شــده تا بخش عمده اي از مستأجراني كه 
به دنبال اجاره مسكن به شكل رهن كامل هستند، در يافتن ملك 

مورد نظر خود با سختي مواجه شوند.
آقاي عبداهلل پور يكي از مشاوران امالك منطقه5 در محله پونك 
در اين مورد مي گويد: »بحران كرونا فرصتي ويژه براي مستأجران 
شــده تا ســر جاي خود بمانند البته نه به اين معنــا كه قرارداد 
جديدي با مالك تمديد كرده باشند بلكه صرفا براي مهلت گرفتن 
از وي براي جابه جايي. اگر كرونا نبود بازار نقل و انتقاالت خود را 

سود بانكي با نرخ تورم چه رابطه اي دارد؟
معموال نظر اقتصاددانان بر اين است كه بهتر است نرخ 
حقيقي بهره دست كم صفر يا مثبت باشد. در يك روش 
ساده يعني نرخ بهره اســمي حداقل به اندازه نرخ تورم 
باشد. البته محاســبه نرخ حقيقي بهره به اين سادگي 
نيست. به عوامل مختلفي بستگي دارد. براي مثال اگر 
ريسك كمتر سپرده گذاري بانكي ضريبي بيش از يك در 
مقايسه با گزينه هاي سرمايه گذاري يا پس انداز غيرپولي 
ديگر داشته باشــد، در اين صورت نرخ سود حقيقي در 
جهت مثبت در مقايسه با روش مذكور تعديل مي شود. 
در مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بين اقتصاددانان اين 
مناقشه وجود دارد كه آيا اول بايد براي كنترل تورم نرخ 
بهره را باال برد يا اينكه بدون دسـتكاري قيمت ها، بايد 
عملكرد بخش واقعي اقتصاد را درست كرد و با نظارت بر 
بانكداري و كاهش سوءمديريت ها، فرايند انباشت سرمايه 

را تحت نظر گرفت.
آيا نرخ فعلي با اقتصاد كشــور سازگار 

است؟
سال گذشته ميانگين نرخ تورم 41 درصد شد. اگر امسال 
هم در همين حد باشد، يعني نرخ حقيقي بهره در جهت 
منفي حركت كرده اســت. بنابراين با اين شرايط حتي 
با لحاظ پيچيدگي هاي مذكور سازگار نيست. اما نكته 
مهم اين است كه افزايش نرخ سود اسمي با هدف تعديل 
نرخ حقيقي مي تواند خود هم موجب ركود بيشتر بشود 

و هم تورم. بنابراين راهكارهاي متعارف پاسخگو نيست. 
بايد زمينه را براي مهار تورم ساختاري از طريق ارتقاي 
بهــره وري و ظرفيت جذب و كاهش شــديد انتظارات 

فراهم كرد.
چرا 2 ماه پيش نرخ سود بانكي را كاهش 

دادند و االن افزايش؟
به نظر من بانك مركزي در ابتدا نرخ سود را كاهش داد 
تا دستش در سياســتگذاري اين نرخ از طريق خريد و 
فروش اوراق بدهي در عمليات بين بانكي آزادتر باشد. 

آيا نرخ سود بانكي فعلي با شرايط اقتصادي موجود سازگار است؟

بازي با نرخ سود بانكي با هدف 
تامين بودجه انجام شد

 

گفت وگو با علي ديني تركماني؛ اقتصاددان

افزايش نرخ سود بانكي چه تأثيري بر رفتار صاحبخانه ها دارد؟

تغيير معادالت وديعه و اجاره مسكن
خديجه نوروزي

روزنامه نگار

اگر كاهش نمــي داد، االن كه اقدام به فــروش اوراق و 
جذب پول مي كند، نرخ سود به رقم هاي باالي 20درصد 

افزايش مي يافت.
هدف بانك مركزي از تغيير دوباره نرخ 

سود بانكي چيست؟
با اســتفاده از فروش اوراق بدهي در بازار اوليه و ثانويه 
بانك مركزي مي تواند از سويي به تامين بخشي از بودجه 
دولت دست بزند و از سوي ديگر نرخ سود را در كريدور 

مدنظرش تنظيم كند.
تبعات آن براي مردم چيست؟

اگر نرخ ســود بانكي خيلي پايين باشد، تمايل كمتري 
براي سپرده گذاري در بانك ها در مردم ايجاد و سرمايه ها 
در ملك و خودرو و طال و ارز انباشــته مي شود. اگر نرخ 
سود بانكي خيلي باال باشد، به لحاظ اخالقي، زمينه ساز 
رباست و نشان دهنده بيماري در اقتصاد است. چون نرخ 
باالي سود در اقتصاد يعنـــي اجزا و عناصر آن اقتصاد 
درست كار نمي كند. در كشورهاي پيشرفته نرخ سود 

بانكي، 2يا 3درصد و حداكثر 4تا 5درصد است.
كاهش نرخ سود در گذشته چه تأثيري بر 

بازار ارز و ساير بازارها داشت؟
كاهش نرخ سود مي تواند بر جايگزيني پس انداز غيرپولي 
به  جاي پس انداز ســپرده اي تأثير بگذارد. البته بسته 
به ميزان كشش ســپرده گذاري به نرخ ســود. هر چه 
ريسك پذيري ســپرده گذاران بيشــتر باشد واكنش 
بزرگ تــري رخ مي دهد. بنابراين تركيب ســپرده ها از 
شبه پول به جزئي از پول كه سپرده هاي ديداري است 
تغيير مي كند؛يعني منابع بلندمدت بانكي كمتر مي شود 
كه منبع اصلي تامين انباشت سرمايه محسوب مي شود. 
در اين سو 2 اتفاق ديگر رخ مي دهد؛ 1- افزايش قيمت 
دارايي هايي چون سهام و ارز و طال و مستغالت. 2- اگر 
منابع صرف شده براي سهام و ارز و طال تأثير جدي در 
فرايند انباشت سرمايه نداشته باشد، ناموزوني ساختاري 

در آينده موجب بروز تورم باال مي شود.
چه استداللي پشــت كاهش نرخ سود 

بانكي بود؟
در نگاه متعارف اقتصاد نئوكالسيكي، سود بانكي عامل 
تعيين كننده اصلي سرمايه گذاري است. بنابراين، فرض 
مي شود با كاهش آن انگيزه براي سرمايه  گذاري بيشتر 
مي شــود. در نگاه غيرمتعارف كينزي و پست كينزي، 
سرمايه گذاري، اول تابعي از تغييرات توليد و سپس نرخ 
سود بانكي است. يعني، اولي، ســرمايه گذاري را صرفا 
پديده اي قيمتي مي بيند و دومــي تركيبي از مقداري 
توليد و قيمتي سود بانكي. اينكه با سياست پولي كاهش 
نرخ ســود بانكي، امكان تشويق ســرمايه گذاري و در 
نهايت توليد ملي وجود دارد يا نه، بســتگي به 2 عامل 
دارد: حساسيت ســرمايه گذاران نســبت به نرخ سود 
بانكي و بهره وري ســرمايه گذاري. اگر هر دو باال باشد 
اين سياست مي تواند اثرگذار باشد. در غيراين صورت، 
ناموفق از آب در مي آيد. اين را هــم بايد گفت مادامي 
كه چشم انداز آينده اطمينان بخش نباشد، انگيزه براي 
سرمايه گذاري از طريق كاهش نرخ سود بانكي چندان 
تقويت نمي شود. از طرفي تجربه  سال هاي گذشته نشان 
مي دهد كه بهره وري سرمايه در كشور ما بسيار پايين 
است. پروژه هاي ناتمامي چون بزرگراه تهران - شمال، 
مصداق برجسته اي از فرايند انباشت سرمايه فشل است. 
اين بهره وري ضعيف يكي از داليل اصلي مطالبات معوقه 
بانكي است. تســهيالت بانكي قفل شده در پروژه هاي 
سرمايه گذاري ناتمام معادل است با مطالبات معوقه يا 

بهتر است بگوييم سوخت شده  بانكي.
تصميم گيري در تغيير و تعيين نرخ سود 
بانكي آن قدر بايد با حساســيت و كار كارشناسي 
انجام و تبعات آن به خوبي درنظر گرفته شــود كه 
اقتصاد كشور و خانوارها را با مشكل مواجه نكند. آيا 
تصميماتي كه در اين مدت در اين حوزه گرفته شده 

كارشناسانه بوده؟
به هر حال روال كارشناسي دارد  ولي به داليل ساختاري 
و قفل شدگي نظام مند، از راه هاي معمول امكان ايجاد 
گشايش وجود ندارد. هر سياستي بدون تغييرات نهادي 
ســاختاري موجب بروز شــوك هاي بزرگ در بازار يا 

بازارهاي ديگر مي شود.

نورا عباسي
روزنامه نگار

حال اين روزهــاي اقتصاد 
ايران مانند كالف سردرگمي 
است كه براي يافتن سرنخ 
و گشــودن اين گره راه پرپيچ و خمي را بايد طي كرد؛ 
مانند روزي كه خبر افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي 
لبخند بر لب سپرده گذاران نشــاند اما در سوي ديگر، 
اين توليدكنندگان بودند كه با نااميــدي خود را براي 
افزايش سود تسهيالت آماده كردند. سود حاصل براي 
سپرده گذاران و بهره  وامي كه دريافت كنندگان تسهيالت 
مي گيرند همچون دو خط موازي اي هستند كه صعود 
و نزولشان به يكديگر وابســته است. براي بررسي تأثير 
افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي بر نرخ تسهيالت و 
دايره فعاليت فعاالن بخش خصوصي با بهرام شكوري، 
رئيس كميســيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران و 
حسين سليمي، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و عضو 

هيأت مديره بانك خاورميانه گفت و گو كرديم.
بهرام شكوري كه سال هاست دســتي بر آتش فعاليت 
اقتصادي بخش خصوصــي دارد، براي بررســي تأثير 
افزايش نرخ سود سپرده بانكي بر فعاليت بخش خصوصي 
به شرح تجربه بانكي ديگر كشورها پرداخت و گفت: در 
كشورهاي ديگر به دليل آنكه به پول افراد در بانك سودي 
تعلق نمي گيرد، حجم نقدينگي هم افزايش پيدا نمي كند 
اما در ايران شاهد بوديم كه برخي از بانك هاي خصولتي 
فقط براي آنكه سپرده هاي بيشتري جذب كنند- در يك 
روند رقابتي- بهره بيشتري را به سپرده افراد مي دادند. 
زماني كه 30درصد به ســپرده ها بهره مي دهند يعني 
اين حجم پول در جامعه افزايش پيــدا مي كند و تورم 
باال مي رود. حجــم نقدينگي نزد مردم مــا نزديك به 
3هزار ميليارد تومان است و هر بار مي بينيم اين نقدينگي 
به سمت بازار ارز، طال و بورس مي رود و اين بازارها را به 

هم مي ريزد. 
بر اســاس گفته شــكوري، در نتيجه اين اتفاق، حجم 
نقدينگي باال مي رود و از ســوي ديگر هزينه تمام شده 
پول براي بانك ها بيشتر مي شود؛ »زماني كه بانك ها اين 
شرايط را مي بينند و به مردم سود 25درصد مي دهند، 
قطعا به من فعال اقتصــادي وام را با ســود 30درصد 

مي دهند تا سود كنند.«

او در رابطه با افزايش نرخ ســود تسهيالت در جريان 
افزايش نرخ ســود بانكي توضيــح داد:»بانك ها كار 
بانكداري مي كنند يعني پولي را از مردم تحت عنوان 
سپرده مي گيرند، بهره اي به آن سپرده تعلق مي گيرد 
و در كنار ايــن بهره، بانك ها بحثي هــم تحت عنوان 
هزينه هــا را درنظر مي گيرند كه مجموعــه اين روند 
قيمت تمام شــده پول براي بانك را مشخص مي كند. 
از سوي ديگر تالش مي كنند تا وام را به فعال اقتصادي 
باالتر از آن قيمت تمام شده، ارائه كنند تا سود خود را 

به دست بياورند«.
در چنين شــرايطي اين ســؤال پيش مي آيد كه فعال 
اقتصادي چطور با اين بهره هاي سنگين قرار است كه با 
توليدكنندگاني در سطح جهان رقابت و خود را در چرخه 
توليد حفظ كند؟ سؤالي كه شكوري آن را اينگونه پاسخ 
داد: »ما مي خواهيم با محصولمان در دنيا رقابت كنيم، 
يكي از بخش هايي كه بر قيمت تمام شده اثر مي گذارد، 
بهره اي است كه به بانك ها پرداخت مي شود. وقتي در 
دنيا رقيب ما در يك محصول مشــابه، با وام 5يا نهايتا 
6درصد از بانك تسهيالت مي گيرد اما فعال اقتصادي ما 
وام با سود 30درصد دريافت مي كند، مشخص است كه 
قيمت تمام شده محصول براي ما باالتر مي رود. اين اتفاق 
موجب تشديد تورم و افزايش قيمت مواداوليه مي شود، 
در درازمدت قدرت رقابت توليدكننده داخلي را از بين 
مي برد و به بيكاري و تورم افسارگسيخته ختم مي شود«.

رشد منفي اقتصاد ريشــه در افزايش نرخ سود 
تسهيالت دارد

حسين ســليمي، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و 
عضو هيأت مديره بانك خاورميانه با توجه به حوزه هاي 
فعاليتش از منظر بانكداري و فعاالن بخش خصوصي به 

تحليل پرداخت.
او در اين رابطه گفت: پس از آنكه نرخ سود سپرده بانكي 
افزايش پيدا مي كند بايد منتظر باشيم تا سود تسهيالت 
بانكي هم روند صعودي را پيش بگيرد. ما بايد ســر نخ 
ماجرا را پيدا كنيم و ببينيم كه چرا نرخ سود افزايش يا 
كاهش پيدا مي كند. تورم عامل اصلي اين اتفاقات است، 
در دوراني كه تورم ما باالتر از سود سپرده است، دولت 

افزايش نرخ سود چه تأثيري بر هزينه تامين مالي براي بنگاه هاي اقتصادي دارد؟

 توليد؛ گروگان افزايش
نرخ سود تسهيالت

 

فعاالن بخش خصوصي معتقدند افزايش نرخ سود، كاهش توليد را در پي دارد

و بانك ها به سپرده گذار پول كمتر از تورم مي دهند؛ در 
واقع پولي كه افراد تحت عنوان سود سپرده بانكي از بانك 
مي گيرند، اگر 18درصد باشد، باز هم از تورم عقب است.

ســليمي معتقد اســت كه نبايــد بار حل مشــكل 
تســهيالت گيرندگان را بــر دوش ســپرده گذاران 
گذاشت؛»ســپرده گذار چــه گناهي كرده اســت كه 
بار تورم مملكت را بكشد يا شــرايطي را مهيا كند كه 
تسهيالت گيرندگان، وام هاي ارزان تر بگيرند و زمينه  
براي رونق اقتصادي مهيا شود. كشورهاي خواهان رونق 
توليد، وام هاي ترجيحي براي صنعت دارند يا وام هاي 
دولتي شان بار اين خواسته - نياز به جهش اقتصادي و 
ايجاد اشتغال- را به دوش مي كشند. اينگونه نيست كه 
فردي با تورم 30درصد خواهان تسهيالت باشد، چون 
وقتي محاسبه كند، متوجه مي شود كه اين وام ها توان 

رؤيارويي در برابر تورم را ندارند و جواب نمي دهند.«
بر اساس گفته سليمي در اين مواقع، دولت بايد بار را به 
دوش بكشد. اگر يك واحد توليدي بخواهد به سوددهي 
برسد، مجبور است كه از وام هايي با بهره پايين استفاده 
كند. زماني كه سود تسهيالت را پايين نگه داريم يعني 
بايد سود سپرده هم پايين باشد؛»اما در ايران سپرده گذار 
مي گويد كه چرا من سودي در حد و اندازه تورم يا حداقل 
نصف تورم دريافت نكنم؟ در تمام اقتصاد هاي دنيا، نرخ 
تورم فاصلــه ناچيزي با نرخ بهــره دارد. در دنيا بهره ها 
يك درصد و در مقابل تورم هم 2درصد است. حال كه در 
ايران برخي تورم را 30درصدي اعالم مي كنند، اگر به 
سپرده گذار 17درصد سود بدهيم يعني 13درصد كمتر 

از تورم سود به سپرده گذار داده ايم.«
تفاضل بين سپرده و تســهيالت رقمي حدود 4درصد 
اســت كه اين رقم، هزينه بانك ها، هزينــه دريافت و 
پرداخت سپرده و پرداخت تسهيالت را شامل مي شود؛ 
به  عبارت ديگر هر زمان سود سپرده 20درصد شود، سود 

تسهيالت 24درصد مي شود.
شكوري در اين رابطه افزود: »هر چه نرخ تسهيالت باال 
باشد، سود آوري توليدكننده كاهش پيدا مي كند. درست 
است كه برخي مي گويند توليد كننده مي تواند قيمت 
كاال را با تورم هماهنگ كند اما توليد كاالي داخلي به 
نقطه اي مي رسد كه از نظر قيمتي توان رقابت با كاالي 
وارداتي مشابه را ندارد. با توجه به اقتصاد تحريمي ايران، 
زمينه اي فراهم شده كه به صورت خودكار امكان براي 
رقابت با كاالي خارجي حذف شده است اما توليد كننده 
در نهايت محاسبه مي كند كه اگر يك كاال را با نرخ بهره 
و تورم باال توليد كند، برايش سودآور است يا خير؟ هر 
زماني كه توليدكننده به اين سؤال پاسخ مثبت دهد، ما 
شاهد رشــد اقتصادي، حداقل در صنعت خواهيم بود. 
صنعت ما هميشه 12تا 14درصد رشد داشته و اگر اين 
رشد منفي شود يعني به شكل زنجيره اي مشكالتي در 

توليد و البته نرخ تسهيالت رخ داده است«.

تهران به بازاريابي ملك براي تعدادي از بنگاه هاي معامالت ملكي 
مشغول اســت، مي گويد: »قبال به وفور در اين منطقه مالكاني 
بودند كه امالك خود را رهن كامل مي دادند؛ به خصوص كه بيشتر 
مشتريان آنها بازرگاناني بودند كه درآمدهايشان ارقام بااليي بود 
و مايل بودند كه واحدهاي مســكوني را به صورت رهن كامل در 
اختيار بگيرند اما هم اكنون به دليل آنكه سود سپرده بانك ها بسيار 
پايين اســت، به ندرت مالكي مي توان يافت كه به رهن كامل يا 

افزايش وديعه مسكن و كاهش اجاره بها مايل باشد.«
به عقيده وي، هم اكنون بيشتر موجران يا مالكاني كه به افزايش 
پول پيش رضايت مي دهند، ســازندگان امالك نوساز در مناطق 
گرانقيمت تهران هستند كه از يك ســو به دليل ركود سنگيني 
كه در بازار خريد و فروش مســكن حاكم است، از فروش امالك 
نوساز خود نااميد شده اند و از سوي ديگر به دليل وام هاي سنگين 
يا اعتباراتي كه از وام دهندگان خصوصي براي تكميل واحدهاي 
مسكوني دريافت كرده اند، تحت فشار بازپرداخت بدهي هايشان 
هســتند و به همين دليل براي آنكه بتوانند بخشــي از بدهي ها 
را تســويه كنند، به رهن كامل ملك خود رضايت مي دهند. يك 
دسته ديگر از موجراني كه مايل به رهن كامل ملكشان هستند، 
خانوارهايي هســتند كه واحد مســكوني دوم و سوم خريداري 
كرده اند و بخشــي از هزينه خريد ملك را از محــل رهن كامل 
مستأجر تأمين مي كنند، اين روش بيشتر براي واحدهاي مسكوني 
كوچك اســت كه مبلغ رهن كامل بعضا تا يك سوم ارزش واحد 

مسكوني مي رسد.
 از آنجا كه هم اكنون در بازار خريد و فروش ملك در تهران، بيشتر 
تقاضاهاي خريد در بخش خانه هاي مصرفي و كوچك است و ساير 
واحدهاي مسكوني كه قيمت بااليي براي خريد و فروش دارند، از 
گردونه معامالت حذف شده اند، در نتيجه اخذ وديعه نيز محدود 
به همين خانه هاســت كه بخش كوچكي از واحدهاي مسكوني 
تهران را تشكيل مي دهند و مالكان ساير خانه ها متمايل به گرفتن 

اجاره هستند.

24تير امسال شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد و درباره تغيير نرخ سود 
بانكي تصميم مهمي گرفت؛ اين شورا ضمن موافقت با پيشنهاد بانك مركزي 
براي افزايش نرخ سود بانكي، ســقف نرخ سود سپرده هاي بانكي )دو ساله( را 
18درصد تعيين كرد. افزايش نرخ سود به 18درصد درحالي در شــوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد 
كه در فروردين امسال، شبكه بانكي كشــور تصميم گرفته بود كه سقف نرخ سود سپرده هاي بانكي به 
15درصد محدود شود. شوراي پول و اعتبار در راستاي دستيابي به هدف حفظ ارزش پول ملي با پيشنهاد 
بانك مركزي درخصوص افزايش تنوع ســپرده هاي بانكي موافقت كرد. سقف نرخ سود علي الحساب 
سپرده هاي سرمايه گذاري به اين شرح تعيين شد: سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي: 10درصد، 
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه: 12درصد، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه شش 
ماهه: 14درصد، سپرده سرمايه گذاري با سررسيد يك سال: 16درصد و سپرده سرمايه گذاري با سررسيد 
دو سال: 18درصد. باتوجه به وضعيت موجود و شوك ارزي رخ داده، برخي از كارشناسان پيشنهاد كردند 
كه نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش يابد تا شايد كمي از آثار شوك ارزي كاسته شود. بنابراين تصميم 
شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي در راستاي مديريت نوسانات ارزي اتخاذ شده است. 
اقتصاددانان هم معتقدند وقتي نرخ بهره در بازار بين بانكي تا حد زيادي كاهش پيدا مي كند بايد شاهد 
فشار زياد بر بازار ارز بود كه قيمت ارز را در مســير صعودي قرار مي دهد. در رابطه با نوسانات اخير نرخ 
سود بانكي با علي ديني تركماني، كارشناس اقتصاد به گفت وگو پرداخته ايم كه ماحصل آن را مي خوانيد:

نشان مي داد. در مجموع مستأجران راغب هستند تا وديعه بيشتر 
و در مقابل اجاره كمتري بدهند اما پيدا كردن مورد اجاره با اين 

شرايط بسيار سخت است.«
امسال شرايط قيمتي طوري است كه جابه جايي منطقه به منطقه 
بيشتر است؛ چرا كه توان مالي مستأجران كاهش پيدا كرده و آنها 
ضعيف تر شده اند و ديگر نمي توانند از پس پرداخت اجاره بها در 

منطقه مسكوني فعلي خود بر آيند.
آقاي ســعادتي، مشــاور امالك منطقه16 در محلــه نازي آباد 
مي گويد: »در محدوده فعاليت من اين جابه جايي ها بيشتر ديده 
مي شود چون بيشتر كاســبان و بازارياني كه مستأجر هستند 

بازار كســادي دارند و در اين مدت به لحاظ ســرمايه اي بسيار 
متضرر شده اند. مســتأجران براي ماندن در اين محله به دنبال 
منازل مســكوني با متراژ پايين تر هستند. برخي از آنها به دنبال 
ساختمان هاي چند سال ساخت قديمي تر كه قيمت مناسب تري 
نسبت به نوساز دارند، هستند تا همه تالش خود را براي ماندن 
در اين محله بكنند و مجبور نباشند به دنبال خانه به يك محله 

پايين تر بروند.« 

كساني كه وديعه مي گيرند
آقاي اصغري، يكي از مشاوران امالكي كه در محله سعادت آباد 

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

بانك مركزي ابتدا نرخ سود را كاهش 
داد تا دستش در سياستگذاري اين نرخ 
از طريق خريد و فــروش اوراق بدهي 
در عمليات بين بانكي آزادتر باشد. اگر 
كاهش نمي داد، االن كه اقدام به فروش 
اوراق و جذب پول مي كند، نرخ ســود 
به رقم هاي بــاالي 20 درصد افزايش 

مي يافت
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ُرك

نگاه

با شما، برای شما
 قرار است بنویسید... كوتاه اما بنویسید... ســاده، روان، راحت... 
از خیلــی پیش از اینهــا بنا داشــتیم فضایی را فراهــم كنیم تا 
صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها و پیشنهادهای 
شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. در حقیقت هدف اصلی ما 
تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم هست( اما ترجیح دادیم 
كه آرام آرام و ستون به ستون پیش برویم و قدم هایمان را هر روز 
محكم تر كنیم و بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شــما بگشاییم. 
برای همیــن، اگر نگاه و دیــدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی انتقاد یا 
اعتراضی دارید... اگر فكر می كنید كه باید توجه جامعه یا مسئوالن 
را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر پیشــنهاد مشخصی برای 
حل مشكلی دارید... اگر نسبت به برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در 
موضوعات مختلف شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و...  نظر موافق یا مخالف دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه 
در تاكسی یا اتوبوس نشســته اید یا در جمع و محفل دوستانه یا 
خانوادگی مشغول گپ وگفت هستید یا روی مبل و جلوی تلویزیون 
و یا حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد 
و می خواهید آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك 
متن كوتاه بنویســید و برای ما پیامك كنید، تا بقیه خوانندگان 
روزنامه و مردم و همینطور مســئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را 
ببینند و بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ 

یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشار دیدگاه ها 
و نظرات شماست كه ما هم خیلی روی آن تأكید داریم و مطمئنیم كه 
شــما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در انتشار آنها درك می كنید! 
اتفاقا همین ادب و اخالق است كه راه را برای رسیدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار است برای رساندن این نظرات، دیدگاه ها و ایده های شما به 
دیگران با هم همدست شویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه است، البته 
این بار از پایین به باال؛ بدون توقف، مســتمر و مستدام.  در ابتدای این 
همراهی، با نظرات و دیدگاه های شــما در قالب موضوعات آزاد شروع 
می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری 
هم داریم و بنا داریم كه خیلــی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای 
شما را خیلی بیشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم و از صحبت ها 
و نظرات و دیدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهیم كه متعلق به خود 
شماست و قرارنیست پای مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات و 
پیام های شما یك شماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما 
چند عدد میانی آن شماره را ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانید و 

بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویســید...  قرار هم 

همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
 پیامگیر ما با شماره 09023828491 در تمام طول شبانه روز 

آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های شماست.

دشمنان كبد را بشناسید 
برخي مواد خوراكي، عادت هاي غذایي بد و تصورات نادرست 
در زندگي روزمره مي تواند سالمتي شــما را با تهدید هایي 
مواجه كند. كبد نخستین عضوي است كه به این دلیل، ممكن 
است آســیب ببیند. اما عوامل تهدیدكننده سالمتي كبد 

چیست؟ براي پیدا كردن این عوامل ادامه مطلب را بخوانید.

قند
مصرف زیاد قند فقط براي دندان ها مضر نیست بلكه مي تواند به 
كبد شما نیز آسیب برساند. این عضو براي تهیه چربي از یك نوع 
قند به نام فروكتوز اســتفاده مي كند. فروكتوز زیاد در بدن باعث 
ایجاد چربي و در نتیجه بیماري كبدي مي شود. برخي از مطالعات 
نشان مي دهد كه قند مي تواند به اندازه الكل به كبد آسیب برساند؛ 
حتي اگر اضافه وزن نداشــته باشــید. این یك دلیل دیگر براي 
محدودكردن غذاهاي داراي قند اضافه شده مانند نوشابه، شیریني 

و آب نبات است.

اضافه وزن
چربي ناشي از اضافه وزن مي تواند در سلول هاي كبد شما تجمع 
كند و منجر به بــروز بیماري كبد چرب شــود. این بیماري كبد 
شما را متورم و بافت كبد را سفت مي كند. اگر اضافه وزن دارید و 
میانسال یا مبتال به دیابت هستید، به احتمال زیاد به بیماري كبد 

چرب مبتال خواهید شد.

مكمل هاي گیاهي و دوز باالي ویتامین آ
حتي اگر روي محصول برچسب »طبیعي« نصب شده باشد بازهم 
ممكن است براي شما خوب نباشد. شما همیشه باید قبل از مصرف 
هرگونه گیاه دارویي با پزشك خود مشورت كنید تا از سالم بودن یا 
مضر نبودن آن براي بدن اطمینان حاصل كنید. عالوه بر این، بدن 
شــما به ویتامین آ احتیاج دارد و خوب است كه آن را از گیاهاني 
مانند میوه و سبزیجات تازه، به ویژه آنهایي كه قرمز، نارنجي و زرد 
هستند دریافت كند. اگر مكمل هایي مصرف مي كنید كه مقادیر 
زیادي ویتامین آ دارند، ممكن است باعث بروز مشكل در كبد شما 
شــوند. بنابراین قبل از مصرف ویتامین آ اضافي، با پزشك خود 

مشورت كنید.

نوشیدني هاي گازدار
تحقیقات نشــان مي دهد افرادي كه بیش از حد نوشــابه گازدار 
اســتفاده می كنند به احتمال زیاد به بیمــاري كبد چرب مبتال 
هســتند. اگرچه مطالعات اثبات نمي كنند كه نوشیدني ها علت 
اصلي آن بوده اند اما دانستن همین موضوع كافي است كه از بین 

بردن سدیم در بدن باعث بروز مشكالت كبدي مي شود.

استامینوفن و چربي ترانس
دچار كمردرد، سردرد یا سرماخوردگي شده اید و به یك مسكن 
نیاز دارید. باید بدانید كه مصرف بیش از حد استامینوفن مي تواند 
زمینه ساز آسیب به كبد شود. محدودیت هاي مصرف و دوز مصرفي 
مناسب براي هر روز را بررســي كنید و مطابق آن مصرف كنید. 
عالوه براین، چربي هاي ترانس در برخي غذاهاي بسته بندي شده و 
كاالهاي پخته شده و همچنین غذاهاي فست فودي ایجاد مي شود. 
رژیم غذایي با چربي هاي ترانس باعث افزایش وزن مي شود و این 

براي كبد شما خوب نیست.
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در روزهاي شیوع كرونا، كمبود منابع خون به تهدیدي جدي براي سالمت بیماران تبدیل شده است و 
برخي نیک اندیشان در این شرایط خون خود را اهدا مي كنند.   

عكس: منا عادل- همشهري

عبور رودخانه» سبزكوه« از دهستان مشایخ استان چهارمحال و بختیاری موجب رونق كشت برنج 
شده است. در فصل نشا كاری تمام اعضای خانواده از پیر و جوان در زمین ها مشغول كار می شوند.

عكس:  ایرنا - مریم ال مومن

»ما« نيستيم!
دكتر حمید پورشریفي، آسیب شناس اجتماعي از دالیل كاهش موفقیت 

ایرانیان در فعالیت هاي گروهي مي گوید

موفقیت، براي هر كســي تعریف خاصي دارد. 
بســیاري، تعریف آن را در رقابــت با دیگران 
مي دانند؛ یعني زماني كه بتوانند در یک جمع 
خودشان به تنهایي موفقیتي حاصل كنند. شــكي نیست كه رقابت در بسیاري از 
عرصه هاي زندگي نمود دارد و مي توان در آنها براي برنده شدن تالش كرد. ولي وقتي 
پاي موفقیت گروهي به میان مي آید، دیگر نمي توان تنها منافع خود را درنظر گرفت 
و بدون توجه به افراد دیگر گروه، سعي در اثبات و حقانیت خود به دیگران داشت. 
جمع و گروه هم مي تواند شامل جمع هاي كوچک خانوادگي، دوستانه، شغلي و... 

باشد یا اعضاي یک شهر یا كشور؛ یعني وقتي قرار است موفقیتي در سطح كشور حاصل شود هیچ كس نباید فقط به فكر منافع 
شخصي خود باشد بلكه آنچه مهم است موفقیت همه اعضاي گروه است. ولي عوامل زیادي باعث مي شوند افراد به گونه دیگري 
فكر كنند و منافع گروه را فداي منافع شخصي خود كنند. مدیریت گروهي و برخورداري از روحیه مشاركت، به ویژه هنگام بروز 
مشكالت و سختي ها عامل بسیار مهمي است كه مي تواند سالمت و موفقیت یک جمع و در نهایت یک كشور را تضمین كند. اما 
چرا در بعضي جوامع افراد همكاري بیشتري با همدیگر دارند درحالي كه در جوامع دیگر شاهد چنین مشاركت هایي نیستیم؟ این 
موضوع ریشه در چه عواملي دارد و چطور مي توان با آن مقابله كرد؟ در این خصوص با دكتر حمید پورشریفي، روانشناس سالمت 

و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستي گفت وگو كرده ایم.

یكتا فراهاني
خبرنگار

كمال گرایي
وقتي صحبت از فرهنگ شرق وغرب مي شــود، با توجه به اینكه 
گفته مي شــود اغلب ما به نوعي غرب ستیز هســتیم ولي به نظر 
مي رسد در بســیاري مواقع در عمل از آموزه هاي غربي استفاده 

مي كنیم.
در فرهنگ كشــوري مثل ژاپــن افراد به صــورت گروهي عمل 
مي كنند،  درصورتي كه در فرهنگ غربي یا آمریكایي افراد معموال 
به طور شخصي عمل مي كنند و فردگرا هستند. به نظر مي رسد كه 
بخش هاي مهم آموزش رســمي و غیررسمي ما نیز بیشتر بر فرد 

تمركز دارد.
یكي از عوامل بسیار مهم در این میان، موضوع آموزه هاي فرهنگي 
ما در راستاي كمال گرایي یا به عبارتي بي نقص گرایي است. به این 
ترتیب به افراد یاد مي دهیم كه بهترین باشــند. مثال اغلب وقتي 
از فرزندان خود ســؤال مي كنیم چه نمــره اي گرفته اند آنها را با 
خودشان و نسبت به توانایي ها و استعدادهایشان بررسي نمي كنیم 

بلكه هدفمان بیشتر مقایسه آنها با دیگران است.
معموال هم مي خواهیم بدانیم دیگران چه نمره اي گرفته اند و به این 
ترتیب فرزند ما در مقایسه با آنها چگونه عمل كرده است. پیامي 
هم كه به این طریق به فرزندمان منتقل مي كنیم این است كه تو 
باید از دیگران بهتر باشــي. بنابراین وقتي موضوع كمال گرایي به 
میان مي آید باید توجه داشته باشیم كه تالش براي بهترین بودن 
در آینده هم مشــكالت فردي را براي شــخص به وجود مي آورد. 
ضمن اینكه مي تواند افراد را مستعد ابتال به اضطراب، وسواس یا 
افسردگي كند. افرادي كه همیشه به دنبال »بهترین« شدن باشند 

در آینده حتماً آسیب هایي را تجربه مي كنند.
فردگرایي در عین حال كه مي تواند آثار اجتماعي داشــته باشد، 
به تدریج باعث مي شــود افراد یــاد بگیرند بــراي اینكه بهترین 
باشند، باید به نیازهاي خودشان توجه داشته باشند و توجهي به 

خواسته هاي دیگران و شرایطشان نداشته باشند.
اگر چه ما ظاهراً سعي مي كنیم به دیگران توجه كنیم ولي در عمل 
با توجه به چیزهایي كه یاد گرفته ایم سعي در پیشرفت و موفقیت 

بیشتر خودمان خواهیم داشت.

یادگیري مشاهده اي از طریق خانواده و جامعه 
اما موضوع مهم دیگر آن اســت كه بیشــتر یادگیري ها از طریق 
مشاهده صورت مي گیرد و فقط كالمي نیست؛ یعني ما در كودكي 
یاد گرفته ایم كه والدین و اطرافیانمان در شرایط خاص چقدر به 
مسائل و مشكالت دیگران توجه داشــته و تا چه حد به مسائل و 

مشكالت خودشان پرداخته اند؟
البته در طول سال هاي بعد هم با ورود كودك به جامعه، مي تواند 
تحت تأثیر رفتارهاي اجتماعي واقع شود. مثال در طول سا ل هاي 
اول انقالب افراد یاد گرفته بودند كه بیشــتر به نیازهاي دیگران 
توجه كنند؛ در نتیجه گاهي از نیازهاي فردي خود چشم پوشــي 

مي كردند.
اما اتفاقاتي هم افتاد كه نباید آنها را در ســطح اجتماعي نادیده 
گرفت و آن شامل رفتارهایي در ســطح مسئوالن بود. با توجه به 
اینكه یادگیري »یادگیري مشاهده اي« بود و مردم متوجه شدند 
توجه بعضي مســئوالن در ظاهر و در حرف هایشــان به نیازهاي 
دیگران در اولویت كاري آنهاست ولي در عمل فقط براي خودشان 

و نیازهایشان تالش مي كنند، این موضوع هم مزید بر علت شد.
به این ترتیــب آموزه هــاي خانوادگي با آموزه هاي غیررســمي 
اجتماعي پیامي را به افراد آموزش داد كه اگر مي خواهید با مشكلي 
مواجه نشوید و از زندگي عقب نمانید در درجه نخست باید خودتان 
را دریابید و اگر بعد از آن فرصتي داشتید به دیگران هم توجه كنید.

حتي رفتارهاي ما هنگام بحران هم بیشتر به این صورت است كه 
در فضاي مجازي از محبت، حمایت و كمك كردن به دیگران حرف 
مي زنیم و در اینگونه فضاها افراد بســیار مهربــان و خوبي به نظر 
مي رســیم، درصورتي كه در واقعیت میزان این توجه ها بســیار 
متفاوت خواهد بــود و در عمل همه  چیز با مشــكالت و نقایصي 

مواجه خواهد شد.

سرمایه اجتماعي 
متأسفانه سرمایه اجتماعي در ایران همیشه ضعیف بوده و  اكنون 
هم در حال ضعیف ترشدن هم است. مثال اگر همین االن حتي در 
كشــورهاي غربي مانند آمریكا كه فرهنگ فردي مطرح است به 
مردم بگویند از خرید كاالیي صرف نظر كنند احتمال زیادي وجود 
دارد كه چنین كاري انجام دهند، درصورتي كه در كشور دیگري 
مانند ژاپن مردم به راحتي در چنیــن حركت هاي اجتماعی ای 

شركت مي كنند.
اما در ایران به محض اینكه از مردم خواسته مي شود مثال فالن كاال 
را نخرند، اغلب بالفاصله به فكر خرید آن مي افتند و سعي مي كنند 
آن را تهیه كنند كه در آینده با مشكل كمبود چنین كاالیي مواجه 
نشوند. دلیل چنین رفتارهایي هم موضوع »عدم امنیت« در جامعه 
است. آن چیزي كه عالوه برآموزه ها، باعث مي شود مردم بیشتر 
به فكر خودشان باشند این اســت كه ابتدا آنها احساس مي كنند 
مشكلي نیســت اما اگر خودشان هم با مشــكلي مواجه شوند آیا 
جامعه چنین برخوردي با آنها خواهد كرد؟ شواهد نشان مي دهد 
در سطح جامعه چنین حمایت هایي از مردم نمي شود. طي بررسي 
و تحقیقي از دانشــجویان ایراني، 60 تا 70درصد آنها دانشگاه را 
محلي براي مراجعه و حل مشــكالت خود نمي دانستند. بنابراین 
بسیاري از ما در مواقع بحران جایي را سراغ نداریم كه بتواند از ما 

حمایت كافي داشته باشد.

حمایت اجتماعي ادراك شده 
افراد نیاز دارند بتوانند در شرایط خاص از محیط خانواده یا جامعه 
حمایت، كمك و آرامشي دریافت كنند كه از آن به عنوان »حمایت 

اجتماعي ادراك شده« نام مي بریم.
 حمایت اجتماعي ادراك شده در افراد جامعه ما پایین است؛ یعني 
اغلب افراد فكر مي كنند در سختي ها آنگونه كه انتظار دارند از آنها 
حمایت نخواهد شد. مهم هم این نیست كه تفكر و ادراك آنها از این 
موضوع درست یا نادرست باشد بلكه مهم آن است كه بدانند این 

ادراك در ذهنشان تأثیر مي گذارد و عمل مي كند.
به این ترتیب با افرادي در جامعه مواجه هستیم كه فكر مي كنند 
در شرایط غیرقابل كنترل، شخصي نیست تا از آنها حمایت كند. 
ضمن اینكه والدین هم به فرزندان آموزش داده اند كه اول به فكر 
خودت باش. بعضي افراد در رده ها و جایگاه هاي باالي اجتماعي هم 
در بسیاري مواقع اول به فكر خودشان هستند. بنابراین در چنین 
شرایطي عماًل فضایي براي »ما« شدن وجود ندارد و بیشتر تبدیل 
به شعاري است كه در عمل چیزي از آنها دیده نمي شود. امید به 
حمایت هاي اجتماعي مي تواند بسیار مؤثر باشد اما در جوامعي مثل 
ژاپن از ابتدا به بچه ها آموزش داده مي شود به نیازهاي دیگران هم 
توجه داشته باشند. در واقع شهروند خوب، مسئولیت پذیر است و 

مي تواند در شرایطي بپذیرد كه اشتباه كرده است.

ریشه مشكل 
هیچ وقت نمي توانیم براي مشــكلي مانند فردگرایي فقط به یك 
مورد خاص اشاره كنیم؛  در واقع مجموعه اي از عوامل باعث شدند 

افراد نمي توانند در كارهاي گروهي موفق عمل كنند.

گذشته نوسان هایي را در این خصوص داشته و هم اكنون از لحاظ 
عدم شفافیت در میان 181 كشــور عدد146 را دارد كه وضعیت 
خوبي نیســت. به طوركلي مي توان گفت با عزم ملي، از ســطح 
آموزه هاي خانوادگي گرفته تا شــفافیت و افزایش حمایت هاي 
اجتماعي و همچنین اقداماتي كه بتواند میزان امید را در اطرافیان 
افزایش دهد، به عالوه افزایش تشكل هاي مردمي، باعث مي شود 
افراد در عمل یــاد بگیرند چطور مي توانند در جامعه مشــاركت 
بیشتري داشته باشند. رفتارهاي اجتماعي و كمك به همدیگر در 
عمل و از طریق مشاهده یاد گرفته شود. مجموعه اي از این عوامل 
مي تواند باعث امیدواري بیشتر براي مشــاركت و مدیریت هاي 

گروهي شود.

آسیب هاي شكاف اجتماعي 
توجه داشته باشــیم باید به طور سیســتمي به موضوع شكاف و 
گسســت اجتماعي نگاه كنیم چون سیســتم ها بر همدیگر اثر 
مي گذارند. فــرد، خانواده، محلــه و خرده فرهنگ ها و فرهنگ و 
همچنین سیاستگذاري دولت بر همدیگر تأثیر مي گذارند و اینكه 
چقدر رأي و عزم مردم در طوالني مدت مي تواند بر سرنوشت جامعه 
تأثیر گذار باشد. همه این عوامل در تعامل با همدیگر قرار دارند و 
نقش آفریني مي كنند. به همین خاطر اگر كودك از اول تحت تأثیر 
خانواده، همــكاري و كمك به دیگــران را در اولویت هایش قرار 
دهد خودبه خود بقیه مراحل را هم درســت طي مي كند و كم كم 
مشاركت در ســطح جامعه رواج پیدا خواهد كرد چون خانواده و 

جامعه تحت تأثیر هم قرار دارند.
توجه داشته باشیم شاید تك روي افراد در ظاهر باعث موفقیت هاي 
فردي آنها شود اما زمینه آسیب هاي اجتماعي را به وجود مي آورد 
چون به تدریج و هنگامي كه فرد دیگر نتواند موفق شود سرخورده 
مي شود و مشكالت زیادي برایش به وجود مي آید، درصورتي كه 
وقتي به فكر موفقیت گروه باشــیم موفقیت تك تك افراد را هم 
شامل خواهد شد. واقف بودن بر اهمیت »ما بودن« باعث مي شود 
افراد بیشــتر براي آن تالش كنند. براي ایــن كار هم حتماً باید 

آموزش هاي مختلفي در تمام سطوح ارائه شود.

اگر از خانواده شروع كنیم باید بگوییم نظام خانواده هم تحت تأثیر 
مالحظات اجتماعي وسیع تري قرار مي گیرد. مثال در زمان هاي 
بحران مانند دوران جنگ بیشتر به افراد آموزه هایي داده مي شد 
كه دقت داشته باشند تا به فكر تأمین مایحتاج و آذوقه خود باشند.

عوامل نظامــي، جنگي یا محیطــي و... در مجمــوع در جامعه 
تأثیر گذارند و باعث شكل گیري آموزه هاي خانواده هم مي شوند 
اما خود خانواده هم در واقع تحت تأثیر عوامل اجتماعي، سیاسي و 
محیطي قرار مي گیرد كه همه این عوامل یك متغیر روانشناختي 
به نام ادراك امنیت را تحت تأثیر قرار مي دهد؛ اینكه آینده تحت 
كنترل فرد هست یا خیر. یعني خانواده و جامعه به طور موازي بر 
افراد تأثیر مي گذارند و اگر در جامعه شــرایطي فراهم نشود كه 
ادراك امنیت افزایش پیدا كند، خانواده هم فرزندانش را به گونه اي 
تربیت مي كند كه بیشــتر به نفع خودشان فكر كنند تا جامعه اي 
كه امنیتي در آن وجود ندارد. بنابراین والدین باید آگاه باشــند 
پیام هایي كه آنها با تربیت خود به فرزندانشــان منتقل مي كنند 
بسیار مهم است و تأثیر بسیار زیادي در آینده شان دارد. البته به 
موازات این آگاه ســازي  خانواده ها، الزم است اقداماتي در سطح 
اجتماع و در ســطح كالن صورت بگیرد تا افراد بتوانند احساس 

امنیت داشته باشند.

ادراك فساد 
شــاخص دیگري در جامعه وجود دارد به نام »ادراك فســاد در 
جهان« كه میزان شفافیت عملكرد كشورها را مشخص مي كند. 
ادراك فساد در واقع نشــان دهنده چگونگي عملكرد و شفافیت 
اطالع رساني و عدم رانت ها و آسیب ها در سطح جامعه است و نشان 
مي دهد كه در مجموع چه مواردي به عنوان شــاخص هایی براي 
ارزیابي در این زمینه مطرح مي شــود. ادراك فساد یعني از نگاه 
مردم به موضوع چه مواردي نگاه شود تا ببینیم از نظر شهروندان تا 
چه حد در سطح جامعه شفافیت وجود دارد. ایران طي سال هاي 
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   صالح آباد غربي بارانداز كاالهاي بنجل و پاتوق سوداگران 
صالح آباد غربي در بزرگراه آزادگان بارانــداز كاالهاي بدردنخور چين 
شده است و آنچنان چهره اين محدوده را به هم ريخته است كه راهي 
جز ورود مسئوالن وجود ندارد. همه روزه همراه فروشندگان كاالهاي 
به دردنخور، سوداگران و فروشندگان برخي مواد و كاالهاي ممنوعه نيز 
در اين بازار حضور دارند كه اغلب هم سايت هاي فروش در سراسر تهران 
و كل كشور دارند و پول هاي هنگفتي از اين نابساماني به جيب مي زنند.
شيرافكن از تهران 

   اقساط وام كمك معيشت را به مددجويان ببخشند
از مسئوالن تقاضا داريم اقساط وام يك ميليون توماني كمك معيشت 
را كه طبيعتــا به افراد كم بضاعت پرداخت شــده اســت حداقل به 

مددجويان كميته امداد، بهزيستي و افراد تحت پوشش ببخشند.
مشكين از خرم آباد

   حقوقم به اندازه اجاره خانه ام است
حقوق من به 2ميليون و 600هزار تومان رســيده و اجاره خانه ام هم 
از يك ميليون و 800هــزار به 2ميليــون و 500هزارتومان افزايش 
يافته اســت. آن هم براي يك خانه 70متري در جنوب شهر تهران 
كه 50ميليون هم پول پيش داده ام. مسئوالن بگويند چگونه زندگي 

4نفره مان را اداره كنم؟
كاظمي از تهران 

   دوربرگردان كمالشهر از اتوبان كي بازگشايي مي شود
بيش از 2ســال اســت كه دوربرگردان ورود به كمالشــهر از زير پل 
حصارك بسته اســت و خودروهايي كه قصد ورود به كمالشهر از اين 
مسير را دارند بايد پس از گذر از مسير ناايمن و پردست انداز، خود را به 
مقابل زير گذر قديمي دانشگاه خوارزمي برسانند و پس از عبور از دل 
محدوده سوله هاي مصالح فروشان و دور زدن از خياباني بدون آسفالت 
به خيابان شهيد بهشتي كمالشهر برسند. واقعا چه زماني قرار است 
اين پل كه قبال مورد استفاده هم بوده بازگشايي شود تا از ترافيك ورود 

به كمالشهر در بهشت سكينه هم كاسته شود؟
زارع رفيع از كمالشهر كرج 

   قطع برق مداوم در شهرك صنعتي خاوران
قطع مداوم برق در شهرك صنعتي خاوران شاغالن در اين شهرك را 
كالفه كرده است. قبال ممكن بود هرازچندگاهي براي يك تا 2ساعت 
برق قطع شــود ولي اكنون مدت هاســت روزي چندبار برق ها قطع 
مي شود و ساعات آن هم طوالني شده كه مشــكالت بسياري براي 

شاغالن اين شهرك ايجاد كرده است.
شبيري از شهرك صنعتي خاوران تهران 

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

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

با مردم

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

 ماجراي سرقت
  21كيلو شمش طال 

بدون شاكي 
 اعضاي يك باند كيف قاپي كه دست 

به سرقت 21كيلو شــمش طال از دادسرا
2مرد زده بودنــد، در حالي راز اين 
ســرقت را فاش كرده  اند كه تاكنــون صاحبان 
شمش ها، شكايتي مطرح نكرده اند و اين فرضيه 
كه مالباختگان قاچاقچي شــمش طال بوده اند، 

پيش روي پليس قرار گرفته است.
به گزارش همشهري، حدود يك ماه قبل با شكايت 
زني در اداره پليس، تحقيقات براي دســتگيري 
اعضاي يك باند كيف قاپي شــروع شد. زن جوان 
مي گفت كه در خيابان 2 موتورسوار به وي حمله 
كرده و كيفش را سرقت كرده اند. به گفته اين زن، 
دزدان ماسك بهداشتي داشتند و پالك موتورشان 
را پوشانده بودند؛ با اين حال او توانسته بود بخشي 
از چهره  يكــي از دزدان را به خاطر بســپارد. اين 
سارق چشمانش رنگي بود و آثار شكستگي روي 

ابرويش داشت.

سرقت هاي سريالي
درحالي كه تحقيقات براي شناسايي سارقان ادامه 
داشت چند شكايت مشابه ديگر هم پيش روي تيم 
تحقيق قرار گرفت. بررسي ها حكايت از اين داشت 
كه دزدان موتورسوار با پرسه زدن در خيابان هاي 
غرب و شمال غرب تهران طعمه هاي خود را كه زن 
و مرد بودند به دام انداخته و كيفشان را مي قاپيدند. 
آنها در برخي از سرقت هايشان باعث صدمه ديدن 
مالباخته ها نيز شده بودند. اما وجه اشتراك تمامي 
سرقت ها اين بود كه يكي از دزدان چشمان رنگي 
داشــت و روي يكي از ابروهايش آثار شكستگي 

ديده مي شد.

خالفكار سابقه دار
ماموران ســراغ آلبوم عكس مجرمان سابقه دار 

رفتند. بررسي هاي آنها نتيجه داد و به شناسايي 
مجرمي سابقه دار با اين مشخصات موجود منجر 
شد. او مجيد نام داشــت كه پيش از اين بارها به 
اتهام ســرقت و كيف قاپي زندان را تجربه كرده 
و آخرين بار حــدود يك ماه قبل از زنــدان آزاد 

شده بود.
با اين ســرنخ، مأمــوران به صورت نامحســوس 
پاتوق هاي احتمالي مجيــد را زيرنظر گرفتند تا 
اينكه در تحقيقات خود دريافتنــد كه مجيد به 
تازگي كيف قاپي را رها كــرده و در زمينه خريد 
و فروش شــمش طال فعاليــت دارد. يافته هاي 
كارآگاهان نشان مي داد كه به زودي با يك مشتري 
در شمال تهران قرار دارد تا محموله شمش طال را 

تحويلش بدهد.
ماموران محــل قرار ايــن معاملــه را به صورت 
نامحسوس زيرنظر گرفتند تا اينكه موفق شدند 

وي را در عملياتي غافلگيرانه دستگير كنند.

سرقت ميلياردي بدون شاكي 
مجيد به اداره آگاهي تهران انتقال يافت و اين در 
حالي بود كه در بازرسي از وي چند قطعه شمش 
يك كيلويــي طال كه قرار بود تحويل مشــتري 
بدهد كشــف شــده بود. او كه چاره اي جز بيان 
حقيقت نداشت به كيف قاپي هاي سريالي اقرار 
كرد و گفت كه در يكي از سرقت ها با همدستش 
كيف 2 مرد را حوالي بــازار دزديدند و بعد از باز 
كردن كيف ها با 21شــمش يــك كيلويي طال 

مواجه شدند.
مجيد جزئيات ســرقت را اين طور شرح داد: بعد 
از آزادي از زندان با 3نفر از دوســتانم يك گروه 
كيف قاپي تشكيل داديم كه هر بار يكي از بچه ها 
راكب موتور مي شــد و من هم ترك نشين. اغلب 
در خيابان هاي شمال و شمال غرب تهران، افراد 

را به دام انداخته و اقدام به كيف قاپي مي كرديم. 
اما معموال داخل كيف افراد پــول زيادي نبود و 
كارت هاي عابربانك شــان هم بــدون رمز بود و 

فايده اي نداشت.
او ادامه داد: به همين دليــل تصميم گرفتيم به 
حوالي بازار تهران برويم و با شناسايي طالفروشان 
كيفي دست به ســرقت كيف آنها بزنيم. آخرين 
طعمه ما 2 مرد بودند كه حوالي يكي از پاساژهاي 
طال آنها را شناســايي كرديم. هركدام از آنها يك 
كيف در دست شــان بود و ما احتمــال داديم كه 
داخل كيف شان طالســت. آن 2 مرد سوار يك 
موتور شدند و ما به تعقيب شان پرداختيم تا اينكه 
در فرصتي مناسب به سمت شــان هجوم برديم. 
كتك شان زديم و با تهديد چاقو، كيف هايشان را 
دزديديم. وقتي به خانه رســيديم و كيف ها را باز 
كرديم، با ديدن شمش هاي طال شوكه شديم. پس 
از اين سرقت كيف قاپي را كنار گذاشتيم و شروع 
كرديم به گشتن براي پيدا كردن مشتري و فروش 
شمش ها. برخي از شمش ها را فروختيم و برخي 

ديگر در خانه ام است.
با اعتراف اين متهم، چند شــمش طالي ديگر از 
مخفيگاه متهم كشف شد و با اطالعاتي كه وي در 
اختيار پليس قرار داد، همدستان او نيز دستگير 
شــدند. اما نكته عجيب اين پرونده، پيدا نشدن 
صاحبان 21شمش طال بود. بررسي ها نشان مي داد 
كه آنها حتي عليه دزدان شكايت هم نكرده بودند 
و هيچ پرونده اي درباره اين سرقت تشكيل نشده 
بود. اين مسئله، فرضيه اينكه صاحبان شمش ها، 
ريگي در كفش شان است و احتماال قاچاقچي طال 
هستند را پيش روي پليس قرار داده است. با اين 
حال تحقيقات براي شناسايي اين 2 مالباخته و 
افشاي راز شــمش هاي طال از سوي پليس ادامه 

دارد.

با دستگيري اعضاي يك باند 

كيف قاپي فاش شد

قيچي كردن يــك تريلي در 
آزادراه كرج-قزويــن باعث داخلي

تصادف 50خودرو با يكديگر 
شد. ابعاد اين تصادف عجيب و كم سابقه كه 
36مصدوم برجا گذاشــت به حدي بود كه 
فاصله نخستين و آخرين خودرو 2كيلومتر 
بود و طول ترافيك ناشــي از آن به حدود 
20كيلومتر رسيد. به گزارش همشهري، اين 
تصادف ســاعت18:55 شــنبه در آزادراه 
كرج-قزوين، بعد از پمــپ بنزين وحدت 
اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه ابتدا يك 
دستگاه تريلي بنا به داليل نامعلومي از مسير 
منحرف شــد و به دنبال آن چند خودروي 
ديگر نيز با يكديگر برخورد كردند. پيش از 
اين نيز سابقه تصادف هاي زنجيره اي در اين 
محور وجود داشــت اما ايــن تصادف ابعاد 
گســترده تري داشــت؛ طوري كه حدود 
50خودرو با يكديگر برخورد كردند. مجتبي 
خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس كشور 
در اين بــاره گفــت: متأســفانه بيــش از 
50دستگاه خودرو با يكديگر برخورد كردند 
كه طول محدوده تصادف 2كيلومتر بود و 
بيش از 20كيلومتر ترافيك ايجاد شده بود. 
وي ادامه داد: به دنبال اين حادثه بالفاصله 
5دســتگاه آمبوالنس راهــي محل حادثه 
شــدند و تالش براي مداواي مصدومان كه 
حدود 30نفر تخمين زده مي شد آغاز شد. 
به دليل تاريك شدن هوا امكان پرواز بالگرد 
وجود نداشت، به همين دليل ضمن اعالم 
آماده باش به بيمارستان هاي قزوين، ابتدا 
مصدومــان در محــل درمــان و پــس از 

پايدارسازي به بيمارستان منتقل شدند.
در همين حال حســن آصفي، مديرعامل 

هالل احمر قزوين در اين باره گفت: حادثه 
به دليل قيچي كردن يك دســتگاه تريلي 
اتفاق افتاد و به دنبال آن بيش از 50خودرو 
با هم تصادف كردند. وي ادامه داد: به دنبال 
حادثه تيم هــاي امداد و نجــات جاده اي 
پايگاه محمديه و پايگاه عوارضي شماره2 
جمعيت هالل احمر شهرستان البرز به محل 
حادثه اعزام شدند كه با توجه به تعداد زياد 
مصدومين اين تصادف ها در فاصله يك تا 
2كيلومتري با يكديگر، درخواست تيم هاي 
پشتيبان از مركز EOC هالل احمر اعالم 
و تيم پايگاه امداد و نجــات فدك و 2تيم 
واكنش ســريع مركز اســتان نيز به محل 
حادثه اعزام شدند. وي در ادامه گفت: پس 
از انجام اقدامات پيش بيمارستاني و كنترل 
عالئم حياتي، 7نفر از مصدومان توســط 
هالل احمر و 29نفر ديگر توسط امدادگران 

اورژانس به مراكز درماني منتقل شدند.
به دنبال وقوع اين تصادف بررسي دقيق علت 
آن در دستور كار پليس قرار گرفت. سرهنگ 
نادر رحماني، رئيس مركز اطالعات و كنترل 
ترافيك پليس راهور ناجا در اين خصوص به 
ايســنا گفت: اين تصادفات بين كيلومتر7 
تا 9 آزادراه كرج-قزويــن رخ داد. اكثر اين 
تصادفات از نوع جلو بــه عقب بوده و ردي 
از انحراف يا لغزش وجود نــدارد، با وجود 
اين تيمي از كارشناسان پليس راهنمايي 
و رانندگي، تحقيقات و بررســي هاي خود 
درمورد علت وقوع اين تصادفــات را آغاز 
كرده و با بررسي مستندات و شواهد موجود 
نتيجه نهايــي را اعالم خواهنــد كرد. هر 
مقصري براي اين حادثه مشــخص شود، 

طبق قانون با وي برخورد خواهد شد.

ترافيك 20كيلومتري  در تصادف 50خودرو

تحقيقات پليس آگاهی 
استان كرمان درباره قتل جنايي

موبد زرتشــتی و يكنفر 
همراه  او  نشان مي دهد كه محافظ اين 
مرد، عامل جنايت بوده است. به گفته 
رئيس دادگستری استان كرمان، مرد 
جنايتــكار به دليــل عــذاب وجدان 

خودكشی كرده است. 
به گزارش همشهری، سوم مردادماه امسال و به دنبال پيدا شدن اجساد آرش كسروی، 
موبد زرتشتی و  يكنفر همراش در وياليی در شهر ماهان استان كرمان، تحقيقات پليس 

برای كشف راز اين جنايت آغاز شد.
آرش كسروی از 3روز قبل تر به همراه زنی كه كارهای خانه اش را انجام می داد و يكی از 
دوستانش ناپديد شده و در اين مدت تحقيقات برای پيدا كردن ردی از او ادامه داشت. 
اجساد موبد زرتشی و زن همراهش در صندوق عقب خودروی زانتيايی كه داخل ويال 
بود كشف شد و جسد دوست وی كه محمدجواد نام داشت در آالچيق شيشه ای داخل 
باغ پيدا شد. از سوی ديگر بررسی ها نشان می داد كه موبد زرتشتی از يك سال قبل 
و به دنبال مرگ پدرش، از آمريكا راهی ايران شده بود اما پس از مراسم خاكسپاری، 
مجبور شده بود به خاطر انجام كارهای انحصار وراثت در كرمان بماند. در اين مدت نيز 
زنی )يكی از مقتوالن( كارهای خانه او را انجام می داد و محمدجواد، به عنوان محافظ و 
باديگارد با او همكاری می كرد.  با پيدا شدن اجساد اين 3نفر، فرضيه اينكه آنها از سوی 
افرادی كه با موبد زرتشتی اختالف داشته اند قوت گرفت. خصوصا اينكه خانواده اين 
مرد دارای امالك زيادی در شهرستان بم بودند و بر سر اين امالك با عده ای اختالف 
داشتند. اما در حالی كه تصور می رفت جنايت از ســوی افرادی رخ داده كه با آرش 
كسروی اختالف داشته اند، معلوم شد كه عامل جنايت، محافظ وی يعنی محمدجواد 
بوده كه پس از قتل موبد زرتشتی و زن همراهش، به دليل عذاب وجدان خودكشی 

كرده است. 
يداهلل موحد، رئيس دادگستری اســتان كرمان روز گذشته درباره اين پرونده گفت: 
تيم ويژه پليس جنايی آگاهی كرمان با مديريت بازپرس ويژه قتل و مشاركت پزشك 
متخصص پزشكی قانونی موفق شــدند در كوتاه ترين زمان ممكن ابعاد مختلف اين 

جنايت هولناك را كشف كنند. 
وی ادامه داد: بررسی ها نشــان داد كه در شب حادثه، آرش كســروی به دليل بدحالی 
در خانه اش تحت مراقبت بــود كه محمدجواد به همراه نامزدش بــه خانه او می روند و 
محمدجواد پرســتار را مرخص می كند و بعد به دليل اختالفات مالی ناشــی از برداشت 
مبالغی از حساب آرش كسروی و تبديل آن به 86 هزار دالر ارز، آنها  درگير مي شوند و در 
نهايت محمدجواد با ضربات چيزی شبيه پيچ گوشتی او را به قتل می رساند. پس از آن، 
نامزد محمدجواد صحنه را ترك می كند اما زنی كه كارهای خانه موبد زرتشتی را انجام می 
داد سر می رسد و صحنه قتل را می بيند. محمدجواد برای اينكه شاهدی باقی نگذارد، او 
را نيز به قتل می رساند و اجساد را به وسيله خودروی آرش كسروی از خانه خارج می كند.  
موحد با اشاره به اين مطلب كه محمدجواد گنجعليخانی برای دفن اجساد از برادر خود 
كمك خواسته است، گفت: با حضور برادر قاتل، آنها اجساد را به وياليی در ماهان منتقل 
می كنند كه به وسيله موادشيميايی نابود كنند اما پس از انتقال اجساد به ويال، محمدجواد 
به دليل اينكه چندين ساعت از قتل گذشته بود و اجساد دچار جمودنعشی شده بودند نمی 
تواند آنها را از صندوق عقب ماشين خارج كند و با توجه به عذاب وجدانی كه داشت به داخل 
آالچيق رفته و با بريدن شاهرگش خودكشی می كند.  به گفته وی، تمامی شواهد به دست 
آمده از قبيل فيلم های دوربين های مداربسته و تجهيزات خريداری شده از سوی قاتل، از 

قصد وی برای قتل آرش كسروی با انگيزه های مالی محرز شده است. 
در حال حاضر نيز نامزد و برادر محمدجواد به دليل همكاری در اختفای اجســاد و با 

احتمال مداخله بيشتر درقتل در بازداشت به سر می برند.

 محافظ موبد زرتشتی 
قاتل او بود

ول
قت

م
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مرثيهمصور
كارنامه خسرو ســينايي در اين يكي دو روز 
به جهت رعايت آداب زندگي بدون او بارها و 
بارها بازنشر شده است. به همين دليل ترجيح 
بر تأكيد است روي آنچه كمتر از او به ذهن ها 
مهمان شــده است. با اين اســتدالل شايد 
نقوش مينياتوري پيرمــرد اصفهاني كه در 
سال هاي آخر عمر رمقي براي قلم به دست 
گرفتن نداشــت ولي هنوز هم چند دقيقه 
هنرش مي توانست نصف جهان را شوكه كند 
يكي از گزينه ها باشد. سال51است و خسرو 
ســينايي در خانه قديمي و زيباي پيرمرد 
هنرمند، استكان چاي خوش عطر و خربزه 
خوش طعم و لرزش دست هنرمند خوش قلم 
را براي ثبت در تاريخ هنر به دريچه دوربينش 
مهمان مي كند. نتيجه مستندي است به نام 
مصورالملكي كه هنوز هم ازجمله مســتند 

پرتره هاي ممتاز ايران است.

سوژه78ساله
قصه بهار 1942 و حدود 120هزار لهستاني 
اعــم از نظامــي و غيرنظامي كــه به طور 
معجزه آسايي راه به ايران بردند و توانستند 
از گرسنگي، كار اجباري و شرايط غيرانساني 
نجات پيدا كنند حاال ســوژه اي 78ســاله 
است. اين لهســتاني ها حدود 2تا 3سال در 
مناطق مختلفي نظير بنــدر انزلي، قزوين، 
مشهد، اهواز، تهران و اصفهان زندگي كردند 
و بعضي شــان هم به خاطر بيماري ســر از 
گورستان ها درآوردند. با اين همه اما بسياري 
از اين مهاجران كم ســن وســال خاطرات 
خوب دوران بچگي و دوستي هايشــان در 
ايران را به ياد داشــتند. همين مهم سبب 
شده بود تا خسرو سينايي در همان دهه 50 
شمسي ساخت مستندي براساس اين واقعه 
تاريخي را آغاز كند. مستندي به نام مرثيه 
گمشــده كه در واقع به خاطر مشكالتي كه 
در مسير ساختش پيش آمد بدل به مرثيه اي 
براي خود او شد. ســينايي در گفت وگويي 
با نويســنده گفته بود: »مرثيه گمشــده« 
را ســال 1349 در تلويزيون اســتارت زدم 
اما تا ســال1362 درگير يافتن نگاتيوها و 
نوارهاي فيلم در آرشــيوهاي صدا وسيما 
بودم تا باالخره فيلم را در استوديوي شخصي 
تدوين كنم و برايش موسيقي متن بگذارم«. 
او همچنين تأكيد كرد: »فيلم هيچ وقت نه به 
من فروخته شد و نه تلويزيون آن را به طور 
واقعي حمايت كرد، وقتــي هم كه فيلم در 
تلويزيون پخش شــد بخش هاي مربوط به 
كافه پولونيا را سانســور كرده بود.« مرثيه 
گمشده حاال مســتندي در دسترس است 
اماخسرو ســينايي براي اين مستند آنقدر 
عذاب كشيد و پشتكار نشان داد كه همين 

حاال در جامعه فرهنگي لهستان وقتي نام او 
به ميان مي آيد به احترامش تعظيم مي كنند؛ 
به احترام مردي كه تاريخ را با سينما سرود...

قطارلهستاني
سينايي با آن چشم هاي خوش رنگ حاال دنيا 
را پلك زده است اما مگر مي توان از او نوشت و 
فراموش كرد چقدر براي ساخت فيلمي با نام 
قطار زمستاني با موضوع مهاجران لهستاني 
حرص خورد و دست آخر هم همان هايي كه 
االن براي درگذشــت او بنر چاپ مي كنند و 
تســليت مي گويند حاضر نشدند بخشي از 
بودجه اين فيلم مشــترك را تقبل كنند تا 
پيرمرد در ســال هاي اخير اينقدر كالفه و 

رنجور نباشد؟
او در گفت وگويي ديگر بــا نگارنده با گاليه 
از اينكه در ســال هاي گذشــته نتوانســته 
بودجه 8ميلياردي براي ساخت فيلم »قطار 
زمســتاني« را تأمين كند گفتــه بود: »من 
با عزت اهلل انتظامي به لهســتان رفتم و از او 
خواستم به عنوان بازيگر اصلي مرد در يافتن 
بازيگر زن فيلم كه بايد لهستاني مي بود به من 
كمك كند. قرار بود نيمي از هزينه ساخت را 
فارابي بدهد و نيمي ديگر را لهســتاني ها تا 
بتوانيم فيلمي توليد كنيم كه هم در سطح 
بين المللي مطرح شود و هم به واسطه پخش 
كننده هاي درجه يك لهســتاني براي هر 2 
كشور اعتبار كســب كند. متأسفانه اما بعد 

از ســال ها تالش هنوز بالتكليف هســتم و 
مي گويند كه بايد براي ساخت فيلم اسپانسر 
پيدا كنم. ديگر انتظامــي نمي تواند جلوي 
دوربين بيايد و من هم واقعا كالفه و اندوهگين 
هســتم.« ســينايي بعدترها و بعد از مرگ 
انتظامي هم اين گاليه ها را در گفت وگويي با 
همشهري مطرح كرد و در پاسخ سؤالي مبني 
بر اينكه مديران سازمان سينمايي از توليدات 
مشترك اســتقبال مي كنند پس چرا براي 
رسيدن قطار زمســتاني به ايستگاه ساخت 
اقدامي نمي كنند تأكيد كــرد:» بله من هم 
درباره اســتقبال از سياست توليد مشترك 
بسيار شنيده ام اما گويا اين توليدات مشترك 
براي امثال ما نيست.« حسرت و عزت با هم 
بودند و وقتي عزت رفت حسرت دوچندان 
شد. سينايي دوست داشــت به قولي كه به 
انتظامي داده بود عمــل كند و جوري پيش 
برود كــه آخرين بازي انتظامي در ســينما 
همين فيلم قطار زمســتاني باشــد اما برف 
مرگ عزت و بي توجهي مسئوالن روياهاي 
سينايي را دفن كرد و حاال هم كه بهمن همه 
آن خيال بافي ها و فكرها را از بين برده است. 
سينايي درگذشــته و قطار زمستاني به دره 

سقوط كرده است.

عروسيبيتكرار
حتما شــما هم »عروس آتش« را به عنوان 
پرتماشــاگر ترين فيلم خســرو ســينايي 

به خاطر داريد. فيلم ســينايي فارغ از اينكه 
درامي جانانه است كنكاشي عميق در چاه 
تاريك دختركشــي به نام ناموس پرستي و 
قواعد غيرانساني رايج در برخي عشيره هاي 
سرزمين ما هم به شمار مي رود. عروس آتش 
اما يك حلقه مفقوده دارد كه شايد بيانش در 
اين متن اداي ديني است به مردي كه حاال 
رفته ولي ســينمايش پابرجاست و هنرش 
ماندني. عروس آتش به دليل سوژه ملتهب 
خود فقط يك بار آن هم بــا تيراژي اندك 
توسط مؤسسه رســانه هاي تصويري براي 
تماشاي عموم به صورت ســي دي عرضه 
شد و بعد از آن به رغم درخواست هاي مكرر 
و داشــتن عالقه مندان بســياري كه مايل 
بودند نسخه باكيفيتي از اين اثر سينمايي 
را خريداري كنند هيچ گاه دوباره منتشــر 

نشد. پيگيري هاي نگارنده در 
سال هاي گذشــته براي 
چرايي ايــن موضوع تنها 
به اين پاســخ منتهي شد 
كــه چون عــروس آتش 
ســوژه اي جنجالي دارد 

مســئوالن صــالح 
نمي داننــد اين 
فيلم را دوبـــاره 

عـرضـه كنند.

زندگي براي تئاتري ها با همه ســختي هايش 
ادامه دارد. موج دوم شــيوع ويروس كرونا تمام 
برنامه ها را به هم ريخت. عــالوه بر بالتكليفي 
700گروه نمايشي، تعداد گروه هاي بالتكليف 
بيشتر شده اســت. هنوز از بسته هاي حمايتي 
خبري نيست و در اين ميان بسياري از سالن هاي 
نمايشــي فعاليت ندارند، اما ايــن عدم فعاليت 
نمي تواند بيشتر از اين ادامه پيدا كند؛ مگر آنكه 

راهكاري براي اجراهاي آنالين پيدا شود.
با رســيدن به روزهاي پاياني نيمه اول مرداد، 
برخي از تماشــاخانه هاي خصوصي سالن هاي 
خود را بــاز كرده اند و با وجــود كاهش فروش، 
تعداد اجراها بيشتر مي شود، اما برخي از گروه ها 
نيز بعد از تجربه اندكي از اجــراي خود در اين 
روزهاي ســخت،  ترجيح مي دهند اجراي خود 
را ادامه ندهند و صبر كنند تــا زندگي به روال 

عادي برگردد.

ازسهشنبههايلعنتيخبرينيست
بعــد از تصميم گــروه نمايش »بچــه« براي 
عدم اجراي نمايش در تئاترشهر، اين مجموعه 
ميزبــان 2 نمايش »سه شــنبه هاي لعنتي« و 
»كوكاكوال« بود. محمدمهدي خاتمي و نصير 
ملكي جو 2 نمايش را به ترتيب در ســالن هاي 
سايه و قشقايي اجرا مي كردند كه با پايان اجراي 
»كوكاكوال«ي ملكي جو، ايــن كارگردان قصد 
دارد امروز پرفورمنسي با عنوان »جابه جايي تئاتر 
شهر، يك ســانتي متر نزديك تر« را در محوطه 
باز مجموعه اجرا كند. اما محمدمهدي خاتمي 
نيز به همراه گروهش تصميم گرفت كه اجراي 

»سه شنبه هاي لعنتي« را ادامه ندهد.

آغاز»الفكافشين«
عمارت رو به رو هفته اي يك شب ميزبان نمايش 
»فقرات بي ســتون« ميالد شــجره است. اين 
نمايش از 11 تا 13 تيرماه 3 اجرا ســاعت 21 
در عمارت روبه رو داشــته و بعــد از 21 تيرماه 
هفته اي يك اجرا در ساعت 20:30 دارد. در اين 
عمارت محمد سعيدي نمايش »عباس ميرزا« 
را روي صحنه دارد؛ اثري كه تا 20مرداد ساعت 
19اجرا دارد. روزبه حسيني هم تا هفته چهارم 
مرداد »الف كاف شين« را كارگرداني مي كند. 
اين نمايش 50دقيقه اي ساعت 21روي صحنه 
مي رود. »درد و داد« نمايش ديگري اســت كه 
در سالن يك مهرگان اجراي خود را تا 17مرداد 
ادامه مي دهد. كامبيز نيك آيين اين نمايش را هر 

شب ساعت 20:30روي صحنه مي برد.

نوفللوشاتوواجراي3نمايش
محمد ميرزاحســيني هم نمايــش »آزادي از 
قيد تعلق« را در نوفل لوشاتو اجرا مي كند. اين 
نمايش تا 17مرداد ادامه دارد. ســالن شماره 2 
اين تماشاخانه هم تا 15مرداد نمايش »شزه« را 
ميزباني مي كند. امين و عارف غالمي اين نمايش 
را ســاعت 19:30روي صحنه مي برند. ســالن 
يك اين تماشاخانه 25مرداد نمايشنامه خواني 

»كوپه 64« را ساعت 19دارد. اين متن نوشته 
مريم ورهرام پور اســت كه فرزاد حسني آن را 
كارگرداني مي كند. ابراهيم عبدي هم در سالن 
2اين تماشــاخانه »حاد« را روي صحنه آورده 

است و اجراي آن تا پايان مرداد ادامه دارد.

خانهداپركارترازهميشه
خانه نمايش دا هم تا 20مرداد ماه ميزبان »واجد 
شرايط« است؛ نمايشي به كارگرداني مصطفي 
كزازي كه هر شب ســاعت 20:30روي صحنه 
مي رود. در اين تماشاخانه ساعت 18:30نمايش 
»در اين محل همه  چيز واقعي است/ نيست« تا 
پايان مرداد ماه اجرا مي شود. اجراي اين نمايش 
رده بندي ســني دارد و تماشاگران زير 17سال 
اجازه تماشاي اين اثر نمايشي را ندارند. »برلين 
10:10« نمايش ديگري اســت كه در خانه دا 
روي صحنه مي رود. رها حاجي زينل اين نمايش 
را تا پايان مرداد هر روز ســاعت 19كارگرداني 
مي كند. يكي از نمايش هايي كــه به زودي در 
اين تماشــاخانه اجرا مي شــود، »هجوم« علي 
صفري است كه با بليت 25هزار توماني ساعت 
20:30اجرا خواهد شــد. اين نمايش برداشتي 
آزاد از رمــان »وقفــه در مرگ« نوشــته ژوزه 

ساراماگو دارد.

جانكاهدرتاالرمولوي
تاالر اصلي مولوي هم نمايش »جانكاه« سعيد 
رسولي را روي صحنه دارد. اين نمايش اجراي 
خود را از دهم مرداد شروع كرده و تا پايان مرداد 
نيز هر روز ســاعت 18روي صحنه است. سالن 
كوچك تــاالر مولوي هم تا 31مــرداد نمايش 

»اسطرالب« صدرا صباحي را روي صحنه دارد.

آقاياشميتوكوريوالنوس
مصطفي كوشــكي در تئاتر مســتقل نمايش 
»كوريــو النــوس« را كارگردانــي مي كند. 
اين نمايش تــا 19مرداد روي صحنه اســت. 
محمدمهدي رضائيان هم در تماشاخانه شانو 
»آقاي اشــميت كيه« را روي صحنه دارد. اين 

نمايش تا 30مرداد ساعت 19اجرا مي شود.

عجيبالسلطنهدرسنگلج
تماشــاخانه ســنگلج در ادامه اجراي رپرتوار 
نمايش هاي سنتي خود، پنجشنبه 23مرداد 
ميزبــان »رختشــورخانه« علــي يداللهي با 
بازي جواد انصافي اســت. اين نمايش خوانی 
در 2ســانس 18و 20روي صحنــه مي رود. 
همچنين نمايش »عجيب الســلطنه« نوشته 
علي بهروزنسب و كار بهنود محمدي پور ساعت 
19:30در تماشاخانه سنگلج روي صحنه رفت.

جيرجيركسنجابيدرسپند
از دهم مرداد هم آرش سنجابي »جيرجيرك« 
را به تماشاخانه سپند آورده است. اين نمايش 
اجراي خود را تا پايان هفته اول شهريور ادامه 
مي دهد. بيشــتر نمايش هايي كــه اين روزها 
در ســالن هاي مختلف روي صحنه مي روند با 
قيمت بليت 30هزار تومان فروش دارند، اما اين 
نمايش با قيمت بليــت 60هزار تومان پذيراي 
تماشاگران تئاتر است كه به نظر حضور بازيگراني 
چون جــواد يحيوي، ويدا جــوان،  حميدرضا 
نعيمي و ديگر بازيگران شناخته شــده باعث 
گراني بليت در اين روزهاست. »دست هايت كو 
مم حسن« نمايشي است كه بعد از »برگشتن« 
حسين مسافرآستانه در تماشاخانه سرو روي 
صحنه مــي رود. رضا كرمــي زاده اين نمايش 
را از دهم مرداد روي صحنه آورده و هر شــب 
ساعت 21اجرا مي شــود. در ميان سالن هاي 
نمايشــي، فضاي باز تاالر وحدت هم ميزبان 
نمايش »هه« است. اين نمايش براساس رمان 
»تنهايي پرهياهو« اثر بهوميل هرابال با ترجمه  
پرويز دوايي توسط پيمان قديمي كارگرداني 
شده و صابر ابر در اين نمايش بازي مي كند. »با 
من حرف بزن« نام نمايشي نوشته و كار حامد 
شيخي است كه ساعت 21در تماشاخانه ملك 

روي صحنه است.

يك سوگ مكتوب براي كارگرداني كه كرونا گرفت 
افزايش اجرا ي تئاتر براي ادامه حيات سالن هاي نمايشي اما سينه اش از سال ها پيش درد داشت و مرثيه خسر

درستمثلنقشيمينياتوريرويبوم
فرحاصولي،ماننديــكرنگخاصاز
نقوشانتزاعيگيزال،شــبيهيكنغمه
گمشــدهازآكاردئونيقديميومانندفيلميكههيچوقتساخته

نشدورؤيايساختشهمپژمرد،خسروسيناييبرخاستوعصازنان
پالنزندگيراترككرد.حاالاويكيديگرازهنرمندانايرانزمين
استكهعنوانفقيدبرنامشسايهانداختوتمامشددرآوردگاه

نفسونامونان.

مسعودمير
روزنامه نگار

ياوريگانه
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

نمايشهاسخترويصحنهميروند

در ستون ويترين نشر امروز 2كتاب را معرفي 
مي كنيم كه يكي از طريق نويسنده اش كه چند 
سالي در هندوستان ســاكن بوده و تجربه اين 
سكونت را به داستان هايش آورده به هندوستان 
ربط دارد و كتاب ديگر از ســر ُحسن اتفاق از 
هندوستان به تهران رسيده و به دست مترجم 

افتاده است.
*اوشــبهاميآيد/نوشتهپاكسيما
مجوزي/انتشاراتهزارهسومانديشه

/چاپاول1399
مجموعه داستان »او شــب ها مي آيد« نوشته 
پاكسيما مجوزي شــامل 9داستان كوتاه پدر، 
فراموشــي، راه آخــر، مرد و حافــظ، دوربين 
ديجيتال، زن طبقه باال، مــردي كه من بودم، 
بازگشت و او شــب ها مي آيد، است. مجوزي 
در ســومين كتاب خود كوشــيده تا مسائل و 
موضوعاتي را كه در جامعه امــروزي ما براي 
طيف گســترده اي از افراد قابل لمس اســت 
دستمايه داســتان هايش قرار دهد. مجوزي 
كه خود 7ســال در ســرزمين هزارويك شب 
هندوستان زندگي كرده، در داستان اولش سراغ 
شخصيتي رفته كه براي فرار و در امان ماندن از 
جنگ به هندوستان مهاجرت كرده است. در 
سال هاي اخير، مهاجرت تم اصلي داستان هاي 
بلند و كوتاه زيادي بــوده و اين ميل به رفتن و 
از ســرزمين مادري دل بريدن را بايد به مثابه 
نشانه اي از موقعيتي اضطراري تفسير كرد كه 
مي تواند علل اقتصادي، سياسي، مدني و حتي 
زيست محيطي داشته باشد. داستان هاي اين 
مجموعه با موضوعات مختلفي سروكار دارند 

و به موضوعاتي همچون گم گشتگي در زمان، 
كاويدن گذشــته يا فرار از آن و رقابت عشقي 

مي پردازند.
در بخشــي از داســتان »او شــب ها مي آيد« 
مي خوانيم: »نمي خواســتم بچــه ام را از من 
بگيرد. بايد كاري مي كردم. نااميد شــده بودم 
تا اينكه زني به خانه ما آمــد. مي دانم خودش 
او را فرســتاده بود پيش من، انگار مي خواست 
كمكم كند. حتي از وقتــي ديد دنبال آن دريا 
مي گردم كمتر به خواب هايم مي آمد و اگر هم 
مي آمد گوشه اي مي ايســتاد و نگاهم مي كرد. 
زني كه به خانه ما آمد، خواهر همسايه مان بود و 
تازگي ها از سفر برگشته بود. به خانه خواهرش 
رفته بود تا عكس هاي سفرش را با هم ببينند. 
يك سري شال، ادويه، روتختي و زيورآالت براي 
فروش آورده بود. زن همسايه كم و بيش از حال 
من در اين اواخر خبر داشــت و گويا شــوهرم 
سپرده بود هواي مرا دورادور داشته باشد. براي 
همين به خواهرش پيشــنهاد داد به خانه من 
بيايند تا عكس ها و جنس ها را ببينم. از همان 
اول دلم مي خواســت به عكس ها برسم. براي 
فرار از دست آن اجناس، يك گوشواره صدفي 
برداشتم. باالخره توانستم لپ تاپش را بگيرم و 
عكس ها را ببينم. همه جور عكسي در آن بود؛ 
از معماري هاي عجيب وغريب تا كاخ هايي به 
رنگ صورتي، مجسمه هاي بزرگ شش دست، 
بازارهاي شلوغ، پارچه هاي رنگارنگ و غذاهاي 
متنوع. در ميان همان عكس ها بود كه آن دريا را 
ديدم. دهانم خشك شده بود. مي لرزيدم. درياي 

خواب هايم بود...«
*باايرانچههاكــهنكردند/گردآوري
وترجمه:محســنميرزايي/انتشارات

كتابسرا/چاپاول1399

محسن ميرزايي در مقدمه فشــرده اي كه در 
ابتداي كتاب آورده، نوشته: »25سال پيش يكي 
از كتابفروشان تهراني تعداد زيادي كتاب و آلبوم 
از هندوستان خريداري كرده و به تهران آورده 
بود. من از او چند آلبوم قديمي و تعدادي عكس 
خريداري كردم؛ ضمنا در ميان كتاب هايي كه 
او از هندوســتان خريده بود، كالسوري وجود 
داشت كه در آن بريده جرايد انگليسي چسبانده 
شده بود. از روي كنجكاوي اين )كالسور( را نيز 
خريداري كردم. وقتي به خانه آوردم و مطالعه 
كردم به اين نكته پي  بردم كه اين بريده جرايد 
مربوط به وقايع ايران در ســال1911 ميالدي 
و زماني اســت كه دولت ايران مستر شوستر 
آمريكايي را اســتخدام كرده بــود و روس ها و 
انگليس ها كه نمي خواستند پاي آمريكايي ها 
به ايران باز شــود، به رغم اختالفات في مابين، 
همگام و متحد شده بودند تا مستشار آمريكايي 
را به هر قيمتي كه شــده از ايران بيرون كنند. 
كســي كه اين بريده جرايد را تهيه مي كرده 
اســت، احتماال يكي از منشــي هاي سفارت 
انگليس بوده اســت كه پس از اتمام مأموريت 
خود به هندوستان رفته و اين كالسور را نيز با 

خود به آن كشور برده است.«
ميرزايي مطالبي را كه در اين كتاب گردآوري 
شده، اســنادي بر تحميل مقاصد استعماري 
انگليس بر ملت ايران دانسته و مطالعه آنها را 
از آنجا كه گذشــته چراغ راه آينده است، الزم 
شــمرده اســت. بريده جرايد به همان شكلي 
كه در كالسور مزبور چسبانده شده، در كتاب 
انتشار يافته و ســعي نشــده با نرم افزارهاي 
گرافيكي رايج زيبا شــوند تا بــه اين ترتيب 
سنديت آنها بيشتر درنظر خواننده عيان شود 

و از سوي ديگر حسي نوستالژيك را برانگيزند.

كوچ تابستاني از كوچه پاييز
يكيديگرازحلقههايمفقودهاحواالتخسروسيناييرفاقتاوباژازهتباتبائيبود.»كوچهپاييز«
مستندياستدربارهاينهنرمندكهمجسمههايفلزياشرابسياردوستميداشتوجالباينكه
بعدازمرگشهمسيناييخبردادكهبخشيازمجسمههايژازهبهتاراجرفتهاست.بهجزكوچه
پاييزالبتهسينايييكمستندجنجاليديگرهمداردبهنام»گفتوگوباسايه«دربارهروزگارومرگ
صادقهدايت.مستنديكهدرآنتلويحاتأكيدميشودكههدايتبهخاطريكشكستعشقي
وخيانتمعشوقهاشخودكشيميكند.حاالسيناييخودكوچكردهوهمهآنچهبراياينروزگار

باقيگذاشتهخاطرهاستوتصوير...

 2 اجراي كودكانه در هنر
عالوهبراجراينمايشدرتماشاخانهها،
سالنهايتئاتركودكونوجواننيزاين
روزهاميزباناجراهايخودهســتند.
»دنيايشگفتانگيزاكووتاكو«كاراميد
انصاريهرروزساعت18درتاالرهنر
اجراميشــود.همچنين»افسانهپري
دريايي«نوشتهوكاررضابياتساعت

20رويصحنهاست.
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گزارش

كتابهاييكهيكسرشانبههندوستانميرسد
خسروسينايی

دركنارمحمدعلیكشاورز
پيكرخسروسينايیدرقطعههنرمندانبهشت
زهراآرامگرفت.بهگزارشهمشــهری،مراسم
تدفينخسروسينايیظهرديروزباحضورخانواده
وشماریازدوســتاننزديكاودربهشتزهرا
برگزاروكارگردانومستندسازفرهيختهسينمای
ايراندركنارمحمدعلیكشاورزبهخاكسپرده
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كيوسك
خيابان هاي مركزي شهر برلين روز شنبه 

شاهد حضور بي سابقه افرادي بود كه به گزارش
محدوديت هاي اعمال شده از سوي دولت 
براي مبارزه با ويروس كرونا معترض بودند؛ افرادي كه از 
سراسر آلمان به اين شهر آمده بودند. حضور اعتراضي اين 
افراد در خيابان ها اتفاق عجيبي نيست اما پاسخ هزاران 
نفر به دعوت احزاب ملي گرا و راست افراطي براي تجمع 

خياباني در آلمان اتفاق عجيبي است.
مقام هاي پليــس برلين تعداد افراد شــركت كننده را 
حدود 20هــزار نفر برآورد كرده انــد. »حزب آلترناتيو 
براي آلمان« و »حزب ناسيونال دمكرات آلمان« جزو 
اصلي ترين گروه هايي بودند كه بــراي حضور خياباني 

معترضان به سياست هاي دولت فراخوان دادند.
معترضان محدوديت هاي اعمال شــده از سوي دولت 
ازجمله زدن ماســك را نقض حقوق و آزادي هاي خود 
عنوان كرده اند. آنها در راهپيمايي برلين ماسك به صورت 
نداشتند و فاصله اجتماعي را نيز رعايت نكردند تا بگويند 
كه »هشدار كرونا، هشدار دروغ« است. معترضان قوانين 
ســختگيرانه دولت طي ماه هاي اخير را نقض حقوق 
اساســي خود مي دانند و از دولت خواسته اند با لغو اين 
محدوديت ها، بار ديگر به اصول دمكراسي بازگردد. آنها 
با زيرسؤال بردن هشــدارهاي دولت در مورد آغاز موج 

دوم كرونا در آلمان، شعار مي دانند: »موج دوم ماييم.«
از آنجايي كه تظاهركنندگان بدون ماســك و رعايت 
نكات بهداشتي و درواقع برخالف قوانين اعالمي از سوي 
دولت به خيابان  آمده  بودنــد، نيروهاي پليس مجبور 
به جلوگيري از ادامه راهپيمايي شــدند؛ اقدامي كه به 
زدوخورد ميان آنها معترضان ختم شــد. پليس برلين 
اعالم كرده كه دعوت كنندگان اصلي راهپيمايي را تحت 
پيگرد قرار خواهد داد. همچنين احتمال پيگرد قضايي 
افرادي كه در راهپيمايي شركت كرده اند نيز وجود دارد 
چرا كه با اقدام خود، سالمت ديگر ساكنان شهر برلين را 

به خطر انداخته اند.
عنوان راهپيمايي روز شــنبه، حركت اعتراضي »روز 
رهايي« بود. اين عنوان براســاس فيلمي است كه لني 
ريفن  اشتال، فيلمساز طرفدار هيتلر درباره كنگره حزب 
ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان يا همان حزب 

نازي در دهه 1935 ميالدي ساخته است.

شبكه سازي راست هاي افراطي
راهپيمايي برلين، فارغ از مخالفت آشــكار بخشــي از 
جامعه اين كشور با سياســت هاي دولت براي مقابله با 
ويروس كرونا، تازه ترين صحنــه قدرت نمايي احزاب 
راســت افراطي آلمان در مقابل حزب حاكم به رهبري 

آنگال مركل به شمار مي رود.
دولت آلمان برخــالف ديگر دولت هــاي اروپايي، در 

ماجراي شــيوع ويــروس كرونا خيلــي زود واكنش 
نشــان داد و با جدي گرفتن بحران از همان ابتدا طبق 
برنامه مشــخصي رفتار كرد و توانست شرايط را تحت 
كنتــرل درآورد. پا گرفتن تمايالت و تفكرات راســت 
افراطي در اين كشــور طي ســال هاي اخير در قالب 
گروه هاي نئونازيســم اما موضوعي است كه به اعتراف 
خود دولتي ها از ابتدا چندان جدي گرفته نشده است. 
راســت هاي افراطي اكنون در اليه هاي متعدد جامعه 
آلمان نفوذ كرده اند و حتي در انتخابات محلي ســال 
گذشته توانستند براي نخستين بار موفقيت هايي هم 

به دست آورند.
روزنامه نيويــورك تايمز اخيرا در گزارشــي به وجود 
شبكه هاي سازماندهي شــده گروه هاي راست افراطي 
در آلمان پرداخته كه بسيار ريشه دار تر و گسترده تر از 
آن چيزي هستند كه مسئوالن دولتي تصور مي  كنند. 
در اين ميان، نفوذ اين شــبكه ها بين نيروهاي نظامي 
 آلمان، زنگ خطر بــزرگ را براي اين كشــور به صدا 
در آورده است؛ كشــوري كه طي 7دهه گذشته سعي 
داشته تمامي خطوط فكري و ايدئولوژيك راست گرايانه 
مرتبط با نازيسم را از تمامي زواياي زندگي مردم خود 

پاك كند.
يك ماه قبل خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز در برلين 

در گزارش ديگري از منحل شــدن يكي از يگان هاي 
نيروهاي ويژه ارتش آلمــان خبر داد. دليل انحالل اين 
يگان كه گفته مي شــود نيروهايش جــزو زبده ترين 
نيروهاي رزمي آلمان به شــمار مي روند، نفوذ تفكرات 
راست افراطي و تمايالت نئونازيسم در ميان آنها بوده 
است. اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه در خانه يكي 
از افسران اين يگان، مقادير زيادي مهمات دزديده شده 
از ارتش و همچنين عالئم و لباس هاي نظامي نازي ها 
كشــف شــد. طبق اعالم وزارت دفاع آلمان، تاكنون 
48هزار فشنگ و 68كيلوگرم مواد منفجره در يگان هاي 
نيروهاي ويژه اين كشور مفقود شده و تحقيقات در اين 

زمينه همچنان ادامه دارد.
گزارش تحقيقي اخير نيويورك تايمز به بررسي زواياي 
دســتگيري اعضاي يك گروه نئونازي به اسم »صليب 
شمالي« به رهبري يكي از اعضاي نيروهاي ويژه آلمان 
پرداخته كه طي ماه هاي اخير در قتل برخي چهره هاي 
سياسي دخالت داشــته اند. اين گروه طرفداران حقوق 
مهاجران و پناهجويان و همچنين مخالفان نازيســم 
را ربوده و به قتل مي رســاندند. حضور يك وكيل، يك 
مسئول محلي، 2سرباز، 2افســر پليس، يك پزشك، 
يك مهندس، يك معمار، يك ورزشكار و يك ماهيگير 
در ميان افراد اين گروه به خوبي نشــان مي دهد تفكر 

راســت افراطي در اليه هاي مختلف جامعه آلمان نفوذ 
كرده است.

براي راســت هاي افراطي آلمان، شبكه سازي با هدف 
رسيدن به روز موعود كه به آن »روز ايكس« مي گويند، 
انجام مي شود. موضوع روز ايكس هم جزو موضوعاتي 
است كه مقام هاي دولتي در آلمان آن را جدي نمي گيرند 
اما در جريان فكري نئونازي ها موضوعي جدي است. روز 
ايكس براي نئونازي ها روزي است كه نظم اجتماعي در 
آلمان از هم خواهد پاشيد و در آن روز است كه اعضاي 
گروه هاي راســت افراطي بايد براي نجات جامعه خود 
و به دست گرفتن كنترل امور دســت به كار شوند. روز 
ايكس و اداره جامعه به تخصص هاي مختلف نياز دارد و 
به همين دليل گروه هاي راست افراطي از افراد مختلف 
با پيشينه ها و تخصص هاي مختلف تشكيل شده است. 
گروه صليب شــمالي، يكي از گروه هايي بود كه تالش 

مي كرد خود و جامعه را براي روز ايكس آماده كند.
براي اكثريت جامعه آلمان، نازيسم، نئونازيسم و تفكرات 
راست افراطي خط قرمزي اســت كه براي آنها يادآورد 
جنگ و نابودي است. رويش دوباره چنين تفكراتي در 
كشوري كه اكنون با گذشت 7دهه از جنگ خانمان سوز 
دوم، شكوفاترين اقتصاد اروپا را دارد خطري بزرگ به 

شمار مي آيد.

  گسترش تظاهرات ضدنخست وزير
) نتانياهو( با تجمع ده ها هزار نفر در 

سراسر اسرائيل

   برخاستن از ميان خاكسترها 
75سال بعد از بمباران اتمي هيروشيما 
و ناكازاكي، آيا زمان براي حفظ ميراث 

بمباران شده ژاپن از دست مي رود؟

   امارات اولين كشور عربي كه 
انرژي هسته اي توليد مي كند

سياوش فالح پور 
خبرنگار

ولي نصر
آريانه طباطبايي

محمدامين خرمي 
خبرنگار

آنتوني بلينكنجيك ساليوان

مشاوران برجامي اوباما در 
تيم سياست خارجي بايدن

انتخابات آمريكا

حدود يك ماه پيش، ايران اعالم كرد كه 
در حال مذاكره با چين بر ســر توافقي 
25ساله اســت كه محورهاي اصلي آن 
تجارت، انرژي، زيرساخت ها، ارتباطات 
و حتي همكاري هاي نظامي است. براي 
ايران، چشم انداز شــراكت استراتژيك 
با چين در شــرايطي حســاس مطرح 
است. در شــرايط تحريم هاي آمريكا و 
تهديدهاي غيرمســتقيم اسرائيل عليه 
ايران، خبــر يك توافق بــزرگ با چين 
مي توانــد فرصتي بــراي ايران باشــد 
كه وضعيت و رويكرد فعلــي خود را تا 
انتخابات رياست جمهوري 2020 آمريكا 
در نوامبر )آبــان( حفظ كند. نتيجه اين 
انتخابات مســير روابط ايران و آمريكا 
و همينطور سرنوشــت توافق هسته اي 
را مشــخص مي كنــد و روي انتخابات 
رياست جمهوري ايران در ژوئن 2021 

تأثيرگذار خواهد بود.
ايراني ها به صــورت تاريخــي از اتحاد 
نزديك با قدرت هاي جهاني رويگردان 
بوده اند و حتي تمايل كمتري دارند كه 

قيموميت اقتصادي را از طرف خارجي ها 
قبول كنند.با انعقاد اين قــرارداد، پيام 
دولت ايران به مردم هم اين اســت كه 
آنها ايزوله نشده اند و حتي ممكن است 
با وجود تحريم هاي آمريكا، از پيشرفت 
اقتصادي برخوردار شــوند. در ســطح 
بين المللي، ايــران هميشــه به دنبال 
حفظ تعــادل بين قدرت هــاي جهاني 
بوده اســت. در يك دهه اخير، در پاسخ 
به فشار ديپلماتيك و اقتصادي آمريكا، 
نيروهاي امنيتي رو به  روسيه كرده اند، 
بخش هاي اقتصادي بــه چين متمايل 
بوده اند و دولت حسن روحاني هم با اروپا 
رابطه گرفته است. حاال، همزمان با باال 
گرفتن تنش هاي چين و آمريكا، ايران به 
چين روي آورده تا اقتصادش را به منطقه 
امن برساند و فشارهاي آمريكا را كاهش 
دهد. روابط نزديك تــر با چين، به ايران 
اهرم فشــاري مي دهد تا در مذاكراتي 
كه احتماال در آينده بــا اروپا و آمريكا بر 
ســر احياي برجام خواهد داشت از آن 
اســتفاده كند. اين اهرم فشار همچنين 
در تعامل با قدرت هاي منطقه اي مانند 
عربستان سعودي و امارات هم به كمك 

ايران خواهد آمد.

روز گذشته وزارت خارجه امارات 
با صدور بيانيه اي شــديداللحن خاورميانه

خواســتار توقــف دخالت هاي 
تركيــه در مســائل داخلــي جهــان عرب و 
كنارگذاشتن »توهم اســتعمار« از سوي اين 
كشور شــد. اين بيانيه در پاســخ به مصاحبه 
خلوصي آكار، وزير دفاع تركيه با شبكه الجزيره 
قطر منتشر شده؛ مصاحبه اي كه در آن حمالت 
بي ســابقه اي عليــه امارات و سياســت هاي 
منطقه اي اين كشور مطرح شده است. آكار در 
بخشــي از اين مصاحبه و در تهديدي آشكار 
مي گويد: ابوظبي از سازمان هاي تروريستي كه 
عليه امنيت ملي تركيه اقدام مي كنند حمايت 
كرده و فعاليت هاي مخربي در سوريه و ليبي 
داشته اســت. ما در مكان و زمان مناسب به 
حساب اين رفتارهاي ابوظبي خواهيم رسيد. 
وي همچنيــن امارات را »كشــوري ابزاري« 
توصيف كرده كه در جهت منافع سياســي و 
نظامي ديگران فعاليت مي كنــد و از خارج از 

مرزهاي خود »مديريت« مي شود. انور قرقاش، 
وزير مشاور در امور خارجي امارات دقايقي پس 
از انتشار بيانيه تند وزارت خارجه اين كشور در 
صفحه توييتر خود نوشت: منطق باب عالي و 
دولت عليه )اشاره به عناوين سياسي خالفت 
عثماني كه بر سراســر جهان عرب ســيطره 
داشت( به پايان رسيده و جايي جز آرشيوهاي 
تاريخي ندارد.  در دنيــاي امروز روابط بر پايه 
تهديــد و هشــدار نمي چرخــد و توهمات 
اســتعماري هم ديگر به كار كشورها نمي آيد. 
عبــداهلل بن زايد، وزير خارجه امــارات نيز در 
مصاحبه با رويترز، ســخنان آكار را سقوطي 
جديد در سياست خارجي تركيه توصيف كرده 
و خواستار توقف دخالت هاي بي وقفه اين كشور 
در امور داخلي جهان عرب شــده است. اين 
اولين بار نيست كه مقامات عالي رتبه تركيه و 
امارات به صورت علني در رسانه ها براي يكديگر 
خط و نشان مي كشــند. براي مثال يك سال 
قبل، بازنشــر توييتي دربــاره تاريخ عثماني 
توسط وزير خارجه امارات، موجي از تنش هاي 
سياسي و رســانه اي را ميان مقامات 2كشور 
به دنبال داشــت. اين توييت حاوي اسنادي 

تاريخي بود كه به ادعاي نويسنده آن، جنايات 
فخرالدين پاشــا، فرمانده عثماني در مناطق 
عربي ازجمله حاشيه خليج فارس و شهر مدينه 

را اثبات مي كرد. 
مولود چاووش اوغلو، وزيــر خارجه تركيه در 
واكنش به اين توييت در همان شبكه اجتماعي 
خطاب به عبداهلل بن زايد نوشــت: حد خودت 
را فرامــوش نكن! رجــب طيــب اردوغان، 
رئيس جمهور تركيه نيز بــه فاصله چند روز 
در يكي از ســخنراني هاي خود بدون اشــاره 
مستقيم به وزير خارجه امارات، از وي به عنوان 
فردي »بي ادب« ياد كرد كه تاريخ را به شكل 
صحيح مطالعه نكرده اســت. البتــه ماجرا به 
همين جا ختم نشد و درنهايت با حكم شهردار 
آنكارا، نام خياباني كه ســفارت امارات در آن 
قرار دارد به فخرالدين پاشــا تغيير كرد! اين 
تنش هاي سياسي و رســانه اي ميان مقامات 
تركيه و امارات كه روزبه روز هم بيشتر مي شود، 
فارغ از جزئيات جذابشــان براي رســانه ها، 
بيانگر بحراني عميق در روابط 2كشور است؛ 
بحراني كه بر بخش مهمي از تحوالت منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا تأثير گذشته است. 

تيم مشــاوران سياســت خارجي و امنيت ملي جو بايدن، نامزد 
دمكرات انتخابات رياســت جمهوري آمريكا اكنون به فهرستي 
2هزار نفره رسيده اســت. اين افراد در چارچوب 20كارگروه در 
حوزه هاي گســترده اي چون امنيت ملي، كنترل تســليحاتي، 

دفاعي، اطالعاتي و امنيت داخلي مشغول كار هستند.
 نگاهي به اين فهرســت و ســازمان دهندگان اصلي آن مي تواند 
نشان دهد كه بايدن درصورت رئيس جمهور شدن چه سياست 

خارجي خواهد داشت. 
شايد محور اصلي سياســت خارجي بايدن، تغيير سياست هاي 
جنجالي دولت ترامپ به ويژه در حوزه پناهجويان و حقوق زنان 

در جهان باشد.
اين تيم مشــاوران پشــت صحنــه اي مانند الي راتنــر و دانيل 
بناييم دارد كه اولي كارشــناس شرق آســيا و دومي متخصص 
خاورميانه هستند و هر 2 روابط بســيار نزديكي با بايدن دارند. 
اين 2 چهره بخشي از 49نفري هستند كه روساي كارگروه هاي 
سياســت خارجي و امنيت ملي تيم انتخاباتي بايدن را تشــكيل 

مي دهند.
فارن پاليسي در گزارشي به نقل از منابع نزديك به اين گروه هاي 
مشورتي نوشته است، اين افراد در حقيقت بخش رسمي كمپين 
انتخاباتي بايدن نيستند بلكه به صورت موازي با افراد تيم تبليغاتي 
كار مي كنند و مشاوره هاي غيررسمي به او مي دهند. بسياري از 
اين افراد نمي خواهند به صورت علني شناخته شوند و بيشتر پشت 
صحنه كار مي كنند. ســابقه كاري اين افراد حوزه هاي مختلفي 
چون بخش هاي دولتي، مشاوره اي، انديشكده ها و صنعت دفاعي 
را شامل مي شود. نكته قابل توجه اما اين است كه اكثر اين افراد 
ســابقه كاري در دولت اوباما در وزارتخانه هــاي خارجه، دفاع و 

امنيت داخلي دارند.
هر كدام از اين كارگروه هــا، زيرمجموعه هاي متعددي دارند كه 
موضوعاتي چون فلسطين، كمك هاي انسان دوستانه و پناهجويان 
را شامل مي شــود. مثال كارگروه دفاعي به رياست فرانك كندال 
سوم از معاونان سابق وزارت دفاع، رزا بروكس، از مشاوران ارشد 
سابق پنتاگون و كريستين وارموت از معاونان سابق وزارت دفاع بر 

گروهي 200نفره نظارت دارند.
كارگروه اروپا متشكل از 100نفر است كه توسط 3 نفر از مقامات 
امنيت ملي دولت اوباما به نام هاي جولي اسميت، مايكل كارپنتر 

و اسپنسر بوير هدايت مي شود.
ايده ها و توصيه هاي اين كارگروه ها به حلقه كوچك تر داخلي از 
نزديكان بايدن ارسال مي شــود كه شامل آنتوني بلينكن، جيك 
ساليوان، آوريل هينز، برايان مك كوئن و جولي اسميت هستند. 
اين افراد مغز متفكر و مورد اعتمــاد دولت آينده بايدن در حوزه 
سياست خارجي و امنيت درصورت پيروزي در انتخابات هستند.

جيك ساليوان كه اكنون در هسته مركزي تيم سياست خارجي 
بايدن قرار دارد، يكي از3 نفري بود كه در سال 2013و براساس 
گزارش اسوشيتدپرس ماه ها در مذاكرات مخفيانه با ايران درباره 

احتمال دستيابي به توافق هسته اي حضور داشتند.
 اين مذاكرات كه دست كم در 5نوبت در عمان انجام شد، زمينه را 
براي دستيابي به برجام فراهم كرد. ساليوان در دولت اوباما مدير 
سياستگذاري و برنامه ريزي وزيرخارجه )هيالري كلينتون( بود و 
بعد از كنار رفتن كلينتون، مشاور ارشد امنيتي جو بايدن، معاون 
اوباما شــد. او در طول مذاكرات هســته اي دولت اوباما و ايران، 

حضور داشت.

در مقابل، اتحاد استراتژيك با ايران براي اتحاد چين و ايران عليه آمريكا 
چين يك ميدان مين است. گرچه چين 
به تجارت با ايران و ســرمايه گذاري در 
زيرســاخت هاي آن ادامه مي دهد، اما 
تعميق روابــط مي توانــد در ميانه يك 
بحــران ديپلماتيك حياتي بــا آمريكا، 
خشم واشنگتن را برانگيزد. چين، با به 
چالش كشــيدن تحريم هاي آمريكا، با 
خطر از دست دادن بخشي از بازار آمريكا 
)كــه به مراتب بزرگ تر از ايران اســت( 
مواجه است و اصال تعجب برانگيز نيست 
كه در اين شرايط، مقامات چيني كمتر از 
همتايان ايراني خود درباره توافق صحبت 
كرده اند. عالوه بر آن، چين نمي خواهد تا 
متحدان منطقه اي خود، يعني عربستان 
و اسرائيل را كه هر دو در تقابلي نيابتي با 

ايران هستند، ناراحت كند.
با وجود اين، چين قطعا وجه باارزشــي 
در توافق همه جانبــه و فراگير با ايران 
مي بيند؛ ايران بازيگري بزرگ و مهم در 
منطقه است كه با منابع انرژي فراوان و 
پتانســيل اقتصادي باال، گزينه طبيعي 
چين براي مشــاركت در پروژه كمربند 
و جاده به شــمار مي رود. چين همين 
حاال هم با قيمت مناســب از ايران نفت 
مي خــرد و شــريك كليــدي تجاري 
ايران بوده اســت و تامين كننده اصلي 
ماشين آالت سنگين و كاالهاي توليدي 

ايران به شمار مي رود.
فراتر از اين، چين در يك دهه گذشــته 
حضورش در غرب آســيا را تقويت كرده 
و به دنبال منافعش در اين منطقه است. 
پكن حامي اصلي سازمان همكاري هاي 
شــانگهاي اســت و 57ميليارد دالر در 
پاكستان سرمايه گذاري كرده است. در 
پي خروج آمريكا از افغانستان، شراكت 
با ايران، چين را قادر خواهد ساخت تا در 
نزديكي كريدوري كه از آسياي مركزي 
شــروع مي شــود و تا درياي عرب ادامه 
مي يابد، پايگاه داشــته باشد. با افزايش 
فشار هاي آمريكا به ايران و چين، هر دو 
كشــور را ترغيب كرده است تا در جبهه 
مشــتركي در كنار هم بايستند. هرچند 
رابطه چين و ايران هنــوز فاصله زيادي 
با تبديل شــدن به يك محــور دارد، اما 
مذاكرات اخير نشان مي دهد كه چنين 
اتحادي ممكن اســت. سياســتگذاران 
خارجي آمريكا بايد مراقب باشند. آمريكا 
بايد بين ايران و چين فرق بگذارد و يكي را 
انتخاب كند و اين كار به اين معناست كه 
واشنگتن بايد تصميم بگيرد كه كدام يك 
از اين دو كشور تهديد بزرگ تري به شمار 
مــي رود. واقعيت اين اســت كه رقابت 
استراتژيك آمريكا با چين تنها در شرق 

آسيا در جريان نخواهد بود.
project-syndicate :منبع

گروه هاي 
اسالمي

حمايت از گروه هاي اسالمگراي فعال در منطقه، يكي از اصلي ترين محورهاي تنش ميان آنكارا و ابوظبي است. امارات گروه هاي 
را در ليست گروه هاي  آنها  و  به شمار آورده  امنيت ملي و منطقه اي خود  براي  را مهم ترين تهديد  نظير اخوان المسلمين  اسالمي 
تروريستي قرار داده است. در مقابل اما تركيه بزرگ ترين پايگاه اين گروه ها در سطح منطقه به شمار آمده و از ظرفيت هاي آنها براي 

نفوذ بيشتر در كشورهاي عربي استفاده مي كند.

بنادر 
درياي سرخ

نبرد امارات و تركيه براي سيطره بر جزاير و بنادر استراتژيك درياي سرخ يكي از مهم ترين ابعاد ژئوپوليتيك تنش هاي ميان 2كشور 
است؛ چراكه اين شاهراه آبي سهم فوق العاده اي در آينده مبادالت تجاري منطقه خواهد داشت. اشغال جزيره سقطري يمن در جنوب 
درياي سرخ توسط امارات و اجاره صدساله جزيره سواكن سودان در شرق اين دريا توسط دولت تركيه ازجمله نشانه هاي اين نبرد 

به شمار مي آيد. همچنين درگيري هاي مستمر نيروهاي نيابتي 2كشور در سومالي نيز به همين ترتيب است.

جنگ
 ليبي

جنگ ليبي را مي توان اصلي ترين صحنه رويارويي نظامي ابوظبي و آنكارا خواند. تركيه در اين كشور از دولت اسالمگراي وفاق ملي 
در طرابلس )غرب( و امارات از نيروهاي ژنرال حفتر در بنغازي )شرق( حمايت مي كند. طي سال هاي اخير صدها تن سالح و هزاران 
نيرو توسط اين 2كشور براي حمايت از نيروهاي نيابتي شان به ليبي ارسال شده است. محور اصلي اين جنگ، سيطره بر منابع نفت 

ليبي و نفوذ بيشتر در سواحل جنوبي درياي مديترانه است. 

محاصره
 قطر

بحران قطر يكي ديگر از محورهاي قدرت نمايي 2كشور مقابل يكديگر است. امارات به همراه عربستان، محاصره قطر را به داليلي 
نظير روابط خارج از چارچوب اين كشور با تركيه آغاز كرد؛ محاصره اي كه به گفته امير كويت احتمال داشت با حمله نظامي به دوحه 
تكميل شود. در مقابل اما تركيه ضمن تالش براي تامين مايحتاج غذايي-بهداشتي قطر طي هفته هاي اوليه محاصره، ارسال نيروهاي 
نظامي به اين كشور را كليد زد؛ تصميمي كه گفته مي شود در عقب نشيني امارات و سعودي از گزينه نظامي مؤثر بوده است. قطر 

اصلي ترين حامي مالي دولت اسالمگراي تركيه در جهان عرب به شمار مي رود.

كودتاي
 مصر

انقالب مصر و پس از آن، پيروزي محمد مرسي )نامزد اخوان المسلمين( در انتخابات، دستاوردي بزرگ براي تركيه و قطر و در عين 
حال، تهديدي بزرگ براي امارات و سعودي به شمار مي آمد؛ تحولي كه البته چندان ادامه نداشت و به فاصله يك سال با كودتاي 
خونين ژنرال سيسي پايان يافت. اين كودتا با حمايت مالي و سياسي مستقيم امارات صورت گرفت. رجب طيب اردوغان به صراحت 
از نقش اين كشور عربي خليج فارس در سقوط دولت مرسي سخن گفته است. اكنون دولت سيسي، ازجمله متحدين ابوظبي عليه 

تركيه به شمار مي آيد.

عربستان 
سعودي

دولت تركيه ازجمله مخالفان سرسخت پادشاهي محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي است و بر همين اساس، در پرونده جمال 
خاشقجي، ضربه سختي به اعتبار و حيثيت بين المللي او وارد كرد. در مقابل، بن سلمان مهم ترين متحد ابوظبي در رياض شناخته 
مي شود، چراكه ساير شاهزادگان سعودي ديدگاه مثبتي نسبت به سياست هاي رهبران امارات در منطقه ندارند. در عصر بن سلمان، 

تنش هاي ميان سعودي و تركيه به سطح بي سابقه اي رسيده است.

دمكراسي 
تونس

تونس تنها كشوري است كه از انقالب هاي عربي جان سالم به در برده و سرنوشت آن، به جنگ يا كودتا منجر نشده است. حزب 
اخوان المسلمين در اين كشور )النهضه( با وجود فشارهاي سياسي، همچنان بخش مهمي از قدرت را به طور دمكراتيك در اختيار 
با تركيه از ديدگاه امارات تهديدي امنيتي به شمار مي رود. بر اين اساس،  دارد. حضور اين جريان در قدرت و روابط مطلوبش 

فشارهاي سياسي و رسانه اي عليه اين حزب و معرفي آن به عنوان مزدوران تركيه، با حمايت هاي مالي امارات تشديد شده است. 

فلسطين و 
اسرائيل

امارات طي سال هاي اخير روابط خود با رژيم صهيونيستي را به شكل قابل توجهي افزايش داده؛ امري كه همزمان با فشارهاي 
همه جانبه اين كشور بر گروه هاي اسالمي معارض اسرائيل، نظير حماس و حزب اهلل بوده است. در مقابل، اگرچه تركيه همچنان به 
روابط سياسي و اقتصادي خود با اسرائيل ادامه مي دهد، اما به موازات سياست هاي امارات، روابط خود با گروه هاي اسالمگرا نظير 
حماس را تقويت كرده است. اين كشور در سطح رسانه اي تالش مي كند خود را در مقابل امارات، به عنوان حامي گروه هاي اسالمي 

مخالف اسرائيل معرفي كند.

تنش هاي لفظي مقامات تركيه و امارات به موازات نبرد خط و نشان عربي-تركي
نفوذ اين 2كشور در منطقه روزبه روز بيشتر مي شود 

حضور 20هزار نفر در راهپيمايي 
گروه هاي ملي گرا و راست افراطي 

در برلين عليه محدوديت هاي 
كرونا، نشان از گسترش نفوذ 

تفكرات آنها در جامعه 
آلمان دارد

راست هاي افراطي 
در كمين آلمان
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در شــهر ما يك كتابفروشي بود به اسم 
»سعادت« كه كتاب كرايه مي داد. شبي 

يك ريال. 2قفســه پــر از كتاب هاي 
جيبي و رقعي كه اغلب هم روي كاغذ 

كاهي چاپ شــده بود و 
خيلي هــم ارزان بود، اما 

براي ما كه پول قلم وكاغذ 
مدرسه را هم نداشتيم، چاره اي جز كرايه كتاب نبود.

»كلود ولگرد« از ويكتور هوگو را از كتابفروشــي كرايه 
كردم و شب نشده آن را تمام كردم و برگرداندم و »آخرين 
روز يك محكوم« را گرفتم و خواندم. اين كتاب ها با آنكه 
جزو نخســتين ترجمه هاي قاضي بود، اما آن قدر روان 
ترجمه شــده بود و چنان داســتان هاي جذابي داشت 
كه هنوز آنهــا را از ياد نبرده ام. بعدهــا قاضي را وقتي به 
چاپخانه نســرين در كوچه مهندس الممالك در خيابان 
شاه آباد مي آمد، ديدم. من آنجا حروفچين بودم و او براي 
غلط گيري كتاب »درباره مفهوم انجيل ها« مي آمد و من 
شيفته مهرباني و فروتني  اش شدم. بعدتر نيز زماني كه به 
ســبب جراحي گلو با ميكروفن حرف مي زد، او را ديدم، 
درحالي كه همــان قلب مهربان همچنان درســينه اش 

مي تپيد و لبخند هميشگي را برلب داشت.
محمد قاضــي تعدادي از شــاهكارهاي ادبيات جهان را 
به فارســي برگرداند: مادام بواري )گوستاو فلوبر(، مسيح 
بازمصلوب، زورباي يوناني )كازانتزاكيس(، قلعه مالويل 
)روبر مرل(، نان و شــراب )اينياتسيو ســيلونه(، جزيره 
پنگوئن ها )آناتول فرانس(، دن كيشــوت )سروانتس( و 

بسياري آثار فراموش نشدني ديگر.
قاضــي در دوازدهم مرداد1292 در مهابــاد به دنيا آمد. 
پدرش امام جمعه مهاباد بود، اما او خيلي زود ســايه پدر 
را از دست داد. تا سال1308 در مهاباد درس خواند، بعد 
به تهران آمد، در سال1318 از دانشكده حقوق دانشگاه 
تهران مدرك ليسانس گرفت و تا پايان عمر كه 24دي ماه 

1376 بود، بي وقفه به كار ترجمه از فرانسه ادامه داد.
او تنها به برگردان شسته و رفته يك متن اكتفا نمي كرد، 
بلكه مهم ترين ويژگي ترجمه هايش دست يافتن به لحن 
نويسنده بود كه آن را در ترجمه اثر هر نويسنده اي رعايت 

مي كرد. قاضي يك رمان نيز به  نام» زارا« نوشته است.
او با داشتن قريحه شــعري دربرگردان ظرايف متن  هاي 
ادبي به  فارســي و در انتخاب واژه هاي شيرين و آهنگين 
فارسي مترادف با واژه هاي خارجي، سليقه به خرج مي داد 

و همين موضوع سبب شيريني نثر قاضي است.
قاضي همچنين تعدادي آثــار نوجوانانه را به فارســي 
برگرداند: پولينا چشم و چراغ كوهپايه )آنا ماريا ماتوته(، 
ماجراجوي جوان )ژاك ســروون(، داستان كودكي من 
)چارلي چاپلين( و پنج قصه )هانس كريستين اندرسن(.

ترجمه قاضي از شازده كوچولو )اگزوپري( با آنكه چندين 
ترجمه ديگر از مترجمان نام آور منتشــر شده، همچنان 

به عنوان ترجمه اي كالسيك و معيار خواننده دارد.
 قاضي، افزون بر اينها به عنوان انســاني ســليم النفس، 

مهربان و بي ادعا قابل احترام است.

من فكر نمی كنم كه انــدوِه يك آدم به 
هنگاِم ترِك چيزی ناشــی از اين باشد 
كه دارد چيزی را كه دوست دارد ترك 
می كند. اندوِه آدم ممكن است ناشی از 

نقطه مقابلش باشد. 
آدم احساس می كند كه پيوند ها چه 

آسان پاره می شــود، و نيز اينكه 
ديگران چه آســان از آدم جدا 

می شــوند... آدم با اندوه شبِه 
روابطی را به ياد می آورد كه 
شكل گرفته بودند و با اندوِه 
پيشاپيش شــبِه روابطی را 

می بيند كه شــكل خواهند گرفت. 
در واقع آدم هم به آزادی نياز دارد و هم به وابستگی، اما هر 
كدام به جای خود، و آدم با ناراحتی در می يابد كه جاها را 

با هم قاطی كرده است.
 فرانتس كافكا

روياها معموال توسط كودكان 
بعد از 3ســالگي و كابوس ها 
مــدت كوتاهي پــس از آن 

گزارش مي شوند. 
روياهــاي آزاردهنــده يــا 
روياهاي بد شــبيه كابوس 
هســتند، اما خواب را قطع 
نمي كننــد. كــودك پــس 

 از بيدار شــدن از كابوس اغلب ترســيده اما هوشــيار 
و قادر به شرح دادن محتواي آن است.كابوس ها به طور 
كلي در ســاعات اوليه صبح، بعد از ساعت 2صبح ديده 

مي شوند. 
در كــودكان پيش دبســتاني كابوس ها اغلب شــامل 
تصاويري از هيوالها و حيوانات ترســناك هستند  و در 
كودكان سن مدرســه بزرگ تر كابوس ها معموال شامل 
تصاوير انسان عادي ازجمله مجروح شدن، گم شدن، يا 

رها شدن هستند.
 اگر كابوس ها مكرر باشــند مي توانند سبب مقاومت در 
برابر خوابيدن شوند. كابوس ها و روياهاي آزاردهنده با 
اختالالت اضطرابي و افســردگي و همچنين اختالالت 
خواب شــامل محروميت از خواب، ارتبــاط و همراهي 

دارند. 
در كودكان و نوجوانان كابوس ها و روياهاي آزار دهنده 
شايع بوده و بيش از 3 تا 4برابر بزرگساالن بروز مي كنند. 
در ســن 3 تا 5ســالگي 50-10درصد كودكان تجربه 
روياهاي آزاردهنده را گزارش مي كنند و شيوع آن با سن 
افزايش مي يابد و در ســنين 10 تا 12سالگي به بيش از 

44درصد مي رسد. 
روياهاي آزاردهنده تقريبا در پســران و دختران به طور 
مســاوي وجود دارند، اما در اوايل نوجواني در دختران 
شــايع  تر از پســران هســتند. اگر كابوس هــا مكرر يا 
آزاردهنده باشــند وجود يك صدمه احتمالي نامعلوم و 
يا ساير عالئم اضطرابي همزمان ازجمله اضطراب جدايي 

بايد مورد بررسي قرار گيرند. 
در برخورد با كودكي كه كابوس مي بيند بايد سعي كنيم 
مواجهه با موضوعات و فيلم هاي ترسناك را كاهش دهيم 
و هنگام شب فعاليت هاي آرامش  بخشي را براي كودك 
فراهم كنيم و مطمئن شويم كه كودك مدت زمان كافي 
مي خوابد زيرا كودكاني كه كمبود خواب دارند بيشــتر 
كابوس مي بينند. زماني كه كودك كابوس مي بيند بايد 
او را آرام كنيم و اگر با وجود همه اين اقدامات كابوس ها 
تداوم يابند توصيه به مراجعه به روانپزشــك كودك و 

نوجوان مي شود.

نظر غالب تا به حال براساس بررسي هاي 
همه گيرشــناختي اين بوده اســت كه 
كودكان به طور معمول ويــروس را بين 
خودشان يا به بزرگساالن منتقل نمي كنند.

كــودكان به طــور كلي نســبت به 
بزرگساالن بسيار كمتر دچار بيماري 
وخيم كرونا مي شــوند. اين تفاوت 

اين چنين توضيح داده شده است كه ويروس كرونا با همان 
كارآمدي كه در بيني بزرگساالن تكثير مي شود، نمي تواند در 
بيني كودكان تكثير  پيداكند . اما نتايج يك بررسي جديد در 

آمريكا نشان مي دهد شايد اين نظر درست نباشد.
پژوهشــگران آمريكايي در يك بررســي از ترشحات بيني 
145نفر كه دچار بيماري كروناي خفيف تا متوســط بودند، 

يك هفته پس از شروع عالئم نمونه برداري كردند. 
نتايج آزمايش اين نمونه ها نشان داد كه ميزان ماده ژنتيك 
ويروس كرونا در مجراي تنفسي فوقاني كودكان زير 5سال 
بيــن 10 تا 100برابــر بيشــتر از كودكان باالي 5ســال و 

بزرگساالن است.
اين پژوهشگران با توجه به يافته ها معتقدند كودكان كم سن 
مي توانند نقش مهمي در انتشار ويروس كرونا در جمعيت ها 

داشته باشند. 
اين پژوهشــگران با توجه به عادات رفتاري كودكان كم سن 
و تماس نزديكشــان باهم در مدارس، ابراز نگراني مي كنند 
كه با بازگشايي مدارس ممكن است انتشــار ويروس كرونا 

تشديد شود. 
در مقابل گروهي از كارشناسان با وجود اين يافته ها استدالل 
مي كنند كه وجود بار ويروسي بيشــتري در بيني كودكان 
كم سن ممكن اســت لزوما باعث نمي شود كه آنها در دنياي 

واقعي هم باعث انتشار بيشتر ويروس شوند.
ممكن اســت كودكان حتي با وجود بار ويروســي بيشتر در 
بيني هايشان به علت اينكه بيماري شديدي ندارند و چندان 
ســرفه نمي كنند، كمتر ويروس را در محيط منتقل كنند يا 
چون جثه كوچكتري دارند، ذرات تنفسي آالينده اي كه در 
هوا پخش مي كنند، پيش از اينكه فرد بزرگسالي بتواند آنها را 

تنفس كند، روي زمين مي افتد.
تا به حال بررسي هاي چنداني در دنياي واقعي درباره سرايت 
كرونا از كودكان انجام نشده اســت، اما يك بررسي اخير در 
كره جنوبي نشان داده كه كودكان و نوجوانان 10 تا 19ساله 
به همان اندازه بزرگساالن باعث انتقال كروناويروس در ميان 
خانوارها مي شوند، اما كودكان زير 9سال ويروس را به ميزان 

كمتري منتقل مي كنند.
به هر حال براي نتيجه گيري قطعــي در اين باره بايد منتظر 

بررسي هاي بيشتري بود.

پرسش هاي نخستين و آخرين، 
اثري است نوشته »بر اين مگي« 
كه عبدالرضا ساالر بهزادي آن 
را به فارســي برگردانده است. 
براين مگي از فالســفه اي است 
كه تالش دارند مفاهيم پيچيده 
فلسفي را با زباني ساده و گاهي 
در قالب داستان بيان كنند. او در 

كتاب در پرسش هاي نخستين و 
آخرين به طريقي برانگيزاننده و مستدل اعالم مي كند كه 
راهي نيســت و ما به هيچ روي نمي توانيم چيستي خود را 
درك كنيم و پاسخي قطعي به پرسش هاي بزرگ بدهيم. 
او بر آن است كه با نظر كردن به معماي هستي مي توانيم 
يا شايد بتوانيم به زندگي خود غناي بيشتري ببخشيم و 
دركمان را از مخمصه بشري دگرگون كنيم. تفاوت عظيم 

است: در روز گم شدن يا در تاريكي گم شدن؟
كتاب شامل 7فصل اصلي است كه عناوين شان به ترتيب 
عبارت اســت از: »زمان و فضــا«، »دريافتــن موقعيت 
خودمان«، »مخمصه بشــري«، »آيا تجربه درك شدني 
اســت؟«، »چنين افكاري از كجا مي آينــد؟«، »تامالت 
شخصي« و »جمع بندي مخمصه اي كه در آن گرفتاريم.«

برايان مگي عالوه بر نويســندگي، بــراي مصاحبه هاي 
حرفه اي خود با فالســفه بزرگ دهــه70 و 80ميالدي 
نيز شهره است. مصاحبه هاي مگي كه به تهيه كنندگي 
شبكه بي بي ســي بوده، در دهه70 و 80 ميالدي مورد 
استقبال بينندگان اين شبكه تلويزيوني قرار مي گرفته 
است. »فالســفه بزرگ« و »مردان انديشــه« ازجمله 
برنامه هاي پرمخاطب او در اين 2 دهه بوده است. »مردان 
انديشه« عنوان يك مجموعه 15قسمتي در سال1978 
ميالدي بود كه مگي در آن با فيلسوفان معاصر مصاحبه 

مي كرد.
در بخشــي از كتاب مي خوانيم:  »خاموش بوديم. چشم 
گشوديم و خود را در اين گوشــه كيهان يافتيم. ضروري 
است كه كيستي خود و چيستي جهاني را كه در آن زندگي 
مي كنيم، فهم كنيم. مهم است كه بدانيم چگونه زندگي 
كنيم و چگونه با مرگ مواجه شويم. عقل در اين مسير دور 
و دراز راهبر ما بوده اســت، اما معما همچنان باقي است. 
به نظر مي رسد آنگاه كه سرگشــتگي بر ذهن و حواس ما 
چيره مي شود، ايمان دليلي موجه مي يابد، اما ايمان دانش 

نيست. و آيا دانش كافي است؟«
نشر نو پرسش هاي نخستين و آخرين را در 151صفحه با 
شمارگان 1100نســخه به قيمت 24هزار تومان منتشر 

كرده است.

در آســتانه روز خبرنــگار و با هدف 
تكريم خبرنگاران انقالبي و جهادگر 
عرصه رســانه، نهــاد كتابخانه هاي 
عمومي كشــور، كتابخانــه اي را در 
تهران به نام روح اهلل رجايي نامگذاري 

مي كند.
زنده ياد روح اهلل رجايي، دانش آموخته 
مقطع دكتري رشته علوم ارتباطات 
بود كه از سال1380 روزنامه نگاري را 
به صورت حرفه اي آغاز كرد و در طول 

دوران فعاليتش به عنوان روزنامه نگاري فعال شناخته مي شد و در خدمت رساني 
و رساندن صداي محرومان و آسيب ديدگان به مردم و مسئوالن پيشگام بود.

روح اهلل رجايي، خبرنگار پيشين روزنامه همشهري و سردبير روزنامه جام جم 30 
تيرماه بر اثر كرونا درگذشت. پس از درگذشت او شخصيت هاي ملي و انقالبي با 

ارسال پيام هايي فقدان اين روزنامه نگار جهادي را تسليت گفتند.
كتابخانه اي كه به نام روح اهلل رجايي نامگذاري مي شــود، در پارك شقايق محله 

شميران نو واقع است. 
اين كتابخانه در سال1384 توسط شهرداري منطقه 4 با زيربناي 465 مترمربع 
ساخته و به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشــور واگذار شد و با 13823 عنوان در 
18264 نسخه كتاب، مجهز به سالن مطالعه خواهران و برادران، بخش مرجع و 

كتابخانه تخصصي كودك و نوجوان است.

مؤسســه فرهنگي- هنري »هنر فردا« 5 كارگاه تخصصي را در حــوزه ادبيات برگزار 
مي كند. به گزارش روابط عمومي مؤسسه فرهنگي- هنري »هنر فردا«، در نخستين 
مرحله از شروع به كار اين دپارتمان، اســتاداني چون احمد پوري، اميرحسن چهلتن، 

حسن ميرعابديني، محمد دهقاني و كاميار عابدي حضور خواهند داشت.
احمد پوري در كارگاه »فنون ترجمه شــعر« به مراكز توجه در ترجمه شعر در قياس 
با ديگر انــواع ترجمه و همچنين ذات و كاركرد شــعر به طور عــام خواهد پرداخت و 
همچنين در خالل جلسات كارگاه، مباحثي در ارتباط با شناخت شعر و كشف رازها و 
ريزه كاري هاي آن مطرح خواهد كرد. كارگاه داستان نويسي اميرحسن چهلتن نيز شامل 
تدريس اصول و مقدمات داستان نويسي به همراه كار كارگاهي خواهد بود. در بخش اول 
كه در 2 حوزه داستان كوتاه و رمان است، مباحثي در زمينه ساختار رمان، انواع داستان 
كوتاه، پالت )پيرنگ(، شخصيت پردازي، نظرگاه، عنصر تعليق، راوي كودك، شباهت ها 

و تفاوت هاي فيلمنامه و داستان، انواع روايت، زبان و... مطرح خواهد شد.
حسن ميرعابديني در كارگاه »جريان شناسي داستان معاصر« داستان ايراني را در بستر 
دوره هاي تاريخي و فضاي اجتماعي آن مورد بررسي قرار مي دهد و به ارتباط بينامتني 
و تاريخي ميان آثار نويسندگان دوره هاي مختلف خواهد پرداخت. در كارگاه تحليلي 
»متون كالسيك ايران« نيز، محمد دهقاني با روخواني بخش هايي از متون كهن ادبيات 
فارسي به تحليل جوانب فرهنگي، اجتماعي اين متون و تأثير آنها بر تفكر، فرهنگ و 
زندگي امروزين ما  و همچنين شناخت ضعف ها و كاستي هايشان براساس معيارهاي 
تفكر انتقادي   مي پردازد.. كارگاه »جريان شناسي شعر معاصر« كاميارعابدي نيز با هدف 
شناخت و تحليل پُراهميت ترين نِحله ها، گروه ها، نشريه ها، چهره ها ونمونه هاي شعر 
معاصر ايران در سدۀ بيستم و دو دهۀ نخست سدۀ بيست  ويكم ميالدي برگزار خواهد 
شــد. كارگاه هاي اســتادان احمد پوري، محمد دهقاني و كاميارعابدي بنا به شرايط 
به صورت حضوري يا آنالين  يا همزمان به هر2 شــيوه برگزار خواهد شد. كارگاه هاي 
استادان اميرحسن چهلتن و حســن ميرعابديني بعد از فروكش كردن بحران كرونا 

به صورت حضوري برگزار مي شود.
عالقه مندان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر درباره اين كارگاه ها به سايت مؤسسه 

به نشاني: http://arttomorrow.org مراجعه كنند.

بيشتر ماسك هاي پارچه اي را مي توان با لباس هاي ديگر داخل لباسشويي قرارداد. اگر 
ماسك شما از جنس پارچه ابريشمي، توري ظريف يا سفت ساخته شده است، در انتخاب 
پوشش چهره خود دوباره تجديدنظر كنيد و از پارچه هايي با قابليت لكه گيري  استفاده 
كنيد. درواقع سعي كنيد از پارچه اي استفاده كنيد كه در مواد شوينده و آب گرم شسته 

شوند و از ماسك هايي كه قابليت شست وشو ندارند، استفاده نكنيد.
پس ازاينكه پوشش صورت در ماشين لباسشــويي با طوالني ترين و باالترين چرخه 
گرمايي شســته شــد، آن را دوباره با باالترين گرماي موجود، به وســيله خشك كن 
ماشين لباسشويي، خشك كنيد. اين مورد ممكن است هر ميكروب نامطبوع كه موفق 
به زنده ماندن در ماشين لباسشويي شده را از بين ببرد. شستن ماسك صورت با دست 
نيز امكان پذير است؛ اما  مراقب باشيد هنگام شستن ماسك، صورت خود را لمس نكنيد.

محمودبرآبادييادداشت
نويسنده كتاب هاي كودكان

عليمالئكهپزشك همشهريتاب آوري
روزنامه نگار و پزشك

دكترمريمزوارموسوي
ويترينروانپزشك كودك و نوجوان

ِكلك

ياد

دريچه

سالمت

پاريس:طبق بررسي هاي صورت گرفته از سوي مؤسسه 
نظرســنجي و تحقيقات بازار ايپســوس Ipsos، حدود 
يك سوم جمعيت فرانسه در معابر، زباله پرتاب مي كنند. 
به گزارش يورونيوز، ته ســيگار، كيســه هاي پالستيكي، 
كاغذ، آدامس، قوطي و اين اواخر ماسك و دستكش ازجمله 
زباله هايي است كه معموال از پنجره خودرو به بيرون انداخته 
مي شود. اين گزارش تأكيد مي كند كه هر روز 25تن زباله 

در امتداد بزرگراه هاي فرانسه جمع آوري مي شوند.

تالين: اســتوني بــراي كســاني كه در كشــور ديگري 
 دوركاري مي كنند ويزايي با عنوان خانه به دوشي ديجيتال
 Digital Nomad Visa صــادر مي كنــد. بــه گزارش 
يورونيوز، نوع شرايط اخذ اين ويزا نشان مي دهد استوني 
با اعطاي اين نوع ويزا درنظر دارد تا افرادي را كه درآمد و 
مهارت هاي خوبي دارند، در اين كشور جذب كند. به نظر 
مي رسد ميزان درآمد و دارايي نسبت به سطح تحصيالت 

يا حرفه خاص براي اخذ اين ويزا مهم تر باشد.

پاريس: پس از انتشار مطالب بسياري در فضاي اينترنت با موضوع 
قابل اشتعال بودن ژل هاي ضدعفوني، روزنامه ليبراسيون فرانسه 
گزارش جامعي در اين باره منتشر كرد. به گزارش ديلي ميل، اگر چه 
اسپري ها  يا افشانه ها چنانچه در معرض آتشي مانند آتش سيگار 
باشند قابل اشتعال هســتند اما ژل هاي ضدعفوني براي شعله ور 
شدن به حرارتي معادل 400 تا 450درجه سانتي گراد نياز دارند. 
در اين گزارش آمده اســت كه حتي در مورد اين ژل ها نيز بايد به 

اطالعات درج شده روي ظرف آنها دقت كرد.

لندن:يك سازمان خيريه مربوط به سالمت روان هشدار 
داد كه بحــران رواني طــي همه گيري ويــروس كرونا، 
»اجتناب ناپذير« اســت. به گزارش اينديپندنت، انجمن 
خيريه سالمت روان »سين« اعالم كردكه اگرچه تمركز 
بر سالمت جســمي اهميت دارد، اما مسئوالن بايد براي 
افزايش سطح آگاهي و هوشياري آن دسته از افرادي كه 
درگير بيماري هايي چون افســردگي، اضطراب و اختالل 

»وسواس فكري-عملي« هستند، تالش بيشتري بكنند.

بحرانسالمتروانپساكروناييقابلاشتعالبودنژلضدعفونيويزايخانهبهدوشيديجيتال30درصدفرانسويهازبالهمياندازند

محمدقاضي،انسانيمهربان
ومترجميتأثيرگذار

پرسشهاينخستينوآخرينآياكودكانباعثانتقالكروناميشوند؟كابوسورؤيادركودكان

نامگذاريكتابخانهايدرتهران
بهنامروحاهللرجايي

برگزاري5كارگاهتخصصيادبيات

شيوهشستوشويماسك
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جمع آوري مدرك براي سيميتقو
نامه علي اكبر داور عليه اسماعيل خان 

اســماعيل خان سيميتقو، 11ســال با قواي 
دولتي ايران جنگيد و َعلَــم جدايي طلبي بر 

دوش داشت. 
در 1307در عدليه يا وزارت دادگســتري 
پرونــده جنايات و ياغي گــري او به جريان 
افتاد و وزير عدليــه در نامه اي به وزير ماليه 
خواستار تعيين خسارت هاي مالي حاصل از 
حركت مسلحانه اســماعيل خان سيميتقو 

شــد. در اين نامه آمده است كه چون اسناد 
و مدارك جرائم اسماعيل آقا در دادگستري 
تبريز در جريان اســت فورا به ادارات تابعه 
آذربايجان دســتور فرماييد پس از مراجعه 
دادســتان محكمه بــراي تكميــل پرونده 
همكاري الزم را مبذول داشــته باشند. اين 
نامه را علي اكبر داور، وزيــر معروف عدليه 

امضا كرده است.

سند  

دردي كه ايراني را تكان داد 
تحقير ايرانيان در جنگ جهاني اول 

وانكاوی معاصر ر

جمال رهنمايي  ��������������������������������������������������������������������������

ايرانيان سده معاصر خورشيدي، اين قرن را در حالي آغاز كردند كه دنيا 
از جنگ جهاني اول خارج شده بود و هنوز جنگ بر سر مشروطه خواهي 
در داخل كشور ادامه داشــت. نصيب آنان از اين جنگ عالم گير فقر، 

بيماري، گرسنگي و تحقير بود.
احســاس تحقير ايرانيان اين دوره كه ناخودآگاه جمعي آنان مملو از 
خاطرات مالكيت امپراتوري هاي عظيم، تاسيس جوامع مدني، حضور 
در نبرد هاي عالم گير و تأثير گذار بر عالم هستي بود، بسي نااميد كننده 
و حقارت بار بود. اين مردم رها شده در چنگال نيروهاي متخاصم در هر 
دفاعي نيز به شدت سركوب شده بودند. كشوري كه قريب به 90درصد 
آنان كشاورز و روستايي بودند و بي خبر از احواالت دنيا با توفاني مهيب 
روبه رو شــده بودند. حال و روز اين مردم چگونه بود و آنها درباره اين 
وضعيت خود چه مي انديشيدند و چه احساسي داشتند و به آينده خود 
چگونه نگاه مي كردند؟ مي توان حدس زد اين مردمان در فضايي آكنده 
از هراس، نااميدي و ناامني به سر مي بردند كه كامال با تصورات تاريخي 
آنان از تاريخ سلسله هاي قدرتمند، افتخارات تشريح شده در شاهنامه و 
عظمت نه چندان دور صفويه به شدت در تضاد بود. اين احساس نااميدي 
و يأس و اين مقايسه بين آنچه هستيم و آنچه بوديم و استحقاق بودن 
آن را داريم، مردمان اين سرزمين را دچار احساس حقارتي وصف ناپذير 
كرده بود. اين احساس دردناك منشأ تحوالت عظيم سده 1400ايراني 
شد كه به لحاظ تاريخي در مهم ترين برهه خود در دنيايي آغازگر تحولي 

عظيم زندگي مي كردند.
ديدگاه روانكاوي »آدلري« نقش مهمي براي تأثيرات متقابل شرايط 
اجتماعي و فرهنگي و فرد بر يكديگر قائل است. در اين ديدگاه مفهوم 
»حقارت« به معني احساس ناتواني و ناكافي بودن براي خود و تالش 
براي رهايي از اين وضعيت و بهبود زندگي براســاس تالش مضاعف، 
نقشي بسيار گسترده دارد. به نظر مي رسد ايرانيان اين دوره با تحمل اين 
رنج عظيم، احساس حقارت ناشي از اين تعارض هاي عميق را در تمام 
قرن پيش روي خود به موتور حركــت جامعه تبديل كرده اند. كاركرد 
رواني انسان به گونه اي است كه خواسته و ناخواسته از نگاه خود به وقايع 
مي نگرد و هم تأثير گذار است و هم تأثيرپذير. مفهوم ناخواسته در اينجا 
به مفهوم »ناخودآگاه« اشاره دارد. همانگونه كه كاركرد ناخودآگاه در فرد 
در جهت تداوم بقاي اوست، ناخودآگاه جمعي نيز در اين زمينه در جهت 
بقاي جامعه عمل مي كند. حوزه روانكاوي با به رسميت شناختن اين 
نگاه انساني و در همان حال ناخودآگاه، زمينه اي جذاب براي اين بررسي 
است. شرايط زماني و مكاني هر فرد به او موقعيتي منحصر به فرد براي 
نقش آفريني و نقش پذيري مي دهد كه قابليت توصيف روانكاوانه دارد.

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

از آن شــخصيت هاي ذوابعــاد 
اســت كه از جواني  تا كهنسالي  
يا سر در عالم سياست داشت يا 
در جهان كتاب و تاريخ و ادبيات 
قلم به دست داشــت� در هريك 
از اين دو، كه در آنها گام نهاد، به 
اعلي درجه رســيد؛ در سياست، 
وكالــت و رياســت و وزارت و 
سفارت را تجربه كرد و در عرصه 
دانــش، در معتبرترين نهادهاي 
علمي درس داد و برجسته ترين 
ايران شناسان او را مي شناختند و 
حرفش را و قلمش را به مثابه سند 

مي دانستند�
حتي در پاييــز1314- برهه اي 
كه مغضوب رضاشــاه شده بود- 
»]كنگــره[ انجمــن بين المللي 
مستشرقين كه هر 5 سال يك بار 
در يكي از ممالك منعقد مي شد 
در رم -پايتخت ايتاليا- بنا شــد 
منعقد شــود� به ايران هم اطالع 
دادند نماينده اي بفرســتند« و 
شــاه هم گفته بود »فالن كس از 
همه مناسب تر اســت«� اين در 
شــرايطي بود كه در 6 سال پيش 
از آن، استانداري خراسان، وزارت 
طرق و شــوارع، وزارت ماليه و 
وزيرمختاري ايران در پاريس را از 
سر گذراند اما شاه او را معزول كرد�

جايگاه علمي اش چنان بود كه بعد 
از آن كنگره، ِسر ادوارد دنيسن 
راس- شرق شناس انگليسي- به 
او تلگراف زد كه »آيا شما ممكن 
است اين جا »لكچرري« تدريس 
زبان فارســي را در مدرسه قبول 
بكنيد يا نــه؟« و آن »اين جا«، 
مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي 
)ســوآس( يا به تعبير تقي زاده، 
»مدرسه السنه شــرقي« بود كه 
راس، رئيسش بود� در اين ميان، 
آنچه جالب توجه است، شناخت 
اين متخصص زبان هاي شرقي از 
تقي زاده است؛ »او مرا مي شناخت 
و بيش از آنچه من مي دانم درباره 
من اعتقاد داشت«� او نوزدهم دي 
همان سال وارد لندن شد و 6سال 
ماند و »ســالي 800 ليره، ماهي 
60ليــره« حق التدريس دريافت 

مي كرد�
پايــگاه او چنان بود كــه نه تنها 
رياســت نخســتين كنگــره 
جهاني ايران شناســان در تهران 
)سال1345( را به او سپردند كه در 
گردهمايي هاي ديگر خاورشناسان 
كه ازجمله در بغداد )سال1329(، 
مونيخ )ســال1336( و كمبريج 
)سال1343( برگزار شد، بي شك 

نقش كليدي ايفا كرد�

سياستمدار

سياستمداِر 
ايران شناس

سيدحسن تقي زاده 28فروردين 
به وزارت طرق و شوارع گمارده شد وازه  شهربی در

فرزانه ابراهيم زاده   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

كارگران در حاشيه ستون هاي خراب شده دروازه ها بي توجه به چشمي كه در حال ثبت آنهاست در حال 
كار كردن هستند؛ كارگراني كه نمي دانند در حال تخريب بخشي از هويت تاريخي پايتختي هستند كه 
هنوز 150 سال از ثبتش به عنوان پايتخت ايران نگذشــته است� آنچه دوربين ها ثبت نكردند تصويري از 
كريم آقا بوذرجمهري، كفيل بلديه تهران است كه با سبيل هاي تاب داده ايستاده و خراب شدن اين هويت 
را نظاره مي كند� داستان دروازه هاي تهران از زماني شروع شد كه شاه تهماسب صفوي تصميم گرفت به 
شهر كوچكي كه داشت جاي ري را در منطقه جنوب البرز مي گرفت ساماني بدهد� او براي اين شهر، حصاري 
ساخت و 4دروازه كه از 4سمت اجازه ورود به شهر را مي داد� اما اين چهار دروازه بعدها به 6دروازه تغيير 
كردند� در آ ذر 1246 زماني كه ناصرالدين شاه تصميم به بزرگ كردن شهر تهران گرفت دروازه هاي شاه 
تهماسبي را تخريب كرد و به  جايش 12دروازه جديد ساخت؛ دروازه هايي كه 63سال ديگر از مرز پايتخت 
مواظبت كردند� اما در سال1309 سرانجام تكليف دروازه هاي تهران را شاه تازه رسيده پهلوي روشن كرد 
و دستور داد تا 12 دروازه اطراف شــهر را تخريب كنند؛ تخريبي كه باعث شد تا تهران از شهري كوچك 

بي دروازه و حصار به كالنشهري تبديل شود كه هنوز هم دارد پيش تر مي رود�

دستور تخريب 
12دروازه تهران 
صادر شد

تخريب دروازه يوسف آباد )تاالر وحدت كنوني( 

اين سند برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

همكاری های سيميتقو با عثمانی و تركيه جديدسیمیتقو در چهريق 

حجت يحيی پور   ������������������������������������������������
اسماعيل آقا كه به لفظ عاميانه»سيميتقو« ناميده مي شد، 
پس از مرگ برادرش در سال1284 خورشيدي به رياست 
ايل شكاك رسيد� ســيميتقو با بهره بردن از رشادت، 
جنگاوري و وفاداري مردان ايلش رؤياهاي جاه طلبانه اي 
را در ســر مي پروراند و در اين راستا از همكاري با هيچ 
دولت بيگانه اي فروگذار نكرد� در كارنامه ســيميتقو 
سابقه همكاري با كشورهاي روسيه، آمريكا، انگلستان و 
عثماني به چشم مي خورد� احمد كسروي در كتاب »تاريخ 
هجده ساله آذربايجان« در مورد مشوقان سيميتقو كه او 
را به شورش و عصيان ترغيب كردند، ضمن اشاره به نقش 
آمريكايي ها، مي نويسد: »��� چون عثمانيان از آذربايجان 
مي رفتند، يك دسته از سپاهيان و توپچيان آنان كه به  
چندصد تن مي رسيدند به كشور خود نرفتند و با تفنگ ها 
و توپ هاي خود آهنگ چهريق )قلعه اي واقع در سلماس( 
كردند و زيردستي سيمگو را پذيرفتند� اين پيشامد دليري 
او را چندبرابر گردانيد���«� سربازان و افسران ترك عالوه 
بر آنكه تجهيزات و دانش نظامي در اختيار سيميتقو قرار 
داده بودند، خود نيز دوشــادوش سيميتقو به غارتگري 
و كشــتار در آذربايجان مي پرداختند� در پاييز 1298 
خورشيدي منطقه »لكستان« در ميان خوي و سلماس 
همه روزه مورد تاخت و تاز افراد ســيميتقو قرار داشت� 
روز جمعه 27 آذر ماه، سيميتقو در راس 4000تفنگدار و 
80توپچي عثماني روســتاي قره قشالق در لكستان را 
به محاصره درآورد� جنگ شديدي بين ياغيان و مردم 
محلي آغاز شد� شبانه توپچي هاي عثماني ديوار قلعه را 
شكافتند، افراد سيميتقو وارد قلعه شدند و بناي كشتار 
و غارت و تجاوز گذاشتند� 2هزار نفر كشته شدند و آنها 
كه زنده ماندند از مرد و زن و كودك و پير، در ســرماي 
كشنده پاي پياده به سمت شــرفخانه حركت كردند� 
در اين راهپيمايي سخت و طوالني نيز حدود 500نفر از 

مردم بي گناه از سرما جان خود را از دست دادند� پس از 
اين جنايت فجيع بود كه سردار انتصار، فرمانده نظامي 
آذربايجان، مصمم به سركوب اشرار شد و به اين منظور 
در زمستان سال1298 خورشيدي سپاه قدرتمندي را 
سازماندهي كرد� جنگ ميان قواي دولتي و سيميتقو بيش 
از يك ماه به طول انجاميــد و ضربات جبران ناپذيري به 
سيميتقو وارد آمد� درست زماني كه همه منتظر پايان كار 
سيميتقو و پيروزي نهايی قواي دولتي بودند با فشارهاي 
دولت انگليس، ســيميتقو مورد بخشش قرار گرفت و 
عمليات نظامي متوقف شــد� پيمان صلحي ميان قواي 
دولتي و سيميتقو منعقد شد يكي از شروط پيمان اين 
بود كه سيميتقو »نظاميان عثماني را از دور خود براند«� 
با عهدشكني سيميتقو و عمل نكردن به هيچ يك از مفاد 
پيمان صلح، بار ديگر نواحي غربي آذربايجان آماج حمالت 
شــرورانه او  قرار گرفت� طي سال1299 سيميتقو قواي 
خود را بازسازي و تجهيز كرد و بار ديگر شهرها را مورد 
تاخت وتاز خود قرار داد� اروميه به اشغال سيميتقو درآمد 
و گستره جنايات سيميتقو از شمال تا نزديكي خوي و از 
جنوب تا مهاباد افزايش يافت� پس از جنايت فجيع ديگري 
كه سيميتقو در مهاباد مرتكب شد و حدود 400ژاندارم به 
اسارت درآمده را به مسلسل بست، بار ديگر قواي دولتي 

تصميم به سركوب سيميتقو گرفت�
سركوب نظامي سيميتقو، بدون قطع حمايت تشكيالت 
مصطفي كمال پاشا در تركيه از او، امكان پذير نبود� به اين 
منظور هيأتي به سرپرستي ممتازالدوله به تركيه اعزام و 
تفاهمي در اين زمينه حاصل شد� در اين زمان سرتيپ 
جهانباني به فرماندهي نيروهاي شمال غرب كشور منصوب 
و مأمور سركوب اشرار و برقراري نظم در آذربايجان غربي 
شد� او به سرعت لشگر عظيمي فراهم كرد و براي سركوب 
سيميتقو به راه افتاد� روز 4مرداد1301خورشيدي نيروهاي 
دولتي با تمام قوا و با هماهنگي كامل، حمله را آغاز كردند� 
شورشيان كه توپخانه ســنگيني با چند افسر ترك و 

گروهي از توپچي هاي عثماني دراختيار داشــتند، با از 
جان گذشتگي جنگيدند� بعد از 24ساعت نبرد جانفرسا، 
افراد سيميتقو شكست خوردند و عقب نشيني كردند� 
2روز بعد سلماس آزاد شــد و نيروهاي دولتي بي درنگ 
راه چهريق )مقر فرماندهي سيميتقو( را درپيش گرفتند� 
روز 20مرداد 1301 چهريق فتح شد و سيميتقو به همراه 
نزديكان خود با گنجينه هاي ارزشمندی كه طي سال ها و 
به زور قتل و شكنجه از مردم اروميه و سلماس غارت كرده 
بود، به خاك تركيه گريخت� دولت تركيه به دنبال توافق 
حاصل شده با ايران از سيميتقو استقبال نكرد و از اين رو 
سيميتقو و افرادش به ســمت عراق كه در آن ايام تحت 
سلطه انگليس بود حركت كردند� مدتي بعد دولت تركيه 
تالش هايي براي جذب سيميتقو انجام داد� اين تالش ها 
تا سال1303 خورشيدي ادامه داشــت� در آن هنگام 
دولت ايران با اين هدف كه ســيميتقو را در داخل ايران 
تحت كنترل داشته باشد به او تامين داد و به اين ترتيب 
سيميتقو به ايران بازگشت، اما اندكي بعد دوباره اقدام به 
شورش كرد� در سال 1305خورشيدي با طرح اختالفات 
مرزي ميان ايران و تركيه، سيميتقو بار ديگر وارد كارزار 
شد و در مهرماه آن سال به سلماس هجوم برد� سيميتقو 
به دنبال شكست از نيروهاي دولتي به سمت تركيه گريخت 
و از آنجا بار ديگر به عراق مراجعت كرد� كوتاهي واحدهاي 
مرزي تركيه در جلوگيري از افراد سيميتقو براي مدتي به 

تنش هاي مرزي و سياسي ايران و تركيه دامن زد�
با افزايش همكاري هاي مرزي و سياسي ميان ايران و تركيه 
و افزايش ثبات و امنيت در ايران، عرصه بر سيميتقو تنگ 
شد� او در سال1309 خورشيدي خواهان صلح با دولت 
ايران و بازگشت به كشور شد� سيميتقو كه به عهدشكني 
معروف بود، ديگر مورد اعتماد قرار نگرفت و ســرانجام 
در تاريخ 4مرداد 1309 در جريان گفت وگوهاي صلح در 
اشنويه، مورد اصابت گلوله نظاميان ايران قرار گرفت و 

به هالكت رسيد�



امشي در شركت نفت ايران و انگليس
 شروان اميرزاده ��������������������������������������������������������

كارتون در عصــر اختناق كم جان مي شــود، اما هيچ 
وقت هيچ چيز در عصر اختناق از بين نمي رود. به قول 

قديمي ها، »گراورساز«كه تصويرسازان مطبوعات اند، 
بيكار نمي مانند و به كار تبليغات مشــغول مي شــوند. 
آنها هم گراور مي سازند، و هم به قول امروزي  ها »براي 
شركت ها توليد محتوي« مي كنند. يكي از خالقيت هاي 

گراورسازها كار براي تبليغ محصوالت شركت نفت ايران 
و انگليس است، بي شك اينها بايد ثروتمندترين نهاد آن 
عصر باشند. اين تبليغ حشره كش امشــي  از روزنامه 

اطالعات، 14خرداد 1309برداشته شده است.

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

انتشــار مجله »عروه الوثقي« توسط ســيدجمال الدين اســدآبادي در پاريس، 
نگاه تقريبي او ميان فرق اســالمي و توصيه اش براي بيرون آمدن از زير سلطه 
استكبار، شعاري بود كه در روحانيون پس از او تأثير بسيار زيادي گذاشت. تأثير 
سيدجمال الدين فقط منحصر به محتوا نبود. درست 7سال پس از انتشار نخستين 
شــماره مجله عروه الوثقي، سيدجمال الدين حسيني كاشــاني )مؤيداالسالم( 
نخستين شماره از هفته نامه »حبل المتين« را در كلكته منتشر كرد. مؤيد االسالم 
متولد كاشان بود، در اصفهان سطوح حوزه را به پايان رسانده و مدتي را در سامرا 

در خدمت ميرزاي شيرازي گذرانده بود. مويداالسالم طي مكاتبات و ديداري كه 
با سيدجمال داشــت، تنها راه براي برون رفت از وضعيت كنوني را انقالب فكري 
و مسير انقالب فكري را، انتشــار جرايد آزاد مي دانست. همين ايده سبب شد تا 
تحت تأثير فعاليت هاي سيدجمال، به هندوستان برود و نخستين شماره هفته نامه 
»حبل المتين« را در سال1272 منتشر كند. هفته نامه حبل المتين، با حمايت هاي 
مالي زين العابدين تقي اُف به مدت 10ســال به شكل رايگان منتشر مي شد و در 
ايران و كشورهاي همسايه طرفداران بسيار زيادي داشت. اين محبوبيت به قدري 
شــدت گرفت كه تيراژش در دوره مشروطه به 25هزار نســخه رسيد. رويكرد 
مؤيد االسالم به وقايع سياسي، همان رويكرد ضد استعماري و تقريبي سيدجمال 

بود.مويد االسالم مدام در نقد دخالت ها و سياست هاي انگلستان مطلب مي نوشت. 
انتقاد هاي او از سياست هاي انگلستان سبب شد تا هفته نامه را در طول 38سال 
فعاليت ، 43بار توقيف كنند. بزرگ ترين اشتباه مؤيداالسالم را حمايت او از رضا 
پهلوي و سياست هاي او دانســته اند؛ رويكردي كه سبب كاهش تيراژ هفته نامه 
شد. برخي نيز حمايت حبل المتين از رضا پهلوي را ناشي از ضعف و عدم اطالع 
او از محتواي مجله در سال هاي آخر عمرش دانسته اند. مؤيداالسالم سرانجام در 
سال1309 در كلكته از دنيا رفت. هرچند با مرگ او دفتر هفته نامه حبل المتين 
بسته شد، اما جرياني كه او و سيدجمال الدين اســدآبادي آغاز كرده بودند براي 

دهه هاي متمادي در ايران و حوزه هاي علميه امتداد پيدا كرد.
عباي ژورناليسم بر دوش روحانيت
مؤيداالسالم

چهره اول
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فرمان اقتصاد در دست تقي زاده
قانون حق الثبت و ماليات وسايل نقليه تصويب شد 

  دوشنبه    13 مرداد 1399   شماره 13

اقتصاد

خشكسا لي
 اسكندر روماسكويچ در كتاب »مجمع المنتخبات از روزنامجات 

حاليه ايران« گزارشي از ايران سال1309 منتشر مي كند 

اجتماعی

 امير حميدي نويد�������������������������������������������������������������������������������������������������

»نظر به اينكه موضوع لوله كشــي در مجاري آب هاي تهران فوق العاده جلب توجه 
هيأت دولت را نموده اســت حســب االمر مقام رياســت وزراء عظام مقرر گرديد 
كميسيوني مركب از چند نفر مهندسين و متخصصين و اشخاص بصير و مطلع در 
وزارت فوايد عامه تشكيل شده و پروژه هايي كه براي اجراي منظور فوق تا كنون از 
طرف اداره بلديه و ساير مؤسسات دولتي تنظيم و تهيه گرديده است تحت مطالعه 
قرار داده و تصميمات قطعي در باب لوله كشي و ميزان مخارج آن در نظر گرفته زودتر 
راپورت كميســيون را به هيأت وزرا تقديم دارند«.  اسكندر روماسكويچ در كتابش 
»مجمع المنتخبات از روزنامجات حاليه ايران« كه شامل روايت هايي از تاريخ ايران 
در سال1309 منتشر شده در جرايد وقت است، اين بخش را درباره لزوم لوله كشي 
آب در تهران يادآوري كرده است. اين تبعه و كارمند سفارت شوروي سابق در جاي 
ديگري از همين كتاب متني را  با موضوع خشكسالي آورده كه از كنار هم قرار دادن 
اين دو مي توان به تصوير روشني از معضالت شهري تهران در سال هاي آغازين قرن 
و همينطور منش و روش برخورد دولتمردان وقت در حل مشــكل و نيز نوع نگاه و 
خواسته ساكنان تهران دست يافت. متن از مردمي ياد مي كند كه بالنسبه زندگاني 
ساده تري دارند و خوب يا بد به آب و ناني قانع و اينگونه ادامه داده است كه »روا نيست 

وقتي كه ملل متمدنه كه وسايل حياتي را از هر حيث دارا هستند در برابر اين مانع 
نتوانند و نتوانسته اند مقاومت كرده و اين بال را تحمل كنند؛ در مقابل از مردمي كه 
تمام ادوات و اسباب زندگي را فاقدند و هيچ چيز جز آب و نان ندارند چه توقعي بايد 
داشت«. حال در آستانه ورود به قرن تازه و به لطف يادداشت هاي مكتوب جرايد آن 
زمان و كار درست گردآوري كننده مي توان به چهره درستي از رفتارشناسي تهراني 
جماعت در تحقق و رسيدگي يك خواســته عمومي دست يافت. زيرا هر آنچه ما از 
سال هاي دور و گذشته مي بينيم در حد تصاويري سياه وسفيد و مردمي خاكستري 
بوده كه گرفتار زندگي روزمره اند و صدايي نمي شنويم. باشد كه اين نوشته صداي 
رسا و تصويري رنگي باشد از آن دوران براي همه روزها و ماه ها و سال هاي قرن بعد.

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

ســال1309 با تصويب يك قانون مهم اقتصادي آغاز شــد. در 12فروردين مجلس 
شوراي ملي قانون حق الثبت و ماليات وســايل نقليه را تصويب كرد. از اين تاريخ از 
اتومبيل هاي سواري شخصي و كرايه هر سال 120تومان، از كاميون ها و اتوبوس ها 
180تومان، از گاري و دليجان 36تومان، از كالسكه و درشكه 36تومان، از ارابه هاي 
دواسبه 18تومان و از موتورســيكلت 12تومان ماليات گرفته خواهد شد. همچنين 
قانون ماليات بر شركت ها و تجارت و اصناف دالل و حق العمل كار و وكالي عدليه و 
اطبا در 16ماده ازسوي مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد تا وضعيت مالياتي كشور 
سروساماني بگيرد. دراين گيرودار در16فروردين وزارت فوايدعامه و تجارت منحل 

و از درون آن 2وزارتخانه جديد متولد شــد؛ يكي به نام »اقتصادملي« كه رياست آن 
به محمدعلي فروغي، رئيس الوزراي سابق سپرده شد و ديگري »طرق و شوارع« كه 
سيدحسن تقي زاده را براي رياست آن از لندن و وزيرمختاري ايران در انگلستان به 
تهران فراخواندند. چندي بعد در 23تير تقي زاده با حفظ سمت وزير طرق و شوارع، 
به سمت وزيرماليه نيز تعيين شد و در 27مرداد از هيأت وزيران براي اصالح امور مالي 
اختيارات كامل گرفت. مجلس شوراي ملي ســال پركاري را در حوزه وضع قوانين 
اقتصادي پشت سر گذاشــت ازجمله مهم ترين  آنها مي توان به تصويب قانون سلب 
اجازه چاپ و انتشار اسكناس از بانك شاهي در 4خرداد، تصويب قانون اجازه تاسيس 
بانك فالحتي در9شهريور و تصويب قانون انحصار تجارت خارجي از سوي دولت و 

متمم آن در اسفندماه اشاره كرد.

فكاهی

خانه هاي قرينه برادران لوالگر 

قانون اداره شهر
 

استاد حسن بنا به پيشنهاد برادران لوالگر دو خانه قرينه ساخت 

قانون بلديه جديد به شهرداري ها ابالغ شد 

معماری

تهران

  سعيد برآبادي ���������������������������������������������������������������������������������������������������

در ابتداي دوران پهلوي، براي اثبات به روز بودن معماري يك ســاختمان، بايد يكي 
از نكات كليدي معماري اين دوره در آن رعايت مي شــد يا به شــكلي عيان و به قول 
امروزي ها، »تابلو« در طراحي بنا به چشم مي خورد. استاد حسن بنا، معمار اوايل دوران 
رضاشاهي، وقتي پيشنهاد برادران لوالگر براي ســاخت دو خانه قرينه در انتهاي يك 
كوچه در خيابان نوفل لوشاتوي امروزي را دريافت كرد، پالن خانه را نيم دايره و هاللي 
شكل كشيد تا بتواند خروجي كارش را »امروزي« نشان دهد. اين خانه كه از نخستين 
مجتمع هاي مسكوني ايران به حساب مي آيد در حوالي سال 1309به سفارش اكبر و 
محمدباقر لوالگر ساخته شد و استاد حسن بنا، با تيزهوشي، هر دو خانه را روبه روي هم و 
به شكلي قرينه ساخت تا نشان دهد در حيات تازه تهران، معماري خانه ها ديگر در حصار 
ديوارهاي بلند و به شكل درونگرا نيست؛ حاال خانه ها زير امنيت نصفه و نيمه اي كه اداره 
نظامي پايتخت داشت، مي توانند پنجره هاي بزرگي رو به كوچه داشته و به نوعي برونگرا 
طراحي شوند. تا چندسال پيش كه مجموعه عكسي از اين دو خانه منتشر شد، كمتر 
كسي كوچه لوالگر را جز به پيتزا داوودش مي شناخت اما همين عكس ها بهانه اي براي 
ورود شركت هاي ساختمان سازي به اين كوچه شدند و در نهايت اكنون اين دو خانه 

مرمت شده و به عنوان بوتيك هتل »حنا« با قيمت هاي آن چناني، نوستالژي تهران قديم 
را زير اليه اي از زرق وبرق بازسازي هاي امروزي به شما مي فروشد.

فرزانه ابراهيم زاده ���������������������������������������������������������������������������������������������
 

با خوردن چكش حســين دادگر، رئيس مجلس روي ســكوي چوبي مقابلش به 
عالمت »تصويب شد« نمايندگان مجلس در صندلي ها جابه جا شدند. آنها باالخره 
توانستند بعد از مدت ها بحث و كارشناسي در 30 ارديبهشت 1309 بعد از گذشت 
سال ها از تصويب قانون بلديه اين قانون را مطابق وضعيت شهرهاي جديد به روز 

كنند و قانون بلديه جديد را به شهرداري ها ابالغ كنند.
تا پيش از مشروطه شهرهاي ايران توسط حاكمان و كالنترها و محتسب ها اداره 
مي شــد. هر كدام از اين افراد وظيفه هماهنگ سازي بخشــي از كارهاي شهر را 
داشتند؛ كارهايي كه البته به خاطر باج سبيل ها و حق قمه ها هميشه روي زمين 
مي ماند. البته بودند حاكماني كه قانون هاي خود را داشتند و همين قانون ها هم 
باعث نارضايتي مردم مي شد. مهم ترين اعتراض مردم در آذر 1284 كه به نخستين 
بست نشيني زمان مشروطه منجر شد به خاطر اين بود كه عالالدوله، حاكم تهران 

براي پايين آوردن قيمت قند، تجار تهران را به چوب بست. با امضاي فرمان مشروطه 
و تشكيل مجلس، موضوع مسائل و مشكالت شهري از همان روزهاي اول خودش را 
بيشتر نشان داد. مجلس اول، مجلسي صنفي بود و همين حضور صنوف، مشكالتي 
را براي نمايندگان به وجود آورده بود. هر روز در مقابل در مجلس كساني بودند كه از 
مشكالت شهري گله مي كردند و وقت نمايندگان مجلس به بررسي مشكالت آنها 
مي گذشت. اين ماجرا باعث شد تا در نهايت نمايندگان مجلس اول به فكر تصويب 
قانوني براي تشكيل نهادي براي اداره شهرها بيفتند؛ قانوني كه در خرداد1286 با 
عنوان قانون بلدي و انجمن هاي بلدي تصويب و به دنبال آن نخستين انجمن بلدي 
در تهران تشكيل و كاشف السلطنه نيز به عنوان رياست آن انتخاب شد. اما اين بلديه 
نظام و نسق زيادي نداشت و در حد اداره اي بود كه به پاكيزگي شهر مي پرداخت. در 
سال 1300 بلديه به دستور سيدضياالدين طباطبايي داراي تشكيالت تازه  و مستقل 
شد؛ تشكيالتي كه هنوز وابسته به همان قانون بلديه دوران مشروطه بود. از آنجا كه 
ايده پهلوي اول ساخت شهرهايي مدرن و صنعتي بود بايد فكري به حال 
اداره آن هم مي كردند. او در دوران نخست وزيري، كريم آقا بوذرجمهري 
دوست و هم قطار قديمي خود را به عنوان كفيل شهرداري انتخاب كرد. 
كريم آقا تغييرات زيادي در شهر به وجود آورد. اما مهم ترين اقدام او 
شايد آماده سازي  قانون بلديه بود؛ قانوني مبتني بر 8 ماده 
و 2تبصره كه وضعيت اداره بلديه و بودجه آن را تعيين و 
وظايف مهم آن را برشمرد. وظايفي كه بلديه كه چند 
سال بعد به حكم فرهنگستان شهرداري نام گرفت را 

به تشكيالتي عظيم پيش برد.



  علي بزرگيان ����������������������������������������������������������������������������������������������

زماني كه استبداد تمامي دستاوردهاي انقالب مشروطه را از چنگ مردم ربود، 
از لحاظ فرهنگي و ادبي، كشور به كوير خشك مبدل شد كه در آن معدودي 
داستان خواندني به صورت واحدهاي پرت افتاده از هم ديده مي شدند. به قول 
منتقدي، ادبيات غالب در قالب داســتان هاي هيجان آور تاريخي و منفي به 
تخدير مردم مي پرداختند و به اشــكال گوناگون سازگاري با موقعيت مسلط 

را تبليغ مي كردند. 
در اين برهوت فرهنگي است كه صادق هدايت نخستين مجموعه داستان هاي 

خود را با نام »زنده به گور« منتشر مي كند. او از آن نويسندگاني است كه نيما در 
يكي از نامه هايش در موردشان نوشت: »دسته ديگر كه اخيراً با ذوق و استعداد 
كم وبيش در مطبوعات ايران ظاهر مي شوند، به واســطه مطالعه در ادبيات 
اروپايي دريافته اند كه از چه راه بايد بنويسند«. هدايت كه در سال ۱۳۰۵ همراه 
دانشجويان اعزامي به اروپا رفت، در سال۱۳۰۹ به ايران بازگشت و زنده به گور 
را چاپ كرد. در اين مجموعه كه شامل 8داستان بود، شايد مهم ترين داستان، 
زنده به گور بود. او كه در پي افسردگي هايي كه روزبه روز عميق تر مي شد در 
سال۱۳۰۷ براي  نخستين بار دست به خودكشي زد و چون نجات يافت شرح 
واقعه را در اين مجموعه داستان نوشت و آن را »يادداشت هاي يك ديوانه« نام 

نهاد. هدايت كه لحظه هاي مواجهه با مرگ را تجربه كرده و تا آخر عمر با آن 
درگير بود، شخصيت هاي آثارش را نيز وامي داشت تا به اين تجربه بپردازند. 
هدايت اين نويسنده عصر برخورد ارزش هاي سنتي با تجدد، از نسل مضطرب 
و انديشناكي بود كه شكست مشــروطيت را درك كرده و كابوس انحطاط را 

پيش چشمان خود ديده بود. 
چنين بود كه در تمام داستان هاي زنده به گور او ارزش هاي تثبيت شده را با 
طنز ويرانگرش مورد سؤال قرار مي دهد و با توصيف انتقادي از جامعه تحت 
استيالي استبداد و خرافه پرســتي، پوســيدگي دروني اين جامعه را نشان 

مي دهد.
 نخستين مجموعه داستان  صادق هدايت

 چگونه نوشته شد

زنده به گوري يك جامعه

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

برگه محاسبه ماليات 
زبان انگليسي جايگزين زبان فرانسوي مي شود

مطبوعات خارجی

قانون

معراج قنبری 

آبي و رابي آوانس 2هزار كشته و 5هزار بي خانمان 

بحران پولي ايران
 

گزارش نيويورك تايمز از زلزله ۷/۹ريشتري سلماس 

شيكاگو ساندي تريبيون از توقف تجارت ميان ايران و آمريكا به دنبال 
بحران كاهش ارزش واحد پول گزارش مي دهد 

گزارش ويژه
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برگه محاسبه ماليات، در سال ۱۳۰۹، به دو زبان انگليسي و فارسي. 
در سال هاي ابتدايي قرن جديد آرتور ميلسپوي آمريكايي به عنوان 
مستشار مالي وارد ايران شد و به نظام مالياتي ايران سروسامان داد. 
حضور مستشاران آمريكايي باعث جايگزيني زبان انگليسي با زبان 

فرانسه شد كه مستشاران بلژيكي رواج داده بودند.

نخستين فيلم بلند سينمايي ايراني به نمايش عمومي در آمد

»آبي و رابي« نخستين فيلم بلند ســينمايي در ايران بود. اين 
فيلم سال ۱۳۰۹ به نويسندگي و كارگرداني آوانس اوگانيانس 
ســاخته شــد و فيلمبردار آن خان بابا معتضدي- نخستين 
فيلمبردار حرفه اي سينماي ايران- بود. اين فيلم در روز جمعه 
۱۲ دي ماه همين سال، ســاعت ۲ بعدازظهر در سينما ماياك 
تهران نمايش داده شد. در نهايت تنها نسخه موجود از اين فيلم 

در آتش سوزي همين سينما در سال ۱۳۱۱ از بين رفت.
درباره آوانس اوگانيانس در منابع و متون مختلف اشــاره شده 
است كه سال ۱۲۷۹ در مشــهد يا دقيق تر در عشق آباد متولد 
شــد. تحصيالت خود را در رشته ســينما و حقوق در روسيه 
انجام  داد كرد و در ۱۳۰۴ به ايران آمد و يك »مدرسه آرتيستي 
سينما« تاسيس كرد. او پس از تجربه هاي فراوان سرانجام سال 
۱۳۴۰ در تهران درگذشت.روزنامه اطالعات در روز شنبه ۱۳ 
دي ماه ۱۳۰۹ متن بلندي را درباره اين فيلم منتشر كرد كه در 
بخش ابتدايي آن نوشته بود: »فيلم ســينمايي آبي و رابي به 
كارگرداني آوانس اوگانســيان روز جمعه ۱۲ دي سال ۱۳۰۹ 
در سينما ماياك تهران به نمايش درآمد. ديروز دعوتي از طرف 
مدرسه آرتيستي سينما براي ديدن فيلمي كه اخيرا برداشته 
شده اســت به عمل آمده بود. مدعوين در ساعت ۲ بعدازظهر 
در عمارت سينما ماياك حضور يافتند و فيلم مزبور به معرض 
تماشا گذارده شد. اين نخستين دفعه است كه فيلمي در ايران 
از طرف خود ايراني ها و آرتيست هاي ايراني برداشته شده است 
تا به حال چندين بار فيلم مخصوصا فيلم هاي خوب در ايران چه 
از طرف خود ايراني ها و چه از طرف مؤسسات خارجي برداشته 
شده است ولي مزاياي فيلم جديد را ندارد زيرا در اين فيلم يك 
دسته آرتيست ايراني كه از مدرسه جديد التأسيس آرتيستي 
سينما بيرون آمده اند كار كرده اند كه اين قسمت در فيلم هاي 

پيش نبوده است«.
محمد تهامي نژاد نيز در مجموعه مطالب 
خود به نام »ريشه يابي ياس« درباره اين 
فيلم مي نويسد: »در تهران فيلم مضحك 
پاته شــون دانماركي تماشاچيان زيادي 
را خندانــد. اوگانيانس آبــي و رابي را از 
روي آن ساخت كه گريشاساكوارليدزه، 
صاحب سينما ماياك، تهيه كننده اش بود 
و خان بابا معتضدي با دوربين گوموني كه 
از پاريس با خودش آورده بود، اين كار را 

فيلمبرداري كرد«.
آبي و رابي داســتان دو شــخصيت به 
نام هاي آبي )محمدخان ضرابي( و رابي 
)غالمعلي خان سهرابي فرد( است. آبي 
هنگامي كه آب مي نوشــد، شكم رابي 
باد مي كنــد. رابي زير بــوم غلتاني دراز 
مي كشــد و آبي با پُتك بر سر او مي زند 

و رابي پهن و كوتاه مي شود. در رســتوران لقانطه، آبي و رابي 
سفارش مرغ مي دهند و وقتي قصد خوردن آن را دارند، آن مرغ 
به پرواز درمي آيد و... .مسعود مهرابي در كتاب »تاريخ سينماي 
ايران« مي نويسد: »فيلم آبي و رابي، صامت و ۳۵ ميلي متري 
بود و ۱8۰۰ متر طول داشت و با وسايل ناقص فني، به زحمت 
چاپ و ظاهر شد. آبي و رابي ۵6۰تومان خرج برداشت و حدود 
۷ هزار تومان عايد نقاش بود. نقاشي ها را فردريگ تالبرگ تهيه 
كرده بود«.تالبرگ در روســيه به دنيا آمد اما اصالتا ســوئدي 
است. او در ســال ۱۳۰۱ به ايران مهاجرت كرد و سال ۱۳۱۴ 
به تبعيت دولت ايران درآمد. تالبرگ همكاري طوالني مدتي 

با شركت راه آهن ايران داشت. وي در 
هفتم شهريور ۱۳۲۲ به دست نيروهاي 
متفقين در ايران بازداشت مي شود. وي 
در آن زمان رئيس انبارهاي راه آهن بود 
و پس از يك سال در نوزدهم شهريور 
۱۳۲۳ آزاد مي شــود. علت بازداشت 
و آزداي اش، مشــخص نيست. نشانه 
راه آهن و نخستين نشانه بانك سپه، از 
كارهاي فردريك تالبرگ قبل از سال 
۱۳۱۵ است. او در اين سال ها در سينما 
نيز كارهايي را انجام داده بود. نقاشي 
براي تيتراژ و كار دكور براي فيلم هاي 
آبي و رابي و »حاجي آقاآكتور سينما«، 
از آثــار او براي دو نمونه از نخســتين 
فيلم هاي سينماي ايران است. از سال 
تولد، حيات يا وفات او اطالعات دقيقي 
در دست نيست.پوستر فيلم آبي رابي 
با نمونه هاي پيش از خود تفاوت مهمي داشت. در اواخر دوره 
قاجار و تا پيش از ســاختن نخســتين فيلم هاي سينماي 
ايران، پوسترهاي ليتوگرافي تحت عنوان »ديواركوب«، در 
قطع و اندازه هاي مختلف و با رنگ هاي اُخرايي، قرمز ُگلي 
و... چاپ مي شــدند. اين ديواركوب ها فاقد تصوير و متكي 
بر متن بودند. اغلب با چند خط فارســي، ارمني، روسي و 
فرانسوي منتشر مي شدند. پوســتر فيلم آبي و رابي اما، در 
همان سبك و ســياق دوره پيش از خود بود با اين تفاوت 
كه تصوير بازيگران نيز اضافه شده و نقش عمده اي داشت. 

طراح اين پوستر نامشخص است.
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روزنامه نيويورك تايمز در ۱۰مي ســال۱۹۳۰ )۲۰ارديبهشــت۱۳۰۹(، در مطلبي با 
عنوان»۵هزار بي خانمان در ايران« به خبر وقوع زلزله مرگبار )۷.۹ريشــتري( در غرب 
ايران پرداخت. نيويورك تايمز به نقل از هنري اس. ويالرد، معاون كنسول آمريكا در تهران 
گزارش داد: در زلزله اي كه روز دوشنبه در ايران رخ داد، ۲هزار نفر كشته و دست كم ۵هزار 
نفر بي خانمان شدند. اين زلزله در شهر سلماس در نزديكي اروميه در شمال غرب ايران 
اتفاق افتاد. به گفته معاون كنسول آمريكا، شدت زلزله به حدي بود كه خانه ها در شهر 
تبريز را نيز لرزاند. البته اين زلزله در تبريز، تا زمان ارسال گزارش معاون كنسول آمريكا، 
كشته بر جاي نگذاشته است. نيويورك تايمز به نقل از روزنامه ايران گزارش مي دهد: بر اثر 
زلزله اي كه دوشنبه در سلماس رخ داد تعداد زيادي از ساختمان ها آسيب شديد ديدند و 
پس از وقوع يك زلزله دوم و شديدتر تعداد زيادي از اهالي شهر به خارج از سلماس انتقال 
داده شدند. در جريان زلزله دوم، بيشتر ساختمان هاي شهر سلماس تخريب شد، تعداد 

زيادي از مردمي هم كه در اين ساختمان ها بودند، زير تلي از خاك مدفون شدند.

روزنامه شيكاگو ساندي تريبيون در تاريخ ۱8مي۱۹۳۰ )۲8ارديبهشت ۱۳۰۹(، در 
مطلبي با عنوان »توقف تجارت ميان ايران و آمريكا به دنبال بحران كاهش ارزش واحد 
پول« به كاهش ارزش ريال در ايران پرداخت و نوشت: تجارت خارجي ايران به دليل 
كاهش ارزش واحد پول، راكد شده است. اين روزنامه نوشت، مسئله كاهش واحد پول 
ملي در ايران به ويژه بر تجارت اين كشور با اروپا و آمريكا تأثير گذاشته است. دولت ايران 
براي حل اين مسئله اخيرا اليحه اي را به مجلس شوراي ملي ارسال كرده. به موجب اين 
اليحه دولت درخواست اصالح سياست ها در زمينه ضرب مسكوكات، را مطرح كرده 
اســت. در صورت تصويب اين اليحه، از اين پس به جاي سكه هاي استاندارد نقره اي، 
سكه هاي طال در ضرابخانه، ضرب خواهد شــد. هم اكنون به منظور حل مشكل پولي 
در ايران، ورود نقره به كشور ممنوع شده و مسافران در مرزها تفتيش مي شوند و تمام 
روپيه ها )واحد پول هند( و ساير سكه هاي نقره اي كه همراه خود دارند، ضبط مي شود.

تغيير نام مكان ها 
نام شهرهاي دزدآب، نصرت آباد و استرآباد به زاهدان، زابل و گرگان تغيير كرد

يك سال، يك خبر

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

يكي از برنامه هاي نوسازي دولت پهلوي اول، تغيير اسامي اماكن جغرافيايي 
بود كه به همانجا ختم نشده و دستور تغيير برخي از اصطالحات علمي، 
صنعتي و اداري، نام ايستگاه هاي راه آهن، نام واحد پول، خيابان ها، معابر 
و ميدان هاي شهري و نام مدارس نيز شاملش شد. حتي در همين زمان 
القاب نيز حذف و فاميلي جايگزين شد. در همين راستا، دوازدهم آذرماه 
سال ۱۳۰۹، نام شهرهاي دزدآب، نصرت آباد و استرآباد به زاهدان، زابل و 
گرگان تغيير كرد و ۴ سال بعد حتي نام كشور هم از پرشيا به ايران تغيير 
يافت. يكي از داليل اين كار، حذف واژگان عربي بود و دليل ديگر آن، تسلط 
رضاشاه بر اقوام مختلف بود تا ناسيوناليستي رضاخاني را در سراسر كشور 

بنا كند. اما همين امر باعث شــد كه اتفاقات مضحك و تلخي نيز بيفتد. 
به طور مثال بسياري از اســامي اماكن تركي، كردي، تركمني با اسامي 
جعلي با پسوند و پيشوند شاه، پهلوي، شاهپور و امثالهم تغيير داده شد. اين 
شتابزدگي برخي اوقات كار را به جايي رساند كه در يك مكان جغرافيايي، 
اسامي تاريخي جابه جا مي شد.مثال نام يك مكان حذف و در جاي ديگري 
همان نام استفاده مي شد و پژوهش هاي تاريخي را كامال گمراه مي كرد. از 
طرفي برخي كشورهاي همسايه با سوءاستفاده از همين موضوع، بسياري 
از پيشينه هاي فرهنگي و تاريخي ما را به نام خودشان كرده و سند زدند! 
اگرچه بعضا اين تغيير اســامي، اتفاقات مثبتي را هم رقم زد اما در كل، 
ساليان بعد برخي از اين نام ها به نام سابق خود بازگشت و هيچ كس هم 
نفهميد كه علت اين شتابزدگي در تغيير نام ها چه بود و قرار بود چه شود؟!
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اوانس اُوگانيانس در جوانی

نمايي از ميدان مركزي شهر گرگان



علي اكبر شيرواني �������������������������������������������������������������������������������

جدايي نثر و زبان صــادق هدايت از همه وجوه ديگر و آثارش نه آســان 
است، نه خالي از اشكال، نه در نگاه برخي مقدور. مناقشه درباره هدايت 
الجرم به مجادله در همه وجود هدايت مي انجامد و در جدل برنده حتماً 
آن نيست كه حقيقت مي گويد. زبان در دستان هدايت نرم و منعطف بود 
و چون خميري به هر سمت وسو مي كشاندش. اين ويژگي از 1309 شروع 
شد؛ از »زنده به گور« و از داستان هاي كوتاهي كه هركدام ويژگي زباني 
خودش را داشــت. بعدتر در ديگر آثارش خمير را هربار به نحوي گرداند 

و در »وغ وغ ســاهاب« بازي را به اوج رســاند. بازي هدايت از آن زمان و 
همچنان قرباني مي گيرد.

»آبجي خانم خواهر بزرگ ماهرخ بود، ولي هركس كه ســابقه نداشت و 
آنها را مي ديد ممكن نبود باور كند كه با هم خواهر هســتند. آبجي خانم 
بلند باال، الغر، گندمگون، لب هاي كلفت، موهاي مشــكي داشت و روي 
هم رفته زشــت بود. درصورتي كه ماهرخ كوتاه، ســفيد، بيني كوچك، 
موهاي خرمائي و چشــم هايش گيرنده بود و هــر وقت مي خنديد روي 
لب هاي او چال مي افتاد. از حيث رفتار و روش هم آنها خيلي با هم فرق 
داشتند. آبجي خانم از بچگي ايرادي، جنگره و با مردم نمي ساخت، حتي 

با مادرش دو ماه، سه ماه قهر مي كرد، برعكس خواهرش كه مردمدار، تو 
دل برو، خوشخو وخنده رو بود. ننه حســن همسايه شان اسم او را »خانم 
سوگلي« گذاشته بود. مادر و پدرش هم بيشتر ماهرخ را دوست داشتند 
كه ته تغاري و عزيز نازنين بود. از همان بچگي آبجي خانم را مادرش مي زد 
و به او مي پيچيد ولي ظاهراً روبه روي مردم، روبه روي همسايه ها براي او 
غصه خوري مي كرد، دست روي دستش مي زد و مي گفت: »اين بدبختي 
را چه بكنم، هان؟ دختر به اين زشتي را كي مي گيرد؟ مي ترسم آخرش 
بيخ گيسم بماند! يك دختري كه نه مال دارد، نه جمال دارد و نه كمال. 

كدام بيچاره است كه او را بگيرد؟«.

رقص و مرگ

نثر

1 3 0 9

زمينه هاي تغيير شكل
شعر نو، شكل كهن شعر 
فارسي را به هم مي ريزد

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

شعر نو، شكل كهن شعر فارسي را به هم مي ريزد و شكل 
تازه اي ارائه مي كند� در شــكل تازه، لزومًا مصراع ها 
مساوي هم نيستند و قافيه در انتهاي هر مصراع يا بيت 
نمي آيد� جاي قافيه تغيير مي كند، وقتي جمله تمام 
مي شــود، آنگاه جاي قافيه است كه به قول نيما زنگ 

كالم باشد و����
اما تغيير در شــكل كهن شعر فارســي پيش تر از 
شكل گيري شعر نو آغاز مي شــود� ماجرا آن قدرها 
ناگهاني نيست و نشانه هاي تغيير كمي پيش تر به چشم 
مي خورد� مثاًل در دوره قاجار ناگهان قالب هايي رونق 
مي گيرند كه در تساوي مصراع ها شبيه شعر گذشته 

نيستند؛ مثل مستزاد و بحر طويل�
  

مستزاد در آخر هر مصراع يا بيت، زائده  يا اضافه اي موزون 
دارد كه كامل كننده معناي مصراع است اما لزوماً در همان 
وزن نيست� مستزاد در شعر كهن فارسي ريشه دارد اما 
انگار از دوره بازگشت شاعراني مثل مشتاق اصفهاني و 
يغماي جندقي دوباره به آن توجه نشان مي دهند و در 

شعر مشروطه با اقبال بيشتر مواجه مي شود�
از معروف ترين مســتزادهاي دوره مشروطه مستزاد 

ميرزاده عشقي است كه:
اين مجلس چهارم به خدا ننگ بشــر بود ديدي چه 

خبر بود؟
يا مستزاد ملك الشعرا بهار كه:

اين دود سيه فام كه از بام وطن خاست از ماست كه بر 
ماست

  
بحر طويل از تكرار مكرر يك ركن افاعيلي ســاخته 
مي شود� در بحر طويل، مصراع ها مساوي نيست و چيزي 
به نام بيت وجود ندارد، بندها بارها تكرار مي شوند و 
هرجا سخن شاعر به پايان رســيد، قافيه و رديف و 
ترجيع بندي، پايان بند را اعالم مي كنند� بحر طويل 
مسجع است اما لزوماً قافيه ندارد� شاعر در بحر طويل، 
آزادي بسياري براي استفاده از اختيارات شاعري دارد�

بحر طويل هم از قالب هايي اســت كه در دوره قاجار و 
سال هاي نخست پهلوي اول بسيار رونق مي گيرد� بحر 
طويل در۲ حوزه شعر طنز و شعر مذهبي )مرثيه و تعزيه( 
بسيار به كار مي رود و بسياري از شاعران از سر تفنن به 
سراغش مي روند اما نمي توان انكار كرد كه كم كم جاي 

خود را در ميان مخاطبان باز مي كند�
مثل بحر طويل ابوالقاسم نباتي شاعر قرن سيزدهم: 

»منبع چشمه هر كلمه كه جاري شود از نطق و بيان، كام 
و زبان، اسم خداوند عظيم است كه از لطف و كرم داده به 
هر نوع بشر عقل و هنر، قوت ادراك دو ابرو و دو گوش و 
دو بصر، عارض مانند قمر، سرو قد و موي كمر، كاسه سر، 
مدنظر، هوش و بر و دوش و بناگوش و لب نوش و خط عنبر 
ريحان، دو صف لشكر مژگان، دهان پسته خندان، ز لب 
لعل بدخشان ز صنعش شده منظوم چنان گوهر دندان 

كه يكي پيش خردمند بُود به ز هزاران ُدر و مرجان���«
يا بحر طويل آشناي شوقي اصفهاني درباره حضرت 

عباس)ع(:
»شير سرخ عربســتان و وزير شه خوبان، پسر مظهر 
يزدان، كه بدي صاحب طبل و علم و بيرق و سيف و حشم 
و با رقم و با رمق اندر لب او ماه بني هاشم و عباس علمدار 

و سپهدار و جهانگير و جهان بخش و دگر نايب و سقا�
شــه با وفا اباالفضل، صاحب لوا اباالفضل، معدن سخا 

اباالفضل، نور هل اتي اباالفضل.���«
  

نتيجه اينكه پيش از شكل گيري رسمي چيزي به نام 
شعر نو زمينه هايي براي تغيير شكل هاي پذيرفته شده 
شعر فارسي آغاز شــده، جايگاه سنتي قافيه قدري 
تضعيف شده، شكل هاي ناآشنا كمي آشناتر شده  اند 
و��� حتي اگر اين تجربه ها از ســر تفنن باشد، باز هم 
نمي توان نقش شان را در زمينه هاي تغيير شكل سنتي 
شعر انكار كرد� شعر ديگر ۲ مصراع مساوي هم وزن و 
هم قافيه و هم رديف نيست� آخر از همه اينكه باز هم 
از طريق ترجمه شعرهاي اروپايي از سطرها و بيت های 
نامساوي آشنايي زدايي مي شود تا ماجرا آن قدرها هم 

غريب نباشد�

آوانس اوگانيانس مدرسه آرتيستي سينما را تاسيس 
مي كند و »آبي و رابي« را مي سازد

چاپخانه هاي نونوار
 كتاب از اسلحه مهم تر است

 اولين گام هاي نخستين مدرنيست
ابوالحسن صديقي، نخستين نقاشي هاي دست آزادش را در اروپا مي كشد

 پيوند  
موسيقي  و سينما

آموزش موسيقي در مدرسه سينمايي اوگانيانس

اولين كارگردان

4صفحــــه

سينما 

نشر

تجسمی

موسيقی

انتشار نمايشنامه  پروين دختر ساساني و نه دختر ساسان
كتابخانه فردوسي نمايشنامه هدايت را روانه بازار كرد 

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

صادق هدايت كه نگارش نمايشــنامه »پروين دختر 
ساساني« را در سال1307 آغاز كرده بود، سرانجام در 
سال1309 توسط كتابخانه فردوسي منتشر مي كند. 
اين نمايش مانند ساير نمايش هاي باستان گراي آن 
عصر به شكوه ايران باستان نظر دارد، اما با نگاهي پر 

از حسرت و اندوه. 
نمايشــنامه صادق هدايت برخالف آثار خوش بينانه 
آن عصر، پاياني خشن دارد. اعراب به ري رسيده اند 
و همه شهرها را تسخير كرده اند، پروين هنگامي كه 
خــود را در محاصره خصم می بينــد، خنجر از نيام 
برمی كشد و خودكشي مي كند. اين پايان تراژيك و 
استعاري باتوجه به زندگي و ساير آثار هدايت چندان 
عجيب به نظر نمي رسد. اما نكته جالب، تغيير نام اين 
نمايشنامه در چاپ كتابخانه فردوسي و سپس چاپ 
انتشارات اميركبير اســت. سال1309 با نام پروين 
دختر ساساني منتشر مي شود، اما بعدها كه به همراه 
»اصفهان نصف جهان« منتشــر مي شود، نامش 
به پروين دختر ساســان تغيير مي كند. بي شك با 
توجه به مضمون اين نمايشنامه نام دختر ساساني 

صحيح تر از دختر ساسان به نظر مي رسد.

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

مهاجر ارمنــي- روس وقتي در 130۸ به ايــران مي آيد، خيلي زود 
تصميم به اشــتغال در حوزه ســينما مي گيرد. از آوانس اوگانيانس 
به عنوان نخستين معلم سينما در ايران يادشده كه مدرسه آرتيستي 
سينما را تاســيس مي كند. پيش از او تالش هاي علي وكيلي براي 
اقدامي مشابه شكســت خورده بود، همانطور كه از نخستين آگهي 
مدرسه آرتيستي ســينما هم اســتقبال چنداني به عمل نمي آيد. 
ويژگي بارز پيشگامان ســينماي ايران، سماجت و پشتكارشان بود. 
اوگانيانس از استقبال سرد پايتخت نشــينان دلسرد نمي شود و باز 
هم به مطبوعات آگهي مي دهد. اين بار اســتقبال قابل توجه است. 
هرچند تعداد زيادي در كالس ها دوام نمي آورند و فعاليت مدرســه 
هم با مخالفت هايي مواجه است ولي در نهايت 12نفر از دوره نخست 
مدرسه آرتيستي سينما فارغ التحصيل مي شوند. پاداش فارغ التحصيل 
بازي در نخستين فيلم تاريخ سينماي ايران است. آبي و رابي با حضور 
محمد ضرابي و غالمعلي ســهرابي در نقش هاي آبي و رابي جلوي 
دوربين مي رود كه قرار اســت شبيه پات و پاتاشــون كمدين هاي 
دانماركي تماشاگران را به خنده بيندازند. احمد دهقان، محمدعلي 
قطبي، امير ارجمند، ابوالقاسم آشتي و سيرانوش ديگر بازيگران فيلم 

هستند و اوگانيانس هم در فيلم خودش ظاهر مي شود. آبي و رابي 12 
دي 1309 در سينما ماياك روي پرده مي رود و به گزارش روزنامه ها 
استقبال مردم از آن قابل قبول است. روايت روزنامه نويسان از تماشاي 
آبي و رابي در ســينما ماياك در مجموع مثبت اســت ولي به خود 
فيلم چندان پرداخته نمي شــود. مثال براي شهرزاد -نويسنده مقاله 
روزنامه ايران- آنچه بيش از هرچيــز در آبي و رابي توجهش را جلب 
مي كند تماشاي منظره هاي دلپذير پايتخت در فيلم است. شايد اگر 
روزنامه نويسان مي دانستند قرار است 2سال بعد در آتش سوزي سينما 
ماياك تنها نسخه آبي و رابي طعمه حريق شود، براي ثبت در تاريخ 

بيشتر درباره نخستين فيلم سينماي ايران مي نوشتند.

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

بازار ترجمه و تاليف تكاني اساسي خورده بود. حسينقلي خان مستعان 
با ترجمه هايش كتاب نخوان هــا را هم به بازار كتاب كشــانده بود. 
رمان هاي اجتماعي يكي پس از ديگري مي آمدند و قلم هدايِت جوان 
دل ها مي ربود. شمار درس خوانده ها و از فرنگ برگشته ها بيشتر شده 
بود و طبعاً اهل كتاب هم. اقدامات رضاشاه مطبوعات موافق و مخالف را 
حسابي سرگرم كرده بود و همه آنان كه دستي بر آتش داشتند، خوب و 
پرمالط مي نوشتند، اما يك جاي كار مي لنگيد؛ هنوز از چاپ چشم نواز 
و درست و حسابي خبري نبود. مرتضي نورياني رؤياي نونوار كردن 
صنعت چاپ ايران را در سر داشت و وقتي يك آلماني روشنفكر به او 
گفت: »ما در آلمان عقيده داريم كتاب از اسلحه مهم تر است زيرا كتاب 

ركن اصلي فرهنگ به شمار مي رود و هر ملتي كه فرهنگي غني دارد، 
خودبه خود به تمام اصالحات بنيادي دست مي يابد«، دلش پر كشيد و 
ذهنش به كجاها كه نرفت؛ چاپخانه هاي مجهز و به روز كه محصوالتش 
چشم را مي نوازد و انديشه را فربه مي كند. مسير برايش روشن شده 
بود. تكثير افكار قلمي شده بهترين هدف بود. سال 1309شمسي، در 
شمال غربي سبزه ميدان، تجارتخانه مرتضي نورياني را تاسيس كرد. 
راهش ناهموار بود و دســتانش خالي، اما نظم و دقت و درستي اش 
مثال زدني و به واســطه همين صفاتش كارها جور شد. ماشين هاي 
چاپ را از آلمان وارد كرد و براي آن دســته از مشتريانش كه سرمايه 
كافي نداشتند، از اعتبار خودش مايه مي گذاشت تا بتوانند وام بانكي 
با اقســاط بلندمدت بگيرند. اين چنين بود كه روحي تازه در كالبد 

چاپخانه ها دميده شد و مرتضي نورياني شد پدر صنعت چاپ ايران.

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

همزمان باتجربه هاي ابتدايي اكران فيلم هاي غيرايراني در دهه 
ابتدايي قرن، اجراي موسيقي در ســالن هاي سينما نيز به عنوان 
يك مؤلفه زينت بخش، مــورد توجه ســينماداران قرار گرفت؛ 
چه در قالب همنــوازي پيانوي مرتضي محجوبــي و ويلن ضيا 
مختاري در سالن »گراندســينما« و چه به شكل اجراي اركستر 
»مدرســه عالي موسيقي« در »ســينما صنعتي« كلنل وزيري. 
اما پس از راه اندازي مدرســه  ســينمايي آوانــس اوگانيانس در 
سال1309، او به خاطر تجربه نه چندان خوشايندش در كيفيت 
و كميت دانش آموزان نخســتين دوره آموزشي اش، بر آن شد تا 

در دومين دوره )زمستان1309 و در فاصله اكران »آبي و رابي« 
و ساخت »حاجي آقا، آكتور سينما«( آموزش موسيقي را نيز در 
سرفصل هاي آموزشــي اش قرار دهد. از اين روي از 2 دانش آموز 
مدرسه اش، حشمت سنجري )13 ســاله( و رشيد حائري -كه 
آشنايي هاي مقدماتي با آموزه هاي موسيقي داشتند - به عنوان 
معلمان كالس هاي موسيقي مدرسه اش استفاده كرد. مشخص 
نيســت كه مبناي چنين ايــده اي تفكر متجددانــه اوگانيانس 
در برخورد با پديده نوظهور ســينما بوده يا جذابيت بخشــي به 
كالس هاي مدرســه آموزشــي اش؛ اما به هر حال مي توان آن را 
نشانه اي از پيوند عميق سينما و موسيقي و بهره دهي هاي متقابل 

آنها در قرن پيش رو درنظر گرفت. تئاتر

اجراي »مرغ سحر« در جشن هفت سالگي ناهيد 

مطبوعات

محمد ناصر احدي ���������������������������������������������������������������������

»ناهيد« جــوري حرف مي زد كه خلق اهلل زبانــش را مي فهميد. 
مضاف بر اين، صاحب آب و رنــگ و جمالي بود. همين ها كفايت 
مي كرد كه خاطرش نزد عوام عزيز باشــد. اصال همان پري پيكر 
آغوش گشــوده  ناجي عدالت در ســرلوحه كه معلوم بود در فن 
دلبري مقام اســتادي دارد، همه را به تماشــا دعــوت مي كرد. 
با اينكــه بعضي روشــنفكران ازجمله ملك الشــعراي بهارـ  كه 
ناهيد او را »طماع الشــعرا« لقب داده بودـ  ناهيد را به َســر و سّر 
داشــتن با سردارســپه متهم مي كردند، اما چنديــن و چندبار 
مقاالت يا كارتون هايي منتشر كرد كه ســبب توقيفش شد. در 
تير1306، جشــن مفصلي به مناســبت هفتمين ســال انتشار 
روزنامه هفتگي ناهيد در باغ ســهم الدوله برگزار شــد كه نظير 
نداشت. تصنيف پرآوازه »مرغ سحر« ســاخته مرتضي ني داوود 
با شعري از ملك الشعرا بهار براي نخستين بار در اين مراسم اجرا 
شد، حاال يا با صداي ايران الدوله هلن يا جالل تاج اصفهاني. بعد 
هم متن اين تصنيف در شــماره اول ســال هفتم ناهيد با عنوان 
»تصنيف در ماهور؛ اثر طبع يكي از اساتيد سخن«، البته بدون نام 
سراينده، منتشر شد. از مطالب مشهور و پرخواننده ناهيد مي توان 

به پاورقي هاي »گل آقا گل تاج« و »غياث خشت مال« و ستون هاي 
»شهر فرنگ« و »بيسيم ناهيد« اشاره كرد.

معموال تابستان براي ناهيد با جشن سالگرد تأسيس اين جريده 
»هفتگيـ  اخالقــيـ  فكاهــيـ  كاريكاتور« مصــادف بود، اما 
17مــرداد1309 براي ناهيد خبري از خوشــي و جشــن نبود. 
هرچه ميرزا ابراهيم خان ناهيد، مؤســس و مدير اين نشريه، در 
طول سال هاي قبل كاشــته بود، در اين روز، در آتش سوزي اي 
كه به نظر مي رسيد تعمدي است، دود شد و به هوا رفت. روزنامه 
»آينده ايران« در شماره مورخ 21مرداد1309 درباره اين واقعه 
چنين نوشت: »روز جمعه بعداز ظهر روزنامه ناهيد بر اثر حريق با 
خاك يكسان گرديد و با تمام كوششي كه در ايفاء حريق نمودند 
مؤثر نشــد. وقوع اين قضيه عالقه مندان به مطبوعات و ناهيد را 
متأسف نمود. اميدواريم موجبات خسارت و دلجويي آقاي ناهيد 
فراهم  آيد«. ناهيد در آتش ســوخت و بعد از آن شعله عمرش به 

خاموشي گراييد.

برعكس خواهرش كه مردمدار، تو دل برو، خوشخو 
وخنده رو بود

  دوشنبه    13 مرداد 1399   شماره 13
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ابوالحســن صديقي يا آنچنان كه اســتاد پير، كمال الملك »آميرزا 
ابوالحسن« خطابش مي كرد، به تشويق استاد راهي اروپا مي شود تا در 
مهد هنر به سراغ عالقه تازه اش برود؛ مجسمه سازي. صديقي جوان 
در سال1307 راهي اروپا مي شــود. مدتي را در ايتاليا مي گذراند و با 
استناد به امضاهايي كه پاي تابلوهايش مي زند از سال1309 ساكن 
فرانسه است. دو دهه  بعد از سفر استاد به فرانسه، اما اوضاع عوض شده 
است؛ نام امپرسيونيســت ها حاال و در ميانه دهه1920 در كنار نام 
استادان بزرگ ثبت شده است و آثارشان مورد تأييد همه نهادهاي 
هنري. پس نقاش جوان كم و بيش همان راهي را مي رود كه استاد پير، 
پيش تر رفته بود. او هم مانند كمال الملك به سراغ آثاري مي رود كه 
مورد تأييد نهادها و مراكز هنري هستند و اگر در زمان كمال الملك 
اين ستايش نصيب رافائل و رامبراند مي شد، در زمان اقامت صديقي 
در فرانسه نصيب امپرسيونيست ها. صديقي درحالي كه اصول و مباني 
مجسمه سازي را مي آموزد تا نخســتين فارغ التحصيل اين رشته در 
ايران شود، براي نخستين بار امپرسيونيسم را مي آزمايد تا برخالف 
آموزه استاد با دستي آزاد رنگ هاي خالص را روي بوم بگذارد. شايد 
تجربه او صرفاً از سر كنجكاوي يا آزمايش بوده باشد، ولي همين چند 

پرده نامش را در تاريخ هنر ايران ثبت مي كند شايد نه فقط به عنوان 
نخســتين فارغ التحصيل ايراني رشته مجسمه ســازي كه به عنوان 

نخستين ايراني كه مدرنيسم را آزمايش كرد.

شعر

 پيشنهاد: مطالعه مقاله بلند »تاريخ موسيقي فيلم در ايران«؛ نوشته كامبيز روشن روان )و همراهي كريم كوچكي زاده(
 ماهنامه »گزارش فيلم«، سال سوم، شماره هشتم 

»ناهيد« در آتش سوخت

تصوير منتسب به ابوالقاسم نباتي

گواهي نامه


	01-1(05-13)
	02(05-13)
	03(05-13)
	04(05-13)
	05(05-13)
	06(05-13)
	07(05-13)
	08(05-13)
	09(05-13)
	10(05-13)
	11(05-13)
	12(05-13)
	13(05-13)
	14(05-13)
	15(05-13)
	16(05-13)
	17(05-13)
	18(05-13)
	19(05-13)
	20(05-13)
	21(05-13)
	22(05-13)
	23(05-13)
	24(05-13)

