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اگراينيادداشتميتوانستتصويرموردنظروپنهاندر
خودشراآشكاركند،خوانندهعالوهبرچندپيشبيني
قابلحدسوباوركردنــي،نماهاييازتحوالتعجيبو
غيرقابلقبولرانيزميديدوالبدبهصدايبلندميگفت:نخيرازاينخبرهانيست.مگر
باراولاستكهيکبيماريعالمگيردامنبشرراگرفته؟تاريخخيليازاينماجراها

داشتهوخيليطولبكشديکسالديگردنيابهريلوراهقبليخودشبرميگردد...
اماباوركنيدكليداتفاقاتوتحوالتباورنكردنيروشــنشــدهوبــهزوديامواجو
پسلرزههايبسياربزرگاينماجرا،شاخبرسراهاليجهانسبزخواهدكرد.اشتباه
بزرگمردمجهانايناســتكهتصورميكننددنيايبعدازكرونــاازنظراصولو
روشهايبهداشتيسازمانيابيومتفاوتخواهدشد،اماچنيننيستودرچندسال
آيندهحجمانبوهتحقيقاتعلميدرزمينهاقتصاد،سياســتوفرهنگنشانخواهد

دادكهكروناچهبرسربشرآوردهاست.
امااينخط،اينهمنشــان،دراينماجراملتهاييكهازهمينابتداتحوالتراباور
كردهوپذيرفتهاند،روزگاربهتريخواهندداشت.امااگرقرارباشدعصبيتوانجماد
ايدهوانديشهماراازواقعنگريبازبدارد،بارديگرماطعمزيانهايتاريخيراخواهيم
چشيد.بعيدنيستكهدنيايرقابتپساكروناموجبنوعتازهايازجنگسردونزاع
زيرپوستيقدرتهاشود.بايددانستكهوقتيجريانتوفانيوعالمگيرجهانيسازي
تحتالشعاعجريانهايپساكروناباشد،حســابخيليجريانهايكمارتفاعديگر
روشنخواهدبود.پسبگذاراينجملهافراطيجلوهكند،وليبايدبگوييمكهجنگ

بزرگيدرپيشاست؛جنگيكهابعاد،نوعوشكلآنرانميشناسيم.
حتياگرجهانبعدازكرونابرايبســياريازمردمدنيا،جهانبيداريوجبرانخطا
باشد،برايسياستمدارانواربابثروتهايبزرگوكارگردانانامورجهاناينگونه
نيست.پسمباداتصوركنيداينجماعتبادرسگرفتنازفاجعهكرونادرفكردرست
كردندنيايبهتريهستند.اتفاقابرعكس،اينطوركهازوجناتجهانپيداست،اين
جماعتمثلخوابگردهاييكهچكشبهمالجشانخوردهبهطرزنگرانكنندهايگيج
ميزنند.اماماجرايترسآورايناســتكهدراينوانفساودرستوسطاينميدان
سرگيجهآورخيليروشنميشــودحدسزدكهجماعتكدخداياندنيايسياست
واقتصادچهخياالتنگرانكنندهايدرسردارند.دقتدرتعابيروگفتاراينجماعت
معلومميكندكهازهمينحاالكههنوزدرخيابانهاجنازهميبرند،اينجماعتدر
خيالماراتننفســگيرجبرانزيانوضررهايكشورخودهســتند.كيستكهنداد
جبرانضرردررئاليسمادبياتبازارامروزهيچراهيندارد،جزاينكهازگوشتوگلوي

انسانومصرفحاصلشود.
پيشبينيديگرايناســتكــهجهانبهناگزيروناگواردرمســيربرعكسمســير
جهانيسازيخواهدافتاد.ازاينروبهاحتمالبسيارزيادروندكاهشوابستگيمتقابل
وادغامبينواحدهايخاصدرسراسرجهاننمايانميشود.تجارتوسرمايهگذاري
بينكشــورهاكاهشمييابد.اينبرخالفجهانيسازياســتكهدرآنواحدهابا
گذشــتزمانبهطورفزايندهايادغامميشــوند.تمركزرويپروژههاييكهنهتنها
اقتصادراتوسعهدهند،بلكهتأثيرخطراتآيندهرانيزپيشبينيكنند،ازجانبايشان

مستمرابازگوميشود.
تصورماايناســتكهبزرگتريندرسبحرانكرونابرايكشورهاايناستكههمه
بودجههاييكهصرفطرحهايفوريوزودبازدهوزودتمامشونده،شدهاست،دررديف
ضرروزياناستوبايدبهمثابهپولازكفرفتهقلمدادشود.درسبزرگاينبحراناين
بودكهبعدازتوفانوبحران،تنهاجوامعوكشورهايدارايزيرساختزندهميمانند.

تقديركشورهاييكهمنابعكشورراصرفزلمزيمبووطرحهايپوپوليستيوظاهرگرا
كردهاند،ايناســتكهبعدازبحران،شكستاســتخوانهاومفاصلاقتصادخودرا

شاهدباشند.
پسازمهاربحران،دولتهادرهمهجابهناچاربهســمتبهبود

سالمتاقتصاديتغييرمسيرخواهندداد.زيرســاختهاباپتانسيلبسيارزيادبراي
ايجادشغلميتوانندنقشمهميدراينبهبود،بازيكنند.

شمارش معكوس تحوالت بزرگ 
پساكرونا و خيال تخت!

نگاه
حسن بهشتي پور ؛  كارشناسمسائلسياستخارجي

رفتوآمدهــا،تماسهايتلفنــيوارتباطــاتتصويري
اخيرميانايرانوبرخيكشــورهايمنطقــهايازجمله
ويدئوكنفرانساخيرميانوزرايامورخارجهايرانوامارات
اگرچهتعبيربهبهبودتيرگيروابطهمسايگيايرانميشود،
وليهنوزباخوشبينيفاصلهزياديوجوددارد.صرفيک
نشستويدئوييرانميتواندراينمعناتلقيكردكهرويكرد2كشورنسبتبهيكديگرتغيير
كردهاست.اينگفتوگويتصويريدرشرايطيصورتگرفتكهاميراماراتدچاركسالت
استواحتماالآقايمحمدجوادظريف،وزيرامورخارجهكشورمانازاينفرصتاستفاده
كردهتاهمازاميراماراتاحوالپرسيكردهباشدوهمتالشمجدديكردهباشدتاايرانرا
پيشگامدرتوسعهمناسباتشباهمسايهنشاندهد.ايرانچهبخواهد،چهنخواهد،نقشيدر
تعيينهمسايگانخودنداشتهاست.اماراتهمراهبابرخيكشورهايديگرحوزهخليجفارس
ازجنوبهمسايهايرانمحسوبميشودوجمهورياسالميايرانبايدتالشكندتاآنجا
كهامكانداردباحفظمنافعمليوعزتملي،روابطخودراباهمسايگانشبهبوددهد؛ولو
اينكهدرمقاطعيسياستهاييرااتخاذكنندكهدرستدرنقطهمقابلايرانباشد.روابط
باهمسايگانيکروابطويژهتلقيميشــودوبايدبرايآنسرمايهگذاريكرد.درمقاطع
مختلفبهبهانههايمختلفميشوداينتالشراازسرگرفت.اينتماستلفنيشايدشرايط
خوبيراايجادكندتاآقايظريفگامبلندتريبرايتجديدروابطبابرخيكشورهايحوزه
خليجفارسبردارد.ايرانهماكنونباعربستانسعودي،اماراتوبحرينروابطسرديدارد
ومشكالتمتعدديدرروابطايرانبااين3كشــوروجوددارد.روابطايرانباعمانوقطر
خوباســتوباكويتنيزيکحالتبينابينيوجودداردوليباامارات،عربستانوبحرين
سرموضوعاتمختلفاختالفديدگاههايمتعددوجوددارد.وليايناختالفديدگاههاو
سياستهاياماراتنبايدمانعازاينشودكهايرانازتالشبرايعاديكردنمناسباتشبا
كشورهايهمسايهدستبردارد.اماراتسالگذشتهدرزمينهيمناقداماتيانجامدادكه
نشانازآمادگياينكشوربرايرسيدنبهيکراهحلصلحدرارتباطبااينكشورداشتو
ايرانهمازاينموضوعاستقبالكرد،وليبعدابهداليليپيگيرينشدكهيكيازآنهامنافع
آمريكاييهادرمنطقهاســت.اياالتمتحدهبهدنبالايناستكههرچهبيشتركشورهاي
منطقهعليههمديگركاركنند.آمريكامنافعخودشرادرتعارضدائميبينكشــورهاي
منطقهميبيند.اينتعارضدائميباعثميشــودحضورآمريكادرمنطقهتوجيهشودو
مداخالتشبيسببجلوهنكند.ازطرفديگر،آمريكاهمچنانبازارخوبيخواهدداشتتا
بهبهانهتهديدايرانبهكشورهايمنطقهسالحبفروشد.بنابرايناگرايرانموفقشودروابط
خودشراباامارات،عربستانســعوديوبحرينبهبودببخشد،منافعمتقابالسودمندي
درروابطمياناينكشــورهاوجودداردكهفعالكردنآنهاقطعابهزيانآمريكاييهاست
وموجبصلحوثباتدرمنطقهخواهدشــدومردممنطقهقطعاسودبيشتريازبهبود
مناسباتايرانبا6كشورحوزهخليجفارسخواهندبرد.ايرانبايددرهرمقطعيازمذاكره
نااميدنشود.هزارانساعتگفتوگوومذاكرهبهترازيکساعتجنگيدناست.جمهوري
اسالميايرانباحفظاستقالل،عزتمليومنافعمليخودراهبردمناسبيدرگفتوگو
بااينكشورهااتخاذكردهاست.اگراينمشــكالتكاهشپيداكندياحتيازبينبرود،
بدونشکبهنفع2كشوراستواينطرفينآمريكاييواسرائيليهستندكهضررميكنند،

چوندائمابهشكلهايمختلفبهايناختالفاتدامنميزنند.

هزار مذاكره بهتر از يك جنگ

پسازپيداييوهمهگيريكرونادرايران،برگزاريكنكور
سراســريمهمترينچالشدســتگاههايدولتياست.
چالشيحتيبزرگترازبرگزاريمراسموآيينهايمحرم،
چراكهدرنحوهبرگزاريآيينهايمحرماختيار،عنصرمهمياستامادركنكوراينعامل
كمرنگاست.مخالفتبابرگزاريكنكورخيليزودشروعشد.ازهمانروزيكه2۹مرداد
بهعنوانتاريخجديدآنمشخصشد.درابتدامخالفينعمدتاناشناسبودند.لشكرياز
اكانتهايفيکتوييتربهعالوهاندكيازافرادشناختهشدهونگران.بانزديکشدنبه
ايامبرگزاريكنكورتالشهايمخالفيندرفضايمجازيشدتيافتوزمينههايواقعي
نگراني)كهبههيچروينميتوانمنكرآنشــد(برخيچهرههايسياسيواجتماعي،
اندكينمايندههايشوراهايشهرومجلس،برخيپزشكانشناختهشدهونهايتارئيس
مجلسرادرصفمخالفينقــرارداد.درتماماينروزها،خــطآبوتابدادنبهخطر
برگزاريكنكوردرشبكههاياجتماعيپيگرفتهشدوتلويزيونهايفارسيزبانآن
سويآبهمبخشقابلتوجهيازساعاتپخشخودرابهاينموضوعاختصاصدادند.
حضوربيشازيکميليونداوطلبورودبهدانشگاهفضايمناسبيتلقيشدكهظرفيت
جلببيننده،تأثيرگذاريبرتصميماتوالقايناكارآمديدرتصميمگيريراداشتهودارد.
امامخالفــانبرگزاريكنكوربرچــهموضوعهاييتكيهميكننديابهزبانســادهتر

مهمترينگزارههايآنهاچيست؟
-برگزاريكنكورباعثاجتماعبزرگيازافرادميشودواينخطربالقوهاياستوموجب
جهشهمهگيريخواهدشد.ضمنپذيرشحداقليازريسکكهموردقبولوزارت
بهداشتوسازمانسنجشهمقرارگرفتهبايدبهايننكتهاشارهكردكهبخشمهمي
ازشركتكنندگاندركنكور)شايد80درصدآنها(همينيکماهپيشدرامتحانات
نهاييسالآخردبيرســتانشــركتكردند.اگربرگزاريآنامتحاناتبدونريسک
باالامكانپذيربودوتبعاتبهداشتيرصدشــدهاينداشته،برگزاريكنكوربارعايت
پروتكلهايبهداشتيشديدتريكهاعالمشده،نبايدخطريبيشازآنداشتهباشد.
امتحاناتنهاييدرمدارسودركالسهايكوچک،راهروهاوســالنهاينهچندان
مجهزمدارسبرگزارشدوگزارشيمبنيبراوجگيريابتالپسازآنمنتشرنشدهاست.

توجهكنيدكهاينامتحاناتدربيشاز10جلسهبرگزارشد.
-برگــزاريآزمونوروديدورههايدكتــريتجربهموفقــيازرعايتپروتكلهاي
بهداشتينبودهاست.اينگزارهمطلقنيست.درحوزههايمتفاوترعايتپروتكلها
يكساننبوده.وجودتجربهبرگزاريموفقكنكوردكتريدربسياريازحوزههانشان
ميدهدكهباسختگيريوافزايشضريباطمينان،امكانبرگزارينسبتاامنكنكور

وجوددارد.چرااينتجربهيكسرهناديدهگرفتهميشود؟
-موافقانبرگزاريكنكوربخشيازمافيايكنكورهستند.صرفنظرازترديددرمورد
انسجام،تأثيرگذاريوقدرتكاســبانكنكور)اصلوجودنهادهاومؤسساتيراكهاز
قبلكنكورسودهايكالنميبرندردنميكنم(،پرسشسادهومهمايناستبرگزاري
كنكور۹۹چهتأثيريدرعملكردوسوداينبنگاههادارد؟اگربرگزارنشدنكنكور۹۹
باعثلغوكنكوربرايهميشهميشدحرفمنتقدينقابلتوجهميبود،اماعقبانداختن
كنكوريابرگزارنشدنآندرسال۹۹براياينمؤسساتنهتنهابدنيستكهاحتماال
بهعنوانموقعيتيبرايكسبسودبيشتردرماههايآيندهخواهدبود.فقطفكركنيد
كهاينمؤسساتچهتبليغاتيميتوانندبكنندبرايسالآيندهكهداوطلباندوبرابرو

ظرفيتهابهاندازههرسالخواهدبود.
بياييمبهجايمخالفتبابرگزاريكنكورياتعويقآنبهزمانيكهمعلومنيستبهاين
زوديهابرسد،ازفرصتباقيماندهبرايفرهنگسازيبرايرعايتپروتكلها،اهتمام
عموميدررفعنقايصسالنهايبرگزاريوجلبمشاركتمليدررعايتبهداشتو
نظارتبررعايتموازينبهداشتياستفادهكنيم.مرگبراثركروناتلخومصيبتباراست.
امااضطراب،نااميدي،افسردگيوتنشهايروانييکميليوننوجوانوجوانايرانيرا
كهطبيعتابهاندازهكروناوچهبساخيليبيشترازآنخطرناكاستوآثارمخربآنتا
سالهاميمانددستكمنگيريم.برگزاريكنكوريبدونخطروباكمترينريسکرا

بهعنوانيکهدفهمگانيپيبگيريم.
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هشــدارهاي يك ماه اخير دولت نسبت به متخلفان 
ارزي، درنهايت با پيگيري قوه قضاييه به انتشار اسامي قضایی

آنها انجاميد. البته به گفته رئيــس قوه قضاييه تنها 
25درصد اسامي منتشر شده اند و دولت نام شركت هاي عمده متخلف 
نفتي و پتروشيمي را از قلم انداخته است. اين فهرست در اختيار وزير 
دادگستري قرار گرفته است. علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست 
خبري 1۷تيرماه خود گفته بود: »از سال9۷ تاكنون 2۷ميليارد دالر 
ارز بايد از طريق صادركنندگان به كشــور بازمي گشت كه تاكنون 

بازگردانده نشده است.«
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه روز سه شنبه مسئوالن 
عالي قضايي با اشــاره به بخشــنامه اخير بانك مركزي مبتني بر 
پيشنهادهای سازمان بازرسي براي بازگرداندن ارز حاصل از واردات، 
گفت: فهرست هزار و 408 واردكننده حقيقي و حقوقي با تعهدات 
ارزي معوقه به ارزش مجموعا 20ميليارد يورو تهيه و طي نامه اي به 
وزير دادگستري اعالم شد. حسن روحاني، رئيس جمهور نيز اخيرا 
اجراي دقيق و جدي دســتورالعمل جديد نحوه برگشــت ارزهاي 
صادركنندگان را ضروري دانســته بود. او از بانك مركزي همچنين 
خواسته بود متخلفان ارزي بخش صادرات و واردات را به طور شفاف 
به مردم معرفي كند و در گاليه هاي تندتري گفته بود: »متأســفانه 
برخي از صادركنندگان ارز خود را با هدف باال رفتن قيمت ارز ارائه 
نمي كنند و حتي خود اينها در فضاي رواني جامعه با هدف باال رفتن 
نرخ ارز مي دمند تــا به اين ترتيب ارز خود را گران تر بفروشــند كه 

اين كار، خيانت به ملت ايران و اقتصاد كشور است.« 
حسن درويشيان، رئيس سازمان بازرسي كل كشور احتماال به دنبال 
همين اظهارات روحاني پيگيري وصــول بدهي ها و جرايم مالياتي 
باالي هزار ميليارد تومان را از دستوركار هاي ويژه اين سازمان عنوان 
كرد و از وصول بدهي و جرايــم مالياتي يك بدهكار بزرگ به ارزش 
هزار و 800ميليارد تومان خبر داد. دادســتان تهران نيز در جلسه 
سه شنبه مســئوالن عالي قضايي گزارشي از رســيدگي به جرايم 
مالياتي و پيگيري وصول مطالبات از بدهكاران اصلي كه با تأسيس 
شركت هاي كاغذي، حســاب هاي اجاره اي و كارت هاي بازرگاني 

ديگران در تالش براي فرار از بدهي هاي كالن مالياتي هستند، ارائه 
كرد. علي القاصي مهر گفت كه در نتيجــه اقدامات صورت گرفته از 
سوي دادستاني، 2۳5 هزار ميليارد ريال بدهي مالياتي از بدهكاران 

كالن دريافت و به خزانه واريز شده است.
تخلفات ارزي و مالياتي تنها حساسيت هاي روزهاي اخير قوه قضاييه 
نبوده اند. حجت االســالم ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه نيز كه 
اخيرا درباره پرونده هاي زمين خواري و تخلفات ســاخت لواســان 
انتقادهاي تند و تيزي كرده بود، در واكنش به گزارش رئيس سازمان 
بازرسي و دادستان تهران درخصوص بازگشت هزاران ميليارد تومان 
فرار مالياتي، تأكيد كرد: با صاحبان كسب و كار هاي متضرر از كرونا و 
وضعيت اقتصادي كشور بايد مدارا كرد و در مقابل سراغ آن برج ساز 

و واردكننده اي رفت كه درآمد هنگفت دارد و ماليات هم نمي دهد.
روايت حجت االسالم هادي صادقي، رئيس مركز توسعه شوراهاي 

حل اختالف از فهرست اعالمي متخلفان ارزي اما متفاوت بود.

سازمان بازرسي پيگيري كند
در اين نشست همچنين حجت االسالم صادقي، رئيس مركز توسعه 
شورا هاي حل اختالف، با اشــاره به گزارش سخنگوي قوه قضاييه 
مبني بر اعالم تنها 25 درصد از اسامي واردكنندگان و صادركنندگان 
متخلف ارزي از سوي دولت به دســتگاه قضا، اظهار داشت: آنچه از 
گزارش ها برمي آيد، ۷5درصد مابقي شركت هاي متخلفي كه اقدام 
به اجراي تعهدات ارزي خود و بازگرداندن ارز نكرده اند، شركت هاي 
عمده دولتي همچون شركت هاي نفتي و پتروشيمي ها و امثال آن 
است كه جا دارد سازمان بازرسي با شناسايي آنها، با مديران متخلف 

برخورد كرده و حقوق ملت را استيفا نمايد.
رئيس دستگاه قضا هم در واكنش به سخنان حجت االسالم صادقي 
متذكر شــد: گفته مي شــود 2۷ ميليارد دالر تخلف ارزي صورت 
گرفته اما فقط يك چهارم متخلفان به قوه قضاييه معرفي شــدند 
و سه چهارم معرفي نشدند؛ الزم است ســازمان بازرسي كل كشور 
موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شركت هاي دولتي 
را با جديت پيگيري و گزارش اقدامات خود در اين زمينه را ارائه كند.

فهرست هزار و 408 واردكننده حقيقي و حقوقي با تعهدات ارزي معوقه به ارزش 
مجموعا 20 ميليارد يورو تهيه و طي نامه اي به وزير دادگستري اعالم شد

بدهكاران ارزي معرفي شدند

قضايی

چهاردهمين جلسه دادگاه پرونده پتروشيمي برگزار شد
داماد عليه پدرزن!

علي اشرف رياحي داماد محمدرضا نعمت زاده عليه پدر 
همسرش مطالبي ارائه كرده و از كشور فرار كرده است

روز گذشته چهاردهمين جلسه دادگاه پرونده پتروشيمي برگزار شد؛ 
در اين جلسه از دادگاه نيز بار ديگر نام علي اشرف رياحي متهم متواري 
و پرحاشيه به ميان آمد؛ آنجا كه قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم 
حمزه لو گفت: »در مورد ارزي كه به شما و شيخ االسالم تعلق گرفته، 
علي اشرف رياحي بخشي از اطالعات را با اسناد ارائه كرده و با پاسپورت 
ديگري از كشور فرار كرده است.« وي تصريح كرد: »اين فرد حتي عليه 
وزير سابق كه پدرخانمش اســت مطالبي در راستاي تسويه حساب 
شبنم نعمت زاده در بحث دارويي ارائه كرده و مستنداتي ارائه داده و 
مستنداتي كه ارائه شده از ناحيه شركا و معاونان شما بوده و مستندات 

راستي آزمايي شده است.«
مقصود قاضي از »پدرخانم« و »وزير ســابق« محمدرضا نعمت زاده، 
وزير سابق صنعت و معدن است كه دختر او »شبنم نعمت زاده« نيز 
به جرم مشاركت در اخالل عمده و كالن در نظام اقتصادي كشور از 
طريق اخالل در توزيع مايحتاج دارويي ســال گذشته محاكمه و به 

20سال حبس محكوم شد.
قاضي در دهمين جلســه دادگاه درباره متهم رياحي گفت: »رياحي 
وارد ايران شده و داخل كشور است، اما متواري شده و در دادگاه حاضر 
نشــده اســت. اقدامات الزم براي ضبط وثيقه در حال انجام است.« 
رئيس دادگاه در يازدهمين جلســه دادگاه نيز درباره متهم رياحي و 
ساير متهمان فراري گفته بود: »بنا بر مستندات پرونده، اظهارات وي 
عليه خودش و ديگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثيقه او در 
حال انجام است، توصيه اي كه به آنها مي شود اين است كه بدانند تمام 
پالك هاي ثبتي در كانادا، ايران، انگليس و امارات در پرونده وجود دارد 
و ما خط قرمز نداريم. مدارك و مستنداتي كه در اين پرونده وجود دارد 
براي تشكيل ديگر پرونده ها به دادسرا فرستاده مي شود. آنهايي كه به 
متهمان توصيه مي كنند در دادگاه حاضر نشويد تصاوير و صداهايشان 

وجود دارد.«
قاضي در حالي از فرار اين متهم خبر مي دهد كه او در جلسات قبلي 

دادگاه در سال9۷ حضور داشت.
رياحي در پرونده پتروشــيمي به معاونت در اخــالل كالن در نظام 
اقتصادي و تحصيل مال از طريق نامشــروع متهم است. وي همكار 
اصلي مرجان شيخ االسالم و محســن احمديان متهمان اصلي اين 

پرونده است.

سفير اتریش در تهران 
 عكس
در تویيتي نوشت به بام خبر

ایران، استان چهارمحال 
و بختياري سفر كرده 
است. او در نشست بررسي همكاري هاي 
مشترك استان كهگيلویه و بویراحمد با 
كشور اتریش، گفت: آنچه در بدو ورود به 
كهگيلویه و بویراحمد تحت تأثير آن قرار 
گرفتم، شباهت حوزه هاي مختلف این 
اســتان با ظرفيت هاي كشور اتریش 
است. وي تأكيد كرد: مدیریت منابع آبي، 
جنگل ها و گردشگري در این استان از 
ظرفيت باالیــي برخوردار اســت و 
همچنين در حوزه صنایع كوچك و نفت 
ظرفيت هایــي بــراي همكاري هــا 

وجوددارد.

 سفير اتریش
به بام ایران رفت

كرونا نه فقط در روابط انساني تأثير گذار بوده، كه روابط 
بين  كشورها را هم تحت الشــعاع قرار داده است. در دیپلماسی

شرايطي كه امارات در 5سال اخير به يكي از قطب هاي 
اقدامات ضد ايراني در جهان بدل شــده بود، از بعد از شــيوع كرونا 

مقامات اين كشور درصدد اصالح روابط با ايران برآمده اند.
گفت وگوي محمدجواد ظريــف، وزير امور خارجه كشــورمان با 
عبداهلل بن زايد، وزير امور خارجه امارات روزنه اميدهايي براي بهبود 
روابط 2كشور باز كرده است. عصر روز يكشنبه در نشست ويدئويي 
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشــورمان با شــيخ عبداهلل 
بن زايد، وزير امور خارجــه و همكاري هاي بين المللي دولت امارات 
روند همكاري هاي دوجانبه و موضوعات مشــترك منطقه اي مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بنا بر اعــالم وزارت خارجه ايران، در 
اين گفت وگو طرفين آمادگي خود را براي توســعه همكاري ها در 
زمينه هاي مختلف در راستاي منافع مشترك مورد تأكيد قرار دادند.

ايران و امارات در ساليان نه چندان دور شركاي اقتصادي و تجاري 
نزديك به هم بودند كه حجم تجارت بين 2كشور به 10ميليارد دالر 
مي رسيد، با اين حال، در ساليان اخير روابط اقتصادي 2كشور سال 

به سال كاهش يافته بود.
در اين ديدار ظريف با يادآوري شــرايط حساس منطقه بر ضرورت 
گفت وگو و همكاري هاي فيمابين تأكيد كرد و اظهار داشت: ديگران 
ممكن است از شرايط كنوني درجهت بي ثباتي منطقه بهره برداري 

كنند، ولي ما به عنوان همسايه بايد در انديشه ثبات منطقه باشيم.
طرف اماراتي نيز در اين گفت وگو همكاري ايران و امارات را در منطقه 
ضروري دانست و بر استمرار رايزني هاي فيمابين و تبديل چالش ها 

به فرصت ها تأكيد كرد.
وزير خارجه ايران ساعتي بعد از رايزني با همتاي اماراتي در توييتر 
خود نوشت: با آقاي عبداهلل بن زايد، وزير امور خارجه امارات متحده 
عربي، گفت وگوي ويدئويي بسيار جدي، صريح و دوستانه اي داشتم 
و درباره كرونا و همچنين مسائل دوجانبه، منطقه اي و جهاني رايزني 
كرديم. توافق كرديم كه باتوجه به چالش هاي سخت و انتخاب هاي 
سخت تري كه منطقه با آن روبه رو ست، به گفت وگو بر مبناي ايده 

ابتكار صلح هرمز ادامه دهيم.
سال گذشته حوادثي در تنگه هرمز و خليج فارس رخ داد كه بر اثر آن 
تعدادي از نفتكش ها در ساحل فجيره آسيب جدي ديدند. در سوي 
ديگر همزمان با سفر نخست وزير ژاپن به ايران 2نفتكش اين كشور 

هدف حمالت خرابكارانه قرار گرفت. پــس از افزايش بي ثباتي در 
خليج فارس، ايران در نامه اي به كشورهاي حاشيه خليج فارس طرح 
صلح هرمز را كه در نشست ســازمان ملل از آن رونمايي كرد، براي 
كشورهاي مختلف ارسال كرد كه برخي  كشورهاي منطقه ازجمله 
عراق، عمان، كويت و قطر به نامه حسن روحاني، رئيس جمهور ايران 
در اين رابطه پاســخ دادند و امارات هم 2روز قبل موافقت خود را با 

رايزني در اين باره اعالم كرد.
اماراتي ها از 5سال قبل كه به همراه عربستان سعودي محور حمالت 
به يمن قرار گرفتند با ايران وارد تنش شدند اما در يك سال گذشته 
اخباري مبني بر اختالف امارات و عربستان در امارات منتشر شده 
بود و به خصوص پس از حمالت موشكي حوثي ها به نواحي دوردست 
در عربستان، اماراتي ها به دليل آسيب پذيري از شوك هاي احتمالي 

اقتصادي ناشي از نا امني درصدد ترميم روابط با ايران بر آمدند.
شبكه الجزيره قطر روز گذشــته با مورد توجه قرار دادن محورهاي 
گفت وگوي اخير وزراي امور خارجه ايران و امارات متحده عربي، اين 

گفت وگو را كم سابقه تلقي كرد.
ايران و امارات در 6ماه اخير چنــد دور به صورت علني با هم رايزني 
كرده اند و اخباري هم مبني بر ســفر هيأت هايي در سطوح مديران 
بين 2كشــور وجود دارد. وزير خارجه امارات اسفند سال گذشته با 
همتاي ايراني تلفني رايزني كرد كه محور آن شيوع بيماري كرونا بود.

روز يكشنبه هفتم ارديبهشــت ماه هم وزيران خارجه 2كشور براي 
دومين بار با محوريت مســائل منطقه و همچنين موضوع مبارزه با 

شيوع ويروس كرونا رايزني كردند.
 دولت امارات در اواخر اســفندماه، كمك هاي انسان دوستانه خود 
شامل اقالم بهداشتي و درماني به منظور مبارزه با شيوع ويروس كرونا 
را توسط 2 فروند هواپيماي اماراتي به ايران ارسال كرد. در روزهاي 
ابتدايي شيوع ويروس كرونا در ايران با همكاري وزارت امور خارجه 
امارات عربي متحده، وزارت امور خارجه ايران و سفارت جمهوري 
اسالمي ايران در ابوظبي، يك تيم از سازمان جهاني بهداشت با ۷.5تن 
تجهيزات پزشكي شامل كيت هاي تشخيص ويروس كرونا، ماسك 
و دستگاه هاي تنفســي و تجهيزاتي به ارزش ۳00هزار دالر با يك 

هواپيماي نظامي اماراتي راهي ايران شد.
سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ۳ماه قبل در پاسخ به 
سؤال خبرنگار همشــهري ابراز اميدواري كرده بود كه شيوع كرونا 

باعث تغيير رفتار دولت ها شود.

 ارتش و سپاه 
یك لشكر الهي هستند

دريادار حبيب اهلل ســياري كه اخيرا گفت وگوي او با ايرنا درباره 
بي مهري ها به ارتش ســروصداي زيادي كرده بود، در اظهارات 
جديدي گفته است: وحدت و مودت بين ارتش و سپاه يك مسير 
دو طرفه ناگسستني است. او گفت: دشمن هوشمندانه به دنبال 
مخدوش كردن اتحاد و انســجام بين نيروهاي مسلح است. به 
گزارش ايسنا، معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي 
ايران كه به منظور برپايي نشســت هماهنگي فرماندهان ارتش 
و ســپاه براي برگزاري شايسته چهلمين ســالگرد دفاع مقدس 
در ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي حضور يافته بود، گفت: 
ارتشي و سپاهي نه فقط در شعار، بلكه در عمل نشان داده اند،  يك 
لشكر الهي هستند  و اعتقاد ما اين است كه دشمن با به كارگيري 
انواع ابزار و تجهيزات اعم از  رســانه ها، شــبكه هاي اجتماعي و 
گروهك ها درصدد وارد ساختن ضربه و آسيب به اين مشت گره 

كرده است.

 طرح مجلس براي 
جلوگيري از تفكيك صمت

حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهوري در گفت وگو 
با ايرنا درباره ادعاي برخي رسانه ها كه گفته اند دولت معرفي وزير 
صنعت، معدن و تجارت را منوط به تشكيل وزارت بازرگاني كرده 
است، گفت: دولت راجع به وزارتخانه مذكور در فرجه قانوني است، 
تذكر دهندگان اگر اندكي صبوري كنند، وزير پيشنهادي صنعت، 
معدن و تجارت به مجلس معرفي خواهد شد. وي تأكيد كرد: دولت 
به هيچ وجــه معرفي وزير صنعت، معدن و تجــارت را به تفكيك 
وزارتخانه صمت مشروط و موكول نكرده است. بعد از تغيير وزير 
صنعت، معدن و تجارت، رئيس جمهور حسين مدرس خياباني را 
به عنوان سرپرست وزارتخانه مذكور منصوب كرد. در همين حال 
روز گذشته خبرگزاري فارس نوشت: 45نفر از نمايندگان مجلس 
درخواست مسكوت ماندن طرح تشكيل وزارت بازرگاني را به مدت 
يك سال با اســتناد به ماده19۳ قانون آيين نامه داخلي مجلس 

ارائه كرده اند.

 شارمهد در تاجيكستان 
دستگير نشده است

رمضان رحيم زاده، وزير كشور تاجيكستان خبر بازداشت جمشيد 
شارمهد، رهبر گروه تروريستي تندر در اين كشور را رد كرده است. 
به گفته مقامات تاجيكســتان، با وجود توافق ايران و تاجيكستان 
درباره استرداد مجرمان، در 6 ماه اول سال2020 ميان اين 2كشور 
هيچ مورد استرداد صورت نگرفته اســت. برخي رسانه ها در 2روز 
گذشته مدعي شده بودند كه شــارمهد در تاجيكستان بازداشت 
شده است. رسانه هاي ديگري مدعي شــده اند كه رهبر اين گروه 
تروريســتي كه معروف ترين عمليات آنها بمبگذاري در  حسينيه  
شهداي شيراز وابسته به كانون رهپويان وصال در سال8۷ است، در 
يكي از كشورهاي عربي منطقه بازداشت شده است. وزارت اطالعات 
اخيرا با تكذيب ادعاي برخي رسانه ها مبني بر دستگيري سركرده 
گروهك تندر در تاجيكستان، تصريح كرده بود: هرگونه اطالعات 
رسمي درباره اقدامات سربازان گمنام امام زمان)عج( در قالب بيانيه 

از طريق روابط عمومي وزارت اطالعات منتشر مي شود.

گفت وگوي ظريف با همتاي اماراتي روزنه هايي براي بهبود روابط ايران و امارات باز كرد

بازگشت به مدار همسایگي

ماجراي نشســتن مهرداد 
بذرپاش بر كرســي رياست مجلس

ديوان محاسبات به داستاني 
بدل شــده كه مجلس را در آزمون سخت 

شفافيت و صداقت گذاشته است.
رونــد پر ابهــام تأييد ســابقه بذرپاش در 
كميسيون برنامه و بودجه و چگونگي اقناع 
15نفر از اعضاي اين كميسيون به داشتن 
ســابقه مديريتي 20ســاله براي بذرپاش 
40ســاله از يك سو، عيان شــدن تخلف 
بذرپاش در رزومه سازي  - معاونت آموزشي 
پژوهشكده شــهيد رضايي - و عضويت در 
هيأت امناي دانشگاه شريف از سوي ديگر 
و طرح ادعاهايي درباره سرقت هاي علمي 
بذرپاش در رساله دكترايش عواملي هستند 
كه سالمت حضور بذرپاش در راس ديوان 
محاسبات – بازوي نظارتي مجلس – را زير 
سؤال برده است. داستان رياست بذرپاش بر 
ديوان محاسبات ديروز اما به اوج خود رسيد 
و توسط الياس نادران، چهره شناخته شده 
اصولگرايان در بهارســتان به آزموني براي 
صداقت و شــفافيت مجلس يازدهم بدل 
شده است. نادران كه به همراه مجتبي توانگر 
نمايندگاني هســتند كه در قبال تخلفات 
بذرپاش سكوت نكرده و رسما اعالم موضع 
مي كنند؛ ديروز دســت به قلم شــد و در 
حساب شــخصي اش در توييتر در رشته 
توييتي كه رئيس مجلــس را مخاطب آن 
قرار داده، نوشته است كه عده اي با فشار به 
كميسيون بودجه طرح تامين مالي كاالهاي 
ضروري و رســيدگي به طــرح تامين قير 
پروژه هاي عمراني را از دستوركار كميسيون 
خارج و انتخاب رئيس ديوان محاسبات را با 

عجله به نتيجه دلخواهشان رساندند.
او در ادامــه اظهارنظرهايــش خطاب به 
قاليباف آورده اســت كه مســئله پرونده 
بذرپاش  در مجلس، چالش فرايند نيست 
چالش صداقــت در ارائه ســوابق كاري، 
»سرقت علمي« در رســاله، مسائل مالي 

مطروحه، جعل و رفع ابهاماتي اســت كه 
حيثيت مجلس، دانشگاه و بسيج دانشجويي 

را به چالش كشيده است.
نادران تأكيد كرده است كه چالش رئيس 
مجلس نيز اين اســت كه تكليف خود را با   
كلوني بذرپاش كه بعضا به عنوان دستيار و 
مشاور دوره اش كرده اند روشن كند و بدون 
هرگونه مسامحه و مصلحت انديشي، حيثيت 

مجلس را اعاده نمايد.
نادران در ادامه رشــته توييتش 5راهكار 
براي فيصله دادن بــه آنچه بذرپاش گيت 
ناميده، ارائه كرده و به شماره آورده است: 
1- استعفاي بذرپاش، 2- عزل وي براساس 
تبصره ماده11 قانون محاسبات عمومي، ۳- 
استيضاح مطابق تبصره4 ماده24 آيين نامه 
داخلي، 4- رســيدگي توسط كميسيون 
اصل90 قانون اساســي و 5- تعيين هيأت 
رسيدگي مستقل توســط رئيس مجلس  

مي تواند خاتمه دهنده اين آزمون باشد. 
نادران همچون نامه اولــش كه خطاب به 
رئيس مجلس نوشــته بود بازهم در پايان 
نامه اش تأكيد كرده كــه تا حصول نتيجه 

پيگير خواهيم بود.

او پيش تر با انتشار نامه اي به رئيس مجلس، 
هيــأت رئيســه، كميســيون آيين نامه و 
كميســيون برنامه و بودجه را به تخلف در 
روند بررسي صالحيت مهرداد بذرپاش متهم 
كرد. او دربخشي از نامه اش به قاليباف كه در 
حساب شــخصي اش در توييتر بارگذاري 
شده، آورده بود كه رئيس مجلس در جلسه 
توديع و معارفه رؤســاي ديوان محاسبات 
اعــالم كرد كــه فرايند انتخــاب رئيس و 

دادستان ديوان محاسبات قانوني بود.
نادران نوشــته بود: برخــالف ادعاي آقاي 
رئيس مجلــس فرايندهــاي قانوني طي 
نشده است و با توجه به رونمايي از اسنادي 
در اين خصوص راســتي آزمايي ادعاهاي 
آقاي مهرداد بذرپاش در ســوابق شغلي، 
مقاالت علمي و... معلوم شــد كه دغدغه 
دلسوزان براي رعايت   شأن، منزلت و اقتدار 
مجلس بالوجه نبوده اســت... اگر موضوع 
پيگيري نشود شــخصا به همراه تعدادي 
ازنمايندگان بررسي هاي خود را تكميل و 
نتيجه تحقيقات را به سمع و نظر نمايندگان 
محترم و مردم شريف ايران خواهيم رساند 

و تا حصول نتيجه كار را ادامه خواهيم داد.

5 راهكار براي پایان دادن به پرونده بذرپاش
استعفا، استيضاح، عزل، تعيين هيأت ويژه رسيدگي و يا رسيدگي توسط كميسيون 

اصل90، پيشنهادهای نادران براي تعيين تكليف پرونده رئيس ديوان محاسبات است

رئيس قوه قضایيه گفته است فقط یك چهارم متخلفان ارزي به قوه قضایيه معرفي شده اند.   عكس:  خبرگزاري ميزان
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جلسه پرســش و پاســخ مجازي 
شــهردار تهران به مناســبت روز گزارش

خبرنگار را مي توان دومين نشست 
خبري او، پس از تصدي اين سمت محسوب كرد. 
نشســتي كه اگرچه به خاطر مشــكالت سيستم 
ارتباطي با تأخير شروع شد، اما نكات مهمي داشت 
كه مي توان آنها را شفاف سازي پيروز حناچي درباره 
مســائل مطرح اين روزهاي تهران دانست. او هم 
درخصوص موضوعات ملك جماران توضيح داد، هم 
از تأثيرات مثبتي كه حضــور كليددار پايتخت در 
هيأت دولت مي تواند داشته باشد گفت و هم خبر از 
ادامه پيگيري تخلفاتي داد كه سال ها پيش تر در 
مديريت شهري رخ داده اســت. در جلسه  ديروز 
خبرنگاران روزنامه ها، خبرگزاري هاي رســمي و 
پايگاه هاي اطالع رساني سؤاالت گوناگوني از مقابله 
با بيماري كرونا تا رسيدگي به تخلفات و بدهي هاي 
شهرداري را مطرح كردند. نشست مجازي پيش از 
ظهر ديروز، اما تفاوت محسوسي با اغلب نشست هاي 
ديگر خبري مســئوالن رده عالي داشت؛ حناچي 
درباره برخي از موضوعات حتي با خبرنگاران وارد 
گفت وگو مي شــد تــا بتوانــد جــواب كاملي به 
سؤاالت شان بدهد. اگرچه او در اين نشست تأكيد 
كرد كه ادبيات تند و طلبكارانه را نمي پســندد و 
مي توان با ممارست، پيگيري و استمرار در برخورد 
با تخلفــات به نتيجه مطلوب رســيد. بــه نظر او 
گفت و گو و تعامل راه گذر شهرها از مشكالت است.

كرونا با شهر چه كرد؟
شــهردار پايتخت درباره تأثيرات شيوع ويروس 
كرونا بر شهر و شــهرداري تهران گفت: »شيوع 
كرونا براي شــهرداري تهران 2 معني دارد؛ يكي 

افزايش هزينــه و دوم كاهش درآمــد. البته اين 
مشكل همه شــهرداري ها در اقصي نقاط جهان 
است و بسياري از درآمدهاي عادي شهرداري اعم 
از حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي و مجموعه هاي 
ورزشي و فضا  هاي شهري كه با تجمع افراد به دست 
مي آمد از حيز انتفاع خارج شــده؛ رعايت فاصله 
فيزيكي براي ما معنايش استفاده از ظرفيت كمتر 
با همان ناوگان قبلي اســت. هم اكنــون مترو و 
اتوبوســراني با 50 درصد ظرفيــت كار مي كنند 
و ناوگان تاكســيراني هم با اختالل مواجه است. 
يكي از كارهايي كه دولت هــا در حوزه مديريت 
شهري در شرايط كرونايي انجام داده اند حمايت 
از شهرداري ها بوده كه در اين شرايط اقتصادي از 
آن بي بهره هستيم.«او سپس تحقق 30 درصدي 
درآمدهاي شهرداري در 3 ماه اول سال را درست 
ندانســت و افزود: »درواقع ۷0 درصد درآمدهاي 
نقدي شــهرداري تهران تحقق يافته و در حوزه 
غيرنقدي مانند سال هاي قبل، اما معموال با مشكل 
تحقق درآمد مواجه ايم. اليحه دو فوريتي در اين 
زمينه ارائه و در شــوراي شــهر تصويب شده، اما 
بندهايي از آن در دستگاه هاي نظارتي با مسائلي 
روبه رو شده كه تالش مي كنيم آن را برطرف كنيم. 
همچنين براي آنكه بتوانيم منابع جديدي براي 
بودجه شــهر تهران محقق كنيم، مميزي شهر 
تهران اصالح خواهد شــد. زيــرا آخرين مميزي 
مربوط به سال 86بود. در هزينه هاي جاري تالش 
شــده كه كاهش پيدا كند و از سوي ديگر تالش 
مي كنيم تا ظرفيت هايي ايجاد شود. از سوي ديگر 
تالش شد تا پول ناشي از اوراق مشاركت هاي سال 
9۷و 98را نقد كنيم كه اين مهم هم تأثير بسزايي 

در ادامه فرايندهاي ما خواهد داشت.«

بازپس گيري امالك متعلق به شهرداري 
حناچي همچنين درباره با بازپس گيري امالكي 

كه در دوره پيشــين مديريت شهري به تعدادي 
از مديران واگذار شــده بود، گفــت: »در گزارش 
اوليه امالك مشخص شد كه بيش از 3هزار ملك 
از امالك شــهرداري در اختيار افراد غيراســت. 
بخشــي از اين امالك به اســتناد ماده 55 قانون 
شــهرداري ها به صورت فضاهاي اجتماعي شهر 
قرار دارد. براي واگذاري امالكي كه مصوبه شوراي 
شهر را نداشته اند يك كميته 3 نفره شامل معاونان 
مربوطه و رئيس امالك شهرداري تشكيل داديم تا 
تشخيص دهند كدام امالك بايد پس گرفته شود. 
تاكنون تعداد زيادي از امالك پس گرفته شده و 
بخشي هم با همكاري دادستاني در حال پيگيري 
است. البته مقاومت هايي هم وجود دارد كه با كمك 
دادستاني رفع مي شود.« به گفته او، فروش امالك 
شهرداري براساس مزايده انجام مي شود؛ در اين 
راستا بخشــي از مزايده ها ممكن است متقاضي 
نداشته باشند و بخشــي هم كم متقاضي باشند، 
اما به هر دليلي مزايــده روش عمل ما در فروش 
امالك است. ملك اقدسيه هم به مزايده گذاشته 
شــده و متقاضي هم دارد، فرايند در حال انجام 
است. شــهردار ادامه داد: »در ساختمان شماره 
2 شهرداري )ســاختمان روزنامه اطالعات( هم 
وضعيت 5 دانگ از مالكيت آن روشن شده و يك 
دانگ باقي مانده در حال تعيين تكليف است تا 6 

دانگ آن كامال در اختيار شهرداري قرار گيرد.«

پيگيري پرونده هاي تخلف 
»پرونده هاي فساد و احقاق حقوق شهرداري، بدون 
سر و صدا در دست پيگيري است، اصراري به جار 
زدن اين موضوع نداريم. حق و حقوق شهرداري 
و پرونده هــاي آن و تخلفات دوره هــاي قبلي از 
سوي بخش حقوقي شهرداري در حال پيگيري 
است و بسياري از موارد احقاق حق شده است.« 
اين نكته را حناچــي در ادامه صحبت هايش و در 

پاسخ به سؤالي از خبرنگار همشهري عنوان كرد. 
او گفت: »اطالع رســاني و نام بردن از اشخاص در 
پرونده هايي كه جنبه قضايي دارد، قبل از صدور 
حكم خالف رويه قضايي اســت، اما بســياري از 
موارد وجود دارد كه مقامات قضايي از ما گزارش 
مي خواهند و ما هم بي سر و صدا گزارش ها را ارسال 
مي كنيم و مدعي العموم آنها را بررســي مي كند 
و بعد از صدور حكم اطالع رســاني هم مي شود. 
پرونده هايي كه شهرداري در آنها متضرر شده باشد 
از سوي بخش حقوقي شهرداري پيگيري و اگر به 

نتيجه برسد اعالم مي شود.«

سرنوشت اوراق مشاركت
شهردار تهران ســپس به موضوع انتشــار اوراق 
مشــاركت ورود كرد و گفــت: »اوراق به 2بخش 
تقسيم مي شوند، بخشي براي سال 139۷ بود كه 
در آنها بانك آينده و بانك توسعه تعاون بانك هاي 
عامل شهرداري بودند. در اين زمينه 300 ميليارد 
تومان از بانك توســعه تعاون گرفته شد، اما 910 
ميليارد تومان بانك آينده باقــي مانده بود كه با 
همكاري و پيگيري بانك آينده اين بخش هم كامال 
محقق شد. بازپرداخت اين اوراق هم به اين صورت 
است كه 50 درصد بر عهده دولت و 50 درصد بر 
عهده شهرداري قرار دارد.« حناچي با بيان اينكه 
از اوراق سال 1398يك هزار و 500 ميليارد تومان 
اعتبار داريم، افزود: »از ايــن مقدار500 ميليارد 

تومان متعلق به اتوبوسراني بوده و يك هزار ميليارد 
تومان هم براي مترو است كه در تكميل خطوط 
۷و6، تكميل ايســتگاه ها و تجهيز زيرساخت ها 
هزينه مي شود. همچنين بخش هايي از شبكه مترو 
از جمله بخش اول خط 10 هم از همين منبع رسما 

به زودي افتتاح مي شود.«

جماران بايد حريم داشته باشد
همانطور كه پيش بيني مي شــد موضوع حضور 
شهردار تهران در جلســه هيأت دولت و تخريب 
طبقه غيرمجاز ملك واقع در محله جماران مورد 
سؤال واقع شد. پيروز حناچي هم در پاسخ گفت: 
»مطابق با قانــون و آيين نامه هاي اجرايي هيأت 
وزيران نيست؛ زيرا شــهردار عضو هيأت وزيران 
محسوب نمي شود. اين كار سنتي است كه از زمان 
دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و زماني كه آقاي 
كرباسچي شــهردار تهران بود آغاز شد. در دولت 
هشتم و نهم هم شهردار درجلسات حضور نداشته 
اســت. با اين حال حضور شهردار تهران در دولت 
در خيلي از موارد مثبت است؛ زيرا كارها مستقيم 
دنبال مي شود. چند مثال در اين زمينه آمادگي 
در مقابــل بارندگي هاي ســال 1398، كمك به 
سيل زدگان خوزســتان، حوادث آبان ماه، سقوط 
هواپيما و... بود كه شــهرداري مستقيما دخيل 
بوده است.« او ادامه داد: »در 12فروردين پارسال 
به راحتي ممكن بود در تهران هم سيل رخ دهد تا 

جايي كه حتي تا آستانه سيل در غرب تهران رفتيم، 
اما با آمادگي و هماهنگي كه در اثر حضور شهردار 
در هيأت دولت ايجاد شده بود، از وقوع اين مشكل 
جلوگيري شد. به نتيجه رسيدن اوراق مشاركت هم 
نتيجه كار شهردار در حاشيه هيأت دولت و پيگيري 
از رئيس بانك مركزي و ديگر مسئوالن مربوطه 
بود. بنده به عنوان شــهردار تهران، رئيس مجمع 
كالنشهرها نيز هســتم و اين سمت 50 ميليون 
نفر جمعيت را پوشش مي دهد. همه اين ها نشان 
مي دهد كه دولت و شهرداري ها نيازمند همياري 
يكديگر هستند.«شهردار تهران همچنين درباره 
جماران گفت: »جماران تنها يك محله نيســت؛ 
بايد در 3ســطح جهاني، ملي و محلي به آن نگاه 
كنيم. نمايندگان كشــور هاي خارجي كه چه در 
زمان حيات امام و چه بعد از درگذشت ايشان به 
جماران مي رفتند تحت تأثير فضا و سادگي آن قرار 
مي گرفتند و ما بايد اين فضا را حفظ كنيم. جماران 
جزو ميراث فرهنگي ثبت شده است اما بايد حريم 
هم داشته باشد. در شوراي عالي شهرسازي مصوبه 
از گذشته درباره اين محله وجود دارد و پيش از اين 
هم اتفاق افتاده است كه شورا در موارد خاص ورود 
كند. اكنون طرح هاي مربوط به اين محله اجرا شده 
و به جز چند مورد از آنها عدول نشده است.« پيروز 
حناچي در پرسش و پاسخ با خبرنگاران موضوعات 
ديگري را نيز مطرح كرد كه به تفكيك در كادرها 

مي خوانيد.

شهردار تهران در نشست خبري مجازي به مناسبت روز خبرنگار بيان كرد

حناچي: شخصيت من  آرام است و ادبيات تند  و طلبكارانه را نمي پسندم

نشست خبري مجازي حناچي حدود 3 ساعت به طول انجاميد.   عكس:شايان مهرابي

 كرونا  هزينه  هاي شهر را  افزايش 
و درآمدها را كاهش داد

محمد سرابي
خبر نگار

اجراي طرح ترافيك در تهران يك هفته 
لغو شد اما مسافران مترو نه تنها كاهش حمل و نقل

پيدا نكرد بلكه آمارها از افزايش مسافران 
مترو حكايت دارد. با به تعليق درآمدن طرح ترافيك و 
آزاد شدن تردد خودروهاي شخصي در همه نقاط شهر، 
انتظار مي رفت از يك سو، استفاده شهروندان از اتوبوس 
و مترو كمتر شده و ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت 
نفسي تازه كند و از سوي ديگر آمار مبتاليان كرونا هم 
كمتر شود. با اين حال اما رفتار شهروندان در دو سه روز 
نخســت هفته جاري نشــان داد كه لغو طرح ترافيك 
برخالف دور اول، نتوانسته بر كاهش مسافران مترو و 

اتوبوس تأثير بگذارد.
دور اول تعليــق طــرح ترافيــك از 15فرورديــن تا 
1۷خرداد99، در كاهش مســافران متــرو و اتوبوس 
مؤثر بود و آمارها از كاهش مسافران ناوگان حمل ونقل 
عمومي تا يك چهارم هم حكايت داشت. حاال اما گزارش 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو حاكي از آن است 
كه مســافران مترو تهران همزمان با دور دوم لغو طرح 
ترافيك بيشتر هم شده است. موضوعي كه مديرعامل 

شركت بهره برداري متروي تهران هم آن را تأييد كرد.

تفاوت هاي دور اول و دوم لغو طرح ترافيك
فرنوش نوبخت، درباره دليل افزايش مســافران مترو 
به رغم لغو يك هفته اي طرح ترافيك به همشهري گفت: 
»دليل كاهش تعداد مسافران مترو در دور اول تعليق 

طرح ترافيك، اعمال محدوديت هاي سراســري ستاد 
مقابله با كرونا بود. اين در حالي است كه در دوره دوم 
تعليق كه از شنبه هفته جاري شروع شده، ما هيچ يك 
از محدوديت هاي اول ســال را در تهران نداريم و همه 
ســازمان ها و ادارات مشغول فعاليت هســتند. بر اين 
اساس، طبيعي است كه مســافران مترو در اين دوره 
كاهش پيدا نكند.« مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران ادامه داد: »از روز شنبه 11مرداد ماه اجراي طرح 
ترافيك بنابر مصوبه ستاد ملي كرونا لغو شد اما تعداد 
مسافران مترو در نخستين روز لغو دوباره طرح ترافيك، 
نسبت به سه شنبه و چهارشــنبه هفته قبل كه طرح 
ترافيك اجرا مي شد، بيشتر بوده است. به عبارت ديگر 
در روز سه شنبه و چهارشــنبه هفته گذشته مسافران 

مترو كمتر از تعداد مسافران روز يكشنبه بوده است.«
نوبخت با بيان اينكه آمار مسافران مترو در روزهاي شنبه 
و يكشنبه )11 و 12مرداد ماه( نسبت به روزهاي ديگر 
كه طرح ترافيك اجرا مي شد تغيير چشمگيري نداشته 
و هنوز سقف مسافران مترو همان 820هزار نفر است، 
خاطرنشان كرد: »شبكه مترو از اينكه تعداد مسافران 
كمتر شود استقبال مي كند. چرا كه رعايت بهتر طرح 

فاصله گذاري در مترو عالوه بر شــهروندان، بر سالمت 
كاركنان مترو هم تأثير دارد.«

حاال نوبت مردم است 
او درباره راهكارهاي شــركت بهره برداري مترو براي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعــي تصريح كرد:» ما براي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي در مترو هرآن چيزي كه 
در توانمان بود را انجام داديم و تا حد امكان سر فاصله 
حركت قطارهــا را كم كرديم. االن مترو با ســرفاصله 
3دقيقه در خــط2 و 3.5دقيقه در خطــوط 4 و يك 
در حال فعاليت اســت؛ قطارها و ايســتگاه ها را دائما 
و به صورت روزانه ضدعفوني مي كنيم؛ هواســازهاي 
ايستگاه ها و قطارها هم فعال هستند و در همه بخش ها 

مشغول ارائه خدمات مطلوب به شهروندان هستيم.«
نوبخت اضافه كرد: »در شرايطي كه مردم مي توانند به 
راحتي و بدون هيچ محدوديتي به مسافرت هاي شهري 
بروند، طبيعي است مســافران ما هم افزايش مي يابد. 
اما موضوعي كه همه بايد بــه آن توجه كنيم، رعايت 
مسائل بهداشتي است. بنابراين از شهروندان مي خواهم 
براي رعايت دســتورالعمل هاي بهداشتي با همكاران 

من در متــرو همكاري كنند؛ هرچقــدر اين همكاري 
بيشتر باشد، خدمات ما به شــهروندان هم مطلوب تر 

خواهدبود.«

از دستفروشان خريد نكنيد
او با بيان اينكه هم اكنون متروي تهــران روزانه بيش از 
800هزار مسافر را زيرزمين هاي مترو جابه جا مي كند، 
افزود: »استفاده از ماسك تنها يكي از اقداماتي است كه 
شهروندان بايد به طور كامل رعايت كنند. ضمن اينكه از 
مردم مي خواهم با خريد نكردن از دستفروشــان حضور 

اين افراد در واگن ها و ايستگاه هاي مترو را كمتر كنند.«
نوبخت اين را هم گفت كه افزايــش هزينه ها در تمامي 
بخش ها از يك طرف و كاهش تعدد مسافران مترو از طرف 
ديگر، باعث كاهش شــديد درآمدهاي مترو شده است. 
طبق برنامه اي كه براساس بودجه سال قبل پيش بيني 
شــده بود، بايد بيش از 2ميليون مســافر مي داشتيم تا 

بتوانيم هزينه هاي جاري را تاميــن كنيم. اين در حالي 
است كه مسافران به 800هزار نفر كاهش پيدا كرده است 
كه تفاوت زياد 800هزار نفر با 2ميليــون نفر مترو را با 

كمبود منابع درآمدي مواجه كرده است.«
او با اشاره به مشكالت زيادي كه مترو با آن مواجه است، 
خاطرنشان كرد: »به هر حال ما هركاري كه الزم است را 
در دستور كار قرار داده  ايم؛ چشم اميدمان تنها اين است 
كه مسافران كاهش پيدا كنند؛ براي اين منظور هم مردم 
بايد كمتر از خانه هايشــان بيرون بيايند تا بتوانيم موج 
دوم كرونا را هم پشت سربگذاريم.« نوبخت درباره اضافه 
شدن 2رام قطاري كه به تازگي به مترو اضافه شده است، 
بيان كرد: »اين قطارها بــه خطوط 6 و ۷ اختصاص پيدا 
كرده است. ضمن اينكه براي قطعه غربي خط6 كه قرار 
است از ايستگاه هاي تربيت مدرس و شهيد ستاري تا آخر 
سال راه بيفتد، در حال تدارك قطار هستيم و بعد از تعمير 
قطارهاي مورد نياز را به اين خط اختصاص خواهيم داد.«

 طرح ترافيك لغو مي شود
كرونا كار خودش را مي كند

مديرعامل شركت بهره برداري مترو: امسال و سال بعد، از كاهش سرفاصله 
حركت و افزايش قطار خبري نيست

دوچرخهسواري
كمهزينهوپربازدهاست

بازنگريبخشهاييازطرحتفصيلي

پيگيرحادثهپاكبانانهستيم

گودهايجنوبتهران
ساماندهيميشود

دوچرخه ســواري به جهــت تأثير در 
حمل ونقــل عمومــي و هم نشــاط و 
ســرزندگي در ميان شهروندان، بسيار 
كم هزينــه و پربازده اســت. در بلوار 
كشــاورز، كريمخان و خيابان طالقاني 
هم اكنون مســير دوچرخه وجود دارد 
و مي خواهيم اين مســيرها به هم وصل 
شوند. در منطقه3 اخيرا در كل خيابان 
ميرداماد 2 مسير دوچرخه ايجاد شده 
است.  تجربه دنيا نشان مي دهد يا شهري 
داريم كه نمي توانيم در آن نفس بكشيم 
يا با همكاري مردم بتوانيم در مسيرهاي 
كوتاه حداقل تا مترو از دوچرخه استفاده 

كنيم.

بازنگــري ضوابط طــرح تفصيلي در 
دستور كار اســت اما قرار نيست همه 
بخش هاي طرح تفصيلي بازنگري شود، 
طرح يك بار تهيه شده و ضوابط آن روي 
پورتال شــهرداري بارگذاري شده اما 
بخش هايي كه تغييــر الزم دارند، بايد 
بازبيني شــود.  طرح هاي موضوعي و 
موضعي در اين زمينه در شوراي عالي 
معماري و شهرســازي مطرح شده و 
بيش از 2۰۰طرح در دست بررسي است. 
خط آسمان هم بخشي از ضوابط طرح 
تفصيلي اســت اما زماني كه آشفتگي 
بصري در حوزه هاي مختلف وجود دارد 
تا رسيدن به شــرايط ايده آل فاصله 
زيادي داريم. رســيدن به خط آسمان 
در كوتاه مدت ممكن نيست چرا كه همه 
مالكان همزمان با هم بازســازي انجام 

نمي دهند.

در حادثــه اي كه بــراي كارگران 
شهرداري در ســيدخندان افتاد، 
بعضي از مصدومان بيمه هســتند و 
مسائل آنها پيگيري مي شود. در موارد 
ديگر هم پيگيري هــاي الزم انجام 
خواهد شــد. همانطور كه مي دانيد 
طبق بخشنامه، نظافت در بزرگراه به 
وسيله افراد نبايد انجام شود با اين 
حال، مورد اخير در حال پيگيري است 
و زماني كه گزارش آن اعالم شــود، 

تصميم مي گيريم.

ســاماندهي تمامي گودهاي جنوب 
تهران در دســتور كار قرار دارد. اين 
گودها به دليل اينكه ارتفاع منفي زيادي 
دارند، در شــرايط بارندگي آبگيري 
مي شــوند از هميــن رو همكارانمان 
در سازمان مشــاور و معاونت فني و 
عمراني اين موضوع را تعقيب مي كنند، 
همچنين شهردار منطقه۱۸ هم پيگير 
اين موضوع است تا طرح هاي مناسب 

ارائه شود.

شرايط مالي دولت هم شرايط غيرعادي و حادي است و نمي توان انتظار زيادي داشت. وقتي براي كرونا 
از صندوق توسعه ملي استقراض مي شود يعني بودجه عمومي كشــش نداشته است. ما براي بازسازي 
بخش هاي جديد در مترو و اتوبوســراني نيز از دولت قول گرفته ايم. اما من ادبيات تند و طلبكارانه را 

نمي پسندم و فكر مي كنم با ممارست، پيگيري و استمرار مي توان به نتيجه رسيد.
بدهي هاي دولت به شهرداري از چند جهت پيگيري مي شود. مواردي كه دولت به موجب آن به شهرداري 
بدهكار مي شود يكي در بخش كميسيون ماده۱۰۰ دســتگاه هاي دولتي است، موضوع بعدي در بخش 
حمل ونقل ازجمله بليت ها و امور زيرساختي سرمايه گذاري و در نهايت مواردي است كه از سوي وزارت 
دارايي تأييد مي شــود. در اين زمينه طبق قانون بودجه امكان تهاتر وجود دارد اما دولت تمايلي به اين 
موضوع ندارد چرا كه بدهي بانك مركزي را بيشتر نشان مي دهد. با اين حال در اين زمينه 5 هزار ميليارد 
تومان تهاتر انجام شده است. در بخش بليت ها هم معموال روزهاي آخر سال سازمان برنامه و بودجه بعد از 
خالي شدن خزانه كمك هايي به شهرداري مي كند. همچنين امتيازاتي هم از محل صرفه جويي در مصرف 
سوخت به شهرداري داده مي شود كه از سال گذشته شروع شده و روند صعودي داشته و به خوبي پيش 
مي رود و اگر بدهي هايي كه از سال گذشته باقي مانده است محاسبه شود، رقم قابل توجهي خواهد شد. 
درباره بدهي هاي دولت در بخش كميسيون ماده۱۰۰ هم هر زمان كه نقل و انتقالي صورت گيرد و يا در بودجه 

مشخص شده باشد قابل تعقيب خواهد بود.
در زمينه اعتبارات كرونايي آنچه به شهرداري تعلق مي گيرد در بخش بازسازي اتوبوس ها خواهد بود. 
براي بازسازي 5۰۰دستگاه اعتبارات گرفته شده و قراردادهاي آن در حال امضاست. بازسازي اتوبوس ها 
انجام مي شود و اتوبوس ها تقريبا نو مي شوند االن هم 5۰۰دستگاه در دستور كار است كه با اعتبارات ستاد 

كرونا انجام مي شود.

ما در اواخر سال گذشته و از اسفندماه به صورت داوطلبانه و دوران اوج كرونا طرح ترافيك را در شوراي ترافيك 
تهران برداشتيم. بعدها كه مي خواستيم برقرار كنيم در ستاد كرونا مطرح شد و آنها گفتند چون اين كار به دستور 
ما نبوده در شوراي ترافيك مي توانيد انجام دهيد. برخالف شهرستان ها در تهران رياست شوراي ترافيك تهران 
برعهده شهردار تهران است و در شورا هم اين مسئله مطرح و مقرر شد كه اين كار انجام شود، اما به دليل اينكه 
دوستان در استانداري تهران در اين رابطه مصاحبه كرده بودند، ما به احترام حرف دوستان اين مسئله را به مدت 
يك هفته به تعويق انداختيم. با توجه به افزايش آمار مبتاليان و متوفيان مبتال به كرونا گزارشي در اين خصوص 
ارائه شد كه نتيجه لغو طرح ترافيك باعث افزايش سفر هاي درون شهري غيرضروري مي شود. ما در شهرداري 
تهران تقاضاي سفر را سفارش نمي دهيم و ما بازه سفر را مديريت مي كنيم و تقاضاي سفر در جاي ديگر شكل پيدا 
مي كند. در كميته مربوط به ستاد ملي مقابله با كرونا اين مسئله مطرح و چند پيشنهاد در اين خصوص ارائه شد. 
اول اينكه تعداد دوركاري اداري از 3۰درصد موجود به 5۰درصد افزايش پيدا كند كه اين مسئله قبال تا 3۰ درصد 
مصوب شده بود هرچند كه اين مسئله هم تبعاتي دارد چراكه وقتي ادارات تعطيل مي شوند ممكن است سفر هاي 
بين شهري افزايش پيدا كند، در نتيجه ستاد ملي مقابله با كرونا با اين پيشنهاد موافقت نكرد و مقرر شد كه اگر 
اين طرح مورد موافقت قرار نگرفت، طرح ترافيك به مدت يك هفته معلق شود و تأثيرات آن را از جهت ترافيك، 
آلودگي هوا، طول مسيرهاي ترافيكي مورد بررسي قرار دهيم كه اين كار در حال انجام است. در مورد پزشكان و 
پرستاران بودجه خاصي اختصاص نيافته بلكه سهميه اي درنظر گرفته مي شود كه با تأييد وزارت بهداشت به آنها 
تعلق پيدا مي كند. اشتباه در اعالم زمان طرح ترافيك و پيامكي كه براي رانندگان ارسال شده بود اصالح شد و 
جريمه اي انجام نشده است. مطالعات ما نشان مي دهد كه در اكثر كشور هاي دنيا نه تنها با شدت گرفتن كرونا طرح 
ترافيك را ملغي نكردند بلكه شدت آن را افزايش دادند به اين معني كه هم هزينه هايش را افزايش دادند و هم خيلي 
سختگيرانه تر به اجرا درآوردند و در كنار آن مردم را به استفاده از مسير هاي دوچرخه و پياده رو ها توصيه كردند.

دفع زباله هاي پايتخت و انتقال آن به آرادكوه پيچيده و فرايندي گســترده 
است كه از خانه هاي مردم شروع شــده و به آرادكوه ختم مي شود. اينكه اين 
رويه بايد چطور پيــش رود تا حداقل زباله ها به آرادكوه برســد، نقطه هدف 
ماست. پيش از شــيوع كرونا حدود ۷هزار تن در روز زباله جمع آوري مي شد 
كه با اجراي طرح هايي اين موضوع به حــدود 5۷۰۰تن كاهش يافت. در اين 
راستا ۶ ايستگاه مياني راه اندازي شــده كه بخشي از زباله هاي حجيم مانند 
مبل و الستيك را تفكيك مي كنند كه به دليل شيوع كرونا عقب افتاد، تفكيك 
متوقف شد و به نقطه قبلي بازگشتيم. با اين حال هنوز طرح جامع پسماند آغاز 
نشده و ايده آل آن است كه در ساختمان ها 3 سطل براي جمع آوري و تفكيك 
زباله قرار داده شود تا بتوانيم حجم و وزن زباله را كنترل كنيم و هزينه پسماند 
بيش از حجم و وزن استاندارد جدا محاسبه شود. اين موارد از اقدامات طرح 
جامع پسماند است. در واقع هدف طرح كاپ هم همين است كه به نقطه حداقل 
زباله به سمت آرادكوه برسيم. اگر اين ميزان به حداقل برسد و امكان سوزاندن 
باقيمانده زباله ها و تبديل آن به انرژي به جاي دفن فراهم شود ما به نقطه ايده آل 
خود رسيده ايم. ما در روز هاي گذشته جلسه اي با رئيس سازمان بهزيستي و 
رئيس بهزيستي تهران داشتيم كه درباره كودكان كار و زباله گردها و معتادان 
متجاهر بود. ما روش هاي جلوگيري از قاچاق و قاچاقچي نداريم ولي بخشي كه 
به پيمانكاران مربوط بوده را پيگيري مي كنيم. البته گفته مي شود در صورت 

گزارش به ۱3۷ هم، تا شهرداري برسد اين كودكان مي روند.

هدف اصلي كاهش زباله شهر استتعليق طرح ترافيك تأثيري در كاهش شيوع كرونا نداردبدهي هاي دولت به شهرداري از چند جهت پيگيري مي شود 

   مشكل اتوبوسراني ساعات پيك است
   محمود ترفع، مديرعامل اتوبوسراني تهران

براساس ابالغ ستاد مقابله با كرونا درصورتي كه شهروندان در اتوبوس ها از ماسك استفاده كنند، نشستن 
روي همه صندلي ها مجاز است؛ بنابراين در ســاعات عادي كه اتوبوس ها خلوت تر هستند، شهروندان 
به خوبي فاصله گذاري را رعايت مي كنند، اما در ساعات پيك همه صندلي ها پر مي شود؛ بنابراين تذكر جدي 
ما در اين ساعات، استفاده همه شهروندان از ماسك است. اين درحالي است كه به هر حال دستورالعمل هاي 

استاندارد براي اين موضوع، عالوه بر ماســك زدن، رعايت فاصله خصوصا در فضاي بسته اتوبوس است، اما باتوجه به اينكه در 
ساعت هاي پيك، همه صندلي هاي اتوبوس ها پرمي شود، حداقل درخواست ما از مردم، الزام استفاد از ماسك است.

احتمال كاهش سرفاصله حركت؛ فقط در خط6
»فعال از افزايش قطار در خطوط خبري نيست و براي كمتر كردن سرفاصله حركت قطار ها 
در خطوط يك، 2 و 4 هم برنامه اي نداريم.« فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران اين را در پاسخ به پرسش همشهري درباره مطالبات شهرداري و اضافه شدن 
واگن به خطوط ديگر مترو براي كاهش سرفاصله حركت قطارها گفت. مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي پايتخت اضافه كرد: »2رام قطاري كه به تازگي وارد خطوط ۶ و ۷ شد، 
آخرين قطاري بود كه به ناوگان اضافه شد. بنابراين بايد بتوانيم با تعداد قطارهاي موجود، 

نيازهاي مترو را تا آخر سال و حتي سال بعد با همين داشته هايمان مديريت كنيم. البته كار سختي است اما به هر 
حال بايد تا زماني كه ۶3۰دستگاه و ۱۰5دستگاه واگني كه قرارداد آن در دست امضاست وارد ناوگان مترو شود، 
مشكالت را مديريت كنيم.« نوبخت اين را هم گفت كه كاهش سرفاصله حركت قطار احتماال در خط۶ اتفاق خواهد 

افتاد؛ دليلش هم اين است كه طول خط افزايش مي يابد و افتتاح مي شود.

ث
مك

مجيد جباري
خبر نگار

   افزايش سفرهاي غيرضروري با لغو طرح ترافيك
   محمدحسين حميدي، رئيس پليس راهور پايتخت

طرح ترافيك براساس اعالم ستاد مقابله با كرونا تهران تا پايان هفته جاري به تعليق درآمده است و بر اين 
اساس، مردم در تمام ساعات روز مي توانند بدون هيچ محدوديتي در همه شهر با خودروهاي شخصي شان 
تردد كنند. به رغم تعليق يك هفته اي طرح در محدوده هاي زوج و فرد و مركزي، در روزهاي شــنبه و 
يكشــنبه با افزايش ترافيك مواجه بوديم. ترافيك در اين مناطق كامال متراكم تر شد و در تمام سطوح 

مختلف شهر اعم از هسته هاي مركزي و بزرگراه ها شاهد افزايش تردد ها هستيم. هنگامي كه مردم از خودروي شخصي براي آمد و 
شد در شهر استفاده مي كنند، طبيعي است كه ترافيك بيشتر شود. با اين حال من و همكارانم در پليس راه پايتخت در حال اتخاذ 
تدابيري هستيم تا شاهد ترافيك روان تري در محدوده هاي شهر باشيم. طرح ترافيك، مسكني براي كاهش آلودگي هواي تهران 
و كاهش ترافيك در ساعات مختلف به خصوص در هسته هاي مركزي شهر است. وقتي طرح ترافيك لغو مي شود، آلودگي هوا و 
سفرهاي غيرضروري طبيعتا بيشتر مي شود. درست مثل روزهاي شنبه و يكشنبه كه تردد هاي غيرضروري و ترافيك در همه 

محدوده هاي شهر بيشتر شد. البته بايد صبر كرد و چند روز ديگر بايد بگذرد تا تحليل ها و آمارها دقيق تر و بهتر شود.

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك



2 سه شنبه 14 مرداد 99  شماره 8005 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

   ماجراي تغيير نام تسهيالت وديعه مسكن
چندي پيش با نظر شوراي فقهي بانك مركزي، عنوان تسهيالت كمك وديعه مسكن به تسهيالت 
»مرابحه خريد كاال و خدمات« تغيير كرد و شرعا و قانونا دست نظام بانكي براي پرداخت اين 
تسهيالت براي مصرف غيروديعه مسكن باز شد. قائم مقام بانك مركزي در اعطاي تسهيالت 
كمك وديعه مســكن در قالب عقد قرارداد مرابحه خريد كاال و خدمات مي گويد: ازآنجايي كه 
تسهيالت يادشده غالبا به مستأجراني از اقشــار نيازمند و دهك هاي پايين جامعه پرداخت 
مي شود كه در نتيجه شيوع ويروس كرونا و افزايش سطح عمومي قيمت ها به دليل تحريم هاي 
ظالمانه اخير آسيب ديده اند، بانك مركزي به دنبال راهكاري براي كارآمدتر كردن اين تسهيالت 
بود. كميجاني مي افزايد، بر اين اساس بانك مركزي با اين ديدگاه كه اين اقشار آسيب پذير به اجبار 
شرايط اقتصادي، براي تأمين هزينه مسكن خود ناگزير به حذف برخي از نيازهاي زندگي خود 
شده اند، به دنبال راهكاري درخصوص پرداخت اين تسهيالت بود تا به لحاظ شرعي و قانوني 
امكان جبران هزينه هاي پرداختي از سوي اين اقشار بابت تأمين مسكن خود فراهم شود. او ادامه 
مي دهد: در جلسه مورخ 8مرداد99 شوراي فقهي بانك مركزي تشكيل شد و با توجه به اعالم 
شبهه فقهي از سوي تعدادي از مراجع ديني و پس از مشورت با ساير صاحب نظران، موضوع اين 
تسهيالت از عنوان »وديعه مسكن« خارج و مصوب شد كه بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي 
بتوانند به مستأجراني كه براساس اعالم وزارت راه و شهرسازي در شرايط كنوني دچار مشكالت 
اقتصادي براي تأمين مخارج خود ازجمله هزينه مسكن شده اند، تسهيالت »مرابحه خريد كاال 

و خدمات« اعطا كنند.

نبض بازار

شاخص 18.000 واحد ريخت

وام كمك وديعه مسكن كه 
طبق مصوبــه دولت قرار مسكن

است به حدود يك ميليون 
خانــوار مســتأجر در مناطق شــهري 
پرداخت شــود، گرچه از ابتدا به عنوان 
راهكاري براي كمك به تأمين مســكن 
مستأجران نيازمند معرفي شده بود و از 
واريــز ايــن تســهيالت به حســاب 
صاحب خانه ها صحبت مي شــد، اما در 
ادامه آنگونه كه رئيس كل بانك مركزي 
نيز تأكيد كــرد، الزام واريز تســهيالت 
به حســاب موجر حذف و مقرر شد اين 
تســهيالت بدون الزام به مصرف براي 
رهــن واحــد مســكوني به حســاب 

مستأجران نيازمند واريز شود.
به گزارش همشــهري، بعــد از تمديد 
اجباري قراردادهاي اجاره از سوي ستاد 
مقابله با كرونا و همچنين تعيين سقف 
افزايــش اجاره بها در مناطق شــهري، 
دولت نيز طرح پرداخت وديعه مســكن 
به مســتأجران نيازمند را در دستور كار 
قرار داد و مقرر شــد 20هــزار ميليارد 
تومان از منابع اختصاص يافته به جبران 
تبعات اقتصادي كرونا در قالب تسهيالت 
يكســاله به اين مهم اختصــاص يابد. 
عبدالناصر همتي با اشاره به اينكه هدف 
اين تسهيالت، توانمندسازي مستأجران 
نيازمند اســت، حتي از امكان تقسيط 
36ماهه اين تســهيالت خبــر داده كه 
مي تواند نقش بســزايي در بهبود بنيه 

مالي خانوارها داشته باشد.

2 انتخاب براي وديعه مسكن
تســهيالت كمك وديعه مسكن كه قرار 
اســت براي تهران 50ميليــون تومان، 
كالنشهرهاي داراي بيش از يك ميليون 
جمعيت )شهرهاي باالي يك ميليون نفر 
جمعيت شامل مشــهد، اصفهان، كرج، 
شــيراز، تبريز، قم، اهواز و كرمانشــاه( 
30ميليون تومــان و براي شــهرهاي 
كوچك 15ميليون تومان به مستأجران 

واجد شرايط پرداخت شود، با نرخ بهره 
13درصد در حساب مستأجر كارسازي 
خواهد شــد و دريافت كنندگان اين وام 
مكلف خواهند بود ســود و كارمزد اين 
تســهيالت را به صورت ماهانه به حساب 
بانك واريز كنند و اصــل مبلغ را نيز در 
پايان دوره برگردانند. در اين فرايند يك 
مســتأجر تهراني بايد ماهانه 540هزار 
تومان در ازاي دريافت 50ميليون تومان 
وام كمك وديعه به بانك پرداخت كند؛ 
درحالي كه براســاس نــرخ تنزيل بازار 
اجاره، اين مقــدار رهن معــادل اجاره 

ماهانه 1.5ميليون تومان اســت. حاال 
اما، آنگونــه كه مقامــات بانك مركزي 
مي گويند امكان تقسيط اين تسهيالت 
با نرخ بهره 12درصد و براي مدت 36 ماه 
نيز وجــود دارد و گيرنــده وام مي تواند 
اصل و رفع تســهيالت دريافتــي را در 
36قســط و در طول 3 ســال به بانك 
برگرداند. در اين وضعيت، يك مستأجر 
تهراني در قبــال دريافــت 50ميليون 
تومــان وام كمك وديعه مســكن بايد 
ماهانه حدود يك ميليــون و 660هزار 
تومان قســط بپردازد. در اين وضعيت 

مجمــوع پرداختي گيرنده تســهيالت 
كمك وديعه مســكن بعــد از 36 ماه به 
59ميليون و 785هــزار تومان خواهد 
رســيد كه 9ميليون و 785هزار تومان 
از اين مبلغ ســود و كارمزد خواهد بود. 
همچنين مســتأجراني كه نســبت به 
تســهيالت 30ميليــون توماني كمك 
وديعــه مســكن در كالنشــهرها اقدام 
مي كنند، درصورت تقســيط 36ماهه 
اين تســهيالت، بايد ماهانــه 996هزار 
تومان قسط بپردازند و مجموع پرداختي 
آنها پــس از 36 مــاه بــه 35ميليون و 
871هــزار تومــان خواهد رســيد كه 
5ميليون و 871هزار تومان از آن ســود 
و كارمزد است. در شهرهاي كوچك نيز 
اقســاط 36ماهه وام 15ميليون توماني 
مستأجران به 498هزار تومان مي رسد و 
مجموع بازپرداخت پس از 3سال حدود 
17ميليون و 935هزار تومان خواهد بود.

چرايي پرداخت كمك وديعه مسكن
قائم مقام بانك مركزي در تشريح جزئيات 
طرح اعطاي تســهيالت كمــك وديعه 
مســكن به مســتأجران مي گويد: اين 
تسهيالت كه با نظر شوراي فقهي بانك 
مركزي تحت عنوان تســهيالت مرابحه 
خريــد كاال و خدمات به مســتأجران 
نيازمند پرداخت مي شــود، در راستاي 
ايجاد ثبات در بازار اجــاره و حمايت از 
مستأجران كم درآمد در شرايط اقتصادي 
تحميل شده بر كشــور در دوره كرونا و 
تحريم ها به تصويب رســيده است. اكبر 
كميجانــي مي افزايد: اين تســهيالت 
براساس تصميمات ستاد مقابله با كرونا 
با نرخ ســود 13درصــد و بازپرداخت 
يكساله ســود و كارمزد متعلقه يا با نرخ 
ســود 12درصد و بازپرداخت 36ماهه 
اصل و سود متعلقه پرداخت مي شود و به 
كساني تعلق مي گيرد كه پس از ثبت نام 
در فراخوان وزارت راه و شهرسازي، حائز 

شرايط شناخته شده باشند. 

توانمندسازي مستأجران با ابزار تسهيالت
قائم مقام بانك مركزي: با اصالح سازوكار پرداخت كمك وديعه مسكن، اين تسهيالت به حساب مستأجر واريز 

مي شود و الزامي براي مصرف آن براي رهن مسكن وجود ندارد

با وجود انتقال نمادهــاي      پرتراكنش          به 
ساعت بعد از بازار، سامانه معامالت بورس بورس

همچنــان دچار اختالل مي شــود و اين 
موضوع اعتراض سهامداران را برانگيخته است.

به گزارش همشهري، ســامانه معامالت بورس يكي از 
زيرســاخت هاي اصلي تبادالت در بازار سرمايه است 
كه هر نوع اختالل در آن مي تواند عمليات اصلي بازار را 
تحت تأثير قرار دهد با اين حال سامانه كنوني معامالت 
بورس بــا اختالل هاي پي درپي مواجه مي شــود و اين 
موضوع معامالت ســهامداران را تحت تأثير قرار داده و 
به طور متناوب حتي منجر به ضرر و زيان ســهامداران 

مي شود.
سامانه كنوني معامالت بورس كه به اتوس معروف است 
و متعلق به يك شركت فرانســوي است در سال1387 
خريداري شــد و جايگزين ســامانه قديمي معامالت 
بورس شــد اما از همان ابتدا ســايه تحريم ها برسر اين 
ســامانه ســنگيني مي كرد چراكه فقط مذاكره براي 
خريد اين ســامانه تحت تأثير تحريم ها 8 سال به طول 
انجاميد و حتــي بعد از آنكه اين ســامانه تحويل ايران 
شد شركت ارائه كننده ســامانه، حاضربه  به روزرساني 
آن نبود تا اينكه بعد از امضاي برجام شــركت اتوس در 
سال1395 با به روزرساني اين ســامانه موافقت كرد و 
سامانه به روزرساني شد اما بعد از اين سال رويداد هاي 
ديگري اتفاق افتاد. از يك طرف ســهام شركت اتوس 
توسط يك شــركت آمريكايي خريداري شد و از طرف 
ديگر با خروج آمريكا از برجام و افزايش دوباره تحريم ها، 
كار به روزرساني بيشتر و بهينه سازي  عملكرد اين سامانه 
عمال غيرممكن شد. در چنين شــرايطي از اواخر سال 
قبل به دليل هجوم بي سابقه مردم به بازار سرمايه فشار 
مضاعفي به سامانه معامالت بورس وارد شده و عمال كار 
اين ســامانه را با اختالل مواجه كرده است به طوري كه 
اكنون تقريبا هفته اي نيست كه سامانه معامالت بورس 
با كندي يا اختالل مواجه نشــود و اين كندي معامالت 
سهامداران را با مشكالت زيادي مواجه كرده است و در 
موارد مختلفي حتي منجر به ضرر و زيان ســهامداران 
هم شده است. در چنين شرايطي سازمان بورس از يك 
طرف در تالش اســت  تا از طريق همكاري با دانشگاه 
تهران ســامانه بومي متعلق به ايران را بسازد و از طرف 
ديگر در مذاكراتي كه با يك شــركت چيني انجام شده 
قرار اســت يك ســامانه چيني هم خريداري شود. اما 
آنچه اهميت دارد اين اســت كــه اوال تكنولوژي توليد 
سامانه هاي معامالت بســيار پيچيده و دانش فني آن 
فقط در اختيار چند كشور اســت و از سوي ديگر بحث 
تحريم ها حتي خريد ســامانه معامالت از چين را هم با 
دشواري مواجه كرده است. با اين شرايط واضح است كه 

راه حل اصلي توليد سامانه بومي است كه كار توليد آن 
نيز در كوتاه مدت ميسر نيست و براي اينكه ايران نيز به 
جرگه كشور هايي بپيوندد كه از دانش فني توليد نرم افزار 
معامالتي برخوردارند به چندين ســال زمان نياز است. 
طبق گفته مطهره مروج، مدير فناوري اطالعات سازمان 
بورس تهران توليد داخلي ســامانه بومي مسائل خاص 
خود را دارد. مسلما اگر يك تيم داخلي بتواند سامانه اي با 
اين ابعاد را توليد و عرضه كند و ما بتوانيم در تعاملي پويا 
به اين موفقيت برسيم، باعث افتخاركشور خواهد بود. با 
اين حال اين كار طبيعتا زمانبر است، ولي همه تيم در 

تالش است تا زودتر به نتيجه مطلوب برسد.

انتقال نماد هاي پرتراكنش
به دنبــال افزايش اختالل هــا در ســامانه معامالت و 
مشكالتي كه برسر توليد ســامانه جديد يا حتي خريد 
آن از كشور هاي ديگر وجود دارد، از يك ماه پيش شركت 

مديريت فنــاوري اطالعات بورس تهــران كه وظيفه 
راهبري اين سامانه را برعهده دارد تصميم گرفت براي 
كاهش بار ترافيكي كه به دليل هجــوم مردم به بورس 
ايجاد شده، برخي نماد هاي پرتراكنش را به ساعات بعد 
از معامالت رسمي بورس منتقل كند در نتيجه معامالت 
برخي نماد ها به ساعت هاي غيررسمي كه تا يك ماه پيش 
سابقه نداشت منتقل شــد و تا حدودي از بار ترافيكي 
سامانه كم كرد.اما اين كار كافي نبود و سامانه معامالت 
بورس همچنان با مشكل مواجه است به طوري كه ديروز 
هم بار ديگر سامانه معامالت بورس با اختالل هايي مواجه 
بود. اين درحالي است كه اغلب كارگزاران نيز مشكالتي 
كه در زمان ســفارش گذاري در سامانه معامالت وجود 
دارد را به هسته بورس نسبت مي دهند و كسي به طور 
دقيق نمي داند كه مشكالتي كه در زمان انجام معامالت 
وجود دارد كدام بخش مربوط به كارگزاران و كدام بخش 

مربوط به هسته معامالت است. 

سرگيجه سهامداران با هسته خسته معامالت بورس

هر هفته يك افتتاح! ايــن وعده وزارت نيــرو براي اجراي 
طرح هاي صنعت آب و برق ايران از ابتداي امسال بوده و رضا انرژي

اردكانيان و همكارانش در شرايط خشكسالي مالي و تنگناي 
بودجه اي دولت در تالش هستند تا سرعت اجرا و تكميل طرح هاي صنعت 
آب و برق را بيشتر كنند. به گزارش همشــهري، وزير نيرو در دفاع از اين 
سياست مي گويد: چون دوره اجراي طرح هاي بزرگ بيش از يك سال مالي 
خواهد بود، همگي ايــن طرح ها به نوعي در چرخــه طرح هاي نيمه تمام 
هســتند و آنچه امســال افتتاح مي شود از ســال هاي پيش شروع شده و 
يك سري طرح هم امسال شروع و سال هاي بعد به بهره برداري مي رسد. وي 
با تأكيد بر اينكه بحث مهم ما تنوع بخشي به منابع مالي است، اظهار كرد: 
وزارت نيرو تا حدودي نسبت به گذشته موفق شده با منابع و سازوكارها و 
روش هاي جديــد، ظرفيت منابع مالي خود را افزايش دهد. ســؤال اصلي 
اينجاست كه وقتي دولت با كسري بودجه شديد مواجه است، وزارت نيرو از 
كجا براي اجراي پروژه ها و افتتاح هفتگي آنها منابع دســت و پا مي كند. 
اردكانيان مي گويد: در اين سال ها به منابع داخلي از محل فروش آب و برق 
متكي هستيم، بخشــي از محل صادرات انرژي و بخشي ديگر نيز از محل 
سازوكارهايي تامين مي شود كه منابع خصوصي را جذب كار مي كنيم.وي 
افزود: براي تكميل طرح ها، سازوكارهايي هم در قانون بودجه براي تهاترها 
و عرضه طرح ها به بخش خصوصي در اختيار ما گذاشته شده كه اميد است 
با فعال تر كردن اين سازوكارها به تكميل طرح ها سرعت ببخشيم. ديروز هم 
53 پروژه آب و برق با سرمايه گذاري بيش از 14هزار ميليارد توماني افتتاح 
شد و به گفته وزير نيرو قرار است شبكه هاي آبياري و زهكشي در 16هزار و 
500هكتار از اراضي حاصلخيز استان هاي كرمانشاه و ايالم در هفته آينده 
به بهره برداري برسد. اردكانيان مي گويد: مجموعه پروژه بزرگي در عرصه 
آب و خاك كشور با عنوان طرح هاي توسعه منابع آب و خاك مرزي افتتاح 
مي شود. به گزارش همشهري، وزارت نيرو امسال بهره برداري از 250پروژه 
آب و برق را به ارزش 50هزار ميليارد تومان در 31 استان ايران هدف گذاري 
كرده و به گفته وزير نيــرو تا كنون 53 پروژه با ســرمايه گذاري 14هزار و 
725ميليارد تومان افتتاح شده و 197پروژه ديگر با سرمايه گذاري 35هزار 

و 275ميليارد تومان تا پايان سال بهره برداري مي شود.

 شتاب پروژه هاي آب و برق
در اوج خشكسالي مالي

شــاخص كل بــورس تهــران در مبادالت 
روز گذشــته 18هزار واحــد كاهش يافت. 
به گزارش همشــهري، ديروز و يك روز بعد 
از آنكه شــاخص كل بورس تهــران از مرز 
2ميليون واحد عبور كرده بود، شاخص كل 
بورس تهران با 18هزار و 194واحد كاهش 
به محدوده يك ميليــون و 993هزار واحد 
بازگشــت. ســهامداران ديروز در مجموع 
21هزار و 652ميليــارد تومان اوراق بهادار 
در بــورس و فرابــورس دادوســتد كردند 
كه اين ميزان در مقايســه با روز يكشــنبه 
26درصد كاهش داشــت. ديروز همچنين 
بيش از 56هزار ميليارد تومان از ارزش سهام 
شــركت هاي حاضر در بــورس و فرابورس 
كاسته شــد و جمع كل ارزش بازار سهام به 

8824هزار ميليارد تومان رسيد.

از شركت ها چه خبر؟
تازه تريــن اطالعات از شــركت هاي بورس 
نشان مي دهد كه كاهش رشد منفي توليد 
در صنايع بورس از منفي 3.3درصد به صفر 
در خرداد ماه رســيد؛ اين به معناي آن است 
كه شــركت هاي بورس عملكرد بهتري را 
در زمينه توليد ثبــت كرده اند. در مبادالت 
ديروز زمــان قطعــي چهاردهمين عرضه 
اوليه سال مشــخص و مقرر شد چهارشنبه 
هفته جاري عالوه بر واگــذاري 15درصد 
پتروشــيمي اروميــه، 15درصد از ســهام 
تامين ســرمايه امين نيز در بورس واگذار 

شــود. ديروز همچنين پتروشيمي پارس از 
افزايش 8درصدي ضريب خوراك دريافتي 
واحد استحصال اتان از ابتداي سال به مدت 
5سال و اثر اين رويداد بر سودش خبر داد و 
معامالتش در بورس متوقف شــد. براساس 
ابالغ وزير نفت از ابتداي ســال99 ضريب 
خوراك دريافتي واحد اســتحصال اتان اين 
شــركت از 62 به 70درصد افزايش يافته و 
براي مدت 5ســال ثابت خواهد بود. باتوجه 
به برنامه افزايش ميزان توليد پتروشــيمي 
پــارس و افزايــش قيمت ارز در ســال99 
پيش بيني مي شود، سود ســال99 نسبت 
به ســال قبل تفاوت چنداني نداشته باشد. 
شــركت فروســيليس ايران نيــز از برنامه 
افزايش ســرمايه 386درصــدي از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها خبر داد و در جريان 
معامالت ديروز با رشد 2.9درصدي قيمت 
سهامش روبه رو شد. اين شركت در نظر دارد 
سرمايه فعلي اش را از 87.4 به 424.9ميليارد 
تومان برســاند. تامين مالي اين شركت از 
محل تجديد ارزيابي دارايي ها اعمال خواهد 
شد تا صرف اصالح ســاختار مالي و بهبود 
نسبت هاي مالكانه شود. شركت كارآفرينان 
صنعت ذوب فلزات 35.7درصد ســهام اين 
شــركت را در اختيار دارد. ديروز همچنين 
شركت تايدواتر اعالم كرد به دليل عدم صرفه 
اقتصادي، قرارداد خود با شــهر فرودگاهي 
امام خميني را لغو كرده است. شركت مپنا نيز 
اعالم كرد مذاكرات براي خريد سهام واگن 
پارس در حال انجام است و نتيجه به زودي 
اعالم مي شود. شركت مهندسي و ساختمان 
صنايع نفت هم قرار اســت در قــراردادي 
با پتروشــيمي گچســاران واحد پلي اتيلن 

سنگين گچساران را راه اندازي كند.

راز خسته بودن هسته معامالت
روح اهلل دهقان، مديرعامل شــركت مديريت فناوري اطالعات بورس تهران درباره مشكالتي كه در سامانه 
معامالت وجود دارد مي گويد: فشار سيستم معامالت امسال نسبت به قبل بيش از 3 برابر شده است؛ به طوري كه 
فقط تعداد تراكنش هاي بورس در تيرماه نسبت به فروردين 3برابر شده است و اين مسئله فشار زيادي به سامانه 
معامالت وارد مي كند. در عين حال تمام تالش ما اين است كه سامانه معامالت بورس جوابگوي تقاضا و استقبال 
مردم باشد اما به هرحال در برخي موارد دچار كندي مي شــود.او تأكيد مي كند: درصدد توليد سامانه بومي 
هستيم. در اين راستا، گروه تخصصي از دانشگاه تهران در حال فعاليت روي اين سامانه هستند و اميد است 
در چند سال آينده، سامانه توليد ايران به بهره برداري برسد. به گفته او ذات سامانه فناوري و معامالتي در تمام 
دنيا بدين صورت است كه دچار مشكل و اختالل مي شوند. محمد عامري مقدم، مدير آموزش كانون كارگزاران 
بورس هم درباره داليل بروز اختالل هاي مكرر در سامانه معامالت مي گويد: در چندماه گذشته بيش از 40 تا 50 
هزار ميليارد تومان نقدينگي به بازار سرمايه وارد شده است و حضور مردم در بازار سرمايه در فاصله كوتاهي 
اتفاق افتاد بنابراين طبيعي است كه زير ساخت ها با اين هجوم مردم دچار اختالل مي شود. همايون دارابي، يك 
كارشناس ديگر بازار سرمايه درباره راه حل هايي كه وجود دارد، مي گويد: چاره اي نداريم كه در شرايط تحريم 
يك نرم افزار داخلي طراحي شود، حتي اگر مجبور شويم كه كارشناسان خارجي را به ايران بياوريم تا محصول 

آماده شود. بنابراين بايد در اين مورد افراد نخبه را به كار گرفت و بودجه را تزريق كرد.
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 پس از يك ماه فراز و نشيب درخصوص سرنوشت نامعلوم 
منابع
5600هكتار از جنگل هاي هيركاني كه به عنوان وقف در طبيعي

تملك شخصي خاص قرار گرفت، سازمان جنگل ها و مراتع 
كشور در بيانيه اي اعالم كرد: »جنگل قابليت وقف شدن ندارد.« 

افكار عمومي در هفته هاي اخير و با مطرح شدن ماجراي وقف 5600هكتار 
جنگل هيركاني در آق مشهد ساري و موضوع وقف انفال و منابع طبيعي 
به شدت حساس شد و حتي روساي قواي مقننه و مجريه نيز به موضوع 
آق مشــهد ورود كردند و پيگيري براي بازگرداندن اين منطقه به منابع 

طبيعي ادامه يافت.
اكنون سازمان جنگل ها در نخستين بيانيه رسمي خود اعالم كرده است: 
»پيرو جلسه مورخه 11مرداد كه به رياست معاون اول و جمعي از معاونان 
رئيس جمهور، وزراي ذيربط و وزير جهاد كشــاورزي، رؤساي سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور برگزار شد، كليه مقامات حاضر در جلسه ضمن 
ارج نهادن به نهاد مقدس وقف كه از جايگاه شرعي و قانوني ويژه در نظام 
حقوقي جمهوري اسالمي برخوردار اســت، تأكيد كردند: جنگل هاي 
هيركاني و آنچه جزو انفال اســت و جزو سرمايه ملي محسوب مي شود 
قابليت وقف شدن را نداشته و اخذ سند به نمايندگي دولت و حفاظت و 
صيانت از آن با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور بوده و اراضي 
مشمول وقفنامه ها و اسناد مالكيت وقف نيز وفق قوانين ساري و جاري 
كشــور و آيين نامه مصوب هيأت وزيران در كارگروه مشترك و مراجع 

صالحيت دار تعيين تكليف خواهد شد.«
ســازمان جنگل ها كه متولي اصلي حفاظت از انفــال و منابع طبيعي 
كشور است در پايان بيانيه خود آورده است: »سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخيزداري به مردم شريف ايران اطمينان مي دهد كه از هيچ كوششي در 
راه حفاظت و صيانت از جنگل ها و مراتع كشور به عنوان ميراث گذشتگان 

و امانت آيندگان دريغ نخواهد كرد.« 

مردمنگراننباشند
سازمان جنگل ها همچنين به نقل از رضا افالطوني، مديركل حقوقي آن 
ســازمان در مورد روند پيگيري ماجراي وقف دماوند و جنگل هيركاني 
آق مشهد ساري اعالم كرد: جزئيات در كارگروه هاي كارشناسي بررسي 
مي شــود و با حضور كارشناسان و مديران هردو دســتگاه در مورد اين 
2موضوع تصميم گيري مي شــود. تاكنون به دليل اختالف هاي فني و 
حقوقي موضوع ادامه دار شده است، ولي در مجموع مردم نگران جنگل 

آق مشهد نباشند و اميدواريم اين مشكل هرچه زودتر حل شود.
او افزود: درباره سرنوشت اين جنگل  اميدواريم رياست قوه قضاييه به پرونده 

ورود كرده تا كمك كند  اين مشكل هرچه زودتر حل شود.
به گفته افالطوني، پيگيري  ماجراي كوه دماوند و جنگل هيركاني يك 
روند رســيدگي قضايي دارد كه با توجه به حساسيت هاي دادستان كل 
كشور، سازمان جنگل ها نيز مجدد نامه اي براي رئيس قوه قضاييه ارسال 
كرده است و اميدواريم مراحل مرتبط با آق مشهد ساري  هرچه زودتر به 

اتمام برسد.

مسئوليتجهانيدرحفظجنگلهايهيركاني
جنگل  هيركاني ايران در فهرست ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيده  
است. اين جنگل مجموعه اي از گونه هاي گياهي مربوط به چندين ميليون 

سال قبل دارد و از دست رفتن اين پوشش به معناي آن است كه بشريت 
بخشي از پوشش گياهي مهم زمين را از دست داده است. حفظ جنگل 
هيركاني اكنون نه يك مسئوليت ملي و منطقه اي كه مسئوليت جهاني 

و وظيفه انساني است.
هادي كيادليري، دبير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشور نيز در 
ارتباط با وقف 5600هكتار از روستاي آق مشهد به همراه بخش وسيعي 
از جنگل هيركاني به ايسنا گفته است: وقف 5600هكتار از جنگل هاي 
آق مشهد به لحاظ قانوني درست نيســت. چون زماني مي توان وقف را 

صورت داد كه در مرحله نخست، شخص مالك آن باشد.
دبير مرجع ملي كنوانســيون تنوع زيستي كشــور افزود: تمام اسناد و 
مالكيت هاي قبلي از سال1341 و پس از ملي شدن منابع طبيعي ابطال 
شده اند و اگر غير از اين بود تمام خوانين و مالكاني كه قبل از سال1341 
اسناد مالكيت بخش هايي از كشور را داشتند، مي توانستند با سندي به نام 

خود ادعاي مالكيت كنند.
وي درباره ادعاي عجيب اداره اوقاف مازندران درخصوص دست كاشت 
بودن جنگل آق مشهد ساري نيز اعالم كرد: در بخش شمال كشور به كلي 
جنگل طبيعي داريم و شايد يك حاشيه اي درختكاري شده باشد كه آن 
هم مربوط به محدوده  مورد بحث نمي شــود. حتي اگر در محدوده اي از 
5600هكتار جنگل هاي آق مشهد نيز درختكاري صورت گرفته باشد نيز 
بايد گفت؛ اين محدوده، داراي درختان كهنسال و گونه هاي گياهي بومي 
جنگل هاي هيركاني است. بنابراين مشخص است كه هيچ كس در ماهيت 
و ايجاد اين پوشش گياهي نقش نداشته تا بخواهد بر اين عرصه ها ادعاي 

مالكيت داشته باشد و آن را وقف كند.

زملوهكولرشولاف
لشقداصقتفوقتر
اتساريناهاشلا
لياحهتوبنوتاخ
يمتاماتلوقفا
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تهكنهافرتصخر
مرلهاجايسااو
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افقي:
 1- فارغ البــال- از ضمايــر 

مشترك فارسي- پاكي از گناه
2- سبكي در شــعر و ادبيات 
ايران- محصول درخت- پابرجا 

بودن
3- راه و روش- اصطــكاك- 

رقيبان
4- آفريده شــدگان- آرايش 

هنري- ظلم و ستم
5- وسط- قســمتي از زمان- 

چهره- تكرار يك حرف
6- صاحب كتاب سيرالعباد الي 
المعاد- واحد مكالمات تلفني- 

برگه چاپي
7- از نام هــاي خداوند- نوبت 

كاري- از ظروف آزمايشگاهي
8- برآورنده نياز ها كه مختص 

ذات اقدس الهي است
9- سوره سجده دار- نوشيدني 

گرم- ماكت
10- آن سوي سقف- زندگي- 

ارفاق
11- مادر عرب- ســرگرمي- 

بسيار مشتاق- حرف فاصله
12- زيان ديــده- زين و برگ 

اسب- گستردگي
13- نخستين شــهر مذهبي 

ايران- زره ساز- ملت ها
14- پنجمين ماه سرياني- نام 
پيامبر اكرم)ص(- اسبابي براي 

رسم خط عمود
15- بي حيــا- فرزند زكرياي 

نبي)ع(- از حركت ايستاده
  

عمودي:
1- به كار بستن- تخلص شعري 

احمد شاملو
2- مدخــل در دايره المعارف- 

بي صدا- زمين آذري
3- الزم و ضروري- نويســنده 

تازه كار- مرهم
4- مــردن از غصــه- نوعــي 

طالق- اخمو
5- فرمان ســكوت- پايتخت 

عربستان- سوراخ
6- اعالن- ايمان قلبي- نوعي 

پخت برنج
7- سرشت و نهاد- نوعي انگور 

سياه- تكرار حرفي
8- مقــر حكومت مارشــال 
پتــن- طبقه همكــف برخي 

ساختمان ها- حماسي
9- ضمير انگليســي- دست 
يكديگر را فشــردن- همبازي 

لورل
10- از تقســيمات كشوري- 
مخترع پيل الكتريكي- به ذهن 

افكندن
11- كشور جزيره اي در مشرق 
درياي مديترانه - شــهري در 

ايتاليا- متعصب غيرمنطقي

12- ثابت نگه داشتن- پايتخت 
مالي- پوستين

آهنگــر-  كاوه  پســر   -13
كوچك تريــن جزء يــك پرتو 

نور- از هفت سين
14- ورزش پايــه- فرمانــده- 

عروس خط هاي اسالمي
15- مركــز هماهنگ كننــده 
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سخت

841239657
539671824
627548319
276985431
418763592
953124786
784392165
162857943
395416278

متوسط

 6  5  1   
  1 3 7    
2 7 5      
    8 7 9  
5        4
  8 2 1    
      1 2 3
    6 3 4  
   9  4  7 475398612

296154378
831762459
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362871945
917546823
123687594
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689415237

ساده

متوسط

369541287
481372569
275896341
136487952
527639814
948215736
694758123
752163498
813924675

سخت

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

ساده

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

زهرارفيعي 
خبر نگار

 وزارت دفاع و پشــتيباني 
محيط
نيروهاي مســلح، اصالح زيست

موادي از آيين نامه صيد و 
شكار را به دولت پيشنهاد كرد كه 7ماه 
بيشتر از آخرين اصالحيه آن نمي گذرد 
و بــراي تغيير آن با ســازمان حفاظت 
محيط زيســت نيز هيچ توافقي صورت 

نگرفته است.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني هيأت 
دولــت، اين پيشــنهاد شــامل حذف 
ماده17 و اصــالح مــاده16 آيين نامه 

اجرايي قانون شكار و صيد مي شود.
براســاس ماده16 ايــن آيين نامه كه 
14دي ماه98 پس از چكش كاري هاي 
بسيار به تصويب رسيد، مقامات مسئول 
درصورتي مبادرت بــه صدور يا تمديد 
اعتبار پروانه هاي حمل اسلحه شكاري 
مي كنند كــه متقاضي طبــق مقررات 
شكار داراي »پروانه معتبر شكار« باشد.

سيدشــهاب الدين منتظمي، مديركل 
دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: اين مواد 
در آيين نامه قبلي هم وجود داشت و ما 
تمايل داريم موضوع محيط زيستي باقي 
بماند. براساس آنچه در آيين نامه قانون 
صيد و شكار به نتيجه مشترك رسيديم،  
اين اســت كه افراد بدون پروانه شكار 
نبايد مجوز حمل ســالح داشته باشند. 
يعني اسلحه شــكاري را فرد درصورتي 
مي تواند به بيــرون از منــزل ببرد كه 
پروانه شكار داشته باشــد. پروانه شكار 
هم به كســي داده مي شود كه آموزش 
محيط زيستي شامل تنوع زيستي، فصل 
شــكار، ضرورت حفاظت و...  را بداند. 
چه بســا تخلفي از جانب كسي رخ دهد 
كه اسلحه شــكاري بدون پروانه شكار 

حمل مي كند.
داشتن مجوز حمل سالح، پروانه شكار 
و دفترچه شناســايي به معناي داشتن 

مجوز شكار نيســت و به گفته مديركل 
دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش، 
دليل اينكه مــاده16 در اين آيين نامه 
گنجانده شــد اين اســت كــه جلوي 
افرادي كه فكر مي كنند مجوز حمل و 
نگهداري ســالح به معناي مجوز شكار 
است گرفته شود. ضمن اينكه براساس 
تبصره ماده16، پروانه هاي حمل سالح 
شكاري كه به موجب قوانين و مقررات 
خاص صادر مي شود از شمول اين حكم 
مستثني اســت. در نتيجه دستگاه هاي 
صادر كننــده مجوز حمــل و نگهداري 
سالح دست شان باز اســت. يعني اگر 
يكي از مراجع صادر كننده مجوز حمل 
سالح براي اسلحه ساچمه زني به كسي 
مجوز حمل ســالح داد و تشخيص داد 
كه فرد قصد شــكار ندارد، ديگر نياز به 

اخذ پروانه شكار نيســت. البته برخي 
افراد صرفا براي داشــتن سالح، اسلحه 
تهيه مي كنند كه ايــن موضوع در بين 
عشــاير مرســوم اســت. او با تأكيد بر 
اينكه آيين نامه كنوني نيــاز به اصالح 
ندارد مي گويد: افراد مي توانند اســلحه 
شكاري داشته باشــند ولي شكارچي 
تلقي نشــوند. ضمن اينكه پيشــنهاد 
تغيير ايــن آيين نامه پيــش از ارائه به 
دولت بايد در كميسيون هاي مشترك 
به بحث گذاشــته و نتيجه آن به دولت 
ارائه شود. منتظمي درخصوص اطالع 
از پيشــنهاد اصالح قانون صيد و شكار 
از سوي وزارت دفاع گفت: ما در جريان 
جزئيات تغييرات پيشنهادي نيستيم. 
اين تغييرات نبايد به گونه اي باشد كه به 

ضرر محيط زيست باشد. 

پيشنهاد  وزارت دفاع براي اصالح قانون صيد و شكار  آق مشهد  در مسير خروج از وقف
سازمان جنگل ها در نخستين بيانيه با موضوع وقف انفال و منابع طبيعي از كوشش حداكثري براي حفظ و صيانت از جنگل ها خبر داد

سيدمحمدفخار
خبر نگار

به متخلف نبايد اسلحه داد
براساسماده17آييننامهاجراييقانونصيدوشكار،صدورپروانهحملونگهداري
سالحشكاريبرايافراددارايسابقهكيفريمؤثروافرادفاقدگواهيآموزشهاي
زيستمحيطيممنوعاستووزارتدفاعدرپيشنهاداتجديدخود،ازهيأتدولت
خواستهاستكهاينمادهحذفشود.ايندرحالياستكهبهگفتهشهابالدين
منتظمي،حذفاينمادهدرســتنيســت.اوميگويد:مگرميشودبهكسيكه
سابقهتخلفدرحوزهشكاروسابقهكيفريهمدارددوبارهاسلحهداد؟اعضادر
نشستهايكميسيونلوايحازممنوعيتسالحبراياينافراداستقبالكردند.چون

بهكسيكهسابقهزورگيريياحملهمسلحانهداشته،اسلحهنميدهند.
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وزارت دفاع پيشنهاد كرده؛ ممنوعيت صدور پروانه حمل و نگهداري سالح شكاري 
براي افراد داراي سابقه كيفري از قانون صيد و شكار حذف شود

   بهره برداري از جنگل ممنوع است
حجتاالسالمحســينعليخادمي،متوليوقفجنگلآقمشهدساري
درويدئوييكهاخيراوپسازپيگيريهايجديمســئوالنكشوربراي
بازگرداندناينعرصهبهمنابعطبيعيمنتشركرد،سازمانجنگلهارا
متهمبهقطعدرختانجنگلآقمشهدوبهرهبرداريازاينمنابعكرد.او
حتياعالمكردكهادارهمنابعطبيعيدرحالنابودكردنموقوفهآقمشهد
بودهواوباپيگيريوقفآقمشهدجلوينابودياينمنابعراگرفتهاست.
هاديكيادليري،دبيرمرجعمليكنوانسيونتنوعزيستيكشورامادر
واكنشبهاظهاراتاينچنينياعالمكرد:حتيسازمانجنگلها،مراتع
وآبخيزداريكهمتوليتمامجنگلهادركشوراستهماجازهقطعهيچ
درختيرانداردواينموضوعدربرنامهششمتوسعهنيزقانونشدهاست.
بنابراينبايدبهايننكتهتوجهداشــتكهشخصمدعيشايددرتالش
استباخبرسازيمبنيبردرخواستگرفتنمجوزقطعدرختانمحدوده
5600هكتاريجنگلهايآقمشهد،اذهانعموميرابهسمتيهدايت
كندكهمردمتصوركنندوقفاينمحدودهتثبيتشدهواكنونبهفكر

بهرهبرداريازاينعرصههاهستند.
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 ۷ ماه پس از ترور سردار سپهبد قاسم سليماني، فرمانده 
شهيد سپاه قدس به همراه ابومهدي المهندس، معاون فناوري

سازمان نيروهاي مردمي عراق به وسيله پهپاد نيروهاي 
آمريكايي اكنون رازهاي جديدي در اين رابطه فاش شــده است. روز 
گذشته پايگاه خبري شفق نيوز به نقل از »يك منبع آگاه« گزارش داد 
كه كميته تحقيق ويژه اين ترور براساس اسناد و مداركي كه از رهبران 
الحشد الشعبي دريافت كرده متوجه شده كه يك اپراتور موبايل عراق 
احتماال در افشاي محل رفت وآمد سردار سليماني و روند انجام اين اقدام 
تروريستي نقش داشته است. براســاس گزارش هاي منتشر شده اين 
اپراتور موبايل عراق كه نامش فاش نشده اطالعات رصد شده از تلفن 

همراه يكي از همراهان المهنــدس را در اختيار 
فرماندهي ارتش آمريكا در پايگاه ويكتوريا در 

فرودگاه بغــداد قرار داده اســت. ابومهدي 
المهندس، رئيس ستاد الحشد الشعبي عراق 
و سردار قاسم ســليماني، فرمانده نيروي 
قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمي 
بامداد جمعه 1۳دي1۳98 به همراه 8نفر 
ديگر در مســير فرودگاه بغداد به دستور 
»دونالد ترامپ«، رئيس جمهوري آمريكا و با 
پهپادهاي وزارت دفاع اين كشور)پنتاگون( 
ترور و به شــهادت رســيدند.اما يك اپراتور 
موبايل از لحاظ فني مي تواند چه اطالعاتي را 
در اختيار سرويس هاي جاسوسي و اطالعاتي 

قرار دهد؟ 

اطالعات حساس و يك خيانت بزرگ 
در عراق آسياســل، زين و كورك تلــكام اپراتورهاي مشــهور عراق 
هســتند كه برخي از آنها با اپراتورهاي ايراني هم خدمات مشــترك 
رومينگ دارند. ماجراي كمك يك اپراتــور موبايل عراق هنوز در حد 
اتهام اســت اما درصورت اثبات، يك خيانت بزرگ به حساب مي آيد. 
هرچند جاسوسان ديگري هم در اين ماجرا دخيل بوده اند اما واقعيت 
اين اســت كه اپراتورهاي موبايل اطالعات حساسي را از كاربران خود 
در اختيار دارند. ساده ترين مورد، دسترســي داشتن به پيامك هاي 
كاربران است كه اپراتورهاي موبايل مي توانند آنها را رصد كرده و حتي 
زنجيره ارســال هاي يك پيامك خاص را ردگيــري كنند. همچنين 
درصورت داشــتن تجهيزات، شــنود مكالمات يك 
كاربر روي شــبكه تلفن همراه درصورت رعايت 
نكردن موارد امنيتي و كدگذاري صوت كار بسيار 
راحتي است. درصورت اســتفاده فرد همراه 
المهندس از ســيم كارت عراقي )كه احتمال 
آن بسيار باالست( حتي درصورت نداشتن 
تلفن هوشمند، اپراتور موبايل ارائه كننده 
سيم كارت اطالعات حساسي را در اختيار 
دارد. تلفن هاي هوشمند به خاطر داشتن 
قابليت اتصال به جي پي اس يا ســامانه 
موقعيت ياب جهاني بســيار ســاده تر 
قابل ردگيــري و مكان يابي هســتند 
اما در تلفن هاي قديمــي يا به اصطالح 

فيچرفون ها هم اين مسئله ممكن است.

يك شركت تلفن همراه چه اطالعات حساسي را مي توانسته از گوشي يكي از 
همراهان ابومهدي المهندس در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دهد؟

 ردپاي اپراتور موبايل عراق 
در ترور سردار سليماني

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

100ثانيه خبر

  از سرگيري مذاكرات براي خريد تيك تاك
شــركت مايكروســافت اعالم كرد كه مذاكرات خود را با شركت 
چيني بايت دنس بر سر خريد اپليكيشن تيك تاك ادامه مي دهد. به 
گزارش وب سايت آكسيوس، پيش تر اعالم شده بود كه مذاكره بين 
اين دو متوقف شده است، اما ظاهرا پس از مذاكره با دونالد ترامپ، 
مايكروسافت بار ديگر به مذاكرات با بايت دنس بازگشته است تا اين 

بار كار خريد تيك تاك را نهايي كند.

  ASTHROS با بالن به فضا مي رود
ناســا كه چندي پيــش از تلســكوپ مــادون قرمز خــود به نام 
ASTHROS رونمايي كرده بود، قرار اســت آن را با يك بالن به 
اندازه يك اســتاديوم فوتبال به لبه جو بفرســتد. بــه گزارش نيو 
اطلس، بالن حامل تلسكوپ، از قطب جنوب پرواز مي كند و بادهاي 
استراتوسفر آن را در پروازي كه بين 21تا 28روز به طول مي انجامد، 
به مقصد خواهند رساند. پس از اتمام ماموريت نيز، تلسكوپ از بالن 

جدا شده و به وسيله يك چتر نجات، فرود خواهد آمد.

  كشف يك كهكشان با كمترين ميزان اكسيژن
ستاره شناســان دانشــگاه توكيــو، در مطالعــه اي براي كشــف 
كهكشان هايي كه در مراحل نخستين پيدايش خود به سرمي برند، 
با تلفيق داده هاي به دست آمده از تلســكوپ »سوبارو« و استفاده 
از روشي مبتني بر يادگيري ماشــيني، موفق به كشف كهكشاني 
شدند كه فراواني اكســيژن در آن تنها 1/6درصد فراواني اكسيژن 
در خورشيد اســت. به گزارش وب ســايت تك اكسپلوريست، اين 
كهكشــان كه HSC J۱۶۳۱+۴۴۲۶ نام گرفته، اكنون ركورددار 
كمترين وفور اكسيژن اســت؛ موضوعي كه نشــان مي دهد، اين 

كهكشان در مراحل اوليه تكاملش قرار دارد.

  انگل ها را حفظ كنيم
يك گروه بين المللي از دانشــمندان در بررســي هاي خود، عنوان 
كردند كه انگل ها، موجودات مهمي هســتند و بايد برنامه اي براي 
محافظت از آنها ارائه شــود. به گزارش وب سايت فيز، هدف از اين 
مطالعه، انجام اقداماتي براي حفظ انگل ها بدون شناسايي آنها اعالم 
شده اســت. انگل ها، گونه هاي متنوعي دارند، اما تنوع زيستي آنها 
به عنوان يك موضوع ارزشــمند براي پژوهشــگران و دانشمندان 

شناخته نمي شود.

  توييت هاي عجيب ايالن ماسك 
پس از 2 توييت »ايالن ماســك« درخصوص اينكه »اهرام ثالثه« 
مصر، توسط بيگانگان ساخته شده است، مصري ها با واكنش هاي 
خود از او خواستند تا كمي بيشتر در مورد اين موضوع تحقيق كند. 
به گزارش وب سايت AI، ماسك با استناد به يك فيلم مستند ساخت 
بي بي ســي چنين ادعايي را مطرح كرده بود، اما باستان شناســان 

مصري، عقايد او را يك توهم بزرگ خواندند.

استارتاپ فضايي »راكت لب« )Rocket Lab( در اوايل  ماه ژوئيه و 
زماني كه يكي از موتورهاي موشك الكترون در مسير خود به سمت 
مدار زمين از دست رفت، دچران بحراني موقتي شد. به گزارش نيو 
اطلس، اين موشك، حامل ۷ماهواره بود و نابود شدن آن، مي توانست 
فاجعه اي اقتصادي را براي اين اســتارتاپ به وجود بياورد. شــركت 
»راكت لب« كه در  ماه ژوئن ســال2006 راه اندازي شده است، ادعا 
مي كند كه مشكل در مسير ماموريتش خيلي زود برطرف شد و اين 
راكت مي تواند اواخر ماه جاري ميالدي در محــل مقرر فرود بيايد. 
به دنبال مجموعه اي از اشتباهات در زمان نخستين پرتاب به مدار در 
ژانويه2018، حاال به نظر مي رسد كه همه  چيز مي تواند خوب پيش 
رفته باشد. استارتاپ راكت لب كه دفتر مركزي آن در ايالت كاليفرنيا 
قرار دارد، ماهواره هاي ناســا را به فضا مي برد و بيش از 500كارمند 
دارد. در تحقيقــات به عمل آمده درخصوص نقــص به وجود آمده، 
مشخص شده كه موتور از كار افتاده بالفاصله خاموش شده و آسيبي 

به ماموريت وارد نكرده است.

اســتارتاپ انگليســي Planet Smart City روز گذشــته خبر از 
همكاري با سازمان »يو ان - هبيت« )UN-Habit( كه مسئول ارتقاي 
شهرها و جوامع پايدار اجتماعي و محيط زيست است، داد. به گزارش 
اي يو - استارتاپس، اين استارتاپ به كمك اين نهاد وابسته به سازمان 
ملل قصد دارد راه حل هاي مبتكرانه اي را براي زاغه نشيني ارائه كند. 
اين مشاركت در ابتدا روي كيبه را و ماتاره، دو محله از قديمي ترين و 
بزرگ ترين شهرك هاي غيررسمي در نايروبي، پايتخت كنيا متمركز 
خواهد بود. اســتارتاپ Planet Smart City با استفاده از فناوري 
و دانش ديجيتال با همكاري مقامات و شــركت هاي محلي، اقدام به 
توسعه شهرنشيني در اين مناطق عمدتا زاغه نشين خواهد كرد. در 
قلب برنامه ابتكاري و اختصاصي Planet Smart City، يك پلتفرم 
ويژه تلفن همراه كه به عنوان قطب ديجيتــال براي تعامل با جامعه 
درنظر گرفته شده است، وجود دارد. از طريق اپليكيشن، ساكنان زاغه 
قادر خواهند بود تا به اخبار و خدمات، ازجمله مطالب پيشــگيري از 
بيماري ها و همچنين خدمات پزشكي دسترسي پيدا كنند و ابزار و 
تجهيزات مشترك را قرض بگيرند. همچنين اين برنامه به عنوان يك 
بستر هماهنگي محلي، به ساكنان اين امكان را مي دهد تا ابتكارهاي 
ارائه شده به جامعه شان را در كنار يك تقويم از فعاليت ها و دوره هاي 

آموزشي مشاهده كنند.

انتظــار بــراي عالقه مندان بــه بازي هاي 
رايانــه اي و طرفــداران كنســول هاي كنسول

پلي استيشن به زودي به پايان خواهد رسيد 
و شركت ســوني آماده اســت تا مهم ترين نكته درباره 
كنسول جديدش را در مراســمي خاص به اطالع عموم 
مردم برساند. در اوج موش و گربه بازي با مايكروسافت و 
كنسول ايكس باكس ســري ايكس اين شركت، به نظر 
مي رسد كه ســرانجام ســوني در روز ششــم آگوست 
)پنجشنبه 16مرداد( قيمت دستگاه PS5 خود را به همراه 
رونمايي از دست كم يك بازي جديد اعالم كند. به گزارش 
وب ســايت »توييك تاون«، برخي منابع خبري در اين 
خصوص عنوان كرده اند كه در روز ششم آگوست، شركت 
ســوني اقدام به اعالم قيمت پلي استيشن5 خود خواهد 
كرد و اين درحالي است كه برخي منابع ديگر نيز از دهم 
 PS5 آگوست به عنوان روز موعود براي رونمايي از قيمت
نام برده اند. با وجود اين بايد به اين نكته اشاره كرد كه در 
آخرين گمانه زني هاي مطرح شده، قيمت پلي استيشن5 
استاندارد، 499دالر و پلي استيشن5 ديجيتال، ۳99دالر 

اعالم شده بود. همچنين انتظار مي رود در كنار رونمايي 
از قيمت كنســول هاي PS5، بازي هــا و گيم پلي هاي 
جديدي نيز از ســوي شــركت ســوني معرفي شود تا 
عالقه مندان حســابي مهياي ورود PS5 به بازار شوند. 
به نظر مي رســد اين مراســم شــامل ارائه تريلر »مرور 
كنســول«، »تريلــر رونمايــي« و ســپس »تريلــر 
پلي استيشن5« باشد. شركت سوني 6 ماه پس از معرفي 
ايكس باكس سري ايكس شركت مايكروسافت، سرانجام 
در نخســتين معرفي از كنســول پلي استيشن5، حدود 
يك ماه و نيم پيش، تعداد 22قطعه عكس از آن را منتشر 
كرد. تصاويري كه خيلي ســريع به تيتر يك بسياري از 
رسانه ها تبديل شد. در كنار آن، كمي هم اطالعات درباره 
كنســول به اطالع عموم رسيد. بســياري از اهالي فن و 
گيمرها خيلي ســريع به پايين بودن قــدرت پردازنده 
گرافيكي PS5 در مقايسه با GPU ايكس باكس ايكس 
 AMD اشاره كردند. هر 2 دستگاه از پردازنده گرافيكي
RDNA2 سود مي برند، اما مدلي كه روي ايكس باكس 
سري ايكس به كار گرفته شده، سرعتش، 12ترافالپس 

است؛ درصورتي كه GPU پلي استيشن5، سرعتي برابر با 
10.۳ترافالپس دارد. نمونه اســتاندارد PS5 اصطالحا 
ديســك خور بوده، اما نمونه ديجيتال آن كه  ارزان تر نيز 
است، چنين درگاهي ندارد و تمامي امور بازي بايد آنالين 

و از طريق اينترنت انجام شود.

طرح آيفون12 پرو در حالي فاش شده كه لنز دوربين ها بزرگ تر است و از اسكنر LiDAR بهره مي برد
افشاي جزئيات تازه از آيفون۱۲

سكته موقت يك استارتاپ فضايي

حضور استارتاپ انگليسي در نايروبي

مشخص شدن قيمت PS5 در ۱۶مرداد

 مديرعامل شركت بيوتكنولوژي SinoVac در چين مي گويد واكسن بيماري 
كوويد-19 را به همه كشورهاي جهان عرضه خواهند كرد 

نگاه نزديك به واكسن چيني كرونا 

»دوستانت را به خودت نزديك نگه دار و دشمنان 
را نزديك تر.« اين جمله فيلسوف چيني »سان دانش

تسو« است و به نظر مي رسد كه »يين ويدونگ« 
مديرعامل شركت بيوتكنولوژي چيني SinoVac، اين توصيه 
را با تمام وجود پذيرفته است. به گزارش تايم، ويدونگ روي 
ميز دفتر خود در پكن 2مدل پالستيكي از ويروس جديد كرونا 
دارد كه هركدام با يك هسته آبي توسط لكه هاي پروتئين قرمز 
احاطه شده است. ويروسي كه از زمان انتشار در شهر ووهان 

چين، خواب را از چشم دانشمندان و مردم دنيا گرفته است.
در كنــار مدل هاي پالســتيكي ويــروس كرونــا، روي ميز 
 يين اكنون چندين ويال شيشــه اي كوچك واكســن كوويد

 SinoVac - 19 بــا نــام CoronaVac نيز قــرار دارد كه 
در مرحله ســوم آزمايش باليني با 9هزار داوطلب در برزيل 
قرار دارد. از آنجايي كه ساخت واكســن كرونا از نظر سرعت 
فصل جديدي در تاريخ توليد واكســن ها رقم زده است، اگر 
همه  چيز خوب پيــش برود ممكن اســت CoronaVac در 
اوايل ســال آينده براي تصويب و ســپس توزيع آماده شود. 
ويدونگ درباره واكســن ساخت شــركتي كه رياست آن را 
برعهده دارد مي گويد: واقعا فكر مي كنيد، ساخت واكسن به 
سرعت اتفاق افتاده است؟ بايد بگويم كه در مقايسه با شيوع 
ويروس، آنقدرها هم سريع نيست. طي شيوع بيماري سارس 
در سال 2002تا 200۳كه جان بيش از ۷۷4نفر را در سراسر 
جهان گرفت SinoVac تنها شركتي بود كه به آزمايش هاي 
واكسن در فاز اول اقدام كرد اما همه گيري اين بيماري ناگهان 
ناپديد شــد. اين بدان معني بود كه تحقيقات با ضرر بزرگي 
براي اين شركت متوقف شــد. با اين حال منابع آنها به كلي 
هدر نرفت. اكنون 1۷سال بعد از آن اتفاق، SinoVac با توجه 

به اينكه ويروس مولد بيماري كوويد-19  بســيار 
شبيه به سارس است مي تواند از منابع قبلي خود 
اســتفاده كند. يين مي گويد اين ويروس هاي 
كرونا مثل برادر هســتند. در شــرايط فعلي 
ساخت واكسن مؤثر تنها يك سوم نبرد عليه 
كروناست. 2مورد ديگر به غيراز توليد واكسن 
ظرفيت توليد و تأييد مقامات نظارتي اســت. 
 هم اكنون، سازمان غذا و داروي هر كشور بايد

 CoronaVac را به طــور مســتقل 
تصويــب كنــد، اگرچه بــا توجه 
به نياز بي ســابقه به اين واكسن، 
گفت وگوهايي در مورد ساده سازي  

مراحل در حال انجام اســت. يين مي گويد: اين ويروس براي 
ورود به كشورها گذرنامه نمي گيرد، اما طبق مقررات، واكسن 

ما بايد از هر كشور مجوز بگيرد.
هدف SinoVac ســه برابر كردن ظرفيت فعلي براي توليد 
۳00ميليون دوز در سال است. اين عدد ممكن است چشمگير 
به نظر برسد اما دسترسي به اين واكسن احتمال زياد مسئله 
بزرگي خواهد بود. با توجــه به اينكه حداقــل دو دوز براي 
ايمن سازي  يك نفر الزم اســت احتماال تقريبا يك دهه طول 
خواهد كشــيد تا فقط در چين همه افراد واكسينه شوند؛ در 
چنين شــرايطي هرگز نمي توان درباره چگونگي به اشتراك 
گذاشتن واكسن با جمعيت ۷.6ميليارد نفري جهان حرف زد. 
يين مي گويد: اگر فقط يك يا 2كشــور بتوانند از اين واكسن 

استفاده كنند مشكل حل نمي شود.
شــركت SinoVac تنها شركتي نيســت كه داراي واكسن 
بالقوه در حال ارزيابي باليني اســت. براساس گفته سازمان 
بهداشت جهاني، بيش از 20شركت در سراسر جهان با بيش 
از 1۳0واكسن در حال توسعه مشــغول به كار هستند. اما با 
توجه به مقياس نياز جهاني، نمي توان تصوري از پايان فوري 

همه گيري در دنيا داشت.
واكسن ديگري كه توسط شركت بيوتكنولوژي Moderna در 
آمريكا با انستيتوي ملي بهداشت تهيه شده است، پاسخ ايمني 
مورد نظر را در آزمايش روي 45نفر برانگيخت و در حال انجام 
 SinoVac آزمايش هاي مرحله سوم است.  محققان شركت
در ابتدا واكسن را با RNA و ســاير نمونه هاي اوليه واكسن 
آزمايش كرده و دريافتند كه يك واكســن سنتي از ويروس 
غيرفعال شــده بهترين نتيجه را دارد. ييــن ويدونگ معتقد 

است در شرايط عادي CoronaVac ۳سال ماندگاري دارد.

اگرچه هر روز به تاريــخ عرضه آيفون12 
نزديك مي شويم، اما ممكن است اين زمان موبايل

تا  ماه اكتبر )مهر و آبان( به تعويق بيفتد. با 
اين حال، اكنون جزئيات تازه اي از نسل جديد گوشي هاي 

شركت اپل افشا شده است.
تصويري كه مي بينيد، طرحي از آيفون12 پرو 6.1اينچي و 
آيفون12 پرومكس 6.۷اينچي است. همانطور كه مشاهده 
مي كنيد، هر دو طرح ويژگي آيفون ايكس را حفظ كرده اند. 
همچنين هر دو يك طرح مربعي بــراي دوربين دارند كه 
6دايره را در خود جا داده اســت. اين دايره ها شامل ۳لنز، 

يك ميكروفون، يك اسكنر LiDAR و يك فلش است.
افشــاگري به نام Komia در توييت خود مي گويد كه 
»هر ۳ لنز كمي بزرگ تر از سري11 پرو هستند« كه 
بيانگر حسگرهاي بزرگ تر و در نتيجه بهبود كيفيت 

عكس است.
به گزارش تايمزگايد، نكته جالــب در اين مورد اين 
اســت كه اســكنر LiDAR كه در آيپــد پرو عرضه 
شده است، نســبت به تبلت اپل بســيار كوچك تر 
اســت. حال بايد بدانيم كه آيا اين مسئله بر عملكرد 
دوربيــن تأثير مي گذارد يــا اينكه اپــل راهي براي 

كوچك كردن چيزها، بــدون آنكــه از تكنولوژي خود 
 عقب نشيني كند، يافته اســت.LiDAR مخفف عبارت

 Light Detection and Ranging به معني تشخيص 
نور و دامنه است. يك اســكنر LiDAR پرتوهاي ليزر را 
ارسال كرده و ســپس مدت زمان الزم براي بازگشت به 
سنســور را اندازه گيري مي كند و از ايــن اطالعات براي 
محاسبه دقيق فاصله و عمق اشياي موجود در اين فاصله، 
استفاده مي كند. اگرچه از اين عملكرد سال ها در صنايع 
مختلفي چون هواپيماســازي، فضا و برنامه هاي نظامي 
استفاده شده است، اما به طور فزاينده اي در بخش هاي ديگر 
نيز مورد مصرف پيدا كرده است. اين تكنولوژي مي تواند 
در روبات ها براي تشخيص چيدمان اشيا در يك اتاق يا در 

اتومبيل هاي خودران به منظور محاســبه فاصله واقعي و 
پرهيز از برخورد و تصادف مورد استفاده قرار بگيرد.

براي آيفون12 پرو، اين كاربرد احتماال مرتبط با »واقعيت 
افزوده« است. »واقعيت افزوده« همان تكنولوژي است كه 
تيم كوك، مديرعامل اپل، از طرفداران اصلي آن است. او 
گفته است كه اين »اتفاق بزرگ بعدي« است كه »مي تواند 
به جاي انزواي انسان ها عملكرد انسان ها را تقويت كند« و 
به احتمال زياد »زندگي شــما را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد«. با توجه به چنين تعصبي نسبت به واقعيت افزوده، 
 LiDAR عجيب خواهد بود كه اپل شرط بندي بزرگي روي

آيفون12 پرو نكرده باشد.
 Apple با وجود اين، ما انتظار داريم كــه پردازنده جديد
A14Bionic عملكرد چشمگيري داشته و با 5G سازگار 
باشد. درحالي كه در ابتدا شنيده مي شد كه نمايشگرهاي 
120هرتز ارائه مي شوند، اما ممكن است كه اپل از اين 
ويژگي محروم باشد. همانطور كه احتماال از محصوالت 
اپل انتظار داريد، قيمت گذاري مانند هميشه خواهد بود. 
Komiya پيش بيني مي كند كه قيمت اوليه آيفون12 
پرو 128گيگابايتــي 1049دالر و قيمــت آيفون12 
پرومكس 128گيگابايتي 1149دالر خواهد بود. البته 
گزينه هاي ارزان تري هم در دســترس خواهند بود كه 
طبق گزارش ها آيفــون12، 5.4اينچــي 5G حدودا 

699دالر خواهد بود.

اطالعات مكاني مهم 
تلفن هاي همراه حتي از نوع قديمي همگي روي شبكه يك اپراتور موبايل قابل شناسايي و رصد هستند. حتما شما هم در فيلم ها ديده ايد كه 
خالفكاران زماني كه نيروهاي پليس در تعقيب شان هستند سيم كارت شان را از گوشي بيرون مي آورند و موبايل شان را مثال از پنجره ماشين 
به بيرون پرت مي كنند. همه گوشي هاي تلفن همراه داراي يك كد منحصر به فرد مشهور به IMEI يا شناسه جهاني تجهيزات سيار هستند. 
اين شماره روي هر اپراتور موبايلي، دستگاه تلفن همراه را شناسايي مي كند و به همين خاطر در رجيستري بايد روي شبكه ثبت شود. عالوه 
بر اين سيم كارت هاي موبايل به صورت بين المللي با يك شماره مشهور به ICCID شناسايي مي شوند. حتي بدون داشتن جي پي اس چون 
تلفن هاي همراه دستگاه هايي هستند كه ارسال و دريافت امواج دارند. تلفن هاي همراه براي ارتباط به دكل هاي ارتباطي مشهور به بي تي اس 
وصل مي شوند. براساس شدت سيگنال هاي ارسال و دريافت شده به بي تي اس ها، هر اپراتور موبايلي مي تواند با روش مشهور مثلث سازي 
محل گوشي موبايل را تعيين كنند. در روش ناوبري هذلولي هم با توجه به تأخير )TDOA( بين دريافت سيگنال توسط دو دكل از يك منبع 
)گوشي( و محاسبه فاصله هركدام از آنها با منبع سيگنال ها، يك هذلول به دست مي آيد. رسم تمام مكان هاي بالقوه)مكان هندسي( از گيرنده 
براي اين تأخير اندازه گيري شده نمودارهايي از يك سري خطوط هذلولي توليد مي كند. با در اختيار داشتن اندازه گيري هاي به دست آمده 
 Y طول( و( X از سيگنال دريافتي و انطباق آن با يكي از خطوط هذلولي مكان گيرنده را در ۲محل مشخص مي كند. با وجود 3دكل، مختصات
)عرض( موقعيت گوشي و با وجود دكل چهارم مختصات Z )ارتفاع( اش هم به دست مي آيد. با توجه به وجود تعداد زيادي دكل، مختصات پيدا 

شده دقيق تر هم به دست خواهد آمد.
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از 500كيلومتر پياده راه سازي تا بازپيرايي 5 ميدانگاه
به جز اجراي هزار پروژه كوچك مقياس قرار است تا پايان سال جاري، 28پروژه عمراني كه از سال هاي گذشته باقي مانده يا به تازگي 
كليد خورده اند به بهره برداري برسند. بازپيرايي 5ميدانگاه مهم تهران ازجمله اين پروژه هاست كه به تازگي در دستور كار شهرداري 
قرار گرفته و سازمان عمران مناطق شهرداري آن را اجرا مي كند. ميدانگاه امين السلطان،  باغ فردوس، متروی صادقيه، ميدان صادقيه 
و ميدان جهاد اين ميدانگاه ها هستند و تا پايان سال بازپيرايي آنها انجام خواهد شد. ميدان امين السلطان كه به عنوان بزرگ ترين 
ميدان تهران در دوران قاجار نيز شناخته مي شود، بخشي از طاق ضربي اش در فروردين امسال به دليل بارندگي ريزش كرد و مورد 

ايمن سازي  قرار گرفت و هم اكنون قرار است مرمت و بازپيرايي شود.
باغ فردوس واقع در خيابان وليعصر)عج( و به جا مانده از دوره قاجار، قرار اســت به ميدانگاه پياده در دوره جديد مديريت شهري 
تبديل شود. ميدانگاه فعلي بر بستر يك قنات قرار گرفته و معاونت عمراني شهرداري بازپيرايي اين ميدان را در اولويت هايش قرار 
داده است. به جز بازپيرايي ميدانگاه ها، پروژه پالزاي ميدان امام خميني در منطقه12 نيز ازجمله پروژه هاي جديد است. اين ميدان 
در زمره قديمي ترين ميدان هاي شهر است و پالزاي آن به ساماندهي ورودي گذر الله زار از ميدان امام خميني)ره( تا خيابان جمهوري 
اسالمي اختصاص دارد. اين مسير در واقع اجراي سياست شهرداري تهران مبني بر كاهش مسيرهاي خودرومحور در شهر و گسترش 
مسيرهاي پياده راه است. نمونه اين اقدام، اجراي پالزاي هفتم تير است كه تيرماه سال گذشته بهره برداري شد. احداث سالن تطهير و 
سردخانه بهشت زهرا)س(، احداث و تجهيز مددسراي بانوان، بازسازي و تجهيز ساختمان مركز ارتباطات )بوستان گفتگو(، كتابخانه 
تخصصي شهرسازي و معماري و مركز اسناد رسمي، توسعه قطب گردشگري و صنايع خالق جنوب تهران و تكميل مجموعه ورزشي 

شهرك نفت از ديگر پروژه هاي جديد سازمان عمراني شهرداري تهران هستند كه در سال۹۹ افتتاح مي شوند.

پروژه هاي مانده از سال هاي قبل 
تعدادي ديگر از پروژه هايي كه قرار است تا پايان سال بهره برداري شود، در سال هاي گذشته آغاز شده است. مركز همايش هاي 
رازي)طغرل( ازجمله اين پروژه هاست كه هم اكنون ۹۹درصد پيشرفت اجرايي داشته است. مجموعه فرهنگي خدماتي طغرل 30هزار 
مترمربع زيربنا دارد و داراي كتابخانه، موزه،  واحدهاي فرهنگي و خدماتي است و در آينده نيز يك آمفي تئاتر به آن افزوده خواهد 
شد. اين مركز مدرن به شكل دايره احداث شده و هزارنفر گنجايش دارد. يكي ديگر از پروژه هايي كه از سال هاي قبل باقي مانده، 
مرمت و ايمن سازي  مسجد ارگ است كه هم اكنون ۹5درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. سفت كاري، كف سازي  حياط و تكميل 
سرويس هاي بهداشتي ازجمله اقداماتي است كه در مسجد ارگ به اجرا درآمده است. خانه اميرخسرو افشار واقع در خيابان سميه 
نيز در حال مرمت و بازسازي است و تاكنون 85درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. اين خانه در فهرست آثار ملي ثبت شده است.
مجموعه فرهنگي ساختمان خانه شهر )بلديه( نيز در سال جاري بهره برداري خواهد شد. ساختمان خانه شهر حدود 18هزار مترمربع 
زيربنا دارد و در زميني به متراژ 4800مترمربع در ضلع شــمالي ميدان امام خميني در حال اجراست. اين پروژه تاكنون 46درصد 
پيشرفت فيزيكي داشته است. اين ساختمان قرار است به محلي براي برگزاري رويدادهاي مرتبط با برنامه ريزي شهر و گفت وگوي 
مردم و متوليان شهر تبديل شود. سالن نمايش،  كافه رستوران، عكاسخانه، كافه كتاب و گالري موزه ازجمله امكانات اين مجموعه است. 
احداث ساختمان فروشگاه شهروند در منطقه7 با 83درصد پيشرفت، احداث و تكميل اسكان كارگري و سوله بازيافت منطقه13 
شهرداري تهران با 82درصد پيشرفت، سوله انبار منطقه13 با 45درصد پيشرفت، احداث و بازسازي مسير براري در محدوده محله 
پيروزي با ۹5درصد پيشرفت، بازسازي و مرمت مسجد شيخ فضل اهلل نوري با 12درصد پيشرفت، پاركينگ 550 واحدي اميركبير 
با 53درصد پيشرفت، محور نيلوفري يا ساماندهي خط راه آهن تهران-تبريز با 11درصد پيشرفت، پاركينگ 3۹0واحدي باقري با 
۹درصد پيشرفت و بازسازي مجموعه هاي ورزشي سازمان ورزش با 85درصد پيشرفت ازجمله ديگر پروژه هايي است كه تا پايان 
سال۹۹ به بهره برداري خواهد رسيد. ايجاد و بهسازي 500كيلومتر طول مسيرهاي پياده با اولويت بهسازي براي معلوالن و ايجاد 

مسيرهاي دوچرخه سواري در سطح شهر تهران )پياده رو سازي  كريمخان( نيز با 50درصد پيشرفت همراه بوده است.
ث

مك

شوراي شــهر در بودجه ســال جاري 
پايتخت، اعتباري 2هزار ميلياردي براي عمران

اجراي هزار پروژه كوچــك مقياس و 
محلي تا پايان سال درنظر گرفته تا پاسخگوي نياز هاي 
هرچند كوچك اما مهم شــهروندان شده و احساس 
رضايت و دلبستگي به منطقه مسكوني را در آنها ارتقا 

دهد.
تا پيش از اين، شعار محله محوري در شهرداري تهران 
حول فعاليت هاي فرهنگي قرار داشت اما در سال جاري 
تمركز بر حل مشــكالت با تعريف پروژه هاي كوچك 
مقياس در دل 352محله شــهر تهران كليد خورد تا 
در كمترين زمان نتايجش به ثمر بنشيند. كارشناسان 
معتقدند انجام فعاليت ها و پروژه ها در مقياس كوچك 
و محلي، حس تعلق و همبستگي ســاكنان محله را 
افزايش خواهد داد. انتخــاب پروژه هاي هر محله نيز 
به عهده شــوراياران گذاشته شــده كه به گفته آرش 
حسيني ميالني،  عضو شوراي شهر، شروع خوبي براي 
بها دادن به نظرات ساكنان محالت بوده و تالشي است 

براي نمايش جايگاه شوراياران.
افشين حبيب زاده، عضو شوراي شهر نيز معتقد است: 
»اجراي اقدامــات در كوتاه ترين زمان و در نقاطي كه 
مردم به صورت روزانه با مشــكالت آن درگير هستند 
تأثيرات مستقيم در زندگي آنها خواهد شد.« اجراي 
اين پروژه ها همواره طي سال ها در دستور كار مناطق 
شهرداري قرار گرفته اما جمع كردن آنها در فهرستي 
هزارتايي و اختصاص بودجــه اي جداگانه براي اجرا، 
نشانگر اهميت ويژه طرح ها و اقداماتي است كه شايد از 
چشم مسئوالن دور مي ماند اما تأثير پررنگ و بسزايي 

در زندگي ساكنان يك محله خواهد داشت.

شناسايي دغدغه هاي محلي شهروندان 
نظرسنجي هاي متعددي در شهرداري تهران صورت 
گرفته و مديران شهري براســاس اين نظرسنجي ها 
معتقدند كه جنس دغدغه هاي مردم محالت با رويكرد 
جديد مديريت شهري در توجه به محله ها همخواني 
دارد و اين امر در ترسيم مسير و چشم انداز آينده شهر 
بسيار مؤثر است. اواخر سال گذشته حامد مظاهريان، 
معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران 

به بررســي رضايت مندي شــهروندان از شهر تهران 
اشاره كرد و گفت: »47درصد مردم نسبت به موضوع 
آبگرفتگي و رفــع آن ناراضي بوده انــد. 75درصد از 
وضعيــت كفپوش هاي معابر، 60درصــد از وضعيت 
آسفالت و 35درصد از وضعيت ميادين ميوه و تره بار، 
54درصد از زمين هاي بازي و 53درصد از روشــنايي 

معابر ناراضي بوده اند.«
 اقداماتــي كه مناطــق 22گانه در محــالت خود به 
انتخاب شوراياران در دســتور كار قرار داده اند نيز از 
همين جنس اســت؛ پروژه هايي همچون آســفالت 
معابر، مناسب سازي  بوستان ها، اصالح هندسي معابر، 
جدول گذاري و... تا به تعبير مظاهريان »تالشي براي 
ساماندهي عادالنه تر خدمات شهري باشد و در نهايت 
به جذب مشاركت شــهروندان در تصميم گيري و در 

نتيجه به ترويج حكمروايي مطلوب شهري منجر شود.« 
به گفته مظاهريان در بسياري از كشورهاي توسعه يافته 
نيز مديريت شهري با توجه به مفهوم محله و همسايگي 
براي ساماندهي عادالنه تر خدمات شهري برنامه ريزي 

و تالش مي كند.

فرصت 7ماهه شهرداري براي اتمام پروژه هاي محلي 
آنگونه كه مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت 
مالي شــوراي شــهر هم اعالم كرد، در راستاي سند 
تحول شهر تهران، شوراياران 3مشكل مهم هر محله 
را شناسايي كرده تا در ليســت پروژه ها ي هزارتايي 

كوچك مقياس قرار دهند.
در اين بين برخي مناطق فهرست پروژه هاي خود را 
بسيار سريع اعالم كرده و وارد فاز اجرايي شدند تا جايي 
كه هفته اول خرداد ماه پروژه اتصــال كندرو خيابان 
شهيدباقري به بزرگراه آزادگان به عنوان نخستين پروژه 
كوچك مقياس شهرداري، در منطقه18 بهره برداري 
شــد. اما آنگونه كه معاونت فني و عمراني شهرداري 
اعالم كرده تاكنــون 37درصد از برنامــه پروژه هاي 
محله اي عملياتي شده و شهرداري فرصت دارد طي 
ماه هاي باقيمانده تا پايان سال، 63درصد ديگر را نيز 

به نتيجه برساند.

1000پروژه كوچك مقياس و محلي با مشاركت شوراياران انتخاب و تا پايان سال اجرا مي شود و به بهره برداري می رسد

گزارشي از وضعيت پروژه هاي محله اي مهم كه تا پايان سال در تهران به اجرا در خواهد آمد

پروژه پالزای ميدان امام خمينی)ره( با سرعت قابل قبول در حال انجام است.    عكس/همشهري: محمد عباس نژاد

انتخاب بامردم، اجرا با شهرداري
الهام مصدقي راد

خبر نگار

خبرهاي كوتاه

  دوره هاي معاينه فني خودروهاي 
فرسوده كاهش يابد

حسين مقدم، مديرعامل ستاد معاينه فني 
خودروهاي شــهر تهران: حدود 400هزار 
خودروي فرسوده در سطح شهر تهران وجود 
دارد. در آيين نامه جديد مربوط به قانون هواي 
پاك بايد دوره هاي معاينــه فني خودروهاي 
فرسوده كاهش يابد. خروج خودروهاي فرسوده 
به كندي انجام مي گيرد. به نظر مي رسد براي 
حفظ   ثبــات و ايمني و كاهــش آاليندگي 
خودروهاي فرسوده تنها راهكار اجرايي موجود 
كاهــش دوره معاينه فني و كنتــرل و پايش 
مستمر اين خودروهاســت. همان طرحی كه 
براي خودروهاي عمومي و تاكسي ها در حال 
انجام است براي خودروهاي شخصي نيز بايد 
اجرا شود. هم اكنون دوره معاينه فني تاكسي 
براساس ســن هر 6ماه و يا 3ماه يك بار است؛ 
به طور مثال هر خودروي فرســوده در ســال 
بايد 4بار معاينه فني شــود و بر همين اساس 
پيشنهاد ما به سازمان حفاظت محيط زيست در 
تهيه آيين نامه جديد اين بوده كه عالوه بر سن، 
موضوع معاينه فني نيز در تشخيص فرسودگي 
خودرو مدنظر قرار گيرد و به نحوي عدم موفقيت 
خودرو در اخذ معاينه فني ســه ماهه به منزله 

فرسوده بودن خودرو لحاظ شود. )فارس(

  رونمايــي از داشــبورد مديريتي 
خدمات شهري

 مجتبي يزداني، معاون خدمات شــهري 
شــهرداري تهران:  به دنبال ضرورت ايجاد 
داشبورد مديريتي براي اين معاونت، اين پروژه 
در اداره كل برنامه ريزي و توسعه شهري تعريف 
و هم اكنون پس از راه اندازي، آماده بهره برداري 
اســت. با بهره برداري از پروژه هــاي فناوري 
اطالعات در سطح ســازمان ها و شركت هاي 
اين حوزه و فراهــم كردن بســتر اطالعاتي 
مناسب، از ابتداي سال جاري كار روي پروژه 
راه اندازي داشــبورد مديريتي آغاز شد و اين 
سيستم هم اكنون آماده بهره برداري است. اين 
داشبورد مديريتي يك ســامانه اطالع رساني 
آنالين و آفالين است كه مديران ارشد در لحظه 
مي توانند آخرين شاخص هاي مديريتي شهر و 
شهرداري را مشاهده كنند و در واقع تسهيل گر 
بستر تصميم گيري براي مديران خواهد بود.

)همشهری(

كارشناسان معتقدند بهره برداري از 
پروژه هاي محلي، احساس تعلق به 

منطقه مسكوني را ارتقا خواهد داد

پروژههايآغازشدهازسالهايقبلكهتاپايانسالجاري
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رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران:
مديريت شهري نيازمند جدي پژوهش هاي تحليل است

رئيس كميســيون شهرسازي و 
معماري شــوراي شــهر تهران مطالعات

پژوهش ها و گزارش هاي تحليلي را 
نيــاز جــدي مديريــت شــهري و به خصوص 
كميســيون ها و حوزه هــاي تخصصي شــورا و 

شهرداري تهران عنوان كرد.
به گزارش همشهري، محمد ساالري در جلسه اي 
با رئيس و معاونان مركز مطالعات و برنامه ريزي 
شهر تهران گفت: »يكي از موضوعاتي كه اكنون 
براي تصميم گيري ها در حوزه شهري بايد به آن 
توجه بيشتري شود، ارائه پژوهش ها و گزارش هاي 
تحليلي است. در جلساتي كه با دوستان سازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات شــهرداري تهران 
نيز داشــتم نيز به اين موضوع اشــاره كرده ام، 
به رغــم ظرفيت هاي خوبي كه اين ســازمان در 
شــهرداري تهران دارد، اما هر زمــان كه نياز به 
گزارش هاي تحليلي بــراي تصميم گيري داريم 
خيلي نمي توانيم دريافتي از اين مجموعه داشته 
باشيم.« رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شــهر تهران با تأكيد بر ضرورت نياز به 
گزارش تحليلي يادآور شد: »بعد از گذشت سال ها 
از اجراي طرح جامع و تفصيلي شهر تهران بايد 
با صراحت اعالم كنيم، روند توسعه آينده و آتي 
شهر به چه سمت و سويي باشد. به عنوان مثال، 
جمعيت پذيري يا ميــزان بارگذاري ها در كدام 
مناطق بيشتر شــده و تأثيرات آن در سرانه هاي 
خدماتي اكنون چگونه اســت؟ يــا اين كه نهايتا 
كيفيت زندگي در مناطق و محالت مختلف اكنون 
در چه وضعيتي است و براي حل مشكالت محالت 
بايد به چه شاخص هايي توجه و چه برنامه هايي 
را عملياتي كنيــم.« به نظر ســاالري، تمام اين 

بررسي ها درصورتي  كه گزارش هاي تحليلي در 
اين زمينه وجود داشته باشد، ميسر خواهد بود.

ســاالري گفت: »همچنين در زماني كه برنامه 
توسعه سوم شهر تهران را تصويب مي كرديم، بارها 
به اعضاي شوراي شهر اعالم كردم؛ درست است 
كه شهر تهران نياز به يك برنامه 5ساله دارد كه 
به عنوان يك قانون فرادســت بايد از آن استفاده 
شود. اما اگر اين برنامه 5ساله چه در سطح ملي 
و چه در ســطح محله اي اگر به نتيجه نمي رسد، 
به اين دليل است كه در فرايند تدوين، حسابرسي 
مالي به منظور تعيين ميــزان بودجه الزم براي 
اجراي مفاد برنامه ها انجام نمي شــود و يا ميزان 
تحقق پذيري آن براســاس قوانين فرادســت و 
الزاماتي كه در اين زمينه وجــود دارد زياد مورد 
توجه و بررســي قرار نمي گيرد؛ به همين دليل 
است كه غالب اين برنامه ها به صورت آرمانگرايانه 
تدوين مي شــود.« او در عين حــال عنوان كرد: 
»خوشبختانه نگاه شهردار تهران مطالعاتي است 
و دكتر حناچي مي تواند در مدت زمان باقي مانده 
اگر با شوراي شــهر تهران همراهي كند كارنامه 
خوبي را از خود به يادگار بگذارد. به اين دليل كه 
مبناي فكري ايشان پژوهش محور و كيفي سازي  

و توجه به هويت شهر است.«
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احتمال تشكيل سازمان متروي 
حومه اي تهران

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري تهران از 
احتمال تشكيل سازمان متروي حومه اي تهران ذيل مترو

سازمان همياري شهرداري هاي استان تهران خبر 
داد. محمد تقي زاده ضمن اشاره به لزوم پيگيري احداث خطوط 
حمل ونقل ريلي جديد در استان تهران به دو دستور كار مهم اشاره 
كرده و به ايســنا گفتــه: مجموعــه اي ذيل ســازمان همياري 
شهرداري هاي استان تهران به نام سازمان حمل ونقل ريلي )مترو( 
حومه تهران براي استان تهران شكل خواهيم داد. در مرحله بعد نيز 
ضمن رايزني با نمايندگان مجلس خواستار گنجاندن اين موضوع 
در تبصره بودجه شــده و از آنها مجوز تشكيل سازمان حمل ونقل 
ريلي در سطح استان ها را خواهيم خواست. وي درخصوص احداث 
قطارهاي حومه اي در استان تهران نيز گفت:هم اكنون اسالمشهر 
با شركت متروي تهران در حال پيشبرد پروژه خط ريلي است.  براي 
متروي پرند نيز حدود 150ميليارد تومان منابع مالي نياز است و 
شركت شهر جديد پرند پذيرفت تا بخشي از اين پول را پرداخت كند 
اما با اين اختالف قيمت شهرداري تهران اعالم مي كند نمي تواند كار 
را پيش ببرد و شهر جديد پرند هم توان افزايش اين بودجه را ندارد 
به همين دليل به دنبال اين هستيم تا بتوانيم مشكل مالي متروي 
پرند را با شيوه هايي مثل مشاركت حل كرده و به پيش ببريم. معاون 
استاندار تهران همچنين به تالش براي ايجاد ساختار حمل ونقل 
عمومي در استان اشــاره كرد و افزود: از طريق تعامل با دفتر فني 
وزارت كشور، در تالش هستيم اين ساختار را در استان تهران ايجاد 
كنيم. ســاختار حمل ونقل عمومي به ويژه ريلي در استان تهران 
مغفول مانده است.خطوط ريلي تحت عنوان راه آهن نيز وجود دارد 
كه فلسفه اش انتقال بار و مســافر در بين استان هاست و امكانات، 
 نيروي انساني و ساختار ســازماني اش براي درون شهري متفاوت 
است. تقي زاده به برگزاري جلسات متعدد با راه آهن و وعده هاي داده 
شده توسط راه آهن براي احداث راه آهن ريلي غرب تهران و جنوب 
شهر ورامين و پاكدشــت نيز اشــاره كرد و افزود: هيچ يك از اين 
وعده ها محقق نشده اســت و حتي تاكنون به مرحله مطالعه نيز 

نرسيده و كاري انجام نشده است.
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مهدي طارمي فصل درخشاني در ريوآوه پرتغال پشت سر گذاشت. 
بنابراين اصال عجيب نيست كه شــايعات زيادي در مورد حضور 
مهدي در باشگاه هاي بزرگ تر مطرح شود. اين مدت كلي اسم از 
ليگ هاي مختلف به عنوان مقصد احتمالي طارمي قطار شده؛ از 
مارسي فرانسه تا آستون ويالي انگليس و پورتو و بنفيكا در خود 
پرتغال. حاال اما شنيده مي شود ممكن است طارمي با كارواخال، 
سرمربي ريوآوه راهي براگا شــود؛ تيمي كم نام و نشان تر از همه 
مشــتريان مهدي. اين يعني اگر حضور كارواخال در براگا قطعي 
شــود، طارمي هم با او به همين تيم مي رود. براگا امسال در ليگ 
پرتغال سوم شــده و فقط 2 پله باالتر از ريوآوه است. كاش مهدي 
احساسي تصميم نگيرد. دوست نداريم داستان او  و كارواخال شبيه 
ماجراي سردار آزمون شود كه ســال ها با قربان برديف از اين تيم 

روسي به آن يكي تيم روسي منتقل مي شد.

»قربان برديف« طارمي؟

رسانه هاي يونان خبري مبني بر توافق احسان حاج صفي با باشگاهي 
به نام »آريس« در ليگ اين كشور منتشر كرده اند. اين در حالي است 
كه حاج صفي هنوز يك فصل ديگر با تراكتور قرارداد دارد. 3 كاپيتان 
تيم ملي ابتداي فصل گذشته قرارداد 3 ساله با تراكتور بستند، اما حاال 
آماده ترين شان كه همين حاج صفي است پيشنهاد خارجي دريافت 
كرده است. ظاهرا در قرارداد او بندي وجود دارد كه درصورت دريافت 
پيشنهاد خارجي مي تواند راحت آزاد شود و برود. اگر اين موضوع 
درست باشد، بايد از مديران تراكتور پرسيد اين چه مدل قرارداد بستن 
است؟ معلوم است كه با دريافتي دالري احسان از تراكتور، هيچ تيم 
داخلي قدرت جذب او را ندارد. بنابراين قرارداد 3 ساله بايد حفظ اين 
بازيكن را در برابر پيشنهادهاي خارجي تضمين مي كرد؛ اتفاقي كه 

نيفتاده و عمال شاهد باج دادن باشگاه به بازيكن بوده ايم.

اين چه قراردادي است بستيد؟

بين خبرهايي كه اين روزها زياد تكرار مي شوند، يك تيتر آشنا هم 
به اين شرح داريم: »شكست ميوندالن در ليگ نروژ«. بعيد است 
سرنوشت اين تيم حتي براي جمعيت 5 ميليون نفري خود نروژ 
هم جالب باشد، اما دليل بازتاب خبر در ايران حضور سوشا مكاني 
در ميوندالن است. دروازه بان ايراني با بازگشايي مسابقات در نروژ 
به تيم سابقش برگشته و فعال همه بازي ها را جز يكي باخته است. 
آخرين شكست ميوندالن هم يكشنبه شب با نتيجه 3 بر صفر رقم 
خورد و باعث شد اين تيم به قعر جدول رده بندي سقوط كند. آقاي 
مكاني در اين بازي زحمت كشيد و 2 گل پاياني را در دقايق 86و 
87 پشت سر هم دريافت كرد. سوشــا روزهاي آخر حضورش در 
ايران اعالم كرده بود قصد دارد كتاب زندگي اش را بنويسد. استدعا 

مي كنيم اين هنرنمايي هاي اخير از قلم نيفتد.

اينها را هم بنويس!

نكته بازي

بهروز رسايلي| اتفاقاتي كه اين هفته ها در ليگ برتر رقم خورد، حساسيت 
مسابقات جام حذفي را هم دوچندان كرد. اين بازي ها به مرحله نيمه نهايي 
رسيده، اما هنوز يك بازي از دور يك چهارم باقي مانده كه يكشنبه آينده 
بين استقالل و سپاهان برگزار خواهد شد. برنده اين مسابقه به جمع 3 تيم 
پرسپوليس، تراكتور و نفت مسجدسليمان مي پيوندد تا از روز 30مرداد با 

پايان يافتن ليگ برتر، شاهد انجام ديدارهاي جام حذفي باشيم.

  يحيي و تارتار گارانتي دارند
پرسپوليس و نفت مسجدسليمان 2 تيمي هســتند كه حضورشان در 
نيمه نهايي قطعي شده است. صندلي ســرمربيان هر 2 تيم هم حسابي 
محكم است. يحيي گل محمدي با پرسپوليس قهرمان ليگ برتر شده و رقم 
خوردن هيچ نتيجه اي در جام حذفي موقعيت او را به خطر نخواهد انداخت. 

مهدي تارتار هم عملكردي فوق العاده روي نيمكت نفت مسجدسليمان 
داشته است. او از مدت ها پيش خيال مردم هواداران را از بقاي نفت در ليگ 
راحت كرده؛ تيمي كه فقط 4بار يعني به اندازه قهرمان ليگ باخته و با 18گل 
خورده بعد از پرسپوليس صاحب بهترين خط دفاعي مسابقات است. همين 
حضور نفت در نيمه نهايي جام حذفي هم يك ارزش افزوده براي اين تيم به 
شمار مي آيد. بنابراين تارتار نبايد نگران موقعيتش باشد، مگر اينكه خودش 

بخواهد مسجدسليمان را ترك كند.
  3 مربي؛ شديدا در خطر

وضعيت براي 3 مربي ديگر باقيمانده در مسابقات اما به شدت خطرناك 
است. فرهاد مجيدي بعد از پيروزي بر سپاهان در ليگ، شانس زيادي براي 
كسب عنوان نايب قهرماني دارد، اما بسياري بر اين باورند كه حضور او روي 
نيمكت استقالل براي فصل بعد، صرفا با فتح جام حذفي تضمين خواهد 

شد. اين حتي جزو وعده هاي سه گانه خود مجيدي هم بود؛ جايي كه او قول 
داد ضمن كسب سهميه آسيايي در ليگ و نيز صعود از مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان، استقالل را به قهرماني جام حذفي هم برساند. بنابراين ناكامي 
در اين جام ممكن است به قيمت بركناري مجيدي تمام شود. وضع امير 
قلعه نويي حتي از اين هم بدتر است. نتايج ضعيف سپاهان در هفته هاي 
اخير هواداران اين تيم را به شدت كالفه كرده است و اگر قرار باشد ناكامي در 
جام حذفي هم به آن افزوده شود، بسيار بعيد است اصفهاني ها با امير مدارا 
كنند. جو بدي كه االن عليه قلعه نويي وجود دارد، صرفا با قهرماني در جام 
حذفي كمي تلطيف خواهد شد. نفر سوم هم ساكت الهامي است؛ وارث 
غيرمنتظره جاه طلبي هاي زنوزي كه نيمكت تراكتور را از امثال توشاك و 
دنيزلي تحويل گرفت. طبيعتا مالك باشگاه كه با سرمربي اسبق رئال مادريد 
مدارا نكرد، خيلي به الهامي فرصت نخواهد داد. ساكت در ليگ خوب شروع 

كرد، اما در ادامه دچار افت شد. قهرماني جام حذفي به احتمال زياد او را براي 
شروع ليگ بيستم روي نيمكت سرخپوشان تبريزي نگه خواهد داشت، اما 
شكست در اين بازي ها به منزله پايان زودهنگام روياهاي ساكت خواهد بود.

  استقالل به قهرماني پرسپوليس حساس است
از زمان آغاز مسابقات ليگ برتر در ايران، استقالل 4 بار قهرمان جام حذفي 
شده و جالب اينكه 3 بار از اين دفعات، همزمان با قهرماني پرسپوليس در 
ليگ برتر بوده است! در ليگ هاي اول، هفتم و هفدهم استقالل در حالي جام 
قهرماني مسابقات حذفي را باالي سر برد كه پرسپوليس قهرمان ليگ برتر 
شده بود. اين يعني از نظر غريزي، آبي ها به موفقيت رقيب ديرينه حساس 
هستند و وقتي قهرماني سرخپوشان را مي بينند، با عطش و انگيزه بيشتري 
براي كاميابي در تورنمنت باقي مانده تالش مي كنند. آيا اين نيروي محركه، 

در جام حذفي امسال هم به كمك استقالل خواهد آمد؟

 مطهري و تكذيب اختالف با مجيدي
ارسالن مطهري شايعه اختالف با فرهاد مجيدي را تكذيب كرده است. او در اين خصوص مي گويد: »رابطه من و 
آقای مجيدی بسيار خوب و حرفه ای است و من از حضور در استقالل راضی هستم. تمركز ما روی موفقيت در ادامه 
ليگ، جام حذفی و آسياست و می خواهم بدون توجه به حرف و حديث ها با استقالل روزهای خوبی داشته باشم.«

مربياني هستند كه چه ببرند   چه ببازند، در نشست هاي خبري حاضر 
مي شوند و با خبرنگاران حرف مي زنند. اين مربيان شايسته تحسينند. 

يك نمونه عالي در اين مورد برانكو ايوانكوويــچ بود. او نه تنها در همه 
نشســت ها حاضر بود )شــايد فقط يك بار بعد از باخت به ذوب آهن 
مصاحبه نكرد(، بلكه طبق عادت شــخصي اش در نخســتين جلسه 
تمريني بعد از هر بازي هم درها را باز مي گذاشت و جواب نمايندگان 
رسانه ها را مي داد. اين اتفاق حتي بعد از رسوايي باخت به قشقايي هم 
تكرار شد. االن اما فوتبال ايران در قطب ديگر داستان يك پديده جالب 
پيدا كرده كه او فرهاد مجيدي است؛ مردي كه چه مي برد و چه مي بازد 

در نشست خبري حاضر نمي شود! 

معلوم نيســت اين كار فرهاد از نظرش باكالســي حساب مي شود يا 
داســتان چيز ديگري اســت، اما به هر حال پيش از بازي با سپاهان 
انتقادها از مجيدي به همين دليل بــاال گرفت. بنده خدا مجيد نامجو 
مطلق هم قول داد جناب سرمربي لطف كند و در نشست خبري بعد 
از بازي حاضر شود، اما مجيدي با وجود كسب يك پيروزي ارزشمند 
باز هم به كنفرانس نيامد. اين بار علت غيبت آقاي مربي، استرس باال 
عنوان شد؛ اما سؤال اينجاست كه مگر ما در فوتبال استرس پايين هم 
داريم؟ وقتي يك نفر چه بعد از بازي با نفت آبادان و چه مسابقه با سايپا 

و سپاهان در نشست حاضر نمي شود، اين ديگر ربطي به اضطراب و اين 
قبيل داستان ها ندارد.غيبت در نشست خبري بعد از بازي شنبه شب اما 
بي احترامي دوبل مجيدي بود؛ هم به اصحاب رسانه و هم به آقا مجيد 
نامجو مطلق، كسي كه وعده اش در جمع خبرنگاران محقق نشد. كاش 
الاقل احترام رفيق و همكارت را نگه مي داشتي استاد! جالب است كه 
فرهاد مجيدي هميشه مي گويد با ديدن نامجو عاشق پيراهن شماره 7 
استقالل شده؛ اما در عمل نشاني از پايبندي به حرمت اين پيشكسوت 

ديده نمي شود.

  بي احترامي دوبل
    چرا غيبت فرهاد مجيدي در نشست خبري

   اين بار زشت تر از هميشه بود؟

  يك صندلي براي 3 نفر
  چرا جام حذفي امسال از هر زمان ديگري حساس تر است؟
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اميرحســين اعظمي| مجيد جاللــي پيش از 
تعطيالت ليگ به خاطر كرونــا، نتايج خوبي با 
گل گهر مي گرفت اما در شــروع مجدد ليگ در 
مسير ناكامي گام برداشت و تا آستانه كناره گيري 
از سرمربيگري اين تيم هم پيش رفت. حاال جاللي 
پس از نيامدن مهاجري به سيرجان و ابقا شدن در 
سمتش، توانسته شرايط گل گهر را تغيير دهد. 
پس از امتياز گرفتن جاللي از شــاگرد سابقش و 
اميدوار شــدن به بقا در ليگ برتر، گفت و گويي 

اختصاصي با او داشتيم.

 از بازي با فوالد و گرفتن يك امتياز 
شروع كنيم كه اميدهاي گل گهر براي بقا در ليگ 

برتر را بيشتر كرد.
من بعد از بازي گفتم كه اين يك امتياز به درد تيم 
ما خواهد خورد. بازي خيلي سنگين و فشرده اي بود 
و فوالد نتوانست كوچك ترين موقعيتي روي دروازه 
ما ايجاد كند. به هر حال از وضعيتي كه تا چند هفته 
پيش داشتيم، فاصله گرفته ايم ولي براي بقا بايد به 
يك اطمينان صددرصدي برسيم. براي بقا بايد نفت 

را ببريم و كار را تمام كنيم.
 از كار كردن در گل گهر بگوييد. به نظر 

تا اينجا تجربه سختي بوده است.

در مورد اين موضوع در آينده بهتر مي توانم صحبت 
كنم.

 چرا در يك مقطع تصميم به استعفا 
گرفتيد؟

من باشگاه گل گهر را دوست دارم و در حوزه مديريت 
افرادي در باشگاه هستند كه براي آنها احترام خاصي 
قائلم. من تصميم به استعفا گرفتم تا دست مسئوالن 
باشــگاه براي تغيير باز باشــد، ولي در نهايت وقتي 
ديدم كه باشگاه به من اعتماد دارد، با شوق و انگيزه 

بيشتري برگشتم و كارم را ادامه دادم.
 ولي باشــگاه گل گهر بــراي رضا 
مهاجري بليت هم گرفته بود كه به ســيرجان 

بيايد و هدايت تيم را بر عهده بگيرد.
باور كنيد من از اين اتفاقات كامال بي اطالع هستم. 
من استعفا دادم و ديگر چيزي را هم پيگيري نكردم 
ولي 2روز بعد رئيس هيأت مديره باشگاه با من تماس 
گرفت و گفت كه با استعفاي من موافقت نشده است.
 در آن مقطع كه نتايج خوبي نگرفتيد، 
تيم يكباره وارد حاشيه شد و حتي گفته مي شد 

كه كنترل تيم از دست شما خارج شده است.
اصال اينطور نيست و كنترل تيم از دست من خارج 
نشده بود. تيم در 3بازي نتيجه نگرفته بود و من هم 

مي خواستم دست مسئوالن را باز بگذارم.

 پس از ناكامي هــاي گل گهر بحث 
انتقادات شما از مربيان خارجي بازهم داغ شد 
و خيلي ها با اين موضوع شــوخي كردند. با اين 
اتفاق به نوعي نقدهاي مجيد جاللي از خارجي ها 

زير سؤال رفت.
اينكه فقط مربيان خوب با نتيجه گيري موفق، حق 
انتقاد كردن داشــته باشــند، اصال درست نيست. 
مگر فقط مربياني كه خــوب نتيجه مي گيرند بايد 
انتقاد كنند؟ تيم ما در چند هفتــه نتيجه نگرفت 
و اين در حالي اســت كه قبل از تعطيلي مسابقات 
شرايط خوبي داشتيم. وقتي تيم چند هفته نتيجه 
نمي گيرد، برخي فرصــت الزم را براي انتقاد كردن 
پيدا مي كنند. به هر حال، اين نظري اســت كه آنها 
دارند و من هــم بايد كار خــودم را انجام دهم. نقد 
كردن هميشــه در فوتبال وجــود دارد و هر فردي 

مي تواند نظر خودش را بدهد.
 قرار اســت فصل بعد هم در گل گهر 

بمانيد؟
تمام تمركز ما اين اســت كه 3بازي پاياني به اتمام 
برسد و پس از آن بايد منتظر ماند و ديد در آينده چه 

اتفاقاتي رخ خواهد داد.
 16ســال از آن روزهايي كه مربي 
جواني بوديد مي گــذرد و حاال گرد پيري هم تا 

حدودي روي صورت شما نشسته است. گذر  اين 
سال ها براي شما چطور بود؟

زمان متوقف نمي شود و هميشه كار خودش را انجام 
مي دهد. من از آن روزها خاطرات خوبي دارم و هنوز 
هم احساس مي كنم كه شوق و انگيزه 16سال پيش 
براي رســيدن به موفقيت در من وجود دارد تا آن 
روزها را تكرار كنم. من بــراي فوتبال و كارم روزي 
12ساعت وقت مي گذارم و همكارانم اين را مي بينند. 
مربيگري يك شغل پرفشار است و خيلي ها نمي دانند 
وقتي يك مربي انتظار شروع يك مسابقه را مي كشد، 

چه لحظات سختي دارد.
 تا چه زماني قصــد داريد مربيگري 

كنيد؟
تا زماني كه احساس كنم مفيد هســتم و مي توانم 
در اين فوتبال كارهاي مهم و مثبتــي انجام دهم. 
من هنوز روياها و اهدافي دارم كه در فوتبال به آنها 

نرسيده ام.
 در مورد چهارميــن قهرماني پياپي 

پرسپوليس چه صحبتي داريد؟
هر تيمي كه مي خواهد در آينده ثبات داشته باشد 
و به چنين موفقيت مهمي برســد، بايد پرسپوليس 
را زيرنظر بگيرد. پيشرفت يك تيم داليلي دارد كه 

مي توان در تيمي مثل پرسپوليس آنها را ديد.

دوئل زنوزي- زنوزي 
پيچيده تر شد

 با ناكامي اين هفته تراكتور
 و ماشين سازي، تقابل 2هفته بعد آنها 

حساسيت بيشتري پيدا كرد
در شب اول از مسابقات هفته بيست وهفتم ليگ 
برتر تراكتور در تبريز با نتيجه مساوي بدون گل 
متوقف شد و در كورس كسب سهميه، 2 امتياز 
بسيار حياتي را از دســت داد. در همين شب اما 
ديگر تيم محمدرضا زنوزي يعني ماشين سازي 
در تهران برابر سايپا با يك گل ديرهنگام شكست 
خورد تا بار ديگر به منطقه سقوط برگردد. ماشين 
27 امتيازي فعال از بقــا در ليگ برتر خاطرجمع 
نيست؛ مخصوصا كه هفته بعد هم بايد يك بازي 
6 امتيازي در خانه پارس جنوبي جم برگزار كند. 
با اين همه اما مسئله اصلي ماشين سازي نه بازي 
هفته آينده، بلكه بازي 2 هفته بعد است؛ جايي 
كه آنها در پيچيده ترين شــرايط ممكن بايد به 
مصاف برادر بزرگ ترشان يعني تراكتور بروند! اگر 
خبر برگزاري اين دوئل خانوادگي، در اين شرايط 
حساس بين 2 باشــگاه با يك مالك مشترك در 
دنيا پخش شود، همه فوتبالي هاي جهان هاج و 
واج خواهند ماند. باوركردني نيست كه ما در اين 
شرايط ليگي با پسوند »برتر« برگزار مي كنيم، اما 
اين اتفاق واقعا افتاده و هفته بيست ونهم درست 
يك هفته قبل از پايان ليگ، تراكتور و ماشــين 
بايد به مصاف هم بروند. بــا نتايج اين هفته، هر 
2تيم هم به شدت به امتيازات كامل آن ديدار نياز 
خواهند داشــت. تراكتور غيراز ديدار با ماشين، 
در 2 هفته باقيمانــده بايد به مصاف شــاهين 
بوشهر و فوالد برود كه هر 2 بازي دشواري هاي 
خاص خودش را دارد. ماشــين هــم در 2 بازي 
ديگر با پارس جم و نفت آبــادان روبه رو خواهد 
شد. صد البته منظورمان اين نيست كه نسبت به 
سالمت داربي تبريز شك داريم؛ چه اينكه در دور 
رفت هم مسابقه ســالمي ديديم و ماشين سازي 
پيروز شــد. با وجود اين، تغيير مالكيت يكي از 
2 تيم زنوزي، همه خيال هــا را راحت مي كرد. 
مخصوصا در چنين شرايطي كه يك تيم دنبال 
 سهميه آسيايي است و تيم ديگر براي بقا تالش

 مي كند.

فوتبال ايران

آب دهان هيچي، سرفه ممنوع
حتي سرفه الكي توي صورت بازيكنان 

كارت قرمز دارد
مقامات فوتبــال در دوران بعد كرونا حريف بازيكنان نشــدند كه 
در شادي هاي گل يا جشن قهرماني همديگر را در آغوش نگيرند 
يا هنگام بــازي روي زمين آب دهان پرت نكننــد. حتي در يكي 
از بازي هاي بارســلونا كه در ورزشــگاه خالي برگزار مي شد، يك 
جيمي جامپ معلوم نيست از كدام ناكجاآبادي داخل زمين پريد. 
ماســك زدن مربيان هم كه اول قرار بود اجباري باشد، اختياري 
شد. بطري آب معدني هم كه كنار زمين به وفور گذاشته مي شود 
تا بازيكنان از بطري آب دهني همديگر ننوشند. تنها تغييراتي كه 
فوتبال در دوران پس از قرنطينه نسبت به پيش از آن شاهد بوده، 
بازي هاي بدون تماشاگر )غير از بازي هاي دوستانه پاري سن ژرمن 
و يكي دو ليگ درجه چندم اروپايي(، افزايش تعداد تعويض هاي 
مجاز از 3 به 5 و نشستن بازيكنان با فاصله مجاز طرح فاصله گذاري 
اجتماعي روي نيمكت هاســت وگرنه آش همان آش است و كاسه 
همان كاسه و همه دارند از كاســه هم آش مي خورند. اول قرار بود 
بازيكنان با ماســك بازي كنند بعد ديدند نمي شود، شل گرفتند. 
حاال كه آش شور شده و مردم عادي ممكن است با تماشاي فوتبال 
فكر كنند خطر پاندمي ويروس چيني برطرف شــده، قرار اســت 
يك سري سختگيري معدود هم اعمال شــود. مردم به اين توجه 
نمي كنند كه بازيكنان مدام در حال تســت كرونــا و در قرنطينه 
هستند، همين كه همديگر را بغل مي كنند يا به يارگيري من تومن 
دست مي زنند، مردم تصور مي كنند خطر بيماري از بين رفته. فعال 
اتحاديه فوتبال انگليس كه كمتر از يك ماه ديگر ليگ برتر را قرار 
است از سر بگيرد درنظر دارد به داوران اختيار بدهد تا بازيكناني را 
كه توي سر و صورت بازيكنان ديگر سرفه مي كنند، با كارت قرمز 
مستقيم جريمه كنند. اگر مشخص شود كه سرفه آنها عمدي بوده، 
به پليس هم معرفي مي شــوند تا پرونده قضايي براي آنها تشكيل 
شود. سرفه از روي مســخره بازي هم باشــد در حكم جرم تلقي 
خواهد شد و خاطي تحت پيگرد قضايي قرار خواهد گرفت؛ چيزي 
كه درباره خطاي عامدانه منجر به مصدوميت شديد و طوالني مدت 
بازيكن حريف هم سابقه نداشته است. جرم اين حركت برابر است 
با حمله خشونت آميز به بازيكن يا تماشاگر يا مربي. چندي پيش 
ديه گو كاســتا، مهاجم جنجالي و خشن اتلتيكو مادريد به شوخي 
به سمت خبرنگاران سرفه كرد. باشگاه اسپانيايي مجبور شد اين 
حركت را تقبيح و محكوم كند. در منچســتر 4 نفر به خاطر سرفه 
كردن روي مددكاران به زندان محكوم شدند. آنها ادعا كرده بودند 
كوويد-19دارند. تف انداختن هم ممنوع اعالم شــده اما داوران 
حق برخورد قانوني با بازيكن را ندارند و تنها مي توانند به او تذكر 
بدهند تا آبرويش جلوي دوربين برود، اما در مورد ســرفه كردن 

قضيه فرق دارد.

جهان

 خبري از پول بيرانوند نشد!
پرسپوليسي ها براي پرداخت طلب برانكو ايوانكوويچ منتظر دريافت پول انتقال بيرانوند به بلژيك هستند اما براساس اعالم مديرعامل 
باشگاه هنوز خبري از اين پول نشده است! رسول پناه در اين خصوص مي گويد: »قرار بود پول انتقال بيرانوند به حساب باشگاه برسد اما 

هنوز اين اتفاق نيفتاده است. ما برنامه ريزی كرده بوديم بعد از رسيدن اين پول بخشی از طلب برانكو را به حسابش بريزيم.«

بهروز رسايلي| برانكو، كالدرون و يحيي گل محمدي 3دنياي كامال متفاوت در 
پرسپوليس داشتند؛ اولي يك ويرانه را بازسازي كرد، دومي دوران پر از رنج 
»گذار« را بر عهده گرفت و سومي همين حاال سكان يك تيم موفق را به دست 
دارد. يكي از معدود وجوه مشترك هر سه نفر اما، تأكيد روي نقش ويژه كريم 
باقري است. باوركردني نيست كه برانكو و كالدرون در پيام تبريك شان به 
مناسبت پوكر قهرماني به طور ويژه از باقري اسم برده اند. يحيي گل محمدي 
هم اخيرا در واكنش به شايعه جدايي باقري و حضورش در تيم ملي، از ضرورت 
حفظ او در كادرفني سخن گفته بود. همه اينها يعني كريم ستون موفقيت هاي 
پرسپوليس است، اما به راستي چرا كسي كه در اين سال ها حتي يك جمله فني 
هم به زبان نياورده، تا اين حد مورد وثوق است؟ به نظر مي رسد كريم باقري 

مربي، يك پديده منحصربه فرد در فوتبال ايران است.

1  قــرارداد كريم باقري در ليگ ســيزدهم به عنوان دســتيار علــي دايي فقط 
180ميليون تومان بود، اما باشــگاه امســال حاضر شــده با او قراردادي به ارزش 
يك ميليارد و 700ميليون تومان ببندد. قرارداد كريم ظرف 6سال تقريبا 10برابر 
شده، اما حتي افشاي اين رقم هم هواداران پرســپوليس را عصباني نكرد. واكنش 
بسياري از آنها اين بود كه كريم ارزش دريافت اين دستمزد را دارد. اين يعني عالوه بر 
سرمربيان مختلف، طرفداران پرسپوليس هم نقش مؤثر و ويژه باقري را به رسميت 

شناخته اند.
2  گابريل كالدرون در آخرين پيام ويدئويي اش ضمن اسم بردن از همه همكارانش 
در پرســپوليس، از كريم باقري به عنوان »برادر« خودش ياد مي كند؛ كســي كه 
هميشــه فقط به موفقيت تيم فكر مي كرد. فقط كافي اســت اين مسئله را با نوع 
قضاوت كالدرون در مورد افشين پيرواني مقايسه كنيد تا بسياري از مسائل روشن 
شــود! باقري بعد از جدايي كالدرون در مورد اين مربي گفته بود: »از همه طرف به 

او ظلم شد.«
3   راز مقبوليت كريم ساده است. در فوتبال ايران »باندبازي« حرف اول را مي زند 
و سرمربي از هيچ كس به اندازه دستيار خودش نمي ترسد، اما آقاكريم 6سال پيش 
دستيار بود، هنوز دستيار است و 6سال ديگر هم دســتيار خواهد ماند. او به سهم 
واقعي اش از فوتبال قانع اســت و دنبال براندازي سرمربي نيست. بنابراين طبيعي 

است كه براي همه يك چهره امين و مورد اعتماد باشد.
4   كريم باقري فرم مطلوب بدني اش را حفظ كرده و در بسياري از آيتم هاي تمريني 
پابه پاي بازيكنان مي دود. همين مســئله نقش مهمي در جمع شدن حاشيه هاي 
تيم دارد. او به عالوه يك كاريزماي كم نظير شخصيتي دارد كه باعث مي شود حتي 
بدفرهنگ ترين بازيكنان تيم هم حرمتش را نگه دارند. طبيعتا سود اصلي اين ماجرا 

به تيم و سرمربي اش مي رسد.
5   تغيير آدم ها، هدف كريم باقري را تغيير نمي دهد. او دل در گروي تيم و ماموريت 
حرفه اي اش دارد؛ نه اينكه اگر برانكو رفت تا مدتي دلتنگ او باشد و اگر كالدرون را 
به جفا راندند، به نشانه اعتراض كار را زمين بگذارد. همه جاي دنيا مورد اعتمادترين 
كارمندان كساني هستند كه به جاي افراد، به ســازمان وفادارند. در فوتبال ايران، 
بهترين مثال براي اين داســتان كريم باقري است؛ كســي كه در 5سال گذشته با 
5مديرعامل، 4سرپرست و 3سرمربي كار كرده، اما يك سر سوزن حاشيه نداشته 

است.

 فقط يك اسم؛ كريم
 چرا ستايش از باقري وجه مشترك هرسه مربي

  آخر پرسپوليس بوده؟

 جاللي: مگر فقط مربيان
 موفق بايد انتقاد كنند؟ 

  هنوز به خيلي از روياهايم دست نيافته ام!
    مثل 16 سال پيش شور و اشتياق دارم

  شاكي از شريك تراشي؟
 وقتي يحيي بابت دعوت از سرمربيان پيشين پرسپوليس ترش مي كند 

در پرسپوليس همنوايي فوق العاده جالبي بين بازيكنان و كادر فني عليه مديريت به وجود 
آمده است. بازيكنان پست اعتراضي مي گذارند، يحيي گل محمدي حمايت مي كند و يحيي 
حرف مي زند، بازيكنان پشتش در مي آيند. شدت اين مسئله چنان است كه بعد از اعتراض 
چند بازيكن قديمي تيم به مسائل مالي، يحيي حتي تهديد به استعفا هم كرد؛ هرچند بعدا 
به نوعي حرفش را پس گرفت. حاال همين همنوايي در داستان دعوت از برانكو و كالدرون 
براي حضور در جشن قهرماني پرسپوليس تكرار شده است. بالفاصله بعد از رسانه اي شدن 
اين خبر، يحيي با لحني تند و عجيب به مديران باشگاه يورش برد و به نوعي آنها را به تمسخر 
گرفت. همان زمان برخي از بازيكنان اصلي پرسپوليس با پست كردن عكس گل محمدي 
به حمايت از سرمربي تيم شــان پرداختند، اما مصاحبه ها همچنان ادامه دارد. در آخرين 
نمونه كمال كاميابي نيا دعوت از اين 2 مربي را اقدامي»غيرحرفه اي« دانسته است.قبال هم 
نوشته ايم كه اين رفتار باشگاه پرسپوليس با توجه به مطالبات مالي معوق هر 2 مربي، بيشتر 
شبيه يك نمايش كمدي است. پس در اين مورد بحثي باقي نمي ماند؛ اما در عين حال برخي 
عقيده دارند دليل اصلي ناراحتي يحيي از اين داستان، مربوط به مسائل فني است. اين يعني 
گل محمدي خوشش نمي آيد براي نخستين قهرماني ليگ برتري او »شريك« تراشيده شود. 
اين گروه مي گويند نفس دعوت از برانكو و مخصوصا كالدرون كه نيمي از راه قهرماني امسال 
را رفته، به نوعي در حكم سهيم كردن آنها در اين موفقيت است؛ آنچه خوشايند يحيي نيست. 
اينكه واقعا در قلب و ذهن سرمربي پرسپوليس چه مي گذرد بر ما پوشيده است، اما به هر حال 
اين فرضيه مي تواند قابل تامل باشد. فراموش نكنيم كالدرون هم در پيام كتبي و هم در پيام 
ويدئويي اش براي عرض تبريك بعد از پوكر، به يحيي گل محمدي و نقش مهم او اشاره كرد، 
اما هنوز ديده نشده سرمربي فعلي قرمزها يادي از سلف آرژانتيني اش كند و به يادآوري سهم 

او در رقم خوردن اين قهرماني بپردازد.
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متــن كـامـل در سایت

پرداخت ۱۱۳ میلیارد تومان خسارت سیل به کشاورزان
۱۱۳ میلیارد و ۵۹۴ میلیون تومان برای وقوع ۲ مورد خسارت سیالب در فروردین سال گذشته به بخش کشاورزی 
 جنوب کرمان به کشاورزان پرداخت شد. خسارت این دو سیالب   
۷۶ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود.
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   بنابر اعالم شورای شهر در 40 سال گذشته 60 
درصد باغ های همدان نابود شده اند در حالی که همدان

در طول 50 ســال قبل از آن فقــط 10 درصد 
باغ های این شهر تخریب شــده  بود. با وجود اینکه شهرداری، 
شورای شهر، استانداری و جهاد کشاورزی بر حفظ باغ ها تاکید 
می کنند و حتی پیشنهاد ثبت ملی کردن آن ها را می دهند، اما 
برخی از همین نهادها با جدیت پیگیر تصویب اجرای طرح هایی 
مانند ساخت جاده برگشت گنجنامه و سالمت هستند که عمال 
باغ های باقی مانده را هم نابود خواهد کرد تا دیگر ردی از عنوان 

باغ شهری بر چهره همدان نماند. 

خودی ها و غیرخودی ها
در ماه های اخیر نظــارت بر ساخت وســازهای غیرمجاز در 
باغ ها افزایش پیــدا کرده، اما همچنان بــا تبعیض در احکام 
صادرشده مواجه هستیم تا جایی که استاندار همدان چندی 
پیش در صحن شورای شهر از تشکیل تیمی برای برخورد با 

»کله گنده ها« در ماجرای تخریب باغ ها خبر داده بود. 
یک فعال مدنی و از اهالی دره مرادبیک هم به همین نکته اشاره 
می کند و با بیان اینکه برای عده ای امکان ساخت وساز وجود 
دارد و برای عده ای نه، به همشهری  می گوید: »کمیسیون ماده 
صد به ساخت غیرمجاز همه ویالها ایراد نمی گیرد و همچنان 
این فرصت را به افرادی صاحب نفوذ می دهد، اما از سوی دیگر در 
ظاهر سراغ عده ای می رود که سال های قبل ویال ساخته بودند. 
در نزدیکی ویالهای قدیمی که تخریب می شوند، ویالهایی در 

حال ساخت هستند و کسی به آن ها کاری ندارد.« 
»حسین عبداللهی« با اشاره به این که حتی اهالی دره مرادبیک 
برای بردن در و پنجره ها برای خانه خود در بافت مسکونی هم 
اجازه عبور ندارند، این ســؤال را مطرح می کند که اگر کسی 
بخواهد دیوار باغش را تعمیر کند یا به عنوان مثال در باغ خود 
سرویس بهداشتی بسازد، باید چه کار کند؟ به گفته او، حتی 
جوشکار و دره و پنجره ســاز، اجازه بردن مواد اولیه ساخت را 

ندارد.

تخریب باغ ها و آلودگی هوای همدان 
تخریب باغ های همدان از ابعاد دیگری هم قابل بررسی است. 
این شهر در سال های گذشته با افزایش روزهای آلوده مواجه بود 

که کارشناسان مهم ترین دلیل آن را تخریب باغ ها می دانند. 
رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت 

همدان با بیان  این که بین فضای سبز مشجر و کنترل آلودگی 
هوا به ویژه ریزگردها که در برخی فصول سال مهمان ناخوانده 
همدان می شوند، ارتباط عمیقی وجود دارد، در این باره توضیح 
می دهد: »از آن جایی که بیشــتر باغ های همدان در مســیر 
ارتفاعات عباس آباد قرار گرفته اند، قدرت کنترل آن ها بر کیفیت 

هوای این شهر باالست.«
»ایرج اسدی« با بیان این که بیشــترین بار ساخت و ساز در 
همدان بر دوش محورهای عباس آباد و گنجنامه است که باغ ها 
را در دل خود جای داده اند، می افزاید: »در مقابل شمال شهر 

همدان از طرح های توسعه ای و گردشگری جا مانده اند.«

تبعات زیست محیطی تخریب باغ ها
یک کارشناس محیط زیست هم با اشاره به آمار روزهای آلوده 
در همدان، ابعاد خسارت ساخت و ســازها و تغییر کاربری بر 

محیط زیست را چند وجهی می داند و به همشهری می گوید: 
»معموال اولین تخریب، تخریب الیه حاصلخیز خاک است. اغلب 
به باغ های حاشیه شهر اجازه ساخت وساز حدود 10 درصد از 
کل مساحت زمین داده می شــود که همین موضوع یعنی از 
دست دادن بیش از 10 درصد از فضای سبز. برای دسترسی به 
این باغ ها راه هم ساخته می شود و در همه این ساخت وسازها 
با کندن پی، بتن و مصالح ساختمانی جای خاک حاصلخیز را 

می گیرد.«
»حمیدرضا حق نظــری« می  افزاید: »در گذشــته به دلیل 
آب رسانی به باغ ها شبکه عظیمی از قنات ها به وجود آمده بود 
که نقش رگ های خون رسان را برای پیکر باغ ها را بازی می کند. 
گاهی هنگام ساخت وســاز چه در داخل و چه در حاشیه شهر 
قنات ها کور یا این که محلی برای ورود فاضالب های ساختمان 
می شود. اما این مورد بیشتر در باغ ها حاشیه رودخانه ها اتفاق 

می افتد که فاضالب خود را در رودخانه ها رها می کنند که هم 
برای باغ ها و هم جانداران داخل آب مضر است.«

او به نکته دیگری هم اشاره می کند و آن، شبکه عظیم حیات در 
داخل باغ هاست که با ساختمان سازی و به ویژه دیوار کشی های 
مرتفع به خطر می افتد. در گذشــته این باغ ها محل زندگی 

بسیاری از جانداران بوده است. 

امکانات برای برخورد کافی نیست
با وجود همه گالیه ها از تبعات ساخت وســازهای غیرمجاز و 
تخریب باغ های همدان، رئیس کمیسیون معماری شهرسازی 
شورای شهر اما می گوید غیرممکن است شهرداری بدون مجوز 
جهاد کشاورزی برای ساخت وســاز در باغ های داخل حریم 

مجوز صادر کند.
»نرگس نوراله زاده« مجوز ساخت و ساز در داخل حریم شهر را 
هم طبق قانون ماده 14 فقط مربوط به واجدان شرایط می داند و 
به همشهری می گوید: »اگر تخلفی صورت بگیرد، شهرداری باید 
ابتدا در دو مرحله حکم تخریب را به فرد ابالغ کند و به او فرصت 
اعتراض به رای صادر شده را بدهد که برای این کار حداقل حدود 
یک ماه و نیم زمان الزم اســت درصورتی که جهاد کشاورزی 

قانون سریع تری دارد.« 
به گفته او، شهرداری با همین قانون دست و پاگیر دارای 7 اکیپ 
گشت زنی برای جلوگیری از تخلفات است در حالی که بر اساس 
اعالم رئیس جهاد کشاورزی همدان، این نهاد فقط یک اکیپ 
اجرایی برای گشت زنی در سراسر استان دارد. حتی در بسیاری 
از مناطق خارج از محدوده عمل شهرداری ساخت وساز در باغ ها 
به جهاد کشاورزی گزارش شده و این نهاد اعالم کرده است که 

نیروی الزم برای برخورد ندارد. 
نوراله زاده می افزاید: »برای رفع این مشــکل قرار شــد اکیپ 
شهرداری و جهاد کشاورزی به طور مشترک برای مقابله با این 
تخلفات همکاری کنند، اما باید توجه داشت که بخشی از قانون 
نیاز به اصالح دارد و همچنین امکانات برای این کار کافی نیست 
و به همین دلیل هم شاهد افزایش ساخت وسازهای غیرقانونی 

در باغ های شهر هستیم.«

  
 با از بین رفتن 70 درصد باغ های همدان، در حال حاضر فقط 
9200 هکتار باغ در شــهر باقی مانده و اگر جلوی تخریب ها 
گرفته نشود، 30 درصد باقی مانده هم عمر چندانی نخواهند 
داشت. نباید فراموش کرد که طی 3 دهه گذشته میانگین هوای 
شهر همدان 7 درجه گرمتر شده که به گفته کارشناسان یکی 

از عوامل گرمایش شهر نابودی باغ ها و فضای سبز شهر است.

ماجرای ناپديد شدن باغ های همدان
رشد ویال سازی موجب شده باغ های همدان یکی پس از دیگری در دل شهر هضم شوند و به جای آن ها برج و ویال سبز شود

فاطمه کاظمی
 همدان- خبرنگار

در ۴۰ سال گذشته ۶۰ درصد باغ های همدان نابود شده اند./ عکس: ایسنا

کرمانشاه

 برنامه ۳ ساله برای کاهش بیکاری کرمانشاه
آخرین آمار منتشر شده از ســوی مرکز آمار ایران )نرخ بیکاری در فصل بهار(، نرخ بیکاری 
در کرمانشاه را 13/8 درصد نشان  می دهد. با وجود اینکه این رقم در ظاهر کاهش یافته، اما 
کارشناسان معتقدند نه تنها در کرمانشاه بلکه در کل کشور، کاهش نرخ بیکاری نتیجه کاهش 
مشارکت اقتصادی است. از سوی دیگر، بنابر سند جامع اشتغال کرمانشاه نرخ بیکاری این 
استان باید طی سال های 98، 99 و 1400 باید به ترتیب 3، 2 و یک درصد کاهش پیدا کند 
تا به میانگین کشوری برسد. البته کاهش 3 درصدی نرخ بیکاری در سال 98 محقق شد، اما 
این مساله هم نتوانست کرمانشاه را از جمع استان های با بیکاری باال جدا کند. درحالی  که تیم 
اقتصادی استان از روند کاهشی نرخ بیکاری کرمانشاه و تورم ابراز رضایت می کنند، اما براساس 
شاخص فالکت وضعیت رفاهی مردم استان کماکان مناسب نیست. شاخص فالکت از جمع 
نرخ تورم و بیکاری به دست می آید. نرخ فالکت کرمانشاه در سال 98 نسبت به سال 97 سه پله 
ارتقا پیدا کرده است. آن هم درحالی که کرمانشاه 394 هزارنفر جمعیت فعال دارد که از این 
تعداد 132 هزار نفر بیکارند و این، آماری است که اداره  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
کرده. یک شهروند کرمانشاهی با بیان اینکه گرانی های چند برابری در این روزها، فشار زیادی 
بر مردم آورده است، می گوید: »قشــر کارگر روزمزد بیشترین فشار را در این روزها تحمل 
می کنند. کرونا هم مزید بر علت شده و بسیاری را بیکار کرده است. وقتی یک کیسه برنج 10 
کیلویی بی کیفیت وارداتی 140 یا 150 هزار تومان یا قیمت دیگر کاالها چندبرابر می شود، 
زندگی هم سخت تر می گذرد. از میوه تا کاالهای اساسی  همه چیز گران شده و خرید آن برای 
کارگران سخت تر از قبل است.« با وجود همه گالیه ها اما معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه از 
تحقق اهداف تدوین سند جامع اشتغال استان خبر می دهد. »هدایت حاتمی« با بیان اینکه 
نرخ بیکاری استان سال گذشته 3/1 درصد کاهش یافت، می افزاید: »گام بعدی کاهش 2/5 
درصدی نرخ بیکاری در دو سال آینده است.« وی با بیان اینکه نرخ بیکاری کرمانشاه در سال 
96 حدود 21/6 درصد بود، به ظرفیت  های استان برای اشتغال زایی اشاره می کند و توضیح 
می دهد: »حدود 110هزار نفر بیکار در کرمانشــاه وجود دارد که ایجاد اشتغال برای آن ها 
اقدامات زیادی نیاز دارد.« حاتمی بیشترین نرخ بیکاری در کرمانشاه را مربوط به فصل های 
پاییز و زمستان می داند و اظهار می کند: »جذب سرمایه گذار یکی از راهکارهای کاهش نرخ 
بیکاری در استان است. به همین دلیل هم سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان در استان 
جذب سرمایه گذاری داشتیم. در سال  جاری هم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 20 
هزار میلیارد تومانی در دستور کار است. پتروشیمی چهارم هم از پروژه  هایی است که به سرمایه 
قابل توجه داخلی و خارجی نیاز دارد و می تواند اشتغال زایی زیادی به همراه داشته باشد.« 
حاتمی کاهش نرخ بیکاری را پروسه ای طوالنی و زمان بر می داند که برای آن سند سه ساله ای 

کاهش نرخ بیکاری طی سال های 98 تا 1400 تدوین شده است. 

   راهکار محلی برای جلوگیری از تخريب باغ ها
مدیر پیشگیری از تخلفات شهرداری همدان معتقد است دیگر قوانین کشوری برای حفظ باغ های همدان جوابگو نیست و باید فکر 
دیگری کرد. »محمدعلی گلشن« در این باره به همشــهری می گوید: »در قانون به قطعات بیش از ۲ هزار متر در باغ ها اشاره شده، اما 
واقعیت این است که در حال حاضر عمده متراژ باغ های همدان زیر هزار متر است و بعضی ها قانونی و اکثرا به صورت غیرقانونی تفکیک 
و فروخته شده .« او با بیان اینکه اسناد ۷۰ تا 8۰ درصد این باغ ها عادی است، توضیح می دهد: »بیشتر باغ های همدان دست ورثه هستند 
که همین مساله موجب تفکیک غیرمجاز باغ ها می شود. به همین دلیل دست شهرداری ها برای جلوگیری از مجوز برای ساخت وساز در 
باغ ها بسته است.« گلشن معتقد است باید کارگروهی شامل شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و استانداری تشکیل شود تا با 
تسهیل فرایند صدور مجوز از ساخت وسازهای غیرقانونی جلوگیری کند. این مقام مسئول پیشنهاد می دهد تصمیم گیری برای صدور 

مجوز باغ های همدان در اختیار جوامع محلی باشد. 

فرحناز چراغی
 کرمانشاه- خبرنگار
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گذشــته،  روز  صبــح 
اســدبيگي، گزارش اميرحسين 

قائم مقام مديرعامل شركت 
هفت تپه و برادر اميد اسدبيگي، مديرعامل 
اين شركت در گفت وگويي با شبكه خبر 
مدعي شــد كــه حقــوق كارگــران تا 
ارديبهشت ماه به روز پرداخت شده؛ اما از 
اين تاريخ به نادرســت براي مــا پرونده 
قضايي تشكيل شد و حساب هاي بانكي ما 
را بستند و نتوانستيم حقوق ها را پرداخت 

كنيم.
به گزارش مركز رســانه قوه قضاييه، اين 
اظهارات در حالي مطرح مي شود كه اين 
ادعا پيش تر نيز در جلسات دادگاه مطرح 
شــده بود. در دهمين جلسه رسيدگي 
به اتهامات 21متهــم كالن ارزي، قاضي 
مســعودي مقام خطاب بــه متهم اميد 
اســدبيگي گفــت: »آزادي شــما براي 
پرداخت حقوق كارگران است و حقوق ها 
بايد پرداخت شــود.« نماينده دادستان 
هم در اين جلسه دادگاه گفت: »در چند 
جلســه براي پرداخت حقــوق با متهم 
اســدبيگي به صورت خصوصي صحبت 
كردم. 10ميليــون يــوآن او در توقيف 
است و اين ارز ناشي از خريد و فروش ارز 
است. او به دادسرا فشار مي آورد.« سپس، 
قاضي مسعودي مقام خطاب به اسدبيگي 
گفت: »خود فروش ارز هم كه جزو جرايم 

محسوب مي شود.« رئيس دادگاه گفت: 
»اين حساب كه تخلف ارزي در آن صورت 
گرفته توقيف است. شما منابع ديگري هم 
داريد و از آن مي توانيد حقوق را پرداخت 
كنيد. تا شــما را احضار مي كنيم حقوق 
كاركنان را 2  ماه عقب مي اندازيد. از وقتي 
كه در ارديبهشت ماه دادگاه تشكيل شده 
است پرداخت حقوق را عقب انداخته ايد 
و اين كار را براي فشــار به دادگاه انجام 

مي دهيد. اين 10ميليون يوآن اسنادش 
وجــود دارد و اين پــول ماحصل خريد 
و فروش ارز اســت. براي دادســرا امكان 
دادن مجوز براي اين پــول وجود ندارد، 
شما از منابع و حســاب هاي ديگري كه 
داريد پول را پرداخت كنيد.« خبرگزاري 
ميزان وابسته به قوه قضاييه نوشته است: 
حســاب هاي موجود و منابــع مختلف 
اسدبيگي براي پرداخت حقوق كارگران 
موجود و كافي است و حســاب خريد و 
فروش كننــده ارز به صــورت غيرقانوني 
شــركت هفت تپه توقيف است و حقوق 
كارگران بايد از حســاب ها و منابع ديگر 

تامين شود.
به گزارش همشهري، نام شركت نيشكر 
هفت تپه و تجمعات اعتراضي كارگران آن 
به دليل عدم دريافت حقوق و عدم تمديد 
قراردادشــان طي حدود 4سال گذشته 
در صدر خبرهاي كشــور بوده اســت؛ 
تداوم اعتراضــات زنجيــره اي كارگران 
هفت تپه در برهه  اي از زمان مهر سياسي 
و امنيتي به خود گرفت.  با گذشــت چند 

سال، مشكالت شركت نيشكر هفت تپه و 
كارگران آن همچنان الينحل مانده و طي 
هفته هاي گذشته نيز شــاهد اعتراضات 
آنها بــه عدم پرداخت حقوق هايشــان از 
ارديبهشــت ماه تاكنون بوده ايم. در پي 
ادامه اين اعتراضات، تعدادي از نمايندگان 
مجلس روز شــنبه 11مرداد از محل اين 
شــركت بازديد و با كارگران اين شركت 
گفت وگو كردند. نظام  الدين موســوي، 
عضو كميســيون اصل90 مجلس يكي 
از نمايندگان بازديدكننده درباره داليل 
اعتراضات كارگران بــه خانه ملت گفت: 
عمده گاليه كارگــران هفت تپه پيرامون 
عدم پرداخت حقوق هايشان در چند  ماه 
اخير بود و ناراحت بودنــد از اينكه ناچار 
هستند هر چند ماه يك بار براي دريافت 
حقوق  هايشــان تحصن و اعتراض كنند. 
اين نماينده مجلس يازدهم يادآور شــد: 
هم اكنون در مورد سوءمديريت و اهليت 
خريدار هفت  تپه كه سال94 اين شركت 
به وي واگذار شده است، بحث هاي زيادي 
وجود دارد، كما اينكه هم كارگران و هم 

نماينده دادستان: مديرعامل شركت نيشكر هفت تپه موضوع از پرداخت حقوق كارگران برای فشار به دادگاه استفاده می كند

مركز رسانه اي قوه قضاييه: منابع مختلف اسدبيگي براي پرداخت حقوق كارگران موجود و كافي است

كافه مجلس

دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه از 50روز گذشته است.   عكس: ایسنا

  تشدید نظارت بر نمایندگان 
مجلــس يازدهمي ها براي تشــديد نظارت بر 
رفتار نمايندگی قصد دارند هــم دامنه اعضا و 
هم روند نظارتش به بيرون بهارستان را گسترده 
كنند. جمعي از نماينــدگان طرحي را دنبال 
مي كنند كه بر اساس آن شوراي نگهبان مكلف 
است داليل رد صالحيت نمايندگاني كه براي 
انتخابات دوره بعد رد صالحيت مي شــوند را 
به هيأت ارســال كند و هيأت پس از رسيدگي 
مي تواند حكم محروميــت از ادامه نمايندگي 
براي فرد رد صالحيت شــده بــراي انتخابات 
پيش رو را بدهد. در ماده يك طرح پيشنهادي 
جمعي از نمايندگان براي هيأت نظارت بر رفتار 
نمايندگي آمده اســت كه رئيس كميســيون 
حقوقي مجلس به عنوان رئيس هيأت، يك نفر 
از قضات ديوان عالي كشــور با معرفي رئيس 
قوه قضاييه به عنوان نايب رئيــس و يك نفر از 
حقوقدانان شــوراي نگهبان، به انتخاب  دبير 
شــوراي نگهبان به عنوان دبيــر درنظر گرفته  
خواهد شد؛ درصورت تصويب اين طرح دامنه 
نظارت بر رفتار نمايندگي به بيرون از مجلس 
كشيده خواهند شد؛ چراكه تاكنون همه اعضاي 
اين هيأت را نمايندگان تشكيل مي دادند و اين 

هيأت درون پارلماني محسوب مي شد.

  کميسيون بي مشتري
سلمان اســحاقي، عضو كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس شــوراي با اعالم اينكه طرح 
دوفوريتي براي تشكيل كميسيون حقوقي با 
حداقل اعضا فردا به هيأت رئيسه مجلس تقديم 
مي شــود، گفت: يكي از داليل عدم تشــكيل 
و به حد نصاب نرســيدن كميسيون حقوقي 
و قضايي، ضعف هيأت رئيســه است. نماينده 
قائنات و عضو كميســيون قضايي و حقوقي 
مجلس در گفت وگو با ايرنا افزود: تالش ما اين 
است كه روز چهارشنبه يك طرح دوفوريتي 
را تقديم مجلس كنيم كه كميسيون قضايي 
و حقوقي با همين 9عضو كار خود را آغاز كند؛ 
كميســيون حقوقي و قضايي در دوره قبل با 
عضويت 7نماينده شروع به كار كرد و حداقل 
اعضاي كميســيون بايــد 19 و حداكثر بايد 
23نفر باشند. اين طرح اين اجازه را مي دهد كه 
كميسيون حقوقي به دليل اهميت خاص آن 
با همين تعداد عضو تشكيل شود.كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس به دليل به حد نصاب 

نرسيدن اعضا تاكنون تشكيل نشده است.

حقوق كارگران هفت تپه در گرو
گزارش

مجلس به دنبال نقش آفریني در دیپلماسي
تعداد گروه هاي دوستي پارلماني در مجلس يازدهم از 123گروه به 

137گروه افزايش مي يابد

مجلس يازدهم نخســتين گام هايش را براي تشــكيل گروه هاي دوستي 
پارلماني برداشت. تأكيد بر ديپلماسي پارلماني و بهره بردن از اين ظرفيت 
محور مشترك اقدامات مجلس اخير بوده اســت. حل مشكالت و مسائل 
منطقــه اي و همچنين همگرايي و رســيدن به تفاهــم در بحث مجالس 

كشورهاي اسالمي رويكرد اصلي تشكيل اين گروه هاست.
 در 2سال اخير و با تشديد تحريم هاي آمريكا عليه ايران و دشوار شدن روابط 
اقتصادي كشور با غرب ديپلماسي پارلماني به روندي براي كاهش تحريم ها 
بدل شده بود كه همواره علي الريجاني، رئيس سابق مجلس بر استفاده از 
اين ظرفيت تأكيد مي كرد. با همه گير شدن ويروس كرونا مجلس دهم از 
اين ظرفيت براي چانه زني جهت لغو تحريم هاي دارويي و بهداشتي ايران 

رايزني هايي را انجام داد كه از نتايج آن هنوز گزارشي منتشر نشده است.
حاال اما مجلس يازدهم بعد از گذشــت 2ماه از روي كار آمدنش در جهت 
ساماندهي گروه هاي دوستي پارلماني وارد ميدان شده است و قصد دارد با 
افزايش شمار اين گروه ها از 123گروه در مجلس دهم به 137گروه دوستي 

حضور مجلس در سياست خارجي را پررنگ تر كند.
گروه هاي دوستي پارلماني ازجمله نهادهاي تأثيرگذار و نقش آفرين در حوزه 
سياست خارجي پارلمان ها هستند. قوه قانونگذاري براي تأثيرگذاري بر اين 
حوزه از ابزارهاي مختلفي بهره مي برد. قدمت تشــكيل گروه هاي دوستي 
پارلماني در مجلس شوراي اســالمي به مجلس سوم يعني حدود 31سال 
قبل برمي گردد و مجلس يازدهمي ها سوداي تحول جدي در اين روند پس 

از 7دوره از نقش آفريني آنها را دارند.
در همين راستا ديروز علي كريمي فيروزجائي از نشست هيأت رئيسه مجلس 
با رؤساي كميسيون هاي تخصصي پارلمان خبر داد و گفت: در اين جلسه 
5محور تحول در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي هيأت رئيسه و 

رؤساي كميسيون ها نيز پيشنهادهايشان را مطرح كردند.
عضو هيأت رئيســه مجلس تصريح كرد: يكي از مباحــث مطرح موضوع 
گروه هاي دوستي پارلماني در مجلس بود كه درباره ساماندهي اين گروه هاي 

دوستي پارلماني نيز بحث و تبادل نظر شد.
كريمي فيروزجائي ادامه داد: طبق آيين نامه داخلي مجلس تعداد اعضاي 
گروه هاي دوستي پارلماني بايد حداقل 7 و حداكثر 12نفر باشد، اما امروز 
شاهديم كه تعداد اعضاي بعضي از اين گروه ها به بيش از 60نفر نيز مي رسد.

وي به تسنيم، گفت: در اين جلسه همچنين مقرر شد كه ساماندهي نسبت 
به تعداد اعضاي گروه هاي دوستي پارلماني هم از حيث تعداد و هم از حيث 
كيفيت و كاركرد صورت گيرد. عضو هيأت رئيسه مجلس خاطرنشان كرد: 
همچنين مقرر شد كه گروه هاي دوستي پارلماني با تمركز بر تقويت جايگاه 
اين گروه ها در حوزه كشورهاي اوراسيا انجام و 137گروه دوستي پارلماني با 
تقسيم بندي كشورهاي غرب آسيا نيز تشكيل شود. اگرچه گروه هاي دوستي 
پارلماني مجالس شوراي اسالمي با هدف گسترش روابط پارلماني، ايجاد 
زمينه هاي الزم  براي ارتقاي روابط و كشــف زمينه هاي الزم براي آشنايي 
ملت ها با تاريخ و فرهنگ يكديگر شكل گرفت، اما طي 3دهه اخير هنوز به 

كاركردي كه براي آن درنظر گرفته شده بود، نرسيده است. 

مسئوالن محلي و استاني معتقدند كه اين 
فرد از اهليت الزم برخوردار نيست و بايد 
براي تعيين افق روشن جهت ادامه فعاليت 
اين شركت در واگذاري آن به مالك فعلي 

تجديدنظر شود.
مشــكالت هفت تپه اما به طور مشخص 
از سال94 و درپي واگذاري آن به بخش 
خصوصي ســرباز كرد؛ هرچنــد قبل از 
خصوصي سازي ، اين شــركت با زيان ها 
و مصايــب مالي مواجــه بود و تــا مرز 
ورشكستگي رفته بود، اما با واگذاري آن 
و عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران، 
مشكالت مالي اين شركت عميق تر شد. 
مهرداد رستمي  چگني و اميد اسدبيگي 
2 جوان 28 و 31ساله، برنده مزايده بودند 
كه اين شــركت را به مبلغ 291ميليارد 
تومان خريداري كردند. نيشكر هفت تپه 
طي ســال هاي تحت مديريت مالكان و 
مديــران جديد با چالش هــاي جدي تر 
از قبل مواجه شــد؛ تا جايــي كه اين دو 
به عنوان متهمان رديف اول و دوم پرونده 
21متهم ارزي در حال محاكمه در دادگاه 

حضور دارند.
اتهامات اســدبيگي هم اكنــون در قالب 
2پرونده در حال رســيدگي است؛ او به 
»سردســتگي ســازمان يافته اخالل در 
نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق 
عمده ارز و معامالت غيرمجــاز ارزهاي 
دولتي« متهم اســت و در پرونده ديگر، 
به پرداخت رشــوه هاي كالن به مديران 
بانك مركزي متهم شده است. چنان كه 
از كيفرخواست پرونده و اظهارات نماينده 
دادستان پيداست، اسدبيگي، مديرعامل 
هفت تپه و ساير متهمان، تخلفات ارزي 
خود را در قالب فعاليت هاي شركت نيشكر 
هفت تپه انجــام داده اند. به گفته نماينده 
دادســتان، متهمان حدود 600ميليون 
دالر ارز براي راه اندازي خط توليد 18هزار 
تني شــكر اخذ مي كنند، امــا قراردادي 
14ميليون دالري را براي خريد يك خط 
توليد دست دوم منعقد كرده اند كه حتي 
خط توليد 14ميليــون دالري هم هرگز 
وارد كشور نشده اســت. به گفته نماينده 
دادستان، براساس اسناد گمرك تاكنون 
هيچ كااليي وارد نشده و متهمان تمامي 
ارزهاي دريافتــي را از طريق بانك هاي 
مختلــف در بــازار آزاد فروخته اند و در 
زمان رفع تعهد 6ماهه و يكساله با اعمال 
مجرمانه قصد رفع تعهد ارزي را داشته اند.

   قوه قضاييه مانع پرداخت حقوق نيست
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضایيه در واکنش به ادعاي قائم مقام مدیرعامل 
شرکت هفت تپه مبني بر اینكه »حقوق کارگران تا اردیبهشت ماه به روز پرداخت شده، اما از این 
تاریخ به نادرست براي ما پرونده قضایي تشكيل شد و حساب هاي بانكي ما را بستند و نتوانستيم 
حقوق ها را پرداخت کنيم«، اظهار کرد: در تمام 8 ماه گذشته، هر زمان که اعضاي هيأت مدیره 
اراده اي براي پرداخت حقوق کارگران شرکت نيشكر هفت تپه داشتند، هيچ مانعي از نظر قوه 
قضایيه در این مسير وجود نداشته و دخالتي صورت نگرفته است. به گزارش مرکز رسانه قوه  
قضایيه، محمدباقر الفت افزود: اصوال محدودیت سهامداران شرکت هفت تپه، به اموالي مربوط 
مي شود که ممكن است از محل ارتكاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص براساس 
درخواست شكات خصوصي، محاکم قضایي از تصرف در اموال ناشي از جرم به موجب قانون 
جلوگيري کردند. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضایيه تأکيد کرد: در هر مورد 
دیگري مدیریت شرکت هفت تپه مبسوط اليد است و مي تواند از اموال شرکت، زمينه پرداخت 

حقوق کارگران را فراهم کند و هيچ مانعي از نظر قوه قضایيه در این مسير وجود ندارد.
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خبر

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 حدود يك ماه ديگر ســال تحصيلي 
جديد آغاز مي شــود و معلمان بايد مدرسه

بيشــتر به شــكل مجازي و كمتر 
حضوري، تدريس را براي نزديــك به 15ميليون 
دانش آموز آغاز كنند و اين در حالي است كه مسئول 
شبكه شــاد و معاون وزير گفته اند »معلمان سواد 
الكترونيكي ندارند و اين بزرگ ترين چالش آموزش 
و پرورش در آموزش مجازي اســت.« معلمان هم 
اعتراض دارند كه چرا مديران آموزش و پرورش 6 ماه 
گذشته را دســت روي دست گذاشــتند و برنامه  
آموزشــي براي آنها درنظر نگرفتند تا با روش هاي 
تدريس آنالين آشــنا شــوند و محتواي آموزشي 
مناســب براي فضاي مجازي آماده كنند. معلمان 
معتقدند با اين تفاصيل، سال آينده سخت ترين سال 

آموزشي براي آنها و دانش آموزان شان خواهد بود.
اتفاقي كه رخ داد، روشن است. شيوع بيماري كرونا 
اسفند98 در ايران قطعي شد و به دنبال آن، مدارس 
را در سراسر كشور تعطيل كردند. وزارت آموزش و 
پرورش براي چگونگي ادامه ســال تحصيلي آينده 
ســرگردان شــدند و وزير آموزش و پرورش گفت: 
»ما غافلگير شــديم.« پس از آن تــالش كردند با 
آموزش تلويزيوني، مشــكل را تا حدي رفع كنند. 
پس از آن معلمان، خودجوش آموزش مجازي را در 
نرم افزارهايي مانند تلگرام و واتساپ آغاز كردند. اين 
شروع راهي شد براي توسعه آموزش هاي مجازي. 
چند نرم افزار داخلي طراحي شد و در نهايت آموزش 
و پرورش براي تداوم آموزش در شرايط كرونايي به 
شبكه شاد رسيد. در چنين شرايطي خرداد امسال 
مديران ايــن وزارتخانه درحالي كــه مدعي بودند 
80درصد آموزش ها تا ابتداي اسفند تمام شده بوده 
و تنها20درصد مباحث در فضاي مجازي تدريس 
شــد، امتحانات را برگزار كردند و سال تحصيلي به 

اين ترتيب در بيم و اميدهاي كرونا به پايان رسيد.
حاال اما منتقدان و كارشناســان آموزش و پرورش 
مي گويند وزارت آمــوزش و پــرورش در اين بازه 
زماني 6ماهه برنامه اي براي آموزش ضمن خدمت 
معلمان برگزار نكرده اســت؛ اين در حالي است كه 
شيوه هاي تدريس در فضاي مجازي به كلي با كالس 
درس حضوري متفاوت است و كاستي هاي پيش رو 
به افت كيفيت آمــوزش و در نتيجه افت تحصيلي 

دانش آموزان منجر خواهد شد.

دريغ از يك كالس براي آموزش نرم افزارها
»مديران وزارت آموزش و پرورش در 6 ماه گذشته 
براي آشنايي معلمان با مهارت هاي تدريس مجازي 

چه كرده اند؟«
محمدرضا سنجابي، دبير رياضي كه بيش از 20سال 
سابقه تدريس در مدارس رباط كريم را دارد، به اين 
سؤال اينطور پاســخ داد: »هيچ برنامه، بخشنامه، 
دستورالعمل و... در اين مدت از سوي وزارت آموزش 
و پــرورش، ادارات كل و مناطــق طراحي و صادر 
نشــده كه معلمان بايد آموزش روش هاي تدريس 
مجازي را دنبال كنند. حتي نكردند يك برنامه چند 
ساعته در تلويزيون بسازند كه به معلمان استفاده 
از نرم افزارهاي مختلف و ســاده اي كه بتوانند با آن 
ويدئوي آموزشي كوتاه ساده بسازند، پخش كنند 

كه مفيد باشد.«
او ادامه داد: »6 ماه فرصت خيلي زود از دست رفت 
و مطمئن باشيد كه براي ســال تحصيلي پيش رو 
آموزش و پرورش غافلگير خواهد شد. پارسال اگر 

توانستند به نحوي كتاب ها را تمام كنند و امتحان 
بگيرند، براي آن بود كه بخش زيادي از درس ها تا 

اسفند آموزش داده شده بود، اما امسال چطور؟«
ســنجابي گفــت كــه در 
گروه هاي مختلف معلمان 
حضــور دارد؛ از معلمــان 
شهرســتان هاي تهــران 
گرفتــه تــا اســتان هاي 
مختلف و نديده كه كسي از 
آموزش هاي مدون و مستمر 
صحبتــي كنــد: »تعداد 
انگشت شماري از معلمان 
به حسب عالقه در اين مدت 
دنبال يادگيري روش هاي 
جديــد آموزشــي رفته اند 
اما اين موضــوع عموميت 
ندارد. بارها به گروه آموزشي 
منطقه رباط كريم رفته ام، به 
مدير آموزش و پرورش آنجا 
مراجعه كرده ام و با معلمان 
مختلف صحبت داشته ام كه 

بيايند و دوره هاي يادگيري نرم افزارهاي مختلف را 
برگزار كنيم، اما به نتيجه اي نرسيد.«

كالس روابط ســالم با همســر در آغاز سال 
تحصيلي

تنها سنجابي نيست كه نسبت به بي توجهي مديران 
آموزش و پرورش براي آموزش معلمان گاليه دارد. 
رئوف توكلــي از معلمان بيرجند كه در دبســتان 
سعدي تدريس مي كند، هم در اين باره به همشهري 
گفت:» بخش آموزش و پژوهش اداره ما يك دوره 
ضمن خدمت مجازي براي آشنايي با نرم افزار شاد 
گذاشته بود و جديدا هم از طريق يك سامانه آنالين 
يك دوره جديد گذاشتند، اما واقعيت امر اين دوره ها 
بازدهي خاصي نداشته اســت؛ چون فقط در زمان 
آزمون همكاران امتحان مي دهند و تمام. كل دوره 
هم فقط 6ساعت است. ما منتظر برگزاري دوره هاي 
حرفه اي تر بوديم كه معاون پژوهشي استان در كمال 
ناباوري، دوره ضمن خدمت روابط سالم ميان زوج ها 
را برگزار كرد؛ يعني يك ماه به آغاز سال تحصيلي هم 
به فكرشان خطور نكرد كه بايد آموزش تدريس در 

فضاي مجازي را براي ما بگذارند.«
توكلي درباره اينكه آيا خودش در اين مدت دنبال 
يادگيري توليد محتواي آموزشي در كالس مجازي 
رفته يا نه؟ اينطور پاســخ داد: »صادقانه مي گويم 

نه! من اســتفاده از هيچ نرم افزاري را در اين زمينه 
بلد نيستم، غير از استوري الين. اين را هم بلدم كه 
از كليپ هاي آپارات براي آمــوزش برخي دروس 

استفاده كنم.«

اينجــا روســتايي در 
سيستان،  هنوز اينترنت 

نداريم
»اينجا هنوز بعــد از 6 ماه 
وعــده و وعيــد اينترنت 
برايمان نصب نكردند، بعد 
شــما مي گوييد آموزش 
توليــد محتواي درســي 
مجــازي؟«  كالس  در 
عبيد ملك رئيســي، معلم 
روستاي بنه منطقه مورتان 
در بلوچستان اين جمله را 
مي گويد و جاي پرســش 

ديگري را باقي نمي گذارد.
عبيد همــان معلم خريد 
خدماتي اســت كــه در 
فروردين امسال، در توييتر نوشت كه روستاي آنها 
شبكه تلويزيوني و اينترنت ندارد و به همين دليل 
مجبور است خانه به خانه برود و به شاگردانش درس 
بدهد. عكس هاي او از اين نحوه آموزش خانه به خانه، 
چند روز در فضاي مجازي دست به دست چرخيد و 
وزير ارتباطات قول داد كه مشكل آنها را حل كند. او 
حاال مي گويد كه فعال خبري نيست، ولي قول داده اند 
تا اوايل شهريور براي روستايشان اينترنت بياورند: 
»حاال با اين اوصاف، توقع داريد كه براي ما آموزش 

تدريس مجازي برگزار كرده باشند؟«

در كرمان هم خبري نيست
حســين سيســتاني، معلم كرماني، دانشــجوي 
كارشناسي ارشد فلســفه تعليم و تربيت و رئيس 
انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگيان است. او 
هم از برگزار نشدن دوره هاي آموزشي براي تدريس 
در فضاي مجازي گاليه دارد و معتقد است مسئوالن 
وزارتخانه ســال تحصيلي آينده را نمي توانند مثل 
سال گذشته با سالم و صلوات به پايان برسانند. او 
در اين باره به همشهري گفت: مطلقا هيچ آموزشي 
چه براي توليد محتوا، چه براي استفاده از نرم افزارها 
صورت نگرفته و حتي تسهيالتي براي خريد حداقل 
امكانات با مشــاركت صندوق ذخيره متأســفانه 

ديده نشده است.

او نقــدش را اينطور ادامه داد: بــراي جمع آوري و 
تحليــل تجربيــات و ايده هاي موفق در ســطح 
شهرستان يا استان كرمان هم هيچ اقدامي صورت 
نگرفته است. بارها به مديران گفته بوديم ماجراي 
تدريس مجازي يك  بار رواني بسيار عجيب ايجاد 
كرده و معلمان دعا مي كنند كه مدارس باز شــود 
چون در اين فرايند آموزش از راه دور بسيار فرسوده 
شده اند. من سال گذشــته بالغ بر 300دانش آموز 
داشتم، تصور كنيد رسيدگي به تكاليف و تمرين هاي 
اين تعداد در فضاي مجازي چقــدر وقت و انرژي 
مي گرفت و خروجي هم مشــخص نبود؛ چون ما 
اصال روش هاي آموزش در اين فضــا را بلد نبوده و 

نيستيم.«

مسئوالن در حال تغيير و غيرپاسخگو
براي اينكه بفهميم چرا مديران ارشــد وزارتخانه 
طي اين 6ماه، هيچ دوره آموزشــي را در اين زمينه 
براي معلمان برنامه ريزي نكردند، با مهدي شرفي، 
سرپرســت مركز برنامه ريزي و فناوري اطالعات 
وزارت آموزش و پرورش تمــاس گرفتيم، او گفت: 
»من 2 روز است كه ديگر مسئول اين مركز نيستم 
و نمي توانم پاسخگو باشم.« بالطبع وقتي او پاسخگو 
نيســت، نمي توان از مدير فعلي كه 2 روز است كه 

منصوب شده توقع پاسخگويي داشت.
از سويي، در هيچ بندي از حكم جديدي كه محسن 
حاجي ميرزايي براي محمــود حبيبي، مدير فعلي 
اين مركز زده و در رســانه ها منتشر شده، نكته اي 
درباره آمــوزش روش هاي تدريــس مجازي براي 
معلمان نيامده است و فقط در بخش آخر اين حكم 
به شبكه شاد و دسترسي دانش آموزان اشاره شده 
اســت: »همكاري و تعامل مســتمر با تيم اجرايي 
شبكه آموزشي دانش آموز )شاد(، پشتيباني مداوم 
فني و اجرايي از آن، جهت طراحي و توليد ابزارهاي 
آموزشــي جديد و ارتقاي ســطح كيفي خدمات 
و ســرويس ها و همكاري براي اجراي تفاهمنامه 
مشترك با شركت ارتباطات سيار .برنامه ريزي براي 
تنوع بخشــي به محيط هاي ياددهي– يادگيري، با 
بهره گيري از فناوري هاي نوين، تالش براي افزايش 
دسترسي تمامي دانش آموزان به خصوص مناطق 
محروم و روستايي و عشــايري به اينترنت ارزان و 
پاك، جهت بهره مندي از آموزش هاي غيرحضوري 
برخط با همكاري سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس در چارچوب زير نظام تأمين فضا، تجهيزات 

و فناوري.«

گاليه از معلمان غيرمسئول و بي تفاوت
سنجابي، معلم رياضي در البه الي حرف هايش به 
يك نكته كليدي اشاره كرد كه در صحبت معلمان 
ديگر نبــود. او گفت: »تكليف مديــران آموزش و 
پرورش كه مشخص است، چرا همكاران من كه در 
طول اسفند تا پايان خرداد بارها گفتند تدريس در 
اين فضا را بلد نيستند و اداره كالس و درس برايشان 
خيلي دشــوار اســت، طي اين مدت كاري براي 
خودشان نكردند. چرا با هر كسي كه تماس مي گيرم 
و مي خواهم كه از گروه آموزشي منطقه مطالبه گري 
كنيم و بخواهيم كه بــراي ما دوره تدريس مجازي 
بگذارد، مي خندند و مي گويد ســخت نگير. چرا ما 
نبايد خودمان به فكر خودمــان و دانش آموزانمان 
باشيم. اگر منتظريم از باال مسائل حل شود، سخت 
در اشتباهيم !تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه 
آيد/ تو يكي نه اي هزاري تو چراغ خود برافروز/ كه 
يكي چراغ روشن ز هزار مرده بهتر/ كه به است يك 

قد خوش ز هزار قامت كوز.

گزارش همشهري از بازگشايي پرچالش سال تحصيلي جديد؛ معلمان براي آموزش آنالين آماده نيستند

 موج دوم غافلگيري آموزش و پرورش

6 مــاه فرصت خيلــي زود از 
دســت رفت، مطمئن باشيد 
براي سال تحصيلي پيش رو 
هم آموزش و پرورش غافلگير 
خواهد شــد. اگر پارســال 
توانستند به نحوي كتاب ها را 
تمام كنند و امتحان بگيرند، 
براي آن بود كه بخش زيادي از 
درس ها تا اسفند آموزش داده 

شده بود، اما  امسال چطور؟

غافلگيرشدگان هميشگي 

هر سازماني كه نيروهاي 
به خوبــي آموزش ديده 
جــذب كند و پــس از 

جذب نيز درصدد آموزش و به روز كردن آگاهي هاي 
شغلي آنها بربيايد، راه پيشرفت خود را هموار ساخته 
است. با دگرگوني پرشتاب جهان نوين، به روز كردن 
آگاهي هاي شغلي- همان آموزش هاي ضمن خدمت- 

از اهميت بيشتري برخوردار مي شود.
بيماري سراسرگير كوويد- 19به خوبي نشان داد كه 
جهان ما تا چه اندازه مستعد دگرگوني هاي ناگهاني 
اســت و بنابراين آمادگي بــراي دگرگوني، و همراه 
و همگام آن شــدن، تا چه اندازه مهم اســت. كرونا، 
دست كم به طور موقت، همه  چيز و در آن ميان آموزش 
و پرورش را تغيير داد، اما فرادستان آموزش و پرورش 
ما در اين مدت نشان دادند كه برنامه اي براي برخورد 
درســت با اين تغيير ندارند. هم اكنون بيش از 6 ماه 
است كه آموزش ما دستخوش دگرگوني شده است؛ 
دگرگوني اي بي ســابقه در روزگار معاصر. آموزش 
كالسي تبديل به آموزش برخط]آنالين[ شده است، 
اما آموزش و پــرورش، براي به روز كــردن دانش و 
مهارت هاي آموزگاران و ديگر كاركنان خود در برخورد 
با اين دگرگوني، هيچ كار خاصي انجام نداده است. 
راستش را بخواهيد وضع از گذشته نيز همين گونه بود؛ 
يعني در ميان كالس هاي ضمن خدمتي كه آموزش و 
پرورش ارائه مي داد، كمتر كالس يا دوره اي را مي شد 
يافت كه براي آموزش و پرورش بهتر، مفيد و اثربخش 
باشد. من حدود 28سال پيشــينه كاري دارم و اگر 
بخواهم كالس هاي ضمن خدمت مفيدي كه شركت 
كرده ام را بشمارم، بعيد مي دانم از انگشتان يك دست 
بيشتر شود. بخش بزرگي از كالس هاي ضمن خدمت 
آموزگاران به آزمون دادن درباره كتاب هايي مي گذرد 
كه كمترين پيوند را با آموزش و پرورش دارند. كمتر 
شده كه مثال درباره اخالق حرفه اي آموزگاران، حد و 
مرز آزادي بيان آموزگاران در مدرسه و كالس درس 
و حتي موضوع هاي تخصصي رشته هاي آنها، كالس 

ضمن خدمت مفيدي گذاشته شود.
هم اكنون نيز بسياري از آموزگاران در تهيه محتواي 
درسي فراخور آموزش برخط با دشواري هاي گوناگون 
روبه رو هســتند، اما از آموزش و پرورش، هيچ آبي 
گرم نمي شود؛ يعني در زمينه آموزش برخط و تهيه 
محتواي فراخور اين آموزش هيچ گونه آموزشــي از 
ســوي آموزش و پرورش به آموزگاران داده نشده و 
نمي شود. واقعيت اين است كه كل آموزش و پرورش 
ما، از بدنه آموزشي گرفته تا فرادستان وزارتخانه اي، 
در برابر بحران كوويد- 19غافلگير شده اند و از پيش 
هيچ گونه آمادگي اي براي برخورد با چنين بحراني 
نداشــتند و هم اكنون كه حدود 6 ماه از اين بحران 
مي گذرد نيز به نظر نمي رســد كه از اين غافلگيري 
بيرون آمده و برنامه اي منسجم و انديشيده شده براي 
برخورد با آن تهيه ديده باشند. گويا كار به امكانات 
و توانايي هاي خاص آموزگاران و مدرســه ها واگذار 
شده است. برخي مدرســه ها كه از امكانات بهتري 
برخوردارند در آموزش برخط و آشنا كردن آموزگاران 
و دانش آموزان خود با اين آموزش، بهتر عمل مي كنند 
و برخي هم هيچ گونه كار ويژه اي در اين زمينه انجام 
نداده و نمي دهند. بگذريم از اينكه درصد چشمگيري 
از دانش آموزان مــا در منطقه هاي محروم، حتي در 
دسترسي به اينترنت و تلفن هوشمند براي دريافت 
آموزش هاي برخط با كم و كاستي هايي جدي روبه رو 
هستند و بعيد است كه آموزش و پرورش ما، بودجه و 
برنامه اي مشخص براي بهبود اين وضعيت در اختيار 
داشته باشد. به نظر مي رسد كه آموزش و پرورش بيش 
از هر چيز اميد به گذشتن هر چه زودتر از اين بحران 
دارد تا اينكه بخواهد از آن براي بهســازي آموزش 

كمك بگيرد.

مهدي بهلولي
آموزگار و كنشگر صنفي

بحث و نظرها درباره كنكور امسال در حالي ادامه دارد 
كه وزارت بهداشــت ديروز بــراي چندمين بار نظر كرونا

كارشناسي اش درباره برگزاري كنكور را اعالم كرده 
و گفته است كه به تعويق انداختن كنكور به ويژه در پاييز و زمستان، 

شدني نيست و خطرآفرين است.
به گزارش همشــهري، همچنان تعــدادي از نمايندگان مجلس 
خواستار به تعويق افتادن كنكور هستند؛ آن هم در آستانه برگزاري 
و در شرايطي كه كارت شــركت در آزمون داوطلبان كارشناسي 

ارشد هم صادر و توزيع شده است. جلساتي در اين باره در مجلس 
برگزار شده و بنا بر اين بوده كه در نهايت، جمع بندي نهايي را وزير 
بهداشت اعالم كند. ديدگاه كارشناسي وزارت بهداشت در اين باره 
ديروز براي چندمين بار اعالم شــد. نخســتين مصاحبه به نقل از 
سيما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت در خبرگزاري ايسنا 
منتشر شد. او اعالم كرد: »در شــرايطي كه هيچ تصوري از پاييز و 
زمستان و احتمال همزماني ويروس كرونا و آنفلوآنزا وجود ندارد، 
چطور مي توانيم اين ريسك را انجام دهيم و برگزاري كنكور را عقب 
بيندازيم.«  پس از آن سخنان وزير بهداشت همسو با همين ديدگاه 
نشان داد كه اين وزارتخانه همچنان به نظر كارشناسي پيشين اش 
يعني برگزاري كنكورهاي سراسري با رعايت پروتكل ها باور دارد و 
آن را در شرايط كنوني درست مي داند. سعيد نمكي،  وزير بهداشت 
در نشست ويژه كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اســالمي گفت كه نگراني رئيس و نمايندگان مجلس از برگزاري 

كنكورهاي سراسري، بجاســت و مطالبه مردم هم همينطور، اما 
هم اكنون فقط بيماري كرونــا را مديريت نمي كنيــم بلكه ابعاد 
سياســي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با كرونــا را هم بايد درنظر 
بگيريم. نمكي گفته است: بين كنكور سراسري، كارشناسي ارشد 
و دكتري تفاوت وجود دارد. درمورد كنكــور دكتري چون تعداد 
داوطلبان كمتر از سراسري و كارشناسي ارشد بود، با دوستان اتمام 
حجت كرديم كه اگر اين آزمون درست و منطبق با پروتكل ها اجرا 
نشود، از برگزاري كنكور كارشناسي ارشد، جلوگيري خواهيم كرد. 
آنچه بررســي كرديم با حضور 540 ناظر بهداشتي در حوزه هاي 
امتحاني در كنكور دكتري، شايد تنها 7 تا 8 مورد مشاهده كردم 

كه منطبق با پروتكل ها نبود و اين خيلي ارزنده بود.
نمكي گفت:  كنكور دكتري از نظر ما، تستي براي برگزار كنندگان 
و ناظران بهداشتي بود كه آيا مي توانيم كنكور كارشناسي ارشد را 
با رعايت پروتكل ها برگزار كنيم يا خير؟ از ديد بنده، با تمهيدات 

بيشتر و تقويت تعداد ناظران بهداشتي و مجريان، مي توانيم كنكور 
كارشناسي ارشد را برگزار كنيم.

به گفته وزير بهداشت، بايد براي برگزاري كنكور سراسري، از فضاي 
باز و ورزشگاه ها استفاده شود، تلفن و اينترنت را در زمان برگزاري 
آزمون قطع كرده و پك هاي بهداشــتي براي داوطلبان به مقدار 
كافي پيش بيني كنيم اما نمي توانيم با ترديد با جان فرزندان مردم 
بازي كنيم، چون جان آنها از سر راه نيامده و پدران و مادران، سال ها 
مراقبت كرده اند و هركدام از اين فرزندان در آينده مي توانند يكي 
از دانشمندان گره گشاي كشور باشند و اينها سرمايه هاي اجتماعي 
ايران هستند. او ادامه داد: درمورد برگزاري كنكور سراسري، مردد 
هستم و هيچ گاه هم اينقدر محكم نگفته ام. به عنوان متولي سالمت 
كشــور اگر در آخرين لحظات احساس كنم كه سالمت داوطلبان 
به مخاطره مي افتد، ايستادگي مي كنم و تصميمم را صريح اعالم 
مي كنــم. او تأكيد كرد: يكــي از نمايندگان گفت كــه آيا وزارت 

بهداشت برگزاري كنكور سراسري امسال را تضمين مي كند؟ خير، 
براي هيچ كدام از آزمون ها نمي توانيم تضمين كنيم كه پروتكل ها، 
كامال رعايت شــود اما مي توانيم حداكثر نظارت را داشته باشيم. 
اگر مجلس و ســتاد ملي مقابله با كرونا، تصميم برگزاري كنكور 
سراسري داشته باشند، آمادگي نظارت بيشتر بر اجراي پروتكل ها 
را داريم اما اين بدان معني نيست كه كوچك ترين عارضه اي اتفاق 

نيفتد.
نمكي افزود: تمام فرزندان اين سرزمين، فرزندان ما هستند. امسال 
فرزند بنده نيز يكي از داوطلبان كنكور كارشناســي ارشد است و 
بنده هم پدر هستم و براي فرزندم، دلهره دارم. تقاضاي ما اين است 
كه كنكور كارشناسي ارشد به دليل نياز نظام سالمت به رزيدنت و 
نيروهاي بهداشتي و درماني جوان حتما برگزار شود و اگر رزيدنت 
پذيرش نشود، در بخش هاي آموزش عالي، تحقيقاتي و شركت هاي 

دانش بنيان، دچار مشكل مي شويم.

آزمون ورودي دهم مدارس سمپاد )تيزهوشــان( كه نهم و دهم مرداد 
برگزار شد، در بخش دومش، حاوي يك ســؤال رياضي با اين مضمون 
بود، »سردار سليماني در 12دي98، دمشق را به مقصد بغداد ترك كرد. 
ســاعت پرواز او به وقت محلي 20 و 20 دقيقه بود، اما تا 23و38دقيقه 
تأخير داشت. هواپيماي او، ســاعت 23دقيقه بامداد جمعه پس از يك 
ساعت و چهار دقيقه به بغداد رسيد. سردار سليماني به يكي از 2خودروي 

هيوندا استاركس و تويوتا آوالون سوار شد. متوسط سرعت خودروها در 
جاده مستقيم اين سفر، 180كيلومتر در ساعت بود. آمريكايي ها، 20 و 
7 دقيقه و 20 ثانيه پس از فرود هواپيما در بغداد، ابتدا خودروي هيوندا 
را كه در 500متري جلو خودرو اصلي حركت مي كرد با موشــك ضد زره 
»هلفاير« مورد حمله قرار دادند. موشك دوم، 20ثانيه پس از موشك اول 
شليك شد. اما برخورد نكرد و نهايتا موشك پس از يك دقيقه و 12 ثانيه 
به خودروي حامل سردار اصابت نمود و او را به فيض شهادت رساند. حاال 

به 5سؤال زير پاسخ دهيد:«
اين سؤال امتحاني حاشيه هاي زيادي را در شبكه هاي مجازي به دنبال 
داشــت و كاربران زيادي درباره آن بحث و گفت وگو كردند. اما فاطمه 
مهاجراني، رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان كه مسئوليت 
آزمون ورودي مدارس سمپاد نير به عهده اوســت، درباره رويكرد اين 

مركز در طراحي اين سؤال به خبرنگار همشــهري گفت: چرا ما نبايد 
اسطوره هايمان را به فرزندانمان نشــان دهيم. ما حاج قاسم سليماني 
را ســردار ملي مي دانيم همانطور كه آرش كمانگير را مي دانيم و از او در 
كتاب هاي درسي نوشته ايم. آيا اشكالي دارد اگر درباره آنها با نوجوانان 

صحبت كنيم؟
او افزود: من سر اين سؤال با طراحان سؤال هوش خيلي صحبت كردم، 
مي گفتند كه يكي از مصاديق هوش اين است كه وقتي سؤالي با مضامين 
ذهني مخاطبان نزديك باشد، بهتر مي توانند با آن ارتباط برقرار كند و 
پاسخ دهند. به نظر من اين موضوع آنقدرها كه مورد توجه رسانه ها قرار 

گرفته، موضوع عجيبي نيست.
مهاجراني سپس از فردوسي و بيهقي در مقام مقايسه با سردار سليماني 
نام آورد و گفت: ما در بين كارهايمان جشنواره فردوسي داريم، مگر كسي 

مي تواند بگويد چرا فردوسي؟ يا در سؤاالت اين آزمون، از تاريخ بيهقي 
هم مثالي آورديم، پس چرا نسبت به آن حساس نشدند؟

رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان گفت: برخالف منتقدان، 
من اين سؤال را به هيچ وجهه دال بر ترويج خشونت نمي دانم چون چند 
دليل علمي براي اين كار وجود دارد كه يكي از آنها را در باال گفتم، ضمن 
اينكه معتقدم كه ما بايد روي اسطوره هاي ملي مان كار كنيم. ما 6هزار 
شهيد زن داريم، چرا نبايد از آن خبر داشته باشيم؟ سال2011، يكي از 
سربازان آمريكايي كه در حمله يواس ناوي در خليج ژاپن مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و بدنش خراشي ســطحي برداشت. پس از آن جوانان 
آمريكايي مي رفتند و با او به عنوان يك اسطوره عكس مي گرفتند. بدا به 
حال ما كه اينگونه با اسطوره هايمان برخورد مي كنيم. اصال وقتي اسطوره 

نمي سازيم جوان ما دنبال مصاديق بي معنا مي رود.

چرا سؤال آزمون سمپاد درباره 
سردار سليماني بود؟

پاسخ رئيس مركز پرورش استعدادهاي درخشان به مخاطبان

  فاطمه مهاجراني
رئيس مركز استعدادهاي 

درخشان

پاسخ به 

پرسش هاي 
روز

مخالفت با تعويق كنكور
وزارت بهداشت نظر كارشناسي اش را درباره 

كنكور اعالم كرد

وضعيت نامناسب رسانه هاي كشور محصول 
سياستگذاري هاي رسمي نادرست دولتي است

تعطيلي»شهروند« لطمه  به 
روزنامه نگاري اجتماعي ايران است

خبـــــرهـــــــايي 
از تعطيلــي روزنامــه 
»شــهروند«، يكي از 
مهم ترين روزنامه هاي 
اجتماعي كشــور به 
گوش مي رسد. انجمن 
صنفي روزنامه نگاران 
بــراي  تــــــهران 
چندمين بــار به اين 
موضوع واكنش نشان 
داده و از هالل احمــر 
كه صاحب امتياز اين 
روزنامه بوده  خواسته 
جلــوي تعطيلي اين 

روزنامه گرفته شود.
به گــزارش همشــهري، 

روزنامه شهروند 21اسفندماه سال 91 اولين شماره خود 
را به صاحب امتيازي جمعيت هالل احمر منتشــر كرد اما، تا زمان 
روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، روزنامه اي كامال حزبي به شــمار 
مي رفت. با تغيير دولت، رويكرد اين روزنامــه از حزبي به اجتماعي 
تغيير يافت و با استقرار گروهي از روزنامه نگاران اجتماعي نويس در 
آن، به يكي از تاثيرگذارترين رســانه هاي كشور در حوزه اجتماعي 
تبديل شد. با اين حال، به خواست رئيس جمعيت هالل احمر انتشار 
اين روزنامه به زودي متوقف مي شود. تصميم مديران جمعيت هالل 
احمر واكنش هاي زيادي در پي داشته و مورد انتقاد قرار گرفته است. 
در تازه ترين واكنش، انجمن صنفي روزنامه نگاران تهران در بيانيه اي 
خواســتار تجديد نظر مسئوالن ارشــد جمعيت هالل احمر و ادامه 

فعاليت روزنامه شهروند شده است.
در اين بيانيه كه نســخه اي از آن در اختيار همشــهري قرار گرفته 
است، آمده: در جلسه يكشــنبه يازدهم مرداد هيأت مديره انجمن 
صنفي روزنامه نگاران اســتان تهران، تحوالت اخير روزنامه شهروند 
بررسي و مفاد نامه همكاران اين روزنامه خطاب به هيأت مديره طرح 
شد. در اين جلسه ضمن بررســي اقدامات قبلي انجمن كه منجر به 
مساعدت ســازمان برنامه و بودجه در تامين نياز مالي روزنامه براي 
جلوگيري از توقف انتشار آن شد، تحوالت و تغييرات اخير شهروند 
نيز مورد بررســي و ارزيابي قرارگرفت. باتوجه به برخي گزارش هاي 
دريافتي در مورد دســتورالعملي كه براي مدير مسئول جديد صادر 
شده اســت، به نظر مي رسد كه مديران ارشــد جمعيت هالل احمر 
براي تعطيلي روزنامه شــهروند تصميم خود را گرفته اند. شــهروند 
روزنامه اي اجتماعي اســت كه در ميان مجموعه روزنامه هاي كشور 
جايگاهي اثرگذار داشــته اســت. تعطيلي اين روزنامه لطمه اي به 
روزنامه نگاري اجتماعي ايران تلقي مي شــود. همچنين بيكار شدن 
يا اجبار به ترك فعاليت تعداد زيادي از همكاران مي تواند ابعاد اين 
آسيب را بيشــتر كند. هيأت مديره انجمن تأكيد دارد كه همچنان 
در پي حل مشكل اين روزنامه و خواهان اجراي قول هاي داده شده 
قبلي براي حفظ روزنامه و اشتغال همكاران خواهيم بود. پذيرفتني 
نيســت كه نهادهاي عمومي و دولت در تعطيلي رسانه ها پيشقدم 
شوند. وضعيت نامناســب رسانه هاي كشــور امر ذاتي نهاد رسانه و 
اين حرفه نيست؛ بلكه محصول سياستگذاري هاي رسمي نادرست 
دولتي و فقدان زيرساخت هاي مناســب رسانه اي ازجمله حاكميت 
قانون و حق دسترسي آزاد به اطالعات و انتشار حقايق است كه اگر 
اين امور رعايت شود، نيازي به وجود رسانه ها در نهادهاي عمومي و 
دولتي نبود. با اين مالحظات، هيأت مديره اظهار اميدواري مي كند 
كه مســئوالن محترم در رويكرد فعلي به ايــن روزنامه تجديد نظر 
كنند و اجازه ندهند كه يك روزنامه خوب به تعطيلي كشيده شود، 
روزنامه نگاران اين روزنامه حق امنيت شغلي خود را از دست بدهند و 
حقوق مخاطبان نيز ناديده گرفته شود. انجمن صنفي روزنامه نگاران 
استان تهران اين موضوع را تحت نظارت داشته و شيوه عمل و تصميم 
مديران هالل احمر در اين مورد را از نظر دور نمي دارد. هيأت مديره 

بر پيگيري موضوع تأكيد دارد.
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 فروش
اطالعات

این شماره

آقازادهها

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

گپ

آقازاده ها خارج از ايران چه مي كنند؟
خيانت بزرگ خروج ارز

گپ و گفت با نيره توكلي ،جامعه شناس درباره 
خارج نشيني آقازاده ها

ايــن آقازاده ها، ژن هاي 
»به اصطــاح« خوب كه 
بهشت شـان ايران است، 
در خارج چه مي كنند؟ همين سال گذشته بود كه معاون 
حقوقي قوه قضاييه درباره تحصيل در خارج از كشور كه 
حق مسلم همه است، اعام كرد كه فرزندان سران مملكت 
نبايد در خارج باشند كه اگر اين چنين شد، والدين آنها 
بايد استعفا دهند. حجت االسام محمد مصدق در همان 
سخنراني به اين اشاره كرده بود كه اگر شرايط تحصيل 
و زندگي در خارج از كشور بهتر است، بايد زمينه اي مهيا 
شود تا مردم هم بتوانند از اين امكانات استفاده كنند و 
فقط مختص فرزندان مسئوالن نظام نباشد. اين در حالي 
است كه مسئوالن همواره درباره اينكه ايران بهشت است 
و كشورمان به باالترين درجات علمي، فناوري و پزشكي 
رسيده است، سخن گفته اند. با نيره توكلي، جامعه شناس، 
درباره آقازاده هاي خارج نشين صحبت كرده ايم. درباره 

اينكه اين افراد دقيقا خارج از ايران چه مي كنند؟

مگــر بــر اين 
گفتمان كه ايران بهشــت 
سرمايه داران است تأكيد 
نمي شــود، پس آقازاده ها 
خارج از ايران چه مي كنند؟

تقويت هــر نوع احســاس 
ناسيوناليسم، نادرست است. 
اما اين درست است كه چرا درصورتي كه مردم به اين تشويق 
مي شــوند كه سرمايه هايشــان را از مملكت خــارج نكنند، 
عده اي بي اعتنا به اين رويه ارز را از اين كشور بيرون مي برند. 
درصورتي كه مدام به نظام آموزشــي كشــور فخر فروخته 
مي شود و تبليغ مي شود كه ما توانايي آن را داريم تا دانشجو 
از ديگر كشورها بپذيريم. آقازاده ها به هواي تحصيل به ديگر 
كشورها مي روند. چرا درصورتي كه ما خدمات پزشكي خوبي 
ارائه مي كنيم، طبقــه اي از جامعه براي رفــع كوچك ترين 
مشــكلي به پزشــكان خارجي رجوع مي كننــد. همه اينها 
پرسش هايي است كه ذهن مردم را مدام درگير به دست آوردن 
پاسخ مي كند. به واقع همه ما مي دانيم كه عين خيانت است 
كه ارز را از كشور خارج كنيم. خصوصا به شكل خريد ملك و 
زندگي در كشــورهاي ديگر يا معالجه و جراحي هايي كه در 

كشور توانايي انجام آن را داريم.
اين اتفاق بسيار شايع شده است. اين همه گيري 

از كجا ناشي مي شود؟
در سيستم طبقاتي، مزاياي ناشي از قدرت و رانت به چند درصد 
جامعه كه قدرت را در دست دارند، تعلق گرفته و اين افراد هم 
چون حسابرســي دقيقي وجود ندارد، بودجه و قدرت خود را 
در جاهاي ديگري هزينه مي كنند. تبليغ اينكه خوشــبختي 
را بايد در جاهاي ديگري جست و پيدا كرد، مانند شبكه هاي 
ماهواره اي كه سعي دارند نشــان دهند آينده نگري را بايد در 
كشورهاي ديگر جست وجو كرد، بسيار اشتباه است؛ اشتباهي 
كه براي همه به يك ميزان نادرست است. اما منظورمان اين 
نيست كه مردم ايران محدود باشند و ارتباطشان با مردم جهان 
قطع شود، بلكه همه  چيز بايد براساس نظامي سالم اتفاق بيفتد. 
بورسيه تحصيلي و... بايد براساس شايستگي باشد. درحالي كه 
هم اكنون اين بورس ها به شكل عادالنه و شايسته  به افراد تعلق 
نمي گيرد، بلكه به شكل طبقه و كاست است. طبقات منفصلي 
كه ارتقاي افقي و عمودي در آن ممكن نيست. براساس سيستم 
طبقاتي هم، مزايا محدود به درصد اندكي از جامعه اســت كه 

تقريبا بر سر اين هرم قرار دارند.
الگوهاي غلطــي كه آقازاده ها بــراي مردم 
ســاختند، حاال ديگر به نوعي مد در همه اقشار جامعه 
بدل شده اســت. چرا هنوز گفته مي شود ايران بهشت 

سرمايه داران است؟
معتقدم كه ايران مي تواند بهشــت باشد و البته كه هست. اما 
مشــكالت جامعه ما ديگر محدود به آقازاده ها نمانده، بلكه 
طبقه متوسط را نيز درگير كرده است. هجوم به ديگر كشورها 
و خريد امالك در تركيه، دبــي و... و پروراندن رؤياي زندگي 
آمريكايي باعث شده شكلي از شراكت در فساد و فسادپذيري 
رواج يابد. بنابراين الگوي معيوب شــراكت در فساد، حاال به 
طبقات زيرين نيز تسري پيدا كرده است. سهم خواهي مردم 
در شراكت هاي اينچنيني باعث شده شبكه هاي فسادستيز به 

فسادپذير تغيير كنند.
چطور مي شود با اين افراد مبارزه كرد؟

امكانات در اختيار اندكي از مردم قرار گرفته كه قدرتشــان 
در جوابگو نبودن اســت. آن درصدي از مردم كه به آقازاده ها 
معروفند و بايد الگو قرار بگيرند، متأسفانه با خروج ارز كشور، 
خريد ملك در جاي ديگري غيراز ايران و بچه دارشدن براي 
به دست آوردن امكان شــهروندي در كشور ديگر باعث شده 
الگوهاي نادرستي در جامعه تبليغ شود. اين امر براي آن دسته 
از مسئوالني كه قرار اســت مردم را به منافع ملي و حفظ آن 
تشويق كنند، به شكل نقطه ضعفي در جامعه بروز پيدا كرده 
است. مشخص نيست چه اندازه ظرفيت برخورد با اين افراد 

وجود دارد و تا چه اندازه اين افراد خود را جوابگو مي دانند.
چندسالي است مد شده خيلي ها بيرون از ايران 
بچه دار مي شوند. امري كه در آقازاده ها نيز بسيار شايع 
شده است. چرا وقتي ما با كمبود جمعيت روبه رو هستيم 

بايد شاهد چنين رفتارهايي باشيم؟
اين سؤال بزرگي اســت كه چرا با وجود مشكل جمعيت در 
كشــور، فرزندان اين خاك براي گرفتن امكانــات در ديگر 
كشورها فرزندآوري مي كنند. بايد در اين باره چون و چرا شود. 
ولي تأكيد من بر اين است كه در كنار مشوق هاي فرزندآوري 
بايد سياست هايي در راستاي درخواست ها شكل بگيرد، مانند 
سياست حمايت از مادران و... . همين باعث شده طبقه متوسط 
نيز جريان غلطي را الگو قرار دهد. رفتارهايي كه آقازاده ها انجام 
مي دهند گاهي خالف عرف ها و سياست هاي حاكم بر جامعه 
است. متأسفانه جامعه مدني به اندازه كافي در مبارزه با فساد 

و رشد و پرورش فرد ،تالش و تأكيد نمي كند.

آقازاده ها چگونه به نقطه ضعف نظام تبديل شدند؟

رشد قارچ گونه آقازاده ها در اقتصاد دولتي

پديده اي به نــام آقازاده ها به يكي 
از جنبه هاي اجتماعي- سياسي-

اقتصادي جامعه ايران بدل شــده 
اســت و بــه گمانم عامــه مردم 
مي دانند وقتي صحبت از آقازاده ها 
مي شود، مرادمان كدام قشر است.

در گذشته برخي از اعضاي مذكر 
خانواده هاي روحانيون بزرگ - پســر ارشــد يا حتي در مواردي 
دامادها و برادرزاده هــا و خواهرزاده ها- ضمــن كمك به آن فرد 
روحاني، مسئوليت بيت ايشان را برعهده مي گرفتند. بنابراين بايد 

گفت كه اين پديده قدمت بسياري در جامعه ايران دارد.
بعد از انقالب و با توجه به نقــش مديريتي،  حكومتي و اجرايي اي 

كه بسياري از روحانيون در ســمت هاي مختلف درون نظام پيدا 
كردند، به تبع افــراد مذكر خانواده يا بيت روحانيون نقش شــان 
پررنگ تر از گذشته شــد. در ســال هاي ابتداي انقالب آقازاده ها 
بيشتر نقش كمك كننده و راهنمايي مراجعه كنندگان به روحاني 
مورد نظر را برعهده داشتند اما به تدريج تحول ديگري اتفاق افتاد. 
از آنجا كه برخي از روحانيون مسئوليت برخي بنياد ها و نهادهاي 
اقتصادي را پيدا كردند،  به تبع آقازاده هــا هم در كنار آنها، ايفاي 
همان نقش سنتي و كالسيك آقازادگي را برعهده گرفتند. به تدريج 
برخي آقازاده ها از اين فرصت به وجود آمده سوءاستفاده يا از ديد 
خودشان حسن استفاده كردند و برخي اقدامات را بر حسب منافع 

و مصالح خود انجام دادند.
كشيدن خطي ميان فعاليت هاي آقازاده ها و تقسيم آن به كارهاي 
درست و نادرســت يا قانوني و غيرقانوني، امر دشواري است، هيچ 
نهادي هرگز چنين خط كشــي اي در مورد عملكــرد آقازاده ها 
به كار نبرده است. متأسفانه بنابر داليلي - كه خارج از موضوع اين 

آقا و آقازادگي در ايران

در حوزه سياسي ايران، فرزند آقا را 
آقازاده مي نامند؛ و آقا، فردي داراي 
مســند سياسي اســت كه هرچه 
اين مســند در سلسله مراتب نظم 
سياسي باالتر باشد آقابودگي آن بيشتر خواهد شد. آقا در فرهنگ 
سياسي كنوني ايران فردي است كه به واسطه  جايگاه سياسي خود 
مي تواند مافوق قانون قرار گرفته يــا به روش هاي مختلف اصول و 
ضوابط قانوني را دور زده يا معلق كند. هر چه آقابودگي فرد بيشتر 
باشد )يعني جايگاه سياسي او در سلسله مراتب نظم سياسي باالتر 
باشد( توان بيشتري براي تعطيل كردن بخش هاي بيشتري از قانون 
خواهد داشت. طبيعي است كه نزديكان چنين فردي )چه نسبي 
و چه سببي( مي توانند با بهره گيري از اين توان آقا، آن را به منابع 

گوناگون اقتصادي و سياسي تبديل كنند و درست در همين جاست 
كه پديده اي به نام آقازاده متولد مي شود؛ پديده اي كه همانطور كه 
بيان شد نتيجه  ضعف هاي قانوني و ناكارآمدي يك ساخت سياسي 
در كنترل و تنظيم رفتار افراد جايگير شــده در نقش هاي سياسي 

براي عمل در چارچوب قانون است. 
در يك مجموعه حكمراني، فراوان بودن آقا و آقازاده به معناي فوق 
يكي از نشــانه هاي آشــكار ناكارآمدي آن مجموعه است؛ چرا كه 
نشان مي دهد سيستم حكمراني به گونه اي طراحي شده است كه 
مي توان از جايگاه هاي سياسي در سطوح گوناگون، براي تعطيل يا 
معلق كردن قانون بهره جست و هنگامي كه اين امكان فراهم شد، 
مجموعه حكمراني كه بايد در خدمت تامين منافع تمامي آحاد يك 
ملت باشد به تسخير گروهي اندك درخواهد آمد و ابزار تامين منافع 

سياسي و اقتصادي آقاها و آقازاده هاي آنها مي شود.
منتهاي آمال و آرزوهاي يك آقازاده در اختيار گرفتن جايگاه آقا و 
درصورت امكان، فراتر رفتن از آن است چرا كه اين امر منبعي را در 

صادق زيباكام
 استاد علوم سياسي دانشگاه تهران 

سجاد فتاحي
جامعه شناس

يادداشت قرار مي گيرد- به تدريج اين آقازاده ها فراتر از راهنمايي، 
كمك و معاونت قدم برداشتند و به طور عملي از جايگاهي كه ايجاد 
شده بود، براي پيشبرد امور اقتصادي خود بهره برداري كردند. به 
جرأت مي توان گفت كه بســياري از اين امــور اقتصادي، چندان 

برحق نبودند.
واقعيت اين است كه پديده آقازادگي پيش از هر چيز  شأن روحانيت 
را خدشه دار كرد و آن جايگاه مورد اعتمادي كه در جامعه نسبت به 
روحانيت وجود داشت را كدر كرد.شايد اين سؤال مطرح شود كه 

چرا اين پديده رخ داد؟ 
پاســخ اين اســت كه ســاختار اقتصاد دولتي در ايران آن عامل 
اصلي اي بود كه زمينه را براي ايجاد اين پديده مهيا كرد.  همانطور 
كه مي دانيد ســاختار اقتصاد كالن در ايران امروز در حقيقت يك 
اقتصاد دولتي است، بنابراين آن بنيادها و نهادهايي كه روحانيون 

در راس آن قرار داشتند، در حقيقت بنيادهاي دولتي بودند.
از آنجا كه روحانيون، متوليان بسياري از نهادهاي اقتصادي بودند، 
 به طبع مشــكل مفاســد اقتصادي، دامن آقازاده ها را هم گرفت. 
آقازاده ها در حقيقــت تبديل به دولتي درون دولت شــدند. اين 
لطمه جبران ناپذير به ســاحت روحانيــت در نتيجه حضور آنها و 

آقازاده هايشان در امور اقتصادي و مملكت داري وارد شد.
عالوه بر اين مباحــث نبايد از خاطــر برد كه تنهــا آقازاده هاي 

روحانيون درگير مفاسد اقتصادي نشــده اند، بسياري از مكالها- 
افرادي غيرروحاني- كه در قدرت جاي داشتند، زمينه اي را فراهم 
كردند تا آقازاده هايشان دستي بر مفاسد اقتصادي داشته باشند، 
از اين بابت بايد گفت كه برخــي از آقازاده های خانم   -كه عروس 
يا دختر مقامات بلندپايه كشــور بودند-  به سمت و سوي مفاسد 
اقتصادي آمدند.  بنابراين ريشــه اين پديده كه برخی وابستگان 
چهره ها و شــخصيت هاي بانفوذ نظام آلوده به مفاســد اقتصادي 
شــدند به اين بازمي گردد كــه اقتصاد ايران يــك اقتصاد كامال 

حكومتي و دولتي است.
عامل دوم كــه موجب ايجــاد پديده آقازادگي شــد، مربوط به 
پاســخگو نبودن بخش هاي انتصابي نظام اســت. بســياري از 
چهره هايي كه در بخــش انتصابي نظام فعال هســتند،  چندان 
با مسئله پاسخگويي مواجه نيســتند، بنابراين بسياري از افراد 
منتســب به كســاني كه در اين نهادها فعال هســتند - از آنجا 
كه مي دانند پاســخگويي وجود ندارد - خيلــي نگران برخي از 

فعاليت هاي اقتصادي شان نيستند.
بنابراين اگر خواهان مبارزه با پديده آقازادگي هستيم بايد در وهله 
اول تالش كنيم كه به حاكميت ساختار اقتصاد دولتي ايران پايان 
دهيم و بدانيم كه گام دوم مبارزه با اين پديده شامل مطالبه گری 

برای پاسخگويي از بخش انتصابي نظام است.

اختيار او قرار خواهد داد كه به توليد ثروت و قدرت هرچه بيشــتر 
منتهي مي شود و اينجاست كه يك نظم انتخابي يا نسبتا انتخابي 
رفته رفته به نظمي موروثي تبديل مي شود كه آقازاده در پي آقا بر 

جايگاه او تكيه خواهد زد.
نظم هاي مولد آقا و آقــازاده عموما نظم هايــي ناپايدارند يعني از 
آن رو كه به واسطه  تعطيل يا تعليق مكرر قانون، دچار آسيب هايي 
مي شوند كه آنها را از تامين نيازهاي بنيادين جامعه ناتوان مي كند، 
به مرور زمان اعتماد و سرمايه اجتماعي جامعه نسبت به خود را از 
دست خواهند داد و آقاها و آقازاده ها در چنين شرايطي، رفته رفته، 
موضوع نفرت جامعه خواهند شد؛ چرا كه نمادي از نظمي ناكارآمد 
و ناعادالنه اند كه دشواري هاي اقتصادي و اجتماعي گوناگوني را بر 

بخش هاي وسيعي از جامعه تحميل مي كنند. 
اينكه در چنين شرايطي چه بايد كرد و جامعه  درافتاده در دامن آقا 
و آقازادگي را چگونه بايد به سمت جامعه اي هدايت كرد كه در آن 
مقام هاي سياسي امكان تعطيل يا تعليق كردن قانون در راستاي 
تامين منافع اقتصادي و سياسي خود را نداشته باشند )به عبارتي 
سازوكار مولد آقابودگي در آن كنترل شده باشد( و شايستگي )و نه 
آقازاده بودن( معيار انتخاب افراد براي حضور در نقش هاي گوناگون 
نظام سياسي باشد پرسشي است كه پاسخي سهل و ممتنع دارد. 

از يك سو مشخص است كه بايد سازوكارهاي مولد آقا و آقازادگي 
را اصالح كرد و از سوي ديگر اصالح اين ســازوكارها در دست آقا 
و آقازادگاني اســت كه منفعتي در اصالح آن ندارند. اينجاست كه 
جامعه، رفته رفته به دو پاره يا به دو قطب تقسيم مي شود در يك سو 
اكثريتي از جامعه كه از امتيازهاي آقا و آقازاده بودن بي بهره است و 
تنها بار مسائل تصميم هاي آنها را بر دوش مي كشد و در سوي ديگر 
آقا و آقازادگاني كه به دشــواري تن به اصالح سازوكارها مي دهند 
و هرچه پيش تر مي روند بــر اتكاي خود به منابع ســخت قدرت 
مي افزايند؛ منابعي كه با اســتفاده  بي رويه به مرور زمان مستهلك 
شده و در نهايت از ميزان اثرگذاري آن در برابر جامعه كاسته خواهد 
شد. درسي كه جامعه  ايراني بايد از داستان امروز آقا و آقازاده ها براي 
فرداي خود بياموزد آن اســت كه مهم تر از زندگي الكچري برخي 
آقازادگان كه كمترين قرابتي با شعارها و سخنان پدرانشان ندارد 
و سوداي قدرت سياسي كه برخي آقازادگان در ذهن مي پرورانند 
جامعه  ايراني نيازمند ساماني است كه در آن افراد در قدرت، امكان 
تعليق و تعطيل قانون را نداشته باشند و شايستگي تنها معيار مطرح 
براي جايگير شدن افراد در نقش هاي گوناگون نظم سياسي باشد. 
مطمئنا در آن روز داستان آقا و آقازادگي همانند بسياري ديگر از 

داستان هاي اين سرزمين به تاريخ خواهد پيوست.

ليا شريف
روزنامه نگار

آقازاده يك كلمه اســت كه روزگاري براي توصيف فعاليت هاي مبتني بر رانت و فساد فرزندان 
مذكر مسئوالن و مقامات كشور به كار برده مي شــد اما ظهور دخترها، دامادها و اقوام مسئوالن 
در پرونده هاي قضايي با موضوع فساد اقتصادي و اختاس اين نكته را گوشزد مي كند كه معنا و 
مفهوم اين واژه بسط پيدا كرده است و ديگر محدود به پسران مسئوالن نيست. با جست وجو در دادگاه هاي فساد اقتصادي 
به نام هاي خانوادگي آشنايي بر مي خوريم؛ اسامي اي كه تا پيش از اين در قامت يك وزير، چهره نظامي و مقام مسئول ظاهر 
مي شد اما اين بار فرزندان و اقوام اين مقامات موجب شده اند تاكسانی زير عنوان آن نام خانوادگي مشهور به عنوان متهم در 

دادگاه حاضر شود.

نام كداميك از آقازاده ها با پرونده فساد اقتصادي گره خورده است؟

آقازادهها
پشتميلههايزندان

ياسين رامين
پسر ارشــد محمدعلي رامين، معاون مطبوعاتي و اطالع رســاني وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي دولت احمدي ن ژاد يكي از آقازاده هايي است كه به  2 دليل نامش بر سر 
زبان ها افتاد؛ اول از همه ازدواجش با مهناز افشار نام و تصوير او را در ميان خبرهاي 
سلبريتي ها جاي داد اما دليل دوم برعكس دليل اول، مثبت نبود و به پرونده قضايي 
او در يك شركت وارد كننده دارو مربوط مي شد. او رياست يكي از شركت هاي وابسته 
به هالل احمر براي واردات دارو را برعهده داشــت و در سال95 از سوي هالل احمر 
متهم شــد كه 2ميليون يورو از جمعيت هالل احمر بــراي واردات دارو و تجهيزات 
پزشــكي دريافت كرده اما اين مبلغ را به فروشــنده تحويل نداده اســت. براساس 
گزارش ارديبهشت سال گذشته خبرگزاري تسنيم، ياسين رامين در 3 فقره اتهامي، 
به 17سال حبس و رد مال محكوم شــد كه طبق ماده134 قانون مجازات اسالمي 
درصورت قطعيت يافتن، مجازات اشد يعني 7 سال اجرا مي شود. براساس اطالعات 

موجود پرونده رامين در مرحله تجديدنظر قرار دارد.

مرتضی رفيق دوست
برادر محسن رفيق دوست، در دهه70 به عنوان متهم رديف دوم، معروف ترين پرونده 
فساد اقتصادي آن دوران به دادگاه احضار شد. پرونده اختالس 123ميليارد توماني 
كه به عنوان نخستين پرونده اختالس ايران معروف است، در آن دوران موجب شد 
تا فاضل خداداد به عنوان نخســتين مجرم اقتصادي راهي چوبه دار شود. مرتضي 
رفيق دوست نيز به حبس ابد محكوم شــد، ولي بعد از گذشت 8سال مورد عفو قرار 
گرفت و از زندان آزاد شد. محسن رفيق دوست در كتاب خاطراتش به نام »براي تاريخ 
مي گويم« در مورد تغيير زمان حبس برادرش- مرتضي رفيق دوست- از حبس ابد 
به 8سال حبس گفته بود: »آقاي محسني اژه اي به هر دليلي يكي دو سال بعد به اين 
نتيجه مي رســد كه اين مقدار حبس نه فقط براي مرتضي براي بقيه متهمين زياد 

است«.

سيدهادی رضوی
داماد محمد شريعتمداري از وزراي دولت روحاني است. پرونده مالي رضوي موجب 
شد تا اصطالح دامادزادگي پر كاربرد شود. او به واسطه سرمايه گذاري در سريال هاي 
شناخته شده اي مانند شاهگوش و شهرزاد در حوزه فرهنگي به شهرت رسيده بود اما 
قرار گرفتن نام او در ميان متهمان پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان 
وجه ديگري از فعاليت هاي او را عيان ساخت. رضوي به دليل اخالل در نظام اقتصادي 
به 20سال حبس محكوم شد. توجه خاص به رابطه فاميلي او با شريعتمداري تا آنجا 
پيش رفت كه رضوي در يكي از جلسات دادگاهش زبان به گله گشود و گفت: »ظاهراً 
خيلي دوســت دارند بگويند محمدهادي رضوي داماد شريعتمداري است ولي من 
كه داماد نتانياهو نيســتم. من از دادگاه مي خواهم فارغ از دامــاد فالني پرونده من 

بررسي شود«.

شبنم نعمت زاده
فرزند محمدرضا نعمت زاده است. پدر او از ابتداي انقالب تا پايان دولت اول حسن روحاني 

بر صندلي رياست وزارتخانه هاي متعددي تكيه زده بود.
در مرداد سال97 خبري مبني بر كشف انباري در استان البرز از داروهاي احتكار شده به 
ارزش 5ميليارد تومان منتشر شــد و برخي آن را متعلق به دختر نعمت زاده، وزير اسبق 
صنعت، معدن و تجارت دانستند. براساس اعالم غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه 
قضاييه در نشست خبري دهم دي 98، شبنم نعمت زاده به جرم مشاركت در اخالل عمده 
و كالن در نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در نظام توزيع مايحتاج عمومي، به 20  سال 
حبس تعزيري به عالوه 74 ضربه شالق تعزيري و محروميت دائم از هرگونه خدمات دولتي 
محكوم شد. او در يكي از جلسات برگزاري دادگاهش گفته بود: »فعاليتم به واسطه رانت 

نبوده است.«، »پدرم وزير بود ولي 5 سال بيكار بودم.«

عمار صالحی
فرزند سرلشكر عطاءاهلل صالحي، فرمانده سابق ارتش ازجمله افرادي بود كه نامش در 
ليست متهمان پرونده بانك سرمايه قرار گرفت. او در حكم نهايي اين پرونده به  دليل 
اتهام معاونت در اخالل در نظام اقتصادي به تحمل 10سال حبس و محروميت دائم از 

خدمات دولتي محكوم شد.

وح الله زم ر
فرزند محمدعلي زم است، پدر او در دهه هاي60 و 70 مديريت حوزه هنري را برعهده داشت 
و بسياری محمدعلي زم را به عنوان يك روحاني فعال در حوزه فرهنگ مي شناسند. روح اهلل 
زم در سال90 از ايران خارج شد. بعدها پدر او در واكنش به افرادي كه اين خروج را تبديل 
به پروژه فرار كردند، نوشته بود: »اگر دوستان آن نهاد نظامي- سياسي، گذرنامه ات را به آن 
زودي تحويل نداده و تو را تشويق به خروج از كشور نكرده بودند و پس از خروج قانوني ات از 
كشور متهم به فرار نكرده بودند و شرايط لج و لجبازي و تعقيب و گريزها و امنيت زدايي هاي 
بچه گانه در ديار غربت مالزي و تركيه را پيش رويت قــرار نداده بودند، اين وخامت پيش 
نيامده بود.«  روح اهلل زم بعد از پناهنده شدن در فرانسه، كانال آمدنيوز را تأسيس كرد و با 
انتشار اخبار و اطالعات در مسير مقابله با جمهوري اســالمي قرار گرفت. سرانجام زم در 
مهر1398 دستگير و به ايران بازگردانده شد. افســاد في االرض، در بازه زماني سال95 تا 
زمان دستگيري از طريق ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، نشر اكاذيب به  
طور گسترده، معاونت در تخريب، معاونت در ايجاد اخالل در نظام اقتصادي كشور، تشكيل 
و اداره كانال معاند آمدنيوز و صداي مردم با هدف برهم زدن امنيت داخلي و خارجي كشور، 
جاسوسي به نفع سرويس اطالعاتي يكي از كشور هاي منطقه، جاسوسي به نفع سرويس 
اطالعاتي كشور فرانسه در ابتداي سال97 تا زمان دستگيري و همكاري با دولت متخاصم 
آمريكا عليه نظام جمهوري اسالمي در نيمه دوم اسفند ماه سال96 تا زمان دستگيري بخشي 
از اتهاماتي بودند كه عليه روح اهلل زم در دادگاه اعالم شد. در نهايت دهم تيرماه سال جاري، 

سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود از صدور حكم اعدام زم خبر داد.
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 سوءاستفاده
از كرونا

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

این شماره

آقازادهها

گپ

آقازاده ها از چه زماني مشكل ساز شدند؟
دهه دوم انقالب؛فصل رويش آقازاده ها

گپ وگفت با عباس عبدي،تحليل گر مسائل سياسي 
درباره دردسرهاي آقازاده هاي ايراني

آقازاده؛كلمه اي كه ذاتا منفور 
است و ريشه در يك فرهنگ 
غلط دارد. اين نوع ادبيات از 
زمان قاجار شكل گرفت و فرزندان قاجار را آقازاده يا خان زاده 
مي ناميدند. در اواخر عمر قاجار اين واژه به مرور در دو قشر 
اجتماعي معروف شد؛ قشر علما و بازاريان. در محافل عمومي 
فرزندان بازاريان پولدار و علما را آقازاده خطاب مي كردند. 
بعد از انقالب اين كلمه به فرزندان مسئوالن با هر عنوان و 
جايگاهي كه داشتند منتسب شد كه عباس عبدي، تحليل گر 
مسائل سياسي و اجتماعي در گفت وگو با همشهري معتقد 

است درست از همين زمان واژه آقازادگي دردسرساز شد.

دقيقــا از كدام دهــه انقــالب واژه آقازادگي 
دردسرساز شد؟

 دقيقا از دهه دوم انقالب، يعني بعــد از فوت امام )ره( بود كه به 
فرزندان مسئوالن، فارغ از اينكه از بازاريان باشند يا علما، برچسب 

آقازاده زده شد و نگاه ها به اين واژه تغيير يافت.
يعني در دهه اول انقالب چنين فرهنگي حاكم 

نبود؟
در طول حيات امام)ره( چيزي به اســم آقازاده با معنا و مفهوم 
امروزي نداشتيم. اينكه پســر يك مديركل آقازاده خطاب شود 

منوط به بعد از فوت امام)ره( است.
چرا از دهه دوم اين واژه منفور شد؟

چون اصالت واژه تغيير كرده بود و ديگر فقط يك واژه دهن پركن 
نبود و با خود قدرت به همراه مي آورد و باب سوءاستفاده و رانت 
از قدرت پدر را براي منتسبان آن فراهم مي كرد. معموال هم اين 
آقازاده ها از موقعيت پدر سوءاستفاده مي كردند. تخلفات عمده 
مالي كه يا بدون اطالع پدر بود يا با همكاري او. البته من معتقد 
نيستم كه فسادهاي مالي و ايجاد رانت بدون اطالع پدر بوده باشد. 
آقازاده ها سعي مي كردند از فرصتي كه پدرشان در اختيار داشت 
بيشترين بهره كشي را كنند كه دو دليل داشت؛ اول اينكه انتقال 
قدرت به شكل ميراثي از پدر به پسر ممكن نبود و دليل دوم اين 

بود كه دست پدرشان به لحاظ مالي باز بود.
اولين اختالس و فساد مالي اوايل دهه 70 مربوط 
به فاضل خداداد در تباني با كارمندان بانك صادرات ايران 
بود كه دادگاهي شد و در اين ماجرا مرتضي رفيق دوست، 
برادر محسن رفيق دوست متهم رديف  دوم بود. اما از اين 
دست اختالس هاي كالن در همان دهه از سوي آقازاده ها، 
اطالعي در دسترس نيست. آيا آقازاده ها تخلف نمي كردند 

يا از تخلفات چشم پوشي مي شد؟
تخلفات كه وجود داشت و بيشتر در بعضي از قسمت هاي بانكي 
انجام مي شد اما كم بود و به گستردگي االن نبود كه خيلي بخواهد 
رسانه اي شود. مثال فوق فوقش با استفاده از عنوان معاون شهردار 
بودنشان مجوز ساخت وساز براي فرزندشان مي گرفتند. يا اينكه 
معاونان اســتاندارها با استفاده از رانت در ســطح بسيار اندك 
سعي مي كردند براي فرزندان شــان امتيازاتي بگيرند. در واقع 
اوايل دهه 70بسياري از مهره هاي سازماني واقعا مخالف دزدي 
بودند و در چنين فضايي حتي اگر كســي از فرزندان يا اعضاي 
خانواده شان تخلفي مي كرد برخالف جو امروز، دعواي سياسي 
با هيچ گروهي نداشتند. سعي مي شد موضوع خيلي باز نشود تا 
تأثير مخرب ديني و اجتماعي در افكار عمومي بر جاي نگذارد. 
ولي بعدها كه ماجرا رنگ و بوي سياسي به خود گرفت و وضعيت 
مالي مردم روزبه روز به وخامت گراييد موضوع رانت آقازاده ها و 
سوءاستفاده هاي مالي حساسيت بيشتري پيدا كرد كه البته حق 

هم همين بود.
اشاره كرديد به دعواي سياسي جناح ها. به نظر 
شما چرا پرونده مهدي، پسر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، در 
اواخر دهه70 ،به عنوان يكي از اختالسگرها، بيش از اندازه 

رسانه اي شد و توجه اذهان عمومي را به خود جلب كرد؟ 
جناح سياسي كه با خود مرحوم آيت اهلل رفسنجاني مخالف بود 
جريان آقاي مهدي هاشمي را بيش از آنچه بود علم كرد. البته در 
همان زمان ايشان هيچ حمايتي از فرزندش نكرد و قدمي براي او 
برنداشت و تا آخرين لحظه پايبند به آرمان هاي انقالب اسالمي 

بود و عقب نكشيد.
با اين اوصاف معتقديد كه تنش ها بين جريانات 
سياســي در دهه هاي ســوم و چهارم به بعد منجر شد تا 

آقازادگي براي آقازاده هاي متخلف دردسرساز شود؟
قطعا اين موضوع هم تأثيرگذار بوده.

تفاوت جــو آقازادگي در دهــه دوم انقالب با 
آقازادگي در دهه هاي اخير چيست؟

در آن دهه اگر فسادهايي هم از سوي آقازاده ها انجام مي شد ضرر 
و زيان آن خيلي به توده مردم برنمي گشت و تخلفاتی كه گاهي 
انجام مي شد عليه انقالب تمام نمي شد. ولي بعدها در دهه هاي 
سوم و چهارم رانت ها و دزدي هاي آقازاده ها به زيان اصل انقالب 
تمام مي شود و خود انقالب زير سؤال مي رود. يادم هست كه در 
زمان نوجواني ام شنيدم كه به مرحوم آيت اهلل بروجردي گفتند: 
»يك آخوند دزدي كرده« فرمود: نگوييد فالن آخوند دزدي كرده 
بگوييد يك دزد دزدي كرده و از ما آخوندها نيز لباس آخوندي 
دزديده.« در دهه هاي اول و دوم انقالب دزدي هاي آقازاده ها به 
پاي خودشان يا حداكثر خانواده هايشان نوشته مي شد اما اكنون 
به پاي ارزش هاي انقالب اسالمي نوشته مي شود كه تأسف بار است 
و مشكل ساز شده. اين ناهنجاري در بخش اقتصاد در واقع به پايه 
و ارزش هاي دين و باورهاي اجتماعي مردم خدشه وارد كرده و به 
مرور زمان موجب مي شود مردم نسبت به مذهب بي تفاوت شوند. 
در مجموع اگر معتقديم كه حكومت ديني است قبل از توده هاي 
مردمي بايد به حساب آقازاده هاي رانتي رسيدگي كنيم. البته كه 
حكومت بايد به دزدي هاي كوچك هم رسيدگي كند اما در ابتدا 
بايد دستي كه به سوي بشكه ها و دكل هاي نفتي دراز شده را قطع 
كند. قطعا هرگونه كوتاهي در اين موارد در هر كشوري با هر عقيده 
و مذهبي، افكار عمومي را به اين سو مي برد كه دست حكومت با 
آقازاده هاي فاسد در يك كاسه است. يكي از عواملي كه موجب 
مي شد تا فساد آقازاده ها در دهه دوم انقالب كمتر به چشم بيايد 
اين بود كه فساد در پيكره دستگاه حكومتي رخنه نكرده بود. اين 
سخن موال علي)ع( را به ياد داشــته باشيد كه شباهت مردم به 

حاكمانشان بيش از شباهت شان به پدران و مادرانشان است.

فعاليت هاي اقتصادي آقازاده ها چه تأثيري بر بازار دارد؟

درباره فساد فرزندان آنها 
سياستگذاري غلط، ايران را تبديل به بهشتي براي آقازاده ها كرده و عده اي از متصالن به قدرت مي توانند 

منابع كشور را بدون دردسر ببلعند

آنها تمام شدني نيســتند. هرچه شرايط سخت تر و 
تحريم ها شديد تر مي شود، تعداد آنها بيشتر و سود 
آنها پرچرب تر مي شود. سال گذشته، سال محاكمه 
آقازاده ها بود. پرونده هاي فساد بسياري در اين سال در صدر رسانه ها نشستند كه 
متهمان آنها اسامي آشنايي براي همه بودند؛ از دهك هاي كم درآمد جامعه گرفته 
تا صادركننده ها و واردكنندگان شناسنامه داري كه اين روزها با مشكالت مختلفي 
دست وپنجه نرم مي كنند. شبنم نعمت زاده، هادي رضوي، حسين فريدون، احمد 
عراقچي، مرجان شيخ االســالم، عمار صالحي و... متهماني بودند كه به واســطه 
رابطه هايي كه با دستگاه های حكومتي داشتند، توانستند هزاران ميليارد تومان 
از سرمايه كشــور را چپاول كنند. اقتصاددان ها بر اين باورند كه فساد و اختالسي 
كه اين روزها آقازاده ها رقم مي زنند كنترل ثبات اقتصادي كشــور را سخت تر و از 
سوي ديگر مردم جامعه را نســبت به ادامه حيات بي انگيزه تر مي كند. در شرايط 
فعلي كه خروجي بسياري از واحدهاي توليد و صنعتي به واسطه مشكالت واردات 
مواداوليه كاهش يافته و 2ميليون نفر در 3ماه نخست سال جاري از بازار كار خارج 
شده و همان حداقل حقوق يك ميليون و 800هزار توماني را هم ازدست داده اند، 
صحبت از فســاد 100ميليارد توماني آقازاده اي به نام هادي رضوي، داماد محمد 
شريعتمداري، مي شود.فرصت ها و منابع در اقتصاد ايران در اختيار دوستان، رفقا و 
افرادي كه وفاداري آنها احراز شده، قرار مي گيرد و در شرايطي كه كشور با كمبود 
شديد منابع ارزي دست وپنجه نرم مي كند، آقازاده هايي هستند كه با انتشار خبر 
ممنوعيت واردات گوشي هاي گران تر از 300يورو، قيمت تلفن همراه را تا 40درصد 
در بازار افزايش مي دهند و از اين افزايش قيمت سودهاي كالن به جيب مي زنند. چه 
اهميتي براي آنها دارد كه اين قيمت ها ديگر به اين سادگي ها اصالح نمي شود؟ هيچ.
حضور آقازاده ها، اقتصاد را متزلزل مي كند. وقتي كاالي قاچاق به واسطه روابط آنها از 
آسمان، دريا و زمين وارد  و در گمركات همه  چيز رها مي شود، كم كم اشتغال و توليد 

داخلي از بين مي رود و محصول اين روند، افزايش تورم، كاهش كاال در بازار و كاهش 
جذب سرمايه گذار در بازار است.

نورچشمي ها در منصب قدرت 
اين روزها حتي قبح استفاده از واژه آقازاده ريخته است. فساد دانه درشت ها لقلقه زبان 
همه جامعه شده و انتصاب ژن هاي به اصطالح خوب آن قدر ادامه پيدا كرده كه صداي 
مسئوالن هم درآمده؛ مثال علي ربيعي زماني كه وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي بود 
در گاليه اي گفته بود: »متأسفانه با وجود تأكيدهای مكرر و صدور بخشنامه هاي 
متعدد، گزارش هايي درخصوص به كارگيري منسوبين به افراد سياسي در سطوح 
مديريتي شركت ها و هلدينگ هاي تابعه برخالف اصول شايسته ساالري دريافت 
مي كنم و همينطور از ارتباطات غيررســمي و خارج از ماموريت هاي غيرمحوله 
توسط برخي مديران با افراد ذي نفوذ ساير قوا مطلع هستم. اينگونه اقدامات نشانگر 
مسئوليت نداشتن و بي كفايتي اين نوع مديران است كه برآيند آن، مخدوش سازي 
سرمايه اجتماعي، ترويج يأس و بي تفاوتي اســت«. در آن دوران شستا را بهشت 

آقازاده ها و حيات خلوت سياسيون منتسب به قدرت مي دانستند.
محمد دادكان، رئيس سابق فدراسيون فوتبال هم در يكي از آخرين مصاحبه هاي 
خود گفته: »آقازادها در حال توسعه فساد در اين مملكت هستند. اين پول ها متعلق 
به مردم ايران است. وقتي هم كسي مي خواهد برخورد كند، اول تهديد مي شود و 

بعدش مي گويند پسر فالن مسئول است و نمي شود با او برخورد قانوني كنيم«.
يا مثال در شهريور سال گذشته در جريان رسيدگي به متهمان بانك سرمايه، رسول 
اميرقهرماني، نماينده دادستان تهران، در سومين جلسه رسيدگي به اتهامات باند 
جهانباني گفت: »در شركت هاي زيرمجموعه جهانباني، متهم رديف اول كه آن را 
هلدينگ نام نهاده اند، برخي آقازاده ها و فرزندان مسئوالن كشور حضور دارند كه 

حقوق مردم را تضييع مي كنند و با پول مردم سهامدار شده اند«.

كدام رفتارهاي آقازاده ها در فضاي مجازي حاشيه ساز شد؟

كسب و كار من: آقازادگي 
عكس با مازراتي و بوگاتي و المبورگيني مي گيرند. كيف و كفش هاي مدل به مدل از برندهاي لوكس 
بسيار گران مي پوشند. پايشان به همه جاي دنيا باز شده و از سواحل تركيه عكس دارند تا شهرهاي 
ايتاليا و حتي برزيل. تفريح، كسب و كارشان اســت و نوعي از زندگي را به نمايش مي گذارند كه با 
هيچ كدام از معيارهاي ترويج شده از سوي پدرانشان و ديگر مســئوالن نظام همخوانی ندارد. با پرچم آمريكا عكس مي گيرند، 
بعضي هايشان در خود آمريكا زندگي مي كنند و در كنار همه اينها از نمايش اين زندگي ها نيز ابايي ندارند. زندگي مرفه و آرام آنها 
در شرايط اقتصادي نامناسب كشور در سال هاي اخير خون خيلي ها را به جوش آورده است. اولين نشانه هاي حضور آنها در فضاي 
مجازي با »ريچ كيدز آو تهران« آغاز شد. هشتگي كه به بچه پولدارهاي تهران اشاره داشت و ابتدا در فيسبوک و بعدها در اينستاگرام 
و توييتر ترند شد. با ورود آنها به اينستاگرام ناگهان توجه ها به سمت قشري از جوانان جامعه ايراني جلب شد كه تا پيش از اين، نام 
و نشاني به اين وضوح از آنها و درباره جزئيات زندگي شان وجود نداشت. ميان بچه پولدارهاي تهران، صحبت هايي درباره فرزندان 
سفرا، وزرا، روسا، شهرداران و... در ميان بود، اما همچنان به قطعيت اثري از آنها وجود نداشت. رفته رفته هر چه فضاي اينستاگرام 
ميان ايرانيان بيشتر جا افتاد و هر چه نمايش ثروت و زندگي هاي اشرافي بيشتر براي ديگران جذاب شد، آقازاده ها نيز براي نمايش 

خود فعال تر شدند تا از بازار جذب فالوئر اينستاگرام نيز جا نمانند.

با ما الكچري باشيد
كيان علي آبــادي يكي از آنها بــود كه با پخش گلچينــي از تصاوير 
اينســتاگرام منتســب به او بر ســر زبان ها افتاد. او كه فرزند محمد 
علي آبادي رئيس اسبق تربيت بدني و سرپرست وزارت نفت محمود 
احمدي نژاد بود، عكس هايي با مازراتي و پورشه از خود منتشر مي كرد 

و مي گفت »با ما الكچري باشيد«.

فرزندان جنجالي 2سفير
ساشا سبحاني، فرزند احمد سبحاني سفير ســابق ايران در ونزوئال، 
نخستين بار با انتشار يك اليو از خود جنجالي شد. حضور ناموجه زني در 
اين اليو و پشت سر او باعث شد كه وقتي پايش به فرودگاه ايران رسيد، 
دستگير شود. خودش بعدها توضيح داد كه اين فيلم اديت بوده و پليس 
فتا بعد از بررسي متوجه اين موضوع شد. عكس هاي زندگي الكچري او 
در خارج از ايران در مدت كمي دست به  دست شد و اين سؤال به  وجود 
 آمد كه چرا فرزند سفير سابق ونزوئال بايد زندگي ای آنچناني با روابط 
غيراخالقي داشته باشد و خودروهاي چند ميلياردي سوار شود. او را به 
استفاده از رانت پدرش متهم مي كردند. بالفاصله بعد از اين جنجال ها، 
او عكس هايي از خودش در مكه و سوريه و كربال منتشر كرد. البته ادعا 
كرد كه هر چيزي به دست آورده از زرنگي خودش بوده و به پدرش ربطي 
نداشته است و در نهايت هم در يكي از پست هايش خطاب به مخالفان 
گفت: تا كي مي خواهيد اين قدر حسادت كنيد؟ اگر نمي توانيد پول 

دربياوريد، برويد بميريد.
اين آخرين آقازاده جنجالي در فضاي مجازي نبود. ماجراي ازدواج فرزند 
يكي ديگر از سفراي ايران نيز از اتفاقاتي بود كه دوباره نقد آقازادگي، 
رانت خواري و تجمل را در فضاي مجازي داغ كرد. عكس هاي عروسي 

پرزرق و برق اميرحسين مراديان پسر سفير ايران در دانمارك بازتاب 
زيادي داشت و باعث شد انتقادات زيادي به تبليغ زندگي الكچري در 
اين شرايط اقتصادي به سمت آنها روانه شود. ماجرا به همين جا ختم 
نشد و عروس اين خانواده يعني آناشيد حسيني كه در اينستاگرام به 
 عنوان يك مدل، طراح لباس و بالگر اسالمي و محجبه فعاليت مي كرد، 
به اين جنجال ها واكنش نشان داد و گفت كه خانواده من از قشر مرفهي 
هستند و پدرم شغل اقتصادي آزاد دارد و هرگز در استفاده از وسايل 
الكچري محدوديتي نداشته ام و اينها متعلق به زمان مجردي من است. 
كه البته باز هم مخاطبان را راضي نكرد. آنها با انتشار كيف و كفش هاي 
عروس اين خانواده كه از برندهايي مثل هرمس و با قيمت هاي 100تا 
200ميليون توماني بودند، خواستار پاسخگويي سفير و فرزندش شدند.

ژن خوب
عبارت »ژن خوب« هم از تير ماه 1396 بر سر زبان ها افتاد. اصطالحي 
كه در يك برنامه اينترنتي به زبان حميدرضا عارف، پســر محمدرضا 
عارف، عضو مجلس دهم شوراي اسالمي و معاون اول رئيس جمهور 
در دوره اصالحات، آمد و بعد از آن به يك كليدواژه انتقادي در ادبيات 
ايرانيان در فضاي مجازي تبديل شد. حميدرضا عارف كه در آمريكا 
تحصيل كرده، در اين باره مي گفت: هر كسي استعدادي دارد. ممكن 
است يك نفر ژن خوبي داشته باشــد كه از پدر و مادرش به او منتقل 
شده است. من هم افتخار مي كنم كه ژن خوب دارم. از اينجا بود كه ژن 

خوب ها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفتند.

از اسب سواري تا جشن كريسمس
احمد خميني پسر سيدحسن خميني، نوه امام)ره( از ديگر افراد فعال 

در اينستاگرام است كه بعضا انتشار عكس هايي از سوي او خبرساز شده 
است. مثالً انتشار تصويري از حضور او در مراسم عزاداري امام حسين)ع( 
در جايگاه ويژه شيشه اي و جدا از مردم، باعث انتقادات بسياري به او 
شد. عكس ديگري كه حكايت از تفريح الكچري او يعني اسب سواري 
داشت، باز هم انتقادات زيادي را در پي داشت. حضور نوه امام خميني 
)ره( و دختر نعيمه اشراقي در خارج از ايران با پوششي متفاوت و فيلم ها 
و عكس هاي او در موقعيت هاي مختلف باز هم انتقاداتی را روانه سبك 
زندگي اين خانواده كرد. خود نعيمه اشراقي نيز با انتشار پستي كه در 
تصوير از عينك دودي اش فرمان خودروي لوكس و گران قيمتش قابل 
مشاهده بود، سيبل حمالت كاربران فضاي مجازي شد. سلوا كي نژاد 
دختر دكتر كي نژاد عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي بود كه صفحه اي 
با تعداد زيادي فالوئر داشت و رسماً زندگي مرفه خودش در آمريكا را به 
نمايش مي گذاشت. يكي از عكس هاي او كه بدون حجاب، كريسمس 
را در كنار خانواده اش جشن گرفته بود، واكنش هاي شديدي را در پي 

داشت. البته او بعد از مدتي صفحه خود را بست.

كمپين» فرزندت كجاست؟«
در همين اثنا بود كه يكي از مســئوالن خبر داد موجودي حســاب 
آقازاده ها در خارج از ايران بيش از ذخاير ارزي كشــور است و شمار 
آقازاده هاي خارج نشين ايران را 5هزار نفر ذكر كرد. وقتي انتقادات به 
حضور فرزندان مسئوالن در خارج از ايران باال گرفت، كار به جايي رسيد 
كه كمپيني در فضاي مجازي شكل گرفت با نام فرزندت كجاست؟ افراد 
زيادي ازجمله محمدجواد ظريف وزير خارجه، شهيندخت موالوردي 
دستيار رئيس جمهور، كريمي قدوسي نماينده مشهد، مجتبي ذوالنور 
نماينده قم، محمدعلي افشــاني شــهردار تهران، محمدباقر نوبخت 

رئيس سازمان برنامه و بودجه، محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش، 
محمدعلي وكيلي نماينده تهران، محسن هاشمي رئيس شوراي شهر 
و بسياري نام هاي ديگر به اين كمپين پيوستند. آنها در پاسخ به اين 
كمپين تعداد و اسامي فرزندانشــان و محل زندگي و تحصيل آنها را 
گفتند. كه البته كاربران فضاي مجازي اغلب از اين پاسخ ها راضي نبودند 

و آن را همراه با مخفي كاري مي دانستند.

اين رشته سر دراز دارد
اين رشته ســر دراز دارد و نرگس ربيعي، دختر وزير سابق كار و رفاه 
اجتماعي كه واردات پوشاك الكچري او از ايتاليا و شايعات درباره رانت 
واردات و فروش، سبب شد او  نيز در كانون توجه رسانه ها قرار گيرد. در 
كنار او، الياس قاليباف فرزند محمدباقر قاليباف به خاطر فعاليت هايش 
در فضاي مجازي و اتهام هايي كه به او در استفاده از رانت زده مي شود، 

از ديگر جنجالي هاي اينترنتي است. 
همچنين به اين فهرست اضافه كنيد مهدي مظاهري فرزند طهماسب 
مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي در دولت احمدي نژاد كه در 
ويديويي مي گويد كه »فرمانيه نشين اســت و اگر تو خودروي خوب 

نداري مشكل بچه هاي مردمه؟«
آقازاده شهردار قم هم يكي از متاخرترين افراد جنجالي اين قشر است. 
چند وقت پيش مشخص شــد هر 6فرزند آقاي مسئول براي زندگي 
و تحصيل در آمريكا به  ســرمي برند. آقاي شهردار هم در جواب اعالم 
كرد: اگر برخي فرزندان من براي تحصيل علم و دانش به خارج رفته اند 
همگي به عنوان سفيران گويا براي نظام بوده اند. البته يكي از فرزندان او 
بعدا در گفت وگو با شبكه من و تو اعالم كرد كه يك شهروند عادي است 

و سفير هيچ جا نيست.

شبنم سيدمجيدي
روزنامه نگار

مائده امينی 
روزنامه نگار

 سياست پرورش دهنده رانت خوار
كار دست اقتصاد ما داده است 

مشكل رانت خواران و فســاد ناشي از 
حضور آنها را بايد ريشــه اي تر ببينيم. 
در مورد بازار ارز من معتقدم كه كسي 
نمي تواند اين بازار را دستكاري كند و تنها متهم اين ماجرا نام بگيرد، 
چرا كه 80درصد عرضه ارز توسط خود بانك مركزي انجام مي شود و 
اتفاقاتي كه اين روزها مي افتد محصول سياستگذاري هاي غلط خود 
دولت است. ساالنه 400هزار ميليارد تومان بهره بانكي به افراد خاص 
داده مي شود. نمي توانيم وقتي سياست غلط است انتظار داشته باشيم افراد خودبه خود درست رفتار 
كنند. اگر نرخ بهره بانكي صفر شود، آيا ديگر بعضی از افراد مي توانند 97درصد اين 400هزار ميليارد 
تومان را در جيب خود بريزند؟ ما بايد به عقب تر برگرديم. ايراد از رشوه خوار، رانت خوار و... نيست. نه 
اينكه بگوييم اين افراد بي گناه هســتند، اما واقعيت اين است كه ايراد اصلي از كسي است كه فرصت 
رانت خواري را ايجاد مي كند. امروز چندين نرخ براي ارز در كشــور وجود دارد. چطور مي توان انتظار 
سالمت اقتصادي در اين فضا از افراد داشــت؟ امروز هركس بسته به رانتي كه از آن برخوردار است با 
نرخ متفاوتي از ارز مواجه مي شــود. واقعيت هاي اقتصادي تغيير پيدا نمي كند. مسئوالن اقتصادي 
ما بايد اداره كردن كشــور را ياد و مديريت بازار ارز را جدي تر بگيرند. از روز نخستي كه آقاي روحاني 
رئيس جمهور شد بنا بر اين بود كه ارز، تك نرخي و راه رانت و فساد و... بسته شود. آيا اين وعده محقق 

شد يا صرفا بر تعداد نرخ ها افزوده و راه هموارتري براي رانت خواري و سوداگري عده اي باز شد؟ 

سرمايه مملكت را چپاول كردند تا اتوبوس 
برقي بسازند و نساختند 

حضور آقازاده ها نه فقط در صنعت 
خودرو كه در همه صنايع اين روزها 
غيرقابل انكار است. آنها ميلياردها 
دالر و يورو از ســرمايه اين مملكت گرفتند و خوردند و بردند و آب 
از آب تكان نخورده است. امروز به راحتي مي توانيد ردپاي آقازاده ها 
را در پروژه هاي دولتي و يا وابســته به دولت پيدا كنيد. شايد بتوان 
گفت كه اصال در اين مختصات كسي جز آقازاده وجود ندارد! هر وقت 
قرار است در صنعت خودرو، پروژه اي طراحي شود كه دولت آن را تامين مالي كند، حتما تعداد زيادي 
آقازاده وارد آن پروژه مي شوند تا پول بدون بهره و وام بالعوض بگيرند. بگذاريد يك مثال بزنم؛ در زمان 
آقاي نعمت زاده، افراد بســيار زيادي مرتبط با قدرت در پروژه هايي وجود داشتند كه چند ده ميليارد 
تامين مالي شدند، اما هرگز به مرحله حتي رونمايي نرسيدند. در دوره آقاي احمدي نژاد هم البته بسيار 
داشتيم. در آن زمان شايعات نزديك به واقعيتي منتشر شد كه نشان مي داد پسر ايشان واردات انحصاري 
شركت هاي كره اي را از آن خود كرده است. در همان دوره ما ديديم كه واردات خودروی تويوتا ممنوع 
مي شد، اما هرگز براي خودروهاي كره اي مشكلي پيش نمي آمد! يا مثال نگاه به پرونده ثبت سفارش هاي 
خودرو كنيد كه آن همه سروصدا كرد؛ شبانه بسته و نيمه شب باز مي شد و تعدادي آقازاده سود خود را 
مي بردند و مي رفتند. آيا يك آدم عادي مي تواند چنين تغيير هنگفتي ايجاد كند؟  همين امروز دولت 
2پروژه به عنوان اتوبوس برقي و موتور كم مصرف دارد. بايد بپرسيد چرا همه دست اندركاران اين پروژه ها 
يك نوع وابستگي به آقاي منطقي دارند؟ اين همان سرطان آقازاده پروري است. همين تيمي كه امروز 
قرار است پروژه ها را دست بگيرند قرار بود در سال84، پروژه اتوبوس هيبريدي را تحويل بگيرند و در 
سال86 تحويل بازار بدهند. سال89 به مقام معظم رهبري قول آن را دادند، اما هنوز كه هنوز است بعد 
از 15سال يك اتوبوس هيبريدي حتي روشن نشده است! اما حضور اين افراد چطور روي اقتصاد كشور 
تأثير مي گذارد؟ حضور اين افراد، توسعه صنعت و فناوري را ُكند مي كند و فضاي اقتصادي را فاسد و 
بسته نگه مي دارد. مردم 40سال است كه همان پرايد را سوار مي شوند، اما در سوي ديگر فضاي پيشرفت 
و توسعه در اختيار عده اي خاص است. آقازاده ها در صنعت خودرو گاهي براي ساخت قطعه 500ميليون 
توماني، 30ميليارد تومان بودجه مي گيرند. عرضه ها را كاهش مي دهند، قيمت ها را مديريت مي كنند، 
در ذهن بازار تورم مي سازند، سودهاي كالن مي برند و توسعه هاي واقعي در ايران را غيرممكن مي كنند.

اصغر سميعي
كارشناس بازار ارز 

فربد زاوه
تحليل گر بازار خودرو



ميكند.
بعضي هــا بــه كارهايــي كه 
شــما انجام مي دهيد نگاه خوبي ندارند. 
نظرشان اين اســت كه اين كمك رساني 
بيشتر براي تبليغات انجام مي شود و اگر 
نيت شما چيزي غير از تبليغات است، اين 
كمك رساني در خفا انجام شود، بهتر است.
نميتوانيمدرخفاانجامدهيم.ماپولنداريم
كهخودمانبخواهيمكمــككنيمودرخفا
همبمانــد.اينهمهمراجعهكنندههســتند
كهكمكميخواهند.بعضيهامســتقيمبه
صفحهخودماميآيندوكمكميخواهندو
بعضيهاهمبهصفحاتدوستانمانمراجعه
ميكنند.اگرمناســتورينكنم،اگرآقاي

پرويزپرستويياستورينكند،مردم
متوجهنميشــوندكهيكعده

كمكميخواهند.
نگران نيســتيد 
كه بعضي ها فكــر كنند از 
اين موقعيت سوءاستفاده 

مي كنيد؟
پولهابهحسابهمانكسي
واريزميشودكهبهكمكنياز
دارد.دربعضــيازمواردمثل
آزاديزندانيانكهحسابشان
مسدوداستمجبوريمشماره
حســاببدهيم.مادرهمان
اينستاگرامهماعالمميكنيم
كهاينپوليكهمردمدادهاند،
كجاهزينهشدهاست.اگراين
كاررانكنيم،مردمبهمااعتماد
نميكننــد.مردممــاراقبول
دارندوميخواهندازطريقما
كمكهايشــانبهدستكساني

برسدكهنيازدارند.
در صفحه اينستاگرام 
شما تبليغات زيادي هم ديده 

مي شود. بعد از اينكه شما در چند 
برنامه تلويزيوني حاضر شــديد و 

داســتان زندگي تان نظر مردم را جلب 
كرد، معروف شديد. طبيعي هم بود كه در 
تبليغات از شما استفاده كنند. اما اين نگاه 
وجود دارد كه تبليغات اينستاگرامي با  شأن 
قهرماني در تضاد است. نه فقط اينستاگرام 

كه پيش از اين هم به قهرماناني كه از طريق 
تبليغات درآمد كســب مي كردند، ايراد 

مي گرفتند.
منتبليغاتميكنموخداراشكردرآمدش
همخيليخوباســت.منازووشودرآمدي
ندارم.زندگيامازطريقتبليغاتميگذرد.
برايتبليغاتــممديربرنامــهدارم.برايهر
تبليغيكــهميكنــم،20درصدبــهمدير
برنامههايمميدهم،20درصدرابرايكارهاي

خيركنارميگذارموبقيهاشهمبرايخودم
ميماند.

اين موضع منتقــدان را قبول 
داريد؟

نه.اينكهتبليــغدرشــأنقهرمانملي
نيست،برايكشورهايديگراستنه
ما.بلهاگرمنقرارداديكميليارد
تومانيميبستموزندگيامتامين
بود،درشأنمننبودتبليغكنم
اماامســالباالترينقرارداد
رامنبينووشــوكارانزن
بســتمو10ميليونتومان
گرفتــم.10ميليونمبلغ
قراردادمنبود،باپاداش
وبقيهمزايا،كلدريافتي
من15ميليونتومانبود.
كلدرآمدمنازووشــودر
يكسال15ميليونتومان
بود.ايــن15ميليونتومان
رااگربخواهــممكملبخرم،
يابا3تاپروازازاينشــهربه
آنشــهربرومتمامميشود.
15ميليونتومــانپوليك
دســتلباسكاملنيست.
مردمفكــرميكنندماچون
مليپوشهستيموقهرمان،
درآمدهايآنچنانيداريم.
آنهااگــربدانندماســالي
15ميليوندرآمدداريمكه

آنراهمخردخردبهماميدهند،هيچوقت
اينموضعرانميگيرند.

الهه، خواهر شما در ليگ چين 
مبارزه مي كند، دستمزد او چقدر است؟

الههشرايطشازمنخيليبهتراست.اوبراي
هرمبارزهايكهانجــامميدهد15ميليون

تومانميگيرد.
شــما چرا در ليگ هاي خارجي 

بازي نمي كنيد؟
مندوستدارمايرانباشمواينجابهمردمم
خدمتكنم.دوستدارمبرايمردمسميرم
)زادگاهمان(كاريكنم.منعشقاينكارها
رادارم.اگرخارجازايرانبروم،نميتوانماين

كارهاراانجامبدهم.
در اين مدت كه شيوع كرونا به 
اوج خودش رسيده، بيشتر مردم ترجيح 
مي دهند در خانه هايشان بمانند تا در امان 
باشند، ولي شــما براي كمك به مردم در 
رفت وآمد هستيد. نگران جانتان نيستيد؟
نهحواســمبهخودمهســت.حتماماسك
ميزنموشرايطايمنيراهمرعايتميكنم.

فعال هم كه تمرين نمي كنيد؟
باشگاههاكهتعطيلهستنداماماخودماندر

فضايآزادتمرينميكنيم.
اتفاقات اخير ووشــو را چطور 
مي بينيد؟ بعد از رفتن مهدي علي نژاد از 
فدراسيون، امير صديقي رئيس فدراسيون 
شــد. نخســتين اتفاق مهم فدراسيون 
صديقي هم افشــاي دوپينگ 2ورزشكار 
بعد از 2سال بود. البته گفته مي شود اين 

دوپينگي ها نفر سوم هم دارد.
ايناتفاقاتبهووشــوكمآسيبنميرساند.
همينكهتااالناســمدوپينگيهارانگفته
بودندوبهتازگياينموضوعلــورفته،براي
ووشوخوبنيست.بههرحالدكترعلينژاد
كهرئيسفدراســيونبود،ســعيكردهبود
همهچيزرامخفينگهدارداماكسانيكهروي
كارميآيند،اتفاقاتــيراكهدردورهمديران
قبليافتاده،روميكنندتــاعواقبشگردن
آنهانيفتد.هرچندرئيسجديدفدراســيون
فاميلعلينژاداســت.صديقــيهمكهاالن
برادرخودشرامعاونشكــرده.بههرحال
يكسفرهايپهناســتودورهمهستند،

ورزشكارانهمبهحسابنميآيند.
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مــردمفكرميكننــدماچون
مليپوشهســتيموقهرمان،
درآمدهايآنچنانيداريم.آنها
اگربدانندماسالي15ميليون
درآمــدداريــمكــهآنراهم
خردخردبهماميدهند،هيچ

وقتاينموضعرانميگيرند

قهرمانان خيرخواهي
خواهرانمنصوريان،قهرمانانجهانيووشو،اينروزهايازندانيآزادميكننديا

بستههايغذاييدِرخانهنيازمندانميبرند
 در هر حادثه اي كه جان و مال مردماني از ايران در خطر باشد، قهرمانان ورزشي در صحنه حضور داشته اند 
و دارند. در سيل، زلزله يا در همين چند ماهي كه ويروس كرونا خيلي ها را زمينگير كرده، ورزشكاران تا 
جايي كه توانسته اند به داد مردم رســيده اند. اگر تا ديروز فقط ورزشكاران مرد بودند كه دنبال پورياي 
ولي و غالمرضا تختي شدن بودند، حاال زنان هم به واژه جوانمردي معناي ديگري داده اند. ديروز سهيال لرستاني بيل به دست شده بود و در 
سيل لرستان، گل و الي از خانه همشهريانش جمع مي كرد و امروز خواهران منصوريان به پشتوانه اعتباري كه دارند، باني شده اند، گلريزان 
مي گيرند، زنداني آزاد مي كنند و بسته هاي غذايي به در خانه هاي نيازمندان مي برند. در روزهاي گذشته شهربانو و الهه منصوريان، 2 خواهر 
ووشوكار ويدئويي در صفحه اينستاگرامشان به اشتراك گذاشتند كه نشان مي داد آنها موفق شده اند در قتلي كه سال هاي قبل اتفاق افتاده 
بود، رضايت اولياي دم را بگيرند و يكي را از اعدام نجات بدهند. قرار بود داستان گرفتن رضايت را از زبان شهربانو بشنويم اما او براي اينكه 
خانواده دو طرف رضايت نداشتند اين موضوع رسانه اي شود، صحبتي در اين باره نكرد و فقط درباره كارهاي خيرخواهانه اي كه انجام مي دهد 
و درباره نقدهايي كه به او مي شود با همشهري صحبت كرد. شهربانو با 5 مدال طالي جهاني پرافتخارترين ووشوكار زن ايران است. شايد به 

پشتوانه همين مدال هاست كه به راحتي از مديريت فدراسيون هم انتقاد مي كند؛ مديريتي كه شهربانو مي گويد خانوادگي است.

ليلي خرسند
خبرنگار

چند روز پيش رضايت اولياي دم 
را گرفتيد...

بهتراســتدراينموردصحبــتنكنيم.ما
كارهايديگريهمانجامدادهايم.چهارشنبه
هفتهپيشبهزندانبزرگرفتيموليســت
زندانيانيراكهبهخاطــربدهكاريدرزندان
ماندهاند،گرفتيم.داريــمپيگيريميكنيم
كهباكمكمردمايــنزندانيانراآزادكنيم.
مثاليكموردپيرمردیمازندرانياســتكه
بهخاطر60ميليونتومانبدهي7-6ســال
استدرزنداناست.مبلغبدهياشراجمع
كردهايموقراراســتكهبهطلبكاربدهيمتا

آزادشود.
انجــام كارهــاي خيرخواهانه 
زمان بر است و شما هنوز در ورزش قهرماني 
هستيد، چطور شد كه يك دفعه سراغ اين 

كارها رفتيد؟
ازوقتيكهدســتمبهدهانمرسيدوتوانستم
زندگيامراجمعوجوركنم،اينكارراشروع
كردم.تقريبااز5سالپيشاينكارراانجام
ميدهم.قبالدرتهرانوشهرستانبستههاي
غذاييآمادهميكردموبهنيازمندانميدادم.
وليازوقتيكهكروناآمد،اينكارراجديتر

گرفتم.وقتيگفتندعدهایماســكاحتكار
كردهاند،ماسككماستوهمهبايدماسك
بزنند،با7-6توليــديهماهنگكرديمكه
ماسكبدوزيم.باپارچههايقابلشستوشو
واينكهبشــودآنهارااتوكرد،اينماسكها
راميدوختيمتــابهافراديكهنيــازدارند،
بدهيم.االنهميكگروههســتيمكهماهي
يكباريــا40روزيكبار،بســتههايمرغ،
برنج،روغنوموادموردنيازصبحانهراآماده
ميكنيموبهافرادنيازمندميدهيم.بيشــتر
درروســتاهاومناطقمحروماينبستههارا

توزيعميكنيم.
در مناطق خاصي اين كار را انجام 

مي دهيد؟
دراينچندوقتدرچابهــاراينكارراانجام
ميداديموقراراستاينباربهزاهدانبرويم.
به جاي خاصي وابسته هستيد؟

نه،مــاخودمانيكگروههســتيمكهباهم
اينكارراانجــامميدهيم.دراينســتاگرام
اطالعرســانيميكنيم.مردم،ماودوستان
ماراكهكمكميكنند،ميشناسند،اعتماد
ميكنندوكمكميكنند.ماازجاييكمك
نميگيريم.ايــنمردمهســتندكهكمك

ميكنند.افراديهستندكهشرايطماليشان
زيرصفراســت.ماگلريزانميگذاريم،مثال
ميگوييمنفــري10هزارتومــانبگذاريم.
اينپولكهجمعميشــود،بــهيكيكمك
ميكنيم.يكيازموردهاييكهبهكمكنياز
داردمردياســتكهچندسالپيشپايش
سركارساختمانيآسيبديده.دراينمدت
درخانهبودهوحتيپولنداشتهكهپايشرا
جراحيكند.بهتازگــيصاحبخانهاشاورا
ازخانهبيرونكــرده.درواتسآپبرايهمه
دوستانيكهشمارهشــانرادارم،موضوعرا
گفتمونفري100هزارتومانپولگذاشتيمتا
بتوانيممشكلاينمردراحلكنيم.هماهنگ
كردهامكهخودماورابهبيمارســتانببرمو
پيگيركارهايجراحياششوم.اينطورنيست
كهمنخودمبهتنهاييكمككنم.همهكمك

ميكنندومبلغيهممنميگذارم.
در اين شرايط كرونايي خيلي ها 
وضعيت مالي شــان به هم ريخته. مردم 

مي توانند كمك كنند؟
خودمناوضاعماليامخراباست.باشگاهها
تعطيلاست،ووشوتعطيلاستونميشود
كاريكردوليهركسيدرحدتوانشكمك

الهام محمودي
خبرنگار

روزيكهاتحاديهفوتبــالبريتانيااعالم
كردفوتبالبرايزنانممنوعاســت،نه
آنهاييكهايــنقانونراگذاشــتندونه
زنانيكهتشنهبازيكردندرزمينچمن
بودند،هيچاميدينداشــتندكهدرقرن
آيندهزناندراينرشتهتيمداريكنندو
جامعه،تبعيضبينزنومرددرفوتبال
رانپذيرد،چهبرســدبهاينكــهمنتظر
روزيباشــندكهرونماييازلباسهاي
فصل،برايزنانهمبهمانندمرداناتفاق
عاديمحسوبشود؛اتفاقيكهدرشروع

اينفصلازفوتبالاروپاافتادهاست.
آرســنال،منچسترســيتي،چلســي،
ليورپول،يوونتوس،رم،بارســلونا،رئال
مادريد،ليون،پاریســنژرمن،آژاكس
وچندتيمديگرباانتشــارتصاويري،از
پيراهنهايشــانرونمايــيكردهانــد؛
پيراهنهاييكهقراراســتدربازيهاي
خانگيبــهتــنكننــد،ازپيراهنهای
دوميكهدرزمينحريفميپوشــندو
همينطورازپيراهنهايســوم.تفاوتي
كهدراينتصاويردرمقايسهبافصلهاي
قبلديدهميشــودحضورزناناست.در
مراسميكهاغلبباشــگاههاياروپايي
بــرايمعرفيلبــاسبرگــزاركردهاند،
بازيكنــانمــردوزنهــردوبــاهم،
لباسهايفصــلجديدراپوشــيدهاند
وســتارههاي2تيمسهممشــتركيدر

عكسهاوفيلمهايتبليغاتيداشتهاند.

معرفــيلباسهايفصــلازبرنامههاي
جانبيباشگاههايحرفهاياستكههم
دراقتصادشاننقشداردوهمدرشروع
فصلشوروهيجانرابهتماشاگرانشان
تزريقميكند.دراينفصــل،باحضور
زناندرايــنرونمايي،انتظــارميرود
ليگهايزنــانهمباهيجانبيشــتري
آغازشــود.ايــناتفاقشــايددرمقابل
تبعيضهايــيكهبيــنفوتبــالزنانو
مردانوجــوددارد،خيليمهــمبهنظر
نرســد،اماشــروعيبرايكمكردناين
تبعيضهاست.زنانفوتباليستهنوزهم
بهفاصلهنجوميایكهبينمبلغقرارداد
آنهابابازيكنانمــردوجودداردمعترض
هستند،اماسالبهسالاينفاصلهكمتر
ميشــودواينيعنيپيشرفتدرفوتبال
زنان.اينپيشــرفترازنانفوتباليست
مديونهوادارانشــانواقدماتبعضياز
ســتارههاهســتند.درآغازجامجهاني
2019فرانســه،وقتــيزنــانآمــاده
ميشــدندتاهيجانيترينجامشــانرا
برگــزاركنند،مارتاداســيلواخبرســاز
شد.اوپيشــنهادبرندهايمعتبررابراي
تبليغردكرد،بدوناينكهكســيبداند

چهدرســرشميگذرد.بازيكنبرزيلي
وپرافتخارترينبازيكنزنتاريخكه6بار
عنــوانبهترينبازيكنجهانراكســب
كردهاســت،برايتبليغاتباهيچيكاز
نشــانهايسرشــناستجاريبهتوافق
نرســيد.مارتابهپوليكهاينبرندهابه
تبليغاتميدادندمعترضبود؛نهاينكه
مبلغپولبراياومهمباشــد،دغدغهاو
برابريحقــوقبازيكنــانزنومردبود
وميگفتكهچــرابايدچنيــنتفاوت
چشــمگيريبيندرآمدتبليغاتيزنان
ومــردانباشــد؟مارتادرجــامجهاني
2019نهتوليداتنايكــيرابهپاكردو
نهآديداسرا.وقتينخســتينگلاوبه
توردروازهاستراليارسيد،بهكفشهايش
اشــارهكرد؛كفشهاييكهبهجايآرم
يكيازبرندها،نمادبرابريرويآنهاحك
شدهبود.اينجديتريناعتراضزنانبه
نابرابريبينبازيكنــانزنومردبود.و
چهكسيبهترازمارتاميتوانستنماينده
زنانبرايايناعتراضباشد؛بازيكنيكه
درهمانجامركــوردرونالدويبرزيليو
ميروسالوكلوزهآلمانيراشكستولقب
برترينگلزندرهمهادوارجامجهانيرا

گرفت.بعــدازمارتا،بازيكنــانتيمملي
آمريكاايناعتراضراادامــهدادند.آنها
بهدادگاهفــدرالرفتندوبــرايبرابري
دســتمزدزنانبامردانمبارزهايراآغاز

كردند.
ايناعتراضهاكههمراهيهواداران،آن
راجديتركرد،تأثيــرشرادرليگهاي
اروپاييهمگذاشــت.اگرتاچندســال
قبلنگاهیجــديبهفوتبــالزناندر
همهباشــگاههانبــود،حاالآنهــابراي
اينكهبااعتراضهوادارانروبهرونشوند،
مجبورشدهاندمســاواتبينزنومرد
رارعايتكنند.اگرتــاهمينفصلقبل
رئالمادريددليلينميديــددرفوتبال
زنانتيمداريكند،حاالبــراياينكهبا
خشــمتماشــاگرانشروبهرونشود،در
ليگزنان،تيمداردودرصفحهرســمي
باشــگاهازهمــهخريدهاييكــهبراي
اينفصلداشــته،رونمايــيميكندو...
.فصلپيــشچندباشــگاهبودندكهدر
مراســمرونماييازلباس،تصاويريهم
ازبازيكنانزنمنتشــركردنــد،امااين
فصل،بيشــترباشگاههاســعيكردهاند
دراينمراســمجايگاهويژهايبرايزنان

درنظــربگيرند.اعتراضاتهــواداراندر
شــبكههاياجتماعــييكــيازداليل
اصلــياينتوجــهاســت.باشــگاهها
عالقــهايندارنــدهوادارانشــانرااز
دســتبدهند.البتههنوزباشــگاههايی
هســتندكــهدرمقابــلاينخواســته
هوادارانمقاومــتميكنند.ميالنيكي
ازباشــگاههايياســتكهازلباسفصل
جديدتيمشرونماييكــرد،اماخبري

اززناننبود.
باشگاهبارســلونااينبارهمپيشروبود.
آنهانخستينباشــگاهيبودندكهفصل
پيشدرمراســمرونماييازلباسفصل،
زنانراهمسهيمكردند.بهنظرميرسد
باشــگاههايديگردراينكاردنبالهروي
آبياناريهــابودهاند.اســپانياييهادر
حمايتازفوتبالزنانبرنامههايديگري
همداشــتهاند.فصلپيــشدراقدامي
نوآورانهوچهبســابيســابقه،تيمزنان
ومــردانآتلتيكــومادريديكجلســه
تمرينيمشــتركداشــتند.بازيكنان
سوايجنســيت،به2تيمتقسيمشدند،
تمرينكردنــدوبازيدوســتانهانجام
دادند.انتشارتصاويراينتمرينوبازي،

تحسينسراسريرادرفوتبالجهانبه
همراهداشت.

يكيازداليــلرونمايــيازلباسهای
فصلجديددرباشــگاهها،فــروشاين
لباسهاست.هواداراندرآغازفصلبراي
خريدلبــاسبازيكنانموردعالقهشــان
بهباشــگاههاهجومميبرندتاهمروي
ســكوهايكرنگشــودوهمبهاقتصاد
باشــگاهكمككنند.اماآيــالباسهاي
تيمهايزنانبهاندازهلبــاسمردانبه
فروشميرسد؟طبيعياستاستقبالي
كــهازلباسمــردانميشــودازلباس
زناننشــود.وقتيهنوزاســتاديومهاي
مسابقاتزنانازلحاظكيفيتوزيبايي،
تفاوتيآشــكاربااســتاديومهايمردان
دارد،وقتــيهنوزپخــشتلويزيونيدر
فوتبالزناناروپاانحصارينشده،وقتي
هنوزدســتمزدبازيكنانزنبسياركمتر
ازبازيكنانمرداستو...چطورميتوان
انتظارداشــتكهفوتبالزنانبهاندازه
فوتبالمرداندرآمدزاييداشــتهباشد؟
فوتبالزنانرشــدكنــديدارد،چراكه
هنوزفوتبالزنانماننــدفوتبالمردان
تجارينشدهاستوهنوزدرفوتبالزنان
خبريازفســاد،داللي،تبانــيوفراراز
مالياتوجودندارد.بااينحالبايدقبول
كنيمكــهفوتبالزنانهرروزبيشــتراز
روزقبلديدهميشــود،چراكهرسانهها
مجبورندجاييرادربرنامههايشانبراي
آنهابازكنند؛اينخواســتهــواداران
فوتبالزناناست؛هوادارانيكهروزبهروز

بهتعدادشانافزودهميشود.

پيراهن هاي نو، رؤياهاي نو
درمراسمرونماييازلباسهايفصلجديدبيشترباشگاههاياروپايي،زنانهمحضوردارند.
بهنظرميرسداينحضور،نتيجهاعتراضزنانبهرفعتبعيضبينفوتبالزنانومردانباشد

عكس:همشهري/رضانوراله
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   براي پرداخت قسط تســهيالت تبديل تاكسي مهلت 
بگذارند

با توجه به كاهش استفاده مردم از تاكسي به دليل شيوع كرونا و نيز 
كاهش تعداد مسافر در هر بار سفر درون شهري، از مسئوالن تقاضا 
داريم براي رانندگاني كه از تسهيالت تبديل تاكسي كهنه به نو 
استفاده كرده اند مهلت پرداخت و تنفس بيشتر قائل شوند. اكنون 
رانندگان تاكسي كه تاكسي نو گرفته اند ماهانه بالغ بر 2ميليون 
تومان به عنوان قســط بايد بپردازند كه در اين شرايط واقعا كار 
دشواري است و چه بسا رانندگان يا قادر به پرداخت قسط نباشند 
يا در خــرج روزانه خود و خانواده و تاميــن بنزين خودرو معطل 
بمانند. ضمن اينكه در اين شرايط بحراني واقعا روا نيست به ضامن 
وام رانندگان تاكســي پيامك بدهند و به آنها تأكيد كنند كه ما 

قسط نداده ايم و ممكن است از حقوق آنها كسر شود.
محمدحسين عسگري از تهران 

   قطعي آب در مسجد سليمان غيرقابل تحمل شده است
از 2ماه پيش آب در منطقــه فاز2 فرهنگيان در هشــت بنگله 
شهرستان مسجدسليمان كم فشار و اغلب قطع است. آب به حدي 
نمي رسد كه در منابع روي پشت بام منازل هم بشود در ساعات كم 
مصرف آن را ذخيره كرد و البته آب منابع روي پشت بام ها با دماي 
باالي 50درجه به لوله ها جاري مي شود كه بسيار غيرقابل تحمل 

است. آيا مسئوالن قصد ندارند به داد مردم برسند.
كبيري از مسجدسليمان

   وام تاكسيراني به خيلي ها نرسيد
به تاكســيرانان وعده دادند كه وام 6ميليوني با سود 12درصد به 
آنها مي پردازند. اما اكنون بعد از حدود 3 ماه در هر پايانه تاكسي 
شايد 2نفر پيامك دريافت وام گرفته اند؛ آن هم با شرايط ضمانت 
و سختگيري هاي بانك ها در پرداخت ممكن است انصراف دهند. 
واقعا اين چگونه كمكي اســت كه شامل همه نمي شود، هم سود 
دارد كه شرعا حالل نيست و هم با گذشت چند ماه از وعده اي كه 

برايش داده اند هنوز روي كاغذ است؟
صفرپور از تهران 

 
   پاركينگ بزرگ

اكنون به مرحله اي رسيده ايم كه حتي روستاهاي ايران تبديل به 
پاركينگ خودرو شده اند و خودرو از وسيله اي مصرفي تبديل به 
كااليي سرمايه اي شده است و اين روال را مسئوالني رقم زده اند 
كه به اندازه كافي دور انديش نبوده اند. با اين حال دوباره ثبت نام 
خودرو در جريان است و پاركينگ هاي شركت هاي سازنده خودرو 
مملو از خودروهاي بي كيفيتي شده كه معلوم نيست چقدر باد و 

باران خورده اند و چه لوازمي كم دارند.
عدالتخواه از ساري

   طرح تنبلي چشم متوقف مانده است
اجراي طرح سراسري پيشــگيري از  تنبلي چشم براي كودكان 
3تا6ساله بي نهايت حساس ومهم است و براي مبتاليان فقط در 
اين بازه زماني امكان درمان وجود دارد، امــا اكنون چند ماهي 
است كه اجراي اين طرح متوقف شده و ممكن است باعث بيماري 

مادام العمر در كودكان مبتال شود.
مسعود از تهران 

   دالل ها دست از سر برنجكاران بردارند
حضور دالالن آنقدر بازار برنج را برهم زده كه برنجكاران مستاصل 
مانده اند كه چگونه دسترنج يكســال خود را به بازار عرضه كنند 
بعد توقع دارند ما در كار كشاورزي بمانيم و همچنان توليد كننده 
باشيم. چرا مسئوالن نبايد بتوانند در مورد كاالي ملي مانند برنج 

برخورد قاطع كرده و دست دالالن را قطع كنند.
افشار از لشت نشاء رشت

   قطعي مداوم برق در پرديس
قطعي برق پرديس متأسفانه هرروزه شــده است و اين موضوع 
مشكالت عديده اي براي شهروندان ساكن ايجاد كرده است. برخي 
مسئوالن هم مي گويند هوا در پرديس خنك تر است و قطع برق 
نبايد مشكل ساز باشد. آيا مسئوالن خســارت موادغذايي فاسد 

شده و يخچال ها و لوازم الكتريكي ما را مي دهند.
خوبرو از پرديس تهران

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

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

با مردم

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

برگزاري دادگاه آنالين 
در طبس با شاكياني از 

كاليفرنيا
2شهروند ايراني مقيم كاليفرنيا كه از شاكيان 
پرونده اي كه در شهر طبس رسيدگي مي شود 
هســتند به صورت آنال ين در جلســه دادگاه 

شركت كردند.
اين 2 نفر كه شاكيان پرونده اي حقوقي هستند 
در جريان اين دادگاه آنالين كه از طريق شبكه 
اسكاي روم برگزار شد شكايت خود را مطرح 
كــرده و خواسته هاي شــان را از راه دور بيان 
كردند. عليرضا رستگاري، مدير روابط عمومي 
دادگستري استان خراسان جنوبي در اين باره 
گفت: در راستاي تأكيدات رئيس قوه قضاييه 
در مورد ضرورت هوشمندسازي قوه قضاييه 
دادگاه آناليــن از طريق فضاي اســكاي روم 
قوه قضاييه با 2نفر خواهان  پرونده حقوقي در 
جريان رسيدگي، كه مقيم كاليفرنياي آمريكا 

بودند برگزار شد.

وي ادامه داد: اين چهارميــن دادگاه آناليني 
است كه در استان خراسان جنوبي با خارج از 
كشور برگزار شد و پيش از آن 3 دادگاه آنالين 
ديگر با شــاكيان كه يكي روي آب هاي آزاد 
بين المللي، ديگري در پرتغال و ســومين نفر 
در كشــور كره جنوبي حضور داشت برگزار و 

پرونده هاي اين 3 دادگاه مختومه شد.
وي درباره دادگاهي كه با حضور شــاكياني از 
كاليفرنيا برگزار شده بود، گفت: اين 2 خواهان، 
رضايتمنــدي كامل خــود را از برگزاري اين 
دادگاه اعــالم كردند و گفتند كه اين شــيوه 

دادگاه در نوع خود بي نظير است. 

گروگانگيري در نانوايي 
براي فرار از دست پليس

سارق ســابقه دار وقتي مأموران پليس را در 
يك قدمي خود ديد براي فرار وارد يك نانوايي 
شد و مرد نانوا و شاگردش را به گروگان گرفت.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مأموران 
گشت كالنتري122 تهران هنگام گشت زني 
در خيابان دربند بودند كه از وقوع سرقت در 
آن اطراف با خبر شــدند. دو نفر از شهروندان 
كه دقايقي قبل ســارقي را هنگام دستبرد به 
يك پژو206 ديده بودند ماجرا را براي مأموران 
بازگو كردند و گفتند ســارق با ديدن آنها به 

سمت باالي خيابان فرار كرده است.
مأموران بررســي ماجرا را آغاز كردند و  كمي 
باالتر با يك نانوايي روبه رو شدند كه كركره آن 
نيمه باز بود. معلوم نبــود در آن وقت روز چرا 
كركره نانوايي پايين اســت و همين موضوع 
باعث شد مأموران به موضوع مشكوك شوند. 
از ســويي وقتي آنها كمي جلو رفتند از داخل 
آنجا سر و صدا شنيدند. آنها با باال زدن كركره 
متوجه شدند سارق تحت تعقيب با وارد شدن 
به نانوايي، قصد پنهان شدن داشته اما وقتي 
مرد نانوا و شاگردش شروع به سروصدا كردند 
آنها را به گروگان گرفته اســت. او كه چاقوي 
بزرگي به دست گرفته بود وقتي مأموران را ديد 
تهديد كرد اگر جلــو بيايند به گروگان هايش 

آسيب مي زند.
ماموران پس از روبه رو شدن با اين صحنه ابتدا 
تالش كردنــد مرد گروگانگيــر را آرام كنند. 
او مدام فرياد مي كشــيد و تهديد مي كرد  اما 
باوجود اين همه  چيــز در كنترل پليس بود تا 
اينكه سارق مسلح در يك لحظه با رها كردن 
گروگان هايش توانســت از نانوايي فرار كند. 
مأموران به تعقيب متهم پرداختند و با استفاده 
از فنون دفاع شخصي توانستند وي را دستگير 
و خلع سالح كنند. در اين حادثه متهم با مشت 
چند ضربه به شيشه هاي مغازه زد و به همراه 
يكي از مأموران مصدوم شــد كــه با حضور 
امدادگران اورژانس در محل هر 2مصدوم مداوا 

شدند و متهم به كالنتري انتقال يافت.
سرهنگ محمد كاووسي، ســركالنترهفتم 
پليس پيشــگيري پايتخت در اين باره گفت: 
مأموران در جريان بازرســي كوله پشتي كه 
همراه متهم بود 2تلفــن همراه، 4پنل پخش 
صوت خودرو و يك جفت باند كشــف كردند. 
او همچنين در بازجويي به سرقت از 4خودرو 
اعتراف كرد. سرهنگ كاووسي در ادامه گفت: 
بعضي از مالباختگان از سرقت گوشي هايشان 
بي خبر بودنــد و وقتي مأموران با آشــنايان 
و اقوام شــان تماس گرفتند متوجه ســرقت 

گوشي هايشان شدند.
سركالنترهفتم پليس پيشگيري پايتخت به 
شهروندان توصيه كرد وسايل ارزشمند خود 
را داخل خودرو نگذارند؛ چراكه در اين صورت 
انگيزه سرقت براي ســارقان به وجود مي آيد. 
وي همچنيــن توصيه كرد كه  شــهروندان 
خودروهاي خــود را در محل هاي روشــن و 

پررفت وآمد پارك كنند. 

 ابعاد  هولناك
 قتل مادر و دختر 

تابستان سال گذشته وقتي شوهر 
مهرانا در درياي شــمال غرق شد، داخلي

خانواده او مدعي شدند كه عروس 
17ساله شان و مادر او در ماجراي غرق شدن پسر 
28ساله شان مقصرند. اين ماجرا شروع اختالفات 
ميان مهرانا و خانواده  شوهرش شد كه از قضا عمه و 
پسرعمه هايش بودند تا اينكه چندماه بعد اجساد 
غرق خون اين مادر و دختر كه به طرز هولناكي به 
قتل رســيده بودند در خانه شان كشف شد و حاال 
يكي از پسرعمه هاي مهرانا ادعا مي كند كه به دليل 
داشتن كينه از اين مادر و دختر، نقشه قتل آنها را 
كشيده است. به گزارش همشهري، ساكنان شهر 
تايباد در استان خراسان رضوي هنوز ماجراي قتل 
هولنــاك مهرانا 17ســاله و مــادرش را از خاطر 
نبرده  اند. جنايتي كه شامگاه 19بهمن سال گذشته 
رخ داد و تا مدت ها نقل محفل مردم شهر بود. حاال 
كه حدود 6 ماه از اين جنايت گذشته است، هنوز 
سؤاالت زيادي در ذهن مردم شــهر است؛ اينكه 
انگيزه اصلي قاتالن چه بود و چرا آنها با قســاوت 

تمام اين مادر و دختر را سالخي كرده بودند؟
محمدصديق مودودي، پدر مهرانا اســت. مردي 
كه يكباره خانواده اش را از دست داده و حاال تنها 
خواســته اش مجازات هرچه زودتــر عامالن اين 
جنايت است. او در گفت وگو با خبرنگار همشهري 
ماجراي حادثه را اينطور روايت مي كند: مهرانا تنها 
فرزندم بود. از وقتي نوجوان بود، شــوهرخواهرم 
مي گفت كه او بايد عروس آنها شود. اين اتفاق هم 
چند ســال بعد رخ داد و دخترم با پسر خواهرم به 
نام علي ازدواج كرد. آن موقع مهرانا 15ساله بود و 
علي 26ســاله. خانواده علي وضعيت مالي خوبي 
داشتند. پس از ازدواج مهرانا و علي در طبقه اول 
خانه اي 2طبقه و در كنار خانه خانواده علي ساكن 
شدند و زندگي شان را شــروع كردند اما شهريور 
سال گذشــته حادثه اي رخ داد كه مسير زندگي 

آنها را تغيير داد.
پدر مهرانا مي گويــد: »دخترم هنــوز نوجوان و 
محصل بود. شهريور پارسال، او و شوهرش تصميم 
گرفتند قبل از باز شدن مدارس به شمال بروند. به 
ما هم گفتند بياييد اما من نرفتــم و آنها به همراه 
همســرم و يكي از خاله هاي مهرانــا و فرزندان او 
راهي سواحل عباس آباد شدند كه اي كاش هرگز 

نرفته بودند.« 
بعدازظهر يك روز جمعه بود كــه مهرانا به همراه 
شوهرش، دخترخاله اش و شوهر او براي شنا راهي 
دريا شــدند. آن روز اما دريا توفانــي بود و زماني 
كه آنها ســرگرم تفريح بودند گرفتار امواج شدند 
و نجات غريق ها كه متوجه حادثه شــده بودند به 
كمكشان شتافتند. مهرانا و دخترخاله اش و شوهر 
او توسط نجات غريق ها به ساحل منتقل شدند اما 
از علي خبري نبود. دقايقي بعد پيكر او كه روي آب 
آمده بود به ساحل منتقل شد. مهرانا كه بيهوش 
بود پس از عمليات احيــاء از مرگ نجات يافت اما 
علي به دليل اينكه شــن و آب زيادي وارد ريه  اش 

شده بود جانش را از دست داد.

انگشت اتهام 
پدر مهرانا مي گويد: »بعد از ايــن حادثه خانواده 
خواهرم مي گفتند كه مهرانا و مادرش در مرگ پسر 
آنها مقصرند. بارها به آنها گفتم كه اگر چنين فكري 
مي كنند، از ما شكايت كنند تا برايشان ثابت شود 
كه مقصر نيســتيم. با اين حال هر از گاهي از اين 
طرف و آن طرف مي شنيدم كه پسرهاي خواهرم 
گفته اند كه باالخره يك روز انتقام برادرشــان را 
مي گيرند.«  پس از مرگ علي، مهرانا به درخواست 
مادرشوهرش به خانه شــوهرش رفت كه تا پايان 
زمان عــده اش در آنجا و كنار خانواده شــوهرش 
بماند. پدر و مــادر مهرانا هم كه نمي خواســتند 
تنها فرزندشان تنها باشــد به آنجا رفتند كه كنار 
دخترشــان باشــند. در اين مدت  به دليل اينكه 
شــوهر مهرانا اموال زيادي از پدرش به ارث برده 
بود و وضعيت مالي خوبي داشت، اختالفاتي ميان 
خانواده مهرانا و خانواده شــوهرش به وجود آمد. 
برادران علي به دنبال آن بودند كه اموال وي ازجمله 
تريلي او را بفروشند و اين در حالي بود كه مهرانا هم 

سهمي در اين اموال داشت.
پدر مهرانا مي گويــد: »براي پايــان دادن به اين 
اختالفات نزد يــك قاضي بازنشســته رفتيم و با 
اينكه دامادم ميلياردها تومان ثروت داشت اما در 
نهايت برادرهايش يك چك 300ميليون توماني 
به دخترم دادند و گفتند كه همه ارث او از شوهرش 
همين است. ولي تنها چند روز پس از دادن چك 

بود كه آن حادثه اتفاق افتاد.« 

شب جنايت 
19بهمن سال98، وحشــتناك ترين روز زندگي 
پدر مهراناســت. او مي گويد: »تازه از ســر كار به 
خانه برگشته بودم. هوا تاريك بود و وقتي رسيدم،  
ابراهيم، يكي از برادرهاي دامادم را ديدم. خانه شان 
چسبيده به خانه دخترم بود. احوالپرسي كرديم و 
بعد به خانه رفتم. دخترم گفت كه هوس كرانچي 
كرده و همسرم هم بستني مي خواست. دوباره از 
خانه خارج شدم و سوار ماشــين به سوپرماركت 
رفتم. سرگرم خريد شدم و با همسرم تماس گرفتم 
كه بپرسم چه نوع بستني مي خواهد اما گوشي اش 
را جواب نداد. به دخترم زنگ زدم اما او هم جواب 
نداد. نگران شدم و به خانه برگشتم، اما هر چه زنگ 
زدم، كسي جواب آيفون را نداد. با كمك جواني كه 
در حال عبور از كوچه بود، از ديــوار باال رفتم و به 
حياط پريدم. در ورودي خانه باز بود. وارد راهرو كه 
شدم، رد خون را ديدم و وحشت كردم. نفسم بند 
آمده بود. جلوتر كه رفتم، جسد دخترم و همسرم 
را ديدم. )با گريه( آنها را سالخي كرده بودند. رفت 
و برگشت من كال 20دقيقه طول كشيد و در اين 
مدت همسر و دخترم به طرز وحشتناكي به قتل 

رسيده بودند.« 

شروع تحقيقات
با فريادهاي پدر مهرانا، همسايه ها خودشان را به 
محل حادثه رســاندند و پليس را خبر كردند. در 
چشم برهم زدني صدها نفر از مردم شهر در مقابل 
محل جنايت جمع شــده بودند و بــا ورود تيمي 
از مأموران آگاهي و بازپــرس جنايي، تحقيقات 
براي كشف راز جنايت شروع شد. پدر مهرانا ادامه 
مي دهد: »از همان ابتدا به پســران خواهرم شك 
داشتم. آنها از شب قبل تريلي شان را مقابل خانه 
دخترم پارك كرده و در زمان جنايت آن را روشن 
گذاشته بودند كه كسي صداي فريادهاي همسر و 
دخترم را نشنود. با اين حال تالش مي كردند كه مرا 
قاتل جلوه دهند و همين باعث شد كه چند روزي 

تحت نظر پليس باشم.« 
ماموران آگاهي در جريان تحقيقات خود متوجه 
شدند كه قاتالن سوار بر يك تاكسي تلفني به محل 
جنايت رفته بودند. با ردگيري تماس ها، بررســي 

دوربين هاي مداربســته و تحقيقات شبانه روزي، 
مردي كه تاكسي را كرايه كرده بود شناسايي شد. 
او جواني بــه نام مجتبي بود كه چنــد روز پس از 
جنايت دستگير شد و اعتراف كرد كه با همدستي 
رسول )برادر شوهر مهرانا( مادر و دختر را به قتل 
رسانده است. با اعترافات او رسول نيز دستگير شد 
و در بازجويي ها اعتراف كرد به دليل كينه اي كه از 
مهرانا)دختردايي اش( و مادر او داشته نقشه قتل 
آنها را كشيده و با كمك دوستش مجتبي به خانه 

آنها رفته و مادر و دختر را سالخي كرده است.

ابهامات پرونده 
پدر مهرانا مي گويد: »من مطمئن هستم كه برادر 
رسول يعني ابراهيم هم در اين ماجرا نقش داشته 
است. شب حادثه و قبل از اينكه براي خريد از خانه 
خارج شــوم او را مقابل خانه اش ديدم. ابراهيم در 
حقيقت كشــيك مي داد كه ببيند من چه زماني 
از خانه خارج مي شــوم و بعد از خروج من، رسول 
و مجتبي را خبر كرده و آنها هم بــا ورود به خانه 

دخترم، نقشه شان را اجرا كردند.« 
او مي گويــد: »با اينكــه ابراهيم نيز پــس از اين 
حادثه دستگير شــد، اما چند روز بعد با سپردن 
وثيقه آزاد شــد و حاال نه تنها مــن، بلكه خيلي از 
مردم شهر از اينكه او آزاد شده خونشان به جوش 
آمده است چرا كه قتل همســر و دختر بي گناهم 
احساسات مردم شــهرمان را هم جريحه دار كرده 
و مردم هم از ديدن اين مرد كه آزادانه در شــهر 
مي گردد، عصباني هستند.«  براساس اين گزارش، 
رسول كه هم اكنون در بازداشت به سر مي برد در 
اعترافات خود گفته كه چــون مهرانا و مادرش را 
در مرگ برادرش مقصر مي دانســته و از آنها كينه 
به دل داشته دســت به اين جنايت زده است اما 
خانواده قربانيان عقيده دارند كه انگيزه اصلي او از 
جنايت مالي بوده است چرا كه او و برادرش براي 
تصاحب اموال شــوهر مهرانا، ايــن زن و مادرش 
را ســد راه خود مي ديدند و به همين دليل دست 
به قتل آنها زده اند. پدر مهرانا مي گويد: حاال تنها 
خواسته ام قصاص قاتالن است چرا كه كسي كه به 
دختردايي اش كه زن برادرش بوده و زن دايي اش 
رحم نكرده، به ديگر افراد جامعه هم رحم نخواهد 

كرد.

اتصالي برق كولر؛ علت آتش سوزي مرگبار كلينيك
 تازه ترين يافته هاي كارشناسان آتش نشاني و وزارت 

كار درخصــوص حادثــه آتش ســوزي مرگبار در پيگيري
كلينيك سينامهر نشــان مي دهد اتصال برق كولر 

دليل وقوع اين حادثه بوده است.
جليل ميرمحمدي، عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي در اين باره به ايسنا گفت: طبق توضيحات ارائه شده 
توسط كارشناسان آتش نشاني و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
ابتدا با اتصال برق كولر در ســقف كاذب در پاركينگ، كولر آتش 
گرفته و بعد سقف كاذب شكسته مي شود. در آن محل مواد الكلي 
و اشتعال زا وجود داشته كه با فروريختن سقف كاذب آنها هم آتش 
گرفته و بعد آتش به كپسول هاي اكســيژن سرايت مي كند و در 

نهايت باعث انفجار مي شود.
وي در ادامه گفت: در آخرين جلســه بررســي حادثه كلينيك 
سينا مهر در كميســيون بهداشت مقرر شــد كه اين موضوع در 
كميته اي به صورت دقيق مورد بررســي قرار گرفته و نتايج آن به 
كميسيون براي تصميم گيري و ارائه به صحن داده شود كه امروز 

)دوشــنبه( اين جلســه با حضور نمايندگاني از وزارت بهداشت، 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سازمان آتش نشاني، مسئول 
سالمت شوراي شــهر تهران و نمايندگاني از وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعــي به عنوان متولي ايمني بيمارســتان ها و مراكز 
درماني و صدور مجوزهاي كلينيك تشــكيل شد. طبق تصميم 
اين جلسه تيم هاي ســه نفره اي از وزارت بهداشت، شهرداري و 
مجلس براي ديدار با خانواده هــاي مصدومين و متوفيان حادثه 
كلينيك سينامهر جهت دلجويي و رسيدگي به خواسته هاي آنها 

تشكيل مي شود.
ميرمحمدي در ادامه گفت: با توجه به ابعــاد اين حادثه تيمي 
با مســئوليت يكي از اعضاي هيأت علمي دانشــگاه بقيه اهلل و 
متخصص در زمينه ايمني و با حضور نمايندگاني از شوراي شهر، 
آتش نشاني، وزارتخانه هاي تعاون و بهداشت و سه دانشگاه علوم 

پزشكي شهيد بهشتي و علوم پزشكي ايران و تهران براي بازرسي از 
5 مركز جراحي محدود و يكي از بيمارستان هاي ناايمن شهر تهران 
تشكيل مي شود و گزارشي را به كميسيون ارائه مي كنند. همچنين 

كميته اي خالءهاي قانوني موجود مربوط به متوليان بازرسي هاي 
ايمني، فني، ساختماني و تاسيساتي را شناسايي و به كميسيون 

براي تهيه طرحي ارائه مي كند.

تحقيق از 17زن و مرد در پرونده 
عبدالعلي مظفريان، طالفروش دادسرا

معروف پايتخت و عضو ســابق 
اتاق بازرگاني كــه مدتي قبل توســط افراد 
ناشناس به قتل رسيد، جزئيات تازه اي را پيش 
روي تيم جنايي قرار داده اســت. به گزارش 
همشــهري، جســد اين طالفروش معروف 
چهارم تير ماه در جاده تلو توسط مأموران 
شهرداري كشف شد. آثار ضربه روي سر 
و كبودي روي گردن مرد 78ساله وجود 
داشت و نشــان مي داد كه وي به قتل 
رسيده است. با شناسايي هويت مقتول 
مشخص شد كه وي در زمينه فروش 
طال و جواهرات قديمي و گران قيمت 
فعاليت داشته است. او پيش از اين مغازه 
طال و جواهرفروشي داشته اما چند سال 
قبل پس از فوت همسرش مغازه را واگذار 
كرده بود. با اين حال هر ازگاهي اقدام به خريد 
و فروش جواهرات مي كرد. مأموران همچنين 
متوجه شدند كه پس از مرگ اين مرد، خودرو، 

گوشــي موبايل و مدارك او نيز ســرقت شده 
اســت. عالوه بر ايــن، كيف مخصــوص مرد 
طالفروش هم نيز ناپديد شــده بود؛ كيفي كه 
براي حمل طــال و جواهرات از آن اســتفاده 
مي كرد و معموال وقتــي براي معامله در محل 
قرار حاضر مي شد اين كيف را با خود مي برد. 
درحالي كه تحقيقات براي كشــف راز جنايت 
آغاز شــده بود فرزند مقتول به ايران آمد و با 
حضور در شعبه يازدهم دادسراي جنايي تهران 
خواستار بازداشت قاتل يا قاتالن پدرش شد. در 
ادامه بررســي ها مأموران به تحقيق از يكي از 
دوســتان مقتول پرداختند كه او گفت: من و 
مقتــول مدتــي قبــل بــا 2 زن در اتحاديه 
طالفروشي آشنا شديم كه گردنبند عتيقه اي 
داشــتند و از ما خواســتند كه روي گردنبند 
قيمت گذاري كنيم. اما قيمتي كه ما داديم را 
قبول نكردند و گردنبند را به آنها برگردانديم. 
در ادامه 2 زن مورد نظر شناسايي شدند و يكي 
از آنها گفت: ما در اتحاديه با مقتول آشنا شديم 
و وقتي در مورد قيمت گذاري روي گردنبند به 

نتيجه نرســيديم گردنبند را از او گرفتيم. اما 
همچنان در تلگرام با مقتول در ارتباط بودم كه 
در آن زمان فردي مدام در فضاي مجازي برايم 
پيام مي فرستاد و تهديد مي كرد كه ارتباطم را 
با مقتــول قطع كنــم. مي گفت كــه او قصد 
سوءاستفاده و كالهبرداري و اخاذي را دارد و 
من تصميــم گرفتم ماجراي ايــن پيام ها را با 
مقتول در ميان بگــذارم و او گفت احتماال كار 
افرادي است كه 2 هفته قبل از خانه اش سرقت 
كرده اند. اما توضيحي درباره ماجراي سرقت به 

من نداد.
در ادامه مأمــوران دريافتند كه مقتول از فردي 
طلبكار بوده و قرار بوده ياقوتي را به جاي طلبش 
بگيرد. مأموران ســراغ مرد بدهكار رفتند كه او 
گفت: بدهي را قبول دارم امــا قرار نبود ياقوتي 
به جاي بدهي بدهم. مامــوران پليس آگاهي و 
بازپرس مصطفي واحدي كشيك جنايي تهران 
تاكنون به تحقيق از 2 زن و 15مرد پرداخته اند 
و با به دست آوردن سرنخ هايي تازه، تالش براي 

كشف راز اين جنايت ادامه دارد.

طراح نقشه جنايت مدعي است به دليل 

كينه اي كه از زن دايي و دختردايي اش 

داشته سناريوي قتل آنها را نوشته است

جزئيات تازه در پرونده قتل 
طالفروش معروف 

محل پيداشدن جسد مقتول

مهرانا و مادرش، قربانيان جنايت

شمارش معكوس تحوالت بزرگ 
پساكرونا و خيال تخت!

با اين حساب به احتمال زياد به زودي شاهد 
هدايت پول هــاي كالن در پروژه هاي بزرگ 
در ســطح جهان خواهيم بود. اما يكي بايد به رهبران كشورهاي 
متوســط و مياني بگويد بودجه به تنهايي براي اطمينان از ايجاد 
يك وضعيت پايدار كافي نخواهد بود. پس بايد هوشيار باشند كه 
بعد از آرامش و فرونشست بحران بايد مراقب به توپ بستن منابع 
پولي باشند. اين همان بزنگاه بغرنجي  اســت كه ايادي و اذناب 
اختالس مثل خدنگ مارخور سر از ســوراخ ها بيرون مي كنند و 
مثل الشخورهاي كاركشته به جوالن درمي آيند. از اين رو روزهاي 
بعد از بحران درست مثل روزهاي بعد از جنگ هم روزهاي طاليي 
فرصت اســت و هم تهديد. نكته مهم ديگر اين اســت كه هرچه 
در روزهاي بعد از بحران به ســمت طرح هاي كالن و داراي ژرفا 
حركت ها هدايت شود، خطر ضرر و زيان كمتر است. كارگردانان 
سياســت و اقتصاد بايد به پيامدهاي بلندمدت اقدامات محرك 
كوتاه مدت بغايت توجه كنند و روي پروژه هايي تمركز كنند كه 
نه تنها اقتصاد را رشد مي دهد، بلكه تأثير چالش هاي آينده را نيز 
پيش بيني مي كند. حاصل سخن اينكه اگر باورهاي خود را به روز 
نگاه داريم خواهيم دانست كه شــمارش معكوس براي اتفاقات 
بزرگ آغاز شده. اين ماجرا ايجاب مي كند كه در اتاق هاي دولت و 
مجلس و دانشگاه و بلكه در همه جاي ساختمان هاي مهم كشور از 
همين حاال شاهد جنب و جوش و آيند و روند سريع مديران و اهل 
علم و دلسوزان و... باشيم. اگر نه معلوم مي شود كه از ماجرا غافليم 
و بايد خود را براي زيان هاي بزرگ تري آماده كنيم. مبادا در كوران 

اتفاقات تاريخي و تاريخ ساز خيال ما تخت باشد... .

ادامه از 
صفحه اول
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سريال »سلمان فارسي« داوود ميرباقري 
در ايــام شــيوع مــوج دوم كرونــا، سريال

تصويربرداري خود را درحالي از سر گرفته 
است كه اين گروه تصويربرداري در كشورهاي همسايه 
را لغو كرده و لوكيشن هاي ديگري در شهرهاي ايران را 

جايگزين آن كرده اند.
با شروع شيوع ويروس كرونا اكثر سريال هاي تلويزيوني 
كار خود را متوقف كرده اند و ســريال »سلمان فارسي« 
هم جزو اين سريال ها بود؛ سريالي كه عنوان بزرگ ترين 
سريال تاريخي كشــور را گرفته اســت. تصويربرداري 
فاز اول ســريال سلمان فارسي زمســتان سال گذشته 
از بخش هاي جنوبي ايران و جزيره قشــم آغاز شــد و 

هم اكنون در استان سمنان ادامه دارد.
گروه سازنده بعد از مدتي توقف، تصميم به آغاز مجدد 
توليد خود گرفــت و تصويربرداري فاز جديد ســريال 

»سلمان فارسي« در شاهرود آغاز شد.
در لوكيشن هاي موجود در اين شهر، ادامه سفر سلمان 
جوان در مسير دمشــق و فراز و فرودهاي سفر و درگير 
شدن با قبايل تحت سلطه روم و ايران باستان روايت و 

توليد مي شــود. گروه 2 ماه در اين منطقه خواهد بود و 
بازيگراني مانند فرهاد اصالني، محمدرضا هدايتي و علي 

دهكردي جلوي دوربين خواهند رفت.
ســيمافيلم اعالم كرده اســت: »گروه توليد با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي كار را جلوي دوربين مي برند. 
به دليل تعــدد افــراد در صحنــه، در جاي جاي كمپ 
آماده شــده براي تصويربرداري، وســايل و لوازم مورد 
نياز بهداشــتي و ضدعفوني قرار داده شده كه گروه به 
ســالمت به كار خود ادامه دهد. همچنين تمهيدات و 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، حضور مستمر پزشك 
و كارشــناس بهداشت، تب ســنجي و اكسيژن سنجي 
روزانه از افراد گروه و استفاده از ماسك و رعايت مسائل 
بهداشتي متناسب با دستورالعمل كارشناسان سالمت 

صورت مي گيرد.«
در اين بخش از كار بر مبناي ساخت و سازهاي صورت 
گرفته در چند ماه اخير و لوكيشن هاي انتخاب شده در 
استان سمنان، تصويربرداري ســريال با بهره گيري از 
جلوه هاي ويژه )ويژوال افكت( انجام مي شــود. با توجه 
به شيوع ويروس كرونا تصويربرداري فصل بيزانس كه 

پيش تر قرار بود در تركيه انجام شود، به مدد بهره مندي 
از آخرين دانش صنعــت مجازي )ويــژوال افكت( در 

سمنان انجام مي شود.
امراهلل احمدجو، كارگردان تلويزيون، كارگرداني بخش 
بك گراند )پس زمينه( را عهده دار است تا به لحاظ تصوير، 
زيبايي شناسي افزون تري براي مخاطبان اين مجموعه 
درنظر گرفته شــود و امكان هدايــت بازيگران در تمام 
بخش هاي تصوير فراهم شود. در فصل بندي اين بخش از 
داستان سريال »سلمان فارسي« از تولد روزبه )سلمان( 
تا پيش از وفات پيامبر اسالم)ص( روايت مي شود كه با 
پيش بيني هاي صورت گرفته مجموعه »سلمان فارسي« 
در 45 قسمت آماده خواهد شد. سريال »سلمان فارسي« 

جزو كارهاي الف ويژه سيمافيلم به شمار مي رود.
فرهاد اصالني نقش تاجر را در مجموعه »سلمان فارسي« 
بازي مي كند. همچنين علي دهكردي، چنگيز جليلوند 
و محمدرضا هدايتي نيز در اين مجموعه به ايفاي نقش 
مي پردازند. در اين ســريال از تعداد كثيري از بازيگران  
جوان تئاتر در سطح كشور هم براي ايفاي نقش استفاده 

شده است.

اولين دوره كنسرت آنالين 
موسيقي دستگاهي ايران موسيقي

تــوســـط يــكـــي از 
تلويزيون هاي اينترنتي برگزار مي شود. 
اين كنسرت از 16مرداد به مدت 5شب در 

تاالر رودكي اجرا خواهد داشت.
به گزارش همشهري، نخســتين دوره 
كنســرت آناليــن موســيقي رديــف 
دستگاهي به اجراهاي گروه نوازي باكالم 
اختصاص دارد. در اجــراي گروه نوازي 
باكالم كه 16مرداد برگزار مي شود، گروه 
»فيه ما فيه« به اجراي برنامه مي پردازد. 
روز جمعه نيز »آواي ابريشــم« با حضور 
عماد حنيفه، امير اثني عشري، حميدرضا 
برزو، پويان گرامي و مهدي فروغي اجراي 

برنامه دارند. گروه »تيــام« 18مرداد به 
اجراي برنامــه مي پردازنــد. 19مرداد 
نيز گروه »نقش« و روز دوشــنبه گروه 

»نواساز« در تاالر رودكي اجراي آنالين 
خود را برگزار مي كنند.

عالقه مندان موسيقي رديف دستگاهي 

مي توانند اين رويداد را از طريق تلويزيون 
تعاملي تيوا و به صورت رايگان مشاهده 
كنند. تاكنون خواننــدگان و گروه هايي 
چون كيهان كلهــر، عليرضــا قرباني، 
همايون شــجريان، روزبه نعمت اللهي، 
پرواز هماي، وحيد تاج، كيوان ســاكت، 
سينا ســرلك، گروه ليان بوشهر، گروه 
رستاك، حامد همايون، اركستر سازهاي 
ملي ايران، اركستر ســمفونيك تهران، 
اركستر ملي ايران، ســامان احتشامي، 
علي زندوكيلي، گروه دال، گروه داماهي، 
حميد حامي، فرزاد فــرخ، گروه گيل و 
آمارد، اشوان، رضا يزداني، مهدي يغمايي 
و حميد عســگري در روزهاي كرونايي 

كنسرت آنالين برگزار كرده اند.

مدير »آرت فر تير« از تجربه برگزاري بازار هنر به شكل مجازي مي گويد

بازار مجازی؛ فرصتی برای عمومی شدن هنر
گالريهاهنوزدايرندودرهايشــان
بهرويدوستدارانهنرهايتجسمي

بازاست.نمايشگاههابارعايت
فاصلهاجتماعيبرگزارميشــود.اتفاقهايبزرگتر
مثلحراجتهرانكهمعموالتيرماهبرگزارميشــد،
فعالبهتعويقافتادهاند.امــااينهفته2اتفاقحوزه
هنرهايتجسميبهشكلغيرحضوريآغازشده؛

»1۰۰اثر،1۰۰هنرمند«درگالريگلســتانو
»آرتفرتير«.آرتفرتيردرســالهاي
اخيرخواستهتانخستينبازارارائهآثار

هنرهايتجسميايرانباشد.استقبالاز2دورهگذشتهايناتفاق
نشانميدهدكهآرتفردرمدتكوتاهيتوانستهجايخودرادر
مياندوستدارانهنرهايتجسميبازكند.سومينآرتفرتير
از۶مردادكارخودراآغازكردهاست.كسانيكهبهسايت
آرتفرمراجعهميكننــد،ميتوانندصفحهبهصفحهبه
تماشايآثاربنشينندودرصورتتمايلآثارراخريداري
كنند.آثاربهشكلمنظمدستهبنديشدهاست.هرگالري
غرفهايداردوصفحهبهصفحهميشودپيشرفتوآثاررا
تماشاكرد.كاتالوگآرتفررانيزميشود،ازسايت

دانلودكردوسرصبربهتماشايآثارنشست.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

گزيدهنمايشگاههايسالگذشــتهگالريهادر
بازارهنر

18گالريدرســومينبازارهنرشركتكردهاند،
گالريهاي»آرتســنتر«،»آريا«،»اثر«،»الهه«،
»امــروز«،»ايرانشــهر«،»اينجــا«،»باوان«،
»۰۰۹821«،»دســتان«،»دلگشا«،»راهابريشم«،
»شــيرين«،»طراحانآزاد«،»محسن«،»والي«،
»هما«و»هور«.گالريهاگزيدهايازبهترينآثار
نمايشگاههايخوددرســالگذشتهرابرايارائه
دربازارهنرآوردهاند.همگالريهايقديميتري
مثلگالريهوروالههوواليدرآرتفرحاضرندو
همگالريهايتازهنفسيمثل۰۰۹821وايرانشهر.
آثارارائهشدهدربازارهنرگزيدهنمايشگاههايسال
گذشتهگالريهاست.بسياريازآثاربرايكسانيكه
بهطورمنظمبهگالريهاميروند،آشناست.شايد
بدنباشدكهگالريهابهجزآثارمنتخب،چنداثر
تازهنيزبهبازارهنربياورندبلكهجذابيتوهيجان

بيشتريهمراهآثارتازهبهبازاربيايد.

درآرتفرمجازيطيفگستردهتريآثارراديدهاند
مريممجد،مديرآرتفرتير،بههمشهريميگويد:
»دشــواريهايبرگزاريآرتفربهصورتآنالين
كمترازبرگزاريآرتفربهصورتفيزيكينبود.با

اينحالازبرگــزاريآرتفربهصورتمجازي
راضيهســتيم.هنوزچندروزتاپايانمانده
وبرايارزيابينهاييكميزوداســت،اماهم
فروشآثارراضيكنندهبودوهمفكرميكنم
چونآرتفرفقطبهصورتمجازيبرگزارشد،
طيفگستردهتريتوانســتندآثارراببينند.«
آثاردرسايتآرتفربهنمايشگذاشتهشده،
امااحتماالآنچهبيشــتربهرؤيتدوستداران
هنرهايتجسميرسيدهازطريقصفحههاي

گالريهادرشبكههاياجتماعيبودهاست.

بازديدهامجازياماغرفههاواقعياست
امــانكتهجالبتوجهاينجاســت

كهآثاررابهســبكسالهاي
گذشتهدرجاييچيدهاند

وازآنهاعكاسيشــده.بازديدمجازياماغرفهها
واقعياستوشبيهســازينشده.آرتفرنخست
درتيرماهســال1۳۹۷درآواسنتراقدسيهبرگزار
شد.آرتفردومتيرماهســالگذشتهدرپرديس
چارسوبرگزارشدكهبهدليلنزديكيبهمركزشهر
استقبالبيشتريازآنصورتگرفت.آثارآرتفر
سومراكجاچيدهاند؟مريممجدميگويد:»آثاردر
يكيازخانههايقديميمنطقه۶بهنمايشگذاشته
شدهاست.يكيازانبوهخانههايمنطقهكهفراموش
شدهاندومتروكهماندهاندوكســيبهآنهاتوجه
نميكند.برگزاريآرتفــردريكعمارتقديمي
پيشنهادياستبرايتوجهبهاينعمارتها.شايد
درآيندهبتوانيمباهمكاريشهردارياينساختمان
رابهگالرييايكمجموعههنريشاملكتابفروشي

وتئاتروگالريو...تبديلكنيم.«

ايرانيهاخريدارآثارهنرمندانايرانياند
آرتفرتيرقراراستكهبازاربزرگيبرايارائهآثار
هنرهايتجسميباشــد.آياباتوجهبهبرگزاري
آرتفربهصورتمجازيآثــارهنريبهفروش
رسيدههمبهاندازهدورههايگذشتهبودهاست؟
مديرآرتفرتيرميگويد:»االنهنوزنميتوانم
آماردقيقبدهم،امافــروشمجموعاخوببود.

يعنيازنظرخودمانراضيكنندهبود.همازايران
خريدارداشــتيموهمازخارجازايران.گرچه
خريدارانهنرايرانبيشترايرانيهاهستند.از
شبگذشتهدوبارهفروشآثاربيشترشدهوفكر
ميكنمدرروزهايآخرفروشبهترشود.طبيعي
استكهنبايدفروشآنالينرابافروشدرزمان
برگزاريفيزيكيآرتفرمقايسهكرد،اماتاحاال

مجموعابدنبوده.«

بهزوديآرتفرواقعيهمبرگزارميشود
بااينهمه،مريممجدميگويدكهآرتفرمجازي
پايانكاربازارهنرتيرنيستوبهزوديآرتفر
واقعيهمبرگزارخواهدشد.»قصدداريممهرماه
آرتفررابهصورتفيزيكيبرگزاركنيم،البته
بازهمهمهچيزبهشرايطكرونابستگيدارد.اگر
شرايطخيليخطرناكباشد،برگزارنميكنيم.اما
اگربتوانيمبارعايتپروتكلهاوشرايطبهداشتي
وفاصلهاجتماعيآرتفــررابرگزارميكنيم.
احتمالداردتعدادمحدوديبليتبرايهرساعت
بفروشــيمكهفاصلهاجتماعيرعايتشود،يا
برنامهايبرايبازديدكنندگانبگذاريمكهازدحام
نشود،اماقصدمانايناستكهحتماآرتفررا

بهشكلفيزيكيهمبرگزاركنيم.«
 

فارغازميزاناستقبالودشواريهاييكهبرگزاري
آرتفرتيرداشتهاســت،برگزاريچنيناتفاقي
بهصورتمجازيفرصتياســتبرايكسانيكه
بههردليلتاكنوننميتوانســتهاندازبرگزاري
چنيناتفاقيبهرهببرند؛چهدوستدارانهنرهاي
تجسميكهدرشهرستانهاهستند،چهآنهاكه
درخارجازمرزهايايرانبهســرميبرنداماهنر
امروزايرانرادنبالميكنند.برگزارياتفاقهاي
هنرهايتجسميبهشكلغيرحضوريوعرضه
وارائهآثاردروبســايتهاوشبكههاي
اجتماعيفرصتيبرايعموميشدن
هنراست.سوميندورهآرتفر
تيرتا1۷مردادادامهخواهد

داشت.

 ساخت سريال سلمان فارسي ادامهساختسلماندرشاهرود
از سر گرفته شد 

»ونگكارواي«
با»شكوفههايشانگهاي«

كارگردانمعروفسريالميسازد

»ونــگكارواي«كارگردان
مشهورچينياخبارمربوطبهسريال

ســاختنخســتينسريال
تلويزيونيخودباعنوان»شــكوفههاي

شانگهاي«راتأييدكرد.
بهگزارشاينديواير،اينسريالبااقتباس
ازرمان»شــكوفهها«اثر»جييوچنگ«
ساختهخواهدشد؛رمانيكهتاكنونجوايز
متعدديراازآنخودكردهاست.»ونگكار
واي«البتهتنهاكارگردانيقسمتاولاين
ســريالراعهدهدارخواهدبود،چراكهدر
اصلنامويبهعنوانتهيهكنندهاينسريال
مطرحشدهاســت.»پيترپائو«فيلمبردار
برندهجايزهاســكارنيزدرساختسريال
»شكوفههايشــانگهاي«باونگكارواي
همكاريخواهدكرد.اودرسال2۰۰۰بهخاطر
فيلمبرداريفيلم»ببرخيــزان،اژدهاي
پنهان«،جايزهاسكارراازآنخودكردهبود.
ونگكاروايدربارهاينســريالميگويد:
رمانبرجســته»شــكوفهها«اثر»جين
يوچنگ«،مبنايخوبيبرايتصويرسازي
ازشــهرزادگاهم،شــهريكهعاشقآن
هســتم،بود.بااينســريالميتوانماز
تماشــاگراندعــوتكنــمدرفتنههاو
دسيسههايزيرپوستشــهرشانگهاي
وسبكوشــيوهزندگيمردماناينشهر
دردهه1۹۹۰غوطهورشــوند.ســالهاي

دهــه1۹۹۰،ســالهايهيجانانگيزي
بودند،دراينســالهامســيرشانگهاي
بهسمتپيشرفتوتوســعههموارشد.
اينســريالدرتجليلوگراميداشــت
فيلمديگــركارواي»درحــالوهواي
عشــق«)2۰۰۰(،ساختهميشــود.اين
سريالدوبارهونگكاروايرابهزادگاهش
بازگرداندهاســت.اگرچهناماوامروزهبا
سينمايهنگكنگپيوندخوردهاما»ونگ
كارواي«اصالتامتولدشــانگهايپايتخت
تجاريچيناست،اوهمچنينتحصيالت

خودرادراينشهربهپايانبردهاست.
ونگكاروايدرحاليكارگردانيقســمت
اولاينســريالراانجامخواهددادكهاز
سال2۰1۳وزمانســاختفيلم»استاد
بزرگ«پشــتدوربينقرارنگرفتهبود.
البتهاوپسازفيلم»اســتادبزرگ«،قصد

داشتســريال»جنگهايتانگ«رابراي
آمازونبســازد،البتهاينپروژههيچوقت
اجرانشــد.اوهمچنيناخيراقصدداشت
فيلم»شــكوفهها«راجلويدوربينببرد
كهبهدليلشــيوعويروسكرونا،ساخت
اينفيلــمدرفوريه2۰2۰متوقفشــد.
شــعبه»شيانگشــان«كمپاني»جــت
تون«متعلقبه»ونگكارواي«،ســاخت
سريال»شكوفههايشانگهاي«راعهدهدار
خواهدبود.كمپانــيپخش»بالك2«كه
با»جتتــون«مرتبطاســتنيزپخش
بينالمللياينســريالرابهعهدهخواهد
داشــت.اينســريالازطريقپلتفورم
ويدئويي،كمپاني»تنسنتپيكچرز«عرضه
خواهدشد،چراكهاينكمپانيحقپخش
اينسريالدرداخلچينراپرداختكرده

است.

اولين كنسرت آنالين موسيقي دستگاهيرودكيميزبانآنالينموسيقي
 در تاالر رودكي برگزار مي شود 

مريممجد:آرتفرمجازيپايانكاربازارهنرتيرنيستو
بهزوديآرتفرواقعيهمبرگزارخواهدشد.قصدداريم
مهرماهآرتفررابهصورتفيزيكيبرگزاركنيم،البتهباز

همهمهچيزبهشرايطكرونابستگيدارد
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  هشدار دانشمندان درباره عجله 
دولت آمريكا براي استفاده از واكسن

   خشم نتانياهو از اعتراض در مقابل 
خانه اش 

كيوسك

آمريكا در فاز جديد 
آمريكا همچنــان بدترين وضعيت شــيوع كرونا 
در جهــان را دارد و تاكنــون حــدود 4ميليون و 
700هزار نفر از مردم اين كشــور مبتال شده اند. 
شمار مرگ ومير ناشــي از كرونا نيز در اين كشور 
با فاصله از ديگر كشــورهاي جهان بيشتر است. 
بيــش از 155هزار نفــر از آمريكايي ها جان خود 
را به ويروس باخته اند. خبر بد براي آمريكايي ها، 
نفوذ ويروس از مناطق شهري به مناطق روستايي 
است كه طبق گفته مقام هاي بهداشتي از امكانات 
كمتري نيز برخوردار هســتند؛ خبري كه دبورا 
بركس، يكي از مشاوران ارشد كاخ سفيد در زمينه 
مقابله با ويروس كرونــا، آن را ورود آمريكا به يك 
»فاز جديد« تعريف كرده است. او روز گذشته در 
گفت وگو با شــبكه تلويزيوني سي ان ان گفت كه 
بيماري كوويد به شدت در سراسر آمريكا گسترش 
پيدا كرده و خطر آن جدي تر از زماني اســت كه 
شــيوع آن آغاز شــده بود. او گفت كه ســاكنان 
روستاها نيز همچون ساكنان شــهرهاي آمريكا 
در خطر ابتال هستند و بايد براي جلوگيري از ابتال 
ماســك بزنند. بركس همچنين از روستانشينان 
آمريكايي خواست فاصله گذاري اجتماعي را جدي 
بگيرند. پيشنهاد او به كاخ سفيد، توجه بيشتر به 
مناطق روســتايي براي جلوگيــري از وقوع يك 

فاجعه در اين مناطق است.

برزيل مرگبار 
در همان سوي جهان، در آمريكاي جنوبي، برزيل 
بدترين وضعيت را بعد از آمريكا دارد. اين كشــور 
جزو آخرين كشورهايي بود كه ويروس به آن راه 
پيدا كرد اما بي تدبيري دولت ژائير بولسونارو باعث 
شد تا تعداد مبتاليان به كرونا در برزيل اكنون بعد 
از آمريكا بيش از ديگر نقاط جهان باشد. بولسونارو 
اكنون خود جزو يكي از 2ميليون و 700هزار نفري 
اســت كه در برزيل به كرونا مبتال شده اند. از اين 
تعداد حدود 95هزار نفر نيز جان خود را از دست 
داده اند. شيب نمودارها در برزيل به شدت صعودي 
است و روزانه حدود 26هزار نفر به شمار مبتاليان 
اضافه مي شــوند. بيش از 500نفر هم روزانه جان 

خود را از دســت مي دهند. دولت برزيل نماينده 
شــاخص دولت هاي ناكارآمد جهان در مقابله با 
كرونا شناخته مي شود و اغلب مردم در اين كشور 
خود را به دســت تقدير ســپرده اند؛ چرا كه هيچ 
سازوكار مشخصي از ســوي دولت براي مقابله با 

ويروس دنبال نمي شود.

اولين روز مدرسه دانش آموزان آلماني
در اروپــا، آلماني ها بهتر از ديگــران عمل كرده و 
توانستند در موج اول شيوع ويروس، آن را در جايي 
كنترل و مهار كنند. براي سيستم بهداشتي كارآمد 
آلمان حدود 3 ماه زمان الزم بود تا ويروس را مهار 
كرده و روند صعودي آمــار مبتاليان و مرگ ومير 
را متوقف كند. طي 4 ماه گذشــته شمار مبتاليان 
روزانه در اين كشور بين 200تا 400مورد متغير 
بوده اســت. تعداد مرگ ومير نيز در اغلب روزها 
كمتر از 10نفر بوده است. عبور ناگهاني آمار روزانه 
مبتاليان از مرز هزار نفر طي هفته هاي اخير باعث 
شــده تا بار ديگر زنگ خطر براي دولت آلمان به 
صدا در آيد. بيــش از 210هزار نفــر در آلمان به 
كرونا مبتال شــده و 9هزار نفر نيز جان باخته اند. 
بازگشت آن هايي كه سفر تابســتاني به سواحل 
اسپانيا را به ماندن در خانه ترجيح داده اند، عامل 
اصلي رشــد ناگهاني شــمار مبتاليان اعالم شده 
اســت. دولت آلمان به همين دليل طرح تســت 
رايگان از مسافران در فرودگاه ها و مرزهاي ورودي 
را در دســتور كار قرار داده اســت. تعيين برنامه 
زماني براي سفرهاي مردم در ايالت هاي مختلف، 
برنامه ديگر دولت براي جلوگيري از شلوغ شدن 
جاده ها و مراكز گردشگري است. بازگشايي مرحله 
به مرحله مدارس، طرح بلندپروازانه ديگري است 
كه آلمان در حال پيگيري آن اســت. ديروز براي 
دانش آمــوزان در ايالت مكلنبــورگ- فورپومرن 
در شمال شرق اين كشــور، نخستين روز مدرسه 
در ســال جديد تحصيلي بود. اين ايالت در ميان 
16ايالت آلمان كمتريــن آمار ابتال بــه كرونا را 
داشته و امسال نيز طبق ســنت هر ساله، زودتر 
از ديگران و در ميانه تابســتان مــدارس خود را 
بازگشايي كرده است. به نوشته دويچه وله، ديروز 

153هزار دانش آموز در 563مدرسه با ماسك سر 
كالس حاضر شدند. مسئوالن آموزشي به رعايت 
پروتكل هاي سفت و سخت بهداشتي ملزم شده اند 
كه رعايــت فاصله گذاري اجتماعــي در صدر آن 
است. همزمان، به دليل كاهش محسوس ساعات 
مدارس، آموزش از راه دور نيز ادامه دارد. آلمان در 
تالش است تا موج تازه ابتال را هم كنترل كند اما 
سيستم بهداشتي قوي اين كشور همچنان توانسته 
شمار مرگ ومير روزانه را پايين نگه دارد. با تكيه 
بر همين آمار، دولت اكنون پيشــنهاد بازگشايي 

مدارس را به ديگر ايالت ها هم داده است.

هند هر روز هزار كشته مي دهد
در آســيا، هند هيچ حال و روز خوبي ندارد. اين 
كشور ديروز براي پنجمين روز متوالي آمار ابتالي 
باالي 55هزار نفر را به ثبت رساند. شمار مبتاليان 
در هند اكنون از يــك ميليــون و 800هزار نفر 
گذشته است تا اين كشــور بعد از آمريكا و برزيل، 
داراي بيشــترين مبتاليان باشــد. يك ميليون 
و 100هزار نفــر از اين تعداد تنهــا ظرف 30روز 
گذشته به كرونا مبتال شده اند؛ آماري كه از بحراني 
شدن اوضاع در هند حكايت دارد. آمار مرگ ومير 
نيز به حدود 40هزار نفر رسيده است. اكنون كرونا 
در هند روزانه جان حدود هزار نفر را مي گيرد. رشد 
ناگهاني آمار دولت هنــد را در موقعيتي بحراني 
قرار داده اســت. به اعتقاد بسياري از متخصصان 
بهداشــتي، اين وضعيت نقطه آغاز بحران اصلي 
كرونا در هند اســت و به دليل ضعف اين كشور در 
سيستم درماني، احتمال وقوع فاجعه اي بزرگ در 

هند وجود دارد.

انتقام از الگوي ژاپني
در شرق آسيا، ژاپني ها سرآمد مبارزه با كرونا بودند 
اما ويروس بعد از چند ماه اكنون بازگشته تا انتقام 
بگيرد. آمار مبتاليان در اين كشور تا 2هفته قبل، 
روي محدوده 20هزار نفر ثابت مانده بود اما طي 
روزهاي اخير، رشد ناگهاني شمار مبتاليان خبر از 
آغاز موج دوم داده است. تعداد مبتاليان در ژاپن 
اكنون به 37هزار نفر رسيده است.آمار مرگ ومير 
اما همچنان پايين اســت و روزانــه كمتر از 5نفر 
ثبت شده است. موج تازه شــيوع كرونا در ژاپن از 
توكيو آغاز شد و به ديگر نقاط سرايت كرد. اكنون 
حتي نقاط كامال پاك نيز به ويروس آلوده شده اند. 
مشكل جدي تر اما اين است كه ويروس از جمعيت 
جوان به ســمت جمعيت پير ژاپن سرايت كرده 
است و باتوجه به تعداد باالي ســالمندان در اين 
كشور، امكان وقوع يك فاجعه ملي جدي تر شده 
است. به نوشــته بلومبرگ، كارشناسان بهداشتي 
معتقدند عجله دولت ژاپن براي عادي سازي  زندگي 
در اين كشور باعث آغاز موج دوم شده است. ژاپن 
برخالف ديگر كشورهاي شــرق آسيا، خيلي زود 

مجوز بازگشايي تمامي كسب وكارها را صادر كرد 
و همين مسئله باعث جان گرفتن دوباره ويروس 

در ميان مردم شد.

منع رفت وآمد در ملبورن
استراليا  به خاطر فاصله اي كه با ديگر نقاط جهان 
دارد از همان ابتــدا جزو كشــورهايي بود كه از 
گزند ويروس كرونا تاحدي در امان ماند. بســتن 
مرزها و شناسايي زودهنگام مبتاليان، نخستين 
اقدام دولت استراليا بود كه باعث شد خيلي زود 
ويروس ســركش را مهار كند. طي 4هفته اخير، 
شــمار مبتاليان در هر روز از حــدود 60نفر به 
حدود 600نفر رسيده است. تعداد كل مبتاليان 
نيز از حدود 8هــزار نفر به بيــش از 18هزار نفر 
افزايش پيدا كرده اســت. پايتخت استراليا يعني 
ملبورن، كانون اصلي شــيوع ويروس شناسايي 
شده است. مســئوالن وضعيت بحران را از حالت 
»اضطراري« به حالت »فاجعــه« تغيير داده اند؛ 
وضعيتي كه باعث اجراي قانــون منع رفت وآمد 
شبانه شده است. ملبورن از امروز به مدت 6هفته 
وارد تعطيالت گسترده مي شود. ساكنان پايتخت 
از امروز تنها براي انجــام كارهاي ضروري و تنها 
در فاصلــه 5كيلومتري خانه اجــازه تردد دارند. 
همچنين تنها يك نفر از هر خانواده مي تواند براي 

خريد از خانه خارج شود.

همزمان با افزايش شمار مبتاليان به 
كوويد-19در جهان، همشهري سياست ها 

و محدوديت هاي تازه كشورها از ژاپن و 
استراليا تا آلمان و آمريكا را بررسي مي كند

موج دوم كرونا
 جهان را به خط كرد

   دفاع گانتس)وزير دفاع( از 
معترضاني كه نتانياهو گفته است 

دمكراسي را پايمال مي كنند 

   درخواست از محافظه كاران براي تعليق 
كردن نماينده اي كه به تجاوز متهم است 

   نارضايتي و خشم در عراق در 
پي انتشار تصوير برخورد نيروهاي 

امنيتي به يك نوجوان معترض

كوتاه از كرونا
 طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، 
از ميان 18ميليــون مبتال در جهان، 

11ميليون نفر بهبود يافته اند.
 پليس لهستان از اين هفته بررسي 
اجراي پروتكل هاي بهداشــتي را در 

فروشگاه هاي اين كشور آغاز مي كند.
 ســنگاپور براي اجراي قرنطينه 
2هفته اي مسافران ورودي، از دستبند 
الكترونيك استفاده مي كند. مسافران 
طي اين مدت، اجــازه خروج از خانه 

را ندارند.
 هندوراس يك هفته ديگر مقررات 

منع كامل رفت وآمد را تمديد كرد.
 دولت ســريالنكا به رغم شــيوع 
ويروس كرونا، روز چهارشنبه انتخابات 

مجلس را برگزار مي كند.
 در كره جنوبي از 23نفري كه طي روز 
گذشته به ويروس كرونا مبتال شده اند، 

20نفر مسافران ورودي بوده اند.
 شمار مبتاليان روزانه در ايتاليا به 
حدود 300نفر رســيده است. در اين 
كشور در اوج شــيوع، روزانه بيش از 

6هزار نفر به كرونا مبتال مي شدند.
 دولت انگليــس ميليون ها كيت 
تســت 90دقيقه اي كرونا در اختيار 

بيمارستان ها قرار مي دهد.

ث
مك

كوتاه از كرونا

تعدادي واكسن در مرحله ســوم آزمايش كلينيكي است و 
اميدواريم در نهايت با توليد واكسن از ابتالي افراد بيشتر به 
ويروس كرونا جلوگيري كنيم اما واقعيت اين اســت كه براي 
ريشه كن كردن كرونا هيچ عصاي جادويي وجود ندارد؛ نه االن، 
نه هيچ وقت ديگر. ماســك زدن بايد اولويت همه در سراسر 

جهان باشد.

ث
مك

پست؛  آوردگاه جديد انتخابات آمريكا 

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

درحالي كه هر شب بر تعداد معترضان 
عليه بنيامين نتانياهــو در خيابان هاي 
تل آويو و بيت المقدس اضافه مي شود، 
پســر نتانياهو با افشاي اســامي چند 
نفر از رهبــران معترضــان، رو در روي 
دادگاه و مــردم معترض قــرار گرفت. 
به گزارش هاآرتص، يكشنبه  شب شمار 
معترضــان عليه نتانياهــو در تل آويو و 
بيت المقدس به ده ها هزار نفر رســيد. 
اين روزنامه چپگراي اسرائيلي، ديروز در 
گزارشي نوشت كه اعتراض هاي خياباني 
عليه نتانياهو، رهبر واحــدي ندارد. به 
نوشــته اين روزنامه، اين اعتراض ها كه 
از هفته ها قبل همزمان با شروع دادگاه 
رسيدگي به پرونده هاي فساد نتانياهو 
آغاز شده، با ســازماندهي مردمي و از 
طريق فيس بوك و واتــس آپ صورت 
مي گيرد. به همين دليل چنين گسترده 
و طوالني شده  اســت. با اين حال پسر 
بزرگ نتانياهو 2 روز پيش در فيس بوك 

نام و نشــاني 3نفر كه آنهــا را رهبران 
معترضــان عليه پــدرش خواند، فاش 
كرد. اين 3 نفر ديــروز به دادگاه گفتند 
كه تهديد جاني دريافت كرده اند. دادگاه 
هم اين اقدام پسر نتانياهو را غيرقانوني 
خوانده است. اعتراض هاي عليه نتانياهو 
با درخواست استعفاي او به دليل فساد 

آغاز شــد و اكنون با نارضايتي ناشي از 
عملكرد دولت او در مقابله با بحران كرونا 
تشديد شده  است. نتانياهو بعد از تكرار 
ســومين انتخابات پارلمان، 2 ماه پيش 
در توافق با رهبر ائتالف آبي سفيد براي 
دوره اي يك ســال و نيمه دوباره عنوان 

نخست وزيري را تصاحب كرد.

ناصيف حتي، وزيرخارجــه لبنان ديروز 
استعفا داد تا نخســتين تأثيرات بحران 
اقتصادي اخير اين كشور در كابينه نمايان 
شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، خبر 
اين استعفا را ظهر ديروز منبعي در دولت 
لبنان به رسانه هاي رســمي اين كشور 
اعالم كرد. رسانه هاي لبناني خبر داده اند 
كه دليل اين اســتعفا ناخشــنودي او از 
بي عملي دولت و عــدم  تحقق اصالحات 
وعده داده  شــده بوده  است. وزيرخارجه، 
صبح ديروز استعفايش را به نخست وزير 
داده و ساختمان دولت را ترك كرده است. 
شــبكه خبري فرانس 24، يكي از داليل 
اين استعفا را اختالف نظر ناصيف حتي 
با حسن دياب، نخســت وزير بر سر سفر 
اخير وزيرخارجه فرانسه به بيروت اعالم 
كرده است. ژان ايو لودريان، وزيرخارجه 
فرانسه  ماه گذشــته به بيروت سفر كرد. 
نخست وزير لبنان در انتقاد از وزيرخارجه، 
اين ســفر را بيهوده خوانده  اســت. اين 

نخستين اســتعفا در دولت لبنان بعد از 
آغاز بحران اقتصادي اين كشــور است. 
بحران مالي و اقتصــادي كنوني لبنان از 
سوي تحليلگران اين كشور، بزرگ ترين 
تهديد براي ثبات لبنان بعد از جنگ هاي 
داخلي دهه 70 و 80 توصيف شده است. 
ســقوط ارزش پول ملي، كمبــود كاال و 

مــواد غذايي و عدم  دسترســي مردم به 
حساب هاي بانكي شان، وحشت عمومي 
و اعتراض هاي خياباني را به دنبال داشته 
 اســت. دولت لبنان ماه هاست كه وعده 
اصالحات اقتصادي داده و 2ماهي است 
كه مذاكره با صندوق بين المللي پول براي 

دريافت وام فوري را آغاز كرده  است.

انتخابات رياست جمهوري آمريكا، آوردگاه جديدي پيدا كرده و تقابل نامزدها به جايي 
كشيده شده است كه كمتر كسي تصورش را مي كرد: »اداره پست«.

به گزارش نيويورك تايمز، حمالت طوالني مدت دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا 
و نامزد جمهوريخواهان در انتخابات پاييز و هشــدارهايش درباره فســاد احتمالي در 
راي گيري پستي، 3 ماه مانده به انتخابات،  وارد مرحله تازه اي شده و پيامدهاي سنگيني 
براي اداره پست آمريكا خواهد داشــت. اين حمالت اين نگراني را ايجاد كرده كه تأثير 
او در انتخاباتي كه به خاطر همه گيري كرونا بيش از گذشته به راي گيري پستي متكي 

است فراتر از تصور باشد.
ترامپ در توييتر با حروف تماما بزرگ انگليسي هشدار داده كه اجازه دادن به مردم براي 
ارسال رأي خود از طريق پست مي تواند باعث »فســاد« شود و همين مسئله مي تواند 
»باعث پايان حيات حزب بزرگ جمهوريخواه شود« و »بزرگ ترين رسوايي عصر« را رقم 
بزند. او پنجشنبه حتي با استناد به همين ادعاها، ايده تعويق انتخابات را مطرح كرد. اين 
ايده با انتقادهاي فراواني از سوي هر 2حزب مواجه شد و حتي نزديك ترين متحدان او 
در كنگره، نهادي كه زمان انتخابات را تعيين مي كند، با آن مخالفت كردند. كار چنان باال 
گرفت كه ديروز كاخ سفيد و مشاوران نزديك ترامپ مجبور شدند عمال صحبت هاي او را 

رد كنند و كاخ سفيد ديروز اعالم كرد كه انتخابات به موقع برگزار مي شود.
مخالفان ترامپ البته به اين مسئله اشاره كرده اند كه راي گيري از طريق پست مي تواند 
شركت پست را كه مدت هاست درگير كسري بودجه و مشكالت مالي است را در تنگنا 
قرار دهد؛ مگر اينكه از بودجه اضطراري برخوردار شود. اين بودجه در يك بسته حمايتي 
كه درپي همه گيري كرونا مطرح شــده درنظر گرفته شده، اما جمهوريخواهان در يك 

گروكشي سياسي، به خاطر مخالفت ها با يك بسته حمايتي ديگر آن را بلوكه كرده اند.
مشكالت اداره پست اما به پيش از اين بازمي گردد. تحت تأثير خصومت شخصي اش با 
جف بزوس مالك آمازون و همينطور توصيه هاي متعدد مشاورانش براي خصوصي سازي 
اداره پســت دولتي آمريكا، ترامپ و منصوبان او روزبه روز در حال كاهش بودجه  پست 

هستند و در نتيجه بسته هاي پستي با سرعت و اطمينان كمتري  به مقصد مي رسند.
گروه هاي حامي راي دهندگان معتقدند اين شــرايط، زمينه را براي يك فاجعه هموار 
مي كند. وندي فيلدز، مدير اجرايي »ابتكار دمكراسي« كه ائتالفي متشكل از گروه هاي 
حقوق مدني و حقوق راي دهندگان است در اين باره گفته است: »ما شاهد كاهش سرعت  
عمدي در پست هستيم. رئيس جمهور به صورت عمدي  سركوب را هدايت  و از پست 

به عنوان ابزاري براي اين كار استفاده مي كند.«
حتي باراك اوباما، رئيس جمهور پيشــين آمريكا در مراســم بزرگداشت جان لوويس، 
رهبر جنبش مدني آمريكا به اين مسئله اشاره كرده و گفته كه ناديده گرفتن پست در 
شرايطي كه مردم مي خواهند براي بيمار نشدن به صورت پستي رأي بدهند، حمله به 

حقوق راي دهندگان است.
سخنگوي اداره پست آمريكا گفته است كه اين سازمان آماده افزايش حجم مرسوالت 
پستي است. كاهش ارسال بسته هاي پستي به خاطر ركود اقتصادي در آمريكا كه از ماه 
فوريه شروع شده، چندين ميليارد دالر از سود اداره پست كاسته و برخي كارشناسان 
پيش بيني كرده اند كه اين اداره در بهار پيش رو، ديگر پولي نخواهد داشت. دمكرات ها 
 براي كاهش خسارت پســت،  25ميليارد دالر بودجه پيشــنهاد كرده اند. روز جمعه، 
نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا، جمهوريخواهان را متهم كرد كه قصد 
دارند در كاركرد پست اخالل ايجاد كنند. از همين حاال، ايالت ها در آمريكا خود را براي 
راي گيري پســتي آماده مي كنند و مقررات را درباره اينكه چه كسي مي تواند رايش را 
پست كند تسهيل كرده اند. در كنتاكي، حدود 85درصد آراي انتخابات مقدماتي در ماه 
ژوئن پستي بودند. در ورمونت، درخواست براي رأي دادن به صورت پستي هزاردرصد 
بيشتر شده است. راي دهندگان در ميشــيگان تا پايان جوالي 1.8ميليون برگه رأي 
پستي درخواست كرده اند؛ اين در حالي اســت كه 4 سال پيش، مجموع درخواست ها 

500هزار برگه بود.
در ســال2019، در حومه ويرجينيا، حوزه انتخابي جرالد اي كانلي نماينده مجلس و 
رئيس كميته اي كه بر اداره پست نظارت مي كند، مجموعا 1300نفر به صورت پستي 

در انتخابات درون حزبي رأي دادند اما  ماه گذشته، اين ميزان به 34هزار رأي رسيد.
او درباره تغييرات اخير در اداره پست آمريكا گفته است: »ما از تغييرات مديريتي اخير 
نگران هســتيم. مديريت جديد مخالفت هاي ترامپ با راي گيري پســتي را به داخل 
اداره پست آورده است. اين حدس و گمان نيســت و ما با چشم خودمان آن را مشاهده 

مي كنيم.«
تمامي اعضاي هيأت مديره اداره پست آمريكا، ازجمله افرادي كه در چند دولت در هيأت 
مديره پست بوده اند، بركنار و جايگزين شده اند. خدمات پستي نامنظم مي تواند باعث 
تعويق ارسال برگه هاي سفيد رأي به دست متقاضيان باشد. در 34ايالت، اگر برگه هاي 
رأي در روز راي گيري اخذ نشوند، مفقود اعالم مي شــوند. در ديگر ايالت ها، برگه ها تا 
زماني كه عالمت پست در روز انتخابات روي آنها ثبت باشند معتبر هستند اما گروه هاي 
حامي حقوق راي دهندگان معتقدنــد؛ اين برگه ها معموال به اشــتباه عالمت گذاري 
نمي شوند و به همين خاطر از اعتبار ساقط مي شــوند. در نيويورك، جايي كه به شدت 
درگير همه گيري كوويد-19 بود و مقامات به مردم توصيه مي كردند به صورت پستي 
رأي بدهند، هنوز چند هفته بعد از برگزاري انتخابات مقدماتي نتايج آرا كامال شمرده 
نشده و تكليف برخي حوزه هاي مهم مشخص نشده اســت. براساس قانون نيويورك، 
شمارش آراي پستي بايد بعد از روز انتخابات برگزار شود و همين مي تواند كابوس جديد 
برگزاركنندگان انتخابات در اين ايالت باشــد. البته در ديگر اياالت، مي توان راي گيري 
را زودتر از موعد تعيين شده شروع كرد، اما نتيجه تنها بعد از شروع شمارش آراي اخذ 
شده در انتهاي روز برگزاري انتخابات اعالم مي شود. اداره پست فدرال كه بيش از 31هزار 
دفتر پست در سراسر آمريكا دارد، سال هاســت كه با مشكالت مالي دست و پنجه نرم 
مي كند. يك دليل مهم اين است كه براساس قانون، اداره پست بايد بسته هاي پستي را 
به هر مقصدي كه باشد تحويل بدهند، حتي اگر اين كار توجيه اقتصادي نداشته باشد. 
در چنين شرايطي، گام هاي هدفمند دولت آمريكا براي كاهش هزينه هاي اداره پست، 
شــرايط را بدتر هم خواهد كرد. تغييرات عمده مديريتي و سنگ اندازي در مسير اداره 
پست، اين سازمان را بيش از گذشته در مشكالت غرق كرده و ناكارآمدي آن براي ارسال 

به موقع برگه هاي رأي پستي مي تواند يك فاجعه بزرگ سياسي  را رقم بزند.

انتخابات آمريكا

پسر نتانياهو در مقابل معترضان  استعفاي وزيرخارجه لبنان در ميانه بحران

شــيب نمودارهــاي 
آماري مربوط به شمار 
مبتاليان بــه ويروس 
كرونا در كشــورهاي مختلف بار ديگر روند صعودي 
به خود گرفته تا دولت ها نگران از آغاز موج دوم شيوع 
ويروس، با در پيش گرفتن رويكردهاي سختگيرانه، 
خود را براي مواجهه با فاجعه اي بزرگ تر آماده كنند. 
تعداد مبتاليان به ويروس جان سخت كرونا در جهان 
اكنون از مرز 18ميليون نفر هم گذشته است و حدود 
690هزار نفر نيز جان خود را از دست داده اند. بيش از 
7 ماه از شيوع كرونا مي گذرد اما روند رو به رشد آمار 
و ارقام مربوط به مبتاليان و مرگ ومير افراد نشــان 

مي دهد اين ويروس فعال خيال رام شدن ندارد.

محمد امين خرمي
خبرنگار

تدروس آدهانوم
رئيس سازمان بهداشت جهانی
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فكر مي كنم حق دارم گاليه داشته باشم از تو و 
بي پرده شكوه كنم كه چرا، نه مدت هاي مديد 
كه ساليان سال اســت نامه نمي دهي و لطف 

قديمي دســتخط و بوي صميمي كلماتت 
بر كاغذ را  از من دريــغ مي داري. آيا مانند 
رويداد ها و اتفاق هاي پيرامون تو هم مرعوب 

سرعت شده اي و مي خواهي از روز خود و روزگار ديگران عقب 
نماني؟ يا شايد حوصله و رمقت تحليل رفته و با خود مي گويي 
نرم افزارهاي الكترونيكي مثل تلگرام، واتس اپ، اينستا و توييتر 
كجا و يك صفحه كاغذ خط دار، يــك قلم و پاكت نامه و تمبر 

پستي و دفتر پستخانه كجا!!
نوشتن نامه به اعضاي خانواده، دوست، رفيق يا هر انسان ديگر، 
فرصت و محملي براي تمركز انديشه، براي ابراز مكنونات قلبي 
و رونمايي احساسات پنهان مانده، براي صيقل دادن و تلطيف 
روان و جريان ذهني كه ناخودآگاه سربرآورده، براي ممارست 
و نرمش چند باره دست و ذهن و گوش به فرمان كردن آن دو، 
براي گســترش دادن دايره واژگان نوشتاري و گفتاري، براي 
ثبت تاريخي پيشامدي كه شايد مهم و سرنوشت ساز باشد و 
براي... .چه حاجت به تذكر و يادآوري؟ حتما نامه هاي قائم مقام 
فراهاني، علي اكبــر دهخدا و اعتصام الملــك و نيز معاصران 
فرزانه اي چون نيما يوشيج ، هدايت و فروغ فرخزاد را خوانده اي 
و نيز نامه هاي به جا مانده از داستايوسكي و چخوف و ديگران و 
ديگران. اگر نخوانده اي، حتما بخوان! خواهي ديد جهاني است 
همواره و هميشه در حال زايش و نوآوري. مي توان و مي شود 
امروز نيز نامه نوشت و با اين كار طرفه، خود را آزمود و سنجيد. 
مي توان با نامه، شئون اخالقي و اعتقادي خود را ترويج داد براي 
هرچه بارورتر كردن سجاياي انســاني. هر گزينه اي مي شود 
مدنظر نامه نگار باشد، از سياســت ، فرهنگ و اجتماع باشد تا 

مسائل اقتصادي ، روانشناسي ، پزشكي ، كشاورزي و...
نمي خواهم حوصله ات را به سر آورم. شايد بيش از اين هر چه 
بگويم، يا خود بيشتر و بهتر مي داني، يا به تعبيري آب در هاون 

كوبيدن است.
پس باقي بقاي تو!

دانشمندان با كمك فناوري يادگيري ماشين موفق به كشف 
يك كهكشان كه مقدار اكسيژن آن بسيار كم است، شده اند.

به گزارش تك اكسپلوريست، از آنجايي كه كهكشان هاي تازه 
تشكيل شده نادر هستند، يك  گروه تحقيقاتي بين المللي در 
مطالعه اخير با بررســي داده هاي تصويربرداري گسترده اي 

كه توسط تلسكوپ ســوبارو انجام شده بود، در جست وجوي 
آنها بودند.

در اين مطالعه جديد پژوهشگران از فناوري يادگيري ماشين 
براي يافتن چنين كهكشــان هايي در ميان انبوهي از داده ها 

استفاده كردند.
پژوهشــگران براي انجام اين كار از يك رايانه استفاده كردند 
كه به طور مكرر رنگ هاي كهكشــان را كه از مدل هاي نظري 
مشخص است، ياد مي گرفت و سپس به رايانه اجازه مي دادند 
تا فقط كهكشــان هايي كه تازه تشكيل شده بودند و به نوعي 
در حال سپري مراحل اوليه زندگي خود بودند را انتخاب كند.

حــق نشــر 10عنــوان از 
كتاب هاي كانــون پرورش 
فكري كــودكان و نوجوانان 
به زبان عربي به ناشــراني از 
كشورهاي ســوريه و لبنان 

واگذار شده است.
به گــزارش خبرگزاري مهر، 

كتاب هاي »دعاي موش كوچولو«، »امين ترين دوست«، »در جست وجوي خدا«، 
»كلوچه هاي خدا«، »قصه مارمولك سبز كوچولو« و »خداحافظ راكون پير« نوشته 
كلر ژوبرت، قرار است از سوي انتشارات »دارالحداره االسالميه« كشور لبنان به زبان 
عربي منتشر شود. همچنين امتياز كتاب هاي »يك جنگل و چند حيوان« نوشته 
نورا حق پرست، »شام سرد شد كوتي كوتي«، »سرما نخوري كوتي كوتي« و »دنيا 
را بلرزان كوتي كوتي« نوشته فرهاد حسن زاده از مجموعه »قصه هاي كوتي كوتي« 
به ناشري سوريه اي واگذار شده است. تعدادي از اين كتاب ها به چاپ رسيده است و 
تعدادي ديگر در دست انتشار قرار دارد. از ويژگي هاي بارز كتاب هاي كلر ژوبرت كه 
باعث شده است در ميان ناشران خارجي مورد توجه قرار گيرد، پرداختن به مسائل 

مذهبي در قالبي لطيف و زيباست.

امكان ندارد از يك بيمارســتان يا ساختمان پزشكان خارج 
شويد، اما يك گدا جلويتان سبز نشــود. او مي داند شما در 
آن لحظه احساساتي مي شويد و براي آنكه بيمارتان شفا 
يابد، درخواستش را رد نمي كنيد تا دعايتان مستجاب 
شــود. وقتي مقابل خودپرداز مي ايستيد، مي بينيد 
يك يا چند كاغذ يادداشت روي بدنه آن چسبانده 
شده: »دختر 8ساله ام داره از دستم ميره خواهش 

سرطان داره«، »نذاريد شب شرمنده پيش زن و مي كنم كمك كنيد«، »مادرم 
بچه ام بروم« و پايين متن هم يك شــماره كارت نوشته شده. اين مدرن ترين شيوه 
گدايي است. مشــتري بانك با خودش مي گويد اشكالي ندارد، بگذار 10هزار تومان 
هم براي طرف بفرستم. از   من كه چيزي كم نمي شود. حساب كنيد اگر روزي 10نفر 
گول آن يادداشت را بخورند، درآمد هفتگي گدا چقدر خواهد بود. او پس از چسباندن 
يادداشت ها در خانه اش روي كاناپه لم مي دهد و چپ و راست پيامك واريز وجه دريافت 
مي كند و از محل موجودي حسابش به فروشگاه هاي آنالين جنس سفارش مي دهد 
و به ريش شهروندان ساده لوح مي خندد. شما از صبح تا شب كار مي كنيد و زحمت 
مي كشيد، اما به راحتي پول تان را به حساب يك فرد شياد مي ريزيد كه از راه گول زدن 
مردم به ثروت رسيده است. اگر روي دستگاه خودپرداز يادداشت گدايي ديديد، آن 
را برداريد و داخل سطل زباله بيندازيد. مي دانيد چرا تعداد دستفروش ها و متكديان 
هيچ وقت كمتر نمي شود؟ چون آنها مي دانند اگر سر كار بروند، درآمد كمتري خواهند 
داشت و بايد زحمت بيشتري بكشند. پس وقتي مي توانند از كف پياده رو به راحتي پول 
جمع كنند، نيازي نمي بينند كه دنبال شغل بگردند و عرق بريزند. در واقع دلسوزي 
بي منطق ما باعث گسترش مشاغل كاذب شده است. بسياري از شهروندان در تماس 
با سامانه137 از دستفروش ها شكايت مي كنند، اما به محض آنكه مأموران شهرداري 
به آنجا مي رسند و از وانت سد معبر پياده مي شوند، رهگذرها با موبايل شان مشغول 
تصويربرداري مي شوند و به آنها دشــنام مي دهند و بالفاصله ويدئو را با توضيحاتي 
مبالغه آميز براي ادمين هاي شبكه هاي اجتماعي ارسال مي كنند. يا وقتي متصدي 
ايستگاه مترو قصد دارد يك دستفروش مرد را از واگن  بانوان خارج كند، مسافرها به او 

حمله مي كنند و موبايلش را مي شكنند.

مجيدروانجويادداشت
دريچهنويسنده و روزنامه نگار

بومرنگ

بخارست:يك افسر پيشين ارتش بريتانيا به دليل جور  كردن 
مواد روانگردان براي چند تن از مقامات سياســي روماني با  
مجازات13سال زندان روبه روســت. به گزارش گاردين، وي 
پس از دستگيري، به تهيه مواد روانگرداني جديد متهم شد كه 
مشتري آن مقامات سياسي روماني هستند. اين ماده روانگردان 
درواقع گياهي اســت كه بوميان منطقه آمــازون آن را مانند 
دمنوش و چاي مصرف مي كرده انــد. اكنون اما اين ماده پاي 

چند مقام رومانيايي را به اداره پليس باز خواهد كرد.

لندن:مطالعات نشــان مي دهــد كه قرار گرفتــن در معرض 
آلودگي هوا خطرناك تر از بيماري كوويد-19 اســت. به گزارش 
اينديپندنت، مايكل گرينستون، پژوهشگري كه روي شاخص 
آلودگي هوا كار مي كند معتقد اســت كيفيت هوايي كه تنفس 
مي كنيم، خطر بيشتري نســبت به بيماري كوويد-19 دارد. او 
تأكيد مي كند كه كاهش آلودگي هوا باعث مي شــود ميلياردها 
انسان زندگي طوالني تر و سالم تري داشته باشند. به گفته وي، 
درمجموع آلودگي هوا شمار بيشتري را نسبت به كرونا مي كشد.

اوكالهما:پابلو روبلدو، 34ســاله  و هم سلولي اش خوزه 
هرناندز، با گره زدن ملحفه ها به هم شبيه ترفند هايي كه 
در فيلم ها ديده مي شود، از زندان اوكالهما كانتي در شهر 
اوكالهما، فرار كردند. به گزارش ديلي ميل، مك مولينگ، 
سخنگوي زندان، گفت: اين دو مرد زنداني، قبل از پايين 
رفتن، تشكي را به پايين انداختند  و روبلدو حدود ساعت 
پنج ونيم صبح روز جمعه، كمي پيش از فرار، در سيستم 

فيلمبرداري زندان ديده شده بود.

سنگاپور:مسافراني كه به سنگاپور وارد مي شوند، بايد 
يك دستبند نظارتي الكترونيكي همراه خود داشته باشند 
تا تضمين شود آنها قوانين قرنطينه Covid-19 را رعايت 
مي كنند. به گزارش بي بي ســي، دستبند ياد شده مجهز 
 به فنــاوري جي پي اس و بلوتوث اســت و هرگونه تالش 
افراد براي خروج از محل قرنطينه خانگي آنها يا دستكاري 
در گجت سبب مي شــود پيام هشــداري براي مقامات 

ارسال شود.

دستبندالكترونيكبرايمسافرانفراربهسبكفيلمهايسينماييآلودگيهواخطرناكترازكروناجوركردنمخدربرايمقاماتروماني

اين نامه نانوشته
دوستناديده،درود!

كشفكهكشانيكهاكسيژندارد

انتشار10كتابكانونپرورشفكري
دركشورهايعربي

دلسوزيبيمنطقما

فرورتيشرضوانيه
روزنامه نگار

دانستني ها
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ديدار عشاير با شهردار
بلديهمحورمدنيتشهريميشود

نمايندگانعشايروايالتملبسبه
لباسهايمخصوصخوددرساختمان
بلديهتهرانباكريمآقابوذرجمهري،شهردار
تهرانديداركردند

عكس

اول به ما اطالع بدهید
ورودقانونمدنیبهخصوصیترينبخشزندگیايرانيان

وانكاوی معاصر ر

جمال رهنمايي  �������������������������������������������������������������������������������������

درمردادماهسال1310خورشــيدی،علیاكبرداور،وزيرعدليهوقت،
قانونیرابهمجلسدومبردكهبهموجبآنثبترسمیازدواجوطالق
بهدفاتررسمیواگذارشــود.اودرتوجيهضرورتتصويباينقانونبه
مجلسیهاگفت:»امورمربوطبهازدواجوطالقمحتاجتنظيممقرراتی
استكهبتوانحتیالمقدورصحتجريانامورومصالحصحیواخالقی

مربوطبهازدواجراتامينكرد«.
اينگفتهوزيرعدليهبهصورتضمنیبهايننکتهاشــارهداشتكهدر
جامعهآنروزايرانیازدواجروالینامشخصداشتومشتملبرمشکالت
متعددفردیواجتماعیبود.ازجملهاينمشــکالتبیتاثيرياكمتاثير
بودننقشدوطرفاصلیازدواجدرانتخابوادامهازدواجبود.موضوعاتی
ازقبيلرسمتخصيصدختروپسربهيکديگرازكودكی،تعييندختر
باكرهبهعنوانخونبها،مابازایقصــاص،فديهومواردیازاينقبيلكه
تحتپوشــشنامازدواجانجاممیشد،درمناطقبســياریازكشور

بهخصوصميانطوايفوايالتجريانداشت.
ازدواجبامفهومقرارداداجتماعیكهطرفينبادارابودناختيار،توانايی
ادارهزندگیبهلحــاظدارابودنبلوغعاطفی،روانی،جســمی،عقلیو

اقتصادیراداشتهباشند،برایجامعهآنروزايرانیيکمسيرتازهبود.
تاپيشازاينكاركرداجتماعیازدواجدراغلــبموارد،قراردادیبرای
تامينحياتومعيشتزنوامنيتجنسیوتداومتناسلمردبود.باورود
قواعدمدرن،افزايشسطحآگاهیواهميتيافتنفرددرزندگیاجتماعی
وآشنايیمردمبانيازهایفردی،انســانیاينكاركردقديمیازدواجبه
سرعتزيرسؤالرفتوناكارآمدیخودراباافزايشتجرد،افزايشطالق،

گسترشخانوادههایتکوالدوباالرفتنسنازدواجنشانداد.
ديگرنهادهایسنتیوخانوادههاقادربهتشخيصوحلوفصلاختالفات

زوجهانبودند.ايناختالفهابهصورتبنيادينازجنسديگریبود.
باكمرنگشدناستيالیذهنيتسنتی،شــرعیوقبيلهایوافزايش
تعدادزنانشاغل-زنانیكهمیتوانستندنيازهایاقتصادیخودرابرآورده
كنند-موضوعاتديگریسربرآوردهبودند.ديدگاههایتازهزنانومردان
دربارهبرآوردهشدننيازهایعاطفیوتامينامنيتروانی،تامينامنيت
جنسیسالمودوطرفهبرایزنومردواهميتيافتنشأناجتماعیزن

بهموضوعاتاصلیاختالفدرزندگیزوجهاتبديلشدهبود.
ازدواجدرتعبيرروانشناسانهقبلازآنکهيکقرارداداجتماعیباشد،يک
رابطهبينفردیاستكهازقواعدروابطانســانیپيرویمیكندبااين
تفاوتكهبهدليلوجودرابطهمهموچندبعدیروحي،جسميوجنسي

بينزنومرد،برپيچيدگیوظرافتآنافزودهشدهاست.
بهتعبيردكترعلیاكبرصنعتی،روانکاوبرجستهايرانی،وقتیطالقاتفاق

میافتد،بايستیازقبلازدواجیدركاربودهاستياخير؟

   حمیدرضا محمدي  ���������������������������

در میان آن همه درجه دار كوچك 
و بزرگ كه مدام در گوش شــاه 
مي خواندند كه قواي نظامي كشور 
را توپ هم تكان نمي دهد، فقط او 
بود كه حواسش به ارتش بود� وقتي 
هم كه جنگ شد همان ها فرمان 
تَرك مخاصمه به سربازان دادند 
و خود به پِس پشــتي گريختند� 
اما او ماند و رشــادت كرد� اگرچه 
مجاهدتــش كارگــر نیفتاد و 
انگلیسي ها وارد خاك وطن شدند، 
اما به قول مجله قشون در شماره 
اسفند١٣٢٠ كه نوشت »خدمات 
مجدانه و استعداد غريزي و ارزش 
تحصیلي فوق العاده اين فرزند اليق 
ايران، با خاطره جانبازي اش در راه 
میهن گرامي، هیــچ گاه از تاريخ 
كشور باستاني محو نمي شود«، او 
كار خود را كرد و دالوري اش در ياد 

هر ايراني ماند�
آنچــه درباره غالمعلــي باينُدر 
كمتر محل توجه است، اين است 
كه او يك خلیــج  فارس پژوه بود 
و   عالوه بر نقشــه خلیج فارس 
كه در ســال ١٣١٠ منتشر كرد در 
مردادماه 7٢سال پیش، كتابي با 
عنوان »خلیج فارس« نوشت كه 
شناخت نامه اي است پُروپیمان، 
حاوي مجموعــه اي از اطالعات 
تاريخــي و جغرافیايي و طبیعي 
به همــراه وضعیت سیاســي و 
بازرگاني همه بنادر و جزاير و حتي 
شیخ نشین ها كه چند نقشه هم به 

آن منضم شده است�
جز ايــن، اثر او، جــداول و ارقامي 
به دست مي دهد كه منحصربه فرد 
اســت� ازجمله مي آورد كه »نفت 
 ايران كه صــادرات آن در ســال

 ١7-١٣١6به ١٠میلیون تُن رسیده، 
از هر حیث نسبت به ساير نواحي در 

درجه يكم است���«�
همچنین در ماجراي بحرين - كه نیك 
معلوم است در همان زمان نیز محل 
مناقشه بوده - حساس است و متذكر 
مي شود كه »]حكومت ايران بايد[ 
براي تامین نظريــات و حق خود در 
جزيره بحرين به وسیله جامعه ملل��� 

يك رشته اقدامات نموده���«�
او در جايي ديگر از كتاب هم مي نويسد: 
»��� آنكه خواهان ايران است، نخست 
بايد اين مايه زندگاني )خلیج فارس( را 
نگاه دارد تا بتواند ايراِن بزرگ مانده���« 
كه همه و همه دال بر سرشاري او از شور 

به وطن است�

سياستمدار

آنكه خواهان 
ايران بود

غالمعليباينُدردر6شهريوربه
فرماندهينيرويدرياييجنوب

منصوبشد

 آنچه میراث فرهنگي مي نامیم
ثبتنخستينمجموعهازابنيهتاريخيدرفهرستآثارملي

حافظ روحاني  ٢4شهريور ماه ســال١٣١٠، نخستین مجموعه 
آثار تاريخي به عنوان میراث ملي ثبت شد� در اين فهرست، نام 
اماكن بسیار مشهوري را مي توان يافت؛ از تخت جمشید گرفته تا 
نقش رستم، از شهر باستاني شوش گرفته تا پاسارگاد كه امروزه 
همگي جزئي از میراث جهاني يونســكو هم به حساب مي آيند� 
در سال١٣١٠، در يك نوبت ديگر هم شاهد ثبت تعدادي از آثار 
تاريخي در فهرست میراث ملي هســتیم؛ در تاريخ ١5دي ماه 
آثاري مثل بقعه شیخ صفي الدين اردبیلي، كتیبه داريوش و میدان 

نقش جهان )امام( و تمامي بناهاي دور میدان ثبت شدند�
قانون ثبت آثار ملي در ســال١٣٠9 در مجلس شوراي ملي به 
تصويب رسید� اما ٣سال بعد از اين تاريخ بود كه قانون حفظ آثار 
عتیقه در تاريخ ١٢آبان ماه سال ١٣١٢ توسط دولت دوم محمدعلي 
فروغي در مجلس شوراي ملي به تصويب رسید� فروغي كه تا ١٣١4 
دومین دوره رئیس الوزرايي ا ش را مي گذراند، عالوه بر ارسال اين 
قانون به مجلس شوراي ملي، دست به اصالحات متعدد فرهنگي 
زد كه تأسیس دانشگاه تهران و بنا كردن فرهنگستان احتماال 
مهم ترين شان به حســاب مي آيد� از آن روز اواخر شهريور ماه 
سال١٣١٠ تاكنون ٣١744 اثر به طور رسمي در فهرست آثار ملي 
ثبت شده  است كه بسیاري هنوز پابرجا هستند و بسیاري نیز در 

فهرست میراث جهاني يونسكو قرار گرفته اند�

فرزانه ابراهیم زاده ������������������������������������

پروفسورآلمانياالصلمؤسسهشيکاگووقت
راتلفنکردهبودوهمــراهآناجازهنامهاي
كهمجلسايرانبهنامشثبتكردهبودبه
سمتمرودشترفتهبود.شايدكمتركسي
مثلاوميدانستزيرآنتلخاكينزديک
كوهمهرشيرازيکيازبزرگترينگنجهاي
جهــانباســتانوبزرگتريــنمجموعه
قصرهايايرانيمنتظركنارزدنخاكاست.
اوچندساليبودكهدرآنمنطقهبهدنبال
آنگنجبود.امابرايكاوشهايبيشترنياز
بهمجوزيرسميومحکمداشت؛مجوزي
كهچندروزبعدازتصويبشدرنخســتين
گمانهراهشرابازكردوبهبناييرسيدكه
معلومشدبخشيازحرمسرايخشايارشاو

خزانهتختجمشيداست.
درستاستكهبيشاز3هزارسالمجموعه
تختجمشيددرنزديکمرودشتدرحدود
60كيلومتريشيرازقرارداشتوافرادزيادي
ازجملهماركوپولوازكنارآنگذشتهبودند،
اماتاسال1310موردتوجهباستانشناسان
قرارنگرفت.شــايددرســتايناستكه

بگوييمباستانشناســانفرانسويترجيح
دادندبهجايفارسبهشوشبروندوآنجارا
بهشتباستانشناسيكنند.امابرخالفآنها
آمريکاييهاوبهخصوصارنستهرتسفلد
آلمانيخوبميدانســتندگنجهاياصلي
درمركزايرانوبهخصوصدرفارساست.
آنهاازعالقهپهلويبهشــاهانهخامنشي
بهخصوصكورشسوءاســتفادهكردندو
باوجودقانــون130۹كــههرگونهمجوز
باستانشناســيوقــراردادانحصاريپيدا
كردنعتيقهرابافرنگيهاممنوعميكرد،
درروز11آذر1310مجــوزانحصــاري
كشفوكاوشدرمنطقهتختجمشيدبه
دانشگاهشيکاگوبهسرپرســتيپروفسور
ارنســتهرتســفلدبهتصويبنمايندگان
مجلسرسيد.درحقيقتيکيازمشکالت
باستانشناســانخارجــيبهخصــوص
آمريکاييهادرحدودســالهاي1310به
بعداينبودكهقانونيناظــربركاوشهاو
تقســيمآثاروجودنداشت.تالشآنهابراي
ازبينبردنحقاالمتيازفرانســويهاباعث
شدتاقانونتقســيم۵0درصديآثار،ناظر
بركارآنهانباشد.بههميندليلهرتسفلداز

سويسرمايهگذارانآمريکاييمأمورشدتا
پيشنويسقانونآثارباستانيرانوشتهوبه
تيمورتاش،وزيردرباربدهد.تيمورتاشقول
مساعددادهبودتااينقانونراظرفيکماه
تصويبكند.هرتسفلدبرايتهيهاينقانون
مشکلزيادينداشــت.اوهمانقانونيكه
هموطنانشبرايكاوشهايباستانشناسي
درمصرويونانتهيهكردهبودندرابازنويسي
كردوبهتيمورتاشداد.براساساينقانون
هشــتمادهايكهبافشارتيمورتاشكهدر
آنزمــاننزديکترينفردبــهپهلوياول
بودتصويبشد،دولتميتوانستازميان
اشياييافتشدهآنهاييراكهارزشخاص
تاريخي،مليياعلميدارندوالزماستبراي
كشورحفظشوند،ضبطكندودرعينحال
بهتقسيممســاوييافتههاباصاحبامتياز

بپردازد.
درفاصلهسالهاي1310تا1313دوگروه
باستانشــناسازمؤسســهشرقشناسي
شيکاگوبهسرپرســتيهرتسفلدواشميت
كاوشهايگســتردهايدرتختجمشيد
انجامدادندواينمجموعهبدونجايگزينرا

بهچشمجهانيانكشيدند.
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كاوشهايجدي
درتختجمشيد

تهران؛ روزگار نو 
سياستبلديه:دوبارهساختنشهريكهتازهپايتختشدهبود

 گروه گزارش ����������������������� 
تهران،شــهريدرميانباغهاو
روستاهاكهحاالجزئيازشهر
هستند،100سالپيشمحصور
درمياندروازهابودوخندقيبه
دورشبودكهآنموقعدرادبيات
قاجارباعنواندارالخالفهتهران
ازآننامبردهميشــد.تهرانو

محلههايشدرميانمركزيتــيكهدردرونش
شــکلگرفتهبود،ســازمانيافتهبود.مسجد،
بازاروكاخدركنارهمسهگانهقدرتيرابهطور
ناخودآگاهشــکلدادهبودندكهدروقايعتهران
قرنگذشته،بازيگرانيفعالبودند.درعصرجديد
رضاشــاهيازآنموقعكهاوشنلسردارسپهي
بهتنكردهبــود،تغييربافتتهرانوســاخت
پايتختيجديدرادردستوركارشقرارداد،به
همينمنظوريکيازافسرانبسيارمعتمدشكه
اتفاقاازمعدودافراديبودكهدوستشداشترا
بهعنوانرئيسبلديهتهرانانتخابكرد.كريمآقا
بوذرجمهريازافســرانقزاقيبودكهازابتداي
كارشدرسربازخانهدركناررضاخانقرارگرفته

وبهنوعيتوســطفرماندهاش
ساختهشدهبود.درماوقعفتح
تهراندرطليعهكودتايسوم
اسفند12۹۹،كريمآقا،آنطور
كهرضاخــانازاونامميبرد،
مأموردستگيريرجالقديمي
شد.اوباصميمتبينهايتيبه
رضاخانخدمتميكردودر
دوراننخستوزيريرضاخان،مأمورشهرداري
تهرانشدوبعدهادرزمانسلطنتاونيزدركنار

جشنهايتاجگذاري،بسيارفعالعملكرد.
درنگاهرضاشــاه،تهرانبايدتغييــراتزيادي
ميكرد.درآندورهشــاهبهدنبالبيرونآمدن
ازنظمغيررســميتهران،يعنيبازار،مسجدو
كاخبود.دركناراينمثلــث،اودايرهخودرابه
دوراينزمينبازيكشــيد.ابتدادرسالهاي
آغازينسلطنت،دروازههايدوازدهگانهتهرانكه
يادگارعصرصفويوشاهتهماسببودودرزمان
شاهانقاجار،ازفتحعلیشاهگرفتهتامحمدشاه
وناصرالدينشاهوسعتيافتهبود،تخريبشد.
درواقعتخريــبدروازههايتهرانبهاينمعني

بودكهتهرانديگرحصارنداردوشهرميتواند
درزوايايمختلفوســعتپيداكند.رضاشاهو
كريمآقادســتبهطراحيگستردهايزدندكه
ازمحوطهباغشاهتابهارســتانازغرببهشرق
تهرانوازشمالازميدانفردوسيتاميدانامروز

پانزدهخردادرابهنوعيشکلميداد.
خيابانســپهكــهميدانمشــقنظــامبودو
ســاختمانهاياطرافشيعنيساختماناداره
پست،وزارتخارجه،شركتنفتايران،زندان
شهربانيو...درمحوطهايبهنامباغمليساختند
كهامروزحدفاصلخيابانســيتير،فردوسي
وميدانامــامخمينيكنونياســت.كريمآقا
بوذرجمهــريدرتاريــخمعاصرايــرانمردي
ســادهلوحعنوانشــدهكهكميهمُكندذهن
است،امااوراميتوانمعمارتهراننويندانست.
طراحيخيابانوليعصروچنارســتانهايآنو
ميدانتوپخانه-امامخمينيكنوني-كهگفته
ميشودازميدانسنپترزبورگالگوبرداريشده

استازكارهاياودربلديهتهراناست.
شايديکيازجنجاليترينساختمانهاييكه
كريمآقادرتهرانساخت،ميدانحسنآبادباشد؛

همانمحلهايكهرضاشاهدرابتدايحضورش
درتهران،ســاكنآنجابــودوفرزندانشنيزدر
آنمحلهبهدنياآمدند. طرحميدان،منســوب
بهقليچباقلياناستكه4بنايمشابهوقرينه،
هركدامداراي2گنبدبــاپنجرههاينيمقوس،
ستونهاونيمستونهاونردههايصراحيشکل
راتحتنظارتمعمارومهنــدسارمني،لئون
تادوسيان،بهســبکمعماريغربيبرگرفتهاز

معماريرنســانسونئوكالسيکساختهاست.
ميدانحسنآبادازامالكميرزايوسفآشتياتي
ازرجالقدرتمندعصرقاجاربودكهتوسطورثه
برايفروشتکهتکهشدهبود.دردهههاي20و
30مجسمهملکالمتکلمين،ازخطبايمعروف
مشروطيتكهتوسطمحمدشاهبهقتلرسيد،
درميدانبودكهدرسالهايدهه۵0برداشته
شد.كريمآقادرســال1312بهدليلكارسخت

بيمارشــدوبهاروپارفتودربازگشــتهماز
بلديهتهرانرفت.روزيكهاوشهردارتهرانشد
وروزيكهرفت،تهرانديگرتهرانقديمنبود؛
تهرانيكهدروازهنداشتومحلههايشگسترش
يافتهبودوازهمهمهمترساختمانهايجديدو
ميادينجديدكهنشانازعصرجديديراميداد
درتهرانيكهساختمانبلندوچندطبقهنداشت

بهوجودآمدهبود.تهراندرحالتغييربود.

اين عكس برای اولين بار 
چاپ می  شود 
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خیاطی برادران درویش
 شروان اميرزاده ��������������������������������������������������������

برادران درویش در ســال های آغازین قرن چهاردهم 
شمســی، تقریبا همیشــه گوشــه کناری از روزنامه 

اطالعات را بــرای خود بر مــی دارد. تصویر اول، اولین 
آگهی آن هاست در سال 1309 که گراوري خوشحال 
و در عین حال بی معنا دارد. تصویــر دوم آگهی دیگر 
آن ها در سال 1310 اســت که به مشکالت اقتصادی 

برخوردند، پول کارگر ندارند و این مشــکل را صادقانه 
با مشتری در میان گذاشــتند! البته تاکید کرده اند که 
فداکارانه، قیمت ها را گران نمی کنند! این گراور 27 تیر 

1310 در روزنامه اطالعات منتشر شده است. 

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

دعواي میان عارف و فقیه، دعوایي نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد. از 
صدر اسالم این نزاع وجود داشته و تا روز آخر  نیز وجود خواهد داشت. یکي 
از جریان هاي عرفاني بحث برانگیز 100 سال اخیر، سیدعلي قاضي و نسلي 
از شاگردان اوست. سیدعلي قاضي عارفي بود روحاني، که بزرگاني همچون 
عالمه طباطبایي وآیت اهلل بهجت در خدمتش شاگردي مي کردند و او را 
استاد بزرگ خود مي دانستند. سیره رفتاري سیدعلي قاضي و شاگردانش، 
چه در نجف و چه در ایران این بود که تا جــاي ممکن از تنش و درگیري 

اجتناب مي کردند با این  همه گاه گاهي آتش این نزاع هاي سرکوب شده سر 
از زیر خاکستر بیرون مي آورد.

در میان شاگردان سیدعلي قاضي، سیدحسن مسقطي، عارفي نام آشنا بود 
که سرنوشت، او را به نمادي از قدرت نمایي جریان فقاهتي حوزه هاي علمیه 
در برابر جریان عرفاني تبدیل کرد. او تنها یك شاگرد معمولي نبود، از نفر 
فلسفه نجف به شمار مي آمد و براســاس برخي نقل ها حدود 500شاگرد 
داشت. احتماال همین بروز و ظهور شــاگردانش بود که سبب شد از میان 
چهره هاي عرفاني، او همان کســي شــود که در تیررس سیدابوالحسن 
اصفهاني قرار گرفت. سید ابوالحسن اصفهاني، فقیه و مرجع عام شیعیان 

در تقابل با جریاني که توسط سیدعلي قاضي شکل گرفته بود، سیدحسن 
مسقطي را براي تبلیغ به مسقط اعزام کرد. این اعزام تعبیر محترمانه اي 
از اخراج و تبعید بود. سیدحسن مســقطي که پیش تر همه او را با عنوان 
سیدحسن اصفهاني مي شناختند به مسقط رفت و بیش از نیمي از سال هاي 
تبعید را در مسقط گذراند. بعد از مدتي مسقط را به مقصد هند ترك گفت 
و تا آخرین سال حیاتش، 1310 در هند اقامت داشت. تبعید سیدحسن 
مسقطي اگرچه آخرین رویارویي جریان فقها و عرفا نبود اما پس  از آن دیگر 
هیچ گاه چنین حجمي از تنش میان این دو جریان اتفاق نیفتاد؛ حتي زماني 

که درس فلسفه عالمه طباطبایي به امر آیت اهلل بروجردي تعطیل شد.
گزارشي از یك دعواي خانوادگي

سيدحسن مسقطي

چهره اول

 1 3 1 0

احیا ي ضرابخانه دولتي
 وزارت اقتصاد ملي به 3اداره کل تجارت، فالحت و صناعت تقسیم شد 

  سه شنبه    14 مرداد 1399   شماره 14

اقتصاد

جایي براي ثبت وصل و فراق 
 ثبت ازدواج و طالق آغاز مي شود 

اجتماعی

 امير حميدي نويد��������������������������������������������������������������� 

تنها پس از آنکه قانون ثبت اســناد و امالك در سال1302 از 
تصویب مجلس مي گذرد و 2ســال بعد مواردي از آن اصالح 
مي شود، وضع مالکیت امالك مشــخص و اوضاع آشفته بازار 
آن سروسامان پیدا مي کند. هر چند پس از تصویب این قانون، 
بخشي از وظایف اجرایي آن به نهادهاي تخصصي مدني، یعني 
دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طالق واگذار شده بود، اما 
همچنان تا سال1310 خورشیدي، ازدواج و طالق اشخاص 
در جایي قانوني به ثبت نمي رســید؛ یعني تــا قبل از آن بر 
موضوع نکاح ضوابط خاصي غیر از همان ها که ضوابط شرعي 

و عرفي معین کرده، حاکم نبود.
 و پس از انحالل عدلیه قدیم و متعاقبا افتتاح عدلیه توسط 

علي اکبر داور، وزیر پرشور و تالشگر دادگستري دوره رضا شاه و به دنبال اجراي قانون ثبت 
قانوني ازدواج در کنار دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طالق رسما تاسیس مي شوند. 
البته ناگفته نماند که در این دوره و همزمان با تغییر و تحول قوانین، به موضوع قوانین 
ثبت ازدواج نیز توجه شد و نهایتا در مرداد سال1310 قانون ازدواج مشتمل بر 20ماده 

که مقررات طالق را نیز دربر داشت از تصویب مجلس 
گذشت و مقرر شد در نقاطي که وزارت عدلیه تعیین 
و اعالم مي کند حتما پروسه ازدواج و طالق در یکي از 

دفاتر رسمي مطابق نظامنامه به ثبت برسد.
و اینگونه بود که دولت وقت توانســت با الگوبرداري و 
اقتباس از کشورهاي غربي و براساس نیازهاي ایدئولوژیك 
و اقتضائات جامعه، دست به ایجاد قوانین و مقررات مدني 
در کشــور بزند. هرچند در بررسي سیر تاریخي ازدواج و 
طالق در ایران و نگاهي امروزي به قانون مصوب آن سال ها، 
به این نکته مهم مي رسیم که شرط سني براي ازدواج براي 
زوجین مدنظر نبوده و تنها به شــرط استعداد جسماني 
اکتفا مي شده اســت. نکته اي که این روزها از آن به عنوان 
کودك همسري یاد مي شــود ظاهرا ریشــه در این قانون 
مصوب داشته است؛ هرچند که در ســال1313 و در قانون مدني در ماده 1041، سن 
15سال شمسي براي دختران و 18سال شمسي براي پسران درنظرگرفته شد. و ازدواج 
بین 13 تا 15سال براي دختران و 15 تا 18براي پسران با اجازه دادگاه جایز شمرده و 

کمتر از آن ممنوع شد.

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

روند اصالح زیرســاخت هاي قانوني اقتصاد کشور در ســال 1310 نیز ادامه یافت و در 
16خرداد، قانــون تفکیك وزارت اقتصاد ملي بــه 3 اداره  کل تجارت، فالحت و صناعت 
تصویب شد. بر همین اساس در 22خرداد از طرف رئیس الوزرا، عبداهلل یاسایي به ریاست 
اداره کل تجارت، علي اکبر حکیمي به ریاست اداره کل فالحت و سیدمهدي فرخ به ریاست 
اداره کل صناعت انتخاب شدند. رؤساي نامبرده در حکم معاون  وزیر بودند و حق شرکت 
در جلسات مجلس شوراي ملي و هیأت وزیران را داشتند. در اقدام دیگري مجلس شوراي 
ملي در  2آبان ماده  واحده اي را از تصویب گذراند که براساس آن وزارت مالیه مجاز است 
مبلغ 3میلیون و 500هزارتومــان عالوه بر اعتبار مصــوب 31فروردین 1310 از محل 
عایدات قند و شــکر براي خرید مصالح و مخارج راه آهن درسال 1310 به وزارت طرق و 
شوارع پرداخت کند. پاییز 1310 با 3 اتفاق مهم اقتصادي در کشور همراه بود؛ در 8مهر 
مدرسه عالي مهندسي ازسوي وزارت طرق و شوارع افتتاح شد، در 4 آبان قرارداد مودت و 
تجارت بین ایران و شوروي در وزارت خارجه به امضاي نمایندگان طرفین رسید و در اول 
آذرماه ساختمان اسکله بندرشاه پایان یافت و راه آهن به علي آباد )شاهي( رسید. مهم ترین 
رویداد اقتصادي سال در اسفند1310 به وقوع پیوست؛ در دهمین روز این  ماه ضرابخانه 
دولتي که با دستگاه ها و ماشین هاي جدید تعمیر و تکمیل شده بود، با حضور شاه افتتاح 
شد. ضرابخانه 57سال قبل دایر شد اما همیشه ناقص بود و وجوه رایج در مملکت اغلب 
در خارج سکه مي شد. این ضرابخانه با ضرب روزانه 250هزار سکه کار خود را آغاز کرد و 

ریاست آن برعهده اسمعیل خان حکیمي قرار گرفت.

فكاهی

ساختمان تلگرافخانه 

باغچه اطفال
 

ساخت عمارت را مهندس میرزا علیخان در سال 1305 آغاز کرد 
 

اولین کودکستان ایران تاسیس مي شود 

معماری

تهران

  سعيد برآبادي ���������������������������������������������������������������������������������������������������

تمام تالش رضاخان در اثبات حضورش به عنوان پادشاه وقت ایران را می توان در طراحی 
عجیب او در میدان توپخانه تهران دید. او برای این منظور از سرلشکر کریم بوذرجمهری 
به عنوان شهردار تهران بهره ها گرفت. دستور داد که کاری کنند که این میدان به عنوان 
یکی از میدان های کلیدی قاجارها، رنگ و رویی پهلوی وار به خود بگیرد و چه انتخابی 
بهتر از بوذرجمهری برای اجرای این پروژه بزرگ شهری. بوذرجمهری که سابقه دیدار 
میدان پطروگراد شوروی را داشت، تصمیم گرفت آنچه در میدان توپخانه باب میل او و 
اعلیحضرتش نیست را ویران کند و میدانی بسازد که چهار سویش، عمارت هایی کاربردی 
با منشی سیستماتیک و معماری ِ اخمو و نظامی باشد. نتیجه هم همین شد؛ سر برآوردن 
عمارت تلگرافخانه در ضلع جنوبی میدان یکی از مهم ترین نشانه های این دوره گذار بود 
و حتی می توانست پیشکش شهردار جدید پایتخت برای پادشاهی باشد که تازه از پایان 
دادن به غائله شیخ خزعل برگشته اســت. کار ساخت عمارت را مهندس میرزا علیخان 
در 1305 آغاز کرد و 5 سال بعد گنبدهای فلزی آن هم ساخته و عمال ساختمان آماده 
بهره برداری شد. معماری آن را فرنگی نام نهاده اند و اگر هنوز کسی عکس های این بنا را 
ببیند، جز این تصوری ندارد؛ تقارنش با عمارت بلدیه، گنبدهای فلزی تََرک دار ساخته 

دست اســتاد میرزا علیخان حدیدی و آن 22 ستون گچ بری شــده که تا سال ها شاهد 
بســیاری از راهپیمایی هایی اعتراض آمیز سیاســی بود. تلگرافخانه هم همچون دیگر 
عمارت های این میدان، عمر طوالنی نیافت و در ســال 1349 به دستوِر پسر رضاخان، 

تخریب و به تاریخ پیوست.

فرزانه ابراهيم زاده ���������������������������������������������������������������������������������������������
  

»ساعت 9صبح 18اسفندماه کودکستان جدیدالتاسیس و جوان تهران صورت دیگري 
داشت و صحن آنجا از نشاط و سرور مملو بود. در همان روز عده کثیري از محترمین براي 
دیدن عملیات برجسته اطفال خود دعوت شده بودند. مشاهده حرکات اطفال، شنیدن 
سرودهاي مهیج، نقاشي هاي جالب توجه و صنایع یدي که از کاغذ و کهنه و نخ و چوب با 
دست هاي ظریف و قریحه حساس کودکان تعبیه شده بود به قدري توجه حضار را جلب 
کرد و به اندازه اي آن محیط و وضعیت، سرورآور، فرح انگیز و نشاط خیز بود که بي اختیار 
اولیاي اطفال و سایر مهمانان را به قدرداني از مؤسس کودکستان تشویق مي کرد. ما با یك 
عالم مسرت و شادي مادموازل برسابه هوسپیان، مدیره نخستین کودکستان ایراني را به 
این ســعي و عمل جدیت مقرون به نتیجه و مفید تبریك گفته ... . روزنامه ایران، شنبه 
14اسفند 1310.« حاال بعد از 89سال، از آن کودکستان که در اسفند1310 نخستین 
ثمره خود را در برابر چشم بینندگان مي گذاشت یك تابلو روي دیواري در کوچه اي بن بست 
در خیابان اکباتان بهارستان مانده است؛ کوچه اي که حاال به جاي آن همه سرور و فرح، 
پر از صداي چرخ ماشین هایي اســت که براي تعمیر به آنجا مي آورند. برسابه هوسپیان، 
مؤسس این کودکستان که نام خود را روي آن گذاشت، در سال1285شمسي در روستاي 
مأموران استان چهارمحال و بختیاري در خانواده اي ارمني متولد شد و هنوز یکساله نشده 
بود که به تهران آمدند. برسابه مانند دیگر دختران ارمني به مدرسه هایکازیان رفت که براي 
کودکان ارمني توسط فردي خیر راه اندازي شده بود؛ مدرسه اي که تا چند سال پیش باز 

بود. او در کنار تحصیل، در گروه تئاتر ارامنه نیز در کنار بانو الال تریان و بعدها لرتا هایراپتیان 
بازي مي کرد. اما عالقه  اصلي برسابه به تدریس بود .او بعد از فارغ التحصیلي از مدرسه در 
سال1303، در مدرسه به عنوان معلم کار خود را آغاز کرد و آنچنان مورد توجه قرار گرفت 
که از سوي شوراي خلیفه گري که در آن زمان انجمن ارامنه نام داشت، به انزلي رفت و در آن 
شهر تدریس کرد. طي این تدریس بود که متوجه مشکلي شد که بسیاري از مادران شاغل 
که تعدادشان در حال افزایش بود با آن مواجه بودند. او از نزدیك مي دید که خانم معلم ها 
و کارمندان زن براي نگهداري کودکان خود مشکالتي دارند. مهم ترین مشکل، نگهداري 
کودکان زیر سن مدرسه بود. بیشتر این زنان براي کارکردن مجبور بودند سدهاي زیادي 
را بشکنند و با خانواده هایشان مبارزه کنند؛ خانواده هایي که معتقد بودند مهم ترین وظیفه 
زن نگهداري از فرزندانشان است. زماني که پاي بچه اي در میان بود مادر باید میان کار و 
فرزند یکي را انتخاب مي کرد و این اصال معامله خوبي نبود. پس به این فکر افتاد که براي 
این مادران که ممکن بود خودش هم یکي از آنها باشد کاري کند. قبل از او تالش هایي از 
طرف خانم مارگریت سروریان و جبار باغچه بان انجام شده بود، اما کودکستان برسابه با این 
دو کودکستان فرق زیادي داشت؛ او کودکان 3 سال به باال را مي پذیرفت و براي هر سني 
مراقبت مخصوصي را تعریف کرده بود. برسابه درباره چگونگي راه اندازي این مهدکودك با 
اشاره به اینکه هنوز در آن زمان براي راه اندازي مهد مجوزي الزم نبود گفته: »در آن زمان 
300تومان وام گرفتم و مقداري سکه هم مادرم به من هدیه داده بود که براي گردنبند قرار 
بود مورد استفاده قرار گیرد. آقاي مشیرالدوله پیرنیا هم روز افتتاح مدرسه 50 تومان هدیه 

فرستاد و کودکستان برسابه با این سرمایه کارش را آغاز کرد.«
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  علي بزرگيان ����������������������������������������������������������������������������������������������

که داستان هزار صفحه ای، داستان رقابت خواجه نظام الملک و حسن صباح 
برای قبضه قدرت در دربار ملک شاه سلجوقی. این، داستان رمان آشیانه عقاب، 
نوشته زین العابدین مؤتمن است؛ نمونه واقعی یک داستان عامه پسند در دوره 
قدرقدرتی رضاشاه. در این رمان »شورشــی« فردی منفور است و »قهرمان 
دوران« با درآمدن به خدمت حکومت، بر رقبا پیروز می شــود و مقام و ثروت 
می یابد. آشیانه عقاب به قول حسن میرعابدینی، رمانی احساساتی است که 
محافظه کاری نه تنها در اخالقیاتی که ترویج می کند بلکه در فرم آن نیز دیده 

می شود. رخوت زدگی، طوالنی بودن و عدم انسجام، از خصوصیات این رمان 
است. گرچه رمان، تاریخی محسوب می شــود، اما تاریخ، نقش حاشیه ای در 
این رمان دارد. اشاره هایی به درگیری های حسن صباح و خواجه نظام الملک، 
دسیسه های همسران ملک شــاه برای تصاحب قدرت و اســرار قلعه الموت 
می شود، اما ماجراهای رقت انگیزی که بر خانواده شخصیت عبداهلل، نجیب زاده 
بی چیز و رقیب عشقی حسن صباح می گذرد، عمده ترین نقش را در داستان 
می یابد. مؤتمن که به قول یحیی آریان پور از نثرنویسان تأثیرگذار تاریخ ادبیات 
ایران بود، نوشتن آشیانه عقاب را در هفده سالگی آغاز کرد. خود گفته که چگونه 
در نوجوانی مسحور رمان های پلیسی شرلوک هولمز و آرسن لوپن بوده است و 

شب و روزش را با خواندن آثار الکساندر دوما می گذرانده. در همان نوجوانی به 
تاریخ عالقه مند می شود و از دل این سرسپردگی به تاریخ بوده که دست به قلم 
می برد و آشیانه عقاب را می نویسد. مؤتمن به آن دسته از نویسندگان تک اثره 
تعلق دارد؛ نویسندگانی که با یک اثر به اوج شهرت و موفقیت می رسند. به قول 
خودش »بارها به من گفته اند چرا دیگر بعد از آشیانه عقاب چیزی ننوشتی؟ 
من اگر می خواستم هم بنویسم، نمی توانستم؛ یعنی آن شور و حال و احساس و 
انگیزه ای که مرا به نوشتن وادار کرده بود را دیگر من نداشتم. اگر به غرور افتاده 
بودم و دست به قلم می بردم احتماال، بلکه مطمئنا چیز بدی از آب درمی آمد 

و آبرویم می رفت«.
 زین العابدین مؤتمن با »آشیانه عقاب« 

به شهرت رسید

رمانیعلیهشورشیها

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

صدور جواز لباس روحانيت
به افرادي که داراي صالحیت لباس روحانیت بوده اند 

جواز رسمي محل داده شده است

مطبوعات خارجی

قانون

معراج قنبری 

تپه هاي متمدن وبا در خوزستان 
 تدابیر شدید احتیاطي در قبال شیوع وبا در استان خوزستان ایران اتخاذ شد 

گزارش ويژه

  ياور يگانه   ��������������������������������������������������������������������������������������������������

مطابق آنچــه در این اعالن آمــده، مطالعات کمیســیون تجدیدنظر درباره 
جوازهایي که مالک قانوني نداشته، در 20اسفند به پایان رسیده و به افرادي 
که داراي صالحیت لباس روحانیت بوده اند، جواز رسمي محل داده شده است. 
همچنین کساني که خواستار تجدیدنظر بوده اند، جواز موقت دریافت کرده اند. 
بنا بر این اعالن، از تاریخ 10مرداد 1310، همه دارندگان جواز موقت و ارفاقي، 
ملزم به پوشیدن لباس متحدالشکل هستند و درصورت اجرا نکردن قانون از 

سوي محکمه قضایي جلب خواهند شد.

درباره تپه هاي تاریخي سیلک کاشان

هر زمان که از سیل صحبت به میان مي آید، براي ما یادآور 
تخریب و ویراني و غم و اندوه اســت. شاید بتوان سیلي که 
حدود ۹0 سال پیش در زمین هاي کشــاورزي کاشان رخ 
داد را یکي از نمونه هاي پر برکت از انواع ســیل دانســت؛ 
ســیلي که از یک منطقه تاریخي مهم پرده برداشت. پس 
از آن باستان شناسان و پژوهشــگران به این منطقه رفتند 
تا اطالعات بیشــتري در مورد آن جا به  دست بیاورند و بعد 
از حفاري هایي که انجام دادند تعداد زیادي اشیاي سفالي 
مربوط به روزگار کهــن و تعــدادي از ابزارهایي که در آن 
دوران بین مردم سیلک اســتفاده مي شده و رواج داشته را 
کشف کردند. تپه ســیلک درواقع ویرانه هاي قدیمي ترین 
زیگورات جهان و نیایشگاه مردمان باستاني ایران بوده که 
از ِگل رس و سفال ساخته شده  است. این محوطه تاریخي 
تا سال 1310 خورشیدي شناسایي نشــده بود و در میان 
مردم کاشان به شهر نفرین شده معروف بود. منطقه سیلک 
کاشان از نخســتین تمدن هاي شهرنشیني در ایران است. 
باستان شناســان بر این عقیده اند کــه قدیمي ترین مردم 
دشت نشین در واقع همان مردمي بوده اند که در جایي به نام 

سیلک در نزدیکي کاشان زندگي مي کردند.
بعد از انتقال شــماري از آثــار آن به موزه لوور فرانســه، 
کارشناســان این موزه متوجه دیرینگي این آثار شــدند و 
رومن گیرشمن را به ایران فرســتادند تا با همکاري آندره 
گدار فرانسوي که مدیر موزه ملي ایران بود به کاوش در این 
تپه ها ادامه دهد. او فعالیت هاي زیادي را در تپه هاي سیلک 
کاشــان انجام داد تا بتواند این میراث تاریخي را حفظ کند 
اما متأسفانه شواهد تاریخي نشان مي دهد تا سال هاي دهه 
13۸0 او را جــدي نگرفته اند و حتي بعضــي از زمین هاي 

سیلک به زمین هاي کشاورزي تبدیل شد! 

او در سال هاي 1312، 1313 و 131۶ روي تپه هاي سیلک 
و گورســتان هایي که در نزدیکي آن قرار داشت تحقیقاتي 
انجام داد و سپس نتایج تحقیقات خود را در کتاب هایي به 
زبان فارسي و فرانســوي ترجمه کرد. در این کتاب ها آمده 
است که قدمت این تپه ها به 10000سال پیش بازمي گردد. 
یکي دیگر از باستان شناســان بزرگي کــه روي این تپه ها 
تحقیقات گسترده اي انجام داد، شخصي ایراني به نام دکتر 
صادق ملک شهمیرزادي است که در جریان کاوش هاي او 
عبادتگاه ســیلک مربوط به دوران باستان کشف شد که در 
آنها دیوارهاي داخلي گل اندود شده است و مشخص شده که 
آنها مرده ها را در کف اتاق در قبرهایي دفن مي کرده اند که 
حالت قرارگیري آنها به صورت چمباته بوده است. بعد از نبش 
قبرها هم اشیایي در آنها کشف شد که در میان آنها فلزهاي 

گرانبها و زیورآالت پرارزش به چشم مي خورد.
بخش عمده اي از آثار گرانبهاي به دست آمده از این محل، در 
طول گذر سالیان، به دالل هاي عتیقه فروخته شده و بسیاري 
از آنها از ایران خارج شده اند. با پي بردن به قدمت بسیار زیاد 
عتیقه ها، سیلک جوالنگاه غارتگران شد و تا امروز این تپه 
باستاني و مهم همچنان مظلوم مانده و طي این سال ها بسیار 

مورد گزند بدخواهان و سودجویان قرار گرفته است.
تا اکنون پرده از بسیاري رازهاي اســرارآمیز و شگفت آور 
مردمان تپه سیلک برداشــته شده و کسي نمي داند که چه 
رازها، ناگفته ها و نادیده هایــي همچنان زیر آن خاک ها در 
خواب تاریخي مانده اند. براي دسترسي به این محل باستاني 
باید از کاشان به سمت فین رفت و از آنجا با طي کردن حدود 

3 کیلومتر در مسیر جنوب غربي به تپه سیلک رسید.

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

   روزنامه شیکاگو دیلي تریبیون در تاریخ 14دسامبر 1۹31 )22آذر 1310(، در 
مطلبي با عنوان »وبا منطقه نفت خیز ایران را دربرگرفت«، از شیوع وبا در منطقه 
جنوب غربي ایران و منطقه اي که شرکت نفت انگلیس و ایران نیز در آن خطه 
فعالیت دارد، خبر داد. بنابر گزارش خبرنگار این روزنامه از شــهر بصره عراق، 
تدابیر شدید احتیاطي در قبال شیوع وبا در استان خوزستان ایران اتخاذ شده 
است. به نوشته این روزنامه، وبا در عراق نیز شیوع پیدا کرده بود و در این کشور 
از 1۹۶0 نفر مبتال، 1203نفر جان خود را بر اثر وبا از دســت داده بودند. بنا بر 
گزارش این روزنامه، از 12نوامبر 1۹31)20 آبان 1310(، موردي از ابتال به وبا 

در استان خوزستان ایران و کشور عراق گزارش نشده است.

آن سال کسی در پایتخت نلرزید

آغازي برای المپيک

مبارزه با احتکار زغال در پایتخت 

بسکتبال و وزنه برداری به تهران رسیدند

يك سال، يك خبر

ورزش

احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������������������������

نزدیک به یک قرن پیش، احتکار زغال در فصل ســرما و نبود این 
ماده حیاتی در گرمایش منازل پایتخت، دولت را دست به کار کرد تا 
قوانین سفت وسختی را به تصویب و اجرا بگذارد. بلدیه تهران اعالنی 
را در روز 25آذرماه سال 1310 منتشر و به شکل وسیعی پخش کرد 
که در آن، هرگونه احتکار زغال را بدون عواقب نخواهد گذاشــت. 
هم چنین تصویب قیمت و تعرفه یکسان و معین کردن مراکز توزیع 
زغال نیز به شکل مبسوطی، خیال اهالی پایتخت را راحت کرد. در 
این اعالن، آدرس مراکز عمده پخش زغال در تهران و برای اقشار 
کم درآمد و بی بضاعت نیز مکان هایی برای توزیع مشخص شده بود 
تا روزانه جیره مشخصی به آنها بدهند. هم چنین قیمت دقیق انواع 
زغال و پودر زغال نیز مشخص شده بود تا مردم گران نخرند و کسی 
احتکار نکند. در بخش دیگری از اعالن، آمــده بود که خانه دارها 
هم می توانند با تحصیل جواز از ســرویس ارزاق و اصناف بلدیه از 
چهار مرکز عمده فروشی ذکر شــده، جهت رفع احتیاج خود زغال 

خریداری نمایند. در پایان اعالن نیز  بلدیه خیال مردم را راحت کرده 
بود که زغال تا پایان فصل سرما هست و دمار از روزگار محتکران و 
گران فروشان درخواهد آورد و کسی نگرانی به دل خود راه ندهد و 

انصافا که بلدیه پای امر ماند و آن سال کسی از سرما نلرزید.

جواد نصرتی    �������������������������������������������������������������������������������

در سال هایی که فوتبال در دل تهرانی ها خانه می کرد، وزنه برداری 
و بسکتبال هم خودشان را به کانون قدرت در ایران رساندند و برای 
همیشه ماندگار شدند. بسکتبال، به روایت برخی اسناد، اواخر قرن 
پیشین به ایران آمده بود اما این کارکنان سفارتخانه های خارجی در 
تهران بودند که این ورزش جدید را در سال 1310، 3۹ سال بعد از 
تولد آن در کانادا، به تهرانی ها معرفی کردند. در همین سال، »امان 
گاســپادین پادگورنی« از تبریز به تهران آمد و در دانشکده افسری 
آموزش وزنه برداری را شروع کرد. از او که در اوکراین تحصیل کرده 
بود به عنوان اولین مربی خارجی در ایران یاد می شــود. پادگورنی 
که در تبریز از دیفرانسیل ماشین ها هالتر ساخته بود، در تهران به 
ریخته گران منوچهری هالتر بوشن دار و به کارخانه اسلحه سازی وزنه 
سفارش داد و پایه گذار تمرین های مدرن وزنه برداری در ایران شد. 
پیش از آن، هالترها در دست وزنه برداران نمی چرخید و می توانست 
آســیب جدی به آنها وارد کند.  هر دو ورزش خیلی زود با استقبال 
زیادی در ایران مواجه شدند. آموزش بسکتبال در کالج البرز توسط 
فریزون شــریف زاده، مربی ورزش آن شــروع و خیلی زود در دیگر 
دبیرستان ها هم با اســتقبال دانش آموزان مواجه شد. وزنه برداری 
هم به همــت پادگورنی و عبداهلل نادری، اولین رئیس فدراســیون 
وزنه برداری در ایران، رواج زیادی پیدا کــرد. پادگورنی اولین داور 
مسابقات ملی وزنه برداری در ایران بود و مربیگری نخستین تیم ملی 
ایران را هم عهده دار شــد. او عالوه بر وزنه برداری، ژیمناستیک هم 

آموزش می داد و مربی محمود نامجو بود. این پادگورنی بود که نامجو 
را ترغیب کرد تا تغییر رشــته بدهد و به وزنه برداری بپردازد. نامجو 
در ادامه  موفق شد به اولین ورزشکار تاریخ ایران تبدیل شود که در 
مسابقات جهانی به مدال طال دست پیدا می کند. هر دو ورزش در 
ایران گسترش یافتند و بعد از وقفه در رقابت های المپیک به خاطر 
جنگ جهانی دوم، تیم های ملی وزنه برداری و بســکتبال در اولین 

حضور ایران در المپیک، به رقابت های 1۹4۸ لندن اعزام شدند.
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سوغات ســعید نفیســی از ســال ها زندگی و تحصیل در اروپا در کتاب 
»فرنگیس« آشکار است؛ قصه گویی. گرچه نفیسی پیش از فرنگیس چند 
کتاب منتشر کرده بود اما خصیصه های زبانی اش در فرنگیس تبلور یافت و 
در دیگر آثارش دیده شد. با نفیسی قصه در متن های مختلف دانشگاهی و 
عمومی جای خود را باز کرد. نثر نفیسی متأثر از رمانتیک های اروپایی بود و به 
ذائقه شاعرانه ایرانی خوش می آمد؛ چیزی که چاقویی دو دم ساخت در برخی 
سالها و بیشتر پرده پوش بود حتی وقتی پا به جامعه می گذاشت. همسازی 

زبان و ساختار فرنگیس جای مناقشه ندارد اما در برخی از آثار سعید نفیسی 
زبان قبایی می شود ناساز با ساختار نوشتار. با همه جایگاهی که متون کهن در 

کارهای او دارد، همچنان ِدین نفیسی به رمانتیسم فزونی می گیرد. 
فرنگیس عزیز 

آن کســانی که گفته اند عشــق هم مایۀ دردســت و هم درمان، راست 
گفته اند. من از نخســتین روز این بیماری می دانستم که دردمند توام و 
یقین داشتم درمان درد من نگاهی از چشمان سیاه دلربای تست. راست 
بگو، تو خود آزمون نکردی؟ مگر این نبود که چون در مریضخانه به بالین 
من رسیدی، چندین ســاعت بود که من از هوش رفته بودم؟ ای بی رحم 

نازنین من؛  می دانم که به دلخواه خویش نیامدی. می دانم که تو به آمدن 
تن نمی دادی، تو را از مرگ من هراس دادند، به تو گفتند که اگر نیایی من 
جان به در نخواهم برد. تو پیش تر از روی رحم و احسان آمدی. من به همین 
اندازه از تو سپاسگزارم. آیا همین کافی نیست بدانم که تو هم مرا دوست 
داری؟ چون تو آمدی من بیهوش بودم، اما تو خود می دانی که نخستین 
رایحۀ گیسوان سیاه دلدوز تو مرا به هوش آورد؟ نخستین سخنی که از 
آن لبان لعل فام تراوید به من جان رفته را باز بخشید. هنوز دست سیمین 
فرشته آسای تو بر پیشانی من نزدیک نشده بود که من دوباره دیده برین 

جهان هستی گشودم. «

دلداده

نثر

1 3 1 0

 مترجمان
خادمان تجدد

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

ترجمه  الهوتي از شــعر »ســنگر خونين« 
ويكتور هوگــو، الگوهاي شــعر نيمايي را 

به دست مي دهد
مجله هاي تازه كه شمارشان در دوره مشروطه 
و سال هاي بعد )تا پيش از استقرار حكومت 
پهلوي اول( كم نبود، اغلب بخشــي به نام 
ادبيات جديد داشتند كه به ترجمه آثار ادبي 
ملل ديگر اختصاص داشــت و نمونه هايي از 
شــعرهاي اروپايي آنجا ترجمه مي شدند� 
ترجمه ها زمينه آشــنايي با ادبيات جديد 
را فراهم مي كردند و دســت كم خوانندگان 
روزنامه هــا و متجــددان و باســوادان 
درمي يافتند كه ماهيت و شكل شعر در ساير 

ملل ديگرگون شده است�
ترجمه شعرهاي اروپايي راهي بود براي تغيير 
كهن الگوهاي شعر فارسي و ايجاد زمينه هاي 

شكل گيري شعر نو�
متجددان ادبي، اغلب زبان مي دانســتند و 
با ادبيات كشــورهاي اروپايي آشنا بودند� 
ميرزاده عشقي و تقي رفعت سال هايي را در 
تركيه گذرانده بودند و با ادبيات نوين در حال 
شكل گيري تركيه و ديگر كشورهاي اروپايي، 
به ويژه فرانســه كه اصلي ترين ترجمه هاي 
اروپايي تا ســال ها از اين زبان است، آشنا 
بودند� ابوالقاسم الهوتي، از پيشگامان شعر 
نو فارسي، كه بعدها به شوروي رفت و اكنون 
نام او در آنجا از ايران  آشناتر است، فرانسوي 

و تركي و انگليسي و روسي مي دانست�
از جمله ترجمه هاي ابوالقاسم الهوتي ترجمه 
شعر سنگر خونين ســروده ويكتور هوگو 
است� ترجمه اي كه يكي از نخستين الگوهاي 
شعر نيمايي را به دست مي دهد� زبان هنوز به 
نحو طبيعي كالم نزديك نيست و واژه هاي 
كهن و شكسته در شعر به چشم مي خورد، اما 
انتخاب درست مترجم )از شعري تصويرگرا و 
چندصدايي( و كوشش او براي حفظ وزن شعر 

در ترجمه ستودني است�
سنگر خونين 

رزم آوران ســنگر خونين شــدند اسير/ با 
كودكي دلير/ به سن دوازده�

- آنجا بُدي تو هم؟/:بله/ با اين دالوران�
- پس ما كنيم جسم تو را هم نشان به تير/ تا 

آنكه نوبت تو رسد، منتظر بمان!
يك صف بلند شد همه لول تفنگ ها/ آتش 
جرقه زد/ تِن همسنگران او/ غلتان فتاد برسر 

خاشاك و سنگ ها�
ـ»اذنم بده به خانه روم تا كنم وداع/ با مادر 
)به ســلطان فوج گفت(/ »الساعه  عزيز«ـ 

خواهم آمد«
-  عجــب حقه اي زدي!/ محكوم كيســتي 
اگر اصاًل نيامــدي؟/ خواهــي ز چنگ ما 
بگريزي به حرف مفت!/ - »ســلطان نه«- 
)داد پاسخ او، كودك شــجاع(/ -»خانه ات 
كجاست؟«/:»پهلوي آن چشمه، اين طرف«/ 

-»ها��� پس برو«
- »چه گول زد او را«/ )ميان خود، سربازها به 

سخره گرفتند آن زمان(
ِخرِخر و ناله دم مرگ دالوران/ با قاه قاه خنده 
بُد آغشته ناگهان/ شوخي شكست، هر كه به 
حيرت نظركنان/ محكوم خردسال مي آمد ز 

پشت صف!
آمد/ ميان كوچه به ديوار تكيه داد/ خونسرد 
و بي تزلزل و مغرر ايســتاد/ آنجا كه پيكر 
رفقايش به خون فتاد/ - »اين من« / )كشيد 

عربده(/ »خالي كنيد تير���«

ابراهیم مرادي جذاب ترین فیلمساز نسل پیشگامان سینماي ایران، زندگي پر فراز و نشیبي داشت

حامي حييم و چند داستان ديگر 
انتشارات بروخیم نخستین فرهنگ دوزبانه انگلیسي- فارسي را منتشر کرد

باد صبا
پاگیری کالس های استاد

جسم و روح يا انتقام برادر

4صفحــــه

سينما 

نشر

موسيقی

تعهدنامه براي اجراي تئاتر
گروه هاي نمایشي باید به اداره انطباعات متعهد شوند

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

اواخر سال1310، گروه هاي نمایشي ملزم مي شوند تا براي اجرا، 
نمایشــنامه را به همراه تعهدنامه اي، به اداره انطباعات در وزارت 
معارف بدهند. این تعهدنامه ، متن از پیش نوشته شــده اي است 
که در آن تنها نام گروه نمایش، نویســنده یا کارگردان و نام اثر 

خالي است. 
در یکي از صدها متني که به این ســیاق وجود دارد، تعهد گروه 
نمایش میرســیف الدین کرمانشــاهي را به این شرح مي بینیم: 

»اینجانب هیأت تئاتر کرمانشاهي اجراي موارد ذیل را متعهد و 
ملتزم مي شود که 1- پیس خود را موسوم به اصلي و کرم پس از 
اصالح و ثبت دایره انطباعات وزارت جلیله معارف بدون تحریف 
و تغییر و افزایش مطالــب دیگر به معرض نمایــش بگذارم. 2- 
درصورت واگذارکردن پیس به شخص دیگر، اداره کل معارف را از 
آن کتباً مطلع سازم. 3- الاقل 2روز قبل از نمایش تقاضاي اعزام 
نماینده براي حضور در نمایش بنمایم. 4- درصورت عدم رعایت 
مراتب فوق مستحق تعقیب از طرف وزارت جلیله معارف مي باشم. 
امضاء«.

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

وقتي از پیشــگامان سینما در ایران یاد مي شود ســپنتا و اوگانیانس 
نخستین نام هایي هستند که از آنها یاد مي شود، درحالي که جذاب ترین 
چهره پیشگامان، ابراهیم مرادي است که زودتر از دیگران فیلم داستاني 
ساخت. از شکست ها و ناکامي ها ناامید نشد و بیشتر از هم نسالنش خود 

را در صحنه حفظ کرد.
در نوجواني عضو نهضت جنگل شد و با دولت جمهوري انقالبي گیالن 
همکاري کرد. با شکســت نهضت جنگل، مرادي به شوروي گریخت. 
در مسکو توانســت جدي تر به دلمشغولي اصلي اش که حرفه نمایش 
بود بپردازد. ابراهیم مرادي جز عالقه به تماشاي تئاتر و فیلم، به امور 
فني هم عالقه مند بود. در مسکو کار با دوربین عکاسي و ظهور فیلم و 
رتوش کردن را آموخت. سال 1301 وقتي مرادي به بندر انزلي بازگشت 
دوربین عکاسي روسي اي هم با خود آورد و به ذوق ورزي اش با دوربین 
و چاپ و ظهور نگاتیو ادامه داد. مرادي هوش فني داشت و خیلي زود 
توانست با ایجاد تغییراتي در دوربینش شروع به فیلمبرداري با آن کند. 
مرادي کار فني و فیلمبرداري را نزد خود آموخت. او اهل ابداع و اختراع 
بود و احتماال نخســتین فرد ایراني بود که نمایش واقعیت در مقابل 
دوربین برایش جذابیتي نداشت و بیشتر به درام پردازي و کار با دوربین 

و سبک پردازي و دست بردن در واقعیت به نفع درام عالقه نشان داد.
ابراهیم مرادي زودتر از دیگر پیشگامان به ساخت فیلم داستاني فکر کرد 
و بعد از چند سال ذوق ورزي با دوربین، سرانجام مقدمات تولید را فراهم 
کرد و سناریو »جسم وروح« را نوشت. داستان 2 برادر که هر دو عاشق 
دختري جوان مي شوند. برادر کوچک تر با طراحي یک نقشه شیطاني 
برادر بزرگ تر را از پا در مي آورد تا به مراد دلش برسد. روح برادر در نهایت 
انتقامش را از برادر نابکار مي گیرد. سال 130۸ هیچ زني در بندر انزلي 
حاضر به بازي در فیلم مرادي نمي شود، تا اینکه کارگردان در رشت زني 
ارمني به نام لیدا ماطاووسیان را مي یابد و او را پس از صیغه کردن به سر 
صحنه مي برد. مرادي فیلمش را سال 130۸ در بندر انزلي کلید زد. در 
جسم و روح، مرادي سناریست، کارگردان، تدوینگر و فیلمبردار بود و 
پسر دایي اش احمد مرادي به  عنوان دستیار فني یاري اش مي داد. فیلم 
با پس انداز و سرمایه مرادي راه افتاد. در میانه هاي کار اما پول مرادي ته 
کشید و جسم و روح نیمه کاره ماند. مدت ها تالش براي فراهم کردن 
ســرمایه و ادامه فیلمبرداري در نهایت به جایي نرسید. در این فاصله 
مرادي فیلم هاي گرفته شده را ظاهر و با امکانات محدودي که داشت 
به سختي مونتاژ کرد. نسخه نهایي نزدیک ۵۵ دقیقه شد. با پیگیري و 
تالش ابراهیم مرادي همین نسخه ناقص چند شب در رشت و انزلي به 
نمایش درآمد. ظاهرا براي طوالني تر شدن فیلم، مرادي تکه اي رقص 
هم به آن اضافه کرده بود. فیلم که در فاصله تولید تا نمایش از جسم و 

روح به »انتقام برادر« تغییر نام داده بود عایدي اش از 2نمایش، ناچیز 
بود. دغدغه فیلمسازي موقتا به فراموشي سپرده شد و مرادي عکاسي 
را از سر گرفت. اما مرادي روحي بي قرار تر از روح برادر بزرگ تر فیلمش 
داشت و با مطلع شدن از فعالیت هاي ســینمایي در تهران، از انزلي به 
پایتخت آمد. تالشش براي یافتن سرمایه گذار به جایي نرسید و تجار 
پایتخت محافظه کار تر از آن بودند که سرمایه شان را پاي صنعتي نوپا 
با آینده اي نامعلوم بگذارند. نوشتن مقاله در روزنامه اطالعات در مورد 
فیلم ناتمام و تالش براي جلب توجه و ورود به سر صحنه فیلم »حاجي 
آقا اکتور سینما« و وارد کردن دوربین که مدت ها در گمرك در توقیف 
ماند، مرادي را خسته نکرد، فقط از کامل کردن انتقام برادر ناامیدش 
کرد. مرادي »آبي و رابي« را در تهران دید و بعدها از آن به  عنوان فیلمي 
بي سر و ته یاد کرد که اصال فیلم نیست. دوست داشت او با انتقام برادر 
پیش قراول نسل پیشگامان ســینما خوانده شود. به عنوان فیلمبردار 
دوم سرصحنه حاجي آقا اکتور سینما هم حاضر شد و با تعدادي از فارغ 
التحصیل هاي مدرسه آرتیستي به فیلم دوم فکر کرد. به »بوالهوس«. 
تاسیس شرکت فیلم ایران محدود با شراکت احمد گرجي، محمدعلي 
قطبي و احمد دهقان و دادن آگهي بــه روزنامه اطالعات براي یافتن 
بازیگر زن، در نهایت نتیجه داد. بوالهوس وقتي آماده نمایش شــد که 
مردم »دختر لر« را دیده بودند و از »حاجي آقا اکتور سینما« استقبالي 
نشده بود. در نهایت مدیر سینما مایاك چند روزي بوالهوس را اکران کرد 
و نتیجه شکست تجاري بود. هرچند روزنامه نویسان به تعریف از فیلم 
مي پردازند و قدسي پرتوي بازیگر فیلم از همسر هندي اش جدا مي شود 
و به عقد ابراهیم مرادي درمي آید تا بوالهوس براي سازنده اش خیلي هم 
بي دستاورد نباشد. با پیگیري و سماجت مرادي، بوالهوس چند روزي هم 
در سینما سپه اکران و بعد راهي شهرستان ها مي شود. تالش هاي مرادي 
براي ساخت فیلم سوم سال ها بي نتیجه ماند. با شروع دوره دوم سینماي 
ایران از سال132۷، مرادي فرصت را مهیا دید و فیلم »کمر شکن« را با 
حضور روحبخش خواننده معروف کارگرداني کرد که مورد توجه قرار 
گرفت. »پیوند زندگي« و »گوهر لکه دار « فیلم هاي بعدي مرادي در 
گیشه شکست خوردند. سال3۹ مرادي فیلم »الله دریایي« را هم به 

جریان انداخت که نیمه کاره ماند.
ابراهیم مرادي تا یک سال قبل از پیروزي انقالب زنده بود و تا سال ها 
امیدش براي بازگشت به عالم فیلمسازي را حفظ کرده بود. او به عنوان 
تنها کارگرداني که در 2 دوره مختلف سینماي ایران فعالیت کرد، چهره 
منحصر به فرد این سینماست؛ فیلمسازي که کمبود امکانات را با ابتکار 
شخصي و موانع را با پشتکار پشت سر مي گذاشت، نخستین سینماگر 
ایراني بود که به اهمیت تخیل و فن پي بــرد و در حد مقدور و ممکن 
کوشید تا از مرحله ضبط ساده رخدادها فراتر رود. روحش مثل انتقام 

برادر بي قرار بود که سال ها دوام آورد و از پا نیفتاد.

  ندا زندي ������������������������������������������������������������������������������������
 

وقتي یهودا و اسحاق بروخیم در خیابان فردوسي کتابفروشي شان 
را افتتاح کردند، هنوز کســي به نشــر تخصصي چندان توجهي 
نداشــت، اما برادران بروخیم که خوب فرانســه مي دانســتند و 
کتابفروشي شــان هم بــه مدرســه فرانســوي ســن لویي و 
سفارتخانه هاي مختلف نزدیک بود، انتشــار کتاب هاي دو زبانه 
فرانسه- فارسي را در پیش گرفتند و به تدریج کتاب هاي دیگري 
به ویژه در زمینه هاي ادبي به فهرست آثارشان افزودند. اما نقطه 
درخشان کارنامه شــان زماني بود که از ســلیمان حییم که در 
شرایطي ســخت موفق به تألیف نخستین فرهنگ نامه انگلیسي 
شــده بود، حمایت کردند و حروف چیني و چــاپ فرهنگ هاي 
»حییم« را در باالترین حــد امکانات فني زمان خــود به انجام 

رساندند.
مصادف با همین ایام، کتابفروشــي دانش توسط حسین دانش 
جعفریه در راسته ناصر خسرو در کنار مدرسه دارالفنون بازگشایي 
شد و احتماال به دلیل همین مجاورت جغرافیایي بود که جعفریه 

نشر کتاب هاي درسي را برگزید و بسیار هم در این راه موفق شد.
از طرفي، »مطبعه کل قشون« که پیش از مشروطه تاسیس شده 
بود و حاال دیگر تجهیزات و امکاناتش نیاز روز را برطرف نمي کرد، 
مورد توجه دولت قرار گرفت و پس از تغییر نام به »مطبعه ارتش«، 
در 1310، به تجهیزات فني جدید مجهز و به یکي از بزرگ ترین 
چاپخانه هاي ایران و ســپس خاورمیانه بدل شــد. »ســفرنامه 

خوزستان« فرج اهلل بهرامي، »نوامیس روحیه تطور ملل« نوشته 
گوستاو لوبون و ترجمه علي دشــتي، ازجمله آثاري هستند که 

توسط این نشر به بازار عرضه شدند.

  حسين عصاران �����������������������������������������������������������������������

با فراگیرتر شدن مناسبات زندگی شهری در انتهای دهه  نخست 
قرن، اقبال عمومی به یادگیری و اجرای موسیقی نیز افزایش یافت. 
ابوالحسن صبا که ارشد کالس های آموزش موسیقی کلنل وزیری 
محسوب می شــد، پس از حدود دو ســال مدیریت »مدرسه ی 
پســرانه ی صنایع ظریفه« در رشت،در زمســتان سال 1310 
کالس های آموزش ویلن و سنتور خود را در تهران راه اندازی کرد 
که ذخیره  موسیقایی فرهنگ ایرانی در طول قرن اخیر همچنان 
از آن محفل و کیفیت آموزگاری اوبهره مند مانده است؛ چه بسا 
برای بررســی جایگاه و تأثیر کالس های »صبا«، مرور نام برخی 

دانش آموختگان مکتب اوکافی و گویا باشد:
حبیب اهلل بدیعی، علی تجویدی، عبداهلل جهان پناه، مهدی خالدی، 
همایون خرم، حسین دهلوی، رضا روحانی، ساسان سپنتا، حشمت 
سنجری، عباس شاپوری، فرهاد فخرالدینی، بزرگ لشگری، حسنعلی 
مالح، اسداهلل ملک، محمد میر نقیبی، مرتضی ورزی، مجید وفادار، 
پرویز یاحقی، فرامرز پایور، محمد حیدری، داریوش صفوت، مسعود 
میثاقیان، بنان، دلکش، خاطره پروانه، محمودی خوانساری، قمر، 

نورعلی برومند، حسین تهرانی، حسن کسایی و ...

تئاتر

در زمان ریاست سرلشکر محمدحسین آیرم بر شهرباني، روزگار مطبوعات سیاه شد

مطبوعات

محمد ناصر احدي ���������������������������������������������������������������������

اگر بندي هایي که در روز 20اســفند 130۹در زندان قصر شورش 
کردند، مي دانستند با این کار خود در آینده اي نه چندان دور چه بالیي 
بر سر مطبوعات مي آورند، احتماال بازهم التفات به وضع آزادي  بیان 
و اســتقالل مطبوعات کار خود را مي کردند و سبب ساز عزل ژنرال 

فضل اهلل زاهــدي و انتصاب محمدحســین آیرم 
به جاي وي مي شــدند، چراکه در آغازین ســال 
دهه دوم قرن جدید، جراید حق هیچ انتقادي از 
حکومت رضاشاه نداشتند و در این اوضاع، بود و 
نبود مطبوعات براي خیلي ها مهم نبود. آیرم که بر 
صندلي ریاست شهرباني نشست، به قول ابراهیم 
خواجه نوري در جلد اول کتاب »بازیگران عصر 
طالیي«، »روزنامه ها را شالق کش، به مداحي 
و مبالغه گویي واداشــت« و در این کار چنان با 
قوت و دقت مته بر خشــخاش مي گذاشت که 
حتي درج جمله اي قصــار از بزرگان دین هم 
مي توانست گزك به دستش دهد تا روزنامه اي را 
تعطیل کند. در این باب، محمدجواد هوشمند، 
مدیر روزنامه »سعادت بشر«، درباره چشمه اي 
از ســختگیري هاي آیرم بر مطبوعات چنین 

گفته: »در ســال 1310، آیرم رئیس تشکیالت شهرباني، دعوتي از 
مدیران جراید نموده بود و من که از موضوع مستحضر بودم از حضور در 
آن جلسه خودداري نمودم. پس از چندي مجددا از همگي دعوت شد و 
من مثل سابق به طفره گذراندم. چندي بعد در یکي از مجالس رسمي 
که اتفاق مالقات افتاد، ایشان بناي گله گزاري را گذاشت. من با صراحت 
گفتم: »منظور شما را مي دانم؛ چون مي خواهید جراید را محدود نموده 
و آنها را تحت نظر و اداره غیرمستقیم خود بگیرید، من به هیچ 
وجه حاضر نخواهم بود«. آیرم عصباني شــده، 
گفت: »بر شــما معلوم خواهد شد که چگونه 
بایستي تحت نظر و مطیع باشید«. و در نتیجه 
طولي نکشید که درج این جمله از کلمات قصار 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( که مي فرماید: »کسي 
که نتواند بر نفس خــود حکومت کند حکومت 
بر مردم نتواند کرد« موجب سوء تعبیر و توقیف 
روزنامه گردید و تا یک سال توقیف آن طول کشید 
و آیرم به مقصود خویش نایــل گردید«. آیرم که 
باجناق رضاشاه بود، بعدها از چشم رضاخان افتاد 
و ناچار شد براي در امان ماندن از غضب رضاخان، 
با حیله و ترفند به آلمان برود، اما زماني که قدرت 
داشت، یکي از ســیاه ترین دوران مطبوعات ایران 

را رقم زد.

نخستین سخنی که از آن لبان لعل فام تراوید به من 
جان رفته را باز بخشید
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پيشنهاد: كتاب »در قفس« )درباره ی ابوالحسن صبا(؛ نويسنده: فرهود صفرزاده- نشر »فنجان« - ۱۳۹۷

سختگيري باجناق رضاشاه بر جرايد
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