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روشنفكری به وقت ديكتاتوری
آیاروشنفكرانایرانيبهمدرنسازي
جامعهباقدرتسرنیزهتمایلداشتند؟

بيروت؛ آتش زيرخاكستر

رقبای تابستانی كرونا

 اما و اگرها
درباره مخازن شهران 

تنشهايسیاســيواعتراضهاي
مردمينخستینپیامدهايانفجار
تكاندهندهدرپایتختلبناناست

کدامخطرهادرروزهایگرمسال
درکمینمردمایراننشستهاند؟

چهحوادثيدرتابستانکرونایي
درکمینخانوادههاست؟

کارشناســاندرگفتوگــوبــا
همشهریازابهامدربارهمخاطرات
یاایمنبــودنانبارنفــتواقعدر

شمالغربتهرانمیگویند
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19

یادداشت
امير ناظمي؛  معاونوزیرارتباطاتورئیسسازمانفناورياطالعات

هرواژهايدرذهنماتداعيکننــدهواژههایاتصاویر
متعدداســت.مثالواژه»مجوزدولتي«بیشــترگره
ميخوردبا»مداخلهدولت«،»موانعکســبوکار«و
حتي»رانت«و»فســاد«.امایکپرسشجدي:آیا
ميشوددنیایيراتصورکردکهدرآنمثالاپراتورهايموبایلدارايپروانهنباشند؟

یاشرکتهايمخابراتي؟یامراکزداده؟
درصورتيکههیچمجوزينباشد؛تعهداتشرکتهاکدامموارداست؟چهنهاديو
براساسکدامقانوننظارتبرآنهارابرعهدهدارد؟درصورتنیازبهسرمایهگذاري
ثابتسنگین،چگونهتضمینعدمورودبرايمدتمعینبهمنظوربازگشتسرمایه

بهسرمایهگذاردادهميشود؟
امااینتداعيهايذهنيماایرانیــانبیشازآنكهبهنظریههایاتجربیاتســایر
کشــورهابازگردد؛بازميگرددبهتجربیاتنامطلوبهریکازمــادرمواجههبا

دولتيها!
درحقیقتتنظیمگري)بهعنوانبخشيازسیاســتگذاري(امرياجتنابناپذیر
استوهیچدولتتوسعهیافتهاينیستکهبخشيازانرژيخودراصرفآننكند.

بهعبارتدیگربیشازآنكهمجوزدولتيبدباشد؛چگونگياجرايآناستکهباید
موردتوجهقرارگیرد.یااینگونهبیانکنیم:

»مجوزدولتي«ضرورياست؛اماخوبیابدبودنآنرااین۳عاملتعیینميکند:
۱-میزانمداخالتآنمجوزدرکســبوکارها،۲-نحوهاعطايمجوزو۳-نحوه

نظارتبرمجوز

آداب اعطاي مجوز دولتي
مجوزدولتياگرضروريباشــد)یعنيالزاميبهمداخلهآنباشــد(حداقلباید
۶ویژگيداشتهباشد؛هرچندممكناستدرهمهموضوعاتاینامرصادقنباشد.
درادامهتجربهسازمانيامدرتعریفپروانه»مراکزداده«رابراساساینویژگيها

آوردهام:
مشاركتي:مجوزبایدتوســطنهاديترکیبيازدولتوبخشخصوصي باشد.هرچنداغلبمجوزهاچنینداعیهايدارندامابایدبه۱-سهمبخش1

خصوصي)مساويیابیشازدولتي(و۲-نحوهانتخابآنهانیزتوجهشود.
درتجربهمراکزداده،کارگروهيباسهمبرابرنمایندگانبخشخصوصيودولتي
پروانهاعطاميکند.اعضاياینکارگروهشاملنمایندگانبخشخصوصي)ونهبا
انتخابمدیردولتي!(بلكهبراساسرویهدمكراتیک)یعنينمایندگاننهادهایيکه

بارأيبخشخصوصيانتخابميشوند(تعیینميشوند.
درحقیقتاگرنمایندهبخشخصوصيتوسطمدیردولتيانتخابشود؛تنهایک
دروغبزرگاست.مدیردولتيدرحقیقتنمایندهايکهبازتابنظرخودشباشدرا

بهاسمبخشخصوصيجاخواهدزد!
ارزيابي غيردولتي: بررسيمتقاضيپروانهبایدتوسطنهاديخارجازدولت انجامشود.بهاینترتیبآزمایشگاههایاشرکتهايارزیابيوممیزيکه2
بایدبراياعطاالزماســتتاانتخابشــود.درتجربهمراکزدادهاینامرتوســط
بخشخصوصي)خدماتممیزي(ارزیابيشدهوبهکارگروهترکیبيارسالميشود.
فازي بودن: پروانهفعالیتتنهایکحالتصفریایکنیست.پروانهباید دارايرتبهبنديباشدتاازاینطریقاوالمحركرشدبرايدارندگانپروانه3
باشد)یعنيمثالرتبه۴راتشویقبهارتقايبهرتبه۳کردو...(ثانیاگسترهشمول)و

درنتیجهسیاستگذاري(رابیشینهکرد.
راهبرد سطح صفر: پروانهفعالیتنبایدمانعفعالیت تازهواردانشود؛یعنيتازهوارددرسطحاندکيبتواند4

فعالیتخودراآغازکند؛وپسازرسیدنبهسطحمشخصيوبهموازاتفعالیتخود
اقدامبهاخذمجوزکند.اینراهبردموانعورودکسبوکارهاراکاهشميدهد.

بدها و خوب هاي مجوز دولتي
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دیدگاه
محمد ساالري؛  رئیسکمیسیونشهرسازيومعماريشورايشهرتهران

شهرتهرانهمانندسایرکالنشهرهايجهانوایران
دارايچالشهاومسائلشهريدرحوزههايمختلفي
اســت.برايرفعاینچالشها،طرحهــاوپروژههاي
زیاديدرشهرتدوین،تصویبواجراميشود،امااصلمشكالتهمچنانباقياست
وبهنظرميرسدهدفازتهیهومطالعاتواجراياینطرحهاحلشدنمشكالت
نیستبلكههدفاصليتنهاتهیه،تصویبواجرايطرحهاست؛حتياگربهنتیجه
نهایينرسدومشكليراحلنكند.امروزهطرحهاوپروژههايتوسعهشهريباید
درراستايپاسخگویيبهنیازهايشهروشــهروندانباشند.ازهمینروشناسایي
واحصايصحیحایننیازهاميتواندبهنوعيازایجادوافزایشچالشهايشهري
جلوگیريکند.بنابراینبهبازيگرفتنشــهروندان،ذينفعان،گروههايمختلف
جامعه،کارشناسانوصاحبنظرانمختلفميتوانددرشناسایيصحیحنیازهامؤثر
باشــدوهمچنینحضورآناندرتماميفرآیندهايتهیه،تصویب،اجراونظارت
ميتواندبهنوعيرویكردمشــارکتيطرحهاوپروژههايتوسعهشهريراتقویت
کند.نگاهيبهتجربیاتجهانيدرشهرهايپیشرونشانميدهدمدیرانشهري
همهمسائلودغدغههايشــهريومربوطبهمردممحليرادرفضایيتعامليو
مشارکتيدرقالببرگزاريتاالرشهريبهبحثوگفتوگوميگذارندوطيآننظر
شهروندان،دانشــگاهيها،فعاالنودیدهبانهايشهريراجویاميشوند.نتیجه
برپایيتاالرشهرينزدیکشدندیدگاهمســئوالنومردمومتخصصانبههمو
شكلگیريسیاستهاوتصمیماتبهینهتراســتکهرضایتعموميبیشتريرا

بهدنبالخواهدآورد.
درسیرتحوالتشهرسازي۴نوعدیدگاهکليوجوددارد.یكي»برنامهریزيبراي
ساختمان«هاستکههدفومعیارآنزیباسازيســاختمانهابهشمارميرود.
دوم»برنامهریزيبرايمردم«بهحســابميآیدکهفرضبرایناســتکهفقط
برنامهریزانازدانشبرنامهریزيبرخوردارهستندومردمقدرتتشخیصندارند
ومنافعخودرانميداننــد؛پستنهابرنامهریزانومتخصصــانقدرتاینکاررا
دارندوازنظراتمردماســتفادهنميکنندوليبرايآنهــابرنامهریزيميکنند.
سوم»برنامهریزيبهوســیلهمردم«اســت.یعنيمردمدرجایگاهبرنامهریزانو
شهرســازانقرارميگیرندواختیاراتبهمردمواگذارميشود،شهرسازيتوسط
خودمردمصورتميگیردوبرنامهریزانبهعنوانمشاوردرکنارآنانقرارميگیرند
وبرنامهریزيدرموضوععدمدخالتقرارميگیــرد.حالتچهارم»برنامهریزيبا
مردم«است.دراینرویكردمردموشهرسازهریکدرجایگاهخودقرارگرفتهواز
طریقمشــارکتدوطرفهآنهابرنامهریزيانجامميشود.دراینحالتشهرسازو
مردمدرتعاملنزدیکباهمكاريوتوافقدوطرفهدستبههرگونهاقدامشهرسازي
ميزنندکهدراینصورتاستکهچهآناقدامموفقیتآمیزباشدچهغیرموفقبا
حمایتهردوطرفتبعاتآنراميپذیرندوبابازخوردهايمختلفاصالحميشود.
برخالفروالگذشته،مدیریتشهري،باایجادتاالرشهريحالتچهارمبرنامهریزي
یعني»برنامهریزيبامردم«مدنظرقرارميگیردومدیرانوبرنامهریزانشهريدر
بسترکالبديونرمافزاريتاالرشهربهتعاملبامردمبهصورتدوطرفهميپردازند.
اگرچهبایدتوجهداشتهباشیمتاالرشهريبیشازآنكهیککالبددرفضاباشدباید
یکسازوکارنهاديدرادارهامورشهرباشــد؛بهطوريکهبتواندمجرايمشارکت
شهروندانباشد.امروزهباتوجهبهپیشرفتونفوذفناوريهايارتباطي،شیوههاي
مشــارکتيهمبهســمتروشهايبرخطوتعامليحرکــتکردهاند.روشهاي
مشــارکتيمبتنيبرفناوريهايارتباطيجدیدباهمهمزایایــيکهدارندحتماً

بایدمورداستفادهقرارگیرنداماازسويگروههاياجتماعي
کمصداترمانندفقرايشهري،حاشیهنشینان،زنانسرپرست

خانوار،ســالمندانو...کمترمورداســتقبالقرارميگیرند.بنابراینبرايحصول
بهتریننتیجهالزماستروشهايبرخطوحضوريمشارکتباهمترکیبشوند.

تاالر شهر تجلي مشاركت 
مردمي در اداره شهر
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آخرهفتهايکهگذشتخیابانهايشهرها،روزهايشلوغتريرابهخود
دیدند؛همانطورکهجادههامســافرانبیشــتريرا.درتهرانکنكورجامعه

کارشناسيارشدســرانجامپسازکشــمكشهايفراوانبرگزارشد.
آمارهايوزارتبهداشتميگوید،شــمارفوتيهايکرونااندکيکاهشیافتهاست.
مسئوالنسازمانسنجشاعالمکردهاندپروتكلهايبرگزاريکنكورسراسريدر
مقطعکارشناسيراتغییردادهاند.قراراستکنكوردرفضاهايبازمثلورزشگاههاو
مصليهابرگزارشود.بهگزارشهمشهري،کنكورکارشناسيارشدهمپسازکنكور
دکتريبهطورسراســريبرگزارشدبانظارت5هزارکارشــناسازوزارتبهداشت.
۱8بیمارکرونایيدرسراسرکشوردراینآزمونشرکتکردندکهازاینتعداد۶نفردر
تهرانساکنبودند.درتهرانداوطلبانمبتالبهکرونادربیمارستانهايطالقانيومسیح
دانشوريدراینآزمونشرکتکردند.مسئوالنسازمانسنجشمعتقدندبابرگزاري
اینآزمونیکپلهبرايبرگزاريآزمونبزرگتریعنيکنكورکارشناســيآمادهتر

شدهاند؛آزمونيکهقراراستباشرایطکامالمتفاوتنسبتبهگذشتهبرگزارشود.
ابراهیمخدایي،رئیسسازمانسنجشوآموزشکشورهمزمانبابرگزاريآزمون
ارشدودرحاشیهبازدیدازیكيازجلساتاینآزمونازتغییرپروتكلهايبهداشتي
آزمونسراسريخبردادهوگفتهاستکهپیشنهاداتزیاديبرايبرگزاريایمنتر
کنكورسراسريبررسيشدهاست:»برایناساسازورزشگاههاومصليهادربرگزاري

اینآزموناستفادهخواهیمکرد.«
ایسنادرخبريبهنقلازخدایينوشتهاست:»درآزموندکتريبنابراعالمرسمي
وزارتبهداشتکهمتوليرسمينظارتبود،بیشاز5۰۰تیمبربرگزارياینآزمون
نظارتکردندودرنهایتاعالمشدآزموندکتريبارعایتحداکثريالزاماتبهداشتي
برگزارشد.ماادعانميکنیمدربرگزاريآزموندکترينمرهصدراکسبکردیم؛امادر
اینفاصلهیکهفتهیعنيازبرگزاريآزموندکتريتاکارشناسيارشدماتمامينقاط
ضعفيکهدرآزموندکتريموجبنارضایتيشدهبودرابرطرفوتالشکردیمآزمون
امروزبهبهتریننحوبرگزارشود.«باوجودهمهتمهیداتيکهدرنظرگرفتهشدهاما
طبقاعالمهمینسازمان۲5درصدمتقاضیانآزموندکتريترجیحدادهاندامسال
درشرایطکرونایيکنكوردکتريندهنداما75درصددیگرتاچندهفتهدیگرمنتظر
اعالمنتایجاولیهاینآزمونخواهندبود.هفتهگذشتهزمانيکهنقدونظرهادرباره
برگزاريکنكورومخاطراتشبرايشیوعکروناباالگرفتهبود،وزارتورزشوجوانان
اعالمکردکهورزشگاههايبزرگکشــوررابرايبرگزاريکنكوردراختیارسازمان
سنجشقرارميدهد.اینتصمیمدرکنارجمعبنديسایردیدگاههايکارشناسيبه

تغییراتيدرفرایندبرگزاريکنكورسراسريکارشناسيمنجرشدهاست.
آنطورکهرئیسسازمانســنجشآموزشکشــوردربارهتمهیداتوپروتكلهاي
بهداشتيآزمونسراسريگفتهبرگزارياینآزمونبهمراتبدشوارترازکنكوردکتري
وکارشناسيارشدخواهدبود:»پروتكلهايبهداشتيبرگزاريکنكورکميمتفاوت
ازآزمونکارشناسيارشدودکترياستودربرخيجاهااجراياینپروتكلهاراحت

ودربرخيجاهانیزکميسختاست.«
بهگفتهاوبخشيازدشواريماجراایناستکهکنكورکارشناسيارشددر8۰شهرکشور
برگزارميشود؛اماکنكورکارشناسيدر۴۰۰شهرکشوربرگزارخواهدشد.تعدادداوطلبان
آزمونسراسريوحوزههايبرگزارياینآزمونزیاداستواینطبیعتاکارراکميدشوار
ميکند.بهگفتهخدایي،رفتارداوطلبانکنكوربارفتارداوطلبانآزمونکارشناسيارشد

طبیعتاکميتفاوتدارد:»پروتكلهايبرگزاريکنكورتغییرکرده
است،برایناساسفاصلهصندليهاياینآزمونبه۲مترافزایش

یافتهوماســعيخواهیمکردازفضاهايبزرگدربرگزارياینآزموناستفادهکنیم،
مخصوصاازمصليهاوورزشگاههادربرگزارياینآزموناستفادهخواهیمکرد.«

كنكور  در فضای باز
پروتكلهایتازهبرایبرگزاریبزرگترینآزمونسراســریکشور

اعالمشد
سخنگويوزارتبهداشــت:میزانرعایتپروتكلهايبهداشتيو

فاصلهگذاريهابیشاز8۰درصدبودهاست
نایبرئیسکمیسیوناجتماعيمجلسازبيتوجهيبهپروتكلهادر

برخيحوزههاانتقادکردهاست

400هكتار گود 120متری زير پای تهران 
3

کنکور 
در فضای باز

پروتكلهایتازهبرایبرگزاریبزرگترینآزمون
سراسریکشوراعالمشد

چــراغقرمــزهشــداربــرايصیــد
جنــوب آبهــاي در غیرقانونــي
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چند كشتي صيادي در آب هاي جنوب فعال است؟

اينترنت ماهواره ای 
فيلترينگ را دور می زند؟

 گمانه زني ها درباره 
وعده اقتصادي روحاني

آیامنظوررئیسجمهوريازگشایشاقتصادي،
فروشاوراقسلفنفتيبهمردم

است؟
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اسپیسایكس،57ماهوارهدیگررادربرنامه
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ميزان مخالفت با پيش نويس 
سياست 
طــرح آمريكا بــراي تمديد خارجي

تحريم هاي تســليحاتي به 
حدي اســت كه آمريكا احتمــاال نخواهد 
توانســت 9 راي الزم را بــراي تصويب اين 
قطعنامه به دســت بياورد كه نياز به وتوي 

چين و روسيه داشته باشد.
كمتر از يك هفتــه تا رأي گيري شــوراي 
امنيت براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران 
رســانه هاي غربي از شكســت زودهنگام 
طرح آمريكا خبر مي دهند، دو رسانه غربي 
پيش بيني كرده اند كه قطعنامه پيشنهادي 
آمريــكا حدنصــاب الزم بــراي تصويب را 

به دست نخواهد آورد.
مايك پمپئو، وزير امــور خارجه آمريكا روز 
چهارشــنبه در كنفرانس خبري اش درباره 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران گفت: آمريكا 
هفته آينده پيش نويــس قطعنامه اي را به 
شوراي امنيت سازمان ملل ارائه خواهد كرد 
تا اطمينان حاصل كند كه تحريم تسليحاتي 

ايران تمديد مي شود.
تحريم تسليحاتي شــوراي امنيت سازمان 
ملل متحد قرار اســت ۲۷مهرماه امسال به 
پايان برسد. براســاس توافق برجام؛ 5سال 
پس از اجراي اين توافق، تمامي تحريم هاي 
تسليحاتي عليه ايران لغو مي شود و آمريكا 
تالش دارد با بردن قطعنامه اي به شــوراي 

امنيت جلوي اين اتفاق را بگيرد.
كلي كرفت، نماينده آمريكا در سازمان ملل 
هم روز پنجشنبه در اظهاراتي بار ديگر مدعي 
شــد كه ايران بزرگ ترين حامي تروريسم 
در جهان اســت و از چين و روسيه خواست 
كه شــريك »بزرگ ترين حامي تروريسم« 
نباشند. آمريكا تاكنون پيش نويس قطعنامه 
مربوط بــه تمديد اين تحريــم را يك بار به 

شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كرده كه با 
مخالفت شديد روسيه و چين، از كشورهاي 
صاحب حــق وتوي قطعنامه هاي شــوراي 
امنيــت روبه رو شــده اســت. در تازه ترين 
موضع گيري وانگ ونبين، سخنگوي وزارت 
امور خارجه چين اعالم كرد كه اين كشور از 
پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوي آمريكا 
براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران به مدتي 

طوالني تر از  ماه اكتبر حمايت نمي كند.
وانگ در يك كنفرانس مطبوعاتي در اين باره 
گفت: ما با اعمال فشار از سوي آمريكا براي 
تمديد تحريم تســليحاتي ايران در شوراي 

امنيت سازمان ملل مخالفيم.
او در عين حال تأكيد كرد كه كشــورش به 
تالش هاي مشترك جهاني براي حفظ توافق 

هسته اي ادامه خواهد داد.
از سوي ديگر مقامات روسيه هم كه تا كنون 
چندبار به صراحــت مخالفت خود با تمديد 
تحريم تسليحاتي ايران را اعالم كرده اند باز 

از طريق يك منبع ديپلماتيك موضع خود 
را در مخالفت با طــرح آمريكا تكرار كردند.
يك منبع در هيأت دائمي روسيه در سازمان 
ملل در اين باره گفت: روســيه به مخالفت 
با پيش نويس قطعنامــه اي كه آمريكا براي 
تمديد تحريم تســليحاتي ايران به شوراي 
امنيت ســازمان ملل ارائه داده است، ادامه 
مي دهد. اين منبع افزود: موضع روســيه در 

اين باره تغيير نكرده است.
 آمريكا در قطعنامه ارائه شده از تمام كشورها 
مي خواهد در قلمرو خودشان، شهروندانشان، 
كشــتي ها و هواپيماهايشــان را از خريــد 
مستقيم يا غيرمستقيم تسليحات و فروش يا 
انتقال تسليحات و مواد مرتبط با آن به ايران 
تا زماني كه اجازه آن از ســوي كميته ويژه 
شوراي امنيت سازمان ملل داده شود و مطابق 

نيازهاي بشردوستانه باشد، منع كنند.
حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران ۳ ماه 
قبل گفته بود ايران از دوســتان خود انتظار 

دارد مانــع تمديد تحريم هاي تســليحاتي 
ايران شوند.

عالوه بر چين و روســيه، انگليس، فرانسه و 
آمريكا اعضاي دائم شــوراي امنيت هستند 
كه حق وتو دارند، 10كشور بل ژيك، جمهوري 
دومنيكن، استوني، آلمان، اندونزي، نيجر، 
ســنت وينســنت و گرانادينس، آفريقاي 
جنوبي، تونــس و ويتنام اعضــاي غيردائم 
شوراي امنيت هســتند و حاال خبرگزاري 
فرانســه و رويترز به نقــل از ديپلمات ها در 
سازمان ملل گزارش داده اند ميزان مخالفت 
با پيش نويس آمريكا »به شــكل فعلي« به 
حدي اســت كه آمريكا احتمــاال نخواهد 

توانست 9رأي الزم را به دست بياورد.
يك ديپلمات به خبرگزاري فرانســه گفته 
است قطعنامه آمريكا، »موضع حداكثري« 
در مورد ايــران دارد. يك ديپلمات ديگر نيز 
گفته كه پيش نويس آمريكا »فراتر از مقررات 
فعلي« ممنوعيت فروش سالح هاي متعارف 

به ايران است.
آلمان، فرانســه و بريتانيــا، ۳ عضو اروپايي 
برجام قبال گفته بودند از تالش هاي آمريكا 
براي اعمال مجدد تحريم هاي شوراي امنيت 
ســازمان ملل متحد عليه ايــران حمايت 

نمي كنند.
آمريكا گفته است اگر پيش نويس اين كشور 
در شــوراي امنيت رأي نياورد، به مكانيسم 
»بازگشــت خودبه خود تحريم ها« )موسوم 
به ماشــه( كه منجر به از ســرگيري كليه 
تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران مي شود، 
متوسل خواهد شد؛ درحالي كه خروج آمريكا 
از برجام در ارديبهشــت ۲ سال قبل باعث 
شده آمريكا نه تنها در نگاه چين و روسيه بلكه 
از نظر اروپايي ها هم موقعيت حقوقي براي 

استفاده از مكانيسم ماشه را نداشته باشد.

سيل كمك  ها و گفت وگوهاي مقامات 
ايران با لبنان بالفاصله پس از حادثه دولت

سه شنبه قبل بيروت، ياري و همدردي 
با ايــن پايتخــت حادثه ديده را به همراه داشــت. 
محموله هاي حامل كمك هاي انسان دوستانه ايران 
شــامل تجهيزات پزشــكي، دارويي و غذايي وارد 
بيروت شد. رئيس جمهور نيز پس از ارسال اين اقالم 
با ميشــل عون، همتاي لبناني خود تماس تلفني 
داشت. حسن روحاني پنجشنبه گذشته با بيان اينكه 
يقين دارم ملت بــزرگ و مقاوم لبنــان، با صبر و 
همبستگي همچون هميشه از حادثه سخت انفجار 
در بندر بيروت نيز با عزت و سربلندي عبور خواهند 
كرد، به ميشــل عون گفت: دولت و ملت ايران مثل 
هميشــه در كنار مردم عزيز لبنــان خواهند بود و 
دولت ايــران براي تاميــن هرگونه نيــاز امدادي، 
درمانــي، دارويي و غذايي اعالمي از ســوي دولت 

لبنان، آمادگي دارد.
در اين مرحله بيشترين داروهايي كه از ايران ارسال 
شد، شامل داروهاي سوختگي، تروما، شكستگي و 
نظاير آن بود. براساس گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، حســن روحاني با ابراز همدردي 
از ســوي دولت و ملت ايران با دولت و ملت لبنان، 
گفت: حادثه انفجار بندر بيــروت براي ايرانيان نيز 
بسيار غم انگيز و اندوهبار بود و مردم ايران شريك 

درد ملت لبنان هستند.
به گفته روحاني؛ »وزراي امور خارجه و بهداشت و 
درمان ايران و همچنين رئيس سازمان هالل احمر 
موظف شده اند تا با همتايان خود، به شكل مستمر 
در تماس باشند تا بتوانيم هرگونه نيازمندي و كمك 
به مردم و كشور دوست و برادرمان لبنان را به سرعت 

پاسخ دهيم.« در اين گفت و گو رئيس جمهور براي 
جانباختگان حادثه انفجــار در بندر بيروت رحمت 
و غفران الهي و براي آســيب ديدگان صبر و شفاي 
عاجل از خداوند مســئلت كرد و به رئيس جمهور 
لبنان اطمينان داد كه هر زمان نياز به هرگونه كمك 
و پشتيباني داشته باشيد، ملت و دولت ايران در كنار 
شما حضور داشته و از هيچ گونه همياري و همراهي 
با ملت لبنان دريغ نداشته و نخواهند داشت. ميشل 
عون، رئيس جمهور لبنان نيــز در اين گفت وگوي 
تلفني ضمن قدرداني از ابراز همدردي دولت و ملت 
ايران در حادثه انفجار بندر بيروت، گفت: ملت لبنان 
همواره قدردان توجــه و محبت ملت و دولت ايران 
به خود بوده و هست. ميشــل عون همچنين گفت: 
»طبيعتا بررسي همه ابعاد اين حادثه و جمع بندي 
خســارات و كمك هاي مورد نياز زمان بر است، اما 
تاريخ روابط و دوســتي ۲ ملت ايران و لبنان گواه 
آن است كه هرگاه دولت و ملت لبنان نياز به كمك 
داشــته، ملت و دولت ايران از هيچ ياري و كمكي 
دريغ نداشــته اند و عميقا از احساســات برادرانه 
و دوســتانه ايرانيان نســبت به خود سپاسگزاري 

مي كنيم.«
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجــه درباره نوع 
كمك هاي ايران به لبنان طي توييتي نوشــته بود: 
»ايران در حال ارســال بيمارستان صحرايي و دارو 
به لبنان براي كمك به امدادرساني در برابر فاجعه 
انفجار اســت.« سه شنبه شــب و چند ساعت پس 
از حادثه بندر بيروت، كــه در آن ۲۷50تن نيترات 
آمونيوم منفجر شد، حسن دياب، نخست وزير لبنان 
از تمام كشورهاي دوست و برادر درخواست كمك 

فوري كرد.

روحاني در تماس با ميشل عون از همدردي ملت ايران با لبنان سخن گفت

مأموريت براي كمك به لبنان

 كمتر از ۳ ماه مانده تا زمان برگزاري 
سياست 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا، خارجي

دولت آمريكا متولي پرونده ايران را 
تغيير داد؛ اقدامي كه علت دقيق آن اعالم نشده اما 
تحليلگران بر اين باورند كه بركناري برايان هوك 
با هدف پذيرفتن شكست سياست هاي آمريكا در 
قبال ايران انجام شــده، با اين تبصره كه عملكرد 

هوك علت اين شكست بوده است!
به گزارش همشهري، برايان هوك، نماينده ويژه 
دولت آمريكا در امور ايران كه ماه گذشته سفرهاي 
متعددي به كشورهاي منطقه داشت، هفته قبل 
در يك نشست امنيتي در آلمان حضور يافته بود 
و براي آخرين بار از فشار حداكثري بر ايران سخن 
گفت؛ با اين حال ساعاتي بعد رسانه هاي آمريكايي 

از استعفاي او و انتخاب جانشينش خبر دادند.
هوك 5۲ساله به مدت ۲سال متولي پرونده ايران 
در وزارت خارجه آمريكا بــود كه ماموريت اصلي 
خود را فشار بر كشورهاي مختلف براي مقابله با 
تجارت با ايران قــرار داد. رفتن برايان هوك البته 
نمي تواند تعديل سياســت هاي آمريكا در قبال 
ايران تلقي شــود، چون جايگزين هوك يكي از 
نئوكان هاي آمريكايي و عناصــر تندرو در قبال 

ايران است.
در بيانيه وزارت خارجه آمريكا علت اســتعفاي 
هوك عنوان نشــده و خود او نيز توضيحي درباره 

تصميم ناگهاني اش ارائه نداده است.

اليوت آبرامز كه به عنوان جانشين هوك انتخاب 
شــده، نماينده ويژه آمريكا در امور ونزوئال بوده و 
قرار است همزمان هر دو مسئوليت را دنبال كند.

آبرامز در دولت رونالد ريگان، معاون وزير خارجه 
در امور حقوق بشر و بعدتر معاون امور قاره آمريكا 

شد.
نام آبرامز در پرونده معروف به مك فارلين در اوايل 
انقالب به چشــم مي خورد. او در آمريكا متهم به 
پنهانكاري شده بود اما در زمان رياست جمهوري 

جورج بوش مورد عفو قرار گرفت.
گفته مي شــود آبرامز در زمان حملــه آمريكا به 
عراق و زماني كه ايران طرح پيشنهادي صلحي به 
طرف آمريكايي ارائه داده كارشكني كرده و فاكس 
ارسالي ايران را به دســت كاندوليزا رايس، وزير 

خارجه وقت آمريكا نرسانده است.
آبرامز كه به مواضع تند عليه ايران شهرت دارد، 
ابايي از لفاظي درباره ايران نداشته است، به همين 
دليل برخــي ناظران حضــور او در پرونده ايران 
را به معنــاي نااميدي ترامپ از مذاكــره با ايران 
تا انتخابات رياســت جمهوري آمريــكا ارزيابي 

كرده اند.
دونالــد ترامــپ، رئيس جمهــور آمريــكا روز 
چهارشنبه در اظهاراتي مدعي شد: اگر انتخابات 
رياست جمهوري را نداشتيم، ايران و چين همان 
روز اول در عرض ۲۴ســاعت به پاي ميز مذاكره 
مي آمدند و خواهان مذاكره مي شدند. او گفته كه 
ايران دوست دارد مرا رئيس جمهور نبيند و اولويت 

ايران مذاكره با بايدن است. 

پرونده سياه آبرامز 

خبر

ديپلماسي

  گفت وگوي روحاني با مراجع تقليد

حسن روحاني، رئيس جمهور در گفت وگوهاي جداگانه با حضرات 
آيات عظام »صافــي گلپايگاني«، »وحيد خراســاني«، »مكارم 
شيرازي«، »شــبيري زنجاني«، »جوادي آملي«، »سبحاني«، 
»نوري همداني«، »علوي گرگاني« و »مظاهري« از حمايت ها و 
توجه مراجع عظام تقليد نســبت به دولت تشكر كرد. به گزارش 
پايگاه اطالع رســاني رياســت جمهوري، رئيس جمهور در اين 
گفت وگوها، ابراز اميدواري كرد كه با اتكال به خداوند و با سرمايه 
دعاي نيكان و پاكان، عنايت اهل بيت)ع( و در سايه حمايت ها و 
كمك مراجع، همدلي قوا و نهادها و همراهي و مشاركت عمومي، 

از مشكالت كنوني عبور كنيم.

  پيام قاليباف به شخصيت هاي سياسي 

 

 محمدباقــر قاليبــاف، رئيــس مجلــس، در پيامي بــه برخي 
شخصيت هاي سياســي و مذهبي جهان تشــيع ضمن تبريك 
فرارسيدن عيد سعيد غديرخم، گفت: در شرايط حساس كنوني 
جهان اســالم ضروري اســت كه گام هاي قوي و وحدت بخش 
خويــش را زير لــواي اتحــاد و عمل بــه معارف اســالم ناب 

محمدي)ص( برداشته و محقق سازيم./ايرنا

    وعده واعظي براي پايان تحريم ها 

 محمــود واعظي، رئيس دفتــر رئيس جمهوري گفته اســت: با 
عالمت هايي كه از كشورهاي اروپايي و آسيايي و ديگران دريافت 
كرده ايم در روزهاي پاياني تحريم قرار داريم زيرا تحريم كنندگان 
به هيچ يك از اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي خود 
نرســيدند. بايد تأكيد كنم كه ماه هاي آينــده وضعيت به مراتب 

بهتر مي شود.

چرا رؤساي جمهور به حاشيه مي روند
سعيد ليالز، عضو حزب كارگزاران سازندگي در گفت وگو با خبرآنالين در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا رؤساي جمهور در ايران پس از دوران مسئوليت 
خود به حاشيه رانده مي شوند، گفت: اين موضوع برآمده از ساختار سياسي 
- اجتماعي ايران است. ما يك جامعه در حال گذار هستيم كه تاريخ نداريم، 
به اين معنا كه هر زمان يك گروه در كشور به قدرت مي رسد، تاريخ گذشته 
را به طور كل زير سؤال مي برد. وي اضافه كرد: اشكانيان پانصد سال در اين 
سرزمين حكومت داشتند، اما كمترين آثار تاريخي از آنها به جا مانده است، 
زيرا ساسانيان پس از قدرت گرفتن، سياست انهدام آثار حكومت قبل را در 
پيش گرفتند، همين نگاه را مي توان به دولت هاي كنوني نيز تعميم داد. 
ليالز با ارائه يك مثال از رفتار رسانه ملي با »مرحوم هاشمي رفسنجاني«، 
اظهار داشت: مرحوم هاشمي بخش جدايي ناپذير تاريخ جمهوري اسالمي 

ايران است، اما رسانه ملي سياست حذف او را در پيش گرفت.

درخواست جامعه پزشكي از مراجع تقليد
جمعي از پزشــكان و كادر درمان كه در صف نخســت مبارزه با ويروس 
كرونا حضور دارند در آستانه محرم حسيني)ع( در نامه اي از مراجع معظم 
تقليد و حوزه هاي علميه درخواست كرده اند كه با بهره گيري از فقه پوياي 
جعفري، عموم عزاداران حسيني را از برگزاري مجالس حضوري پرهيز 
دهند. به گزارش جماران، در اين نامه آمده است: امضاكنندگان اين نامه، 
به نمايندگي از جامعه  پزشكان و پرستاران ايران، در پيشگاه خداوند متعال 
و ملت شريف ايران شــهادت مي دهند كه برگزاري هرگونه اجتماعات 
ازجمله مجالس عمومي عزاداري سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل 
الحسين عليه السالم، راه اندازي دسته هاي عزاداري و توزيع غذاي نذري 
قطعاً و يقيناً باعث افزايش شمار مبتاليان و مرگ هم ميهنان خواهد شد. 
هيچ نهاد ناظري توانايي ضمانت رعايت پروتكل هاي بهداشــتي توسط 
ميليون ها عزادار سيدالشهدا در مراسم سوگواري محرم را ندارد. درصورت 
ارائه مجوز، ضمانت متراكم و مسقف نبودن صدها هزار مجلس عزاداري 
در سراسر كشور غيرممكن است و در اين شرايط حتي با استفاده از ماسك 
و رعايت فاصله بين عزاداران، امكان جدي ســرايت بيماري وجود دارد. 
گسترش بيماري به هر نحو، تضييع حق الناس است و ضمناً اخبار ابتال 
و مرگ عزاداران حســيني در اين اجتماعات موجب وهن شيعه و انتقاد 

هموطنان و ناظران خواهد بود.

جبهه خالي آمريكا در شوراي امنيت

   دستگيري يك تيم تروريستي
مديركل اطالعات استان سيستان و بلوچستان اظهار داشــت: با عنايت خداوند متعال و تحت توجهات حضرت 
ولي عصر)عج( اعضاي يك تيم وابسته به گروه هاي تروريستي تكفيري با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( استان 
دستگير شدند. اين تيم تروريستي با اقدامات خود موجبات رعب و  وحشت شهروندان عزيز استان را فراهم كرده بود.

به ياري ملت لبنان بشتابيد
احزاب و تشكل هاي سياسي نيز از مردم و دولت خواستند در كنار لبنان بمانند و از مردم اين كشور دستگيري 
كنند. حزب اتحاد ملت در بيانيه اي در اين باره اعالم كرد: لبنان ماه هاســت كه در رنج و گرفتاري است. 
مشكالت پيچيده سياسي و اقتصادي، مشكالت ناشي از همه گيري جهاني ويروس كرونا، فشارهاي مستقيم 
و غيرمستقيم به اقتصاد لبنان از سوي قدرت هاي جهاني، اختالف ها و تعارض هاي داخلي و هزينه هايي كه 
ملت لبنان براي ايستادگي در برابر همسايه اشغالگر جنوبي خود مي پردازد و اكنون ابعاد باورنكردني اين 
فاجعه بزرگ، هر انسان شرافتمندي را در سراسر جهان متأثر از آالم لبنان مي كند. در اين بيانيه آمده است: 
حزب اتحاد ملت ايران اسالمي، با ابراز نهايت همدردي و تسليت به ملت عزيز لبنان، خود را در كنار آنان 
مي داند و به سهم خود از دولت ها و مجامع بين المللي و نهادهاي مردمي جهان به خصوص دولت و ملت ايران 

مي خواهد كه با تمام توان و امكان مقدور به ياري ملت لبنان بشتابند.

ث
مك

 ايران به تعرض جنگنده هاي آمريكايي اعتراض كرد
مجيــد تخت روانچي 

نماينــده ايــران در ديپلماسي
سازمان ملل با ارسال 
نامه اي اعتراضي اقــدام آمريكا در 
تعرض به هواپيماي غيرنظامي ايران 
بر فراز آسمان سوريه را غيرقانوني و 
ماجراجويانــه توصيــف كــرد. 
تخت روانچي گفــت: در نامه هاي 
مشابهي به آنتونيو گوترش، دبير كل 
ســازمان ملــل و شــوراي امنيت 
ســازمان ملل، ايران شــديدترين 
اعتراض خود نسبت به نقض قوانين 

بين المللي را ابراز كرده و اين مسئله 
را از طريــق نهادهــاي بين المللي 
پيگيري خواهد كرد. وي تأكيد كرد: 
هواپيماي ايرباس اي۳10 خطوط 
هوايي ماهــان از مســير تهران به 
سمت بيروت در تاريخ ۲۳ ژوئيه )۲ 
مــرداد( به صــورت غيرمنتظره و 
خصمانه توسط ۲ جنگنده اف 15 
آمريكايي در زمان پــرواز از طريق 
راهروهاي هوايي مشــخص شده 
بين المللي در حريم هوايي سوريه 
مورد تعرض قــرار گرفته اســت. 

نماينــده ايران در ســازمان ملل با 
اشاره به حركت خطرناك و تهاجمي 
جنگنده هاي آمريكايي اشاره كرد 
كه خلبان براي نجــات هواپيماي 
مســافري و نجات جان مســافران 
مجبور بــه تغيير ارتفاع شــده كه 
همين به زخمي شــدن مسافران 
انجاميــد. پــرواز 115۲ شــركت 
هواپيمايي ماهان روز پنجشنبه دوم 
مرداد از كشور ايران به مقصد كشور 
لبنان در حركت بود كه هنگام عبور 
از حريم هوايي ســوريه از ســوي 

۲ فرونــد جنگنده ايــاالت متحده 
آمريــكا تهديد و ناچــار به كاهش 
ناگهاني ارتفاع شــد كه اين اقدام 
مصدوميت شــماري از مســافران 
هواپيما را به دنبال داشت. همچنين 
ايران در نامه اي كه روز جمعه توسط 
مجيد تخت روانچــي، نماينده دائم 
جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
ملل به دبيركل اين سازمان ارسال 
شد، به حمايت آمريكا از گروه تندر 
اعتراض كرد و خواســتار برخورد 

سازمان مذكور با اين كشور شد.

   واكنش ايران
تغيير مسئول سياست خارجي آمريكا در قبال ايران با واكنش سريع مقامات كشورمان همراه شد. سيدعباس موسوي، 
سخنگوي وزارت امورخارجه در توييتي به زبان انگليسي در واكنش به استعفاي برايان هوك نوشت: تفاوتي بين جان 
بولتون، برايان هوك يا اليوت آبرامز نيست؛ وقتي سياست آمريكا در قبال ايران مطرح است. مقامات آمريكايي لقمه 
بزرگ تر از دهان خود برداشته اند. براي مايك پمپئو، دونالد ترامپ و آيندگان هم به همين صورت است. عليرضا ميريوسفي، 
سخنگوي نمايندگي ايران در سازمان ملل هم در واكنش به استعفاي برايان هوك گفت: كمپين فشار به اصطالح حداكثري 
كه دولت آمريكا به راه انداخته بود، شكست خورده است. وي ادامه داد: ايران به زانو درنيامده و هركس كه مسئول اعمال 
اين سياست مردود باشد نيز ايران را به زانو در نخواهد آورد. علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي هم با استقبال 
ضمني از بركناري برايان هوك نوشت: هدف راهبرد فشار حداكثري از فروپاشي و تغيير نظام، به جلوگيري از ثروتمندشدن 
ايران تبديل شد! »برايان« هم مثل »جان« ناكام از كاخ سفيد رفت. شايد »مايك« هم قبل از رفتن »دونالد« مجبور شود 
چمدان هايش را ببندد. انتصاب آبرامز در آمريكا هم با واكنش همراه بود. ايلهان عمر، عضو مسلمان كنگره آمريكا، او را 
داراي پيشينه منفي عنوان كرد و در حساب توييتري خود نوشت: اليوت آبرامز نبايد مسئول سياست در برابر ايران باشد.
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   خطر گودها براي بزرگراه 
فتح و خطوط راه آهن 

زهرا صدراعظم نــوري، رئيس كميته ايمني و 
مديريت بحران شوراي شهر تهران

گودهاي جنوب غرب 
تهران به دنبال فعاليت 
استحصال  50ســاله 
معادن شن و ماسه در 
محدوده رودخانه كن 
در منطقه18 شهرداري 

ايجاد شده است. اين گودال ها مخاطرات ناشي 
از تجاوز گود به حريم و بســتر رودخانه كن و 
احتمال وقوع رانش گسترده را در محدوده اي 
به شــعاع حداقل 100متر درصــورت وقوع 
سيالب هايي با دوره بازگشت 100ساله و باالتر را 
افزايش داده است و اين موضوع خطر بالقوه اي 
براي بزرگراه فتح و خطوط راه آهن تهران-تبريز 
و تهران-جنوب به حساب مي آيد. اين خطر در 
محدوده هايي كه عرض ديواره به حدود 5متر 
رسيده بحراني تر بوده و احتمال وقوع تخريب در 
آن بيشتر است. به ويژه در جايي كه گودال ها با 
رودخانه فاصله كمي دارند. مسئوالن بايد توجه 
كنند در نزديكي گودال ها كوچه اي واقع شده 
كه در آن چند مدرسه قرار گرفته اند. عمليات 
عمراني در اطراف ايــن محدوده و انحراف آب 
رودخانه در يك بازه، باعث فرســايش كناره 
ساحل غربي و بحراني تر شدن شرايط پايداري 
گود شده اســت. از طرفي ديگر پايدارسازي 
ديواره هايي كه انجام شــده نيز تاريخي دارد 
و بعد از مدتي دچار فرســايش مي شــوند و 
خطرآفرين خواهد بود. از ايــن رو، با توجه به 
بررســي عواقب و مخاطرات محتمل اثرات 
متقابل معادن و رودخانه، در حوزه ايمن سازي 
رودخانه كن، اقدامات كوتاه مدت و ميان مدت 
طي 4سال گذشته زيرنظر معاونت فني وعمراني 
با همكاري شــهرداري منطقه انجام شده اما 
كافي نيست. اين اقدامات در كاهش خسارات 
محتمل در سيالب هاي اخير نيز مؤثر واقع شده 
اما اقدامات، در زمان ســيالب هاي محتمل در 
دوره بازگشــت هاي باالتر از 50سال پاسخگو 
نخواهد بــود. به همين دليل ضروري اســت 
برنامه زمانبندي براي تسريع در انجام اقدامات 
بلندمدت شامل احداث ديواره هاي حفاظتي و 
شيب شكن در ديوار مابين گود و ساحل رودخانه 
و تخصيص اعتبار مورد نياز نيز در دستوركار قرار 
بگيرد. همچنين باتوجه به مجاورت بخشي از 
ضلع كندروی بزرگراه بروجردي با بخش عميق 
گود ناپايدار در فاصله اي كمتر از 10متر و وجود 
ترك هاي عميق متعدد در محدوده مورد نظر كه 
حاكي از فعال بودن جبهه رانشي ديواره گود 
است، اجراي برنامه زمانبندي ايمن سازي  موقت 
و دائم گود در محدوده موردنظر ضروري است و 
بايد در اولويت اقدامات قبل از هرگونه برنامه 
افتتاح و ارائه مجوز بــراي بارگذاري ترافيكي 
در محدوده مورد نظر قرار گيرد. ما بازديدهايي 
در محل داشته ايم. صرفا يكي از مالكان اراضي 
مورد نظر )شامل 3 شركت فربت، خليج فارس 
و شن وما( نسبت به تصويب طرح ايمن سازي 
موقت به روش ايجاد ديواره شيبدار با استفاده 
از مصالح خاكي زيرنظر سازمان مشاور فني و 
مهندسي اقدام كرده كه عمليات ايمن سازي 
انجام شده توسط اين شــركت نيز پيشرفت 
بسيار كمي داشــته و صرفا در محدوده اي به 
عمق حدود 10متر در ضلع مجاور رودخانه انجام 
شده است. بنابراين ضرورت دارد استانداري 
تهران با استفاده حداكثري از ابزارهاي حقوقي و 
ظرفيت هاي قانوني مانند شوراي تامين استان، 
اقدام عاجل جهت الزام همــه مالكان اراضي 
مذكور به ارائه و تصويب طرح ايمن سازي مناسب 
براي پايدارسازي گود زيرنظر مراجع ذيصالح 

انجام شود.

   جهاد دانشگاهي يك رام قطار ملي مي سازد
جهاد دانشگاهي با حمايت مالي شهرداري تهران يك قطار ملي با ٧واگن 
را تا پايان امسال می سازد و براي توليد انبوه تست مي كند. رئيس جهاد 
دانشگاهي درباره توليد يك رام قطار مترو به مهر گفت: خوشبختانه با 
حمايت شركت مترو كه بخشي از منابع را تأمين مي كند، محققان جهاد 
دانشگاهي درصددند، يك رام قطار ملي را طراحي كنند و در خط قرار 
دهند. حميدرضا طيبي با اشاره به اينكه ساخت يك رام قطار با ٧واگن 
مدنظر است، بيان كرد: اكنون محققان جهاد در حال ساخت واگن هاي 
قطار هستند. مشــكل عمده ما تهيه اقالم در شرايط تحريمي است و 
نوسان قيمت در كشــور نيز مزيد بر علت شده است، ولي تا آنجايي كه 
ممكن اســت توليد اين قطار را در پيش مي گيريم.  او با تأكيد بر اينكه 
مي بايست آزمايش هاي اصلي به شكل هاي مختلف با مسافر و بار انجام 
بگيرد و سپس وارد ايستگاه ها شود، افزود: اميدواريم كه تعداد زيادي 
از اين قطار ساخته شود و به تدريج با افزايش تعداد رام هاي قطار مشكل 
رفت وآمد درون شهري مرتفع شــود. طيبي خاطرنشان كرد: قيمت هر 
نمونه خارجي ۹00هزار يورو اســت و اين قطار براساس استانداردهاي 
بين المللي قيمتي كمتر از نمونه خارجي خواهد داشت. همچنين تمام 
قطعات مورد نياز قطار را تا جاي ممكن بومي سازي  مي كنيم و مابقي كه 

براي توليد هزينه بر هستند را وارد خواهيم كرد.

حفاري هاي بي حســاب و 
كتاب در معادن شن و ماسه گزارش

جنــوب تهــران گودهاي 
پرخطــري را در منطقــه اي به وســعت 
۴00هكتار ايجاد كرده كه عمق برخي از 
آنها به بيــش از 100متر هم مي رســد. 
ساماندهي و تغيير كاربري اين معادن شن 
و ماســه كه بيش از نيم قرن از عمرشان 
مي گذرد طي دوره هاي مختلف مديريت 
شهري پيگيري شده اما از روي كاغذ بيرون 
نيامده اســت. تنهــا طي دوره پيشــين 
پيگيري هاي مديريت شهري تهران منجر 
به پلمــب اين معادن شــد، اما طرح هاي 
جايگزين آن هرگز به اجرا در نيامد تا اينكه 
پيروز حناچي هفته گذشته از ساماندهي و 
پيش بيني طرح هاي جايگزين براي اين 
گودهاي عميق خبــر داد. حــاال بعد از 
چندين سال قرار است وعده هاي قديمي، 
با اجراي طرح هاي عملياتي و متناسب با 
اين محدوده جنوبي پايتخت محقق شود.

حناچــي دوشــنبه در دومين نشســت 
مطبوعاتي اش با خبرنگار، خبر ساماندهي 
گودهاي تهران را رونمايي كرد و گفت كه 
شهرداري براي اين منظور برنامه هايي را 
پيش بيني كرده است. شــهردار تهران با 
بيان اينكه اين گودها به دليل ارتفاع منفي 
زياد، در شرايط بارندگي آبگير مي شوند، 
خاطرنشــان كرد: »به دليل مشــكالتي 
كه گودهاي اين محــدوده ايجاد كرده، 
همكاران مان در سازمان مشاور و معاونت 
فني و عمراني در حــال پيگيري موضوع 
هســتند و شــهرداري منطقه 18هم در 
تالش است تا طرح هاي مناسب براي اين 

محدوده ارائه شود.«

رانش زمين تــا آلودگــي آب هاي 
زيرزميني

معادن شن و ماسه منطقه18 در محدوده 
رودخانــه كن و در منطقه اي به وســعت 
۴00هكتار در موقعيــت مابين رودخانه 
كن، جنوب بزرگراه فتــح، غرب بزرگراه 
شهيد بروجردي و شمال بزرگراه آزادگان 

واقع شده است.
اين گودها كه عمقشــان از 50 تا 100 و 
حتي تا 120متر متغير است، بحران هايي 
را براي منطقه و شــهر ايجاد كرده و در 
آينده نيز پيامدهاي ديگري را براي شهر 
دارد. تبديل برخي از اين گودهاي ماسه اي 
به محل دفــن نخاله هاي ســاختماني و 
عميق بودن شــن چاله هــا، منابع آبي 
زيرزمينــي را در معــرض آلودگي قرار 
مي دهد. ضمن اينكه رانش زمين و سيالب 
هم از ديگر بحران هايي است كه به ويژه در 
فصل بارش امكان تكــرارش وجود دارد. 
همچنين وجود اين گودهاي ماســه اي، 

افزايش گردوغبار منطقه را به دنبال دارد.

فضاي سبز و خدمات شهري جايگزين 
گودها مي شود 

اينكــه مديريــت شــهري تهــران چه 
طرح هــاي جايگزينــي را بــراي ايــن 
محدوده ۴00هكتاري پيش بيني كرده، 
موضوع مهمي اســت كه پيــش نيازش 
تهيه طرح هاي امكان سنجي و مطالعات 
دقيق كارشناســي  اســت. با اين حال اما 
تعريف خدمات 7گانه شهري مثل فضاي 
سبز، اماكن فرهنگي، درماني، تفريحي، 
ورزشي، گردشــگري و... در اين منطقه 
مي تواند سرانه خدماتي شهروندان منطقه 
را افزايــش دهد. موضوعي كه شــهردار 

منطقه18 هم آن  را تأييد كرد.
ســيدمحمد فياض در توضيــح اجراي 
طرح هاي جايگزين در ايــن محدوده به 

همشــهري گفت: »توســعه فضاي سبز 
و ارائه برخــي خدمات 7 گانه شــهري 
به طور قطع در اين محــدوده پيش بيني 
خواهد شــد. ضمن اينكه بحث استحكام 
جداره هاي گودهــا اولويت اول اســت 
كه بايد پيــش از اجراي هــر طرحي در 
دســتور كار قرار بگيرد. از سوي ديگر در 
بحث رودخانه كــن، طرح هاي خوبي هم 
قرار است اجرا شــود كه طرح تعريض و 
مقاوم ســازي رودخانه كــن ازجمله اين 
طرح ها خواهد بود؛ كارهايي كه به زودي 

انجام خواهد شد.«
او اين را هــم گفت كه ابتدا بايد مشــاور 
طرح براي اجراي پروژه ها انتخاب و سپس 
استارت كار زده شــود؛ بنابراين به محض 
اينكه برنامه ها نهايي شد، نتيجه آن را به 

اطالع عموم مردم خواهند رساند.
او با اشاره به اقداماتي كه تاكنون در زمينه 
ايمن ســازي گودها انجام شــده است، 
تصريح كــرد: »شــن چاله ها در محدوده 
ناحيه  منطقه18 قرار گرفتــه و بيش از 
50سال معادن شن و ماسه در اين ناحيه 
فعاليت مي كردند. مهم تريــن گودال ها 
به 3شركت فربت، خليج فارس و شن وما 
مربوط مي شود. اين شركت ها در مجموع، 
بيــش از 290هكتار از اراضــي مذكور را 

به خود اختصاص داده اند.«

فاجعه در كمين است
شــهردار منطقه18 تهران گفت: »معادن 
2 شركت فربت و خليج فارس در مجاورت 
رودخانه كن قرار دارد و شــركت شن وما 

هم در محدوده مناطق مســكوني منطقه 
واقع شــده اســت. بعضا در برخي نقاط، 
عمق حفاري ها به بيــش از 110متر هم 
مي رســد. فاصله بين ديواره اين معادن با 
رودخانه كن حتي در نقاطــي به كمتر از 
5متر هم مي رسد كه اين موضوع، تهديدات 
زيست محيطي جدي ای را به دنبال دارد. 
همچنين درصورت طغيان رودخانه، آب 
مازاد به داخل گودال ها هدايت مي شود و 
اين موضوع به گفته كارشناسان حتي رانش 
زمين را به دنبال خواهد داشت و اين رانش 
مي تواند بخشي از بافت مسكوني را به داخل 
بكشد و فاجعه اي در اين منطقه رخ دهد.« 

فياض با اشاره به اقدامات انجام شده براي 
ايمن ســازي  گودها گفت: »شــهرداري 
منطقه18 در نخستين گام، طبق بند20 
ماده55، حكم پلمــپ را اخذ و اجرا كرد 
تا از آسيب هاي بيشــتر به محيط زيست 
جلوگيــري شــود. در گام دوم هــم 
اخطاريه اي را براي اين سه شركت تنظيم 
كرديم و مكلف شــدند تا جداره ســازي  
پيرامون گودهاي خود را هر چه سريع تر 
انجام دهنــد، اما به رغــم پيگيري هاي 
چندين باره ايــن كار هنوز هــم به طور 
كامل انجام نشــده است. به هر حال پس 
از بازديدهاي مختلف مديران و مسئوالن 
اســتانداري و ديگر مســئوالن ذيربط از 
منطقــه و همچنين به دنبــال برگزاري 
جلســات مختلف كارشناسي، اميدواريم 
تصميمات متناسبي اتخاذ شود و بتوانيم 
اين گودها را به نحوي ساماندهي كنيم كه 

به سود شهروندان باشد.«

شهردار تهران بر ضرورت ساماندهي شن چاله هاي جنوب تهران تأكيد دارد

گودال هاي عميقي كه در حاشيه رودخانه كن بر اثر فعاليت هاي 
معادن شن و ماسه پلمپ شده ايجاد شده اند، همچنان يك خطر 

بالقوه براي جنوب غرب پايتخت به حساب مي آيند

400هكتار گود 120متري 
زير پاي تهران 

مجيد جباري
خبر نگار

گزارش 2

قرارداد ساخت ۶30دستگاه واگن با چين 
كند پيش مي رود

مديرعامل شــركت متروی تهران گفت: »از نظــر قوانين حمايتي 
باالدستي كم و كسري نداريم، اما اين قوانين در دولت هاي مختلف يا 
به طور كامل اجرا نشده و يا نصفه و نيمه اجرا شده است و اگر نمايندگان 
مردم اين بخش را در مجلس پيگير باشند، دستاورد خوبي به همراه 
خواهد داشت.« به گزارش همشــهري، علي امام، مديرعامل شركت 
متروی تهران در بازديد مديران شهري و چندتن از نمايندگان تهران 
از كارخانه واگن سازي  تهران گفت: »بعد از تشكيل مجلس يازدهم، 
مجمع نمايندگان تهران ابراز عالقه كرد كه با آخرين وضعيت و مسائل 
مربوط به پيشرفت عمليات و چالش هايي كه مترو با آن درگير است 
آشنا شود. بازديد اخير نخستين بازديدي بود كه انجام شد و در آينده 

نيز ادامه خواهد داشت.«
او افزود: »هدف اين اســت كه نمايندگان مردم در مجلس نسبت به 
مسائل و مشــكالت ما ديد جامعي پيدا كنند تا بتوانيم با همفكري 
و پيگيري آنهــا راه حلي براي چالش ها و مشــكالت موجود در مترو 
پيدا كنيم.«  مديرعامل شــركت متروی تهران ادامه داد: »در بازديد 
از كارخانه واگن ســازي ، از ظرفيت ها و توانمندي هاي اين شــركت 
بازديد شــد. همانطور كه مي دانيد هم اكنون با توجه به اينكه هنوز 
قرارداد جديدي در بخش ساخت وجود ندارد، كارها محدود به مسائل 
تعميراتي شده است؛ اگرچه در حال پيشبرد قرارداد توليد 105واگن 
هستيم و اميدواريم نهايي شود.«  امام به قرارداد 630دستگاه واگن 
نيز اشــاره كرد و افزود: »درخصوص قرارداد 630دستگاه واگن كه 
كارفرماي آن وزارت كشور است نيز توضيحاتي به نمايندگان تهران 
داده شد. قرارداد اين 630دستگاه به كندي پيش مي رود. پس از آنكه 
اقدامات اين قرارداد در داخل كشور تمام شد، نامه اي از بانك مركزي 
به كشور چين منعكس شــد تا در قالب پكيج فاينانس ايران و چين 

پيگيري شود، اما در كشور چين به كندي پيش مي رود.«
او ادامه داد: »درخواســت كرده ايم درخصوص قرارداد 105دستگاه 
واگن، منابع مالــي آن با كمك تمامي ظرفيت هــاي قانوني موجود 
در گذشته و قانون بودجه كل كشــور ازجمله تبصره18، تبصره19 
و ماده12 قانون حمايت از توليد رقابت پذير مصوب ســال9۴، قانون 
حمايت از ســامانه هاي ريلي در ســال85، قانون توسعه حمل ونقل 

عمومي سال86 و مواردي از اين دست بايد تامين شود.« 
مديرعامل شــركت متروی تهران با اشــاره به اينكــه پيگيري اين 
ظرفيت هاي قانوني و اجرا از سوي دولت باعث اتفاقات خوبي در حوزه 
حمل ونقل عمومي مي شود، گفت: »به لحاظ قانوني درخواستي نداريم، 
اما بر اين نظريم جنبه نظارتي كه مجلس بايد بر قوانين داشته باشد، 
انجام شــود؛ چراكه با اين اتفاق در بحث تأمين واگن شاهد اقدامات 

مناسبي در آينده نزديك خواهيم بود.« 

عمل به قوانين موجود 
رئيس شوراي اسالمي شــهر تهران در بازديد از شركت واگن سازي 
تهران و در حضور تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي گفت: 
»اگر به قوانين موجود در حوزه حمل ونقل توجه شــود و اين قوانين 
عملي گردد، هيچ مشــكلي درخصوص حمل ونقــل عمومي از بابت 
تأمين ناوگان و يا تكميل شبكه حمل ونقل عمومي نخواهيم داشت.«

محسن هاشمي با اشــاره به اينكه قوانين خوبي در حوزه حمل ونقل 
عمومي وجود دارد كه تنها نيازمند اجرايي شدن است، گفت: »اولين 
قانون بسيار مهم، قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف 
سوخت است، كه طبق آن هرســال دولت موظف است حدود ۴هزار 
ميليارد تومان به كالنشهرها در راســتاي توسعه حمل ونقل عمومي 
و تجهيز ناوگان آن اختصاص دهد كه متأســفانه اين مهم اجرا نشده 
است.« وي افزود: »قانون بعدي، قانون هدفمندي يارانه ها بود كه در 
همان قانون هم بايد 10درصد از درآمد هاي دولت ناشي از اين قانون به 
حمل ونقل عمومي اختصاص پيدا مي كرد كه اين امر نيز محقق نشد. 
هم اكنون چون قانون خاصي براي بودجه وجود ندارد، مي توان گفت 
شهرداري هاي كالنشهرها در حوزه حمل ونقل عمومي در حدود سالي 
۴هزار ميليارد تومان و در اين 10سال و اندي، ۴5 الي 60هزار ميليارد 

تومان از دولت طلبكار بوده اند.«
هاشمي افزود: »با اين حال متأسفانه دولت ها از زير بار اين مسئوليت 
شــانه خالي كرده اند و اين در حالي اســت كه در دولــت فعلي هم 
2تفاهمنامه امضا شده كه تفاهمنامه اول شامل خريد 19هزار اتوبوس 
و تفاهمنامه دوم شامل خريد ۴0 هزار اتوبوس بوده كه اين موارد هم 
هنوز عملي نشده اســت.« او درخصوص به كارگيري اتوبوس برقي 
گفت: »هم اكنون خريد و توليد اتوبوس برقي ارزان است، چراكه هزينه 
ساخت بدنه و موتور و باتري كاهش يافته است. در گذشته هم عمدتا 
مشكل باتري وجود داشت و هم اكنون برخي كشورها كال اتوبوس ها را 
برقي كرده اند و كارخانجات باتري سازي نيز فراوان است. به نظرم تهران 
حداقل در فاز اول نياز به حدود 2هزار اتوبوس برقي دارد و اتوبوس  هاي 
خطوط BRT را نيز مي توانيم كامال برقي كنيم، سپس مي توانيم به 
سمت برقي كردن ديگر خطوط اتوبوسراني برويم. اينگونه مي توانيم 

9هزار اتوبوس را به عنوان مكمل متروي تهران قرار دهيم.« 
هاشمي گفت: »هم اكنون در تهران 7خط مترو داريم و مي توانيم بيش 
از 200ايستگاه داشته باشيم و مجموعا هزينه بيش از 7ميليون سفر 
با مترو را به سرانجام برســانيم.« رئيس شوراي شهر تهران، در ادامه 
و خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اســالمي يادآور شد: »قانون 
هدفمندي يارانه ها باعث شده كه امروز بيش از ۴0هزار ميليارد تومان 
از دولت طلبكار باشيم. خود شهرداري هم هم اكنون 20هزار ميليارد 
تومان به بانك ها بابت مترو بدهكار اســت لذا نظارت دقيق و فشــار 

مجلس مي تواند در حل كردن اين مشكل ياريگر باشد.« 

مطالعات يك تيم دانشگاهي از دانشگاه شهيد 
محيط  
بهشتي در سال 97 درخصوص تعيين سهم زيست

منابع مولد آلودگي بو در مسير فرودگاه امام 
خميني نشان مي دهد سهم مركز دفن پسماند آرادكوه در 
ميزان اين نوع آاليندگي حدود 20 درصد است. به گزارش 
همشهري، مطالعات انجام شــده از آن حكايت مي كند كه 
بيش از 98كانون آاليندگي در اين مسير وجود دارد. در اين 
ميان مجتمع هاي دامداري و دامپروري با سهم ۴8 درصدي 
بيشترين سهم را در انتشار بو به خود اختصاص داده اند. اين 
اندازه گيري ها براساس مدل سازي، نقشه پخش و پراكندگي 
بو به صورت مجزا از هر كدام از منابع و به صورت تجمعي تهيه 

شده است.
در همين ارتباط مديركل محيط زيســت و توســعه پايدار 
شهرداري تهران گفت: »بهسازي آرادكوه در شرايط حاضر 
بهترين روش كاهش اثرات زيست محيطي است. در اطراف 
فرودگاه حضرت امام)ره( بيش از 98كانون توليد بو مشخص 

شــده و آرادكوه نقش اصلي را در انتشــار بــوي نامطبوع 
ندارد.« شينا انصاري با بيان اينكه با جابه جايي مركز دفن 
مسائل زيســت محيطي آن ازجمله انتشــار بوي نامطبوع 
حل نمي شــود، اظهار داشــت: »برآوردها نشان مي دهد، 
انتقال مركز هزينه هاي سنگيني دارد ضمن اينكه ارزيابي 
زيست محيطي تعيين مركز دفن جديد نيز حدود يك الي دو 
سال زمان مي برد.« به اعتقاد او بهسازي آرادكوه در شرايط 
حاضر بهترين روش كاهش اثرات زيســت محيطي موجود 
است. انصاري همچنين با اشاره به اينكه 15 سال پيش يك 
درياچه شيرابه در محل دفن زباله كهريزك به وجود آمده بود 
كه مساحت آن به 16 هكتار مي رسيد، به مهر گفت: »با توجه 
به تدابيري كه طي سال هاي گذشته انديشيده شد، ازجمله 
راه اندازي تصفيه خانه اين درياچه خشــك شد. بنابراين با 
توجه به شرايط فعلي در همين مكان ضمن بهبود وضعيت 
مديريت پسماند وكاهش حجم پسماندهاي ورودي، مي توان 

مخاطرات زيست محيطي موجود را كاهش داد.«

48 درصد بوي مسير فرودگاه امام، مربوط به دامداري هاست
مركــز جــامع توانبخشـــي 

»رايــا« زيرمجموعـــه هيئت درمانی
خدام الحسين)ع( كار خود را با 
ارائه خدمات به ســاكنان مناطــق مركزي و 
جنوبي تهران و با همكاري مديريت شــهري 
پايتخت آغاز كرد. به گزارش همشهري، اين 
كلينيــك شـــامل بخش هـــاي تخصصي 
طــــب فيـزيكـــي،  نـــورولـــــوژي، 
گــوش و حــــلق و بيني، شنــوايي سنجي، 
كاردرمانــي، گفتاردرمانــي، ارتوپــد فني، 
بينايي سنجي، روانشناسي، تغذيه، ژنتيك و...
اســت. گروه هــاي كمتربرخــوردار خزانه، 
بخارايي، هرنــدي و بــاغ آذري و محله هاي 
اطراف آن مي توانند با تعرفــه كمتر از تعرفه 
دولتي خدمات درماني مورد نياز خود را از اين 

كلينيك دريافت كنند.
پيرعلــي از اعضــاي هيئت خدام الحســين 
مي گويد: متوجه شديم كه يك مركز درماني 
جامع در جنوب و جنوب شــرق تهران وجود 
ندارد و بيشتر مراكز مشــابه در مناطق 3 و 6 
قرار دارند. به صورت كلــي مي توان گفت كه 
تهران در محدوده جنــوب خيابان انقالب به 
پايين نيازمند مركز توانبخشــي به اين شكل 
است و ايجاد آن به  كمك خيرين و متخصصان 
درماني بستگي دارد. به همين جهت از كادر 
متخصص و دغدغه مند درماني كمك گرفتيم 
كه مي توانند در مســائل تخصصي درماني به 

شهروندان كمك كنند.
او مي افزايــد: اكنون با مراكــز درماني ديگر 
تعامالتي انجام شده تا ســامانه ارجاع داشته 
باشــيم و مراجعان هم بتوانند با معرفي هاي 
الزم، از خدمات گوناگون و گسترده بهره مند 

شوند.

در 3منطقه شهر، كلينيك درماني ساخته 
مي شود

ايجاد كلينيــك در 3منطقــه 11، 16 و 18 
نيز در دســت اقدام مديريت شــهري است. 

مديرعامل شركت شهر سالم شهرداري تهران 
با بيان اين مطلب افزود: همچنين در منطقه 7 
مركز جراحي محدود دندانپزشكي از گذشته 
طراحي شده كه به دليل مشكالت مالي هنوز 
ساختمان آن از سوي شــهرداري منطقه به 

شهر سالم تحويل داده نشده است.
به گزارش همشــهري، حميد چوبينه با بيان 
اينكه فضاي فيزيكي و ساختماني مركز جامع 
ســالمت روان در منطقه 2 در حال استفاده 
اســت، اما افتتاح آن با حضور شهردار انجام 
خواهد شد، گفت: فعاليت اين مركز به لحاظ 
نرم افزاري و اموري كه بايد توسط متخصصان 
و شــوراي تخصصي حــوزه روانشناســي و 
روانپزشكي انجام شود، از حدود 5 ماه گذشته 
و با شــيوع كرونا آغاز شــد. او درباره افتتاح 
كلينيك منطقــه 9 افزود: ايــن كلينيك 
جامع در حوزه بهداشتي- درماني خدمات 
مختلفي ازجمله آزمايشــگاه، فيزيوتراپي، 
داروخانــه، بينايي ســنجي، اورژانــس، 
بخش هــاي تخصصــي زنان، كــودكان و 
تخصص هاي داخلي و عفوني ارائه مي دهد.

چوبينه ادامه داد: ســاختمان اين كلينيك از 
سوي شهرداري منطقه 9 آماده شده و شركت 

شهر سالم تجهيزات الزم را در آن مستقر كرده 
است و بزودي با حضور شهردار تهران افتتاح 

خواهد شد.
مديرعامل شــركت شهر ســالم همچنين از 
پذيرش13هزار بيمار مشــكوك به كرونا در 

كلينيك هاي شهرداري تهران خبر داد.
چوبينه  گفت: درهاي درمانگاه هاي ما از روز 
نخسِت اين بحران، به روي مراجعان مشكوك 
به كرونا باز بــود. اين در حالي اســت كه در 
ابتداي پاندمي، وحشــت عمومــي جامعه را 
فراگرفته بــود و خيلــي از مراكز خصوصي و 
دولتي از ورود بيماران مشــكوك جلوگيري 
مي كردند، اما همكاران من به اســتقبال اين 

گروه از مراجعان مي رفتند.
مديرعامل شركت شهر سالم شهرداري تهران 
در ادامه با اشــاره به همكاري شــهرداري و 
ســازمان نظــام پزشــكي يــادآوري كرد: 
برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي اين است كه 
با همكاري شهرداري، روز پزشك )بزرگداشت 
ابوعلي سينا( به عنوان يك رويداد ملي خدمات 
پزشــكي و تكريم خدمات پزشكي به حساب 
آيد تا از پزشكان و پرســتاران كادر درماني، 

قدرشناسي شود.

راه اندازي مركز جامع توانبخشي در جنوب تهران

طرح ساماندهي چه شد؟

معادن شن و ماسه جنوب غرب تهران پس از مدت ها 
پيگيري در پاييز ســال۹5 و با همكاري دادستاني 
اســتان، به طور كامل پلمب شــدند. در اين ميان 
جداره سازي و استحكام بخشي ديواره ها نيمه كاره 
ماند چراكه اهالي محله هاي خليج فارس شــمالي و 
سينا نسبت به تردد كاميون هاي بسيار زياد در معابر 
شكايت داشتند. بر اين اســاس، يك راه باقيمانده 

براي عبور و مرور كاميون ها و تجهيزات ايمن سازي 
و آماده سازي براي طرح ســاماندهي نيز با گاردريل 
بسته شــد تا ديگر مســيري براي تردد آنها وجود 
نداشته باشد. از سوي ديگر قرار بود پس از تعطيلي 
معادن، بالفاصله طرح ساماندهي اراضي موجود تحت 
عنوان »توســعه اراضي كن ايرانيان=تاكا« به اجرا 
درآيد؛ اما به دليل پيگيري نشــدن از سوي سازمان 

سرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي شهرداري 
در دوره قبل مديريت شــهري، به اختالف خوردن 
اعضاي هيأت مديره و همچنين اجرايي نبودن طرحي 
كه البته مصوبه كميســيون ماده5 را نيز داشت، در 
عمل كار متوقف شد و ديگر تاكايي در ميان نيست. 
با اين حساب گردوغبار شن چاله ها همچنان وجود 
دارد؛ چراكه با وزش باد غالب غرب به شرق تهران و 

با سرعت بيش از ٧متر بر ثانيه، ذرات ريز كف معادن يا 
دپوهاي خاكي باقيمانده، پراكنده شده و بر اثر برخورد 
با ذرات بزرگ تر به شدت پرتاب مي شوند. اين ذرات 
نهايتا محله هاي اطراف و حتي بخشي از غرب پايتخت 
را تحت تأثير قرار مي دهند. به هرترتيب ساماندهي 
نشدن اين اراضي گسترده همچنان يك خطر بالقوه 

براي جنوب غرب به حساب مي آيند.

ترك موجود در يكي از ديواره هاي شن چاله ها هر آن ممكن است با ريزش و رانش زمين همراه شود.

به مناسبت راه اندازی مركز جامع توانبخشی 
و همزمان با عيدغدير، برنامه  های ســرود 
و جشــن خيابانی با رعايت آيين نامه  های 
بهداشتی در محله های باغ آذری و دروازه 
غار برگزار شــد و در جمعه شب  نيز برنامه 
نورافشانی و آتش بازی در ساعت ۹ شب و در 
ميادين مهم از جمله ميدان آزادی، انقالب و 

تجريش به اجرا درآمد.

تعداد کانون های انتشار بوی نامطبوع در اطراف فرودگاه حضرت امام )ره(

سهم منابع تاثیرگذار انتشار بوی نامطبوع در اطراف بزرگراه تهران- قم
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يادداشت

 قيمــت هــر دالر آمريكا در 
ســاعت پايانــي فعاليــت ارز

صرافي هاي تهــران در روز 
16مرداد به 23هزار تومان رســيد اما روز 
جمعه و ســاعتي قبل از پخش گفت وگوي 
ضبط شده رئيس كل بانك مركزي با يكي از 
بخش هاي خبري تلويزيون قيمت هردالر در 
شبكه هاي اجتماعي در معامالت فردايي كه 
به حدود 23هزارو300تومان رسيده بود با 
پخش اين گفت وگو قيمت هر دالر آمريكا در 
ســمت  بــه  فردايــي  معامــالت 
22هزارو300تومان حركت كرد. صبح امروز 
معامالت بازار ارز ايران تعيين كننده است كه 
آيا بانك مركزي مي تواند قيمت را پايين تر 
بياورد يا نه؟ مهم تر اينكه ابزار سياستگذار 
براي فرونشاندن قيمت ارز در بازار داخلي از 
جنس مداخله ارزي است يا اينكه گشايشي 

بزرگ در راه است؟
روند نــرخ ارز در شــبكه هاي اجتماعي در 
روزهــاي تعطيــل هفتــه و موضع گيري 
سياســتگذار نشــان مي دهد كه دست كم 
انتظار گشــايش بزرگ اقتصــادي و ارزي 
را نمي توان جدي گرفت چــرا كه به گفته 
رئيس كل بانك مركزي نه فقط كره جنوبي 
كه همه كشورها در دسترسي به منابع ارزي 
بانك مركزي مانع تراشي مي كنند، آن هم 
به گفته او به دليل فشارهاي آمريكا، روشن 
است كه فشــارهاي آمريكا كاسته نشده و 
تحوالتي كه نشان دهد ايران به منابع ارزي 
خود دسترسي زيادي داشته باشد، چندان 
قوي و جدي به نظر نمي رسد. مگر اينكه اين 
هفته وعــده رئيس جمهور براي گشــايش 
بزرگ اقتصادي، بتواند ســطح انتظارات از 

آينده بازار ارز را متعادل سازد.
به گــزارش همشــهري، عبدالناصر همتي 
در گفت وگوي اخير خود با تلويزيون بارها 
قيمت فعلي ارز را غيرواقعي خواند و درباره 
دليل جهــش دوبــاره قيمــت ارز از تأثير 
اعتراضات آبان ماه بر بازار خبر داد و گفت: از 
آبان98 چند اتفاق افتاد كه سيستم را به هم 
زد، چرا كه حوادث آبان ماه انتظارات منفي را 
در جامعه ايجاد كرد و اگر به نمودار ارز دقت 

كنيد نمودار ارز از آبان98 شروع به باال رفتن 
مي كند. وي توضيح مي دهــد: پس از اين 
اتفاق دوباره به سمت ثبات حركت مي كرديم 
كه با شــيوع ويروس كرونا مواجه شديم و 
سيســتم تجاري و اقتصادي كشور به هم 
خورد چراكه تجار نتوانستند تجارت كنند و 
درآمد ارزي حاصل از صادرات كاهش يافت.

رئيس كل بانــك مركزي بــا تأكيد نقش 
عوامل سياسي و امنيتي بر تحوالت بازار ارز 
مي گويد: دشمنان اهداف باالتري داشتند 
اما ما تالش كرديم تا بــازار را كنترل كنيم 
و اقدامات جــدي را در اين زمينه شــروع 
كرده ايم كــه نتيجه آن مشــخص خواهد 
شد. وي مي افزايد: اقداماتي در حال انجام 
است كه هر روز قيمت ارز وابسته به برخی 
موارد نباشد؛ بر اين اساس جلوي رانت ها، 
تخلفات و بي نظمي ها را گرفته ايم و با قدرت 
پيش مي رويم. همتي با تأكيد بر اينكه نرخ 
واقعي ارز رقمي بســيار پايين تر از قيمت 
فعلي آن در بازار اســت، گفت: نرخ دالر در 
اقتصاد ما تبديل به شاخص مهمي شده اما 
اين موضوع درست مي شود و همه ابزارها را 

به كار مي بريم تا اين نرخ را تعديل كنيم.

بازارارزامنيتيميشود
 سكاندار بانك مركزي مي گويد: در اين راه 
تالش بانك مركزي كافي نيست و بسياري 
از بخش هــاي ديگر مانند بخــش تجاري، 
بخش مالي و قوه قضاييــه بايد كمك كنند 

و همكاري هايي نيز انجام شــده كه از آنها 
تشكر مي كنيم. به گفته وي، مسئله ارز فقط 
اقتصادي نيست و مسئله اي امنيتي، سياسي 
و اقتصادي است و نهادهاي امنيتي نيز بايد 
در اين زمينه همكاري كنند. اين موضع گيري 
رئيس كل بانك مركزي شايبه تكرار پديده 
امنيتي شدن و برخوردهاي احتمالي انتظامي 
با فعاالن بازار ارز در ســال هاي گذشــته را 
تقويت مي كند هرچند به نظر مي رسد دولت 
و بانك مركزي اين بار چندان موافق با امنيتي 
شدن بازار ارز نباشــند. همتي با بيان اينكه 
اخاللگران بازار ارز از كشــورهاي حاشــيه 
حمايت مي شوند، تصريح كرد: از قوه قضاييه 
به ما اطالع دادند تعــدادي از 2۵0نفري كه 
اسامي آنها را داده ايم بازداشت كرده اند و اينها 
اخاللگراني حرفه اي هســتند كه حتي يك 
دالر ارز وارد كشور نكرده اند. اگر شرايط فعلي 
نبود بانك مركزي كار خود را انجام مي داد اما 
االن شرايطي است كه آنهايي كه مي خواهند 
كشــور را به هم بزنند از همه ابزارهايشــان 

استفاده مي كنند.

دولتمقصرگرانيارزنيست
رئيس كل بانــك مركزي در پاســخ به اين 
شــبهه كه دولت خود قيمــت ارز را براي 
درآمدزايي بــاال برده اســت، گفت: دولت 
هنوز ارزي كــه مصرف مي كنــد با قيمت 
۴200تومان است و حتي بخشي از ارزهاي 
بانك مركــزي را با مجوز قانونــي با قيمت 

۴200تومان براي ايــن منظور صرف كرده 
اســت، بنابراين افزايش قيمت ارز تأثيري 
بر درآمدهــاي دولت نــدارد.وي ادامه داد: 
رئيس جمهوري دنبال كنترل نرخ ارز است 
و به هيچ عنوان چنيــن كاري نخواهد كرد. 
مگر مي تــوان 8۵ميليون نفــر را به خاطر 
درآمدزايي نابود كرد؟ درآمد در مقايسه با 
نرخ ارز اصال اهميتي ندارد چراكه وقتي نرخ 

ارز باال برود كشور نابود مي شود.

بتوانيمدالرراارزانميكنيم
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: به مردم 
اطمينان مي دهم كه اصــال چنين چيزي 
وجود ندارد و اگر بتوانيم نــرخ ارز را پايين 
بياوريم، كه در روزهاي آينده ان شااهلل اين 
اتفاق خواهد افتاد، نشــان خواهيم داد كه 
دولت چنيــن هدفي نــدارد.وي ادامه داد: 
ثبات در بازار ايجاد شده و هنگامي كه وارد 
ثبات مي شــويم روند پايين آوردن نرخ ارز 
را آغاز مي كنيم. اگر نــرخ ارز پايين بيايد، 
قيمت كاالها نيز در ميان مدت پايين خواهد 
آمد. وي با اشــاره به تــالش بانك مركزي 
براي بازگشــت ارزهــاي خارج از كشــور 
گفت: كشــورهاي ديگر تحت تأثير آمريكا 
سنگ اندازي مي كنند اما اقداماتي را انجام 
داده ايــم و در برخي نقاط گشــايش هايي 
صورت گرفته، در برخــي موارد نيز در حال 
تالش هستيم اما در مجموع وضعيت خوبي 

داريم.

گشايشيامداخلهارزي؛دالرآرامميگيرد؟
ساعتي پس از موضع گيري همتي دالر فردايي 1000تومان كاهش يافت

 بورس تهران از پذيرش شركت 
سرمايه گذاري استان خراسان بازارسهام

جنوبي و انجام نخستين معامله 
اين نوع شــركت ها خبر داد؛ بــه اين ترتيب 
مشموالني كه در استان خراسان جنوبي روش 
غيرمســتقيم را انتخــاب كرده انــد از امروز 
مي توانند ســهام عدالتشــان را بفروشــند. 
مشموالن ساير استان ها كه روش غيرمستقيم 
را انتخاب كرده اند بايد منتظر باشند تا سهام 
شــركت ســرمايه گذاري اســتاني محــل 
سكونتشان در بورس پذيرفته شود. به گزارش 
ســازمان  رويــه  مطابــق  همشــهري، 
خصوصي سازي،  مشــموالن سهام عدالت به 

2روش مي توانند سهام عدالتشان را آزاد كنند؛ 
در روش نخست كه روش مستقيم نامگذاري 
شــده اســت ســهامداران مي توانند به طور 
مســتقيم مديريت سهامشــان را در اختيار 
بگيرند و 30درصد از سهامشان را بفروشند. در 
روش غيرمستقيم مشــموالن سهام عدالت، 
سهامدار يك شركت ســرمايه گذاري استاني 
مي شوند؛ به اين معنا كه به جاي مديريت سهام 
چند ده شــركت، فقط ســهام يك شركت 
ســرمايه گذاري اســتاني به آنها اختصاص 
مي يابد. پيش از اين در هر استان يك شركت 
سرمايه گذاري اســتاني تاسيس شده است تا 
سهام عدالت مشــموالن هر اســتان به اين 

شركت سرمايه گذاري اختصاص يابد. بر اين 
اســاس مشــموالن هر اســتان كــه روش 
غيرمستقيم را انتخاب كرده اند از طريق شركت 
سرمايه گذاري همان استان مي توانند سهام 
عدالتشان را بفروشند. اما مشكل آنجا بود كه 
ابتدا بايد اين شــركت ها در بــورس پذيرفته 
مي شد تا امكان معامالت سهام آنها در بورس 
فراهم شود. حاال آنطور كه بورس تهران اعالم 
كرده است از 30شركت سرمايه گذاري استاني 
تاسيس شده، سهام يك شركت، يعني شركت 
سرمايه گذاري استاني خراســان جنوبي در 
بورس پذيرفته شده و مشموالني كه در استان 
خراسان جنوبي روش غيرمســتقيم را براي 
آزاد سازي  سهام عدالتشــان انتخاب كرده اند 
مي تواننــد ســهام عدالتشــان را در بورس 
بفروشند. مشموالن ساير اســتان ها هم كه 
روش غيرمســتقيم را انتخــاب كرده اند بايد 
منتظر بمانند تا شركت سرمايه گذاري استاني 
محل سكونتشان در بورس پذيرفته شود. پيش 
از ايــن عليرضــا صالــح، رئيس ســازمان 
خصوص سازي  درباره مشموالن سهام عدالت 
كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند گفته 
بــود: 100درصــد از ســهام شــركت هاي 

ســرمايه گذاري اســتاني وارد بازار سرمايه 
خواهند شد كه 60درصد آن در روز بعد از عيد 
غدير قابليت معامله را پيدا خواهد كرد و بر اين 
اساس موقعيتي مانند مشــموالني كه روش 

مستقيم را انتخاب كرده اند، پيدا مي كند.

آغازمعامالتازامروز
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
با بيان اينكه همزمان با عيد سعيد غديرخم، 
شركت سرمايه گذاري استاني خراسان جنوبي 
به عنوان نخســتين شركت ســرمايه گذاري 
اســتاني در بورس تهران پذيرش و سهام آن 
از امروز قابل معامله خواهد بود، گفت: تركيب 
سبد ســهام شركت ســرمايه گذاري استاني 
خراسان جنوبي شامل ســهام 36شركت در 
گروه هاي فلزات اساسي، بانكي، پااليشگاهي، 
خودروسازي و ساير صنايع ارزنده بازارسرمايه 
اســت. به گفته محمدرضا معتمــد مبناي 
محاسبه سرمايه جديد شركت، ارزش سهام 
اين شــركت ها در تاريخ اول تيرماه است. اين 
به معناي آن است كه ارزش كل سهام شركت 
سرمايه گذاري خراسان جنوبي اكنون به بيش 

از 10هزار ميليارد تومان رسيده است. 

آغازمعامالتمشموالنغيرمستقيمسهامعدالت
مشموالني كه در استان خراسان جنوبي روش غيرمستقيم را براي آزاد سازي  سهام عدالتشان انتخاب كرده اند از اين هفته مي توانند سهامشان را بفروشند

افزايشگمانهزنيهادربارهوعدهاقتصاديروحاني
آيا منظور رئيس جمهوري از گشايش اقتصادي، فروش اوراق سلف نفتي به مردم است؟

جزئياتورودسرمايهگذارياستانیبهبورس
اكبرحيدري،سخنگويكانونشركتهايسرمايهگذارياستانيسهامعدالتهمدربارهجزئياتورود
شركتهايسرمايهگذارياستانيبهبورسگفت:درابتداقراربودبعداز۲۹خردادماهكهپايانمهلت
انتخابگزينهروشمديريتسهامدارياستاقداماتبرايورودشركتهايسرمايهگذارياستانيبه
بورسانجامشود،اماوجودبرخيازمباحثفنيوحقوقيدربارهنحوهاجرا،عملياتوتصويبآييننامه
باعثشدايناقدامشاملمدتزمانشودوبهتأخيربيفتد.اوبابياناينكهازهمانابتداپيشبينيها
براساسپذيرشسهامشركتهايسرمايهگذارياستانيسهامعدالتدربورستاپايانتابستانبود،
افزود:عزمجمعيهمهنهادهايمرتبطازجملهدولت،سازمانبورسومديرانسرمايهگذاريهاياستاني
سهامعدالتايناستكههرچهسريعترفرايندپذيرششركتهايسرمايهگذارياستانيدربورس

انجامشودوسهاممردمدراينشركتهاقابليتمشاهدهومعاملهرويتابلوداشتهباشند.

لزومورودمجلس
بهعوارضالكترونيكآزادراهي

هنوز مدت زيادي از تغيير روال پرداخت 
عوارض در برخــي از آزادراه هاي پرتردد 
كشور نگذشــته كه توقف اخذ عوارض 
الكترونيك در يكي از محورهاي آزادراهي 
به بحثی جدي تبديل شده است. شكست 
طرح دريافت عــوارض الكترونيكي در 

شرايطي بود كه اين شيوه مزاياي زيادي به همراه داشت و قرار بود در 
همه محورهاي آزادراهي اجرايي شود.

مزايايي نظيــر »رفاه حال عابران و روان ســازي ترافيك«، »كاهش 
ترافيك، مصرف سوخت و استهالك خودرو تصادفات در ايستگاه هاي 
عوارضي«، »حذف ايستگاه هاي عوارضي به عنوان محل هاي بسيار 
آلوده به ذرات سرب و گازهاي منواكسيد و محلي مستعد براي شيوع 
كرونا در ماه هاي اخير«، »كاهش هزينه هاي بهره برداري آزادراه ها و 
اخذ عوارض« و »كاهش بروز خطا و تخلف در اخذ عوارض و امكان اخذ 
عوارض به صورت پيمايشي« ازجمله دستاوردهاي طرح الكترونيكي 
كردن شيوه پرداخت عوارض آزادراهي است كه الزمه رشد و توسعه 
آزادراه ها نيز به شــمار مي رود؛ اما در جريان اجراي اين طرح مسائل 

بعضا پيش پاافتاده اي بروز كرد كه اجرا و توسعه آن را زير سؤال برد.
ســابقه اجراي اين طرح در ايران به اوايل دهه نــود بر مي گردد كه 
در جلســات طوالني با حضور نمايندگان وزارت راه وشهرســازي و 
شــركت هاي احداث و بهره برداري آزادراهي موضوع بررســي شد. 
از همان ابتدا اين نكتــه مدنظر قرار گرفت كــه روش اخذ عوارض 
الكترونيك، روش مرسومي در ساير كشورهاست و الزمه آن عالوه بر 
امكانات سخت افزاري و نرم افزاري، وجود قوانين حمايتي باالدستي 
است تا ضمن حمايت از طرح، استفاده كنندگان از آزادراه را ملزم به 

پرداخت عوارض مربوطه كند.
بر اين اساس بايد تمهيداتي انديشيده شود كه درصورت تأخير در 
پرداخت عوارض آزادراهي، اوال گلوگاه هايي براي الزام به پرداخت 
وجود داشته و ثانيا هزينه هاي ديركرد نيز محاسبه و دريافت شود؛ 
مانند روالي كه براي وصول ســاير عوارض نظيــر عوارض خودرو، 
جرائم رانندگي و مانند آن وجــود دارد و با تصويب قوانين مربوطه، 
به صورت روش متداولي اجرا مي شود؛ اما متأسفانه در مورد عوارض 
عبور از آزادراه ها به واسطه اينكه ذي نفع اصلي بخش خصوصي بود 
و ديواري كوتاه تر از آن وجود ندارد و همچنين به واسطه اينكه طرح 
در ســال هاي پاياني دولت دهم اجرا شد، براي تســريع در اجراي 
طرح بدون تصويب قوانين حمايتي الزم با يك قرارداد ســه جانبه 
وزارت راه، بانك و شــركت احداث آزادراه مقرر شد تا درهرصورت، 
بانك عوارض مربوطه را پرداخت و خود با اتخاذ روش هايي عوارض 

مربوطه را دريافت كند.
از سوي ديگر شــركت هاي آزادراهي نيز تهديد شــدند كه اگر اين 
سيســتم را نصب و اجرا كنند از ابالغ نرخ هاي عبور آنها خودداري 
خواهد شد و با اين روش 3آزادراه از اواخر سال1391 نسبت به اخذ 
عوارض الكترونيك همزمان با اخذ عوارض دستي صرفا در يك باجه از 
چند باجه خود اقدام كردند؛ اما بانك هم بعد از مدتي همكاري به علت 
عدم دريافت عوارض مربوطه امكان گسترش و تداوم همكاري را در 
خود نديد و بعد از گذشت بيش از ۵ سال از مجموعه ۴71باجه اخذ 
عوارض فعال در آزادراه ها فقط 6باجه و آن هم صرفا براي عبور خودرو 

سواري عوارض به صورت الكترونيك اخذ شد.
از دو سال پيش، دوباره فعاليت جديدي براي توسعه اين روش به ساير 
آزادراه ها و اخذ عوارض كامال الكترونيك و براي كليه باجه هاي آزادراه 
و كليه انواع خودروهاي عبوري در دستور كار قرار گرفت و مشكالت 
نرم افزاري و سخت افزاري آن نيز حل شد اما متأسفانه همانطور كه 
در ده سال پيش نيز كميته شركت هاي ســرمايه گذار در آزادراه ها 
هشدار داده بود كه بدون وجود قوانين حمايتي باالدستي اين طرح ها 
قابل گسترش و اجرا در طوالني مدت نيستند، اجراي طرح در مرحله 
اول از اواخر اسفندماه سال97 در ۵ آزادراه مربوط به دولت شروع و 
سپس به سه محور آزادراهي جديد توسعه داده شد. متأسفانه اكنون 
بعد از گذشت حدود يك و نيمسال از اجراي طرح كمتر از ۴0درصد 
عوارض در آزادراه هاي تحت اجراي اين طــرح و كمتر از 30درصد 
عوارض در آزادراه شمال كه چهار ماه از افتتاح آن مي گذرد دريافت 
شده است. در اين وضعيت باوجود سعي فراوان وزارت راه در تصويب 
قوانين الزم متأســفانه تاكنون همكاري هاي الزم از سوي دولت و 
مجلس صورت نپذيرفته و شــركت احداث آزادراه شــمال كه براي 
احداث منطقه يك اين آزادراه با مشاركت دولت به قيمت امروز بيش 
از 10هزار ميليارد تومان هزينه كرده، نااميد از برگشــت سرمايه، به 

اخذ عوارض به صورت دستي پرداخته است.
حال ســؤال اين اســت كه بايــد به حــل مشــكالت و حمايت از 
سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت توجه شود يا بايد سرمايه گذار را با 
دستور ناچار به اطاعت كرد آن هم در شرايطي كه قيمت خودروهاي 
عبوري در آزادراه ها چند برابر افزايش پيدا كرد و بعد از گذشت بيش 
از چهار ماه از سال، حتي افزايش 1۵درصدي نرخ عبور آزادراه ها هم 
ابالغ نشده است. آزادراه هايي كه ناچارند با هزينه چند برابري  مسير 

را آماده سازي كنند و زيان روي زيان بگذارند.
البته وزارت راه وشهرسازي در ارديبهشت امسال تفاهمنامه همكاري 
مشترك با نيروي انتظامي منعقد تا از سامانه پرداخت عوارض خودرو 
الكترونيك پشتيباني و حمايت شــود كه هرچند مي تواند تا حدي 
مفيد باشد اما تجربه ثابت كرده است كه اينگونه تفاهمنامه ها تا حدي 
به ســليقه مديران و ميزان تعامل آنها و تفسير آنها بستگي داشته و 

نمي تواند جايگزين قوانين الزم شود.
وزارت راه وشهرسازي با هماهنگي معاون حقوقي دولت براي حمايت 
قانوني از اجراي پايدار طرح اخذ عــوارض الكترونيكي در آزادراه ها، 
در اليحه ماليات ارزش افزوده ارســالي به مجلس بــا افزودن ماده و 
تبصره هايي نيروي انتظامي را مكلف كرد كه بيش از صدور هرگونه 
مجوز براي مالكان خــودرو بدهي عوارض آزادراهي را اســتعالم و 
درصورت تأخير در پرداخت، عالوه بر اصل عوارض ماهانه دو درصد 
هزينه ديركرد نيز از صاحبان خودرو دريافت كند؛ اما اين ماده و تبصره 
در جريان تصويب اليحه در روزهاي پايانــي عمر مجلس و به دليل 

تعجيل نمايندگان سابق حذف شد.
حاال اما، با توجه به اينكه اليحه ماليات ارزش افزوده از سوي شوراي 
نگهبان به مجلس عودت شده، فرصت مناسبي است كه مجلس جديد 
اين ماده و تبصره هاي مربوطه را همانطور كه در بررسي ماده۴6 محل 
پرداخت عوارض و جريمه هاي خودروهاي داخلي مشخص كردند در 
اليحه جاي بدهند و حتي با تصويــب قوانيني امكان وصول عوارض 
عبور خودروها در قبوض تلفن همراه مالكين خودرو را نيز مهيا كنند 
تا حمايت قانوني و پايدار از اجراي اين اقدام مقدور و قدم مناسبي در 

حمايت از سرمايه گذار در زيرساخت ها برداشته شود.

در شرايطي كه رئيس جمهوري، هفته قبل از 
بررسي طرحي خبر داد كه درصورت موافقت كالن

مقام معظم رهبري منجر به گشايش اقتصادي 
خواهد شد گمانه زني ها درباره مفاد اين طرح افزايش يافته 
است، آخرين خبر هاي غيررسمي حاكي آن است كه احتماال 
دولت در تالش است با فروش اوراق ارزي بر پايه نفت، كسري 

بودجه اش را جبران كند.
به گزارش همشــهري، اواخــر هفته قبل حســن روحاني، 
رئيس جمهوري ازتدوين طرحي در شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي ســران قوا خبر دادكه درصورت تأييد مقام معظم 
رهبري، نوعي گشــايش اقتصادي در كشــور اتفاق خواهد 
افتاد.قرار اســت اين طرح دوشــنبه هفته جاري درشوراي 
سران قوا تصويب شــود. روحاني اما اشاره اي به جزئيات اين 
طرح نكرد و همين موضوع شــائبه هاي فراواني را در مورد 
جزئيات اين بسته اقتصادي در شــرايط تحريم مطرح كرد. 
برخي  گمانه زني ها حاكي از آن بود كه احتماال اين گشايش 
اقتصادي شامل برداشت بيشتر از صندوق توسعه ملي است 
و برخي ديگر حاكي از آن بود كه احتماال اين بسته مربوط به 
اصالح ساختار بودجه است. با اين حال روز پنجشنبه شايعات 
ديگري در مورد پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي مطرح 
شد كه اين موضوع از سوي عليرضا معزي، معاون ارتباطات 

و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور رد شد. به گفته او، گرچه 
خبر مهم اقتصادي كه رئيس جمهور از آن ســخن مي گويد 
درباره لوايح مرتبط با FATF نيســت، اما  اي كاش آنها كه 
برخالف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دريابند 
كه در گمانه زني فعاالن اقتصادي و شهروندان، تصويب لوايح 
چهارگانه و جاي نداشتن در ليست سياه، گشايش اقتصادي 

محسوب مي شود.

فروشاوراقنفتي
همزمان با طرح شايعات و موضوعات مختلف در مورد گشايش 
اقتصادي، برخي خبرها كه به نظر مي رســد در مقابل ساير 
شايعات، از صحت بيشتري برخوردار است؛ حاكي از آن است 
كه دولت در تالش اســت از طريق فروش اوراق سلف نفتي، 
بخشي از كسري بودجه اش را جبران كند و اين جبران كسري 
بودجه به معناي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز دولت 
است كه در عين حال مي تواند از شدت اثرات تورمي كسري 

بودجه دولت كم كند.
گويا دولت قصد دارد در شرايطي كه تحريم ها مانع از فروش 
نفت ايران در بازارهاي بين المللي شــده است، نفت خام را 
از طريق اوراق ســلف نفتي در بازار سرمايه با سررسيد هاي 
مختلف بفروشــد.در اين طرح مردم مي توانند نفت توليدي 

پااليشگاه هاي ايران را به صورت بشــكه اي و در قالب اوراق 
سلف خريداري كنند.درآمد حاصل از فروش اين اوراق بهادار 
نيز صرف جبران كسري بودجه خواهد شد. ديروز در همين 
رابطه مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران در توييتر 
نوشــت: فروش اوراق ارزي برپايه نفت كــه معنايش همان 
پيش فروش نفت است، مي تواند اقدامي سنجيده و گشايش 
اقتصادي براي جمع آوري نقدينگي باشد، ولي راه عالج تورم 
نيست. اگر براي كسري بودجه فكري نكنيم، فشار تورم روي 

دوش مردم مي ماند.
ايــن ســخنان گمانه زني هــا در مــورد اينكــه منظــور 
رئيس جمهوري از گشــايش اقتصادي، فروش اوراق سلف 
نفتي به مردم بوده است را در مقابل ساير شايعات تقويت كرد.

چالش بين سازمان برنامه و بانك مركزي ادامه دارد
استقراض از بانك مركزي؛ توهم يا واقعيت؟

قرض گرفتن دولت از بانك 
مركزي، يك ادعاي باطل و بازارپول

ناشــي از توهم اســت. اين 
واكنش صريح محمدباقــر نوبخت، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه است كه مي گويد: 
افزايش قيمت ها، ناشي از تغييرات ناگهاني 
قيمت ارز اســت كه بيشــتر از آنكه داليل 
اقتصادي داشته باشــد؛ توجيهات سياسي 
دارد! و ربطي به استفاده دولت از ذخاير ارزي 
صندوق توسعه ملي ندارد. برخالف رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك 
مركزي اما استدالل ديگري دارد و مي گويد: 
جبران كسري بودجه دولت از كانال خريد 
منابع ارزي صندوق توسعه ملي توسط بانك 
مركزي به رشــد پايه پولي دامن زده و اين 
اقدام به معناي اســتقراض دولــت از بانك 

مركزي است.
به گزارش همشهري، چالش كسري بودجه 
دولت و اثر آن بــر افزايش پايه پولي از كانال 
جبران كمبود منابع مالي دولت با اســتفاده 
از منابع صندوق توسعه ملي، در حالي ادامه 
مي يابد كه راز اين معما كه استقراض دولت از 
بانك مركزي يك توهم است يا واقعيت، تنها 
با انتشار جزئياتي از آمارهاي منعكس شده 
در ترازنامه بانك مركزي روشن خواهد شد. 
فعال كه عبدالناصر همتي معتقد است دولت 
از بانك مركزي ريــال گرفته و ارز وعده داده 
شده از دارايي هاي ارزي صندوق توسعه ملي، 
به اين بانك تحويل داده نشده و محمدباقر 
نوبخت هم بــاور دارد كه دليل رشــد تورم 
و قيمت ها رشد قيمت ارز اســت و بيش از 
آنكه داليل اقتصادي داشته باشد، توجيهات 
سياسي است. اصطكاك نظري و فكري بين 
دولتمردان و به ويــژه چهره هاي اقتصادي 
دولت ها با رياست كل بانك مركزي همواره 
وجود داشــته اما حاال سطح اصطكاك بين 
بانك مركزي و ســازمان برنامه و بودجه به 
منشا شيوع ويروس تورم برخورد كرده كه 
راز كاهش ســطح اصطكاك ايجاد شده در 
شــفافيت آمارها و به روزرســاني اطالعات 
اقتصادي است. ازجمله اينكه بانك مركزي 
جزئيات بيشــتري از تركيــب دارايي ها و 
بدهي هاي دولت، متغيرهاي پولي و بانكي و 
ازجمله تغييرات در ترازنامه بانك مركزي را 
منتشر سازد و از سوي ديگر، سازمان برنامه 
و بودجه هم به طور دقيــق توضيح دهد كه 
چه ميزان از بانك مركزي بابت فروش منابع 
ارزي صندوق توســعه ملي پول گرفته و آيا 
اين منابع به حساب هاي بانك مركزي منتقل 
شده و اجازه دسترســي به اين منابع وجود 
دارد يا اينكه از نظر حســابداري اين منابع 
منتقل شده وليكن منابع ادعايي همچنان 

جزو منابع مسدود شده است؟

هنرمديريتكسريبودجه
نوبخت در گفت وگوي اخير خود گفته است 
هنرمان اين اســت كه بدون پول پرفشــار 
بانك مركزي، هم طرح هاي عمراني در حال 
پيشــرفتند و هم حقوق و يارانه ها به موقع 
پرداخت مي شــوند. اين اظهارنظر البته در 
شرايطي مطرح مي شود كه پايه پولي رشدي 
كم ســابقه را تجربه كرده و اگــر اين ميزان 
رشد پايه پولي و انبســاط در سياست هاي 
پولي به دليل تنگناي بودجه اي دولت نبوده، 
بانك مركزي بايد توضيح دهد كه پول پمپاژ 
شده و پرقدرت در كجاها هزينه شده است؟ 
يا دست كم براي جلوگيري از انحراف منابع 
پرقدرت بانك مركزي، اين نهاد وقتي دولت 
احساس نياز نمي كند، دستور دهد تا جلوي 

انتشار آن گرفته شود!

كدامكسريبودجه؟
رئيس سازمان برنامه و بودجه معتقد است 
كه آنچه درباره كسري بودجه دولت عنوان 
مي شود نشــان دهنده شفاف ســازي اين 
ســازمان اســت اما برخي ها بدون داشتن 
اطالعــات كافي درخصوص اعــداد و ارقام 
واقعي از كســري بودجه دولــت صحبت 
مي كنند! به گزارش همشــهري، ماجراي 
اصالح ســاختار بودجه هم كه قرار بود در 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نهايي شود، 

پس از گذشته 2ســال به تصويب نرسيده 
و حاال نمايندگان مجلــس درصدد اصالح 
ساختار بودجه هســتند، نوبخت مي گويد: 
همان برنامه را به مجلــس جديد داده ايم و 
مي تواند برنامه اصالح ســاختار را بررسي 
كند، البته حرف زدن درباره »اصالح ساختار 
بودجه« بســيار آسان اســت اما همين كه 
بخواهند اين شير را خالكوبي كنند مي بينيد 

كه چه شير بي يال و كوپالي مي شود.

مجلسدرآزمونبودجه
بخش ديگري از گفت وگــوي نوبخت ظاهرا 
دعوت از مجلس بــراي حضــور در آزمون 
اصالح بوده است؛ جايي كه نمايندگان بايد 
درباره سرنوشــت 13۴هزار ميليارد تومان 
يارانه تصميم گيــري كنند، به گفته نوبخت، 
همه از اصالح ســاختار بودجه به عنوان يك 
جراحي بزرگ يــاد مي كنند و مي گويند كار 
آســاني نيســت و اميدواريم مجلس برنامه 
اصالح ســاختار بودجه را مصوب كند تا آن 
را اجرا كنيم، البته اعمال كوچكترين تغيير، 
اعتراضات بسياري را برخواهد انگيخت.رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه به طور غيرمستقيم 
به نمايندگان يــادآوري مي كند كه ۵0هزار 
ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم؛ كدام 
بخش آن را اصالح كنيم كه داد كسي درنيايد 
و خساراتي را به ما تحميل نكند؟ او مي گويد: 
دولت به لزوم اصالح ساختار بودجه، معتقد 
است و منتظر نظر مجلس هستيم تا پس از 
تصويب آن از ســوي نماينده هاي با انگيزه 

مجلس آن را اجرا كنيم.

تأثيرتحريمبردرآمدهاينفتي
رئيس ســازمان برنامــه و بودجه مي گويد: 
اگرچه كمتر از 6درصد از آنچه بايد از محل 
درآمدهاي نفتي محقق مي شد، محقق شده 
اما 7۵درصد درآمدهاي مالياتي سال جاري 
تا كنون محقق شــده كــه 20درصد بيش 
از ســال گذشــته در همين تاريخ است و 
۵8درصــد واگذاري هاي مالــي نيز محقق 
شده است. وي مي افزايد: براي كل سال99، 
فقط 11900ميليارد تومــان درآمد از اين 
محل، پيش بيني كرده بوديــم اما قريب به 
16هزار ميليارد تومان در چهار ماه گذشته، 
توانسته ايم سهام واگذار كنيم كه تا حدودي 
كســري عدم تحقق درآمد ناشي از فروش 

نفت را جبران كرده است.

طعنهبهبانكمركزي!
نوبخت اما همچنان اصــرار دارد كه از بانك 
مركــزي بــراي پرداخت هــاي بودجه اي 
پولــي دريافــت نكرده اســت و دولت به 
ميزان درآمدهايش هزينه كرده اســت. او 
درباره ابهــام در هزينه كــردن منابع ارزي 
صندوق توســعه ملي با دريافت ريال آن از 
بانك مركزي مي گويد: ســال97، ورودي 
صندوق ۵,۴ميليارد دالر از فروش نفت بود 
كه 1۴.۵درصد سهم شــركت نفت، از اين 
مبلغ كنار رفت و مقام معظم رهبري اجازه 
دادند كه به جاي 32درصد آن، احتياطا فقط 
20 درصد درآمد نفتي را به صندوق واگذار 
كنيم و 12درصد را كنار بگذاريم براي روز 
مبادا. او توضيح مي دهد كه از اين منبع در 
سال97 استفاده نشــد ولي در سال98 كه 
شرايط سخت تر بود؛ استفاده شد، بنابراين 
اگر فروش اين 12درصد، مشكل آفرين بود 
كه فروش مابقي حدود 80درصد آن نيز بايد 
مشكل ايجاد مي كرد! ما اين ارز را در اختيار 
داشتيم و بانك مركزي يا اين ارز را فروخته 
و يا همچنان نزد خود نگه داشته است. اگر 
همچنان آن را نگه داشــته كه بهتر اســت 
همين االن آن را عرضه كرده و بازار را كنترل 
كند! او حتي تورم زا بودن هزينه كردن ريالي 
منابع صندوق توســعه ملي توسط دولت را 
غيرتورمي مي داند و مي گويد: عربســتان 
هم ۵8هزار ميليارد دالر از ذخاير صندوقش 
اســتفاده كرده و دچار چنين تورمي نشده 
اســت؛ البته صندوق توسعه ملي هم نوعي 
صندوق ذخيره اي است كه به وقت بايد از آن 
استفاده كنيم ولي در سال جاري ما چنين 

كاري نكرده ايم.

خدايارخاشع
دبير كميته شركت هاي سرمايه گذار در ساخت آزادراه ها
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محمدباريكاني
خبر نگار

اصفهــان بــار ديگر در 
ميراث
حوزه ميــراث  فرهنگي جهاني

خبرساز شــده و اين بار 
مالك يك مجتمع تجاري توانســته 
است حكم ساخت وساز به ارتفاع 9متر 
را از ديوان عدالت اداري اخذ و اقدام به 
باال بــردن ارتفــاع خــارج از ضوابط 
ميراث فرهنگي در همســايگي نقش 

جهان كند.
به گزارش همشــهري، ايــن دومين 
تجربــه تكــراري ارتفاع گيــري يك 
ساخت وســاز جديد در حريم ميدان 
نقش جهان اصفهــان پس از ماجراي 
بــرج بلندمرتبه جهان نمــا در حريم 
اين اثر ثبت جهاني شده كشور است 
كه موجب هشدار حذف نقش جهان 
از فهرســت ميراث جهاني يونسكو از 
سوي نماينده شــوراي جهاني بناها و 

محوطه هاي تاريخي در ايران شد.
 در تجربه نخست، ســال 1370بود 
كه برج جهان نما بــر ويرانه هاي يك 
كاروانســراي تاريخي ثبت ملي شده 
ارتفاع گرفت و 10ســال پــس از آن 
يونسكو هشــدار داد كه ميدان نقش 
جهان اصفهان را به دليل نقض حريم 
بصــري ايــن مجموعه توســط برج 
جهان نما از فهرســت ميراث جهاني 
خارج مي كند. تنها با اين هشدار بود 
كه قد جهان نما كوتاه تر شد و يونسكو 
از قرار دادن نام ميــدان نقش جهان 
اصفهان در فهرســت ميراث در خطر 

جهان خودداري كرد.
حاال با يــك مجتمــع تجــاري در 
ساخت وســاز اوليــه، حتــي ضوابط 
ميراث فرهنگــي را نيــز رعايت نكرد 
و 3 طبقــه پاركينــگ بــدون انجام 
بررسي هاي باستان شناسي در حريم 
ميــدان نقش جهــان حفر كــرد، با 
شكايت به دســتگاه قضايي توانسته 
اســت حكم باال رفتن ارتفاع تا 9متر 
را از ديوان عدالت اداري دريافت كند 
و با افزايش ارتفاع حريم بصري ميدان 

نقش جهان را از بين ببرد. صدور اين 
حكم قضايــي در شــرايطي صورت 
گرفته اســت كه ارتفاع ساخت وساز 
در حريم آثار تاريخي كشور تا 5.5متر 
مجاز اســت و هرگونه ساخت وســاز 
بدون رعايت قانــون ارتفاع در حريم 
آثــار تاريخي به معنــاي نقض حريم 
اثر تاريخي و از منظــر قوانين ميراث 

فرهنگي، اقدامي غيرقانوني است. 

ماجرايارتفاعگيريدرحريمنقش
جهان

مســئوالن اداره كل ميراث فرهنگي 
اســتان اصفهان و شــهرداري شهر 
اصفهان، البته به اعالم سايت صداي 
ميــراث از هــراس برخــورد قضايي 
به دليل حكم دريافت شــده مالك از 
ديوان عدالت اداري كه مسئوالن هر 
2 دستگاه را به »استنكاف« ملزم كرده 
بود، از هرگونه اظهارنظر درخصوص 
ساخت وســاز جديد در حريم ميدان 
نقش جهان خودداري كرده اند. چون 
براساس حكم دريافت شده درصورتي 
كه شهرداري و ميراث  فرهنگي استان 
اصفهان بــا مالك مجتمــع تجاري 
واقــع در حريم ميــدان نقش جهان 
در باال بردن ارتفاع ســاختمان خود 
همكاري نكنند، بــه كميته تخلفات 
اداري راهنمايي مي شــوند و احتمال 
انفصال آنها از خدمات دولتي به دليل 

بي توجهي به رأي قضايي وجود دارد.

اما مجتمع تجاري مذكور نه تنها حريم 
ميدان نقش جهان را نقض كرده است 
كه باال رفتن ستون هاي طبقه فوقاني 
اين مجتمع، حريم يك خانه تاريخي 
ديگر در همســايگي خود را نيز نقض 

كرده است. 
شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت 
اداري استان اصفهان پس از شكايت 
مالك مجتمع تجــاري واقع در حريم 
ميدان نقش جهان درحكم صادر شده 
چنين آورده است: »معاون شهرسازي 
و معماري اصفهان به شــهرداري آن 
شهر اعالم كرده است كه ملك مذكور 
خارج از طرح پيشــنهادي محدوده 
جنوب ميدان نقش جهان است و چون 
ملك ياد شــده از ابتــدا داراي 9 متر 
ارتفاع بوده نوســازي آن نيز موجب 
تضييع حقوق مكتســبه نخواهد شد. 
براساس اين حكم، چون مالك مدعي 
وجود بناهاي با ارتفاع 11 متر در محل 
شــده بود، تثبيت وضع موجود ملك 
او نيز مورد تأييد قطعــي قرار گرفته 

است.«
شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري 
اكنون همان رأي دادگاه بدوي را كه 
به نفع مالك مجتمع تجاري واقع در 
حريم ميــدان نقش جهــان اصفهان 
صادر شــده بود تأييد كــرده و مالك 
مجتمع هم اكنون در حال ارتفاع دادن 
به مجتمع يك طبقه اي است كه قرار 
است 4متر بيش از حد مجاز قانوني در 

حريم يك اثر تاريخــي ملي و جهاني 
ارتفاع بگيرد.

نقشجهــاندرمســيرخروجاز
يونسكو؟

مهــدي حجــت، نماينده شــوراي 
جهاني بناهــا و محوطه هاي تاريخي 
)ايكوموس( در ايران اســت. او نسبت 
به ساخت وســاز اخير در همسايگي 
ميــدان ثبــت جهاني شــده نقش 
جهان هشــدار داد و گفت كه ترجيح 
منفعت عام بر منفعت خاص توســط 
قوه قضاييه ضروري اســت. حجت در 
واكنش به ساخت وساز اخير در حريم 
ميدان نقــش جهان به ايســنا گفته 
اســت كه احداث هر نوع ساختمان با 
ارتفاع بيش از 5 و نيــم متر در حريم 
آثــار جهاني ازجمله ميــدان جهاني 
نقش جهان خالف اســت و درصورت 
احداث هر بنايي با ارتفاع بيش از اين 
مقدار، ميــدان نقش جهان در معرض 
خطر خروج از فهرســت يونسكو قرار 
مي گيرد. به گفتــه رئيس ايكوموس 
ايران، قانون مي گويــد، حريم ميدان 
نقش جهان بايد آن گونه كه وزارتخانه 
ميراث فرهنگي تعيين كرده اســت، 
حفظ و رعايت شــود و اين قانون بايد 

اجرا شود.
او با اشــاره به اظهــارات اخير رئيس 
قوه قضاييه درخصوص رعايت منافع 
عام توسط ديوان عدالت اداري اعالم 
كرد: منفعت عــام يعني اينكه ميدان 
نقش جهــان در معرض تعــرض قرار 
نگيــرد و درخصــوص احــداث اين 
مجتمع تجاري نيز منفعت خاص بايد 

از بين برود.
حجت، دربارۀ احداث 3 طبقه پاركينگ 
در زيرزمين اين مجتمــع نيز گفت: 
حفاري در حريم آثــار تاريخي قانون 
دارد و بايد ابتدا توسط باستان شناسان 
آن محل حفاري مي شد تا اگر آزاد شد، 
اجازه احداث پاركينگ صادر شود و اگر 
هم آزاد نشود جزو انفال قرار مي گيرد 
و حيثيت ملي پيدا مي كند و كســي 

نمي تواند به آن تعرض كند.

چراغ قرمز هشدار براي صيد غيرقانوني در 
محيط
آب هاي جنوب كشــور روشن شده است. زيست

خبرهاي رســيده به همشــهري نشان 
مي دهد 120كشــتي  با مليت هاي مختلــف كه روند 
مجوزگيري آنها سال گذشته در وزارت جهادكشاورزي 
و شيالت صورت گرفت درحال كف روبي خليج فارس و 

درياي عمان هستند.
گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس نشــان مي دهد 
ســازمان شــيالت ايران با هدف بهره برداري از ذخاير 
برداشت نشــده، صيد تجاري آن  را كه از سال 1387با 
كشتي هاي ترالر كف آغاز كرده، طي سال اخير به دليل 
بي برنامگي و فقدان مديريت هدفمند، صيد شناورهاي 
تخصيص يافته بــراي صيد فانوس ماهيان به ســمت 
ديگري متمايل و اصل فعاليت هاي صيادي اين شناورها 
بر صيد ضمني اين فعاليت عمدتاً ماهي يال اسبي و شبه 

شوريده متمركز شد.
سودآوري اين صيد ضمني، موجب شد تا طي سال هاي 
اخير، تعداد شــناورهاي صيادي ترال كه مجوز صيد 
دريافت كردند و عمدتاً در زمينه صيد ضمني و خارج از 
محدوده پراكنش و تراكم فانوس ماهيان فعال شدند به 
120فروند برسد كه به دليل صدور موافقت اصولي هاي 

زياد مطمئنا اين روند افزايش خواهد يافت.
در پرونده 120كشــتي ترال، ســهم كشــورها هنوز 
به طور كامل براي نهادهاي نظارتي مشــخص نشده، 
اما اطالعات رسيده به همشهري نشان مي دهد عالوه 
بر كشتي هاي چيني، كشــتي هاي كره اي هم وجود 
دارند. همچنين كشتي هايي كه با پرچم ايران نيز كه 
در حال كف روبي ذخايــر آبزيان خليج فارس و درياي 
عمان هستند متعلق به شركت هاي خارجي است كه 

سهامدار آنها چندمليتي هستند.
محمود حجتي، وزير سابق جهادكشاورزي درباره صيد 
ترال چيني ها در آب هاي ايــران گفته بود: »آنچه كه 
درباره صيد كشتي هاي چيني مطرح مي شود آن است 
كه كشتي هايي مي توانند مجوز صيادي دريافت كنند 

كه پرچم ايران داشته باشند. د
ر اين فرايند 10 تا 15كشــتي كــه مالكيت چيني و 
پرچم ايران داشــتند، موفق به دريافــت مجوز صيد 
در دريــاي عمان شــدند.« بــا اين اعالم مشــخص 
مي شــود كه تمامي كشــتي هاي داراي مجوز صيد 
تــرال، خارجــي هســتند و صيــادان ايرانــي هيچ 

 منافعــي در كف روبي آب هاي جنوب كشــور ندارند.

ابعادفعاليت120كشتيخارجي
رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسالمي 
اما در گفت وگو با همشــهري از جزئيات كشــتي هاي 
خارجي صيد ترال كه اكنون در آب هاي جنوب كشور 

اقدام به صيد كف زي مي كنند سخن گفته است.
به گفته ســميه رفيعي، تعداد كشتي هاي داراي مجوز 
صيد ترال كه قبال حدود 80فروند بود، امســال طبق 
گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس به 120كشــتي 

رسيده است.
او اعالم كرد: اين كشــتي ها البته مجوز صيد ميان آبي 
دارند. اما براســاس نمونه هاي برداشت شده، مشخص 
شده است كه به صيد كف زي در آب هاي جنوب كشور 

روي آورده اند.
رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس افزود: كف روبي 
آب هاي جنوب كشور با صيد ترال آن هم در شرايطي كه 
نظارت حداقلي توسط شيالت و فقدان نظارت توسط 
سازمان حفاظت محيط زيست وجود دارد، ذخاير آبزي 
براي صيادهاي محلي باقي نمي گذارد، حتي شــرايط 
صيد براي كشتي هاي ترال ميان آبي هم پايدار نمي ماند.

ســميه رفيعي تأكيد كرد: فراكســيون محيط زيست 
مجلس با جديت موضوع صيد ترال را پيگيري مي كند 
و تاكنون نيز 2جلســه رسمي و 2جلســه غيررسمي 
كارشناسي براي بررســي ابعاد وضع موجود صيد ترال 
با حضور كارشناســان و متخصصين در اين فراكسيون 

برگزار شــده اســت. نماينده مردم تهران در مجلس با 
اعالم اينكه فراكسيون محيط زيست مجلس، به گزارش 
عملكرد دســتگاه هاي اجرايي اكتفــا نمي كند افزود: 
بازبيني كارشناسي موضوعات و گزارش هاي ارائه شده 
در مورد صيد ترال كف زي براي مجلس در اولويت است.
او تأكيد كرد: ناگفته پيداست كه ده ها هزار نفر مستقيم 
و صدها هزار نفر غيرمســتقيم در حــال ارتزاق از دريا 
هســتند و نمي توان اين افراد را ناديده گرفت و همه را 
براي منافع گروهي خاص كنار گذاشت. اين اقدامات با 
روح قوانين كشــور نيز در تضاد است. موضوعات مهم 
ديگري نيز در صيــد ترال در حال وقوع اســت. چون 
كشــتي هاي صيادي به مرور وارد محدوده 12مايلي و 
حتي 8مايلي ساحل شده اند و صيد شــبانه نيز انجام 
داده و مي دهند. رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
گفت: دادستان منطقه نســبت به اين موضوع واكنش 
نشــان داده و قوه قضاييه نيز پيگير حفظ منافع مردم 
است كه بدين ترتيب شيالت بايد جوابگوي دستگاه قضا، 

مجلس و مردم باشد.
رفيعي تصريح كرد: در موضوع صيد ترال قصور شيالت 
و سازمان حفاظت محيط زيست در انجام وظايف خود 
كامال مشهود است و اين 2دستگاه بايد پاسخگو باشند.

او گفت: سياســتگذاري شــيالت در انجام وظايف در 
موضوع صيد ترال شــفاف نيست و خطا هم دارد. چون 
بايد از شيالت پرســيد كه ارزآوري خارجي ها در اين 
بخش چه اندازه بوده كه تنها در بحث يارانه ســوخت، 

28ميليارد تومان يارانه به آنها پرداخت شده است؟ 

تهديد دوباره نقش جهان
   يك مركز تجاري حريم ميدان نقش جهان اصفهان را نقض كرد

   نماينده شوراي جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي در ايران 
نسبت به خروج ميدان نقش جهان از فهرست يونسكو هشدار داد

چند كشتي صيادي در آب هاي جنوب فعال است؟
رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس: قصور محيط زيست و شيالت در صيد ترال كامال واضح است و اين دو دستگاه بايد پاسخگو  باشند

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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 شركت استار لينك به عنوان 
زيرمجموعه شركت فضايي اینترنت

اســپيس ايكس روز جمعه 
۵۷ماهواره كوچك ديگر را در ادامه مسير 
پيشرفت پروژه اينترنت ماهواره اي خود به 
فضا پرتاب كرد. اين پرتــاب جديدي در 
رقابت جهاني راه اندازي اينترنت ماهواره اي 
به حساب مي آيد. اسپيس ايكس قصد دارد 
تا سال۲0۲۷ شبكه اي از ۴۲هزار ماهواره را 
در مدار پاييني زمين قــرار دهد تا رؤياي 
اينترنت ماهــواره اي ســريع و ارزان را به 
حقيقت تبديل كند. هم اكنون هم اينترنت 
ماهواره اي در جهان وجود دارد اما سرعت 
آن محدود و قيمت آن بسيار گران است. در 
اين مسير شركت هاي مختلفي در جهان 
رقابت دارند و به همين خاطر اين مســئله 
جنجالي اســت. آيا اينترنــت ماهواره اي 
مي تواند دسترسي يكساني را براي مردم 
جهــان به شــبكه جهانــي مهيــا كند؟ 
فيلترينــگ در كشــورهاي مختلف چه 

آينده اي دارد؟

نيمي از جهان؛ بدون اینترنت
پس از آنكه شــركت آمازون چندي پيش 
مجوز راه انــدازي اينترنت ماهــواره اي را 
از دولــت آمريــكا دريافت كــرد، بحث 
درباره اين تكنولوژي پيشــرو دوباره آغاز 
شــد. اين شــركت با بودجه 10ميليارد 
 Project دالري پــروژه اي را بــا نــام
Kuiper آغــاز مي كنــد كــه طــي آن 
 3۲36ماهواره را در مدار نزديك به زمين

)low-Earth orbit( قــرار مي دهد. البته 
پيش از اين، اينترنت ماهواره اي در اختيار 
بانك ها و كســب و كارهاي بزرگ بوده، اما 
آنچه در اين ميان اهميت دارد، اين است 
كه چند شــركت مانند اســپيس ايكس، 
آمازون، فيس بــوك و وان وب در رقابتي 

نفسگير تالش مي كنند تا اين تكنولوژي 
را با قيمت ارزان، سرعت باال و تأخير پايين 
در اختيار مناطق محــروم از اينترنت قرار 
دهنــد و در عين حال براي خــود درآمد 
كسب كنند. براساس آمارهايي كه تاكنون 
ارائه شده اســت، حدود نيمي از جمعيت 
جهان، يعني 3.۵ميليــارد نفر، از اينترنت 
محروم هســتند و برخالف نيم ديگري از 
مردم جهان تجربه استفاده از شبكه جهاني 
را تاكنون نداشــته اند. اينترنت ماهواره اي 
اميد تازه اي براي دسترسي به اينترنت در 

مناطق دورافتاده است.

اینترنت از آسمان 
اينترنــت ماهواره اي نوعي دسترســي به 
اينترنت است كه در مناطقي كه دسترسي 
به انواع رايج اين تكنولوژي فراهم نيست، 
مي تواند از طريق ماهواره هاي زمين ايستا 
)geostationary satellites( داده هــا 
را به ســرعت منتقل كند. درواقع به جاي 
اينكه از كابل مسي يا فيبر نوري براي انتقال 
داده ها استفاده شود، امواج ماهواره اي اين 

كار را به عهده مي گيرند.
اينترنت ماهواره اي به طور كلي به 3مؤلفه 
اصلي متكي است؛ يك ماهواره كه به طور 
معمول در مدار زمين ايستا قرار مي گيرد، 
تعدادي ايســتگاه زميني كه بــه دروازه 
)gateway( معروفند و داده هاي اينترنت 
را از طريق امواج راديويــي )مايكروويو( 
انتقال مي دهند و يــك آنتن كوچك در 
مكان كاربران كه اغلب يك آنتن بشقابي 
VSAT فرســتنده-گيرنده اســت. ساير 
اجزاي سيستم اينترنت ماهواره اي شامل 
يك مودم در كنار كاربر اســت كه شبكه 
كاربر را بــا گيرنده و يــك مركز عمليات 
شــبكه متمركز )NOC( براي نظارت بر 
كل سيســتم پيوند مي دهــد. ماهواره با 
هماهنگي بــا يــك دروازه پهن باند، يك 
شبكه ستاره اي را ايجاد مي كند كه در آن 
ارتباطات شبكه از طريق پردازنده مركزي 

يا هاب )hub processor( شــبكه كه 
در مركز اين ســتاره قرار دارد، عملياتي 

مي شود.

خارج شدن اینترنت از كنترل دولت ها؟
در اينترنــت ماهــواره اي دوطرفــه كــه 
هم اكنــون وجــود دارد، كاربر نيــازي به 
 اســتفاده از خطــوط تلفــن ADSL يــا 
Wireless براي دريافت و ارســال داده ها 
ندارد و اين فرايند به وســيله ماهواره انجام 
مي شــود. با اين حال، براي استفاده از نوع 
دوطرفــه، تجهيزاتي گران قيمــت مانند 
ريســيور، LNB و ديش Offset مورد نياز 
اســت. نكته ديگر اين اســت كه استفاده 
از اين ســرويس نياز به دريافــت مجوز از 
مراجع قانوني دارد. به همين دليل اســت 
كه به جز دســتگاه هاي دولتــي، بانك ها و 
كســب و كارهاي بزرگ، افراد عــادي قادر 
به اســتفاده از آن نيســتند. براي اينترنت 
ماهواره اي جديد شركت هاي مختلفي در 

تالش هستند تا با ارســال هزاران ماهواره  
كوچك به مدار هــاي پايينــي زمين، كه 
صــورت فلكــي كوچكــي از ماهواره ها را 
تشــكيل خواهند داد، اينترنت را به زمين 
ارسال و به اهداف خود دســت پيدا كنند. 
اين هدف دسترسي ارزان به اينترنتي بسيار 
سريع اســت. هم اكنون ســرعت اينترنت 
ماهواره اي موجود نســبت به سرويس هاي 
فيبرنوري بســيار پايين اســت و عالوه بر 
اين، تأخيــر و پينگ بســيار بااليي وجود 
دارد. شركت هاي فناوري در واقع با پرتاب 
مجموعه اي از ماهواره هاي كوچك به صورت 
شبكه مي خواهند اين مشكل را حل كنند. تا 
پيش از اين دولت ها گلوگاه هاي اصلي ورود 
اينترنت به كشورها بوده اند و مي توانستند 
محتواي مورد نظر خــود را فيلتر كرده و يا 
حتي در مواردي كه تشــخيص مي دهند، 
كل اينترنت كشــور را قطع كنند. اينترنت 
ماهــواره اي مي تواند در ايــن زمينه ايجاد 
مشــكل كند. اما يكي از موانــع دريافت و 

ارسال داده ها، شرايط جوي نامناسب است. 
درواقع باران هــاي شــديد و طوفان هاي 
ســهمگين مي توانند بر امــواج ماهواره اي 
تأثير بگذارند. عــالوه بر ايــن، از آنجا كه 
راه اندازي اينترنت ماهواره اي نيازمند تعداد 
زيادي ماهواره اســت، نور ايــن ماهواره ها 
رصد اجرام آســماني را براي اخترشناسان 
دچار اختالل مي كنــد. همچنين در مورد 
فيلترينگ اينترنت ماهــواره اي اين امكان 
وجود دارد كه حاكميت ها   با ايجاد اختالل 
 در امواج ماهواره اي، موســوم به جمينگ 
)jamming( يا پارازيت ارســال و دريافت 
داده ها را با مشكل مواجه كنند. درنهايت، 
آنچه اكنون شــاهد هســتيم اين است كه 
فعال اينترنت ماهواره اي به گونه اي كه مردم 
انتظار دارند، در دســترس نيست. بنابراين 
بايد منتظر باشــيم تا ببينيم شركت هايي 
كه اكنــون در حال تالش بــراي ارائه اين 
تكنولوژي هستند، در ســال هاي آينده به 

چه نتيجه اي مي رسند.

اسپيس ايكس روز جمعه ۵۷ ماهواره ديگر را در برنامه اينترنت ماهواره ای خود پرتاب كرد تا قدم  جديدی برای دسترسی همه مردم 
جهان به اينترنت برداشته شود

نگاه ديگر

 نگرانی تجار آمریکایی 
از ممنوعيت وي چت

بازرگانان و تجار آمريكايي در چين با تصميم 
جديد كاخ ســفيد درخصــوص ممنوعيت 
اپليكيشــن وي چــت )WeChat( دچار 
سردرگمي شــده اند و ممكن است صدمات 
جبران ناپذيري از اين تصميــم ببينند. به 
گزارش رويتــرز، درحالي كه اين ممنوعيت 
فعال بــراي ۴۵روز اعالم شــده اســت، اما 
مشــخص نيســت درصورت تداوم آن ،چه 
مشكلي براي شركت هاي آمريكايي كه با اين 
اپليكيشن كار مي كنند، به وجود خواهد آمد. 
والمارت، نايك، اســتارباكس و كي اف سي، 
از اصلي تريــن شــركت هايي هســتند كه 
بــا WeChat كار مي كننــد. وي چت يك 
برنامه كاربردي تلفن همراه است كه عالوه 
بر پيام رســاني خدماتي همانند فيس بوك، 
واتس اپ، اينستاگرام و ونمو دارد و چيني ها 
حتي خريدهاي خود را با آن انجام مي دهند. 
اين اپ تقريبا براي زندگي روزمره در چين 
ضروري اســت و بيش از يك ميليارد كاربر 
در نقاط مختلــف جهان دارد. بســياري از 
چيني هاي مقيم آمريكا با دوســتان، اقوام 
و خانواده خود از طريق اين اپليكيشــن در 
ارتباط هســتند. درحالي كه هنوز مشخص 
نيست كه شركت هاي آمريكايي تا چه ميزان 
تحت تأثير اين ممنوعيت قرار خواهند گرفت، 
ريموند وانگ، مدير يك شركت حقوقي در 
پكن در اين خصوص مي گويد كه مشــاغل 
آمريكايي خارج از اين كشــور ممكن است 
بتوانند از ممنوعيت ايجاد شده براي وي چت 
معاف باشــند. جنگ تجاري - سياسي كاخ 
سفيد كه با داســتان ممنوعيت اپليكيشن 
تيك تاك به اوج خود رســيده بــود، حاال با 
وسط كشيدن وي چت وارد فاز تازه تري شده 
است. در اين ميان شركت چيني »تنسنت« 
)Tencent( كه مالك اپليكيشن »وي چت« 
اســت، نيز هدف اقدامات مشابه قرار گرفته 
است. با اين حال، دســتورات صادر شده از 
سوي كاخ سفيد چندان شــفافيت ندارد و 
دقيقا معلوم نيست كه قراراست در روزهاي 
آينده چه اتفاقاتي براي اين ۲ اپليكيشــن 

پرطرفدار چيني رخ دهد.

اینترنتماهوارهایفیلترینگرادورمیزند؟

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

یك دستگاه ارزان قيمت براي اثبات كارایي ماسك
»اريك وستمن« پزشكي اســت كه به عنوان يكي از نخســتين قهرمانان در كشف 
ماسك به عنوان ابزاري براي كاهش شيوع ويروس كرونا شناخته مي شود. او اخيرا با 
يك مؤسسه غيرانتفاعي محلي براي تهيه ماسك هاي رايگان براي افراد كم بضاعت 

همكاري مي كند. 
به گزارش فيز، او در مسير اين كار خيرخواهانه بايد مطمئن شود كه تهيه كنندگان، 
ماســك هاي ناكارآمد كه نه تنها جلوي انتشــار ويروس را نمي گيرنــد بلكه باعث 
ايجاد ايمني كاذب مي شــوند را توليد نمي كنند. بنابراين وي بــه همكاران بخش 
فيزيك دانشگاه دوك روي آورد تا جواب اين ســؤال را پيدا كند: آيا كسي مي تواند 

ماسك هاي مختلف را آزمايش كند؟
دكتر »مارتين فيشر« شيمي دان و فيزيك دان براي اين كار پيشقدم شد. او معموال 
روي مكانيسم هاي جديد كنتراست نوري براي تصويربرداري مولكولي تمركز دارد اما 
براي اين كار يك دستگاه نسبتا ارزان آزمايشگاهي رايج كه به راحتي به صورت آنالين 
قابل خريداري است استفاده كرد. اين مجموعه شامل جعبه، ليزر، لنز و دوربين تلفن 
همراه بود. در يك مطالعه اثبات مفهوم كه در مجله Science Advances به چاپ 
رسيده است »فيشر« و »وســتمن« و همكارانش گزارش دادند كه اين روش ساده و 
كم هزينه با اثبات بصري نشان مي دهد ماســك هاي صورت معمولي نيز در كاهش 

انتشار قطرات ويروس مؤثر است.
محققان پيش از اين مي گفتند بهترين پوشش، ماسك هاي N95 بدون دريچه است 
اما حاال مشخص شده است ماسك هاي جراحي يا پلي پروپيلن نيز به خوبي در مسدود 
كردن قطرات تنفسي حاوي ويروس عمل مي كند. همچنين پوشش هاي پارچه اي 
دست ساز و خانگي نيز پوشــش خوبي را براي جلوگيري از انتشــار ويروس فراهم 
مي كنند و جلوي عبور مقدار قابل توجهي از ويروســي كه به واسطه حرف زدن فرد 

بيمار در هوا اسپري مي شود را مي گيرند.

خبر

100ثانيه خبر

  نرم افزاري براي تبدیل دوربين عکاســي به وب كم 
باكيفيت

شركت نيكون نرم افزاري را ساخته كه مي تواند دوربين عكاسي 
را به يك وب كم با كيفيت بســيار باال تبديل كند. به گزارش نيو 
اطلس، ماه گذشته و به هنگام رونمايي از دوربين مدل Z5، نيكون 
خبر از ارائه نرم افزار جديدي داد كــه مي تواند دوربين هاي اين 
شركت را همانند دوربين هاي پاناســونيك، فوجي فيلم، كانن و 

گوپرو، تبديل به يك وب كم باكيفيت كند.

  برنامه MTN براي خروج كامل از ایران
شركت MTN تنها ســرمايه گذار خارجي حوزه اپراتوري كشور 
مي خواهد سهام خود را در شــركت هاي ايراني طي يك برنامه 
چند ســاله واگذار كند. به گــزارش بلومبرگ، اين شــركت كه 
بزرگ ترين شركت مخابراتي آفريقا محسوب مي شود، تصميم به 
خروج از ايران را بخشي از تصميم استراتژيك خود براي خروج از 
بازار خاورميانه و تمركز بيشــتر بر قاره آفريقا عنوان كرده است. 
MTN در اين راستا قرار است سهام خود را در يك شركت تاكسی 
اينترنتي ايــران و همينطور اپراتور ايرانســل را به صورت كامل 
به فروش برساند. راب شاتر، مدير ارشــد اجرايي ام تي ان در يك 
نشســت آنالين خبري دليل اين كار را پيچيده شدن روزافزون 

شرايط در خاورميانه خوانده است.

  سقف متحرك در یك ون
شركت Knaus Tabbert سازنده ون  و كاروان، در حال افزودن 
يك سيستم جديد به ون هاي مدل۲0۲1 خود است. به گزارش 
نيو اطلس، در اين مدل، سقف ون به وسيله جك هاي كنترل كننده 
با زاويه ۴۵درجه باال مي رود و يك فضاي جديد باالي ون ايجاد 
مي شود كه خنك و نورگير است و در اصل يك پنجره پانوراما براي 
اين وسيله نقليه ايجاد مي كند. اين كار همچنين به فضاي داخلي 

ون مي افزايد و جلوه هاي بصري فوق العاده اي نيز ايجاد مي كند.

  راداري براي كنترل تایرها
محققان دانشگاه كارنگي ملون راداري ابداع كرده اند كه باالي 
تايرهاي خودرو نصب مي شــود و نظارت دائم و زنده بر سالم 
بودن آنها دارد. به گزارش وب سايت AI، به نظر مي رسد كه در 
كنار نشــانگرهاي خودرو، كمبود يك هشداردهنده به خوبي 
احساس مي شــود و آن آمپري است كه نشــان دهد وضعيت 
تايرهاي خودروي ما چگونه است. چرا كه آسيب ديدگي تايرها 
به هنگام رانندگي ممكن اســت عواقب دردناكــي را به همراه 
داشته باشــد. فناوري مورد اســتفاده، »رادار روزنه تركيبي 
معكوس« است. اين تكنيك از چرخش تاير براي تقويت وضوح 
رادارها ســود مي برد و به آنها امكان اندازه گيري ميلي متري 

تغييرات را مي دهد.

  ابداع رگ مصنوعي براي كاهش هزینه درمان
محققان دانشگاه پلي تكنيك تومسك در روسيه، فناوري جديدي 
براي ساخت رگ هاي خوني مصنوعي ابداع كرده اند كه مي تواند 
در كاهش هزينه درمان ترمبوز ســياهرگي عمقي تأثير بسزايي 
داشته باشد. به گزارش وب سايت اسپوتنيك، به گفته اين محققان 
مزيت اصلي اين روش آن است كه سطح خارجي رگ مصنوعي، 
آب دوست است و بنابراين سبب مي شود رگ به راحتي خود را در 
بدن وفق دهد. از ســوي ديگر سطح داخلي آن آب گريز است كه 

باعث مي شود، خون به راحتي در آن جريان يابد.

بدها و خوب هاي مجوز دولتي
در مورد مراكز داده فعاليت آنها منع نشــده 

است.
تشویق پایه به جاي تنبيه پایه: دارنده پروانه بايد بتواند 

از مشوق هاي دولتي استفاده كند؛ در حالي  كه در ايران 5
كســب وكار فاقد پروانه اغلب از فعاليت منع و تنبيه مي شود. در 
مورد مراكز داده تخفيف قيمت ترافيك يا محاسبه برق به قيمت 
صنعتي يا استفاده از هم مكاني مراكز دولتي مشوق است و فعاليت 

ديگران منع نمي شود.
همخواني با استانداردهاي جهاني: مجوزهاي ملي بايد 

داراي تطبيق با اســتانداردهاي جهاني باشــد. اين امر 6
پويايــي، بازبيني و اســتفاده از تجربيات جهانــي را امكان پذير 
مي كند.6 ويژگي باال چك ليستي خواهد بود براي آنكه بدانيم آيا 
اين مجوز دولتي به شيوه درست اعطا مي شود يا بازتوليد همان 

تداعي هاي نامطلوب است.
اعطاي مجوز دولتي يا پروانــه فعاليت در اغلب حوزه ها يك الزام 
براي دولت است؛ فرقي ندارد اين دولت در كشوري توسعه يافته 
باشد يا درحال توسعه. آنچه تفاوت ها را ايجاد مي كند چگونگي 

اعطاي آن است.

كرونا X علم

يك وســيله كه داخل گوش انسان قرار 
مي گيرد، مي تواند عصب اصلي منتهي به فناوری

مغز را به گونه اي تحريــك كند كه افراد 
اصوات ناآشناي يك زبان جديد را بياموزند.

به گزارش نيوساينتيســت، بيش از ۲0سال است كه 
تحريك عصب واگ براي درمــان بيماري هايي مانند 
صرع مورد اســتفاده قرار مي گيرد، امــا معموال بايد 
طي يك عمل جراحي الكترودهايي كاشــته شــوند 
تا به طور مســتقيم با اين عصب در گــردن در تماس 
باشند. متيو لئونارد از دانشگاه كاليفرنيا واقع در شهر 
سانفرانسيسكو و همكارانش يك الكترود شبيه ايرباد 
توليد كرده اند كه مي تواند بخشي از عصب واگ را كه 
در گوش امتداد يافته، بدون نياز بــه عمل ايمپلنت، 

تحريك كند.
لئونارد و تيمــش ايــن دســتگاه را در 36داوطلب 
انگليســي زبان آزمايــش كرده اند. آنهــا عصب هاي 

داوطلبان را درحالي كــه صداهايي بــه زبان چيني 
ماندارين )زباني كه با آن آشنايي نداشتند( مي شنيدند، 
در زمان هاي مختلف با اين دستگاه تحريك كردند. از 
آنجا كه اين تحريك عصبي محسوس نيست، داوطلبان 
نمي دانســتند كه عصبشــان تحريك مي شود يا نه؟ 
همچنين نمي دانســتند كه چه زمانــي اين تحريك 
صورت مي پذيرد. به 1۲نفــر از داوطلبان هم به هيچ 

عنوان اين تحريك عصبي داده نشد.
محققان دريافتند كه داوطلبــان مي توانند در هنگام 
همزماني تحريك عصــب با پخش صــداي كلمات 
مانداريــن يادگيري خــود را تقويت كننــد. لئونارد 
مي گويد: من كامال از اين موضوع شوكه شدم كه فقط 
مقدار كمي تحريك، در مدت زمان بســيار كوتاهي 

باعث مي شود كه يادگيري نسبتا زيادي اتفاق بيفتد.
داوطلباني كه تحريك عصبي دريافت كردند، به طور 
متوســط 13درصــد در طبقه بندي صداهــاي زبان 

ماندارين بهتر بودند و دوبرابر ســريع تر از كساني كه 
از دستگاه اســتفاده مي كردند، اما عصب آنها تحريك 

نمي شد، به باالترين عملكرد دست يافتند.
لئونارد مي گويد: ما فكــر مي كنيم كه تحريك عصب 
واگ باعث مي شود كه افراد در طول فرايند يادگيري به 
موارد صحيح توجه كنند و اين موضوع باعث پيشرفت 
در يادگيري مي شــود. اگرچه اين كار فقط به وسيله 
صداهاي زبان ماندارين مورد آزمايش قرار گرفت، اما 
لئونارد مي گويد كه اين كار در واقع مي تواند براي هر 

زباني انجام شود.
لئونارد مي گويد: هرچه جهان در هم تنيده تر مي شود 
و ارتباطات بيشتري شكل مي گيرد، آموختن زبان هاي 
مختلف و آشنايي با فرهنگ هاي ديگر اهميت بيشتري 
پيدا مي كند. فناوري تحريك عصب واگ كه فرايندي 
غيرتهاجمي، ساده، ارزان و بي خطر است، مي تواند به 

هموار كردن اين مسير كمك كند.

  ابهام در مدت اثربخشي واكسن 
كرونا 

آنتونــي فائوچي، مشــاور كاخ ســفيد 
در پاندمــي كرونــا مي گويد شــانس 
دانشــمندان براي ايجاد يك واكســن 
بســيار مؤثــر كــه بتوانــد محافظت 
98درصدي يا بيشــتر تضمين شده در 
برابر ويــروس كرونا ايجــاد كند اندك 
است. به گزارش سي ان بي سي، فائوچي 
كه مديــر انســتيتوي ملي آلــرژي و 
بيماري هاي عفوني نيز هست، مي گويد: 
دانشــمندان اميدوارند واكســن كرونا 
حداقل ۷۵درصد مؤثر باشد اما اثربخشي 
۵0 تا 60درصدي نيز قابل قبول اســت. 
امــا از آنجايي كه شــانس اثربخشــي 
98درصدي واكســن زياد نيست، هرگز 
نبايد رويكرد بهداشت عمومي و اقدامات 
فاصله گــذاري اجتماعــي را رها كنيد. 
فائوچي تأكيد مي كند: ما نبايد به واكسن 
به عنــوان ابزاري براي خاتمــه دادن به 

پاندمي كرونا نگاه كنيم، بلكه از نظر ما 
واكسن ابزاري براي كنترل اين بيماري 
همه گير است. فائوچي پيش از اين گفته 
بود كه نگران دوام واكســن كرونا است 
و مي گويد: اگر كوويد-19مانند ســاير 
ويروس هاي كرونا عمل كند ممكن است 
هيچ ابزاري نتواند به انســان محافظت 

طوالني در برابر آن را بدهد.

  آســيب كبــدي در بيماران 
كووید-19

محققان دانشــگاه چين در هنگ كنگ 
دريافتند كه بيش از يك پنجم از نخستين 
بيمــاران كوويد-19 داراي مشــكالت 
كبدي هستند كه مي تواند شرايط آنها را 
به مراتب بدتر كند. به گزارش هنگ كنگ 
اســتاندارد، اين تيم به بررسي هزار و۴0 
مورد بيمار كرونايي كه در تاريخ ۲3ژانويه 
تا اول  ماه مه  بستري شده بودند، پرداخت 
و دريافت كه ۲۲.۵درصــد از آنها دچار 
آسيب كبدي شده اند. برآورد وجود آسيب 
كبدي در بيمــاران كوويــد-19 كه در 
بخش ICU پذيرش شــده، از دســتگاه 
ونتيالتور بــراي تنفس اســتفاده كرده 

يا فوت كرده بودند تقريبا 8برابر ســاير 
بيماران است. محققان توصيه مي كنند 
كنترل عملكــرد كبد به عنــوان يكي از 
عوارض جانبي بيماري كوويد-19 حائز 

اهميت است.
آسيب كبدي به شــكل هپاتيت، التهاب 
كبــد يــا هــردو در بيمــاران مبتال به 
كروناويروس هاي مختلف قابل مشاهده 
است. بررسي ها نشــان داد ميزان آنزيم 
كبدي موســوم بــه ALT يــا AST در 
۲3درصد بيماران كه داراي آسيب كبدي 
بودند باال بود. تري چوك فانگ، سرپرست 
تيم تحقيق از دانشــگاه هنگ كنگ، در 
اين باره مي گويد: مطالعه ما نشان مي دهد 
آســيب كبدي در بيمــاران كوويد-19 
شايع بود. اگرچه هنوز تأثير دقيق ويروس 
جديد بر كبد به خوبي مشــخص نشده 

است.

  ریزش مــو جدیدترین عارضه 
كرونا 

متخصصان كانادايي پوســت مي گويند 
برخــي از بيماران كروناويــروس بهبود 
يافته، ماه ها بعد از رهايي از اين ويروس، 

ريزش مو را تجربــه مي كنند. به گزارش 
گلوبال نيوز، براســاس شــكايت برخي 
بيماران از اين عارضــه، مطالعه جديدي 
در اين باره انجام شــد كه نشان مي دهد 
يكي از عــوارض بلندمــدت كرونا كه تا 
به حال گزارش نشــده، ريزش مو است. 
دكتر ناتالــي المبرت، سرپرســت تيم 
تحقيق از دانشــگاه اينديانا، در اين باره 
مي گويد: اگرچه مؤسســه پيشــگيري 
و كنتــرل بيماري هــاي آمريــكا، تنها 
1۷عالمت دائمي بيمــاري كوويد-19 
را شناسايي كرده اســت اما نظرسنجي 
از بيش از 1۵00بيمــار حاكي از وجود 
98عالمت احتمالي است. المبرت  ادعا 
مي كند 6۵.۷درصــد از 1۷00نفري كه 
مورد ارزيابي قرار گرفته اند دچار ريزش 

مو شده اند.
وي عوارض جديد شناســايي شــده در 
اين مطالعه را شامل ريزش مو، ناراحتي 
شديد عصبي، دشواري در تمركز كردن، 
دشــواري در خوابيدن و ديد تيره و تار، 
عنوان مي كند. البته محققــان بر انجام 
تحقيقات بيشــتر در ايــن زمينه تأكيد 

دارند.

آموزش سريع زبان 
با هدفون خاص

 دانشمندان وسيله اي شبيه يك هدفون توليد 
كرده اند كه مي تواند فرايند آموزش زبان هاي 

خارجي را با تحريك يك عصب تسريع كند

فقط از سایت اپراتورها بسته اینترنت 
بخرید

محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات از همه كاربران خواست 
بسته هاي قديمي و ارزان قيمت اينترنت موبايل را تنها از طريق 
سايت اپراتورهاي تلفن همراه تهيه كنند. وزير ارتباطات در پاسخ 
به گاليه كاربري از گران شدن بسته های اينترنت در اينستاگرام 
خود نوشت: بســته ها بايد برگردند.البته اپراتورهاي متخلف از 
مقررات، بسته هاي چندماهه را صرفا روي سايت شان قرار دادند. 
به جاي خريد از اپليكيشن ها يا ستاره مربع ها، صرفا از سايت هاي 

اينترنتي اپراتورها بسته ها را تهيه كنيد. 
از حدود يك مــاه پيش ۲ اپراتور مســلط كشــور قيمت برخي 
بســته هاي اينترنت موبايل را افزايش و بسته هاي بلندمدت و به 
صرفه را از مسيرهاي خريد پركاربرد كاربران حذف كردند. بيشتر 
از 98درصد خريد بســته هاي اينترنت كاربران موبايل از طريق 
اپليكيشن ها يا كدهاي ســتاره مربع صورت مي گيرد. بسته هاي 
به صرفه مانند سه ماهه، شش ماهه و يكساله اما هنوز در سايت 
اپراتورها در دســترس هســتند و مردم درصورت آگاهي از اين 

مسئله مي توانند بسته هاي بسيار ارزان تر تهيه كنند.

ادامه از 
صفحه اول
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شــب  نيمه هــاي   
28خــرداد95، صداهاي گزارش

مهيب انفجار اهالي محله 
شهران را هراســان به خيابان ها كشاند. 
آنها شاهد شعله هاي آتش بودند كه در 
محدوده تقاطع خيابان  هاي يكم شهران 
و كوهســار زبانه مي كشــيد و بســيار 
هولناك بود. ساعتي بعد مشخص شد كه 
لوله گاز در نزديكــي تونل مترو، منفجر 
شده تا گودالي به قطر 100متر و عمقي 
عجيب و غريب درست شود. آتش نشانان 
با 2ساعت تالش، آتش را مهار كردند اما 
آن روز تبعاتش اغلب محله هاي غرب و 
حتي مركزي تهــران را نيز درگير كرد؛ 
آنتن دهــي در جاي جاي ايــن محله ها 
مختل شده بود و تا اواخر روز جمعه كمتر 
جايي را مي  شد پيدا كرد كه سيگنال هاي 
آنتن تلفن همراه تمام و كمال پر باشد. 
اين تمــام ماجرا نبود. چنــد روز بعدتر 
شوراي چهارم شهر از يك سو و سازمان 

مديريت بحران شهر تهران از سوي ديگر، 
زنگ خطري را به صــدا درآوردند كه از 
ناايمن بــودن انبارهاي بــزرگ نفت در 
شهران حكايت داشــت. گزارش هايي 
منتشر شد كه نشان مي داد اگر حادثه اي 
مشابه در شهران رخ دهد، به خاطر وجود 
صدهاهــزار ليتر بنزيــن، فاجعه اي رخ 
خواهــد داد. بــه همين خاطــر مجيد 
فراهاني، عضو شوراي فعلي شهر تهران، 
در پي حادثه بيروت، دوبــاره اين زنگ 
خطــر را بــه صــدا درآورده و گفتــه: 
»فاجعه اي دهشــتناك تر از بيروت در 
كمين تهران است.« با وجود اين، كرامت 
ويس كرمــي، مديرعامل شــركت ملي 
پخش فرآورده هــاي نفتي از ايمن بودن 
انبارها خبر مي دهد. در مقابل اما برخي 
از كارشناســان مي گويند هنوز معلوم 
نيســت اين انبارهاي نفت ايمن شــده 
باشــند و بايد به خارج از شــهر تهران 

منتقل شوند.

انبارها ايمن شده است
ماجراي انتقال انبارهاي نفت به خارج 

از شــهر 5 ســال پيش مطرح شد. آن 
زمان ســازمان پيشــگيري و مديريت 
بحران شهر تهران گزارشــي را درباره 
مخاطرات و لزوم انتقــال تهيه كرد كه 
در شــوراي هماهنگي مديريت بحران 
شهر به تصويب رسيد. سرانجام مصوبه 
وزارت كشور و كميسيون  خاص دولت 
را هم گرفت اما اين اقدام با ورود وزارت 
نفت، منتفي شد؛ چراكه  اين وزارتخانه 
اعالم كرد  مقاوم ســازي و ايمن سازي 
انبارها در دستور كار قرار دارد. از طرف 
ديگر پاي نقش حياتي سوخت رساني 
در مواقع بحران به وســط آمد و گفته 
شد در شــرايط ويژه اين انبارها نقش 
مهمي در سوخت رساني خواهند داشت. 
درحالي كه همچنان اين ســؤال مطرح 

است كه آيا انبارها ايمني الزم را دارند 
يا در برابر حوادثي مثل زلزله، حادثه اي 

بزرگ ايجاد خواهند كرد؟

درس هايي از بيروت
اينطور كه مجيد فراهاني، عضو شوراي 
شهر تهران گفت جدا از انبار نفت شهران 
بايد از حادثه انفجار بيروت درس گرفت 
و با شناسايي نقاط پرخطر در شهر تهران 
و  ديگر شهرها، براي رفع خطرشان اقدام 
كــرد. او گفت: »به دليــل احتمال بروز 
فاجعه و برنامه ريزي بــراي خروج اين 
بمب هاي ساعتي از شــهر  بايد از دولت 
و  مديريت شــهري طلب كمك كنيم و 
موضوع خروج تاسيسات پرخطر از شهر 
تهران بيشتر از گذشــته بايد در دستور 

كار قرار گيرد و شهرداري با كمك دولت 
بايد براي تحقق آن كمــر همت ببندد. 
به عنوان يك  مثال به انبــار نفت محله 
شــهران كه يك  بمب هيدروژني داخل 
شهر و روي گسل زلزله مشــا بنا شده، 
توجه كنيم كــه با مخازنــي غول پيكر 
درســت در بطن بافت مسكوني شمال 
غرب تهران در محله شهران قرار گرفته 
است.  هر روز حدود 300تانكر 30هزار 
ليتري حمل ســوخت از ابر مخازن اين 
انبار نفت بارگيري مي كنند و ســپس 
از وســط بافت مســكوني و خيابان ها و 
كوچه هاي شــهران مي گذرند و نهايتا 

وارد بزرگراه مي شوند.«
او همچنيــن بــه حــوادث رخ داده در 
شــهران هم اشــاره كرد و گفت: »سال 

87 يك تانكــر 30هزار ليتــري بنزين 
در بلوار شــهران واژگون شد و سوخت 
آن، اطراف خانه هاي مســكوني تخليه 
شــد. 29فروردين و اسفند سال85 هم 
دو حادثه مشــابه در شــهران رخ داد؛ 
يكي اطــراف مجتمع كوهپايــه و آن 
يكي در شــهر زيبا. مجددا در سال95 
نيز يك تانكر 32هزار ليتري در ميدان 
دوم شهران واژگون شــد و شايد بخت 
با شــهراني ها يار بود كه بنزين ها روانه 
فضاي ســبز شــد و درختانش را براي 
هميشه خشك كرد اما نكته اينجاست 
كه اين بخت قرار نيست هميشه يار غار 
شهران و تهراني ها باشد. فقط كافي است 
يكي از تانكرها هنگام ســوختگيري در 
كنار مخازن دچار حادثه شــود آنگاه با 
انفجار سريالي مخازن سوخت يكي پس 
از ديگري فاجعــه اي بزرگ تر از بيروت 

برای تهران اتفاق می افتد.« 

كارشناسان در گفت وگو با همشهري از ابهام درباره 
مخاطرات يا ايمن بودن انبار نفت واقع در شمال 

غرب تهران مي گويند 

روزانه 80 تا 90 تانكر به انبار نفت شهران مي آيند و مي روند.

اما و اگرها درباره 
مخازن شهران

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

گزارش 2

ماسك و دستكش، زباله خشك نيستند
دفع زباله هاي تر و خشــك تهران پس از انتشــار بيماري كرونا با 
حساسيت بيشتري روبه رو شده است زيرا مي تواند به عاملي براي 

گسترش بيشتر اين بيماري تبديل شود.
به گزارش همشــهري، مدير تفكيك در مبدأ ســازمان مديريت 
پسماند شــهرداري تهران در همين زمينه به شهروندان توصيه 
كرد تا زباله هايي مانند ماسك و دســتكش را در زباله هاي  تر قرار 
دهند، چراكه جزو زباله هاي خشك نيستند. به همين دليل توصيه 
شده كه شهروندان بعد از مصرف ماسك و دستكش حتما آنها را 
در زباله هاي  تر قرار دهند تا باعث آلودگي نشوند. فرزاد كالنتري 
با اشاره به اجراي طرح تفكيك زباله از مبدأ در تهران اظهار كرد: 
روزانه بين 7 هزار تا 7 هزار و 500 تن توليد زباله داريم كه از اين 

تعداد 300 هزار زباله قابل تفكيك هستند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون زباله ها از مخزن ها تفكيك مي شوند، 
افزود: بايد مانند كشــور هاي ديگر تفكيك زبالــه از مبدأ را آغاز 
مي كرديم. كالنتري با بيان اينكــه تفكيك زباله را با طرح كاهش 
پسماند شــروع كرديم، گفت: بعد از شــيوع ويروس كرونا طرح 
تفكيك زباله از مبدأ را با ۴ منطقــه 6، 16، 21 و 22 آغاز كرديم. 
يك محله اي را درنظر گرفتيم و يك مخزن خشــك و  تر براساس 
شيوه نامه به محالت ارائه كرديم، به گونه اي كه زباله هاي تر هفته اي 

3 بار و زباله هاي خشك هفته اي 2 بار جمع آوري مي شوند.

ماسك و دستكش ها آلوده هستند
يك كارشــناس پســماند نيز با اشــاره به مجتمع آرادكوه كه از 
50 سال پيش پذيراي پســماندهاي تهران و خيلي از روستاها و 
شــهرهاي اطراف بوده اســت، اظهار كرد: كرونا تمام مي شود اما 
ماسك ها و دستكش هاي پالستيكي باقي مي مانند. اين ماسك ها 
و دستكش هايي كه رها مي شوند مي توانند باعث انتقال ويروس 
شوند. سعيد مرادي كيا در يك برنامه تلويزيوني گفت: واقعيت اين 
است كه در دوران اپيدمي كوويد- 19 شرايط خاصي را در آرادكوه 

تجربه مي كنيم.
او افزود: اين مجتمع روزانه پذيراي پســماندهاي مختلف شــهر 
تهران ازجمله منابع خانگي و غيرخانگي است. تمام پسماندها را 
جمع آوري  و به مجتمع آرادكوه منتقل مي كنيم و آنجا به وسيله 
ماشين آالت و نيروهاي انساني اين پسماندها را تفكيك كرده و به 
صنايع بازيافت مي فرســتيم و آنهايي كه بازيافت شان مقرون به 
صرفه نيست براي توليد برق استفاده مي كنيم، يا درنهايت مجبور 
هستيم در مراكز دفن، دفن كنيم. مرادي كيا توضيح داد: در دوران 
كرونا موضوع كاماًل برعكس شد. مجبور شديم بازيافت را به خاطر 
سالمتي نيروهاي انساني و مردم در تهران و كل كشور متوقف كنيم 
تا جلوي انتشــار بيماري را بگيريم. چون دوستان مجبور بودند با 
دست گاهي اوقات اين تفكيك را انجام بدهند. تمركز اصلي ما در 
اين دوران روي پسماندهاي بيمارســتاني بود. همانطور كه كادر 
درماني ما مجبور بودند 2۴ ساعته كار كنند، نيروهاي دفن ما هم 
مجبور بودند با شيفت هاي دو سه برابري و به صورت 2۴ ساعته اين 
پســماندها را با رعايت موازين بهداشتي براي اينكه جلوي شيوع 
پسماندها را از مناطق جنوبي تهران بگيرند دفع كنند و از اين مورد 

توانستيم سربلند بيرون بياييم.
وي بيان كرد: تست كروناي تعدادي از نيروهاي ما مثبت شد ولي 
خوشبختانه ســريع شناسايي شــدند و براي تست هاي بيشتر و 

مراقبت و استراحت به منزل فرستاده شدند.
اين كارشناس پسماند با اشــاره به اينكه سايت هاي دفع كشور و 
مجتمع آراد كوه به دليل بيماري كرونا پررنگ تر و از طرف صدا و 
سيما هم ديده شدند، تصريح كرد: اما حقيقت اين است كه ما خارج 
از دوران كرونا هم درگير برخي مسائل مثل توليد باالي پسماند و 
باال بودن ميزان شيرابه هستيم. وقتي مردم كيسه پسماندشان را 
در سطل رها مي كنند اين پايان كار نيست. حدوداً در شهر تهران 
1۴ هزار پاكبان فعالند كه تعداد زيادي از معابر و خيابان هاي شهر 

را پاكيزه مي كنند تا محيطی تميز و بهداشتي داشته باشيم.

احمد صادقي، رئيس كميته مديريت شــهري مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام و رئيس پيشين سازمان مديريت بحران شهر تهران:

انبار نفت شهران يك  موضوع چندين ساله است كه ورود جدي به آن 
از گزارشي كه ابتدا در سازمان مديريت بحران تهران تهيه كرديم، 
آغاز شد. اين گزارش با نتيجه گيري الزام انتقال انبار نفت به خارج 
از شهر، اگرچه در شوراي هماهنگي مديريت بحران تهران، وزارت 
كشور و كميســيون تخصصي دولت به تصويب رسيد اما با ورود 
وزارت نفت براي ايمن سازي، عملياتي نشد. آن زمان وزارت نفت 
اعالم كرد كه از يك طرف براي مقاوم سازي انبار هزينه هنگفتي را 

صرف كرده اند و از طرف ديگر انبارها در زمان 
ويژه مي توانند نقش حياتي خــود را براي 
سوخت رساني ايفا كنند. اين ادعا درست است 
اما آيا تهران شهري بدون مخاطره و ايمن از هر 
لحاظ به حساب مي آيد؟ به هر ترتيب گزارش 

وزارت نفت بايد بررسي شود و كارگروه ويژه اي كه براي اين منظور 
تشكيل شــده بايد گزارش چندصفحه اي را تحليل كرده و نتيجه 
نهايي را اعالم كند. نظر بنده به عنوان كسي كه سال ها روي مسئله 

كار كردم، بر انتقال مخازن به بيرون از شهر است.

كرامت ويس كرمي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي:

انبار نفت شهران استانداردهاي ايمني الزم را دارد و وجود آن براي 
سوخت رساني ايمن و مطمئن در سطح تهران حياتي است. مثلث 
حياتي سوخت رساني در شهر تهران وجود دارد. اين مثلث شامل 
3انبار نفت جنوب و انبار نفت ري جنب پااليشگاه، و شمال غرب 
تهران كن و شمال شرق تهران قوچك مي شود. طي ساليان گذشته 
مكاتباتي صورت گرفته و جلسات كارشناسي و مديريتي درون و 
برون سازماني با هماهنگي و همكاري دستگاه هاي ذيربط انجام 

شده كه در تمامي اين جلسات با مباحثي كه 
مطرح شده ضرورت وجود انبار نفت در آن 
نقطه و رعايت استانداردهاي فني و ايمني 
مورد توجه قرار گرفته اســت. در نهايت 
تمام تصميمات منجر به اين شده كه انبار 

نفت شهران با توجه به اينكه يكي از انبارهاي نفت حياتي جهت 
سوخت رساني در كالنشــهر تهران بوده و استانداردهاي الزم را 
دارد، وجود آن نيز براي سوخت رساني پايدار و ايمن و با كمترين 

تردد ناوگان نفتكش در سطح شهر بسيار ضروري است.

انبار شهران ايمن استگزارش انبارها دوباره بررسی شود

   زنگ خطر عبور تانكرهاي بنزين
ســاخت انبــار نفت به ســال۱3۵3 
برمي گردد؛   قريب به نيم قرن پيش كه 
شهران در حاشيه حريم تهران بياباني 
بيش نبود و انبار نفت شهران و مخازن 
عظيم  آن در بيابان بنا شدند. اما پس از 
سال ها انبار نفت شهران درست در وسط 
بافت مسكوني قرار گرفت و صدها خانه 
عمودي با يكي از مهم ترين مراكز تأمين 
سوخت پايتخت همسايه شده اند. در 
اين بين   جدا از خود مخازن، تردد روزانه 
80 تا 90 تانكر بــا ظرفيت 30 هزار ليتر 
حدود ۲70 هزار ليتر بنزين و گازوئيل را 
از مخازن سوخت در شهران به مناطق 
غربي و شــمالي تهران مي برند. عبور 
اين تانكرها از دل بافت مســكوني نيز 
به عنوان خطري بزرگ براي محله مطرح 

مي شود.

مشاركت شــهروندان در اداره 
و توسعه شــهر، ضامن سالمت 
ســازوكارهاي اجرايي، كارايــي برنامه ها و رضايت 
شهروندان است. باوجود شكل گيري آگاهي در بدنه 
مديريت شهري درخصوص ضرورت مشاركتي كردن 
اداره شهر و انعكاس اين ضرورت در برنامه ها و اسناد 

باالدستی ازجمله برنامه ســوم توسعه شهر تهران، 
هنوز چگونگي و سازوكار عملي تحقق اين مشاركت 

مشخص نشده است.
كميسيون شهرســازي و معماري شوراي اسالمي 
شــهر تهران در دوره پنجم ســعي كرد بابرگزاري 
جلســات و نشســت ها و همايش هــا و دعــوت از 
شــهروندان و صاحب نظران و حضــور در محالت و 
ارتباط با شــوراياران و مردم مسير گفتمان سازي را 
براي بسياري از مسائل شــهري باز كند و همچنين 

مبتني بر همين ضرورت، نسبت به پيشنهاد و تصويب 
آن در برنامه 5 ساله سوم شهر تهران اقدام كرد و در 
ادامه در راستاي مأموريت هاي خود درصدد است با 
ايجاد تاالر شهر بســتر و فضاي نرم افزاري مناسب 
براي تحقق مشاركت عمومي در اداره و توسعه شهر را 
فراهم كند. اميد است با همكاري شهرداري و شوراي 
شــهر در آينده اي نه چندان دور امكان اســتفاده از 
نظرات شهروندان در چارچوب برنامه هاي تاالر شهر 

اجرايي شود.

ادامه از 
صفحه اول

تاالر شهر تجلي مشاركت 
مردمي در اداره شهر

پروانه ساخت پالسكو  به زودي صادر می شود
شهردار منطقه 12 تهران از صدور پروانه ساختمان پالسكو در هفته آينده خبر داد. 

 ساخت 
علی محمد سعادتی در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص صدور پروانه و ساز

ساختمان پالسكو گفت: پروانه ساختمان پالسكو در حال انجام عمليات نهايی است 
و ان شاءاهلل ظرف هفته آينده حتما صادر می شود.  او درخصوص وضعيت كسبه پاركينگ پروانه در 
پی تبديل مكان كسب درآمدشان به پاركينگ ساختمان پالسكو گفت: پاركينگ پروانه دو مسئله 
جدی داشت؛ اين پاركينگ ناايمن بود و همچنين شيوع كرونا و تمهيداتی كه برای جلوگيری از 
تجمع اتخاذ شد، منجر به تعطيلی آن شــد. پس از آن پيشنهاد داديم بخشی از كسبه ای كه نياز 
اقتصادی جدی تری دارند در پارك شهر استقرار پيدا كنند.  سعادتی افزود: بين كسبه بحثی پيش 
گرفته شد كه از اين مكان به جای ديگری نمی رويم. در نهايت نزديك به 500 نفر برای جابه جايی 
اعالم آمادگی كردند و ما نيز در تالش بوديم و هستيم كه اين بازار مجددا برگزار شود،  اما به پيك 

دوم كرونا برخورد كرديم و دست به عصاتر حركت می كنيم.
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جشن قهرماني پرسپوليس در ورزشــگاه خالي آزادي هم با حواشي فراواني همراه بود. از 
تأخير در شروع مراسم و بي نظمي هاي هميشگي كه بگذريم، به مهم ترين اتفاق اين جشن 
مي رسيم كه با هنرنمايي مديرعامل پرسپوليس رقم خورد. مهدي رسول پناه كه اين روزها 
تحت فشار رسانه ها و هواداران قرار گرفته، حضور پررنگي در جشن قهرماني داشت و چيزي 
نمانده بود در اتفاقي تاريخي جام قهرماني را هم باالي سر ببرد! پس از اينكه سيدجالل جام 
را از وزير و سرپرست فدراسيون تحويل گرفت و قصد داشت با تغيير جايش جام را باالي سر 
ببرد، صحبتي ميان او و مديرعامل ردوبدل شد، صحبتي كه حاال جزئيات جديدي از آن 
منتشر شده است. برخي از رسانه ها مدعي هستند سيدجالل در اين صحنه باال بردن جام را 
به آقاي مدير تعارف مي زند و او هم از اين موضوع به شدت استقبال مي كند اما در ادامه قيد 
اين حركت را مي زند. در مقابل برخي ها مدعي هستند نه تنها تعارفي از سوي سيدجالل در 
كار نبوده بلكه خود رسول پناه از كاپيتان تيمش مي خواهد تا به صورت مشترك جام را باالي 
سر ببرند. اينطور كه گفته مي شود سيدجالل كه از اين درخواست شوكه شده، با آن مخالفت 
مي كند و از رسول پناه مي خواهد خودش به تنهايي جام را باال ببرد. جالب اينكه در ابتدا آقاي 
مدير اين موضوع را قبول مي كند اما در ميانه راه منصرف شده و جام را به خود سيدجالل 
پس مي دهد! البته خود رسول پناه هيچ اظهارنظري درخصوص اين اتفاق نداشته اما بدون 
شك باال بردن جام توسط او مي توانست جنجالي بزرگ را رقم بزند. اين را هم فراموش نكنيم 
كه همين االن به  دليل خوانده شدن نام استوكس در جشن قهرماني، هواداران انتقادات 
فراواني از تيم مديريتي پرسپوليس داشته اند و حتي شنيده مي شود بازيكنان هم از اين 

اتفاق حسابي شاكي شده اند.

وقتيآقايمديرجامميخواست!

 سومين قهرماني زنيت با سردار
زنیتسنپترزبورگبهسومینجامقهرمانياشدراينفصلرسید.زنیتسنپترزبورگدرحضور90دقیقهای
سردارآزمون2بريکلوکوموتیومسکوراشکستدادتاپسازکسبجامهایقهرمانیلیگبرتروحذفیروسیه
درسوپرجاماينکشورنیزقهرمانشدهباشد.

بهــروز رســايلي| درروزيکهجشــنقهرماني
پرسپولیسبدونحضورهوادارانبهاندازهکافي
سردوبيروحبود،شکستغیرمنتظرهاينتیم
برابرذوبآهنکارراخرابترهمکرد.غیرازاين
امابازيجمعهشبچندنکتهکلیديهمداشتکه

نبايدبهآسانيازکنارشعبورکرد.

1  »بي انگيزگــي« بهانه يحيــي گل محمدي براي 
شكســت پرســپوليس برابر ذوب آهن بــود؛ آنچه 
نمي توان پذيرفت. قطعا بعد از مسجل شدن قهرماني 
عطش تيم براي اســتمرار در مسير موفقيت كاهش 
مي يابد، امــا اين مســئله در مورد هر مســابقه اي 
مي توانست صدق كند، غيراز بازي با ذوب آهن. مسلما 
بازيكنان پرسپوليس دوست داشتند با برد به استقبال 
جشن قهرماني بروند. روند بازي هم نشان مي داد آنها 
انگيزه كافي داشــتند. پس يحيي نبايد آدرس غلط 
بدهد. بازبينــي فني اين بازي به پرســپوليس براي 
موفقيت در جام حذفي و ليگ قهرمانان آسيا كمك 
خواهد كرد. يحيي بايد با خودش خلوت كند و ببيند 
آيا واقعا بهترين پســت بازي دادن بــه وحيد اميري 
دفاع چپ اســت؟ آيا مهدي عبدي به عنوان مهاجم 
فيكس، نياز تيم را برطرف مي كند؟ آيا مهدي شيري 
بهترين كارايــي را در منطقه راســت دارد؟ اگر اين 
سؤاالت پاسخ درست و دقيق پيدا نكنند، امپراتوري 

پرسپوليس زودتر از حد تصور سقوط خواهد كرد.
2  خطر بــراي پرســپوليس يعني اينكــه بوژيدار 
رادوشوويچ در 2 بازي اخير روي يك شوت و 2 موقعيت 
نصفه ونيمه رقبا، 2 گل خورده اســت. صد البته رادو 
محبوب هواداران است و توانايي هايش را هم قبال نشان 
داده است. هر گلري هم ممكن است دوران افت داشته 
باشد، اما اگر پنجره پرسپوليسي ها باز بود و قرار شد براي 
جذب دروازه بان اقدام كنند، بايد حتما روي اين موضوع 
بررسي بيشتري داشته باشند. هر گلر دوم خوبي، لزوما 
يك گلر اول مطمئن نيست. اين مسئله را امسال حسين 

حسيني در استقالل به خوبي ثابت كرده است.
3  كليــدواژه مربيگــري يحيــي گل محمدي در 
همه تيم هايش »فوتبال مالكانه« اســت. در بازي با 
ذوب آهن هم مخصوصا در نيمــه دوم توپ و ميدان 
در اختيار سرخپوشان بود، اما عجيب است كه شايد 

به جز ضربه سر اوساگونا هيچ موقعيت گل قابل ذكري 
براي پرسپوليس در اين مســابقه خلق نشد. حداقل 
سير حركتي بارسلونا به عنوان نماد فوتبال مالكانه در 
15سال گذشته نشان داده آفت اين سبك مي تواند 
اصرار بيهــوده بر حفظ توپ به جــاي خلق موقعيت 
باشد. پرسپوليس يحيي امســال نمونه هاي ديگري 
از همين مدل بــازي را مثال در نيمــه دوم داربي با 
استقالل و مسابقات آســيايي برابر الريان و الشارجه 

نشان داده بود. پس مسئله جدي است.
4   مسئله محمد نادري بايد روشن شود. ابتدا گفته 
شد اين بازيكن مصدوم است و برخي شائبه برخورد 
انضباطي را هم در مورد او مطرح كردند، اما گويا دليل 
غيبت نادري هيچ كدام از اين مســائل نيست. ظاهرا 
قرارداد قرضي مدافع چپ سرخپوشــان تمام شــده 
و پرسپوليســي ها به خاطر تبعات احتمالي حقوقي 
مي ترسند از او استفاده كنند. در اين صورت حقيقت 
بايد به مردم گفته شود. عجيب است كه هواداران در 
هيچ موردي محرم تلقي نمي شــوند؛ حتي موضوع 
به اين ســادگي. غيراز اين باشــگاه تا قبل از شروع 
مســابقات جام حذفي بايد تكليــف ادامه همكاري 
با نــادري را در تعامــل با باشــگاه كورتريك بلژيك 

مشخص كند.
5   از لطايف فوتبال ايران، يكي هم اين است كه در 
پرســپوليس از صغير تا كبير عليه مديريت باشــگاه 
موضع مي گيرنــد، اما روي اســتيج قهرماني، جالل 
حسيني در آماتورترين شكل ممكن بلند كردن جام 
را به مهدي رســول پناه تعارف مي كند. همين نفس 
حضور آقاي سرپرست موقت در اين پست و روي آن 
سكو محل اشكال است، بعد كاپيتان پرسپوليس جام 
را دســت او مي دهد كه بلند كند. بله؛ اينجا فوتبال 

ايران است.
6   از بيــن مصاحبه هــاي بعد از جشــن قهرماني، 
اظهارنظر افشين پيرواني بسيار جالب بود؛ جايي كه 
سرپرست تيم پرسپوليس مدعي شد: »مديران قبلي 
بايد بيشتر دقت مي كردند تا ما امروز اينقدر مشكل 
نداشته باشيم.« مديران قبلي يعني تيم محمدحسن 
انصاري فرد؟ كسي كه شما را به پرسپوليس برگرداند 
و به خاطر اين كار، كل اركان باشــگاه را زيرورو كرد؟ 

چه جالب!

    هشدار به يحيي!
6نکتهدرموردشکستغیرمنتظرهپرسپولیسدرشبقهرماني
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با انجام 3بازي در پنجشنبه شــب 16مردادماه، معماي رقابت در 
باالي جدول ليگ برتر براي كسب سهميه و راهيابي به رقابت هاي 
ليگ قهرمانان آسيا يك مرحله ديگر به رمزگشايي نزديك شد. در 
شبي كه فوالد پيروز شد و استقالل و شهرخودرو به تساوي رسيدند، 
مهم  ترين اتفاق، شكست خانگي سپاهان بود كه اين تيم را تا حدود 
زيادي از رسيدن به سهميه آسيا از طريق جدول ليگ نااميد كرد. 

شــاگردان امير قلعه نويي در اين فصل هرگز در اصفهان شكســت 
نخورده بودنــد و تنها باخت اين تيم در جــدول بازي هاي خانگي 
مربوط به همان بازي با پرســپوليس بود كــه به دليل عدم حضور 
ســپاهاني ها 3 بر صفر اعالم شــد. ســواي آن نتيجه، سپاهان تا 
پنجشنبه تنها تيم شكست ناپذير ليگ در بازي هاي خانگي بود اما 
اسير قدرت و خوش شانسي توامان نساجي قائمشهر در اين هفته ها 
شد. نساجي در همان 10دقيقه ابتدايي با شليك محمد ميري به گل 
رسيد و درحالي كه سپاهان 26شوت ازجمله 7شوت در چارچوب 
و 4شوت به تير دروازه داشت با خوش شانسي تمام 3امتياز كامل را 
از اصفهان به خانه برد. امير قلعه نويي در همان نيمه اول 2تعويض 
انجام داد و ميرزايي و قرباني را به زمين فرستاد كه همين ميرزايي 
با امتياز باالي 7بهترين بازيكن تيمش بود و 2بار تير دروازه حريف 

را لرزاند. اما بهترين بازيكن ميدان عليرضا حقيقي بود كه با 7مهار 
موفق دروازه تيمش را بسته نگه داشت.

اما كيلومترها آن طرف تر در مشهد، اســتقالل اول از حريف عقب 
افتاد، بعد كام بك زد و پيــش افتاد اما در نهايت با كاشــته زيباي 
خلعتبري كه بهترين بازيكن ميدان هم بود نتيجه تساوي را مقابل 
ميزبانش پذيرفت. فوالد هم به ســختي نفت مسجدســليمان را 
شكست داد تا با اين نتايج اســتقالل، تراكتور و فوالد به ترتيب در 
مكان هاي دوم تا چهارم قرار بگيرند. تراكتــور و فوالد با يك بازي 
كمتر از استقالل 3امتياز كمتر از اين تيم دارند و اين فرصت برايشان 
مهيا است تا در بازي هاي دوشنبه شب به آبي پوشان برسند. اما براي 
سپاهان و البته شهرخودرو كار بسيار ســخت شده است. سپاهان 
4امتياز كمتر از اســتقالل دارد و ممكن اســت فردا شب اختالف 

امتيازش با تراكتور و فوالد هم به همين عدد برسد. تيم قلعه نويي 
در 2بازي باقيمانده اش بايد به مصاف شهرخودرو و پيكان برود كه 
يكي براي سهميه آســيا مي جنگد و يكي براي سهميه بقا در ليگ 
برتر. اگر زردپوشــان اصفهان ســهميه مي خواهند بايد از 2بازي 
باقيمانده 6 امتياز كامل را بگيرند و منتظر لغزش رقبا بنشــينند. 
حاال ديگر سرنوشت سپاهان به دست تيم هاي رقيب افتاده و همين 
اتفاق حساسيت بازي اين تيم در جام حذفي را صدچندان مي كند. 
فردا شب دقيقا در همان ســاعتي كه تراكتور و فوالد فاصله شان را 
در جدول با سپاهان زياد مي كنند، اين تيم در بازي با استقالل هم 
به دنبال روزنه صعود به فينال جام حذفي است و هم به دنبال برتري 
امير قلعه نويي بــر فرهاد مجيدي كه هفته گذشــته در بازي ليگ 

خدشه دار شده بود.

سپاهاندرآيسييو
  قلعه نويي از بيمارستان مرخص شده اما تيم 

سپاهان تحت مراقبت هاي ويژه به اميد احياست

 ساري بركنار شد!
مائوريتزيو ساری از هدايت يوونتوس بركنار شد. اين خبري است كه رسانه هاي ايتاليايي عصر ديروز منتشر كردند 
و مدعي شدند باشگاه يووه به زودي بيانيه اي رسمي در اين خصوص منتشر خواهد كرد. از سيمونه اينزاگی سرمربي 

التزيو به عنوان گزينه اصلي جانشيني ساري نام برده مي شود.

خدا را شكر اعتراض ها به فرهاد مجيدي جواب داد و او بعد از بازي با 
شهرخودرو، ديگر مجيد نامجومطلق را به نشست خبري نفرستاد، 
بلكه اين بار تصميم گرفت با فرستادن دستيار دومش به كنفرانس، 
در آستانه روز خبرنگار يك حال اساسي به منزلت رسانه ها بدهد. 
گفتني ها در اين مورد گفته شده و اگر قرار بود نتيجه بدهد، تا االن بايد 
مي داد. به قول معروف »در خانه اگر كس است، يك حرف بس است.« 
با اين اوصاف فقط نگرانيم فرهاد مجيدي يك وقت جامي چيزي ببرد. 
صد البته از خوشحالي هواداران استقالل شادمان خواهيم شد، اما 
نگراني مان از اين جهت است كه مجيدي بعد از نخستين قهرماني، 
كم كم بوقچي هاي تيم را به نشست خبري بفرستد. رزومه آقاي مربي 
هنوز يك خط هم نشده و او اين همه طاقچه باال مي گذارد، حاال ببينيد 

بعد از قهرماني چطور رفتار خواهد كرد!

منتظر بوقچي ها هم باشيد

اين ويــروس منحوس كرونــا در كنار همــه آفت هايش، حداقل 
فضاي استاديوم هاي ايران را پاك كرد. اگرچه اين مسئله به قيمت 
حذف كامل تماشاگران انجام شد، اما الاقل يك مدت است داريم 
حســاس ترين بازي ها را بدون توهين و فحاشــي گسترده، بدون 
حياكن، رهاكن و پرتاب سنگ و شير سماور نگاه مي كنيم. خداوكيلي 
كي سراغ داشتيد بازي استقالل و سپاهان با كلي تصميم مشكوك 
داوري، اينقدر آرام برگزار شود؟ فقط كاش كرونا فكري هم به حال 
اينســتاگرام و صحنه گردانان 16، 17ســاله كانال هاي هواداري 
مي كرد. يعني چي كه بروي به سهراب بختياري زاده به خاطر شادي 
بعد از گل تيمش فحاشي كني؟ اصال مي دانيد سوابق اين آدم چيست 
و چقدر مهره دفاعي ارزشمندي براي استقالل بود؟ اصال مي دانيد 
همان محمود فكري كه به خاطر ابراز عقيده اش آن همه فحش خورد، 

ركورددار بازي در استقالل است؟ كي تمام مي شود اين بساط؟

اينستاگرام را هم پاك كن كرونا!

براي پرداخت طلب برانكو ايوانكوويچ هــزار دليل موجه، حرفه اي 
و اخالقي وجود دارد. او پول كارش را مي خواهد كه حقش اســت، 
به عالوه معمار عصر جديد پرسپوليس بوده و ارزش عملكردش خيلي 
بيش از اين حرف هاست. از همه اينها كه بگذريم خطر محروميت و 
كسر امتياز وجود دارد و طبيعتا باشگاه هر چه زودتر بايد آستين ها 
را باال بزند. همه اين هزار دليل به كنار، دليــل هزار و يكم هم وجود 
دارد و آن خاموش كردن وكيل برانكو اســت. آقاي دارو بوسيچ اين 
روزها حتي از سعيد آذري هم بيشتر مصاحبه مي كند. معلوم نيست 
دسترسي خبرگزاري هاي ايران به اين وكيل كروات چطور است كه 
هر نيم ساعت يك بار يك مصاحبه جديد از او در يك رسانه منتشر 
مي شود. همه حرف ها هم تكراري. آقا، جان مادرتان زودتر پول برانكو 
را بدهيد خالص شويم. آقاي وكيل هم بروند دنبال كارشان ان شاءاهلل.

جان مادرتان زودتر پول برانكو را بدهيد

نكته بازي

   ليون
ليون نخستين تيم فرانسوي در تمام رقابت هاي 
باشگاهي اروپا بود كه يووه را حذف مي كند. ليون 
دومين بار تيم رونالدو را حذف كرد؛ بار اول در فصل 
2010 -2009 و رئال. يووه براي نخســتين بار در 
ورزشگاه جديدش - آليانز - از روي نقطه پنالتي گل 
خورد. آخرين بار در سال2009 در دل آلپي از يورگن 
بوت )بايرن( گل خورده بود. ممفيس ديپاي از ليون 
در 6بازي آخر اروپايي تيمش گل زده. او قبال هرگز 
در اين رقابت ها گلي نزده بود. ۸بازيكن از تركيب 
اوليه ليون در اين بازي كارت گرفتند كه يك ركورد 

اروپايي است.
  سيتي 

سيتي بعد از ليورپول در ســال2009 نخستين 
تيمي بود كه رفت و برگشــت رئــال را برد. تعداد 

بازي هاي اين تيم در ليگ قهرمانان تازه به عدد76 
رسيده؛ 150گل زده و 100گل خورده. دي بروين 
به تنهايي 9موقعيت گل خلق كرد و ركورد آرشاوين 
در سال200۸ را زد. استرلينگ هم صدمين گلش 
را براي من سيتي به ثمر رســاند كه 20تاي آن در 

ليگ قهرمانان بوده.
   رئال

واران پــس از كاريوس )ليورپــول مقابل رئال( و 
الپورت )سيتي مقابل تاتنهام( سومين بازيكني 
اســت كه موفق مي شــود در يك بازي در ليگ 
قهرمانان دو ســوتي منجر به گل بدهد. بنزما با 
ثبت دهمين گلش در مراحــل حذفي پايين تر 
از مســي و رونالدو و مولر چهارمين گلزن برتر در 
مرحله يك هشتم شــد. اين سيزدهمين گلش با 
سر در ليگ قهرمانان بود كه تنها از رونالدو)24( 

آمار ضعيف تري اســت. بنزما در مجموع گل ها 
هم از ركورد لواندوفســكي عبور كرد و با 65گل 
به رده چهارم گلزنان تاريــخ اين رقابت ها صعود 
كرد. كورتوا باز هم نتوانست مقابل منچسترسيتي 
كلين شيت كند و سيزدهمين گلش را هم از اين 

تيم در 10بازي خورد.
   بارسلونا

ديشب 2 بازيكن بارسا هم به ركوردهايي شخصي 
دســت يافتند. پيكه تعــداد بازي هايش در ليگ 
قهرمانان را به 115 رساند كه مســاوي با ركورد 
پويول در بارسلونا است. 4تا از اين بازي ها با پيراهن 
منچستر بوده. مسي هم با بازي ديشب مقابل ناپولي 
از ركورد تعداد بازي هاي گيگز در ليگ قهرمانان اروپا 
عبور كرد و به ركورد 142بازي رائول رسيد. تنها 
كاسياس و رونالدو و ژاوي از او بيشتر بازي كرده اند.

    از زماني كه رئال و رونالدو از هم جدا شدند
       هيچ كدام در اروپا خير نديدند

يك جدايي
رئال مادريد و كريســتيانو رونالدو براي دوميــن فصل پياپي پس از 
جدايي شان از ليگ قهرمانان حذف شدند. آنها با هم 4 بار ليگ قهرمانان 
را فتح كرده بودند. رونالدو فصل قبل به تنهايي مقابل اتلتيكو در كام بك 
تاريخي يوونتوس هت تريك كرده بود و پريشب هم مقابل ليون دبل 
كرد اما اينها براي صعود كافي نبود. رئال هم با 2 اشتباه مرگبار واران 
در شــبي كه رهبر اين تيم يعني راموس غايب بود يك باخت تكراري 
به منچسترسيتي داد و از دور رقابت ها كنار رفت. به اين ترتيب امكان 

رويارويي كريستيانو با رئال در دور بعدي فراهم نشد و من سيتي به ليون 
خورد. اين نخستين بار بود كه رونالدو ظرف 10سال اخير از حضور در دور 
يك چهارم نهايي محروم مي ماند. او تعداد گل هاي خود در مراحل حذفي 
ليگ قهرمانان را به عدد67 رساند كه برابر است با مجموع گل هاي نفرات 
دوم و سوم يعني مسي )46( و مولر )21(. او فقط 25گلش را در يك هشتم 
نهايي ليگ قهرمانان اروپا به ثمر رسانده بود، يكي كمتر از مسي در اين 
مرحله. كل گل هاي ليگ قهرماني مهاجم پرتغالي به عدد130 رساند كه 
تنها 22تيم از او در اين رقابت ها بيشتر گل زده اند. در دوران بعد قرنطينه 
فقط لواندوفسكي به اندازه رونالدو گل زده و آنها يك گل از استرلينگ 
11گله بيشتر دارند. اين دهمين گل اروپايي كريستيانو براي يوونتوس 
بود؛ منچستر )15(، رئال )105( و يووه )10(. حاال او در 46مسابقه 37گل 
براي يوونتوس زده كه ركورد گلزني يك بازيكن در يك فصل براي اين 
تيم اســت. هر 7گل آخر يووه در مراحل حذفي توسط رونالدو به ثمر 
رسيده. اما همه اينها براي تكرار خاطرات پادشاهي با رئال در اروپا كافي 

نبود. حسرت بوفون هم براي فتح اين جام يك سال ديگر تمديد شد.
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   خشكســالی های بیست ســاله خراســان جنوبی امان 
روستانشین هايش را بريده است؛ روستايیانی که در کمبود گزارش

تانكرهای آب رسانی، خشكســالی باغ  و تشنگی دام،  به 
برداشت  بی رويه آب های زيرزمینی روی آوردند. اما همین برداشت های 
بی رويه بحرانی شدن وضعیت دشت های اين اســتان را رقم زد. ازسوی 
ديگر، تا سال های اخیر 400روستای خراسان جنوبی با تانكر آب رسانی 
می شد و اين تعداد، براساس آخرين آمار اعالم شده ازسوی وزارت نیرو، به 
500روستا رسیده که ازمجموع آنها، 148روستای باالی 20خانوار هم در 

وضعیت قرمز قرار دارند.
همچنین 35دشت استان شرايط مناسبی ندارند. براساس اعالم شرکت 
آب منطقه ای خراسان جنوبی، 8دشت در شرايط ممنوعه بحرانی هستند 
و به تازگی 18دشت ديگر هم »ممنوعه برداشت« اعالم شده است. تنها 
9دشت آزاد باقی مانده اســت که به نظر نمی رسد عمر آنها هم، با وجود 

کم آبی های شديد، دوام چندانی داشته باشد.
خراسان جنوبی با 460کیلومتر مرز مشــترک با افغانستان در فهرست 
اســتان های تک رقمی ازنظر بارش باران است. مهاجرت هم در بسیاری 
از روستاهای مرزی اش در نهبندان، سربیشــه، درمیان و زيرکوه سر به 
فلک زده و جمعیت باقی مانده با نامناسب ترين شرايط بحران آبی زندگی 
می کنند. تابستان امسال هم، به دلیل شیوع کرونا و نیاز بیشتر به مصرف 
آب، مشكالت مردم چندبرابر شده و چشم انتظار وعده های وزارت نیرو در 

بهار امسال و مسئوالن استانی برای رفع تشنگی های شان هستند. 

ازخیرآبلولهکشیگذشتهایم
از قاسم آباد و محمدآورد و چاه داشــی بگیر تا چاه بک، بیديكان و کهنو؛ 

آب نیســت. ايــن صحبت هــای پیرمرد 
ســاکن بیديكان نهبندان است که خودش 
را »آقامیــرزا« معرفی می کنــد و می گويد: 
سال هاست که آب شیرين به ما نرسیده و آبی 
هم که با تانكر به اين منطقه می آورند، آنقدر 

شور است که از خیر خوردنش بايد بگذريم. 
او ادامه می دهــد: اين درد اســت که مردم 
بسیاری از روستاهای نهبندان به خاطر کم آبی 
هیچ کاری برای انجام دادن ندارند. کار اصلی 
مردان و جوانان روســتا، نشستن پای ديوار 
و غصه خوردن اســت. ريشه غصه اين است: 
فرزندان مان آواره شهرها شده اند و آنهايی هم 

که مانده اند، در آينده بايد چه کنند؟
فضل اهلل عبداللهی، ساکن روستای سیوجان 

خوسف، زندگی دراين منطقه را شبیه به گیر کردن در بن بست می داند. 
او می گويد: آب نداريم و دام های مان از بین رفته اند. چند سال پیش چند 
گاو و گوسفند داشتم، اما فقط 5رأس گوسفند و 2رأس گاو برايم مانده که 
همین ها را هم به زور نگه می دارم. نه کشاورزی داريم، نه دامداری. حرفه 
ديگری هم بلد نیستیم که کار تولیدی کنیم. کاش مسئوالن حداقل فكری 

برای تامین آب دام های مان کنند. 
اين روستايی به اندک شدن محصوالت کشاورزی اين مناطق هم اشاره 
می کند و می افزايد: در چند سال اخیر محصوالت باغی هم آنقدر کم شده 
که ديگر ارزش کشت و تولید ندارند. قنات ها 
که آب داشــتند، جوابگوی دام و کشاورزی 
بودند، اما اکنون آنقدر آب چاه ها کم شــده 
که مردم ترجیح می دهند به جای کشاورزی، 

دام های شان را سیراب کنند. 

قطعمکررآب
يكی از بانوان ساکن زيرکوه هم درباره قطع 
مكرر آب می گويد: هرسال با وجود وعده های 
فراوان، وضع همین اســت. مصرف آب اين 
روزها به خاطر کرونا افزايش پیدا کرده، اما در 
برخی ساعت ها حتی نمی توانیم ظرف های 
ذخیره را پر کنیم. البته وضعیت اقوام مان در 
روستای زادگاهم بسیار بدتر است. آنها همین 

آب کم را هم ندارند و زنان بايد ساعت های طوالنی برای رسیدن تانكرهای 
آب و پرکردن ظرف های شان منتظر بمانند که همان ها هم کافی نیستند 
و به همه اهالی روستا نمی رسد. حتی نمی توانید تصور کنید زندگی کردن 
دراين شرايط چقدر سخت است. در آنجا بیشــتر اهالی دام های شان را 
فروخته اند تا زنده بمانند، اما معلوم نیست در آينده بايد چطور زندگی کنند. 
اکبر سلیمی، از اهالی روستای مسک در سربیشه هم بیان می کند: از ابتدای 
تابستان تاکنون وضعیت تامین آب نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. 
در برخی روزها 60ساعت قطع مداوم آب داشتیم. زمانی هم که آب وصل 
است، آنقدر با افت فشار و قطع شدن درگیريم که بايد از خیر آب لوله کشی 
بگذريم و با دبه سرگردان تانكرهای آب رسانی شويم. توزيع آب کشاورزی 
هم با بی عدالتی انجام می شود. چند دشت را »ممنوعه برداشت« اعالم 
کرده اند اما اجازه برداشت از دشت اسديه را که برداشت از آن آزاد است به 

ما هم نمی دهند.

افزایشتانکرهایآبرسانی
مديرعامل شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی از افزايش 30درصدی 
ظرفیت آب رسانی ســیار دراستان از اوايل تابســتان خبر می دهد و به 
همشهری می گويد: سال9۷ سرانه تامین آب برای روستاهای استان به 
ازای هرخانوار، 65 لیتر بود که در ســال98 به 89 لیتر رسید. اين میزان 

سهمیه امسال به 120 لیتر افزايش يافته است.
حسین امامی با بیان اين که آب با تانكر به  500روستای استان می رسد، 
عنوان می کند: از اين تعداد 360روســتا آب دارند، اما برای تامین پايدار 

آب بايد آب رسانی با تانكر هم داشته باشیم. 
140روستا هم با بیشترين تنش آبی روبه رو 

هستند که آنها را در اولويت قرار داده ايم.
اين مسئول درباره گاليه های مردم از کمبود 
تانكرهای آب رسانی می گويد: البته مشكل 
کمبود و قطعی مربوط به امســال نیست و 
سال های گذشته نیز وجود داشته است، اما 
امسال شــرايط پايدارتری در مجتمع های 
آب رســانی داريم. 40 تانكر هم به ظرفیت 
ناوگان آب رسانی به مناطق روستايی استان 
افزوده شده است. طبق تفاهم نامه سه جانبه 
آبفا، استانداری و بنیاد برکت هم قرار است 
11تانكر جديد خريداری و بــه اين ناوگان 

اضافه شود. در فاصله زمانی خريد اين تانكرها، هر میزان کمبود آب داشته 
باشیم از طريق تانكر اجاره ای جبران می شود.

طرحکشوریبرایبازسازیلولههایفرسوده
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار خراسان جنوبی هدررفت آب در 
برخی مناطق روستايی و برداشــت آب غیرمتعارف را از عوامل کم آبی 
می داند و می گويد: با توجه به افزايش 2 برابری حمل آب به مناطق روستايی 
استان، مردم نبايد با مشكل کمبود آب آشامیدنی مواجه باشند و اگر چنین 

مشكالتی همچنان وجود دارد، بايد از طريق مسئوالن پیگیری شود. 
ســید کمال الدين میرجعفريان می افزايد: بايد اين نكته را درنظر گرفت 
که طراحی تخصیص آب براســاس میزان نیاز مردم به آب آشامیدنی و 
بهداشتی است، اما در برخی مناطق شاهد اســتفاده از اين منابع برای 
باغچه ها، استفاده در ويالها يا برای دام ها هستیم که ازنظر اخالقی و شرعی 
درست نیست. برداشت آب غیرمتعارف سبب کمبود در شبكه و قطع آب 

آشامیدنی می شود.
اين مســئول به بازديد مديرکل مديريت بحران اســتانداری از شهرها، 
بخش ها و روستاهای استان اشاره می کند و می گويد: در برخی مناطق 
روستايی، فرسوده بودن انشــعاب باعث هدررفت آب می شود و تعويض 
شبكه ها در دستورکار قرارگرفته. قرار است امسال شرکت آب وفاضالب 
اســتان از ظرفیت »ماده18« برای پرداخت تسهیالت و سرمايه گذاری 
به منظور بازسازی شبكه های فرسوده و تامین سیار آب يا مجتمع های 
آب رسانی استفاده کند. اين طرح سراسری است و از سال جاری تا 2سال 

آينده بخش زيادی از شبكه های فرسوده بازسازی خواهند شد. 

تحققوعدهها؛رفعمشکالت
رئیس مجمع نمايندگان استان خراسان جنوبی درمجلس شورای اسالمی 
هم درباره پیگیری های اين مجموعه برای رفع بی آبی و کم آبی روستاهای 
استان به همشهری می گويد: دراين باره جلساتی با مديران آب منطقه ای 

شهری و روستايی داشتیم. درجلسه چند روز 
پیش با استاندار هم بحث بحران کم آبی مطرح 
و وعده های امیدوارکننــده ای دراين زمینه 
داده شد که امیدواريم به پايداری تامین آب 
و رفع مشــكالت بحرانی روستاهای استان 

منجر شود. 
حسین خسروی اسفزار همچنین به بازديد از 
برخی مناطق استان برای پیگیری مشكالت 
مردم دراين زمینه اشاره می کند و می افزايد: 
کمبود آب در بسیاری از شهرها وجود دارد، اما 
مسئوالن هم در تالش برای رفع اين مشكالت 
هستند. برای روستاهای با بیشترين بی آبی 
هم ضرب االجل آب رســانی با تانكر درنظر 
گرفته شده است.  خسروی با اشاره به سفر وزير نیرو و افتتاح چند پروژه 
آبی استان در خرداد سال جاری اظهار می کند: دراين سفر، چند پروژه آبی 
افتتاح شد و وزير هم خبرهای خوشی برای رفع مشكالت آبی استان داشت. 
ازجمله پیگیری جدی طرح انتقال آب از دريای عمان به خراسان جنوبی، 
پايلوت شدن خراسان جنوبی برای اجرای طرح سند سازگاری با شرايط 
کم آبی بعد از تصويب در کارگروه ملی و افزايش میزان آب رسانی با تانكر 
به روستاهای استان از 5 به 10هزار مترمكعب. امیدواريم محقق شدن اين 

طرح ها موجب کاهش مشكالت مردم استان در اين حوزه شود. 

  
بحران کم آبی خراسان جنوبی در ســال های اخیر بارها مطرح و به نذر 
و اهدای آب ازســوی مردم ديگر استان های کشــور منجر شده است؛ 
اتفاقی که البته مرهمی موقت برای درمان اين بی آبی ها به شمار می رود. 
بسیاری از کارشناسان عمرانی بارها تاکید کرده اند چنانچه در 10سال 
آينده زيرساخت های تأمین آب آشامیدنی در روستاهای خراسان جنوبی 
مناسب  سازی و تكمیل نشود، بی   شک استان خالی از سكنه خواهد شد. 
هرچند که مسئوالن استانی و کشــوری، طی ماه های اخیر، وعده رفع 
بخشی از بحران کم آبی اين اســتان را داده اند، اما تأمین آب آشامیدنی 
500 روستا با تانكر، چالشی است که نیازمند تدبیر ويژه و تامین بودجه 
است. محقق نشدن برنامه های عمرانی و اعتبارات قطره چكانی در تكمیل 
پروژه های آبی، بسیاری از استان های کشور به ويژه خراسان جنوبی را با 
چالش کم آبی مواجه کرده است. شرايطی که همچنان ادامه دارد و به گفته 
استاندار خراسان جنوبی حتی در تكمیل شدن پروژه اتصال 50 روستا به 
شبكه آب تا پايان سال هم تامین بودجه و تجهیزات مورد نیاز دخیل است. 
مسئله ای که باز هم ترديدهای به سرانجام نرسیدن طرح های آبی استان را 
به قوت خود باقی نگه  می دارد تا در صورت تامین نشدن بودجه همچنان 
نگرانی ها برای تكرار يک تابستان خشک ديگر برای روستاهای خراسان 

جنوبی وجود داشته باشد. 
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رئیس مجمع نمايندگان استان: 
پیگیری جدی طرح انتقال آب از 
دريای عمان به خراســان جنوبی، 
پايلوت شدن اســتان برای اجرای 
طرح ســند ســازگاری با شرايط 
کم آبی و افزايش میزان آب رسانی 
با تانكر به روستاها کاهش مشكالت 

در اين حوزه را رقم می زند

مديرعامل شرکت آب وفاضالب: 
سال9۷ ســرانه تامین آب برای 
روســتاهای اســتان بــه ازای 
هرخانــوار، 65 لیتر بــود که در 
ســال98 به 89 لیتر رسید. اين 
میزان سهمیه امسال به 120 لیتر 

افزايش يافته است

خراسان جنوبی؛ از کم آبی به  خشکسالی
تداوم کم آبی در استان باعث افزايش روستاهای نیازمند به آب رسانی سیار، بحرانی شدن وضعیت آب های زيرزمینی، صعود آمار مهاجرت و کاهش فعالیت های دامداری و کشاورزی شده است 

مریمسرخوش
خبرنگار
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نمايندگان يازدهمين دوره مجلس 
شــوراي اســامي در قالــب مجلس

19فراكســيون -2فراكســيون 
سياسي و 17فراكسيون غيرسياسي- شمايي از 

اولويت ها و دغدغه هايشان را عيان كرده اند.
فراكسيون هايي مثل »انقاب اسامي«، »گام 
دوم«، »طب ســنتي«، »حمايــت از صنعت و 
صنعتگران«، »اصناف«، »مديريت شــهري«، 
»محيط زيســت«، »كارگري«، »روحانيت«، 
»قرآن و عترت و نماز«، »مناطق آزاد صنعتي-

تجاري« و غيــره ازجمله عناويني اســت كه 
نمايندگان را در فراكسيون هاي مجلس عهده دار 

امور و پيگير مطالبات مردمي خواهد كرد.
اگرچه اساس هويت فراكسيون ها در پارلمان ها 
براساس كرسي هاي فتح شــده از سوي احزاب 
شكل مي گيرد اما در فقدان تأثير گذاري احزاب 
در كشور فراكسيون هاي مجلس شوراي اسامي 
وراي تشكيل فراكسيون اكثريت و اقليت سياسي 
مجلس در ديگر حوزه ها -اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي- به عنوان تشــكل هاي غيررســمي 
متشــكل از نمايندگان همفكر هستند كه بروز 

و ظهورشــان از مطالبات مردم نشات مي گيرد 
و عمدتــا جنبه مشــورتي و همفكــري ميان 

نمايندگان با دغدغه هاي مشترك دارد.
به گزارش همشهري، براساس آيين نامه داخلي 
مجلس نماينــدگان مي توانند در قالب تيم هاي 
حداقل 9نفره فراكســيون هاي متبوعشــان را 
تشكيل دهند. اخبار منتشرشده از مجلس حاكي 
است كه طي 70روز گذشــته -از زمان روي كار 
آمدن مجلس- حدود 19فراكسيون در بهارستان 
اعام موجوديت كرده اند. در اين بين فراكسيون 
انقاب اسامي با 240عضو به عنوان فراكسيون 
اكثريت مجلس اصولگراي يازدهم ميداندار است؛ 
فراكســيوني كه حاصل رايزني ها و تعاماتش، 
بركرسي رياست نشــاندن محمدباقر قاليباف با 
166رأي از تعداد 240رأي ارائه شده بود و االن 
هم تنها گزينه رياستش قاليباف است كه به عنوان 
كانديداي بي رقيب مدعي رياست آن شده است، 

 درست مانند روند رياستش بر مجلس.
اگرچه نخســتين دســتاورد اين فراكسيون بر 
مسند رياســت نشــاندن قاليباف بود اما طي 
هفته هايی كه از روي كار آمدن مجلس يازدهم 

گذشته، هنوز شوراي مركزي و هيأت رئيسه آن 
انتخاب نشده اند. قرار است ظهر امروز )يكشنبه( 
انتخابات شوراي مركزي آن برگزار شود. بعد از 
تشكيل شورا اين شورای 64نفره تشكيل جلسه 
می دهد و رئيس و اركان فراكســيون را انتخاب 

خواهد كرد.
در كنار فراكســيون انقاب كــه اكثريت را در 
اختيار دارد، دومين فراكســيون مهم مجلس 
فراكسيون گام دوم انقاب است كه در راستاي 
توصيه هاي رهبر معظم انقاب و براساس بيانيه 
گام دوم انقاب شــكل گرفته. اين فراكسيون 
موضوعاتي چون جوان ســازي كشور و سپردن 
كار به نسل  جوان، جهش در حوزه هاي مختلف 
و محورهاي بيانيه گام دوم اعم از پيشرفت علم 
و فنــاوري را در اولويت خود قرار داده اســت. 
محسن زنگنه )نماينده تربت حيدريه(، رئيس 
فراكسيون و حسن شجاعي علي آبادي )نماينده 
ابهر(، نايب رئيس اين فراكسيون هستند. فاطمه 
محمدبيگي نماينده قزوين و مجتبي رضاخواه 
نماينده تهران هم در نقش دبيران فراكســيون 

ايفاي نقش خواهند كرد.

 بعضي از فراكسيون هاي مجلس يازدهم براي نخستين بار در ادوار مجلس، تشكيل مي شوند؛ 
فراكسيون هايي كه بعضا دستاويز شوخي ها و طنزها هم مي شود

   عكس: خبرگزاري خانه ملت

فراكسيون هاي متنوع مجلس يازدهم كافه مجلسدرحاشيه سياست

  دلم براي شوراي نگهبان مي سوزد
محمد مهاجري، فعال رســانه اي اصولگرا، درباره تشكيل كميسيون 
ملي انتخابات گفت: شخصا دلم براي شــوراي نگهبان مي سوزد اگر 
نمايندگان بخواهند يك تكليف مااليطاق به اين شــورا واگذار كنند. 
حتي اگر شــوراي نگهبان بتواند از پس چنين مسئوليتي برآيد، اين 
اقدام  شأن اين شورا را پايين مي آورد. بنابر گزارش جماران، وي افزود: 
شوراي نگهبان تا همين االن هم به دليل انتخابات مجلس تحت فشار 
سياســي قرار دارد. نگرانم كه با محول كردن چنين مسئوليتي به آن 
تحت فشار ده ها و صدبرابري قرار گيرد. به اين خاطر كه اصا موضوع 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا »سياسي« نيست و موضوعي كاما 
اجتماعي است. البته قبول دارم كه در برخي شهرهاي بزرگ ممكن 
است اعضاي شوراي شهر مقداري صبغه سياسي داشته باشند ولي نبايد 
فراموش كنيم كه عضويت در شوراها كاري كاما اجتماعي و شهري 
است. به نظرم ورود شوراي نگهبان به اين حوزه باعث مي شود تا آن نهاد 
تضعيف شود. به گزارش خبرآناين، برخي از نمايندگان مجلس يازدهم 
درصدد هستند تا با اصاح قانون انتخابات و تشكيل كميسيون ملي 
انتخابات، نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا را به شوراي نگهبان 

واگذار كنند. 

  تمجيد مطهري از اظهارات سيدحسن نصراهلل
علي مطهري، نماينده تهران در مجلس دهم، در حساب توييتري خود 
نوشت: »سخن سيدحسن نصراهلل درباره سفر مكرون و كمك هاي فرانسه 
به لبنان بايد درسي براي انقابي هاي وطني باشد كه حتي كمك هاي 
پزشكان بدون مرز را به بهانه جاسوسي بازگرداندند. موضع نصراهلل حاكي 
از تدبير او براي حفظ وحدت كلمه در لبنان و رفع مشكات اين كشور 
است.« سيدحســن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان درخصوص سفر 
مكرون، رئيس جمهور فرانسه به لبنان در پي انفجار بيروت گفته است: 
»بارزترين رويداد در اين روزها سفر رئيس جمهور فرانسه به لبنان بود و 

ما به هر سفر و كمكي در اين روزها با ديد مثبت مي نگريم.«

  ديدار هاشمي با  قاليباف
زهرا صدراعظم نوري، عضو شــوراي شــهر تهران درباره ديدار اخير 
محسن هاشــمي، رئيس شوراي شــهر با محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس شوراي اسامي اظهار داشــت: اين ديدار طي هفته گذشته 
انجام گرفته و درباره همكاري بين مجلس و شــوراي شهر مباحثي 
مطرح شده است. به گزارش خبرآناين، وي با اشاره به اينكه در جلسه 
محسن هاشمي با محمدباقر قاليباف بنده حضور نداشته ام، گفت: اينكه 
مديريت شهري با كمك نمايندگان مجلس مسائل و مشكات پايتخت 
را در حوزه شهري برطرف كنند مورد توجه است و مي توان از ظرفيت 
نمايندگان مجلس براي رفــع چالش هاي تهران كمك گرفت. رئيس 
كميسيون سامت شوراي شــهر تهران ادامه داد: رويكرد محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس درباره تعامل با مديريت شــهري مثبت بوده 
است و از آنجايي كه برخي از نمايندگان و رئيس مجلس قبا در حوزه 
شهرداري و شوراي شهر فعال بوده اند، موضوع مهمي است و مي توان 
با كمك آنها كه به مسائل شهر آشــنا هستند در جهت رفع مشكات 

پايتخت اقدام كرد.

  پزشكيان به كرونا مبتال شد
 مسعود پزشكيان، نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر با انتشار پستي در 
صفحه اينستاگرام خود نوشــت: به دنبال بروز برخي از عائم و پس از 
انجام تست كرونا، مشخص شــد كه نتيجه  تست مثبت است و به اين 
ويروس مبتا شده ام. هم اكنون در منزل و قرنطينه هستم و الحمد هلل 
وضعيت كلي جسماني ام، خوب است. پزشكيان سيزدهمين نماينده اي 
اســت كه از زمان روي كار آمدن مجلس يازدهم- 70روز گذشته - از 

ابتايش به كرونا خبر مي دهد. 

  هر نماينده يك كماندو ست 
نماينده سپيدان و بيضاء گفت: عمده نگراني نمايندگان مجلس، نگراني 
و دغدغه هاي مردم است كه تا كنون بيش از 1200 تذكر درباره مسائل 
مختلف به مسئوالن داده شده اســت. به گزارش خانه ملت، محسن 
عليزاده با تأكيد بر اصل التزام بــه واليت فقيه، گفت: هر نماينده يك 
»كماندو« براي ولي فقيه خويش است كه »ك« آن به معناي كارآمدي 
و كوشــا بودن اســت، »م« كماندو به معناي مردمي و مستقل بودن 
نمايندگان است، »الف« كماندو نيز به معناي آينده و همچنين »ن« 
آن به معناي نيت خالصي است كه نمايندگان با همين رويكرد به دنبال 
حل مسائل و مشكات هستند. عضو كميســيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي در پايان »و« كماندو را واليت پذيري نمايندگان عنوان 
و خاطرنشــان كرد: امروز به وضوح واليت پذيري و واليتمداري ميان 
نمايندگان ديده مي شود كه اگر اين نگاه نبود، به بيراهه مي رفتيم لذا 
مطمئنا تمامي نمايندگان مجلس يازدهم به معناي واقعي اصل واليت 
فقيه را قبول داشته و خواهند توانست اميد مردم باشند و انتظارات آنها 

را برطرف كنند.

  40پرونده از مجلس دهم 
موســي غضنفرآبادي، ســخنگوي هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
مجلس با اشــاره به جلســات اين هيأت، گفت: بيــش از 40 پرونده 
نمايندگان سابق كه از قبل باقي مانده بود، در دستور بررسي قرار داشت 
كه حدود 30 پرونده بررسي شد. به گزارش فارس، او افزود: برخي از اين 
پرونده ها در دستگاه قضايي مطرح بوده و قوه قضاييه در استعامي از ما 
درخواست كرده كه آيا اظهارات نمايندگاني كه مورد شكايت واقع شده 
 است، ناشي از ايفاي وظايف نمايندگي آنها بوده يا خارج از چارچوب 
وظايف نمايندگي بود. هيأت نظارت مجلس بعد از بررسي اين پرونده ها 

پاسخ الزم اعم از بله يا خير را به دستگاه قضايي داده است.

  به شمال نياييد
علي بابايي كارنامي، نماينده مردم ســاري در مجلس از ســفرهاي 
غيرضروري مردم به شهرهاي شــمالي انتقاد كرد و گفت: اين سفرها 
موجب اشاعه بيشتر ويروس كرونا مي شــود. مردم شهرهاي شمالي 
مخالف سفر در تعطيات هستند. به گزارش ايسنا، وي در عين حال 
گفت: مردم شمال كشور خسارت مالي زيادي در دوران كرونا ديده اند، 
چرا كه صنعت گردشگري خوابيده است. از هموطنان توقع داريم كه 

خسارت جاني براي اين مردم ايجاد نكنند.

   17فراكسيون غيرسياسي 
»طب سنتي«، »حمايت از صنعت و 
صنعتگران«، »اصناف«، »مديريت 
شهري«، »محيط زيست«، »كارگري«، 
»زنــان«، »اقتصــاد دانش بنيان«، 
»روحانيت«، »قرآن و عترت و نماز«، 
»مناطــق آزاد صنعتي-تجاري«، 
»ديپلماسي بين المللي و منافع ملي«، 
»دفاع و اقتدار ملــي«، »ورزش«، 
»مقابله با آســيب هاي اجتماعي«، 
»فرهنگيــان« و »حمل ونقل« ديگر 
فراكسيون هايي هستند كه تاكنون 
در مجلس يازدهم اعالم موجوديت 
كرده اند و جمعي پرچمدار پيگيري 
آنها شــده اند. در ميان اين فهرست 
برخي فراكســيون ها از نظر هويت 
و چرايي تشكيل شــان نامرسوم، 
عجيب و بي سابقه هســتند؛ مثل 
فراكسيون طب سنتي كه چند روز 
پيش اعالم موجوديت كرد و عليرضا 
زاكاني نماينده تهران و رئيس مركز 
پ ژوهش هاي مجلس به رياســت آن 
رسيد. فراكسيوني كه عموم تركيب 
اعضاي آن داراي مدرك پزشــكي 
هستند و توجه آنها به طب سنتي در 
اين ميدان كمي عجيب جلوه مي كند. 
ايده تشكيل فراكسيون سير و عدس 
كه پيش تر نيز از ســوي جمعي از 
نمايندگان مطرح شده بود، بازتاب 
گسترده اي در شبكه هاي اجتماعي 
در پي داشت. اغلب اين واكنش ها به 
تشكيل چنين فراكسيوني آميخته به 
طعن و طنز بود. برخي از نمايندگان آن 
را پايين آوردن شأن مجلس خواندند. 
معين الدين سعيدي، نماينده چابهار 
و كنارك نيز در اين بــاره گفته بود: 
تعدد فراكسيون ها به گونه اي است كه 
شأن و جايگاه قانونگذاري و جايگاه 
نظارتي مجلس را زير ســؤال برده 
است. هم اكنون بيش از 100تقاضا براي 
تشكيل فراكسيون وجود دارد و در 
اين ميان به اسم فراكسيون زيتون 
يا عدس يا حبوبات و اينطور چيزها 
برمي خوريم. به نظــرم اين پديده 
حتي غيراخالقي است و دون  شأن 
مردمان كشــور عزيز ماست كه اين 
قبيل فراكســيون ها شكل بگيرند. 
به هرروي مجلــس يازدهم كه وارد 
سومين  ماه كاري اش مي شود، نشان 
داده مجلســي با رويكردي كامال 
متفاوت است كه سطح دغدغه هايش 
در عناوين فراكســيون هاي مذكور 

به خوبي نمايانگر شده است.
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چند روايت به مناسبت 17مرداد، روز خبرنگار كه مصادف شد با روز جمعه

خبرنگاريدركشاكشبحرانها
از 17مرداد پارسال تا 17مرداد امسال، سالي گذشته كه براي بسياري از خبرنگاران ايران 
در فهرست يكي از سال هاي پرحادثه و پرخبر قرار مي گيرد. موج حوادث و رويدادهاي 
بزرگ با دامنه تأثيرگذاري وســيع از يك سو و تغييرات پر شــتاب و اثرگذار بر حرفه 
روزنامه نگاري از سوي ديگر شرايطي را پديد آورده؛ سخت، طاقت فرسا و بعضا خارج از كنترل و امكان برنامه ريزي. اين سال هم مثل 
همه سال هاي ديگر براي خبرنگاران بيش از هر چيز، يك سال خبري است. براي آنها كه به سبك و سياق حرفه شان، دنيا را بيشتر از 
منظر خبر مي بينند از قاب رويدادها و حوادث. هر سال همزمان با روز خبرنگار مي توان يك تقويم خبري تهيه كرد و از اهالي رسانه 
پرسيد يك سال خبري ديگر بر آنها چگونه گذشته است؛ در سالي كه بحران ها و چالش هاي پي درپي امان همگان را بريد، خبرنگاران 
چه كردند؟ چه چشم اندازي پيش روي خودشان مي بينند؟ آنچه در ادامه مي خوانيد، روايت چند تن از خبرنگاران است از چالش هاي 
حرفه اي و رسانه اي آنها در يك سال گذشته؛ برش هايي كوتاه از پرسش ها و دغدغه هايي كه مي تواند دغدغه مشترك بسياري از 

خبرنگاران در شرايط كنوني باشد.

محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار

 بحران هاي ناتمام خبرنگاري
از گذشته دچار بحران  شد، بحران هايي كه البته هنوز هم ادامه مهدي آييني در سالي كه گذشت زندگي شخصي و حرفه اي خبرنگاران بيش 
دارد. بسياري از رسانه ها مشكالت اقتصادي گذشته  شان را با خود به سال جديد آوردند و 
روزبه روز به مشكالت رسانه هاي مكتوب اضافه شد. اين مشكالت به موج بيكاري خبرنگاران 
دامن زد و با شيوع كرونا بحران براي خبرنگاران به اوج رسيده است. آنچنان كه پس از موج 
تعديل خبرنگاران در رسانه هاي مختلف، اكنون شاهد مشكالت جدي تر همكاران مان در 

روزنامه شهروند هستيم.
روزنامه نگاري همواره در ايران با چالش  همراه بوده و خواهد بود به همين دليل مي توان گفت؛ 
مشكالت خبرنگاران در سالي كه گذشت نيز مانند گذشــته بود، با اين تفاوت كه مسائل 

اقتصادي سايه بيشتري روي آنها انداخت.
اگر بخواهيم كمي در مشــكالت اخير روزنامه نگاران دقيق تر شويم، در يك سال گذشته 
آنچه كمي بيشتر به چشم آمد، تحكم برخي مديران به ظاهر رسانه اي است كه اخيرا براي 
خبرنگاران مشكل ساز مي شــوند تا آنجا كه حتي در اظهارنظر شخصي مثل توييت هاي 
شخصي خبرنگاران نيز نگاه ناهمسو  را برنمي تابند؛ مثل ماجرايي كه براي خبرنگار يكي از 
خبرگزاري ها پيش آمد. عالوه بر اين در سالي كه گذشت شاهد آن بوديم كه برخي روابط 
عمومي ها نيز از چارچوب هاي مشخص شده فراتر رفتند و براي برخي رسانه ها رويكرد خاص 
مشخص مي كردند و سعي در مديريت آنها داشتند. مثال روابط عمومي سازمان حفاظت 
محيط زيست به خبرگزاري مهر و روزنامه ايران نامه نوشت و درخواست كرد خبرنگاران 
محيط زيست خود را تغيير دهند! اين ماجرا نيز گوشــه اي از نگاه بيمار حاكم بر رسانه را 
به تصوير مي كشد. البته در يك سال گذشــته  فعاليت حرفه اي روزنامه نگاران تحت تأثير 
بحران هاي مختلف و پي در پي قرار گرفت؛ از سيل گرفته تا سقوط هواپيما و اعتراض هاي 
مدني و درنهايت شيوع بيماري كرونا كه بحراني كم سابقه است. اين بحران هاي كم سابقه و 
پر دامنه ضعف هاي خبرنگاري بحران را بيش از گذشته نمايان كرد و روزنامه نگاري ايران 

نتوانست آنطور كه بايد در صحنه گزارشگري، تحليل و تبيين اين وقايع حاضر باشد.
امنيت شغلي متزلزل تر از هميشه، مشــكالت اقتصادي و بحران هاي پي درپي سبب شد 
رسانه هاي مكتوب بيش از گذشته به قول معروف قافيه را به شبه رسانه ها ببازند، مي گويم 
شبه رسانه چون اكنون در شــبكه هاي اجتماعي كانال ها و صفحاتي پربازديد شده اند كه 
گردانندگان شان حداقل هاي الزم را نيز براي اطالع رساني رعايت نمي كنند. اين فعاليت هاي 
به ظاهر رسانه اي، ذائقه رسانه اي مخاطبان را تغيير داده و آنها را دچار خستگي و دلزدگي از 
دنياي خبر كرده است. مخاطباني كه به دليل پراكنده خواني مطالب در شبكه هاي اجتماعي، 
دانشي سطحي نسبت به مسائل دارند و همين مسئله فاصله آنها را با رسانه هاي مكتوب بيشتر 

و احساس نيازشان به اين رسانه ها را كمتر كرده است.
از روز خبرنگار پارسال تا امسال، خبرنگاران روزهاي پر حادثه بسياري را ديده و چشيده اند و 
در ماه هاي اخير فرو رفته اند در بهت از دست دادن همكاراني چون سهيل گوهري و روح اهلل 
رجايي. به نظر مي رسد اين روزهاي پرحادثه همچنان ادامه دارد. چه براي روزنامه نگاران 
و فراتر از آن براي روزنامه نگاري و به ويژه رســانه هاي مكتوب كه با شيوع كرونا حياتشان 

تحت تأثير منفي قرار گرفته است.
نكته مهم در اين ميانه تالش براي پيدا كردن راه حلي براي مواجهه با اين شرايط و عبور از 
آن است. رسانه هاي مكتوب بايد براي بقا، خيلي زود دست به كار شوند. بسياري از مديران 
رسانه هاي ما هنوز نسبت به دنياي مجازي نگاهي سنتي دارند و بايد براي تغيير اين ديدگاه 
تالش كرد. وقتي ما بسته قابل عرضه اي براي اين مخاطبان نداريم، نبايد انتظار داشته باشيم 
مخاطبان به ما وفادار بمانند.  بنابراين چاره اي براي رسانه مكتوب نمي ماند جز تقويت خود و 
كليد اين مسئله داشتن خبرنگاران توانمند است، خبرنگاراني كه مطالعه و كسب مهارت هاي 
جديد الزمه شغلشان است. در همين راستا هم نياز به تشكيل انجمن صنفي مستقل بيش 
از پيش احساس مي شود، انجمني كه دست كم دغدغه حداقل نيازهاي خبرنگاران را داشته 
باشد و براي احياي آنها تالش كند. انجمني كه مستقل باشد تا با تغيير دولت ها به حاشيه 
نرود. در چنين شرايطي، نمي توان از خبرنگار انتظار داشت موتور محركه رسانه اش باشد  و 

بتواند مقدمات بازگشت مخاطبان وفادار را فراهم كند.

حرفه خبرنگاري در دست انداز
ر  نگا خبر امين شول سيرجاني
كيست و 
چه مي كند؟ اين سؤال به ظاهر ساده، پاسخ ساده 
ندارد و مسئله درست از همين جا آغاز مي شود. 
اگر از يك شهروند بپرسيم كه راننده تاكسي يا 
يك پزشك چه وظايفي بر دوش دارند، احتماال 
پاسخي كه مي شنويم با تقريب خوبي به وظايف 
آنها مربوط است، اما اگر از همان شهروند بپرسيم 
كه خبرنگار كيست و چه وظيفه اي دارد، پاسخ با 
آنچه به عنوان وظايف حرفه اي خبرنگاران تدوين 
شده، احتماال فاصله زيادي دارد.  آيا خبرنگاري 
چنان كه بخش هاي خبري راديــو و تلويزيون 
بازتاب مي دهند، مترادف است با برجسته سازي 
حاشيه ها و پررنگ كردن شبه خبرها يا آنگونه كه 
برخي روابط عمومي ها مي پسندند، ماشين توليد 
خبرهاي عملكرد وزارتخانه ها و دســتگاه هاي 
اجرايي اســت؟ آيا خبرنگار كنشگر شبكه هاي 
اجتماعي است يا نيرويي است كه بايد در خدمت 
توليد محتواي باكيفيت براي رسانه محل كارش 
قرار بگيرد؟ به نظر من، تفسير غيردقيق از آنچه 
مشخصات »خبرنگار خوب« خوانده مي شود، در 
ميان مردم )مخاطبان رسانه(، صاحبان قدرت و 
خبرنگاران و اهالي علوم ارتباطات تناســبي با 
يكديگر ندارد. اين يكي از مهم ترين چالش هاي 
حرفــه خبرنگاري در ايران اســت. عــده اي از 
خبرنگاران انتظار دارند در نقش مصلح اجتماعي 
دائما در پي حل و فصل مســائل ديگران باشد، 
شماري ديگر خبرنگار را در حكم ابزاري مي بينند 
كه منتقل كننده بي كم و كاســت اخبار رسمي 
باشد و درنظر برخي ديگر، خبرنگار كنشگري 

سياسي اســت كه بايد با قلمش مبارز بطلبد. 
استانداردهاي خبرنگاري زير سايه چنين فضايي 
به شدت مخدوش شــده  و از همين رو است كه 
سيل توليدكنندگان »شــبه خبر« با برچسب 
خبرنگار، وارد رسانه ها و روابط عمومي ها شده اند. 
كاهش آزادي عمل خبرنگاران حرفه اي به رشد 
فيك نيوز و رونق دكان شايعه فروشان و قهرمانان 
مجازي افشاگري هم انجاميده است اما چه سود 
كه براي بهبــود جايگاه خبرنــگاري حرفه اي، 
دورنماي روشني پيش رو نيست. از اين گذشته، 
بروز حوادثي مثل اتفاقات آبان ماه98، ســقوط 
هواپيماي اوكرايني، همه گيري كرونا و... بار ديگر 
اين نكته را يادآوري كرد كه خبرنگاران دقيق و 
كارآزموده و رسانه هاي پويا مي توانند - و بايد - در 
چنين اتفاقاتي اطالع رساني، تحليل و تفسير را بر 
عهده بگيرند و مخاطبشان را نااميد نكنند. باز هم 
شايد الزم به يادآوري باشد؛ مخاطبان رانده شده و 
نااميد از رسانه هاي رسمي، مشتري رسانه هايي 
مي شوند كه از قضا سوگيري  شان در خبرنويسي 
و تحليل مثل روز روشن است. حرفه خبرنگاري 
نيازمند  جاني دوباره اســت. جامعه و اصحاب 
قدرت بايــد وظايف اصلي خبرنــگاران را بهتر 
بشناسند. دسترســي به اطالعات بايد بيش از 
پيش تسهيل شود، حكمراني نظام رسانه اي بايد 
بهبود يابد، آزادي رسانه ها بايد مطابق قانون بيش 
از پيش تضمين شــود. در اين صورت شاغالن 
حرفه اي خبرنگاري به مانــدن در زمين بازي 
اميدوار مي شــوند وگرنه با ادامــه روند كنوني 
بازيكنان بســياري چهار گوشــه اين زمين را 

مي بوسند و به راهي ديگر مي روند.

خبرنگاري بحران با دست هاي خالي 
رخدادهاي پي درپي كه همچنان پيامد هايش ترانه بني يعقوب  از مرداد98 تا روز خبرنگار امسال )17مرداد(، 
خاموش نشده و ادامه دارد، حرفه خبرنگاري را دچار امواج پرتالطمي كرده 
است. برخي اوقات سرعت اتفاقات به قدري غيرمنتظره و سريع است كه 
سوژه هاي روز در فاصله زماني چند ساعته تغيير مي كند. بايد اعتراف كنم 
كه سال گذشته در ميان بمباران خبري، گاهي سر رشته امور از دستم خارج 
شد و آن سلسله گزارش هايي كه قرار بود در حوزه تخصصي ام )حوزه زنان( 
به آن بپردازم، فرصت و مجال تحرير پيدا نكردند. اگر قرار باشد به صورت 
خاص اتفاقات مهم سال گذشته را مرور كنيم، به نظرم اعتراضات مردمي در 
واكنش به گراني بنزين نقطه عطف و پرچالش حرفه خبرنگاري بوده است. 

در اين شــرايط اغلب رسانه  ها ســعي داشــتند دوربين را به سمت مردم 
بچرخانند و در واقع به نوعي صداي مردم باشند. اينكه محصولي ارائه بدهيم 
كه هم از خط قرمزها عبور نكرده و هم  واقعيت ها را ديده باشد، در آن شرايط، 
كار سخت و طاقت فرسايي بود.  و اما كرونا؛ وقتي كه كرونا آمد همه اتفاقات 
و بحران هاي ريز و درشــت را بلعيد.  بايد هر اتفاقي كه مي افتاد را در بستر 
كرونا مي ديديم ، كه البته هنوز هم اين رونــد ادامه دارد. ما در مدت زمان 
كوتاهي، روزنامه نگاري در شــرايط بحران را تجربه كرديم. به نظرم هيچ 
رســانه اي پروتكل هاي بهداشــتي خاصي براي روزنامه نگارها نداشــت. 
هيچ كدام نمي دانستيم كه در اين مواقع چطور مي توانيم هم مشغول به كار 
باشــيم و هم از خود مراقبت كنيم. به هر حال گزارش هاي ميداني را رها 
نكرديم. كرونا همچنان به كار ما جهت مي دهد و خبرنگاري  بحران، مولفه 

اصلي آن است و اين سال سخت و دشوار خبري همچنان ادامه دارد.

صدرا محقق در ايران مرثيه خوانی و ناله و فغان دائمی برای همه چيز، 
زيادی مرسوم اســت؛ ازجمله برای رسانه. به سياق 
مرثيه خوانان می شود مشكالت و چالش های رسانه ها را پشت هم رديف كرد؛ كاهش 
تيراژ روزنامه ها، سانسور و محدوديت ها، حمايت نكردن دولت )اين يكی برای هر چه 
كه فكرش را بكنيد گفته می شود و البته همزمان همه هم از نقش و دخالت زياد 
دولت در همه امور گله مند هســتند(، بی اعتنايی مردم به رسانه ها و بسياری از 
مشكالت ديگر؛ اما به نظرم چالش اصلِی هنوز و تا هميشه  رسانه ها در ايران، همين 
حمايت منجر به دخالت دولت و حكومت و نهادهای عمومی است. اگر فرايندی 
حاصل می شد كه رسانه ها از اساس واقعا متكی به خود و خصوصی بودند و تنها اگر 
جايی الزم می ديدند حمايتی را جلب می كردند، قضيه خيلی فرق می كرد. آن وقت 

ما دست باال را داشتيم، نه اينكه دست نگاه كِن دولت - حكومت باشيم.
چالش مهم ديگر هم، قصه   تكراری به روز و چابك نبودن رسانه های ماست. اينكه 
روی كاغذ و به اسم، صدها و بلكه هزاران روزنامه و سايت و خبرگزاری داريم، اما همه 
در مجموع لنگ و كند و كهنه هستيم و هنوز هم برايش كاری كه بايد نكرده ايم. اما 
اگر جای اين همه رسانه  به نظر من ناقص كه هر كدام يك چيزی شان كم است و 

جايی شان لنگ می زند، تعداد خيلی كمتری سايت و روزنامه و خبرگزاری اما كامل 
و چابك و به روز مجهز به همه سبك های توليد محتوا داشتيم، هم احتماال وضع 

ما به عنوان خبرنگار و روزنامه نويس بهتر بود و هم كليت وضع رسانه ای كشور.
البته كرونا كه آمد، تكليف خيلی چيزها را روشن كرد، هر چند هنوز خيلی ها قضيه 
را جدی نگرفته اند. اما واقعيت اين است كه مثال برای رسانه های چاپی به صورتی 

ملموس تر روشن كرده كه »دوره  ات گذشته مربی*.«
در  اين شــرايط يك عده بند كرده اند به نوحه خوانی برای بــوی كاغذ و چاپ و 
چاپخانه و... ولی بايد واقعيت را پذيرفت، مردمی كه از هراس كرونا عزيزان شان 
را هم بغل نمی كنند و به دوستان شــان دســت نمی دهند، طبيعی  است كه به 
روزنامه های ما روی دكه دست كه هيچ، در حد گذرا هم نگاهی نكنند. ولی اين 
مطلقا به معنای بی نيازی و بی تفاوتی آنها نسبت به رسانه نيست، به نظرم مردم 
ايران از رسانه خوان ترين مردم جهانند و معتقدم ما بايد خودمان را از بند كاغذ 
رها كنيم و به شيوه های ديگر جلوی چشم شــان برويم. اگر نرويم، گيزميزها و 
خبرفوری ها در تلگرام با كانال های ميليونی و هزار و يك صفحه اينستاگرامی و 
توييتری بی رعايت هيچ اصول خبرنگارانه ای، باز هم بيشتر جايمان را می گيرند؛ 

كما اينكه گرفته اند.  
*ديالوگ فيلم آژانس شيشه ای

رهايي از بند كاغذ



13 2  یکشنبه19مرداد 99  شماره8008 بازار 3 0 2 3 6 2 4

طي ســال هاي اخير براي مدیریــت مصارف ارزي 
كشــور، تخصيص ارز به اقــام وارداتي بــا اتخاذ 
تدابيري خاص انجام گرفته و كاالهاي مختلف با توجه 
به درجه اهميت، در چند دسته اولویت بندي شده اند 
كه هر اولویت، ارز با نرخ مشخصي دریافت كرده  است. 
ســال 9۷ زماني كه ارز 4200 توماني به عنوان نرخ 
مبناي دولتي براي واردات اقام ضروري تعيين شد، 
بسياري از كاالها براي واردات مشمول این ارز دولتي 
بود اما از سال گذشته، با اعام بانك مركزي به دولت، 
ارز برخي از اقام و كاالهاي اساسي و ضروري كشور 
از ارز 4200 توماني به نيمایــي تغيير كرده كه برنج 
یکي از این اقام بوده است. واردكنندگان برنج البته 
تا پایان سال 98 ارز دولتي دریافت مي كردند و تغيير 
پایه ارز تخصيصي از اردیبهشت ماه امسال اباغ شد 
اما تعدادي از واردكنندگان با اینکه محموله هاي خود 
را زمستان سال گذشته به بازار عرضه كرده اند، براي 
دریافت ارز دولتي به مانع برخورده اند و بانك مركزي 

اعام كرده تنها ارز نيمایي به آنها مي دهد.

بانک مرکزی قول ارز دولتی داد
دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت و گو با همشهري 
در توضيح این ماجرا مي گوید: زمستان سال 98  با پایان 
دوره و ممنوعيت واردات كه همزمان بود  با جابه جایي 
مسئوليت واردات برنج از وزارت جهاد به وزارت صمت، 

واردكنندگان مطابــق روال هميشــگي محموله ها را 
وارد كردند و منتظر تخصيص ارز ماندنــد تا برنج ها را 
وارد بازار كنند، اما در ایــن فاصله وزارت صمت و بانك 
مركزي نتوانستند بر سر مقدار ارز تخصيصي به توافق 
برسند. مســيح كشــاورز ادامه مي دهد: در آن زمان با 
توجه به كمبود برنج در بازار و همچنين فشــار از سوي 
واردكنندگان، بانك مركــزي موافقت خود را به وزارت 
صمت اعام كرد كه برنج ها به صورت درصدي از گمرک 
ترخيص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شــود تا بعدا ارز 
دولتي به واردكنندگان تخصيص یابد. به گفته كشاورز، 

براساس موافقت بانك مركزي ترخيص برنج ها از گمرک 
در بهمن ماه و اسفندماه انجام و حتي بخشي از محموله ها 
در فروردین ماه امسال قبل از تغيير گروه كاالیي در بازار 
توزیع  شــد، اما بانك مركزي به وعده خود عمل نکرد و 
ارز دولتي به واردكننده ها نداد. این زماني بود كه حذف 
برخي از كاالها از فهرســت تخصيــص ارز دولتي اباغ 
شــده و بعد از تغيير گروه كاالیي، بانك مركزي زیر بار 
تخصيص ارز دولتي نرفت و اعام شد تنها ارز نيمایي به 
واردات برنج داده مي شود. وي با انتقاد از این خلف وعده 
بانك مركزي می افزاید: وقتي برنج با قيمت مصوب در 

ارزانی 3۰ درصدی قيمت برخی  کاالها در ميادين نسبت به سطح شهرافزايش فاصله قيمت مصوب و بازار خودروهای داخلی افزايش قيمت فوالد در بازار با وجود رشد توليد

ایران یکي از توليدكنندگان بزرگ آهن و فوالد در خاورميانه و دنياســت اما این مزیــت به تثبيت نرخ این 
محصوالت در بازار داخلي كمکي نکرده است. به گزارش همشهري، توليد فوالد در كشور به گفته مسئوالن و 
فعاالن این صنعت طي امسال روند افزایشی داشته و صادرات این محصول نيز به دالیلي، از قبيل تحریم و كرونا 
كاهش یافته است و مجموع این عوامل این انتظار را ایجاد مي كند كه قيمت محصوالت فوالدي نيز كاهش یابد. 
اما برخاف این انتظار منطقي، از ابتداي امسال قيمت شمش فوالد، ورق فوالدي و ميلگرد در بازار كشور روند 
افزایشي داشته و با وجود دخالت دولت و مجلس در تعيين نرخ براي این محصوالت، بازار این كاالها همچنان 
ملتهب است. بنابر اعام رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران)ایميدرو(، 
در سال جاري براي نخســتين بار ميزان توليد فوالد از 30 ميليون تن فراتر رفته و ایران هم اكنون از ظرفيت 
صادراتي بيش از 4ميليارد دالري برخوردار است. به گفته خداداد غریب پور، امسال با افزایش 5ميليون تن به 
ظرفيت قبلی توليد، ظرفيت نهایي توليد فوالد خام به 42 ميليون تن خواهد رسيد و پيش بيني مي شود كه تا 

پایان سال، 31 ميليون تن فوالد در كشور توليد شود.

افزایش قيمت مصوب و عرضه قطره چکاني خودروهاي پرتيراژ داخلي موجب دو برابر شــدن فاصله قيمت 
كارخانه و بازار برخي از این نوع خودروها شده است. به گزارش همشهري، با گذشت چند هفته از فصل دوم 
افزایش قيمت مصوب خودروهاي داخلي و آغاز مرحله تازه اجراي طرح فروش فوق العاده خودروســازان با 
قيمت هاي جدید، شتاب افزایش قيمت انواع خودروهاي داخلي در حاشيه بازارتندتر شده است. مسئوالن 
در حالي هدف از اصاح قيمت مصوب و فرایند عرضه خودرو توسط شركت هاي خودروسازي را تنظيم بازار 
با كاهش شکاف قيمت مصوب و حاشيه بازار خودروهاي داخلي تلقي مي كنند كه اعام قيمت مصوب جدید 
موجب شــده تا فاصله قيمت مصوب و كارخانه برخي خودروها بيش از دو برابر شــود. با وجود اعام قيمت 
مصوب جدید حدود 121ميليون توماني دنا پاس توســط ایران خودرو، قيمت این خودرو در حاشيه بازار 
به حدود250ميليون تومان افزایش یافته اســت. همچنين قيمت مصوب جدید پژو 206 تيپ دو در حالي 
90ميليون و 600هزار تومان اعام شده كه قيمت حاشيه بازار این خودرو به 154ميليون تومان رسيده است. 
این اختاف قيمت در برخي انواع محصوالت سایپا مانند پرایدها كه توليد آن متوقف شده است، نيز وجود دارد.

افزایش قيمت برخي كاالهاي اساسي طي چند هفته اخير در خرده فروشي هاي سطح شهر موجب 
اختاف20تا 30درصدي نرخ عرضه برخي اقام در ميادین ميوه و تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي با 
خرده فروشي هاي سطح شهر شده است. به گزارش همشهري، متوسط قيمت انواع ميوه در ميادین 
ميوه و تره بار حدود 30درصد، سبزي و صيفي جات 33.5درصدو انواع حبوبات 21.5درصد كمتر 
از قيمت فروش این اقام در خرده فروشي هاي سطح شهراست. سخنگوي سازمان ميادین ميوه و 
تره بار از وفور عرضه ميوه، گوشت قرمز، حبوبات و... در غرفه هاي ميادین ميوه و تره بار خبر داد و گفت: 
به طور متوسط روزانه حداقل 40 تن مرغ گرم و مرغ منجمد در ميادین ميوه و تره بار توزیع مي شود و 
آمادگي داریم تا هر چقدر مرغ براي تنظيم بازار اختصاص دهند را توزیع كنيم. شهرام جبارزادگان، 
افزود: در توزیع گوشت قرمز نيز محدودیتي وجود ندارد و تخم مرغ نيز به تناسب ميزاني كه به ميادین 
اختصاص مي یابد، توزیع مي شود. همچنين قيمت هر شانه 30 عددي تخم مرغ در ميادین ميوه و 

تره بار 19هزار و 900 تومان است.
قیمت مصوب برخی انواع گوشت منجمد در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران    قیمت برخي انواع میلگرد در سایت هاي فروش آنالین آهن و فوالد        قیمت مصوب و حاشیه بازار برخی محصوالت ایران خودرو و سایپا 

فن بازار 

راسته بازار

  اگر قصد خرید انــواع مبلمان راحتي 
و ســلطنتي براي منزل یا محل كارتان را 
دارید، باید به برخي نکات توجه كنيد كه 
ممکن است فروشنده از این موضوعات با 
توجه به سليقه و نياز شما اطاعي نداشته 
یا به هر دليل هنگام خرید این اقام آن را 

به شما نگوید.
   نخستين نکته در خرید مبلمان توجه 
به سبك دكوراســيون مدرن یا كاسيك 
منزل یا محيط كار شماســت.اگر وسایل 
دیگر منزل شما سنتي است مبل راحتي یا 
انواعي از مبلمان كاسيك و در صورتي كه 
این وسایل مدرن هستند، مبلمان مدرن را 
انتخاب كنيد. قبل از خرید، فضاي نشيمن 
و محلي كه براي قرار دادن مبلمان در نظر 
گرفته ایــد را اندازه گيري كــرده و مبل را 
براساس اندازه فضاي نشيمن انتخاب كنيد.

   توجه كنيد كه مبل را براي چه منظور و 
كاربردي خریداري مي كنيد چرا كه با توجه 
به انتظاراتي كه از خرید مبل مورد نظرتان 
دارید، نــوع مبل فرق مي كنــد. اگر براي 
پذیرایي از مهمانان استفاده شود و سبك 
دكوراسيون شما هم كاسيك باشد، مبل 

سلطنتي مي تواند گزینه مناسبي باشد.
  از آنجــا كه مبل قيمــت باالیي دارد و 
ممکن اســت براي مدت طوالني تعویض 
نشود جنس بدنه و استحکام مبل اهميت 
باالیي دارد. مبلمان بــا بدنه چوبي داراي 
مقاومــت كافي بــوده و براي ســال هاي 
زیــادي قابل اســتفاده اســت. وزن مبل 
 رابطه مستقيمي با كيفيت آن دارد، خيلي

سبك بودن مبل نشانه آن است كه از چوب 
بي كيفيتي در ســاخت آن استفاده شده 

است.
  جنس پارچه باكيفيــت باعث افزایش 
طول عمر مبل شده و مدت زمان بيشتري 
مي توانيد از آن اســتفاده كنيــد. هنگام 
انتخاب جنس پارچه مبل دقت كنيد كه اگر 
كودک دارید، بدانيد كه پارچه هاي چرمي 
مقاومت كمتري نســبت بــه پارچه هاي 
پورشه و مازراتي دارند، اگر حيوان خانگي 

دارید جنس چرم را انتخاب نکنيد.
  رنگ چــوب و پارچه مبل متناســب 
با دكوراسيون نيز مهم اســت اگر فضاي 
پذیرایي شــما بزرگ بوده و نور كافي دارد 
مي توانيد مبلمان را از انواع رنگ هاي تيره و 
روشن انتخاب كنيد اما براي فضاي نشيمن 
كوچك، انتخاب مبلمان رنگ هاي روشن و 
قابل شست وشــو، فضا را دلبازتر مي كند.
همچنين رنگ مبل را با كفپوش و دیوارها 
ســت كنيد تا دكوراســيون هماهنگ و 

زیبایي ایجاد شود.

   گرچه شــيوع دوباره كرونــا و ضرورت 
رعایــت فاصله گذاري اجتماعــي و اصول 
 بهداشــتي، كســب و كار بســياري از 
اغذیه فروشان و آبميوه و بستني فروشي ها 
را كساد كرده اســت اما اگر با رعایت اصول 
بهداشتي هنوز هم اهل خوردن ویتامينه و 
بستني در گرماي تابستان هستيد بهتر است 
سري به بورس ویتامينه و بستني تهران واقع 

در ميدان سپاه )عشرت آباد سابق( بزنيد.
   ميدان سپاه كه قبا به دليل قرارگرفتن 
حوزه نظام وظيفــه در آن معــروف بود، 
ویژگي دیگري نيز به دليــل وجود آبميوه 
و ویتامينه فروشــي هایش دارد. گرچه در 
تهران پاتوق هاي دیگري بــراي آبميوه و 
بســتني در برخي مناطــق مانند خيابان 
ستارخان، وحدت اسامي و... وجود دارد اما 
بورس آبميوه ميدان سپاه از شهرت زیادي 

برخوردار است.
   تعــدد مغازه هاي واقع در این راســته 
بازاركه بــه پاتوقي بــراي عاقه مندان به 
انواع آبميوه، بســتني، ویتامينه، معجون 
و سایر نوشــيدني هاي گرم و سرد تبدیل 
شــده، شــرایطي را فراهم كــرده كه در 
 رقابت فروشــندگان، محصوالت غذایي

عرضه شده در این راسته بازار از كيفيت و 
قيمت مناسبي برخوردار باشد.

   وجود مغازه هاي متعدد با ویترین هاي 
رنگارنگي كه با انــواع ميوه و آبميوه تزئين 
شده، این محله را به پاتوق تفریحي جوانان 
و خانواده هایي تبدیل كــرده كه اغلب از 
غروب آفتاب تا پاسي از شب براي خوردن 
انواع بستني، آبميوه، ویتامينه و معجون به 

این راسته بازار مراجعه مي كنند.
  قرار گرفتن این راســته بازار در ابتداي 
ورودي محــدوده اصلي طــرح ترافيك 
ازجمله نقاط منفي بورس آبميوه، معجون 
و ویتامينه ميدان سپاه است اما می توانيد 
از ورودي صياد شيرازي به این راسته بازار 
وارد شده و كمي دورتر از ميدان سپاه پارک 
كنيد، همچنين مي توانيد با وسيله نقليه 
عمومی مثل تاكســی به این راسته بازار 

رفت وآمد داشته باشيد.

خريد مبل راحتی و سلطنتی 

بورس ويتامينه و بستنی 

   پيگيري هاي ستاد تنظيم بازار 
مخالفت صريح بانك مرکزي با پرداخت ارز دولتي به واردکنندگان در حالي است که ستاد تنظيم بازار در 3 
مصوبه به نوعي بر ضرورت پرداخت ارز برنج تأکيد کرده است. ستاد تنظيم بازار در 13ارديبهشت ماه امسال 
مصوب کرده بود که گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است فهرست کليه ترخيص هاي درصدي، کاالهاي 
اساسي و ضروري علي الخصوص برنج را که با مجوز بانك مرکزي، اعالم بانك عامل و اختيارات گمرك جمهوري 
اسالمي ايران ترخيص شــده اند به دبيرخانه کارگروه تنظيم بازار ارسال کند تا در قالب کميته اي متشكل از 
بانك مرکزي، گمرك، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و واجا با مسئوليت دبيرخانه کارگروه 
تنظيم بازار بررسي و تصميمات اتخاذ شود. اين ســتاد پس از اين تاريخ نيز، در سوم و سيزدهم خردادماه 
بر»استرداد مابه التفاوت پرداختي واردکنندگان« تأکيد کرد. پاسخ بانك مرکزي به اين موضوع با وجود همه 
مستندات موجود تاکنون منفي بوده است. بايد منتظر ماند و ديد رويكرد اين نهاد اقتصادي در ادامه اين ماجرا 
چگونه خواهد بود. بي اعتمادي به بانك مرکزي و تغييرات مكرر در سياستگذاري هاي دولتي در زمينه اقتصاد، 
قطعا بخش خصوصي را از حضور تأثيرگذار در عرصه اقتصاد نااميد خواهد کرد چراکه هر لحظه ممكن است اين 
سياست ها بدون توجه به خسارات سنگيني که به بخش خصوصي وارد مي شود، دچار تغييرات اساسي شود.

چند و چون

احتمال کاهش نرخ حبوبات از مهر ماه 

حذف ارز دولتي واردات و مشــكالت 
توليــد داخل زمينه کاهــش واردات 
و افزايش قيمت برخــي انواع حبوبات 
و حذف ايــن اقالم از ســبد مصرفي 
خانوارهاي کم درآمــد را فراهم کرده 
اســت. با عبداهلل حقيقت، نايب رئيس 

اتحاديه بنكداران مواد غذايي گفت وگو کرده ايم.

وضعيت کنوني بازار حبوبات چگونه است؟
گراني حبوبات از اواسط اسفند ماه سال گذشته و با جایگزیني ارز 
نيمایي به جاي ارز 4200توماني واردات این اقام آغاز شــد. در 
ادامه شيوع كرونا و مشکات تخصيص ارز، دپوي كاالهاي وارداتي 
در گمركات، كاهش مبادالت تجاري و فرصت طلبي و سودجویي 
برخي افراد، زمينه كمبود و گراني بيشتر این اقام در بازار شب عيد 
و سپس اردیبهشت ماه امسال را فراهم كرد. وارد كنندگان تأخير 
در ترخيص حبوبات وارداتي از گمركات به دليل تغيير مبناي ارز 
تخصيص یافته را عامل اصلي نابســاماني بازار این اقام قلمداد 
مي كنند. اما طــي یکي دو هفته اخير نرخ عمده فروشــي برخي 
انواع حبوبات كم مصرف روند نزولي به خود گرفته اســت، گرچه 
نرخ خرده فروشــي انواع حبوبات در سطح شــهر و فروشگاه هاي 
زنجيره اي همچنان باال مانده است. با این شرایط بيشترین افزایش 
قيمت حبوبات مربوط به اقامي مانند عدس، لپه نخود، لوبياچيتي 

و لوبيا قرمز بوده است.
تأثير اين افزايش قيمت ها بر تقاضاي بازار چگونه بوده 

است؟
واقعيت آن است كه اكنون بازار حبوبات با ركود تورمي مواجه شده است. 
از یك سو هر ساله در فصل تابستان بازار حبوبات كساد مي شود و از سوي 
دیگر كاهش ارزش پول ملي با گراني دالر، كاهش درآمد و افت قدرت 
خرید مردم موجب شده است تا تقاضا براي انواع حبوبات در بازار كمتر 
شود. گرچه ميزان درآمد برخي اقشار افزایش 20درصدي داشته اما با 
شيوع كرونا، كسب و كار و درآمد برخي افراد به شدت كاهش یافته است. 
اميدواریم با توجه به وضعيت مناسب بارش ها و كشت حبوبات، عرضه 
تدریجي محصوالت توليد داخل به بازار از فصل پایيز و قطع  وابستگي 
نرخ حبوبات به قيمت دالر، شاهد رشد عرضه و بهبود شرایط بازار این 
اقام باشيم. همچنين باید تأثير قيمت هاي جهاني حبوبات در قيمت 

تمام شده و عرضه حبوبات در بازار داخلي را مدنظر قرار داد.
سهم کاهش توليد داخل از گراني اخير حبوبات چقدر 

بوده است؟
اغلب حبوباتي كــه تا كنون در بازار عرضه شــده مربوط به محصوالت 
توليدي سال گذشــته بوده و هنوز حبوبات امسال به بازار عرضه نشده 
است. عاوه بر آن مشکات تخصيص ارز و تامين و واردات حبوبات نيز 
زمينه كمبود و گراني این اقام را فراهم كرده است. اغلب نخود مورد نياز 
براي توليد لپه وارداتي است كه در آذرشهر به لپه تبدیل مي شود اما در 
داخل كشور نيز نخود مورد نياز براي توليد لپه كشت مي شود كه كيفيت 
برخي اقام توليد داخل چندان مناسب نيست. با وجود این اگر مشکل 
غيرمنتظره اي مانند تغييرات شدید جوي و گرماي بيش از حد هوا ایجاد 
نشود، با عرضه حبوبات توليد داخل از مهر ماه امسال، شاهد سير نزولي 

قيمت این اقام در بازار خرده فروشي خواهيم بود.
چه ميزان از نياز بازار حبوبات با واردات تامين مي شود؟

آمار دقيقي از ميزان وابستگي كشور به واردات حبوبات در دست نيست 
اما اكنون در زمينه تامين حبوبات خودكفا نبوده و هنوز هم در برخي 
اقام مانند عدس نيازمند واردات هستيم. بيشترین مصرف حبوبات در 
كشور مربوط به عدس، لپه، لوبياچيتي، لوبيا قرمز و نخود است و ميزان 
مصرف اقامي مانند لوبيا چشــم بلبلي یا دال عدس كمتر است. قبا 
در زمينه توليدعدس خودكفا بودیم اما تخصيص ارز دولتي به واردات 
حبوبات موجب شد تا واردكنندگان عدس و برخي اقام دیگر را با قيمت 
پایين تر نسبت به محصوالت توليد داخل وارد و در بازار عرضه كنند. با 
این روند توليد حبوبات براي كشاورزان صرفه اقتصادي الزم را نداشت 
و این امر موجب كاهش توليد اقامي مانند عدس و وابستگي بيشتر به 

واردات آن شد.

 خلف وعده بانك مركزي در پرداخت ارز دولتي  به برنج های وارداتي كه پيش از تغيير پایه ارز در بازار توزیع شده
واردات برنج را كاهش و قيمت آن را افزایش داده است

زیان هزارميليارد تومانی واردکنند گان برنج

قیمت)کیلوگرم- تومان( سایز- مشخصاتنام محصول
109.900- شاخه )A2(آجدار- فوالد قزوین
1210.300- شاخه )A3(آجدار- سيادن ابهر
148.۷50- شاخه )A1(ساده - كویر كاشان

10.000 14- شاخه )A3(آجدار- ذوب آهن اصفهان

168.850- شاخه )A1(ساده - كویر كاشان

1610.000- شاخه )A3(آجدار- ذوب آهن اصفهان

1810.000- شاخه )A3(آجدار- ذوب آهن اصفهان

2010.000- شاخه )A3(آجدار - ذوب آهن اصفهان

229.800- شاخه )A3(آجدار - ذوب آهن اصفهان

259.800- شاخه )A3(آجدار - ذوب آهن اصفهان

قیمت )کیلوگرم- تومان (مشخصاتنام محصول 

۷9.000وارداتی - بسته بندی- با استخوان ران گوسفندی  

۷1.000وارداتی- بسته بندی- با استخوانراسته گوسفندی 

۷5.000وارداتی- بسته بندی- با استخوانكف دست كامل گوسفندی

۷1.000وارداتی- بسته بندی- با استخوانگردن گوسفندی 

5۷.000وارداتی- بسته بندی- بدون استخوانقلوه گاه گوسفندی 

69.000برزیلی- بسته بندی- با استخوان سردست گوساله 

69.000برزیلی- بسته بندی – با استخوان ران گوساله 

51.000توليد داخل- بسته بندی- بدون استخوانقلوه گاه گوساله 

6۷.000توليد داخل- بسته بندی- با استخوانگردن گوساله  

49.500توليد داخل – گوساله و گوسفندی- بسته بندی چرخ كرده مخلوط 

قیمت  حاشیه بازار ) تومان(قیمت مصوب خودروسازان- توماننام خودرو 

  GLX۷4.989.000129.000.000پژو405 بنزینی

tu5 134.6۷0.000196.000.000پژو پارس

90.611.000154.000.000پژو 206 تيپ 2

LX 84.444.000136.000.000سمند

120.092.000250.000.000دنا پاس

X111 91.500.000---پراید

X131 ۷9.500.000---پراید

X132 54.040.00091.500.000پراید

88.600.000119.000.000كویيكR دنده ای 

61.240.000104.000.000 ساینا 

نوسان نرخ ارز در 2 سال اخير کشور را در شرايط 
اقتصادي ويژه اي قرار داده و تغيير سياســت هاي 
ارزي به منظور کنترل منابع موجود، فعاالن اقتصادي 
را با چالش هاي فراواني مواجه کرده است. بسياري از بخش هاي توليدي براي تامين 
مواداوليه به واردات وابسته اند و بسياري از اقالم اساسي کشور بدون تخصيص ارز 
براي تامين نهاده ها با کمبود و افزايش قيمت مواجه شده اند. شرايط جديد، حتي 
صادرکنندگان را نيز با مشكالت جديدي روبه رو کرده و آنها که تا ديروز به دليل شرايط 
خاص ناشي از تحريم و نبود امكان تبادالت بانكي در عرصه بين المللی براي بازگشت 

ارز حاصل از فروش کاالهايشان موانع زيادي بر ســر راه داشتند، امروز به عنوان 
تامين کنندگان »ارز حاصل از صادرات« که منبع تخصيص ارز بسياري از کاالها قرار 
داده شده، ناچارند نعهد بدهند که در مدت  زمان محدودي ارز معامالت تجاري شان 
را به بانك مرکزي بازگردانند تا با محدوديت هاي قانوني داخلي مواجه نشوند. اما با 
اين حال واردکنندگان، بيشترين چالش ها را دارند. آنها به ويژه در 6 ماه گذشته و به 
واسطه درگير شدن کشور با شيوع بيماري کرونا که بخشي از منابع ارزي را به خود 
اختصاص داد، تقريبا ارزي براي واردات از بانك مرکزي دريافت نكرده اند يا با مسائل 

جديد ناشي از تغيير پايه ارز تخصيصي مواجه بوده اند.

بازار فروخته و مصرف شده، واردكننده چطور باید فاصله 
بين ۷تا 15هزارتومان را پر كند؟ عامل این مشکل بانك 
مركزي است كه نه تنها در این مورد، بلکه حتي امروز هم 
براي تامين ارز نيمایي براي ترخيص 100هزار تن برنج 

از گمرک با تجار همکاري نمي كند.

مابه التفاوت ميلياردی
ميزان برنجي كه بر مبنــاي ارز دولتي با نرخ مصوب 
در بازار به فــروش رفته 80هزار تن بــوده كه براي 
واردات این حجــم برنج، ۷0تا 80ميليــون دالر ارز 
مورد نياز بوده اســت. با توجه به اینکــه ارز نيمایي 
این روزها با نرخ 18هزار تومــان در اختيار تجار قرار 
مي گيرد واردكنندگان برنج باید براي هر دالر، حدود 
14هزار تومان مابه التفاوت به دولت بپردازند؛ یعني 
چيزي نزدیك به یك هزار و 120ميليارد تومان! مبلغ 
ســنگيني كه مي تواند معادالت تجاري بسياري از 
واردكنندگان را به هم بزند و حتي باعث ورشکستگي 
آنها شود. این در حالي اســت كه مدارک موجود در 
گمرک و ســتاد تنظيم بــازار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بــه نفع واردكنندگان اســت. دبير انجمن 
واردكنندگان برنج در این خصوص مي گوید: گرچه 
وزارت صمت موضوع را راستي آزمایي و تمام مدارک 
و مستندات مربوطه را مطالعه كرده و اثبات شده كه 
این كاالها به كشور وارد و توزیع شده و با وجود ارائه 
این مستندات به بانك مركزي، هيچ پاسخي از سوي 

بانك مركزي داده نشده است.

با طناب بانک مرکزي به چاه نمي رويم
خلف وعده بانك مركزي با تجار برنج عاوه بر زیان مالي 
واردكنندگان، فضاي مبهمي را نيز ترسيم كرده است؛ 
فضایي كه در كنار عدم تخصيص ارز نيمایي و فشــار 
به صادركنندگان براي تاميــن ارز واردات، به كاهش 
انگيزه و البته توان تجار بــراي واردات كاالهاي مورد 
نياز كشور منجر مي شود. كشاورز، با نقد عملکرد بانك 
مركزي در این موضوع، این اقدام را موجب آسيب به 
اقتصاد كشور مي داند و مي گوید: بانك مركزي پاسخ 
درستي به اعتماد واردكننده ها نداد و بعد از این با سلب 
اعتماد از این بانك، سایر واردكنندگان هم تمایلي به 
واردات ندارند و حاضر نيستند با طناب بانك مركزي 
ته چاه بروند. او مي افزاید: این ماجرا به بخش تجاري 
كشور آســيب مي زند چون ما و دیگر تجار، بسياري 
از كاالها را با اعتبار خودمــان وارد مي كردیم و امروز 
دیگر هيچ واردكننده اي این كار را نمي كند. به عقيده 
این فعال اقتصادي، ضرر و زیــان این ماجرا نه تنها به 
واردكننده بلکه بــه مجموعه اي كــه در كل زنجيره 
واردات و پخش و توزیع فعاليت دارند وارد شده است؛ 
چراكه وقتي بازرگان ورشکست شود همه حلقه هاي 
زنجير متضرر مي شوند و این به اقتصاد كشور آسيب 

جدي وارد مي كند.

کاهش شديد واردات برنج
به گفته دبير انجمــن واردكنندگان برنج كشــور، 
از ابتداي امســال تاكنــون تنها یك پنجــم از نياز 
1.5ميليون تني كشور وارد شده درحالي كه در مدت 
مشابه سال هاي قبل، دو سوم نياز كشور تا این موقع 
از ســال تامين شــده بود. این اختاف 60درصدي، 
قيمت برنج خارجي را نيز در بازار به شــدت باال برده 
و درحالي كه با تغيير پایــه ارز تخصيصي قيمت این 
كاال از ۷تا8هزار تومان به 14هزار تومان رسيد، این 
روزها دیگر برنج 14هزار توماني هم پيدا نمي شود و 
نرخ برنج هاي وارداتي به 18تا 19هزار تومان رسيده 
اســت؛ یعني چيزي در حدود قيمــت برخي انواع 
برنج ایراني. واردات برنج طي امســال نيز به صورت 
 درصدي بود و هنــوز ارز نيمایي هم بــراي واردات 

تخصيص نيافته است.

فرخنده رفائی
خبر نگار
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این شماره

 حوادث
تابستانی

حادثه خبر نمي كند اما پيشــگيري و 
رعایت نكات ایمني از ضروریاتي است 
كه سازمان آتش نشــاني همواره بر آن 
تأكيد دارد. اگر اخبار منتشرشده حوادث را مرور كنيد خواهيد دانست 
كه علت عجيب و غریبي در پس هيچ یك از آنها نيســت و تنها نبود 
احتياط و رعایت نكردن نكات ایمني هر كــدام از این حوادث تلخ را 
رقم زده است. هر فصل به ازاي شرایط خود به تكرار برخي از حوادث 
دامن مي زند و شاید بتوان گفت تابستان از فصولي است كه بيشتر از 
فصول دیگر سال، آتش نشان ها را درگير مي كند و به سختي مي اندازد. 
اما به نظر مي رســد با تردد كم جمعيت در سطح شهر به علت شيوع 
كرونا حوادث كمتري به وقوع بپيوندد. البته باید دید نظر كارشناسان 
آتش نشاني نيز با نظر ما همسو است یا خير؟ مجيد محمودنيا، كارشناس 
پيشگيري و حفاظت از حریق سازمان آتش نشاني تهران در گفت وگو با 
همشهري در مورد مخاطراتي كه سازمان در این ایام با آن روبه روست 

مي گوید و به راهكارها اشاره مي كند.

آیا حوادث به نســبت فصول 
متفاوت است؟

تقريبا بله. سازمان آتش نشــاني در تابستان 
مخاطرات ويژه اي نسبت به ساير فصول دارد.

بيشترین علتي كه به افزایش 
حریق هاي تابستاني دامن مي زند، چيست؟
در اين فصل يك سوم علت حريق هايي كه در سطح شهر رخ مي دهد، جريان 
الكتريسته است. در واقع فقدان ايمني كافي و الزم در سيستم برق رساني 

تمام كاربري ها مانند منازل، انبارها، كارگاه ها و... منجر به حريق مي شود.
آیا این مخاطره در تابستان امسال كه در شرایط كرونا قرار 

داریم هم بيشتر شده؟
بله. امسال در فصل تابستان و با توجه به اينكه شرايط كرونا نيز وجود دارد 
افراد بيشتر در منازل مي مانند و همين عامل موجب شده تا برق بيشتري 
به خاطر استفاده بيشــتر از سيستم سرمايشــي مصرف كنند. در نتيجه 

حريق ها و آتش سوزي ها هم بيشتر شده است.
غير از الكتریسته، عامل دومي كه به افزایش حوادث منجر 

مي شود چيست؟
فضاي سبز؛ به ويژه امســال كه بارندگي در فصل بهار زياد بوده و علوفه ها 

بلندتر شــده اند. خشك شــدن علوفه ها در فصل 
تابستان و ماندن شان روي زمين ها خود، بزرگ ترين 
چالش ماست. درصورت آتش سوزي، انتشار حريق 
به خاطر سرعت باد در كوتاه ترين زمان ممكن انجام 
مي شود و فضاي ســبز موجود در آن منطقه را به 
ســرعت از بين مي برد؛ در واقع بيشــترين چالش 
آتش نشــاني در تابســتان فضاي ســبز و جريان 

الكتريسته است.
به نظر مي رسد در بخش فضاهاي باز و 
پارك ها امسال مخاطرات زیادي نداشته باشيم 
چرا كه مردم بيشــتر به خاطر كرونا در منزل 

مي مانند و بيرون نمي روند؛ همينطور است؟
اين طور نيســت. حتــي در كرونا هم بســياري از 
خانواده ها قيد تفريح و گذرانــدن اوقات فراغت در 
دامن طبيعــت ازجمله پارك ها و فضاهــاي باز را 
نزده اند. در جاهايي كه آب و دار و درختي وجود دارد 
مخاطرات بيشتر در كمين هســتند كه درصورت 
مراقب نبودن ممكن اســت حــوادث تلخي را رقم 
بزنند كه يكــي از آنها غرق شــدن و برق گرفتگي 
است. آب نماهايي كه شهرداري در مناطق پرت يا 
رمپ هاي جاده درست مي كند ممكن است از نظر 

سيستم ايمني دچار اختالل باشند.
غرق شدن بيشتر در چه محدوده هایي اتفاق مي افتد؟

بيشتر پشــت ســدهايي كه در اطراف تهران وجود دارد؛ مانند سد كرج و 
لتيان كه حادثه آفرين هستند. با وجود اخطارهاي زياد آتش نشاني مبني بر 
ممنوعيت شنا در اين محدوده ها اما باز هم افراد براي شنا وارد آب مي شوند و 
متأسفانه هر ساله در تابستان شاهد غرق شدگي هايي در پشت سدها هستيم.
انتظار مي رود با كاهش تردد در سطح شهر حوادث كاهش 
یابد. اما در صحبت هاي شما چنين برداشتي وجود ندارد. یعني كمتر 

شدن تردد در شهر، حوادث 99را كاهش نداده است؟
خير. از اينكه واقعا تردد مردم كم شده يا خير، آماري نداريم اما بايد به اين 
نكته دقت داشته باشيد كه ما يك سري جمعيت داريم كه جابه جا مي شوند؛ 
يعني از جايي به جاي ديگر منتقل مي شوند. اين افراد اگر در باشگاه نباشند 
به پارك مي روند و اگر به پارك نروند دورهمي برگزار مي كنند. پس اينكه 
فكر كنيد حوادث كمتر شده، خير. جمع شدن افراد در منزل حتي با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي خود بزرگ ترين چالش به لحاظ وقوع حوادث است.

پس كاهش آماري حوادث تابستان امسال در قياس با سال 
گذشته دور از انتظار و خوش بينانه است؟

هميشه يك سري آمار حريق و حوادث وجود دارد. ما به عنوان متولي ايمني 
سعي مي كنيم از انواع ابزارها براي اطالع رساني استفاده كنيم اما اگر دقت 

كنيد مي بينيد كه ما طي اين سال ها كاهشي نداشته ايم.
چرا؟

چون سرعت توســعه شهري زياد است و ما فقط ســعي مي كنيم سرعت 
افزايش تعداد حوادث را كم كنيم؛ يعني اگر آمار ســال گذشته حوادث، 
امسال روي همان عدد بماند از نظر ما ايده آل است چون سرعت ساخت وساز 
شهري و خودروهايي كه وارد شهر شــده اند و جمعيتي كه افزايش يافته، 
بسيار باالتر رفته است و هر ساله با گستره شهري بيشتري در قياس با سال 
گذشته اش مواجهيم. در چنين شرايطي قطعا آمار حريق پايين نخواهد آمد 
و ما نمي توانيم وقوع آن را متوقف يا كم كنيم. از طرف ديگر بايد به اين نكته 
توجه داشته باشيد كه وقتي سن شهر باال مي رود، قطعا مخاطرات بيشتر 

خواهد شد چون همه  چيز رو به فرسودگي مي رود.
سازمان آتش نشاني در راستاي ایمني شهروندان با توجه به 
اینكه اوقات بيشتري را مجبور به ماندن در منزل هستند، چه خدماتي 

ارائه مي دهد؟
ما دو طرح بزرگ در قالب آموزش رايگان شهروندي داريم؛ طرح »999« و 

»پالك ايمن«.
طرح 999چه خدماتي و به چه كساني ارائه مي دهد؟

اين طرح مربوط به آموزش به ســاكنان 999برج شناسايي شده سازمان 
آتش نشاني است. نيرو هاي كارشناس سازمان آتش نشاني با حضور در برج ها 
و ساختمان هاي بلندمرتبه اقدام به برگزاري كالس هاي دوساعته آموزش 

اصول ايمني به شهروندان و ساكنان در اين برج ها مي كند.
پالك ایمن چطور؟

در اين طرح آتش نشانان، ساختمان )اعم از تجاري و مسكوني( هر شهروندي 
را كه تمايل داشته باشد، از يك طبقه به باال بازديد مي كنند. در اين بازديد 
عوامل آتش زا همانند وسايل گرمايشي، نقص هاي مرتبط با برق، خطر هاي 

موجود در آشپزخانه، سيستم گازرساني و... بررسي مي شود.
آیا اجراي این طرح ها هزینه اي دارد؟

خير. كامال رايگان است.
اشكال این طرح ها این است كه حضوري باید آموزش داده 

شود كه در شرایط كرونا نيز امكان پذیر نيست.
اين طرح ها وجود دارد اما اينكه نحوه اجرا چگونه باشــد كاري است كه با 
هماهنگي هر دوطرف و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله فيزيكي انجام 

مي شود. اما فعال زيرساخت آموزش مجازي به صورت آنالين وجود ندارد.
آیا آموزش ها منطبق بر محيط و ساخت محل مسكوني یا 
تجاري مورد نظر به شهروندان داده مي شود یا 
آموزش هاي عمومي و همگاني با فرض یكسان 

بودن شرایط براي همه است؟
در طرح 999مخاطرات برج ها را به ساكنان آموزش 
مي دهيم ولي در حالت كلي آتش نشاناني كه براي 
آموزش وارد هر مجموعه اي مي شوند آن محل را هم 
مدنظر قرار مي دهند و قطعا متناسب با محيط به آنها 

آموزش هاي الزم داده مي شود.
شــاخص ترین راهكارهاي مقابله با 

حوادث تابستاني چيست؟
حتما بايد سيستم هاي برق ســاختمان ها در اين 
دوره چك شود. شل بودن و داغ بودن دوشاخه برق 
پر اهميت ترين علت هاي حريق حادثه اند. سيستم 
برقي بايد با فاصله مناسب از ساير وسايل باشد و در 
چيدمان كاال به اين موضوع توجه داشته باشند. سيم 
وســايل برقي مانند اتو، چرخ گوشت، سماور برقي 
و... را حتما بعد از استفاده از برق بكشند. از پريز برق 
يخچال، ماشين لباسشويي، تلويزيون، فر و وسايل 
صوتي و تصويري اصلي انشــعاب ديگري نگيرند. 
پريزهاي برق حتما درپوش داشــته باشد به ويژه 
براي خانواده هايي كه فرزندان كم سن و سال دارند، 
اين امر ضروري است. از ســيم سيار به عنوان سيم 
دائم استفاده نشود. در مجموع براي كاهش مخاطرات برق و جلوگيري از 
حريق هاي احتمالي حتما يك كارشناس برق بياورند تا سيستم برق شان را 
چك كند. اگر سيستم برق همه ساختمان ها)مسكوني و تجاري( چك شود 
حداقل يك سوم آتش سوزي هاي ناشي از برق در تهران كاهش پيدا مي كند.
به ۲مورد از حوادث مهمي كه در تابستان امسال خبرساز 

شده اشاره مي كنيد؟
حريق كلينيك سينا اطهر كه به خاطر الكتريسته بوده است. حريق در يك 
مغازه بلور و ظروف شيشه اي در خيابان شوش، خيابان صابونيان هم بسيار 

تلخ بود و مهم؛ چرا كه جان يكي از آتش نشانان ما را گرفت و شهيد شد.
حرف آخر؟

سهل انگاري علت بيشتر حوادث به ويژه حريق اســت. هر سازماني با هر 
فعاليتي در سطح شهر نيازمند داشتن تأييديه آتش نشاني است كه ايمني 
نسبي را براي مجموعه به همراه دارد. ساختمان هاي پرمخاطره خط قرمز 
ما هســتند؛ چراكه افراد زيادي در آن تردد مي كننــد. در همين حادثه 
خيابان صابونيان اگر مالك با آتش نشــاني تماس مي گرفت و درخواست 
كارشناسي از محل مي داد و كارشناسان مراجعه مي كردند و تأييديه داده 
و نقايص برطرف مي شد ما هم اكنون سوگوار از دست دادن يكي از بهترين 

آتش نشانان مان نبوديم.

چه حوادثي در تابستان كرونايي در كمين خانواده هاست؟

حوادث تابستان كرونايي در دوشاخه برق
محمودنيا، كارشناس پيشگيري و حفاظت از حريق سازمان آتش نشاني تهران: در شرايط كرونا 

جمعيت فقط شيفت مي شود و مخاطرات همچنان پابرجا هستند

حتــي در دوران كرونــا هم 
بســياري از خانواده ها قيد 
تفريــح و گذرانــدن اوقات 
فراغــت در دامــن طبيعت 
ازجمله پارك ها و فضاهاي 
باز را نزده اند. در جاهايي كه 
آب و دار و درختــي وجود 
دارد مخاطرات بيشــتر در 
كمين هستند كه درصورت 
مراقب نبودن ممكن اســت 
حوادث تلخــي را رقم بزنند 
كه يكي از آنها غرق شــدن و 

برق گرفتگي است

تابســتان همانقدر كــه براي 
بچه هاي مدرســه به نام فصل 
بازي، سفر و البته رهایي از درس 
خواندن سند خورده، در روي دیگر سكه اش حوادث تلخ 

بسياري را در خود جاي داده است.
درست در همان روزهایي كه بسياري چمدان هایشان 
را براي رفتن به ســفر آماده مي كنند، یك عده به دليل 
تصادف در فصل سفر، آمار مرگ وميرهاي تصادف جاده اي 
را ارتقا مي دهند یا حتي زماني كه عده اي با خيال راحت 
در دریا و رودخانه هاي شمال كشور تني به آب مي زنند 
تا خاطره اي خنك در ميان تابستان گرم براي خود ثبت 
كنند، تعدادي از مســافران آخرین نفس هایشان را در 

ميان موج هاي دریا فرومي برند.
خبرهاي تلخ از تابســتاني كه قرار بود شيرین باشد، 
محدود به یك ســال و یك  ماه نيست و نگاهي كوتاه به 
صفحه حوادث رســانه ها به ما مي گوید كه حوادث تلخ 
همچون سنتي دیرینه هر سال تابستان تكرار مي شوند. 
از آتش سوزي جنگل ها گرفته تا آتش سوزي منازل، غرق 
شدن در دریا، تصادف جاده اي، گرمازدگي و... همه این 
موارد را مي توان در ميان فهرست طوالني حوادث تلخ 
تابستاني جاي داد. در این گزارش تالش كرده ایم تا برخي 

اتفاقات تلخ تابستاني را مرور كنيم.

مرگ در خودرو
گرماي تابستان و حبس شــدن در خودرو، هيبت يك قاتل 
تمام عيار را مي سازند و در كمال تأسف در اتفاقات اين چنيني 
كودكان قربانيان اصلي هستند؛ مانند حســين و دلنيا كه 
چندي پيش بر اثر سهل انگاري جان خود را از دست دادند. 
ماجرا از اين قرار بود كه اين دو كودك دور از چشم والدين و 
براي بازي كردن، سوار خودروي يكي از بستگان مي شوند، 
غافل از اينكه اين خودرو به محلي براي زنداني شــدن آنها 
تبديل خواهد شــد. آنطور كه در اطالعات اين پرونده آمده 
است: »اين دختر و پسر خردســال پس از حضور در داخل 
خودرو كه زير تابش آفتاب هم قرار داشــته اســت، پس از 
دقايقي بازي كردن زمانــي كه قصد خــروج از اتومبيل را 

مرگ  در تنور 
تابستان

مروري بر تلخ ترين حواث تابستاني 
در سال هاي اخير

نورا عباسی
روزنامه نگار

داشتند در را روي خود بسته مي بينند«.
در كنار اين اتفاق نمي توان حادثه اي كه براي بنيتا هشت ماهه 
در تيرماه 97 رخ داد را فراموش كــرد، هر چند دليل اصلي 
حبس شدن بنيتا در ماشين مربوط به سرقت خودروي پدر 
بنيتا از سوي دو ســارق معتاد بود اما گرما مزيد بر علت شد 

تا در يك پرونده قتل، نام بنيتا در جايگاه مقتول ثبت شود.

قربانيان دریا، رودخانه و استخر
فرار از گرماي تابســتان دليل خوبي است تا بسياري مسير 
ســمت دريا و رودخانه را پيش بگيرند يا حتي به اســتخر و 
كالس هاي يادگيري شنا پناه ببرند اما وقتي اين تصميم با 
رعايت ايمني همراه نباشد، به يك داستان تلخ ختم مي شود.

۴ كودك هشــت تا يازده ساله سيســتان و بلوچستاني كه 
چندي پيش در رودخانه روستاي دينار كلگ نيكشهر غرق 
شدند، نمونه اي از مرگ هاي تابستاني است كه نقطه پاياني 

براي آن قابل تصور نيست.
در سال 92 نيز داستان غرق شــدن 6 دانش آموز كرجي به 
همراه مربي شان در درياي خزر در صدر اخبار رسانه ها قرار 
گرفت. ماجرا از اين قرار بود كه يك اردوي هشــتاد نفره از 
دانش آموزان كرجي به شهرك پزشكان شهرستان نور استان 
مازندران رفته بودند و با ورود دانش آموزان به دريا، يك نفر 
از شناگران دچار حادثه غرق شدگي شد. تالش 9دانش آموز 
ديگر و مربيان براي نجات نتيجه اي جز غرق شدن 6نفر از آن 

جمع هشتادنفره به همراه نداشت.
البته هميشه غرق شــدن در دريا و رودخانه رخ نمي دهد و 
حوادث فصل تابستان اين نكته را گوشزد مي كند كه حتي 
اســتخرها هم مي توانند آمار مرگ در اين فصل را افزايش 

دهند؛ مانند پرونده مهبد فتحي در ســال 93. اين پسربچه 
8ســاله  براي آموزش خصوصي شــنا در كالس هاي شناي 
استخر شركت كرده بود، اما در همان جلسات اول در استخر 

غرق شد و جان خود را از دست داد.

مردن زیر تيغ آفتاب
گرمازدگي نقش مهمي در حوادث تابستاني ايفا مي كند و در 
اين ميان شهرهاي جنوبي ايران به دليل رطوبت و گرماي باال، 

بيشتر با معضل تلفات جاني ناشي از گرما روبه رو هستند.
ابراهيم عرب زاده از كارگران شركت هاي پيمانكاري شركت 
تهران جنوب )تاسيســات مخــازن و ذخيره ســازي بندر 
ماهشــهر(، يكي از افرادي بود كه در گواهــي فوتش دليل 
مرگش را گرمازدگي ثبت كردند. او و همكارانش در شرايطي 
كه كميته بحران اســتان خوزســتان به دليل گرماي هوا بر 
كاهش ســاعت كاري تأكيد كرده بود، مجبور به 12ساعت 
كار شــدند. اين اتفاق در نهايت موجب شــد تا ابراهيم در 
نخســتين روزهاي مرداد ماه  99بر اثر گرمازدگي جان خود 

را از دست بدهد.
مرگ عرب زاده نخســتين مرگ يك كارگر براثر گرمازدگي 
نبود؛ چرا كه در ســال 96 و در فاصله زماني كمتر از 2هفته 
2 كارگــر جنوبي به هميــن دليل جان دادنــد. يك كارگر 
۵۵ ساله كارخانه آلومينيوم سازي مسجدسليمان در ساعت 
۴ بعدازظهر يكي از روزهاي مرداد ماه هنگام كاركردن در اوج 
گرما به علت توقف عملكرد قلب و ريه جان خود را از دســت 
داد و كارگر 31ساله ديگري هم در ساعات اوج گرما تيرماه در 
محل كوره هاي آجرپزي در كوت عبداهلل شهرستان كارون 

به علت گرما فوت كرد.

هر سال، تابستان با گرماي هوا، حوادثي نيز با خود 
به دنبال مي آورد، از این رو در آستانه فصل گرما، 
ارگان ها، سازمان ها  و نهادها تمهيداتي را براي 
گذر از این فصل درنظر مي گيرند. امسال نيز 5۶۰ پایگاه ثابت امداد و نجات، 4۲۳ 
شعبه در ۳1 مركز استان، ۲5 طرح ساحلي، ۳4 مركز آنست )آموزش و نگهداري 
سگ  هاي تجسس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر(، ۲۲ مركز امداد و 
نجات هوایي به مدت 1۰۰ روز، یعني در همين روزهاي گرم، آماده ارائه خدمات 
امداد و نجات به مصدومان و آسيب دیدگان احتمالي فصل تابستان در سراسر 

ونا رقبای تابستانی کر
كدام خطرها در روزهای گرم سال 99 در كمين مردم ايران نشسته اند؟

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

غرق شدن
غرق شدگي در اســتان هاي حاشــيه دريا و رودخانه از حوادثي است كه هر ساله 
نيروهاي امداد و نجاتي و غواصان محلي را درگير خود مي كند. با رســيدن فصل 
تابستان و اشتياق شهروندان و گردشگران براي سير و سفر به سمت دريا و رودخانه، 
آمار غرق شــدگي افزايش مي يابد. از اين رو فعاليت ۴۵ پست موقت و ثابت امداد و 
نجات ساحلي براي تابستان 1399 آغاز به كار كرد. از اين تعداد، 2۵ پست موقت، 
20پايگاه ثابت امداد و نجات ســاحلي و دريا نيز در حال فعاليت در سواحل كشور 
هستند. با توجه به كاهش سفر، 312 نفر در 3 ماه نخست سال غرق شدند و احتمال 
مي رود اين عدد در تابســتان افزايش پيدا كند. هرچند همين آمار در مقايســه با 
مدت مشابه ســال قبل كه 367 نفر بوده، 1۵ درصد كمتر شده است. در اين مدت 
استان هاي فارس با 3۴، خوزســتان و مازندران هر كدام با 28 و گيالن با 22 فوتي 
بيشترين آمار مرگ ناشي از غرق شدگي را داشتند. بعد از رودخانه ها بيشترين تلفات 
مربوط به كانال ها، درياچه هاي مصنوعي و سد ها هر كدام با 33، استخر كشاورزي با 
32، دريا با 29، استخر شنا با 18، درياچه طبيعي با 1۴، حوض و حوضچه با 6 و چاه 

با ۴فوتي بوده است. 18 نفر نيز در ساير مكان هاي آبي جان باخته اند.

حوادث رانندگی
ساالنه حدود 1۵ تا 17 هزار نفر در جاده هاي كشور جان خود را از دست مي دهند، 
درحالي كه از اسفند 98 تا هفته پيش حدود 17هزار نفر در كشور بر اثر كرونا جان 
باخته اند كه نشان از پيشي گرفتن فراواني مرگ ومير كرونا در اين مدت از متوسط 
حوادث رانندگي است. با اين حال اين حادثه را بايد در اندازه خطر، همپاي كرونا 
درنظر گرفت. ســاالنه 300 تا ۴00 هزار نفر به دليل حوادث جــاده اي در ايران 
مصدوم و مجروح مي شوند. ۵13 نفر در ايام نوروز امسال بر اثر حوادث رانندگي 
جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴0.6 
درصد كاهش يافته. آمار جان باختگان ناشــي از سوانح رانندگي در 2 ماه نخست 
سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشــته، 23.۴ درصد كاهش يافت؛ 
استان آذربايجان غربي با ۴۵.۵ درصد، بيشترين كاهش فوتي  ها در سوانح رانندگي 
در مدت مذكور  را به خود اختصاص داد. براســاس آمار ارائه شده توسط سازمان 
پزشكي قانوني كشور در 2ماه نخست ســال جاري، يك هزار و 973نفر در سوانح 
رانندگي جان خود را از دست دادند. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
با آمار فوتي 2هزار و ۵7۵نفر، 23.۴درصد كاهش داشــته است. بيشترين آمار 
تلفات، در 2ماه نخست سال جاري مربوط به استان هاي تهران با 163نفر، فارس 
1۴9نفر و كرمان 1۴8نفر بود. سردار تيمور حسيني، رئيس پليس راه راهور ناجا 
مي گويد: تصادفات جاده اي از ابتداي سال 99تا پايان تيرماه كاهش چشمگيري 
داشت. در تيرماه، 13درصد ترددهاي بين شهري در كشور نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كاهش داشته است. در اســتان اردبيل كاهش ترددها به ۴۵درصد 

رسيده كه بيشترين آمار كاهش تردد جاده اي در كشور است.
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نسبت قربانيان به كرونا در سه ماه:
یك دهــم در هر مــاه؛ معادل 

یك روز قربانيان ویروس كرونا

نسبت قربانيان به كرونا در سه ماه:
یك سوم؛ اگر قربانيان حوادث رانندگي را با توجه به كاهش حوادث 
در سال جاري 15هزار كشته در ســال محاسبه كنيم، یك سوم 

قربانيان كرونا جان خود را در این نوع حوادث از دست مي دهند.

اعداد اين جدول براساس تخمين داده هايي بوده كه پزشكي قانوني در فهرست آمار اين حوادث منتشر كرده است.
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 سوءاستفاده
از كرونا

این شماره

 حوادث
تابستانی

آيا قرار گرفتن در معرض گرما باعث افزايش خشونت می شود؟

بخار مغزها
هوا گرم اســت و مرداني با پيراهن هاي 
دريده، قفل فرمان را از ماشين هايشان 
بيــرون آورده و در حائلــي از مردان 
جداكننده، در هوا براي هم تكان مي دهند؛ تصويري تكرار شــونده 
در تابستان هاي داغ. تصويري كه خيلي ها با توجيه گرم بودن هوا و 
اعصاب هاي خرد شده، از كنارش گذر مي كنند. اما واقعا گرما آستانه 
تحمل افراد را پايين مي آورد؟ آيا گرما خود باعث خشــونت است يا 
اين فقط تصوري عمومي از فصل تابستان است؟ در اين باره با كورش 
ساساني، روان درمانگر، صحبت كرده ايم. او معتقد است گرما به خودي 
خود نمي تواند خشونت ايجاد كند، بلكه عوامل ديگري در اين بروز 

خشونت دخالت دارند.

آيــا گرماي هوا در تابســتان 
را مي توان عاملي براي بروز خشــونت 

برشمرد؟
بايد درنظر گرفت كه با گرما چه اتفاقاتي در 
مغز رخ خواهد داد و آن اتفاقات باعث ايجاد 

چه واكنش هايي در فرد مي شود.
خب. آيا رابطه علت و معلولي نيست؟ هرچه هوا گرم تر باشد 

خشونت بيشتر است.
وقتي كال درباره مسائل انسان و به طور خاص، درباره روانشناسي انسان 
صحبت مي كنيم، خيلي روابــط بين پديده ها، علت و معلولي نيســت. 
اتفاقا روابط پيچيده اي اســت كه پارامتر هاي مختلــف، همزمان در آن 
نقش آفريني مي كنند و شايد صرفا در يك مدل تئوري بتوان بين 2عامل 
در روان انسان، رابطه علت و معلولي ايجاد كرد؛ مثال گرما ممكن است در 
شخصي به واسطه فقر مالي به گونه اي اثر بگذارد، ولي در يك فرد ثروتمند 
آن اثر شكل ديگري داشته باشد. بنابراين گرما، بر 2فرد يكسان اثرگذار 
نخواهد بود. پارامترهاي زيادي وجود دارد تا فرد به مرحله خشونت برسد. 
شايد بتوان گفت رابطه غيرمستقيمي در اين بين حاكم است. يا به عبارتي، 
گرما بين بعضي عوامل نقش ميانجيگري را بازي مي كند. بنابراين ممكن 
اســت در برخي افراد، نقش افزايشي داشته باشد يا بســتري براي بروز 

خشونت فراهم كند.
پس چه دليلي مي توان در اين افزايش و كاهش پيدا كرد تا 

رابطه درست و عقالني تري شكل بگيرد؟
البته گرما را عامل تحريك كننده خشونت هم مي  دانند؛ اينكه هواي گرم 
محرك خشم و عصبانيت است. در هواي گرم احتمال برانگيختگي عواطف 
منفي بيشتر مي شود، زيرا از نظر جســمي، تحريك  پذيري بيشتر بوده يا 
به اصطالح، طاقت آدم ها زود طاق مي شود. بايد اين مسئله را درنظر بگيريم 
كه ما در اين فصل همانگونه كه از نظر فيزيكي تحت تأثير قرار مي گيريم، از 

تالش براي جان به در بردن از احتمال ابتال به كرونا در شرايطي كه نه 
عده ای ازمردم چندان موضوع را جدي گرفته اند و نه دولت چندان 
توانمندي اي در كنترل همه گيري از خود نشان داده، دل و دماغي 
براي گله كردن از گرماي تابستان براي كسي نگذاشته است. اما اين باعث نمي شود گرماي هوا و 
عوارض اجتناب ناپذير آن دست از سرمان بردارد. عوارضي كه گرما بر سالمت بدن دارد، شناخته 
شده هستند، اما تأثير گرما بر آسيب هايي كه به صورت غيرمستقيم ناشي از باال بودن دماي هوا 
هستند، كمتر مورد توجه قرار دارند. عالوه بر گرمازدگي، آسيب هايي مانند تصادف رانندگي، 
ضرب و جرح حين نزاع و غرق شدن را نيز مي توان به گرماي هوا ربط داد. پژوهشگران آمريكايي 
در سال   2019 با انجام پژوهشي تحليلي به اين نتيجه رسيدند كه افزايش 1.5درجه اي دماي هوا 
ساالنه با 1600مرگ بيشتر در آمريكا در ارتباط است. اگر اين نتيجه در كشورهاي گرم تر بسط 

داده شود، بايد انتظار آمار باالتري از مرگ ومير و آسيب ديدگي ناشي از گرماي هوا را داشت.

محققان با بررسي آسيب ديدگي ها و مرگ ومير 
در بازه زماني 38سال در آمريكا ميان باالرفتن 
دماي هوا و افزايش جراحاتي غيرعمد مانند جرح 
حين تصادف رانندگي، غرق شــدن يا سقوط و 
عمدي مانند خودكشي و نزاع ارتباطي مستقيم 
يافتند. براساس نتايج به دست آمده، با باالرفتن 
دماي هوا احتمال غرق شدن 13.7درصد، نزاع 
و خودكشــي 3 درصد و جراحت و مرگ ناشي 
از تصادف رانندگي 0.5تا 2 درصد افزايش پيدا 
مي كند. گرماي شديد، عالوه بر تأثيرات فيزيكي 
بر بدن، تحريك پذيري و در نتيجه خشونت ميان 
فردي و نــزاع را افزايش مي دهــد. گرمازدگي، 
شناخته شــده ترين آســيب گرما، به تنهايي 
مي تواند عوارضي مانند از دســت دادن تمركز 
و خستگي شــديد به همراه داشته باشد كه اين 
عالئم احتمال بروز تصادفــات رانندگي يا خطا 

حين كار با ماشين آالت را افزايش مي دهند.
علــي كريمي، پزشــك عمومي معتقد اســت 
عوامل مختلفي در زمان گرم بودن هوا مي تواند 
در كاهش روحيه مثبت و افزايش خشــونت و 
پرخاشگري تأثيرگذار باشد. براي مثال در هواي 
گرم انسان سخت تر به خواب مي رود و در نتيجه 

خسته تر مي ماند، آب بدنش كاهش پيدا مي كند و 
مجبور به محدود ساختن فعاليت هاي روزانه است 
و اين وضعيت حاالت روحي افراد را برهم مي زند. 
همچنين نداشتن كنترل بر وضعيت ايجاد شده 
در اثر گرما براي بعضي از افراد آزاردهنده است و 
خشم آنها را افزايش مي دهد. كريمي مي گويد: 
اگر مي خواهيد خود و اطرافيانتان دچار عوارض 
رواني ناشــي از گرماي هوا نشويد، بهتر است به 
ياد داشته باشــيد كه همه در هواي گرم كمي 
بي حوصله تر هستند. پس وقتي دماي هوا خيلي 
باالست، بر بخش هايي از زندگي متمركز شويد 
كه تحت كنترل شما هستند، تصميم گيري هاي 
مهم زندگي تان را به ساعات خنك تر روز موكول 
كنيد تا بعد از كرده خود پشيمان نشويد و حين 
تردد در مســير رفت وآمد روزانه، به ياد داشته 
باشــيد افرادي كه با آنها مواجه مي شــويد نيز 
شرايطي مشابه شــما را دارند و دمايي مشابه را 
تحمل مي كنند و تحت تأثيــر گرماي هوا همه 

كمي پرخاشگرتر مي شوند.
كريمي معتقد است بهترين راه براي مواجه شدن 
با هواي گرم، آمادگي ذهني است: افراد بايد به 
صداي بدن خود گوش دهند، آب زياد بنوشند 

و خود را به شيوه هاي درست خنك نگه دارند. 
در اين صورت جلوي بســياري از رويداد هاي 
ناگوار گرفته خواهد شد. همچنين به گفته اين 
پزشك عمومي، عقل حكم مي كند كه در گرماي 
زياد، بســياري از روتين هاي زندگي به شكلي 
متفاوت انجام شــوند؛ براي مثال براي خروج از 
منزل زمانبندي دقيقي وجود داشــته باشد، از 
لباس هاي خنك با رنگ روشن و لوازم محافظتي 
مانند عينك آفتابي و كاله استفاده شود، هميشه 
پيش از خروج از خانه آب نوشيده شود و مقدار 
مناسبي آب يا مايعات خنك همراه افراد باشد. 
افراد پيش از احساس تشــنگي آب بنوشند و 
افرادي كه داروهاي دفع كننده آب بدن،  مانند 
داروهاي فشار خون مصرف مي كنند، بيشتر از 
افراد عادي آب بنوشند. از قرار گيري در معرض 
تغييرات شديد دمايي، مانند خروج ناگهاني از 
خانه به شدت ســرد و رفتن به خيابان به شدت 

داغ، خودداري شود.
آشــنايي با عالئم گرمازدگي و داشــتن دانش 
كمك هاي اوليه نيز مي تواند براي آمادگي عمومي 
براي مقابله با گرما و حوادث ناشي از آن كارساز 
باشد. كريمي عالئمي مانند تعريق شديد، سردرد، 
سرگيجه، ضعف، تهوع  و استفراغ، افزايش ضربان 
قلب و كاهش فشار خون و افزايش دماي بدن را 
از عالئم گرمازدگي خفيــف مي داند. درصورتي 
كه دماي بدن از 40.5باالتر رود و عالئمي مانند 
گيجي، از دست رفتن تمركز، تحريك پذيري باال، 
هذيان و تشنج ظاهر شــوند، فرد به گرمازدگي 
شــديد مبتال شــده و بايد بالفاصله به پزشك 
مراجعه كرد. اما درصورتي كه اين امكان وجود 
ندارد، بايد لباس هاي اضافه از تن فرد آسيب ديده 
خارج شده و با هر وسيله ممكني بدن او به ويژه 
در مناطق سروگردن، زير بغل و كشاله ران سرد 

و مرطوب شود.

ارتباط مستقيم گرماي تابستان با افزايش خشونت 
چطور براي رويارويي با حوادث تابستاني آماده باشيم؟

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

نظر رواني هم حس ناكامي و تحريك پذيري بيشتري در مقابل عوامل منفي 
داريم. اين امر باعث مي شــود در هواي گرم شرايط آزاردهنده شديدتري 

را تجربه كنيم.
سرما هم مي تواند چنين وضعيتي ايجاد كند، چون در سرما 

هم ممكن است طاقت طاق شود؟
فصل گرما چون با فصل تفريحات، تعطيالت و... همراه است، افراد كارهاي 
پرخطر بيشتري انجام مي دهند، چون مي خواهند از چارچوب هاي زندگي 
روزمره كمي فاصله بگيرند و طبعا با تجربه اين موقعيت ها، گرما با عوامل 
ديگري هم بسته مي شــود.  از طرف ديگر، ظاهرا نوع ادراك  ما نسبت به 
حوادث و وقايع در روزهاي گرم تر سال تحت تأثير قرار مي گيرد و ما جهان 
را به صورت خشن تر و بي رحم تر درك مي كنيم. اين باعث مي شود مانند 
شرايط عادي ديگر كنترل ســابق را روي رفتارمان نداشته باشيم؛ يعني 
خودكنترلي به واسطه تغييرات جســمي در ايام گرم سال كمتر مي شود. 

ضمن اينكه به خاطر گرما آدم ها بيشتر به خيابان مي آيند تا در سرما.
به اعتقاد شما، تغيير رويه زندگي، از خانه بيرون آمدن و... 

بستري براي اين خشونت فراهم مي كند؟
طبيعتا وقتي حضور در جامعه بيشتر شود، برهم كنش و برخورد هم بيشتر 
خواهد بود. در خانه ماندن، خود عاملي است تا برخوردي با ديگران نداشته 
باشيم. برخورد نداشتن، احتمال خشم، دعوا و... را كمتر مي كند تا وقتي 

برخورد وجود دارد.
اين گرما نمي تواند تأثيرات جسمی در افراد ايجاد كند كه 

برآيند رواني داشته باشد؟
مطالعه اي در اين  بــاره وجود دارد مبني بر اينكه دمــاي باالي 40درجه، 
يكسري تغييرات در مغز ايجاد مي كند و پايداري و تعادل بيوشيميايي مغز 
را تحت تأثير قرار مي دهد. همانطور كه آب در گرما تبخير مي شود، فرد نيز 
در گرما شرايط جســمی اش تغيير مي كند. اين عامل در افزايش خشونت 

نيز مؤثر است.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

گرمازدگي و مســموميت هاي غذايي نيز درست 
همانند آفتاب ســوختگي يا گزيدگــي با نيش 

پديده هاي  حشــرات، 
ناخوشايند شايع در هواي گرم هســتند كه مي توانند 
عواقب دردناكي به همراه داشته باشند. دانستن خطرات و 
راه هاي جلوگيري از بروز بيماري هاي ناشي از غذا و گرماي 

هوا در تابستان مي تواند بسيار مفيد باشد.

حفظ زنجيره سرما
نگهداري نادرست مواد غذايي باعث مي شود 
فرايند تكثير ميكروب هايي كه در غذاها به 
شــكل طبيعي وجود دارند، روند صعودي 
به خود بگيــرد. هر ماده غذايــي داراي بار 
ميكروبي استانداردي است و اگر اين مواد 
براي مدتي در دماي باال و در معرض هواي 
گرم تابستان قرار گيرند، بار ميكروبي آنها از 
حالت استاندارد خارج و باعث مسموميت 
در فرد مصرف كننده مي شــود. غذاهايي 
هستند كه در طول فرايند توليد، نگهداري، 
انتقال، توزيع و فروش بايد در ســرما قرار 
گيرند. اگر زنجيره سرما حفظ نشود و نكات 
آن درســت رعايت نشــود، هر نوع غذايي 
مي تواند خطرساز باشــد. غذاهايي كه به 
درستي و با رعايت استانداردها از كارخانه 
به مراكز توزيــع انتقال نيابند يا شــرايط 
حفظ ســرماي آنها در مراكز توزيع يا بعد 
از خريداري از سوي خريدار رعايت نشود، 
خطرساز هســتند كه لبنيات، فراوردهاي 
گوشتي و حتي ميوه جات مي توانند در اين 

دسته جاي گيرند.
معموال تغيير بو، حالت و طعم ماده غذايي، 
از نشانه هاي فساد در آن است. ولي گاهي 
اوقات ممكن است هيچ كدام از اين نشانه ها 
وجود نداشته باشد و فرد دچار مسموميت 
شــود. بنابراين بهترين كار اين اســت كه 

نكاتي مثل حفظ زنجيره ســرما، شستن 
كامل مواد غذايي و پختن كامل آنها رعايت 

شود.
مســموميت مي تواند با يك سردرد ساده 
شروع شــود و اغلب نشــانه هاي گوارشي 
دارد. حمالت گوارشي مثل تهوع، دل درد، 
دلپيچه، اســتفراغ و اســهال از نشانه هاي 
مسموميت غذايي اســت كه گاهي اوقات 

همراه با تب و لرز هم خواهد بود.
مســموميت مي توانــد چند ســاعت تا 
چند روز طول بكشــد، بســتگي دارد كه 
مسموميت ناشي از چه چيزي باشد. بعضي 
از مســموميت ها مثل مســموميت با سم 
بوتوليسم كه در كنسروها وجود دارد، حتي 
فرد را به مرگ هم مي كشــاند. اما بيشــتر 
مسموميت ها كه با لبنيات و... اتفاق مي افتد 
در فاصله 2روز تمام مي شــود. درصورت 
دسترسي، براي درمان مسموميت بهترين 
راه مراجعه به پزشك است. پزشك براساس 
نوع مســموميت، آزمايش، آنتي بيوتيك 
يا درمان خانگــي را تجويــز خواهد كرد. 
درمان خانگي مي تواند شــامل مصرف آب 
فــراوان و الكتروليت هايي باشــد كه بدن 
به خاطر مسموميت، از دســت داده است. 
الكتروليت ها شامل سديم، پتاسيم، منيزيم 
و كلسيم است كه كمبود آنها باعث بي حالي 
و نامنظم شــدن ضربان قلب و فشار خون 

چطور در برابر خطرهاي رايج تابستاني مقاومت كنيم؟

تابستاني بدون مسموميت 
و گرمازدگي

مي شــود. بهترين راه، تامين آب اســت. 
محلول ORS مخصوص كساني است كه 

دچار اسهال هاي شديد و مزمن شده اند.

اهميت حفظ آب بدن
گرمازدگــي نيــز از ديگــر بيماري هاي 
تابســتان اســت. اين اتفاق مي تواند يك 
موقعيــت بحرانــي براي بدن محســوب 
شود. گرمازدگي حالتي است كه سيستم 
تنظيم كننده دماي بــدن به علل مختلف، 
ازجمله قرار گرفتن طوالني مدت در هواي 
گرم يا توليــد بيش از حد گرمــا در بدن 
به دليل ورزش، تب يا كم آبي، از كارمي افتد 
و بدن قادر به دفع گرماي اضافه نيست. اين 
افزايش دما درنهايت مي تواند باعث آسيب 
به اندام هاي ديگر شود. گرمازدگي عالئمي 
دارد، مثل پوســت خشــك، عدم تعريق، 
تنفس كوتاه، نبض ضعيف، افزايش دماي 
بدن به بيــش از 40درجه ســانتي گراد، 
اسپاســم و گرفتگي عضالت و گشــادي 
مردمك چشم ها. همچنين هذيان گويي، 
تهوع، اســتفراغ، گيجي و رخوت از ديگر 
عالئم آن است. در شرايط وخيم بهتر است 
از اورژانــس كمك گرفته شــود و تا زمان 
رسيدن اورژانس لباس هاي فرد گرمازده 
را كم و با آب ســرد بدن او را خنك كنيم. 

بهتر است پاها در محل باالتري از بدن قرار 
گيرد و كم كم فرد به نوشيدن تدريجي آب 

تشويق شود.
براي پيشــگيري از گرمازدگي حتما بايد 
بدن را هيدراته و پرآب نگه داشت. نوشيدن 
حداقل 8ليوان آب در روز توصيه مي شود. 
همچنين بهتر اســت در فصل تابســتان 
آبميوه هــاي طبيعــي و آب ســبزيجات 
بيشتر اســتفاده شود. ورزشــكاران قبل، 
حين و پس از ورزش حتما از نوشــيدني 
استفاده كنند و بدن را هيدراته نگه دارند و 
الكتروليت هاي بدن را تامين كنند. چاي، 
قهوه و نوشيدني هاي گازدار به دليل وجود 
كافئين مضر هســتند و آب بــدن را دفع 
مي كننــد. بنابراين بــراي تامين آب بدن 
نبايد روي آنها حساب كرد. از قرار گرفتن 
زير نور مســتقيم آفتاب و انجام ورزش در 
ساعات گرم بهتر اســت خودداري شود. 
همچنيــن از خوردن خوراكي هاي شــور 
و غذاهاي كنســروي كه منجر به دفع آب 
مي شــود تا حد امكان پرهيز كنيم. خوب 
است از شربت هاي ســنتي مثل خاكشير، 
تخم شربتي، شــربت آبليمو و عرقيجاتي 
مثل بيدمشك و كاسني نيز استفاده كنيم 
كه در پرآبي بــدن مي توانند نقش مهمي 

داشته باشند.

دكترشهاب اوليايي
متخصص تغذيه

ونا رقبای تابستانی کر
كدام خطرها در روزهای گرم سال 99 در كمين مردم ايران نشسته اند؟

كشور شدند. اما اكنون كه در شــرايط ويژه اي به سر مي بريم، با شيوع ويروس 
كرونا در دنيا و همچنين ايران، زندگي مان تحت تأثير قرار گرفته و رعايت نكردن 
دستورالعمل هاي بهداشتي، مي تواند خطرناكي اين ويروس و تلفات ناشي از آن را 
بيش از پيش كند. اما در اينجا با نگاهي گذرا مي خواهيم رقباي خطرناك ويروس 
كرونا را در تابستان از نظر بگذرانيم. تا امروز آمار درگذشتگان بر اثر كرونا در ايران 
به 17هزار تن رسيده است. اين به معناي آن است كه در 170روز، در هر روز 100نفر 
جان خود را از دست داده اند؛ آماري كه فقط در تابستان با همين رويه و درصورت 

تشديد نشدن بيماري به 9هزار و 300نفر كشته خواهد رسيد.

نزاع خيابانی
در 2ماهه نخست سال جاري آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور با 
كاهش 11درصدي مواجه بود. اين آمار از 99هزار و 176مراجعه در 2ماهه ابتدايي 
سال گذشــته به 88هزار و 293مورد در دو ماهه نخست امسال كاهش يافت. در 
2ماهه نخست سال جاري از كل مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني 61هزار و 
470نفر مرد و 26هزار و 823نفر زن بودند. اين در حالي است كه تعداد مراجعين 
مرد در مدت مشابه سال گذشته 67هزار و 81و تعداد زنان 32هزار و 95نفر بود. 
در اين مدت استان هاي تهران با 13هزار و 345، خراسان رضوي با 7 هزار و 423و 
آذربايجان شرقي با 6 هزار و 282نفر بيشترين و استان هاي ايالم با 491، بوشهر با 
606و هرمزگان با 697نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته اند. بنا بر آمارهاي 
موجود به طور متوسط در هر سال بيش از 500هزار مصدوم نزاع به مراكز پزشكي 
قانوني كشور مراجعه مي كنند. در سال گذشــته )1398(، آمار ارجاعات نزاع به 
پزشكي قانوني 574هزار و 961نفر بود كه در مقايســه با سال قبل از آن 9 دهم 
درصد كاهش داشت. بررسي آمارهاي 5سال اخير از مراجعات نزاع به مراكز پزشكي 
قانوني نشان مي دهد كه در اين سال ها با كاهش مصدومان نزاع مواجه بوده ايم؛ 
به استثناي سال 1397كه رشد 6.5درصدي ارجاعات نزاع در كشور اتفاق افتاد. 
در سال 1398، به ازاي هر 100هزار نفر جمعيت كشور، 692نفر براي معاينه نزاع 
به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند. محاسبات آماري سازمان پزشكي قانوني 
كشور نشان مي دهد كه در اين سال، استان هاي اردبيل با 969، آذربايجان شرقي 
با 906، البرز با 882و زنجان با 879مراجعه بيشــترين آمار مصدومين نزاع را بر 

حسب جمعيت )هر 100هزار نفر( داشته اند. آتش سوزی
تابستان خطر آتش سوزي را چندبرابر مي كند. بارش فراوان باران باعث افزايش 
علف هاي هرز شده و محصوالت كشاورزي و باغات به ويژه گندم زارها را در معرض 
خطر آتش سوزي قرار می دهد. گرم شدن هوا يكي از عوامل آتش سوزي هاست. با 
اين حال خطاي انساني دليل عمده آتش سوزي ها بوده و به واسطه سهل انگاري، 
فاجعه اي بزرگ ايجاد مي شود. در 2ماهه نخست امسال 300نفر بر اثر سوختگي 
جان خودشان را از دست داده اند كه از اين تعداد 189نفر مرد و 111نفر زن بودند. 
اين آمار در كل سال 98يك هزار و 854نفر بوده كه از اين تعداد يك هزار و 113نفر 
زن و 741نفر مرد بودند. بهاره آروين، عضو شوراي شــهر با اشاره به اينكه سال 
گذشته شورا مصوبه الزام راه اندازي ســامانه برخط پايش ايمني شهر تهران را به 
شهرداري ابالغ كرد، گفت: براساس اين طرح شهرداري ملزم شده بود اين سامانه 
را چهار ماهه راه اندازي كند. نسخه اول اين سامانه به كميسيون هاي ذي ربط ارائه 
شده و تالش مي شود تا پايان تابستان اطالعات 33 هزار ساختمان ارزيابي شده 
با مردم به اشتراك گذاشته شود تا از مشخصات ايمني ساختمان ها مطلع شوند و 

بتوانند با كليك روي نقشه تهران به آن دسترسي پيدا كنند.

132438
نسبت قربانيان به كرونا در 3ماه:
123هزار نفر بيشتر از قربانيان كرونا، مراجعان نزاع به پزشكي 
قانوني هستند؛ كساني كه در درگيري آسيب ديده اند.

450
نسبت قربانيان به كرونا در 3ماه:
اين عدد معادل 4روز و نيم قربانيان كرونا در ايران است؛ يعني ما 
در 3 ماه آتش سوزي، به اندازه 4روز اين بيماري قرباني داريم. 
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خطر انقراض نخيالت در شادگان بر اثر خشكسالي هاي پي در پي هر روز بيشتر مي شود. براي اينكه اين 
هزاران »نفر« سربلند و سرفراز همچنان ايستاده بمانند و كمر تا نكنند، بايد دست روي شانه هايشان 

گذاشت و آنها را از ياد نبرد. جان من و جان تو.   
عكس: تسنيم - عبداهلل اصل

مونا صفري پرستار بيمارستان بقيه اهلل از ابتداي شيوع كرونا در خدمت بيماران مبتال به اين ويروس 
بود. او حاال خود به ويروس آلوده شده و همكارانش به او روحيه مي دهند .

 عكس:  فارس-   تهمينه رحماني

ُرك

دریچه

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

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

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

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

آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های شماست.

خشک كردن آلوبخارا
آلو بخارا كه سرشار از خاصيت است را مي توان با چند روش 
خشک و در غذاها از آن اســتفاده كرد؛ طعم جذابي كه به 
غذاهايمان مي دهد و مواد مغذي اي كه باعث مي شود تغذيه 

سالمي داشته باشيم.

خشک كردن آلو بخارا باآفتاب
یکي از روش هایي كه مي توانید آلو بخارا  را خشك كنید این است كه 
بعد از شست وشوي كامل آلوها آنها را در یك سطح بزرگ و مسطح 
قرار دهید  كه در معرض تابش نور آفتاب باشد اما مراقب باشید كه 
گردوخاكي روي آنها ننشیند. اما این روش یك عیب بزرگ دارد و 
آن این است كه رنگ آلوها كدر و قهوه اي تیره مي شود و تقریبا هیچ 
شیره اي ندارد، به دلیل اینکه درصد رطوبت آن از این طریق بسیار 

كاهش مي یابد.

خشک كردن آلو بخارا با دستگاه خشک كن
از عالي ترین و منحصر به فردترین روش ها براي خشك كردن آلو 
استفاده از دستگاه هاي خشك كني است كه مخصوص آلو است. 
این نمونه از دستگاه میوه خشك كن در اندازه ها و انواع مختلفي 
در بازار موجود است كه البته هر چه مقدار آلوها بیشتر باشد باید 
از دستگاه هاي خشــك كن در اندازه هاي بزرگ تر استفاده كنید. 
البته از دیگر قابلیت هاي این دستگاه ها كه مجهز به تنظیم درجه 
دما هستند وجود محفظه اي براي اســتفاده از دود گوگرد است. 
دستگاه هاي خشك كردن آلو به  صورت هاي گازي، برقي و نفتي 
نیز در بازار موجود است. استفاده كردن از دستگاه هاي خشك كن 
آلو این مزیت را دارند كه مي توان حجم بسیاري از میوه را در مدت 

زمان كوتاه تري و در حجم باالیي خشك كرد.

خشک كردن آلو بخارا به روش تيزابي
روش تیزابي یکي دیگر از روش هاي خشــك كردن آلو بخاراست 
كه این روش بیشــتر در اســتان هاي آذربایجان غربي و شرقي 
به كار مي رود. در این شیوه شــما مي توانید مقداري از آب و پودر 
كربنات پتاسیم خوراكي را همراه با روغن سبزه تركیب كنید كه  
از این  طریق محلولي از تیزاب به وجود مي آید. سپس آلوها و دیگر 
محصوالت را در محلول تیزاب خشك كنید. در این روش پوست 
آلوها در اثر ماندن در این محلول نازك و باعث مي شود منافذ بسیار 
كوچکي در پوست آلوها به وجود بیاید. این عمل منجر به خشك 
شدن آلوها مي شــود بعد از آن آلوها را در معرض تابش خورشید 

قرار دهید تا كامال آماده مصرف شوند.

7 قانون گریز از کرونا
همشهري در گفت وگو با یك متخصص عفوني، راه هاي ساده اي را براي قطع زنجیره ابتال به این ویروس پیشنهاد كرده است

آمارهاي فوت بيمــاران مبتال بــه كرونا هر روز 
نگران كننده تر از ديروز مي شود و روزبه روز هم بر 
تعداد متوفيان آن افزوده مي شود. بازگشت برخي 
محدوديت ها در روزهاي كرونايي از جمله تمهيداتي است كه ستاد ملي مقابله با كرونا 
آنها را اجرايي كرده است اما گفته مي شود اگر 90درصد مردم جامعه از ماسک استفاده 

كنند، مي توانيم اميدوار باشــيم كه درصد بااليي از تعداد مبتاليان به ويروس كم شود 
در كنار استفاده از ماسک، شست وشوي مرتب دست ها با آب و صابون و رعايت فاصله 
اجتماعي نيز برخي ديگر از تمهيداتي است كه براي قطع زنجيره ابتال به كرونا توصيه شده 
است. اگرچه مدام به استفاده از ماسک، شست وشوي مرتب دست ها با آب و صابون و مواد 
ضد عفوني كننده و رعايت فاصله اجتماعي از ديگران تأكيد مي شود اما همين توصيه ها اگر 

با دقت اجرا  نشود مي تواند باعث گسترش بيشتر ويروس و ابتالي تعداد زيادي از افراد 
به آن در جامعه شود. عبدالحسين عظماييان، متخصص بيماري هاي داخلي در گفت وگو 
با همشهري معتقد است مهم ترين مسئله در خصوص ويروس كرونا قطع زنجيره انتقال 
بيماري است؛ چرا كه فعال هيچ دارويي براي درمان كرونا وجود ندارد و تالش هاي پزشكان 

براي دستيابي به روش درمان اين بيماري هنوز به نتيجه نرسيده است.

مهديه تقوي راد
خبرنگار

رفتارهاي پيش بيني نشده ويروس 
دانش بشر درباره ویروس كرونا محدود 
اســت و ابهامات زیادي درباره رفتار این 
ویروس وجود دارد. تاكنون به این نتیجه 
رسیده ایم كه انتقال این ویروس از طریق 
دستگاه تنفسي صورت مي گیرد و به این 
دلیل است كه همه متخصصان عفوني و 
پزشکان متفق القول هستند كه استفاده 
از ماسك براي همه افراد تنها راهکار براي 
كاهش شــیوع بیماري است و به رعایت 
استفاده از این وسیله ساده محافظتي از 

سوي مردم تأكید دارند. 
تجربه كشورهاي موفق در كنترل شیوع 
بیمــاري و آمار فوت بیمــاران كرونایي 
نشان مي دهد، این كشورها موفق شده اند 
زنجیره انتقال بیمــاري را قطع كنند و 
اكنون داراي شیب منفي منحني بیماري 
شــده اند. آنها مدت هاست به مردم خود 
توصیه كرده اند كه از ماســك استفاده 
كنند و مــردم نیز به ایــن توصیه ها به 
شــکل جدي و باورمندي عمل كرده و 
توانسته اند بیماري را كنترل كنند. مردم 
در این كشــورها به این باور رســیده اند 
كه هنوز دارو و واكســني بــراي درمان 
بیماري وجود ندارد و حفاظت از خود و 
خانواده شان را در گرو استفاده از ماسك 

مي دانند.

لجبازي هاي مرگ آفرين 
با وجــود توصیه هــاي بهداشــتي مکرر 
مقامات بهداشتي، بیمارستاني و فعاالن 
اجتماعي در رعایت پروتکل هاي تعریف 
شــده بهداشــتي مانند ماســك زدن، 
شست وشــوي دســت ها، فاصله گذاري 
اجتماعي، حضور نداشــتن در مکان هاي 
پرجمعیت و پرتردد، مشــاهده مي شود 
برخي افراد به موارد تذكر داده شده توجه 
نکرده و آنها را رعایت نمي كنند. این اتفاق 
و رویکرد مي تواند جان فرد و كســاني را 
كه اطــراف او زندگي مي كننــد به خطر 
بیندازد. به نظر مي رســد، خــودداري از 
بي تفاوتــي در مقابل بیمــاري، پرهیز از 
كوچك انگاري بیماري یا برداشــت هاي 
نادرست ناشي از شــنیدن اخبار بي پایه و 
اساس نباید منجر به بي تفاوتي در افراد و 
رعایت نکردن پروتکل هاي بهداشتي شود. 
به نظر مي رسد، در این باره باید مسئوالن 
مختلف و دستگاه هاي فرهنگساز به مردم 
توجه به رعایت پروتکل هاي بهداشتي را 

متذكر شوند.

دقت در ماسک زدن 
گفته مي  شود استفاده از ماسك مي تواند 
تا 85درصــد از انتقال ویــروس كرونا در 
جامعه جلوگیري كند. اگر چه ماسك نقش 

مهمي در جلوگیري از انتشار ویروس دارد 
اما استفاده نادرست از این وسیله مراقبتي 
ســاده مي تواند عواقب جبران ناپذیري را 
به همراه داشته باشد. در كوچه و خیابان 
و معابر بارها و بارها شاهد افرادي بوده ایم 
كه ماسك را به زیرچانه خود انتقال داده یا 
دائم ماسك را روي صورت خود باال و پایین 
مي كنند، غافل از اینکــه همین حركات 
ساده مي تواند ویروس نشسته روي گردن 
و چانه شان را به سیســتم تنفسي انتقال 
دهد و حتي اگر خودشــان بیمار نشوند 
به حامالن بي عالمتي تبدیل شــوند كه 
مي توانند ده ها یا صدها نفر را به بیماري 
مبتــال كنند. رهــا كردن ماســك هاي 
استفاده شده در معابر مي تواند عاملي براي 
شیوع بیشتر ویروس در جامعه باشد و این 
موضوع نیز مسئله اي است كه نمي توان به 

سادگي از كنار آن گذشت.

رعايت اصول بهداشتي؛ ضامن سالمتي 
رعایت نکردن برخي اصول ساده بهداشتي 
باعث انتقال ویروس به دیگران مي شود. 
همانطور كــه بارها و بارها عنوان شــده 
است، اســتفاده از ماسك هاي N95 براي 
افراد عادي جامعه هیــچ ضرورتي ندارد. 
ماســك هاي معمولي جراحي هم یك بار 
مصرف هســتند و نمي توان آنها را بعد از 
شست وشو  دوباره استفاده كرد. متأسفانه 
شــاهد هســتیم كه برخي افراد به تصور 
اینکه مي توانند از ماســك هاي جراحي 
براي چندبار استفاده كنند، از یك ماسك 
براي مدت طوالني استفاده مي كنند كه 
این موضوع مي تواند خطرات جدي براي 
ســالمتي آنها به ارمغان بیاورد. از سوي 
دیگر، بســیاري از افراد عادت دارند كه با 
زدن ماسك روي صورت خود با آن بازي 
كنند و به آن دســت بزنند. این دسته از 
افراد باید بدانند هنگام بیرون آمدن از خانه 

تا برگشت به منزل باید ماسك به صورت 
داشته باشند و آن را به هیچ عنوان نباید 
از روي صــورت جا به جا یا خــارج كنند. 
بردن ماسك زیر گردن، جا به جایي مداوم 
ماسك بین صورت و گردن، آوردن ماسك 
زیر بیني و دستکاري مداوم ماسك كاري 
اشتباه است و باید بعد از هر بار دست زدن 
به ماسك، دست ها با آب و صابون به مدت 

20 ثانیه شسته شود.

هر ماسكي قابل شست وشو نيست 
شست وشــوي ماســك یکي از مواردي 
اســت كه بارها و بارها به آن اشــاره شده 
است، اما چه نوع ماسك هایي را مي توان 
شســت و دوباره اســتفاده كرد؟ غیر از 
ماســك هاي جراحي كه یك بار مصرف 
هستند، ماســك هاي خانگي را مي توان 
بعــد از هر بار اســتفاده شســت و بعد از 
خشــك كردن در آفتاب  یا اتــو كردن، 
آن را اســتفاده كرد. اما باید دقت كرد كه 
هنگام استفاده از ماسك هاي خانگي حتما 
یك الیه دستمال كاغذي زیر آن استفاده 
كرد تا جلــوي ورود احتمالي ویروس به 
دستگاه تنفسي گرفته شود؛ چرا كه میزان 
نفوذ ناپذیري ماسك هاي خانگي در برابر 
ویروس مشخص نیســت. از سوي دیگر، 
شاهد هستیم افرادي با استفاده از ماسك 
از تجهیزات مراقبتي دیگري مانند شیلد 
روي صورت خود استفاده مي كنند. هنگام 
حضور در مکان هاي شلوغ، هنگام خرید و 
مکان هایي كه امکان تماس هاي مکرر با 
دیگران وجود دارد استفاده از شیلدهاي 
محافظ صورت به همراه ماسك ضروري 
است اما شیلد به تنهایي نمي تواند كمکي 

به جلوگیري از ابتال به ویروس كند.

ضد عفوني فقط با الكل هاي اصلي
در كنار استفاده از ماسك، فاصله گذاري 

اجتماعي و شست وشوي مرتب دست ها 
با آب و صابون توصیه هایي درباره استفاده 
از الکل 70درصد براي ضد عفوني كردن 
دســت ها در زمان هایي كه دسترسي به 
آب و صابون وجود ندارد، شــده است. اما 
همه مایعاتي كه به عنوان الکل 70درصد 
به فروش مي رســد حــاوي ایــن ماده 
نیست و استفاده از آنها مي تواند عوارضي 
همچون مســمومیت و حساســیت هاي 
پوســتي را به همراه داشته باشد. بهترین 
راه ضد عفونــي كــردن دســت ها همان 
اســتفاده از آب و صابون است اما هنگام 
اســتفاده از مواد ضد عفوني كننده حاوي 
الکل باید دقت داشــت كه حتما از الکل 
70درصد استفاده شــود. الکل هاي دیگر 
كه به اتانول هــم معروفند، یا الکل چوب 
خاصیــت ضد عفوني كنندگــي ندارند و 
مي توانند به دست و اندامي كه از الکل براي 
ضد عفوني كردن آنها اســتفاده مي شود 
آسیب وارد كنند. برخي ژل ها و الکل هاي 
موجود در بازار تقلبي اســت و تركیبات 
ناقصي دارند. این را باید دانست بخاري كه 
از الکل هاي غیراستاندارد متصاعد مي شود، 
مي تواند براي افراد ایجاد مسمومیت كند 
یا حساسیت هاي پوستي شدید به دنبال 
داشته باشد. ضمن اینکه اگر الکل حاوي 
سیانید باشد و استنشاق شود باعث ایجاد 
مسمومیت تنفسي خواهد شد كه اثبات 

آن نیز بسیار مشکل است. همچنین اگر 
در ظرف حاوي الکل تقلبي، ســیانید كه 
تركیبي شــیمیایي، سمي و مرگبار است 
وجود داشــته باشــد و ناخودآگاه توسط 
افراد استنشاق شــود، باعث مسمومیت 
شــدید مي شــود. بنابراین، بهترین ماده 
براي ضد عفوني كردن دست ها همان آب 

وصابون است.

چطور شست وشو كنيم؟
فرد بعد از هر بار بازگشــت بــه خانه یا در 
محیط كار باید حتما دســت ها را تا آرنج و 
صورت را تا جلوي گــردن و كنار گوش ها 
شست وشو دهد تا زنجیره انتقال قطع شود. 
تمام اجناســي كه خریداري مي شود باید 
با وسواس تمام شســته و ضد عفوني شود. 
رعایت این موارد هر چند به ظاهر مشکل 
و دست و پا گیر اســت اما تنها راهي است 
كه با استفاده از آن مي توان زنجیره ابتال به 
بیماري را متوقف كرد یا به توقف آن امیدوار 
بود. بنابراین سعي كنید با حوصله بیشتري 
به فرایند ضد عفوني كردن خود و لباس ها، 
كاالهاي خریداري شــده یا استفاده شده 
در بیرون از منزل توجــه كنید و این كار را 
اقدامي بیهوده و وقت گیر به حساب نیاورید. 
ویروس ممکن است با شما از بیرون منزل 
وارد خانه تان شود و بدون اینکه بدانید، شما 

و اطرافیانتان را مبتال كند.

استفاده نادرست از ماسك مي تواند عواقب جبران ناپذیري را به 
همراه داشته باشد. در كوچه و خیابان و معابر بارها و بارها شاهد 
افرادي بوده ایم كه ماسك را به زیرچانه خود انتقال داده یا دائم 
این وسیله مراقبتي ساده را روي صورت خود باال و پایین مي كنند، 
غافل از اینکه همین حركات ساده مي تواند ویروس نشسته روي 

گردن و چانه شان را به دستگاه تنفسي انتقال دهد

فرد بعد از هر بار بازگشت به خانه یا در محیط كار باید حتما دست ها 
را تا آرنج و صورت را تا جلوي گردن و كنار گوش ها شست وشو دهد 
تا زنجیره انتقال قطع شود. تمام اجناسي كه خریداري مي شود باید 
با وسواس تمام شسته و ضد عفوني شود. چراكه با رعایت این موارد 

مي توان زنجیره ابتال به بیماري را متوقف كرد
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28روز پس از مفقود شدن ســها رضانژاد، دختر طبيعت گرد 
در ارتفاعات جهان نماي كردكوي، در استان گلستان تيم هاي 
جست وجو موفق شــدند پيكر دختري را پيدا كنند كه شواهد 

اوليه نشان مي دهد متعلق به سهاست.
به گزارش همشــهري، از روز 20تيرماه امسال كه سها رضانژاد 
در ارتفاعات جهان نما مفقود شــد گروه هاي مختلفي از هالل 
احمر، پليس و نيروهاي مردمي جست وجوهاي خود براي يافتن 
او را آغاز كردند. اين دختر 27ســاله به همراه گروهي 25نفره 
براي تفريح و گردشگري به دشت جهان نما از توابع شهرستان 
كردكوي واقع در استان گلستان رفته بود اما از صبح روز جمعه 
به شكل عجيبي ناپديد شــد. نفرات اين گروه گردشگري شب 
را در چادر گذرانده بودند و آنطور كــه اعضاي گروه مي گويند 
سها صبح جمعه براي مسواك زدن از چادر خارج شد اما ديگر 

هيچ كس او را نديد. صبح آن روز بعد از آنكه 
هم گروهي هاي دختر جوان آن اطراف را 
به دنبال او جســت وجو كردند و نتوانستند 
وي را پيــدا كنند، ماجرا را بــه هالل احمر 

گزارش و درخواست كمك كردند. از آن زمان 
بود كه تيم هاي مختلفي از هالل احمر براي يافتن 

دختر گم شده بسيج شدند.

سها در شبكه هاي اجتماعي
ناپديد شدن سها، در شــبكه هاي اجتماعي بازتاب گسترده اي 
داشت. دوســتان و نزديكان وي با انتشــار تصاويري از وي از 
مردم براي پيــدا كردنش كمك خواســتند. محلي كه حادثه 
در آنجا اتفاق افتاده بود جنگل انبوه و ســخت گذر بود. در اين 
ميان گروه هاي جست وجو از سگ هاي زنده ياب و حتي پهپاد 
براي يافتن دختر جوان اســتفاده كردند. هــر روز بخش هاي 
بيشتري از جنگل جســت وجو مي شد و مسئوالن محلي نتايج 
تالش هاي شان را تشريح مي كردند. شرايط جوي منطقه عمليات 
را با دشواري مواجه كرده بود؛ با وجود اين جست وجوها همچنان 
ادامه داشت تا اينكه روز جمعه، 17مرداد امدادگران هالل احمر 
حوالي ســاعت12 در منطقه اي صعب العبور بين چكل سر و 

يارعلي جهان نما جسدي ناشناس را كشف 
كردند و تالش ها براي انتقال آن به پايين 
دست آغاز شد. سخت گذر بودن منطقه، كار 
انتقال جسد را با دشواري روبه رو كرده بود و 
در اين شرايط نيروهاي عملياتي بيشتري به 
منطقه اعزام شدند و توانستند جسد كشف شده 

را به پايين دست انتقال دهند.

در انتظار نتيجه نهايي
شواهد اوليه نشــان مي داد چند روزي از فوت پيكر كشف شده 
مي گذرد و به دليل گذشت زمان، چهره وي قابل شناسايي نبود؛ 
اما لباس هايي كه وي به تن داشت شبيه به سها رضانژاد بود. به 
همين دليل اين فرضيه كه پيكر كشف شده متعلق به سها باشد 
تقويت شد اما هنوز معلوم نبود كه وي چگونه دچار حادثه شده و 

از محل كمپ فاصله گرفته است.
به دنبال كشف اين جسد، هادي عزيززاده، دادستان عمومي و 
انقالب كردكوي جزئيات بيشــتري از اين ماجرا را بازگو كرد و 
گفت: جســد پس از انتقال به پايين دســت، براي بررسي هاي 
فني و تحقيقات بيشتر به پزشــكي قانوني گرگان منتقل شد. 
نمونه برداري و عكس برداري از محل كشــف جســد و منطقه 

اطراف هم از سوي بازپرس پرونده و تيم پليس آگاهي در دستور 
كار قرار گرفت. وي ادامه داد: فعال با قطعيت درباره هويت جسد 
كشــف شــده نمي توان اظهارنظر كرد اما لباس هاي جسد، با 
نشاني هايي كه خانواده و دوستان سها اعالم كردند و همچنين 
با لباس هايي كه سها رضايي نژاد در آخرين فيلم گوشي اش به 
تن داشت مطابقت دارد و اين گمان كه اين جسد متعلق به اين 
بانوست را تقويت مي كند. عزيززاده در ادامه گفت: نمونه برداري 
DNA از جسد و خانواده ســها رضايي نژاد انجام مي شود تا با 

قطعيت بتوانيم درباره جسد كشف شده اظهارنظر كنيم.

پايان تلخ سها
28 شبانه روز تالش براي يافتن دختر گمشده در 
ارتفاعات جهان نما به كشف يك جسد منجر شد

قتل مرموز پدر و دختر 
در خيابان پاسداران

تيم هاي مختلفي از پليس و مأموران امنيتي 
در حــال تحقيق درباره قتــل مرموز پدر و 
دختري لبناني تبار در خيابان پاســداران 
هســتند. به گــزارش همشــهري، حدود 
ســاعت21 جمعه شب خبر رســيد كه در 
جنايتي هولنــاك در خيابان پاســداران، 
حوالي بوســتان يكم زن و مردي جوان در 
خودروي شــان به قتل رســيده اند. شواهد 
اوليه نشــان مي داد مردي موتورســوار با 
نزديك شدن به خودروي آنها كه يك ال90 
سفيد رنگ بود به سوي آنها شليك كرده و 
گريخته اســت. با حضور مأموران در محل 
حادثه جزئيات بيشتري از آنچه اتفاق افتاده 
مشخص شد. شواهد نشان مي داد، مقتوالن 
پدر و دختري لبناني تبار به نام هاي حبيب 
داوود -58ســاله- و مريم داوود -27ساله- 
هســتند كه هر 2 بر اثر شليك گلوله در دم 
جان باخته اند. با ادامه تحقيقات از ســوي 
نيروهاي امنيتي، اطالعات دقيق تري از اين 
جنايت به دســت آمد. يك منبع آگاهي در 
اين باره به مهر گفت: به گفته شاهدان عيني، 
گويا مرد جان باخته، اســتاد تاريخ بود كه 
همراه دخترش سوار بر خودرو در حال عبور 
در خيابان بودند كه هدف اين جنايت قرار 
گرفتند. وي ادامه داد: شيوه قتل يا ترور اين 
افراد به اين صورت بوده كه از سمت راننده 
۴گلوله شليك شــده و شليك پنجم هم به 
يك ماشين ديگر كه در حال عبور بود اصابت 
كرده است. وي در ادامه گفت: به دليل اينكه 
كوچه از يك طرف راه براي ماشين دارد و از 
طرف ديگر فقط عابر پياده و يا موتورســوار 
مي تواند عبور كند، فرد موتورسوار از طرف 

پياده رو شليك و با موتور فرار كرده است.
براســاس اين گزارش، تحقيقــات در اين 

خصوص ادامه دارد.

دو تكه شدن هواپيماي 
هندي روي باند

يك فروند هواپيماي هندي هنگام فرود روي 
باند دو تكه شد كه در اين حادثه دست كم 

18نفر جان خود را از دست دادند.
به گــزارش همشــهري، ايــن هواپيما با 
18۴سرنشين از دبي به پرواز درآمده بود و 
هنگام فرود در فرودگاه كاليكوت در جنوب 
هند دچار حادثه شد. در جريان اين حادثه 
18 سرنشين ازجمله خلبان ها، جان خود را 
از دست دادند و شماري نيز مصدوم شدند. 
بيشتر سرنشينان هواپيما نجات يافتند، چرا 
كه هواپيما بعد از دو تكه شدن آتش نگرفت. 

هنوز علت سانحه مشخص نشده است.

 6ســال قبــل در چنيــن روزي 
هواپيماي آنتونف شركت هواپيمايي پيگيری

ســپاهان كــه تــا آن روز ايــران 
1۴0ناميده مي شد دقايقي پس از پرواز از فرودگاه 
مهرآباد به ســوي طبس در شمال شرقي فرودگاه 
سقوط كرد و ۴0نفر از سرنشينان آن جان خود را از 
دســت دادند. با اينكه مدتي بعد دادســراي امور 
جنايي تعــدادي از مديران ســازمان هواپيمايي 
كشوري را به اتهام تسبيب در قتل غيرعمد ۴0نفر 
مجرم شناخت و پرونده به مجتمع قضايي كاركنان 
دولت فرستاده شــد اما تاكنون پرونده به نتيجه 
روشني نرسيده تا خانواده هاي داغدار همچنان در 

پي سؤاالت بي جواب اين پرونده باشند.
به گــزارش همشــهري، صبــح روز 19مرداد ماه 
سال 93هواپيماي آنتونف 1۴0متعلق به شركت 
ســپاهان، باند فرودگاه مهرآباد را به مقصد طبس 
ترك كرد اما هنوز چنــد دقيقه بيشــتر از پرواز 
نگذشــته بود كه خلبان متوجه نقــص در يكي از 
موتورهاي هواپيما شد. اين حادثه آنقدر سريع اتفاق 
افتاد كه كاري از خلبان ســاخته نبود و لحظاتي 
بعد هواپيما در بلوار شيشه مينا در شهرك آزادي 
ســقوط كرد و ۴0نفر از سرنشــينان هواپيما كه 
تعدادي از آنها زن و كودك بودنــد جان خود را از 
دســت دادند و 8نفر ديگر به شدت دچار جراحت 
شدند. در اين حادثه همچنين يك تاكسي كه در 
محل حادثه بود از مسير منحرف و مسافر آن كه زن 

جواني بود دچار مرگ مغزي شد.

پيش بيني سقوط
سقوط اين هواپيما در شرايطي رخ داد كه مطابق 
اســناد، مكاتبات و صورتجلســه هاي موجود در 

پرونده، مدتي قبل از آن تعدادي از كارشناسان تيم 
قابليت پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با گوشزد 
كردن نواقص اين نوع هواپيما، پرواز با آن را پرخطر 
و اعالم كرده بودند هواپيمــاي آنتونف كانديداي 
سقوط اســت. چند روز پس از اظهارنظر اين تيم 
كارشناسي، آنها از سمت خود بركنار، افراد ديگري 
جايگزين و مجوز پرواز آنتونف تمديد شده بود. در 
اين شرايط قصور و كوتاهي در سقوط اين هواپيما 

محرز به نظر مي رسيد.
با وجود اينكه در سال هاي گذشته سرمايه گذاري 
زيادي براي مونتاژ هواپيماي آنتونف 1۴0در ايران 
شده بود اما شواهد نشان مي داد كه اين نوع هواپيما 
داراي نواقص عمده اي است و از سويي با شرايط آب 
و هوايي كشور ما سازگاري ندارد. اين هواپيما نبايد 
در هواي گرم پرواز مي كرد و براي حمل بار و مسافر 
هم محدوديت وزن داشت. از طرفي بررسي ها نشان 
مي داد از 10فروند هواپيماي توليد شــده 6 فروند 
هواپيما دچار سانحه شده است. در اين شرايط بود 
كه رئيس وقت قوه قضاييه در ابالغي ويژه به قاضي 
محمد شهرياري، سرپرست دادسراي جنايي تهران 

دستور رسيدگي ويژه به اين پرونده را صادر كرد.

در دادسراي جنايي
رســيدگي به اين پرونده در دادســراي جنايي با 
حضور تيم هاي مختلف كارشناسي و با احضار تعداد 
زيادي از مديران شــركت هواپيمايي كشــوري و 
شركت سپاهان آغاز شد. بازپرس پرونده در جريان 
تحقيقات به شواهدي دست يافت كه نشان مي داد 
مدير وقت سازمان هواپيمايي كشوري و تعدادي از 
همكارانش در صدور مجوز پرواز براي اين هواپيما 
كوتاهي كرده اند. تحقيقات مقدماتي در دادســرا 
به دليل ابعاد فني حادثه كمي به درازا كشــيد اما 
درنهايت پرونده با صدور كيفرخواست عليه ۴نفر از 
متهمان ازجمله رئيس وقت سازمان هواپيمايي و 

3نفر ديگر به اتهام مشاركت در تسبيب در قتل شبه 
عمد ۴0نفر، معاونت در قتل شبه عمد و مشاركت 
در تسبيب ضرب و جرح شبه عمد 8نفر به مجتمع 

قضايي كاركنان دولت فرستاده شد.

در پيچ و خم دادگاه
صدور كيفرخواســت عليه متهمان پرونده موجب 
دلگرمي خانواده هــاي داغدار بود و آنهــا را براي 
روشن شدن واقعيت اميدوار كرد. پرونده سال 97به 
شعبه 1058مجتمع قضايي كاركنان دولت رفت تا 
اينكه ســرانجام در روزهاي اول و دوم تيرماه سال 
98دوجلسه براي رســيدگي به پرونده برگزار شد 
اما ادامه رسيدگي يك ســال ديگر به تأخير افتاد. 
روز 18تيرماه امسال ســومين جلسه رسيدگي به 
اين پرونده برگزار شــد اما حاشيه هاي اين جلسه 
بر اصل رسيدگي غلبه كرد. طوري كه اختالف نظر 
بين قاضي و نمايندگان دادســرا موجب شد اين 
جلسه هم بدون نتيجه مشــخصي به پايان برسد 
و خانواده هاي قربانيان كه اغلب از طبس به تهران 

آمده بودند دست خالي به خانه هايشان برگردند.

سؤال هاي بي پاسخ
حاال در ششمين سالگرد وقوع اين حادثه خانواده 
جانباختگان سؤال هاي بي پاســخ زيادي دارند و 
مهم ترين آن اين است كه چرا رســيدگي به اين 
پرونده 6ســال طول كشيده اســت؟ جواد طالبي 
كه در اين حادثه همســر و 2 فرزند خردسالش را 
از دست داده به همشهري مي گويد:» بعد از 6سال 
معلوم نيست چرا دادگاه در رسيدگي دچار تأخير 
شده است. 2 سال است كه پرونده به دادگاه رفته 
اما چرا حكمي صادر نمي شود؟ آيا مسئله مخفي در 
اين پرونده وجــود دارد؟ « وي ادامه مي دهد:» در 
اين سال ها از بس به اين حادثه فكر كرده ايم خسته 
و فرسوده شده ايم. از رئيس قوه قضاييه مي خواهيم 
وارد ماجرا شــده و به اين پرونده رسيدگي كنند. 
ايشــان قضات دادگاه ها را به تسريع در رسيدگي 
پرونده ها توصيه مي كنند. خواهش مي كنم كه براي 
رسيدگي سريع به اين پرونده بعد از 6سال دستور 

صادر كنند. ما سؤاالت بي جواب زيادي داريم.« 

 شرط اولياي دم براي بخشش مردي جوان كه در جشن 
تولدش با برادرزنش درگير شده و او را به قتل رسانده دادسرا

بود، پرداخت ديه ظرف چند روز آينده است. اولياي دم 
قصد دارند با پول ديه به كودكان بي سرپرست و افراد بي بضاعت كمك 

كنند تا روح مقتول در آرامش باشد.
به گزارش همشهري، اين حادثه ششم تير ماه پارسال رخ داد. آن روز 
وقتي مأموران در جريان يــك درگيري خانوادگي قرار گرفتند راهي 
محل حادثه كه خانه اي واقع در خيابان نبرد بود، شدند. مقتول جواني 
30ساله بود كه بررسي ها نشان مي داد به دســت شوهر خواهرش با 
ضربات كارد آشپزخانه به قتل رسيده اســت. در اين شرايط بود كه 

متهم به قتل كه قصد فرار داشت با هوشياري مأموران دستگير شد.
در جريان تحقيقات معلوم شد كه محل وقوع جنايت، خانه متهم است. 
آن شب، جشن تولد او بود و مقتول و بستگانش هم در جشن شركت 
كرده بودند كه اين درگيري اتفاق افتاد. يكي از شــاهدان گفت: شب 
تولد متهم بود كه ما هم در جشن شركت كرده بوديم. هم متهم و هم 
مقتول مشغول مصرف مشروبات الكلي بودند كه شروع به رجزخواني 

براي يكديگر كردند. هرچند ابتــدا اين رجزخواني جدي 
نبود اما آنها در ادامه با يكديگر درگير شدند و كار آنقدر باال 
گرفت كه درگيري شان به جلوي در خانه كشيده شد. در 
آنجا بود كه متهم با برداشتن يك چاقو از آشپزخانه چند 

ضربه به مقتول زد و او را به قتل رساند.
متهم به قتل در بازجويي ها به قتل برادرزنش اقرار كرد و 
گفت از جنايتي كه مرتكب شده به شدت پشيمان است. 
او مدعي شــد كه دعواي او با مقتول خيلي جدي نبود و 

هنوز باورش نمي شود كه براثر يك لحظه عصبانيت جان او 
را گرفته است. متهم در ادامه صحنه قتل را بازسازي كرده 
و مرحله بعد، ثبت اظهارات اوليــاي دم در پرونده بود كه 
بايد درخواستشان درخصوص قصاص يا بخشش را عنوان 

مي كردند.

شرطي براي بخشش
اولياي دم مــادر و دختر مقتول بودند كــه چند روز قبل با 
حضور در شعبه يازدهم دادسراي امور جنايي تهران شرطي 
براي بخشش قاتل تعيين كردند. آنها عنوان كردند كه اگر 
قاتل پول ديه را به زودي و ظرف چند روز آينده جور كند، وي 
را مي بخشند. مادر مقتول به قاضي مصطفي واحدي گفت: 
شب حادثه به مناســبت تولد دامادم، مهمان خانه دخترم و 

شوهرش بوديم. پسرم كه به دست دامادم به قتل رسيد آن شب 
تنها به مهماني آمده بود و خانواده اش حضور نداشــتند چون آن 
شب عروســم به همراه دخترش تهران نبودند. وي ادامه داد: آن 
شــب دامادم حال خوبي نداشــت و روي مبل دراز كشيده بود. 
پسرم نيز داخل آشپرخانه بود كه يك دفعه دامادم از روي مبل 
بلند شد و به من لگد زد. با عصبانيت فرياد كشيد كه از خانه اش 
بيرون بروم. همه ما تعجب كرديم چون سابقه نداشت دامادم 
اينطور با ما رفتار كند.بر سر اين موضوع درگيري بين پسرم 
و دامادم شروع شد كه پايان تلخي داشت و همه ما را عزادار 
كرد. وي ادامه داد: وقتي دامادم به اتهام قتل دستگير شد، 
خواسته من و نوه ام )دختر مقتول( فقط قصاص بود. با اين 
حال هر ازگاهي دخترم به مالقات شوهرش در زندان مي رفت 
و مي شنيديم كه گفته از قتلي كه مرتكب شده پشيمان است. 
دخترم بعد از اين اتفاق ضربه بزرگي خورد، تصور كنيد شوهرش 
شده بود قاتل برادرش. از سوي ديگر دخترم يك پسر كوچك 
داشت كه به خاطر او هرگز به طالق فكر نكرد. دخترم مي گفت 
هر وقت شــوهرش از زندان به او زنگ مي زنــد گريه مي كند و 
مي گويد خجالت زده است و باور نمي كند كه قاتل شده است. با 
اين حال تصميم من قصاص دامادم بود تا اينكه چند روز پيش 
نوه ام )دختر مقتول( پيش من آمد و گفت مي خواهد به خاطر 

پسرعمه اش، قاتل پدرش را ببخشد.

مقتول خواستار بخشش قاتلش شد
»چندين بار پدرم به خوابم آمد و از من خواســت تا شــوهرعمه ام را 

ببخشم.« اين گفته هاي دختر مقتول است.
به خاطر ديدن اين خواب ها تصميم به بخشش قاتل گرفتي؟

هم تحت تأثير اين خواب ها نظرم عوض شد و هم به خاطر پسر عمه ام 
كه االن يك سال و 9ماهه است. 

رابطه ات با خانواده عمه ات خوب بود؟
خيلي خوب بود. من شب حادثه نتوانستم در مهماني شركت كنم و 
نبودم. بعد از قتل وقتي شنيدم شــوهر عمه ام قاتل پدرم شده شوكه 

شدم. باورم نمي شد چون او مرد بدي نبود.
تا قبل از ديدن خواب پدرت، درخواستت قصاص بود؟

اوايل به شدت عصباني بودم. به همين دليل درخواستم قصاص بود. تا 
اينكه يك سال از مرگ پدرم گذشت و درست چند روز بعد از سالروز 
فوتش، پدرم به خوابم آمــد. ناراحت بود. در خــواب با هم صحبت 
مي كرديم و درخواستش اين بود كه قاتلش را ببخشيم. وقتي بازخوابم 
تكرار شد موضوع را به مادرم و مادربزرگم گفتم. وجودم از كينه و انتقام 
خالي شــده بود و حاال نيتم اين بود كه قاتل پدرم را ببخشم. از طرف 
ديگر مدام به پسرعمه ام فكر مي كردم. دلم نمي خواست او هم مانند من 
بدون پدر بزرگ شود.به همين دليل تصميم به بخشش گرفتم. براي 
قاتل شرط گذاشتيم كه ظرف چند روز آينده پول ديه را جور كند چون 
مي خواهم به افراد بي بضاعت وكودكان يتيم و بي سرپرست كمك كنم.

درخواست مقتول براي 
بخشش قاتلش

محمد جعفري
خبرنگار

پرونده به سمت ديگري رفته است
حبيب اهلل صادقي، نماينده دادستان در اين پرونده معتقد است روند رسيدگي به پرونده به سوي ديگري رفته 
است. او به همشهري مي گويد:» در يكســال اولي كه پرونده در دادگاه بود كار خاصي انجام نشد. بعد 2جلسه 
برگزار كردند و تا برگزاري سومين جلسه يكسال ديگر طول كشيد. در اين مدت باز هم كار خاصي انجام نشد. 
درصورتي كه همه  چيز در پرونده مشخص و روشن است. اتهام متهمان تسبيب در 40فقره قتل غيرعمدي است. 
نمي دانم چرا پرونده به سمت و سوي ديگري رفته است و رسيدگي نمي شود.« وي كه تأكيد دارد تا آخر در كنار 
خانواده هاي داغدار مي ماند ادامه مي دهد:» نظريه كميسيون سوانح، سازمان بازرسي كل كشور و هيأت 7نفره 
كارشناسي همگي به روشني نقص هواپيما را نشان مي دهد. حتي رئيس وقت سازمان هواپيمايي در زمان حادثه 
مصاحبه و اعالم كرد نقص فني علت حادثه است اما در ادامه تقصير را به گردن خلبان متوفي انداختند. تعدادي 
از اين افراد مدارك تحصيلي غيرمعتبر دارند. كسي كه در رشته برق صنعتي يا مهندسي معدن تحصيل كرده 
صالحيت اظهارنظر درخصوص پرواز هواپيما را ندارد و همين كوتاهي ها باعث طوالني شدن رسيدگي به پرونده 

شده اما به عنوان مدعي العموم تا آخر پرونده را پيگيري مي كنيم و در كنار مردم هستيم.«

5نكته كليدي سقوط آنتونف
در حادثه سقوط هواپيماي آنتونف 140نكات 
كليدي زيادي وجود دارد كه به 5 مورد از آنها 

اشاره مي شود:
 پروژه مونتاژ هواپيماي آنتونف كه به 

ايران 140معروف شده بود حدود 500 1
ميليون دالر براي كشور هزينه دربرداشت و 
در نهايت شكست خورد. درحالي كه آن زمان 
با چنين هزينه اي مي شد كل ناوگان هوايي 
كشور را بازسازي كرد و دست كم 50 فروند 

هواپيما خريد.
 ســوانح مكرر هواپيمــاي آنتونف 

به دليــل عدم كيفيــت آن بود كه 2
مهم ترين نكته در بي توجهي به  اختالف بين 
وزن طراحي شده و وزن محصول بود. همچنين 
در اين هواپيما از موتور تبديلي توربوشفت 
)موتور بالگرد( به موتور توربو پراپ )جت ملخ 
دار( استفاده شــد كه در نتيجه وزن موتور 

افزايش و قدرت آن كاهش پيدا كرد.
كاهش قابليت اطمينان و نواقص اين 

هواپيما موجب شــده بود كه هيچ 3
شركت هواپيمايي تمايل به استفاده از آن 
نداشــته باشــد. به همين دليــل براي 
بهره بــرداري از اين هواپيماها شــركت 

هواپيمايي هما راه اندازي شد.
 تمديد مجوز بهره برداري شــركت 

ســپاهان براي اين هواپيما به رغم 4
مخالفت هاي كارشناســان انجام شــد. با 
بركناري كارشناسان مجرب، كارشناسان 
جديد بدون درنظر گرفتن اشــكاالت اين 
پرنده، اقدام به تمديد مجوز پرواز كردند كه 

درنهايت موجب سقوط هواپيما شد.
پروژه توليد آنتونف در ايران بدون 

انجام مطالعات كافي انجام شد؛ چرا 5
كه اين هواپيما با شرايط كشور ما سازگاري 
ندارد اما اين پروژه با پيگيري يكي از مقامات 

ديپلماتيك وقت كليد خورد.
يكي از كارشناسان سازمان هواپيمايي كشوري

سؤال هاي بي جواب سقوط آنتونف

كنكور در فضای باز
 او گفت: »نگراني ما تجمع خانواده ها در بيرون 
از حوزه است؛ به همين جهت از همكاران بسيج 
در اين حوزه كمك خواهيم گرفت تا الزامات بهداشتي را در تمامي 

حوزه هاي آزمون سراسري رعايت كنيم.«

پيشگيري از پيامدهاي اجتماعي و آموزشي
آنچه در ايران در قالب كنكور برگزار مي شود، تجربه مشابه چنداني 
در ميان كشورهاي جهان ندارد. به همين دليل است كه همزمان با 
كرونا، تصميم گيري براي چگونگي مواجهه با اين موضوع، برگزاري 
يا به تعويق انداختن آن بحث برانگيز و پرچالش اســت. ســازوكار 
جذب دانشجو در ســاير كشــورهاي جهان عمدتا دانشگاه محور، 
بر پايه سوابق تحصيلي، پژوهشــي و نيز سازوكارهاي علمي است 
كه از دانشگاهي به دانشگاه ديگر متفاوت است. هم اكنون تنها در 
چين، كره جنوبي و كشورهايي مثل افغانســتان كنكور سراسري 
با سازوكاري مشــابه ايران برگزار مي شود. اين نزديك ترين تجربه 
برگزاري يك آزمون سراسري مشابه كنكور است كه در زمان كرونا 

اجرا شده است.
در افغانستان هم هر ســال كنكور را در اســفند برگزار مي كنند. 
وزارت تحصيالت عاليه اين كشور امسال در مواجهه با مسئله كرونا، 
برگزاري كنكور را به تعويق انداخت اما در نهايت پس از يك تعويق 
5ماهه با درنظر گرفتن پروتكل ها كنكور را در 17 ايالت افغانستان 
در فضاهاي سرباز برگزار كرد. فرايند برگزاري كنكور در اين كشور 
با ايران متفاوت اســت و در چند مرحله انجام مي شود. قرار است 
3مرحله از برگزاري آزمون سراســري در 33اســتان افغانستان تا 
مرداد ماه پايان يابد و پس از آن مراحــل كنكور در كابل)پايتخت( 
در روز اول  شهريور ماه آغاز مي شــود كه در 7مرحله ادامه خواهد 
يافت. ايران تاكنون برگزاري 2 آزمون سراسري در مقطع دكتري 
و كارشناسي ارشــد را به پايان برده و برگزاري آزمون سراسري در 
مقطع كارشناسي كه بيشترين آمار متقاضيان را دارد در هفته هاي 

آينده برگزار مي شود.

صداي انتقادات از مجلس
مهم ترين چالش براي برگــزاري كنكور، درخواســت به  تعويق 
انداختن آن از طرف مجلس بوده اســت؛ هرچند كه همزمان در 
شبكه هاي اجتماعي هم تعدادي از داوطلبان كنكور و همچنين 
منتقــدان گفته اند كه به دليــل تجمع باالي جمعيــت در زمان 
برگزاري كنكور مخالف اجراي اين آزمون در سال جاري و خواستار 
تعليق موقت آن هستند. وزارت بهداشت همسو با وزارت علوم و 
البته با اعالم اينكه درباره برگزاري كنكور سراسري نگران است، 
تصميم گيري نهايي براي چگونگي برگزاري كنكور كارشناســي 
را به برگزار شدن آزمون كارشناسي ارشد موكول كرده بود. وزير 
بهداشت گفته بود كه كارشناســان اين وزارتخانه شيوه برگزاري 
آزمون كارشناسي ارشــد را كه نســبت به آزمون دكتري تعداد 
متقاضيان بيشتري دارد، را به دقت بررســي مي كنند. افزون بر 
وزارت بهداشت البته نمايندگان مجلس كه مصرانه خواستار تعويق 
كنكور بوده اند هم اين آزمون را زيرنظر داشته اند. يكي از آنها ولي 
اسماعيلي، نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
اســت كه در توييترش از رعايت پروتكل هــا در جريان برگزاري 
آزمون سراسري ارشد انتقاد كرده و گفته است: »مسئوالن مربوطه 
به وعده خود درخصوص برگــزاري كنكوري امن، عمل نكردند و 

بايد پاسخگو باشند.« 

رضايت 80درصدي از رعايت پروتكل ها
اعالم نظر درباره چگونگي برگزاري آزمون ارشــد و ميزان رعايت 
پروتكل ها در آن به روزهاي آينده موكول شــده اما در نخســتين 
اظهارنظرها، مسئوالن وزارت بهداشت اعالم كرده اند كه از رعايت 
پروتكل ها رضايت نسبتي داشته اند. آنطور كه سيماسادات الري، 
سخنگوي وزارت بهداشت مي گويد، براســاس گزارش هاي حوزه 
بهداشــت محيط وزارت بهداشــت، در حوزه هاي امتحاني كنكور 
كارشناسي ارشد در كشور، ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
فاصله گذاري ها بيش از 80درصد است. به گفته او، البته گزارش هاي 
تكميلي و نهايي پس از برگزاري آزمون ها از سراسر كشور جمع آوري 
خواهد شــد. پيش از اين ميزان رضايتمندي شركت كنندگان در 

آزمون دكتري هم 85درصد اعالم شده بود.
اين آمار البته به معناي برگزاري بي نقص كنكور كارشناسي ارشــد 
نبوده اســت. آنطور كه سيماســادات الري مي گويــد، وضعيت 
برگزاري در حوزه هاي بزرگ تر بهتر بوده اما: »برخي نگراني ها در 
مورد حوزه هاي امتحاني كوچك تر وجود داشته كه با توصيه هاي 
كارشناسان و بازرسان بهداشت محيط تالش شد تا مشكل رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در اين حوزه ها نيز برطرف شود و مسئله اي 

براي داوطلبان ايجاد نشود.«
وضعيت از نگاه مجري كنكور يعني سازمان سنجش آموزش كشور 
رضايت بخش بوده است. اين سازمان با انتشار اطالعيه اي از پايان 
برگزاري 3روزه كنكور سراسري كارشناسي ارشد در كشور خبر داد 
و اعالم كرد كه اين آزمون با رعايت حداكثري پروتكل ها و مشاركت 

دستگاه هاي لشگري و كشوري با موفقيت برگزار شده است. 
سازمان سنجش آموزش كشــور بار ديگر تأكيد كرده كه به عنوان 
يك دستگاه اجرايي، مالك عمل را تصميمات ستاد ملي مقابله با 
كرونا مي داند:»در تمام برنامه ريزي هاي اجرايي براي آزمون، مبنا 
دستورالعمل ها، الزامات ستاد ملي مقابله با كرونا و مصوبات وزارت 
بهداشت بود و اصل اساســي آن رعايت اصول بهداشتي و حفاظت 
از سالمت شركت كنندگان و مجريان و در عين حال حفظ كيفيت 

آزمون بوده است.«
در آزمون اخير كارشناسي ارشــد، 3مرحله اجرايي پروتكل هاي 
بهداشتي درنظر گرفته شــده بود كه پيش، حين و بعد از آزمون 
اجرا شــد. تأكيد وزارت بهداشــت بر تهويه مناســب حوزه هاي 
امتحاني، ضدعفوني همه نيمكت هــا پيش از آغاز امتحان، توزيع 
ماســك و مواد ضد عفوني كننــده در حوزه هــا و اختصاص تنها 
20درصد از ظرفيت هر حوزه به داوطلبان بوده اســت. همچنين 
داوطلبان نمي توانستند بدون ماسك وارد حوزه امتحاني شوند و 
از آنها خواسته شــده بود تا با خودروي شخصي به حوزه امتحاني 
بروند، در زمان مشخص و تك تك وارد حوزه امتحاني شوند؛ اگر 
آشنايي و دوستي را مي بينند براي گپ و گفت تجمع نكنند. اينها 
و پروتكل هاي سختگيرانه بيشتري براي جلوگيري از ممنوعيت 
تجمع خانواده ها بيرون از حوزه ها، مفاد اصلي پروتكل هايي خواهد 
بود كه براي كنكور كارشناسي هم اجرا مي شود، با اين تفاوت كه 
به گفته مديران سازمان سنجش، سختگيري ها همزمان با كنكور 
كارشناســي به دليل باال بودن جمعيت متقاضيان بيشتر خواهد 
بود و البته راهكار اصلي هدايت آزمون به زير آســمان شــهرها و 
در فضاي باز مصلي ها، ورزشــگاه ها و هرجاي ديگري كه شرايط 
را براي برگزاري اين متفاوت ترين آزمون كنكور قرن حاضر كمي 

ايمن تر كند.

ادامه از 
صفحه اول

6سال 
پس از سقوط هواپيماي تهران - طبس خانواده 

قربانيان به دنبال جواب سؤال هاي شان هستند



2 يكشنبه 19 مرداد 99  شماره 8008 18 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

سال96 سازمان آتش نشاني، سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران با همكاري مجموعه تئاترشهر تئاتر

به مدت 3روز مانور آتش نشاني و امداد و نجات را 
در اين مجموعه برگزار كردند. حاال بعد از 3سال بازديد ديگري 
از مجموعه تئاترشهر صورت گرفته و باز هم نسبت به خطرات 
موجود بر اثر ســاخت و سازهاي اطراف ســاختمان و تكميل 
نبودن يك سيستم اطفاي حريق اشاره شده و تئاترشهر محل 
برگزاري كارگاه »تهران، آتش، آسيب و هويت در معرض خطر« 

شده است.
به گزارش همشهري، با وجود نيمه تعطيل بودن فعاليت هاي 
تئاترشهر، بهترين موقع است كه نســبت به تكميل سيستم 
اطفاي حريق تئاترشــهر اقدامي صورت بگيرد اما اين كار هر 
ســال به تعويق مي افتد. بار ديگر بازديــدي از اين مجموعه 
صورت گرفته كه در آن علي طهرانچــي، دبيركارگروه ايمني 
ميراث فرهنگي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
تهران عنــوان كرده: »پــان دوار« و »درعمق قــرار گرفتن 
معماري«2چالش مهم در زمان حريق و حوادث هســتند كه 
براي عمليات اطفاي حريــق در مجموعه هايي با اين ويژگي 
معماري مشــكاتي را ايجاد مي كنند.« وي توضيح مي دهد: 
»زمان حريق، حجم دود در»پان هاي دايره وار« به قدري زياد 
مي شود كه كار براي اطفاي حريق بسيار سخت مي شود. اين 

دشواري زماني دو چندان خواهد شــد كه مأمور آتش نشاني 
با اين فضاي معماري آشــنايي نداشته باشد. از سوي ديگر در 
مكاني چون تئاتر شــهر كه به دليل ساخت و سازهاي موجود 
در اطراف آن موقعيت بالفعلي براي خطرآفريني دارد شرايط 
ويژه اي حكفرماســت كه با درنظرگرفتن موارد ديگري چون 
پروژكتورهای نور با جريان نيروي برق باال، وجود مواد اشتعال زا 
ازجمله چوب در دكور، محدوديت فيزيكي تاالرهاي نمايشي و 
راهروهاي متعدد در طبقات مختلف، ماجراي اطفاي حريق را 
در آن مشكل تر مي كند.« به گفته طهرانچي اگر شرايط حريق 
گسترده باشد قطعا از ايستگاه هاي مختلف عملياتي نيروهاي 
كمكي اعزام مي شوند كه طبيعتا اين نيروهاي كمكي آشنايي با 
معماري خاص تئاتر شهر ندارند و اگر اين آشنايي وجود نداشته 
باشد، كار اطفاي حريق نيز دچار تعلل و مشكل مي شود. وي 
بار ديگر از برگزاري كارگاهي با عنوان »تهران، آتش، آسيب و 
هويت در معرض خطر« خبر داده است. وي توضيح مي دهد: 
»به طور حتم ســاختمان تئاتر شــهر يكــي از مجموعه هاي 
مهم فرهنگي شهر تهران اســت و مي تواند به عنوان يك بناي 
اســتراتژيك فرهنگي هنري مورد توجه قرار گيرد. به همين 
جهت ما در چارچوب كارگاه تصميم گرفتيم تا بعد از بازديد از 
ديگر اماكن مهم شهر تهران، تئاترشهر را به عنوان آخرين بخش 

از مرحله بازديد كارگاه انتخاب كنيم.«

يك بازديد ديگر و باز هم تأكيد و نگراني براي تئاترشهر

 سيستم اطفاي حريق 
تئاترشهر كامل مي شود؟
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تكثير كينگ براي نسل هاي بعدي
اقتباس هاي بد از آثار مهم ترين نويسنده ژانر وحشت دوباره ساخته مي شوند 

ساخت نســخه هاي جديد از آثار قديمي 
سينمايي، سوژه اي بســيار جذاب است، گزارش

به ويژه اگر قرار باشــد اقتباس هاي جديد 
سينمايي از آثار استيفن كينگ ساخته شود. اگر چه بسياري 
از رمان هاي استيفن كينگ عالي هستند، اما همه نسخه هاي 
بازسازي شده از فيلم هايي كه با اقتباس از رمان هاي وي 
ســاخته شــده اند، موفق از آب درنيامده اند. از اين ميان 
فيلم هايي بوده اند كه منتقدان آنها را ســتايش كرده اند و 
فيلم هايي نيز بوده اند كه تماما با نقد مثبت منتقدان مواجه 
نشــده اند و فيلم هايي نيز بوده اند كه با وجود نظر مثبت 
منتقدان، اســتيفن كينگ به آنها نظر مساعدي نداشته 
 است.»جيســون اينگولفســلند« در »ســينما بلنــد«
 )cinemablend ( اين آثار ســينمايي اقتباس شده از 
رمان هاي استيفن كينگ را بررسي كرده و داليلي را براي بد 
بودن يا چندان قوي نبودن اين فيلم ها ارائه كرده و به چرايي 
نياز به ساخت نســخه هايي جديد از اين فيلم ها پرداخته 

است.

فيلم»كوجو«
فيلم »كوجو« در ســال1983 به ســينماها راه يافت، اما 
موفقيت درخور توجهي به  دست نياورد. اين فيلم با بودجه 
ساخت 5ميليون دالري، در گيشه 21ميليون دالر فروش 
كرد. داستان اين فيلم درباره مادر و پسري است كه به منظور 
حفاظت از خود در برابر يك سگ هار سن برنارد، خود را در 
داخل خودرويشــان محبوس كرده اند. با وجود اين، فيلم 
»كوجو« نقطه ضعف هاي آشــكاري نيز داشت. در حالي 
بازي دي واالس درخشان بود كه ظاهر كثيف »كوجو« و فرم 
بدنش باعث افزايش ترس در مخاطب مي شد. اما اگر فيلم 
را مانند اثري نمايشي به 3 اجرا تقسيم كنيم به اين نتيجه 
مي رسيم كه با ديدن اجراي اول و دوم اين فيلم چيزي بيش 
از يك فيلم سطحي در حد يك ملودرام خانوادگي نصيبمان 
نمي شود. در واقع نيمه اول فيلم خاطره بدي در ذهن به جاي 
مي گذارد. اما در بخش سوم فيلم، تازه همه  چيز صورت يك 
فيلم ترسناك به  خود مي گيرد. در صورتي كه يك كارگردان 
و يك فيلمنامه مناسب براي ساخت نسخه جديد كوجو 
وجود داشته باشد كه تمام فيلم و نه فقط بخش آخر آن را 
ترسناك جلوه دهد، نسخه بازسازي شده اين فيلم مي تواند 

نسخه اي بسيار موفق از آب درآيد.

فيلم»مرددونده«
اين فيلم با اقتباس از رماني به نام مرد دونده اثر اســتيفن 
كينگ در سال1987 به بازار عرضه شد. فيلم مرد دونده 
را همزمان مي تــوان يكي از فيلم هاي موفق ترســناك و 
كابوس وار دهه80 ميادي با بازي آرنولد شوارتزنگر ارزيابي 
كرد، و از جهتي ديگر آن را مي توان فيلمي نااميد كننده، 
مضحك و سطح پايين نيز دانست. اين فيلم درباره افسر 

پليسي است كه محكوم به حضور در يك بازي تلويزيوني 
شده، براساس قواعد اين بازي، آرنولد توسط افرادي تحت 
پيگرد قرار مي گيرد، اين افراد قصد كشتن او را دارند و آرنولد 
بايد براي زنده ماندن با افرادي كه قصد كشتنش را دارند، 
مبارزه كند. اگر او از اين مبارزه زنده بيرون بيايد آزادي اش 
را به دست مي آورد. اگر فردي مانند »جوردن پيل«، نسخه 
بازسازي شده فيلم »مرد دونده« را بسازد، قطعا فيلم مهيج تر 

و ترسناك تري نسبت به نسخه اوليه از آب در خواهد آمد.

فيلم»كريستين«
فيلم »كريستين« به كارگرداني جان كارپنتر در سال1983 
ساخته شد. »كريســتين« يكي از بهترين اقتباس هاي 
سينمايي اســت كه تا كنون از رمان هاي استيفن كينگ 
انجام گرفته اســت. مي توان گفت كه كارپنتر با ســبك 
خاص كارگرداني خود نقش مهمي در مطرح شــدن اين 
اقتباس سينمايي داشته اســت. با اين حال اگر قدري در 
فيلم كريســتين تامل و تعمق كنيم متوجه مي شويم كه 
برخي از صحنه هاي آن بسيار خسته كننده و كشدار است. 
رمان »كريستين« داستان خوبي دارد و در آن به موضوعات 
جالبي پرداخته مي شــود كه در فيلم يا از قلم افتاده اند يا 
آنگونه كه بايد به آنها پرداخته نشده است. تصور مي كنم 
»پانوس كاسماتوس« كارگردان يوناني – كانادايي فيلم 
»مندي« بتواند نسخه اي سينمايي واقعا ترسناك از رمان 

كريستين بسازد.

فيلم»اوجرانندگي«
فيلم »اوج رانندگــي«)Maximum Overdrive( كه با 
اقتباس از داستان كوتاه »كاميون ها« اثر استيفن كينگ و به 
كارگرداني خود وي در سال1986 ساخته شده، فيلمي است 
كه در آن داستان ترسناك و تخيلي »زنده شدن كاميون ها« 
روايت شده است. براساس آنچه در خاصه داستان اين فيلم 
آمده، اين كاميون ها كه يكباره زنده شده اند، در طول مسير 
هر فردي را كه در نزديكي آنها واقع شده يا در مسير آنها قرار 
دارد، مي كشند. منتقدان فيلم »اوج رانندگي« را با موجي 
از انتقادات منفي كوبيدند. حتي استيفن كينگ خود درباره 
اين فيلم گفت: فيلم سبك، سطحي و احمقانه اي بود. دليل 
اينكه فيلم»اوج رانندگي« يك افتضاح از آب درآمد، بسيار 

ساده بود؛ استيفن كينگ كارگردان نبود و نبايد اين فيلم را 
كارگرداني مي كرد. اگر قرار باشد نسخه اي بازسازي شده از 
»اوج رانندگي« ساخته شود، كارگرداني نظير »گي يرمو 

دل تورو« مي تواند مناسب ترين گزينه براي اين كار باشد.

فيلم»منطقهمرگ«
فيلم »منطقه مرگ« در ســال1983 ســاخته شد. اين 
فيلم درباره مردي اســت به نام »جاني اسميت« با بازي 
»كريستوفر والكن«، او به كما مي رود و 5سال بعد در حالي از 
كما بيرون مي آيد كه قابليت شگفت انگيزي پيدا كرده است؛ 
او از اين پس قادر است حين دست دادن با ديگران به آنچه 
در آينده براي آنان رخ خواهد داد، پي ببرد. فيلم »منطقه 
مرگ« در كنار فيلم»درخشش«)1980، استنلي كوبريك(، 
يكي از بهترين اقتباس هاي سينمايي از رمان هاي استيفن 
كينگ محسوب مي شود. البته اين فيلم قطعا به درخشاني 
»درخشش« از آب درنيامده است، به دليل اينكه روند وقوع 
حوادث در فيلم »منطقه مرگ« بسيار كند و خسته كننده 
است. جاني اسميت در اين فيلم شخصيت مايمي دارد 
و افراد بدذات چندان هم بدذات نشــان داده نشده اند. در 
نسخه بازسازي شــده »منطقه مرگ«، روند حوادث بايد 
شتاب بيشتري بگيرد و تمركز كمتري بر شخصيت »جاني 
اسميت« صورت بگيرد. تصور من بر اين است كه »دنيس 
ويلنوو« مي  تواند نسخه بازسازي شده خارق العاده اي از اين 

فيلم بسازد.

فيلم»تلفنهمراه«
»تلفن همراه« در ســال2016 ســاخته شــد و يكي از 
متاخرترين و تراژيك ترين آثار اســتيفن كينگ است كه 
بااقتباس از آن فيلم ساخته شده است، »جان كيوزاك« و 
»ساموئل ال جكسون« در اين فيلم ايفاي نقش كرده اند، اين 
فيلم درباره حادثه  منحصربه فردي است كه در جريان آن 
مردم پس از استفاده از گوشي تلفن همراه خود، تبديل به 
»زامبي«)مرده هاي متحرك( مي شوند. فيلم »تلفن همراه« 
به دليل اجراي بد، فيلمي ناكام از آب درآمد. تنها كاري كه 
كارگرداني كه قصد بازسازي اين فيلم را دارد بايد انجام دهد، 
ديدن دوباره فيلم »تلفن همــراه« و انجام كارهايي دقيقا 

جهت عكس كارهايي كه در آن فيلم اتفاق مي افتد، است.

 بازگشت جوان 
به تلويزيون با »خندوانه« 

»استندآپ شو« رامبد جوان به سرنوشت »شب نشيني« مديري دچار شد؟

رامبدجوانكهقراربودبابرنامهاينترنتي»استندآپشو«فعاليتخودرادوبارهآغازكند،درصفحهشخصيخود
خبرازبازگشتشبهتلويزيوندادهاست.جوانقراراستباسريجديد»خندوانه«آبانماهبهتلويزيونبيايد.

بهگزارشهمشــهري،پيشازايننيزمهرانمديريقراربودبرنامهايدرشــبكهنمايشــيخانگيباعنوان
»شبنشيني«درقالبوساختارشبيه»دورهمي«داشتهباشــدكهسازمانبااينبرنامهمخالفتكردوباوجود
توليدقسمتهاياولنتوانستمجوزخودرابرايپخشبگيرد.حاالبهنظرايناتفاقبرايرامبدجوانافتادهاست.
بعدازآنكهصداوسيماباپخشبرنامهاينترنتي»استندآپشو«مخالفتكردرامبدجواناعالمكردهكهقراراست
آبانماهبا»خندوانه«بهتلويزيونبيايدودراينبرنامه»خندانندهشو«رابهجاياستندآپشوداشتهباشد.جوان
برايراهاندازيبرنامهاينترنتياشحتيدرصفحهشــخصيفراخواناعالمكردهبوداماباتوجهبهعدمموافقت
سازمانقراراستكهجوان»خندانندهشو«راداشتهباشد.طرحيكهدررسانهمليبهتصويبرسيده،توليدوبه
اجرادرآمدهاست.جواندرصفحهاينستاگرامخودنوشت:»باعذرخواهيازهمهعزيزانيكهدراستندآپشوبا
ماهمراهبودن،داورهايمحترمويشكاآسايشوسروشصحتعزيز،همههمكارانوعواملپشتصحنه،تمام
شركتكنندههايمحترمودوستانيكهبرايشركتدرمسابقهويدئوارسالكردهبودن،اسپانسرهايمحترم
وتماشاچيانيكهمنتظرپخشبرنامهبودن،مسابقهاينترنتياستندآپشوتعطيلشدواحتماالبهخندوانهكه
حدودآبانماهپخشخواهدشد،منتقلميشود.«جوانهمچنينخبرازتوليدسريال»شاخ«درشبكهنمايش

خانگيدادهاست.

دانش آموخته معماري از آكســفورد بود و براي نخستين بار در 
يكي از عاشقانه هاي ايرج قادري به عنوان بازيگر سينما نامش را 
در تيتراژ گنجاند تا با فيلم »چشمان سياه« يك بازيگر خوش سيما 
به سينماي ايران معرفي شود. ماه چهره خليلي زود چهره شد و 
بعد از اينكه معروف شد تازه خيلي ها فهميدند كه او نوه دختري 
يكي از بازيگران قديمي ســينما و تلويزيون ايران يعني پروين 
سليماني است. انبوه فيلم هاي سينمايي و سريال هاي تلويزيوني 
به او پيشنهاد مي شد اما خليلي براي نخستين بار تجربه بازي در 
ســريال را با مختارنامه در كارنامه كاري اش ثبت كرد. با اينكه 
پيشنهادهاي سينمايي اش كم نبود اما با كاه پهلوي و در چشم باد 
بيشتر براي عموم مردم شناخته شد. سال گذشته سريال مرضيه 
با بازي او از تلويزيون پخش شد و اينگونه آخرين اثر هنري او به 
كارگرداني فلورا سام در خاطره طرفدارانش نقش بست. بيماري 
خليلي به دليل زندگي در لندن چندان رســانه اي نشده بود اما 
به شهادت دوستان نزديكش او از پاييز سال قبل درگير بيماري 
ســرطان كبد بوده ولي تا نيمروز 17مرداد كه خبر درگذشت او 
منتشر شد كمتر كسي از اين موضوع مطلع بود.  ماه چهره خليلي 
در 44سالگي در لندن درگذشت و روز گذشته هم در همان شهر 

به خاك سپرده شد.
يكي از مهم ترين مشــخصه هاي اين بازيگر درگذشــته، عرق و 
اشتياقش به كشور مادري بود كه سبب شد او بعد از سال ها زندگي 
در خارج از كشور به ايران بيايد و ازدواج كند و حتي فرزندش را 

هم در ايران به دنيا بياورد.

ماه چهره خليلي در 44سالگي درگذشت
مرگماهي

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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كيوسك

تنش هاي سياسي و اعتراض هاي مردمي نخستين پيامدهاي انفجار تكان دهنده در پايتخت لبنان است

بيروت؛ آتش زير خاكستر

  يافته هاي آمريكا نشان مي دهد 
روسيه بايدن را هدف گرفته

   تشكر هوبي)استان چيني زادگاه 
كرونا( از ملت و دعوت به ديدار از 

جاذبه هاي گردشگري

   روسيه در تالش براي كمك به 
ترامپ در انتخابات

   وزيرخارجه)پاكستان( و پمپئو 
همزمان با نشست لويه جرگه در كابل 

روند صلح را بررسي كردند

   موشك »ممكن است دليل انفجار 
بيروت باشد«

4 سال بعد از انتخابات رياست جمهوري سال2016 آمريكا، تاريخ 
دوباره در حال تكرار اســت و روس ها به شدت به هواداري ترامپ 
برخاسته اند و عليه نامزد دمكرات ها فعاليت مي كنند؛ روس ها در 
معركه انتخابات آمريكا تنها نيستند و براساس گزارش سازمان هاي 
اطالعاتي آمريكا، چيني ها هم تالش مي كنند نامزد مورد نظر خود 

را به كاخ سفيد بفرستند.
باوجود همسويي بسيار نزديك چيني ها و روس ها در رويدادهاي 
بين المللي، اين بار آنها اختالف بسيار عميقي دارند و پكن، برخالف 

مسكو خواستار پيروزي بايدن در انتخابات است.
به گزارش نيويورك تايمز، با وجود عالقه مندي هر دو كشــور بر 
تأثيرگذاري در انتخابات آمريكا، اين روســيه است كه تهديدي 
جدي و قطعي به شمار مي رود. چين در تالش است تا نفودش را در 
دنياي سياست در آمريكا بيشتر كند، اما رهبران آن هنوز تصميم 

نگرفته اند تا مستقيما وارد كارزار انتخاباتي شوند.
در ايــن ارزيابي كه توســط ويليــام اوانينا، رئيــس مركز ملي 
ضدجاسوسي و امنيت آمريكا منتشر شده، به ايران هم پرداخته 
شده و اينگونه مطرح شده كه ايران هم همسو با چين، تمايل دارد 

كه بايدن به كاخ سفيد برود.
مسئله دخالت روســيه در انتخابات آمريكا تازه نيست و پيش تر 
دمكرات ها بارها در اين باره هشــدار داده بودند و حتي تحقيقات 
مفصلي هم در اين بــاره صورت گرفت. با اين حال كاخ ســفيد و 

شخص ترامپ اين گزارش ها را رد مي كنند.
در اين گزارش، بين »اقدامات متنوع« روسيه براي تأثيرگذاري بر 
انتخابات مجدد ترامپ و ترجيح پكن براي شكست ترامپ تفاوت 
قائل شده است. اين گزارش، مشــخصا به تالش ها براي تخريب 
وجهه بايدن در اوكراين توســط افراد نزديك به كرملين اشــاره 

كرده است.
يك مقــام امنيتــي كه دربــاره اين گــزارش توجيه شــده،  به 
نيويورك تايمــز گفته كه رويكرد چين و روســيه درباره تأثير در 
انتخابات آمريكا كامال متفاوت اســت. درحالي كه روسيه توفان 
ويرانگري اســت كه مي تواند تأثيرات آني و مخربي بر دمكراسي 
آمريكايي داشته باشد، چين مانند تغييرات اقليمي است. به اين 

معنا كه تهديد اين كشور جدي است اما در درازمدت.
در اين گزارش اينطور نتيجه گيري شده كه ايران به دنبال »تضعيف 
نهادهاي آمريكايي و دونالد ترامپ و همينطــور ايجاد تفرقه در 

آمريكا« است.
ساعاتي بعد از انتشار اين گزارش، دونالد ترامپ كه براي گلف به 
نيوجرسي رفته بود، در جمع خبرنگاران درباره آن گفت: »دونالد 
ترامپ آخرين كســي است كه روســيه مي خواهد در كاخ سفيد 
ببيند چون هيچ كس بيشتر از من به آنها سخت نگرفته است.« او 
همچنين درباره عالقه چين به پيروزي بايدن گفت در اين صورت، 

»چين صاحب كشور ما خواهد شد«.
به گزارش گارديــن، او در بخش هايــي از صحبت هايش به ايران 
پرداخت و گفت: »ايران عاشق اين است كه من رئيس جمهور نشوم. 
اما همين جا اعالم مي كنم، اگر، و وقتي كه من برنده شوم، خيلي 
زود با ايران توافق خواهيم كرد. ما با كره شمالي هم خيلي زود به 

توافق خواهيم رسيد.« 
گزارش اطالعاتي اين سازمان زيرنظر دولت آمريكا در حالي ايران 
و روسيه را به دخالت در انتخابات اين كشور متهم كرده كه آمريكا 
با راه اندازي سيستم پيامكي، عمال شهروندان آنها را به نفع خود 
تشويق به همكاري كرده است. به گزارش نيويورك تايمز، دولت 
آمريكا با ارسال اين پيامك ها، شهروندان ايران و روسيه را ترغيب 
كرده تــا در ازاي دريافت 10ميليون دالر پاداش، به اين كشــور 
كمك اطالعاتي كنند. دولت آمريكا اين پاداش ســنگين را براي 
ارائه هرگونه اطالعات درباره تالش هاي روسيه و ايران براي حمله 

به سيستم رأي گيري در آمريكا درنظر گرفته است.
كار اخير دولت آمريكا، ادامه سنتي چندين دهه اي است؛ واشنگتن 
پيش تر با راه اندازي راديو اروپاي آزاد در دوران جنگ سرد، تالش 
مي كرد افكار عمومي روسيه را به حمايت از خود تشويق كند. يك 
مقام آمريكايي به نيويورك تايمز گفته كه ارســال اين پيامك ها 
بخشي از يك برنامه چندزبانه اســت اما به كشورهاي ديگري كه 

هدف اين پيامك ها خواهند بود اشاره نكرده است.
با وجود هدف قراردادن شهروندان ايران و آمريكا، مخاطبان واقعي 
اين اقدام رأي دهندگان آمريكايي هستند. اين اقدام آخرين تالش 
دولت ترامپ براي تأكيد بر اين مســئله اســت كه دخالت هاي 

خارجي در انتخابات را جدي مي گيرد.
سازمان هاي اطالعاتي آمريكايي در هفته هاي اخير بارها به موضوع 
دخالت گسترده كشورهاي خارجي در انتخابات اين كشور اشاره 
كرده اند و وزارت خارجه چند برنامه پروپاگاندا و انتشار اخبار دروغ 

روسيه را هم مشخص كرده است.
گزارش مركز ملي ضدجاسوســي و امنيت آمريكا صريح ترين و 
جدي ترين گزارشي است كه در اين باره منتشر مي شود. همچون 
هشدارهاي پيشين،  در اين گزارش هم مشخصا به موضوع روسيه 
و اقدامات عملي آن اشاره شده است. در اين گزارش، اينطور آمده 
كه روســيه تالش مي كند تا بايدن را »بدنام« كند. سازمان هاي 
اطالعاتي آمريكا، 4سال پيش حمالت روسيه به هيالري كلينتون 
نامزد دمكرات انتخابات رياست جمهوري2016 را هم با همين واژه 
توصيف كرده بود. در آن انتخابات، حمالت سايبري به كلينتون 
ضربه اي اساســي به اميدهاي او براي ورود به كاخ سفيد زد و به 
همين خاطر بســياري در آمريكا معتقدند بدون حمايت روسيه، 
ترامپ نمي توانست به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود. ترامپ، 
بارها اين اتهام ها را رد كرده و مدعي اســت كه برخالف انتقادها، 

رويكرد بسيار سختي عليه روسيه دارد.

انتخابات آمريكا

آزادي زندانيان طالبان به اميد مذاكره
 اعضــاي لويه جرگــه مشــورتي صلح 
افغانستان در نشست ديروز خود تصميم 
گرفتند براي تسهيل گفت وگوهاي صلح، 
400زنداني باقي مانــده  طالبان نيز آزاد 
شوند. به گزارش شبكه خبري بي بي سي، 
در بيانيه لويه جرگه و در سخنان عبداهلل 
عبداهلل كه رياست اين مجمع را به عهده 
دارد، دليــل تصميم بــه آزادي زندانيان 
طالبان اينطور آمده: تا هيچ بهانه اي براي 
تعويق مذاكرات صلح وجود نداشته باشد.

براساس آنچه منابع افغان گفته اند، كابل 
انتظار دارد كه با آزادي هرچه ســريع تر 
اين 400زندانــي، مذاكرات بين االفغاني 
طي روزهاي آينده برگزار شــود. طالبان 
تاكنــون از مذاكره مســتقيم بــا دولت 

افغانستان خودداري كرده و در چند دور 
گفت وگوي مستقيم با مقامات آمريكايي، 
به توافق هايي دســت يافته است. آزادي 
زندانيان طالبان بخشي از توافقي است كه 
طالبان با آمريكايي ها به دست آورده  است.
اعتراض يك نماينــده زن لويه جرگه به 
آنچه باج دادن به طالبان خوانده، همچنان 
بر نشست اين مجمع سايه افكنده است. 
خانم بلقيس روشن در نشست روز جمعه 
لويه جرگه و هنگام سخنراني اشرف غني 
رئيس جمهور، پــالكاردي را باال برد و به 
آزادي زندانيــان طالبــان اعتراض كرد. 
زنان از توافق هاي صورت گرفته با طالبان 
و احتمال بازگشــت آنها بــه قدرت در 

افغانستان نگران هستند.

تقابل اروپا و آمریکا بر سر سازمان بهداشت جهانی
آلمان و فرانسه در پی بروز اختالف با آمريكا بر سر اصالح سازمان بهداشت جهانی، ميز مذاكرات »گروه 7« را ترك كردند 

 4 ماه پس از آغاز مذاكرات 
ميــان 7كشــور صنعتي گزارش

جهان، موسوم به »گروه 7« 
براي اصالح ســاختار و عملكرد سازمان 
بهداشــت جهاني، نماينــدگان آلمان و 
فرانسه در اعتراض به رويكرد آمريكا ميز 

مذاكرات را ترك كرده اند.
خبرگزاري رويترز ديروز به نقل از 3مقام 
مســئول اروپايي كه نخواسته اند نامشان 
فاش شــود خبر داد كه آلمان و فرانســه 
در اعتراض به تــالش آمريكايي ها براي 
به دســت گرفتن مديريت مذاكرات، اين 

گفت وگوها را ترك كرده اند.
اقدام غيرمنتظره آلمان و فرانسه، سرنوشت 
طرح كشورهاي گروه 7براي انجام اصالحات 
در سازمان بهداشت جهاني را با اما و اگرهاي 
بسياري روبه رو كرده است. رياست دوره اي 
گروه 7در دست آمريكاست و دونالد ترامپ 
به رغم صدور فرماني براي خروج از سازمان 
بهداشت جهاني، اعالم كرده كه تا 2 ماه قبل 
از انتخابات رياست جمهوري آمريكا، يعني 
حدود 30روز ديگر، نقشه راه اصالحات در 

اين سازمان را در گروه 7نهايي خواهد كرد.
دولت آمريكا  ماه قبل طي نامه اي به سازمان 
بهداشت جهاني، اعالم كرد كه اين سازمان را 
ترك مي كند. كشورها براي خروج از سازمان 
بهداشت جهاني موظف هستند يك سال 

قبل، تصميم خود را اعالم كنند. اين تصميم، 
خواسته دونالد ترامپ بود و پس از آن اتخاذ 
شد كه او عملكرد سازمان بهداشت جهاني 
در مقابله با ويروس كرونا را زير ســؤال برد 
و مسئوالن آن را به  شدت مورد انتقاد قرار 
داد. ترامپ اين ســازمان را بــه نزديكي به 
چين و ترجيح منافع اين كشــور به منافع 
ساير كشورها متهم كرد؛ اتهامي كه از سوي 
مقامات سازمان رد شده است. اكنون آلمان و 
فرانسه معتقدند؛ كشوري كه در مسير خروج 
از سازمان بهداشت جهاني است، نمي تواند 
براي آن تعيين تكليف كند و نبايد هدايت 

مذاكرات را در دست داشته باشد.
كشــورهاي اروپايي نيز همچون آمريكا 
منتقد عملكرد ســازمان بهداشت جهاني 
در مواجهه با شيوع ويروس كرونا بوده اند، 
اما هيچ يك رويكرد تهاجمي دولت آمريكا 
عليه اين ســازمان را نداشــته اند. آمريكا 
بودجــه 500ميليــون دالري ســازمان 

بهداشت جهاني را هم قطع كرده است.
كشورهاي آمريكا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، 
انگليس، كانادا و ژاپن عضو گروه 7هستند. 
تصور ايــن بود كه تصويــب طرحي براي 
اصالح سازمان بهداشت جهاني در گروه 7، 
راه را براي انجام اصالحات در اين سازمان 
باز خواهد كرد. كشورهاي عضو اين گروه 
قصد داشــتند در گام بعــدي، طرح خود 

را در جمع 20اقتصاد برتر جهان موسوم 
به »گروه 20« به تصويب برســانند تا كار 
تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل، 

بدون دردسر انجام شود.
تاكنون دست كم 20نشست ويدئويي بين 
وزراي كشورهاي عضو گروه 7و ده ها نشست 
ديگر در سطح كارشناســان اين كشورها 
برگزار شده اســت. رويترز به نقل از يكي از 
مقام هاي اروپايي نوشته است: »كسي تمايل 
ندارد طرح موردنظر كشــوري را تصويب 
كند كه خود در مســير خروج از ســازمان 
بهداشــت جهاني اســت.« وزارتخانه هاي 
بهداشت در آلمان و فرانسه تأييد كرده اند 
كه مخالف هدايت مذاكرات از سوي آمريكا 
بوده  و به همين دليل گفت وگوها براي اصالح 

سازمان بهداشــت جهاني را ترك كرده اند. 
سخنگوي وزارت بهداشت ايتاليا هم اعالم 
كرده؛ موضعش همان موضع آلمان و فرانسه 
است. سخنگوي دولت انگليس در گفت وگو 
با رويترز، از اظهارنظر در مورد دعواي اخير 
نمايندگان آلمان و فرانســه با نمايندگان 
آمريكا خودداري كرده و تنها به اين جمله 
بســنده كرده كه دولت انگليس با اصالح 

سازمان بهداشت جهاني موافق است.
جزئيات طرح آمريكا براي اصالح سازمان 
بهداشت جهاني منتشر نشــده، اما يكي از 
مقامات مســئول اروپايــي در گفت وگو با 
خبرگزاري رويترز آن را »گستاخانه« خوانده 
اســت. منابع نزديك به مذاكرات گفته اند 
كه آمريكا تغييراتي در طرح خود داده، اما 

اروپايي ها به خصوص آلمان، همچنان با آن 
مخالف هستند.

اختالفات آلمان و آمريكا بر ســر اصالح 
ســازمان بهداشــت جهاني، بر ارتباط با 
سردشدن روابط اين 2 كشور طي روزهاي 
اخير به دليل تصميم دونالد ترامپ براي 
خارج كردن نيروهــاي نظامي آمريكا از 
آلمان نيســت. ترامپ حدود 10روز قبل 
اعالم كرد؛ شــمار نيروهــاي آمريكايي 
مســتقر در خاك آلمان را از 36هزار نفر 
به 24هزار نفر كاهــش خواهد داد. طبق 
اعالم ترامپ، در اين »تغيير استراتژيك«، 
فرماندهي نيروهاي آمريكايي مستقر در 
اروپا نيز از آلمان به بلژيك منتقل خواهد 

شد.
بسياري از تحليلگران معتقدند؛ انتقادهاي 
دونالد ترامپ از سازمان بهداشت جهاني 
با هدف كاهش فشــار منتقدان بر دولت 
آمريكا به خاطر ضعف در مديريت بحران 
كرونا انجام شده است. همزمان عده زيادي 
هم معتقدند؛ تالش دولت ترامپ براي به 
سرانجام رســاندن طرح اصالح سازمان 
بهداشت جهاني در قالب گروه 7نيز هدف 
تبليغاتــي و انتخاباتــي دارد؛ هدفي كه 
محقق نشدن اش در نهايت به ضرر شخص 
ترامپ و جايگاهش در انتخابات پيش رو 

تمام خواهد شد.

 واشنگتن نگران توفان روسيه
و تغييرات اقليمي چين

 سياوش فالح پور 
خبرنگار

 »شهر فاجعه زده« اين عنواني 
اســت كه از ســوي دولت، خاورميانه

رســانه ها و حتي شهروندان 
لبناني براي توصيف وضعيت اين روزهاي 
پايتخت كشورشان به كار مي رود؛ پايتختي 
كه از عروس خاورميانه به ويرانه اي جنگ زده 
تبديل شده است. با گذشت چندروز از وقوع 
انفجار بزرگ بندر بيروت، وضعيت اين شهر 
همچنان غيرعادي است. اگرچه بخش عمده 
آوار به جامانده در خيابان ها و معابر اصلي با 
كمك شهروندان داوطلب جمع آوري شده 
اما هنوز اقدامي براي بازسازي ويراني هاي 
حاصل از انفجار در خانه ها و ساختمان هاي 

بزرگ اين شهر صورت نگرفته است.
به موازات تالش ها براي كمك به شهرونداني 
كه در مركز شهر بي خانمان شده اند، فرايند 
آواربرداري در بندر نيز با فعاليت 24ساعته 
نيروهاي امدادي ادامــه دارد؛ چراكه عالوه 
بر پاكسازي منطقه و كشف اجساد، احتمال 
نجات كساني كه زير آوار گرفتار شده باشند 
همچنان وجود دارد. اين در حالي است كه 
هنوز برخي خانواده هاي لبناني با انتشــار 
تصاوير نزديكانشان در شبكه هاي اجتماعي 
اميدوارند تا نشاني از آنها بيابند و اين مسئله، 
حساســيت آواربرداري در بنــدر بيروت را 
دوچندان كرده اســت. به دليــل تخريب و 
ريزش بزرگ ترين ســيلوي غالت در بندر، 
فرايند آواربــرداري در اين منطقه به كندي 
پيش مي رود. براســاس آخرين آمار وزارت 
بهداشت لبنان، تلفات انساني حادثه انفجار 
بيروت به 154كشته و بيش از 6هزار مجروح 
رسيده است. اما فراتر از حجم آوار و خرابي 
كه در سراسر شهر مشــهود است، با نگاهي 
عميق تر مي توان خشم اجتماعي گسترده اي 
را ديد كه به تعبير شبكه الجزيره، حكم آتش 
زير خاكســتر را دارد. اگرچه فعاالن لبناني 
درخواست تجمعات اعتراضي پس از برگزاري 
مراســم تشــييع جنازه را داده بودند اما در 
همين 2روز گذشته برخي مناطق مركزي 
بيروت، ازجمله حاشــيه محيــط پارلمان 
شاهد درگيري هاي پراكنده ميان معترضان 
با نيروهاي امنيتي بوده اســت. همزمان با 
اين تحوالت، روز گذشــته سامي الجميل، 
رئيس حزب كتائب لبنان از استعفاي تمام 
نمايندگان اين حزب در پارلمان لبنان خبر 
داد. گفته مي شود برخي ديگر از نمايندگان 
و حتي مقامات دولتي نيز ممكن است طي 

روزهاي آينده از مناصب خود استعفا دهند.

چه كساني دستگير شده اند؟ 
در ســاعات پاياني روز جمعــه، خبري در 
رسانه هاي لبناني منتشر شــد كه فضاي 
شبكه هاي اجتماعي اين كشور را تحت تأثير 
قرارداد. براســاس اين خبر، بدري ضاهر، 
مديركل گمرك لبنان با حكم دادســتان 
اين كشور توســط ســازمان امنيت ملي 
بازداشت شده اســت. ضاهر از پرنفوذترين 
چهره هاي سياســي لبنان اســت كه طي 
سال هاي گذشته با وجود انتقادات گسترده 
نسبت به عملكرد ضعيف و فساد وي، جايگاه 
خود در سازمان گمرك را حفظ كرده بود. 
ضاهر وابسته به جريان سياسي المستقبل 
)سعد حريري( است و بازداشت او، خبري 
مهم در زمينــه تحقيقات پرونــده انفجار 
بيروت به شــمار مي آيد. همچنين به گفته 
خبرگزاري دولتي لبنان، با حكم دادستان 
لبنان عالوه بر ضاهر، 19شــخصيت ديگر 
در رده مديركل كنوني و ســابق نيز براي 
تحقيقات جنايي بازداشت شده اند. از سوي 
ديگر يك منبع آگاه قضايي به شبكه الجديد 
لبنان خبر داده كه حساب هاي بانكي بخش 
قابل توجهي از مديران دولتي فعلي و سابق 
با حكم دادستاني بلوكه شده است. همزمان 
با اين تحوالت پليس اينترپــل اعالم كرد 

هيأتي متخصص را براي كمك به تسريع در 
روند تحقيقات جنايي پرونده به بيروت اعزام 
كرده اســت. اين در حالي است كه ميشل 
عون، رئيس جمهور لبنان روز جمعه رسما 
با انجام تحقيقات بين المللي درباره حادثه 

انفجار بيروت مخالفت كرد.

كمك هاي خارجي
عالوه بــر رئيس جمهور فرانســه، تا كنون 
2هيأت تركي و عربي نيز بــراي بازديد از 
وضعيت بيــروت به لبنان ســفر كرده اند. 
هيأت تركي، به رياست فواد اوقطاي، معاون 
رئيس جمهور و با حضور مولود چاووش اوغلو، 
وزير خارجه تركيه ضمــن تقديم دومين 
محموله از كمك هاي انساني به هالل احمر 
لبنان، با مقامات عالي رتبه اين كشور ازجمله 
ميشل عون و شربل وهبه، وزير خارجه لبنان 
ديدار كردند. از سوي ديگر، هيأت عربي به 
نمايندگي از اتحاديه عرب و به رياست احمد 
ابوالغيط، رئيس اين اتحاديه همراهي خود با 
مردم لبنان براي عبور از اين فاجعه را اعالم 
كرد. عالوه بر اين تاكنون محموله هاي بزرگي 
از ســوي قطر، كويت، اردن، ايران، روسيه، 
انگليس و آلمان شامل كمك هاي انساني، 
بهداشــتي و غذايي به لبنان ارسال شده و 

قرار است طي 24ساعت آينده، كمك هاي 
دولت آمريكا نيز وارد اين كشور شود. از سوي 
ديگر و به گفته مكرون، به زودي كنفرانس 
حمايت از لبنان زيرنظر فرانسه و با مشاركت 
تعداد قابل توجهي از كشــورهاي جهان با 
هدف سازماندهي به كمك هاي اقتصادی 
براي اين كشور برگزار خواهد شد. همچنين 
صندوق بين المللي پول نيز اعالم كرده فارغ 
از مذاكرات خود با دولت لبنان، خط اعتباري 
ويژه اي را براي كمك هاي محدود و فوري به 

اين كشور درنظر گرفته است.

سفر پرحاشيه مكرون
اگرچه سفر كوتاه مكرون به لبنان، ساعاتي 
پــس از ورود وي بــه اين كشــور در روز 
پنجشنبه خاتمه يافت، اما حواشي جنجالي 
اين سفر همچنان در رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي لبناني ادامه دارد. مكرون در اين 
سفر با نمايندگان طيف هاي مختلف سياسي 
و مذهبي در لبنان، ازجمله حزب اهلل مالقات 
داشــت و در پايان، براي دقايقي محدود با 
حضور در خيابان هاي بيــروت از نزديك با 
شهروندان لبناني گفت وگو كرد. در جريان 
اين گفت وگوي خياباني، برخي شهروندان 
لبناني از مكرون خواستند كمك هاي مالي 

خود را در اختيار دولت فاســد اين كشور 
قرار نداده و مســتقيما به مردم كمك كند. 
همچنين در حاشيه ســفر وي، عريضه اي 
مبني بر درخواست »احياي قيمومت فرانسه 
بر لبنان« با بيش از 50هــزار امضا تقديم 
هيأت فرانســوي شــد؛ امري كه انتقادات 
گسترده اي را از سوي بخش بزرگ جامعه 
لبنان و همچنين فعاالن عرب زبان در ساير 
كشورها به همراه داشــت. ياسر ابوهالله، 
سردبير سابق شــبكه الجزيره در اين باره 
نوشت: بدون شك ميراث فرانسه در لبنان با 
سابقه اين كشور در الجزاير و سوريه متفاوت 
اســت و لبناني ها خاطــره تاريخي بدي از 
حضور فرانسه در خاك خود ندارند. با وجود 
اين اما باز هم ناديده گرفتن حاكميت ملي 
و تقاضا براي احيــای قيمومت يك دولت 
اســتعمارگر امري مذموم و اشتباه است. از 
سوي ديگر علي هاشــم، خبرنگار مشهور 
لبناني در توييتر خود، سفر مكرون و حواشي 
آن را مقدمه اي براي فصل جديد مناسبات 
سياسي در لبنان و طبقه حاكم بر اين كشور 
خواند؛ فصلي كــه لزوما به ضــرر احزاب 

سياسي نخواهد بود.

اولين سخنراني دبيركل حزب اهلل
سيدحســن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل كه 
از زمان وقوع حادثه ســكوت كرده بود نيز 
در عصر روز جمعه يك سخنراني جنجالي 
ايراد كرد. جالب آنكه در اين ســخنراني و 
برخالف انتظار همه، مواضع منفي نسبت 
به سفر مكرون اتخاذ نشد. نصراهلل در اين باره 
گفت: از هرگونه اقدام خارجي براي كمك 
به لبنــان و پايان محاصــره اقتصادي اين 
كشور استقبال كرده و سفر رئيس جمهور 
فرانســه را هم در اين چارچوب مي بينيم. 
ممكن اســت برخي درباره ابعادي از سفر 
مكرون نگراني هايي داشته باشند اما ما بعد 
مثبت آن را لحاظ مي كنيم. وي همچنين 
ضمن تكذيب هرگونه ارتباطي ميان مواد 
منفجرشده در بندر بيروت با حزب اهلل گفت: 
كساني كه دنبال سوءاستفاده از اين فاجعه 
عليه حزب اهلل و مقاومت هســتند بدانند 
باز هم شكست خواهند خورد. اگرچه اين 
ســخنراني بازتاب گســترده اي در فضاي 
اجتماعي لبنان داشت، اما 2شبكه mtv و 
lbc كه روابط نزديكي با عربستان سعودي و 
امارات دارند از انتشار آن خودداري كردند؛ 
امري كه در عرف رســانه اي لبنان اقدامي 
بي ســابقه به شــمار آمده و بيانگر تشديد 

تنش هاي سياسي در اين كشور است.
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عكسرويتوچودرآينهجامافتاد
عارفازخندهميدرطمعخامافتاد

حسنرويتوبهيكجلوهكهدرآينهكرد
اينهمهنقشدرآينهاوهامافتاد

يكيازبهترينعكسهايماهگذشتهميالديبهانتخابروزنامهگاردين

خبر كوتاه بود و مختصر: خسرو سينايي، 
كارگردان ســينماي ايران و مستند ساز 
برجســته درگذشت. شــوك اين خبر، 
نخست باورپذير به نظر نمي آيد. پس از 
آن نيز دقت بر اين مهم كه وي 80ساله 

بوده و بر اثر ابتال بــه ويروس كرونا 
درگذشته، شــايد محلي از اعراب 
نداشته باشــد. با آنكه امروز مردن 
است، با آنكه امروز از نوشــيدن يك ليوان آب آسان تر 

ارزش زنده ماندن و زندگي كردن، بهايي دارد هم ارز هيچ، 
با آنكه امروز هنر و كار هنــري و هنرمند زير چرخ هاي 
انســان كش »غم نان« در حال له  و لورده شدن است و... 
بازهم نمي شــود پذيرفت و به خود و ديگران قبوالند كه 
از اين پس خسرو ســينايي در ميان ما نيست و براي ما 

فيلم نمي سازد.
او با ســاخت 120مســتند و فيلم كوتاه و بلند به خود و 
نيز به مخاطبانش باوراند كه انســان و هنرمندي اصيل 
است و به هيچ رو، باري به هرجهت نيست. مدام از ذخاير 
تمام ناشدني انديشــه ارتزاق مي كرد و هر اثرش محمل 

مستعد و ژرفي بود براي تدارك و فيلم بعد.
همين ويژگي ها يعني انديشــه ورزي و اصالت بنيادي، 
باعث و دليل آن بود كه در كارهايش ســهم خالقيت و 
نگرش هنري ناپيدا و نهان نباشــد. و همين نيز باعث و 
دليل آن شد كه سينايي در همه دوران زندگي هنري اش، 
هنرمندي چند وجهي باشــد. با قواعد و ژرفاي هنرهاي 
تجســمي تا حد درخوري آشــنا بود و از كاربرد آنها در 
پالن ها و سكانس هاي متعدد فيلم هايش بهره مي جست. 
 بر ســاختار و اندام وارگي واژه در هســتي شــعر احاطه 
داشــت. زبان فارسي و زمينه هاي رشــد و اعتالي آن را 

مي شناخت.
 2 مجموعه شــعر به جا مانده از او، گواه اين سخن است. 
آشنايي و تسلط مسحوركننده ســينايي بر موسيقي و 
استفاده از اين مديوم هنري در آثار بصري اش خودآگاه 
بيان كننده همان اصالت ذاتي است كه در وي نهادينه بود.

مجموع آموزش ها، آموخته هــا و فراگيري هاي تدريجي 
در زمينه هــاي مختلف آكادميك و هنري از او انســاني 
پديد آورد به تمامي انسان؛ انســاني كه سراپا دغدغه و 
دغدغه مند انســان بود. شعر مي ســرود براي بيان اندوه  

انسان معاصر. 
از بضاعت هــاي هنرهــاي تجســمي وام مي گرفــت 
 بــراي پرداختن هر چــه غني كردن بضاعــت و اندرون 
ناتوان انسان معاصر. و شيداي موســيقي براي تهييج و 
شــورآفريني نت هاي خاموش و ناپيداي حيات انســان 

معاصر.
سينايي در آثارش ماالمال پرسش بود؛ پرسش از هر جا 
و هر كه و هر چيز. در پرســيدن به شــدت بي رحم بود و 
پاسخي راضي اش نمي كرد. ويژگي پرسشگري فيلم هايش 

موجب شده و مي شود كه هيچ گاه پايان نپذيرد.
اگر اينك و هرگاه از من پرســيده شــود آيا ســينايي 
مرده؟ بدون مكث انــكار مي كنم و مي گويم: او اكنون در 
لحظه لحظه و نما به نماهاي فيلم هــاي كوتاه و بلندش، 
در نت هاي متوالي موســيقايي اش و در واژه واژه سطور 

شعرهايش خانه دارد. 
كار اصلي او كارهاي مانده اش و نگاه باني از اعتبار و اصالت 

تاريخي ماست، همه جا و همه وقت.

  كســب دانش و تقدس، عفاف و 
پاكدامني و شــكوه پيروزي، هيچ 
كدام به منزله فتــح قله رفيع براي 

انسان نيست.
   تمامي روح من فريادي است 
و تمامي اثر من تفسير اين فرياد.

   حاال كــه نمي توانيم واقعيت 
را دگرگــون كنيم، بهتر اســت 
چشــمي كه واقعيت را مي بيند 

عوض كنيم.
نيكوس كازانتزاكيس

 ،)Cerebral palsy(فلــج مغــزي
اصطالحي اســت كه بــراي كودكاني 
كه اختالالت عصبي خاصي درسنين 

پاييــن دارند به كار مــي رود. فلج 
مغزي انــواع مختلفــي دارد كه 
شايع ترين آنها به صورت ضعف هر 
دو پا يا ضعف يك طرف بدن)دست 

و پاي راست ياچپ( است. بسياري از اين كودكان، تولد 
زودتر از موعد يا سابقه بستري در واحد مراقبت هاي ويژه 
نوزادان را دارند. در سنين شيرخواري والدين متوجه 
مي شوند كه هنگام تعويض پوشك براي بازكردن پاهاي 
كودك بامشكل روبه رو هســتند. كودك اغلب از يك 
دست براي گرفتن اشيا استفاده مي كند. هنگام خزيدن، 
حالتي شبيه به كماندوها به خود مي گيرد و درصورتي 
كه قادر به راه رفتن باشــد، نوك پاهــا را بر زمين قرار 
مي دهد. در موارد خاصي به خصوص در زردي نوزادي 
كه نيازمند تعويض خون اســت حركات غيرطبيعي و 
اضافي، به عنوان مثال حركات چرخشــي، در اندام ها 
ديده مي شــود و اختالالتي در تكلم و آبريزش بيش از 
حد از دهان نيز وجود دارد. در بسياري از موارد كودكان 
فلج مغزي از نظر هوش و شناخت نرمال هستند و فقط 
ازنظرحركتي دچارمشــكلند. ازطــرف ديگر درموارد 
شديدتر ممكن است اختالالت بينايي، شنوايي، تشنج، 

اختالالت يادگيري و حافظه نيز ديده شود.
درصورتي كه پزشــك به اين بيماري شــك كند، با 
بررســي هاي گوناگون ازجمله انجــام تصويربرداري 
مغز، آزمايش ها )درصورتي كه الزم باشــد(، سنجش 
عملكرد بينايي ـ شــنوايي ـ سيستم حســي و انجام 
نوارمغز)درصورت لزوم( ميزان آسيب وارده را تعيين 
مي كند و برحسب آن برنامه درماني تنظيم مي شود. 
در رونــد درمان، درصورتــي كه بينايي يا شــنوايي 
دچاراشــكال باشــد حتماً بايد اصالح شود)استفاده 
ازعينك يا ســمعك(. همچنين تشنج هاي احتمالي 
با داروي ضدتشــنج مناســب كنترل مي شود. براي 
بهبود عملكرد مغز و عضالت مي تــوان از درمان هاي 
متفاوت دارويي، همراه روش هاي بازتواني استفاده كرد. 
روش هاي بازتواني ازجمله كاردرماني، گفتار درماني)در 
تقويت بلع كودك نيز مؤثراســت( و فيزيوتراپي جزو 
اصلي ترين روش هاي تأثيرگذار هستند. درمواردي كه 
عضالت اندام ها به علت سفتي بيش از حد سبب اختالل 
درعملكرد كودك مي شــود مي تــوان از درمان هاي 
دارويي، بازتوانــي و تزريق بوتاكس زيرنظر متخصص 

مغز و اعصاب استفاده كرد.

پيامدهاي جســمي و رواني درازمدت عفونت 
كروناويروس در افراد بهبوديافته از بيماري 
كوويد- 19مورد توجه پزشكان بوده است. 
اكنون يك بررســي جديد در ايتاليا نشان 

مي دهد كه بهبوديافتگان از كوويد-19 
در پيگيري هاي بعــدي ميزان هاي 
نســبتاً بااليي از اختالل هاي رواني 
ازجملــه »اختالل اســترس پس از 

ســانحه« )PTSD(، اضطراب، بي خوابي و افسردگي را بروز 
مي دهند. اين بررســي به وسيله پژوهشــگران در بيمارستان 
ســان رافائل در ميالن در شمال ايتاليا نشــان داد كه بيش از 
نيمي از 402 بيماري كه پس از درمان شــدن بيماري كرونا 
تحت نظر بودند، دســت كم يكي از اين اختالل هــاي رواني را 
تجربه كرده اند و شــدت اين اختالل با شدت التهاب در دوران 
بيماري شان متناسب است. اين بيماران كه شامل 265 مرد و 
137 زن مي شدند، يك ماه پس از مرخص شدن از بيمارستان 
معاينه شده بودند. اين پزشكان براساس مصاحبه هاي باليني 
و پرسش نامه هاي ارزيابي شــخصي دريافتند كه PTSD در 
28 درصد، افســردگي در 31 درصد، اضطراب در 40 درصد، 
بي خوابي در 40 درصد و در نهايت عالئم وسواسي- اجباري در 
20 درصد بيماران وجود دارد. زنان با وجود شدت كمتر بيماري 
كرونا در آنها نسبت به مردان، بيشتر دچار مشكالت رواني مانند 

افسردگي و اضطراب شده بودند.
بيماراني كه به طور ســرپايي درمان شــده بودند، به ميزان 

بيشتري دچار اضطراب و اختالالت خواب بودند.
در كمال تعجب، مدت بستري بودن بيماران رابطه معكوسي 
با بروز عالئم PTSD، افسردگي، اضطراب و عالئم وسواسي- 
اجباري داشت. به گفته اين پژوهشــگران علت اين يافته به 
ظاهر متناقض ممكن است اين باشــد كه بيماران سرپايي 
كه حمايت كمتر درماني دريافــت كرده بودند، دچار انزواي 
اجتماعي و تنهايي بيشــتري شــده اند. اين پژوهشــگران 
مي گويند پيامدهاي رواني كوويد-19 هم مربوط به التهاب 
و پاسخ ايمني به خود ويروس است و هم استرس رواني ناشي 
از عواملي مانند انگ زني، انــزواي اجتماعي و نگراني درباره 
آلوده كردن ديگران در ايجاد آنها نقش دارند. يافته هاي اين 
پژوهشــگران در تأييد نگراني هاي فزاينده درباره پيامدهاي 
بهداشــتي بالقوه ناتوان كننــده در بهبوديافتگان از بيماري 
كروناســت. دانشــمندان  پيش از اين درباره مــوج بالقوه 
آسيب هاي مغزي مربوط به ويروس كرونا در افرادي كه دچار 
كوويد-19 شده بودند، هشدار داده بودند. شواهد جديد نشان 
مي دهد كه كوويد-19 مي تواند به مغز آســيب بزند و باعث 
عوارضي مانند التهاب مغز، روان پريشي و روان آشفتگي شود.

كتاب اخگــر انفجــار؛ پيش زمينه و 
پي آمد مقاله »ايران و استعمار سرخ 
و سياه« به قلم ســيدفريد قاسمي، 
روزنامه نگار و پژوهشگر شناخته شده 
و شاخص مطبوعات، از سوي انتشارت 
جهان كتاب منتشر شد. قاسمي در 
اين كتاب به پژوهش و بررسي مدارك 
متعددي ازجمله نامه هاي ســاواك، 

نقل قول هاي مقامات دولتي پهلوي و... 
حول محور انتشار مقاله اي موهن با نام »ايران و استعمار سرخ و 
سياه« پرداخته است؛ مقاله اي كه بعد از غيرمشروع اعالم شدن 
ســلطنت پهلوي، مستقيما با دســتور محمدرضاشاه پهلوي 

نگاشته و در روزنامه اطالعات منتشر شد. 
پژوهش هــا حاكــي از آن اســت نــگارش اين مقالــه كه با 
پيگيري هاي اميرعبــاس هويدا، نخســت وزير وقت ايران به 
فرهاد نيكوخواه، رئيس دفتر مطبوعــات، به يك روزنامه نگار 
قديمي به نام علي شعباني واگذار مي شود؛ فردي كه دست از 
روزنامه نگاري كشيده بود و به مرغداري اشتغال داشت)!(. البته 
با وجود نقل قول ها و اظهارات منتشر شده در اين كتاب، هنوز 
اطالع دقيقي از نگارنده اصلي مقاله مذكور كه با نام مستعار و 
جعلي »احمد رشيدي مطلق« منتشــر شد، در دست نيست. 
در ادامه؛ هويدا تأييد شاه را براي انتشار مقاله مي گيرد و طي 
ابالغيه اي از داريوش همايون، وزير اطالعات و جهانگردي وقت 
مي خواهد تا در روزنامه معتبري چاپش كند. او نيز اين مقاله را 
كه مملو از عبارات و اشارات توهين آميز به آيت اهلل  خميني بوده، 

به روزنامه اطالعات تحميل مي كند و...
قاســمي در مقدمه »اخگر انفجار« اين رويكــرد تحميلي به 
رسانه ها را محكوم مي كند و مي نويسد: »روزنامه نگار با وسواس 
و بلوغ، خيابان خبر و پس كوچه هاي نظر را مي شناسد اما در 
ميدان عمل/كاربرد با جريان هاي اداري مواجه مي شود كه هيچ 
درك و دريافتي از پرهيزهــاي اين حرفه ندارند. نه مرز تخيل 
و تحرك و اقناع را مي فهمند، نه به هويت، وثوق و اعتبار منبع 
مي انديشند. وانگهي به محتوا و گيرنده هم بي توجه اند. برداشت 
خودشان را بر استنباط روزنامه نگارانه مرجح مي دانند. انتقاد را 
كه ابداً، حتي نقد را هم برنمي تابند و مي خواهند روزنامه نگار 
به جاي همنشيني با اجتماع، همخانه سياست هايشان شوند. 
اين خودكامه هاي خودخواه، چشــم انداز ناداشــته خود را به 
دورنما و افق روزنامه نويس ها چيرگي مي دهند و با ناسزانويسي 
آتشي برپا مي كنند تا به پيشه  خودسوزي و ديگرسوزي برسند 
و عمري را با فرافكني روزگار بگذرانند.« اين كتاب كه نهمين 
عنوان از مجموعــه »برگي از تاريخ« انتشــارات جهان كتاب 
است، در شمارگان 1000نسخه، با قيمت 20هزارتومان روانه 

بازار كتاب شده است.

نشست هفتگي شهركتاب، سه شنبه 21 مرداد 
ساعت 16 به نقد و بررسي كتاب »معجزه توجه 
آگاهي« نوشته تيك نات هان، با ترجمه مرتضي 
كشــميري و پيوند جاللي اختصاص دارد كه با 
حضور الدن فتي، مرتضي كشميري و سياوش 
نيك پور در مركز فرهنگي شهركتاب به صورت 
مجازي برگزار مي شــود. به گزارش همشهري، 
توجه آگاهي )مايندفولنــس( را آگاهي از تجربه 
حاضر همراه با پذيرش آن دانسته اند. همچنين 
آن را نوعي خاص از توجه كردن معرفي كرده اند؛ 

توجه كردني عمدي، بدون قضاوت و در لحظه حال. تعريف ديگري كه برداشتي 
شفاف از توجه آگاهي فراهم مي كند اين اســت كه آن را آگاهي از تجربه، بدون 
ترجيح دادن تجربه اي ديگر بر تجربه حاضر بدانيم. آيا بدون توجه كردنـ  آن هم 
توجه عمدي، بدون قضاوت و در لحظه حالـ  مي توان خوب زيست؟ آيا مي توان 
بدون حضور داشــتن و آگاه بودني كه از اين شــكِل خاص توجه كردن حاصل 
مي شود، زندگي را در تماميت و ارتباط دروني بين اجزايش زيست؟ معجزه توجه  
آگاهي از نخستين كتاب هايي اســت كه اين نوع زيستن و تكنيك هاي پرورش 

دادن آن را از زبان راهبي ويتنامي به جهانيان معرفي كرد. 
اين كتاب، خواننده امروزي خود را به سرچشمه ها مي برد؛ آنجا كه توجه آگاهي 
و تكنيك هاي پرورش آن در خدمت خوب زيســتن اند، جايي كه نسيمي خنك 
مي وزد و اين جمالت به گوش مي رسند: »چايت را بنوش« و »همچو رود جاري 
شــو«. عالقه مندان مي توانند اين نشست را از اينســتاگرام مركز فرهنگي شهر 
كتاب، بــه نشــاني Instagram/bookcityculturalcenter به صورت زنده 

پيگيري كنند.

براساس گزارش جديد پژوهشگران، چاقي خطر مرگ ناشي از عفونت كروناويروس 
يا نياز به استفاده از دستگاه تنفسي ونتيالتور را افزايش مي دهد.

به گزارش مهر، پژوهشگران دانشگاه كلمبيا نيويورك دريافتند بيماران چاق مبتال 
به كوويد-19 در مقايسه با بيماران با وزن عادي، 60 درصد بيشتر با احتمال مرگ 
يا نياز به لوله گذاري تنفسي روبه رو هستند. براساس نتايج اين تحقيقات، بيماران 
با ميزان چاقي خفيف، 10 درصد با احتمال بيشتر مرگ يا نياز به دستگاه تنفسي 

روبه رو هستند، درحالي كه اين ميزان در اشخاص نسبتا چاق 30 درصد است.
دكتر  ميشال اندرسون ، سرپرســت تيم تحقيق، در اين مورد مي گويد: »افزايش 

چاقي با افزايش ريسك نارسايي ريه يا مرگ ناشي از كوويد-19 مرتبط است.«

با استفاده از تكنولوژي نقشــه برداري ماهواره اي 11 گروه از پنگوئن هاي امپراتور در 
جنوبگان كشف شده اســت. اين كشف براســاس لكه هاي قهوه اي- قرمز مدفوع اين 
پرندگان روي يخ انجام شــد. به گزارش اينديپندنت،  يافته هاي جديد نشــان دهنده 
20درصد افزايش در شمار گروه هاي شناخته شده از پنگوئن هاي امپراتور در جنوبگان 
است، و تحولي جديد و مهم براي دانشمنداني محسوب مي شود كه اثرات بحران اقليمي 
بر جنوبي ترين قاره جهان را بررسي مي كنند. از 11 كلوني يا گروه جديد، يك كلوني 
پيش تر شناسايي شده ولي تأييد نشده بود. حاال از وجود 61 كلوني پنگوئن هاي امپراتور 

كه در سراسر جنوبگان پراكنده اند خبر داريم.

مجيدروانجويادداشت
نويسنده و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهريتاب آوري
روزنامه نگار و پزشك

زهرارضايي
فوق تخصص مغزواعصاب كودكان

ويترين

ِكلك 

دريچه

دانستني ها

سالمت

مكزيكوسيتي: »اوآخاكا«، نخستين ايالت مكزيك است كه 
با هدف مقابله با افزايش چاقي مفرط در ميان كودكان، فروش 
نوشيدني هاي پركالري و خوراكي هايي كه ارزش غذايي ندارند 
را ممنوع مي كند. به گزارش بي بي سي، همه گيري كرونا كه 
شمار قربانيان آن در مكزيك از مرز 50هزار نفر گذشته، يكي از 
داليل اين تصميم اعالم شده است، چرا كه اضافه وزن يا ديابت 
ممكن است مبتاليان به كوويد-19 را با وخامت حال بيشتر و 

احتمال مرگ باالتر روبه رو كند.

رم: مقامات محلي به ساكنان دره آئوستا در ايتاليا گفته اند 
منازل شان را تخليه كنند، چون هر  لحظه خطر آن است كه 
قطعه اي به بزرگي يك زمين فوتبال از يخچال طبيعي كوه 
مون بالن در اين منطقه فرو بريزد. به گزارش اينديپندنت، 
تكه  يخي به حجم بيش از 10هزار مترمكعب ممكن است 
 در روزهاي آينده از يخچال طبيعي پالنپينسيو فرو بريزد 
بنابراين حــدود 75نفر از اهالي كورمايور از اين شــهرك 

خارج شدند.

فلوريدا:مردي 42ســاله در آمريكا چكي به مبلغ حدود 
140هزار دالر را فقط با رايانه و چاپگر خانگي اش پرينت 
گرفت و با آن پيش پرداخت يك خودروي پورشه را داده و 
خودرو را تحويل گرفت. به گزارش آديتي سنترال، طمع او 
باعث شد به خانه بازگشته و 61هزارو521دالر چك هم 
براي خريد جواهر پرينت بگيرد. او پيش از اينكه دستگير 
شود چك هايي درمجموع به ارزش 139ميليون و203هزار 

دالر پرينت گرفت.

رم:رهبر كاتوليك هاي جهان 6 زن را براي نظارت بر امور 
مالي واتيكان برگزيد. به گزارش يورونيوز، اين نخســتين 
 بار است كه پاي زنان به شــوراي عالي اقتصاد واتيكان باز 
مي شــود. تنها فرد غير مذهبي اين گــروه 6نفره آلبرتو 
مينالي، مديركل پيشين شركت بيمه ايتاليايي »جنرالي« 
اســت. اين انتصاب هــا مهم ترين اقدام پاپ فرانســيس 
در راســتاي تحقق وعده هايش براي انتصــاب زنان در 

سمت هاي برتر محسوب مي شود.

نخستينعضويتزناندرشورايواتيكانخريدپورشهباكپيكردنيكچكاحتمالريزشيخچالطبيعيممنوعيتفروشنوشابهبهكودكان

اينباريكشنبهزودترازشنبهآمد
وگذشت...

پيامدهايروانيكوويد-19اختالالتعصبيدورانكودكي
دربهبوديافتگان

اخگرانفجار

»معجزهتوجهآگاهي«

چاقيخطرابتالبهكوويد-19راافزايشميدهد

رصدپنگوئنهاباماهواره
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در آغاز قرن 14شمســي، روشــنفكران ايرانــي كه از 
پيشرفت هاي چشمگير غرب در حوزه هاي مختلف مطلع 
بودند، وضع و حال كشورشان را با كشورهاي غربي مقايسه 
مي كردند و خواستار اجراي فرايندهايي براي رسيدن به 
دستاوردهايي بودند كه به تعالي تمدن غربي منجر شده 
بود. از نظر اين گروه، جبران عقب افتادگي ها و كژي ها و 
كژروي هايي كه در ايران شــايع بود، تنها به لطف قدرت 
قاهره اي شدني بود كه مي توانست جامعه سنتي و افكار 
صلب متحجران را با تغييرات وسيع و سريع همگام سازد. 
اين منورالفكران سوداي تبديل دهقان به كارگر و رعيت 
به شهروند را در كوتاه ترين زمان ممكن در سر داشتند. به 
همين دليل، همانطور كه تــورج اتابكي در مقدمه كتاب 
»تجدد آمرانه؛ جامعه و دولت در عصر رضاشاه« نوشته، 
»اكثر روشنفكران، هنگام انتخاب بين حكومت مقتدر و 

اصالحات سريع از يك سو و آزادي هاي سياسي گسترده تر 
از سوي ديگر كه مي توانست به حال مخالفان اصالحات 
نيز سودمند باشــد، به حمايت از گزينه نخست گرايش 

نشان دادند...«.
 اتابكي در ادامه مي نويسد:»اين واقعيت كه تجددخواهان، 
روشــنفكران آگاهي را كه از قدرت دســتگاه حكومتي 
براي پيشــبرد اصالحات برخــوردار بودنــد تنها موتور 
ممكن تغيير مي دانســتند بدين معنا بود كه بسياري از 
آنها آماده بودند كه ســرانجام اين ديدگاه را بپذيرند كه 
تنها نهادهاي حكومتي هماهنگ با يــك رهبر مقتدر و 
برانگيزاننده قادرند براي مدرن ســازي جامعه به تغيير 
و اصالح فراگير مورد نياز دســت بزننــد. هر چند برخي 
تالش هاي ناموفق در جهت آغاز تغيير و اصالح از پايين 
وجود داشت، اكثريت روشنفكران، چه در تركيه عثماني 
و چه در ايران- حتي آنهايي كه به عنوان منتقدان صريح 
حكومت معروف بودند- متقاعد شده بودند كه در جهاني 

كه بين قدرت هاي استعماري تقسيم شده و هر كدام در 
پي توسعه قلمرو خود هستند، هر تالشي براي دست زدن 
به تغيير و اصالح از پايين به سســت شدن يكپارچگي و 
استقالل كشور مي انجامد«. با اين تفاصيل، بايد پرسيد آيا 
رضاخان حمايت روشنفكران را در اجراي برنامه هاي خود 
داشت؟ علي قيصري در كتاب »روشنفكران ايران در قرن 
بيستم« معتقد است: »وقتي رضاشاه داشت قدرت خود را 
تحكيم مي كرد، از محبوبيت گسترده اي برخوردار بود. او 
با حمايت روشنفكران از دستگاه دولت دين زدايي كرد و 
علما را از برخي حوزه هاي نفوذ و درآمد سنتي خود، مانند 
تعليم و تربيت و قدرت قضايي، بركنار نمود و كوشيد آنان 
را در نظام اداري جديد جذب كند. مبارزه او با جريان هاي 
تندروتر در ميان روشــنفكران، به ويــژه ايدئولوژي هاي 
سوسياليستي و ماركسيســتي، مورد حمايت علما قرار 
گرفت. رضاشاه بعدها در طول حكومت خود توانست مهار 
اين گروه هاي اجتماعي گوناگون را در دست بگيرد ـ  مثال 

علما و روشــنفكران را مقابل هم قرار مي داد ـ بي آنكه از 
ظهور جبهه متحدي در ميان نيروهاي مخالف خود ترسي 
داشته باشد. طبيعي است كه اين امر به او مجال مي داد 

از قدرت به نحوي گسترده تر و خودسرانه تر بهره گيرد«.
تضاد منافعي كه در ميان گروه هاي پرنفوذ اجتماعي وجود 
داشت و تعمدا از سوي رضاشــاه به آن دامن زده مي شد، 
به جاي اينكه به توسعه و مدرن سازي كشور در همه ابعاد 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منجر شود، تنها 
به اقداماتي محدود شــد كه قدرت مطلقه شاه را تهديد 
نمي كرد و حتي مي توانست به استحكام جايگاه او ياري 
برساند. همين هم شد روشنفكراني كه خودكامگي قاجار 
را اســتبداد مي ناميدند اما براي توصيف رژيم رضاشاه و 
سپس محمدرضاشاه كلمه فرانســوي ديكتاتور را به كار 
بردند. گرچه بسياري نيز با توجه به شرايط آن روز ايران 
همان سبك آمرانه را براي حفظ يكپارچگي ملي و انجام 

اصالحات الزم مي ديد. 

وشنفكری به وقت ديكتاتوری ر
آيا روشنفكران ايراني به مدرن سازي جامعه با قدرت سرنيزه تمايل داشتند؟

 اولين و آخرين 
مصاحبه رضاشاه 
 توليد نيروي كار صنعتي از راه مدرسه 

و تلقين فكر نظم و آرامش و انضباط به دهقانان
موريس پرنو، روزنامه نگار فرانســوي سال1۹۲۵ ميالدي، حوالي ســال هاي 1۳۰4 و  
1۳۰۵خورشيدي، از راه بغداد و خانقين به ايران سفر كرده و تهران دوره رضاخان را كه 

هنوز شاه نشده و با عنوان سردارسپه حكومت مي كند، ديده است.
سفر به ايران البته فقط بخش كوتاهي از ســياحت دور و دراز موريس پرنو در آسياست 
و او شــرح مســافرت هاي طوالني اش را در ۲جلد با نام هاي »در راه هند« و »در آسياي 

مسلمان« آورده است.
بخش ايران سفرنامه پرنو را كه دو فصل از جلد دوم ســفرنامه اوست، كاظم عمادي در 
سال1۳۲4 ترجمه و چاپ كرده و عجيب اينكه فقط همين يك نوبت انتشار را داشته است.
»در زير آســمان ايران« نكته هاي فراواني از ايران آن سال ها دارد اما از همه مهم تر شرح 
مصاحبه  اي است كه پرنو با سردارسپه انجام داده و اين احتماال نخستين و آخرين مصاحبه 

رضاخان آن سال ها و رضاشاه آينده بايد به حساب بيايد.
مصاحبه از صفحه ۲۲ كتاب با اين مقدمه آغاز مي شــود: »بعدازظهر يكي از روزهاي ماه 
ژوئيه به خانه ييالقي نخســت وزير ايران رفتم... چند دقيقــه اي در كفش  كن زير چادر 
ساده  اي منتظر شــدم كه پس از آن مرا به چادر ديگري بردند. اين چادر با گرانبهاترين 
قالب دوزي هاي ايراني و هندي تزئين شده بود. سردار سپه با جامه سرتيپي و سربرهنه 
جلوي ميز گردي نشسته و تسبيح كهربايي به دست چپش گرفته بود. چشم هايش در اين 

حال روي قطب  نمايي كه روي ميز قرار داشت خيره شده بود...«. 
پس از مختصري تبادل تعارفات، مصاحبه آغاز مي شود و نخستين سؤال پرنو اين است:

خاطر حضرت اشرف مستحضر است كه مصاحبه هاي من با سياستمداران ايران اغلب در 
موضوع كشاورزي و زندگاني روستائيان بوده است. از آنچه به من گفته  اند چنين نتيجه 

گرفتم كه ايران در عين اينكه يك كشور كشاورزي است...
سردار به شدت سخنم را قطع كرده و گفت:  اشتباه مي كنيد! توسعه كشاورزي و زندگاني 
دهقانان از مسائلي نيست كه مورد غفلت ما باشد اما قدري به ثروت هاي زيرزميني ما توجه 
كنيد. ما زغال سنگ و نفت به اندازه وفور داريم. تمام كوشش هاي حكومت من مصروف 
بر اين خواهد شد كه ايران را به يك كشور صنعتي تبديل كند و اساسا اقتصاد ملي ما را بر 

پايه صنعت استوار نمايد...
اما اين اصالح كه واالحضرت همه مساعي خود را در اين راه به كار خواهند برد آيا مستلزم 
تغييرات عميقي در روش زندگي ايرانيان نيست؟ به من گفته  اند كه هم اكنون قريب ربع 

سكنه ايران هنوز در حال صحرانشيني است.
سردار جواب داد: بلي حقيقت دارد.

و آيا اين مسئله يك مانع جدي نه تنها در برابر 
صنعتي كردن ايــران بلكه در تنظيم 
زندگي دهقانان كه نخســتين گام به 

سوي ترقي است ايجاد نمي كند؟
پيش از آنكه دهقانان به صورت كارگر 
درآيند ما سعي خواهيم كرد كه آنها را 
از راه مدرســه و تحصيل و تلقين فكر 
نظــم و آرامش و انضبــاط براي روش 
جديد زندگي آماده كنيم... اين نكات 
اصلي برنامه من است:  تخته قاپوكردن 
عشاير و تامين نيازمندي هاي كشاورزي 
به وسيله آنها و ايجاد يك دسته خرده 
مالكين از آنها. سپس در موقع مناسب 
جلب قسمتي از سكنه دهات به سوي 
شهرستان ها و تامين عده  اي كارگران 

صنعتي از ميان آنها...
مصاحبــه پرنــو و شــرح حضور 
6هفته اي او در آن سال هاي تهران 
خواندني اســت. به اميد ترجمه 

كامل سفرنامه او.

اين اسناد برای اولين بار 
چاپ می  شود 

 ويژه نامه روشنفكران 
در دوره پهلوي اول

  رضا آقايي  ������������������������������������������������������������������ 

اصالتا سوئدي اما متولد روســيه بود. همان جا پس از اتمام 
دانشكده افسري، از دانشــكده هنرهاي زيباي روسيه هم 
ديپلم گرفت. مشــخص نيســت كه چرا و چگونه در سال 
1۳۰1 گذارش به ايران افتاد اما تاســيس راه آهن سراسري 
بهانه خوبي براي دســت به كار شــدنش بود. همو بود كه 
نشان كنوني راه آهن و نشان اوليه بانك سپه را طراحي كرد. 
عالوه بر طراحي آرم، طراحي هاي ديگري نظير طرح لباس 
متحدالشكل كاركنان راه آهن، طرح تقويم و مدرك تحصيلي 
و طراحي هاي محيطي در مجموعه راه آهن كار او بود. با همين 
كارها به استخدام راه آهن درآمد و برابر مصوبه مجلس شوراي 

ملي در سال 1۳14 تابعيت ايراني گرفت.
فعاليت هاي فردريك تالبرگ اما فقط به راه آهن ختم نشد. 
او دستي هم در تئاتر و ســينما داشت. عبدالحسين سپنتا، 
كارگردان نخستين فيلم ناطق فارسي، قبل از مهاجرت به هند 

و فيلمسازي در آنجا از او اينچنين ياد 
مي كند: »من در تماشاخانه زرتشتيان 
تحت نظر يك سوئدي به نام فردريك 
تالبرگ كه در امور نقاشي و تئاتر تبحري 

داشت، به كار پرداختم...«.
نخســتين تيتراژ ســينماي ايران كار 
تالبرگ اســت. او براي فيلــم »آبي و 
رابي« نخستين فيلم صامت سينماي 
ايران به كارگردانــي آوانس اوگانيانس 

نقاشي هايي كشيد كه خان بابا معتضدي با استفاده از آنها، 
تيتراژ آبي و رابي را فيلمبرداري كرد. در كار نقاشي و دكور 
چند فيلم ديگر نيز سهيم بود. نخستين تصويرگري هاي مجله 
اطالعات هفتگي كار اوست و با كار در همين مجله بود كه او 
چشمه ديگري از مهارت هايش را نشان داد. حكايت هاي كوتاه 
مالنصرالدين، زمينه خوبي براي خلق نخستين داستان هاي 
فارســي مصور )كاميك بوك/ پي نما( بود. كاري كه ســال 

1۳4۷ به دست تالبرگ ســوئدي عملي 
شد. از اين دست، كتاب هاي مصور ديگري 
هم دارد مثل »حاجي لك لك«، »موش و 
گربه«، »نرگس و عروسك موطاليي« و »از 

كورش تا پهلوي«.
او مديــر مجلــه راه آهن هم بــود و طرح 
راه انــدازي مــوزه راه آهــن همزمــان با 
جشن بيستمين سال تاســيس اين نهاد 
از طرف او پيشنهاد شــد. تمام تزئينات و 
غرفه آرايي هاي موزه و نيز طاق نصرت هاي جشن بيستمين 
ســال تاســيس كار او بود و به همين دليل از سوي وزارت 

فرهنگ و هنر به دريافت نشان هنر نايل شد.
اين موفقيت ها اما نتوانست پايان خوشي براي اين خارجي 
رقم بزند. او به فردين طالبي تغيير نام داده و پيشــخدمت 
ناشناس يك كافه شــده بود و اواخر عمر را در رنج و بيماري 

سپري كرد.

 فردريك تالبرگ
روزگار غريب آقاي تالبرگ

از تصويرسازي هاي تالبرگ براي مجله اطالعات هفتگي 

 دو سند
 از دانشگاه تهران

محمود شهابي 
عصار و نصراله فلسفي براي استخدام در دانشگاه تهرانصورتجلسه تاييد رساله محمود شهابي-حقوق دان- توسط فروزانفر، چگونه درجه دكتری گرفت

 نامه  
علي اصغرحكمت در 

تائيد رساله محمود 
شهابي براي اعطاي 

مدرك دكتري



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

درباره مردي كــه در خانواده اي روحاني بر خشــت افتــاد و پدرش 
امام جماعت مسجدي در تبريز بود و از طفوليت قرآن خواندن آموخت 
و در علوم مختلف تحصيل كرد و زبان فرانســه را به دور از چشم پدر 
فراگرفت، چه بايد نوشت كه پيش تر نوشته نشده باشد؟ درباره مردي 
كه ترويج انديشــه هاي آزادي خواهانه و ضداستبدادي غربي را راهي 
براي رســيدن به آزادي و حكومت ملي در ايران مي دانست، چه بايد 
گفت كه تاكنون در مدح و ذمش گفته نشده است؟ درباره مردي كه 
روزي به لباس روحانيت ملبس بود و روز ديگر عبا و عمامه و لباده را 

كنار نهاد و كت و شلوار و كروات در بر كرد، چه مي شود نوشت كه هم از 
حيطه انصاف و خرد خارج نشد و هم وراي ظاهر اعمالش را عيان سازد؟ 
سيدحسن تقي زاده، رجل سياسي نامدار و شخصيتي علمي و فرهنگي 
اثرگذاري بود كه تفكرات و فعاليت هايش موافقان و مخالفان بسياري 
داشت. تقي زاده را مي توان با همان جمله مشهور »ايران بايد ظاهراً و 
باطناً، جسماً و روحاً فرنگي مآب شود و بس« كه در 22ژانويه 1920 
مصادف با اول بهمن 1298 در شــماره اول دور جديد مجله »كاوه« 
نوشت به چوب تكفير راند و در نكوهش او كاغذها سياه كرد يا غرضش 
را از اين نگرش، با توجه به اقداماتي كه براي تعالي فرهنگ ايران انجام 
داد، به داوري نشســت. در همان ســرمقاله معروف، خطر عثماني و 

سيدحسن تقي زاده

حاج ميرزا حسن خان محتشم السلطنه اسفندياري

عالمه قزويني

اروپايي شدن با ترويج زبان 
فارسي و تعميم تعليم

پيروي از اسالم؛ راه حل ترقي 

همراه آراي تقي زاده

چهره اول

 1 3 1 1
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  ستايش يگانه ���������������������������������������������������� 
محمــد قزوينــي همچون سيدحســن تقــي زاده 
دانش اندوزي را با »تحصيالت قديميه« آغاز كرد اما 
به جاي رسيدن به درجه اجتهاد، باز همچون تقي زاده، 
راهش به فرنگستان افتاد و شيوه هاي علمي تحقيق و 
تتبع را فراگرفت و به يكــي از معتبرترين چهره هاي 
فرهنگي و علمي ايران بدل شد. اينكه قزويني كه بود 
و چه كرد؟ پرسشي است كه خواننده كنجكاو و پيگير 
از مطالعه آثار عالمه و آثاري كه به سياق »علم الرجال« 
)بيوگرافي( به شرح زندگاني او پرداخته يا در مقام نقد 
و بررسي آثار او به رشته تحرير درآمده، به پاسخ هاي 
مبسوط و قانع كننده اي مي رسد. آنچه در اينجا مطمح 

نظر است برخورد قزويني، در مقام روشنفكري كه دلبسته فرهنگ و ادب 
سرزمينش بود، با پديده تجددگرايي و غرب است. 

قزويني جز آنچه در مشابهت با تقي زاده ذكرش رفت چون او سال ها در 
خارج از ايران زيسته و با همه مصايبي كه بدان ها گرفتار آمده بود، آنقدر 
تيزبين و حقيقت جو بود كه نمي توانست بر پيشرفت هاي غربيان چشم 
ببندد و در طلب چنين ترقياتي براي موطنش برنيايد. زماني كه تقي زاده 
نوشت »ايران بايد ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگي مآب شود و بس«، 
محمد قزويني از پاريس در نامه اي به وي، مورخ 14ژوئن 1920، نظرش 
را در اين باره چنين بيان كرد: »دو نمره )يعني ســه نمره چون دو نمره 
5ـ4 را يكي محسوب داشتم( اخير كاوه زيارت شد و في الواقع از اين باب 
»مناظره شب و روز« كه در كاوه افتتاح فرموده ايد بسيار بسيار محظوظ 

شدم و به نظر بنده مفيدترين ابواب آن اســت و در هر صورت باب بكر 
بديعي است، چه تاكنون كسي به اين صرافت نيفتاده بوده است يا آنكه 
جرئت و جسارت اين را نداشته بوده است و من خيال مي كنم )اگر سركار 
خيال رفتن به ايران را نداشته باشيد( بايد اين باب را وسعت داد، يعني 

با جرئت تر در آن قدم نهاد و تجديد كار ولتر را نمود. 
و من يقين دارم كه در ايران به خصوص )نمي گويم 
در افغانستان يا در بخارا و سمرقند يا در هندوستان 
يا در آناطولي( اين جارچي نور خيلي مستعمين پيدا 
خواهد كرد. چه في الواقــع ايراني ها خيلي باهوش و 
ذكاوت هستند و همينطور كه اين خرافات را به واسطه 
كثرت قائلين و تكرار قول قبــول كردند، به طريق 
اولي حقايق نوراني را قبول خواهند كرد. اقال عناصر 
باهوش و بافطانت آنها قبول خواهند كرد و اقل اقل اگر 
در ظاهر هم قبول نكنند در باطن خواهند پذيرفت و 
اســاس عميق موهومات در قلوب آنها قدري تزلزل 

پيدا خواهد كرد.
در »دواير ايراني« اينجا اين مواضيع كاوه و مخصوصا آنچه مرقوم داشته 
بوديد كه ايراني بايد قلبا و جسما و روحا فرنگي بشود خيلي موضوع بحث 
و گفت وگو واقع شد و فورا مثل همه جاي دنيا و در همه مسائل دو فريق 
شدند. بعضي ها مي گفتند حق با آقاي تقي زاده است و بعضي ها مي گفتند 
كه اگرچه در واقع حق با ايشان است ولي گفتن اين مطلب به اين صراحت 
خالف احتياط و خالف سياست است و من در هر مجلس كه اين گفت وگو 
مي شد با كمال شدت طرف سركار را مي گرفتم و حق را به شما مي دادم. 
نه براي اينكه حفظ الغيب سركار را كرده باشم يا طرف سركار را گرفته 

باشم؛ خير براي آنكه عقيده خودم اين است«.
آخر اين نامه قزويني امضا كرده است: »مخلص حقيقي، محمد قزويني« 

كه ميزان ارادت او به تقي زاده را نشان مي دهد.

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

بي مناسبت نيست كه نام خياباني در نزديكي ميدان انقالب كه محل آمدوشد اقشار مختلف 
مردم از كارگر و كارمند گرفته تا دانشجو و روشنفكر است، جمالزاده باشد؛ همان خيابان 
بلندي كه به 2بخش شمالي و جنوبي قسمت  شده و به 2محيط اجتماعي متفاوت مي رسد 
و هر روز آدم هــاي مختلفي از آن مي گذرند� اين خيابان بي شــباهت به زندگي و احوال 
خود جمالزاده نيســت كه دوران قاجاريه، پهلوي اول و دوم و جمهوري اسالمي را درك 
كرد و در طول عمر 105ســاله اش در محافل و محيط هاي مختلف با آدم هاي جورواجوري 
نشست وبرخاست داشــت و تا ابد نامش بر پيشاني داســتان نوين فارسي مي درخشد� 
جمالزاده سال هاي بسياري از عمرش را در خارج از ايران و در لبنان، آلمان، فرانسه و سوئيس 
زندگي كرد و با مظاهر فرهنگ و تمدن غرب، خوب آشنا بود� جمالزاده را از موافقان جنبش 
اصالحاتي مي دانند كه در ايران به تجددگرايي موسوم است و تقي زاده از پايه هاي مهم آن 
به حساب مي آيد� با سيدحسن تقي زاده مؤانست و همكاري طوالنی ای داشت و جزئياتي 
از رفتارها و خصلت هاي او را مي دانست كه مرهون همين رابطه طوالني بود� محمدعلي 
جمالزاده به همراه دكتر مهدي مجتهدي مطلبي درباره سيدحسن تقي زاده دارد كه در 
كتاب »مشاهير رجال« به كوشش باقر عاقلي آمده است� در ادامه بخش هايي از اين مطلب 
شيرين و گيرا را مي خوانيد كه هم معرف برخي خلقيات تقي زاده و هم منعكس كننده روحيه 

طناز جمالزاده است�
  

»تقي زاده عادت داشــت مدام كارهايي را كه بايد انجام بدهد در كتابچه خود يادداشت 
مي كرد���� ]در كتابچه اش[ عموما يادداشت هاي به كلي خالي از اهميت بود و مثال نوشته 
بود »فردا بايد گالبي بخورم« )خدا گواه است اين عين حقيقت است(� ولي آنچه مرا متعجب 
ساخت اين بود كه در بين يادداشت ها نوشته بود فالن روز بايد به اين يادداشت ها مراجعه 
نمايم كه فراموش نشده باشد! و اين بيشتر از آن لحاظ جاي تعجب است كه حافظه تقي زاده 

ضرب المثل بود و به خصوص براي اعداد و ارقام و تواريخ وقايع سخت نيرومند بود�
  

تقي زاده خط فارسي )وهكذا فرنگي( خوشي نداشت� خطش روشن و خواندني بود ولي 
پختگي نداشت و بي شباهت به خط فارسي بيگانگان نبود� شايد به همين مالحظه بود كه 
عالقه وافري به خط خوب داشت و كافي بود كه كسي خط فارسي را خوب بنويسد تا بتواند 
به اصطالح قاپ تقي زاده را بدزدد� در ميان اعضاي كميته ملي در برلن سعداهلل خان درويش 
)كه يادش به خير و نمي دانم آيا زنده است يا مرده( خط بسيار زيبايي داشت و هر چند خودش 
هم جوان محبوب بي شيله و پيله اي بود ولي عالقه مخصوص تقي زاده به او همانا بيشتر خط 
خوشش بود� تقي زاده ما را تشويق مي كرد كه مشــق خط بكنيم و شايد عالقه اي نيز كه 
نگارنده اين سطور به خط فارسي )به خصوص نستعليق( خوب دارد از همانجا سرچشمه 
مي گيرد� از صفات بارز تقي زاده يكي هم استفاده از استعداد اشخاص بود� همين كه نزد 
كسي استعدادي را سراغ مي نمود يعني بر او معلوم مي گرديد كه آن شخص داراي فالن 
استعداد است يعني خط نستعليق را خوب مي نويسد و يا از وقايع و حوادث دوره سلطنت 
ناصرالدين شاه اطالعات خوبي دارد دست بردار نبود تا به زور تشويق )و به به گفتن كه عادت 
او بود( از استعداد و محفوظات آنها نتيجه عملي بگيرد و در اين راه از آنچه از دستش ساخته 

بود دريغ نمي داشت�
  

تقي زاده در كار تصحيح ]روزنامه كاوه[ درست و حسابي وسواس داشت��� عينكش را به 
چشم مي زد و كتاب ها را در مقابل خود مي چيد و با آرامي مشغول كار مي شد و خداوند به او 

صبر و حوصله اي داده بود كه به هر بنده اي از بندگان خود نداده است�
مباحثه تقي زاده با اشخاص هم ديدني بود� فرض كنيم با كسي روبه رو مي شد كه منكر آزادي 
و مشروطيت بود� يعني منكر چيزي بود كه براي تقي زاده مقدس ترين چيزها بود� ابدا از جا 
در نمي رفت و حتي در آهنگ صدايش تغييري محسوس نمي گرديد )تنها براي كسي كه او 
را خوب مي شناخت يك نوع برافروختگي در چشمانش به وجود مي آمد( و با نهايت آرامي 
و با همان صداي هموار و لهجه مخصوص كه خالي از لطف و مالحت نبود مباحثه را شروع 
مي نمود� مباحثه اي بود كه به طرز و سبك مباحثه معروف سقراط بي شباهت نبود� سقراط 
معني و مقصور را كم كم مي زايانيد� تقي زاده از طريق يك نوع تجاهل و به وسيله سؤال هاي 
پي درپي كه گويي واقعا از مطلب بي خبر است و مي خواهد اطالعي حاصل نمايد طرف را 

رفته رفته در تنگنا مي انداخت و به بن بست مي كشيد�
  

خوابيدن تقي زاده هم شنيدني است و شايد راز سالمتي و طول عمرش همين خوب خوابيدن 
باشد� به مجرد آنكه سرش به نازبالش مي رسيد خواب بود و يك سر و بدون كمترين جنبشي 

تا صبح مي خوابيد�«
  

]تقي زاده[ در نامه 21اســفند 1341)12مارس 1963( از طهران نوشته است: »��� چندي 
است كه به كلي بي كس و بي مصاحب و بي رفيق شــده ام و به تدريج غالب دوستان رخت 
بربسته اند� در اين اواخر نمي دانم چرا غالب ابناي زمان و تازه به دوران رسيده ها از مخلص 
دوري مي جويند، بلكه آثار خصومت عجيبي كه سببش بر من معلوم نيست ابراز مي كنند و 

اين حال نه تنها از طرف 99 درصد طبقه عالي و متوسط مشهود است���«�

محمدعلي جمالزاده

دوست و همكار 
ساليان تقي زاده 

  آوا كريمخاني �������������������������������������������������������������������������������

توجه به تجدد و تمدن غربــي تنها خاص تقي زاده و دوســتان و 
همكارانش نبود كه پيروي از غرب را در همه زمينه ها راه نجات ايران 
فرض مي كردند. شخصي همچون حاج ميرزا حسن خان اسفندياري 
ملقب به محتشم الســلطنه كه در اواخر دوره قاجاريه در رده هاي 
مياني دستگاه حكومتي حضور داشت و بعدها در حكومت پهلوي 
اول پيشرفت هاي شاياني كرد نيز به منظور جبران عقب ماندگي ها و 
بدبختي هاي ايران خواستار اصالحات فسادستيز و دانش گستر بود. 
اما حسن اسفندياري، برخالف ســاير ترقي خواهان، به جبهه اي از 
تجددطلبي و آزادي خواهي تعلق داشت كه نه تنها با علماي مذهبي 
سر ناسازگاري نداشت بلكه حتي در رســاله اي كه با عنوان »علل 
بدبختي ما و عالج آن« به رشته تحرير درآورده بود، روزنامه نگاران 
را از توهين به علما منع مي كرد و نقش پررنــگ آنها را در رهبري 
نهضت مشروطه يادآور مي شد. در اين رساله كه خطوط اصلي تفكر 
اسفندياري در آن ترسيم شده، او حتي با مشي ماركسيستي و حمله 
به اشرافيت و سرمايه داري مخالفت خود را بيان داشت و اين قبيل 
اقدامات را تقليد كوركورانه از غرب دانست. اسفندياري از جوانان 
انتظار داشت كه حرمت بزرگ ترها را نگه دارند و به شيخوخيت و 
عقل و خرد آنها در امور اعتماد كنند. مسئله ديگري كه اسفندياري 
تا آخر عمرش از آن كوتاه نيامد، موضوع منسوخ بودن مذهب بود 
و اعتقاد داشــت جوانان بايد در عين اينكه به دنبال آگاهي علمي 
مي روند، از اســالم رويگردان نشــوند و به آن وفادار بمانند. علي 
قيصري در كتاب »روشنفكران ايران در قرن بيستم« اهم مشكالت 
كشور را از نظر اسفندياري چنين فهرست مي كند: »فساد اخالقي، 
بي سوادي گســترده، عدم رعايت احكام اسالمي؛ به ويژه در تهران، 
بي اعتنايي به عدالت، حكومت مشروطه بي اساس، افزوني واردات 
بر صادرات، خروج سرمايه از كشور، اعمال فشار بر تجارت داخلي 
و خارجي، فقدان راه آهن و جاده هاي خــوب و عدم بهره برداري از 

منابع طبيعي«.
به گفتــه قيصري، اســفندياري براي حل اين مشــكالت راه حل 
چهارگانه اي داشــت: »بازيابي هويت اســالمي، ساماندهي تعليم 
و تربيت عمومي، اعمال قدرت اجتماعي و توســعه اقتصاد ملي«. 
قيصري مي نويسد:» به نظر اسفندياري، اسالم بهترين مانع در برابر 
مصائب بيشتر است. »متون تاريخي« با شواهد فراوان گوياي اين 

است كه »تا وقتي مســلمانان طبق تعاليم اسالم عمل مي كردند، 
ارباب جهان بودند اما به محض آنكه ايــن تعاليم را كنار نهادند، به 

وضعيت اسفبار فعلي گرفتار شدند«.
منصــوره اتحاديه معتقد اســت كــه »تفكر محتشم الســلطنه 
با اصالح طلبــان هم عصرش ســنخيتي نداشــت. او اصالحات را 
همگام با تعالي دين و اخالق مي پنداشــت و از اين جهت همســو 
بــا ســيدجمال الدين اســدآبادي و متفكرين نســل قبــل بود. 
محتشم السلطنه مانند ســيد، مدافع اســالم بود و آن را راه چاره 
رفع مشكالت و دفاع از استقالل كشور مي دانست«. اين پژوهشگر 
همچنين بر اين باور است كه »محتشم الســلطنه هرگز مجذوب 
غرب نشد و از اين جهت با اغلب متفكرين هم عصرش متفاوت بود. 
او غرب را مي شــناخت، چون در آلمان زندگي كرده و مدتي نيز به 
روسيه سفر كرده بود و تا حدي با شرايط اين كشور آشنايي داشت. 
محتشم السلطنه شخصي وطن دوست، فرهيخته و بافرهنگ و آشنا 
به ادبيات، شعر، افكار فلسفي و مورخين ايراني و اروپايي بود. عالوه 
بر اين، او ســال ها در مناصب دولتي اشتغال داشت و بر اين اساس 
تجربه و شناخت سياسي كافي از كشــور و شرايطي كه در آن قرار 

داشت كسب كرده بود«.
پسرش، حسينعلي اســفندياري، پدر را چنين وصف كرده است: 
»مرحوم حاج محتشم السلطنه قبل از هر چيز خداپرست و مسلمان 
كامل العيار بود و در دينداري و عمل به شرايع مذهب حنيف اسالم، 
متعصب و مقيد بود و به همين سبب قســمتي از عمر خود را در 
محضر علماي حقيقي به بحث و تحقيق در اصول مســلم دين و 
مباحث عالي روحاني و عرفاني مي گذرانيد. در دين نيز قشــري 
نبود و به متن بيش از حاشــيه مي پرداخــت. از خرافات و اوهام و 
پيرايه هايي كه ظاهربينان و ســطحيان به دين بسته بودند تبري 
و بيزاري مي جست«. حسن اســفندياري به زبان هاي فرانسوی، 
آلماني و انگليسي تسلط داشــت و زماني كه از طرف وزارت امور 
خارجه به عنوان نايب ســفارت ايران به برلين رفته بود، با اتو فون 
بيسمارك، صدراعظم اين كشور، ديدار كرد. او حتي سال ها بعد در 
رأس هيأتي كه به نمايندگي از ايران در تاجگذاري جورج ششم، 
پادشاه انگلستان، شــركت كرده بود، با آدولف هيتلر ديدار كرد و 
معروف است در اين ديدار هيتلر از او پرســيد: »آيا شما سابقاً در 
آلمان مأموريت داشته ايد؟« و او با شوخ طبعي در پاسخ گفت: »بله، 

البته قبل از تولد شما«.

محمدعلي فروغي
  فيلسوف سياستمدار 

يا  سياستمدار فيلسوف
  ندا زندي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

حسين مكي در كتاب »تاريخ 20ساله ايران« چه بجا و درخور، محمدعلي فروغي ملقب به ذكاءالملك 
را شاگرد ارسطو معرفي كرد. چقدر چنين لقبي برازنده مردي است كه در زمانه خود، به رغم آگاهي و 
دانش ستودني اي كه از فلسفه و ادبيات داشت، به جاي اينكه عزلت نشين يا برج عاج نشين شود، دامن 
خويش را به سياست آلود تا براي كشورش و مردمش گامي برداشته باشد. فروغي خوب مي دانست براي 
پيروزي شيطان تنها كافي است كه آدم هاي خوب و درستي چون او عقب بنشينند و هيچ كار نكنند و 
دست روي دست بگذارند. جاه طلبي و حرص قدرت نداشت و اگر وارد عالم سياست شد و در قانونگذاري 
مجلس مقننه بعد مشروطه شركت كرد، به قول ابراهيم خواجه نوري، مي خواست »تا شايد مقداري از 
خرافات و اباطيل و شيوه هاي غلط و بي عدالتي هاي جامعه را با نوشتن قوانين خوب برطرف سازد و اين 
آرزوي تمام حكمت دوستان كمال پرست است«. او ارتقا و كمال را حقيقتا در كسب معرفت و فضيلت 
مي دانست و سمت هاي اجتماعي را بيشتر به عنوان وسيله خدمت گزاري و انجام وظيفه مي طلبيد تا براي 
برتري رقابت آميز و خودخواهانه. فروغي در كابينه مستوفي الممالك براي وزارت خارجه برگزيده شد 
و افتادگي و تواضع او تأثير عميقي در سردارسپه نهاد كه چشمش از كبر و نخوت باسوادان ترسيده بود. 
فروغي چنان در گفتار و كردار منصف و روادار بود كه تأييد حسن مدرس را داشت و زماني كه سردارسپه 
جامه شاهي بر تن كرد و رضاشاه شد، به وضوح مي دانست كه از وجود چنين گوهري در دولتش هرگز 
بي نياز نخواهد بود؛ هرچند، دوره نخست وزيري فروغي در زمان رضاشاه كوتاه بود و چندان نپاييد. در 
شهريور 1312 كه دوباره نخست وزير شد، كار چنداني در مقابل استبداد رضاخان از دستش ساخته 
نبود و در آذر  1314بركنار شد. به عنوان آخرين نخست وزير پهلوي اول، پيمان سه جانبه ايران و روس و 
انگليس را منعقد و خطر جنگ را از سر ايران دور كرد. خواجه نوري به درستي درباره اش نوشته: »فروغي 
كه به افكار افالطون وابستگي خاصي داشت، طي حيات سياسي اش گفته افالطون را به نحو شايسته 
تأييد كرد و بعد از 2 هزار و 500 سال به عقالي اين گوشه دنيا اثبات كرد كه براي خير جامعه؛ »يا بايد 

فيلسوف سياستمدار شود يا سياستمدار فيلسوف. « 
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محمد فرخي يزدي
فريادمردلبدوخته

محمد ناصري����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

محمد فرخي يزدي، چه در مقام روزنامه نگار و چه در مقام شاعر، هرچه نوشت، با جوهر خونش نوشت. سر نترس 
و ثبات قدمي كه در ابراز عقايدش داشت، او را به كابوس اســتبداد تبديل كرده بود. حسين مكي در وصفش 
نوشته: »فرخي برخالف تمام كساني كه مدعي آزادي خواهي و ميهن پرستي بودند، تنها مردي است كه دست 
از تمام عاليق مادي و همه تجمالت زندگاني شسته، چون توفاني سهمگين به اصل زور و بناي استبداد حمله 
برده و ساليان متمادي به شهادت جمعي از مطلعين كنوني با عناصر استبداد و ارتجاع جنگيده و از هيچ گونه 
شكنجه و آزار و حمالت خطرناك نهراسيده، مانند ســيلي خانه برانداز كه از كوهي سرازير شود، يكه و تنها به 
استبداديان تاخته و سرانجام پس از فداكاري هاي بســيار و فدا كردن همه چيز حتي سر خود را در اين عرصه 

درباخته، باالخره با كفن خونين به خاك سياه خفته است«.
فرخي روزنامه هاي »توفان«، »پيكار«، »قيام«، »طليعه آيينه افكار« و »ستاره شرق« را منتشر ساخت و از هيچ 
جان فشاني و خطري براي رسوا ساختن جماعتي كه باعث ذلت ايران و ايراني شده بودند فروگذار نكرد. زماني 

براي حاكم مستبد يزد چنين سرود:
كز براي سيم بنمايم كسي را پاي بوس خود تو مي داني ني ام از شاعران چاپلوس  
بهمن و كيخسرو و جمشيد و افريدون شوي ليك گويم گر به قانون مجري قانون شوي 
با همين دو بيت چنان آتش بر جان حاكم يزد زد كه لب هايــش دوختند و به زندانش انداختند. با اين احوال، 
فرخي با وجود همه مصايب و رنج هايي كه متحمل شــد، هيچ گاه از بيان آنچه درست مي پنداشت و به صالح 
مملكت مي دانست دست نكشيد و در آخر هم جانش را بر ســر باورها و آرمان هايش داد. مزار فرخي هيچ گاه 
به طور دقيق مشخص نشــد و فقط احتمال مي رود پس از اينكه او در زندان به دست پزشك احمدي يا عوامل 

ديگري كشته شده، پيكرش را به گورستان مسگرآباد برده باشند.

ميرزاده عشقی
چهرهمردآنارشيستدرجواني

   یارا محمدی  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

نام اصلي اش سيدمحمدرضا عشقي بود كه احتماال براي بسياري از افراد تداعي كننده چيزي نيست، اما اگر اشاره شود كه به 
ميرزاده عشقي شهره بود، چه بسا چهره مرد جوان خوش سيما و خوش قريحه و شجاعي در نظرشان مجسم شود كه تعداد 
سال هاي عمرش از 30فراتر نرفت، اما چنان زيست كه نامش تا ابد در تاريخ ايران باقي خواهد ماند. محمد قائد، جستارنويس 
و محقق زبده، در كتاب »عشقي، سيماي نجيب يك آنارشيســت« درباره او مي نويسد: »چندين خصوصيت شخصي و 
تاريخي سيماي ميرزاده عشقي را از ديگر كساني كه در رده او بودند و به سرنوشتي كم و بيش شبيه او گرفتار آمدند متمايز 
مي كند. نخست اينكه عشقي جوان ُمرد. اين، از سويي، جنبه جوانمرگي و شهادت را در تصوير او پررنگ مي كند. از سوي 
ديگر، خلوص جواني، افكار و آثارش را در تضادي شديد با روحياتي مي نهد كه از آنها به عنوان مصلحت انديشي، عقل معاش، 
ضرورت هاي شغلي، دست كشيدن از مقاومت در نتيجه خســتگي يا دلزدگي و البته، مرحله تجربه  اندوزي ياد مي شود. 
عشقي ستيزه گر زيست، بي انعطاف ماند و آشتي ناپذير مرد، حالتي كه حفظ كردن آن طي ساليان دراز براي همه كس 
آسان نيست. عشقي، در وجه انساني، سيمايي داشت تداعي كننده اعتقاد و صداقت و يادآور چهره شاعران و نويسندگاني 
مانند صوراسرافيل، پوشكين، لرمانتوف؛ و از شاعر هم عصرش ماياكوفسكي بسيار خوش سيماتر بود. در سلوك و رفتار، 
شيوه زيستي داشت از نوع قلندرمآبي هنرمندانه و فقيرانه؛ و با قلمي سركش به آرمانگرايي پرداخت و ديگران را تشويق 
به بلندپروازي و رؤياپردازي كرد. در محيطي كه بددلي را از كودكي در مغز فرد حك مي كنند و به او مي آموزند كه ادعاي 
اخالص را با ترديد تلقي كند، عشقي بر اين ايمان پاي مي فشرد كه چيزي به عنوان حقيقت وجود دارد و انسان مي تواند و 
بايد در پي آن حقيقت ناب و متعالي برود. اما با اينكه معتقد به حقيقت غايي بود، بشر را ذاتا پست و توده مردم را رمه هايي 
دوپا از جهال آلت دست اهريمناني از قبيل وثوق الدوله و قوام السلطنه مي دانست. به زندگي عشق مي ورزيد، اما مرگ را نيز 
به خودي خود واجد ارزش مي دانست و آرزوي آن را مي كرد و نوع بشر را زائد و سزاوار تحقير مي دانست.« چنين عقايدي 

به همراه مخالفتش با عوامل استبداد كافي بود تا او را به كام مرگ با ترور بكشاند.

عبدالحسين سپنتا
ازنسلسرخوردگان

 مرتضي سيدي نژاد ����������������������������������������������������  

او 10سالي قبل از عزيمت صادق هدايت به هند سفر كرد و 
اگر هدايت در آنجا »بوف كور« را منتشر كرد، او هم توانست 

نخستين فيلم هاي ناطق فارسي را بسازد.
عبدالحســين شــيرازي در تهران قاجاري به دنيا آمد 
و فرزند مترجم دربار مظفرالدين شــاه بــود. با انقالب 
مشروطه بزرگ شد و از نســل اول جوانان سرخورده از 
آن انقالب به شمار مي رفت. شايد از سر همين نااميدي 
و ســرخوردگي بود كه در 20سالگي يعني سال130۶ 
همزمان با تاســيس اداره ثبت و صدور شناسنامه براي 
مردم ايران، همان وقتي كه نام خانوادگي سپنتا را براي 
خود انتخاب مي كرد، تصميمش را گرفته بود كه از ايران 
برود. اينطورها بود كه تابستان همان سال گذرنامه اش 
را به نام عبدالحسين سپنتا گرفت و از راه بوشهر به هند 

مهاجرت كرد؛ »دوران كودكي و نوجواني ام مصادف بود با مبارزات آزاديخواهان و مشروطه طلبان با مستبدين، 
بمباران مجلس، قتل عام مبارزان مشروطه، ســازش نفرت انگيز در تجزيه ايران، مقابله و استقامت آزاديخواهان 
عليه سياست هاي استعماري بيگانگان، كودتاي12۹۹، اغتشاش ها، قحطي و باالخره اختناق و آزادي كشي... . مثل 
اكثر ايراني ها ناچار از خوگرفتن به شرايط موجود بودم و تنها مطالعه و تحقيق در تاريخ، علوم، فرهنگ و ادبيات 
ايران باستان بود كه كمي از اندوه فراواني كه از بي حاصل ماندن آن همه مبارزه در راه آزادي و فضاي حق كشي كه 
جاري بود، مي كاست... به همين لحاظ نيز وقتي يكي از دوستان دايي ام- اردشير جي ايدلجي- پيشنهاد كرد كه 
جهت پيگيري تتبعاتم به بمبئي نزد دينشاه ايراني سليستر سفر كنم لحظه اي درنگ نكردم.« دينشاه ايراني، رئيس 
انجمن زرتشتيان هند است و سپنتا تحت راهنمايي هاي او به روزنامه نگاري، شعر، ترجمه و نويسندگي مي پردازد. 
»دورنماي ايران« نخستين روزنامه اوست كه سال130۷ در بمبئي منتشر مي شود. سپنتا در سفر رابيندرانات 
تاگور به ايران در 1311 همراه و مترجم اوست. در همين سفر است كه آنها با عارف در همدان مالقات مي كنند و 
همين سال است كه آن اتفاق تاريخي يعني آشنايي سپنتا با فيلم و سينما رقم مي خورد؛ »من تازه از نشر تعدادي 
از كتاب ها طي 3سال تحقيق و فعاليت با نظر دينشاه ايراني فارغ شده بودم كه از روي اتفاق با پديده فيلم و سينما 
آشنا شدم. ماجرا از اين قرار بود كه دينشاه ايراني دوستي داشت به نام اردشير ايراني كه صاحب كمپاني فيلمبرداري 
امپريال فيلم در بمبئي بود. در جلسه اي با اردشير ايراني، او دينشاه ايراني و من را به استوديويش دعوت كرد...«. 
جادوي سينما ســپنتا را گرفتار مي كند و فعال ترين كارگردان نخستين دوره فيلمسازي ايران، 5فيلم از ۹ فيلم 
ساخته شده در سال هاي 130۹ تا 1315 را نه تنها نويسندگي، كارگرداني و تدوين مي كند بلكه حتي خوانندگي و 
صداپيشگي و ايفاي نقش هم در آنها دارد: »دختر لُر«، »فردوسي«، »شيرين و فرهاد«، »چشم هاي سياه« و »ليلي 

و مجنون« كه همه آنها در هند ساخته مي شوند اما صبغه تند ملي و تاريخي دارند.
واقعيت آن است كه سينماي ايران در آن سال ها ظرفيت فعاليت هاي چشمگير سپنتا را نداشت و اينطورها بود 
كه سپنتا از سال 1315 همزمان با اكران آخرين فيلمش- سرخورده از نامهرباني هاي اهل اين حرفه- فيلمسازي 
را كنار گذاشت و ناچار به اقامت در اصفهان و كار در دبيرخانه كارخانه صنايع پشم آن شهر شد. آنجا هم از طعنه 
بدخواهاني كه مي گفتند »آرتيست سينما را چه كار با دفتر و قلم!« به دور نماند. او اگرچه با وجود همه تالش ها 
ديگر نتوانست فيلم بسازد اما بازهم نوشت و روزنامه منتشــر كرد و در جواب حاسدان سرود: مرا كار بر پرده 

سينماست/ نه چون تو پس پرده، مكر و رياست.

تقی ارانی
نگاهماترياليستیبهجهان

 منيره موالیی ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

تقي اراني كه از پايه گذاران تفكرات ماركسيستي در ايران بود، از 1301تا 1308در آلمان به سر برد و در همان جا هم در 
رشته فيزيك موفق به اخذ درجه دكتري شد و هم به فعاليت هاي سياسي و فرهنگي رو آورد. او از نخستين سال ورودش 
به ايران با روشنفكران برجسته اي همچون نيما يوشيج و احمد كسروي ارتباط برقرار كرد و با تدريس در دبيرستان هاي 
شرف، ثروت، معرفت و مدرسه صنعتي و تماس روزانه با دانش آموزان و دانشجويان در جهت روشنگري كوشيد. وي در 
اين دوران كتاب ها و رساله هايي را كه در برلين منتشر كرده بود چاپ كرد و گاه حتي مواد درسي و آموزشي مورد نياز 
محصالن بي بضاعت را به خرج خود فراهم مي ساخت. مجله »دنيا« كه در اول بهمن 1312منتشر شد، يكي از جنبه هاي 
بارز مبارزه اراني و عرضه نگرشي جديدي در سپهر سياسي ايران بود. در سرمقاله  شماره نخست مجله »دنيا« نوشته شده 
بود: »دنيا، در مسائل علمي، صنعتي، اجتماعي و هنري )صنايع ظريفه( از نظر اصول مادي بحث مي نمايد و اين اصل روال 
تاريخي آن را واضح مي كند. دنيا و ايران نيز ]كه[ جزئي از آن است دائما در تغيير و از حيث تمدن رو به تكامل است. در 
اين سير ترقي ايران هم به دنبال اروپا و آمريكا مي رود و اين خود اجبار تاريخي است. بايد هم همينطور باشد. و همينطور 
هم هست. هر قدر هم يك مشت افيوني يا كهنه پرست و مرده پرست فرياد كنند ما اين اروپايي را نمي خواهيم؛ ما طرفدار 
سير قهقرايي هستيم؛ تمدن قديم هند و ايران مافوق تمدن ها بود؛ براي ما صداي بلبل و بوي گل و آِب ركن آباد و گلستان 
سعدي، خط نستعليق، شفاي بوعلي سينا و مسافرت با كاروان و غيره مافوق درجات تمدن است، باز هم كنسرت امثال 
بتهون، عطر كارخانه كوتي، گل خانه هاي علمي، كتبي مانند رمارك، خط التين و ماشين تحرير، علوم و نظريات جديد 
مانند فرضيه نسبي، اسلوب ديالكتيك، باالخره اتومبيل، راديوم، ائروپالن و غيره وارد اين سرزمين شده، تمام مقدسات 
آنها را به پشت موزه ها خواهد راند. اما تمدن اروپايي خود دچار بحران و تضادهاست. اصول مادي در اروپا مي خواهد به علوم 
و صنايع و اجتماعات و هنرها يك هارموني و هم آهنگي بدهد. طبيعي است اين فكر نيز مانند ساير آثار و تمدن اروپايي 
به ايران نفوذ خواهد كرد.« ايرج اسكندري كه بعدها دبير اول حزب توده شد و بزرگ علوي از نويسندگان نامدار ادبيات 
مدرن ايران كه او نيز به عضويت حزب توده درآمد، همكاران اراني در انتشار دنيا بودند. دنيا در دوره نخست فعاليتش از 
1312تا 1314و در دوره دوم از 133۹تا 1352منتشر شد. اراني در نهايت، پس از تحمل شكنجه هاي بسيار در زندان، با 

سمي كه زندانبانانش به او خوراندند، در 14بهمن 1318، در 3۶سالگي از دنيا رفت.

عارف قزويني
نااميدازمشروطه،سرخوردهازسردارسپه

 حسن همایوني  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

براي مردي كه زودرنج بود و طبع ظريفي داشت، عجيب بود كه از به قدرت رسيدن چكمه پوش خودكامه اي چون رضاخان 
دلشاد شود. اما عارف قزويني كه از همه تالش هاي ناكام براي دستيابي به آزادي در ايران سرخورده شده بود و با كشته شدن 
كلنل پسيان آخرين اميدش را هم بر باد رفته مي ديد، سردارسپهي رضاخان ميرپنج بارقه اي از اميد در دلش برافروخت. گويا 
عارف چهره واقعي رضاخان و دسايس او را نمي شناخت و به اشارت دوستان و آشنايانش دريافت كه نبايد بر صاحب جديد 
تخت پادشاهي دل ببندد. البته كينه اي را كه از دودمان قاجار بر دل داشت، نبايد در حمايت او از رضاخان بي تأثير دانست. 
سختي هايي همچون تبعيد كه عارف در زندگي از سر گذرانده بود، سبب شده بود كه به همه چيز و همه كس با ديده ترديد 
بنگرد و زياد در پي مصاحبت با مردم زمانه اش نباشد. تنها كسي كه تا پايان عمر عارف در نظر او ارج و قربي خلل ناپذير داشت، 
كلنل پسيان بود. عارف، پسيان را ستايش مي كرد و بزرگ ترين سوگندش »به روح كلنل« بود. عارف در زمان مشروطيت 
با غزل هايي كه ساخت، از اين جنبش حمايت كرد و پس از استبداد صغير در مطبوعات، فساد جاري در ميان دولتمردان 
را هدف انتقادهايش قرار داد. او در اواخر عمر كم حرف و غمگين و سرخورده بود و از مردم دوري مي جست. با حيرت از كار 
زمانه پيش خود زمزمه مي كرد: »اي داد و بيداد، ديدي چه كردند؟ با چه پايي آمدند و با چه دستي بردند! چه گوسفنداني اند 
كه كارد به استخوانشان رسيده ولي دست و پا نمي زنند...«. عارف »مبلغ بي رياي آزادي، منتقد بي پرواي سياسي و اجتماعي، 
ترجمان آزاده و احساسات توده مردم و در يك كلمه شاعر ملي و رسمي انقالب مشروطه بود« كه نتوانست ثمره خون دل 

خوردن هايش را در حكومت پهلوي اول هم ببيند و بايد گفت در 53سالگي در سال1311 ناكام از دنيا رفت.

روس را »خطر زور محض و قهر و جبر و تحكم« ارزيابي كرد ولي خطر 
انگليس را خطري دانست كه در آن »علم، عقل، تدبير، حيله، پرفني و 
حكمت همانقدر در آن دخيل است كه قشون، توپ، تفنگ و سرنيزه« 
و 3 شرط براي نجات ايران برشمرد كه عبارت بودند از: »نخست قبول 
آداب و عادات و رســوم و تربيت و علوم و صنايع و زندگي و كل اوضاع 
فرنگستان بدون هيچ استثنا )جز از زبان(«، »دوم اهتمام بليغ در حفظ 
زبان و ادبيات فارسي و ترقي و توسعه و تعميم آن«، »سوم نشر علوم 
فرنگ و اقبال عمومي به تأسيس مدارس و تعميم تعليم و صرف تمام 
منابع قواي مادي و معنوي از اوقاف و ثلث و وصيت تا مال امام و احسان 
و خيرات از يك طرف و تشــويق واعظين و علما و سياسيون و جرايد 

و انجمن ها و غيره و غيره از طــرف ديگر در اين خط«. مي توان خرده 
گرفت اگر بنا بر تسليم بي قيدوشرط به تمدن و فرهنگ اروپاست كه 
ديگر در آن جايي براي بهره گيري از اوقاف و ثلث و مال امام و احسان 
و خيرات باقي نمي ماند. اما بر چنين ايرادي انگشت گذاشتن درنيافتن 
قصد و منظور حقيقي تقي زاده است. در اين مقال، فضا و فرصت بحث 
و فحص عميق درباره آرا و فعاليت هاي تقي زاده فراهم نيست و بهتر 
ديديم در عوض آن، برخي خلقيات و خصوصيات رفتاري مردي را كه 
نقش او را در آشــنايي ايرانيان با بن مايه هاي فرهنگ غرب نمي توان 
انكار كرد، به قلم دوســت و همكار ســاليانش، محمدعلي جمالزاده، 

بياوريم.

تشييع جنازه عشقی

نفر اول نشسته از چپ: تقي زاده
نفر سوم ایستاده از راست: جمالزاده

وه
 كا

ید
جد

ره 
 دو

ره
ما

ش

محمدتقي بهار
شاعرسياستپيشه

  ایوب ربيعي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

با فوت پدرش كه ملك الشعراي آستان رضوي مشهد بود، مظفرالدين شاه لقب پدر را به محمدتقي اعطا كرد. تخلصش 
هم از بهار شيرواني، از سخنوران بنام دوره ناصرالدين شاه، مأخوذ بود. شعرهاي اوليه اش مايه هاي مذهبي داشت، اما 
در انقالب مشروطه در روزنامه »نوبهار« و پس از توقيف آن، بالفاصله با نام »تازه بهار«، از خزان خودكامگان نوشت و در 
وصف آزادي و انقالب شعر گفت. به تهران كه تبعيد شد، نگذاشت »نوبهار« به خواب زمستاني برود و چند شماره از آن 
را منتشر ساخت. ۶دوره به نمايندگي مجلس برگزيده شد و در مقام وزير فرهنگ هم خدمت كرد. شعر بهار روح زمانه 
را در خود داشت و از طنين آزادي خواهي و ايستادگي در برابر استبداد مشحون بود. او از مخالفان جمهوري رضاخاني 
بود و براي اينكه جانب احتياط را در مخالفت با رضاخان از دست نداده باشد، در روزنامه »نسيم صبا« در مطلبي تحت 
عنوان »توشيح عقايد« به شيوه اي ابتكاري به تمسخر رضاخان پرداخت. با اينكه اين مقاله در ظاهر در تأييد رضاخان 
بود، اما اگر كلمات نخست هر سطر را در كنار هم قرار مي گرفت، بي سوادي رضاخان و فشارهاي تأمينات بر جرايد را 
آشكار مي كرد. محمدتقي بهار يك بار در مجلس همراه با مدرس، حائري زاده، حاجي اسماعيل عراقي، ميرزا علي كازروني، 
احمد اخگر و سيدحسن زعيم در طرح استيضاح دولت رضاخان به دليل »سوء سياست نسبت به داخله و خارجه، قيام 
و اقدام بر ضد قانون اساسي و حكومت مشروطه و توهين به مجلس شوراي ملي، تحويل ندادن اموال مقصرين و غيره 
به خزانه دولت« شركت كرد كه در نهايت اين استيضاح به جايي نرسيد. بهار در اجراي قوانين و حاكميت قانون و ترقي 
ملت به تجددخواهي تمايل داشت، اما در سلوك شاعري به  قدما اقتفا مي كرد. بهار با وجود اينكه دوره هايي از سياست 
دوري گزيد و در انزوا به تحقيق در آثار ادبي كهن اشتغال يافت، هرگز كامال از سياست غافل نشد و حتي به تحوالت 

سياسي و اجتماعي كشورهاي همسايه مثل جماهير شوروي عالقه نشان مي داد.

 محمد تقي بهار در دانشسراي عالي 
به همراه بدیع الزمان فروزانفر و دانشجویان

عارف قزویني و عبدالحسين سپنتا

دست خط عشقی



  ستايش يگانه ���������������������������������������������������������������������

محترم اسكندري تنها 4ســال از قرن 14شمسي را ديد و در 
29سالگي روي در نقاب خاك كشــيد اما تأثير او در جنبش 
حقوق زنان چنان بود كه هر صحبتي درباره تاريخچه حقوق 
زنان در ايران، بي ذكر نام او، ناقص و ابتر اســت. محترم، فرزند 
خانواده اي اشــرافي بود و از نعمت تحصيل، برخوردار. انقالب 
مشروطه كه نتوانست به حمايت از زنان ياري برساند، محترم را 
واداشت كه خود دست به كار شود و در سال1301با مساعدت 

تعدادي از زنان پيشرو تهراني ازجمله نورالهدي منگنه و مستوره 
افشار »جمعيت نســوان وطنخواه« را تأسيس كرد. برگزاري 
كالس اكابر براي زنان و انتشار نشــريه »نسوان وطنخواه« از 
اقدامات اين انجمــن بود. اما يكــي از جنجالي ترين اقدامات 
محترم و يارانش، به آتش كشيدن جزوه اي به نام »مكر زنان« 
در ميدان ســپه )توپخانه( بود كه در آن عقايدي در ضديت با 
آزادي و تحصيل زنان ابراز شده بود. محترم اسكندري به همراه 
7نفر ديگر از زنان جمعيت نسوان وطنخواه به ميدان توپخانه 
رفت و جزوه هاي »مكر زنان« را از دست بچه هايي كه فروشنده 

آنها بودند گرفت و وسط ميدانـ  درست همانجايي كه زماني 
دارهاي مشروطه خواهان برپا شده بودـ  به آتش كشيد. آنها به 
بچه ها كه پول جزوه ها را طلب مي كردند گفتند پول نمي دهيم. 
در پي اين اقدام، محترم را به نظميه بردند و او اينگونه از خود 
دفاع كرد: »اين عمل ما براي دفاع از آبروي مادران و خواهران 
شماست. ما هم مثل تمام انسان ها عقل داريم؛ مكار نيستيم«. 
سخنان با شور و حرارت و تأثرانگيز او در افسران نظميه اثر كرد و 
آنها را به حمايت از او برانگيخت. او زياد عمر نكرد اما اثر عميقي 

در به رسميت شناساندن حقوق زنان در ايران داشت.
زن شورشي

نثر
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محترم اسكندري
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علي دشتي
از انتقاد تا حمايت از رضاخان

صادق هدايت
بي قراري هاي يك روح ناآرام

نيما يوشيج

از افسانه تا ققنوس

احمد كسروي
منتقد فساد عدليه

مرتضي رحيمي �������������������������������������������������������������������������� 

رضاخان كه سردارسپه شد، نوك مطبوعات را چيد. كوچك ترين نقدي 
تحمل نمي شــد و هر انتقادي را در نطفه خفه و صاحبش را لت و كوب 
مي كرد. در 16حمل 1301شمسي، مقاله اي در روزنامه »شفق سرخ« 
منتشر شــد كه كســاني كه روحيه رضاخان را مي شناختند، حدس 
مي زدند كمترين مجازات نويسنده آن حبس طويل و شكنجه سنگين 
باشد. علي دشتي در اين نمره شفق سرخ نوشته بود: »آقاي سردارسپه، 
بخوانيد و به دقت هم بخوانيد زيرا از وقتــي كه متصدي وزارت جنگ 
شــده ايد كمتر اينگونه كلمات به مسامع شــما رسيده است... آقاي 
سردارسپه، آن روزي كه مدير ســتاره ايران را به امر شما شالق زدند 
يك نفر به شما نگفت كه اين رفتار در خاطره عموم ملت چقدر اثر سوء 
بخشيده است. آن روزي كه مدير ايران آزاد به حكم شما تبعيد شد كسي 
اين قدر در راه دوستي شما فداكاري نداشت كه از اصدار اين حكمي كه 
به قلوب عناصر آزاديخواه يك صدمه غليظي مي زد، جلوگيري نمايد… 
در مملكتي كه آزادي را به قيمت خون هاي مقدســي به دست آورده و 
حكومت را از محمدعلي ميرزا و درباريان و وزرا گرفته به قانون داده اند، 
آيا قضاوت در مندرجات جرايد از وظايف يك نفر نظامي به كلي خارج 

نيست؟ آقاي سردارسپه، من يك قلم بيشتر ندارم و آن را هم حكومت 
نظامي شما مي تواند در هم بشكند و حالت روحيه ام نيز براي تحصن در 
هيچ جا و تشــبث به هيچ بيگانه اي حاضر نيست؛ ولي، مع ذلك، چون 
نمي خواهم سرنوشت هايي نظير اسالف شــما منتظر شما بوده باشد، 
اين حقيقت خالي از آاليش را مي گويم… شما براي اجراي نيات خود و 
براي توسعه قواي نظامي و عظمت دادن ايران بايد نه تنها مطابق قانون و 
اصول حكومت ملي ايران رفتار كنيد، بلكه دست به دست آزاديخواهان 
داده بناي استبداد و مفاسد موجوده اجتماعي را متزلزل كرده براي كليه 
مظاهر اجتماعي خود يك طرح تازه و جديدي بريزيد…«. در كمال 
تعجب، رضاخان هيچ واكنشي نشــان نداد. اما چرا؟ چون از شجاعت 
دشتي خوش اش آمده بود و براي او كه نظامي بود و سواد نداشت، شهامت 
بر همه چيز ارجح بود. بعد از مدتي دشــتي كه قانع شده بود رضاخان 
مي تواند بسياري از خواست ها و آرمان هاي او را محقق كند، قلمش را 
در جهت حمايت از رضاشاه به گردش درآورد و در واقعه جمهوريت كه 
رضاخان به حالت قهر تهران را ترك كرد، مقاله اي نوشت با اين عنوان كه 
»پدر وطن رفت«. البته دشتي هميشه از مقربين رضاشاه نبود و در دوران 
او به زندان هم افتاد. بعضي عقايد دشتي چنان تند و نسنجيده بود كه نه 

به تجددخواهي كه به دشمني با مقدسات مردم تعبير شد.

   اسماعيل كيهاني ����������������������������������������������������������������������� 

مشروطه كه پديد آمد دلبسته ســتارخان و قهرمانان آزادي شد 
و چندي نگذشت كه خودش نيز در شمار آزادي خواهان درآمد. 
در روزگار سخت وحشيگري و كشتار مردم آزاده، در خانه كتاب 

مي خواند و مي انديشيد. 
»ســياحت نامه« ابراهيم بيگ امــا باد به آتش درونــش زد و با 
آزاده خواهان معروف آذربايجان آشــنا شــد. براي رهايي از شر 
معاندان راه ســفر در پيش گرفت و به روســيه رفت اما چون در 
قفقاز كاري به دست نياورد، مجدد به تبريز بازگشت و معلمي در 
مدرسه آمريكايي را در پيش گرفت. در اين زمان بود كه به جمع 
دمكرات ها پيوست و در جلسات »تجدد« حضور يافت. در 1297، 
عثمانيان به تبريز راه يافتند و شــيخ محمد خياباني را به تبعيد 
فرستادند اما چون جنگ به شكست آلمان و متحدانش انجاميد 
و خياباني از تبعيد بازگشــت، كار سيداحمد با وي به دودستگي 
كشيد و كســروي و همراهانش به »انتقاديون« معروف شدند و 
چون به سال1299 دمكرات ها در تبريز قيام كردند، كسروي به 

ناچار به تهران آمد.
در مهر1301 پس از مدت ها فعاليت در استيناف تبريز و مازندران 
مأمور عدليه زنجان شد. پس از نخست وزيري سردار سپه به رياست 
عدليه خوزستان مأمور شــد اما ماجراهايي پيش آمد و زمانه او را 
مجددا به تهران كشاند و از اينجا همبستگي او با انجمن هاي دانشي 
جهان آغاز شد. نوشتن را كه پيش تر از اين زمان شروع كرده بود 
با جديت ادامه داد و بــا مقاله اي درباره تبار صفويــه آوازه اش به 

همه جا رسيد.
هر زمان سمتي در عدليه به او مي دادند با جديت كار مي كرد و چون 
بيكار مي شد فرصت مطالعه را مغتنم مي شمرد. درباره تاريخچه 
شير و خورشيد مي خواند و خط و زبان پهلوي مي آموخت. كارنامه 
اردشير بابكان را از پهلوي به فارسي درآورد. نوشتن و مطالعه همه 
زندگي اش شــده بود حتي وقتي كه در 1307بــه دادگاه جنايي 
دعوت به كار شد، قلم از دستش نيفتاد و »شــهرياران گمنام« را 

نوشت.
يحيي آرين پور درباره اش نوشته: »كسروي در تمام مراحل خدمت 
خود در عدليه به واســطه صراحت رأي و بي پروايي و نرفتن زير 
بار توصيه و نفوذ ســختي ها ديد تا آنجا كه در زمستان1311 كه 
از عدليه پا كشــيد و وكالت مي كرد، بر اثر كينه جويي ها و به ويژه 
به علت نامه اي كه مستقيما به شاه نوشت و در آن عدليه را دستگاه 
بيهوده و دكاني براي ســودجويي ]علي اكبر[ داور و دوســتان او 
خوانده و قانون ها را بي خردانه ناميده بود از دادگاه انتظامي به سه 
رتبه تنزيل محكوم شــد ولي حكم اجرا نگرديد و با حقوق رتبه8 

بازنشسته شد.«
او بعدها در ســخنراني اي در ســال1323 گفت: »جاي بســيار 
خشنودي است كه در اين كشــوري كه رشوه خواري و نادرستي 
از در و ديوارش مي بارد من كه در عدليه در كانون رشــوه خواري 

مي بوده ام خدا مرا از لغزش دور داشــته است. در اين كشوري كه 
چاپلوسي و پَســتي گريبان گير ُخرد و بزرگ اســت من با همه 
آميزش با چاپلوسان و پست نهادان، آلوده خوي آنان نگرديده ام«.

تا 1312بيشتر تحقيقات و نوشــته هاي كسروي در حوزه تاريخ و 
زبان شناسي بود اما زين پس تغيير زيادي در ديد و دريافت او پديدار 
شد. داعيه اصالح جامعه و برانداختن »پندارها« در سر داشت. در 

همين سال دو جلد »آيين« منتشــر كرد و ماهنامه »پيمان« را 
منتشر ساخت. پس از 1320 روزنامه »پرچم« را درآورد.

از شهريور1320 به بعد پرثمرترين دوران زندگي كسروي بود. او 
طي سال هاي1319 تا 23»تاريخ مشروطه ايران« را نوشت. انتقاد 
بي پرده و بي پرواي كســروي از برخي عقايد سياسي و مذهبي و 

حتي ادبيات، جمعي را به وي نزديك و عده اي را با او دشمن كرد.
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ته تغاري خانه هدايت قلي خان از همان ابتدا راه و روش زندگي و افكارش 
با خيلي ها فرق داشت. نه حوصله خواندن درس مهندسي را داشت و 
نه از معماري در پاريس برايش مدركي حاصل شد. خودكشي اولشـ  
يا به قول خودش ديوانگي اولـ  كه به خير گذشت، از پاريس به ايران 
بازگشت به اميد كار در واليات و جايي دور از تهران. به اصرار منزل مبني 
بر بازگشت به اروپا و تحصيل در رشته نقاشي هم عالقه اي نشان نداد، 
هرچند عاشق نقاشي بود. به رغم ميل باطني اش، در بانك ملي مركز 
مشغول به كار شد. هدايت جوان با آن قامت متوسط، اندام باريك، چهره 
كشيده، بيني قلمي، سبيل كوچكي زير بيني، عينك دسته شاخي و 
پيشاني بلند و چشمان گيرنده و نافذ و موشكاف، راه قلم، مطالعه و تفكر 
را برگزيده بود. پيش از سفر به اروپا، كتاب كوچك »انسان و حيوان« 
را نوشته بود، قطعه ناتمام مرگ را در بلژيك قلمي كرد و بعد »رساله 
گياهخواري« را نوشــت و به همين منوال در خلق بهترين ها كوشيد. 
همانطور كه يحيي آرين پور در كتاب »از نيما تا روزگار ما« مي گويد: 
»نويسندگي براي هدايت وسيله بيان احساسات و تاثرات و در يك كلمه 
دريافت خود از زندگي است. آنچه را مي انديشد بر صفحه كاغذ مي ريزد. 
در انتخاب كلمات دقت نمي كند و بــراي زيبايي تركيب آنها زحمت 
نمي كشد«. و كساني مانند بهرام صادقي به او خرده گرفته اند كه به فرم 
و تكنيك داستان نويسي آشنا نيست. هدايت در بيان داستان هايش از 
»آرايش هاي لفظي مخصوص منشيان و مترسالن« فاصله مي گيرد 
و شخصيت هايش به فراخور زبان رايج در صنف و طبقه شان صحبت 
مي كنند. به گفته عليرضا ميبدي، »هدايت سنگ پايه قصه نويسي امروز 
را كار گذاشت و اساس نوول نويسي را مهندسي كرد. هدايت از انسان 
معاصر فاصله ندارد و كالم واقعي انسان در يك دوره مشخص از تاريخ 

است.«  او آنچنان تأثير عميقي بر ديگر نويسندگان گذاشت كه »فضاها 
و زمينه هاي قصه ها و داستان هاي بعد از هدايت همان فضاهايي است كه 
هدايت در قصه هاي خود آفريده است. تهران قصه هاي متاخر هنوز تهران 

هدايت است و زن ها هنوز به شيوه زن هاي هدايت تكلم مي كنند.«
خلق داســتان هاي ناب فقط كارش نبود؛ به هر كار ديگري كه دست 
مي زد بهترينش را مي آفريد. به فولكلور عالقه داشت و معتقد بود: »ايران 
رو به تجدد مي رود... و آنچه قديمي است منسوخ و متروك مي گردد. 
تنها چيزي كه در اين تغييرات مايه تأسف است فراموش شدن و از بين 
رفتن دسته اي از افسانه ها، قصه ها، پندارها و ترانه هاي ملي است كه 
از پيشــينيان به يادگار مانده و تنها در سينه ها محفوظ است.« با اين 
انديشه ها مجموعه »اوسانه« شكل گرفت. سفر هندوستان به دعوت 
شين. پرتو مي توانســت زندگي اش را متحول كند. شاهكارش يعني 
»بوف كور« را در آنجا چاپ كرد و تصميم گرفت زندگي جديدي براي 
خودش درست كند تا شايد روح ناآرامش نجات يابد اما روزگار اين بار هم 
چهره ناموافقش را به هدايت نشان داد.  اوضاع ايران در سال1325-26 
در وضع روحي هدايت اثر كرد و در نامه اي به جمالزاده نوشــت: »زياد 
خسته و به همه چيز بي عالقه هستم. فقط روزها را مي گذرانم و هر شب 
بعد از صرف اشربه مفصل، خودم را به خاك مي سپارم و يك اخ و تف هم 
روي قبرم مي اندازم اما معجزه ديگرم اين است كه صبح باز بلند مي شوم 
و راه مي افتم.« از موسيقي غربي لذت مي برد و وقتي غمگين بود، يكي از 
سمفوني هاي بتهوون را با سوت مي زد اما ساز ناكوك زندگي و آنچه در 
اطرافش مي گذشت طاقتش را طاق كرد و ديوانگي دوم به خير نگذشت. 
بزرگ علوي شايد راست مي گفت كه »مرگ و زندگي از همان اوان جواني 
دو نيروي در ستيز در وجود هدايت بودند. تسلط مرگ بر هدايت و تمايل او 
به زندگي هميشه ارتباط با اوضاع ميهن داشته است.« نگاهش به زندگي و 

مرگ در نخستين و آخرين اثرش تغييری اساسي نكرد.

از راست:
 ابراهيم خواجه نوری
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دوســت دارم اينجور فكر كنم كه آخوند يوش كارش را بلد 
بوده و مي دانســته چه مي كند. براي خودش شيوه و روش 
آموزشي داشته. بي خيال منابع و كتاب هاي مكتبخانه اي، 
از نامه ها و مكاتبات ساده مردم روستا كه احتماال به خاطر 
بي سوادي آنها، نويسنده بسياري از آن نامه ها خود همين 
آخوند بوده، طومــاري جمع و جور كــرده و همان را براي 
آموزش خواندن و نوشتن به بچه هاي روستا به كار مي گرفته 
اســت؛»در همان دهكده كه من متولد شــدم، خواندن و 
نوشــتن را نزد آخوند ده ياد گرفتم. او مرا در كوچه باغ ها 
دنبال مي كرد و به باد شكنجه مي گرفت... مرا مجبور 
مي كرد بــه از بركردن نامه هايي كــه معموال اهل 
خانواده دهاتي به هم مي نويســند و خودش آنها 
را به هم چســبانيده و براي من طومار درست 

كرده بود...«.
اگر چه نيما از آن معلــم دوران كودكي دل 
خوشي نداشت اما دوست دارم اينجور فكر 
كنم كــه نتيجه آموزش هــاي آن معلم و 
اجبار او به از بركــردن نامه هاي عادي و 
روزمره مردم معمولــي بود كه در تركيب 
با طبع شــاعري نيما كار خودش را كرد و 
به قول خود او »طبيعــت واقع« را پيش پاي 

شعرش گذاشت.
اين وســط البته عزيمت بــه پايتخت، درس 
خواندن در مدرسه سن لوئي و مروي، ياد گرفتن 
زبان فرانسه و تشويق هاي معلم ديگرش نظام وفا 
آراني را نبايد ناديده گرفت؛»من در مدرسه خوب كار 
نمي كردم. فقط نمرات نقاشي به داد من مي رسيد. اما 
بعدها مراقبت و تشــويق يك معلم خوش رفتاركه نظام 
وفا، شاعر بنام امروز باشد مرا به خط شعر گفتن انداخت. 
اين تاريخ مقارن بود با سال هايي كه جنگ هاي بين المللي 
ادامه داشت. من درآن وقت اخبار جنگ را به زبان فرانسه 
مي توانســتم بخوانم. شــعرهاي من در آن وقت به سبك 
خراساني بود كه همه  چيز در آن يك جور و به طور كلي دور 
از طبيعت واقع و كمتر مربوط با خصايص زندگي شــخص 
گوينده وصف مي شد. آشنايي با زبان خارجي راه تازه را در 

پيش چشم من گذاشت«.
اينطورها بود كه منظومه »افســانه« را ســرود 
و قســمت هايي از آن را براي نخســتين بار 
در 24 اســفندماه 1301 در »قــرن 

بيستم« كه روزنامه رفيقش ميرزاده عشقي بود، منتشر 
كرد؛»چيزي كه بيشــتر مرا به اين ساختمان تازه معتقد 
كرده است همان رعايت طبيعت است و هيچ حسي براي 
شعر و شاعر باالتر از اين نيســت كه بهتر بتواند طبيعت 
را تشــريح كند... اتخاذ جهات مادي يــك منظره كه از 
لوازم اساسي محسوب مي شود، در نظر گرفتن مختصات 
آن جهات، پس از آن اســتعانت از چنــد كلمه مربوط و 
ساده، وسايلي هستند كه شــاعر توسط آنها به قدري كه 
استعدادش به او اجازه بدهد، مي تواند فهميده باشد و به 
ديگران بفهماند. اينجاست نخســتين نظريه من«. اين 
تازه اول كار »شعر نو« بود. يوشيج جوان در دهه نخست 
1300 »اي شب«، »خانواده ســرباز« و شعرهاي كتاب 
»فريادها« را سرود كه آبي بود بر التهاب انتشار زودهنگام 
»افسانه«. شعر »دود« و بلندترين مثنوي داستاني اش به 
نام »قلعه ُســقريم« تاريخ 1313 را پاي خود دارد. پس 
از آن 3سال شــعري از او نداريم تا به 1316 برسيم كه 
نخستين شعر آزاد او به نام »ققنوس« سروده مي شود و 
بعد از آن بايد منتظر دهه20 بمانيم كه مهم ترين دوران 

خالقيت نيما از راه مي رسد.
نقاشي چهره نيما يوشيج، اثر رسام  ارژنگي/1314
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